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 :خالصه

 .های خشم و انتقام! از چشمانش هویدا بودگناهی! به زندگی کسی وارد شد که شعلهبه جرم بی

 ...اسیر مردی شده بود که هیچ از انسانیت و رحم به بو نداشت ونیلوفر! دختری که به اشتباه 

 

 :مقدمه

 گردی؟ عشق؟در من به دنبال چه می

 با خاطراتی که برایم ساختی پس چه کنم؟

 است که مختارت شود و تو، گویند صاحب کسی

 مختار جسمم شدی و حال، به دنبال چه هستی؟ عشق؟

 شق؟خواهی؟ عدر بندت اسیرم، چه از من می

 

**** 

 

هام هام کندن، خودم رو داخل یک انباری دیدم؛ ولی به خاطره بسته بودن چشمبند رو از چشمباالخره چشم

 .دیدم تار بود

 !جا دیگه کجاست؟این

شون روی من بود تا با های جماعتن داخل انباری بودن و حواسچند مرد که از ظاهرشون معلوم بود از الوات

 .ه صندلی چوبی فرار نکنمهای بسته شده بدست

 !چان هستمکردن دختر جکیها هم چه انتظاراتی از من داشتن! البد فکر میپوف! این

خراشی باز شد و از پسش مردی داخل شد که باقی افراد به احترامش در چوبی و قدیمی انباری باصدای گوش

 .پاشدن و مرد لبخندی کج زد و سمتم قدم برداشت

بود، ظاهرش هم مثل همین مردها التی بود و معلوم میشد هیچ از فرهنگ و ادب حالیش  چهارشونه و قدبلند

گونه و ابروهایی پرپشت و کشیده با باال و کج بود، پوست گندمنیست. موهای پرپشت سیاه؛ اما لخت و روبه

 .هایی نسبتاً گوشتیهایی درشت و مشکی داشت، دماغی معمولی و قلمی و ل*بچشم

 هم مشکی بود توی زاویه دیدشکی که زیپش باز بود به تن داشت که لباس جین زیریش که اونیک کاپشن م

 .های اسپرت مشکیقرار داشت و شالی مشکی هم آویزون گردنش بود، شلوار جذب مشکی داشت و کفش

 این بشر چرا تماماً مشکی زده؟

داشت و خودش رو به سمتم قدمی من قرار  با بوی عطرش که سرد بود به خودم اومدم و اون حاال دقیقاً در یک

کمرش قفل بودن، از این نزدیکی که به وجود اومده بود، حس شرم کردم و هاش پشتخم کرده بود و دست

 .که چشم تو چشم باهاش نشم، صورتم رو چرخوندمصورتم گُر گرفت و برای این

 .ک به تک اعضای صورتم رو از نظر گذروندمرد پوزخندی زد و با نگاه مشتاقش با همون وضع نگاهم کرد و ت
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و  مرد صاف ایستاد بسی ترسو بودم( رو، خجالتی وکه حرفی بزنم رو نداشتم)ذاتاً هم دختر کماز ترس جرئت این

 :هاش که حدود سه الی چهار نفری بودن کرد و گفتپشت به من کرد، رو به رفیق

 کسی که متوجه نشد؟ -

 :تر دیده میشد گفتشون بچهخورد و از همهیجده سال سن میپسری الغر اندام که به ه

 .مون بیخ تا بیخ بودنه داداش حواس -

 :تر بود، حتی خودش، گفتبه تایید تکون داد و روبه مردی که از همه هیکلی مرد سرش رو

 .کنمها برین، دمتون هم گرم، جبران میناصر تو و بچه -

 .تو غم ما هم هست ناصر: نه داداش این چه حرفیه؟ غم

کار داشتن؟! آب دهنم رو قورت دادم و کمی به جلو خم شدم. ها با من چیگفتن؟ غم؟ اصالً اینچی داشتن می

باز موند و چنان نیمهتا دهن باز کردم حرفی بزنم، مرد سمتم چرخید و با کارش خشکم زد که دهنم هم

انی خودم رو جمع و جور کردم و صاف تکیه به صندلی هام گرد شد، با پوزخندی که پر بود از ندای شیطچشم

 .زدم

 :مرد رو به همون پسربچه ریز جثه کرد و گفت

 .هارو جمع کن برین توی باغعلی، حاجی کمک الزم بود، چندتا از بچه -

 .چشم داداش -

خیره به من های کاپشن چرمش رو کنار زد و دست به کمر شد، تنها دوباره کمرش رو سمتم چرخوند و مرد لبه

 :گفت

 .خب دیگه برید، کار شماها تموم شد -

 .مردها بعد کمی مکث و خیره خیره نگاه کردنم خداحافظی گفتن و از انباری خارج شدن

 .مرد به سمت در نگاهی انداخت و وقتی دید کسی نیست، سمتم اومد

 .هم پیش رفترفت طوری که تا حلقمداشت باالتر میضربان قلبم با هر قدمی که طرفم برمی

هایی گرد و تر از قبل سمتم خم شد که با چشمبار بیشهای صندلی گذاشت و اینهاش رو روی دستهدست

 .کنه اخمی کردم و صورتم رو چرخوندمزده نگاهش کردم و وقتی دیدم با لذت داره من رو نگاه میماتم

 .نیلوفر ضیائی! تک فرزند حاج مصطفی ضیائی، قاضی شهر -

طور هایی که حال آرامش قبل رو نداشت نگاه کردم، اون از کجا من و همینر چرخوندم و به چشممتعجب س

 !شناخت؟پدرم رو می

 .در جواب نگاه سوالی من پوزخندی زد و چاقویی رو از توی جیب کاپشنش در آورد

ت من رو خواسخیلی واضح پایین اومدن فشارم رو احساس کردم و نفس کشیدن برام سخت شده بود، می

 !بکشه؟

های دیدم، از ترس و شوک تنها صداهای نامفهومی زیر دندوناشک کاسه چشمم رو پر کرد و اون رو ناواضح می
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 :کردم و اون انگار که از ترسم لذت برده باشه که گفتام خارج میکلید شده

 ترسیدی؟ -

 !خوای من... رو بکشی؟چچ... چر... ا می... می -

 هام کمیهام بسته شد و شونهباره زیر خنده زد که از یکه خوردن فوری چشمد بعد به یکاول متعجب نگاهم کر

 .پرش کرد و سرم رو جمع گردنم کردم

 خوام بکشمت؟فکر کردی می -

 کار کنه؟خواست چیسوالی نگاهش کردم، پس می

 !کنه، من تازه پیدات کردمدار نمینه عزیزم، کسی شانس سفیدش رو که لکه -

هام خواد دستهایی گرد شده به چاقو نگاه کردم که دیدم میهای تخس با چشمرو نزدیک آورد. مثل بچه چاقو

 .رو باز کنه، نفس راحتی کشیدم و اون مرد از صدای نفسم لبش رو کج کرد و سرش رو با تاسف تکون داد

به عقب تلو خورد، از من  هام آزاد شدن، باضرب و فشاری که به دسته صندلی داد که کمی صندلیوقتی دست

 .فاصله گرفت، کالفه بود و پشتش به من بود

تزریق شده بود، شاید اعتماد به نفس باالیی که داشت باعث میشد  هام از ترسی بود که به مننفس زدن

 کار داره؟دونستم که اون کیه و با من چیهای من زیادی توی چشم بیاد، در هر صورت باید میضعف

 !کی... کی هستی آقا؟ ش... شما -

های درشتش نگاهم کرد که ذوب مردم تا تونستم همین جمله رو ادا کنم، سمتم چرخید و خیره با اون چشم

 :ام وا رفت. باالخره بعد اندکی که قشنگ سرخ شدم گفتشدم و نصفه

 .به موقع متوجه میشی -

ت که در عوض، ترسی بزرگ روی دلم صداش نه خشمناک بود و نه حرصی، در کمال آرامش این حرفش رو گف

 .سنگینی کرد

 :با بغض گفتم

 !آقا من... من کاری... نک... ردم! بذارید... برم -

م آورد و تا اش مهربون شد و سمتم اومد، دستش رو به صورت نوازش با فاصله کم نزدیک گونهناگهان قیافه

 :م رفت؛ ولی دستش بهم نخورد و گفتچونه

 ...نکردی؛ اما پدرت تو نه، تو کاری -

حرفش رو بااخمی غلیظ قطع کرد و از من برای بار چندم فاصله گرفت و باغیض و حرص درحالی که پشتش به 

 :من بود گفت

 .ام کرد کهاما اون پدر خدانشناست کاری رو با زندگی من و خونواده -

 .حرفش رو قطع کرد و سمتم چرخید

 ذارم! بالیی سرشبدی، داغ عزیز دیدم، داغت رو به دل اون پدر پیرت می دیگه پنبه پاکی و تو باید تاوانش رو -
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 .له بزنه؛ اما هه! نیلوفری نیستمیارم که واسه دیدنت له

دادم به پدرم توهین ها به کنار، من اجازه نمینگاهش، لحنش و رفتارهاش پر از کینه و نفرت بود؛ ولی همه این

 :هست و بار پدرم کنه، برای همین اخمی کردم و گفتم چی از دهنش که الیق خودشکنه و هر 

مواظب حرف زدنت باش)بلندشدم( شما حق نداری)تیز نگاهم کرد که هول شدم( که... بب... به بابام... تو...  -

 !هین کنی

 تموم شد؟ -

 حاال کسی سرم رو چندبار به تایید تکون دادم که ناگهان سمتم اومد و من رو سمت در کشوند که یخ کردم، تا

 .دونستنکرد، حتی نریمان که ما رو واسه هم میطور رفتار نکرده بود که حاال جناب چنین کاری میباهام این

ای نداشت و عین یک سد، محکم ایستاده بود و سوالی؛ ولی توام با اخمی کردم و خواستم ممانعت کنم که فایده

 .تمسخر نگاهم کرد

 .کن ولم کن آقا، شما نامحرمی، ولم -

 ها هم مگه خدا پیغمبر حالیتونه؟هه! شما آقازاده -

 .گستاخ شدم

 البد شما حالیته؟ -

 .کنمهم نباشه ادعاش رو نمیاگه حالیم -

 :کالفه حرصی گفتم

 !آقا میگم ولم کن -

 کرد که درآخر کم آوردم و اخمو نگاهشای نداشت و اون ثابت من رو نگاه میکشیدم فایدههرچی دستم رو می

 .کردم

 .آوردی، وقتی قراره به زودی زنم بشیمی قدر چموش بازی دراز اول هم نباید این -

 :هام گرد شد و بلند گفتمچشم

 !چی؟ -

 .صداش رو که با شیطنتی بود، شنیدم و گُر گرفتم

 .میگم وقت هست واسه دلبری کردن، اآلن باید بریم -

و من رو به دنبال خودش کشید و من که به خودم اومده بودم زده نگاهش کردم که از فرصت استفاده کرد ماتم

 .دوباره شروع به کولی بازی کردم

 . ...فهمی؟ با توام ولم کن! یکی کمکمه! آقا نمیولم کن، کمک! یکی بیاد من رو از دست این دیوونه نجات بد -

ها ها کیسهها بودن و بعضیجاتبا دیدن چند مرد هیکلی که مشغول جمع کردن چند سبدالکی مخصوص میوه

 .کردن، ساکت شدم و متوجه شدم که توی یک باغ حضور دارم، سبد میوه توی یک انباری دیگه مییا سبد

 .مشتاق جیغ زدم
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 .خواد من رو بدزده! آقا! آقا! شما کمکم کنکمکم کنید! می -

ام نکردن و دیگه به ماشین ی هم حوالهنگاهخواستم، حتی نیمام رو پاره کردم و کمک میانگار نه انگار حنجره

 .برلیانس اچ سیصد و بیستش رسیده بودیم و من گلوم دردناک شده بود

 :ام باز کرد و گفتنگاهی به من، در جلوی ماشین رو واسهسرد بدون نیماون مرد، خیلی خون

 .فروشهجا کسی برادرش رو نمیاین -

 :عصبی گفتم

کنی؟ خب... خب اگه مشکلی داری بیا با بابام حرف که داری این کار رو باهامون میکار کرده آقا مگه بابام چی -

 .بزن، قول میدم حلش بکنه اون قاضی شهر هست

 :سرد نگاهم کرد و گرفته گفت

 .تونه زنده کنه؟ مشکل من همین هستقاضی شهر فقط حکم میده، بابای من رو می -

 .تلخی زد و من رو داخل ماشین پرت کرد و در رو بست کنم، پوزخندوقتی دید گیج و منگ نگاهش می

العمل من سوار ماشین شد که نتونستم از ماشین پیاده بشم و اون فوری قفل مرکزی رو خیلی زودتر از عکس

 .زد

 .کمربندت رو ببند -

 :چپی نگاهش کردم که سرش رو سمتم چرخوند و گفتچپ

 حرفی داری؟ -

 :بابغض و حرص گفتم

 !رسینمیبه هدفت  -

لبش کش رفت و سرش رو چندبار تند و کوتاه به تایید تکون داد و دوباره حرفش رو تکرار کرد و ماشین رو به 

 .راه انداخت

 .انگیز خارج شدیم، کمربندم رو بستم. من زیادی جون دوست بودموقتی از اون باغ نفرت

 .و من رو به یک روستا آورده بودنجا تهران نبود از محله و سرسبزی و مردمش متعجب شدم، آخه این

 :سریع سمتش چرخیدم و گفتم

 !من کجام؟ من رو کجا آوردین؟ -

 :صدام لرز داشت و کم مونده بود اشکم دربیاد، خیره به مسیر رانندگیش گفت

 .فیروز کوه -

 :به گریه افتادم و گفتم

 !ی کجا ببریم؟خواخوای بکشیم خب بکش دیگه، میکار کنی؟ هان؟ اگه میخوای چیمی -

 :جوابم رو نداد که از ترس جیغی کشیدم و گفتم

 !کار داری؟با من چی -
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های خیسم افتاد یکه خورد ای پارک کرد و عصبی چرخید سمتم؛ ولی تا نگاهش به چشمماشین رو سریع گوشه

 .های چشمم در گردش انداختای نگاهش رو توی مردمکو چند ثانیه

 :رو شد و گفتفشار بیرون داد، دوباره خیره به روبهرو با چشمش رو محکم بست و نفسش 

طور که اش عزیزی، قراره به وسیله تو زجرش بدم، هموندونم خیلی واسهی دوری رو بچشه، میپدرت باید مزه -

 ...ما رو زجر داد؛ ولی

 :نگاهم کرد و مهربون گفت

 .ضعفش تو بودی قرار نیست تو رو اذیت کنم، مشکل من پدرته و تنها نکته -

 !کنم ازتشکایت می خوای من رو اذیت کنی؟ آخه چطوری آروم باشم وقتی قراره بابام رو اذیت کنی؟!نمی -

لبخند کجی زد و به تهدید توخالیم توجهی نشون نداد، دوباره ماشین رو به راه انداخت و من روم رو سمت 

 .ریختمصدا اشک میشیشه کردم و بی

داد ها دور بود دستش رو براش تکون میکرد یا اگه فاصلهرسید سالم میتا هرکس بهش میتوی راه خاکی روس

 .آوردو اون هم بوق ماشین رو به صدا درمی

مونده بودم این مردک از خودراضی الت چه احترامی ممکنه بین پیر و جوون این روستا داشته باشه که 

 جوری هواش رو دارن؟این

رن تر از یک قتونه این عمارت بیشعمارت رسیدیم که از نمای بیرونیش حدس زدم می تر چند دقیقه به یککم

 .عمر داشته باشه، چون خیلی قدیمی؛ اما استوار بود

های متورم و دماغی که از ماشین رو گوشه عمارت زیر سایه درختی پارک کرد و سمت من چرخید که با چشم

اش بود، پاک ا دستمال کاغذی که روی داشبورد، داخل جعبههام رو بفینش حتماً که سرخ شده، اشکفین

 .کردممی

 .شو پیاده -

 .تخس جواب دادم

 .خوامنمی -

خیلی با آرامش در ماشین رو باز کرد و بعد پیاده شدنش سمت من چرخید و در رو باز کرد و من رو بیرون 

 .کشید که غریدم

 !هی چته؟! دستم رو کندی -

 .سرد جواب دادخون

 .اگه زبون حرف حالیت نیست پس باید با زبون بدنی روشنت کنم -

 :سردیش حرصم گرفت و گفتماز این همه آرامش و خون

 !کنمکارم داری؟ بذار برم! لطفاً، خواهش میچی -

 .که نالیدم رنگی کرد و دوباره من رو کشیداخم کم
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 !جا زندونی کنیتونی من رو اینکنم! نمیباور کن فرار می -

 .در آهنی عمارت رو که بزرگ و عریض بود رو باز کرد و وارد حیاطی خاکی؛ ولی باصفا و پر دار و درخت شدیم

حوض بزرگ وسط حیاط نماد میدون رو داشت چون در اطرافش چند خونه قرار داشت و حیاط پر از در و در و 

 .ون زد و خیره من شدنشکردن که با دیدن ما خشکدر بود و چند بچه کوچیک توی حیاط بازی می

 :دستم رو با ضرب پس کشیدم که اون گفت

 .دنبالم بیا، باید با اهالی خونه آشنات کنم -

 :با حرص گفتم

 ...ای هم به آشناییمن جایی نمیام و هیچ عالقه -

 .توی صورتم گفت که حرفم بریده شد

 !باید حتماً زور باالسرت باشه؟ بهتره باهام راه بیای نیلوفر -

 :های چشمم در گردش انداخت و گفتگفتن اسمم مکثی کرد و عمیق نگاهش رو توی مردمکبا 

 !جا هم خونه جدیدت هستتو قراره زن من بشی، این -

 .ای خشکم زد و باور کردم که باید واقعاً زنش بشممن و تو رو خیلی محکم گفت که لحظه

ودش موکد گفتم( هرگز زن تو نمیشم که بعد بیام با اول واسه ازدواجم باید رضایت پدر باشه، دوم من)مثل خ -

 !یک ایل آدم داخل یک خونه زندگی کنم جناب

 :انگار نه انگار مخاطبم اون بود چون خیلی راحت صداش رو باال برد و گفت

 بزرگ(؟ دایه)مامان(؟باوا)به کردی بابابزرگ(؟ داال)مامان -

 .وم بود که فارس اصیل نیستشدم که چی داره میگه و از زبونش معلمتوجه نمی

 !طولی نکشید که درهای دور عمارت باز شدن و... یا خود خدا! این همه آدم

اومدن و درهای دیگه که داخل هاش گلی بود پیرمردی با عصا به کمک پیرزنی به پایین میاز طبقه باال که پله

 .و مرد و بچه به حیاط هجوم آوردنشون ایل، ایل زن حیاط با چندپله از کف حیاط جدا میشد هم از داخل

 .رسیدنکردیم به این جمع نمیمون رو هم جمع میحتی اگه تمام خویشاوندان

 :خوش چهره؛ ولی مسن و جاافتاده قدمی جلو اومد و هراسون گفتزنی

 !کار کردی پسر؟چی -

 .من هست یک نفر رو به این خونه و اهلش اضافه کردم، نیلوفر همسر آینده -

 :رد که تماماً موهاش و سبیل کلفتش سفید بود و البته ریشی نداشت گفتپیرم

 کار خودت رو کردی؟ -

 من کی از حرفم برگشتم باوا؟ -

های بقیه واقعاً تعجب برانگیز بود، انگاری اصالً از کسی ترس نداشت و این همه آرامشش در برابر حرص خوردن

 !خودش بود و خودش
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 :ه از عمق نگاهش مهربونی و البته ترحم رو میشد دید به روم انداخت و گفتهمون زن اولی نگاهی عمیق ک

 !اشتباه کردی، ما هممون واگذار کردیم به خدا -

گفتم جمع بشین تا هم معارفه انجام بدم و هم هشدار بدم اصالً و ابداً این دختر پاش رو تا من نخوام از این  -

 !ذارهخونه بیرون نمی

 :نگاهی به من کرد و دوباره سمت جمعیت کرد و گفتنیم حرصی نگاهش کردم که

 .ستاین زن مادرمِ)به همون زن اولی اشاره زد( ایشون حاجی، بابابزرگ و خان این خونه -

 :بابابزرگ پوزخند صداداری زد و با صدای زمختش گفت

 کنن؟چطور خانی که پسرهای اردالن نخود هم حسابم نمی -

جا؛ ولی توی این یکی مورد پایِ زنه، همیشه و همهتون برام حرف اول رو میترامدونید احباوا! خوب می -

 .بابه)بابا( در میون بود. لطفاً درکم کنید

دونستم بامکث نگاهش بابابزرگ نیشخندی زد و روش رو به حالت قهر برگردوند و مردی که هنوز اسمش رو نمی

 .دوباره معارفه رو از سر گرفت رو از روی بابابزرگش برداشت و آهی کالفه کشید،

بزرگم)پیرزنی نحیف بود و صورتش پر چروک؛ ولی هنوز سرپا بود، به زنی دیگه اشاره زد که کنار مادرش مامان -

 .شیمجا نیست و غروب همگی دور هم جمع میعمو اردوان، البته عمو اردوان فعالً اینبود( زن

 !تر از االن هستن؟یاخدا یعنی بیش

 .ن، خواهر کوچیکمدیال -

 .کردساله و ریزجثه که مشتاق نگاهم میدختری بود هفده

 .چند بچه قد و نیم قد هم بودن که لزومی نبود این مرد التی معرفی کنه و سمتم چرخید

 .تک آشنا میشیمن هم... آوات آرمن، پسر دوم اردالن آرمن، به زودی با تک -

 .ی خوردمااش رو با حرصی آشکار گفت که یکهجمله

 :مون اومد و گفتمادرش سمت

 کار کنی؟ این دختر چه گناهی داره؟خوای با این طفلک چیمی -

 !(عمو: آهش رو به دنبال خودت نکش کور)پسرزن

ها من رو کشید که ملتمس نگاه بقیه کردم شاید کمکم کنن؛ اما وقتی غر زدن بابابزرگش توجه به اونآوات بی

 :رو که گفت

 !ستدندهیک مثل پدرش -

ام رو شروع فایدهها فرجی برای من نیست پس دوباره تقالهای بیشنیدم و راه خودش رو رفت، فهمیدم از این

 .کردم

های روی تخت برگای خورد، از روی گلدر چوبی رو باز کرد که چشمم به اتاقی با دکور شیک و تزئین شده

 .مونِخوابمتوجه شدم به اصطالح اتاق
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 :سرد گفتچنان خونخل پرت کرد که سریع به سمتش چرخیدم و اون هممن رو دا

 .ای داشتی به مامانم یا دیالن بگومونه، اگه هم مشکلی یا خواستهجا اتاقاین -

 !کنمفرار می -

خوام ریم، آخه میجور خریدها میدونم اینگردم و واسه فردا دونفری دنبال لباس عروس و چه میغروب برمی -

 .ش بفرستمعروسی دخترش رو واسهعکس 

 .هایی پر جیغ زدمباحرص و چشم

 .تونه جلوی من رو بگیرهنم و میرم، کسی هم نمیموجا نمیساکت شو! من یک دقیقه هم این -

 .دادجوره نمیشد عصبی و حرصیش کرد. نکته ضعف دست کسی نمیبه آرومی سمتم اومد، هیچ

م باالی سرت قرار گرفت، اسمت پیشوند اسمم شد و حلقه من رو به ایهفردا که اسم من روی اسمت اومد، س -

فهمی کجای کاری، االن هم هرچه قدر دوست داری رویاپردازی کن، از این در)به در اشاره کرد( دست کردی می

 .تونی قدم از قدم برداریتا من نخوام نمی

بودم نگاه کرد، چندی بعد از اتاق خارج شد  حرفش رو زد و باتکبر و پیروزی به منی که حرصی شده بغض کرده

 .و با چرخیدن قفل متوجه شدم در رو قفل کرده

 .سریع سمت در خیز برداشتم و بامشت و لگد به جونش افتادم

هق افتادم( شکایت طوری رفتار کنی! یکی این در رو باز کنه!)به هقاین در رو باز کنید! حق نداری باهام این -

 همتون! این در رو باز کنید! آوات؟ آوات؟ کنم ازتون، ازمی

کرد، صدای آوات خیلی ریز اومد که فهمیدم از در اتاق حرفی نزد و این خیلی زیادی حرصیم میهیچ کس هیچ

 .فاصله داره

 .کنهکسی این در رو باز نمی -

 !مامانش: گناه داره کور

 !بینیدجا ببرمش که من رو هم نمیدایه! کاری نکن از این -

 .تهدیدش انگاری زیادی کارساز بود و برویی داشت که سکوت جوابش شد و مادرش حرفی نزد

 .عصبی با کف دو دستم روی در کوبیدم که کف دستم سوخت

 !مونم! آوات بیا این در رو باز کنجا یک دقیقه هم نمیمن این -

 .حال شدم و با گریه به التماس افتادمصدایی نیومد که بی

 !کنم این در رو باز کنیدتون میمونم، بذارید برم! التماسجا نمیعزیزتون بذارید برم! من اینتو رو جون  -

 .باالخره صدای مادرش که نگران و گرفته بود از پشت در به گوش رسید

تونیم کاری بکنیم، کلید این در دست آوات و کسی حق نداره روی حرفش حرفی بزنه. دختر قشنگم ما نمی -

 !ن مادر! باید به این شرایط عادت کنیحاللمون ک

 :باگریه گفتم
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 !جا برمخاله؟ خاله؟ باور کنید... من... من کاری نکردم، پسرتون اشتباهی من رو آورده! کمکم کنید از این -

 !متاسفم -

 :هاش اومد که سراسیمه از روی زمین روی زانوهام نشستم و چسبیده به در گفتمصدای قدم

 خاله؟ خاله؟ -

 .ت کوبیدم و جیغ زدممش

 !کنم! بابام نگرانم میشه... لطفاًخاله باز کن این در رو! خواهش می -

 .هق افتادموقتی دیدم جوابی برام نیومد جیغی زدم و به هق

ای کنار در چمپاتمه زده بودم و از درد کمرم که خشک شده بود به تخت نگاه کردم؛ ولی تا دقیقهبیست

خت بنفش رنگ تیره پراکنده دیدم دیوونه شدم و سمت تخت حمله کردم، باجیغ و های رز رو روی تگلبرگ

 .ها رو پخش و پال کردم و مالفه رو روی زمین پرت کردمفریاد تمام گلبرگ

 .زدمجیغ

 !ها نجاتم بده! خداخدایا کمکم کن! من رو از دست این دیوونه -

 .ه هق زدن کردمسرافکنده روی تخت خودم رو پرت کردم و به شکم شروع ب

تخت کمی از دیوار بغلیش فاصله داشت و من توی همون فاصله کز کرده بودم، اتاق تاریک شده بود و صدای 

هاست اهل خونه به قول اون مردی که دست تمام نامردهارو از پشت اذان که اومد متوجه شدم غروب شده و االن

 .بسته همگی دور هم جمع بشن

جا میرم. راست راست دختر دزدیدن دووم بیارم، هرطور شده به هرقیمتی که شده از اینجا تونم اینآه! من نمی

خواد رضایت بابا رو کسب کنه؟ حتی اگه باباهم اجازه بده من یکی کسی هم متوجه نشده، موندم چجوری می

 !ایفرهنگ و کینهعار، بیعمراً زنش بشم، یک سرتاپا الت و بی

هام رو دربرابر این همه تاریکی اقبالم بستم تا غا بود، سرم روی زانوهام بود و چشمها و غوتوی حیاط صدای قدم

 .تخت بیرون اومدمکه ناگهان در باز شد و من سریعاً از پشت

 .تفاوت به خودش گرفتآوات تا من رو اون پشت دید اول جاخورد؛ ولی خیلی زود قیافه بی

سینی غذایی دستش بود و بدون توجه به اون غذاها که حسابی  روش ایستادم،به طرف آزاد تخت اومدم و روبه

 :اشتهام رو باز کرده بود گفتم

 .خوام برممی -

سرش با پا بست و سمت تخت رفت، حرصی و ناالن به سمتش چرخیدم که دیدم سینی غذا رو روی در رو پشت

 :عسلی گذاشته و گفت

 .تا ضعف نکنی ناهار نشد بیام، تا موقع شام بیا یک چیزی بخور  -

 .هام رو توی هم بردم و جیغ زدماخم

 !خوام! من رو از این جهنم دره ببر بیرونمن کوفت بخورم! من نمی  -
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های دستش روی زانوهاش و ساعد دستش بین پاهاش آزادانه آویزون بود و پاهاش از هم فاصله داشت و آرنج

که در بازِ و به راحتی دفعه یک چیزی یادم اومد، اینکزدم، یها زار میکرد که مثل بچهخیره خیره نگاهم می

رسه؛ ولی ریسک بود دیگه ریسک رو هم باید انجام داد. الاقل تونم فرار کنم؛ اما قطعاً که سرعتش بهم میمی

 .برای منی که بد توی مخمصه گیر افتاده بودم

 ...هام رو پاک کردم تا جلوی دیدم رو نگیره واشک

 .ر خیز برداشتم و دِ بدو که در ریمسریعاً به سمت د

ه دادم تا فرار کنم، بتونستم به پاهام سرعت و فاصله میکسی جز چند بچه قد و نیم قدبیرون نبود و من تا می

در بزرگ عمارت رسیدم با دو دستم خواستم تنه در رو کنار بکشم که از پشت، مانعم شد، ترسیدم و هیجان 

 ...رفتم پسد؛ ولی باید میداشتم که ضربان قلبم باال بو

کرد، تفاوت نگاهم میزدم تا رهام کنه و اون احمق هم خیلی آروم و بیهام بهش مشت و چنگ میباجفت دست

 .کنهاش رو تماشا میانگاری داره فیلم مورد عالقه

 !کنم، ولم کنی، باید معاینه بشی، ازت شکایت میاولم کن! تو دیوونه  -

 :درآوردم که باالخره عصبی شد و گفت قدر کولی بازیاین

خوای بری وقتی اگه یک اشاره کنم دو دستی دونن، کجا میتو مال منی، تمام اهل روستا هم این رو می  -

 . ...تقدیمم میشی؟ آوات همیشه آروم نیست، باهام راه بیا وگرنه

هام رو بسته بودم تا قیافه چشم ادامه حرفش رو نگفت؛ ولی کمی متمایل به من شد تا رخ به رخ باهام بشه.

 :نحسش رو نبینم. از هیجانی که داشتم، پرش پلک داشتم. با بغض و غیض گفتم

 !ولم کن  -

 اما اون نامرد، نه تنها ولم نکرد، بلکه

بدون هیچ درنگی بالفاصله دوباره من رو به دنبال خودش به سمت اون قفس کشوند که به تقال افتادم؛ اما 

شون بیرون نیومدن تا الاقل ببینن گل پسرشون داره چه بالیی سر دختر مردم میاره که چ کدومالکردارها هی

کنه؟ هرچند که این از خود راضی تربیت شده توی همین خونه بود و باید هم، اهالیش جوری جلز و ولز میاین

 .دل باشنقدر سنگاین

 :من رو به داخل اتاق پرت کرد و وقتی در بسته شد گفت

 (بشین، بشین تا بهت بگم اینی که بهش میگی نامرد چی به سرش اومده؟ کی به سرش آورده؟ )داد زد -

 !بشین دیگه

رو قورت دادم، واقعاً هم کنجکاو بودم بدونم چی پیش اومده  هام از دادش دوباره به باال پرید و آب دهنمشونه

 خواد از بابام تقاص پس بگیرهطوری میکه این

 .ش االن میاممنتظر با  -

شد و به ناچار روی تخت نشستم، نگاهم روی ظرف غذا لیز  های امیدم بستهدر رو که قفل کرد تمام روزنه
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ها بود رو بردارم؛ ولی با دیگی که روی برنجهام کشیدم و دست دراز کردم تا تیکه تهخورد، زبونم رو روی لب

 قدر به آب و غذا ل*بوات با پیروزی نگاهم نکنه، اینفکر آوات منصرف شدم. حاضر بودم گشنگی بکشم؛ اما آ

 .زنم تا یا بمیرم یا ولم کنن و بیخیالم بشن، هرچند گزینه دوم عضو محاالت بودنمی

 .صدای چرخش کلید اومد و آوات با آلبوم عکسی داخل شد

 خواد برام عکس نشون بده؟ واقعاً حالش خوبه؟می

 این چیه؟  -

طور که سرش پایین و درحال باز کردن آلبوم با چندش ازش فاصله گرفتم، همون کنارم روی تخت نشست که

 .العملم کرد و پوزخندی تلخ زدبود، زیرچشمی نگاهی به عکس

هاشون؛ ولی یک سال، یک سال هست کشید از ل*ببینی؟ خنده پر نمیها نگاه کن، میخوب به این آدم  -

 دونی چرا؟که این عمارت ماتم گرفته، می

 :سرخ داشت، گفت هاییهایی که حال رگهنگاهم کرد و با حرص و چشم

 !هابه خاطره نامردی زمونه، به خاطره آدم نبودن خیلی  -

های دسته جمعی یک ایل شدم، ها نگاه کرد و من هم مبهوت چشم ازش گرفتم و خیره عکسدوباره به عکس

رت باهاشون آشنا شده بودم؛ اما چند نفرشون غریبه؛ شناختم، داخل همین عماشون چند نفری رو میبینابین

 .ولی قیافه آشنا داشتن

خورد و آوات سی و هاشون شبیه هم بود و آکام به مردهای چهل سال میاین آکامِ داداش بزرگم)قیافه  -

 .هم که کنارش زنش حمیراست که چند روزی خونه باباششش سال( این

 خب به من چه؟

بزرگ و این عمو، مامانشناسی، مامان، زنها رو هم که میهاشن، حمید و آرزو، این زنچهها هم بطفل این  -

 !مرد هم که ساالر خونه، بابابزرگ

 ها رو به من میگی؟چرا داری این  -

 .نگاهم نکرد و جواب داد

 .تا بفهمی پدرت با کیا بد تا کرد  -

 .شناختمشون رو نمیون آکام و آوات، دونفر دیگهیک عکس دیگه رو نشون داد که چهار پسر بودن، دونفرش 

خورد( تازه بابا شده و اسم زنش قاصدک و اسم طفلش، آرمین، داداش کوچیکم)به بیست و هفت سال می  -

ترین برادر، فعالً که دانشجو و روستا نیست)به بیست و چهار سال یعنی قاسم. این پسر هم آرگینِ، کوچک

رد، اصالً آرمین و آرگین شبیه آکام و این نبودن و به مادرشون شباهت داشتن( خوحدوداً هم سن خودم می

ست و استقالل و محکم ننههم ریخت، شاید چون زیادی بچهمجرد و عشق کار، هه! وقتی بابا مرد خیلی به

 طوری شد، تا همین دو ماه پیش به دانشگاهش نرفت تا به زور من و بقیه راهیشبودن حالیش نبود این

 .کار رو به سزاش برسونمکردیم؛ اما من)سرش رو سمتم چرخوند( هستم تا گناه
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بزرگش با فقط نگاهش کردم و اون باز سراغ یک عکس دسته جمعی دیگه رفت، باز هم بابابزرگش و مامان

ش به همراه خواهر کوچیکش حضور داشتن و اون دست روی مادر و برادرشون آکام و خودش و دو برادر دیگه

 .هایی زیبا روی، گذاشت که ناآشنا برام بودنانومخ

ای داره که دوم م هستن که پژال یک بچه مدرسهپژال)سی سال( ترالن)بیست و پنج( خواهرهای دیگه  -

 .دبستان و ترالن شکم دومش رو داره

 !آب دهنم رو قورت دادم، یاخدا مادرش چند شکم زاییده؟

 .ماده عمو و عمهها خونواده من بودن و؛ اما خونواین

 :مکثی کرد و گفت

دو عمو داشتم که یکیش رو کشتن عمو ارسالنم رو، میگن بچه بود که کشتنش، موند عمو اردوان که   -

عمو خدیجه رو که برات معرفیش کردم زن همین عمو اردوان و چهار ش باالسرمون! زنخدارو شکر هنوز سایه

 .هستنها هاشون رو هم بیا اینبچه داره، عکس

و به عکسی که زن و مردی مسن و جا افتاده به همراه دو پسر و دو دختر دور هم بودن و به دوربین لبخند 

 .زدن اشاره کردمی

هاشون، بابک)هم سن خودش شناسی و حاال بچههم که میاین عمو اردوان)موهای جوگندمی داشت( این  -

داره و زنش بابک عیال داً نوزده( باراد)یازده، دوازده سال(بود( باران)بیست و دو و یا بیست و سه( بهاره)حدو

هاشون میالد و میعاد، باران هم شکم دومش رو زاییده و به فکر مائده دو بچه براش آورده که اسم

که آه! اون اتفاق شون، بهاره تازه عروس و قبل اینسومین)پوزخندی زد( موندم تو این همه عجله

 .ه بختن*ح*س*ی بیاره رفت خون

 .دادیک عکس دیگه که زن و دختری رو نشون می

سن بهاره تقریباً( که سن آکام( و دخترش شهین)هماین عمه الهام )خیلی جوون بود شاید میشد گفت هم -

 .البته چند روزی به مشهد رفتن

م رو جلب یک عکس تکی نشونم داد که مردی جاافتاده و سن باال که شباهت زیادی هم به آوات داشت توجه

ش باال زدن و رنگش سرخ شده، های روی شقیقهکرد، روی اون عکس مکثی طوالنی کرد. ناگهان دیدم که رگ

دس گذشت باید حجایی که همیشه دو دکمه از لباس مشکیش رو باز میگفتم البد نفس تنگی گرفته؛ اما از اون

 .زدمای میدیگه

 .هاش حسابی تو هم رفته بودبه عکس بود و اخماش اومد، هنوز خیره صدای خشمناک و گرفته

 .خان و پدر منبینی اردالن خانِ! پسر ارشد ارژنگاین مرد رو که می- 

 !ابروهام به باال پرید، پس پدری که مدام سنگش رو به سینه میزد این مرد بود؟

ه سرش رو سمتم چرخوند کهاش به سفیدی میزد، قدر که عصبی بود و آلبوم رو سفت گرفته بود، سر انگشتاون

 :تر کشیدم که گفتوحشت کردم و هین خفیفی کشیدم، خودم رو به عقب
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هایی کشتن که عمو ارسالن رو چندین سال پیش به خاک دعوت کردن، به خاطره اون رو هم خدا نشناس - 

د؟ دونی چیشعدش می! ببار بابام رو از من گرفتنای که داشتیم دوباره دست به قتل زدن و ایندشمنی دیرینه

غوغا شد، غوغا! خواستیم تار و مارشون کنیم؛ ولی وقتی گفتیم خدا هست و دادگاهش توی این دنیا هم برقراره 

مون رو به خون آلوده کنیم؟ خیر سرمون اومدیم شکایت؛ ولی چون مدرکی نبود همون بابایی که چرا دست

رفت( راست های خدا نشناس! )دیگه داشت صداش باال میکنی ردمون کرد و اون قاتلداری براش جلز و ولز می

خوام حاال به اون جناب قاضی بفهمونم وقتی راست راه میرن)به خودش اشاره کرد و محکم گفت( و من می

 خواممدرکی نباشه؛ ولی حق با تو یار باشه، چه دردی داره ردت کنن )دوباره محکم( من وقتی صاحبت بشم می

 !فته! و تو طعمه منی خانوم پرستاراکنم ممکنه چرخه مکافات روی اون هم بیبه اون پدرت حالی 

هاش رو روی تخت گذاشت و سمتم خم شد که سرم رو ش گذاشت و کف دو تا دستآلبوم رو طرف دیگه

 .ریختمترسیده به عقب کشوندم و ریز ریز اشک می

روز ندارم تا یک جا گیرت بیارم و تو مال من بودی چهار ماهه که توی فراقتم خانوم پرستار، چهار ماهه شب و  -

ها بیرون کشیدنت. ای از داخل بیمارستان، بچهش زد( من! تا باالخره به بهونه)با انگشت اشاره به سینه

 های این محل خیلی بامرامن نه؟داداش

ن، کسی بیرو گفتنشکست؛ ولی وقتی به من تک خندی زد و به حالت اولش صاف نشست، کاش قلم پام می

 !شدم! کاشخروجی بیمارستان کارت داره، خارج نمی

 :هق و گریه گفتمبا هق

 !خورهحالم ازت به هم می تو مشکل داری! یک احمق به تمام معنایی،  -

 !نچ این شایسته یک آقازاده نیست نچ عا عا! خانوم پرستار بهت ادب یاد ندادن؟ نچ  -

 من یفهمی؟ قانون! بابای بیچارهکنی هان؟ قانونِ میچرا منطقی فکر نمی آخه تویی که میگی خدا شناسی  -

 !که از خودش حکم نمیده

تفاوت نگاهم کرد و بعد برداشتن آلبوم از روی تخت بلند شد و بدون هیچ حرفی سمت در رفت دوباره سرد و بی

دار و تمام برنج و مخلفات سینی که عصبی جیغی کشیدم و سینی غذا رو روی زمین پرت کردم که فرش رو لکه

های برنج که پخش و پال شد و کناره بشقاب هم شکست که آوات سمتم چرخید و با دیدن سینی غذا و دونه

درآری به من انداخت و در نهایت با پوزخندی بیرون رفت و دوباره در رو روی زمین بود نگاه پر تمسخر و حرص

 .قفل کرد که باگریه جیغ زدم

هق( خدا شین! )هقگیره، به آتیش جهنم گرفتار میبخشمت! آهم همتون رو میشتت آوات! نمیخدا بک -

 !بکشتتون

 .هقم ادامه دادمدیگه رفته رفته تن صدام پایین رفت و به هق

رو  هامای به پا شد، صدای جیغ دختری به گوش رسید که گوششاید یک ساعت یا دو ساعتی گذشت که هلهله

 .تیز کردم
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 !کار کردی؟ باوا! چرا شما چیزی بهش نگفتین؟فهمی چیات میآو -

 .صدای آوات اومد که جواب داد

 .آروم باش پژال! من تصمیمم رو گرفتم -

 .باز دوباره صدای همون خانوم که فهمیدم خواهرش پژال اومد

نه! بذار بره مگه زمونی مثالً؟! کاکه! )داداش( دختره بیچاره گناه داره! آهش زمینت میخیر سرت بزرگ -

 مون به خدا واگذارشون نکردیم؟ پس این کارت چه معنی میده؟همه

 .آوات هم داد زد

 (دی! )آبجیدی -

پژال: چیه مگه دروغ میگم؟ دایه تو یک چیزی بگو، دروغ میگم؟)جیغ زد( آخه دختر نیستی بفهمی چه سخته 

 !به زور پای سفره عقد بنشوننت! بفهم این رو بفهم

 !هات چه قدر ترسیدندخترم آروم باش، ببین طفلمادرش: 

 :پژال با بغض گفت

 !ای که اسیر پسرته نیستی؟اون وقت به فکر اون دختر بیچاره -

 :آوات با صدای رسایی گفت

ی دکنه، دیفردا عاقد رو میارم به همین خونه تا رسماً و شرعاً نیلوفر زنم بشه و دیگه احساس غریبگی نمی -

 !جا بمونه تا)باصدای بلند( ابدخونه شوهرش و اختیار داره؛ ولی باید همینجانیم! چون 

 .صدای مردی اومد

 !طوری بار آورد؟ نکن! گناهه گناهکاکه جانیم! بابه اردالن تو رو این -

سوخت و مخالفش بودن؛ اما امیدوارم بتونن راضیش کنن و اال من بمیرم هم م میشون دلشون واسهانگاری همه

 !نمیشمزنش 

شون ملحق صدای جیغ زنی جوون دیگه هم اومد که به خاطره نزدیک شدن صداش، متوجه شدم تازه به جمع

 .شده

 !چه خبره؟ داداش درسته؟ -

 .آوات: اوهوم

 .جیغ زد

 طور دست رو دست هم گذاشتین؟چی؟! مامان! اون وقت شما همین -

کار گرفت؟ باور کنید جیگرم آتیش گرفته؛ ولی چیمادرش: ای خدایا چی بگم؟! مگه میشه جلوی این پسر رو 
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 !ذارهذاره! نمیکنم؟ نمی

 .دیگه تعلل رو جایز ندونستم و سمت در دوییدم، مشت کوبیدم و ملتمس جیغ زدم

جا... بب... ریزن اینها میکنه و پلیسمونم! بابام پیداتون میجا نمیکنم کمکم کنید! من اینخواهش می -

تر کوبیدم( من زنت کنم! )جیغ زدم و محکمهق( بیا این در رو باز کن التماست میات! آوات؟!)هقبذارید برم! آو

 !نمیشم

 .اومدن. صدای پژال بلند شدصدای اون پژال و زن غریبه بلند شد که سمت در می

 .آوات این در رو باز کن -

 .صدایی از آوات نیومد که دوباره جیغ زد

 !کاکه -

 !چارهآوات اومد که من پشت در گرخیدم چه برسه به اون پژال بیبار صدای داد این

 !فردا عاقد میاد و تا اون موقع هیچ کس، دارم میگم هیچ کس! حتی باوا هم حق نداره وارد این اتاق بشه، تمام -

 .چندی سکوت بود و وقتی صدای محکم کوبیده شدن در آهنی عمارت اومد، صداها جریان گرفت

 .ته پشت در اومدصدای زن ناشناخ

 !عزیزم حالت خوبه؟ -

 .هق زدم

 !بذار من برم خواد به زور باهام ازدواج کنه! این در رو باز کن،خانوم کمکم کن! داداشت می -

کنم گلم؛ ولی ندیدی چی گفت؟ کسی جز اون حق نداره وارد این اتاق پژال: فدات بشم من عزیزم! درکت می

 .بشه

 .جیغ زدم

 !خواد بابام رو دق بده! حاال حرف حرفِ اون؟فهمین؟ میزنش بشم می اون میگه باید -

 !تونم بگم متاسفمپژال: فقط می

 :و بعد صداش اومد که گفت

 .بیا بریم ترالن -

 !پس اون یکی دیگه هم خواهرش بود

 :ترالن گرفته گفت

 .تو برو من یکم باهاش حرف بزنم میام -

 .ن تلف شدت بغل مامااباشه طولش ندی که بچه -
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 !باشه دیگه برو -

هایی اومد و بعد همه جا رو سکوت گرفت و انگار همه رفته بودن، سرم به در تکیه زده بود و هق صدای قدم

 .زدم که صدای آرومش اومدمی

 .گلم آروم باش -

 !چطوری؟ هان؟ -

 .بعد کمی مکث، محتاطانه پچ زد

تونم شاهد بدبخت شدن دختر مردم آوات؛ ولی من نمی مشون رو داده باشن دست انتقاها شاید وجداناین -

 .باشم

 :مشتاق لبخندی کج روی لبم نشست. روی زانوهام نشستم و چسبیده به در گفتم

 جا برم؟کنی از اینکنی؟... کک... کمکم میی... یعنی کمکم می -

 تونبشه. آوات تا هیچ محرمیتی بینشون پرت کنم؛ اما باید زمان خرید تا حواسآره جانم! معلومه کمکت می -

کنم شب میام سراغت و کلیدهای این در رو هرطوری شده پیدا میتونه پیشت بخوابه پس من نصفنیست، نمی

 سرش نذاری که جا بری؛ ولی باید وانمود کنی تسلیم شدی و آوات که اومد، زیاد سر بهکنم از اینو کمکت می

دنده و لجبازه! حتی داداش آکام هم جرئت نداره روی  نه... آوات خیلی یکروی لج نیوفته و کارم رو سخت ک

 !حرفش حرفی بزنه

 :نفس راحتی کشیدم و زود گفتم

 !ها خب؟پس منتظرتم! بیای -

 .باشه عزیزم، باشه، من دیگه برم طفلم هالک شد -

 :بابغض گفتم

 !مدیونتم، خیلی خوبی -

 .ام هست... خب دیگه فعالًکار داداشم این وظیفهآه! این حرف رو نزن لطفاً! در برابر  -

 م.حالی کنار در هق زدبار از ذوق و خوشدید. وقتی رفت اینسرم رو تند تکون دادم، انگار من رو می

جایی که قرار بود فعالً توی این هایی که کرده بودم افتاد. از اونکمی که آروم شدم، نگاهم روی ریخت و پاش

اچاراً سمت سینی رفتم و با دست، تمام ذرات برنج و گوشت و هرچی بود رو داخل سینی ریختم اتاق باشم پس ن

که دستم چرب شد. نگاهی به اطراف کردم که جعبه دستمال کاغذی کنار چراغ خواب دیدم، پس اول سینی رو 

آوات به داخل  ها رفتم. دستم رو که پاک کردم، در باز شد وروی عسلی گذاشتم و بعد سمت دستمال کاغذی
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 .اومد

 :سازی کردم، لبخندی کج زد و چند دست لباس سمتم گرفت و گفتوقتی دید خودم گندکاری خودم رو پاک

ات آوردم. تمیزه؛ ولی اگه های شمیم رو واسهتا فردا اذیت میشی، اگه با این لباس فرمت بگذرونی. بیا لباس -

 .ی تا فردا با هم بریم خریدهات بگذرونزیادی حساسی که باید با همون لباس

های ترالن یادم اومد و واسه همین آروم دونست؟ حرفحرصی نگاهش کردم. اون واقعاً من رو زن خودش می

 :گفتم

 .های خودم راحتمبا لباس -

ها بود و هم آرایشی گذاشت ها رو روی کمدی که هم واسه لباسو روی تخت نشستم که بعد کمی مکث، لباس

داشت مورمورم میشد و حس عذاب داشتم، سرم پایین بود؛ ولی . با هرقدمی که سمتم برمیو سمتم اومد

 .زیرچشمی هواش رو داشتم که کنارم روی تخت نشست و تخت کمی به پایین رفت

 :صدای آهش اومد و گفت

ه، الت میشم نخیبا من باشی قول میدم بهت بد نگذره، باهام راه بیا تا این دل آروم بشه... نمیگم بعدش بی -

 .، عمرش هم کفاف نکنهچون تو تا آخرش مال منی حتی اگه واسه مثال پدرت

 :هاش رو باال آورد و گفتغره و خشن نگاهش کردم که دستباچشم

 .برای مثال گفتم -

 .غریدم

 !اش تا صدها سال باال سرم باشهدیگه هیچ وقت چنین مثالی نزن! بابام انشاءاهلل سایه -

 :نگاهم کرد، مهربون و آروم؛ ولی من زودی روم رو ازش گرفتم که گفتیک جور خاص 

 .ها رو بکنم تا به هشدار و تهدید نرسهدرکل خواستم توصیه -

 :چشم نگاهش کردم که مستقیماً نگاهم کرد. بعد کمی مکث گفت باپشت

 !شینیتر به دل میوقتی آرومی بیش -

 .ندی زد و گفتخدندون روی هم سابیدم و اخمی کردم که تک

 .نظر شدی؟ خب شب بخیر، زود بخواب که فردا کلی کار داریم -

. هیچ نگفتم چون ممکن بود اگه ل*ب از ل*ب باز کنم، هوار بشم و هرچی از نه حرفی زدم، نه تایید کردم

 .دهنم درمیاد رو بارش کنم

نند بیرون دادم، ضربان قلبم از از اتاق که خارج شد خودم رو به پشت روی تخت انداختم و نفسم رو فوت ما

 .کوبیدم میاضطراب و هیجان تند به سینه
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های دستم رو کردم. ساعت از دوازده هم گذشته بود، اگه ترالن نیاد چی؟ مدام قلنج انگشتطول اتاق رو طی می

دار کش های تند وجوییدم گردنم هماهنگ قلبم پر و محکم ضربان میزد و نفسشکستم و پوست لبم رو میمی

 ...کشیدم تا کهمی

هام پر از شوق شد و سمتش با صدای چرخش کلید مضطرب و هیجانی به در نگاه کردم و با اومدن ترالن، چشم

 :ش آویزون شد و با بغض گفتکرد، زودی قیافهخیز برداشتم، مات زده به من نگاه می

 !ای ظلم کنه؟داداشم چطور تونست به چنین فرشته -

 :دراومده بود و گفتماشکم 

 !خواد انتقام بگیره! کمکم کن برممی -

 :گرم کننده گفتسرش رو به تایید تکون داد و با لبخندی دل

 .مون نشدنجام دیگه عزیزم! حاال زود باش بریم تا متوجهواسه همین این -

 !ترسمتوی این وقت شب کجا برم؟! می -

سپرم به رفیقم معصومه، دختر خوبیه تا سپیده زد با و رو مینگران نباش، من فکر همه جاش رو کردم. ت -

 .برتت. از من همین قدر برمیادشوهرش تا شهر می

 .سرم رو به تایید تند تکون دادم و آروم از در بیرون شدیم

 .ها به دیوار آویزون بودها و در خونهنفتی داشت که کنار پله حیاط عمارت فقط چند چراغ

 !انگار قرن قاجاره

 :کشید در باز نمیشد و متعجب گفتبه در خروجی رسیدیم و ترالن در رو باز کرد؛ ولی هرچی کشو در رو می

 !چرا باز نمیشه؟ -

 :ترسیده به عقب نگاه کردم و وقتی کسی رو ندیدم گفتم

 !چی شده؟ -

 !هیچ وقت قفل نبودها؛ اما اآلن قفلش کردن، فکر کنم کار آوات بوده باشه -

 .رو برای خودم هجی نکرده بودم که صدای آوات روح رو از جسمم ربودهنوز حرفش 

 !های قدیمبه! خواهر شوهر هم خواهر شوهر به -

های سیاه! دست به سینه به دیوار تکیه زده بود، با دیدن هینی کشیدیم و به عقب چرخیدیم که مثل روح

 .ترالن با ترس ل*ب زد مون جری شد و با اخم از دیوار فاصله گرفت.های ترسیدهچهره

 !دا... داش -

 .آوات داد زد
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 !هام دورشوشو ترالن! زود باش از جلو چشمساکت -

 !ترالن: داداش... دا... داداش

سمت ترالن خیز برداشت که ترالن ترسیده جیغی زد که آوات بین راه عصبی مکث کرد و از سرو صداهامون 

 .تمامی اهل عمارت بیرون ریختن

عموشون، بابک و زنش، پژال و هاشون، عمو و زنکه مادر آوات، برادرهاش آکام و آرمین و زنطولی نکشید 

 .مردی کنارش که حدس زدم شوهرش باشه و مردی دیگه جلومون سد شدن

شون کم بودن که شون و مادربزرگهام از این همه جمعیت گرد شد، انگار دوبله شده بودن! فقط بابابزرگچشم

 .باال حضور داشتن و پیری و سنگینی توی شنوایی، متوجه ما نشده بودنالبد چون طبقه 

تر جایی هم که قبالً با بیشمردی غریبه سمت ترالن اومد که ترالن با گریه خودش رو بهش نزدیک کرد. از اون

 .دونستم کسی غیر برادرش هست و امکان داشت شوهرش باشهاین خونواده آشنا شده بودم، پس می

 ت چه خبرته نصف شبی؟مرد: آوا

 .آوات عصبی غرید

 !خواد زنم رو فراری بدهاز زنت بپرس که می -

 .مرد پوزخندی زد

 .خجالت بکش آوات، بذار مهر زده بشه بعد -

 !هام دور کن هادیآوات: ترالن رو از جلوی چشم

 :کمی خیره به آوات نگاه کرد و ترالن کمی خودش رو کنار کشید و گفت

 .نکردم که جلوی چشمت نباشم، تو باید خودت رو از روح بابا قایم کنیکار اشتباهی  -

 .اش رفت. معلوم بود ترالن حاال که شوهرش پیشش بود، دم درآوردهای واسهغرهآوات چشم

 خواستی فراریش بدی، کجا؟مادرش: ترالن احترام داداشت رو داشته باش دختر! درضمن برفرض که می

 :ترالن فینی کرد و گفت

 !رحم شدینتفاوت باشم، شماها همتون بیهای این طفلک، بیهرجا، دلم طاقت نیاورد در برابر ضجه -

 !هامهات رو زدی؟ حاال برو از جلو چشمآوات: حرف

 .ترالن گستاخ نگاهش کرد که شوهرش اون رو سمت جمعیت برد که ترالن کولی بازی درآورد

 .چاره زن آوات بشه! ولم کنبیذارم این دختر ولم کن هادی! من نمی -

 .زنیمتر هست صبحی باهم حرف میهادی: بیا بریم ترالن، توی این خونه بزرگ

 .آرمین پوفی کشید و زیرلب زمزمه کرد
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 .راه کردیم مردم رو هم با سر و صداهامون زا به -

! ذارم... آواتبگیره؛ ولی من نمیدارهای این خونه به گوش آقا وایسادن که چی؟ انتقام تر؟ تمام ریشترالن: بزرگ

 !این دختر زن تو نمیشه

 :آوات پوزخندی زد و با آرامش گفت

 .مهمون اختصاصی من تو میشی -

 :ترالن عصبی فک منقبض کرد که با بغض گفتم

گرد روستا های ولهای گرگی مثل تو نجاتم بده! اآلن هم میرم. خوراک سگمن خودم به ترالن گفتم از چنگال -

 !که با تو برم زیر یک سقفشم بهتر از اینبا

 :ای برام رفت و تهدیدوار گفتغرهآوات چشم

 !واسه شما دارم -

 :ای خوردم و ترسیده نگاهش کردم که آکام گفتاز لحن و نگاهش یکه

 .شیطون رو ل*ع*ن*ت بفرستین، برین دیگه -

 !هام قرار دارینشیطون؟ این دفعه شماها توی تیررس آه و نفرین

شون رو از روی ما برداشتن و آوات سمت من اومد که جیغی زدم؛ ولی خیلی ها و آقایون با تعلل نگاهخانوم

وحشیانه من رو به داخل همون قفس همیشگی برد که مادرش هراسون اسمش رو صدا زد؛ اما آوات مکثی کرد 

 :سرمون بود و گفت خور سمت مادرش سر چرخوند که پشتو دل

 !اون قدرهام نامرد نیستم نترس دایه، -

ام داخل اتاق کرد و خودش هم داخل موند، قبض روح فایدهنگاه مادرش آروم شد؛ اما وقتی من رو با تقالهای بی

 .شدم

باره سرش رو مثل چی سمتم چرخوند!  کردم که یکاومد. ترسیده نگاهش میرفت و میعرض اتاق رو کالفه می

 .هام گرد شدای خوردم و چشمیکه

شدن، با حرص سمتم خیز برداشت که سریعاً از ترس و شوک واکنش نشون های بینیش تنگ و گشاد میپره

 .دادم و همین که چند قدم به عقب برداشتم، تلپی روی تخت افتادم

 .هایی خشمناک سمتم خم شد که به ناچار کمی خودم رو عقب کشیدم، آب دهنم رو قورت دادمآوات با چشم

 !ترسی چرا میری روی اعصابم؟ هوم؟می وقتی از من -

 .فقط نگاهش کردم. زبونم توان چرخیدن نداشت که از من فاصله گرفت، نفسش رو با صدا به بیرون فوت کرد
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ش رو سمتم نشونه گرفت و چندبار کرد، انگشت اشارهروی تخت قدم رو میوار روبهطور که دیوونههمون

 .تهدیدوار تکون داد

خوام با آرامش زندگی کنیم و)داد زد( نخواستم اذیتت کنم! ات دارم، گفتم میر با تهدید نگهبهت گفتم نذا -

 .خوای فرار کنی، هان؟ باشه برو؛ ولی؛ ولی قبلش یادت نره واسه عزا آماده باشیمی

 :سمتم اومد و گوشی رو از داخل جیبش در آورد و گفت

 !خوای یتیم بشی هان؟ها بسپرم خالصش کنن، تو که نمیکافیه به بچه -

 .ماتم زده ل*ب زدم

 !کنیتو این کار رو نمی -

 :توی صورتم گفت

آره چون من قاتل نیستم؛ ولی به جون دایه که برام عزیزه قسم! دوباره بخوای پات رو از این در بیرون بذاری،  -

 !میشهت فرستاده جونت برسی، خبر مرگش واسهکه تو به حاجینمیام دنبالت؛ اما قبل این

 :شدن و با بغض و لرز گفتمسر هم روون می هام پشتقطره اشک

 (...)خورههم می تر از تو خودِ خودتی! حالم ازت بهخیلی پ*س*ت*ی! پ*س*ت -

 :با پیروزی صاف ایستاد و گفت

)به در میل با خودته. دیگه این در رو نخواستم این کار رو بکنم، خودت این رو واسه خودت خواستی و حاال -

 !تونی بری؛ اما؛ اما باید قیمتش رو هم به جون بخریکنم و نه دیگه مانعت میشم، میاشاره زد( نه قفل می

 :هق زدم و گفتم

 !برو بیرون، برو! برو -

 .کمی مکث کرد که حسابی حرصیم کرد و باالخره از اتاق خارج شد

کرده بود و در رو قفل نکرده بود و من به راحتی هقم به هوا رفت، به حرفش عمل  جیغی کشیدم و دوباره هق

 افتاد و این برام عمریتونستم فرار کنم؛ اما با تهدیدی که مطمئن بودم توخالی نیست، بابام توی خطر میمی

 .عذاب داشت

ها رو نمیزد، چون نیمچه امیدی داشتم، از شرش خالص بشم؛ ولی با حرفش مجبور وقت اون حرفکاش هیچ

 !اش تن بدم و کاش حتی دشمنم هم به این روزگار گرفتار نشهواستهبودم به خ

 !خیری توی این کار نبود، آوات شاید ظاهراً من رو مختار کرد؛ اما اجباری بود در پس این اختیار اجباری

 !در واقع بین بد و بدتر من بد رو انتخاب کرده بودم و وای از این دل چرکین مرد

و  ترها بیشنش بشم و اون برای همیشه صاحب اختیار من باشه، با فکر کردن به اینمردی که قرار بود فردا ز
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 .ام بودنقراری داشتم که مطمئناً اهالی عمارت هم متوجهکشیدم و بیتر جیغ میبیش

خواست انتقام بگیره و من با تمام با خودم عهد کردم نذارم یک آب خوش از گلوش پایین بره، به ناحق می

دادم نزدیکم بشه فقط در حد همون کاغذ و شناسنامه کافی کردم؛ ولی هرگز اجازه نمیباهاش ازدواج می اجبارها

 .بود که شوهرم باشه

 !ایشوهر؟ چه واژه دور و غریبه

ای هم از جانب من نبود؛ ولی به قرار بود نوروز سال جدید من رو به نریمان بدن، پسر عمه ناهید، هرچند عالقه

 عمه، چی بهتر از ازدواج فامیلی؟قول بابا و 

 ...ها رو دید؟ با کلی فکر و خیال، باالخره خوابم گرفت ومیشد دوباره اون

 .هام رو باز کردم که مقابلم آوات رو دیدم که خیره به منِآروم پلک زدم و چشم

طریق یک هینی کشیدم و به عقب خزیدم و روی آرنج دستم بلند شدم، آوات روی زمین نشسته بود و از 

 :دستش که روی تخت بود، به من زل زده بود و با واکنشم خیلی معمولی گفت

 رسیدی؟هات میخوابی! چطوری پس به شیفتزیاد می -

 :با حرص نگاهش کردم. گفت

تر( امشب مال من ات رو بخور که بریم، کلی کار داریم و نهایتاً تا شب باید تموم بشیم. )آرومپاشو صبحانه -

 !میشی

 !حن صداش پر از حرص، خواستن و پیروزی بودل

 :سرد نگاهش کردم و گفتم

 .من با تو جایی نمیام -

 :لبخندی کج زد و گفت

ست؛ ولی در هرحال مانع از آرزوت که قرار نیست جشن بزرگی گرفته بشه و فقط یک محرمیت سادهبا این -

 .نمیشم

 :هم فکر کنم رو داشتم؟ با بغض گفتم که حتی به رویا و آرزوپوزخندی زدم و من مگه حق این

 آرزو؟ -

 که روزی لباس عروس بپوشن قد کشیدن، مگه غیر اینِ؟آره، همه دخترها با فکر این -

 :بانفرت گفتم

 !در حال حاضر من فقط آرزوی مرگت رو دارم -
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 :گفتتفاوتیش برگشت. سرد اش غم گرفت و دوباره به حالت بیای، فقط یک لحظه، چهرهبرای لحظه

 .مونه که فکر نکنم دلت بخواد همراهم باشیها میباشه هر طور مایلی، پس فقط حلقه -

 !کنم آواتکنی؟ پشیمونت میدونی ازت متنفرم و این کارها رو میهه! خوبه می -

هام مکث کرد، از در بیرون رفت و این دومین روزی بود که کنار بابا حرفی نزد و بعد کمی که خیره توی چشم

نبودم. بعد مرگ مامان که توی بچگیم از دست داده بودمش و خاطراتی ازش یادم نیست، بابا مصطفی هم 

ام مامان بود وهم بابا، البته که تا چند سال پیش عزیز جون مادر بابام، زنده بود، خونه ما بود و من از نکات واسه

شون دسترسی ندارم، انگار توی برزخی کدوم بردم و اآلن من به هیچو پندهای طالییش نهایت استفاده رو می

 !گیر افتادم

ای به در خورد و ترالن و پژال و دیالن به اتاق اومدن، هه! چه تا ظهر کسی به اتاق نیومد و واسه ناهار که شد تقه

 !عجب فهمیدن یک اسیری دارن

 :ترالن با بغض زودی اومد کنارم و روی تخت نشست و گفت

 !ات انجام بدمنتونستم کاری واسهعزیزم من رو ببخش!  -

 :ام گذاشت و گفتام نشست و دست روی شونهپژال هم طرف دیگه

ای خیال بشه، از خر شیطون بیاد پایین فایدهباور کن تا همین یک ساعت پیش هر چی به آوات گفتیم بی -

 .نداشت

 .روح خیره بودم به شکم گرد و برجسته ترالن و زمزمه کردمخشک و بی

 یلی خوشبختی؟خ -

 :ترالن متعجب نگاهی به پژال کرد و گفت

 متوجه نمیشم؟ -

 :ام روی زانوهام بود گفتمطور که چمپاتمه زده بودم و چونهاشکم روی گونه خشکم چکید و با بغض همون

 !داری! شوهرت هوات رو داره! کنار خونوادتی حتماً خوشبختی که بچه -

 .و پیشونیم رو روی زانوهام گذاشتم و شروع به هق زدن کردم ام شدت گرفتبا زدن این حرفم گریه

 :صدای ظریف دیالن اومد که آروم گفت

 !تونی کنارش خوشبخت بشیداداش! داداش آوات بد نیست، باور کن خیلی مرد خوبیه! تو هم میزن -

تون بند وجود هم نفسقدر عاشق هم شدین که ترالن: دیالن راست میگه، دل بده بهش چه دیدی شاید اون

 !شد

 !داداش! عشق؟ باهم بودن؟هام از گریه به لرزه افتاد و صدادار گریه کردم، زنشونه
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دونستن برادرشون ها که نمیکردن، اونزدن داغونم میکه آرومم کنن بدتر میهاشون به جای اینها با حرفاون

 !کردن... مار خوش خط و خالع نمیجوری ازش دفامن رو به چه چیزی تهدید کرده؟ وگرنه این

 .سوز شده بودمخواهرها ناهارشون رو آوردن پیش من تا با هم بخوریم؛ ولی من اشتهایی نداشتم و گشنه

میلی من رو دیدن، خودشون هم حتی ترالن! زیاد به ظرف غذاشون دستی نزدن و در آخر تنهام وقتی بی

 .گذاشتن

شون، همون قاتل گشتن که یکیکم مردهای خونه برمیبود و یعنی کماز اذان عصر گذشت و نزدیک به غروب 

 !رویاهام بود

چنان اعتصاب غذا رو ترک نکرده بودم و شاید مرگ! من رو هام خشک شده بود؛ ولی همتشنه بودم و ل*ب

 .پذیرفتمی

هام ه کرده بود که دندونسوختم؛ اما لرز و سردی بدنم رو احاطهام روی هم افتاده بود و از درون داشتم میچشم

 .خورد. تا باالی گردن زیر پتو چپیده بودم و غرق ع*ر*ق بودمهم می به

های منقطع و ام از نفس زدنداد؛ اما هیچ واکنشی نشون ندادم و سینهصدای در اومد که ندا از باز شدنش می

 .یین میشدسریعم، باال پا

 .صدای نگرانش اومدبوی عطرش که پیچید، متوجه شدم نزدیکمِ. 

 !نیلوفر! نیلوفر -

 .هام رو باز کردم و قیافه پریشون آوات رو دیدمرمق و خمار چشمخیلی بی

 خوبی دختر؟ -

 .قدر حالم بد بود که به کل از اعتصاب معتصاب فراموشم شد و ل*ب زدماون

 !آ... آب -

 .، عصبی و کالفه غر زدنگاهی به اطراف انداخت و وقتی هیچ پارچ و لیوانی توی اتاق ندید

 !ایول به خودم -

وان قدر ناتسریعاً اتاق رو ترک کرد و بعد چند دقیقه یک پارچ آب و لیوانی آورد و لیوان آب رو سمتم گرفت، این

ها رو جرعه جرعه خوردم. خنک و های لرزونم، آببودم که کمکم کرد تا کمی نیم خیز بشم و من با ل*ب

 !پذیر بوددل

 خیز از سردی زیادیش سرم درد گرفت و عالوه بر اون عقم گرفت که سریعاً لیوان رو پس زدم و نیمدفعه  یک

هاش توی هوا ثابت جرعه آب رو روی لباسش باال آوردم. آوات، شوکه دستشده به پهلو چرخیدم و همون چند

 .زنان و سرفه کنان دوباره سرم رو روی بالش گذاشتمموند و من نفس
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دیدم که چندشش شده، واسه همین با یک حرکت لباس رو از تنش کند و من سریعاً نگاه ازش زیرچشمی می

 !حیاییتر سوختم، عجب مرد بیگرفتم و بیش

 .ای پرتاب کرد، صداش اومدلباس رو گوشه

 !چی شدی تو؟ تب داری -

دم، آب دهنش رو قورت داد افتاد که دوباره از بازو تکونم داد و خ*م*ا*ر نگاهش کرهام داشت روی هم میچشم

 :که سیبک گلوش پایین باال رفت. گفت

 !خیلی ضعیف شدی! خاک به سرم که هوات رو نداشتم -

 !آمین

 .وایسا به دایه بگم بیاد یک دوایی راه بندازه -

و دوباره فوری از اتاق بیرون رفت، چندی بعد دوباره لشکری به اتاق حمله کردن و به جای تنها مادرش، تمام 

 :اش کوبید و گفتاش، یکی محکم به گونهها داخل اتاق ریختن و ترالن با شکم برآمدهخانوم

 !میرهخاک به سرم! دختر مردم داره می -

 .آوات با اخم بهش توپید

 .زبونت رو گاز بگیر! یک تب دیگه -

 !زنه؟ از آهش در نمیای آواتبینی داره پرپر میترالن: مگه نمی

 .ید و با یک دستش چنگی به موهاش زد که تماماً موهای جلوی پیشونیش به عقب رفتنآوات پوفی کالفه کش

 .اش خوب نیستبینه حالش بد میشه، واسه بچهمادرش: دیالن تو ترالن رو ببر، می

 !باره؟قدر حالم اسفهه! یعنی اون

تا وقتی که از اتاق بیرون کرد و من سنگینی نگاه ترالن رو صدای دیالن اومد که داشت خواهرش رو همراهی می

 .بره، روی خودم احساس کردم

 .صدای پیرزنی اومد که غر زد

 !جا؟ من و فرخنده هستیم دیگه! برید شماهاچرا همتون اومدین این -

صدای پچ پچ و صداهای ریز زنونه اومد و خیلی زود اتاق از اون همه تشنج به حد تعادل رسید. واقعاً داشتم زیر 

 گرفتم و رنگگرفتم، همیشه از این که مرکز توجه باشم فراری بودم، چون زودی گر میآتیش میاین همه نگاه 

 !ام همین بود، تا کسی خیره نگاهم کنه سرخ میشمشدم. خواص کوفتیبه رنگ می

تخت باال پایین شد که فهمیدم کسی کنارم نشسته. اتاق جز همین تخت، محل نرمی واسه نشستن نداشت و در 

 .نشستین صورت باید روی زمین میغیر او
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 !حسم نشست و فشار نرمی داد که خوشم اومد و کاش یکی بیاد و تمامم رو ماساژ بدهدستی روی دست بی

 .تبش خیلی باالست -

 .صدای مادر آوات جواب پیرزن رو که گمونم مادربزرگ بود داد

 .آره باید پاشویش کنیم... آوات برو آب ولرم راه بنداز زود -

 .دای هراسونش اومدص

 .باشه، باشه -

 .زدنهاشون رو درغیاب آوات میکردن من خوابم که آزادانه حرفها خیال میهام بسته بود و شاید اونچشم

 !کشونهمادربزرگ: پسرت خیلی اشتباه کرده، آه این مظلوم تمام این خاندان رو به آتیش می

 .صدای مادرش بابغض اومد

هام که خیال شده باشه؛ ولی مگه شد؟! حرف حرفِ خودش و به جون بچهدم بیکار کنم؟! فکر کرچی -

که دیگه بهش گیر بدم رو ندارم، نشنیدین به رفتنش تهدید کرد؟ آخه من غیر ام، جرئت اینعزیزترینن واسه

 !های اون خدابیامرزنها کی رو دارم؟ یادگاریاین

 .آه! با این سنم کم آوردم جلوی این بچه -

 .شون پایان دادندای آوات به مکالمهبا ص

 هم آب و پارچه، خوبه؟آوات: دایه این

 .جافرخنده: آره آره زودی بذار این

 .گرانه مادربزرگش اومدپتو از روم کنار رفت که لرزی کردم و صدای توبیخ

 کنی کور؟! گل کاریت رو؟وایسادی چی رو نگاه می -

 :صدای دودل آوات اومد که گفت

 . ...عام خب وایسادم که اگه کاری بودخب...  -

گیره و زودی روی پیشونیم گذاشت، صدای شرشر آب اومد که متوجه شدم مادرش داره آب پارچه رو می

 :مادربزرگ حرف آوات رو قطع کرد و گفت

 .دیم بروکاریت نداریم، زنونه انجام می -

 .بزرگ بلند شدکمی که گذشت دوباره صدای شاکی مامان

 !ه نمیگم برو؟عه مگ -

 !نگرانشم -

 . ...تو اگه نگرانش بودی -
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 .آوات کالفه حرفش رو برید

 .بزرگ( بس کن، میرم، میرمداال! )مامان -

 .با حرف مادربزرگش که غر میزد متوجه شدم رفت

 !چاره این دخترهیچ کس سر از کارش درنمیاره! بی -

ناموس مردم رو دزدید؛ ولی از روزگار چه انتظار؟ شاید  قدرهام بد نیست، درستهام اینفرخنده: عه دایه! بچه

 .خیریتی شد و عاشق هم شدن

 .هم وابسته بشن؛ ولی عشق از دل میاد و پسرت از راه درستش نرفت یو!)عروس( شاید بهعشق زوری نیست وه -

 .نمک خوابم برد ام کرد که نمقدر پاشویهخانوم این هر دو آهی کشیدن و فرخنده

هام رو باز کردم و خواستم به پهلو بچرخم که دیدم آوات کنارم روی تخت نشسته، یکه خوردم و الی پلکآروم 

 جاست؟اخمی کردم. معلوم نیست از کی این

 !خدا رو شکر تبت پایین اومده -

- ... 

 .کنم نیلوقرار بود دیروز عقد کنیم؛ ولی من به خاطرت صبر می -

 !رای بابا تنگ شده بودپوزخندی محو زدم، چه قدر دلم ب

 :بغضم گرفت و چشمه اشکم جوشید که متعجب گفت

 . ...مون خوندهچی شده؟! باور کن تا حالت خوب نشه اون صیغه بین -

 .چارگی ل*ب زدمبین حرفش پریدم و بابغض و بی

 !دلم واسه بابام تنگ شده -

توجه به محرم، نامحرم ه بره بیمات و مبهوت نگاهم کرد و زودی اخم جایگزین حیرتش شد، بلند شد ک

 :مون، جلوش رو گرفتم و با گریه گفتمبودن

 !کنم آوات! فقط صداش رو بشنوم! لطفاًخواهش می -

 :هام دوخت که دوباره ملتمس گفتمعصبی و کالفه نگاهش رو از گره دستم گرفت و به چشم

 !کنممیخوام صداش رو بشنوم، خواهش زنم، فقط میباور کن حرفی نمی -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 !بخوای دو دره بری نیلو -

 :سرم رو به نفی تند تند تکون دادم که پوفی کشید و بعد کمی خیره خیره بهم زل زدن، گفت

 .خب دستم رو ول کن خیلی -
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زده دستم رو پس کشیدم که از روی عسلی گوشیش رو برداشت و من تا خواستم شماره رو بدم، خیره  خجالت

 :به صفحه گوشیش اخمو گفت

 .تون توی دستمنیازی نیست بگی، تار و پود زندگی -

 :پر از نفرت نگاهش کردم که از دیدش پنهون موند و باالخره گوشی رو سمتم گرفت و گفت

 .بار فقط همین یک -

 .گرفتمبار با تایید تکون دادم و گوشی رو از دستش قاپیدم و دو دستی دم گوشم  دوباره سرم رو این

و  هق افتادم چندی که گذشت، صدای خسته بابا به گوشم رسید که از گرمی صداش لبخندی تلخ زدم و به هق

 :اون گفت

 الو؟ -

- ... 

 الو؟ الو؟ -

- ... 

 !نچ -

نگاهی به آوات که اخمو خیره به زمین بود،  تا خواست قطع تماس بزنه، انگار از صداش پشتوانه گرفتم که نیم

 !زبون روی لبم کشیدم، شاید این آخرین فرصتم بود انداختم و

 . ...الو بابا من رو دزدیدن، آوردن به فی -

 .آوات سریعاً سرش رو باال آورد و گوشی رو از دستم چنگ زد و قطع تماس زد

 .ش افتادم و جیغ زدمهام به جون س*ی*ن*هبه گریه افتادم و با مشت

 !خوای؟نامرد، چی از جونم می -

 .باره خشن غرید دار عصبیش بلند بود و یکهای کشنفس صدای

 بهت نگفتم دورم نزنی؟ هان؟! گفتم یا نگفتم؟ -

 .زدم و سعی داشتم خودم رو آزاد کنممن فقط هق می

 !ولم کن روانی! کبود شد، دستم رو ول کن -

 :هام محکم تکونم داد و گفتاز طریق همون مچ دست

کنم و دیگه که من رو خر و احمق فرض کردی، همین امروز کارها رو ردیف می مالحظه حالت رو کردم، حاال -

هام هم جون بدی و دوای دردت، صدای بابات باشه، عمراً اگه بذارم حتی صدای نفس حتی اگه جلو چشم

 !خوایخوام خوب باشم و تو نمیکشیدنش رو بشنوی! می
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 :داد، با سکسکه گفتمفشار میولم کرد که به جون مچ دست چپم افتادم، المصب خیلی 

 !ای هم... انت... انتظار نمیره آ... قااز ی... یک حی... حیوونی مثل... مثل تو چیزه دیگه -

زدم و من یک روز خوش، برای اهالی این خونه فکش منقبض شد و سریعاً از اتاق خارج شد، فقط جیغ می

 !ذارمنمی

ختش رو ببینم؛ ولی وقتی با یک سینی صبحانه داخل اتاق شد، کردم رفته و تا غروب قرار نیست ریفکر می

کرد و تیرک ام از خالی بودن، اسید ترشح میحرصی نگاهم رو از روش برداشتم. نون تازه و خونگی بود و معده

 .میزد

 .ات رو بخورصبحانه -

وار پیچیده بود. روم رو هام به دورشون طناببه تاج تخت تکیه زده بودم و پاهام توی شکمم جمع بود و دست

 .ازش گرفتم که غرید

 !لج نکن نیلو! با زبون خوش بهت میگم بخور، حوصله میت درازی ندارم -

ام در حال له شدن قرار گرفت و چشم بغضم گرفت؛ اما باز هم تغییری به حالتم ندادم که دوباره هار شد و چونه

 .تو چشم باهام، خشن غرید

 .محلی نکن که تو دختر همون قاضی و ممکنه نفرتم پاچه تو رو هم بگیرهام بیهسگم نکن نیلو، به حرف -

اش آزاد کنم؛ اما مگه کسی، هم قدرتی این مرد ام رو از زیر فشار وحشیانههام سعی داشتم چونهبا جفت دست

 !بود؟

 !سوزونهگیره، یا نفرین من تو رو میخواهیم دید نفرت تو دامنم رو می -

توجه، خیلی آروم انگار که آرامشش رو به دست ام رو آروم رها کرد. بیاش گشاد و تنگ شد و چونههای بینیپره

 :ای درست کرد و سمتم گرفت که با چندش گفتمآورده باشه لقمه

 !گیرهسگ هم از دست تو استخون نمی -

شار ام زیر فبی چاره نهمیمیک صورتش هیچ تغییری نکرد؛ ولی از حرکاتش معلوم بود عصبی شده که دوباره چو

 هام رو محکم بههام مانعش شدم و ل*باش قرار گرفت و لقمه رو نزدیک دهنم آورد که دوباره با دستوحشیانه

تر اومد و با فشاری که به دو طرف لپم داد، های من رو که دید عاصی شد و نزدیکهم فشردم. تقالها و لجبازی

از  تر دهنم رو باز کنم،و اون با چپوندن لقمه توی دهنم مجبورم کرد بیش هام فاصله بیوفتهباعث شد بین ل*ب

 .هاش صورتم درد گرفته بود و اون بعد موفقیت توی این کارش غریدفشار انگشت

ولی تو مجبوری هرچیزی رو که من میدم رو توی این دهنت کنی، )هنوز وادارم کرده بود که چشم به چشم  -

کنم راه رام کردن تو همین باشه، تا زور بهت نگن کاری رو انجام ی! هرچند فکر میباهاش باشم( با زور طرف
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 .نمیدی

ای خیلی کم گرفت و خواستم اون لقمه رو تف کنم که متوجه شد و سریعاً کف دستش رو جلوی دهنم با فاصله

 :تهدیدوار گفت

 !کنم؟جرئت داری لجبازی کن، ببین تا ته این سینی رو توی حلقت نمی -

بعد کمی مکث که فقط و فقط نفرت بهش پرت کردم با اکراه لقمه رو جوییدم و قورتش دادم؛ اما همین که به 

درنگ لقمه تازه درست شده توی دستش رو از ام رسید انگاری تازه متوجه شدم چه قدر گرسنمه که بیمعده

کردم پاهام رو از تخت آویزون میطور که داشتم درسته اون لقمه بزرگ رو توی حلقم دستش قاپیدم و همون

 :کردم و سینی رو از روی عسلی برداشتم و روی پاهام گذاشتم، با دهن پر به سختی گفتم

 .خورمخودم می -

رنگ کرد و با تاسف زیرلب غر زده نگاهم کرد، دوباره اخمی کمگرفتم که حیرتو تند تند واسه خودم لقمه می

 .زد

 .کنهتنبیه میبا من مشکل داره، خودش رو  -

 .سرش رو به تاسف تکونی داد و خداروشکر تنهام گذاشت

 .باخیال راحت ته سینی رو درآوردم و نفس صداداری هم آخرش کشیدم

 .سینی رو روی عسلی برگردوندم. حال و روزم کمی بهتر شد، انگاری انرژی به دست آورده بودم

کرد، پس حدس زدم وات همیشه بدون اجازه در رو باز میجایی که آای به در خورد، از اونچندی گذشت که تقه

 .ای هستکس دیگه

 بله؟ -

هاش داداشدر باز شد و خواهرها وارد اتاق شدن، پژال، ترالن و دیالن، البته به همراه چند زن که حدس زدم، زن

 .یا دخترعمویی کسی باشن

هاشون چندبسته پالستیک بود که از دور هم شناختم و دو زن دیگه برام غریبه بودن، داخل دستحمیرا رو می

 .میشد فهمید لباس و خریده

ها رو روی تخت گذاشتن و پژال کنارم با لبخندی تلخ سمتم اومدن و من با اخمی روی ازشون گرفتم، بسته

 .گر بودننشست و الباقی ایستاده نظاره

 .کنن تا تو میری حموم آب ولرم بشهگرمکن رو روشن پژال: عزیزم! باید حاضر بشی. به دخترها گفتم آب

 .نگاهش کردم و ل*ب زدم

 !خوام زنش بشمنمی -
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 :شون بیرون شد که حمیرا خواهرانه گفتآهی از همگی

طوری که نشون کار کرده باهات؛ ولی عزیزجان! باور کن آوات به ظاهرش شاید بد باشه؛ اما اوندونم چیمی -

 !میده نیست

 .نالیدم

م جدام کرده، بدترینِ! عمراً اگه این ابه و حکم فرشته رو داره، برای منی که از خونه و خونوادهواسه شماها خو -

 !کار رو با یک حیوون هم انجام بدن

 :دختری جوون گفت

 کار میشه کرد؟فهمیمت؛ ولی چیکنیم، هممون میدرکت می -

م ازش بدم میاد؟! نفرت دارم بهش! نفرت! گرفتین. بابا به کی بگکردین، جلوی آوات رو میشما اگه درک می -

 !کنه! خدا ازتون نگذرهخوامش، داره به زور وادارم مینمی

 :هقم باز هم دوباره و دوباره به هوا رفت که دیالن با بغض گفت و هق

 !جوری حرف نزن. داداش آواتم بد نیستداداش! اینزن -

 :ل ناراحت گفتکردم، پژاام بود و گریه میمن فقط دستم روی سینه

اهلل میاد تا صیغه رو بخونه، پاشو گلم باید حاضرت ای نداره! اآلن هم کریمبینی که هیچ فایدهقربونت بشم می -

 .کنیم

 .جیغ زدم

 !فهمینخوامش! من رو دزدیدین، میبابا نمی -

 :صدای عصبی آوات اومد که گفت

 چی شده؟ -

 :پژال بدون نگاه کردن بهش اخمو گفت

 !کنهداره از ذوق گریه میهیچی  -

 .آوات: برین بیرون

 خوای عذابش بدی؟قدر میکار کنی باهاش؟ بسه دیگه، چهخوای چیترالن: می

 !گفتم بیرون آوات: مادر هم شدی و هنوز نفهمیدی که کاری که بهت مربوط نیست، نباید توش دخالت کرد؟

 !حمیرا: آوات

 :تآوات سرش رو به احترام کمی خم کرد و گف

 .خوام کمی باهاش حرف بزنمداداش( لطفاً شما دخالت نکن، نیلوفر قراره زنم بشه، میبراژن)زن -
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 اش؟ترالن: حرف بزنی یا خط و نشون بکشی واسه

 .ای براش اومد که کامالً معلوم بود ترالن ترسیده که سرش رو زیر انداختغرهآوات چشم

اقی کار آوات، البولین نفر اتاق رو ترک کرد که با نگاه منتظر و طلبهیچ حرفی اام رو نرم فشرد و بیپژال شونه

 .هم خارج شدن

 .سرشون در رو بست و سمتم اومد آوات پشت

 هامون رو نزده بودیم؟مگه ما حرف -

 .ل*ب زدم

 !ازت متنفرم! ازت متنفرم -

 !عوضش من حسابی عاشق سینه چاک تو و اون پدر پیرتم -

 .اش سکوت رو از وسط پاره کرددوباره صدای کالفهکمی سکوت شد که 

)با نفرت نگاهش کردم که به من اشاره کرد(  گذره. ببین من روهرچی چموش باشی، واسه خودت سخت می -

تو قراره تا عمر داری داخل این خونه باشی و با اهالی همین چهاردیواری موهات رو سفید کنی، خودت رو بکشی 

 !ق دیدنت زجر بکشهرسه. چون قراره تا تهش تو فرابات نمیات دست باهم جنازه

گیری؟ هایی که پدرت رو کشتن نمیچرا؟ هان؟ چرا؟ مگه بابای من بابات رو کشته؟ چرا انتقامت رو از همون -

 !)جیغ زدم( چرا من آخه؟

 .اون هم متقابالً صداش رو باال برد و داد زد

رسم؛ ولی قبلش ما پناه آوردیم، هام می! من به موقعش خدمت اونقدر این ن*ح*س*ی رو نکوب به سرماین -

 !گفت؛ ولی کو؟ کو اون عدالتی که قرار بود خون پدرم رو پایمال نکنه؟ کو؟به پدرت و عدالتی که می

 .، سرخی صورتش رو گرفته بود و آوات خشمناک، نفس نفس میزدایهای سبز پیشونیش مثل سبزهرگ

ام مهم نیست زنم لباس سفید برمت وسط سفره عقد، واسهطوری می میشی یا هم همین اآلن هم یا حاضر  -

 .داری عروسی تنش باشه یا فرم سفید کارش، فقط یک ساعت وقت

ریختم و دوباره پژال وارد اتاق شد و هراسون فین کنان اشک می حرفش رو زد، حکم رو صادر کرد و رفت. فین

 .اش گذاشتم و ضجه زدمکشید که سرم رو روی شونهسمتم اومد، من رو توی بغلش 

 !ها در فکر و خیال داشتم و چی نصیبم شدچه

 !پژال: قشنگم! نازنینم آروم باش

 !خوامخوام زنش بشم، نمینمی -

آه! بیا گلم بیا )من رو از خودش فاصله داد( باید ببرمت حموم، خودت رو قشنگ بشور و چند دست لباس هم  -
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 .دار، همه منتظرتنواسه خودت بر

 !کردنپشت دستم رو جلوی دهنم گذاشتم. چه غریبانه داشتن عروسم می

رداشت و ها بپژال یک دست لباس که تونیک سفیدی بود و شلوار سفید، با شال توری سفید بود از توی بسته

 :م بود و گفتدستم رو گرفت، از اتاق خارج شدیم و به دری کوچیک رسیدیم که نزدیک اتاقی که داخلش بود

ست و یکی هم این بیرون، بیا گلم برو یک دوش بگیر و داخل این عمارت دو حموم هست، یکی توی خونه -

 !زودی بیا بیرون. آوات رو سر لج ننداز

اش رو به جای شون شدم که کفها وارد حموم قدیمیهام کشیدم و بعد گرفتن لباسآهی با سکسکه کردن

 .سرامیک، سیمان کرده بودن

ام انتخاب هایی که واسهبعد چند دقیقه که حسابی خودم رو شستم و از الیه چرک و کثیفی رها شدم، لباس

 .هایی سرخ شده از حموم بیرون شدمشده بود رو با اکراه تنم کردم و با چشم

 .زدن و تا متوجه من شدن، سریع سمتم اومدنپژال و حمیرا توی حیاط داشتن با هم حرف می

 .اهلل اومدهریمپژال: ک

این یعنی تموم شد؟ برای همیشه دارم زنش میشم؟ قرار نیست کسی امدادگر من بشه؟ پس چرا توی فیلم و 

 !ها همیشه توی چنین لحظاتی یک سوپرمن هست؟قصه

ای شدیم که سالن بزرگ و تجمالتی؛ خان رو روشون دیدم باال رفتیم و وارد خونههایی که سری قبل ارژنگاز پله

ما به سبک قدیمی داشت. با دیدن همون دختری که توی اتاق باهام حرف زد و سینی چایی دستش بود، ا

شون هاشون که حریم خصوصیجمع میشن و تنها اتاقجا متوجه شدم این خونه اصلی هست و همگی این

 .هست، بیرون، توی حیاط هست

 .دایت کرد و روی مبلی دو نفره نشستمهایی نشسته بودن هپژال من رو به جمعی که دور هم روی مبل

 .فرخنده: دیالن مادر برو چادر سفید رو بیار، روی اپن

 .دیالن: چشم مامان

 بزرگ: چطوری دخترجان؟مامان

ریختم، یعنی چنان سرم پایین بود و ذره ذره اشک میها حضور داشتن و مردی داخل نبود؛ اما همفعالً خانوم

 دیدن؟حالم رو نمی

لحظه دیالن چادری سفید رنگ  ها چادرهاشون رو روی سرشون کشیدن و همونااهلل گفتن آکام، خانومباصدای ی

 .به مادرش داد که فرخنده خانوم سریعاً چادر رو روی سرم انداخت که صورتم زیر چادر پوشیده شد

 :ای شد و صدای پیرمردی اومد که خطاب به من گفتپرسی و همهمهصدای سالم و احوال
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 !الم عروس خانمس -

ادبی رو از من نداشت؛ ولی با حرف آکام که پیرمرد جوابش رو ندادم که سکوتی شد، انگاری کسی توقع این بی

 .کرد، سروصداها دوباره اوج گرفتاهلل نام داشت رو به نشستن دعوت میرو که همون کریم

جان! کنار عروس خانم بشین تا صیغه رو اهلل: خب انشاءاهلل که به میمنت و خوشی باشه، پسرم، آوات کریم

 .بخونم

اهلل انگار عجله داشت که خودم رو جمع و جور کردم و همین که آوات کنارم نشست لرزی خفیف کردم و کریم

 .خواست قال قضیه رو بکنهزودی می

 ال که قیمشاش داشته باشیم، حانامه از قیماهلل: فقط یک عرضی داشتم، برای عروس خانم باید رضایتکریم

 . ...جا حضور ندارهاین

 :آوات با آرامش دستی داخل جیب پشتی شلوارش کرد و گفت

 .تونیک وکالت نامه از پدرش هست، این هم خدمت -

ام رو تونست تحیر چهرهمتعجب سر باال آوردم و از زیر چادر نگاهش کردم؛ ولی صورتم مخفی بود و آوات نمی

 تر بغض کردم و دوباره سرمتر و بیشد که لبخندی کج بهم زد و من حرصی بیشببینه؛ اما گویا حدسش رو میز

 .رو پایین انداختم

 :اهلل که گفتا صدای کریمب

 .خونمخب خدا رو شکر! پس صیغه رو می -

چند آیه خوند و رضایت طلبید که هیچ نگفتم، برای بار دوم گفت که فقط اشک ریختم و هق زدم که از صدای 

 :اهلل متعجب گفتریمام، کگریه

 !نکنه عروس ناراضیه؟ -

 اهلل جان! این چه حرفیه؟آکام: نه کریم

 !تنگاش نیستن، دلفرخنده: خب حق داره هیچ کدوم از اعضای خونواده

که نگاهش رو از روی جمع برداره سمتم خم شد و زیر اینهاشون از فرصت استفاده کرد و بیآوات بین حرف

 :گوشم گفت

 که نبرده؟خوابت  -

 .لرزیدمل*ب زیرینم رو گاز گرفتم و از شدت فشاری که روم بود، ع*ر*ق کرده و می

اهلل دوباره آیه رو خوند که همه سکوت کرده بودن، چرخیدن سر آوات به سمت خودم رو حس کردم که کریم

 .ترسیده؛ اما پر نفرت و اجبار ل*ب زدم
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 !بب... بله -

 اهلل تعارف کردن که تشکری کرد و برایلرزید، شیرینی برای کریمهام میه شونهصدای تشویقی اومد و من از گری

 .ما هم آرزویی محال، خوشبختی کرد

اهلل رو بیرون راهنمایی کردن و توی تمام مدت خبری از ارژنگ خان نبود، انگار قهر آکام و باقی آقایون کریم

 .کرده داخل اتاقش مونده بود

گرفت و چادر رو از روی صورتم کنار زد که با دیدن صورت سرخ و خیس اشکم، هینی پژال سریعاً کنارم جای 

 :کشید و گفت

 !کنیداری خودت رو نابود می -

 :هاش به دورم پیچیده شد و ترالن با بغض گفتش چسبوندم و هق زدم، دستپیشونیم رو به شونه

 !و هم این طفل معصوم رو پوش کردالهی به زمین گرم بخوره ستارخان که هم ما رو سیاه -

 .زدم و پژال خواهرانه سعی در آروم کردنم داشت که صدای آوات اومدمن فقط هق می

 من قراره برم باغ، کاری نیست؟ -

 :ترالن با همون بغضش گفت

 !کار اصلی رو که کردی، دیگه چی مونده؟ نخیر بفرما خان داداش -

 .هاش متوجه شدم رفتخش قدم اومد و باصدای خش جا همدار آوات از دم در تا اینصدای پوف کش

 :با سکسکه ازش فاصله گرفتم که ترالن به لپش چنگ زد و گفت

 !وای خدا! قاصدک جان برو یک لیوان آب بیار براش -

قاصدک که همون دختری بود، توی اتاق باهام حرف زده بود و قطعاً زن آرمین بود، فوری از جا پرید و سمت 

 :تند کرد که مادربزرگش گفتآشپزخونه پا 

 !ایقدر حرص نخور حاملهاین -

 ذاره؟گلتون می ترالن: مگه نوه

 :پژال آروم گفت

 .ای زیادی حساس شدی، وگرنه فقط یک سکسکه است شلوغش نکنکه حاملهبه خاطره این -

 :ترالن شاکی گفت

 !کشهبینم که چطور داره زجر میحامله چی آبجی؟ زنم و احساس دارم، می -

 .قاصدک لیوان به دست سمتم اومد و پژال، لیوان رو ازش گرفت و سمت دهنم برد
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شدم، واسه همین بلند شدم و چون سکسکه داشتم با خوردن چند قطره آب به سرفه افتادم و باید تنها می

 :گفتم

 !میم... می... خ... خوام برم -

 .ترالن سد راهم شد

 !عزیزم تنهایی؟ -

ای خشک که داشتم، عق خالی زدم و در از سرفه و کنارش زدم، تلوخوران سمت در رفتم که دمجوابش رو ندادم 

 .ها حیرون سمتم اومدنخانوم

 :پژال گفت

 .برمشمن می -

 .ها پایین و داخل قفسم شدمزیر بازوم رو گرفت و من تکیه بهش از پله

رو با مچ دستم پاک کردم و پژال با صدای  پناه اشک صورتممادر و بیهای بیروی تخت نشوندم که مثل بچه

 :آرومی گفت

 !ای نداری باید بسازی با این زندگیتگلم تقدیر همین بوده، نخت رو به نخ آوات بستن، چاره -

 :داد و به سختی گفتمهام مجال حرف زدن بهم نمیسکسکه کردن

 !ت... نها... میخ... خوام... تن... تنها با... شم -

ره نگاهم کرد و در آخر با آهی که کشید، من رو تنها گذاشت. آزاد شدم و رها زار زدم، ضجه کمی با مکث خی

 !گیرهزدم، جیغ کشیدم و به حال آوات نفرین کردم و مطمئن بودم روزی آهم دامنش رو بد می

تنه  های سوخته کنار تخت بود و من روی زمین بغل دست کمد، نشسته بودم و کمرم تکیه بکمد چوبی و قهوه

هام پر شده هام رو روی زانوهام و دستمال رو که از اشکتخت بود. پاهام رو توی شکمم جمع کرده بودم و دست

 .بود رو مچاله کردم

هیچ میلی برای ناهار نداشتم و وقتی دیالن من رو واسه ناهار صدا زد، با جیغ اون رو از اتاق بیرون کردم. هرچند 

اومد و حس بیزاری نسبت این مهلکه بود؛ اما من از همه اهل این عمارت بدم میترین فرد گناهن بیکه دیال

 .بهشون داشتم

 .های هشت شب بود که صدای آقایون اومد و دوباره حیاط ولوله گرفتساعت حدود

گاهم از خشکی زمین درد گرفته بود؛ ولی رمقی حال سرم به لبه تخت تکیه زده بود، نشیمنخسته بودم و بی

 .حرکت کردن نداشتم برای



 

 

 
40 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر | آغوشم باش

 
فروغ به آوات نگاه کردم که اول از دیدنم جاخورده مکثی کرد؛ اما بعد در رو بست و سمتم در اتاق که باز شد، بی

 .اومد

 جا نشستی؟چرا این -

- ... 

 هه! نکنه منتظر من بودی؟ -

 .ام کردای زد و قدرتش رو حوالهبا نفرت نگاهش کردم، لبخند کج پیروزمندانه

 !خوای؟ زنت شدم دیگه! حاال برو بیرون بذار به درد خودم بمیرمی از من میچ -

 .ام برد که خشن، دستش رو پس زدم و غریدمروم نشست و دستش رو نزدیک زیر چونه روی پنجه پا رو به

 !وقت دست کثیفت رو به من نزن! اجباراً زنت شدم؛ اما دیگه بهت اجازه نمیدم فراتر از حدت بری هیچ -

 :کرد و با آرامشی گفتخیره و عادی نگاهم

 .خوای تا آخر عمرت تحملم کنی؟ درضمن من هنوز کارم با تو تموم نشده کهچطوری پس می -

 :تر به تخت چسبوندم و گفتمهام بیشخودم رو با تکیه به دست

 خوای؟ام رو سیاه کرد، دیگه چی میاسمت شناسنامه -

هاش د که زانوهاش جمع شکمش بودن و با فاصله از هم قرار داشتن. آرنجبه کمد تکیه زد. حالتش طوری بو

 :روی زانوهاش و سرش سمت من چرخیده بود و گفت

وار نگران نامه از پدری که بیچارهمرد به دو اصل بنده، غیرت و غرورش! من با ازدواج زوری و گرفتن رضایت -

داده نشه، غرورش رو له کردم. منتهی بماند که خیلی  دخترش بود تا با تهدیدی که کردیم سر دخترکش تحویل

نامه کوفتی رو ردیف کنه، این خصلت رو از پدرت پس به ارث بازی درآورد تا مدارکت و اون رضایتچموش

مون رو برای اون پدر پیرت فرستادم، اون وقت، مونه یک چیز، غیرتش! من وقتی عکس سونو بچهبردی! حاال می

 !میشم و میرم سراغ طعمه بعدی وقتِ که آروماون

 .ترسیده از جا پریدم و جیغ کشیدم

ام رو هم روی دوش تو ذارم؟ نه آقا! من... م... من حتی جنازهساکت شو! ساکت شو! خیال کردی من می -

 !ذارمنمی

 .ترسیدمصدام لرز داشت و واقعاً از امشب می

یک سر و گردن از من بلندتر بود، ناچاراً برای دیدنش با تمسخر نگاهم کرد و بعد مکثی از جا بلند شد، چون 

 :سرد گفت مجبور بودم سرم رو باال بگیرم. لبش به لبخندی کج شد و خون

 !من به اجازه تو نیازی ندارم خانوم -
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 .خانومش رو با لحنی خاص گفت که چندشم شد

 !برو بیرون -

 !رد، به گریه افتادم، خدا امشب رو بخیر بگذرونهکصاف و تخس ایستاده بود و دست در جیب شلوارش نگاهم می

 !برو بیرون آوات -

 .شقی اون ندیده بودم اینک آدمی به کله هیچ تغییری به حالتش نداد و من تا به

تر از این زجرم نده! زندگیم رو تباه کردی! رویاهایی که داشتم به جهنم واصل شدن، کنم بیشالتماست می -

 !خوای از من؟ هان؟ دلت خنک نشد؟ برو بیرون! )جیغ زدم( دیگه چی میبابام رو ازمن گرفتی

اش رو داشت، له هم منقبض کرد و بازوهای نحیفم زیر فشارهایی که همیشه قصد قدرت نمایی عصبی فک به

 :شد و غرید

ه، تموم نشدنه خانوم، نه نیلوجون! نه دختر قاضی شهر! نه دختر حاج مصطفی ضیائی! من هنوز کارم با پدرت  -

 !هنوز آتیش دلم خاموش نشده و )دادزد( من تا قاضی شهر روبه زانو درنیارم آروم نمیشم

 .به عقب هلم داد که روی تخت افتادم

اش رو سمتم آوات تا انتقام مرگ پدرش رو از همه اهلش نگیره، آروم نمیشه! )نزدیکم شد و انگشت اشاره -

کشونم، بعدش که تر ادامه داد( اول اون پیر رو به زاری میکرد. آرومهایی وحشی نگاهم گرفت و باغیض و چشم

 .ها! هرچند قرار نیست بعد اتمام کارم تو از پیشم بریکارم با دختر و پدر تموم شد، میرم سراغ بعدی

 .جیغ زدم

 !شیطان! اجنه! حیوون -

 .آخر راه رو خوندمباره طوری وحشیانه حمله کرد که تا  ای شیطانی زد و به سمتم یکقهقهه

 ...ای نداشت وهرچی التماسش کردم، زار زدم، ضجه زدم و کتکش زدم، فایده

های دیشب به خاطرم اومد. آوات فقط یک هدف های آوات رو دیدم، تمام عذابهام رو باز کردم که شونهچشم

 !داشت، نابودی من

 !فت که الهی هیچ وقت بیدار نشهمن کرد و به خواب ر که کارش باهام تموم شد، پشت بهبعد این

بار صدادار و بلندتر زیر گریه زدم و باعث شد آوات با هُل بیدار بشه و زدم که از تکونم شکمم درد گرفت و اینهق

 .سمتم بچرخه

ر درد تپیچیدم. بیشخیز شده به خودم میاز شرم و خجالت مالفه رو تا زیر گردنم باال کشیده بودم و از درد، نیم

 !ی داشتم تا جسمی و امان از آواتروح
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 درد داری؟ -

خیال هر چی شرم و خجالتی که اآلن دارم، روی سرش بپرم و تا جون داره تونستم گریه نکنم و بیکاش می

 .کتکش بزنم؛ ولی حیف که نمیشد و من فقط حرص خوردم و گریه کردم

ن که هنوز خودم رو نسبت بهش غریبه حیا بود، مهام رو بستم، اون بیکالفه نچی کرد و نشست که چشم

 :دونستم، پس چشم بستم که باز با لحنی کالفه گفتمی

 .خواهر روحانی! شلوارک پامه نگران نباش -

 .اش توجهی نشون ندادمباز کردم و هیچ به طعنهصورتم رو زیر دادم و چشم با اخم

 :دستش رو سمتم دراز کرد که زودی غریدم

 !دستت رو بکش -

قدر وحشیانه و باره با زور، وادارم کرد که دوباره دراز بکشم، این ه رفت و دندون روی هم سابید، یکغرچشم

 .تفاوت غریدحیوون صفتانه این کار رو کرد که شکمم تیر کشید و جیغم به هوا رفت؛ ولی اون بی

 . ...کنم کهات میبشی، چنان کاری باه جهت مانع منخود و بیباره دیگه بخوای بی یعنی اگه یک -

 :ادامه حرفش رو قورت داد و گفت

 روشن شد؟شوهرتم، زنمی، شرعاً و رسماً حقمی،  -

 :دیدم گفتمانگیزش رو تار میهایی پر که قیافه نفرتبا چشم

کنم! وقت تو رو به عنوان شوهرم قبول ندارم و نمیمن... من هیچ تو فقط توی یک کاغذ وبال گردنمی آقا! -

 . ...حتی اگه من رو بکشی هم حتی...

هاش سعی داشتم پسش بزنم؛ هایی گرد شده دست باال آوردم و بافشار به شونهحرفم با کارش قطع شد، باچشم

 .ای نداشت و عوضش درد شکمم دوبله شدولی فایده

 .حال شدم که ولم کردخوردن و دیگه نفس کم آوردم و بیهام تا روی گوشم سر میهام از چشماشک

 !وحشی به تمام معنا

 :محکم گفت

 !کشمت، نشونت میدمنمی -

 .بار اون با نیشخندی پر از حس تمسخر، فاصله گرفت و روی تخت نشست با غیض هلش دادم و این

 .شون کاچی بیارنمیرم بگم واسه تازه عروس -

خندی زد و  چشمکی زد که با غیض روی ازش گرفتم و اون سرخوشانه از هدفی که بهش رسیده بود، تک
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 .رو از روی زمین برداشت و به تن زد لباسش

 .بستهای لباسش رو هم میرفت، دکمهطور که سمت در میهمون

ام رو تنم کردم. مالفه رو از روی های پخش و پال شدهوقتی بیرون شد، سریعاً با هر درد و زحمتی که بود، لباس

 .ای پرتش کردم و دوباره به گریه کردنم ادامه دادمتخت چنگ زدم و با حرص به گوشه

 !ست و یک حیوون اسیر کردنساعتی گذشت که در اتاق باز شد، انگار طویله ربع

 م جلوی جیغم رو بگیرم وبغضم گرفته بود و سرم رو زیر انداختم، با فشار دندونم روی ل*ب پایین، سعی داشت

 !ریختم که صدای پژال اومد، باز لشکری حمله کردنصدا اشک میبی

 آخ مامانم! عزیزم خوبی؟ -

 !هه! آره عالیم

خانوم، پژال، ترالن، دیالن و حمیرا و  روم در نزدیکی، مادربزرگ، فرخنده خانوم، خدیجه سر باال آوردم و رو به

 .دونستم رو دیدمچنان اسمش رو نمیقبل اومده بود، اتاقم و همقاصدک به همراه دختری که سری 

 !قدر سرخ شدی؟کارت کرد که اینترالن: ای وای! آوات مگه چی

تر داغ کردم اش پر از حرف بود و حرف! که از شرم بیشمنظور این حرفش رو گفت؛ ولی خود جملهترالن که بی

 .متوجه شد چه سوتی داده! ل*ب گزید زیر انداختم، انگار خودش هم و دوباره سر به

مادربزرگ سینی که داخل چند ظرف بود و به گمون صبحانه به ظاهر تازه عروس داخلش بود رو از دخترک 

 :ناشناس گرفت و گفت

 !این رو بده من مائده، دختر بیچاره رنگ به رو نداره -

ر خودم رو جمع کردم، صدای مادربزرگ، تسینی به دست سمتم اومد که از درد نتونستم بلند بشم و فقط بیش

 .مهربون اومد

یو! امروز کلی آدم قراره بیان. )پس یاخدا!( اول دخترهای این خونه و بعد همسایه و اهل دل، راحت باش وه -

 !ناسالمتی پسر این خونه ازدواج کرده

دراز کرد و روی یک اش رو سمتم چروکیده خور نگاهش کردم که معنی نگاهم رو فهمید و متاسف دستدل

 .طرف صورتم قاب کرد

 !یو! باید بسازیوه -

 :با بغض گفتم

 !سوزممی -
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 :ام روی تخت نشست و گفتخانوم سمتم خیز برداشت و طرف دیگه فرخنده

 !ذارم آوات اذیتت کنهکنم نمیفدات بشم من مادر! خودم مادری می -

تر که صدام رو خش دار کرده بود پوزخندی زدم و گرفتهوار طور زمزمههاش کردم و هموننگاهم رو میخ چشم

 :گفتم

ذاشت دادم؟ من... من مادر نداشتم؛ ولی اگه زنده بود، عمراً اگه میپس دیشب کجا بودین که داشتم جون می -

ذاشت کسی دخترش رو اذیت کنه! خانوم! شما مادر خوبی نیستی! آوات همچین بالیی سر دخترش بیاد. نمی

 !تم کردخیلی اذی

 :قراری گفتزیر هق زد که ترالن با بغض و بی فرخنده خانوم دست جلوی دهنش گرفت و سر به

 !ای خدا من دیگه طاقت ندارم -

بینید، پس خودم چی؟ که درونی دارم و خیلی زود از اتاق بیرون رفت. پوزخندی زدم، شماها ظاهر حالم رو می

 !سوزم؟می

 :گفت ای گرفت ومادربزرگ برام لقمه

 !بخور دخترکم! بخور تا جون بگیری نازنینم -

 :به لقمه توی دستش نگاه کردم و گفتم

که ها رو هم از من بگیره! شما بهم بگین، اینخواد اونام مونده با یک دونه عمه، آوات میمن فقط بابام واسه -

 !اون اتفاق واسه پسرتون افتاده تقصیر بابای منِ؟ نیست! نیست

هام رو گرفت و رخ به طرفش روی تخت گذاشت، شونهرو توی بشقاب گذاشت و سینی رو اون لقمه بزرگمامان

 :رخ باهام شد و گفت

مرد! خدا نگذره از گفت بمیر، میآوات خیلی به پدرش وابسته بود! جونش بند زبون پدرش بود که اگه می -

ترین پسر اردالن همین آوات بود؛ منطق نبود! عاقلقدر بیو بانیش که این روزگار رو سیاه کرد! آوات این باعث

تک عزیزهام،  ولی بعد مرگ گل پسرم و پرپر کردنش! )باگریه حرف میزد( آوات هم عوض شد. به جون تک

 دونم ظلملرزید از نگاه ناپاکش، آوات دیگه معصوم نبود و میخورد، تن و بدنم میهروقت چشمم به نگاهش می

 کار کنیم؟دختر! بگو ما چی ولی گل بزرگی در حقت کرده؛

 !بخشمشوقت نمی من به بابام وابسته نیستم؟ تنها کسمِ! آوات خیلی بده! خیلی! هیچ -

رمون جا کنا: چندبار بهش گفتیم نکن؛ اما مادر فقط تهدید کرد و باور کن کاری از ما ساخته نیست، اینفرخنده
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 !ها به سرت نیادآباد که معلوم نیست چه ناکجا تره تا تو رو ببره بهمون راحتباشی خیال

 !چیزم رو از من گرفتمطمئن باشین بدتری دیگه واسه من نیست! پسرتون همه -

 :سکوت کرد و با شرمندگی سرش رو زیر انداخت، مادربزرگ دوباره لقمه رو سمتم گرفت و گفت

 .دختر! بخور دستم رو رد نکن گل -

ام هکردم که سه لقماز تیزی بغض بود، لقمه رو گرفتم و اون رو ریز ریز توی دهنم میمیل و با درد گلویی که بی

 .شد

های جوون اتاق رو مرتب کردن. وای! وقتی بعد خوردن صبحانه که خیلی کم تونستم بخورم، در این بین خانوم

های آوات دی که لباسهام رو توی کمپژال مالفه رو بیرون برد از خجالت آب شدم، قاصدک و مائده هم لباس

 !داخلش بود، در کشوی زیرینش جای دادن و این خونه و زندگی جدید من شد

شون سهم من یک اتاقک کوچیک قدیمی با هایی رو برام سراغ داشت که از همههاوسهه! عمه چه ویالها و پنت

 .ع کردفرهنگ! زندگی مستقلی رو شرویک لشکر آدم شد و عمراً اگه بشه با این جماعت بی

داری اش برخالف خودش خیلی خوب بودن؛ ولی هرچی باشه خونواده اون بودن و حتماً که طرفهرچند خونواده

 !ام همینکنن، چون من فقط یک قربانیاون رو می

اش شهین، باران و های خونه که متوجه شدم منظورش دخترش الهام و بچهطبق گفته مادربزرگ، خانوم

 .اومدناست، به عمارت بهاره

 !شون رو خریدار شدم و آه به آواتهای پر ترحمها هم آشنا شدم و نگاهبا اون

در یک لحظه عمه الهام رو با عمه ناهید مقایسه کردم، هیچ غروری که عمه ناهید داشت، الهام خانوم نداشت و 

خان که من تنها ، ارژنگکس از اهل این عمارت، غرور کاذبی نداشت. البته با سانسور بزرگ این خونهبلکه هیچ

 .فقط وقتی که دورهمی گرفتن و از در و همسایه برامون باریدن، توی جمع دیدم و یک جورایی از من فراری بود

 خنده و فکر نکنم اصالً بدونه غرور چی هست؟طور بود، مظلوم و خوششهین هم همین

خودخواه بود و واقعاً این دو خاندان اصالً قابل  اما دخترعمه ندا، درست مثل برادرش نریمان و نادر خیلی متکبر و

جمع این قوم  خواستم، نه گرمی و دوستانهقیاس نبودن؛ ولی هر چی باشه من باز هم خونواده سرد خودم رو می

 !رو

شون زیاد و شلوغ بود که از سروصداها سر درد گرفته بودم، توی خونواده ما مگه چی میشد اقوام قدر جمعاین

ها همیبار این دور بشن و یک دورهمی اون هم با تجمالت و فاخر بگیریم! که معموالً هرچند ماه یککار بی

جایی که من زیادی اهل رفت و آمد نبودم و طبق جو خاندانی بزرگ شده بودم، گرفت و از اونصورت می
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من برسه با این  به داد شدم و خداپاچه می دیدم، زودی دستگیر و سرد بودم و تا یک جمع بزرگ میگوشه

 !خونواده پرجمعیت که هر روز داخل این خونه شلوغیِ و شلوغی

 :حالی من رو دید، سمتم اومد و گفتترالن که بی

 حالت خوش نیست عزیزم؟ -

سرم رو به نفی تکون دادم که خدا رو شکر فرشته نجاتم شد و رو به مادربزرگ که با چند پیرزن حرف میزد 

 :گفت

 .برم، حالش خوب نیستبزرگ! من نیلوفر رو پایین میمامان -

 .مادربزرگ نگاهی بهم کرد و بعد با تکون دادن سرش، تاییدیه رو داد

 .تنگی خورد و به سختی جلوی بغضم رو گرفتم تا نشکنههمراه ترالن وارد اتاق شدیم. دوباره به دلم چنگ دل

، هر دو سکوت کرده بودیم و من غرق در افکار سیاه کنان روی تخت نشستم و ترالن هم بغل دستم نشستکرخ

 دونم چی؟و ترالن نمی

 .صدای ترالن رشته افکارم رو پاره کرد

 !نیلوفر جون -

 :نگاهش کردم که لبش رو با زبون خیس کرد و دو دل و مضطرب گفت

 میشه ازت یک خواهشی بکنم؟ -

 :و گفت خیرگی نگاهم تاییدیه به سوالش داد. آب دهنش رو قورت داد

 عام ببین چیزه چیز... عام میشه... میشه دیگه آوات رو نفرین نکنی؟ -

 :پوزخندی به تلخی زهرمار زدم که زودی گفت

داری هرچی بگی؛ ولی خب درک کن لطفاً، آوات خیلی به بابا وابسته بود و خب... خب... آه!  دونم حقببین می -

 !کنم نفرینش نکنش میدونم چی بگم واقعاً شرمندتیم؛ اما خواهنمی

 :توجه به خواهشش سرد گفتمبی

 کُردین؟ -

 :متعجب نگاهم کرد که گفتم

 هاتون حدس زدم کُرد باشین، حاال بگو کُردین؟از بین مکالمه -

 :هنگامم متعجب بود، فقط سر تکون داد که تلخ گفتمترالن که هنوز از سوال بی

ه هایی بیادم رفت استثناء همیشه هست. )بانفرت( تا به عمرم آدم های مهربونین؛ ولیشنیده بودم کُردها آدم -
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 !رحمی شما ندیدمسنگی و بی

 :ترالن هراسون گفت

 . ...با... باور کن عزیزم من... من -

روزها  گفت، ترالن حرف بدی نزده؛ اما چه حیف که اینمیام سکوت کرد و با بغض نگاهم کرد، دید منطقی

 !نشینیِ بود و اثرش دیگهه پستم خورده و هممنطقِ بهرچی آدم بی

 !برو بیرون لطفاً -

 !نیلوفر جون -

 .کنه و نیاز به استراحت دارمرو! سرم درد می الاقل درک کنید درد جسمی -

 .هقش رو شنیدم خور نگاهم کرد و بابغض از اتاق خارج شد و بیرون اتاق صدای هقدل

 !کردم؟ آه! اوف! اوفطوری برخورد میماه اون کار بدی کردم؟ نباید با یک زن پا به

وجدان گرفته بودم و مشتی به تخت کوبیدم. با حرص از روی تخت بلند شدم، هرچی بشه من نباید شبیه  عذاب

 .اشآوات بشم، عمراً! مشکل من با آواتِ نه خونواده

 تر عذابلتش دلم سوخت و بیشکرد، از حاترالن ل*ب باغچه نشسته بود و با پشت انگشتش اشکش رو پاک می

 .وجدان اذیتم کرد و سمتش قدم برداشتم

 :هام سرش رو باال برد که متاسف و شرمنده کنارش نشستم و گفتمبا صدای قدم

 !ببخشید -

 :تونست خم بشه، من رو سمت خودش کشید و زیرگوشم گفتبلند هق زد و من رو توی بغلش گرفت، آخه نمی

 . ...عزیزم! باور... باور کن منظور بدی نداشتم فقط تو باید من رو ببخشی -

 :رنگ و ساختگی زدم و گفتمترالن رو از خودم فاصله دادم و آروم لبخندی کم

 !سوزفهممت، هرچی باشه تو یک خواهری و دلمی -

 !کنم خوشبخت بشیات دعا میباور کن سر هرنمازم واسه -

 :خند تلخی زدم و سپس با بغض گفتم تک

رحم! سنگ و بیذاره من بابام رو ببینم! اون... او... اون خیلی دلن دیگه تسلیم شدم! دیگه مطمئنم آوات نمیم -

 به نظرت با یک همچین آدمی خوشبختی معنی داره؟

 .کنهطوری نگو! زمان خیلی چیزها رو عوض میفدات بشم اون -

 !آه! آره خب؛ ولی دل هم پیر میشه -
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 .م کرد و اون هم آهی کشیدزده نگاه متاسف و غم

ها دارن میرن، زودی ازجا بلند شدم و های ظهر بود و از طبقه باال سروصدا شد که متوجه شدم مهموننزدیک

 :گفتم

 .من میرم توی اتاق، حوصله ندارم -

 .هاش رو پاک کردسرش رو به تایید تکون داد و خودش هم فوری اشک

 .عذاب وجدان تلنبار دل پر درد و عذابم نمیشداآلن حس سبکی و بهتری داشتم و الاقل 

 .ای به در خورد و صدای قاصدک اومدای روی تخت دراز کشیده بودم که تقهچند دقیقه

 نیلوفر جان! ناهاره نمیای؟ -

 .رنگ اومد، انگار با در فاصله داشتلحظه صدای پژال کم جوابی ندادم که دوباره تقه به در زد و همون

 چی شده؟ -

 .واب نمیدهج -

 .خب البد خوابه، در رو باز کن -

ها تا من رو پای سفره ننشونن، بیخیال نمیشن. تر میشد که مطمئن شدم اینصداش هر لحظه نزدیک و نزدیک

 .هام رو بستم و تظاهر به خواب کردمکه در رو باز کنن فوری چشمواسه همین قبل این

 .پژال: الهی! خوابیده

 .صبحانه هم کم خورد قاصدک: بیدارش نکنیم؟

 !چشهتر درد ظلم آوات رو میپژال: نه بذار بخوابه، هرچی بخوابه کم

هر دو آهی کشیدن که چنگی به دلم خورد و خیلی جلوی خودم رو گرفتم تا گریه نکنم. در که بسته شد و 

کردم تا با  که چشمم رو باز کنم، شروع به اشک ریختن کردم و اون قدر گریهاینمطمئن شدم رفتن، بی

 .سردردی به خواب رفتم

روم ایستاده بود و  کنه و دقیقاً رو بههاش رو عوض میخشی بیدار شدم که دیدم آوات داره لباس با صدای خش

 .کردداد و نگاهم میخیره به من داشت، تعویض لباس انجام می

شرم و خجالت با نفرتم زیادی شعله  جایی هم که حس شرم، نفرت، خشم و بیزاری توصیف حالم بود؛ ولی از اون

شون اجباراً سر به زیر و خیال باشم و در بینتونستم مثل خودش خیره نگاهش کنم و نه بیکشید، نه میمی

 .اخمو سکوت کردم

سنگینی نگاهش که بعد مکثی از روم برداشته شد رو حس کردم. زیر زیرکی نگاهش کردم، دیدم موهای 
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زنه و باز هم دو دکمه اول لباسش رو باز گذاشته بود و سر م بوده، شونه مینمناکش رو که حدساً حمو

 .هاش رو چند ال، باال زده بودآستین

خیال مشغول به دفعه سمتم سر چرخوند که جا خوردم و در سکوت نگاهش کردم. هیچی نگفت و دوباره بی یک

کنه، هه! من رو باش چه خوش خیالم! کارش شد، مردک از خود راضیِ سانسور! حتی یک عذرخواهی هم نمی

 !ها طلسم شدنکنم همه دل دارن؛ ولی همیشه هم یادم میره بعضیحس می

کرد کمی با بدنش فاصله داشت، هاش، هر وقت حرکت میشونه رو پای آینه گذاشت و سمت در رفت، دست

اقل کرد. التش به طرف منتقل میالبته نه طور التی! بلکه یک جور حس ابهت و جذبه از این نوع ایستادن و ژس

 !ام پدیدار نمیشدکه چیزی جز حس ترس واسهاومد طوری سمت من میتا وقتی این

در که بسته شد، نفسم رو با فوت بیرون دادم و روی تخت ولو شدم. چهار دیواری که اون هم توش نفس بکشه و 

 !من از هواش زنده باشم، جهنمِ جهنم

بار دیالن سراغم اومد و من از خجالت و آلود و خسته بودم، برای شام اینز خوابو بیش هنو شب بود و کم

چنین حس نفرت، رو نداشتم پیش اون همه افراد سر یک سفره بشینم، مخصوصاً که حاال بابک رویی و همکم

 .شون اضافه شده بودهم به جمع

 .داداش! داداش میگه بیاین شام زن -

 :اشتم؛ اما گفتمضعفه د گرسنه بودم و دل

 .میل ندارم -

 . ...داداش آخه زن -

 :حرفش رو قطع کردم و گفتم

 فهمی؟داداش؟ من از داداشت بدم میاد! می میشه یک خواهش کنم؟ میشه دیگه بهم نگی زن -

خواد و الاقل توی این چند دونستم زیادی آوات رو میداد، میشکستن و بغضش می لبش لرزید که نشون از دل

 .وز متوجهش شده بودمر

 .سرش رو پایین انداخت و از اتاق بیرون رفت، آهی کشیدم و حتی رغبتی نداشتم چراغ اتاق رو روشن کنم

 .ای خوردم و ترسیدمبار با شتاب باز شد که یکهچندی بعد در اتاق این

 .هایی گرد شده به در نگاه کردم که آوات برزخی شده رو دیدمبا چشم

خوری و نه شام؟ هان؟ نکنه خیال کردی اگه اعتصاب کنی، ها چیه؟ یعنی چی که نه ناهار میاین بچه بازی -

م کنم، بهت گفتسوزه؟ ببین این خیال خام رو از فکرت بیرون کن که اگه فکر کردی ولت میمن دلم برات می
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 !ات رو نشون پدرت نمیدمحتی اگه بمیری هم جنازه

 .پوزخندی زدم

 .کنمتوقع بهتری هم نمیره! حتی اگه زنده زنده هم من رو بسوزونی، تعجب نمیازت  -

 .اون هم متقابالً پوزخندی صدادار زد

پس آفرین که خوب شناختیم! ) اخمی کرد و سمتم اومد( حاال پاشو و مثل آدم برو سر سفره بشین، از این به  -

 !بعد اهل این خونه، خونواده جدیدتن، روشن شد؟ یااهلل

 .و من رو کشید که از روی تخت بلند شدم

 !ولم کن وحشی -

 .توجهی نکرد، کالفه نالیدم

 .خودم میام ولم کن -

باالخره دستم رو رها کرد و خیره، کمی بهم نگاهی انداخت و بعد با پوفی که کشید و نشون از حرص و 

 .کالفگیش بود، جلو جلو حرکت کرد

ه بزرگی روی زمین پهن شده و همه اهل عمارت که با جیر جیر سر آوات داخل خونه شدم. دیدم سفر پشت

 .خان راس سفره نشسته بود و مادربزرگ کنارشهاشون هم بودن، دور سفره نشستن و ارژنگبچه

آه! میز سلطنتی ما کجا و این سفره و لشکر دورش کجا؟! حاال چجوری روی زمین بشینم؟ همیشه موقع گردش 

 ...شدم، حاالگرفت و زودی خسته میگاهم درد میشیمننشستیم، نکه روی زمین می

 .گزدیم که آوات سمتم چرخیددم در ایستاده بودم و معذب ل*ب می

 !وایسادی -

قدر که شلوغ بود، فقط یک جای نسبتاً بزرگی بود تا من و آوات نفس عمیقی کشیدم و از در فاصله گرفتم. این

 .کراه کنارش نشستم و هیچی نگفتمجا جای بگیریم، آوات که نشست، با ااون

 !آور بودشون برام عذاببقیه هم انگاری متوجه معذب بودنم بودن که باهام حرفی نزدن و چه قدر تحمل کردن

جلوی من و آوات فقط یک بشقاب گذاشتن. متعجب به بشقاب نگاه کردم، یعنی چی؟ توقع ندارن که من باهاش 

 غذا بخورم؟

 :تم کمی سرش رو خم کرد؛ اما صورتش طرف جلو بود و گفتآوات لبخند کجی زد و سم

 ماتت برده؟ -

 .حرصی ل*ب زدم
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 !خورممن با تو توی یک ظرف غذا نمی -

 !نگاهم کرد که فقط تمسخر بود و تمسخر

آوات بشقاب رو ل*ب تا ل*ب پر از برنج کرد و نزدیک من گذاشت؛ ولی وقتی قاشقش رو داخل زد متوجه شدم 

 .نمباید تحملش ک

شدم، به اجبار و از روی پاچه می جایی هم که با دیدن جمع کلون دستخواستم ممانعت کنم؛ ولی از اونمی

 .ناتوانی با آوات همراه شدم

که خیلی گرسنه بودم؛ ولی حضور آوات اون هم نفس به نفسم اشتهام به زور و سختی چند لقمه خوردم، با این

 .رو کور کرده بود

خانوم و جاریش، مشغول ها به جز مامان بزرگ و فرخندهآقایون شکرکنان به عقب خزیدن و خانومبعد پایان غذا 

 .جمع کردن سفره شدن

ادبی اگه خوردن و رفتن کنم؛ ولی واقعاً برام سخت بود پیش این جماعت خم و راست بشم و دونستم بیمی

چیز، نه سفره که تا پیشونی رو نچسبونی به ظرف و ظروف رو از روی زمین جمع کنم، الاقل اگه میزی بود یک 

 :رسه. برای همین از جا بلند شدم که سمت قفسم برم، ساعدم اسیر شد و گفتها نمیفرش دستت به ظرف

 کجا؟ -

 .ولم کن -

 :هام از درد توی هم رفت و گفتمفشاری به دستم داد که اخم

 !ام درست کردیخوام برم توی قفسی که واسهمی -

 .جاکارن، نه قفس؛ ولی خب شما نباید فعالً بری اونها رو توی گلدون میکه گلبا این -

 !زنیگیره وقتی بهم دست میچرا؟دستت رو بکش کنار بابا، عقم می -

 .پچ شنیده میشد ها به صورت پچمون در غوغای جمع کردن ظرف و ظروف و صحبتتمام مکالمه

 :لبش کش رفت و گفت

 ره نشونت بدم چی کارتم؟خوای دوبانکنه می -

 :هام از این همه وقاحتش گرد شد که اخمی کرد و جدی گفتچشم

م جوریه خان ها باید بدونن زن زندگی شدن چهزن این خونه شدی، پس باید همراه با بقیه کار هم بکنی. ملکه -

 !پرستار

 .زمان با غیض زمزمه کردمسعی کردم دستم رو آزاد کنم و هم
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 .کنمگه فکر کردی نوکریت رو میکور خوندی ا -

اش، چند بشقاب که روی هم بودن رو سمتم فکش رو به چپ و راست تکونی داد و با همون لبخند کج مسخره

ها روی من زوم و آقایون گرفت. جا خوردم و زیر چشمی به بقیه نگاه کردم که دیدم متاسفانه نگاه خانوم

 .خداروشکر مشغول گپ و گوپ بودن

 .ها رو ازش گرفتم و از جام پاشدمقروچه ظرف کمرنگ به آوات کردم و با دندون حرصی اخمی

تونستم انجام کاری نمیکرد و من مثل ترسوهای احمق! هیچهاش رو روم قالب میکه همیشه آوات حرفاز این

 .خواست خواهان نگاه پیروزمندانه آوات باشمگرفت و اصالً دلم نمیبدم، حرصم می

ها چادرشون رو چون از آشپزخونه زدیک بود و سریع خودم رو به آشپزخونه رسوندم که دیدم خانومآشپزخونه ن

 .توی دید نبودن، درآورده و مشغول کار و دربینش بگو بخند بودن

 :ها رو روی سینک گذاشتم و ترالن که به دیوار آشپزخونه کنار یخچال تکیه زده نشسته بود گفتظرف

 .مت کشیدی عزیزم؟ برو بشین ماها هستیمنیلوفر جان! چرا زح -

 :بدون هیچ لبخندی گفتم

 .راحتم -

های کاری کنم؛ ولی تا پام رو توی آشپزخونه گذاشتم و ل*بهرچند که آوات من رو زور کرده بود تا هم

 !آورجا باشم تا توی اون قفس خفقانشون رو دیدم، ترجیح دادم اینخندون

زدن، مگر های اقوام ما محض حرف دست به سیاه سفید نمیخونواده، هیچ خانومبازهم قیاس بین دو خاندان و 

 .شون خراب بشه و فقط خودنمایی بود و خودنماییهای دستهای بزرگسال و جا افتاده، چون ممکن بود الکزن

جا یک جور حس احترام و صد البته مرد ساالری دیده میشد و برخالف خاندان ما که مردهاش اما این

 .ترشون خانم خونه بودنبیش

ها رو بعد ای سفید رنگ که روی زمین بود، ظرفشستن و قاصدک کنار پارچهها رو میحمیرا و مائده ظرف

اش رفته بود و دیالن سفره رو توی آشپزخونه داشت پاک چید و پژال به خونهشون روی پارچه میخشک کردن

 .کرد و شهین هم به کمک قاصدک رفته بودمی

کنه، زودی بعد شام به اتاقش که مثل همه داخل مه الهام هم که متوجه شده بودم توی این عمارت زندگی میع

ها و حیاط بود رفته بود و من منتهی مردی جدید ندیده بودم که بالفرض شوهرش بگیرم، صدای بچه

خل آشپزخونه صحبت هایی که داهای بزرگ از توی سالن و خانومهاشون، صدای آقایون و خانمجیغجیغ

دونم چرا؛ ولی بغضم گرفت و ایستاده بهشون شون، بغضم گرفت. نمیکردن، ناگهان از این همه صمیمیت بینمی
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 .کردمنگاه می

 :ام شد که صدام زد، سمتش چرخیدم و گفتکار به دیوار تکیه زده بود، انگار متوجهطور بیترالن که همین

 میشه یک لحظه بیای؟ -

 .متش رفتم و کنارش نشستم و ترالن دستم رو گرفتدر سکوت س

خواست کنارت باشم؛ ولی عزیزم نمیشه و جا باشم، خیلی دلم میتر از این اجازه نمیده اینهادی دیگه بیش -

 ام پایین روستاست و خواستی به آوات بگو بیارتت پیشم باشه؟من امشب قراره با هادی برم؛ اما خونه

 مون نزدیکجا بره؟ شاید چون فاصله سنیخواست ترالن از ایندونم چرا دلم نمیمیتر بغضم گرفت و نبیش

 .ها نگاه کردم که دوباره صداش اومدطور الکی سر تکون دادم و به خانومهم بود. همینبه

 کنم زیاد غصه نخور، خب؟آه! هرچی هم بگم دوایی واسه دردت نیست؛ اما خواهش می -

 :ای گفتمدم و با صدای گرفتهرنگ و تلخی زلبخند کم

 .زدن اشاره کردم( کمک کنمها)به قاصدک و شهین که داشتن باخنده گپ مینگران من نباش! من برم به اون -

 .الزم نیست خودت رو خسته کنی -

 !نه، دوست دارم این کار رو بکنم -

نشستم، شهین و قاصدک لبخندی به روم پاشید، از کنارش پاشدم و سمت دخترها رفتم. وقتی کنارشون 

 .رنگ زدم و زمزمه کردمباز نگاهم کردن که به سختی لبخندی کم هایی گرد و دهانی نیمهمتعجب با چشم

 تون کنم؟میشه کمک -

 !قاصدک: آره عزیزم، م... مشکلی نیست

 :شهین با لبخندی گفت

 !داداش نشد زیاد ببینمت زن -

داداش گفتن،  که دوباره بهم زنحرفش رو خورد و من اخمو از اینای بهش زد که دیدم که قاصدک آروم سقلمه

 .ها شدم تا شاید بشه خودم رو سرگرم کنممشغول پاک کردن ظرف

مون خداحافظی کردن و ترالن دوباره سفارش کرد که اگه خواستم به یک ساعت بعد، ترالن و شوهرش از همه

کنم ترالن واقعاً برام مثل یک خواهر بود؛ ولی هیچ وقت اف میاش ببره، هرچند که اعترآوات بگم من رو به خونه

ز این در تر اخواستم بیشکنم اذیتم نکنه کافی بود. نمیحاضر نبودم به آوات رو بندازم و همین که التماسش می

 .خواد باهام بکنهنظرش خورد و خفیف بیام و اون هرکاری که دلش می

کرد ازخونه در سکوت، قبل از آوات که با برادرهاش داشت صحبت می کم همه پراکنده شدن و من باز همکم
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 .بیرون شدم و سریعاً خودم رو به قفس رسوندم

کرد توی حیاط بمونم؛ ولی بهتر دیدم تا اهالی پایین نیومدن، خودم ام میکه شب و نسیم خنکش وسوسهبا این

 .رو به داخل برسونم

نستم دواش جای قفل بود که کلیدش رو نمیو تنها کنار دستگیرهدر، هیچ کشویی چیزی نداشت برای بستن 

 کرد داخلکجاست و حتماً که دست آوات بود، پوفی کشیدم و سمت تخت رفتم. هرچی باشه کسی جرئت نمی

شون بود. البته با شون بودم، مردهاش باید اعتراف کنم حرمت حالیکه ناموساین اتاق بیاد، چون عالوه بر این

های پاییزیش خیلی سرد بود، مخصوصاً که نزدیک آوات! روی تخت زیر پتو چپیده بودم. روستاها شب سانسور

زمستون هم بودیم و داخل اتاق یک بخاری کوچیک بود؛ ولی خاموش بود و من هم یاد نداشتم روشنش کنم. 

هیکل آوات نمایان شد. از  برد که در باز شد وچپوندم، دیگه داشت خوابم میپس تا میشد خودم رو زیر پتو می

 ...جا؟ نکنه بازخیز به آرنجم تکیه زدم، اون دیگه چرا اومده این دیدنش جاخوردم و نیم

 .جا؟ برو بیرونچرا اومدی این -

 :برخالف حرفم داخل اومد و در رو بست، نزدیک اومد که نشستم و ترسیده گفتم

 نشنیدی چی گفتم؟ -

هام هم توجهی نکرد. حرصی کرد، اصالً به حرفهای لباسش رو باز میدکمه روی آینه ایستاده بود و رو به

 :حوصله گفتاسمش رو صدا زدم و اون که لباسش رو درآورده بود، بی

 !کنی تواَه چه قُدقُدی می -

کرد. حتی اگه زنش هاش رو عوض میحیاییش حرصم گرفته بود. راست، راست داشت جلوم لباساز این همه بی

شم، هنوز دیداری ازمون نگذشته که بخواد تا این حد راحت و آزاد باشه، شاید هم من زیادی چشم و گوش هم با

 .بسته بودم

 :با پایین شدن تخت متوجه نشستنش شدم و ترسیده گفتم

 !جا بخوابی؟میخوای این -

 :اندرسفیهانه نگاهم کرد، گفتم عاقل

 !کنی آوات؟ مثل یک عذابی که نازل شدهنمیتو... تو که کارت رو کردی، دیگه چرا ولم  -

 :سرد گفت با انگشتش تلنگری به نوک بینیم زد و خون

 .خانومم! مگه میشه یک مرد بدون عروسش بخوابه؟ نچ، من که ندیدم -

 :هام رو بستم و با صدایی که از حرص لرزون شده بود، شمرده شمرده گفتمچشم
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 !خواب راحتی داشته باشم قدر حرصم نده آوات! بذار الاقلاین -

 .من کاریت ندارم، بخواب -

 .نفسی از راه دهن گرفتم و غریدم

 !همین که کنارمی عذابم میده، برو بیرون -

 .هاش توی هم رفتاخم

 !بریام رو سر میدیگه داری حوصله -

 .تخیلی راحت بالش زیر سرش رو دستی کشید و با چند ضربه که بهش زد، سرش رو روی بالش گذاش

 !من رو پخم حساب نکرد

 !آوات -

- ... 

 !آوات! آوات! آوات -

- ... 

 !خیلی تخس بود

 :خندی زدم و با جوش و خروش گفتماز حرص تک

 .خوابه، پاشو برو بیرون آواتدونم بیداری و کسی به این زودی نمیمی -

- ... 

 :هام تند شده بود که گفتمنفس

 !الاقل برو پایین تخت -

چنان سکوت کرده، بالش خودم رو برداشتم و محکم به صورتش زدم که شوکه شد و با اخم وقتی دیدم هم

های بینیش گشاد و تنگ کردم. پرهباز کرد. حاال من با نگاهی تخس و گستاخ سر باال کرده، نگاهش میچشم

یاد عمری که تونستم حرصش رو دربیارم آرامشی بهم دست داد که زمیشد و فک منقبض کرده بود، از این

 ...نداشت، چون

 .کار رو انجام داد که فقط تونستم، نفس حبس کنم و آزاد کنمقدر سریع اینروی تخت خوابونده شدم و اون

 .کردکردم، اخمو چشم بسته بود و مثالً تظاهر به خواب میهایی گرد نگاهش میباچشم

 .کشیدمبم باال بود و با دهن تند تند نفس میآب دهنم رو قورت دادم تا شاید خشکی گلوم از بین بره، ضربان قل

 .ای نداشتای رو ایجاد کنم؛ ولی الکردار مصرتر شد و تقالم هیچ فایدهسعی کردم فاصله

 .آو... آوات! برو... برو کنار -
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 :چنان لرزیده و با هیجان گفتمالعملی نشون نداد که همهیچ عکس

 !نار آوات... تو... نم نفس... نفس بکشم! برو کنمی -

حالم واقعاً بد بود و این حتی از لحن و تن صدام هم مشخص بود، باالخره چشم باز کرد و خنثی فقط نگاهم 

 .جا نشد متر هم جا به کرد، حتی یک میلی

 .کردمیاحساس و با آرامش نگاهم هام رنگ التماس دادم؛ اما بیبه چشم

دادم از جا کنده بشه. با ترس یک دستم رو روی سینه چپم میقدر ضربان قلبم تند بود که هر آن احتمال اون

م. تر نکنتونستم بکشم و نه حفظ ظاهری کنم تا آوات رو جریگذاشتم و آخی ریز گفتم، نه راحت نفسی می

 .کارم دست خودم نبود و ذاتاً ترسیده بودمهیچ

 :حمیرا که دید من ساکتم، به پژال گفت

 .دختر بیا بشین کارت داریم -

 .رومون نشست و مشتاق گوش به حرف سپرد پژال کارش توی آشپزخونه تموم شد، رو به

 مائده: عقدی دختر حیدر هست، خبر داری؟

 .الدین اومد و واسه فردا خبرم کردپژال: ها! اون؟ آره بابا، زن زین

ها قراره بدیم. واسه کمک اینجا هم گل روی تورو ببینیم، هم این خبر رو حمیرا: اوهوم، واسه همین اومدیم این

 شون، میای تو هم؟فردا صبحی بریم خونه

های چند پژال: آره، آره من کارهای ادریس رو انجام بدم، خودم میام عمارت که از اون سر باهم بریم. فقط ساعت

 .میرین؟ که من باز این پدر و پسر رو گشنه نذارم

 :حمیرا نگاهی به ماها کرد و گفت

 .ریم دیگهها میه و اینهای دساعت -

 .پژال ابروهاش رو باال فرستاد و سر به تایید تکون داد

 :رو به من چرخید و کمی صداش رو باالتر برد و خندون گفت

 نیلوفرجان! تو چه طوری؟ -

 :ای خوردم و متعجب نگاهش کردم. بعد مکثی گیج گفتممن که سرم پایین بود، از تن صداش یکه

 !خوب -

 .تر شدنگلبخندش پر ر

 !دونستم کنار میای. سخته؛ ولی زندگیِ دیگه، ماشاءاهلل رنگ و روت هم بهترهخب خدا رو شکر! می -

طوری این حرف رو زده بودم؛ ولی انگاری بقیه یک جور دیگه تعبیرش کردن که نقش لبخند روی  من که همین



 

 

 
57 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر | آغوشم باش

 
 .هاشون بودل*ب

ایی دم کنه و بیاره، منکر این نمیشم که از این رفت و صدای سوت کتری اومد، پژال به آشپزخونه رفت تا چ

ها حس و حالی عجیب بهم دست داده بود، نوعی احساس سرزندگی داشتم؛ ولی درکل نسبت آمدها و صمیمیت

 .داد، این احساسات هیچ بودنتنگی و نفرتی که برای آوات جلون میبه غوغای دل

 :. پژال گفتناگهان در سکوت خونه، یکی محکم به در کوبید

 جان! آبجی برو ببین کیه؟ دیالن -

دیالن که بلند میشد؛ چشمی ریز گفت و سمت حیاط رفت. چند دقیقه بعد یکی خودش رو داخل خونه انداخت 

 .مون یکه خوردیمکه همه

 !شهین: خیلی نامردین! من رو خبر... خبر نکردین

 :رنگش سرخ و نفس، نفس میزد. قاصدک با خنده گفت

 .و خواب بودیخب ت -

شون زیادی پرسی کرد. جمعجا هم با پژال احوال شهین پشت چشمی نازک کرد و کنار من نشست، از همین

 !مه سوز بهتر به یک خونواده شبیه بودن، خواهرهای تنی و دلخوب و خودمونی بود! انگار نه انگار اقوامن، بیش

شدی، وگرنه به تیریش ابای ده ساله هم خم و راست می درحالی که توی خونواده ما حتماً باید واسه یک بچه

 .رسوندنخورد. کنایه بود پشت کنایه و معموالً صریح و واضح منظورشون رو نمیپدر و مادرش برمی

 کردم؟ چرا؟قدر قیاس میسرم رو ریز تکون دادم، چرا این

 :مون گذاشت و حمیرا گفتها رو سمترومون گذاشت، فنجون پژال چایی رو آورد و سینی رو رو به

 ست؟ادریس مدرسه -

 .ام هر صبح بدخواب میشهپژال: آره آبجی، طفلی بچه

شون، آخه آرزو یک کم ناخوش احوال بود و حمید هم تنبلی کرد. هر چی حمیرا: من که جرئت نکردم بفرستم

 .هم گفتیم برو، گفت نه و آخر هم نرفت

 :پژال سری به تاسف تکون داد، گفت

 .هامون رو راهی مدرسه کنیمهم باید طفل کارشون نکنه، حتی تو چل زمستونبگم چی خدا -

 :شهین بشاش گفت

 میگم من که کلی رقص حاضر کردم واسه بزن و بکوب فردا، نمیشه امشب رو هم یک دورهمی بگیرن؟ -

 !هام به لبخندی باز شد، آخه خیلی لحنش باحال بودهمه خندیدن و حتی من هم ل*ب

 خوای دمبه بتکونی، برو خونه شاهدک: دختر چی میگی تو؟ اون رقص و نشون واسه خونواده داماده، اگه میقاص
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 .جا یک هفته قبلش هم بزن و بکوب رو دارندوماد! اون

 :اش آویزون شد و گفتشهین قیافه

 !و خودمتون نمیدم، خودمم اَه! پس باید تا فردا صبر کنم؛ ولی گفته باشم دور به هیچ کدوم -

 .مون شدیمخندی زدیم و آروم، آروم مشغول چایی خوردن دوباره یک تک

 :دلم واسه ترالن ریزه شده بود، واسه همین خیلی آروم گفتم

 !اش تنگ شدهاش... واسهها نیست؟ دلم واسهترالن چه طوره؟ این طرف -

 :رنگ نگاه پژال مهر گرفت و گفت

 .ور ترِهاست، دو، سه محل اونبود و چرا تقریباً همین نزدیکی اش بودم، شکر خدا خوبدیروز خونه -

 میشه بریم دیدنش؟ -

 :اش واکنش دارم نشون میدم، خوشحالِ و گفتکه نسبت به خونوادهلبخندش گشاد شد، حس کردم از این

 چرا جانم! اآلن میریم. )رو به بقیه( شماهام موافقین؟ -

 .هم کوبید هاش رو بهشهین کف دست

 .من که پایم، نامرد چند روزه نمیاد باال -

 .هاتون رو بخوریم که بریم، ظهری باید عمارت باشیمحمیرا: خب پس چایی

ها رو بشوره، بعد کارش پژال چادر ها خوردیم. دیالن رفت تا ظرفهامون رو بین شوخی و خندهبعد حرفش چایی

 .راه افتادیم اش رو به سر زد و از خونه پژال بیرون شدیم و بهرنگی

بار به یک در سبز رنگ رسیدیم و پژال با دست پر النگوش، به در کوبید که النگوهاش جیرینگ جیرینگ این

 .صدا داد

 :رو گفت چندی بعد، در حیاط باز شد و از پسش دختری جوون در رو باز کرد که پژال با دیدنش خوش

 !عه عطیه تویی دختر؟ -

 .کرد و از حیاط بیرون اومد عطیه چادرش رو روی سرش تنظیم

 .جان! )رو به همه ما(سالم! اومده بودم پیش ترالن تا ببینم کاری باری نداشته باشه عطیه: سالم پژال

 موندی کجا میری؟پژال: دستت درد نکنه عزیزم! حاال می

یچی ندادم، هاست بیاد خونه، به گوسفندهام هجام؛ برم که یوسف هم اآلنعطیه: نه دیگه خیلی وقته این

 .ها تلف میشنحیوونکی

 ای داشت. رو بهریزهمون خداحافظی کرد و ماها هم وارد حیاط شدیم. یک دراندردشت! حیاط بزرگ شناز همه



 

 

 
59 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر | آغوشم باش

 
کاری شده بود و گوشه حیاط نزدیک بهارخواب خورد و بعد در سالن، دو طرف حیاط درخترو بهارخوابی می

 .ها نمایان بودنغ و خروسلونه مرغی بود که از حصار توری، مر

 :سمت بهارخواب رفتیم و پژال گفت

 ترالن! دختر کجایی؟ -

 .سرش داخل شدیم ای آروم به در سالن زد و بعد بالفاصله در رو باز کرد، داخل رفت و ما هم پشتتقه

الن رو دیدیم ها توی سالن بودن. ترخورد و بعد یک سالن بزرگ که آشپزخونه و اتاقاول یک راهروی کوتاه می

 .خیز شده به ماها سالم کردکه روی بسترش خوابیده بود و نیم

 قاصدک: وا! دختر چت شده؟

 .کنارش دوره کردیم و ترالن نالید

کنه، اوف! آخ که از کمر درد گیره ول میکنه، میگیره ولم میوای که این بچه من رو کشت! هی دردش می -

 !خوام بمیرممی

 .یای عمارت؟ مامان هست، یک وقت مثل ایمان نشه که موقع زایمانت مامان پیشت نبوددیالن: آبجی چرا نم

 :هاش از درد توی هم بود و گفتترالن اخم

 .نه حواسم هست، این دردهای طبیعی عزیزم! چند روز دیگه به عمارت میام -

همین امروز با هادی به عمارت ها ترالن! پژال: یک وقت شاید سر تاریخ زایمان نکنی، این دردهات مال زایمانِ

 .دستت باشن جا الاقل عمارت، دایه و داال هستن که کمکرسم هی بیام اینبرو، من نمی

 :ترالن نفس، نفس میزد و گفت

 تا ببینم چی میشه؟ -

 !لرزه! خدا نجات هر دوتون رو بده آبجیقاصدک: وویی که هر وقت یاد زایمان میوفتم، چهارستون بدنم می

 !انشاءاهلل! انشاءاهلل! مهدیه که دیروز زایمان کرد، راحت شد. خوش به حالش ترالن:

 .حمیرا: تو هم غصه نخور، به زودی تو هم پسرت رو به دنیا میاری

وار از روی های ترالن نشست و من باالخره چشم از روی شکم ترالن برداشتم. زمزمهلبخندی روی ل*ب

 :کنجکاوی گفتم

 اسمش چی هست؟ -

 :با عشق مادری گفت ترالن

 !خواستم که به اسم ایمان هم بخورهنیما! قشنگه نه؟ می -

ها انتخاب اسم بچه بود که به ام جدا شد، گیرودار زندگی اینلبخند کجی زدم و سرتکون دادم. آهی از سینه
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 ...دیگری بخوره و مشکالت من

جا ناهار موندن بود، ممانعت کردیم و از اونهای ظهری خونه ترالن موندیم و واسه تعارفش که برای تا نزدیک

 .رفتیم

بین راه پژال هم از ما جدا شد و برای اصرار اون هم واسه ناهار خوری ممانعت کردیم و سمت عمارت راه 

 .افتادیم

 .تر شدیم و باالخره باکلی نفس زدن به عمارت رسیدیممون سر باالیی بود، خستهبار راهچون این

ای رفتیم که جلوی دری باز، جماعت با دود و اسفند رفت و آمد ها به محلهسید. با خانمخیلی زود فردا ر

 .جا محل اجرای مراسم هستکردن و متوجه شدم، اینمی

 .خوردقد به چشم میهایی قد و نیمهایی با چادرهای رنگی و تک و توکی چادر مشکی و بچهداخل، خانم

ها داشتن با همه سته دسته آدم بودن و من متحیر از این که مادربزرگ اینای شدیم که دهمراه بقیه داخل خونه

 ها روی من بود که باز دستتر نگاهکرد و بیشپرسی میهایی که توی سالنی کوچک نشسته بودن، احوالاون

 !پاچه شدن من و رنگ به رنگ شدنم

شدن و مون بلند میها برای احتراممن هم به ناچار هی خم و راست شدم و دست دادم و سالم کردم. بعضی

 .های داغ خانومانه شروع شدای نشستیم و بحثنشستن. باالخره که زبونم خشک شد، گوشهدوباره می

چون هنوز مراسم شروع نشده بود، برای صاحب این خونه کمک دست شدیم و به آشپزخونه رفتیم و شروع به 

 .شکستکرد و بعضی دیگه کله قندها رو میرو دسته بندی می هاهامون نقل و نباتکار کردیم. مثالً بعضی

جایی جا بودیم و صاحب خونه، آقایون رو هم برای ناهار دعوت کرد و از اونخالصه طوری شد که واسه ناهار اون

آقایون ها هم دعوت بودن، خونه رو زنونه، مردونه کردن تا های زیادی داخل خونه بودن و به طور حتم اونکه زن

 .در اتاقی دیگه ناهارشون رو بخورن

 !های بعد از ظهری شد و شروع مراسمنزدیک

در توی حیاط  شدن و دمها جا نمیخونه از هجوم این همه آدم تنگ و گرم شده بود، طوری که بعضی

 که حتیرسیدن، برخالف ما ها! به ظاهرشون میتر جوونشون به تن بود و بیشهای خونگینشستن. لباسمی

 .هامون هم وقت آرایشگاه داشتنپیرزن

 .باالخره عروس رو که دختری ریز نقش و چهارده ساله بود رو آوردن و بساط رقص و آهنگ شروع شد

 !کردنچندی بعد آقا دوماد اومد و رضایت رو از دخترک گرفتن. چه قدر زود ازدواج می

حجاب کردیم و زمانی که عروس با پدرش رقصید و روی کمی بعد پدر و برادرهای عروس به داخل اومدن و ماها 

باز  اش شد دهنمردانه به گلوم چنگ زد، نتیجه های هر دوشون نقش لبخند بود، ناگهان بغضی ناجوانل*ب
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 .صدا اشک ریختنکردن من و بی

اومد م نمیهام رو پاک کردم تا رسوای آدم و عالم نشم. هیچ خوشبلعیدم و زودی اشکبا دهانم نفس رو می

 .کسی با ترحم نگاهم کنه، تا همین جاش هم که مرکز توجه بودم، کافی بود

 .کشیدم و به فکر بابام بودمبعد اومدن پدر عروس و رفتنش دیگه مراسم باب میلم نبود، چون مدام آه می

 .تونستم جای اون دخترک باشم؛ ولی روزگار ظالمانه من رو از پدرم جدا کردشاید من هم می

 .های نه شب بود، برای عروس خانم و شاه دوماد آرزوی خوشبختی کردیم و پیاده به عمارت راه افتادیمساعت

جا زیر گریه بزنم، اون قفس، بهترین خواستم اینسرم پایین بود و بغض حسابی گلوم رو به درد آورده بود، نمی

 .جا بود تا خودم رو خالی کنم

ها بخیری به اتاق رفتم. انگار اون خوام و باگفتن شبرد دارم، گفتم که شام نمیام و سر دبا بهونه این که خسته

 .ام مخالفتی نکردنهم متوجه گرفتگی حالم شده بودن؛ ولی حرفی نزدن و با خواسته

هایی که داخل اتاق که شدم، زودی خودم رو روی تخت انداختم. صورتم رو روی بالش فشار دادم تا صدای جیغ

 .خفه باشه و کسی مزاحم حالم نشه کشیدم؛می

 !خورد و آه به آواتزدم و بدنم از گریه تکون میبدجور دلم هوای بابا رو کرده بود، هق می

 !آه بهش و نفرینم مبارکش

 .ریختمصدا اشک میزدم و بیچنان زار میاز حالتم نفس تنگی آوردم و روی تخت نشستم؛ اما هم

 .ام که روی صورتم بودن رو خیس کرده بودهام یقه و موهای ژولیدهشالم از سر افتاده بود و اشک

 ...تر شدم؛ ولی با اومدن آوات داغ دلم تازه شد وقدر ضجه زدم که دیگه اشکی برای باریدن نبود و کمی آروماون

 :متعجب گفتآوات در رو باز کرد و به داخل اومد؛ ولی تا اتاق تاریک و من رو که روی تخت نشستم رو دید، 

 !بیداری؟ -

ام رو های یتیم نگاهش کردم؛ اما چون اتاق تاریک بود، چهرههام لرزید، مثل بچهدوباره بغضم گرفت و ل*ب

و  ام، جاخوردهای سرخ شدهکه وقتی سکوتم رو دید، چراغ رو روشن کرد. با دیدن چشمتونست ببینه. تا ایننمی

 .سپس اخمی که از حالت تفکرش بود کرد

 باز چت شده بوقلمون تحویل دادی؟ -

 .هام با حرکات چشمش اشاره کرد، بغضم ترکید و دست روی دهنم گذاشتمو به سرخی چشم

 :نزدیکم اومد که تندی سرباال آوردم و با غیض گفتم

 !نزدیکم نیا! نزدیکم نیا، حیوون -

 .ید که رخ به رخ هم شدیم، غریدهاش محکم هم رو بغل کردن و از یقه من رو گرفت و باال کشبار اخماین
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تر کشید که فاصله ام رو بیشکنی! )یقههی من هیچی نمیگم، خانم پرستار رفته، رفته زبون باز می -

ام داشتم( دیگه داری شورش رو درمیاری نیلو! بهت هشدار تر شد و من سعی بر آزاد کردن یقههامون کمصورت

 !و بفهمدادم همیشه آروم نیستم، پس حرف دهنت ر

 :ام باز نمیشه با گریه مشتی نثارش کردم و گفتموقتی دیدم مشتش از یقه

گفتن و نگفتن، هایی که باید بهت میچیه؟ بهت برخورده آقا؟ مگه دروغه؟ حقیقت رو میگم، همون حرف -

 !زنم که)جیغ زدم( الیقتههایی رو میحرف همون

لی کرد. با غرشی خفه، من رو به عقب هل داد، روی تخت هاش گرد شد و بازدم داغش رو توی صورتم خاچشم

 :افتادم و ریز هق زدم. آوات گفت

خوابوندم حیف! حیف که به من یاد ندادن دست روی زن بلند کنم و اال)دستش رو باال برد و غرید( طوری می -

 !دهنت که خون باال بیاری

 .جیغ زدم

ک دونی چرا؟ چون تو یهم باعث حیرتم نمیشه.)بلندتر( می قدر پستی که حتی من رو بکشیجرئت نداری! این -

 !حیوونی! حیوون

چنان دستش که با فشار فک منقبض کرد و محکم دهنم رو بست که از فشارش روی تخت خوابیدم. اون هم

 :روی دهنم بود، غرید

 فهمی حیوون یعنی چی؟وقت می ساکت! نذار بزنم زیر همه چی که اون !ساکت باش نیلو -

 .خوردنهام سر میهام تند تند سمت گوشزدم و اشکزیر دستش خفه هق می

هاش پوست سفیدم رو بعد مکثی که با خیرگی نگاهش گذشت، دستش رو آروم کنار داد. حتماً که رد انگشت

 .نقاشی کرده بود و حاال البد خیره به اون آثار، به لبم چشم دوخته بود

 :یرش عقب کشیدم و با سکسکه گفتمهام از زخودم رو با تکیه به دست

... بخشمت! الهی هرچی من کشیدم رو تو دوبرابرش رو... بکشی! )پوزخندی زد که تا آوات هیچ... وقت نمی -

ماتحتم، جلز ولز شد( امروز... ام... روز که بابای عروس رو دیدم... وقتی... وقتی دخترش رو بغل کرد... آوات! 

 نفرینت کردم می... فهمی؟

ام رو فهمید و دیگه تمسخری توی نگاهش نبود؛ اما چهره نگ نگاهش عوض شد، انگار تازه دلیل حال خرابیر

 هام شده یا نه؟تفاوتی به خودش گرفته بود که مشخص نبود، اآلن تحت تاثیر حرفبی

 :تر شده بودم. گفتمهام رو با زیر مچ دستم پاک کردم و حاال آروماشک

 !تو نیست آقا! من هم، )باز بغض کردم و صدام گرفت( من هم خدایی دارمرانی همیشه به حکم -
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 شدیم تا آواتتر غرق نگاه هم میهای هم بودیم و هیچ نگفتیم، هرلحظه بیشای فقط خیره به چشمچند ثانیه

ودم خبار محکم باز و بسته کرد. با پوفی که کشید، من هم به  هاش رو یکتکون خفیفی به سرش داد و چشم

 .های سر ریز شده رو پاک کردماومدم و دوباره اشک

ای گرفته شده، از اتاق بیرون شد. پوزخندی تلخ به در بسته زدم و یک روز، یک روز خدا هم آوات با اخم و چهره

 !کنهبه من نگاه می

رای فرار از درد غم و متوجه نشدم، شب آوات اصالً به اتاق اومد یا نه؟ چون دیگه نتونستم زیاد بیدار بمونم و ب

 .رنج! به خواب و دنیای تاریکش پناه آوردم

هایی پف کرده حاصل از بارش دیشبم، به حیاط رفتم و با آب بیدار که شدم، آوات توی اتاق نبود و من با چشم

 .خنک دست و صورتم رو شستم

 .ای هم نیوفتاداتفاق خاص دیگهام کرده بود، ظهر شد و ناهار رو خوردیم و تنگی! حسابی آشفتهحالی و دلبی

 .گشتبعدازظهری شد و غروب که آوات معموالً به عمارت برمی

گذروندم، باز به روزهای تلخ حالم از دیدن اون صحنه دختر، پدری گرفته شده بود و تماماً توی اتاقم وقت می

 .اول برگشته بودم

توجه شدم آوات اومده، تصمیمی که گرفته بودم رو پایین تخت اون گوشه دیوار کز کرده بودم که در باز شد و م

 .داشتمخواستم عملی کنم، من که موندنی بودم، پس الاقل یک سرگرمی که میمی

 .آوردهاش رو بیرون میاز پشت تخت بیرون اومدم و آوات اخمو و گرفته، سر پایین داشت کفش

 .من به گوشی نیاز دارم -

حرف رو زدم، نگاهم نکرد و کاپشنش رو از تن کند و مشغول تعویض روح و تهی از هر حسی این سرد، بی

 .لباسش شد

 کنن؟ نکنه وسواسیِ؟مگه روزی چند بار لباس عوض می

 :دوباره حرفم رو تکرار کردم، خیره به آینه گفت

 ات گوشی بگیرم که زنگ بزنی واسه ددی جونت؟واسه -

 :پوزخندی زدم و تلخ گفتم

 . ...گرفتم، نکردم این کار رو چون... چونتظر تو نبودم و هر طور شده با بابام تماس میاگه میشد که اصالً من -

های لباسش برداشت و سوالی و مثل من تهی از هر احساسی، سمتم سر سکوت کردم که دست از دکمه

 .چرخوند

تر بابام حرف بزنم و بیشام رو سیاه کرده، با خوام حاال که ازدواج کردم. )با غیض( اسم کثیفت شناسنامهنمی -
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 !زجرش بدم

طور خیره نگاهم کرد و درآخر نگاه به آینه دوخت و هیچی نگفت. الهی الل بشی که دیگه مطمئن بشم  همون

 !تونی حرف بزنینمی

 :با حرص گفتم

 !آوات -

 :هاش افتاد و گفتخیره به آینه دوباره به جون دکمه

 .سپرمها میبه بچه -

اش به چشم اومد، تیز نگاهم کرد و تهدیدوار، انگشت اشاره سمتم ز شدن و رکابی مشکیهای لباسش بادکمه

 :گرفت و گفت

یر زنم زفقط اگه یک وقتی خط به خط شد و احیاناً با ددی جونت تماس گرفتی، نیلو به ارواح خاک بابام! می -

 . ...همه چیز و

 :حرفش رو قطع کردم و خشک گفتم

 !ای نداری؟ ههبون دیگهتو جز تهدید و زور، ز -

خواست ادامه حرفش رو بگه و من قطع کرده بودم، متعجب و کمی حرصی، نگاهم کرد. با دهانی نیمه باز که می

 .اش، روی از من گرفتهای بینیبا گشاد و تنگ کردن پره

 !کردم، عادت به تلخی و سیاهیاش، شرمی نداشتم و باید عادت میدیگه از رفتارهای بی شرمانه

 .ای برداشت و از اتاق خارج شد، انگار قصد حموم رفتن داشتدست لباسی سرمه

هام از تحیر گرد شد. چه زود دست به ای سمتم گرفت و چشمشام رو که خوردیم و به اتاق برگشتیم، آوات جعبه

 .خوامگفتم گوشی میکار شد! کاش زودتر بهش می

 .هم چیزی نگفت جعبه رو بدون هیچ حرفی از دستش گرفتم و اون

 !یک پوکو خریده بود، با تجهیزات کامل

اش رو چک کردم و بعد شارژرش رو برداشتم. با ذوق به شارژ زدم تا گوشی هفت، هشت اول از همه شارژ برقی

تونستم واسه مدتی هم که شده از این دنیای حال بودم الاقل میساعت کاملش رو شارژ باشه، خیلی خوش

 .های ظاهری مردم پناه ببرمیای مجازی و لبخندحقیقیِ نحس! به دن

ام که فقط با یک لبخند خودشون رو نمایان کرده بودن، زل زده بود و در آخر گونههای بچهآوات به ذوق زدن

 .صدا زد و روی تخت دراز کشیدپوزخندی بی
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با فکر بابا گذروندم و به  هاطرف تخت دراز کشیدم و اون شب رو هم مثل باقی شب من هم بعد اتمام کارم اون

 .صبح رسوندمش

 !باز هم شروع یک روز تکراری و خسته کننده

 ...آوات سرصبحی بدون خوردن صبحانه به باغ رفت و

جایی که زمونه قسم خورده بود نذاره گذروندم؛ اما از اونهمه چیز عادی بود. من داخل اتاق با گوشیم وقت می

شنج واسه من بگذره، موقعی که آوات بعد غروبی به خونه برگشت، دوباره یک آب خوش، یک لحظه بدون غم و ت

 !پاسخ منهای بیمون شکل گرفت. از اون اصرار از من انکار و درآخر زور اون و التماسجنگ و دعوایی تازه بین

 .دمدونستم که آواتِ و واسه همین هیچ تغییری به حالتم نداداخل گوشی بودم که در اتاق باز شد و می

خواست لباسش رو عوض کنه؛ ولی وقتی دیدم کنه و مثل همیشه میکار میدیدم که داره چیزیر چشمی می

 .لباسی برنداشت و سمت تخت اومد، آب دهنم رو قورت دادم و گوشی رو محکم فشردم

 !گذشت؟دونست که چی درونم میسعی کردم ترس و اضطرابم رو نشون ندم و خدا می

شست و دستش رو از پشتم روی بالش دراز کرد. خودم رو عقب کشیدم، سرش سمت من بود کنارم روی تخت ن

 .کردم؛ اما هیچ نگفتم و خودم رو به کوچه علی چپ زدمو سنگینی نگاهش رو حس می

 .تر توی گوشی باشها! کمخواممن زن نابینا نمی -

 :کنارش بود، گذاشت. شاکی گفتمتوجهی به حرفش نکردم که گوشی رو از دستم قاپید و روی عسلی که 

 !کار داری به من؟ بده گوشی روعه! چی -

 :فکش رو تکونی داد و در آخر با لبخندی کج و متمسخر گفت

 .به جای این کارها به شوهرت برس -

 :ترسیده خودم رو به عقب کشوندم و گفتم

 !م، لطفاًدو... دوباره شروع... شروع نکن آوات! )ملتمس( بذار یک روز آروم باش -

 .عادی جواب داد

 من که چند روزه سراغت نیومدم. )سر سمتم خم کرد( کافی نیست؟ -

 !کنمآوات خواهش می -

 :پوفی کشید و اخمو گفت

 !حوصله ندارم نیلو -

گفت؛ ولی زور تو کتش کرد و شاید حرف زور میکردم باهاش به نرمی حرف بزنم، لج کنم بدتر میسعی می

 :ین گفتمرفت. واسه همنمی
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خب من که... من که کاریت ندارم، بذار هر دو با آرامش کنار هم بگذرونیم. دیگه، تو... تو که من رو از  -

 !ام لرزید( بس کن دیگهها کافیه!)چونهبابام)دماغم سوخت و بغض کردم( گرفتی، واسه زجر دادنش همین

 خیال بشه و برایم رنگ التماس ریختم تا بیهای آسیابش کشید، به نگاهخیره نگاهم کرد و زبون روی دندون

ها خواستم؛ ولی گفته بودم که سنگرحمی و ترحم می خواستم، آره من دربرابر آوات دلاولین بار رحم می

گیرم، حتی درون سنگ هم آب جاریِ؛ اما آوات! یک طلسم بود، طلسمی از احساسن؟ نه حرفم رو پس میبی

 !ومیتاریکی و سیاهی! از نحسی و ش

 :با پوزخند صدادارش گفت

 من شبیه چهارپاهام؟ -

 :هاش توی هم رفت و غریدهام رو توی دهنم بردم و حرفی نزدم، اخمها؛ ولی از ترسم ل*بنه، بدتر از اون

ای برای تکرار نداره، روشن شد؟ باید باز یادآوری کنم ضربه آخر زنه و هیچ عالقهبار می آوات حرفش رو یک -

 هام باال پرید( هان؟زد که شونهرو؟)داد 

 :به گریه افتادم و گفتم

خوامت زنی چندشم میشه! نمی. هان؟ ازت بدم میاد! بهم دست میخوامت! چطوری حالیت کنمبابا من نمی -

 !خوامتفهمی؟ نمیمی

 .رفتاش باال پایین میهاش تند و قفسه سینهدوباره حرصی شد و نفس

 .روی تخت پرت کرددفعه رم کرد و من رو  یک

ام واسه همیشه باال مجبوری! مجبوری که این من رو تحمل کنی خانوم پرستار! دختر حاج مصطفی! سایه -

 !سرتِ، مجبوری باهام کنار بیای

 ...کرد، حرصم گرفت و صدادار زیر گریه زدم که دوبارهاز اجبارهایی که قدرتمندانه یادآوری می

ام و برای بار دوم نابود شدم. هر چند های بارونیهای چشمدرِسَم شد و نه التماسهام فریاکر شد و کور! نه ضجه

 !تر از این نمیشه و آه به آواتیک مشت خاکستر، دیگه سیاه

 !باز هم درد داشتم و کوفته بودم. آوات مثل هر سری پشت به من گرفت خوابید و من موندم و یک دریا اشک

رش رو گم کرده بود و از اون روز رفتارم سردتر شده بود. ترالن فردای همون که بیدار بشم، گوصبحی قبل این

 .اش رو به دنیا بیارهروز به عمارت اومد و هر آن ممکن بود بچه

تر از ها و رفتار گریزونم، توی هفت روز هفته سه بار عذابم داد که هر لحظه بیشسردیآوات نامرد با تمام دل

ط ای بود که اون نسبت به بابام داشت. فقردم و تمام این بالها فقط و فقط از سر کینهبام پی میکسیقبل به بی

 !قصد داشت زودتر به هدف نامبارک و شومش برسه و ضربه نهایی رو بزنه
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هایی از آوات بودن، شاید اولین زنی بودم که آرزو کرد هیچ وقت مادر نشه، آره من دعا کردم مادر نشم. مادر بچه

 !رحمی کفتارسنگی کوه و بیمردی به 

ها اومد از اتاق بیرون زدم که عالوه بر من همگی اهل عمارت سمت پلهباصدای جیغ ترالن که از طبقه باال می

 !هجوم بردن، فکر کنم وقتش بود

 !میرمترالن: وای مامان! ای خدا دارم می

خانوم، همراه جاریش با  رگ و فرخندهتونست و مادربزکرد، سعی داشت بشینه؛ اما نمیجیغ میزد و گریه می

خان خونه  گرم و حوله و پارچه فراهم کرد. ارژنگخانوم باال سرش بودن. پژال فوری از توی آشپزخونه آبالهام

 ...نبود، وگرنه

 :گفتمادربزرگ دست ترالن رو گرفته بود و می

 !ت، )دختر( نفس عمیقنفس عمیق بکش دویه -

شون هم زیر زیرک هق میزد و دست مادربزرگ کرد. بینابینو با فوت کردن، بازدم می کشیدترالن مدام نفس می

 .دادرو فشار می

 :کردن. پژال رو به ما گفتخانوم دیگه داشتن برای زایمان کمکش میخانوم، خدیجه خانوم و الهام فرخنده

 .جوری حمله کردینترسونین، اینبهتره شماها برین، ترالن رو می -

 :ا نگران گفتحمیر

 . ...کمکی اگه هست -

 قدر که استرس داشتیم پشتپژال حرفش رو برید و به نفی سرباال داد و نچی کرد و ما رو به بیرون فرستاد، این

 :گفتهای ترالن میاومد که در بین جیغدر موندیم و صدای مادربزرگ بلند می

 !ترسه! فقط زور بزنجیغ نکش بچه می -

 !تونم! نمیتونمترالن: نمی

های ترالن رفته، رفته خوابید و به جاش ای گذشت که صدای جیغهای ترالن، شاید حدود ده دقیقهو دوباره جیغ

حالی پرشدن، هاش از خوشهاش رو جلوی دهنش گرفت و چشمصدای گریه نوزادی به هوا رفت. شهین دست

 .حمیرا سرش رو متمایل به باال کرد و ل*ب زد

 !خدایا شکرت -

 قاصدک: خب بریم تو؟

 .ای صبر کنیم، مادر و بچه رو آماده کننمائده: نه چند دقیقه

 !قاصدک: آخ خدایا شکرت! راحت شد
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چند دقیقه دیگه هم به صبرمون افزودیم و بعد با باز کردن در توسط پژال و دیدن لبخند روی لبش، نفس 

 .راحتی کشیدیم و با ذوق و شوق وارد خونه شدیم

دیدم و حال خیلی هیجان داشتم، با دیدن یک نوزاد سرخ و چروکیده که بود که زایمان خونگی میاولین بار 

د و هوش بوهاش بسته بود، ته دلم یک جوری شد و به ترالن نگاه کردم، نیمه بیاش رو مچاله کرده و چشمقیافه

 .اش به سختی ل*ب زدهای خمار شدهرنگش پریده و ع*ر*ق کرده بود، با چشم

 !مامان... بچه... ام -

ای پیچیده بود تا سرما در اون نفوذ نکنه، سمت ترالن گرفت و ای رو که توی پارچهفرخنده خانوم با شادی بچه

 .اش گذاشت و ل*ب زداش گذاشت که ترالن با بغض و ناتوانی دست لرزونش رو روی کمر بچهروی سینه

 !وای چه قدر خوشگلِ مامان -

 !قدر ماههن که اینپژال: قربونش برم م

 .های ایمانِترالن: آبجی شبیه کوچیکی

 .چشم شده بودم تا فقط و فقط نیما کوچولو رو ببینم

 .هات رو باز کنترالن: پسر مامان! نیمای من! خوشگل مامان! چشم

یرم و گخواست اون رو توی بغلم بولی نوزاد به شکم که روی سینه ترالن بود به خواب رفته بود و خیلی دلم می

نوزاد بود و زیادی  داد رو بچلونم؛ ولی چون تازهمحکم این طفل بهشتی رو که بوی بهشت و معصومیت رو می

خانوم و جاری و عروس بزرگش با الهام خانوم  کوچول، موچولو! جرئت نداشتم بهش دست بزنم؛ اما فرخنده

 .کردنخیلی راحت بچه رو دست به دست می

وی بغلش گرفت و با مهر نگاهش کرد، بچه رو سمت من گرفت که شوکه چشم گرد بعد دیالن که بچه رو ت

 :کردم و فوری گفتم

 !نه -

 !فرخنده: چرا عزیزم؟ بگیرش طفل رو، ببین چه نازه

 .لبخندی زدم

 .تونم، چون زیادی ناز و کوچیکه جرئت ندارم بهش دست بزنمواسه همین نمی -

جوری نگاهم ها اینیه نگاهم کرد که متعجب شدم و چرا اینترالن لبخندی زد و یک جور خاص مثل بق

 !کنن؟می

 :کرد، گفتطور که با لبخند به بچه نگاه می شهین دوباره بچه رو از دست دیالن گرفت و همون

ترسیدم؛ ولی از بس بچه کنی، من خودم هم میوقت دل و جرئت پیدا می وایسا بچه خودت به دنیا بیاد، اون -
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 . ...ن رواین و او

کردن و من که از خجالت و البته نفرت سرخ شده سرش رو باال آورد و تا نگاهش به جمع که شاکی نگاهش می

 .بودم، حرفش رو قطع کرد. لبش رو گزید و زمزمه کرد

 . ...ببخشید نیلوفر جون! من منظوری نداشتم، آخه گفتم -

 :بود تا بچه رو از بغلش بیرون بکشه گفتزمان که خم شده اش رفت و همای واسهغره حمیرا چشم

 !خواد چیزی بگیشما نمی -

 .خان و هادی بودن اولین مردهایی که به دیدن ترالن اومدن، ارژنگ

 خان با غرور به نوه بست. ارژنگ هادی با شوقی مردانه، به ترالن عاشقانه پرت کرد که ترالن لبخندی زد و چشم

خان  کرد که مادربزرگ بچه رو از بغل هادی گرفت و سمت ارژنگمش نگاه میتازه به دنیا اومده پسر مروح

 :چنان با اخم بچه رو توی بغلش گرفت و سنگین خیره به بچه گفتخان هم گرفت، ارژنگ

 !مبارک باشه -

د و خان بلند ش هزاری گلوله شده، توی قنداق بچه چپوند و به دست مادربزرگ داد. ارژنگ و چند تراول پنجاه

 !اش راحت دراز بکشه. ایول به شعور این مردسمت اتاقش رفت تا نوه

از کرد، آهی کشیدم و بشون میاش رو شیر داد و هادی باالی سرشون نشسته بود و با عشق نگاهترالن دوباره بچه

 .افسوس زندگی خوش بقیه رو خوردم

جا پیش مادر و بچه باشم، تا خواست فقط اینچند ساعت دیگه هم گذشت و من اصالً به پایین نرفتم و دلم می

 ...برگشت آقایون رسید و

 :آوات بچه رو از بغل ترالن گرفت و با شوق گفت

بده گل پسر رو ببینم، اللو)دایی( جانیم! اللو جانیم!)باخنده رو به هادی ادامه داد( باز هم من زور شدم، به من  -

 !رفته

یک روزه بود؛ اما شباهت زیادی به ته چهره آوات داشت، فقط خداکنه که بچه حقیقتاً هم همین بود، با این

 !ذاتش شبیه این نشه

ام داشت، شک دیدم، متعجب شدم. از بس پوزخند و اخم واسههای واقعی آوات رو میاز این که لبخند و خنده

 .تر کش بره و نقش لبخند واقعی صورت بگیرههای این بشر بیشداشتم ل*ب

 :گفت آکام با خنده

 !خدا نکنه به تو بره! به اللو کلونش رفته -

 .و با غرور سینه سپر کرد که هادی سر پایین انداخت و ریز، ریز خندید
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 :ترالن که کمی بهترک شده بود، گفت

 .هاش صبر الزم دارنطور نیست، تا مادرش هست، داییهیچم این -

 .زده به آوات مونده بودم ماتم و پشت چشمی نازک کرد که آوات و آکام محکم خندیدن و من

طوری شدم؟ ایش! فقط دهن گشادش رو باز کرده دیگه همین، نیاز به کف آب دهنم رو قورت دادم، چرا این

 !کردن نداشت

چشمی نازک کردم  جوری واسه آوات که جلوتر از من نزدیک ترالن نشسته بود و پشت به من بود، پشت همین

 .دادم و حواسم رو به بچه و ترالن

 .تا شام دورهمی و بگو و بخند بود و بعد شام هم هر کس به لونه خودش رفت

 .اش کردمام رو از تنم بیرون کردم و آویزون چوب لباسیرو پوش گرمی

سر رو از موهام کندم، زیر موهام رو تکونی دادم تا موهام پراکنده و جاری  شالم رو از سرم بیرون کشیدم و گل

 .راز کشیدمبشن و روی تخت د

 .هاش گذاشته بودباز ساعدش رو روی چشمآوات با رکابی مشکی و جذب تنش روی تخت دراز کشید و طاق

 .کردم و صدای آوات من رو جذب خودش کردبه پهلو چرخیده بودم و سرم گرم گوشی بود، کلیپ نگاه می

 .خاموشش کن -

 :توجهی بهش نکردم که سر چرخوند و گفت

 .م بخوابمتونبا نور نمی -

 !به من چه -

 !پوف! نیلو -

 !اَه -

ساعتی که مشغول  ام شدم که دیگه صدایی ازش نیومد و من هم تا نیمپشت بهش کردم و دوباره محو گوشی

 !ام چپوندم و الالبودم، گوشی رو خاموش کردم و زیر بالش

و تا زیر گردنم باال کشید و کمی بعد دونم چه وقتی از زمان سیر میشد؛ ولی همین رو فهمیدم که آوات پتو رنمی

 .آلود به خواب رفتم و دیگه هیچ نفهمیدمصدای در اومد که متوجه شدم از اتاق خارج شده، دوباره گیج

دو، سه روزی گذشت و من باالخره تصمیم گرفتم نیما کوچولو رو که تازه براش شناسنامه گرفته بودن رو توی 

 .بغل بگیرم و حسی ناب داشتم

ستم دونخوابید و میتر فشارش بدم، بشکنه. خیلی میکردم اگه بیشسبک و ظریف بود، هر آن حس می خیلی

آلود بود، طوری که ترالن وقتی ترین ساعت خواب رو باید داشته باشن؛ ولی نیما زیادی خوابنوزادها بیش
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بشه و شیرش رو بخوره و اآلن داد تا نیما بیدار خواست شیرش بده، کمی بینی کوچولوی نیما رو فشار میمی

 .همون کوچولو توی بغل من بود

 :با ذوق گفتم

 !وای خدای من، ترالن -

 :خندی زد و گفت ترالن تک

 بچه دوست داری؟ -

 .نگاهم رو از بچه گرفتم و با ذوق به ترالن نگاه کردم

 !ها بودماز بچگی عاشق نوزاد و بچه -

کردن و من کنار ترالن بچه به دست فقط نشسته بودم تن حاضر میلبخندی زد و سرتکون داد، صبحانه رو داش

 .شون برمقدر محو بودم که حواسم نبود به کمکو اون

ها هم به تشنج روز اول نبود، فرخنده خانوم با لبخندی اش رفته بود و رفت و آمدهای همسایهپژال به خونه

 :مادرانه رو به من گفت

 .بیا دخترم صبحانه تو بخور -

 !دلم نمیاد ولش کنم -

 :هاش از درد توی هم رفت، فرخنده خانوم رو به ترالن گفتهاش درد اومد و اخمترالن ریز خندید که بخیه

 .کنهاآلن قاصدک غذای تو رو آماده می -

 .ترالن: اشتها ندارم

 .قدر بخوری تا بدنت قوت بگیرهخدیجه: وا بیخود دختر! باید این روزهای زاچیت این

پوفی کشید و هیچ نگفت. اجباراً بچه رو روی تشک کوچول موچولوش گذاشتم و سر سفره نشستم. این  ترالن

های همسایه که میان و میرن، از حضورش معذب رفت تا زنخان هم همراه باقی مردها بیرون می روزها ارژنگ

 !نسور الت محل، آواتشون بود، البته! البته با سانباشن و واقعاً مردهای این خونواده حرمت حالی

 شون کردم و با کمکبعد صبحانه دیگه خوبیت نداشت بشینم و کاری انجام ندم، توی سفره جمع کردن کمک

ها از این همه شور و ها رو هم شستیم. همین که کارها تموم شد، سریعاً پیش ترالن نشستم و خانمدیالن، ظرف

 .خندیدنشوقم ریز، ریز می

د و ترالن هم داشت چرت میزد، بیچاره خوابی نداشت. مدام ونگ، ونگ صدای گریه بچه نصف نیما باز خوابیده بو

 .تونست بخوابهاومد و ترالن تنها بخشی از روز، به راحتی میها میشب

دیگه طوری شد که تا برگشتن آوات اصالً به پایین نرفتم و این بچه برام یک جور، امیدی در کویری از بهت و 
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 !ارش آرامشی از نوع بهشتی داشتم و بوی بدن بچه خیلی خوش مشام بودیاس بود! کن

 .های بزرگ، طبقه باال بودیمها تک و توک به پایین رفتن تا به آقاهاشون برسن و من و دیالن با خانمخانم

های سریعی اومد که متعجب من و ترالن سر سمت در چرخوندیم. آوات کمی مضطرب از توی حیاط صدای قدم

تر شد و هاش گرد شد و مکثی کرد. رفته، رفته از آشفتگی حالش کمچشم اومد؛ اما تا من رو دید، چشمبه 

 .سرد به خودش گرفتای خوندرنهایت قیافه

های ها صورت گرفت و مادربزرگ که داخل اتاقش بود و خانماحوال پرسییااللهی گفت و وارد خونه شد، سالم

هاش دورش بودن کردن. دیالن هم گوشه سالن دفتر و کتابراه میام رو روبهبزرگ هم داخل آشپزخونه بساط ش

 خوند و من هم که کنار ترالن بچه بغلم بود، آوات درست کنارم اومد نشست و دستش رو از پشتو درس می

 اییججورهایی کم مونده بود، توی حلقش برم؛ اما از اون سرم رو پشتی که بهش تکیه زده بودم، گذاشت. یک

 .جا کنم و به ناچار این نزدیکی رو به جون خریدم هم که کنار ترالن بودم، نمیشد خودم رو جا به

داد و آوات از های روی هم افتاده، داشت پیامی میخیز شده و تکیه به بالش اش دستش بود و نیمترالن گوشی

 :فرصت استفاده کرد و خیره به بچه دستم، زیر گوشم گفت

 !بهت میادمادر شدن  -

چنان خیره تر از یک وجب بود و همهامون کمای گرفت، بهش نگاه کردم که فاصله صورتنفسم برای لحظه

 .های هم بودیمچشم

های نگاه هم و هیچ کدوم انگار قصد نداشتیم که این رشته تماس چشمی رو پاره چاله ور شدن در سیاهباز غوطه

دیگه زل زده بودیم که با ونگ بچه تکونی خوردیم و تازه  هم ن زمان برد، بهکنیم. شاید دو دقیقه که انگار دو قر

های بدنم متوجه شدن یک کاری رو به موقع انجام ندادن و سریعاً هم جبرانش کردن، چون طولی نکشید یاخته

د شدم، آوات هم با آور شد. بچه رو به ترالن دادم و از جای بلنای، داغِ داغ شدم و فضا برام خفقانکه عرض ثانیه

 .چشم دنبالم کرد

 جوریِ؟ها اینزنه؟ یعنی روی همه خانمقدر زل میخدایا این بشر چرا این

زودی از سالن بیرون شدم و به حیاط رفتم، حرفش باز غم عالم رو به جونم انداخت، باز یادآوری کرد من برای 

 !ای سرخ رنگ بودواسه من ممنوعهحال باشم. زندگی آروم، جا هستم و قرار نیست خوشچی این

 !چهار ماه گذشت. چهار ماهی که برام فقط و فقط تکرار و اجبار بود. تکرار، اجبار، تکرار، اجبار

تنگی قالبم شد.  هام رو گرفت و دلاش ده روزه شد، از عمارت بیرون رفت و باز کورسویی چشمترالن وقتی بچه

یشد که قصد عذاب من رو داشت و امیدوار بودم اهالی عمارت بویی از این هایی دعوا مبین من و آوات تنها زمان

 !دعواها نبرده باشن، وگرنه من خود آبم
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دونستم درآخر آوات هست که زور میشه که میهام خفه بشه و من با اینهر دفعه هم دهنم رو می بست تا جیغ

ردم و کنار این مرد بودن، خود جهنم بود! شاید آونشونه؛ اما باز هم چموش بازی درمیو حرفش رو به کرسی می

 !آورترهم عذاب

 .وقت به هدفش نرسه کردم هیچشدم و دعا میتر از قبل از آوات متنفر میلحظه به لحظه بیش

کردم؛ ولی دیگه هیچ به آوات نگفتم و تنها قراری پدرم رو میریسمان صبرم به نازکی مویی شده بود و خیلی بی

اش رو به من بندازه و از این که من رو توی خواری ببینه، لذت خواستم آوات نگاه پیروزمندانهمیآه کشیدم. ن

گیر( سرزبونم بود و ببره. نه دیگه بس بود، من فقط به خدا پناه آورده بودم و هر روز ندای یا منتقم! )انتقام

 .ار، پنج ماهی که با اشک و ناله گذشتباالخره خدا انتقام من رو از آوات خواهد گرفت. انتقام تمام این چه

شدم. حتی دیگه میلی به رفتن و گشتن توی این تر میگذشتن و من رفته، رفته افسردهروزها از پی هم می

ساله رفته  روستا رو نداشتم و تنها بیرون رفتنم همون بارهایی بود که به دیدن خواهرها و مراسم دختر چهارده

 .کردماش میغرق در گوشی و فضاهای مجازی بودیم، بود و من خودم رو

تونسته زیاد بیرون بره و امکان داشت از سردی هوا که این چند ماه به خاطره نیما نمیتا شد، ترالن به بهونه این

خواست اش سرما بخوره، حاال که نزدیک به نوروز بود و هوا کمی گرم؛ ولی نسیم سردش رو داشت، میبچه

نیم و من حتی میل و رغبت بیرون رفتن رو هم نداشتم. باالخره ترالن حرفش رو به کرسی گردشی به بیرون بز

 .شون به ما ملحق شدننشوند و خاندانی آماده یک گردش شدن، حتی باران و بهاره و پژال هم با خونواده

ته رو نگه داشام گوشی روی تخت پشت به در دراز کشیده بودم و درحالی که یک دستم زیر سر و با دست دیگه

 .کردمهای اینستا رو رد میبودم، کلیپ

ای بیرون نشدم تا ببینم کردن و من حتی دقیقهها داشتن بساط پکنیک و... فراهم میاز بیرون غوغا بود و خانم

 کنن و آیا به کمک من الزم هست یا نه؟کار میچی

ین دل بغض میشد و من هم روزی این جوری کردن، به اهایی که میها روی مخم بود، خندهصدای جیرجیر بچه

 !گونه داشتمهای بچهزدم و ذوقآزادانه قهقهه می

قدر دختر سوخت و برای همین گوشی رو خاموش و روی عسلی گذاشتم. متاسفانه اینهام از نور گوشی میچشم

هاش حرف بزنم تا کمی ام خواهری کنه و باسرد و انزواگیری بودم که هیچ دوست صمیمی نداشتم که حاال واسه

 .ام کاسته بشهاز خستگی و رنج روحی

آقایون امروز به سرکارهاشون نرفته بودن و آوات به همراه برادرهاش داشت وسایل رو داخل ماشین اویس 

خواستم باهاشون همراه بشم، این های رفتن بود. منتهی من تصمیمم رو گرفته بودم، نمیکردن، انگار نزدیکمی

 .انداختام میتر من رو یاد خونوادهم جز اضطراب و عذاب! هیچی نداشت و بیشجمعیت برا
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کردن. قطرات ها شادمانی میخواستیم با اقوام گردش بریم، این قدر سروصدا بود و بچههایی که میما هم وقت

وی بالش چکه جایی که به پهلو بودم، مستقیم رام سرازیر شدن و از اونهای بستهالی پلک اشک از ال به

 .کردنمی

 .های نزدیک و در آخر خودشدر باز و بسته شد، صدای در آوردن کفش، قدم

 .افتیمای؟ پاشو حاضر شو تا چند دقیقه دیگه راه میچرا دراز کشیده -

- ... 

 !پوف! نیلو زهرم نکن، پاشو -

- ... 

 .دونم بیداری، پس لجبازی رو بذار کنارمی -

 .اش اومد، یک دفعه بازوم چنگیده شد و من رو چرخوندندادم، صدای بازدم حرصیوقتی باز هم جوابش رو 

 .تر شدهاش باز شدن و فشار دستش کمهاش نگاه گریون و صورت خیس اشکم رو دید، اخموقتی چشم

ه دیگکرد و تنگی میکار کنم؟ دلم باز آوای دلام خارج شد، چیای آویزون نگاهش کردم و آهی از سینهبا قیافه

 .تحمل نداشتم

پاهاش گذاشته بود  های دستش رو روی روندستم رو ول کرد و لبه تخت نشست، نگاهش سمت من نبود و آرنج

 .شده، موهاش رو به چنگ گرفته بود و خم

 :هقی زدم و به تاج تخت تکیه زدم، با همون حالتش گفت

فهمی؟ این خونواده سمتم چرخید( من شوهرتم میخوای کنار بیای نیلو؟)خوای ادامه بدی؟ چرا نمیتا کی می -

 .جدیدته

 .ل*ب زیرینم رو به دندون گرفتم و خفه هق زدم، آهی کشید و خیره نگاهم کرد

 .کنان ل*ب زدمسکسکه

 .من نم... یام، ش... شماها... ب... برین -

اش آویز غم داشت رد، قیافهکدرآر نگاهم میبار برخالف همیشه که با آرامشی حرصحاال اون سکوت کرده و این

 :و ناراحت به من چشم دوخته بود. دوباره با سکسکه گفتم

 ام شدت گرفت و با هقخو... خوش باش... آو...ات خان! چون... چون دختر... دخ... تر قاضی رو... داری، )گریه -

 !هق ادامه دادم( داری دق میدی

 .م تا صدام بیرون نرهبا صدا زیرگریه زدم، کف دستم رو جلوی دهنم گرفت

 ...باره آوات سمتم اومد و یک
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 .فایده بود، نالیدمهل کردم و سعی داشتم پسش بزنم؛ اما بی

 !ولم کن!... آوات و... ولم کن بهت... می... گم -

 .تغییری به حالتش نداد

 !بری؟ ها... هان؟از زجر دادنم... چه... چه نفعی می -

- ... 

 .نالیدم

 ات رو، شما... شماها هیچ... خوام نه خونوادههرکی دوست داری ولم کن! من... م... من نه تو رو میتو رو جون  -

گیرین...)حرصی و با جیغی خفیف، ادامه دادم( ولم کن بهت میگم! آوات ولم وقت جای خونواده من رو... نمی

نم؟ چه کفری کردم که حاال دارم هق و دیگه تقالیی نکردم( چه گناهی کردم تو شدی عذاب جو کن. خدا!)هق

زنم؟ آوات خدا نبخشتت الهی! الهی هرچی من کشیدم رو تو هم بکشی، تا ببینی چه توی جهنم دست و پا می

 . ...... ات دو... دور کنن! الهیسخته تو رو از خونواده

 .دام نذاشت ادامه آه و نفرینم رو بگم. آوات، حرصی زیر گوشم ل*ب زهق گریه دیگه هق

 .مونمخوای بری، باشه نرو. عوضش من هم خونه مینمی -

 .اومدآور بود که کمرم درد گرفته بود و نفسم به زور باال میمون خفقانقدر وضعیتاین

 !دارم... خفه... می... شم و... ولم کن -

د آروم و خیلی کشونه. بعد مکثی که کرهمیشه کمی مکث توی انجام کارهاش داره و همین من رو به جنون می

تری هاش رو کم کرد که زودی به عقب خزیدم؛ اما به تاج تخت خوردم و نشد فاصله بیشآهسته، فشار دست

 .بگیرم

هام پاک هام شک داشتم؛ اما وقتی اشکهام رو پاک کردم. صدای آوات رو با بغضی شنیدم، اول به گوشاشک

 .ه آویزونش، مطمئن شدم که خود آواتِهای پر و قیافشدن و دیگه تار ندیدم، با دیدن چشم

خان همه  من این درد رو کشیدم خانم پرستار!)پوزخندی تلخ زد( همه یک طرف بودن، بابام یک طرف! اردالن -

فهمی؟ وقتی... وقتی کشتنش! جسد خونیش رو جلوی در عمارت گذاشتن، )یک کسم بود، تو چی؟ این رو می

ام رو از دست دادم! نیلو خانم! خانم پرستار! دختر یکی یک م خونوادهقطره اشک از چشمش چکید( انگار تمو

ست؛ ولی من)میون گریه و اشکش اخمی خشن دونه قاضی! من هم این دردها رو کشیدم! منتهی تو پدرت زنده

کرد( من جسد خونی پدرم رو به چشم دیدم!)به خودش اشاره زد( منی که تا از شیر باز شدم، چسبیدم ور دل 

دونه چی توی)با گرم کنه! کسی نمیام و )صداش رو باال برد(حاال! نه پدری هست و نه پشتی که من رو دلباب

گذره؟ کسی نفهمید آوات چی کشید و حاال هم)آروم؛ ولی باکلی بغض و جا میحرص به سینه چپش کوفت( این
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 !تر از دست روزگار نیستمحمررحمی من رو نزن به سرم، چون من بیقدر سنگ بیگرفتگی ادامه داد( این

 .ام رو خیس کردام لرزید و قطره اشکی صورت تازه خشک شدهمن هم دوباره به گریه افتادم، چونه

کنی؟ چرا با زندگیم این کار رو کردی آوات! هان؟ چرا؟ وقتی دردش رو کشیدی، پس چرا من رو درک نمی -

 .به قانون عمل کردتقصیره! بابام فقط دونی بابام بیخودت هم خوب می

 .حرصی فک منقبض کرد

چه قانونی؟ وقتی که مظلوم ما بودیم و درآخر هم یک نفر دیگه سینه سپر کرد! چه قانونی وقتی حتی فرصت  -

 زنی؟ از کدوم عدالت؟تری ندادن تا مدرک پیدا کنیم؟)داد زد( از چی حرف میبیش

 .من هم جیغ زدم

چاره من که هیچ گناهی نداشت، آوات نه هارو بنا کرده، نه پدر بیقانونرفتی پیش کسی که این خب باید می -

 !از آه من درمیای و نه از آه اون پیرمرد

قدر سر و صدا بود که متوجه داد و فریادهای ما نشن، البته زیاد تن صداهامون باال نبود، فقط محض بیرون این

 .بردیمروان، بشنوه صدامون رو باال می شنید رو شنوای روح وکه صداهایی که گوش جسم نمیاین

تر نریخته بود و در هاش سرخ بودن، نه از گریه، چون فقط چند قطره اشک بیشهاش رو پاک کرد و چشماشک

 .های خونی چشمش نمایان شده بودنواقع از حرص و غضبش رگ

هق زدم، خدایا پس کی تموم میشد؟ جوابی نداد و از اتاق خارج شد. با حرص مشتم رو به بالش کوبیدم و آزادانه 

 !امخسته

 .صدای فرخنده خانوم متعجب از توی حیاط اومد

 .وا! چرا؟ خب بیاد حالش هم بهتر میشه -

 .صدای گرفته آوات جوابش شد

 .مونم شماها برینجا میسر درد داره، من این -

 !جوری که نمیشه، جای شماها خالی، حال نمیدهپژال: نچ! این

 .خیال دیگه، انشاءاهلل یک بار دیگهآوات: بی

 !ترالن: مثالً خواستم کمی حال و هوای همگی رو عوض کنم، چه حیف شد

 فرخنده: خب اگه کاری بود یا حالش بدتر شد، ما رو خبر کن باشه؟

 .قدرهام وخیم نیست، هواش رو دارمآوات: اون

 !گفت، ههها که نمیپوزخندی زدم و آوات چه حرف
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ها به گوش تر صدای جیغ و شادی بچهوباره اوج گرفت و رفته، رفته صداها دور میشد، بیشسر و صداها د

 .رسیدمی

دایی رفتم؛ ولی باز نتر دلم گرفت، پشیمون شدم و کاش باهاشون میوقتی تماماً سکوت شد، آهی کشیدم و بیش

 !گفت تو و قفستاز دلم می

ی تخت نشست. از با اون بودن، اکراه داشتم؛ اما مگه میشد کاری هایی افتاده رودر اتاق باز شد، آوات با شونه

 کرد؟

نارش اش کطوری بود که کف پای راستش روی تخت بود و پای دیگهبه تاج تخت تکیه زد و توصیف ژستش این

 :رو گفت دراز شده و یک دستش رو روی زانوی راستش گذاشته بود و آروم خیره به دیوار رو به

هایی که اصالً عمدی نبود. ستارخان یک پسر ریزیشون دشمنی داشتیم، به خاطره خون و خوناز قدیم باها -

داشت به اسم طاهر و منتهی به خاطره سرطانی که داشت، پسرش ناکام جونش رو داد و از خودش یک زن و 

استگاری عمه الهام ای جا گذاشت. باقر نوه ستار! مثل پدربزرگش بار اومد و مثل همون مستبد و محکم! به خبچه

اومد؛ ولی ساالر دخترش رو به نوه ستار نداد و همین شد که کدورتی بین دو قوم بزرگ کُرد به وجود اومد، 

ای داشته باشه چون بعد اون مراسم خاستگاری، باقر خودش رو خواست ستار، دنبالهدونم شاید روزگار نمینمی

ی چی دونگذشت تا میطور میه خاستگاری کردن. اوضاع همینکنار کشید و طبق گفته ستار، از یک دختر غریب

و کنن و این بین عمو ارسالن درفت، توی راه تصادفی میشد؟ عمو ارسالنم با باقر که با عیالش داشت به سفر می

 وکنن، این شد که ستار با ما به چپ افتاد اش همون دم تموم میماه توی کما میره؛ ولی باقر و زنش با دو بچه

شد؟) سمت من که کالً محو این داستان شده بودم، سر چرخوند و با پوزخندی تلخ ادامه  دونی چیبعدش می

ریزی به راه انداخت و اول از همه کسی رو از دور کنار زد که سهواً و غیر جا بود که ستار خون و خونداد( از اون

انجام دادیم، هرچند که تقصیر کار هر دو طرف بود؛  اش رواش رو کشته بود. ما دیه و کارهای قانونیعمد، نوه

های خودش! عمو ارسالن تازه از کما دراومده بود و هنوز سر پا نشده بود که توی همون ولی ستار بود و قانون

طوری؟ شاید زهری چیزی توی سرمش تزریق کردن؛ اما هر طور  دونم چهبیمارستان ،دخلش رو آوردن. نمی

 .رو به عزا کشوندن بود، خاندان آرمن

 .اش که دوباره خیره به دیوار بود، نگاه کردممکثی طوالنی کرد. به چهره برزخی شده

انگار دلش خنک نشد که باز دست به قتل زد و دوباره ماتم رو دعوت این خونه کرد. بعد مرگ عمو ارسالن، ما  -

نوز شک داشتیم که این کار، کار ستار باشه؛ کنیم و هاز کردستان اومدیم بیرون. گفتیم به خدا واگذارشون می

مون رو ترک ولی درکل دشمن کم نداشتیم و زمانی که هنوز آکام هفت، هشت سالش بود، سنندج شهر اجدادی

کردیم؛ )خشمگین غرید(اما؛ اما بعد مرگ بابا دیگه سکوت نکردیم و مطمئن بودیم که کار، کار خودشِ! هه! مثالً 
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 !اه آوردیم! آه! چی شد؟ ههبه قانون و عدالتش پن

 .سرش رو به تاسف تکون داد، لبخند کج تلخی روی ل*ب داشت

 !خان بزرگ و ارژنگچاره ماماندونستم تا این حد این خونواده سختی کشیده و بیاصالً نمی

دیگه حرفی نزد و سکوت کرد، از توی جیب کاپشنش جعبه سیگاری بیرون آورد و یک نخ بیرون کشید، با 

 .دکی که به دست داشت، سیگار رو روشن کرد و دود و دودکاری رو شروع کردفن

 .که آتو دستش ندم، حاضر شدم این درد رو به جون بخرمگرفتم؛ ولی به خاطره ایناز بوی سیگار سردرد می

به  دشون بودم؛ اما همین که بوی سیگار به مشامم خورد، انگاری کسی با لگنامههنوز توی بهت و فکر زندگی

جایی که صبحانه کم خورده بودم، عق خالی باره به باال هجوم آوردن و از اون ام یکام زد که محتویات معدهمعده

 .زدم

 :آوات متعجب سمتم چرخید و گفت

 چی شدی؟ -

هام توی هم بود و سریع از روی تخت پایین پریدم، ام رو گرفتم. اخمدوباره عق خالی زدم و با دستم جلوی بینی

 .به بیرون رفتم و کنار حوض نشستم

هوای پاک که بهم خورد، حالم بهترک شد. آوات از اتاق خارج شد و سمت من اومد؛ ولی تا دوباره بوی سیگار رو 

 .گشتآوردم و به سختی نفسم بر میاستشمام کردم، عق زدم و بدبختی این بود که هیچی باال نمی

 :آوات هراسون و نگران گفت

 !عه همچین شدی؟دف چرا یک -

ام فعال شده بود و از فاصله چندقدمی هم به راحتی میشد گی حس بویاییسیگار دستش نبود؛ اما انگار یک دفعه

 .ها بودتر از این حرفبوی سیگار رو حس کرد، با دستم بهش اشاره کردم عقب بره؛ ولی اون خنگ

 !برو... برو عقب -

 !و دوباره عق

 شده؟چرا؟! وایسا ببینم چت  -

 .سمتم اومد که جیغ زدم

 بو میدی، برو عقب؟ -

 .سرجاش خشک ایستاد و متعجب نگاهم کرد، ل*ب زد

 !من بو میدم؟! نکنه... نکنه به بوی سیگار حساسیت داری؟ -

 .زدمجلوی دهنم رو گرفته بودم و نفس، نفس می
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 !خوام باال بیارم... میخوامدونم، آخ مینمی... نمی -

 !مزه بود ام رو باال آوردم، تلخ و گسبار محتویات معدهام زور اومد و ایندهدوباره به مع

 :آوات به موهاش چنگ زد و گفت

 .پاشو ببرمت درمونگاه -

 .رسیدمون حدوداً به شش، هفت قدم بزرگ میحال سر به نفی، باال انداختم و از جا بلند شدم. فاصله بینبی

 .ها! حالم بد میشهنزدیکم نیای -

رنگ توی هم گره خورده بود، تلوخوران سمت اتاق رفتم که بوی سیگار رو داخل هاش کمفقط نگاهم کرد و اخم

خالی زدم. آوات سمتم خواست خیز برداره که دستم رو باال آوردم، جا دم در، دوباره عقاتاق حس کردم و همون

 .باز خشکش زد؛ اما حرصی نگاهم کرد

 امطوری شدم؟ واسه دفعگی این که چرا یکلرزید. اینزمین سر خوردم و بدنم میکنار دیوار تکیه زده، سمت 

 .سوال شده بود

 .الاقل پاشو برو طبقه باال -

 .ها رفتمرمق نگاهش کردم و بعد مکثی، آروم از جا بلند شدم و تلوخوران سمت پلهبی

اده بودن و نماد پشتی رو داشتن، یکی هایی هم که گوشه سالن روی هم افتتوی سالن دراز کشیدم و از بالش

 .برداشتم و زیر سرم کردم

 :آوات دم در ایستاد و گفت

 بهتری؟ -

 :فقط سرم رو به تایید خفیف تکون دادم، محتاطانه گفت

 بیام تو؟ -

 .نگاهش کردم

 .بو میدی -

افتاد که هم میهام روی کم داشت چشمپوفی کشید و سریع از دم در کنار رفت، یک ربعی تنها بودم و کم

 .هام رو باز کردمصدای پاهایی شنیدم، خمار الی پلک

هاش رو عوض کرده و موهاش نمناک بود، یعنی به خاطره من رفته بود حموم و آوات داخل خونه اومد و لباس

 اش متعجب شدم؛ ولی تا خم شد که کنارم بشینه، بوی تنشلباس عوض کرده بود تا حالم بد نشه؟! از این توجه

 .زدم خیز شده، به پهلو چرخیدم و عق ام فشار اومد و نیمکه بهم خورد، باز به معده

 .صاف ایستاد و غر زد
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 !هام رو عوض کردمدیگه چته؟ من که لباس -

 .ام بهش اشاره کردم فاصله بگیرهام رو گرفتم و با دست دیگهبا یک دستم جلوی بینی

 :نع نفود بو بشم و اخمو زیر دستم، گفتمتونستم زیادی ماچون شال سرم نبود، نمی

 !برو عقب -

 .فک منقبض کرد و ناگهان چشم تنگ کرد و مشکافانه بهم نگاهی انداخت

 !خوای به این بهونه من رو از خودت دور کنی؟ کور خوندیاش بازیه؟ مینکنه همه -

 .هام از فشار پر شدنچشمدرست بیخ به بیخم نشست که از بوی تنش که هنوز سیگاری بود، عقم گرفت و 

ط و کردم و فقها رو حس نمیام متصل شده بود، چون اصالً بوی شامپو اینهای بویاییانگار عطر سیگار به یاخته

 !فقط بوی سیگار بود و سیگار

 :آوات که حالم رو دید، اخمی کرد و حرصی؛ اما توام با وحشت و نگرانی بازوم رو چنگ زد و گفت

 !نیلو -

 :کنار کشیدم و منقطع گفتم خودم رو

 !بو می... دی! نیا... نیا سمتم -

 .فهمی؟ شاید مسموم شدیپوف! نیلو من رفتم حموم می -

 :ای که از حالت تهوعم بود کردم و گفتمسرفه

 !نزدیکم... که می... شی بوت... بوت حالم رو بد می... کنه -

 .هاش گرد شد و مات و مبهوت نگاهم کردچشم

 .ها رو تحویلم نده، پاشو بریم درمونگاهو پرت این چرت -

 .تر شده بود و دوباره به نفی سر به باال تکون دادم، حرصی داد زدبدنم لرزشش بیش

 !اصالً به درک -

 .ای رو گرفتهام جاری شدن، آوات کالفه پوفی کشید و سریعاً شمارهاشک

دونم! مدام باال میاره من کاریش نکردم، فقط زودی بیا. چه می الو؟ الو دایه! دایه بیا خونه حال نیلو بده! نه! نه! -

کنه. باشه، باشه هواش رو دارم. منتهی)به من نگاه کرد و پوزخندی و هر چی میگم بیا بریم درمونگاه، لجبازی می

 کرد،چپ نگاهم می زد( خانوم تا من نزدیکش میشم، باال میاره. )فک منقبض کرد و با غیض درحالی که چپ

 !بینهغرید( انگار فضوالت حیوون رو می

رفتارها رو  کرد از قصد اینخور بود، شاید فکر میای به من رفت، نگاهم رو ازش گرفتم. لحن صداش دلغرهچشم

 .خوردهم می اومد حالم بهکنم؛ ولی من واقعاً وقتی سمتم میمی
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 .دراز کشیده بودم و شرمنده به فرخنده خانوم نگاه کردم

 !بخشید، گردش رو زهرتون کردمب -

 .لبخندی مادرانه زد و به موهام دستی کشید

 .ام کافیهاشکال نداره عزیزم! همین که خدا رو شکر اآلن حالت بهتره، واسه -

 .شدمآه! خوب شد نذاشتین بقیه هم بیان، کلی شرمنده می -

 !نگرانت شدناومدن، ها، حتماً میکردننق نمی ها نبودن و نقیعنی اگه بچه -

 !من خوبم، چیزیم نیست -

 :در نشسته بود، کالفه گفت آوات که دم

 تونم بیام؟کنه، میاگه احیاناً صدام حالت رو بد نمی -

 .رو به فرخنده خانوم نالیدم

 !کنهشما یک چیزی بهش بگین، هرچی میگم نزدیکم که میای حالم بد میشه، باور نمی -

نگاهم کرد. آوات، حرصی از جاش بلند شد و باال سرم اومد و اخمو، معترض  فرخنده خانوم با حالتی متفکر

 :گفت

 !اس تا من نزدیکش نشماش نقشهدِ چرا؟ )رو به مادرش تخس ادامه داد( همه -

 .سرش رو چند بار ریز به باال و پایین تکون داد و نگاه تهدیدواری بهم انداخت که نالیدم

 !به جون عزیزم نزدیکم که میشی، حالم بد میشهباور کن نقش نیست! برو عقب،  -

م خیز شده خود دوباره دستم رو جلوی دماغم گرفته بودم، این کارم تحریکش کرد و سمتم خیز برداشت که نیم

 .خانوم کشوندم و به ساعد دستش چنگ زدم و جیغ زدم رو سمت فرخنده

 !مامان -

عجب شدم از حرفی که زدم و سر به زیر انداختم، فرخنده هر دو مات و مبهوت به من نگاه کردن، خودم هم مت

کرد و توی همون حالت دو خم چنان با بهت نگاهم میخانوم خوشحال شده من رو توی بغلش گرفت و آوات هم

 .شده، خشکش زد

از روی شونه فرخنده خانوم نگاهش کردم، فکش رو تکونی داد و متفکر نگاهم کرد. با پوفی که کشید، روی از 

 .من گرفت و به نگاه معنادارش خاتمه داد

هاش پر اشک هست و با لبخندی آوات که بیرون شد، خودم رو از بغل فرخنده خانوم بیرون کشیدم. دیدم چشم

 .کشیدم؟ سرم پایین بود، صدای فرخنده خانوم اومددونم چرا خجالت میکنه، نمینگاهم می

 ه؟عزیزم! مادر! تو از ماهیانت، وقت هم گذشت -
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 جاخوردم، یعنی چی؟

 .هام گرد شد و هینی کشیدمیک دفعه با فکری که توی ذهنم جرقه زد، چشم

 .که دو ماهِ پس زدم نبودقدر درگیر بودم که اصالً حواسم پی ایناین

 .ل*ب زدم

 !نه -

 یعنی سر زمان اصلیش عادت شدی؟ -

 .دوباره متحیر ل*ب زدم

 !نه -

دونستم چی به سرم اومده، به گریه افتادم و در واقع عزا گرفته بودم. می هاش نبود واصالً حواسم پی سوال

 .نالیدم

 !وای خدایا نه! نه -

 :فرخنده خانوم اخمی کرد و متعجب گفت

 !چی شده؟ نکنه... ن... نکنه؟ -

 .توجه به حرفش نالیدمبی

 !چاره شدموای خدایا بدخت شدم! بی -

 :ه بود، گفتفرخنده خانوم که انگار تازه متوجه شد

 !این چه حرفیه دخترم؟ بچه نعمتِ! رحمتِ -

 :کنان گفتمهق هق

 !ای که از آوات باشه، ننگِ! عذابِبچه -

زنم. با صدای متعجب آوات، طوری حرف میاش اینهیچ برام اهمیتی نداشت که من دارم راجع به پسر و نوه

 .نگاهم رو سمت در معطوف کردم

 !بارداری؟ -

 .باره از دیدنش جنون پیدا کردم و جیغ زدم کرد، یکو مات و مبهوت نگاهم میهاش گرد چشم

 .خوام ببینمت! خدا! نجاتم بدهجا! ل*ع*ن*ت*ی! برو، برو نمیبرو! برو از این -

انوم خ باره حس سبکی بهم دست داد و سر فرود کردم که توی بغل فرخنده صدام رفته رفته تحلیل رفت و یک

 .اش و هجوم آوات سمت من بودچیزی که فهمیدم، عطر مادرانه افتادم. آخرین
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شون، به آهستگی چشم باز کردم. ادریس جیغ زنان شنیدماومد و گنگ میبا سر و صدایی که اطرافم ریز می

 :گفت

 .مامان! مامان! زندایی بیدار شد -

 .خیز شدم نیم ای خوردم و با هینی که کشیدمیک دفعه چند کله باال سرم ظهور کردن، یکه

 !فرخنده: آروم باش دخترم

 کنین، میشه آدم نترسه؟وا! مگه وقتی مثل یک گله حمله می

 :ترالن اشک زیر پلکش رو گرفت و با بغض گفت

 !باورم نمیشه -

 :پژال با لبخندی رو بهم گفت

 !مبارک باشه عزیزم -

آوات که درست بغل دستم بود، افتاد،  شون رویزدن؟ همین که نگاهم از جمع خاندانیاز چی داشتن حرف می

تمامی اتفاقات به خاطرم اومد و دوباره هینی آروم کشیدم و مات و مبهوت به آوات نگاه کردم. نگاه اون هم یک 

 .جوری بود، نوعی خاص؛ ولی پر معنا و حرف که گویا زبون قاصر به بیان نبود

 !هوش اومدی دخترم خدیجه: خب خدا رو شکر که به

 .ام پر شدن و قطره قطره باریدن، ل*ب زدمهچشم

 !بابا -

 :خانوم نگران گفتهقم هوا رفت، فرخنده هق

 !نیلوفر مادر -

 :آوات من رو کمی بلند کرد و درحالی که بلند میشد، گفت

 .کنممن آرومش می -

 :دستم رو با ضرب پس کشیدم و با جیغ گفتم

 کنی؟ خوای آروممتو خودت مسبب این حالمی! بعد می -

 .هیچ برام مهم نبود که نگاه زن و بچه، پیر و جوون این عمارت روی منِ

 .توجه دوباره وادارم کرد که بایستمآوات بی

 !ترالن: ولش کن آوات

 .خان: دخالت نکنید، زن و شوهرن و نیاز به تنهایی دارن ارژنگ

آوات هم که انگار از این حرف پدربزرگش شیر شده بود، من رو به دنبال خودش کشید و من با گریه از خونه 
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 .بیرون شدم

تر، حضور آوات باز برام مشکل شد و عقی زدم. آوات نچی تر و خفهداخل اتاق که شدیم، به خاطره فضای بسته

 .کرد و در رو باز نگه داشت و با فاصله از من ایستاد

 :هق کنان روی تخت نشستم. زار زدم و گفتم قه

 کنی؟باالخره کار خودت رو کردی نامرد؟ ای خدا! خدایا پس کی نگاهم می -

 :آوات کالفه گفت

 .بس کن نیلو! ما از همون اول هم همین قرار رو داشتیم -

 .با حرفش حرصی شدم و جیغ زدم

 شدی من... م... من به این روز بیوفتم! حاال میگی ما؟ من هیچ ما؟! تو... توی )...( مجبورم کردی! تو... تو باعث -

 !وقت با تو همراه نیستم و نمیشم آقا

اش کوبید و با دستی هم که تکیه زده کمرش آوات عصبی و فک منقبض کرده، با کف دستش محکم به پیشونی

 .بود، غرید

 !بس کن! بس کن -

 :با جیغ و گریه گفتم

 !فه بشم! الهی بمیری از شرت خالص بشمخوام خخوام! نمینمی -

 .زانوهام سست شدن و روی زمین افتادم. صدام تحلیل رفته، ل*ب زدم

 !خدا یک دنیا از شرت راحت میشن! ای -

 !هق گریه و زاری من و هق

 .هام وحشیانه چنگیده شد و غریدآوات سمتم خیز برداشت و دوباره بازو

 !بینی نیلوو! که اگه سگ بشم، بد میقدر ونگ نزن که سگ میشم نیلاین -

اش کشیده تا روی ابروش خودنمایی های پیشونیصداش باال رفته بود و از حرص و عصبانیت، سرخ شده و رگ

 .لرزیدکرد و میمی

 .حس شده بودم. از درد نالیدمبازوهام از شدت فشاری که روشون بود، به درد اومده بود و بی

 !وم آواتآی... آ... آی با... ز -

هاش خالص شدم، تازه تونستم انگار که تازه به خودش اومد، بازوهام رو رها کرد و همین که از زیر فشار دست

 .نفس بکشم که بوش به مشامم خورد و باز عق زدم
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 :آوات حرصی با داد گفت

 !اش هم باهام لجاَه! خودش کم بود، بچه -

 .و از من فاصله گرفت و به دیوار تکیه زد

 :ای گفتمخندی زدم و با صدای گرفتهپوز

 !خورههم می انگیزی که یک جنین هم حالش از تو بهقدر نفرتپس ببین چه -

 .ام رفت، دوباره پوزخند تلخ جوابش کردم و روی ازش گرفتمای واسهغرهچشم

به نظر فین از جا بلند شدم و روی تخت نشستم. با بغض رو به آوات که یک جورهایی کالفه  با فین

 :رسید،گفتممی

 . ...من این بچه رو سقط -

هنوز حرفم تموم نشده بود که طوری خشن و تیز نگاهم کرد که دنباله حرفم رو قورت دادم و به جاش عصبی 

 :گفتم

ای چیه؟ نکنه توقع داری این کود اجبار و ننگ رو نگه دارم، آره؟ که بابام رو دق بده؟ نه آقا! من چنین اجازه -

 !میدمبهت ن

هاست که روی سرم آوار بشه؛ ولی عوضش یک نفس عمیق کرد و گفتم اآلنفک منقبض کرده، فقط نگاهم می

 :رو شمرده، شمرده گفت کشید و خیره به رو به

ام آوردی، )تیز نگاهم کرد( امیدوارم هیچ وقت به ارواح خاک بابام، اگه... اگه ببینم بالیی سر خودت یا بچه -

 !نیهمچین کاری نک

تر حرصش که بیشاز حرف و تهدیدش ترسیدم؛ اما من دیگه به آخر خط رسیده بودم و واسه همین برای این

 :بدم گفتم

 ای هم بلدی؟تو جز تهدید کار دیگه -

 .خندی زدنیش

 ای هم از من برمیاد یا نه؟وقت ببین غیر فک زدن، کار دیگه هام، اونتو پا بذار به ممنوعه -

 .های ناپاکش شدملحظه غرق چشم با مرموزی بیان شد که واسه یک قدر لحنشاین

 :سرد و با آرامش گفتکردم، خیلی خونچنان با نفرت نگاهش میآوات از جا بلند شد و من هم

شیم تا بفهمیم بچه چند وقتشه و هم)مرموز ادامه داد( عکس سونوش رو به یک بنده فردا به درمونگاه می -

 وم؟خدایی بفرستیم، ه

 :اش نگاه کردم، در آخر با جیغ و گریه گفتمرحمیدلی و بی با حیرت به این همه سنگ
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 !رحمی، سنگ دلخیلی بی -

تر جلز، ولز کردم. واقعاً آوات اگه حرفی میزد، تا تهش خندی زد که تا ماتحتم رو سوزوند و بیش ولی آوات تک

تنگشم! اگه اون عکس مایه ننگ رو ببینه، چی به ه قدر دلچاره بابای من! بابا مصطفی من! چگرفت و بیرو می

سپرم. خودت ای بد ذات! به تو میسر خودش میاره؟ ای خدایا! بابام رو از این مرد سیاه دل، از این مرد کینه

 !هواش رو داشته باش که بالیی سرش نیاد

شون نفرت دارم و قدر اآلن از همه که چهدونستن ای، انگار میتا شب نه آوات به اتاق اومد و نه هیچ کس دیگه

 .حتی صداهاشون هم انزجارآفرینِ

 ام به گوشهام رو تکونی دادم که دست کنار رفت و به جاش صدای کابوس زندگیصبحی با حس نوازشی، پلک

 .رسید

 .نیلو پاشو باید بریم دختر -

اش برای آوات بود و من از اون احساس ناشیکه کردم، از اینهام کمی توی هم رفت و باید یک دور غسل میاخم

هام باال کشیدم، که چشم باز کنم، پشت بهش کردم و پتو رو تا روی شونهایناین نوازش لذت برده بودم. بی

 .صبحی هوا خیلی خنک میشد

 :آوات پوفی کشید و گفت

 .ساعت هشت شده، پاشو باید بریم -

چنان چشم باز گرفت و آب دهنم رو قورت دادم؛ ولی همم! بغضمهه! کجا؟ حتماً درمونگاه برای دق دادن پدر

 .العملی نشون ندادمنکردم و هیچ عکس

های های تخت متوجه شدم کنارم دراز کشیده، مدام با دهن نفسآوات دیگه حرفی نزد؛ اما با تکون خوردن

تی همین بچه هم کشیدم تا یک وقت حالم از حضورش خراب نشه و مدام گلوم خشک میشد، حعمیق می

 !خواستپدرش رو نمی

هام تا حد امکان گرد شدن و گرفت؛ ولی با حس داغی نفسی کنارم گوشم، فوری چشمکم داشت خوابم میکم

اش نقشه بوده، باره دستش رو پس زدم و نشستم؛ اما تا چشمم به لبخند مرموز آوات افتاد، متوجه شدم همه یک

 .حرصی شده و غیضی نگاهش کردم

 :ا آرامش نشست و گفتب

 دیگه من رو خر فرض نکن، روشن شد؟ -

 :پوزخندی زدم و عصبی گفتم

 .خوره صفت آدمی مثل تو رو به اون ببندمباشه، البته نه واسه حرف چرند تو؛ بلکه به خر بر می -
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 .کرد، پشت چشمی براش نازک کردمام، نگاهم میآوات متحیر از این جواب گستاخانه

 .اش کنمم فهموند کارم رو درست انجام دادم و خوب تونستم حرصیصدای خشنش به

 .کنمهات رو عوض میطوری ببینم، خودم لباسپاشو حاضرشو که تا ده دقیقه دیگه اگه تو رو این -

اومد که واقعاً چنین کاری انجام بده، پس به ناچار و فک منقبض کرد و با عصبانیت از اتاق بیرون زد. ازش بر می

 .مرگ دادن بابام رو امضا کنم هاً بلند شدم تا آماده بشم تا حکم دقاکرا

هام رو با مانتو شلواری عوض کردم و زیر ل*ب به حال آوات غرغر و گاهاً هم نفرینش با بغض و عصبانیت لباس

 .کردممی

و من این رو  از وقتی که متوجه شدم باردارم، نسبت به بچه حس نفرت داشتم. اون هم مثل باباش خواهد بود

 ...خواستم. ولیای نمیخواستم، آوات دیگهنمی

ها هم مارو همراهی کنن)نه(ای قاطع اش که گفتن اوناز عمارت خارج شدیم و آوات درجواب اصرار خونواده

 .گفت و دوتایی سوار ماشینش شدیم و سمت درمونگاه روستا راه افتادیم

ه گیره و آه بقتی که آوات حرفش رو عملی کنه، بابام نفسش میشدم. وای بر اون وتر مضطرب میهرلحظه بیش

 !آوات

ام که مثل توپ کوچکی برجسته شده روی تخت دراز کشیده بودم و دکتر دستگاهی رو روی شکم کمی برآمده

ای به نمایش گذاشته شد، دکتر تماماً حواسش پی اون بود، به حرکت درآورد. تصویر سیاه، سفیدی توی صفحه

 .هاش کمی توی هم رفته بودنمایش بود و اخمصفحه 

دونستم که حالم رو چه توصیفی وقتی برای اولین بار جنینی در صفحه دیدم و اون جنین در شکم من بود، نمی

خواستم به بچه ام گل کرده بود و من از این حس وحشت داشتم، نمیبکنم؟ یک جورهایی انگار تازه مهر مادرانه

تونستم باچند ریزه کار بچه رو سقط کنم و حاال با این احساس مادرانه که م، چون میآوات حسی داشته باش

 ...دست و پام رو به زنجیر کشیده بود

 هم بخوره؛ ولی انگارهام بهخواستم معادالت و برنامهطوری بشه، نمیخواستم اینتر شد و من نمیسنگین بغضم

 .تر بودچیدهتر و پیمهر مادری حتی از سلطه عشق هم سخت

 :کم اخم صورتش، جاش رو به لبخندی داد. رو به من گفتکم

 !ضعیفه؛ ولی یک پسر بچه مامانیِ! تبریک میگم بهتون -

ای بین من و آوات برقرار شد که درآخر آوات خیلی عادی هیچ کدوم جوابی به دکتر ندادیم، در عوض نگاه خیره

 .از دکتر تشکر کرد

نیدم، بغضم شکست و آروم اشک ریختم. دکتر خیال کرد اشک شوق هست و با همین که صدای آوات رو ش
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 دونست از حال خرابم؟محبت نگاهی بهم کرد، اون چه می

توجه به دکتر و اون وحشی! از اتاق خارج شدم. نفسم آوات خواست کمکم کنه، با اخم و بد عنق پسش زدم و بی

 !قدر عزیزه؟ آه و آهو وال افتادم؟ بچه مگه چیه؟ چه قدر به هولاومد و چرا من با دیدن اون جنین اینباال نمی

گونه کشید یا کالفهگفت و گه گاهی آه میتوی ماشین فقط اشک ریختم و خفه هق زدم، آوات هیچی نمی

 .کردنفسش رو فوت می

ه به کحتی نای این حال بودم،قدر بیهایی سرخ و اشکین از ماشین پیاده شدم و اینبه عمارت رسیدیم، با چشم

 .در فشار بیارم و ببندمش رو هم نداشتم

 .رفتم، خیز برداشتآوات زودی از ماشین بیرون پرید و سمت من که تلوخوران و آهسته راه می

 .چنان عبوس دستش رو پس زدم و ناتوان ل*ب زدمخواست کمکم کنه؛ اما هم

 !از من دور شو شیطان -

جا با صدا زیر گریه زدم. آوات هاش چنگی زد، مستقیم داخل اتاق شدم و اونآوات نفسش رو فوت کرد و به مو

 .ام با هم اومد و سمتش جیغ زدمکه داخل اومد، سرفه و عق خالی

 !گمشو بیرون -

آوات با یک حالی پریشون نگاهم کرد و بعد مکثی، از کنار در فاصله گرفت و رفت. اتاق سرد بود؛ ولی برام مهم 

 .سوختمداشتم می نبود و اتفاقاً

 !قدم نبود، اصالً من یک پسر داشتم و این پسر اصالً خوش

خونی که فقط توی دنیای خودش بود، روی تخت نشستم و دست روی شکمم کشیدم، اآلن من، دختر درس

 کار کنم؟ چی بگم؟مادر شده؟ اآلن باید چی

 .کشیدم، ل*ب زدمزمان که به توپ شکمم دست می با گریه هم

ها! هیچ خوش نیست! همش دردِ و عذاب! همش جنگِ و دعوا! نیست را؟ چرا اومدی تو؟ این دنیا قشنگچ -

 !موندی... پسرمکاش تو دنیای خودت می

گیرم شد. تمامم رو احاطه کرد و من تر اون حس عجیب دامنام به زبونم جاری شد، بیشوقتی کلمه آخر جمله

 !از این حس وحشت داشتم و آه به آوات

تر عذابم میده؟ آخ خدایا آخ! تر و بیشاش نیست؟ چرا بیشگیره، پس چرا آوات هیچیمیگن نفرین مظلوم می

 !تمومش کن لطفاً

 .ور اتاق شدنفقط پنج الی ده دقیقه تونستم با خودم خلوت کنم، چون باز لشکری حمله

آغوشی از  قدر نیاز به این هم ترالن با دو خودش رو به من رسوند و توی بغلش من رو حسابی نرم فشرد، چه
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 .جنس خواهرانه داشتم

 .ام گذاشتام نشست و دست روی شونهخانوم طرف دیگه فرخنده

 کنی آخه؟ترالن: فدات بشم من چرا گریه می

 !کنهبا... بام دق... دق می -

 :نوم چرخیدم و دو دستی به دستش چسبیدم. ملتمس گفتمسمت فرخنده خا

کنم کنه، خوا... خواهش میام اگه ببینه سکته میچارهلطفاً، لطفاً به آوات بگید عکس رو نفرسته، بابای بی -

 !جلوی آوات رو بگیرین

 !کنه چنین کاری بکنه! من اجازه نمیدمخود میترالن: بی

 .وار ل*ب زدمزیر ل*ب زمزمه

 !هاستتر از این حرفدلرا، چرا انجامش میده، اون سنگچ -

 .مادربزرگ سمتم اومد، ترالن از جا بلند شد و مادربزرگ جانشین شد

دختر! آوات شاید با زور مجبورت کرده زنش بشی؛ ولی امکان نداره چنین حماقتی انجام  مادربزرگ: ببین گل

 .بده

 .رحم نیستگی بیفرخنده: آره دخترم! آوات تا این حدی که می

 .جیغ زدم

 هست! به جون بابام هست! شما... شماها درست نشناختینش، من... م... منی که چندماهه باهاشم، فهمیدم چه -

 !جور آدمیِ

 !هاپژال: باشه، باشه آروم باش نیلوفرجان! اآلن باز یک طوریت میشه

 :با جیغ گفتم

جا راحت شدم! شاید مرگ الاقل دلش برام بسوزه من رو ر اینبه درک! شاید خدا نگاهی به من انداخت و از ش -

 !خداباخودش ببره، ای

 .کارهاستقدر نفرین به حال خودت نکن، شاید حکمتی توی اینآلود( اینترالن: عه نیلوفر!)بغض

ش که پنج ماهه بابام رو ندیدم و دارم از دوریچه حکمتی آخه؟ درد من حکمتِ؟ زجر کشیدنم حکمتِ؟ این -

 زنم، )باجیغ( از روی حکمتِ؟پرپر می

 .ذارم آوات این کار رو بکنهقدر به خودت فشار نیار عزیزمادر، من نمیفرخنده: دختر جان! این

 .ترالن وسط حرف مادرش پرید

کنیم این شازده پسر هر کاری آره، اگه تا اآلن سکوت کردیم، مطمئن باش بعد از اون دیگه بر و بر نگاه نمی -
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ها، بابابزرگ این اجازه رو ستخواست بکنه. )صداش رو باال برد( اصالً ناسالمتی ساالر این خونه هنوز زندهدلش 

 !بهش نمیده

 .ترپژال: عه ترالن! خواهشاً تو یکی دیگه آروم

 :زنان گفتترالن جیغ

 .بینی؟ کم مونده شاهد مرگش باشیمچی و چی رو آروم باشم؟ نمی -

 .مادربزرگ تشر زد

 !رالن زبونت رو گاز بگیر دخترت -

ام نبود که های داخلش نفسی واسهترالن بغضی کرد و با اخم از اتاق خارج شد. اتاق خیلی گرم و از تشنج آدم

 :مادربزرگ با اخم رو به همگی کرد و گفت

 !کارینجایین؟ برین، برین واسه ناهار دست به کار بشین، اگه واقعاً بیدیگه شماها چرا این -

 !لهام: دایها

 :خانوم رو گرفت و رو به بقیه هم گفت خانوم بازوی الهام اش رفت که خدیجهای واسهغرهمادربزرگ چشم

 .جابهتره تنهاشون بذاریم، همه حمله کردیم این -

 .خانوم پیشم موندن عرض چند دقیقه اتاق خالی شد و تنها مادربزرگ و فرخنده

خیال عکس شدم که آوات از شر این کار گذشته و بیتا من مطمئن نمیمدام سعی داشتن آرومم کنن؛ ولی 

 .شدمفرستادن شده، آروم نمی

های باره بدنم فعال شد و سمتش خیز برداشتم و با مشت کردم، یکحرفی رو که با قاطعیت زد رو باور نمی

 .زدماش میجونم به سینهبی

ومد، آخه؟ )باجیغ( اصالً مگه تو دل داری؟ سنگی! سنگ! خدا! طور دلت اطور تونستی؟ چه نامرد! نامرد چه -

 !امخدا بابام! بابای بیچاره

خانوم  هام رو گرفت و ناگهان از پشت کشیده شدم و توی بغل خدیجهخوردم، آوات دستداشتم زمین می

ند شد؛ اما دل من از خان سیلی محکم به آوات زد و هینی از همه بل دفعه ارژنگ افتادم، چشم باز کردم که یک

 ها رو واسه باباماین سیلی خنک نمیشد، آواتی که همین امروز بعد سونو پی کارهای شومش رفته بود تا عکس

 !فراهم کنه، اون... اون سزاش مرگ بود

 طوری بزرگت کردم آوات؟خان: من اینارژنگ

چنان پایین رو گرفت؛ اما سر آوات هم اشخانوم با گریه سمت آوات رفت و یقه آوات سرش پایین بود، فرخنده

 .بود
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 طوری شدی؟ هان؟! چرا؟فرخنده: کور! کور کمرم رو شکستی! تن پدرت رو زیر قبر لرزوندی! چرا این

 خان: حتماً آروم شدی دیگه، آره؟ )داد زد( دیگه آتیش خشمت خوابید؟ ارژنگ

لحظه زیر چشمی به من نگاه کرد.  فاع کنه، یکآوات انگار پشیمون شده باشه، حتی سر باال نیاورد از خودش د

ای هم داشت؟ اون کار خودش رو فقط و فقط ندامت و پشیمونی رو از نگاهش دریافت کردم؛ ولی مگه فایده

 ...کرده بود و حاال

 !تر سوختماتفاقاً از این نگاهش آروم نشدم و بلکه بیش

کرد و پژال عصبی و برادرهای آوات داد، ترالن گریه میمیریخت و از یقه آوات رو تکون خانوم اشک می فرخنده

هام سیاهی رفت و اطراف رو تار باره چشم شنیدم و یکدادن. هیچ صدایی نمیهر کدوم فقط ل*ب تکون می

زده مادرش رو پس زد و سمتم خیز  دیدم. آوات که فقط به من زل زده بود، تا دید دارم از هوش میرم، وحشت

 ...برداشت

 .های عمارت هم داخل اتاق بودن، خبری از آوات نبودهوش اومدم، داخل اتاق بودم و خانم قتی بهو

خانوم از شدت سر دردی  کشید. متوجه شدم فرخندههام ضجه میترالن مدام کنار گوشم زار میزد و همراه اشک

. خبری از آوات نشد و اگه من بخش خورده و حال توی اتاقش به خواب رفته بود که بهش دست داده بود، آرام

 .شدمشک که قاتلش میدیدم، بیاون رو می

کردم کسی پاش رو شدم، حس میتر میافتاد و پریشونقل می تر دلم به قلدو، سه روز گذشت و هر لحظه بیش

 .روی گلوم گذاشته و با تمام قوا داره فشارش میده که نفس کشیدن برام سخت شده بود

ه که فهمیدن حالم خیلی بده و آروم نمیشم، خواستن من رو به درمونگاه ببرن؛ ولی ممانعت مادربزرگ و بقی

ترسیدم اگه صداش ترسیدم، میکردم و من فقط به صدای بابام احتیاج داشتم؛ اما از تماس گرفتن باهاش می

 .خواستمها قوی بودن! من اون رو کمر شکسته نمیخسته باشه، زار باشه، همه بابا

 و ها هم که از بیستها از بابام باخبر بشم. خانمخیال آوات و تهدیداش، تصمیم گرفتم الاقل از طریق عمه اینبی

 .گذروندن، با این تصمیم موافقت کردنچهار ساعت شبانه روز نصفش رو کنار من می

 .یک بوق، دو بوق، پنج بوق و باالخره صدای خسته عمه

 بله؟ -

 :و لرزون گفتم از شنیدن صداش بغض کردم

 !عمه -

 .مکثی برقرار شد، ترسیدم و دوباره صداش زدم. ناگهان با صدا زیر گریه زد

 نیلوفر عمه تویی؟ قربونت برم من! کجایی عزیز عمه که ببینی چی به سرمون اومده؟ -
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ها خانومهای پریشون و نگران کرد. نگاهم رو بین قیافهطرف گریه می زدم، عمه اونطرف زار می من این

 .هقم به هوا رفت چرخوندم و آب دهنم رو قورت دادم. بالفاصله هق

 !عمه، بابام!... بابام... خو... خوبه؟ حالش چط... وره؟ دلم... دلم واسه... تون تنگ شده عم... عمه -

 :ناگهان گریه عمه شدت گرفت و با ضجه و جیغ گفت

باالخره خبر از دخترت شد؟ آخ مصطفی! داداش  عمه! بالگردونت بشم من! آخ مصطفی کجایی ببینی -

 !امبیچاره

 :ترسیده، تندی گفتم

 !شده؟ حرف بزنین عمه عمه بابام... بابام چی... چی -

 .ها از این واکنشم ترسیدن و نگران به لبم زل زدنخانوم

داداشم نتونست  رفت گلم رفت! داغ نبودت از پا درش آورد نازنین عمه! کجا بودی؟ چی به سرت اومده که -

اش دادن! مصطفی من دووم بیاره؟ آخ نیلوفر! گل عمه! بابات رفت! بابات رو کشتن! )با جیغ( دقش دادن! سکته

 !رفت عمه

 .گوشی از دستم افتاد و نگاه همگی حیرون بود، ناگهان از ته دل جیغ زدم و جیغ زدم، جیغ زدم و جیغ زدم

 !بابا -

 .ریختمزدم و نه اشکی میز بود که نه حرفی میچشمه اشکم خشک شده بود، پنج رو

 !های قبر کشیدم، هنوز سنگش نکرده بودن. خونه ابدی بابام رو، بابا مصطفیدستم رو روی خاک

روز به تهران اومده بودیم. عمه وقتی خونواده آوات رو دید، باهاشون به  هوش بودم، تازه پریچون دو روز بی

 .ای خوندن و رفتنبه احترام هم که شده بود، فاتحه هاتلخی رفتار کرد؛ ولی اون

 !زار و متنفر بودم، منزجرکننده بودآوات رو نداشت نزدیکم بشه، ازش بی

 بخشیدم، هیچاین چند روزه خونه عمه بودم و حالم اصالً خوش نبود، بابام با غصه مرد! هیچ وقت آوات رو نمی

 !وقت

م بود که بیام و فقط به قبرش نگاه کنم. محروم شده بودم، از دیدن چهره توی قبرستون تنها بودم و کار هر روز

 !مهربون و پخته بابا! آوات محرومم کرد، آوات

 .وزید و چه زود بهار امسالم به پاییز تبدیل شدرمق باال آوردم، باد میباصدای پسری جوون سرم رو بی

 .سالم -

 !. آرگین بود، برادر اون نامردبادیدنش نیازی نبود زیادی به مغزم فشار بیارم

روح با صورتی بدون آرایش، هه البته که ای خوند. خشک و بیآرگین متاسف کنارم نشست و زیر ل*ب فاتحه
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های ترک خورده و موهای ژولیده که در اثر باد توی آرایش چند ماه بود با صورتم آوای غریبگی داشت. ل*ب

 .دادنصورتم جولون می

 .و سرش رو باال آوردآرگین آهی کشید 

اومدم برای عرض آشنایی و هم، آه! ام جنوب بودم، وگرنه زودتر میداداش! به خاطره پروژه تسلیت میگم زن -

 .تسلیت

ها حرفی نزدم و مثل یک عروسک فقط نگاهش کردم. سرش رو زیر انداخت، دوباره مسیر نگاهم رو روی خاک

 .منحرف کردم

 !متوجهش شدم، نفرت! نفرت! نفرت انگشتر دستم برقی زد. تازه

های قبر برداشتم و حلقه رو از انگشتم بیرون آوردم، به خاطره همین تعلق زوری با غیض دستم رو از روی خاک

 !بابام رفت

ام؛ حلقه رو پرت کردم. نگاه آرگین متعجب باال اومد؛ اما وقتی نگاه از موندهناتوان بودم؛ ولی با همون نای باقی

 .ام رو روی حلقه دورافتاده شده دید، حرفی نزد و آهی کشیدیز شدهنفرت لبر

 قدر به قبر خیره بودم، تا نگاهم رو باال آوردم، متوجه نشدم که کی آرگین رفت؟ اصالً خداحافظی کرد؟این

های دستم، آروم رمق نگاهم رو سرجاش چرخوندم، سرم رو روی قبر گذاشتم و با انگشتخیال و بیدوباره بی

 .زدمروی قبر ضرب می

 :همین که پام رو روی اولین پله گذاشتم تا به اتاقم برم، صدای عمه مانعم شد. با گرفتگی گفت

 !نیلوفر عمه -

 :آلود گفترمق سمتش چرخیدم. بغضبی

 !ام حرف بزنم،)اشکین( بیا که صدات رو بشنوم، عمه جانخوام با یادگار مصطفیبیا عمه جانم، بیا که می -

 .بغضم گرفت؛ ولی نتونستم حرفی بزنم و نیاز به تنهایی داشتم

توجه به امر عمه، به طبقه باال رفتم. خدا رو شکر نریمان به خاطره من خیلی به خونه هیچ حرفی نزدم و بی

رفت و آخرهای شب گذروند، نادر هم سر صبح میتر وقتش رو داخل خونه مجردیش میاومد و بیشنمی

 .برمیگشت

 ...شدم؛ اماخور نمیتر داخل اتاق بودم و زیاد با کسی دمد که من بیشهرچن

 .هام رو باز کردم، متوجه شدم هوا روبه تاریکیِهای دستی، چشمبا تکون

 :چشمم رو روی عمه منحرف کردم. لبخند تلخی زد و گفت

 .نیلوفر جان! پاشو عمه -
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 :فتخیره فقط نگاهش کردم، دستی روی سرم کشید و مهربون گ

 .ناهار هم نخوردی، پاشو یک چیز بهت بدم تا الاقل ضعف نکنی، پاشو جانم! پاشو -

 :سرم رو به نفی باال تکون ریزی دادم. دوباره مصرتر گفت

 .خواد ببینتتیکی اومده می -

 :هاش توی هم رفت و با غیض گفتسوالی نگاهش کردم. اخم

 .خبر دم در منتظرتِاون از خدا بی -

 .کی رو میگه، از حرص روی تخت نشستم و باالخره زبون باز کردممتوجه شدم 

 واسه چی راهش دادین؟ -

جا قدر نفرینش کردم؛ ولی باز هم میاد این ست، ننگ نداره، من چهدنده راهش ندادم، دم درِ ،خیلی غد و یک -

 .و میگه با تو کار داره

 !پوزخندی زدم. آره خب؛ آوات خیلی پر رو بود. خیلی

 :سی کشیدم و با خشم از تخت پایین اومدم، عمه گفتنف

 .ذارم یادگار برادرم آزاری ببینههای آخرت رو باهاش بزن، من نمیحرف -

 :خشک گفتم

 .جاکنم عمه! دیگه نمیاد اینحالیش می -

 .عمه سرش رو ریز تکون داد و ل*ب زد

 !خوبه -

که آوات اومده، تازه قوت به دست آورده بودم که حاال ایناز اتاق بیرون شدم و سمت حیاط رفتم، انگار با شنیدن 

 .زدم، قوتی که از حس انزجار بهم دست داده بودقدرتمندانه سمت خروجی قدم می

 ...در رو با شتاب باز کردم که

اش رو هم به روی همون دستش تکیه داده بود. با باز کردن در، سرش رو دستش رو به دیوار تکیه زده و پیشونی

 .تر از من نبودزده و پریشونش رو دیدم؛ ولی هرچی که بود، حالش وخیم ال آورد و من چهره غمبا

 .اخم کردم و غریدم

 جا؟ هوم؟خوای؟ با چه رویی اومدی اینچیه؟ چی می -

 .کرد. حرصی شده، کمی صدام رو باال بردمهاش فقط جز به جز صورتم رو وجب میچشم

 جا؟ هان؟ که بشی آینه دق من؟نباتوام! میگم چرا اومدی ای -

 .آوات به خودش اومد و آروم ل*ب زد
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 اومدم ببینم حالت خوبه یا نه؟ -

 :دفعه زیر خنده زدم و گفتم مکث کردم، یک

 !هایی پر( حالم عالیه! عالیه عالیآره، آره)با بغض و چشم -

اخل کوچه انداختم و سپس کنار اش آویزون شد. اسمم رو صدا زد که مورمورم شد، عصبی نگاهی به دقیافه

 .رفتم، با غیض ل*ب زدم

 .بیا تو -

 .هام رو بهش بزنم، دیگه معذب نبودمبعد مکثی داخل حیاط شد و من بعد بسته شدن در، راحت تونستم حرف

 :روش ایستادم و شاکی و منزجر گفتم که اون سمت من بچرخه، من رو بهعوض این

 داری، هان؟ هان؟جا؟ چرا دست از سرم برنمیمیای این دلیل کارهات چیه آوات؟ چرا هی -

 تنگی؟اش غم داشت؟ ندامت؟ پریشونی؟ آشفتگی؟ یا دلچه طور توصیف کنم؟ بگم چهره

 ولی هر چی بود، به حال من دوایی میشد؟

 !نه

کردم، میهایی که نثارش کنه، بغضم از شدت جیغم ترکید و با مشتوقتی دیدم فقط خیره داره به من نگاه می

 .زمان داد زدم هم

خوای من رو هم دق بدی؟)هق زدم و سست چرا نمیری از زندگیم؟ بابام رو گرفتی، آروم نشدی؟ حاال می -

!)با کشمشده، سر خودم پایین و روی زمین نشستم( شدم، دق شدم باور کن! فقط دست از سرم بردار دیگه نمی

جا، از ام! حاال برو دیگه، برو از اینکنم، فقط زندهکن زندگی نمیفهمی؟ باور ام میجیغ( آوات! من فقط زنده

 !زندگیم برو

هاش اش قلوپی بیرون زده بود و چشمهاش توی هم و رگ پیشونیهاش مشت شده و ایستاده بود. اخمدست

 !هلرزید. هه جوابی نداشت که بده و باید هم گریه کنریخت و از فشاری که روش بود، میسرخ! اشک می

کنان زدم، عمه و ندا با ضرب در سالن رو باز کردن و هلکچنان هق میام پایین اومده بود؛ اما همصدای گریه

 .سمتم دوییدن

 .ندا کنارم روی زانو نشست تا آرومم کنه و عمه آوات رو قدمی به عقب هل داد و سپس جیغ زد

ام تی که حاال عین بختک روی برادزادهخوای خدا زده؟ دلت خنک نشد برادرم رو گرفچی از جونش می -

 !ذارم یادگار داداشم رو عذاب بدیگیرم! )آوات با ترس نگاهش کرد( نمیافتادی؟ طالقش رو می

 !سیلی به آوات زد. از صدای سیلی، دل من خنک شد

 .سر آوات از شدت ضربه کج شد؛ اما سرش رو باال نیاورد و عمه باگریه غرید
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تون رو به باد میدم! حاال گمشو برو کنم و)با داد( دودمانزندگی کردی! شکایت می بس بود هرچی شاهانه -

 !ایمونام، خدازده بیبیرون از خونه

آوات نه حرفی زد و نه حرکتی کرد، تنها به من زل زده بود. عمه خروشان و حرصی شده، دوباره با ضرب آوات 

 .رو قدمی به عقب هل داد و داد زد

 !تممگه با تو نیس -

 :دار و حرصی که لرزون شده بود، گفتندا که دید حال مادرش هم داره وخیم میشه، بلند شد و با صدای بغض

 کنی؟آقا برو دیگه! به چی نگاه می -

 :زنان گفتعمه نفس

 !مون بکشن کنار، برو نداها از زندگیبرو ندا، برو پلیس رو خبر کن. این بختک رو باید اون -

 :وار؛ ولی پر قدرت! گفتحرف اومد. آروم، زمزمه باالخره آوات به

گردم و)رو به عمه(طالقش ام رو فراموش کنم. دوباره برمیمیرم تا حالت بهتر بشه؛ ولی قرار نیست زن و بچه -

 .هم نمیدم

 .از حرص جیغ زدم و عمه و ندا با حیرت به رفتنش نگاه کردن

ای به جونم افتاده بود! خدایا از شرش به تو ختک نفرین شدهام نازل شده بود! عجب بعجب پادشاه عذابی واسه

 .برم، حفظم کنپناه می

زدم و زیر ل*ب به چنان هق میبا کمک ندا و عمه تلوخوران به داخل رفتم و ندا من رو روی مبلی نشوند، هم

 .دادمآوات فحش می

 .صدای عمه بعد چندی متحیر و آروم اومد

 رداری؟نیلوفر! عمه تو... تو با -

هقم شدت پیدا کرد. انگار جوابی برای عمه شد، محکم  دادم؟ هقصداش ترس داشت و من چه جوابی بهش می

 .دادهام رو آروم فشار میاش چنگ زد و ندا نگران شونهبه گونه

 .عمه ل*ب زد

 کار کنیم؟یاخدا! حاال چی -

 :کوبیدم و گفتمم رو به شکمم میهاهای جفت دستمصداش رو که شنیدم، جری شده با جیغ محکم مشت

ان چنکنم! این بابای من رو از من گرفت! )شکمم درد گرفته بود؛ اما همکشمش! این مایه ننگ رو سقط میمی -

کردم، عمه و ندا هراسون سعی داشتن جلوم رو بگیرن( این و باباش بابای نازنینم رو به خاک خود زنی می

ندتر( باعث شدن بابام رو حتی قبل مرگش هم نبینم! واسه آخرین بار هم از کشوندن، زیر قبر خوابوندنش! )بل
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دیدنش محروم شدم! ولم کن عمه، ولم کن بذار خالصش کنم این کود ننگ رو! بذار خودم رو تموم کنم از 

 !خوام بمیرم! )جیغ(باباکشم! خسته شدم، خسته! میتر( دیگه نمیهرچی که کشیدم!)با هق؛ ولی آروم

های عمه و ندا که سعی داشتن جلوم رو کردن. باالخره از مانع شدنندا هم پا به پام صدادار گریه می عمه و

 .شکستبگیرن، سست شدم و فقط صدای گریه سکوت خونه رو می

 :ام، رو به عمه گفتمکمی که گذشت، با صدای تو دماغی شده

 !عمه -

 !جان عمه -

 کنی از شرشون خالص بشم؟عمه کمکم می -

ر از حد تدل شده باشم؛ ولی من بیش ندا هینی کشید و با ناباوری نگاهم کرد. انگار باور نداشت تا این حد سنگ

 .هام، مرگ بابام نبودگنجایشم صبوری کرده بودم و حاال جواب تمام صبوری

 :نگاهی به ندا کرد و سپس با بهت رو به من گفت عمه نیم

 خوای از شرشون خالص بشی؟می منظورت چیه جان عمه! یعنی چی که -

 .ندا ل*ب زد

 خوای اون بچه رو سقط کنی؟نیلوفر تو که نمی -

 :با جیغ گفتم

کنم یک کاری کن! اگه... ام اشاره کردم( رسیده! تحمل ندارم، عمه! عمه التماست میجام)به زیر چونهبابا به این -

اون خونه. باید شب تا صبح، صبح تا شب چهره منفور قاتل اگه م... من این بچه رو نگه دارم، باید دوباره برم به 

 !بابام رو ببینم و دم نزنم! عمه نذار من رو ببره، کمکم کن از این عذاب رها بشم

 .ندا، عصبی اخم در هم کشید

 ات رو بکشی؟ واقعاً دلت میاد؟خوای بچهنیلوفر چی میگی تو؟ هیچ حواست هست؟ می -

 دونی توی اون جهنم! چی به من گذشته؟دا؟ تو چه میزنی ناز دل خوشت حرف می -

چون نفری سخته زندگی کردن؛ ولی این هم درست نیست جون دونم که با یک همدونم، این قدری میندا: می

 فهمی؟رو بگیری! این گناهه! می یک بچه

 !عمه: راست میگه جان عمه، حق با نداست

 :متحیر گفتم

بره، میگم ازش بدم میاد! چرا باید شماها دیوونه شدین؟ بابا میگم اگه این رو نگه دارم آوات من رو باخودش می -
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 ای رو نگه دارم که پدرش آواتِ؟بچه

ها رفت. عمه با نگاهش ندا رو بدرقه ندا متحیر اسمم رو صدا زد و سپس با بغض از پیشم بلند شد و سمت پله

 :گفت کرد، سپس با آهی متاسف

خودم هم از پسره خوشم نمیاد؛ ولی چه میشه کرد؟ هیچ. باید بسوزی و بسازی جان عمه! حتماً حکمتی توی  -

 .کار بوده که حاال تو حامله شدی، به خدا توکل کن

 .متعجب و ناباور سمت عمه چرخیدم و ل*ب زدم

 !ع... عمه چی میگی؟ -

 .زده نگاهم کرد و ل*ب زد ورد، غمهاش سر خهاش رو بست، قطره اشکی از زیر پلکچشم

 !ات انجام بدمتونم کاری واسهنمی -

 :چنان با بهت گفتملبخند تلخی زدم و هم

گیری ازش! عمه من بهت اعتماد کردم! گفتی طالقم رو میگفتی؟ میولی... ولی ش... شما یک چیزه دیگه می -

 دیگه اگه شما هم نباشی، به کی پناه ببرم؟

 .دستم رو نرم فشردعمه هق زد و 

دونستم شیشه، بار داری دونستم اون خدا زده باردارت کرده. نمیاگه اون حرف رو زدم، واسه این بود که نمی -

 !جان عمه

 .اش زد و با گریه نالیدبه سینه

رو ها تونم انجام بدم، خدا من رو نبخشه که دارم این حرفخدا مرگم بده که واسه یادگار داداشم کاری نمی -

 .اتای نداریم، باید برگردی سر خونه و زندگیزنم؛ )سمتم چرخید( ولی جان عمه! چارهمی

 .جیغ زدم

کنی؟ عمه آوات قاتل روح جوری یادگار برادرت رو واگذار میطور اینجا برام جهنمِ! چهای عمه؟ اونچه زندگی -

جا اون جهنم برگردم، چون من اصالً به اونطور ببینمش و تحملش کنم؟ نه، از من نخواه که به و جسممِ! چه

 !نمیرم، )جیغ(نمیرم

 .عمه هراسون دستم رو گرفت

ذارم کسی به زور تو رو از جا بمون، نمیباشه عزیز دلم! آروم باش، تو آروم باش! تا هر وقت که دلت خواست این -

 .جا ببرهاین

 .ل*ب زدم

 !نذار بیاد، نذار من رو با خودش ببره -
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 .زد و سرم رو توی بغلش گرفت. من هم دست دور کمرش پیچوندم و با صدا زیر گریه زدم بلند هق

هایی که به شکمم زده بودم به طور عجیبی ناتوانی بهم دست داده بود. حتی بعد دو روز هم به خاطره ضربه

دن چرخیه به دورم مینتونستم به سر خاک بابا برم و تمام مدت رو داخل اتاق بستری بودم، عمه و ندا مثل پروان

 !خواستمتا اگه کمکی الزم داشتم، در دسترسم باشن؛ ولی من فقط آغوش مرگ رو می

 .دادمبار زیر سروم رفتم و بعدش با زور عمه چند لقمه به سختی قورت می میلی به غذا نداشتم و حتی یک

خورد. هر چند که ذاتاً بوی سیگار هم می به غذای خاصی ویار نداشتم و تنها از بوی سیگاری آوات، حالم به

داد؛ ولی من به خاطره همون بار اولی که سیگار اون هم به حد چند پک کشید، دیگه حالم خراب شد و تا نمی

ها داد. البته مگر زمانی که درحالت عصبی باشم که بو و ایناومد، حالت تهوع بهم دست میآوات نزدیکم می

 .حالیم نشه

 زدم، این دیگه چه خوابی بود که من دیدم؟دم و هق میبه پهلو چرخیده بو

 گرفت؛ ولی چرا؟خور بود. اخم داشت و روی از من میعزیزم! از من دل بابام، بابا مصطفی

ای که به در خورد، متوجه زمان شدم و من به مدت ساعت پنج صبح بود، با گریه و ناله بیدار شده بودم و با تقه

 !ختم؟ریدو ساعت فقط اشک می

ای دستش بود و تا چهره سرخ شده از هام رو پاک کردم و فینی کردم. عمه وارد اتاق شد، سینی صبحانهاشک

 .اشکم رو دید، هینی کشید و سمتم خیز برداشت

 :سینی رو روی عسلی گذاشت و کنارم نشست، نگران گفت

 !ه خودت عذاب بدیقدر بکنی عزیزم؟ باور کن خود پدرت هم راضی نیست اینچرا گریه می -

 :با شنیدن اسم پدر، بلند زیر گریه زدم. عمه متاسف من رو توی بغلش گرفت و گرفته گفت

 گیری یادگار مصطفی؟فدات بشم من! چرا آروم نمی -

 !عمه! عمه -

 !جان عمه! دردت بخوره به جونم! جان عمه -

 :کنان گفتمسکسکه

 !با... بام رو دی... دم -

 .لبخندی تلخ زد

 !بینمن هر شب خوابش رو میم -

 :سر به نفی تکون دادم و گفتم

 !کردبار از... از من عصبانی بود عمه! از من... فرا... فرار مینه! ای... این -
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 :نگاه عمه رنگ تحیر گرفت و گفت

 .شاید، شاید روحت عذاب بوده، یک همچین خوابی دیدی -

 :و گفتدوباره با تاسف و گریه سر تکون دادم. آهی کشید 

خوام خوام بهت بگم و اصالً نمیخوام بهت بگم، فقط باور کن، جان عمه! اون چیزی که به دلم خورده رو میمی -

 .تو رو که عزیزمی از خودم برونم

 :اشکین و سوالی نگاهش کردم. متاسف گفت

بچه کار بجایی  دونه که سقطشاید به خاطره حرف ناروایی که زدی، مصطفی آزرده شده. شاید اون هم می -

 .خور بودهنیست و واسه همین ازت دل

 با بهت و نا باوری نگاهش کردم، یعنی ممکنه؟

 :وار گفتمبلند زیر گریه زدم و زمزمه

 !نه -

 رفتم؟ کنارجا میعمه سعی داشت من رو با درآغوش کشیدنم آروم کنه؛ ولی مگه میشد؟ یعنی باید باز به اون

 !آوات؟! صبح تا شب؟ وای نه

 !بابا! بابا! بابا

 .هاش رو از صورت گردش پاک کرد و من دوباره به بغل عمه پناه آوردماز بغل ندا بیرون اومدم، اون اشک

اد خودست روزگار شدم تا ببینم چی می دیشب به آوات پیام داده بودم که دنبالم بیاد و من آه! تسلیم قلم

 ام بنویسه؟واسه

م، هیچ جوابی نداد و تا به امروز که اآلن پشت در منتظرم بود. توی این ده، اش فرستادبعد پیامکی که واسه

 .جا بودم، خیلی کم با نادر و مخصوصاً نریمان رو به رو شده بودمدوازده روزی که این

هام رو پسرهاش ام فوت کرده بود، تنها مخاطبعمه از طرفم از نریمان و نادر خداحافظی کنید)چون شوهر عمه -

 .دادم( و اگه خبری هم از دایی شد بهم بگید، هرچند خودم هم باهاش در تماس میشمجلوه 

 .عمه لبخند تلخی زد

 .جا و اگه اون هم اذیتت کرد، کافیه به من بگیباشه جان عمه، تو هم هر وقت دلت خواست بیا این -

 :آهی کشیدم و سمت در رفتم. عمه گفت

ات کنم، چون اگه چشمم به اون خدازده بیوفته، کنترلم رو از دست رقهتونم بدتر از این نمیشرمنده که بیش -

 .میدم

پوزخند تلخی زدم و با بغض سر تکون دادم و از در بیرون شدم، ته دلم خالی شد. باز باید به اون عمارت 
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 !گشتمبرمی

 .ماشین رفتمرو بود و من اکراهاً با مکثی، سمت  به آوات داخل ماشینش بود و نگاهش مستقیم به رو

جایی هم که من چند روز دیرتر از مرگ مونده از خونواده مادریم و مجرد بود. از اوندایی کاظم! تنها عضو باقی

اش که وکیل بود، اجباراً به گرده و به خاطره شرایط شغلیپدرم باخبر شده بودم، دایی از خارج به ایران برمی

خارج برگشت و برای همین هم نشد با داییم مالقاتی بکنم؛ ولی تا  ای هم که دستش بود، زودی بهخاطره پرونده

متوجه شد که از من خبری شده از طریق عمه با من در تماس شد و بماند که چه قدر از شنیدن صدای گرمش 

داره و درعوض آرومم کنه و حاال قرار پشت گوشی زار زدم و دایی سعی داشت خشمش رو از آوات پنهون نگه

 اره به ایران برگرده. البته بعد تموم شدن پرونده دستش که معلوم نبود چند ماه زمان ببره؟بود، دوب

قدر توی فکر بودم، متوجه نشدم کی به عمارت رسیدیم؟ تا چشمم به در خورد، چنگی به دلم زده شد و من این

 .)آخی( ریز گفتم که نگاه نگران آوات رو خریدار شدم

رنگ این کشون سمت در مشکی رنگ عمارت رفتم، درست همشین پیاده شدم و آهبدون توجه کردن بهش، از ما

 !روزهام

آوات تندی سمتم اومد و در رو باز کرد و کنار کشید تا اول من وارد بشم. انگار از صدای باز شدن در، اهالی 

ه بودم و بدون هام رو توی هم کشیدترین مدت به حیاط هجوم آوردن؛ ولی من اخممتوجه شدن که در کوتاه

 .پرسی به قفسم پناه بردمهیچ سالم و احوال

 :خانوم اومد، آوات تندی گفت سرم صدای فرخنده از پشت

 .دایه اآلن نه -

جا با دیدن فضای تنگ و دیگه حرفی زده نشد و من باالخره به داخل اتاق رفتم. در رو که بستم، همون

وات بهم هجوم آوردن. سمت زمین سر خوردم و زار زدم، چرا های وحشی آآور، یادآوری خاطرات و شبخفقان

 خورد؟ یعنی بدتر از حال اآلنم هم شدنی بود؟تقدیر من چنین تلخ رقم می

ها تمومی ندارن؟ که بدتر هم وجود داره؟ حتی در که بدیدونستم از بازی سرنوشت و اینولی من چه می

 !ترین شرایطسخت

رو شده بودم، در اتاق باز شد و  زده، خیره دیوار رو بهتاج تخت تکیه زده بودم. ماتمروی تخت پاهام رو دراز و به 

 .از پسش سایه شوم آوات نمایان شد

 بار نشده بود؟زیر چشمی بهش نگاهی انداختم. دیدم سینی ناهار دستش هست و حالم این روزها زیادی اسف

 .ز من به دیوار تکیه زده، نشستسینی رو روی عسلی گذاشت و به خاطره حالم با فاصله ا

 دارم؟ خواست که من این پسر رو، وارث آوات رو نگهدستم رو روی شکمم گذاشتم و آه بابا می
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 خوای خواهان پذیرای فرزند قاتلت باشی؟وار دستم رو حرکت دادم، بابا مصطفی چرا مینوازش

 !مصطفی

اد تونست یی در عوض گرفتن بابام، شاید این پسر مینگاهی به شکمم انداختم و خدا به من پسر داده بود؛ ول

 .دارهبابام رو زنده نگه

 !بابا مصطفی

 !پسرم، مصطفی

لبخندی تلخ زدم و قطره اشکی از چشمم چکید. مصطفی مامان! ناگهان مهری عجیب به دلم سرازیر شد و حس 

 .هم دوباره سر ریز شد خاص مادرانه

نداشتم؛ ولی ممکن بود پسر مامان، مصطفی من گرسنه بوده باشه، پس با نگاهی به سینی غذا کردم، اشتهایی 

خوان بذارن؟ ام گذاشتم. برام مهم نبود که اسمش رو چی میمیلی سینی رو برداشتم و روی پاهای دراز شدهبی

 .برای من که مصطفی بود

. اولین لقمه که خوردم هیچ، کردم؛ اما محل)...( بهش ندادمسنگینی نگاه آوات روی خودم رو به خوبی حس می

بردم و به سختی لقمه رو دومی هم خوردم؛ ولی سومی بغضم ترکید و باگریه و اشک قاشق رو توی دهنم می

 .جوبیدممی

اش کم کشه؛ اما واسهدونستم داره عذاب میصدای پوف کالفه آوات به گوش رسید و زودی از اتاق خارج شد. می

 !طور حقبود و همین

تم دیگه دونسکه میاش رو دوباره به عسلی برگردوندم، از اینفقط تونستم نیمی از غذا رو بخورم و بقیه به سختی

کرد، انگار که بابا کنارم بوده گذاری مصطفی، آرومم میبابا کنارم هست، حس خوبی بهم دست داده بود و نام

 .باشه

کردم تا پسرم بدون پشتوانه پدری بزرگ میکردم، این زندگی ننگین رو تحمل به خاطره مصطفی تحمل می

 های باهم بودنتر به حمایت پدرونه نیاز داشت و من برای مصطفی تمام سختینشه. اون یک پسر بود و بیش

 .خریدمآوات رو به جون می

 ایهای به در خورد. حرفی نزدم و بعد کمی در باز شد و از پسش ترالن داخل اومد، تا دید که من بیدارم یکتقه

 .کرد خوابمخورد. البد خیال می

 .سالم -

 .سرم رو در جوابش تکونی دادم، متاسف نزدیکم اومد و روی تخت نشست

 .جا رسوندمتا فهمیدم اومدی، نتونستم طاقت بیارم و زودی خودم رو به این -



 

 

 
103 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر | آغوشم باش

 
 :ام گذاشت و گفتلبخند کج و تلخی زدم و هیچی نگفتم، دست روی شونه

 خوبی؟ -

 .نگاهش کردم، آهی کشید و سر به زیر انداختزده  غم

 :گرفته گفتم

 !مجبورم، )نگاهم کرد(مجبورم که خوب باشم -

 .هاش رو بوسیدای از اشک چشمنگاهش غم گرفت و حاله

بست و درآخر که دید حرفی برای خواست حرفی بزنه، باز دهن میمون ردوبدل نشد و ترالن تا میحرفی بین

 .ام رو فشرد و از اتاق خارج شدنهگفتن نیست، آروم شو

تا شب اهالی عمارت سری به من زدن و فقط آه و تاسف خوردن و زمانی که متوجه شدن من میلی برای 

 .تر خواهان خلوت کردن هستم، تنهام گذاشتنصحبتی ندارم و بیشهم

رکم کردن. در تمام مدتی که داخل میلی خوردم، تکه شامم رو با بیام آوردن و بعد اینشام رو ترالن و پژال واسه

 !اتاق پیشم بودن، هیچی نگفتن و فقط سکوت بود و سکوت

خوابیدم، چون بوش که به مشامم اش پیدا شد، پشت به اون میهای ده شب بود. آوات باالخره سر و کلهساعت

 !برسه، شبم تباهه

سید رتر به گوش میهاش واضحصدای نفستخت تکونی خورد و پتو کمی باال رفت. متوجه شدم دراز کشیده؛ اما 

 .که فهمیدم رو به من دراز کشیده و از سنگینی نگاهش، مور موری به بدنم چنگ زد

 .صدای غمگینش که گرفته بود، به گوش رسید

 !نیلو -

- ... 

 .بخیر آه! شب -

بد گفت، الخیر میب پوزخندی تلخ روی لبم نشست، بالفاصله هم بغض کردم. اولین باری بود که به من شب

 اش شده بود؛ ولی چه سود؟متوجه خطا و عدالت ناعادالنه

 ام؟ پدر مصطفی؟اشکم از چشمم جاری شد و آروم روی بالش چکید. حاال چه نفرینی بار آوات کنم؟ به پدر بچه

 !آوات برای من که شوهر خوبی نبود، الاقل امیدوار بودم بتونه پدر خوبی باشه

احساس و عادی پتو رو کنار شدم، دیدم آوات پتو رو روم باال کشید که خیلی بییدار میصبحی تازه داشتم ب

 .زدم، متوجه هوشیاریم شد

هم  هاش رو بهخیز شده به هم زل زده بودیم، نگاهش حرف داشت؛ ولی انگار ل*بمن دراز کشیده و آوات نیم
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 .کرددوخته بودن که کالمی بیان نمی

هام خواستم ومدن نداره، خودم رشته تماس چشمی رو پاره کردم و با تکیه به دستوقتی دیدم قصد کوتاه ا

اره ام اشکه فشاری بهم وارد بشه، دست جلوی دماغم گرفتم و با دست دیگهبشینم و آوات کنار رفت. قبل این

 .زدم که کنار بره و اون هم سریعاً از روی تخت پایین اومد

رسید، تر به مشامم میخوابید و بوی تنش عمیقها بدون لباس میآوات شب شده بود، چون حاال هوا کمی گرم

 هم زنه؟ دونم چرا؟ شاید چون ازش نفرت داشتم حاال روش ویار هم کرده بودم؟ یا کالً ذات آوات حال بهنمی

حموم  که چندی خیره نگاهم کرد، دست لباسی برداشت و از اتاق خارج شد، گویا قصد داشت بهآوات بعد این

 .بره

از تخت پایین اومدم و به حیاط رفتم. دست و صورتم رو با آب خنک شستم و کمی لبه حوض نشستم، به عکس 

 .های مواج چشم دوختمبازتاب شده خودم روی آب

قدر هم سرد همه الغر و پریشون؟! نمیگم از اول هم دختر سرزنده، شوخ و شادی بودم، نه؛ ولی تا به اینچرا این

 !حساس نبودم، نه نبودماو بی

زدن پیوسته و چند نفس عمیق کشیدن، خاموشش کردم، دیگه  خواست سرباز کنه رو با پلکبغضی که باز می

 .کردمباید عادت می

ه تونم بکه چی میشه؟ تا کی میسمت اتاق رفتم و روی تخت نشسته به موهام شونه زدم، توی فکر بودم. این

ای به این زندگی پا بذاره، دیگه ند سال؟ فقط از این مطمئن بودم که قرار نبود بچهام دووم بیارم؟ چخاطره بچه

 .مصطفی کافی بود

گرفت، داخل شد و نگاهش در اتاق باز شد و آوات درحالی که داشت با حوله کوچک سفید، نم موهاش رو می

شدم. خوب دار نمیهتر شدم. من دیگه بچمستقیم روی من فرود اومد. با دیدنش روی تصمیمم مصمم

خواستم الاقل این ذاره و من میقدر روی رفتار بچه اثر می دونستم فضای خونه و رابطه پدر، مادری چهمی

 .ها رو کنار بذارم، البته اگه آوات بذاره و حرصم نده که شک دارملجبازی

، مصطفی! زیر جنگ و خواستم که پسرمقرار نبود عاشقش بشم و بهش عشق بورزم؛ ولی این رو هم نمی

دعواهای پدرومادرش قد بکشه و حسرت زندگی آروم بقیه رو بخوره، همین که رابطه سرد ما رو ببینه کافی بود. 

 .تری بکشه و اون باید یکی میشد مثل پدربزرگشخواستم پسرم زجر بیشنمی

سرش خشک مونده بود و به طور دستش روی حوله هم همین متوجه شدم که خیلی وقتِ به آوات زل زدم و اون

تونستم باهاش کنار بیام؟ عشق نه! فقط کنار اومدن، با هم من خیره شده بود. نگاهم رو از روش برنداشتم، می

 .بودن، تحمل کردن
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 :کردم، در دل گفتمچنان که به آوات نگاه می دستی روی شکمم کشیدم و هم

 !ذارم مثل بابات بشینمی -

اش روی آینه ایستاد، هنوز باال تنه گاهم رو ازش گرفتم که به خودش اومد و رو بهچشمی نازک کردم، ن پشت

 .لخت بود

 :سرد گفتم

 ها بیدارن؟این مامان -

مکث کرد، متعجب سمتم سر چرخوند و با ناباوری نگاهم کرد. من اصالً به تحیرش توجهی نکردم، سخت بود، 

 !کردمام تحمل میی به خاطره بچهانزجار آفرین بود! برای من غیر ممکن بود؛ ول

 .بار باکمی اخم به حرف اومدمدوباره سرد گفتم؛ ولی این

 کنی؟به چی نگاه می -

 .پلک محکمی زد و ل*ب زد

 . ...آ... آره؛ آره بیدا... رن. )دوباره پلک محکمی زد تا شاید از خواب، مثالً بیدار بشه( اگه کاری داری بگو تا -

 .شدم تا سمت در برم، قطع کردمه از روی تخت بلند میزمان ک حرفش رو هم

 .شونخوام برم پیشمی -

ام به حالت چندشی توی هم تا وقتی که از اتاق خارج بشم، نگاه مبهوتش روی من بود. در رو که بستم، قیافه

 !کالم بشم! پسره نچسباومد باهاش همرفت و حتی عارم می

خان به  سالن باز بود و از همون دم در هم، میشد اهالی خونه رو دید. ارژنگهای خاکی باال رفتم و در از پله

ها هم به گوش کرد، صدای حرف زدن خانمکرد و تسبیحی نمادین! دستش بود و دونه میتلوزیون نگاه می

 .رسیدمی

 .هام رو از پا درآوردم و سالمی کردم که متوجهم شدنکفش

خانوم و جاریش با خواهرشوهرش یعنی الهام ها، فرخندهخان بود و از خانمارژنگداخل خونه از آقایون فقط 

 ...کردن و شاید همخانوم، مائده و قاصدک و بقیه معلوم نبود کجا بودن؟ شاید استراحت می

 :خانوم بالبخندی گفتفرخنده

 .سالم به روی نیلوفریت گل من بیا تو مادر بیا -

 :اختم که سرش رو در سکوت برام تکون داد و سپس باصدای زمختش گفتخان اندنگاهی به ارژنگنیم

 .یوبیاتو وه -

 :خانوم بالبخندی گفتها نشستم که خدیجههام رو بازبون خیس کردم و داخل رفتم، کنار خانومل*ب
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 .شهمائده دختر برو واسه نیلوفر صبحانه بیار، عروس گلم حتماً گرسنه -

 :ست بلند بشه گفتممائده لبخندی زد و تا خوا

 .نیازی نیست، گرسنه نیستم -

 .رنگ کردخانوم اخمی کمفرخنده

 .تر به خورد و خوراکت برسیوا مادر! اآلن تو دونفسِ شدی باید بیش -

 .مائده: آره عزیزم، من میرم برات صبحانه بیارم، تیکه استخونی دختر

 .آهی کشیدم و آروم ل*ب زدم

 .زحمت بکشی پس خودم میرم، نیازی نیست -

 .ام رو بخورماین حرف رو زدم و به آشپزخونه رفتم تا صبحونه

روم نشست، نگاهی سفره رو داخل آشپزخونه چیدم و تا نشستم آوات از چارچوب در داخل اومد و پررو پررو روبه

واسه  هتوجه به من آستین دستش رو کمی باال برد و سپس تکه نونی برداشت و از ظرف من کبهش کردم که بی

 .ای گرفت و کوفت کردخودم پنیر و... حاضر کرده بودم لقمه

 .چپی نثارش کردم؛ ولی اون حواسش پی من نبودبانفرت و حرصی شده چپ

 .زیرلب زمزمه کردم

 !پررو -

 .دردل دعا کردم

 . ...شی راحآخ چی میشه بپره تو گلوت خفه -

 .به سرخی کشیدهنوز حرفم تموم نشده بود که به سرفه افتاد و رنگش 

 .زده فقط نگاهش کردم که خودش مجبور شد پاشه و بره لیوان آبی بخورهمن که خشک

ها! لبخندی خواست شکوفه گیرهکنار سینک بود و پشت من سمتش بود، راست میگن که دعای زن حامله می

تی بخار دهنم سرد هام توی دهنم جلوی لبخندم رو گرفتم، خدایا ایول! نذاشلبم بشه که باجمع کردن ل*ب

 !بشه عملی کردی

د؛ کرصدای پوفش اومد، درست کنارم با کمی فاصله ایستاد و زیرچشمی حواسم بهش بود که داشت نگاهم می

ن رو تفاوتی مخوردم و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، وقتی بیام رو میسرد داشتم صبحانهولی من به ظاهر خون

پوفی از سرکالفگی کشید و تنهام گذاشت، به محض خروجش از آشپزخونه نسبت به خودش دید دوباره 

 .بعدی رو توی دهنم گذاشتم پوزخندی زدم و باآرامشی لبریز! لقمه

ها اضافه شدم، آوات انگار به باغ رفته بود و من حاال دوباره میل ها رو شستم و به جمع خانومبعد صبحانه ظرف



 

 

 
107 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر | آغوشم باش

 
دونستم در دوران دونستم با این کار تنها خودم رو عذاب میدم و خوب میمیزیادی داشتم که تنها باشم؛ ولی 

شک حاملگی احتمال افسردگی هست و حاال منی که سوژه هم برای مبتال شدن به این بیماری روانی داشتم بی

شدم و بس، پس به اجباری که خودم بناش کردم بین اون جمع ایستادم و در سکوت شنوای که افسرده می

 اش متوجهشون شدم، چندی بعد مادربزرگ از اتاقش خسته و تلوخوران بیرون اومد که از قیافه پف کردهالمهمک

 .کردهشدم تا اآلن خواب بوده و استراحت می

رویی پرسی کردم که به خودش اومد و باخوشای خورد و من به احترامش بلند شدم و سالم احوالبا دیدنم یکه

 .مون ملحق شدکه دست و صورتش رو شست به جمعنجوابم رو داد، بعد ای

 .ها به همراه ساالر خونه ناهار رو خوردیم و تمامناهار رو هم مثل همیشه آقایون نیومدن و ما خانوم

 ...کننده و مزخرف تموم شد. انگار به نفس کشیدن تبعید شده بودم، میون زندگان قدم زدن وروزم خیلی کسل

خواستم ه ترالن تا کمی حال و هوام بهتر بشه؛ ولی یک حسی مانعم میشد. فقط میچندبار خواستم برم خون

 .شدمتنگ میگرفت و دلآلود و خسته بودم، بغضم میدراز بکشم و به سقف خیره بشم. خواب

کردم. با صدای در اتاق تر زجرآور بود، شنا میروی تخت دراز کشیده بودم و توی افکار ماالخویی خودم که بیش

 .که باز و بسته شد، پلکم کمی پرید

 !تونستم با اطمینان بگم که خودشِ، آواتهایی نزدیک شد و میصدای قدم

باز خوابیده بودم. روی پیشونی سنگینی رو احساس کردم هام بسته و طاقچنان چشمتخت پایین رفت و من هم

 د؟ای نفس کشیدن یادم رفت، به چه جرئتی این کار رو کرکه برای لحظه

خیز شدم، دقیقاً رخ به رخ هم  تونستم حسش کنم و بوش که به مشامم خورد ، عقی زدم و به پهلو نیمبهتر می

 .بودیم

 .دوباره که عق زدم و کمی آب دهنم جاری شد، آوات به خودش اومد و سریعاً از من فاصله گرفت

یشد تا مدتی این نچسب رو از خودم دور زنان سعی داشتم خودم رو آروم کنم، خوبی این بچه این بود که منفس

 .دارم نگه

کرد، باز دوباره سرجاش اومد و جون به لبم میام تا زیر حلقم باال میاومد و محتوای معدهفشار به دلم می

دفعه دیدم دیگه برگشتی درکار نیست و راسته داره باال میاد؛ با سرعتی همچو نور از اتاق بیرون  گشت. یکبرمی

 ...زدم و

در به دیوار تکیه زده نشسته بود، نگاه کردم. صد بار بهش میگم نزدیکم نیا، حالیش  نا توان به آوات که دم

 !نیست

ام دارم. معدهکشیدم، خودم رو آروم نگههای عمیقی که میبا غیض روم رو ازش گرفتم و سعی کردم با نفس
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یک چیزی که حالم رو جا بیاره؛ ولی حرفی خواست، مثل ماست، دوق، سوخت و دلم یک چیز روشن میمی

هام رو با زبون خیس کردم. در اتاق باز بود تا بوش توی اتاق نپیچه و آوات سرش رو پایین نزدم و به جاش ل*ب

های دستش روی خم کرده بود، ژستش مثل همیشه بود. پاهاش از زانو خم شده و با فاصله از هم بود و آرنج

 .زانوهاش آویزون بود

 .سختی ل*ب زدم به

 .هم می... خوره! نیا... نیا نیا... نیا وقتی... می... بی...نی حالم ازت به -

 .چند تا نفس تند و صدادار کشیدم و سپس آب دهنم رو قورت دادم که مزه تلخی رو حس کردم

رو به دنیا بیارم... منزجر...  اتمی... دونم حالیت نیست؛ ولی... و... ولی الاقل چند ماه صبر... کن تا... تا این تحفه -

 .ای آوات! سمتم... نیا، نزدی... کم نشوکنن... ده

 .سرش رو با غم باال آورد و نگاهم کرد. روم رو ازش گرفتم، آهی کشید و از اتاق خارج شد

 !طوری بگذره؟ یا من ازش فراریم، یا اون؛ ولی تا کی؟ آه خدا آههه! مثالً این زندگیِ؟ قراره تا کی این

شب به خاطره حال خرابی که هنوز داشتم، برای شام باال نرفتم که فرخنده خانوم پیشم اومد و وقتی بهش 

مس کردن از اتاق خارج شد؛ ولی امان از وقتی  خوام بخوابم و طور خاصیم نیست، با کمی مسگفتم، فقط می

بود و برای منی که معموالً تا یازده،  جا دیگه خاموش باشهای نه و ده شب اینخواستیم بخوابیم! ساعتکه می

 .دوازده شب بیدار بودم، کمی سخت بود؛ اما تا حدودی هم عادت کرده بودم

لحظه هم با یک حرکت لباسش رو از تن  کردم تا بخوابم. آوات داخل اومد و همونداشتم بالشم رو مرتب می

 :وی دهنم نگه داشته بودم، زودی گفتمچنان که با اخم دستم رو جلکند و تا خواست در رو ببنده، هم

 .نبند، نبند -

 :جا خورد و سوالی نگاهم کرد. گفتم

گیرم؟ باز لباس هم تنت نداری که فهمی وقتی بهت میگم حالت تهوع میلباست رو هم تنت کن،)حرصی( نمی -

 !ذاره و نه پسرشخوای عذابم بدی؟ اوف! نه پدره راحتم میبدتر بوت بهم برسه؟ می

 .ت پوفی از حرص کشید و غر زدآوا

 تا کی؟ تا کی خانوم قراره به این ساز، ما رو بچرخونن؟ -

 :گستاخ گفتم

 !کار رو بکنی. حاال هم بکش آقاکسی اجبارت نکرد، این -

اش رو به دفعه به موهاش چنگی زد و دست دیگه های بینیش گشاد شدن و فک منقبض کرد، یکاز حرص پره

 .چنان داخل انبوه موهاش بودهلو چرخید، سرش مایل به باال بود و دستش همکمر زد و کمی به پ
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ترین جای تخت کشوندم و کز کردم، آوات به با کالفگی رکابیش رو به تن زد و نزدیکم اومد. خودم رو در گوشه

دراز ای رفت و بالش رو باحرص چنگ زد و روی زمین پرت کرد، خیلی زود روی زمین غره این واکنشم چشم

 .کشید و پشت به من به پهلو چرخید و مثالً خوابید

هم دفعگی ب باز بود، دمای اتاق کمی سرد شده بود و با لرزی که یکچشمی نازک کردم. چون در اتاق نیمه پشت

 !دست داده بود؛ زیر پتو چپیدم. فدای سرم که آوات ممکن بود از سرما قندیل ببنده

هام پتو از روم کنار رفته و من کز کرده بودم، فضای اتاق به خاطره لگد پرونیاز سرما بیدار شدم و دیدم که 

دم نگاهی به آوات کر زیادی خنک بود. با اکراه از تخت پایین اومدم و سمت در رفتم تا ببندمش، در این بین نیم

سینه زده  هاش بههام نشست. از سرما به خودش پیچیده بود و دستو از دیدن حالش پوزخندی روی ل*ب

ای باال انداختم و سمت در رفتم. اتاق تاریک بود و متاسفانه بودن و پاهاش سمت شکمش جمع شده بود، شونه

 .دار رو که روی دستگیره در خیمه زده بود رو ندیدممن حشره چندشی به اسم سوسک بال

ت رو زیر دستم حس کردم دفعه جسمی سخ آلود روی دستگیره گذاشتم تا در رو ببندم که یکدستم رو خواب

لحظه یک چیزی سمتم  داد، سریع دستم رو کنار زدم. همونخورد و کف دستم رو قلقلک میکه داشت وول می

اش جیغی خفیف کشیدم و شروع کردم پرید و من اصابتش با صورتم رو که حس کردم، هینی کشیدم و به دنباله

 .ته بودبه تکون خوردن و بدنم از مور مور، روی ویبره رف

های آوات گرد شده از شلوغی سر و صدام آوات با هینی از خواب پرید. من با سرعت سمت تخت رفتم که چشم

جایی هم که آوات پایین تخت خوابیده بود، وقتی خواستم روی تخت بپرم، پام روی من رو نظارت کرد و از اون

و توجه به اون زیر پتاً بلند گفت و من بیپاش رفت و کمی گوشت پاش زیر پام کشیده شد. آوات )آخ(ی نسبت

 .چپیدم

اش گذاشت و با اخمی که از زدم. آوات دست روی همون پای ضرب دیدهتپید و نفس نفس می،گوم میقلبم گوم

 :لرزیدم گفتدرد بود، نشست. رو به من که زیر پتو می

 چت شده نصف شبی؟ -

دونستم اصالً اون سوسکه کشیدم و حاال هم که نمیت میکردم روی صورتمِ و مدام به صورتم دسهنوز حس می

 :ترسیدم و با لرز گفتمتر میبدریخت! کجا رفته؟ بیش

 .بی... بیا باال، بیا باال -

 :متعجب ابروهاش باال رفت و گفت

 چی؟ -

 !جا بخواب... آی مامان! چه چندش بود! ووییوویی! می... میگم بیا این -
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 :م. آوات ترسیده روی تخت نشست و گفتو دوباره لرزی مشهود کرد

 نیلو خوبی؟ -

خاروندم تا کردم و مدام زیر پتو کف دستم رو میچون توی شوک عصبی بودم، خدا رو شکر بوش رو حس نمی

 .اثر لمس اون حشره از بین بره، وسواسی شده بودم

قدر با وارد شدن شوک ود، اینهای بدنم من رو حساس کرده بدونم چرا؟ شاید چون حامله بودم و هورموننمی

 ای داشت؟لرزیدم و ضعف کرده بودم؟ یا دلیل دیگهعصبی که ترس بود، می

 .حشره دووم بیارهجا روستاست و روستا هم محاله بیبه کل یادم رفته بود که این

طور بهش دست  گیره. وای چهلرز بدنم خیلی زیاد بود و واقعاً بد ترسیده بودم، تصورش هم حتی مور مورم می

 !زدم؟ اوه وقتی روی صورتم پرید

 :هام رو با این فکرها محکم روی هم بستم و تند گفتمچشم

 !ترسم! حالم... حالم خو... خوب نیستآوات می -

 :آوات آشفته نگاهم کرد و پوست ل*ب زیرنش رو جویید و گفت

 برم دایه رو بیدار کنم؟ -

دونستم شون شده بود رو میکالم و ورد زبون شون تکهتی که واسهجا بودم، تا حدی کلماچون چند وقتی این

 زدن ورفت و به کردی حرف میشون درمیهاشون گاهی اوقات از زیر زبونچه معنی میدن، البته که فقط بعضی

 صلتر بودن به فارس اای که از سن پژال کوچکهایی که توی کردستان نبودن، مثل ترالن و دیالن و بقیهبعضی

جا اومدن و پس به این دلیل های آوات یادمه که گفت از زمانی که بچه بوده اینزدن. خوب حرفحرف می

 گفت، منظورشجا پا به دنیا گذاشتن، حاال که آوات دایه میها اینتونست باشه که از ترالن به بعد همه بچهمی

 د؟چاره بوراه کردن اون زن بی مامان بود و اآلن نیازی به زا به

خواستم که مزاحم خواب کسی بشم و باید اعتراف کنم، اآلن حس امنیت مردونه نیاز داشتم و درحال حاضر نمی

 :تنها مرد محرم و نزدیک به من آوات بود. برای همین اکراهاً گفتم

 .نیازی نیست، فقط بیا این... جا ب... خواب -

ها به من زل زده؟ کنه؟ چرا مثل وزغدرک نمی های آوات گرد شد و من در عوض چشم بستم، خدایا چراچشم

 خرابیم چیه؟دونه دلیل حالپوف! اصالً اون که نمی

خوابیدم دیگه. تا چشم باز کردم که بگم به کمکت نیازی نیست، خیال بشم و فوقش تا صبح نمیخواستم بی

 هام تند وومد که دوباره نفستخت پایین رفت و آوات کنارم دراز کشید. آروم نفس کشیدم؛ ولی زوری به دلم ا

 :منقطع شد، هنوز هم کمی لرز داشتم. آوات گفت
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 !لرزی؟ هان؟ نیلوقدر مینیلو چرا داری این -

 .رو بودم و هیچ جواب آوات رو ندادم پتو رو تا زیر گردنم چنگ زده بودم، خیره به رو به

 .آروم بهم سیلی زد تا به خودم اومدم

 .چشم از من برنداشت و ل*ب زد هم سمتش نگاه کردم، اون

 خوبی؟ -

هاش رو بست و آهی هاش رو توی دهنش برد و متفکر نگاهم کرد. چشمباز هم در سکوت نگاهش کردم، ل*ب

 .کشید؛ ولی با کاری که کرد شوکه شدم

از بیاد که بها منتظر بودم پتو فرود آوات دراز کشید و پتو رو کنار زد تا خودش هم زیر پتو بیاد و من مثل جوجه

 ...بهش چنگ بزنم؛ اما ناگهان

 .خواستم به عقب بخزم؛ اما آوات مانع شد، عصبی غریدم

 کنی؟ولم کن! به چه جرئتی این کار رو می -

 .هیش! قرار نیست کاری بکنم، فقط بخواب -

 .تونم بخوابم ولم کن بابا! اصالً نخواستیمت برونمی -

 .فایده بودما بیجوابی بهم نداد. دوباره هلش دادم؛ ا

ام رو بهم خوب تونست اون آرامش از دست رفته لرزیدم و شاید باید اعتراف کنم که آوات خیلیدیگه نمی

 .هام روی هم افتاد و به خواب رفتمبرگردونه. برخالف حرفی که زدم، زودی چشم

ی آوات شل شدن. من... م... هاچشم که باز کردم، از دیدن صحنه رو به روم هینی کشیدم و کنار رفتم که دست

 !من دیشب... آوات! اوه نه

هام آتیش گرفت، متوجه شدم سرخ شدم و از خودم بابت این همه ام کرد و گونهزده خیرگی نگاه آوات خجالت

ضعفم بدم اومد. مگه دیشب چه اتفاقی افتاده بود که بهش پناه بردم؛ ولی با فکر لمس اون حشره دوباره مور 

 .ست داد که تکون ریزی خوردمموری بهم د

ام گرفتم تا بوش رو حس آوات از روی تخت بلند شد. تا بوش بهم رسید، ترسیده دست جلوی دهنم و بینی

 .نکنم. آوات خیره به من، به تاج تخت تکیه زد و پوزخندی از واکنشم زد

 .برو -

 .رفتام تا زیر حلقم باال اومد و باز به پایین حرکتی نکرد، محتوای معده

 !... گم بروآوات می -

 :پای راستش رو از زانو خم کرد و دستش رو روی زانو گذاشت، با آرامش گفت
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 حالت بد میشه؟ -

 !اهلل دونست؟ ال الهپرسیدن داشت؟ یعنی نمی

 :وقتی نگاه گنگم رو دید، دوباره پوزخندی زد و سرش رو به سرم نزدیک کرد. گفت

 هوع بهت دست میده؟دیشب که خوب خوابیدی، حاال ت -

هام رو بوسید و آوات عصبی خورد، حالم رو بدتر کرد و عقی محکم زدم. اشک، چشمنفسش که به صورتم می

 .صداش رو باال داد

 !کشییعنی واقعاً الزمه این همه نقش بازی کنی؟ بدبخت من هیچ، خودت سختی می -

 .تر غریدآروم

 !خورمرت رو نمیقدر زور نزن. چون دیگه گول رفتاپس این -

ها نقش نیست؟ از فشاری که بهم وارد شده کشیدم، واقعاً متوجه نمیشد که اینهای صدادار و منقطع مینفس

 :بود، قطره اشکی از چشمم چکید و به سختی گفتم

 !هم مثل... خو... دت، )عق( آه! کشتین من رو تقصیر من چیه؟... پ... پسرت -

 کشم؟ز اتاق بیرون شدم. اون که حالیش نمیشد، من چی میاز تخت پایین اومدم و سریع ا

چاره اهالی این عمارت که مجبور هام خارج شد و بیدفعه باد گلوم همراه عق چند باری عق زدم که ناگهان یک

گفت، سزاشون هست و حاال هم زن رو تحمل کنن؛ ولی ندایی از درونم می بودن این صداهای حال به

ها گفت تقصیر اونای مید بدترش رو هم بکشن، باید مثل من زجر بکشن و باز ندایی دیگهشون، بایجوننوش

 .اش آوات مقصره و اون باید تاوان پس بدهچیه؟ همه

 .هاش توی هم بود و البد هنوز هم شک داشت، ل*ب زدمباصدای آوات اشکین نگاهش کردم. اخم

ک وا... رد می... شه، بوت رو حس نمی... کن...م! حاال هم... دور شو دونم چرا؛ اما... اما وق... تی که بهم شونمی -

 .آوا... ت! خواهش می... کنم! دور... شو

هاش مشت شدن. سریع پشت به من کرد و سمت اتاق پا تند کرد، یا خدا پس کی قراره این حالت تهوع دست

 خیالم بشه؟بی

ای عمارت رو در عمارت رفت و بدون خورن صبحانههای بیرونیش سمت چندی دیگه موندم که آوات با لباس

 !ترک کرد. هر چند که اصالً برام مهم نبود که گرسنه میشه یا نه؟ هیچ

تلوخوران به اتاق برگشتم و چون در باز بود، خدا رو شکر بویی از آوات جا نمونده بود، خودم رو روی تخت 

حشره از زیر بالش و پتو دوباره روم بپره! محکم  کردم اونحال چشم چرخوندم. هر آن حس میانداختم و بی

 ...هام رو روی هم بستم وپلک
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های آخر راه رفتن و حرکت تر میشد. طوری که حاال توی ماهگذشت و وزن بچه رفته، رفته بیشها می ماه

ی کنم تا زایمان روای رو هر روز پیادهام سخت شده بود؛ ولی به خاطره گفته دکتر، مجبور بودم چند دقیقهواسه

 .تری داشته باشمآسون

رابطه با آوات بهتر که نه؛ ولی قابل تحمل شده بود. یک جورهایی هر دومون منتظر به دنیا اومدن مصطفی بودیم 

 .مون بدیمتا رنگ و رویی جدید به این زندگی سرد و یخی

ا خواستم وقتی بچه رو به دنیو می هنوز برای مصطفی اسم انتخاب نکرده بودن؛ ولی من تصمیمم رو گرفته بودم

کرد؛ اما روزها زیادی اذیتم میآوردم، بهشون بگم اسمش چیه! حتی اگه قبول هم نکردن، من پسرم رو که این

 .کردمتر شده بود، مصطفی خطاب میمهرم بهش بیش

 .شدمکردم و آروم میهایی که تنها بودم با مصطفی درد دل میوقت

آورد. حاال برد و میاومد و فقط من رو میسه باری خونه عمه رفتم؛ ولی آوات همراهم نمی توی این چند ماه دو،

ات میام. آخه هنوز کار موکلش تموم گفت برای زایمان بچهدایی کاظم بود که هنوزه به ایران برنگشته بود و می

کردم، چون قراری نمیایل بینشده بود و با این حال من با دایی از طریق تلفنی تماس داشتم. دیگه مثل او

گرفتم، جان فدایی رو، مگه ام! پس اول باید قوی بودن رو یاد میخواستم مادر بشم، مادری برای مصطفیمی

 همه مادرها فداکار نبودن؟

آرگین دوباره به روستا اومد و نگاهش برای من خیلی با تواضع بود و به خاطره برگشت گل پسرشون، ترتیب یک 

تونستم تا دقایقی مسافتی رو قدم بزنم، هر چند سخت ادن که واسه من هم خیلی خوب میشد. میگردش رو د

 .افتادم؛ ولی در کل الزم بودبود و زودی به نفس زدن می

فرزانه، خاله آوات بود و دو بچه داشت به اسم علی و سارا، علی همون پسری بود که در دزدیده شدن من نقش 

شون رو دیدم، نگاه افتاد. وقتی برای اولین بار جمع خونوادگیداداش از زبونش نمیداشت و کالم داداش، 

اش بوده، حتی مردهای اش زیاد باهام حرف نمیزد و حتماً از شرم کار خواهرزادهشون متاسف بود و خالههمه

زار ی مرد بود، بیشدن. هرچند واسه من خوب بود! آخه یک جورهایی از هرچکالم نمیعمارت هم زیاد با من هم

صحبت نمیشن؛ اما چه فایده؟ وقتی کسی که شونِ که با من همدونستم که از خجالتشده بودم؛ ولی در کل می

 خوابه و اصالً به خیالش هم نیست؟گیره میباید خجالت بکشه، پررو، پررو کنارم می

چشمم به علی افتاد، اون سرپایین پرسی کردم. وقتی اش خیلی رسمی و سرد سالم و احوالبا خونواده خاله

سالمم کرد، با غیض نگاهش کردم؛ اما چون جواب سالم واجب بود، تنها به اکراه سرتکون دادم و از کنارش گذر 

اش بود. چه شدهاش و تمامی اهل عمارت و دختران عروسکردم. حاال گردشی که قرار بود بریم، با خونواده خاله

 !جمعیتی میشد
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 گرها نکردم و فقط نظارهها، من هیچ کمکی به خانومن وسایل و بار کردن توی سایپا و ماشینبرای جمع کرد

دادن و در هر حال همچین میلی هم برای کمک ای به من نمیبودم. هر چند که خودشون هم چنین اجازه

 .کردن نداشتم

سیدیم که تجمع آبی که معکوس هامون شدیم و روستا رو دور زدیم، به یک محوطه خیلی سرسبز رسوار ماشین

 .دادها نمایان شده بود، رنگ چشمه رو به حالت سبز رنگ نمایش میها روی آبها و دار و درختچمن

خوبی در جریان بود و من که برای اولین بار به این قسمت روستا اومده بودم، با تحیر و ذوق چشم  هوای خیلی

 .چرخوندممی

جا دوره کرده ها اونجوش افتادن. سمت چشمه که بچه و کردن و افراد دوباره به جنب ها زیرانداز و... پهنخانوم

 .زنی راه انداخته بودن، رفتم بودن و مسابقه سنگ

من و ها بود که از چمانندی نزدیک واقعاً جای با صفایی بود و نیلوفر پژمرده من رو تونست سرحال بیاره. یک تپه

و باالش چند درخت قرار داشت. ه**و**س کردم که به اون باال برم، شاید میشد بوته سبز پوشیده شده بود 

 .تر دیدمنظره رو جالب

 .سمت تپه رفتم، صدای پژال اومد

 .ها، فشار نیاری به خودتدختر حواست به خودت باشه -

ره رفتم. از دیدن منظ که برگردم دستم رو باال آوردم که یعنی )باشه( و به هر سختی که بود، از تپه باالاینبی

 .هام نشستروم، لبخندی روی ل*ب سرسبز رو به

ریخت و من با لذت دستم رو به درختی تکیه دادم هاش به چشمه میطرف تپه جویباری قرار داشت که آب اون

به شون رو هم جاها نیومده بودیم؟ یعنی گردش قبلیکردم. چرا توی این چند ماه به اینو به اطراف نگاه می

که با آوات شدم، به جای اینجا اومده بودن؟ افسوس خوردم و کاش سری قبل هم باهاشون همراه میاین

 .بگذرونم

 !ای نداشت. اآلن درستش این بود که فقط لذت ببرم و لذتآهی کشیدم، حسرت خوردن فایده

ر خودم حس کردم، سر قدر سر پا کنار درخت و خیره به اطراف بودم که حضور کسی رو کنا دونم چهنمی

 .چرخوندم، آوات رو دیدم

 .وقتی توجه من رو دید، سمتم چشم دوخت و لبخندی محو زد

 جا خوشت اومده؟از این -

نگاهم رو ازش گرفتم و سرتکون دادم، نه لبخندی زدم و نه اخمی نشون صورتم کردم. خیلی وقت بود آوات رو 

 .اجباریم پذیرفته بودم خونهبه عنوان هم
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هایی گرد شده بهش نگاه کردم. با ای آهش اومد. من رو چرخوند و رخ به رخ باهام شد، متعجب با چشمصد

 :قیافه غمگینی گفت

 !خوای تمومش کنی؟نمی -

- ... 

 .نیلو بسه، هوم؟ بیا از نو شروع کنیم -

وردم و دستش رو که روحی بیرون اومد و احساس گرفت، رنگ خشم و نفرت گرفت! دستم رو باال آام از بیقیافه

 :ام بود رو پس زدم. گفتمروی شونه

 !همین که باهاتم خیلیه -

ام نگاه کرد، دستش رو دراز کرد. شکمم منقبض شد و بچه چند بار پلک زد و نفسی بازدم داد. به شکم برآمده

 :های ریز، خیره به شکمم گفتکمی تکون خورد، اون با لبخندی از حس کردن این تکون

 .طره این بچه القل)نگاهم کرد( بیا گذشته رو بریزیم دوربه خا -

 .هام لرزون و تند شدن. دستش رو با ضرب پس زدماز خشم، نفس

من به خاطره این بچه، بودن باهات رو تحمل کردم آقا! اگه منظورت از دور ریختن و فراموش کردن،  -

آلود و باغیض( مرگش رو، )قطره ت بابام! )بغضوق ست! )سرم رو نزدیک سرش بردم( باید بگم که من هیچگذشته

 . ...بخشمت! به خاطره مصطفکنم و نه میاشکی چکید( ظلمی که کردی رو نه فراموش می

 :حرفم رو بریدم و چشم بسته نفس عمیقی کشیدم، سپس خیره بهش گفتم

 به این موضوع راجعترین کار رو متحمل شدم و)مکثی کردم( دیگه تحمل کردنت سخته، پس بدون که سخت -

 !ام نساختی آواتحرف نزن که گذشته جالبی واسه

رفتم غر زمان که سمت پایین و پیش بقیه میاش عبور کردم، همزدهچنین غمهای مبهوت و هماز کنار چشم

 .زدم

 !اش باید زهرم کنهوقت نذاره آروم باشم. همه قسم خورده هیچ -

قدر که بقیه کردن، نشستم. ایناشتن ناهار رو توی فضای باز درست میها که دبا حرص و عبوس کنار خانوم

 .ام نشدنمشغول بودن، هیچ متوجه

اش رو در این فاصله زدهکنه و حتی نگاه غمبا چشم سمت تپه نگاه کردم. دیدم آوات از اون باال داره نگاهم می

فوت کردم. به پیازها که توسط شهین خالل چشمی نازک کردم و با حرص نفسم رو  تونستم ببینم، پشتهم می

 .شدن، چشم دوختممی
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تا بعد از ظهر موندیم، بعد هرکس سمت خونه و لونه خودش رفت. هیچی از طبیعت و حال و هواش حالیم نشد 

 !اش رو کوفتم کردو آوات همه

آوات که عبوس داشت رو پوش رو از تنم درآوردم و روی تاج تخت انداختم، با احتیاط روی تخت نشستم و به 

 .کرد، نگاه کردمداد رو عوض میهاش رو که بوی آتیش میلباس

 .خوام برممی -

 .مسکوت نگاهم کرد، سرد ادامه دادم

 .ام باشمام رو خونه عمهخوام روزهای زاچیجا به دنیا بیارم، میام رو اینخوام بچهنمی -

 .تر توی هم رفت و غریدهاش بیشاخم

ات هوا باشه؛ ولی منی که شوهرتم کنارت جا صدای آه و نالهری ور دل دو پسر نامحرم آره؟ اونآهان! که ب -

 .نباشم. هوم؟ هیچ از این خبرها نیست

 .پوزخندی زدم

هرچی باشه، نریمان و نادر مردونگی رو خوب یاد گرفتن جناب مثالً شوهر! هه! درضمن من به اجازه تو نیازی  -

 تم، یادت که نرفته؟ندارم، دیگه اسیرت نیس

 .فک منقبض کرد

 !نیلو -

 .کردم و توپیدم اخم

 !ام باشم و تو هم حق نداری مانعم بشی آواتخوام کنار عمههمین که گفتم، می -

 :هاش رو محکم به روی هم بست، چندی بعد آروم گفتدندون روی هم سابید و چشم

 .باشه -

 !ابروهام کمی باال رفت، چه زود کوتاه اومد

ب سر سفره نظرم رو خیلی رسا بیان کردم، اهالی جا خوردن؛ ولی حرفی نزدن و مادربزرگ موافقتش رو اعالم ش

 ...بارید؛ اماشون میکرد. هر چند که نارضایتی از چهره

 .صبحی خیلی زود بعد خوردن صبحانه، از اهالی خداحافظی سردی کردم و همراه آوات سوار ماشین شدیم

چنان از ط رو هم روشن نکردیم و در سکوت، چند ساعتی رو کنار هم گذروندیم. آوات همدر طول راه حتی ضب

خوره؛ ولی فدای سرم! هیچ برام ارزشی دونستم که دلگفت و من میای شاید میدیروز اخمو و به زور چند کلمه

 .نداشت که حاال نگرانش هم باشم
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 :پارک کرد. مسکوت خواستم دستگیره رو بکشم، گفتای جلوی در خونه عمه روی ترمز زد و ماشین رو گوشه

 !نیلو -

 .اش کردم و از ماشین پیاده شدمبا مکثی سمتش چرخیدم، فقط نگاهم کرد و حرفی نزد، پوزخندی حواله

 کنه؟کار میحتی واسه یک لحظه هم به عقب برنگشتم که ببینم چی

دیدن و خب حق د، تصویری بود و من رو میمستقیم سمت در رفتم و زنگ رو فشردم. صدای ندا متعجب اوم

 ...داشت که تعجب کنه، آخه من هیچ خبری بهشون نداده بودم که میام، اون هم واسه روزهای بعد زایمان و

در با صدای تیکی باز شد و من داخل رفتم. در رو بستم و پشت در ،گوش تیز کردم. کمی بعد صدای ماشین 

 .اومد، متوجه شدم راه افتاد

بیرون اومد و من چمدونم رو کشون کشون دنبال خودم کشیدم و درجواب نگاه متعجب و سوالی ندا،  ندا

 :لبخندی محو زدم و گفتم

 سالم! عمه نیست؟ -

 .سرش رو تکون خفیفی داد و لبخندی زد

 .مون، بیا تو، بیا توسالم! نه، خونه شهناز خانوم همسایه -

 .ها باال رفتممن گرفت و من از پله خورد، ندا چمدون رو ازچون چند پله می

چمدون رو داخل اتاق گذاشت و من توی مسیر راه اتاق ماجرای اومدنم رو به ندا گفتم. با ذوق مستقبلم شد و 

 .که قرار بود دوباره مزاحم نریمان و نادر بشمفقط من از یک بابت معذب بودم، این

 ه قرار بود مثالً اون آقای من بشه؛ ولی چی شد؟صحبت بشم رو نداشتم، آخکه با نریمان همروی این

حال شد. من تا شب منتظر پرسی کردم و اون هم از تصمیمی که گرفته بودم، خوش عمه اومد و باهاش احوال

 .پرسی کنم و از خیر سالم کردن خالص بشمام هم احوالهای گرامیموندم که با پسر عمه

خواستم تنها باشم، اب و بال محسوب میشد. مثال منی که فقط میها واقعاً سالم کردن خودش عذگاهی وقت

ها از شعورشون هم که شده، زیاد به بدون هیچ فرد مذکری و حاال باید با نریمان و نادر بگذرونم. هر چند که اون

 !شون شدمکه باز وبال گردناومدن و من از همین بابت حس بدی داشتم، اینخونه نمی

داد. همراه عمه یا ندا ها درد کمر یا زیرشکمم من رو آزار میشدم و گاهی وقتنزدیک می به روزهای زایمانم

رسیدی رفتم و چون خونه عمه توی مکان خوب شهر بود، خیلی زود به پاساژها و... میروی میها به پیادهصبحی

 .کردمها یا عروسک و... نظاره میهام لباسرویها، موقع پیادهو من از پشت ویترین

خالی معموالً به بیرون  جایی هم که دسته**و**س خرید چند دست لباس برای مصطفی کردم؛ اما از اون
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ها از چند ماه پیش به فکر سیسمونی بچه بودن و اآلن این شدم و خونواده آواتخیال خرید میرفتم، بیمی

 .مصطفی من سرویسش کامل بود

اش نتونست باهام همراه بشه، تصمیم گرفتم به تنهایی ه خاطره سردردییک روز ندا که دانشگاه داشت و عمه ب

 .های هفت و هشت بودبیرون برم و هنوز سر صبح و ساعت

 !تنگ آب و هوای روستا شده بودم، پاک و نابدلم هوای سرسبزی و طراوت رو خواست، یک جورهایی دل

رسیدم، از جرعه پولی که همراهم بود کرایه رو  ترین پارک حرکت کردم. وقتیتاکسی کرایه کردم و به نزدیک

 .روی پارک قدم برداشتمحساب کردم و سمت پیاده

ها پارک زیادی شلوغ نبود؛ ولی تک و توکی آدم پیدا میشد و باید بگم که مردم روستا خیلی نسبت به شهری

 .پا میشدتر بودن. طوری که هنوز هوا سپیده نزده، جیر و جور مردم به سحرخیزتر و کاری

 ...کردم حرصی شدم، با کالفگی سرم رو باال آوردم که ناگهانکه باز داشتم قیاس میسرم پایین بود و از این

با لمس تیزی روی شکمم، نفسم گرفت و با بهت و حیرت! به مردی هیکلی که رو پوش خاکی رنگی تنش بود 

 .نگاه کردم، از پشت صدای مردی اومد

 .ماشین شوسر و صدا سوار بی -

 ها دیگه کی بودن؟زیر دلم حسابی درد گرفته بود و وحشت کرده بودم، این

 ش... شماها... کی... کی هستید؟ -

ام بودم. مرد رو هام توی هم رفت و فقط نگران بچهتر فشرد که اخمروم بود، تیزی چاقو رو بیش مردی که رو به

 .رویی به حرف اومد به

 .سر و صدا سوارشویاگه جونت عزیزه، پس ب -

و جوش افتاده بود و  ام که به خاطره ترس مادرش به جنبچارهجون خودم هیچ؛ اما مصطفی عزیز بود. بچه بی

 سری دونستم که اذیت شده. به خاطره ترس و وحشتی که داشتم، به ناچار سمت ماشین رفتم و مرد پشتمی

 .کردبازوم رو چنگ زد و با ضرب من رو داخل ماشین پرت 

 

یک ماشین نارنجی رنگ قدیمی بود که داخلش مردی دیگه به همراه راننده، حضور داشت. اون دو نفر هم سریع 

 :داخل پریدن و راننده با تیکافی ماشین رو راه انداخت. با جیغ گفتم

 برین؟ اصالً شماها کی هستین؟ هان؟من رو کجا می -

 .ودن، غریدهایی که کنارم در دو طرف نشسته بیکی از اون

 .ساکت شو! تا صدات رو نبریدم -
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 :با مشت به جون بازوش افتادم و گفتم

 جرئت نداری! کی هستین شماها؟ بهتون میگم کی هستین؟ -

هاش رو سپر صورتش کرده بود، تا از بهت رفتارم خارج شد، عصبی سیلی محکم به من زد که مردی که دست

 .طرفیم داد زد سوخت! رو به مرد اونقدر میاین ام انگار زغال روش گذاشته بودن کهگونه

 !رو خاموشش کن این فتنه -

ای رو روی دماغم گذاشت. به تقال افتادم؛ ولی تا نفس کم آوردم لحظه پارچه با وحشت به مردِ نگاه کردم. همون

 ...هام سیاهی رفت وو خواستم تنفسی انجام بدم، چشم

با )هین(ی چشم باز کردم و نفس نفس زدم. اولین چیزی که به چشمم  با آب سردی که صورتم رو خیس کرد،

هام توی هم رفت، لبم رو های کاه بودن. من با وحشت نشستم که زیر دلم دردی فجیح گرفت و اخمخورد، بسته

 .گاز گرفتم

چند مرد زنان و هراسون نگاهم رو به باال کشوندم و با دیدن روم چند جفت کفش مردونه بود، نفس رو به

 .هام سریع از جا بلند شدم)هین(ی کشیدم و با تکیه به دست

اشت و ها بود به تن دتر شبیه رو پوش چوپونیک پیرمرد زوار در رفته که به عصاش تکیه زده بود، کتی که بیش

ی رو گتر بودن با شلوار کردی که نقشش این روزها لقب پلنشلوار کردی به پاش بود. دو نفر دیگه هم که جوون

 .آستین تنشون بود، همراه اسلحه شکاری ایستاده بودنهای نیمبهش داده بودن و لباس

 خواین؟شما... ها از... از جون م... م... من چی... چی می -

 :پیرمرد پوزخندی زد و گفت

 !پس زن آوات تویی؟ هوم -

 :و سرش رو ریز به تایید تکون داد. با گریه گفتم

. من )به خاطر درد زیر شکمم که ناگهان تیرک کشید، دو خم شدم و دست زیر گردی شکمم آقا بذار برم! من.. -

 !ام، بذار ب... رم! آخ! آهبردم(آخ! آقا... بچ...بچه

 .درد زیادی شده بود و پیرمرد بلند زیر خنده زد، ناگهان عصبی داد کشید

ام رو خشک کرد، تمام اوالدش رو ازش شههات خام کنی دختر جون! ارژنگ ریتونی با این حرفستار رو نمی -

 !گیرممی

کرد. دو دستی به شکمم چسبیدم و جیغ تر ترسیدم و شکمم منقبض شده، درد میاز صدای دادش بیش

 ...کشیدم؛ ولی

ناگهان با عصای چوبیش چنان محکم به شکمم کوبید که نفسم برید و دردی غیر قابل توصیف تمامم رو به 
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ه ضربه به عقب تلو خوردم، از پهلو با جسمی سخت که متوجه نشدم چی بود، برخورد آغوش کشید. به خاطر

 .کردم و به زمین پرت شدم

 :اومد جیغ بزنم، مردی که حال متوجه شدم ستار هست، گفتقدر زیاد بود که حتی نفسم باال نمیدردم اون

قتی که دم ارژنگ رو قیچی نکردم و اآلن، گیره! نه تا وقراره باز به عزا کشیده بشن و این دل من آروم نمی -

 !نوبت شماست

 .هام تار رفت و جاری شدن مایعی رو بین پاهام احساس کردم، سرم سنگین شده روی زمین افتادچشم

های نیمه بازم دیدم که در، جایی که متوجه شدم اسطبل مانند هست، هوش بودم و از زیرپلکهنوز نیمه بی

اش یکی از همون مردهایی که من رو گروگان گرفته بود، داخل اومد. هیچ کس واسهباشتاب باز شد و از پسش 

نگاهی  مهم نبود چی به سرم اومده و تنها دیدم که ستار از خبری که مردی بهش داد، پریشون شد و با نیم

 .ام کرد، سریع با افرادش بیرون شدناخمو! حواله

ای خون رو خورد، به سختی سرم رو باال آوردم که راههکون میوورجه افتاده بود و مدام ت ام به ورجهبچه

 !زیرپاهام دیدم. نه! نه

 :با گریه و درد، دستم رو زیر شکمم بردم و گفتم

... پس... رم! نه، تو نباید بری! نباید من رو مثل بابا... بزرگت ترک کنی! من آروم باش ماما... نم! آروم... باش گل -

رفت و میل عجیبی به خواب داشتم( خدایا این یکی جان! )سرم گیج می موندم... مصطفی! مامانبه امید تو زنده 

 !... میرمرو دیگه از من نگیر! می

 .ولی انگار تقدیر واسه من فقط یک کلمه نوشته بود و تمام

 !نحسی

ن با دردی که پایین و جوشش کاسته شد. م ، رفته از شدت جنبداد و رفتهام، مصطفی من، داشت جون میبچه

 .ام رو گرفته بود، جیغ زدمتنه

 !خدا -

 ...و

هام رو باز کردم، خودم رو کردم. به آرومی الی پلکحس سبکی داشتم و درکنارش دردی رو هم احساس می

 .داخل اتاقی با نمای سفیدی دیدم

به خواب رفته و من به  خواستم دستم رو تکون بدم که متوجه مانعی شدم. سر چرخوندم، دیدم آوات هست که

هام از گیجی و درد توی هم بود و ناگهان با یادآوری اتفاقات، تونستم دستم رو حرکت بدم. اخمخاطره اون نمی
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 .زده دستم رو روی شکمم گذاشتم که متوجه شدم خالی و هیچ برآمدگی نداره وحشت

ز سوزش! جیغی کشیدم. آوات از خواب پرید تا دو خم شدم، دردی شکمم رو گرفت و انگار سزارینم کرده بودن، ا

 .و هراسون به من نگاه کرد

 !ام نبود، مصطفی مامان نبودبچه

 :ام به یقه آوات چنگ زدم و باگریه گفتمبا دست دیگه

 !ام! م... مصطفیام! ب... بچهآوات بچه -

 :آوات با بغض نگاهم کرد و گرفته گفت

 .ن نده، تازه از زیر عمل بیرون اومدیقدر خودت رو تکوآروم باش عزیزم! این -

 .جیغ زدم

ام به من ام رو بیار! بیار پیش خودم، بچهخوام! آوات بچهام رو میام کو؟ کجاست؟ من مصطفیآوات میگم بچه -

 !نیاز داره

و زدم که جوابم رو بده، سریعاً از اتاق خارج شد و من فقط جیغ میآوات که متوجه حال وخیمم شد، بدون این

 !شدن، مصطفی من کو؟زدم که تار تار کنده میبه موهام چنگ می

شون آوات روی سرم ریختن. با آمپولی که به سرومم که از تقالهام، طولی نکشید که چند پرستار و به دنباله

 هام به ناله و تکونکم خوابم گرفت و جیغریزی داشتم، تزریق کردن. کم پوستم رو خراشیده کرده بود و خون

 .تر شد و در نهایت تاریکی من رو فراخوندهام کمخوردن

اش اسم پسرم رو صدا اون روز من تا فرداش چند بار به هوش اومدم و فقط در حد یک خواب یادمه که همه

 .کردن و باز تاریکی و خاموشیکه باز پرستارها بهم حمله میزدم و اینمی

ناتوان و مسکوت به پنجره چشم دوختم. خدایا! بابام رو از من جدا بخش تزریق کرده بودن، قدر که بهم آراماین

ا جوری و بروئم که اینکار و سیهقدر در درگاهت گنهکردی، چرا، چرا این یکی رو دیگه از من گرفتی؟ یعنی این

ن رو از گرفتم، اومیرم! چرا با هر کی که خو میام میکنی؟ خدایا گفتم بدون بچهاین شدت! داری تنبیهم می

 گیری؟ چرا خدایا؟ چرا؟من می

ریختم، آوات اومد و به حساب رفته بود تا کارهای صدا اشک میهام صورتم رو خیس کرده بود و بیاشک

 .ترخیصم رو انجام بده

قدر غرق در پوچی بودم که هیچ از اومدن دایی متوجه ها همراه دایی اومده بودن مالقاتم؛ ولی من اینعمه این

شنیدم و برن، ممانعت کرد، من فقط میها که گفتن من رو با خودشون میآوات در برابر اصرارهای اون نشدم و

 .دادمهیچ واکنشی نشون نمی
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 .هات رو عوض کن بریم، کارهای ترخیصت رو انجام دادمنیلو! نیلوجان پاشو لباس -

 .شتمها نایی نداهای بیمارستان تنم بود؛ اما برای عوض کردن لباسلباس

 !نیلوفر از ریشه سوخت و دیگه آباد نمیشد

نور زندگیش رو ازش گرفته بودن، گل پسرش رو! آه! بابا! بابا! بابا! یک روز خودم قصد داشتم سقطش کنم و حاال 

طوری پسرم رو از من گرفت. دامنم رو کور کرد، دنیام رو به تاریکی ابدی تبدیل کرد و نیلوفر دیگه خدا این

 !هد بودنیلوفر نخوا

آوات که دید جوابش رو نمیدم و هیچ واکنشی نشون نمیدم، غمگین نگاهم کرد و از شونه من رو گرفت و آروم 

 .کردمکرد، نگاه میهام رو عوض میهای متحرک! به کارهای آوات که داشت لباسمن رو نشوند. من مثل مرده

کرد، صورتم رو از اشک پاک کرد که دوباره  های خیسم نگاهکارش که تموم شد سرش رو باال آورد و به چشم

 .آروم هق زدم

قدر سست بودم، پام لغزید و آوات مانع افتادنم شد، با سرگیجه کمکم کرد تا آروم از تخت پایین بیام؛ ولی این

 .ازش فاصله گرفتم

 .آوات؛ ولی دوباره بهم نزدیک شد و کمکم کرد تا از اون بیمارستان کوفتی! خارج بشیم

لی روند؛ وکه آروم ماشین رو میهام رو بستم. آوات با اینماشین سرم رو به پشتی صندلی تکیه زده، چشم داخل

 .گرفتهام درد میخوردم، بخیههایی هم که میبا همون ریز تکون

 .هام رو باز کردم، به عمارت رسیده بودیمماشین متوقف شد و آوات از ماشین پیاده شده سمت من اومد، چشم

های کوچک سمت در عمارت حرکت رو باز کرد و خیلی نرم کمکم کرد تا از ماشین پیاده بشم. با قدم در

 .کردیم، آوات سریع در رو باز کرد و دوباره به کمک من اومدمی

 .رمق ل*ب زدمور میشن، پس قبل این فاجعه، بیدونستم که باز اهالی به سمتم حملهمی

 .خوام کسی رو ببینمنمی -

د زدن این حرف، دستم رو کشیدم و روی شکمم گذاشتم. آهسته، آهسته سمت اتاق رفتم. وارد شدم و در و بع

 .سرم بستم رو پشت

هام باز سوزی آوات به دنبالم نیومد و من حاال انگار کوه غم رو به سرم کوبیدن که روی زمین افتادم و بخیه

های کوچیک سبز و سفید پسرم که روی دیوار آویزون ام مهم نبود، چون چشمم به لباسکشید؛ ولی من واسه

 .شده بود، خورد و داغ دلم تازه شد

 ...مثالً این لباس رو از دیوار آویزون کردم تا با دیدنش آروم بگیرم و حاال

 !بلند زیر گریه زدم و خدایا چرا با من این کار رو کردی؟
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 .مهام در باز شد و آوات داخل اومد، جیغ زداز صدای گریه

 !خوام ببینمت! ل*ع*ن*ت*ی! پسرم رو هم تو کشتی! برو بیرونبرو بیرون! نمی -

 .آوات سمتم خیز برداشت که جیغ زدم

ولم کن، دست کثیفت رو به من نزن، بابام رو تو از من گرفتی، پسرم رو دشمنت! )دوباره مشت کوبیدم( شدی  -

 !عذاب جونم! )باجیغی فرا صوت( خدا

هام کمی سرباز کردن و لباس تنم خیس و چسبون شد. متوجه دادم، بخیهکه به خودم می از جیغ و فشارهایی

 :ریزی کردم؛ اما آوات نفهمید؛ ولی نگران و هراسون با بغض گفتشدم خون

باشه، باشه من خدا زده! فقط آروم باش! خودت رو داغون کردی فدات بشم! اصالً تو چرا داری خودت رو نابود  -

اش مشت زد و داد کشید( وقتی که خدا زده منم! تو چرا داری ی که من تقصیر کارم؟ )به سینهکنی؟ وقتمی

هات رو نبینه عزیزم! گریه نکن که داری تر و اشکین( آوات قربونت بره این اشککنی؟)آرومخودت رو اذیت می

 !کشیم نیلومی

ور جا حملهوقتی دم به دقیقه به این طور شد از اهالی خبری نشد؟! مردونه هق زد. در عجب بودم که چه

 .شون رسید که ما واقعاً به خلوت نیاز داریمقدری درکشدن؟ شاید اینمی

حالیم شد؛ اما من هام روی هم افتاد و وزنم روی آوات افتاد که متوجه بیریزی که داشتم چشمبه خاطره خون

 .دیگه چیزی متوجه نشدم

هام رو عوض کرده بودن. یک سنگینی روی سینه تاق خودمون بودم و لباسبار که چشم باز کردم، داخل ااین

 .داد و باعث عذابم میشدکردم، یک چیزی که فقط آزارم میچپم حس می

جام؟ چرا هنوز توی این عمارتم وقتی که همه هام با احتیاط روی تخت نشستم. من چرا اینبا تکیه به دست

 رت گرفته؟ چرا؟کسم رو، همه وجودم رو صاحب این عما

خواست. حمایت یک مرد رو، شاید زده نشسته بودم، دلم یک حمایت می رو بودم و ماتم خیره به دیوار رو به

 !دایی

روح به اطراف نگاه کردم؛ اما چمدونم رو چنان بینگاهم رو چرخوندم که گوشیم رو روی عسلی دیدم. دوباره هم

 .هست ونه عمهکه هنوز وسایلم خندیدم و این یعنی این

 .هایی لرزون گرفتم و منتظر موندمدست دراز کردم و گوشی رو برداشتم، شماره دایی رو بادست

 الو؟ -

 !دایی -

 !الو نیلوفر -
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 :بابغض گفتم

 .جابیا این -

 !باشه، باشه دایی جان! خوبی؟ -

 .جابیا این -

 .فقط آدرس بده -

 .ل*ب زدم

 .کنمپیامک می -

جا احافظی قطع کردم. آهی کشیدم، به سر تا سر اتاق نگاهی انداختم. خاطرات خوش! اینو گوشی رو بدون خد

 !من نداشتم، نه نداشتم

 .آدرس رو به دایی ارسال کردم و با تصمیمی که گرفته بودم، دوباره شماره گرفتم، بعد چندی صدایی اومد

 الو صد و ده؟ -

- ... 

 . ...سالم من -

پرسی شد، من صدای  ت کسی به در عمارت کوبید و پس از چندی که صدای احوالساع عرض دو الی دو و نیم

 .هایی که میزد، به دایی نشون داد و سپس در اتاق با شتاب باز شددایی رو شنیدم. شهین اتاق من رو با حرف

 .تدر رو بس نگاهی به بیرون انداخت و سپس داخل اومده، دایی پریشون نگاهم کرد. لبخند کج و تلخی زدم، نیم

هام باز سرازیر شدن. دایی با غم من کنارم روی تخت نشست. من با حس پشتوانه داشتن، بغضم گرفت و اشک

 .جایی هم که از حال و اوضاعم با خبر بود، با احتیاط من رو سمت خودش کشیدرو سمت خوش کشوند، از اون

ام رو ها دیر جنبیدن، چون من بچهدونستم پلیسیدونستم چی به سر ستار اومده؛ اما حداقلش این بود که منمی

طوری پیدا کرده بودن و ردم رو زدن، اصالً کنجکاو نبودم که بدونم.  که من رو هم چهاز دست داده بودم. از این

جا من همه حتماً آوات دست به کار شده بود و باالخره انتقامش رو از قاتلین پدرش گرفت؛ ولی تا به این

خواست طعم گس دنیا رو ای که تازه میام رو از دست داده بودم. قربانی من شدم و بچهرو، زندگیام سرمایه

 !بچشه

 .من رو ببر -

 :دایی من رو از خوش فاصله داد و سوالی نگاهم کرد. سرد گفتم

 !جا باشم، طالقم رو بگیر، من رو ببر، با خودت ببر داییخوام ایننمی -

 :اش روی من بود، لبخندی تلخ زد و گفتزده مکثی که نگاه غمدایی آهی کشید و سپس با 
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 .باشه عزیزم! نگران هیچی نباش -

 .پوزخندی زدم

 !دیگه چیزی ندارم که نگرانم کنه -

 :رنگ که کرد، گفتهای دایی حاله اشک گرفت. با اخمی کمچشم

 !گیرم عزیزمجا بمونی، طالقت رو میذارم ایندیگه نمی -

ق ت ایین اومد. دستش رو سمتم دراز کرد که همون لحظه صدای آژیر ماشین پلیس و از پسش تقاز روی تخت پ

 .صدای در عمارت! باالخره همه چیز داشت تموم میشد

 بدون خداحافظی، نگاه و حتی حرفی از زیر تحیر و بهت اهالی کنار رفتم و سمت ماشین دایی که یک شاسی

داد و حاال فقط موند که آوات بیاد، سپس بسته شدن ها توضیح میبه پلیس بلند مشکی بود، قدم برداشتم. دایی

 !این دفتر سیاه

 .خان شون رو به دایی سپرده بودن و یکی هم به ارژنگها یک گوشخان با اخم حرف میزد و پلیس ارژنگ

گرفت و آب دهنم رو وار بغل حمیرا هق میزد، بغضم خانوم افتاد که بیچاره های فرخندهوقتی چشمم به اشک

اش سنگ نباشن؟! گرفتم، چون زمین از سنگ هست و میشه اهالیقورت دادم. باید سنگ شدن رو یاد می

 !شدیرنگ زمانه میرحم بود. باید همخورد و این زمونه زیادی نامرد و بیهرکس که دل داشت، چوبش رو می

های کسی رو نداشت. لم تاب دیدن گریه و ضجهچشم بستم تا نبینم و هنوز سنگ شدن واسه من سخت بود و د

 .تونستم انجام بدمنه! من آوات نبودم؛ اما کاری هم نمی

زمان که ماشین رو روشن های آخرش رو زد و عصبی سمت ماشین اومد، سریع سوار شد و همدایی، اخمو حرف

 .کرد، غر زدمی

 !دستش بهت بخورهذارم کنم! حتی نمیاش میچارهمگه دستم بهش نرسه، بی -

 بود؟با سر و صدا و عصبانیت از اتاق خارج شدم. یعنی چی که نمیشد؟ چرا باید حق طالق برای مرد می

روی آگهی به گوش رسید. سمتش برنگشتم که ناگهان دستم  صدای آوات که همراه آکام اومده بود، از توی راه

روی آگهی پر سر و صدا بود و این  و کنترل کردم. راهکشیده شد و نزدیک بود تعادلم رو از دست بدم که خودم ر

 .برای اعصاب متشنج من خوب نبود. غریدم

 چیه؟ هان؟ چیه؟ -

 .دستم رو با ضرب پس کشیدم، فک منقبض کرد و اون هم غرید

 .کنمکه طالقت بدم رو از سرت بیرون کن نیلو! بمیرم هم ولت نمیفکر این -

 .ار کارش توی اون اتاق کوفتی تموم شده بودصدای دایی مایه آرامشم شد، انگ
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 !کنی. مجبوری که طالقش بدیچرا، ولش می -

اش، زمین تا آسمون فرق داشت؛ ولی نکته مثبتی که داشت این رفته دایی و اخالق فرهنگ آوات در برابر تیپ

 ی هم اون رو با رئیسداد که حتی قاضآورد و اعتماد به نفسش طوری اون رو با جذبه نشون میبود، کم نمی

 .جمهور اشتباه گرفته بود

 :پوزخندی زد و با آرامش گفت

زنی؟ خودت هم خوب شما دیگه چرا دایی جان؟ شما که راه این قانون رو رفتی، دیگه چرا همچین حرفی می -

 .گیرهدونی که تا من نخوام، طالقی صورت نمیمی

ر بود. برای همین دایی مجبور شد گردنش رو بکشه تا تدایی حرصی مشت فشرد و قدش نسبت به آوات کوچک

 .قدش بشه و غرید هم

 .ام رو با بودنت عذاب بدیذارم دیگه خواهر زادهگیرم آوات آرمن! نمیمن طالقش رو می -

آوات، اخمو به دایی نگاه کرد. دایی پوزخندی جوابش کرد و با اشاره چشم، به من فهموند که راه بیوفتم. هنوز 

 :سرمون گفت قدمی نرفته بودیم، داد آوات باال اومد. از پشتچند 

 !مگه امضا رو از جنازه من تحویل بگیرین. نیلو! من طالق بده نیستم -

 :دایی پوزخندی زد و زیر ل*ب گفت

 !کنیمات هم استفاده میالزم باشه از جنازه -

شیم و راه دادگاه می ست که زا بهیک هفته که آوات طالقم نده،ترسیدم. ترس اینزدم و میاما من حرفی نمی

 !آقا یک جواب میده) من طالق ن... می... دم! ( اوف که حرصیم کرده

دایی وکالتم رو قبول کرد و به خاطره من مجبور بود چند روزی که ایرانِ، خونه عمه باشه. خونه بابا رو که پلمپ 

ن خاطرات بابا زنده میشد و نه دلم رضا میشد که خونه رو جا برم، چواومد به اونکرده بودیم و من نه دلم می

 .بفروشم

 :کیف دستیم رو عصبی روی مبل پرت کردم. عمه نگران گفت

 چی شد؟ -

 :عبوس گفتم

 !هیچ -

 .دایی محترمانه جواب داد

 .هنوز هم سر حرفش هست و میگه طالق نمیده -

 .ونیم رو روی کف دستم گذاشتم، نالیدمبا حالی زار! آرنج دستم رو به دسته مبل تکیه زدم و پیش
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 !طالقم نمیده! طالقم نمیده -

 :کنان گفتعمه اخم

شون و داد و هوار راه بندازم تا ملت بفهمن عجب خود! مگه دست خودشه؟ اصالً الزم شد خودم برم خونهبی -

 !هایی هستناعجوبه

... ال ست کهکلی نداشتن. اصل کاری خوده پسرهاش مشدایی: نیازی به این کارتون نیست؛ ناهید خانوم! خونواده

 !اهلل اله

 :کیف دستیم رو چنگ زدم و بلند شدم. نگاه عمه و دایی روی من زوم شد، اخمو گفتم

 .خوام استراحت کنممی -

 !هاها رفتم. عجب گیری کرده بودمو تندی سمت پله

باز خوابیده، ساعد دستم رو روی طاقبا سر دردی و فکری مشغول، عصبی خودم رو روی تخت پرت کردم و 

 .ام رو روی شکمم گذاشتمام گذاشتم و دست دیگهپیشونی

 !آه! مصطفی مامان

سوخت و طاقت از کف آوردم، جاشون میها که به خودم فشار میها بهتر شده بود؛ ولی بعضی وقتجای بخیه

 .بریدمی

 ...مثل تمام این روزها با گریه به خواب رفتم و

خواست با بابا حرف بزنم، ازش بخوام که به خدا بگه به قبل بیدار شدن اهالی، از خونه بیرون زدم. دلم میصبحی 

 .من هم نگاهی بکنه، بد توی برزخ گیر افتاده بودم

کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم. سمت خونه ابدی بابا راه افتادم و طولی نکشید که میون عالمی از 

 ...تر رفتم کهرفتم نزدیکقبر قرار گ

 !کنه؟کار میدیدم؟! او... اون... اون آواتِ؟! سر خاک بابای من چیچند بار محکم پلک زدم. درست می

کرد! عصبی دندون روی هم سابیدم، واقعاً با چه رویی اومده بود؟ اون هم سر خاکی که مدام بهش نفرت پرت می

 کنه؟جا چه غلطی میده بود؟ پس اآلن اینمگه من رو واسه دق دادن همون شخص، ندزدی

هق مردونه آوات به  هام رو سمت قبر بابا برداشتم. هنوز خیلی نزدیکش نرسیده بودم، صدای هقبا حرص قدم

 !کنه؟گوشم خورد. متعجب جا خشک کردم، آوات داره گریه می

رو سیاهم حاجی! به ارواح خاک بابام، دونم بد کردم! )هق زد( حاجی! حا... حاجی حاللم کن! حاللم کن که می -

و از ام رکه زنم ترکم کرد، بچهپشیمونم! حاللم کن تا دخترت هم من رو ببخشه، حاجی به کی بگم دردم رو؟ این

 طوری طالقش بدم؟ هوم؟ چه ها به کنار، م... من آخه چهها رو به کی بگم؟ همه ایندست دادم! حاجی این
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بشه، نخواستم این من باشم که کم آورده، حاجی قصدم زمین زدن تو بود؛ طوری طوری؟ نخواستم این

هام مشت شد( ولی خودم زمین خوردم. عشق دخترت زمینم زد حاجی! )هق( حاللم کن، به خاطره )دست

جوونیم حاللم کن! نادونی کردم، خریت کردم؛ ولی تو ببخش! ببخش تا دخترت هم من رو ببخشه،)سرش رو 

میرم از دوریش! وقتی اون ستار )...( زنم رو دزیدید، مردم حاجی! اآلن مان با هق زدن( دارم میزخم کرد و هم

هم که ستاری نیست که آزارم بده، اآلنی که گوشه زندون داره جون میده، اآلنی که باید خوش باشم، نیستم 

ی ، تو بگو ببخشه! نادونحال نیستم! دخترت کنارم نیست! بهش بگو برگرده، خریت کردمحاجی! نیستم، خوش

 !کردم و اآلن محتاج یک فرصتم، حا... جی

جا اومده بودم، داخل قبرستون کسی به هاش لرزید. چون سر صبحی بود که اینو دوباره مردونه هق زد که شونه

 جا بوده؟های ما خلوت بود. مونده بودم آوات از کی ایناومد و طرفچشم نمی

روح و ام روی قبر افتاد و آوات سر چرخوند و تا منِ بیقدم برداشتم. سایه از فکر بیرون اومدم و سمتش

 :کوهستانی رو دید، جاخورد. زودی ایستاد و اسمم رو زیر ل*ب صدا زد، خشک گفتم

تر جاری نشن و من با بغض( یک، بابام هاش بیشتو به من خیلی بدهکاری آوات! )لبش رو گاز گرفت تا اشک -

 !سرم رورو گرفتی! دو، پ

 .تر بهش ایستادمسرش رو زیر انداخت و آزادانه هق زد، پوزخند تلخی زدم و نزدیک

 هاییکنم. نه شبوقت، حتی اگه بابا هم تو رو ببخشه، من فراموش نمیبخشمت آوات! هیچوقت نمی من هیچ -

با صدای لرزونی( تموم دادی و نه)قطره اشکی از من چکید که پلکم پرید و که اون روی وحشیت رو نشونم می

هات رو! بابام مرد، با تو بودن رو تحمل کردم، چون... چ... چون یک دلیل داشتم و اون هم پسرم بود. نامردی

 هم نیست، )هق زدم( پس واسه چی باید پیشت باشم؟ هوم؟ چرا؟ حاال، حاال که اون

هام رو پاک کنم، کنار قبر نشستم و اشک که حتیاینبه قبر بابا که حاال سنگش کرده بودیم، نگاه کردم. بی

 .دستی روی سنگش کشیدم. با بغض ل*ب زدم

خوای تموم کنی؟ بس نیست میره! )به آوات نگاه کردم( نمیصاحبش با غصه مرد! دخترش داره با غصه می -

 آوات؟

ب بخشش دارن، هایی که طلهاش رو پاک نکرد، بلکه مثل پسر بچهزودی کنارم نشست و اون هم نه تنها اشک

 .زیر گریه زد

ها رو فراموش کنی. خورم، جبران کنم. کاری کنم که تموم تلخیجلوی همین صاحب، جلوی دخترش قسم می -

وقت این  وقت، هیچ میرم! ازم نخواه که طالقت بدم، چون هیچمیرم نیلو! به جون خودت که میمن بی تو می

 .دم نیلو! نمیدمن! طالقت، نمیکنم. باالی چوب دار هم نرم، مکار رو نمی
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 :هق زدم که گفت

هام ادامه داد(ولی نیلو! من هم پسرم رو از ناپذیر؛ )تیز توی چشم دونم اشتباه کردم، یک اشتباه جبرانمی -

دست دادم! من هم داغ دارم، تو دیگه آتیش به این دل نزن که دیگه جایی واسه خاکستر شدنم، نمونده! به جون 

 !دهتو که نمون

 :هاش رو پس زدم و با نفرت کف دستم رو به سینه چپش زدم و گفتمدست

 !همین آتیشت بابام رو)جیغ زدم( بعدش پسرم رو از من گرفت -

 .اون هم داد زد

 !فهمی؟هم پسرم رو از دست دادم! من هم دارم جون میدم، می بابا من -

 :زدم و گفتم هام رو با ضرب پاک کردم. پوزخندیاز جا بلند شدم و اشک

ای رو که تو رو به هدفت بازی رو داشت. یک وسیلهتو پسری رو از دست دادی که فقط برات حکم یک اسباب -

خان! من رو با خودت مقایسه نکن  برسونه؛ )با صدای بلند(ولی من تموم کسم رو از دست دادم. زندگیم رو! آوات

تند تند  هامو من فقط یک شیشه که حاال شکسته. )اشک که هیج وجه تشابهی بین من و تو نیست، تو از سنگی

قدر فهمی؟ )جیغ زدم(نه! اینکردم( تو من رو شکستی، میهام اشاره میریخت و به اون یا خودم بین حرفمی

خوای کشن. هنوز هم میکه خودخواهی، فقط به فکر خودتی و خودت، اصالً برات مهم نیست که بقیه چی می

م تا دقم بدی! آوات تو، تو منفورترین موجودی هستی که تا به حال دیدم. )با جیغ(ازت که من کنارت باش

 !متنفرم

اش از سرم کم نمیشه؟ چرا؟ این دیگه چه عذابی بود که وسط با دو و گریه از کنارش گذشتم. چرا این بال، سایه

و حاال داره میره؛ ولی هنوز هم زندگیم نازل شده بود؟ مثل گردبادی تمام هستیم رو از من گرفت. آشوب کرد 

دونه که من دیگه چیزی خواد من رو به پوچی بکشونه؛ ولی اون نمیخواد داغونم کنه، هنوز هم میآثارش می

 برای از دست دادن ندارم؟

هام، توی قفل چرخوندم و وارد حیاط شدم. با دو حیاط رو گذروندم و خودم رو به کلید رو باگریه و تاری چشم

ای صدای پریشون عمه رو شنیدم که صدام کرد؛ اما من تندی ها رسوندم که فقط لحظهسپس سمت پله سالن و

 .به طبقه باال رفتم

شون افتاده بودم و هنوز زمان زیادی نگذشته خوردن که من مثل زلزله به جونها داشتن صبحانه میعمه این

ه، ندا و نادر همراه دایی، سراسیمه داخل اومدن. من بود، داخل اتاقم بودم که در باشتاب باز شد و از پسش عم

هام رو از الی موهایی که بهشون چنگ زده بودم، بیرون آوردم و با گریه و زاری خودم رو توی بغل عمه دست

 .پرت کردم
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 کار کنم؟عمه طالقم نمیده! چی -

 .کرد، دایی اخمو غریدعمه آروم کمرم رو نوازش می

 .تازونهق! دیگه داره زیادی از حدش میجا کرده پسره احم بی -

 :هق گفتم از بغل عمه بیرون اومدم. رو به دایی با هق

 تونیم بکنیم؟کار میخواد طالقم بده... چی... چیدایی... و... وقتی حق طالق با اونِ... و... وقتی نمی -

 :روی زمین نشستم و بلند هق زدم. ناچاره گفتم

 !د بمیرم تا از این زندگی که فقط اسمش زندگیه، راحت بشم!)جیغ(خداباید بسوزم و بسازم! بای -

اش رو نبینه. عمه و ندا با گریه کنارم نشسته نادر عصبی و اخمو سریع اتاق رو ترک کرد تا حال زار دختر دایی

م نجات پیدا تونستکرد، من نمیهم کالفه بود. آوات تا اون کاغذ رو امضا نمی بودن تا آرومم کنن و دایی، اون

 .داد و سایه نحسش تا ابد روی سرم خواهد بود، حتی اگه جدا از اون زندگی کنمکنم. اون طالقم نمی

آلود شدم و دلم تنهایی کم خواببخشی که بهم دادن، من کمعمه و ندا تا یک ساعتی کنارم موندن و با آرام

 .خواستمی

 ...هم افتاد وهام روی ، آروم پلکروی تخت دراز کشیدم و آروم

عد خیال بشه و بام از خواب پریدم؛ ولی چشم باز نکردم. هیچ حرکتی هم نکردم تا بیبا صدای زنگ تماس گوشی

 .چندی که زنگ خورد، صدا باالخره قطع شد؛ اما دوباره زنگ خورد که باز هم جوابی ندادم

چشم باز کردم، طرف! دو، سه بار دیگه هم که بد خوابم کرده بود، ساعت پنج صبح بود. اخمو عصبی بودم از این

 .ای مزاحمم شد و پیامک دادزنگ زد و وقتی دید پاسخگو نیستم، از راه دیگه

ای که به گوشی رفتم، گوشی رو از روی عسلی چنگ زدم و متوجه شدم که تمام غرهپوفی کشیدم و با چشم

ای هم ارسال شد که با اکراه داده. پیام دیگه های از دست رفته، برای آوات بوده و حاال واسه من پیامتماس

 !خواد خواب رو هم از من بگیره، پوفبازشون کردم. حتی می

 !نیلو حالم خیلی بده -

 .میرم، بیا! بیا تا حداقل قبل مرگم تو رو ببینمدارم می -

ردم، من صدا گذاشتم و سمت عسلی پرتش کشه. گوشی رو روی بیپوزخندی زدم، این هم یک نقشه دیگه

 .خورمگولش رو نمی

ظهری با اصرارهای زیادی که کردم، ندا باالخره رضایت داد تا الاقل توی ساالد درست کردن کمکش کنم، من 

 .هام فکر کنمتر به بدبختیخواستم که سرگرم بشم تا کمفقط می

ی زنگ تماس، چشمم رو کردم، با صداچنان داشتم ساالد درست میام روی اپن، کنارم بود و من که همگوشی
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روی صفحه گوشی انداختم. اسم ترالن خودنمایی کرد، ابروهام باال پرید. خیلی وقت بود که با اهالی عمارت 

تماسی نداشتم. سمت سینک رفتم تا دستم رو بشورم و سپس گوشی رو برداشتم، برقراری تماس رو زدم و تا 

 .د که نگرانم کردهق ترالن به گوشم رسی خواستم حرف بزنم، صدای هق

 !فرهق( نیلو نیلو... فر! دا... داشم نیلوفر! آوات... آوات حا... حالش بده!)هق -

 :هراسون تندی گفتم

 !چی شده؟ چی شده ترالن؟ -

 (...)تهرا... نیم، بی... ا به... به بیمارستان -

 .رسونمباشه، باشه اآلن خودم رو می -

 :گفتگوشی رو سریع قطع کردم. ندا متعجب 

 !چی شده نیلوفر؟ نگرانم کردی -

 :شدم، تندی گفتمطور که از چهارچوب در آشپزخونه رد میهمون

 .به عمه بگو برام کاری پیش اومده -

 !نیلوفر -

 .هام رو عوض کنمبهش توجهی نکردم و زودی به اتاق رفتم تا لباس

ا دو به بیمارستان رسوندم و به پذیرش سریعاً به آدرس مورد نظر رسیدم. با حساب کردن کرایه، خودم رو ب

 .های آوات رو دادم که گفت کجاستنشونه

ها به باال کشوندم. نزدیک اتاق)...( خونواده آوات رو دیدم، حدس کنان خودم رو از طبقهطبقه باال بود و من هلک

 .زدم آوات داخل همون اتاق باشه

خان هم  خوند. ارژنگبود و داشت اون رو میای سرش بود و قرآن کوچکی دستش مادربزرگ چادر مشکی

هاش مثل همیشه توی هم بود. آکام، ایستاده کنار در اتاق، سرش رو آروم کرد و اخمکنارش تسبیح دونه می

 اشهاش روی زانوها و تکیههاش نشسته و آرنجکوبید و آرگین مثل ژست آوات روی پنجهوار به دیوار میکالفه

هاش کرد و ترالن، ایستاده داشت هق میزد و اشکرو رو طی می ام، زده بود. آرمین عرض راهرو به دیوار کنار آک

 هاش افتاده بود، مثل آرمین عرض راهاش روی شونهکرد. پژال که چادر مشکیاش پاک میرو با لبه چادر مشکی

تر ب دهنم رو قورت دادم و نزدیککرد. از فرخنده خانوم خبری نبود. آکرد و بچه ترالن رو آروم میرو رو طی می

ام شدن. ترالن با گریه خودش رو توی بغلم پرت کرد، از شدت ضربه قدمی به هام متوجهرفتم که از صدای قدم

 .عقب تلو خوردم

 .ل*ب زدم
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 چی شده؟ -

 :هق گفت هام با هقترالن سر روی شونه

 !آخ نیلوفر! نیلوفر -

 :تمبغضم گرفت و ترالن رو کنار دادم و گف

 !آوات -

 :دوباره هق زد و چشم بست، پژال عصبی گفت

چاره رو جون به ل*ب کردی! )رو به من( سکته خفیف داشت، )چشم گرد کردم و هینی کشیدم( بی -

 .خداروشکر ردش کرد

 .ل*ب زدم

 !ا... اآلن چه... طوره؟ -

 .خواد تورو ببینهترالن: می

 .پژال نزدیکم شد و بچه رو به ترالن داد

 .الک شد بچهه -

 :نیما رو از پژال گرفت. پژال رو به من گفت !های پف کرده و سرخترالن فینی کرد و با چشم

زنه و دکترش موردی ندید اگه باهاش مالقات کنی. فقط به تو هوش اومده، فقط تو رو صدا می از وقتی به -

روم هست هم اجازه مالقات با آوات رو نداره، ام که اآلن روی تخت خوابیده و زیر سچارهاجازه داد، حتی مامان بی

 .چون دکترش گفت بیمار شاید اگه، )با بغض( اگه تو رو ببینه شاید بهتر بشه

 :هراسون گفتم

 !مگه نگفتی حالش خوبه؟ -

 :هاش رو بست و گفتچشم

ز هوش میره و های دکتر، پرستار بیرون اومده و هنوز کمی سطح هوشیاریش متعادل نیست، اتازه از زیر دست -

 .هوش میاد باز به

خان نگاه کردم، مادربزرگ نگران به من به گریه افتاد و روش رو از من گرفت. شرمنده به مادربزرگ و ارژنگ

 .خان نگاهش به پایین بود و اخم داشت چشم دوخت؛ اما ارژنگ

 :سمت اتاق رفتم. آرگین که به احترامم از جا بلند شده بود، گفت

 !داداش زن -

 .نگاهش کردم
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 !سپرمداداشم رو اول به خدا و بعد به شما می -

 گفتم؟تر شد. چی میبغضم سنگین

نفس عمیقی کشیدم و دستگیره در رو کشیدم. وارد شدم، آوات روی تخت دراز کشیده و سروم بهش وصل بود و 

 .دستگاه تنفسی هم متصلش بود

گرفت. نزدیکش شدم و کنارش روی ن رو دید، نگاهش غمهاش رو باز کرد و تا مبا صدای بسته شدن در، چشم

 .صندلی نشستم

 :اش رو برداشت و آروم با لبخندی محو گفتماسک تنفسی

 باالخره اومدی؟ -

زمان قطره اشکی از چشمش سر خورد، آهی کشید و با همون خندی زد و همفقط خیره نگاهش کردم. تک

 :لبخند تلخش گفت

نگو فقط یک سکته خفیف بوده! هه! نیلو! )کف دستش رو با لرز روی سینه چپش  ام،کردم رفتنیخیال می -

جام سوخت! وقتی گفتی از من متنفری، من رو نخواستی، )دوباره قطره اشکی از چشمش چکید و با گذاشت(این

 !جام سوختبغض(این

 .هام روون شدنصدا اشکهام رو توی دهنم بردم و بیل*ب

هایی که هات باالخره دامنم رو گرفت. )هقی خفه( چون دارم جون میدم! دارم عذابرینآه نیلو! فکر کنم نف -

 !کشمبهت دادم رو چند برابرش رو می

های روی ریختم. دیدم دستش باال اومد و خیره به اشکسرم زیر بود و ل*ب زیرینم رو گاز گرفته، اشک می

 :ام، خیسیِ صورتم رو گرفت. با لبخندی محو گفتگونه

 !لیاقت نبارقدر واسه منِ بیکنه، پس اینام میهات دیوونههام نگاه کرد(چشمداغونم نکن! )به چشم -

- ... 

 !نیلو -

- ... 

ام نزدیک کرد که فوری دستم رو کنار زدم و هم قفل شده های بهزده نگاهم کرد، دستش رو سمت دست غم

 .روی شکمش فرود اومددست آوات وسط راه به آرومی مشت شد، سپس با مکثی 

 .ل*ب زدم

 !مون رو عذاب ندهقدر جفتاین -

 :هاش توی هم رفت. با حرصی که خواستن رو جار میزد، گفتخیره به سقف، اخم
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 .طالقت نمیدم -

ای از روی صندلی بلند شدم که با غم نگاهم کرد؛ ولی من بدون هیچ حرف دیگهنگاهش کردم. آهی کشیدم و بی

که در رو باز کنم با همون حالتم زودی چرخیدم و سمت در رفتم. دستگیره رو گرفتم، قبل ایننگاه کردن بهش، 

 :گفتم

 .گردممن هم از تصمیمم بر نمی -

ندلی حال روی صخانوم افتاد که بی بارون فرخنده دستگیره رو با ضرب کشیدم و بیرون رفتم. چشمم به نگاه غم

که فرخنده خانوم سمتم بیاد، سر به زیر کردم و با ردم و قبل اینشون کنشسته بود. فقط کمی، کمی نگاه

 .دونم چرا؛ ولی شرمنده بودمجورهایی حس شرمندگی داشتم، نمی شون رفتم. یکهای بلند از پیشقدم

 .خواست از غم بترکهطوری ضعیف روی تخت دیدم، دلم میمستقیم به سر خاک بابا رفتم. وقتی آوات رو اون

 .قبر کشیدم که گردی از خاک، روش بود ستم رو روی سنگبا گریه د

بابا! بابا جونم! دلم گرفته، دیگه حتی حوصله نفس کشیدن رو هم ندارم! چرا من رو با خودت نبردی؟ بابا!  -

 !بابایی

 .هق زدم. سرم رو به باال گرفته، ل*ب زدم

 .خدایا کمکم کن! یک راه نشونم بده -

راه میشه و خب دایی هم کم کسی نبود، یک وکیل پایه  کم رو بهی طالقم داره کمشب دایی بهم گفت که کارها

م دونیک دادگستری که توی خارج و داخل ایران مشغول بود و شهرت زیادی توی رشته کاریش داشت؛ ولی نمی

پناه  هامحال نشدم؟! فقط سر تایید به خبرش تکون دادم و به تنهاییشچرا من از این خبرش، چندان خو

 .آوردم

ام دونستم دیگه دارم به خواستهکه میهای من گذشت. یک حسی داشتم، با اینقراریروز اول که گذشت، با بی

داد، روز دوم هم به همین منوال گذشت و؛ اما روز بعدش سر و نزدیک میشم؛ اما باز هم یک چیزی عذابم می

 .کله آوات پیدا شد

کرد. اآلن هم به سختی سرپا تر استراحت میالً نگرانش بودم و اون باید بیشهای هم بودیم. ته دخیره به چشم

 جا رو رونده؟طوری تا این بود، موندم چه

 :که زودتر این مالقات رو تموم کنم، گفتمنگاهش غم داشت و من برای این

 .دم دریم، زودتر حرفت رو بزن و برو -

 .میده که افسار همیشه دست اون نخواهد بودهرچند که دلیل اومدنش رو خبر داشتم، البد فه

 !نیلو -
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 !آه! آوات لطفاً تمومش کن، برو. )بابغض(بین من و تو دیگه هیچ ریسمونی نیست، تموم شد، رفت -

 :هاش لرزید و گرفته گفتپلک

 !این کار رو باهام نکن -

 :نداختم و گفتمکه وا ندم، سرم رو زیر اصداش خیلی گرفته بود که نفسم رو گرفت. برای این

 .مونهنه من رو عذاب بده و نه خودت رو، )نگاهش کردم( یک هفته دیگه وقت دادگاه -

خیره فقط نگاهم کرد و حرفی نزد، چشم بستم و در رو بستم. چرا حالم دگرگونه؟ چرا دلم خنک نیست؟ تگرگی 

 نیست؟

که توجهی بکنم، باگریه سمت داخل خونه اینای آروم به در خورد، متوجه شدم آواتِ و بیآهی کشیدم که تقه

 !پاتند کردم. باید تموم میشد، تموم میشد

هق کنان برداشتم، فین بینیم رو گرفتم. در اتاقم باز  دستمال کاغذی رو روی زمین پرت کردم و یکی دیگه هق

 .شد و عمه از پسش داخل اومد

 .شستنگاهش نگران بود و با آهی که کشید، سمتم اومد و روی تخت ن

 کنه؟جان عمه! چرا داره گریه می -

 .نگاهش کردم، سپس با گریه خودم رو توی بغلش پرت کردم و نالیدم

 !عمه -

باش عزیز دل مصطفی! )بینیم رو باال کشیدم، اون با لبخندی محو و ام، آرومجانم! آروم باش یادگار مصطفی -

 !کنی جان عمه؟قراری میقدر بیاینکنه، چرا پس هایی غمگین( داییت که داره تمومش میچشم

 .ل*ب زدم

 !دونمدونم! نمینمی -

 :آهی کشید و خیره به من، با مکثی گفت

 دلت باهاشه؟ -

 :زده نگاهش کردم. گفت خشک

 خواد؟ همونی که مسبب این حالتِ؟هوم؟ دلت اون رو می -

 !عمه -

 .)لبخندی تلخ زد( ولش نکن تونی،دونی بدون اون نمیآه! ازش خوشم نمیاد؛ ولی اگه می -

 .اشکم چکید، ل*ب زدم

 !طوری بفهمم؟ او... اون خیلی اذیتم کرد طوری؟ چه چه -
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 :باز آهی کشید و سرم رو توی آغوشش گرفت و گفت

 تونی زندگی کنی؟ آروم باشی؟فکر کن اگه واسه همیشه نبینیش، می -

 تونستم؟می

 :عمه وقتی سکوتم رو دید، گفت

 .ذارم تا فکر کنی، فقط حواست باشه که بعداً پشیمونی، حالت نشهتنهات می -

 طوری شدم؟ام جدا شد، چرا ایناش کردم. وقتی تنها شدم، آهی از سینهبا خیرگی نگاهم بدرقه

تمام خاطراتم رو با آوات مرور کردم، فقط و فقط خاطرات تلخ یادآورم شد، پس چرا وقتی اآلن فکر نبودنش رو 

 !ت میشم؟ چرا؟کنم، اذیمی

 !پوفی از حرص و کالفگی که همراه اشک بود، کشیدم. خدایا خودت راه رو نشونم بده، فانوسم باش

 !جوییدم، اگه... اگه پشیمون بشم چی؟ اگ... اگه باز اذیتم کنه چی؟ زنگ بزنم؟لبم رو از اضطراب می

مه زد، هایی که عبگیرم. دیشب با حرفگوشی دستم بود و فقط کافی بود صفحه رو لمسی کنم تا با آوات تماس 

تونم بدون اون باشم. عذابم داد؛ اما بهش خو گرفته بودم و حتی وقتی که شنیدم سکته متوجه شدم واقعاً نمی

 ...ای از کار افتاده بود. تمام شب رو بیدار بودم و حاالکرده، انگار قلب من لحظه

 .که خسته و متعجب بود، به گوش رسید باالخره زنگ زدم که چندی بعد صدای ناباور آوات

 !نیلو! نیلو بگو خودتی؟ ا... الو نیلو! نیلو جان -

 :هاش تنگ شده بود، هقی خفه زدم. انگار صدام رو شنید و گفتقدر دلم واسه نیلو گفتن چه

 !من قربونت عزیزم -

 .نفسی کشیدم و با بغض و لرزون ل*ب زدم

 .خوام... ببین...متمی -

 :باره با بهت گفت یک سکوت شد و

 .چی؟! ع... ع... ب... باشه؛ باشه -

 .نفسی به سختی کشیدم و سریع تماس رو قطع کردم، آه خیلی استرس داشتم و قلبم روی هزار میزد

صدا از هام تنم کردم و بیام تک زنگی خورد. متوجه شدم باالخره رسید، رو پوشی نازک روی لباسبه گوشی

 .هامون رو بزنیمجا داخل ماشینش کافی بود که حرفخواستم جایی برم، همینیخونه بیرون شدم. نم

تا من رو دید، سریع از ماشین پیاده شد و من در سکوت سمت ماشین رفتم، در رو باز کردم و نشستم که آوات 

 .هم زودی نشست

گاهش یک حسی عجیب به نگاه من مستقیم به رو به رو بود و آوات، تمام رخ سمت من چرخیده بود. سنگینی ن
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 :که سمتش برگردم، گفتماینداد، بیمن می

 کنی؟چرا ولم نمی -

 آه! یعنی تا این مدت نفهمیدی؟ -

که من کنار آوات اش اینچرا، خیلی چیزها رو فهمیده بودم، زمان خیلی از مسائل رو برام روشن کرده بود، یکی

 ...کاملم و بدون اون

 .کنهتنگی داره من رو رصد میتو چشم باهاش شدم، دیدم با دل سرم رو آروم چرخوندم و چشم

 !آوات -

 !جان -

 .بار آوات من رو با لحنی خاص! صدام زدگیرم شد، ایننفسی کشیدم و بگم؟ بگم؟ آه باز حس اضطراب دامن

 !نیلو -

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 . ...بار به هر دومون فرص بار، یک فقط یک -

 ...هاش گرد شده، سمتم خیز برداشت وفم تموم نشده بود که چشمهنوز حر

از سرعت عملش جاخوردم. تند تند و با بغض، درحالی که داشت بوی عطرم رو از طریق گردنه شالم به مشامش 

 :کشید، گفتمی

 .ریزمام رو به پات میخدا رو شکرت! باور کن پشیمون نمیشی! تمام زندگی -

 .اش اومدو سپس صدای گریه هام نگاه کردبه چشم

کمی که با همون حالت بودیم، آروم به بازوهای آوات فشاری رو به جلو دادم تا عقب بره. آوات اکراهاً با مکثی از 

هاش رو با لبخندی با دست پاک کرد و آهی کشید و من، هام نگاه کرد و سپس اشکمن فاصله گرفت، به چشم

 .نگران نگاهش کردم

 ذاشت؟از تلخی و سردی بود، یعنی میشد که کنار هم بتونیم یک روز خوش بسازیم؟ زمونه میروزهای ما پر 

 .هام چکیدهام رو سمت خودش کشید که بالفاصله اشکش روی انگشتدست

 .ل*ب زدم

 .باید برم -

 .هراسون نگاهم کرد

 !نیلو -

 :متعجب گفتم
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هام رو بیرون کشیدم( باید بتونم خودم ت شدم! )دستتوقع نداری که اآلن باهات بیام؟ آوات من، من خیلی اذی -

جا ها هیچی از تصمیمم با خبر نیستن. باید امشب اینرو جمع کنم و نیاز به زمان دارم، ضمناً که هنوز عمه این

 .باشم تا دایی بیاد و بهش بگم

 :غمگین چند بار پلک زد و گفت

 ونم چرا این یک امشب، برام غیر قابل تحملِ؟دبا این که این روزها عذاب زیاد کشیدم؛ ولی نمی -

که رفتم و واسه همین، ریز خداحافظی کردم؛ ولی آوات بدون اینهیچی نگفتم و فقط آه کشیدم. دیگه باید می

 .کردجوابمم رو بده، فقط زل زل نگاهم می

و وقتی به دم در رسیدم،  باز گذاشته بودم نگاهش بهش انداختم و از ماشین پیاده شدم. در حیاط رو نیمه نیم

کرد، چرخیدم. با کمی مکث، نگاهم رو ازش گرفتم و ام میچنان داخل ماشین با غم نظارهسمت آوات که هم

 .داخل شدم

تفاوت؛ ولی با کمی اخم، سرش پایین و توی فکر و نادر و ندا هم با دایی با بهت، عمه با لبخندی محو و یزدان بی

 .کردنحیرت نگاهم می

 :هاش رو توی هم برد و گفتی اخمدای

 . ...خواستینیلوفر! تو که می -

 .بین حرفش پریدم

 .دونم دایی؛ ولی... آه! من فکرهام رو کردممی -

 :نگاهی به عمه کرد و رو به من گفت دایی نیم

ه توی شیشجا خونت رو مطمئنی؟ نیلوفر! آوات خیلی اذیتت کرده، تو رو تا به جنون کشوند و چند روز همین -

 . ...داشت، بعد میگی که

 :بار خودش حرفش رو ادامه نداد و با فوتی کالفه که کشید، به موهاش چنگ زد. عمه گفتاین

 .خان! نیلوفر حق انتخاب دارهکاظم -

 . ...دایی: درسته؛ ولی

 :گفتهاش و بست و سپس خیره به من ای چشمبه من نگاه کرد و نفسش رو آه مانند خارج داد و لحظه

 .ذارم نیلوفر؛ اما امیدوارم پشیمون نشیباشه، من به انتخابت احترام می -

 :سرم رو به تایید تکون دادم و سپس با لبخندی محو گفتم

 . ...شرمنده که به خاطرم -
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 :با اخمش حرفم رو برید و گفت

 .دیگه دیر وقتِ، بهتره بریم بخوابیم -

هامون بریم. هنوز هم از یزدان خجالت بلند شدیم تا به اتاق لبخندم عمق گرفت و پس از حرف دایی، همگی

 .کشیدم؛ ولی نه به شدتیِ گذشته و امیدوار بودم اون هم روزی عاشق و واصل بشهمی

هرچند عشق تلخی و شیرینیش باهمِ و من حاال حقم بود که شیرینی عشق رو بچشم و بس بود، هرچی تلخی! 

 .بس بود

که دیشب هم نخوابیده بودم و اآلن هم با وجود حس آرامشی که به خاطره اینروی تخت که دراز کشیدم، 

 .خواستم بخوابمزدم و فقط میداشتم، بد گیج می

 .گفت آواتِتا چشم بستم، صدای پیامکی اومد که ندایی از درونم می

 !گوشی رو از روی عسلی برداشتم و درست حدس زده بودم، آوات بود

 (هام. )و چند استیکر ب**و**سخوابیشب جبران تمام بیخوابم نمیاد، فردا  -

ها غرق بودم، مثل اآلن که هم آرامش داشتم و هم لبخندی از استرس زدم. این روزها در انواعی از حس و حال

 .ام با آوات بودم، همینحال بودم و هم مضطرب و من فقط نگران آیندهترس! هم خوش

چشمی نازک کرد و ندا هم سنگین جوابش رو داد و دایی فقط سرش  پشت آوات سر پایین، سالمی کرد که عمه

 .نگاهی به من کرد و دسته چمدون رو گرفت رو تکون داد. چمدونم رو به آوات دادم و اون نیم

خوام خیال نمیدایی: ببین پسر! نیلوفر دیگه تنها نیست، هرچند که از اولش هم نبودش و)کمی مکث کرد( بی

 .ممون بد میره توی هزنده کنم. فقط خواستم بهت یادآوری کنم، اگه نیلوفر حتی یک آخ بگه کاله ها روگذشته

 :آوات شرمنده سرش رو باال نیاورد و گفت

 .بخشم اگه باز نیلوفر رو ناراحت کنمخودم رو نمی -

 .های گنگ شدمدایی سری به تایید ریز تکون داد و من باز اسیر حس

خواستم اون رو ضعیف ببینم و از حال بودم و هم ناراحت. نمیآوات شرمنده بود، هم خوش که اآلناز بابت این

 .تونه دیگه اذیتم کنه، آروم بودمکه فهمید نمیطرف هم این یک

نادر و نریمان نبودن و من مثل سری قبل به عمه گفتم که از طرفم ازشون خداحافظی کنه و با خودشون هم 

مون گفت آغوشی کشی کردم که در این بین عمه به گریه افتاد و ندا زمان همبغلباری دیگه خداحافظی و 

 (!که)بهت عادت کرده بودم! خوشبخت بشی عزیزم

شون نبودیم، آوات روی ترمز زد و سرش رو به سوار ماشین شدیم و همین که از کوچه خارج و دیگه در دیدرس



 

 

 
140 

 انجمن رمانیک آلباتروس کاربر | آغوشم باش

 
 :پشتی صندلی چسبوند و چشم بسته گفت

 !تموم شد! مال من شدی! واسه همیشهباالخره  -

 :لبخندی کج زدم که سمتم سر چرخوند و گفت

 !عمارت دیگه از ماتم در میاد، ممنون که برگشتی -

مون لبخندم گشادتر شد؛ ولی هیچ نگفتم که آوات هم لبخندی زد و سپس با مکثی که فقط با تماس چشمی

 .گذشت، با سرخوشی ماشین رو دوباره به راه انداخت

ها نگران نبودم و وقتی به عمارت رسیدیم و خواستم دوباره به اون عمارت برگردم، دیگه مثل گذشتهکه میاز این

ات داشتنین! مادربزرگ باحرفش که گفت به خونهقدر برام عزیز و دوست اهالی رو دیدم، متوجه شدم که چه

 داداش!( خوشفش)خوش اومدی زنخوش اومدی!( حسی سراسر خوشی به من وارد شد و آرگین هم باحر

ام پرسی کردم و در این بین آوات با لبخندی نظارهتک اهالی سالم احوال آمدگویی به من کرد و من با تک

زده سرخم کردم و خواستم  خان! باز حس شرمندگی به من دست داد و خجالتکرد. موقع رویارویی با ارژنگمی

داد و بی هیچ حرفی، اخمو فقط روی سرم دستی کشید و سر به تایید دستش رو ببوسم که اجازه ن روی پشت

ریز تکون داد و حتی ترالن و بقیه دخترهای عمارت که بخت رفته بودن هم داخل عمارت بودن و انگار منتظر 

 !حال مستقبلت باشن من بودن و این یعنی یک خانواده که همیشه و در همه

ی برگشته بود و گفت )حاال نوبت توعه، تو سواری کن( و من روی جدید آوات با پاگذاشتنم در عمارت، انگار زندگ

های شب اولی که به خاطره معذب بودنم زیادی نزدیکم کردن ها و مراعاتهاش رو، مهربونیرو دیدم. عاشقانه

فته گر قدر که خوشی من رو در برهاش نسبت به من و همه چیزی که مربوط به عشق میشد! ایننمیشد. نگرانی

که تلخی گذره؟ و؛ اما وای به حال اینشدم و دیدی وقتی خوشی، زمان چه زود میبود که متوجه گذر زمان نمی

روزگار رو بچشی! ثانیه حکم ساعت رو برات داره و من حاال بعد شش ماه زندگی که با آرامش در کنار آوات 

 .دانشگاهش قرار بود ازدواج کنه به تهران بریم کالسی داخلداشتم، قرار بود برای جشن ازدواج ندا که باهم

روی آینه بود چرخیدم، کروباتش  مانتوم رو تنم کردم و کیفم رو از روی تخت برداشتم و سمت آوات که رو به

 .کرددستش بود و با زاری به خودش نگاه می

ر و اصرارهای من تنش کرده الحق که کت و شلوار برازنده هیکلش بود؛ ولی چه کنیم که آقا همین رو هم به زو

بود و حتی خود من هم به تیپ همیشگیش عادت کرده بودم. هرچند فقط آوات و آرگین اهل کت و شلوار و 

خان و آکام با آرمین حتی داخل روستا هم کت و شلوار به تن داشتن و امان های رسمی نبودن، وگرنه ارژنگتیپ

 !از این مرد من

 :باخنده نگاهش کردم که گفت
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 !کنم طناب دار رو به گردنم زدننمیشه این )به کروبات اشاره زد(نباشه! بابا باور کن حس می -

زمان که داشتم کروباتش رو به گردنش روش ایستادم و هم خندی زدم و کروبات رو از دستش گرفتم و رو بهتک

 :بستم گفتممی

 .آقا! شما باید تیپت کامل باشه و بهونه هم نداریم -

 :اش زدم و چشم تو چشم باهاش گفتمهام آروم به سینهکه تموم شد با کف دستکارم 

 !خوام خاص باشیمی -

 .لبخندی زد و ابروهاش رو باال انداخت و من ریز خندیدم

 .ها هم دعوت بودن، سمت تهران راه افتادیمهمراه بقیه اهالی که اون

سپردیم تا یشد کرد؟ باید همه چی رو به زمان میرفتار عمه هنوز هم با آوات سرسنگین بود؛ ولی خب چه م

 .ام ثابت کنه و بفهمونه که داماد الیقی برای برادر مرحومش هستآوات بتونه خودش رو به عمه

پرسی کردیم و داخل رفتیم. چون هوا  ها ایستاده بودن، سالم احوالبا عمه و کسانی که دم در به عنوان مستقبل

 .خونه گرفته بودنسرد بود، مراسم رو داخل 

نزدیک اومدن عروس و دوماد بود و من از جا بلند شده بودم تا اگه کمکی بود به عمه بکنم و آوات با برادرش 

 .آکام مشغول گپ و گوپ بود

 :دادم که دایی سمتم اومد و گفتتوی سالن داشتم جلون می

 !نیلو -

 جانم دایی؟ -

 :نگاهی انداخت و سپس رو به من گفت نیم دایی نفسش رو آه مانند بیرون داد و به آوات

 کنه؟طوره؟ اذیتت که نمی چه -

 هام شده بود، نگاهش کردم. نفهمیدم که چهسمت آوات چرخیدم و با لبخندی محو که جا نشین روی ل*ب

 .اش بودم که صدای دایی اومدقدر خیره

 .خواد بگی، جوابم رو گرفتمنمی -

 .ام فشار خفیفی داد و ل*ب زدخند به ل*ب داشت و به شونهبه دایی خجول نگاه کردم که لب

 !خوشبخت بشی دایی جان -

 .لبخندی زدم و من هم ل*ب زدم

 !ممنون -
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کرد، مطمئن هاش رو به تایید بست و از کنارم رد شد، دوباره سمت آوات چرخیدم و اون خوشبختم میچشم

 .بودم

 .اش خوردکنارش نشستم و ناگهان چشمم به یقهکند که آوات داشت واسه خودش سیب پوست می

 !آوات -

 :ام رو دید، مظلوم گفتهای گرد شدهمتعجب از لحن شاکیم نگاهم کرد و وقتی چشم

 !خفه بودم باور کن -

آقا کروباتش رو برداشته بود و من چشم در حدقه چرخوندم و دیگه بیخیالش شدم، حرف، حرف خودش بود و 

 .ی بکنمتونستم کارمن هم نمی

یک موز برداشتم و باشور و شوق بهش گاز زدم و امشب قرار بود یک سوپرایزی عالی برای آوات داشته باشم. 

 .دوباره با عشق سمتش چرخیدم که با کاری که کرده بود، نتونستم دیگه تحمل کنم و بلند زیر خنده زدم

رد که با صدای خنده من خودش هم خودکمه اول و دوم لباس زیر کتش رو باز کرده بود و سیبش رو می

 :اش گرفت و با لبخند گفتخنده

 !اصالً عادت ندارم بهشون -

 !خندیدم، سرم رو هم به تاسف تکون دادم و امان از این مرد منچنان که میهم

 .طور برای آقا دوماد اش آرزوی خوشبختی کردیم و همینمراسم تموم شد و من ندا رو بغل کردم و با آوات واسه

که خسته بود؛ ولی باز هم بعد خداحافظی و... که کردیم دوباره یک کله سمت روستا روندیم و آوات با این

 .کردرانندگیش رو می

کار کنم؟ اصالً یک پرستاری رو که زندگیش رو زندگی نامنظم که اآلن با شغلم چیبه زندگیم فکر کردم، به این

خودی که عمرم رو پای درس و کردم. بیت به این موضوع رسیدگی میپذیرفتن؟ باید در اسرع وقکرده بود، می

 !مشق نذاشته بودم که

 .هام رو برداشتم و به حموم رفتمچون ع*ر*ق کرده بودم، همین که به عمارت رسیدیم سریع لباس

 م و سمتپهلو نکنم. در رو که بست ای گرفتم و زودی هم به اتاق پناه بردم تا باز سینهیک دوش چند دقیقه

خواستم امشب رو بینه. پوفی کشیدم و مثالً میتخت چرخیدم، دیدم آوات خواب هفدهمین پادشاه رو می

 !هاسوپرایزش کنم

 قدر خسته بود که فقطروی تخت نشستم و با لبخندی محو و نگاهی که رنگ عشق داشت، بهش نگاه کردم. این

 .کتش رو از تن کنده بود و روی تخت خوابیده بود
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 :روم، گفتمآ

 !آوات! عزیزم -

- ... 

 .خوام یک چیزی بهت بگمآوات بیدارشو می -

 هوم؟ -

 .هاش بسته بودآلود بود و هنوز چشمخواب

 .هات رو باز کن تا بهت بگمچشم -

 :ملچ ملوچی کرد و چشم بسته گفت

 .شنومبگو می -

به خاطره ذوقی هم که داشتم سر سمتش  هام بشه؛ اماآلودگیش متوجه حرفکه شک داشتم با این خواببا این

 :خم کردم و گفتم

 !اممن حامله -

- ... 

 :متعجب صداش زدم که باز فقط صدای نامفهوم از خودش بیرون داد و کالفه گفتم

 !آوات -

 !امنچ، نیلو بذار بخوابم باور کن خسته -

 !باشه بخواب؛ ولی اول گوش کن که چی میگم -

 .هوم، باشه باشه -

 :هاش رو باز کرد که با شوق گفتمو کمی الی پلک و خمار

 !داری بابا میشی -

 .آلود ل*ب زدسرش رو ریز تکون داد و خواب

 .باشه میرم دنبالش -

ای که تازه خودم امروز تست گرفته خواد بره دنبال بچهبینه که میجا خوردم، آه معلوم نیست خواب چی رو می

رصی بلند صداش زدم که از خواب پرید و سریعاً هم نشست. آشفته نگاهم بودم و متوجهش شده بودم، بگرده. ح

هاش خور نگاهش کردم و اون انگار تازه متوجه شد چی بوده و چی شده که رفته رفته چشمکرد که پوکر و دل

 :گرد شد و با صدای بلند گفت

 !چی؟ -
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اش خبر رو دادم آقا زیر و شوق واسهدیگه واسه حرف زدنش دیر بود، از دستش ناراحت بودم، من باکلی ذوق 

پرم زد. مثالً خواستم ناز کنم و برای همین پشت چشمی نازک کردم و روم رو ازش گرفتم؛ ولی یک دفعه که 

جایی هم که لبه تخت بودم با حرکتی که کرد، دو نفری روی هام گرد شدن و از اونور شد، چشمسمتم حمله

 :ند گفتزمین افتادیم و جیغ من هوا رفت. ت

 ای وای! ای وای! طوریت که نشد؟ -

 :ام گرفت و میون خنده و حرص گفتمکم خندهحرصی نگاهش کردم؛ ولی کم

 !کنی توآخر پیرم می -

 .آلود ل*ب زدپاچه و با نگاهی خاص! نگاهم کرد و سپس با مکثی، بغض آوات؛ ولی دست

 .بهترین خبر رو بهم دادی! باورم نمیشه -

 :های براقش نگاه کردم، دوباره بعد مکثی گفتبه چشملبخندی زدم و 

 !نیلو -

 !جانم -

 چی بگم؟ -

 .لبخندم عمق گرفت و ل*ب زدم

 !دوست دارم -

 :دار کرده بود گفتتر که صداش رو خشخندی زد و با بغضی سنگینتک

 !دوست دارم -

 !برجا بود چنان پااش، چشم بستم و لبخندم همو من به این اعتراف شیرین و همیشگی

 :از هم فاصله گرفتیم که من نشستم و آوات گفت

 !تونمخداکنه دوباره روی من حساس نشی که دیگه نمی -

 !بلند زیرخنده زدم و آوات با لبخندی مظلومانه نگاهم کرد و این یعنی زندگی

 کنن؟ شون رو ابرازحالیطوری خوشدونستن چهها نمیصبحش که خبر رو به اهالی دادیم، بیچاره

مون پسر باشه اسمش رو زده و غافلگیر کرد. اون گفت که اگه بچهآوات با حرفی که در جمع زد، من رو متعجب

ذاریم، مصطفی به خاطره من و آمین، برای آمین بودن دعاهایش و من غرق مصطفی و اگه دختر باشه آمین می

 .اش کردمدر این همه خوشی بودم و قدردان، نگاه عاشقانه حواله

 چشم ببندان، ل*ب بخندان
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هات رو ببندی و تنها لبخند بزنی تا زندگی بفهمه هیچ های زندگی چشمها الزم که در برابر سیاهیگاهی وقت

 !نتونسته زمینت بزنه

 چشم ببندان، ل*ب بخندان

 .ها باید فرصت داد، به خودت به بقیه تا دوباره زندگی کردن رو یاد بگیریگاهی وقت

 ل*ب بخندان چشم ببندان،

 ...های زیادی داره پسها بخشش خیلی بهتر از کینه به دل گرفتن و ببخش و رهاشو، زندگی زیباییگاهی وقت

 چشم ببندان، ل*ب بخندان

 

 پایان

 

********************* 

 :سخنی از نویسنده

 

 !من یک آلباتروسم

کنم هر چی رو رخش برم. در این راستا بازگو میتونم زمین رو چترین زمان میای بلند پرواز که در کوتاهپرنده

 .ذارمبینم و ماجراها رو در قالب داستان و رمان به نمایش میکه به چشم می

 !های جذاب و خواندنیمن یک آلباتروسم! باکلی نوشته

 

 !دارتون... آلباتروسدوست

 !یاحق
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

ین ابرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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