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 :کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در

 انجمن رمان 98

   :خالصه

را به شیرینی شهد گل یافتم؛ اما غافل از اینکه زندگی ام، کسی بعد از گذراندن دوران تلخ و پرفراز و نشیب زندگی

شیرین را بدهند. به راستی  هستند که به من فرصت دریافت این مزه تر از آنیرحمتر و بیو سرنوشت تلخ

 .ای سختگیرتر از سرنوشت ندیدمقاضی که

 پرسم به راستی من مقصر بودم یا گذشتگانم؟گاهی از خود می

 :مقدمه

 !س از زندگی! از سرنوشت! از دنیایی که در آن افسوس و غم سراسر وجودم را گرفتهآه و افسو

 .دهندنمی قطره اشکی را به من اند و حتی اجازهاز امروز صبح حال عجیبی دارم؛ گویی سر راه گلویم را بسته

 ن دچار شدم؟آپرسم این چه سرنوشتی بود که من به گاهی از خود می

 .بردآرام در خود فرو میقی است و مرا آرامزندگی من مانند باتال

 !انگیزیستسرنوشت، چه چیز نفرت

 .نمتر این سرنوشت را به پایان برساخواهم هرچه سریعآید. میاز کلمه سرنوشت خوشم نمی

*** 

ر کشن؛ سر همینشاءاهلل خجالت که خوان ادامه بدن؟ مادوباره صدای جر و بحث این دوتا شروع شد. تا کی می

کنن. دیگه طاقت ندارم. دیگه خسته شدم. با عصبانیت از روی تـخت سفیدم پایین چیز کوچیکی با هم دعوا می

 .ردماومدم و راه اتاق مامان و بابا رو در پیش گرفتم. پشت در اتاق کمین کردم و از الی در بهشون نگاه ک

 .توئه، زیر سر تو و اون خواهر و برادراتافته زیر سر ببین با من بحث نکن عباس. هر چیزی که اتفاق می -

- 

http://forum.roman98.com/
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 .افته تقصیر مادر جنابعالیههر اتفاقی که می -

های ها و کشمکشای از این حرفهام رو گرفتم تا دیگه کلمههام گوشهای تکراری با دستخسته از این حرف

هام رو در هم دونه! ابرویمکرر و بیخودشون رو نشنوم. قرار بود کی توی این خونه آرامش برقرار بشه خدا م

ی عصبانی وارد پذیرایی شدم. تلفن رو برداشتم و طبق معمول به اتاقم پناه بردم. باید این هفته کشیدم و با چهره

شم. خودم کنم، بلکه دیوونه هم میی علیسان؛ در غیر این صورت نه تنها امتحاناتم رو خراب میرفتم خونهرو می

 .جویدم، تندوتند شماره علیسان رو گرفتمی دهنم رو میطور که گوشههمونرو روی تـخت انداختم و 

 الو؟ جانم؟ -

 :خیال بغض شدم و گفتمنتیجه بود. بیآب دهنم رو خوردم تا شاید بتونم بغضم رو قورت بدم؛ اما بی

 سالم داداشی! کجایی؟ -

 :علیسان مکث کوتاهی کرد و با همون انرژی همیشگیش گفت

 ی گلم! خوبی؟ صدات یه جوریه. چیزی شده؟سالم آبج -

خواستم بگم نه که دروغ محض بود. همیشه توی این خونه یه چیزی هست. دوباره بزاقم رو بلعیدم و با اگه می

 :غم گفتم

 ...علیسان -

 جانم؟ -

 :با عجز گفتم

 ت جا بدی؟شه یه هفته من رو توی خونهمی -

 :تصداش کمی رنگ نگرانی به خودش گرفت و گف

 شده؟ ی من مال تو هم هست، االن میام دنبالت؛ ولی حاال بگو چیعزیز دلم این چه حرفیه؟ خونه -
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 :ی توی گلوم بود گفتمکنندهبا صدایی لرزون که حاصل بغض خفه

ی امتحاناتمه. دیگه شم. این هفته فرجهکنن. به خدا دیگه طاقت ندارم. دارم دیوونه میباز هم دارن دعوا می -

 .رصت جبران ندارمف

غمگین خودم توی آینه قدی نگاهی انداختم.  رنگ روی تـخت رو توی دستم مچاله کردم و به چهرهی یاسیملحفه

 :بعد از کمی مکث با کالفگی گفت

 .سونا جمع کن وسایلت رو دارم میامخوان بس کنن؟ آیتا کی میای خدا! این دو -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 !چشم. فعالً -

 !فعالً -

یرم رو برداشتم و چمدون یاسی میز تحر-تلفن رو سر جاش گذاشتم و دوباره به اتاقم برگشتم. صندلی سفید

هام، فرم مدرسه رنگم رو از باالی کمد پایین آوردم و دو دست مانتو، چند دست لباس راحتی، کتابکوچیک مشکی

پاورچین، طوری که هام رو عوض کردم و پاورچینستاپم رو توش جاسازی کردم و زیپش رو بستم. لباو لپ

وچه. از جک کمامان و بابا متوجه نشن، رفتم توی پارکینگ و منتظر موندم تا علیسان بیاد. با تکی که زد رفتم توی 

رنگش پیاده شد و چمدونم رو از دستم گرفت و اون رو توی صندوق گذاشت. به چراغ قرمز که رسیدیم، آبی

های مشکی شد رو کم کرد و رو کرد به من و با چشمالم آرومی که توی فضا پخش میکصدای موزیک بی

 :کوچیکش بهم خیره شد و گفت

 ی همیشگی؟های مسخرهباز هم همون بحث -

 :با تأسف گفتم

 !آره -

 :دارش کشید و گفتدستی به صورت زاویه
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 !خواد تموم بشه؟اوف! این بحث کی می -

 :اشتم و گفتمم گذدستم رو زیر چونه

 !کاش بابابزرگا ندار و بدبخت بودن -

 :ا غم گفتبتا دستش موهای مشکی کوتاهش رو باال زد و با دو

 !کاش! کاش -

 :هام رو درهم کشیدم و گفتمابرو

 مگه همیشه رأی با اکثریت نیست؟ -

 .زنهجون رو چیکار کنن؟ اون خودش فاز جدا میخانوم -

کردم شمار چراغ قرمز نگاه میطور که با کالفگی به ثانیهدلی فرو کردم و همونایشی کردم و خودم رو توی صن

 :فتمگهای خیره مردم از رومون بلند بشه تا زودتر تموم بشه و نگاه

 بره؟گه همسر ارزشش رو نمیمجون همیشه باید دخالت کنه. اوف! خانوم -

 .قدر پول ندارن، مجبورن سهم بهش بدنونچرا، باید ارزش زمینا رو بهش داد؛ اما خب چون اینا ا -

 :یه تای ابروم رو باال بردم و گفتم

 تونن جریان رو بسپرن به دادگاه؟نمی -

 :نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت

سفیدن  خوان آبروشون بره. ماشاءاهلل گاو پیشونیکنه و عالوه بر این نمینه بابا! دادگاه با قیمت پایین ردش می -

 .شونهمه

 :دستام رو با خشم مشت کردم و با حالت دعا گفتم
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 !ش رو باد ببرهاهلل یه شبه همهشاءان -

 :علیسان یه لبخند کج دلربا زد و گفت

 !اهللشاءان -

ای بین من و علیسان رد و بدل نشد. جفتمون واژه برای ساختن جمله کم دیگه تا رسیدن به آپارتمان هیچ کلمه

پارتمان آماشین رو نگه داشت. در رو با ریموت باز کرد و ماشین رو برد توی پارکینگ. یه آورده بودیم. علیسان 

 .. واحد ششم رو بابا به علیسان سر سفره عقد هدیه دادهای رومی بودشش طبقه با نمای سنگ

 حاضری تغییرات جدید رو ببینی؟ -

 :تفاوتی گفتمبا بی

 چی؟ -

 :لبخند قشنگی زد و گفت

 !بفرمایید -

وارد راهروی کوتاه دم  هام گرد شد. شوکه شدم. دکوراسیون خونه رو تغییر داده بود.ه محض باز شدن در چشمب

جلوتر از  رنگم رو پوشیدم وهای یاسیرنگ زیر آینه گذاشتم. دمپاییهام رو توی جاکفشی طالییدر شدم و کفش

ا بهای شیری اومد، کاغذدیواریبه چشم می علی وارد پذیرایی شدم. به محض ورود به پذیرایی چیزی که خیلی

دم ق رنگ عوض شده بود. چندای سری قبل هم با یه دست مبل زرشکیهای قهوهرنگ بود. مبلهای طالییطرح

نفره هشت جلوتر رفتم تا کامالً به پذیرایی دید داشته باشم. سمت راست کنار کانتر آشپزخونه یه میز ناهارخوری

، شکی بود. چیزی که خیلی توجهم رو جلب کرد و به نظرم ایده خیلی خوب و قشنگی بود،طالیی با رومیزی زر

های زرشکی پر های طالیی و دوتای دیگه با کاجها با کاجای روی میز بود. دوتا از استوانهشیشه چهارتا استوانه

 .شده بود

 :ان گفتمهام رو به هم کوبیدم و رو به علیسبا ذوق و شوق زیاد دست

 وای علی خیلی قشنگه! کار کیه؟ -
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 :ای به خودش گرفت و گفتی قهرمانانهقیافه

 .خودم -

 :مشتی حواله بازوش کردم و با لبخند کش داری گفتم

 نه بابا از این کارا هم بلدی؟ -

 :ای بهم انداخت و گفتسفیهانهاندرنگاه عاقل

 .ناسالمتی دکوراتورم -

 :فتمم رو گرفتم و گبا دستم جلوی خنده

 !اوه اوه حق با شماست -

کرد و متوجه نشد که ما اومدیم. علیسان رزا هدفون رو گوشش بود و توی آشپزخونه داشت قهوه درست می

هاش رو گرفت. رزا از ترس جیغی کشید و با دستگیره توی دستش زد توی پاورچین رفت و جلوی چشمپاورچین

 .سر علیسان

 !آخ -

 .کردم دزدی چیزیه وای علی حواسم نبود. فکر -

 خوای با دستگیره بزنی؟آخه قربونت برم دزد هم می -

 :رزا متفکرانه به علیسان خیره شد و گفت

 .بهش فکر نکرده بودم -

 .خب حاال بعداً فکر کن. برات مهمون آوردم -

هاش ر دستنمایی زد و خیز برداشت سمتم. من رو بین حصاو بعد با دستش من رو نشون داد. رزا لبخند دندون

 .م رو بو*سیدگرفت و گونه
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 .خیلی خوشحالم کردی -

 :ای درهم و با لبخند گفتمهاش آزاد کنم، با قیافهکردم خودم رو از حصار دستکه داشتم سعی میدرحالی

 سالم گلم خوبی؟ -

 :کمرم رو نوازش کرد و با صدای مهربونش گفت

 ! تو چطوری؟شهمرسی فدات شم! تو که باشی حال آدم خوب می -

 :ای پیروزمندانه گفتمهاش بیرون کشیدم و با قیافهخودم رو از حصار دست

 !شهبینم حالم خوب میتو رو که می -

 :زن دیده باشه گفتهمعلیسان لیوان آب رو روی کانتر گذاشت و با قیافه درهم، طوری که انگار یه چیز حال به

 .ای چیزیکشیرشوهره بردید. یه فحشی، دادی، گیس و گیساه اه جمع کنید! آبروی هرچی عروس و خواه -

کرد.  رزا دمپاییش رو در آورد و علیسان رو نشونه گرفت که علیسان جا خالی داد و دمپایی به کابینت برخورد

 :اخم کرد و تهدیدوار گفت

 !نکه خواهرشوهرم باشه خواهر خودمه. دوماً به تو چه حسودسونا قبل از ایاوالً آی -

گم چشات درآد، به علیسان خیره خند پهنی زدم و دستم رو روی شونه رزا گذاشتم و با حالتی که انگار دارم میلب

 :هاش رو باال برد و گفتشدم. علیسان دوتا دست

 ید؟اومدم. کاری ندارحیف که کار دارم باید برم؛ وگرنه از خجالت جفتتون در می -

 :رزا خیلی ریلکس گفت

 !تنه برو به سالم -
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علیسان لبخند کجی زد و از خونه خارج شد. روی مبل نشستم و رزا برام یه فنجون قهوه آورد. بعد از خوردن 

 اومدم آماده کرده بود. قهوه، رزا رفت تا شام درست کنه و من هم پناه بردم به اتاقی که رزا برای مواقعی که می

رنگ اتاق رو باز ایخونه رو به من اختصاص داد. در قهوه ماشاءاهلل انقدر اومدم و رفتم که رزا یکی از سه اتاق

رنگ اتاق رو کشیدم و ساکم رو روی تـخت های طوسیکردم و ساکم روی توی اتاق گذاشتم و در رو بستم. پرده

تاپم رو روی میز تحریر های درسیم و لپرنگ گذاشتم. در ساکم رو باز کردم و کتابی طوسیسفید با ملحفه

ای کنار در آویزون کردم. به صفحه گوشیم نگاه کردم؛ هام رو هم توی کمد قهوهر تـخت گذاشتم. لباسسفید کنا

نه کسی زنگ زده بود و نه پیامی فرستاده بود. معلومه هنوز از رفتن من باخبر نشدن. گوشیم رو خاموش کردم 

تنها راهی که می تونم به اتفاقات فکر  و روی پاتختی گذاشتم. کتاب ادبیاتم رو برداشتم و شروع کردم به خوندن.

 .نکنم درس خوندنه

 چند سالی بود که افسردگی مهمون جسم سردم شده بود؛ درست از همون سالی که دعواهای مامان و بابا شدت

رفت. حاال می تونم معنی حرف دریا رو گرفت. قبل اون هیچ کس از دست من یه آب خوش از گلوش پایین نمی

 «.شنها به وقتش عوض میهمه انسان» گفتبفمم که می

د تا پروانه من کامالً زیر و رو شده بودم. انگار کرم ابریشمی بودم که تازه پیله خودش رو ساخته بود و منتظر بو

 .مردش میبشه؛ اما پایان کار من پروانه شدن نبود. من مثل اون کرمی بودم که تو پیله

هاش متوجه شدم که داره با از توی کتاب ادبیاتم بیرون آوردم. از حرفصدای موبایل رزا که بلند شد، سرم رو 

 .زنه. پوزخندی زدم. بعد از چهار ساعت تازه متوجه شده یه دونه دخترش خونه نیستمامان حرف می

داره. جای تأسف داره براشون که دخترشون باید از رزا گفت که من رو تا پایان امتحانات پیش خودش نگه می

 .مان و باباش فرار کنه و بیاد خونه داداشش. پوزخندی زدم و دوباره مشغول درس خوندن شدمدست ما

بعد از خوردن شام رزا رفت بیمارستان و علیسان هم مشغول کار روی پروژه جدیدش شد. من هم به اتاقم 

پایان هفته یه دور به شدم تا درس بخونم. فرصت کمی دارم و باید تا برگشتم تا بخوابم. صبح زود باید بلند می

 .هام بزنمکتاب
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هام زدم و دراز کشیدم روی تـخت. حدود یه ربع کننده به دستروی صندلی میز توالتم نشستم و کمی مرطوب

اومد. کالفه گوشیم رو از روی پاتختی برداشتم و هام نمیزدم و خواب به چشمبود که فقط توی تـخت غلت می

 هام. ی گروه چندتا عکس فرستاده بودن. ناخودآگاه لبخند نشست روی لـبها تونتم رو روشن کردم. بچه

ها زوم کردم. دریا که از اون های اردوی کالس هفتممون بود که با گوشی گلسا گرفته بودیم. روی قیافهعکس

های های برجسته، دماغ کوچیک و چشمموقع تا االن هیچ تغییری نکرده. همون صورت گرد و تپل و همون لـب

پاره و شیطون سال اول. به کدوم عوض نشده. همون دختر سال اولیه، همون دختر آتیشش؛ هیچای کشیدهقهوه

کنه من همون دختر سرزنده و خودم نگاه کردم و پوزخندی زدم. هر کسی این عکس رو ببینه باور نمی قیافه

ترین قسم کل ایی که یه روز بزرگههای مشکی توی عکس؛ چشمشاداب توی این عکسم. خیره شدم به چشم

شد ها بهشون خیره میهایی که علیسان ساعتفروختم، چشمهایی که یه روز باهاشون فخر میخانواده بود، چشم

 :گفتو می

 !خیر کنهدا بهخها قرار کدوم عاشقی رو بدبخت کنن؟ این تیله -

میشگی رو ندارن؟ چرا اون برق همیشگی رو های االن اون طراوت هخندیدیم. چرا این چشمو بعد با هم می

ها نم داشت، کلی حرف برای گفتن داشت؛ اما کسی رو برای شنیدن نداشت. کسی رو نداشت ندارن؟ این چشم

هاش براش بگه. کسی رو نداشت که هر روز بهش یادآوری کنه چقدر زیباست. ابروهای مشکیم رو که از درد

 :کردم درهم کشیدم و آروم و با خشم زمزمه

 .و تا ابد هم کسی رو نخواهد داشت -

هام نشسته بود رو پاک کردم. موهای رنگم کشیدم و قطره اشک تلخی که روی گونهدستی به صورت گرد و سبزه

 .رنگم روکنار زدم و برای یه خواب نسبتاً آروم آماده شدمایقهوه

*** 

 .فتم زیر کولر به رزا سالم کردمرطور که میهای مشکیم رو توی جاکفشی گذاشتم و همونکفش

 وای مردم از گرماً چطوری؟ -
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 :کرد با لبخند گفتکه داشت خیار خرد میرزا درحالی

 سالم گلم تو خوبی؟ امتحان چطور بود؟ -

 :درهم به رزا گفتم رنگم رو باز کردم تا باد خنک کولر به بدنم هم بخوره و با قیافهایهای مانتوی سرمهدکمه

ای فهمم چرا هر معلمی دلش از یه جای دیگه یا از یه کس دیگهعنتش کنه با این نمونه سؤاالش. من نمیخدا ل -

زنن معلم دلسوز و مهربانم روزت مبارک. شه بنر میکنه. حاال روز معلم هم که میپره سر نمونه سؤاال خالی می

ه بگید عینک بزنیم تا ما هم ببینیم. موقع بعدیدلسوزی و مهربونی همچین معلمی کجاست که ما ندیدیم؟ اگه سه

گه مردی درس بخونی؟ اصالً هم نمیشه دو قورت و نیمشون باقیه که چرا کم گرفتی؟ میدادن کارنامه هم که می

 !این بشر درس خونده من نمونه سؤاالم ایراد داشته. اه

 :گیره گفتش رو بکرد جلوی خندهکه سعی میهای درشت عسلیش و درحالیرزا با چشم

 !درسته، کامالً درسته -

 :با همون قیافه درهم و عبوس گفتم

 خندی؟به چی می -

 :ای صورتیش رو روی هم فشرد و گفتهای قلوهدستی به دماغ عملی و سرباالش کشید. لـب

 من؟ -

 .بله شما -

ت برف مانندش گاه کردم. پوسنهای گردشده بهش دیگه نتونست خودش کنترل کنه و زد زیر خنده. با چشم

طور که سعی االن به صورتی تیره تغییر رنگ داده بود. دیگه نتونست سر پا بمونه و نشست روی زمین و همون

 :ش رو کنترل کنه گفتکرد خندهمی

 !یاد دوران دبیرستان خودم افتادم... بب... ببخشید -

 :شده گفتمای مچالهبا قیافه
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 !خدا ببخشه -

هام رو عوض کردم. نفس عمیقی از سر آسودگی ای باال انداختم و لباسه. شونهعلیسان این رو هم خل کرد

 کشیدم. این هم از آخرین امتحان. با هر سختی که بود همه رو به خوبی پاس کردم. صورتم رو برگردوندم و به

خوشی تموم  چمدون مشکی کنار تختم نگاه کردم. هی! دو هفته تموم شد، باید برگردم به قفس خودم. آزادی و 

شد. یهو دلشوره عجیبی عین خوره به جونم افتاد. یهو نرم خونه بیفتن به جون من هم؟ این رو چیکار کنم؟ از 

ذاشتم. هر چقدر هم که آروم کارهام رو انجام هام رو توی چمدون میگزیدم و لباساسترس پوست لـبم رو می

. روی صندلی میز توالتم نشستم و خیره شدم به دادم؛ اما باز هم خیلی زود تموم وسایلم رو جمع کردم

های قبل ازم ایراد گرفتن یا باهام دعوا کردن ای که ندارم. اصالً مگه دفعههای سفید کف اتاق. هیچ بهونهسرامیک

جوری استرس دارم؟ مگه من با گلدون توی خونه فرقی دارم براشون؟ واال به گلدون هم بیشتر که من االن این

ها همه توجهه دیگه. دوباره این بغض لعنتی دن. اینکنن، بهش آب میدن. خاکش رو عوض مییت میاز من اهم

هام رو محکم روی هم فشردم تا مانع عین تیغ ماهی راه نفس کشیدنم رو سد کرد. چنگی به گلوم انداختم و چشم

اتاق رو باز  کم داشتم. پنجرهتونستم بزاقم رو ببلعم. اکسیژن برای تنفس هام بشم. به سختی میریزش اشک

کم اکسیژن بگیرم؛ اما جز بوی بنزین سوخته چیزی به مشامم نرسید. پنجره رو ول کردم. احساس کردم تا یه

شم. به سرفه کردن افتاده بودم. پاهام شل شد و روی زمین افتادم. صورتم کبود شده بود. کردم دارم خفه میمی

توی اون حالت که دید، سراسیمه به آشپزخونه رفت و یه لیوان آب آورد. دست و رزا در اتاق رو باز کرد. من رو 

حس شده بودن. رزا من رو روی تـخت نشوند و لیوان آب رو به خوردم داد. گلوم رو ماساژ داد و مدام پاهام بی

های م به دلیل سرفهکم حالم بهتر شد؛ اما قفسه سـینهخواست که هوا رو ببلعم. بعد از گذشت نیم ساعت کمازم می

کردم بدنم از سرم جدا شده. دست و پاهام هیچ زد. احساس میهام هم دودو میکشید و چشموحشتناکم تیر می

 .حسی نداشتن

 :رزا موهام رو نوازش کرد و گفت

 تو که آسم نداری؟ -

 .نه -
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 جوری شدی؟پس چرا این -

 :تونستم حرف بزنم گفتمکه به سختی میدرحالی

 ...... ه تو گلوشه تیغ ماهی گیر... کرده باش ...دونم. یهو... یهو عین یکی کنمی -

 :چندتا نفس عمیق کشیدم و ادامه دادم

 .اومدنفسم باال نمی -

 :های نگران بهم نگاه کرد و گفترزا با چشم

 .کنمن، واسه ناهار میام بیدارت میکخواد حرف بزنی. تو استراحت نمی -

 .هم فشردم و حرفش رو تأیید کردم هام رو رویچشم

*** 

 .سونا بلند شو. باید بریآی -

ش هام رو باز کردم و به علیسان که باالی سرم بود نگاه کردم. هنوز توی حالت خواب و بیداری بودم و قیافهچشم

 :دیدم. با صدای گرفته گفتمرو درست نمی

 علی کی اومدی؟ برم کجا؟ -

 :کشید. پرسروصدا بازدمش رو بیرون فرستاد و گفتهای مشکیش ریشدستی به ته

 .مامان زنگ زد و گفت بفرستمت تبریز -

 :پته افتاده بودم گفتمکه به تتههای گردشده و درحالیعین کسی که بهش شوک وارد شده باشه نشستم. با چشم

 ه چی؟ ... ریز؟ واس...تب -

 :ب پایینش رو کمی تر کرد و گفتصندلی میز تحریر رو بیرون کشید و روی اون نشست. لـ

 .دونم. فقط صبح زنگ زد و گفت با اولین پرواز بفرستمت تبریز. البته خاله فرناز گفتنمی -
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 :با ترس گفتم

 خودش کی رفته؟ -

 :ای باال انداخت و رفت سمت چمدونم و اون رو از کنار میز برداشت و گفتعلیسان شونه

 خوای بری خونه وسیله برداری؟می -

رفت؛ هاش تا مرز گفتن میگفت. چشمخواست یه چیزی بگه؛ اما نمینگاه علیسان با همیشه فرق داشت، انگار می

ای هام گرفتم و با نگاه ملتمسانههاش رو توی دستگفت. از روی تـخت بلند شدم و رفتم سمتش. دستاما نمی

 :گفتم

 .گیخوای به من بگی؛ اما نمیعلی تو یه چیزی می -

هاش خیره شدم تا هام رو محکم فشرد. از گرمای دستش بدنم مورمور شد. به چشمندی تصنعی زد و دستلبخ

هاش نبود. سردی نگاهش اندامم رو فایده بود. هیچ چیزی توی چشمهاش یه چیزی بگه؛ اما بیبلکه حداقل چشم

های دستم یخ کرده بود. گرفت. انگشتبه لرزه انداخت. استرس مثل مورچه به جونم افتاده بود و بدنم رو گاز می

 :های علیسان خیره شدم و گفتمبا کالفگی به لـب

 !لعنتی یه چیزی بگو خب -

طوری که یه سمت در رفت. دستگیره در رو فشار داد و همونمن رو از خودش جدا کرد و روی تـخت نشوند و به

 :پاش توی اتاق بود یه پاش تو هال گفت

 .شهرت می. انقدر هم فکر و خیال نکن. آماده شو بعد بیا ناهار بخوریم. بلیت گرفتم دیهیچ اتفاقی نیفتاده -

 :با عصبانیت بهش خیره شدم و با صدای تقریباً بلندی گفتم

ده رفتن من به تبریز اون هم بعد پنج سال؟ ها؟ جز اینکه یه یعنی چی که هیچ اتفاقی نیفتاده؟ چه معنی می -

 ای هست؟هاتفاقی افتاده چیز دیگ

 :با کالفگی بهم نگاه کرد و گفت
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 .سونا رو بفرستید تبریز؛ همینجون گفته آیدونم. فرناز به من زنگ زد و گفت خانومسونا من نمیوای آی -

 .سرش بستای از اتاق خارج شد و در رو پشتو بعد بدون هیچ حرف دیگه

 ده جز اینکه یه اون هم بعد پنج سال چه معنی میملحفه روی تـخت رو توی دستم مچاله کردم. تبریز رفتن من 

مون دیده؟ اصالً چرا مامان بدون خبر رفت؟ با جون چه خوابی واسهافته؟! باز خانوماتفاقی افتاده یا داره می

خوام به چیزی فکر کنم؛ به هیچ چیز، عصبانیت به موهام چنگ زدم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم. نمی

 .گفتگه. اگه اتفاقی افتاده بود حتماً به من میعلیسان که به من دروغ نمی حتی رفتنم.

*** 

 گم. خاله فرناز قراره بیاد دنبالت؛ پس تو فرودگاه دنبال اون بگرد، باشه؟خب ببین چی می -

 :گشتم گفتمکه توی کیفم دنبال موبایلم میدرحالی

 !اومدیباشه؛ اما کاش تو هم می -

 :و پیدا کردم و سرم رو از توی کیفم بیرون آوردم. علیسان لبخندی زد و گفتباالخره گوشیم ر

 ورود علیسان ثقفی به تبریز ممنوعه. یادت رفته جوجه؟ -

 :هام رو روی هم فشردم و گفتمبا خشم لـب

 !اوغلی با این شرط گذاشتنتاَه خانوم علی -

 :دوباره خندید و گفت

 .جرئت داری اینا رو تو روش بگو -

 .تا از صفحه روزگار محوم کنه -

 .خب بیا خداحافظی کنیم -
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*ـل کردیم و ازش خداحافظی کردم. از شانس گندم یه خانوم با یه بچه تقریباً یک ساله کنارم همدیگه رو بغ

 .های بچه گذشتنشستن و تمام طول پرواز با جیغ

رفتم برم بیرون از فرودگاه و از اونجا به خاله تونستم خاله رو پیدا کنم. تصمیم گفرودگاه خیلی شلوغ بود و نمی

 :سرم صدا زدرفتم یکی از پشتسمت در خروجی میطور که بهزنگ بزنم. همین

 پنگوئن کوچولو کجا؟ -

 :بخندی زدم و گفتملسرم وایساده بود. سمت صاحب صدا برگشتم. خاله فرناز دست به سـینه پشتبه

 .دنبال شما -

 .رو به آغو*ش کشید خاله اومد سمت و من

 !وای پنگوئن کوچولو چقدر بزرگ شدی -

رفتم؛ به همین دلیل از اون موقع دور از چشم ها راه میها که تازه راه رفتن یاد گرفته بودم شبیه پنگوئناون موقع

 .زدنبزرگ پنگوئن کوچولو صدام میمامان

 !وای خیلی دلم برات تنگ شده بود -

 .طورمن هم همین -

 :جانب ادامه دادبهکرد و حقمکثی 

 .زنیگی خاله دارم. یه زنگ نمیماشاءاهلل که نمی -

 :با شرمساری گفتم

 !ببخشید -

 .شم اینجانازکم. بخشیدمت. حاال هم بیا بریم. دارم خفه میدونی دلجوری حرف نزن. نمیاه این -

 رنگ خاله شدیم. خاله عینک آبی 207. سوار رفتیم تا باالخره به پارکینگ رسیدیمسرهم راه میعین پنگوئن پشت
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 :دودیش رو از روی چشمش برداشت و گفت

 .خب قبل رفتن یه چندتا نکته رو مرور کنیم -

 :گرانه به خاله فرناز نگاه کردم که گفتپرسش

بلند و پرونی نداریم. خنده با صدای مون باید عین دوران قاجار حرف بزنیم؛ حرفای امروزی نداریم، تیکههمه -

شه. هدفون ممنوع! کار کردن با نیش باز ممنوع! تیپ اسپرت ممنوع! مو بیرون انداختن نداریم؛ فقط یه ذره می

جون ممنوع! ساعت یک ناهار، نُه شام، هشت صبحونه و شش عصرونه. پنج دقیقه قبل از این موبایل جلوی خانوم

گیم هواخوری. پارتی نه، مهمانی شبانه. برای آب خوردن می دور هم نه،تایما که گفتم همه باید سر میز باشیم. دور

شه. آهان جون اجازه بگیریم و نکته آخر برف هم از آسمون بباره، عصرونه تو حیاط صرف میهم باید از خانوم

 .کنهیه چیز دیگه؛ لباس قرمز و نارنجی و صورتی پوشیدن ممنوع، از شخصیت خانومانه شوتمون می

 :نگاه کردم و گفتمبا بغض به خاله 

 باز هم هست؟ -

زنید. فیلم اکشن، ترسناک، ترکی و آمریکایی رو هم مگه تو آره. رنگ رژ لـب نباید جیغ باشه، رنگای محو می -

 .خلوت خودتون ببینید

 باز هم هست؟ -

 .خیر -

 :لبخند بزرگی زدم و بلند گفتم

 .بانشسوی زندان و زندانخب پس پیش به -

 .منیم بعد به عمارت رسیدی و تتقریباً یه ساع

طالیی بزرگ آهنی و دیوارهای بلندی که روشون حصار وجود داره. حیاط پر از درخت پرتقال و لیمو -یه در سفید

 کنه. سمت چپ یه فضای کوچیکو گیالسه و کلی بوته گل رز که فصل بهار بوی عطرشون آدم رو مسـ*ـت می
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سرقت که با کاور چرم ست. چند متر جلوتر ویالست. در مشکی ضدبرای پارکینگ و سمت راست میز عصرونه 

 پلهبینی راهشی، اولین چیزی ک میرنگ قرار داره. وقتی وارد میمشکی پوشیده شده و باالی در لوستر طالیی

رنگ. سمت چپ دو ست و یه دست مبل راحتی شیریشه. سمت راست هم کتابخونهچوبیه که به طبقه باال ختم می

 .قرار داره TV فیروزه ای و-رنگ و یه دست مبل راحتی سفیدایست مبل سلطنتی سرمهد

 :آمیز گفتمهای خانوادگی. رو کردم سمت خاله و طعنهها باال رفتم. طبقه باال فقط اتاق بود و قاب عکساز پله

 چه استقبال گرمی! خب حاال اتاق من کدومه؟ -

 .احتماالً رفتن سر زمینا -

 .ها اشاره کردتش به یکی از اتاقو با دس

 .رم پایین. وسایلت رو که چیدی بیاخب من می -

 .باشه -

اومد پنجره بزرگ با پرده سفید بود. کنار پنجره سمت چپ به محض باز کردن در، چیزی که خیلی به چشم می

 وبا روتختی بنفش  یه کتابخونه کوچیک و میز توالت سفیدرنگ قرار داشت. سمت راست یه تـخت دونفره سفید

های سفید قرار داشت. کف اتاق هم یه قالیچه بنفش بدون طرح دوتا آباژور. سمت چپ در اتاق هم کمددیواری

 .پهن شده بود

های راحتی کنار هام رو عوض کردم و رفتم پایین. خاله فرناز و خاله فرزانه روی مبلم رو آویزون و لـباسمانتوها

 .کتابخونه نشسته بودن

 !خیر کنه این بار روخدا به -

 خیر کنه؟چی رو به -

 .غو*ش کشیدسمتم اومد و من رو به آ*خاله فرزانه که تازه من رو دیده بود به

 !معرفتم! خیلی دلم برات تنگ شده بودوای پنگوئن بی -
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 :نمایی تحویلش دادم و گفتملبخند دندون

 !ون تنگ شده بودشما هم به بزرگی خودت ببخش! من هم خیلی دلم برات -

 :نگاهی به من انداخت و گفتخاله فرناز نیم

 .از تماسا و پیامای مکررت مشخص بود -

 .ولش کن دیگه. بیا پیش خودم بشین -

 :های شیری کنار کتابخونه نشستم و گفتمکنار خاله روی مبل

 خیر کنه؟خب نگفتید چی رو به -

 .گمهیچی گلم، دعوا رو می -

 :تفاوت گفتمبی

 باز هم؟ -

 :تای از شلیل رو توی دهنش گذاشت و گفد و تیکههاش رو روی هم فشرخاله فرزانه چشم

 .برای چهارصدمین بار بله -

 .خب پس این یعنی ثقفیا دارن میان خونه -

 .خانخونه نه، دارن میان عمارت ثقفی -

 :خندیدم و گفتم

 .اوه عمارت -

 :فت و گفتخاله فرزانه هراسون از پای پنجره کنار ر

 !اوه اوه رسیدن -
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 .بـ*ـو*سیری سمتش و بعد از عرض احترام دستش رو میجون اومد. میسونا، خانومخب خب آی -

 :های درشت به خاله فرزانه نگاه کردم و گفتمبا چشم

 چیکار کنم؟ -

 .وا دختر سمعک الزمیا -

 .بسه اومدن. بریم دم در -

جون در آستانه در از خدمتکارها در رو باز کردن و قامت پر از غرور خانومبا خشم دنبالشون رفتم دم در. دوتا 

 :هام رو کمی تر کردم و با تردید گفتمظاهر شد. لـب

 .جونسالم خانوم -

ت و بعد زانو زدم و دستش رو بو*سیدم. بلند شدم و زیرچشمی بهش نگاه کردم. همه رنگشون پریده بود. سکو

ارم اشتباه بود که باعث سکوت بود. من که همه کارهای الزم رو انجام دادم. کجای ک جون خیلی طوالنی شدهخانوم

کم دیگه این سکوت جون شده بود؟ با ترس به خاله فرزانه نگاه کردم. حال اون هم از من بدتر بود. یهخانوم

 .کنمادامه پیدا کنه قطعاً خودم رو خیس می

 !خوش اومدی دختر عباس -

فت دختر گو روی هم فشار دادم. پس برای همین مکث کرد، دنبال یه کنایه بود. چرا به من هام ربا خشم چشم

شی؟ تو دختر دشمنشی؛ پس انتظار خوب رفتار کردن باهات رو نداشته سوناخانوم چرا ناراحت میعباس؟ آی

 !شهم میاید این خفت و خواری رو تحمل کنم؛ اما امیدوارم هرچه زودتر تمودونم تا کی بباش. نمی

 :نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم و با خشم گفتم

 .ده دقیقه دیگه وقت ناهاره. بریم تا خانوم بیشتر از این لهمون نکرده -

خورد. نفرتی که نسبت بهش جون بود که خیلی ریلکس غذاش رو میکرد و تنها خانومهرکسی با غذاش بازی می

 شه باهاش در بیفتم؛ وگرنه همون پنج سال پیش که علیسان با کمال ادب ور شد. حیف که نمیداشتم دوباره شعله
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کردم. شده یه روز، فقط یه روز از ش میاومد باهاش حرف زد اما اون با علیسان مثل یه آشغال رفتار کرد، خفه

 !خورمگیرم. قسم میعمرم باقی مونده باشه حالش رو می

 :جون از سر میز بلند شد و گفتخانوم

زنیم. کاوان که اومد بفرستیدش رم استراحت کنم. تا شب هم کاری باهاتون ندارم. بعد از شام حرف مین میم -

 .اتاق من

 :دایی فربد گفت

 .جونحتماً خانوم -

جون اومد، همه وا رفتن. جون لبخندی زد و به اتاقش رفت. به محض اینکه صدای قفل شدن در اتاق خانومخانوم

 :د به دایی فاضل و گفتخاله فرزانه رو کر

 خب چی شد؟ -

 دفعه قبل چی شد؟ -

 .جوری ادامه بدید؟ بفروشیم برهخواید ایناه! تا کی می -

 :خاله فرحناز گفت

 .ذارهخواد؟ رئیس اعظم نمیفکر کردی ما دلمون نمی -

نکرد، احوالم رو نپرسید. مامان از جاش بلند شد و رفت که بخوابه. انگار نه انگار که من اومدم؛ حتی بهم نگاه هم 

کنم توجهش رو کنه؟ چرا هر کاری میجوریه؟ چرا به من به چشم یه غریبه، یه خدمتکار نگاه میاین چرا این

هام رو بستم تا شاید شه؟ از سر میز بلند شدم و به اتاقم رفتم. روی تـخت دراز کشیدم و چشمجلب کنم نمی

والنی و پی در پی چیزی نصیبم نشد. از اتاق بیرون اومدم و رفتم سمت های طزدنبتونم آروم بشم؛ اما جز غلت

پله. چند پله پایین اومدم و طوری که دیده نشم نگاهی به پایین انداختم. همه مشغول حرف زدن با هم بودن. راه

 ل با هم فرق ها مثل هم بود؛ فقط تم و رنگ وسایها رو باز کردم. چینش وسایل اتاقبرگشتم باال و در همه اتاق
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ها خورد. دوباره برگشتم سمت پله مخفی کنار در یکی از اتاقکرد. خواستم برگردم به اتاقم که چشمم به راهمی

پله مخفی. ها و نگاهی به پایین انداختم. همه مشغول صحبت کردن بودن. نفس عمیقی کشیدم و رفتم سمت راهپله

 ن رو احتماالً موقعی که دکوراسیون خونه رو تغییر دادن ساخته باشن پله نبود. ایمطمئنم که پنج سال پیش این راه

انگیز بود. اینجا ها باال رفتم. حیرتپاورچین از پلهیا شاید قبالً کمدی چیزی جلوش بوده و من ندیدمش. پاورچین

متر؛  500خونه  متر بود و زیربنای کل 150اصالً شباهتی به دکوراسیون سلطنتی خونه نداشت. زیربناش تقریباً 

ای و یه های قهوهدونم یه چیز دیگه. کف هال پارکتست یا نمیست یا یه گلخونهش یا یه واحد دیگهیعنی بقیه

 50روی مبل هم یه تلویزیون رنگ پهن شده بود. یه دست مبل ال طوسی هم گوشه هال بود و روبهقالیچه طوسی

هال بود. سمت چپ پله یه آشپزخونه کوچیک با تم سفید بود و اینچ قرار داشت. یه پیانوی مشکی هم یه گوشه 

متری مستطیلی بود که سمت چپش کامل قفسه کتاب  12سمت راست دوتا اتاق. در یه اتاق رو باز کردم. یه اتاق 

 کاره بود. در اتاق رو بستم و در دومی رو باز کردم. یهای و چندتا نقشه نیمهو سمت راست هم یه میز بزرگ قهوه

ها آباژور به شکل الله واژگون قرار داشت. سمت ای با دوتا پاتختی و روی هر کدوم از پاتختیتـخت دونفره قهوه

رنگی قرار داشت. روی میز ایراست تـخت پنجره و سمت چپش یه میز توالت بود. کنار در هم کمد دیواری قهوه

ت. خواستم برم سمت میز توالت که صدای زنگ در های ساعتوالت پر بود از شیشه عطر و ژل مو و شونه و جعبه

نفس اومد. به نفسها پایین اومدم و رفتم توی اتاقم. قلبم داشت از دهنم بیرون میخونه بلند شد. با عجله از پله

کم که حالم خوب شد، افتاده بودم. دهنم خشک شده بود. چندین بار نفس عمیق کشیدم تا قلبم آروم بگیره. یه

رتب کردم و رفتم پایین. همه به اون حالت قبلی در حال حرف زدن بودن. پس کی بود که زنگ زد؟ خودم رو م

کردم، طور که لیوان رو پر میرفتم تو آشپزخونه و یه لیوان برداشتم. پارچ رو از توی یخچال بیرون آوردم و همین

 :به خدمتکاری که توی آشپزخونه بود گفتم

 کی بود زنگ در رو زد؟ -

 .اکاوان اومدن خانومآق -

کاوان؟ چقدر این اسم آشناست. آب رو یه نفس سر کشیدم و دوباره به اتاقم برگشتم. روی تـخت دراز کشیدم 

جون سر میز گفت کاوان که و به سقف خیره شدم. من این اسم رو یه جایی شنیدم. آهان حاال یادم اومد. خانوم

 ی بود؛ اما نه. حاال یادم اومد. اسم پسرِ دایی فرهاد، کاوان بود؛ اما اومد بفرستیدش اتاق من. احتماالً وکیلی چیز
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گفت. من اصالً نشنیدم که ست؛ چون اگه اون اومده بود مامان یه چیزی میاون که آلمان بود. پس این یکی دیگه

 م این هم بیاداون بگه کاوان اومده. پس همین درسته. احتماالً وکیلی چیزیه. خب به من چه! خودم کم دغدغه دار

برد عصر فقط توی جام غلت زدم و آهنگ گوش دادم. نه خوابم می 6روش؟ هرکی هست به من چه. تا ساعت  

 .و نه حوصله انجام کاری رو داشتم

 :تقی به در خورد و شخصی گفت

 خانوم جوان اجازه ورود دارم؟ -

 !بفرمایید -

 .ع بشنبزرگ گفتن همه برای صرف عصرونه تو باغ جمخانوم -

 .باشه -

ام. رفتم جلوی کردم یه شاهزاده اروپاییبه محض اینکه خدمتکار رفت بیرون پقی زدم زیر خنده. احساس می

 :آینه و خودم رو مرتب کردم و مسخره گفتم

 .اصالً پسندیده نیست ملکه الیزابت رو منتظر بذارم -

گذاشت. ها کیک میدستیو یکی هم توی پیش ریختهمه دور میز نشستیم و یکی از خدمتکارها برامون چای می

جون سخنرانیش رو ها رو جمع کردن، خانومدستیها و پیشعصرونه توی سکوت صرف شد. بعد از اینکه لیوان

 :شروع کرد

 .اومده تبریز تون در جریان هستید که فریبا برای چیخب همه -

 :جون ادامه دادجز من. خانومهمه سرشون رو تکون دادن به

مونه که تاریخش فردا شه و بعد از اون یه جلسه دیگه میسونا مربوط میجلسه فردای دادگاه هم که به آی -

 .مونه پیش ماتمومه و برای همیشه فریبا می شه و بعد از اون همه چیمعلوم می

 



  
  

 

25 
 

 
 

  98ساغر هاشمی مقدم کاربر انجمن رمان  |سونا)جلد اول( رمان آی

ه شرکت رو با اون همه توندادگاه چی؟ چرا مامان باید برای همیشه بمونه تبریز؟ کار بابا که تهرانه، اون که نمی-

 :جون نگاه کردم و گفتمو منگ به خانوم افته؟ گیجاتفاقی می کارمند ول کنه بیاد تبریز. اینجا داره چه

 !ببخشید من متوجه نشدم -

 چی رو متوجه نشدی نوه؟ -

 دادگاه چی؟ چرا ما باید بیایم تبریز؟ -

 :به خاله فرزانه و گفت دجون به مامان یه نگاهی انداخت و با خشم رو کرخانوم

 .سونا رو ببر و همه چی رو براش تعریف کنفرزانه آی -

 :کنان گفتمنخاله فرزانه من

 تونم بگم. بهتر نیست کاوان بگه؟چشم؛ اما... اما من نمی -

 :جون گفتجون اشاره کرد. خانومسر خانومو با دستش به پشت

 .فکر بدی نیست -

 :اومد سمت میز و گفتداشت میو بعد رو کرد به کاوان که 

 .جان پسرم خوب موقعی اومدی. کارت داشتمکاوان -

جون چیزی دم گوش کاوان جون رو بو*سید و با لبخند به همه سالم کرد. خانومکاوان نزدیک شد و دست خانوم

 :جون نگاه کرد و بعد گفتزمزمه کرد. کاوان با تعجب به خانوم

 چرا من؟ -

 .ین خبر رو بهش بدهتونه اکسی نمی -

 :کاوان ابروهاش رو باال فرستاد و گفت

 .خب پس باشه -
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 :جون گفتخانوم

 .جان برو تونوه بلند شو با کاوان -

رنگ کنار کتابخونه های شیریسر کاوان حرکت کردم. روی مبلبا شک و تردید از سر جام بلند شدم و پشت

کرد که داشت با ضرباتی که با پاهاش به زمین وارد میو درحالینشستیم. کاوان نگاهی پراسترس به من انداخت 

 :گفت

 اِم... چرا علیسان نیومد؟ -

 .ورود ممنوعه -

 :ازدمش رو بیرون فرستاد و گفتبهاش رو توی هم قفل کرد. به جلو خم شد و دست

ردی خودت رو حفظ ب؛ ولی قبلش قول بده خونسرم سر اصل مطلببین من بلد نیستم حاشیه برم؛ پس صاف می -

 .کنی. خب باالخره االن زیاد از این اتفاقا پیش میاد

کشید که با گفتن این حرف کاوان استرسم بیشتر شد. نکنه های استرس داشت وجودم رو به آتیش میشعله

نه هام عرق کرده بود. با اینکه کولر خواتفاقی واسه بابا افتاده باشه؟ عرق سردی روی پیشونیم نشست. کف دست

 :روشن بود؛ اما من بدجور گرمم شده بود. بزاقم رو به سختی قورت دادم و گفتم

 تر اصل مطلب رو بگی؟شه سریعمی -

 :رنگ دوخت و با صدایی لرزون گفتهای شیرینگاهش رو به سرامیک

 .شنمامان و بابات دارن از همدیگه جدا می -

 :ی بود. مثل خودش خم شدم رو به جلو و گفتمانفس راحتی از سر آسودگی کشیدم. شوخی خیلی مسخره

 .ای بودشوخی خیلی مسخره -

 :پله رفتم که صداش مانع از رفتن من شدسمت راهو بعد از سر جام بلند شدم و به

 .خوای باور کنیتو االن شوکه شدی و نمی -
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 :روی پاشنه پام چرخیدم سمتش و با لبخند کجی گفتم

 ت رو باور کنم؟خوای این دروغ مسخرهنداره. نکنه میچیزی برای باور کردن وجود  -

 :هاش رو مشت کرد و از سر جاش بلند شد. با صدای تقریباً بلندی گفتدست

 .مونه و تمامندگی کنی و بعد، یه جلسه میزخوای با کدومشون فردا قراره معلوم بشه تو میپس -

 :تقریباً داد زدم و گفتم

 .گیچی میاصالً متوجه نیستی داری  -

 :کاوان از روی مبل بلند شد و گفت

شن. حاال تونن با هم زندگی کنن و دارن از همدیگه جدا میگم. مامان و بابات دیگه نمیکامالً متوجهم چی می -

خوای زندگی کنی. این یه دروغ یا یه شوخی مضحک فردا وقت داری تصمیم بگیری با کدومشون میتو هم تا پس

هاست که با هم مشکل دارن. حاال هم تصمیم گرفتن از ن واقعیته. چشمات رو باز کن. اونا سالبچگانه نیست؛ ای

خوان بدون دعوا و کشمکش زندگی کنن؛ اون هم هرجایی که دوست دارن. یه همدیگه جدا بشن. هر کدوم می

لق به اون نواده دیگه متعنگاهی به دور و برت بنداز. بابات االن کجاست؟ اینجاست؟ نه. چرا؟ چون این خونه و خو

ها رو از توی گوشت در بیار. ذهنت کم اون چشمات رو باز کن. اون پنبهنیست، چون این خونه پدرزن سابقشه. یه

 .رو به کار بنداز. کلماتی که گفتم رو هجی کن تا بفهمی من چی گفتم

را من باید زمانی بفهمم که ودشون به درک؛ من مهم نبودم؟ چخوان از همدیگه جدا بشن؟ خیعنی چی که می

ها به تبریز برای ارث و میراث نبوده؛ برای چندین جلسه رو بدون من گذروندن؟ پس این ماهی یه بار اومدن

خواست، حتی االن هم بهم طالقشون بوده و تا االن هم هیچی به من نگفتن. حتماً اگه دادگاه نظر من رو نمی

 .گفتننمی

لرزه. خدایا این همه سیدم. هنوز هم با فکر کردن به این موضوع چهار ستون بدنم میترهمیشه از کلمه جدایی می

جوری تاوانش تونم خوشبخت باشم؟ مگه من چه گناهی کردم که باید اینآدم، چرا من؟ چرا من هیچ وقت نمی

 ناهی کردم کهرو پس بدم؟ من که در تمام عمرم تا به امروز زورم به یه مورچه هم نرسیده؛ پس بگو من چه گ
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کردم. قلبم از بغض داشت پروا گریه میکرد. بیم میقدر بزرگه؟ ها؟ جواب بده! بغض داشت خفهتاوانش این 

 .ترکیدمی

 :جیغ زدم و گفتم

تو باید به من جواب بدی! مگه تو خدا نیستی؟ مگه تمام دنیا تحت اختیار تو نیست؟ اصالً اگه وجود داری چرا  -

ی؟ چرا وقتی پر از درد شنوی؟ خدا بسه! ای خدا کجایزنم نمیکجایی که من هر چقدر صدات میبینی؟ من رو نمی

تر تا شاید صدام رو شنیدی! اصالً بگو بینمت؟ کجایی؟ جواب بده بگو کجایی تا من بیام نزدیکشم دیگه نمیمی

هاش رو گن خدا همه بندهنمی چیکار کنم تا صدام رو بشنوی. د لعنتی یه چیزی بگو! یه راهی نشونم بده. مگه

 شنوی؟بینی؟ چرا صدام رو نمیبینه؟ پس تو چرا من رو نمیمی

کرد. حالت تهوع داشتم. گلوم خشک شده بود و به سرفه سوخت. سرم درد میهام از فرط اشک زیاد میچشم

شد. پاهام سست و تارتر میهام تار نیه پیش چشمکرد. دنیا هر ثاافتاده بودم. ضربان قلبم داشت گوشم رو کر می

 .شدن و محکم زمین خوردم

 *** 

جا تاریک و ساکت بود. از روی تـخت بلند شدم و چراغ رو روشن کردم. گوشیم هام رو آروم باز کردم. همهچشم

داد. علیسان پیام فرستاده شب رو نشون می 12ش نگاه کردم. ساعت رو از روی میز توالت برداشتم و به صفحه

 :یامش رو باز کردمبود. پ

چی رو برات گفتن. ببخشید که تا االن اینا. خاله فرزانه بهم گفت همهسالم! من اومدم تبریز، رفتم خونه آقاجون»

 «!مامان و بابا ازم خواستن که چیزی نگم. ببخشید دونستم و بهت نگفتم! آخهمی

 .تازه یادم افتاد چه بالیی به سرم اومده

کردم؛ اما شده. دوباره بغض کردم. دوباره احساس خفگی می ه بودم که بهم نگفتن چیمثل اینکه فقط من غریب

جون بفهمه من شکست خوردم. شک ندارم که کار خودشه. اون این آیه رو تو من نباید گریه کنم. نباید خانوم

 ش به تبریز زیاد گوش مامانم خونده؛ وگرنه این همه سال چرا از هم جدا نشدن؟ از وقتی که مامان رفت و آمد
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 .شد مشکالت ما هم شروع شد. چند بار نفس عمیق کشیدم تا بغضم رو فروکش کنم

کنن؛ اما اصالً به فکر جدایی نبودن. چرا جلوشون رو نگرفتی که از همدیگه جدا نشن؟ درسته زیاد با هم دعوا می»

 «.ما رسم نیست و اُفت داره جدایی تو خانواده

 «!شه خاتونِ مار زبون چیزی بخواد و نشه؟د. مگه میخیلی سعی کردم؛ اما نش»

 «شه فردا بیام خونه آقاجون ببینمت؟می»

 «.خونه آقاجون خونه خودته؛ اما فکر نکنم ضحاک مار دوش بذاره»

 «.اون با من»

 «.سونادردسر درست نکنی آی»

 «!نگران نباش»

 «!باشه. پس تا فردا خداحافظ»

 «!خداحافظ»

هام آروم و فایده بود و در آخر اون پیروز میدون شد. اشککننده توی گلوم مبارزه کردم بیهرچی با بغض خفه

ریختن. به تاج تختم تکیه کردم و بالشتم رو توی سرهم و با پیچ و تاب پایین میبا ناز عین یه شوی لباس پشت

هام حاال به قرمز رنگ توی دستشد. بالشت نارنجیهام بیشتر میبـ*ـغلم مچاله کرد. هر صدم ثانیه سرعت اشک

هام کردم درد گرفته بود. گونهشون میهایی که با بالشتم خفههقخاطر هقم بهتغییر رنگ داده بود. قفسه سـینه

 عین دوتا کوره آجرپزی شده بودن و از حرارتشون کل بدنم داغ شده بود. حس یه آتشفشان رو داشتم که هر

 .لحظه ممکن بود فوران کنه

*** 

قدر شلوغه زدم. چقدر دریا آروم بود! این آرامش رو از کجا میاره؟ چرا با اینکه دور و برش اینکنار ساحل قدم می

 باز هم اون آرومه؟
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ترسیدم؛ اما حاال چشم از دریا برداشتم و راه جنگل رو پیش گرفتم. از بچگی از جنگل رفتن اون هم تنهایی می

ردم. با اینکه حدود سه ساعت مونده بود تا شب بشه؛ اما جنگل خیلی روشن کاصالً ترسی رو تو وجودم حس نمی

های وحشی رفتم؛ اما ناگهان زیر پام خالی شد. با هزار بدبختی بلند شدم. کل سمت بوته تمشکزنان بهبود. قدم

ال بود تنهایی هام زخم شده بودن. گودال خیلی عمیق بود. محکرد. گوشه لـبم پاره شده بود. دستوجودم درد می

 اومد. چندین بار امتحان بتونم بیرون بیام. باید یکی کمکم کنه. دهنم رو باز کردم تا کمک بخوام؛ اما صدام درنمی

باره کل جنگل تاریک شد؛ به حدی که یککردم؛ اما باز هم فایده نداشت. ترس سر تا پام رو فراگرفته بود. به

انگیزی کل فضا رو پر کرد، صدای کشیدن ناخن های نفرتم. صدای خندهتونستم جلوی پام رو هم ببینحتی نمی

هام رو گرفتم تا نشنوم. صدای خنده بلند و بلندتر شد. جنگل روشن شد. با احساس خروج روی تخته سیاه. گوش

د. اوممایع داغی دست راستم رو از روی گوشم برداشتم؛ خون! جیغ کشیدم و دوباره داد زدم؛ اما صدام درنمی

خوام صدای خنده رو بشنوم. یهو صدای هام رو گرفتم. من نمیم شدت گرفت. کز کردم یه گوشه و گوشگریه

های مامان و بابا پخش شد. صدای گریه بچه! صدای داد! صدای یه جاش صدای جر و بحثخنده قطع شد و به

 «!تمومه»گفت شخص که می

 شن شد. دور تا دورم مار بود. از ترس جیغ کشیدم و کمکچی تمومه؟ یعنی چی که تمومه؟ یهو کل گودال رو

ها هر لحظه نزدیک و نزدیک.تر سرم چسبوندم. ماراومد. خودم رو به دیوار پشتخواستم؛ اما باز هم صدام درنمی

 .صدا جیغ کشیدمهام رو بستم و با تمام توانم بیشدن. چشممی

 .چشم دوخته بود نگاه کردم با ترس نشستم و به خاله فرناز که با نگرانی بهم

 چیزی نیست گلم، خواب دیدی. حاال هم این آب رو بخور -

 .ش رو یه نفس سر کشیدمهای لرزون لیوان رو گرفتم و همهبا دست

 آروم شدی؟ -

 :کردم گفتمهای چسبیده به گردنم رو جدا میکه با دستم موبزاقم رو قورت دادم و درحالی

 !آره ممنونم -
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 .کنم! پا شو برو صبحونه بخورخواهش می -

 :یهو یاد قولم به علیسان افتادم و گفتم

 شه من رو یه جایی ببری؟می -

 :با تعجب به من نگاه کرد و گفت

 .خوای بری کجا تا بگم اون ببردتخوام برم سر کار؛ اما کاوان امروز بیکاره. بگو میمن االن می -

 :با ترس و دلشوره گفتم

 .خونه آقابزرگ -

 :یهو از روی تـخت بلند شد و با صدای نسبتاً بلندی گفت

 .کنهجون بفهمه فلجت میخل شدی دختر؟ خانوم -

 :هاش رو گرفتم و با بغض گفتمدست

 .جون نفهمهمن باید حتماً علیسان رو ببینم. یه جوری من رو ببر خانوم -

 :دست راستش رو روی دستم گذاشت و گفت

 .کنهمی گم ببینم چیکارخیلی کار دارم؛ اما به کاوان میمن باید برم شرکت امروز  -

 :با ناراحتی گفتم

 .باشه -

 .رم باال با کاوان حرف بزنمبت رو بخور تا من هم حاال هم برو پایین صبحونه -

 !چشم -

ردم و جون هم از اتاقش بیرون اومد. صدام رو صاف کها پایین اومدم. به محض ورود من به پذیرایی خانوماز پله

 :گفتم
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 !جونخیر خانومصبحتون به -

 :نگاهی بندازه گفتبدون اینکه حتی بهم نیم

 !خیر نوهصبح تو هم به -

جون کسی توی آشپزخونه نبود و این جون وارد آشپزخونه شدم. جز من و خانومسر خانوملبخندی زدم و پشت

جون از سر میز بلند سکوت صرف شد. خانومهاشون. صبحانه توی به این منظوره که دیشب همه برگشتن خونه

ها اومد سمت پذیرایی رفت. من هم از سر جام بلند شدم و خواستم برم طبقه باال که دیدم کاوان از پلهشد و به

 :پایین و گفت

 .جون پنهون شو و گوش بدهجایی نرو؛ اما از دید خانوم -

 .دمن رو نبینه وایساجون مها جوری که خانومبا سرم تأیید کردم و پشت پله

 !جون خوشگلمبه سالم خانوم -

 جان! خوبی پسرم؟سالم کاوان -

 شه پیش شما بود و خوب نبود؟مگه می -

 .جون یه چیز محالهاوه! خوب بودن پیش خانوم

 خب حاال مزه نریز. باهام کاری داشتی؟ -

 .هیی نخواد برم تبریزگردی؛ اما تنهاآره. من امروز بیکارم. دلم می -

 .ها نیستن. من هم که پای تبریزگردی ندارمخب امروز بچه -

 !خب حیف شد -

 :مکثی کرد و گفت

 !شش ساله نیومده تبریز؛ شاید دلش بخواد بیاد-سونا که هست، اون رو ببرم؟ اون هم که پنجآی -
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 .تونی ببریشباشه مشکلی نیست. می -

 .تو اتاقم ها رو دوتا یکی باال رفتم و پریدمبا خوشحالی پله

*** 

 همینه دیگه؟ ها؟ -

 :سرم رو خاروندم و گفتم

 .پنج سال پیش که همین بود -

 .خب برو زنگ در رو بزن دیگه -

رنگ ورودی. دکمه آیفون رو زدم و بعد از چند دقیقه صدای همیشه از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت در مشکی

 :شاد رزا پیچید توی گوشم

 .بزرگ منتظرتهحقه در رو برات باز نکنم به پاس زنگ نزدنت؛ اما حیف که خانوم سوناخانوم!به به آی -

 :ای غمگین و وارفته گفتمبا قیافه

 .ببخشید! وا کن حاال -

ین و فهمید که حالم خوب نیست. دیگه حرفی نزد و در رو باز کرد. رفتم سمت ماشین کاوان. شیشه رو کشید پای

 :گفت

 جانم؟ -

 .بیا تو -

 .دنبالت میام 6ساعت  رم انجام بدم.تا کار دارم، حاال که اومدم میممنون! من دیگه باال نمیام. یه چند خیلی -

 :مکثی کرد و ادامه داد

 خوبه؟ -
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 :داری زدم و گفتملبخند کش

 !جوری ازت تشکر کنمدونم چهخیلی ممنون! واقعاً نمی -

 :ش رو به نمایش گذاشته بود گفتشدهدندون لمینیت تا32که عین علیسان یه لبخند کج جذاب زد و درحالی

 .برای تشکر فقط لبخند بزن! همین کافیه -

 :لبخندی زدم و گفتم

 !واقعاً ممنونم -

 !کنمخواهش می -

دونم این ترسیدم. نمیکم میبزرگ ایستادم. یهبعد از اینکه من رفتم تو، کاوان هم رفت. پشت در واحد خانوم

انیه در اومد افتاد به جونم؟ آب دهنم رو قورت دادم و با ترس زنگ در رو زدم. بعد از چند ث ترس دیگه از کجا

 .خونه به صورت اتومات باز شد

ها بود. کفش و شال و مانتوم رو در به محض ورود یه فضای کوچیک برای درآوردن کفش و آویزون کردن لباس

با  TV ای وهوهق-کوچیک سمت چپ یه دست مبل شیری آوردم و توی کمد کنار در گذاشتم. بعد از اون فضای

خیلی  بزرگ بود که جلوههای خانومای بود. سمت راست آشپزخونه و یه فضای خالی برای گلدونیه لوستر قهوه

تا اتاق ها یه راهروی کوچیک بود که در انتها به پنجخاصی رو به دیزاین خونه داده بود. سمت چپ پشت مبل

بزرگ بود. از سمت راست اولین اتاق مال عمه احالم و دومی رو اتاق خانومشد. تک در روبهتم میدوازده متری خ

 .ها بودهم مال بابا و دو اتاق سمت چپ هم برای مهمون

 !بیا دختر قشنگم! بیا -

ده های دور چشمش بیشتر شبزرگ رو دیدم. چروکمیزه خانومپا برگشتم سمت صدا و انـدام ریزه روی پاشنه

هاش گرفت و به بزرگ من رو بین حصار دستزد. دویدم سمتش. خانومرنگش برق میهای طوسیبود. چشم

 :خودش فشرد و گفت
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 !آی خوشگلم! چقدر دلم برات تنگ شده بود -

 :تر کردم و گفتمهام رو تنگحلقه دست

 .طورمن هم همین -

 :ش رو بو*سیدم و گفتمت گردش کشیدم. گونههاش خالص کردم و دستی به صورخودم رو از بین حصار دست

 .دم بیشتر بهتون سر بزنمقول می -

 :م با دستش چندتا ضربه آروم زد و گفتلبخندی زد و روی شونه

 .تا ببینیم و تعریف کنیم -

 .پرسیناسالمتی برای دیدن من اومدی و احوالی نمی -

 :و به آغو*ش کشید و گفتبا دیدن علیسان تقریباً پرواز کردم سمتش. علیسان من ر

 .تا حاال در این حد از هم دور نبودیم -

 :مچشمم جا خوش کرده بود رو پس زدم و گفت قطره اشکی که گوشه

 .اوهوم -

 :خودم رو از تو آغو*شش بیرون کشیدم و گفتم

 بریم خصوصی حرف بزنیم؟ -

 :دستی به موهام کشید و گفت

 .بریم -

 :بزرگ و گفتمرو کردم به خانوم

 !ببخشید ما بریم حرف بزنیم -
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 :بزرگ لبخندی زد و لیوان چایش رو برداشت و گفتخانوم

 !راحت باش خوشگلم -

 .ها و علیسان در رو بست و با هم روی تنها کاناپه توی اتاق نشستیمبا علیسان رفتیم توی یکی از اتاق

 .ناً که تنها نبودیجوری اومدی؟ مطمئخب اول بگو ببینم از جاده هروی تا اینجا چه -

 .کاوان رسوندم -

 :یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت

 خواستی بگی؟اوه شنیده بودم اومده. خب حاال چی می -

 :هام رو توی هم قفل کردم و گفتمدست

 .اومدم باهات مشورت کنم -

 .کردخواست جدی باشه این کار رو میی میش گذاشت. همیشه وقتیه دستش رو زیر چونه

 .شنومبگو می -

 .دونی فردا دادگاههمطمئناً می -

 .آره -

 :بغضم رو قورت دادم و گفتم

خوام با کدومشون زندگی کنم. تو دونم چیکار کنم؟ فردا باید انتخاب کنم که میببین من گیج شدم. واقعاً نمی -

 بگو من چیکار کنم؟

 :دست به سـینه به مبل تکیه داد و گفت

ت تصمیم بگیرم. تو خودت باید تصمیم بگیری. سالته. بچه دو ساله نیستی که من بخوام واسهسونا تو هفده آی -

 تونی با کدومشون زندگی کنی؟ ممکنه من االن به دور و برت نگاه کن، به شرایط جفتشون نگاه کن؛ ببین می
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دونی. از االن تا دگیت میچیزی بگم که باعث بشه زندگیت نابود بشه. اون موقع تو من رو مقصر تموم اتفاقات زن

 .فردا فرصت داری

 :هام رو باز کردم و گفتمقفل دست

 .تونمعلی من نمی -

 :دستی به موهام کشید و گفت

 .خواهر من فکر کن، فکر -

گه. من باید فکر کنم. من خودم باید انتخاب کنم. من دیگه بزرگ شدم و بچه دو ساله نیستم علیسان راست می

جای من تصمیم بگیره. من خودم باید راه درست رو اساتم تصمیم بگیرم و نیاز باشه کسی بهکه بر اساس احس

م و به انتخاب کنم. من باید از همین حاال یاد بگیرم روی پای خودم بایستم و مرد باشم. من باید خوب فکر کن

 .سنگین کنم ببینم کدوم بهتره شرایط جفتشون نگاه کنم. سبک

. اصالً متوجه و باعث شد از تو افکارم بیرون بیام. نگاهی به دور و برم انداختم، علیسان نبودشتقی به در زده شده 

 .رفتنش نشدم

 !بفرمایید -

هام رو دور کمرش به محض باز شدن در اتاق قامت بابا توی چهارچوب در نمایان شد. دویدم سمتش و دست

توجه باشه چقدر هم بهم بیکه ازم خبری نگیره، هر محبتی کنه، هرچقدر همحلقه کردم. هرچقدر هم که بهم بی

شه! بابا سرم رو بو*سید و توی همون حالت باز هم بابامه و با هر ساعت دوری ازش دلم بیشتر براش تنگ می

 :گفتم

 بابا؟ -

 جانم؟ -

 چرا؟ چرا قبول کردی؟ -
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 :کرد و گفت هاشبابا نفس عمیقی کشید و کنار من روی مبل نشست. من رو مهمون حصار دست

تونیم. خیلی ساله ببین من و مامانت از همون اول هم به اشتباه و اجبار با هم ازدواج کردیم و االن هم دیگه نمی -

ای بذاریم یه خرده بزرگ بشی بعد. حاال هم دیگه واقعاً به خوایم از همدیگه جدا بشیم؛ اما خب گفتیم تو بچهمی

 .ته خط رسیدیم

 :دامه دادمکث کوتاهی کرد و ا

 .کنیتر که بشی ما رو درک میبزرگ -

 :ایینیم رو کمی تَر کردم و گفتمهاش رو گرفتم. لـب پهاش بیرون اومدم و دستاز بین حصار دست

خوام با جفتتون زندگی تونم بین تو و مامان یکی رو انتخاب کنم. من میامیدوارم! اما بابا من چیکار کنم؟ نمی -

 .م بگیرمتونم تصمیکنم. نمی

 :های سردم وارد کرد و گفتفشار خفیفی به دست

 .خیلی واضحه که تو باید با مادرت زندگی کنی -

 ...اما -

طور توافقی  اما نداره. من قراره برای همیشه برم ترکیه و سهم خودم رو از شرکتم زدم به نام علیسان؛ اما به -

 .ه پیش منتونی بیای ترکیواستی میماهی چند روز میام ایران پیشت و تو هم هر وقت که خ

 :با بغض گفتم

 کنی؟رسماً داری ترکم می -

طوری نگو. من همیشه هوات رو دارم! حاال هم اشکات رو پاک کن. دوست ندارم آخرین تصویری که ازت این -

تأیید کردم و با سرم . رم بیرون تو هم وقتی آروم شدی بیاآلود باشه! من میدارم تا دفعه بعد که ببینمت اشک

 تونه اینجا بمونه. شاید اون هم کنه؛ اما نه. شاید نمیکنه. داره من و ول مینشستم روی تـخت. رسماً داره ترکم می

 



  
  

 

39 
 

 
 

  98ساغر هاشمی مقدم کاربر انجمن رمان  |سونا)جلد اول( رمان آی

جون رو انتخاب کنم؟ برای رفتنش دلیل خاصی داره. من نباید زود تصمیم بگیرم. یعنی من باید زندگی با خانوم

 زندگی تو زندان اوین؟

کردم و چند بار نفس عمیق کشیدم. امروز باید با بابام وقت بگذرونم. معلوم نیست دفعه بعد  هام رو پاکاشک

طوریش هم تا قبل از جون عمراً! همینذارن ببینمش! شاید مامان بذاره؛ اما خانومتونم ببینمش یا اصالً میکی می

 دختر عباس و بعد که بهم گفتن به من  گفتخوان از هم دیگه جدا بشن بهم میاینکه بهم بگن مامان و بابام می

 .هم گفت نوه

 .علیسان در حال صحبت با تلفن اومد توی اتاق

 قدر خنگی؟ ها؟وای امیر تو چرا این -

...- 

گم برو سر کمد مشکی تو اتاقم و بازش کن یه پرونده سبز بازی در میاره؟ بابا دارم بهت میپه عمم داره خنگ -

 .هست بردار دیگه

-... 

 !ها سبزه؛ اما از اون نوع سبز فقط یکی هست برادردونم همه پروندهعزیزم می -

-... 

 .اه اصالً گوشی رو بده خانوم سعادتی -

-... 

 .های توی کمد اونی که رنگش با بقیه فرق داره رو بده به آقای مقارهخانوم سعادتی بین پرونده -

-... 

 خب حاال فهمیدی کدومه؟ -
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-... 

 .اوناست؟ سبزش با بقیه فرق داره کجاش همرنگ -

-... 

 .فهمی رنگی به نام صورتی زبونی هم هست! این سبز که دیگه جای خودشهبله عزیزم بذار زن بگیری تازه می -

-... 

 .خب حاال دیگه قطع کن کار دارم -

-... 

 !خداحافظ -

 :گوشیش رو توی جیبش گذاشت و گفت

 تو به کجا رسیدی؟ -

 :احتی بلند شدم و گفتماز روی مبل با نار

 .ته خط -

 شه واضح بگی ببینم دقیقاً به کجا رسیدی؟می -

حکمت گه هیچ کاری بیبزرگ که همیشه میسپارم هرچی اون بخواد بشه! به قول خانومخودم رو دست خدا می -

 !نیست و یا آزمایش خداست

oh my God!- 

 خوای چیکار کنی؟خب حاال این روز آخری رو می -

 .وقت دارم که با بابا خوش بگذرونم 6ا ساعت ت -

 پس با یه مسابقه آشپزی چطوری؟ -
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 :یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم

 آشپزی؟ -

 .کنیم؛ من، رزا، تو و باباآره، ناهار رو چهار نفری درست می -

 :هام رو به هم کوبیدم و گفتمدست

 .عالیه! پس بزن بریم بازنده -

 .شمارنالن رفتی تا آخرش؟ جوجه رو آخر پاییز میاوه از همین ا -

ید دبودن. عمه احالم تا من رو  TV پشت چشمی نازک کردم و جلوتر از اون به پذیرایی رفتم همه مشغول دیدن

 .ش آبیاری کردهای پیرزنونهخیز برداشت سمتم و من رو با بو*سه

 .ی پدرصلواتی یه وقت زنگ نزنیدختره -

 :هام جاش کردم و گفتمار دستبا بدبختی بین حص

 .زنماز امروز به بعد زنگ می -

 .خواد، حوصله صدای گندت رو ندارمنمی -

 :جانب وایسادم و گفتمبهحق

 .ببین خودت گفتیا -

 چی رو؟ -

 بابا؟ -

 .کنهنه نه نیشکر خوردم. فقط به عباس نگو که همین االنش هم من رو ساعت به ساعت پرس می -

 :سمتش گرفتم و گفتمدیدوار بهانگشتم رو ته

 .اذیتم کنی میگما -
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زنه بیرون دستش رو باال برد و یه پس گردنی خوشگل بهم زد؛ طوری که فکر کردم االن نخاعم از توی دهنم می

 :و گفت

 .گیرهصلواتی از من باج می -

 :بزرگ گفتخانوم

 .خواد بگهنم این پسر چی میبسه! نیومده عین سگ و گربه باز افتادید به جون هم. بذار ببی -

 :عمه قیافه جدی به خودش گرفت و گفت

 !بفرمایید مستر ثقفی -

 :ای گفتنونهبند دیگه بیرون اومد و با صدای نازک زتا پیشبند بسته از توی آشپزخونه با سهعلیسان پیش

 .ریختشون داشته باشیم بیخب خانوما آقایون؛ قراره یه مسابقه آشپزی رو با حضور آقای عباس ثقفی و دخترِ -

 :خواستم چیزی بگم که بابا گفت

 خب حاال رقیبمون کیه؟ -

 :علیسان یه دستش رو برد پشتش و گفت

 .ها، علیسان ثقفی و همسر گلشوناسطوره یاسطوره -

 :عمه احالم نشست روی مبل و گفت

 و من و مادر گرامیم چی هستیم؟ -

 :تاز اون حالت خارج شد و طنزمانند گف

 .شما که ماشاءاهلل کاری جز ناخونک زدن بلد نیستی -

 :بزرگ گفتهمه زدن زیر خنده و خانوم

 و من؟ -
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 .داور گرامی -

 :فتگهاش رو به هم کوبید و بزرگ دستخانوم

 .خب عالیه! فقط مسموممون نکنید -

 .تا من آشپزم غمت نباشه؛ اما خب به رقیبا دل نبند -

 :بزرگ گفتنومو بعد خم شد و دم گوش خا

 .اینا نیمرو و املت هم بلد نیستن -

 :گردنی مشتی حواله گردن علیسان کرد و گفتبابا یه پس

 !خانبینیم علیسانحاال می -

 :روی صندلی میز صبحانه نشستم و گفتم

 خب چی بپزیم؟ -

 .خوایم شنیسل مرغ بزنیمما که می -

 ما چی بزنیم بابا؟ -

 :از توی کابینت برداشت و با غرور گفتبابا با یه بسته ماکارونی 

 .ماکارونی -

 !خوبه -

 .ش نکنیفقط آقای ثقفی شفته -

 .آشپزشما بپا شنیسلت نسوزه جوجه -

 :بزرگ داد زد و گفتخانوم
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 .هاباید ناهارم حاضر باشه 12:30من سر ساعت  -

 :همه با هم گفتیم

 !چشم -

 هم خیلی زود درستش کردیم. من و رزا میز رو چیدیم و بابا و خدا رو شکر بابا این غذا رو بلد بود و با کمک

 :علیسان غذا رو کشیدن و تزیین کردن. وقتی که همه چیز آماده شد گفتم 

 !ای عزیز بفرماییدداور -

بزرگ اومدن سر میز. همه دور میز نشستیم جا کرد و بعد همراه خانومعمه احالم عینکش رو روی چشمش جابه

ها با نوک چنگال یه دونه رشته ماکارونی و دوتا دونه سویا و گوشت بزرگ غذا کشید. عین داورخانومو رزا برای 

 :مزه کرد و گفتبرداشت و مزه

 !خوبه -

 :های مرغ تست کرد و گفتعمه احالم هم از شنیسل

 !این هم خوبه -

 !پس بفرمایید برنده رو اعالم کنید -

 .انهر دو گروه برنده -

 :به کمر شد و گفت علیسان دست

 !بزرگ یه نفراه خانوم -

 .اوالً برای من دست به کمر نشو. دوماً اگه بخوام یه نفر رو برنده اعالم کنم اون هم پسرمه -

 :علیسان وا رفت و گفت

 بزرگ؟خانوم -
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کرش بزرگ نداره. این پسر بلد نیست واسه خودش هم آب بریزه و حاال ماکارونی درست کرده، جای شخانوم -

 .باقیه

 :بابا صداش رو صاف کرد و گفت

 .کشه. بخوریم فعالًخب بهتره ادامه ندیم؛ وگرنه کار به جاهای باریک می -

بزرگ و بابا هم رفتن ها رو بشوره. خانومناهار رو با شوخی و خنده خوردیم. بعد از ناهار عمه احالم رفت تا ظرف

ن کار داشتن. من که عادت به خوابیدن ظهر نداشتم روی مبل تا استراحت کنن. علیسان و رزا هم رفتن بیرو

 .رو روشن کردم TV نشستم و

*** 

های وکیل، های قاضی، حرفاصالً هیچی نفهمیدم. همه چی خیلی زود تموم شد. رفتنمون به دادگاه، شروع حرف

ا و رفتنش. همه چیز عین گاه، برگشتنمون به خونه و خداحافظی با بابهای وکیل، ختم دادنظر من، دوباره حرف

خواستم؛ حتی اگه بهم محبت نکنه، حتی اگه هر داد. من بابام رو میبرق و باد گذشت. رفتن بابا بدجور عذابم می

توجه باشه. همین که باشه، همین که وجودش رو حس کنم، همین که بوی روز با مامان دعوا کنه، حتی اگه بهم بی

 !رفتی! کاشاش نمیعطرش توی خونه پخش بشه کافیه. ک

جون باشم. از سر جام بلند شدم و به بزرگ؟ من االن باید خونه خانوماصالً برای چی من رو آوردن خونه خانوم

هام رو با بوی اومد. چندین بار نفس عمیق کشیدم و ریهاتاق بابا رفتم. روی تـخت نشستم. هنوز بوی عطرش می

عطره! از روی تـخت بلند شدم و رفتم سمت در اتاق. برگشتم و عطرش پر کردم. تنها یادگاریش همین بوی 

 .و بیرون کشیدمبرای آخرین بار به اتاق نگاه کردم. یه پاکت نامه روی پاتختی بود. پاکت نامه رو باز کردم و نامه ر

 !دختر خوبم»

هام ناراحتت ترسم با نوشتهیلرزه. مترسم، تنم میگیرم میترسم. اصالً هر زمانی که قلم به دست میاین بار هم می

نویسم سرزنشم کنی. ترسم از اینکه برای تو میایه. میها قدیمی و کلیشهترسم با خودت بگی این حرفکنم. می

 .خاطر اینکه ترکت کردمسرزنشم کنی به
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ی زندگی و هات براآلدونم در آینده نزدیک ایدهدونم که اهل فکر و منطقی؛ اما نمیدم و میمن به تو حق می

 .طور نوع نگاهت به این موضوع چیههمین

 !دختر نازنینم

هایی که بهت زدم از نظر تو قابل قبول نباشه؛ اما با این وجود از یه مسئله مطمئنم و همین هم باعث شاید حرف

 .شده تا دست به قلم بشم و برات بنویسم

 !دختر گلم

کنم با اینکه ازت دورم! رو بدون که پشتت هستم و حمایتت می تا دنیا دنیاست و طلوع خورشید ادامه داره، این

بردم تا امروز افسوس هاش لـذت میدونستم و بیشتر از زیباییهایی که پیشت بودم رو میکاش قدر لحظه

 !رفته رو نخورمهای ازدستوقت

 «!*سم ای بهترینمبوهمیشه به یادتم و در خیالم کنارم هستی و صورت ماهت رو می

کرد! هقم فضای اتاق رو پر کرده بود. چقدر دلم براش تنگ شده بود! چقدر نبودش داشت اذیتم میدای هقص

 !دهنده استچقدر نبودش آزار

ریختن و انگار تمومی نداشتن. سرم رو توی بالش فرو کردم تا کسی صدای سرهم میهام تند و تند پشتاشک

روحم اون رو انتخاب کنم! کاش از جای مامان سرد و بیذاشت بهیرفت! کاش مهقم رو نشنوه. کاش بابا نمیهق

شدم و تکون کردم! کاش در مقابل طوفان نامالیمات زندگیم مثل کوه میهای زندگیم بیشتر استفاده میروز

بجنگم و  ها فایده نداره. اون رفته. االن منم که باید بجنگم برای ادامه راه.خوردم؛ اما دیگه هیچ کدوم از ایننمی

قم. بجنگم. مقاومت کنم. مثل کوه استوار بشم. سدی بشم در برار سیل مشکالت زندگیم. من االن دیگه بچه طال

 شه؟باید یاد بگیرم با این اسم مستعارم کنار بیام؛ اما مگه می

 :ملحفه روی تـخت رو توی دستم مچاله کردم و نالیدم

 شه؟مگه می -
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*** 

زنه. االن دیگه طالق یه چیز نچراله. بس کن گریه و بات که نمرده! میاد بهت سر میعزیز من خدایی نکرده با -

 .زاری رو

 :تر از حد معمول کردم و گفتمصدام رو بلند

خوام. تو که درد جدایی و طالق نکشیدی زحمت بکش حرف نزن. اظهار همدردی من این نچرال بودن رو نمی -

کشم. تو بابات تو تصادف مرده. برات جا افتاده و به خودت چه دردی می تونی بفهمی مننکن. تو هیچ وقت نمی

میره، خانواده تو هم بر اثر میره. هر کسی یه جوری میشه و یه روز میحالی کردی که هر آدمی یه روز زاده می

ی به خودم جورتصادف مردن. تو این رو به خودت حالی کردی که یه اتفاق باعث مرگ اونا شده؛ اما من چی؟ چه

 !حالی کنم نبودش رو؟ ها؟ جواب بده

 :مامان با خشم از سر جاش بلند شد و کاوان رو پس زد. انگشتش رو به نشانه تهدید باال برد و گفت

گه نبودش که کشی؟ یه جوری میقدر روت زیاد شده که واسه من عربده میصاحبت رو. اینببند اون دهن بی -

داش خرتر هر روز ور دلش بودی! مگه این نبود که یا تو اتاقت بودی یا خونه اون داانگار تا اون پدرسگ بود تو 

 .از خودت؟ حاال واسه من ادا درمیاره

 :هام رو پس زدم و گفتماشک

ودتون باعث این من ادا درمیارم؟ من؟ آره نبودم رو قبول دارم، اینکه حواسم به بابام نبود رو قبول دارم؛ اما خ -

چنان با بابام نداشتم؛ اما حداقل ته دلم قرص بود یکی هست که گذرونی آنشدید. درسته وقت سردی رفتار من

وی چشمش هوام رو داشته باشه. ته دلم آرامش داشتم که بابا دارم. نه مثل مامانم که حتی اگه همین االن هم جل

 .پرپر بشم هیچ حسی نسبت بهم نداره

داشت و من رو نشونه گرفت. کاوان خیز برداشت سمت مامان تا مامان شمعدونی روی میز ناهارخوری رو بر

شمعدونی رو ازش بگیره. بعد از کلی جدال و کشمکش بینشون، کاوان شمعدونی رو از مامان گرفت و سعی 

ها وایسادم تا اگه خواست چیزی پرت کنه در امان باشم. با خشم کرد تا اون رو آروم کنه. پشت یکی از صندلیمی

 :ام نگاه کرد و گفتهبه چشم
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 .تونی بری پیش باباجونت بمونی؛ البته اگه تونستی بدبختخیلی ناراضی هستی می -

 .رم پیششالبته. هروقت مرگ شما رو دیدم می -

 :کاوان آستینم رو گرفت و من رو از توی آشپزخونه بیرون آورد. دستی به موهای بورش کشید و گفت

 .بپر بهشدونی مامانت بداعصابه کم می -

 :ابروهام رو درهم کشیدم و گفتم

ریت. اصالً خنه که من خیلی اعصاب دارم، نه که من خیلی حالم خوبه. باید بفهمه چیکار کرده. خودش رو زده به  -

 .نش اهمیت نداریم، انگار از سر راه آوردتمومن و علی واسه

ش تر از همیشه تو چشم بودن. پوست سبزههای بورش زیر نور المپ بیشدارش خیره شدم. مژهبه صورت زاویه

 :تم تا چیزی بگه. بعد از کمی مکث گفتهای کوچیکش چشم دوختر شده بود. به لـبزیر نور مهتابی تیره

 .شته باشسه روز کاری به کارش ندا-دو -

 :رفتم گفتمسمت اتاقم میهای محکم بهکه با قدمدرحالی

 .خواست من رو نصف کنهاون می خودت که دیدی من کاری باهاش نداشتم، -

مغزی بهدیگه نموندم تا جوابی بشنوم. خودم رو روی تـخت انداختم. اگه امروز کاوان نبود صد درصد تا االن ضر

 !شده بودم یا مرده بودم. اصالً انگار خدا فرستادش

گفتی؟ نشی؟! چرا زودتر من که چیز بدی به مامان نگفتم. فقط بهش گفتم که چرا به من خبر ندادی داری جدا می

مگه من دخترت نیستم؟ مگه من نباید رازدار زندگی تو باشم؟ اون وقت اون سمت من قاشق و شمعدونی پرت 

 .دهمی کنه. من آروم باهاش حرف زدم اون با داد جوابمی

بالشتم رو جوریه؟ ها؟ با خشم رحم کردی؟ ها؟ چرا دنیات اینخدایا سر چه حکمتی من رو وارد این دنیای بی

 .ریزش دادم هام اجازهکوبوندم به دیوار. روی زمین نشستم و به اشک
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شی که به اجبار باید توش زندگی کنی، بچگی کنی، پدری کنی، مادری بدون اینکه خودت بخوای وارد دنیایی می

نداشتی! انگار که از کنی و در آخر هم خیلی ظالمانه بمیری و به فراموشی سپرده بشی، انگار که از روز اول وجود 

 .اول به دنیا نیومدی! یا به چندتا عکس توی آلبوم خانوادگی تبدیل بشی

تونستم تونستن سرنوشتشون رو تغییر بدن؛ هرجوری که بخوان، با هر رنگی، با هر شکلی. اگه میها میکاش آدم

ها، من یه ور دنیام ا نرسم؛ به این روزکشتم تا به اینجسرنوشتم رو تغییر بدم خودم رو همون روز اول زندگیم می

ش باید م رو ببینم. به روزی نرسم که هر صدم ثانیهبابام یه ور دیگه. تا نرسم به روزی که از هم پاشیدن خانواده

شد بهترین روزهای عمرم باشن. روزهایی هایی که میهایی رو بخورم که عین برق و باد گذشتن. روزغبطه روز

هام کردم. روزهای که بعدها به عنوان خاطره برای بچهطراتم به عنوان بهترین روزها ثبتشون میکه توی دفتر خا

 .کردمتعریفشون می

های زندگیم به درستی استفاده نکردم. قدرشون رو ندونستم. روزهایی به روشنی قلب یه بچه و من از روز

 !هایی به سیاهی موهای بابامشب

چی نیست؛ اره، روز و شبم سیاهه؛ مثل قلبم. دوست دارم بخوام تا ابد. تو خوابم هیاالن دیگه شب و روز فرقی ند

 .خورمشنوم، هیچی نمیو نمیفهمم، هیچی رنه رؤیا و نه کابوس، آروم آرومه. هیچی رو نمی

شن! م دور هم باکاش این روزها کابوس باشه و وقتی که از خواب بیدار شدم، همه چیز درست شده باشه و خانواده

 .ساختماون وقت از نو یه زندگی رو می

*** 

هام رو کمی ماساژ دادم و به دور و برم نگاهی انداختم. اتاق به همون شلوغی دیشب از روی تـخت بلند شدم. چشم

 .های رو زمین رو کنار زدم و از اتاق خارج شدمهام لباسبود. با دمپایی

 :ای کرد و گفتفیفی کشیدم. کاوان تک خندهبا کشیده شدن بازوم و پرت شدنم به عقب جیغ خ

 !خواماوه معذرت می -

 :هام رو روی هم فشردم و با کالفگی گفتمچشم
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 شه بگی چرا همچین کاری کردی؟خب می -

 :یکی از ابروهاش رو باال فرستاد و گفت

قراره برن سرکار و در دونی همه اوه درسته. مامانت باز بداخالق شده. خواستم بگم حواست باشه؛ خب چون می -

 .واقع کسی نیست که تو رو نجات بده

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .شمچه بهتر! از این زندگی مضحک راحت می -

خورد. با ورودم ش رو میدیگه منتظر جواب نموندم و وارد آشپزخونه شدم. مامان خیلی ریلکس داشت صبحونه

 .ادامه خوردنش مشغول شد فقط نگاه گذرایی بهم انداخت و بدون هیچ حرفی به

ی ای از نون تست رو به کرهروی مامان نشستم. تکهیرون کشیدم و دقیقاً روبهبرنگ میز رو ایصندلی نقره

 :زمینی آغشته کردم و گفتمبادوم

 .رم پیش باباماوغلی من دارم میخانوم علی -

شد بودم. حرص ق وقتی که عصبانی میدیدم. عاشگ صورتش رو میهاش رو درهم کشید. کامالً تغییر رناخم

ات حاال بخور. فکر کردی فقط خودت بلدی بدون مشورت کار کنی؟ نه بانو، من هم بلدم. تازه این اولشه. دارم بر

 .حاالها

 !کنی بری پیش پدرتتو غلط می -

 .اوغلیکنی نذاری من برم پیش بابام خانوم علیشما غلط می -

زنی. اون روزی که توی دادگاه من رو انتخاب کردی باید جوری حرف میشه ایندهنت رو ببند! بار آخرت با -

 .دم بری پیش اون مرتیکهکردی که من اجازه نمیفکر این روز هم می

 .از روی صندلی بلند شدم و انگشتم رو به نشانه تهدید گرفتم جلوی چشمش
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 .تونه بکنهتو هم هیچ کاری نمیتر از کنم، تو و بزرگببین خانوم؛ من هرکاری دلم بخواد می -

ش. بالیی به سرت بیارم که روزی هزار بار از خدا کردم از دیدن قیافهاالن دیگه کامالً قرمز شده بود. عشق می

 !درخواست مرگ کنی

تونم هر کاری دلم بخواد بکنم. تو هم از امروز تا روزی که یه خری مثل خودت اومد گرفتت، حق نداری من می -

 .اجازه من از در این خونه خارج بشی بدون

 :سریع از سر جاش بلند شد و از آشپزخونه بیرون رفت. توی همون حالت با داد گفتم

 .تونه جلوم رو بگیرهرم، هیچ کس هم نمیمن می -

هم هر  زنه و منفوراً از آشپزخونه بیرون اومدم و به اتاقم رفتم. خود بابا گفت که ماهی یه بار میاد به من سر می

 .ی بابا رو گرفتمتونم برم پیشش. گوشی رو از روی پاتختی برداشتم و شمارهوقت که بخوام می

 الو؟ -

 .سالم بابا -

 سونا تویی؟ خوبی دخترم؟ اتفاقی افتاده؟اوه آی -

 :هام برداشتم و گفتمدست از جویدن ناخون

 ام... ممنون! شما چطورید؟ اتفاق؟ نه چه اتفاقی؟ -

 .وبم! هیچی ولش کنمن هم خ -

 بابا؟ -

 جانم دخترم؟ -

 .تاه یا شاید هم تا پایان شهریورماه بیام پیشتونخوام برای یه مدت کومن می -

 .سونااوه امکان نداره آی -
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 چی امکان نداره؟ -

 .اینکه بتونی بیای پیش من -

 چرا؟ -

تونیم یمگذاشت که من تو رو نبینم. فقط ببین من با مادرت توافق کردم که تو پیش اون بمونی. اون هم شرط  -

 .با هم تماس بگیریم

 :م رو کنار زدم و نالیدمقطره اشک روی گونه

 .ام پیشتونتونم هر وقت که بخوام بیزنید. گفتید من میاما... اما خودتون گفتید میاید به من سر می -

 .دگاه بوددونم چی گفتم؛ اما اون مال روز قبل از دامی -

 :بلند کردم و گفتم صدام رو

دونستید امکان نداره با این افریته توی یه خونه زندگی کنم. شما برای شما به من دروغ گفتید؛ برای اینکه می -

گفتید بهم خواستید از شر من خالص بشید. راحت میاین به من دروغ گفتید؛ چون از من متنفرید. شما فقط می

رفتم. دیگه الزم نبود عین یه بچه دوساله سرم ذاشتم میمتنفرید، خودم میدونم از من احتیاجی ندارید یا چه می

ادری که حتی مرو شیره بمالید. اصالً من از این لحظه نه پدر دارم نه مادر. اصالً از همون اول هم نداشتم. پدر و 

 .ن، بتشون چند سالشه که پدر و مادر نیستن؛ بتخبر ندارن بچه

جویدم. از این لحظه به بعد فقط و روی پاتختی انداختم. مدام گوشه ناخونم رو می با خشم گوشی رو قطع کردم

ای دارم، نه خدایی و نه برادری. من برای هیچ کس ارزش ندارم. عین یه منم و سرنوشت شومم؛ نه خانواده

خونه متنفرم. شون متنفرم. از این ست کردن، من رو بازی دادن. از همهدبازی من رو دست به شبعروسک خیمه

 .هاش متنفرماز آدم

بره؟ یعنی فقط من رو برای عذاب فهمم خدا از خلقت من چه سودی میارزش. نمیمن یه آشغالم، یه شی بی

 کشیدن و حرص خوردن و زجر کشیدن خلق کرده؟
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*** 

 !ممنون عزیزم -

د. لـب پایینش رو کمی روم نشست. با دست راستش دست چپم رو نوازش کررنگ روبهروی صندلی خاکستری

 :تَر کرد و گفت

 .سونا. من هم حسابی گیج شدمدونم چی بگم آیواقعاً نمی -

دونم چطور بگم. وقتی یهو یه شوکی بهت وارد کنه. نمیکنم. هیچی به ذهنم خطور نمییه ماهه دارم فکر می -

شه به یه عالمه سؤال شوک تبدیل میشه و اون رفته برات خیلی عادی میبازی درمیاری؛ رفتهشه، اول گیجمی

 .جواب. االن جز سؤاالیی که مثل موریانه افتاده به جونم و هیچ جوابی هم ندارن، چیزی ندارمبی

 خوای بری پیش علی؟ هوم؟می -

 :پوزخندی زدم و با طعنه گفتم

گی من زنه. حاال تو میمن نمیاهر داره؟ یه ماهه من رو ول کرده به امون خدا! یه زنگ به دونه اصالً خوعلی؟ می -

 برم پیشش؟

 :پیشونیش رو کمی ماساژ داد و گفت

 بزرگ؟خوای بیای پیش من و خانوممی -

 :رفتم گفتمسمت در میطور که بهلبخند کمرنگی زدم. از روی صندلی بلند شدم و همون

دت کردم. بعدش هم من دیگه بهش عاکنه. من اونجا راحتم؛ یعنی در واقع چ فرقی نمیجان اینجا و اونجا هیعمه -

 .شیدناراحت می بزرگ حال من رو ببینیدسونای سابق نیستم. بیام اینجا شما و خانوماون آی

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 خب حاال کجا با این عجله؟ -

 :هام رو پوشیدم و گفتمکفش
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 .گردم ویالنه دیگه زیادی مزاحمت شدم. برمی -

 .متخب الاقل بذار برسون -

 .کم راه برم. کاوان هم االناست که کارش تموم بشهخوام یهدستت درد نکنه! می -

 .کلک خوب با این پسر اخت شدیا -

 :خندیدم و گفتم

ته تو اتاقشه. مامان ساع 24ن که جوجوریا هم نیست. دیگه کسی مثل قبل تو ویال رفت و آمد نداره. خانوماون -

ن زنیم یا همچین مواقعی مگاهی با هم حرف میره. فقط من و کاوان تو خونه گهیهم که اصالً معلوم نیست کجا م

 .رو میاره اینجا

 :جا کرد و گفتم جابهبند کیفم رو روی شونه

کنه. بزن بیرون واسه خودت. هر وقت هم که ست، آدم رو نابود میزیادی توی اون خونه نمون. فضاش خفه -

 .با هم بریم گردش. من همیشه وقت واسه تو دارمدوست داشتی به من زنگ بزن تا 

 :ش رو نرم نوازش کردم و گفتمگونه

 !چشم! ممنون که امروز به حرفام گوش دادی -

 .شمباز هم بیا خوشحال می -

 .حتماً -

رفتم یا قصد انجام چه کاری رو داشتم از خونه بیرون اومدم و راه خیابون اصلی رو در پیش گرفتم. به کجا می

ماه کارم فقط فکر کردن بود و غصه خوردن. هیچ خواست راه برم، بدون هیچ دلیلی. این یه دونم؛ فقط دلم میینم

خوان؟ اینکه چرا مثل یه غریبه باهام م بیارم. اینکه چرا من رو نمیتونستم برای رفتار و کردار خانوادهدلیلی نمی

هام مدام از اشک بزرگی توی گلوم گیر کرده بود. چشم ین تیلهبینن! بغض عکنن؟ انگار اصالً من رو نمیرفتار می

 .شدمشد و من با پلک زدنم مانع ریزششون میپر می
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جوری بودم، حداقل خوام بگم اگه اونخوام بگم که اگه فلج بودم یا پدر و مادر نداشتم وضعم بهتر بود. مینمی

 .دونستم دردم چیهخورم، میدونستم برای چی غصه میمی

 !کردمطور فکر میماه به اندازه ده سال بزرگ شده بودم، خام نبودم. شاید هم اینتوی این یه 

 :ش نگاه کردم. کاوان بود. حتماً کارش تموم شده. تماس رو برقرار کردمگوشیم توی جیبم لرزید. به صفحه

 الو؟ -

 بزرگ؟سالم کجایی؟ خونه خانوم -

 .سالم کاوان. نه زدم بیرون -

 .خب بگو کجایی تا بیام دنبالت -

های کنار پارک نشستم. حدود آدرس رو بهش دادم و گوشی رو سر جای قبلیش برگردوندم. روی یکی از نیمکت

کالفگی  ده دقیقه بعد کاوان رسید. آشفته بود و کالفه. چند بار خواستم ازش بپرسم که چه اتفاقی افتاده؛ اما

 :کست و گفتره بعد از چند دقیقه خودش سکوت رو شش مانع از پرسیدنم شد. باالخچهره

 .باید بریم خونه دایی -

چرخوند، گوشیش رو طور که با دست چپش فرمون رو میشوکه نگاهش کردم. خونه دایی؟ برای چی؟ همون

 :سمتم دراز کرد و گفتبه

 .زنگ بزن خاله فرناز هم بیاد -

 لی آروم و ریلکس بهش گفتم بیاد خونه دایی. خدا همهبدون هیچ پرسشی چشم گفتم و به خاله زنگ زدم. خی

 .یستخیر کنه! برای وضعیت خاله شوک اصالً خوب نچیز رو به

شدن. قیافه کاوان هم اینکه خبری هست رو تأیید البته توی این خونه هیچ وقت برای خوشی دور هم جمع نمی

 .کردمی
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*** 

شد دلواپس بودنشون رو فهمید. دایی و تک اعضای جمع میهمه توی پذیرایی جمع شده بودیم. از قیافه تک

 :دایی به هم نگاهی انداختن و دایی بعد از کمی مکث گفتزن

جون رو گرفتم برای یه موضوع مهمی دور هم جمع شدیم. من چند روز پیش جواب آخرین آزمایشات خانوم -

 ...و

 ی حرفش رو خورد؟دایی سرش رو پایین انداخت. چرا ادامه

 :رنگ کنار مبل گذاشت و گفتییدستی کنارش رو روی عسلی طالخاله فرناز پیش

 خب بعدش؟ و چی؟ -

 :کنان گفتمندایی کالفه نفس عمیقی کشید و من

 .جون سرطان خون دارهخانوم... خانوم -

این  کردن. حتی خود من هم شوکه شده بودم.در عرض یه ثانیه کل جمع ساکت شدن و همه به دایی نگاه می

 :جمله برای هیچ کس قابل باور نبود. خاله فرناز پوزخندی زد و گفت

 .فاضل اصالً بازی خوبی نیست -

 :های خاله کشید و گفتدایی مرضیه دستی به شونهزن

 .فرنازجان برای ما هم قابل باور نبود؛ اما خب... اما خب اتفاقیه که افتاده -

 :ای بلندی گفتهاش رو مشت کرد و با صددایی رو پس زد و از جاش بلند شد. دستخاله دست زن

 .جمع کنید. من خودم دیروز جواب آزمایشا رو به شفیعی نشون دادم. گفت مشکلی نیست -

 .دایی اشاره کرد تا خاله فرناز رو بنشونهدایی به زن

 .اتون بگمخاطر وضعیتت از من خواست تا خودم براون به -
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 :های بقیه بود گفتگر صحبتکاوان که تا اون لحظه سکوت کرده بود و مثل من نظاره

 .جان مطمئنی جوابا درستن؟ ممکنه اشتباه شده باشهدایی -

 .جان. من سه دور آزمایشا رو تکرار کردم، هر سه بار جواب یکی بودنه کاوان -

 :کرد گفتو پاک میهای خاله فرناز رکه اشکخاله فرحناز درحالی

 االن تکلیف چیه؟ باید چیکار کنیم؟ -

 .خواد ببردش تهرانفریبا می -

 :کاوان با تعجب گفت

 .بیرون بذاره جون حاضر نیست از تبریز پاش روامکان نداره! خانوم -

 .برمشکنم و با خودم میگه من راضیش میکامالً درسته؛ اما فریبا می -

داد. هیچ کاری از دستش دایی مدام پشتش رو ماساژ میزد. زنریخت و دم نمیمی گوله اشکخاله فرناز گوله

 .اومد. دایی کالفه از خونه خارج شد. چقدر تو این خانواده همه چی عجیبه؛ حتی ابراز ناراحتیشونبرنمی

ری بزرگی پنهون شده طلب و مغرور و استوار، حاال بیماهنوز برام این مسئله قابل باور نبود. پشت اون قیافه سلطه

جون رو بمکه تا روزی که از پا درش بیاره. ناخودآگاه گوشه ذره شیره جون خانومای که قرار بود ذرهبود؛ بیماری

ها جون؟ زنی که در تموم این سالدار بود. ترحم و دلسوزی نسبت به خانومدلم ترحم عجیبی نقش بست. خنده

این و اون برای رسیدن به قدرت بیشتر کاری نداشت، زنی که تموم  اندوزی و به آتش کشیدن زندگیجز فتنه

داد تا چطور پدرم رو عاصی کنه. تالشش رو کرد تا زندگی ما رو از هم بپاشه، کسی که راه به راه به مامانم نخ می

 ترحم برای چنین کسی اون هم از طرف من جز محاالت بود. این حس اگه ترحم نیست پس چیه؟

*** 
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ش باغ نشست. نابسامانی ذهنش کالفه رنگ گوشهتاب سفیدرکت لیوان چای رو از دستم قاپید و روی تکتو یه ح

 .هاش کردتک درخت سنجد باغ رو مهمون ریه کرده بود. نفس عمیقی کشید و رایحه

اشت و به کم زبونش رو تَر کنه. لیوان رو توی مشتش نگه دای از چای رو خورد؛ البته فقط در حدی که یهجرعه

 .های باغ خیره شدفرشسنگ

هام رو توهم ترین تکونی بخوره کنارش نشستم. لیوان رو کنارم گذاشتم و دستآروم و بدون اینکه تاب کوچیک

 :هاش رو کمی خیس کرد و گفتقفل کردم. زیرچشمی نگاهی بهش انداختم. لـب

که اون هم موم عمرم ازش بیزار بودم؛ درحالیطور آشفته بشم. تخاطرش اینکردم بههیچ وقت فکرش رو نمی -

طلبیش، رو بودنش، قدرتخاطر تکخاطر اون اخالقاش ازش بیزار بودم، بهبرام مادری کرد، هم پدری. شاید به

 .اشاذیت و آزار

وار تکون داد. انگار واژه برای بیان حس و حالش کم آورده بود! شاید حال و هواش قابل درک سرش رو افسوس

دادنش تو وجودم جون متنفر بودم هم نگرانش بودم. ناخودآگاه ترس ازدستد! منی که تموم عمرم از خانومبو

 .خواستم باشمدونم چرا همچین حسی داشتم. هیچ وقت احساسی نبودم و االن هم نمیشکل گرفته بود. نمی

مامانش تنبیهش کرده و منتظره ای دوساله که زد نگاهم کرد و مثل پسربچههایی که از اشک برق میبا چشم

 :افته پرسیدبدونه چه اتفاقی می

 شه؟سونا؟ خوب میشه آیچی می -

گشت؟ اوضاع توی این مدت شد؟ دوباره همه چیز به حالت اولش برمیجوابی برای سؤالش نداشتم. واقعاً چی می

شد؟ هاش میهای بچههیم خواستکرد یا برای یه بار هم که شده تسلجون باز مقاومت میشد؟ خانومبهتر می

سوی مرگ کرد و هر دقیقه یه قدم بهموند و درمان نمیشد یا اینجا میکرد و همین جا درمان میمقاومت می

 داد؟ون میکرد و یا توی غربت و روی تـخت بیمارستان جا میشد و بهبود پیدداشت؟ تسلیم میبرمی

 :انیت غریدمای سؤاالت عصبی شدم. با عصباز هجوم لحظه

 .دونمدونم کاوان. نمینمی -
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 :دار شدن صداش شده بود گفتهاش خم شد و با بغضی که باعث خشروی زانو

 !خبره؟الغیب هم ازشون بیسانپرسم وقتی که لگی. اصالً من چرا این سؤاال رو از تو میراست می -

 :مثل خودش به جلو خم شدم و گفتم

 .فقط باید تا صبح صبر کنیم -

 .ها موندهتا صبح ساعت -

 !شه کرد؟جز صبر کاری می -

 .نه -

 :مکث کرد و ادامه داد

 تو چطور با نبود پدرت کنار اومدی؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

محبتیاش و با تموم قبل از طالق هم نداشتمش؛ اما خب وقتی رفت فهمیدم با تموم نبودناش، با تموم بی -

م؛ اما خودت حساب کن برادرم، چیز تموم بود واسه داشتمش، باز هم مثل یه پدر همه نامالیمتیاش باز هم تو قلبم

 !تموم پشتوانه زندگیم، تموم دنیای من، وقتی دیگه خبری ازش نشد چه حالی شدم! چه حسی بود

 :به تاب تکیه داد و گفت

 .ت دادم به خاطر ندارمی از حال و روز موقعی که پدر و مادرم رو از دسداره؛ اما واقعاً چیزخنده -

 .زی از روز اول، منظورم از اون حس روز اول به خاطر ندارمتر بگم؛ من هم چیداربذار یه چیز خنده -

 :پوزخندی زدم و ادامه دادم

 .شنا فراموش میبه همین زودی درد -
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 :ادامه حرفم رو گرفت و گفت

 .مونهن باقی میکوتاه توی ذهنمو و تنها یه زخم کنج دلمون و یه خاطره -

 :نفس عمیقی کشیدم و با لبخند گفتم

 .شها هم خاطره میاین روز -

 :هام خیره شد و با لبخند تلخی گفتبه چشم

 !و شاید هم یه زخم عمیق -

 :ها چشم دوختم و گفتمفرشنگاهم رو ازش گرفتم و به سنگ

 !شاید -

های شده به خونه برگشت. چراغفرشو از راه سنگاز روی تاب بلند شد و لیوان خالی چای رو از دستم گرفت 

 :کنان گفتمکرد. زمزمهباغ خاموش بود و تنها المپ باالی تاب روشنایی ضعیفی رو به قسمتی از باغ هدیه می

شه که من از پدر داشتن و از برادر داشتن محروم روز می 23ماه و  1شه که نیستید. روز می 23ماه و  1دقیقاً  -

 گذره دیگه؟ نه؟! اینا هم میترین خبری ازم نگرفتید؟ هی روزگارارزش بودم که کوچکقدر بیینشدم. ا

م نه؟ شید؟ درد، خاطره، زخم یا جنون؟ یعنی امکان داره روزی برگردید؟ خیلی سادهشماها به چی تبدیل می

 .نبودمراه بازگشتتون نبودم، گوش به زنگ  هم چشم به م. اگه ساده نبودم هنوزساده

*** 

تر از همیشه از اتاقش بیرون اومد. همه به نشانه احترام از روی مبل بلند شدیم. صدای برخورد جون پرشکوهخانوم

پیچید. روی مبل معروفش نشست و با اشاره به ما اجازه نشستن داد. بدون جون تو کل خونه میعصای خانوم

 :معطلی گفت

گم رو با دقت گوش رم سر اصل مطلب. هر چیزی که میپس میحوصله بحث و مکث و کش دادن ندارم؛  -

 دید. فهمیدید؟کنید و مو به مو انجام میمی
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 :ای کرد و ادامه دادسرفههمه تأیید کردیم. تک

 ...ای حق نداره از تبریز خارج بشهریم و هیچ کس دیگهیک؛ من و فریبا فقط می -

 ...امـ-

دوم؛ فرناز و  زد.هاش ای کوتاه مهر سکوت بر لـبجون با اشارهید که خانومجون پرخاله فرناز میون کالم خانوم

کنن و همواره عملکردتون به گردم توی این خونه و در کنار هم زندگی میسونا تا روزی که من برمیکاوان و آی

 امید خدا هرچه  رسه. سوم؛ غم، ناراحتی، اندوه و... نداریم. نمردم که، یه بیماری سخت دارم. بهدست من می

 گردم. شیرفهم شد؟کنم و برمیتر بهبود پیدا میسریع

 .بله -

 !خوش بینم که توی این جمع باشم؛ پس روزخوبه! دیگه دلیلی نمی -

 :غرکنان گفتجون از روی مبل بلند شد و به اتاقش رفت. به محض بسته شدن در اتاق خاله فرناز غرخانوم

 .گیره اینجا؟ امکان نداره. من هم باید بیامنیاید. دلم آروم میببینش فاضل، ببین. نیاید  -

 :مامان خیلی سرد و جدی به خاله چشم دوخت و گفت

مونی همین جا، تمام! حرف نباشه. االن هم با شوهرت برگرد وسایلت رو جمع کن. فاضل تو هم دوتا بلیت تو می -

 .برای من و مامان بگیر

 :بعد رو کرد به کاوان و گفت

 خوای بری سر کارت؟تو نمی -

ونه رو خکاوان اول با تعجب به مامان نگاه کرد و بعد از کمی مکث از جاش بلند شد و بعد از خداحافظی کوتاهی 

 .ترک کرد

*** 
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آور باعث شده گذشت. اوضاع به شدت آروم بود و همین آرامش خفقانجون مییه هفته از نبود مامان و خانوم

بر غیرمنتظره باشن. آرامش در این خانواده جایی نداشت. بعد از هر آرامش یه طوفان عظیم بود همه منتظر یه خ

 .دونستدر راه بود. این طوفان کی قرار بود به راه بیفته؟ هیچ کس نمی

های شبونه من و وبشها هم با خوندن کتاب و خوشگذشت. شبهای طوالنی میروزها با فیلم دیدن و گردش

کرد. خیلی دوست داشتم زودتر مهرماه بشه هامون شرکت میگاهی هم بهزاد توی بحثخاله. گه کاوان به همراه

 .بار خالص بشم؛ اما مثل اینکه شهریور هرگز قصد رفتن نداشتتا از این وضعیت کسالت

موضوع پی  ها هم به اینکردیم. نه تنها اهالی خونه، بلکه همسایهعین یه خانواده بدون دردسر و شاد زندگی می

 .جون بودهبرده بودن که هرگونه اختالف و تشویش تقصیر خانوم

خوندم و خاله های گذشته در این هفت روز، من و خاله مشغول خوندن کتاب بودیم. من کتاب رو میطبق شب

 .تر هم کاوان و بهزاد مشغول دیدن فوتبال بودنطرفداد. اونگوش می

هایی هستیم بینم همه ما در تمام عمرمان بچهکنم می: خوب که فکرش را میمک ماهون رو به زری ادامه داد» -

گذارند به گیرند یا نمیهایمان را از ما میایم. وای به روزی که دلخوشیهایمان دل خوش کردهبازیکه به اسباب

 «!هایمان برسیمدلخوشی

 :به اینجا که رسیدم خاله میون حرفم پرید و گفت

چی دوزن. از همهشیم. دسته اول اون کسایی هستن که زمین و زمان رو به هم میسه دسته میدر این مواقع  -

کنن تا ان که تموم تالششون رو میکنن. دسته دوم هم اوناییبُرن و جز آسیب زدن به خودشون کاری نمیمی

شینن یه گوشه و آروم میکنن. ان که هیچ کاری نمیساییی سوم! دسته سوم کوضعیت مثل قبل بشه. و اما دسته

 .شنشاهد خاک خوردن جسمشون و گاز زدن روحشون توسط دیگران می

 .شنبعد از اون اتفاق می و امیدوارم این رو هم قبول داشته باشی که خودشون باعث شکل گرفتن آینده -

 .درسته؛ اما اونا به یه تلنگر نیاز دارن -

 .دا باشهتونه یه معجزه از طرف خو اون تلنگر می -
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 !شاید -

 :داشتم گفتمطور که سر خاله رو از روی پام برمیهمون

رم باال بخوابم. تو هم مثل این دوتا بیدار نمون. بخواب که م میخب دیگه برای امشب بسه. من هم خیلی خسته -

 .خیلی خسته شدی امروز

 .دیگه منتظر جواب نموندم و به اتاقم رفتم

*** 

طور که یه دستش رو به فرمون تکیه و خودم رو عین یه توپ انداختم توش. کاوان همون در ماشین رو وا کردم

 :داد بود گفت

 !تر بد نیستاکم با شخصیتیه -

 :های عقب و گفتمکیفم رو پرت کردم روی صندلی

 .مخسته -

 :کاوان سر تا پام رو برانداز کرد و گفت

 خب روز اول چطور بود؟ -

 :کردم جواب دادمم رو درست میشین مقنعهکه توی آینه مادرحالی

 .افتضاح -

 .خب برای روز اول همچین افتضاح هم بد نیست -

 !شاید! امیدوارم روزای بعدی بهتر باشه -

 :کاوان ضبط رو روشن کرد و گفت

 .ریمخونه نمی -
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 :تفاوت گفتمبی

 چرا؟ -

 .ایمژهست، ما هم جز مهمونای ویامروز افتتاحیه رستوران رفیق خاله -

 :تقریباً جیغ کشیدم و گفتم

 .من با این تیپ داغون و ضایع نمیام -

 :ش کشید و گفتکاوان دستی به پس کله

 .آموزی دیگهجوجه دانش -

 .و بعد ریزریز شروع کرد به خندیدن

 :ش و گفتمتوی دستم زدم روی شونه با جزوه

 شد یه دست لباس برای من بیارید؟حاال نمی -

 :جواب دادخیلی آروم 

 .نه -

ای وارفته توی صندلی فرو رفتم و دیگه حرفی نزدم. حدود نیم ساعت بعد به رستوران رسیدیم. خوشبختانه با قیافه

سمت و بهرخیلی شلوغ نبود. رفیق خاله که اسمش صفورا بود، خیلی گرم و صمیمی از من و کاوان استقبال کرد و ما 

چندان بزرگ با نمای چوبی بود. تموم وسایل ا بودن برد. یه رستوران نهاینحیاط پشت رستوران، جایی که خاله

شکل بود و پشت ایها هم از چوب بود. ساختمون رستوران نقلی و تقریباً دایرهحتی بشقاب و قاشق و چنگال

 .های چوبی و یه حوض بزرگ قرار داشتساختمون یه حیاط بزرگ با تعداد زیادی آالچیق و تـخت

 :ن روی تـخت نشستم. کاوان دستی به موهای بورش کشید و رو به خاله گفتکنار کاوا

 جون حرف زدی؟خب امروز با خانوم -
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 :خاله گوشیش رو کنار گذاشت و گفت

ره. جای آه آره، خوب شد گفتی. زنگ زدم به فریبا، گفت حال مامان خوبه و شیمی درمانی هم خوب پیش می -

 .هیچ نگرانی نیست

 !رخب خداروشک -

 .هاستتر از این حرفجون قویدونستن که خانومقبالً هم کسی نگران نبود. همه این رو می

ها به خونه بعد از خوردن ناهار و گذروندن مراسم افتتاحیه کاوان به سرکارش برگشت و من هم همراه خاله این

 .برگشتم

*** 

 !سوناآی -

هاش رو با سمتش چرخیدم. چشمقم رو قورت دادم و بهبا صدای شاکی کاوان سر جام خشکم زد. با ترس بزا

 :خشم روی هم فشرد و گفت

 م نمیاد کسی بیاد اینجا مخصوصاً این قسمت؟سونا؟ صد بار نگفتم خوشکنی آیاینجا چیکار می -

 ...چرا... ولی... چیز -

 :مشتش رو روی میز کوبید و گفت

را انقدر به چگم دوست ندارم کسی وارد این اتاق بشه جز خودم؟ چرا و ولی و اما نداریم. آقا من به چه زبونی ب -

 !کنید؟احترامی میآدم بی

 :پنهون کنم گفتم کردم بغضم روکه سعی میدرحالی

 .کردم ناراحت بشیببخشید! فکر نمی -

 :با دستش به در اشاره کرد و گفت
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 !بیرون -

 .خارج شدمدفتر توی دستم رو روی میز گذاشتم و خیلی سریع از اتاق 

 :خاله سفت من رو به خودش فشرد و گفت

 .چرا رفتی توی اون اتاق؟ مگه نگفتم نباید بری؟ دیدی که من رفتم چه دعوایی شد -

 .قدر روش حساسهکنه. کنجکاو شدم ببینم چی توی اون اتاقه که کاوان اینجوری میدونستم ایننمی -

 هش فکر نکن. نزدیک اون اتاق هم نشو. در کل باال نرو. خب؟هیچ وقت به کسی چیزی نگفت از اون اتاق. ب -

 !خب -

داد؟ به ظاهر که فقط یه اتاق مطالعه قدر نسبت بهش حساسیت نشون مییعنی چی توی اون اتاق بود که کاوان این

 کرد؟ای. دست زدن یا نزدن من چه چیزی از اون اتاق کم و زیاد میساده بود؛ نه هیچ چیز دیگه

 !زنه؟اد میاقعاً ارزشش رو داشت که بخواد به خودش اجازه بده سر من داد بزنه؟ اصالً به چه حقی سر من داصالً و

*** 

م سیخ شد. کالفه پتو رو روی زمین انداختم و گوشیم رو از زیر تـخت بیرون کشیدم. با دیدن شماره بابا موهای تن

 .تماس رو برقرار کردمچطور بعد این همه مدت بهم زنگ زده؟ با تردید و استرس 

 سونا؟ دخترم؟الو آی -

 :هه دخترم! نه بابا باالخره یادت افتاد دختری هم داری! چه عجب! مشتی حواله تشکم کردم و گفتم

 !دیهه دختر؟ تازه االن بعد این همه مدت یادت افتاد دختری هم داری؟ اصالً بیخود کردی به من زنگ ز -

 .دیگه پدر من نیستیمن دیگه دختر تو نیستم، تو هم 

 ...خدا خیلی مشکالت داشتم. خیلی سرمسونا عزیزم ببخش من رو! بهآی -
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خواست صداش رو بشنوم. میون کالمش پریدم و های مزخرفش رو نداشتم. اصالً دلم نمیحوصله شنیدن بهونه

 :گفتم

 .دوست ندارم صدات رو بشنوم. دیگه با من تماس نگیر -

ردم. من هیچ پدری ندارم. باز خوبه بعد این همه مدت ایشون یادش افتاد دختری داره. و فوراً تماس رو قطع ک

 .داداشم حتی بعد این همه مدت یادش نمیاد یه زمانی یه خواهری داشت

 :پوزخند زدم و با صدای بلندی گفتم

 !خدایا کرمت رو شکر -

تونست فراموش کنه دختری کردم. چطور اون میتا شب بارها و بارها تماس گرفت؛ اما من هر بار تماس رو رد می

جان مجبورش کرده دونم که ممکنه مامان یا خانمتونستم فراموش کنم که پدری دارم؟ میداره؛ ولی من نمی

کرد، اون هم دقیقاً در شرایطی که من حال باز هم نباید تک دخترش رو رها میباشن که من رو ول کنه؛ ولی بااین

 .ای بیشتر بهش احتیاج داشتماز هر زمان دیگه

*** 

 :ای سر داد و گفتکاوان خنده مسخره

 .گوسونا مراقبت کنم؟ نه، تو به من بمن! آخه من چطور از آی ی گلم! عزیز دلخاله -

 :عصبی به خودش گرفت و گفت خاله قیافه

تونی از ارن؛ اون وقت تو نمیسنای تو زن و بچه هم دای سال سنته. هموخردهدونم؟ ناسالمتی بیستمی من چه -

 ماه مراقبت کنی؟یه دختر هفده ساله، اون هم فقط یه 

 :کاوان حرصی شد. گفت

 .خب اگه حوصله و وقتش رو داشتم که االن زن داشتم -

 :خاله خودکار دستش رو سمت کاوان نشونه گرفت و گفت
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 !گهعرضگیته. چه با افتخار هم میخب از بی -

 .بری رامسرسونا رو با خودت میی بکنیم؛ تو آیکار ببین بیا یه -

ش رو چیکار کنم؟ کالس تونه درس بخونه. بعدش هم مدرسهتونم کاوان. اون کنکور داره، اونجا نمینمی -

 .گی واسه خودتاکنکورش رو چیکار کنم؟ یه چی می

 :ناخودآگاه داد زدم و گفتم

 ...تونم برم مدرسه، کالس کنکور وبه کسی ندارم. خودم میتونم از خودم مراقبت کنم. نیازی من خودم می -

 .تو خونه هم که تنها نیستم ماشاءاهلل

 .رو سپرده دست من. انگشتت بریده بشه من مقصرم تونی عزیزم؛ اما مادرت تودونم میمی -

 .کنهمی افته خاله. بعد هم، من بمیرم هم مامان با تو کاری نداره. تازه ازت هم تشکراتفاقی نمی -

 زنی تو؟این چه حرفیه می -

 !حرف حق -

 :کاوان بشکنی زد و گفت

 .کنمسونا مراقبت میقبوله! من از آی -

 :نمایی زد و گفتخاله لبخند دندان

 .رفتمترسیدم از تنها بودنش، هرگز باهاش نمیخدا اگه نمیآخ خاله فدات بشه! به -

 :زمه کردکاوان پوکر به خاله نگاه کرد و زیر لـب زم

 .دونمهوم می -

*** 

 :خاله جفتمون رو بـ*ـغل کرد و گفت
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جون و بقیه هم چیزی از رفتن من نگید. هر اتفاقی که افتاد عزیزای من خیلی مراقب خودتون باشید! به خانم -

 .زنمبهم خبر بدید. خودم هم هر روز بهتون زنگ می

 !چشم -

 :صاف کردم و گفتممحض بسته شدن در و رفتن خاله، صدام رو  به

 .تونم از خودم مراقبت کنم. نیازی به مراقبت پرمنت تو نیستمن خودم می -

 :کاوان پوزخندی زد و گفت

 .کنمهر اتفاقی هم که بیفته، پات برسه به باال قلم پات رو خرد می -

 :متقابالً پوزخندی زدم و گفتم

 شما؟ -

ترین اهمیتی به اتاقم رفتم و مشغول درس دون کوچکشنیدم. بهاش رو به وضوح میصدای سابیدن دندون

 .خوندن شدم

*** 

 .بردمش کالس کنکورشیمسونا هم خوبه! اتفاقاً االن داشتم آی -

 :توجه به من ادامه دادگاهش کردم که بیهایی اندازه توپ بیلیارد نبا چشم

 خب خداروشکر! حاال یه سر نمیاید تبریز؟ -

 :گفتمم رو مسخره کردم و قیافه

 !چقدر هم که تو خوشت میاد بیان -

 :داد، لـب زدجون گوش میدر همون حالت که مثالً داشت به حرف خانوم

 .تو ساکت تا همون سوییچ رو هم از دستت نگرفتم -
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جون تصمیم گرفت که صحبتش زد، خانومبعد حدود ده دقیقه در حالتی که کاوان داشت تلفن به دست چرت می

 .سونه و کاوان هم بعد خداحافظی، تند تلفن رو قطع کردرو به پایان بر

 !زنهوای چقدر حرف می -

 :از روی کاپوت ماشین پایین پریدم و گفتم

 گفت؟خب حاال چیا می -

 :گوشیش رو توی جیب شلوارش گذاشت و گفت

حواسشون به شما دم و کالغام ام، سرطان رو دارم شکست میشه؛ من عالیی حرفش تو سه جمله خالصه میهمه -

 .دوتا هست

 :م رو به حالت عادی برگردوندم و گفتمشدههای غنچهلـب

 تونم برم؟عالیه! حاال می -

 :ش رو خاروند و گفتچونه

 کجا؟ -

 :هام رو روی هم فشردم و گفتمبا خشم چشم

ر دقرض بدی و  ناکجا! خب کالس دیگه. قرار شد خودم برم و تو هم لطف کنی و ماشینت رو دو ساعت به من -

 .ذارم مهمونی تولدت رو تو خونه بگیریعوض من می

 .ت استراحت کنهیه نفس بگیر ریه -

 :پام رو به زمین کوبیدم و گفتم

 برم؟ -

 :رفت، دستش رو توی هوا تکون داد و گفتسمت خونه میطور که بههمون



  
  

 

71 
 

 
 

  98ساغر هاشمی مقدم کاربر انجمن رمان  |سونا)جلد اول( رمان آی

 !سالمتبه -

 .جیغ خفیفی کشیدم و باال و پایین پریدم

 !انعاشقتم کاو -

 :روی پاشنه پا چرخید و با قیافه درهم گفت

 !بیخود -

 .سمت کالس حرکت کردمبدون توجه به حرفش سوار ماشین شدم و به

*** 

 :کالس زودتر از تایم همیشگیش تموم شد. ریحانه و نارین بدون تعارف من پریدن توی ماشین و نارین گفت

 .برو بیادکم برای عرفان چشم و ای بدبخت یهین ریحانهخب حاال که زودتر تعطیل شدیم برون سمت کافه، ا -

 :پوکر بهشون خیره شدم و گفتم

 .کنهماشین کاوانه. بعد هم دیر برسم نابودم می -

 :نارین توی آینه ماشین رژ صورتیش رو تمدید کرد و گفت

 !کالس دیر تموم شده عشقم -

 .سمت کافه حرکت کردمپوفی کشیدم و به

کرد و نارین هم طبق معمول بستنی رو با قاشق روی عرفان نشسته بودیم. ریحانه که ناز میو روبهدقیقاً وسط کافه 

 :کرد. نارین قاشق رو توی کاسه گذاشت و گفتغذاخوری میل می

هوی ریحون کمتر نگاهش کن، خوردیش بدبخت رو! خاک عالم تو سرت که ناز کردن هم بلد نیستی. پات رو  -

پات، قوز هم نکن. اون موهات هم یه نمه بنداز بیرون. تف بهت که رژ زدنم بلد نیستی! آخه بنداز روی اون یکی 

 این هم رنگه تو زدی؟
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 :آلود کرد و گفتبعد صداش رو بغض

 !خدایا یکی از این خرا هم نصیب ما کن که مردیم از ترشیدگی -

ضرب گرفته بودم. ریحانه بیخیال شد و  خاطر استرس ناشی از اینکه دیر برسم به خونه، با پاهام روی زمینبه

 :گفت

 سی چته؟ استرس داری؟آی -

 :م رو روی شلوارم کشیدم و گفتمکردههای عرقدست

 .مااه بیفتم شب تو جادهکشتم. همین االنش هم رخدا دیر برسم کاوان میآقا جمع کنید بریم. به -

 :نارین شکالت روی بستنیش رو توی دهنش چپوند و گفت

 .گفت. تازه کوییز هم گرفتزد و شر و ور میدونی این استاد چقدر زر میگی وای کاوی عشقم نمیرسیدی می -

 :عین بز زل زدم بهش و گفتم

 خوای بگم رفتم آزمایش بارداری؟دیگه چی؟ می -

 :ریحانه بشکنی زد و گفت

 .کنه از بابا شدنشپرفکت همین خوبه! تازه ذوق هم می -

 .پا شید برای امروز بسه! جمع کنید بریم کوفت! پا شید -

 .ایش! چته بابا؟ باشه -

*** 

های دو طرف جاده تا ریحانه و نارین رو رسوندم خیلی دیر شد. هوا خیلی تاریک شده بود. هیچ کدوم از چراغ

 .جا رو فرا گرفته بودروشن نبود و تاریکی محض همه
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دم که کاوان دعوام نکنه. توی همین فکرها بودم که ماشین به یه کرروندم. تو دلم خداخدا میتا میآروم با چهل

هام یخ کرد. نکنه من به جونوری چیزی زدم؟ دودل چیزی برخورد کرد؛ یه چیز نرم. مو به تنم سیخ شد و دست

 .بودم که از ماشین پیاده بشم یا نه

. آروم از ماشین پیاده شدم. باد خنکی قوه جیبی رو برداشتمبزاقم رو قورت دادم و از توی داشبورد ماشین چراغ

هایی لرزون آروم و با دستکرد. لرزش خفیفی توی بدنم حس کردم. آرومخورد ترسم رو بیشتر میکه بهم می

 خاطر نور رو پشت ماشین انداختم تا ببینم چه چیزی رو زیر گرفتم. در کمال تعجب هیچ چیزی رو ندیدم. آسوده

روم از ر نگرفتم، روم رو برگردوندم تا سوار ماشین بشم که با دیدن یه مرد گنده روبهکه موجودی رو زیاز این

 .قوه از دستم افتادترس خشکم زد و چراغ

 شدی بال؟ چه جوجه نازی! گم -

  .بغضم رو قورت دادم و یه قدم خودم رو عقب کشیدم

ما  کردم؛ جیغ زدم و کمک خواستم؛ ااومدم دورش بزنم و سوار ماشین بشم که با یه حرکت من رو گرفت. تقال

کردم خودم رو آزاد کنم؛ اما هیچ کس نبود که صدام رو بشنوه. با لگد به پاها و گاز گرفتن دستش سعی میهیچ

  .ای نداشتفایده

ن دستم رو به درز بین صندوق و شیشه عقب قفل کردم و با تکون خوردن و لگد زدن سعی کردم خودم رو از بی

کردم و لگدی بهش  اد کنم؛ اما زور اون ده برابر من بود. تنها یه راه برام موند. تموم قدرتم رو جمعهاش آزدست

 .زدم. آخ بلندی سر داد و روی زمین افتاد

سمت ماشین برم که یهو در راننده باز شد و مرد الغر و بلندی که صورتش رو با باندانای مشکی پوشونده اومدم به

. یه ب رفتم و پشتم رو بهش کردم تا فرار کنم که مرد گنده مشتی توی صورتم کوبوندعقبود پیاده شد. عقب

 .روی زمین افتادم. سرم رو کمی تکون دادم تا دیدم واضح بشه وهام سیاهی رفت لحظه چشم

 .جفتشون به باالی سرم اومدن

 بازی درمیاری جوجه؟واسه من گربه -
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 .واق کنیلوم واقاالن یه بالیی سرت میارم که مثل سگ ج -

سرم تیر کشید و م رو گرفت و عین یه پر من رو از روی زمین بلند کرد و به شیشه ماشین کوبوند. پشتیقه

 .هام روی گونه روون شداشک

 خوای؟آخی عزیزم! مامانت رو می -

 :فشار دستش رو دور گردنم بیشتر کرد و دم گوشم داد زد

 .در کار نیست. مامانت نیست که به دادت برسه فنچیخوای! هیچ مامانی درک که میبه -

نی دوباره دستش رو باال برد و سیلی محکمی به صورتم زد. طعم خون رو توی دهنم حس کردم. از ترس و ناتوا

 .تونم فرار کنمتونستم جیغ بزنم، نه کمکی بخوام و نه بنه می

 :مرد الغر و موفرفری پوزخندی زد و گفت

 لی باهاش بکنیم؟چطوره امشب یه حا -

 :مرد گنده موهام رو توی دستش گرفت و گفت

 .فکر بدی نیست -

جونی بهش زدم. یهو عربده پی و کم در دوباره شروع کردم به تقال کردن و با لگد به جونش افتادم. لگدهای پی

 .بلندی کشید و من رو محکم به آسفالت کوبوند

هام داغ کم چشمرسید. کمفهوم به گوشم می. صداها چندبعدی و ناموار توی سرم پیچید و دیدم تار شددرد دایره

 .جا رو سیاهی پوشوندشد و همه

*** 

هام خاطر تشنگی شدید لـبسوخت. بهوسط کویر بودم. آفتاب بدجور داغ بود و تموم بدنم داشت از گرما می

هام هر لحظه شدید داشتم و چشم افتاد. سردردکشیدم خونش راه میترک خورده بود با هر نفس عمیقی که می

 رفتم زمین کرد و نای راه رفتن نداشتم. هرچند قدم راه که میهام درد میخواست بسته بشه. تموم استخونمی
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خاطر زد. سر تا پام عرق کرده بودم و بههام قرمز شده بود و سوز میها دستخاطر گرمای شنخوردم. بهمی

 .سوخته شده بودمفتاببرخورد باد داغ و نور خورشید آ

سوخت. روی هام سرازیر شده بود و رد اشک روی صورتم میت. اشکرفتم کویر تمومی نداشهر چقدر راه می

کشیدم و هام رو پر از خاک کردم و وسط فرق سرم کوبیدم. با تموم وجودم عربده میزمین نشستم و دوتا دست

 !شنیدنمی زدم؛ اما انگار که اصالً صدام روخدا رو صدا می

 گرده؟ همه باخبر شدن یا نه؟ جواب کاوان رو چی بدم؟یعنی کاوان داره دنبال من می

کم گرم شد و با هام کمکردن! چشمهام تزریق میبست. انگار که آب یخ به رگکم داشت یخ میدست چپم کم

 .سر روی زمین فرود اومدم

*** 

 .خانوم پرستار داره بهوش میاد -

دادم و قصد حرف زدن داشتم؛ هام رو تکون میفهمیدم. لـبهای اطرافم نمیچیزی رو از صدا و هیچ دیدم تار بود

 .گشتنبال آب میشد و عین یه ماهی بودم که داما هیچ صدایی ازم خارج نمی

تونستم دیدم و بعد دیدم واضح شد. اصالً نمیجا رو سیاه میقوه به چشمم تا چند ثانیه همهبا خوردن نور چراغ

م رو به دست پرستار که روی تـخت بود زدم و به بطری آب پایین تـخت هام رو تکون بدم. انگشت سبابهدست

 .اشاره کردم

بریده و خیلی آروم کم که حالم جا اومد، بریدههام بهم آب داد؛ اما من خیلی تشنه بودم. یهدر حد تر کردن لـب

 :گفتم

 و... کویر... پیدا... کرد؟ک... کی... م... من رو از... ک -

 :داری گفتچیزی به سرمم تزریق کرد و با لبخند کش

 .تو رو از کویر نیاوردن خوشگل! وسط جاده افتاده بودی -
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 :بزاقم رو به زور قورت دادم و گفتم

 .من... خودم دیدم... وسط کویر بو... بودم -

 :جا کرد و گفتبهگیره روی دستم رو جا

 .من! االن هم استراحت کنخواب دیدی عزیز  -

 :موهای روی صورتم رو زدم زیر روسری و گفتم

 شه برم دستشویی؟می -

 :تخته شاسی توی دستش رو پایین تـخت گذاشت و گفت

 .صبر کن تا کمکت کنم -

ولی با کمک پرستار به دستشویی رفتم و بعد انجام کارم دوباره به اتاق برگشتم. روی تـخت دراز کشیدم و ط

 .هام گرم شد و دوباره به خواب رفتمد که چشمنکشی

*** 

 .دنبال کارت یکی رو بده تا تماس بگیرم بیان خب دختر خوب شماره -

 :موهام رو به زیر روسری هدایت کردم و گفتم

 .ی کسی رو حفظم نیست کهشماره -

 :تم رو سر جاش گذاشت و گفشدهپرستار سرم تعویض

 یعنی شماره هیچ کس؟ -

 !شمرا! شماره یه نفر تو جیب شلوارم بود. اگه پیداش کنید ممنون میچرا چ -

سمتم اومد و اون رو به دستم داد. فوراً با خانوم نعیمی تماس گرفتم. پرستار بعد از ده دقیقه با کارت آموزشگاه به

 .دهاب نمیبعد از حدود پنج دقیقه جواب ندادن، باالخره تلفن رو برداشت. این بشر هیچ وقت به موقع جو
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 .الو؟ سالم خانوم نعیمی -

 !سالم جانم! بفرمایید -

 .آموزتونسونا ثقفی دانشثقفی هستم، آی -

شه بپرسم کجایید که برادرتون این آموزشگاه رو روی سر ما خراب آه بله بله. خوب هستید خانوم ثقفی؟ می -

 کردن؟

م شماره زحمت از تو پروندهام، شماره هیچ کس رو هم حفظ نیستم. بیخانوم نعیمی من بیمارستان بسـتری -

 .مون رو بدیدخونه

 .باشه جانم! چند لحظه صبر کن -

از خشمشون جای من زنگ بزنه. بعد از گرفتن شماره از خانوم نعیمی، اون رو به پرستار دادم و خواهش کردم به

 .ترسیدممی

قدر عصبی و قرمز بود که اگه پرستارها نبودن چهارتا سیلی ساعت نرسیده کاوان به بیمارستان اومد. اونبه یه 

هاش و حالتش ای ترحم و دلسوزی توی چشمکرد. حتی با دیدن سر و وضعم و فهمیدن ماجرا، ذرهنوش جونم می

 .شدتر از قبل بهم خیره پیدا نشد و خشمگین

تونستم خیلی راه برم یا بخوام کارهای ترخیصم رو انجام داد و به خونه برگشتیم. بدنم خیلی ناتوان بود و اصالً نمی

 .جون گذاشتها دائماً باال و پایین برم. کاوان موقتاً بعضی از وسایل ضروریم رو پایین آورد و توی اتاق خانماز پله

*** 

های تنم رو ه هواخوری کوچیک بریم بیرون کمی قدم بزنیم. لباس راحتیشب بعد شام تصمیم گرفتیم برای ی

عوض نکردم و فقط با پوشیدن یه مانتوی لش مشکی از زیادی تو دید بودن کوتاهی لباسم جلوگیری کردم. دو 

نتری گذشت. تا االن دو بار برای شکایتی که کاوان از اون دوتا سارق کرده بود به کالای از مرخص شدنم میهفته

کرد بهمون رفتیم؛ اما هنوز هیچ خبری نشده بود. آقای امیری، پدر مصیب، رفیق کاوان که توی کالنتری کار می

 ها زیاد تو دادگاه وجود داره و هنوز بالتکلیف گفت که دلمون رو به پیدا شدن اون دوتا خوش نکنیم. از این پرونده
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گفت ماشین اصالً مهم نیست ال و سرد بود نسبت به این موضوع و میخیموندن. کاوان اما دو حالتی بود؛ یا خیلی بی

گفت تا تاوان بالیی که سرت آوردن رو نگیرم که خیلی کفری بود و میو همین که خودت سالمی کافیه یا این

 .گیرمآروم نمی

رو چی بدم. رد چنگ دونستم باید جواب خاله افتاد که برگرده تبریز. کمی نگران بودم و نمیخاله فردا راه می

داد که برگردم باال. هنوز برام باال و پایین اون مرتیکه روی گردنم کامالً کبود شده بود و کوفتگی بدنم اجازه نمی

 .ها اون هم چند وعده در روز سخت بوداومدن از پله

 :رفتم گفتمطور که عقب عقب میکالفه از سکوت کاوان رفتم جلوش و همون

 بگی به خاله؟ فکر کردی که چی -

 :هام نگاه کرد. کمی مکث کرد و گفتیهو سر جاش وایساد و تو چشم

 .م به روم بیاری که ازت غافل شدمبودم؛ اما الزم نیست دائدونم که باید مراقبت میمی -

 :پوزخندی زدم و گفتم

یدم که بدونم چی قراره پرس ای. برای اینمن قصدم این نیست که به روت بیارم مراقبم نبودی یا هر چیز دیگه -

 .بگی، باهات هماهنگ باشم؛ نه اینکه تو چیزی بگی من یه چیز دیگه

گم که حقیقت رو کنی و من هر شب بهت میعزیزم از وقتی مرخص شدی شبی چند بار این جمله رو تکرار می -

 .قدر اشتباه خودت و من رو مثل آجر نکوب وسط فرق سر منگم. اینمی

 :کردم و گفتمای قروچهدندون

ش خیلی رو داری تو! من قصد ندارم تو رو مقصر بدونم و اصالً منظورم این نیست تو اشتباه کردی؛ چون همه -

شد. اگه هم خواستم بذاری خودم برم همچین نمیگشتم یا اصالً ازت نمیتقصیر خودم بوده. اگه به موقع برمی

گشنه و ندار نیستم که نتونم برات یکی مثل قدر گدااونمشکل ماشینته که خودم یکی عینش رو برات میارم. 

 .همون رو تهیه کنم
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 :داد زد

قدر خوار و خفیف نشدم که تو برام ماشین بگیری. بحث من االن ماشین نیست. مقصر بس کن بچه! من هنوز اون -

 افتاد؛ ولی لزومی نداره این دادم دستت هیچ کدوم از این اتفاقا نمیاین جریان هم منم، هم تو. اگه ماشین رو نمی

ش بکوبی تو سرم. بعدش هم من رو دارم یا تو که اون همه گند باال آوردی که االن جفتمون گیر اشتباهم رو همه

 زنی؟کنیم توش و بعد با وقاحت تموم وایسادی جلوی من و از پولت که از پارو باال رفته حرف می

 .خیلی ازش دور نشده بودیم برگشتم حالت دو به خونه که هنوز هام رو مشت کردم و بدون حرف بابا خشم دست

*** 

کشید دونم داشت نقشه قتلمون رو میخاله باالی سر ما ایستاده بود و با تأسف به جفتمون چشم دوخته بود. نمی

ده هیا از ریسکش برای به هم سپردن من و کاوان متأسف بود. هرچی که بود توی نگاه خاله چیز خوشایندی مشا

 .شدنمی

های نازنینش ما رو الی نون تست گذاشت، کلیدهای توی دستش رو روی مبل پرتاب باالخره بعد از اینکه با چشم

 :کرد و گفت

کردم شما دوتا اوه خدای من! واقعا از صمیم قلب برای خودم متأسفم که شما دوتا رو با هم تنها گذاشتم. فکر می -

 .ه بچه دوساله عقلتون کمتره و فقط قد بلند کردیدفهمم از یانسانید؛ ولی االن می

رو  کاوان فوراً از جاش بلند شد و سالن رو ترک کرد. هرچقدر خاله هم سرش داد زد هیچ اثری نداشت و خونه

دادم. من هم واقعاً بهم برخورده بود؛ چه برسه به کاوان که اصالً توی این ماجرا نقشی ترک کرد. بهش حق می

 :دید گرفت و رو به من گفتجش رو از الهام، خدمتکار لیوان قهوهنداشت. خاله 

 .از جلوی چشمم برو فقط -

 .ای مکث از جام بلند شدم و به اتاق رفتمبدون لحظه

*** 
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خوندم و باقی هم به کننده سابق برگشته بودیم. تقریباً ده ساعت در روز رو درس میدوباره به همون روال کسل

شد. توی این چند یی و راه رفتن توی حیاط و نوشتن خاطرات روزانه توی دفترم خالصه میهای غذاخوردن وعده

روز نه کاوان رو مالقات کرده بودم و نه پیامی بینمون رد و بدل شده بود. فقط از صدای سالمش به خاله متوجه 

 فهمیدم کرد، میوزش صحبت میگاهی که با خاله راجع به رشه و یا گهشدم چه ساعتی از خونه خارج و وارد میمی

تونم بگم تموم سعیَم کشیدم؛ به صورتی که میدر چه حاله. در واقع اصالً روی دیدنش رو نداشتم، ازش خجالت می

 .کردم تا ازش مخفی بمونمرو می

*** 

شد اون نمیشت. به شدت شکسته و ناتوان شده بود. اصالً جون از تهران برگماه بود که خانومتقریباً اوایل بهمن

شناخت جون رو نمیبستم که اگه کسی خانومرو با پیرزن توی منظره سرسبز توی قاب مقایسه کرد. شرط می

 .ار همین پیرزنهتونست حدس بزنه که اون پیرزن روی دیوهرگز نمی

و از راه ت نداده بود مزاجیش رو از دسهایی که در ظاهر و اخالقش ایجاد شده بود هنوز هم تلخبا همه تفاوت

چیز به روال قبلی برگشت و زهرمار قاتی هاش تموم خونه رو پر کرده بود. دوباره همهنرسیده بوی تلخی حرف

 .هامون شدهای روزمرگیمزه

که سمت پنجره اتاق رفتم. درحالیصبح بود و برف تموم حیاط رو پوشونده بود. ژاکت مشکی بافتم رو پوشیدم و به

ها رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم. با باز شدن پنجره کردم، پردهگم رو پر از نسکافه میاز فالسک توی اتاقم ما

های ریخته شده رو گلوله کردم و های پنجه نشسته بود داخل اتاق ریخت. با دستم برفمشتی برف که پشت لبه

طور ره به دست گرفتم. همونهام رو با ژاکتم تمیز کردم و ماگ رو دوبابه مقصد درخت سنجد پرتاب کردم. دست

بردم. صدای سوت مردی که برای پارو خوردم، از برخورد هوای سرد با پوستم لذتم میداغم می که از نسکافه

وزید بخت ترکیب جالبی رو رقم زده بود. باد مالیمی که میهای شومها اومده بود، با صدای کالغکردن برف

ها، من و مرد پارو بزن، جز کالغزوند. بهسوبرد و استخون آدم رو میمی ها رو به این سو و اون سوسرمای برف

پسندیدم. از سِری بعد از برخورد برد؛ اما من سرما رو به طرز عجیبی میاحمقی از این هوای سرد لـذت نمی هیچ

 ز شنا در آب یخ و بردم. اها و دماغم بخاطر هوای سرد لـذت میبردم. از سرخی گونهها با پوستم لـذت میبرف
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ای بودنن که فقط از یه کودک های احمقانهم رفتاربردم و تموم این رفتارها برای خانوادهزیر برف واقعاً لـذت می

 .بردنظر بود. اون هم از سرما و برف لـذت میتوانست سر بزنه. کاوان اما با من در این مورد همساله میشش

ها کاوان کردیم. گاهی شبتر شده بود. مثل دو دوست در کنار همدیگه زندگی میمون بهتو این چند ماه رابـ*ـطه

 کرد کتاب رو براش بخونم و نظر و دریافتم رو از اون چند صفحه اومد و از من تقاضا میهمراه کتابی به اتاق من می

شد کرد. میم تعریف میشد و از اتفاقات شیرین دوران کودکیش براقدم میبراش بگم. گاهی توی حیاط با من هم

گفت که من و کاوان همدیگه رو به عنوان دوست صمیمی خود انتخاب کرده بودیم و هر یک از بودن با همدیگه 

مون بردیم. بعد از خرید ماشین، کاوان به روال قبلی اخالقیاتش برگشت و خودش سعی کرد که رابطهلـ*ـذت می

 .های صمیمی هم تبدیل شدیمظاراتش و البته انتظارات من، ما به دوسترو به حالت قبل برگردونه؛ اما برخالف انت

شد گفت که کاوان تنها دوست من بود. بعد از رفتن نارین و ریحانه به مشهد، من دیگه دوست جدیدی پیدا می

بهترین  هبنکردم. چه دوستی بهتر از کاوان برای من؟ کاوان به همه اتفاقات افتاده آگاه بود، همدم خوبی بود و 

گرفته راضی نبودن و بارها به من و جون و مامان از این رفاقت شکلتونست کمکم کنه؛ اما خانومشکل ممکن می

 .دادیمها گوش نمیکاوان تذکر داده بودن که از هم دیگه فاصله بگیریم. من و کاوان اما به حرف اون

کردن. با لرز پنجره اتاق رو بستم و خودم رو به د میهام هم از سرمای زیاد خشک شده بودن و دردیگه استخون

 .شوفاژ چسبوندم

 .چند دقیقه توی اون حالت موندم تا سرما از بدنم خارج بشه و بتونم برم پایین

ها پایین اومدم و سرکی از همون پاگرد اول به آشپزخونه کشیدم. همه دور میز نشسته بودن و تند از پلهتند

به همه سالم کردم و کنار مامان نشستم. امروز حتماً باید سری به عمه و  مشغول خوردن صبحونه بودن.

ها نگرفته بودم. بعد از خوردن صبحانه جلوی زدم. خیلی وقت بود که حتی خبر کوچیکی از اونبزرگ میخانوم

 :در کاوان رو گرفتم و گفتم

 امروز عصر میای خونه؟ -

 :بست گفتیرنگش رو مایکه ساعت رومانسون نقرهدرحالی
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 پرسی؟چرا می-

 :رنگش رو به دستش دادم و گفتمپالتوی کرم

 .بزرگمگردی، من رو شب ببری خونه مامانگفتم اگه برمی -

 :پالتوش رو پوشید و گفت

 ای برای بیرون رفتن میاری براشون؟وقت چه بهونهو اون -

 :داری زدم و گفتملبخند کش

بود من برم تو اتاقم و از خونه تو بیام سوار ماشین بشم کسی متوجه ن فکر نکنم اگه ساعت ده شب بعد شام -

 !بشه

 .برمتخب اکیه. شب می -

خیر به اتاقم رفتم و به هام به اتاق برگشتم. شب بعد شام با گفتن شبازش تشکر کردم و برای خوندن درس

بزرگ حرکت سمت خونه خانومشدم و بهآماده شدم. با تکی که کاوان زد از راه خونه کاوان یواشکی سوار ماشین 

 .کردیم

که روی تـخت دراز کشیده بودم و مشغول ور رفتن با گوشیم بودم، مامان در اتاق رو باز صبح روز بعد درحالی

بارید. با هر قدم مامان سرمای سوزناکی به زیر پوستم سمت تـخت اومد. عصبانیت از سر و صورتش میکرد و به

های الی دندونبهکه صداش به زور از الباختم. باالی تختم ایستاد و درحالیتر رنگ میشد و بیشتزریق می

 :اومد گفتش بیرون میشدهقفل

ش ر افریتهحاال کارت به جایی رسیده که بدون باخبر کردن من از این عمارت به خونه اون پیرزن پوسیده و دخت -

 ری؟می

 .هاش رو بشنومهاش چشم دوختم تا بلکه باقی صحبتد. چشم انتظار به لـبقلبم پایین ریخت و لرزی به بدنم افتا
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حیا بودن؟ با این کار جوری خودسر و بیهای این خاندان بزرگ ایناوغلی؟ کدوم یکی از نوهاینه نوه عزیز علی -

 .افتخار کنمتونم سرم رو جلوی اعضای این خانواده باال بگیرم و به داشتن همچین دختری تو، من دیگه نمی

 :هاش خیره شدم و گفتمدقیق به چشم

دونه. اوغلی؟ کدوم عزیز؟ اون پیر فسیل من رو با دستمال کهنه گردگیری خدمتکاراش یکی مینوه عزیز علی -

شه. خونه مادربزرگم رفتم، حرمسرای کسی که نرفتم. با رفتن من به اونجا هیچی از عظمت و شکوه شما کم نمی

 رفتن من به خونه مادربزرگم افتاده بشه، همون بهتر که زیر خاک بره. تو هیچ وقت به داشتن  سری که بخواد با

دست گرفتن قدرت و افزون کردن غرور کاذبت هیچ  دختری مثل من افتخار نکردی و نخواهی کرد. تو جز به

ی بری و با دوستات تو فالن کنی خانوم. تو فقط بلدی صبح تا شب از این سالن زیبایی به اون سالن زیبایکاری نمی

ای که پشتش سود و منفعت خودته، ادامه بدی. دوستانهکافه شهر قرار معاشرت بذاری و به کارای به ظاهر انسان

 ...تو

با خوردن سیلی سنگین و پیچیدن صدای زنگ توی گوشم، صدام توی گلو مهار شد و قطرات درشت اشک روی 

 .رنگ تـخت ریختپتوی بنفش

 :رو بلند کرد و با فریادی دو برابر قبل گفتتن صداش 

دی. زیادی طعم آزادی رو جوری گستاخ شدی و جواب من رو میزیادی به حال خودت رهات کردم که این -

شه. از تموم چشیدی و هار شدی. از امروز هیچ حق آزادی نداری و مثل یه زندانی جاسوس باهات برخورد می

بردن از شی. کسی که جنبه آزادی و خوشی رو نداشته باشه، حق استفاده و بهرهع میآزادیایی که تا االن داشتی من

 .اون رو نداره

شد دونم. صداش بین زنگ گوشم گم شده بود. جز قطرات اشکی که روی پتو ریخته میشنوم؟ نمیصداش رو می

هام جز صدای گذشته م. گوشدیددوختم چیزی نمیها چشم میهام به اونو من با تاری حاصل از جمع شدن اشک

ای که بعد از طالقشون و مهاجرت بابا زد؟ خوشیشنید. داشت از کدوم خوشی حرف میخودم هیچ صدایی رو نمی

ای که بعد از فراموش شدن من توسط برادرم بود؟ از به ترکیه و خبر نگرفتنش از تک دخترش بود یا خوشی

 زد؟ شاید هم داشت از شد و احترامی که وجود نداشت حرف میدعواهایی که هر بار با حرف زدنمون شروع می
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های شیرینی که این ساعت کرد. چه خوشیم بود صحبت میهایی که منشأشون مهر و محبت زیاد خانوادهخوشی

 .تر من رو ترک کردنهای شیرینبا تقدیم کردن جایگاهشون به روز

 .ترانای درخشچیز منع شدم برای رسیدن به آیندهاز همه

هام چیزی برام نموند. در اتاق قفل شد و تاپم جمع شد و جز کتاب و جزوهعالوه گوشی و لپتموم وسایل اتاق به

شد. حق رفتن به خارج از خونه و حتی خارج از اتاقم رو نداشتم. اتاق بود های غذایی باز میتنها برای آوردن وعده

 شد. با صحبت با مدیریت مدرسه و شاید هم رای کنکور خونده میو یه تـخت و کوهی از کتاب و جزوه که باید ب

هام رو خودم بخونم. ای که مامان داده بود، قرار شد من فقط برای امتحان خردادماه به مدرسه برم و درسرشوه

ی پنجره هایی که کله سحر لبهای جز گنجشکموجود زنده تر از همه این بود که حق معاشرت با هیچجالب

 .نشستن نداشتممی

های شدم. تموم برگهتر مینخونگذشت و من روز به روز الغرتر و درسماهی از این منع آزادی میتقریباً یه 

بار هم ماه مامان حتی یه ذاشت. توی این یه های زندگیم رو به نمایش میهایی که خوشیخطیکتاب پر بود از خط

شد. رأس جون هیچ کس وارد این اتاق نمیدمتکار عبوس و پیر خانومبه اتاق من نیومده بود. در واقع جز سرخ

ذاشت اومد. سینی غذا رو روی پاتختی میکرد و همراه سینی غذا به اتاق میساعت مقررشده قفل اتاق رو باز می

ی کرد و از الده، پنجره اتاق رو باز میدید ظرف خالی نشگشت. وقتی میو نیم ساعت بعد برای بردنش برمی

رنگی که پایین پنجره ها از اون تغذیه کنن یا سگ نگهبان سیاهریخت تا یا پرندهحفاظ پنجره اون رو پایین می

 .رفتداد و میکرد. فقط با اخم کارش رو انجام میای میزد و نه اشارهاتاق خونه داشت. نه حرفی می

طرفه؛ چون من هیچ زد. البته صحبت یهف میهای سحر حرنشست و تا نزدیککاوان اما هر شب پشت در اتاق می

رفتم تا اون یکی گوشه رو برای هام که از این سر اتاق به اون سر اتاق میدادم و فقط از صدای قدمجوابی نمی

 .برداشک ریختن امتحان کنم، پی به زنده بودنم می

جون و شنیده بودم؛ اما حرف خانومی خاله و کاوان برای خارج کردن من از اتاق ربارها صدای دعوا و مشاجره

 !یکی بود؛ هرگز
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های بدنم های صبحگاهی که االن به دو قطره اشک تبدیل شده بود، دستی به استخونمن اما هر روز بعد از گریه

های اومدن تا تکههایی که به اتاق میهام و کشتن مورچهخطی کردن کتابکشیدم و باز با خودکار شروع به خطمی

چیز گذشت یا به اصطالح همهکردم. گاهی هم که خیلی بهم خوش میشده رو ببرن میونده غذاهای ریختهمباقی

های شاد از ته دل که تموم دیوارهای خونه رو مجبور به خندیدم؛ از اون خندهبر وفق مرادم بود، با صدای بلند می

 .کننفرار می ها خوش نمیادهایی که چون به مزاق کالغکنه، از اونهمراهی می

ای حرفههای فوقها با سوزن پرگارم نقاشیتوی این مدت حبس، عاشق نقاشی کشیدن شده بودم. ساعت

 ای بود که هر نقاشیکردم. بدنم بهترین کاغذ نقاشیآمیزی میرنگم رنگکشیدم و تمومشون رو با خون قرمزمی

 .تونست داشته باشهمی 

رخورد آب ولرم بتاق رفتم. آب رو ولرم کردم و زیر دوش قرار گرفتم. از سمت حموم ادفتر رو رها کردم و به

خاطر شد. بهدارتر میپیچید و من با لـذت لبخندم هر لحظه کشم سوزش و درد تو بدنم میخوردهبا پوست خراش

ه کقتی ضعف پاهام، محکم به زمین برخورد کردم و آرنجم ضربه دید. میون درد و لــذت همون جا نشستم تا و

 .م رو تبدیل به خشم کردآب سرد خنده

چسبی ای. مرگ دلآروم بلند شدم و با همون بدن خیس زیر پتو خزیدم و منتظر مرگ شدم؛ مثل هر روز دیگه

ه آدم که دوست داشتم خودش با پای خودش به سراغم بیاد و عین یه ملکه من رو با خودش ببره؛ نه اینکه عین ی

 .رم که اون وقت بادی به گلو بندازه و با پوزخند نگاهم کنهضعیف خودم به سراغش ب

های من برای شنیدن صداها زیادی اومد یا شاید هم گوشای نمیشب شده بود و جز صدای باد هیچ صدای دیگه

جون وارد شد. سینی غذا رو محکم روی پاتختی گذاشت ناتوان بود. در اتاق باز شد و خدمتکار عبوس و پیر خانوم

سرهم ها مثل سربازهای خط مقدم پشتفت؛ اما برخالف همیشه در رو قفل نکرد. به سینی غذا نگاه کردم. شامیو ر

ها خُردشده روی هم بودن. یه دونه شامی رو توی دهنم گذاشتم ای از بشقاب هم گوجهچیده شده بودن و گوشه

در اتاق اومد و به دنبالش کاوانی که من رو و باقی رو ریزریز کردم و از پنجره به پایین ریختم. صدای جیرجیر 

سمتش برگشتم. چقدر از دیدن من بعد یه ماه کرد. آخرین تیکه گوجه رو پایین انداختم و با لبخند بهصدا می

هاش هایی که به عقب رفت فهمیدم. اشک توی چشمخوشحال شد! این رو از لرزی که به بدنش وارد شد و قدم

 .زدپسندی میبرق دلجمع شد و زیر نور المپ 
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 :آروم روی تـخت نشستم و گفتم

 .خوشحال شدی بینم که از دیدنم خیلیبه اتاق من خوش اومدی رفیق قدیمی! می -

 .روی من نشستسمتم اومد و روبهدن شباهت داشتن بههایی که بیشتر به دویبا قدم

 سونا؟با خودت چیکار کردی آی -

 :سمت تاج تـخت رفتم و با شوق گفتمبکشه. با یه حرکت بهدستش رو باال آورد تا روی صورتم 

 .خودم رو تبدیل کردم به راپونزل؛ منتها نه به زیبایی اون، بلکه زیباتر از اون -

 :هنش گفتهاش رو روی هم فشرد و بعد قورت دادن بزاق دچشم

 .کس بهت نرسه ببین االن در اتاق بازه. بلند شو با هم بریم تا ببرمت یه جایی که دست هیچ -

 :محکم زیر گوشش خوابوندم و گفتم

 ودت بعد صاحبش بشی؟خوای من رو از قصرم ببری؟ که خبه چه حقی می -

 :بلند شد و با داد گفت

 گی قصر؟ندان میزسونا! کدوم قصر؟ به این سلول تو دیوونه شدی آی -

 .خوای اینجا رو از من بگیریخوای من رو گول بزنی. تو میتو می -

هاش بیرون انداختم و پشت در نشستم تا نتونه در سمت در و اون رو برخالف مقاومتبا تموم توانم هُلش دادم به

 .رو باز کنه

 :محکم به در کوبید و گفت

 !کاش روزی بتونم خود واقعیت رو ببینم -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .رسیممی واقعیتی وجود نداره، ما فقط زاده ذهن همیم و با مرگ به پایان -
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فایده بود و در نتیجه بعد یه ساعت هاش بیکاوان با مشت به جون در افتاد و قصد داشت بازش کنه؛ اما تالش

 .هام رو بستم تا خوابم ببرهجا پشت در خودم رو جمع کردم و چشمتالش بیهوده اونجا رو ترک کرد. همون

شد بیدار شدم. گلوم معلوم نبود از کجا وارد می خاطر سوز سردی کهنزدیک ساعت پنج یا شیش صبح بود که به

 .پرتیم بودهام خیس بود. دیشب پاک یادم رفته بود پنجره رو ببندم و این هم نتیجه حواسسوخت و چشممی

کرد و گردنم کج شده بود. پنجره اتاقم رو با کامالً باز کردم و به خورشیدی خاطر زمین سفت درد میتموم بدنم به

تونستم برم رو شیروونی پایین یا روی پشت بوم شت سیاهی شب رو شکست بده نگاه کردم. کاش میکه سعی دا

دار این غیرممکن های حفاظای بیش نبود. با درهای قفل و پنجرهو طلوع آفتاب رو نگاه کنم؛ اما آرزوی مسخره

رهام رو در آوردم و مشغول هام. خودکاسمت کتابها روی زمین سُر خوردم بهبود. خندیدم و شبیه پنگوئن

 .کردمهام شدم. باید تا روز کنکور همه رو تموم میخطی کتابپردازی زندگی جدیدم و خطرؤیا

های ظهر صدای داد و بیداد خاله و کاوان بلند شد. قهقهه بلندی سر دادم و پرگارم رو به گوشه اتاق پرت نزدیک

خوان بفهمن که من دوست ندارم ن رو دوست دارم؟ چرا نمیفهمن من اینجا بودکردم. خیلی احمقن! چرا نمی

ده؟ مهم اینه که اینجا ها اهمیت میقصرم رو ترک کنم؟ اوه دوست داشتن چی بود؟ بیخیال! کی به ماهیت جمله

 .نیازه استفاده کرد

ی خمیازهگشتم. شدن. باید به دنبال سرگرمی جدیدی برای خودم میکننده میهام دیگه داشتن کسلسرگرمی

 :بلندی کشیدم و گفتم

 !قبلش نیازه بخوابم. اوه خواب عزیزم بیا بـ*ـغلم -

*** 

تفاوت بهشون گوشه اتاق مشغول نقاشی کردن دیوار بودم. در اتاق باز شد و خاله و کاوان وارد شدن. سرد و بی

های لـب شبیه مرغابی هاش رو پاک کرد. با اون شکم برآمده و مضحکشهای روی گونهنگاه کردم. خاله اشک

 :هام پسش زدم و گفتمکرد. با دستبرکه شده بود. جلو اومد و من رو بـ*ـغل کرد. شکمش خیلی اذیتم می

 .کنیخودت رو بکش کنار. اذیتم می -
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 :زده و با اشک به من خیره شد. کاوان اخم کرد و گفتخاله بهت

 .ترهت درست حرف بزن. از تو بزرگبا خاله -

 .زدم و روی پاتختی دو زانو نشستم پوزخندی

تری! اصالً کی بهتون اجازه داده بیاید داخل قصر من؟ هان؟ کارت دعوت فرستادم؟ گور بابای خاله و بزرگ -

 !تری بدی؟ آه خدای من چقدر نفهمید شماهاتری کوچکاومدی بهم درس بزرگ

 .خاله دستش رو باال برد و سیلی محکم زد

 زنی؟جوری حرف میتر از خودت اینکشی با بزرگخجالت نمیحرف دهنت رو بفهم!  -

 :شد رو گرفتم و گفتمدستی که تهدیدوار جلوم چپ و راست می

 .تشبزرگی به هیکل و سن نیست خانوم خانوما؛ به عقله که هزار ماشاءاهلل هیچ کس توی این عمارت ندار -

ت بده و زمین بخوره. از سر جام بلند شدم و دستش رو محکم ول کردم که باعث شد خاله تعادلش رو از دس

 .سمت در رفتم و با دستم بیرون رو نشون دادمبه

 !بینی مثل شماها نیست. هِریاتاق من جای آدمای خود بزرگ -

ند کردنشون داشت از اتاق خارج شد. پشت در هایی که سعی در تُلرزید با قدمجوری که از خشم میخاله همون

 :ایستاد و گفت

همونایی؛ یه مار  یمرغ تالش کردم. تو هم لنگهتف به من که این همه برای خارج کردن تو از این لونه -

 .مونی تا دیواراش تو رو توی خودشون حل کننبقدر توی این اتاق خودپرست. بهتره این

ن از پنجره نگاه ش کرد. بیخیال خودم رو روی تـخت انداختم و به بیروبعد کاوان در اتاق رو بست و سه قفله

 .کردم

سمت پنجره رفتم. باز هم فکر رفتن به روی شیروونی پایین یا پشت بوم زد به سرم. از روی تـخت بلند شدم و به

 ی حموم رو امتحان کنم. های پنجره انداختم. نابود کردن یا بریدنشون محال بود. بهتر بود پنجرهنگاهی به حفاظ
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شد ازش بیرون رفت. به اتاق برگشتم و دنبال چیزی بود و به این راحتی نمیمتأسفانه پنجره حموم خیلی بلند 

کشون به حموم بردمش و زیر پنجره قرارش برای وایسادن روش گشتم. بلندترین چیز همون پاتختی بود. کشون

ر ازش خارج تونستم به زودادم. ازش باال رفتم و پنجره رو تا آخر باز کردم. کوچیک بود؛ اما به لطف الغریم می

 .بشم. مشکل اساسی ارتفاعم با شیروونی پایین بود. باید دنبال طنابی چیزی باشم تا بتونم پایین برم

 .روی شیروونی نشستم و به قرص ماه نگاه کردم. امشب تموم باغ روشن و سردتر از همیشه بود

در تماشا کردن ماه بودم، با صدای  جور که غرقگردنم فرو رفتم. همونهام توی شالخودم رو جمع کردم و تا لـب

هولکی سر طناب رو گرفتم تا باال برم. وسط راه کاوان سرش رو از کرد بلند شدم. هولکاوان که من رو صدا می

 :عین بُز بهم نگاه کرد. ناخواسته با صدای بلندی گفت ی حموم بیرون آورد وپنجره

 !کنی؟تو اون پایین چیکار می -

 :مآروم و با خشم گفت

 پوک؟رمون کلهسشه صدات رو ببُری تا کل عمارت نریختن می -

 :ال برم. از روی پاتختی پایین اومدم و گفتمای گفت و اجازه داد من باباشه

 !بنال ببینم چیکارم داشتی -

 خوردت؟میری یا ولفی مییا می دونی اگه لیز بخوریکردی؟ میهی هی صبر کن! تو اون پایین چیکار می -

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

 !بهتر -

 :دستی به موهاش کشید و گفت

 .برمتببین من سری قبل هم بهت گفتم اگه بخوای از اینجا می -

 :م غریدمچسبیدههمهای بهسمتش برگشتم و گلوش رو چسبیدم. از الی دندونیهو به
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توی اتاق خودم و دور از هر فکر کهنه و  من زندانی اون کفتار پیر نیستم که حاال بخوام فرار کنم. من دارم -

 .کنمای راحت زندگی میپوسیده

 :من رو از خودش جدا کرد و گفت

 عقال گی راحت؟ به اینکه روی دیوار عین کمتو توی این اتاق عقلت رو از دست دادی. تو به این وضعیتت می -

 !گی راحت؟ اوه خدای مننقاشی بکشی و خودزنی کنی می

 .وندمش و گردنش رو چسبیدمبه دیوار کوب

برم. برم. من از این خطاطیای روی بدنم لــذت میگم راحت. من از درد این خودزنیا لــذت میآره من به اینا می -

 .کنهبرم. این کارا انرژی من رو تخلیه مییخطی کردن کتابام لـذت ممن از خط

 :اومد حرفی بزنه که با داد گفتم

 !احمقحاال هم بزن به چاک  -

 :سمت در رفت و گفتبه

 .اما بعضی شبا میام که با هم وقت بگذرونیم؛ مثل قدیما -

 :پوزخندی زدم و گفتم

لی فکر کنم اوه خدای من! تو یا کودنی یا خودت رو زدی به کودنی. باشه بابا. هرچند از ریختت خوشم نمیاد؛ و -

 !رام نذاشتی پخمهبب صحبت داشته باشم. حاال هم گم شو که اعصابد نباشه یه هم

هام رو بستم. شاید کنه. روی تـخت دراز کشیدم و چشموِر میچشمک چندشی زد و از اتاق بیرون رفت. خیلی وِر

 !و بعد فرار کنم گاهی بتونم یواشکی بیرون برمبتونم مخش رو بزنم تا گه

*** 

ا توی حیاط این موضوع رو تأیید هشد. سروصدای خدمتکارها و پهن شدن رخت و قالیچند روز دیگه عید می

 .کردمی



  
  

 

91 
 

 
 

  98ساغر هاشمی مقدم کاربر انجمن رمان  |سونا)جلد اول( رمان آی

 .کردمکاشت نگاه میها رو میعصر بود و من روی شیروونی دراز کشیده بودم و به باغبونی که گل

ها بود. بوی نم و چمن کل فضا رو ورتر دستیار باغبون که پسر نوجوونی بود مشغول کوتاه کردن چمنکمی اون

 .پُر کرده بود

 .با عشق بو کردمنفس عمیقی کشیدم و 

 .کردن بعد از اتمام کار همگی به داخل عمارت رفتن و باغبون و دستیارش هم با گرفتن انعام خوبی باغ رو ترک

ی فرود هام رو بستم و آمادهبا خزیدن چیزی روی دستم جیغ کشیدم و تعادلم رو از دست دادم. چشم

هام رو باز کردم سمت باال، چشمهوا و کشیده شدنم به ین وانگیزی با گردنم شدم. با معلق موندنم بین زمشگفت

 .م رو توی صورت کاوان زدممحض قرار گرفتنم سر جای قبلم، مشت از قبل حاضرشده و کاوان رو دیدم. به

 .احمق نزدیک بود دست و پام بشکنه -

 :داد گفتطور که صورتش رو ماساژ میآخی گفت و همون

 .چته وحشی؟ نشکسته که حاال -

 :ش رو گرفتم و گفتمیقه

 حتماً باید بشکنه تا تو آدم بشی؟ -

 :هاش رو به هم مالید و گفتدور از جونی گفت و از کنارش پیتزا و نوشابه رو وسط گذاشت. دست

 .بیخیال اینا! بیا بزنیم به بدن که حسابی گشنمه -

 :قاچی از پیتزا رو برداشتم و گفتم

 .تر برخورد کنمیفکم لطگفتی تا یهخب از اول می -

ها رو توی پیتزا در سکوت و با نگاه کردن به بازی ولفی و بکستر خورده شد. بعد کاوان کارتون و قوطی نوشابه

 :مشمای کنارش گذاشت و گفت
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 .گم؛ ولی عصبی نشویه چیزی می -

 !بنال -

 .بیا تا از اینجا خالصت کنم -

استم خودم برم، نه اینکه کاوان من رو فراری بده. به ظاهر اخم خودرسته قصد داشتم از اینجا فرار کنم؛ ولی می

 :کردم و با داد گفتم

 .رممن از قصرم بیرون نمی -

وونی بعد مشتم رو توی بازوش کوبیدم و هلش دادم. با دستش روی زمین افتاد و آخ بلندی سر داد. به لبه شیر

 :رفتم و گفتم

 .یری تو زندگی مردم دخالت نکنیهوی نفهم! این رو انجام دادم تا یاد بگ -

 :داد گفتش رو ماساژ میش شونهشدههکه با قیافه مچالاز سر جاش بلند شد و درحالی

 !شعوریخیلی بی -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !آره خیلی -

*** 

نده بودم ها سالم گذروعقیدهفردا روز عید بود. این رو چند شبِ پیش از کاوان شنیدم. ده ماه رو پیش این کهنه

زدم. با ای که کاوان برام آورده بود رو ورق میو این خودش کلی بود. روی تـخت دراز کشیدم و رمان فانتزی

س چرخیدن کلید توی قفل کتاب رو زیر تـخت پرت کردم و خودم لـب پنجره نشستم. در باز شد و خدمتکار عبو

شده ای مچالهخودش رو یه گوشه جمع کرد و با قیافهه شده، جون وارد شد. به حالتی که انگار وارد طویلخانوم

 :گفت

 .فردا آغاز سال جدیده. حتماً باید توی مراسم شرکت کنید -
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 .های خرید دستش رو روی زمین گذاشت و به من خیره شدبعد پاکت

 .ون کردمهای خرید رفتم و بلندشون کردم. در اتاق رو کامل باز کردم و به بیرون از اتاق پرتشسمت پاکتبه

تونی گورت رو گم کنی و من نیازی به این وسایل ندارم. در هیچ مراسمی هم شرکت نخواهم کرد. حاال هم می -

 .واق کنیگیری واقزیر پای اون کفتار پیری که ازش دستور می

هون رو پن که لرزش پاهاشش رو گرفتم و به بیرون از اتاق پرتش کردم. خودش رو تکوند و درحالیبعد چونه

 :کرد گفتمی

کسی به شما حق زندگی کردن داده. شما باید  کنید و چهکسی زندگی می یادتون باشه که شما در عمارت چه -

 .دست خانم رو ببوسید که بهتون حق زندگی کردن داده

 .سمتش خیز برداشتم و به گوشه دیوار چسبوندمشبه

ضمن اون کسی که به من حق نفس کشیدن و زندگی من مثل تو سگش نیستم که بخوام دستش رو ببوسم. در -

 .ده خداست، نه سگشمی

 .گردنش رو فشار دادم و به قیافه قرمزش نگاه کردم

 .بودن من اینجا طوالنی نیست کلفَت -

 :به اتاقم برگشتم و قبل از بستن در گفتم

 .زنی گزارش بدییس میلتونی به اون سگی که کف پاش رو اینا رو می -

 .اتاق رو محکم بستم و روی تـخت دراز کشیدم و بعد در

*** 

های بیخودشون و موزیک و... سرم با کمربند مانتوم سرم رو بستم و روی تـخت دراز کشیدم. صدای حرف زدن

تونستم برم کردن و نمیهای کوچیک توی باغ بازی میرو به درد آورده بود. کنار پنجره رفتم و بازش کردم. بچه

 .بشینم. زیر لـب فحشی نثارشون کردم و باز روی تـخت برگشتم و روی شیروونی
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کردم که در ها رو تماشا میدونه عزم رفتن کردن. پای پنجره نشستم و رفتن مهمونسه صبح دونه باالخره ساعت

 کش های این خر رو دیگه نداشتم. خطکرد و حوصله حرف زدناتاق باز شد و کاوان داخل اومد. سرم درد می

کش به بیرون از اتاق سمت کاوان پرت کردم. سرش رو دزدید و خطی کنار پنجره رو برداشتم و اون رو بهچوب

 :رنگش رو باز کرد و گفتپرت شد. دکمه پیراهن سفید

 .باریه بار خوب رفتار کن، یه  -

کردم. ناسالمتی ت میبرو بابایی زیر لـب گفتم و دوباره بیرون رو تماشا کردم. باید به این رفت و آمدهاش عاد

 !تازه پاش به اینجا باز شده

ه کسکوت برقرار شده بود و فکر کردم که کاوان رفته. از این رو لبخندی زدم و توی دلم خدا رو شکر کردم 

 :صدای نحسش بلند شد

 !عیدت مبارک -

 :م و گفتمسمت میز رفتم. ماگم رو از چای پر کردپوفی کردم و به

دی! ول کن بابا این خوای یا عیدی مینامبارکش فرقی با هم داره؟ البد یا عیدی میخب که چی؟ مبارک و  -

 .بازیا رولوس

 :کاوان کنار پنجره رفت و گفت

 بگم غلط کردم خوبه؟ -

 :شکالتم رو توی دهنم گذاشتم و گفتم

 !اگه خفه هم بشی دیگه عالیه -

 :مایشی گفت روش رو برگردوند. کنارش لـب پنجره نشستم و گفت

 .بلد شدی و دم به دقیقه میای توخوب راه -
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 .هوم، پاتوق جدیدمه -

 ذاشت خوب فکر کنم. بعد از اینکه چایم رو خوردم حال و حوصله جواب دادنش رو نداشتم. در واقع سردردم نمی

 :گفتم

 چطور میای تو؟ کلید داری؟ -

 .کنن و کلید هم روشبرن. در رو قفل مینه بابا از اون روزی که از اتاق خارج نشدی دیگه کلید رو نمی -

 .ن به این اتاق وا شده دیگهاحتیاط! همینه پای توی چُلمهوم چقدر بی -

 :سمت در رفت. مکثی کرد و گفتاز روی پنجره بلند شد و به

 .دقیقه صبر کن االن میامیه  -

 .رهاوف گم شو دیگه! هی میاد و می -

 !ره! تفداتف به اون کسی که کلید رو برنمی

 .بعد از چند دقیقه با پاکت کاهی برگشت

دونستم از عیدی دادن و گرفتن خوشت نمیاد؛ ولی... این عیدی تو. دیدم این تنها چیزیه که تو دوستش می -

 .داری

 :ماگ رو روی میز گذاشتم و گفتم

 .بازش کن ببینم -

 :تم و گفتمدستش رو داخل پاکت برد و چند جلد کتاب بیرون آورد. روی تـخت نشس

 .خوبه این بار عقلت کار کرده -

 !امیدوارم خوشت بیاد -

 :ای کشیدم و گفتمخمیازه
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 !خوام بخوابمها میاد. حاال گم شو می -

 :کرد که گفتمبدون هیچ حرفی از اتاق خارج شد. داشت در رو قفل می

 !هی بچه پررو -

 :سرش رو از الی در داخل آورد و گفت

 ها؟ بله؟ -

 !ممنون -

 :خرکیف شد و با ذوق گفت

 !کنمخواهش می -

 :چند دقیقه تو همون حالت نگاهم کرد. لـبم رو کج کردم و گفتم

 !دِ حاال بزن به چاک تا سرت رو الی همون در نذاشتم -

ها رفتم و نگاهی بهشون انداختم. سمت کتابشعوری نثارم کرد. بعد از قفل شدن در، بهش رو خورد و بیخنده

 !رسیدن. حداقل از هیچ و بیکاری بهتر بودننظر نمیبدی بههای کتاب

*** 

جون های اطراف و حسابی با خانومطبق گفته کاوان قرار بود کل خانواده سیزده روز عید رو برن یکی از شهر

 :خوش بگذرونن. پوزخندی زدم و با خودم گفتم

 !شه بودجون خوش هم میچقدر که با خانون -

جون هم که برای خبرچینی همیشه حاضر ه به بهونه کار اینجا مونده بود و خدمتکار عبوس خانومکاوان اما متأسفان

 .بود

 روی شیروونی نشسته بودم و مشغول تماشای ماه و لـذت بردن از آرامش اون شب بودم. ساعت حدوداً سه شب
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 .پشتی اومد های کنار درها و به دنبالش صدای پریدن کسی از درختخش برگبود که صدای خش 

پوشی قوه معلوم بود نگاه کردم. مرد هیکلی و به ظاهر سیاهروی شیروونی دراز کشیدم و به اون سمتی که نور چراغ

 .رفتتا درخت چنار بلند وجود داشت میسمت ته باغ، درست اونجایی که سهبه

ی ها رو کنار زد و در آهنی رنگریختن رفت. برگهای کل باغ رو میجایی که برگسمت گوشه باغ، دقیقاً همون

ش رو خاموش کرد و من دیگه چیزی ندیدم. بعد از چند دقیقه با پاکت بزرگی قوهرو باز کرد. متأسفانه چراغ

 .جایی که اومده بود برگشتسمت در رفت و از همونبه

تا چیزی  اومده بودجون خیلی کنجکاو شده بودم که بفهمم اونجا چه خبره. هر کسی بود مطمئنم از طرف خانوم

 .رو براش ببره

ها رو به انتهای طنابی که درست کرده بودم گره زدم. آروم فوراً به اتاق برگشتم و چند دست لباس آوردم. اون

سمت انتهای باغ رفتم. با پاورچین جوری که ولفی و بکستر بیدار نشن بهاز روی شیروونی پایین رفتم و پاورچین

زده روش رو ی فلزی زنگای که زیر پاهام بود نگاه کردم. حلقهزدهزدم و به در آهنی زنگها رو کنار پاهام برگ

ای رو دیدم. لعنت گرفتم و کشیدم. با باز نشدنش و شنیدن صدای قفل، به زیر پای راستم نگاه کردم و قفل ساده

 !بهشون

ون گذاشتم و آروم به اتاقم رو سر جاشها ها فوراً برگسرم رو بلند کردم و با دیدن چراغ روشن یکی از اتاق

 .برگشتم

*** 

رفتم. چی اون زیر جویدم. باید یه جوری به اونجا میهام رو میرفتم و ناخوناز این سر اتاق به اون سر اتاق می

دونن یه در اونجاست؟ بهتر نیست به کاوان بگم؟ شاید تونست هست؟ چرا تا االن اونجا رو ندیدم؟ بقیه هم می

 کنه! اگه نتونست چی؟ اگه پشیمونم کرد چی؟کمکم 

 .رنگ داخل اومدرفتم که کاوان با دوتا لیوان پر از نوشیدنی لیموییتوی همین فکرها بودم و با خودم کلنجار می

 :لیوان رو از دستش گرفتم و گفتم
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 !کاوانِ عزیزِ من -

 :های گردشده گفتنوشیدنی توی دهنش رو قورت داد و با چشم

 !ها؟ -

 :وشیدنی توی دستم رو روی پاتختی گذاشتم و گفتمن

 .باید کمکم کنی -

 :با تعجب گفت

 من؟ -

 .منه عمه -

 :لیوان خالیش رو روی میز گذاشت و گفت

 خب، چه کمکی؟ -

 :هاش نگاه کردم و گفتمتوی چشم

 .یادکلیدساز ب ته باغ یه در آهنی هست که یه قفل داره. یا باید کلیدش رو پیدا کنی یا بشکونی یا بدی -

 :ش رو به زور به حالت اول برگردوند و گفتهای گردشدهچشم

 در؟ ته باغ؟ کدوم در؟ -

 :از روی تـخت بلند شدم و گفتم

 کنی؟دم. حاال کمک میپرسی! بهت نشون میوای چقدر سؤال می -

 باشه ولی... تو... تو چیکار با اونجا داری؟ -

 :دم. متفکرانه گفتتموم جریان دیشب رو براش تعریف کر
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 چرا ما تا حاال اون در رو ندیدیم؟ -

 پرسی مُنگُل؟از من می -

 .ریم یه نگاهی میندازیمخب باشه. شب باهم می -

 !حله -

ز ابعد از اینکه یه خرده با هم حرف زدیم، کاوان رفت تا به کارهاش برسه و من هم مشغول خوندن یه کتاب 

سه شب همراه کاوان به ته باغ رفتیم. کاوان قفل رو بررسی  م. نزدیک ساعتهایی که کاوان آورده بود شدهمون

 :کرد و گفت

 .تونم تو روز روشن کلیدساز بیارممن که نمی -

 گی چیکار کنیم؟خب پس می -

حل اهرتوی انباری یه سری کلید هست. بیا بریم بیاریمشون، شاید یکی بهش خورد. در غیر این صورت دنبال  -

 .ریمجدید می

ها رو روی د برگشت. کلیدای پُر از کلیربع همراه جعبهجا نشستم و کاوان خودش به انباری رفت. بعد از یه همون

 :زمین انداخت و گفت

که اصالً کلید اون قفل نیست. حاال هم تموم خوره؛ درصورتیبینی بعضی کلیدا به بعضی از قفال میبعضی اوقات می -

 .یم شاید چیزی شدکنکلیدا رو امتحان می

شید کدو ساعتِ تموم کلیدها رو امتحان کردیم و هیچ کدوم به قفل نخوردن. کاوان با کالفگی دستی به موهاش 

 :و گفت

 .تونیم بکنیمده. فعالً بیا بریم استراحت کنیم تا فردا ببینم چیکار مینه، این روش هم جواب نمی -

 .هام رو بستمکشیدم و چشم ی روی تـخت درازجورای گفتم و به اتاقم برگشتم. همونباشه

*** 



  
  

 

100 
 

 
 

  98ساغر هاشمی مقدم کاربر انجمن رمان  |سونا)جلد اول( رمان آی

 .دهای یک و دو بود که کاوان به اتاقم اومفردا شب درست ساعت

 .یه فکری زده به سرم -

 :نگاهش کردم و گفتم

 چه فکری؟ -

 .کنیمقفل رو با انبردست باز می -

 وقت بلدی؟اون -

 .کنیمامتحان می -

فل شد؛ اما ه حموم به ته باغ رفتیم. کاوان با انبردست مشغول ور رفتن با قسری تکون دادم و با هم از همون پنجر

 :ای نشست و گفتفایده بود. خسته گوشههرچی تالش کرد بی

 .لعنتی سفته. زنگ زده -

 :به پیشونیم زدم و گفتم

 .کم روغن بزنخب خره یه -

هایی از قفل زد و دوباره تالش کرد. قسمت فوراً به خونه برگشت و با یه سُرنگ پُر از روغن برگشت. اون رو به

 :قفل باز شد و با ذوق گفت

 .شد -

 .خواد ذوق کنیخب حاال نمی -

 .شد چیزی مشخص نبودکاوان در رو باز کرد و نور گوشیش رو به داخل انداخت. جز کلی پله که به پایین ختم می

 :کاوان من رو عقب کشید و گفت

 .رمبذار من اول می -
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سرش راه افتادم. بعد از اتمام یه ردیف پله، به یه پاگرد رسیدیم. آروم پایین رفت و من هم پشتومکاوان آر

های بلند. کاوان روی دیوار جا پر بود از خرت و پرت و قفسهکاوان نور گوشیش رو به فضای داخل انداخت. همه

رنگی روشن شد. یه انباری بزرگ ر نارنجیجا با نوها رفتم. یهو همهسمت قفسهگشت و من بهدنبال کلید برق می

ای دونه با پارچهها رفت و دونهگرفته. کاوان به سراغ قابهای قدیمی خاکهاش پر بود از قاب عکسکه دیوار

 .ها رو ببینهکرد تا بتونه چهرهکه اونجا بود پاکشون می

 :فتکردم. کاوان گگشتم و وسایلشون رو باال و پایین میها میبین قفسه

 .عه این داره -

 :با وحشت گفتم

 دار؟ -

 .اوهوم انگار یکی اینجا خودش رو دار زده -

 .به کاوان نزدیک شدم و آستین لباسش رو گرفتم

 .وسایل اینجا شبیه به جهاز عروسه -

 :مکث کرد و ادامه داد

 .لهمل عروس دهه چهببین اونجا یخچال قفلیه. اینا هم قالی و میز تلویزیونای کُمدی. این یه جهاز کا -

 جونه؟یعنی اینا جهاز خانوم -

بافی فلزی افتاد که با قالب هام چشمم به جعبهها شد. بین گشتنکاوان شایدی گفت و مشغول گشتن بین قفسه

به  براش کیفی درست شده بود. بعد از چند ساعت گشتن و دیدن وسایل همراه کاوان از اونجا بیرون اومدیم و

 .اتاق برگشتیم

 :جعبه رو به کاوان نشون دادم و گفتم

 .قفل این هم باز کن -
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ها روی تـخت افتادن. کاوان یکی از ها باز شد و نامهمحض باز شدن قفل، در جعبه به علت زیاد بودن حجم نامهبه

 :ها رو باز کرد و گفتنامه

 !اوه خدای من نامه عاشقانه -

 :نامه رو ازش گرفتم و گفتم

 .دمهاینا خوراک خو -

 .خب پس تو بخون و بعداً برای من هم تعریف کن -

 .باشه. حاال دیگه برو -

 .خیری گفت و به خونه خودش رفت. آباژور رو روشن کردم و اولین نامه رو باز کردمکاوان شب به

 !ابراهیم عزیزم سالم»

ها را شوهر لیال، دوستم امهدانی آخر نات به دلیل برف و کوالک دیر به دستم رسید. میی قبلیمتأسفانه نامه

آوردشان. االن هم که برف بود، نتوانسته بود به اینجا بیاید. راهش دور است و کند و لیال برایم میدریافت می

 !م ناراحت نشده باشیات را دیر جواب دادماشین هم ندارد. امیدوارم از اینکه نامه

خدا من دلم رضا نبود و ه پسر آقا قاسم بدهند؛ اما بهخواهند من را بهایی که شنیدی درست بود، میآری حرف

 .های فراوان پدر راضی شد من را شوهر ندهدبعد از گریه

زارهای آنجا ات از آب و هوای آن منطقه گفته بودی. بسیار دوست دارم که همراه تو در گندمراستی در نامه قبلی

 ی؟ا که ازدواج کردیم من را به آنجا ببردهی بعدهقدم بزنم و از آن چشمه گوارا بنوشم. قول می

ای اً تکهبرم که آنجا واقعخوانم، بیشتر به این پی میکنم و توصیفاتت را میآه ابراهیم عزیزم! هرچه بیشتر فکر می

 .از بهشت است

یلی ا خکنم؛ چون این روزهکنم فربد پی برده است که من با تو صحبت میآه ابراهیم این را بگویم. من فکر می

 رصت که کنم در اولین فهایت را دادم از من دلگیر نشو. سعی میپیگیرم است. اگر گاهی خیلی دیر جواب نامه
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 «.فربد نبود نامه را برای تو بفرستم

*** 

ها الی نامهشد. در البهتر میخوندم. اول عاشقانه و شیرین بود، بعد وحشتناک و وحشتناکها رو میدونه نامهدونه

ها عضی از برگهیی با خط ناخوانای یه خدمتکار ساده بود که به افشای حقیقت برای ابراهیم پرداخته بود و بهابرگه

 .هم خاطرات روزانه بود

 .کشیدجون زبونه میشد و آتش نفرت به خانومجای لبخند، اشک بود که ریخته میاالن دیگه به

رحمانه مرده بود و ابراهیمی که بر اثر مرگ دختری که بیجون به اسم سوگل نوشته بود. ها رو دختر خانومنامه

 .عشقش افسرده و بعد از دنیا بود

های تلخ. از اینکه من دختر فریبا نبودم و عباس هم پدرم نبود. از اینکه کرد از حجم این حقیقتسرم درد می

 .قدر از من نفرت داشتون اینجفهمم که چرا خانومعلیسان برادرم نبود و من کودکی ناخواسته بودم. حاال می

سمت پنجره رفتم. من نیاز به اکسیژن بیشتری داشتم. من نیاز داشتم تا کسی دروغ بودن این تلوتلوخوران به

 شد حقیقت رو انکار کرد؟ها رو اثبات کنه؛ اما مگه مینامه

*** 

پنجره افتاده بودم و رنگم پریده بود، ول در اتاق رو باز کرد. با دیدن من که کنار نه صبح کاوان شاد و شنگ ساعت

 .سمتم اومد و جلوی پام زانو زدفوراً به

 سونا؟ چرا ناراحتی؟ حالت خوبه؟ سرما خوردی؟شده آیچی -

زد. من رو به حصاری گرم دعوت کرد و بعد از اینکه کمی آروم جام حرف میفقط نگاهش کردم و اشک بود که به

 :شدم گفتم

 .فریبا نیستم ها رو خوندم. کاوان، من بچهمن تموم اون نامه -

 :کاوان خندید و گفت
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 .دیوونه شدی؟ من خودم اومدم بیمارستان و تو رو دیدم. تازه خیلی هم زشت بودی -

 جون دختری به اسم سوگل داشته. یادته؟خانوم -

 .آره، اون چند هفته بعد از به دنیا اومدنت مرد. تصادف کرد -

 :با بغض گفتم

 .ن ماجرا این نیستکاوا -

 پس چیه؟ -

 .جون بوده نوشته شدهها به دست سوگل و خدمتکار جوونی که همیشه همراه خانوماون نامه -

 :هام رو پاک کردم و ادامه دادماشک

م عاشق گذره تا اینکه ابراهیم هشه. روزا میجون بوده که عاشق عموی من، ابراهیم میسوگل دختر خانوم -

ره سربازی و از طریق نامه باهم در ارتباط از چند ماه ابراهیم می دشه. بعشون شروع میابـ*ـطهشه و رسوگل می

جون ده؛ چون خانومجون جواب رد میگرده و میاد خواستگاری سوگل؛ اما خانوممونن. ابراهیم از سربازی برمیمی

رن و باز هم وده. چند باری میان و میبزرگ بقبالً عاشق پدربزرگ پدری من بوده؛ اما پدربزرگم عاشق خانوم

ساله فهمه سوگل از ابراهیم بارداره. اون موقع فریبا و عباس، علیسان پنججون میشنون تا اینکه خانومجواب رد می

ست. بعد هم سوگل رو توی یبا حاملهذاره و چو میندازه فرجون نمیخوان از هم جدا بشن؛ اما خانومرو دارن و می

تونم تبریز بیام، سوگل م و نمیگه من حاملهکنه. فریبا هم که تهرانه، به همه میماهِ تموم زندانی می ی نُهاون انبار

کنه و کنه سوگل بچه رو سقط نمیجون هر کاری میره و... . خانومهم پیش منه و دانشگاهش خوب پیش می

جون ی خدمتکاره، خانومگه. طبق گفتهجون میقاکنه اگه بچه رو بکشه همه چیز رو به آخدمتکاره هم تهدید می

دن به فریبا و ده کنن و برگه زایمان میسازی میده و اونا هم یه زایمان رو صحنهبه رئیس بیمارستان رشوه می

ی تموم سوگل دن به عباس. چند هفتهکنه، برگه رو به اسم فریبا و همراه من میاردیبهشت که سوگل زایمان می

کنه که اون زنه و اذیتش میجون کتکش میقدر خانومذارن بچه رو ببره یا حتی ببینه و اونکنه نمیهر کاری می

فهمه و افسردگی های خدمتکاره میزنه. ابراهیم هم اصل ماجرا رو از طریق نامههم خودش رو تو انباری دار می

 .میرهگیره و بعد چند سال میمی
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 :فینی کردم و گفتمفین

درم من فهمی؟ اون کفتار باعث مرگ پدر و مادر منه. اون عمدی یه عمر من رو عذاب داده و عین ماکاوان می -

 .رو یه جا زندونی کرده

شد به شد آروم شد؟ مگه میریخت و سعی در آروم کردن من داشت؛ اما مگه میکاوان هم همراه من اشک می

سقط کرده بود! کاش من  از همه چیز. کاش من رو کرد. خسته بودم، خستهاین ماجرا فکر نکرد؟ سرم درد می

 !رسیدممردم! کاش به اینجا نمیهم همراه سوگل می

*** 

کردم. دوباره برگشته زدم. همه چیز رو انکار میها با خودم حرف میگذشت و من مثل دیوونهای میچند هفته

 .دمستم و دنبال راهی برای مردن بوشکبودم به خطاطی کردن و خودزنی کردن خودم. دوباره همه چیز رو می

هاش هم هیچ دادم. داد و بیدادهای کاوان و اشکخودم در اتاق رو قفل کرده بودم و به هیچ کس اجازه ورود نمی

 .شماثری نداشت. من تا اون پیرزن رو نکشم آروم نمی

 .کردمیفایده بود و بدترم ش بیبا درد و خون سعی در آروم کردن خودم داشتم؛ اما همه

هایی که باعث بدبختیم شده بود، بودم که یهو در شب بود و من مشغول انکار مجدد ماجرا و پاره کردن نامهنیمه

 .جون دویدمسمت اتاق خانوماتاق رو باز کردم و به

جون که روی تـخت دراز کشیده بود نشستم. با دست راستم گلوش رو چنگ زدم. وارد اتاقش شدم و روی خانوم

 .کرد من رو از خودش جدا کنههای ناتوانش سعی مید و با دستهاش رو باز کروحشت چشمبا 

 :هاش نگاه کردم و گفتمتوی چشم

 تونی زندگی کنی؟ا؟ میتونی زنده بمونی؟ هفکر کردی پدر و مادرم رو بکشی می -

 :فشار دستم رو بیشتر کردم و گفتم

 کشمت؟ ها؟ داشتی انتقام کردی نمی ه بال سرم آوردی فکرکردی به دست من بمیری نه؟ این همفکر نمی -
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 گرفتی؟ نه؟می

 :داد زدم و گفتم

 .ذارمذارم زنده بمونی. نمینمی -

رفت و من با لـ*ـذت به مرگی که فقط چند با دو دستم گلوش رو چنگ زدم و فشار دادم. صورتش به کبودی می

 .کردمدقیقه باهاش فاصله داشت نگاه می

مونده به مرگش، هاش شُل شدن و توانایی مقابله با من رو از دست داد. درست در چند لحظه باقیتکم دسکم

های کف برخورد کرد محکم توسط کسی به عقب پرت شدم. سرم به پایه میز چوبی داخل اتاق و بعد به سرامیک

 .جا سیاه شدو همه

*** 

 دانای کل

کفتار پیر خارج  انی غرق در خون، مخفیانه از عمارت آلوده، دخترک جو1397در سحرگاه سوم خردادماه سال 

ا به زور مرگ را تقدیمش رود تا خود را تقدیم مرگ کند یسوی غرب میرنگی بهشده و سوار بر ماشین سفید

 .کنند

فرسای ظهر که جز کشاورزان کسی در فضای آزاد نیست، ساکنان در روز دهم خردادماه، در آن گرمای طاقت

رنگ رها شده. زارهای طالیییابند که زخمی و خونی در وسط گندمی از غرب، پیکر دخترک نوجوانی را میروستای

رفت و این ساکنان جان به استقبال مرگ میها داشت و اکنون نیمهدختری که برای رسیدن به زندگی آرام برنامه

 .کنندروستا هستند که او را آماده تقدیم کردن به خاک منفور می

 سوناایان جلد اول رمان آیپ

*** 

 



  
  

 

107 
 

 
 

  98ساغر هاشمی مقدم کاربر انجمن رمان  |سونا)جلد اول( رمان آی

 :سخن نویسنده

 .خیلی ممنونم که تا اینجای کار رمان رو خوندید

کنم تا اونجایی که در توان دارم دونم که این رمان خیلی ایرادات داشت و خیلی جاها وارد کلیشه شد. سعی میمی

 .در جلد دوم این ایرادات رو برطرف کنم

 !کنمخیلی تشکر مین رو خوندن و با نظراتشون باعث دلگرمی شدن خیلیاز کسایی که پارت به پارت رما

 .تونید مطالعه کنیدمی 1401سال یا پاییز تابستون  «دارئوین»جلد دوم این رمان رو به اسم 

 !پیروز باشید
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 منبع: انجمن رمان 98

برداری از آن، پیگرد قانونی به همراه دارد!است و هرگونه کپی  98این اثر متعلق به رمان   

مرجع تایپ و دانلود رمان 98رمان   

ایپ و ت ،محفلی دوستانه برای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعه 98نجمن رمان ا

:ک زیر کلیک کنیدبر روی لین ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان  

 عضویت در انجمن رمان 98            
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