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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

  

این رمان بصورت فروشی داخل سایت قرار گرفته است و از لینک باال میتوانید خرید کنید این جلد اول نیز فقط 

 برای اطمینان شما از کیفیت خوب رمان میباشد و لطفا گالیه از ارائه جلد دومش نکنید

 

 

  یبنام خالق هست

  یابـــــــیرمان : عقــــــد غ نام

  ینظـــر ستهی: شا سندهینو

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ایاز بد روز گار  یشرکت بزرگه ، ول نیپول دار ، پدرش صاحب چند یاز خانواده  یما دختر یقصه  یکای: ن خالصله

به همراه داره ...با ما  یدختر شرو شور ما مشکالت یموضوع برا نیده وا یاز دست م شوی، نصف دارا کایسرنوشت ن

  دیهمراه باش

 خواد . یاستاد اخمو متنفرم انگار ارث بابا شو ازمن م نیاه از ا ـ

 وزد پس سرم تکون داد یسر النا

 ؟ یدار یچه انتظار یکن یو سرکالس آدامس باد م یکش یم کاتورشویتو کار یدختر ! وقت ییواقعا پرو ـ

 امو باال انداختم  شونه

 شد . ریکه د میبر ایکردم .حاال ب یداشت منم تالف یحقشه از همون اول با همه سر ناساز گار ـ

کالم دوست داشتم ضبط و روشن  یآهنگ ب شهی.هم میکنان به راه افتاد یوشوخ میشد دمیسف یام و یسوار ب هردو

 شد.  دهیکردم . نگاهم سمت النا کش

 

 

 ؟  یچته تو فکر ها

 کرد.  یپر باد کرد و پف دهانشو

 . ادیبه بابام فشار ب ادیخوام ز یگردم .نم یوقت م مهیکار ن هیدنبال  یدون یم ـ

 ؟ یخوا یم یچطور کار یآره ول ـ

 کنم .  دایوقت پ میکار خوب ون هیهر چه زودتر  دیبا یول یدونم چه کار ینم ـ

 حال هواشو عوض کنم ، با خنده گفتم: نکهیا یبرا

  میبخور یزیچ یشگیپاتوق هم میبر ایغصه نخور حاال ب ـ

 شد .  رهیخ رونیبه ب یحوصلگ یب با
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 من و برسون خونه شهیاگه م گهیوقت د هی ینه حوصله ندارم بزار برا ـ

  یباشه هر طور بخوا ـ

ت بود پس یاداره  یبود .پدرش باز نشسته  یو خوش اخالق بایز یشدن النا به خونه برگشتم ، النا دختر ادهیپ بعداز

 یرو دوش پدرش باشه ، کاش م یخواست بار یداد.حاال النا نم یخرج سه تا محصل والنارو م ی.وبا حقوق باز نشستگ

فکر به  نیتو شرکتش براش جور کنه ، با ا یوقت مهیکار ن کهکنم بل یبراش بکنم . امروز بابا صحبت م یتونستم کار

 زدم  غیوارد خونه شدم .ج میشگیهم طنتیپارک کردم . با ش اطیداخل ح نیو ماش دمیخونه رس

 دلت آمده  زیکه عز ای؟ سارا جون عشقم سالم ف ب ستیخونه ن یکس ـ

 ،  دمیبه اطراف کش یسرک

 ؟  یستیالووو؟ن ؟ی؟ مامان ییسارااا ـ

 زلزله ؟ یخونه رو روسرت گذاشت امدهیچه خبرته دختر هنوز ن هیچ ـ

 دمیبرجسته اشو بوس یلوس کردم براشو رفتم دستامو حلقه کردم دور گردنش وگونه  خودمو

 مامان جون خب سالم دادم خدمتتون ! ـ

 .  دیامو بوس کنه گونه یبود به زور خنده اشو جمع م معلوم

 .  میکار دار یلیخوبه حاال خودتو لوس نکن برو لباسهاتو زودتر عوض کن که خ ـ

 کردم  یجمع واخم لبمو

 !؟ی؟چه کار میکار دار ـ

 سمت آشپز خونه  رفت

 و خانمش  یمهدو یآقا ـ

 سالن باال رفتم  چیمار پ یباال انداختم واز پله ها یا شونه

 نجایا شهیکه هم نای! اادیخواد ب یم یانگار ک میکار دار گهیم نیبابا همچ یا ـ
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کرد  یم یروش خودنما یدرشت سرخاب یکه گلها یصورت یتخت خواب بارو تخت یرو فمویاتاقم شدم ، ک وارد

کالس مسخره ..به خواب  نیاز صبح تا حاال هالک شدم باا شیانداختم.آخ یلباسهام خودمو رو ضیانداختم .بعداز تعو

 مامان چشمهامو باز کردم  یاصدارفتم .ب

 پاشو دختر مهمونها آمدند زشته به خدا  ـ

 بهش کردم  پشتمو

 اِ مامان جون بزار بخوام خستم  ـ

 شونه هامو تکون داد مامان

  گمیپاشو زشته م ـ

 تو صورتم سرمو خاروندم  ختمینشستم سر جام موهامو ر کالفه

 . زارندیمزاحما نم نیا یبکپ یایبابا از صبح تا غروب برو دانشگاه بعد که م یا ـ

 لبشو گاز گرفت: مامان

 ؟درست حرف بزن ! هیچه حرف نیا  کاین یوا ـ

 که داخل اتاق بودرفتم   یبهداشت سی، به طرف سرو دمیکوب نیبلند شدم پامو زم ازجام

 کنم درست بحرفم  یم یباشه سع ـ

 کرد  یاخم

  میشام بخور میخوایم نییپا ایزود لباس مرتب بپوش ب یش یآدم نم تو ـ

  دمیروشن پوش یآب نیبا شلوار ج ییبه صورتم زدم .بافت صورت یاز رفتن مامان آب بعد

نرده ها  یرفتم طق عادت لبه  رونیباالزدم ، از اتاق ب سمویخ یبا انگشتم ابروها یبستم کم یدم اسب موهامو

  نیینشستم و سر خوردم پا

  یسالاااام بر همگ ـ
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کردم طبق معمول خوش پوش وخوش  یکه عمو نادر صداش م یمهدو یبابا ومامان روبرو شدم ، آقا یچشم غره  با

 زد وجواب داد . یبر خورد لبخند

 ماهت   یسالم به رو ـ

  دیکردم خند یآذر خانم ، که آذر جون صداش م خانم

  یهات شاد وسرزنده ا ینوزده سالته هنوز مثل بچگ نکهیم بااسالم گل ـ

 نشستم  یمبل تک نفره سلطنت یزدم گردنمو کج کردم رو یزورک لبخند

 من هنوز بچه ام  یول یممنون آذر جون شما لطف دار ـ

 پا انداختم  یآمد . پارو ییچا ینیبا س ینیکنه با س یما کار م یطاهره که سالهاس تو خونه  خاله

 . دیسالم خاله جون خسته نباش ـ

 تعارف کرد به عمو وجواب منو داد . ییچا

 ؟ یسالم گلم خوب استراحت کرد ـ

 دمیخواب یکرد تا صبح م ینم دارمیخسته بودم اگه مامان ب یلیبله خاله خ ـ

 

دا البته ن دندیشام و چ زیشد به کمکش آمده م یم یکسالیبه آشپزخونه رفت ، همراه ندا خانم که  ییرایپذ بعداز

بابا و عمو  یتجار یبانمک ، از بحثها یرفت .چهل سال سن داشت و صورت سبزه  یخودش م یخانم شبها به خونه 

حرفها رفتم آشپز  نیاز ا زاریکردند .منم ب یمشدنند فقط بحث تجارت و شرک  یخسته شدم .هر وقت با هم جمع م

حوصله رفتم  یزدم .بعداز صرف شام ب نتیکاب یگاز رو کنار یسرخ شده ها ینیزم بیناخونک به س یخونه کم

 ی.  کانالهارو عوض م دمیشن یبابا  ومامانو م یغر غرها دیرفتم اتاقم با یبود اگر م نجایا یبد بخت ید یال ا یجلو

 صدا م زد.  نکردم که ماما

  میما کارت دار شیپ ایدخترم ب ـ
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فتم ر لیم یمبل و ب یشند.کنترل و پرت کردم و یما نم الیخ یامشب ب نایبابا ا یرو پام ، ا دمیمحکم کوب مشتمو

 یبابا منو صدا کردند روزه  یکردمو باز تو دلم حرف زدم ، ا یساکت شدند .پف قهیکنار مامان نشستم ،همه چند دق

 ! عجبها ! آذر جون سکوت وشکست  رندیسکوت بگ

  میهست نجایا یکار مهم یدخترم امشب ما برا ـ

  مدیخند

 .  دیبحث تجارت و شرکت ودار شهیچون هم دیکار مهم دار شهیشما که هم ـ

 کرد . ییدر هم سرفه ا یبا ابرو ها بابا

 کن  تیرعا یدخترم کم ـ

 با لبخند ادامه داد. آذرجون

 . میرس یخدمت م ینیریبا گل و ش میالبته اگر جواب مثبت بشنو میآمد ریامر خ یراستش امشب برا ـ

 ،ادامه داد اورمیاز حرفاش سر در ن 

 . میکن یپسزمون خواستگار یوتورو برا یعروسمون بش میخوا یراستش م ـ

 شدم  زیخ میاز هدقه در آمده ن یبا چمها نیافتاد زم فکم

 ! عروووس؟ من ؟ شما !؟ییییچ ـ

 کردم همه ماتم شده بودند روبه بابا کردم دنیبلند بلند شروع به خند اریاخت یب

 بابا  ییمزه ا یب یعجب شوخ ـ

 گت : تیبا جد بابا

 ؟  میدار یدختر چته ؟ مگه ما شوخ سیه ـ

 کنارم بود بازمو گرفت و فشار داد .آروم دم گوشم گفت : مامان
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  یدختر ادب داشته باش آبرومونو برد ـ

 گفتم: تیبا عصبان ستادمیبود .بلند شدم ا یموضوع جد انگار

  ریخشب ب یبه حساب شوخ زارمیمن قصد ازدواج ندارم بازم م دیببخش دیکه معلومه حرفاتونم زد نجوریا دیببخش ـ

 نموندم به سرعت از پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم .  یجواب کس منتظر

 یتگاراسکنند قرار خو یبا من هما هنگ نکهیشد ،که بابا ومامان بدون ا یدر نشستم زانو زدم ونشستم باورم نم پشت

 چه ای! خدا هیموضوع جد نکهیچه جورشه آخه نه مثل ا گهید نیگذاشته باشند. سرمو به چن گرفتم وناله کردم ، ا

 کنم حاال ؟

دونستم االن  یبلند شدم ورفتم تو تخت و خودمو به خواب زدم م عی. سر دیشون به گوشم رس یخدا حافظ یصدا

  دمیاتاقم !بله درست حدس زدم . صداشو پشت سرم شن ادیبابا ب

ما حرفامون و  ن،ییپا ایب طونیپس لج نکن واز خر ش هیموضوع جد نی،ا یخودتو به خواب زد دمیفکر نکن نفهم ـ

 و بس... نی.هم دیباهم ازدواج کن دیبا ـامی.پس تو و ت میزد

 تنها موندم ! لیو تحم دیام نا ایدن هیرفت و من با  رونیتمام شد و از اتاق ب حرفهاش

محض ...تا صبح از  یبدبخت ینعی نیشد . ا یجد یراست راست یدهنم گرفتم .وا یبغض نشستم دستهامو جلو با

ن ! دم م چارهیمونه حتما بحث تجارته ب یبزنه پاش م یدونستم بابا حرف یورو اونور غلط زدم .م نیو دلشوره ا ینگران

 شدم  داریخاله طاهره ب یصبح خوابم برد ...با صدا

 ؟ یکالس ندار ازدهیدخترم پاشو مگه ساعت  ـ

 ماساژ دادم  یبه زور باز کردم.کم چشمهامو

 شدم خاله کم صدام کن  داریب ـ

  ایباشه دخترم ساعت ده صبحانه آماده است زودتر ب ـ
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 نیو شلوار ج ییسورمه ا ینعه رنگ با مق یآمدم بعداز شستن صورتم مانتو قهوه ا نییتمام از تخت پا یحال یب با

زدم .فکرم مشغول حرف بابا بود .با  رونیآماده کردم و از اتاق ب فموینداشتم ک شیحال آرا میپوش ییسورمه ا

 رفتم   نییتمام از پله ها پا یدیناام

 رم  یخاله من دارم م ـ

 آمد . رونیاز آشپز خونه ب مامان

  یکن یدخترم بدون صبحانه نرو ضعف م ـ

 نقش بسته بود جواب دادم  میشونیپ یرو شبیکه از د یمون اخمه با

 ندارم خداحافظ  لیم ـ

 انیمنافعش در م یحرفش هست بخصوص اگر پا یدونستم بابا پا یزدم .خوب م رونیجواب نموندم از خونه ب منتظر

 کنه  یکش م شیمنو پ نجوریبره که ا یم یادیداره ونفع ز یمهدو یبا آقا دیشراکت جد هیباشه ، حتما 

بود  کیکردم چند بار نزد یم یرانندگ یبردم وبه سمت دانشگاه حرکت کردم .با کالفگ رونیب نگیاز پارک نویماش

النا رو  یو کج پارک کردم ، رفتم کالس صدا نیماش دمیاصال حال نداشتم .به دانشگاه که رس  ییجلو نیبزنم به ماش

  دمیاز پشت سرم شن

 با توام ها ؟ کاین کا؟یدختر صبر کن ن یه ـ

 قلبش گذاشت  یزدم دستش و رو ینفس نفس م ستادمیا

 . دمیاز نفس افتادم مُردم از بس دنبالت دو یوا ـ

 طرفش برگشتم  به

 ؟ یزن یمدام صدا م یکن یبرام اسم انتخاب م یها چته دار ـ

 کنم ودنبالتم حواست کجاس ؟ یبابا از دم دانشگاه دارم صدات م ـ

 باال انداختم وبه راه افتادم  یا شونه
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 شدم رفت . چارهیب یعنی ستمیبابا امروز رو فرم ن یچیه ـ

  مینگرانشو بهم دوخت شونه به شونه ام به طرف کالس رفت نگاه

 یکرد یم شیآرا یسر کالس خب کم یچرا مثل روح آمد نمتی؟ بب ییگرفته ا نقدریچرا ا کایشد ن یچ ـ

 

  میهردو سالم داد دیاز روبرو به ما رس یمیجواب بدم استاد عظ نکهیاسرمو تکون دادم قبل از  فقط

 سالم استاد  ـ

 جواب داد. یشگیبا اخم هم استاد

 کالس  دییسالم بفرما ـ

وسط کالس  یصندل بای.تقر میبه همه سالم داد می.وارد کالس شد رمیاصال حال نداشتم حال استاد و بگ اونروز

 یاستاد به خودم آمدم .جزوه رو پر کرده بودم ول ددیکردم باخسته نباش یم رینشستم .تا آخر کالس تو هپروت س

 سر کالس بود جلو آمد . امیطونیش هی. محمد که هم پا دمیاز درس نفهم یزیچ

 ؟ یبانو چرا پکر کیسالم عل ـ

 گذاشتم جواب دادم  فمیداخل ک لمویکه وسا نطوریهم

 محمد امروز سگم حواست باشه  ـ

 باال برد . میبه حالت تسل دستاشو

 کایخشم ن یوا یآره معلومه ..وا ـ

 سزشو کج کرد  زویتر شد وچشمهاشو ر یجد بعدش

 االن  یریپاچه بگ یخوا یچته م هیچ ـ

سر شونه ام انداختم .به طرف در کالس رفتم النا هم دنبالم  فموی، واقعا حس کل کل نداشتم ک دندیهمه خند قهقه

 جلوم  دیچی.پ دی.محمد که حالمو د
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 کرده ؟  تتیاذ یکس نمیچته ؟ بگو بب کاین ـ

 کرد  هیدم رو به بق ینم یجواب دید یتکون دادم .وقت نیجمع کردم.وسرمو به طرف لبمو

 .  دیامروز پکره راحتش بزار سیبچه ها رئ ـ

 سط کالس باخنده گفت:از و آرش

 رو مخش نبود  کایبود .چون ن شیروز زندگ نیمعلومه حال نداره و پکره ، امروز استاد بهتر  ـ

 یرو . دیبار ینم نم بارون م اطیزدم . رفتم ح رونیلبخند اکتفا کردم از کالس ب هیخنده و من فقط به  ریهمه زدن ز ـ

 . ستادیبارون نشستم النا نگران کنارم ا رینم دار ز مکتین

 بگو خب! دیجونم به لب رس یشیم ضیتورو خدا بگو پاشو دختر مر کایچته ن ـ

 مقدمه گفتم: بدون

 کنم  یفقط دارم به الجبار ازدواج م یچیه ـ

 گشاد شده به من نگاه کرد . یباز موند وبا چشمها دهانش

  یدار یآزاد یلیکردم خ یفکر م یتو تک فرزند کاین شهیمگه م ـ

 سرمو تکون داد . 

  ستیباشه بابا به حرف من ن انیتجارت م یپا یوقت یبله ول یآزاد ـ

 چند سالشه اصن چکاره اس ؟ هیپسره ک یچکار کن یخوا یخب حاال م ـ

ر بهش فک یوقت یدون ی! نم گهی، حتما مثل عمو تاجره د هیشغلش چ ای هیدونم چه شکل ینم ینپرس ، حت یچیه ـ

 یپسر الغر مُردن هیشد . یدعوا مون م شهیبودم وهم زاریازش ب یکشه راستش از همون بچگ یکنم مغزم سوت م یم

 زدهاسروشن چشماش مثل گربه روشن بود . اصال مثل اون مورچه  یبا موها

 خنده  ریرد ز النا
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نم دار پاشو االن دم  مکیرو ن ی، نشست میرب ایباشه ، سرمه ب یراه دیبابا شا یکش یاز االن خودتو م یدختر دار ـ

  زنهیم خیودسگاهت 

 ادامه داد.  میحرفش خنده ام گرفت . بلند شدم و به راه افتاد از

 شد . یراض دیبار با بابات صحبت کن شا هیحاال  ـ

  میرفت نیهم به سمت ماش همراه

 مطمعنم  شهینم یراض ـ

نداشتم .  لیصبحانه که نخوردم ، نهار هم  م میسکوت النا رو رسوندم دم خونه اشون و خودمم به خونه برگشت در

 مدیبادمجان سرخ کرده مستم کرد .چشمهامو بستم وبورو به مشام کش یخونه درو که باز کردم . بو دمیرس یوقت

تفاوت نشون بدم .  وارد خونه  یخودمو ب دمکر یپنهان کردم، سع میشگیهم طنتیو پشت نقاب ش هامیتمام ناراحت

 شدم .

 سالااام بر اهل منزل  ـ

 جواب دادند. ییوبابا هر دو با خوش رو مامان

 

 مبل سر راهم پرت کردم ، رفتم آشپز خونه  نیاول یرو فمویک

 بادمجون سرخ شده  یبرا رمیم یمن م یوا یراه انداخت ییسالم خاله چه بو ـ

 بادمجانها بود .مشغول سرخ کردن  خاله

  ارمیتا برات ب نیبش ایسالم گل دختر ب ـ

با  ریدل س هیگذاشتم ونشستم ، یصندل یپشت یودستهامو شستم مقنعه امو از سرم کندم ورو نگیسمت س رفتم

 دمجان خوردم .

 . دیچسب یلیخ یخاله دستت مرس یآخ ـ
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  مینوش جونت عز ـ

 یو یمبل لم دادم و ت یشب رو هیراخت شد . المیخ ینشد .کم یاز خواستگار یروز از اون روز گذشت وحرف چند

 زنه  یحرف م یتلفن ی، متوجه شدم بابا باکس دمید یم

 کنم ؟ دایخوب و مطمعن از کجا پ یبابا حاال منش یا ـ

 رفته بود .اذامه داد. یکردم انگار منش زیو ت گوشهام

 . دیسر کارتون باش دیشما با یتا آمد منش یول شهیم یچ مینیتا بب دیبزن یباشه فردا چند تا آگه ـ

وارد شدم . کنارش نشستمو دستمو دور  یزدم .به فکر النا افتادم .نشستم سر جام از در چرب زبان یکج لبخند

 دادو خوش پوش بود . یعطر م یبو شهیم، هم دیگردنش انداختم و گونه اشو بوس

 ؟ یشد یجونم چرا عصبان ییبابا ـ

 . دینداخت وگونه امو بوسدور کمرم ا دستاشو

 کنم . دایپ یآدم مطمعن دی.با ادینم گهید گهیکنه م یشرکت داره ازدواج م یبابا منش یچیه ـ

  دمشیبوس بازم

 سراغ دارم . سانسیل ریز ونیاوکاز اریقد بلند ، بس بایآدم مطمعن، ز هینداره من  ینگران نکهیا ییبابا ـ

 که مشغول پوست کندن  پرتقال بود گفت: مامان

 ؟ یکن یم فیتعر نقدریا یریبراش زنگ بگ یخوا یوا بچه مگه م ـ

  دمیماما نو بوس یبابا جدا شدم رفتم گونه ا از

 شد  شیمامان گلم حسود یآخ ـ

 کرد .  یاخم مامان

 ساده ؟ نه جونم من بابا تو سفت بستم  یمنش هیبه  یبه چ ـ
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 اشو جمع کرد .  به زور خنده بابا

 ! می؟ بست ونمیاِ خانم مگه من ح ـ

 شد .  یخنذه ف بابا جد ریز میباباهمه زد همه

 ؟ هیک ونتیاوکاز نیا نمیحاال بگو بب طونیش ـ

  دمیجام بلند شدم ودستهامو به هم کوب از

 دوستم النا  نیبهتر ـ

 ابروهاش و باال داد.  بابا

 النااا؟! ـ

 تکون دادم  سرمو

 کار مناسبه  هیوقت دنبال  یلیبله راستش خ ـ

 از پرتقالو خورد  یقاچ مامان

 خواد کار کنه ؟ یحاال واقعا م ـ

  ستادمیبه هر دوشون ا رو

ه تا کمتر ب اریخواد خرج دانشگاه هشو در ب یده االن هم م یبله راستش بابا ش باز نشسته شده و خرج چند نفرو م ـ

 . ادیباباش فشار ب

 به فکر فرو رفت  یکم بابا

دانشگاهشو بدونم .تا  یبرنامه  دیشرکت البته قبلش با ادیمثل تو دوسش دارم .از فردا بگو ب هیآره دختر خوب ـ

 کنم . میکارشو تنظ

  دمیبوس دشویسف یلپها یخوشحال با
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 بهش خبر بدم . رمیم شهیخوشحال م یلیبابا جون اگه بفهمه خ ـ

 النا رو گرفتم . بعد یتخت بود . شماره  یکه رو میسرعت از پله ها باال رفتم وارد اتاقم که شدم رفتم سمت گوش به

 از چند بوق جواب داد. 

 هاچته ؟ ـ

  زمیعز کایها وزهر مار بگو الو جون دلم ن ـ

  نمیخب خبه بنال ب ـ

 خنده گفتم: با

 ... یبابا یندار یب بهت بدم کارخبر خو هیخواستم  یم یشیآدم نم نکهینه مثل ا ـ

 تند گفت: تند

 مواقع گذاشتند. نجوریا یالو الو ...بصبر بابا غلط کردن و برا ـ

 زدم  یوبشکن دمیخند

 کردم .  دایکار خوب برات پ هی...حاال خوب گوش کن ،  یکه افتاد یافت یخواستم به غلط کردند ب یآهان م ـ

 صورتم و چشمم و بستم  یگرفتم جلو مویکه گوش دیکش یبلند غیج

 ؟ یجون من ؟ چه کار یوااااا ـ

 مسخره .. یمرض کَرم کرد یا ـ

 ! نمیاالن بنال ب دیباشه ببخش باشه

 ؟ یشیم یدوما منش میدیاوال نال ـ

 برم ؟  دیکجا با نمیچقدر دنبال کار گشتم ؟حاال بگو بب یدون یآره چرا که نه م ـ

 مخصوص بابا جونم  یمنمش یشیشرکت آذرخش م یبر یم فیدونم ...حاال تشر یآره م ـ
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 زد . غیج دوباره

 سر کارم ؟ ای یگ یجون من راست م کاین یوا ـ

با تو  خواد که یکالسهاتو م یقبلش بابا گفته: برنامه  یدنبالت ، ول امیشرکت ب می یآره بابا راسته فردا باهم م ـ

 هماهنگ بشه 

 باشه عشقم کالسهام که مثل خودته پس زحمتشو بکش  ـ

 ؟ یریبم یبر یندار یکنم فعال کار یباشه من برنامه رو آماده م ـ

  رینه عشقم توام برو بم ـ

 داد.  یو سُر خوردم ..که قدرم حال م چیمار چ یالبته پله ها نییو قطع کردم دوباره رفتم پا تماس

  یشی؟ آخرش کله پا م یدختر تو باز سر خورد ـ

  دمیخاله به طرفش چرخ یصدا با

  دهیحال م یلیخ الیخ یخاله جون ب ـ

مسخره و مخالفت من  یبرداشتم بدون نمک گاز زدم . از روز خواستگار یاریخ زیم یرفتم آشپز خونه واز رو دنبالش

 خوردم که بابا صدام زد . یآب وانیراحت شده بود.ل المیخ یصورت نگرفت .کم یبحث گهید

 کارت دارم . ایگل بابا ب کاین ـ

 زدم یدستمو نمک وگاز بزرگ اریخ

 بله بابا جونم آمدم ـ

 از مبلها نشسته ، پاهامو جمع وکوسن وبغل کردم . یکی یگذاشتم دهن بابا و رو ارمویخ هیبق  وستمیبابا و مامان پ به

 فردا  یم آماده باشه برا. به النا خبر داد دیداشت یجانم بابا کار ـ

 گغت: اریگذاشت ، بعد از خوردن خ زوسطیم یرو رو یو یکنترل ت بابا
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کارو و یقراره تو شرکت مشغول بشه پس بهتره خودتم کم کم وارد شرکت بش تیمیجان حاال که دوست صم کاین ـ

 . دیوخم چم کار دستت با ایچند بار ب ییبهتر هفته ا یشرکت نیدلم بعد من تو وارث ا زی... عز یریبگ ادی

 کنم  یوانور چرخوندم .مثال دارم فکر م نوریخودمو جابجا کردم و لب و لوچمو ا یکم

 یشساله ب ستیصدو ب شاهللیا ؟یبزرگ نیشرکت به ا یمن وچه به اداره  ارمیکارها در نم نیبابا جون من که سر از ا ـ

 یکنم تورو به عنوان وارث اصل یکه باهاشون کار م یو شرکا و کسان یریبگ ادیخوام  یدخترم در هر صورت م ـ

 شرکت بشناسند . 

 و رنگارنگ بود گفتم: زیر یها یبزرگ روبروم که پر از ماه میشدن به آکوار رهیسکوت و خ یکم بعداز

 .  دیباشه بابا هر جور شما بگ ـ

کار و  کیمهم شرکت حضور داشتم واز نزد یهاچند ساعت در جلسه  ییدوهفته گذشت و من هفته ا بیترت نیا به

کرد  تیکه از حضورم ابراز رضا یکنم البته تنها کس یدارم کار م تیخوشحال بود که من باجد یلیلمس کردم . بابا خ

 و یعمو مهدو یدرصد برا یس یشرکت برا درصددادند .البته شصت  ینشون نم یراض یلیخ هیبود. بق یعمو مهدو

 هم یسینگلیزبان ا نکهیآمد بخصوص ا یشرکت بر م یکارها یاز عهده  ی...النا به خوب گهیده درصد هم سه نفر د

 خوب بلد بود . 

مشغول  یراحت شده و در کنارمه ...امتحانات ترم شروع شد . وحساب الشیدوستم خ نیبودم بهتر یراض یلیخ منم

 شدم از رفتار یم جیگ ی. گاه رمیکالس قرار بگ ونیومورد تمسخر آقا ارمیخواست نمره کم ب یخوندن شدم . دلم نم

مخالفت من براشون مهم بود  نقدریا یعنی. ندنزد یحرف گهیصورت گرفت و د یچطور خواستگار یبابا وعمو مهدو

بود .چند روز حالم  یبد یشوخ یبود . در هر صورت بیازدوج برام عج نیبودن ا یحتم ی؟!کال واکنش اونشب بابا برا

درست  و بخون ..بازم شروع به مطالعه  الیخ ی..زدم پس سرم ..بابا ب شهیزنبور زرد م هیزن  یوگرفته بود.آخه ک

پاگذاشتن نبود .پر از کاغذ و دفتر و لباس بود . موقع  یخوندم اتاقم جا یشتر شبها تا صبح درس میکردم ...ب

نظافت ..مامان وخاله هم مدام در حال غر زدن بودند  یبرا یقم بشه حتوارد اتا یخواست کس یامتحانات دلم نم

تنم  از یشب نخواب یخستگ یصبجانه برم خودمو پرت کردم تو حمام دوش گرفتم تا کم یبرا نکهی..صبح قبل از ا

سر  سرم بستم . بعداز آماده شدن از پله ها طبق معمول یخوشک کردمو رو مهیبره ...موهامو باسشوار ن رونیب

 تو آشپز خونه  دمیکش یخوردم سرک
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 .. یسالاام بر همگــ ـ

  نمیجابجا شو تا کنارش بش یبابا لقمه اشو به دهان گذاشت و کم 

  نیبش ایسالم بابا جان ب  ـ

 جلوم گذاشت  ییچا مامان

 مامان  یناز دونه  ریصبح بخ ـ

 آورد  رونیبه محبتشون زدم ...خاله نان گرمو از تستر ب یلبخند

 من  یشونیماه پ ریصبحت بخ ـ

 کرد .دوست یم فیو برام تعر یشونیماه پ یکه بچه بودم و قصه  یزد .از وقت یصدا م یشونیمنو ماه پ شهیهم خاله

 ینیب یعسل ی..با چشمها یهست یشونیتو خود ماه پ گفتیم شهیهم نیهم یباشم . برا یشونیماه پ یداشتم جا

 خاله از من بود .  فیتعر نی..البته ا ارهیم کمتو  شیپ یشونیروشن،  ماه پ یبلندو قهواه ا یبا موها کیولب کوچ

 . دیسر کش شویچا بابا

 ؟  یبود داریتا صبح ب شبید ـ

 خامه عسل و به دهان گذاشتم  ی لقمه

 درس داشتم  یلیبله بابا خ ـ

ا ب نکهیشد ،که بابا ومامان بدون ا ی؟ پشت در نشستم زانو زدم ونشستم باورم نم هیامروز چ یخب برنامه ات برا ـ

چه جورشه آخه نه  گهید نیگذاشته باشند. سرمو به چن گرفتم وناله کردم ، ا یکنند قرار خواستگار یمن هما هنگ

 چه کنم حاال ؟ ای! خدا هیموضوع جد نکهیمثل ا

دونستم االن  یدم مبلند شدم ورفتم تو تخت و خودمو به خواب ز عی. سر دیشون به گوشم رس یخدا حافظ یصدا

  دمیاتاقم !بله درست حدس زدم . صداشو پشت سرم شن ادیبابا ب

ما حرفامون و  ن،ییپا ایب طونیپس لج نکن واز خر ش هیموضوع جد نی،ا یخودتو به خواب زد دمیفکر نکن نفهم ـ

 و بس... نی.هم دیباهم ازدواج کن دیبا ـامی.پس تو و ت میزد
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 تنها موندم ! لیو تحم دینا ام ایدن هیرفت و من با  رونیتمام شد و از اتاق ب حرفهاش

محض ...تا صبح از  یبدبخت ینعی نیشد . ا یجد یراست راست یدهنم گرفتم .وا یبغض نشستم دستهامو جلو با

ن ! دم م چارهیمونه حتما بحث تجارته ب یبزنه پاش م یدونستم بابا حرف یورو اونور غلط زدم .م نیو دلشوره ا ینگران

 شدم  داریخاله طاهره ب یصبح خوابم برد ...با صدا

 ؟ یکالس ندار ازدهیدخترم پاشو مگه ساعت  ـ

 ماساژ دادم  یبه زور باز کردم.کم چشمهامو

 شدم خاله کم صدام کن  داریب ـ

  ایباشه دخترم ساعت ده صبحانه آماده است زودتر ب ـ

 نیو شلوار ج ییسورمه ا یرنگ با مقنعه  یآمدم بعداز شستن صورتم مانتو قهوه ا نییتمام از تخت پا یحال یب با

زدم .فکرم مشغول حرف بابا بود .با  رونیآماده کردم و از اتاق ب فموینداشتم ک شیحال آرا میپوش ییسورمه ا

 رفتم نییتمام از پله ها پا یدیناام

 

 رم  یخاله من دارم م ـ

 مد .آ رونیاز آشپز خونه ب مامان

  یکن یدخترم بدون صبحانه نرو ضعف م ـ

 نقش بسته بود جواب دادم  میشونیپ یرو شبیکه از د یهمون اخم با

 ندارم خداحافظ  لیم ـ

 انیمنافعش در م یحرفش هست بخصوص اگر پا یدونستم بابا پا یزدم .خوب م رونیجواب نموندم از خونه ب منتظر

 کنه  یکش م شیمنو پ نجوریبره که ا یم یادیداره ونفع ز یمهدو یبا آقا دیشراکت جد هیباشه ، حتما 
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بود  کیکردم چند بار نزد یم یرانندگ یبردم وبه سمت دانشگاه حرکت کردم .با کالفگ رونیب نگیاز پارک نویماش

لنا رو ا یو کج پارک کردم ، رفتم کالس صدا نیماش دمیاصال حال نداشتم .به دانشگاه که رس  ییجلو نیبزنم به ماش

  دمیاز پشت سرم شن

 با توام ها ؟ کاین کا؟یدختر صبر کن ن یه ـ

 قلبش گذاشت  یزدم دستش و رو ینفس نفس م ستادمیا

 . دمیاز نفس افتادم مُردم از بس دنبالت دو یوا ـ

 طرفش برگشتم  به

 ؟ یزن یمدام صدا م یکن یبرام اسم انتخاب م یها چته دار ـ

 کنم ودنبالتم حواست کجاس ؟ یبابا از دم دانشگاه دارم صدات م ـ

 باال انداختم وبه راه افتادم  یا شونه

 شدم رفت . چارهیب یعنی ستمیبابا امروز رو فرم ن یچیه ـ

  مینگرانشو بهم دوخت شونه به شونه ام به طرف کالس رفت نگاه

  یکرد یم شیآرا یسر کالس خب کم یچرا مثل روح آمد نمتی؟ بب ییگرفته ا نقدریچرا ا کایشد ن یچ ـ

  میهردو سالم داد دیاز روبرو به ما رس یمیجواب بدم استاد عظ نکهیسرمو تکون دادم قبل از ا فقط

 سالم استاد  ـ

 جواب داد. یشگیبا اخم هم استاد

 کالس  دییسالم بفرما ـ

وسط کالس  یصندل بای.تقر میبه همه سالم داد می.وارد کالس شد رمیاصال حال نداشتم حال استاد و بگ اونروز

 یاستاد به خودم آمدم .جزوه رو پر کرده بودم ول ددیکردم باخسته نباش یم رینشستم .تا آخر کالس تو هپروت س

 سر کالس بود جلو آمد . امیطونیش هی. محمد که هم پا دمیاز درس نفهم یزیچ
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 ؟ یبانو چرا پکر کیسالم عل ـ

 گذاشتم جواب دادم  فمیداخل ک لمویکه وسا نطوریمه

 محمد امروز سگم حواست باشه  ـ

 باال برد . میبه حالت تسل دستاشو

 کایخشم ن یوا یآره معلومه ..وا ـ

 سزشو کج کرد  زویتر شد وچشمهاشو ر یجد بعدش

 االن  یریپاچه بگ یخوا یچته م هیچ ـ

سر شونه ام انداختم .به طرف در کالس رفتم النا هم دنبالم  فموی، واقعا حس کل کل نداشتم ک دندیهمه خند قهقه

 جلوم  دیچی.پ دی.محمد که حالمو د

 کرده ؟  تتیاذ یکس نمیچته ؟ بگو بب کاین ـ

 جمع کردم.وسرمو لبمو

 

 کرد  هیدم رو به بق ینم یجواب دید یتکون دادم .وقت نیطرف به

 .  دیز پکره راحتش بزارامرو سیبچه ها رئ ـ

 از وسط کالس باخنده گفت: آرش

 رو مخش نبود  کایبود .چون ن شیروز زندگ نیمعلومه حال نداره و پکره ، امروز استاد بهتر  ـ

 یرو . دیبار ینم نم بارون م اطیزدم . رفتم ح رونیلبخند اکتفا کردم از کالس ب هیخنده و من فقط به  ریهمه زدن ز ـ

 . ستادیبارون نشستم النا نگران کنارم ا رینم دار ز مکتین

 بگو خب! دیجونم به لب رس یشیم ضیتورو خدا بگو پاشو دختر مر کایچته ن ـ
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 مقدمه گفتم: بدون

 کنم  یفقط دارم به الجبار ازدواج م یچیه ـ

 گشاد شده به من نگاه کرد . یباز موند وبا چشمها دهانش

  یدار یآزاد یلیکردم خ یفکر م یتو تک فرزند کاین شهیمگه م ـ

 سرمو تکون داد . 

  ستیباشه بابا به حرف من ن انیتجارت م یپا یوقت یبله ول یآزاد ـ

 چند سالشه اصن چکاره اس ؟ هیپسره ک یچکار کن یخوا یخب حاال م ـ

ر بهش فک یوقت یدون ی! نم گهی، حتما مثل عمو تاجره د هیشغلش چ ای هیدونم چه شکل ینم ینپرس ، حت یچیه ـ

 یپسر الغر مُردن هیشد . یدعوا مون م شهیبودم وهم زاریازش ب یکشه راستش از همون بچگ یکنم مغزم سوت م یم

 زدهاسروشن چشماش مثل گربه روشن بود . اصال مثل اون مورچه  یبا موها

 خنده  ریرد ز النا

نم دار پاشو االن دم  مکیرو ن ی، نشست میبر ایبباشه ، سرمه  یراه دیبابا شا یکش یاز االن خودتو م یدختر دار ـ

  زنهیم خیودسگاهت 

 ادامه داد.  میحرفش خنده ام گرفت . بلند شدم و به راه افتاد از

 شد . یراض دیبار با بابات صحبت کن شا هیحاال  ـ

  میرفت نیهم به سمت ماش همراه

 مطمعنم  شهینم یراض ـ

نداشتم .  لیصبحانه که نخوردم ، نهار هم  م میسکوت النا رو رسوندم دم خونه اشون و خودمم به خونه برگشت در

 مدیبادمجان سرخ کرده مستم کرد .چشمهامو بستم وبورو به مشام کش یخونه درو که باز کردم . بو دمیرس یوقت

تفاوت نشون بدم .  وارد خونه  یخودمو ب دمکر یپنهان کردم، سع میشگیهم طنتیو پشت نقاب ش هامیتمام ناراحت

 شدم .
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 سالااام بر اهل منزل  ـ

 مبل سر راهم پرت کردم ، رفتم آشپز خونه  نیاول یرو فمویجواب دادند. ک ییوبابا هر دو با خوش رو مامان

 بادمجون سرخ شده  یبرا رمیم یمن م یوا یراه انداخت ییسالم خاله چه بو ـ

 ادمجانها بود .مشغول سرخ کردن ب خاله

  ارمیتا برات ب نیبش ایسالم گل دختر ب ـ

با  ریدل س هیگذاشتم ونشستم ، یصندل یپشت یودستهامو شستم مقنعه امو از سرم کندم ورو نگیسمت س رفتم

 دمجان خوردم .

 . دیچسب یلیخ یخاله دستت مرس یآخ ـ

  مینوش جونت عز ـ

 یو یمبل لم دادم و ت یشب رو هیراخت شد . المیخ ینشد .کم یاز خواستگار یروز از اون روز گذشت وحرف چند

 زنه  یحرف م یتلفن ی، متوجه شدم بابا باکس دمید یم

 کنم ؟ دایخوب و مطمعن از کجا پ یبابا حاال منش یا ـ

 رفته بود .اذامه داد. یکردم انگار منش زیو ت گوشهام

 . دیسر کارتون باش دیشما با یتا آمد منش یول شهیم یچ مینیتا بب دیبزن یباشه فردا چند تا آگه ـ

وارد شدم . کنارش نشستمو دستمو دور  یزدم .به فکر النا افتادم .نشستم سر جام از در چرب زبان یکج لبخند

 دادو خوش پوش بود . یعطر م یبو شهیم، هم دیگردنش انداختم و گونه اشو بوس

 ؟ یشد یجونم چرا عصبان ییبابا ـ

 . دینداخت وگونه امو بوسدور کمرم ا دستاشو

 کنم . دایپ یآدم مطمعن دی.با ادینم گهید گهیکنه م یشرکت داره ازدواج م یبابا منش یچیه ـ

  دمشیبوس بازم
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 سراغ دارم . سانسیل ریز ونیاوکاز اریقد بلند ، بس بایآدم مطمعن، ز هینداره من  ینگران نکهیا ییبابا ـ

 که مشغول پوست کندن  پرتقال بود گفت: مامان

 ؟ یکن یم فیتعر نقدریا یریبراش زنگ بگ یخوا یوا بچه مگه م ـ

  دمیماما نو بوس یبابا جدا شدم رفتم گونه ا از

 شد  شیمامان گلم حسود یآخ ـ

 کرد .  یاخم مامان

 ساده ؟ نه جونم من بابا تو سفت بستم  یمنش هیبه  یبه چ ـ

 اشو جمع کرد .  به زور خنده بابا

 ! می؟ بست ونمیاِ خانم مگه من ح ـ

 

 شد .  یخنده، بابا جد ریز میباباهمه زد همه

 ؟ هیک ونتیاوکاز نیا نمیحاال بگو بب طونیش ـ

  دمیجام بلند شدم ودستهامو به هم کوب از

 دوستم النا  نیبهتر ـ

 ابروهاش و باال داد.  بابا

 النااا؟! ـ

 تکون دادم  سرمو

 کار مناسبه  هیوقت دنبال  یلیبله راستش خ ـ

 از پرتقالو خورد  یقاچ مامان
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 خواد کار کنه ؟ یحاال واقعا م ـ

 

ه تا کمتر ب اریخواد خرج دانشگاه هشو در ب یده االن هم م یبله راستش بابا ش باز نشسته شده و خرج چند نفرو م ـ

 . ادیباباش فشار ب

 به فکر فرو رفت  یکم بابا

دانشگاهشو بدونم .تا  یبرنامه  دیشرکت البته قبلش با ادیمثل تو دوسش دارم .از فردا بگو ب هیختر خوبآره د ـ

 کنم . میکارشو تنظ

  دمیبوس دشویسف یلپها یخوشحال با

 بهش خبر بدم .  رمیم شهیخوشحال م یلیبابا جون اگه بفهمه خ ـ

د النارو گرفتم بعد از چن یتخت بود .برداشتم وشماره  یکه رو مویباالرفتم . وارد اتاقم شدم .گوش چیمار پ یپله ها از

 بوق جواب داد. 

 هان بنال  ـ

  یبا یخبر خوب بهته بدم که نخواست هیخواستم  یعشقم ، م کایهان و زهر مار بگو جانم ن  ـ

 بلند شد  غشیج یصدا

 وقتا گذاشتند  نجوریا یخبرت و بگو غلط کردن و برا نمیالو الووو بصبر ب ـ

 .  دمیزدم و خند یبشکن

 کردم .  دایباشه برات کار پ ـ

 گوشم گذاشتم . یصورتم گرفتم ودوباره رو یرو با فاصله روبرو یزد که گوش یبلند غیج چنان

  یجونم عاشقتم قنار یکین یوااا ـ

 ها  یکنترل ندار ونهیها چته کَر شدم د ـ
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 برم ؟ دیهست و کجا با یکار بودم .حاال چه کار الیچقدر دن یدون یخدت م  نگایخب ذوقمرگ ـ

 بنده  یمخصوص بابا یمنش یسیشرکت آذرخش م دیبر یم فیدونم حاال تشر یآ ره م ـ

 زد که چشمهامو به هم فشردم . غیج دوباره

 ؟  یگیجون من راست م یییخدااا وا یوااا ـ

  ستیآره هرچند که جونت برام مهم ن ـ

 برم ؟ یچکار کنم ک دیازت ممنونم حاال با ینک یوا ـ

 بهش که باهات هماهنگ کنه  یدانشگاهو بد یکالسها یسراغت ف فقط بابا گفته برنامه  امیصبح خودم م فردا

  هیکیما که کالسهامو  گهیزرد من خودت بده د یقتار یعشق من ا یا ـ

 ؟ یریبم یبر یندار یباشه باشه لوس نگن خودتو فعال کار ـ

 

  ریبا سپاس فراوان برو بم زمینه عز ـ

اره تخت و دوب یو پرت کردم رو ی. گوش میباش یباهم جد ستمیتون یوقطع کردم . کال نم یگوش یشوخ یاز کل بعد

 . دمیخاله رو شن یصدا نییپا دمیالبته از پله ها سور خوردم تا رس نییرفتم پا

  یشیکارو آخرش کله پا م نیدختر نکن ا ـ

  دمیساشو بو گونه

  شهینم میزینگران نباش عشقم چ  ـ

برداشتم  یاریزدند . خ یبهم چشمک م ییظرف شو یشسته شده داخل سبد رو یارهایرفتم آشپز خونه خ دنبالش

  دمیبابا رو به سالن چرخ یو بدون نمک گاز زدم . با صدا

 کارت دارم  ایجان ؟ بابا ب کاین ـ
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 بله بابا جون چشم آمدم .  ـ

 یقبل از نشستن باق وستمیو نمک زده و گاز زدم . به بابا و مامان پ اریخ یمانده  یبرداشتم باق زیم یدانو از رو نمک

از مبلها نشستم . پاهامو جمع  یکی یخورد . رو ارویو خ دیبه روم پاش یمهربان یچپوندم دهن بابا  خنده  ارویخ

مسخره نگه  یخواستگار انیاز جر یزیدلم آرزو کردم چ کردم و کوسن و بغل گرفتم منتظر شدم حرفش و بزنه ته

 خورد .  ارشویخ

 یهر چ یبا کار آشنا بش کیو از نزد یایب یشرکت بهتره خودتم گاه ادیداره م تیمیدخترم حاال که دوست صم ـ

 مهم یودر جلسه ها ایچند ساعت ب یبه بعد هفته ا نیاز ا یریبگ ادیکارو  دی، با ینباشه تو وارث من و اون شرکت

  یآشنا بش میدار یکار یکه باهاشون رابطه  یخوام با شرکا و کسان یشرکت کن م

شدم .بدم  رهیخ یو رنگ زیر یها یبزرگ روبروم که پر بود از ماه میاونور کردم وبه آکوار نورویلبو لوچه امو ا یکم

 داشته باشم  یدیجد یآمد تجربه  ینم

 یبه من نباشه آخه من و چه به اداره  ازیو ن دیصد ساله بش شاهللیا ارمیکارها در نم نیبابا جون من که سر از ا ـ

  ؟یبزرگ نیشرکت به ا

  یریکارو باد بگ دیبا یدونم دختر سخته برات ول یم ـ

 به طرف شونه هام خم کردم  سرمو

 .  امیباشه بابا م ـ

که خوشحاله از  یکردم . مشخص بود تنها کس یچند روز در جلسات مهم شرکت م یگذشت و من هفته ا دوهفته

بود که  گهیدونفر د یکه چهل درصد سهام شرکت و داشت بابا شصت درصد و ده درصد هم برا هیحضورم عمو مهدو

کارش بر  یخوب از عهد یلی.النا هم خ رمیبگ ادیکردم که کارها رو خوب  مویدادند .تمام سع ینشون نم یراض یلیخ

منم  یاز کارش ، امتحانات ترم شروع وشب نخواب یبود .وبابا راض یزبان خارجه اش عال نکهیآمد بخصوص ا یم

 یگاه یزی. تنهاچ رمیکالس قرار بگ ونیخواست مورد تمسخره آقا یخوندم دلم نم یدرس م  تیشد .با جد شتریب

چطور  دینفهم ی، ول ازدواج نیصورت گرفتن ا یبابا بود ، برا تیآذر جون وجد یکرد خواستگار یحواسم و پرت م

 یاه اه اه ..بازم ب شهیزدر م یمورچه  ایزن زنبور  یبودم . آخه ک یازش زده نشد . در هر صورت من راض یحرف گهید

دوش آب گرم  هیخودمو پرت کردم داخل حمام وبا یروز صبح بعداز شب نخواب هیکرد .  یزروع به خوندن م الیخ

 رونمویب یبستم لباسها پسیسرم با ل یخشک کردن موهام با سشوار باال مهیرو از تنم بدر کردم . بعداز ن یخستگ
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.داخل آشپز خونه که همه  دمیکش یسرک نییچنگ زدم واز پله ها سُر خوردم تا پا میصندل یاز رو فمویک میپوش

 مشغول خوردن صبحانه بودند 

  ریبخـــ باتونیصبح ز یسالاام به همگ ـ

  دیکنارشو عقب کش یصندل بابا

  یسالم گل دختر خسته نباش ـ

 کنارش نشستم

 

 و جلوم گذاشت  ییفنجان چا مامان

 ؟ یداربودیتا صبح ب شبیمامان د یسالم ناز دونه  ـ

  نهیدرسم سنگ یلیخ یبله مامان ـ

 آورد و داخل بشقاب جلوم گذاشت  رونینان توست واز تستر ب خاله

 گلکم  یمن . انشاهلل موفق بس یشونیماه پ ریصبحت بخ ـ

 یم فیو برام شبها تعر یشونیماه پ یقصه  یزد .وقت یصدا م یشونیمن و ماه پ یخاله زدم . از بچک یبه و یلبخند

 و ییخرما یموها نیبا ا یباتریز یشونیگفت : تواز ماه پ یباشم . که خاله م یشونیماه پ یخواست جا یکرد دلم م

 . دیسر کش شویمن بود .بابا چا یبرداشت خاله از چهره  نیمن ...البته ا یچششم عسل کیکوچ ینیلبو ب

 ه؟یدخترم امروز بعد از امتحان برنامه ات چ ـ

 خامه عسلمو قورت دادم  ی لقمه

 خواب ... ریدل س هیبعدشم خونه و  میزن یبا دوستان در سطح شهر م یگشت هیواال بعد امتحان  ـ

 ؟ تونیتو دوست گرام انیپس شرکت نم ـ

 شرکتت کشش ندارم . یبودم برا داریتا صبح ب شبیبابا جون د گهینه د ـ
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 روبه بابا کرد .  دمینگران مامان ود نگاه

 جون نداره  یطفل یازش کار بکش یه ستیکه ن نیبابا بچه مو ول کن ماش ـ

 دست مامان گذاشت  یعاشقانه مامان و نگاه کرد و دستش ورو شهیمثل هم بابا

و چند  نیمنه و صاحب زحمات چند نیندارم .پس جانش ییا گهیشما کس د یدونه  ناز نیخانومم من که بجز ا ـ

 ساله ام 

 اپن گذاشته بودم برداشتم سر شونه ام انداختم . یکه رو فمویجام بلند شدم ک از

ندارم .ازپشت سر مامان و بغل و گونه اشو  یخانوادگ یجلسه  یبرم وقت برا گهیمحترم خونه من د یخب اهال ـ

 .  دمیبوس

 قربون مامان مهربونم برم نگران من نباش ـ

 .  دیهم منو بوس مامان

 باش  تیبرو دخترم مراقب رانندگ ـ

 ونیکل کل کردن با آقا یزدم سر راه النارو هم سوار کردم . بعد از کل رونی. وبانام خدا از خونه ب دمیهم بوس بابارو

 هیمنزل و  یبه سو شیکردم و پ ادهیالنارو دم شرکت پ میزد ابونهایخ یتو یچرخ یامتحان عال هیکالس و دادن 

 یبعد رفتم اتاقم لباسهامو با تاپ شلوارک سورمه ا مخونه نهارمو خورد دمیرس ی...وقت یو خرس یخواب حساب

امتحانم شروع  نی. خودمو شوت کردم روتخت ...بالخره اخر1.2.3اسپرتم عوض کردم .دستامو روبه تخت دراز کردم ..

کردم .کاوه  یپشتم سوراخ شد .به پشت سرم نگاه کوتاه یسوال طرح کردنت ..آ نیتو روحت استاد با ا یشد ...ا

 کرد تو پشتم آروم گفتم : ینشسته بود ومدام خودکارشو م مپشت سر

 چه مرگته؟ یپشتمو سوراخ کرد ییآ ـ

 جلو تر آروم گفت: دیسرشو کش 

 به دادم برس  ستمیبلد ن یچیه کاین ـ

  یباشه کاغذ عوض ـ



 یابیعقد غ

 
31 

 

 مراقب بلند شد .  یصدا

 ها ! دید یامتحان م یچه خبرتونه دار ـ

ورقه هامونو باهم  عیسر یلیرفت خ یچشمهامو به اطراف چرخوندم مراقب پشت به ما روبه اول سالن م میشد ساکت

ورقه صورت گرفت . خالصه  ضیتعوبراش جواب دادم و در فرصت مناسب بازم  ی.تند تند در حد قبول میعوض کرد

 .احمد پسر شرو شور کالس دستاشو بد باال  میتقلب امتحان داد یباکل

 .  امیوب میبد یسالم هیپاتوق  میبر میامتحانات راحت شد نیحاال که از دست ا ونیتوجه توجه خانم ها آقا ـ

 باال انداخت  ییشونه ا النا

 تونم  یبرم شرکت نم دیمن که با ـ

 روبهش گفت: یعل

 شرکت رفتنات  نیبابا توام با ا یا ـ

 برم سر کارم ... دیخب چکار کنم حتما با ـ

 داد.  لمیتحو یشد ولبخند ژوکن کیچند قدم به من نزد یعل

 جونم  یکین ـ

 از هدقه در آمده نگاش کردم  یباچشمها

 ودرد اسممو درست صدا بزن نفله یکیو مرض ..ن یکین ـ

 بازم لوس تر شد .  خنده ریهمه زدند ز 

  گهید ریالنارو بگ یخانم ، خوبه ؟ امروز و از بابات اجازه  کایبااااشه ن ـ

 کنم . یچشممو بستم مثال دارم فکر م هیلبمو گاز و  یدونستم به هم عالقه دارند .گوشه  یم

 .  رمیگ یباشه حاال با بابا تماس م ـ
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بچه ها دورم جمع و ساکت شده بودند .بعداز چند  یبابا رو گرفتم همه  یوشماره  دمیکش رونیب فمیاز ته ک مویگوش

 بوق جواب داد. 

 بله ؟ ـ

 میخوب و نازن یسالم بابا ـ

 

 بابا امتحان چطور بود .  یسالم نازدونه  ـ

  ییبود بابا یعال ـ

 ؟ یخوا یم یچ نمیخب بگوبب ـ

  رمیبگ تونویمنش یزنگ زدم مرخص رونیب میبر میخوا یو بعد از امتحانات م هیامروز روز آخر ییراستش بابا ـ

 .  دمیبابا رو شن یخنده  یصدا

 باهات دارم  یخونه کار مهم یایفقط شب زود ب دیباشه گل دختر خوش باش ـ

 نشست  میشونیبه پ یاخم

 بابا ؟ یچه کار ـ

 برو خوش بگذرون  میکن یصحبت م یحضور یآمد یوقت شهینم یتلفن ـ

 خدا حافظ  یباشه بابا مرس ـ

  دیقبل از همه پرس یخودمو ناراحت نشون دادم .بچه ها منتظر منو محاصره کرده بودند .عل یو قطع کردم . کم تماس

 شد ؟ یچ ـ

 گفتم: زونیآو ی افهیهامو باال انداختم وباق شونه

 شرکت ادیزود ب دیوبا میدار یمهم یاجازه نداد گفت جلسه  ـ
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 دوخت  یبه عل نشویبود . النا نگاه غمگ یدنیالنا دو  یعل ی افهیق

 باشه بچه ها پس من برم خوش بگذره  ـ

 نیب بشند میقرار شد بچه ها تقس میدانشگاه رفت رونیدنبالش تا ب زونیکرد وراه افتاد . همه آو یبچه ها خداحافظ از

 با تو  ای. خب ک ستادیدارند . کاوه روبروم ا نیکه ماش یکسان

 کردم .  یالنا و عل زونیآو یبه چهره  نگاهمو

 شرکت  میوالنا  و عسل با من  سر راه النارو هم برسون یخب عل ـ

و وبه النا  دیروبه عقب چرخ یجلو و النا و عسل هم پشت نشستند . عل ی. عل میو حرکت کرد میشد میتقس همه

 گفت:

 . میحالش و ببر ییبرمت پاتوق دوتا یروز م هیغصه نخور خودم  ـ

 زد . یبه عل ییلخند دندون نما النا

 شما خوش باش  ییپسر دا ستمینه ناراحت ن ـ

 گفت : عسل

  مینوعش داشت نیاز ا ییپسر دا هیشانس بده کاش مام  خدا

 پس سرش  النازد

 . کورشه چشم حسود .  اسودیحسود هر گز ن ـ

 دی. رس بود شتریما ب هیداشت سنش از بق ییمشک یکردم .کاوه سانتافه  شتریآهنگ وبلند تر و سرعتم مو ب یصدا

زدند . منم که عاشق کل کل پامو رو گاز گذاشتم ..مو جلو زدم  یم غیج رونویبودند ب دهیسر کش شهیاز ش هیکنارم بق

 و خوشحال بودم النا بلند داد زد . ندانکرد . همه خ شتریاونم که دوست داشت جلو بزنه سرعتشو ب

 ؟ یر یکجا م ستیشرکت ن ریکه مس نجایا کاین یوا ـ

 نگاهش کردم  نهیآ از
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 پاتوق  میر یم میدونم عشقم دار یم ـ

  دیکش یغیدوباره ج ـ

 شرکت ... ی..قرار شد اول منو برسون ونهیکنه د یبابات اخراجم م یوا یا ـ

 و دنده رو عوض کردم  میخند بلند

 دونم اجازتو از بابا گرفتم  یم ـ

 .  دیکه انگار برق از سرش پر یعل

 اجازه نداده  یتو ! توکه گفت ـ

 که حواسم بود کاوه ازم جلو نزنه جواب دادم . نطوریهم

 کردم گل پسر  یشوخ ـ

 محکم زد تو سرم  هوی.. میخند قهقه

 مسخره ؟ میهمه وقت سر کار بود نیا

 بهش کردم . یکوتاه نگاه

 کنم هاااا .... یم یعمو دارم رانندگ یهو ـ

 گون گرفت  شیناز پشت بازومو  النا

 غلطا نکنه  نیاز ا گهیبزنش تا د یچقدر ناراحت شدم ؟ حقته ...عل یدون یم یبخند خیمرض رو  یا ـ

 هم گفت: عسل

 زدند . یدوتا مرغ عشق عاشق .؟از غصه داشتند پر پر م نیبه دل ا یرحم نکرد کایکه ن واقعا

داشت پسر خوش  ینبود ومن بدتر دست فرمان خوب ایکرد. کاوه کوتاه ب یرو هوا پرواز م نی.ماش دمیباهم خند همه

 .عشقش میکالس قبولش داشت یبچه ها ینازک . همه  ینیو لب و ب یبود . چشم ابرو مشک ییا افهیپوش و خوش ق
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از بچه آرزو داشتند سرشونو رو اون بازوها  یکه بعض یخودش جور یدرست کرده بود برا یبود و بند خوب یبدنساز

 رشتیرو ب یبرم ، آزاد یتعهد کس ریخواست ز یمن دلم نم ی. ول ستین لیم یبود نسبت به من ببزارند . واضح 

 میدش ادهیپارک کرده و پ نوی. ماش میدی...خالصله به پاتوق رس چوندمشیپ یم شهیهم نیهم یدادم . برا یم حیترج

 شد .  کیبهم نزد یکش دخترکاوه با لبخند 

 بال  یدار یخوب دست فرمون ـ

 کردم شیچاشن یزدمو ناز یلبخند

 

  یرون یممنونم توام خوب م ـ

 . دیبه النا افتاد و باتعجب پرس چشمش

 اِ ...النا مگه قرار نبود بره شرکت ؟! ـ

  دمیخند

  رمیحالشونو بگ یکردم کم ینه بابا شوخ ـ

  دیخند

  یکش یپسر مردموم یگ ینم طونیش یا ـ

 سمت بچه ها گفتم  میرفت

 .  نندیب یمدام همو م نییدختر عمه و پسر دا نای؟ نگران نباش بابا ا یعلــ یک ـ

 زد  یخند پوز

 فهمه  ینم نارویدل عاشق باشه ا یوقت یآره ول ـ

 چپ زدم .  یعل یعنیمعروف ،  یخودمو به کوچه  نیهم یخواتد بحث وعوض کنه برا یدونستم م یم

 دم .بابا مو بهش ب غامیرفته پ ادمیالنا  شیمن برم پ ـ
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رو  یخواست کس یشده ، دلم نم رهیخ یبه کاوه کردم که به فکر فرو رفته و به گوشه ا یشدم ونگاه کیبه النا نزد 

لند محسن ب یطرفه است .صدا کیباشه حتما  نمونیب یزینسبت به گاوه نداشتم، اگر چ یمن نظر یناراحت کنم .ول

 شد . دستهاشو باال برده و گفت:

  میدار کالس هست هیپس مهون دوتا بچه ما مینینب گرویهم د دیشا ندهیتوجه ...توجه خب امروز آخر بود و تا ترم آ ـ

 و گفت: دیزد .اونم خند یتو چشمهاش موج م ینگاه منو کاوه به هم گره خورد . برق خاص دمیخند

  دیسفارش بد دیدوست دار یبه چشم هرچ ـ

 گفتم: ارمیکم ن نکهیا یبرا

. سفارش ها داده و بچه ها مشغول خوردن شام شدند و قبل از کاوه  دیسفارش بد یدوست دار یهستم هرچ ممن

  دیبه من رس عیپرداخت پول آرام سر یبلند شدم و رفتم برا

 کنم  یمن حساب م کایصبر کن ن ـ

 حسابدار گذاشتم  زیم یزدم وپولو و ورو یلبخند

 من حساب کردم گهینه د ـ

 دستم گذاشت هول کرده بودم و سرمو تند سمتش چرخوندم  یبود که دستشو رو زیم یپولها ر یرو دستم

 کااا؟ین ـ

 یآروم یزد . باصدا یقلبم تند تند م دمیدستش کش ریشده؟آروم دستمو از ز یجور هیامروز  نیخدا چرا ا یوا

 گفتم:

 باشه نصف نصف  یحساب کن یکنم ، اگر دوست دار یکاوه خواهش م ـ

 زد  یندلبخ

  میکن یم میباشه پس تقس ـ
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کردم . النا کنارم نشست و به  ینگاه کاوه رو حس م ینی. تمام مدت سنگ میکدوم دونگ خودمونو حساب کرد هر

 دادو  هیقرمز رنگ تک یپشت

 لحظه چشم ازت برنداشته نفله هیتونخته  یلیامروز کاوه خ کاین ـ

 گفتم : یآروم یتکون دادم و باصدا سرمو

  دمینفله عمته ..بعدشم خودم فهم ـ

 دل باختت شده  یدر موردش فکر کن معلومه حساب کاین هیپسر خوب ـ

 به النا کردم  ینگاه

 ره  یتو کتم نم یکال عشق وعاشق ستمیکارها ن نیاهل ا یشناس یالنا تو که منو م ـ

 و کاوه انداخت  یبه عل ینگاه

  یمن از تو بخوام به حرفهاش گوش بد و خواسته هیجد مشیگفته : تصم یآخه به عل ـ

به  موفیک یشده بودند .دسته  رهیو بعد کاوه انداختم که با فاصله به ما خ یبه النا ، عل یکردم باتعجب نگاه یاخم

 شدم  رهیپامون خ ریگرفتم و به فرش فرمز ز یباز

 نیتونم به ا یبمونه ..من...من...نم یودوست دانشگاه باق یهم کالس هیبهش بگو بهتر  یالنا حاال که ت واسطه ا ـ

 نظر بدم  یدر مورد کس یزود

 . دیآمد کنارم نشست و کفشهاشو پوش ی..النا تند دمیتخت نشستم کفشهامو پوش یشدم  لبه  بلند

 یمردمو م یدل جوان دومتر یگور به گور بش یاله یخاک ریز ی قهیفکر کن گناه داره عت یکم یباشه باشه ول ـ

  یشکن

 شدم زدم پس سرش   بلند

 نفله جمع کن جوجه  نکاریبه ا یرابط بودنت تورو چ نیمرض باا یا ـ

 شامشونو خورده بودند چرخوندم . بایبچه ها که تقر نیسرشو ماساژ داد نگاهموب یکم
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ر داره ، ه هیدونم چ یخوش گذشت بابام دستور فرمودند زود برم خونه کار مهم که نم یلیخب بچه ها به من که خ ـ

 اگرم نه من برم . ادیخواد با من برگرده ب یکس م

 النا کردم  روبه

 ؟ یایتو نم ـ

 اشاره کرد .  یزد و به عل یکجک لبخند

 رم خونه  ینه من با عشقم م ـ

 عشقم و مرض اه  اه  حالمو بد کرد .  شششیییا ـ

 دستهامو باال بردم  هیبق روبه

 ؟ پس من رفتم شب خوش  ستینبود ن ـ

 ب.د که کاوه صدا زد . رونیپا ب هیپا داخل  هیو باز کردم  نیدرماش نمیاز همه رفتم سمت ماش یخدا حافظ با

 صبر کن  قهیدق هی کای..ن کاین ـ

  ستادیکنارم ا ستادمیحالت ا همون

 ؟ دیدار یبله کار ـ

 

 انداخت  نییپا سرشو

 ؟ میحرف بزن شهیراستش ...راستش ...م ـ

 شدم . ادهینکرده باشم پ یاخترام یب نکهیا یدونستم در چه مورد قراره حرف بزنه برا یم

 دم  یگوش م دیباشه بگ ـ

 شد .  رهیچشمهام خ به
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 یکم شهی، م یفکر وذهنم تو شد یدونم چطور بگم که همه  ی، نم یراستش از روز اول توجه من و جلب کرد کاین ـ

 هیازدواج نه  یبرا هیباور کن من ...من ..قصدم  جد یول یکار ندار نیبه ا یلیگفته م ی؟ عل یبعد جواب بد یفکر کن

 ساده  یدوست

پرت و لباس اس یآب نیگرفتم باشلوارج کشیاسپرت ش یچشم از کفشها یبود .به آرام نییزد سرم پا یحرف م یوقت

 گفتم: یآرم یمن چمه ؟با صدا یول لرزوندیو م یپوش ، دل هر دختر کیکمرنگ ...چقدر ش یآب

فعال خودمو  خوامینم یعنیتونم ،  یمن نم ی...ول یندار یرایا چیوه یخب و محترم یآقا هیپسر ..نه  هیکاوه ؟ تو  ـ

 کنم .پس منو ببخش  دوارتیام یخوام با قول الک یندارم ونم یادب یقصد ب یبکنم از طرف یمسائل نیچن ریدرگ

منزل و کاوه همچنان  یبه سو شیدنده عقب گرفتم و دور زدم و پشدم درو بستم  نیحرف سوار ماش نیگفتن ا با

دارم ؟ از فکر  یتوجه منو جلب نکرده ؟نکنه مشکل جنس یپسر چیدونم چرا تا حاال ه یبود . نم رهیخ نیمات به زم

کم نداشت .خوش  یزیکنم .تا خونه به کاوه فکر کردم واقعا چ یم ییخاک برسرم چه فکرها ی..وا دمیخودم خند

 ندارم ؟ یلیمن چرا بهش م یهم خوب بود .ول یخوش برخودرد از نظر مال افهیق

و  غیخواستم طبق معمول بترکونم با ج یپارک کردم از پله ها باال رفتم م نگیداخل پارک نویماش دمیخونه رس به

 و آذر جون... یهوار که دوجفت کفش دم در توجهمو جلب کرد .بله عمو مهدو

  دمیگذاشتم که صداشونو شن یصدا وارد شدم .کفشمو داخل جاکفش یب

رو کنند بهمون نا ی.جرات نم ادیرغبا حساب کار دستشون م میبش لیبگم حق باشماست اگر باهم فام ی:ـ واال چبابا

 بزنند .

 کردم . یترو اخم زیگوشمو ت یکم

 کن؟ ی: ـ خب برادر من چرا دست دست میمهدو عمو

 عروسم بشه  کایحرفها  و سود شرکت من آرزومه ن نی گذشته از اجون : ـ واال آذر

 کنه  یمقاومت هم م یما گوش نداده حت یبه حرفها یحت ستین یراض کاین ی: ـ ولمامان

زنه دستو پام شل شد ...من  یم رونیب نهیدادم .حس کردم قلبم داره ازس هیتک واریقلبم گذاشتم به د یرو دستمو

 دوزند ! یبرند و م یخودشون م یشدند .چه برا الیخ یاحمق وباش فکر کردم ب
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کنند .آخه تو کجا اون زنبور زد کجا ؟  لتیخودشونو تحم یباش برو نگذار خواسته ها یقو کایدادم : ن یدلدار خودمو

 نفسمو فوت کردم به خودم مسلط شده و وارده سالن شدم 

  یبرهمگ سالم ـ

 کردم .روبه جمع گفتم: یجون روبوس نیجواب دادند با آذ یو خوش رو باخنده

 بااجازتون من برم لباسهامو عوض کنم . ـ

 جون دستمو فشار داد وگفت: نیآذ 

  دمتیوقته ند یلیکه خ ایبرو دخترم زود ب ـ

 دادم . از روبرو آمد سالم ییچا ینیکردم و ازش جدا شد. خاله باس ییزورک یخنده  ـ

  یمن خسته نباش یشونیسالم ماهپ ـ

دادم  نرویامو ب نهی..خاااک ..نفس حبس شده از س کایخاک برسر خنگت کنند ن یعنیحوصله باال رفتم . یپله ها ب از

زدم،  یسر به اون سر قدم  م نی. اتاقو از ا دیلرزیم نهیبودم قلبم تو س یونگران شیووارد اتاقم شدم ...پراز تشو

ه نه ! اگ یبگم سر درد دارم ...ول نکهیا ایبه خواب بزنم ،  دموکندم ، خب حاال چکار کنم ؟ بهتره خو یپوست لبمو م

ا و کنم ..از باب یموضوع روبرو بشم وبگم من ازدواج نم نیباا دیچکار کنم ؟با گروید یروزها ایامشب در برم فردا شب 

حاضر به  خرهشراکت مس هیکنند ..فقط به خاطر  یمن راحت بر خورد م ی هندیآ یبازندگ نقدریکه ا رمیمامان دلگ

بستم و به  یعوض کردم .موهام طبق معمول دم اسب یراحت یوشگلوار مشک شتریازدواج من شدند .لباسهامو بات

 زد وبه کنارش اشاره کرد .  یمامان لبخند وستمیجمع بزرگان پ

 . نیبش نجایا ایدخترم ب ـ

ون ج نیآذ یرفتم با صدا یدستم ور م یمامان نشستم هنوز عمو وبابا در حال صحبت بودند .منم که با ناخونها کنار

 سرمو بلند کردم 

. 

 امتحانات تمام شد ؟ زمیخب عز ـ
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 بله تمام شدند  ـ

  یو راحت شد یمدت درس ندار هیخوبه پس  ـ

 وقت دارم  دیبله تا ترم جد ـ

 گذاشت  زیم یرو رو ییچا یفنجان خال بابا

  میباهات صحبت کن یخب دخترم امشب قرار در مورد موضوع مهم ـ

 زدم  یجیبه گ خودمو

 بابا ؟ یچه موضوع مهم ـ

 دستمو گرفت وبالبخند گفت: مامان

 دختر من  یچه موضوع مهمتراز عروس ـ

 یآروم یخواند .باصدا ی؟چرا نظر من و نم ندینجوریا نایشدم به مامان ..وا چرا ا رهیاز هدقه در آمده خ ییباچشمها

 گفتم:

 خوام  یمن گفتم نم دینشد الیخیمامان هنوز ب ـ

 .  ادیب یک ریگ یخوب نیوا دخترم پسر به ا ـ

 . ستمیگم من شوهر بکن ن یبار گفتم بازم م هیمامان  ـ

 عمو گفت: میکرد یکه آروم پچ پچ م همنطور

مدت بهت  هی میگفت یامتحانات تمام بشه .اون شب که اعتراض کرد میوقته که منتظر یلیدخترم راستش خ ـ

 کنم  یم یخواستگار  امیپسرم ت یازتو برا  یورسم یجد یلی. حاال خ میفرصت بد

 شدم . عمو ادامه داد. رویبابا رو یخواستم بلند شم که با چشم قره  یگرفتنم کامال مشخص بود م گُر
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شما  یحاال که هر دو یدوست داشتم عروسم بش یکه بچه بود یبرکات داره ، از وقت ریبذامون خ امیازدواج تو و ت ـ

  نمتونیدوست دارم کنار هم بب دیبزرگ شد

 با ذوق گفت: آذرجون

 هر دوشون برم  اندقربونیبه هم م یلیخ کایو ن امیواقعا ت ـ

 جون کرد. نیرو به آذ دهیهم خند مامان

ده شاز نهیخونه نبود که بب کاین دمشیبعد چند سال د رانیکه آمده بود ا شیالبته من سال پ انیواقعا به هم م ـ

 دامادو

 صاف کرد . ییا نهیکردم بابا س ریعهد بوقا گ نیا نیبه دادم برسه ب میکیخدا  یا

 سر اصل مطلب  میخب بر ـ

بلند شدم به  اوردهیکردم .اصال نظر من براشون مهم نبود . آخرش طاقت ن یفلک زده هم فقط دهنشونو نگاه م من

 کردم . یتک تکشون نگاه تند

 

بحث بشم؟ پس بد  نیمن عروس ا ستیخواد ؟ مگه قرار ن ینظر منو نم ی؟ کس دیکن یم یچه با من شوخ یعنی ـ

 .ثواب داره هاااا. دینظر منم بخوا ستین

 گفت: یشونیبر پ یو اخم یجد ی افهیبا ق بابا

که بهتون لطمه  میکن ینم یپس کار میخوا یم امویتو وت یتا حرفمون تمام بشه با همه خوشبخت نیدختر بش ـ

 بخوره 

 لرزانمو مشت کردم  یدستها تیتکون دادم از شدت عصبان نیتند تند به طرف سرمو

  یزود نی، دوست ندارن ازدواج کنم اونم به ا ستمین یبابا من راض یول ـ

 بابا جواب داد.  یجون به جا آذر
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 خودتو آماده یتون یکشه پس توام م یمدت طول م هیهنوز فرانسه است تا برگرده  امیدخترم ت ـ

  یکن

 جواب دادم . ستادهیا همونطور

 بگم ؟  یبه چه زبان ادیبابا من اصال از پسر شما خوشم نم یا ـ

 دستمو گرفت و محکم سر جام نشوند  مامان

 کردم ؟  تتیترب نجوریمن ا تیترب یب یدختره  ـ

 واز جاش بلند شد .  یعصبان بابا

  یکن ینم یکه هست توام جز اطاعت کار نهیهم ـ

 هرچه باداباد .از جام بلند شدم . اوردمیطاقت ن گهید

 شما بشم . یخواه ادیز یازداوج کنم به خاطر شراکتتون اصال من چرا طعمه  ستمیمن حاضر ن ـ

بابا گذاشتم اشکم پرت شد  یلیس یطرف صورتم سوخت ..با بُهت دستمو  جا کیحرفم تمام نشده بود که  هنوز

ه خف یصدا دمیبه اتاقم رس یوقت دمیندونستم از خورد خوردتر شده بودم از پله ها با سرعت دو زی.موند و جا رونیب

 رفته بودم تا صداشونوگوشهامو گ یبودم . رو دهیرس تشدمو آزاد کردم . به تختم پناه برده وزار زدم انگار به بنبس

کردم به چهره غضبناکش نگاه  یساعت بعد بابا وبعد مامان گرام وارد اتاقم شدند بابا جلو تر آمد سع کینشنوم . 

 نکنم 

؟اون از  میهم کیچند ساله منو نادر باهم دوست .شر یدون یم یبود کرد ییزیچه آبرو ر نیسر ا رهیخ یدختره  ـ

 ؟ هاااان ؟ یرو زد یحرف نیچن یتجارته ؟به چه حق یبرا یگیم یستادیحاال تو صاف ا  برادر نداشته ام برام بهتره

 هق هق جواب دادم . با

 ؟ دیکن ی. چرا درک نم ادیخوام ازداوج کنم اصال از اون پسره بدم م یبابا  من نم یول ـ

 کنارم قرار گرفت: مامان
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بهشون بکنند ،  یخانواده فقط گوشه چشم نیمثل ا یکیکنند  یهزار بار دعا م یدلت بخواد مردم روز میلیخ ـ

  یکن یم یاونوقت تو ناز خرک

 ؟بعدشم ...من...دو... سش...ن..دااااارم  هیچه حرف نیوااا...مامان ا ـ

 انگش اشاره اشو تکون داد. بابا

 یلیج شما دتا خخوام نادر و خانواده اشو از دست بدم ازدوا یمن نم ادیدوست داشتن بعد از ازدواج به وجود م ـ

 ما مهمه  یبرا

 جسارت بلند شدم اشکهامو باپشت دست پس زدم .  با

 .یبخش یمنو به خاطر پول م دیبله مشخصه که دار ـ

 دیبابا مامان بابا رو عقب کش ینثارم شده طعم خونو مزمز کردم .بعداز چند ضربه  ییلیحرف بازم س نیگفتن ا با

 کرد.مامان بازوشو گرفت یم نییاش به شدت باال و پا نهیس یقفسه ...صورت بابا از خشم قرمز شده بود 

 هم خودتو  یبچه رو کشت نیهم ا زمیبسه عز ـ

 هیچ یدون یحرفش م نیا یدخترمو حراج کنم ؟ معن رتمیغ یب نقدریمن ا یعنیبه من  گهیم یچ ینیب یآخه م ـ

 آخه 

بشه ، باالتماس دستهامو به هم گره  ی...حق داشت عصبان یرتیمنم که غ یگفتم .بابا یچ دمیآخ آخ تازه فهم آخ

 تخت جمع کرده بودم گفتم: یکردم  همونطور که خودمو رو

 خوام  یپسرو نم نیمن ا دیتورو خدا منو مجبور نکن ـ

 باخم مجواب داد.  بابا

 یحت میشد مونیفعل ییچند سال گذشته ما باهم صاحب دارا نیا یتونم نادرو برنجون ط یکه هست نم نهیهم ـ

 که اون هست مال منه  ییخونه مال اونه  ونصف خونه ا نینصف ا

  دمیتراز قبل نال کالفه

 ؟ هیقاط تونیبابا چرا همه چ هیچه کار نیآخه ا ـ
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  شهیمحکم تر م مونیوبرادر یباازدواج شما دوتا دوست میحرفهارو ندار نیما با هم ا ـ

 خوام  یبابا من نم یول ـ

 برداشت سمتم که باز مامان مانعش شد .  زیده وخز ادیفر دوباره

  میقرار عقدوبزار میخوا یکه گفتم: پس زودتر آماده شو م هیحرف من همون ـ

 مامان کرد.  روبه

  میدخترتو آماده کن که آخر هفته قرار عقد دار ـ

 نارک کرد.  یپشت چشم مامان

 دختر خودته  کنهیم یکار خوب یخوبه حاال شد دختر من وقت ـ

 امو  که ختهیبه هم ر یبلند از اتاق خارج شد . مامان کنارم نشست وموها یبه مامان و من انداخته باقدمها ینگاه بابا

 از کش در آمده بود ومرتب و پشت گوشم انداخت 

ب . پسر خو میکرد یکارو نم نیا یش یکه خوشبخت نم میداشت یشک نیدل مامان به خدا اگر کوچکتر زیعز ـ

  یکرده ا لیوتحص پیخوش ت

 هق حرف مامان وقطع کردم . باهق

برام مهمه شما که هر  گشید زیچ چیبدونم نه شغلش نه شکلش نه ه ایبشنوم  یزیخوام درباره اش چ یمامان نم ـ

چنازه  اخوام بکپم بلکه صبح ب یم دیمنم هر چقدر جز ولز کنم انگار نه انگار ، حاال اگه بزار نیکار دلتون خواست کرد

 سردم دلتون خنک بشه  ی

 به صورتش زدو نگران نگام کرد. مامان

 خدا نکنه  ییما یزندگ ینگو دخترم تو همه  ـ

  دمیبه مامان دراز کش پشت

 فقط  دیتنهام بزار دیولم کن ـ



 یابیعقد غ

 
46 

 

 . دمیپاهام کوب یموهام زد و رفت . سر جام نشستم دستهامو محکم رو یرو ییبوسه ا مامان

 

 نمیهم یخواست باعشق ازدواج کنم برا یدلم م شهیبود سرم آمد من هم ییچه بال نیخدا حاال چکار کنم ؟ ا یا ـ

کنند  یمن بلند کنه ؟ چرا منو وادار م یاطرافم پا ندادم . آخه بابا چطور دلش آمد دست رو یکدوم از پسرها چیبه ه

 کنم؟از سر گرفتم ..خداااااا خدا .. حاال چه  هی؟ بازم گر

کردم افکارم  هیوگر دمیزدند . دوباره دراز ش یوقت رو حرف هم حرف نم چیعاشق هم بودند که ه نقدریوبابا ا مامان

کردم رومو بر نگردونم ..کنارم  یوارد شد سع یباز شدن در و بعد احساس کردم کس یبود . صدا شانیپر یلیخ

 بجز طاهره خانم بود! ینشست و موهامو نوازش کرد چه کس

 من یشونیوم باش ماه پآر ـ

 

سمتش وبا بغض نشسته سرمو تو آغوش گرمش گذاشتم آروم نوازشم کرد و من چقدر عادت داشتم به  برگشتم

  دمیخش دار نال یتوقعش آروم باصدا ینوازش ب

 خاله ؟ ـ

 جان خاله  ـ

 .؟ ستیمن ن ی ندهیکنند ؟ مگه منم حق نظر دادن ندارم ؟ مگه ...مگه آ یبا من چطور تا م دید ـ

 اتو به خطر ندهیو آ یکنه زندگ یکار ادیجونش به تو بنده ، چطور م یشناس ینازم آروم باش خودت باباتو م دختر

 بندازه ؟

 روبروش  نشستم

 خدا چکار کنم آخه ؟  ی؟! ا یزن یخاله توام که حرف مامان و م ـ

حتما ازش  شینیبب یوقت یدیداماد و ندتو هنوز  شهیدرست م زیمن آروم باش همه چ یشونیگل قشنگ ماه پ ـ

 . ادیخوشت م
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 مثل گربه ،  یزرد و چشمها یاصال اون موقع هم ازش متنفر بودم با اونها میباهم بود یخاله ماکه بچگ ـ

 و دستمو گرفت دیخند خاله

و  افهیخوش ق یلی، خ دمشیشمال آمد خونه و د یسال گذشته تو رفته بود ستین یگ یمن اونجور که م زیعز ـ

 بود .  پیخوش ت

 جمع واشکمو با پشت دست پاک کردم . لبهامو

 بگه بره به جهنم  شمیازش پ یخوام کس ی.کال نم لویتحم نیا خوامیدر هر صورت من نم ـ

 گفت: شهیشونه هامو سمت بالشت خوابوند .مهربان مثل هم خاله

 هم روز خداس فکر نکن ، فردا  یچیمن .بخواب وبه ه یشونیدل خاله ماه پ زیعز ـ

بود برام .تا صبح خواب به  شیآت یرو یآب شهیخاله مثل هم یرفتنش و نگاه کردم.حرفها رونیندادم و ب یجواب

 شدم .  داریمامان ب ی...با صدا یشدم از خستگ هوشیب گهی.دم صبح د امدین انمیچشمان گر

  یپاش یخوایگل دخترم ؟ نازن مامان؟ نم  ـ

 باز کردم .  یباشند به سخت ختهینمک ر یکه انگار مشت چشمهاموو

 مامان ولم کن بزار بخوابم  ـ

 سرم که برش داشت  یگذاشتم رو متکامو

  یشرکت گفته ختما باش دیمهم دار یدختر ساعت دوازده اس پاشو بابات گفته ساعت دو جلسه  ـ

 به خودم دادم . یتکان کالفه

 خوام برم حوصله ندارم  ینم دیبابا ولم کن یا ـ

 هامو تکون داد.  شونه

  ینارحتش کرد یکاف یبه اندازه  شبینشه د یپاشو دختر بزار بابات عصبان ـ
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  ختمیبه هم ر تیتو جام و موهامو با عصبان نشستم

  گهید یو هزار کوفت و زهر مار زورک یشوهر زور یزورک یرو بکشه راحتم کنه از دست جلسه  کااااایخدا  من ن یا ـ

 ؟ میندتیبده به فکر آ یشد ینجوریـ وادخترم چرا ا 

 یبا آب بشورم بره .احساس پوچ هامویاز بدبخت یشدم دستامو تو هوا تکون دادم ، رفتم سمت حمام تا کم بلند

 بشم . گهید یقرارداد قراره مال کس هیهستم با  ییداشتم حس کردم همچون کاال

 مامان برگشتم سمتش  ی، با صدا نییرفتم پا شیو بدون آرا ضیلباسهامو تعو یدینا ام با

 ؟ یبدون نهار بر یخوا یم یدخترم صبحانه که نخرد ـ

 داره به ناچار  ینخورم مامان دست از سر کچلم بر نم یزیدونستم تا چ یم یبودم ول لیم یب

 رفتم آشپز خونه خاله بالبخند سالم داد.  همراهش

 ؟ یدیمن ، خوب خواب یشونیسالم ماه پ ـ

 دادم. رونینفسمو فوت مانند ب یدلصن یرو نشستم

  میخواب راحت داشته باش زاندیمگه مردم م یچه خواب ـ

 درهم گفت: ی افهیباق مامان

 بابات تا صبح تو اتاقش راه رفت  شبیلج نکن نه خودتو عذاب بده نه ما د نقدریدختر ا ـ

 زدم . یپوزخند

 . دیکارو بکن نیا نیخب مگه مجبور بود ـ

 یشد گذشت االن بادمجان برا یم یروش از هرچ ختمیبادمجان ر مهیق یبشقاب برنج و جلوم گذاشت .کم خاله

 شد .  یم شتریشدم اشتهام ب یم یتا آخرش و خوردم البته هر وقت عصب نیهم

 لیاو وس شی، از لباس و آرا یبه مخالفت من نداشت خاله و مامان با خنده و خوش یتو خونه توجه ه یبود کس جالب

 بلند شدم و عظم شرکت کردم . الیخیکردند . ب یمن صحبت م ازیمورد ن
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 [ ـــــــامی]ت

بودم . در  تمیخوشحال از موفق هایخستگ نیا یبا وجود همه  یساعت سر پا بوده ول 15خسته شدم  یلیخ امروز

نم ک رونیاز تن ب مویراست رفتم حمام که خستگ هیکنارمبل گذاشتم ،  مویمشک یچرم فیاپارتمان وباز کردم . ک

م کرد ییرایتلخ از خودم پذ یقهو ها هیدم وبا یموهامو سشوار کش نهیآ یکرده رفتم جلو کسی.حوله امو دور کمرم ف

 یلبخند یانداخته از خوشحال یگذاشتم . به شماره نگاه زیم یبلند شد ، فنجان دستم و رو میزنگ گوش ی.صدا

 قرار کردم شزم تماس و بر

 الو سالم بابا جون  ـ

 بابا جان  یسالم پسرم خوب ـ

 ؟ مامان خوبه ؟ چه خبرا؟ دیممنون شما چطور ـ

 با درس و کارت؟ یکن ی...خدارو شکر از خودت بگو چکار م یا ـ

 

 ره  یم شیرفته کارم خوب پ ادتیدوساله تمام شده باب مگه  کهیدرسم که  نزد ـ

 کردم  یدونم گل پسر شوخ یم ـ

 مامان چه خبر خوبه  ـ

  یجواب نداد می، از صبح چند بار زنگ زد دهیخوبه خواب ـ

 بود ؟ یکار داشتم حاال امر مهم یلیبا خ دیببخش ـ

 باهات صحبت کنم  یخوام در مورد موضوع مهم یراستش م ـ

  دییبله بابا جون گوشم با شماس بفرما ـ
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 نه ؟ ایوطن  یگرد یبالخره بر م نمیاول بگو بب ـ

کشه کارهامو روبه راه کنم و مدارکم آماده بشه ، من کشورمو از هر  یالبته چند ماه طول م امیم یچرا که نه به زود ـ

 خوام  یکم شتریب گهید یجا

 دارم . اجیبه تو احت یول میشراکت بز انجام بد هیراستش پشرم من و عمو فرهاد قراره  ـ

 ! دیدون یزارم ، خودتون خوب م یبابا لطفا من از تجارت ب ـ

  یبا دختر فرهاد ازدواج کن نکهیخوام ، ا یاز تو م یا گهید زیدونم پسرم چ یم ـ

 زدم . ادیسرم گذاشتم ،فر یدستمو رو دیحرف مغزم سوت کش نیا دنیشن با

 ؟ ازدواج ؟! یچـــــــــ ـ

 زدم  یپوزخند

 کارا  نیمنو چه به ا الیخ یبابا ب ـ

 ش کن نه پسرم گو ـ

 یخدا ک یوا یخوام .ا یبرام زن انتخاب کنه به وقتش ازتون م یخواد کس یومن دلم نم دینه بابا شما گوش کن ـ

 کنه ؟ ینق نقو ازدواج م  ینیبااون جوجه ماش

 هی، حاال خانوم شده دانشجوهه تازه  ستین  یکرد یکه تو صداش م یو نق نق ینیجوجه ماش گهیپسرم اون د یول ـ

 کنه و امورو در دست گرفته  یمدته که در جلسات مهم شرکت م

 استراحت کنم . خوامیخسته ام م  یلیف خ هیباشه بابا در هر صورت جواب من منف ـ

بازار  تو میشیم بیرغ یب گهیشراکت بشه د نیفکر هاتو بکنه اگه ا هیموضوع جد نیا نیا یبرو استراحت کن ول ـ

 . میهم کرد ی.در صمن ما خواستگار ادیدونم م یخوشت آمد که م دیشا نیبب فرستمیفعال عکسشو م

 زدم . ادیچه مدلش بود فر گهید نیا دمیمحکم به صورتم کش دستمو
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 د؟ینظر من رو بپرس دی؟ چرا نبا یچ یعنیبابا  ـ

 بس نویهم رهیازدواج صورت بگ نیا دیمن مال تواِ...با ییخوام تمام دارا یم تویپسرم من خوب ـ

ر موضوع فک نی..چند روز به ا دهیکارها از بابام بع نیآخه ؟ا یچ یعنیدستهام گرفتم . نیو قطع کرد . سرمو ب تماس

دختره  هیکردم ... یم فیتعر کایزدو از ن ی..هرروز مامان زنگ م دمیرسیلوس وننور م یدختره  هیکردم ودر آخر به 

 ی. گاه کردم یم تشیاذ یلیخوردم . البته نا گفته نمونه خ یم کوقتها به خاطرش از بابا  کت شتریکه ب زهیم زهیر ی

به لبم نشست . بالخره عکسهاش و برام فرستادن  یایخاطرات خنده  دی..از تجد دمیکش یبافته شودشو م یموها

 یدختر شیبرنده شد و عکسهارو باز کردم . اول یآخرش حس کنجکاو ی...چند روز عکسها رو دانلود نکردم .ول

دست  کیسوار بر اسب  یگوشت یوکم ییولب قنچه ا کیکوچ ینیروبه باال ب یکوتاه کم یابروها یعسل یمهاباچش

عکس هم همون  نی.دومدیرس یبه نظر م کیفوق العاده ش یدست مشک کی یبود که با لباس اسب سوار یمشک

تودل  یلیکنار گذاشتم نه بابا خ ولمیاعکسو زوم کردم . بعد موب ی...کم یباز لُخت بلند به رنگ قهو ه ا یچهره با موها

 فوتو شاپ باشه  دیخوامش اصال شا یمن که نم یبرو شده ! ول

 رو برداشته به بابا زنگ زدم . یمکرر بابا ومامان خسته شدم. گوش یهفته گذشت واقعا از دست تماسها کی

 

 . دیالو سالم بابا خوب ـ

  میبالخره چکاره ا یسالم پسرم خوب ـ

 باهاش داشته باشم . یصحبت خوامی؟ م دید یخانوم به من م نیا یبابا شماره  ـ

 دم  یجونو م کاین یبه به پسر گلم چشم االن شماره  ـ

 . دیخواب آلودش به گوش رس یخانوم گرفت بعداز چند بوق صدا کاین یرو گرفته تماس و قطع کردم وشماره  شماره

  نمیهااا ....بنال ب ـ

 مکث کردم ادامه داد. ی؟ کم زنهیحرف م نجوریچرا ا نیگشاد شد ! ا چشمهام

؟ به  یـیدند ..اونم به ک یدل درد دارم افسردم به زور دارند شوهرم م ضمیگور به گور شده چند بار بگم مر یالنا ـ

 زردنبو ...اههههه . زردیمورچه  هی
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اشتباه گرفته بود .چقدر به من لطف داشت من کجام زرده !؟ صدامو صاف  نواشیام گرفته بود .منو بادوست ب خنده

 کردم . 

 خانوم ؟ کایالو سالم ن ـ

 گفت: یلرزان یمکث و بعد باصدا یشوکه شده بود .کم انگار

 الوووو...شماااا ـ

 زنم ... یهستم از فرانسه زنگ م امیت ـ

 وبعد  بازسکوت

 اشتباه گرفتم  یشمارو بادوستم عوض دیس...سالم ببخش ـ

 خنده گفتم: با

 حوصله هم به زورررر  یو هم ب دیماریبد موقع مزاحم شدم هم ب نکهیمثل ا دیببخش

 االنم که بدتر  ینه االن بلکه کال مزاحم من بود یمزاحم یدون یخوبه خودت م ـ

 شدم  یجد

 هی دمیکه فهم هیطرفم ک نمیم ببلوس ننوراالنم زنگ زد ادیچاکتم منم اصال از تو خوشم نم نهیفکر نکن عاشق س ـ

 ییبچه مدرسه ا

 و خالص  یکن یپس بگو با من ازدواج نم ی... حاال که توام مخالف میعمو صبر کن باهم بتازون یهو  ـ

 جواب  من مثبته  ستیخبرا ن نیمن راحتت کنم ؟ نه خانوم کوچولو از ا یخوا یاووو پس م ـ

 .. دینال

 . دیمن ش الیخ یدلم آقا ب یآ  ـ

 بود .  ضیکردم انگارواقعا مر زیت گوشهامو
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 شده ؟  یزیحالتون خوبه چ ـ

 ؟ یبله خوبم اصال به تو چه مگه دکتر ـ

 دونست من چکاره هستم ؟!  ینم یعنی،  میخند فقط

اد تاف ابیمدت که آبها از آس هی. بعد از  دیازدواج مخالفم زنگ زدم بگم اگر شما هم مخالف نیمنم باا یخانوم نیبب ـ

 . میش یاز هم جدا م

 زد .  غیچ

 ؟ میش یاز هم جدا م یگ یول... واقعا راست م یا ـ

 .  دیگوش کن گندیم یپس هرچ دیاگر موافق نهیندارم تنها راه هم یبله خانم شوخ ـ

 ؟  یگ یآخه از کجا مطمعن باشم راست م ـ

 زنم . یدر حر صورت من رو حرف پدر و مادرم حرف نم یاعتماد کن یمجبور ـ

 کنم . شب خوش  یباشه پس اعتماد م ـ

 خانوم ... زهیم زهیزد ر ی، چه با مزه حرف م دمیخند یزدم و حساب یاتاق چرخ یبود . تو یخانوم ناراض کاین پس

 مادر تماس گرفتم و موافقتمو اعالم کردم مامان خوشحال شد با

 پسرم ؟ یشد یواقعا راض ـ

 اون موقع  یبرا دیعقد بنداز امیتونم ب ینم گهیمن تا چند ماه د یبله مامان ول ـ

 کرد .  شهینم شیبشه کار مونهیپش دمیکر یبه زور دختره رو راض شهینه نم ـ

 ؟  شهیما چه م ی ندهیآ نیاصال فکر کرد ستین یمن چکار کنم اونم که راض دیگ یبابا مادر من شما م یا  ـ

 مطمئنم  یخوا یکه تو م هیدختر همون نیدونم ا یپسرم من م ـ

 .  دیزن یبگم مامان شما که مدام حرف خودتونو م یچ ـ
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 و قطع کردم ... تماس

  

 [ ــــکای]ن

 یراحت شد . دل درد المیخ شیمدت ازش جدا بشم ؟آخ هیتونستم بعد از  یدلم گرم شد ، پس م امیتلفن ت بعداز

و قرص آهن  گریچند روز مامان و خاله  من و باد ج نیا یو ط شدمیم نطوریا شهیحالم کرده بوده ...هم یکه داشتم ب

 هویبابا و مامان مشغول خوردن م نیی.از جام بلند شدم رفتم پا امیسر حال ب یگرفتند بلکه کم ینبات م یو چا

کردند، دو پسر  یم یبود همراه همسرش عمو احمد زندگ اطیکوچکش در کنار ح تیسوئ در که ام¬بودند، خاله

نگاهم کرد بعد مشغول خوردن  یشده بود با اخم نیکرده بودند. بابا از اون شب دعوا باهام سرسنگداشت که ازدواج 

 مهربان چقدر عوض شده مامان متوجه حضورم شد با لبخند مهربانش گفت: یبابا شکست،شد. دلم  وهیم

 زم؟ی... حالت بهتره عزنیبش نجایا ایدخترم ب ـ

 زده و کنارش نشستم یلبخند

 .. بهتر شدم بله خوبم. ـ

 بخور  یپوست کندم، کم بیس ایخدا رو شکر ب ـ

 دودل بودم، صدام به زور از ته گلوم خارج شد یپام گذاشت. کم یرو رو بیس بشقاب

 بابا جون؟! ـ

 نگاهم کرد و منتظر ماند یحرف چیبدون ه بابا

 رو تو دستم گرفتم بیاز س یا کهیانداختم و ت نییسرمو پا ـ

 دیکه الزمه انجام بد یبابا من... با ازدواج موافقم، هرکار ـ

 گفت: یبا خوشحال دیحرفم مامان مثل بمب ترک نیگفتن ا با

 رهیگ یرو م میتصم نیدونستم دختر خوشگلم عاقله و بهتر یمبارکه م ـ
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 به بابا کرد و ادامه داد: رو

  میبهش وقت بد یکم دیگفتم با یدید ـ

 زد و گفت: ییلبخند دندان نما بابا

 خودم. یدونه  هی یکیدختر  یحاال شد ،یدخترم سربلندم کرد نیآفر ـ

 برداشت، شماره گرفت  ویگوش عیسر

 میشد... باشه منتظر یالو ناصر جان سالم.... بله باالخره راض ـ

 تماس قطع شد، رو به منو مامان کرد نکهیاز ا بعد

 یینها یحرفا یبرا انیفردا شب م ـ

 خوردم و از جام بلند شدم بیقاچ س چند

 ریبخوابم شب بخ رمیم ـ

 

به خواب  الیبعد از هزار فکر و خ ؟یکه اگه دروغ بگه و طالقم نده چ الیرفتم تو تخت، و هزار فکر و خ یحال یب با

موهامو از باال با  دم،یپوش یآب نیهمراه شلوار ج یپررنگ یمراسم بله برون حاضر شده و بلوز صورت یرفتم. برا

 آمد شوازمی. آذر جون به پوستمیپ ها¬بستم، به مهمان پسیکل

 به به، سالم عروس خانوم ـ

 دیخوش اومد د؟یسالم آذر جون، سالم عمو خوب ـ

داشت که  یتینبودم، اصال چه اهم ایدن نیمن تو ا یحرف زدند ول زیطال و همه چ ه،یکنار مامان نشستم، از مهر رفتم

ودم ازدواج ب نیدر کار نباشه در هر صورت من مجبور به ا یقولش بزنه و طالق ریز امیبدونم، همش نگران بودم نکنه ت

تمام شد . آذر جون کنارم نشست ، انگشتر  زیکردم .بله همه چ ددست زدن سرمو بلن ی.تو فکر زارم بودم که با صدا

 آورد .دستم کردم . رویبر یمخمل سورمه ا  یاز جعبه  ینیتک نگ
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 ریبرات بگ نویوبهتر ادیشازده دومادمون که مامان فداش بشه ..انشاهلل خودش باز جانب  نمیخب ا ـ

 آذر جون با لبخند گفت : میدیزدم .هم. بوس ییزورک لبخند

 ؟ یبا نا مزدت حرف بزن یخوا یدخترم نم ـ

 نگاهم به دستش افتاد که تند تند شماره گرفت  متعجب

 با خودش صحبت کن . ای... بله بدیپوش الو سالم شازده دوماد مبارکه عروست حلقه رو ـ

 زدینگاه به بابا و مامان بود که با چشم اشاره کردند صحبت کنم ...قلبم تند تند م ختیدلم ر یوداد دستم هور یگوش

 ییرایپذ ی گهیبگم بهش ؟ اصال انتظارشو نداشتم ، بلند شدم و به طرف د یخدا حاال چ یازش گرفتم ، وا ی. گوش

 رفتم 

 الو..سالم ـ

 

 سالاااام عروس خانووووم مبارکه  ـ

 ممنون ـ

  دیچیسکوت کردم که صداش محکم تو گوشم پ یکم

 حرف نزن شک کنند . یآروم باش گلم ...جور یچرا هول کرد ؟ییالو عروس بانو اونجا ـ

  یبهم داد یباشه چه قول ادتیهول نکردم فقط  ـ

 نرفته برو به جشنت برس  ادمینه  ـ

 ،  دیقه خندقه بعدش

  شاهللیا یبخند خیرو  ـ

 قطع کردم  یبدون خداحافظ یگوش
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 عمو گفت : وستمیجمعشون پ به

، البته دخترم ناراحت نباش  ارمیبه عقدش در ب کارویکنه ومن وکالت دارم ن یفکس م شاتویجواب آزما امیت ـ

 . شتیپ ادیشوهرت زود م

 یزدم ، خالصه قرار مدار گذاشته شد .وبرا یلبخند گشاد یگور بگور بشه ، ول ادیوقت ن چیه شاهللیدلم گفتم : ا ته

 ادیم امیکه ت یحداقل تا زمان زی. از آذر جون خواستم ساده باشه همه چ تمیرف گهید یزهایلباس و طال و چ دیخر

ه هم نیگرفت ، ا یم..عجب مسخره ازدواج بدون داماد صورت  نهاسیاز ا شتریب اقتتیقبول نکرد و گفت: تو ل ی.ول

حوصله دراز  یشناسنامه ام ، ب یتو ادیب امیکرده بودند.قرار فردا اسم آقا ت یبابا و عمو مارو وادار به چا کار یعجله 

 دستش بود .جلو آمد . ی.مامان وارد اتاقم شد . چند قطعه عکس تو دمیکش

 ؟ ینیعکس شوهرتو بب یخوا یدخترم نم ـ

 نشستم تو جام  تیبرق هزار وات بهم وصل کردند از اسم شوهر با عصبان انگار

 خوام  ینه نم ـ

 دهنش گرفت  یاز دستش گرفته نگاه نکرده پاره کردم مامان متعجب دستشو جلو عکسهارو

  شینیبب دیبا ؟یبالخره که چ یکن یم ینجوریدختر چرا ا ـ

 یبابا مجبور شدم ، م یه ، فقط به خاطر فشارها و قهر کردنهاشدم ن یراض دیفکر نکن نمشیخوام بب یفعال که نم ـ

 .  دی. دست ...از... سرمنم بردار دیبدون عشق وپراز تنفر کرد یاجبار یزندگ هیشما منو وادار به  دیفهم

 متعجب نگاهم کرده واز اتاق خارج شد. یکم مامان

 برداشتم  یپاتخت یرو از مویگوش تیاز عصبان یبلند شد با دست لرزان ناش میگوش یصدا

 ؟ هیـ ها چ 

 ؟ یریگ یپاچه م یها و زهر مار باز سگ شد ـ

 من شو... الیخیالنا عصاب مصاب ندارم ب ـ

 خب بگو چه مرگته  ـ
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 ازدواج کنم . امیکنم .بالخره مجبور شدم با ت یبدبخت شدم رفت فردا عقد م یچیه ـ

 زد  غیج

 ؟  یشد ونهی! د یگ یدروغ م یچــــــ ـ

 به من کرد .  لشویشده بودم .بابا آخرش تحم وانهیکاش دوغ بود .کاش د ـ

 زنبووووور زرده ؟ یکه گفت هیوا همون پسر خارجک ـ

 آره آره  ـ

 مگه برگشته  ـ

  رهیگ یصورت م یابینه عقد غ ـ

  دیغش غش خند هوی

  مینیب یهم م شویاالن واقع میبود دهید لمهایخدا تو ف یوا ـ

 زهر مار به عمت بخند  ـ

  یبعد از عقد بهش دل بست دیشا یناراحت شدم ....ول یلیگذشته خ یاز شوخ ینه ول ـ

 کرد .  یم تمیو همش اذ میباهم لج بود یاز بچگ ادمهی یتو ؟ تا وقت یگیم یچ ـ

 آروم تر کردم . صدامو

  میباهم صحبت کرد ستین یاونم راض ـ

 .  دیخند بازم

  نیدیبه کجا رس یخب تلفن دیزن یمارمولک ...پس باهمم حرف م یا ـ

 . ستین یکنم هاااا... گفتم که اونم راض یلهت م زنمیکوفت م ـ

 شم . یخاله م گهیبابا راست گفتم فقط خواستم بدونم چند ماه د یا ـ
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  یریگ یم یشوخ زویبشه که همه چ بتیدرد نص یا ـ

النارو نداشتم .زانوهامو بغل کرده و به حال زارم اشک  یسبک باز یتماس و قطع کردم . حوصله  یخداحافظ بدون

اهق هق ب  واریبلند شد .دوست داشتم بکوبمش به د میگوش ی...دوباره صدا کاین چارهیب  یا کایبدبخت ن ی..ا ختمیر

 جواب دادم 

 نفله  یزنگ ی...م قهیمرض چه مرگه دم به  یدرمون ا یدرد ب یا ـ

 سالاااام عروس خانووووم  ـ

 شیکه باز پ کایکرد . زدم توسرم خاااااک هر دو جهان برسرت ن یمغزم کارنم گهیبود د یک نیهقم قطع شد .ا هق

 . یکرد عیپسر ضا نیا

 سالم ـ

 

 گفت: یمسخره ا بالحن

 ؟ یزن یرسمه ؟ چرا م رانی؟ تو ا دید یجواب م یگوش نجوریا شهیشما هم ـ

 پاک کردم  اشکامو

 یبشه و همه  دایپ ایمزاحم از اون سر دن هی یوقت شهیم نیهم دیزار یآدم نم یعصاب مصاب برا یوقت رینخ ـ

  شهیهات پر م یخوش

 .  دیخن قهقه

 درازه  یلی.به خصوص زبانته خ یدار ازین یعمل حساب هینه بابا خدا شفا بده  ـ

  نمینظر تو رو نخواست حاالم بنال ب یکس  ـ

 شد داد زد  یم دهیبلند که خشم درش شن یباصدا نباریا

 ادب لوس و ننور  یب یدرست صحبت کن دختره  ـ
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 ؟ یکن یکه امر به معرف م ییصحبت کنم .تو چکاره ا نجوریاصال به تو چه دوست دارم ا ـ

 کرد .  خیکه مو به تنم س دیچیگوشم پ یاروم تو صداش

 دونم چطور ادبت کنم . یدش ماز فراد شوهرتم ف بع یول چیاالن که ه ـ

 گفتم : یتند ختیر یهور دلم

 م؟یاز هم جدا بش میمگه قرار نداشت ـ

 کنم .فعال خداحافظ  یقبلش تو رو ادب م یقرار بود ول چرا

 یباصدا یها ی...ها اااامیخدا لعنتت کنه ت یچنگ زدم ...ا شانیپر ینماد وتماس و قطع کرد .کالفه به موها منتظر

 بلند زجه زدم . 

زدم  یکه جرات ندارند بهت تو بگند ! لبخند ییپسر مثل اونا هی نمیآروم باش ا کایبدم ، ن یکردم خودمو دلدار یسع

 ایغلط کردم ب یخودت بگ ارمیسرت م ییبال یزردنبو ول امیت یبترک یجاشو گرفت ف ا یزود ناراحت یبه فکرم ول

 طالقت بدم .

، من و چه به آق باال سر بعداز عقد   شاهللینم ا یشوهر دار شدم .ا یالک یفت ومن الکصورت گر یابیعقد غ خالصه

 رو داد دستم باخنده گفت: یگفتند .مامان گوش کیتبر امیبه ت یتلفن

 شوهرته  ایدخترم ب ـ

تم . رو از مامان گرف یبود که گلوم خشک شد . مشتمو جند بار باز و بسته کردم . گوش نیجمله برام سنگ نیا نقدریا

خندان پدر مادرا صحبت کنم . ازشون فاصله گرفتم به خودم فشاار آوردم بلکه بتونم  یچهره ها یتونستم جلو ینم

 حرف بزنم .

 ا...الو ـ

 .  دیرس یخندان به نظر م یداره صداش آروم وکم یچه حال دمیفهم ینم

 یبر م یبه زود شاهللی.ا ستمیکنارت ن یحساس یلحظه  نیالوووو سالم خانومم ف مبارکمون باشه ببخش در چن ـ

 بوسم  یماهتو م یرو میگردم واز نزد



 یابیعقد غ

 
61 

 

 تمام قوامو جمع کردم بشونمش سر جاش  دیلرز یحال انفجار بودم دست مشت کرده ام به شدت م در

 نقدریر ضمن ا، د ستمیشما ن داری؟ من اصال مشتاق د ید یگاز م یدور برداشت هیچ میشو با هم بر ادهیپ واشی ـ

 راحت با من حرف نزن حدتو نگه دار 

 . دیشد و خند پرو

 رسه  یبرو خدا رو شکر کن فغال دستم بهت نم فهیباهاش حرف بزنم ، ضع ینجوریزنمه دوست دارم ا ـ

 . دیخند یخودمو نباختم ، قهقه م یول شهیکرده بود از لحن جد کپ

 بپا شسصت پات نره تو چشمت  میچقده ترس یوا ـ

 .  دیخند بازم

 داره  دنیاون موثع د افتیجوجه ق کایآخ آخ ن ـ

  گهیبود د یک نیگشاد شده کم مونده بود بترکه ا نقدریخدا چشمام ا ای

 تو  ی..وَ ولـوَ

بشم برو خوش  کتیجوجه ندارمچه برسه بخوام نزد یبه تو ییکردمگلم اصال عقه ا ی؟ نترس شوخ یدیترس یاخ ـ

  یباش با

 یناراض یخدا کنه راس راس دمیکش یقی.نفس عم ختیر یزد منو بهم م یرد الصب هر وقت زنگ مو قطع ک تماس

 ...خدا به دادم برسه ییییی.... ا یباهاش زندگــــ هیثان کیتونم  یباشه واال من که نم

 اهل ادیبه خودم جلوه دادم ز یکم یبا روژ ککمرنگ صورت دمیپوش ییشروع شد  مقنعه و پالتو سورمه ا دیجد ترم

 مبیج یکه آذر جون دستم کرده بود در آوردم و تو ییشده باشم .حلقه ا یخواست مدام نقاش ینبودم دلم نم شیآرا

 حضور داشتند  شیپ ترم یبچه ها شتریب بایگذاشتم .همراه النا وارد کالس شدم .تقر

 یسالم برهمگ ـ

 خوش پوش وباادب  شهیمثل هم کردنند . کاوه از جا پاشد یجواب و احوال پرس ییباخوش رو همه
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 . دیسالم خانوم مقدم خوب ـ

 

 د؟یسالم ممنونم شما خوب ـ

 کاوه نشستم  یجلو یلبخند صدندل با

 مدت خوش گذشت ؟ نیچه خبرا ا میخوب یا ـ

 بلند گفت: یو مسخره باز یداشتم ، النا با لودگ ینداشتم بدم روز گار بد یجواب

 عروس شد . کایفقط ن مینکرد یما که کار ـ

 نشسته بود شیبغل یرو که صندل یدست زدم وسط پشتش نگاه غضبناکم و بهش دوختم متوجه شد .بازو عل با

 گرفت 

 . دی. ببخش دیاز دهنم پر کاین یوااا ـ

 و ستادیو روبروم ا دیاز جا پر هوینشست . کاوه  میشونیانداخت عرق سرد به پ نییگاز و سرشو به پا لبشو

 ؟ ی؟ واقعا راسته ازدواج کرد نیا گهیم یچ ـ

 گفتم: یآرام یپسرها بدونند من ازدواج کردم .باصدا هیفرصت بود تا کاو وبق نیبهتر نیا دیانداختم شا نییو پا سرم

  گهیبله راست م ـ

 به خون نشست به دستم اشاره کرد .  یباچشمان کاوه

 پس حلقه ات کوووو؟ ـ

با  رو سرم پسرها ختندیبچه ها ر ی.مشتمو باز کرد . همه  دمیکش رونیفرو بردم حلقه رو ب بمیناچار دستموو به ج به

م که جواب نداد دندیپرس یگل کرده بود و تند تند سوال م شویگفتند .دخترها هم که فضول کیتبر یمسخره باز

  ستادمیشد ؟کالفه ا ییهویو چرا  هی.چکاره هست و ک

 .  دیسوال نپرس گهید هیموضوع شخص نیآخه ا دیدار چکار نیبسته بابا مخمو خورد ـ
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بعد نفس  یبه من بود . کم رهیخ ستادهیکاوه همچنان ا یدرهم سر جام نشستم .همه متفرق شدند ول یابرو ها با

 ریلگازم د یخواست کس یرفت .دلم نم رونیبرداشت و از کالس ب فشویشباهت به آه نبود . ک یکه ب دیکش یقیعم

النا باعث شد زودتر بفهمه من خاک بر  یلق ننسبت به کاوه نداشتم .همون بهتر ده ینظر ایمن که قصد  یبشه ول

 داد.  یم یسوت نجایدهن لق نگفتم واال هم نیبه ا یزیسر آق باال سر دارم . حاال خوب بود بود در مورد طالقم چ

روز که اصال حوصله اشو نداشتم مامان  هی.  دیپرس یحالم و م یتلفن امیوقتها ت یبعض شدیم یو ماه ها سپر روزها

 صدام کرد . 

  تهیتلفن شوهر گرام ایمامان ب کاین ـ

 زدم . غیدستمو پرت کردم رو تخت . ج یتو کتاب

 ماماااان کم بگو شوهرت ،  یوااااا ـ

 و برداشتم  ی.گوش دیخند یفقط م مامان

 ؟  میچه کن دیبا ینحست و بشنو یصدا میبابا اگه نخوا یزن یزنگ م نقدیا هیها چ ـ

الو سالم ...دوما دور برت نداره که خاطر خواهتم ف نه  یآدم بگ یبار من زنگ بزنم مثل بچه  هی دیاول سالم باز نش ـ

 زنم خونه که فردا بابا ومامانت نگند زنگ نزده . حاالم جوش نزن  یاز قصد زنگ م

که دانشگاه نداشتم  همراه بابا  ییراحت تر بود . روزها المیتم ومن خگرف یقطع کرد . از اون روز کمتر تماس م تماسو

 کجا  وتریکامپ یرفتم .کم کم به تجارت عالقه مند شدم من دانشجو یبه شرکت م

روز  هیشدند .  یکردم که همه متوجه م یشد چنان ذوق م میاز خودرو ها آماده  یکیکه  یکجا وقت یساز نیماش

 شتن بود  بابا مشغول نو شیرفتم پ

 بابا جون ؟ ـ

  زمیجانم عز ـ

  دهیبهم م یحس بد هی. ادیخوشم نم دیجد لیوک نیبابا راستش من از ا ـ

 شده ؟  یزیچرا بابا جان چ ـ
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  ادیازش خوشم نم ینه بابا ول ـ

  دهیزبر دست نشون م یلیکردم خ قیـ دخترم در موردش تحق 

 باال انداختم  ییا شونه

 الیخی...اصال ب یبگم بابا ول یچ ـ

ود ب یبابات راض نیدم .ازا یکردم همون اتاق بابا کارهارو انجام م یکه شرکت کار م یرفتم ، از وقت رونیاز اتاقش ب ـ

 النا شیرفتم پ یشدم م یم کاریکه ب یکردم .گاه یخوب استفاده م اتشیچون از تجرب

 چه خبر؟ سیـ به به خانم رئ  

 نشستم  یصندل یرو

  ستین یخبر ـ

 ؟ ارندیم فیتشر یآقا داماد ک یراست ـ

  ادیوقت ن چیچه بدونم ازخدامه ه ـ

 شازده چه کاره اس؟ اونم مثل شما کارش تجارته ؟ کاین یراست ـ

 باال اداختم . ییو شونه ا دهیکش یآه

 دونم اصال عالقه ندارم بدونم  ینم ـ

؟ واقعا خاک هر دوجهان بر  ینیعکسش و ببنه  هیشغلش چ یبدون یخوا ی، نه م یهست یواتو چه آدم مضخرف ـ

 عشقم  یسرت گلم توام نوبر

  ستیندارم نه خودش نه شغلش برام مهم ن یچیه یولم کن جون عمه ات حوصله  ـ

 که به سرم زد خوشحال شده و گفتم: یلحظه از فکر هی

 ؟  یسوار کار میبر یایجمعه اس م فردا
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 اسبهارو دوست دارم  یشم ول یدرسته من اسب سوار نم امیبله که م هیعال یوا ـ

 دنبالت  امیباشه آماده باش فردا م ـ

، آذرخش اسب قشنگم عاشق  دمیقرمز و زد خر بیس لویزود آمده شده رفتم دنبال النا ، سر راحم چند ک صبح

 به استقبالمون آمد . یصادق یپاک کردم آقا نویماش میدیرس یبود .وقت بیس

 

 . دیسالم خانوم مقدم خوش آمدبه به  ـ

 شما ؟ دیسالم ممنونم خوب ـ

  ارمشیآذرخش و آماده کردم حاال م یشکر خدا ، زنگ که زد یا ـ

 به اطراف نگاه کردم .  بالخند

 ممنونم پس منم برم آماده شم  ـ

آذرخش  یصادق یکرد. لباسهامو عوض کردم آقا یفقط نگاهشون م نیجرات سوار شدن به اسب و نداشت بنابرا النا

 خوشحال شدم و باخنده جلو رفتم دستهامو دور گردنش انداختم  دنشیو آورد از د

 ؟ یسالم عشق من خوب ـ

عاشق  می.براش دست دست زد ستادیدوپا ا یمن خوشحال شده و رو دنیاونم از د دمشینوازش کرده و بوس یکم

م آوردم دهنش گذاشت رونیب یبیس بهایس ی سهیک یبود .از تو ختهیطرفش ر کیو بلندش بودم که  یمشک یالهای

ه ک یاز وقت یرفتم ، ول یم دنشیو هر هفته به د دمیپرس یحالش و م یبهش عالقه داشتم که هر روز تلفن نقدری.ا

 یو سوار کار یباز ریدل س هیو نداشتم .بعد از  یآمده دل دماغ اسب سوار شیعقد و ازدواج مسخره پ ندیا یماجرا

 با آذرخش آرامش الزم و گرفتم .

 یکار یو ب یکالس از درد ندار یبچه ها یبخوره ، از طرف میلیتحص یبودم که به رشته  یشد توفکر کار یم مدتها

گرفتم با بابا صحبت کنم .بعد از شام کنار بابا  می...به هر حال تصم ونیبودند.بخصوص آقا ندهیو نگران آ دندینال یم

 نشستم 
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 ؟ میحرف بزن شهیبابا جون م ـ

 زد  یکنارش گذاشت . لبخند زیم یدستش و بست و رو کتاب

 جانم بابا جان  ـ

 کردم .  یدستم باز یمنومن کرده با انگشتها یکم

 مربوط باشه  میلیتحص یانجام بدم که به رشته  یخوام کار یم ییراستش بابا ـ

 جابجا شد  یکم بابا

 ؟! یایشرکت نم گهید یبگ یخوا یم یعنی ـ

 تکون تکون دادم . دستهامو

 نه نه بابا من واقع شرکت و کارش و دوست دارم  ـ

 ؟ نمیدرست حرف بزن بب هیپس موضوع چ ـ

در  یکاریاز ب کارندیبزنم که هم خودم لذت ببرم ، هم دوستانمو که ب وتریشرکت خدمات کامپ هیخوام  یراستش م ـ

 و اونجا مشغول بشند .  اندیب

 و به فکر فرو رفت . دهیبه صورتش کش یدست بابا

...فقط گفته باشم شرکت  یاریدر م یکاریهم چند تا جونو از ب یشیمستقل م ریمد هیهم خودت  ستین یبد فکر

  تهیبابات در اولو

 . دمیشده دستمو حلقه کردم دور گردنش لپش و بوس خوشحال

 بابا جون عاشقتم ممنونم  یوا ـ

 آمده بود، گفت: رونیز خونه بکه تازه از آشپ مامان

 گذره  یبه به پدر و دختر چه خبره خوش م ـ
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 رو به مامان کردم  زونیمنم که از گردنش آو دیخند یفقط م بابا

؟ تازه سهم  شهیم یچ میزره ماچ کن هیحاال مام  دیکن یهمه شما ماچش م نیشد ؟ ا تیمامان خانوم حسود هیچ ـ

 بوسم  یخودمو م

 کرد . یگشاد شده بهم نگاه م یمامان باچشمها ی. ول دیو گونه امو بوس دیدوباره خند بابا

 ؟ یگ یم هیچ نایدختر خجالت بکش ا ـ

 گفت: دیخند یکه همچنان م بابا

 نداره  یخانوم حرف حساب که ناراحت ـ

 ؟  یدختر لوست یوا فرهاااد توام تو جبهه  ـ

 دمیخند یطور که م نیزنگ زد هم میراه افتاد .گوش چشمم یاشک از گوشه  دمی.از بس خند دمیباهم خند همه

 و برداشتم  یگوش

 بله ؟ ـ

 ها چته چه مرگته  یبله نگفت یتا زه گفت میدیخنده اتو شن یبه به خانوم خانوما ! چه عجب صدا ـ

 زنه .. یزنگ م یشم وقت یم ریغافلگ شهیخدا هم ی، خنده امو قورت دادم به طرف پله ها رفت ا دیخند قهقه

 س...سالم  ـ

 ؟یشیم ریزنم غافلگ یجانم ...تو چرا هر وقت من زنگ م یا ـ

 خودم مسلط شدم . به

 بر خر مگس معرکه لعنت  یزن یموقع زنگ م یاز بس ب ستین نطوریا چمیه رینخ ـ

 ... کاین یادب یواقعا ب ـ

 جنااااب  ادتهیکن من از شرت خالص بشم قرارمون که  یکه هست زودتر کار نهیهم ـ
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 کنم بعد ... یاول ادبت م ادمهی شتریب نویا یول ادمهیبله  ـ

عوا زد د یتخت و کالفه نشستم هر وقت زنگ م یو انداختم رو یزردنبور گوش یپسر یبکن یتون ینم یغلط چیه ـ

 یمنو ادب کنه نشونش م خوادی یم هیفکر کرده ک شعوریب یمرد شورتو ببرند که حال خوشمونو پروند یشد . ا یم

 نه برگ چغندر  کامیطرفه .هه ..من ن یبا کدم 

 دخترم بابات کار داره  کاین ـ

 امیچشم خاله االن م ـ

  نییلبم نشست .از نرده ها سر خوردم پا یرفت دوباره خند و ادمی یوا

 باتعجب گفت: مامان

 ! یخور یسر نم گهیو د یشد یکردم عاقل فکر

 خورد من ناراحتش بودم گفتم افسرده شده  یمدت که سر نم نیو گفت اتفاقا ا دیخند بابا

 دهانش گذاشت  یدستشو مشت کرده جلو مامان

 .  ادیسرش م ییوقت بال هیدختره  نیحرکت ؟ بابا ا نیداره ا یواا فرهااااد خوشحال ـ

  شهینم شیزینترس گلم چ ـ

 سمتم دراز کرد .  دستشو

 اتاقت ؟  یبود زنگ زد که رفت یکارت ؟حاال ک یبرا یچکار کن یخوا یم نمیبب ایدخترم ب ـ

 انداختم  نییوپا سرمو

 بود  امیت ـ

  دیخند مامان

 گفت: حالش چطور بود ؟ یبرم .خب حاال چ میقربون دختر خجالت یا ـ
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 خوب بود سالم رسوند  ـ

 بابا نشستم  کنار

 ؟ یالزم دار ایو چ هیخب دخترم برنامه ات چ ـ

 کرد . یبرخورد م یشد جد یهر وقت موضوع کار و اشتغال بخصوص کمک به جونها م بابا

 دونم بابا راستش ینم ـ

 

 .  دیخودتون انجام بد شهیشرکت رو ندارم اگر م سیتاس یتجربه  من

ربه تج هی نیا یول ستیبزرگ ن یلیدرسته خ یش یشرکت م نیا ریبدون تو مد یکنم ول یباشه کارهارو درست م ـ

  ؟ یدینداره فهم یمعن یکار دوست و هم کالس طیو بدون در مح نیتو کارت، ا یباش یجد دیمهمه برات با اریبس ی

  تتونیممنونم از حما دمیبله بابا فهم ـ

 ؟ نیالزم دار یو چ نیانجام بد یبده قار چه کار حیحاالکامل توض خب

و  راتیتعم یحت وتریانواع مختلف کامپ وتریبزنم قطعات کامپ وتریکامپ یشرکت خدمات هی خوامیراستش بابا م ـ

 . میقبل و انجام بد نیاز ا یکارها

گم  یم لیکنم که کارهارو سر و سامان بده به وک یم دایخوب و چند نفر متخصص پ یجا هیباشه دخترم فردا  ـ

 مجوز و ثبت شرکت و انجام بده . یکارها

در مورد شرکت به بچه ها نگفتم  یزیهفته گذشت .چ کیاز  شتری. ب دمیجگن یتو پوستم نم یشب از خوشحال اون

بابا خشحال شدم و  زیسوپرا دنیشرکت رفتم ، از د دنید یشرکتم در حال درست شدن بود . همراه بابا برا ی:کارها

 شدم و گونه شو بوسدم  زونیاز گردنش آو

  یبابا ممنونتم  بابا تو عشق تکم یوا ـ

 .  دیخند بابا
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 جارونیا تهیباشه شرکت بابات در اولو ادتیگل گالبه ، بعدشم  امیقابل نازدونه امو نداره در ضمن عشق شما آقا ت ـ

 ... یو تاوم کار مورد عالقته لمس کن انیدر ب یکاریکه چند جَون از ب یقبول کردم بزن

 چشم بابا بازم ممنونم  ـ

که پر بود از لپ  یکردم خوشحال باشم ، سالن  بزرگ یسعزود  یلیخ ی. ولدیپر میخوش امیاسم نحس ت دنیشن از

 یشده بودند. طبقه  دهیمرتب در قفسه ها چ زی...همه چ گهید یزهایچ یلیوخ یوتریو قطعات کامپ ثوتریتاپ و کامپ

 یرو مجزا برا هیاز اتاقها انتخاب کردم . دواتاق د یکیو  رتیراهروبا سه اتاق و آشپز خونه بود اتاق مد هیباال 

 رو برا بود . زیهمه چ گهیاختصاص دادم .د ونیاستراحت خانومها و آقا

 واررد کالس شدم  ینیریبزگ ش یزود با جعبه  صبح

  یسالاام بر همگ ـ

 گفت: یالنا هم خبر نداشت .عل ینگاه کردند و جواب سالممو دادند حت  ینیریش یهمه باتعجب به جعبه  ـ

 ؟  یبه دست آمد ینیریچه خبر ش کالس یدار یبه ...سالم بر بچه ما ـ

 با خنده گفت : نیاسمی

  شمینکنه دارم خاله م ـ

 خنده من شرمسار جواب دادم . ریزدند ز همه

  یگ یو کجا م یگ یم یزهر مار بفهم چ ـ

 جمع کرده  یکم خودشو

  میببخش حواسم نبود تو جمع یوا ـ

 گفت  النا

 عقد کرده و آقاشون فرانسه هستند  کایجنبه ن یبارش باشه ، ب نیدوم نیحواست هست ا یک یتو  ـ

 گفت: آرمان
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 وااااوووو پس آق دادماد اونور آبند  ـ

 داد.  یشد. عذابم م یکاوه هر وقت حرف از ازدواج من م یکالفه  یبحث خسته شدم چهره  نیا از

 گسید زیچ هی یبرا ینیریش نیا دیزن یمن حرف م یخصوص یزندگ یبار آخرتون باشه درباره  گهیبابا بسته د یا  ـ

 گم .  یم دیریاگه خفه خون بگ

 و اخمو یجد شهیشدند . استاد هم وارد کالس شد . هم رهیهمه ساکت شده به من خ 

 به چه مناسب ؟ ینیریبه به ش ـ

 بدم .  حیقبل از کالس توض دیسالم استاد اگر اجازه بد ـ

  دییبله بفرما ـ

  ستادمیبچه ها ا روبه

د کالس هستن نیهم یشرکت بچه ها نی. کار کنان ا زاتیتجه یباکل یوتریامروز شرکت زدم ، شرکت خدمات کامپ ـ

 کنند .  یباشند با ما همکار لیوما ندیداشته باش ازیشند .البته اگر به کار ن ی.از فردا همه مشغول م

 سکوت و شکست  یساکت شد . عل یلحظه ا کالس

 ؟  میکار کن میتون یواقعا مام م یعنی؟  یشرکت راس راس هی یعنی ـ

م ه ونیبزرگ و راحت که هم آقا یجا هی. دیباش یکارمند مرتب و منضم نکهی. البته به شرط ا دیتون یبله که م ـ

 . میندار یو تنبل یگفته باشم موقع کار شوخ یتونند اونجا کار کنند . ول یخانوم م

 خنده  یم دمید یبار م نیاول یزدو برا یر شد . استادهم دست مپانزده نفره با دست زدن بچه ها منفج کالس

  . دیباشند . .موفق باش کاریب یبه فکر جونها ادیاز دستشون بر م یکه کار ییاونها یدخترم کاش همه  نیآفر ـ

 بابا بود . کاو یزو ده نفرمشغول کار شدند .النا که همچنان منش یلیخ
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به کار نبودند .  لیکه ما گهیزد . دوخانوم د یازدواج من کمتر با من حرف م انیخودش شاغل بود .البته بعداز جر که

شد  یراه انداز کمونیشرکت کوچ بیترت نیبودند به ا یموقع کار جد طنتیشوخ و پراز ش یبود بچه ها یباور نکردن

 ... امیناجور من ،ت یوصله  نیخوب بود جز ا زی. همه چ

بچه  تفیبا کالس دانشگها ش میکرد یزیبرنامه ر رفتمیاز شرکت خودم برگشتم در هفته چند جلسه اونجا م خسته

 کنه  یدگیسپرده بودم تا رس یبه عل ابمیرو در غ یشد .  کارها یها عوض م

 ؟  نییالوووو سالم من برگشتم  ...مااماااان خاله کجااااا ـ

 شده ؟  یا چخد یجلو آمد ..وا یبا چشم اشک خاله

 ؟ یکن یم هیشده چرا گر یخاله چ ـ

 و هق هق گفت : هیگر با

 بابات ..بابات.. ـ

 هاشو گرفتم وتکون دادم  شونه

 ؟ یخاله حرف بزن بابام چ ـ

 بابات سکته کرده  ـ

 دستهام افتاد کنار بدنم  دمشیروسرم خراب شد من صبح سر حال د ایدن

 کجاس االن ؟ نمیدرست حرف بزن بب یگ یم یخاا...خاله چ ـ

  ششی...مامانتم پ مارستانیب ـ

  میشد مارستانیب یهال زدم سرگردان بودم زود به خودم مسلط شدم. همراه خاله راه یتو یچرخ

 نشسته بود خودمو بهش رسوندم  ییصندل یاشکبار رو ینگران با چشمان مامان

 مامان ...مامان بابام کو ؟ حالش خوبه ؟ ـ
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 جواب داد. هیباگر

 حالش خرابه ، خدا ازش نگذره  یلیخ یچه حال ـ

 باتعجب گفتم: ـ

 نگذره ؟ یمامان از ک یگیم یچ ـ

 دستش پاکرد .  یبا دستمال کاغذ اشکهاشو

 و رفت  دیاموال باباتو باال کش شتریکه چند ماهه آمده ، ب ینده ازهمون ریخ لیازاون وک ـ

 سرد مامانو گرفتم  یشد. دستها ینم نجوریکرد ا یشدم حدسم درست بود اگر بابا به حرفمتوجه م شوکه

 شهیقربونت برم مامان نازم  نگران نباش بابا زود خوب م یاله ـ

صورتمو  یقلبم فشرده شد.اشکم بود که پهنا دنشیبود با د یکه بابام بستر یا شهیشدم رفتم پشت اتاقک ش بلند

دستگاه بهش وصل بود . هر چقدر خواهش کردم  یتخت افتاده و کل یحال رو یمن ب یخوب و قو یباپوشوند ..با

فقط  میبود مارستانی. تمام مدت من و مامان ب دش یسپر یو نگران ی...چند روز باسخت نمشیاجازه نداند برم داخل بب

بهترشد .وبه بخش منتقل شد . با  ی.بالخره حال بابا کم میگشت یخونه و زود برم میرفت یدوش گرفتن م یبرا

رفتارش مشخص بود . بعد از چند هفته مشغول مطالع بودم  رییتغ یشد ول یما حالش هر روز بهترو بهتر م یمراقبتها

 و وارد اتاقم شد .  ه. خاله در زد

  یدار یجانم خاله کار ـ

 دخترم آقا کارت داره اتاق کارش منتظرته   ـ

 رم  یچشم خاله االن م ـ

 . دمیکش یدر سر یشدم وبه اتاقش رفتم از ال بلند

 اجازه هست ؟ ییبابا ـ

 زد .  یلبخند
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 داخل  ایآره گلم ب ـ

 نشستم  زیمبل کنار م یرفتم ورو جلو

 عشقم  دیی؟ امر بفرما دیدار یجونم بابا من کار ـ

  دیکارش بلند شد .کنارم نشست چند پاکت دستش بود . لپمو کش زیلبخند از پشت م با

 کشه  یمامانت بفهمه عشق تو شدم که هر دومونو م طونیش یا ـ

 ..پاکتهارو سمت گرفت میدیدوخند هر

بد نارو زد به من ،   یکه تو هشدارشو به من داد یلیاز دست دادم وک مویدار شتریمن ب زمیمال تواِ...عز نایدخترم ا ـ

 نیکه برام مونده شصت درصد سهام ا یزیکه که شراکت داشتم همرو به نام خودش سندزده ، تنها چ یهر شرگت

 یخوام خودمو باز نشسته بکنم راستش حس م یمن م مهست ، دخت گهینادر و دونفر د یاش برا هیشرکت  البته بق

 کردم  و به نامت میهر چه مونده از دار نمیهم یحال کار کردند ندارم .برا گهیکنم د

 گفتم  یناراحت با

 بابا ... یول ـ

رامسره که کامل به نام خودمه ،  یالیو هیفقط  کمیحرفم و بزنم دخترم ، چند تا خونه دارم که همرو با نادر شر بزار

 گذاشتم . یمادرتم سهم یالبته برا یکن یو مادرت و رها نم یهست یدونم دختر عاقل و خوب یهمرو به نامت زدم .م

و خودمو به  هیگر ریمن چقدر شکسته شده ، زدم ز یقو یزد و در حال خفه شدند بودم بابا یبه گلو چنگ م بغض

 آغوش بابام انداختم ، 

و  خوبم یچرا من بابا؟ من بابا یتا خودت هست ناروویخوام ا یمن نم ی؟ چرا به نام من زد یگیم هیچ نایبابا ...بابا ا ـ

 امالک و  نیخوام نه ا یم

 به سرم زد . یی.بوسه ا دیکش ینوازش و دست به موهام م سرمو
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استراحت کنم اگر  خوامی، م ضمیشدم و مر ریپ گهی.من د یمن هست ییدارا ینکن تو همه کسم ، همه  هیگر دخترم

ب خرا مویاینکن ، که اشکت دن هیمن گر ی...بسه ناز دونه  یمادرتم دار یدونم هوا یراحت تره م المیبه نامت باشه خ

 باش  طونیو مغر و ش یقو شهیکنه .مثل هم یم

تم به تخ الیبشنوم فقط بابا برام مهم بود نه پول و ثروتش ...اون شب با هزار فکر و خ زهارویچ نیخواست ا ینم دلم

 نبود برام ... ندیبابا اصال خوشا یرفتم ، حرفها

 یکار کارو م نیچرا ا دمیفهم یبودم بابا کار خودش و کرد . اصال نم یناراز نکهیبه نامم شد باا زیزود همه چ یلیخ

 کنه !

 م  دیبابا رو شن یشدم . صدا یامتحان فردا آماده م یبرا دیاز خوردن شام رفتم اتاقم با بعد

 کارت دارم .  نییپا ایدخترم ب کاین ـ

  نییجزو رو بستم و رفتم پا عیسر

 جانم ؟ ییبله بابا ـ

 ره کرد .کنارش اششا به

 بابا جان کارت دارم .  نیبش ایب ـ

 هیموضوع جد دمیبعد صاف نشست ، فهم یکرد موهام و کم یو باذوق نگاه م دیکش شانیبلند و پر یبه موها یدست

 منتظر حرفش شدم . 

 ؟ یخواد راستش و بگ یپرسم دلم م یسوال ازت م هیدخترم  ـ

 زدم . یتکون داده و لبخند یسر

 گم  یبابا چشم راستش و م دیبپرس ـ

 درسته ؟  یندار یاحساس امیتو نسبت به ت ـ

 انداختم : نییسرمو پا یناراحت با
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 بهش ندارم . یاحساس چیراستش نه ه ـ

 . دیبا تعجب پرس مامان

 ؟  ینکرد دایبهش پ یحس چیه دیزد یمدت که باهم حرف م نیتو ا یعنی؟  شهیمگه م ـ

 نزنه خودش شروع کرد .  یرد که حرفبا دست به مامان اشاره ک بابا

 امیکردم ت یازدواج کردم .هر چند فکر م نیتنمو مجبور به ا یتو پاره  ایدخترم من اشتباه کردم که بهخاطر مال دن ـ

 . رمیگ یکنم وطالقت و ازش م یجبران م شیخوا یکنه ، حاال که نم یخوشبختت م

 زود خودمو جمع و جور کردم .  یلیخ یحرف اولش شوکه شدم ول نیا دنیشن با

 ؟  یکن یکار و م نیا یعنیبابا !؟  یگ یراست م ـ

 شده گفت: یعصب مامان

 مرد . رهیآبرو مون م شهیاسم اون پسره رو دختره مگه م یشد ونهیفرهادد د یگ یم یچ ـ

 آروم جوابش و داد.  یلیخ بابا

 اجبار  نیبکنم که دخترم خالص بشه از ا یخوام کار ینشدم،  تازه عاقل شدم م وانهید زمینه عز ـ

  رهیکنم طالقش و بگ یمنم کمکش م هیهمچنان ناراض کایکه ن حاال

 تر از جا بلند شد .  یمامان عصب ـ

 خانوووو کایخواد ن یبهتر م نیاز ا یخوب نیما هستند .پسر به ا یغلط کرده ، مگه مردم مسخره  کاین یچ یعنی ـ

 میتا شروع نشده بهتره تمام بشه هر حرف یزندگ نیپس ا خوادشینم کایبا جواب داد . نفقط سکوت کرده بودم با من

 پشت سر دخترم بودخودم جواب گو هستم .

  ستادیا دیبه حالت قهر به اتاقش رفت .به اتاقش رس مامان

 . دیندار اقاتیشما ل یخوب نیخدا هردوتون و شفا بده پسر به ا ـ
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بابا سر  یآذر جون باهام قهر کرد . ول یناراحت شدند .حت یلیکرد .عمو اذر جون خ بابا با عمو نادر صحبت بالخره

 خواست یم یخواب اساس هی...نصف شب بود بعد از امتحاناتم دلم  امیت یدادگاه فکس شد برا هیحرفش بود .احضار

 باز نکرده جواب دادم .  شمهاموکردم . چ داشیپ یپاتخت یاز رو یزنگ زد . به سخت می.گوش

 الوو نصف شبه ها  ـ

 ؟ نیکه در آورد هیچه مسخره باز نینصف شبه که باشه ا ـ

 تنمو لرزوندن  امیت یعصبان یکه جا داشت باز شد . صدا یینشستم تو جام چشمهام تا جا خیس

 ؟ یس...سالم ...کدوم باز ـ

 طالق گرفتن نیهم ؟ی...کدومک باز کیعل ـ

 دم خارون یکم سرمو

 که بهتر شد .  نجورینبود ؟ خب ا نیمگه قرارمون ا  ـ

 زد، چشمهامو بستم  داد

خانوم خوب گوش کن من قرار بود موافقت کنم ،  کایبه سازتون برقصم ؟ ن دیشماهام هر جور بگ یمگه من مسخره  ـ

هر وقت بخواد من باشم و هر وقت نخواد نباشم ...حاال که  ستمیبابات ن یشب باز مهیو بدون من عروسک خ نیا یول

 یگردم اونوقت من م یبر م گهیمن تا دوهفته د یکن یبامن زندگ دیدندت نرم با ستیدر کار ن یشد طالق نجوریا

 دونم و تو 

 هیگر ریبه دلم نشست و زدم ز ی؟ آشوب دهید یطالقم نم یعنیشدم !  رهیقطع شد ، من بهت زده به روبرو خ تماس

ازم حظ برات بس ینمک یزندگ هی میترسم بتاز تا بتاز ینم یچیزردنبور حاال که بابا پشتمه از ه ی...غلط کرده پسره 

 دروغ چرا ته دلم آشوب بود .  ی... ول یزردول یکن

 بود .  نیداد تنها حرفش ا یزدم تا جواب م یزنگ م امیروز گذشت و من هر روز به ت چند

  ستیدر کار ن ینه طالق ـ

 کرد دوباره زنگ زدم . یم وقطع
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 تورو خدا قطع نکن ـ

 بگو  هیچ ـ

م خواست یلحنش تند بود حس کردم قلبم شکست اشکمو با پشت دست پاک کردم و بغضمو قورت دادم . نم چقدر

 کنم . یم هیبفهمه گر

 ؟  یآخه خودت قول داد ـ

با تو  یزندگ یمن کمربستم برا کاین نی..بب رندیگ یم مین تصمنه االن باز باباهامو میشیمن گفتم خودمون جدا م ـ

 نکن  هی...االنم گر یخود دان

 ؟ امیت یول ـ

 صدام نکن  فعال نجوریا ـ

 

خاااک هر دو جهان برسر خنگت  یبود دشمن شاد شد یکردنت چ هیگر نیا کاین یریبم یتماس و قطع کرد ..ا بازم

بحث کرده بودند  امیبابا و عمو سر طالق من و ت نکهیرها شدن ...باا یزنه برا یبودم که بال بال م ی...همچون پرنده 

شده بود . منم که افسرده  نیهمچنان مثل دوتا بردار بام رفت و امد داشتند فقط آذر جون مامن سر سنگ یول

دونه  یز دست مامان خدا مبکوبم ا واری... خودمو به کدوم درو د امیت یاز لج باز یو راض امیت ی...مامانم که تو جبهه 

ف ه ، نصیدونستم ناراحت و عصب یدادم از حال درونم ، م ینشون نم یزینفهمه چ یزیچ تمیبابا از ناراح نکهیا ی...برا

 یخسته م ضمویمر یموضوع بابا  نیو رفت و آمد دادگاه بودند . وا تیاموال بابا و عمو به باد رفت و هردودنبال شکا

 بهتر بشه قبل از خواب رفتم اتاقش  یطالق بشم بلکه حال بابا کم الیخ یعال بگرفتم ف میکرد . تصم

 تو ... امیب شهیبابا جون م ـ

 زد و دستشو باز کرد . یبود رو تخت لبخند دهیکش دراز

 

 کنارش نشستم  میدیرفتم و بغلش کردم همو  بوس جلو
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 بابا ؟ ـ

 بابا ؟ یجان بابا نازدونه  ـ

ته اف یعقب ب طالقیخوام فعال برنامه  یم نمیهم ی. برا دیسهام هست نیا هیگرفتار قض یلیدونم خ یبابا من م ـ

 ماجرا . نیبعد از ا میبزار

 زدو دستمو فشار داد .  یبابا لبخند ـ

 کنه ، تو نگران نباش  یم یخودشو ط ریگل بابا هر کدوم مس ـ

  میش الیخیخوام فعال ب یبابا من م یول

 به ما انداخت  ینگاه نهیآ یکرد از تو یه مکه  موهاشوو شون مامان

 .  ادیبلکه سر عقل ب میمدت صبر کن هیخواد  یم کایخب مرد حاال که ن ـ

 یراحت شد . به اتاقم برگشتم ، طبق گفته  المیخ یکم رفتیآرامش خاطر بابا زدم . باباهم پذ یبرا یزور لبخند به

کار  تیبابا به جد یضیگرفتم رو در رو باهاش حرف زنم ...بعداز مر میگشت تصم یبر م رانیبه ا گهیچند روزه د امیت

ب حسا یبرا یکنه سپردم . فقط گاه یاداره م یکه مطمئن بود به خوب یدادم شرکت خودمو به عل یشرکت و انجام م

تر از بابا کرد و هر چند حال عمو هم به ینم غیبود و عمو هم از کمک کردند در یرفتم ...بابا از کارم راض یم یرس

 یلیخ فینا بکارو ح لیوک نیخواست خفش کنم ا یگفت : دلم م یم شیو کالفگ هاینبود و آذر جون از شب نخواب

چنا پرت شدم از تخت مه  دمیمامان از خواب پر غیج یشب باصدا یها مهیبه نام خودش زده ...ن زویهمه چ یا رفهح

زد و به سرو  یم غیمچ دستم حس کردم ...حراسان خودمو به اتاق بابا ومامان رسوندم ...مامان ج یرو یدیدرد شد

 یاحمد رو سر بابا بودسر جام خشکم زد . بابا چ مو.  خاله  شونه هاشو گرفته بود آرومش کنه وع دیکوب یصورت م

 بابا و پاره ی قهیعقب ... دمیگرفتم کش سمت بابا عمو احمدو از شونه دمیکرد . دو دنیشده ؟! دستام شروع به لرز

 زدم .  غیج هیکردم با گر

 ... یییییبابا پاشو ..بابا ـ

ه دست یزنده موند بابا یزدم و برا یدادم ... اشکمو تند تند پس م یم یبه ماساژ قلب کردم و تنفس مصنوع شروع

 کردم .... یگاهم تالشش م هیگلم ، تک
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 بابا نه بابا ااا بابااا.... ـ

و ثابت کردند . مامان داشت از حال  تشیوصل کرده ووضع ژنیبه بابا اکس عی. سر دیادامه دادم تا ارژانس رس نقدریا

 کردم . یمامانم و آروم م ی. ول دمیلرز یو بغلش کردم خودم به شدت م دمیرفت به مامان رس یم

 مامان حالش خوبه نفس داره نگاه کن . نیبب ـ

 صورتمو غرق بوسه کرد. ومنو به آغوش بفشرد .  مامان

  یمامان فدات بشه آره خوبه برش گردوند یاله ـ

  مارستانیب میلباس بپوش بر ستین هیپاشو مامان وقت گر ـ

هنوز شوکه بودم و  میرفت نمیمنتقل شد مامان کنارش سوار شد ، من ،خاله و عمو احمد با ماش مارستانیبابا به ب ـ

 جواب ریعمو نادر و گرفتم .د یشماره  دمیکش رونیب بمیاز ج مویگوش یرانندگ نی. ه دیلرز یدت مدستهام به ش

 داد. 

 شده ؟ یچ یتو کایالو ن ـ

 بابام بابام ... مارستانیب ایعمو ب ـ

 االن ؟ ییآروم باش عمو جان بگو کجا کاین ـ

  نمیمنم با ماش ییرجا مارستانیبرند ب یبابارو دارند م ـ

 برون  اطیآروم باش و با احت ستین یزیچ زمیعز یکن یم یرانندگ هیبا گر یدخترم دار ـ

  ایباشه عمو ب ـ

 آمد عمو آمدم .... ـ

 داد.  یم میرو پرت کردم بغل خاله اشکمو با پشت دست پاک کردم خاله دلدار یگوش

 شد .  یم یمعلوم نبود چ یگذشت ، اگه تو نبو ریدخترم به خ ـ

 که پشت نشسته بود گفت: احمد هم عمو
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 نگذره واال آقا سالم و سر حال بود .  زیهمه چ یخدا از اون دزد ب دیبه خدا توکل کن ـ

ه مس سالن پرس یو دعا کنان تو انیانتقال دادندن . ماهم گر ژهیو ی...بابا رو به بخش مراقبتها میدیرس مارستانیب به

پرستارها و چند دکتر به سمت  دنی...دو دیرس یو عمو نگرانتر از ما به نسظر م دنیآذر جون و عمو از راه رس میزد

داره شاهد از دست دادن بابا م بودم  شهیتوجهمو جلب کرد دنبالش و وارد شدم و از پشت اتاقک ش ژهیمراقبت و

 .. دمیکو شهیزد زجه زدمو به ش یرون م یقلبم داشت از دهنم ب

 خدا  نرو بابا بابا بابا ...نه بابا نه ...بابا تو رو  ـ

 شدم ... تمیلوس و دوردونه  یکای...ومن ن دیکه پر کش ییبه پا پاشد پشت اتاق بابا یمحشر

منو آروم کنه  هیداشت با گر یو آذر جون مامان و بغل کرده خاله سع دیکوب واریمامان از حال رفت عمو سرشو به د ـ

 شدن آرامش داره ؟ میتیآروم بشم ؟ مگه  شهی، مگه م نمیبب ریابا مو ودل سبود از حال نرم و ب نی... تمام تالشم بر ا

 رفت؟؟؟؟ یزندگ یهایبابا به جنگ سخت یب شهینداره ؟ مگه م هیبودن گر اهیتگ یمگه ب

 

دونستند عمو نادر از  یتک عمه م هاویکفن و دفن بابا رو انجام داد . دا یهمه جمع شدند و عمو نادر تمام کارها اقوام

پوش شدم ...چقدر بده  ی...مشک ادیز ی هیسوخت از گر یبه تن نداشتم گلوم م یتره ...جون کیبه بابا نزد یهر کس

باره  کیمبهم به  ی ندهیو ترس ازآ الیاز غم واندوه ، فکرو خ یم، حجو یو سردر گم  یپناه یعذاداره بودن... حس ب

 درد . نیا لیتحم یبود برا فیظر یلیمن خ یمن و در بر گرفت ...شونه ها

 [ ـــــــامی]ت

انجام دادم  مویعمل جراح نیآخر یپرواز داشتم .ول گهیهفته د کیانجام داده بودم  رانویبرگشت به ا یکارها تمام

خدا چقدر تماس از بابا و مامان داشتم ...به ساعت نگاه کردم   یچک کردم ...وا موی.خسته به خونه برگشتم گوش

خواند در مورد طالق حرف بزنند  یزنم ...  حتما باز م یم زنگنصف شبه ، فردا  مهیدو ن رانیو چهار بود ، االن ا ستیب

 یبود که صدا تخت انداختم هنوز چشمم گرم نشده یخسته بودم که با حوله خودمو رو نقدریراست رفتم حمام ا هی، 

 که کنار بالشتم بود برداشتم  ویبلند شد . باچشم بسته گوش میگوش

 الو ..بله ؟ ـ
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 یداص نیکردم ا زی...نشستم توو جام چشمهامو به هم فشار دادم گوشمو ت دیچیگوشم پ یتو یدخترانه  هیگر یصدا

 بود .  کاین

 ؟ یکن یم هیچته چرا گر ییتوا کاین ـ

  امیت ـ

 . داد زدم  دمینم دارم کش یبه موها یتر شد. دست دیهاش شد هیگر

 حرف بزن ؟  کایچته ن ـ

بمو که در اون لحظه قل یزیچ یخوب نبود . ول یلیاواخر حالش خ نیبابا افتاده باشه ا یبرا یگفتم نکنه اتفاق باخودم

 کردم آرومش کنم . یبلبل زبان بود ...سع یکاین هیگر یزد صدا یبه چنگ م

 شده گل من  یبکش بعد بگو چ قینفس عم هی نیشده بب یآروم باش و بگو چ زمی...عز کاین ـ

 هق هاش آروم شد . هق

 ؟ اااامیت ـ

 جانم  ـ

 بابام مرد . امیت ـ

با عمو حرف زدم  روزیگفت؟ چطور ممکنه ! من د یزد. هنگ کردم ! چ یهق از سر گرفت و مدام اسمو صدا م هق

 و حس کنه ... یکنم . بزارم دخترش خوشبخت یبهم گفت مردونگ روزی...د

  دمیشن گهید یکس یصدا

 دلم  زیدخترم اروم باش عز کاین ـ

 گفت: یبغض آلو یگرفت با صدا کایواز ن یگوش

 شما ؟ دیالو ببخش ـ

  گهیم یچ کایشده خانوم ن یهستم چ امیسالم ت ـ
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 خانم هم بلند شد .  ی هیگر یصدا

 به شما زنگ زده  یبچه ام از دلتنگ کاین پسرم آقا به رحمت خدا رفتند ـ

 تو اتاق زدم  یآه از نهادم بلند شد .چرخ میشونیزدم به پ ـ

 ؟ کایبه ن دیرو بد یگوش شهیخانوم م ـ

 تونه صحبت کنه  یبده نم یلیپسرم حاش خ ـ

 کنم  یباشه پس قطع م ـ

 برداشت  عیبابا رو گرفتم . سر یو قطع کرده  وشماره  تماس

 شده ؟ یالو بابا سالم چ ـ

 .  دیچیناراحتش توگوشم پ یصدا

 بابا جان ؟ ی؟ کجا بود یسالم پسرم خوب ـ

 زنگ زد واقعا عمووو  کایگرفتار بودم اال ن ـ

 وچه بد داغون شدم از صداش  هیگر رریحرفم تمام نشده بود که بابا زد ز هنوز

 داداشم رفتم  یدید امیت ـ

 ؟ دیی...شما االن کجا امیم کهید یگم من هفته  یم تیتسل دیبابا آروم باش ـ

 تونم تنهاشون بزارم ... یبده نم یلیحالشون خ کایپسرم زن عموت و ن ـ

 االن حالش خوب نبود .  کاین  دیراحت شد بابا مراقبشون باش المیپس خ ـ

 راحت باشه  التیباشه پسرم خ ـ

  ستینکن برات خوب ن یتاب یبابا خودتم ب ـ

 کنم  یم یباشه بابا سع ـ
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 نه ؟ ایخوام  یم کارویپرواز دل تو دلم نبود ...معلوم نبود چند چندم با خودم بالخره ن یقطع کردم تا لحظه  تماس

 زمان بگذره ... یکم دیپس با ستیالبته االن اون حالش خوب ن

 [ـــکای]ن

کرد؟  یدرد دلم م یبرا یاز راه دور چه کار امیزنگ زدم ! تا چند روز خودمو لعنت کردم مثال ت امیچرا به ت دمینفهم 

داد . هر گوشه  ینبود بابا تو خونه قلبمو آزار م  امد،یآروم شدم چقدر مهربون بود اصال بهش نم یکم ششیخدا یول

خوب نبود .هنوز  تشیاتاقشون بود و وضع یکردن تو هیدر حال گر دام، مامان هم م دمید یکردم بابا رو م یکه نگاه م

هزاد ب یینشستن دا قهیشد . بعد از چند دق دایبهنام پ ییبهزاد وو دا ییدا یهفته نگذشته بود که سر و کله  کی

 شده بود گفت: رهیخ ییروبه مامان که به گوشه ا

 یخواهر درسته عذا دار ـ

 

تونه  یهم که هم تجربه اس و نم کاین میریگ یاونجا رو به عهده م رتیما خودمون مد یشرکت و راه بنداز دیبا یول

 بکنه . یکار

ابا ...ب رندیبگ یخوان از آب گل آلود ماه یداشتند ، اما حاال م یمتوسط یبا مامان خوب نبودند وضع مال هامیقبل دا از

ه نامم زد.به خاطر بابا هم که شده و ب زیفهمم چرا همه چ یهام اعتماد نکنم، حاال م ییدا یحت یگفته بوده به کس

 کردم . ییمدام رو به دا یها هیخش داشت از گر مبه فنا بره هنوز صدا شیزرام شرکت و دارا ینم

تونم  یممنون از شما من خودم م یکارشو ادامه بده بابام عمرشو پاش داد .ول دیجان حق باشماست شرکت با ییدا ـ

 اونجارو اداره کنم .

  دیکرد وغر یبهنام اخم ییدا

 ؟ هیمگه بچه باز ـ

 گفت: جواب دادم  ینم یچیبود . وه رهیروبروش خ واریهنوز به د مامان

 یبابا رو انجام م یکارها شتریبا کار شرکت آشنا شدم و ب کیساله از نزد کی کینزد ستمیجان من بچه ن ییدا ـ

 چطور ادارش کنم .  رمیگ یم میاالن اون شرکت بهنام منه پس خودم تصم دیدادم . در ضمن خوبه بدون
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 . دیبهزاد خند ییدا

،  سهمت یبرا ریبگ میبعد تصم نتونیبشه ب میرسه بزار ارث تقس یشه اون شرکت به خواهر ماهم م یآخه مگه م ـ

 .  میکن تیریمد میسهم خواهر مارم خودونم هست

  دمیدرد دلم ، غم دلم خند ی باهمه

 یبرا دیکرد زیدونست شما دندون ت یاموال و قبل از فوتش  به نام من زد . چون م یبابا همه  یبه کاه دون زد ییدا ـ

؟ مامان  دیکن تیازش حما نیخوا یو م دی، چطور االن خواهر دار شد دیاز ده ساله خواهر نداشت شیاموالش خوبه ب

 کنم . یمراقبت م یبه خوب بابامشما نداره ، من هستم واز اموال  تیبه حما ازیمن ن

 بهنام داد زد .  ییشدن دا زیخ مین نیخشمگ ییدا دوهر

 ؟  ی؟ پس خواهر ما چ شهیمگه م یگ یدروغ م ـ

 ذارم آب تو دلش تکون بخوره  ینم دیخواهر شما مادر منه پس نگرانش نش ییدا ـ

 .  دیبهزاد غر ییبلند شدند رفتن کنار مامان دا ییدا هردو

 و به باد بده ؟ زیدختره جلفت همه چ نیا یخوا یم یگ ینم یزیچرا چ ـ

 یبگم مامان دستش و سمت در دراز کرد . باصدا یزیچ نکهیقبل از ا یول ستامیحرفش بلند شدم ا نیکردم از ا داغ

 فوق العاده خش دارد گفت: 

  ونریب دیبر دیبزن یهستم . در ضمن بار آخرتون باشه به دخترمن حرف بد زیهمه چ انیمن خودم در جر رونیب دیبر

دم  یرفتند . رفتم اتاق بابا و عکسش و بغل کرد.بابا بهت قول م یخدا حافظ یب ادینم رشونیگ یزیچ دنیکه د هاییدا

اون روز رفتم  یخواست شرکت و اداره کنم و حق اون دزدو بزارم کف دستش ...از فردا یدلت م شهیاونجور که هم

 یها رو مرور کردم و النا هم کمک کرد . بعض روندهتا شب تمام پ دتیوباجد میبزارم دشمن شاد بش دیشرکت نبا

 اعتماد نکنم زنگ زدم به کاوه  یگرفتم به کس میتصم لیوک یشدم .و بعد از ماجرا یخوب متوجه نم زهارویچ

 الو کاوه سالم   ـ

 ؟ یبهتر شد یخوب ییتو کاین ـ
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 ؟ یبهم کمک کن شهیبله خوبم م ـ

 ؟ ادیر مازم ب یبله حتما چه کار ـ

 ؟ نجایا یایب شهیم ستیاز پرونده ها برام قابل درک ن یمن شرکتم و بعض ـ

 . امیم گهیساعت د کیبله حتما تا  ـ

دستم آمد . بدون  زیو تا شب همه چ دیزود رس یلیباهوش بود و تجربه داشت خ یلیو قطع کردم . کاوه خ تماس

واقعا خسته و جنازه بودم . فردا  دمیاز ازدواجم بپرسه کارش و انجام داد . رفت شب که به خونه رس یزیچ نکهیا

کارهارو انجام بده  ینداره از خاله خواستم همه  یددونستم مامان حال مساع یبابا بود . صبح آماده شدم .م یهفته 

 یوقت کهنه نم چیام به خاک افتادمو زجه زدم داغ بابا هکارهارو انجام داده بود . سر مزار باب شتری، البته عمو نادر ب

 نامرد در بره ... لیزرام اون وک یبه خاکت قسم نم ییاز خاک وبه چنگ گرفتم ، بابا یشه مشت

؟ رفتم "وقت شب  نیا هیک"و به ساعت نگاه کردم ... دمیدو نصف شب بود که زنگ خونه زده شد از خواب پر ساعت

 یمنم جلو رفتم ...مرد فونیکه مراقب مامان باشه رفت سمت آ دیخواب یبعد فوت بابا تو هال مخاله طاهره از  نییپا

  گهید هیک نیچه ا یعنیزد .. یجوان و خوش پوش پشت در بود ..خاله لبخند

 ؟ شیشناس یم هیخاله ک ـ

 و جواب داد.  فونیا خاله

 . دیبله سالم خوش آمد ـ

 با تعجب دنبالش رفتم  شیباز کرد و رفت سمت روسر درو

 ؟ یچرا در و باز کرد هیک نیخاله ا  ـ

 دخترم شوهرته  ـ

 هااااا ـ
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 امیت نیا یعنیداشتم من !  ی...عجب اوضاع شانیپر یاز هدقه در آمد تاب و شلوارک کوتاه موها یباز چشمها دهان

دم که مامان هم متوجه شده همراه کجا رفت ؟! تو فکر بو شیالغر مردن ی افهیزردش ق یبود ؟! جل الخالق پس موها

 خاله منتظر آقا شدند .با ورودش رسما خشکم زدم 

 مامان گذاشت  یشونه  یبرم جلو . مامان بغلش کرد .سرشو رو ایدونستم فرار کنم باال  ینم

 گم  یم تیسالم تسل  ـ

 ندونستم و الفراررررر.... زیبه من انداخت که آب شدم موندنو جا یچشم نگاه ریز از

 

. نفس زنان به اتاقم پناه برد م به در  دیعمو و آذر جون هم به گوشم رس یسرعت باد از از پله ها باال رفتم صدا به

 یاکه تو تصور من بود . و ستین یامیاون ت نی. شوکه شدم ! آخه ا دیتپ یزدم و قلبم تند م یدادم نفس نفس م هیتک

 نی؟ باا دید یمن و م نجوریا دیبه من انداخت آخه با یچه نگاه یاخودم نگاه کردم  . و ی افهیقخدا لباسهام ...به 

 نیم انبود یحاال چکار کنم ؟ پشت در نشستم من که استرس کایخاک برست کنن ن ییییکوتاه ...ا یلیشلوارک خ

کرده بودم . درو قفل کرده رفتم سمت پاکت  عیضا ی...وا دیلرز یدستام م ختیسرم ر یهمه استرس از کجا رو

لرزان گرفته و نگاه  یدونه دونه عکساشو بادست یوقت نگاهش نکردم . واااا چیداده و من ه امیکه مامان اتز ت یسعک

الغر و زشت بود ...نکنه عوضش کردند .؟ به  یلیاون خ ی؟ ول امهیواقعا ت نیمحترم ا یامام زاده ها ایکردم ... یم

  دمیدم خندحرف خو

 خانوم ؟؟ کاین ـ

 یعکسهارو تو یپشت در اتاق من ! االن سنگ کوب کنم . سرگردان به اطراف نگاه کردم تند امیت یقلبم ، صدا یوا

سرم  یرو یو شال دمیهمون شلورک پوش یدم دستم و رو یقرار دادم . شلوار ورزش یکتاب ریپاکت گذاشته ز

ه نکا چته ؟ چ یریخشک شد چند بار مشتموو باز و بسته کرده ...بم رهیگ دست یانداختم ...رفتم سمت در دستم رو

 ی..ا دمیتا طالقت بده ...از فکرم ذوق کردم و خند اری، برو دمار از روز گارش در ب ستیمرگه لولو خورخوره که ن

 به خودم مسلط شدم و در و باز کردم . دهیکش یقیجووون دارم براش ... هههه ...نفس عم

 

 سالم  ـ
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 کرد  با خنده جواب داد . یمنو نگاه یبود ، سر تاپا بشیدستش تو ج هی

 ؟  یکن یاز همسرت استقابل م نجوریماهت ا یخانوم سالم به رو کایبه به ن ـ

 کرده و لبمو لج کردم .  یاخم

 استقبال یگ یاال م یزابرامون کرد ینصف شب دیآورد فیبعدش دعوت نشده تشر میاستقبال چه موقع ما خواب ـ

 ... یدار ییکنم ...عجب رو

 شد .  یام ذوق ...رنگ نگاهش جد یجوابو نداشت ا نیا انتظار

 .  دمیخدمت رس تیعرض تسل یو برا دمیتازه رس ـ

 بغل گذاشتم تو چشماش نگاه کردم .  ریز دستهامو

 . میبخواب میخوا ی؟ ممنون حاال برو م یگفت تیخب تسل ـ

دهنمو  یشده بود . جلو رهیباز به من خ یبود ، با دهان یدنید افشهیق یاتاقم عقب گرد کردمو درو بستم ...وا به

ر حرف زدنش و کمکت یقبلم به تختم رفتم . صدا یدوباره با لبسها الیخ ینره ... ب رونیخنده ام ب یگرفتم که صدا

خند کالفه کردنش کردم با لب یحرکتمو برا نیاول نکهیا الیشد . اون شب با خ نیشد .فکر کنم رفتند .چشمهام سنگ

 ... یبچه فرنگ ارمیده ؟ دمار از روزگارش در م یبه خواب رفتم ..من و طالق نم

دارم  ییابا . ب دمیبود برداشتم و بوس زمیم یرفتم شرکت عکس بابا رو که رو یم دیبا دمیپش رونمویب یلباسها صبح

تم رف نییآروم آروم با غم از دست دادن بابا پا دمویبه نردها کش یزدم دست رونیرم شرکت برام دعا کن .از اتاق ب یم

 . 

  یمامان ؟ خاااااله ..الوووو من رفتم شرکت با ـ

 آمد  رونیاز آشپز خونه ب مامان

 ؟  شهیکجا دخترم صبحونه نخورده که نم ـ

 ... ستمیدزد و سر جاش نشونم ول کن ن نیمن تا ا میدادگاه  دار ازدهیمامان کار دارم ساعت  ـ

 بخور  یزیچ هی ایباشه دخترم حاال ب ـ
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 امیچشمام از حدقه در آمد ه خشکم زد . مگه نرفته خونشون ؟ ت یبود به آشپز خونه رفتم ...وااا دهیفا یب مقاومت

 مشغول صبحانه خوردن بود .  زیسر م

 .... یمتعال یعالصبح  ریبه به خانوم مد ـ

 ؟  دیآمد یک یشما ک ریصب ...صبح بخ ـ

 جوتب داد.  امیت یصندل یبه دهان گذاشت .مامان بازومو گرفت و نشوند رو لقمشه

 نرفته بودم که بخوام بر گردم .  زمیعز ـ

 دستهامو در هم قالب کردم .  امیدادند . روبه ت لمیحردو لبخند تحو دیمامان و خاله چرخ نیکردم نگاهم ب یاخم

،  شهیبدتر نم نی.ازا میتو روزمونو شروع کرد دنیاالن که به د یدعوتت کرده شب که زابرامون کرد یموندم ک ـ

 دونند ؟  یاز دعوت کردند م یزیتو دهات شما چ نمیبب

 خورد و صاف تو چشام ذل زد .  شویچا لکسیر یلیخ

منم هست . پس  یخونه  نجایبا همسرشون درست صحبت کنند .دومشم ا رندیبگ ادی دیخانوم با کاین نکهیاول ا ـ

 به اجازه ندارم .  ازین

 حوصله هستم بر گشتم یب یکاف یتواِ ؟ من به اندازه  یخونه  نجایگفته ا یبعدش ک نمیب ینم یهااااا !؟ من همسر ـ

 . دینباش نجایا

 شدم مامان لبشو گاز گرفت  بلند

 زشته  یگ یم یبفهم چ کاین ـ

 تکون دادم  سرمو

 دعوت آمده  یآقا زشته ب نیزشته ؟  کارا یچ ـ

 به من انداخت بلند شد .  یچشم نگاه یخوره ! از گوشه  یکرد .چقدر م یم نهیمنو د امیت آرامش
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خونه به نام  نیسه دانگ ا نهیا یبه کنار، موضوع بعد نیمن شوهرتم .ا یچه نخوا یخانوم کوچولو چه بخوا نیبب ـ

 باشم ... نجایمنه پس حق دارم ا

 اول برام مهم موضوع

 

نگاه به قد بلندش کردم  هینگاه به خودم و  هی ستادیکرد . روبروم ا ونهیخونه اس منو د نیاونم مالک ا نکهیا نبود

و  اش گذاشتم نهیفکراس ؟ دستمو تو س نیاالن وقت ا کایشم . خاک برسرت ن یجا م بشیتوج داسیکه پ نجوری...ا

 زدم غیکردم چنان کالفه بودم که ج یچطور رانندگ تتا شرک دمیاز کنارش رد شدم و نفهم یهولش دادم عقب تند

 یکنم ؟  چرا همه چ یخونه زندگ هیلندهور چطور تو  نیبابا اشکم و در آورد .آخه بابا من با ا ادیپشت رل وباز 

افتاد النارو و جا  ادمیتازه  دمیچه کنم حاال ...به شرکت که رس یاا...آاا لکسهیر گمیم یهرچ ی؟ لعنت نیشد  کیشر

 زنگ خورد  میگوش گذاشتم

 الو  ـ

  یمنو کاشت ییالو درد کجا ـ

  ایب ریدنبالت آژانس بگ امیرفت ب ادمیدرد تو دلت  ـ

 ؟ یریگ یهاااا چته پاچه م ـ

 بگم  ایحوصله ندارم ب ـ

الزم و روش  حاتیو مرتب و توض یزیکردم  کاکاو همه چ یرو م ریکالفه پرونده هارو ز زیم یو سُر دادم رو یگوش

 شدم . رهیدر نزده وارد اتاق شد . دستهامو در هم قالب کرده و بهش خ دینوشته بود . النا از راه رس

 بابا جان ... یاور ستیبد ن یدر بزن رهیاتاق مد نجایا گمیم ـ

 .  دیامو بوسخنده و آمد گونه  ریزد ز یپق

 جوانمون بشم .  تیباشصخ ریمد نیا یفدا یا ـ

  گهید ریبگ ادیزشته وقت شوهرته  ؟یگفت نجوریو ا تیتو باز شخص ـ
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  دمیخند باهم

 ؟  یچه مرگت بود . من و جا گذاشت نمی، حاال بگو ب کایکه از من بدتره جون ن یبابا عل یا ـ

 چرخ دارم . یحوصله ول  شدم تو صندل یب

 آمده  امیبشه ؟ ت یچ یخواست یم ـ

 وباتعجب گفت: زیم یلبه  نشست

غلت کرد ب ی...وا دارید نیاول یییی..ا یگفتن ایچطور بود چ نمی؟ زود بگو بب یچکار کن یخوا یواقعا برگشته حاال م ـ

 ؟

 زیصبح سر م یما وا یتلپ شد خونه  دهیاز راه نرس شبیخوامش د یمن نم هی...بغل چ یخااااک تو سرت عقده  ـ

 از سرم بازش کنم . دی، هر طور شده با دمشید یصبحانه در حال انفجار بودم وفت

 کالس بزننش ؟ یبچه ها میبگ یخوا یچطور ؟ م یول ـ

  دمیغش خند غش

 آره حتما بخصوص کاوه  ـ

 بگوخب  لشیاز شکلوو شما یکم خب

 فکر کردم  یکم

النااا؟ اصال  ی. وا دیخاله گفت شوهرت مخم هنگ ی...وقت هیا کهیگفتم عجب ت فونیپشت آ دمشیاول که د ـ

برنزه بود و  ی.صورتش کم ستین ییگربه ا گهی، چشماش د یکلیو ه دهینداره بدن ورز هاشیبه بچه گ یشباهت

 موهاشو باال زده 

ها بزار باشه ...من  یشوهر ی؟ خاک برسرت االن عهد ب یو بپرون یبه خوشمزگ گریج یخوا یم یعنیخب خب  ـ

 خوردم . یکردم م یجات بودم کباب م

 برداشتمو زدم تو سرش  زیخ
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قرار گرفتم هر دو در حال خنده صدامو  زیپشت م یمنم جد ستادیو صاف ا دیپر زیدر النا از م یبلند شدن صدا با

 صاف کردم .

 داخل . دییبله بفرما ـ

 

 خندمو قورت دادم . دیخند یم زیر زیر النا

خدا کجا  ی! انجـــا؟یا امی.ت ستادیهنوز حرفم تمام نشده بود که ماتم برد ناخواسته بلند ا هیک نمیوفت نخند ببک ـ

 برم از دستش؟ 

 ؟ دیخوب سیسالم خانوم رئ ـ

 کردم روبه النا گفتم: یاخم

  رونیب دییشما بفرما ـ

لو ج امیرفت .ت رونیب یگفت واز کنارش با گفتن سالم یدادچشم یو قورت م امیهمون طور که با چشم داشت ت النا

 پا گذاشت . ینشست وپا رو زمیکنار م یهایاز صندل یکی یآمد و رو

 .  یر یخواد م یهر جا دلت م ندازویم نییسرتو پا ینجوری؟ چه جالبه هم نجایا یچرا آمد ـ

 شرکت سهم دارم ؟ نیرفته منم تو ا ادتی نکهیخانوم کوچولو مثل ا ـ

 دونم عمو سهام داره نه جناب آلو ... یکه من م ییگفته تا جا یک  ؟یتو سهم دار ؟ییییچ

 حرفم . نیخنده از ا ریزد ر قهقه

 ؟  یخند یم یبه چ هیچ ـ

  دیزد و آروم خند یچشمک

 ،  دمیاز طرز حرف زدنت خند ـ

 شد . کینزد زیجلو تر آمدو به م یکم
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 میدگیضرر نکنه مجبور به رس نیاز ا شیب نکهیا یخانوم کوچولو بابام سهامشو به من واگذار کرده ، منم برا نیبب ـ

 اتاق کارمو انجام بدم . نیهم یتو لمیما یچون کار خودم هم هست ول امیالبته من درروز چند ساعت م

 تحملش کنم .. دیبا نجامیاخدا تو خونه کم بود؟  یکردند ا یسرم خال یرو خیحرفش انگار آب  نیا از

 یبرو ول یاتاق مال منه هر جا دوست دار نیسهامو دارم پس ا نیشتریبرسونم من ب لتونیبه مستط دیزرشک ...با ـ

 مراحم من نشو . 

 زد .  یکج لبخند

 ؟ یبود گفت یچ لیاالن مستط ـ

 باال انداختم و لبمو لج کردم . ییا شونه

 خوام به کارم برسم . یم رونیب دیشما االنم بر لیمنم به مستط دیشما به عرض من رسوند ـ

 لم داد.  شتریب

 اتاق باشم  نیخوام هم یرم گفتم که م یمن نم یول ـ

 همه اتاق برو اتاق بابات اصال نیبابا ا یا ـ

 باال انداخت  ییابرو

 تو برو  یخوا یاتاق و دوست دارم م نیمن ا یول ـ

 رم . ینم میاتاق منه جا نجایآقا ا ریمن کجا برم اون وقت ؟ نخ ـ

 ندارم اتاقمون مشترک باشه  یباشه من مشکل ـ

 .  دیخند قهقه

 بشه   یکیتو خونه اتاقمونم  ادیالبته بدمم نم ـ

 کردم  ی...اخمید یم شیدوروزه فرار کاین اریزد در حال فوران بود دستمو مشت کردم با خودم گفتم کم ن یچشمک
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 رم . ینم ییبکن من از اتاق جا یدوست دار یبشه االنم هر کار یکیباش  تو خونه اتاقمون  الیخ نیبه ا ـ

  یزده بچه فرنگ یخم شد .اوه اوه اوه چه عطر یگذاشت و کم زیشد دستهاشو لبه م بلند

اشم کرده بخوام به توام کمک  یکنم . البته م یدگیکه به کارها رس نجامیخانوم من در روز چند ساعت ا کاین نیبب ـ

  نهیکار برات سنگ نیو ا یبچه ا یلینباشه تو خ یهرچ

 با اخم گفتم: زیمتقابال بلند شدم اونور م منم

به  یکار یتلپ بش نجایبه تو ندارم اگر قرار ا ازین امیکار خودم برم ی، در ضمن من از عهد یشازده بچه خودت نیبب ـ

 کار من نداشته باش .

 زد .  یشد . نا خواسته عقب رفتم پوز خند کیدور زد به من نزد زویفاصله گرفت و م زیم از

 ها ... یکن ینم دایسوراخ موش پ ادیمن باال ب یمن نکن اون رو یبرا یبلبل زبان نیبب ـ

ون در النا باز بد دینکش یرفت . طول رونیبگم زبانم قفل شده بود . ازم فاصله گرفت و ب یزیتونم چ یخدا چرا نم یوا

 شدم . یعصب وارد شد .

 هااا چته ؟  ـ

 آمد جلو

 

ن اتاق تو ، اال امیاتاق بابا شو ب لی؟ گفت هما هنگ کنم وسا ییبا جذبه ا گریبود ؟ اوه اوه چه ج امیت نیا کاین یوا ـ

 چه کار کنم ؟

 دستهام گرفته چواب دادم . نیسرمو ب یکه عصب همونطور

 .دارم براش  گهیم یهر چ دیانجام بد ـ

 با تعجب نگاهش کردم ،  دیغش خند غش

 کوفت چه مرگته ؟  ـ
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 ؟  یاریسرش ب یخوا یم یی.چه بال ها نمیب یازاالن فرارشو م کاین یوا ـ

 گفت انجام بده . یرم دادگاه توام هرکار یدادگاه م ریدونم فکرم درگ یفعال نم ـ

 . یباشه برو موفق باش ـ

ناراحت  یا افهیدرست کردم النا با ق مویمشک یآوردم و مقنعه ا رونیب ییا نهیگذاشتم آ فمیتو ک مویشدم گوش بلند

 گفت:

 لباس نیبلکه حالت بهتر بشه ا یبه خودت برس یکاش کم یول امرزهیخدا بابات ب یجان چقدر الغر شد کاین ـ

 کنه  یحالت و بدتر م یمشک

 شد .  یم نییاز بغض راه گلومو سد کرده و باال و پا ییبستم وبلند شدم .گوله ا فمویک پیز

،  یه باشنداشت یحام چیه نکهیوا یروبرو بش ایدن یهایوسخت هایبا بد دیتنه با هی نکهیا هیبد درد یپدر یالنا غم ب ـ

  امیبا ت زیهمه چ یبا اون دزد ب ایدن یجنگم ، باهمه  یهستم م کایمن ن یول

 دارم . یمهمتر یفعال کارها ارمیوهم به موقعش در م یلباس مشک 

 رونیاز اتاق عمو ب امیچشممو پاک کردم . به طرف در رفتم الناهم دنبالم . درو که باز کردم عمو ت یاشک گوشه  

 آمدند .جلو رفتم 

 ؟ دیسالم عمو جون خوب ـ

 زدو جلو تر آمد چونه امو گرفت و بلند کرد .  یلبخند

 باشه . یخشکلت اشک یچشماها نمیماهت نب یسالم به رو ـ

 دی. عمو سرمو به آغوش کش دیشده و از گونه هام چ روزیموج اشکهام پ ی. باز بغضمو قورت دادم . ول دیلرز لبهام

کردند .عمو  یعطر استفتده م کیداد آخه هر دو از  یبابامو م یآغوش پدرانه چه چه آرامش بخش بود برام بو نیوا

 .  میستیپوش بابا بود . هر دوباهم گر یهم هنوز مشک

 ییزود تنهام گذاشت . بابا یلیکنم .عمو بابام خ یتو اتاقشم حسش م یده ، وقت یبابا آزارم م یخال یعمو جا ـ

 ..بابا...
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 عمو بردارم .  ی نهیباعث شد سرمو از س امیت یصدا

 حالششو  یبدتر کرد یبد شیکه دلدار یی، به جا شهیحالتون بد م دیبابا آروم باش ـ

 شونه ام گذاشت .  یرو دستشو

 . شهیدرس نم یزیچ هیبا گر زمیان آروم باش عزج کاین ـ

ده من زوم کر یکه رو امیتوجه به ت یفاصله گرفتم با هق هق اشکمو پاک کردم ب یاز عمو کم دمیامو عقب کش شونه

 بود ، رو به عمو گفتم :

 .  شمیمنم خوب م ستیبراتون استرس خوب ن دیعمو جون شما آروم باش ـ

النا برداشتم پاک کردم نفسمو فوت  زیم یکه از رو یکرد. اشکمو با دستمال یم هیو گر ستادهیا ییهم گوشه ا النا

 کردم . 

 برم .  دیبا شهیم رمیمن خوب د زمیالنا بسته عز ـ

 به عمو کردم .  رو

 برم دادگاه با اجازه  دیعمو با ـ

 نگران نباش  ادیم لیکسلم .وک یکم یول امیمنم ب دیدخترم با ـ

 رم خدا حافظ  یباشه پس من م ـ

 شدم  ریپله ها سراز از

  امیصبر کن منم م کاین  ـ

 .  دمیو چرخ ستادهیکردم ا یاخم

 من نداز  یتو کجا الزم نکرده خودتم وسط ماجرا ـ

 . ستادیپله ا یداره ، روبرم رو میداد . نگا چه اخم لمیتحو یظیغل اخم
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 ؟  یادب یب نقدریشما چرا ا یخوب نیموندم بابا مامان به ا ـ

  یادب یخودت ب ـ

 دراز خوش قواره رو ... نمشینفسهاش تو صورتم بود سرمو بلند کردم تا خوب بب یکم کردکه داغ نقدریاشو ا فاصله

 زد .  یکرد ولبخند کج زیر چشمهاشو

 اونم با همسرت . یچطور حرف بزن یریبگ ادی یکه کم یدار ازین یعمل حساب هیگفتم : به  ـ

 ذاشتم هولش دادم عقب اش گ نهیتو س دستمو

چطور حرف بزنم .لطفا فاصله تو با  یدونم با ک ی، در ضمن من خوب م یزن یدم از عمل م یکه ه دیخوبه دکتر نشد ـ

  یچیو به پرو پا م بپ یباش کمینزد ادیمن حفظ کن اصال خوشم نم

 رفته و تنهاش گذاشتم  نییاز پله ها پا ستادیخنده دست به کمر ا ریزد ز یپق

 رفتم جواب دادم . یکه م نطوریشوهرت چه کاره اس؟ هم یدون ی...واقعا تو نم یوا یوا یوا ـ

  یها ! بعدشم اصال شغل جنابالو برام مهم ن یکن یکم بگو شوهر رودل م ـ

 و کنارم قدم بر داشت  دیخند بازم

 .. یگ یم یاریاز کجا در م نارویحرف نداره دختر ، ا دیگفتار اتیادب کاین یوا کاین یوا ـ

من شد . تا نشست  نیچرا سوار ماش نیزدم سوار شدم ..وا ا رویدزد گ نیباال انداختم و رفتم سمت ماش ییا شونه

 کمر بندشو بست سرمو چرخوندم سمتش 

 خودتون  نی؟ برو سوار ماش یمن بش نیگفته سوار ماش یوا ک ـ

 جوجه کوچولو . میریداره در ضمن ما هم مس ازین نویروه خونه ماش یگلم بابا م ـ

 بهش کردم .انگشت اشاره امو سمتش گرفته تکون دادم . ظیغل یاخم

 . ستمیتو ن یمن راننده  نییها ..االن بروپا یکن یصدا م زمیعز ایگلم  ایبار آخرت باشه منو جوجه   ـ
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 وبه مسخره گفت: یبه صندل دیچسب

 کنه  دامیزور پبه  یتون یم نییپا رمیقسمت اول  نم کایاوه اوه خشم ن  ـ

 از جلو دور زدم ودر طرفش و باز کردم .  نویشدم ، ماش ادهیپ تیعصبان با

 شو  ادهیگفتم پ ـ

 شم .  ینوچ نم ـ

. مردمک چشمهاش  ستادمیپاهاش بودم قفل کمر بندو باز کردم . صاف ا یدراز کش رو بایتقر دمیجلو کش خودمو

 هیاز  قیدر یبشه ول ادهیزدم که پ یمن زور م نییزد .دستشو گرفتم که بکشم پا یم دیمنو د یکارها دویچرخ یم

  کیتکون کوچ

 ..شوووو ادهی...گم ..پ یب..هت ..م ـ

  دیخند یغش م غش

 ییجوجه طال یمنو تکون بد یتون یم یجانم چطور فکر کرد یا  ـ

  ستادیبه کمر ا دست

 ؟  یش ینم ادهیپ ـ

 وابروهاشو باال زد . دیاز دور منو بوس ـ

 نوچ  جام راحته  ـ

 دیندخ یشم ... در حال انفجار بودم .فقط م یبوسه نشونش م یمنو م شعوریب دمیمحکم کوب نویشدمو در ماش یعصب

 پدال فشار دادم وباسرعت روندم . یبازم کمر بندشو بست منم کمربندمو بسته واز شرکت خارج شدم .پامو رو

 ؟ هیز رانندگآروم برو چه طر کاین ـ

 زدم  یکج لبخند
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 شو  ادهیکه هست گفتم پ نهیهم ـ

 . دینشت و غر صاف

 . ستمیمن که ن یریدختر تو از جونت س ید یگم آروم برو به کشتنمون م یبهت م ـ

  یاین یخواست یکه هست م نهیهم ـ

رد کردند ...  هیبرام جرم یرانندگ ییراهنما ینهایومطمعن بودم دورب دمیکش ییتوجه بهش تا دم دادگاه ال یب

و  نیکردم . ماش یخورد ومنم ذوق م یم یدیذاشتم تکون شد یتر مز م یهوا پامو رو یب یارزشو داشت گاه الیخیب

 برگشتم سمتش  ستادمیهم دنبالم . ا امیت تادمو به سمت در دادگاه راه اف ادهیشد.منم پ ادهیکه پارک کردم پ

 ...البته جوجه شتر مرغ  یمن راه افتاد لایدن ییاالن تو جوجه ا نمیب یم ـ

 کرد نخنده گفت: یم یکه سع یگشد شد در حال چشمهاش

 ؟  ادیآخه من شتر مرغم ؟! دلت م یاریاز کجا م نارویا ـ

 باال انداختم  ییتکون داده و ابرو یا شونه

 جوجه زمخت تر از شتر مرغ نداشتم تو دست و باالم ... گهیآره د ـ

 امیت یوارد شد . بعد از معرف المیدن دیخند یکل نکهیبعد از ا امیمنتظر بود ت لمونیوک یمیفه یداخل دادگاه آقا رفتم

 که که به خودم خبریدزد از خدا ب لیوک یمانیپ دنیحالم بد شد از د نقدری. ا میوارد اتاق قضاوت شد لیبه جناب وک

ه به ما اشار یکنه ، وقت یدفاع م ستیکه حقش ن یزیداره از چ لکسیر یلیاون باعث مرگ بابام بود واالن خ دمیلرز

 کرد و گفت :

ده که من  ی. تمام شواهد نشون م میتنظ تیشون شکا هیبه من تهمت زدند ومن حتما بر عل شونیا یجناب قاض ـ

 سهامها هستم . نیمالک ا

 بلند شدم .  اوردهین طاقت

 خدا لعنتت کنه  یتو باعث مرگ بابام شد زیهمه چ یدزد ب یگ یچرا دروغ م ـ

 کرد .  یرزو به قاض دیخند
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 زنند .  یتهمت قتل هم دارند به من م یجناب قاض ـ

 گفت: یآرام یبا صدا یصندل یبازومو گرفت و آروم نشوند رو امیاعالم کرد آروم باشم ت یقاض

  یلرزیم یدار نیمن، بب زیآروم باش عز ـ

 .  دمیزد .تند بازمو از دستش کش یبه نگاهش اصابت کرد . لبخند میاه مستقنگ نینگاهش کردم که ا زیت

 به من دست نزن  ـ

 تکون دادو آروم تر گفت: دستاشو

 باشه باشه فقط آروم باش  ـ

ه بودم . بعداز اتمام ب یسپردم . عصب لمونیو به وک زیساکت مونده و همه چ انیاز دادگاه اخراج نشم تا پا نکهیا یبرا

 نییرسوندم ا نیشد . خودمو به ماش لیناآرم خارج شدم. تبام مشغول صحبت با وک یپر از غم و افکار یسرعت با دل

  دمیبودم که کاوه رو د دهینرس نی. هنوز به ماش ستیول کن ما ن یبغض لعنت

 ؟ یخوب کایسالم ن ـ

 ورا؟  نیاز ا یسالم ممنون تو خوب ـ

 ؟یینجایه کار داشتم ، تو چرا اکتابخان ـ

 بغض به دادگاه اشاره کردم .  با

 سهام بابام یدزد یآمدم دنبال پرونده  ـ

 

 .  دیکش یلرزانمو به زور جمع کردم . آه یلبها

ه من ب ی، چرا تنها آمد یریحقت و بگ یتون یدونم م یم یهست یبغضتو توهمون دختر جسور و با انرژ نمینب کاین ـ

  یتنها نباش ییجا نجوریآمدم که ا یحتما م یگفت یم

 من هستم  ستیتنها ن کاین ـ
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و کرد . سرش امیبه من و ت یکرد ، نگاه زیسمتش کاوه چشمهاشو ر دمیچرخ دمیبود که از پشت سرم شن امیت یصدا 

 دراز کردم .  امیکنم .دستمو سمت ت یتکون دادکه معرف

 راد هستند . یآقا شونیا ـ

 به کاوه اشاره کردم . ـ

 من  یکاوه هم دانشگاه شونمیا ـ

 زد با کاوه دست داد .  یاخم و پوز خند امیت

 خانوم  کایوالبته همسر ن ـ

ه ب ییقدم جلو آمد ، کاوه هم نگاه گزرا کینشون داد. الیخ یخودشو ب یکردم . ول یو اخم دهیتندم سمتش کش نگاه

 لبش نشسته جلو آمد.باهم دست دادند .  یه زور روکه معلوم بود ب یمن کرده و با لبخند

 تنها نباشه بهتره  یینجورجاینتهاس گفتم ا کای، راستش فکر کردم ن تونیسالم عرض شد .خوشوقتم از آشنا ـ

  ستیتنها ن دینیب یم یول دیبله لطف فرمود ـ

 بود آخه رو به کاوه کردم . نایاونجا باشم االن وقت رودر رو شدن ا  شتریخواست ب ینم دلم

  نمتیم یبعد پاتوق م یبرم ممنونم که به فکرم دیخب کاوه من کار با ـ

 زد.  یرها کرد ولبخند امویدست ت کاه

 خبرم کن . یداشت یباشه برو کار ـ

  یکنم .فعال با یم دایحتما ممنونم واقعال پرونده هارو به لطفت راحت پ ـ

ه ک ستادمیبشم ا ابانیخواستم وارد خ یرفته سوار شدم دنده عقب که گرفتم.م نیتکون دادم و به طرف ماش سرمو

 سوار شد .  امیت

 شو کار دارم . درو بست و با اخم گفت  داهیپ یهست یشیعجب سر یگفته سوار بش یبابا ک یا ـ

  یشم که اونو سوار کن داهی؟ من پ یزار یبا آقا کاوه قرار پاتوق م یما زهر مار یبرا ـ
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 زدم  داد

 من به خودم ربط داره  یداره بعدشم کارها نیحرف دهنتو بفهم کاوه خودش ماش ـ

 از حقوقکم استفاده کنه  یبزارم کس ستمین ی، من آدم ستیخبرا ن نیخانوم از ا کاین رینخ ـ

 ؟ هیمنظورت چ ـ

 نفوذ کنه  ممیحق نداره به حر یشماس کس یمنظورم روشنه تا اسم من رو ـ

  نیی؟ االنکم برو پا یفهم یپاک کن پس چون من ازت متنفرم ماسم نحست و  ـ

 من هستم . یبکن یهر کار یبه بعد هرجا بر نیرم از ا ینم ـ

 نه ؟ یر ینم پس

 داد زد .  محکم

 نــــه !  ـ

 محکم بستم . نمیشدم در ماش داهیبه چنگ گرفتم و پ فمویک ـ

 برو به درک  ـ

بلند  یعبور نیماش یدستمو برا ابونیرفتم اونور خ عیبشم ، با تعجب به من نگاه کرد . سر ادهیکرد پ ینم فکرشم

 کردم . ودر بست گرفتم . 

 یرو پرداخت کردم . وقت هیبه دو بود . آدرس خونه رو به راننده داده کرا کیشرکت و نداشتم ساعت نزد ی حوصله

 شدم آروم صداش کردم و کنارش نشستم  کیبهش نزد.  دمید نیزم یگوشه رو هیبه خونه برگشتم مامانم و 

 ؟  زمیگل من چته ؟ عز یمامان ـ

 یم یادیز یاشکها ختنیو غم زده اش خبر از ر یاشک ینگاهم کرد .عکس بابا تو دستش بود و چشمها فقط

 نداد.  یداد.جواب

 مامان ؟ غصه نخور .آروم باش  ـ
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  دمیفشوردم و گونه اشو بوس دستشو

 بگو یزیبزن ، چ ی؟  حرف یناراحتم کن شتریب یخوا یمامان من تنهام م نیبب ـ

گرفته وچقدر شاداب و سرزنده بود .  یبه رو برو که عکس بزرگ بابا با کت و شلوار نوک مداد رهیگفت وخ ینم یزیچ

خسته ام و که خودم داغونم ،  یتونم مامان و آروم کنم در صورت ی. چطور م دیگلوم ورم کرد و اشکم چک بکیس

 آمد بلند شدم رفتم سمتش  رونیترم کرده .خاله طاهره از ب یداغون  تر و عصب امیوجود ت

 ؟ دکتر گفته تنها نباشه  یسالم ، خاله چرا مامان و تنها گذاشت ـ

 آشپز خونه  یتو دستش بود رفت تو سهیچند ک خاله

 زشته  نجاسیا امیآخه آقا ت رونیمجبور شدم برم ب میتو خونه نداشت یزیدخترم چ ـ

 که آمد داغ کردم . و حالم دگر گون شد .دستامو تو هوا تکون دادم   امیت اسم

شرکت  امیت نیماش امیت نجایا نمشیخوام بب یبگم نم دیبا یباباش . به چه زبون یبره به درک اصال بره خونه  امیت ـ

  امیت ابونیتو خ امیت

 گفتم : هیبه چنگ گرفتم ورفتم سمت پلها با گر سرمو

 منم آدمم ـ

 

 مامان و داشته باش  یخورم هوا ی.نهار نم دهیام کرده هنوز از راه نرس ونهیپسر د نیام ا خسته

 ادیکرد . چکار کنم طالقم بده ؟بازم  یمن مقابله م یواقعا لج باز بود با کارها امیبد بود . ت یلیاتاقم رفتم حالم خ به

داد  یمامان اصال خوب نبود دکترش هشدار م یبه جونم انداخت ، حال روحاز درد و  یبودن حجوم یحام یبابا و ب

 هیرگ یمامان سخته ، بعد از کل یاز بابا برا یداره ، مامان و بابا عاشق هم بودند وحاال غم دور شرویپ دیشد یافسردگ

ه تا ک مویو شلوار اسپرت مشک یمشک کیشدم مانتومو که هنوز تنم بود در آورم تن داریبه خواب رفتم . دم غروب ب

زده رفتم  رتمبه صو یموهاهم از کش باز کرده سرمو تکون دادم و موهام رهاشد پشتم ، آب دمیزانوم بود پوش ریز

 تخت بود  ساکش یرو امیت یمن باز بود قبال که اتاق مهمون بود سرمو آروم بردم داخل لباسها یدر اتاق روبرو نییپا
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هنوز  نییحوصله رفتم پا یکجا برم از دستش ؟ب ایتصرف کرد ؟واقعا موندگار شد ! خدا نجارمیتخت ، پس ا نییباز پا

 .  دمینآذر جون ش یپله ها بودم که صدا یرو

 شده ؟  ینجوریپسرم چشه چرا ا ـ

  شهیسرمو بزنم بهتر م نیو داره ا یهم نقش اصل ادیمامان جون فشارشون افتاده البته استرس ز ـ

سرش بود  یبا ست سرُم رو امیبود و ت دهیمبل دراز کش یاره مامانم رو دمیپله هارو دو یانم؟! باقکردم . مام هول

 جلو رفتم  امیتوجه به ت ی.عمو و آذر جون هم بودند .سالم دادم . ب

 شده ؟  یمامانم چ یسالم وا ـ

 جون زود گفت : آذر

 براش سرم گرفت . امیفشارش افتاده ت یگلم کم ستین یزیچ ـ

 نه مامان پاشو ببرمت دکتر  ـ

 .  دمیکش امیسرمو از دست ت ست

 برم دکتر  یمامانمو م یکن یخواد شما دکتر باز ینم  ـ

 گشاد منو نگاه و رو به مامانش کرد .  یچشمها با

 از شغل من ؟ ینگفت کایمامان تورو خدا به ن ـ

 کردند در حق ما  یکم لطف یلیجان خ کایبگم ن یواال چ ـ

 و به آذر جون کرد. عمو

 حالشو ؟ ینیب یم ستیحرفها ن نیاالنئ وقت ا زمیعز ـ

 جون سکوت کرد .  آذر

 امو بلند کنم  دهیکردم مامان رنگ رو پر یگذاشتم سع یعسل زیم یست و رو 
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 برمش دکتر  یبه حال االن مامانم داره برو کنار م یبدونم .شغلت چه ربط ستین یازین  ـ

 بلند گفت : یبا صدا عمو

 پزشکه و جراح  امیجان ت کاین ـ

 شد .  امیمامانو رهاکرده و نگاهم قفل نگاه خندان ت یبود .که بازو نیبرام سنگ نقدریموضوع ا نیا

 هااا پز...پزشششک ؟! جراح ؟! ـ

دمو دونستم خو یشدم .کاش از اول م عیهنگ هنگ بودم ، اوه اوه چه ضا دمی.خودمو کنار کش دیزدو خند یچشمک

 جمع و جور کردم .

  مارستانیمن اعتماد ندارم بهتره مامانم و ببرم ب یخب باشه ول  ـ

 وبرد کنار خودش نشوند .   دیچون بلند شد آمد گونه امو بوس آذر

ل تا سُرم مامانت و وص نیبش نجایگلم ا ایکارش و بکنه ب یهست و مراقب مامانته بهتر بزار امیت زمیجان عز کاین  ـ

 کنه 

دقت کردم ،  شتریآمد . ب یشکل بدون فرم بهش م لیمستط نکیسه سوته سرمو مامان و وصل کرد .  چقدر ع امیت

 خورد دپزشک باشه ، روبه خاله طاهره کرد .  یواقعا بهش م

 بخوره  دیحتما بد نهیتامیهم که براش گرفتم و ییداروها دیبهش بد یمقو یلطفا غذا ها ـ

به  یشده بودم . سوت عیتوجه نشون دادم بد ضا یخودمو ب یرد که من کپ کرده ولک یصادر م یدستور پزشک چنان

 یشده بود کمتر حرف م ریو افسرده وگوشه گ فینگران حال مامانم بودم واقعا ضع یلیخ ینوبره واال ول یگندگ نیا

خوبم  یبابا ...آخ باباکرد در برابرمن و  یازش دفاع م شهیدونستم دوستش داره هم یراحت بود م امیبا ت یزد . ول

 که از چشم عمو پنهون نماند دستمو گرفت و آروم گفت : دمیکش ی.آه

 داره  ازیمامانت به تو ن نیبب یباش یقو دیدخترم با ـ

 افته بالخره سکوت و یکرد ن یمنو نگاه م یریز ریکه ز امیکردم نگاهم سمت ت یبا بغض سرمو تکون داده سع فقط

 شکست .
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 واقعا کارهامو راحت انجام دادم . یداد نتویکه ماش زمیممنونم عز نگهیتو پارک نتیجون ماش کاین ـ

 کرده و بغضمو قورت دادم .  یاخم

 . ستمیتو ن زیدر ضمن من عز یصاحب شد نمویبه زور ماش ییپرو یلیخ ـ

 جون از پسزش دفاع کرد .  آذر

 دیهست کیشر دیدار ینگه بعدشم شما هرچ زمیبهت عز یگ یکنه بعد تو م یداره بهت محبت م  امیجان ت کایوا ن ـ

 ؟  یحرف بزن متیبا مال یکم شهینم

 شدم . بلند

  شهیم دایسرو کله اش پ رمیهر جا م نمیبب ویک دیخوام با یآقا رو نم نیمن محبت ا دیآذر جون ببخش ـ

 عمو کردم .  روبه

 خودتون . یخونه  نشیبر یشما اصال چرا نم یعمو من کجا برم از دست شازده  ـ

 جواب داد.  یبالبخند عمو

راستش امشب آمدم بگم  زمیبمونه عز نجایخودش دوست داره ا امیدخترم ت یول یناراحت یلیدونم خ یگل عمو م ـ

فکر کن در  ی، گلم توام کم نجایمدت دور باشم از ا هیخوام  یم دمیخارج واقعا بر میمدت با آذر بر هی یخوام برا یم

  امیمورد خودت و ت

 سر شد دوباره نشستم  دستام

 ؟  یی؟ من شرکت و چطور اداره کنم تنها یبمون شهینم ؟یعمو چرا بر ـ

و دست  دیباش یخوب یهست .پس شرکا امیت یستی.بعدشم تنها ن دمید هاتویو توانا یبا استعداد یلیدخترم تو خ ـ

 . دیبردار یاز لج باز
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ام ش یبود . سر سفره  رهیخ ییودر فکر به گوشه ا یدیکش یشد که به چونه اش دست م دهیکش امیسمت ت نگاهم

 یزندگ یمارو برا یچرا خونه  امیسوال بود که ت یحالش بهتر شد. هنوز برام جا یهمه ساکت بودند . مامان کم

بود  نیماش یچند قطعه  دیپرونده هارو که خر از یکیاز عمو آذر جون رفتم اتاقم  یانتخاب کرده .بعداز خدا حافظ

خوندم ، تو فکر بودم که  یدرس م نجوریکردم . معموال ا یو برس  دمیجلوم گذاشته و به شکم وسط اتاق دراز کش

هم که  امیکنم .ت دایخودم راه و چاه و پ دیبا ستیشرکت و اداره کرد . حاال که عمو ن شهیم یچطور بالج و لج باز

بود برام .  یاواخر در شرکت کمک بزرگ نی.البته حضورم ا ادیتونه شرکت ب ینم ادیدر آمد ، پس ز پزشک از آب

 خاله طاهره هست . نکهیا الیدادم . به خ یدر اتاقم بلند شد . خودکارم دودهنم بود  پاهامو تکون تکون م یصدا

 بفرما خاله خانوم  ـ

 امل وارد شد . در داخل شده و بعد ک یاز ال امیباز شد وسر ت در

 اجازه هست ؟ ـ

 

 تو چشمهاش احساس کردم .  یداشتم برق خاص و لبخند یتیشدم تند نشستم عجب وضع هول

  رونی.برو ب ستینه اجازه ن ـ

 دهیوشلوارک کتان همرنگش پوش ییسورمه ا ییحلقه ا نیآست شرتیتر آمد روبروم نشست صاف تر نشستم ت جلو

ونه ت یم نکهیوا کیاز نزد نمیبب یاالن که م یبود ول ییبازو نجوریعاشق ا شهیکرد ، هم یم ییبود بازوهاش خود نما

 .  تمخوادش .نگاهمو از بازوهاش گرف یبرام باشه دلم نم یبالشت خوب

  این نجایلطفا ا یخونه رو تصاحب کرد یهمه  رونیگفتم برو ب هیچ ـ

 شد .  رهیداغ بود .به چشمهام خ قلبم تند تند زد دستاش ختیر یگرفت ، دلم هور دستهامو

 ولم نکرد .  یول دمیکش دستمو

 خوام باهات حرف بزنم  ی! م ستمیلولو خور خوره که ن کایصبر کن ن ـ

 بسته و به خودم مسلط شدم .  چشمهاموو
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 نزدم .  غیتا ج رونیندارم .برو ب یدستامو ول کن من با با تو حرف ـ

 ؟ موضوع مامانته  ییرم جوجه طال یبرات ضعف م یباشه باشه چته فکر کرد ـ

 که از ته گلوم به زور در آمد گفتم  ییکرد .خشکم زد باصدا یدستهامو پرت کرد ه اخم 

 ؟ یماماااانم چ ـ

  ستیمامانت اوضاعش خوب ن کاین نی، بب ستین یزیآروم باش چ ـ

 لرزان گفتم: یصدا با

 شده ؟  یشده مگه ؟ مامانم چ یچه ...چرااا چ ـ

 گم ها . یبهت نم یزیچ یآروم نباش یبابا چرا هول کرد ستین یزیچ ـ

 خودمو جابجا کردم .  یکم

 چشه ؟ نمیباشه بگو بب ـ

 نگاه مخمورش و بهم دوخت تا حاال دقت نکرده بودم بهش  

پزشکشو از طاهره خانوم  ینظرش داشتم . شماره  ریدروز ز نیا ی. طدیشد میلیشه وخ یمامانت داره افسرده م  ـ

 صحبت کردم .  روزیگرفتم و د

 گوش یتحمل از دست دادن مامانمو ندارم .با نگران نکهیخوش فرمش بودم . و ا یبه لبها رهیزد و من خ یحرف م امیت

 دادم  یم

و  ادی طیمح نیاز ا یآب و هواش عوض بشه بهتره دورش کن یکه کم ییجا هی یبهتر مامانت و بفرست کاین نیبب ـ

  دهیعذابش م امرزتیخدا ب یخاطرات بابا

 فکر کردم  یکم

 مال منم هست . نجایا یول یکن رونیخونه ب نیمارو از ا یخوا یمامان من حالش خوبه تو م ـ

 شدم و به در اشاره کردم  بلند
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 اجرا نکن . منیتو خونه  تویبعدشم لطف کن دکتر باز رونیبرو ب ـ

 کرد .  یشد و اخم بلند

 یبرب شیپ یخوا یم یو بالج باز زیهمه چ یکن یفکر نم یکنم ؟ چرا منطق رونتیداره ب یلیتو ؟چه دل یگ یم یچ ـ

 به فکر مامانت باش  میکم

 زدم  داد

 دونم چکار کنم ؟  یمن خودم م رونیگفتم برو ب  ـ

  ینیب یبد م یایدور بر اتاق من ن گهیرفت بازم داد زدم د رونیبا اخم تکون داد و ب یسر

 ... یمن دکتر شده بچه فرنگ یبرا

 درست نجایبود که کار طبابتشو ا یدر حال رفت و آمد به نظام پزشک امیشد . ت یسپر نمویروز بدون حرف ب چند

 زد .  یکنه . در روز حتما به شرکت شر م

.که با النا صحبت  دمیاتاق شن رونیو از ب امیت یکردم . صدا یخوردن آدامس بودم و تق تق و باد کنک باد م مشغول

چسبوندم داخل  عیحرکت سر هیبا من داشت . آدامسمو از دهنم در آورده و در  یکم یفاصله  زشیکرد . م یم

چشم  یدم دستم . با گوشه  یپرونده  اخلسرمو کردم د یسر جام نشسته  و الک یدر که باز شد تند شیصندل

روشن که صد  یآ نی، ج دهیپوش یاوه چه شلوارل گذاشت اوه زیم یچرمش و رو یمشک یدست فینگاهش کردم ک

که نشست . خنده امو نتونستم کنترل کنم بلند شده و به  امی. ت دمی..تو دلم خند ادیدر صد مارک بود چقدم بهش م

 .  دمیکنار النا و غش غش خند یصندل یرو شستمسرعت از اتاق خارج شدم .ن

 ها چته ؟  ـ

 گشاد شد و دهان بازشو تکون داد .  چشماش

 ؟  یسرش آورد یی! بگو چه بال یکرد یکار هی کاین یوا ـ

 خنده گفتم : با

 . میآدامس بده بخور هیافتادم خنده ام گرفت . فعال  یزیچ ادینکردم سالمه ،  یبابا کار یچیه ـ
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 د. زود گذاشتم دهنم ، بهم دا یرو کرد . آدامس ریز فویک ی، کم فمونیتو ک میآدامس داشت شهیهم

 خب من برم اتاقم فعال .  ـ

 .  ادیخبرش م یکه به زود یکرد یکار هیدونم  یمن م یول ـ

 یبه من کرد . ب ینگاه نکشیع ریبود . از ز یدفتر حسابدار یمشغول برس امیتکون داده وارد اتاق شدم ت دستمو

 یبه گوشم م یآهنگ یداد فقط صدا یگوش م یچ یدونم با هندزفر یتوجه سر جام نشسته مشغول کارم شدم . نم

 . تلفنم زنگ خورد وبرداشتم  دیرس

 بله  ـ

 و دارند . دنتونید یتقاضا کیتاج یوآقا انیب یآقا ریخانم مد ـ

 داخل  انیب دیبله بگ  ـ

 و از گوشش در اورد و داخل کشو گذاشت . یبه من انداخت و گوش ینگاه امیت

 داخل  ادیب یک ـ

منو ندارند .  دنیدونستم چشم د یجواب بدم با در زدن وارد شدند به احترامشون بلند شدم هر چند م کهنیاز ا قبل

 زیر زیبود ر دهیچسب یاشم به صندل گهیسرش به شکوارو سر د هیهمانا کش آمدن آدامس که  امیبلند شدن ت

 امیت یطفل میو دوباره نشست میکرد یاحوال پرس ونیبه من کرد . خندمو خوردم رو به آقا یاخم تند امیکه ت دیخند

 بعد شروع کرد . یکم انیب یآشنا شده بودند .اقا امینابود شد . از قبل با ت شینیشلوار نازن نکهیخبر از ا یب

 .  میسهاممو نو واگذار کن یخوا یراستش  ما م ـ

 کالم و بدست گرفت .  یرشته  امیبگم ت یدونستم چ ینم

 رهیم شیکه کارش خوب پ ؟ شرکت هیخب چناب علتش چ ـ

 گفت: امیبه من کرد . وروبه ت یبا اخم نگاه کیتاج یآقا
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ده در صد سهام مارم به  نیبزنه ا میدختر بچه ما از فرداش نگران هی. شرکت افتاده دست  میکه ندار یراستش شوخ ـ

 یواگذار م یمانیپ ی.اگر نه ما سهم خودمونو به اقا دیمشخصه تا آخر ماه وقت دار متیکه ق دیداریباد بده .اگر خر

 که پولش نقده .  میکن

 مشت کردم . زیم یشدم .بلند شدم دستم رو ونهیکه آمد د یمانیپ اسم

 سر پا . یمن بشه اون دزد ب کیشر یمانیدم پ یدوما اجازه نم ستمیمن بچه ن نکهیاول ا ـ

 همچنان با ارامش گفت : امیت

 کرد .  ونیطفا . بعد رو به آقال دینیخانوم بش ـ

 یده از عه یخانوم هستند و سنشو کمه به خوب نکهیباا شونیدر ضمن ا میمورد صحبت کن نیدر ا دیما با دینیبب ـ

 بهتون .  مید یهفته جواب م انیتا پا میفکر کن دیاالنم لطفا بزار انیکار بر م

 بلند گفتم: یبودم با صدا ستادهیسر پا ا هنوز

 ما  یپا یخوان سنگ بندازند جلو یاز اول با من مشکل داشتند االنم م نایا یچه فکر ـ

 گفت  تیبلند شد و با عصبان کیج تا

 پس شما سهامو واگذار کن ـ

 

 سهمت و به ما بفروش . ایسهم مارو بخر  یا یما و برو دوراه دار به

 کنم به شما ؟ یم میتقد یبابا مه بعد دودست یساله  نیارزو وزحمت چند نجایباش ا الیخ نیهه به هم ـ

 گفت : ونیو روبه آقا ستادیادامس پشتش برام خنده نداشت .کنارم ا گهیهم بلند شد د امیت

 . میمشورت کن دیگفتم : با رونیب دیبر لطفا

 با اخم به من کرد .  ینگاه امیرفتند ...ت رونیزدند و ب یدو  پوز خند هر

 .  ارندیکه سهامتو به چنگ ب نهیا شونیکنند . هدف اصل فیخواند تورو تضع ی؟ اونا م یکن یچرا خودتو کنترل نم ـ
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 چشمهاش نگاه کردم .  تو

 کنند .  یدزد همکار یمانیخوان با پ یدم در آوردند . تازه م نقدریدم بهشون خوبه ده درصد دارند ا یمن نم یول ـ

 تکون داد.  دستشو

 کرد .  یفکر دیخب حاالآروم باش با لیخ  ـ

 کار و کرد ؟  نیا شهیبافروش چند تا ملک م یعنی؟  ارمی؟ از کجا ب یچه فکر ـ

 خرم ازشون  یمن م یتو بد ستیالزم ن ـ

کرده  یاخم امیبسته زدم و نشستم .ت یبالبها یحرف  لبخند نیراحت شدازا المیخ ایدونم خوشحال شدم  ینم

چروک شده نگاه کرد .  ی افهیبه دستش که آدامس وبود با قچشماش گشاد شد و  هوی. دیدستشو به پشتش کش

 برداشت سمتمو منم خودمو زی. خ ردشده بود نگاه ک فیو شلوارش که ح ی.به صندل رمیخنده امو بگ ینتونستم جلو

 برداشت سمتم که چشمهامو بستم . زیبا سرعت خ نقدریا یصندل یمچاله کردم گوشه 

 ؟  ینگو کار تو بود ؟ دختر مگه مرض دار کاااااین ـ

 گذاشته بود .  یچقدر فاصله اش بامن کمه دستهاشو دوطرف صندل یهامو باز کردم ، وا چشم

 ادامسم تو دهنمه نگاه کن  نیم..من نبودم بب ـ

 و باد کردم  دمیچند بار جو آدامسمو

 ل خودته ما دیشا ستی، پس اون مال من ن نجاسی؟ آدامسم ا یدی..د نیبب ـ

 شد ش.  رهیزد وبه چشمهام خ یپوزخند

 منتظر حرکت من باش . یخودت شروع کرد ییباشه جوجه طال ـ

 

 کرد .  یم زیفاصله گرفت و غر غر کنان شلوارشو تم ازم

 چه کرده بچه پرو  مونیشلوار نازن یاالن ..وا رونیچطور برم ب یوا یا ـ
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 کردم .ادامسمو باد کرده و چند تا کاغذ امضا  بازم

 آدمس سادس  هیحاال  هیچ شهیپاک م یبشور خیبا آب  ـ

 سمت .  دیچرخ ادیب ادشی یزیانگار چ هوی

 ؟  یدیداخل شدند خند ونیاون آقا یچرا وقت ـ

 کردم  یاخم

 به تو چه دلم خواست بخندم .   ـ

 خوردم .   یدیتکان شد زکهیرو م دیبا کف دست کوب محکم

 ... ونهید یقلبمو کند یندار یوا تعادل روح ـ

 جلو تر آورد. سرشو

 ؟ یدیفهم یبخند یبگ یتو هست با کس یخواد تا اسم من رو یگم ، دلم نم یم شهیهم یبار برا کی کاین نیبب ـ

 تکون دادم . دستمو

 مینداره .پس اسمتو پاک کن از زندگ یکنم به توام ربط یکه دلم بخواد م ی؛ برو عمو من هر کار دمیچقده ترس یوا ـ

برا من ؟ من به آدامس پشت تو  یزن یم رتیاالن دم از غ یکرد یخارج  از کشور معلوم نبود چکار م روزیتا د

 خود پندارد  شی، کافر همه را به ک دمیخند

 زد . داد

  ینیب ینکن بد م یمن شوخ رتیبا غ کااااین ـ

 زدم . رونیزدم و از اتاق بچنگ  فمویو نداشتم ک تیاون مح تحمل

 خبر بده  یبه عل وتریرم شرکت کامپ یالنا من م ـ

 کرد .  یچه غرش یحالت خوبه دعواتون شد ؟ وا کایشد ن یچ ـ
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 تکان دادم . دستمو

 قرصاشو نخورده بود .  الیخ یب ـ

 یکامال راحت بود چند روز از دعوا المیآمدند وخ یکارها بر م یاز عهد یبه خوب هیو بق یو ترک کردم . عل شرکت

زد . عمو ده در صد شرکت رو  یبه شرکت سر م یمطبش و انجام داده بود . گاه یکارها امیسر کارمون گذشت ت

 خواب یتونست باشه صبح با چشمها یم یکیشر ربهتر از ه یلج بودم ول امیراحت شد . هر چند با ت المیوخ دیخر

 زدم ... غیمو هام وحشت کردم .تا تونستم ج دمیاز د ستادمیا نهیآ یآلود چلو

 کشمت  یم اااامیموهاممم ت یواااا ـ

 مهیدونه خاله و مامان سراس یکارو کرده بود خدا م نیا یشر شر ...تو موهام آدامس چسبانده بود ک ختمیر یم اشک

 داد . مامان آمد سمت  یو ابروهاشو باال م دیخند یچشمهاش م یهم پشت سرشون ول امیاتاقم..ت دنیدو

 به موهات  دیآخر پسب نیچند بار بگم با آدامس نخوام بب کایخال برسم ن یوا ـ

 . دمیکوب نیزم پاهامو

 مطمئنم ... امهیآدامسم کجا بود ؟ کار ت ـ

  کرد . یشونه هاشو باال داد . و آدمس دهنشو باد درست کار منو تکرار م امینگاه کردند ت امیومامان به ت خاله

 آدامس من تو دهنمه نگاه .... نیبب ستینه بابا کار من ن ـ

 دنیخاله و مامان هم خند دیخند یفقط غش غش م دمیپهنش کوب ی نهیبرداشتم سمتشو با مشتهام به س زیخ

 مامان به خاله گفت :

 کنند  یخودشون حلش م رونیب میبر ایب ـ

 گفتم :تو بغلش ...رو به مامان  دیمشتمو گرفت و منو کش امیت

 کشم . یم نویمن ا میکن یحلش م یچ ـ

 گفت : خاله
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 تو بکشش  رونیب میر یباشه بزار ما م ـ

اتاق برام  یفضا هویهنوز مچمو گرفته بود . دمید امیت یمتریلیم میکنند ؟ خودمو در ن یم ینجوریچرا ا نایا وااا

 کردم .  یشد . اشکام خشک شده بود و فقط هق هق م نیسنگ

 ، دستمو ول کن .. یموهامو خراب کرد یکارتو بد نیجواب ا دیولم کن با ـ

ردنم گ یکیو برداشتم تا نزد یچیق نهیآ ی. دستهامو رها کرد .زود ازش فاصله گرفتم ..غر غر کنان رفتم جلو دیخند

 درست کنه شگاهیخواستم کلشو کوتاه کنم تا برم آر یبردم م

 

 بلندمو دوست داشتم ... یخدا لعنتت کنه من موها ـ

 رو از دستم گرفت  یچیق دیچطور به من رس دمینفهم

 دارم  یخودم آدامسو بر م ویچیبده به من ق ـ

 سمتش  دمیچرخ تیعصبان با

 موهام خراب شد .  شهینم ـ

ز کنه آدامس و ا یچیرو ق یادیقسمت ز نکهیو بدون ا اطیفشار داد. به نا چار نشستم با احت یهامو سمت صندل شونه

 گذاشت و رفت سمت در .  زیم یورو یچیسرم جدا کرد . ق

  یفتیاتخطار بود که با من در ن هی نیجوجه ا ـ

 رفت  رونیزد و از اتاق ب یچشمک

 زدم  غیج

 زنبور زرد   یجوجه خودت ـ

 داخل آورد  سرشو

 زنبور زرد  ایمن و روشن کن جوجه هستم  فیبالخره تکل ـ
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 زدم . غیرفت .دوباره ج رونیداد . و ب یدستمو پرت کردم سمتش که جا خال ی شونه

 شاخ و دم ... یزنبور غول ب یجوجه  رونیبرو ب ـ

 یتو خونه زدم مامانمو تو یسر حال شدم خونه ساکت بود گشت یدوش صبح گاه هیبرات صبر کن ، بعداز  دارم

 رفتم جلو  دمیبه پنجره ، زانو به بغل د رهیاتاقش تنها خ

 ؟ ینشست نجایمامان جون حالت خوبه ؟ چرا ا ـ

 چخوند سمتم  سرشو

 کمتر باهاش لج کن  هیپسر خوب امیدخترم ت ـ

 زانوهام نشسته دست مامانو گرفت  یتر رفتم رو جلو

 مزاحم ندارم . یبا اون پسره  ی؟ خاله طاهره کجاس ؟ من کار ییتنها نجایچرا ا یمامان جون خوب ـ

 از پنجره گرفت  یامو به آر نگاهش

 کشم ؟ یبعد از فرهاد زنده موندم ، اصال چرا نفس م شهیفردا چهل روزه که که بابات منو تنها گذاشته ، باورم نم ـ

بود  نیبر ا می. دلم خون شد از حال مامانم اشکاشو پاک کردم تمام سع دیبرجسته اش چک یاشک آروم از گونه ها ـ

 تا بتونم آرومش کنم . زمیاشک نر

م و آماده کن زیفردا همه چ یبرا دی؟ با یکن یکار م نیحال تو ناراحته چرا ا نیبابا هم از ا نیمامان گلم آروم باش بب ـ

 مالیخ یخوب باش  بذار کم گهیتنهام گذاشت شما د یطیشرا نیباش ، بابا که در چن یکنم قو یخواهش م ی.مامان

خودتم سر گرم  یو کم یبه من کمک کن ایب نکهیا یبعد به جا یدار یارشد حسابدار یراحت باشه شما کارشناس

بابا  که روح ریاز سر بگ تویعاد یبلند شو زندگ ی؟ مامان بسه عزا دار یغم بغل کرد یتو خونه و زانو ینشست یبش

  رهیهم آروم بگ

 کرد .  یهق هق م همچنان
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با  یراحت نیکه به ا یبذار راحت باشم ، مگه بابات کس یایدوست ندارم خودت از عهدش بر م رونینه من کار ب ـ

خوام مراسم فردا در شان بابات باش  یبود هست . تو به کارها برس م میعشق و زندگ ی؟ اون همه  امینبودش کنار ب

... 

 بلند شدم ، به سمت در رفتم . دمیاشو بوس گونه

 کنم .  یآماده م زوینباش همه چچشم مامان شما نگران  ـ

شدم  رهیخ میکنارش گذاشته بود یبه عکس بابا که روباند مشک دیمامان نبود بغضم ترک گهیرفتم .د رونیاتاق ب از

 اشکمو پس زدم .

 

بار  دیسن کمم با نی! با ا نیبب فمویضع یشونه ها  نی! حال روز منو بب نیآخه بابا االن وقت رفتند بود ؟ مامان و بب ـ

...  مایکنم ، البته بجز ت یتو بود عمل یخواسته  یدم هرچ یتو رو به دوش بکشم. بابا راحت بخواب قول م یمردانه 

 طاهره خانوم صداش زدم . تیرفتم سمت سو

  ای؟ خاله ب ییخاله خونه ا ـ

 آمد دم در  یتند خاله

 ؟ یدار یجانم دخترم کار ـ

 ؟ یباش ششیمگه قرار نشد پ یخاله چرا مامان و تنها گذاشت ـ

 رم  یاالن آمدم لباسمو عوض کنم االن م نیچرا دخترم هم ـ

 نم .ک هیته دیالزم بود بگ یزی. هر چ دی.در ضمن فردا چهلم بابامه  خونه رو مرتب کن دیباشه خاله پس تنهاش نذار ـ

 ه کنه تو نگران نباش به کارات برس  روبرا زویباشه دخترم خدا رحمت کنه بابا تو از صبح احمدو فرستادم همه چ ـ

 وبدم بزارند . رمیبگ لیبرم سنگ مزارشو تحو دیخاله امروز با باشه

 ؟  یتنها نباش ادیبگم احمد ب  یخوا یدخترم م ـ
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 فردا آماده بشه  یبرا دیرم با یخودم م شهینه خاله زنگ زدم گفتن بعد از ظهر آماده م ـ

 برو دخترم به سالمت .. ـ

شرکت شدم .   یکرده راه یراه گلومو سد کرده بود و قورت دادم ، از خاله خدا حافظ ییو که همچون گردو بغضم

 دهیو ند امیبه نهار نداشتم از صبح ت یلیرو نداشتم . سر جلسه فکرو ذهنم بابام بود م یکار چیه یاصال حوصله 

وارد  امی.در و که باز کردم ت رمیار بابا رو بگمز گبرداشتم برم سن فمویبودم حوصله اشم نداشتم ساعت پنج عصر ک

 شد کنار رفتم سالم داد . 

 ؟ یر یم یدار ییسالم جا ت

 کار دارم  کیعل ـ

 نگاهش کنم رفتم سمت در .  نکهیرم بدون ا یدونست چمه وکجا م یکنارش رد شدم النا م از

 خونه خدا حافظ  یخودت تنها بر دیببخش با یال ـ

 کارت برس  تو به زمیباشه عز ـ

که بهم  یگرفتم .همراه کس لینداشتم .سنگ مزار و تحو میحس رانندگ یبه حرکت در آوردم حت نویرمق  ماش یب

و خاک هانشسته ام ینشستم و زانوهامو بغل کردم مهم نبود رو نیزم یکردند رفتم سر مزار بابام با فاصله رو یمعرف

دونم چقدر طول  یکرده بود. نم دای؟  اشکم راهشو پ شهیمهم م میزی، بعد بابا مگه چ شهیم یخاک میمشک یمانتو

کارشون که تموم شد خواستم دور تا  دمیگلدان گل خر نیفروخت چند یگل م یکه گلدانها یی. از پسر بچه ا دیکش

 پرداخت کردم . یکارش پول انیدور مزار بزاره در پا

 .  دیباش یراض دییبفرما ـ

 زد .  یندسال پول و شمرد لبخ انیم مرد

  امرزهیخدا ب ادهیخانوم از سرمونم ز ـ

وبه کرد. هوا ر یگلوم درد م ستمیبلند گر یبا صدا "بابا منزل نو مبارک "تکان دادم کنار قبر بابا نشستم .. یسر

زود  یلی.. بابا خ دمیاسم بابا گذاشتم و بوس یباشم لبمو رو ییجا نیترس داشتم شبها چن شهیرفت هم یم یکیتار

حال  یبرا یطرف نگران کی. غم از دست دادن بابا  شدمخونه  یخوندم وبلند شده راه ی...فاتحه ا یتنهام گذاشت
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خواستم برگذار شد . مهمونها  یبدتر شده بود .مراسم چهلم بابا  همونطور که م تشیطرف ، واقعا وضع کیمامان 

هم باهاشون رفت که شب  امیفرانسه بشند .ت  یود فردا راهکردند قرار ب یرفته بودند عمو نادر و آذر جون خداحافظ

کرده  هیفرصت طلبم همچنان با زن و بچه لم داده بودند . مامان که از بس گر یهایپدر و مادرش باشه ... دا شیو پ

 ید صداب یحوصله رفتم اتاقم کم یشده بود .ب رهینشسته و بازم به عکس بابا خ یمبل ینداشت ساکت رو یبود توان

هنام به ب یی...دا دمیپله ها که رس نییبه پا نییرفتم پا ینبازم مامان و محاصره کرده بودند . عصبا دمیشن یم هامویدا

 من اشاره کرد .

به باد بده ما اداره  زویهمه چ نکهیقبل از ا یذاریتورو اداره کنه ؟ چرا نم یاریلیتونه شرکت م یبچه م نیاخه ا ت

 اونجا رو .؟ میکن

 حال جواب داد . یب مامان

 بزرگترهاشم اداره کنه . نیتونه از ا یو م ستیبچه ن کاین ـ

 بهزاد رفت سمت مامان  ییدا

  یگیم یچ یفهم ینم ستیتو حالت خوب ن  ـ

 بود با دهان پر گفت : وهیاس بشقابش پراز م دهیند وهیبهزارد معلوکم بود م ییدا زن

 شرکت و اموال شده به بابا بده  نیصاحب ا یوجب مین نیواقعا خدا شانس بده ا ـ

 .  ستادمیبهزاد ا ییمامان  و دا نیتحمل نکردم ب گهید

 . به بادم بدم مال خودمه دوست دارم .  دیخور یمال من حرص م یدوما شما چرا برا ستمیمن بچه ن نکهیاول ا ـ

 کردم . هایبه زندا رو

 نظر شما رو نخواست  یکس دیلطفا شما دخالت نکن ـ

 .  دیبهنام غر ییدا

 نکرده فرهاد .  تتیدرست حرف بزن  با بزرگترت اصال خوب ترب ـ

 آورد با بغض گفتم  ادمی مویپناه یو وب یمیتیبابام داغ  اسم
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از  ونریب دی. ب دیکن تیریو مد دینیسر مال و اموال من بش دیخوا یم دی. اصال شما چکاره ا دیاریمن و ن یاسم بابا  ـ

 . دیخونه بابا راحتمون بزار نیا

گشد شده بود . با تعجب به  ییدا یبهزاد باال رفت بزنه به صورتم که مچش از پشت گرفته شد . چشمها ییدا دست

 اورد . نییبرافروخته مچشو پا یسرخ و چهره  یبا چشمها امینگاه کردم .ت ییپشت دا

 

باشه  ینداره ک یبلند بشه برام فرق کاین یکه رو یدست شکنمیم یدهمسر من بلند کر یبار آخرتون باشه دست رو ـ

مال و  یبرا و دیببر فینه ، االنم تشر ایخودمو کنترل کنم  ستیبعد معلوم ن یدفعه  یول رمیگ یاحترامتو نو م نباریا

 .  ادیبر م دشکار خو یاز عهده  کای. ن دیاموال خودتون نقشه بکش

به موقع آمده بود  ینداشتم ول دنشوی! هر چند چشم د تیحما نیبال در آوردم از ا ایدونم بگم خوشحال شدم ،  ینم

 دونهابی. دا دی. خوشحال شدم . وچه با جذبه به نظرم رس دیدمشو نو چ نکهیا یبترسم نه ، برا یلیس هی. نه به خاطر 

 من نشسته بود زد .  یکه روبرو امیت یبه رو یلبخندرفتند . خونه در سکوت غرق شد . مامان  یخدا حافظ

  یکن یم تیحما کایو از ن یپسرم ممنونم که هست ـ

شدم  لب باز کنم بلند امدیکرد دلم ن امیت یکه برا یلبخندش و ذوق دنیباد یبگم ، ول یزیمامان و نگاه کردم چ یتند

 . 

 رم بخوابم .  یخسته ام م یلیمن خ ریشب بخ ـ

حوصله نشته  یتخت ب یبود . رو امیحرکت ت ریگفتند . به اتقام رفتم فکرم درگ ریو مامان هر دو شب بخ امیت

 در بلند شد .  یدادم صدا یتکون م زونیوپاهامو آو

 .  دییبفرما ـ

 با چند پاکت دسته دار وارد شد .  امیدر بازو ت ـ

 اجازه هست ؟  ـ

 زد .  ی. لبخند مدیخودمو عقب کش یباال انداختم ، جلو آمد کنارم نشست کم یشونه ا 
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گم باور کنه منم عمو رو دوست داشتم . و غم از  یم تیقلب تسل میبهت از صم نکهیجان اول ا کایاهم ..اهم ...ن ـ

 استراحت کنه ، اونا مثل دوتا برادر بودند باهم ... یبده که خواستم بره کم نقدریحال بابا ا نیدست دادشن سخته بب

 دادم . به صورتش بود سرمو تکون  نگاهم

 خوام بخوابم  یخسته شدم حال ندارم م یلیمن امروز خ یخب ممنونم االن بگو چکار دار ـ

 دهان گشود احساس آرامش داشتم  یگذاشت . با آرم نمونیخشکل رو رو تخت ب یرنگ یپاکتها

 حسو دارم  نی..البته منم هم یدونم ازم متنفر یجان م کاین ـ

 . چشمهام گشاد شد. معلوم نبود چند جنده با خودش . ادامه داد.  دیبعدش خند 

 یعاد یگبه زن یبرگرد دیبا گهید یدونم سخته برات ول یم امیدر ب تویخودم دونستم لباس مشک ی فهیوظ میبگذر ـ

 داره  ازیمامانت به تو ن کاین

دونم چرا  یسرم انداخت .، نم یور یکمرنگ ی. شال صورت دیکش رونیرو ب یو تاب شلوارک رنگ کیدست تن چند

 زد .  یچشمم در حال پر شدن بود لبخند ی.و کاسه  دیکارو ازش نداشتم لبهام لرز نیخشکم زده بود انتظار ا

. اول از مامان خواستم قبول  دمیمامانتم خر یلباسها رو ازم . برا نیادامه داره پس قبول کن ا یخانوم زندگ کاین ـ

 کرد . 

 شد انگشتشو رو یچ دمینفهم

 

 لب گشودم .  یگونهام حس کردم اشکمو پس زد .به سخت یرو

 و تنهامباشم ؟ یبر شهیممنونم م ـ

 .  دیسمتم خند دیزد و بلند شد رفت سمت در وچرخ یلبخند

  کوووویج کیج نیامشب آفر یبود یخوب یجوجه  ـ

 در حال فرار خورد تو پشتش  لباسهارو پرت کردم سمتش که یباشم  پاکت خال دهیاز خواب پر انگار
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  یخودتم زنبور زرد ـ

 به خودش داد ه و ابروانشو باال زد .  یقر

 چقد دردم آمد . یوا یوا یوا ـ

 زدم  غیج

  روووونیبرو ب ـ

  هیشگیهم یکاین نیا دمیرفت از پشت در صداشو شن رونیخنده ب با

خواست حالمو عوض  یمن توجه کرد و م یبه ناراحت یعنیبود ؟  یکرده و صورتمو مچاله کردم . منظورش چ یاخم

 داشت . ییبایز یرنگهاو مدلها میرو کردم از حق نگذر ریکنه ؟ لباسهارو ز

باهم سر لج د  امیهمچنان منو ت یشد ول یو ترک کردند . چند هفته سپر رانیچند روز بعد عمو و آذر جون  ا  

عد از ب یشگیبر گردم . منو دعوت کردند پاتوق هم یعاد یه زندگعوض کنم وب ییآب هوا نکهیا یدوستانم برا میاشت

که تنها ششدم کنارم نشست  یهم اونجا بود . زمان اوهخوشحال شدم ک دنشوی.از د میشد یکار روزانه همراه النا راه

 .  دیبه پشت گردنش کش یدست

 اون روز همسرت دعوات که نکرد ؟ کاین ـ

 کردم  یاخم

 کدوم روز ؟ ـ

 کرد انگار بده کارشم  یخودشو معرف یجور هی،  میدیدگاه همو ددم دا ـ

 تفاوت جواب دادم .  یباال انداختم ب یا شونه

  ستیداره منو و دعوا کنه ؟ اصال برام کاراش مهم ن یچه حق ـ

 شد .  رهیکرد وبه روبرو و بعد به من خ یاخم کاوه

  یبگ ینجوریا دینبا تهیاون مرد زندگ یگوش کن ول گهیم یگم هر چ یاون همسرته ، نم کاین یچ یعنی ـ
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 من دخالت نکن  یخصوص یتو زندگ گهیبه من بکن و د یلطف هیخوامش ،  یاز اول نخواستمش االنم نم یول ـ

 باال داد . میبه عالمت تسل دستهاشو

  شیخوا یدونستم نم ینداشتم راستش نم یببخش من قصد ـ

 باال انداخت  یکنارمون نشستند . النا ابرو یو عل النا

 ؟  دیریچتونه شما ؟ باز درگ ـ

 فتم گ ینم یزیکردم و چ یندادم کاوه به فکر فرو رفته بود ف کاش خودمو کنترل م یباال انداختم و جواب ییا شونه

و  میگزارش داد.  شامو خورد کمونویروند کار شرکت کوچ یبچه ها خوش گذروندم همونجا عل طنتیکنار ش در

همچنان غم از دست  یبعدش دسر، واقعا جمع دوستان حالمو بهتر کرده بود وبعد از مدتها لبخند به لبم نشست ول

مچمو که  یدرش آوردم همزمان ساعت رو توممان بیبلند شد . از ج میگوش یسوزوند . صدا یدادن بابا ته قلبمو م

 نگاه کردم . شماره ناشناس بود تماس و بر قرار کردم .  داد یشب رو نشون م میو ن ازدهی

 بله ؟ ـ

 وقت شب ؟  نیا ییکجا کاین ـ

 کرده و به مغزم فشار آوردم صدا آشنا بود . یاخم

 ! رونیبا دوستانم آمدم ب یچکار دار ـ

 گفت : یمشخص بود و بالحن مسخره ا یاز پشت گوش شیعصب ی خنده

 قتووون  آهان حتما با آقا کاوه وپاتو ـ

 دونست ؟! خودمو جع و جور کردم .بلند شده و از بچه ها فاصله گرفت. یازکجا م نیگشاد شد ا چشمهام

 ؟ یدون یبعدش شما از کجا م مینداره کجام و با ک یبه تو ربط ـ

زود  یهست یفراموش کنم ؟ االنم هر گور ی، انتظار داشت یشوهرت قرار گذاشت یخودتون اون روز دم دادگاه جلو ـ

 برگرد . 
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 حرفش به خشم آمدم حس کردم گونه هام داغ شده صدام و بلند کردم .  نیازا

  یدوستانم هستند ، بعدشم تو حق دخالت ندار یهمه  ستمیدرست حرف بزن من با کاوه تنها ن ـ

هم حرف نزده برو ب نجوریمن تا حاال ا ی؟ بابا یکن یبه من امر م یباش یگردم . تو ک یهر و قت دلم بخواد بر م منم

 گم شو 

مانتوم انداختم دستهام و مشت و نفس  بیو تو ج یلرزه گوش یدستهام م تیو قطع کردم ، از شدت عصبان تماس

 کردند . النا از جاش بلند شد .  یبچه هاه در سکوت به من نگاه م ی. همه  دمیکش یقیعم

  یشد ی.ر عصباننجیبود ؟ چرا ا یک یخوب کاین ـ

 بدونه  یزیچ میاز بدبخت یخواست کس یبرش داشتم . دلم نم فمیسمت ک رفتم

  ستیمهم ن یچیه ـ

 .  دیرفت . کفشهاشو پوش نییپا یاز تخت چوب کاوه

  میشده بهتر بر ریخب بچه ها د ـ

 دستشو تو هوا تکون داد .  یعل

 کجا زوده بابا تازه سر شبه  ـ

 ت و راه افتاد به کمن انداخ یچشم نگاه یکرد ، از گوشه  یاخم کاوه

 خانومها زودتر برند خونه  دیبا دیپاش گمیم ـ

کنه بچه ها بلند شدند و  یمشخص بود داره مراعات حال منو م ینه ول ای دهیو شن امیمنو ت یفکر بودم که حرفها تو

سوار بشم که کاوه صدام زد .  خواستمیکاوه شدند .م نیسوار ماش هیهمرا من شدند . بق ی. النا و عل میشد میتقس

 شدم .  کیبهش نزد

 ؟ دیدار یبله کار ـ

 خوام انگار ناخواسته باعث دردسر شدم برات  یمعذرت م کاین ـ
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 کرده لبهامو به هم فشردم .  یاخم

  یدورهم نی؟ ممنونم به خاطر ا هیچه حرق نینه ا ـ

 نه ک یحساس شده و داره فکر اشتباه م یادیز امیفکر کنم آقا ت ـ

 زدم . یخند پوز

 

 بکنه ، بازم ممنون شب خوش .  یکنه فکر بد یجا م یاونم ب دیشما نگران نباش ـ

پارک  نویداد. ماش یو نشون م میدوازده ون تیماش یکردم و به خونه برگشتم ساعت رو ادهیهارو دم خونه پ بچه

 کردم و وارد خونه شدم ، برقها خواموش بود . رفتم سمت پله ها . 

 چه ساعت خونه آمدنته نیا ـ

 یپشت سرم بود . آب گلومو قورت دادم چه چهره  امیگفته پشتمو نگاه کردم . ت ینیمحکم گفت که ه چنان

 داشت . به خودم مسلط شدم .  ییبرافروخته ا

 به تو چه  یختیقلبم و ر هیها چ ـ

رنگ  یکوب  آب وارینو د رینتونستم از ز یبکشم ول رونیکردم بازومو ب یاشو با من کم کرد بازومو گرفت سع فاصله

 صورتش کامال مشخص بود . 

 ؟  یکه دخالت در رفت و آمد من دار یول کن بازومو بهم دست نزن تو چکارم ـ

ا ادبت کنم .ت یدار ازیگفتم ن یگوش به فرمانم باش دیتو هست با یمن شوهرتم اسمم روته گفتم: تا اسم من رو ـ

 یبود  یحاال کدوم گور

 براقش نگاه کردم .  یصاف به چشمها دمیتکان برون کش هیبا زوموبا

 یبه  تو گزاراش بدم کجا م نمیب ینم یلیمجبورت کرده ؟ در ضمن دل یمن ک یبهت گفتم اسم نحست و بردار از رو ـ

 رم .
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 سرعت از پله ها باال رفتم .  به

  یکن یم فیتکل نییمن تا یبرا یهست یک یفکر کرد ـ

طور در به  نیتخت مانتومو هم هم یوارد شده درو پشتم بستم شالمو از سرم کنده و پرت کردم و دمیاتاقم رس به

 شدت باز شد 

 .  ایخدا هیشیعجب سر رونیها چته برو ب  ـ

تنم بود . کم عقب  یکوتاه یبه شونه هام کردم .دوبند ینگاه یاخمش تو هم بود .وا دمیطرفم آمد واقعا ازش ترس به

دستان  ریام و هولم داد عقب افتادم رو تخت تا خودمو جمع کنم هر دو بازومو اس نهیشت تو سرفتم دست گذا

 درشتش کرد . 

 نزدم .  غیولم کن برو گم شو تا ج ت

 زد .  یخند پوز

 شوهرتم ؟  یباهات رفتار کنم که بفهم گهیجور د هی دی؟با یدیترس هیچ ـ

خدا نگاهش قفل چشمام شد  یصورتش باصورتم کم شد . ا یفاصله تند تند تکون دادم . انگار الل شده بودم  سرمو

 زد ، دستهامو رها کرد .  یلبخند دیفکر کنم ترسو تو چشمهام د

 .  ستادینشستم . رفت سمت در و ا دهذیکش یراهت نفس

 نیخوام ا یاالن نم ی، ول میشیمراعات غرورمو بکن تا از هم جدا م یمردم و توام االن نا موس من هیمن  کاین ـ

 نرو اونم با دوستان محترمت . رونیشبها ب اریسگمو باال ن یپس اون رو رهیصورت بگ ییجدا

؟! به درک من  هیرتیحد غ نیواقعا تا ا یعنیزد  یم رونیب نهیقلبم داشت از س ایخدا یرفت و در و بست . وا رونیب

عمل کنم طالقم بده زردنبور ...بلند  گهید یجور هی دی؟ اوه اوه با یکرد چ یم یاگه کار یکنم ..ول یکار خودمو م

 شدم درو قفل کردم .

فت ر ینشستم بلند شد و با خدا حافظ زیصبحانه چنان اخم داشت انگار بده کارش بودم. تا من سر م زیسر م صبح

 مامان رو به من گفت:
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 ترشیب یبر رونیوستات ببا د یگفتم عادت دار یمرغ سرکنده بود وقت نیع شبید یکن یم تشیدخترم چرا اذ ـ

  یبه حرفش گوش بد دیشد . اون شوهرت با یعصبان

 گفتم: یبلند یگذاشتم و با صدا زیم یخشم بلند شدم دستهام مشت کرده رو با

 من از اول نخواستمش االنم اونو شوهر قبول ندارم بره گم شه  ـ

 .  دمیپاشنه چرخ یسمت در رو رفتم

 دم .  یطالق م یرم دوباره تقاضا یاالنم م نیدرصد قبولش داشته باشم هم هیمامان خانوم فکرشم نکن من  ـ

 گفت : تیبا عصبان ستادیا مامان

 مگه من چقدر زنده هستم ؟ یاینم نییپا طونیچته دختر چرا از خر ش یکن دایپ یخوا یبهتر م نیازا

 گفتم: هیوار جلو رفتم و با گر ونهیحرفش د نیا دنیشن با

 مامان گلم چرا  یرنجون یچرا منو م شااهللیا یصد ساله بش یگ یم هیچ نیمامان ...مامان نگو ا ـ

مامان از بس خراب بود  هیروح یدلم خون بود از طرف امیاز خونه از دست ت رونیب دمیو دو دمیمامان و بوس یها گونه

 دنید یشدم برا یهار عصر راهچکنم چکنم دستم گرفتم. ساعت چ یتونستم دنبال طالقم باشم کاسه  ینم

 بیو ناز کردنش صندق س یسوار یاز کل عدب میبودم هردو دلتنگ هم بود امدهین دنشیوقت بود به د یلیآذرخش خ

بود که به  شیکم شده بود . هوا گرگ و م میروح یریاز استرس و درگ یقرمز و براش جا گذاشتم انگار کم یدرخت

ه شده بود . بغلش کرده و گون رهیمامان که طبق معمول به عکس بابا خ شیبود .رفتم پ امدهیهنوز ن امیت دمیخونه رس

  دمیاش و بوس

  دیمن و بوس ؟یسالم مامان گلم خوب ـ

 بابات خوب بود ؟ ابیدر غ شهیسالم گلم ، مگه م ـ

 مامان کردم .  ی دهیپر رنگیبه عکس بابا و چهره  ینگاه

 کن ماماااان  تورو خدا به منم فکر  ـ

 وارد شد . سالم داد.  امیباز و ت در
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 جواب سالمشو بدم گفتم: نکهیزنه بدون ا یلبخند م نهیبیو م امیبا لبخند جوابشو داد موندم چرا ت مامان

 ؟  ستین ییخونه مسله ا یایب رید یجناب عال ـ

 زد .  یباال انداخته و لبخند کج ییابرو

برم ول  ستمین یمثل جنا ب عال یکشه گاه یباشه در ضمن من پزشکم و کارم طول م یکنم مشکل یفکر نم ـ

 بچرخم 

 صورتش گرفتم یانگشت اشاره امو جلو ستادمیخشم رفتم جلوش ا با

 

  یدیاز چشم خودت د یگردم ها هر چ یول م یبار آخرت باشه به من بگ ـ

 یاز خود راض ی...پسره دمیانفجار بودم درو محکم کوبسمت پله ها ف دوان دوان باال رفتم از دستش در حال  رفتم

 هیتخت .. یرفتم و لباسهامو پرت کردم رو یسر به اون سر م نیدم ..اتاقو از ا یفکر کرده نشونت م یچون مرده چ

 امیمامان و ت ارهیچال آب ب خیبود ...رفت از  دهیو چ زیشام خاله طاهره  م زیخاطر مامان مجبور بودم برم سر م

زده و  یثیکه به سرم زد لبخند خب یاز فکر هویزنگ خورد رفت جواب بده .. امیت یمشغول خوردن بودند ...گوش

غذا  لکسیر یلیکردم رو مرغش چه خوب مامان حواسش نبود خ یابروهامو باال دادم سه سوته فلفل قرمز و خال

نس شا یم . چند قاشق خورد ....به خشکخنده امو کنترل کرد یکنارم نشست به سخنت امیشدم ت ولو مشغ دمیکش

اشت برد زیخ دیفرستادم که مثل فشفشه از جا پر یانگار عادت داره به تند خوردند ..هنوز داشتم به شانسم لعنت م

 سمت آب پاچ آب و گرفتم .داد زد 

 پارچ آب و بده سوختم  ـ

 زدم اون راه  خودمو

 خودم . یکنم برا یغذا سرده که بزار من آب خال یچه سوختن ـ

 خورد .  یو با دست تند تند آب م نگیپارچ آب شد و رفت سر س الیخ یب

 تو غذا؟ یختیر یسوختم طاهره خانوم چ یوا ـ
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 داد دستش  یآب وانیمامان هول کرده بود و ل دیآب خوردم .طاهره خانوم رنگ از رخسارش پر بازم

 نداره که  یپسرم غذا مشکل یشد یچ  ـ

 حفظ کرده بودم مثال خبر ندارم ..ابروهاش در هم شد  مویمنم حالت عاد دیچش امیت یخانوم از غذا طاهره

 غذا چرا تنده ؟ نیوااا..ا ـ

تم از پش یسمتم چنان در رفتم که صندل دیبه من دوخت و دو نشوینگاه خشمگ امیبه من کرد . ت یزینگاه ت مامان

 افتاد نعره زد 

 من  یتو غذا یزیر یفلفل م نمیکشمت صبر کن بب یم کاین ـ

 زدم  یم غیج دنیحال دو در

 من نبودم به من چه مگه مرض دارم  ـ

  میدیچرخ یمبل م دور

  یر یکجا در م نمیصبر کن بب ینه که ندار ـ

 زدم  غیج دند،یخند یدر حال فرار بودم و مامان و خاله طاهره غش غش م من

 نجات بده  یروان نیـ مامان نخند من و از دست ا 

 دنبالم  امیسمت پله ها و ت دمیدو

 مگه دستم بهت نرسه  یکارو کرد نیکه ا ییتوا یروان ـ

 خاله رو گرفت  یشونه  مامان

 کنند  یخودشون حل م نایا میشام بخور میبر ایب ـ

 مامان از دستت چه کنم  یواااا ـ
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 نهیسرشو کنار گردنم گزاشت حرکت س میزد یپله ها دستش حلقه شد دور کمرم هر دو به شدت نفس نفس م وسط

 کردم تو گوشم گفت: یاشو تو پشتم حس م

 ؟ ییجوجه طال یاز دستم در بر یتون یم یفکر کرد ـ

 رفتم  یاز رو نم یشد .کم آورده بودم ول شتریدستش دور کمرم ب فشار

 گم. یولم کن م یختینمک خودت فلفل ر یبه جا دیولم کن من نبودم شا ـ

  یجواب کارتو بد دیبا کایکنم ن یول نم ـ

 ولم کن  گمیبهت م ـ

 کنم یگم نم یبهت م ـ

 

 رهیمحکم تر منو گرفت به چشمهام خ یاش گذاشتم و هولش دادم عقب ول نهیچرخوند تو بغلش دستهامو تو س منو

 شد . 

  ؟یاسب دار دمیشن ـ

 ؟ یخب که چ ـ

 ؟ یدون یاسب و م تیپس خصوص ـ

  نمیداره ؟ولم کن ب یچه ربط ـ

 زد .  یلبخند

 منم خوب بلدم رامت کنم  ی...ول یمثل اسب سرکش و چموش ـ

 بودم .دستهاشو باز کرد .  ریدبازوهاش و تو بغلش اس نیتکون دادم ب خودمو

 کنم جوجه  یم تیبرو به موقعش حال ـ
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 پله ها رو باال رفتم  عیسر

 زنبور زرد .. یاسبم خودت یباش جوجه خودت الیخ نیبه ا ـ

چه قرمز شده بود از طعم فلفل.. تا آخر شب از  یوا دمیزنان به اتاقم برگشتم. درو قفل کرده و غش غش خند نفس

 منتظر حرکت و نقشه هاش باشم . دینرفتم با رونیاتاق ب

 مویخدا چطور برم شرکت ، گوش یا دمیبه صورتم کش یشدم .الفه دست داریاز خواب ب دیبا دل درد شد صبح

 رو برداشت .  یبرداشتم شماره گرفتم .خاله طاهره گوش

 بله ـ

  نییپا امیتونم ب یکنه نم یخاله دلم درد م ـ

 برات  ارمیباشه دخترم بمون جوشونده ب ـ

 تونم تحمل کنم .مامان کجاش خوابه هنوز ؟ ینم اریباشه خاله قرصم ب ـ

 قدم بزنه بازم گرفته اس  طایرفته تو ح دارهیبرات ، نه ب امیباشه دخترم االن م ـ

 مامانم  چارهیب ـ

د .در زد و ارد ش دیزود رس یلیلباسهام منتظر خاله شدم ، خ ضیگذاشتم . بعد از شستن صورتم و تعو نیو زم یگوش

 شد .  رهی. آمد سمتم با تعجب بهم خ

  یرفت یدانشگاه نم ایروزها رو مدرسه  نی؟ تو ا یبر یخوا یحالت کجا م نیدخترم باا ـ

هدف نشسته بودم .بلند شدم  یکه ب شیآرا زیتخت گذاشت از پشت م یجوشونده رو رو وانیصبحانه و ل ینیس

 رفتم سمتش 

 حتما برم . دیبا میجلسه دار یول ستیخاله حالم خوب ن ـ

 جوشنده رو در دست گرفت و با قاشق هم زد .  وانیل

 هست بگو اون بره  امیخب دخترم ت ـ



 یابیعقد غ

 
132 

 

 تونم کار کنم . یمشکل ماهانه نم هیو به خاطر  فمیخواست فکر کنه ضع یکردم دلم نم یاخم

 .  شمیجوشونده و قرص بخورم خوب م رمینه خاله خودم م ـ

  دیو بوس میشونینگران نگاهم کرد جلو آمد و پ خاله

 کرده محکم مثل خودش  تیو ترب یدختر  نیخدا بابات و رحمت کنه چن ـ

چند لقمه از دست خاله خودم  نکهیبسته زدم با بغض جوشنده رو خوردم .بعد ازا یپر از غم و حسرت با لبها یلبخند

 قرص مسکن و خوردم . بلند شدم 

 خاله من برم  خدا حافظ مراقب مامانم باش  ـ

 از اتاق خارج نشده بودم که صدام کرد هنوز

 ؟ کاین ـ

 سمتش  دمیپاشنه چرخ یرو

 جانم خاله؟ ـ

 بزن  یزیچ یحداقل کرم ییا دهیرنگ پر یلیخترم خد ـ

 گفتم  یآروم یتکون دادم وبا صدا سرمو

 نه خاله حال ندارم خدا حافظ  ـ

اد د یآمد قبل از من سالم م یکه از پله ها باال م دمیو د امیراه ت نیرفتم .ب نییبه نرده ها گرفته و آروم پا دستمو

  شهیهم

 بانوووو  کایسالم ن ـ

 جوابشو دادم از کنارش رد شدم  یسرد به

 سالم  ـ
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  ختیر یخوردم دلم هور ینرفته بودم که بازو مو گرفت تکان نییپله پا کی هنوز

 ها چته ؟ ـ

هنوز بازوم در دسشت  ستادیآمد و رو بروم ا نییشد . پله باال رفته رو پا رهیکردهبه صورتم خ زیاخم، چشمهاشو ر با

 بود .

 ؟ دهیچته چرا رنگت پر کاین ـ

 تکون دادم . سرمو

 خوبم  ستین میزیچ ـ

ا پله ه یرو یرفتم کم نییپله هارو پا یو مابق دمیدر حال ذوب شدن بودم . بازومو از دستش کش قشینگاه دق ریز

 اطیبه سالن و اتاق مامان انداختم نبود . رفتم ح ی. نگاه ارهیدر ب یمن دکتر باز یخواست برا یو رفت .دلم نم ستادیا

دارم  جهیحس کردم سر گ نمینشکستم و رفتم سمت ماش وتشوبود . خل ییبه گوشه ا رهینشسته و خ قیاالچ ری، ز

گفت  امیکه ت نطوریداد نکنه هم یعذابم م یلیشدم . فکر مامان خ یدر و باز کرده و راه موتی.روشنش کردم و با ر

از خونه دور نشده بودم  ابونیتم هنوز چند خنداش ی؟ تو فکر مامان بودم و حال خوش رهیگ یم دیشد یداره افسردگ

 نییکردم کمر بندمو باز کردم و با عجله پا یبارم بود تصادف م نی...هول کردم . اول ییجلو نیبه شدت زدم به ماش که

 نیشد . با استرس به پسر و ماش ادهیقبل من پ ییشش بدبختو داغون کرده بودم پسر جون و سبزه رو ستیرفتم دو

 .  نگاه کردم

 خوام . یمعذرت م دیاقا ببخش ـ

 اعصاب نداشت داد زد. انگار

 پشت رل  نیبش دیبچه چرا با هیفهمم  ینم یداغون کرد نمویماش نیخوام . بب یمعذرت م ویچ ـ

 دادم نفسم حبس شده بود  ریگ نیبه ماش دستمو

 که دعوا نداره  نیدم ا یآقا خسارتتون هرچقدر باشه م دیببخش ـ

 و تو هوا تکون داد.  دستش
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 ؟  یکن یافت کرده اونو چطور جبران م نمیماش متیبرو بابا ق ـ

 زد .  یخند شین یشدم جوابشو بدم ول یعصبان

 بگذرم .  دیشا یبد یمال یحال هیاگه  یول ـ

 دهنم قفل شده بود . که  شییاز پرو ستادمیصاف ا 

 صاحبه ؟  یمگه ب ـ

 شد و پرت شد عقب  دهیاش کش قهیپشت  از

 اش هولش داد.  نهیدست زد تو س امیشدند . ت نهیبه س نهیسرخ شده و غضب ناک پشتش بود ، س یبا چهره  امیت

 چشمت دنبال ناموس مردمه. یکن یجا م یب ؟یها چته الل شد ـ

 

 همونچور هول داد عقب  امویسپر کرد و ت نهیس

   شیخوا یخودت م یازش نکنه برا یکن یع مدفا یدار یباش یخواد تو ک یبه توچه دلم م  ـ

  دیکرد. غر نیپسره جا خوش و اونو نقش زم یبود که تو صورت سبزه  امیت مشت

 که دنبال ناموس من باشه  یکنم چشم یناموس کور م یخوامش زنمه ب یخودم م یبله که برا ـ

 سمت  دیجرخ امیبود .ت امیمات ت نجوریسمت من پسر هم دیچرخ

 کنم  یسوار شو من حلش م ـ

 کرد  یشدم بهش غرش رهیبگم  ، مات خ یزیکه جرات نداشتم چ دیرس یبه نظر م یعصبان نقدریا

 گم سوار شو برو  ید..بهت م ـ

سوار شدم دنده عقب گرفته و بعد از کنارشون رد شدم . حال بدمو فراموش کرده بودم ... اوه چه  یکرده و تند هول

 دور زد  زشویم یتند دنمیمشغول کار بود . باد زشیالنا پشت م دمیت که رسبود .به شرک یعصبان
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 ؟ دهیچته ؟ چرا رنگت پر کاین یوا ـ

 سمت اتاقم اونم کنارم قدم برداشت  رفتم

کنم انگار نه انگار ،  ینفهم هر چقدر گفتم خسارت پرداخت م یتصادف کردم پسره  یاول صبح ستین میزیچ ـ

 دعواشون شد  دویاز راه رس امیآخرشم ت

 به صورتش و لبشو گاز گرفت  زد

 باهات اون لحظه  امیشد ؟ ت یخب چ ـ

 نشستم  زمیاتاقم شدم پشت م وارد

 کرد .  نیپسرو نقش زم دویکردم از راه رس یداشتم با پسره دعوا م ینه بابا بامن نبود وقت ـ

 . دیالنا غش غش خند هوی

 همش  یکن یموندم چرا ازش فرار م هیرتیپسره چه غ نیا یمن خال یآخ جا ـ

 کردم  یاخم

به  ییداخ ی، ول نجایگازشو گرفتم تا ا امیبهم گفت سوار شم ب یبود که وقت یعصبان نقدریا یخند یم یچته به چ ـ

 و داغ کرد .  دیشن اممیداد .ت شنهادیبهم پ شعوریموقع آمد پسره ب

 چشمشاش گشاد شده بود  النا

 بود ؟ یعصبان یلیدکتر، خ یداشته باشند آقا فیفکر کنم االن آتشفشان تشر یوا یوا ـ

 گذاشتم  زیم یرو فمویک

 برو جلسه رو هما هنگ کن  الیخیآره فکر کنم .ب ـ

 سمتم  دیسمت در و چرخ رفت

 جلسه ؟ انیایشوهر نم یآقا ـ
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 که ؟ میجلسه دار ادونهیم ادیب دمی.شا ادیدونم بابا فکر کنم ن ینم ـ

 کردم باهاش  یآره خودم هماهنگ ـ

 بزنم که مردم از دل درد .  یچرت هی شهیباشه پس تا جلسه شرو ع م ـ

گذاشته و  زیم یکرد ودردم کمتر شده بود . سرمو رو یرفت .قرص مُسکن تازه داشت اثر م رونیتکون دادو ب یسر

ت از ساع میاز ن شتریکرد ب یغرش کرد که زنمه رها نم نکهیتو صورت اون پسره و ا امیچشمهامو بستم .فکر مشت ت

 و فشار دارم  ودکه مخصوص النا ب ییبرداشته تک شماره ا ویگذشت گوش یورودم م

 هاااچه مرگته   ـ

 حال گفتم : یب

  یارینبات برام ب یچا هی مینبات دار نیبب ستیحالم خوب ن یها و زهر مار ال  ـ

 جنازه  یامدی. خب حالت خوب نبود نم ارمیبرات م از قبل مونده االن میآره دار ـ

 جلسه رو بر گذار کنه ؟  یک یبگ شهیممنون از لطفت انگار نه انگار رئستم ، بعد م یلیخ  ـ

  گذاشتیدکتر وقت م یباشه بابا خب آقا ـ

 خونه  رمیحاال که نگذاشته ول کن حال ندارم جلسه تمام بشه م ـ

گذاشته شد به گوشم  زیم یکه رو ینیس یگذاشتم .در باز و صدا زیم یرم و روگذاشته و دوباره س نیو زم یگوش

 دیرس

 کنه  یدلم در م یلیخ رمیفکر کنم االنه بم یوا یممنونم ال ـ

  ؟یحالت خوب نبود چرا آمد ـ

 بود . مقنعه امو درست کردم .  ستادهیا زمیکنار م امیبلند کردم ت یتند سرمو

 . میمن خوبم بعدم جلسه داشت ـ

  گهیم ییا گهید زیرنگ رخسارت چ یول ـ
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 نشستم  صاف

  یکن یمن دکتر باز یخواد برا یخوبم اصال دلم نم میلیخ ـ

 زد  یخند پوز

  ادینم رتینوبت گ یمتخصمم به راحت هیمن  زمیتو دکتر بشه عز یخواسته برا یحاال ک ـ

 شکمم گذاشتم و چشممو بستم  یو رو دستم

 خوام  یاز تو نوبت نم رمیمن اگه بم ـ

 . دمینفهم یزینه ؟ که چ ایکنم  یتو چهر هاش مشاهده م یزیقبل چ تیاز عصبان نمیشدم بب قیصورتش دق به

 مطمئن شد خنده ام گرفت  یصندل یزیچرخ دارش نشست و قبل نشستن از سالمت و تم یصندل یرو زشیپشت م

 هاشم سالمه  هیپا ستیروش ن یزینترس چ ـ

 .  دیجلو تر کش شویصندل نشسته

 کرد .  نانیبهت اطم شهیاصال نم دیاز تو ترس دیبا ـ

 . دمیپرس یآروم یخوردم با صدا یو هم زدم . کم دمیجلو کش مویچا

 شد .  یپسره چ نیماش ـ

 و باز کرد .  دستشیجلو ی پرونده

 پولشو دادم رفت ..  ـ

 سمتش  دمیچرخ

 واقعا قبول کرد ؟ ـ

 کرد زیسمتم .چشمهاشو ر دیچرخ یاونم باصندل ـ

  یاون الل شده بود یبرا یول یمن شصت متر زبان دار یبله قبول کرد .موندم برا ـ
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 مزمزه کردم .  مویباال انداختم و چا ییا شونه

  یتو فرق دار ـ

 اون وقت ؟ هیفرقش چ یبگ شهیم ـ

 چرخوندم . منتظر حرفم بود .  چشمهامو

 شدم  یاونم م فیحر ی. البته اگر نبود شمیتو م فیآخه حر ـ

 زد .  یپوزخند

 از ترس  یآره حتما مرده بود ـ

 هم فشار دادم  یکرده و لبمو با حرص رو یاخم

 . ستیطور ن نیا چیه رینخ ـ

 

 نوشت ، جواب داد.  یداخل پرونده م یزیخونسرد  چ یلیخ

  نطورهیا قایچرا دق  ـ

 چی. بعد از جلسه به خونه برگشتم سو افتیبحثمون خاطمه  هیو بق لیوکبخش و  یاعالم حضور سر کار گر ها با

 دور از چشم مامان  به خاله دادم وآروم گفتم  نویماش

 گاه  ریداشتم لطفا بده آقا احمد ببره تعم کیتصادف کوچ هیخاله  ـ

 کرد .  یدست و بدنمو وارس یزد به صورتش و تند خاله

 کنه  یدر نم دییجا یسالمت یخاک برسم خودت خوب یوا ـ

 خاله فاصله گرفته و دستهامو باال بردم . از

 نه  ایمامان بفهمه  یکن یم یکار نیخراش برداشته بب یکم نیماش یخاله خاله ! آروم من خوبم جلو ـ
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 .  دیکش یراحت نفس

 سرت .  ینشده فدا تیزیخدا رو شکر چ یدختر مردم از نگران یوا ـ

خوردم تا دم غروب تو  یو مسکن  یکباب گریج کهیاتاقم رفتم .نهارو به زور خاله چند تخاله زدم و به  یبرا یلبخند

 یآورد دستم و رو یموضوع قلبم و به درد م نیگرفته بود وا یلیحضور نداشت مامانم خ امیتختم بودم وقت شام ت

  دمیدستش گذاشتم آروم نال

 ؟  یتو خودت نقدریدلم چرا ا زیمامااان چته عز ـ

 شده بود  دهیزد چقدر الغر و رنگ پر یمحو لبخند

 ندارم  یتحمل دور گهیدخترم فقط د ستین یزیچ ـ

 گرفتم با بغض گفتم: دستشو

به من فکر کن  میماها ادامه داره  مامان کم یزندگ نی، بب یتو خودت باش یخوا یم یکنم تا ک یمامان خواهش م ـ

 کنم . یه دارم .  مامان خواهش مشرکت و سر پا نگ زارمیم هیدارم از جونم ما نیبب

و  یگوش ییرایتلفن  خونه بلند شد رفتم سمت تلفن داخل پذ یبده فقط نگاهم کرد . صدا یجواب نکهیا بدون

 برداشتم 

  دییبله بفرما ـ

 .  دیچیتو گوشم پ امیت یصدا

 بنال  ایها  یبانو چه عجب نگفت کایبه به ن ـ

 شدم جواب دادم  رهیکرد خ یگوشه رو نگاه م هیحال به مامان که هنوز  یگرفته بود و هنوز بغض داشتم ب حالم

 ؟ یداشت یتلفن خونه اس من با دوستانم راحتم . کار نیخب ا ـ

 ؟ کاین ـ

 جور خاص بود  هی صداش
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 بله  ـ

 رسه  یشده صدات گرفته به نظر م یزیچ ـ

 کردم .  یتلفن باز میس با

 نشده کارتو بگو  یزینه چ ـ

 .  امیثابت بشه م تشیوضع مارمیعمل داشتم ب امیم رین خانوم زنگ زدم بگم من دباشه نز ـ

 به من چه  ایب یخب چکار کنم هر وقت آمد ـ

 وقت  هی دیواقعا که گفتم ناراحت نش ـ

  یخونه با نیتو ا ستیمنتظرت ن ینه راحت باش کس  ـ

 غر زدم یشام کل زیگذاشتم تا برسم سر م نیو زم یگوش

  یایب ریف اصال من از خدامه د امیم ریمنتظرشه زنگ زده من د یآخه ک ـ

 به حرف آمد  مامان

  نهیهم دیو دل خوش تیکه تنها حام یفهم یبعد ها م ینکن دختر پسر و رنجوند ـ

 ؟ خدا شانس بده  یخان به حرف آمد امیت ی!! االن برا ینزد یمامان سه ساعت التماس کردم حرف بزن وا

نظر داشتم نگاه من و طا هره  ریحرکات مامان و ز ینجوریو قاشق برنجم و به دهان بردم هم یلصند ینشستم رو ـ

 .  دیکش یتکون داد و آه یخانوم به مامان بود سر

د اعتما نیو قت اعتماد نکنم چرا که ا چیه یکار کردم بابا گفته بود به کس یدفاتر حسابدار یرو یشام کم بعد

دادم که خوابمبرد ...از طاهره خواستم که شبها مراقب مامان  یکرد . همون طور دراز کش کارمو انجام م رشینگیزم

 نیمنو از تخت پروند به شدت خوردم زم یکش غیج یصداکه  دمیدونم چقدر خواب یبود ...نم نییباشه اتاق خواب پا

زد بند دلمو پاره کرد .  یه مامان و صدا مخاله ک غیج یهراسان به اطراف نگاه کردم برق اتاقم روشن بود صدا

 یم هیخودمو به مامان رسوندم خاله گر واروید دمشیباز کوب مهیکنم درو ن یچند تا م یکیچطور پله هارو  دمینفهم

 داد .  یکرد و تکونش م
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 زده بود رونیبهوش بود و کف از دهنش  یمامانو گرفتم ب یکردم شونه ها یاراده اطراف و نگاه م یب دیلرز یم دستام

 زدم .  غی. ج

 مامان نه طاقت ندارم مامان مامان مامان  یشده ؟ خاله حرف بزن ...واااا ینه مامان چ ـ

 زدم  ومامان و تکون تکون دادم  غیج بارهیبه چند جعبه قرص اشاره کرد . که قرص داخلش نبود دو خاله

 خاله زنگ بزن ارژانس  یکه کرد هیچه کار نیمامان ا یوااا ـ

 کرد .  یم هیوگر دیکوب یبه پاش م خاله

 زنگ زدم مادر زنگ زدم  ـ

 مثل برق به سرم زد .  یفکر هوی

 کو ؟ امیت امیت ـ

 زدم، خاله جواب داد . یحالم و صدا م یمامان ب غیکرم با ج یم هیگر

  امدهین ستین ـ

 سمت ما  دیبود که از در وارد شد . دو یهمچون نور امیبلند ت تیداد. قام یدادم و جواب نم یتند تند تکون م مامانمو

 کنم  نهیبزار معا کایشده ؟ ن یچ ـ

 زدم  غیج

 تو رو خدا مامانم مامانم ... امیت ـ

 خونسرد مامانو از بغلم گرفت  یلیخ

 به من انداخت خطاب به خاله گفت .: ینگاه امیسوت ت یگلوم م غیزدم از فذرت ج یسرو صورتم م به

  رونیب دیرو ببر کاین ـ

 زار زدم  هیمامانو گرفتم و با گر دست
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 کنم  یم یبگ یکنم من فقط مامانمو دارم ...تو رو خدا هرذ کار یالتماس م امیرم تو روخدا نجاتش بده ت ینه نم ـ

 مامان کرد .  نهیشروع به معا 

 ستین یزیچ کایآروم باش ن  ـ

 

 من  زیعز ستیفکر ن ینده چون از رو یبه کس یبد قول طیوقت در شرا چیه

چکار کرد که مامان  امیدونم ت یبرد نم رونیاز حرفش نداشتم. خاله به زور من و ب یدرک گهیم یچ دمیفهم ینم

سوار شد ه به شدت هق  امیشد . منم همراه ت مارستانیب یآورژانس راه نیمعده اشو باال آورد ... بعد با ماش اتیمحتو

تم به دس ی، دستهام داغ شد . نگاه مارستانیکردبه ب یم لبود که مامان و منتق یکردم و چشمم به آمبوالنس یهق م

 بود آروم گفت ک شیبود . توجهش به رانندگ امیدست ت نیکردم که ب

 ه ش یدند حالش بهتر م یم معده اشو شستشو مارستانیب میخطر رفع شد . بر ستین یزیدلم چ زیآروم باش عز ـ

 . اشکامو پاک کردم .  دمیخواست بهم ترحم کنه دستمو از دستش کش ینم دلم

 ؟ چکار کنم اونوقت  یبشه چ شیزیاگه چ رهیم یبه محبت ندارم ...مامان داره م ازین زمیبه من نگو عز ـ

 آزادشو باال آورد .  دست

 باشه باشه فعال آروم باش در ضمن قصد ترحم ندارم .  ـ

مامانو منطق کردند .پشت سرش  عیسر میدینگفت : تا رس یزیهم چ امیکردم و ت هیدر سکوت گر مارستانیتا ب  

 شدم  دیکه درو به روم بستند نا ام یوقت یول دمیدو

 چه کنم مامان مامان  یمامانم اگه بر ـ

 امیت یتاق مامان خودمو باختم پاهام تحمل وزنمو نداشتند در حال سقوط بودم که دستهاا دنیپرستارو دکتر دو چند

 چسبوند و آروم نجوا کرد .  نهیدور کمرم حلقه بست نا خواسته به کمرش چنگ زدم سرمو به س

 دم خوب بشه  یقول م ستین یزیاروم باش گل من چ ـ
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 بغلش هق هق کردم و به کمرش چنگ زدم .  تو

 تو رو خدا بگو نجاتش بدن  رمیم یاگه اونم مثل بابا تنهام بزاره منم م امیامانم تم امیت ـ

  ستین یزیآروم باش چ شششیه ـ

 یداد . نم یعطرش بهم احساس آرامش م یاش بود .بو نهیکنار اتاق نشستم هنوز سرم تو س یصندل یکرد رو کمک

من از دستان بزگ و  یکرد وچه آرامش یخواست خودمو عقب بکشم ؟! آروم آروم پشتمو نواز م یدونم چرا دلم نم

رنگ به  می، به سمت مامان رفت میبلند شد ردوآوردن ه رونیدونه ... مامان و از اتاق ب یمردانه اش گرفتم خدا م

 حال بود دستشو گرفتم .  یرخسار نداشت و ب

 آخه ؟ یصاف به من فکر نکردان یب یکارو کرد نیمامان چرا ا ـ

 بازومو گرفت  امیت

  ستیجان آروم باش هنوز حالش مساعد ن کاین ـ

 ینم یزیخونه خاله خونه منتظر ما بود مامان چ دمیمامان کردم . بعد از اتمام سرمش بر یو چهره  امیبه ت ینگاه

به من انداخت و با  یخاله نگاهتخت گذاشتم خاله هم کمک کرد .  یگفت کمک کردم لباسهاشو عوض کنه بعد رو

 گفت  یدلسوز

 .دندیرفتند خواب امیفکر کنم اقا ت ییخسته ا یبخواب یبر یکم یدخترم صبح شده بهتر ـ

 کردم .  دهیحال و رنگ پر یبه مامان ب ینگاه

 خاله مامانم ؟  ـ

 .  دیپاش میبه رو یمهربان یاز رو یلبخند

 خورم  یبرو دخترم من هستم از کنارش جم نم  ـ

 سمتش . دمیشدم با دست سردش مچمو گرفت چرخ یداشتم از کنارش رد م یوقت دمیشدم مانمو بوس خم

  یخوا یم یزیجانم مامان جان چ ـ
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 حال گفت  یو ب فیضع یلیخ یصدا با

  هیو قبول کن پسر خوب امیت ـ

 زدم  یلبخند

 کنم در موردش . یمامان جان فعال خوب شو منم فکر م ـ

 آورده و قل قل آب خوردم .  رونیآب و ب یبطر خچالی یخرج شده رفتم آشپز خونه از تو اتاق

 آب بخورند  یکردم دخترهام از بطر یفکر نم ـ

محکم به پشتم زد . نگاه غضبناکم  دویخند یم امیشروع به سرفه کردم ت دیپرت شد گلوم و نصفشم از دهنم پر آب

 و بهش دوختم 

 آب بخورم  ی؟ دوست د ارم با بطر یش یظاهر م اهم اهم ..چرا مثل جن ـ

شدم در آرامش تا ته  رهی. با تعجب بهش خ دیو ازم گرفت و سر کش یبطر یشد وبا لبخند گشاد طونیش چشمهاش

 کردم .  یکرد . لبهامو جمع کرده و اخم یرو خال یبطر

 من بود . یاون دهن هیچ یدون یم یبه اسم دهن یزیتو چ ـ

 خم شد . یبلند بود کم دقدشیو کشو سرشو جل دیخند

 لبتو داره . نیریخوبه صعم ش نمیا میریخوش فرمتکام بگ یاز اون لبها یذار یتو که نم ستیباشه مهم ن یدهن ـ

همچن  یو یشد .خودمو جمع جور کردم با مشت زدم به باز یگلومو قورت دادم هر لحظه چشمام گشاد تر م آب

 سنگش از کنارش رد شدم . 

 واقعا که  یزارم عجب چشم چران یارزوشو به دلت م ـ

.به اتاقم پناه بردم درو  دیخند یفقط غش غش م دمیدنبال منه تند تر دو نکهیا الیاونم آمد به خ دمیپله ها دو از

 بستم هنوز درو قفل نکرده بودم که درباز شد . با ترس گفتم 

 هاا ..چته  ـ
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 زد .  یکمرنگ لبهند

 زن ..دلتو صابون ن رمیاز لبت کام بگ لمیبود واال نه لبت خوش فرمه نه ما یاونا که گفتم الک یوقت هی یغش نکن ـ

 داغ شدم تمام زورمو جمع کردم درو بستم و قفل کردم  تیشدت عصبان از

  یبچه فرنگ یبر یبرو به درک منم گفتم آرزو شو به گور م ـ

د از جام بلن یبعد از ظهر بود .با کرخت کیشدم ساعت  داریب یلباسهامو در آورم و به تخت رفتم وقت تیعصبان با

با  بعدش یول گهیو گلم بهم م زمیعز یچطور مواقع ناراحت دمیکه گرفتم اصال حالم خوب نشد . نفهم یشدم با دوش

به اتاق مامان زدم .سر جاش نبود  یاول سر نییپا تمو رف دمیپوش مویبه من تاب شلوارک صورت زنهیم شیحرفهاش ن

 داد زدم  دمیترس

 مامان مامان ...خاله مامانم کو ـ

 

 جون گرفتم پرواز کردم سمتشو به آغوش گرفتمش و تنشو بو کردم .  دنشیآمد با د رونیاز آشپز خونه ب مامان

 . دمیترس یلیمامان مامان خوبم خ ـ

 .  دیبه سرم کش یدست

 ده .نهار آماده ش ایآخه ؟ ب یکن یم نجوریدخترم من خوبم چرا ا ـ

ود ب زیسر م امیبود.  وارد که شدم ت دهیرنگ پر یفاصله گرفتم اشکمو پاک کرد همراهش رفتم آشپز خونه کم ازش

د دستم که پر بو یجلو ینوشابه  وانی، ل زیخونه نشستم سر م ومدیم رتیوقت روز خونه باشه د نیسابقه نداشت ا

آب همان خاله مامان شوکه  ریسمت ش دنیوزدن و د غیهمان و ج دنی.سر کش دمیبرداشتم و تا نصفحه سر کش

 زیاز پشت م امیسمت ت دمیها دو ونهیچند قلب آب با دست خوردمو مثل د دیخند یغش غش م امیسمتم ت دنیدو

 امی. ت دندیخند ی. خاله ومامانم طبق معمول م دیخند یفقط م دمیبهش موهاشو از پشت کش دمیرس یدر رفت ول

 زدم . دستمو گرفت  یو چنگ م دمیکش یخوش فرمشو م یهاشت سر موخم شده بود منم از پ

 که عوض داره گله نداره  یزیبه خدا چ ینکن کچلم کرد کاین یا ـ
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 زدم .  غیزدم تو سرش ج بازم

 گاز دار نامرد  یرو غذات نه نوشابه  ختمیمن فلفل ر ـ

 راحت نشست  زیزدم . رفت سر م یجهش از دستم در رفت نفس نفس م هیبا  دویخند بازم

 .  مینهار بخور ایاالن ب میحساب شد یباشه ب ـ

رو سرش چشماشو باز و  ختمیرو ر نوشابهیمانده  یباق نمیبش نکهیبلند رفتم سمتش قبل از ا یو قدم ها باخشم

 زدم  غی. ج دندیخند یداده و م هیتک یکرد . خاله و مامان به صندل یبسته م

 ته شدم از دستتون خنده نداره خس ـ

 حرف رفت سمت اتاقش  یو ب دیبه لباسش کش یکارمو نداشت بلند شددست نیانتظار ا امیت

 سرشو جلو آورده  مامان

 ؟ یکن یم هیکارا چ نیا یاحترامش و داشته باش دیباشه شوهرت با یهر چ ـ

 زدم و رفتم سمت پله ها  داد

 یمن نم یپسر پرست شد یمن بعد من مقصرم ؟ از ک یتو نوشابه  ختهیاون فلفل ر یریگ یطرفش و م یه هیها چ ـ

 دونستم ؟

چهره  هیرم کا هدفم چ یدونستم کجا م یسمت اتاقم لباسهامو عوض کرده و از خونه خارج شدم اون لحظه نم دمیدو

 ییشونه ا کردم ! یرو ادهیز دیرفت شا یچشمهام رژ م یرو سرش جلو ختمینوشابه رو ر یوقت امیمات و مبهوت ت ی

 و بچه ها در حال بستن یعل یراست رفتم شرکت خدمات هی.  میکرده آمده تو زندگ جایباال انداختم ..به درک حقشه ب

که خم  یسه بود عل کیمچمو نگاه کردم ، ساعت نزد ی. با تعجب به من نگاه کردند و ساعت رو دمیدر بودند که ر

  ستادیشده بود قفل درو ببنده ا

 گفتم : یهمه سالم دادند . جواب سالمشونو دادم رو به عل 

 امدم ؟  رید ـ

 ؟ یباز کنم ؟ چطور بدون خبر آمد یخوا یم ـ
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 . دیخند آرامان

 کنه  ریحتما خواسته ما رو غافل گ ـ

 تکون دادم  دستمو

 ظ خداحاف رمیمن م دیباز کن ستیآمدم االنم الزم ن ینجورینه بابا بهتون اعتماد دارم هم ـ

گرم تابستان کالفه ام کرده بود  یشدم . هوا نیاز جانبشون باشم به راه افتادم سوار ماش یمنتظر جواب نکهیا بدون

 کاوه رو گرفتم . یشماره  یرانندگ نیدر آوردم ح فمیو از ک یگوش

 الو کاوه سالم  ـ

 ؟ ی؟ سالم خوب ییتو کاین ـ

 ؟ نمتیتونم بب یخوبم م ـ

 

 خونه ؟ ایاالن ؟ شرکت  ییآره حتما کجا ـ

 اونجا  امیبگو ب ییتو کجا رونمیب ـ

 رستوان پدر نمونه  ایزدم ب رونیاالن از شرکت ب ـ

 فعال  امیباشه م ـ

، وارد که شدم کاوه دستشو  دمیساعت بعد به رستوان رس میکنارم انداختم ن یصندل یرو رو یو قطع و گوش تماس

  دیعقب کش یو دور زد وصندل زیبود . رفتم سمتش بلند شد و موسط سالن بزرگ  بایبرام بلند کرد تقر

  ریسالم بانو ظهر بخ ـ

 زدم  یلبهند

 موقع مزاحم شدم  یسالم ممنونم ببخش ب ـ



 یابیعقد غ

 
148 

 

 زد  یقینشستم ، کاوه هم نشست و لبخند عم ـ

 ؟ یما افتاد ادیشده  ی؟ چ یچه خبرا چطور یزنگ زد یخوب کرد ینه چه مزاحمت ـ

 منو رو به دستم داد.  دویفوت کردم .گارسون از راه رس نفسمو

 ؟ دیاریاب خنک برام ب وانیل هی شهیم ـ

 بله حتما  ـ

 به منو نگاه کنم گفتم : نکهیرفت بدن ا گارسون

 منم سفارش بده  یبرا یخورد یهرچ ـ

 بهم کرد و آروم گفت: یموشکافانه ا نگاه

 ؟ یشده ؟ چرا پکر یزیچ کایچته ن ـ

 دادم . هیتک یصندل به

 خسته ام کاوه خسته  ـ

 بتونم کمکت کنم  دیبگو شا یاز چ ـ

نوشابه رو  وانیکنه امروز ل یدونم چرا با من لج م یدونم چکار کنم ؟ اصال نم یکالفه ام نم امیراستش از دست ت ـ

 رو سرش  ختمیر

  دیکاوه گرد و گشاد شد ، بعد قهقه خند یچشمها

 ؟ یکار و کرد نیدختر چطور ا یتو چکار کرد ـ

 کردم رو سرش  یتو نوشابه م منم نوشابه خال ختیفلفل ر ـ

 جلو آمد وبا خنده گفت  یکم

 خب بعد اون چه کرد ؟ ـ
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 کرده و با بغض جواب دادم  یاخم

 صدا بلند شد رفت اتاقش  ینگفت ب یچیه ـ

 سکوت  یداد بعداز کم هیتک شیبه صندل کاوه

 ، حتما مامانتم بود ؟ یغرورش و بد خورد کرد یکرد یرو مکا نیا دینبا کاین ـ

  نییتکون دادم سمت پا سرمو

 مامان و طاهر خانوم  ـ

 اوه اوه منتظر انتقامش باش پس  ـ

 یشد کرد بعد از نهار و کم ینم شیکار یکارم ول نیبود از ا مانیچونه ام گذاشتم خودمم واقعا پش ریز دستمو

ونم ! د یانتخاب کرده بودم نم یهم صحبت یدوشم برداشته شده بود چرا کاوه رو برا یاز رو یصحبت با کاوه انگار بار

 دادم .  نییپا ور شهیش ستادیطرفم ا یشدم کنار پنجره  نیسوار ماش یوقت

 کنم  ینم غیبه کمکم بود بگو در ازین یطیهر زمان در هر شرا کاین ـ

 زده سرمو تکون دادم ممنونم ازت ببخش وقتتو گرفتم  یلبخند

 دستشو بلند کرد .  نشویسمت ماش رفت

 . میاس بانو در رکاب فهیوظ ـ

 بود ...به امیدادم بهتر از ت یو راه افتادم انگار سبک شده بدم با خودم فکر کردم اگر جواب مثبت بهش م دمیخند

 آلبوم بود .  دنیاتاقش بازم مشغول د یم که توخونه برگشتم .خونه ساکت بود.به مامان سر زد

 سالم  ـ

 دونستم از کارم ناراحته  یبلند کرد و دوباره آلبوم و ورق زد ، جواب سالممو نداد م سرشو

 جواب سالم واجب بود ها  ـ
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رد عالقه مو لمیو ف دمیمبل دراز کش یلباسهام رو ضینداشتم رفتم اتاقم  بعداز تعو شویمحل ینگاهم کرد تاب ب بازم

ه ن زیکرد نه سرم یبه من نم ینگاه یحت امیمنوال گذشت .ت نیاز آق دکتر نبود . چند روز به هم ی.خبر دمیاموو د

 در بلند شد . رفتم سمت یخواب به تختم رفتم که صدا موقع.شب  میبود ییرایکه تو پذ یزمان ای لمیف دنیموقع د

 ب بود .سرمو تکون دادم ...بدون حرف دستش رو چهار چو امیدر و قفل و باز کردم ت

 داخل ؟ امیتونم ب یم ـ

 رد .دراز ک زمیپشت م یبودم کنار در ، دستشو به سمت صندل ستادهیتخت نشست منتظر ا یرفتم وارد شد رو کنار

 بزنم  یخوام حرف مهم یم ینیبش شهیم ـ

 ختم بازمو به پشتم اندا یونشستم موها یسرمو تکون داده و رفتم سمت صندل 

 خب بگو  ـ

 من لب گشود . یوارس یاز کم بعد

الش ح یخوا یاز خونه دور بشه اگر م دیگم ، مامانت با یبار آخر م یبرا یتوجه نکرد یبار گفتم ول کی کاین نیبب ـ

قبل  یاش بهتر بشه ، سر شهیروح یخوش آب و هوا بلکه کم یجا هیبفرستش  ادیبحران در ب نیخوب شه و از ا

 مدت تا بهتر بشه  هی، بزار بره  یدیاشو د جهینت  یگوش نداد

 سکوت به حرف در

 

خود وشمرده شمرده  یتکون م یبود .لبهاش به آرام امیربط نبود گوش داده و فکر کردم حق با ت یکه ب حرفهاش

 ادامه داد. دمیخوش فرمتو ببرند...از حرفم ته دلم خند یمردشور اون لبها یزد . ..ا یحرف م

  شهی، تا هست نم میاز هم جدا بش میتون یگر مامانت بره مابهتر وراحت تر مالبته ا ـ

 خواستم .  یچرا ؟مگه بهش عالقه داشتم من خودم طالق م یحرفش شوکه شدم ! ول نیا از

 فوت کردم به خودم مسلط شدم .  نفسمو

 چالوس  یالیدم مامان با خاله بره و یم یبیباشه فردا ترت ـ
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 زد وبلند شد . یمحو لبخند

  ریحالش بهتر بشه شب بخ دوارمیام شهیخوب م یلیخ ـ

 بزنم سرمو تکان دادم . یحرف ایبلند شم  نکهیا بدون

 نرفته سرشو داخل آورد .  رونیرفت هنوز ب رونیب

که که چشمم  دمیرنگا وارنگ اونور د یدخترها نقدریدر ضمن ا یکن یدر اتاقت و قفل م ستمیمن لولو خورخوره ن ـ

 راحت باش واز من نترس  رهیس

نبودم با رفتنش نفسمو فوت کردم و دستمو به موهام برده و  ییدونم چرا زبانم قفل شده بود و قادر به پاسخ گو ینم

  ختمشونیبه هم ر

ا ت ازش ندارم درو کامل باز گذاشتم و به تختم رفتم . یخواستم بهش بفهمونم که ترس یحرصم رفتم سمت در م از

 نجایمدت از ا هی دیمامان با گهیراست م امیبا مامان صحبت کنم .ت دیشونه به اون شونه شدم ، با نیاز شب از ا یپاس

کنم اگه خاله باهاش بره  شیتونم همراه یشرکت برسم نم به دیبهتر شدن حالش الزمه بره منم که با یدور بشه برا

  شهیراحت م المیخ

از چشمهامو بستم و به ما  یکی یباز کردم . دستمو بردم سمت گوش یچشمهامو به سخت  میساعت گوش یباصدا

 داد نگاه کردم ، یو نشون م میکه ساعت شش و ن لیموبا تورین

کار داشتم .امروز  یلیخ یبخوام ول شتریدستامو باال کش دادم دوست داشتم ب یو رها کردم کنار سرم کم یگوش

و بلند شدم بااخم به در بسته نگاه کردم .من باز  دمیکش یکش دار ی ازهیهام ، خمس یدزد یبرا میدادگاه داشت

 یل ی.حمام اول صبح حالمو جا آورد مانتو آب دمش خالیبسته ؟ لبهامو جمع کرده ب یک امیگذاشته بودمش از حرس ت

ره بخش چه نتیز یسرم کردم روژ کم رنگ کالباس ییسورمه ا یچون قرار بود برم دادگاه مقنعه  دمیشسته امو پوش

هم از اتاقش خارج شد. هردو هم زمان سالم  امیسر شونه انداختم از در که خارج شدم ت یور هی کمویکوچیام شد . ک

رفتن از پله ها برداشتم ، اوهم  نییپا یقدم و برا نیو من اول ستادیکنار ا امی. ت میبه طرف پله ها رفت میگفت یآرام

 رام دنبالم بود .آ

 ؟ کاین ـ

 بچرخم طرفش منتظر حرفش شدم . نکهیبدون ا ستادمیا
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 م دادگاه  یم لیرفتن مامان و آماده کن من با وک یشما کارها گمیم ـ

 رفتم  نییپله هارو پا ی هیباال انداخته و بق یابرو

 کنم . یم شونیکنم آماده بشه عصر راه یقبل رفتن با مامان صحبت م ستینه الزم ن ـ

ز اول م میقرار بود بخور یزیهر چ اطیاز اون روز هردو با احت مینشست زیبود سرم دهیو چ زیخاله م مینزد یحرف گهید

کرد . کال از  یفکر و م نینداشتم اونم حتما هم ییمن که چاره ا یول دمیخند یکارمون م نیدر دل به ا میکرد یمزه م

 بلند شدم رو به خاله گفتم: میکه خوردکار ، صبحانه  نیبرم باا یخوردن لذت نم

 چالوس اونجا هم هوا خوبه هم مامان  دیمدت با مامان بر هیخوام  یخاله م ـ

 حرفمو قطع کرد .  خاله

 .  میشیم یعصر راه میبا مامانت صحبت کرد آماده شد امیکه آقا ت روزیدخترم د ـ

ها شروع به زدن کرد .به شدت  قهیبود شق دهیرو فهم یمهم نیبودم موضوع به ا یکس نیآخر نکهیداغ کرد از ا مغزم

 و بازو شو گرفتم  دمیرفتم بهش رس یم رونیچرخوندم داشت از آشپز خونه ب امیسرمو سمت ت

 هااان  یو ثابت کن یچ ی؟ مثال خواست یگ یبعد به من م یاول کارتو کرد نمیصبر کن بب ـ

 کرد . از چشمهاشو بست ولبشو کج یکی امیباال رفت ت صدام

ه بکنم وب یمامان کار یسالمت یخودم دونستم برا ی فهیوظ نباری!  اینشد ی، من که گفتم از قبل راض واشی یاو ـ

 کردم  شیخودش بگم وراض

 زدم . غیج

  یبه مامان من نگوووو مامان لعنت ـ

 بلند گفت: دمیحرکت کردم . صداشو از پشت سرم شن یاشو به طرف در خروج نهیتو س زدم

  شهیمبارکه مامان شما مامان منم م یکه اسم بنده تو شناسنامه  یخانوم تا وقت کاین ـ

 در بود  ی رهیدستگ یدستم و دمیپاشنه چرخ یرو
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 پاک بشه  هویاسمت  یریبم یاله ـ

 ادب  یب یخفه شو دختره  ـ

 مامان بود که قلبمو لرزوند چشمهامو باز کردم مامان به طرفم امد .  یبستم صدا چشمهامو

 اشاره اشو به سمتم گرفت : انگشت

 دونم و تو  یمن م یبکن امیبه ت یاحترام یب گهیبار د هی ـ

مامان نسبت به تام چشمهام گشد و دهنم باز مونده بود  یبانیاز پشت یناباور ادیمکث کرد و من در حجم ز یکم

 .ادامه داد.

اسم  ادیچطور دلت م یچه نخوا یزره بفهم که اون شوهرته چه بخوا هی شهیگم هر روز پرو تر م ینم یچیه یهر چ ـ

 الل شه زبونت یبذار یدیرش نیمرگ و روجون به ا

 

کردم فرو بدم  یچمبره زده بود وسع یمامان تو گلوم همچون مار یاز حرفها یقورت داده و بغض یگلومو به سخت آب

ز خونه ا نویزدم . ماش رونیصدا از خونه ب ی.ب دیبود چرخ ستادهیو مامان و خاله که پشت اپن ا امیت نیبا بهت نگاهم ب

 نینشد که مامان چ یباورم نم یگفتم : ول ینجوریا امیحرصم به ت زبلند زار زدم ، ا یو باصدا دیزدم بغضم ترک رونیب

 ریهت گهمه ب یکه باش میتی ،یش یدفاع م یب یکه باش تسمی،  یش یدل نازک م یکه باش میتینشون بده .  یواکنش

 زدم  غیکردو ج یدند.اشمو با پشت دست پاک کرده ودنده رو عوض کردم هق هق م یم

 ؟  یبابااااا بابااااااا ...بابا چرا تنهام گذاشت یخداااا ...آ یا ـ

خودمو به بغل بابا پرت کردم و سنگ قبر  دمیبود تا رس یمزار بابا پارک کردم هنوز چشمهام باران کینزد نویماش

 یاسمش گذاشته و بوسه ا یلرزانمو رو یداغ شده بود و بغل کردم لبها یصبح گاه دیغش و که بر اٍر تابش خورشدا

 زدم . 

من  فیظر یناز دونت کم آورده ، بابا االن وقت خوابت نبود من تنهام ، بابا خسته ام به شونه ها نیبابا بلند شو بب بابا

دونه ات داغونه....تمام مدت سنگ قبرشو به  ی یکی نی؟ پاشو بابا پاشو بب یهمه بارو روش گذاشت نیا ینگاه نکرد
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هشت نه ساله سطل به دست رد   یکردم .نشستم و فاتحه خوندم،  پسرک یبغل گرفتمو زار دم خوب که بغضم و خال

 شد . کیشد صداش کردم نزد

 سالم بله خانوم؟ ـ

 خش دار گفتم : یاشک نداشتم با صدا گهید

 گلدانهارو آب بدم  نیخوام ا یبه من م یلتو بدسط شهیم ـ

 کرد . ییایر یب یسر بابا گذاشته بودم اشاره کردم ، خنده  یکه باال یگل یگلدانها به

 . ارمیبله خانوم االن خودم براتون آب م ـ

 برگشت سطل و به سمتم گرفت  گهید قهیآب چند دق ریسمت ش دیبزنم دو یحرف نکهیاز ا قبل

 انومخ دییبفرما ـ

 

ستشو د  دمیآب کردم برگشتم سطل و به پسر بدم د ریبه محبتش زدم و سطل و گرفتم ، گلها رو س یجون یب لبخند

 رونیده هزارتومن ب فمیک یتر شد .از تو قیخورد لبخندم باهمه دردهام عم یقبر گذاشته و لبهاش تکون م یرو

 به دستم کرد .  یگردش نگاه یمشک یآوردم گرفتم طرفش ، باچشمها

 خوام خانوم  یخدا رحمتش کنه ، پول نم ـ

 شل شد . دستم

  نهیچرا فکر کردم کارت هم ـ

 سوال منو با سوال داد. جواب

 باباتونه ؟ ـ

 به اسم بابا انداختم و باغم لب گشودم  ینگاه

 بله  ـ
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 خدا رحمتش کنه منم بابا ندارم  ـ

 که دوباره در حال جوش زدن بود گفتم: یغضحرف پسر قلبم فشرده شد آروم با ب دنیشن از

 شده بابات  ی، چ امرزهیب خدا

 گرفت وبلند شد .  یسطل دستشو به باز ی دسته

 که بهش زد فرار کرد رفت  میتصادف کرد .اون شیپنج ماه پ ـ

 از نهادم بلند شد . آه

 ؟ یکن یچکار م نجایوقت صبح ا نیپسر جون ا یمتاسفم ، ول ـ

 زانوهاش گذاشت بود  یمزار همسرش زانو وبغل کرده وسرشو رو یرو یچادر یاشاره کرد زن یبلوک بغل به

 کنه  یم هیبابام و همش گر دنید ادیاون مامانمه هر روز صبح م ـ

 پسر ومادر چرخوندم  نیب نگاهم

 ؟ هیاسمت چ ـ

 رضا  ـ

 به مامانش چشم دوخت  کالفه

 میپسنداز داشت یکنه هر چ یم هیگر شبیمامانم از د نید یخونه نم هیشما کرا نیصاب خونه آمد گفت بر شبید ـ

  شهینم دایپ یکار به درد بخور گهیم یگرده ول یمامانم همه جا دنبال کار م میچند ماه خورد نیتو ا

 ؟ یینجایرضا مادر ا ـ

 روبرو شدم ، به احترامش بلند شدم .  زدیکه پسرش را صدا م یزن جوان یبایز یبلند کردم با چهره  سرمو

 سالم  ـ

  هیشد از فرط گر یباز م یبه سخت شیقهوه ا یچشمها
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 کنه  یم یپسرم پر چونگ دیسالم خانوم ببخش ـ

 بسته زدم . یبا لبها یلبخند

  شیخوشحال شدم از هم صحبت ینه بابا چه پر چونه گ ـ

رمق بلند شد .رنگ  یکردم ، حس کردم ب شینشستم و همراهزانو ، دستشو سر قبر گذاشته و فاتحه خوند منم  زن

 گفت و دست رضا رو گرفت و رفت  یامرزیبه رخسار نداشت آروم خدا ب

گم کار رو دوشمه  یبرام گذاشته نا شکرم ! همش م ییدارا یمن رفته بود و کل یدلم براشون سوخت بابا یلیخ

 خدا حافظ   ییبابا دم،یبکشم خم شدم وباز سنگ قبرو بوس دیخجالت با

 ستادمیکنارشون ا دمید ادهیبودم که رضا و مامانشو پ دهیبهشت زهرا نرس یرفتم هنوز به خروج نیسمت ماش به

 دادم  نییسمتشون پا ی شهی.ش

 رسونمتون  یم دییخانوم بفرما ـ

 چادرشو مرتب کرده و با دقت به من نگاه کرد انگار نشناخته بود  زن

  میش یمزاحم نم دییاِ...خانوم شما ـ

 چادر مادرشو تکون داد. رضا

 خوشکال داره  نیاز اون ماش نیبب میمامان مامان سوار ش ـ

  دمیبچه خند یایر یحرف ب از

 رسونمتون  یم هیطوالن ریمس دیسوارش ـ

و براش خواست سوار بشه که در جلو ر یبگه پسر با ذوق سوار شد . به نا چار مادر هم هم م یزیمادر چ نهیاز ا قبل

 باز کردم 

 جلو  دییبفرما ـ

 شرم سوار شد  با
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  میمزاحمتون شد دیببخش ـ

 به حرکت در آوردم .  نویماش

 ؟ میخوشحال شدم .کجا بر ینه چه مزاحمت ـ

  رتونهیاگه مس شمیم ادهیپ یمن آزاد ـ

 بله حتما  ـ

 بچه گانه گفت: طنتیجلو با ش دیبلند شد وسر کش رضا

 م کنند  باش یو نگاه م رونیباال ب نیکه از ا ییبچه ها یدوست داشتم جا شهی؟هم شهیباال باز م یپنجره  نیخاله ا ـ

برد دستاشو باز کرده بود هورا  رونیتنه اشو ب میو ن ستادیا یخنده دکمه رو زدم و باز شد پسر با خنه و خوشحال با

 مادرش باغم به بچه نگاه کرد . اروم گفتم : دیکش یم

 مسرتون به رحمت خدا رفته ؟با غم جواب داد .گفت ه پسرتون

 هفت ستیو خودمم تو سن ب میتیمن  یرفت االن بچه  یو در نم مارستانیرسوندش ب یاگه م مانیا یبله اون ب ـ

 شدم . یو داغ دار نم وهیب یسال

  دمیاز غم زن جوان کش یآه

 زنند . یم گرانیبه د یبد یضربه  یوجدان یبا ب هایخدا رحمتش کنه واقعا بعض ـ

هش بر گفتم که ب یچطور م یندارند . ول یکنم بهش رضا گفته بود پول یخواستم کمک یته دلم م میسکوت کرد یکم

 نخوره آروم گفتم:

 ؟ دیدار یهمسرتون کارمند بودند ؟ حقوق مستمر ـ

 . دیسوزناک کش یآه ـ

صاب خونه جوابمون کرد .  شبیت خرج شد . دمد نیدر ا میپس انداز داشت ینه خانوم کار گر ساختمان بود .کم ـ

 کمه موندم چه کنم شمونمیپول پ
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 بود .  میکه توجه ام به رانندگ نطوریهم

  دیخانواده که تنها نباش شیپ دیر یچرا نم ـ

همسرمم که  یخوام وبال گردنش باشم ، خانواده  یشدم داداشم خرجمو داد. االنم نم میتی یخانوم من از بچگ یا ـ

کنند رضا قوت قلب خسته  یو خودمم رها م رندیگ یبخوام ازشون بچمو ازم م یمارو ندارند  اگر کمک دنیچشم د

 امه 

 گفتم: دیکه به ذهنم رس یزن جوان فکر نیا یکنم برا یخواست کار یم دلم

 ؟ یسواد دار ـ

 به من انداخت  ینگاه

 . میوازدواج کرد میخوندم بعدش عاشق شد ازدهیبله تا  ـ

 جاشو باز کنم  یستم تو شرکت خدماتتون یم

 ؟ یدردسر داشته باش یکار ب یخوا یم ـ

 کردم  یکوتاه بهش م ینگاه یهر از گاه یبود ول ینگاهم کرد درسته تمام حواسم به رانندگ نگران

 زد .  یتو صداش موج م ینگران

 خوام ابروم بره  ی؟ راستش نم یچه جور کار ـ

 کرد خالف کارم  یبود فکر م دهیبه حرفش زدم ترس یپوزخند

 یم قول یکنم بچه ها هستند .ول یدارم البته خودم اونجا کار نم وتریکامپ یمن شرکت خدمات ستینترس خالف ن ـ

  یکه نگرانش نش یبا خودت ببر یتون یشروع کن پسرتم م یبرتم دوست داشت یدم شانت حفظ بشه االن م

 زد  یلبخند

 باشه فقط تو رو خدا  ـ
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 ندام ادامه بده دستمو از فرمان جدا کرده  اجازه

کار آشنا شو حقوقتم  طیفعال امروز با مح یحق دار یترس یم یدونم از چ یزنم م هیراحت منم خودم  التیبسه خ ـ

  ستیبد ن

 انداختم  یگوش توریبه مان یزنگ خورد نگاه میبه شرکت بودم که گوش کینزد

 رفت  ادمیاواوه  ـ

 بر قرار کردم .  تماسو

 سالم  ـ

  دیچیگرام تو گوشم پ لیوک یصدا

 از شما خبر نداره  گهیآمدند م امی، آقا ت میجلسه دار گهیساعت د میشد ن ریشما ؟د ییسالم کجا ـ

  رسمیاالن م دیببخش یآ ـ

 باال بردم  سرعتمو

 پرواز کنم  خوامیشده م رشیسر جات خاله د نیرضا جان ،گل پسر بش ـ

 شده بود .  یحام یو ب میتیسن  نیدر ا یکودکانه اش دلمو لرزوند طفل ی، خنده  دینشست و خند طنتیباش رضا

خواستم حواسشو به  یشده بود م رمی.از اونجا که د دیترس یم ادیمادر رضا به دستگره بود ، انگار از سرعت ز دست

 من بده نه جاده 

 و دارم؟ یبا ک ییهستم افتخار آشنا کایمن ن یراست ـ

 هستم  گانهی ـ

 رو گرفتم  یعل یپام انداخته بودم برداشتم شماره  یکه رو مویگوش

  یگرام ریخانوم مد ایسال نک ـ
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  امیکن تا ب یدگیشده خودت رس رمیبرم دادگاه د دیآ وردم فقط با یبرا دیجد یرویعجله دارم ن یسالم ، عل ـ

  یباشه باشه چقدر عجله دار ـ

 م در ، فعال د ایشده ب رمید ـ

 شد  رهیو استرس بهم خ  یبا نگران گانهیمنتظر بود پارک کردم  ابونیسر خ یعل دمیشرکت رس به

 کارم فقط آقاس ؟ طیمح ـ

 زدم  یراحت کنم لبخند الشویخ نکهیا یبرا

 برم دادگاه کار واجب دارم  دیمن با مینه خانومم دار ـ

 من همه کاره اس  ابیآقا در غ نیاشاره کردم ا یبه عل ـ

 گرفتم . دستشو

  ایبزار فردا ب یاگر نگران ندیخوب یراحت بچه ها التیخ ـ

 سالم داد  دیخند یعل دمیکش نییخورد پا شهیبه ش یا ضربه

  یرون یرو هوا م زیچ نیباز ع کاین هیسالم چ ـ

 . ادیفراد م الیخ یامروز ب دهیخانوم  همکار جد نیشده ا رمیسالم د ـ

 داخل آورد  یسرشو کم یعل

  دیسالم خانوم خوش آمد ـ

چشه  انیخواست بدونه جر یزد .م یکرد و بعد چشمک گانهیبه  ینگاه موشکافانه ا یبا متانت جوابشو داد.عل گانهی

 بود نشون دادم  انیکردم وشرکت و که سردرش اسم نما گانهیروبه  شهیباال انداختم که فعال نم یابرو

  یچیکه ه میندار نیبرو بب یارشرکت دوست د نیا ـ

 شرکت روش بود در آوردم گرفتم طرفش  یکه شماره  فمیاز ک یکارت عیسر
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 زنگ بزن .  یداشتیشده کار رمیکارت من د نمیا ـ

 کرد  یخداخافظ طنتیشد رضا با ش ادهیبا تشکر پ گانهی

 باحاله  یلیخ نتیخداحافظ خاله ماش ـ

 گفتم: یزدم روبه عل یلبخند

 بهش نشون بده اگرم نه اصرار نکن  طویراحت باشه اگه آمد مح بزار

کجا پارک  دمیدادگاه شدم نفهم یاز جمع راه یتکون داد. با خداحافظ یسر دیبار یاز سرو روش م یجیکه گ یعل

 صدام کرد . یسمت سالن که از پشت کس دمیکردم . دو

 تا االن ؟ یکجا بود کاین ـ

 بودم ازش که محبت مامان و ازم گرفته بود  نیهش کردم  دلچرکقلبمو رنجوند با اخم نگا صداش

 ؟ یبه تو چه فضول ـ

 با اخم کنارم حرکت کرد.  امیت

 شوهرتم  ستمیفضول ن ـ

 به بازوش زدم  ی.باخشم مشت دیخند زیر بعدش

 ترسم ازت  یم یلینگو شوهر شوهر که خ یدم ، ه یبذار مامان بره اونوقت نشونت م یخند یم یمرض به چ ـ

 بانووو  نمیب یدم شوهر چند بخشه اون روزتم م یهه باشه بزار بره نشونت م ـ

 شد . دهیبعد کش یبود و به جلسه  جهینت ی. بازم ب میاحضار شد دمیتا رس لیکردم و رفتم سمت وک یکج دهن

  دمیرمقم نال یدست و پام شل شد .ب نمیماش یخال یجا نیباد نیرفتم سمت ماش یعصب

  ستین نمیماش ـ

 گفت  طنتی، باش دمیو از کنار گوشم شن امیت یصدا
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 بردنش ، اونه هاش  ـ

 شد  دهیکرد کش یکه اشاره م ییبه جا نگاه

  یپارک نکن لیخانوم خانوما قبل پارک نگاه کن پارک ممنوع وحمل با جر ثق ـ

 خندانش نگاه کردم یچهره  به

 

 باشند  دهیدزد دمیاولش ترس رمیگ یرم پسش م یم ستمیدر ضمن االن ناراحت ن ادیسرت ب شاهللینخند ا ـ

  رمیبگ نیودستمو دراز کردم که ماش ابونیسمت خ رفتم

 برمت  یخودم م ایب کاین ـ

 نگاهش کنم جواب دادم  نکهیا بدون

 از نبودت  رندینم ضاتیشما بفرما مر رمیالزم نکرده خودم م ـ

بود . خودمو جمع کردم ، خطاب به راننده  ستادهیکنار پنجره ا یتوجه سوار شدم آقا یب ستاد،یپام ا یجلو ینیماش

 گفتم:

 .  دیکن ادهیپ ابونیخ یآقا منو انتها ـ

 ی، هه خل شده اول بهم م نشیسمت ماش دوهیو دمینرو به پشت سر نگاه کردم د کایو شندم داد زد ن امیت یصدا

 یکه به پهلوم فشار داد با ترس سرمو چرخوندموو تکان یزینوک ت زیوچ یبغل مرد یدوه با صدا یخنده بعد دنبالم م

 الغر بود . یکم پشت و چهره ا یلهایبیو سبزه رو با س انسالیخورد. مرد م

و دنبال سهام نباش  ریپس بگ تتوی، برو شکا مید یبار اول و آخره اخطار م یبدون برا یهمونجا ول یش یم ادهیپ ـ

 ییماآد یندازمت جلو ی.. م یبش مونیکنم از زنده بودنت پش یم یکار یطرف ایکنم با ک یم تیبعد حال یواال دفعه 

 دختر خشکل و لوند چطور حال کنند،  هیکه بلند با 
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رفتم بدنم شروع به  یم امیزد که الل شده بودم جرات نداشتم تکون بخورم کاش با ت یحرفهاشو م  نیخشمگ چنان

از درد زدم به دستش که  یفیخف غیتو پهلوم فرو کرد ج زویجلو آورد. چشممو بستم ، جسم تکرد صورتشو  دنیلرز

 دستش بود . یکیکوچ یشده بود نگاه کردم .چاقو یخون

 راننده گفت: نگه دار روبه

  دیبه پهلو گذاشتم درد داشتم غر دستمو

 فقط اخطار بود  نیباشه ا ادتی نییبرو پا ـ

افتادم . دردداشتم صورتم از شدت درد جمع شده بود . مردم با تعجب  ابونیوسط خ نییباز کرد  هولم داد پا درو

بغلم  ریبسته امو باز کرد . دستش و ز یچشمها ییآشنا ی. صدا امدیکمک ن یبرا یبه من نگاه کردند کس کیدورونزد

 انداخت 

 لج باز چقدر صدات کردم  ی؟دختره  یچکارت کردند ؟ چرا بدون توجه سوار شد یخوب اکاین ـ

  دمیدرد نال با

 چاقو بهم زدند  امیت ـ

 یبرد.رو به  مردم که باتعجب نگاه م نی. منو سمت ماش دمیو تو چشمهاش د یبا بهت و تعجب نگاهم کرد نگران امیت

 کردند گفت:

 ببرند . تتونوی؟ مردشور انسان دینگاه کن نیفقط بلد هیچ ـ

 چاقو زد .  یبه جا یانتومو بازکرد لباسمو از کمر بال زد دستم یدکمه  عیسوار کرد سر منو

 درد داره  یآ ـ

 زخم فشار داد  یرو کامل از جلد در آورد جا یبهم انداخت دستمال غذ ینگاه 

 زدن ؟ فتوی، ک ستین قیخراشه عم هینگران نباش فقط  ـ

 گفتم  هیگر با
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 بعد  یسهام بگذرم واال دفعه  تینه گفتن از شکا ـ

  دیصحبت نداشتم .غر یوتوان ادامه  دیترک بغضم

 ذارم راحت در برند  ینامرد نم یایلعنت ـ

 تر کرد . میمال صداشو

 مطب  میزخم بزار تا برس یجا دستتو

 چاقو که سوزش داشت گذاشتم . یتکون داده ودستمو جا سرمو

  میمطب شد یآورد پاک کرد وراه رونیب بشیاز ج یبا تک دستمال شویدست خون ـ

چشمم ، متوجه شدم قبل ورودم به  یآمد جلو لمیف نیع یزیچ هی یسوار شد یشک کرده بودم بهشون وقت ـ

 ؟ ی، دختر چقدر لج باز یدیباشه هر چقدر داد زدم نشن یبوده شک کردم خبر دهید ناشویو سر نش نیدادگاه ماش

 بازومو گرفت  ریدور زد در سمتم و باز کرد ز نویشد ماش ادهیپ میدیکردم . به مطب که رس یآروم هق هق م فقط

  ستین یزینترس چ نییپا ایآروم ب ـ

 ضعف نشون بدم نیاز ا شیخواست ب یدلم نم یمتوجه شد ول عیسر امیشد . ت شتریگذاشتم دردم ب نیکه زم پامو

 یابلوچند ت و کیسالن بزرگ با مبلمان ش م،ی. وارد مطب که شد ستیپس تحملشم سخت ن ستین قیگفته بود عم

 کار شده بود .با صداش به خودم آمدم  عتیرنگ روغن که طب ی بایز

 زود تر پانسمان کنم ،  دیاتاقم با میبر ایب ـ

 تخت نشستم . یوارد اتاق شدم کمک کرد رو همراهش

  امیتا ب ایمانتو تو در ب ـ

تا دلم شور اف مییبودم چرا االن که تنها ستادهیحرکت ا یداخلش بود .منم ب یپزشک زاتیکه تجه یسمت کمد رفت

 تخت گذاشت  یو رو لیکرده ، امد سمتم و وسا جایب ارمیمانتومو در نم

 ؟ بزار کمکت کنم  یاوردیچرا مانتوتو در ن کاین ـ
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 . دیابروهاش باال رفته و خند دمیو جل اورد خودمو عقب کش دستش

  ستین قیگفتم عم نیهم زارمینترس فقط باند م کایچته ن ـ

پنهان کردم و اجازه دادم پانسمان کنه ، به  امیکرد . ترسمو از وجود ت یم یب تایب نهیتو س یهمچون گنجشک قلبم

کردم ؟ چرا در موردش فکر  یبهش انداختم ، چرا در برابرش مقامت م ینگاه یچشم ریداد ز یآرامش کارشو انجام م

 خواد  ی.که اونم منو نم دادمبود بعدشم خودم جواب خودمو  ریکنم ؟ با افکارم درگ ینم

 خب تمام شد . ـ

 تمام شده بود ، آروم گفتم :  کارش

 ؟   یندار ضیمر ـ

 زد . تا حاال دقت نکرده بودم  یحرف م نیزد و چقدر آروم  و مت یکرد لبخند یپاک م دستاشو

  یکنم توصت منش یکنسل م نجاروویباشم اعمل داشته  یالبته گاه نجایعصر ها ا مارستانمیصبحا ب ـ

 داد  هیتک زشیم به

 بهت گفتند ؟ ایچ کاین ـ

 بغض کردم .  دویمرگ آور لبهام لرز یاون لحظه  یآور ادی با

 گفتن ...گفتن... ـ

 کرد و جلو آمد  یاخم

 میت بخوردوباره رو دس دینبا انهیجنگ موز هیشروع  یعنی نیباشم ا شترمراقبتیب  دیبدونم با دیگفتند بگو با یچ ـ

. 

 

اسپرتش نگاه  کیش یو کفشها نیگفت شرم داشتم از حرف اون مرد چندش آور ...سکوت کردم و به زم یم یچ

 زد .  یپاش بود مارک پوما چشمک م یکردم ، عجب کفش
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 بهت گفتند؟ ی؟ چ نمیبا توام بگو بب کاین ـ

 بلند کرده آب گلومو قورت دادم . سرمو

 الزم تسیمهم ن یچیه ـ

 

 من بلدم از خودم مراقبت کنم  یتو مراقب من باش ستین

  ستادیبه کمر جلو ا دست

 نی، دست بردار از ا یاز لج من سوار شد یشیم ینیسوار چه ماش یدقت کن نکهی، بدن ا یچطور بلد بود دمیآره د  ـ

ت مانتو برا نییاستراحت کن برم پا ی، کم میبزار انیدر م سیبا پل عیسر دیبا ستیو مهم ن یمنطقت ، چ یلجاجت  ب

 .  میبر ییجا شهینم یخون یمانتو نی، با ا امیتا م یدراز بکش یبهتره کم س،یپل یاداره  میزود بر دیبا رمیو لباس بگ

.  دمیزد . آروم دراز کش یکالمش محکم بود که ، فقط سکوت کردم هنوز ترس از اون لحظه در وجودم موج م نقدریا

رفت با ترس  یچشمم رژه م یمرد ضارب جلو یرفت . چشمهامو بستم چهره  رونیبه انداخت و از اتاق ب ینگاه امیت

به در بلند شد .آروم  دیکل دنیچرخ ی، صدا دمیکش یهستم نفس راحت یامن طیدر مح نکهیچشم مو باز کردم از ا

 خودش گذاشت  زیم یبا چند تا مانتو برو لباس برگشت رو امینشستم ت

 بردار  یدوست دار ایمانتو آوردم هر کدوم اندازه اس چند  ـ

 تعجب به لباسها و مانتو ها نگاه کردم . با

 به دست گرفت امد سمتم  یمانتو کرم گهید یاوردیم یکرد یانتخاب م یکی؟  هیچ یهمه مانتو لباس برا نیا ـ

  یزنبه جون من غر ب یعادته آخه فقط بلد یغر بزن یکل ادیهام خوشت ن قهیاز سل دمیبلند شو بپوش راستش ترس ـ

 بود  ییآمد .نگاهم سمت تاب سورمه ا نییاز تخت پا آروم

 اول لباسموو عوض کنم بعد مانتو بپوشم  شهیم ـ

 زد  یلبخند
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 ؟ یچرا که نه کدومشو بدم بپوش زمیآره عز ـ

 دراز کردم  یسمت تاب سورمه ا دستمو

 اونو بده  ـ

 به چشم  یا ـ

  دیخند قهقه

  دمیکردم ولب ورچ یاخم

 ؟؟؟ یخند یم یبه چ ـ

 لباسم  یحس کردم فروشنده  یچیه ـ

 و از دستش گرفتم  تاب

 لباسموو عوض کنم  خوامی؟ م رونیب یبر شهیم ـ

 به من کرد و بادستش چونه اشو خاروند  ینگاه یچشم ریز

 باشه  یکنم مشکل یانگار!! فکر نم یزنم ـ

  دمیکرده و غر اخم

 حوصله ندارم  ینکرد میتا عصب رونیباش برو ب الیخ نیبه ا ـ

 باال برد  میبه عالمت تسل دستهاشو

  میباشه باشه نزن رفت ـ

 مویونخ یاندازه اش خوب بود رنگشم بد نبود . دستها دمیکه دستش بود پوش یکرم یرفت زود تاب و مانتو رونیب تا

م رفت رونیرو نگاه نکردم ، دردم کمتر شده بود از اتاق ب گهید یاتاق بود شستم ، مانتوها یکه گوشه  ییاز روشو

کرد  یبه به من انداخت و با مخاطبش خدا حافظ یم نگاهیرد ن یصحبت م لشینشسته و با موبا هایاز صندل یکی یرو

 باال انداخت . یی. بلند شد آمد سمتم ابرو
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 بانووو تیبه به مبارکه رخت عروس ـ

 در هم گره کردم . ابروهامو

 رو برو پس بده  یاضاف یدعا ها برام نکن اون مانتوها نیخبه خبه از ا  ـ

 دست انداخت  یو مانتو هار رو یاضاف یداخل اتاق و لباسها رفت

 بردار  یهر کدومو دوست دار ـ

 نگاهش کنم رفتم سمت در  نکهیا بدون

 نه الزم ندارم ممنونم  ـ

 رو بهش کردم: میبش دایپ نکهیدم در منتظر بود .قبل از ا لمونیپارک کرد وک یدم کالنتر نویماش

 کنه ؟ یچکار م نجایا لمونیوک

 شدن جواب داد  ادهیپ نیح

 بره  شیمن خبرش کردم که کارها راحت تر پ ـ

اون آدما باخبر شد همون طور که  دیاز تهد یوقت امیرو کاغذ نوشتم ت زویهمه چ میوارد اتاق باز پرس شد یوقت

اش اسمشو زده بود   نهیس یداد و سرخ شده بود رو به سرهن که جلو یاز پاهاش و به شدت تکون م یکی نشسته بود

 گفت: یناصر

 کنه ؟  دیبلند بشه تو تو روز روشن زن منو تهد زیهمه چ یآدم ب هی دیبا یبه چه حق یجناب سرهنگ ناصر ـ

 بود دستهاشو در هم غالب کرد .  یسال با محاسن جو گندم انیکه مرد م سرهنگ

  دیاریدرست به خاطر ب دیکن یفرستمتون سع یم یچهره نگار یاالن برا دیصبور باش ـ

 به من کرد .  رو

 . میکن ییتا چهره اشو شناسا دیفقط خانوم دقت کن ـ
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؟ اونم مثل  هیچ یبرا رتیهمه غ نیفهمم ا یشد که منو زنم خطاب کرد . نم یتمام مدت تو گوشم اکو م  امیت یصدا 

 ی.وقت میشد الیخ یشرکتم ب میخونه شد یراه تیشکا میو تنظ یبه من نداره ! بعد از چهره نگار یمنه حس

 شدن گفتم: ادهیخونه موقع پ میدیرس

 ناراحت بشه  نیاز ا شیخوام ب یندونه نم یزیمامان چ لطفا

 تکون داد. سرشو

 ندونه  یزیچ یروح طیشرا نیراحت بله بهتره بااا التیباشه خ ـ

شدند البته آقا احمد  یبود راه دیسف یمامان که کمر نیهمراه آقا احمد، با ماش میکر یمامان و خاله رو راه عصر

 رو به عهده گرفت . یراننده گ

 یلینبودش تو خونه برام خ یدلم نشست درسته صبح از دستش ناراحت شدم ول یرو یمیرفتن مامان غم عظ با

 نشست و خاله آروم کار خونه انجام  یگوشه م هیمامان آرام  سخت بود درسته

 داد . یم

 

زده شده ، خاله از صبح نا موقع رفتند چند نوع غذا و  خیتابستان سرد و  نیبارفتنشون حس کردم خونه توا یول

 رییتغ ونمیهم بعد از رفتنش رفت مطب ، بعداز رفتن بابا چقدر زندگ امیحوصله به اتاقم رفتم .ت یکرده بود . ب زیفر

 ییخونها دیدوش ولرم  با ریو باندو باز کردم آروم رفتم ز شدهحال وارد حمام  یواقعا شاد نبودم .ب  گهیکرده بود د

ست را دشونیتهد ی. اگه راست راس دیشستم شانس آوردم فقط نوک چاقو به پلوم کش یبود م ختهیبدنم ر یکه رو

 موهامو خشک نکهیگرفتم . بعد از حمام بدون ا ییمطمئن شدم کار خود نامردشه دوش سر پا گهیباشه چکار کنم ؟ د

 داشتم  یشده سر پا بودم ،  روز سخت داریاز صبح که ب دمیمبل دراز کش یرو کنم

شد .هنوز  نیود چشمهام سنگز یلیخ دمیکردم . به پشت دراز کش یو  تو گوشم گذاشتم و آهنگ و پل یفر هندز

 و زدم  یهندزفر یبلند شد . دکمه  میگوش ینشده بود که صدا نیخوابم سنگ

 بله ؟ ـ

 ازت نشد ! یزد ؟ خبر بتیخانوم کجا غ کایسالم ن ـ
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 کار داشتم چه خبر ؟ یلی؟راستش خ ییتوا یعل ـ

 بود . یک نمیرو استخدام کردم .حاال بگو ب یفقط خانوم احد یچیه ـ

 زخمم گذاشتم وچشممو بستم  یدستمورو

 ؟ هیک یخانوم احد ـ

 باخودت  یکه صبح آورد یوا خدا شفا بده همون خانوم ـ

 بسته امو باز کردم  یچشمها

 داشتم خب چه خبر بلخره وارد شرکت شد ؟  ینبود امروز روز سخت ادمیاهان اصال  ـ

 ؟ شیشناسیا ممنو منو آمد ، فقط موندم از کج یآره بابا بعد از کگم ـ

 تو قبرستان آشنا شدم  ـ

 چته تو ؟ یگ یم یچ کاین ـ

  دمیبود خند دهیمنظورمو اشتباه فهم چارهیب

 هیحام یب کارویب دمشیهم آمده بود سر مزار شوهرش اونجا د تایصبح رفتم سر مزار بابا ب ونهید ستین میزیچ ـ

 بهش بکنم  یگفتم کمک

 ؟ یحاال بهش اعتماد دار یاوک ـ

 دیپسزشم بزار دیرس یبه نظر م یمدت حواست بهش باشه زن مظلوم هیخودت  یبگم شناختش به عهده  یچ ـ

 باشه 

 باشه  ی، امر سیاطاعت رئ ـ

 از اولم نبود  ـ

  یکن یم نییحقوقشو گفتم خودت مع یراست ـ
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 خوام بخوام  یبهش فعال برو م زنمیباشه بعدا زنگ م ـ

  یچشم و با ـ

اتاقم خبر از  یکیبه خودم دادم . تار یآهنگ شده چشمهام و بستم ...  بدنم خشک شده بود کش و قوص الیخ یب

عت روشن بود . به سا نیی، بلند شده رفتم سمت در برق پا دمیبه صورتم کش یداد.نشستم و دست یشب و م دنیرس

 یت یجلو امیرفتم ت نیی؟! از پله ها پاشبه  ازدهیساعت  دمیدستم نگاه کردم ! اوه چقدر خواب یصفحه گرد بزرگ رو

شکمم  یپا هاشو دراز کرده و مشغول خوردن پفک بود . بدن توجه بهش رفتم سمت آشپز خونه صدا یمبل یرو یو

،  آوردم رونیظرفش و ب دمیرس یباز کردم تا به ماکارن یکی یکیو باز کردم در ظرفهارو  خچالیبلند شده بود . در 

 و شروع به خوردن کردم .  زیا همون ظرف نشستم سر مگرم کردم ب شویمقدار

  یخواب یسالم خانوم خوش خواب چقدر م ـ

  امیچرخوندم سمت ت سرمو

 خسته بودم  یلیسالم خ ـ

 لبخند به لب داشت ؟ شهیدونم چرا هم ی. نم دیروبرومو عقب کش یصندل

 ؟ یبه آقاتون شام بد یخاینم ـ

 شدم  رهیکنار لبم بود .به نگاهش خ زونیآو ییرشته ا یهایاز ماکارون یتو دهنم موند و نصف چنگال

 تو دهنم  دمیهورت کش ماکارونهارو

  یکرد الیشم خ یمن آشپزت م ی؟؟ اگر فکر کرد ینه ...به منچه چرا تا حاال نخور ـ

دن کرد شد و با دست شروع به خور دهیدستم کش یجلو یقابلمه  دمید هویشروع به خوردن کردم  الیخیب

 چشمهام چهار تا شد . دستمو بردم قابلمه رو بکشم مچمو گرفت 

 خودت  یبرو گرم کن برا یدستمو ول کن غذا مو بده مگه خودت چالق ـ

 خورد ابرو هاشو باال زد .  یو همچنان با دست م یتور که با لذت و ولع ماکاران نیهم

 که زنم گرم کرده باشه دوست دارم  یینوچ غذا ـ
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کوتاه و خوش  یدست موها هیچشمو گرفت و موهاشو به چنگ گرفتم هنوز مچمو گرفته بود با  یجلو خون هوی

 .  دمیکش یحالتشو م

 بذار غذامو بخورم  ینکن دختر  کچلم کرد یآ یآ ـ

 زدم  داد

 دستمو ول کن تا موهاتو ول کنم  ـ

  داد . هیتک یبه صندل دویرها کرد قابلمه رو ازش گرفتم منم با دست شروع به خوردن کردم .غش غش خند دستمو

 خانوم دستمو نشسته بودم  کاین ـ

 هامو باال دادم و دوباره خوردم  شونه

 دستمو کرده بودم دماغم ها  ـ

 :خورد با دهن پر گفتم یبود خودشم نم فیاگر دستش کث یلحظه خشکم زد ول هی

 خودت  یبابا برو گرم کن برا یدم ا یمن غذا مو بهت نم ستیمهم ن ـ

مرتبش به چه  زیم دید یمامان م ایاگه خاله  میبا لج هر دو مون شروع به خوردن کرد یچنگ زد به ماکاران دوباره

به  یشدم که ، دکترو چ یغول نم نیا فیکردم حر ی.هر کار میشد یافتاده حتما هردومون از خونه اخراج م یوضع

 جور کارا لبهامو کج کردم  نایو ا یبدن ساز

 مرتب بود  نجایا یجناب عال انهیکنم قبل حضور وحش یمرتب م زویم ای شورمیمن ظرفهارو م یفکر نکن ـ

  نگیشد  قابلمه رو برداشت ورفت سمت س بلند

طاهره خانوم خونه رو گند  ابیدر غ یخوا یماست . تو که نم یهر دو یخونه  نجایا زارمیب یخانوم از نامرتب کاین ـ

 یکن چکار نیی، حاال خودت تا نجارویا میکن یمرتب م میکن یپس به هم کمک م میبرداره ؟ االن هردومون خورد

 کنه  ینم یمن فرق ی؟ برا ید یانجام م

 نگاهش کردم ج دهیورچ یلبها با
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 چرخوندم و فکر کردم .  یبود . چشمهامو کم یزدو حرفشم منطق یحرف م ید

 کنم   یمرتب م زویم ـ

کمرم درد گرفت که باعث شد ..چشمهامو ببندم  یخراش چاقو رو یجا یصدا کم یب میآروم شروع به کار کرد هردو

 .  دمیخون نال دنیزخم گذاشتشم با د یدستمو جا

  ادیخون م ـ

لند و با دوقدم ب دیکرد دستشو آب کش یرشو سمتم چرخوندن اخمکه پشت به من مشغول شستن ظرفها بود س امیت

 لباسمو باال زد .  دیبهم رس

 ؟ یباندت کو ؟چرا بازش کرد افتادهی زیبه خون ر یاز بس تقال کرد ستین یزینترس چ ـ

 افتاد  نییپا یرو لبهام

 رفتم حمام بازش کردم .  ـ

 به من انداخت  یزیت نگاه

  امیاالن م نجایا نیبش یبست یبازم باند م دیبا یاشتباه کرد ـ

 یخونه  یپاش تو یره صدا ینشوند ومتوجه شدم از پله ها باسرعت م یصندل یهامو آروم فشار داد ورو شونه

 . کرد کسیکمرم با چسب ف یبرگشت .در سکوت باندو رو لیبا چند باند استر عیسر یلیشد .خ یساکت اکو م

 .  تتیتا بتر بشه وضع یاریبه خود فشار ن ادیکن ز یکنم سع یرو مرتب م نجایا خب پاشو برو استراحت کن من ـ

کردم . هه آقا  یو که خاموش کرده بود پل یو یتکون دادم آروم بلند شدم رفتم سمت مبلها  و نشستم ت سرمو

تجان دستشو که دوف ینینشست س ییا گهیمبل د یبعد آمدد با فاصله رو ی! کم نهیب یم یکالسش باالس زبان اصل

 وسط گذاشت  زیم یقهوه داخلش بود رو رو

 بزارم ؟ ییا گهید لمیف یخوا یازش م یفهم ینم یزیچ هیزبان اصل نیا ـ
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 کردم  یکوتاه یباال انداخته و خنده  ییابرو

 ؟ بنده هم مسلطم  یبلد یو خارج درس خوند یخودت دکتر یجناب دکتر فکر کرد ـ

 شد  انینما فشیرد یدونهادن دیگشاد شد خند چشمهاش

  نیواقعا ؟ آفر ـ

 برداشت و فنجان و دستم داد . فنجان و گرفتم  زیخم بشم فنجانو بردارم ، خ نکهیاز ا قبل

 خوام  یمن تورو نم شهیکارها دل من رامت نم نی؟ باا امیآقا ت نیبب ـ

 کرد .  زیزده و چشمهاشو ر یخند چوز

پزشکم و س.وگند  هینباش جوجه  ازاونجا که من  الیکنم دل تو رام بشه ؟ خوش خ یکارو م نیگفته من ا یبعد ک ـ

  نیکنم هم یدگیرس مارمیدونم به حال ب یام م فهیکردم وض ادی

  یاریدر ب یمن دکتر باز یمن حالم خوبه الزم نکرده برا ـ

  دمیگذاشتم رفتم سمت پله ها .صداشو شن زیم یشدم فنجان نخوره رو رو بلند

 افتاد . یزره خون داشت پس م هی دنیمن بودم با د شیپ قهیچند دق نیهم یول یندار ازیآره ن ـ

 مهم نبود . ی.ول دیچیباال زدم  باند و با چسبهاش کندم درد به کمرم پ یحرص نگاش کردم لباسمو کم با

 به تو ندارم  یازیباندت خودم بلدم بذارم ن نمیبفرما ا ـ

 سمت  دیدو 

 برات متاسفم  یلج باز نقدری؟ چرا ا یکن یچکار م ونهید ـ

 زدم ودستمو سمتش دراز کردم . غیج

 نشو  کیبه من نزد ـ
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ردم طالق اقدام ک یبزار فردا که رفتم برا هیزردنبور فکر کرده ک یفرنگ یبه اتاقم پناه بردم ..پسره  دمیپله ها دو از

 فهمه  یم

سوار  رمیکردم بگ یبود و وقت نم نگیپارک نمیبرداشتم  ماش نشویماش چیبار بعد از فوت بابا سو نیاول یبرا  صبح

 صبحانه نکهی؟ بابا چطور برونم ؟ بعد از ا یچرا تنهام گذاشت ییبغضم همان ، آخ ...آخ بابا دنیشدنم همان و ترک

 دیطالقم واقعا با یبرم شرکت رفتم دنبال کارا نکهیقبل از ا یتمیاز غم  یو کوله بار یاشک ینخورده وبا چشمها

و پارک کردم جواب دادم  نیزنگ زد ماش میشرکت گوش ریمس نیندارم و سر حرفم هستم .ب یبفهمه باهاش شوخ

 شماره ناشناس بود . 

 بله ؟ ـ

  گانهیسالم خانوم منم  ـ

 رضا کوچولو خوبه ؟  یخوب زمیآهان سالم عز ـ

  نیایم شرکت نمممنونم خانوم زنگ زدم بابت کار تشکر کنم شما امروز ـ

م د یم ییکنند .حقوق شما هم به اندازه ا یاونجارو دوستان اداره م امرزمیخدا ب یشرکت بابا شتریمن ب زمینه عز ـ

  میکن یاونجا صحبت م امیاالن کار دارم عصر م یخرج خودتو پسرت و بد یکه بتون

 شم  یباشه پس مزاحم نم ـ

 خدا نگه دار  ـ

شد ...دخترم سرکار محکم و باجذبه باش بزار کارگرها  یتو گوشم اوکو م شهیحرف بابا هم شدمیوارد کارخانه م یوقت

 کنند . یچیتونند ازت سرپ یم یفکر نکنند چون زن

 یقرار داشتم به محظ وارد شدن و سالم و احوال پرس یامور مال ریوارد شدم با مد میشگیمحکم و اخم هم یقدمها با

 رو به النا گفتم :

 آمده ؟ یزیعز یآقا ـ
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 بله آمده  ـ

 کنم  .  یدگیبه پرونده ها رس دیبا ادیبگو ب ـ

 یدرست و حساب میاز حق نگذر یآمد ول ینبود کال در هفته چند روز م امیحوصله وارد اتاق شدم ت یاخم و ب با

 نظر داشت  ریکرد وامورو ز یم یوبه کارگرها سر کش یدگیرس

 یکار و م نیهم ییشستم اونم تنها یخوردم و ظرفمو م یودش غذامو مچند روز قبل ور نیا یروز گشت ، ط چند

 رفتم ،  یاتاقم م هیگشت قبل از وردوش  یبرم ریکرد . از اونجا که شبها د

 براش در نظر گرفتم رضا هم یداشت حقوق خوب ییما جا نیب گهیهم د گانهیپاتوق  میروز عصر با النا و بچه ها رفت هی

 یوچند نفر چند نفر ر یگروه ستادمیکرد . قبل از شام وسط بچه ها ا یکودکانه اش جمعمونو با صفا تر م یطنتایبا ش

 بودند . دستهامو باال بردم  تهرستوران بود نشس رونیکه فصل تا بستون ب ییتختها

 توجه توجه  ـ

 شدند  رهیبه من خ همه

و کار با  میو شروع کرد یماه کار خدمات نینجا که چندبهتون بدم ، از او یخوام خبر خوب یخب دوستان امروز م ـ

 کنم همتونو  مهیزحمات تک تک شما گرفته ، تو فکرم ب

زدم . شونه هامو باال  یزیآم تیو سوت بچه ها رو برو شدم . لبخند رضا غیحرفم تمام نشده بود که با دست و ج هنوز

 انداختم 

 حرفمو بگم . ی هیبق نیبابا بزار یا ـ

 دستشو به عالمت نشستن تکون داد .  یعل

  میما کنارت یریبگ یمیوهر تصم یبکن یخواد هر کار ینم ـ

 رو به هم گفت  بعد

  یناناز یکم یجوان و با جذبه ول سیبزن دست قشنگه رو به افتخار رئ ـ
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 رهیان بود خکه خند گانهی یکرد . به چهره  دنیو رضا کوچولو اون وسط  شروع به رقص دنیهمه دست زدن خند ـ

 یتخت بغل ی، بعد از شام کاوه که رو رمیزن بگ نیا یشدم ته دلم خدارو شکر کردم که تونستم غم و از چهره 

 .  دیآمد و کفشهاشوو پوش نییمانسته بود پا

 ؟ یایلحظه م هی کاین ـ

 کردم کفشمو بپوشم که خم شد و کفشمو جفت کرد  زی. پامو از تخت آم دییتکون دادم به عالمت تا سرمو

 .  دیممنونم زحمت نکش ـ

 کارت دارم  ایخواهش ب ـ

 .ف نفسششو فوت کرد  دیبه پشت گردنش کش یدست میرفتم و کنارش چند قدم دور شد جلو

  ستیارت ندر رفتارو کرد یو حرف یخوام خودت عاقل و بالغ یمعذرت م یزیقصد دخالت ندارم قبل از حر چ کاین ـ

 کردم  یاخم

 شده کاوه راحت باش  یچ ـ

 بکنه  یفکر بد ایبشه  یاز دستت عصابان امیخواد آقا ت یخوام بگم زودتر برو خونه دلم نم یراستش م ـ

 تو هم رفت  شتریب اخمهام

  یدونم چه موقعه برم خونه ممنون که نگرانم ینداره من خودم م یربط امیبه ت ـ

 ه ها خواستم برم سمت بچ یم

 رفتن به خونه   ریمرده غرور داره ، کم غرورشو له کن ، راستش نگران آزارت بده به خاطر د هیاون  کاین ـ

 دمیکش یهمه جا باهام بود عذاب م امیت ی هیسا نکهیاز ا یسمتش از دستش ناراحت نشدم ول دمیپاشنه چرخ یرو

برام نموند بلند شدم   یحال گهی. د وستمیشدم و به بچه ها پ رهیکاوه خ یبه چهره  یدندونهامو به هم فشردم کم

 شالمو مرتب کردم 

 برسونمت خونه  شهیم ریپاشو د گانهی ـ
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 چادرشو مرتب کرد روبه رضا گفت: زود

   شهیم رمونیپاشو مادر پاشو د ـ

 و دستهاشو رو هوا تکون داد  نییپا دیاز تخت پر رضا

  میبر دهیال مخاله ح نیآخ جون هوراااا با ماش ـ

 زدم زود سوار شد .روبه بچه ها کردم  موتویر نیسمت ماش دیدو

  مهیکار ب یفرستم برا یو م لیخب دوستان شب خوش از فردا وک ـ

و  خوب بود یادیمرد ز نیبه لبخند وبرق چشم کاوه بود . به ناخو داگاه از لبخندش لبخند به لبم نشست ، ا نگاهم

 رو دم در  گانهی میشد یاز بچه ها راه یهوامو داشت .با خداحافظ شهیهم

کردم . تا برسم خونه ساعت دوازده شده بود خوبه حاال زود راه افتادم . نگاهم به برق روشن  ادهیاش پ خونه

و  وداخلبابا به چته برو  یبود با خودم گفتم :ا رهی؟ دستم رو دستگ ختیدلم ر یدونم چرا هور یساختمان افتاد نم

بود . آب گلومو قورت دادم . چنان با اخم به من  ستادهیا وبرودست به کمر ر امیباش ...در باز کردم . اوه اوه ت الیخیب

 بلند داد زد.  یشده بود که قدرت سالم کردن نداشتم . با صدا رهیخ

 خونه ؟  ادیوقت شب ب نیا دیدختر با هی؟ چرا  یتا االن کجا بود ـ

خواستم جواب نداده رد بشم از کنارش که مچ دستم  یکردم م یشدم آب گلومو قورت داده اخمخودم مسلط  به

 درشتش شد .  یدستها ریاس

 ؟ سرمو چرخوندم طرفش  یرونیساعت شب ب نیاطالع تا ا یخونه صاحب نداره ب نیباتوام ا ـ

 ؟ هاااان  یمن ینداره دستمو ول کن اصال تو چکاره  یبه تو ربط ـ

  دیکش یبلند ادیفر 

 من شوهرتم و توام زن من  ـ

 یزد که به راحت یچنان نبض م شیشونیرگ کنار پ میشده بود رهیبه خون نشسته به هم خ یبا اخم و چشمها هردو

 کرد دستمو رو دستش گذاشتم  شتری، فشار دستش وب نمشیتونستم بب یم
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 ولم کن دستمو  یدستم و شکست یآ ـ

 م زد غیج دیدستمو کش نطوریهم

  دیصورتم غر یگرفت جل یوسط مبلها کاغذ زیدستمو رفت سمت م یشکست امیت یآ ـ

 آره ؟  یخوا یطالق م هیچ نیا ـ

 شد  یداشت خورد م دستمو

 کنم  یحساب نم چیخوام من و تورو به ه یبله که طالق م یولم کن وحش ـ

 رها کرد  دستمو

برو در دادگاه  یتا هر وقت دوست دار یدار یبه ادب اساس ازیگفتم تو ن ستیدر کار ن یباش طالق الیخ نیبه هم ـ

 نیبس بش

 

 با من حرف نجوریا یندارم تا حاال کس ادیدستمو با صورت مچاله شده ماساژ دادم .بغض راه گلومو بسته بود به  مچ

  ستادمیزده باشه ، به خودم مسلط شدم رخ به رخش ا

معلوم نبود اون و چه  روزیشوهر تا د یعنوان شوهر قبول نداشتم آقا داد گاه از اولم من تو روو به یایب دیتو با ـ

 .  ادیکارو بهت نم نی؟ نکن ا یزن یحرف م رتیدم از غ یاالن آمد یکرد یغلط

کوب شدم . از  خیسر جام م ادشیبرنداشته بود که با فر یکردم و رفتم سمت پله ها هنوز قدم یکیستریه ی خنده

 هردو بازومو گرفت و فشرد .  میرخ به رخ شد دیپشت شونه امو کش

 ولم کن  یآ ـ

 شده بود داد زد تو صورتم  ییوالیرفت و اخمهاش در هم بود ه یم یگردنش متورم شده سورتش به سرخ رگ

 بشم  الیخیباشه وب یکه اسمم رو کس ستمین رتیغ یها من ب یکن یم یغلط نیآخرت باشه همچ یدفعه  ـ
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مرد  نیها بشم که که بازوهامو ول کرد ه مچ دستمو گرفت منو کشوند دنبالش ، ترس ازاکردم از دستش ر تالش

 قلقل داده بودم .منو کشوند سمت پله ها  رتشویبه جونم افتاد بد جور غ یوحش

 ؟یمن یتو چکاره  یمدام نگ ینه  تا تو باش ایدم که شوهرتم  یحاال نشونت م ـ

  رونینبود اشکم پرت شد ب یتکلم چیقادر به ه ستادمیترس ا با

پا  حرکت بغلم کرد دست و هیو با  ستادینشستم رو پله ها که منو نبره باال ا دیپله ها بال رفت ومنم دنبالش کش از

 بود  الیخیب یول دمیکوب یزدم و به سرو صورتش م یم

 شوهرتم  یکنم که بدون یم یآره االن کار رتمیغ یو به من ربط نداره ؟ که من ب ستمیکه من شوهرت ن ـ

 زنم ها  یم غیولم کن ج یولم کن وحش ـ

 یبزن کس ـ

 

 شنوه  یو نم صدات

  یلعنت نیولم کن بزارم زم امیت ـ

م . نداشت یچنگال بود راه فرار زیت یچنگال عقاب ریکه اس یهمچون گنجشک کوچک یدام ول یمحکم تکون م پاهامو

 در اتاقشو با پا باز کرد منو انداخت رو تخت 

پر از خشم بود تند  یزود جمع و جور کردم خواستم در برم که دستش دور کمرم حلقه شد . صداش آروم ول خودمو

من آدم التماس نبودم ، فقط  یداغش حالمو خراب کرده بود ول یکنار گوشم ، نفسها دیزد . سرشو کش یتند نفس م

 و به سک سکه افتاده بودم . دیلرز یت ترس بدنم ماز شد

 یرینگ میتصم ییو تنها یفکر نکن گهیشب عاشقانه برات درست کنم د هیآره ؟ بزار امشب  ستمیکه من شوهرت ن ـ

 دارم . ینقش  مهم تیمن تو زندگ یبدون

 مب منفجر شدم .کردنم همان مثل ب هیبلند گر ین گونه ام همان و با صدا دی، بوس دیاموو بوس گونه

 با من نداشته باش  یکنم کار یبزار برم التماس م امیتو رو خدا ت ـ
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 عرض شهینبود ! مگه م یباق یزیبالخره به التماس سکردن افتادم نگاهش تو چشمهام قفل شد .از اون همه خشم چ 

 چونه ام مشت کردم . یپاهامو جمع و دستامو جلو دمیترس شتریآروم شده باشه ؟ ب قهیچند دق

 ندارم  تیبلند شو کار ـ

 هریپر از اشک بهش خ ی. با بهت و چشمها ستادیبود پشت به من ا بشیدستش تو ج هیشد و رفت سمت در  بلند

  یشدم اشکم خشک شد به آن

 دیروز تهد دارند هر شرفایو ازمن نخواه ، بخصوص االن که اون ب نیاالن ا یدم ول یخانوم به وقتش طالقت م کاین ـ

 گمی، من به بابات درست روز قبل از فوتش قول دادم مراقبت باشم ، اگر م میریپس بگ تمونویشکا دیکنند که با یم

 یحفظ سالمت یباشم برا انیدر جر امنی این رونیشب ب

 خودته 

م اشه ؟ نفسهام آروبابا واقعا گفته مراقبم ب یعنیهمه ترس به جونم انداخت  نینبود ا یخودمو جمع کردم باور کردن

 سمتم باز خودمو جمع تر کردم ، جلو آمد . دیشده بود چرخ

من  یافت یشرفا ب یاون ب ریچقدر ترسناک وحشتناکه گ یخواستم بفهم یبود م یکار من عمد نیا کاین نیبب ـ

 که یاز کجا مطمئن یدام سکته کرده بود یادامه م گهید یکه کم یو وحشت کرد یدیترس نقدریمحرم و همسرتم ا

 االنم دنبالت نبودند ؟

 سیکردم تا پل یم تیرعا شتریب دیداشت و من با قتیشده بودم  ترس از اونا تو جونم رخنه کرد .حرفهاش حق الل

 بندازه  رشونیگ

ه وحشت و بلک نیا یکرد یحس م دیبا یمنو نگاه نکن پاشو برو استراحت کن منم ببخش ترسوندمت ول نجوریا ـ

  یبه هوا باش کم سر

 یگونه هام شد . از تو یبازم اشک راه دمیاز کنارش رد شدم ، به اتاقم که رس نهیبه س نهیشدم بدون حرف  س بلند

بود ، صورتم شالم دور سرم نبود  ختهیمردم ! موهام ر یمثل کچم نگاه کردم واقعا از ترس داشتم م یبه چهره  نهیآ

کار کنم چ ایدستهام گرفتم ...خدا نیتخت صورتمو ب یلبه  شستمپله ها افتاده بود مانتو مو در آوردم ن یفکر کنم رو

و آرامش  شهیزود به خودش مسلط م یکنه ؟ ول یخراب م ویزیهمه چ یمرد چرا موقع خشم همچون طوفان نیا



 یابیعقد غ

 
182 

 

ندادم  ی.در اتاقم زده شد جواب.. ستیبا خودت معلوم ن فتمیکه تکل کاین یریبم ی؟ ا رهیگ یسراسر وجودشو م

 زد .  یوارد شد لبخند وهیآب م یوانیبا ل امیشدم ت رهیبه در خ دهیکش رونیدستهام ب نیصورتمو از ب

 ؟  یخوب ـ

 به سمتم گرفت  وانویتخت نشست . ل یباسر جواب مثبت دادم کنارم رو فقط

 بخور فکر کنم فشارت افتاده  ـ

 زد  یلبخند دمید امویلبم بود که نگاه زوم ت یرو وانیل دمیضرب سر کش هیازش گرفتم و  وانویل

 افته  یکن کم مونده بود پس ب گاشین یخون یم یچرا کور یترس یهمه م نیسرتق توکه ا یدختره  ـ

 ندادم .انگار مهر سکوت به لبم زده باشند .  یجواب

باند  نیوقته دنبال ا یلیهستند البته گفتند خ یا کمتوجه شدند اون سیپل یاحضار شدم اداره  روزید کاین نیبب ـ

 هستند .

 کرد و باخنده گفت  یمکث

 ماس ؟ یمسول پرونده  یک یدون یم کاین یوا ـ

 تکون دادم . نیسرمو به طرف باز

شد  یباورم نم دمشیخوشحال شدم که د یلیستوان تمامه خ میباهم بود رستانیو دب ییدوستمه دوران راهنما ـ

 با جذبه شده  یلیخ

 که همراه بغض بود گفتم: یفیضع یصدا با

 خوبه  ـ

 ماتم بود .  یکرد کم یداشت منو ذوب م نگاهش

وجه چکه کنم که گرفتار تواِ ج یبود ول ی، درسته واقعا از دستت عصابان یترسو بفهم نیمنو ببخش الزم بود ا کاین ـ

 شدم 
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 کردم  یخم آ

 زنبور خان  ستمیمن جوجه ن ـ

 بلند شد و به سمت در رفت  دیخند غش غش

  میمراقب باش یچهر چشم دیگفت با یخونه عباس م ینصب کردم برا ریدزد گ یامروز که نبود ـ

  میریپس بگ تمونویشکا میتون ی؟ ماکه نم رنشونیگ یخب چرا نم ـ

 . میمراقب باش دیماهام با رنشونیگ ینگران نباش م ـ

در اندشت از ترس پس  یخونه  نیهست واال من توا امیممنون که ت ایاتاق خارج شد و رفت در دل دعا کردم خدا از

 شده بود . کیبهم نزد امیچقدر وحشت داشتم ت شیخدا یافتادم ، ول یم

 

 نیا از دست شهیشونه به اون شونه شدم و فکر کردم چطور م نیشدم تا سحر از ا داریبا سردرد از خواب ب صبح

 دمیکاساژ دادم . دستهامو روبه باال کش یخسته امو کم ی. چشمها دمینرس ییا جهیبه نت یرها شد؟ ول ادیش یدزدها

با  زییاپ یپا یصدا ستادمیپشت پنجره ا صورتم یبره ، بلند شدم بعد از شست شو رونیتنم ب یخستگ یبلکه کم

م خواست یکرده بودند . جمعه بود م یبزرگ و رنگ اطیبرگها دونه دونه ح دیرس یباد پشت پنجره به گوش م یزوزه 

ماه ها بود که  دمینرده ها کش یدستم و رو دمیامروز و استراحت کنم . رفتم صبحانه آماده کنم به پله ها که رس

 دمیه که رسسر خوردم به آخر نرد چینرده و مارپ یداد نشستم لبه  یمنو قلقلک م یزیبود .چ وردهازشون سر نخ

مدم آ نییهول شدم و موقع پا نهیمنو بب یوضع نیخواستم تو چن یشده بود . نم رهیبا تعجب به من خ نییپا امیت

 گفت: دهچشمهامو که باز کردم با خن امیاونم کجا ؟ تو بغل ت یپرت شدم ..ا بایتقر

  یهست ییپاره ا شی؟ عجب آت یکارهام بلد نیاز ا ـ

 باال انداختم نگاهش خندان بود  ییابرو

 بهتره هااا یبزار نمیاگه زم ـ

 گذاشت رفت سمت آشپز خونه  نمیزم آروم
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هوا  رو ستمیکه من ن شهیهم ینش نیبه بعد مراقب باش موقع سر خوردن نقش زم نیصبحانه آمده اس لطف ازا ایب ـ

  رمتیبگ

 شدم .  یصبحانه م الیخ یمشت کردم و دنبالش رفتم اگه گشنم نبود ب دستهامو

 تعادلم و از دست دادم .  یمن ظاهر شد یکار االنم جناب الوووو جلو نیآقا من عادت دارم به ا دیببخش ـ

 زی!! پشت م دهیچ یزیبود ، اووو چه م زشیر ینشون از خنده  نیوا دیبه من بود شونه هاش آروم لرز پشتش

 یزدو ابروهاشو باال داد صندل ینگاه کردم لبخندکج زیجلوم گذاشت ، هنوز باتعجب به م ییچا وانینشستم ل

 و نشست .  دیروبرومو عقب کش

 ؟  یکن ینگاه م زیبه م ینجوریچرا ا هیچ ـ

 به دهان گذاشتم  یبادام ـ

 خوشمان آمد یول یچیه ـ

 و شروع به خوردن کرد  دیخند

 لجباز خونه ، ینداره بانو یقابل ـ

 

  یشور یو م یکن یم زیاماده کردم شما تم من

 تو دهنم نگاهش کردم سرشو تکون داد  یلقمه  با

مورد بود  نیدر ا یقرار روز اولمون همکار ؟یکن ینگاه م نجوریچرا ا گهید یکن یم زی؟ من آماده کردم شما تم هیچ ـ

 . 

  یالزم نبود شما بگ ادمهی ـ

که خاله طاهره آماده کرده بود .  ییو من نظافت آشپز خونه رو شروع کردم غذاها میدو در سکوت صبحانه خورد هر

تخم مرغ ساده ، کارهامو  هی یحت ستمیبلد ن یمن آشپز یول میبه بعد فکر نهارو شامم باش نیاز ا دیتمام شده با

چه بچعه مثبت  نی.آفر. دیرس یاز اتاقش به گوش م یجارو برق یهم اتاقش بود صدا امیانجام دادم رفتم اتاقم ت
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 یشیبار براش ذوق مرگ م هیسر به تنش نباشه  یخوا یبار م هیزدم ، کوفت  یآقامون ..ههههه ...به خودم پس گردن

داد سوار  یکه بهم آرامش م یزیآذرخش تنها چ دنید یآماده شدم برا یکار زیتم ی!! منم رفتم اتاقم بعد از کم

 کرد .  یچشم نگاه یآمد از ال رونیهم از اتاقش ب امیآمدم ت رونی. اتاق که ب دبو یکار

 ؟  یکجا به سالمت ـ

 با ناز گفتم: ایدونم اخم کردم  ینم

 رم در ضمن مراقب خودم  یکنم الزم باشه بگم کجا م یفکر نم ـ

ه کزد  ریزدم چنان آژ رهیرفته و رفتم سمت در  دست به دستگ نییشد . از پله ها پا رهیمتفکرانه به من خ یکم ـ

 قلبم بود . یدستم رو دمیشن دیدو یکه با سرعت تز پله ها م امیت یپا یزدمو به عقب رفتم صدا غیج

 حالت خوبه ؟ کایشد ن یچ ـ

 گرفت آروم لب زد  دستهامو

 رفت بهت رمزو بدم  ادمیکنم  یبود االن خاموش م ری؟ نترس دزدگ یخوب ـ

 . دمیشد ترس یهویبلند بود  یلیصداش خ ـ

 ببخش  زمیباشه عز ـ

 یم شیبابا رفت و آمادکنم دلم آت نیبا ماش ادیخواست ز یدلم نم نمیوباز و رمزشو بهم گفت رفتم سمت ماش درو

 شد .

 سوار شد چشمهام گشاد شد .  امیو زدم خارج شم که ت موتیر

 ؟  یشما کجا به سالمت ـ

 و کمربندش و بست  دیخند

بزنم  یخواد با شما دور یکارم دلم م ریکه آمدم در گ ینبودم و از وقت رانیامروز جمعه اس از اونجا که چند سال ا ـ

  امیمنم م یر یهر جا م
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 اسبمم  شیبرم پ خوامیرم م ینم ییمن جا نییواااا...!!!! برو پا ـ

 خندان گفت: یدرشت شده و چهره  یچشمها با

 یگفت شماهم اسبت و اونجا م شترهیماه ب کی دنیخر شونیگفتم ا لیبه وک دمیاسب خر هیواقعا ؟ چه خوب منم  ـ

 اونجا  میاسب منم منتقل کرد یزار

 افتادم  راه

 واقعا؟!  ـ

 اهم  ـ

 رسه  یآذرخش من نم  یگم به پا یم دیند یمبارک باشه ول ـ

  دیقه خند قه

  مشینیب یم میر یحاال م ستیاسب منم بد ن یول رهینظ یآذرخشتو واقعا ب دمید ـ

 با تعج گفت: امی. ت دمیخر هارویدرخت بیس نیتکون دادم طبق معمول بهتر سرمو

 چته ؟  یبرا یدرخت بیهمه س نیا ـ

 دوست داره  بیس یلیآذرخشه خ یخب معلومه برا ـ

  دیسپ یبخرم برا بیمنم االن س یعنیواقعا ؟  ـ

 کردم گفتم: یم یطور که رانندگ نیهم

 ؟ دهیاسمش سپ ـ

 مقابل آذرخش شما  یدسته درست نقطه  کی دیاره چون سف ـ

دستهاشو باال  دیآذرخش آذرخش تا مارو د شیرفتم پ امیبود . همراه ت یهم اسب خوب امیاسب ت دمیباهم خند هردو

 یجلو دمیحمله کنه خودمو کش امیخواست به ت یداد .انگار م یو دستهاشو با ضرب تکون م ستادیدوپا ا یبردو رو

  امیت
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  ستین یزیآروم باش آذرخش چ ـ

 زدم که آرومش کنم  غیج

 . ستین یزیچ ریبسه آذرخش آروم بگ ـ

 کرد  یبا تعجب به ما نگاه م امیزد. ت یگرفتم تند تند  با صدا نفس م گردنشو

 شده چشه ؟ یچ ـ

 با خنده گفتم :گردنش زدم و  ییکارو کرد ، بوسه ا نیو النا آمده بودم بازم هم یافتادم که با عل یزمان ادی

 کنار من باشه  یخواد مرد یشده دلش نم یرتیغ ستین یزیچ ـ

  دیبازم گرد شد وخند امیت یچشمها

 ؟ یدون یحد ؟! بعد از کجا م نیتا ا یعنیواقعا  ـ

  دمیاالن فهم نهیا لشیدونستم دل یآمده بود . اون موقع نم شیپ نجوریخب بازم ا ـ

 گفت: امی.ت میشد یسوار کار یاسبهامو وارده محوطه  همراه

  یآمده بود یبا ک یبگ شهیبعد م ـ

 ردم  یکنه لبخند کج یم یحسود ای شهیم یرتیغ ادیخوشم م آخ

 حاال بماند  ـ

 بگو ؟ کاین ـ

 باشه  یکنم مورد ینامزد النا آمدم بعدشم فکر نم یبابا با عل یا ـ

 میخورد رونیبه خونه برگشتم ، نهارو که ب یومن با آرامش خاص میکرد یهمراه هم اسب سوار امیروز در کنار ت اون

و از  امیت یبود صدا ستادهیوسط آشپز خونه ا زونیآو ی افهیکارارو ندارم با ق نیبابا من حوصله ا یا میشمامو چه کن

  دمیپشت سرم شن
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 ؟ یزونیچرا آو هیچ ـ

 بخورم گشنمه  یشام چ ـ

 گنیس یرو رو سهیبرگشتم خونه ، ک ییشده بود و من تنها ادهیدستش بود .سر راه پ ییا سهیسمتش ک دمیچرخ

 گذاشت 

 ؟  یستیبالد ن یواقعا آشپز کاین ـ

 هاموو باال انداختم  شونه

 نه از کجا بلد باشم  ـ

 که مشغول خورد کردنش شد گفت: نطوریآورد هم رونیرو باز کرد .مرغ داخلش بود ب سهیک ـ

  ییا هیخوام کباب درست کنم پا یآشپز ساخته االن م هیکردند ازم  یزندگ ییمدت تنها نیدر عوض من بلدم ا  ـ

 گشاد شده بود  یچشمها نباریا

  یکن یآشپز یواقعا بلد ـ

 سمتم چرخوند  سرشو

 بله که بلدم بانووو ـ

 

من همچنان لج باز بودم اگه  یقص بود ولن یکردم ب یکبابهارو آماده کرد .هر چقدر به کارهاش دقت م دینکش یطول

کنم  یم تینه فقط احساس امن هیدونم دوسش دارم  ینم ینگم . ول یزیشکستو قبل کردم . بهتره فعال چ ارمیکم ب

 ینگاه توریزنگ خورد به مان میکه گوش میبود تکنه ...هرد شرک یم دمونیکه تهد هیبه خاطر خطر دیکنارش شا

 انداختم شماره ناشناس بود . 

 بله  ـ

 منتظر ما باش   یدیاز چشم خودت د یدید یهر چ ریپس بگ تویشکا میلج باز مگه نگفت یدختره  ـ
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و از دستم گرفت تا گفت: الوو تماس قطع  یترس نگاهم شد بلند شد و گوش ینگاه کردم .زود متوجه  امیترس به ت با

 شد . 

 قاب شد  امیدستان ت نیصورتم ب شتریولبهام ب دیلرز یبود دستام م دشونیهدت نیچندم نیکرده بودم ا کپ

 بازم اونا بودند ؟ کایآروم باش ن ـ

  رونیپرت شد ب اشکم

 ترسم  یم امیت ـ

 بود سرمو به بغل گرفت  ستادهیپا ا سر

 دنبالشونه سیپل ستین یزیچ ریآروم بگ شششیه ـ

 

 امیت ینرفت . گوش نییبودم که اب از گلوم پا دهیترس نقدریبرگشت ا یآب وانیرفت. و زود با ل رونیجدا شد و ب ازم

  دیگرفت غر شیقرمز شدو مثل فشفشه آت هویدادم  یزنگ خود منتظر به مکالمه اشو گوش م

 کنم مگه شهر حرته  یم اهیدستتون بهش بخوره روز گارتونو س "دیکن یغلط م" ـ

کرد . جرات  یسر به اون سر م نیاتاق و از ا یزخم یریهمچون ش وشکست دست به کمر واریپرت کرد رو د شویگو

 بعد  قهیو برداشت وچند دق زیم یرو یشده ، گوش دیدونستم بازم تهد یبگم م یزینداشتم چ

 ی... باشه منتظرم آدرسو که دار دیکن داشونیپ دیتون ینم هیچطور شنود نی؟ ...آخه ا دینکرد داشونیالو عباس پ ـ

 ؟ 

در بلند و النا وارد  یگذاشتم صدا زیسرمو روم میهر دو در سکوت بود امیعباس جناب سروان دوست ت دنیرس تا

 شد 

  ییآقا دیببخش ـ

 بلند شد ورفت سمت در  امیحرفش تمام نشده بود که ت هنوز
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 داخل  ادیبگو ب ـ

 شیمرد جوان و قد متوسط با ته ر  ستین یزیمنم بلند شدم النا با تعجب واخم به من نگاه کرد سرمو باال دادم که چ 

  ستادمیا زمیوارد شد . کنار م ییولباس مرتب و شلوار پارچه ا یمشک یو چشم ابرو یمشک

  دییبفرما دیسالم خوش آمد ـ

  دمیو د امیکه لبخند ت دمیمبلها اشاره کردم جذبش منو گرفت شالمو جلو کش به

 سالم خانوم حالتون خوبه ان شا اهلل ؟ ـ

  دییبفرما دیممنونم شما خوب ـ

 نکهیبا قهو وارد شد بعد از ا یرو داد و آبدارچ ییرایپز بیترت عی، النا سر میمعارفه نشست یتعارف و بعد از جلسه  با

 که کنار من نشسته بود دستهاشو تو هم قفل کرد  امی.ت میتنها شد

 .  مینداره آرامش نداررنگ به رخسار  نیبب نا؟یبا ا میخب عباس جان بگو ما چکار کن ـ

 به من انداخت  یکوتاه یمن اشاره کرد ، عباس نگاه به

شند . من قول شما ب الیخیب نایکه ا نیریپس بگ تتونویفعال شکا نهیصالح ا میاریب رشونینمونده گ یزیجان چ امیت ـ

 شند .  یم ریدستگ یدم به زود یم

 فکر کرد  یکم امیت

  میریگ یپس م تمونویباشه شکا ـ

 بهش کردم  یو نگاه تند دمیاخم غر با

 از دست ندادم  یموضوع رفتم، من بابا مو الک نیمن به خاطر ا یبابا رمیگ یخودت من پس نم یبرا یگیم یچ ـ

 سمتم  دیچرخ امیت

  میکن یم تیبازم شکا یریبعداز دستگ کایآروم باش ن ـ

 باال دادم  سرمو
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 کشم  ینه من پس نم ـ

 به عباس کردم  رو

  رمیپس بگ تمویشکا دیگ یخودتون م یراحت یدرزدارو برا نیا یکن ریدستگ یتون یجناب سروان شما نم ـ

  دیغر امیت

 خودت ؟ یگ یم یمعلومه چ کایدرست حرف بزن ن ـ

 به من نگاه کنه گفت: نکهیو در آرامش بدون ا دیکش ششیبه ته ر یدست سروان

چون جون شما در خطره  دیریاالن پس بگ گمیشما ، اگر م شیآسا یبرا میزاریم هیما از جونمون ما دیکن یاشتباه م ـ

 . میکن سکیشما ر یرو میتون یما نکم

  زمیشدم رفتم سمت م بلند

  زینشستم پشت م و

  رمیگ ینه من پس نکم ـ

 محکم گفت : یباصدا امیت

  رمیپس بگ میاالن بر نیهم رمیگ یمن پس م ـ

  دیلرز یم تیکردم بدنم از شدت عصبان یاخم

  رمیبه بابام قول دادم حقش و بگ رمیگ یپس نم رممیمن بم ـ

 شد .  یم یچشمم پرو خال یکاسه  جهینداشت بازم پر شد در نت دهیفا یو قورت داشتم ول بغضم

 آمد سمتم  یعصبیبلند و چهره  یبا قدمها امیت

 زمیبر به سرم یبندازند چه خاک رتیکنند اگه گ یم دیاونا با تو منو تهد  یتو ناموسم ینکن ...د بفهم لعنت هیگر  ـ

ست کارو نکنم د نیزنم نامردم اگه ا یاالن به نا مت م نیشرکت و هم نیا هیمن بق نوی..بفهم ا رمیبرم بم دیبا کای..ن

  کایبردار ن
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 شدم  الیخیواقعا نگران من بود ؟ ! ب امیلحظه خشکم زد ت هی

 ؟/ فمیقدر ضع نیا یفکر کرد هیچ یریمن بم یخوام الزم نکرده برا ی. و سهم توام نم رمیگ یمن پس نم یول ـ

 گفت و بلند شد .  یلب اهلل اکبر ریز سروان

 هستند  یکنه االن عصابان یان شا اهلل خانوم هم فکراشو م ریو پس بگ تیشکا ایجان شما ب امیخب ت ـ

 من کرد  روبه

 یبوده من تالشمو م نیانگار قسمت ا یول میآشنا بش گهید یخوشحال شدم دوست داشتم جور دنتونیخانوم از د ـ

 کردنشون ... ریزودتر دست گ یکنم برا

 رفتن  رونیبرداشت و با هم از اتاق ب یبه من کرد پالتوشو از چوب رخت ینینگاه خشمگ امیت

 کردم  یم هیدستهام گرفته و گر نیزود خودشو پرت کرد داخل آمد سمتم سرمو ب النا

 شده ؟  یه چچت کاین یوا ـ

 بلند کردم  سرمو

از  زارمی[ از زن بودنم ب رمیگ یمن نم یول رهیپس بگ تشویرفت شکا امیت ستنیاون دزدا دست بردار ن یبگم ال یچ ـ

 موندم چکار کنم  گهیزارم د یکنند ب یم دیآبرو کردن من تهد یبا ب امیت نکهیا

 سرمو به آغوش گرفت  النا

گذشت  شتیکه از شکا یمهم امیت یچقدر برا نیبب یریبلکه آرامش بگ تیشکا نیبگذر از ا کاینکن عشقم ن هیگر ـ

 باهاش مدارا کن . یکم

از النا جدا شده و سرم فرو  عیو سر اوردمیشد و آخرشم تحمل ن یم نییمعده ام باال و پا اتیمحتو یاز شدت ناراحت 

 زمیکردم تو سطل آشغال کنار م
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 یولخواست ق یدلم نم یول نمهیدونستم خطر در کم یشده بود . م نیبامن سر سنگ یپس گرفت ول تشویشکا امیت

 تریبه من داره ، همش دم از غ یدونستم چه حس یبرام قابل هضم نبود نم مامیت یکه به بابا دادم و بشکنم . حرفها

بود که در  یبار نیاول نیز مرگ بابا ادعوت شدم . بعد ا یتولد عل یهفته گذشت .برا کیزد .  یو حفاظت از من و م

 یموهامو ساده دم اسب دهیپوش رشیز ی دیولباس سف  ییکرد . کت و شلوار جذب مشک یجشن دوستان شرکت م

 پاشنه ده یخاتمه دادم . کفشها شمیبه آرا ییبا روژقهوه ا  دمیکش ییبایکرده و خط چشم ز یمیمال شیبستم آرا

 یت دنیمشغول د امیرفتم ت نییشدم . از پله ها که پا یعال یکردم ...اووو نهیبه خودم در آ یاهنگ دمیسانتمو پوش

  دیکش یسوت دنمیبود با د یو

 به دل مردم بکن  یرحم یزد یپسر کش پیچه ت یکجا به سالمت ـ

 دکمه هاشو ببندم رفتم سمت در  نکهیو پوشدم بدون ا میباال انداخته مانتو مشک ییابرو ـ

  یم مهمونر یم ـ

 مبل انداخته بود جمع کرد و صاف نشست  یدسته  یکه تا االن رو پاهاشو

 ف کجااا؟ پتیت نیباا یر یم یبله کامال مشخصه مهمون ـ

 کرد  زیر چشمهاشو

 باال انداختم  ییباال انداخته ابرو ییشونه  ،

 فعال  یکنم الزم باشه بدون یفکر نم ـ

 یآمده دکم در دست به کمر رفتن منو نگاه م دمیازش نموندم  از در خارج شدم موقع خروج از خونه د یحرف منتظر

 گرد . 

رز سرخ  یاز گلها یشد با دسته گل یگرفتم جشن تو خنه اشون بر گذار م یعل یبرا یبهار مین یراهم سکه  سر

دوستان بودند . بعد  یوستان رو برو شدم . همه د گری، النا و د یوارد مجلس شدم با استقبال پدر و مادر عل نیآتش

  ستادیرفتم .کاوه روبروم ا دنیرقص یخواهش از طرف بچه ها آخرش برا یاز کل

  یرینظ یبزنم به تخته امشب ب  ـ

 رقص جواب دادم .  نیح
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 دیممنونم لطف دار  ـ

 

جمع دوستان ما مثبت بود .در حضور  برده بودم ادی.زمان و از  میآخر رقص بود و همه وسط سالن جمع شده بود دور

 یم نیو پا زم دیرقص یجلو دستاش و مشت کرده و آروم م دی...کاوه اروم سرشو کش میو النا راحت بود یعل نیوالد

  بودیک

  کهینشه ساعت  رتید کاین  ـ

کردم خودمو حفظ کنم  یکشه حتما چطور برم خونه سع یمنو م دمیترس امیبار از ت نیاول یبرا ختیدلم ر هوی

 زدم  یلبخند

 رم حواسم به ساعت نبود  یباشه االن م ـ

کردم .  یخدا حافظ هیوبق  یمن همه متفرق شدند . دم در خونه با النا و عل ریکردم انگار با شب خ یهمه خداحافظ از

 به ساعتش انداخت و پا تند کرد سمت من  ی، کاوه نگاه نیرفتم سمت ماش

 بهتره  یتنها نباش یطیوقته  با شرا ریهمراهت باشم تا خونه؟ د یخوا یم کاین ـ

 به بچه ها کردم  ینگاه

 ؟ شهیم یچ نتیپس ماش ـ

 دانشگاه برام  ارهیدم آرمان بچه هارو برسون فردا م یم ـ

ترس از تنها رفتن داشتم لب باز  یکم میکرد یم یرسان سیبه بچه ها سرو میداشت نیمن و کاوه چون ماش شهیهم

 شد   دهیقبول کنم که از پشت شونه اش کش شنهادشویکردم که پ

؟به عقلم شک دارم . کاوه از پشت خورد  دارمیب ایخوابم  ایشد .خدا ی.. ته دلم خال دیچیتو گوشم پ امیغرش ت یصدا

  نیزم

 ؟  یره هست یر جا مه یهست کاین یهمسر داره تو چکاره  کاین شیالزم نکرده برسون ـ

  ستادیا امیت ی نهیبه س نهیبلند شد وس کاوه
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 . میما مدتهاس باهم دوست دیجناب اشتباه نکن ـ

 

و  یخواست کاوه که جز خوب ینثار صورت خوش فرمش کرد حرفش نا تمام موند .  دلم نم امیکه ت یبا مشت آخ

 داد زدم  امیجلو رفتم رو به ت رهیمن نداشت مورد تهمت قرار بگ یبرا یزیچ یمردانگ

 ؟  یکرد بی! تو من و تعق گهید زهیساده بود نه چ یمنظورش دوست یکن یچکار م یدار ـ

  دیصورتم غر تو

ساپرتش کنند ؟ تا دوازده  گرانیباشه که د رونیوقت شب ب نیدختر تا ا هی دیچرا با نیتو خفه شو برو سوار ماش ـ

 یبرا یگوش نمی... ببید یجواب نم تمیگوش دمیاز خانوم نبود رفتم اتاقت کارت دعوت و د یمنتظر شدم خبر

 ؟  یگرفت یقشنگ

  ستادمیدوستانم شکست قلبم مچاله شد . رخ به رخش ا یجلو غرورم

 ... رونیب رمی؟ من هر وقت دلم بخواد م ید یبه من دستور م یباش یتو ک ستیرم به تو مربوط ن ینم ـ

  دیالنا منو به آغوش کش دنیبچه ها رس  هیو بق یکه به صورتم زد خشک شدم النا و عل ییلیس با

  میهست یمیوقته باهم دوستان صم یلیما خ دیکن یاشتباه م  ستین نایا نیب یزیآقا؟؟چ دیکن یچکار م ـ

 نبود شراره آتش بود  یشگیهم امی، ت امیگرفت آرومش کنه ت امویت یجلو آمد بازو یعل

  امیبرداشت سمت ت زیخ کاوه

 من و بزن  ایب یدکتر ؟! مرد یآقا یزن بلند کن هیدست رو  نهیا دیمردانگ یدست روش بلند کرد یبه چه حق  ـ

 با طعنه گفت:  دکترشو

همه منو   نمیسمت ماش دمیو نداشتم از بغل النا برون آمده دو ریهمه تحق نی، ا یاعتماد یهمه تهمت و ب نیا تحمل

 میپرواز کرد . گوش نیگاز گذاشتم ماش یتوجه پامو رو ی. ب دندیدو نیدنبال ماش ی، کاوه و عل امیت کردند یصدا م

،  دمیچیپ یسوزش ناراحت نبودم از غرور درد به خودم م زگذاشتم ا امیت یلیس یخورد ، دستم و جا یمدام زنگ م

 یگفته فقط مرد غرور داره ؟ مگه زن غرور زنانه نداره ...وااا یزدم خدااااااا ...خدااااا .... ک غیفرمان و ج یزدم رو
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 ی، دلم م ارمیخواست پوستمو بشکافم و روحم و به پرواز در ب یتاب بودم دلم م یخدااااا... اشک صورتمو شست ب

ند همه غرورشو له کرد یکنند و جلو ینازدونه ات بلند م یدست رو نیبب ایب ییخواست خودمو بدرم... بابا کجا

که کنارم به سرعت در حرکت بود .توجه امو جلب کرد . اشکمو با پشت دست پس زدم  ینیبوق ممتد ماش ی...صدا

  دیکش رونیآورد ه و سرشو تا شونه هاش ب نییرو پا شهیش امیهم کنارش نشسته بود . ت امیکاوه بود .ت

 خوام . یکنم ، معذرت م یخواهش م کایآروم برون ...ن کاین ـ

 کنم ... انگار نه انگار یخواستم سر پدال خال یم مویپامو فشار دادم رو پدال انگار که دق دل شترینکردم و ب ی توجه

 شده بودند ، چطور همراه هم هستند االن؟ قهیو کاوه االن دست به  امیت

زود به خونه  یلیخواست خ یزدم ... دلم فقط حبس در اتاقمو م غیو تار کرده بود . ج دمیبارون به و اشکهام د قطرات

 ییا گهید یفکر جا دیمهم نبود در اتاق و قفل کردم . با یزیسمت اتاقم برام چ دمیدو دمی. به خونه که رس دمیرس

ر د یو بعد صدا امیت یپا یجا انداختم صدا هی. هر کدو مو  ردملباسهامو در آو یو کالفگ هیباشم با گر یزندگ یبرا

 یکه زده بودم م ییغهایگلوم بر اثر ج"صدا هق هق کردم  یب"امو بشنوه ،  هیگر یصداخواست  یبلند شد . دلم نم

 سوخت و خراش برداشته بود . 

  میحرف بزن دیکنم با یدر و باز کن خواهش م کاین ـ

 زدمو به دستهامو مشت کردم  غینبود . ج شیساعت پ میاز خشم ن یتو صداش اثر 

 شوهرررر  یبا تو ندارم برو گم شو دست از سر من بردار ؟ اسمت نحست بردار از شناسنامه ام آقا یمن حرف ـ

 نم ک ی.... ببخش منو خواهش م  یاونا افتاده باش ریگ دمینگرانت بودم ترس یلیدست خودم نبود خ نیبب کاین ـ

 خوام صداتو بشنوم برو تا خودمو نکشتم از دستت  یگفتم نم ـ

 رمیه آروم باش مبااشه باش ـ

 

ن شد قهیبردم بخصوص دست به  ینم ادیبچه هارو از  یگشاد شده  یلحظه چشمها هیرفتم حمام ،  حالیرفت ب امیت

ازدواج داد  شنگهادیکه به من پ یزمان یوقت حت چیباهاشون روبرو بشم کاوه ه ییو کاورو ! حاال  فردا با چه رو امیت
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 ییاز لحظه  غیدر یکردم بخوابم ول یو سر به راه بود ..با افکار درب وداغون سع نیمت شهیرفتار نکرد هم یخودمون

 شد  نیصبح چشمهاغم سنگ ی...دم دما ادیب ونمیگر یخواب که به چشمها

،  دیرس یظرف و ظروف از آشپز خونه به گوش م یشانس االن وقتش بود ؟ صدا یشدم بخشک داریبا دل درد ب صبح

 بوق برداشت  نیهلنارو گرفتم.با اول یرو برداشتم وشماره  یوز گوشهن مارستانیپس نرقته ب

 دعوات کرد ؟ یی؟ کجا یخوب یاز نگران میمُرد ییکجا کاین یوا ـ

 دوانگشت شصت و اشاره چشممو ماساژ دادم  با

 تند نرو خوبم اونم جرات نداره دعوام کنه   نمیصبرکن ب ـ

مدام خودشو لعنت کرده و از کاوه عذر  امیگفت ت ینگرانت بودند م یلیگفت خ یکاوه گفت به سرعت رو هوا روند ـ

 کرده  یخواه

 کرده دندونهامو به هم فشار دادم  یاخم

  امیدانشگاه هم نم امیبسه النا زنگ زدم بگم چند روز شرکت نم ـ

 کرد ؟ خاک وچوکم  تیوا چرا نکنه زندون ـ

چقدر حالم بد  یدون یخودت م ضمیمر یتا چند تا حرف خشکل بارت نکردم ، کم ریدندون به جگر بگ یبسه ال ـ

 کنه مراقب شرکت باش  ینشده منو زندون دهییبعدشم هنوز از مادر زا نیهم شهیم

داد . درو باز  یم امیرو پرت کردم رو تخت ، خونه ساکت خبر از رفتن ت یتماسو قطع کرده و گوش یخدا حافظ بدون

قرصها گشتم مسکن  نیخودم هر چقدر ب ینبات یهنوز گرم بود چا ییسازو به برق زدم چا یچا نییکردم رفتم پا

 تخت شکالت تلخ هیحال نهار خوردنو نداشتم  ابمتر شده بود رفتم اتاقم بهتر بود بخو دینکردم دل درم شد دایپ

ئ کمرم  یشئنیرد ...عرق سرد به پمردم از دل د نییخاله کجا یمامان وا یتخت خوردم ، ناله کردم آ یدراز کش رو

آذر  یچشمهامو باز کردم هوا یشده باشم وقت هوشیمعده امو باال آوردم . انگار ب دینخورده اس یزینشست ، چ یم

دستمو بلند کردم ساعت شش بود و من حال  یرو یشده بود . به زور چشممو باز کردم و ساعت مچ کیارماه زود ت

 یدرو که باز کردم صدا نییحال بلند شدم برم پا یتکان خوردن نداشتم صبحانه که نخرزدم نهارم که حال نداشتم ب

زود  شنمیخواست بب یآمد دلم نم یها باال م پلهبود واز  دهیزد انگار تازه از راه رس یکه با تلفن حرف م دمیشن امویت

 گفت: یآروم یم برگشتم و در و قفل کردم .هنوز پشت در بودم که آروم به در زد . با صدابه اتاق
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 ؟  رونیب یایب یخوا ی؟ نم ییجان اونجا کاین ـ

 مکث کرد  یکم

 رونیب ایگم منو ببخش ، حداقل ب یجان نم کاین ـ

 نید اش یبازم چشمهام بارون تخت نشستم ، یخواست جوابشو بدم رفتم زانو به بغل لبه  یسکوت کرد دلم نم بازم

و صداشو باال  یبه شدت به در کوب هویکنه ... یم یهمراه زییبارون و داره و با پا یروزها چقدر دلم و تمام وجودم هوا

 برد . 

 شکنم  یدرو مس یحالت خوبه ؟ اگه جواب ند نمیجواب بده بب کاین کاین ـ

 آمد  نییکه به در زد  از تخت پا یمحکم ی ضربه

 کردم .  یریندارم از دستت ؟ عجب گ شیبسه در و نشکون چه خبرته تو اتاقمم آسا ـ

 حس آرامش داشت  صداش

 گرفتم  رونیشام از ب رونیب یایب شهینگران شدم م یسر خودت آورد ییفکر کردم بال کاین یوا ـ

 بود. ادیدرم ز دل

 

 اب دادم بلند جو یبه دلم زدم صورتم مچاله شده بود با صدا یدست چنگ با

آرم  یسر خودم نم یینکرنم باال رونیب میو راحت کنم تا تورو از زندگ التیدر ضمن خ یالزم نکرده نگران من باش ـ

 خودت االنم کمتر شلوغ کن درس دارم  یشام ارزون

 بخور  نییپا یذارم آمد یرم شامت و م یباشه م ـ

 ستمین یدیبفهمه ب دیبرم با رونیولو شدم رو تخت محال بود از اتاقم ب یحالیودرد و ب یرفت و منم از گشنگ امیت

 وارید یشدم ساعت رو داریب یبه خواب رفتم .وقت یحالیاز فرط ب شتریبادا بلرزم . اون شب با تمام حال زارم ب نیباا

خوردم سرم  یم یزیچ دیبلند شدم با حالیکرد ب یقور م اروشکمم ق دمیچقدر خواب یداد . وا یرو نشون م ازدهی

 امیجمعه اس و ت دمیآمد تازه فهم نییکه از پا یآهنگ یکردم !!! با صدا یم یرفت واقعا داشتم خودکش یم جیگ
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ره که ، بالخ رهیم جیکجا نشسته ، آخ سرم گ نمیخم کردم بب نییخونه اس ، دستمو به نرده فشار دادم، سرمو روبه پا

 یطیشرا نیمامان و خاله در چن شهیبود هم دهیو حالت تهوع امانموو بر جهیشدم سرگ یباهاش رودر رو م دیبا یچ

 یکردم وهر لحظه حس سبک شدن به من دست م یم یپله هارو ط ینابود شدم رفت...به آرام نباریا یمراقبم بود ول

پا  یوپار دمیوم دو روبر امیت دمیآخر که رس یبه پله  شمبه نرده ها گرفتم که از پله ها پرت ن یداد ، دستمو به سخت

مانع از حرکتم شد چشمهاموو به هم فشار دادم ،  فقط شل شدن  دمید یگذاشته و مشغول خوردن پرتقال بود .تار

 .... چیه گریود دمیو به سمت د امیت دنیبدنم و دو

 [ ـامی]ت

ونه از بابا خواستم منو برسونه خ میشد نیسوار ماش یبرگشتم با استقبال بابا و مامان رو برو شدم وقت رانیبه ا یوقت

  کاین ی

 ببنمش  کیخوام از نزد یعروس خانوم م یخونه  دیمنو برسون ندیبابا جان لطف ک ـ

  دیخند مامان

  دنشید میر یفردا م ینیب یم یوقته عروستم به زود ریقربونت بشم االن د یاله ـ

  کنم یخوام از االن برم با اونا زندگ یمامان جان راستش م ـ

 به من انداخت  ینگاه نهیاز آ یرانندگ نیح پدر

 برات بعد  میریبگ یپسرم بذار عروس شهینم ـ

 تکون دادم  سرمو

، چند روز قبل از مرگ عمو ، عمو به من زنگ زد ازم خواست مراقب دخترش باشم  دیرینه بابا منظورمو اشتباه نگ ـ

 مونه و یم یزنده نم یلیدارم گفت : خ دیته دلم به تو ام یکنم ول یگفت : درسته در خواست طالق و خودم دنبال م

 هنوز خبر نداره  کاین ایگو یمنتظر من هستند ول مبا مامانش صحبت کرد یذاره تلفن یم کارویمن ن دیبه ام

 کرد  یسمت من  متعجب نگاهم م دیکه جلو کنار بابا نشسته بود چرخ مامان

شه درسته دوستش دارم و آرزوم بود زن تو  یکنه و دعواتون م ینم تحمل کایدونم ن یواپسرم اخه زشته من م ـ

  یپر خاشگر شده بهتره نر یلیاالن خ یبشه ول
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 نصف اون خونه مال ماس؟ دیمامان جان مگه نگفت ـ

 داد.  دییسرشو به عالمت تا مامان

 گفت: بابا

 یمن مثل تو با ارزشه دلم نم یاون دختر برا نی؟بب یخوا یم کارویواقعا ن هیهدفت چ هیخب پسرم برنامه ات چ ـ

 دلش بشکنه  اینارحت بشه  ییخواد زره ا

  دمیخودمو جلو کش یکم

 شتریب میخوام کشفش کنم هر بار پشت تلفن حرف زد یکنم راستش م کیبه خودم نزد کارویکه ن نهیبرنامه ام ا ـ

ف برم نص ییخوام با پرو یبرسه م بیبهش آس کنم ینم یکار دیکرد باهاش روبرو بشم نگران نباش یمنو راغب م

  نمیخودمون بش یخونه 

 خنده ریز میسه زد هر

 

و تاپ  شونیپر یبا موها یکردم چشم به دختر یم یکه با مادرش احوال پرس یزمان دمیرس کایبه خونه  ن یوقت

پا  کردم ینگاه پراز سوال منو مجذب و خودش کرد فکر نم هیشده بود همون  رهیافتادکه با تعجب به من خ یشلوارک

ل کل ک یحت شیبلبل زبون فشیدونستم اندام ظر یبود نم یمن عجب مال یبه فرار بذاره ته دلم براش غنج رفت آهو

و چاق خورد خواب و خوراک نداشتم مدام از  میشد دیکه تهد یبرم از وقت شیکرد پ یمشتاق م شتریکردنش منو ب

چموش  یبود همچون اسب شیداد سر به هوا یکه آزارم م یزیکنه چ دایو پ یخواستم زود تر عامل اصل یعباس م

 دهیدوبار با کاوه د نمشیبب یکرد . نگرانش بود وچشم نداشتم با کس یبه مبارزه دعوت م منوموضوع  نیتاخت وا یم

دختر  یشد  یه بود که من باورم نمبودمش حرکاتش سر کار رفت و آمدش و صحبت کردندش سر کار چنان با جذب

م کاوه رو مخ یول یدختر نیچن تیترب یگفتم : برا یم زادیباشه به عمو دست مر نیچن ینوزده سالگ یدر آستانه 

کردن آدرس به اتاقش رفتم وکارت  دایپ یوقت نگران حالش بودم برا ییشب مهمون بمهیکردم رغ یبود حس م

زدم  زنگ شیبرگردم تمام مدت به گوش کایخواستم با ن یبرداشتم آزانس گرفتم چون م ششیآرا زیم یدعوتو از رو

 کایآبرو کردن ن یزدند با ب یسرش آوردند هر وقت به من زنگ م ییالنگران شدم نکنه ب شتریداد . ب یجواب نم یول

شد . درسته  یتنگ مزد راه نفسم  یافته قلبمو چنگ م یب شرفایبه چنگ اون ب نکهیلرزوند ترس از یتنمو م

 ادهیپ دمیبه آدرس رس یکرد . وقت یم ینیرودوشم سنگ یلیکه بر گردنم بود خ یتیحس مسول یعاشقش نبودم ول
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نهاد داد تا خونه  شیپ کایکرد . تحمل کاوه رو نداشتم که ن یم یکه با دوستانش خداحافظ کایشده رفتم سمت ن

چطور دعوامون شد و به صورت  دمیباشه ، نفهم کینزد کایمردگ به ن نیا دیفقط با ایکنه انگار تو دن شیهمراه

خودشو تو اتاق حبس کرد چمعه بود و  وزگونه هاش در یزدم قلبم به در آمد از اشک رو لسیهمچون گلش س فیظر

 نییپاآروم از پله ها  دمیکه د ارمیخوردم در نظر داشتم هر طور شده از دلش در ب یم وهیراحت نشسته و م الیبا خ

ا که پله ه نییبه پا ستینداره و مثل سابق ن یمتوجه شدم قدم برداشتنش حالت عاد دمشییپا یم یچشم ریز ادیم

برداشتم سمتش  زیو خ زیم یشد بشقاب دستمو سر دادم رو نیبه من بود که نقش زم ودشنگاه خمار آل دیرس

 کرده به یکیو پله هارو چند تا  دمیبود از روش پر هوشیکنارش نشستم صاف خوابندمش راه نفسشو باز کردم ب

دختر لج باز شدم  نینگران ا یلیشدم خ ری. فشار سنجمو برداشتم دوباره با دو از پله ها سراز یگوش دمیاتاقم س

شونه ها و پاش  ریرفتم .دستمو ز یبه دارو خونه م دیکرده بود . با خیو بدنش  نییاش کردم فشارش پا نهیمعا

 دمیچشه پتو رو روش کش دمیفهم یجلد بد بهداشت دنیبغلش کردم بردم اتاقش رو تخت خوابوندمش با دگذاشته 

 آروم زدم به صورتش 

  زمیجان ...عز کای..ن کاین ـ

جذاب بود .آرو چشمهاشو باز کرده و   بایهمچنان ز یرنگ به رخسار نداشت ول نکهیبا ا دیتو صورتش چرخ نگاهم

 سرداد . ییناله 

 مچ دستش و فشردم  یو به آروم دمیجلو کش خودمو

 بهم کجات درد داره  یخوب کاین ـ

  دمیسرشو تکون داد پتو تا گردنش کش فقط

  امیاستراحت کن تا ب یکم یحتما سرم بزن دیبا کهیداروخونه نزد رونیبرم ب دیمن با نیبب ـ

 از اتاق دمیترس یکه از واکنشش مافسوس س یبه گونه اش بزنم ول یخواست بوسه  یچشمهاشو بست دلم م آروم

 هیو قرص آهن براش گرفت  یتیسرم وآمپول تقو  دمیبه داروخونه که رس دمیپوش رونیلباس ب عیرفته و سر رونیب

م کامال مشخص بود ک دمیخر گریج یمقدار مبود چند بسته گرفتم سر راه یخال یافتاد جلد پلد بهداشت ادمیلحظه 

 یشقابداخل ب گریج ی سهیک دمیبه خونه که رس شهیم حالیب نقدریا یعیمورد طب نیداره که با ا یفیخونه وبدن ضع

وصل کردن سرم برداشتم آروم در  یگذاشتم به سرعت به اتاقم رفتم و الکل و چسب برا خچالیقرار دادم و در 

  دمیبالند بهش رس یبا قدمها عیشد که سر زیخ مین حال یاتاقش و باز کردم ب
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تخت  یزدم اروم کنارش لبه  یدختر خوب لجباز لبخند یشیکنم زود خوب م یم نتیه راحت باش االن دوپن ـ

 نیکردم آست زونیتخت آو کیلباس نزد ی رهینستم بازم فشارش و چک کردم بلند شدم سرُم و آماده کرده به گ

و  نییاز جانبش راحت شد رفتم پا المیخ دیلباسشو باالزدم تمام مدت آروم بود سرم و که وصل آردم اروم خواب

که به  یساعت بعد از وصل سرم براش بردم باال وارد اتاقش شدم نشسته به بارون  کیو براش آماده کردم  گریج

 پاش گذاشتم  یکباب و رو ینیشدم س کیشده بود با خنده بهش نزد رهیزد خ یها شالق م شهیپشت ش

 قت خوردنه خب حاال و یبه به خانم گل انگار بهتر شد ـ

 کردم سرشو کج کرد  کیبه دست گرفتم به دهانش نزد گریج ی هیتک

 ندارم  لیخورم م ینم ـ

 کردم بهش آرامش بدم  یکردم بغض داره سع حس

به  یچ نیبب ینخورد یزیدوروز چ نیشده لج باز کوچولو ا فیبدنت ضع یبخور یزیچ دی، با نیجان من و بب کاین ـ

 روزت آمده ...

 گفت : یفیضع یرو خوروند با صدا کهیت نیبهش اول یبرگردوند سمتم دهانشو باز کرد با خوشحال سرشو

 خوردم یاشو خودم م هیممنون بق ـ

 

 خواستم معضب باشه بلند شدم وبه سمت در رفتم  ینم

 بهتره هینشان از کم خون یحالیهمه ب نیو آهن گرفتم ا نیتامیباشه پس تا آخرش و بخور در ضمن برات قرص و  ـ

  یکن تیخودتو تقو

مقاومت نکرده و با من کنار آمد بر لبم نشست  نکهیاز ا تیرفتم ولبخند رضا رونیتکون داد ب دییبه عالمت تا سرشو

.... 

 انداختم عباس بود . تماس و وصل ینگاه توریبه مان میبلند شد وارد اتاقم شدم با برداشتن گوش میزنگ گوش یصدا

 کردم
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 س جان  الو سالم عبا ـ

 خانومت خوبه ؟ چه خبرا ؟ یخوب امیسالم ت ـ

 شما چه خبر ؟ ستین یخبر یسالمت ـ

 مجبورم بهت هشدار بدم امیت نیبب ـ

 

 بلند جواب دادم  یبه دلم زدم صورتم مچاله شده بود با صدا یدست چنگ با

آرم  یسر خودم نم یینکرنم باال رونیب میو راحت کنم تا تورو از زندگ التیدر ضمن خ یالزم نکرده نگران من باش ـ

 خودت االنم کمتر شلوغ کن درس دارم  یشام ارزون

 بخور  نییپا یذارم آمد یرم شامت و م یباشه م ـ

 ستمین یدیبفهمه ب دیبرم با رونیولو شدم رو تخت محال بود از اتاقم ب یحالیودرد و ب یرفت و منم از گشنگ امیت

 وارید یشدم ساعت رو داریب یبه خواب رفتم .وقت یحالیاز فرط ب شتریحال زارم ب بادا بلرزم . اون شب با تمام نیباا

خوردم سرم  یم یزیچ دیبلند شدم با حالیکرد ب یقور م اروشکمم ق دمیچقدر خواب یداد . وا یرو نشون م ازدهی

 امیجمعه اس و ت دمیآمد تازه فهم نییکه از پا یآهنگ یکردم !!! با صدا یم یرفت واقعا داشتم خودکش یم جیگ

ره که ، بالخ رهیم جیکجا نشسته ، آخ سرم گ نمیخم کردم بب نییخونه اس ، دستمو به نرده فشار دادم، سرمو روبه پا

 یطیشرا نیمامان و خاله در چن شهیبود هم دهیو حالت تهوع امانموو بر جهیشدم سرگ یباهاش رودر رو م دیبا یچ

 یکردم وهر لحظه حس سبک شدن به من دست م یم یپله هارو ط ی...به آرامنابود شدم رفت نباریا یمراقبم بود ول

پا  یوپار دمیو روبروم د امیت دمیآخر که رس یبه پله  شمبه نرده ها گرفتم که از پله ها پرت ن یداد ، دستمو به سخت

مانع از حرکتم شد چشمهاموو به هم فشار دادم ،  فقط شل شدن  دمید یگذاشته و مشغول خوردن پرتقال بود .تار

 .... چیه گریود دمیو به سمت د امیت دنیبدنم و دو

 [ ـامی]ت

ونه از بابا خواستم منو برسونه خ میشد نیسوار ماش یبرگشتم با استقبال بابا و مامان رو برو شدم وقت رانیبه ا یوقت

  کاین ی
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 ببنمش  کیخوام از نزد یعروس خانوم م یخونه  دیونمنو برس ندیبابا جان لطف ک ـ

  دیخند مامان

  دنشید میر یفردا م ینیب یم یوقته عروستم به زود ریقربونت بشم االن د یاله ـ

 کنم  یخوام از االن برم با اونا زندگ یمامان جان راستش م ـ

 به من انداخت  ینگاه نهیاز آ یرانندگ نیح پدر

 برات بعد  میریبگ یپسرم بذار عروس شهینم ـ

 تکون دادم  سرمو

، چند روز قبل از مرگ عمو ، عمو به من زنگ زد ازم خواست مراقب دخترش باشم  دیرینه بابا منظورمو اشتباه نگ ـ

 مونه و یم یزنده نم یلیدارم گفت : خ دیته دلم به تو ام یکنم ول یگفت : درسته در خواست طالق و خودم دنبال م

 هنوز خبر نداره  کاین ایگو یمنتظر من هستند ول مبا مامانش صحبت کرد یذاره تلفن یم کارویمن ن دیبه ام

 کرد  یسمت من  متعجب نگاهم م دیکه جلو کنار بابا نشسته بود چرخ مامان

شه درسته دوستش دارم و آرزوم بود زن تو  یکنه و دعواتون م یتحمل نم کایدونم ن یواپسرم اخه زشته من م ـ

  یپر خاشگر شده بهتره نر یلیاالن خ یبشه ول

 نصف اون خونه مال ماس؟ دیمامان جان مگه نگفت ـ

 داد.  دییسرشو به عالمت تا مامان

 گفت: بابا

 یمن مثل تو با ارزشه دلم نم یاون دختر برا نی؟بب یخوا یم کارویواقعا ن هیهدفت چ هیخب پسرم برنامه ات چ ـ

 دلش بشکنه  اینارحت بشه  ییخواد زره ا

  دمیخودمو جلو کش یکم
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 شتریب میخوام کشفش کنم هر بار پشت تلفن حرف زد یکنم راستش م کیبه خودم نزد کارویکه ن نهیبرنامه ام ا ـ

ف برم نص ییخوام با پرو یم برسه بیکنم بهش آس ینم یکار دیکرد باهاش روبرو بشم نگران نباش یمنو راغب م

  نمیخودمون بش یخونه 

 خنده ریز میسه زد هر

 

و تاپ  شونیپر یبا موها یکردم چشم به دختر یم یکه با مادرش احوال پرس یزمان دمیرس کایبه خونه  ن یوقت

پا  کردم ینگاه پراز سوال منو مجذب و خودش کرد فکر نم هیشده بود همون  رهیافتادکه با تعجب به من خ یشلوارک

ل کل ک یحت شیبلبل زبون فشیدونستم اندام ظر یبود نم یمن عجب مال یبه فرار بذاره ته دلم براش غنج رفت آهو

و چاق خورد خواب و خوراک نداشتم مدام از  میشد دیکه تهد یبرم از وقت شیکرد پ یمشتاق م شتریکردنش منو ب

چموش  یبود همچون اسب شیداد سر به هوا یکه آزارم م یزیکنه چ دایو پ یخواستم زود تر عامل اصل یعباس م

 دهیدوبار با کاوه د نمشیبب یکرد . نگرانش بود وچشم نداشتم با کس یبه مبارزه دعوت م منوموضوع  نیتاخت وا یم

دختر  یشد  یبودمش حرکاتش سر کار رفت و آمدش و صحبت کردندش سر کار چنان با جذبه بود که من باورم نم

م کاوه رو مخ یول یدختر نیچن تیترب یگفتم : برا یم زادیباشه به عمو دست مر نیچن ینوزده سالگ یدر آستانه 

کردن آدرس به اتاقش رفتم وکارت  دایپ یوقت نگران حالش بودم برا ییشب مهمون بمهیکردم رغ یبود حس م

زدم  زنگ شیبرگردم تمام مدت به گوش کایخواستم با ن یبرداشتم آزانس گرفتم چون م ششیآرا زیم یدعوتو از رو

 کایآبرو کردن ن یزدند با ب یسرش آوردند هر وقت به من زنگ م ییالنگران شدم نکنه ب شتریداد . ب یجواب نم یول

شد . درسته  یزد راه نفسم تنگ م یافته قلبمو چنگ م یب شرفایبه چنگ اون ب نکهیلرزوند ترس از یتنمو م

 ادهیپ دمیبه آدرس رس یکرد . وقت یم ینیرودوشم سنگ یلیکه بر گردنم بود خ یتیحس مسول یعاشقش نبودم ول

نهاد داد تا خونه  شیپ کایکرد . تحمل کاوه رو نداشتم که ن یم یکه با دوستانش خداحافظ کایشده رفتم سمت ن

چطور دعوامون شد و به صورت  دمیباشه ، نفهم کینزد کایمردگ به ن نیا دیفقط با ایکنه انگار تو دن شیهمراه

خودشو تو اتاق حبس کرد چمعه بود و  وزگونه هاش در یزدم قلبم به در آمد از اشک رو لسیهمچون گلش س فیظر

 نییآروم از پله ها پا دمیکه د ارمیداشتم هر طور شده از دلش در بخوردم در نظر  یم وهیراحت نشسته و م الیبا خ

ا که پله ه نییبه پا ستینداره و مثل سابق ن یمتوجه شدم قدم برداشتنش حالت عاد دمشییپا یم یچشم ریز ادیم

برداشتم سمتش  زیو خ زیم یشد بشقاب دستمو سر دادم رو نیبه من بود که نقش زم ودشنگاه خمار آل دیرس

 کرده به یکیو پله هارو چند تا  دمیبود از روش پر هوشیکنارش نشستم صاف خوابندمش راه نفسشو باز کردم ب

دختر لج باز شدم  نینگران ا یلیشدم خ ری. فشار سنجمو برداشتم دوباره با دو از پله ها سراز یگوش دمیاتاقم س
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شونه ها و پاش  ریرفتم .دستمو ز یبه دارو خونه م دیود . باکرده ب خیو بدنش  نییاش کردم فشارش پا نهیمعا

 دمیچشه پتو رو روش کش دمیفهم یجلد بد بهداشت دنیگذاشته بغلش کردم بردم اتاقش رو تخت خوابوندمش با د

 آروم زدم به صورتش 

  زمیجان ...عز کای..ن کاین ـ

جذاب بود .آرو چشمهاشو باز کرده و   بایهمچنان ز یرنگ به رخسار نداشت ول نکهیبا ا دیتو صورتش چرخ نگاهم

 سرداد . ییناله 

 مچ دستش و فشردم  یو به آروم دمیجلو کش خودمو

 بهم کجات درد داره  یخوب کاین ـ

  دمیسرشو تکون داد پتو تا گردنش کش فقط

  امیاستراحت کن تا ب یکم یحتما سرم بزن دیبا کهیداروخونه نزد رونیبرم ب دیمن با نیبب ـ

 از اتاق دمیترس یافسوس سکه از واکنشش م یبه گونه اش بزنم ول یخواست بوسه  یچشمهاشو بست دلم م آروم

 هیو قرص آهن براش گرفت  یتیسرم وآمپول تقو  دمیبه داروخونه که رس دمیپوش رونیلباس ب عیرفته و سر رونیب

م کامال مشخص بود ک دمیخر گریج یمقدار مبود چند بسته گرفتم سر راه یخال یافتاد جلد پلد بهداشت ادمیلحظه 

 یشقابداخل ب گریج ی سهیک دمیبه خونه که رس شهیم حالیب نقدریا یعیمورد طب نیداره که با ا یفیخونه وبدن ضع

وم در وصل کردن سرم برداشتم آر یگذاشتم به سرعت به اتاقم رفتم و الکل و چسب برا خچالیقرار دادم و در 

  دمیبالند بهش رس یبا قدمها عیشد که سر زیخ مین حال یاتاقش و باز کردم ب

تخت  یزدم اروم کنارش لبه  یدختر خوب لجباز لبخند یشیکنم زود خوب م یم نتینه راحت باش االن دوپ ـ

 نیکردم آست زونیتخت آو کیلباس نزد ی رهینستم بازم فشارش و چک کردم بلند شدم سرُم و آماده کرده به گ

و  نییاز جانبش راحت شد رفتم پا المیخ دیلباسشو باالزدم تمام مدت آروم بود سرم و که وصل آردم اروم خواب

که به  یساعت بعد از وصل سرم براش بردم باال وارد اتاقش شدم نشسته به بارون  کیو براش آماده کردم  گریج

 پاش گذاشتم  یکباب و رو ینیشدم س کیش نزدشده بود با خنده به رهیزد خ یها شالق م شهیپشت ش

 خب حاال وقت خوردنه  یبه به خانم گل انگار بهتر شد ـ

 کردم سرشو کج کرد  کیبه دست گرفتم به دهانش نزد گریج ی هیتک
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 ندارم  لیخورم م ینم ـ

 کردم بهش آرامش بدم  یکردم بغض داره سع حس

به  یچ نیبب ینخورد یزیدوروز چ نیشده لج باز کوچولو ا فیضعبدنت  یبخور یزیچ دی، با نیجان من و بب کاین ـ

 روزت آمده ...

 گفت : یفیضع یرو خوروند با صدا کهیت نیبهش اول یبرگردوند سمتم دهانشو باز کرد با خوشحال سرشو

 خوردم یاشو خودم م هیممنون بق ـ

 

 خواستم معضب باشه بلند شدم وبه سمت در رفتم  ینم

 بهتره هینشان از کم خون یحالیهمه ب نیو آهن گرفتم ا نیتامیباشه پس تا آخرش و بخور در ضمن برات قرص و  ـ

  یکن تیخودتو تقو

مقاومت نکرده و با من کنار آمد بر لبم نشست  نکهیاز ا تیرفتم ولبخند رضا رونیتکون داد ب دییبه عالمت تا سرشو

.... 

 انداختم عباس بود . تماس و وصل ینگاه توریبه مان میقم شدم با برداشتن گوشبلند شد وارد اتا میزنگ گوش یصدا

 کردم

 الو سالم عباس جان   ـ

 خانومت خوبه ؟ چه خبرا ؟ یخوب امیسالم ت ـ

 شما چه خبر ؟ ستین یخبر یسالمت ـ

 مجبورم بهت هشدار بدم امیت نیبب ـ

 

  ستادمیکرده دست به کمر ا یاخم
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 شده عباس ؟ یچ ـ

شما سر پست هستند تلفنهاتونم شنود  یخونه  کیما نزد یبچه ها نیتحت کنترله ، بب زینگران نباش همه ه ـ

 زنند  یدو روزه دور و بر خونه شما پرسه م می، فقط متوجه شد شهیم

 بشه ت ناراح ایخواست بترسه  ینشنوه دلم نم کایتو اتاق زدم در اتاق و بستم ن یچرخ دهیبه موهام کش یدست کالفه

  دی؟ بابا جمعشون کن شونیریگ یخب چرا نم ـ

فقط رفت آمد همسرتو کنترل کن اگر امکان داره  مینگران نباش ما مراقب دیتحمل کن یجان کم امیشه ت ینم ت

 همراهش باش 

 ده که  یلجبازه گوش نم یلیدختره خ نیبابا عباس ا یا ـ

 محکم و با صالبت بود  صداش

  یبفهمه جونش در خطر واز همه مهم تر تو همسرش دیاز خودت جذبه نشون بده با یکم امیبسه ت ـ

 رفته گفتم : لیتحل یصدا با

 چکار کنم ؟ یگ یاالن م ـ

 مینره البته ما مراقبش رونیو هشدار هست  تنها ب نینکن فقط مراقبش باش  خونه که مجهز به دورب یـ کار خاص 

و بازم با  شهیم دیمدام از جانب اونا تهد هیگ یاصال بهت م نمیانوم لج باز ببخ نیا یحضور تو االن الزمه برا یول

 سر نترس داره کنترلش کن  یادیز گهیدختر د نیا امیت..بابا  دیبکن دیتون ینم یغلط چیگه ه یجسارت تمام م

ن س نیبه خدا با ا زهیر یبگم بهه هم م کایاگه به ن دیکن رشونیجان مادرت زودتر دست گ یباشه ممنونم ازت ول ـ

  نهیکمش بار دوشش سنگ

 افتند  یحق به دام م یاریبا  یباشه ان شااهلل به زود ـ

کردم  یم یراض کارویهر طور شده ن دیبا ختیتخت انداختم افکارم به هم ر یرو رو یگوش یاز خدا حافظ بعد

زد ،   یهام م قهیکرده بود و شق شد مخم داغ یم دیهنوز تهد نکهیبده بلکه دست از سرمون بردارند از ا تیرضا

به لبمم  یداخل لبخند دمیسرک کش روم.از اتاقم خارج شدم در اتاقش باز بود آ دمیمشتمو به کف دستم کوب
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ه بست یچشمها دنیبا د یول دارهیبود جلو تر رفتم، فکر کردم ب دهینشست غذاشو خورده  و پشت به من دراز کش

 زویکرد همه چ یم یبه فکر دل منم بود و کمتر لج باز ی... کاش کم یودوست داشتن بایچقدر ز دهیخواب دمیاش فهم

 دیندخ یصورت گرفته بود .. اولش کل یابیکه غ یو از عقد کاین یاز حال دلم از لج باز ودمکرده ب فیعباس تعر یبرا

 برم  شیکرد که چطور پ میبعد راهنما یول

دونستم خواب دم صبح  یخوب شده صبح صبحانه رو آماده کردم مراحت شد که حالش  المیگذشته بود خ دوروز

 نیا یدانشگاه ط ایکردم خودم صبحانه رو آماده کنم که گشنه نر سر کار  یم یسع شتریب نمیهم یبرا نهیریبراش ش

دوستاش  یبد شکسته بودم غرورشو جلو شونبود دل نمویب یمن حرف یجز سالم و احوال پرس یادیدوروز هم حرف ز

بار نتونستم خودمو  نیاول یموقع من ، همش خودمو لعنت کردم چرا برا یب یلیو کارمنداش شکسته بود با اون س

قصد داره دانشگاه بره آروم  دمیسرش فهم یمقنعه  دنیوارد آشپز خونه شد با د دمیصبحانه رو چ زیکنترل کنم ؟ م

 سالم دادم 

 سالم  ـ

  دمیعقب کش یو صندل گذاشته زیم یرو ییلبخند چا با

  دییبفرما ریسالم بانو صبح بخ  ـ

 و آروم جواب داد  نشست

 ممنونم  ـ

 شده امو مزه کردم  رنیش ییچا یخوردن صبحانه بود روبروش نشستم کم مشغول

 ؟ رونیب یبر یبر یتون ی؟ م یبهتر ـ

 خامه عسل به دهان گذاشت  یلقمه

 بله بهترم ممنون از طبابتت  ـ

 نثارش کردم  یهمراه لبخند یاخم

 ؟  یاالن طعنه زد ـ
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 تفاوت جواب داد  یب

 گفتم بازم ممنون  ینه جد ـ

 . دیسر کش شویخورد و بلند شد چا ییا گهید ی لقمه

 شده  رمیکنم د یباشه بر گشتم جمع م زیم ـ

اراده بلند  یب ختیر یدونم  چرا دلم هور یمبل گذاشته بود سر شونه انداخت  و رفت سمت  در نم یکه رو فشویک

 یلیکردم خ یداشت تا حاال فکر م ینیبا تعجب نگاهم کرد .چه نگاه غمگ دمیسمتش خودمو جلوش کش دمیشدم دو

 یقلبمو به تپش وا م باشیز ینداشت چهره  یشیآرا چیه نکهیبا ا نمیب یم یاالن چ یول طونهیش یلیخ ایمغروره 

 داشت هنوز متعجب از حرکت من بود به خودم آمدم 

  میصبر کن با هم بر کاین ـ

 نشست  شیشونیاخم به پ یکم ـ

 که  شهینم ستین یکی رمونیمس ـ

 دستهامو تکون دادم  ـ

 ؟ یبعد خودت بر یمنو برسون شهیمن خرابه م نیماش یدونم ول یباشه م  ـ

 غنجه کرد .  یخوش فرمشو کم یلبها

 برات  ارمیب چویصبرکن سو یبابا بر نیبا ماش یتون یخب م  ـ

 بره که مچشو گرفتم  دیچرخ

  یخوام تنها بر یراستش نم کاین نیخواد بب ینه نم   ـ

 به دستش که به اسارت دستم در آمده بود کرد  یتر شد نگاه ظیغل اخمش

بچه ها   یو منو جلو یکارو کرد نی؟ خب ا یشوهر بودنتو ثابت کن یخوا یم هیدستم و ول کن ، چ یچ یعنی ـ

 از جونم  یخوا یم یچ گهید یکرد عیضا یحساب
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 رها کردم  دستشو

 بفهم نگرانتم  کایکردم ن یمن که بابت اون شب عذر خواه یکن ینه اشتباه م ـ

 ام گذاشت و کنارم زد نهیبه س دستشو

  یالزم نکرده نگران من باش ـ

 ند تر گفتم :بل یوزد باصدا ریسمت در رمز دزد گ رفت

 منم راحت کن  الیخ ریپس بگ تتویبرو شکا ایدختر ب یدار یبر نم تیدست از لج باز چرا

 سمت من انگشت اشاره شو سمتم گرفت  دیچرخ زیت

 ی، شما الزم نکرده نگران من باش رمیگ ی...پس ... نم تمویگم من ... ش..کا... یبار آخر م یبار گفتم برا کی امیآقا ت ـ

 

تخت چنگ زدم  یاز رو مویرفتم سمت اتاقم از قبل آماده بودم گوش دمیبه موهام کش یدر خارج شدکالفه دست از

 هر چقدر لج باز بود  دمیفرو بردم از پله ها دو نشیدستمو به آست هیکه  نطوریبرداشتم هم یپالتومو از چوب لباس

 امانت بود دست من ... ادیسرش ب ییتونستم بذارم بال یمن نم

.  دمیو با دست پشتشو باال کش دهیاسپرتمو سر پا پوش یزده بود کفشها رونیو ب نیشدم ماش اطیوارد ح یوقت

دوست   یبرام تکون داد خشک شد ...آ طنتیش یکه از رو ینگاهم به نگاه خندانشوو دست نمیطرف ماش دمیدو

زنم  یم ونریب یبودم . عباس گفته بود وقت شباالرو ...تا دانشگاه دنبال طونیش یدختره  نیدارم بچلونمش تو بغلم ا

 به اطراف  نگاه کنم  ... نکهینگم ...پس بدون ا کایقرار شد به ن یتابلو اطراف و نگاه نکنم که اونا بفهمنند حت

 حرکت کردم ...  مارستانیوارد دانشگاه شد به سمت ب نکهیبعد از ا نیهم یدونستم برا یساعت کالسشو نم 

امدم به محظ ورودم به اتاق رفتم  رونیمجبور شدم برم اتاق عمل ساعت سه از اتاق عمل ب مارستانیورودم به ب بدو

 الیخیباشه ب یشماره ها معلوم نبود از کجاش فکر کنم از تلفن همگان یپاسخ داشتم ول یچند تماس ب میسمت گوش

گ زن میکه گوش رمیاز اول شماره بگ ! قصد داشتم  شهخامو شیچرا گوش یرو گرفتم ، ول کایشماره ها شدم شماره ن

 خورد بدون توجه به شماره جواب دادم
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  دییبله بفرما ـ

  دیچیبه گوشم پ یخش دار مرد یصدا

 ؟ امیآق ت ـ

 کردم  یاخم امدیلحن حرف زدنش خوشم ن از

  شیبله فرما ـ

 ماس نگرانش نباش .. شیجناب زنگ زدم بگم خانم خوشکلت پ ـ

 من ..هنوز تو شوک یکای...ن کایلب زمزمه کردم ، ن ریگرفتم ز زیم یشد دستمو به لبه  یقطع شد ته دلم خال تماس

 شه  یبلند شد حس کردم قلبم داره کنده م میگوش یبودم که باز صدا

 الو بله  ـ

 بابا هزار بار زنگ زدم  ییکجا امیت ـ

 زنگ زد ... یکی؟  ییعباس توا یوا ـ

 ادامه حرف به من نداد . ی اجازه

ر مجبو یجواب نداد تینگران نباش از بس زنگ زدم گوش امیدارم م مارستانمیب کیمن نزد نیبب انمیبله در جر ـ

 . دمیرس نیبب مارستانیشدم زنگ بزنم ب

 موضوع نی؟! هضم ا دنیدزد یراحت نیبه ا کاروین یعنی؟  یچ یعنیکرده  یو قطع کرد ... حس کردم بدنم خال تماس

برسونند  بیمثل برگ گلم آس یکایبه ن نکهیبود .به سخت قدم برداشتم نفسم بند آمده بود فکر ا نیبرام سنگ یلیخ

 یدانستم با قدمها ینم یادیز زیعباس هنوز چ شوازیشدم رفتم پ مارستانیب یکشوند . وارد راهرو یمنو به جنون م

 دست پاچه دستشو گرفتم  میدیمحکم و بلند به سرعت به طرفم آمد به هم که رس

 ؟ دنشیعباس نگو دزد یوا ـ
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 شد  رینگاه نگرانم چشم دوخت سر به ز به

که  یبراش درست موقع میدانشگاه بپا گذاشت یتو یوارد دانشگاه بشن ما حت میکرد یشرمنده ات شدم فکرشم نم ـ

  االنم مجروحه شهیم کیشه تا بخواد اقدام کنه بهش شل یبرنش همکار متوجه م یم

متوجه لرزش دستهام  یتا حاال سابقه نداشت دستم بلرزه ول دمیکردم زانوهام خم شد دستمو به صورتم کش حس

 فقط دمیشن یکدام و نم چیه یطرفم صدا دنیسر خودم چند پرستار که متوجه حالم شدند دو واریبه د هیشدم تک

 عباس دور بازوم حلقه شد .  یاحس کردم قلبمو به چنگ گرفته اند  دسته دمید یو اشکشو م کایترس ن

  یباش یقو دیبا ستیاالن وقتش ن امیـ بلند شو ت

 تمام توانمو در پاه هام جمع کردم بلند شدم دستمو سمت پرستاره ها تکون دادم آروم زمزمه کردم  یسخت به

  دمیتاب نال یکرد ب یم ی.  عباس رانند گ دیخوبم به کارتون برس ـ

دا خ دهیترس یلیدونم خ یعباس زنده موندنم نگنه اون وقت م ی؟ وااا یچ ارندیسرش ب ییاالن چکار کنم اگه بال ـ

 لعنتم کنه مراقبش نبودم 

 یدونستم از جانب اوناس تند یباعث شد حواسمو جمع تر کنم م  لمیموبا یسرم گره کردم .صدا یرو دستهامو

  دیغر یرد خش دار بود با لحن بدم یصدا رندیجواب دادم عباس اشاره کرده طولش بدم که ردشونو بگ

 یپس م تویشکا یبر یم یریگ یامضاش و م میگ یکه ما م ییجا یایفردا م یخوا یاگه عشقتو سالم م اروی یها ـ

 عشق تو پس ببر  ایبعد ب یریگ

  دمیغر

 کشمتنو  یتارمو از سرش کم بشه م هیبه حالت  یوا یکثافت عوض ـ

 تماس و قطع کرد .  باخنده

  دیعباس غر شهیو با خشم پرت کردم تو ش یگوش

 باش  یقو امیچته ت ـ

  دمیعباس و نگاه کردم غر باخشم
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 یتونست یمن دلم به تو قرص بود اگر نم یمحافظش ؟ دلعنت یبرا یمامور گذاشت ی؟ مگه نگفت یمراقبش یمگه گفت ـ

 خدا .... ایخدا .. ایخدا  ایکنه  یام م ونمهید غشیج یصدا یوا رمیگار بگ یبراش باد یگفت یم

 به چنگ گرفتم  صورتمو

بغل عباس که تا االن  ی شهیچرا صبح دلم شور زد جلوشو نگرفتم ؟ محکم زدم به ش رتیغ یخاک برسر من ب یوا ـ

 سمتم  دیپارک کرد . چرخ ابانیداد کنار خ یفقط گوش م

 ، لبشو میداد یزخم یما تمام تالششونو کردند . حت یباور کن بچه ها یکنم حال وروزتو ول یدرک م امیت نیبب ـ

 کرد .  سیبازبان خ

 راحت کنم  التویخ یبذار کم یول ـ

 گرفته زمزمه کردم  ییزفته و گلو لیتحل یصدا با

  میازش ندار یرد یحت شهیمگه م یچطور راحت کن ـ

 . میبشم فقط بدون ما ردشونو گرفت اتیتونم وارد جذئ ینم نیبب ـ

،  درمانده نشده بودم نقدریوقت ا چی... راه گلوم بسته شده بود تا االن ه دمیکش یسرشار از نگران یآسوده ول ینفس

 مراقبش ای؟ خدا یچ ارنیسرش ب ییبود . خدا اگه بال ریاس ایبه خاطر مال دن خبرایمن تو دست اون از خدا ب یکاین

  دهیترس یلیکنم حتما خ یباش التماست م

 شونه ام نشست بر گشتم عباس بود که به  یبادست

  یباش یخونه  ومنتظر تماس بعد یبهتر بر میبر دیجان وقت طالس با امیت ـ

 باال انداختم با اخم وخشم گفتم : ییا شونه

نه ؟! برم خو یگ یبعد م ارنیسرش ب ییچه بال ستیمعلوم ن رهیتو دست اونا اس کایخونه ؟ کدوم خونه برادر من ن بر

 منم هستم  یهر جا بر

 که ... شهینم میبش اتیمجبور به عمل دیشا امیآخه ت ـ

 و قطع کردم  حرفش
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 منم هستم نه نگو عباس  دیبکن یهر مار دیهر جا بر ـ

 لب گفت و سوار شد منم سوار شدم . ریز یو اکبر اهلل

 

 [ ــــکای] ن

 هیکم کردم  شهیسرعتمو بر خالف هم متوجه شدم دنبالمه یزدم ، ول رونیاز خونه ب امیت یتوجه به نگران بدون

کرد و موقع  یاون شب ازم عذر خواه یرفتم ، بعداز دعوا یمراقبتها غنج م نیو ا هاینگران نیا یدلم برا ییجورا

 دهیبودم که فهم عیضا نقدریتختم خجالت زده شدم ا رکنا یبهداشت یبسته ها  دنیاز د یمراقبم بود . وااا یماریب

که  یزمان ایدوست داشتم موقع کار  دنایکرد جد یم یلیو یلیته دلم ق یزیچ هی ینداشته ام رفته بود .ول یبود آبرو

کون ت نیچم شده ؟ سرمو به طرف ایبا جذبه بود ... خدا یآروم ول شهینگاهش کنم ، هم یکنه دزدک ینگاه م ونیزیتلو

دانشگاه بشم برگشتم سمتش نگاهم  اطیشد وارد ح منتظر دمیکنم به دانشگاه که رس یدادم تا حواسمو جمع رانندگ

 یلیزدم و وارد دانشگاه شدم . با اتفاق اون شب خ یبلند کرد .پلک یلبخند به لبش گره خورد ...دست یبه چهره 

 . دمیرو از پشت سرم شن اوهک یدونستم چطور ئارد کالس بشم .که صدا یجالت زده بودم نم

  یآورد فیسالم بانو خوش تشر ـ

 سالم دادم  ریکردم سر به ز یروش بود نظر امیلبش که هنوز اثر مشت ت یسمتش شرم داشتم به گوشه  دمیخچر

 خوام  یسالم بابت اون شب معذرت م ـ

 .  دیبه پشت گردنش کش یو دست دیخند

 بانو  کایپشتته ن یمرد واقع هی، االن مطمئنم که  امیشد شک داشتم به آقا ت ینم نجوریاگر ا هیچه حرف نیا ـ

 محو زدم ادامه داد.  یلبخند دیکاوه ته دلم لرز فیتعر از

دم که نگرانت  یبهش حق م ستین نمونیب یزیبرام گفت منم روشنش کردم که چ هاشیاون شب از تمام نگران ـ

 کن دامادمونو  یباش توام کمتر لج باز

 آخر و با خنده گفت دستشو سمت کالس داز کرد  ی کلمه
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 ووبانوو دییبفرما ـ

 

 نسبت دموید یداد  کم یصوق م امیبه سمت ت شتریزد منو ب یبا درک و شعور بودهر وقت با من حرف م یلیخ کاوه

 یکنه ...از ته دلم آرزو کردم که دختر خوب کینزد امیبه ت شتریداشت منو ب یسع شهیعوض کرده بود هم امیبه ت

 بشه  بشینص

از  ینزدند که من شرمنده بشم . بعد از کالس و خداحافظ یکدوم در مورد اون شب حرف چیکالس ه یها بچه

فسم و ن ستادهیا خیوسط پشتم قرار گرفت س زیخواستم سوار بشم که حس کردم چ یم نیدوستان رفتم سمت ماش

 بند آمد . 

  یایکنم پس آروم همراهم م یگلوله نثار کمرت م هی یجلب توجه کن یبخوا ای یتکون بخور ـ

حبس شده بود . با چشم به اطاف نگاه  نهیداشت جرات تکون خوردن نداشتم نفس در س یاخشن و گرفته  یصدا

انگار ترس و تو چشمهام  یکرد ول یشد بالبخند به من نگاه یداشت سوار م نمیکردم . درست روبروم اونور مکاش

 گرفتم  ونشد . آمد سمتم چشمهامو بستم و لبمو به دند داهیکرد و پ ی. اخم دید

 ؟ یدار یمشکل یر یچرا نم کاین 

 صورتم شد با تعجب گفت  یروانه  اشکم

 چته دختر ؟ کایشده ن یچ ـ

  دیسمتم نشانه گرفته بود . بلند شدو غر رشویکه تا حاال نشسته و هفت ت یمرد

 راتو بکش برو  ستین ینه مشکل ـ

 گفت: یکرد .خطاب به مرد با لخن محکم یاخم کاوه

 ؟  دیباش یشما ک دیببخش ـ

 گفتم گم شو  ستیبه تو مربوط ن ـ

  دیغر قراریافتاده بودم کاوه ب هیگر به
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  یولش کن لعنت ـ

 گرفته بود سمت مرد  رشویاز پشت هفت ت یمعمول یبا لباس و پالتو یموقع شخص همون

 شو  میاسلحه اتو بندازو تسل "س،یپل" ـ

 زدم  یغیج دیدستشو دستشو دور گردنم انداخت و منو به سمت خودش کش ستادویجهش پشتم ا هیبا  مرد

 کاوه .... ـ

 بود خالص بشم  دهیچیدور گردنم پ یکردم از دست قدرت مندش که همجون مار تالش

 آشغال  یولم کن عوض ـ

 جلو آمد  یو به طرز خاص اطیبا احت سیپل

 شو  میخانم و ول کن و تسل ـ

نقش  سیچشم باز کردم پل یزدم به سخت یغیگوشم کذاشته ج یاسلحه چشممو بسته و دستمو رو کیشل یصدا با

  دیزانو زد    و غر سیزد کاوه کنار پل رونیراستش خون ب یشده و از شونه  نیزم

  دهیدختر رس هینامرد ولش کن زورت به  ـ

 المیخ دمیکاوه رو سالمت د یوقت یزدم ول غی. ج ستادیپاش خورد ا یکه جلو ییسمت ما که با گاوله ا ادیشد ب بلند

 دینا ام گهید نی. منو کشون کشون برد سمت ماش ستادیکه پشت سرمون ا ینیراحت شد . بازم تقال کردم با ماش

 آور کنم  چندشکرد . مامشت زدم به مرد  یبه سرعت حرکت م نیشده بودم ماش

  دیخوا یاز جونم م یچ ایلعنت دیولم کن ـ

 درد تمام صورتمو گرفت  دمیکه به صورتم زدم طعم خونو چش یپشت دست با

 خدا لعنتت کنه  یعوض شعوریب ـ

 و با خشم گلومو فشر  دیغر

  یتون یم نمیب سیاش وا جهینت یحاال پا تتویشکا ریپس بگ میخانوم خانوما چند بار گفت یخودت خواست ـ
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پر از در چشمهامو باز کردم دستهام و  ی، باتن دمینفهم یزیچ گهیکه به گردنم خورد چشمهام تارشد و د یمشت با

 یدستت از سه جا بشکنه ، به سخت شاهللیخدا لعنتت کنه ا یکرد ...آ یپاهام بسته بود . گردنم به شدت درد م

 یکوچک یبود پراز خرت و پرت ، پنجره  ی. به اطراف نگاه کردم انگار انبار دمینشستم و زانوهامو به شکم کش

 داد زدم دادشت 

 دستهامو باز کنه  ادیب یکی رونیب دیاریمنو ب ـ

 یرفهاح یافتادم تازه معن هیکرد. به گر یدرد م خبریاون از خدا ب یصورتم بخصوص لبم بر اثرضربه  دمینشن یجواب

 یکم نکردم ؟ موقع خروج از خونه نگران میاز از لج باز یصبح باهاش طبق معمول لج کردم .چرا کم دمیفهم یم امویت

 واقعا نگرانم بود ؟ یعنی دمیتو چشمهاش د

 

و کردم .به تکاپو افتادم بلکه بتونم دستهام یم یکار دینداشت با دهیفا هینجاتم بده ، گر ایتورو خدا ب امیت امیت یوا

 وارید گوشه ییا شهیبزرگ ش یبطر کنم کشون کشون خودمو به دایپ یزیت زیچ دیباز کنم .به اطراف نگاه کردم شا

و ر یکردم  با پاهام بطر یبهش رسوندم . دراز کش سع موبسته خود یبود کشون کشون با دست و پا ییصندل ریز

،  پام یو بندازم رو یکردم بطر یخدا االن چطور بشکنمش ؟ همونجور سع یموفق شدم ، وا یبکشم ، به سخت رونیب

شدم ،  رهیصدا داد و شکست . با ترس به پنجره و در خ شهیش دمیامو تند عقب کشبا کمک گرفتن ازبلندش کرم و پ

م شدم که دور دست یرو برداشتم و شروع به پاره کردن چسب شهیاز ش ییا کهینشد نشستم ت یاز کس یخبر یوقت

شد .تا خودمو جمع کنم لباسم و در بر گرفت بعد از  ریانبار و پر کرده وسرکه سراز یسرکه فضا یبود .بو دهیچیپ

و درشت دستم به  زیر یهایدگیشد بر یسرکه باعث م یچسب باز شد .ترش دمیدست خودمو بر یحساب نکهیا

افته چشمهامو از شدت درد بستم لبمو به دندان گرفته و و پشروع به باز کردن پام کردم خون از دستم  یسوزش ب

داشت  یزیجاهاش خون ر یبعض یکردم ول زیپالتوم بود در آوردم و تم بیج یکه تو یل کاغذروان شده بود دستما

 پر از درت و شلوغ و اطیبه سقف بود گذاشتم .ح کیکه نزد یکوچک یرو کنار پنجره  یدستم شدم .صندل الیخ یب

 گفت .ورزش یحرف بابام افتادم که م ادیکردم خودمو باال بکشم .. یبود سع دهیبود دلهوره امانمو بر ختهیبه هم ر

طور  دادم . هر یم شحتما به حرفش گو ادیم شیبرام پ هایبدبخت نیدونستم ا یباال بره ، اگه م میجسم یکنم که قوا

کشاد شده  ی، با ترس و چشمها یاز سوراخ موشم رد بش یتون یکه م نهیالغر بودن ا یخوب دمیبود خودمو باال کش

اون مرد چندش آور سر  یصدا دنیداشتم با شن یقدم بر م واریدست به د اطیبا احت وارینار دشدم از ک اطیوارد ح

 جام خشک شدم .
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  رهیخانوم موشه داره در م انیبچه ها ب ـ

شدم چشمهامو از  نیجلو آمد و با پشت دست زد تو صورتم که پخش زم دمیچسب واریشدم به د رهیترس بهش خ با

  دین گرفتم غرشدت درد بستمو لب به دندا

 ؟  یدر بر زارمیم یراحت نیبه ا یفکر کرد یعوض یدختره  ـ

  دیتر غر بلند

 باال  دشیاریجمعش کن آقا گفته ب ایاحمد ب ـ

 خودمکو جمع کردم  یسوخت کم یشدم کف دستم م رهیخشم بهش خ با

 نه من  یشد ی؟  اگه مرد بود که با مرد طرف م یفکر کرد یچ شعوریب یگمشو عوض ـ

 ینم دلم دیدر نما کمیج ی. ولدیچی،  درد در تمام بدنم پ ییبه بدنم زد ورفت سمت در بزرگ چوب گهید یضربه  چند

  نهیخواست ضعفمو بب

خودمو جمع کرد . پسر که  یکه اسمش احمد بود جلو آمد .کنارم زانو زد . دستمو به کمرم فشار دادم کم یپسر

انداخت آروم زمزمه  یاطراف و نگاه کرد سپس به من نگاه یبود کم یمشک یو چشم ابرو یمشک یرو با موها دیسف

 کزد . 

 حالت خوبه ؟ از من نترس  ـ

 بغض گفتم  با

 ترسم  یکدومتون نم چیبه توچه ؟ برو گم شو من از ه ـ

 کنند حاال آروم بلند شو  تتیذارم اذ یکن نم یآروم باش و با من همکار ششیه ـ

اعتماد کنم . بر خالف اون  یفقط کم یخاص تو نگاهش بود که باعث شد بهش کم زیچ هی مثل مرد اول نبود نگاهش

 یوارد سالن بزرگ شدم متوجه مردگ یکرد داخل وقت مییبهم دست بزنه راهنما نکهیبدون ا ستادیکنارم ا یعوض

 دادش  یش دارخ یداد .صدا یتاب م دشونشته و خو یصندل یشدم پشت به ما رو یجو گندم یسال با موها انیم

 ؟  نشیقباد آورد ـ
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 که مدام منو به ضرب مشت و پا گرفته بود قباد بود در دل لعنتش کردم  .جواب داد . یمرد دمیفهم حاال

 بله قربان ـ

 

 شدم .  رهیداشت جلو امد با اخم بهش خ ییجا بلند شد و به سمت ما آمد . صورت سبزه رو واستخان از

 ؟ شرفیب ی؟ دزدا دیراخت در بر دیتون یم دیبرم فکر کرد دیبذار دیچکارم دار ـ

 داد.  لمیتحو یکیستریه یکرده و خنده  یاخم

 حد !  نیدونستم تا ا ینم یاوه اوه گفته بودند بلبل زبان ـ

 .  دمیجلو تر کش یامو کم مقنعه

 جوابمو بده  دیاس ؟بادزدتون  کج سیاون رئ دیاصن بگ دیشما حق بابا بو باال بکش سمیچرا نباشم ماس وا ـ

 صورتم که چشمهامو بستم و رومو بر گردوندم .   یفوت کرد تو ارشویکرد ، دود س یاخم

  یمگه مرض دار یعوض یا ـ

 دیخم شد و غر نینثار صورتم کرد که پرت شدم زم یتر آمد و من عقب تر رفتم پشت دست جلو

 ...  یریپس بگ تتویشکا دیبا ـ

 کرد و بلند گفت: گهیسمت د روشو

 رو صدا کن خودتم برو کاراهارو انجام بده  یاحمد برو ملک  ـ

 شد .  داشیدزد پ لیوک یبعد ملک یگفت: و رفت کم یبله قربان احمد

 به من کرد .  یخواست خفش کنم نگاه یگرفت دلم م انیخون در مغزم جر یورود ملک با

 شدم  رهیو خشم نسبت به مرد چندش آور و دزد روبرو خ یلیسوزان از س یکردم بلند شم با اخم و صورت یسع

 مدارک آماده اس  یملک ـ
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 زد .  یبه من کرد و پوزخند ینگاه

 پاسگاه  میسر قرار خانوم ام خانوما امضا کنه ببر ادیب میبله آقا به شوهرش گفت ـ

خودمو بهش رسوندمو و با چنگ و مشت به جونش افتادم . اونم که نامرد با مشت و افتاد به جونم خون از  یجهش با

 دهن و دماغم راه افتاد 

 کنم .  یو امضا نم یچیخدا ازت نگذره کثافت آشغال من ه ـ

همه کتک و تا حاال  نیبرام نمونده بود ا یبود خودش نوکر مردمه جون دهیکه سهام مارو دزد یمتوجه شدم ملک تازه

 . با ناله و درد گفتم : غیدر یول  ادیبند ب شیزیگرفتم خون ر مینیب یتجربه نکرده بودم دستمو جلو

وتو گوشم  داد زد  دیبود جلو آمد و موهامو با مقنعه کش دهیند ریخ سیکه رئ یکنم . مرد مو جو گندم یمن امضا نم ـ

 . 

  اریکاغذ و ب ـ

 .  دید میخواه دیگوشم غر تو

. هر چقدر منو زدند امضا  دیچیدرد تو سرم پ رمیجلوم گذاشتند . دستهامو مشت کردم که خود کارو نگ کاغذو

 بود برام کهدست بردارند از زدن من  یدیام یاحمد روزنه  یبخورند. صدا نایخواستم حق بابا مو ا ینکردم نم

 نباشه  نیخانوم ا نیرسند بهتره ا یمهمونها م گهید قهیازش ؛ تا پند دق رمیگ یمن امضارو م دیقربان اجازه بد ـ

 حرف احمد  نیبا ا دیاز کت زدن من کش دست

اشت باهاش د ییایکنم . فکر کنم بشه شب رو یم شیحال گهیکنه جور د یببرش تو اتاق حاال که امضا نم ایاحمد ب ـ

 هر چند صورتش نازش داغونه 

گفت : و کنارم زانو زد  ی. بجز احمد، چشم دیحرفها بود . همه با هم خند نیاز اشرف تر  یب نایبه اندامم افتاد . ا لرزه

 .  دیغر ی.با لحن تند

 بلند شو تا نزدم نا کارات کنم  ـ
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نه ؟ من ک یرفتار م ینجوریکنه ! حاال چرا ا تمیاذ یذارم کس یبه من گفت نم اطی.تو ح دمیکلمه ترس یواقع یبه معن 

و باترس بلند شدم . گوشه از سرشانه  یو صدا کردم .به سخت امیبرام .  ته دلم ت هیدیاحمق و باش فکر کردم روزنه  ام

 باز کرد . و داد زد .  درو دیرس ی. به اتاق دیامو گرفت .دنبال خودش کش

 کنه  یمسرکه آدمو خفه  ی. بو ارمیتا لباس مناسب برات ب ادیبرو داخل صداتم در ن ـ

درو ببندم  نکهیبود قبل از ا یشیزآرایداشت وو کنار تخت م واریتخت کنار د کیکه  ینا چار وارد اتاق کوچک به

 نشون بدم . یکردم خودمو قو یم یسع دیلرز یبرگشتم سمتش لبهام م

 ... یمگه نگفت ـ

کاپشن چرمش در آورد و  بیاز ج یلبش گذاشت .دستمال کاغذ یبزنم انگشت اشاره شو جلو ینداد حرف اجازه

 گرفت سمتم 

  ششیه ـ

  دیزد و بلند غر یچشمک

 دونم چطور باهات تا کنم  ی. واال م ادیبرو و داخل و صدات در ن ـ

 و محکم بست  در

 یزیکردم که متو جه شدم چ کیبود . دستمال و به صورتم نزد یچ دنشیچشمک و غر نیمنظورش از ا دمینفهم

...شوکه بودم چرا  رونیب برمتیم ینترس به زود یزیروش نوشته شده با عجله بازش کردم . روش نوشته بود . از چ

 دویخوردم از راه رس یداشتم کتک م که یکنه درست زمان یخواد به من کمک کنه از اولشم بهم گفت کمکم م یم

قفل در توجه همو  یتو دیکل دنیچرخ ی. صدا پاک کردم موینیتخت نشستم ،با دستمال خون ب یمانع شد .  لبه 

 خودمو جمع کردم ، جلو تر آمد لباسهارو کنارم گذاشت  یجلب کرد . احمد با چند دست لباس وارد شد . کم

 سرکه بهتره  یاز بو ینه ول ایدونم اندازته  یبپوش نم نارویا ـ

 زمزمه کردم . آروم

 ؟ یبر یم نجایواقعا منو از ا ـ
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 .  دیودعا کن دیصبور باش یبله کم ـ

 رفت رونیب ییا گهیحرف د بدون

 

آهنگ و  یصدا دینکش یکرد . طول یسرکه حالمو بدتر م یگرفته بودم واقعا بو یهق هق کردم سر درد بد آروم

ا ب یآدما کار نیمرد راست باشه و به من کمک کنه و ا نی. ته دلم دعا کردم که حرف ا دیاطراف به گوشم رس یشلوغ

اد گش یبرام آورده بوده کم ینیدار و پالتو و شال و شلوار ج نینداشته باشند . لباسهامو عوض کردم بلوزآستمن 

 امی...ت امیگونه هام  شد . ت ی.اشکم روانه  دمیتخت دراز کش یگوشه  دمشونیبود. پوش یچیبهتر از ه یبودند ول

رو ندارم ...اگه بر  یکس امیام جز ت دهی.. انگار تازه فهمنجاتم بده . ایتورو خدا ب امیدادم . ت یکاش به حرفت گوش م

 دیباران شد زشیرعدو برق و ر یکمکم کن ...صدا امیت امیکردم ت تتیدم .چقدر اذ یبه حرفت گوش م گهیگردم د

 ازدهیمچم نگاه کردم ساعت  یبه ساعت رو  ه،یچه جور مهمون رونیدونستم اون ب یکرد . نم یحال منو خراب تر م

ر به فک امیت یعنیحال روزم خراب بود که زمان و فراموش کردم . نشسته و زانوهامو بغل گرفتم ،  نقدریشب بود ! ا

کردم بلند شده  خیو  ختیدستش قلبم ر ریهفت ت دنیوارد اتاق شد با د یمن هست االن ؟ در باز شد و احمد تند

 شده بودم که گفت: رهی. مات و متعجب بهش خ دیبا چند قدم به من رس ستادمیا

 فقط آروم و جلب توجه نکن. میبر دیبدو دختر با ـ

 

 کو...کجا ؟  ـ

  سمیتا وقت از دست نرفته . به من اعتماد کن من پل اینگو فقط ب یزیچ شیه ـ

متو جه ما نشه  یباعث شد کس ادیز تی.جمع میهمراش وارد سالن و بال فاصله از در خارج شد یبهت و ناباور انیم در

 مارو گرفت رو به احمد کرد .  یجلو ییکلیمرد ه میاز در که خارج شد

 ؟  شیبر یکجا م ـ

 خونسرد پاسخ داد .  یلیاحمد خ یول دیلرزیزد دستهام م یاز ترس به شدت م قلبم

 باال  یالیاقا گفته ببرم و ـ
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 زد .  یخند کج شیباال انداخت و ن ییابرو مرد

 دلمون بخود  دیکنه شا یکنه فکر دل مارم نم یتور م ییها کهیببرش آقا عجب ت ـ

م کنم کمک یمرد اعتماد م نیدارم به ا ایداشتم .خدا یادیاسترس ز رهیام بگ هیبود گر کیانداختم نزد نییپا سرمو

 مرد و کنارش زد .  ی نهیکن . احمد دستشو زد تو س

 دختر خشکال !!  نیتو رو چه به ا یزن یزر م یادیبرو کنار ز ـ

ه ک میشد کی. به در خروج نزد دیلباسمو گرفت و منو دنبال خودش کش نیدستش به من بخوره آست نکهیا بدون

و در و باز کرد . تازه متوجه حضور  دیگوشمو گرفتم احمد تند تر منو کش یزدم و رو غیبلند شد ج کیشل یصدا

اخر با با  یاز خونه و لحظه  رونیداد ب لدم . احمد منو هوو منگ بو جیداخل گ دنیپر یم واریشدم .  از د سیپل

شد خودشو سپر من کرده باشه آروم ناله کرد و پشت در  یزدم . باورم نم غیخوده بود .ج ریاخش خشکم زد ت یصدا

دنم به ب دیچیپ یامان تو گوشم م یب کیشل یبلندش کردند به اطراف نگاه کردم فقط صدا عینشست همکارانش سر

!!منو  هیک دمیحس کردم .نفهم یخودم تو آغوش گرم یتار کرده بود در بهت و نا باور دموی. اشک د دیلرز یشدت م

 بود برام . ریازش نشستم صداش آشنا وچه دلپذ تینشست منم به طبع سی. و پشت ون پل دیعقب کش یتند

 تمام شد .  زیهمه چ زمیاروم باش عز ـ

 دیعطر ام یبو نیوا  یصدا نیآغوش گرم و ا نیا دمینرم به سرم زد . تازه فهم یو بوسه  سرم قرارگرفت یرو سرش

 نیکرد هردو نشسته بر زم میکردم و به آغوشش چنگ زدم . بارون هم همراه هیبلند گر یباصدا" امهیت "بخش

 ... بازوهاش دورم حلقه شد .  سیخ

  یلیخ دمیترس یلیخ امی...ت امیت امیت ـ

 رهیاش جدا کرد . صورتم و بادستهاش قاب کرد . با اخم به بهم خ نهیکردم سرمو از س یم کتهیداشتم اسمشو د انگار

 شد .

 گذشت ، خدا لعنتشون کنه چکار کردن صورتتو .. ریآروم باش گلم به خ  ـ

 .  دیبازوهام دست کش به

 ؟ دهیند بیآس تیحالت خوب جا یخوب ـ
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 به عالمت بله ...فقط سرمو تکون دادم  یحرف بدون

 شده بود دستهاشو گرفتم ف التماس وار گفتم: یاحمد افتادم که زخم  ادی هوی

 خورده نجاتش بده   ریتو رو خدا احمد احمد ت اامیت ـ

 اخم جواب داد .  با

 ؟  هیاحمد ک ـ

 منو نجات داد تورو خدااا ... سهیپل ـ

هم کنارمون قرار گرفتن  سیشده بود دستو دو بازوم حلقه کرد . چند نفر پل یو گل سیشد هردو لباسهامون خ بلند

 کرد .  شونیکیرو به  امیت

 همکارتون چطوره .  تیوضع نمی. بب دیلطف خانوم منو سوار کن ـ

 دور شونه ام انداخت .  یشدم . پتو سیرنگ پل یسوار ون مشک یخانوم سیپل یهمراه با

  زمیعز یخوب ـ

 کردند  یبهم دست دراز ایسالم هستم  ایرس جو که آکرد به پ شروع

احمد رفت سمت آمبوالنس ، لرزه به  نهیمعا یبرا امیدادم . ت یکوتاه م یداد .و جوابها یسرمو تکان م هیفقط با گر ـ

که  ایهمه درد سر شد . خاک برست نک نیباعث ا امیبا ت یبخشم لج باز یبشه خودمو نم شیزیتنم افتاد اگه احمد چ

 دادم  ی. و خودمو تکون تکون م دماحمد صلوات فرستا یسالمت یلب برا ریز یشد یآدم نم

و قاچاق دختران سر نگون شد . تمام عوامل  ییو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر ،  پول شو"تمام شد. سیپل اتیعمل"

به  یکه داشت پ یخاص یو جذبه   یعباس تو لباس نظام دنیمنتقل شد . با د مارستانیشدند . احمد به ب ریدست گ

 زد .  یابهتش بردم چقدر اون روز حرف بارش کردم . لبخند

 سالم  خانوم حالتون خوبه ؟  ـ

 انداختم  ریبه ز سرمو
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 سالم ممنون خوبم   ـ

  دیهم از راه رس امیت

 رو   یمهم نی، ببخش درک نکردم موضوع به ا زادیعباس جان دست مر یخسته نباش ـ

 گذاشت  امیت یشونه  یرو یدست عباس

 بدم .  حیتو ض یلیتونستم خ یکارمون نم تیکنم شما ببخش که به خاطر حساس یخواهش م ـ

 به من کرد .  رو

 عمر براش گذاشت .  کیچند ساعت  نیا دیقدر همسرتونو بدون ـ

 که کنارم نشسته بود گفت: یافسر خانوم به

 ؟ ستین یشد ؟ مشکل لیپرونده تکم ـ

 پرونده رو به سمتش گرفت  خانوم

  ستین یزیچ یجزئ بیخدارو شکر جز چند آس دییبفرما ـ

 زد .  یلبخند عباس

 هم ممنونم  یکمک به سروان احد یخانومت و ببر خونه برا امیخدارو شکر ت ـ

 به عباس نگاه کنم آروم تشکر نکهیشدم . بدون ا ادهیدستشو سمتم گرفت ، دستمو تو دستش گذاشتم و پ امیت

 کردم . 

 .  دیاون روز تو شرکت ببخش یادب یممنونم،  منو بابت ب ـ

 و آرامش داشتم  تیحس امن یتو پشتم قرار گرفت ، چه حس خوب امیبراق پاش بود . دست ت ینهایبه پوت نگاهم

 .  دیبود خدارو شکر که سالم هست فهیوظ میکرد یکنم .هر کار یخواهش م ـ

 نگران نگاهم کرد .  یشد و با چشمها داهیباشتاب پ ستادیپامون ا یکاوه جلو نیکه ماش میچند قدم رفت امیت همراه
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 خدا ازشو نگذره یشد ینجوری؟ چرا ا یخوب کاین ـ

 

 گذاشتم ، آروم بازومو نوازش کرد . جواب کاوه رو داد.  امیت ی نهیسرم و به س دیفقط لرز لبهام

  یدگذشت ببخش به زحمت افتا ریخدارو شکر به خ ـ

 گفت : امیهمچنان به من ذل زده بود . آروم رو به ت کاوه

 حالش خوبه ؟ ـ

 به من کرد در عقب باز کرد .  ینگاه امیت

 نگران نباش  واشی واشی شهیبله خوبه بهترم م ـ

 که حرکت کرد . به کاوه گفت : نینشستم خودشم کنارم نشست . ماش امیسوار شد .به کمک ت کاوه

 امروز ببخش واقعا  یزحمت افتاد یلیکاه جان خ ـ

 کرد .  میما تنظ یرو رو نهیا کاو

 . رمیو بگ شرفیاون ب یشرمنده نتونستم اون موقع جلو یچه زحمت ـ

 داد  هیاش تک نهیمتوجه حالم شد . سرمو آروم به س امیسوخت انگار ت یتر شده بود و چشمهام م دیشد سردردم

 چشماتو ببند استراحت کن   ـ

داشت هنوز  یداشتن خوبه . چشمهامو بستم سوزش بد تیتنش برام آرام بخش بود و چقدر حس امن یاگرم چقدر

 باز کردم .  مهیرو کرد آروم چشمهامو ن ریداد . دست مو گرفت و ز یسرکه م یبو

 ؟ هیچ هایدگیبر نیا هیجوریدستت چرا ا کاین ـ

 زمزمه کردم  آروم

 شد .  ینجوریخواستم دستمو باز کنم ا هیشیسرکه رو شکستم با ش ی شهیدستمو بسته بودند ش ـ
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 وارد شد .  یباز از در شوخ  دیخند کاوه

  شهیاره معلومه عطر سرکه از فردا مد م ـ

 جوابشو دادم  آروم

 خودتو مسخره کن  ـ

 .کاوه ادامه داد .  دیهم خند امیت دیخند بلند

  شیکرده با بلبل زبان ونهیاونارو د کایدونم ن یداره ، من م یمبر ن یحالشم دست از بل زبان نیبا ا نیبب ـ

 دلم ضعف رفت  یآام و دزدگ یبوسه  نی. ومن از ا دیشد نا محسوس سرم و بوس شتریدور تنم ب  امیدست ت فشار

  گهید کاسیاشون کرده ن ونهیحتما د یگفت یآ ـ

 یسمفون ییبایاش بود وضربان قلبش به چه ز نهیس یباهم دوست شدند ؟!  سرم رو نقدریا یدوتا ک نیا دمینفهم 

 شد ... نیچشمهام سنگ" نیدل نش ییهمچون الال "نواخت ، یدر گوشم م ییبایز

 شدم  داریخورد ب یکه به شونه ام م یآروم یتکونها با

 ... یپاشو خانوم میدیرس زمیجان عز کاین ـ

 خواست ینم دلم

 

منو از  یمتیق یهمچون ش یشد و بازومو گرفت وبه چه آرام ادهیپ مایچشم گشودم . ت یباز کنم به سخت چشممو

درب و داغون برگردم .ته دلم  نقدریکردم ا یزدم فکر نم رونیبه خونه انداختم صبح ازش ب یکرد نگاه ادهیپ نیماش

لرزش از  نیباعث شد به خودم بلرزم وا سیخ یهاباران و لباس زشیکرده بودم ر دایخدا رو شکر کردم که نجات پ

 پنهان نموند  امیت دید

نگران نگاهم کرده  یزد و ل یشد . لخند ادهیکاوه پ میو دور زد نیداخل ماش میزودتر بر ایجان سردت شده ب کاین ـ

 گفت : امیروبه ت
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 شکسته باشه ، خدا لعنتشون کنه  شینیفکر کنم ب مارستانیب شیبر ینم امیت ـ

 انداخت  ریبه ز سرشو

 برات بکنم اون لحظه ... ینتونستم کار کایشرمنده ام ن ـ

 پر درد زدم بر اثر زخم صورتم  یلبخند

  یبود بازم ممنونم  که نگرانم بود یبد طیشرا دمیحرفهارو نزن خودم د نیا ـ

 دستشو تو پشتم گذاشت روبه کاوه کرد. امیت

اره ، به استراحت د ازیفعال ن مارستانیبرمش ب یعکس م یکنم بعد برا یو زخمهاشو بررس رهیدوش بگ کاین دیبا  ـ

 داخل  میبر ایزحماتت ممنون ب یکاوه جان بابت همه 

 کرد .  یبه آسمان بارون ینگاه کاوه

 وقت بهتره ،  هی یاستراحت کنه بمونه برا  دیهم با کایوقته ن رینه د ـ

شده بود .  اهیانداختم کمرم س یراست رفتم حمام به تن کبودم نگاه هی م،یاز کاوه وارد خونه شد یخدا حافظ بعداز

و تن رنجورمو آب گرم نوازش کرد . فقط به شستن موهام اکتفا کردم ، بر خالف  ستادهیدوش آب گرم ا ریز یکم

دم بود . وخ یلج باز ی جهینت نایشرم داشتم ، ا نهیبب وبدن کبودم  امیت نکهیاز ا دمیتو حمام لباسهامو پوش شهیهم

خودمو  شیآرا زیم ی نهیپوشوندم لباسمو از کمر باال زدم و تو آ یکیکوچ یو موهامو با حوله  ستادمیا نهیآ یجلو

و  کرده نهیپشت به آ دمیکش نییزود لباسمو پا دمیو د امیت یسرخ  شده و عصب یچهره  نهینگاه کردم ، که تو آ

 زیم یبود رو رو کیو چند عدد ک یریش یدستشو که حاو ینیمشت شد . جلو آمد و س شیآرا زیم یرو ستمد

 دستش قرار دادم   یگذاشت به طرفم آمد دست برد لباسم و باال ببره که دستمو رو

  ستین یزیچ ـ

 توجه به حرف من دستمو پس زد و با اخم به کمر کبودم نگاه کرد .  یب

 خدا لعنتشون کنه  ـ

  دیغر



 یابیعقد غ

 
230 

 

 عمومو خوب نگه دارم  یم امانتنه خدا منو لعنت کنه که نتونست ـ

 یعقب رفته ولبه  دمیازش ترس نیزم یها رو محکم پرت کرد رو شیو تمام لوازم آرا شیآرا زیم یرو دیکش دست

 رفت .   رونیکرد و از اتاق ب یتخت نشستم . دست به کمر به من نگاه

نباشه ؟مگه قصد ندارم ازش جدا بشم خواستم سر به تنش  ی؟مگه نم رهیم برهیچم شده چرا با نگاهش قلبم و ایخد

 ؟

 کیک رویش ینیشد نگاهمک سمت س زونیتخت ، لبهام او یفوت کرده حوله رو از سرم در آورده انداختم رو نفسمو

رد ک تیبه پشتم سرا شی، نمناک ختیشونه ها و پشتم ر یشدم .موهام رو ینیبه س رهیشد. بغض کرده خ دهیکش

درد  یاون عوض یبه خاطر ضربه  دنمداشتم .گر یخسته امو بستم ، سردرد بد ی...لرزه به تنم نشست .چشمها

 گردنمو ماساژ دادم . یگرفته بود.کم

 کنم ؟تو فکر بودم که در باز شد . یم یو عصب امیقرارم ، چرا همش ت یخدا چرا کالفه ام ؟ب یا

 یاجازه واردشدنش باهاش  بحث م یببود به خاطر  گهیوارد شد .اگر هر وقت د یدیسف یکیپالست ی سهیبا ک امیت

 یحرف زدن ندارم ..کنارم نشست کم یحاال ازبس  با گوش نکردن به حرفش ضربه خورده ام که رو یکردم . ول

 خودمو جمع تر کردم . چ.نه امو گرفت و به چشمهام زل زد 

 ؟؟ کاین ـ

 کننده شده بود برام ...لب گشود  وانهی، لمس دستش د ختیدلم فرو ر ته

 ؟ یلج باز نقدریچرا ا کاین ـ

که  یصورتم گذاشت ، درد یزخمها یآورد و آروم رو رونیب هیاز داخل کس یشدم .پماد رهیخ نینداده به زم یجواب

 باعث شد چشمهامو ببندم و سرمو عقب بکشم . دیجیبه صورتم پ

 آخ درد داره  ـ

 گفت: یجد یلیخ

  یو حرف گوش بد ینکن یلج باز یحقته تا تو باش ـ



 یابیعقد غ

 
231 

 

  دمیشد ، سرمو عقب کش زونیحرف دلم شکست ؟ لبهام آو نیبا ا چرا

  رونیخوام اصن برو ب یپماد نم ـ

که  با  دیخودشو جلو تر کش یبه من انداخت که کپ کردم . چه مرگم شده امشب ؟ کم یبا اخم نگاه یچشم ریز

 ترس عقب رفتم .آروم زمزمه کرد . 

 کمرت . یپماد بذارم رو یخوام کم یندارم فقط م تینترس کار ـ

ودم خ یآخ نگفتم : حق داشت لج باز گهی، لباسمو باال زد و آروم پمادزد . چشمهامو بسته بودم د ستادمیحرکت ا یب

 وجلوم گذاشت : ینیشد . س یگرفتار نیباعث ا

بهتره  خدا کنه نشکسته باشه میریعکس بگ تینیاز ب دیبا مارستانیب میر ی؛ فردا م یغذا بخور تا ضعف نکرد یکم ـ

  یکه برات آوردم بخور یقرص

 : دمیپرس نگران

 به نظرت شکسته ؟ ـ

 زد .  یمحو لبخند

 فکر نکنم ، بخور و استراحت کن  ـ

رفت سمت  امیتمام صورتم درد داشت .ت دمیبه دهان گذاشته و جو یرو به ارام کیاز ک یو تکه ا دمینوش ریش یکم

 اشاره کرد : زیم یجلو یسشوار و برداشت ، به صندل شیآرا زیم

  یموهاتو خشک کن دیبا نجایا نیش ایب ـ

 گذاشتم و بلند شدم .  ینیداخل س رویش وانیبود که ل یلحنش جد نقدریا

 کنم یممنون خودم خشک م ـ
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 یم آروم ال، نشستم شروع به خشک کردن موهام ، دستشو آرو دیکش یسمت صندل یگرفت وبه آروم شونهاموو

چطور تا حاال بهش توجه نکردم  "مهربان "شد .چقدر  یم یلیو یکرد ، ته دلم قل ی.انگار نوازشم م دیکش یموهام م

 ی، موهام که خشک شد باورم نم یکنو آرامش  تیکه کنارش احساس امن یرو داشته باش یکس هی؟!چه حس خوب

به من انداخت لبخند  یشدم ، نگاه رهیبهش خ نهیآ یگشاد شده از تو یبا چشمها "موهامو از پشت سر بافت  "شد 

 زد : یکج

 ؟ یکن ینگاه م نجوریچرا ا هیچ ـ

 !  یموهامو بباف یتعجبه بلد ی؛ فقط برام جا یچیه ـ

 موهام بست : نییبرداشت و پا یکش کوچک زیم یخم شد رو دیخند بلند

 ادمیبودم مثال ؟مامان  شگری؟من آرا میکرد یم یباز ادتهی "بافتم  یموهاتو م " میبچه که بود ادی ینم ادتینگو  ـ

 داد موهاتو ببافم 

 زدم : یغیبسته امو به شدت باز کرده ج یگشتم . چشمها یم یکودک یباز نیکرده در ذهنم دنبال ا یاخم

 !  یدیکش یبعدش موهامو م ادمهیآره  ـ

  دیخند یغش م غش

 یکن یم تمیاذ نقدریا ندهیدونستم در آ یاگه م دمیآمد ! البته خوب کردم موهاتو کش ادتیدختر ؛خوب  نیآفر ـ

 .  دمیکش یم شتریب

 گفت: ینگاهم کرد وبا لحن آرومتر رهیخ

   یاریاون روزهارو سرم در م یتالف یکنم االن دار فکر

 زد که محو لبخندش شدم ... یهمراه لبخند یچشمک

 زد ... یو شونه هامو گرفت لبخند تادسیگرفت بلند شدم روبروم ا بازو

 جوجه کوچولو ... یبزن غیگذشته ج ادیبه  یتون ی، بعدا م میکار دار یفردا کل یاستراحت کن دیخب با ـ

 کردم ... یاخم
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  ییجوجه ؟ توام گربه ا یگفت باز

 ری، پتو رو تا ز دمیکنه دراز کش تمیخواست هدا یبودم که دلم م ییکرد ، انگار عروسک کوک تیسمت تخت هدا منو

 . دیگردنم کش

 بخواب  ریخب بگ  ـ

 گفت ورفت سمت در صداش زدم . یریبستم .شب خ دییبه عالمت تا چشمهامو

 ام؟یت ـ

 در بود  رهیدستگ یسمتم، دستش رو دیپاشنه چرخ یرو

 جانم ؟  ـ

 که نجاتم داد حالتش چطوره ؟ یسیاون پل ـ

 زد . یکردو لبخند نییباال پا سرشو

 رفته  شینگران نباش حالش خوبه عباس خبر داد عملش خوب پ  ـ

 اون مرد بودم ... ونیزدم ، مد یآسودگ یاز رو ینفس

 

 ؟ ششیپ یبر یفردا من و م ـ

  یدار ازیبه استراحت ن یلیفعال استراحت کن خودت هم خ زمیآره عز ـ

 تکون دادم . سرمو

 اهم... ـ

 

 همه محبت به خواب رفتم ... نیاز ا ید کش داررفت...با لخن رونیو خاموش کرد و ب برق
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نشدند ؟ مگه عباس نگفت: باندشون از  ریدست اون آدمهاشده بودم ! مگه دستگ ریو مخوف باز اس کیتار یاتاق یتو 

زدم و عقب  یم غیشدند ج کیشد ؟ ترس وجودمو گرفته بود ... چند نفر مرد چندش آورم بهم نزد یمتالش شهیر

کردم ...گلوم  یوصدا م امیزدم و ت یم غیج فقطکرد.  یام م ونهیکنند د تمیبخوان اذ نکهیکر ارفتم ، ف یعقب م

تر  بلند افتمی یتار کرده بود به نا گه خودمو در اغوش کس دمویداشت ، اشک د یبیخراش برداشته بود و سوزش عج

 ... دیچیدر گوشم پ ییآشنا یزدم صدا غیج

 نترس ... نجامیآروم باش من ا زمیعز کاین ـ

 زدم محکم تکانم دادو صداشو باال برد  یزدم و به لباسش چنگ م یم غیج فقط

 !! امیمنم ت نیبب نجابیمن ا زمیعز  یدیچشماتو باز کن خواب د کاین ـ

 کردم از هیاش گذاشتم و بلند گر نهیبود که پناهگاهم شده بود. سرمو به س امیچشم گشودم آغوش ت یسخت به

. نفسهاش  دیکش یموهام م یرو یبودم خدارو شکر کردم واقعا مرز سکته بودم . دستشو به آرام دهیخواب د نکهیا

 انداختم  مرشکرد . دستم دور ک یقلبش منو آرام م یخورد صدا یمنظم به صورتم م

  ی، خوبه هست دمیترس یلیخ امیت ـ

 زد  یحرف م یآروم یباصدا

 گذارم ... یخواب بود من تنهات نم هیآروم باش گلم فقط  ـ

 فاصله گرفت که محکم تر بغلش کردکم  ازم

 ترسم ... یکجا؟ نه نرو م ـ

 ،  ارمیآب برات ب یخوام کم یرم فقط م ینم یینترس گلم جا ـ

 یوانیزانو گذاشتم ، اشک آروم از کنار گونه هام غلط خورد ل یجدا شدم زانوهامو بغل کرده سرمو رو یبه آرام ازش

 بهم داد.  یآب

 کنه  یآرومت م یبخور کم ـ

 زد ... یخند پوز
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 .. دهیخواب چقدر ترس هی یبود دختر شجاع ما ؟!برا نینگاش کن ا ـ

 دادم دستش  دمیضرب سر کش هیآب و  وانیل

  یکن ی...چرا مسخره م یدیترس یم یمن بود یتوام جا ـ

 دستم گذاشت . ینشست دستش و رو کنارم

  ... راحت باش ستین یترس و نگران یکردند جا ریگلم اونارو دستگ نیکنم ، آروم باش ،بب یمسخره نم زمینه عز ـ

 به چشمهام با انگشت شصت اشکهامو پاک کرد .  رهیزانوم بلند کرد خ یاز رو سرمو

  یکن یکالفه ام م یاشکهارو دار نیا یختیر ادینکن امروز ز هیبسه گر ـ

 تکون داده بابغض جواب دادم  سرمو

 کنم آروم باشم  یم یباشه سع ـ

 شد و رفت سمت در  بلند

 فکر نکن ... یچیآروم بخواب وبه ه ریحاال بگ ـ

 رفت  رونیو خاموش کرد .ب برق

 در اتاق خودمم بازه راحت بخواب  ذارمیدرو باز م  ـ

ل پنجره داخ ایاز در  یکس دمیترس یبه تنم افتاده بود همش م ایانگار لرز دن دمیچیپتو رو به خودم پ دمیکش دراز

 یآب کوب وارینور د ریبود از ز داری.هنوز ب امیطرف اتاق ت دمیدو نییپا دمیاراده پتو رو کنار زده از تخت پر یبشه ...ب

بود ..چنان باسرعت خودمو پرت کردم تو  دهیبه پشت دارز کش وسرش بود  ریدستش ز هی،  دمشید یرنگ راحت م

 .دیا تعجب پرسنشست سر جاش ب یاتاقش که تند

 شده حالت خوبه ؟ یچ کاین ـ

 لرزان دستهامو در هم قفل کردم  یباصدا

 ...  ترسمی...م ی...میم ـ
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 انداختم  ریبه ز سرمو

 تو بخوابم ؟ شیپ شهیم ـ

زد پتو با دستش بلند کرده و آغوشش و برام باز کرد .  یباال انداخت .لبخند یتعجب چشمهاش گشاد شده وابرو از

 چیه یب یکمرم انداخت ول یبازوش گذاشتم ، دستشو رو یپتوش . سرمو رو ریبرداشتم ز زیخ یفکر چیه یب

م فکر نکنم .تو دل یا گهید زیکه به چ داشتمترس  نقدریبود که کمرم کبود شده ...اون لحظه ا ادشی، انگار  یفشار

 یو بدل بشه به خواب رفتم وبا چه آسودگرد  نمونیب یحرف نکهی... بدون ا "کنم شوهرمه مثال یگناه که نم "گفتم 

 بود . ایدن یجا نیتر ایر یب نی، بهتر نیمرد امنتر نیخسته امو بستم ..آغوش ا یچشمها

چکار  نجایهنگ بودم که ا یلحضات ی! شوکه سر جام نشستم برا دمید امیکه باز کردم خودمو در اتاق ت چشمهامو

وتختش پناه بردم ، محکم زدم به  امیاز ترس به آغوش ت شبیافتاد د ادمیانداختم،تازه  یکنم ؟ به اطراف نگاه یم

؟  یبود که کرد یچه کار نیا کا،یکنند ن رخنگولتخاک برس یعنی "در گرفت. شتریکرد ب یسرم چون از قبل درد م

 شد .  دهیبفرما تمام غرورت له

به اطراف کردم  یآمده نگاه نییاز تخت پا صورتم تکون خورد . یتو یکردم موها یلبمو باال داده پف محکم ی گوشه

 داشت ... یچه اتاق مرتب

 یسفتش وسر یعطر تنش وبازو ادیمنتش ،  یآغوش گرم وب ادی " دیلرز یوخجالت م جانیهمه ه نیقلب ازا یواااا

 نییشلوارم که باال رفته بود پا یکننده بود ...پاچه  وانهید بیاون گذاشته وبه آرامش به خواب رفته بودم عج یکه رو

به اتاق خودم  یزدم واز اتاق خارج شدم .سرک یخندواز بافتش غرق لذت شده لب دمیبه موهام کش یدست دمیکش

 هیااز س یآثار یومرتب سر جاش بود .حت زیتم زیروبرو شدم ، همه چ زیبا اتاق تم یکردم ول یم زشیتم دیبا دمیکش

 یبودکه متوجه نشدم ! اصالک نیپخش شده بود نبود ، چقدر خوابم سنگ نیزم یشده روها و روژ گونه هام که پودر 

 همه محبتش ... نیا ی؟! ته دلم غنج رفت برا شده داریب

 

کنه و به  یم یقرار یچرا قلبم ب یرفتم .وا نیینرده ها تکون داده واز پله ها پا یآروم دستم رو شهیخالفه هم بر

 نیبش "به خودم رفتم  یتکون داده تشر نیسرمو تند تند به طرف"عاشقش شدم ؟ یعنی "کوبه ؟  یم نهیس

 ... یپناه بر هشواز ترس ب یبود دهیترس یکم شبیفقط د "سرجات عاشق شدن چند بخشه ؟
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 بود ...ن امیاز ت یانداختم اثر ییرایبه پذ یصبحانه آماده بود نگاه زی...م دمیاز جدل با خودم به آشپز خونه رس خسته

آماده بود چون ولرم شده بود از اول روشنش کردم .صبحانه رو با  ییوقته چا یلیساز معلوم بود خ یرفتم سمت چا

قلبم  دیباز شدن در که به گوشم رس یظرفها شدم صدا ستنومرتب ومشغول ش زیخوردم ، م ختهیدر هم ر یافکار

ه ظرف شست نیشدم ...آخر یم عیضا یرفتم حساب یم شیپ نجوری..ا دمیکش یقیچشمهامو بستم و نفس عم دیلرز

 بود برگشتم سمتش  دهیرو سر جاش قرار دادم .به آشپز خونه رس

  ریسالم صبح بخ ـ

 زدم  یخود آگاه لبخند گشاد نا

 ،یرفته ورزش صبح گاه دمینقش بسته بود فهم شیشونیپ یکه رو یبود از عرق دهیپوش ییسورمه ا یورزش لباس

  "خودتو جمع کن  کایخاک برسرت ن "به باد داد ...  نمویدل و د شیشونیتو پ ختهیر یموها

 به من انداخت و رفت سمت پله ها  ینگاه سر سر ستادیاپن ا کنار

  مارستانیب میآماده شو بر گرمیتا دوش م ی، اگه صبحانه خورد ریسالم صبح بخ ـ

  دمیسرد بود با تعجب پرس رفتاش

 چرا ؟  مارستانیب ـ

 پله گذاشت  نیاول ینرده ها بود پاش و رو یرو دستش

  تینیاز ب میریعکس بگ دیبا  ـ

قلبمو به چنگ گرفت ، در تعجب بودم ! چرا رفتارش سرد  یشد .حس کردم کس دیناپد دمیپله ها باال رفت واز د از

شده  یچ یعنی که آغوشش و باز کردو من پناه بردم به آغوشش ؟ امهیهمون ت نیا یعنی؟  دیبود چرا حالمو نپرس

 سرد بود ؟! نقدری؟ چرا  رفتارش ا ااایخدا

دلت  یپا کایخاک برسرت ن "نداشتم که بباره به حال زارم ... یاشک یشد ول نییباال و پا اریاخت یگلوم ب بکیس

  " دهیسر

 ستادمیا نهیآ یجلو دمیپوش ییو شال بافت قه وا ییوشلوار کتان قهوا یبه اتاقم رفته پالتو کرم ختهیافکار به هم ر با

ر به خودم عط ی..کم دیتو زندان بپوس شاهللیبا صورتم چه کردند ا نیو گونه هام کبود بود . خدا ازشون نگذره بب ینیب
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ا نشست ب میشونیبه پ یاز سر دلتنگ یاخم دهیاز ته دل کش یبود .آه تهبس امیزده از اتاق خارج شدم ...در اتاق ت

صله حو یاز شدت درد ...ب دیکش یم ریرفتم ت یم نییکه روبه پا یرفتم کمرم با هر قدم نییآرام از پله ها پا یقدمها

 ییاباب"ره شدم .یسرم گذاشتم گردنم  هم داغون بود...به عکس بابا که روبروم بود خ رینشسته دستمو ز یمبل یرو

 نکهیو درد دلم و ا امیربع بابا از ت کی... دیحالمو نپرس یبامن سر شده ؟ خت امیچرا ت یعنی "خرابه  یلیحال دلم خ

 ینفت یآب نیاسپرتش بود شلوار ج ییکت سرمه ا یدر حال بستن دکمه  امیحرف زدم .ت شمیتابش م یدارم ب

 من قرار گرفت ... یجلو یحرکت چیه یبودم ب شدهمحوش  ییجورا هیجذبش عقل از سر دلم برد . 

 ؟ میبر ییآماده ا ـ

 

 مو از سر درد کمرم همان آرا غیشدم همان و ج بلند

 گشاد شد .بازومو گرفت ، وادار به نشستنم کرد  چشمهاش

 کجات درد داره ؟   شدهیچ ـ

 نه از سر درد بله از توجه اش ... دیاز گونهام چک یاشک

 کمرم ... ـ

 خم شد سمتم . یکم

 ؟  ینخور زیکه برات گذاشتم رو م ییمگه قرصها ـ

 کمرم گذاشتم  یرو دستمو

 کردم الزم باشه  ینه فکر نم ـ

 تو دستش بود گرفت سمتم  یزود برگشت قرص یلیتکون داد و رفت سمت آشپز خونه خ سرشو

  یخور یفکر کردم م نویبخور ا ـ

 گرفتن خوردم  یوانیو بعد ل قرص
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  شهیم ریپاشو د یش یخوبه االن آروم م ـ

ه رد و بدل نشد سر راه دست نمویب یحرف مارستانیود تا بشده ب یگذاشتم ودنبالش راه افتادم باز جد زیم یرو وانیل

خورد دل  یم نیماش شهیامان به ش یو همکارش ...قطرات بارون که ب یسروان احد ادتیع یبرا دیخر وهیگل و آبم

 قابل هضم نبود! امعرض چند ساعت بر رییهمه تغ نیکرد . ا یتر م یمنو بارون

 یه احترامبه چ مارستانیعکس گرفتن که خوشبختانه نشکسته بود .پرسنل ب مینیاز ب میدیکه رس مارستانیب به

 امیت یکارمون تمام شد با هماهنگ نکهیکنارم بود بعداز ا تیهمچنان با جد امیگرفتند .تمام مدت ت یم لیتحو امویت

کرد  یادو احوال پرسدست د امیبه سمتمون آمد با ت لندمحکم و ب یعباس با قدمها میبا عباس به اتاق مورد نظر رفت

 .روبه من کرد 

 ان شااهلل ؟ دیبهتر دیسالم خوش آمد ـ

 انداختم  نییپا سرمو

 سالم ممنون بهترم به لطف شما  ـ

 سمت اتاق دراز کرد .  دستشو

 داخل  دییکنم ، بفرما یخواهش م ـ

 نیشدند ...ا زیخ مین یهر دو کم میبودند روبرو شد دهیتخت دراز کش یبا دومرد مجروح که رو میاتاق که شد وارد

 یجلو زیم یکه دستم بود رو یکرده بودند دسته گل یحفظ آبرو وجون من جان فشان یمن بودند وبرا یدومرد ناج

با  ینجات من تشکر کرد . سروان احد یو برا دیسبا هردو دست دادو حالشونو پر امیتخت گذاشتم سالم دادم ...ت

  یلبخند

 ون خوبه خدارو شکر که حالت ـ

  دمیگز لبمو

 م بهتون ...گفت رایبدو ب یشناختم کل یاولش شما رو نم دی. ببخش دیمراقبم بود نکهیوا تونیممنونم بابات فداکار  ـ

مقدار خوشحال  یب ی، بلکه از جسارتتون دربرابر اون آدمها چیمن به دل نگرفتم ه دیکنم حق داشت یخواهش م ـ

 شدم ...
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 کردم  گهید سیپل روبه

  دیکرد یدفاع از من جان فشان یاز شما هم ممنونم که برا ـ

 زد  یلبخند مردانه

 ینم ینجوریدادم شمارو ببرند االن ا ینکردم ، اگه اجازه نم یبوده من که کار فهیوظ دییکنم نفرما یخواهش م ـ

 شما هستم ... ی.من شرمنده  دیشد

 وگفت: ستادیکنارم ا امیت

 بتونم جبران کنم  شاهللی. ا دینم که جون خانوم منو نجات دادحرفو ازتون ممنو نیا دینگ ـ

 گفت: امیروبه به ت یمنو خانومم خطاب کرد قند تو دلم آب شده غرق لذت شدم ...سروان احد امیت نکهیازا

ه . متاسفان دیهمه کتک وبه جون خر نیاز نجابتش دفاع کرد .ا یزن ریچراکه همچون ش دیبه خانومتون افتخار کن ـ

رده کالفه اشون ک یوجدانها بود حت یاون ب یبرا یخوب یحرف شونیا ینشون بدم .ول یتونستم واکنش یون لحظه نما

 زد . یکه بهشون م ییبود با حرفها

 به من کرد . یبالبخند نگاه امیت

 اشون کرده ، از شما هم ممنونم  ونهیدونم با زبونش د یم قایکنم .دق یبله افتخار م ـ

 نیلحضات ... منو ا نیبود توا یدیبرام همچون نور ام امیت یخنده ،خنده  ریزدن ز امیحرف ت نیاتاق از ا نیحاظر

 محاله  یهمه خوشبخت

  ستادمیاتاق ا رونیکرد . ب مانیعباس هم همراه میو تشکر ازاتاق خارج شد یخداحافظ بعداز

 ؟ میشام در خدمتتون باش یشب برا کی دیاقا عباس بازم ازتون ممنونم ، اگه افتخاربد  ـ

 پاسخ داد. ریسر به ز بازم

  میشیچشم وقت شد. حتما مزاحم م ادهیکار ما ز دیدون یکنم خودتون م یخواهش م ـ

 .دیبه بازوش کش یدست امیت
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  میشیخوشحال م می، منتظر یمراحم  ـ

 گذاشت . امیت یشونه  یشده دستشو رو امیچشم تو چشم ت عباس

 سر وقتش... قیبه چشم رف یا ـ

قدم  مایکنار ت نکهی.ازا میرفت مارستانیب اطیبه ح امیبا مرام بود .هنوز شرمسار رفتار روز اولم بودم ، همراه ت یلیخ

متم س نویماش چیوسو ستادیروبرم ا میدیکه رس نیدارم .به ماش یخوب یداشتم ته ته ته دلم قرص بود که حام یبرم

 گرفت :

ران شرکت نگ رمیکنم ، بعدشم م یدگیرس ضهامیبه مر دیمونم با یم مارستانیشما برو خونه استراحت کن ، من ب ـ

 نباش  یزیچ

و با  چیزد ...دستم و جلو بردم سو یصدام م کاین یطیدر هر شرا شهیمنو شما خطاب کرد دلم شکست ، هم نکهیا از

 فاصله انداخت تو دستم 

 خداحافظ  ـ

زدم بغض به گلوم  دیبه اشک نشسته دور شدنشو د یی! با چشمهان؟یسکته بودم فقط خدا حافظ همدر حال  گهید

 یهم دم م هیآوردم . دلم  رونیب فمیک بیاز ج لمویشدم . موبا نیشد .سوار ماش یآوردو باعث درد م یفشار م

 مامان و گرفتم بعد چند بوق برداشت  یخواستم .شماره 

 دخترم ؟ ییجان تو کایـ الو ن 

 و بغضمو قورت دادم  دمیکش یقیعم نفس

 چه خبرا ؟  یسالم مامان خوب ـ

 خوبه ؟ امیت دیخوبم شما چطور یسالمت ـ

  یگرد یبرم یممنون ، مامان ک میخوب ـ

زنگ زدم گفت  امیبه ت یزنگ زدم دردسترس نبود یلیخ رویدلم برات تنگ شده د یلیدخترم خ امیم یبه زود ـ

 شلوغهو سرت  یدانشگاه
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 ن؟یگرد یبرم یآره مامان گرفتار بودم .ک ـ

 دلم برات تنگ شده  یلیخ امیم یبه زود ـ

 گفتم: ییگرفته ا یصدا با

 تنهام  یلیمن خ ایمامان زودتر ب ـ

 : دیچینگرانش تو گوشم پ یصدا

 شده دخترم چرا صدات گرفته ؟ یچ ـ

 خواستم ناراحتش کنم  ینم

 قطع کنم ؟ یندار یسرما خوردم به خاله سالم برسون ، کار یمامان کم ستین یزیچ ـ

 پرسه  یزنه وحالم و م یآقاس هر روز زنگ م یلیمراقبته ، خ امیباشه گلم مراقب خودت باش هرچند مطمئنم ت ـ

 ه نک یام م ونهیداد وحاال عالقه بهش داره د یکه نفرت ازش عذابم م لی، اوا امهیاز ت کشمیم یدلم گفتم : هر چ یتو

 خدا حافظ مامان زود برگرد . ـ

گونه امو آروم  یکنار دستم گذاشته قطره اشک رو یصندل یرو رو یجوابش نشدم تماس و قطع کردم . گوش منتظر

 ... رهیگونه ام درد نگ یهایکه کبود یپاک کردم جور

د. دا یآزارم م یلیخ امی.رفتار ت ختمیبه تلفن دوستانم جواب ندادم تا خونه اشک ر یونداشتم حت یکار چیحال ه 

 کرد ؟  یم یمگه چکار کرده بودم که ازم دور

اد من مثل قبل ش یآمدند ...ول یم دنمیصورتم خوب بشه دوستان به د یهاینزدم بلکه کبود رونیهفته از خونه ب کی

 یمباهم غذا ن گهید یتبود وفقط شبها خونه بود .ح رونیوقتها ب شتریخواست ب یو م امینبودم دلم محبت و توجه ت

کردم .خودم کردم  یباهاش بهتر رفتار م یشد ...کاش کم یما رد وبدل نم نیب ی.بجز سالم و خدا حافظ کالم میخورد

 "حقته  کایبکش ن"که لعنت بر خودم باد با رفتارم از خودم دورش کرده بودم ...
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 وارید یچشم به ساعت رو ی،از ال جمیکرد پتو رو به خودم بپ یئاردارم م شتریسرد زمستان ب یروز جمعه و هوا 

اونور کرده ودوباره به خواب رفتم ...با  نورویا یحال دوباره چشمهامو بستم کم ینگاه کردم .ساعت هشت صبح بود ب

 یتونه باشه ؟ کم یم یک یعنیصبح بود .  ازدهیزنگ خونه چشمهامو باز کرده و سر جام نشستم ، ساعت  یصدا

ز و شال قرم یمشک نیوشلوار ج یمشک یباقد متوسط پالتو کت یو نگاه کردم .دختر رونیو از پنجره ب میقدکش

 یو آب دیرز سف یاز گلها یشکالت و دسته گل ی، بسته  دمیاشو خوب ند یهمرنگ شالش داشت چهره  یشیوآرا

 .  آمددستش بود وطرف ساختمان 

 ادیکرد بلکه به خود ب ی. دست من بود به قلب عاشقم فشار وارد مستادیقلبم ا یلحظات یچشمهام گشاد شد و برا 

ختر د نیبا ا شمیبا وجود من که زن عقد یعنیکنه !  یبا تلفنش صحبت و بگو بخند م امیو متوجه شدم ت شبی.د

 یآوردم با قدمها نییشلوار باال رفته امو پا ی پاچهبه خودم دادم بلند شدم طبق معمول  یرابطه داره ؟ ! کش و قوس

رسه آروم کنار نرده ها  یم امیبلنده که به گوش ت نقدریقلبم ا یصدا به سمت پله ها رفتم حس کردم صدا یب

 نشستم و گوش دادم . 

  دیخانوم خوش آمد هی: بهبه هدامیت

 "اس  هیپس اسمش هد "

 چقدر هوا سرده ، قابل شما رو نداره  ی:سالم ممنونم ..واااهیهد

من  یوان یقلب ب ی کرهیفقط صداشون بود که بر پ نمیتونستم چهره هاشونو بب یداشت، نم یو قشنگ فیظر یصدا

 ... یکم داشت نویهم کای... خاک برسرت ن دیکش یخنجر م

  نمتیب ی، خوشحال شدم بعد از مدتها م نیبفرما بش زمیعز ی: اوووو ممنون خودت گل امیت

  نمیتورو بب دیگفتم اول با رانیا دمیتا رس زمیکنم عز ی: خواهش م هیهد

 گند ... یبه هم م یجونم زمیکوفت و مرض چه عز یا

راحت نداشتم ؛ همش درد سرو  الیخ ایروز استراحت  هی رانیکه برگشتم ا ی، باور کن از وقت یکرد ی: کار خوب امیت

  یگرفتار

  زیهمه چ شهیحل م  زمی: باشه عز هیهد
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م به اتاق " گهیمال منه نه مال کس د امیت "وقت هوابرش نداره ،  هیانوم نشون بدم خودمو به خ دیبلندم شدم با آروم

 ریو لباس حر دیسف نیبستم شلوار ج یکردم وموهامو دم اسب یفیظر شیآرا امیبار به خاطر ت نیاول یرفتم برا

برام آورده بود تا حاال استفاده نکرده بودم از سر لج  گهید لیوسا یهمراه کل امیکه ت ییحلقه ا نیرنگ آست یکالباس

زدم ، خوب شد  دید نهیخودمو تو آ دمیبه خودم زدم سندل تخت ساده امو پوش ییفرانسو یعطر خوش بو یباز

 نییآروم از پله ها پا یبا قدمها دهیکش یقیبود ؛ نفس عم کیام خوب، ساده و ش افهیرفته ، ق نیصورتم از ب یکبود

 تفاوت نشون بدم .  یبود خودمو ب نیبر ا میو صداکردم . سع امیبار ت نیاول یبرا دمیبه وسط پله ها که رس ، تمرف

 ؟ میبود زنگ زد ؟ مهمون دار یک امیت ـ

وسط سالن روبه پله ها بود .وااا چرا خشکش زده ؟ انگار زود به خودش مسلط شد به  امیت دمیپله ها که رس نییپا به

 سمتم آمد 

  میمهمون دار ایب یشد داریب کایاِ  ن ـ

روشن و با لباس  ییقهوه ا یبا موها یچشم به دختر یشدم از گوشه  کینزد امیبسته زدم وبه ت یبا دهان ی لبخند

 یبزرگ و مردانه اش قرار دادم گرم یدستها نیدستشو سمتم دراز کرد. دستمو ب امینگاه کردم . ت یبافت صورت

 گرفتم  رارق هیدهد یکرد. همراش روبرو قیرگهام تزربه  یبیدستش آرامش عج

 گفته بودم  یلیازش برات خ کاسین شونیجان ا هیهد ـ

 و به سمتم امد دستش و سمتم دراز کرد دست دادم دیخند هیهد

 

 و به سمتم امد دستش و سمتم دراز کرد دست دادم  دیخند هیهد

  یکر فیکه تعر یاز اون شتریفرشته اس ب هیدختر  نیا امیواوووو ت ـ

 دادم  سالم

  دیسالم خوش آمد ـ

 دراز  کرد  هیدستشو سمت هد امیت



 یابیعقد غ

 
245 

 

البته  تخصصش پوست و مو  دمیدانشگاه درس خوند کیجون از دوستان خوب من هستند با هم در  هیهد شونیا ـ

  هیبایز

 لبم نشست  یرو یکج لبخند

 .  ندیبنش دیی، بفرما دیبله خوش آمد ـ

پا  یخالصه شده بود .پا رو یدر رژ قرمز ششیداشت آرا یفیظر ینیبا لب و ب ییقهوا یهانشستم ، چشم روبرش

 ینشسته حرصم گرفته بود .هر چند که با فرهنگ خارج امیت یراحت بود و بدون شال جلو نقدریا نکهیانداخت ، از ا

بلند شدو رفت سمت آشپز  امیباشه ، ت ینجوریا امیت یخواست جلو یبزرگ شده اما درکش برام سخت بود دلم نم

 باال انداخت  ییابرو هیخونه هد

 ؟ییلج باز شما یکایپس اون ن  ـ

کرده از من  تیشکا یاز من براش حرف زده حتما کل امیناراحت شدم که ت نیاز ا شتریشدم ، ب یعصب فشیتعر از

 کردم : ی...اخم

 گفته من لج بازم ؟  امیت ـ

اواخرکه  نیکارش بخصوص ا شرفتیلطمه زد به پ یکل شیپسرو ، ازدواج اجبار یکرد ونهیدختر د ی: واا دیخند

 مجبور شد با عجله برگرده 

 بشتر در هم گره خورد . اخمهام

 بودم  یمن مجبورش نکردم با من ازدواج کنه ، منم ناراض دیببخش ـ

 کرده و سرشو کج کرد :  زیر چشمهاشو

جراح  هیپسر  نیا فهیبرسه ح شرفتشیهم بتونه به کارو پ امی. که ت دیزود تر جدا بش دیندار یپس االن که مانع ـ

 ماهره 

  دمییمبلو فشردم دندونهام وبه هم سا ی دسته

 نشدم  امیت شرفتیموضوع به خودمون مربوطه ، در ضمن من مانع پ نیا ـ
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 قهوه برداشت :  یبا آمدنش ساکت شد . فنجان هیقهوه برگشت هد ینیبا س امیت 

 جون  امیتممنون  ـ

ه من ب نکهیبدون ا امیکنم ؟ ت هیجون دوست داشتم خفه اش کنم . چرا دوست دارم گر امیگفت ت یم یکوفت وقت یا

 کرد: هیبرداشت و روبه هد یوسط قرار داد . فنجان زیم یرو رو ینیتعارف کنه س

  یبمون رانیا یخب چه خبرا قراره تا ک ـ

 بلند بود به پشت انداخت  یلختشو وکه کم یموها هیهد

 کنم  یگرد رانیا یخوام کم یفعال که هستم راستش م  ـ

  دیهم خند امیت

 دادم . یانجام نم یخودم هم به خوب یگرفتار بودم کارها نقدریمدت ا نی.من که ا دیکن یم یکار خوب  هیعال ـ

کرد . بلند شدم بدون حرف راه پله هارو  یموجودو تحمل م یفضا یبغض کرده وبه سخت هیکردم وجودم اضاف حس

  دمیو شن امیت یگرفتم صدا شیپ

 ؟ یخور یم یخوام نهار سفارش بدم بگو چ یم ایکجا ب کاین ـ

 لرزانمو باز کردم .  یبر گردم لبها نکهیا بدون

 من با دوستانم قرار دارم .  دیخودتون سفارش بد یممنون برا ـ

 یا یردک دایپ بیکه رغ ری...آروم بگ ریآروم بگ " دمیکوب نهیده و لرزانمو به سمشت کر یدستها دمیاتاقم که رس به

 ره ام  چایدل ب

سر شونه  انداختم به سرعت  فمویچنگ زدم ک شیآرا زیم یاز رو چویسرم انداختم سو یوشالمو رو دهیپوش پالتومو

 شدم .  کیبکنم به در نزد هیو هد امیبه ت ینگاه نکهیرفتم .بدون ا نییاز اتاق  خارج و از پله ها پا

 گرفت: نییو بازومو گرفت . اروم سرشو پا دیبه من رس عیسر امیت

 زشته  یر یم یکجا چرا بدون خداحافظ کاین  ـ



 یابیعقد غ

 
247 

 

 شدم  رهیچشمهاش خ به

 .  دیمزاحم نباشم راحت باش رمیم ـ

  دیآروم غر فشیرد یدندونها یال از

 فقط دوستمه  هی؟ هد یگ یم یچ ـ

 زدم . یپوزحند

  یلتو پارش کرد یکنم مثل کاوه که فقط دوست منه و تو زد یهه آره درک م  ـ

  دمیکش رونیازدستش ب بازومو

  ستیمنم ن یخدا حافظ قیمن ، ال یبرا ستین یدر ضمن اون دختر عدد ـ

رفتم ، دنبالم آمد .بدون توجه بهش به  اطیاز سالن خارج شده و به ح یاریشورشو در م یدار کاین یگ یم یچ ـ

 کرد .  یاز در خارج شدم دست به کمر منو نگاه م شینگاه عصب ریرفتم و از ز نگیپارک

سرد و سوز سرما برام  یکردم وهوا یکه ارومم م ییراست قصد مزار بابا مو کردم .تنها جا کیزدم  رونیخونه  ب از

هم  یو با بابا درد دل کردم .با النا تماس گرفتم و رفتم خونه اشون .عل تهخیاشک ر یکل نکهیبرام مهم نبود بعد از ا

 امیخواست بگم چه مرگمه و ت ینداشت دلم نم یا دهیفا وردندآ یدر م یو مسخره باز یاونجا بود . هر چقدر شوخ

 نکهیالنا بودم آخر شب برگشتم خونه ، تمام مدت فکر ا یداره که  من ازش متنفرم ...نهارو شام و خونه  یمهمون

کردم  یتک خنده  دمیمبل د یو خواب رو امیکرد . وادر خونه که شدم ت یام م وانهیچقدر راخته د امیبا ت هیهد

آمدم نفس راحت  یاز وقت گهی، من براش دردسر بودم که م دهیوآروم از پله ها بال رفتم ؛ مهمونش رفته خسته خواب

 لج باز !  گهیبه من م هیکنه ، اون ک یخانوم درد دل م ی، لباسهامو عوض کردم بازهم باخودم حرف زدم ...برا دمیشنک

 زده و سر جام نشستم .  غیسرمه ج یرو یکس نکهیفکرو اشک به خواب رفتم ...با حس ا یکل با

 زود بغلم کرد .  امیت

 آروم باش منم ،آروم ...  ـ
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خواستم ترسمو بهانه کرده زار زدم به حال دل  یآغوش وم نیکردم ، من با تمام وجودم ا دور کمرش حلقه دستهامو

 کرده بود .  ییمنو عقده ا شیمحل یمدت ب نیعاشقم ... ا

 چقدر منتظرت بودم ؟  یدون ی؟ م دمیمن نفهم یآمد یک ـ

 اش بود . نهیتو س سرم

 

 نکردم ... دارتیمنم ب یوقته تو خواب بود یلیخ ـ

 جدا شده بلند شد . ازم

 

 راحت بخواب  ینکن ، باشه حاال که برگشت هیگر  ـ

 پشتش به من بود:  ستاد،یسمت درو ا رفت

 دوست بوده هست ...  هیفقط  هیوقت فکر اشتباه در مورد من نکن ، هد چیه کاین ـ

 یزیا هم بودند اگه چچقدر خوش و خرم ب دمیبود که من زد من که د یچه حرف نیاز اتاق خارج شد ودرو بست .ا 

 برسه  شیبه زندگ امیتا ت دیزد وبه من بگه جذاش ینم نهیسنگشو به س نقدریا هینبود هد نشونیب

 د،ی...خواب از سرم پر دگانمیزانوهامو بغل کردم وسرمو روش گذاشتم بازم بغضم گره اشو باز کرد ،پس بذار بباره د 

 یرو یلبخند یبرف زمستان زشیر نیاول دنیرنگ و کنار زدم . با د دیسف ریحر یبلند شدم رفتم سمت پنجره پرده 

ت و نشست یکف دستم م یگریپس از د یکینرم برف  یبردم دونه ها رونیلبم نشست پنجره روباز کرده دستمو ب

کم  بود امیکه از عشق ت مویداشتند تب درون یبرف سع یپوستم نشست ،انگاردونه ها یرو یشدند حس خوب یآب م

 برف  یبود تالش دونه ها دهیفا یشد پس ب یم شتریب امیگذشت عطش من نسبت به ت یهرچه م ی، ول کنند

خوب و درست انجام شده بود. بعداز  امیت تیریبه شرکت سر زدم کارها طبق معمول با مد ینیدوهفته خونه نش بعداز

بادمجان  مهیخوش ق یکه وارد شدم بو به الک خودش رفت ، خسته از دانشگاه برگشتم ، از در امیاون شب دوباره ت

بادمجان درست کرده ؟! جلوتر که رفتم با  مهیو ق اسبعد مدتها شام خونه  امیت یعنیمستم کرد چشمهامو بستم ، 

 بغلش  دمیخندان مامان روبرو شدم از ذوقم پر یچهره 
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 مامان ، مامان خوبم  یوااا ـ

  ختیانگار مامانم دلتنگ من بود که آروم اشک ر دمشیبوس هیگر با

 نکن دخترکم هی؟ گر یخوب زمیسالم عز ـ

 : میهم بود یدستمو گرفت روبرو میمحبتها تنگ شده بود .از هم جداشد نجوریحرفها و ا نجوریا یدلم برا چقدر

 ؟ امیبا ت یکن یچه خبرا چکار م کا؟ین یخوب ـ

 زد . یهمراه لبخند یچشمک

 هنوزم نظرت عوض نشده نسبت بهش ؟ نمیبب ـ

شده ؟ با آمدن طاهر خانوم دست  امیدن امینگاه مامان در برم ؟ چطور بگم کار از کار گذشته وت ریچطور از ز یوا یا

 مامان و رها کردم رفتم سمتش 

  یاز ما گشنه ها کرد یادیسالم طاهر جون چه عجب  ـ

 مادر  یمن خوب یشونیسالم ماه پ ـ

 . میبادمجونم که دار مهیشدم ، بهبه  ق یعال دمیاالن که شما رو د یعنی،  میخوبم  عال ـ

 . دمیمامان پشت گوشم شن یو در قابلمه رو باز کردم . صدا دمیسمت آشپزخونه و بو کش رفتم

 ؟ نیهر دوتو الغر شد نقدری؟ دختر چرا ا نیمدت غذا خوب نخورد نینکنه ا ـ

 سمتش  دمیکرده چرخ یاخم

 ؟  دیدیو د امیمگه ت  ـ

 آره باالس  ـ

 منوتا اوج آسمان برد . امیشاد ت یصدا

 . مینخورده بود یدرست و حساب ی، مدتها بود غذا دیراه اندخت ییبهبه عجب بو ـ
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 خوردم . یآب وانینشست ل میشونیاز حرفش به پ یاخم

 .  دیبخور یدرست و حساب یغذا دیکه بخوا دیشما که خونه نبود ـ

 کرد: امیروبه ت مامان

 ؟ یموقع غذا خوردن خونه نبود واقعا

 جواب بده گفتم: امیت نکهیاز ا قبل

 خورند  یغذا م رونیهست ب ییچند هفته ا ـ

 باال انداخت رو به مامان گفت: ییابرو امیت

  نیاوخر هم نیشلوغ بود ا یلیسرم خ دیباور کن ـ

  دیکش امیت یبه بازو یزد و دست یلبخند مامان

 خونه   یخوشمزه  یبه خاطر غذاها یبه بعد کارتو سبک کن نی... از اشایباشه پسرم ا ـ

 ورفت سمت سالن  دیخند امیت

 باشه چشم حتما  ـ

ه نظر ب تیاهم یکامال ساکت و ب میتنها یوقت ی؟ ول نمیتونم بب یو م امیت یهست خنده  یکس یفهم چرا وقت ینم

 ... یگاه شهیمکل کل کردنهاش تنگ  یرسه دلم برا یم

 میتنها نبودم .حاال که خاله و مامان حضور داشتند تصم گهیبرگشتن مامان و خاله طاهره جو خونه عوض شده  د با

م سمت به اتاقم برم رفت نکهیکنم .شب بعد شام قبل از ا کیو به خودم نزد امیت یگرفتم عباس و دعوت کنم بلکه کم

  دمینا خواسته شن ،یبود ومشغول مکالمه باکس باز مهی.در اتاق ناتاق من بود  یکه درست روبرو امیاتاق ت

  یوقته نرفتم فعال با یلیدنبالت منم خ امیفردا م زمیباشه عز ـ

مهربون بود .مثال گفت فقط دوستشه ،  نقدریکرد ا یخانوم صحبت م هیبود ؟! حتما با هد یمنظورش چ دمینفهم

 آروم شم ، در زدم . یکردم کم یتکون داده سع نیسرمو به طرف
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  دییبله بفرما ـ

 سمت من چرخوند  شویدستش بود .صندل یجلو یینشسته بود وکتاب قطورپزشک زشیشدم پشت م وارد

 ؟ یدار یبله کار ـ

 گذاشت . زیم یدستش بود که رو یبه گوش نگاهم

 فردا شب آقا عباس و دعوت کن  یندارم فقط لطف کن برا یکار خاص ـ

 زد .  یلخند

  یر کردم دعوتشو فراموش کردفک ـ

 تکون دادم  سرمو

 کنه صبر کردم ... ییراینبود پذ یکس یدرس و شرکت بودم وازطرف ریدرگ یلینه فراموشم نشد فقط چون خ ـ

 بست وبلند شدآمد سمتم : چشمهاشو

ما که  خودمون کار و درس  یهر دو یشرکت برا تیمسول یدون یبه بابا زنگ زدم حالش بهتره قرار شد برگردند .م ـ

 . میش یراحت م یلیخ دیای، بابا ب نهیسنگ یلی.خ میدار

 بابام افتاده بغض کردم .  ادیبه چشمها دوختم ،  نگاهمو

 تونم بارمو رو دوشش بندازم ... یمن نم ادیشما م یعمو به جا یول شهیخوب م یلیباشه خ ـ

 سمت درد رفتم  به

 کااا؟ین ـ

 رف منتظر شدم .سمتش بدون ح برگشتم
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 انیتونه کمک حالت باشه مامانتم در جر یبابا م یول یکش یزحمت م یدونم چقدر دار یم یزن یحرف م نیچرا ا ـ

 برگشتنشون هست 

از شرکت خسته بشه ،  امیباعث شده ت هیتکون دادم وبدون حرف به اتاقم رفتم . حس کردم وجود هد نییبه پا سرمو

 گذرونه ... یوقتشو با خانوم م شتریکه آمده ب ی؟ از وقت یچ رهیزم بگ امویت هیواقعا درمانده شده بودم اگه هد

براش  یادیز یورود عباس بود . احترام یمرتب و آماده برا زیهمه چ دندیطاهره جون ومامان تدارک د یشام مفصل 

 غائل بودم . 

 سر کردم . دیسف کت و شلوارکرم وشال 

 

 یو شلوار اسلش طوس یسورمه ا شرتیخونه اش بود ت یمعمول میهم خارج شد همون ت امی. از اتاق که خارج شدم ت

 زد .  یرنگ لبخند کج

 بپوشه و به خودش برسه  کیخونه لباس ش بادی یکس نکهیبهبه خانوم مگه ا ـ

 کنارش رد شدم . از

 اخترام مهمونو داشت .  دیخب با ـ

  میرفت نییها پا لهی از

 تو خونه آراسته باشه  شهیخوبه آدم هم یول ـ

 چرخوندم سمتش ابروباال انداختم  سرمو

 منظور؟  ـ

 باال برد .  میزدو دستهاشو به عالمت تسل یکج لبخند

  یچیه ـ
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. دستایا یر ورودد کینزد امیپله ها پاتند کرد . تا عباس وارد بشه منم کنار ت یزنگ در از کنارم رد شدورو یباصدا

 ینشست جعبه  نکهیبا مامان و خاله هم آشنا شد بعد از ا میکرد یوارد شد سالم واحوال پرس یعباس با دسته گل

 در آور  گرفت سمتم   شیکت  چرم مشک بیرو از ج یکوچک

  ان شا اهلل دیعقدتون حضور نداشتم ، خوشبخت باش یمن برا دیسرکار خانوم قابل شمارو نداره ببخش ـ

و زد ، چشمهاش یپا گذاشته و لبخند یانداختم که پا رو ینگاه امیحد اقا باشه ناخواسته به ت نیشد تا ا ینم باورم

 بست . جعبه رو از عباس گرفتم 

 به زحمت شما نبودم . یممنونم راض  ـ

 .  دیمشکالت بود انیخدتون در جر یول دمیرس یخدمت م شیوقت پ یلیخ دیبا دیکنم البته ببخش یخواهش م ـ

 جابجا شد .  یکم امیت

 جبران کنم . تیعباس جان ، عروس یلطف کرد ـ

 زد . روبه من کرد . یسرخ شده لبخند عباس

 رسند.  یکارشون م یدادگاهشون تمامه و به سزا  گهیرفع کسالت که شده ان شااهلل ؟ تا چند وقت د ـ

 کرد .  یمامان اخم ـ

 ؟  یبود ضیمر کایشده بود مگه ؟ ن یچ ـ

 گفتم: یحالش بد نشه زود نکهیا ینشسته بود برا کنارم

کردم .آقا عباس  هیگر یشرکت و گرفتند . اون روز از خوشحال یمامان جون ، بهت گفته بدم دزدها ستین یزیچ ـ

 منظورش همون روزه 

 کمک خواستم که متوجه شد روبه مامان گفت: امینگاه از ت با

 شما خودتو ناراحت نکن  نهیموضوع هم گهیراست م کایآره ن ـ
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م رفت لمیزنگ موبا یصدا دنیبا شن میشام شد زیم دنیو مشغول چ میو تنها گذاشت ونیمامان راحت شد . آقا الیخ

 . دیچیتو گوشم پ گانهی ی هیگر یو جواب دادم ...صدا یسمت گوش

 الو خانوم  ـ

 کردم . یاخم

 ؟ رضا خوبه ؟ یکن یم هیریشده چرا گ یچ ییتوا گانهی ـ

 زدم . ادیشدم و فر یعصب دمیشنیو م یمرد یغرشها یشد و از دور صدا شتریاش ب هیگر شدت

 شده اونجا چه خبره ؟ یچ ـ

 ندازه  یم رونیب لمویخانوم تورو خدا به دادم برس  صاحب خونه داره وسا ـ

 سمتم  دیدو امیمن ت ادیفر یصدا با

 کنه ... یکارو م نیا یغلط کرده به چه حق ـ

 بازومو آروم تکون داد.  امیت

 ؟ کایشده ن یچ ـ

 قلبمو فشد  گانهی هیگر یصدا 

  یامشب بد نیعقب افتاده اتو هم یها هیگر دیبا گهیم ـ

 .  امیفوت کردم باشه نگران نباش من االن م نفسمو

 کرد . زیبود . چشمهاشو ر ستادهیدست به کمر رخ به رخ من ا امیو قطع کردم ت تماس

 ؟  کایشده ن یچ ـ

 سرعت رفتم سمت پله ها : به

 ... ششیبرم پ دی، با رونیب زهیریم لهاشویداره وسا گانهی یصاحب خونه  ـ
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 .  دمیشن یوم امیت یرفتم صدا یسرعت از پله ها باال م به

  امیتونه صبر کن منم م یمگه م یچ یعنی ـ

 یار؟ چرا عجله د هیک گانهی.  دیپله ها مامان نگران پرس نییپا رونیبرداشتم از اتاق زدم ب فمویک دهیپوش پالتومو

 مادر ؟ 

 گرفتم  دستشو

  مهیکارمند شرکت خدمات گانهیدم ،  یم حیو برات توض یزیگردم همه چ ینگران نباش مامان بر م  ـ

 گفت: نگران

 تنها نرو دلم شور افتاد، با شوهرت برو  

  ختیر یکلمه شوهر دلم هور از

 بود گفت: ستادهیپشت سرم ا امیت

 مامان من همراهش هستم  دینگران نباش ـ

 به حرف مامان زد !  دییمهر تا امیت ااایخدا یوا

 بود ، جلو رفتم  ستادهیهم سر پا ا عباس

 .  میگرد یزود بر م دیداشته باش فیشما تشر ییجا میبر دیآقا عباس با دیببخش ـ

 انداخت  نییسرشو پا ـ

 .  امیمنم همراهتون ب دی.اگر اجازه بد دیزودتر بر دیبا داسیکه از حرفهاتون پ نجوریکنم ا یخواهش م ـ

 کنار دربرداشت وگرفت سمتش  یکت چرم عباس واز جالباس امیت 

 همراه ما باشه خوبه  سیپل هی ایآره ب ـ

 روبه مامان کرد .  دی. عباس کتشو پوشدیخند قهقه
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 خانوم با اجازتون !  دیببخش ـ

 یرو دادم .باورم نم گانهی یآدرس خونه  میشد امیت نیگفت: سوار ماش یکنم یدست خواهش م یدست رو مامان

 یبود و مرد ستادهیا واریبرفها بود خودشو رضا هم کنار د یرو واریخونه اش کنار د  لینصف وسا دمیرس یشد وقت

چقدر  نهگایسمت  دمیدو نییرفتم پا ستادین ایماش نکهیانداخت .به محض ا یم رونیب لشویواسا یسال انیو م یکیه

 گانهیبه  یزیچ نکهی، قبل از ا ختیر یاشک م ستادویدوار ا ی هیکس پسرک کوچکشو بغل کرده .و گوش یمظلوم وب

 بگم رفتم سمت مرد .

 نامرد .  یختیر رونیشب سرد ب نیزن و توا نیا لیوسا ی؟ مگه شرف ندار یکن یم یچه غلط یدار یآها ـ

 : دیغر تیبا عصبان رونیدستش بود بندازه ب ییکه  صندل مرد

 خواد در ضمن حرف دهنتو بفهم بچه  یبه توچه ؟ خونه امه دلم م ـ

 داد زدم سرش  محکم

 زن بدبخت نیا ینگفت یکرد یو م ینامرد نیتو روز ا یکارو بکن نیا یخواست یدلت خواست توکه م یغلط کرد ـ

 شب کجا بره چکار کنه  نیتوا

 زد . ادیگذاشت ، فر نیزم و یصندل مرد

 

 کنه ؟ یم یکجاس و چه غلط ستیندارند معلوم ن فیبه توچه ؟ روزها خانوم خونه تشر ـ

قلبم سوخت دستمو بردم باال و محکم زدم تو صورت مرد چاق و گنده ،  گانهیحرف و تهمت به  نیا دنیشن با

 .  دیمحکم و با جذبه غر کنه که عباس از پشت مچشو گرفت یبالفاصله دستشو بلند کرد تالف

 قالف کن تا نشکستم !  ـ

ا رض ختیر یواشک م دیلرز یم دیکه همچون ب گانهیو عباس کنارم حرفش ناتمام موند رفتم سمت  امیت دنید با

 بود و سرش و تو بغل مادرش پنهان کرده بود .رضارو بغل کردم . دهیکوچولو ترس

 هوا سرده ؟ نجایا نیتو ماش میبر ایشده مرد کوچک ب یرضا جان چ  ـ
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  دی، سوار که شد خند نیرضا رو گرفتم بردمش سمت ماش دست

 قشنگه ، چقدر گرمه و راحت  یلیخ نمیماش نیآخ جون خاله ا ـ

 زدم  یلبخند

  امیمنم م یگرم بش یقشنگه تا تو کم زمیآره عز  ـ

 بود .به جمعشون اضافه شدم عباس گفت: ستادهیا امیکه کنار ت گانهیو بستم رفتم سمت  نیماش در

 ؟  دیختیر رونیخانوم و ب نیا لیکه وسا دیدار ییجناب شما حکم قضا ـ

 گفت : تیبا عصبان مرد

 ؟  نیاصال شما چکارش نمیاشو نداده ! بب هیخانوم چند ماه کرا نیآقا خونه امه ا هیچ حکم

 گفت : امیت

  میضمن به خودمون مربوطه چکارشدر  یکارو بکن نیوقت شب ا نیا شهینم لیدل ـ

 کرد .  رونیسرشو از در ب یو قد کوتاه بود با چادر گل یمرد که تپل زن

گذشت پرو  یهرچ یول مینداشت شیعزا داره کار می؟ اولش گفت می؟ خرج ندار میندار یما زندگ شهینم لیچرا دل ـ

 شد . 

 هیدادم چرا کرا یاز حقش حقوق بهش م شتریکرد. من که ب هیو آروم گر دیبود، چادرشو جلو کش گانهیسمت  نگاهم

 داد.؟ رو به مرد کردم  یاشو نم

 خانوم ؟ نیبه ا دیچقدر بده کار ـ

 به هم کردند . زن زود جواب داد . یزن و مرد نگاه 

 نداده  هیچهار صد تومان  نه ماه کرا یماه ـ

  میفاصله گرفت یخواست کم یکارمو م لینگاهم کرد و با ابرو دل دم،یکش امیت یکردم . بازو یسر انگشت یحساب
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 ؟ کاین هیچ ـ

 همراهت ؟  یپول دار ـ

 ؟ یبد شویبده یخوا یحسابش ، م زمیبر میگوش قیتونم از طر یم ینه ندارم ول ـ

 اهم ـ

 

 خطاب به صاحب خونه گفت: امی، ت میوستیپ هیتکون داده و چشمهاشو بست با هم به جمع بق سرشو

اه پناه و همر یزن ب هیکه  دیو از حد گذروند یبدوند نامرد یحسابتون  .ول زمیاالن بر نیهم دیشماره حسابتون  بد ـ

 . دیخونه کرد یوقت شب ب نیا کشیکوچ یبچه 

 کرد وگفت: یچندش یخونه خنده  صاحب

 .  دیهواشو دار نقدریده ا یم سیمعلومه خوبه سرو یوا یوا ـ

 یمچ دستشو زر گردنش گذاشت از ال وارویحرکت چسبوندش به د هیحرفش کامل نشده بود که عباس با  هنوز

 .  دیدندونهاش غرو

ت برا یکلفت یحرفت پرونده  نیتونم به خاطر هم یتهمت نزن . م یکس یحرف دهنتو بفهم به عفت و پاک دامن ـ

 درست کننم 

 گفت: دهیبر دهیآمد بر یکه چشمهاش داشت از هدقه در م مرد

  یول کن خفه ام کرد میگفت یزیچ هیبابا  ـ

 . دینال هیصاحب خونه به صورتش زد و نگران وگر زن

 آقا تور خدا ولش کن  ـ

 خورد : یآورد که تکون رونیگردن مرد ب ریدستشو محکم از ز عباس
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 تریغ ".  دیوارد شد شیخصوص میه حروقت شب ب نیکنه که بدون حکم اونم ا تیتونه از شما شکا یخانوم م نیا ـ

 .  میدار یبر م میایو بر گردون داخل خونه فردا م لیوسا "کجاس ؟  تیو مردان

 بالخره به حرف آمد .  گانهی

 یکنند خانوم م یاشتباه م نایدم . به خدا ا یوقت شب مزاحم شما شدم به خدا حسابتونو پس م نیممنونم ببخش ا ـ

 امشب کجا برم   یدونه من صبح تا عصر شرکت هستم  ول

 گرفتم  دستشو

 ما  یخونه  یایم یکن دایراحت پ ینباش  تا خونه  یزینگران چ ـ

 کرد .  امیبه ت ینگاه نیغمگ

 زد .  یهم لبخند امیت

  شهیدرست م زیهمه چ دینگران نباش ـ

 نشست .عباس خطاب به ما گفت : گانهی یلبها یمحو رو یلبخند

  میکن یجمع م الویما وس نیداخل ماش دییشما بفرما ـ

شد ، بازوش و گرفته بردمش سمت  شی. دلم براش ر دیکش یبود انداخت و آه واریکه کنار د لشیبه وسا ینگاه گاهی

 .    نیماش

 هواسرده  دمیسوار ش رمیب زمیعز ایب ـ

 ، دستشو گرفتم  دیبغضش ترک میکه شد نیپاک و چادرشو مرتب کرد . سوار ماش اشکهاشو

  شهیدرست م زیهمه چ زمینکن عز هیگر ـ

 .  دینال هیگر با

 کنند.  یها از درو پنجره چطور نگاه م هیشه ، آبرومو بردند نگاه کن همسا یدرست نم یچیه گهید ـ

 دادم  شیدلدار
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 هر کس به نجابت تو شک کنه به خودش شک داره  زمیآروم باش عز ـ

 درو باز کردم  نیدوان دوان آمدسمت ماش عباس

 شده ؟ یزیبله چ ـ

 . دیکش یقیعم نفس

  میدرو قفل کن دیواحدو بد دینه اگه فقط کل ـ

 گرفت سمت عباس  دویگشت بعد کل یکرد وکم فشیدستشو تو ک گاهی

 ممنونم باعث زحمت شدم .  ـ

 پاسخ داد.  نیو مت ریسربه زبازهم  عباس

 اس  فهیوظ یکنم چه زحمت یخواهش م  ـ

 :دیپرس هیبا گر گانهیعباس رفت  یوقت

 ؟ دمشیتا حاال ند هیآقا ک نیا ـ

فاوت ت نیبود با ا میتیبود . اونم مثل من  دهیگذاشته و خواب گانهی یپا یشد که سرشو رو دهیسمت رضا کش نگاهم

 ...ازیبودم و رضا پراز ن ازین یکه من ب

 درب و داغون کرد .  یحل کرد و باند خالف شونیمن و ا ریاخ یگرفتار سهی، پل امیاز دوستان ت ـ

 وخنده اش باهم بود . اشک

 کس و ندارم ، تنها کسمم که رفت ... چی، من بدبخت ه دیدار یدوستان نیخوبه که چن ـ

 یب یکردم چقدر دلم کباب شد برا یم هیصدا گر یب گانهیب بود و.رضا که خوا دندیو عباس رس امیت دینکش یطول

 که فقط من بشنوم گفت: ییباصدا گانهیپرکرده بود . نوی...سکوت ماششیکس

 خوام مزاحم شما بشم . ینم ییجا یهتل دیمنو ببر شهیخانوم اگه م ـ
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 شدم .  رهیکرده و بهش خ یاخم

 شه خراب ب دیتو جا نداشته باشه با یما اگه برا یکار و بکنم ؟ خونه  نیمن ا یتو که انتظار ندار گانهی یگ یم یچ ـ

 به دندون گرفت : لبشو

 آخه  ـ

 حرف بهش ندادم  یتکون دادم اجازه ادامه  دستمو

 ؟ یدار ازیپول ن یچرا بهم نگفت یآخه  تو که کم آورده بود یآخه ب ـ

 شو پا ک کرد .  ینیب یدستمال کاغذ با

 کردم .  یم یدوبرابر حقمه چطور درخواست پول اضاف دید یکه بهم م یدونم حقوق یخوب م ـ

 بود گفت: یکه مشغول رانندگ امیت

 .دیرو پرداخت کن هیکرا دیچطور نتوست ـ

 جواب داد.  هیبا گر گانهی

پرداخت کنم بلکه روحش در آرامش باشه  شویداشت مجبور بودم بده یبده یکم امرزمیراستش آقا ؛همسر خدا ب ـ

 رو که اونم تمام شد .  هیکرد کرا یخونه بود که صاحب خونه از اون کم م شیپول پ ی، مقدار

 دستش زدم .  یرو آروم

 یتا سر فرصت خونه  مید یما انتقال م یبه خونه  لتوینکن ، فردا جمعه اس همه وسا هیگر گهید زمیباشه عز ـ

  یکن دایپ یراحت

 و آروم زمزمه کرد .  دیکش یآه

 کنه . یقبول نم یگشتم ؛ کس یلیده خ یبچه خونه م هیزن تنهاو  هیبه  یک ـ

 کنم  یخدا بزرگه ؛ منم کمکت م ـ
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شده رفت سمت  ادهیپ عیخواست رضا رو بغل کنه که عباس سر یم گانهیشدم  ادهیپ میدیدر سکوت به خونه رس 

 درو باز کرد :  نیماش گرید

 داخل . دییشما بفرما ارمشیمن م دیاجازه بد ـ

 با شرم تشکر کرد .  گانهیزدم  یلبخند

 ممنونم باعث زحمته  ـ

 داخل... دییبفرما ینه چه زحمت ـ

 آمد  شوازشیبه پ عیبود .سر یبا خجالت وارد خونه شد . مامان که آدم دل رحم و با محبت گانهی 

 .  دیسالم خوش آمد ـ

 زد .  یکرده لبخند محو پف یبا چشمها گانهی

 مزاحمتون شدم . دیسالم خانم ممنونم ؛ ببخش ـ

 

مبل سه نفره گذاشت ...خاله  یکرد سمت مبل ، رضا رو رو ییعباس و راهنما امیکرد داخل ت ششیراهنما مامان

 شد . مامان رو به عباس کرد: یلحظه به لحظه سرخ تر م گانهیآمد . یاحوال پرس یطاهره هم برا

 .  دی؛ ساعت دوازده شده و هنوز شام نخورد دیمثال امشب مهمون ما بود دیببخش ـ

 زد . یشرمسار لبخند عباس

 .  دییکنم خانم نفرما یخواهش م ـ

 خاله برگشتم سمتش  یصدا با

 .  میمادر شام و بکش ایب یشونیماه پ ـ

 بلند شدم .  گانهیزدم و از کنار  یلبخند
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 بله خاله آمدم .  ـ

 وگردن راست کرد : دیبلند خند امیت

 م؟یمن ک هیشونیماه پ کایطاهره خانوم ن ـ

 با خنده جواب داد : خاله

 پسرم .  یدیتوام شاهزاده بر اسب سق ـ

 هیخنده و فقط به  یمثل سابق نم گهیشد . چرا د یکردم ، از نگاهش ته دلم خال امیبه ت یخنده نگاه ریز میزد همه

 رنجونه  یمنو سخت م نیکنه وا یمثل سابق بامن کل کل نم گهیکنه ؟! د یلبخند اکتفا م

 گفت: گانهیمامان رو به   میخوردن شام شد مشغول

 کن شام بخوره  داریدخترم پسرت و ب ـ

 چادرشو مرتب کرد.  یکه هنوز چادرشو سر داشت کم گانهی

 کنم  یم دارشیچشم خانم االن ب  ـ

 کرد : یگرفت و از سکوت در آمد با تعجب به اطراف نگاه م گهید یخواب آلود .سفره رنگ وبو یآمدن رضا  با

 چقدر قشنگه  نجایمامان ا یوا ـ

 آروم زمزمه کرد . مادرش

 پسرم زشته شامتو بخور ! ـ

 غذا به دهان گذاشت  یرو به من کرد و قاشق رضا

 قشنگه  یلیو خودتون خ نیخاله خونه اتون مثل ماش ـ

 . دمیگفت: که من شن یزیچ یلب ریز امیخنده  ت ریزدن ز همه

 خودش و نگو که حرف نداره  ـ
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 به خوردن شام کرد .  رشروعیگشاد شده نگاهش کردم . سر به ز یچشمها با

 بمون  نجایا یتون یم ینداره پسر گل تا هر وقت دوست داشت یقابل ـ

بعد عباس بلند  یورده شد ، کمکرد . شام که خ یم یدگیبه رضا رس زیبچه دوست بود . مدام سر م یلیکه خ مامان

 گفت: ستادهیا شیکه روبرو امیشد روبه ت

 جان بااجازه رفع زحمت کنم  امیخب ت ـ

 گفتم: میو مامان هم بلند شد منم

 امشب بهتون خوش نگذشت . دیببخش ـ

 شد  نهیزد ودست به س یلبخند

 بود .  یعال میلیخ دیدار اریاخت ـ

 کرد .  امیت روبه

 خبرم کن فردا خونه هستم  دیداشته باش یاگر فراد قرار شد اسباب کش ـ

 به شونه اش زد .  یدست امیت

 کنم  ی؛ باشه خبرت م یکن یلطف م ـ

کردم .اتاق بدون تخت بود  ییبود راهنما نییپا یکه طبقه  یرو به اتاق گانهیکرد و رفت .  یبا همه خداحافظ عباس

 زیباشه و م میاز اتاقها طرح قد یکیگفت : دوست دارم  یم شهیبابا هم میبودگذاشته  یفرش و دور تا در پشت

 یم جادیرا ا ییبایز یشد .منظره  یم دهید یبه خوب اطینشست و چون ح یهم اونجا م ینداشته باشه گاه یوصندل

 کرد . 

 .  زمیراحت باش عز هیواریتو کمد د زهایچ هیاتاق تو رضا وپتو و بالشت و بق نجامیا زمیخب عز ـ

 گرفت و بابغض گفت: دستمو

 .  دیشد میپناه یو ندارم ؛ از خدا ممنونم که شما رو سر راهم قرار داد ؛ ممنون که پناه ب یکس درسته
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 زدم و آروم به بازوش زدم .  یلبخند

نم ک یم ادیر باز دستم ب یراحت بخواب ومراقب پسرت باش منم هرکار الیبا خ ریخبه خبه کم بغض کن برو بگ ـ

 خودته راحت باش یخونه  نجای.فعال ا

 

کردم .  فیبراش تعر گانهیبا  مویاتاق خارج شده درو بستم . قبل از خواب رفتم اتاق مامان و تمام و کمال آشنا از

 متوقف شدم  امیت یپا اتاقم گذاشتم با صدا یوقت

 ؟؟ کاین ـ

 دستش به چهار چوب در قرار داشت  هیسمتش دم در اتاقش بود و برگشتم

 ؟ دیدار یبله کار  ـ

 اتاقم کارت دارم .  یایب شهیاُهم م ـ

 خودش اشاره کرد .  یاتاق شد ، منم دنبالش راه افتادم به صندل وارد

  نیبش  ـ

ت تخ یو رلبه  دیبه موهاش کش یبود . لبهاشو فرو برد و دست یجد امیحرف ومتعجب نشسته و نگاهم به ت بدون

 نشست .

  یبه انجامش لیکه خودتم ما یزیمهم و بگم ؛ چ زیچ هیخوام  یم کاین نیبب ـ

 کرده و سرمو تکون دادم . ادامه داد: یاخم

 ییاز من اصرار به جدا شتریتو ب نکهیوا ستین یشک میمن و تو ناخواسته به عقد هم در آمد نکهیدر ا کاین نیبب ـ

 مادرت بهتر بشه  یاز شرکت حل بشه و حال عموم ی؛ تا حاال صبر کردم مشکالت دزد یداشت

شد .لبهامو به هم فشردم قلبم تپش گرفت از اضطراب  یرفت دل من پر آشوب م یم شیپ شتریچقدر که ب هر

 سراسر وجودمو پر کرد .
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 ر دومون بهتر باشه !ه ی؛ فکر کنم برا میحل شده بهتره از هم جدا بش زیحاال که همه چ کاین ـ

 وداشتم که از ساختم ده طبقه افتاده  له شده  یوا برم حس کس امیت یکردم به خودم مسلط بشم نکنه جلو یسع

 ؟ هینظرت چ ـ

 لب باز کنم و اشکهام سرسوام کنند ، ادامه داد. دمیترس یندادم ، م یجواب

 رسه  یشرکت م یگردند بابا به کارها یکنم .فردا مامان و بابا هم بر م یمن با مادرت صحبت م ـ

 .  ستادمیا امیتمام توانم و جمع کردم که وا ندم رفتم سمت در وپشت به ت ی.به سخت ستادمیا بلندشدم

 باشه هر کار الزمه انجام بده . ـ

 یدر از پشت قفل کرده خودمو انداختم رو دمیبه اتاقم رس نکهیزدم به محض ا رونیندانسته از اتاق ب زیو جا موندن

؟ چرا  یکار کارو کرد نیچرا ؟ چرا ا ایتاب بلند شدم و اتاق و دور زدم اشک بود که مهمان صورتم شد ! خدا یتخت ب

 ؟ خدا نگذار نابوود بشم !  شیریازم بگ یخوا یو مجنونش شدم م وانهیآخه ؟ حاال که من دلباخته و. د

 شدم .  رهیپلکم روانه شد.ملتمسانه لب به دندان گرفته و به سقف خ ریزبستم اشک از  چشمهامو

لحظه  کیخوام  یکمکم کن ، چطور بهش بگم عاشقش شدم ! چطور بگم که جونم نفسم عشقم شده و نم ایخدا ـ

 بدون اون باشم .

 

 به حالت سجده افتادم ؛ زانوهام وست اتاق نشسته یرفت ، رو جیسر به اون سر زدم که سرم گ نیاتاق و ازا نقدریا

 تو دستاشه میحاال که زندگ ایخدا

 ی،حتما م هیچه گنج دمیخدا جونم نفهم یخواستمش ،ول یدونم من لج کردم وازاول نم یم ایخواد بره !خدا یم 

 باشه ، هیخواد بره با هد

خودمو تکون داده وبه  یمن کنارش باشه قلبم گرفت حس کردم نفس ندارم ،نشستم کم یبه جا هیهد نکهیفکر ا از

 یوتار کرده بود دربا صدا دمیچهار دست وپا در اتاق وباز کردم اشک د یواقعا نفس نداشتم به سخت دمیام کوب نهیس

ام  نهیبگم وکمک بخوام فقط خس خس س ییکلمه ا نستمتو ینم یباز بود حت امیشد.در اتاق ت دهیکوب واریبه د یبد
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 ریبه شمارش افتاده ازز یفقط با نفسها دیآمد .با چند قدم بلند به من رس رونیدر ب یبا صدا امیبود که بلند شد ، ت

 . دیزانوزد . شونه هامو گرفت ونگاهش تو صورتم چرخ میاشکهام بهش نگاه کردم،روبر

 : دیرس یبه نظر م نگران

 !؟ زمی؟؟ بهم بگو عز ینفس نداد کایدرد داره؟ ن تییشده ؟جا یچ هیچ کاین -

قلبم چشمهام که بسته شد اشکم سُر خورد از  یزدم  رو یداد.به سخت یمنو بدتر عذاب م نیشده بود وا مهربان باز

 گونه هام  یرو

 جلو وچند ضربه محکم زد وسط پشتم : دیحرفم شد شونه هام گرفت  ومنو کش متوجه

 سرفه کن! کاین -

  دمیونفهم منظورش

 زد  ادیفر

 محکم وبلند  کایسرفه بزن ن-

 کرده بود آزاد شد . ریگ یبه پشتم زد .کم کم نفسم که همچون غده ا گهید یبه سرفه زدن کردم ،چند ضربه  شروع

 

 سمتم  دیبه صورتش زده دو تیمن تو اون وضع دنیباد دیازپله ها هراسان دو امیکه باصدات مامان

  امیشده بچه ام چشه ت یچ ایخدا یوا-

 امیت ی نهیشل شد تو س سرم

 

 ماساژداد روبه مامان گفت: پشتمو اروم

 نفسش گرفته بود . یکم دیمامان آروم باش ستین یزیچ-
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 اریاخت یونداشته باشم نفس هم ندارم ،ب امیمن عاشق آرام بخشه اگه ت یصدا برا نیدستها وا نیآغوش ا نیا چقدر

 جدا کرد : نهیمنو ازس امیبلند زارزدم ت یبا صدا هیگر ریزدم ز

 ...زمینترس عز یستین یزیجان آروم باش چ کاین-

 به گونه ام نشوند  یشدم .مامان اشکهامو پاک کرد و بوسه ا یتر م ونهید زدیهر چقدر مهربون تر با من حرف م یوا

 دل مامان  زیعز یبش ضیکه تو مر یروز ارهیدلم خدا ن زیعز-

 مامانزدم  یبه رو یحالش بدنشه اشکهام وپاک کروم ولبخند پراز در نکهیا یبرا

 نفسم گرفت  هویدونم چطور شد  ینگران نباش مامان خوبم نم -

 مامان نگران میدستشو از دور کمرم رد کرده کمک کرد بلند شدم مامان هم دستم وگرفت ،به سمت اتاقم رفت امیت

 کرد : ینگاهم م

 مارستان؟یب مشیببر ستیپسرم الزم ن امیت

 جواب داد: امی،مامان کنارم نشست سرمو به شونه اش گذاشتم .ت ستادیتخت وکنار ا یمن  نشوند رو امیت

  مید ینوار قلب و اکو انجام م مارستانیب میر یراحت بشه فردا م التونیخ نکهیا یبرا ستیمامان الزم ن نه

 مامان برداشتم  یدونستم سرمو ازشونه  یدرد مو م خودم

  ستیخوام حالم خوبه الزم ن ینه نم-

 رفت سمت در بلند شدو  مامان

 شد ؟ نجوریبخوره بچه ام چرا ا ارمیآب ب یبرم کم -

 . دیرس یحرف زدنهاش که با خودش بود ،به گوش م یصدا هنوز

 

 کنارم نشست مچ دستمو گرفت نگاه لرزان وگرانمو بهش دوختم : امیت
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 ؟ ینفس داشت یتنگ یقبال سابقه  کاین-

 آروم به عالمت نه تکون دادم  سرمو

 ؟ یناراحت شد یزیبهت وارد شده ؟ازچ یشد .شوک یپس چ-

 چشم دوختم  نیاست و... با بغض به زم اریدردم از،" دیحرفش لبهام لرز نیباا

 باعث زحمت شدم  دیخوبم االن ببخش ستیمهم ن-

 کرد : یاخم

 ؟ کایچته ن یچه زحمت-

 آب وکنار لبم گذاشت  کانیورود مامان حرفمون قطع شد مامان ل با

  یدیکش یدرد م یترم خدا مرگم بده که داشتخور دخ-

 آب خوردم  یکم

 خوبم نگران نباش  یمامان-

 کرد : امیبه ت ینگاه مامان

 گه حالش خوبه ؟ یپسرم راست م-

 کوتاه به من انداخت  ینگاه امیت

 راحت باشه ! التونیبله خ-

 شد بلند

 

 ... دیخبرم کن دیداشت یناراحت شده ؛من اتاقم هستم اگه کار یزیفکر کنم ازچ شهیاستراحت کنه بهتر م یکم

 درد ورنج تنها گذاشت... یازاتاق خارج شد ومنو با کل امیت
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 به انداخت وبلند شد . ینگاه یبا نگران مامان

 بخوام ؟ شتیامشب پ یخوا یدخترم حالت بهتره ؟م -

  دمیکش یقیام حرکت کرد ونفس عم نهیس یقفسه  یدستم رو دمیبستم وبه پشت دراز کش چشمهامو

 نه مامان خوبم برو راحت بخواب -

 و کنار زد  میشونیپ یتو یموها دیبوس مویشونیشدو پ خم

  یشد نجوریا ادیمن قربونت برم حتما به خاطر کار ز یاله-

 گرفتم  دستشو

 به کار نداده  یربط ینه مامان-

  دیپاش میمهربان به رو یولبخند ستادیا

 گذار اگه حالت بد شد زود خبرم کن  یت استراحت کن در وباز مپس راح - 

 به جونم افتاده! یعجب درد دمیاز سوز دل کش یرفت ،آه رونیبه مامان ندادم المپ وخاموش کرد وب جواب

 

خواب با  یگذشت ول یسوزش داشت ،کم یهم گذاشتم کم یشده ، چشمهام ورو یداغونم بد جور ضربه فن دل

 چشمهام قهر شده بود .

 دست نیتمام وجودممو گرفت،آره ا ینشست حس خوش میشونیکه به پ یبادست ستاده،یکنار ا یکردم کس حس

 بود تمام تالشمو کروم که پلک نزنم  یمن  طراوت زندگ یبرا

 زمزه وار گفت: یاروم ی.باصدا دیآروم نوازش گونه به گونه ام کش یدست

 ؟چقدر ؟ بکشم دیچقدر با -
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 ینعیتا حاال ؟  دهینگران حالم بود که نخواب یعنیبود ؟ یبعد اتاق وترک کرد .اروم چشم گشودم ،منظورش چ یکم

 مجبوره کنارم باشه در عذابه ؟ نکهیازا

 بغض کردم  دوباره

 

لکه گرفتم ب یکسلم کرده بود دوش شبید یخواب یرضا چشمهامو باز کردم ،ب یگذرانده بودم .باصدا یشب بد عجب

  دیکنارشو عقب کش یصندل امیبودند .سالم دادم ،ت زیسر م وستم،همهیپ هیصبحانه به بق یحالم بهتر بشه برا

  ریصبح بخ-

  دیسرشو کنار گوشم کش امیهم جواب سالمم ودادند .ت هینشستم بق امیت کنار

 مارستان؟یب میبر تیی؟الزم ن یبهتر-

 تکون دادم یسر

  ستیاهم نه الزم ن-

 گذاشت  زیم یرو ییفنجان چا مامان

 دخترم حالت خوبه ؟-

 بله مامان خوبم -

  دیطاهره باتعجب پرس خاله

  ضهیمن مر یشونیشده مگه ؟ماهپ یچ-

 به دهان گذاشتم  یحوصله لقمه ا یب

 خوبم  ستین یزیچ-

  دیسر کش رویش وانیل رضا
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 تره ها ! زیشوهرتون سحر خ گمیخاله م -

 نیسنگ یلیبرام خ"شوهر "،کلمه  دیخند یم زیر زیکردم که ر امیوت هیبه بق یخنده من متعجب نگاه ریزدن ز همه

 کردم: گانهیجو عوض بشه روبه  نکهیا یبود .لبهامو به هم فشردم برا

 کمک  انیبچه ها ب زنمیزنگ م میاریب لوتیوسا میآماده شوبر یجان صبحانه رو که خورد گانهی

 وانگشتهاشو در هم گره کرد. رهیدستش خ یفنجان جلو به

 دایباشه تا خونه پ لمیخوام چند روز وسا یصاحب خونه ازش م شیرم پ ی،م ستمیبه زحمت ن یخانوم به خدا راض-

 مسافر خونه  میر یمدتم م نیکنم توا

 : دیبه سر رضا کش یکردم ،مامان دست یاخم

 مسافر خونه  یبر میذاریدختر ؟مگه ما م هیحرفا چ نیا

 من کرد  روبه

 جمع بشه  لشیبده وسا یبیدخترم زودتر ترت -

 شلوارش در آورد  بیازج لشویبلند شدموبا امیت

کنم  یخانونم اگر اون صاحب خونه اتون اجاره بده با عرض پوزش من قبول نم گانهی؛ ادیزنم عباس ب یزنگ م من

 کرد . یزن تنها نم هیکار او با  نیا شبیچون اگر اون آدم مردبود د

 به من انداخت  یگاهن

 نه ؟ ایکمک  انیتونند ب یدوستان م نیشماهم زنگ بزن بب کاین -

 یخونه  لیوسا دهیرفت براش به ظهر نکش یدلم غنج م ییجورا هیتکون دادم ،چقدر عاشق جذبه اش بودم  یسر

 یولکرد . یم یبگیوعباس ،جا گرفت ،عباس اولش غر هیو بق یکاوه وعل یبزرگ خونه  با سروصدا نیزم ریدر ز گانهی

وخودشو هم تراز بچه ها کرد . بعد ازاتمام کار  دآب شده بو خشیانگار  دیوکاوه رو د یعل یومسخره باز ییپرو یوقت

اوه نشستم ک یینفره ا کیمبل  ی. تنها رو  مینشسته بود یسلطنت یمبلها ینهار مهمون بودند . دورهم رو یهنه برا

 زرد وآروم گفت: یفاصله ازمن نشسته بود چشمک با
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 ! یستیچه خبرا انگار سر حال ن -

 

 زوم  یمحو لبخند

 نه خوبم  -

 . دیجلو کش سرشو

 حرفت شده  امیده ؛نکنه باز ت ینشون نم نویداغونت ا یچهره  یول-

 چونه گذاشتم  ریز دستمو

 نه حرفم نشده -

 زد  یلبخند

  یآهاااان عاشق شد -

 . دیخند بعد

  ستینخند کاوه حالم خوب ن -

 پا گذاشت  یپارو

 پس حدسم درسته  -

 تظاهر کنم  یحت ایتونستم بهش دروغ بگم  ینم

 چکار کنم  یگ یخب م -

 اونم تورو دوست داره؟ یدون ی؛م شیخوا یبهش بگو که م یچیه -

 . دییپا یمارو م یمچش ریز  یکرد ول یشد ،به ظاهر با عباس صحبت م دهیکش امیکردم نگاهم به ت بغض

  رونیفوت کردم ب نفسمو
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 منو دوست نداره ازاولم نداشت  امینه ت-

 شناسم  یمن جنس خودمو بهتر م کاین یکن یاشتباه م-

 باال انداختم  یا شونه

  میگفت بهتره از هم جدا بش شبیکنم ؛د یحس م نجوریفعال که ا -

 به من شد : رهیگشاد شده خ یبه شدت سمت تکون دادو با چشمها سرشو

 نه امکان نداره !! -

 

 گفتم: کالفه

 چرا امکان داره  -

نهار حاظر بشند متوجه شدم عباس  زیدعوت کرد بلند شده تعارف کردم که سر م زیمامان که همرو سر م یباصدا

 به لبم نشست ... شیاز مهربون یرضا رو داره لبخند یهوا یلیخ

 

.  میرفت شوازشونیبه پ امیسرارسر وجودمو گرفته بود عمو بعد از چند ماه سفر برگشت همراه مامان وت دلهوره

 که هیکنه واون زمان یواعالم م ییموضوع جدا امیبود ،حاال که عمو بر گشته حتما ت دهیدلشوره امانمو بر

 

 رمیمیشم ،م ینابود م من

داد .مثل سابق خوش خنده ومهربان  هیجواهرات به من هد یسیو سرو کیش یلباسها یبودم ،آذر جون کل نشسته

 بود .عمو با خنده گفت:

 ... ادیم کایگفت به ن یهمش م دید یزیخانوم نا هرچ تیا میواال ماهرجا رفت-

 زدم  یهنه مخبت لبخند نیخجالت ازا با
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  ستمین قیال یممنونم آذر جون زحمت افتاد -

  دیامو بوس گونه

 خودته ؛ ی؛همش برازنده  مزیعز هیچه حرف نیا-

 خواست ... یمنو نم امی،چون ت دیلرز یمن ازدرون م ی چارهیدل ب یزد ول یپا لبخند م یپارو امیت

 زد  یسرفه ا امیمامان وآذر جون ت یوحرفها یشلوغ نی،ب میشد شام دعوت آذر جون بود یسپر چندروز

 بگم  یزیچ دیمن با دیببخش -

 .دیبکو یزد و ازدلهوره قلبمم به شدت م یکردم ،بغض به گلوم چنگ م خیباشند  ختهیمن ر یرو خیآب  یسطل انگار

 پا انداخت ومردانه کفت: یپا رو عمو

 دکتر  یآقا دییبفرما -

 محو زد  یلبخند امیت

 !دیباش کایکمک ن دیتون یهم م یازجانب شرکت راحت شد؛ازطرف المیمن خ دیراستش حاال که بابا شما بر گشت -

 داد. یشدن به من دست م یرفت حس خال یم شیپ امیت هرچقدر

 ندارم ؛ یکار نجایا گهیروبراه شده من د زیراستش ...راستش ...حاال که همه چ -

 برگردم  دیکار عقب افتاده دارم با یکم 

!! 

 به من درب وداغون انداخت  یمکث کرد ونگاه یکم

 بوده ازاول ... نیهم هم کایفکر کنم خواسته ن میازهم جدا بش کایبهتره من ون -
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بغض داشت  ی.ول دیآقا گربه شما جان من ، عشق من شد دمیخواستم لب بازکنم و بگم : من به گور خودم خند یم

 کرد: امیکرد .مامان متعجب و ناالن روبه ت یخفه ام م

 ! یمن عالقه دار یکایکردم به ن یجان ؟ من فکر م امیچرا آخه ت ـ

 زد : ادیچشم دوخت ، عمو همچون فشفشه از جا بلند شدو فر نیچونه اشو خاروند و به زم امیت

  دیدم از هم جدا بش ی؟ من اجازه نم یزن یم هیچه حرف نیا ـ

 من کرد . روبه

 ؟  یگذار یپا م ریباباتو ز یچطور خواسته  رهیوسلط شکل بگ نیدوست ا یلیتو خ یبابا کاین ـ

  دنمیبار یشد برا ییدم مشکم بود حرف عمو بهانه ا امیکه اشکم از حرف ت من

 جون هم بلند شد آمد سمت من و سرمو بغل کرد .  آذر

 آخه  یدختر دار نیبسه چکار به ا ـ

 دراز کرد .  امیانگشت اشاره اشو سمت ت عمو

؟  دیرفت رونیر باهم ب؛ اصال چند با دیبه هم فرصت بد ی؛ چه مرگتونه کم دیبگذارم از هم جدا بش رمیمگر منم بم ـ

 ؟  دیخور یبه در هم نم یدیرس جهینت نیچطور به ا د؟یچند بار مثل دوتا آدم بالغ باهم صحبت کرد

 به من کرد .  ینگاه امیت

  دیکنم اجازه بد یبابا خواهش م ـ

 نــه ؛گفتم مرگ من مرده باشم  ـ

 گفت : امیبعد ت یساکت شدند . کم یمدت ینه عمو بلند و غرش گونه بود که همه برا چنان

 کردن مدارکم  لیتکم یبرم برا گهید یهفته ا دیبا یشم ول یباشه فعال من منصرف م ـ

 نیمامان هم با بغض نگاهم کرد ، آذ ختمیر یاشک م یها یگرده ها یبر نم گهیدونم د یخدا اگه بره خارج م یوا

 جون کنارم نشست مامان با کف دست اشهامو پاک کرد .
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 .  دیدرست فکر کن ینکن مامان جان کم هیگر ـ

کرد و به اتاقش در خونه  یبلند شد ومعذرت خواه امیچه مرگته ! ت یبگ یو نتون یعاشق باش هیچه در بد ایخداااا ـ

 رفت . شهیپدری

 .  دیبوس مویشونیکه هنوز سر پا بود جلو آمد ، خم شد و پ عمو

  ستیرهام بد ن نقدیا امیبه خدا ت زمیعذاب بکشه عز ایکه برادرم اون دن نمیگل عمو از من ناراحت نشو؛ اشکتو نب ـ

 بسته زدم .  یبا لبها یلبخند

 نه عمو جون از شما ناراحت نشدم .  ـ

ع بودم . موق امیکه داغون ت نوایخاک برس من ب یهم نظرم ول امیکردند منم با ت یداشتم همه فکر م یبدبخت عجب

رضا  بود صدفه سر یاگر لبخند شدیم یفرا گرفته بود . روزهام با غم سپر نویسکوت ماش برگشتن به خونه تا خونه

مامان هم  یبرد ، حال روح یرضا رو شرکت نم گهید گانهیبه خونه داده بود به اصرار مامان  ییکوچولو بود که صفا

شرکت دعوت  یبچه ها یهمه  برد ... تولد رضا بود یگذاشت و رضا رو پارک و گردش م یوقت م یبهتر شده بود حت

 بودم . وارید نیبود . مشغول تزئ دهیبودند . البته مامان تدارک تولد و د

 اون باد کنک هارو بده ببندم  ایب گانهی ـ

 یبرا مایباز فکر رفتن ت یکنم . چند تاشو نصب کردم  ول زیکردم بادکنکهاو به سقف آو یسع هیچهار پا یرو رفتم

 یغیج دمید نیهوا و زم نیکه خودمو ب امیب نییخواستم پا یره م یم جیحالم وخراب کرد .حس کردم سرم گ شهیهم

از پله ها  مهیسراس امیمامان ت ادیفر یدن سمتم با صدای، و خاله طاهره دو گانهیشدم . مامان ،  نیو نقش زم دمیکش

  نییپا دیدو

 پام  مامان پام  یآ ـ

 اه کرد . پامو نگ یبا نگران مامان

  یستیخاک برسرم حتما شکسته چرا مواظب ن ـ

 دست زد .  یدست رو گانهی
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  هیچهار پا یرفتم رو یخودم م دیمقصر منم با ـ

 طاهر هم کنارم نشست با ناله گفت: خاله

 ؟ ییسر به هوا نقدریمن چت شده چرا ا یشونیآخه ماه پ ـ

 بود .  ستادهیمن سر پا ا یروبرو امیت

 ؟ نمیپاشو بب دید یمامان اجازه م دیببخش ـ

 کرد  یمامان نشست پام و گرفت و بررس کنار

 زد .  یلبخند ـ

 کنه  یفکر کنم داره نازه م ستین شیزیچ دینگران نباش ـ

نکرده  یوقته شوخ یلیحرفش گشاد شد .خ نیزد ،چشمهام ازا یبه من نگاه کرد وچشمک یچشم ریوز دیخند آروم

 بود 

  ختمیخوش حاالتش فرو کردم و موهاشو به هم ر یدستمو تو موها یدونم رو چه حساب ینم

  یفهم یم ختمیکنم ؟ من ؟ حاال که موهاتو به هم ر یمن نازه م ـ

 سرم گذاشت .  یرو دستو

 .  دمینکن موهامو تازه سشوار کش کاین یوا ـ

  ختیمنو به هم ر یرفتم اونم تا تونست موها سهیپامو فراموش کردم از خنده ر درد

 داره ! یچه عاقبت یزیو بهم بر امیآقا ت یکنم موها یم تیاالن حال سایوا ـ

 کردم  یکه نفسهاش وحس م نقدریشد ،ا کیبه من نز شتریب

 سرم درد گرفت ولم کن امیت یوا ـ

 کرد .  کیبه صورتم نزد صورتشو
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 تواول اول کن  ـ

 رها کردم دستشو از سرم برداشت و موهامو صاف کرد .  موهاشو

 بلند شد  مامان

 شد دعواشون  یباز خانوادگ میبچه بر  ـ

 که همچون  یمیبا غم عظ یشدم ول یغرق خوش امیت یخنده و من از خنده  ریزدن ز همه

 کرد !! یم ینیسنگ مینوایقلب ب یرو نیسنگ  یا وزنه

 به چشمهام شد .  رهیخ امیراه مامان و خاله رفتند سمت آشپز خونه ، تدست دست رضا رو گرفت و هم گانهی

 ؟ درد نداره پات ؟  یخوب ـ

 تکون دادم .  نیبه طرف سرمو

 زد .  یلبخند میستادیهم ا یحرکت بلندم کرد . روبرو هیگرفت و با  دستهامو

 زنم  یاش و بده من م هیبق ـ

 یقیداشت دقا یدادم . چه لذت یرو ودستش م ینیتز یزهایبادکنکهاو آو یکی یکیو من  ستادیا هیچهار پا یرو امیت

 کنارش بودم ! یکه با خوش

 کارش که تمام شد 

 

 سمت اتاقش  رفت

 کار دارم  ییجا رونیبرم ب دیمن با  ـ

 .  رمیبگ یو از قناد کیبچه ها از راه برسند آماده شدم برم ک نکهیکه رفت دم غروب قبل از ا امیت

 رفتم صدا زدم .  یم نییاز پله ها پا هنطورکیهم
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 االنه بچه ها برسند .  ارمیو ب کیرم ک یمن  م گانهی ـ

 زد . یلبخند گانهی ـ

انجام دادم که خدا تو و خانواده اتو سر راهم قرار داده ان شااهلل بتونم  یریدونم چه کار خ یجان نم کایممنونم  ن ـ

 جبران کنم

 به گونه اش زدم .  ییشده و بوسه ا کشینزد

 رسند .  یاالن بچه ها م دی؛ آماده باش مینکرد یکار خاص هیچه حرف نیا زمیعز ـ

و پوشونده بود .سر راهم اول  نیزم یشد . برف رو یم کیزدم از اونجا که زمستان بود هوا زود تار رونیخونه ب از

 یخونه شدم غرق شاد یو گرفته راه ینیریو ش کیک یورفتم سمت قناد  دمیبزرگ خر یکنترل نیماش هیرضا  یبرا

 کردم ،  شیگذاشته وهمراه ی، آهنگ امیت یبودم از شوخ

 

 

 تونه حالمو بهتر کنه  یم التمیخ"

 "تونه حرفمو باور کنه یچشمهات م فقط

 خاموش شد   نیشد که ماش یدونم چ ینم

 دهایپ نیوازماش  دمیکش یشونیبه پ یمتوجه نشدم .دست یچک کردم ول زویشد .همه چ یکردم روشن نم یهر کار 

 ! رمیبگ نیماش دیبابا با ینبود .  ا یکردن تا خونه راه دنیبرف شروع به بار زیر زیشدم ،ر

پام  یجلو امیت نینگاه کردم . که ماش ابونیبغلم گذاشتم و به خ ریشدم ، دستهامو ز ینیشدم و منتظر ماش ادهیپ

سرم خراب شد . انگار آب  یرو ایکنارش نشسته بود . انگار دن هی. هد خشک شد دنشیلبم از د یلبخند رو ستادیا

 بود ؟! نیا امیشد .  کار مهم ت ختهیر چارهیسرما سر من ب نیتوا یخی

 شدو به سمتم آمد .  ادهیپ امی، ت ختمیخوب کردم موهاشو بهم ر 

 شده  یزی؟ چ یینجایچرا ا کاین ـ
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پراز غم  یمنو صاحب شده  ، با صدا امیکرد . آره حق داره بخنده ت یبود که با خنده به من نگاه م هیسمت هد نگاهم

 و گرفته جواب دادم . 

 خاموش شد . نمیماش ـ

 

 کرده و لبشو جمع کرد : یاخم

 چرا ؟  ـ

 کنترل کردم .  یلبهامو به سخت لرزش

 دونم ! ینم ـ

 گفت : یمعمول یلیخ

  نمیبرو کنار بب ـ

 شد .  ادهیکرد ، با خنده پ یبرس یشد و کم نمیسوار ماش ستادمیا کنار

 هالک شد .  ینیبنز یبدبخت از ب نی؟ ماش یزد نیبنز یک نمیفقط بگو بب ستین یمشکل ـ

 اش گذاشتم  نهیتعجب چشمهام گشاد شد دستمو تو س از

  نمیبرو کنار ب ـ

 . دمیرفته ؟! لبمو گاز گرفتم صداشو کنار گوشم شن ادمیکرده بودم چطور  عیعجب ظا یوااااا یا

 ینیریو وش کی. من ک ادیمن داره برف م نیتو ماش نیشلوغه بود؛ ـبرو بش یلیکنم سرت خ یاشکال نداره درک م ـ

  ارمیم

 بود . آروم گفتم :  هیبه هد پشتم

 .  دیشما به کار تون برس میش یممنونم مزاحم نم ـ
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 با اخم به من انداخت : یو باز کرد.نگاه نیعقب ماش در

 ؟ ! برو سوار شو هوا سرده ! کاااین یزن یم هیحرفها چ نیا ـ

 .  رمیگ یم نینه ممنونم االن ماش ـ

 باال برو  یکم صداشو

 گم سوار شو  یبهت م ـ

 شد .  رهیخوش فرمش در هم گره خورده و به من خ یابروها

 برم فرو برم ... ییاز کنه و من از غم و غصه همچون دونه ادر اون لحظه دهن ب نیداشتم زم دوست

 

منو قفل کرد . هنوز مات و خشکم زده بود ، چطور سوار  نیگذاشت ماش نشیعقب ماش یو صندل ینیریو ش کیک

محل !!تو افکار درب و داغونم  یخروس ب گهیتو دلش داره به من م دینشسته و شا امیکنار ت هیکه هد یبشم در حال

 عیضا نکهیا یبه نا چار برا "به داد دلم برس  ااخداا ای "دور بازمو حس کردم  امویدست ت یزدم که که گرم یم پرسه

شده بود نشستم .  یمربع شکل رضا که عکسش روش طراح کیتر نشم همراهش رفتم در عقب و باز کرد . کنار ک

 هم سوار شد آروم سالم دادم .  امیت

 سالم  ـ

 سمتم با لبخند جواب داد: دیچرخ هیهد

 خرابه ؟  نتیشده ماش ی؟ چ یجون خوب کایسالم ن ـ

  دیبه دادم رس امیجواب بدم .که ت یداشت ؟  مونده بودم چ نیبگم ؟ بگم بنز یخدا چ یوا

 گاه  رییتمع میبر یم میایداشت .بعد م ینقص فن یآره کم ـ
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وردند آ یدر م دیو به رنگ سف نیبرف ها که با لطافت زم زیر زیبه راه افتاد در سکوت به ر امی.ت دمیکش یراحت نفس

کرد و انگار  یصحبت م امیبا ت یعاد یلیخ هی...هد ستیمال من ن امیشدم ، ته دلم پراز حسرت بود . که ت رهیخ

 کشوند ... یموضوع من و تا سر حد مرگ م نیراحت بودند باهم وا یلیخ

 ؟  یپرواز دار یبرا یک امیت ـ

 کرد و جواب داد . یم یرانندگ لکسیکه ر نطوریهم امیت

  گهیدوهفته د ـ

 رسم  یمن زوتر از تو م مینیب یخوبه پس اونجا همو م ـ

 زد  یلبخند امیبغضموو تحمل کردم . ت ینیکرد . لبهامو فرو بردم و سنگ دنیشروع به قهقه خند ـ

 بخواد . یآره تا خدا چ ـ

 

 یجا الیخیراحته که اون ازبرنانه اش خبر داره ،انگار نه انگار من زنشم ،چه ب هیرفت ! چه با هد یداشت م امیت واقعا

 واال سکته میدی! چه خوب شد زود رس تیشوهر دار یبرا کاین یری! بم ارهیخودش نم ینشسته وبه رو امیمن کنار ت

باز  هیگذاشتم .هد رونیو بپام  هی.در و باز کردم   ستادیا خونه یجلو نیکرده بودم ، باز تپش قلب گرفته بودم ماش

 سمتم  دیچرخ

  زمیعز دمتیجان خوشحال شدم د کاین  ـ

لب به ق یریخواستم بفهمه چه ت ی! لبخند الکس زدم نم دنتیدلم گفتم: بر عکس من عزا گرفتم از د یمن تو یول

 ام زده !  چارهیب

  میتولد دار میمنزل در خدمت باش دییبفرما  زمیعز نطوریمنم هم ــ

 کرد .  امیبه ت ینگاه هیهد

 ؟ امیتونم ب یم ـ

 به من کرد .  ینگاه امیت
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 .  یدعوتشو رد کن فهیخانومه پس ح کاین زبانیبله اگه م ـ

 هی، کاوه و بق یالنا ، عل دنی.  با د میداره ، حفظ ظاهر کرده و وارد خونه شد امدیکردم تعارف امد ن یغلط عجب

 ،  عباس  امیت یبه عنوان دوست و هم دانشگاه هیهد یو معرف  یوال پرسدوستان لبخند به لبمم نشست بعد از اح

 .  شدهم  دعوت بود به اتاقم رفتم النا هم همراهم وارد اتاق 

 ؟  هیدختره ک نیا کاین ـ

 تخت !  یازسرم در آوردم و انداختم رو شالمو

 شد .  داشیدونم از کجا پ یچه م ـ

 سمت خودش  دیکرد و بازمو کش یاخم

 ؟  کاین یگیم یمعلوم هست چ ـ

 کردم  زیکندم و آو پالتومو

 اممیت شرفتیبه من گفت مانع پ هیهد یبودند و فقط دوستشه ، ول یخارج که بود هم  دانشگاه گهیم امیبگم ت یچ

 بهتر ازش جدا بشم، 

 حرفم کامل نشوده بود که زد تو سرم  هنوز

؟ واقعا ازت  یغلط و کرد و توام ماست نگاهش کرد نی. ا یشیم دور امیاز ت یخاک تو سرت ؛ چه راحت دار یعنی  ـ

 !  دهیبع

 نشستم رو تخت  ونیزیآو یلب و لوچه  با

خوام ازم جدا بشه ! اگه  یبودم ؟ االن چطور بگم عاشقشم و نم زاریب امیچقدر از ت لیاوا ادتهیخب چکار کنم ؟  ـ

 شم ؟  یچقدر داغون م یدون ی؟ م یپسم بزنه چ

 زانو زد .  میروبرو

 ادنم تو رو نخواد ؟  یدون یخب از کجا م ـ
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 دونم  یخواد م ینم

 بلند شد  هوی

  میبترکون نییپا میبه خودت برس بر کمیغم بغل نکن ، بلند شو  یپاشو پاشو زانو ـ

 زد .  یو چشمک دیخند قهقه

  میو بترکون یو عل امیدل آقا ت میالبته بر ـ

 لباس شد .  یلباسهامو باز کرد و مشغول جستجو کمد

 پاشو لباس بپوش . االی ـ

 لبم نشست ومردمک چشم مو چرخندم  یرو یلبخند

  یگ یآره بدم نم ـ

 آوردم شلوارش رونیب یدیرفتم کنارشو از کمد کت و شلوار سف 

 

 یست کردم.موهام که لخت بود . کم دیبرش دار و کوتاه بود .با کفش سف  یسینگلیا قهیتنگ و کتش  ی راسته

 و رژ مات هم رنگ لب زدم ... فیو خط چشم ظر یینقره ا هی. سادمیجلوشو اتو کش

 زد . یدورم چرخ النا

 

 که از االن هدف قرار گرفته  امیدل ت چارهیاوه اوه اوه... چه شود ؛ ب ـ

برام  یلیعباس خ یس خجالت نکشم روسرم انداختم از هر ک یرو یدیسف ری. شال حر دمیغمهام خند یباهمه  ـ

 دونستم  یاصول م تیبود و خودم مو موظف به رعا نیسنگ

 خودم حس کردم .  یو رو امیرفتم نگاه ت یم نییپله ها که پا از
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 نیو با حجاب بود  . ب یباشم چون لباسم رسم یکردم معمول یشد ، سع یمن م یقربان صدقه  هیچون همش آذر

 جمع دوستان راحت بودم . 

که عباس براش  یسیو اسلحله ودستبند پل سیپل نیماش دنیها داده شد . رضا از د هیخورده شدو هد کیو ک شام

و حجاب کامل از  یبا چادر رنگ هینداشت ! هان یتیبراش جذاب گهید یخوشحال شد که کادوها یبود به قدر دهیخر

  شیباز یشد ورفت پ یغرق شاد یباز ابهمه اسب نیا دنیورضا از د کرد . یم ییرایمهمونها و همکارانش پذ

 یکه بهش خوش بگذره بعد از شام آهنگ میکرد یکار یخورد . ول یجمع مون به سن و سال رضا کوچولو نم درسته

 گذاشتم 

 که آهنگ خودمنه ... انیخب دخترها ب ـ

بکشم  که از  هیبه رخ هد دنمویدوست داشتم رقص ی. ول دمیو به خودم د امینگاه زوم ت دمیرقص یمدت که م تمام

مچ پامو ماساژ دادم  ینشستم کفشهام در آوردم .کم یصندل یخورد . .... رقص که تمام شد . رو یجم نم امیکنار ت

 که همه بشنوند  یبلند یباصدا امی.ت

 ص االن نه به رق شیچند ساعت پ یخورده ؛ نه به آه و ناله  چیپاشون پ یعصر ایخوبه بعض ـ

 : دیمتعجب پرس کاوه

 ؟ یگ یو م یک ـ

 ابرو به من اشاره کرد .  با

 انگار حالش خوبه  یخورد .ول نیخانوم عصر زم کاین ـ

 باال انداختم . یکج کردم و ابرو لبمو

 نبود . میزیمعلومه خوبم عصرم چ ـ

 ازش برگردوندم . رومو

 به دهان گذاشته بود گفت: ینیریبا دهن پر که ش یعل

 !شهینم شیزیضربه ها چ نیبا ا کاین امینگران نباش داش ت ـ
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  دندیهمه خند 

 تمام شد . مراسم

ه با که با کاو یزمان یانگار واقعا براش مهم نبودم ،حت یبشه ،ول یرتیمن غ یرو یمثل سابق کم امیخواست ت یم دلم

 کردم ، یوبحث م یپسرها شوخ هیبق

 

دورش جمع کرده وبه خواب  هاشویاسباب باز نیزم یرو یکرده بود گوشه ا یرفتن شدن رضا ازبس باز یآماده  همه

 گفت: گانهیرفته بود .عباس رفت سمتش وبغلش کرد و روبه 

 شه ! یم ضیمر نجوریکجا بذارم بخوابه هوا سرده ا -

 پا تند کرد سمتش  گانهی

 برم . یخودم م دیکش یشما چرا زحمت م یوا -

 جواب داد. نیبا لحن آرام ومت عباس

 کجاس دجاشیبگ یچه زحمت -

 طرف  نیازا دییبفرما-

 کرد  هیروبه هد امیکردند ورفتند .ت یبعد بچه ها خداحافظ یعباس رضا رو به اتاق برد. کم گانهی ییراهنما با

 شمام آماده شو برسونمت  -

 جواب داد. یلوس یباناز وخنده  هیهد

 ! زمیمن که آماده ام عز -

 داخت که آذر جون جلو آمد .سرشونا ان فشویک

  مشیرسون یجان پسرم ؛ شما بمون ما م امیت -
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 گفت: یعصب یبا صورت هیقربونش برم ...هد یآذر، جون ،اله شنهادیدلم خوشحال شدم ازپ ته

 راحت ترم ! امیمن با ت دیشما زحمت نکش-

  دیدست به آغوش کش هیکرد ومنو با  یاخم آذرجون

 همسرش باشه  شیپ دیبا امیوقته وت رید زمیعز -

انگاراز رو  یرو  خوب هدف گرفته بود  ،ول هیشد ،آذر جون هد یشد .تودلم قند آب م دهیسمت من کش امیت نگاه

 باال انداخت  . ییزده ابرو یرفت  پوزخند ینم

  ادیت زما وق یهمرسرش باشه برا شیبهتر پ نجاسیا گهیچند روز د امیباشه ت یهر چ دیگ یهه آره شما راست م -

خم وبا ا دیکرد .عمو کفشهاشو پوش ینیقلبم سنگ یرو میعظ یحرفش بازم غم نیقلبمو هدف گرفت با ا یبدجور

 گفت : هیروبه هد

 وقته !! رید دیای،شما زودتر ب یمدت کوتاه یبرا یخارج ول رهیم امیبله ت -

 با اخم روبه آذر جون کرد . همچنان

 

 دنبالت  امیخانم وبرسونم م هیباش هد نجایشما ا-

 کرد ورفت ! دیکه خودشم نشن یلب ریز یخداحافظ هیهد

  دیو گونه امو بوس دیپاش میبه رو یجون لبخند مهربان آذر

 تو بشم عروسک من ... یمن فدا یاله -

 زدم  یلبخند

 شما  دیلطف دار -

 امی،ت دمیوآذر جون ود اموی، ازدور ت آب بخورم بلکه بغضم و قورت بدم یفاصله گرفته رفتم آشپزخونه کم ازش

 بود. ستادهیکالفه دست به کمر ا
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به کمکش آمد .خاله شروع به غر  هیظرفها بود .هان یبراش مهمه ؟خاله طاهره مشغول جمع آور هیهد نقدریا یعنی

 زدن کرد.

  امیخواد خودشو بندازه به آقات ی!چه پروبود به زور م میقد یدخترم دخترا -

 گفت: هیهان

 دونند  یم ایاز شرم وح یخارجه اند چ یبزرگ شده ا نایا

 گفت : یروبه من باکالفگ وستیمامان هم به جمعشون پ -

فرصت طلب داره  یشدو اون دختره  یباهاش که ازت فرار یازبس  لج  کرد یشوهرت ونگه دار ینتونست نیبب

 قاپه ، یشوهرتو ازدسته م

 گوشم گذاشتم وکالفه گفتم : یداده ،دستهامو رو هیتک تنیگرفته بودم ، به کاب یبد سردرد

 دوست دارنند بکنند  یهر کار دیبه درک بذار دیکم عذابم بد گهیبسه د -

 آذرجون متوقف شدم  یسالن نبودند .رفتم سمت اتاقم که با صدا یوآذر جون تو امیرفتم سمت پله ها ت 

 ی؟ اِ اِ ِاِ...پروپرو تورو یکش یخونه !خجالت نم یگاهتو آورددوست دانش یبعد رفت یتوزن دار امیچه وضعشه ت نیا-

انوم خ هیچقدر ناراحت وگرفته بود؟ موقع شام هد یدید کاروی، اصال ازسر شب ن شتونهیپ امیهفته ت نیگه هم یما م

ثل م یکایاون دختر بچسبه به تو ؟چرا به ن دیبا کاین یبه جا اخانون ...چه وضعشه چر هیدادند هد هیوهد کی،موقع ک

 ؟یگل توجه تدار

 کرد. یم یبیفقط احساس غر ستیما ن نیب یزینگفت ،چ یزیچ چارهیدوستمه ب هیمامان بسته ،هد یوا یا-

 

 آذر جون باال تر رفت: یصدا

 یکاین یتکون نخورده بعدشم برا یبگه ؟ازسر شب که ازکنار جناب عال یچ یخواست یم گهینگفت؟ د یزیچ -

 که تحملش کرده  اسیباح یلیخ کایندازه  به خدا ن یابرو باال م چارهیب

 موضوع ناراحت بشه! نیبه خاطر ا نکهیخواد چه برسه به ا ی،اون اصال من ونم ستیمهم ن کاین یبرا زایچ نیمامان ا -
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داشتم  یسرما حس خفگ نیقم وکت مو کندم توا،رفتم اتا اوردمیازاشک شده طاقت ن سیصورتم خ یک دمینفهم

م به تن یفی،لرز خف دمیها کش هیوبه ر یسرد وبرف یرفتم سمت پنجره بازش کردم ،هوا دهیپوش ینازک شرتیت

.حس پوچ شدن داشتم ،مامان  ردمعوض ک یشلوار مو با شلوار گشاد راحت دمینشست ،پنجره روبسته وپرده رو کش

 کرد . تی، چه خوب آذر جون ازمن حما ختمیگفت : که با کارهام پروندمش ! آروم آروم اشک ر یراست م

 امتحان ترم بود ومن حس وحال درس خوندن نداشتم ،شرکتم تق ولق  موقع

بود  دیانگار مطالب جد دمیفهم ینم یزیامتحان از سواالت چ یونداشتم ،سر جلسه ا یکار چیرفتم ،حوصله ه یم

 فاصله داشت نگاه کردم .کاوه بود ! آروم گفت : یکنارمو که کم یصندل یآروم کس یلیخ یلیخ ی.باصدا

 ؟ یسینو ینم یزیچته چرا چ -

 مراقب بلند شد  یصدا

 . دیش ینشنوم که ازجلسه اخراج م ییصدا -

 که دور شد جواب دادم . مراقب

 . ادینم ادمی یچیه-

کش رفت ومال خودشو جلوم  میامتحان یحرکت برگه  هیزد وبا دیاطراف ود یسرشو چند بار تکون داد.کم کاوه

وشت ن یمن م یسواالتو جواب داده بود .تند تند برا شتریبه کاغذش کردم ب یگذاشت .چشمام گشاد شده بود .نگاه

مراقب منم بلند شدم دنبالش ،برگه هارو  تمنو برداشت ورفت سم یجلو یامتحان یبلند شد برگه ا گهید قیچند دق

  دیخند میزد رونیداد.از سالن ب لیتحو

 دخ -

 

 ! یسوالم جواب نداد هی یکه حت یبا خودت چه کرد تر

 با مقنعه ام ور رفتم  یکم
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 راستش حوصله درس خوند نداشتم -

 : ستادیا میروبرو میزد یطور که قدم م نیهم

 ؟ یمشکل دار امیشده ؟بازم با ت ی؟چ کایچرا ن -

 بغض کردم  امیاسم ت دنیباشن

 وقت بر نگرده  چیه دمیگرده خارج شا یاهم ؛داره برم-

 

 گفت : یآروم یباخنده  میبه راه افتاد دوباره

 شود  یعاااشق م کاین -

 گفت : یو صداشو آروم وکرده وبالحن محکم دیخند بلند

 خوب بشه ... نتونیتا ب یبه هردوتون فرصت بد یآقاس بهتره کم یلیخ امیدم برگرده ،ت یقول م بهت

 بچه ها حرفش وتمام کرد .النا زد روشونه ام  یسرصدا با

 هااا دیرسون یخوب به هم م -

 با خنده گفت: یباال انداختم ،عل یا شونه

 گرفتم  یموند به صفر کله گنده م یم کاین دیبه ام شهیخوب شد من درس خونده بودم اگه مثل هم-

 وگفت: یعل ی،کاوه زد رو شونه  دمیخند همه

 باشه  حالل یریگ یکه م یبلکه مدرک اریفشار ب یبخونه پسر؛توام به مغز پوکت کم ابدین کایه نک شهیخب هم  -

 

 .... میشد اطیوارد ح میدیخند یبلند م یهمه باصدا گهید
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 روبه النا کردم  میزد رونیکه ب ازدانشگاه

 زودتر... یایرم شرکت اگر م یمن م یال-

 سر شونه انداخت  فشویک النا

  میباشه بر-

 جمع نگاهم وچرخوندن  به

 ،کاوه ممنونم بابات کمکت  یخب برو بچ با -

 زد  یلبخند آرامبخش کاوه

 نکردم ! یکنم کار یخواهش م -

 راهرو بود جلو رفتم  یعمو تو میدیبه شرکت رس یوقت

 ؟ یسالم عمو جون کجا به سالمت-

  دیپاش میبه رو یمهربان لبخند

 ؟یایم یسر کش دیرم بخش تول یماهت بابا جان ؛ م یسالم به رو -

 النا  فمودادمیزدم ک یلبخند منم

 ! می؛بر امیبله عمو م -

 ، میدیبخش رو شن نیوگزارش سرگارگرها ومسول میمختلف سرزد یعموبه بخشها همراه

 راه برگشت عمو گفت : نیب

 .رهیفردا م امیت یدون یدخترم م -

 شد لبهامو فرو برم وبه خودم مسلط شدم  نیگردم گلوم سنگ حس

 بله عمو جون  -
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 ؟هم فال هم تماش  یتوام باهاش بر ای یریجلوش بگ یخوا یخب نم -

 داشتم خودمو کنترل کنم ازداخل لبمو گاز گرفتم ونفس مو فوت کردم  یسع

 ؛باشه دفعه  ستین تیگرفتن بل یبرا یوقت  رشدهید گهیراستش فکر نکردم باهاش برم البته االن د -

داد . عمو باخنده  یپا تکون م ینشسته وپارو یصندل یسرخ شده رو یآذر جون با چهره  میاتاقمون که شد وارد

 دستهاشو باز کرد 

 بانو جان ؟ یبه اذر خانوم خودمون راه گم کرد-

 جلو رفتم  منم

  دیسالم خوش امد-

و شدنش کیگشاد شده نزد یبا چشمها نمیدور زده بودم بش زمویوتند بلند شد منکه م یلب داد ریز یاخم سالم با

 صداشو باال برد . ی،کم دمیبه خودم د

 ؟ یکن ی؟ دختر چرا دست دست م یبش امیمانع ت یخوا یتو نم-

 گفتم : دهیبر دهیگذاشته ،بر نهیبه س دستمو

 ! رهیم...مـــن ؟! خب ...خب خودش داره م-

 گذاشت وبازمو گرفت : زین یو روچرم براق دستش فیاشو کم کرد ک فاصله

مارو دوست  یکه تو مسر سربه هوا میفهم یما نم ی؟ فکر کرد یکن یکه مال تواِ محافظت نم یزیدختر چرا ازچ -

 ؟ یدار

 کردم  بغض

 اذر جون ! یول -

 زد روبه عمو کرد  یحرف زدن نداد ،فاصله گرفت وچرخ اجازه

 بگو  یزیچ هیمرد شما  -
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 یگرفت با کاسه ا یبه شدت تپش م یموقع ناراحت دنهای،جد دیکوب یزده بود قلبم داشت به شدت م خشکم

 مبل یناالن چشم دوختم ،عمو دستشو گرفت ونشوند رو یوگر گرفته والبته کم یپرازاشک به آذر جون عصبان

  زیم یجلو

 نکن  یخودتو عصب زمیعز نیبش-

 به من وبعد به عمو کرد . یجون نگاه آذر

 هیداشت ؟ من  یاون شب تولد چه حال دیدیخواد ؛ند یوم امیت کایدونم ن یندانه من م یبگو ؛هرک یزیچ هیخب تو  -

 کنم یزنم خوب حسشو درک م

 من گفت : روبه

  شیخوا یکنه تو نم یخوره ؛ اون فکر م یتکون نم یبخوا امیمن به خدا اگه تواز ت زیعز -

 اشکم روان شد  گهینشستم د میصندل یداده رو هیتک زیبه م دستمو

  شیزندگ یبره پ دیبذار دیخواد چرا اصرار دار یمن و نم امیآذر جون ت -

 کنار آذر جون نشست  عمو

 کنم  یحل م زویسفرو بره برگشت همه چ نیا امیت دینکن ؛فعال بذار هیبسه دخترم گر -

 گفت: یفیضع یصداخم شد. با یدستهاش گرفته وکم نیپاک کردم آذر جون سرشو ب اشکهانو

 خدا کنه حل بشه  -

  

 رنجوندم امویبا کارهام ت نکهیاز عمو آذر جون رفتم سمت خونه، ازا یوبا خداحافظ میزد رونیازشدکت ب یبعدازمدت 

ه راحت گهید هیبر من هد یوندارم ،وا امیت گهیبا خودم گفتم: از فردا د ختمیگذاشته واشک ر یبودم ، آهنگ یعصب

 خاااااک  کای،خاک برسرت کنند ن

 داده وبه اتاقم پناه بردم  یسالم سرسر دمیکردم .به خونه که رس یخال نیسر پدال ماش مویدق دل تمام
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 خواست ، یآدامش م یکم دلم

 که آرامش وجودم  مدتهابود

 در اتاق روبرو بود  یشخص 

 !دمیفهم ریآرامشم شد و چه د امیت آره

 

 

 یآب گرم رها کردم مقنعه ازسرم سر خورد دستهانو حلو ردوشیپالتو و مقنعه به حمام پناه بردم وخودم و ز با

 زار زدم  یها یصورتم گرفتم وها

 شاه رگ من شده خبر ندارم ؟!  ی،ک رمیم یبره من م امیت اگه

ه سبکه ک هیفتم ،البته با گرحوصله دوش گر یحمام انداختم وباز ب یدر اوردم وگوشه  موییخ یحوصله لباسها یب

آمدم .. .لباسهامو  رونینبره خودمو به آرامش دعوت کردم و ازحمام ب میاز ناراحت ییمامان بو نکهیا یبرا ینشدم ول

 رضا درو باز کردم  ی،باصدا دمیچیدور،سرم پ یکیچکو یخشک کنم حوله  سمویخ ی،حوصله نداشتم موها دمیپوش

  میشام بخور دیایخاله شام آماده اس ب -

  دمیتلخ به پسرک مظلوم زدم وگونه اشو بوس یا خنده

  میبر ایب زمیباشه عز-

  میشد ریسراز چیمارپ یگرفتم واز پله،ها دستشو

 ؟ یکرد هیخاله گر-

 گذاشتم  نییربه پا یبهش شدم وقدم رهیانداخاه وخ ابروباال

 کجا بود  هیدلم گر زینه عز -

 جمع کرد ودستمو فشرد  لبهاشو
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دونم  یمن م یول ارهیکنه بهانه م یم هیفهمم ،آخه اونم هروقت گر ینم یزیمن چ یکن یتوام مثل مامان فکر م -

  ختهیاشک ر

 خم شدم وبغلش کردم ،لپشو ماچ کردم  شویزبون نیریتحمل نکردم ش  گهید

 عشق من  یتوچه بلبل یاله -

 دور گردنم انداخت واروم گفت: دستشو

 من  نه امهیشما عمو ت عشق

 خوب کرد  یلحظات یحال خرابمو با فهم باالش برا یفسقل نی،ا دمشینتونستم نخندم بازم بوس گهید

 کردوم نبود. چیه یکه گوارا یتو فکر ،مامان تو فکر ،من تو فکر ...عجب شام امیشام سکوت بود ت زیم سر

 

 آروم آروم از پله ها باال رفتم ،مامان صدام زد . نییروبه پا یسر با

 گرده  یمامان غصه نخور بر م کاین-

 امیبه اتاقم برم آروم در اتاق ت نکهیا یداشتم به جا یبه هم فشردم وبدون حرف باال رفتم ، حس خفگ لبهامو

بود به اتاق مرتب ازخودش به جا گذاشته بود.واردشده درو بستم رفتم  دهیومرتب سر جاش چ یزیوباز،کردم ،همه چ

و  وکنار زدم یسمت تخت خوابش ،روتخت رفتمو دمیکش زیم یرو یبود .دست زیم یچندتا کتاب گوشه  زشیسمت م

 و دیافتادم که به آغوش گرمش پناه برده بودم ،لبهام لرز یشب اداونی، دمیبالشتش کش یدستمو نوازش گونه رو

 و ور بدون تچط" دمیوهق هقم گرفت بالشتو به آغوش کش دیام به اوج رس هیکم کم گر تیگونه ام غلط یازرو اشک

 "کنم ؟ یتونم زندگ یم

 رمیم یتو م یبرگرد که ب امی،ت دمینفهم تویومردونگ رتیبه من قدر غ لعنت

 !  شمیکه دوراز آب خفه م ییمنم همون ماه ویبخش اتیح یآب توهمچون



 یابیعقد غ

 
297 

 

 مایحوصله امتحان ترم ونداشتم شبها شده بود کارم ن یشدم حت یتاب تر م یروز گشت ومن لحظه به لحظه ب چند

رفتم  یبه خواب م هیاشک وگر یشدم وبعداز کل یبردم وازعطر بالشتش مست م یشب به اتاق عشقم پناه م یها

 تکرار گوش  ی،مدام چند آهنگ ورو

 دادم ... یم

 گوشم گذاشته وچشمهامو بستم ، یورو یشدم گوش داریب میزنگ گوش یباصدا صبح

 بله -

 خوانوم خوش خواب  ریصبح بخ-

 کردم  یباز وتخم چشمهامو

 کاوه  ییسالم توا-

 امتحان ! میبله منم بانو آمدم دنبالت بر-

  دمیبه موهام کش یسرجام دست نشستم

 

 ؟ یاالن دم در یعنیرفته بود !  ادمی یوا -

 خوردن  ییبانو داخل منزلم ومشغول چا رینخ -

 آمدم ورفتم سمت اتاقم  نییپا ازتخت

 ؟ یگ ینم یجد-

  شهیم رمونیگم بدو د یم یچرا اتفاقا جد-

م ازاتاق دستم گرفت لمویبرداشتم موبا فمویوک دهیوبعد لباسهامو پوش سیرفتم سرو یوتماس وقطع کرد . تند دیخند

 ونداشتم ، یکار یبود که حوصله  ینداشتم ،چند روز شیآرا یزدم ،حوصله  رونیب
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نشسته بود .موندم چطور کاوه آمده  شیومامان روبرو دمید ییرفتم کاوه رومشغول خوردن چا نییها که پا ازپله 

 دنبالم !جلو رفتم 

  یسالم خوش آمد-

 کنارش گذاشت وبلند شد  یعسل زیم یرو ییچا

 ،ساعت خواب ! ریبانو صبح بخ کایسالم ن-

 زدم یلبخند

 ؟ یراه گم کرد ی،اول صبح دینیبنش دییبفرما  -

 پا گذاشت  یوپارو نشست

 امتحان  میباهم بر امیشد گفتم ب ینوریا رمینه گم نکردم مس -

 به من کرد  ینگاه مامان

 بخور  یزیشدنه ؟قبل رفتن چ داریدخترم برو صبحانه آماده اس  ساعت نه چه وقت ب -

 سرشونه مرتب کردم . فمویشدم وک بلند

 رفته ؟رضا کجاس . هیهان دمیخواب رید شبیخورم د یم یزیندارم مامان  تودانشگاه چ لیم -

 بله رفته رضا هنوز خوابه  -

 بلند شد روبه مامان گفت: کاوه

 

 م قع مزاحم شدم با اجازتون رفع زحمت کنم! یخوام ب یسرکار خانوم عذر م -

 

 زد وبلند ش   یلبخند مامان
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 سراغ دختر تنبل ما  یآمد یدکنم پسرم لطف کر یخواهش م -

 به گونه اش زدم  یکردم وجلو رفتم بوسه ا یالک یاخم

 وا مامان  من تنبلم ؟ -

 باال انداخت  یباز کرد وشونه ا دستهاشو

 ازامتحان دادنت  نمیا ستیتواتاقت شام ونهارت که معلوم ن یدیگم چند روزه چپ یوا نداره راست م -

 نشم رفتم سمت در  عیضا نیازا شیب نکهیا یدبرایخند یم زیر زیر کاوه

 فعال خداحافظ  یتو بگ یباشه مامان هرچ -

 

 راه سگوتو شکستم  نیب میزد رونیکاوه ازخونه ب با

 ؟ یعادتا نداشت نیدنبالم ؟ توکه ازا یکاوه چرا امروز آمد -

 کرد جواب داد. یم یطور که رانندگ نیهم

 سفارشتو کرد منم آمدم  یکی -

 نگاهمو بهش دوختم کردم و یاخم

 ؟ یک -

 بماند . -

 صدا موباال بردم  یکم

 ؟ ید یچه ؟چرا درست جواب نم یعنی -

  یزنگ زد که امروزامتحان دار شبیگفت هواتو داشته باشم.د امیت -

  دمیگشتد شد وبا تعجب پرس چشمهام
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 امتحان دارم ؟ یدونه من چه روز ی.؟امکان نداره ؛تازه اون از کجا م اااامیت -

 

 نگاهم کنه گفت: نکهیا بدون

  ینیبب یونخواست یدیوقت ند چیتو ه یحواسش به تو بوده وهست ول یلیخ امیخانوم ت کایامکان داره ن -

 

 گفت: یلرزان یوبغض کردم .باصدا دیلرز نهیتوس قلبم

ن نه نه م گهید یبزن نهیسنگشو به س یگذرونه توام بخوا یجونش خوش م هیاالنم داره باهد ستیاون به فکر من ن -

 شم  یم ادهیتو االنم نگه دار پ

 

 ؟ دیشد یجون اریاالن  دیدشمن هم بود روزیتا د چطور

 سر راه چش دوخت  ریبه من انداخت و به مس ینگاه میکرد ون یاخم

 خودت یبرا اینک یگ یم یچ -

 خواد  یرو نم هیاصال هد امیت یدوز یوم یبر یم 

 گرفته سرمو تکون دادم  گوشامو

 بشنوم نگه داااار  یزیخوام چ ینم -

 از فرمان جدا کرد . دستهاشو

 زنم توآروم باش ! ینم یباشه حرف -

 

 . ختمیکنارم اشک ر ی شهیصدا روبه ش یسکوت حکم فرماشد ومن ب نمونیب
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 گفت : یگرفته ا یبا صدا میشد کیدانشگاه که نزد به

  هیکنند خبر یالن بچه ها فکر ماشکاتو پاک کن ا گهید بسه

 

 دیکرد .وبعد چرخ دایپ یپارک یبشم اشکهامو پاک کردم  جا ریدوستانم تحق شیپ نیازا شیخواست ب ینم دلم

 فرمان بود . یسمتم دستش رو

 

 یلیدونم به چه دل ینم یول یازت خواستم با من ازدواج کن یزمان هی، ستیجان به خدا قصدم ناراحت کردن تو ن کاین

 ؛ یام زد نهیدست رد به س

 

 که ی،بدون اززمان یدونم تو درکنارش خوشبخت ی؛چون م رتمندهیمرده غ هیخوشحالم چون  امهیکه مالک تو ت االن

 یباخته دونم دل یبهت نداشتم .االنم فقط نگران تو ودل مهربونتم م ینظر گهیبه اجبار من د یحت یبله گفت امیبه ت

  یکنم تو به عشقت برس یم یگرده ،منم هرکار یمدم بر یبهت قول م یشد امیت

 

 به دلم نشست حرفهاش

 

 بود اشکهامو پاک کردم  یمنطق شهیهم

 

 بود جواب دادم . یاون روز و با هربدخت امتحان



 یابیعقد غ

 
302 

 

 . دیعمو گذروندم ازم پرس نینگاه سنگ ریوز شرکت

 زنه ؟ یبهت تلفن م امیت -

 نگاهش ونم سرم تو پرونده بود  نکهیا بدون

 نه عمو زنگ نزده  -

 شده ! ییچرا ؟عجب پسر سربه هوا آخه

 گرفته بود بدترم شد ، دلم

 عمو نداشتم . یبرا یجواب

ند در بل یصدا امیبرداشتم که برم اتاق ت مویمثل عادت سه شب گذشته که همچون سه قرن گذشته بود گوش شب

 انداختم دوازه شب گذشته بود  ینگاه یگوش یشد به ساعت رو

  دییبفرمابله -

 زد  یوارد شود لبخند هیآروم باز وهان در

  ستمیمزاحم ن -

  زمیپشت ن یزدم ورفتم سمتش بازوشو گرفتم وبردم سمت صندل یلبخند

 دلم گرفته ! یلیکه خ ای؛ ب یچه مزاحمت زمینه عز -

 زد . یولبخند نشست

 سخته  یلیاز عشقت خ یکنم دوز یدرک م -

 باال انداختم  ییتخت نشسته ابرو یلبه  روبروش

 عشـق ؟! -

 تکان داد. نییروبه پا یسر بالبخند
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 مشخصه  رتیدونم دلت براش تنگ شده از رفتار چند روز اخ یگم م یو م امیبله ؛ آقا ت -

 شدو اشگ در چشمان حلقه بست  دهیکش نییروبه پا لبهام

 

 تابلو شدم ؟ یلیخ -

 نداره ... یهمسرته اشکال یتابلوم بشس برا-

 شدم  رهیخ ییفوت کردم وبه گوشه ا نفسمو

 شدم ! نجوریشد که ا یدونم چ یخواستمش کارهاش وحرکاتش برام جذاب نبود ؛ نم ینم لی؟اوا هیچ یدون یم -

 کرد بلند شدو کنارم نشست ودستمو گرفت  یآروم ی خنده

  یوبساز یبسوز نکهی،جزا یبکن یتون ینم یکار گهیجاخوش کنه دل آدم وببره د یو وقت ادیم هویعشق  زمیعز -

 افتاد  شیمهربان قهوه ا یتکون دادم واشک کنار چشمم وپاک کردم دستمو فشرد نگاهم به چشمها سرمو

 گرده  یوبر م شهیتابت م یزود ب یلیخ دمیکه من د یامینگران نباش آقا ت -

 

 ؟ یدون یازکجا م -

 گشاد کرد . چشمهاشو

  یکردنگو نگاه وحرکاتشو درک ن کایوااا ن -

 دقم کرد . نهیرو آ هیهد نکهیجز ا دمیازش ند یزیاواخر چ نیبگم آخه ؟ من که ا یچ -

 بگم  یزیچ هیراستش امشب مزاحمت شدم  زمیخدا بزگه عز -

  دمیودر هم کش ابروهام

 شده ؟ یزیچ -
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 منومن کرد . یکم

هال وآشپز خونه داره  هیاش مناسبه  هیکردم ،کرا دایپ کیواحد کوچ هیرفتم دنبال خونه  شیراستش چندروز پ -

  هیچیبهتر از ه یباهمه ،ول شیالبته حمام ودستشو

 تر شد. ظیغل اخمم

 ؟ یبر یخوا یگذره ؟ چرا م یبهت بد م نجایا -

 تکون داد  رشوی

م خوا ینم یناراحت شدند ول یلیخ شونیبه خانوم گفتم ا روزیمزاحمتون بشم د نیازا شیخوام ب یبه خدا؛ فقط نم نه

  میزحمت بد شتریب

 دستش  یزدم وزدم رو یلبخند دهیکش یقیعم نفس

ذار ب دیبمون شتریمدت ب هیبه رضا وتو عادت کرده  یلیاعتراض نکن ؛ بعدشم مامان خ گهیپس حرف حرف مامانه د -

  ادیپول دستت ب یکم

 گل انداخت وبغلم کرد . لپش

 حتما  دیبگ میمن ورضا مزاحم هست یهروقت حس کرد یمونم ول یباشه م یخوب یلیجون توخ کاین ممنون–

 به بازوش زدم . یرو شونم بود مشت آروم سرش

 نشه بترسه  داریوقت ب هیپسرت  شیمزاحم ؟بروپ یباز گفت -

  دیشدو لپم وبوس بلند

 به کنعان غم مخور  دیگم گشته باز آ وسفیتوام غصه نخور ، ریرم شب بخ یباشه م -

،انگار برام حکم نفس داشت عطر تنش  امیبلند شدم رفتم سمت اتاق ت دمیزدم ،خارجش شدنش  ازدر د یلبخند

قتها و شتریب دمیرنگا وارنگش کش یبه کت وشلوارها یرفتم در کمدشو باز کردم .دست اریاخت یوارد اتاقش شدم ب

 ارنبیا یول "هیلیتاب ل یکه ب داشتمرو  یداشت حس مجنون یکیش نیج یاسپرت پوش بود چه لباسها وشلوارها

 "که مجنون شده هیلیل
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م چسبانه با تمام وجود ینیاشو به ب قهی یآورده بالباس تنم عوض کردم جلو رونیب یاز جالباس دشویسف شرتیت 

 شد . یم امیلباس ت یواشک بود روانه  دمییبو

 دلتنگتم یبرگرد که روزگارم خرابه وبدجور امیخدا ت تورو

 

 (مــــــــای)ت

دم شاپ ش یآقا بود .وارد کاف اریاول نسبت بهش بس یروز قبل رفتم با کاوه قرار گذاشتم ،برخالف تصور روزها کی

 نشسته بود .دستشو بلند کرد وبلتد شد .جلو رفتم ودست دادم  کیوسط سالن کوچ یوصندل زیم

 سالم احوال شما  _

  نمیروبرو اشاره کرد بش یزد وبه صندل لبخندز

 سالم ممنون چه خبرا ؟ _

 ، دمیکش یآه نشستم

 ! ستین یخبر خاص یسالمت_

 زد  وبه گارسون اشاره کرد . یدستشو بلند کرد وبشکن دیخند

  دیسرشو جلو کش یفراموش نشه دستشها ودر هم گرده کرد وکم یشوکالت کیک یشگیهمون هم الیدان _

  یآه بکش نمی؟ ن کایخب چه خبر از بانو ن _

 نفسمو فوت کردم دیخند بعدش

 کنه  یم یبد داره با ما باز کایبگم بانو ن یچ یا _

 کنه ؟ یم یچرا آخه ؟هنوز لحباز _

 بار بد ! هیبار خوبه  هیشدم از رفتارش  جیبگم گ یواال چ_
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 گذاشته بودن خورد  زیم یکه رو یکیاز ک یازنسکافه وقاچ یکم _

 باهاش حرف بزن! یدوستش دار نکهیوا ندهیدر مورد آ نیمن بش زیخب عز _

  دمیلبه فنجان کش دستمو

 ده  یچطورآخه اصال بهم فرصت نم _

خانوم حرف  هیبا هد یوقت یدون یشما ووطرفه است ،م یهم تورو دوست داره وعالقه  کای؛ من مطمئنم ن امیت نیبب -

 ا گرم گرفته بود؟با بچه ه دویرقص یروز تولد رضا ازلج تو م یچقدر ناراحته ؟ متوجه شد یزن یم

 

 و تکون دادم  سرم

ردم ک ینشون بده ،هر کار هیبار حسادتشو به هد گیخواست فقط  یدلم م یلیکنم ؛ به خدا خ یفکر نم نطوریمن ا -

 تو چشمهاش  دمیبار حسادتو ند کی یحت

 کرد . زیزدو سرشو تکون داده چشمهاشو ر یلبخند کاوه

 

دختر  کایبه تو داره ، داداش من ن یهمسرت چه حس یکن یکه درک نم تیهست یواقعا موندم تو چطور آدم -

  دهیبروز نم یراحت نیبه ا هیفوقلعاده حساس وفوقلعاده سرسخت

 اشتها به دهان گذاشتم ودرد دلم شروع شد. یب کیک یقاچ

 یلیگرفت ،خ شیقلبم آت دمشید یبا سروصورت زخم یاز دست دزدها رها شد، وقت کاین نکهیبعد ازا یدون یم -

 یلحظه شمار دنشیبه آغوش کش یبرا دیلرز یبودو بدنش به شدت م دهیترس

 کردم ، یم 



 یابیعقد غ

 
307 

 

به خونه بردمش بعد از  یکرده اند و نابود کنم .وقت یمن بدرفتار یکایکه با ن ییخداست تک تک اونها یم دلم

تو دل  بیوحاضر جواب عج  ونطیدختر ش نیازبافت موهاش چقدر لذت بردم! ا  یدون یدرمانش موهاشو بافتم نم

به آغوشم پناه آورده ! اون  دهیکه د یبدشد همون شب ازترس  وخواب  یشدم .باورم نم رشیاس یبرو بود .بدجور

صورت ورم کرده و کبودش خونم وبه جوش آورده بود . سهام شرکت  دنی.د ومدیشب تاصبح خواب به چشمهام ن

 هم چون گلم زده بودند وپس بدند .  یکایکه به ن ییتقاص ضربه ها دیبرام مهم نبود ؛ اونا با

 نیکه تخت تکون نخوره بلند شدم طاقت ازکف داده بودم وجود ا یجور یهنوز طلوع نکرده بود .به آرام دیخورش

خم  اریاخت یندادم .ب یبه خودم اجازه دست دراز یبه باد داده بود . درسته همسرمه ول امویودن نیدختر کنار من د

 نشوندم . شیشونینرم  به پ ییصورتشو کنار زدم وبوسه ا یتو یموهاشده و 

ه بلک دمیدو یم دیبرداشته وازاتاق خارج شدم .با یو از چوب لباس یآرام رفتم سمت لباس ورزش یصدا با قدمها یب

عادت کنم  دیکنم ،با یروشن شده بود و خاموش م کایدرونم که ازعشق وخواستن ن یوشعله  رهیدلم آروم بگ یکم

 ! طونیش کایبه نداشتن ن

 ، ارهینگران بود به من پناه ب دویخوام هروقت که ترس ینم

دوستش دارم  وکهیحس لعنت نیا دیشناسنامه همسرشم  واقعا منو همسرش بدونه ،با یکه تو نطوریدادم هم دوست

 کنم بهتره ازش دور بشم ! لیخو ام خودمو تحم یتو خودم بکشم نم

 ؟ کاسیاز ن یت بهتر راه دوربه نظر یعنی -

 

 دختر خوب کایگرفتم برم فرانسه  ، ن میکنم تصم یراهه، تمام تالشمو کردم که ازش دور نیکنم بهتر یفکر م -

 رهیخ یکارها یدوستانش راه انداخته  .وکل یکاریرفع ب یکه برا یزن وبچه وشرکت هیپناه دادنش به   هیخواه ریوخ

 خواد ! یمن نم اب شویخوشبخت دیداره شا نهارویبهتر اقتیدختر ل نی، ا گهید

ورود  یکه براش گرفته بودم برا یکه لباس یخود شدم دوست داشتم در  خودم حلش کنم ؛روز یاز خود ب دوبار

 ییبایضعف رفت ، ز ییبایهمه ز نیا یآمد دلم برا نییکه از پله ها پا یبود و روز تولد رضا ، وقت دهیپوش هیهد

سرش انداخته بود قلبمو به   یکه رو یدیسف شاللحظه خشکم زد . هیون و مجنون تر کرد کاوه !!. من مجن بشیدلفر

ت صحب هیداشتم نگاهش نکنم وباهد یمن بود .هر چقدر سع ی چارهیخالص به قلب ب ریت دنشیلرزش انداخت ورقص

 بود ودلرار برد ... یکیدل "شد  یکنم نم
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 تنهاس  یلیکنم مراقبش باش اون خ یخواهش م ازت

تو  شتریخواست ب یاز کاوه به سمت خونه رفتم دلم م یبعد از خداحافظ میزد رونیشاپ ب یاز کاف یبعد از مدت هردو

و اجازه داد موهاش یبر عکس ! وقت یزنه ول یبه تاقش رفتم فکر،کردم مثل سابق بامن تند حرف م یخونه باشم . وقت

  شویشمیابر یلمس کنم موها گهیبار د کیبهم داده بودند .چقدر دوست داشتم  ارویببافم انگار،دن

 یشدم و عطز،تنشو به خاطر م یم کیبهش نزد یلیچون خ طیموهاش برام حکم نفس داشت درا ن شرا بافتن

که در اوج آسمان  ینرم وکوتاه به گونه اش زدم .ول ییطاقت ازکف داده وبوسه ا یخداحافظ یسپردم .لحظه ا

 پروازکردم ....

 

پر جنب و جوش و ندارم  یکاین یکه تحمل دور دمیزدم تازه فهم رونیکه از فرودگاه ب یزمان دمیبه فرانسه رس یوقت

 یدلم گرفته بود چند روز و با دلتنگ بیبه مقصد هتل گرفتم ، عج یدادم تاکس رونیو نفسم و با صدا ب دهیکش ی.آه

عاشقش بشه در سته قبال جواب رد  کایسپردم ؟ نکنه ن هبه کاو کارویدونستم کارم درست بود ن یکردم . نم یسپر

 ...  دیشا ستمیاالن که من ن یبهش داده ول

اد بهش اعتم دیبود با یکنم کاوه مرد خوب رونیچرندو از سرم ب یفکرها نیخواستم ا یسرمو تند تند تکون دادم م  

خودمو به تو  ایکرد . خدا یجوابمو نده داغونم م نکهیترس از ا یام بدم ، ول یش پخواستم حداقل به یکنم . دلم م

 سپرم کمک کن که تخمل از دادن ناز دونه امو ندارم .  یم

 یم یچه غلط نجایزدم . آخه من ا یقدم م سیپار یابونهایهدف توکوچه ها و خ ینداشتم ب یکار یحوصله ا اصال

 بار ... کی ونیبار ش کیحرف بزنم مرگ  کایا نمرد ب هیرم مثل  یکنم ؟ چرا نم

 یحوصله تماس و بر قرار کردم . صدا یب دمید میگوش توریمان یاسمش رو یحالم گرفته تر شد. وقت هیآمدن هد با

 .  دیچیتو گوشم پ فشیظر

 د؟ییبفرما ـ

 ؟ یریگ ینم ی؛احوال یجون چه خبرا حال امیسالم ت ـ

 سالم ببخش سرم شلوغه ! ـ
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  یزد یبه من م یسر یبود کاریبودم ؛ خب تو ب مارستانیاوه اوه چقدرم شلوغه ، بابا من چند روزه آمدم گرفتار  ب ـ

 ... رانیگردم ا یبر م گهیو ندارم چند روز د یکار یراستش حوصله  ـ

 بلند شد .  غشیج یصدا

 یکس میچه خبره آخه ؟ کارت که سر جاشه ؛ از طرف رانیعجله ؟ ا نیکجا باا میباهم بگرد ینـه بابا بذار کم ـ

 . ستیمنتظرت ن

 شدم . رهیاز باران خ سیخ ابونینشست و رفتم کنار پنجره به خ میشونیبه پ یاخم

 ؟ هیهد هیمنظورت چ ـ

 مکث کرد .  یکم

 ... ستیحتمانم منتظرت ن ستیگم زنت که اصال به فکرت ن ینداشتم . خب راست م یمنظور خاص ـ

 موهام فرو بردم .  یشدم دستمو ال یعصب هوی

 ؟ یمن دخالت نک یخصوص یتو زندگ شهیجان م هیهد ـ

 ! یخانومت گفت کای؟ خب خودت از احساس ن یشیم یباشه بابا  چرا عصب ـ

 کردم .  یخال یپراز هوا کرده و تند دهانمو

 برم ... دیفعال کار دارم با دیباشه ببخش ـ

 صداشو کش دار کرد .  یکم

 ؟ ینداشت یتوکه تا االن کار ـ

 االن دارم فعال .. ـ

 بودم . یعصب بیتخت رها کردم عج یو رو لیقطع کرده موبا تماسو

 زدم.  رونیدر چترو برداشتم واز هتل ب کینزد ی رهیو از گ دهیچرممو پوش کت
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دونستم نداشتن  یفقط مدونم چند چند بودم ،  یبارون قدم زدم حسابم با خودم معلوم نبود نم ریز ادهیپ ساعتها

 با مرگ ... هیمساو کاین

تعجب بود . حس کردم از  ی!برام جا رهیبدون مقاومت گفت نم دمیام دادم دادگاه نره با کمال تعجب د یبهش پ یوقت

 یزیباز چ یخواست ازش بپرسم چشه ول یمدت رفتارو عاداتش  خوب دستم آمدم .دلم م نیناراحته ،توا یزیچ

 نگفتم ، 

 یتخت بود .برداشتم ده تا تماس ب یرو میکنار در گذاشتم .گوش سمویقدم زدن به هتل برگشته چتر خ یبعدازکم

 بود . هیپاسخ که همش از جانب هد

 .بهش زنگ زد هنوز بوق نخوروه جواب داد. ستیول کنم ن یلعنت اه

 ؟ یکن ی؟ بدون مقدمه چرا قطع م هوی یالو کجا رفت  - 

 خت نشسته شمرده شمرده گفتم:ت یکردم ولبه  یپف

 ؟ یمدت تنهام بذار هی شهیجان گفتم که من حوصله ندارم م هیهد-

 کرد: غیج غیوباال بردو وج صداش

 یکن یرفتار م یجور نیچز شده االن که ا میبود یخوب یما باهم دوستها ادتهی یچقدر عوض شد امیواقعا که ت -

 دلتو برده ؟ نقدریاون دختره ا یعنی

 

 زد  یپوزخند

  میباهم خو ش باش اینداره ب قاتشویبابا ل -

 یرو بشکنم سالها بود که باهم دوست هیخواست دل هد یشدم ،دلم نم نیخشمگ کایلحن حرفهاش، اونم در مورد ن از

 خودمو کنترل کردم: یحاکم بود .به سخت نمونیبدون منظور ب

بهش  ینیتوه نیکوچکتر یخواد کس یرو دوست دارم ودلم نم کایکنم تمامش کن ،من ن یجان خو اهش م هیهد -

 کن . تیرعا یبکنه لطف کن کم
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 گفت : یتند

 من ،ازهمکاران هم هستند  یخونه  اینگفتم که  ،شب ب یزیاوه ...باشه بابا تند نرو چ -

 االن حال ندارم  گهیوقت د هیبذار  -

 منتظرم  گهید ایب-

 سرم گذاشتم  ریوکنار سرم سُر دادم ودستهامو ز یشده گوشتخت ول و یوزود قطع کرد .رو یگوش

 کنم رفتارش عوض شده ؟ یکردم ها ...چرا حس م یریعجب گ -

 

 برم . یکس یخونه  یشکالت گرفتم ،عادت نداشتم دست خال یرفتم ،سر راهم جعبه ا هیهد یبه مهمون لیم یب

 زود در وباز کرد . یلیدر وزدم خ زن

  یسالم خوش آمد یوا -

 شکالت ودستش دادم  ی جعبه

 دست دادن جلو آورده بود فشردم  یدستشو که  برا -

 سالم ممنونم  -

 به اطراف کرده کت چرممو در آوردم  یدر کنار رفت وارد شدم نگاه یازجلو

 ؟ امدندین هیبق -

  ییرایکرده رفت سمت پذ زیکنار در آو یازم گرفت وبه جالباس کتو

 . انیم  یکن ییرایپذ نه هنوز تا تو از خودت -
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 یتنهازندگ یبودند ول نجایداشت درسته پدر ومادرش ا یکیش یرنگ لم دادم .خونه  یکرم یکاناپه  یرفته رو جلو

ار داد قر زیم یرو رو ینیکه دوفنجان درش بود برگشت با خنده س یینیبعد با س یکرد . وارد آشپزخونه شدو کم یم

 داد. هیکاناپه تک یمن گذاشت وفنجان خودشو در دست گرفته به پشت یوفنجان قهوه رو جلو

 دیتا نزد شیقرمز  که بلند یبود وشلوارک ل دهیپوش یشل قهیلباس تنش شدم ، تاپ قرمز رنگ  یمتوجه  تازه

م دل وقت چیه یبود ول بایز نکهیهمرنگ لباس زده بود .با ا یبود  و رژ قرمز دهیبلندشو اتو کش یزانوش بود .موها

 .فنجانمو کنار لبم گذاشتم  دیبراش نلرز

  دمینوش یوکم

 داره  یممنون عجب طعم -

 نوش جونت  زمیخواهش عز-

 آشپز خونه اشاره کردم . به

 خدمه کار داشتند ؟ یقهوه آورد یخودت رفت بهیعج -

 پا گذاشت  یوپارو دیخند

 

 کنم ... ییرایبعدشم دوست داشتم خودم ازت پذ گهید یتا کم رسنیهستند ،م رونیب-

 

 ،عادت نداشت کار کنه  دمیباال انداخته ومتعجب فنجانم وسر کش یابرو

چند بار تند تند پلک زدم  نهیشد ،حس کردم سرم سنگ کیساعت نگاه کردم هفت غروب بود .آسمان کم کم تار به

 گذاشت : زیم یرو انشود،فنجیخودشو جلو کش یکم هیهامو ماساژ دادم ،هد قهیوشق

 ؟ یدار یمشکل امیت هیچ -

 بستم  چشمهامو



 یابیعقد غ

 
313 

 

 گرفتم . جهیسرگ هیکنم سرم خال یدونم حس م ینم -

 داد به مبل  هیشدو جلو آمد ،شونه هامو گرفت تک بلند

 ...دمی.رفتنشو تاروتارو تارتر د ارمیاروم باش برم فشار سنج وب ستین یزیچ -

 

 جانیبا ه سایزد ال یرو هم م یآب قند وانیل هیبودند وهد ستادهیکنارم سر پا ا سایچشم گشودم مارکو و ال یوقت

 گفت:

 چشماش  باز کرد. -

 کنارم نشست ونبض دستمو گرفت . عیسر مارکو

 ؟کجات درد داره ؟ امیت یشد یچ -

 سردرد داشتم چشمهامو ماساژ دادم . یومنگ به اطراف نگاه کرده و صاف نشستم کم چیگ

 شدم .  ینجوریا هویدونم حالم خوب بود  ینم -

 وگفت: دیخند سایال

 مصموت کرده  هیحتما هد -

 با مشت به بازوش زد  هیهد

  اریبرو بابا برام حرف در ن -

 آب قند و جلو آورد  وانیل

 بخور فکر کنم حالت بهتره ... یکم ایب

 یچند ساعت وبا منگ سایاز مارکو و ال یاحوال پرس افتاد .بعد یاحوال پرس ادیخوردم ،مارکو تازه  یگرفتم وکم وانویل

و به خودش شتریداشت ب یکرده بود سع رییتغ یلیبشم ،رفتارش خ نجوریکرده ا یکار هیکردم هد یگذروندم ،حس م
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 سایکنم ...قبل از مارو ال انتیوعشقم خ کایخواست به ن یکردم ازش دور بشم ،دلم نم یم یکنه ومنم سع کیمن نزد

 تنها باشم . هیخواست تنها با هد یکردو به به هتل برگشتم دلم نم یخدا حافظ

  چک کردم عکس خودش کاروین لیکنار سرم برداشتم وپروفا یواز پاتخ لمیگرفتهو به تخت خواب رفتم .موبا یدوش

ق برد .عاش مونیآمده بود دل ود رونیکالهش ب ریبافته اش که از ز یبود .موها تادهییبود که سوار بر آذرخش با غرور ا

ن من ،گل م یکایآه ن". دمیکش قیعم یگذشته نفس قلبم یبودم دستمو رو نشیموهاش بودم ،نه عاشق وجورد نازن

 باز کردم ... شویو یپ "بشم ؟ کیچطور بهت نزد

 ؟ یداریسالم ب -

 منتظر نشسته بود .. یو یزود جواب داد انگار تو خود پ یلیخ

  دارمیسالم بله ب -

براش فرستادم فکر کنم تمام حرف دلم  یزدم دلهوره داشتم چطور باهاش سر حرف وباز کنم ...آهنگ یلبخند -

 وگفتم :

 پام  ریافتند ز یب ایاگه کل دن اگه،

 خوام  یبازم تو رو م من

  ی،اگه ازم دور ش اگه

 حرفهام  یمن هستم پا یجور ش گهید یکیبا

 خوام ... یبازم تو دو م من

 جا واسه من هست  هی،بگو توقلبت  بگو

 در بست ... یخونه  هی دیتمد یب یجا هی

 جواب بده  دیطول کش یکم

 ...ی؛ ول باسیز یلیممنونم بابت آهنگ خ -
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 کردم ونوشتم  یاخم

 ؟ یول -

 ! یچیه -

 ؟ کاین -

 بله  -

 شده ؟ یزی؟ چ یچ یول بگو

 دلتنگم  یلیفقط خ ستین یزینه چ -

 ؟ یک ای؟ یدلتنگ چ -

 ؟مثال امیاشک تو چشمهام حلقه زد ،من ! ت اریاخت یب دمیجوابشو د یخواست بگه دلتنگ تو ...وقت یدلم م یلیخ

 بود  یبه خاطر خوشحال شتریوب یدلتنگ یاشک ازرو نیا یمردم ! ول

 دلتنگ توهستم ،برگرد تورو خدا -

 نشستم تو جام ،نوشتم  یتند

 گل قشنگم زود  یلیخ امیدل تنگت بشم خانومم ، م یمن فدا یاله -

من داره بهم جواب  طونیش یکایشد ن یزدم .باورم نم میگوش یبه صفحه  یبفرستاد که بوسه ا یقلب کریاست -

بدم  خاطمه دیبا دهیدلتنگم شده ؟! حاال که داره جوابمو م شهیعادت هم یلحظه قلبم گرفته نکنه ازرو هیمثبت بده .

 خوره یجُونم وم هدار ییکه به جونم افتاده وهمچون خوره ا یدیهمه ترد نیبه ا

 

 دلت تنگ شده ؟ ییچون تنها کاین -

 ؟ یفکر کن مونیدر مورد زندگ شهی،م امیخوام ت ینه ..نه من فقط تورو م -
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 ...میریطالق نگ شهیم -

 کنم ! یم

 

 ادیجواب دادنم غم دلش ز ریخواست به خاطر د یهم حس منو داشت ،دلم نم کاین یعنیضربان قلبم باال رفت ، شدت

 نوشتم  یبشه تند

 من  یکرد زندگ یتو زندگ یب شهی،مگه م یبانو ،تو تنها عشق من کاین یدلم تو دارو ندار من زیعز -

 

 جواب داد. ییگرفته ا یشد .شماره اشو گرفتم باصدا یقرارم آروم م یقلب ب دیتابش شدم با یب

 

 سالم  -

 ؟ یدلم خوب زیعز سالم

 ؟ یخوبم تو خوب -

 کنه  یم هیکردم گر حس

 ؟ یکن یم هی؟ گر کاین -

 کرد . نیف نیف یکم

 نه  -

 ؟ یدلتنگم نقدریا یعنی!  یکن یم رهیگ یدونم  دار یم -

 گفت : هیو با گر دیبغضش ترک هوی

 گرفت طلقت از کف دادم . شی! جونم آت رمیمیم یایاگه ن شمیدارم خفه م امیت -
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نکن  هیگر کاین شمیم ونهیدم . تورو خدا د یقول م امیم رمیم طیفردا بل نینکن جون دلم ،به خدا هم هیگر -

 کنم ... یخوههش م

 هنوز صداش گرفته بود . یهق هقهاش کمتر شد ول یصدا

 ؟ یزودبرگرد ید یقول م -

 مدت . نیا دمیکش یچ یدون ینم کاین ام،یزود م یلیاره عشق من خ -

 لت تنگ شده ؟مگه توام د -

خودت من  یمحل یات شدم  دختر ،ب وانهیمن از همون روز اول که پا گذاشتم تو خونتون د کایآره که تنگ شده ؛ ن -

 باشم برات ... لیخواستم تحم یداد نم یفرار

 !! امیت یشد ازمیوقت که ن یلیه یول یبود لیاولش تحم دیشا -

کرد .دوست داشتم االن کنارش بودمو به  یام م ونهیهق هقهاش د یخواستم هر طور شده آرومش کنم .صدا یم

  دمشیکش یآغوش م

  شتیپ امیزود م یلینکن خ هیگر گهیفعال تو آروم باش د زمیباشه عز -

  یباشه ،ممنون که زنگ زد -

 جان دل ... یکنم بانو یخواهش م -

 قلبموآروم کرد . دنشیوخند دیخند

 پس خداحافظ شب خوش  -

 دل... زیخداحافظ عز -

 دمیدراز کش دمیبلند بلند خند دمیگنج یتو پوستم نم یاز خوشحال دمیکش یقیوکه قطع کردم نفس عم تماس

 آرام جانم یپرواز پر بکشم سو نیبا اول دیخوابم فردا با یآسوده م الیسرم گذاشتم ...امشب با خ ریودستهامو  ز
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 گرفته ینمانده بود .دوش یزیکه داشتم چ یشدم حس کردم سبک شدم انگار ازاون همه نگران داریسر حال ب صبح

 ... ییمایدفتر هواپ یبه سو شیوصبحانه خودرم ...پ

زود  یلیزنگ زنگ زدم خ کایزدم ،به ن رونیگرفتم . از دفترب طیبل گهیسه روز د یعنیپرواز  نیاول یبرا دمیرس یوقت 

 برداشت 

  امیالو ت -

 زدم  یکش دار خندلب

 جان ودل ؟ یبانو یسالم عشقم خوب -

 ؟ییایم یشد ک ی؟چ یممنون شما تو خوب -

 داشتند  طیبل گهیسه روز د یدلم برا زیعز امیم -

 ؟ شهیزودتر نم ریچقد د یوا -

 تاب شد. یرنگ غم داشت دلم ب صداش

 من ؟ یکایجان ؟ن کاین -

 سکوت جولب داد. یازکم بعد

 بله ؟ -

 گذره . یزود م ستین یزیگلم سه روز که چ -

 نشست . میشونیبه پ یاخم دیچیهق هق ارومش تو گوشم پ یصدا

 گل نازم ... ریکنم آروم بگ یقرار من ، خواهش م یکارو با قلب ب نیا نی!نکن ا کاینکن ن -

 . رمیمیمن م یایکنم تا ب یطاقت ندارم ،حس م گهید امیآخه ت -

 . دمیخواست برم اون طرف خط ،دست مشت شده امو به کنار رانم کوب یحرفش دلم م نیباا
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 جون من به جونت بسته اس  یدون یحرف و تو نم نیدلم نگو ا زیلعنت ، خدا نکته عز کایلعنت به ن -

 گفت : هیگر با

 . یوقت گذروند هی؟چرا همش با هد ی؟چرا من وتنها گذاشت یاگه بسته اس چرا رفت 

م که گفت شبی...د ستیاونم ن یدوست بود اگر تو نخوا هیفقط  هیدلم . به خدا هد زیلط کردم عزغ کایغلط کردم ن -

  زمیببخش منو عز یشیم تیکنم . وتو هم  اذ یدونستم خودمو نابود م ینم یرفتم تا تو راحت باش

 حرف منو ادامه داد. آروم

 ... ینابود کرد شتریومنو ...ومنو ب -

 فوت کردم . نفسمو

و ت یناراحت ای هیگر یصدا یخدا قسم که وقت ینکن ،به خدا وند هیگر گهیخوام ،د یدلم من معذرت م زیباشه عز -

 ،نکن به قلبم رحم کن دختر ... رمیگ یم شیآت نمیب یم ایشنوم  یرو م

 کنم . ینم هیگر گهیباشه د -

 که حالشو بهتر کنم !! دمیخند

 برات ... ارمیسوغات ب یخوب وروجک من بگو چ -

 فکر کرد . یکن

 اممممم...خودتو  -

 خوشحال شدم ... دنشیخند یومنم از صدا دیخند بعدش

 جان ودلم  یبرات دارم بانو یحساب زیسوپرا هی یگلم بشم همش بخند ول یکایآ قربون ن -

 ؟ هی؟چ زیسوپرا -

 ... یفهم یبرگشتم م یتونم صحبت کنم وقت ینم نیازا شیب ابونمیفعال توخ گلم
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 باشه به کارت برس خدا حافظ  -

 دلم ... زیخداحافظ عز  -

 نیقدم بر داشتم هوا صاف وآفتاب با سخاوت زم ابونیکت چرمم گذاشته وازکنار خ بیوتو ج یقطع شد گوش تماس

اس ،لب یشیکردم .ازلوازم آرا کاین یبرا دی...شروع به خر رهیقشنگه ،چقدر هوا دلپذ ایکرد .چقدر دن یم یو نورافشان

بودم وآرزو داشتم اونو تن  دهیبود د یچند روز کهبود  یلباس عروس زمی،وسوپرا گهید زیچ ی،شلوار وکفش وکل

هم با  کایدونستم ،اما االن دل ن یم یافتنیدست ن کارویشدم ...چون ن یم رهیبا حسرت بهش خ یول نمینازم بب یکاین

 لباس در آغوش بکشم . نیوباا نمیتونم تنش بب یمنه پس م

...با  شده بود یبزرگ بود . وکل لباس سنگ دوز یونیکه پشتش پاپ یودامن پف دار پوریگ نیساده با آست یلباس

 بابا رو گرفتم  یوبرداشته شماره  یجمع کردم .گوش لمویوسا یخوشحال

 الو سالم بابا  -

 گذره بابا جان ؟ یمعرفت خوش م یب امیبه سالم آقا ت -

 مامان خوبه ؟ دیشما بابا جون ،خوب یخوببه  -

 ،چه خبرا ؟ میالحمداهلل خوب -

 ، بابا مامان هست ؟ یسالمت -

 وداشته باش ... یبله پسرم گوش -

 

 مامان گوشمو نوازش داد. یبعد صدا یکم

 پسرم ؟ یخوب امنیسالم ت -

 ؟ ی،خوش یخوب یسالم مامان-

 ؟ یخداروشکر توچطور -
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 وپ برات دارم .خبر ت هیخوبم مامان  -

 کرفته شد. یکم صداش

گفت بد  ی،مامانش م تیاز دور شهیداره ذوب م چارهیدختر ب نیپسرم ؟ کاش خبر خوشت آمادنت باشه ا یچه خبر -

 تابه  یجور ب

که به  ابیکردند برو عروست ودر یناراحت یحرف زدم حالش خوب خوبه به جا کاینگران نباش مامان من تازه با ن -

 خوام زود داماد بشم  ی،م امیمنم فردا دارم م یوراه بنداز یبساط عروس دیبا یزود

 دور از گوشم نگه دارم  یوکم یمامان باعث شد گوش غیج یصدا

 ؟ یگ یداماد بشم ،واقعا رلست م نیعروس وا نیا یمن فدا یاله -

  امیکه دارم م دیصحبت کردم برو عروست وببر خر کایبله مامان با ن -

 خدارو شکر  خدارو شکر -

 شد. یم دهیبابا ازدور شن یصدا

 شده آذر؟ چه خبره ؟ یچ -

 گفت : یبا خوشحال مامان

  دنیرس جهیبه نت کایبا ن میوآماده کن یبساط عروس گهیگرده ،تااازه م یداره بر م گهیم امیت -

 بابا بلندتر شد . یصدا-

 برادرم نشدم . یخدارو شکر شرمنده  -

 

 از مامان وبابا تماس وقطع کردم .. یباخدا حافظ 
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م رفت مارستانیبه ب یخدا حافظ یکردم .برا یم یاز دوستانم خداحافظ دیو آماده کردم . فردا پرواز داشتم ،با ساکم

همرام آمد . اخمهاش در  مارستانیتا دم در ب هیبا اونها هد یبودند .بعداز خدا حافظ مارستانیب هیو هد سای.مارکو، ال

 گفت :  یوبا لحن تندهم بود 

 ؟ یمون ینم نجایا شهیهم ی؟ چرا برا یر یچرا م -

 زدم پاسخ دادم. یکه قدم م نطوریهم

 که قلبم وصاحب شده . یودختر می،خانواده ام دارا رانهیمن ا یزندگ یتونم ، همه  ینم -

 جمع شده اشو باز کرد هنوز اخم داشت . یولبها ستادیروبروا

 که کوچک یکس یبرا یبکن یوقتتو وغرورت وخرج کس یخوا یتر بهت عالقه نداده چرا ماون دخ یتوکه گفت امیت

 کنه ؟ یبهت نم یتوجه نیتر

 رد شدم  ازکنارش

 . میریوجشن بگ میکن یرم ازدواجمونو رسم یهم دلش با منه االنم دارم م کایکردم ،ن یاشتباه فکر م -

 . ستادیودوباره جلو ا دیدو

 دروغ! امیت یگ یدروغ م -

 شدم وسرموتکون دادم . رهیچشمهاش خ به

 ماریاز من کسل وب یاون دختر به خاطر دور یحس کردم دوستم نداره ،ول ی،من اشتباه ستیدر کار ن ینه دورغ -

 کنم .  یم یلحظه شمار دنشید یبرا هیهد یدون یشده  نم

 زد . ادیشدو فر یعصب هوی

 وبا من بمون . ایب امیکنم .ت ی! باور نم یزن یکه م ییحرفها یدروغه همه  -

  وستیپ تیداشتم به واقع هیکه در مورد هد یینشست شکها میشونیبه پ یاخم
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ارو حرفه نیا شهیهستم باورم نم کایتونم با تو باشم .درک کن من عاشق ن یمن نم هی؟هد یگ یم یمعلوم هست چ -

 !  یتو بزن

 گفت : یبلند یباصدا دیلرز یلبهاش م  تی.ازشدت عصبانستادمیوا دمیرس ابونیبه خ 

 . میهم بود یبرا ی؟ما که دوستان خوب یکن یچرا با من ازدواج نم یبر دینبا امیت -

 وقاطعانه گفتم: دیدر هم کش یکالفه شده بودم ،با ابروها یحساب گهید

کردم  یکردم سع یسپر نجایکه ا یچند سال نینبودم ا یبرنامه ا چیمن اهل ه یدون ی!خودت م هیتمامش کن هد -

 ی،توفقط دوستم بود ینکردم که تو اشتباه کن یوقت کار چیاز راهم منحرف نشم  .هدفم فقط درس بود درس ... ه

 بچه ها ، هی! مثل بق نیهم

 کایموضوع ودرک کن من بدون ن نیکنم لطفا ا انتیخوام بهش خ یتعهد دادم وهمسرشم نم کایمن به ن بعدشم

  ـچی،ه چمیه

 . امیبا من ت یبدون بد کرد یبرو به سالمت ول باشه -

 صورتم داغ شد . ازخشم

 دادم ؟ یمن بهت قول ای؟ یدیاز من د یاحترام یتا حاال ب ایدر حقت کردم ؟ آ یچه بد -

 وبه چشمهام زل زد . ستادیا صاف

 ! یمن نکرد یبه عالقه  یتوجه یول رینخ -

 . دمیبه موهام کش یدست کالفه

 من خبر نداشتم ؟ یبه من فکر کن یوقت کرد یدوروبرت شلوغه ک شهیتمامش کن کدوم عالقه ؟توکه هم هیهد -

  مارستانیسمت ب دیندادو چرخ یجواب

 جنبه اس  یب یتو همون دختر بچه  اقتیبرو به سالمت ل -
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زم ا ینه کارک میخواد عصب یدونستم م یخودمو کنترل کردم .م یفشردم به سخت شتریمشت شده امو ب یدستها

سمت  دمی. چرخ دیجنگ یخواست م یکه م ییزهایچ یبود برا یدختر هیمانع خروجم بشه ،هد یسربزنه تا قانون

 ... امدین ممبود تا صبح خواب به چش یدست بلند کردم . عصب نیماش نیاول یوبرا ابونیخ

 

در رفتارم  شهیبرداشت اشتباه کنه ،هم هینکرده بودم که هد یحرکت ای یکردم ،کار یگذشته رو مرور م هرچقدر

د من وار یبود که به زندگ یتنها دختر کاینشست ، ن یکردم .ته دلم آشوب ینم یرو ادهیگاه ز چیکردم وه یدقت م

 چه حاال که جان و نفسم شده ،  یشد ،چه ازبچه گ

 دادم  امیپ کایو خاموش کنم ،به ن میگوش نکهیقبل ازا دمیفردودگاه که رس به

 جان ودل سالم ... یانوب -

 ؟ یایم یسالم دار یوااا -

 گاز گرفتن. یلپاتو آماده گن برا امیبله عشقم دارم م -

 ؟ ادیوا دلت م -

 باشه بکشم  ادمی،تازه موهاتم بعد بافت  ی؟کم منو نچزوند دیایآره چرا ن -

 طور ... نیخنده دار براش فرستادم و اوهم هم کریاست چند

 کرد . یتاب ترم م یبه محبوب هرلحظه ب دنیرس اقیزدم ،اشت یازسر آسودگ یکه بلند شد نفس مایهواپ

 

 حرکت کردم ، یا شهیبه سمت سالن ش لمیساک ووسا لی،دل تو دلم نبود ،بعداز تحو میدیآسمان تهران که رس به

 یونم کارین یول دمیقد کش شتری،ب دمیرو د کای،بابا ،مامان ومادر ن نمیبب کارویبلکه ن دمیکش یقد م تیجمع انیازم

را در بود که م یکس نیخاطمه بدهم . بابا اول یلعنت نتظارا نیزد قدم تند کردم بلکه زودتر به ا یقلبم تند م دمید

 . دیآغوش کش

 ؟ یسالم بابا خوب -
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  ریبخ دنیسالم پسرم رس -

 به اطراف کردم . یفشردم ونگاه دستشو

 ممنونم بابا جان  -

 . دیمنوبوس یشدو حساب زیبود از گردنم آو ستادهیهم کنار بابا ا مامان

 ! یدلم خوش آمد زیقد وقامت پسرم بشم ،عز یفدا -

  دمشیبوس منهم

 سالم مامان ممنونم  -

 بود . یمهربان ودوست داشتن شهیکردم مثل هم یوروبوس یاحوال پرس کایبا مادر ن بعدش

 ؟ ی.بهتر یسالم مامان خوب -

 ماهت ممنونم پسرم خوبم . یرو سالم به -

 به اطراف انداختم ورو به مامان گفتم :  گرید ینگاه

 کو؟ کایپس ن -

 جواب داد . کاین مادر

 شد من با بابا مامان شما آمدم . نی،ا رسمیمنم م دیشرکت بود گفت شما بر -

 هامو قرار داده بودم گرفتم . لیکه ساکها ووسا یچرخ دست یزده دسته  یلبخند

 . میمنتظرش بش رونیب میباشه پس بر -

آوردم بعداز روشن  رونیب دمیکت اسپرت سف بیرو از ج می،گوش میرفت یم یطور که به سمت در خروج نیهم

جواب نداد. چندبار تکرار تماس کردم امام جوابگو نبود. دلم به شور افتاد نگاه  یوگرفتم ول امیت یکردنش ،شماره 

 روبه مامان گفت : میدیبابا رس نیماش کیمو جمع کرد .نزدتوجه ه کاینگران مامادر ن
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 ده دلم شور افتاد آذر جون !! یزنم جواب نم یهرچقدر زنگ م -

 زنه . یزنگ م کایمتوجه شدم اوهم مدام به ن تازه

 

 همه نگران بود روبه بابا گفتم: یچهره  گهیپشت ماشبن بابا قرار گرفت ،د ساکها

 ؟ دیرس یگران به نظر مشده چرا همه ن یزیبابا چ -

 

 زود جواب داد . مامان

 نشده ! یزینه پسرم چ -

 کتم عقب رفت ، یجلو ستادمیکالفه دست به کمر ا 

 آخه خوش گفت : فرودگاه منتظرمه ! یچ یعنی -

 شونه ام گذاشت . یرو یدست بابا

 مونده  کیتراف یتو دیخونه شا میفعال بر اینگران نباش پسرم ب -

 "باشد یمشترک مورد نظر در دست رس نم" نباریداد و ا یجواب نم یدوباره شماره اش وگرفتم ول نگران

به  یکشوند .با نگران یگفته باشه منو به حد جنون م یزیچ یدلتنگ یواقعا منو نخوادو فقط ازرو کاین نکهیا حس

 شدم . رهیمادرش خ

 . ستیداد االنم در دست رس ن یتا حاال جواب نم -

 لرزان گفت :  یش نگران تر شد وبا صداا چهره

 به دادم برس دلم شور افتاده بچه امو به تو سپردم  ایخدا -

 بود . خی کهیت هیوبه نگاهم دوخت ودستمو گرفت ،دستهاش  نگاهش
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 گفت :  یچند روز چقدر خوشحال بود وهمش از آمدنت م نیا کاین یدون ینم امیت -

 در هم گفت : یبا ابروها بابا

 خونه !  میزود تر بر دیبا دیفعال سوار ش -

 بازوشو گرفتم :  ریوباز کردم .ز نیبدتر بشه در عقب ماش کایحال مادر ن دمیترس یم

 شارژ نداره ... شیگوش ایکرده  ریگ کینگران نباش مامان حتما تو تراف -

مهربانش  شهیت وبا لحن هممامان اشاره کردم حواسش بهش باشه مامان هم زود کنارش نشست ودستهاشو گرف به

 گفت: 

  شهیم یچ مینیخونه بب مینگران نباش بذار بر -

 با استقبال رضا کوچولو ومادرش دمیبه خونه که رس دیداد. تا خونه از دلشوره امانم بر نوحرکتینشستم بابا ماش جلو

  دینگران پرس کاینبود .مادر ن کایاز ن یوطاهره خانم  روبرو شدم امام خبر

 ؟ امدهیخونه ن کایطاهره جان ن -

 کرد. یخانوم اخم طاهر

 فرودگاه ؟ ادینه مگه قرار نبود ب -

 شد .آروم زمزمه کرد . رهیخ وارید یمبل سر راهش نشست وبه ساعت رو یحال زار و با

 .  ادیزود م یلیزنگ زد گفت خ میما راه افتاد یوقت -

 نینگران حس وحالم نبودم،نگران ا گهینشد د کایاز ن یوخبرداد  یشب رو نشان م ازدهیساعت گذشت ،ساعت  چند

 خبر بودند . یاز حالش ب یزنگ زدم ول یشدم .  من به کاوه عل شینخواهد ، نگران سالمت ایمن وبخواهد  کاینبود ن

 آوردو شماره گرفت . رونیشلوارش ب بیاز ج شویگوش بابا

 یزیشده ؟...خب چ یچ یدیچرا ؟....نفهم ؟یزده ؟... چ رونیب ساعت چند از شرکت کایالو سالم... النا خانوم ن  -

 نگفت ؟...باشه ممنون 
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 بای. تماس که قطع شد همه تقر دیرس یکه آخرش خوب به نظر نم میبابا دوخت یمنتظر ونگران چشم به مکالمه  همه

 :  میبا هم گفت

 شده ؟ یچ -

 .دیکش شیجو گندم شیبه ر یدست بابا

ه زد رونیاز اتاقش ب یوناراحت هیبا گر هوی یگل سفارش گل داده ،ول یفرودگاه حت ادیگفت آماده شده ب یالنا م -

 زده  رونینگفته واز شرکت ب یزیشده چ چشیهرچقدر النا پاپ

 . ستادمیبابا ا یشدم روبرو بلند

 ناراحت شده ؟ یزیاز چ ایبهش گفته  یزیچ یشده کس یچ یعنی

 به من کرد . یکرد وسرشو تکون داد.مامان نگاه یاخم بابا

 شده ؟ یچ یعنی -

 کرد . یسر داد .مدادم دستهاشو در هم گره م هیطاقت از کف داده وگر کاین مادر

 دونم چرا دلم شور افتاده . یزد .نم یدلم شور نم یالک -

 در هم ومچاله شده گفت : یمامان وگرفت وبا چهره  دست

 آذر ... رمیم یم ادیسرش ب ییاگه بال -

 زدو دستهاشو فشرد . ییکرد. لبخند زورک یداد م یب یخودش از نگران یکه چهره  مامان

 زمینباش عز نگران

 

 گوشه ! یباز یکم کاین یدون یخودت م شهیم داشیپ

 ازش یخبر شیمیدوستان صم ی.وقت دیرس ینم ییزدم فکرم به جا یودور م ییرایحوصله سالن پذ یتاب وب یب

 به دادمون برس ... اینه خدا ی؟وا دنشیشده ؟ با خودم گفتم : نکنه بازم دزد یزینداشتند حتما چ
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 اشاره کرد ، رفتم سمتش  یکالفه شدم بابا نگران سرشوتکون داد ورفت سمت در خروج گهید

 جانم بابا ؟ -

 گفت :  آروم

 منتظر آمدنت بود . نکهیبخصوص ا بره ییخبر جا یب امدهین شیپسرم بد جور نگرانم تا حاال پ -

 نگرانشم . یلی؟منم خ میخب بابا چکار کن -

 جلو تر آورد  یکم سرشو

 . سیپل شیوپ مارستانهایب میبهتر بر -

 شد . یدلم خال ته

 شده ؟ شیزیچ یعنیبابا  -

 دونم بابا ،خداکنه حالش خوب باشه  ینم -

م داغون کای،برش داشتم ،سرمو چرخوندم که نگاه مادر ن دسته اش گذاشته بودم یکه کتم رو رو یسمت مبل رفتم

 کرد.

 خش دارو بغض آلود گفت:  یکرد. باصدا یم هیداشت گر هنوز

 برگردون ؛دخترم و بر گردون ... کامویپسرم ن -

 ورفتم سمت در وپشت بهش پاسخ دادم. اردومین تاب

 چشم مامان شما نگران نباش ! -

 

 که کاوه زنگ زد زود جواب دادم . مینزده بود رونی. هنوزاز در ب میخونه رو با اون همه آدم نگران ترک کرد 
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 ؟ یازش دار یالو بله خبر -

 هنوز ؟ امدهیسالم مگه ن -

 کرده وپشت رول نشستم باباهم کنارم . یپف

 دنبالش بگردم . ییجا یمارستانیب رمیدارم م ستین ینه بابا خبر -

.ان شاهلل حالش  دیبد امیپ دیفقط هر جا رفت میش یم جیشده ؟ باشه پس منو بچه ها هم بس یچ یعنی یوا یا -

 خوبه ! 

 ممنونم ازت  -

 کنم  یخواهش م -

 دیگشتم ناام ینداشتم ، هر چقدر م یچاره ا یرو دنبالش بگردم ول مارستانهایخواست ب یوقطع کردم ،دلم نم تماس

 شدم یتر م

 

 پله ها به تنم ینشستم . سرد  مارستانیب نیآخر  یپله ها ینشد . رو یخبر یدر تماس بودم .ول یبا کاوه و عل مدام

 شونه ام گذاشت یو دست رو ستادینشست ، بابا کنارم ا

 

 سرده نیپسرم بلند شو زم ـ

 

 دستهام گرفتم نیو ب صورتم

 

 االن کجاس ؟   کاین یعنیبابا چه کنم  ـ
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ردم مچم ک یبه ساعت رو یبود . نگاه سیرفتم بابا هم دنبالم راه افتاد تنهار راه مونده پل نییله پاشدم واز پ بلند

خواب آلودش به گوشم  یعباس و گرفتم .بعداز چند بوق صدا یداد. به نا چاره شماره  ی.ساعت سه بامداد و نشون م

 . دیرس

 

 االن نصف شبه رانیالو سالم داداش  ا  ـ

 

 کردم . دارتیخش بسالم عباس بب ـ

 .  دمیکش قیعم یچه خبر ؟   نفس یکنم خوب یـ خواهش م 

 داشتم .   یراستش برات زحمت ستمیـ نه خوب ن 

 .  ستین یـ  جانم بگو نفرما  زحمت 

 ..رانمیـ راستش من ا 

 انتظار نداشتم .   یزود برگشت یا  چه خوب خوشحال شدم ول  -

 .ستین کایاز ن یاز عصر تا حاال خبر یـ  امشب برگشتم ول 

 رسا تر شد . صداش

 . نمیدرست حرف بزن بب ستین یچ یعنی -

 دهیترسم بازم دزد ی. م ستین یاثر میگشت مارستانهاروی. تمام ب ومدین یفرودگاه استقبالم ول ادیقرار بود ب -

 باشندش ،تورو خدا کمکم کن ...

 عجله کنه . ایو ب اریبعکسش و یرم کالنتر یباشه باشه االن م -

انداختم رفتم سمتش و آروم  ینگاه کوتاه دیکش یم گاریوس ستادهیا نیوقطع کردم وبه بابا که کنار ماش تماس

 و به صورت نگرانش چشم دوختم . دمیکش رونیوازدستش ب گاریس
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 نکش برات ضرر داره  گاریس یطیشرا چیکنم در ه یبابا خواهش م -

 شد . نیتکون دادو سوار ماش سرشو

 امانت برادرمه دلم آروم وقرار نداره ! کایچکار کنم بابا ن -

 واز جلو دور زدم ،پشت رول نشستم . نیبابا رو بستم و ماش درسمت

 خونه . میبر دیبا ییشناسا یبرا یعباس گفت عکسش وببرم کالنتر -

ومفهموم نداشت در  یها همه اونجا بودند .انگار خواب معنپسر هی، الناو بق ی،کاوه، عل میسکوت به خونه برگشت در

 گفت: هیدوان دوان خودشو به من رسوند .ودستهامو گرفت باگر کای...مادر ن یلحظات نیچن

 نشد ؟ یخبر کایشد پسرم ازن یچ -

 تکوندم . نیفشردم وسرمو به طرف دستهاشو

 . مینه مامان همه جارو گشت -

 .دیتمسانه ناللباسم از جلو چنگ زدو مل به

 کن .. داشیپ امی...ت امیت -

 

 و دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش نیادامه دارد ا

 نینسخه کامل ا افتیدر یاست . پس برا دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیکه پرداخت م یمبلغ

 :   انرم نیا   دیخر نکی: ل   دیاقدام فرمائ ریز یها نکیرمان از ل
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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