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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 تلنگرنام رمان : 
 ا بادیشیوه : نویسند

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

   Roman4u@ تلگرام :کانال 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

 



 

 تلنگر
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 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 تلنگر
 یباسمه تعال

 
 
  

 آروم.. یمواج.. و گاه ای... مثل دریآب ای.. مثل درای.. درامیدر من
 دارم و تو شممرکت ردرم تیریمد سممان ی.. لشممترهیب طنت یکمترو شمم آرامشمم 

 مشغول به کار هست ..
دارم..  2008مدل  دیسممف یمورانو هیبا سممرعت باه هسممت ..  یرانندگ عاشمم 
 بابام! یدردونه  زیتولدم بود.. تک فرزند هستمو عز یکادو شیدوماه ر

ه  ب یکسمم چیتاحاه اجازه نداده ه  ی.. از بچگ کنهیبخوام برام فراه  م یهرچ
 چشمت ابروست.. یبگه باه

 اجازه یبشممر یبن چیحد و اندازه سممت.. تاحاه به ه یکه غرورم ب نهیهم یبرا
 ک .. چیندادم غرورم رو خورد کنه...به ه

سر عموم فرزام قراره  یلیکه خ هییاز اون روزا یکی امروزم ش .. ر سر خو شاد و 
ته از انگل که از ه ادیب  یآخر هف جارم... ا جانیو من   حال انف  یز وقتدر 

چهارده ،  یدختربچه ها ی... مثل همه ومدیخودمو شممناخت  ازخ خوشمم  م
ساله که برا ش  م نیاول یرونزده  ست همون روزها بود که شنیبار عا .. اما در

 کباریال دوس ای،  کباری یو موندگار شد.. فقط سال  یرفت انگل لیتحص یبرا
 ش  ...ب صیحر شتریب یدلبر یباعث شده برا دنید رینبودن و د نی.. همادیم
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صدتا خاطرخواه دارم.. البته ناگفته نماند که عالوه بر ق تو ام  افهیشرکتمون  که 
 ..شنیبابام م بیعاش  ج شترشونینصف ب
بزرگ تو بخش  یاز تاجرها یکی... ردرم  یصممادراو وارداو دارو دار شممرکت

 فانه ازمتاس یبخون  ، ول یمن دارو ساز خواستیدلش م یلیدارو هستش.. خ
سر به هوا ادیز طنتیش ش .. زمان ما کنکور انقدر سخت  ییو  نتونست  قبول ب

حاه  یقبول شدم.. ول یو خرخون یبا هزار سخت ت یریمد یرشته  نیبود که هم
 ..دهیاسترس به کل رر گهی... درنیگی؟ بدون کنکور دانشگاه ها دانشجو م یچ

ش سوار سوندم..  نیما شرکت ر سرعت هزار ، خودمو به  شدمو با  شگل   خو
ش شم ی نهیصورت  تو آ یرارک کردم و بعد از برانداز نگیتو رارک نویما ، از  نیا
 شدم.. ادهیر نیماش
کردم خانومانه رفتار  یبرداشمتمو سمع یا گهید یهامو آهسمته تر از هر جا قدم

صدا شنه  یکن ...  سانت یرا ضا یرنج  ش  تو ف ... دیچیر نگیساکت رارک یکف
 منتظر شدم... ستادمویکنار آسانسور ا

.. شد انینما یبیمزخرف حب یشد و متعاقب اون چهره  دهیشن ییقدمها یصدا
 با اون لبخند گلو گشادخ !

 ! یمتعال ی... صبح عالیسالم عرض شد خان  تهران -
ز روز ماه  ا.. متاسفانه داستیکه نکوست از بهارخ ر یسال گنیسالم... م -

 ! شهیم یصبحش معلومه چ
 چرا متاسفانه ؟! -
 نداشت؟! یاریبدب دویشمارو د شهیم -
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 یراب یشممرکته و کل یبخش مال ریشممدم بهشممو گفت ... مد رهیخ یگسممتاخ با
 ییجورا هی... نهیشممیعمرا به دل من نم یخاطر خواه داره... ول اویخودخ برو ب

 حال به  زنه...
... یوندیکلفت و ر یی.. با ابروهااهیزل و سمم یی.... چشمممهاقواره یدرازو ب قد

 بزرگ... یو لب و دهان یحالت عقاب ینیب
 به نظر من مضحکه ! یاز دخترها خوب باشه.. ول یلیبه نظر خ دیشا

 نگاه  کردو لباشو به ه  فشردو با اخ  گفت رهیخ هیثان چند
 ! کن یدرستت م -
 ! ینه شما که بابا بزرگ یول... ستین بیآرزو بر جوانان ع -

 یطبقه  ی.. تا خواست جواب بده داخل آسانسور شدمو دکمه دیرس آسانسور
 رنجمو زدم..با لبخند به صورو رر اخمش نگاه کردم..

 با اجازه... -
در  اد،یبرافراشته... نگاهش کردم تا در بسته شد.. تا بخواد به خودخ ب یسر با

 دمیکش یاز سر آسودگ یبسته شدو نفس
صدا یبلند ، در حال ییگام ها با شرکت م یکه  سالن  ش  تو  دم به ق چهیپیکف

 که داشت  یکسل کننده ا ی..خسته از روز کارذارمیاتاق  م
 ..گردمیخونه بر م به
 اهل خونه.. سالم ! من اومدم ! -

 که لبخند مهمون لباخ بود جوابمو داد.. یاومدو در حال رونیاز اتاقش ب مامان
 خوشگل من.. یسالم عش  مامان.. خسته نباش -
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 خوشجله ! یشالم مامان -
 !؟یبزرگ بش یخوایو سه سالت شدا.. نم ستیب ؟یباز لوس شد -
 جون .. یمامان یخب خودو شروع کرد -
 .ن یبب نجایا ایب ؟یادامه بد دیمن شروع کن  تو با -

سمت د شده اخ ررواز کردم... بهتر از ا یستها.به  .. انجی.. امنتر از انجایباز 
 وجود داره؟! یی.. جانجایگرمتر از ا
خونه سممر  یبسممتمو از نرده ها یعوض کردم.. موهامو دم خرگوشمم لباسممامو
 ..نییخوردم را

 مامان ! -
سر خورد - ست ا؟یوفتیم یگی؟ نم یباز از نرده ها   تو یکارا نی! آخه من از د

 !یچکار کن ؟! اگه آخرخ کار دست خودتو ما نداد
 شدم.. دهینترس مامان قشنگ .. گرگ بارون د -
 ! شهیدفعه م هیکار  -
 بووووس... باشه.. ببخش و بخند.. -

 زدو سرشو تکون داد.. لبخند
 محبوبه.. -
 جان  خان ؟! -
 غذا حاضره؟ -
 ؟! ن یبچ زویبله.. م -
 ه اس.... بچ  گرسننیبچ -
 ! ؟یشیمگه منتظر بابا نم -
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 ..کشهی... کارخ طول مادیم ریباباو امروز د -
 ! یاوک -

شمزه ا یاز خوردن غذا بعد ست کرده بود ، به اتاق  رفتمو  یخو که محبوبه در
 داریساعت چند بود که با نوازخ موهام از خواب ب دون ی... نمدمیتا شب خواب

شمام که به تار شوق بادمیاتاق عادو کرد بابامو د یکیشدم..چ ستامو با  ز .. د
 کردمو خودمو تو آغوشش ررو کردم..

 ! ایسالم بابا جون .. قربونت بره در -
 .. وفتیخار به راو بره من ر  م هیباباشه..  یزندگ یهمه  ایخدا نکنه.. در -
 ؟یبه دست  بره چ -

 ..دیخند بلند
 گشنمه دخملک .. یلیاشو که خ.. شام حاضره.. ریبرو ردر صلوات -
 که شما گرسنه او شده ! رهیبم ایدر یاله -
 ؟یباز حرف مفت زد -
 ختهیبه  ر یموها دویشممد؟! چه بد ..خند یمفت رم؟یگیبابتش رول نم یعنی -

 ..ختیبه  ر شتریامو ب
شما - س نیریش یکاف ی.. به اندازه زیبرم، زبون نر تییایدر یقربون چ .. یته

 رفت..همپ اتاقمو روشن کردمو بعد از مرتب رونیگفتو از اتاق  ب نوی..اایبدو ب
 شدم.. ریکردن موهام از رله ها سراز
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هنوز اون ح   ییجورا هیخوشممحال ..  یلی.. خرانیا ادیقراره فرزام ب امشممب
ست.. هنوز وقت شتن کودکانه تو وجودم ه ست دا و  شنومیازخ م یخبر هی یدو

 ..کننیم خیو دستام  رهیگی  ضربان مقلب ادیب خوادیم فهم یم
و  سممت ین شممشیر یلیخ ادی.. هرچند که هرسممال که مادیخوبه که داره م یلیخ

ست که منو نب سال فرق م ی، ول نهیاون  دورخ اونقدر دختر ه سالکنهیام  .. ام
فاصممله گرفته و خانوم تر شممدم.. خوشممگل تر  یبچگ یام از اون چهره  افهیق

ردم و ک زییتم وبهشون دست نزده بودم ییشدم.. ابروهامو که تو دوران دانشجو
که دخترونه باشممه شممده.. چشمممام درشممت تر شممده و  یاز حد کتریبار یکم

 روزها مهمون صورتمه قشنگتر شده.. نیکه ا یکم شیصورت  با آرا
شجو زمان ست ندا ییدان صورت  ببرم ، در واقع بابام  خودم دو ست تو  شت  د

شق  بابامه همون کار ومدیخوشش نم یلیخ ست  وی، من  که ع کردم که ون دو
تو شممرکت کار کن  ، رفت   خواسممت یدرسمم  تموم شممد و م یوقت یداره... ول

 ..شگریررمو سپردم به آرا یابروها شگاهویآرا
 نه تر شدم..تو چشمه و خانما شتریو درشت  ب یآب یچشمها حاه
فرودگاه عک  العملشممو   ی، حاه شممب که بر ادیکن  فرزام  خوشممش ب فکر

 ..ن یبیم
 بپوش  ؟ یتا شب بشه.. چ ستیتو دل  ن دل

 مشونودیخوب باشه.. روش یا روزهیشال ف نیو ا یمانتو آب نی... فکر کن  ااوم 
 به خودم نگاه کردم..

سبه.. ول یو برا ادی.. به  مهیعال شب منا ،  ک  بلند تر بود هی.. کاخ قدم  یام
 ..امیفرزام کوتاه به چش  ن یکفش راشنه بلندم بپوش  که جلو هیحاه مجبورم 
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 ! فی.. ح شدمیم یبده که قدم انقدره.. اگه رنج سانت بلندتر بودم عال چقدر
 نیکه مجبور نباشمم  صممبح تا شممب با ا یکردیمنو قد بلند م شممدینم خداجون

 !ام؟یراشنه ها و درد را کنار ب
باشه.. کال دوست دارم غرورم حفظ بشه و با  ستادن یحواس  به ا دیاخ با همه

مجبورم به کفش راشنه بلند  شهینم ینطوریا 160با قد  ی، ول امیاقتدار به نظر ب
 متوسل شمو درد رامو تحمل کن ..

 کردمو یمختصر شیآرا یشد.. تند شیچقدر با خودم فک زد.. ساعت ش یوا
 لباسام  عوض کردم..

 چشمام هماهنگه و خوب  کرده.. یصورتمو آب یدیمانتو شال با سف نیا خوبه
 .. یشونیتو ر خت یزدمو موهام  به صورو کج ر ملیه  ر یمقدار هی

 ! ایدر -
 جون  مامان ؟ -
 ؟یحاضر -
 ..امیآره مامان  ، اهن م -
 بدو ، باباو منتظره .. -

 رفت  نییاز رله ها را دمویروش کفشامو
سر یخوشحال با شلوار یبه ر ست ...از  ،یسرمه ا یکه با کت و  چمدون به د

 ینگاه کردم... چقدر عوض شممده ... قشممنگتر از قبل شممده.. لبها ومد،یدور م
شدو با د شروع  دنمونیدرشتش به لبخند از ه  باز  ست تکون داد.. زن عمو  د

ن که .. مقابلموکردیکرد به قربان صممدقه رفتن و عمو با غرور به رسممرخ نگاه م
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گذاشممت و خودشممو در آغوخ ردرخ رها کرد... بعد  نیچمدونشممو زم دیرسمم
با بابام ررداخت.. با  یسممپ  به روب*و*سمم دویمادرشممو تنگ در آغوخ کشمم

... نگاهش مشممتاق بود.. ح  دسممتایمادرم دسممت دادو در آخر مقابل من ا
 قدرتمندخ گرفت.. یدستها نیداشت... سرتارامو نگاه کردو بازوهامو ب

 دختر ! یماه شد یلی... خیشد یچ ایدر یوا -
 کن  جوابشو دادم. یلبخندمو مخف تونست یکه نم یزده ، در حال ذوق

 طور.. نیتو ه  هم -. 
 ..دیعقب دادو بلند خند یمدرشت نگاه  کردو بعد سرشو ک یبا چشمها اول

 !مرد بگه ؟ هیبه  نویا دیخان  نبا هی یدونی.. نم ییهنوزم بامزه و کوچولو -. 
 نگاهش کردم.. ماو

 دادم.. فتوی، من  جواب تعر یکرد فیچرا؟ تعر -
 ر  من  ماه شدم هان ؟ -

 یآروم یخ  کردو با صممدا ی..سممرشممو کمدمیلبخند زدمو نگاه دزد نیشممرمگ
 گفت

شماو از اون دور جذب  کرد.... خ - شد یلیبرق چ شگلتر  ... خوشگل یخو
 ! یو خواستن
ست  ستها نتون شدم...  خی یسرمو بلند کن  .. د شت کردمو غرق لذو  زدمو م

صدا صله گرفتو با  شد.. من  بعد از  یفا شغول خوخ و بش با باباخ  شادخ م
ست  نگاهمو باه ب یقیدقا شکوک مامان ارمویتون حتما  بمون ... رهیخ به نگاه م
مردها  فقط به تهو شممکاک .. الب نیب زی... تپرسممهیسمموال ازم م یخونه کل  یبر

برام بوده و نه تنها مادرم،  یخوب یو مشممکوک بود .. اما در کل راهنما نیبدب
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ه اومدمو با لبخند ب رونیعمو از فکر ب یبرام.. با صممدا مونهیبلکه مثل خواهر م
  یفرودگاه. راه افتاد یسمت خروج

س تمام شتا یتا خونه  ریم صدا یعمو انگ ستمو به  گره زدمو به  کر فرزام ف ید
س یک دمیکه ازم کرد... نفهم یفیکردم... به تعر  یخونه عمو ... فقط وقت  یدیر

 .. یدیمتوجه شدم رس دیش ادهیبابا گفت ر ستادویاز حرکت ا نیماش
ست  مانتو ست .. بابا با لبخند د ش شتمو کنار بابام ن شالمو تو اتاق مهمان گذا و 

شونه ام انداخت و به ادامه  شتمو  یدور  سترس دا حرفش با فرزام ررداخت.. ا
 رینگاه  مسمم یقیجراو نگاه کردن به فرزامو ه  نداشممت  ، اما بعد از دقا یحت

دو کامل بو رهیکه خ یه.. نگادیگرفتو به نگاه مشممتاق فرزام رسمم شیباهرو در ر
سته هنوز عقل  به خ سن  کمه.. در سته  شت... در صد برانداز کردنمو دا  یلیق

سات رسهینم زایچ سا ست  .. ول ییایو رو ی.. درسته دختر اح  هم فیانقدر م یه
.. دیشمما یکن  .. ول زخیآنال دون یخاص ... نم یلینگاه خاصممه ... خ نیکه ا
شه و خ دیشا ش  خاص با صد شه... موذب  یا گهید لیدل شیگ رهیق شته با دا

سرمو را سع نییشدمو  سمو به حرف ها یانداخت ..  بابا و عمو  یکردمو حوا
 فرزام .. اون  بدون خجالت و شرم در حضور بابام... ی رهیبدم .. نه نگاه خ

رنگ  .... به خاطر مدل خاص و  یی.... لباس طالدیعمو رسمم یمهمون شممب
 یلباس سرهم هیتو چش  باش ...  یادیشده بود زرنگ رر جاذبه اخ ... باعث 

 نیباشه... شلوار داشت.. در واقع باه تنه اخ حلقه آست راهنیر نکهیا یکه بجا
صل نهیدر ا راهنیهفته و تفاوتش با ر قهیو  شلوار و  کیش یسرهم هی.... هکه به 

 ...باز تر یهفته.. اما کم قهیجلوخ ،  ی قهی... رشت لباسم  مثل یو مجلس
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 یتر شممده بود.... روگونه  یرر تر و مشممک ملیکه بار ییبژ ... مژه ها شیآرا با
 ....یبه رنگ جگر ییو ک  رنگه .. و لبها زنهیتو ذوق نم یلیکه خ یرنگ ییطال

هامو دورم  در هام  اتو کردمو لختشممون کردم... مو کل خوب شمممدم.. مو
ثل تل به رشممت سممرم از مو هامو م ی... فرقمو از وسممط باز کردمو تکه اخت یر

 بردم...
 ... یباغ عمو شد یبا مامانو بابا راه دمویرنگم  روش ییطال صندل
که درجه  ییما ی.. اما براومدنیاز مهمونا ن یلیهفته... هنوز خلوته و خ ساعت

 بود.. ریک  د هیساعت اومدن  نی، ا  یشدیاول محسوب م
ست م*س*تخدم دادم... با زن  مانتومو سدر آوردمو د سالم و احوال رر  یعمو 

باغ از بابا جدا  ی.. حتما تو باغه... منو مامان تو محوطه دمیکردم.. عمو رو ند
ساختمون اومد مویشد سمت  ، ه  تو  دنیچ یصندل زویم نجای... ه  ا یبه 

 ..نهیهرجا راحته بش یهرک  یخواهیباغ... گفتن م
ست شالمو شت .. د سرم بردا ش یاز  فتمو گ یتن با اجازه ابا گف دمویبه موهام ک

 ازشون جدا شدم...
ه... ... سالن نسبتا خلوتستیکه ن نجایدور تا دور سالنو برانداز کرد... ا چشم 

چاق  یاومدن.. اما حوصممله  شییفرزام و زن دا یفقط خاله و دختر خاله ها
شونو ندارم..  یسالمت شو ندارم... دل  م یعنیباها س اول فرزامو  خوادیاهن ح

.. ظاهر نشممدم یتو مهمون یشممکل نی.. تا حاه انهی... دوسممت دارم منو ببن یبب
 خانومانه ست.. ستویدخترانه ن شهی، بر خالف هم نباریا پ یت
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شا یبرم طبقه  خوبه سالن دیباه..  شه... از رله ها باه رفت ... به  که  یاونجا با
که  یراس... در تستین نجایک  ا چی... هدمیه  کفه رس ینصف سالن طبقه 

 اونجا باشه... دیباهئه بازه.. شا یطبقه 
تار برا نیا ر غرو یکه در برابر همه کل یمن یبرا دی.. شمممابهیخودم  عج یرف

همه توجه به فرزام ، خنده دار باشممه.. اما دسممت خودم  نیرفتار و ا نیدارم.. ا
واقع .. در  شیآروم نم نمشیو تا نب شهیم شتری... ضربان قلب  هر لحظه بستین

 ..نهیکه اون منو بب نهیا یبرا جان یه
رشت ،  از صشی... تشخ ستادهیباز تراسو کامل باز کردم... روبه باغ ا مهین در

فام کلویقدو ه نیکه ا ی... تنها رسممرسمممتین یکار سممخت  ، فقط لیداره تو 
 فرزامه...

 سالم.. -
.. یهننگاه طو هی.. زنهیچشمهاخ برق م دن یو با د گردونهیسرشو برم ریتاخ با

 ..شهیبه رصد کردنو به چشمام خت  م کنهیکه از راهام شروع م ینگاه
 ن؟یهست هیهمسا یایدر ای؟  نیخودمون یایسالاام ... شما در -
 ..گهیلوس.. خودم  د -

به چشمام بود به  رهیکه خ یکه دستش بودو در حال یجلو تر اومد.. جام یقدم
 ادامه داد .. یجامو مزه مزه کردو با لحن آروم یمحتوا یسمت لبش برد... کم

 چارهیب یبود.. اما کمر به قتل مردا یما که انقدر دلبر نبود... خواسممتن یایدر -
 نبسته بود...

 خوب شدم؟ -
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 تر شد... کینزد دویاز جام نوش دوباره
 ی... چه کردارنینم ریتورو گ نیع وودمی... تو هالیشمممد یخوب ؟ .. عال -

 دختر!
 شوق دستامو به  زدم... با
 ..ی؟ مرس یگی.. راست میوا -
 سوال.. هیفقط  -
 ؟ یچ -

 ..کنهیبراندازم م شتریو ب کنهیم زیر چشمهاشو
 ه؟یبدون  به خاطر ک شهی... م ییبایهمه ز نی... ارییهمه تغ نیا -
 ! زنهیم ییباشه ؟... چه حرفا دیبا یخاطر ک به

 ..ستادمیکردمو از کنارخ گذشت  .. رو به باغ و رشت به فرزام ا یزیر اخ 
اگه  هنکیاز اولش خوشگل بودم .. دوم ا نکهیباشه ؟ .. اول ا دیبا یبه خاطر ک -
شب مهمون نهیکردم به خاط ا رییک  تغ هی ضمن.. ام شدم .. در  .. هیکه بزرگتر 

 ام؟یب یکه با لباس تو خونه ا یباش .. توقع ندار یمرتبو عال دیبا
ابرومو باه انداخت .... لبخند  هیحرف سممرمو به سمممتش چرخوندمو  نیا با

 .. شهی.... دستش دور شونه ام حلقه م نهیشیرو لبش م یکج
 ه  .... یبه نظر منکه با لباس تو خونه ا -

 ...دهیآرومتر ادامه م یی... با صدا ارهیو سرشو کنار گوش  م کنهیم مکث
 ..یهست یخوشمزه و خواستن -
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دارم که  نیو ترس از ا هیاراد ری... بلند شدن ضربان قلب  غرمیگیحرفش گر م با
که لبخند رو لبشه .. نگاهش حول گردنمه ... فاصله  یصداشو بشنوه... در حال

 ... شیبا گفتن ممکنه مامان  دنبال  بگرده ، ازخ دور م کنمویم شتریمو ب
سممرخ ..  کن ی... اما احسمماس م شممهیتو باغ .. تازه راه نفسمم  باز م دنیرسمم با

 ! ستیدرست ن یزیچ هیاونقدر سرخ که ممکنه همه بفهمن 
.. گردهیبر م  یشممگیو غرور هم نهیشممیتصممور نگاه مشممتاقش لبخند رو لب  م با

 ..رمیبابام م شیر رمویگیسرمو باه م
 ..کنهیکشه ... با منظور نگاه  مرو موهام م ی.. .. عمو دستستادهیعمو ا کنار

شاه دخترو. برا - شه من   گهیشده ها.... فکر کن  د یخودخ خانم یما وقت
 باه بزن ! نیآست

دو برادر  نیکه از اول ا دوننی.... همه مخندنیحرف هردو باه  م نیدنبال ا به
عمو   یم*س*تق یدوست داشتن بچه هاشون باه  ازدواج کنن... اما از اشاره 

 متوجه منظورخ شدم ... ارمیخودم ن یبه رو کن یم یسع شمویم یغرق خوش
مهمونها و حضور رررنگ فرزام .... تمام نگاه ها به سمتش  یاز ورود همه  بعد

و مشمغول خوخ و بش باهاشمون  سمتهیا یم یجمع کی نی... هر لحظه ب رهیم
 ی.. سممع ن یبیبه سمممت خودم م شممویچشممم ریز ینگاه ها ی... گه گدارشممهیم
ندم بفهمه چقدر خوشممحال .. هر کن یم تار کنمو اجازه  نه رف .. چندخانوما

 نه ! ای دهیچقدر موفق  و فرزام هفت خط حالمو فهم دون ینم
... با روزخند  شنیمشغول عرض اندام م یو عده ا شهیشادتر م کیک  موز ک 

 ..کن یکنارم ح  م وی... حضور کسکن ینگاهشون م
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 ؟ینگاهشون کن ریباعث شده انقدر با تحق یچ -
 لیفام یو خوخ سممابقه  مایخوخ سمم یفرزام که از رسممرها یرسممر خاله  به

شلوار مشک راهنی... رکن ینگاه م شهیمحسوب م  یریو کرواو ش دهیروش یو 
 شده ... رهیفرو کرده و به وسط مجل  خ بشیزده.. دستهاشو تو ج

 کننده ست ؟ ریقنگاه  تح دیباعث شده فکر کن یچ -
 .. خرهیو نگاهش تو نگاه  گره م چرخهیم سرخ

بجز رسممر  کنهیبه همه از باه نگاه م یتهران ایکه در دوننی؟ همه م سممتین -
 ! زخیعز یعمو

ود خ ی... فرزام  که جا رمیگرم بگ ینداره با کسمم یلیباهاتون موافق ... دل -
 ! مهیفرد تو زندگ نیتر کیداره و نزد

 ..ی... باعث نشده فراموشش کن یهمه سال دور نی.. اخوبه  -
ند یکیبا  کنهیمگه آدم. برادرشممو فراموخ م - ، که من فرزامو  دنیدوسمممال 

 فراموخ کن ؟
 حست بهش. خواهرانه باشه.. دون یم دیبرادر ؟ .. بع -
 دمینم گرانیبه فکر د یتیاهم -
 ..شناسمتیخوب م یلی! خ دون یم -
اد اعتم نویعصا قورو داده بود شهی، هم شناس یکه شمارو م ییمن  تا اونجا -

 !دادهیبه نفستون سقفو ترک م
به سممرتارام  ی.. نگاههیشممکل نیه  لبخندخ ا دیلبش کج شممد... شمما حرف 

 انداختو چشمهاخ برق زد...
 ..ستین نطوریبه هدف .. من  مثل تو مغرورم... اما فرزام ا یزد -
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 مهربونشه!خب اون به خاطر قلب  -
 رسر عموئه براو ! هیاز  شتری؟ انگار ب یکنینم فیازخ تعر یادیز -
 کن .. یکه براتون شفاف ساز ن یبینم یلیدل -
 نداره.. شفاف هست... یبه شفاف ساز اجیبرق چشماو احت -

 ..رهیبراخ قائل بودم کنار م شهیکه هم یو احترام شهیمشت م دستام
 و رنج سمممالته ، فکر ی؟ تو سمم یزنیم خودیب ی.. چقدر حرفا نیب  کن مت -

 !؟یریر یادیز یخاله زنک یحرفا نیا یبرا یکنینم
 ... رهیگیوجودشو م یهمه  اخ 

 خوخ داد.. یبه بچه رو دینبا گنی.. م یبچه ا یلیخ -
 ! امیبچه به حساب م رمردیر یواقعا ه  در برابر تو -
.. به خاطر یبمون تیکودک یاهایبذارم تو رو ادیم.. اما دل  ن یکرد دمیناام -

خاطر نون و نمک گ یخودو م به  مادرو خورد ی...  ردرو  با  ... دل از  یکه 
 ... خورهیفرزام بشور.. اون به درد تو نم

صله گرفت .. ب با ش  ازخ فا ش نیخ ست  ک خند شد... به فرزام که با لب دهیراه د
 ر*ق*ص اشاره کرد .. ستیشدم.. لبخند زدو به وسط ر رهیخ کردینگاه  م

 ؟یدیافتخار م -
 به جلو برداشتمو لبخندشو جواب دادم.. یقدم

 البته.. -
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 .. کن یم ریبهتر از خوب .. انگار رو ابرها سمم دیشمما ایداشممت  ..  یخوب ح 
اله سمم شیشمم یدختر بچه  کیمغرور در برابر فرزام به  یایچرا اون در دون ینم

 .. هتیاهم یبرام ب گرانیو نگاه د رهی... لبخند از لب  کنار نم شهیم لیتبد
 لحظه مهمه که بعد از سالها به چش  فرزام اومدم ... نیهم فقط

بود.  یلعا  یریفاکتور بگ نیمت گاهیگاه و ب یبود.. اگه از اخ  ها یخوب مجل 
... 
 ک  مهمونها رفتن ... فقط ما و چندتا از اقوام زن عمو مونده بودن .. ک 

 ومدیکه به سمت  م یقدم یباغ و به درختها نگاه کردم .. صدا یگوشه  نشست 
 بهش زدم.. ییفرزام لبخند دندون نما دنیباعث شد سرمو بلند کن  .. با د

 امشب بهت خوخ گذشت ررنس ؟ -
 بد بگذره ؟ شهی، مگه م یباش مجل  تو یشاهزاده  یوقت -

 شدو کنارم نشست .. کترینزد رهیخ یباه رفت.. با نگاه ابروهاخ
 واقعا؟ -
 آره خب .. -

 کلماو از زبون  گ  شدن .. دویبه گوش  چسب سرخ
 یهمراه یمنه و منو برا یدختر شهر .. دختر عمو نیخوشحال  که ملوس تر -

 .. رهیپذیخودخ م
 ؟! رهیپذیدرک نکردم.. متوجه منظورخ نشدم .. منو م حرفشو

 ..دیام چسب قهیداشته باش  ، لبش به شق شترویب لیتحل یاجازه  نکهیقبل از ا اما
 نداشت  ! یسیکاخ از عمو رو دربا -
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 نیاجازه نداده بودم تا ا یمرد چیسممرخ و تب دار شممده بود .. تا حاه به ه بدن 
 نبود.. فرزام بود .. یمرد هرکس نیبشه .. اما ا کیحد به من نزد

 .... کاخ امشب فقط من بودمو تو .. یکاخ تو انقدر لوند نبود -
ام .. بر ستیشدم.. گنگ شدم .. منظورخ قابل درک ن جیحرفهاخ گ دنیشن از
 .. عاشق  شده .. دمیشا ایبه من عالقه مند شده ؟!  یعنی

س یسرفه  یصدا دنیشن با صدا   یدیهردو از جا رر یک سمت  سرمونو به   ..
 ..دیلب غر ریفرزام ز دموی... من لب گز نیمت دنیبا د مویچرخوند

 بر خرمگ  معرکه لعنت ! -
شونه گرفت .. رو یقدمها نگاه  شو ن شت  ..  یمحکم شو ندا شمها نگاه به چ

 همراه با روزخند بود. . نیمت ی.. صدا ستادیفرزام  بلند شد ا
شب من ملکه  انگار - سر خاله .. ر یام شدم ر سر  یریم یهرک شیعذابت   ..

 ! یآورد ی! انگار امشب بد شانس رس یبزنگاه ، من م
برام رررنگ شد.. سر  گفتیاول هر حرف مهمش انگار م شهیکالمش هم کهیت

س زنهیحرف م یبزنگاه .. طور شب بار چندمه که مچ فرزامو با ک  یکه انگار ام
 ! رهیگیم
 نگو !چرو  -
که تو خوردن  یاون دون یکه م ییتا اونجا ی؟ ول گ یم ونی؟ دارم هذ یجد -
 .. نه من ! یهست یکرده جنابعال یرو ادهیز

ش  و در حال فرزام شو به مت یبا خ شونه  شت .. مت نیکه   نیزد ، از کنارخ گذ
 زدو با خ  کردن سرخ ازم دور شد .. یه  لبخند مهربون
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...  نیتم یتو فکر بودم.. رفتار فرزام.. حرفا ی، حسمماب راه برگشممت به خونه تو
 سرابه ! ستوینکنه واقعا فرزام آب ن

، به فرزام  دمیخوخ نشممون نم یرو یاحد و ناسمم چیکه کوه غرورم و به ه یمن
 یلیخ دیبود .. شمما دهی.. اگه نرسممنیخوخ که چه عرض کن ؟! به قول مت یرو
 یها یمن.. اگه دخترانگ یح  بعد جسمممان نیاول نشی.. کمترشمممدیم زایچ

 ؟ یدست نخوردم توسط فرزام مخدوخ بشه چ
ست رفتار کن .. هرک دیبا شمو در شه.. با خوادیم یمحتاط با رفتار  یطور دیبا

 کن  که از حدخ فراتر نره..
 خبر داره ! انشیکه روان شناسه بهتر از روح و روان اطراف نیمت دیشا
 کردم اخمامو باز کنمو لبخند بزن .. یاومدمو سع رونیب از فکر نیتوقف ماش با
زود به خواب  یلیردرو مادرم به اتاق  رفت  و خ دنیشممدمو با ب*و*سمم ادهیر

  .. امشممب دلادیسممراغ  م یخواب یکه با فکر خراب ب شممهیرفت .. برعک  هم
ته ام  خوامیفکر کنمو فقط م یچیبه ه خوادینم چه زود خواسمم بخواب ... و 

 اجابت شد ...
با فرزام بر امروز بالش.. مرونیب  یقراره  ته خودم برم دن ت دسممم خوادی... گف

خورد دو هفته با بر نیگذشممته و تو ا شی.. دو هفته از شممب مهموننهیفرمونمو بب
اده سواستف دینبا دیکردم حد خودشو بدونه .. اون  انگار فهم یسردم بهش حال

الکل  راویاون شبش از تاث تاراونشب و رف دیه و رفتارشو بهتر کرد.. البته شتکن
 .. کردیآقا منشانه رفتار م شهیبوده و ب  ... وگرنه .. فرزام هم

به و معقول.. درخواسممتش برا دمیکه د من  تارخ خو  رفتنو قبول رونیب یرف
 .. یذوق دخترونه داشتمو شور جوون یکه کل  یکردم... بگذر
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 وقفه... یگذاشت  .. ب نیخونه شون ترمز کردمو دست رو بوق ماش یوجل
ا اخمو تکون دادو ب یاومد.. سر رونیکه دستشو به گوشش گرفته بود ب یحال در

 شد.. نیخندون سوار ماش ییلبها
سر آورد - سا ی؟ همه  یچه خبرته دختر ؟ مگه  شدن من امروز  هیهم ها خبر 
 خوشگل خان  قرار دارم ! هیبا 

به شعف  اضافه کنمو ذوق مرگ بش ... نه. ... ابراز  ی.. فقط کم یدارم کم ح 
 بخشن.. یکه انرو یاحساست فرازم... راست راست

 دست فرمونو حال کن رسر عمو.. نیبش -
 .. بفرما برو..دانیم نیو ا یگو نیا -

 شیرر کرده بودو حواسمم  به افزا نویماشمم یخوشمممون فضمما یالک یها خنده
 رشت ه  فرزام بودو ب  ! یها فینبود .. فقط حواس  به تعر نیماش سرعت

 هیاونور..  برمتی.. میشممیهدر م نجایا ی.. داریفیبابا شمموماخر.... تو ح -
 ! ولی.. ایشی... حت  دارم برنده م یحالشو ببر برمتیم یرال یمسابقه 

 ! نییفرمایم یشکسته نفس -
 ..نمتیبب -
 نیبب -
 ..ن یچشماتو بب خوامیکن.. ممنو نگاه  -
 نهیجلو رو بب دیچشمام که با -
 گایخلوته ... منو ن ابونیخ -
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شدم.. تو لبخند رر معناخ .. تو  یسرمو چرخوندمو کم یکم تو نگاهش غرق 
به نظر من  یچقدر شد.. ول دون یوجب کردن صورت  توسط چشمهاخ ... نم

مل نشمممده بود .. اونقدر ک  که بود.. اونقدر ک  که هنوز لبخندم کا یفقط کم
 ی... معنا هنگاهش کن .. اونقدر ک  ک دیبودم چکار داره که با دهیهنوز نپرسمم

شمد که  یطوهن یادیک  ها .. ز نی.. اما ... انگار ا دمیدارشمو نفهم ینگاه معن
ترمز  یرو درنگیرام ب دموید یفرزام سممر چرخوندمو موتور ادیفر یبا صممدا

صدا دهیکوب ش غیج یشدو  سم نیما شدو.. ج شدو رو  یرو یبلند  هوا معل  
 ... دافتا نیررو شدو بعزخ ..... به زم نیماش ی شهیش
 دهان ... یرو یمن .. با دست و

 لرزان... یدل
 متالط  ... یقلب
 که اول دودو زدو بعد اشک باران شد ... ییچشمها با

 ...دمیعم  فاجعه رو فهم تازه
 ؟ هیمن چ فی... تکل رهیاون جس  محک  بم اگر

 گذشته ... دخیاز مهلت تمد هیکه مدت ینامه ا یبا گواه اون 
سرم .. اما ... سرعت  یقابل حله و فدا یکی نینشده ... خب ا مهیکه ب ن یماش

که انگار عبور ممنوع بوده و فقط من  یابونینامه .... تو خ ی.... بدون گواهادیز
بودم ، اما ... گفته بودم  دهیعبور ممنوع رو د یواردخ شممدم... آره.. تابلو یکی

 .... شهینم یزیخلوته و چ
شد ؟ اگر بم یزیچ واقعا ؟ با عذاب وجدان چکار کنمو  ش یم ی... من چ رهین

 با زمونه چکار !
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 ی... واایبرتو در یوا
 فرزام به خودم اومدم.. یصدا با
 !  یبر ی؟ دنده عقب بگ یکنیبرو بر نگاه م یدار ویچ -
 ..هیجد یادیبهت نگاهش کردم... نگاهش ز با
 ؟ یچ رهی؟ اگه بم یگیم یچ یفهمیم -
 ! شهیاو تباه م ندهیآ رهی... برو.. اگه بمگ یم نویمن  هم -
 فرزام.. -
 شهیمن یکار چیه گهی، اون وقت د ادیب یکیزودباخ.. تا خلوته برو.. ممکنه  -

 کرد !
 مهربونتر از اون وجود نداره ؟! دمکریکه من فکر م هیآدم همون نیا
 ! تینه عطوفت داره نه انسان نکهیا

ونده آدم از ترس ک  م نیرشت رل.... ا نهیمن بش یبگ  بجا خواست یبگو م منو
 ؟ عمرا ! رهیکنه.. جرم منو گردن بگ  یخودشو خ

ش ایتوجه به در یب ست .. ادهیر نیگفتنش از ما ش سره رو زانو ن  شدم.. مقابل ر
صدا شن یصداخ زدم... فقط  سرخ در آوردم...  شویمنی... کاله ادمیناله  از 

 ..فشردیچشمهاشو از زور درد به  م
 آقا.... -

 ... سرمو جلوتر بردمو صداخ زدم..دمیکرد که نشن یا زمزمه
 ؟ دیگیم یآقا.. چ -
 ! ی... آرمیمیدارم م -



 25 تلنگر

و لحظه نگاه  به راخ افتاد هی. نگاه از صورتش گرفت  اما فقط شد... شیر دل 
... چه چارهینگاه کن ... جوون ب ینگاه گرفت ... نتونست  به دستپخت  حت عیسر
 ..کشهیداره م یدرد
 خوشحال فرزام بلند شد.. یرفت  ، با باز کردن در صدا ن یسمت ماش عیسر

 .... یبر نیبش نی.. آفرییحرفا نیعاقلتر از ا دونست یم -
 نگاهش کردمو روزخند زدم.. ریخشمو تحق با
ه بزن ب یج  شممناخته بشمم کیشممر یترسممیبردارم... اگه م لمویموبا خوامیم -

 چاک !
به کایدر - کار یزنگ بزن یخوایم ی.. خر نشممو ....  مه  براو  ی؟ عمو بفه

 خودتو بدبخت نکن! یدست ی.. دستکشهینکردم منو م
 م!ببند دهنتو فرزا -
 گذشت که اومدن.. یساعت  ین دیاوروان  زنگ زدمو آدرس دادم... شا به
شت... من که حت یچ دونهیساعت خدا م  ین نیا تو سر گذ اه دل نگ یبه اون ر

 غلطا نکن  ! نیاز ا گهیکردنش  نداشت ... خدا منو لعنت کنه که د
فرزام  گوخ  یمسخره  یسرشون حرکت کردمو مجبور بودم موعظه ها رشت

 خارج .. یکیاز اون  شدویگوخ داخل م نی؟ از ا یکن .. اما چه گوخ کردن
 ..دمیدو مارستانیرارک کردمو به داخل ب مارستانیب یجلو

 اخ کردو با اخ  سرشو تکون داد.. نهیمعا رزشک
راستش شکسته...  یخدارو شکر به سرخ ضربه وارد نشده.، اما دست و را -

 عمل بشه .. عایسر دیبوده .. با دیشد یلیضربه خ
 شدم.. رهیبه دکتر خ یاشک ییچشمها با
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 عمل ؟! حاه من چکار کن ؟ -
 ..یبه خانواده اخ اطالع بد دی؟ با یآشناخ هست -
 شناسمشینه.. نم -
 ن؟یباهاخ دار یر  چه نسبت -
 ضارب  -
 رفت.. رونیمکث نگاه ازم گرفتو از اتاق ب با

ردو به شماره ک دایر شوییشناسا یرسر کارو ها یبهایبعد از گشتن ج یررستار
اومدو همراه  یکنه زنگ زد... من  همون موقع مامور دایکه تونسممته بود ر یا

 ینگاه کرد.. در واقع نقش مترسممکو باز سممتادویخودخ برد ... فرزام  فقط ا
 ..کردیم

تازه  بابام دنیبا د..  دنیرسمم لشیمعطل شمممدم تا بابامو وک یتو کالنتر یکم
 کردم... هیزار زار گر دویبغض  ترک

 رشت  گذاشتو آروم  کرد... دست
 لیوک یاشممکامو حرفا دنیبرم بازداشممگاه.. اما با د دیگفت با یکالنتر مسمملول

 سرشو تکون دادو. به فکر فرو رفت
ره ه  ب یکی،  دیکسب و سند حاضر کن یرروانه  هیه  هست...  یا گهیراه د -

 نشیببر نیتونیبدن ، م تی.. اونا رضممارهیبگ تیمضممروب رضمما یاز خانواده 
 ..هیقاض یبه عهده  گهیاخ د هیخونه تا زمان دادگاه... بق

 ؟! دادگاه
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تازه.. اگه خانواده اخ رضممما یوا با تیخدا... چکار کن  حاه ؟   دیندن که 
 کمک  کنبازداشگاه بمون .... خداجون .. خودو به دادم برس... 

ضا یبابا سره ر ضع مال تیر ستو راستیشون خوب ن یداد .. و س ی.. د ره ر
 عملشو بابام بده ... ی نهیشکسته.. قرار شده هز

 مشروطه .. تیرضا نیا یداده ، ول تیباباخ رضا نکهیدارم.. با ا دلهره
 هیبده .. هرچند ، فوق آخرخ د تیحال رسمره خوب بشمه و خودخ رضما دیبا

رسره  هنکی.. به شرط اهینطوریگفت ا لمونی.. وک ینقد ی مهیجر هی مویدیشو م
 و زنده بمونه .. رهینم

دمو هاکه آ یرنبه ا دیداره.. از اون سف دیسف ی، موها هیمرد خوبو مهربون باباخ
شه ..  75..قد بلندو هغره ... فکر کن   ندازهیمهربون م یبابابزرگا ادی سالش با

با قسمممت نم یازخ عذر خواه  شمممهیکردم.. اما در جواب  لبخند زدو گفت 
 توخ بوده ! یریخ هی.. حتما دیجنگ

 از اخالقش خوش  اومد.. معلومه با مرامه ! یلیخ
اون  ری، نگفت تقصمم کنهیبابام دارع دعوام م دیشممعور .. د یفرزام ! ب برعک 

 ی.. بارمیا ممنو نگاه کرد .. دارم براخ .. حالشممو ج سممتادیبوده .. مثل بز وا
 بچه ننه ! یعرضه 

سره م سه شو نم گذرهیروزه از عمل اون ر سم  ادمی ش یلی، فام دون ی.. هنوز ا
دل   یدو روزه ام گفته بود ، ول نی.. ا شینمونده . .. بابا گفته امروز برم مالقات

 رسر ! هیکنن.. اون  از  یبرم معذرو خواه ادیبرم.. خوش  نم خواستینم
 برم.. دیکه با نهی... من  که بابا دوست.. اشهیته اگه نرم ناراحت مبابام گف اما
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ضه خونو باز نیکه ا مامانم  سته  کردهیم یچند روزه فقط نقش رو ش .. مدام ن
 ! خونهیم أسی ی هیه  آ ی.. گاهزهیریتو خونه و اشک م

بابا گفته  نکهی... با امارستانیب امیامروز سرخ شلوغه.. مجبور شدم تنها ب بابام
..  س تری، اما باز ه  م ستین ینگران یقابل حله و ردر رسره گفته جا یهمه چ

 ! داستیعم  فاجعه ر شتریب نجاینگران . . انگار از ا
 .. ش یداخل م کنمویکه بابا براخ گرفته رو باز م ییاتاق خصوص در
 ... دهی... چه مظلوم خواب چارهی. . بیآخ

ها زیصممورتش ر ی.. اجزا رمیم جلوتر  ینی، ب کیکوچ کویبار ینقشمممه .. لب
 ادی.. چشمممهاشمم  بسممته سممت... اما بهشممون نم یمعمول ی.. ابروهاکیکوچ

 درشت باشن !
ثل بق ییمعمول یکل چهره  در نه و بزرگ  هیداره ... فقط م صممورتش مردو

 رسر بچه هاست. هی.. شبستین
 زدنت تموم شد کارتو بگو ! دیاگه د -
چشمهاخ بسته ست .. ر  چطور .. از کجا  نکهیشدم... ا رهیخترس بهش  با

 ! کن ینگاهش م دیفهم
 ؟ یهست یک -
 من .. من ... -

 مارموز روزگار ! یان ... از اون مدلها دهیکش کویباز کرد.. بار چشمهاشو
 ؟ یاشتباه اومد -
 فکر نکن .. -
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 ؟یکار دار یبا ک -
 ! دون ینم -
 ! یر  خل -
 بلندتر از قبل جوابشو دادم.. یکم یشدمو با صدا یادبانه اخ شاک یلحن ب از
 هفت جدو آبادو ! ویخل خودت -

 ررخشمشو به صورت  دوختو دستشو مشت کرد... یچشمها
... تمارستانهاسیب ی هیجدا از بق هایروان ارستانیب دون یکه من م ییتا اونجا -

 ! یفرار کرد مارستانیاز ت دمیشا
 ..کن یاخ م رهیت یقهوه ا ی رهیخ مویآب یچشمها شمویوخ مج رر
ور خان  چط هیبا  یدونینم یکه حت یفرهنگ یحرف دهنتو بفه  ... انقدر ب -
شممهر  نییکنه که از را تتینبوده ترب ی... کسمم گهی... معلومه د یحرف بزن دیبا

 ی... فرهنگ موتورسمموار یدیم راویشممهرو و یباه یبا موتور اومد یراشممد
 ، ه  من بد شانسو ! ی.. ه  خودتو بدبخت کرد یندار

 شد... زیخوردو نگاهش ت یکور یگره  ابروهاخ
ف از فرهنگ من حر یدیکه به خودو اجازه م یهست ی... تو کن یصبر کن بب -

 ؟ یلعنت یهست ی؟ ک یهست ی؟ اصال تو ک یبزن
باهشهر تو سرو زده  یکه هوا یعقده ا یکه به خاطر تو  یمن همون بدبخت -

تو  رهیکه با طناب تو داره م یا چارهیکردم ... همون ب ریهوا گ نویزم ونیبود ، م
 که باهاو تصادف کرد ! یچاه .... همون

 ...دیچیدادخ تو اتاق ر یگرد شدو صدا چشمهاخ
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زر  یدسممتو رامو شممکوند ی؟ زد یناکارم کرد یع*و*ض*ی زد ی؟ تو یچ -
ضافه ام م ش یم از فرهنگو باه؟! د یزنیا  یولهاکه با ر یی؟ تو یزنیم ینیشهر ن

 که دم یدونیمن م یفرهنگ یاز بابا ی... چ نیا یرارا جونت شممد یباد آورده 
 شتیتخت بلند بش .. آت نیا ی؟ بذار خوب بش .. بذار از رو یزنیاز فرهنگ م

شمهاکن ی.. نابودو مزن یم سه در م رهیو خ یآب ی.. اون چ ه دختر ارمیتو از کا
 یخوخ نفسمم یمعذرو خواه ی، بجا یکرد یکار خوب یلی.... خ یریکبیا ی
 ! یکنیم
صال بب - ش یتونیم ینیهه... تو ا تا  ستی! بدبخت معلوم ن یاز رو تخت بلند ب
 ! یزنیم ریبا ش دنیلگن براو بذارن ، اون وقت دم از جنگ دیبا یک
شو ب - شغالتو ببند .. گم شو ... دهن آ .. رهیش یک کن یم تی.. حال رونیخفه 
 ! هیک ریام کن یم تیکورالن.. حال الویرشماو  یکه فکر کرد یدیند ریش

 به اتاق ... دنیدو مهیبلند داد زد که چندتا ررستار سراس انقدر
نگهدار ... آروم  یرو سممرتون ؟ آقا نیچه خبره ؟ چرا صممداتونو انداخت نجایا -

 ! مارستانهیب نجایلطفا .. ا نیباش
 رسره قهقه ام تو اتاق رخش شد... یلیفام دنیشن با
فام یوا - نده داره ..  قدر خ قا  شیلیخدا... چ هه .... آ هداره.... هه نگ

 ینگهدار... دسمممت نگهدار.. خدانگهدار ... کال نگهدار .. وا  ؟یم*س*تق
 ... شیلی... ه  خودخ مزحکه ه  فامدمیخدا چقدر خند

 دادخ بلند شد... دوباره
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 نشینداز؟ ب خوادیم یچ نجایا تهیعفر نی؟ ا مارسممتانیت ای مارسممتانهیب نجایا -
 ! رونیب

 ه  یمارسممتانیب نیمن نبود از در همچ ی؟ اگه بابا رونیهه.. منو بندازن ب -
 ! یشب یبستر یکه اتاق خصوص نی.. چه برسه به ا یرد بش یتونستینم
 حرص به تختش فشار آوردو نشست... با
 مثل شما یمزخرف یباش  که منت آدمها ییجا ست یه ام حاضر نلحظ هیمن  -

شه ... اهن از ا سرم با ش  بال رمیم نجایرو  که خودو  ارمیسرو م یی... بعد
 ! یبش یبستر نجایماه ا شیش
خان ... خواهش م - قا...  ماکن یآ خان  بفر ی.. آروم..   ماریمزاح  ب رونیب دی

 دیی... بفرمادینش
 خودم مرخص بش .. تیبه رضا دی.. درخواست بدمون ینم نجایمن ا -

 ... خورهیمتظاهر به  م یباه اومد ... حال  از آدما کفرم
و ر یمونی... م یبشمم یبسممتر ییجا یندار  یعجله ؟ رول نیحاه کجا با ا -

رو دسممتمون... اون وقت حماقتت گردن مارو ه   یفتیدسممتمون ... بدتر.. م
 ! رهیگیم

 زد... ششین شتریبلند شدو روزخند من ب دادخ
 نجای.. بذار از اکننیم تی... حال تهیع*و*ض*ی .. عفر یدختره  کشمممتیم

.. .دمینم تی، رضمما کن یاو م چارهی.. مگه دسممت  بهت نرسممه... برونیبرم ب
 ! یتو زندان بپوس کن یم یکار

ش یتو ؟ تو ک - رم من ج یدونی... نم گهید یسواد ی! ب یکن دیکه منو تهد یبا
 ! ستین یزیما چ ی... که اون  برا زهیناچ ی مهیجر هیمجازاتش فوق فوقش 
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 رفت  .... رونیسرخش از اتاق ب یگفتمو در برابر چشمها نویا
صاب  صاب  به  م ی... وقت ختهیبه  ر اع ست خودم ن زهیریاع ...  ستیحال  د

گفت  حقش بود .. خودخ  ی... هرچند .. هرچدمیکنترل زبونمو از دسمممت م
 شروع کرد... اما ...

 ... کنهیدعوام م ی.. اگه بابا بفهمه ؟! حتما کل یوا
 بگه ... یزیاخ چ دونهی یکیبه دختر  ادی.. بابام دلش نمالیخی

 نگفت .. یچیبابام چشمامو بستمو ه ادیفر یصدا با
شد ؟یدیچرا جواب نم - ساکت   ی؟ رفت ایبگ  در یآخه من به تو چ ؟یچرا 
 ؟ د با توهست  ! یبدترخ کن ای یاریاز دلشون در ب مارستانیب

 ترس چشممو باز کردمو آرچ  سرمو بلند کردم.. با
 بابا.. -
 قصه برام نباف .. اصلشو بگو ! -
 خب اول اون شروع کرد ! -
. .. شیانداخت شی.. از کارو زندگیناکارخ کرد یشروع کنه .. ح  داره.. زد -

 ازو تشکر کنه ؟ یشتتوقع دا
 ن؟یریگیچرا انقدر طرف اونو م -
 ! اریکفرمو باه ن ایدر -
 خوامیخب معذرو م -
 ! یکن یردرخ عذرخواه رویاز ام یبر دی.. با یکن یعذر خواه دیاز من نبا -
 ر؟یام -
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 ! مارستانیگوشه ب شیکه انداخت یهمون بدبخت -
 .. اون رسره ؟ ییا -
 ! کنمایدارم مالحظه م یلیخ ای؟ در یکنیم یتو چپک افهی؟ چرا ق هیچ -
 ! ییبابا -
شمها با سرو نگاه از چ شو  یح قاطع بابام گرفتمو به مامان  نگاه کردم... رلک

 توجه بابا بهش جلب بشه سرفه کرد.. نکهیا یه  گذاشتو برا یرو
وده.. رررو ب یلی.. رسممره ه  خ یکن تیحد بچه رو اذ نیتا ا خوادیحاه نم -

 مجبور شده جوابشو بده ! ایدر
 ازخ خودیب ی؟ چرا طرفدار یکنیچرا خانوم ؟ چرا انقدر لوسش م گهیشما د -
 ؟ یکنیم
 ی، اما الک ارهی؟ زود جوخ م هیچطور دون ی.. مشممناسمم یچون من بچمو م -

 ! زنهیحرف نم
 هدیآخرخ به کجا کشمم نیکن.. بب ی... طرفدار یزنیشممماه  حرف خودتو م -
شاک شهینم شیکه حال ایدر نی... ا شهیم شکا هیاون اهن   دیکرده .. نبا تی.. 

 ! یکردیبدترخ م
رول به  شتریذره کمترو ب هی... به خاطر رهیم  یدیشو م هیکنه.. د تیخب شکا -

 نده ! ریبچ  گ
 شر بشه برامون ترس ی.. مستیحرف من سر رول ن -
 ! شهیکارشو بلده.. شر نم لمونیوک -
 مارستانیب  یریبا من م ایبه هرحال فردا در -
 بابا؟ یچ یبرا -
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 ! یعذرخواه یبرا -
 مصم  بابام گرفتمو به اتاق  رفت ... یبغض نگاه از چهره  با

 ه  انداخت .. یراهامو رو دمویرنگ  خواب دیسف یتخت دونفره  رو
 شیاره رقر یچ دون یکه نم ییشدمو به فردا فکر کردم ... به فردا رهیسقف خ به
 .. ادیب

بابام ،  ینگاه کردم ... بعد از تموم شمممدن حرفها روزخیر یاخ  به چهره  با
 ! هیانداماخ عروس یباز شده بود که انگار تو همه  ششیچنان ن

 نچسب ... ی.. رسره  اه
شتو ب یاز چهره  نگاه ص یز شت با ردر  تشیخا گرفتمو به بابام نگاه کردم... دا

ه مهربونه و ب ی.. حت ادیبه نظر م ی... باباخ مرد خوب زدیمترسممک حرف م نیا
 .. برعک  رسرخ ! کنهیمن به چش  قاتل نگاه نم

سنگ با سرشو بلند کردو نگاه  کرد ... لبخند ردرانه ا ینیح   زدو  ینگاه  ، 
 صحبت بابا سرشو تکون داد .. دییتا یبرا

 ه ام گذاشت ..شون یبه طرف من اومدو دستشو رو بابام 
ون خودخ بهت ایکه در زیچ هیمن گفت  .. فقط مونده  اروی.. گفتن گهیخب د -
 ... بگو دخترم ! گهیم
به بابام نگاه کردم ... لبمو جلو فرسممتادمو نگاه رر نفرتمو به صممورو  دیترد با

 خندون روبروم دوخت ..
 یتر سممالمت عیهرچه سممر دوارمی.. امنمتونیبب تیوضممع نیتو ا خوادیدل  نم -

 ! دیاریتونو بدست ب
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 باه رفتو لبش کج شد .. ریام یها ابرو
 ! یگفتیم یا گهید زیقبل چ یچه جالب .. دفعه  -

 باباخ بلند شد.. یصدا
 ! ریشروع نکن ام -
 چش  .... فقط ... -
 تو نگاه  لب باز کرد.. رهیاکراه نگاهش کردم.... خ با
 نکرده ! یخانوم از من عذر خواه نیا -
 که به فکرم اومدو رو زبون آوردم.. یحرف نیحرفش اول نیا با
 عمرا ! -

 شون  محکمتر شد... یبابا رو دست
 ! ایدر -
س -  فهی.. وظکن ینم ی.... عذرخواه ست ین شونیا یعقده  امیالت یا لهیمن و
تانیب مشیاریبود ب مونیانسمممان ی  ی... و برا  یکن یدگی.. بهش رسمممارسمم

 ! دمیشو م مهیه  کرده باش  جر یی.. خطا گهید زی.. نه چ  یدعا کن شیبهبود
 نخوام ! یو اگه من نقد -
 یلی، س گفتن  ی! .. از قد یدیم حیرو به نقد ترج هیکه نس یهست یکس نیاول -

 باشه ! یلیاگه س یست ... بچب به نقد.. حت هینس ینقد بهتر از حلوا
 ت  ...رف رونیگرفتمو قبل از بابام از اتاق ب زونشیآو یرر اخممو از چهره  نگاه

ش یقدم ها با سع نیتند خودمو به ما سوندمو  ص یر ام باب یها حتیکردم به ن
بود ... چه  ادیاز سممر اون رسممره ز ن یگوخ ندم... من کارمو کرده بودم .. هم

 ! یبرسه به عذرخواه
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 یراکردنو ب نییتع هیراسممت رسممر د یشممد ... بابت دسممت و را لیتشممک دادگاه
... ردر مضممروب ، به وکالت از رسممرخ تو  ینقد ی مهیمن جر یها یخالف

 داد ... تیرضا افتویدادگاه حضور 
 ه  صلح طلبه ! یلی... اتفاقا خستین ی.. اهل دعوا و دشمن هیخوب مرد
سه تا بچه داره .. دوتا دخترو نگهداریآقا ستو  سته ه ش ل و خ هی... .. معل  بازن
 ! ریه  داره که از شان  بد روزگار به تور من خورد ... ام وونهید

 زنده دارن کیکه موز ییتو رسممتورانها گهیخواننده سممت .. م ریام گهیم بابام
ش  چنگ مچهین هی... به نظر منکه  خونهیم صدا ست .. فکر نکن   به  یخواننده 

 یادا و کنهیاجرا م شینما ن یا زننویم کیموز هیدل بزنه .... حتما شب به شب 
دوسر  ویاون د یگروه خون به یا گهید زی... جز دلقک چ ارهیخواننده هارو در م

 ... خورهینم
..  دنیخونه ... طچل درمان  براخ بر یکه مرخص شممده و افتاده گوشممه  فعال

 تو حلقش ! زهیبر دیرول با یام کل چارهیب یبابا
 مرد ... یتو خونه موندن سممخته .. به خصمموص برا کن یبا خودم فکر م یگاه

ما دل  براخ بسوزه .. ا یکم هی دمیمخصوصا اگه دستو راش  ناقص باشه .. شا
 شهر دور دور ! یباه ادین خواستی.. م ادیجونش در ب گ یبعدخ م

ته از روز دادگاه م دو حافظ نشمممد..  یاز اون رسممره  ی.. خبر گذرهیهف خدا
زخ تو نهیاز نگاه ک یشممر بشممه.. هرچند که گاه تونهینمخوشممبختانه چالقه و 

.. رمیگیزدنتو م شیانتقام ن گفتی.. اون نگاه ... م ترسمم یم مارسممتانیب یتو
 ارث برده ! هاز باباخ ب یک  مردونگ هیبشه .. اما انگار  نیهم دمیترسیم
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ساعت به را کارم شد.. هنوز دو  شرکت تموم   یمونده.. ول یساعت کار انیتو 
 وجود نداره..  یتک دختر جناب رئ یبرا یقانون چیه

اون  .. از وفتهیاتفاق بد ب هی... دلهره دارم .. انگار قراره  زنهیک  جوخ م هی دل 
 ..شهیکه از چند ساعت قبلش شصتت خبر دار م ییاتفاقا

تا اون اتفاق  یفرار کن عتریسممر یکه هسممت ییاز هرجا یخوایکه م ییاونها از
 اون رسره افتادم.. ادیبه خاطر ح  بدم امروز  دمی... شاوفتهین

ر بودم ، اما قرا دهیک  ترسمم هی.. درسممته کن یم یدو روزه که دوباره رانندگ تازه
 ! ن یکه تا آخر عمر رشت فرمون نش ستین

 .. داشته باش یکه خبر خوادیدل  نم یعنیندارم...  یخبر رت یفرزام خوخ غ از
ساس که من ت فیح ساله خرج اون کردمو منتظر اومدنش  نیاون همه اح چند 

 ..ستیح  داشت... فرزام قابل اعتماد ن نیشدم.. مت
فرزام  با بابام اومده شرکت. . خالصه  دمی، شن  یعالوه بر استرس ناگهان امروز

... فعال دل  رونیدسمت به دسمت ه  دادن تا زودتر از شمرکت بزن  ب زیهمه چ
 ن یبب ختشویر خوادینم

 یزنگ خورد.. نگاه  رو گوشمم  ینزده بودم که گوشمم نویتارو ماشمماسمم هنوز
 داشته باشه ! ینشست... شماره نا شناسه .. بهتره جواب ندم... اما اگه کار مهم

 لم  کرد.. ویدست  گوش دیترد با
 بله ؟ -

شن دون ینم که رشت خطه ضربان قلب  شدو گرفت ..  ینف  کس دنیچرا با 
 آب گلومو قورو دادمو دوباره لب باز کردم..

 ! دییالو... بفرما -
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 الو ... -
صدا ییصدا گفتو دوتا نف   زیر یالو هیمرده ...  هی یکه از ته چاه در اومد... 

 محک  و رشت سر ه ..
 .. دییبفرما -
شممدم .. بهت زنگ بزن .. بجز تو  دارم .. مجبور اجیمن ... من به کمک احت -

 نبود ... آخ ! یکس
.. اسمششنیکه نم یکس یبه لرزخ افتاد.. در واقع دل  شور زد.. برا شتریب دل 

گرفته اخ .. نف  نف  زدنش  ی.. اما صداشناسهیو منو از کجا م هیک دون ینم
 نگران بش  شنیحرفهاخ ... همه باعث م نیب

 ن؟یهست یشما ک -
 ! شیروز انداخت نیکه به ا ی.. همون رمیمن اممن ...  -
 ؟ ریام -
 نگهدار ! ریام -
 ! نه

 ؟! خوادیاز جون  م ی... خودشه .. چ ایخدا
همه کار  شمم یبهبود ی.. برا یرو ررداخت کرد مهیقطع کن ... جر خواسممت 

 چشه ! ن ینداره دل  براخ بسوزه و بب لیدل گهی.. د  یکرد
 یصدا دنیرفت... اما با شن یتماسو قطع کن ... دست  به سمت گوش خواست 

 رر خواهشش .. سرارام گوخ شد...
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شدم بهت زنگ بزن  ... گ - دل  افتادم.. وگرنه ریگ یافتادم .. بدجور ریمجبور 
.... تو خونه تنهام .. خانواده ام ن یوضممعو بب نیا یندارم باعث و بان یخوشمم

ساعت د ییجا شون  کن  تا دو  ستنو مطملن  اگه خبر شونو خود توننینم گهیه
که  رهیگ ییجا احتماهبرسممونن .. به دوسممتم  زنگ زدم .. اما جواب نداد .. 

... هرچند که  یدیتو... تو به فکرم رسمم ینتونسممته جواب بده ... فقط موند
 ریکه گ یکمک .. اما مجبور شممدم ازو خواهش کن  .. آدم یاین زن یحدس م

 مانسممیاگه اون ر ی.. حت ندازهیچنگ م یسمممانینجاتش به هر ر ی.. براوفتهیم
 باشه ! دهیقابل اعتماد نباشه و روس

ست  صداخ بگذرم... واقع نتون شدم.. برا تشیاز خواهش  ه ک یآدم ی.. نگران 
 تا حد مرگ ازخ متنفرم ..

 شده ؟ یمگه چ -
نتونسممت  تعادلمو حفظ کن  ... با عصممامو گرفتمو خواسممت  بلند بشمم  .. اما  -

راست   یدستو را یافتادم که گچ گرفت  ... رو ی.. به طرف نیصورو افتادم زم
ک  و کم یایب خوامی.. فقط م سممتین ی.. کار سممخترمیمیافتادم.. از درد دارم م

.. وگرنه مزاح  تو شمم یم ف... دارم از درد تل ن یحداقل بشمم ایبچرخ  ...  یکن
 شدمینم

 که به حرفش گوخ کن .. یسوخت .. اما نه اونقدر دل 
 کن ... یبهتون کمک تون ینداره .. نم یمشکلتون به من ربط -

 کرد ... خکوب یاز گوش  فاصله بدم که التماسش م ویگوش خواست 
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سممماعته   ی... ن یبالرو سممرم آورد نی... خودو ا رمیمیدارم از درد م گ یم -
ست  بودو د یبود که گوش نیکه داشت  ا یتنها شانسافتادم.. نفس  تنگ شده .. 

 ! خوادیم تی.. انسان زهیر هی.. فقط ستین یکنارم افتاد .. کار سخت
سته سان در ستانه ... نبا تی... ان سان دو سلله نهیک دی... ح  ان نگاه  توزانه به م

 باشه ! ریجبران نارذ نباریکن  ... ممکنه اگه نرم ، ا
 ..دمیفکر ررس یب

 آدرس ؟ -
 مه  گفت.. ینکته  هیذوق زده اخ بلند شد... آدرسو داد و  یصدا -

 یکی.. درمون رنجره رنجره ست ..  هیبلند بش  .. اما خونمون جنوب تون ینم من
جا از اون یتونیکنار قفل در شممکسممته.. م کیمربع شممکل و کوچ یاز رنجره ها

 ..ای... لطفا زودتر بیو درو باز کن یدستتو داخل کن
 قطع کرد ... ویگش
که نوشممت  کف  یتا به آدرسمم شممنینم لیکدوم دل چیدل  ... نگران .. اما ه دو

 دست  نرم ...
به ا اون با نیرسممرو من  نداخت  ..  گاه  یکمکش کن .. حت دیروز ا گه از ن ا

 خودخواهش متنفر باش  ..
ش شتریب ش ... هم مونیفکر نکردم تا ر ست یزینگران چ یوقت شهین   باهاخ ه

 باشه.. جایب  ینگران دیبرم.. شا دیطوره .. با نی.. اهن  هم ش یروبرو م
 ! رهیآروم بگ یکه دل آشوب  کم دوارمی.. و امدیشا البته

 رو ردال گاز نشستو با حداکثر سرعت رفت .. رام
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کردم...  رارک نویماش ی... با هزار استرس و نگراندمیکه گفته بود رس یآدرس به
ش یکل ش دیطول ک ست  از ما ش  .. توان ا ادهیر نیتا تون راهامو  یرو ستادنیب

 تمام عضالت  در حال لرزخ هستن.. کن ینداشت .. احساس م
 نیدرو زدم و اول مووی.. ردمیکشمم ی... نف  محکمسممتادمیرا ا یاجبار رو با

 قدمو برداشت  ..
که شممکسممته بود داخل  یکیکوچ یطور که گفته بود ، دسممتمو از رنجره  همون

 ه  گذاشت  ... یکردم. ... درو باز کردم .... رلک رو
به  دمیقدم .. چشممممو باز کردم.. رسمم نیقدم .... سمموم نیقدم ... دوم نیاول

 چندتا رله ... دوتا رله رو باه رفت ..
ا صدام کردم ت ی... سرفه ا دمیرسیم یبه در ورود رفت یباه م گهید یتا رله  سه

 صاف بشه ...
 ؟ ستیخونه ن یکس -
- .......... 
 نگهدار .. ی؟ آقا ستیخونه ن یکس -

 اومد.. یفیضع یصدا
 ! ایتر ب عی... لطفا سرنجامیمن ا -

بود ..  باز یرنگ چوب دیباه رفت ... در سممف عتریمونده رو سممر یباق یرله  سممه
د شد قدمهامو تن دهینگاه  به داخل خونه کش ی.. با وقتستادمیدر مردد ا یجلو

 کردم..
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ود .. گردنشو باه گرفته ب نیزم یرسر.. با اون قدو قواره .. دمر افتاده بود رو اون
ضع نیتو ا دنشی.. با د نهیتا بتونه منو بب  ومدیه نظر مب ریکه فوق العاده حق تیو

 م ..تو چشمام نشستو به سمتش ررواز کرد ی، دل  سوخت.. نگران
 افتاده ؟ یچه اتفاق -
 ... لطفا کمک  کن ! یآ -

 به قدو قامتش کردم.. ینگاه
 بلندو کن  ؟ یبکن  ؟ چطور تون یمن چکار م -
آخ خدا  ... ریطرف راستمو بگ ایخودم تکون بدم ... تو ب تون یسمت چپمو م -
.. 

 ب*غ*لش انداخت .. ریسمت راستش نشست  .. دستمو ز رفت 
ن ک ی.. سممع رسممهی.. فقط زورم نم یکمکت کن  بلند بشمم کن یم یمن سممع -

 ! یخودت  کمک  کن
فشمممار  نیگرفت ... تو کمک کن.. من به زم نیباشمممه.. دسمممت چپمو به زم -
 ..ارمیم

کردم  ی.. سع رسهی... زورم بهش نم نهیسنگ یلیکه گفتو انجام دادم .. خ یکار
 .کن  . شتریقدرتمو ب نیبا فشار راهام به زم

 بود تونست  به کمر بچرخونمش... ییهر سخت با
 شد .. رهیداد ...نگاه به صورت  انداختو تو چشم  خ رونیبا آه ب نفسشو

 ممنون  -
 لبخند جوابشو دادم ... با
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 نداشت ی.. قابلکن یخواهش م -
 شد .. رهیزد و باز به صورت  خ یخسته ا لبخند

 شدم .. نگاه از چهره اخ گرفتمو به اطراف  نگاه کردم .. معذب
 به ه  وصل بود.. ییرایسالن ال شکل ...هال و رذ هیساده...  یخونه  هی

به  ییشممده بود و رنجره ها زهیچ یراحت  یسممرو هیخونه  ییرایقسمممت رذ تو
 رر شده بود .. یسالن ه  با رشت ی هیسمت کوچه داشت... بق

 رنگ .. یخاک ینیماش یفرشها
هال بود که مطملنا  یه  گوشممه  یتخت فلز هی،  کیلوسممتر سمماده و کوچ دوتا
 اونجا بخوابه ! ضهیرسرشون بود تا حاه که مر یجا

 صداخ نگاه از اطراف گرفت .. دنیشن با
 سرمو بلند کن  ؟ یکمک کن یتونیم -
سممرخ باشممه دل  به  ریز یبالشمم یحت نکهیبدون ا نیزم یسممرخ رو دنید با

 حالش سوخت !
 البته -

 تختو نشونه گرفت.. نگاه 
 سرو بذارم؟ ریبالش ز یخوایم -
 ش یممنون م یبالش  رشت  بذار هیو  ن یبش یکمک کن یاگه بتون -

.. شممدیاون بودم حال  بد م یباشممه.. من  جا دهیمدام خواب تونهینم چارهیب خب
ست..  هی ش شت  .. بعد ح  عذاب وجدان تو جون  ن شو بردا شدمو بال بلند 

 ب*غ*لش گذاشت .. ریمقابلش نشست  و هر دودستمو ز
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کت م - ما خودت   ینیبشمم کن یمن کم ک  تالخ کن ، چون من زورم  هی.. ا
 ! رسهیبهت نم

 لبخند سرتا رامو نگاه کرد ... با
 خانوم کوچولو ! ادیبهت فشار ن یلیخ کن یم یباشه ... سع -
 ..رمیبگ دیکردم ند یبود ، اما سع یجور هیلحنو نگاهش  نکهیا با
 یریفشردو با آخ ر نی.. اون  دست چپشو به زم دمشیتمام توان  به جلو کش با

نشسته شد.. از قبل بالشو رشتش آماده گذاشته بودم ..  مهیخودشو بلند کرد... ن
داد ..  هیتک یقیبده .. با آه عم هیکن  تا تک لیکردم کمرشممو به عقب متما یسممع

 .. رده  فش یفشردو لبهاشو رو گهیهمد یچشمهاشو رو
 نیا ی..." تو باعث شممدشممدیتو سممرم اکو م ییصممدا هیغ  نگاهش کردم...  با

 " ادیب شیبراخ ر تیوضع
 یلیبراخ رجز خوندم... من خ یعذرخواه یروز انداختمش ، اما بجا نیا به

عذرو  یلی... خ یلیبدم.. خ خودخواه  .. از خود متشممکرم.. بهتره ازخ م
 کن  .. یخواه

به چشمممهاخ که حاه باز بودنو منتظر نگاه کردم ...  دمویباه کشمم نگاهمو
 خواست  لب به معذرو باز کن  که اون زودتر به حرف اومد...

.. گلوم  یآب به من بد وانیل هیخواهش کن   شمممهی.. اما م یمهمون دون یم -
 ه !خشک شد

 جوابشو دادم دستپاچه
 براو ارمیآره.. آره .. اهن م -
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دومش ک دونست ی... نمشدیرفت  که به چندتا در خت  م ییشدمو به راهرو بلند
 آشپزخونه اس..

 همونجا صداخ زدم از
 آشپزخونه اس ؟ یدر اول -
 آره -

خل رفت ..  نشیب یکه کم درو باز کردمو دا مل  کا  یآشممپزخونه  هیباز بود، 
 و مرتب زیی.. اما فوق العاده تمکیکوچ

  ..رفت شدینصف م نییکه با دوتا در از قسمت باه و را یخچالیسمت  به
 ! ستین دینگاه کردم.. چه ساده.. سا خچالیلبخند به  با
س به شو نکیسمت  شتمو ب وانیل هی نکیس یباه نتیرفت .. از کاب ییظرف ردا

ست یرفت .. نم خچالیدوباره مقابل  شونیباز کردن در  دون س خچال  یتکار در
 کارو بکن .. نینه.. اما مجبور بوزم ا ایهست 

 از آب خنک رر کردمو به سالن برگشت ... وانویل
ش یهمون حالت به سته بود و گو ش ستش بود .. اما ح   شیکه قرارخ دادم ن د

 گذاشت.. نیزم شویکردم با اومدن من هول شدو گوش
 ! کنهیمن بدون  چکار م خوادیدلش نم دی.. شادون ینم

 باه گرفتمو کنارخ رفت  .. سرمو
...  هیجوریزانو نشممسممت  ... به صممورتش نگاه کردم... ح  کردم نگاهش  رو

 .... نگاه از چشمهاخ گرفتمو به لباسش نگاه کردم .. قهیانگار خاصه ... عم
 ی.. اما به نسممبت براهفت بود ... تنگ نبود  قهیکه  یرنگ دیشممرو سممف یت

 .. شدیعضالو رر اون جذب محسوب م
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 لبش بردم... کینزد وانینگاهش کن  ل نکهیا بدون
 ؟ یخوایخودو نم -
 شد.. دهیصداخ نگاه  باه کش دنیحواس از شن یب

 ؟ یچ -
 اولتو بخور یخوایم ی؟ اگه تشنه ا یخوایخودو آب نم -
... اون از تو خطاب ستیآداب ن یآدم اصال مبادا نیتعجب نگاهش کردم.. ا با

 از تعارفش ! ن یکردنو ا
 ! دیکن لینه.. متشکرم .. شما م -

 لبش ببرم ... کینزد وانیاز ه  فاصله دادو منتظرشد ل یکم لباشو
... دل   شممدیاخ تو چشمممام باعث اسممترسمم  م رهیقلب خورد ... نگاه خ هی
ستیم سمت را ی.. کم رمینگاه ازخ بگ خوا س یینگاه  به   دمیسوق دادم.. ر

ست چپش باه اومد ... نزد س  نبود ...  کیبه لبهاخ .. د ست ... حوا   ک هید
ش دست یکبشه .. متوجه نشدم  یخال وانیزودتر ل خواستیگرم  بود .. دل  م

 دهیدستمو عقب کش عیسر یلیمتوجه شدم کهخ یرو دست  نشست.. فقط وقت
 شد ! ختهیلباسش ر یاز دست  افتاده بودو آب رو وانیبودمو ل
 دهن  گرفتمو با بهت نگاهش کردم یجلو دستمو

 ! دیشد  ی.. خ یوا -
 ررواخ شد .. ینگاه ب رینگران  دوباره اس نگاه

 لب زد.. مهربون
 سرو ! یفدا -
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گاه چشمممام درشممت شممدو قلب  ضممربان گرفت... ا ناخود مرد امروز چش  نیآ
 ... زدیم ریمنو با ت ی هیاونکه ساشده بود ؟ 

 لباسمو عوض کن  ؟ یکمک کن شهیم -
 تکون دادمو مردد نگاهش کردم.. متوجه منظورم شد .. سرمو

ام .. بخواریلباس از کمد برام ب هیآشممپزخونه اتاق منه .. لطفا  یدر ب*غ*ل -
 ممکنه سرما بخورم انیب نایصبر کن  مادرم ا

قدر که گفته بود برم... ان یتونسممت  سممرمو تکون بدمو با شممتاب به اتق فقط
 اتاق نگاه کن  .. یاسترس کارشو گرفته بودم که نتونست  به فضا

رخوردا.. ب نیرفتارو ت نیباش  .. نه .. اما ا یا دهیدختر آفتاب مهتاب ند نکهیا نه
 ! بهیعج یلیکه به خون  تشنه بود.. برام خ یاون  از مرد

شب یادیاخ ز قهیهفت که  قهی شرویت هی شت  هیبازه. و  شه بردا .. از لباس خود
 رفتمو کنارخ نشست .. رونیاتاق ب

بندازم  ییکردمو نگاهمو به هرجا ی... سعاومیباه گرفت تا لباسشو در ب دستشو
 ه  موف  نبودم .. یلیشکمش .. که خ یبجز به عضالو طلقه ا

خش دارو رر  ییت که صممدام زد.. با صممدالباس رف یکیبه سمممت اون  دسممت 
 التماس ..

 ... ایدر -
شن باز شد.. از  شمام درشت  س  کوچ دنیچ  شدم رهیمرد.. خ نیتوسط ا ک یا

سالمش باه اومدو رو ینگاه متعجبو آب ی رهیبهش .. خ ست  شد ... د  یرنگ  
سر ست ... رو ش ه شون یبلندم رو یشونه ام افتاده بودو موها یرو  یشونه ام ن

ه لحظه به ی یموهام نشممسممت .... نگاهش برا نیام رها شممده بود ... دسممتش ب
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در اومد .. خواست  سرمو بچرخون   یشد ...ح  کردم صدا دهیسمت در کش
ستش رو سمت در که د ست  لب  یبه  شد .. تا خوا ستو مانع حرکت   ش گردن  ن

س  چکار م سکوو به جو ی.. با داغ کنهیباز کن  بپر و ن  زدو ... تلباخ ، مهر 
 ررتگاه ررت  کرد .......

که  یفیبهش فکر کن ، به ح  کث خوادیدل  نم یتو شوک رفتمو اون ... حت من
 رها کردنمو نداشت.. الیکردو خ دایر

ستمو س د ست یاخ کردم ، م نهیسپر  سش بزن ... به عقب هولش دادم ،  خوا ر
 تکونش داد.. شدی.. در واقع نمخوردیاما تکون نم

 جانانه مهمونش کن .. یلیس هیکنه تا  ینیبودم عقب نش ظرمنت
شمهامو شمها چ سته اخ دوخته بودم... از ا یبه چ صله  نیب ه نگا کینزد یفا

 شی، اما انقدر ترس تو جون  بود که ش رهیچشمام درد بگ شدیکردنش ، باعث م
 دنگ حواسمو جمع کن ..

 نداره ! یآدم ناقص و مصدوم خطر هیگفت   دمویبر من که نترس لعنت
 .... یرا اومد.. بعدخ صدا یکردم صدا احساس

س هنوز ش  نر شه  دهیصدا به گو شد ... به گو شمهاخ باز  سمت  یبود که چ
 لیم ینگاه کرد .. نگاهش به نگاه  برگشت... ب یدر ورود یعنیراست خونه ، 

 ... دیعقب کش
 تونست  نف  بکش ... تازه
 ضربان قلب  بشنوم.. یبجز صدا ییصدا تونست  تازه
 کر شدم.. ییآشنا ادیفر یتونست  سرمو تکون بدم که با صدا تازه
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 ؟ یکنیم یچه غلط نجای... تو اایدر -
 باباس ... یصدا ... صدا نیصدا... ا نیا

 شکست .. دیگرفت... خشک شد ... و شا هیبه سرعت زاو گردن 
 و ماو شدم.. شیخودم ک دیلرزخ گرفتنو نگاه  ماو شد... شا دستام

 .. کنده شدم نیزم یبابام جا گرفتو مثل رر ، از رو یمانتوم تو دستا ی قهی
ه به صممورت  زد ک یاخ چنان مهر گهیامو گرفتو با دسممت د قهیدسممتش  کی با

 خواهد بود شتریب یاز مهر بردگ شیموندگار
 ررو شدم.. نیزم ام رها شدو رو قهی همزمان

شن از سب افتادنو  ش  ند دهیا  یعنی؟  دمیاهن د یعنیبودم...  دهیبودم، اما به چ
 داده بود به من .. هیکه ردرم هد یدیمن از اسب افتادم .. از اسب سف

 نکنه ! خدا
... با اضطراب به بابا نگاه کردم ختیدست چپ  افتادمو موهام رو صورت  ر رو

 رفت..که به سمت نگهدار 
سنگ قهیشدو  خ  ست گرفت ... بلندخ نکرد ، چون مرد بودو  شو تو د .. نیا

 ! فینبود و ظر فیمثل من به جرم زن بودن ضع
 با دختر من .. ی؟ تو به چه حق یکردیم یچه غلط -

 بابام نشست .. یموقع دست نگهدار رو دستا همون
دختر شما رو اغفال  ومدمیمحترم .. من ن یآقا دیشیمتوجه م دیخوب نگاه کن -

اغفال من اومده و موف  ه  بوده  یدحتر شماست که برا نیکن .. بلعک  ... ا
! 

 دهنتو ببند مردک .. دختر من .. -



wWw.Roman4u.iR  50 

 

ه .. ... گفت  ک یدخترتو جمع کن ادیب دادمینم امیاگه مشممکل از من بود که ر -
سه گره .. بع هیمردمو دخترت   سو شگلو و زخ بتونه ا یمرد دون یم دیدختر خو

ما جوون مرد گذرم .. ا که من ب گذره  حاه  یب ما اطالع دادم..  به شمم کردمو 
 مشکل خودتونه .. دیکرد ریخودتون د

 ؟ نکنه ... هیا غهیچه ص دیکرد ریخفه شو.. د -
..  شدیشده ... صداها برام گنگ شدن ... تازه داشت معما حل م یچ فهم ینم

 به اون روبا مکار گفت .. یلرزون یحرفشو رفتمو با صدا نیب
 خواست  اغفالت کن  ؟ منکه فقط .. یتو ؟ من ک یگیم یچ -
 بابام رسما خفه شدم.. ادیفر یصدا با
شو ... دختره  - شو... خفه  ه  نزن ... لعنت  ویکه زد یه*ر*زه .. گند یخفه 

..  یبه اعتمادم ... . منو شکست یدادم ... گند زد یهمه به تو آزاد نیبه من که ا
 .. یشکست

ش ییشونه ها با سمت در رفت ... نگاه  به در ک شدو به  دو ش دهیافتاده بلند 
 ... فرزام ! دمیکه همراه بابا اومده بودو د یتازه کس

شممده بود .. بابا از کنارخ گذشممت ..  رهیگر به  خ خیتوب یروزخندو نگاه با
 خواست دنبال بابا بره که بابا با دستش مانع شد..

 ! اریبمون اونو ب تو -
 ؟! منو گفت ؟ نکنه بجز اسب از چش  بابام  افتادم ؟! اونو

 شدم رهینگاه رر خشم  به اون ع*و*ض*ی خ با



 51 تلنگر

کفتار که فقط به درد سممطل آشممغال  هی...  یزیهمه چ یع*و*ض*ی ب هیتو  -
 ! ی... تو خود خود روباه یخوریم

 زدو سرشو باه گرفت یرر نفرت روزخند
 ! یریگی.. از همون دست ر  میدست بد از هر -
با دسممت  بلند شممدم ... مقابلش رفتمو آب دهنمو به صممورتش انداخت   هیتک با

.... 
 ... دیوار تو هوا چرخ دیشدو انشگتش تهد شیآت یشعله  چشمهاخ

... مطملن  ذارهیجواب نم یب ویکار چیه ری! ام یریگیکارت  م نیجواب ا -
 باخ !

 دوی... منو عقب کش دیچیفرزام دورم ر یبه سمتش حمله کن  که دستا خواست 
اون روباه هر دومونو  یدر صدا یشدم ، اما جلو دهیمانع شد ..به سمت در کش

 کرد.. خکوبیتو جا م
به جفتک ررون - باباخ خبر دادم... وگرنه  ینگاه  به  ناراحته که  هاخ نکن... 

 تتو از دور زن من باز کن !.... در ضمن .. دس رهیجونش برام در م
 قدم عقب رفتمو سرمو تکون دادم.... کیبا بهت نگاه  کرد ... با ترس  فرزام

شه  به سر یگو سر  یخونه که رو گ چن نیاز زم مویافتاده بود نگاه کردم .. رو
 مدیدو رونینشممنوم از خونه ب یا گهیو رر درد د بیحرف عج نکهیا یزدمو برا

... 
ش یجلو س ن یما شو   یدیر ست .. به اطراف نگاه کردم.. بابام رفته بود .. فرزام د

 جلو آورد ..
 .. چییسو -
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 بهش دادم .. چوییطلبکار ! با اخ  سو چه
 گرفت.. شیزد که تا استخون  آت یافتاد حرف نکهراهیمحض ا به
شار بود - ست به دامن  یاگه انقدر تو ف ش هیکه د  یفتگی، به خودم م یچالق ب

 .. خودم همه جوره در خدمتت بودم ! یندا بد هیبود  یف.. فقط کا
 بهت و خش  نگاهش کردم.. با
 ای یودب رویغ ی؟ کال ب یحرفو بزن نیا یتونی؟ چطور م یگیم یتو.. تو چ -

 ! اشمی؟! مثال من ناموست حساب م یبرگشت یجا گذاشت رتتویغ یرفت
ها لقمه  بهیبرا غر ی، ول یریگیم افهی؟! برا ما ق تهیحال زایچ نیبرو بابا .... تو ا -
 ! یچرب و نرم ی
تو بود .. از  ریخفه شممو فرزام .. لعنت به تو و قدم نحسممت .. همه اخ تقصمم -

 ! شدمیگرفتار نم بتیمص نیبه ا یاول اگه تو همراه  نبود
به ههو بذارم ... از اول  اگه به خاطر  ین ین سممت ینزن. . من عمو ن غیج -

، خودم  ی.. همون موقع که هنوز دسممت اول بود نایقبل تر از ا یلیعمو نبود خ
شت یم شیرا ر سب ذا سا یتا نچ س هیبه خروس هم  تیباز  ی... هر چند ... خ

 ! هسیقد شهیم رسهیم اها بوده .. به م بهیمال غر تیمال ماست... دستو دلباز
 دهانمو به سمتش ررتاب کردم.. آب

م بودن  خود لی... ننگ دارم تورو فام نمتیبب خوامینم گهی... درتتیتف به غ -
ه کام که ب نهیخوردن بهتر از ا بهیمثل تو. ... به نام اون غر ی... با وجود کثافت

 چون تو باش  ! یکفتار
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شگل نیهم یمثل تو برا یتند نرو ... دخترا - شدن .. فقط خو لوند  نویساخته 
 ! نیخورینم یا گهی... به درد د

 نگهدار ! گ یدار.......... با تو هست  .. منگه  -
 برمیداد نزن.. گوشمم  کر شمممد .. رارا جونت گفته ببرمت خونه .. نترس.. م -

 ... نترس !کن یحال نم یوحش ی.. من با گربه ها رمیم دمیم لتیتحو
 تخواسیمشت شدو ناخن هامو تو گوشت کف دست  فرو کردم .. دل  م دستام

ش سفانه تا خونه  رمیمن بمچپ کنه تا ه   نیما شه ... اما متا ، ه  فرزام نابود ب
 ..  یدیسال  رس وفتادوین یاتفاق

به دسممت دنبال  اومد ...  چییشممدو سممو ادهیشممدم .. فرزام  ر ادهیر نیماشمم از
 ..ستادمیمقابلش ا

 بده برو ! چویی.. سو یتو انجام داد فهیکجا ؟ .. وظ -
 ! دمیعمو م لیتحو نویمن ا -

 زدو از کنارم گذشت ... روزخند
داد بابام سممرجام  یصممدا دنیرله با شممن نیآخر یرله ها باه رفت  ، اما رو از

 خشک شدم...
 .... با جفت چشمام ... دمشونی.. خودم دستینه خان ... تهمت ن -

 صداخ قطع شدو دوباره دادخ به آسمون رفت .. یا لحظه
انقدر ننر بشه و از دست   ی... ما باعث شد  یماس.. ما لوسش کرد ریتقص -

 یا ... شهیم یباشه ! معلومه چ  یخواست .. گفت یگفتو هرچ یدر بره ... هرچ
مر ع هی؟ بعد از  یانداخت  یبود به زندگ ییبود.. چه بال یچه درد نیخدا .... ا

 !ش  بک رونیمردم ب یبرم دخترمو از تو خونه  دیکردن ، حاه با یبا آبرو زندگ
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 ! یکنی. .... سکته میداد نزن مرد ... خودتو داغون کرد -
 ! ن یننگو نب نیا رمیبه درک ! بذار بم -
 ! ستین ینجوریدختر من ا -
....  یه  دسممتش بود گ یم یکن شممویطرفدار یلینزن ... خ یحرف اضمماف -

؟  ی... چرا راحتش گذاشت گنیدخترا همه دردشونو به مادراشون م نکهیمگه نه ا
 بکنه ؟! یهمه غلط یگذاشت یبرا چ

خبر نداره.... اصممال ه   یگیکه م یینایمن روحم  از ا گ یباز داد زد ... م -
نگاهش کنه  دهیاجازه نم یمرد چیمن راکه ... اون به ه یای.... در کن یباور نم

 ... نکهی.. چه برسه به ا
کرد.. سممرمو باه گرفتمو نگاه ح  به جانب  شیمامان  دلمو ر ی هیگر یصممدا

ست  رودمیفرزامو د ستو د ش ست ... چقدر من  ی... نفرو تو نگاه  ن ش در ن
آدمو دوست داشت  ... اون اصال ارزخ دوست داشتن نداره  نیاحم  بودم که ا

 به فرزام اعتماد کرد .. دینبا گفتیح  داشت م نی... مت
لحظه سمماکت شممدو بعد ....  کی دن یان  با دگرفتمو درو باز کردم... مام نگاه

شمامو رو غشیج یصدا ستام  یکل خونه رو رر کرد.... چ شار دادمو با د ه  ف
شامو گرفت  .. اما طول ش یگو ش دینک ست  ک ش  باز کردمو  دهیکه د شد.. چ

 ...دیکشیکه بازومو گرفته بودو منو م دمیصورو سرخ بابامو د
گذاشممت  .... از ا یادیز - تاق.. ب یتمرگیم یریبه من م نیآزادو   رون یتو ا

 ... کن یروشن م فتوی! خودم تکل یاینم
 بابا .. -
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شو .. به من نگو بابا ... من بابا - سممو نم گهی... د ست یتو ن یخفه  ..  یاریا
ما .. ا یداشت یبودم.. آزادو گذاشت .. آزاد ی.... آدم روشن فکر ارمیاسمتو نم
آزاد گذاشممتنا از کثافت  نیا یبا همه  یدونسممتیاعتمادمو ... م وارید یشممکسممت

نداره ... هرچند که دختر سختتره  رم... رسرو دختزارمیو گند باه آوردن ب یکار
ه تو ک یتا گند یمونیم نجایبه سرم اومد ... ا دمیترسیکه م یزی... هرچند از چ

 وقت ! چی! ه یاریام اسممو نم گهیرو راک کن  ! د یزد
 شده .... کیآسمون کامال تار یچند ساعت گذشته ... ول دون ینم

 یتح گهی... دادیبابامو مامانم  نم ادیفر یصدا گهیاتاق کز کردم ... د ی گوشه
شد گر ادی.... اول فرادیه  ه  مامانم  در نم یصدا ... بعد ناله هیبود... بعد 

 ! چیو ه  ه  ... حاه ه  که ه
 ؟! رفتیاون  رذ یعنیکوتاه اومد ؟  یعنی

شه د اگه شت  نبا شدم.. معل  ست یهوا ه  ن یحت گهیمامان  ر ... بدون بابا هوا
 شدم.. اما بدون مامان ... همون وجود معل  رو ه  ندارم..

 ... یچی... هست ین یچیواقع ه در
سرمو از رو دیکل دنیچرخ یصدا با سترس به  یتو قفل  زانوم بلند کردم... با ا

 مامانمو نشناس ... فیظر کلیدم... اتاق تارکه .. اما نه انقدر که هدر نگاه کر
 کرد ... دایقلبش ر یبه سمتش ررواز کردمو سرم جاشو رو دنشید با
 مامان ..... -

 سرم نشست و صداخ رر از بغض بود... یرو دستش
 جون مامان ؟ عمر مامان ... -
 اون رسره بود ... ینکردم.. همه اخ نقشه  یمن کار -



wWw.Roman4u.iR  56 

 

 دارم دخترم.. مانیمن به تو ا -
 بابا ... یول -
ک   هیشده ... اعتمادخ ترک برداشته ...  دیتهد رتشیفعال جوخ کرده .... غ -

 شام بخور..  یبر ایدخترم... ب ای... تو نگران نباخ .. ب شهیبگذره آروم م
 بابا ... یول -
باشممه باباته ... جونش  یبدم... هر چ.. خودخ گفت شممامتو دیرفت خچاب -

... راشممو گل  .. راشممو  یبذار نیسممر گرسممنه زم ارهی.. طاقت نم رهیبراو در م
 قربونت بوم...

 حالش خوبه ؟ -
 ! یبدون یتا خوبو چ -
 رفت ... اشممتها ندارم... رونینا مطملن از اتاق ب ییافتاده و قدمها ییشممونه ها با

بغض انقدر بزرگ  نیبه خاطر مامان ... وگرنه ا فقط دو قاشمم  خوردم... اون 
 ! یهست که راه نفسم  ببنده.. چه برسه به مر

 ؟ یشیکه ... چرا بلند م ینخورد یچیه -
 خوامیندارم... فقط آب م لیم -
شه دورو بگردم... ب - سره... چه آفت لیذل یآب بخور.... اله ایبا شه اون ر  یب

 ؟! مونیبود افتاد تو زندگ
 ! یآفت عقده ا هی -
... تا صممبح نگاه  به سممقف بود... مامان درو قفل نکرد ... دمیصممبح نخواب تا

 تهمتها ! نیروستا ه  راکتره .... چه برسه به ا یگفت دخترم از هوا
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 ... کردیبابام  مثل مامان  فکر م کاخ
 ... کردیشده قفل نم رویغ یفرزام ب یجلو نکهیذهنش به ا یهمه  کاخ
ساره ... ع من اهن سنگ هزاران زن مملکت   نیشدم زن بدکاره و حتما حکم  

 .. شنی... سنگسار م یکه به جرم ندونستن... به جرم سادگ
 ه  انگشت اتهام رو به مردان بود ... یفقط کم کاخ
 ....  یشدیظاهر قضاوو نم یاز رو کاخ

.. روشممنفکرم . یمرد ی دونهی یکیکه  ی... منرهیکه بابام جونش برام در م یمن
ضع هیبعد از  شت و ز من ا کتریبه حال دخترکان کوچ ی.. وا نهیا ت یسوء بردا

 گرگ صدتا گرگ دورشون کرده .... هی یبجا ستویکه باباشون روشنفکر ن
 ... کشنیم یبتیره مص فهم یم تازه
سر م هی یدخترو تو خونه  هیاگه  کردمیفکر م شهیهم ص رنیگیر دختره ه   ریتق

را  گفت یبوده ... م به خلوو رسممره  راک بود  خودخ مشممکل داشممته... اگه 
حاه ...وقت ذاشمممتینم ما  مد ... وقت شیخودم ر یبرا ی.. ا مار  یاو خودم  
مردان  وورا به خل یطیشممرا چیدر ه دیچرا نبا فهم یشمممدم ... تازه م دهیگز

 وادخیدوست .. م خوادیآشنا باشه .. م خوادیباشه.. م لیفام خوادیگذاشت... م
 دشمن !

 دنیدر ایروحت..  دنیدر ای... دنیدر یآماده برا یهر صورو گرگن... گرگ در
 جسمت !

 اوردمویدر نم یباز نیکمک بهش ... کاخ فرد یبه بابا زنگ زده بودم برا کاخ
 ... کاخ .... کردمیمرد بود و من زن فکر م نیفرد نکهیبه ا
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شممو م صبح شمام رو یکای.... نزد سوزونهیشده ... آفتاب چ ه   یصبح چ
شا ساعت خواب دیرفت و  سرمو چرخوندمو قدمیفقط دو  رر از درد  ی افهی.... 

کردن  هیقرمزخ که انگار خون گر ی.... وحشت کردم... چشمهادمیمامانمو د
 بلند بش ... عیسر یبشمو با حرکت شیرر از تشو شهی... باعث م

 شده مامان؟ بابا.... یچ -
 تکون دادو بغضش سر باز کرد.. یبه عالمت منف سرشو

 ! یقانون یببرتت رزشک دیبا گهیم -
 ... رمیگیتو ذهن بابامه گر م یزیبرد ... از تصور چ مات 

ست نیا تونهی؟ چرا ؟ .... چطور م یچ یعنی.. ی -  یفکرو بکنه ؟ مگه من دم د
 فکرو کرده ؟ نیبودم که بابا ا

صبح  هیمرغش  یبهش گفت ... ول - شد  یکیرا داره.... اول  بهش زنگ زد ... 
بهش گفت که چشمممهاخ از حدقه در  یچ دون ی... نمشیمثل اسممپند رو آت

 ! زنهیم شی... وگرنه تو و اون رسره رو آت یقانون یببرتت رزشک دیاومدو گفت با
 برم ! خوامی... نمرمیمن ... من ... نه مامان ... من نم -

 لحظه بابا تو در اتاق ظاهر شد... همون
 من راحته که دخترمو ببرم ؟ یبرا ی.... فکر کرد یایب دی! با یتو غلط کرد -
 ! ستین یچی.... به خدا ه گهی... اون رسره دروغ م گ یمن دروغ نم -
سر نیا با ش عیحرف   شو به کمرخ گرفت  دویگردن جلو ک ست کمر خ  کردو د

... 
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 گهیدروغ م یگیگفته که م یرسره چ یدونی، ر  از کجا م یمشکل نداراگه  -
رو دخت دون یم دیبع گفتیصممبح م سممتین خودیهسممت... ب یزیچ هی؟ ر  

 نبودم... دخنرو اصرار کرده و من  که ....... لیمن ما گفتی... م رهیگردن بگ
 ه  فشار دادو دستهاخ مشت شد... یلبشو رو دیحرفش که رس ینجایا به
 وفتیزود حاضر شو راه ب -
 از دخترتون اعتماد شممتریاون ب ی... به حرفا امیگفته ؟ من نم یاون مردک چ -

 ؟ نیدار
ر ندارم.. دخت گهی.. من د یسممتیدختر من ن گهیگفت  تو د روزیدهنتو ببند... د -

....  ستهیمیکه کرده وا یکار یرا گهیندارم ! رسره گردن گرفته و م یاصال بچه ا
 یدید یهرچ ای..  یایم ای...  یکور خوند یگردیم یالک یتو ه  اگه فکر کرد
 !کن یم گهیکه عقل  م ی... کار یدیاز چش  خودو د

 نیدیم حیرو به من ترج بهیغر هیکه حرف  نیاعتماد ی! اگه انقدر به  ب امینم -
ش  تا  شیر دمیم حی، ترج شمتون گ*ن*ا*هکار با ضرم  هیچ دختر راک ...حا
 ! امینم یقانون یرزشک ی.. ولرمیرو بپذ یهیهر تنب

سره گفت ز - شه .... همون کار کردمی... من باور نم یریبار نم ریر که  ی.... با
 ! کن یمعلوم م فتوی... تا آخر هفته تکل دمیرو انجام م دیبا
 کردم... هنوز داشترفت .... هاج و واج به مامان  نگاه  رونیگفتو از اتاق ب نویا

 ه  نداشت ... نا باور لب زدم... دنینف  کش یو نا ختیریاشک م
 ؟ یچ یعنی -
 ! شینداختیلج نم ی... کاخ ... رو دنده  یکردیکاخ قبول م -
 ...گهید زیجنگ بود تا چ دونیم هیشب شتریهفته خونه ب کی نیا
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 گرفته و من  بدتر از بابا.. شیر ویراه لجباز بابا
 دوئونهیو فرزام موخ م رهیگیم یوسط نگهدار از آب گل آلود ماه نیا

 ! یخواستگار امیم ستمویمیکارم وا یزنگ زده به باهمو گفته را نگهدار
 دیبا گهی.. مکالم کیقبول نکرد...  وفتادهیما ن نیب یبه بابام گفت  اتفاق یهرچ

عزو و  ی.. وقتستین یاعتماد ی.... من  قبول نکردم.. وقتیقانون یرزشک  یبر
ه  مه    یفنا شمممدن زندگ ینباشمممه.. حت یچیه خوامی... مسمممتین یاحترام

 ..ستین
در برابر  زمویریده بار اشمممک م یمخالفه... اما من ... سممماکت ... روز مامان 

... التماس کن ینم ی... عذر خواهشمم یبابا... همون دختر جسممور سممماب  م
رده.. رو قبول ک بهیغر هیاد نداره و حرف به  اعتم ن یزتری... حاه که عزکن ینم

 داره من حرف بزن ... یتیچه اهم
ود ب یا گهیاگه هر ک  د دیبود.. شمما یبد منظره ا دیکه د یدارم صممحنه ا قبول

.... و در حال . یرسر یاخ ، تو خونه  دونهی یکی... دختر  دیبریسر دخترشو م
 لیدادگاه تشممک نکهیبدون ا دمیفکر بد بکنه.. اما بهش ح  نم دمیبهش ح  م

 بده مجازات  کنه...
 یحرف و سوال چیه یزنها و دختران کشور منه... ب یسرنوشت همه  نیا دیشا

 ! تهیو قصاص در اولو شهیم دهیو حکمشون بر شنیمته  م
هایتو دادو فر شمممبید با .. من  داد زدم.. من  لج کردم... من  خورد  یاد با

کرده اخ  زیداشت دختر عز دید کردم که هنوز امرو خور یغرور دیکردم... شا
 راکه ...
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 ...رمینم یقانون یرزشک یگفت  حاضرم زن اون مردک بش  ول اما
... برنده جواب داده یبر یترسممیهسممت که م یزیج ابش که گفت حتما چ در

 بودم....
 " دیفکر کن نطوری"شما ا

که شممکسممت ... و  یکه ترک خورد ... قلب یکه افتاد.... نگاه ییشممونه ها و
 ... از چش  فرود اومد !زیقطره اشک ناچ کیبا  دمیکه به چش  د یدختر

 ... یخواستگار انیقراره با ردرو مادرخ ب امشب
 ..شهیشب معلوم م ی... اما همه چهیهدف اون رسره چ دون ینم

 هیدشمن قس  خورده از اومدن چ نیهدف ا نکهیا
 ! دهیکش یدیجد ینقشه  ایخارترم کنه  خوادیم نکهیا

ا بابام به ت رمیقبول کردم... شده تا آخرخ م یقبول کرده... من  که با لجباز بابام
 بسه.... ایبگه در ادویخودخ ب

شه اادیتا کوتاه ن یول شو نابود م نی... تا بهش ثابت ن صادره دختر و  کنهیحک  
 مریعقد ه  برم... م ی.. شده تا راامیخودشه .... من کوتاه نم شیباعث و بان

 نشوندم ! یکه تا آخر خط رفتمو حرفمو به کرس شهیهم مثل
 ... هینگهدار مرد خوب یآقا

، لبخندشممو به  کن یداره و هربار نگاهش م ی... صممورو مهربونفهیظر هغرو
 ...دهیم هیچشمام هد

از گوشت  یاز نظر ظاهر برعک  خودشه ... تورول و درشت... تور همسرخ
! 

 اون  مثل شوهرخ مهربونه.. یول
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شون به ک دونهی نیا دون ینم فقط سر  یا گهیدرس د یرفته که بجز نامهربون یر
 نگرفته ! ایاز دن

ش  گرفتمو به  رهیبابام نگاه خ یسرفه  یصدا با ستگار چند صورو خوا امو از 
 صورو رر خش  بابا نگاه کردم...

... ون دی.. مییبابا دون ینگاه کردن . ناراحته .... م رهیاز خ گفتینگاهش م با
 یزود باور نوینگاه ها از نفرته.. نه از عشمم  ... چرا انقدر ظاهر ب نیباور کن ا

 خوب  ؟ چرا ؟! یبابا
رسممرتون راجع به  دون یبه اصممل مطلب... نم  ینگهدار ... برسمم یخب آقا -

ه که اگه گفته تا چ دون ینم ن ینه... ا ایحماقت خودشممو دخترم به شممما گفته 
بگ  که جفتشممون از چشممم  افتادنو  ی... فقط انقدر دیهسممت انیدر جر یحد

 .. یرو برگزار کن یبهتره هرچه زودتر عقدو عروس
 خانواده نداره ! لیتشک یهنوز آمادگ ریام یباه ؟ ول یعقدو عروس -

 باهتر از حد معمول رفت.. یبا خش  دستشو تو هوا تکون دادو صداخ کم بابا
قبل از قول و قرار با دخترم به آماده نبودنش فکر  خواسممتیآقا .. م دیب  کن -

 ه !نوه ه  برام سبز بش هیزست رو دست بذارم تا  ن یبش تون یکنه ... منکه نم
... چقدر زود ریحرف بابا... اون  تو جمع ... ه  متعجب شدم ، ه  دلگ نیا با

عمر با  هیکه  ییاز چشمممها عیذهنش فروخت... چه سممر یها دهیدبابام منو به 
 افتادم... کردنیعش  نگاه  م

 ..دمیمامانمو شن یعصبان یدوخت ... صدا نیبه زم نگاهمو
 ! دمیآقا نم نی؟ من دختر به ا یتهران یآقا هیچه حرف نیا -
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سوو تکل - سه  سته... من  به  شویشما دخالت نکن ... خودخ خوا معلوم  ف
 ! سهیکارخ وا یرا دیبا شون ی... اکن یم

 بلند شد.. زخینفرو انگ یصدا
... بابا از نظر مراسمم  گفتن که ... اون  مه   مون یکه کردم م یکار یمن را -
.. مه  عش  و عالقه  یعقد ساده شروع کن هیبدون مراس  و   یتونی... مستین

 اس !
سرمو بلند کردمو نگاهش کردم.. با ش   شت با لبخند نگاه  مخ .. از .کردی. دا

... خواسممت  زبون باز کن  که بابا زود تر از من ادامه دیباریلبخندخ نفرو م
 داد...

م ... خود یمردم آبرو دار شی.. اما ما ردون ی... شمارو نمست ین یمن ک  کس -
باشمممه م یجشممن هی  یکه برا یکار نیآخر ن ی... ارمیگیکه در خور دختر من 

 ! دیه  نداشته باش یا گهیانتظار د چی... هکن یدخترم م
قا - ما م یتهران یآ به نظرم خ یریجشممن بگ  یتونی..   نیزوده... ا یلی.. فقط 

 به ضرر دختر خودتون باشه ! دیعجله شا
ه   یهفته فکر کردم.. هفت شممبانه روزه رلک رو کینگهدار... من  یآقا -

 نیمن بهتر از ا یبرا رهیطالق بگ ... بره ودمیجوانبو سممنج ینذاشممت  .. همه 
همن برن.. برن باه  خوخ باشممن..  یدایو شمم فتهیننگه .... حاه که انقدر شمم

مانع نم ما یشممیماه   قد گهیو دو روز د شی...فردا صممبح برن آز کنن ...  ع
 یخرج چیخودم... شما ه یرا شی.... همه چ گهید یتا دو هفته  شون یعروس

 ...زیچ هی مونهی... فقط مدینکن
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ساس م یبه دهن بابا زل زد همه  هی.. شنومیقلب همه رو م یصدا کن ی... اح
 رر استرس.. یفضا

 نجایکدومشممونو... ا چی... ه نمشممونیبب خوامینم گهی.. د یبعد از عروسمم -
 ... ی... ول یریاونها نم ی.. ماه  خونه انینم
 شد... رهیبه روباه مکار خ دیحرفش که رس ینجایا به
 شتی... بفهم  اذ یکن تیدختر منو اذ یکه تو بخوا شمممهینم لیدل نیا یول -

 ! ارمی... دمار از روزگارو در م یدست روخ بلند کرد ای.. یکرد
 اما بابا... -
ساکت ... د - شنوم.. کار خوامیوقت نم چیه گهیتو  شت یصداتو ب ه ب یه  دا

 ... تمام ! یگیمامانت م
نگاه   ... یرفتنش نگاه کرد ریا تعجب به مسشدو از سالن رفت... همه ب بلند

اشممکهاخ رها شممدن... من  بغض کردم...  دن یشممد... با د دهیبه مامان کشمم
 رهیرروزمندانه به  خ یاتفاقاو افتاد ... با لبخند نیبه عامل ا دوینگاه  چرخ

شک  روزخیر گاهرها شمدن بود.. اما با ن یشمده بود.. بغضم  در آسمتانه  ... ا
 نگفت  .. یچیگذاشت  .. ه گریدندون رو ج... خت ینر

س چی.. همعلق  انجام بدم  تون ینم یکار چیندارم.. ه یفکر چیندارم... ه یح
 ...دون یم زویچ هی.. فقط 

 نش  " دهینداره .. همون بهتر که د زنمویحد بابا چش  د نی" حاه که تا ا
 امیالت یبرا خوادیکه بابا م نهی.. اهن موضمموع ا سممتیمن ن یحرف لجباز گهید

 بهتر از دخترخ ! ییبده... و چه قربان یغرورخ قربان
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 خودخ منو سر ببره ... ی...بذار با دستهانهیچش  ببنده.. بذار نب بذار
ش  ن حاه ش  تستی.. غرور نستین دی.. امستیتو نگاه بابام ع و ... نا ابد ع

 ... ستیه  مه  ن نهینگاه  نش
 ..رمیپذیحک  اعداممو م لیکمال م با
 ازدواج موافق  ! نیحرف من  حرف بابامه ... و ... با ا -
 از همه خودخ ... شتریدارم همه متعجبن ... ب نیقی

.. حاه فقط بابام مهمه  ستی... بغض لونه کرده تو گلوم  مه  نست یمه  ن من
 ... دیمن ... غرور از چشمهاخ رر کش یکه با ندون  کار یی.. بابا
 ..ش یبلند م رمویگیو متعجبش م حیوق یاز چشمها نگاه

 ... خدانگهدار !نمتونیبیصبح م -
صال نخواب شبید شت .. دل  م ی... دلهره دمیا ستیامروزو دا زودتر تموم  خوا

 کاب*و*س تموم بشه.. برزخ خوادیبودم.. دل  م رهیبشه.. تا صبح به آسمون خ
 بش .. دیاگه بعدخ قراره به جهن  تبع یتموم بشه.. حت

 چیها.. بدون ه یبچه مدرسه ا هی.. شدم شبپوش یم یسرمه ا یمانتو مقنعه  هی
 یچشمممها دن ی.. مامان تو سممالن نشممسممته.. با درمیم رونیاز اتاق  ب یشممیآرا

 .. شهیسرخش دوباره رراز آب م
.. اگرم ینداشممتاز اون رسممره  یکارو نکن.. توکه دل خوشمم نی.. ااینکن در -

 ..کن یگولت زده و به زور بهت دست زده ، بگو خودم نابودخ م
.. اما دیکنینه اونطورکه شممما فکر م یکرده.. ول ینه مامان.. اون غلط اضمماف -

س ی ندهیاز آ زایچ نیحاه که ا سنامه اهیدخترخ مهمتره.. حاه که با  شنا  کردن 
سف شه رو بردارم.. دل   ی.. بذار من  قدمش یبخت م دیام فکر کرده  که منتظر
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.. زن ی.. داد مزن یسرکوفت م معمر سرکوفت بشنوم.. اگه بر هیبمونمو  خوادینم
سرکوفت مشهیبرعک  م زی.. اما اگه بمون .. همه چکن یم ریتحق ... ومشنی.. 

بدو بدتر  نیب ی.. ر  برم بهتره... رفتن  بده ، ولکننیم رمیسرم و تحق زننیداد م
 خاب کرد..بدو انت دیبا
شممناسممنامه ته .. برو..  نی... ا یهسممت یداشممت  که دختره عاقل نیقی شممهیهم -
 یبش ریعاقبت بخ دوارمیام
 !یمامان خوب .. مرس یمرس -
 ...دمیآغوشش فرو رفتمو عطرشو نف  کش تو
س رونیکردمو از خونه ب یمامان  خداحافظ از ش یرفت .. با ردرخ تو تاک سته ن

بودن.. ردرخ جلو نشممسممته بودو اون عقب.. درو باز کردم.. به ردرخ سممالم 
 کردم. بدون در نظر گرفتن اون با فاصله کنارخ نشست ..

 جوابشو دادم.. یمن  با تشکر کوتاه دویحالمو ررس ردرخ
 ..ادیروشن کردو صداشو ز ورویتو سکوو گذشت.. راننده راد یکم

به ب تیاهم یب به  رهیخ رونیبه مکان و زمان از رنجره  به فکر رفت ..  شمممدم و 
 رر غرور بابام ی.. به لبخندهادمشممونیدیتو خواب  نم گهیکه د یخوب یروزها

به خودم.. به غرور  ان یداره.... به نگاه رر حسممرو اطراف ایمیکه حاه حک  ک
 از حد خودم.. شیب

 ! یآخرخ مال خودم شد یدید -
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اومدم.. رر حرص سرمو چرخوندمو  رونیصداخ کنار گوش  از فکر ب دنیشن با
  ک یفاصممله  دنیبود.. با د کیاز حد به  نزد شینگاهش کردم... صممورتش ب

 لبخند رو لبش نشست.. نمونیب
 !  یدوباره تکرار کن مویکه تو خونه داشت یتجربه ا دهیاهن جون م -

 کردم.... یعمل ودیکه به ذهن  رس یدرشت شدو تنها فکر چشمام
ش یصدا با سر به عقب  یا دهیک صورتش زدم ، راننده و ردرخ با بهت  که به 

به ما نگاه کردن... صممورتش از خشمم  سممرخ شمممده بود .. و از  چرخوندنو 
 ..زدیم رونیآتش ب یچشمهاخ گدازه ها

دو دسممتمو تو دسممت سممالمش گرفتو فشممار داد.. خواسممت دهن باز کنه که  هر
 رد..باباخ مداخله ک

 ... دستشو ول کن...ریام -
 ! نهیبب شویگستاخ نیجواب ا دیبا -
 دی... خودو بایزدیگوشممش حرف م ریکه نزده... حواسمم  بود ز ی! الک ریام -

 ! یاحترام خودتو نگهدار
ستمو رها کردو کم با شو کردو مثل چند دق یحرص د شت صله گرفت.. ر  قهیفا

تو سرخ خواهد اومد  یالیچه فکرو خ دونهیشد.. خدام رهیخ رونیقبل من به ب
! 

نه من حرف  یکالس هر دو سممکوو کرد یدادن و برگزار شیطول آزما در  ..
صال دل  نم نیزدم ، نه اون .. البته از ا شحال بودم.. چون ا ستیبابت خو  خوا

 نحسشو بشنوم.. یصدا
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همه   یگذشتی.. از هر سالن که م یشد نیسوار ماش مویواضح برگشت یاخم با
و دسممتهاخ محکمتر عصمماشممو  دیدی.. نگاه هارو مکردنیبا ترح  بهش نگاه م

 .دادیفشار م
ه خاطر ب دون ی... نمشدیاخ ه  صدبرابر م نهیک دی.. شا شدیم شتریب خشمش

 تقاص ر  بدم.. دیعمد تا کجا با ریتصادف غ هی
 وادخیم دمیبرسه .. شا خوادیم ی.. از ازدواج با من به چ هینقشه اخ چ دون ینم

.. باز ه  نهایا یمنو تو خونه اخ حب  کنه و شممکنجه بده... با عل  به همه 
 ندهی.. آسممتیبرام مه  ن یزندگ گهیچون د دی.. شمما ذارمیراه م نیدارم قدم تو ا

سم  مه  نستیمه  ن شدن ح  و ج .. فقط ح  تو نگاه بابام  ستی... تباه 
قط تو چشمممهاخ نفرو ... و بجاخ ف نمشیبب تون ینم گهیکه د یمهمه.. حسمم

 که نسبت به تنها دخترخ داره.. ی.. نفرتن یبیم
 که قراره قتلگاه  باشه ... ذارمیم یرا به مسلخ لیبا کمال م من
 داره ؟! یتیافتادن چه اهم یاز چش  بابام افتادم.. از همه چ یوقت
شمو کارستینکردن ه  مه  ن یزندگ یحت  ی... قرار به جرم نکرده مجازاو ب

 ... رمیکه نکردمو گردن بگ
توقف کرد.. ردرخ با لبخند نگاه  کردو اون ... نگاه  یخونمون تاکسمم یجلو

شو برنگردوند ... بهتر.. هرچ یاز رنجره جدا نکرد ... حت شویر یسر  ن یبن خت
 حال  بهتر خواهد بود..

کردم.. در خونه رو باز کردم و در  یلبخند جواب ردرشممو دادمو خداحافظ با
 رو قدم زدم.. اطیوو طول حسک
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 رر اشک مامان  روبرو شدم.. یخونه رو باز کردمو با چشمها در
ش یطول و ش دینک شش ک سرم رو دهیکه به آغو ستو  نهیس یشدم...  ش اخ ن

 هام گفت... یزبون ... از ترسمو دردمو تمام نگران
رد .. ک فیخفه شده بود باز شد.. دوباره تعر یچند روز از لجباز نیکه ا یزبون

 باور شدن کرد ... یگفت .. دوباره تالشش رو برا شیگ*ن*ا*ه یدوباره از ب
ست ست ... آروم  کرد ... قول داد با بابا حرف بزنه..  یمامان  رو د ش موهام ن

... گفت تو نترس..  کنهیدرسمممت م زوی.. گفت همه چ کنهیم شیگفت راضمم
 نگران نباخ ... من رشتت ...

 ی.. مثل وقت  یلحظاو زندگ یرشممتمه .. مثل همه  دون یدارم.. م مانیا بهش
مان  ازم دفاع  چیکه ه یدفاع .. همون زمان یبودم و ب ینیکه جن ما ک  بجز 

با وجود ب تا منو حفظ   یرا فشمممار شیقلب یمارینکردو  تا منو نگهداره..  کرد 
ه بآورد .. منو  ایدن هبود منو ب یکنه... و تونسممت.. منو حفظ کرد .. باهر سممخت

 دادن.. هیعمر عاشقانه محبتشو به  هد هیدادو  هیبابام هد
 خوادی.. نمرهیبار نم ری... بابا ز دهیچیمامان و بابا تو خونه ر دادیدادو ب یصممدا

عمر  هی گهی.. مکنهیهاخ استناد م دهیباور کنه ... فقط به د خوادیگوخ کنه.. نم
 اعتماد کن  ! خوامینم گهی، د دمیاعتماد کردم جوابشو د

ست صال به  گ گهیم را سخت نگرفت ... ا صال به    وقت چینداد ... ه ری... ا
گسممتاخ و جسممور بودم  شمممهی... همدمیاز تنها بودن با جن  مخالف نترسمم

دراز  شمیاز گل شممتریراشممو ب یاندازه بود ... فقط منتظر بودم مرد ی...غرورم ب
 من ! یجانانه  ی دهیکش شدیکنه ... اون وقت بود که تنها دستمزدخ م
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 دشینم نینبود ... که اگه بود ا ی... واهمه ا دمیترسیروبرو شدن با مردها نم از
! 

... موهامو ساده رشت سرم بست  ... در اتاقو باز کردم .. ستادمیا ی نهیآ یجلو
 کردم قدم هام لرزون نباشه ... یرفت ... سع رونیاز اتاق ب

 داشته باش  تا حرف بزن ... بدون بغض ! یانرو دیگلومو قورو دادم.... با آب
 فرستادم... رونیفرو دادمو آهمو ب بغضمو

 ...دینگاه گرفتو ابرو در ه  کش دن ی... با ددمیبابا رس یجلو
 آوردن ! فیبفرما.. خودشون  تشر -
 ! ایبابا.... من .... در -
ردو جگر نگاه ک یخب که چ گهیکه م یبه نگاه شمممهیبغض نکرد؟ م شمممهیم

 سوخته نشه ؟!
 .. یکرده باش وبویا یشاگرد دیبشه ... که اگه بشه ... با دون یم دیبع
 ؟ یبرا مامانت سر ه  کرد هیدروغها چ نیا -
 د..... در.. روغ .... -

گاه جلو دست   دهن  رفتو اشک تو نگاه  نشست ... یناخود آ
با من ی... زرنگ ای؟ منو دور نزن در تهیواقع نیع یبگ یخواینکنه م -  نکن.. 

من ...  نبودم ! ینیبیکه م ینیقرار بود بخورم ، اهن ا ینکن که اگه من باز یباز
 یکس هدیاتفاقاو اطرافش باخبره و مادر نزائ یکه از همه  یبزرگ .. کس یتهران

ف ... فرحزاد که سممهله ... تا فشممم  براو  یکه بگ یکه بخواد دورم بزنه ... من
 ! چونیو دور نزن ... منو نپ.... من رمیم
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 داره بخوام دروغ بگ  ؟ یلیچرا دور بزن ؟ چه دل -
 یخواسممتیبو ببره ... م یکسمم یخواسممتینم ی... ول یکرد یغلط هیچون  -

را باشمم یکن یزندگ ییارو باباو خوخ  بال  یو کنار مامان  و از اون طرف  دن
 ای...  یشمد ریعالقه بوده و بعد ازخ سم مچهین هی دمی... شما تیخوخ گذرون

شته ک انیمنو در جر یدید یوقت ...  یشبزنش  یخوایو نم یبه دل گرفت نهیگذا
 هی یبرا ویزیهرچ یرو حسمماب اخالقت که از بچگ دمی... شمما دون ینم نشممویا

تو  یکردن در برابر خواسمته  یزیآبرو ر یحاهم فکر کرد یخواسمتیمدو ک  م
 ! ستیمه  ن

ها چ نیا - بده .. چرا  یدوزیو م یبری؟ چرا م هیحرف به حرف بچ  گوخ  ؟ 
 ؟! یکنیخون به دلش م

 اول و یدختر بچه  نیا نکهیخودته خان ... از اول به خاطر ا ریهمه اخ تقص -
خواسممتو براخ  یهر چ دوید ی... هر چ یبه ههخ بسممت ین ین زیر هیآخرته 

 ! ادیگند بار م یطور نیبشه هم ر  فردا بزرگ ی... اصال نگفت یفراه  کرد
سش کردم  - س یوا یگفتیخودو که م ایمن ؟ من لو  یایکه در یبه روزگار ک

 کنه ؟! یمنو بارون
قه ام حرف نم - قه داره ... من از تربزن یمن از عال چه اخ عال به ب  تی.. آدم 

آدمش  ی... ول نی... شممده ا یمادره ... ک  گذاشممت یکه به عهده  زن یحرف م
 ... سممهیکارخ وا یمجبورخ کردم را ی... وقت کن ی.. خودم درسممش مکن یم

 ! ستین یمسخره باز یزندگ فهمهی... م شهیآدم م
 ! ش ی.. بدبخت  مچیه ش یمن با اون مرد خوشبخت که نم -
 ! یفکر کن نهایبه ا ششیر یبر نکهیقبل از ا یخواستیم -
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 گهیغ م... اون داره دروششیکمک رفت  ر یمن فقط برا -
 ؟ یقانون یببرمت رزشک یومدیچرا ن گهیاگه دروغ م -
چه تون  گوخ نم - که ب ما حرف منو  ندار دیکنیشمم باور  قت  دیو  ، اون و

قبول کنمو غرورمو خورد  دی... توقع داشممت دیرو باور کرد بهیغر هیمخزرفاو 
 کن  ؟!

 ...رفتینم نیعوضش غرور باباو از ب شدیغرور تو خورد م -
... توه  بدکاره بودن منو  دیشد یبابا .. شما دچار کج فهم ستیغرور ن نیا -

شت دیکنی.. فکر م دیگرقت ست  باه آور یمن  هر گند دیمنو آزاد گذا دم .. که خوا
ست شحال  ه  دیبندب فتونویشده تا دختر همه فن حر دایاحم  ر هیکه  دیتازه خو

 ! ششیبه ر
 جی.... سممرم گدیجارو ند چیکه تا چند لحظه چمام ه دیاز سممرم رر یبرق چنان

کردم بازشون کن .. با  یه  فشردمو سع یافتادم .... چشمامو رو نیرفتو رو زم
منو دسممتش در رفتو آمد بود نگاه  نیبهت به صممورو سممرخ بابام که نگاهش ب

.... کنار لب  خون اومد ... اشممکهام طع  خون داشممتن ...  دیکردم ... لب  لرز
 .. دنیکشیطع  خون رو به رخ  م کردنویگار دلمو مزه مزه مان

 ازم گرفت ..... دستشو مشت کردو رشتشو به  کرد ... نگاه
 ی... هنوز انقدر ب یاز کاراو حرف بزن یدر برابر من با گسممتاخ یح  ندار -
 یدختر ... زن آقا نینشممدم ....... در ضمممن ... حرف اول و آخر ... ا رویغ

  یهستن ... قرار عقدو عروس یخوب یکردم.. خانواده   ی... تحق هشینگهدار م
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شت سخره  یکه گذا ش  وا ی... حرف زدستنیما ن ی.. مردم م ...   یستیمی... را
 نشنوم ... یام حرف گهی... د
 ..... رفت
 ... ذاشتیقلب من م ی.. بلکه رو نیزم یهاشو نه رو قدم
 .... زدیم رونیلخته ازخ ب شدوی... نابود م شدیهر قدمش له م ینیاز سنگ دل 

 افتاد... جون از تن  رفت... نیرو زم سرم
سرمو  یراهاخ گذاشتو رو یسردمو گرفت... سرمو رو یدستها یگرم دست

 شدم .... رهیاشکبار مامان  خ یبه چشمها دموی... نگاهمو باه کش دیب*و*س
بابام.... بلکه از حماقت خودم ... از خوردم ..... اما نه از  یلیبار س نیاول یبرا

 روزگار ... یو کج فهم جایتعصب ب
قلب  زخ  گذاشممت...  یرو صممورت  زخ  ننداخت ... بلکه رو شیلیسمم یجا

 ...  یقابل ترم ریو غ  یزخ  عم هی.. بلکه  یسطح یاون  نه زخم
 ... ستیرر شروشور ن یایاز در یاثر چیه گهیبه سنگ شدم ... د لیتبد

 به تازه عروس ها ندارم ... یمن اصال شباهت یروز عقدمه ... ول امروز
 شدن.. کیتار یو مثل گودال زنهیبرق نم چشمام

ح   ی.. وقتوفت یمطل  م یکیبش  تو تار رهیاگه به چشمام خ کن یم احساس
 ! هیبه حال بق ی.. وانهیخودم ا
 ...یو زار هی.. فقط و فقط گر هیکارخ شده گر مامان 

 .. "نکن " گهیکلمه رو به منو بابا م کیو  کنهیم التماس
 ..  ی.. هر دومون سنگ شد یندار ینینه من و نه بابا .. قصد عقب نش یول
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که از اول باهاخ بود... و من ....  یتیکالمه ... خصمموصمم کیکه حرفش  بابا
 دی.... بابام فهمهیو جوابمون منف  یمنصرف شد گ یم زنمویزنگ م گهیمامان م

 ..دمیطالقت م یکارو بکن نی... به مامان  گفت اگه ا
 نه ! ای یدیتو طالق  م ن ی.. ببکن یدل  بخواد م یهرکار گهیلج کرده و م مامان 

.. مامانو به روح باباجون قس  دادم.. باباجون  که هروقت از ر  مامان نذاشت 
 ... یکشیاونو وسط م یرا  ییایبر ن

 وارد شد... یا گهیقسم  ساکت شد... اما از در د با
 ..خوامیبه  بزن .. بگو نم زویهمه چ گهیموقع عقد بگو نه ... م گهیم

شده ... م ی... مامان کم گ ینم یچیکردم... ه سکوو اگه بگ  نه  دونهیآروم 
 براخ مهمه ..  ی... اما خوشبخت شهیخرابتر م تیوضع

 انتخاب کرد.. دیبدو بدتر ، بدو با نیب گهیم
 کنه ... یبابا بدتر بشه و بدجور تالف  یبا جواب منف ترسهیم

ما باخ ...  یچینگران ه گهی... مدهیم یو به  دلگرم رهیگیمدام دسممتمو م ا ن
. نگران نباشممه .. تونهیخودشمم  نم ینگران نباشمم .. حت تون ینم ی.. ول گهیم

 ... زنهیچشمهاخ دو دو م
. دخترخ .. دونهیبابت  یرر از ترسممه .. رر از دلشمموره ... رر از نگران نگاهش

بره و تباه بشممه.. و اگه قدم به  ریکه اگه قدم جلو بذاره ممکنه تو دهن شمم یدختر
 ر  بده.. یعقب برداره ... ممکنه تاوان بد

هر دوخانواده هسممتن ... بابا  کیاز اقوام نزد ییچندتا یمختصممره .. ول عقد
 باشن .. لیختصر باشه و خواست بزرگان فامخواست م
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 دنبالمون ... انی... قراره دامادو مادرخ ب شگاهیمامانو فرستاده آرا منو
 بجز مادر عروس و خود عروس...  یهست هیشب یمامان به همه چ منو

 .. باز مامان چند قطره اشک شهیقراره به قتلگاه ببرنمون... اخممون باز نم انگار
به آرا حیتوج یراو ب زهیریم چه رو دارم.. دل   هی نیهم گهیم شممگریخودخ  ب

 شوهرخ بدم... ادینم
 ؟! یمن چ یول
 کور به ابروهام زدم ... یو گره  نهیشدم به آ رهیخ
 مگه مهمه ؟! یچندبار تذکر داد اخ  نکن  تا کارخ خراب نشه .... ول شگریآرا

ادامه  کردو به کارخ یخال تشویعصبان یبودم که در آخر با روف تیاهم یب اندر
 داد..
ش کارم شده ... تو لباس  سو یریتموم  شب شیب یرنگ فران س  ررن هیاز حد 

 شدم....
 ... کشهیبه رخ م شتریچشمامو ب یو آب تهیه ش یآرا
 یدایکننده شدم... ز رهیخ یادیشدم ... ز یخواستن یادیشدم... ز بایز یادیز

 .... ادیاز خودم بدم م
شرنگ  م یبه لبها نگاه  صل وفتهیخو فتنه .... از لبهام  بدم  نیا ی.... عامل ا

 ..زارمی... در واقع ازشون بادیم
شکل لباس و  یروم ی قهیشونه ام نشست ... نگاه  اول به  یمامان رو دست

.... فکر کردن به مدل قشممنگ لباس اهن مه   شممهیم دهیسممپ  به مامان کشمم
 ییبایو ز شیلباس و آرا دیکه چرا با نی... به ا کنی.. اما من بهش فکر مسممتین

 من سگ خور بشه ؟!
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شمامو رو هیگر ی... دوباره بناهیمامان بارون نگاه شار م یداره .... چ  دمویه  ف
 صدام بلرزه ... دی.... نبادمیبغضمو فرو م

 چارهی... اون رسممره رو ب کن ینباخ مامان ... من کار خودمو م یچینگران ه -
 بشه ... مونیاز کرده اخ رش کن یم ی! کار کن یم

شمها  هنکی.. به ا شهیم دواری... ام زنهیبرق م یلحظاو کوتاه یمامان برا یچ
 ...گ یعروس ها بعله نم یمثل همه  نکهی... به ا کن یبه حرفش گوخ م

 ... ستین هیبق هیمن شب یچی.... ه رهیگیم شتریب دل 
ث که باع ی... از خود سهل انگارم... از خودش یم زاریاز قبل ب شتریخودم ب از

 خود شد.. ینابود
 ...دارمی.. قدم اول برمرمیگیمامانمو م دست

 ... دامادو اومده دنبالمون.. یبر ایبهش فکر نکن مامان.. ب -
 ..شهیو صداخ بلند م کشهیابرو در ه  م مامان

 بره به درک ! -
 ...دارمیهمگامش قدم بر م زنمویم لبخند

ش دیسف یمانتو سف دمویرو سرم انداخت ... دل  نم دیشال  ستیرو  ثل م خوا
 بلنده و با مانتو و شال راحتترم.. راهن یعروس ها شنل بپوش  ... ر

 ... ستادهیرو ا ادهینشسته ... جلو نشسته و مادرش  تو ر یتو تاکس داماد
..  نهکینگاه م یچشم ریجناب داماد فقط ز ی... ول ادیبه سمتمون م دنمونید با

 ! ادیهرچند .. را نداره که ب
 ! یسالم عروسک  ... ماشاه.. چقدر تو خوشگل -
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.. انقدر از رسممرخ بدم دمیجواب سممالمشممو م زنمویذوق مادرخ روزخند م به
 خودش  ندارم.. یکه حوصله  ادیم

ش ستهیا یم کنار سوار ب شا هی... زن خوب و مهربون  یتا اول منو مامان   دمی... 
 دی.. وگرنه بع کنهیم یانقدر خوخ خدمت یمقصممر رسممرشممه و من قربان دونهیم
 و مهربون برخورد کنه ! یمادر رسر انقدر خاک دون یم

صبر م ییبا رررو ادینم دل  ش ..    ذوق ... با تعارفکن یتعارف م کنمویسوار ب
 ... پاشهیو لبخندشو سخاوتمندانه به روم م کنهیم

راه  نیماشمم بندمویو بعدخ مامان اونو بعدم من ... درو م نهیشممیمامان  م اول
 ... وفتهیم

دم ش رهیخ رونیاز رنجره به ب ادمیز شیبه آرا تیاهم یسکوو کردن ... ب همه
... 

....   کنیاشو شکار م رهی... نگاه خ شهیم دهیکش نیب*غ*ل ماش نهیبه آ نگاه 
 بهش ... ش یم رهی... من  خ پوشون یتعجبمو با اخ  م

ک   هی...  ادیبهش م یدود راهنیو ر یقشنگتر شده ... کت و شلوار مشک امروز
سه خوخ ت ضعش بر سرو و  یرییتغ تونهیتو ذاو بدخ نم ی.. ول شهیم پیبه 

 کنه ... ازخ متنفرم ! جادیا
 ... رمیگینگاه ازخ م دمویه  فشار م یرو لبامو

 .. هزنیبرم که صدام م رمویراهمو بگ خوامی... م ش یم ادهیر نیتوقف ماش با
 ! ایدر -
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 ادهیر نی... به کمک مامانش داره از ماشممکن ینگاهش م گردمویتعجب برم با
ست م شهیم شو د صا سمت  م هیو  رهیگی.. ع تا  ن مویحرکت م ی... ب ادیقدم به 
 دردشو بگه .. ادویب

 بگو ... -
 !  یباه  بر دی... با مایعروس و داماد ی؟ نا سالمت یریم یدیکجا راهتو کش -

اخ   رمویگیگسممتاخش م ی... نگاه از چشمممها گهیآخرشممو با اخ  م ی جمله
 ..کن یم
سالمت - ش  تا تو  خوادی... دل  نم یبه قول خودو نا  ساعت معطل ب  هیچهار 

ش یدونی... م یقدم بردار شت جایه  ازو ندارم... ر  توقع ب یکه دل خو ه ندا
 باخ !

دم ... ق کنهی... دوباره با حرص سکوو م دنیدستهاخ عصاشو فشار م وبارهد
 ... کنهیلب باز م گذرهیکه از کنارم م یو در حال دارهیبرم

 ! کن یم تیبذار اسمت بره تو شناسنامه ام... حال -
 ... دمیتامل م یجوابشو ب زنمویم یصدادار روزخند

 باخ ! الیخ نیبه هم -
 ....گذرمیاز کنارخ م زنمویمتعجبش م یبه چهره  یحرص درار لبخند
 ... حاه حرف از آداب رهیدسته گل بگ هی دهیعقلش نرس ینفه ... حت ی رسره

 ! زنهیو رسوم م
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را یسممر ب گنیم تا  با  رهیدار نم یباه ی.. ولرهیدار م یگ*ن*ا*ه  ما من  .... ا
سوم ررس یدار رفت ...عاقد برا یگ*ن*ا*ه نکرده باه ر ... و من .. در برابدیبار 

 مامان  ... لب باز کردم... دوارمیام یچشمها
 ردرو مادرم.... بعله ! یبا اجازه  -

ست  ..نگاه نهیشیمن م ی.... نگاه رر از بهتش رو نهیشیدهنش م یمامان رو د
شمهاخ م ضا م رهیگیجلوم م ی... عاقد دفتر رمیگیشرمنده مو از چ   کنی... ام

داره  بغض کن ی... ناراحته ... احساس م کنهی... دفترو امضا م ادی... بابا جلو م
به حرف  یالیعمو با خوخ خ ن.... ز رهیم رونیو از سممالن ب دزدهی..نگاهشممو م

 ... ادیم
دخترشممو ازخ گرفتن ... آخه  دونهی نهی... ردر عروس تحمل نداره بب یاله -

 ! ایجونشه و در
کرد ... خودخ .. جون  یابام خودکشمم.... ب گهی.... راسمممت م زن یم روزخند

س ا بهیغر یادیداغه .... ز یادی... ز نهیشیرو دست  م یخودشو گرفت ...دست
...  کن ی....به صممماحب دسمممت نگاه م کنهیم یادیدسممت  ز یرو یادی... ز

 کشمم یبودن ، حال به  زنه ...با حرص دسممتمو عقب م بایز نیلبخندخ در ع
 ... ادی.... مادر داماد به طرف  م رهیم رونیو از سالن ب شهی...عاقد بلند م

 ... اریدخترم ... شال و مانتوو رو درب گهیخب د -
 هنیرسممرخ منو بب خوادی... دل  نم ادیخوشمم  نم شممنهادخی... از ر ل یم یب

 که به کمک  اومد ... دی...انگار رسرخ فهم
 بعد ! یمامان .. نامحرم تو سالنه .. باشه برا ستیفعال هزم ن -
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نامحرم حال خب به .. ر   شمممهی.. انگار محرم و  داره ...  رویک  غ هی.. خو
 چزوندخ ! ینطوریا شهیم

شو نم شهیخواهر بزرگترخ بلند م یصدا سم  دون یم ی.. ول دون ی... هنوز ا
 اوله .. یبچه 

 طورنیا دی... به زنت رسمم یدادینم ریقربونت برم داداخ ... تو مجال  که گ -
 شد؟!

 هشی... دستهام مشت م کنهی... خنده هاشون حالمو بدتر م خندنیم ینفر ندچ
... سممرشممو  ادی؟!مامان کنارم م ادی... نگاه  هنوز به در سممالنه ... چرا بابام نم

.. ناراحته که به حرفش گوخ  رهی.. ازم دلگ ب*و*سممهیو گونه امو م کنهیخ  م
 ... گهیو کنار گوش  م ندازهینکردم... دست دور گردن  م

؟ منکه گفت  باهات  !عطرشممو  ی؟ چرا رو حرفت نموند یکارو کرد نیچرا ا -
 ... دمینف  کش  یعم

.. به خاطر من .... با بابا به مشممکل  یعمر عاشممق هیبعد از  خواسممت ینم -
 ! نیبخور

شو عقب م با سر شک  شهیا شم ری...ز ک شوهرمه نگاه م یبه مرد یچ  کن یکه 
مشخصه حواسش به مائه ...به دورتا دور سالن  ی... نگاهش به روبروشه ، ول

و  ادهستیسالن ا یخاص گوشه  ی... فرزام... عش  اول  ... با وست کن ینگاه م
ه لقم نیکه چرا اول ا تهناراح دیشده .... معلومه اون  ناراحته ... شا رهیبه من خ

ص شده ...نگاه ازخ م بین شوهر خال  م....  رمیگیخودخ ن س یبه  .. عمو  ر
.... معلومه  زنهیاون  به زور لبخند م زنمویمنصممور مهربون  ...بهش لبخند م
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... رسممر خاله ام که کن یافرادو نگاه م ی هی...بق هیوصمملت نا راضمم نیاون  از ا
س شو ب*غ*ل کرده ...  صور و خاله  نایدختر کوچولو سر محجوب عمو من .. ر

ون ا ی....کمزن ی.. بهش لبخند م کنهینگاه  برام سممر خ  م دنی...با د بایفر
ون  شده ... ا رهیخ ری... با اخ  به منو ام دی... ام ستادهیا  ییطرف تر ... رسر دا

گرگ و  بیتموم نصمم یهمه چ یایدر کردیک  فکرشممو نم چیناراحته ....ه
 شغال بشه !

 دی... با اخ  به ام کن یکش اسمم  شمموهرم باشممه نگاه م دکیکه قراره  یمرد به
 به من ناراحته ! دیام ی رهیشده ... انگار از نگاه خ رهیخ

 ... نهیشی... لبخند رو لب  م کنهیم تینشده ، احساس مالک یچیه هنوز
 ... ادی.. با شوق به سمت  م زن یصدا م مادرشو

 ؟ زمیجان  عز -
 ارم؟یمانتومو در ب نیکمک  کن شهیم -
 ... یاره .. ول -
 ! پزمیگرممه ... دارم م یلیخ -
نتومو در ما ستمویا ی... م کن یمانتومو باز م یدکمه ها شیتیتوجه به نارضا یب
ستش م ارمویم سرم بر م دمیبه د شالمو از   یمانتوم که رو یرو دارموی...بعدم 

 ..زن ی...لبخند م کنهی...با تعجب داره نگاه  م ذارمیدستشه م
 ! پخت ی.. داشت  م شیآخ -.
اونها  لیفام ی... نگاه  رو صممورو مردهان یشممیم شممونیتوجه به ناراحت یب
شم چرخهیم شون دارن چهار چ ... انگار تا حاه آدم  کننینگاه  م ی... همه 

 ! دنیند ییایدر ی... رردنیآدم د دی... شا دنیند
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 .... رمیگیبا غرور نگاه ازشون م کشمویبه گردن  م یدست
 محکمه ... یادی.. اما ز نهیشیدست  م یکه قراره مردم باشه رو ینامرد دست

 مردا ... یجلو ستیگفت  هزم ن -
صالح بدون  انجام م یتو کار یمن به گفته  - ؟  ی.. ناراحتدمیندارم.. هر کار 

 کن ! شیدرو لتویچش  فک و فام
 ... دیاز خش  سرخ شد ... نگاهش رو کل صورو بدن  چرخ صورتش

 ! یره اکا نیبا لب تر کردن  باباو باورخ شد ا یرروا گشت یب  که باز  -
 دهنتو ببند ! یبخور گهیچک د هی یخواینم -
 بدنشو از بر باشن یها نییهمه رنگ روست زنمو باه و را ادیمن خوش  نم -
شت ب یزیچ -  که تو ازخ یزی... در واقع چ ستیمن مه  ن یبرا ادیکه تو خو

 ! کنهیم دایر تین اهمم یبرا ادیبدو ب
شدم .... سرخ کنار گوش  خ  شدو آروم لب  رهیازخ گرفتمو به روبرو خ نگاه
 زد ..

 ! ارمیشو بدجور سرو در م ی... تالف یکنیخودو ضرر م -
 ! یکردن ندار یتالف یفعال که دست و را -

 اومد کنارمون.. شیجواب بده که خواهر دوم خواست
م  ک هی دی؟! بذار دیکنیکه مدام رچ رچ م دیبابا ... چقدر حرف باه  دار یا -
 باهاتون حرف بزنن ! هیبق

 حرف نگاهش کردم تا حرفشو بزنه .. یبه حرفش زدمو ب یتلخ لبخند
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شوهر دوم - ست ... خواهر  سوم ی... اول تیمن زهرا ه  یه  که فاطمه اس .. 
هنوز تو خونه اس ...  هی، اما راضمم  یاس ... منو فاطمه ازدواج کرد هیه  راضمم

  یردک یبعدخ عروس مویگرفت سان ی... منو فاطمه ه  ل هیترم دومه حسابدار
 نیکردم ... جونمون  به ا یساله عروس کیدختر داره ، اما من تازه  هی... فاطمه 

 مون بنده ! دونهی یکیداداخ 
 عقد باورخ شده .. نیا یادی.. انگار ز گفتیم یبا خنده و شاد حرفهاشو

بزرگ ... مطلع  یهسممت  ... تک فرزند جناب تهران ایخوشممبخت ... من  در -
 گرفته ! یکه ... داداشتون شاه ماه دیهست

و کدومشون چیه یدهن باز نگاه  کرد ... با اخ  نگاه ازخ گرفت  .. حوصله  با
 ندارم ..

 دورم حلقه شد .. فشیکث دست
 بودم.. یو قابلخوب  ریگیماه شهیمن هم -

 دیفهم رمیبود .. ام ومدهیزد ... انگار از جواب  خوشش ن یزیلبخند ر خواهرخ
 درست کنه .. نمونویاداها جو ب نیبا ا خواستیکه م

سرم که حلقه  خودمو صله بگ ست  فا ش یمنقبض کردمو خوا ستش تنگتر  د و د
 که نه .... داغ شد... سوخت ..  ی.. گونه ام خ دیصورتش به صورت  چسب

 ... دمیصورت  دست کش یرو دمویحرص خودمو عقب کش با
 رر از نفرو نگات  کردو با دستش سرمو به شونه اخ چسبوند.. یلبخند با
 کی... نگاه  به فرزام افتاد که با حرص به  نزددمیزور سممرمو عقب کشمم به
 ..شدیم

 و دستشو جلوم گرفت .. ستادیا مقابل 
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 جان ؟ ایدر یدیافتخار م -
 ! یریشوهر داره ، بهتره اول از شوهرخ اجازه بگ گهیجونتون د ایدر -

 زدو با آرامش جوابشو داد.. ی، فرزام لبخند ریجواب ام در
 یتونیتکون  نم ویبا شمموهرخ بر*ق*صمم  ؟! شممما که نشممسممت خوامیمگه م -

 ! یبه همسرو حروم کن ویخوب نیروز به ا ستی... درست ن یبخور
 بزنه که دستمو تو دست فرزام گذاشت .. یخواست حرف ریام
 باهاو موافق  فرزام جان ! -
که از چشم  افتاده بود به وسط سالن رفت   یلبخند بلند شدمو همراه با فرزام با

 اخ کمرمو قاب گرفت .. گهیفشردو دست د شتری... دستمو ب
دوسمممت داشممت  باهاخ  شمممهی... هم  یکردآهنگ شممروع به حرکت  ت یر با

و فاصله م خوادیحاه ... فقط دل  م یقلبش بذارم .. ول یبر*ق*صمو سرمو رو
نبود ، عمرا باهاخ ه  قدم  ریباهاخ حفظ کن  .. عگه به خاطر حرص دادن ام

 ! شدمینم
 کردم .. دایتازه راه آزار دادنشو ر اما
 که از اول یجلو اومد... با اخم دیتموم شدن آهنگ قصد نشستن کردم که ام با

جنتلمنانه ازم درخواسممت کرد .. به اخ  لبخند  یمجل  رو صممورتش بود ، ول
 .. رفت یزدمو رذ

با  یرقف چیه دیافتاد .. شا ری، نگاه  به ام ذاشت یشونه اخ م یدستمو رو یوقت
 نداشت ... یزخم ریش
 غرور و فاتحانه نگاه ازخ گرفت  .. با
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 ! یبودنگفته  -
 نگاه کردم.. دیتعجب به ام با
 و؟یچ -
ش  م کیکه  - زودتر از حد عرق کرده ..  یلی! تب تند... انگار خ یشیشبه عا
 ! ادی... برعک  .. فقط نفرو به چش  من یبینم یعشق نتونیب

 باهاخ تانگو برم ؟ تشیوضع نیبا ا یتوقع دار -
نگاه عاشقانه رو توقع دارم ازتون ... چرا  هیحداقل  یندارم ، ول نوینه .. توقع ا -

بله  یمرد نیبه همچ یکه مجبور شممد یبه سممر خودو آورد یانقدر زود ؟ چ
 ؟! یبگ

تو کارم دخالت کنه .. حاه چه ح  بگه .. چه ناح  ... هر  یکس ادینم خوش 
 باشه ... خوادیکس  م

شا - باخ  مطملن یبه قول تو تبمون تند بوده .. ول دیکارام به خودم مربوطه ... 
 عرق کنه ... یزود نیبه ا ستی، قرار ن

ناراحته ، بابات  که چاقو  یلی! اما عمه خ یگیطور باشممه که م نیهم دوارمیام -
 ! مطملن  ! لنگهیم هیقض نیا یجا هی...  ادیخونش در نم یبرن

س  شد .. همه تبر مرا صطالح عقد ، تموم  تنو رفتن ... فقط خانواده گف کیبه ا
 ... نایداماد مونده بودنو عموم ا ی

 ! هی، اما امان از راض نیخوب یدخترها ریبزرگتر ام یخواهرها دوتا
 ... فوق العاده حسود و نظر تنگ ! هیاول نشون داد چه آدم روز
 ..رنیبلدم چطور جوابشو بدم... حاه جا خوخ کردن و نم یبا ک  محل من 
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لند .. ب دهیعذاب  م ریام ی رهی... نگاه خچرخون ینگاهمو تو جمع م یخستگ با
 ..گ یروبه همه م شمویم
 ! ری، شب بخ خواب یم رمیمن م یهمگ یبا اجازه  -
 .. ادیبه حرف م ریام یحرف  خواهر بزرگه  نیا با
 ؟! دیبخواب دیبر ریبا ام مویما بر یکنی؟ صبر نم یزود نیجان .. به ا ایدر -
 خبره ! یاز همه جا ب دمیگرفته ... شا یجد یادیانگار ز نیا

 .. دمیجوابشو م یحوصلگ یب با
ش تون یمن نم - صبح منتظر ب شر ن یتا  ضمن فیتا مهمونها ت ...  ببرن ... در 

 بخوابه ! نجایا ستیبرادرتون قرار ن
 رسمه که داماد .. نی... اشهیمگه م -
 حرفش رفت  .. نیحوصله ب یب

 تیباشه ؟! من  اصال اهل رعا یکی نیطب  رس  و رسوم بوده که ا مونیما چ -
 !ری.... شب بخست ین ایمسخره باز نیا

 . ...ست یاولو برنداشته بودم که صداخ مجبورم کرد با قدم
 ! ایدر -

که انگار صممد سمماله منو  زنهیصممدام م ی.... طورخورهیاز صممداخ به  م حال 
 ! ی... لعنت شناسهیم

شو بدم ا نکهیا بدون شت  بهش بود ول ستادمیبرگردمو جواب خش  یاصد ی.. ر
 ی... قدم هادمیشن ویصندل یبلند شدنش از رو یشد و صدا جادیکه ا یخش

 ... گرفتیرو اعصاب  ضرب م شدیم دهیکش نیزم یآرومش که رو
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 شونه ام گذاشت .. یدست سالمشو رو ستادویا  یشد.. دو قدم ک ینزد
 ه  فشردم .. یخش  لبمو رو از
 ... کارو دارم..امیمن  باهاو م -
 ... یول -
 ! ایدر -

زدمو به ن یمخالفتو ازم گرفت ... به اجبار حرف یگر بابا اجازه  خیتوب یصممدا
 .. ومدیطرف اتاق  رفت  .. اون  لنگون لنگون رشت سرم م

 کردم ..با مکث درو باز  دمویکش  یدر اتاق  دو تا نف  عم یجلو
 م..شد رهیبهش خ یدستامو ب*غ*ل کردم ... با طلبکار ستادمویاتاق ا وسط

.. حال  از نگاهش به   کردیرو م رویز کلمویبدجور داشمممت کل ه نگاهش
 ! خورهیم
 ؟ یکنینگاه م یبه چ -
 ! یدنیاثر د هیبه  -

گشاد شدم ابرهاخ باه  یچشمها دنیآرومش باعث تعجب  شد.... با د جواب
 جلوتر اومد .. یرفتو قدم

 ! یحد خوشگل باش نیتا ا کردمیفکر نم -
 حفظ کردم و جوابشو ندادم ... گاردمو

 جلوتر اومد ... باز
 خودمو گرفت  تا ... یجلو یلی... خ یامشب محشر شده بود -
حرفش  نیشممد ... دسممت به کمرم گرفتمو ب شممتریب ت یحرفهاخ عصممبان نیا با
 .. دمیرر
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 گرانی! که د یند هینشممون بق فتوی؟ که ذاو کث یکه چ یخودتو گرفت یجلو -
 ! یحلقه به گوخ نفست یو بنده  یهست ینفهمن چه آدم رست

 .... ایدر -
 متعجب شده ... یادیبهت اسممو گفت ... انگار ز با

رفتن  نییقصممد را کردویم ینیگرفته بود ... چند تن بغض تو گلوم سممنگ گلوم
 نداشت ..

..  شیمرد.. تو کشممت ایوجود نداره ... در ییای؟! در یکنیم ایدر ایدر یه هیچ -
شت یهمون روز تو خونتون.. جلو ش  ردرخ ک شو آت شویچ  ! یزد شیجنازه 

 ویآدم باهوشمم هی.. که تو  یثابت کن یخوایم وی؟ چ یکه چ یاومد نجایحاه ا
.. چون  وختب شدو دل  به حالت ساحمق  ؟! چون احساس  به  غال هیمن 

سان دیبا کردمیفکر م ستیم یکمکت کن  ؟! به چ امیبه خرج بدمو ب تیان  یخوا
تازه عروس دامادها  نیع یتوقع دار ویاومد نجای؟ حاه ا یدیرس یبه چ ؟یبرس

... ازو رمزایصمورو گرفته ! ازو ب یانگار نه انگار که قتل نفسم مویبرخورد کن
 به خود خدا ! کن ی... واگذارو م بخشمتیهست نم ایدن ایمتنفرم.. تا دن

شد  دون ینم ش  ها ایلحن  باعث  شک  .. ول یچ بود .. باعث  یهرچ یرر از ا
 ... ارهیحصارخ در ب دیرر کنه و منو به تبع عیسر یلیخ نمونویب یشد فاصله 

  ینیکه رو کمرم نشست ... سرم که رو قلبش نشست ... عطرخ که تو ب دستش
 لحظه ! کیلحظه آروم شدم .... اما فقط  کی یفت ... برار

 شممویکرده ... همدرد یچه معامله ا  یو با زندگ هیاومد اون ک ادمی بالفاصممله
 خودخ درده ! یوقت خوامینم
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رسممش زدم ... با غ  نگاه  کرد .... با رشممت دسممت  دمویعقب کشمم سممرمو
 اشکامو راک کردم ...

س  تا حاه  - س هی ارمویب رویمنتظرم تو خلوو گاز اول مرا ن  نگاهت ک ریدل 
 دمی... اما حاه ... فقط داد و ناسممزا عا یاز من کرد ی... امشممب بدجور دلبر

 زن  ! ملیشده از ر اهیشدو صورو س
شو ستخونتو م یی.. از اونا ظیغل یلیگفت... خ ظیغل زنم و  وزونهسیکه تا ته ا

 ! کشهیبه رخت م تویعم  واقع
 گردوندمو رو ازخ گرفت ...بر سرمو

 ! ینیاز زنتو بب اهیمجبورو نکرده صورو س یکس -
 گفت  ... ظیمثل خودخ غل زنتو
ستر  سوزمیحاه که من م بذار شدم .. تا خاک سوخت  تباه  سوزه ... من  اون  ب

و .. همه ر کش یم شینمونده .. ر  هرک  اطرافمه با خودم به آت یزیشدن  چ
 بجز ردرو مادرم !

 ... کنهیو نگاه  م ستادهیبا اخ  ا دمید دمویچرخ
 چکار کن  ؟ نکنه توقع ی؟ توقع دار یکنیمنو برو بر نگاه م ی؟ چرا دار هیچ -

 ؟! یهام  دار یروئت زنانگ
 ! ن یبیاونارم به وقتش م -
 تو خواب ! ی.... ول ینیبیآره ... م -
 سمت در رفتمو کامل بازخ کردم ... به
 ک  کن ..... خوخ گذشت ! فتویبفرما تشر -
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ل مث دیبا یکنی.... فکر نم ی... زنم  ی.. محرم  ی.... ما امروز عقد کرد ایدر -
 ردرزن بمون  ؟! یدامادها خونه  یهمه 

 گرد نگاهش کردم ... یچشمها با
خونه ردر زنت  ی... چقدر ....توقع دار ییروتو برم بشممر ! ... چقدر تو رررو -

 مونهیباباخ م یزنت  امشب خونه  نکهی! هم یکه تو کرد ی؟ اون  با غلط یبمون
دامادها باهاو رفتار بشه ، مثل همه  یمثل همه  یخواستیشکر داره ... م یجا
 ... نه با دوز و دغل ! یگرفتیداماد ها زن م ی
شه .... فعال آت - شعله اخ ز شتیبا شده ..  شن   ک  بگذره از هی..  ادهیتازه رو

 تو ! مونمویتو ... در واقع من م مدونموی... اون وقت من م یوفتیو تاب متب 
 اتاقو ترک کرد ... دمیکه بارها تو چشمهاخ د یاخمو نفرت با

 تخت ررو کردم ... یدرو محک  بستمو خودمو رو من 
. 
. 
. 

س ی.... برا دهیهتل د بابا س شب عرو یبرا نکهیرزرو کرده ... بدتر ا مونیعرو
 و دامادم اتاق گرفته !

س هیتنب هیکنه ...  ه یکامال تنب خوادیواقع م در سا شو ب خوادی.. م یا ندازه دختر
 ! یگرگ .. اون  چه گرگ یجلو

 حاه استرس دارم ... از
 .... ترس یم
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 هختیر یبابا چه برنامه ا دمیمتنفر بودم... اما حاه که فهم  یشممب عروسمم از
 ..متنفر تر شدم..

 ... ش یک  دارم از بابام  متنفر م ک 
 ...  یکن یخونه اشون زندگ یباه ی.... قراره طبقه  دمید نارویرایام ی خونه

 کوچولو ! یواریچهار د هی
 ... رسهیم نییرا یکه صدام واضح به طبقه  نهیکه داره ا یخوب هی یول
حاه ....  یو داد راه بندازم .. ول غیداشممت  بخواد دسممت از را خطا کنه ج دیام

 تو هتل سرو صدا کن  ؟ تون یمگه م
 شهیم کیکه شوهرم داره به  نزد دیبگ  ؟ بگ  آ مردم .. به دادم برس یچ اصال

 ؟!
ضحکه م ینجوریا شا ش یم صفحه  دمی..  س  رو   بوک و  یگوگل و ف یعک

 بره .. یمجاز یتمام بخش ها
 ... کردیکه از داماد فرار م یعروس

 ؟ دی.... چرا زودتر به فکرم نرس فرار
به عد از مجل  عروسمم خو که  یفرار کن .... ب بذارم رو کولمو د برو  ، دممو 

 ! یرفت
با ا  یآبرو دار موندنمو که اون   بام بود  با خراب  ویکارخ همه چ نیبه خاطر 

 کرد ...
..  هدونیگفت  ... مدوسممش ندارمو به زور بله  دونهیمتنفرم ... م ریاز ام دونهیم

کرده دخترشممو رفته  تیخر یزمان هی نکهی... فقط به حسمماب ا دونهیم ویهمه چ
 کنه ... هیدخترشو تنب خوادی، م اروی نیا یخونه 
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 نبوده ... یزیچ نمونیکه هنوزم شک داره ب نهیا یبرا هیتنب نیا دمیشا
 منو بندازه تو ب*غ*ل شوهرم ! یدو دست خوادیم

 .... شهیتلفظ اسمش  باعث ع  زدن  م ی... شوهرم ... حت هه
... خودشممو  ن یمادر شمموهرم اچمد دنبالمو به زور بردم لباس عروس بب روزید

بود ... را دردشممو بهانه کرده بود ...  ومدهیدختراخ اومده بودن ... رسممرشممون ن
 ! هریگرو نما ب یشب عروس خوادی... حتما م دمشیکال از شب عقد تا حاه ند

 ! رهیبره بم دوارمیام
س هر سند یلبا شت  رو گرونتر دنیر ست گذا ست ندارم... د لباس  نیگفت  دو

ن  تا دل  ک رشونیتحق خواست یندارن... فقط م دشویخر ییتوانا دونست ی... م
 خنک بشه ...

سمو آرا دهیبابام م ویهمه چ خرج ضرور یسر هیو  شگاهی... کل مرا سباب   یا
سباب  هیزیقراره جه کردمیهام فکر م یتو دخترانگ شهیکه هم یخونه ... نه اون ا

 ... یو ضرور یلوازم معمول یسر هیام باشه .. فقط 
 بلند مدو باز کرده که یسممپرده  هیبه حسمماب ..  ختهیرول ر یبجاخ کل یول

سودخ م صل رولو فعال نم تون یفقط از  ستفاده کنمو ا ساب خ تون یا ارج از ح
  ...کن
به نظرم کار عاقالنه ا سمممتین بد به دردم م هی...  . . خورهی.... اگه فرارم کن  ، 

 ! هیچیخب ... بهتر از ه ی، ول کننیم دامیر یریگیهرچند که با ر
سو خانواده  فقط شد لباس عرو شون  یقرار  صرار خود داماد بخرن ... اون  به ا

... 
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انتخاب کردم که چش  چهارتاشون گشاد شدو  یلباس هیکه خوخ ذاو ..  من 
 .... رنیدر آخر زنگ زدن از شازده شون نظر بگ

 از گوشش فاصله دادو صدام زد.. یکم ویگوش مادرخ
 جان.... ایدر -
 بله ؟ -
 ؟ یبخر ای یکن هیکرا یخوایم گهیم رجانیام -

 گرد کردمو با غلظت جواب دادم ... چشمامو
 بپوش  ؟! یا هی... بخرم ! من لباس کرا گهیواه ... معلومه د -

 حرف زد.. یتکون دادو دوباره تو گوش سرشو
 مادر ؟ یدیشن -
- ..... 
 ؟! یآره ..... باشه .... مطملن -
 ی ایتا ب  یمونیخب .... ر  م یلیخ -

 که قطع شد با تعجب نگاهش کردم ... تلفنش
 نگاهمو خوندو با لبخند جوابمو داد... سوال

 ! خرتشی، خوب بود م ن یمدلشو بب امیتا ب دیصبر کن گهیم -
.. شممدم . رهیخ ریبه ام یموذ یشممد... من  با لبخند رهیبه لباس خ تیدیجد با

 نداره... دشویخر ییمطملن  توانا
بال ا - تک ... نم رادیدن نداره.. برنده و  مدلو جنسممش حرف   یتوتینگرد ... 

 ! یستیمجبور ن یبخر
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؟ ..... مدلش خوبه.. فکر کن   یهسممت یزن منصممف یبگ یخوای ماهن مثال -
 ... برو بپوشش !ادیبهت ب

 بپوشمش؟ -
 ررو نکرده بخرمش ؟! یخوایم -
 نه -
 ! خرمشیم ادیاگه بهت ب ن یخب برو بپوخ بب -
 یتوتیم یبیچه ع ینی.... بپوشمم  بب یاریدر ب یرادیا هی یخوایر  بگو ... م -

 ! یروخ بذار
 ... بحث  نکن ! خرمشیو بهت اومد م ی... اگه خوشگل شدیپوشیم یریم -
 گ ی... اگه خوب بود بهت م ینیهزم نکرده تو بب ی، ول پوشمشیباشه .. م -
 لباس تو تن زن  چطوره ... نیا ن یبب دی... من با یسممتیشممما انگار متوجه ن -
 ! یچیه  که ه یخوایبرو بپوشش .. نم یخوایم

...  ذارهیشممرط و شممروطا م نیبزنه از ا دمید ادیخوشمم  نم دونهی... م بدجن 
 ینداره... الک دشممویرول خر دون یبهانه جور کنه لباسممو نخره ... من م خوادیم

 ... دهیداره رز م
 روزخند نگاهش کردم... با
 ! خرهیم یک ن ی... من  بب نی... ببپوش یباشه ... م -

 به سمت اتاق ررو گرفتو اشاره کرد.. جواب  لبخند زد .... دست سالمشو در
 ! یدیل دییر  بفرما -
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سو ش لبا سف دمیرو سراهن  شتش دنباله  یدی... ر شت  ییطوهن یلیخ یکه ر دا
نه  ری... و از جن  حر باه ت کار شمممده بود ..  باس از حر یبودو روخ   رویل

 نرم و نازک .... یلیخ یریمحک  و دنباله اخ از حر یآستر
نور  یه توک یی.... و سنگها دهینشون م شتریبدنمو ب یدیدکلته اسو سف مدلش

 یلیکه خ ییلباس ملکه هارو داده .... سنگ ها هیشب یبهش جلوه ا درخشنیم
 ..ییو کامال ارورا کیلباسو شلوغ نکرده ... ساده .. ش یادیک  کار شده و ز

س عروس بود ... لبا نیمدو منو به ذوق آورد هم نیکه تو ا یزیتنها چ دیشمما
 ارزه .. یشدنش م عیبه ضا یبخره .. ول تونهینم دون یهر چند که م

 ویزشمممت زندگ یخبرها نبودو رو نیکه از ا یافتادم .. اون موقع امینوجوون ادی
 لباس نیتو ذهن  همچ شممهیبابام ... هم یکرده  زیبودم.. شمماد بودمو عز دهیند

 ... کردمیتجس  م ویعروس
 من مناسبه .... یکه شاهانه اس و برا یلباس

 ... فقط اون موقع دسمتکشم  دهینپوشم یکه تکه و مثلشمو تا حاه کسم یلباسم
 دستکش دست کن  ... رهیگی.. دل  مادیخوش  نم گهیدوست داشت  که اهن د

دن ز دیاومدمو دست از د رونیب الیکه از رشت ررده اومد از فکرو خ ییصدا با
 خودم برداشت  ...

 ؟ یدیجان روش ایدر -
 بله خان  نگهدار .. -
 ؟ متینیبب  ییایر  اجازه هست ما ب -

 ! هیتیو با شخص دهیکه مادرخ زن فهم واقعا
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خواهرهاشممو در آخر خودخ  یکی یکیرو کنار زدن .. اول مادرشممو بعد  ررده
 اومدن ...

برق بود ...  هی.....  ری... اما تو نگاه ام زدیموج م نینگاه همه شممون تحسمم تو
ه من گرفت یکه انگار مثل چراغ قوه رو ی... برق دمیترسممیکه من ازخ م یبرق

 بزنه ! دمیشده بود تا بتونه کامل و واضح د
 ... ادی.. واقعا بهت میخوشگل شد یلیماشاه دخترم.. خ -

 با حرفش مانع شد.. هیجواب محبت مادرشو بدم که راض خواست 
لباسممو بپوشممه و  نیا هی... ک ادیبهش ب دمیبا یلباسمم نیواه.. مامان ... همچ -

 خوشگل نشه ؟!
ه  فشار دادمو خواست  جواب بدم که  یرررو ... لبامو رو ی دهیوررر ی دختره

 به حرف اومد.. ریام
 ! یبش ایعمرا مثل در ینزن ... تو بپوش خودیحرف ب -

 شد ... رهیرر اخمشو از خواهرخ گرفتو با لبخند به من خ نگاه
 کرد ؟! فیاهن از من تعر نیا

من  کاب*و*سه و ریاتفاقلت اخ نیکل ا دی... اصال شا ن یبیدارم خواب م دیشا
 خبرم ... یب

 ریشمم هیکه مثل نگاه  ی.... نگاه ترسمم یم صینگاه حر نیخدا ... من از ا یوا
 گرسنه به غذاشه !

که مادرخ رو به دخترا  عشینگاه فوق ضمما ایباعث شممد  ریحرف ام دون ینم
 کردو دستهاشو دوبار به ه  زد..
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  یباه  تنهاشون بذار رونیب  یبر دییایدخترا .. ب گهیخب د -
که مجبور شممدم نگاه  ادی. ... اونقدر زکردیم ینیرو تن  سممنگ یادیز نگاهش
 ..رمیازخ بگ

 شدنش بود . . کیشد گواه نزد دهیها کش کیسرام یقدمش که رو یصدا
.... خوامی.. حضممورتو نمخوامیشممدن رو نم کینزد نیمن نشممو... من ا کینزد

 ! خوامیبودنتو نم
شونه گرفته بودو بهش ب نویزم نگاه  ستش رو چونه ام قفل  ین توجه بودم.... د

سرمو باه ب یشد ... کم شار به چونه ام وارد کرد تا  شکار کنه  ارهیف و نگاهمو 
... 
 رنگ رر برقش نگاه کردم... یقهوه ا یاجبار به چشمها به
 یخواسممتن یادی... زیخوشممگل شممد یادی... ز ادیبهت م یلیلباس خ نیا -

 ! خوامتیم یادیز ن یبیم کن ی.... خوب که فکر م یشد
جب کم نیا با بام از تع هت تو  یحرفش ل با ب گاه   له گرفتنو ن فاصمم از ه  

  نداد ... حرفشممو به یو بررسمم لیتحل یاجازه  ادیز ینگاهش نشممسممت... ول
 لبهامو رر کرد . . نیاومده ب شیر یجلو اومدو خودخ فاصله 

 ی.. هرچ دادیبه  نم ینیعقب نش یمحک  چونه امو گرفته بود و اجازه  دستش
 ... شدیم شتریفشار دستش ب گذشتیم

ستمو رو هر شتمو تمام ن نهیس یدو د ست  وارد کردم ... اما  رومویاخ گذا به د
 ه  تکون نخورد ... لونیارس کی

شه  بدتر صتش گو ش سمت گردن  حرکت دادو  شو به  ست ش یکنار ید   گو
 گردن  قفل شد... ینشستو چهار انگشتش رو
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س  د حالت ستیخودم نبود ... دل  م یبرا گهیتهوع گرفت  ... نف نه رهام ک خوا
. .دمیلباسممو جلوخ روشمم نیکردم ا یمهمونش کن  ... چه غلط دهیکشمم هیتا 

 جنبه ! یمردک ب
  تند و رشت سر ه ی... نف  ها دمیهوارو بلع صانهیحر دیسر عقب کش یوقت

 .... دمی... با رشت دست  محک  به لب  کش
 خمارخ نگاه کردم .. یاخ  به چشمها با
 بهت اجازه داد ... ی.... ک زیهمه چ ی.... ع*و*ض*ی ب یکثافت یلیخ -

 لب  گذاشت .. یادامه بدم.. انگشت اشاره شو رو نذاشت
که به عنوان ردر اجازه  یکه تورو برام عقد کرد ... همون ی... همون شششییه -
 شممهیهم یکه تورو مال من کرد ... برا یشممدن خطبه رو داد ... همون یجار ی

.... 
 تقیحق نی؟ حرفهاخ ع گفتیم یچ نینگاهش کردم ... ا یشممتریبهت ب با

تن که بله گف نیه فکر نکرده بودم .. به اوقت به عم . فاجع چیبود اما ... من ه
 باشه ! تونهیم زهایچ یلیمرد مصادف با خ نیبه ا

.. اما با عل   ادیاول ح  کردم بهش م یزد که تو لحظه  ییدندون نما لبخند
 .. ههیکر یادیلبخندخ ز دمی... فهم هیمرد ک نیا نکهیبه ا

. دختر . یتهران یآقا ی دونهی یکی... دختر  یتو مال من بش کردمیفکرش  نم -
که زده آخ و هشش کرده معذرو بخواد  یحاضر نبود از کس یکه حت یمغرور

.. 
 !ش یمن مال تو نم -
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 ! یشیم -
 ...ش ینم -
... اون وقته که باورو بشه  یمونده که کامل مال من بش گهیفقط چند شب د -

 ! یمال من
 به سمت ررده رفت... دویچرخ

توجه شممد م یعمل یبهش فکر نکن ... وقت ادی... ز رونیب ایب اریبلباسممو در  -
 افتاده ! یچه اتفاق یشیم

. .اسممتمداریکاه و سمم ریآدم آب ز هی..  کن ی.. اصممال درکش نم کن ینم درکش
 دانا و متقلب ! یادیز

سو شاگرد مزون دادمو کنار لبا ست  صدا ستادمیا یبه د  یبحث خواهرها ی.. 
 کن  .. زیگوخ ت باهاخ باعث شد ریام
 دوزاره ؟! قرونی؟ مگه  یاریب یخوایاز کجا م -
 .. تو حساب  دارم.. ستیمه  ن -
باس ل هی یبرا شی.. حاه بد نیماشمم دنیخر یبرا یتو اون رولو گذاشممته بود -

 شب قراره بپوشه ! هیکه فقط 
 حتما ارزششو داره ! -
شنگه .. قبول ... به زنت  خ یلیخ - ..  شهی... مطملنا مثل ملکه ها م ادیم یلیق
 عاقالنه اس ؟ نیلباس ؟ آخه ا هی یبرا یبد یخوایم نویماش هیتو رول  یول
که  ویباشممه ؟ .. خرج عروسمم یکی نیازدواج عاقالنه بوده که ا نیا یچ یچ -

س  نم دهیردرخ م ست یم دمویخری... من اگه لبا س خوا از  ترشیب رمیبگ یعرو
 کردمیخرج م دیرولو با نیا
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 ! یدختره شد نیعاش  ا شهیوقتها باورم م یگاه -
 مگه بده ؟ آرزوو بود داداشت عاش  بشه ! -
شمها ی.. ولستیبد ن - شمها یاگه تو چ شه .. تو چ ش  با اون نفرو  یتو ع

ق ... فقط بر یسممتی؟ تازه .. خودت  عاشمم  ن یفهمینم نوی.. چطور ا زنهیموج م
 ! شهیم دهیانتقامه که تو نگاهت د

 ! یتمومش کن فاط -
 اما... -
 ! خوادی، چون زن  م خرمیلباسو م نیگفت  تمومش کن ... من ا -
 حرفها دوتا ح  متفاوو تو وجودم نشست... نیا دنیشن با
به و ا یاز اخالق ها و قدرو اداره  یبعضمم نکهیا .. اگه برق  نکهیامورخ خو

 مشهوده ر  خدا به داد من برسه ! نقدریانتقامش ا
 ریمو غافلگ رهی.. نگاه خ کن ی.... دسممتهامو مشمممت م ترسمم یم شیاز ر شیب
 .. زنهی. و لب مکنهیم
 شده ؟ یچ -
 یچیه -

سرتارام م ی.... نگاه ندازمیباه م شونه صندوق مزون م کنهیبه  سمت   رهیو به 
 .. گهیو روبه من م دهی... کارو عابر بانکشو م

 دی... لطفا حساب کن خرمیم دویکه خانوم  رسند یهمون لباس -
 من از صبح زود حالت تهوع دارم.... یول مهیعروس روز
 ...دمیاما من شب تا صبح نخواب مهیعروس روز
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 .. ختهیاشک ر زیر هیتا حاه  روزیو مامان  از د مهیعروس روز
 به عروس ندارم... یشباهت چیو من ه مهیعروس روز
 ...کن یمرگ م یو من..... آرزو مهیعروس روز
 یه  سممقف کسمم دیاز امشممب با نکهی.... به ابرمیم یدارم به عم  فاجعه ر تازه

سقف .... بلکه ه  بال ش  که ازخ متنفرم.... نه تنها ه   شا نیب ش ه  بال دیو 
... 
قلب   کن ی... احساس م رهیگیتپش قلب  شدو م کن یمسائل فکر م نیبه ا یوقت

 بزنه ... رونیتو دهنمه و هر آن ممکنه از حلق  ب
 قصد آروم گرفتن ندارن .... لرزنویم دستام

 اهشگیآرا رنیم یا گهید یداماد جا ی.... خانواده  شگاهیآرا  یبا مامان  بر قراره
 دی... از فردا مدام با دهی... اما چه فا وفتهیو خدارو شممکر چشممم  بهشممون نم

 باهاشون چش  تو چش  بش ..
 ؟ یفردا ..... اما امشب چ از

دخترانه هامو به تاراج ببره ... اون  در حضممور همه ...  گانهیکه قراره ب امشممب
 که ردر خودم داده ... یاون  با حکم

  بدتر... دل ایگرگ بش  ....  یطعمه  خوادیشب برسه .... دل  نم خوادینم دل 
خود  دهیقربان رسمم دیکه ررورشممش دادنو حاه که عباشمم   یبره ا خوادینم

 داره .... دنشویصاحبش قصد سر بر
.. . کنهینم یفرق هی... اصل قض دهیه  آب بهش بدن ... چه فا یجرعه ا  یریگ

 ! هیقربان یقربان
. 
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. 
خوشگل شدم ..  یادیخوشگل شدم ... ز یلی... خ مونهیم رهیخ نهیتو آ نگاه 
 اون روباه مکار کن  ..  یتقد یهامو دو دست ییبایز خوادیدل  نم

 .. کنهیم یبه من دهن کج ییبایز نیرو بشکن  ... ا نهیآ خوادیم دل 
ر شده ت ریچشمگ یطوس ی هیشفاف که رشت رلکش با سا یآب یچشمها نیا

لبه ق ی.. لبها کشهیو صاف  ناخن رو اعصاب  م دی، خار چشممه ... روست سف
 ؟! ستیچهره ام شده ... اما چاره چ یرنگ  روزخند دائم یصورت یا

با فارخ کرده آبرو ر با حد  ینکن یزیسمم ته ا با ی... گف ک دین ه با خبر بشمممه 
هران زبون به تو ت دیبا یتک دختر تهران یوجود داشته ... گفته عروس ییتینارضا

 رو بفهمن .. یموضوع چیه دینبا لیزبون بچرخه ... گفته فام
 ... کنهیم غینگاه رو ه  ازم در چهین نیکن  هم ییآبرو یاگه ب گفته

 یازیسممکوو کن .... مجبورم به شمممب فکر نکن .... مجبورم نقش  مجبورم
 ! یشب باز مهیکن ... مثل عروسک خ

 ... دازهنیشونه ام م یو شنلمو رو کنهیم ک یسرم ف یتورمو رو شگریآرا شاگرد
 یدامادو منتظر نذارم به سمت در خروج نیاز ا شتریب نکهیا یبرا کنمویم تشکر

هادارمیقدم بر م قدم نه ... دل یی...  ناموزو گاه یکه  نه .... ن که  یکه لرزو
 .. اهی... بلکه برف سدینه با برف سف یمقابلش زم*س*تونه .... زم*س*تون
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 لباس عروس تا دی.. چون بعد از خر یک دون یدسممتو راشممو باز کرده... نم گچ
خوخ قواره اخ ه   یقدو باه ی... حتسمممتی.... برام  مه  ن دمشیحاه ند

 ..ستیبرام مه  ن
سف کنار   لنگ جارو ه هی... خب مطملنا بابا ستادهیا یشده ا نیرن. تزئ دیبنز 

 کنه ... یعروس  بنز گرفته تا آبرو دار نینذاشته ... ماش
 ... شهیم دهیکش ریبه ام نیاز ماش نگاه 

 .... یریو کرواو ش یمشک راهنیو شلوار و ر کت
 ... ادیخوشش م رهیت یاز رنگ ها دمیکه فهم نجوریا

سونمویم انیبه را مویا قهیچند دق مکث ش ر سمت ما .. با . دارمیقدم برم نیبه 
 ... دسممتمو تو دسممتش رهیگیو مقابل  قرار م دارهیقدم  دو گام بلند برم نیاول

 ... شهیم رهیو به چشمام خ رهیگیم
 باورخ شده داماده ... یادی... ز خورهیکردناخ به  م ینقش باز نیاز ا حال 

 د...مانع ش ییدستمو عقب بکشمو دو تا کلفت بارخ کن  که صدا خواست 
 نیمن بگ  شما خودتون به بهتر نکهیداماد ، قبل از ا یآقا نیبود .... آفر یعال -

 ! نینحو حرکت کرد
ست چرخ گردن  س  به ا رهیدار خبر ل یبه ف دویبه را صال حوا بود ن نیشدم... ا
 دل و روده ام بذارم ؟! یکجا گهید نوی.... ا
ن  ک یتا آخر شب و هر لحظه نقش باز دیاز من بدبخترم هست ؟ حاه با واقعا

 ... اه ...
 ..ایدر -
 نگاه کردم .. شگاهیمامان به در آرا یصدا با
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 جون  مامان؟ -
 یو خوشصور لم ی، تو ف امیدنبال  ... بهتره من با شما ن ادیمن گفت  راننده ب -

 دییایم دویندازیو چندتا عک  م هیآتل دیریه  نباخ ... م یچینداره .. نگران ه
حظه ل هی مویاومد به خودم زنگ بزن ، گوش شیر یخودمون ... اگه مشکل شیر

 ! کن یام از خودم جدا نم
 مامان .... یول -

 نگاه کرد ... ریاخ  به ام ادامه بدمو با نذاشت
 ! یبه جدا شدن از ما عادو کن دیبا گهینگهدار مراقبته .... د یآقا -

 ... ادیرفت تا راننده ب شگاهیگفتو دوباره داخل سالن آرا یآروم یخداحافظ
امشممبو  یلحظه ها یهمه  تونهیمامانم  نم یگرفت ... حت شیاز ر شیب دل 

و ممکنه  کشممهیطول م  یبرگرد هیهمراه  باشممه ... ح  داره خب .. تا ما از آتل
 زودتر اونجا باشه ... دیمهمونها برن سالن ... مامان  با

 دویشک یروف رمیشدم ... ام رهیخ ابونیواضح به خ یشدمو با اخم نیماش سوار
 سوار شد ...

اون بود که سمکوو دو نفره رر شمد و در آخر  کیموز یبا صمدا ریاز مسم یکم
 مونو شکست ...

... ر    ی، چه نخواه  ی.. چه بخواه یکه شده ... ما اهن زن و شوهر هیکار -
 ... مثل من !یبهش عادو کن یمجبور

 بهت و خش  نگاهش کردم... با
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...  ن ی؟ بب یبسممماز ی؟ مجبور یمنو تحمل کن یتو مجبور یعنیمثل تو ؟!  -
 ؟! دمیمن کش فویکث ینقشه  نیا ینکنه فکر کرد

 ! گهیکه شده د هی... کار رهید یمونیرش یبرا ی.. ول دمینه .. من کش -
 که شده ! هیکار نیگیم نیاریشما مردا همه تون هرجا ک  ب -
 ! یشناسیانگار مردارو خوب م -
 ! زن یآره .. صبح تا شب تو شرکت بابام با امثال تو سرو کله م -
شکر - شرکت بر خب خدارو  شوهرو  نیشد ، از ا دهیرات  از  به بعد فقط با 

 ! یزنیسرو کله م
 ! یکنیمن حد و حدود مشخص نم یتو برا -
 که ... دلش یدونی.... م یرا تو اون شممرکت بذار ذارهیمن  نکن  ، باباو نم -

 ! نهیبب ختتتویر یحت خوادینم
سمت  یکه رو یحرفش از کوره در رفتمو گل نیا با شتمو به  شبورد بودو بردا دا

به چپ و راسممت  نیتعادلشممو از دسممت دادو ماشمم ی... کم دمیصممورتش کوب
 کنترلش کرد .. عیشد .. اما سر لیمتما

 ..  یبود چپ کن کی؟ نزد وونهید یکنیم یچه غلط -
 ! شدمیراحت م مردمیبه جهن .. م -
 مرگ براو از بودن با من راحتتره ؟ -
 آره .... -
و تو قبر بذارنش خوانیکه م یبرزخ کنموهر روز ح  مرده ا اتوینکن دن یکار -

 یکمه ... اگه به  بر بوخوره بد تالف یلی... من تحمل  خ ایدر یداشممته باشمم
 ! کن یم
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شه  روزخند شو  یزدمو از گو شم شده از خ سرخ  صورو  شرده و  ش  فک ف چ
 نگاه کردم...

 تانمارسممیکه تو ب ییبودن تو بابت حرفها ی... به خاطر عقده ا دون یآره .. م -
 حالو روزمه ! نیبهت زدم اهن ا

 ... دیلبش کش یزدو با شصت به گوشه  شخندین
سر جاتو آدمت  نکهیا ی.... برا یدونیخب ر  ... خوبه خودو م - شونمت  ب

ه  در کار نبوده ...  یگرفتمت ... عشمم  و عاشممق ختمویبرنامه هارو ر نیکن  ا
ا ... حاه بماند که برونینگذشته تفت کن  ب یکن. دو روز از عروسن یهر. کار

مدام تسممتت  خوادیمن  باشممه دلش م یجا یهر مرد یکه دار یا افهیق ختیر
 ... دسممت سممتین یکردن یتو گوشممت فرو کن ... غرور مرد باز نویکنه ... اما ا
 ! سوزهی.... دست خودته که م یروخ بذار

ه   ینگاه  یشممدمو سممکوو کردم... ن رهیخ نیماشمم یراهو به رنجره  ی هیبق
 خرجش نکردم ...

که دختره  یی.... حال  از وسممت ها اوردمیرسممما داشممت  باه م گهید هیآتل تو
 ... خوردیبه  م ریام یچون و چرا یاطاعت ب دادویم

 ... دادیرسر حرف گوخ کن انجام م هی نیع گفتیم یهرچ
... چقدر نیدار یکیچه شمموهر رمانت یبار دختره با حسممرو گفت " وا چند

 " دهیعاشقانه انجام م
 عاشقانه انجام نده ارواح عمه اخ ! خوامیم
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شت عروس با گهیم دختره صورتتو ب ستیر ستتو دور کمرخ حلقه کنو   اریو د
 ییفرصت طلب بجا یم*ر*و*ی*ک*ه  نیجلو از کنار گردنش ... اون وقت ا

و  شممهیخ  م یو کم ذارهی، مماس گردن  م ارهیکه سممرشممو از کنار گردن  جلو ب
 به گردن  .... چسبونهیلبشو م
 ادین نیدورب کیچل ی..... تا صدا دهیو ح  تهوع به  دست م شهیتر م گردن 

 ..... رهیه  عقب نم
ه   ی... اما لبهام به صورو لبخند رو شنیکه دشته گلو گرقتن مشت م دستام

 ... شهیفشرده م
 ی... وستتون عال نیبود .. شما ماشاه خودتون استاد یاد عال.... آقا دام یوا -

 بود .
 ... شهیم دهیگوش  شن کیو صداخ نزد شهیکنار گردن  تر م دوباره

 ! یدیلحظه رو ه  از دست نم هی...  گهید نهیهم یعاش  زنت باش یوقت -
شبه ...  کن یمنظور داره .... ح  م یادیز حرفش ا واقع یعنیمنظورخ به آخر 
ست نم یلحظه ا شه چ دهیرو از د  دی؟! اون وقت من  با ی؟! اگه بگه آخ با جا

 نخورده دهنش سوخته باشه ! کنهیتحمل م ایمثل آخ خورده بش  
س ریفکرم درگ انقدر ست گرفتن ها نفهم یچیه گهیکه د دیشدو دل  تر  دمیاز و

با کردمیم گفتی... شمممده بودم رباطو هرکار عکاس م  یاخ  .. نگاه.... اما 
 در چش  ... یغم نویبه دورب رهیخ

ش دوباره شو از رنجره   یشد نیسوار ما ست شن کرد .... د ضبط رو رو  ی... 
 همراه خواننده شد ... یبردو با سرخوش رونیکنارخ ب

 .... شب مرادست امشب .... ستیامشب چه شب -
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م انه رو نشممنوتر ی هیو بق رهیبود اسممترس وجودمو بگ یاول کاف یجمله  نیهم
 شدم ... رهیرخش خ  ی.... فقط با ترس به ن

 نگاهمو ح  کردو نگاه  کرد... ینیک  که گذشت ، سنگ هی
س ییایشب رو هیبراو  خوامی؟ بده م یکنینگاه م ینجوری؟ چرا ا هیچ - ازم؟ ب

 ! یریبگ یتونینم یرادیا چیسالمه و ه گهیدستو رام  که د
دست  به تو نخوره و بدن  یدارم دست نوازخ رو سر شغال بکش  ، ول یراض -

 نج  تورو تحمل نکن  !
 خفه شو ! -

 نیکه تو ماشمم لمبرداریف دنیو محک  به سمممت  اومد.. اما با د عیسممر دسممتش
ست یکنار شت د شو حفظ کردو ر ش هن  شدن به د دهیکوب یکه برا یبود ، آرام

 ...دیونه ام کشگ یجلو اومده بودو نوازخ وار رو
مدو...  نیمالحظه تو کردم ا یلی..... خ دمیم تویگسممتاخ نیشممب جواب ا -

 ! یومدیکه خودت  باهام راه ن امیامشب توقع نداشته باخ باهاو راه ب
 ! گهید نهیدل راره شدن هم بند
ساس م نیهم شدن و قلبت ب یکنیکه اح و  نیزم نیعروق قلبت دونه دونه راره 

 هوا معلقه !
 ... یکرد یبا ه  با مهمونها سالمو احوال ررس همگام
 ... یعک  گرفت مویستادیبا ه  کنار ردرو مادرهامون ا همگام
 ... یلبخند زد هیبه بق مویدیبا ه  دو نفره ر*ق*ص همگام
 ! ی.... اون  با چه مهارت یکرد یباز شیبا ه  نما همگام
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شنه  خسته شبلند کفشمو بهانه کردم یشدم... را شست .... از عقب ک  دن یو ن
ض ست فهم یاز اخم نوینبود... ا یرا صورتش نقش ب ز من  ا ی... ولزمیکه رو 

رشت سر همش کنار گردنو گوش   یبودن به اونو ح  نفسها کیهمه نزد نیا
 نبودم... یراض

 یوقت نی... ع دادیاز مور مور شدن چندشناک به  دست م یهر نفسش حس با
 .... ینگاهش کن یسوسک رو بدنت راه بره و تو مجبور باش هیکه 

 ... ارهیر*ق*ص جلو م یتقاضا یدستشو برا ادویبه سمت  م فرزام
 خست .. گ یبهش م کنمویم یزیر اخ 

ر نداره با تنها رسمم تیکه خوب ای... راشممو ب ارمیاز تنت در م ویخودم خسممتگ -
 ! یعموو نر*ق*ص

 ... ذارمیدستش م یتو کمویکوچ یاجبار انگشتا به
سمت ام یلحظه ا یبرا نگاه  ش ریبه  ما ا ستادهی... کنار ردرخ ا شهیم دهیک

 که اهن تو مشت فرزامه .. ییبه منه ... به منو دستها رهینگاهش خ
،  شممهیم یاز بودن  با فرزام عصممبان نکهیته دل  از ا ی... حتدمینم تیاهم بهش

 ...ش یخوشحال م
شدنکن یفکر نم یا ندهیبا اون به آ من  ستیبرام مه  ن کنمویفکر نم ی... به ما 

 تموم بشه ... دیتبع نیا خوامیبکنه .. فقط م یچه برخورد
 مهمه ... دنشیرس انی.. فقط به راستیدوره اخ چه مدته مه  ن حاه

 از لطف نخواهد بود ! یشدنمم  بچزون  خال دیتبع یوسط باعث و بان نیا
 قصدو دارم ... نیهم قایدق من 

 ..ایدر یتو فکر -
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 حرف زدن با تو رو ندارم.. یحوصله  -
 ! یگفتیم یا گهید زیکه اومده بودم چ لیاوا -
 زده باش ... یحرف ادینم ادمی -
نه .. ول - به اجبار بهش  زهایچ یلیچشممماو خ یخودو  به  گفت.... اگه 

  یریم یآب ریز هیها وقت یدلت هنوز با منه بگو ... فوقش بعض ویبعله گفت
شمام شد... نگاه  تو نگاهش خ چ شد.... قدرو حرف  رهیاز تعجب درشت 

 زدنو از دست دادم...
 تینها ی... امشب  که ب یشیتر م یخواستن یکنیکه چش  درشت م ینجوریا -

 ... یکه قراره سگ خور بش فی.. فقط ح یجذاب شد
 چرند بگه ... نیاز ا شتریندادم ب اجازه

ند فرزام ... خجالت بکش .. من  -  ؟ یتونیزن متاهل  .. چطور م هیدهنتو بب
 ! ش یتازه من دختر عموت ... ناموست محسوب م

س - شو مهمون خونه خال یبرو بابا ... نامو همون بهتر  کنهیمرد م هی یکه خود
 ناخنک بهش بزنه .. هی دیاز راه رس یکه هرک

 ون دادم...فاصله گرفتمو سرمو با تاسف تک ازخ
سف  که انقدر احمق - سف  که  شتریخودم ب ی... برل یبراو متا  هی یوزر هیمتا

 دوست داشت  ! زویهمه چ یناموس ب یاحم  ب
صله سرو بالفا سمت  شت  یبه  صد  یبهدا ض  ق ساس کردم بغ رفت ... اح

از  شتریب دی... نبازمیمردم اشک بر یجلو دیبشکنه .. نبا دیشکستن داره ... نبا
 بابامو ببرم... یآبرو نیا
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اده برادر ز نیگند خاتمه بده ... وگرنه خم نیح  داشت ... ح  داشت به ا بابام
 ! اوردیبه سرم م نایگرامش بدتر از ا ی
ل ... کتون ی.. اما نم زمیرو صممورت  بر خیآب  خوادینگاه کردم... دل  م نهیآ تو
 دی.. اما فعال با هشممیروح  آروم م ی... هرچند که کم شممهیخراب م شمم یآرا

 حفظ ظاهر بکن .. دیجسم  بکن  ... با یروحمو فدا
شو صورت  گذاشتم یآروم رو یلیمرطوبش کردم... خ یبرداشتمو کم یدستامل

 برداشت  ...
 نشسته بود راک کردمو به سالن برگشت  ... یچشممو که قطره اشک ی گوشه

بز راه  سمم یفرزام جلو ی، رسممر خاله  نیجلو نرفته بودم که مت شممتریقدم ب دو
 شد...

 ؟ یچند لحظه وقتتو به من بد یتونیم -
 آقا منشانه و مودب درخواست کرد که نتونست  نه بگ .. انقدر

 حتما ! -
....   یمثال در حال ر*ق*ص شد موی... جلو رفت وفت یدستش اشاره کرد راه ب با

ضرب گرفتن راهامون رو شب یزیتنها چ نیزم یحرکت  ص به ر*ق* هیبود که 
 ... یزدیحرف م مویبود ستادهیبود ... وگرنه در عمل ا

 ن؟یباه  مشکل دار -
 ؟یبا ک -
شده حرف خ دون یم - شغل  باعث  از آدمهارو از  یلیح  دخالت ندارم.. اما 

... تو نگاهت نفرو موج  ینگاهشممون بخون  ... تو به همسممرو عالقه ندار
 ... زنهیم
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 نیدخالت کن  یخصوص یتو زندگ خوادیدل  نم -
شوهرو .. هر چ خوامی... من م ایدر نیبب - ست..  یبهت کمک کن  ...  که ه
و ر یخوب یزندگ یدرسممت بتون یبا راهکارها دیبهتر از فرزامه ... شمما یلیخ

 ! یتجربه کن
 ! یتو سرخ بزن یخوایکه همش م هیتو مشکلت با فرزام چ دون یمن نم -
از دست در رفته  یادیمشکل ندارم .... با رفتارخ مشکل دارم... زمن با اون  -

شون بهت گفت  ا شب تو خونه   یدگدنی... با  خورهیآدم به درد تو نم نی... اون 
تنها حسممت  یزنیباهاخ حرف م یوقت دمی... اما امشممب د یحرف خودتو زد

 تو دهنش ! یکه با مشت بکوبون نهیا
 نیمن لجباز تر از ا یو درسمممت ... ول گهیحرفهاخ راسممته .. ح  م ی همه

 حرفام...
صال تو بهتر  یریگ - شه ... ا ست با شاور دن نیکه حرفاو در  یلی... اما دل ایم

 به تو بگ  ... دست از سرم بردار ! مویمسائل خصوص ن یبینم
با  یدار اجیاحت یفکر کرد ی... اما اگه روزکن یدخالت نم گهیباشمممه .. د -

س شورو کن یک ستنو از  دنیشن یمن برا ی... گوخ ها یم حرفهاو آماده ه
 کن ینم غیدر یکمک چیه
صندل یلیم یب با سمت  ل  تا آخر مج گهیرفت  .... د  یسرمو تکون دادمو به 

 از جام بلند نشدم ...
 اومد کنارم نشستو بدتر از من اخمش باز نشد ..... رمیام
. 
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. 

. 
منو به دسممت  یخداحافظ هیکردنو با  یخوشممبخت یرفتن .... همه آرزو همه

ند رفتنو من تو دل  خون گر با لبخ مه  کردم .... فقط  هیجالدم سممپردن .... ه
ته بودو رهام نم که ب*غ*ل  گرف مان  بود  ند گر کردیما ش دل کردویم هی... بل

 تنهام بذاره .... ومدینم
به زور عقب کشمم بابامو اد ... د یبهش دلگرم یکل ری... مادر ام دنشیخاله 

 ؟ شدیآرومش کنه ... اما مگه م خواستیم
وقت محاکمه  چیقاتلم  ه رمویمن امشمممب قراره بم دونسمممتیمامان  م فقط

 ... شهینم
 با بغض صداخ زدم... دمویب*و*س دستشو

ا ... ت وفتادیاتفاق م نیزود ا ای ریمامان .. مامان خوب  .... نگران نباخ ... د -
ان ... برو نگر کردمیآخر عمر که قرار نبود تو خونه او بمون ... باهخره شوهر م

 ! رسونهیبه من نم یبیآس ریراحت ... ام التیمن نباخ ... خ
آروم کردن مامان  هزم بود ....  ی... اما براگ یکه چرو م دونسممت یم خودم 

 کرد .... ینینش هر چند که بازم قانع نشدو در آخر با داد بابا عقب
 بود....  یآخر به منو مرد کنار ینگاهش تا لحظه  اما
ل درو بسممت و از داخل قف ری.... ام یکه بابا برامون رزور کرده بود رفت یاتاق به

 کرد ....
 زد ... ییترس نگاهش کردم که لبخند دندون نما با
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خجالتت  از یخب خوشممگله .... حاه من موندمو تو .... به نظرو چطور -
 ؟ اول از کجا شروع کن  ؟! انیدر ب
 عقب رفت  ... یقدم دمویلرز

 تی... نترس خانوم  .... کار دهیمن ترس یاووووو ... انگار خان  خوشگله  -
امشب تو دست همه  کردنی... ولت م ادیندارم... تو که از بودن با مردا بدو نم

 ! یشدیدست به دست م ویدیچرخیمجل  م یمردها ی
 حرف دهنتو بفه  ! -
از موضممعت  ی.. ول لرزهی... جونت از ترس داره مییبچه رررو ادیخوشمم  م -

 یایکوتاه نم
  .... رفت نهیباش  ... نگاه ازخ گرفتمو به سمت آ تیاهم یکردم بهش ب یسع

سا ستمال مرطوبو از و شغول راک کردن آرا ل ید شتمو م  هیشدم ....  ش یبردا
شتو تقر یربع س بایگذ س یت  نف  راحتتون شت  ش  ... اما همون موقع ر ر بک

 ... تیظاهر شدو دستش رو شونه هام نش
رز ل نیا خمویکه چقدر  دمیشممونه ام ، فهم یگرمش رو یقرار گرفتن دسممتا با

 ... ستین لیدل یب یلعنت
 دستتو بکش ... -
 ؟ یدیم حیبدنتو ترج ایصورتت  ی.. اما کجا ؟ رو کش یچش  ... م -

 به سمتش ... دمیچرخ
 ! ارمینکن روو باه ب یبرو عقب .. به من دست نزن .... کار -
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 یرد.... نکنه فکر ک وفتهیاتفاق ب نیا دینکن .... آخرخ که با خودیب دیتهد -
؟! خوب گوشمماتو باز کن  کن یخونمو فقط تماشمماو م برمتیمثل قصممه ها م

 ی... زن من یش داسته باشنازک ویکه ناز کن یستیباباو ن یدختر خونه  گهی....د
 یکه ندون یسممتیبچه ن ردخت گهی... د یآماده باشمم دی! من ! هر وقت بخوامت با

نکردم که دسممت آخر  تیهمه خرج لباسممو خوشممگل نی.... من  ا هیمنظورم چ
شاچ یمردها یمثل همه  ش  ... م یمجل  تما شو من  آروم  تیاذ یخوایبا ن

که  شیر کار کن   لدم چ نداز ... وگرنه من  خوب ب نگ ن برم رنجول نکش و چ
 ! ادینطقت در ن

 دمیکشممیخودمو عقب م یبود ... هرچ دهیلباسمم  چسممب پیانگار به ز دسممتش
اخ حلقه شده دور شونه ام  گهیو دست د پیدستش به ز هینداشت ....  دهیفا

 .... کردیوجب  م صانهیبود .... باهخره لباسو در آورد ... چشماخ حر
کردم خودمو با دسممت بپوشممون  .... عقب عقب رفت .. انقدر که رشممت   یسممع

رس از ت ومدوینداشت ... با لبخند جلو م ینی.... قصد عقب نش واریخورد به د
 .... بردیچشمام لذو م

 ! زن یم غیج یایاگه جلو ب -
 نباشن ! یصوت  یو درخ عا وارهایهتل د نیا دون یم دیبع -
 ..کش یخودمو م یاگه به  دست بزن -
... اگه قرار به کشتن بود.. همون موقع که باباو تو خونمون مارو با  یکشینم -

 ! یکشتیخودتو م دیه  د
 ؟ یفهمی.. چرا نم ادیمن ازو بدم م -
 ؟! یفهمی... چرا نم یتو زن من -
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 حرفمو به خودم ر  نده .... دست از سرم بردار ... -
 امشبو .... نه ! یدادم... ول یفردارو بهت مرخص دیب منه ... شاامشب ش -
 قدم فاصله رو رر کردو نفسمو گرفت .... هی با

 کردم .... هودهی.... فقط تالخ ب خت یچنگ زدم ...... فقط اشک ر فقط
 انجام بدم ... کردمیوقت فکر نم چیکه ه یآخر التماس کردم .... کار در
تر شممدو دسممتاخ  صیتر شممد .... فقط نگاهش حر ضیفقط لبخندخ عر اما

 سوزنده تر ....
شته ... ول دون یساعت چنده .... نم دون ینم سال  یبرا یچقدر گذ صد  من 

 یمنکه قصد خاموش ینداشتو اشکها یکه انگار تموم یگذشت .... شکنجه ا
 تار بودو بدن  کوفته ... دمینداشتن ... د

 نج  .. یلینجس  ... خ کن ی.... احساس م ادیخودم بدم م از
  کنی.... درو از داخل قفل م رمیبه حمام م دارمویبر م ل یوسا فیمو از ک حوله

 ن یزشممت شممدم ... اما ا یادی... ز ن یبیم ملمویاز ر اهیصممورو سمم نهی.... تو آ
 تخت نشد ... یمرد رو یها صانهیمانع حر

 ستیاما مه  ن سوزهی... روست  م کن یم شتری.... آب داغو ب کن یآبو باز م دوخ
 تیاهم یب زهایچ ی هی.. دل  مه  بود که سمموختو خاکسممترشممو باد برد .. بق

 هستن ...
ست  م یرو دارمویبرم صابونو ش یرو ش شورمیکل بدنمو م باری....  ک امپو ... 

.... بازم ح   شورمی... دوباره از اول خودمو م ستین ی... اما انگار کاف زن یم
 نشدم... زییتم کن یم
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ر تنش ... عط شهی..... نجاست راک نم زن یبار سوم به کل بدن  م یبرا صابونو
 .... شهیراک نم

ست رو دل  م شهیبد م حال  ....  ارمیباه م رمویگی..... حالت تهوع دارم ... د
 ..... شهیناله ام بلند م یصدا

س گهی.... د کن یبه خودم نگاه م نهی... تو آ شورمیم دهنمو شم ریز یاهیاز  ام چ
 .... شورمینشدم ... دوباره خودمو م زیی... اما انگار هنوزم تم ستین یخبر

از  ترشیب دی.. شا شورمیباره که دارم خودمو م نیچقدر گذشته و چندم دون ینم
 ده بار .. اما هنوز اون ح  بد تو وجودمه ...

 .... خورهیبه در حمام م یا تقه
 .... دمینم محل

 .. شهیبار صداخ بلند م نیو ا خورهیم یتقه ا دوباره
 .. ن یچهار ساعته ؟ دروباز کن بب یکنی.... چکار م ایدر -

 یتی... اما چه اهم زنهیموج م ینگران ی... تو صمممداخ ذره ا دمیمحل نم بازم
 داره ؟!

 فکر کرده اومدم خودمو خالص کن  ؟! نکنه
 رمویم غی... به طرف ت زنهیتو حمام به  چشمممک م غی.... ت سممتین یبد فکر

 ... ذارمیرگ دست  م یاونو رو
 ...شهیصداخ مزاح  اعصاب  م ی دوباره

 بشکنمش ؟ ای یکنیدروباز م -
 ... ستی... اما حسش ن یشکستنشو ندار یبهش بگ  عرضه  خوادیم دل 
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 یکاف غیدوتار فشممار به ت یکی دی... شمما وفتهیدسممت  م یتو غیدوباره به ت نگاه 
 باشه ....

 ... ادیمزاحمش م یصدا باز
 .... مامانته انگار ! زنهیداره زنگ م لتی... دروباز کن ... موبا ایدر -

س مامان  س ی؟! تنها ک  هیمثل من خون گر شبیکه د یکه باورم کرد .... تنها ک
 کرد ....

 .... ارهیب ایکه جون خودشو به خطر انداخت تا منو به دن یمادر
 حقو دارم ؟ نی.... اصال ا کن ینگاه م غیبه ت دوباره

 ؟ یبد کردن ... اما مامان  چ یلیبفهمن خ ریبابامو ام دیشا یخودکش با
 ادیبا رفتن  اون  خودشممو خالص کنه و ب دمیکرده ؟! شمما یچه گ*ن*ا*ه اون

 من... شیر
 .... لرزونهیفکرش  تنمو م اما

 بزنمو خودمو راحت کن  ؟ یعنیخشک شده ...  غیت یرو نگاه 
 ... مطملنا تحمل نخواهد کرد شهیناراحت م یلیمامان  خ اما

 سر خوردو از دست  افتاد ... غی.... تدیلحظه دست  لرز هی
 ...دیچیندا تو مغزم ر هیبرخ دارم اما  خواست 

که خودو بگ مال خودته  به وج شیری" مگه جونت  ود ؟ مگه خودو خودتو 
؟ خالقت خداسمممت.. جونت  هر وقت  شیببر نیاز ب یکه حاه بخوا یآورد

 ... رهیگیوقتش برسه خودخ م
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  کمرشمم یخوایم ینطوریکه ا یباباو ک  درسممت کرد یبرا یسممرشممکسممتگ
 ؟ یبشکن

تو رو وضممع حمل  ضممشی... با قلب مر ی.... به اون فکر کرد یچ مامانت
صبح زود زنگ زده ... اون وقت  هیچه حال ستیاهن معلوم ن نیکرد... هم که 

 ؟! " یکن دیناام دشویام یخوایتو م
 دوخ رفت ... ریتکون دادمو دوباره ز سرمو

 ! ن یجوابمو بده بب ای... دروباز کن ... درایدر -
 ندادم .... تیاهم بهش

.. من تو . ادیشدم ... نخواد ب رهیبترس .. به در خ یبه در باعث شد کم لگدخ
 تحمل ندارم.... گهید
 درو باز کنن؟ انیهتلو صدا کن  ب یبرم خدمه  ای یکنیدروباز م -
 هتل یخدمه  یدردمو بفهمه ... حت یکس خوادیدل  نم نه

 ... دمیچیدل از دوخ کندمو حوله مو دورم ر باهخره
ضممربه زدن به در باه گرفته بود روبرو  یراشممو برا هیکه  ریباز کردمو با ام درو

 ....شدم 
قدر خ یاز هر حسمم یخال چشممممو  شیرگیکه خ رهینگاهش کردم .... اون 

 سوزوند ....
 تعجب نگاه  کرد .. با
 ! وونهیحالت خوبه ؟ نگرانت شدم د -

 بهش بدم ... تونست یبود که م یتنها جواب روزخند
 کنارخ گذشت  ... دنبال  اومد ... از
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 به سمتش ... دمیشدم.. چرخ یعصبان
به  که شممب ی؟ د یریبم یبر یکنی؟ چرا گورتو گ  نم یخوایاز جون  م یچ -

 .. دست از سرم بردار !گهی... برو گمشو د یدیرس یخواستیم یهرچ
 بهت اسممو صدا زد.. با
 .. ایدر -
سممو به زبون کث ای.... در ایکوفتو در - شد... ا . ازو .. ارین فتیمرد ... تموم 

 ؟ یفهمیمتنفرم .... چرا نم
 کردن ... دایکه بلند شد اشکهام  راهشونو ر غ یج
شکهام خ با صتش برا رهیغ  به ا ش شک  جلو اومد که  یشد ...  راک کردن ا

 ... دمیخودمو عقب کش
 دستت به  بخوره ! خوامی... نم یبه من دست نزن ... تو نجس -
 جان ... ایدر -
صال ه ست ی... زنت  ن ست یمن جان تو ن - ... ت سین یچی... ه ست ین یچی.. ا
 خدا ..... ی... دست از سرم بردار ! ا ست ین یچیه

زانوم گذاشتمو به شونه هام اجازه  ینشست ... سرمو رو نیزم یخوردمو رو سر
 دادم ... دنیلرز ی

 نگاهش کردم .. زیسر بلند کردمو ت عیرو شونه ام نشست ... سر دستش
 ...ادینزن ... بدم م گفت  به من دست نزن .... به من دست -

 وار مقابل  گرفت  یتسل دستهاشو
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 بدون  خواسممت یندارم .. فقط .. فقط م تیباشممه باشممه ... آروم باخ .. کار -
 ؟ یخوب

 روزخند رو لب  نشست.. دوباره
ش ینیبب یتا خوبو چ - شه ... آره .. خوب  ... ا دنی! اگه زنده بودنو نف  ک ما با

 ........ آه !
 رام گذاشتمو چشمامو بست ... ینداشت ... سرمو رو حیتوض حال

  به زنگ هی... راشمو لباسماتو بپوخ  یخوری... سمرما منینشم نجایا ینطوریا -
 چندبار زنگ خورد ... فکر کن  نگرانته ! تیمامانت برن... گوش

 ه  جوابشو ندادم... باز
 صدام کن .. یداشت ی.. کار رمیدوخ بگ رمیمن م -

صدا قهیدق چند شته بود که  صبان یاز رفتنش نگذ  رون یو بلندخ از غکر ب یع
 آورد..

 ؟ هیچ نیباه بگو ا ری؟! با تو هست .. سرتو بگ هیچ نیا ایدر -
 دستش نگاه کردم... یتو غیبلند کردمو به ت سرمو

 ! غهیت -
 ... یکن یخودکش یخواستیکف حمام افتاده بود ... نگو که م -
 ؟! کنهیم یتو چه فرق یبرا -
 ؟ یباه  بودنمون قصد جونتو کرز نیکه بعد از اول یزاریانقدر ازم ب یعنی -
 ! کش یبهت گفته بودم که خودمو م -

 سفت و سخت شد.. فکش فشرده شدو نگاهش نافذ.. دوباره
 ؟ یدی؟ هان ؟ ترس یر  چرا نکشت -
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. نه ترس برام معنا نداره ... گهیبه دست تو کشته شدم ، د شبید نکهیبعد از ا -
مامانمو عزادار  ومدیمامان  زنگ زده ... دل  ن یآخر گفت ی.. لحظه دمینترسمم

 ! دادمیخودمو از دست تو نجاو م کردمویکارو م نیکن  .. وگرنه حتما ا
ه زبون نفه  که ب یو افاده   یدختر رر ف هی...  ی.. ننر ی... لوسمم یعقل یب -

 ! ستیبجز خودخ ن چک یفکر ه
که با ترس  دیخشمم  رو برگردوندو به حمام رفت .. درو اونقدر محک  کوب با

 شونه هام باه رفتن...
 اون لباس یجلو خواسممتی... دل  نمدمینبودخ اسممتفاده کردمو لباس روشمم از

 نا محرم تره ... یاز هر نامحرم کن یبپوش  ... احساس م
 برداشتمو به مامان  زنگ زدم... مویگوش بعدخ

 ... ایالو ... در -
 خوردمو لب باز کردم... بغضمو

 سالم مامان .. -
.. مردم از  یجواب نداد یمامان جون ؟ کجا بود یدل  .. خوب زیسممالم عز -

 و اومده !به سر ییچه بال ن یهتل بب  ییایکردم که ب داری.. باباتو ب ینگران
 خوب  مامان... نگران نباخ .. حمام بودم ! -

 ...دیکش یاز سر آسودگ ینفس
.. مردمو زنده شممدم .. گفت  نکنه اون مردک  دمیکشمم یچ یدونی... نم یوا -

 نکرد؟ تتیاذ شبیسرو آورده ... حالت خوبه ... د ییبال
 ؟ شبید -
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  ی... به رافشممار ییرها یزجه ها و التماس هام فکر کردم .... به تالشمم  برا به
س  اهام .... اگه  یحفظ دخترانگ یبرا  ت یگفت اذ شهی، م تیاذ  یبذار نارویا

 نبود ... شکنجه بود .. شکنجه ! تیاذ نایا یکرده ... ول
 نکرد.. ت ینه مامان  ... اذ -
 راحت باشه ؟ ال ی؟ خ یگیدروغ نم -
 راحت باشه ... -
 ؟ شتهی؟ رسره ر یدیچرا انقدر کوتاه جواب م -
 ندهیکه قراره شوهرم به چش  مامان  رسره باشه ... اما آ کردمیوقت فکر نم چیه

 ...  یدونیرو که ما نم
ه کردم .. انقدر ب هیتا صبح چش  رو ه  نذاشت  ... مدام راه رفتمو گر شبید -

ش  قرمز  زیباباو چ صورتش از خ ش   سرم داد زدو خود ست آخر  گفت  که د
س سکته کنه و بال ییخدا دمیشد ... تر صد ادیخ بسر یینکرده  بار تا .. وگرنه 

 ! شتیر امیدم در اومدم که ب
 ! یمامان ... کاخ اومده بود یومدیم کاخ

 ن؟یندار یبخواب  ... کار خوامیخوب  مامان... فقط خسته ام.. م -
گرفته او برم ... برو مادر.. برو اسممتراحت کن ... مزتحمت  یقربون صممدا -

 .. خداحافظ ش ینم
 وب  ..خداحافظ مامان خ -

ه ک یزیبودو به تنها چ نهیبه آ رهیشممونه کردن موهام بودم... نگاه  خ مشممغول
 .. دمیکشیموهام م نیهدف بورس رو ب یتوجه نداشت  موهام بود... ب
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 ی.. در حال دیکه تو حوله تن روخ سف یرشت سرم ظاهر شد... مرد یریتصو
که از  ینگاه  بود ... مرد رهیشمممده بودو خ ختهیر شیشممونیکه موهاخ تو ر

 ک  نداشت ، اما ... من ازخ متنفر بودم.. یزیچ تیجذاب
 شونه ام نشست .. یرو دستش

 .. دمیامو عقب کش شونه
 نگاو کن .. یکنیموهاتو شونه م یوقت ادیمن خوش  م -

 گذاشت .. زیم یرو بورسو
 شونه کردن  تموم شد .. -

 گونه ام گذاشت .. یاز رشت رو دویجلو کش صورتشو
 .. یخوشگل ش یبدون آرا -
 .... دون یم -

ش صورتمو شغول جمع  یصندل ی... از رو دمیعقب ک شدمو خودمو م بلند 
 کردن لباس هام کردم ...

 ؟یرفتن عجله دار ی؟ مگه برا یبندیساک م یهنوز زوده .. چرا دار -
 احساس نگاهش کردم .. یتفاوو و ب یب

 با تو تنها باش  خوادیدل  نم -
 .. کردیم دادیتو صداخ ب اخ 

.. آخه من لولوام.. ممکنه درسته قورتت بدم  یتنها باش یتونیآهان .. با من نم -
! 

 نگاهش کردم.. رفتیم یسیکه روبه خ ییبغض و چشمها با
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اصال  مونده ؟ یازم باق یزیچ گهید نینگاه به من بنداز .. بب هی؟!  ینه که نداد -
 اول دارم؟ یروزها یایبه در یشباهت

 زانو نشست .. یاومدو مقابل  رو ک ینزد
ست یمن نم - ش تیاذ خوا شت  عذاب  ی... اما تو زنم یب صد ندا ... باور کن ق

و خونه ت یعنیبود؟  شممبید نیمون فقط هم ییتنها ی.. تازه .. فکر کرد یبکشمم
 ! یایباهاخ کنار ب ی؟! مجبور یچکار کن یخوای؟ اونجا م  یستیمون تنها ن

که حرفمو نگاهمو عمل  باه  فرق داشممته  سممت ی.. من مثل تو نریب  کن ام -
 ییهوا تو تون یکه ازخ متنفرم بخواب .. نم یکنار کسمم تون یباشممن ... من نم

 ؟! یبفهم یتونی.. م یکشینف  بکش  که تو توخ نف  م
ت یگیکه بتون  ... اصممال م خوادی... دلم  نمتون ی... نمرینخ - ا چکار کن  ؟ 

بش  ؟ چون شب اول مشترکمونو به زن  فرصت ندادم.. نه  هیآخر عمر قراره تنب
وجب باهام فاصممله داره ...  هیبشمم  که  یزن الیخیب تون یخانوووم.... من نم

 .. لوس یما زنو شوهر هبهت بفهمون  ک متیباهاو حرف بزنمو با مال خوامیم
. امانت .. یباه  نباشب  ندار ی، ول  یخونه باش هی.... تو  یجدا نداراتاق  ویباز
...  شیبسپرمش به دست صاحاب اصل یکه بعد از مدت ش یزن خودم نم یدار

با من با من بمون یفعال  تا آخر عمرت   نه  هام راه  ی.. ر  مجبور ی... ممک با
. .. یایخودو راه نم ی، ول امیباهاو راه ب خوامیم یه من نی... اه ..... بب یایب

شوهر  ی، چه نخواه  یما چه بخواه برا من راحته که  ی... تو فکر کرد  یزن و 
را من .. ب زیزن  با نفرو نگاه  کنه ؟ .. راحته به زور کنارخ بخواب  ؟ .. نه عز

با سمممتین یمن  سممخته .. اما چاره ا ..  ی.. مجبور  ییایباهاخ کنار ب دی.. 
عذاب ی؟ .. مجبور یفهمیم من خوخ  وی... هر دومون... فکر نکن تو تو 
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تو سممخته برا من صممد برابر سممختتره ... مرد  یخوشممانمه .. همون قدر که برا
 نکهیاون ا و بدتر از نهیبیزنت تورو نم یکه با زنت یهر لحظه ا یتا بفهم یسممتین

  یروز به خودو بگو مجبور هر.... ر   نهیبیم یا گهیاصممال کال تورو ک  د
به راه قربون  رمیبگ ویدختر هیهر دومون .... وگرنه من  از خدام بود ...  که راه 

 !  یفقط مثل سگ و گوربه به  بپر نکهی، نه ا  یبر گهیهمد یصدقه 
 ! یریبزرگتر از دهنت نگ یلقمه  یخواستیخب م -
.. ت سممین ی.. من ک  کسممایدر نی؟ ... بب یدهن  بزرگ یبرا ینکنه فکر کرد -

.. از همه نوع .. خوشممگل .. رولدار.. خوخ  ختهیدختر برام ر یکل اشمماره کن 
بود ... رو ک   ی.. همه رقمه ... اگه اومدم طرف تو از سممر لج و لجباز کلیه
 باه  دی.. حاه ه  با یدیرسمم نجایبه ا مویادامه داد ویبود .. هردومون باز یکن

 ! دی؟... با یفهمی.. م ییایکنار ب
 دیاسممپند به مشممام  خورد ... مادرخ با چادر سممف ی، بو باز شممدن در خونه با

 در اومد ... یاسپند دستش بود جلو کیکه منقل کوچ یرنگش در حال
صل عل - شاه به  یاله   شاه .... ما محمد وآل محمد و عجل فرجه ..... ما

 تو خونه .. دییایمادر .. ب دییایهردوتون ... ب یقدو باه
حالت صممورتش و مدام فوو کردنش تو صممورو ما خنده ام گرفت ... زن  از

وارم باشه ... خنده مو مهار کردم که باعث شد  دی... در واقع ام هیخوبو مهربون
 ... رهیلب  شکل بگ یرو یلبخند
 رشت کمرم نشست.. ریام دست

 جان ! ایبرو در -
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 جان ! چه غلطا ... ای... دراوهو
قدم اولو برداشممت ... با ورودم به خونه  دموید شممویاه جدچشمم  نگ یگوشممه  از

 شد .. ریاز استرس به قلب  سراز یاشون دلهره ام صد برابر شد ... موج
 سالم -
 .. منزل خودته ...زمیماهت دخترم ... بفرما عز یسالم به رو -

 یشممدم که با چند رله به طبقه  ییبه محبتش زدمو وارد راهرو یخجول لبخند
چشممم  جون گرفتن ... اون  ی... تمام لحظاو اون روز جلوشممدیاول خت  م

شت  که به مدل جنوب ریروز انقدر بابت ام سترس دا م ... نکرد یخونه توجه یا
 اما امروز ... مدام در حال فکرم ...

 که از دست رفته ... یبه حالو فکر به گذشته ا توجه
له بل در ر باه رفت ... مقا بازخ کرده  یکه اون روز ب دمیرسمم یهارو  درنگ 

 بودم... مردد شدمو نگاه  رو در ثابت موند ...
.. تعارف نکن دخترم ... وقت اذانه بابا مشممغول نمازه ... دختراه  دییبفرما -

ن اه دونسممتنیفقط من اومد اسممتقبال .. اونها نم نیهم ی... براسممتنیخونه ن
اط بسمم عیسممر دمویزنگ زد فهم ری... من  امنییای... فکر کردن عصممر م نییایم

 اسپندو حاضر کردم...
 ..نیدستتون درد نکنه .. به زحمت افتاد -
حرفها داره ؟! برو تو دخترم  نیدخترم ؟ مگه آدم با بچه اخ از ا یچه زحمت -

... 
 ... من  هست  در خدمتتون.. دییچش .. شما بفرما -
 .. ماشاه ...ادب و نزاکت . نیخدمت از ماس ... ماشاه به ا -
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دندون نما از کنارم گذشممتو داخل شممد... خواسممت  رشممت  یذوق و لبخند با
 سرخ کنار گوش  خ  شد ... دویشونه مو چسب ریسرخ داخل برم که ام

... اصممال  یحرف بزن یزنیطور که با مامان حرف م نیبا من  هم خوادیدل  م -
 ! یشیتر م یخواستن یکه با ادب ینجوریا

 نگاهش کردم .. تلخ
هست اجباره ... من  ی... هرچ ستین نجایبه خاطر دوست داشتن تو ا یکس -

خودشممه  یبه تو سممر جا یبد یکن  ... ول یکه بخوام بد دمیند یاز مادرو بد
 نشو ! ری... ر  خواهشا جو گ

 بهت گذاشتمشو وارد خونه شدم ... تو
 ... ذاشت یبارم نبود را توخ م نیکه اول یا خونه
شو د چند شو م دمیقدم که جلو رفت  ردر سالم نماز شت  ... مرد  گفتیکه دا
صال ا یخوب شباهت نیبود .. ا شتن ... اونها خوبو  یردرو مادر  سرشون ندا به ر

 رسر شرور !
 دخترم ! یخوخ اومد -
 دست دادن جلو رفت .. یحرف ردرخ به خودم اومدم.. لبخند زدمو برا نیا با
 باشهسالم... قبول  -
 یکه خونه مونو منور کرد ایدخترم.. ب ایماهت.. قبول ح  ... ب یسممالم به رو -
! 

 ...دیب*و*س مویشونیزانو بلند شدو ر یتو دستش فشردو رو دستمو
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شون  نیاز ا - به بعد من چهارتا دختر دارم ... هرچند که .. فکر کن  تو از همه 
 !  نیبب رویوم بوده زن امعررس دوستمو آرز ی.. چون من حسابیباش زتریعز
 ..... لبخند رو لب  خشک شد ... ریام زن

با ا رمی... من زن ام گهیم راسمممت ردرو مادر  نجامیعنوان ا نی..  ... اونها ه  
جای... چطور قراره ا رنیام ها زندگ ن نار اون از رسممرشممون  یکن  وقت یو در ک

 ... بارهیکه از چش  ردرو مادرخ عش  م یمتنفرم... رسر
ناهارو  یباه ... لباسممتو عوض کن تا سممفره  یببره طبقه  ریبده ام لتویوسمما -

 .. ینیبچ
  یسر راه خورد یچ هیما  دینه .. زحمت نکش -

 رو صورو باباخ نشست .. یزیر اخ 
 خونه ! نییایکه به مامانش گفت ناهار م ریام ن؟یخورد یچ -

 به کمک  اومد ... ریبگ  که ام یچ موندم
ک  معده اخ درد گرفت ،  هی  یومدیصممبحانه نخورده بود ... تو راه که م ایدر -
 گرفت  براخ بخوره ... چیساندو هی

 اومدو با تعجب نگاهمون کرد.. رونیه  از آشپزخونه ب مادرخ
 ؟ یمادر ؟ تو که نخورد ی؟ خب خودو چ رهیس ایدر یعنی -

در جواب مامانش  ن یبب نکهیبرام مه  شممد ... ا یلیخ ریچرا جواب ام دون ینم
 چکار کنه ... خوادیو م گهیم یچ
 اوج گرفتن... لیدل یشدم به لبهاخ و ضربان قلب  ب رهیخ

وجودشو  دنمویم تیاهم یکه حضورشو ب یجواب مرد یگوخ شدم برا سرارا
 ! زینفرو انگ
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 ..دینگاه از مادرخ دزد دویبه رشت سرخ کش یکرد بخنده .. زست یسع
... تا گاز اولو زد رفت  دوتا  رهیغذا به  بره دل  م ی... بو نیشممناسممیممنو که  -

 زدم به بدن ! دمویه  برا خودم خر
شکال - رفت  دییایم دیدار دینداره .. باباو بنده خدا تا گفت ینوخ جونتون ... ا

  ک هی.. اما اگه  سممتین یکه اجبار دیری... اشممکال نداره .. اگه سمم دیکباب خر
 ..دیلقمه ه  با ما دوتا بخور هی دیجا دار

مراه ه وفتهیاگه راخ ب نکهیک  آروم شممد... ا هیمردد نگاه  کرد ... ته دل   ریام
از حرفهاشون معلومه شکموئه و با وجود گرسنه بودنش منتظر  نکهی... ا هیخوب
 منه ....  یتصم

 زدمو شونه باه انداخت ... یلبخند
 ! زهیکباب اشتها برانگ یکه .... بو دیدونی... م یبخور  یفکر کن  بتون -

 ... دمیمرد ازخند نیبار در حضور ا نیاول یمن برا مویدیخند ییچهرتا
د خوش  مر نیا یو رفتار عاقالنه   یک  از تصم هیک  ... فقط  هیبار  نیاول یبرا

 اومد ...
 روز... کی نیکردم با نفرو نگاهش نکن .. حد اقل هم یبار سع نیاول یبرا
ه  ب ی.. ک  خوردم ول  یغذا ک  بخور  یمجبور شد  یکه گفت یخاطر دروغ به

 ک  هیباباخ موقع غذا خوردن باعث شد  یها ی... صحبت ها و شوخدیچسب
 لقمه بخورم .. هیوقت تونست   یغ  و غصه هامو فراموخ کن  .. بعد از کل

 خورد .. شتریاز همه ب رهیگفته بود س نکهیبا ا رمیام
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لبش کنار  یلخظه لبخند از رو هیباباخ ،  یحرفها دنیخوردن و شممن موقع
 نرفت..

. و ررخوره زهیکه فوق العاده شکمش براخ عز دمیردرو مادرخ فهم یحرفها از
 که قبول کرده تو رستوران بخونه غذاشه ... یلیاز ده یکی گفتی... مامانش م

 زد..به ظاهر سرزنش وار مادرشو صدا  ریام
معل  بازنشممسممته هسممتو مادرخ خانه دار .. خواهرهاخ فاطمه و زهرا  ردرخ

 هنوز دانشجوئه و مجرد .. هیدارنو ازدواج کردن... فقط راض سان یل
 کرده .. یدختر داره و زهرا تازه عروس هی فاطمه

شورم  بعد سفره رو کمک مادرخ جمع کردم ... اجازه نداد ظرفهارو ب از ناهار 
نداره اجازه گرفت  تا باه برم... خسممته بودمو  دهیاصممرار فا دمید یوقت... من  

 ح  و حال نشستنو نداشت  ..
گفت راحت باش .. از ردرش  اجازه گرفتمو بعد  دویصورتمو ب*و*س مادرخ

 باه رفت .. یطبقه  یاز تشکر بابت ناهار به سمت رله ها
  یخونه به م نیا خواستیکه مال من بود ، اما مال من نبود .... دل  نم یا خونه
شته ب ریبا ام یوصل ینقطه  چیه خواستیبچسبه ... دل  نم ت یمالک اش ... دا

 .. ینداشت یچاره ا مویبود دهیچیاما متاسفانه مثل طناب تو ه  ر
شتمو چه رله شد... برگ سته  سرم بازو ب شت   یجد ی رهاولو باه رفت  که در ر
 .. دمید رویام

..  بودم ومدهین نجایاول آورده بود باه گذاشممته بود .. اما من تاحاه ا لباسممهارو
 مشترکمون نداشت  .. یخونه  دنید یه  برا یجانیه چیه
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شت شد ر سکوتا وارد خونه  صدا  یسرم رله هارو باه اومد ... هر دو در   ی... 
 بس  ا.. گفتمو قدم اولو برداشت  .. ... من دمیلبشو شن ریبس  ا.. گفتن ز

و با صممفا ... کفش  کیکوچ یخونه  هیآروم گرفت ..  یخونه دل  کم دنید با
د ساده کرم رنگ وسط سالن بو یدست راحت هیشده بودو  دهیکامال با فرخ روش

بودو  سالن یستش گوشه  یبا کنسول کیرنگ کوچ یشمعدون نقره ا نهیآ هی.. 
 رنگ به سقف بود .. ینقره ا یلوستر

 آرومو دلباز ... ونیخونه با دکوراس هی
ه راهرو... ب هیقرار داشممتو کنارخ  ییرایسممالن رذ یارن انتها یآشممپزخونه  هی

 سمماده اخ یادیز یرنگو فلز یکرم یها نتی... کاب دمیآشممپزخونه سممرک کشمم
 باشه ... یمیخونه ام انقدر ساده و قد کردمیوقت فکر نم چیکرده بود ... ه

رنگ بود.. بازخ کردم...  یدر قهوه ا هیبه طرف راهرو رفت  ..  دمویکشمم یروف
شت  یسرو نگ ر یدر قهوه ا هیراهرو  یجلوتر رفت  .. انتها یبود .. کم یبهدا

 یبود.. بازخ کردم .. اتاق خواب بود.. قدم داخلش گذاشممت  .. تخت دو نفره 
 یداریخر متیق حداقلمعلومه با  بود .. یمدلش تکرار یادیرنگ ز یقهوه ا

 به  دست بده .. یباعث شد ح  بد نیشده .. هم
جسممتجوم کامل بشممه اون  باز کردم..  نکهیا یداخل اتاق بود .. برا یا گهید در

 .. ریو دلگ یآب یها ی.. با کاش کیو کوچ کیحمام بار هیحمام بود .. 
 تخت انداخت  .. یتنمو رو یحال یتو ه  رفت ... با ب اخم 

 وی.. حاه بعدا ک  ک  همه چ  یخونه رو آماده کن یهول هول  یمجبور شممد -
 ! ن یچیم لتیباب م
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 شد.. قتریبود.. اخم  عم ستادهیتو درگاه ا نهیکردم.. دست به س نگاهش
 من ؟ لیباب م -
 اوهوم .. -
 ؟ یکنیمن م لیخونه باب م نیتو ا ویهمه چ یعنی -
 آره خب -
رفتارتا... نه .. کمپلک  خودتو عوض  نکهیر  اول خودتو عوض کن... نه ا -

 ؟ یمن بذار لیآدم باب م هیخودو  یبجا یتونی؟ م یتونیکن .. م
 مشت شدو از در فاصله گرفت.. دستهاخ

 ! یشعوریب یلیخ -
 رفت.. دویاتاقو محک  به  کوب در

 حوصله شونه باه انداخت ... حقش بود.. یب
من مشممکل  خ نه اس .. خبر نداره  کنهیندونه فکر م ی.. هرککن یتو م لیم باب

 مشکل  خودشه ! نیو رررنگتر نیاول
 تختو به سقف زل زدم..... ی..... ولو شدم روومدین رونیشب از اتاق ب تا

 کردم..... فکر کردمو فکر کردم ...... فکر
 ... یچگذشته ... به حرفهام.... به کارام.... به همه  به
 ..... امیفخر فروش به
 نگاه  به مردم .... به
 غرورم..... به
 تکبرم ..... به
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کن   یدخمه زندگ نیحقمه ... آره ... حقمه ... حقمه که تو ا یزندگ نیا دیشمما
 داره... واریکه واقعا چهارتا د ییواریچهارد هی... تو 
ست ... وگرنه اگه قراربود تقاص ر  بدم  یسقف هیبازم خوبه  حاه سرم ه باه 

 ...شدیم غیسقف  ازم در نیا دیبا دیشا
 اومدم ... رونیصداخ از فکر ب دنیشن با
 ! ایدر -
 شد... باز اومد بره رو اعصاب .... داخی.... بازم ر اه
 ؟ یی.... کجاایدر -
 کردم خودمو به خواب بزن .. یسع دمویتخت خواب یحوصله دمر رو یب

 اتاق باز شد... در
 ... ستادیسرم ا یشد... باه ک ی.... نزددمیقدمهاشو شن یصدا

 سرشو خ  کرده ... یعنیبه رشت گوش  خورد....  نفسش
 ! ایدر -

صداخ بد نایدر صدا  دی... در واقع باستی....  شنگ  سممو ق اقرار کن  که ا
 ..زنهیم
 ... ایدر -

 جوابشو ندادم دستش تو موهام نشست ... دید یوقت
 وار تو موهام حرکت کرد .... نوازخ

 که به  دست داد نفرو بود... فقط نفرو ! یحس تنها
 رو گونه ام نشست ... لبش
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 ...دارمیکردم صورت  جمع نشه و نفهمه ب یسع یلیخ
 زمیشممو..... راشممو شممام بخور..... راشممو عز داری.... ب زمیجان..... عز ایدر -

 ... یکنیضعف م
 کرد دستشو مماس صورت  کنه و صورتمو به سمت خودخ برگردونه ... یسع

شو د - ستن .... از ظهر تاحاه ه نیی... همه را گهیرا  ینخورد یچیمنتظر تو ه
 ! زمی... راشو عز

تو جمعشون شرکت کن  ...  خواستیکه داشت  ، دل  نم یوجود دل ضعفه ا با
 و خواب آلود جوابشو دادم... دهیکش یبا صدا دمویدستشمو به سمتش کش

 ! ادیبرو... خواب  م -
 بدنش کنارم قرار گرفت.. ادیباه شدو حج  ز نوییرا تخت

 خوابب یتا هر وقت خواست ای.. شام بخور.. بعد بنییرا  یبر ایراشو... ب -
 ! ادیبرو.. خواب  م گ یاه ... ول  کن.. م -
شور خوابت  م شهینم - صورتتو ب شو  اتاق ..  نیتو ا یدی... از ظهر چپپرهی.. را

  ی... راشو برنییرا یای... جلو شوهر خواهرام  بده نستیدرست ن
 حرص از جام بلند شدمو با خش  نگاهش کردم... با
 ؟! یلعنت یشینم ال یخیدست از سرم بردار... چرا ب -

 مهمون صورتش شد..... اخ 
اسممتو ... راشممو لب هیخبر یو فکر کن یبگ  لوس بشمم زمیدوتا عز سممتیقرار ن -

  یعوض کن بر
 رفت ... رونیاز اتاق ب گفتو
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سرم رو بالش فرود اومد... ده دق من  شت که در  قهیتکون نخوردمو دوباره  گذ
 با شتاب باز شدو باعث شد از جا بپرم...

 ؟ یحاضر -
 ! دمی؟ ترس یروانچته  -
 ؟! یگفت  راشو... سخته بفهم -
 ؟! ی... سخته بفهمامیگفت  نم -
 ...رهیتو کت  نم یول فهم یم -

 تخت بلندم کرد ... یاومدو دستمو گرفتو از رو جلو
 ....شدیم شتریدرد دست  ب شدمویم دهیکردم اما کش مقاومت

 کمدو درشو باز کرد.... یجلو بردم
 ؟یبپوش یخوایکدومو م -
 ... دست از سرم بردار ! خوامی... شام نمرمیس -
 داد نزن .. صداتو برا من باه نبر .... -

 آوردو دست  داد... رونیب یو شال مانتو
 بپوششون -
صال از مدل ا ناروی؟ ا یچ - ش ؟ من ا ش  نم نایبپو ضمن ... من ادیخو ... در 

 ! پوش ینم یتو خونه مانتو و روشر
 شد... رهیبه صورت  خ یظیاخ  غل با
 ؟ یپوشیم یر  چ -
 ! نیو شلوار... هم کیتون هی -
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 یجولون بد هیحجاب جلو بق یمونده ب ن ی؟ چشم  روشن .. هم یچ گهید -
 ... عمرا !

 ! یستیمقدس ه  ن نیهمچ -
سست ین رت یغ یب ی.. ول ست ین - شب عرو کثرا شب بودو ا هیچون  مون ی... 

عرض  یهر کس یراه به راه .. جلو دمیطورن قبول کردن.. وگرنه اجازه نم نیهم
 یاندام کن

 یرنگ دیشممرو سممف ی... تبرمیتوجه به اظهار نظرخ سممرمو داخل کمد م یب
باهاخ..  یه  برا یکوتاه یدامن مشممک دارمویبرم جوراب  هیسمممت کردن 

شک یشلوار  ..رمیاتاق م یبه گوشه  داومویهام برم یه  از جاجوراب  یزخ یم
جب .... و کنهیکه رصدم م یتوجه به نگاه ی... بش یلباس  م ضیمشغول تعو

 وجب .. سانت به سانت .. به
 ... پوش یدامنم  م کنمویجذبمو تن م شروی.... ت پوش یم ویشلوار جوراب

شده امو رو ی... موهاکن یشونه م یموها رمویم نهیآ یجلو شونه ام  یلخت 
 ...برمیم شیآرا زیکردن به سمت م شیآرا یدستمو برا زمویریم

 ..کش ی.. با اخ  نگاهمو به چشمهاخ م شهیگرفته م دست 
 ! یکنیلباسارم عوض م نی... استیهزم ن شیآرا -

 داشت... استیس یکم یگاه دیبا دیشا
 ...زن یلبخند م دمویفشار م دستشو

 ! یدوست داشته باش دیگفت  شا -
 ! ی.. اون  به چه بزرگ شهیصورتش عالمت سوال م تمام
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 هکشیدست  م یکه نرم دست رو ادیبه چشمش م یادیبرق چشمهام ز لبخندو
.. 
 !  یهست ییدوتا یفقط وقت ی.. ولادیخوش  م -
 گفته مردا بزرگن ؟ ی.. کزن یذوق کودکانه اخ تو دل  روزخند م از

 مردا بچه ان ! امتیق امیکه تا ق خورمیم قس 
 ..رمیگینگاه ازخ م کشمویم رونیب تموید آروم

 کن یمن  اهن لباسممو عوض م نییشمد ، زشمته.. تو برو را ریباشمه ر  ... د -
 ! امیم

 ... دارهیباورخ بشه ب خوادی... انگار م زنهیرلک م دوبار
 ؟ یپوشیم یچ -
 بپوش  ؟ یچ -
 بلند ... نیزآستیبل هی ایمانتو  -

 ...کن یبعد باز م یکم ذارمویه  م یرو چشممو
 ... شال  سر کن ؟ پوش یم زیباشه ... بل -
 آ .... آره ! -
 ... کن یلبخند دست دور بازوخ حلقه م با
... تو برو.. من   کننیم 18+ یخودشون فکرا شی... اهن ر ییوقته باه یلیخ -
 !امیم کن یعوض م نارویا

 *و*سهبیم مویشونیو ر ارهی.... سرشو جلو م کشهیلبخند دست رو گونه ام م با
... 
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 .... رونیب رهیو عقب عقب از اتاق م کنهیحفظ م لبخندشو
 رمویبه سممالن م نانی.... محض اطم ادیبسممته شممدن در م یبعد صممدا یکم

.... خب .. انگار رفته .... با ذوق لبخند دندون  کن یدورتادور سمممالنو نگاه م
 .... گردمیبه اتاق برم زنمویم یینما

. 

. 
سمت  م یورودم همه  با سفره  چرخهیسرها به  سر  شده و همه  سفره رهن   ....

س ستن ... هنوز ک ش ست نزدنو ا نیبه تزئ ستویجلوخ ن ییغذا ین  نیسفره د
 دن ....به احترام من هنوز شروع نکر دهینشون م

 .... ن یبینگاه همه شون تعجبو م تو
نداره ... دامن  ینازکه و روشممش خوب یادیز دمیلباس سممف سممتیمه  ن برام

شکل شلوار یکوتاهم  که م شوندم ... آرا ینداره چون با جوراب   شیراهامو رو
 براشون عادو بشه ... به خصوص رو لب قرمزم ... دیبا ظم یغل

نوز ه ینف  راحت بکش  .. ول هی خوادی.... دل  م شهیها از روم برداشته م نگاه
 چیکه اصرار داره شوهرمه و من .... ه ی.. نگاه مرد کنهیم ینینگاه روم سنگ هی

 ! رهیرقمه تو کت  نم
چاقو  گنیکه م ییتو نگاه رر از خشمممش ... از اون خشممما شممهیم رهیخ نگاه 

 کنه ! ری.. خدا بعدشو به خ ی ساکته ... ول.... فعال ادیخونش در نم یبزن
 .. ریکنار ام نیجان بش ایدر -

ن ... به خاطر دام ن یشممیکنارخ م ارمویاز رام در م مویراشممنه بلند مشممک کفش
 ..زن یلب غر م ری... ز نیزم ی... اون  رون یراحت بش تون یتنگ  نم



wWw.Roman4u.iR  140 

 

 ! ادی؟ راهام درد م هیچ گهید نیرو زم -
 ... شنومینجواوارشو م یصدا

 ! هیدرد چ یحاه مونده بفهم -
 ! دهی.... انگار تهد نهیسنگ یادیسخته ... ز یادیز حرفش
 ... ذارمیجواب م یحرفشو ب دموینم محلش
شقاب سمت  گرفته م ییغذا ب  ذارمی... مقابل  م رمیگیرو از فاطمه م شهیکه به 

 ... زنهیصدا م رویکه زهرا ام
 ! ایدر یجان ... مرغ بذار برا ریام -

 .. ایدر گهیترم م بهیجان .. به من که غر ریام گهی.. به داداخ خودخ م هه
 ..ذارهیتو بشقاب  م یمرغ ی نهیبا اکراه س ریام
 که برنامه ها براو دارم امشب ! یریبخور جون بگ -
همه  . ر ... کنهیم دیتهد شممتریبکنه ب یکه ترسممو تره و دل نداره کار یآدم -

 اخ طبله !
 طبله ؟ یچ -
 .. مثل طبل ! هی... تو خال یجناب عال یدایتهد -

 ... شهیه  فشرده م ی.. لبش رو شهی... نگاهش سرخ م شهیمشت م دستاخ
نشممسممت  ... ظهر که مادرخ  یراحت یکمک رو یبرا یاز غذا بدون تعارف بعد

تا  شممشیراغب بودم ر شممتریتنها بود ب برمو کمکش کن .. اما حاه که سمممه 
اس که با چشمممهاخ برام خط و نشممون  هیشممونن راضمم یکیدختراخ هسممتنو 

 ... رهی... اصال دست  به کمک نم کشهیم
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 لب تشکر کردم ... ریبرداشتمو ز یآوردو فنجون ییچا فاطمه
 برداشتو کنارم نشست ... یفنجون رمیام
 بخور زود برو باه ! -
 ! ن یشیخواهراو هستن من  م یده .. تا وقتهنوز زو -

 نشنوه ... یصداخ بلند نشه و کس زدیم زور
ش - شوهر خواهرام بد نیاز ا شتریکه ب ینیب شون   زویبل ری؟ حداقل ز یتنتو ن
 که انقدر جلب توجه نکنه ! یدیپوشیم یرنگ هی

 ! شنیچشماو جلب م یادیتو ز -
 .... رسهیبگو ... بتازون ... نوبت من  م -
شاره هاخ ب هی شت. و تمام مدو به ا سته  یمحل یربع گذ کردم ... در آخر خ

 شدو بلند شد ...
 ..  یراشو بر ایدر -
 مامان ... کجا ؟ هنوز که زوده ! ریام -
 ...  یک  استراحت کن هی  یبر دیمامان ... با  یخسته ا -
 آخه .. -
 ! ایراشو در -

 ... هیعصبان یلیخ یعنی،  شهیبلند مانع حرف مادرخ م یبا اخمو صدا یوقت
شکر کردمو همراه یشدمو از همه خداحافظ بلند شام ه  ت  یکردم .... بابت 

 باه شدم ... یطبقه  یراه ریام
 درو باز کردو دستشو رشت  گذاشتو هول  داد جلو ... ریدر ام یجلو

 .. ن یبرو تو بب -
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 صدامو بلند کردم ... ستادمویسفت ا عیخوردم .. سر جا
 ؟ ستین تیحال یچی؟ ه یدیچته ؟ چرا هول م -
 خفه .. صداتو ببر در هنوز بازه.. -

 تر جواب دادن... بلتد
 ؟ یبفهمه باه  مشکل دار یکس ترس یمن م یخب باز باشه.. فکر کرد -

 دهن  گذاشت ... یدرو بست ... جلو اومدو دستشو رو عیسر
 صممداتو یبغهمه .. ح  ندار یزیچ یکسمم دی... خفه شممو ... نباببند دهنتو  -

 رو سرو ! یبنداز
شو کنار بزن .. اما حر تالخ ست شدم ... خب چاره ا فشیکردم د .. . ستین ین

 .. رمیاز ناخن هام کمک بگ دیبا
آخش بلند شدو دستشو عقب  ی... صدا دمیدستش کش یقدرو با ناخن رو با

 ...دیکش
 ! یوحش یدختره  -
 ؟ یروان یحالت جا اومد رسره  -
 ...کن یم تیحال -
سرم  ییناجوره و ممکنه بال تیوضع دمیگرفت ... د زیحرف به سمت  خ نیا با
 درو بست  .... ادیبه اتاقو تا بخودخ ب دمیدو عیکه سر نهی.. ا ادیب

 بهمو درو هول داد .... دیرس
 .... اگه درو باز کنه و دستش روم بلند بشه ؟! دمیبدن  ترس شدو لرز تمام
 دم...تو در چرخوندمو درو قفل کر دویکل ارهیبه در ب یشتریفشار ب نکهیاز ا قبل
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 بکش ... یتونست  نف  راحت تازه
 ! دمیترسی... داشت  م شیآخ
 درو باز کن -

 ندادم محلش
 باز کن... ویدر لعنت نیا ایدر -

 و سکوو..... یمحل یب بازم
 ... دیلگد به در کوب با
 بشکنمش ؟ ای یکنیوامونده رو باز م نیا -
 ! هیفکر کرده خبر گ ینم یچیه
 ! شیشکنیم یچطور ن یبشکن بب -
 ؟! یخونیرجزم م یشد  یقا یردرو مادر .... رفت یب یرررو یدختره  -
 .. مثل تو !دزدهیکه مال مردمو م هیردرو مادر اون یدرست صحبت کن ... ب -
 خودم خبر ندارم؟ دمویا ؟ کدوم مالو دزد -
 منو -
سر عمو -  نی؟! معلومه ... با ا یبود زویهمه چ یب یاوووو... نکنه مال اون ر

 ! یصاحاب داشت ییول گشتناو صدتا
به خودم مربوطه ... از ا یبودمو هر کار یهر ک -  یبه بعدم هر کار نیکردم 

 یایدن وینک ایبود که شناسنانه امو س نیبه خودم مربوطه .. تو فقط نقشت ا کن 
... فکر نکن زنت شممدمو  یندار یا گهی... وگرنه نقش د یدخترانه مو نابود کن

 ! ستیمن از تو ن یبر حرف شنو ی... قرار هیخبر
 کن  قرار از چه قراره ! تیدرو باز کن تا حال نیا -
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 لگد به در زدم... من 
تو نحسمم ختیر خوادیبترسممما.. نه .. دل  نم نکهیباز کن ... نه ا خوادیدل  نم -
 ن یبب

 شد... نییدر با شتاب باه و را ی رهیدستگ
 هخدا به دادو برس دی... اون وقته که فقط با کن یبه زور بازخ م یباز نکن -
 ای... دسممتت به  بخوره روزگارتو سمم یسممتین ینکن... عددد دیانقدر تهد -
کتک   گ ی.. بعدش  به بابام مرمیگیطول درمان م یقانون یرزشک رمی... مکن یم

 ! ارهیهفت رشتتو جلو چشمت م ادی، م یزد
 ! رونیهه ... بابا... اونکه تفت کرد ب -
که .. گفت اگه دسمممت روم  یدیتو بود ... اما د یو حقه باز یاون  از نامرد -

 ! یبا خودخ طرف یبلند کن
 بود قبول دارم ی.. بعد هر مجازاتکن ینداره.. من تو رو آدم م بیع -
 درصد فکر کن دستت به من برسه ! هی -
.. ارمیسرو م یکه بگ یی... هر بال کن یو کبودو م ایس امی... م شکن یدرو م -

 ! ندازمتیم یخور زیبه چ
نت حرف م یخوریتو م زویچ - نده تر از ده ؟  یشممکنی.. درو م یزنیکه گ

شکن.. د صرار گهیب شکن بب هیچه ا اباتو صداخ مامان ب ن یکه من باز کن  ... ب
 زنیرینم هیمن درو همسمما یها غیاز ج ن یکن.. بب امیسمم ایباه ... ب کشممونهینم

 ! زهیریباباو نم یساله  نیچند یخونه تون.... آبرو
 ... ترسهیم یزیاز آبرو ر یشد... معلومه که حساب ساکت
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خواسممت سممرم  ییزبون بسممته ام که هر بال یکرده من از اون دخترا... فکر  هه
 ...ارهیب

شممو حفظ کنه .. نخواد جدا بشممه.. نه  یکه بخواد زندگ کنهیسممکوو م یدختر
 برم ! یاجبار دیتبع نیتلنگرم تا جونمو بردارمو از ا هیکه منتظر  یمن

 قدم هاخ.... یسکوو شدو صدا یکم
 که آروم به در زد.. یدوباره دست بعد

 بالشو رتو به  بده... هیحداقل  -
 ندادم... دلم  نسوخت.. تازه .. دل  شاد شد.. جوابشو

 ندارم دختر.. تی... باز کن بالش بردارم.. کار ایدر -
لده فهه به جا دهیکنه ... د ییکنه و مظلوم نما یباز ل ی... خوب ب  ییکارخ 

 !وارد شده  گری.. از در د دهینرس
 د آخه همصب من کجا بخواب ؟! -
تخت صدامو بلند کردمو جوابشو  یشورشو در آورده ... همون طور از رو گهید

 دادم...
خراب شممده مگه کاناره نداره ؟ برو روخ بخواب ، انقدرم  نیسممر قبر من ! ا -

 سر منو نخور !
 نداد ... انگار حرف  قانع کننده بوده ... خوبه ... یجواب

 ...که خواب  برد . دینکش یبالش گذاشتمو چشمامو بست .... طول یرو سرمو
اه برداشتمو به صغحه اخ نگ ویشد... گوش داریب  یزنگ گوش یبا صدا صبح

 کردم ...
 سالم مامان جون .. -
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مامان؟ خدارو شممکر انگار امروز سممرحال تر از  یدل ... خوب زیسممالم عز -
 ! یروزید
ضع شبیچکار کردمو امروز و د ریبا ام شبید نکهیفکر به ا با بهتر  ت یچقدر و

 زدمو جواب دادم.. یبوده ، لبخند شبیو رر روزیاز د
 بهترم یلیآره مامان ... خ -
 ؟ کنهینم تتیرسره اذ -
س هی - صد فکر کن ک  از مادر یآدم نیکنه... به نظرو همچ تیاذ اتویدر یدر

 زاده شده ؟!
 یکرد ... چشمممامو بسممتمو صممدا  یخنده اخ آرامش به خون  تزر یصممدا
 ...دمیخوشحالشو به جون کش ینفسها

... گفتیم نویبابات  هم شممبی... درمینگران ... شممبا تا صممبح راه م یلیخ -
 بهش زور بگه ! تونهینم ی..... کس ادیاز ر  خودخ برم ایدر گفتیم

ختن سو یجلز جلز صدا نیا دیا... دل  سوخت ... ششتریب یگرفت... حت دل 
 جگرم باشه .....

 کن .. یکردم بغض  در ر  صدام مخف یسع
 من برم صبحانه بخورم.. یندار یخب مامان  .. اگه کار -
ا ت یبشمم فینه مامان جون.. برو قربونت برم... به خودو برس .. نذار ضممع -

 ... هریاع کناز خودو دف یجون داشممته باشمم دیاون رسممره بهت زور بگه ... با
ضاف یدیوقت  د شو ب یحرف ا  گهیکه د بود زیچ هی.. باباو نگران نجایا ایزد ، را

 ..مونهیرشتت نم مردم بده... حرف  ریبخواد گ دون یم دیبع یریاگه طالق بگ
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 قصاص  کرد تیبه من بد کرد مامان.... قبل از جنا یلیبابا خ -
 یح  دار یبگ ی... هرچ ی.. ح  داردون یبغض نکن دورو بگردم... م -

  یرفت مویکه تو رو تو هتل گذاشممت ی... از همون شممب مونهی... خودشمم  رشمم
له ... فهم دمیفهم به در هت گاهش  نده نم دمین تو  ویمونی... رشممشمممهیدلش ک

مان از غرور ب مان از غرور .... ا ما ا گاهش خوندم... ا ب جاین باتوکه تو و  به  ا
 جون ه  انداخت !

 مامان ؟ یندار یکار -
 نه ..... خداحافظ -
 خداحافظ -

 به در خورد.... یتقه ا یصدا
  دونی.. مدمیحرف زدنتو شممن ی؟ با تو هسممت ... صممدا یداریب ای.... در ایدر -
 یداریب

 ؟ یمچمو گرفت یبگ یخوای؟ م یخب.. که چ -
  یصبحونه بخور ایراشو ب ه؟یچه حرف نیا -
 کشهینم ل یم یچیندارم... کال با تو ه لیصبحانه م -
ش - سوار خر  شت  ایخوب  یبفهم یخوای؟! چرا نم یشد طونیباز   ایبد.. ز
من  ی... عروس خونه  یخونه گذاشممت نی، تو را تو ا اریبه اخت ای... به زور  بایز

تا آخرم زن من م ی.. زن من شمممد یشمممد ... من  مرد طالق دادن  یمونی.... 
 تو گوشممت نوی... ادمیطالقت نم ی.. ولکن ی.. اهلت مکن یم... رامت سممت ین

ش یتونیفرو کنو بفه  ! تا آخر عمرو که نم  یکار شب ی... بابت د ینیتو اتاق ب
 گفتن بخشش از بزرگان است !  یبهت ندارم... از قد
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ش یبزرگ یچه ب ایدن - ش دهیک شه که تو بزرگش با س یبا ضمن .. ک  ی! ... در 
شش از تو یتمنا شه من ... من دیکه با ینداره ... اون بخ ه ام که جان باخت یببخ
به تو ی.. من باخت  ...  هامو  نه  مام دخترا ه ب انگریطغ نیکه ع ییکه روح و ت

ت از ... حاهم دسبخش ینم امتیق امیببخش  که تا ق دی.... من با یجون  افتاد
 خودو برو کوفت کن یخوایم یسرم بردارو هر چ

.. به  ومدهیبه تو ن ی.... اصال خوب یکنیبدتر م کن یمراعاتتو م ی.. هرچ نیبب -
شو یاونجا بمون یخوایم یتو تا ک ن یدرک.. بب ست ...  یبر یخوایکه م یی.... د

 ! یایم گهیساعت د هی،  رونیب یایاهن  ن
 ؟! یشد عیاز حمام استفاده کنمو دماغ تو رو به خاک بمالون  ... ضا تون یم -
 ! یعقده ا هیاز خود راض یبه جهن  ... به درک... دختره  -
 دست از سرم بردار.... -
 ؟یکشیم غیچرا ج -
ست دارم.. دل  م -  ش کیم غیج شتریب ن یاز ا ی.... اگه تمومش نکن خوادیدو

 کش یم شیبه آت نجاروی.... اصال ا
 ! وونهیخب... د یلیخ -
 هفت جدو آبادو ! ویخودت وونهید -

صبان اون  صدا یشد که لگد یانگار ع صدا یبه در زدو رفت...  شو   یقدمها
 ....گفتیم نویسکوتش که ا

 که من دارم ؟! هییچه زندگ نی.. ا ایخدا
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راه رفتن و حضورخ تو خونه  ی... صداومدمین رونیاز اتاق ب5حدود ساعت  تا
  یو تشممنگ ی... من  محل به گرسممنگ ومدیخودخ در ن ی.... اما صممدا ومدیم

 نذاشت  ...
 ! واری... نه از در نه از دومدین ییصدا چیه گهیاما د5 ساعت

ل تو قف دوی.... خوشممحال شممدمو از جام بلند شممدم... کلرونیکن  رفته ب فکر
 ...ستی.... انگار واقعا خونه ندمیدر سرک کش نیچرخوندمو از ب

شپزخونه رفت    یرفتمو م*س*تق رونیاتاق ب از سمت آ از کردم ب خچالوی.... به 
 شممهیخودمون کجاسممت که هم ی... خونه  ی.... واسممتیدر کار ن یی... غذا

 گاز غذا بپزم... یرا س یوا دیرر از غذائه .... حاه تازه با خچالشی
 لبخند رو لب  نشست...  یسوس دنیباز کردمو با د زرویفر در
 داره ؟! یتیجس  چه اهم گهیجهن  که ضرر داره .... روح  سرطان گرفته د به

سرخشون کردمو نوخ  عیسر یلیهارو برداشتمو خوردشون کردم و خ  یسوس
 جان کردم ...

نوشابه نبود ... آخه من با  خچالی..... خوشمزه بود... متاسفانه تو اووومممم 
 نوشابه بخورم که .... دیغذاها با شتریب

ز کاناره درا یرفتمو رو رونیبسممت  ... از آشممپزخونه ب خچالویدر  یدیناام با
 ..کاناره برداشتمو روشنش کردم .. یجلو زیم یاز رو ونوی... کنترل تلوزدمیکش

ش یقیعم نف  ش ی.. آره .. بو دهیم رویام یکاناره .... بو نی..... ادمیک ه ... تن
....  دهیابخو نجایا شبی.... حتما د وفت یم شبشیرفتار رر ادی...  ادیاه ... بدم م

 دهیدر یکه آماده  یتن هیحقشه ... تا اون باشه با من مثل انساس رفتار کنه .. نه 
 شدنه ....
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 یه هاکردم ... از برنام نیینشستمو کاناهرو باه و را ونیتلوز یجلو یساعت هی
 ر  ! لهیتعط ونی.... به کل تلوز ستین یاونور آب  که خبر

 خونه خسته کننده اس... نی.... چقدر ا اووووووف
مت به س خواست ی.... م ن یبش عیکه به در خورد باعث شد سر یتقه ا یصدا

 ... زنهیدر نم ریاومد ام ادمیاتاق بدوم که 
 شدم.. رهیصاف کرطمو به در خ صدامو

 بعله؟ -
 جان ... ایدر -
 داره ؟! نویا یحوصله  ی... مامانشه ! حاه ک یوا
 ! دییبفرما -

 لبخند رو لبش دن یباز کردو داخل شد... با لبخند وارد شد اما به محض د ودر
 خشک شد...

 چرا انقدر تعجب کرد؟! نیا
 ام ! یی... هبد آدم فضادون ینم
شده لبخند از رو یچ ن یخودم نگاه کردم بب به  یورجیزن ا نیا یلبها یباعث 

 بپره ....
 ؟! دمیمن روش هیچ نیدو عال  ..... ا خاک

نگو...  گهی... موهامو که د ی... با شمملوار مشممک یمشممک یسمماده  شممرویت هی
 شدم اصال حوصله نداشت  شونه بزنمشون ... دارینگاهشون نکن  بهتره.... ب

 بلند شدم... دمویبه موهام کش یدست یعیلبخند ضا با
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 ..دییبفرما -
 افتاده ؟ یدخترم ؟ خدانکرده اتفاق یدیروش یچرا مشک -
 خودم عزا دارم " یدل  گفت  "آره .... برا تو
خوخ نشون ندم تا عادو نکنه  یکردم رو یبه ظاهر لبخند زدم.... اما سع یول

 من کار داشته باشه ... ی. و لباساافهیو ق ختیبه ر
... چون دوسممت داشممت   ادیخوشمم  م یمن از رنگ مشممک ؟ینه ... چه اتفاق -

 ! دمیروش
 باه رفته نگاه  کرد... یبهش برخورد که با ابروها انگار

 اس ... تعجب کردم .. تازه عروس که ... ختهیآخه موهات  به  ر -
 حرفش رفت .. نینگاهش کردمو ب تیادامه بده و با جد نذاشت 

 حاج خانوم ؟  یکن ی... چرا نقش باز یما باه  تعارف که ندار -
 تعجب نگاه  کرد.... با
 نوی... مجبور شممدم باهاخ ازدواج کن  ... حتما اخواسممت یسممرتونو نممن ر -
 ن؟یدونیم
 سر تکون داد... یشتریتعجب ب با
 به زور منو مجبور کرد باهاخ ازدواج کن ؟ ریام نیدونینم یعنی -
 هی... گفته بود دختره همون نیناراض خوامشیکه م یدختر یگفته بود خانواده  -

 ! یهست ینگفته بود خودت  ناراض یکه باهام تصادف کرده ... ول
ود که ب یرفتارتون طور ی... تو مراس  خواستگاردیدونیمن فکر کردم شما م -

 ...دیدونیانگار م
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شو نم - صال روحم  خبر نداره... بابا شکیبود که  ی... چند وقتدون یمن ا  یوا
 ..... دونست ینم یول ...شدیباباخ اخمش باز نم زدنویباه  حرف م

ند که چ چ گار  عد ان کث کردو ب ظه م تهیب ادخی یزیلح گاه  کردو  یدق وف  ن
 گفت..

 ؟یقبول کرد یچ یر  برا -
 گفت  که ... مجبورم کرد ! -
 ؟یچطور -
 ! وفت یب ادخی خوامیچون نم ن؟ینپرس شهیبماند.... م -
صادف و اون رفت و آمد ها کردمیبگ  ؟ فکر م یچ - ستانیب یبعد ت به  ...مار

 ... دیعالقه مند شد گهیهمد
 یباز ل ی... فقط ف ریاز طرف ام ی... حتسممتیدر کار ن یعالقه ا چینه ... ه -
 ... کنهیم
فت م - ما گ قام بال خوامیبه  بد  رمیکه سممرم آوردو ازخ بگ ییانت فت  ... گ

شو ر   دیبه  زده و با ییحرفها چقدر نگران بودم... همه  یدونیبده... نمتاوان
ش  بهش م ی... حت ارهیسرو ب ییوقت بال هی دمیترسیاخ م کار  تنگفیخواهرا

 یردقبول ک ی... وقتتیخواسممتگار  ییایگفت ب ینکن ... اما وقت یاحمقانه ا
باز خواهرهاخ بهش شمممک داشممتنو گفتن ام ند.. اون موقع ه    ری... هر چ

 یرکا یطور بود.. اگه کسمم نیهم شی... در واقع از بچگ رهیتقاص بگ خوادیم
 هنرایر دمید یول کن نبود... اما وقت اوردیتا به سممر خودخ نم کردیباهاخ م

م .... با خود شهیم رهیبهت خ یشقبا چه ع دمید ی... وقت دهیمورد عالقه تو خر
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 یلیخ ریاز خ ریتموم هست که ام یانقدر خوشگل و خانومو همه چ ایگفت  در
 بگذره و عاشقش شده باشه ! زایچ
 دون ی... اهن  نم  یی.... کال ما همه اخ باه  در حال دعوا لمهیهمه اخ ف -

 کجا رفته
 مگه بهت نگفت؟ -
 نه ! -
 رفته سر کار.. -
 افتاده کار داره؟ ادخیاز صبح تا غروب خونه بوده ... غروب  -
.. از . خونهیم یسنت یاز رستوران ها یکی... تو  شهیآخه شبها کارخ شروع م -

 ! کیتا دوازده  شهیساعت هشت شب شروع م
 نمشیبیطور ... اتفاقا خوبه ... کمتر م نیکه ا -
 ! یبگ نطوریا ادیکه باش  مادرش  .. خوش  نم ی... من هرچ ایدر -
... ر  به  ح   دیدونیم قتویبله .. ح  با شممماسمممت ... خب .. حاه حق -
 و خوشگل کردن  نباشمو رنگ لباس  برام مه  نباسه ! پیدنبال تکه  دیدیم
 ! دمینه ... بهت ح  نم -

 چهارتا شد.... چشمام
 چرا؟ ؟یچ -
به ا - تار  ...  یبد یجواب منف یتونسممتی... م یازدواج بود نیچون تو مخ

ه گلوو نذاشممت خیکه چاقو ب دون یم ن یا یچطور مجبورو کرده .. ول دون ینم
 نیدوسمممت دارم ... اما ا یلیکن  ... تو رو ه  خ یمادرشمموهرگر خوامی... نم

شت یزندگ نی... تو را تو ا ستیراهش ن  یدبد .. انتخابش کر ای... خوب  یگذا
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 شیاخالق بدو از بچگ نیکه .. گفت  ا یدی.. د کن ینم دیی... کار رسممرمو تا
شته ... من  مخالف ا ش  .. ول نیدا ستیتو م یرفتار . اما حاه . ینکن قبول یتون

 ینکیم یرسر من زندگ یتو خونه  یو اومد یو زن رسر من شد یکه قبول کرد
با ثل  دی...  ندگ هیم هاخ ز با  یاهن مجبور نیاز هم گ ی... نم یکن یزن 

ش شته با ستش دا سر من خوبه ... زبونش  گ یم ی... ول یدو تالشتو بکن .... ر
 یه  دل نازکه ... مطملن  بهت دلبستگ یلی.. خستیگوشتش تلخ ن یتلخه ول

 شی... وگرنه هزار سال را ر دهیرس نجایکارتون به ا تویداشته که اومده خواستگار
قدر خوب ف یو.... جل ذاشمممتینم ... شمممب  کردینم یباز ل یماه  ان

مون ه گهیناراحته ؟ م یو از چ گهیم ویچ ایبهش گفت  ردر در تیخواسممتگار
 ی.. برا یخوریداره ما به خانواده شممون نم دهی  عقتصممادفه .. کال ه ی هیقضمم

امروز حالتو  نیهم ی! حت خوادیکه منو م اسممتیمه  در یمخالفه .. ول نیهم
ه .. مزاحمت نش یو کس یکنیاستراحت م یدار یول یخوب فتگ دمیازخ ررس

 اومدم باه... ریمن اهن و انقدر د نیهم یبرا
 ...  یشد رهیخ گهیبهمد مویدومون متعجب بود هر
 ! هیچ ریواقعا هدف ام دون ینم
هت م یدخترم ... وقت نیبب - دتو ب دونمویتورو دخترم م یعنیدخترم ،  گ یب

 گ ی.. نم ستیبد ن ری... ام خوامینم تویمونی.. رشخوامیتو نم ی.. ناراحتخوامینم
.. نیخوب داشته باش یزندگ هیباه   نیتونی.. م ستیبد ن گ یم یآله ...ول دهیا

رو  گهیسممر همد نویبزن سممنگه  هر روز  نیتونیم یو آرامش .. ول یدر خوشمم
شکن سط فکر کرد نی.. ا نیب ست م یچ یو صال فکر کرد ای؟  یاریبد  یک یا
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مرده ... از ح   ری.... ام یدخترم.. چون تو زن یکنی؟ تو ضممرر م کنهیضممرر م
شونت  هم ادیخودخ بر م ن .. چوشنیم تیاذ شتریزنها ب شهی... تو دعوا و خ

برن ... دل به دل  شیر اسمممتیبا سمم که روزنیر ییزنها یشممکننده ترن ... ول
با عش  ازدواج  دیبا ایدن ی.. مگه همه  یاگه دوسش ندار یشوهرو بده .. حت

ال س هی ینه خوش هیدائم یخوش نیکنن ... ا یکه با عش  زندگ نهیکنن؟ مه  ا
 ! یچیو آخرخ ه یعاشق

د زو تون یزود ببخشمم  .. نم تون یته ... اما من نماز حرفهاتون درسمم یلیخ -
 ! امیزود راه ب تون ی... نم امیکوتاه ب

ما تو  ... نی.... بب یایراه ب دیتو ذهنت باشممه که باهخره با ی.. ول ایزود راه ن -
 ویزندگ هی...  دنیاجازه رو به بچه ها نم نی... کال بزرگترا ا یطالق ندار لیفام

 ستیخودتون  طالق خوب ن ی... برا نیادامه بد نشویبساز دی.. با دیشروع کرد
.. . ختهیهمه زن مطلقه ر نیزنه ... ا کنهیمضممرر  شممتریکه ب ی... تو طالق  اون

 دی.. شممما سممماختنیم سمموختنویم دیبا گ یشمممده ؟ کجا رو گرفتن ؟ نم یچ
شونیلیخ صفت یشوهرا ا شتنو رفتن ... ول یشمر  شونو بردا شتن که جون  یدا
... دل به دل  ی... نداشممتن زنانگ ی.. لجباز یاسممتیسمم یشممون  سممر ب یلیخ

شون ندادن ... و خ شدن ... آخرخ چ نیتر از ا خودیب یزهایچ یلیمرد  یجدا 
شدن  شترشونیب یشون ازدواج مجدد موف  داشتن و عده  یکم یشده ؟ عده 

شه نیبدتر از ا یحت ایاون !  نویا ی غهیص شون  که گو ش .... مظلوما ونه خ نین
سه و از همه ب یشدن ! رفتار ستخونتون بر ضرر  خودو شترینکن که کارد به ا

 ! یبکن
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س یحرفها از شو به  سر خود سنگ ر شدم...  شا زنهیم نهیمادرخ ناراحت   دی.. 
 دردونه اشه یزدن برا نهیدر کل حرفهاخ سنگ به س یحرفهاخ ح  باشه ، ول

.. 
تون حرفهارو به رسر نیبهتره ا ی... ول کن یم مویحرفهاتون درسته .... من سع -
 که از شب اول شروع کرده به زور بازو نشون دادن ! نیبد ادی

حرفمو از تو  یمعن خوادیبه چشمممام .. انگار که م رهیصممورت  شممد... خ رهیخ
 چشم  بخونه .... باهخره لب باز کرد ..

 به زور بهت دست زده ؟ -
که باعث شممد بغض  ی... با بغض ... طور. یافسمموس گفت .... با همدرد با

 کنمو با تکون سر جوابشو بدم...
 ....دمیرر از غمشو شن یصدا دمویدزد نگاه

 کرد ؟ تتی.... اذ رمیبراو بم یاله -
 ن  گرفته اخ نگاه کردمو بغض  شکست .... یتعجب به چشمها با

مامانم  حرفو به  نیهق  بلند شممد... دسممتش دور شممونه ام نشممسممت .... ا ه 
ه .. .. اما حا دمیدرد کش ختمویدردو فقط تو جون خودم ر نینتونست  بگ  ... ا

من  یمن ... از جن  من ... دردمو درک کرده و ه  را نیاز سممرزم یانگار زن
دردو  نیا یو روز ردهباهام ه  د یی... گو زهیریمرگ دخترانه ام اشمممک م یبرا

که  یمرد ی... چون زنه و هدف بوده برا دهیکشمم دی..... شمما دهیخودشمم  کشمم
 ! ینقش همسرو داره و ح  همه چ

 اشکشو راک کرد... دویچشمش کش ریبعد بلند شد ... با دست ز یکم
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با نیا - ها  نه ... دل  نم نیب دیحرف  چیدخترا بفهمن ... ه خوادیخودمون بمو
 ی، باز دیکن یباز ل ی.. اگه هزمه ف سمممتیبفهمه رابطه تون خوب ن دیک  نبا

بهت  دیکه نبا فهمون یبهش م  یم*س*تق ریبسممپار به من ... غ رمی.. ام دیکن
به زور بهت دست  ارهح  ند یداره .. ول لی.. بهت م یکنه .. زنش یدست دراز

اجاره  نیبزنه ... ح  نداره از زن بودن و طناز بودنت سمموءاسممتفاده کنه .. من ا
 .. مطملن باخ !دمیرو بهش نم

 ؟ زنهیبه  دست نم گهیراحت باشه که د ال یر  خ -
نداره ... من م تی.... ممنوع ایدر نیبب - و  حتیبا نصمم تون یدائ  وجود 

ست نزنه .. ول یکار ییراهنما نمتون  بهت قول بدم که  یکن  که به زور بهت د
قدم اون  هی...  ستیاصال ه  درست ن نی... و ا رهیگیشوهرو کال ازو کناوه م

... یایدل شمموهرو راه ب با واخی واخیو  یبردار دیقدم  تو با هیه .. بردار دیبا
صدو ا شه که برا نیاگه ق ن .. کمکت ک تون یمن  نم یریکناره بگ شهیهم یبا

از من  یماهه ... بعدخ بدون حرف شممنو کیبتون  منعش کن  تا  یلیچون خ
 تشنه تر خواهد بود ! نباریسمتتو ا ادیم
ش  درسته ... عقل  م نیا سرخ غلط گهیدرسته ... هرچند که دل  م گهیحرف  ر

 کرده !
ه جلو ب یو کم رهیگیسرمو با دو دست م ادویکه جلو م دمیحرف سر تکون م یب

 ... کنهیو با لبخند نگاه  م ب*و*سهیمادرانه م مویشونی.. ر کنهیخ  م
ستو یآب هیحاه ه  برو  - صورتت بزن ... لبا ست و  ام ش هیعوض کن ..  به د

شمزه بپز ..  شوهرو ب نیدونفره بچ زیم هیخو سر گرم ادیتا  و  ی... ه  خودو 
 ! کنهینم تتیاذ یتالف یو برا شهیآروم م ری.. ه  ام شهیاعصابت آروم م
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 چش  ! -
 راحت التی.. خزن یحرف م ریقربون دختر حرف گوخ کن  برم .. من  با ام -

.. تو خ  نگران شبت نباخ .. چون امشب  زن یامشب باهاخ حرف م نی.. هم
 شوهرو کاب*و*س خوابت باشه ! ستیقرار ن
ساده  اهیس یگرفت ... لباس ها دوخ شونه زدم و  رو از تن  در آوردمو موهامو 

ست  ... آرا ست و دل  به آرا ستیه  در کار ن یشیب  یوقت رهیظاهرم نم شی.. د
 ... هیو زخم دهید بیروح  آس

 ! ستی... زور که ن انیکردم لبخند بزن ... لبهام  کش نم یسع
ن کارمو نیروزمره سممختر یکه تمام کارها  یرسممیم ییبه جا ی... گاهتوان ینم
 ! تون ینم  یبگ  یتوانیو فقط م شهیم

شپزخونه رفت  ... به  به ش خچالیآ م.. نه بپز یچ دون ی... واقعا نم دمیسرک ک
س یشوق شوهر د... اما  یدارمو نه ح  دیگاز زد ... با شهیکه نم واریبه قول مادر

 نه ؟! ایشک  رر بشه 
تو قابلمه و بعد  ندازمی... مرغو م هیزی... راحتر از هر چپزمی... مرغ م اومممم 

با ازن یو رب م هیادو یکم ته ا کنمویباز م زرویفکر در فر نی....  غ مر یبسمم
 آب بشه ... خشیتا  ذارمی... داخل ظرف آب گرم مارمیم رونیب

 ریدوازده شممده.. غذا آماده اس... من گرسممنه هسممتمو خواب آلود.. ام سمماعت
 ... ومدهیهنوز ن

گل رو دمینچ ییغذا زیم تازه سمممتین یه  خبر زیم ی... از  نه من ح    ..
 عروس هارو دارم نه اون تازه داماد قلبمه ...



 159 تلنگر

  ه ی.. عالقه ا دون ی؟ نم ی.. تا ک یکن ی.. قراره باه  زندگ یزنو شمموهر فقط
ر ... اما به قول ماد خوامیبودنش ندارم.. فقط گذر زمانو م یطوهن ایبه دونستن 

 با آرامش بگذره ، نه با جنگ و دعوا ... دیشوهر زمان با
چقدر روسممت و  خوامویزود رس نم یریکه ر دون یخوب م نویندون  ا ویهرچ

 برام مهمه !  ییبایز
 ش ینم تیاذ گهی.. د دهیتنش رر ی... بو کش ی... بو م کش یکاناره دراز م یرو

 ... خوبه ....
 هارو بشمارم .... هیتا گذر ثان ش یم رهیساعت خ به

 ها هستن ؟ هیتا زن تو کشورم هستن که مثل من منتظر گذر ثان چند
.. مثل من ... منتظرن بگذره  یو عده ا ادیمنتظرن بگذره تا شوهرشون ب یا عده

 ! ادیبه سر ب و عمرشون
 شمممارنیمطملن  ... مطملن  حداقل زنان کشممور من ب نویندون  ا ایاز دن یهرچ

ثان به صمممدا در ب یها هیکه منتظر  ناقوس مرگ  .. ارنبیو ا ادیمرگن ... منتظرن 
 و حیجنگ و دعوا .. بدون توضمم یسممرو صممدا .. ب ینوبت اونها باشممه .... تا ب

 جدا بشن ... یزندگ نی... از ا خیتوب
...  شمم یسمماعت م ی رهی... دوباره خادیتو در م دیچرخش کل یصممدا باهخره
 ! کهیساعت 

 ؟ ادیشب به خونه م کی یتازه داماد کدوم
 ! ستیتازه داماد ن دونهیاون  ح  منو داره و م ر 

که  یروشن و من یهمپها دنی... صورتش خسته اسو گرفته .. با د شهیباز م در
 ... پرهیشست  ابروهاخ باه ممنتظرخ ن
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 ؟یداریب -
 سرم منتظر شوهرم بودم ! ریخ -
 به  یزدیخب زنگ م -
 ه  به حفظ بودنش ندارم ! ی.. عالقه ا ست یشماره تو حفظ ن -

توجه بهش .. به سمممت آشممپزخونه  ی... ب نهیشممیابروهاخ م نیب عیسممر اخ 
 که قراره قلمروئه من باشه ... یی.. جارمیم

.. از ب    ی.... قلمرو ما زنها چقدر محدود بسممته اس ... خودمون مقصممر هه
 آنهاست ! یکه قلمرو زنان آشپزخانه   یتو بوق کرد

 یباشمممو برا یمرغ دمیم حیمتنفرم ... ترج ییقلمرو نیمن .. از داشممتن چن اما
نشسته  هشیبپره اما هم تونهیکه م یبکن  تا جغد دنویوجب رر  یتالخ ن دنیرر
 ... برهیخواب به سر م ایو 

ست س دو ش  یندارم دورم  شه و برا دهیخار دار ک  نییتع تیخودم محدود یبا
 وقت ! چی... ه ستیقلمرو من ن نجایکن  ... ر  ا

 ... کشهی... به آشپزخونه سرک م زن یصداخ م یلحن خشک با
 ..کن یاشاره م زیچش  به م با
 ..کش یغذا بخور .. اهن برنجو م ایب -

ررخ ابروهاخ باعث  هیاز ثان یو در کسممر رهیگاز م یرو یقابلمه  یر نگاهش
 ررخ تکرار خواهد شد ... نیبفهم  با هر بار تعجبش ا شهیم

 .. کنهیو شرمزده لب باز م کشهیرشت سرخ م یدست
 ؟ یتو .. شام نخور -
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 تا حرفشو بزنه ... کن ینگاهش م فقط
 ه ..وگرن یمنتظرم باش کردمیخوردم ... فکر نمراستش من بعد از اجرام شام  -
 ..ش یحرفش م یدست مانع ادامه  با
 ... ستیمه  ن -

 ... ش یمشغول خوردن م کشمویم غذامو
 ... زهیریخودخ م یآب برا یوانیو ل کشهیم رونیکنارمو ب یصندل

 خوب باشه ! دی.. طعمش  با هیاوووممم  .. بوخ که عال -
 ..کن ینگاهش م یاز هر حس یخال ییچشمها با

 ... انیجلو م دنشیتکه کردن مرغو بلع یبرا دستهاخ
و  اینظم یب نی؟ من از ا هیناخنک زدنت چ گهی؟ د یشممام خورد یمگه نگفت -

غذا بکش بخور .. اما  اری.. ظرف ب ی.. گرسممنه ا ادیاصممال خوشمم  نم ایدله باز
 برو کنار بذار من غذامو بخورم ! یریو س یاگه خورد

 ... نهیشیلب  م یاجازه رو یابروهاشه و روزخند ب هیحرکت تکرار جواب 
 ؟ یشام خوردم ناراحت رونیب نکهیاز ا -

 ... ادین شیر یتا سوءتفاهم دمیجواب م عیسر
 درصد ! ابدا ! هیفکر کن  -
 ... یول -
 یکن  ... خب زورک یباهاو زندگ دیبا یزنت  و زورک یحاه که زورک دمید -

 .... گهیکن  د ریغذا بپزم تا شک  وامونده مونو س دیه  با
 ... شهیم رهیاخ  به چشمام خ با
 ! خوردمیشام نم یمنتظرم دونست یاگه م -
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درسممت نکرده  یی؟ اگه اهن غذا یغذا نپختمو گرسممنه ام چ یدونسممتیاگه م -
 ؟ یداشت یهیم ... اون وقت چه توجبودمو منتظرو نبودم مسلما گرسنه بود

 بلند شد .... زیاخ  نگاه ازم گرفتو از رشت م با
 که دادم خنک شد ... یاز جواب دل 
فکر کنن  دیبا خورنیهر وقت غذا م فهمنیخود خواه ... تا زن نباشممن نم مرد

باشمممه ... ه یکی غذا نخورده  تا اهن  نه  ها  چیتو خونمون ممک ثل زن قت م و
سنگ توننینم شنو به فکر مه ینگران گر شون با سر ختص فقط م ییغذا یایهم

 شک  اون !
 مادرخ انتظار سازخ داره ؟ یچطور

روزانه اخ .. اون  سر وقت  یازهایکه فقط به فکر بر طرف کردن ن یبا مرد اون 
 .. باشه !

سمماعت زنگ  نی... متعجب از ا شممهیبلند م لشیموبا یکه صممدا گذرهیم یکم
 و به من رهیگیم یگوشمم ی... نگاه از صممفحه  شمم یم رهیبهش خخور داشممتنش 

 ... دهیکه جواب م شهیسوالمو متوجه م ای... گو کنهینگاه م
 مامانمه ! -

 ... کنهیلم  م ویگوش یصفحه  دستش
 جان  مامان؟ -
- ....... 
 امیچش  .. اهن م -

 .. رهیو به سمت در م شهیاخ تموم م مکالمه
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 ! گردمیزود برم نوییرا رمیسر م هیمامان کارم داره .. من  -
.. اما  سممتین یالیخ یه  برگرز ریبگ  د ادی.. به زبون  م کن ینگاهش م فقط

 که هست نکن  ! ینیتا وضع را خرابتر از ا رمیگیزبون به دهن م
 کردنو منتظرخ موندنو ندارم ... ینقش باز یگذشته .. حوصله  یساعت  ین

 ریتخت جاگ یرو زنموی.. مسواک م ذارمیم نکیس یتو کنمویجمع م ظرفهارو
 .. ش یم
 ... ادیبازو بسته شدن در م یربع بعد صدا کی

 تا فکر کنه خواب  ... بندمیم چشمامو
همپو ه   چارهی.. ب کنهی.. حتما داره لباس عوض م ادیم یخش خشمم یصممدا

 فرو رفته .. یکی.. خونه تو سکوو و تار کنهیروشن نم
 ... تن من منقبض ... شهیم نییباه و را تخت
 و نف  من حب  .. شهینفسش بلند م یصدا

 و تو دل من ترس ... نهیشیرو کمرم م دستش
 ؟ ایدر یخواب -

 ؟! زنهیندارم که بدم .. مگه آدم خواب حرف  م ی.. جوابدمینم یجواب
سش عم یصدا ساس م شهیتر م کیتر و نزد  ینف سرخ تو موهام  کن ی... اح
 ... هیتر از هر وقت  ی... نفسش عم نباریو ا رهیفرو م

گه ب - جازه م یبود داریا ثل  گرف یازو ا لت کنمو بخواب  ... م که ب*غ*
 ..... یحاه که خواب یعروسک ... ول هیب*غ*ل گرفتن 

 حرفها بلد بود؟ نیبشر ه  از ا نی... ا شهینرم م یکم دل 
 خورده و سر عقل اومده ... یزیچ ی. سرخ به سنگی... شا هچاریب



wWw.Roman4u.iR  164 

 

شت لبهام م لبخند شدن همون ن ادیتا ر شک  صداخ باعث خ د لبخن مچهیکه 
 ... شهیم
ا .. ب سمممتیبه اجازه ن یاجیاحت یجواب بد یتونیو نم یحاه که خواب یول -

 .. کن یخودم ب*غ*لت م یاجازه 
 ... ش یم دهیدر بند کش ریو مثل اس لغزهیکمرم م ریبه ز دستش
 بشمو بترس  ؟! داریممکنه ب کنهیمالحظه .. فکر نم یب مردک

 قراره ذوق رر بش  ؟! تیوضع نیا دنیبا د کنهیفکر م نکنه
 ... کن یحب  م یا گهیو نف  د کشهیم یا گهید نف 

 همصب ! خوادویم ی... دل  بدجور ایدر یبود داریکاخ ب -
 .. بلکه از ترس ! جانی.. نه از ه شنیقابل کنترل م ریقلب  غ ضربان
سه و بفهمه ب خداکنه سه ... اگه بر شش نر شون به گو ه .. ب ی.... وا دارمیصدا

 فکر کن ... خوامیبعدخ نم
ده و ش ریتخ  اس یکه تو دست رسر بچه ا ی.. مثل جوجه ا دهیفشارم م یکم

ر ه یدرک ... احساس خفگ قابل ری.. لرزش  نا محسوسه و غ لرزمیم زنهیدل م
بلند  آرومش ریشب بخ ی.. صدا شهیکه فشار دستش ک  م شهی. مشتیلحظه ب

 .... خورهیمرتبش به رشت گوش  م یو نف  ها شهیم
 ! دی... انگار خواب ایخدا
شتنو با ییروزها یست ... مثل همه  یشکرو باق یجا ر  و شکر دیکه گذ

 هام غرق بودمو فراموخ کار ... یافسوس که تو روزمرگ ی... ول کردمیم
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صدا نباریکه نبض گردنمو ح  کردم .. ا نباری.. انباریا اما ش یکه  سمو   دمیننف
قدر چ کردمویشممکرو م دیشممکرو کنمو چقدر با دیچقدر با دمیفهم نباری.. ا

 بوده ... روزمید یامروزم تقاص ناشکر دیبودم .... شا یناشکر ی... بنده 
مشتاق و  ی.. چشمها کن یصورت  چش  باز م یرو یزیاحساس حرکت چ با

 ... نمشینب یاول صبح دادمیم حیمقابل چشممه که ترج یمرد یقهوه ا
 ... چرخ یحوصله به سمت مخالفش م یب

 خواب  ؟ اه .... ینیبینم -
 .. یظهره ها ... راشو صبحونه بخور -
 .. رمی.. س خوامینم -
 من گشنه ام ! یول -
 ... مشکل خودته -

 ..ادیاز کنار گوش  م صداخ
 ؟ اون وقت  مشکل خودمه ؟! یو اگه بخوام تورو بخورم چ -
س تا ش خیحاه   نید .. امر نیقدوم ا منیتجربه نکرده بودم .. اما به  تنویسرجا ن

 رو ه  امروز تجربه کردم ...
 ... ش یم طونشینگاه ش ی رهیگشاد خ ییچشمها با
 ؟ یچ یعنی -
 .. گهیمردمک چشمش به  م نوی.. ا برهیذو مترس  ل از
 .. خوادیم ایجانانه با طع  در یصبحونه  هیدل   نکهیا یعنی -

 ... کنهیشروع به رصد م نگاهش
 من ... من .... -
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شروع به لرزخ م دون ینم ستام  ضعف از کجا به دل   نی... ا کننیچرا د همه 
 شد؟ ریسراز

 برو عقب ... -
 مگه جلو ام ؟ -
 ... ایطرف  ن -
 ؟ امیاگه ب -
 ... کش یم غیج -
 تسی... عک  العمل  دست خودم ن ادیبه جلو م یبا ررخ ابروهاخ کم نباریا

 غیبا تمام توان  ج کنمویبه سمممت صممورتش ررو م زنموی.. به بالشمم  چنگ م
 است .. ریکه رنگش بنفش س یی.. از اونها کش یم
 سمت  اومدو دستشو رودهن  گذاشت .. عیسر غ یج یبلند شدن صدا با
 شد.. شتریاما تقالم  ب دمیترس شتریب

 ندارم که .. تیکار ؟یکشیم غی... چرا ج یه -
کردم تو شممکمش بزن  .. اما خودشممو عقب  یرا زدم ... با راهام سممع دسممتو

 ..دیکش
 که در خونه زده شد.. رمیکردم دستشو گاز بگ تالخ

 شدب .. هریاتاق خ رونیدو به ب هر
 صداتو.. دنیشن اینییرا یدیکش غیبفرما .. ج -

 رفت.. رونیبرداشتو از اتاق ب دستشو



 167 تلنگر

و  یاز رشممت نگاهش کردم ... با اون رکاب دمویکشمم یاز سممر آسممودگ ینفسمم
 مضحک شده ... یشلوارک حساب

 بله؟ -
 ..ن ی.. درو باز کن ببریام -

 ... مامانشه
 کشمویبه موهام م یدست عی... سرکن ینگاه م نهیبه آ شمویتخت بلند م یرو از

 ...ش یاز جام بلند م
 دن ی... با د زنهیکه با اخ  داره باهاخ حرف م ن یبیمامانشو م رمویاتاق م رونیب

 ..شهیتر م ظیاخمش غل
 ؟ هیچ یو دادتون برا غی؟ ج هیصداها چ نیا -
 سالم.. -
 ؟یزد غیجان.. چرا ج ایسالم ... در کیعل -
 ...ریام -

 حرف  اومد.. نیادامه بدمو خودخ ب نذاشت
 بود... کیکوچ یشوخ هیمامان ..  ستین یزیچ -

سممکوو تو  یبا خواهش .. التماس برا رمیبا شممک نگاه  کرد.... ام مامانش
 ..زدینگاهش موج م

 کنه ! ت یاذ خواستیگفت  بهتون ... باز م روزیکه د یا هیسر همون قض -
حرف  مامانش کوه آتشفشان شد ... چشمهاخ گشاد شدو صداخ بلند  نیا با

... 
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گفت  عمرو ؟ ن هی کیگفت  ؟ .... نگفت  زنته و شر یبه تو چ شبیمن د ریام -
نکرده  دایر شویمالحظه اشو بکن تا اون  باتو مدارا کنه ؟ نگفت  تا خودخ آمادگ

 ! یفکر یسمتش نرو .... آخه چرا انقدر ب
ر ضد ب ینجوریگفته که ا یچ نیا ستی... معلوم ن نیکنیشلوغش مچه خبره  -

شد شت  ... فقط ب*غ*لش کردمو خواب شی.... کار نیمن  صبح   دمیندا  ...
بهش  ی... من  محض شمموخ شممدیکه را نم  یکردم صممبحونه بخور دارخیب

 ک  خواب از سرخ بپره ! هیشدم تا  کینزد
 ...دمیحرص جوابشو م با
باره به زور چه بال غیگه ج؟ ا یمحض شمموخ -  یینزده بودم که معلوم نبوز دو

 ... یاریسرم م
 کردو ابوو باه انداخت.. یا سرفه

شاره م ی؟ به چ هیچ - ش شهی؟ ... که نگ  ؟ مگه م یکنیا ساکت ب ا هر ت ن ی؟ 
ته .. که مامان شونی... ا ستیخبرا ن نی.. از ا ری؟ نخ یاریسرم ب یخوایم ییبال

 ! گ یهزم بشه به بابات  م
 شدو بازومو گرفت .. کیخش  به  نزد با
 ستیلد نب نیزن  تمک نکهیبا زن  باش  .. ا خوامیم نکهی؟ ا یبگ یخوایم ویچ -

بذارمت رو طاقچه و نگاهت کن  ... مگه  ینیعروسممک چ نیقراره ع نکهی.... ا
ه رو به من داده که با زن  باشمم  ... اجاز نی... ه  شممرع ه  قانون ا گ یزور م

 یتونی... اگه واقعا نم  یکنی؟ امتحان م یتونی؟ مگه دست خودته ؟ نم یخواینم
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 موریبگ نتیگزیجا یکیکه  دنیاجازه رو م نیبازم همون قانون و شممرع به من ا
 ؟! یخوایخوبه ؟ م ینجوریور دلت .... ا ارمیب

 خونش نگاه کردمو با افسوس سرمو تکون دادم... یکاسه  یچشمها به
... اصممال  ینگ نارویتا جلو مامانت ا هیچ ایحجب و ح یدونینم یتو حت -

 یفهمیوقت نم چی... ه ی... کال نفهم سممنینویم ینیشممعورو با چه ع یدونینم
 ! یچکار بکن ویبگ ویچ دیبا یک
 که ... شدی؟ اگه سرو م یفهمیم یلیخانوم با شعور .. شما خ -
 موند .. مهیداد مامانش حرفش ن با
جالت  نم دی! تمومش کن دیب  کن - گار بجز  کشممنی... خ نه ان گار  ... ان

.. . سممتین شممونیهسممت .. احترام بزرگترم حال نجایام ا گهید یکیخودشممون 
ظه ا یجفتتون ب ظه  ی.. وقت دیمالح ظار دیکنیمنو نم یمالح چه انت که  هی.. 
 ! دیرو بکن گهیهمد یمالحظه 

 مامان ... -
  ی.. رفت خوامشیم ی... گفت دمیهزم بود شمممن ی.. هرچ ریبسمممه ام -

 دیبا ..... دیبله گفته و زنت شده ... با اه ی... در یعقدخ کرد شویخواستگار
سخره باز ی.... مگه زندگ نیسیتعهدتون وا یرا  دیرفتگ شیدر ر ویراه هی؟!  هیم
ک   چی... ه رسممهب یصممداتون به گوخ کسمم دی... نبا دیتا تهشممو باه  بر دیبا

 ماه فرصممت کی... تا  دیباه  مدارا کن دی.. بادیبفهمه باه  مشممکل دار دینبا
ا ماه .. تو ه  ت رهیبا خودخ کار کنه که تورو کنار خودخ بپذ دیبا ای... دردیدار

ش کیبهش نزد دینبا گهید ست زنت خ یکه برا یکن نیبا خودو تمر دیبا ویب وا
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!  یبشمم کیبهش نزد دینداره نبا شممویآمادگ خوادوینم ی.. وقت یاحترام قائل بشمم
 خوندم به گوشت ؟! نیاسینگفت  ...  شبید نارویآخه مگه من ا

ست یبه جون خودم نم - شوخ تشیاذ خوا  رفت  طرفش .. یکن  .. فقط محض 
 ! کنهیم ینجوریا دونست یچم

سهیزنت ازو م گ یم یوقت - سخره باز یخندی، م تر  زی... عز یاریدر م یو م
 دیشممدنت وحشممت داره .... با کیبوده که از نزد یمن .. رفنار با. اولت طور

 ..ادیبا خودخ کنار ب یبهش فرصت بد
 ! ستین اید آخه کنار ب -
که  ... چاقو ادیبا خودخ کنار ب دینداره ... خودخ با یبه تو ربط گهیاونش د -
شته ریز شه ... هزارونن زنها ادیب  یبود گلوخ نذا اج که به اجبار ازدو ییزنت ب
 ! کننیبعدخ عادو م یاولش شوهراشونو دوست ندارن .. ول کننویم
 عادو با شوهرم باش  ... یفقط برا خوادی... دل  نم زارمیمن از عادو ب یول -
جا  هیز ا دی... باهخره که محبت با یکن ینیکن عش  آفر یسع خوادیدلت نم -

 ! دیبه جنگ تن به تن دار یشما چه اصرار دون یشروع بشه ... من نم
به گوخ و جون گرفت ... شممام  روزتون ید یبه قول شممما مجبورم ... حرفها -

ام  ش گهیشب اومده و م مهین کی ی.. ول ارنیب فیرختمو منتظر شدم آقا تشر
 ساخت ؟! شهیم یآزم نیخورده ..... با همچ

 ؟ گهی... د خورهیغذا نم ییبدچن تو جا گهید ریاره ... امچاره د نکهیا -
 دیتو خونش منتظرشممه و شمما یکیبفهمه  نکهی.. ا سممتیغذا خوردنش مه  ن -

 گرسنه باشه مهمه !
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 ! گهیبگو نفهم  د یبارگ هیر   -
ون و تا ا نهیشیزن منتظر شوهرخ م هی یح  داره ... وقت ایاجازه بده .. در ریام -

 ه..خون ادیب ریکه شوهرخ س نهیبراخ سنگ یلی، خ زنهیموقع لب به غذا نم
 .. دونست یخب من نم -
..  یباشمم رونیوقت ب ریتا د دی.. اصممال ه  نبا یدیپرسممیازخ م یزدیزنگ م -
صدات دینی... بب یستی.. مجرد که ن یمتاهل گهید شه که  ونو .. بار اولو آخرتون با

سرت نیانداخت صدا کنرو  ش دیون ... با هردوتون  ... چه  صدا ب  دی، چه باعث 
ما تو ا حل آبرو دار نی....  کل د  یم باه  مشمم  دیبا ی.. قبول .. ول دیار... 

تو  نویا ی... ول دیمشممماوره بر شیاگه هزمه ر ی.. حت دیمشممکالتتونو حل کن
 یزندگ قراره باه  دویریانتقام بگ گهیاز همد سممتیکه قرار ن دیگوشممتون فرو کن

  یکنی.. ماه  کمکتون م دی... تالخ کن دیباه  سازخ داشته باش دی... با دیکن
 ؟ ختهی... ... 

 ...تون یمن نم -
 دیبا یکه را توخ گذاشممت هیراه هینکن ...  تون ینم تون یجان انقدر نم ایدر -

سازا .. نه .. اگه ام گ ی... نم یادامه بد سوزو ب  یکیکنه خودم  تتیبخواد اذ ریب
که بخواد  ستیحرفها ن نیاجازه رو نداره و اصال آدم ا نی... ا رس یحسابشو م

شو آزار بده ... ول  تتی.... اون وقت ح  با توئه و اولو کنه تتیاگه بخواد اذ یزن
ه زهر ب خوادی... چرا م دیو جفتتون  خوب تونهیطالقه ... اما حاه که اول زندگ

  ک هی...  دیرو بشممناسمم گهیک  همد هی.. دیباه  بسممازک   هی؟  دیخورد ه  بد
 به ه  دادن انقدر سخته ؟! یآخه ؟ فرصت زندگ شهیم ی...چ دیبه  زخ  نزن
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 خوامشی.. چون م نجاسممتی... اهن ا خواسممتمشیگرفت  چون م ارویمن در -
شکل ا ی... ول خوامشیچون م ش یم کی... بهش نزد ستیم که اون منو  نجا

 ! خوادینم
 یاجبار ی.. ه  خونه  یاجبار ی.. عروسمم یخب ح  داره ... ازدواج اجبار -

بود به تویوضممع دیآدم چقدر تحمل داره ... تو با هی.... مگه  یاجبار ی... زنانگ
 ! یو زنتو عاص یبدترخ کن نکهینه ا یببخش

 .... وگرنه ... نیخوبه شما مامان من -
 کم  زنت به دل تو ! هی...  ایه بک  تو به دل زنت را هی..  ریبحث نکن ام -
.... از برخورد  کن یعبور نن شمم یمتر  یماه از ن کی... تا  امیچشمم  .. راه م -

ست م ن ی.... بب کن یم یریناخنم  باهاخ جلوگ یاحتمال فقط  ی... ول شهیدر
 ماه من کی.... تا  ستیبرا ادا در آوردن ن ییجا گهیماه ... د کیماه ... بعد  کی

 ! ادید به دل من راه بیاون با گهی.. بعدخ د امیبه دل اون راه م
ماه فرصت دارمو  کیکه زن   ی... من دیدونیچقدر شما مردا خودتونو مح  م -

 عمر ؟ خوبه ؟ یتو همه 
 ! ن یعمر به انتظار قبلت بش یهمه  یخوایپ ن پ .. م -
کن اصممل حرفو  یسممع ی.... ول یجسمممت یکه بنده  ییاز تو هیادیانتظار ز -

تا  یبفهم مادرو گفت  باه  کنار ب کی..  نه ا نییایماه  ار ماه کن کی نکهی.. 
 ! یریبگ شیدر ر یسرکوب یبعد حمله  ویبکش

 ای... به دل من راه ب ریتو رو خودو کار کن ... دل زبون نفهمتو تو دسممت بگ -
 ! یکنیاخ با من ... ضرر نم هی... بق
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به  یاز اجبار دمی... فقط تبع سممتیه  در کار ن یاما سممود کن یضممرر نم -
 یبش ربارونیت دیبا یاگه نمون گنیکه م ییزندان هی....مثل  شهیم لیتبد یاریاخت

تا  حیمجبورم قرارو بر فرار ترج ی.... خب .. منه زندان ی.. حاه خود دان بدم 
 زنده بمون  ...

 .. دینداره تا خودتون نخواه دهیبگ  فا ی... هرچ دیکنیم وونهیآدمو د -
 ... گهید رمیماه طرفش نم کیچرا مامان جان ؟ تا  -
ت تح ارویمدت  تو در نی... تو ا دیکنیماه باه  مشممکالتتونو حل م کیتا  -

 ... دیبه خودم بگ دیداشت ی.... من  هست  ... هر کار یذاریفشار نم
... مادرخ رفتو من   یشممد رهیخ نیبه زم مویلب چشمم  گفت ریدو باه . ز هر

 که طلبکارانه به تن  بود ... یموندمو نگاه مرد
... از روز  خوامتیتعارف بگ  ... من م ی.... ب دمیماه بهت فرصت م کیتا  -

... از  یمال من بشممه ... حاه که مال من شممد یلعبت نیهمچ ومدیاول بدم نم
. مردم ... نیوقت ... ر  تو گوشت فرو کن که من مال ا چی... ه دمیدستت نم

 ! یکشی... وگرنه خودو عذاب م یایکن باهام راه ب یسع
 ! .. نه مالک تنمون دیکه مالک قلب ما زنها بش دیگرفتیم ادیکاخ شما مردا  -

 .... شهیروزخندم جوابش م رنویباه م ابروهاخ
شته  دو شوهر گذ شوهر چون نم گ ی.. مهفته از اتمام حجت مادر   تون یمادر 

 مردبه اصطالح شوهرو نشناخت  ... نیا تیبگ  مادر شوهرم .. هنوز به رسم
ش  یکنیم یسع  وسط نی.. ه  اون ... ا رمیگی.. ه  من کناره م  یباه  روبرو ن

سب قطره ا شه که نقش چ شا کنهیم یباز ویفقط مادر سبه که ه دمی..   ینوارچ
 .. یریمارو به  وصل کنه و مادوتا به دو سمت مخالف م خوادیم
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 ادیرها معص شتریباه.. ب ادیم کباری ی... خوخ قلبه .. روز هیخدا زن خوب بنده
شپز ستیخونه ن ریکه ام س  خونه دار دهیم ادمی ی... آ صد البته  یو راه و ر و 

 ! یشوهر دار
قابلمه ..  تو ختیر ارویچ دیاب دونست یبلد بودم بپزم .. در واقع م یسبز قورمه

 ... دونست ینم اشویکار رهیر یول
که د یکار زیتمب  خبر یداره و من ب یکار فینگو ... چقدر ظر گهیخونه رو 

همه  نیا دیبا کردمیفکر م یوقت ی.. ول ومدیخوشمم  م حاتشیبودم .. از توضمم
 زار بزن .. ن یبش خواستیانجام بدم ، دل  م ییکارو تنها

سرم .. دوسش دارم .. خونه رو ه   یفدا گهیعاش  شوهرشه .. م یزن هی حاه
سته  شوهرم از  ستین ال یخ نی؟ منکه ع یمن چ ی.. ول کن یگل م یبراخ د

شش م طیمح شوهرم تو  شتریساعت ب کیکه  ی... من انهی ادیخونه خو موندن 
 .. بلکه عذابه !چیه ستیخونه برام مه  که ن

 ، تو کار هونه ه  دادمینم یکه تو کارم موف  بودمو بهانه دست کس ییاونجا از
ش  .. دل  نم دیبا شوهرم ب خوادیموف  با و بگه انقدر فک زدم ادیر  فردا مادر 

 ! یچیبه ه یچیدادم .. ه ادخیکار 
ا چه ت ن یبب دیبا ی.. ول خوامینم نویو من هرگز ا شهیغرورم لگدمال م یاونطور

 ازخ نفرو داشت  ... شهی.. اون  کار خونه که هم رهیکار مدستو دل  به  یحد
ش  رسم شهیزودتر از هم ریام امروز سا ش یرفت .. لبا ود ب شهیاز هم کتریترو 

 نبود .. یشگیهم ریبود .. کال امروز اون ام شهی.. چشمهاش  براق تر از هم
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ست هی،  ستیدر کار ن یو مزاحم ستیخونه ن دمید من  سرو گوخ خونه  ید به 
 شد ؟! یچ کردمویفکر م ی... هه .. چ دمیکش

 را کدبانو .... هی شدم
ش یاز جاروبرق بعد شدم ... لباس آب یراه دنیک سها یرنگ یحمام   یکه از لبا

ش یخودم بودو تو چمدون شتمو رو ستاده بود بردا  دمیکه مامان  با آوان  برام فر
.... 

ش موهامو شمامو  دمویاتو ک شکدور چ ش  م ش یخط چ مژه  ملی.. با ر دمیک
حال  رنگ دادم ... در  یکردمو با رو گونه به صممورو ب شممهیهامو رر تر از هم

 آخرم رو سرخ رنگ مهمون لبام شد ...
 .... یآزاد یعنیمن  یبرا نی.. و ا ادیم ریزود رفته و گفته د ریام

راو ب یزندانبان طع  آزاد ینبود لحظه ا یحت یتا بفهم یباشمم یزندان دی.. با
 داره !
شن کردم ... مز کویرو تار خونه ضبطو رو شن کردمو  شتمو  یتند کیرو گذا

 مشغول ر*ق*ص مورد عالقه ام ... سالسا شدم ...
ساب یلیخ شدمو کوفته .. ول یعرق کردم ... در واقع ح سته   ادخویدل  نم یخ

ش شوهرم  خونه ن ن یب شوهرو ردر شب مادر  ض. ستنی... ام  خونه هی. فقط را
 مونده ... یلیخ ریو تا اومدن ام ازدههی.. ساعت  ستیاس که اون  مه  ن

 شام خوردن  ندارم ... ح 
ض دهیحال نم ییتنها  هییخوردن ه  بدتر از تنها ریخود ام ای هیغذا بخورمو با را
... 

 در کار نبوده ... یلیمدو فقط محض زنده بودن غذا خوردم .. وگرنه م نیا
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ص  م دوباره کجا  کن یفراموخ م شمویخودم م یای.. غرق دن ش یغرق ر*ق*
 ... هیچ ت یهستمو موقع

 کف یو بعد ... صدا رهیگی... چند لحظه سکوو خونه رو م شهیتموم م آهنگ
س سمت در م چهیپیتو خونه م یزدن ک شت به  ست عیسر چرخموی... با وح مو د
ه ک یمرد یروشممن چهره  کیتار تو کشمممویم یخفه ا نی... ه رمیگیبه قلب  م
 ... دمیم صینسبتو داره رو تشخ نیتر کیباهام نزد

 یآماده بر ییهلو هی....  ی.... تو ... کال ... تک یبود ... محشر یواوو... عال -
 تو گلو !

کلماو  یادا نی... از لحن کشمممدارخ ح ترسمم یاخ م رهیحرفها و نگاه خ از
 ... ترس یم شتریب

 ؟! یکنیچکار م نجایتو .. ا -
باشمم  ؟ ... اوه .. چه بد .... آقا گرگه اومده آهو خوشممگله رو  نجایقرار نبود ا -

 بخوره !
 .... اهن وقتش نبود .. یایقرار نبود ب -
 کاله موند ؟ یسرم ب یوقتش بود ؟ وقت یر  ک -
 .. یستین اریتو هوش -
 جنبه ام باهس ! ی..... فول  .. ول ارمیهوش اریاتفاقا هوش -
 ... یاریسرم ب ییاگه بال -

 ... رمیعقب م یقدم ادویجلو م یقدم
 .. نهیشیرو کاناره م کتش
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 ؟! یا زهیهنوز دوش یکنی؟ نکنه فکر م یی.. چه بال الیخیب -
 ... گذرمیساده ازو نم یاریسرم ب یینداره ... اگه بال یبه تو ربط نشیا -

سرم م واری.. اونقدر که من به د ادیجلو م دوباره شت  سبمویر  اون مقابل  ... چ
 ... شهیم دهیدستش کنارشه و فقط گردنش به طرف  کش

 .... یاوووووممممممم  .... چه عطر محشر -
شمهلش شو یسرخ تون یم مویستادیکوب ا وارید ری.. ز شهیباز م چ شمها  چ

 ... ن یبب
 ... شهیو لحنش ترسناک م کنهیوجب  م نگاهش

شره .. کال دختر تو همه چ شت یآرا - شره ... فکر کن  ا زویمح سط نیمح  و
 .. نه ؟ ستیفقط شوهرو محشر ن

 شدنش بش .. کتریاخ گذاشت  تا مانع نزد نهیترس دستمو رو س با
 ... یای؟ قرار نبود ب یکنیچکار م نجایبرو عقب .. ا -
شما اجاز دیخودم  با یبرا اومدن به خونه  -  ستیگفته قرار ن ی؟ ک رمیه بگاز 
 ام؟یب

 یایم رید یخودو گفت -
تازه داشمممت به  خوخ  یحسممماس مهمون یدرسمممت جاها یآره .. ول - که 
شتیم ض گذ شو کیخونه که زنت موز ایزنگ زد گفت ب هی، را صدا شته و   گذا

سفارخ کرده ز ه؟یچ رادخیتو کل کوچه رخش کرده ... گفت  ا  ادیگفت مامان 
اپ و ت کیموز ی... سممابقه نداشممته صممدا ارهیسممر خودخ ن ییتنها نمونه تا بال

برم که فکر کنه مزاحممو فضممول ..  خوامی.. من  نم ادیرا از باه ب یصممدا اپت
 زنت ! شیر ایخودو ب
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 ..دمیلبامو جو هیحرص از دست راض با
اه ر یبعله .... خان  رارت دمی.. د هیچ دویجد یباز وونهید ن یمن  اومدم بب -

... اول که اومدم  یر*ق*صممیم یه  حرفه ا یلینفره .... خ هیانداخته .. منتها 
ست دادمو با ویبه اون تور یناراحت بودم مهمون  یتنگ دل تو ... ول امیب دیاز د

 ... گفت  نه .. ارزششو داشت ! دمتید ینجوریا یوقت
 جلو اومدو گردنمو نشونه گرفت ... سرخ

 تورو خدا ریام -
؟ دو هفته اس فقط از دور نگاهت کردم ...  امی؟ طرف زن  ن یتو رو خدا چ -

 !؟ یزنی... حاه بازم رس  م  یبار باه  بود هی  یازدواج کرد یاصال از وقت
 ماه بود.. کی... قرارمون  یتو قول داد -
 ترشیعوض شده ؟ نفرتت از من کمتر شده ؟ مطملن  ب یدو هفته چ نیاهن ا -

 اس ... هودهیب یخودیشده و کمتر نشده .. ر  صبر ب
 ..دیتو دستش گرفتو به وسط سالن کش دستمو

 ...ایب -
 همراهش شدم ... یلرزون یقدمها با

 نگاه سرخ و خمارخ شدم... ماو کرواو شل شده اخ شدم .... ماو
 .... ارهیسرم ب مونیبدتر از شب عروس یی... اگه بال ستین اریمرد هوش نیا

 تن  به لرزه افتاد... تمام
 تورو خدا ... ریام -

 تو چشم  حلقه زد.. دستش صورتمو قاب گرفت ... اشک
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 ! یبرام بر*ق*ص خوامیندارم عروسک .. فقط م تیتورو خدا ؟ کار یچ -
 ...خوامینم -

 ... دیاشک چک یقطره  نی... بغض  ترک خورد .. اول دیلرز لب 
 ؟ یک  از اون هنرتو نشون شوهرو بد هی؟ انقدر سخته  هیاو مال چ هیگر -
 داد نزن ! -
 .. زن ینکن .. من  داد نم هیچش  .. شما گر -
 بر*ق*ص  .. خوادی... دل  نم ست یتو ن یشب باز مهیمن عروسک خ -
 ای دنی... ر*ق*ص یکنی... کدومشو انتخاب م نمتیبب شتریب خوادیمن دل  م -

 .... تخت ... ؟
 یمرد نیشممو ندارم ... اون  با ا یترس به اتاق نگاه کردم .. نه .. هنوز آمادگ با

 ارویزهرمار نیکه ا ی... خدا لعنت کنه اون بارهیاز سممرو روخ م یکه م*س*ت
 مجبورم براخ عشمموه تا جوونا کوفت کنن ! اه .... حاه کنهیوارد مملکت م

 ... دهی.... از فکرش  حالت تهوع به  دست م امویب
. تو ... سممتاین ادیصممبرم ز شممهی؟ من هم یکنی؟ کدومشممو انتخاب م ینگفت -

شتن به  طناب م یکل یمهمون شت  خونه  دادنیدختر دا .. محض خاطر تو برگ
 نخ به شوهرو بده ! مچهین هی.. حداقل 

 ... دمیترس شتریقهقهه زد .... ب بلند
 وخواسممتمیکه م یکنارشممون زدم ... آهنگ دمویکشمم  یشممونیر یبه موها یدسممت

.. با شروع آهنگ .. من  شروع کردم .. تند تر  ستادمیکردمو وسط سالن ا  یتنظ
رو دور تند باشممه تا  خوادیرو دور تند رفته ... دل  م  ی... انگار زندگ شممهیاز هم

 ه ...خفقان آور تموم بش یلحظه  نیا
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 دهیازخ دزد یکه گاه ینگاه  شد ... نگاه ی رهیکاناره نشستو خ یدسته  رو
 ... زدیحالت تو صورتش شالق م نیتر یبا وحش یگاه شدویم

شد .... به نف  نف  افتادم ... خ آهنگ ضربان قلب   یلیتموم  عرق کردم .... 
ضطراب ... هر دو با ه  تو جون  تزر دیشد یاز هر وقت شده .. ترس و ا   یتر 

 .... نهیح  برام سنگ نیا یلی، خ دمیفهمیترسو نم یکه معن یشده ... من
شد ... نزد از ستش تو موهام چنگ  کینزد یلیاومد .. خ ک یجاخ بلند  ... د

 شد ... سرخ مماس گوش  شد ...
مجبورم فقط نگاهت کن  ...  .... افسمموس که فعال یشممد ییایدر یمثل رر -

سر بخورن ... چکارو کن  که ه   ایها ه  مثل ماه یآخه رر ست  ممکنه از د
 ؟ یخوریراحت باشه که سر نم ال یتو زست  داشته باشمت ، ه  خ

شممدم ... چند لحظه تو  رهیچشمم  بهش خ ینگاهش کردم .. از گوشممه  فقط
 شدو بعد .... سرخ کج شدو راه نفسمو بست ..... رهیچشم  خ

سرم به نکارو افتاد برا شتریقلب  ب کوبش شو چنگ زد ...  ست  بازو  یشد ... د
ش ستها دنیعقب ک سته بودن ا یی... اما مگه اون د ش و اجازه ر نیکه تو موهام ن

 ؟ دادنیم
 عقب رفتو دست  باه .... سرخ

 مو گرفت ...عک  العمل نشون دادو مچ دست عیسر
ش - شگله ... وح ش یاوووو ... چنگ ننداز خو  یلی... خ ش یتر م صیحر یب

شنه ام ... دل  م کن یدارم مالحظه تو م ش  ... حساس ترم  رابیس خوادی... ت ب
 نکن ... تشنه ترم نکن ..
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 افتادو نگاهم  افتاد ... دست 
 ... دیچیتو گوش  ر یخشدار تر از هر وقت صداخ

... وگرنه ... دودخ تو  خوامی.. همونجور که من تورو م یمنو بخواکن  یسع -
 ! رهیچش  خودو م

به سمممت اتاق را تند کردم ... درو بسممتمو خواسممت  قفلش کن  که  دمویچرخ
.... آه از نهادم بلند شممد ... با ترس لباسممهامو عوض کردمو  سممتین دیکل دمید
دل   ادینشد .... خسته ام .. از استرس ز داخی... خوشبختانه ر دمیرتو خز ریز
 ... کنهیتو گوش  تکرار م ییصدا یبخواب . ... ول خوادیم

 " داری" شب دراز استو قلندر ب
ضممربان قلبمو بشمممارم ...  یسممقف رتو با چشمم  باز صممدا یکیتو تار مجبورم

ش کیت کیت یصدا صدا ارویساعت و ت  ا شمارم ...  که  یمرد یقدمها یب
 رو بشمارم .... شهیم کیدورو نزد یاق هات رونیب

 شد ... دهیکه زن  .... افسوس که زن با ظرافت آفر افسوس
 .... یسیوا زایچ یلیخ یرا دی.. با یدیبعله م یکه وقت افسوس

ما ی دهیمهر احترام ... نگاه در یکه بر تن  .. بجا افسمموس  ییمردان نقش ن
 .... کنهیم

 یا گهید زیماشمماه گفتن بر خال  .... چ یصممورت  بجا ییبایکه تو ز افسمموس
 من ... نیمردان زم ننیبیم

همسر ...  لیباب م یخودم  طعمه ا ی.... افسوس که زنمو تو خونه  افسوس
ش  ... جا سر ن یدر خانه ا  یکه اگر نبا  انابیخ ی... گوشه  ستیگرم کنار هم

 است ...
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 ... شهیم کیسردخ نزد یقدمها
 ... زنهیم خیسردم  تن

 نهیو نف  تو س کشهی.. جسمش سختش کنارم دراز م شهیم نییباه و را تخت
 ... شهیام حب  م

 .. کنهیوجودمو گوخ م یآرومش همه  یصدا
که ممکنه هواه   دهیچیخودشو کفن روخ کرده ... انقدر رتورو دور خودخ ر -

 بهش نرسه ..
 ... شهیم دهیبه سمت  کش تنش

 یجان .... خانوم خانوما .... هههه ... خانوم ... اصممال خانوم ایدر....  ایدر -
سرو روو م سر ی.. مادمازل ... خواب ادیبهت م شتری.. مادمازل ب بارهیاز   عی؟ 

 زهیر هی یاون شوهر بخت برگشته ام دلش برام رفته ... همچ ی؟ نگفت یدیخواب
 یداره ها ... ه یه  عالم ی... ههههه ... م*س*ت کنهیقلبش برام تاپ تاپ م
ندار  یروزگار ... ه  زن دار با  ی.. ه   بال  یتو مهمون دی...  دختر  هیدن

خوشممگل بگردم .. نگو زن خودم تو خونه تر گل و ور گل تر از همه اس ....... 
 .... دهیخوخ نشون نم یزن به من رو نیدل غافل .. که ا یاما ا
 سرشو رو سرم ح  کردم ... ینیسنگ

کردمو دل باخت  ... همون روز  یغلط هیاز رو رتو ماچش کن  ...  دیحاهم با -
ارم کنه طلبک هیکه گر یی... بجا ی.... گفت  عجب دختر مارسممتانیاول تو ب

تا  یهمصممب ... ول هیه  خوشممگله ... داف یلیمقتدره .. خ یلیهسممت ... خ
 دیکه نبا دز ییخواسممت  سممفتو سممخت دل بدم بهش .. دهنش باز شممدو حرفها
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نداره  بیاز آدم خواب دارم من ... ع یی؟ ههه .. چه انتظارا یشممنوی.... م زدیم
 یکه من حرفامو بزن  ... خالصه با حرفها نهی.. مه  ا یتو بشنو ستی.. مه  ن

ت ... راس هیام شتر نهیک گهیتو دل  نشست ... مامان  م نهیاون روزو بدجور ک
شوندم گهیم ست یخونمون ... اولش فقط م ت... تو نخت رفت  .. ک  یفتال خوا

ه دوباره ک ییجلو رارا جونت خرابت کن  .. اما با حرفها ارمویحرفاتو سرو در ب
 ازو یکام مچهین هی... اووومممم  .. اون روزم  یکرد  یشیآت شتری.... ب یزد

س سوسه  یشکالت گاریگرفته بودم ... طعمش مثل  شتنت ب یبود ... و ه دل  دا
ضع نیگفت  باباهه تو ا افتاد ... شه .. دهیمارو د تیو . ... چه فکرهارکه نکرده با
سنگ مفت ... گنج دونهیه  رو  یادیانگار ز سه ..  سا  مفت شک یدخترخ ح

ستگار رمی... م سگ زن ای..  دنشیبه  م ای..  کن یم یدختره رو خوا  یبا چوب 
بال  م هام  ی.. ول ندازنیدن با خت  .... تو رو  مآورد شیبود... جفت شمم اریب

 رس یمونده .. به اونش  م شی... حاه باق یتو بود ش یتاس ش هی..  خواست یم
 بزرگتر... یلیحرفهاس .. خ نی... هدف  بزرگتر از ا

شک  راه افتاده بود ، اما با حرفها دنیشن با شک  یحرفهاخ ا شک  خ آخرخ ا
 رفت ... ادمیاز  دنیشدو نف  کش

..  ایدر ی.... وا ادیحاسممبات  درسممت از کار در باگه به هدغ  برسمم  .. اگه م -
 .. کنهیم ریکه .. تو آسمون س  ین نجایا گهید ریچه شود ... ام

 .. دمی... لرز دمیلحن وسوسه کننده اخ هراس نی... از ا دمیترس
 باشه ! یا گهید زیقصدخ از ازدواج با من چ نکنه

.. من   ییایتموم ... در واقع به  م یدختر همه چ هی...  یتو مال من شمممد -
 زن  برام مهمه .... تو ه  که لوندو قشنگ ... یخوشگل یلیخ
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 .. شهی..... تن  جمع م نهیشیرو رتو م دستش
حداقا  ای ؟ینخواب ویایبه دل من راه ب شمممدیامشممبه رو نم هی شمممدیحاه نم -

.... من خواب   ییای... در ای..... در یدیکشممیرو سممرو نم ویگون نیا یدیخواب
 .... خوامی.... زنمو م ادینم

 ؟ خوابهی... چرا نم ترس یاز قبل م شتریب
مه درس بخون ..  نیخوردم .... دل  از روزگار رر بود .. ا یلیامشمممب خ - ه

 یشی؟ م ی.. آخرخ چ ریبگ ادی یهارو حرفه ا یقیموس یهنر ... همه  یرشته 
ستورا. دیمطرب ... با هی شب برم ر ا خبر از همه ج یدار ب هیبچه ما هی شب به 

  ... بخون یه مشمممت بچه قرتیبرا  ویبرم مهمون ای... برا مردم گلو راره کن  ... 
نهینم ینجوریا یول هت قول م مو بدم ب دمی.. ب که  تا  رونی... آلبوممو  .. دو 

آسممو راسممو  ریام نیا گهی.. د شممهیعوض م یکنسممرو که اجرا بکن  ... همه چ
 ! ینیبیمعروفو م یخواننده  هی....  ینیبیجلوو نم
ما انگار  کن یخودمو جمع م یقی... دقا شمممهیدورم حلقه م ایگو دسممتش .. ا

 ... کنهینم یحرکت چی.. ه دهیخواب
..  کش ینف  م زنمویدهن  کنار م یرتورو از جلو یبه شماره افتاده .. کم نفس 
 ... شهینف  راحت من  بلند م یاتاقو رر کرده ... صدا ریخرورف ام یصدا

 دوارمیو ام دیگذشته ... شا ریامشب به خ دیشا
شبا تو عال  هپروتو روزها تو د لنگ شازده هنوز خوابه ...  شده و   یباق اریظهر 

... 
 بشتابد... یباق اریوارم دربست به د دیام
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شدم .. معلوم ن شتریب شبشید یحرفها دنیشن با  چه ستیاز قبل ازخ متنفر 
 .. دهیبرام کش ینقشه ا

 نی  ااز ر تون یبابام نم تی... بدون حما دمیترس یلی.. خ دمیحرفهاخ ترس از
ست ب دی.. با امیآدم بر ب شده دل بابامو به د شده به راخ ب ارمیهر طور   وفت ی.. 

با و  دهیتخت خواب یکه رو ی... من از آدم با هراس دارم .. دلتنگ  ... دلتنگ 
 ؟! کنهیم یرفع دلتنگ مامان حرف زدن با  یمامان  ... مگه هر روز تلفن

 نداشممته یالیفکرو خ چیبرم خونمون ... تو اتاق  دراز بکشمممو ه خوادیم دل 
 باش  ..

، نه  ن یمهربون مامانمو بب یچشمها ش یم داریصبح که از خواب ب خوادیم دل 
 مردکو.. نینح  ا ی افهیق

بارمه .. هر  نیهر روزم اول نجایبارمه ... ا نیرخت  ... اول مهیخورشممت ق امروز
شروع م نیروزم با اول شپز شهیبارهام  .. اما  ادیخوش  نم یو خونه دار ی.. از آ

 ... ادیبدم نم رم یبگ ادیانجام بدمو  نکهیاز ا
ادر م نیهم یافتادمو اون وقت حت یگوشممه ا هی یروز دی... شمما رمیبگ ادی دیبا

ه ک تون ی؟ نم یبده ... اون وقت چ ادمیرخت غذارو  ی قهیشمموهرم نبود که طر
... خودم  هر وقت غذام خوب از  هیچی... ر  بهتر از ه رمیبم ییغذا یاز ب

 ... نهیشیرر غم  م ولبخند رو صور هی... حداقل  ش یخوشحال م ادیکار در م
 دیابازم اون طور که ب پرسمممویاز مامان  م یتلفن سممتمویبلد ن ویزیچ هی یوقت

حاج خانوم ... زن  گ یبرم .. بهش م ری، مجبورم سممواغ مادر ام شمم یمتوجه نم
س یازخ م یساده رو در مورد خونه دار زیچ هی.. اما هر بار که  هیخوب شگ ،  پر

ساس م م بودمو بابا یخونه  ه.. کاخ همون موقع ک شهیغرورم خورد م کن یاح
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منت  یاز نگاه ب ویو آشممپز یخ  و چ  خونه دار یرو عرخ سمموار ... همه 
س ری.. اون وقت غرورم ز گرفت یم ادیمامان    هیضرر باد را ی نهینگاه طلبکار و 

ساس م شدیخورد نم شون م کن ی.. هر باراح ؟  گرفتن داره ادی ن یا گهیکه نگاه
 نداده ! ادخیمامانش  ن یا

ست شون برام نا  یاگه حرف ی.. حت ش ی.. ناراحت م ستیخودم ن د نزنن نگاه
 .. ستیمفهموم ن

ونه شون در خ ستیشتر قرار ن نیاز دخترا مثل من باشنو فکر کنن ا یلیخ دیشا
 ... نهیبش
شتباه م یصورت در ...  هنیشیدخترا م یهمه  یشتر در خونع  نی.. ا کننیکه ا

ش  ازدواج کن ش  ... ی، چه ب  یچه با ع شوهر  یراه و چاه خانه دار دیبا ع و 
 ..  ینگه داشتن خونه رو بلد باش زییچطور تم یو حت یو آشپز یدار
ونه ام ش یرو ی.. با نشستن سر ینیزم بیفکر بودمو مشغول خورد کردن س تو
 چاقو از دست  افتاد .. دمویکش ینیه
 ؟ یدیترس -
 نترس  ؟! یتوقع دار یمثل جن ظاهر شد -
 ...ستادیلبخند مقابل  ا با
 .. ادیبهت م یخونه دار -

 نگاه تو نگاهش دوخت  .. دمویگرفتو سر باه کش حرص 
مه ه نی؟ بعد از ا ادیبه  م یخونه دار یتا بگ یکرد یلونه زندون نیمنو تو ا -

 ؟ یدیرس جهینت نیوقت فقط به ا
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 نشست. ... دویعقب کش ویآرامش صندل با
ست آوردم ... دلبر یا گهید جی... نتا دمینرس جهینت نینه .. فقط به ا -  یه  بد

شگل ستن ی... خو ست ی... خوا ..  ی... محکم ی.. مغرور یی.. تو دل برو یه
 ! هیکه عال ت ی.. آشپز یتموم ی... همه چ یخاص

 دخترا براو مهمه .. یدلبر ویتو ه  که فقط خوشگل -
 برام مهمه .. یمن هر آنچه که تو دار -
 ! ستیمن اصال نظر تو برام مه  ن یول -

 شد ... نگاهش رر از خش  شدو دستش مشت شد .. ناراحت
 به خواستت احترام گذاشت ؟ شبیبد کردم د -
به قول سمممتیسممر من ن یمنت - ... هر چند از آدم  یبود بندیرا یکه داد ی... 

 بود ! دیمثل تو بع یم*س*ت
 کردم ... یزیک  نارره هی شبید -
 ! یایخونه نم یکوفت کرد یاگه زهرمار نباریا -
 ؟ رمیاجازه بگ دیجان  ؟ از شما با -
ه قانون هی نیخونه .. ا یایم*س*و ب یکه من تو خونه ات  ح  ندار یتا وقت -

 .. کن یم یهر کار بکن امویرابه راو م شموی... وگرنه مثل خودو م
 ؟! یچ گهیچه غلطا .. د -

 مسخره اخ زدم .. رویبه اخ  و غ یروزخند
 .. کنهیبش  فکرش  ناراحتت م نطوریکه اگه من بخوام ا یچقدر افتزاح نیبب -
 کل کل باهاو ندارم .. یحوصله  نیاز ا شی.. ب کنهیسرم درد م -
 جروبحث باتوام ؟! ی فتهیمن ش ستین -
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 ! ایتمومش کن در -
 ی.. تو سممر سممت ین یوقت .. من ک  کسمم چیمن باه نره ... ه یصممداو برا -

ب رد کن  .. ر  مواظ یلیبیسمم ریکه بخوام ز سممت ی.. عاشممقت  ن سممت یخورم ن
ته  باخ ...... نک بامن  نت  عذرو   یبر خوامیآخر ... م یحرف زد بام م با از 

 مارو ببخشه .. دی.. هر دومون ... با  یکن یخواه
 زد.. یلحظه با بهت نگاه  کردو بعد لبخند گرم چند

شه عز - ا .. ت  یکنیم یاز ردرو عذر خواه  یری.. م ی.. هر طور تو بخوا زمیبا
 !  یمونیو اونجا م  ییاینم ششیمون از ر دهینبخش

شدم ... ک نیا شده ماو ا شیبار من ماو  شدم که با اطم نین  نانیمرد روبروم 
 ... زدیکردن بابام حرف م یاز راض

 سوار کرده ؟ یچه کلک باز
 اشه ؟ لهیتو مغز رر ح یچه نقشه ا باز
 اهی یکیبه سمممت رله ها ررواز. کردم .. رله هارو دوتا  اطیباز شممدن در ح با

 مامان  خودمو تو آغوخ گرمش ررو کردم .. دنیرفتمو با د
 مامان جون  .. -
آب داره  یفداو بشمم  ... قربون چشممماو برم که از ب  غصممه خورد یاله -

ر به ما س هی یایزودتر ب دی.. نبا مردمیم دنتیند... داشت  از  شهیم ریازخ سراز
 ... دی؟ ... نبا یبزن

 دفعه ساکت شدو حرکت نوازخ وار دستش رشت کمرم متوقف شد .. کی
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ش سرمو سرم بود و  یسوال دمویعقب ک شت  بهش نگاه کردم .. نگاهش به ر
 اخ  رو صورتش نشسته بود ..

 .. دمیسکوو مامانمو فهم یمعن ریام دنیرشت سرم نگاه کردم .. با د به
 مامان .. -
 ی؟ تازه خودت  اومد نجایا ادی؟ مگه باباو نگفت ح  نداره ب یچرا آورد نویا -
م ... اما با اومدنت خوشحال شد یایب ستین یبگه چرا ... قرار بود وقت ترس یم

 رسره ... نی.. اما با اومدن ا دیکن یباه  آشت دیگفت  شا
 یسالم خانوم تهران -

 لب جوابشو داد ... رینازک کردو ز یرشت چشم مامان 
مردو  نیا دنیاصممال چشمم  د نیهم یکه باورم کرد مامان  بودو برا یکسمم تنها

 نداره ..
 بابا ه  خونه اس؟ -
 .. دییساعتا خونه اس ........... بفرما نیکه ... ا یدونیم -

شتمو دل  م ریاز مامانو ام جلوتر شوق دا شدم ...  ستیداخل  زودتر بابامو  خوا
کرد  خی، اما با وارد شممدن به خونه .... اسممترس تمام وجودمو گرفتو بدن   ن یبب

... 
 بردارم ... وینتونست  قدم بعد ستادمویجام ا سر

 کنارم اومدو با تعجب صدام زد.. مامان
 ؟یستادیواه ... چرا ا -
 مامان .. -

 با عجز صداخ زدم که اون  صداخ رر از استرس شد.. انقدر
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 جون  دخترم؟ -
 ! ترس یمن ... من .. م -
 ؟یقربونت برم ؟ از ک یاز چ -
.. اون . رونیبگه ... اگه بندازت  ب زیاز بابا .... اگه نگام  نکنه .. اگه به  چ -

 ... رمیمیوقت من م
 ... من  کنهیکارو نم نیشوهرو ا ی.. حداقل جلو کنهیکارو نم نیا زمینه عز -

 ادیتا من صداخ بزن  ب دینیبش دی.. تو اتاقه .. شما بر زن یباهاخ حرف م
صاف ا با شدمو  شدو ترس تو  ستادمیاومدن بابام از جام بلند  ... بدن  منقبض 

 سلول سلول تن  نشست ..
نشست  یصندل نیدور تر یکردو رو یاما نگاهم  نکرد ... اخ  مردونه ا بابام

 نشستن نکرد .. یبرا ینکردو تعارف رمیام یمحل به دست دراز شده  ی.. حت
طلبکار به چشمممام انداخت .. شممونه باه انداختمو  یروزخند زدو نگاه ریام

 نشست  ..
 تو سکوو گذشت که مامان به حرف اومد .. یکم

 داینفسمم  در نم ن یبابارو نب گهیم ایاومدن .... در یعذر خواه یبچه ها برا -
اخ باب یبچه خونه  شهیهغر شده ... مگه م یکرده کل یعروس ی... بچ  از وقت

 ؟ نهیردر مادرشو نب شهیمگه م اد؟ین
 خودشون زبون دارن حرف بزنن ! نایا -
حرف زدن بهمونو داده  یکوچولو کوتاه اومده که اجازه  هی یعنیحرف بابا  نیا

 کرد و به حرف اومد ... یدست شیر ری... تا خواست  لب باز کن  ام
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سته اس .. حق  داره ..  یلیخ ای... در یتهران یآقا - شما واب عمر در کنار  هیبه 
عمر  هیداده ...  صیشممما خوبو از بد تشممخ ی هیسمما ریعمر ز هیشممما بوده ... 

صبح اول س نیصبح به   یلی... حاه براخ خ نیشما و مادرخ بود دهیکه د یک
شممده .. صممبح تا شمب  تیاذ یلیمدو خ نی...... تو ا نهیسممخته که شمممارو نب

شو تو اتاق حب  م س کنهیخود ساب ی.. نه با ک ه خنده ن زنهیم یحرف درستو ح
... من  موندم چکار کن  که خوب  خورهی... غذاه  نم شممهیم دهیتزخ شممن یا

شه .... هرچ شما  آرومش کنه تونهیشما م دنیفقط د دمیفکر کردم د یب  ......
در نظر  ن یا ی... ول نینکن گاهمونن نی... ح  دار نیناراحت باشمم نیح  دار

 مونیو نادان یاز جوون  یکرد ییرر از اشتباه ... هر خطا مویکه ما جوون نیریبگ
 نیدار دوست ارویاونقدر در دون ی... م نیببخش دیبا نیبوده ... شما که بزرگتر

 نیاز حده تا ا شیچون عالقه تون ب دون یبراتون مه  باشممه ... م شیکه سممالمت
اصال چطور. و از کجا  دون یما ... نم نی... راستش داستان ب نیشد ورحد دلخ

شد .. خودمون  نفهم شد یک  یدیشروع  ش  ه    کدفعهی ی... همه چ  یعا
 بهمون نداد ... حیگذشت و فرصت توض عیاتفاق افتاد ... سر

ش بگه به ستین یکی.....  کنهیم یسخنران یچطور نیمارمولک ... بب ی رسره
 ...  نینح  تورو نب ختیکه ر نهیا یبرا کن یمن اگه خودمو تو اتاق حب  م

. من نکن . یباز ایحرفاتو قبول دارم ... اما واسه من س یجوون ... بعض نیبب -
از  یدخترمو ببرم ...حرف امیب یداد امیداوم .. اون روز خود تو ر ییقو یحافظه 

 نبود ! یعشقو عاشف
 ما اتفاق افتاده رو زودتر نیکه ب یزیاون چ یتا جلو نییایب خواسممت یمن م -

ذر ، زودگ گ یتب تنده .. نم هی ایکه احسمماس منو در دونسممت ی.. من م نیریبگ
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سی.. اما تبمون تند بود ... م ستیچون ن سی.. از خودم م دمیتر تنها  .. از دمیتر
سیم ایمثل در یبودن  با دختر  ی.. ح  دارم دل بدم به دختر  ... من آدم دمیتر

... ح   کنهیم یدل بر شیتمومه و زده له  کرده اما با زبون دراز یکه همه چ
قط ... ف شهیسرخ نم زایچ نیا یدارم حرفامو ترانه کنمو براخ بخون  ... جوون

 دییایجو معرفت که تو وجودم بود بگ  ب هیبه خواسممته اخ برسممه .. اما  خوادیم
 رونیبگ  از خونمون بره ب ایبه در ومدیوقت دل  نم چی... من ه دیدخترتونو ببر

بودم.. تنها  یسخت طی.. چون دوسش داشت  ... اون  اومده بود چون من تو شرا
ه ب یچ  ینبود معلوم ن ایشممده بودم .. اگه در نیبودمو وسممط خونه رخش زم

....  خوادخیم شممتریدل  ب دمیاومد .... هر لحظه د یوقت ی... ول ومدیسممرم م
بگ   دیکن  .... فقط به فکرم رسمم یاز خودم بترسمم  .. نتونسممت  کار دیبا دمید

شد ...  دییایشما ب سفانه آخرخ خراب  سمون بگ  ... اما متا سا تا بهتون از اح
 ...دیدیرس یشما بد موقع

 ییایصحنه ساز گفتویم یکه به راحت ییتو چشم  حلقه زد ... از دروغها اشک
 نیکه با ا یخود ی.. برا سمموزهیخودم م ی... دل  برا کردیم یکه با هوشمممند

 ... کنهیم یمکار زندگ
 .. دمیفکر بودمو با داد بابام از جا رر تو
 یگند یار ی؟ چرا گفت دیرفت شیخد ر نیفقط تا هم یر  چرا به من نگفت -

 ؟ یستیمیوا یکه زد
ته فقط هم ایفکر کردم در من - ه ک یمن یبرا نشمم یبوده ؟ هم نیبهتون گف

مذهب تا  ند بزرگ نیخانواده ام نسممب ند هم هیگ به  نی... منظور من از گ بود ... 
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دسممت نامحرم به دخترخ بخوره .. چه  یدوسممت نداره حت یردر چیهرحال ه
شما اون روز موقع نکهیبرسه به ا  دمیکردم د فکر ی.. هرچ نیدید ویبد تی..... 

ش  در ی.. از طرف س یکارم وا یرا امین هینامرد ست یبودم ... نم ایه  عا ز ا خوا
 دستش بدم ..

 ببندم ! شتیتا دخترمو به ر یکرد ادیداغشو ز ازیر یعنی -
 ! یتهران یبه شما نگفته آقا ایدر دونست یمن نم -
 بابام دوختمو گفت . . یبغض ببند شدم .. نگاهمو به چشمها رر
نه  یتر از. همون یادینه ز یکردم ول یادیگفت  ... گفت  غلط ز - که تو خو
وشممتون صممداتو گ هی.. اما شممما فقط  وفتادهین یاتفاق چی... گفت  راکمو ه دیدید

ست م یبود .... "گند شما فقط  ست یمی... خودم راخ واکن یکه زدمو در  ... "
.. . نیدینشممن لتماسممام ا ... نیدیمن. نشممن یبابا ... ضممجه ها نیدیشممن نویهم

 ! رونیاز خونه ب نی... ررت  کرد نیشده بود ریانگار ازم س
 ... اون ابهتو نداشت گهیافتاد ... صداخ د نییبابام مشت شدو سرخ را دست

 ؟ نیاز کجا معلوم راست بگ -
 رر خش  داد زد .. اوردویبار مامان  طاقت ن نیا

به خودو ب یگیهنوزم م - جا معلوم ؟  کرده تو از  زیمرد ... دختر عز ایاز ک
نداخت نه ا خانواده ا شی.. داد رونیب یخو تار  یدونیکه نم یبه  با  یچه رف

... با دوزو کلک   یدونیازخ نم یچیشممده که ه ی.. زن مرد کننیدخترمون م
شته اومده م بوده و  دهاوفتین یتفاقا گهیدخترمونو گرفته و حاه که کار از کار گذ

باز نم یا گهید زیمنظورم چ ماتو  جا یکنیبوده .... چرا چشمم کهیا ی؟ ب  نیا ن
 ! یکرد هیخودتو تنب ی، بچه  یکن هیمردو تنب
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 شد ....سرشو باه گرفتو به اتاقش اشاره کرد رهیخ ریرر خش  به صورو ام بابام
.. 
 تو اتل  کارو دارم ... ایب -
به مامان   یرر حرص فشممرده شممده نگاه یشممده و لب زیر ییبا چشمممها ریام

 انداختو به دنبال بابام رفت
 ن دوی... نم  یتو اتاق بودن ، منو مامان حرص خورد ریکه بابا و ام یمدت تمام

س  ب ستر روغ د نیبه ا یبگه .. ول خوادیم یچ ریام دون یشده .. نم شتریچرا ا
زبون باز  یوقت از مردها چیندارم .. ه یهاخ ح  خوب یها و خوخ خدمت

ش  نم شونه .. و ح یفقط رو ی... چون همه چ ومدیخو از همون  یکی اهزبون
 من اومده .. ریقهار گ یزبون بازها

وخت  د ریبه ام مویبرداشتمو نگاه سوال یدست از خود خور ریاومدن بابا و ام با
شو رو نانیاطم ی... به معن شمها شرد .. اما من با اطم یچ اون آروم  ننایه  ف

 .. شدمینم
ه از چهر یزی... چ زدینم یبه بابام دوخت  .. اخ  تو صممورتش بودو حرف نگاه

 ی.. فقط کم یمبل فشار دادم تا کم یاخ مشخص نبود ... دستهامو رو دسته 
 ! غیآروم بش  ... اما در

 نی... اما ا کردیم یتاب یب یلیمدو خ نی... ا بخشمممتونیبه خاطر مادرو م -
شت یفکر کن شهینم لیدل شت  ... تو ح  ندا ن از اعتماد م یاز گ*ن*ا*هت گذ

 یسو سر خود دل به دل ک یریبگ  یسر خود تصم ی... ح  نداشت یاستفاده کن
 ! یبد
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 اما بابا .. -
... من  مثل مادرو  ی.... بذار حرفمو بزن  .... تو دخترم ایتو حرف  نپر در -

ش دون یم دی... اما بعازو بگذرمو کنارو بذارم  تون ینم صاف ب ه دل  باهاتون 
 .. چه با تو .. چه با شوهرو .... اما ....

 تو صورو تک تکمون چرخوندو ادامه داد ... نگاهشو
 ی... کارت  ..... کارت  اگه بخوا نجایا یایهر وقت دلت خواسممت ب یتونیم -
 شرکت ! یبرگرد یتونی... م یادامه بد یتونیم
شدن  نیا با سر کار .... خالص  شتن به  شد .. برگ حرف بابا تو دل  رر از ذوق 

 یادبا طع  آز ی... نفس دمیکش یاز سر آسودگ ی.... نفس یلعنت یاز اون خونه 
! 

 مهمون لبام شدو قصد رفتن نداشت .... لبخند
 ... زدینم یافتاد .. اخ  داشتو حرف ریبه ام نگاه 

 ! ستیکه هست مه  ن یهر چ یناراحته .. ول یاز چ دون ینم
جشممن  هیشمممد بهتره  ریخت  به خ یخب .. حاه که خدارو شممکر همه چ -

رده .. شممام ک ی.. ردر با دخترخ آشممت وفتادهیکه ن ی... ک  اتفاق  یریکوچولو بگ
 ! ایدر یمونیم نجایا

 بلند شد .. ریام یعم  گرفت و صدا لبخندم
بود که انجام  ی.. قصمممد عذر خواه  یبر دی.. اما ما با یممنون خانوم تهران -

 ..  ینباشه رفع زحمت کن یشد .. اگه امر
 دیبر دیتونیم دی... رحمته ! شما اگه کار داشته باش ستیآدم زحمت ن یبچه  -

 ! مونهیم نجایا ای، اما در دیانجام بد
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نه نگاه کردمو شو ریباز موند ... من  با شوق به ام ریقاطع گفت که دهن ام انقدر
 باه انداخت  ....

صال تعارف در صل مامان فقط از موندن من حرف زده بود .. ا نکرد ،  ریبه ام یا
 عیاز من ما رهیگینم لشیتحو یکسمم دهی... د رهیکه جونش بره غرورخ نم رمیام
 .. ذارهیم

 کردو صداشو صاف کرد.. یبهش برخورد سرفه ا ریام دیکه د بابا
 بعد ... یون ... کارتو بذار براشما ه  بم -
 ممتون اما ... -
 عادو ندارم حرف رو حرف  بشنوم ! -
 نزد .. یحرف گهینشست و د ریحرف بابا ، ام نیا با
 ... منو  یسممفارخ بد رونیمامان به آشممپزخونه رفت  .... قرار شممد غذا از ب با

 ...  یبا ه  بودن مشغول درست کردن ساهد شد یمامان  برا
 رسره رو نگه داشت ! نیچرا باباو ا دون یمن نم -
دامادخ ناراحت نشممه .. حاه چرا ؟  خواسممتیبهش برخورد... م ریچون ام -

 ! دون یمن نم
 یرسره سوار نیداره به ا ی.... باباو از طالق متنفره ... راض دون یمن م یول -

 اون دخترشو طالق نده ! یبده ... ول
ه .. اگ سممتیانصمماف ن ینگو .. بابا انقدرم ب ینجوریا کن یمامان ! خواخ م -
 .. کنهیکنه مطملنا شوتش م تیمنو اذ ریام
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ادب بشممو نباشممه .. اما  نکهی... مگر ا کنهیادبش م ی.. ول کنهیبله ... لهش م -
.... فکر طالق  به سرو  زنهیو رو حرفش حرف نم گهیم عشویحاه که رسره مط

ش  خ نی.... اما بهت بگ  .. من از ا شهیم یشینزنه ... وگرنه دوباره باباو آت و
 ! امی... خونه اش  نم نجایا یایکن تنها ب ی... سع ادینم
 ! نجایا امیب تون ی.. منکه هر روز نمیایمامان ... من دوست دارم ب -
 ذارمیه نمرسر نیا ی.. من را تو خونه  هریخونه براو بگ هی گ یحاه به باباو م -

 دو رو ! ی... رسره 
 خانوم ... خانوم ... -
... اصممال اون محمد  هی... کال چند وقته قاط گهیم یچ ن یباباته ... برم بب -

... با رفتن تو .. دل و دماغ  سممت ین شممهیهم  ی... من  مر سممتین یشممگیهم
 رفت ! نیجفتمون از ب

 خانوم !  یخانوم ... مر -
گوجه  نیچکار داره ... تو ه  ا ن یرو سرخ .. من برم بب ذارهیاهن خونه رو م -

 ! ایساهد و ب یهارو حلقه حلقه کن بذار رو
 چش  ! -
. 
. 
. 

 دنیصورت  شد .. اما با د ی رهیخ یبود .... بابا موقع شام چندبار یخوب شب
 بفهم  دل تنگمه ... خواستی.... انگار نم گرفتینگاه  نگاه م
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ما هنوز ا زدیدل تنگش بودم ... دل  رر م من  اجازه رو  نیبرم تو آغوشممش. . ا
 منتظر زمان باش  .. گذر زمان و زمان مناسب ... دیندارم ... با

باس کنار  دنیهراس خواب ی.. شممماد بودمو حت دمیرتو خز ریعوض کردمو ز ل
 که شوهرمه رو نداشت  ... یمرد

 رفت ...کنارم جا گ یبه لب چشمامو بست  .... رتو کنار رفتو جس  سخت لبخند
 ؟ یریم یاز ک -
 جواب دادم.. یحواس ررت با
 کجا ؟ -
 سر کار .... شرکت باباو ! -
 ... رمیآره ... صبح م -
 و اگه من بگ  نه ! -
 ... ش یم رهیبه صورتش خ یکیتو تار شمویم زیخ  یحرص ن رر
 ؟ یکن فیتکل نییمن تع یکه برا یباش یتو ک -

 صورت  نشست .. یگرفتو صورتش روبرو زیخ اون 
 ! اروی؟ شوهرو ... صاحب اخت یفهمیشوهرو ... م -
 گفته ؟ ی.... نه بابا .... ک اریاوهو .. صاحب اخت -
 قانون .. شرع ! -
 شرع... دیکشیشرعو وسط م یرا دیاریهرجا ک  م دیبروووووو .. عادو کرد -

به  دی.. نبا یازراه بند یابازیس دی.. نبا یریبه زور دختر بگ دیبهت نگفته بود نبا
 .... دی... نبا ینابود کن اشویبه زور دن دی... نبا یزنت تعرض کن
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 صدام بلند شدو به ه  ه  افتادم ... اریاخت یب
بد شمممد که نفهم ییکارها یادآوریاز  اونقدر تو  یک دمیکه بلهام کرده حال  

افتادم که خودخ نابود کننده بود... سممر رو قلبش گذاشممتمو ه   یآغوخ مرد
 اخ خفه کردم ... نهیهقمو تو س

به خود خود دشمممن رناه م یکسمم یآدم از ب یگاه شممونه  هی... فقط  برهی... 
 دردهاخ ... دنید یبرا ی... چشم دنیشن یبرا یگوش خوادویم

س یب یوقت شار ب یک شدن به عزائ ی... برا ارهیبهت ف ...  یبریه  رناه م لیآروم 
 ... هی! مرگ براو طع  زندگ ستین یزیدشمن که چ

سخره اس .. ول یسع شدم ... م ش  .... آروم  شمو  یمرد یکرد آروم ب که آرام
 گرفت تونست آروم  کنه ...

 رو کمرم نشستو زمزمه وار آروم  کرد .. دستش
 خواب  برد .... یک دمیآروم که نفهم انقدر
 دو شاخ گنده رو سرم سبز شد .. دمیکه د یزیبا باز شدن چشمام از چ صبح
 دورم حلقه شده بود .. گرخیبود و دست د ریام یرو بازو سرم

شمهاخ سته بودو اون موج منف چ صورتش ر یب  دنیبا د شهینبود .. هم دایتو 
بسته اخ  یچشمها دنی.. اما امروز با د دهیبه  دست م یچشمهاخ ح  بد

شه ... گاه یگاه تونهیمردم م نیاعتراف کن  که ا تون ی.. م صوم با  طانیش یمع
 نندازه و بشه به صورتش نگاه کرد .. هیرو صورتش سا

نگاه  رو خودخ  دنینگاهمو ح  کرد که چش  باز کرد .. با د ینیسنگ انگار
 لبخند رو صورتش نشست ..

 ..ریصبح بخ -
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 ریصبح تو ه  بخ -
 ؟ یخانوم یداریب یاز ک -
 شدم داریتازه ب -
 ؟ یکنینگام م یوقته دار یلیر  چرا من ح  کردم خ -
 ! یهبد توه  زد -

ازخ گرفتمو از جام بلند شممدم .. دسممتش دور کمرم حلقه شممدو منو به  نگاه
 سمت خودخ کشوند..

 کجا ؟ -
 دوست نداره وینظم یحاضر بش  برم سر کار.. بابا ب دیبا -
 من  سر کار رفتنتو دوست ندارم -
ضمن .. تو زندگ گهیاون د - شکل خودته ... در   نیکه از کمتر یمن .. اون یم

و ... ر  خودت یی.. تو نهیتر تیاهم یبهتر بگ  .. ب ایبرخورداره ..  تیاهم
 سبک نکن !

 ! ایدر -
 یکیبترسمممو حسمماب ببرم ، از تو  یمن باه نره ... من از هرک یصممداو برا -

 ! ترس ینم
هوا برو  صممدمیچند وقت به سممازو رق نیانگار شممب اول بسممت نبوده .. ا -

 داشته !
 ترس  از تو ، ترس با تو بودنه ؟ لیتنها دل یتونی؟ خودت  م یکه چ -

 ...دیتو موهاخ کش ینشستو دست کالفه
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خانواده ت   ... با  یکن مونوی... بذار مثل آدم زندگ ایدر  یبحثو تموم کن نیا ایب -
 ؟ هینفرتت از من چ لیدل گهی.. د یکرد یکه آشت

 ! هی.. ابد ستین ینفرت  از تو تموم شد -
...  کن یم لی... ح  بدتو به خوب تبد کن یم لینفرتو به عشمم  تبد نیمن ا -

 ! ییدنبال من بدو دیکه با ییتو نیاون وقت ... ا کنمویتورو عاش  خودم م
روز عاشمم  تو بشمم  ..  هی.... فکر کن من  سممتین بیهه .. آرزو بر جوانان ع -

 مگه مرد قحته !
رفت  تا  نهییآ یبه  داد .. بلند شممدمو جلو یشممدن دسممتش ح  خوب مشممت

 موهامو ببندم
از تو ندارم ... تحملت  ی... من دل خوش یایکن با احساس من کنار ب یسع -

رم لبخند ازو متنف یوقت تون ی.. نم سممت یکردن  بلد ن ی.. نقش باز برام سممخته
 بدم ! لتیتحو

سهی... بتاز ... نوبت من  م ستین یالیخ - ه اس ک گهی.. نمونه اخ ده روز د ر
تت تموم م ناد شمممهیمهل ها یریگیم دهی... غرورمو  که  ی، ح   نه مو  مردو

 ! یریبگ دهیناد یتونینم
ست  سه به  یحرکت موند .. حت یب د ش  آزار دهنده اس .. چه بر فکر کردن به

 تحققش !
ش یرا آب سرتا ست ی... م دمیرو ش  .. م شهیتر از هم بایامروز ز خوا ست خیبا  وا

 هیلعا یتازه عروس بودن  بوده و همه چ یمدت  برا نیا بتیهمکارا فکر کنن غ
.. 
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صورت  ب شم یآرا شونه ام انداخت  برم که  یرو فموینقص ... ک یکامل بودو 
 اومد.. ک یحاضر و آماده نزد ریام
  یبر -
 ؟ کجا ؟  یبر -
 رسونمتیم -
 ! یقراره تا شرکت کول  کن دمیشا ایعبدل ؟! ...  ی؟ با گار یبا چ -

 کردمو از کنارخ گذشت .. یزیتمسخر آم ی خنده
 ادی... خوش  نم اریدر ن یمن آقا باه سر باز یبرا -
با - پذ دیمنو  نار خودو ب مه  یریدر ک مه ه که  ییکسممما ی.. ه  تو .. ه
 مال .. صاحاب داره ! نیبدونن ا دی.. با ننتیبیو م شناسنتیم
شون بد تتویسند مالک یخوایصاحب مال ... ر  م یاوووووو .. آقا -  .... ین

ر ا دم دت یتونی... فقط م سممتیتو ن یبرا ییتو شممرکت جا ی... ول ای... ب یاوک
 تو خونه او ! نینکنو بش عیخودتو ضا نی.. بنابر ا یکن  یهمراه

 دیمعطل نکن ... تا آخر عمر با وفتی... راه ب رسممهیزنگ زدم آوان  .. اهن م -
 یرنجویا ادی... خوشمم  نم ی.... تو زنم یتحمل کن یو حت یریمنو کنارو بپذ
گل کن با ضیازو ف یحسممماب گرونید ویخوشمم . مال . نیبدونن ا دیببرن .. 

 دندون طمعشونو ازو بکشن ! دیصاحاب .. داره .... با
شرکت قبل از تو ه  منو  ی... همکارا دنیانگار تا حاه منو ند یگیم یجوری -
ردو ک زیکه دندون ت یمن .. تنها کس ینکردن برا زیکدوم  دندون ت چی.. هدنید

 .. ر  خودو دندون طمعتو بکش ! یتو بود دیتنمو در
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 تو دستش گرفتو منو دنبال خودخ کشوند .. بازومو
شرکت خبر یبر یخوایاگه م وفتیراه ب - ات  .. جواب باب ستین ی.. وگرنه از 

 ! دمیخودم م
 ... خت یو لحن قاطع اخ ساکت شدمو حرصمو تو دل  ر ظیاخ  غل دنید با

ش همراه شت  ی هیشد ، کرا ادهیر نیمن از ما شو ر ست ساب کردو د سو ح آوان
 کمرم گذاشت..

شه آخ یکه چ یای؟ با من م نیچکار دار نجایا یاهن جنابعال یبگ شهیم - ه ب
 ؟
رو تو  گرانید یچشممما ادیبدونن که من شمموهرت  ... خوشمم  نم دیهمه با -

 ..نهیبش
مونده  تسیب یو آقا هنوز تو ده  نهی... قرن نو ینیکرد .. کوته ب شهینم تیکار -
! 

گاه نف   جوابمو ندادو همگام با من داخل شممرکت شممد ... با ورودم ناخودآ
ش  یعم ست ی... انگار م دمیک اونجا رو ببلع  ... انگار هواخ عطرو  یهوا خوا
 که لبخند رو لب  آورد.. یداشت ... عطر یخاص یبو
رو 5 یطبقه  مویآسانسورو زدم ... باه  داخل آسانسور شد مویگذشت یهب از

 زدم ...
شمممدم که اصممال دل   یاومدن از آسمممانسممور رخ به رخ مرد رونیمحض ب به
 .. شهیجلوو سبز م شهی... مثل زبل خان هم نمشیبب خواستینم
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ستاره  نجاسیا یک نیواو..... بب - ش لیسه ی....  شان ....  دی..... خور کهک
 ارویکه شمممارو ز یبانو .. چه سممعادت دی.... قدم رنجه فرمود کرانیب یایدر

 ! ایخانوم در کن ی..... سالم عرض م  یکرد
داده و دنبال  اومده  ریگ ریکه ام یروز اول نیلب جوابشو دادم ..... حاه هم ریز

 جلوم سبز بشه ..... زیموجود نفرو انگ نیا دی، با ادهیز تش یو حساس
 ! ارمیآقا رو بجا نم -

 نیگرفتمو با عاشممقانه تر رویسممت امناراحت بودم که د یبیاز دسممت حب انقدر
 لحن ممکن به حرف اومدم..

 ! یبیحب یشرکت هستن ، آقا یمال ریمد شونی، ا زمیعز -
 خانوم ... همسرتونن ؟ ایدر -
 نگهدار همسرم ! ریام ی.. آقا یبیحب یبله آقا -

شا ریبه ام رهیچند لحظه ماو و خ یبیحب سر من  دینگاه کرد ،  شت هم توقع دا
 نگاهش اصال دوستانه نبود .. ی... ول دون یباشه .. نم یا گهیشکل د

 ؟ دیزنیصدا م کشونیهمکارانتونو به اس  کوچ شهیشما هم -
 د؟ییفرمایبله ؟ ... منو م -
 بله جناب ! -
قدر از د ریاوه ... خ - که از  یخان  تهران دنی.. اصممال .. ان جب شمممدم  متع

 ... انگار ناراحتتون کردم .. خوامی.... عذر م ست یوجه عرض  نمت یخوشحال
بلند شدو  با ذوق دن یبا د ی.. منش  یبه سمت اتاق  رفت مویشد یبیحب الیخیب

 باهام دست داد..
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شما ؟ .. وا یسالم خانوم تهران - شحال  از د ی.. حال  ....  دنتونیچقدر خو
ست یوا یا شدم .. از ب  از اومدنتون  یلی... خ گ یم کیتبر ی.. را خوشحال 

 بگ  .. یچ دون یذوق کردم نم
 یخوشممحال  .. معرف دنتی، من  از د زمیعز ی.. مرسمم یسممالم خان  احمد -
 نگهدار.. ی.... همسرم آقا کن یم
 سالم .. -
 دختر شهر همسرتون شده ! نیبهتر گ یم کیسالم خوشبخت  ... تبر -
 موافق  ! -
شحال نیبه دنبال ا ریام لحظه ح  کردم برق  هینگاه  کرد ...  یحرفش با خو

نگاهمو با اخ  گرفت  .. دل   عی.. اما سممر دمیدوسممت داشممتنو تو چشمممش د
 فکر کن .. زهایچ نیبه ا خوادینم

صال ش   خوادیدل  نم ا شتن ست دا شتنش فکر کن .. مطملن  دو ست دا به دو
 دروغه ..

 اتاقتونو آماده کردم .. نیاریم فیگفتن تشر ی، جناب تهران دییبفرما -
 .. یممنون .. لطف کرد -

 لب تعارف کرد .. ریبا تعجب نگاه  کرد و ز یکم
نگاه  هیبا غرور به بق شناختیکه م ییای.. در کنهیکه از تشکرم تعجب م معلومه

مرد ..  نیکنار ا ی.. اما با زندگ دونستیم فهیوظ کردنیبراخ م یهرکار کردویم
 بهتر شممدم .. یمدو ... کم نیا ییردرم .. با وجود تنها یشمموانه با نداشممتن ر

 ندیانجام م یبراو کار اشممتچشمم  د یکه ب یکه با افراد دون یم نویحداقل ا
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 یلمدو درسته که ک  بوده .. و نیخوب بودو بابت لطفشون تشکر کرد.. ا دیبا
 بده .. رمییاونقدر برام سخت بوده که بتونه تغ

 وسط اتاق زدو کل اتاقو از تظر گذروند .. یچرخ ری... ام  یاتاق  شد وارد
 ! ستین یکارمند معمول هیاتاق  داستی... ر یدار یاتاق خوب -
 شرکت  !  یبه هر حال دختر رئ -
 ..ستیکنارو ن نجایکه ا یا گهی؟ ک  د ییتنها نجایا -
برام حدو مرز  ادی... در ضمممن .. خوشمم  نم نجاسیا زیم هیکه ..  ینیبیم -

 ! یمشخص کن
 ؟ هیمی؟ چرا انقدر باهاو صم هی... ک یبی... حب اروی نیا -
 ستیک  ن چیه -
 ! ادیازخ خوش  نم -
ها تو ا - حال  ازخ به  م نیتن هاو موافق  ... من   با ... کال آدم  خورهیمورد 

 ! هیچندشو نچسب
 ! یحسو بهش داشته باش نیهم شهیهم دوارمیخوبه .. ام -

 شدم.. رهیمقابل صورتش گرفتمو تو چشمهاخ خ صورتمو
من  یبرا ینقشممه ا یبشممه و بخوا داویر ییتو نکهیقبل تر از ا یلی... خ نیبب -

.... اگه قرار بود به  دیکردو جواب نه شممن ی، اون آدم از من خواسممتگار یبکشمم
بدم خ نیا ما رو  قت ر یلیآد با دوز و  شیو که  ازدواج کرده بودم .... خودت  

شوم براو فرستادم  تیفدا ی... نه عاشقت شدم.. نه نامه  یکلک شوهرم شد
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که از مرد  یکن بفهم یه  ازو ندارم .. ر  سممع یکه دل خوشمم ینیبی... م
 ندارم ! یجماعت دل خوش

 گهید ینای.. از کجا معلوم دلت به ا ینداز یبه قول خودو از من دل خوشمم -
 خوخ نباشه ؟

 ینکیفکر م یبه چ ستی.. برام مه  ن یفکر کن یهرجور دوست دار یمختار -
 ! ن یبینم هیتوج یبرا یلی... دل یشیو ناراحت م

 ؟ شهیتموم م یباشه .. کارو ک -
 ساعت دو .. چطور؟ -
 ی، ول  یخوریم رونی.. امروزو ب ی.. انگار ناهارم ندار یدنبالت ... راست امیم -

 دیخونه ات  با یاز شممب ناهار. فرداتو آماده کن ... کارها یکار کن یخوایاگه م
ست دار یاوک شه ... دو ش رونیکار ب یبا شته با افل غ دی.. از کار خونه نبا یدا
 ! یبش
 به من چه ؟ مگه من نوکرت  ؟ -
خونه شممو  یزن چی؟ ه پزنیزنها نوکر شمموهرشممونن که ناهارو شممام م یهمه  -

 ؟ کنهینم زییتم
 کار ندارم ، اما خودم به کار خونه عالقه ندارم.. هیمن به بق -
شت بندخ ددر  ستی.. قرار ن یکن دایبهتره عالقه ر - شه و ر بخورو بخواب با

 باشه ! یخونت عال یهمه چ دیسر کار.. با یایب یخوای... اگه م
شو سمت ریاز تاث یتکون دادو وقت دیبه عالمت تاک سر شد به   حرفش مطملن 

 در اتاق رفت..
 در باخ ! یساعت دو جلو -
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قرار داده ... چند  نیذره ب ریکارهامو ز ریشرکت ... چند روزه ام رمیروزه م چند
 زن خونه باش  ! کن یم یروزه دارم سع

 رفتشی... اما مغز مردها ر کنهیماه ررواز م یکرده .... آدم به کره  شرفتیر ایدن
 نکرد !
چون  نکنیزنها برده شونن .... فکر م کننیمالک زنن... فکر م کننیفکر م هنوز

شتباهن .. من  یشتریدارن ، ح  ب یشتریب اریاخت سخت در ا ه  دارن... اما 
 .. دمیکه باج به مرد نم یکی

نافع  که م یی.. فقط تا جا کن ینم یانعطاف به خرج بدم .. اما بردگ یکم دیشا
 باهاخ .. امیدر کار باشه راه م

رفتن و کار کردنو م*س*تقل  رونیشممدنه ... ب یخونه موندن برام مثل زندان تو
 خونه رو انجام بدم! یروزمره  یبودن ارزششو داره که کارها

.. ظهر ناهار  رمیم رونیصممبح زود از خونه ب خوابمویتر م رید یها کم شمممب
ش  م ریکمتر با ام خوابمویخوده و نخورده م ش  تو چ .. در کل خوبه ..   شیچ
 یبیدارم.. باز حب یریاس.... بجاخ تو شممرکت درگ هودهیب یبهتر از بحث ها

شده .. به هر بهانه ا یآدام  مو سبز م یدماغ   دونهی.. خوبه م شخیسر راه  
مه  ها موجوداو نفرو انگ یازدواج کردم .. مردک رررو .. اصممال ه  یزیمرد

ستن ... چه خ ش  اول بود د یاز فرزام یریه شوهر و همکارام  زمیکه ع که از 
 ؟! ن یبب

 یاما حرف کنهیاخ  م ریوعده غذا بپزم .. .. ام کی رسمم یروزها فقط م یبعضمم
 ... هیوضع ناراض نیاز ا داسی.. ر زنهینم
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ها و اتوب*و*س ها  یتاکس ری... بجاخ مس ومدیدنبال  ن گهیاون روز اول د از
 لیمن آدم وسمما یکرد ... ول  ییرو اومدن  راهنمابا مت یبرا یرو نشممون  .. حت

 رمی.. ام. گشممت یبا دربسممت بر م رفتموینبودم ... با دربسممت م یعموم ی هینقل
که بخوام  کن ی.. منکه به خاطر رول کار نم سممتیبگه .. مه  ن خوادیم یهرچ

 جمع کن  !
مونده .... از فکر کردن بهش هراس دارم ..  ریبه فرصممت ام گهید یهفته  کی

شدن باهاخ هراس ندارم .. آخرخ که چ گهیکال د یول سمو  یاز روبرو  ؟ بتر
 شبها به صبح .. رسنویم انینترس  ، روزها به را

 ! بهش فکر نکن  کن یم ی.. ر  سع کن یم تیفکر کردن بهش خودمو اذ با
نارویگردخ تو خ یدل  هوا امروز ند روز  نی... ا هیخال ب ی... جکرده  ابو چ
... از  رمیگیدادم .. حقوقم  که آخر ماه م یتاکس هیرول داشت  بابت کرا یهرچ
بردارم ... درسممته که قبول دارم اشممتباه کردم ..  خوامیه  که بابام داده نم یکارت

.. دسممتمو  کن یغرورمو حفظ م اکردم ... ام یدرسممته که از بابام عذر خواه
 بابام ! ی.. حت کن یدراز نم یکس چیه یجلو

اس کردم ... لب نییهارو باه را ی.. مجتمع تجار دمیچرخ ابونهایغروب تو خ تا
شاد  یرنگ ها دنیخوش  اومد ... با د دیجد یمدل ها دنی... از د دمیهارو د

صل مطلب خر شد ... اما ا سردگ تیرعا یدرمان دی، دل  باز  شدو اف کامال   ین
 برطرف نشد ..

 !  یرسیم ن ی... آخر ماه به ا ستین مه 
ها جواب با ایکه از خونه  ییتلفن  مانم  ظهر  ریام لیمو ما با  ندادم ..  بودو 

شت  ... همه  یحرف زده بودم و نگران صله  ریتلفنها از طرف ام یندا بود .. حو
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م صداشو بشنو خوادیبهش جواب ر  بدم .. دل  نم خوادیشو نداشت  .. دل  نم
 به حضورخ فکر کن  ... خوادی.... دل  نم

ها خوادیهامو م یفقط دخترانگ دل  کار الیفکرو خ یکه ب یی... روز  یهر 
 ه  وجود نداشت ..... یآقا باه سر کردمویدوست داشت  م

 فکر کردن بهش ه  لذو بخشه .... ی.. حت اوممم 
شمامو باز کردمو خ با صرویول ابونیلبخند چ ساع ع  یباه تر رفت  ... به رارک 

 کردم ... یه*و*س رارک گرد دمویرس
رارک  دموید کویتار یزدمو قدم زدم .. اونقدر که با بلند کردن سممرم هوا قدم

 خلوتو !
*ر*ز ه یکه گاه ییرارک .. از نگاه ها یشب و خلوت یکی.. از تار دمیترس یکم

 بودن ... ماریشک ب یکه ب ییذهن ها رفتنویم
ارک و ر ییو تنها یکیدختر .. تار یکه برا دون یخوب م نویکه ندون  .. ا یهرچ

شت ..  یعنی...  ضور اتفاق ها یعنیوح شا یح  یحادثه ها یعنی...  ندیناخو
 ناگوار ...

.. خاموخ شده  یدست گرفت  ... وا موی.... گوش دمیقدم هام سرعت بخش به
شده و گاهدنبال  .. ادیب گفت یم ری.... حداقل به ام ورخ با موت ی.. راخ خوب 

 ! تهینها یو سرعتش ... ب کنهیم نییشهرو باه را
 جانشیاز حد و ه شیهمسمفر اون سمرعت ب کن یه*و*س م یکه گاه  یبگذر

 باش  ....
 رارک باه رفت  .... یاز رله ها دنیانداختمو به حالت دو ف یتو ک ویگوش
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 ی. کسمم. کن ی.... به نف  نف  افتادم .. به رشممت سممرم نگاه م زنهیتند م قلب 
 ..... نمهیترس در کم دمی.. شا نهیدر کم یا هیسا کن ی... اما ح  م ستین

صل دیبمون  .. با دینبا  دمیارک رسر یبرم ... دوباره رله هارو باه رفت  تا به در ا
ش ی.. جلو شده ام آزاد  شلوغ تر بود .. نف  حب    ال یخ ید ... کمدر رارک 

 راحت شد ...
 دست باه بردم.. یتاکس نیاول یبرا
 دربست ! -

....   یدیاومد .... تو راهرو به ه  رسمم رونیبا ضممرب ب ریخونه باز شممدو ام در
 نگاهش رر از خش  و چشمهاخ سرخ بود ....

 ؟! کنهیسر کار باشه .. تو خونه چکار م دیاهن با اونکه
  شد فرودخ صورت یحرف دستش باه رفتو نقطه  یلب باز کن  که ب خواست 

... 
ش  زنگ زد ........ من ..... در یلیس یصدا شد... گو  یتهران ایتو راهرو اکو 

شا ای؟ شوهرم  یخوردم ؟! از ک یلی.... س خودم ...  یفکر یاز ب دمیروزگار ؟ 
 من فکر کن  !سوم فکر کنه که  ی نهیوقتها به گز نجوریکه ا هیاما ک

 گشاد شدو نگاه  تند .... چشمهام
 چیک  ح  کتک زدن منو نداره ... ه چیباه ..... ه یلیباه رفت ... خ صممدام

 ک  !
 ؟ یکرد یتو چه غلط -
 خفه شو صداتو ببر ! -
 ؟! یآورد ریگ بی؟ غر یزنیتو گوخ من م -
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 ..نییرا رهیگفت  دهنتو ببند ، صداو م -
خواسممت  اعتراض کن  بازومو گرفتو ررت  کرد تو خونه .. درو بسممتو از داخل  تا

 قفل کرد ...
 نباریشدو ا کیبه  نزد یگرفت  ... با قدم بلند واریدستمو به د وفت ین نکهیا یبرا

 زد .. ادیاون فر
؟ سمماعت چند قرار بوده  یتا حاه ؟ به سمماعت نگاه کرد یبود یکدوم گور -

گ چندبار زن ینیبب ینگاه کرد تین سمماعت چنده ؟ به گوشممو اه یخونه باشمم
.. ... یدار یرفت خونه و شمموهر ادویکه  یرفته بود یزدم ... کدوم قبرسممتون

 ! یکه زمانو مکانو فراموخ کرد ینکنه تو ب*غ*ل عش  سابقت بود
صورتش حرکت کرد ، اما  نیا با صد فرود رو  شد .... به ق ست  بلند  حرفش د
 بزرگش شد ... یدست ها ریراه اس نیب

ستمو ول کن ع*و*ض*ی ..... هرجا بودم به خودم مربوطه ... ح  ندار -  ید
 ! یکن نیبه من توه

؟ شوهرو  یفهمیح  دارم ... ح  دارم چون صاحب حق  .... شوهرت  .. م -
که مسمملول نوی! ا خت فرو کن .... بفه   گاهتو  تتیتو م که ن نه ... بفه   با م

ا هروقت ت ن یخبر بش یکه ب ست ین رویغ یبا منه .... من ب تیوجودتو همه چ
 خونه ! یبرگرد دیعشقت کش

شوهر خودم نم یول - صال تورو   و فرصت زیآدم نفرو انگ هی... تو  دون یمن ا
 ندازهیکه چنگ م یکیآماده ...  یلقمه  یبرا کنهیم نیروباه که کم هی....  یطلب

....  زارمی. ازو متنفرم ..... ازو بکه سممر راهش باشمممه .. یبه هرک  و هرچ
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ساس خفگ نمتیبیم یوقت ست م یاح الت ح یکنینگاه  م ی... وقت دهیبه  د
گاه کث رمیگیتهوع م با ن هت  گا  نداره .... یفرق چیه ابونیخ یمردا فی... ن

عذاب آوره .... وقت قدر برام  تت به  م یهمون  به   یح  خفگ خورهیدسمم
دور گلوم .....  ندازهیچنگ م یکیانگار  یخوابیکنارم م ی... وقت دهیدسمممت م

شدم  تون ینم سته  سمه .. خ ش  .... ب ت کردن .... تحمل ینقش باز ازنف  بک
ش الیخیب تون یسخته .... نم ته بود بدم ... امروز دل  گرف لتیلبخند تحو نمویب

 .کرد ... رفت  قدم زدم .. مویمجرد یروزها ی... دل  هوا یاز هر وقت شتری.... ب
ال  ح رفتمویم شممهیکه هم ییرفت  .. رارک ... راسمماو .. جاها یهرجاکه فکر کن

ک  حال  بهتر شد .. چون حسرت  همراهشون  هی... اما امروز فقط  شدیخوب م
سرو ا ساب  نم گهید نکهیبود ... ح ش  خوامویم یهرچ تون یمثل  شته با ...  دا

ستن من کاف گهید شه  یکاف دیبا ب یج ی... رول تو ستین یفقط اراده و خوا با
 نیمشکل فقط رول باشه ... نه .... مشکل از قلبمه ... ا نکهی..... نه ا ستیکه ن

 یک....... ال تپهینم گهی.... د کنهیرمپاو م ی... الک زنهینم گهیصممماحاب د یب
رار یمرده رو زنده نگه داره. ... وقت هی نکهیا ی.... فقط برا زنهیضممربه م ک تو 

... دل   شممدیحال  بد م دمیدیجوونو م یزوج ها یبه  قفل شممده  یدسممتها
ما یتببرم ... وق نیخودمو از ب خواسمممتیم  یروسممت ریز یها تیبه ح

 دنشیکه تپ دیفهمی... انگار تازه م گرفتیقلب  درد م کردمیشوهرهاشون نگاه م
اس .... امروز فقط راه رفتمو فکر کردم .. راه رفتمو حسممرو خوردم  دهیفا یب

 کردم ..... نی.... راه رفتمو ....... با تمام وجود ..... تو رو .... نفر
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سد نیا با شک  راه افتاد...  ش یکه جلو یحرف  ا شم  ک ست  دهیچ شک بودم 
شمها شونه ها ریام ی.... چ ساس کردم ...  شدو اح ست  یمتعجب  شک اون  

 زد ... رونیکه تنش بود از خونه ب یی.... نگاه ازم گرفتو با همون لباسها
شو ر تازه شک  راه شناخته بود ... ه  هق   دایا کرده بودو حنجره ام ه  ه  رو 

سر شد...  صله  عیبلند  سوندمو درو قفل کردم .. حو س یخودمو به در ر  ویک
رو  یکس دنید ی... حوصله  رمیخودم بم ییتو تنها خواستینداشت  ... دل  م

 نداشت  ...
 چیرر رر شممدن آرزوهام زار زدمو ه یهمه  ینشممسممتمو زار زدم ... برا نیزم رو

همراه ...  شممهیمادر هم هی.. مثل  نیآروم کردن  نبود .... فقط زم یبرا یآغوشمم
گردخ ... تکون  داد .. تا  یبا حرکت آرومش تو گهواره  دویمنو در آغوخ کشمم

 آروم بش  ی.. کم دیشا
و سمماعت  سمماعت چنده دون یبدن  چشمم  باز کردم.. نم یدرد اسممتخون ها با

 و کهیخواب  برده .. خونه تار نیچند خواب  برد ... تو خودم جمع شممدمو رو زم
رو  دنی، فکر کن  به خاطر خواب کن یبدن  کوفته ... تو گلوم احساس سوزخ م

 سرما خوردم نیزم
 .. ش یبلند م نیزم یاز رو کشمویم بدنمو

 تسین ریاز ام ی... خبر ش یتخت ولو م یرو کشمویبه زور تا تخت م خودمو
 ... به جهن  .. بره به درک ! ومدهیکه رفته ن شبی.. انگار از د

...  دیچی.... باز بغض  گرفت .. باز دل  ر دمیبه صورت  کش یدست شیادآوری با
 ؟! یبود سر راه من قرار داد یمرد ک نیا ایخدا
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 خروج به قطراو اشکمو دادم .. یاجازه  دمویوار خواب نیجن
چشمامو باز کن  .. دوست ندارم  خوادیاما دل  نم کن یوارو ح  مه ییروشنا

 هام روبرو بش .. یباز کنمو دوباره با روزمرگ ایدن نیچش  رو ا
 ... دمیرشرکت از جا ر یادآوریروم بکش  که با  شتریرتورو ب الیخیب خواست 

 ساعت آه از نهادم باند شد.. ساعت دهه ... دنید با
.. اگرم اومده باشه در قفل بوده و  ومدهیاز همسرم نگاه کردم .. ن یتخت خال به
رشت  شبویاگه اومده باشه ه  د نیتو .. بنابرا ادیب تونستهیروخ .. حتما نم دیکل

 در مونده ..
 زنگ به بابام بزن  .. هی... بهتره  رهیرفتن به شرکت د یبرا

 بوق خورد تا جواب داد .. یلیدست گرفتمو شماره اشو گرفت  ... خ مویگوش
 بله ؟ -

 بود ... خب .... ح  داره .. یخیتوب یکم لحنش
 سالم بابا -
 سالم -
 سالم بابا جون ! گفتیم شهی... هم ریبخ ادخی

.. سممرما خوردم فکر کن  ...  سممتیبابا من .... راسممتش امروز حال  خوب ن -
 شرکت .. امینتونست  ب نیهم یبرا
 دینکن .. اصممل اول .... دوم ... صممبح زود با یقاط یروابط خانوادگکارو با  -

 ... یدادیاطالع م
 شهیخواب موندم ... اهن  به زور چشم  باز م -
 زنگ بزنه اطالع بده ! خواستی؟ م یتو حالت خوب نبود .. شوهرو چ -
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شوهرم از. د یچ شته ... بگ  د شبیبگ  ؟ بگ   ک   هی یبرا شبیرفته و برنگ
 و خط و نشون ... دهیزده و داد کش یلیاومدن س رید

ون ... ر  بهتره دند شنومینم یزیبگ  از دردم که اگه بگ  جز سرکوفت چ یچ
 نزن .. یرو جگر بذارمو حرف

 چکار کنه ... دیبا دونستهیاون  نم -
 دکتر بردتت ؟ -

.. اما  کن یم یررداز الیمن خ دمینرمش تو صممداخ ح  شممد .... شمما یکم
مثل اون وقتها  زمیعز یبابا نکهیالتهابمو ک  کرد ... ا یهسمممت .. کم یهرچ

 نگرانمه ..
 نه ! -
 سر کار ، چرا نبرده تت دکتر؟ یایب یاگه انقدر حالت بده که نتونست -
  ه یحال  بده .. خودم  تازه متوجه شدم ، از طرف دمیشدم د داریصبح که ب -

 .بخواب  . خواستیفقط دل  م
ه سالمه .. اونک یچکار کن دیبا یدونینم ویضیچون مر یبخواب یخواستیتو م -

 عقلش برسه ؟ حاه کجاس ؟ دینبا
 رونهیب -
 رون؟یب -
 کار داشت.. -
 ببرتت دکتر ادیزنگ بزن ب -
 ارهد یری... دکتر فقط اس ش ی... بخوابمو استراحت کن  خوب م خوامینم -



 217 تلنگر

ونه .... گوشت تو خ ن ی... بب ی... باشه .. بخواب تا خوب بش یهنوزم لجباز -
 ؟ یخواینم یزی؟ چ یدار
 من قربون اون قلب مهربونش بش  .... یاله

 تا بناگوخ باز شدو لحن  رر ذوق ش ین
 هست.. دستت درد نکنه ... ینه بابا ... همه چ -

 تیمیاون  به گذشممته فکر کرده .. به صممم دیلحظه سممکوو شممد .... شمما چند
 قبلمون ...

 خداحافظ -
ندادو قطع کرد ..... اون  مثل من مغروره ... هنوز از دسممت   فرصمممت جواب 

 ... کنهیداره گذشته رو فراموخ م دهیم ی... هرچند که .. دل  گواه رهیدلگ
 کن یکه فکر م ام ... اما خوب ندهیبودم... به خاطر تباه کردن آ ریازخ دلگ من 
 .... ح  داشته .. ن یبی.. م
 دیتو خونه... با خودم گفت  شمما ادیدرو باز کردم که اگر رشممت در مونده ب قفل

 .. ینخواد خانواده اخ بفهمن با ه  دعوا کرد
، چه   یکنی.... به دشمممنمون  رح  م  یدل رحم یادیکه ز نهیما زنها ا مشممکل

 برسه به شوهرمون ..
کار خودخ ... اما امروز ...  یدرو قفل کردم و اون  رفته بود ر شبیکه د درسته

 تو خونه اخ ادیبهتره در باز باشه تا هر وقت خواست ب
 خشکه و نف  هام  دردناکه .. گلوم
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 کننویزور خودمو به در رسمموندمو درو باز کردم ... اسممتخونهام هنوز درد م به
خودمو به کاناره رسمموندمو روخ  بود یندارم ... به هر مکافات سممتادنیتوان ا

 رخش شدم ..
 خواب رفت .. یخبر یگرم خواب بودنو به عال  ب چشمام

. 

. 

. 
 هوا چشمامو باز کردم .. نویزم نیاحساس معل  بودن ب با

شرده و اخ  ها یبلند کردمو به مرد سرمو شتیدر ه  قدم برم یکه با فک ف  ودا
 منو سفت نگه داشته بود نگاه کردم ..

 به  انداخت .. ییام ، نگاه گذرا رهیح  نگاه خ با
 ؟یبود دهیجا قحط بود رو کاناره خواب -

 جواب دادن بهش ، چشمامو بست  .. یبجا
 تخت گذاشت .. یلب گفتو منو رو ریز یلجباز
شت  ... از ا ح  سیم یکیهمه نزد نیترس دا شش بودمو  دمیتر .. هنوز تو آغو

 .. ترسونهیمنو م نیا
شممدنش به  کیدسممتاشممو از دورم باز نکرده .. نزد یتخت گذاشممتت  ، ول یرو

 .. کهی. چقدر به  نزدفهم ی... از هرم نفسهاخ م کن یسمت صورتمو ح  م
 ... اما ..... شنومیم قشوینف  عم یصدا
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ازه و من ت شممهی... دسممتهاخ از دورم باز م شممهیگرفتنش باعث تعجب  م فاصممله
 نف  بکش  .. تون یم

شممو باز م یه ی.... کم خورهیتکون م یکم تخت  شتریی.... تعجب  ب کن یچ
 .. شهیم

 .. دهیتخت دراز کش ی گهیبه من کرده و سمت د رشت
 نباشه .. دخیکار ، مکر جد نیا دوارمی... اما ام هینقشه اخ چ دون ینم

. 

. 

. 
 .. دمیند ریاز ام ی... عنوز رفتار خاص گذرهیماهه مون م کیروز از فرصت  سه

 دیدتداره .. کال ن یو به رفتو آمد من  کار کنهیسرو صدا تو خونه رفتو آمد م یب
 .. شهیردو بدل نم نمونیب ی، اما حرف  یخوری.. شامو ناهارو باه  م رت یگیم

شت به من م هر شبها د خوابهیو م کنهیشب ر من   ، ادیوقت به خونه م ری.. کال 
.. اما عادو کردم حضممورشممو کنارم داشممته  زن یتو تخت خودمو به خواب م

شرط شمو بعد بخواب .. انگار به بودنش  شبها تا ن یبا  نیار اصد ب ادیشدم .. 
 .. برهیخواب  نم شمویرهلو به اون رهلو م

چقدر  یخوشممحال نیا دون یبه کارم نداره خوشممحال  ، اما نم یکار نکهیا از
 .. دوام داره

ش   ن یبیاخ رو خودمو م رهینگاه خ یگاه ش  نو چ سته که به محض چ ... در
 .. کنهیم ینیروم سنگ یادیاخ ... ز رهی.. اما نگاه خ دزدهیشدن نگاه م
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ساده م کال صهی.. اون خودخ نزده م گردمیتو خونه  سه به ا ر*ق*  هنکی.. چه بر
 کن  ! رایمن آرا ب

... اخ  داره عادو ابروهاخ  دهیحرف شممده .. تا سمموال نپرسمم  جواب نم ک 
 ... دمیرو لبش ند گهیو لبخند ... از اون شب د شهیم

نرفت  .. حوصممله شممونو ندارم ..  نیی.. من  را ومدنیباه ن گهیه  د نایا مادرخ
 کسو ندارم .. چیانقدر خسته ام که ح  ه گردمیاز سر کار بر م یوقت

 یا گهید زیو فرصممت چ رهیگیوقت آدمو م یکاف یونه ه  که به اندازه خ یکارا
 ! ستین

 از یادگاری هیبراخ کادو بخرم ...  خوادیچرا دل  م دون یتولدشممه ... نم امروز
 طرف من ... زنش !

ت بخرم ساع خواستی... دل  مرمیبرگشتن از شرکت رفت  براخ کادو بگ موقع
 یلینه ... خ دمیکارتمو چک کردم .. د یموجود دمویررس متشویق یاما .... وقت

 کمتر دارم..
نه ... کال  متیباشمممه و بخوام براخ کادو گرون ق زیعز ریام نکهیا نه بخرم .. 

ندارم کادو بد  مها مال من  نیبهتر خوادیدل  م شمممهیک  بخرم .. هم ایعادو 
 از طرف من باشه.. یباشه و حت

ها به رول ییمارک مد نظر من بود  قدر رمیام خوردوی  نمکه  که  یاون مه  نبود 
 بخوام به مامان  رو بندازم..

غازه بد ن گهید یها م ندم .. عطرم  گذرو  گنی... فقط .... مسمممتیرو از نظر 
 آرزومه ! ی.. منتها ستیمه  ن نکهی.. ا ارهی... خب ب ارهیم ییجدا
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 ه  ب  یعطر صممد تومن هی ریام یباه بود اما برا متاشممونیخاصمم  ق یعطرها
 . خرهیبراخ نم گهیک  د ن ی.. حت  دارم هم ادهیبود .. از سرش  ز

شممب دعوتمون کرد .. من  تکر  یکادرخ اومد باه و برا دمیبه خونه رسمم یوقت
 ..ششونیکردمو قول دادم که زود برم ر

  شممماه انوینزدم.. فقط گفت امشممب بچه ها م ی.. من  حرف رهیتولد ام نگفت
 ما .. شیر دییایشام ب

فتن با خودشون گ دمیخودشون فکر کردن که نگفتن . .. شا شیر یچ دون ینم
که فقط ما به  فهمهیم ریکار ما ام نیو با ا دهیه  نخر ییخبر نداره و کادو ایدر

 !  یفکرش
 .. دهینم یا گهید یکارشون معن یباف باش  ، ول یمنف خوامینم
ه ک یرفت سممفره خونه ا رمیاسممتراحت کردمو دوخ گرفت  .. ام یغروب کم تا

 .. کنهیباهاخ کار م
 نهیو مثل حلقه آسممت رهیگیفقط سممر شممانه رو م نشیبلوز قرمز رنگ که آسممت هی

 کفش راشنه بلند قرمز رنگ  ... دویسف نی.. با شلوار جدمیروش
بابل موهامو  ظیو غل هایچشممممو سمم شی.... آرا خت یفر کردمو دورم ر  یبا 
 ... یشیک  رنگ و رو قرمز آت یگلبه یرو گونه  هیکردمو 

اشتو د یبا رنگ لباس  هماهنگ یحساب ش یبا رنگ چشممو آرا دمیسف صورو
 خوب شده بود ..

 هی گذاشممتمو بعد از ف یکه بعد از رفتنش کادو کرده بودم و تو ک رویام ی هیهد
 شدم .. نییرا یطبقه  یبا ادکلن محبوب  ، راه یدوخ حساب
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با  با مادرشمم   گاه  کردن ...  با اخ  ن عد  با تعجبو ب ورودم خواهرهاخ اول 
 نزد .. یا گهیجواب سالممو داد .. حرف د یناراحت

 ن  ..نز یحرف یدادم با کس حینشستمو ترج یتوجه بهشون گوشه ا یب من 
 انگار طلبکارن ! کننینگاه م یجور هی

ش یبار چند سالن گ س ی رهیت نگاه خکه نگاه  دور  شون  رو  امکیداماد دوم
.. محسن داماد اولشون مرد چش   دادیبه  م ی.. نگاهش ح  بد دمیخودم د

 دهایبه د دیند نیچشمم  چرونه .. ع ی... حسممماب یکی نی.. اما ا هیراک خوب
 ! مونهیم

..  کردیبا فاطمه بحث م یبه زهرا افتاد .. با اخ  داشممت سممر موضمموع نگاه 
سر سف یشو لبنان ییساتن طال یرو سته بودو چادر  شونه اخ  یدیب ه  رو 

 انداخته بود ..
ترم بود .. فاطمه نرمال بودو  ریاز همه شممون با حجاب تر بود .. سممختگ کال
 ! کردینامحرم سر م یجلو شویراحت و نسبتا آزاد تر .. اما روسر هیراض

تو انتخاب راحت  خوب بود اما بچه هاشممونو مانشممونیا نویمادرشممون د ردرو
 نبودن.. یریگذاشته بودن .. در واقع اهل سخت گ

 نگاهمو از اهل خونه گرفت  .. دمویکش یروف
 ام سر رفت .. حوصله
..  دونستیاومد .. بر عک  هر شب زود اومد .. انگار م رینه بود که ام ساعت
 ! وریشهر30...  موندیتولدخ رند بودو تو ذهن آدم م خیکال تار
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ابروهاخ افتاد .. مشممت شممدن دسممتهاخ و بعد نگاه  نیب یظیاخ  غل دن ید با
رو  تشیحسمماسمم نکهی. ... خب حدس ادمید امکویبه سمممت سمم شیشممکارچ

،  ستیآدم به اصطالح داماد درست. ن نیا دونهی.. اگه م ستیسخت ن امکهیس
 به خونه شون آمدو شد کنه ؟! دهیر  چرا اجازه م

 شدم.. رهیگرفتمو بهش خ امکینشستنش کنارم نگاه از س با
 گوش  آوردو زمزمه کرد .. کینزد سرشو

ش نیا - ضع لباس رو شون مردم بد دی؟ حتما با دنهیچه و و  چیر ؟یبازوهاتو ن
 ؟ ننیبب دیتاب تنو بدنتو همه با

ن به م دیکنیتاب آدم فکر م چویداره ؟ ذهن شممما ها منحرفه و به ر یچه ربط -
 چه ؟!

 آدم لباس بپوخ ! نیگفته بودم ع -
 کش ! شیهاو به من ر هیآدم صحبت کن .. توص نیشما ع -
کار کن  ؟ هر راه دون ینم - هاو چ ما ه یکه بگ یبا رو تو  یچیرفت  .. ا

 ! دهیجواب نم
 مصرف نکن ! یانرو دهیجواب نم یدونیم -
نزد  یحرف گهیحرف  فکش سخت شدو دستش مشت .. نگاه ازم گرفتو د نیا با

 باشه .. گاردمیا از کنارم  ج  نخورد ... انگار اومده بود باد.. ام
باه  تولدو مبارک  یبه شممکل گل زرد رنگ آوردنو همگ یکیاز شممام ک بعد

خل آدم  نگ کردنو اجرا کردن .. منو ه  دا ماه باه  ه ندن .. خردشممون  خو
 حساب نکردن ..

 ناراحت شدم .. یلیخ



wWw.Roman4u.iR  224 

 

سشون  .. م یدل خوش نکهیبا وجود ا یحت ستنیازشون ندارم ، بازم عرو به  تون
 من  بگن ..

 .. دیها رس هیدادن هد موقع
فاطمه  هیردرخ  مادرو بلند ..  نیآسممت یمردونه  راهنیر هیشمملوار کتان ... 

شلوار  هیبود .. زهرا با افتخار  ینفت یآب یبا راه ها دیطرحش ساده و رنگش سف
 رول ! فیه  ک هیکادو دادو راض یل

گاه م هیکادو هاشممونو دادن .. زهرا و راضمم همه به من ن ..  کردنیبا ررزخند 
 .. کردیراره م کهیتعارف ت ریام رفتویرسرخ م یممادرشون قربون صدقه 

 .. شهیاز طرف من داده نم ییهمه مطملن بودن که کادو انگار
 به حرف اومد .. هیراض

 ؟ یدیشوهرو نخر ی... تو کادو برا ایدر -
با  ریبندازه .. ام کهیمتلک بگه و ت خواسمممتیگفت ... انگار م ظیغل شمموهرتو
 به حرف اومد.. یدستپاچگ

 اس ! هیهد نیمن بهتر یخودخ برا ای؟ در هیچه حرف نیا -
 خان ! ریام یمثبت برا ازیحرفش خوش  اومد ... خب دو امت نیا از
 دست گرفت  .. فمویلبخند زدمو ک هیجواب راض در
 که منو داخل جمع هیجون .. باز به تو که حواست به من  بود .. بق هیراض یوا -

ساب نکردن ... مگه م ش  ؟ از ک دهیشوهرم کادو نخر یبرا شهیح  منتظرم یبا
 .. دهیبه من نم یک  اجازه ا چیه دمینوبت من بشه و کادومو بدم .. اما د
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جلو رفتمو مقابل  یآوردم .. چند قدم رونیبردمو کادومو ب ف یداخل ک دسممتمو
ستش م ی... در حال ستادمیا ریام شت یکه کادو رو تو د  صورتمو جلو بردمو ذا

 ... دمیدو طرف گونه اشو ب*و*س
ش  ش   چ شدو چ شاد  شون از تعجب کادو و حرکت  .. اون  تو جمع .. گ همه 

 بسته شد ... یبی.. با آرامش عج ریام یها
 غ*لش جا داد ..آزادشو رشت کمرم گذاشتو منو تو ب* دست

 ... دستت درد نکنه ... زمیعز یدیزحمت کش -
 زدم.. ییلبخند ازم فاصله گرفت .. در جوابش لبخند دندون نما با
 ؟ ادیخوشت م نیقابل تورو نداره ... بازخ کن بب -

رنهان  شونویو شاد رنیگیم هیکه هد ییشد .. مثل رسر بچه ها  عیوس لبخندخ
 ..کننینم
ش دهیکه تو خر یزیچ شهیمگه م - ش  ن یبا شه و خو ست ی؟ هرچ ادیبد با  ه

 ! هیعال
زدمو. دستشو فشردم ... اون  با لبخند مشغول باز کردن کادوم  یمتواضع لبخند

 تو چشمش نشست .. یادکلن برق شاد دنیشد ... با د
 آوردو بوخ کرد .... رونشیجعبه اخ ب از

 ن و مچ دستش زد ..ه  به گرد یکم هیراف تو هوا زدو و  چند
بود ..  ادیمارک ز نیتومن رول بابتش داده بودم .. درسته که بهتر از ا صدوچهل
 بود ... عطرش  محشر بود .. یخودخ مارک خوبو معروف یاما به نوبه 

 .... دستت درد نکنه.. ستهی... مثل خودو ب ایدر هیعال -
 لبخند بزن  که نخود جمع دهن گشادشو باز کرد .. خواست 
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 ! ارهیم ییجدا ستویعطر کادو دادن خوب ن دمی، اما من شن ستیبوخ بدک ن -
 کردو محکمو قاطع جوابشو داد .. یاخ  وحشتناک ری، ام هیحرف راض نیا با
.. نه ما  دنیحرفا مال دوست دختر دوست رسرهاس که هنوز به ه  نرس نیا -

 حرف نزن ! یستیمطملن ن یزی! شماه  تا از چ  یدواج کردکه از
 نشستو لبخند رو لب من ... هیتو صورو راض اخ 
 ؟ یدار ازیامشب قصد رکورد امت ایخان .. گو ریام خب

 ! ازیچهار امت شد
 براو کرد ! ییفکرا هیبشه  دیبشه شا ادیز ازاویامت

 آوان  کوچولو ! هیفقط در حد  البته
س  شک رهیشدم.. نگاه خ رهیخ ریبا لبخند به ام ینبودو چند لحظه ا حوا ار مو 

شمک ر شمک یزد ... لبخندم رو لبش بود .... اول ب یزیکردو چ  یهوا من  چ
 که ...... گند زدم ! دمیاومد ... تازه فهم ادمی تمویموقع یدر جوابش زدم اما وقت

سمو جمع کردم که با ام یتا آخر مهمون گهید ش  .... چ ریحوا ش  ن ش  تو چ
 رو سرم هوار بشه ! یآسمون یبال ترس ی... م دمیکه من د یباز شیاون ن
س مهیبه ن شب شتن .... با تن دهیر صد رفتن ندا  یبودو دختران جناب نگه دار ق

ش سازه ک شدم .. همه  دمویخسته خم سمت   یاز جام بلند  نگاه ها متعجب به 
 جلب شد..

 ؟ یشد کجا مادر جون ؟ چرا بلند -
  شیراستش از صبح زود سر کار بودمو خسته ام .... با اجازه تون مرخص م -
 حرف  بود .. یزهرا جوابگو یصدا نباریا
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 ما ه  دست شماس ! ی، اجازه  کن یخواهش م -
ش ییابرو ش  نازک کرد ... من نم دویدر ه  ک شت چ شب چه  نیا دون یر ام

 مرگش شده !
شب بخکنم یمحل یکردم بهش ب یسع مو گفت ریو راه خودمو برم .... به جمع 

 متوقف  کرد.. ریام یبه طرف در رفت  که صدا
 ..امیصبر کن من  ب -
 ؟ ی.... مجل  مال تو گرفته شده ، کجا بر ییواه .... داداخ .. اصل کار تو -
 ، دینیتا صبح بش دیبخواه دیه  خانوم  خسته اس ، ه  خودم .. شماها شا -

.... شب   یودب داریاز صبح زود ب ای.... منو در  ینیرا به راتون بش  ینتویماکه نم
 ریبخ

.. انگار در کل دسممت به جوابش  دهیجواب زهرارو ه  خوب م ادیم خوشمم 
 خوبه ...

 بلند شد.. امک یس یکه صدا  یبرنداشته بود یقدم هنوز
نشست  دیزهرا .... به قول خان داداشت تا صبح که نبا گهید  یراشو بپوخ بر -

 !  یستیکه ن کارمی... ب
 حاه خب ...  ی؟ نشست یفردا که جمعه اس .. مگه کار دار -
 ... من  خسته ام !  یبپوخ بر -
شنوم ... از رله ها باه رفت   گهید سر رفتنو نرفتنو ب شون  شدم ادامه بحث منتظر ن

... 
س کینزد صاحب  دمیدر که ر شتمو با اخ  به  شد .. برگ شت گرفته  ست  از ر د

 دست نگاه کردم ...
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 ..  یصبر کن باه  بر -
 ؟ یکادوهاتو جا گذاشت -
 .. فقط کادو تو مه  بود که آوردمش ! ارمی.. حاه بعدا م ادهیوقت ز -

تا  شین یکردم لبخندمو نشون ندم نشد که نشد .... به وضوح معن یسع هرقدر
باز شمممدنو ح  کردم ... چون ن ناگوخ  به  شیب ته بودو  خودم از جاخ در رف

 بود ! دهیبناگوخ رس
 ... ستادیرله فاصله مونو باه اومدو روبروم ا هی

 .... اما ..... یشده بود شهیامشب خوشگل تر از هم -
 ! هینطوری. روشش  ایدونستی.. تو م ستیدر کار ن ییاما -
 یب کردمیبودمت .... فکر م دهیند اتونی؟ منکه تو مهمون دونسممت یاز کجا م -

 ! گهید زیتو باز گذاشتن موهاو خت  بشه .. نه چ تیحجاب
 ! یریبعد دختر بگ یکن  یاول تحق یخواستیم -

 به خونه رفت  .. یباز کردمو با دلخور درو
 سرم داخل شدو از رشت دستمو گرفت... رشت

 با حرص تو چشماخ زل زدم .. برگشتمو
کنار  وتیشتر ی نهیک نیچکار کن  که دلت باهام صاف بشه ؟ چکار کن  که ا -

.. . یپاشممینمکتو م ویزنیزخ  م یجور هی کن یباهاو تا م ی؟ هر طور یبذار
و ه  ، اما ت کن ینم هیقبلمو توج یتقاص ر  بدم ؟ کارا دیبا یآخه من. تا ک

ذار فرصممت بده ... ب منفرصممت بده ... به  مونیبه زندگنباخ ...  نیانقدر بد ب
 من دوستت دارم ! یخودمو بهت ثابت کن  .... د آخه لعنت
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 ... دمیخش  دستمو عقب کش با
 یظر.... فقط منت ینیبیهان ؟ تو فقط فرصممتو تو رخت خواب م یچه فرصممت -

 یدونی.... تو اصممال نم ی..... تا زجر کشمم  کن یبهت فرصممت بدم تا خفت  کن
با  هیمسممخره و  یدوتا هوادار ی... فکر کرد یبشمم کیبه زنت نزد دیچطور 

شمک چ ن ... م ستیخبرا ن نی.... از ا زمی؟ نه عز کنهیعوض م ویزیلبخندو چ
ش یتا عمر دارم نه تورو م صت م بخ ن تو مخ روکت فرو ک نوی.. ا دمینه بهت فر

! 
بهیمخ من روکه ؟ مخ تو مع - ؟ تا آخر عمر  یچکار کن یاخوی.... م وبی! مع و

 .... قبال سممتیخبرا ن نی.. از ا ری؟ نخ یدخترانه او باشمم یاهایرو نیچله نشمم
 از دور زنمو نگاه کن  ! نمویکه بش ست ین ی.... من آدم گ یگفت  ، بازم م

 من  بلند شد... یبلند شدن صداخ صدا با
 ! یستیتو اصال آدم ن -
شمهاخ  نیبهت نگاه  کرد .. توقع ا با شت ... چ شمامو ندا همه نفرو از چ

شد..... با خ ستش بلند  ستش نگاه کردم .... ادکلن یرگیدو دو زدو د که  یبه د
ستش بود ...... در حال دهیبراخ خر ساکن  یبودم تو د شمام  که نگاعش تو چ

 ررو کرد ! نیبود با حداکثر قدرو ادکلنو رو زم
 ند شد ..شکسن ادکلن و شکستن غرور جفتمون بل یصدا

 دور تا دور سالن رخش شد ... هی..... خورده ش دیچیر  ییب ریعطر ز ظیغل یبو
 رر خشمش تو نگاخ گره خو ... نگاه

 اون عطر نب رو تن تو باشه ؟! فی! ح اقتنی. لیهمبشه ب اقتیب. ل یآدما -
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تاق منو تو بهت  دسممتهاخ با رفتنش تو ا مشمممت شمممدو نگاه گرفتو رو گرفتو 
 گذاشت ...

 ره رفت ... شدیزن بودو نم یرو شهیعالمه خورده ش هی
کن  و بعد لباسامو عوض کنمو و. ن خسته  یشدم اول سالنو جارو برق مجبور
 تخت بکش  ... یمو رو

 تخت ، رشت به من تو خودخ جمع شده بود .. یگوشه  ریام
 خ نبودو من  قصد نداشت  روخ بندازم .. رتو

 .. دمیتو باخ فرو کرمو خواب سرمو
 ..  ینیهنوز با ه  سر سنگ ریماه گذشته و منو ام دو

 من سر کارمو شبها اون .... روزها
  یکنی... کمترم بحث م  یزنی... کمتر با ه  حرف م  ینیبیرو م گهیهمد کمتر

... 
ار تباه  بهتر شمممده و رف ری... برخورد بابامو ام  یبابام رفت یخونه  یبار چند

 مامانم  باهاخ بهتر از قبل....
سنه بودن روابطمون م مامان   ی" به ه  کار هیکیو هربار جواب من  پرسهیاز ح

 ! "  یندار
 مارو خوب کنه .. ی ونهیو کمر همت بسته تا م هیوضع ناراض نیاز ا مامان 

 ... امیاه بک  به دلش ر هی گهیداره ... م شرفت یر یجا ستوین یرسر بد ریام گهیم
 بتون ... دون یم دی.... بع اما
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ست نزده کم گهید دهیفهم یاز وقت مامان  صال به  د سبت بهش یه اجبار و ا  ن
شده .. م سنگ خورده و م گهیبهتر  سرخ به  سنگ  خوادیحاه ک  شه تو  آدم با

 جلو راخ نذار!
 ... اون  ی دایر گهیشمموهر د هیکه  نهیبهتر از ا یشمموهر خودتو خوب کن گهیم

 تازه اگه طالقت بده !
 ؟! رمیبار م ریمگه من ز یول

 .. زنهیم ریه  به ام یلبخند یباز شده و گهگاه خشیک   هی بابام
بود  واردیاخ ام ندهیبه آ شممهی..... م هیبا جنم یبچه  ریبابا گفته ام گهیم مامان 

.. 
 شمالشون ... یالیو  یشده فردا باهاشون بر قرار

سممر  ریسممرد ... احتماه ز یهوا نیسممفر ، اون  تو ا یبرنامه  نیا گهیم حسمم 
 مامانه !

سهیم ریاز روابط منو ام یادیها ز یتازگ ص یادی.. ز پر  یادی... ز کنهیم حتین
 .. دهیخوب منو م یرز زندگ لیفام یجلو

 ترشی... اما حاه که ب ریطالق بگ گفتیمخالف سازخ من بود .. مدام م لیاوا
 گل کرده ... شیمهر مادرزن یو شناخته ... انگار کم دهید رویام
شده ....  ریهام از ام یریک  دلگ هی شدم ....  هیکمتر  صبرم  هیک  آرومتر  ک  
خته و ت یخوابش گوشممه  ی... هنوز جا شممتریشممده و البته تحمل اون  ب شممتریب

به من ... هنوز نگاهش دلگ ز و تو نگاهش رر حرف .... و .... هنو رهیرشمممت 
تو موهاشو  شهیم گ..... دستهاخ چن شهیم یطوهن ی..... هر بار نگاهش کم
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ر سمم رونویب ایردرخ ...  یخونه  نییرا رهیم ای...... حاه  رونیب زنهیاز خونه م
 کار !

 ..ایدر -
 بله؟ -
 ؟یکاراتو کرد -
 .... کن یتعجب نگاهش م با
 کارامو؟ -
 ... دهیحوصله جواب م یب

 ؟ یسفرو جمع کرد لیوسا -
 تا حاه؟ یمنه ؟ از ک هیشخص یسفر کارا لیجمع کردن وسا -
زن خونه اس .. چرا همه اخ آماده  ی فهیکارا وظ نیا گهیم یاز هر ک  بپرس -
 ؟! یهست یریجبهه گ ی
جمع  یبپوشمم یخوایکه م ییزور داره ...... برو لباسممها یادیچون حرفاو ز -

 !  یبردار ویآشپزخونه کمک من لوازم ضرور ایکن تو چمدون بذار ، بعدش  ب
 ؟ یر  زن گرفت  برا چ -

 جوابشو دادم ... یظیبه کمرم گرفتمو با اخ  غل دستامو
 نیاگه بهت گفتن زن حک  کارگرو داره ، اشتباه به عرضتون رسوندن .... از ا -

سرو کله ز ستیخبرا ن صاب  اشو ر  یبر یخوایدن با تو رو ندارم ، م.... من  اع
 !  ییایما نم گ یمامان  م زن یکمک کن ، وگرنه زنگ م

 باه انداخت.. شونه
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شمالو م ایخب بزن ... انگار تحفه اس  -   یرینم یخوای..... نم زن یمن له له 
! 

  ییایبه بابام بگ  نم تون ینم دونهیه  فشردم ... م یتمام خشم  دندونامو رو با
 .. کنهیم ینجوری، ا
 دم ...ش رهیکن  ... نشست  رو کاناره و به روبرو خ ینتونست  کار یناراحت از
 .... ادیخش خش از اتاق م یصدا دمیگذشت و د یساعن کی

ش نیآروم به طرف اتاق رفتمو از ب آروم سرک ک  دمی... در کمال تعجب ددمیدر 
ها ریام باس  ها ل ها ینه. تن باس  که ل و تو  دارهیمن  داره بر م یخودخ ، بل

 .... نهیچیچمدون م
ش نایخونه بابام ا  یرفت مویزود آوان  گرفت صبح دارم  نی...... فعال که نه من ما

 ...  یبابام بر نی... قراره با ماش رینه ام
 دنیمرطوبش حالمو بهتر کرد ... د یشمممال .... هوا  یدیظهر رسمم یکاینزد

ته بود یلیکه خ المونیو قت بود نرف ه ک یبه  داد .... حسمم یح  خوب  یو
 .. کردیم یدخترانه امو برام تداع یروزها یخاطره 

ش از ستهامو به دو طرف باز کردم .. نف  عم ادهیر نیما ش یقیشدم و د  دمویک
 هام فرستادم.. هیشمالو به ر یتازه  یهوا

 .. ستادیو منتظر ا برداشت نارویچمدون خودمونو مامان ا ریام
 کارخ لبخند زدو به طرفش رفت.. نیا دنیبا د مامان

 !  یاری؟ خودمون م یکشیشما چرا زحمت م -
 ! ستین ی، زحمت کن یخواهش م -
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شو باه گرفته و با غرور حرف م شهیهم مثل تو  یغرور ذات هی... انگار  زنهیسر
 وجودشه ..

سرخ ه  بابا و منو  الیو یجلو تر رفت تا در ورود مامان شت  رو باز کنه ... ر
 ..  یرفت ریام
 چمدون هارو تو اتاق ها گذاشتو کنارم رو کاناره نشست .. ریام
 دستت درد نکنه رسرم ! -
شو جا کر ریحد ام نیتا ا یعنیتعجب به بابا نگاه کردم ......  با ده تو دلش خود
! 

 کاناره گذاشت.. یرشت یمتواضعانه لبخند زدو دستشو رو ریام
 اس ! فهی؟ وظ هیچه حرف نی، ا کن یخواهش م -

 ... کنهیگل م شیبابا زبون باز یجلو شهیهم
 گفت .. زیگوش  اومدو ر کیاخ  نگاه ازخ گرفت  .... سرخ نزد با
 خانوم؟ شهیمحسوب م یرشت چش  نازک کردن دلبر -
 رو صورتش نشست .. ییتعجب نگاهش کردم که لبخند دندون نما با

 حرفش ضربان قلبمو به صدا در آورد .. نبارینگاه گرفت  که ا دوباره
که خر یکن .... دلبر یباشمممه ... دلبر - که  یدونیخودم  .... م دارخیکن 

 ... نه ؟! خوامتیچقدر م
نگاه  بود ...  ی رهینگاهش کردم .... چشمممهاخ مهربون شممده بودو خ گنگ

 ..  یبابا نگاه از ه  گرفت یکه با سرفه   یه  بود ی رهیخ یا قهیچند دق
 ن؟یدیخانوم .... ناهار به ما م -
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 ..دیتا کبابشون کن کن یم خیاهن جوجه هارو س -
 .. بابا .. راشو کمک مامانت کن ! ایدستت درد نکنه ... در -
 چش  ! -

رار کن  ف ری.. انگار که منتظر بهانه بودم تا از حصار نگاه ام دمیفنر از جا رر مثل
.. 
 یکه منظره  یدر حال مویرنگ نشممسممت دیسممف یها یصممندل یتراس رو تو

 نیتو ا دی... خوشمزه بود .. شا  یبود مشغول خوردن ناهار شد ایروبرومون در
سترس و نگرا ییغذا نیمدو خوشمزه تر . .. ینبود که خورده بودم ... دور از ا

 در کنار ردرو مادرم ...
. 
. 
. 

. . دمیروشمم دمویشممرو سممف ی، سممارورو قرمز رنگ و ت یاز چرو کوتاه بعد
زدم  ونریب الیکن  از و جادیا ییسرو صدا نکهیبست  و بدون ا یموهامو دم اسب

 ی.... کم خواسمممتیم ییتنها یمامان بابام خواب بودن .... دل  کم روی.... ام
 ! ایخلوو کردن با در

صندل هامو از رام در آوردمو قدم اولو به در ستادمیساحل ا کنار شت   ای...  گذا
.. 

؟  شنی؟ آدما مزاحمت نم گذرهیخوخ م یی؟ ..... تنها ایدر ی" سالم .... خوب
من  ... تو که مثل پرس یکه م هی؟ چه سوال زننی... خلوتتو به  نم دنیآزارو نم
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شه م تتیهر ک  بااث اذ ... یستین فیضع ...  یکنیم ستشی..... ن شیبلعیب
 وقت نبوده ! چیکه انگار ه یطور
 ادهیتورو ... وسعتت ز یوسعت تورو داشت  .. نه فقط چشمها خواستیم دل 

من  تو  خوادیاس .... دل  م لهیمن وسممعتت قد دوتا ت ی... اما تو چشمم  ها
بد به آغوخ بکشمم خوادی... دل  م یخودو جا  به وسممعت  یو حجم یمنو 

 یینهات یو رنجور .... دل  کم کیدختر کوچ نی.. نه ا یخودو از من بجا بذار
..  جانیرر ه یموج ها یتر .... کم یقدمها یسممکوو ... کم ی... کم خوادیم

اومدن ،  نیینشممونت بدنو تورو فورا بعد از را یرو به نرم یزندگ نییکه باه و را
راز امواج تو د یباشمم  که رو یوقت یبه سممبک شممهیهم خوادی.. دل  مباه ببرن .

 یی... تنها ییصدا چیه افتیو در ان.... معل  ... بدون درک مکان و زم دمیکش
صدا خوادیمطل  ... خلوو با خود خودم .... دل  م  یصدا شنومیکه م ییتنها 

که اشممتباهمو تو  یداد مرد یمادرم .... نه صممدا ییهه یامواجت باشممه و گاه
ش  هام وقت خوادی... دل  م کوبهیسرم م سمون آب شهیباز م یچ ...  ننیرو بب یآ

 .... ویخبر از همه چ یمردم ب رگ خینه نگاه توب
 بودن ... " ای.... در خوادیبودن م ایدر یفقط کم دل 

د دور شکم  قالب ش یبود .... دست الیزانو داخل آب رفته بودمو رشت  به و تا
ردن  از کنار گ ییبکش  که صدا غیشد ... خواست  ج ضیتن  منق دموی.. ترس.

 .. دمیگوش  ... شن کی.. نزد
 ! یدیم حیرو به آغوخ اون ترج ایکه آغوخ در ی.... من  ...... همون شیه -

 ؟ دهیشن یعنیحرف زده بودم .... اما زمزمه وار ...  ایخوردم ...... من با در جا
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کمرم  یشممکم  به رو ی.... کف دسممتاخ از رو دمیتعجب به طرفش چرخ با
ست .... نگاه قهوه ا ش شد  ین ش  اکو  صداخ .... تو گو شتو  رنگش آرامش دا

... 
 دوستت دارم ! -

حرفشممو  تیشممد ... خواسممت  واقع دهیرر از بهت شممدو سممرم باه کشمم نگاه 
 رد ....حب  ک نهیس بردو نفسمو تو نیاز ب نمونویب یکن  که فاصله  یحالج

 دنیمرطوبش حالمو بهتر کرد ... د یشمممال .... هوا  یدیظهر رسمم یکاینزد
ته بود یلیکه خ المونیو قت بود نرف ه ک یبه  داد .... حسمم یح  خوب  یو

 .. کردیم یدخترانه امو برام تداع یروزها یخاطره 
ش از ستهامو به دو طرف باز کردم .. نف  عم ادهیر نیما ش یقیشدم و د  دمویک

 هام فرستادم.. هیشمالو به ر یتازه  یهوا
 .. ستادیبرداشت و منتظر ا نارویچمدون خودمونو مامان ا ریام

 کارخ لبخند زدو به طرفش رفت.. نیا دنیبا د مامان
 !  یاری؟ خودمون م یکشیشما چرا زحمت م -
 ! ستین یزحمت،  کن یخواهش م -

شو باه گرفته و با غرور حرف م شهیهم مثل تو  یغرور ذات هی... انگار  زنهیسر
 وجودشه ..

سرخ ه  بابا و منو  الیو یجلو تر رفت تا در ورود مامان شت  رو باز کنه ... ر
 ..  یرفت ریام
 چمدون هارو تو اتاق ها گذاشتو کنارم رو کاناره نشست .. ریام
 نکنه رسرم !دستت درد  -
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شو جا کر ریحد ام نیتا ا یعنیتعجب به بابا نگاه کردم ......  با ده تو دلش خود
! 

 کاناره گذاشت.. یرشت یمتواضعانه لبخند زدو دستشو رو ریام
 اس ! فهی؟ وظ هیچه حرف نی، ا کن یخواهش م -

 ... کنهیگل م شیبابا زبون باز یجلو شهیهم
 گفت .. زیگوش  اومدو ر کیسرخ نزد اخ  نگاه ازخ گرفت  .... با
 خانوم؟ شهیمحسوب م یرشت چش  نازک کردن دلبر -
 رو صورتش نشست .. ییتعجب نگاهش کردم که لبخند دندون نما با

 حرفش ضربان قلبمو به صدا در آورد .. نبارینگاه گرفت  که ا دوباره
که خر یکن .... دلبر یباشمممه ... دلبر - که  یدونیخودم  .... م دارخیکن 

 ... نه ؟! خوامتیچقدر م
نگاه  بود ...  ی رهینگاهش کردم .... چشمممهاخ مهربون شممده بودو خ گنگ

 ..  یبابا نگاه از ه  گرفت یکه با سرفه   یه  بود ی رهیخ یا قهیچند دق
 ن؟یدیخانوم .... ناهار به ما م -
 ..دیتا کبابشون کن کن یم خیاهن جوجه هارو س -
 .. بابا .. راشو کمک مامانت کن ! ایدستت درد نکنه ... در -
 چش  ! -

رار کن  ف ری.. انگار که منتظر بهانه بودم تا از حصار نگاه ام دمیفنر از جا رر مثل
.. 
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 یکه منظره  یدر حال مویرنگ نشممسممت دیسممف یها یصممندل یتراس رو تو
 نیتو ا دی... خوشمزه بود .. شا  یبود مشغول خوردن ناهار شد ایروبرومون در

سترس و نگران ییغذا نیمدو خوشمزه تر . .. یبود که خورده بودم ... دور از ا
 در کنار ردرو مادرم ...

. 

. 

. 
سارورو قرمز رنگ و ت  ین یاز چرت بعد سف یساعته ،  ش دمویشرو  ..  دمیرو

زدم  ونریب الیوکن  از  جادیا ییسرو صدا نکهیبست  و بدون ا یموهامو دم اسب
 ی.... کم خواسمممتیم ییتنها یمامان بابام خواب بودن .... دل  کم روی.... ام

 ! ایخلوو کردن با در
صندل هامو از رام در آوردمو قدم اولو به در ستادمیساحل ا کنار شت   ای...  گذا

.. 
؟  شنی؟ آدما مزاحمت نم گذرهیخوخ م یی؟ ..... تنها ایدر ی" سالم .... خوب

من  ... تو که مثل پرس یکه م هی؟ چه سوال زننی... خلوتتو به  نم دنیآزارو نم
شه م تتی... هر ک  بااث اذ یستین فیضع ...  یکنیم ستشی..... ن شیبلعیب
 وقت نبوده ! چیکه انگار ه یطور
 ادهیتورو ... وسعتت ز یوسعت تورو داشت  .. نه فقط چشمها خواستیم دل 

من  تو  خوادیاس .... دل  م لهیمن وسممعتت قد دوتا ت ی... اما تو چشمم  ها
بد به آغوخ بکشمم خوادی... دل  م یخودو جا  به وسممعت  یو حجم یمنو 

 یینهات یو رنجور .... دل  کم کیدختر کوچ نی.. نه ا یخودو از من بجا بذار
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..  جانیرر ه یموج ها یتر .... کم یقدمها یسممکوو ... کم ی... کم خوادیم
اومدن ،  نیینشممونت بدنو تورو فورا بعد از را یرو به نرم یزندگ نییکه باه و را

راز امواج تو د یباشمم  که رو یوقت یبه سممبک شممهیهم خوادیباه ببرن ... دل  م
 یی... تنها ییصدا چیه افتیو در ان.... معل  ... بدون درک مکان و زم دمیکش

صدا خوادیمطل  ... خلوو با خود خودم .... دل  م  یصدا شنومیکه م ییتنها 
که اشممتباهمو تو  یداد مرد یمادرم .... نه صممدا ییهه یامواجت باشممه و گاه

ش  هام وقت خوادی... دل  م کوبهیسرم م سمون آب شهیباز م یچ ...  ننیرو بب یآ
 .... ویخبر از همه چ یمردم ب رگ خینه نگاه توب

 بودن ... " ای.... در خوادیبودن م ایدر یفقط کم دل 
د دور شکم  قالب ش یبود .... دست الیزانو داخل آب رفته بودمو رشت  به و تا

ردن  از کنار گ ییبکش  که صدا غیشد ... خواست  ج ضیتن  منق دموی... ترس
 .. دمیگوش  ... شن کی.. نزد

 ! یدیم حیرو به آغوخ اون ترج ایکه آغوخ در ی.... من  ...... همون شیه -
 ؟ دهیشن یعنیحرف زده بودم .... اما زمزمه وار ...  ایخوردم ...... من با در جا

کمرم  یشممکم  به رو ی.... کف دسممتاخ از رو دمیتعجب به طرفش چرخ با
ست .... نگاه قهوه ا ش شد  ین ش  اکو  صداخ .... تو گو شتو  رنگش آرامش دا

... 
 دوستت دارم ! -

حرفشممو  تیشممد ... خواسممت  واقع دهیرر از بهت شممدو سممرم باه کشمم نگاه 
 رد ....حب  ک نهیبردو نفسمو تو س نیاز ب نمونویب یکن  که فاصله  یحالج
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ست  صار که نه ... د خوا ستهاخ ح شد ..... د ش  که مانع  شده  واریعقب بک
 بودن ..
شت س م سرد دهیاخ کوب نهیهام به  ستمو  کیبا  یشد... با خون ست هر دود د

 یصممبر کرد ... کم یمکث کرد ... کم یت ..... کممهار کردو تو مشممتش گرف
 .. دیکش  یچسبوندو نف  عم  یشونیبه ر یشونیاخ  کرد ... و در آخر .... ر

 ! رمیذره آروم بگ هیدختر ... بذار  یخوریچقدر وول م -
 راحت  بذار ! -
کم  تو مراعاو منو  هیهمه مراعاتتو کردم ...  نی... ا اوردمیداشت  ک  م گهید -

 بکن !
همسممر ح  داشمممت .... اما تو  گاهیتو جا دیبود .... شممما یریبا دلگ لحنش

 نداشت ! یحق چیخودخ ساخته بود ... نه ! ه یکه خودخ برا یگاهیجا
ستامو ستش ب د ش رونیبه زور از د سرعت چرخ دمویک شتمو به دمیبه  ش .... ر

سر شکم  حل عیکردم ...  ستش دور  شت تو زندان تر از من د شد ... از ر قه 
 تنش حب  شدم .....

 ... دیکشینف  م  یعم زدموینف  م نف 
ند موج به زد ... کم یبل ما یاز رشمممت بهمون ضممر   یشمممد لیبه جلو مت

 .. ختیریموهاخ رو صورت  م یشد .... آب از رو  ی.....موهامون خ
 ! ست یراحت ن ینجوریبرم ..... ا خوامیم -
 !  یبمون ینجوریتا ابد ا خوادیمن دل  م یول -

س یرو شد ..... دمش عم ی..... حلقه  دیموهامو ب*و* ستش تنگتر  تر   ید
 شدو باز دمش آه !
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.... اما اون  ارمیهست بدست م ی.... به هر سخت ایدر ارمیمن تورو بدست م -
 ! دمیراحت از دست نم گهیوقت د

شتباه تو هم - ست ... تو منو ر نیا ست آوردجا .. اما راحتتر از اون  یاحت بد
ست داد س یاز د شب عرو ....  یبا نامرد تی.... با اثباو مردانگ مونی! همون 

 ! ی.... همون موقع از دست  داد دیو ککت  نگز یهمون موقع که منو کشت
 تازه ست ! یریهر وقت از آب بگ ویماه یباشه ... ول نطوریا دیشا -
 ی.... اون ماه دهیوقته از آب گرفته شده و مونده و گند یلیکه خ ییاما نه ماه -
ش گهید سموم یارز سده .... غقط م  هدیگند م یو بو کنهیم جادیا تینداره و فا

 شده ..... گند گرفته ! نی.... دل من  هم
 ! ایدر -
سرته ..... اون در ایمرد ..... در ایدر - شت  ستیر ستو رر موجه  شهیکه هم ا ه

 مغلوب غواص شدم ! یموج چیبدون ه ..... نه من که
ا با دل ت دمی؟ چند ماهه انتظار داشتنتو کش خوامتیم یلیچطور ثابت کن  خ -

 بشه ! شتریروز به روز نفرتت ب نکهیسمت  .... نه ا یایخودو ب
شو بخوا شترینفرت  ب - ست شده ... را شده .... اما .... دل  .... زخ   ین کمترم 

 هشیآخش بلند م یصدا یشیم کشی.... اونه که هر وقت نزد شهیدل  خوب نم
! 

 ! ش یخودم مرحمش م -
 ! یبتون دون یم دیبع -
 تو فرصت بده .... مرح  شدن با من ! -
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شت  که بگ  ... فقط آروم حلقه  یزینزدم ... در واقع چ یحرف شو یندا ست از  د
 رفت  .... الیآوردمو رو به و رونیدورم باز کردم .... آروم راهامو از آب ب

.... به قدم هام سممرعت دادم  ارمیرفته بود حوله ب ادمیلرزم گرفته بود ....  یکم
سرم نگاه کردم ..... ام دمویچرخ الیدر و کی.... نزد شت  شو  ریبه ر لباس ها

از آب دراز  یآب شممناور بود .... انگار رو تخت یکنار سمماحل انداخته بودو رو
 ..... دهیکش

 دهیآب خواب یرو دمیدقت فهم یکه نکنه غرق شده ... اما با کم دمیک  ترس هی
.... 

 فکر کن  ..... ای... مثل منکه دوست دارم تو آرامش در کنهیداره فکر م حتما
ص صدا کنهی... فکرتو آروم م نهیهم ایدر تیخا شو  ی... انگار با  امواجش آرام

 .... کنهیم  یبه خونت تزر
شته بودو ک  ریشدن ... ام داریشتو مامانو بابام بگذ یساعت کی ک   هنوز برنگ

شت  نگرانش م سمو با ر شدمیدا و قرمز  کوتاه راهنی...... دوخ گرفته بودمو لبا
ه هام ک یبسممته بودمو مثل بچگ یعوض کرده بودم .... موهامو خرگوشمم یرنگ

ط وسط ، فق نیشده بودم .... ا  یخرگوش یموها یبرا رفتیبابا دلش ضعف م
بزرگ شمممدم .... دل   فهموندیو به  م کردیرو سممرخ  از کودکانه هام دورم م

.....  ریام بتی... اما غ یفکر یآرامش و ب ی.... کم خواسمممتیم یبچگ یکم
 ..... ختیری..... ترسو به جون  م دنشیآب خواب یفکر به رو

د ..... همه طرف نبو یخبر ریرفت  ....... از ام ایبه طرف در عیسممر ختویر دل 
 ... نبود ..... دمیرو د ایساحل و در
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لباس هاخ  ی.... اما .... لباس هاخ .... به سممرعت به جا ییرفته جا دیشمما
 نینه .... لباس هاخ هنوز کنار ساحل افتاده بودن ..... و ا ینگاه کردم ..... وا

 .... ومدهین رونیب ای.... هنوز از در یعنی
 یدو طرف دهن  گذاشمتمو صمداخ زدم ..... موج ها صمدامو به انتها دسمتمو

 نشد ... ی.... دوباره صدا کردم .... خبر اوردنین یبردن ، اما جواب ایدر
س شتریب ضربان قلب  از هر وقت دمیتر صندل از ر شتریب ی.....  ام در شد ...... 

آب رفتمو صممداخ آب گذاشممت  ..... تا زانو داخل  یبرهنه مو تو یآوردمو راها
صدا یزدم .... خبر صدا یینبود ..  سکوو بودو   ییموج ... موج ها ینبود .. 

 ..... کننیکه تو رو به سمت خودشون دعوو م
 برم ..... تونست یشده بودو جلوتر نم  یخ راهن یدامن ر ریز تا

 داشت ..... باند تر صدا زدم... زخیدور چشم  حلقه زدو هر آن قصد ر اشک
 تورو خدا ! ریام -

که ز یا گهیقدم د خواسممت   دمیشمممد ..... نفهم یرام خال ریبه جلو بردارم 
ست دادم ... ب یچطور شدمو تعادلمو از د سطح آب  نی... فقط هول  عم  و 

 معل  شدم ......
ستمو ش ش یآب تکون دادم .. فکر کردم دارم غرق م یتو د  دی... چند لحظه ک
ستها کی... نزد ست بدمو آب بخورم .. اما با ح  د  یبود تعادلمو به کل از د

 موضوع از چه قراره ... دمیدور شکم  فهم یبزرگ
گردنش کردمو سممرمو از آب  یشممدم ..... دسممتمو حلقه  دهیآب کشمم یرو به
 آوردم ... چندتا سرفه کردمو با خش  نگاهش کردم .. رونیب
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 بود ؟! یچه کار نی! ا ی... مسخره ا یلی... خ یلیخ -
 ؟ ینگران  شد -
و  انداخته رینگاهش کردم .... منو تا حد مرگ ترسونده .... وسط آب منو گ زیت

 نگرانش شدم؟ پرسهی... حاه م ختهیاسترس غرق شدن به جون  ر یکل
 نه ؟! اینگرانت شدم  یکه بفهم ی! سکته ام داد یا وونهی... د گهید یخل -
صد نبود ...  - شنا ماز ق شت   شدم دار کی....  کردمیدا صدام  یدفعه متوجه 
سمتت که د یکنیم شنا کردمو اومدم  شد دمی...   هی.... من  ه*و*س  ینگران  

 کوچولو کردم ! یشوخ
.... اگه از ترس آب  هیخرک یشمموخ نیکوچولو؟ ا یشمموخ یگیم نیتو به ا -
 ؟ یچ شدمیخفه م خوردمویم
ضش بب یزی.. چنترس جون  ... هواتو دارم .. - شده که ... عو ... اهن ...  نین

 ! یبه من کیو انقدر نزد ینجوریتو ... ا
 نگاه کردم .. تمونیوضع به
حد  نیتا ا خواسممت ینداشممت  ... اما نم یتو حلقش بودم .... ح  بد یادیز

 دستش تنگتر شد.. یکه حلقه  دمیعقب کش یبهش رو بدم ... خودمو کم
لباس قرمز خوشگلت ...  نیبا ا یمونیسرخ م بی.... مثل س اینکن در تیاذ -

 ؟! تون یتوجه باش  ؟ مگه م یب رمویآروم بگ یخوایاون وقت م
 ..خت یزدمو زهر ر روزخند

 بیاون مثل معروف افتادم.. " س ادی....  قای... دق یسرخو خوب اومد بیس -
 دست چالق خوبه ! " یسرخ برا

 تو چشمام نگاه کردو جوابمو داد ...  یعم
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ک  ندارم اما زن   یچیکه ه یمن .... من یعنیچالق .... دسمممت چالق ...  -
تا  کشنیدخترا تو رستوران خودشونو م ی هیکه بق یتوجهه ... من ینسبت به  ب

شون نم رمویبگ دنویکه م ینخ ، اما زن خودم به تمام ابراز عالقه هام  ذارمیمحل
س ایدر هیچ یدونی..... م تهیاهم یب ست خسر بی.... تو  ست  یه ... اما من د

 دیچ بویکه به حرف دلش رفتو سمم ی.... من آدم  .... همون آدم سممت یچالق ن
س ی وهی... همون م به حوا .....  دنیرس یبه هوا دیسرخ رو چ بیممنوعه .... 

همون  ..... من دیحوا رو به جون خر دنید یاما از بهشممت رانده شممدو تمنا
 از دلبر .... خود دلبرشو از دست داد ! شتریلبخند ب هی یآدم  .... که به بها

شدم .... جواب ابراز عالقه شو بد داده  رخیدلگ یچشمها ی رهیبرد ... خ مات 
گرفته ام مغرور باشمممو  ادیبودم ... اما مگه من خوب جواب دادن  بلد بودم؟ 

 دموکریخودخواه .. به همه از باه نگاه کن  .... فقط در برابر فرزاد رنگ عوض م
 یکرد که از هرچ یداد ... کار بمو.... که اون  خوب جوا گهید یایدر هی شدمیم

کورکورانه عشمم  نبود .... همون  یعشممقه زده بشمم  .. هر چند که اون عالقه 
 مونده بود ... یخودخ باق یبه قوه  بود که یح  و حال بچگ

سر جلو آوردو ر ینگاه  چقدر طوهن دون ینم س مویشونیشد که  . .. دیب*و*
 دستشو از دورم رها کردو سرشو خ  کرد تا دستمو از دور گردنش بردارم ...

ستمو باز نم ماو شاره  ینی... لبخند غمگ کردمیمونده بودمو د ست  ا زد و به د
 کرد..

 ؟ جاو خوب بوده انگار! یگردنمو ول کن یخواینم -
 دستمو باز کردم .. عیخودم اومدمو سر به
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باشممه و هر آن منتظر  سممتادهیررتگاه ا کیخوب نبود .... انگار آدم نزد چ یه -
 ررو شدن باشه .. از بسکه ناامنه !

 مدی... قول م یو تو ب*غ*ل  باشمم یریمحک  گردنمو بگ ینطوریتو اگه هم -
 نکنه ! دویتهد یخطر چیبراو باشه و ه ایدن یجا نیامن تر

 ! یزنیشاعرانه حرف م یلیامروز خ -
 یه انقر ای یلباس آب ی.... که بجا ییایدر یرر هی..  دمید یرر هیچون امروز  -

 ... لباس سرخ تنش بود !
زدو دسممتمو تو دسممت بزرگو مردونه اخ گرفت ... قدم اولو به سمممت  لبخند

 ساحل برداشتو باهاخ ه  قدم شدم ...
.. اما  رفتیراهام فرو م ی.. کم ذاشممت یم ایکف در یماسمممه ها یرو راهامو

ه بود ک ی... چون با هر موج .. دسممت شممهینم یرام خال ریراحت بود که ز ال یخ
 دستمو محک  فشار بده ...

 ! ریاز همه منو ام شتری.. ب  یتو سکوو خورده شد .... همه تو فکر بود شام
 بود .. یتو فکر چ دون یاونو نم کردمویفکر م ریام یبه حرفها من

و  با سممکوو یبکشممن ، اما وقت شیکردن حرف ر یسممع یبابام چند بار مامانو
 روبرو شدن ادامه ندادن رینگاه منو ام

 یقینگاه کردمو نف  عم ای.. به در ستادمیا ایمو روبه دراز شام رو تراس رفت بعد
ش س دمیک ش   شب بودم ....  ایدر یاهی... عا شنگ به  م هیتو  . . دادیح  ق

جرأو نکنه  یکه کسمم یو رر قدرو ... اون قدر قو نهیتو شممب خشمممگ ایدر
 چون و چرا بودم ! یقدرو ب نیطرفش بره .. و من .. عاش  ا

 گرفت.. یبابام روحمو به باز یشونه ام نشستو صدا یرو یدست
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 ؟یرو دوست دار ایدر یهنوزم شب ها -
 رر قدرت  ! کویتار یایهنوز عاش  در -
 ؟یرر قدرو باش ایمثل در یخودت  تونست -
 هنوز نه ! -
 چرا؟ -
شت  نبود - شما ر شون م زنهیاگه موج م ای! در یچون  صت ن ش ضرب  ه ب دهیو 

شتوانه  ست که هم یاحلس یر شو داره .... در شهیه شه و هوا بدون  ایهمراه
 باشه ؟ ایدر تونهیگاه .... مگه م هیتک چیماسه و ساحل .. بدون ه

 فشرد ... شتریامو ب شونه
م کنارو بذار خواسمت ی.... بابت ازدواجت متاسمف  .... من نم تونهینه ... نم -

ش  رو ا ری... فقط ... اون قدر دلگ سال ردرو دختر نیبودم که چ  ببندم یهمه 
 ! ی.... ازو توقع نداشت  از اعتمادم سواستفاده کن

 نکردم ! -
 با بغض بودو جوابش رر بغض تر ! حرف 

نگاهت رو صممورو  ی.... وقت نیچقدر باه  سممرد دمید ی! وقت دمیفهم رید -
تو عم  چشمهاو نفرو  یکه شوهرته ... وقت یبجز صورو مرد چرخهیهمه م

ه ... اون موقع اس ک شهیم ختهیزهل چشمت با نفرو آم یآب ی.. وقت شهیم دهید
 ! یمرد .. به تنها دخترو بد کرد یبد کرد گ یم

 ... ذارمیقلبش م یو سرمو رو شهیرون م اشک 
 غصه خوردم .. یلیخ -
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سف  .... برا - سف  ... وقت یظلم نیا یمتا شد متا و خونمون یاومد یکه بهت 
  یدق ی.. اول فکر کردم تبتون تند بوده و سممرد شممده .. اما وقت دمیروابطتونو د

گاهتون کردم ... متوجه شمممدم تب نبوده .. فقط لج بوده و  ینبوده .. عشممق ین
ق باشممه و خطا بره طال بدنظر گرفت  .. گفت  اگه  ریز یحسمماب روی! ام یلجباز

ا ذاتش بد .. بد جلو اوند ام سمممتین یبد ی... اما اون  بچه  رمیگیبچه مو م
کردنته ...  یراضمم شیتوجهش به تو هسممتو سممع یکه همه  ن یبی.. م سممتین

ه که دوسممتت داره و اگ داسی.. ر ی.. از طرف رمیفرصممتو ازتون بگ نیا خوامینم
 یخودت  نخواه نکهیکنه .. مگر ا جداتوناز ه   تونهیک  نم چیاون بخوادو ه

همه سال با آبرو  نی.. بعد از ا دوننیو با سرو صدا و دعوا .... که من صالح نم
و اسمت رو زبونا  یریکردن .... چند ماه از ازدواجت نگذشته طالق بگ یزندگ

شا هیبچرخه !  صت بهش بده ..  صت بده ..  دیفر بتونه جبران کنه ... به من  فر
.... البته .. به خودت    یصمماف کن .. هرچند که بهت بد کرد ریمنو ام ازدلتو 

باعث  خودو ینی! غرور و خودبرتر ب ی.. فرصت جبران زندگ یفرصت بد دیبا
راقب رسر م نی... چقدر بهت گفت  در برخورد با ا ادیب شیهمه ماجرا ر نیشد ا

...  گ یبهت م شمممد .. اما حاه نیکه ا یرفتارو باخ .. اون قدر گوخ نکرد
 داره ... ردرو مادرشمم  شممرفتیر ی... هنرمنده ... جا سممتین یرسممر بد ریام

تو ... به خود کنهیکم  اون جبران م هی..  ایک  تو کوتاه ب هی....  نیخوب یآدما
 رو بده ! یفرصت خوشبخت تیزندگ

شک یکم ست  .. قطره ا شم  فرو چک یفکر کردمو رلکمو ب ض دیاز چ مو و بغ
 قورو دادم..

 چش  ! -
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ند بل ریخواب کرد ... ام یوقت بودن رو بهانه  ری... مامان د دیرس مهیبه ن شب
امانو م دیکن  ... در برابر لبخند رر ام شیشد .. دستمو گرفت و خواست همراه

 بخش بابا همراهش شدم ... نانینگاه اطم
.... دستش دورم حلقه شد ... تن  منقبض شد .. دل    یدیتخت دراز کش یرو

 ! نیتمک ف یزنمو تکل نکهیگرفت ... از ا
سع یسع ش  ...  ص کردم به یکردم مانع ن  بابا گوخ بدم یردرانه  یها حتین

 کردم فرصت با ه  بودن .. با ه  خوخ بودن رو به جفتمون بدم ... ی.. سع
 موهام نشست ... ینرم رو دستش

 ... دیبه سرم چسب شینیب
 دوست دارم ! یلیموهاتو خ یبو -
 احساس و سرد جواب دادم.. یب

 ! زن یهست که م ییکرم مو یبو -
 ! برهیخودته .. کال عطرو هوخ از سر آدم م یبه نظر من عطر موها یول -
 .... برو سر اصل مطلب ! یکن یراچه خوار خوادینم -
 کن ی؟ ح  م ی..... آخه من با تو چکار کن  ؟ چرا انقدر سرد ای.... در ایدر -

 ! یکرد ریگ خبندونیتو عصر 
 فندق ناقابل ! هیاحب تص ی! مدام در تالخ برا یهبد تو ه  فندق شکن -

 شد .. شتریدستش دورم ب فشار
  با ه یلی... خ یسممتیبگ  که ناقابل ن دی، با یاگه منظورو از فندق خودت -

 ! یارزش
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! تو فقط مخض  شممناسمم یندونه منکه تو رو خوب م ی.... هرک ریام این ل یف -
.. محض انتقام منو  یشمممد کی.. مخض انتقام به  نزد یانتقام منو عقد کرد

 ! یکرد ریاس
 .... تن  شد ی مهیسرم قرار گرفتو تنش خ یشد... سرخ روبرو زیخ  ین یکم

 ؟ یگی؟ چرا چرتو ررو م یانتقام چ -
 نداشممته یو من خوردخ کردم .. انتقام همه  یکه داشممت ییجایانتقام غرور ب -

 که من داشت  ! ییها
ما مه  تهشه ... تهش قراره به عش  برسه اولش با نفرو شروع شد .. ا دیشا -
! 

 صدا دار بود ... یادیز روزخندم
 قرارو گذاشته ؟ نیا یو ک -
 ! گهیدارم .. حس  به من دروغ نم یمن ح  خوب -
 ! یدروغ نگه .. اما باعث شده تو توه  بزن دیشا -
 ! ایب  کن در -

صله  ادامه شت  .... مرگ  یندادم ... حو ش باریبحث ندا سرمو  باری ون ی،   ....
تار دمویباه کشمم تاق مانع ند یکیدسممتمو دور گردنش حلقه کردم ...   دنیا

 تعجبش نشد .....
 کوبش قلبش نشد ! یصدا دنی.. مانع شن ایامواج در یصدا

 ؟ یکنیتو.... چکار م -
 ؟ یخواینم نویمگه تو ا -
 ... یچرا .. ول -
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...  دون یم دی؟ ... بع یشممیم ال یخی؟ تو ب ینداره ... آخرخ که چ یول گهید -
نه .. فردا ... چه فرق باهخره  کنهیم یامشمممب  .. ر   یندازیم رمیجا گ هی.. 

 بش  ! ریکه غافلگ نکهیبذارم ... بهتر از ا شیهمون بهتر که خودم را ر
 که به اجبار ... نهیمنظورو ا -

 حرفش اومدم ... نیسوالشو تموم کنه .. ب نذاشت 
به اجبار .. نکنه فکر کرد - کارتو فراموخ کردمو کوتاه  یزود نیبه ا یآره ... 

س کی ایاومدم ؟  ش   شدم ! .. نه عز نهیشبه عا که من  ی.... روز زمیچاکت 
 شدمو عقلمو از دست دادم ! وونهیکه د هیعاش  تو شده باش  ، حتما روز

 .. دیعقب کش خودشو
 ! یاز دست ندادنخواست  ... برو بخواب تا عقلتو  -

 دستمو سفتتر کردم ... ی حلقه
 ! یمن عقلمو از دست بدم ... قراره تو عقلتو از دست بد ستیقرار ن -

 همراه  شد ..... دهینکش هیبردمو به ثان نیرو از ب فاصله
بدون  یانگار با خودم لج کردم .... لج کردم که رابطه ا یچرا .... ول دون ینم

شقو طلب م سته اخ م ش یقدم م شیر کنمویع  دمی.... لج کردم که تن به خوا
.... لج کردم که تمام حسمو  شهی.... لج کردم که قطراو اشک از چشم  رها م

 ! کن یجالد روح  م  یتقد یقربان هیمثل  کشمویم
. 
. 
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ه  نذاشممت  ...  یتخت تو خودم جمع شممدمو رلک رو یصممبح گوشممه  تا
شت  از ر یلحظات شوهرم دا شم  کنار نم شیکه با سخت بود .. ت رفتیچ ن ... 

سته  سمش هم یمرد یدادن به خوا سخت بود .... تن  شهیکه ج سته  کاب*و*
هنوزم زود بود ..  دیکه به اجبار بود سممخت بود ... شممت ییدادن به زن بودن ها

 نباریا نکهیه ا... ن امیداشت  ... تا با خودم کنار ب اجیاحت یشتریبه فرصت ب دیشا
 انتخاب کن  ! ویخودکش یعنیراه ..  نیبا خودم لج کنمو ساده تر

شناس م هی شیبهتر بود ر دیشا سلما بهتر بود ... با رفت یروان  روحمو  دی... م
 بکشمش ... نکهی.. نه ا کردمیدرمان م

شت  زودتر باهاخ روبرو  یزیطور بودم .... اگه از چ نیهم شهیهم شت دا وح
شت  دهی... عق شدمیم شه بهتر از ا کباری دا شب  نهیتمون ب  که کاب*و*س هر 

 ! الشیبشه فکرو خ
سم  احترام بذاره  ریبود از ام یادیتوقع ز دمیشا که مقاومت کنه و به روح و ج
... 
 با گوشت ! یفقط قصد امتحانشو داشت  .... امتحان گربه ا دمیشا

 گربه و اون ر  بزنه ؟! یجلو یگوشتو بذار دهید یک
ث که انگار ار کنهیتر از گربه خودشممه ... چنان چنگ تو گوشممت فرو م ایح یب

 ردرخ بوده !
 .... کردمیفکر م یفانتز یادیز
با نوازخ آروم  م ذارهیبه حسمم  احترام م ریام نکهیا تا هر وقت که  کنهیو  و 

اگه سالها طول بکشه ... و اون وقته که من .. از  ی.. حت دهیبخوام به  فرصت م
 ! ش یعاشقش م ادیهستمو به احتمال ز یبهش دادم راض که یفرصت
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دسممتش زندان تن  شممد  یبود ... اما وقت یواه دیام هیافکار فقط  نیلحظه ا اون
 فاتحه ام خونده اس ! دمی... فهم

 ییناب ینی... اما در آخر بب یدل دادنو سمماختن تحمل کن دیچقدر بده که به ام و
... و به . زهیریفرو م یگسله .... به آن یرو ستویکه ساخته شده خاکش سفت ن

 ی... فقط خاک بود یوقت زنده نبود چی... انگار که ه کنهینابودو م یا هیثان
 و خاک ....

 یب ی... لبخند ها شممهیخوب  م یجزء خاطره ها  یکه شمممال بود یروز چند
 ... ریمنظور ام

 من ... یبا براهمه وقت .... نگاه محک  با نیمامان بعد از ا یچشمها برق
 احساس غرور کن  ... شدیباعث م ذاشتویبه  م ریکه ام یاحترام

با خانواده ام و در کنار  شهیبهتر از خوب برد ...اونقدر که دل  بخواد هم دیشا
 ! رهیاگه شوهرم لغب داماد سر خونه رو بگ یکن  ... حت یاونها زندگ

. 

. 

. 
 ... دهیان مزم*س*ت یو هوا بو رسهیبه آخر م زییرا
بل م رترید یکم ریام کارخ ب ادیاز ق به قول خودخ  شممتریخونه و  شمممده ... 

 . شدن..شتریطرفداراخ ب
شن تا شو ن صدا ش یعنی....  دمیحاه  وخ به خوندنش گ ن یبرام مه  نبوده که ب

 آواز ! ریکن  .. وگرنه اون آماده اس من لب تر کنمو اون  بزنه ز
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شب ستوران ام همون .. گفته تو م کنهیکه توخ برنامه اجرا م یدعوت  کرده برم ر
...  رهیبرام سنگ تموم بذاره ... اما من دل  به رفتن نم خوادی.. م یهست یافتخار

 اونجا چه خبره ... اما اصممال ن یبرم بب ادیدخترونه بدم نم یها یاز بابت کنکاو
 نگاه کن  .... رویخوندن ام نمویبش خوادیدل  نم

شش  ستیبرام ملموس ن هنوز ستش ندارم ... هنوز نگاه رر از خواه .. هنوز دو
بدم  ازخ لیمثل اوا گهی... د ست یازخ متنفر ن گهیبرام مسخره اس ... اما .... د

 .. ادینم
 گرفته که برم ... قول ندادم ... اما دعوتشو رد ه  نکردم ... قول

 تهیواقع کنهیکه م ییفهایتعر نیا ن یم ... برم تا بببر ادیبدم نم یکنجکاو محض
 ! الیخ ای

ا لبخند ب نموی.... که بش ادیمسخره به نظرم م ییجورا هیرفتن ندارم .....  یرا اما
 نگاهش کن  .. عمرا !

 یاز وقت یجور نیبهش رو بدم .. هم ادی... خوشمم  نم سممتیدر کار ن یلبخند
 ! نهیرو بب نکهیبه حال ا یساعته ور دلمه ... وا24و  دهیرو د  یاز شمال اومد

و کفش  فیک کنمویسممر م اهموی... شممال سمم پوشمم یرنگمو م یزرشممک مانتو
 .. رمیدر م یو جلو دارمیبرم مویمشک

 ... کن یخودمو برانداز م گهید باریدر  یجلو ی نهیآ تو
...  ادیبه نظر ب شهیتر از هم رهیچشمام باعث شده چشمام ت ظیو غل اهیس شیآرا

متفاوو  یو در کل ... امشممب کم دهیک  رخته تر نشممون  م هی یرو لب جگر
 شدم ...

 ... رمیم نییاز رله ها را زنموی.. لبخند م ستین بد
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 خش بیبه قدمهام سرعت م شنومویم ادویکه زنگ زده بودم ب یبوق آوانس یصدا
... 
س کن یم یسع اما ب دو ش هیشام و  هیگفته  ریمتوجه نشه ... ام یآروم برم تا ک

.. هرچند دل  از دونفره  سممتین کیدو نفره ها برام رمانت نینفره ... هرچند که ا
عده دنبالمون باشممن  هی  یریهر جا م خوادی... اما دلم  نم رنهیبودنمون غنج نم

رسممرشممون ضممعف  دنید ها از دیبد دی.. به خصمموص خانواده اخ که مثل ند
 ...... کننیم

شممب خاص براو  هی خوامیامشممب شمملوغ بشممه .. گفته م خوادیدلش نم رمیام
سازم ... تاک ش دیب شامو باه  با که  نهی... نظرخ ا  یکرده به مامانش نگ  قراره 

توقع نداره ... مگه قراره هرجا ما  یبرا یلیممکنه توقع کنن .... اما به نظر من دل
 ! انیاونام ب  یریم
 ... رمیم رونیب کنمویسرو صدا درو باز م یب

س خدارو شد. تا را ر یشکر ک شه کجا م چ یمتوجه  ن صله  رمیب  ی.. من  حو
 سوال و جواب ندارم ...

 سرو وضع ! نیبا ا اون 
 شدمو آدرس رستورانو دادم ... نیماش سوار

ش با شتام م نیتوقف ما رستوران  .... کن ینگاه م رونیبه ب رمویگینگاهمو از انگ
شنگه و قبال ز هیخوب شویتعر ادی.. ظاهرخ ق شد دهیشن ف ه بودم .. اما تا حاه ن
 شدم .. ادهیرو حساب کردمو ر هی.... کرا امیبود ب
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 یدرو باز کردو خوخ آمد گفت .. رله هارو باه رفت  ..... رسممر جوون دربان
 ومد..با لبخند به طرف  ا دن یبود .. با د ستادهیا یورود یجلو

 د؟یخان  .... رزرو داشت دیخوخ آمد -
 نگهدارم ! یممنون ... مهمان آقا -

 کرد .. دادیتو چهره اخ ب تعجب
 د؟یخان هست ریشما مهمون ام -
 بله -
 طرف لطفا.. نی... از ا کن یخواهش م دییبفرما -

 کیدر نزد یگرد و چهار نفره ا زیسممرمو به عالمت تشممکر خ  کردم ... م یکم
 کرد.. شنهادیجا به سن اجرا به  ر نیتر
صوص مهمانها نجایا - داد ..  شنهادیرو ر نجایا رمیمونه ... خود ام ژهیو یمخ

 ! دییبفرما لتونهیاگه باب م
 نشست  .. دویکش رونیبرام ب ویلب تشکر کردم ..... صندل ریز
 ان؟یخودشون نم -
بهشون بگ  ...  دی.. سپردن هر وقت اومد شنیاجرا آماده م یچرا ... دارن برا -

 ! کن یخبرخ م رمیاهن م
 ..ش یممنون م -
بود  کیتار مهیرفتن اون رسر جوون به اطراف نگاه کردم .... سالن رستوران ن با

شممده  دهیبه صممورو گرد چ زهایو روشممن .... دور تا دور م کی... در واقع تار
 یرنگ بودن و فضمما رو کم یریها شمم یها و روکش صممندل یزیبودن ... رو م

شون م شن تر ن ش یسلطنت لرنگ و مد ییلوسترها طال ی هی... کل دادیرو تن دا
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 دیو شمع سف ستالیکر یجا شمع یها هیرا زهایزرد رنگ ... رو م ی... با نورها
 بود ...

شممده بود که مقابل سممن باشممن و بتونن از خواننده و  دهیچ یها طور زیم کل
 لذو ببرن ...زنده  کیموز یاجرا

  ه یخوب یاس ... حتما وضع مال قهیبا سل یلیهست خ یهرک نجایا صاحب
 ... خوش  اومد ! هیکیدنج و ش یداره ... در کل جا

ه بلند و محک  ب یکه با لبخند .... با قدم ها دمیرو د یریبلند کردمو ام سممرمو
 ... ادیطرف  م
 گذاشتو سرشو به طرف  خ  کرد .. یصندل یرو رشت دستشو

 ! یخوخ اومد -
 ممنون -

 ..دیتو صورت  چرخ نگاهش
 ؟ ینکرد شیآرا یادیک  ز هی -
 ؟ هیچرا ... مشکل -
 ! ادیبهت م -
 ..دون یم -
 ! ظهیاما غل -
 ! دون یم ن یا -
 ! ستیکه اصال نظر من براو مه  ن دون یم نویو من  ا -

 زدمو نگاهمو تو نگاهش قفل کردم... روزخند
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 ! یدونیخوبه که م -
 ؟ یخوریم یچ -

 مو باه انداختمو دستمو تو هوا تکون دادم .. شونه
 ! کنهینم یفرق -

 نشست .. دویکش رونیکنارمو ب یصندل
 ؟ یدوست دار یکه ، چ شهینم -
 مگه دوست داشتن من مهمه ؟ -

 باه انداخت .. ابرو
 ؟ ستین -
 باشه ! دون یم دیبع -

 نگاهشو به اطراف چرخوند .. کالفه
 امشبه رو لطفا خرابش نکن ! -
 ! رمیگیم یباشه ... امشب  مثل هر شب شب تو باشه ! من هل مون -

 شد .. ظیغل یادیز اخمش
 ! یکنیم ی... اما تلخ ینیریش -
 ! زنهیه  دل آدمو م شیادیز ینیریش -

 ... دیموهاخ کش نیب یتر شدو دست کالفه
 .. یشده ؟ تو که خوب شده بود یباز چ -
 نبود ! نینه که وضعمون ا ایخوب   یدیفهمیاگه م -
ه ه  خوب یلیخ مونیزندگ ینکن یمگه وضعمون چشه ؟ اگه تو گوشت تلخ -
! 



wWw.Roman4u.iR  260 

 

 زور لبخند زدم .... به
 ؟ شهیحل م یکن  همه چ یاهن تظاهر به خوشبخت -
 ! یشیبا دعوو امشب خوشحال م کردمیفکر م -
 ! کنهیمنو خوشحال نم یچیبه اجباره ، ه یهمه چ یتا وقت -
 ؟ یکردیم یباز ل یچند وقت  ف نیا یعنی -
 نه ! -
 ؟ یر  چ -
 که سخت نگذره .. گرفت یساده م -
 بشه ؟ یمن چکار کن  که لبخندو واقع -
؟ واقعا فکر  یجبران کن جایکاراتو  یهمه  یکه تالف یامشمممب دعوت  کرد -

 ؟ شهیم یکرد
 شه؟ینم -

 کردمو سرمو تکون دادم.. یکوتاه ی خنده
 ؟ شهیکه م یواقعا خنده داره .... فکر کرده بود -
 شب خوب بسازم .. لطفا خرابش نکن .. هیبراو  خواست یامشب م -
به خوشممبخت یاوک - ظاهر  بازم ت ند وکوند م کنمویم ی...  ... . زن یبراو لبخ

 خوبه؟
 ! یستین ایرقمه کوتاه ب چی.... ه ی..... کله شق یلجباز -
 ... خوب شد؟ خورمیم یسخار گوی... باشه ... اصال م یوا -
 نبود ! نیجواب من ا -
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؟ .... باشممه  یجبران کن یخوایبود به خودو مربوطه .... م یجواب تو هرچ -
.. سممنگ جلو  امی! جبران کن ! ... من  باهاو راه م دانیم نیو ا یگو نی.... ا

 وم ؟؟ ه یو از ته دل کن یخنده هامو واقع یتونیتو م ن ی... اما بب ندازمیراو نم
 .. رهیگیو دستمو م زنهیم یمطملن لبخند

 ..... مطملن باخ ! یکن  که عاشق  بش یکار دمیبهت قول م -
و به  هزنیم یی... لبخند دندون نما شهیبلند م زنهیدرخ موج م دیکه ام یشوق با

 .... ش یکه از سمتش اومده بود ر رهیم ییراه رو
شونو کوک م رنیگیسن جا م یبعد نوازنده ها رو یکم سازها  واخیو  کننی... 

 شروع کردن ... واخی
دسممت مردم  بلند شممد ... همه همراه و باه   یصممدا کیاوج گرفتن موز با

 ... دادنینشون م شونویخوشحال شتریبا هر آهنگ ب زدنویدست م
سن جا گرفت .... با خ  شدن سرخ  یرو ریاوج گرفت که ام یصداها وقت اما

 مغرورانه رو لبش نشست ... یلبخند ریشدو ام شتریها ب  یتشو
ن م یرو دویتو جمع چرخ ریبلند شدن دستش همه سکوو کردن ... نگاه ام با

 ثابت موند ...
شبها - شب برام با  شب قراره برا کنهیفرق م گهید یام س ی...... ام خون  ب یک

که با بودنش .... ح  عشممقو به من القا کردو  یکسمم ی..... برا زمهیکه همه چ
 قشنگه ! یلیخ یزندگ دمیفهم

رد ... باه ب کروفنویزدو م یا گهیو سوو مردم بلند شد ... لبخند د غیج یصدا
شروع به نواختن  شاره اخ نوازنده ها  شنبا ا ست من  دنیکردنو با  صداخ ... د

گاه ز  چونه ام نشست .... ری... ناخود آ
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عاشممقانه اخ که  ی...... به قسمممت ها دهیعاشممقانه و آروم ادامه م یآهنگ با
 شمموهرمو یبار صممدا نی... برام جالبه .. اول رهیگینگاهش منو نشممونه م رسممهیم
 ! هیخوانندگ شیکه شغل اصل ی..... اون  شوهر شنومیم

شنگه ... آرومه و تن داره ...  اما  هکنیم یآدم باز یبا رگ و ر ییجورایصداخ ق
.... 

ساسه  یب یلیخودخ که به نظر من خ برعک  صداخ رر از اح سه .....  سا اح
 ... رر از ح  آرامش !

 .... رمیگینگاه ازخ نم شمویصداخ غرق م تو
سون شکر م ری.... ز ارهیغذارو م شیر گار  یدوباره جذب خواننده  کنمویلب ت
 ... ش یروبروم م

خودمونو .. اما  یانگار داره غصه  ییجورا هیترانه هاخ با احساسه ....  ی همه
 .. کشهیم ریبا وصف عش  به تصو

توقع نداشممت  .... اصممال انتظارشممو  ریهمه احسمماس از ام نیجالبه .... ا برام
ش احساس شتریکه اصال انتظارشو نداره ب یی.... از جا شهینداشت  .. و آدم هم

 ... چه عش  و دوست داشتن ... و چه .... نفرو ! شهیم کیتحر
 ؟ ن یاجازه هست بش -
سه ا از ستمو که عمود رو امیم رچنیکه درخ بودم ب یخل  هیبودو تک زیم ی... د

به مرد خوخ روخ و  یبا ابرو ندازمویگاه چونه ام شمممده بودو م ته ...  باه رف
 ... کن ینگاه م ستادهیکه با لبخند مقابل  ا یوونج
 بله؟ -
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 ؟ دییفرمایعرض کردم اجازه م -
نشستن انتخاب  یبرا گهید یجایرزرو ما هستش ....  نجای... ا خوامیعذر م -
 ! دیکن
 .. خواست یم یه  جوار یاطالع دارم خان  .... اجازه  -

 ... رهیاخم  تو ه  م یکم
 ؟به چه مناسبت  -
 ! ییمن باب آشنا -

 .. شهیم یگاه صندل هیکمرم کامال مماس با تک نمویشیم صاف
 لطفا ! دی.... مزاح  نش ن یبینم یلیدل -

 ! طنتیو ش رنیگیرنگ تعجب م چشمهاخ
 دیمرد ... با شلوار کتان سف نیکه ا بهی.... اما برام عج کن ینگاهشو ح  م برق

 ... که کامال ی... با کفش و کمربندو بند سمماعت چرم مشممک دیسممف راهنیو ر
شون کرده ... چرا با ست صه از عمد  شخ صد  دیم سر بچه ها رفتار کنه و ق مثل ر

 داشته باشه ! تیاذ
 ی... مگه شما مهمان آقا ست یه  ن بهیخان  ... در واقع غر ست یمن مزاح  ن -

 د؟یستینگهدار ن
 ! رنیعجب بگنوبت منه که چشمام رنگ ت حاه

 شما .. یبله ... ول -
 .. گهیو رر غرور م رهیگیباه م یسرشو کم یوست خاص با
 هست  ! نجایمن صاحب ا -
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به نظر ام ی.... ر  اون آدم رولدارو الک کن یم تعجب  هی اقتیل ریخوخ که 
 ! شونهینداره ا ویدم و دستگاه نیهمچ

 .. ش یم زیخ  یاز جام ن یکم
 دیی.. بفرما کن ی.. خواهش م اوردمیمن بجا ن دیببخش -

 ..نهیشیو م کشهیعقب م ویبه لب صندل لبخند
 عرض کنمو یسممالم امی.. گفت  ب دییمشممغوله و شمممام فعال تنها ریام دمید -

 خوخ آمد بگ  !
 ! دیممنون ... لطف دار -

 .. کردیانگار .. کنکاش  م ییجورای....  کردیبود ... معذب  م رهیخ نگاهش
ابروخ  ینگاه کردم .. اخمهاخ تو ه  بود ... گره  ریبلند کردمو به ام سممرمو

 بدجور کور شده بود !
 باشه ! قهیانقدر با سل ریام کردمیفکر نم -
 که ادامه داد .. دیتعجب نگاهمو به صورتش انداخت  .. سوالمو فهم با
 یلخوشممگ نیدوسممت دختر به ا ومدینم ری... به ام کن یتونو عرض م ییبایز -

 داشته باشه ..
ه  رشممت حرفش انداخت ... نگاهش .. حرف زدنش .. لحنش.  یکج لبخند

و بلعک  .. آدمو  دهیبه آدم دسمممت نم یکه ح  خوب هی... همه و همه طور
 .... کنهیمعذب م

... اما  نداشت  یبند دویآزاد بودمو ق شهینبودم .. درسته هم یدیدختر مق درسته
 ... دادیکثافت م یمرد .. بو نیه  نبودم ... نگاه ا یهل کثافتکارا
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 اخ  نگاه ازخ گرفتمو جواب دادم.. با
 و سرد .. خشک

 هست  ! ریممنون ..... من همسر ام -
گاه تا اثر حرفمو رو چهره اخ بب ن حدس م ن یکردم  که   زدمی.... همون طور 

شت ام صال خبر ندا ستهیم دمیشا ایزن داره ..  ریمتعجب بود ... انگار ا  و دون
... 
 ! نیشما باش ریهمسر ام شهی... اصال باورم نم یوا -

متاهل  با وجود ریفکر کرده ام یعنیکرده بوده ...  گهید یو فکرا دونسممتهیم ر 
 کرده که ... نکارویبارها ا دی... شا رونیب ادیبودن ... با دوست دخترخ م

بجز دوسممت  خورهینم ریبه ام ایمتاهل باشمم   خورهیچطور مگه ؟ به من نم -
 دختر همسرشو دعوو کنه ؟

 سر تکون داد .. یگرفت که فور منظورمو
با دختر نیاصممال منظورم ا - حاه  تا  مدهین ینبود ... چون  جایا و و بهش  ن

 یماه یقدر تو انتخاب دختر ماهر باشممه ... تعجب کردم که بجا نیا ومدینم
 گرفته ! یشاه ماه کدفعهیگرفتن 
 آداب نبود .. یآدم اصال مبادا نیشد .. ا شتریب اخم 

 شیر دیتون  ممنون  ... اگه اجازه بد ییرایو رذ ییممنون ... از خوخ آمد گو -
 بخورم ! خوامیکه آوردنو م ییغذا

 به صورت  انداختو لبخندخ عم  گرفت... زویبه م ینگاه
ب یلی... خ یرک  هسممت داسیکه ر نجوریا - هاخو با آدم که رکن  ییه .. من 

 راحتترم ...
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 ! یکرد س یسرو گهیرررو .... ول کن برو د ی... رسره  یوا یا
 سرشو جلو آورد ... یکردو کم یگرد نگاهش کردم که تک خنده ا یچشمها با
خوشحال شدم  یلیباهاو خ یی... از آشنا یمن شهروزم ... شهروز انصار -

... 
طرف دل   هی.... از  یدو راه نیدسممت دراز شممده اخ نگاه کردم ... موندم ب به
بود که جوابشو ندم  یکالس یب گهیباهاخ دست بدم .. از طرف د خواستینم

مرد  نینداشت  .. اما ا یی... درسته از دست دادن با مردا ابا یادب یو صد البته ب
... 
 اجبار دستمو جلو بردمو تو دستش گذاشت .. به
 هست  ! یمن  تهران -

 دستمو فشرد .. دویخند
 ؟ اسمتو بگو به  دختر ! یهست یرازیمگه گفت  ش -

 .. دمیکش رونیکردم و دستمو از دستش ب اخ 
 ! یتهران ای.... در هیتهران  یلیفام -
شوخ ایاووووم ... در - شرمنده اگه با  شماو !  ناراحتت   ی..... درست مثل چ

 اسمتو بدون  ! خواستیکردم .... آخه دل  م
 یکاله قرمز یبه اون لفظ قل  حرف زدن اولش .. نه به حاه که به رسر خاله  نه

 گفته برو من بجاو هست  !
 رررو ! بچه

 شوهرم گوخ بدم ؟ یمن به صدا نیدی.. حاه اجازه م کن یخواهش م -
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 رو ازم نداشت .. ییحد رک گو نیاتعجب کرد ... توقع تا  شتریب نباریا
 ! یک  رک هیاز  شتریک  ب هیانگار  -
 ! دیتنهام بذار دمیم شنهادی... و اخالقم  صفره ... ر قایدق -
 اوه .. انگار واقعا مزاح  شدم ! -

 دادم ... رونیکالفه ب نفسمو
گوخ بدم ....  خونهیبرام م ریکه ام ییبه توانه ها خواسممتینه .. اما من دل  م -
 ؟ شهیم

 .. دیکش شیمشک یبه موها یجاخ بلند شدو دست از
شنا یلیحتما .. چراکه نه ! خ - شدم .... خان  در ییاز آ شحال  !  ایباهاو خو

 فعال !
 فاصله گرفت ..... زیزدو از م یزیر چشمک

 بود ..... خوبه رفت ... مسخره ! یک گهید نی... ا یوا
گاهمو گار  هیکردم ...  ریمعطوف ام ن غ   هیاخ  تلخ رو چهره اخ بود ... ان

 تو نگاه و صداخ بود ..  یعم
 بغض بزرگ تو گلوم نشست .. هیشدم ..  نیغ  صداخ من  غمگ از
دل   یلی... اما در کل ، خ هیح  چ نیاسمم  ا دون یچرا ... اصممال نم دون ینم

 تو دل  زده باشن ..  یچنگ عم هیدرد گرفت .... انگار 
 کردم .. یدست  باز یازخ گرفتمو با انگشتا نگاه

و  زدنیدسممت م یشمماد گرفتن ... مردم با شمماد ت یک  که گذشممت ترانه ها ر هی
شاد ن کردمیفقط من ح  م صال  شادو در  یآدمها یفقط ادا ستویصداخ ا

 ... ارهیم
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 یکه بو ییون لبخند هاک  نگاهش کردمو از ته دل بهش لبخند زدم .... از ا هی
 ... دهیخاطر م نانیاطم

 رو لبش نشست ... یمنظور لبخندمو درک کرد که لبخند محو انگار
شدمو لبخند دندون نما از شحال  که ح   یزدم .. طور ییطع  لبخندخ خو

 به خوندنش ادامه یشممتریب یخوبمو بهش القا کن .. حسمممو درک کردو با انرو
 داد ..
صال نم شامو ست یآوردنو من ا ستیشام بخورم .... دل  م ییتنها خوا  با خوا

 طع  تو نیا یتلخ بودو گاه مونیاگه زندگ ی.... حت  یباه  شمممام بخور ریام
 غذا خوردن بود ... یی... بازم بهتر از تنها شدیمون ح  م ییغذا یوعدهرها

 از منصور خوند.. یترانه ، آهنگ نیتموم شدو به عنوان آخر ریام خوندن
ه .. هم دمشید یکه از وقت یهمسرم بخون  ... کس یبرا خوامیترانه رو م نیا -
 ترانه هام مال اون شده .. ی
حرفش خوشحال شدمو با غرور به افراد حاضر در رستوران نگاه کردم  دنیشن با

 شدم ... رهیخ ریبه ام  یعم ی... و با لبخند
ست دارم ... خ ادوی"   ... مال ریدل  تنگه براو ..... دارو ندارمو بگ یلینره دو

 خودو ........ مال چشاو ! "
 لذو بردم ... یهمسر نیبار ... از داشتن چن نیاول یدست زدنو من برا همه
شعف  چند لحظه و آن دیشا ساس  بود ... اما همون چند لحظه .. باعث  یاح

 هیچند ثان یچند وقت ازم دور بشمممه ... و برا نیبد ا یشمممد .. تمام ح  ها
 ..وح  کن  ... تباه نشدم ...
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. 

. 

. 
.... شمهروز رر غرور جلو اومدو   یرفتن شمد یآماده  رمیرفته بودنو منو ام همه

 با لبخند نگاهمون کرد ..
 ! یدار یجان ... همسر برازنده ا ریام گ یم کیتبر -
 روزخند زدو نگاهش کرد .. ریام
 ممنون  ! -
 هاس ! نیبهتر  یجان ه ای.... واقعا در کن یتعارف نم -
ستوران ب ریام ست دادو بازومو گرفت ... از ر ش  باهاخ د ...   یرفت رونیبا خ

 تند و بلند بود ... ریام یقدمها
 از حد بود .. شیب تشیعصبان

 جان ! ایدر -
 خش  نگاه  کردو صداخ باه رفت .. با
 جانش ؟ ایدر یتا حاه شد یاز ک -

صبان صرم  کنهیرفتار م یتر از خودخ جواب دادم ... طور یع که انگار من مق
.. 
به من چ یگیچرا مزخرف م - کل داره ربطش  .... فکر  هی؟ اون مردک مشمم

 رم؟یمن  مثل خودو با وجود متاهل بودن دنبال گندو کثافت م یکرد
و ت کیج ابوی. تو از اول شممب با اون گند زدم ؟ .. ی؟ من ک یگیچرا چرند م -
 ! یشد کیج
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 تو هوا تکون دادمو مثل خودخ داد زدم .. دستمو
   !از دوست دخترات یکیمن   کردیفکر نم رتونیمد ینبود یاگه اهل گند کار -
 بهت نگاه  کرد ... با
 گفته ؟ یمگه اون نامرد چ -

 باه انداخت  ... شونه
نه ! ....  ایاز دوسمممت دخترات   یکیمن   نکهیکه هزم بود بدون  ... ا یهرچ -

 زنت  کپ کرد ! دیفهم یوقت
... به صممدام ... به هنرم .. به اسممتعدادم !  کنهیاون نامرد به من حسممادو م -

 ! نهیبب تونهینم
 یاریمنو با رسوند جان ، جلو تو صدا زد تا تو جوخ ب نهیبب تونهیچون نم قایدق -
! 

شت .... انگار فهم یمنطق حرف   یمن  مثل خودخ ب دیبود و براخ جواب ندا
 ... شهیهست از گور شهروز بلند م یشیو هر آت رمیتقص

سمت خ یب ستمو گرفتو به  س نیاول یرفت .... برا ابونیحرف د ست  یتاک د
 ...  یتکون دادو به خونه رفت

 استرس یلیدارمو خ جانیه یلیخونمون .... خ انیقراره بابام و مامان  ب امشب
! 

کاهو و کل  و ز ریام به کاران تونیگفت   ما باس بخره .. م چیر یو  کال  خوامیو 
صل و بلغار ساهد ف ساهد ماکاران یساهد کل  و  ست کن  ... در کل  یو  در

شپز یلیخ زمو مرغ بپ خوامیشام  م یساهد بلدم ... برا شتریندارمو ب یهنر آ
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سرخ کن  ... برا س  گوجه رو تو آب مرغ م یبعد  سش ه    ذارمیم زمویریس
مدل مرغو تا حاه چند بار درسممت  نی.... ا رهیجوخ بخوره تا غلظت بگ یکم

دوسمممت داره ... مامان بابام  که از دسممتپخت من حتما  یلیخ ریکردم ... ام
 .. شنیزده م جانیه

 تنبلشون کد بانو شده ! دختر
 ! نیتعارف کردم ، اما قبول نکردنو گفتن شما راحت باش رمیام یخانواده  به

 .... رسونهیشعورشونو م نی... ا خب
س شلوار کتان ف یا روزهیف یلبا ش یا روزهیرنگ با  مربند ... ک دمیه  رنگش رو
 ..سرم جمع کردم . یبستمو موهامو حلقه حلقه کردمو مثل آبشار باه مویسنگ

 خودمو برانداز کردم .. ه  کردمو با لبخند یتیه شیآرا
شده با  نیک  سر سنگ هیرستوران نرفته .... کال از اون شب به بعد  ریام امشب

 .. مونهیرستورانشونو کمتر اونجا م ریمد
که  یهرچ ریکنه .... ام یمطرب خوادیبابت خوشممحال  ... دل  نم نیاز ا من 

 نباشه ... شوهر منه !
 و سرکوفتشو بزنن ... ننشیبب ییوقت دوست و آشنا هی خوادینم دل 

ضا ادیب رخیگ یکار بهتر دوارمیام ش ی.... کال از اون کارو ف  فتهیاونجا و نگاه 
... بهش گفت  شممغلتو  ادیخوشمم  نم رشممونیمد خودیدخترا بهش و اخالق ب ی

 ! خوادیعوض کن .... گفته رول م
ست م خب شو اثبا نکهیا یخواننده برا هی....  گهیرا رول  دیو کنه ، بابتونه خود

 رشتش داشته باشه ! یرارت ای
 با بابام حرف بزن  ... دیمشغول شغلش شده .... شا فکرم
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اومدم .... صممداشممو از ب*غ*ل  رونیدور کمرم از فکر ب یحلقه شممدن دسممت با
 گردن  فرو کرده بود .. ی.... سرشو تو گود دمیگوش  شن

 ؟ هیخوشگل من تو چه فکر -
 فاصله گرفتمو گردنمو از مور مور شدن نجاو دادم ... یکم

 ...... در واقع .... یچیه -
و ت  یبه شممونه ام گرفتو منو به سمممت خودخ چرخوند ... م*س*تق دسممتشممو

 چشمام نگاه کرد ..
 شده ؟ یچ -
 راجع به کارو با بابا صحبت کن  ! خوامیم -

   ...برخوردو داشت نیتو ه  رفت ... انتظار ا اخمش
 هزم نکرده .. -
 چرا ؟ -
 برم ! یکس طیبل ریز خوامیمن نم -
 جواب دادم .. یرحم یب با
 مثل شهروز جون بکن و مجلسشو گرم کن ! یکی یر  تا آخر عمر برا -
 .... امشبو به گند نکش ! ایب  کن در -
 من گنده ؟ یحرفها -

 ... دی. و لب گزدیدزد نگاه
 نه .... متاسف  ! -
 ! خوامی..... من بده تو رو نم ریام -
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 ... دون یم -
 که هنوزم دل  باهاو صاف نشده ! یدونیم ن یا -

 جواب داد... نانینگاه  کرد و با اطم  یم*س*تق
 ! کن ی... اما صافش م دون یم -
.... من چه بخوام چه نخوام تو  رمیبراو لقمه بگ خوامینم یر  بدون که الک -

شناها یکی.... اگه  یشوهرم ستوران ... نم یاز آ نگهدارو  ریام گهیما بره اون ر
که  ی! ر  تا وقت ای؟ شمموهر در یفهمی! م دمیرو د ایشمموهر در گهی.... م دمید

 مهمه ! برام تیزندگ تیاسمت رسوند اسممه .... شغلت و وضع
 جذب .... دویشرو سف یت نیصورتش شد .... امشب با ا یچاشن یزیر اخ 

 جذاب شده بود ! یکم
 ؟ یدار یچکار کن  ؟ فکر بهتر یخوایم -
 آره ! -
 ؟ یچ -
سود اون م - سود تو .... برابره با  شه !  سرو ب سپان دو  ی.... معادله  شهیبابام ا

ع شرو یداره که برا سکی... فقط ر کننیضرر م ایطرفه اسو هر دو طرف سود 
 هزمه ! یهر کار

سبتا  یچیسکوو کردو ه یفت ..... مدتفکر فرو ر به نگفت ... بعد از مدو ن
 به حرف اومد ... یادیز
 باباو فکر کنه سوء استفاده گرم ! خوادیمن دل  نم -
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نهیفکر نم - هادشممویر خوامی.... چون من م ک بام   شممن با بگ  ... رگ خواب 
 نیا کن  و چکار کن  که فکر نکنه شیبگ  و چطور راض یچ دون یدستمه ... م

 سر توئه ! ریفکر ز
 بد نشه ؟ -
.... . شممهیکه نم یعقدم کرد یبا چه ترفند دیفهم نکهی.... بدتر از ا شممهینن -

 .... گهی.... به خاطر من  شده نه نم یه  به دلش نشست یکم هی....  یدامادش
 اما ... -
 کنه ! یفکر بد ذارمیراحت ... نم التیخ -

 زدو لبخند زدم ....... لبخند
 یتلخ یبا فکر کردن بهش. .... کم یکوچولو .... حت رییتغ هیوقتا .... با  یگاه
 یشیم دواریام ندهیبه آ یسراغت ... کم ادیح  خوب م ی.... کم رهیم نیاز ب
... 
با ، اسممترسمم  از ب با با مانو  ما مدن   زدمویم جیک  گ هیرفت ... اولش  نیاو

 خورد .. اما بعدخ بهتر شدمو آرومتر ! واریو د زیدست و رام به م یچندبار
 یاز دسممپخت  ... حسمماب دیو تمج فیتعر یکل دنیاز خوردن شممام و شممن بعد

 انیمن به شممما تعل  دارم ، لبخند رو لب باباا یخودمو لوس کردمو با جمله 
 آوردم ..

لد نبودم که درسممت ب یا گهید زیدسممر وله درسممت کرده بودم ... البته چ یبرا
 کن ..
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شب ست مامان  کم نیاول یبرا ام شپز یبار دل  خوا خانومو  هی یو هنرمند یآ
 داده بود ! ادمی

جا چون فاده از ا یگاهیزن ... تو هر  به اسممت عه .....  جام هنر و آوردن  نیاز 
 داره ! ازین انشیلبخند رو لب اطراف

 جوابشو دادم.. یاز من ، که با چارلوس فیمشغول خوردن وله بودو تعر بابام
 قابل بابا جونمو نداره ! -
 ؟ گذرهیچه خبرا بابا جون ؟ خوخ م گهیدسمممت دختر بابا درد نکنه ..... د -

 بر وقف مراد هست؟ یزندگ
 سر حرفو باز کن .. دیفرصته... اهن با نیبهتر اهن

وخ که ت یرسممتوران دعوت  کرد ریام شیبابا جان ... چند وقت ر سممتیبد ن -
 .. خونهیم

 سرشو جلو تر آورد .. یبا دقت و لبخند واضح بابا
 چه خوب ! خوخ گذشت ؟ -
 اوممم  .... بد نبود اما .... -
 بابا؟ یاما چ -
ستش مد - شون .... برا ریرا شو معرف ییخوخ آمد گو یرستوران  یاومدو خود

باشه ن یآدم درست ومدیبهش م یعنیبه دل  نشست ....  یلینکرد ... راستش خ
... 
 ازخ ؟ یدید یمگه چ -
 ریام ادخوینداره ! راستش بابا .... اصال دل  نم دنیبه د اجیاحت زهایچ یبعض -

 ییکه ... من  مثل مامان از مردها دیدونیاون آدم کار کنه .... م شیاونجا و ر
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که هست اقال  یهرچ ریمتنفرم ... ام ادویخوش  نم رهیکه. چشمشون هزار راه م
 ! ستیو چش  چرون ن زیه

ن و م نایمامانش ا یسمماهد برده بود برا یکم ریبه اطراف انداخت  ... ام ینگاه
ودخ ، خ زن یراجع به کارخ با بابام حرف م یاز نبودخ اسممتفاده کردم تا وقت

 اخ خورد نشه ! دهینباشه و غرور نخراش
 اونجا کار کنه ؟ خوادیدلت نم -
 کن .. یخواهش هیازتون  خواست ی. مآره ... -
 بابا جون؟ یچ -
 با شما کار کنه ! دیبخواه ریازتون خواهش کن  ... از ام خواست یم -
 تعجب نگاه  کرد.. با
 آخه ؟ یبا من ؟ چه کار -
صدا - ش  هم دمیشن رویام یمن  س صداخ حرف نداره ... در بوده و  نی... 

و از رو تنوع ... متوجه منظورم  یجور نیکار کرده ... نه هم یخوندنو تخصص
 که ..... دیهست

 ؟ ادیبر م یخب از من چه کار -
که هزمه در  یا هیسممرما دویبذار ارخیدر اخت ویاسممتد هی دیاگه قبول کن -

تا بخونه و ضممبط بشممه و به فروخ برسممه .... ه  به من لطف  دیبذار ارخیاخت
 ! شهیو براتون ضرر نم نیشیم کی.. ه  تو سودخ شر دیکرد
فت .... کم یکم قا یتو فکر فرو ر هاخ به  گره خورد ... د  که برام یقیابرو

 بابام ، مامان  به حرف اومد .. یبود گذشتو بجا یطوهن
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به نام شممناخته بشممه  یخواننده  هی... اگه بخونه و به عنوان  گهیراسممت م ایدر -
 بگ  یبه کسمم شممهیه  خوبه ... واه من روم نم ایما و در یبهتره ... برا یلیخ

 دامادم چکاره اس !
جا و  یکرد برا نهیهز دیبا یکه خانوم ... به حرف آسممونه ... کل شممهیآخه نم -

ز خوب ا ای... بعد بخونه و آ رویاسممتخدام ن یکرد برا نهیهز ی....کل لشیوسمما
شاد و تا ادیآب در ب شه ... ک دیی! اون وقت بره وزارو ار مکنه م ستویه معلوم نب

 یال کسداره که اص سکید بشه باز رییبشه ... که حاه اگه تا یچینشه و ه دییتا
 نه ! ای دهیصداخ رول م یبرا

عا قه ...  سمممتیخود ن یفکر نکرده بودم .. ب ناخیبه ا واق کارخ موف بام تو  با
 .. نهیبیو از اول آخر کارو م سنجهیجوانبو م یهمه  شهیهم

سرو یبا اجرا شهی؟ تازه ... م ستی.... اما چاره چ ییبابا دون یم -  چندتا کن
نداره ...  ریبه رول داره که ام ازیکرد ... اما همه اخ ن دایاسمممو رسمم  ر یکل

ست خوادیفرصت بدم .... من دل  نم  یبه زندگ دیخودتون گفت وران شوهرم تو ر
 بخونه !
 تو چشمام نگاه کرد.. یابه اخ  صورو نگاه کردو با لبخند خسته  متفکر

ه   یدارم مال توئه ... مشممکل مال یاخمتو باز کن دختر بابا ... منکه هر چ -
کار .... اما .... کل  نیگوشممه اشممو بندازم تو ا هیه  دارم که  یندارم ... انقدر

 نیدرصدخ مال شوهرو باشه .... با ا 30سودخ مال تو باشه و فقط  دیکار با
ضرم ا ش کارو کن  ... مال بچمه و م نیشرط من حا س نت ...  ستین یسر ک

 ؟ کنهیقبول م
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ست ... اگه به من بود که با خوخ خ یفکر همه چ گ یم ف نص گفت یم یالیه
 نصف ....

کارو شما  شنهادیاهن که اومد ر شهی... اما ..... م کن یمن باهاخ صحبت م -
 یگذار هیسممرما روخ دیخواهیصممداخ خوبه و م دیدیاز من شممن دیو بگ دیبد
 ؟ شهی... م دیکن
 شده و رر خواهش نگاهش کردم ..... با خنده زد رشت .. زیر یچشمها با
هش چش  ... ب یبه رو ن ی.... ا اریب ییچا هیراشو ردر سوخته .... راشو برو  -

 ؟ یچ گهی.... د ادیکه خودش  خوشش ب گ یم یجور
 ... دمیذوق دستامو به ه  کوب با
 داره ؟! یچه قابل ی..... فقط شما جون بخواه ... چا یچیه گهید -

از ته دلش رفت   یخنده ها نیخنده اخ بلند شممدو من تو دل  قربون ا یصممدا
.... 

باه اومد .... .. دسممتش دور کمرم حلقه شممدو  ریرفتن من به آشممپزخونه ام با
 سرخ کنار گردن  فرو رفت ...

 ! اهیدنبال نخود س ی؟ منو فرستاد ی؟ با باباو حرف زد انوسیچه خبر اق -
 برگشت  .... به صورو آرومش نگاه کردم ... دمویخند

 ؟ انوسیچرا اق -
 ! شترهیب یلیخ ایچون وسعتت از در -
 هندونه ها رو ؟ نیکجا جا بدم ا -

 ... دیاخ بلند شدو لپمو کش قهقهه
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 .. زیشد وروجک ... انقدر زبون نر یچ -
 یکردم ... قرار شد خودشون باهاو حرف بزنن ، اما طورباهاشون صحبت  -

گار نم تار کن ان چه قراره .... من از طرف خودم گفتمو  یدونیرف موضمموع از 
 ! یخبر یانگار تو ب
از موهامو که تو صورت  افتاده بود رو رشت گوش   یا هیزدو تک یزیر چشمک
 فرستاد ..

 ! انوسیحواس  هست اق -
 لب زمزمه کردم ... ریارم شدم .... ززدمو سرگرم ک لبخند

 ! " انوسی" اق
 ! هیخوش  اومد ... اس  جالب ازخ
 کاناره ولو شدم ... یرو دمویکش ینف  راحت نایاز رفتن بابا ا بعد

ر انجام شدو موضوع کا یبه خوب ییرایکوه از دوش  برداشته شد .. رذ هی انگار
 نحو گفت  .. نیبه بهتر رویام

اخمهاخ تو همه و تو فکره ...  یحسمماب ریحرف زده ، ام ریبابا با ام یاز وقت اما
تو  هگی" .... اما د دیشممما بگ ینزدو به بابام گفت " هرچ یدرسممته به ظاهر حرف

 ناراحت ! ایشناختمش که بدون  شاده  یمدو اونقدر نیا
 ؟ یستین یبابام راض شنهادیشده ؟ از ر یزیچ -
شو از زم با شمام خگ نیسوال  نگاه  نیشد ... چند لحظه به هم رهیرفتو به چ

شو رو ستا شو فوو کردو د س شت تا نف شتو تو یمنوال گذ   گره ه یزانوخ گذا
 شو از مبل گرفتو به زانو و دستش عمود شد.. هیکرد ... تک
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جون بکنمو زحمت بکشمم  ...  یکل نکهی.... اما ا سممتین نینه ... مشممکل ا -
 که منو به فکر برده .. نهیدرصد ! ا یآخرش  فقط س

 ! نهیبگو ... آقا ناراحت ا ر 
 یجد یصممورت  کردمو با لحن یاخ  چاشممن ی! کم هییرررو یلیخ گهید نیا

 جوابشو دادم ..
ر نظر د ن ی؟ بعدش  .... شما ا ادیم رویگ نیاز ا شتریمگه تو اون رستوران ب -

وارده  ، خسارو یکن نکرده ضرر ییو اگه خدا یکیکه فقط تو سودخ شر ریبگ
! .... در ضمممن ... بابا که هفتاد درصممد ما  دهیو نه من ! بابام م یدیرو نه تو م

ست  ...  شویبق شما ه سر   یعنیبه نام خودخ نکرده ... به نام من کرده که هم
 تو ! یتو خونه  ادیم ییجورایدرآمد داشته باشه ،  یهرچ

 صاف نشستو چشماخ برق زد .. یکم
... وگرنه من سممه   یسممتین یتو که اهل جمع کردن شممراکت ی... ولخب آره  -

 و یهسمت یکه تو همه اخ دنبال. تک رو نهیبه نام تو .. مشمکل ا زدمیخودم  م
 ! یرفتیمنو به عنوان همسر نپذ

 جوابشو دادم .. شدمیکه از جام بلند م یباه انداختمو در حال شونه
تو  زهیزبونو بر یرول ب یتا کل کردمیبابام نم شیبودم ، وسمماطتو ر رفتهیاگه نپذ -

ستو راو ... که آ س اید صدا یک شه .. فعال که زنت ایشما بشه .. آ یطرفدار  مو ن
 شیکار هی... هر وقت  نساختمو واقعا عرصه به  تنگ شد  سازمیدارم باهاو م

 !  یکنیم
 بلند شدو دنبال  راه افتاد .. اون 
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 ؟ یرفتیهمسر رذواقعا منو به عنوان  یعنی -
 جواب دادم .. کالفه

 ! برهیم شیر یچ ریتقد  ینیتا بب -
 چپت کنه ! یلقمه  هیخان کرده تا  ریام بیتورو نص ریفعال که تقد -
زدمو راهمو به سمممت  یلحن شممماد و رر ذوقش خنده ام گرفت ... لبخند از

 آشپزخونه ادامه دادم ...
 قدمهاخ سرعت دادو دستشو دور شکم  حلقه کرد .. به
 ول  کن ، بذار به کارم برس  ! -
 ! یبه شوهرو برس دیکار مال بعد .... فعال با -

صدا نکهیاز ا قبل سته  ند خنده ام بل یمخالفت کن  رو هوا بلندم کرد ... ناخوا
 ... کنهیشد .. مرد گنده مثل بچه ها ذوق م

 رسوندو زمزمه کرد .. اه جگیاز رشت به گ سرشو
شممکل  یکی..  یاریخوشممگل  برام ب یبچه  هی، بهتره  یرفتیحاه که منو رذ -

 مامانش !
 حرفش هنگ کردم ... نیا با

 ناباورم از گلوم رها یرو دستش گره خوردو عضالت  منقبض شد... صدا دست 
 شد...

 ؟ ارمی... ب یچ -
 بچه ! من عاش  بچه هام ! هی -

 .. دمیمحک  ر  زدمو خودمو عقب کش دستشو
 عمرا ! -
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 به سمت  اومدو دوباره دستاشو دورم حلقه کرد .. یلبخند مطملن با
 ؟! یزنی.. چرا م یباشه .. هر وقت تو خواست -
 باور کن  که کوتاه اومد ؟! دیبا
براخ  یعتیشممر ابونیتو خ ویاسممتد هیکارخ با رسممتوران تموم شممد ... بابا  ریام

 .. گرفت
که همسرخ  یبا دور تند در حال انجامن .... من خوشحال  .. قراره مرد کارها

 کنه .. دایر یخوب یهست  وجهه 
 معروف و سرشناس بشه .. قراره
 همه براخ سرو دست بشکنن ! قراره

رمو بهش ندا یح  خاصمم نکهی... با ا نهیشممیتو دل  م یبیفکر وجد عج نیا با
ما جد به عنوان همسممر قبولش کردم ... ا  و رهیتو خونه راه م ی... وقت دایفقط 

لباس  هکیت هیهر بار  ی..... وقت ادیم انوسیاق هی تشیآخر هر ب ی... وقت خونهیم
ش یبرام .... وقت خرهیم یآب سرو  ی.... وقت شهیم شتریب  زمزمه هاخ کنار گو

ش ضع و لباس رو شده  دنشیو شو مدل ی.. وقتبهتر  ش  م یموها  ادیکه من خو
 یرگیخ ی.... وقت کنهیباشمممه درسممش م دیکه با یمدل شمممهیکوتاه کرده و هم

 ... شهیم شترینگاهش روز به روز ب
 کوبنده تر شده ... هیدفاعش در برابر راض ی... وقت هومم 

 .... دهیدخالت تو کارمونو نم یخانواده اخ اجازه  به
 ادی..... از ادکلنش خوش  م ستیکنارخ برام سخت ن دنی.... نف  کش یوقت

 ! ادیاز لبخندخ خوش  ن کن یم یو ...... سع
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عا ندم .... نم دون ینم واق ند چ هنوزم سممر لج و  دون یبا خودمو حسمم  چ
س  قو ای  یلجباز شا یواقعا ح شده ...  ش رهیشکل بگ خوادیتازه م دین  دمیا... 

تو نطفه خفه اخ  دیدادم ... احتماه با جوهن دادن یبه حسمم  اجازه  یادیز
 کن ..

 ! ش یمرد عالقمند نم نیوقت به ا چیه من
 بارها به خودم قول دادم .... نویا

اگه از حرفهاخ ته دل   ی.... حت خورمیوقت گول زبون چرم و نرمشممو نم چیه
 غنج بره !

 بتون  به عنوان دی..... شمما رمشیدوسممت کنار خودم بپذ هیبتون  مثل  دیشمما
 ... امیآروم باهاخ کنار ب یزندگ هیهمسر .... با داشتن 

 عش  ! اما
 ! دمیعاش  شدنو به خودم نم یاجازه  ی...... و حت دون یم دیبع
من و  یدارم ، عاشمم  شمممدن من برابر با نابود ریکه از خودمو ام یشممناخت با

 ..... رهیام یسواستفاده گر
 دنشید رمیم خرمویسبد گل براخ م هی....  ومهیاستاد ی هیافتتاح ییجورای فردا

! 
م براخ بخر یا گهید ی هیبا خودمو دل  کلنجار رفت  ، قانع نشدم که هد یهرچ
 بسشه ! نی.. هم الیخی.... ب

سته بود سرم نش یبا لبخند باه ریچشمامو باز کردم .... ام  یشونیتر شدن ر با
... 
 ؟ یکنیخواب  ب*و*س  م ی... چرا وقت صدبار گفت  من خواب  سبکه -



wWw.Roman4u.iR  284 

 

 ؟! یبش یشونیکردم ماه ر یکار هی یبده اول صبح -
 رو لب  اومد ..... هرکار کردم نتونست  مهارخ کن .. لبخند

 زبون باز ! -
 شدمو سرمو رو بالش فشار دادم... دمر

 نکن بذار بخواب  ! تیاذ -
 گهی.... اون وقت د دنیهزار تا دختر براخ صممف کشمم ی؟ اگه بدون تهیاذ نیا -

 ! یکنیناز نم
 تو هوا تکون دادم.. دستمو

ش اریبرو  - شده ها انجام بده .... من از ا یبرا تویبخ صف  ا لطفه نیهمون به 
 ! خوامینم
 ! ایدر -

 رلکمو باز کن .. یصداخ باعث شد سرمو بلند کنمو ه تعجب
 هان؟ -
 ؟ یکنینم یناراحت ایاصال احساس حسادو  یعنینداره ؟  یواقعا براو فرق -
 ناراحت بش ؟ دیچرا با -
 من شوهرت  ! ایدر -
... مرد اگه آدم باشممه .... دل به  ادیاداها خوشمم  نم نیخب باخ ! اصممال از ا -

بخون .. برو سممر  یباه سممر من مثنو نی.. حاه نشمم دهیدورو برخ نم یزنها
 کارو بذار من  بخواب  !

 واقعا که ! احساساتت تو حلق  ! -
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بابا ! برو بذار  یبه شممما حله ؟ ا  یدربسممت احسمماسمماتمونو داد  یآقا ما بگ -
 .. گهیبخواب  د

 ؟ یریمگه امروز شرکت نم -
 بخواب  ! خوامیگرفت  .. م یمرخص -
 ! ینیببکن خواب منو  یباشه .. بخواب .... سع -
 ... چه لوس ! ییییا -
 نگ  بهتره .. امروز دنده او چپه ! خداحافظ ! یچیانگار ه -

 خواب  برس  .. یکردم به ادامه  یدستمو تکون دادمو سع فقط
 شدم ... اووووف ! داریاز خواب ب یحال یدو ساعت بعد بود که با ب دیشا

 بد خواب  کرد ... ریام یصبح اول
 ! ازدهیکردم .. ساعت نگاه  به

 گرفت  که به کارم برس  .. یزود تر آماده بش  برم ... مثال مرخص بهتره
بلند شدن  احساس سوزخ تو معده امو متعاقبش حالت تهوع به  دست داد  با

 رسوندم .. یی... به سرعت خودمو به دستشو
 باه آوردم ! زردآب

 فقط ک  داشت  ! نوی... ا اه
 خوردم .. آب وانیل هیبه صبحانه نداشتمو فقط  یلیصورتمو شست  ... م دستو

 کردمو به آوان  زنگ زدم ... یمختصر شیآرا
س یصدا دنیشن با  رفت  ... آدرس رونی، درو قفل کردمو از خونه ب یبوق تاک

ستد ش ومویا ست  کنار گلفرو سر راه خوا سبد گل یدادمو  تخاب ان ینگه داره ... 
 نشست  ... نیشکردمو تو ما
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مورد عالقه مو بو  یگل ها خوادیطرف دل  م هی.. از  بهیچرا حس  عج دون ینم
عطرشممونو بهتر  نکهیشمممدن سممرم به گلها .. هم کی.... با نزد یکنمو از طرف
شمام م ست ممکنه دوباره حالت تهوع  کن ی... ح  م شهی.... حال  بد م کن یا

 شه !حال  بد ب دیانب نی.. حداقل تو ماش ش یبو کردن گلها م الیخیب رمویبگ
 به معده ام نساخته ! شبید یغذا احتماه

 هی..  ختهیبه جون  ر یاسترس ناگهان هیتوقف آسانسور قدم اولو برداشت  ....  با
 ندیمن خوشمما یبرا دیکه شمما ییبشممه ... خبرا ییخبرا هیقراره  گهیکه م یحسمم

 نباشه !
از وقوع  قبل شهی.... هم برهیمرگ م شوازیمنو به ر شهیمشش  متنفرم که ه نیا از

بلرزم تا با اون واقعه روبرو بشمم  ... اهن  اومده سممراغ  ..  رمویبم دیحادثه با
 ... دمیکه سبد گلو خر یدرست از وقت

 باز کردم .. ومویباز استد مهیفرستادمو در ن طانیبر ش لعنت
با  دن یبودن ... با د یبودمشممون تو سممالن ورود دهیتا رسممر که تا حاه ند چند

  بود که دسممت یبه سممرتا را و گل یشممون نگاه یکیتعجب ابرو باه انداختن .. 
 جلو اومد .. یانداختو با لبخند قدم

 کن ؟ یکمک تون یسالم ... م -
 کردم .. ی.. رر غرور سرمو باه گرفتمو خودمو معرف شهیهم مثل

 نگهدار ! یهست  ... همسر آقا یتهران -
... من  دی.. صممفا آورد کن یخواهش م دییبفرما د؟یهسممت ریآ .... خانوم ام -

 ! یرناه نیهست  ، افش نی.. افش رمیام یدوست و ه  دانشکده ا
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 خوشبخت  -
 انداخت  ... متوجه منظورم کردیرسر که با کج خند نگاه  م یکیبه اون  ینگاه

 کرد .. یشدو با همون لبخند مرموز خودشو معرف
 ! نینامجو هست  ... دوست افش ایمن رو -
 ؟ دیصدا بزن رویام شهیخوشبخت  ... م -

 حرکت کرد.. عیسر نیافش
چک کنه تا مو ه  زویاز روز اول همه چ خوادیحتما ... تو اتاق ضممبطه .. م -

 اول تو کار وسواس داشت !درزخ نره ... از 
 به سمت اتاق ضبط رفت .. دویخند

 .. دمیکرد که شن یلب زمزمه ا ریز ایرو
 ! نهیشوهرشو بب ادیب خوادیها شروع شد ... حاه خان  هر روز م یلوس باز -

 جلو رفت .. یقدم
 د؟یگفت یزی... چدیببخش -

 باه انداخت.. یا شونه
 خانوم ! الیببخ -
جامیمن ا - کار ن بت تبر هیچون امروز روز اول  با ثان کیو  مدم .. در  ...  یاو
ضور من ا شهیکه باعث م یمهمتر لیدل شه ...  نجایح شماه  رررنگ تر با از 
 کار مال منه ! نیسه  ا شتریکه ب نهیا

 رنگ تعجب گرفت ... چشمهاخ
 ..مروبرو شد ریام یو فک فشرده  خگریازخ گرفت ... اما با نگاه توب نگاه
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"  یواضممحه بود ... به معن یلیخ شیکه معن یرر از حرف بود ... حرف نگاهش
 " یچرا گفت

 د..سر یلیسبد گلو دستش دادم... لحنش سرد بود .. خ دمویرس ریام مقابل
 تو اتاق ! ایممنون.. ب -

 .. ستادیا زیافتادو رشت سرخ به اتاقش رفت  .. درو بستو کنار م راه
 ضرب گرفت .. نیراخ رو زم با
 !  ی... خانوم رئ زویرشت م نیبش -

ه دوستش که ب ییاز حرفها داسیگفت ... ر دیبا تاک سشویو رئ دهیکش خانومشو
 زدم ناراحته !

شت م من  ش زخیبدون حرف و تعارف ر شتو لحظ نی.... توقع ا ت ین ه کارو ندا
خ به خود یتفاوت یب یچهره  عیتعجب تو نگاهش نشممسممت .. اما سممر یا

 گرفت..
 اشاره کردم... زیم یروبرو یدست به صندل با
 ! یدار یسهم هی.. راحت باخ .. به هر حال تو ه   نیبش -

ن شدو به سمت رنجره رفت .. رشت به م ظیشد.. اخمش غل شتریب تشیعصبان
 داد.. هیدستشو به دو طرف رنجره تک ستادوی.. رو به آفتاب .. ا

 مال توئه ؟ نجایا یو جار بزن نجایا یایقراره هر روز ب -
 دروغ گفته باش  ! کن یفکر نم -

شو جلو کوبوندو صورت زیبه طرف  .. دو قدم بلند برداشتو دستشو رو م برگشت
 آورد..
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 دوننی.. م شممناسممنیراسممته خوب باشممه ! دوسممتام منو م یهرچ سممتیقرار ن -
 نیگذار ا هیرماندارم ... من گفت  ردر زن  قرض داده و قراره سمم یرول نیهمچ

 ! یراست راستشو بگ یایتو ب نکهیکار باشه ... نه ا
ضت به نام زنته  یلیحاهم خ - فرق نکرد .. ردر زنت قرض داده اما به مقدار قر
 داره ؟ یچه بد اومدن گهید نی! ا
 ! یخورد کرد قامیتو غرور منو جلو رف -
 سر من هوار نکش ! -

 چنگ زدم.. زیم یاز رو فمویشدمو ک بلند
صال خوب کردم گفت  .... تکل - ض فیا شه بهتره ت زهایچ یبع ا اولش معلوم ب

 برشون داره ! الیخ ایبعد بعض
 ه؟یمنظورو چ -
 ! داشتیبرو م یرادشاه الی... وگرنه خ دمیبهت رو نم یلیخوبه خ -
 ! یبرا من قائل نشد یوقت ارزش چیتو ه -
 ! مون یبابام رش شیه  که قائل شدمو واسطت شدم ر زهیر هی نیهم -
 زدمو درو محک  بست  .. رونیدر ب از

 زدم ... رونیب یمتعجبش انداخت  و با روزخند یبه دوستا ینگاه
 بابام ... یدربست گرفتمو رفت  خونه  هی

 مامانمو کرده .. ییبابا و عطر چا یخونه  یهوا دل 
 ... کردمیخونه دق م رفت ی... اگه م نجایاومدم ا خوبه
نکاو  یمرتب و آراسممته بود .. خوبه که از زن بودن همه  شممهیمثل هم مامان

نهیم زویر ندارم ... اگه اون شمممب تو  یچی.... امروز اصممال اعصممماب ه دو
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سع س یخونهمون  ستیکردم با  صال  ا شوهرمو حفظ کن  .... اما اهن ا بابامو 
  .. کال کن کردرست ف تون یرکز کن  ... نمذهنمو متم تون یتحملشو ندارم .. نم

 هدنیکه دوست دارم ، خواب یچند روزه دلهره دارم .. چند روزه کالفه مو تنها کار
! 

فقط اون  شممهیبرام درسممت کرد... مثل هم دمشممکیشممربت گالب و ب مامان
 وضع  خرابه ! یلیتونست با نگاه بفهمه خ

م آرو یدوسممت دارمو برام درسممت کرده تا کم یلیو خ کنهیکه آروم  م یشممربت
 بش ..

به محض ا وانویلبخند ل با ما  با کردم .... کیبه لب  نزد نکهیبرداشممت  .... ا  .
ه طرف ب عی.... دلمو معده ام فشرده شدو سر  ینیب ریگالب ز یشدن بو دهیچیر

 .. دمیدو ییدستشو
 به جون  افتاده.. هیچه درد گهید نی! ا یوا
 نگران مامان  روبرو شدم.. یاومدمو با چهره  رونیب ییودستش از
 ؟ یشد؟ بهتر یچ -
 شبیشدم ... فکر کن  د ینجوری.. صبح  ا ستین یزیآره مامان جان ... چ -

 بوده ! نیغذام سنگ
 ؟ یخورد یمگه چ -
 ! هیالو -
 باشه ! تونهیکرده ! البته از اعصاب  م تیر  سرد -
 برم تو اتاق  بخواب .. دیندار یواه .... من حال ندارم ، اگه کار دون ینم -
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 ؟ یمونیم نجایناهار ا -
 آره ! -
 ؟یر  شوهرو چ -
 مامانش ! یخونه  رهیم ای خورهیم یچ هیسر کار  ای...  دون ینم -
 ... نمتی.... بب ایدر -

 ررسشگرخ نگاه کردم .. یبه چشمها برگشتمو
 ده؟با ه  حرفتون ش -
 نه مادر من ! -
 ؟ یرسیبه نظر م یر  چرا عصب -
 بخواب  ! خوادیحوصله مو فقط دل  م ی... چند روزه ب دون ینم -
 باشه ... برو استراحت کن ! -

 یهرر ادوی..... دوبار .... سممه بار ...... خواب  م باریزنگ خورد ......   یگوشمم
 ... شهیزنگشو نشنوم نم یصدا کن یتالخ م

 .. کن یاجبار سرمو از بالش جدا م به
 شده .... ساعت چنده ؟ کیتار آسمون

 ! ری..... سه تماس از دست رفته از ام دارمیبرم مویگوش
شبه .... هنوزم خواب  م ساعت شت  شته ... خب ... حتما ه سرم در  ادیه  ....

 ... خورهیزنگ م  یحال فرود اومدن رو بالشه که دوباره گوش
جواب بدم ... امروز  خوادی.... دل  نم ارهیرو لب  م یلبخند تلخ ریام ی شمماره
 انگار طلبکاره ! زدیحرف م یجوری... دیسرم داد کش یبدجور
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 که متعل  به ییرفتو آمدم به جا یبرا ادینزدم .... خوشمم  نم یحرف بد منکه
 یا گهید زیآقا کالس گذاشته و چ دونست یخودمه حرف بشنوم .. من از کجا م

 گفته ؟!
 چند وقته بگه و با من هماهنگ کنه ! خواستیم

 بود.. ریباز کردم ... ام امویآورد .... ر رون یاز فکر ب یگوش امیر یصدا
 " ؟یی" کجا

 داره جواب بدم ؟! یلیدل
 که نه ! البته
 ! هی.... حتما از گرسنگ سوزهی.... معده ام م کنهیم ینیاحساس سنگ سرم
شپزخونه م شمویم بلند  شهیخنده اخ بلند م یصدا دن ی... مامان  با د رمیبه آ

... 
شاره م فهمهی... منظورمو مکن یو گنگ نگاهش م جیگ ضع  ا سرو و  نهکیو به 

... 
 ! یکردیرف نم یدیخوابیوقت م چی! توکه ه یچقدر رف کرد -
 ! یییییواقعا رف کردم ؟ ا -
 ! یحامله شد یزن ها هیآره ... شب -
صدا و که به  ی..... بابا در حال شهیانداز خونه م نیمامان طن یخنده  یباز ه  

 ... رسهیرر محبتش به گوخ م یصدا ادیآشپزخونه م
 به دخترم خانوم ؟ یگیم یچ -
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 نموزیم یمعمول ی... لبخند شهیو دستش دور شونه ام حلقه م ستهیا یم کنارم
 ... دهی... جوابمو با لبخند م کن یسالم م

 بابا؟ دیاومد یک -
 ... امروز استراحت خوخ گذشت ؟! شهیم یساعت  ین -

سمت کاب دمویسرمو تکون م فقط  خچالیاز  دارمویبر م یوانی... ل رمیم نتیبه 
 ..کن یرر آبش م

 ! زیمن  بر یبرا -
 ...کن یبه بابام نگاه م گنگ

 بابا ! زیمن بر یآب  برا وانیل هی -
 .... دمیکه خواسته رو انجام م یکار گمویم یلب چشم ریز

مان حسممماب یتمرکز ما ندارم .... حرف  کارم  تو فکر بردت  ...  یرو خودمو اف
 واقعا نکنه ......

ماهانه ام ....  یشممو ندارم .... اما دوره  یامکان نداره .... من هنوز آمادگ نه
و قبل  د ی.... سر ستین یزیچ نیکه عقب افتاده .... نه .... چن شهیم یدوماه
عقب انداخته بودم که دکتر گفت ممکنه از اسممترس باشممه ... آمپول   یماه و ن

شده بودم ... دق ش یوقت قایداده بودو خوب  جار باهاخ کلن یزندگ رویبا ام ت دا
شکل برام ر نیا رفت یم  یگاهشیآزما یها یاومده بودو دکتر بعد از بررس شیم

سونو ، گفت همه  صاب  مورد داره ...  ست یس یو انجام  سالمه و فقط اع بدن  
 نگران بشممه و اصممال یاختالهت نیباعث چن تونهیم دیاسممترس شممد هیگفته بود 

 ! ستیکننده ن



wWw.Roman4u.iR  294 

 

س نیهم نبارمیا ستر شدن کار ام یکه برا یطوره ... حتما به خاطر ا ست   ریدر
شد فردا  ینجوریبوده ا بده  لدکترم تا دوباره آمپو شیر رمیسر م هیشدم ... اگه 

 بره ... نیمن  از ب یو نگران
کر که دسممتش بود از ف یتلفن یقرار گرفتن مامان مقابلمو تکون دادن گوشمم با
 ؟ " هی" ک زمیکردمو با لب زدن ررس کیاومدم .. ابروهامو به  نزد رونیب

 " رهیدست  داد ... " ام ویمثل من لب زدو گوش اون 
که خ به بام  گاه  م رهیخ رهیبا ند کردوین  زدمو یمنتظر حرف زدن  بود لبخ

 کنار گوش  گرفت  ... ویگوش
 بله ؟ -
 ؟ ییکجا -
 ... یسالم .... خوب  ... مرس -

 رونی... با لبخند به بابا از آشپزخونه ب شهینگاه کردن به من نم الیخیبابا ب انگار
 رفتمو به اتاق  رناه بردم..

 جوابشو دادم .. دمویکش یبستن در اتاق نف  راحت با
 ؟ شیپرسیچرا م یدونیسوالو م هیجواب  یوقت -
سوال  غلطه ... زن با - شه ... از  نیا دیچون جواب  شب تو خونه اخ با موقع 

 ؟! یکه چ یچل کرد تویصبح تا حاه خونه زندگ
ستی! دل  م یکنیه  م ینه بابا .. بلبل زبون - صال بابام .. یخونه  امیب خول . ا

 خونت نف  نکش  ! یآلوده  یمدو از هوا هی تخواسیدل  م
 ! یفهمیاومدم کشون کشون بردمت خونه م یحاه وقت -
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 ! که آدم حسابت کن  ست یمن شاخ و شونه نکش ... من مثل دوستاو ن یبرا -
 قطع کرد .... یعنیجواب بشنوم تلفن قطع شد ....  نکهیا یبجا

 ؟! کشهیمن شاخو شونه م یبرا ی؟ به چه حق یچ یعنی
 شده ! یلیفکر کرده  دمیروز تو روخ خند دو

خرمه  خود ریبرخ داشته ! نقص الی... خ هیحسابش کردم ... فکر کرده خبر آدم
 ! ستیبهش فرصت بدم ... وگرنه اونکه آدم ن خواست یکه م

 ؟! برمتیکشون کشون م گفت
 ؟ ادیواقعا ب اگه

 ! خون یکنه فاتحه شو م ی.... غلط کرده ..... بخواد غلط اضاف ادیب خب
نه دسممت روم بلند ک ایکنه  نیو جلو مامانو بابام به  توه وفتهیاگه سممر لج ب اما

 بهش فکر کن  ... وحشتناکه ! خوامینم ی.. حت ی.... وا
 کنه ...ب تونهینم یغلط چیباش  ... ه الیخینکنمو ب یمنف یکردم فکر ها یسع

صال شب تکل نیهم ا شویام  یچه اخالق گند گ ی... به بابام م کن یمعلوم م ف
 یراب شمدمیسمره کنه .... منه خنگو بگو که داشمت  رله م هیکارشمو  گ یداره و م

 صعود آقا !
 ! اقتیل یب مردک

 ! دمی... من  از جا رر اطیزنگ در ح یصدا با
 ...ختیر یتپش گرفتو دل  هر قلب 
ا بابام بگه و ب یکنه .... اگه حرف نا مربوط یزیآبرو ر ادوی...... اگه ب رهیام نکنه
 بشن .... ریدرگ

 ! ندازنی.... خون راه م یچیه گهیه  که کال ناراحت بشن د مردها
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نه جوخ ک دون یم شممناسممموی... بابام  که م هیکه ثابت کرده چقدر عقده ا ریام
 ! ستیجلو دارخ ن یچیه گهید

ها  هیهمسمما یسممرو صممداشممون بلند بشممه و جلو ایبشممه .....  یرکتک کا اگه
 ! رمیمیمن م یآبرومون بره ... وا

 ! ش یشر م یمنو بکشه که همه اخ بان خدا
 دمیدیکه م یزیکرده بودم جز چ ویرفت  .... فکر همه چ رونیاسترس از اتاق ب با

.... 
 ! شدیبودو با تعارف مامان داشت داخل م یدر ورود یجلو ریام
 لب سالم کرد .... ریگفتو ز یزیاخ  ر دن ید با
 کرده ؟! یآبرو دار نایمامان ا یجلو یعنی

 داشت مامان تعارفش کنه ؟! یلی.... وگرنه چه دل گهیطوره د نیهم حتما
 از خودخ جوابشو دادم ... آرومتر
 مبل جا گرفت ... یرو ریبازم تعارف کردو ام مامان

سب تر یدر حال بابا ش یکه لباس منا س رونیبود از اتاق ب دهیرو مت اومد .. به 
 رفتو با لبخند بهش خوخ آمد گفت ... ریام
 از جا بلند شدو با بابام دست داد .. ییبا خوشرو رمیام
و رول  هیآدم رر طمع ، از اون همه سرما نی... ا ارهیخودخ ن یبه رو ادویب دمیبا

 ؟ گذرهیتا کارخ م دهیخواب
 ! اعمر
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نشممسممت  ... مامان برامون شممربت آورد ... خواسممت   ریمبل به ام نیدورتر یرو
 کمکش کن  که اجازه نداد

 ! ستیمامان جون .... حالت خوب ن نیتو بش -
 مامان ! ستین  یزیچ -
 من حال  به  خورد ؟ ! یر  عصر -
 .. دیبه سرعت به سمت من چرخ ریحرف مامان ، سر بابا و ام نیا با

 انداختمو با خجالت گفت  نییرا سرمو
 ک  معده ام حساس شده بود ! هی...  ستین یزیچ -
 شی.... تو ر کن یخودم کارارو م نی... بشمم سممتیبه هر حال حالت خوب ن -

 شوهرو بمون !
 گرفت  ... دیبا ابرو به فاصله مون کردو من ند یا اشاره
 حبت راجع به کار شدن ...مشغول ص ریبه آشپزخونه رفتو بابا و ام مامان

 راه نندازه. .... یزیآروم آروم شربتمو خوردم تا دوباره معده ام آبرو ر من 
صد رفتن کرد بعد شام ق سو  یاز  ش چییکه بابا  گرفت  ریسابقمو مقابل ام نیما

 گذاشت.. تو دستش چوییبا تعجب به بابا نگاه کردو بابا با لبخند سو ری.... ام
ست ریبگ نویا - شه ... کار هر دوتون زد ش ایو  ادهیتون با کر هزمتونه ... ف نیما

شممرکتو خودت  به  یرو بذار ایکه صممبح ها در دیبخواه نیماشمم هیکن  حد اقل 
 ! دیبر ویاستد

 ... یاما جناب تهران -
 بود و نگیمدو تو رارک هی...  اسیمال در نیماشمم نی... ا ریتعارف نکن ام -

 ! شهیاهن دوباره دست صاحب اصل
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 سمت من گرفت.. چوییسو رمیام
 دست خودخ باشه ! نیر  بهتره ماش -
اخ بر ن ی؟ نکنه توقع داره بابام ماشمم یغرورخ منو کشممته .... حاه که چ نیا

 ؟! رهیبگ
رفش که بابا با ح رمیمحبوبمو بگ نیملشمم چییدسممتمو دراز کنمو سممو خواسممت 

 مانع شد...
شه خ رینه ام - ست تو با صادف به  ال یجان ... د ستش از اون ت راحتتره ... را

... لطفا هر جا خواسممت بره خودو  سممتین ایدر یبه رانندگ یبعد ، دل  راضمم
 خودو باشه ! یرا ریز نیببرشو کال ماش

 وا رفت  ! یواقع یمعنا به
 ! دیباریانداخت  که از چشمهاخ ذوق م ریرر باد ام ی نهیافسوس به س با
 ! دمی... من  از جا رر اطیزنگ در ح یصدا با

 ...ختیر یتپش گرفتو دل  هر قلب 
ا بابام بگه و ب یکنه .... اگه حرف نا مربوط یزیآبرو ر ادوی...... اگه ب رهیام نکنه
 بشن .... ریدرگ

 ! ندازنی.... خون راه م یچیه گهیه  که کال ناراحت بشن د مردها
نه جوخ ک دون یم شممناسممموی... بابام  که م هیکه ثابت کرده چقدر عقده ا ریام
 ! ستیجلو دارخ ن یچیه گهید

ها  هیهمسمما یسممرو صممداشممون بلند بشممه و جلو ایبشممه .....  یکتک کار اگه
 ! رمیمیمن م یآبرومون بره ... وا
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 ! ش یشر م یمنو بکشه که همه اخ بان خدا
 دمیدیکه م یزیکرده بودم جز چ ویرفت  .... فکر همه چ رونیاسترس از اتاق ب با

.... 
 ! شدیبودو با تعارف مامان داشت داخل م یدر ورود یجلو ریام
 لب سالم کرد .... ریگفتو ز یزیاخ  ر دن ید با
 کرده ؟! یآبرو دار نایمامان ا یجلو یعنی

 داشت مامان تعارفش کنه ؟! یلی.... وگرنه چه دل گهیطوره د نیهم حتما
 از خودخ جوابشو دادم ... آرومتر
 مبل جا گرفت ... یرو ریبازم تعارف کردو ام مامان

سب تر یدر حال بابا ش یکه لباس منا س رونیبود از اتاق ب دهیرو مت اومد .. به 
 رفتو با لبخند بهش خوخ آمد گفت ... ریام
 ز جا بلند شدو با بابام دست داد ..ا ییبا خوشرو رمیام
و رول  هیآدم رر طمع ، از اون همه سرما نی... ا ارهیخودخ ن یبه رو ادویب دمیبا

 ؟ گذرهیتا کارخ م دهیخواب
 ! عمرا

نشممسممت  ... مامان برامون شممربت آورد ... خواسممت   ریمبل به ام نیدورتر یرو
 کمکش کن  که اجازه نداد

 ! ستیمامان جون .... حالت خوب ن نیتو بش -
 مامان ! ستین  یزیچ -
 من حال  به  خورد ؟ ! یر  عصر -
 .. دیبه سرعت به سمت من چرخ ریحرف مامان ، سر بابا و ام نیا با
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 انداختمو با خجالت گفت  نییرا سرمو
 ک  معده ام حساس شده بود ! هی...  ستین یزیچ -
 شی.... تو ر کن یخودم کارارو م نی... بشمم سممتیبه هر حال حالت خوب ن -

 شوهرو بمون !
 گرفت  ... دیبا ابرو به فاصله مون کردو من ند یا اشاره
 مشغول صحبت راجع به کار شدن ... ریبه آشپزخونه رفتو بابا و ام مامان

 راه نندازه. .... یزیآروم آروم شربتمو خوردم تا دوباره معده ام آبرو ر من 
صد رفتن کرد بعد شام ق سو  یاز  ش چییکه بابا  گرفت  ریسابقمو مقابل ام نیما

 گذاشت.. تو دستش چوییبا تعجب به بابا نگاه کردو بابا با لبخند سو ری.... ام
شه ... کار هر دوتون ز ریبگ نویا - ستتون با ش ایو  ادهید کر هزمتونه ... ف نیما

شممرکتو خودت  به  یرو بذار ایکه صممبح ها در دیبخواه نیماشمم هیکن  حد اقل 
 ! دیبر ویاستد

 ... یاما جناب تهران -
 بود و نگیمدو تو رارک هی...  اسیمال در نیماشمم نی... ا ریتعارف نکن ام -

 ! شهیاهن دوباره دست صاحب اصل
 سمت من گرفت.. چوییسو رمیام
 دست خودخ باشه ! نیر  بهتره ماش -
اخ بر ن ی؟ نکنه توقع داره بابام ماشمم یغرورخ منو کشممته .... حاه که چ نیا

 ؟! رهیبگ
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رفش که بابا با ح رمیمحبوبمو بگ نیملشمم چییدسممتمو دراز کنمو سممو خواسممت 
 مانع شد...

شه خ رینه ام - ست تو با صادف به  ال یجان ... د ستش از اون ت راحتتره ... را
... لطفا هر جا خواسممت بره خودو  سممتین ایدر یبه رانندگ یبعد ، دل  راضمم

 دست خودو باشه... ن ی... ماش ارخیببرو ب
صدا محک  شمها یسرم باه رفتو   یترق گردنمو در آورد ..... نگاه  زووم چ

 شد ریرر از ذوق ام
 ! ی... اما چه نشستن نیتو ماش  ینشست

 !  یدر انداخت ریمشکلتتمونو تقص یهمه  مویدومون درو محک  بست هر
ش حاه ش  بابت ما شه که ق دون ینم نی... ا ن یمن ح  دارم ناراحت با  هافیچ

 ! رهیگیم
به سمت خونه رفت ... اصال  یبه راه انداخت و با سرعت سرسام آور نویماش

ش نیکه ا اوردیخودخ ن یه  به رو شه  دیمن داده و با یبابا نیما ممنون من با
.. 

 شعور ! یب ی رسره
 خونه نگه داشت ... با خش  نگاهش کردم.. یجلو یترمز وحشتناک با
 ؟! هیچه طرز رانندگ نیچته ؟ ا -

 نگاه  کرد.. ریزدو با تحق روزخند
 تو داره ! هیبه عقده ا یدختر یریبه اون چش  و دل س یچرا بابا دون ینم -

 چشمام گشاد شد... حاه من مقصر شدم ؟! دویباه رر ابروهام
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و دستو راتو ت  یزیزبونو بر یحرف و حساب کتاب رول ب یب ینکنه توقع داشت -
 ؟  یدم  نزن

 رول  کنه ! هی یجلو. دوستام سکه  ادینه ... توقع داشت  زن  ب -
 ! ینبند یخال یخواستیم -
 ؟ ن یبب دیبا ویک یایب ویبنداز ریمن نخوام تو هر روز سرتو ز -
 شدمو محک  جوابشو دادم. رهیچشمهاخ خ تو
 بابامو ! -
شمهاخ از ب ی افهیق ش یرفتو من  ب نیجنگ طلب چ  ادهیر نیتوجه بهش از ما

 شدمو درو کوبوندم ...
خودشمم  که شممده  تیو به خاطر موقع برهیکه از بابام حسمماب م دمیفهم گهید

قطه ن هیشمممد  ن یدور برداره .... ا یلیخ تونهی... ر  نم کنهیبابامو ناراحت نم
 ! شونیا یضعف برا

 رو لب  نشستو وارد خونه شدم ... لبخند
با ام دو باه  حرف نزد ریروزه  کردمو  یمحل ی... من ب  یقهرم .... دو روزه 

 شیرا ر دیازخ ناراحتمو با سممتینبوده ... انگار براخ مه  ن الشیخ نیاون  ع
 بذاره !
صبحگاه شتریتهوع  ب حالت ستفراغ  شد  یشده و ا شمام چ ریشده ... ز دیت

شمام ب شده و چ صورت  ورم کرده .... رنگ  زرد  غ فرو یحالو ب یگود افتاده و 
 شدن ...
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صابه ... دل  م فکر ساب هی خوادیکن  از اع ستو ح صاب در و بخورم یقرص اع
 بخورم ... نکهیبه حال ا یآروم بش  ، اما قرص نخورده همه اخ خواب  .. وا

 امروز برم دکتر ! دی. باکن  . یخود درمان دینبا
 برام نوشت ... شیآزما یسر هیبه حرفهام گوخ کردو  دکتر

 تونویقاعدگ کلیعلت عقب افتادن سمم دیبشمممه ... ابتدا با یابیعلت  دیبا -
و  یهورمون یها شیمشممکل آزما نیا ی. ، که برا یدرمان کن مویبد صیتشممخ
گرفته  دیاب یمیچه تصممم  ینیتا بب دیانجام بد نارویبراتون نوشممت  ... ا یباردار

 نیامروز بد نیرو هم یباردار شیآزما دیتونیخاطر م نانیاطم یبشممه ... اما برا
معده  یا... بر دیبود داروهاتونو مصرف کن ی.. که اگه منف نیاریو جوابشو برام ب

شتا بخور س ینویتون  دارو م صبح نا ضد تهوع ه  هر  دیکه هر روز  ... قرص 
 ... دیربخو یکیهشت ساعت 

 دکتر تمرکز کن .. یرو حرف ها تون یجونمو گرفته و نم یهمه  استرس
باردار باشمم  ؟ آخه من فکر کن  ک -  سمممتیخان  دکتر .... ممکنه واقعا من 

 ! نهیتخمدان دارم و عقب افتادن عادت  مال هم
 چشمش برداشت.. یاز رو نکشویزدو ع یلبخند

،  شهیم یقاعدگ کلیدر س ریتخمدان باعث تاخ ستیک نکهی... با ا زمیبله عز -
با بازه   ما  که هنوز آزما دیا نب و در نظر گرفت ... شممما ه    یها شیجوا

با نینداد یلیتکم باردار نیبد دی... سممونو ه    یورنطیکه ا نی... من نگفت  
 فمونویکلبده تا ت دترزو شتوی. . من فقط گفت  ممکنه ... ر  آزما یخودتو باخت

 !  یبدون
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 خوادیندارم ... همسرم بچه م یباردار ی.... من اصال آمادگ خوامیآخه من نم -
 من ... نه ! ی... ول

 زدو ابروشو باه انداخت.. یبار طنتیش لبخند
 ونیمانع بشه. ... اصوه آقا تونهیمرد بچه بخواد زن نم ینود درصد موارد وقت -

 رنیگیم  یهمه تصم یتنه برا کی دنویکه دوست داشته باشنو انجام م یهر کار
 نیو با ا سممتیمعلوم ن یزی... هنوز چ یزود خودتو بباز شممهی... به هر حال نم

 ! ادهیز ینباشباردار  نکهیشما ، احتمال ا یتخمک گذار تیوضع
 ... ارمیکه مثل خوره به مغزم افتاده رو به زبون م یزیاسترس و ترس چ با
 بندازمش ؟! دیکنی  ماگه باردار باش  ...... شما کمک -

 نازکش افتاد ... یابروها نیب یا گره
 یباشممه و چه زمان یک رهیگیم  یکه تصممم یحرفو نزن .. اون نیوقت ا چیه -

 حرفها نزن ! نیاز ا گهی.. ر  د  یریگینم  یباشه خداس ... منو تو تصم
 تو مشت  فشردم .. فمویک یاخ  کردمو دسته  من 

س یبچه ا -  که قراره مادرخ باش  یکجا آخه ؟ من ادیب ستیمنتظرخ ن یکه ک
که اس  شوهرو  هیمرد یخودخواه ی... اگه من باردار باش  نشونه  خوامشینم

شهیم دکی سته ها ک ... ر  اگه  ستیبراخ مه  ن یچیخودخ ه یو بجز خوا
 ! خوامیدق ! من نم ی نهیآ شهی... م ادیب ایبه دن یمن باردار باشمو بچه ا

 ! یاصال باردار نباش دی... شا ستیمعلوم ن یزیهنوز که چ -
 ؟ ! یاگه باش  چ -
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... برو   یبکن دیچه با  ینیبب ایبده ب شممویراشممو دختر جون ... راشممو برو آزما -
 دختر خوب !

 رفت  ... رونیزدمو از اتاق ب یرر غم لبخند
 .... کنهیم ینیام سنگ نهیتو س یزیچ هی
باردارم ... م گهیبه  م یح  قو هی که  ینفر نیمادرا اول گنیمن  هسممتن 
ضع فهمنیم شا یعیتخمدانهام طب تی.. اگه و ..  دمیفهمیم نیزودتر از ا دیبود 

شدم ... اما با همه  سر در گ   س  م  یسر در گم یاما حاه  ... دارم  گهی... ح
 ! ش یمادر م

 یاجبار ی. بچه .. ی... شمموهر اجبار هیمن اجبار یزندگ یچرا همه  دون ینم
 ! رمیقراره بپذ ویچه اجبار گهید دون ی... نم
مه  کاخ با ه کاخ مرد بودمو  قت دل   یمرد بودم ....  مرد بودن  هر و

 ... کردمیم یقلدر دیکشی... هر وقت عشق  م کردمیم یبچگ خواستیم
ستیوقت دل  م هر ستگار رفت یم خوا ه اگ یدختر مورد عالقه ام ... حت یخوا

 شانسمو امتحان کن  ... تونست یبودم ... بازم م نیزم یمرد کره  نیزشت تر
سترس بود ... برا یکه برا یشب گرفتمویم زن شب  نیمن رر غرور تر یزن  رر ا

 ... شدیعمرم م
تو دامن زن  .. اگرم بچه  ذاشممت یبچه م هی کردیگل م تگرمیوقت  ح  حما هر
 مجبورم کنه ! تونستیک  نم چی، ه خواست ینم
خه چرا من مرد نشمممدم ..... وا یوا که ....  سمممتین نی.. فقط ا یخدا..... آ

 مانیام هست که مال زنه ... زا گهیو حالت تهوع و هزارتا دردو مرض د یباردار
.. باز . شیزحمت بکشممن ... با ن یلیخ ونیکه رر از دردو ترسممه مال زنه ... آقا
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 نیشممتری... ب شممنیاومدن بچه شممون م ایمنتظر به دن مارسممتانیدر ب یجلو
 زحمتشون  انتخاب اس  بچه شونه !

صاحب اخت گهید آره شونه ....  تمام کمال ردره ... که مادر رهگذره  اری... بچه 
! 

 ... دمیرس شگاهیبه آزما یک دمیفکر کردمو حرص خوردم که نفهم انقدر
 .... کنهیم یبه  دهن کج شیآزما جواب
 ... برام سممونو دیبردم دکترم  د نانیاطم ی.. اما برا هیش چجواب دمیفهم خودم

 ! دهیگفت ..... اما چه فا کینوشتو تبر
 قاتل بچه ام باشه ! کردیقبول م کاخ
قط ... اون ف ستیمن ن یبهش فکر کن  ..... اون بچه  تون ینم یام .... حت بچه

 ... حاهم نوبت بچه اشه ...  ی... اول خودشو به زور آورد به زندگ رهیام یبچه 
 ... خت یکردمو تو جوب ر زیر زیر شویمطب دکتر برگه آزما یجلو

 ! یاثر چیازخ باشه .... ه دینبا یاثر چیه
 ..دمید رویح  به جانب ام ی افهیخونه شدم .... هنوز درو نبسته بودم که ق وارد

 ؟یکجا بود -
 کردمو نگاه ازخ گرفت ... اخ 

 مربوطه !به خودم  -
 کاناره بلند شدو رشت سرم اومد... یرو از
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من  شمموهرت  .... رفتنو  وی.... شممما ازدواج کرد یاشممتب گفت نوی.. ا گهینه د -
که به من ربط داره ، به خودو ربط نداره ... ر  برا من دور بر  نقدریاومدنت  ا

 ندار !
 خشمو نفرو نگاهش کردم ... با
 ! یموجود چندخ آور هی.... تو  ادیازو بدم م یلی... خ ادیازو بدم م -

 ستوی... ول کن نکن یرو اعصابمه .... به سمت اتاق را رند م یادیز روزخندخ
 .. کش یشالمو از سرم م شموی... کالفه م ادیدنبال  م

 از جون  ؟ یخوایم یچ -
 .. کنهیم زیر چشمهاشو

 ؟ یکجا ..... بود -
 سر قبرو ! -
س یتا بخوام بفهم  چ ادویمقابل  م یگام بلند با ش شیلیشده ،  م  برق از چ
 ... برهیم

.. و نگاه  . شهی.... چشم  رر از آب م لرزهی..... لب  م وفت یم نیرهلو رو زم به
 آتش ! یرر از شعله 

 چرخهیوار تو هوا م دی.... انگشت اشاره اخ تهد شهیخ  م یکم ادویتر م جلو
... 
شه وقت تیزدم ... تا حال نویا - سوال م یب  یآدم جواب بد نیع دیبا کن یازو 

شممرکت از صممبح تا  یمن شمموهرتمو ح  دارم بدون  زن  به هوا ی.... تا بفهم
ش شو نگران کرده و گو ش ش یحاه کجا رفته که منو بابا  ریجواب نداده .... تا 

تت دارم ... دوسمم که.... من همون قدر  یمنو ندار چوندنیکه ح  ر یفه  بشمم
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ناموس  یچون ب رهیه  تو کت  نم یناموس یدارم ... ب رویهمون قدرم. روو غ
زنگ  ی... وقت یریم یو با ک یریکجا م یگیو م یزنی.... مثل آدم زنگ م ست ین
نه ا یدیجواب م زن یم کهی،  کتیر ن به من یکن ج مدتو  مار رفتو آ که  ی... آ

 یستیکجاس ... مگه تو شوهرخ ن یدونیتا باباو نگه چطور نم یدیشوهرت  م
 ؟ !

بذر نفرو تو دل   کنمویاز خشمم  سممرخ شممده .... فقط نگاهش م چشمممهاخ
 ! کارمیم

سع رهیگیازم م نگاه صتش نگاه نکنه .... از اتاق  یبه جا کنهیم ی...  ش ضرب 
 .... شهیم دهیو در خونه کوب رهیم رونیب

 ... ش یبلند م نیبا فشار دست  به زم رمویگی.... نف  م رفته
حماقت کردمو دم نزدم  یحماقته ... هر چ یزندگ نی.... ادامه دادن ا تون ینم

 بسه ....
ه غلط ب کن یم ی.... بابام رشممتمه ... کار سممتین شیمثل چند ماه ر گهید اهن

 ... وفتهیکردن ب
 ... رمیگیبابامو م یشماره  دارمویبرم لمویموبا

 الو .. -
 ؟ یباباجان زنگ زدم جواب نداد ییبابا .... کجا ایدر -
 سالم ! -

 ... کنهیم  یح  هارو تو تن  تزر نیصداخ بهتر دنی... شن رمیگیم نف 
 ؟ ییکجا یسالم باباجان ... نگفت -



 309 تلنگر

 خونه ام.. -
ازو نداشمممت ...  یزنگ زدم ، اون  خبر ری... به ام یزنگ زدم جواب نداد -

 !  ینگرانت شد
 ؟ دی... شرمنده ... کارم داشت دمینشن مویگوش ی.... صدا رونیرفته بودم ب -
 بگ  ... یکار که .... راستش چ -

حد نگران کنه ...  نیبابا رو تا ا تونهینم زیچ چیرر از هراسممه ..... و ه صممداخ
 بجز .....

 شده بابا ؟ یچ -
 ؟ یکنینشده باباجان .... چرا بغض م یزیچ -
 مامان ... -
 .... اهن خوبه ! دمیک  قلبش ناز کردو من  نازشو خر هیخوبه ....  -

شش ب رهیگیضربان م قلب  از  شی.... دل  دو ماراتون راه انداخته و تن  ..... لرز
 ! شترهیر شیش
 شده بابا ؟ یمامان  چ -
شکل قد ستین یدیجد زیچ - صبح  هیمی.... همون م ک  بد حال بود ،  هی... 

 .... اهن خوبه ! مارستانیآوردمش ب
 ... نهیشیرو قلب  م دست 

 ؟ مارستانیکدوم ب -
 حالت خوب نبود .. شبی... خودت  د یایب ستیهزم ن -
 ؟ امیبابا .... کجا ب رمیمیم امیمن ن -
 ! ید مارستانی... ب شهیمثل هم -
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 ! امیاهن م -
 ! رونیب یای.... تنها ن ایب ریبا ام -
 ..... بهتره بره به درک ! " ریتو دل  گفت " ام یکی

 زبان  ... باز ه  دروغ گفت ... اما
 ! امی.... اهن با آوان  م ادیصبر کن  تا ب تون یسر کاره .... نم -
 را داره ! هی.. تو ه  مثل مامانت مرغت  ایباشه .. ب -
سر  رمیم نهیآ ی..... جلو کن یم یبغض خداحافظ با شالمو   کن  .... نگاه تا 

 .... وفتهیسمت راست صورت  م یبه گوشه 
 ! کنهینم ییخود نما یلیس یجا خوشبختانه

 .... رمیگیآوانسو م یشماره  زنمویم نانیمحض اطم کیرن ک یکم
 مامان سمه .... یبرا استرس
چند وقت استرس منو داشته که کارخ به  نیخوب شده بود .... حتما ا حالش

 ! دهیکش مارستانیب
 فیضع ... با قلب تیوضع نیاز مشکل  به بابا بگ  ... با ا خواست یبگو م منو

 چند ماه .... و .... نیبابا بعد از ا یمامان ..... آرامش تازه 
 ..... نهیشیرو دل  م دست 

شکل گرفتنه ..... چطور ینی... جن و ش تون یم یکه تو وجودم در حال    جدا ب
 ؟!
 .... خوامیرو نم بچه نی... من ا اما
 ؟! ن یکه از خودخ بب دمیاز باباخ د یریخ چه
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 .... رمیم رونیاز خونه ب کشمویم یروف
سممرو صممدا  یب رسمممویمشممکل م نیمامان مهمتره .... بعدا به ا تیوضممع فعال

 ... خالص ! گموی... بعدش  به بابام م کن یحلش م
 ، دل  مچاله شد.... وی یس یمامان تو س دنیباد

 ! دونست یانقدر بد بوده و من نم تشیوضع
جه حرص خوردنش برا نیا قت متو ند و ما ...... فکر  یچ خودم شمممدم ... ا

 شده باشه ... تیحد اذ نیتا ا ضشیقلب مر کردمینم
 زد... یگرفتمو نگاهش تو نگاه  قفل شد.... لبخند رر درد دستشو

 دختر مامان؟ یخوب شد -
 ؟ ! یحالت  نگران حال من نیمامان .... آخ مامان .... تو ا آخ

 دیآدمها با ی هیآدم گذاشممت ؟! اگه مادر آدمه ... ر  بق دیاسمم  مادرو با واقعا
 برن لنگ بندازن !

 ... نهیشیرو شکم  م اریاخت ی، ب گرمید دست
 لحظه مکثو مشت شدن دست  .... چند

به خاطر بچه ام  گذرمی؟! از خودم م ش یم قدر مهربونو فداکار نیمن  هم یعنی
 ؟!
نکردم ... هنوز ضممربان  دایر یمنکه هنوز مادر نشممدم ... هنوز ح  مادر اما

 ! دمینشن دمویقلبشو ند
 .... دمیصورو معصوم نوزادمو ند هنوز
 بهش داشته باش  ! یحس تون ینم ر 
 فکر به نوزاد... به فکر خودم .... یبجا فعال



wWw.Roman4u.iR  312 

 

 بگ  بچه ام ! تون ینم یحت
 .. شهیسلب م ارمیاگه بگ  ... قدرو اخت مطملن 

 ... فعال مامان  مهمتره ! زمیدور بر اهمویتا فکرو خ دمیتکون م سرمو
 .. ب*و*س یدستشو م شمویم خ 

 ؟یشد ضیبه خاطر من مر -
 .. کنهیو با عش  نگاه  م کشهیبه صورت  م دستشو

 دسممتو یماریب  یعمره که با ا هیشممدم ؟ من  ضیحرفو نزن ! مگه تازه مر نیا -
 ! کن یرنجه نرم م

 .. نهیشیبابا دور شونه ام م دست
کبندشممو براخ  هیعادو کرده ... وگرنه خودم  فیقلب ضممع نیمامانت به ا - آ
 متر ! لوی... صفر ک دمیخریم

 ... زن یلبخند م شیشوخ به
 ارزه ! یقلب تازه نف  مقلب مامتن  به صدتا  -

 ..ب*و*سهیم سرمو
 ها ! نهیغ  تو چشمتون بش ن ینب گهیباباجان ... حاه شد ! د نیآفر -
 ؟ مارستانیب دیاومد یک -
 نگه ! یزیگفت . اما ازخ خواهش کردم به تو چ ریصبح ... به ام -
 شدم ؟ بهیچرا؟ غر -
 !  ینگرانت کن  یخواستینم -
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با ا کنهیم هیخون گر دل  بام ...  با .. مراعاو حال  تیوضممع نی.... مامان و 
خراب منو کردن ... اون وقت اون مردک به اصطالح شوهر ... زور بازو نشون  

 ! دهیم
 مرد بده ... لعنت ! یبه هر چ لعنت

شب  ر مون یمامان م شیشب ر تا ست دارم   ذارهیبمون  که بابا نم ششی... دو
 عشقش بمونه ! شیخودخ ر خوادیم گهیو م کنهیم رون ی... به زور از اتاق ب

و تو راهرو مح ریام دنیمامانو بابام ، با د ینشممسممته رو لب  از عاشممقانه  لبخند
 ! شهیم

 ! کنهیسالم م یبا سرد ادویم جلو
 .... دمیبستنو باز کردن چش  جوابشو م با

 ..ذارهیو دست رشت کمرم م شهیبه حرکات  م  یدق بابا
 خسته شده ! یببر خونه استراحت کنه ... حساب ارویجان در ریام -
 مگه چکار کردم بابا ؟ -
حت کن ... دل  نم - با من ... برو خونه او اسممترا حث نکن  تو ه   خوادیب

 شرکت ! یایب خوادی... فردا ه  نم یبش ضیمر
 ! نجایا امیچش  ... اما فردا صبح زود م -
 ... ایدر -
 حرفشو بزنه ! دمیاجازه نم دموی.. به حرف  ادامه مریتوجه به ام یب

، من   دیباشمم گهیکنار همد دی... دوسممت داردینکن تیشممما ه  خودتونو اذ -
ش  .. اما خ  ندار گ یم ش دیچ سته ب ستدیخ صبح ب ی... را ،  داومی.. من تا 

 ... خزاحافظ !دیزنگ بزن دیکارم داشت
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 ! وفتهیو رشت سرم راه م کنهیم یلب خداحافظ ریه  ز ریام
سکوو م هر صد نداره به خونه  گذرهیساعت م  ی.... ن  یکنیدومون  اما هنوز ق

 بره ...
 .. امیحوصله به حرف م یو ب خسته

 ؟ برو خونه خسته ام ! یچرخیچرا انقدر دور خودو م -
 .. دهینگاه  کنه جوابمو م نکهیا بدون

 !  یحرف بزن خوامیم -
 خوام ؟و اگه من ن -
 ! ستین یاز خونه خبر -

با حرص موهامو تو  شممموی.... کالفه م هیکیکه مطملن  حرفش  هیطور لحنش
 ! دمیشال  سر م

 ! یبگ یریقرار بود هر جا م -
 نذاشت  ! یقرار نیمن چن -
 به من ! یاطالع بد دیاما من گفت  با -
.... به زور  یندار تیبرام اهم ی.. تو ه  ذره ا کن یمن هر کار دل  بخواد م -

.... امشممب  اگه همراهت شممزم محض خاطر مامانو بابام  کن یدارم تحملت م
مامان  خوب شد  نکهیحالشون بد بشه .... به محض ا خواستیبود ... دل  نم

 ..رمیگیازو طالق م گموی، کار امروزتو به بابام م
 ... شهیتو مشتش فشرده م فرمون

 ! ینیبیخواب طالقو م -
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 !  ینیبیم یداریتو ب -
 وقت ! چی.... ه دمیمن طالقت نم -
 یستین یگاهی! تو اصال در جا ینسبت به من ندار یمگه دست توئه ؟ تو حق -

 یکه سوار ینیماش یحت بتوی! کارو و رول تو ج یکن فیتکل نوییمن تع یکه برا
 داده به توئه گدا گشنه ! ی.... مال منه که بابام با بزرگوار هیا هیهمه عار

 ... چهیپیم نیماش یبسته  یتو فضا دادخ
 انقدر منت مالو اموالتو سر من نذار ! -
 ! ییچشمو رو یچون ب ذارمیم -
جا  حالت یبر رونیاس ... فردا که نذاشممت  از خونه ب دهیفا یبحث با تو ب -
 ! ادیم
 ! ارهیروزگارو در بدمار از  گ یبه بابام م یتو خونه حبس  کن یبخوا -

 تو صورت  ... شهیم زیو ت کشونهیم ابونیخ یبا صدا به گوشه  نویماش
کار ایدر - با یزندان هینکن مثل  ی....   ازو لت یتو خونه حبسمممت کنمو مو

 ... مجبورم نکن ادبت کن  ! رمیبگ
 ؟! یمنو ادب کن یکه بخوا یخودو دو زار ادب دار -
 ! لیتعط رونی... فردا ب شهینم تیحالنه .. انگار حرف حساب  -

شمموهرمه و مرده ..... و ..... ح   نکهی.... از ا دمیترسمم یگفتو من ... کم قاطع
حقو  نی.... قانونو شممرع ا رهیبگ  یرفتنو نرفتن زنش تصممم رونیب یداره ... برا

 ؟! ش یم فی... حر ش یمحسوب م فیکه جن  ضع یبهش دادن .... من
 بتون  ! دی... اما با دون ینم

 مامان  .... یماریب ریهفته اس درگ کی
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 هفته از دست دادم ... کیمرخص شد .. اما من  امروز
 شویبرآمدگ کشمویشکم  م یدرشت تر شده ... دستمو رو ن یجن کن یم ح 

 ... کن ینه تنها لم  .. بلکه ح  م
شتنو از ب نیب هیشدم ... هر لحظه و هر ثان یریخود درگ دچار نش برد نینگه دا

 مرددم !
سممقط ... گفت اسمم   یکرد از کمک برا دمیچکار کن  ... دکتر نا ام دون ینم

شو نم ، اما  یارینم ری... گفته گ شتیر امیم ارمویم ری... بهش گفت  گ گهیدارو
 ! ایب یکن دایدارو رو ر یاگه تونست

 دارم دیکشتن فرزندم ام یتو دل  هست ... مسخره اس .. اما برا دیام یا روزنه
! 

ست شدم ، با ام ستیخودم ن د صرف  شتنش من روبرو  یری.... هر وقت از ک
ضع خودخ را ستویارزخ برام قائل ن یشدم که ذره ا .. . ومدهین نییهنوز از مو

باه  حرف نزد حث  عد از اون ب هد  یهنوز ب عد از ت خال دی.... ب  یبرا شیتو 
 کردن  تو خونه ! ریاس

 ! مارستانیمن بهشو رفتن روزانه ام به ب یمحل یاز ب بعد
بام خراب م شیبگه نرو ...خودشممو ر کردیم غلط  یی.... اون اهن جا کردیبا

شه ... حاه به آرزوخ نزد یکه روزگار ستادهیا شته اونجا با  شده و کیآرزو دا
 ! گذرهیبا من از آرزوخ نم یسر لجباز

که من  ی.. کم کردیبهتر برخورد م یکم کاخ ند  نرم ترو مهربون تر .... هرچ
 ! رفتهینذاشت  ... اما خب .... من ... باردارمو عذرم رذ یمهربون یبرا ییجا
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 و غیبخوره... ج خیگفتن زن باردار هر کار خواسممت بکند ... خاک و   یقد از
 کنه .. هیداد راه بندازه .... هر وقت خواست بخنده و گر

 .... ستیکه ن یالک
 .... افتهی شیررووسترون افزا هورمون

 هست ... شیدر حال افزا نیتوس یاکس
 باشه ... اما .. امان از استرس ! نطوریا دیو نبا کنهیفوران م یگاه نیآدرنال

امش که باعث آر یی... هورمون دوست داشتن کنهیم دایر شیافزا ن یاندورف یول
 ... شهیشدن جون و تن م لک ی... باعث ر شهی... باعث شجاعت م شهیم
 ! برهیم شیرو ر یهورمون راوییچقدر خوب خدا تغ و

 راوییتغ نیا لیو اوا دهیواکنش نشون م راوییتغ نینسبت به ا یبدن ما کم فقط
شک ه ک شهیو حالت تهوع م اریزرده و بعدخ جفت .. باعث و ی سهیک لیو ت

 !. زارمیمن ازخ ب
خش دارخ .... از  یتنش ... از صممدا ی.... از بو زارمیب ریاز همه از ام شممتریب

 ح  به جانبه ! شهی... که هم انشینگاه عر
و عش  به همسر .. نفرو ت یبدن  خوب کار نکرده که بجا نیتوس یاکس حتما
بد کنهیم شمممهیدل  ر هسمممت .. و انگار تو دفتر  ریام یها یو خاطرات  فقط 

 ازخ ثبت نشده ! ییخوب چیهخاطرات  
و  یراجع به باردار و باردار یرو کردم ... هر چ رویرو ز نترنتیهفته ا کی نیا

خوندم که شممامل  یکتاب یواشممکی روزید یهسممتو از بر شممدم ... حت مانیزا
 بفهمه باردارم ... دینبا یخوندم چون کس یواشکیبود ..  یهورمون راوییتغ
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ثل ها م که هنوز تم یواشممکی یباه آوردن  زنش ، تهوع  دهینفهم ریام .... 
 داره ! یصبگاه

و منزل ت نییرا یکه طبقه  ییغذا یبا ح  بو ادویبدم م هیادو یاز بو دهینفهم
 ! رمیمن تا دم مرگ م شهیمادرخ رخته م

رف  منصمم م یباخبر بشممه از تصممم یدرنگ ندارم .... اگه کسمم یبرا یوقت گهید
 ... ست یو حالش خوبه ... نگرانش ن.... مامان مرخص شده  کننیم

 دایرو ر یلعنت یکردمو اسمم  اون دارو  یبشممه ... تحق  یزیچ سممتیقرار ن من 
سخت دایکردم ... ر ش  کار  شرک یمن ی.. نه برا ستین یکردن خود ت که بابام 

 داره ... ییدارو
دلخواهمو بردارمو  یدارو دنیسممرک کشمم یبه انبار برم ... به بهانه  دیبا فردا

 سراغ دکترم برم !
مادرو  یفرصمممت دارم با بچ  خلوو کن  .... حرف ها گهیشمممب د کی فقط

 بزنمو ازخ طلب بخشش کن  ... یفرزند
 یگریخودمو به د شممهیباز ه  مثل هم دون ی... م کن یدارم حماقت م دون یم

ست .. ا ری.. ام ست یمن تنها ن نباریندارم .. ا یدادم .... اما چاره ا حیترج  نیه
... اصال   یستیکدام ه  اندازه ن چیبچه ه  هست .... سه ضلع از مثلث که ه

 !  یندازیم ختیرو از ر چارهیمثلث ب ی افهیق موییایباه  جور در نم
 ارکبیبا  دی... شممما کردمیتعلل م یکم دیبود ... شممما شیماه ر ری، ام ریام اگه

ش سرم ، آروم م دنیک شش به  ست نواز رف با ح ای...  ومدمیکوتاه م گرفتموید
 ! شنیزنها ساده هستنو زود رام مردها م نکهی... مگه نه ا شدمیخر م یعاشقانه ا
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 ! شدمی... و ..... مادر م ومدمی... کوتاه م شدمیمن  رام م دیشا
 مورد نظرمو از انبار برداشت  ... یراحت دارو یلیخ

مان از دل  .... از دل لب  ند داشممتو دل  ..... آخ ... ا ها  نیکه ا یلبخ روز
 ... کنهینم یفرمانبردار

 ! خوادیم یمادرانه اخ فوران کرده و مادر ح 
کردن .... مثل مامان خودم که از جونش به خاطر حضممور من گذشممت  یمادر

 .... اما من ......
را سمممتین ومیجون  در م یرا خاطر  یواهخودخ ی.... فقط  به  طه ....  وسمم

 بچه امو ..... خوامیم  یخودخواه
 ..... نه ! ذارمیلب  م یرو دستمو

ادرشو م یزود نی... بچه من قرار نبود به ا رهیام یفقط بچه  نیبگ  ..... ا دینبا
کنه ... قرار نبود خودخواه باشممه و مثل باباخ فقط به خودخ فکر کنه ...  ریدرگ

 ! ادیها نقرار بود حاه حاه 
... اما ه  ازدواج  ، ه   ومدیبرنامه خوشمم  نم یب یوقت از برنامه ها چیه

 هستن ...  یزندگ یاومده  شیر یبرنامه ها نیبرنامه تر ی... ب یباردار
دسمت منه ... چون  ارخیبچه ... هنوز اخت نیدسمت من نبود ... اما ا ازدواج 

 هنوز قلب نداره ....
.... دکتر گفت قلب داره ... گفت روح داره .... گفت چطور  شمم یکالفه م باز

 ؟ یکن کهیت کهیخودتو ت یتن بچه  ادیدلت م
 ! ادیمن ..... فکر کردم ..... که .. دل  نم و

 .... ش یم وانهیو قطعا د ادیبخوام بهش فکر کن  دل  نم اگه
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.. و بعد . شهیم وانهید... مطملنا اون  ادیاوضاع بلبشو ب نیبچه .. تو ا نیاگه ا اما
 بزنه که چرا ؟! ادی... فر  یتشکر از فداکر یها ... بجا

 ؟ یآورد ایمنو به دن یبابامو دوست نداشت یوقت چرا
را یمطملن نبود تیاز محک  بودن زندگ یوقت چرا ب گهید یکی ی..  ه رو ه  

 ! یباز کرد تیزندگ
 ر !و گوخ منو ک دیو چهار ساعته با بابام دعوا کن ستیتا ب  یآورد ایبه دن چرا
بچ  عذاب بکشه  ادیبچه مو بکش  ... اما دلم  نم ادی.... دل  نم ادیدل  نم من

 خوب و آرومو بخوره ... یزندگ هی... رنج بکشه ... حسرو 
 بچه نبودخ بهتره تا بودنش ... نیا

نده ه کنهیم نییخدا تع نویکه ا هرچند ما نم چیو منه ب  کی تون یکاره ام .... ا
 یگزند نیعمر با حسممرو به بچ  نگاه کن  که اگر نبود .... مجبور به تحمل ا

 نبودم ! ینکبت
منصرف  دینبست ... نبا زیجا نیاز ا شتریدکتر رفت  .... تعلل ب شیقرص ها ر با

 رهیگیمکه خدا برام در نظر  یبه عذاب دیبش  ... و .. نبا یاحساسات دیبش  ... نبا
 فکر کن ...

 ! خورمیدر راه خواهد بود .... و حتما ... رشت راشو م یعذاب مطملنا
 ! دمی.... فقط وقت رو از دست م نهایبا فکر به ا اما

 .. زنهیلبخند م دن یبا د دکتر
 ! یازخ بگذر یتونینم دونست یم -

 ... زن یتلخ ... با طع  بغض م یلبختد
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 اتفاقا گذشت  .... -
 .... دهیترس یی.. با چشمها کنهینگاه  م گنگ

....  رمیگیچشمممهاخ م ی... جلو ارمیم رونیب ف یقرص رو از ک یها بسممته
 ... رسهیمتعجبش از قرص به چشمهام م یچشمها

 ؟ یکرد داخیچطور ر -
 ! نیالوعده وفا .... دستور مصرفشو بگ -

 ... دهیفشار م زخی.... دستشو به م شهیم سخت
 ..تون ینم من -
 ..دیاما شما خودتون گفت -
 اسمم  دارو رو ه  بهت نگفت  .... ی... من حت یاریب ریگ یبتون کردمیفکر نم -

 ! ش ینم کیشر یمتاسف  ... من تو قتل کس
 خان  دکتر ... گ*ن*ا*هش گردن خودم ! -
 نه ! -
 ... نیهر چقدر بخواه -
 ! دیی... بفرما دیتمومش کن -

 از فشار بغض ... فشارمیه  م یرو لب
حاه دسممتو دل  ب رمیت طا خورد ....  با ا ی.... وقت لرزهیم شممتریبه خ  نیدکتر 

 ؟ ی... خدا چ زنهیسماجت رس  م
 ..... یگ*ن*ا*ه نا بخشودن نیخدا ه  رس  بزنه از ا اگه

 منصرف بش  .. دینه ... من نبا یوا
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شو به  م دیگفته بود - صرف ستور م ه به هر طور ک رمینداره ... م بیع..  دیدید
 .... فقط .... اگه مردم ... خون  گردن شماس ! خورمشونیم دیعقل  رس

... اما کشممتن اون طفل معصمموم ... مطملنا  سممتیخودکشممب تو گردن من ن -
 گردن من خواهد بود !

 حرف آخرتونه ؟ -
 ...رهیگیبه سمت در م دستشو

 ! ینکن یکار احمقانه ا دوارمی.... ام دیخوخ اومد -
بدم  انجام وی..... هنوز منو نشناخته ... من اگه بخوام کار رمیم رونیروزخند ب با

 ... کن یم شیباشه عمل ی.. هر چ
 ... شهینه ... اصال نم یبچه باشه .... وا نیجدا بشمو اگه ا ریاز ام دیبا
 به رام ...... شهیبسته م رویزنج شهیم

 شی... آرا رمی... حمام م کن یدلخواهمو درسممت م ی.... غذا رسمم یخونه م به
شنگ تر کنمویرو م رویدلخواهمو ز ی.... لباس ها کن یم شونویق  زن یبه تن م ن

... 
بدم .... هر جور که  یبه خودم مهمون دیشممب آخرم باشممه ... با دیشمما امشممب

 دوست دارم ...
 به  خوخ بگذره ... یشب آخر دیبا

 نداشته باشه .... یبوده و عارضه ا یتو خال دیتهد هیحرف دکتر  دیشا
سقط م ییدارو اما ضع شهیکه منجر به  س    یکی یمن ... اگه بجا فی... و ج

 ؟! زهیبر رونیده تا بخورم .... نکنه دل و روده ام از دهن  ب
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منتظرم اثر کنه .... از  زنمویقدم م ی... کم خورمیقرص رو م نیاول کنمویم لرز
 .... خورمیرو م ی.... دوم ستین یدرد خبر

مامان  .... غرور  فی.... قلب ضممع رمی.... اگه بم کن یمامان و بابام فکر م به
 بابام .... یتازه جون گرفته 

 ! ی.... چقدر نحس ایبر حال تو در یوا
 آماده اس .... غذام

اثر باشه ها ... دل  مدام در حال سفت  یب نکهینداشته ... نه ا یدوم  اثر قرص
 ! دمیه  ند یلکه ا یشدنه ... اما حت

شده از خوردن  دون ی.... نم شهیخوردن قرص چهارم در باز م با ساعت  چند 
فاصممله  نیاول ما مه   دون یخوردن قرص ها رو ه  نم نیب یقرص ...  .... ا

 .... خورمیقرص رو ه  م نی... رنجم ستین
 کش یخودم م ی.... شام برا رمیبه آشپزخونه م ریام یتوجه به سالم رر صدا یب

 ... دارمیقاشقو بر م نمویشیم یصندل ی.... رو
 ... شهیو دستش دور گردن  حلقه م ستهیا یرشت  م ریام
 ؟ یطوفان یایاحوال در -
امشممب چه مرگش شممده که  سممتی... معلوم ن زن یخشمم  دسممتشممو ر  م با

 گل کرده .... شیمهربون
 ... رهی.... . دست ام شهیکنار صورت  ظاهر م یگل دسته

 بدم ! ایبه در یعنی..  دیدسته گل به آب ... ببخش خوامیم -
 .... رهیو ابروم باه م شهیم شتریب تعجب 
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گاه م مشممکوک ما کن یبهش ن ندون ن ند د نهیم یی... لبخ  مویشممونیو ر ز
 .. ب*و*سهیم
 ؟! یخوشگل کرد امیب یدست ب*و*س یقراره برا یدونستیم -

 مرد دوگانه اس ! نیا چقدر
 روز خوبه ، ده روز بد ! هی چرا

 .... ش یم رهیبه بشقاب  خ رمویگیحرص نگاه ازخ م با
 ... گردرنهیو سرمو به طرف خودخ برم رهیگیچونه مو م دستش

ما من اون روز خ - ند رفت  .... ا طرف  هیشمممدم ... از  نگران یلیقبول دارم ت
اب جو یکجا بود پرس یه  م یزده بود ... وقت بتیه  تو غ یمامانت .. از طرف

 ... ح  بده از کوره در برم ! یدیسر باه به  م
 خش  از جام بلند شدمو صدام باه رفت.. با
چون  ی... ح  ندار یبزن یلیبه من سمم ی..... ح  ندار یندار یحق چیتو ه -

 و محب*و*س تو خونه ! یو منو زن بدون یبکن یهر غلط یمرد
ستش شونه ام م د شهیم ریدل  ت ری.... ز نهیشیرو  تا  رمیگی... لب به دندون م ک

 دم نزن  ..
شه .. هرچ - شار کارم ز یتو بگ یبا سف  .. ف ت چند وق نیبوده ا ادی... من متا

شده  تیزیچ هیتو ه  انگار  ی... ول دون ی... نم یکردی... تو ه  مدام بحث م
 ! یبود که ررخاشگر شده بود

 ..دمیامو عقب کش شونه
 ! رید یلیشده ... خ  یزیچ هیکه من  یدیفهم ریدستتو بکش .. د -
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 ... شهیم جیاخ گ افهیق
عه دسممت   کن ی.... من جبران م ری؟ چرا د ایدر هیمنظورو چ - ندف گه ا ... ا

باباهاو  گهیه جون خودم اگه د.... باور کن .. ب کن یه*ر*ز بره خودم قلمش م
 کن  ... یبدرفتار
 ادامه بده .. نذاشت 

 من تموم شد ! یبرا یزندگ نیتمومش کن ... همون طور که ا -
ما هنوز اول راه ایدر هیچه حرف نیا - مه و تفر ی... کل  ی؟   شیدر ر حیبرنا

 یدیزحمت براخ کش یتموم شد ... تو که خودو کل ویاستد ی... کارها  یدار
ستد ی هیاز اون روز افتتاح دون یروبراهه .... م ی... همه چ شد  ویا حالت بد 

روز تو ه  منو خورد  نقبول کن که او یاز چشمممت افتادم ... ول ییجورا هیو 
 شدم ! یخودم کس یمن  برا کردنیکه فکر م ییکسا ی... اون  جلو یکرد

شدن دار یتو عقده  - سرا د یسر یخوای... م یآدم   ی.. من  کرد یاریر بتو 
.... ترکت  یازم اسممتفاده کن ذارمینم گهی.... د یکور خوند ینردبومت ... ول

 ....... آخ !ش ی... ازو جدا م کن یم
 بلند بودو دست  رو دل  نشست... یادیآخ  ز یصدا

و  ویه  دوسممتت دارم .. نه به خاطر اسممتد یلی.... خ ایمن دوسممتت دارم در -
 ییمعما نی... اما ع ی.. درسته سرکش زهیرول باباو .. نه ! وجود خودو برام عز

 که صاحبش دیسف یاسب وحش هی نیحلش کن  ... ع خوادیکه دل  م یمونیم
 رام کردنشو داره ! یآرزو

 جوابشو دادم.. یشتریازخ گرفتمو با خش  ب رو
 ! یدونیکه منو در حد اسب م یانقدر شعور ندار یتو حت -
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 شد.. دهیخنده اخ از رشت سرم شن یصدا
 ! یدل  ... اصال شما تاج سر زیقربون قهر کردنت برم من .... مثال زدم عز -
 نگاهش کردم.. هینفرو که نه ..... اما رر از گال با
شدم عز یباز چ - صال چرا تازه  زیشده که   آدم رفتار نیافتاده ع ادویدلت؟ ا
 ؟! یو کتک  زد یدیرفته چطور سرم داد کش ادوی؟  یکن
ص یقبول دارم تند رفت  .. اما خودت  ب - شروع کننده نبو ینبود ریتق دم... ! من 

... خب ... خب .. من  مردم ...  یدیند چ ی... منو به ه یخودو شممروع کرد
 ! خورهیبه غرورم بر م

صالح م یفقط تو غرور دار - شما مر کن ی؟ حرفمو ا  دیدها غرور دار... فقط 
 ؟! هیامر عاد هی؟ زن ها شکستن غرورشون 

 ...دیتو آغوش  کش سفت
 گردن  فرو کرد ... یتو گود سرشو

.. مون ی... واقعا رش مون ی.. رش ای.... تند رفت  در ش یغرورت  م یخودم فدا -
 ی.. هوم ؟ البته اگه تو ه  احترام منو نگهدار یخوایکه تو م ش یم یاصال همون

 ها !
 ! یه  داده بود گهید باریقول رو  نیا -
.. . مهیکه از شمممال برگشممت یمدو ... منظورم از وقت نیفرق داره .... ا نباریا -
بهت وابسته شدم ... اونقدر که ... نفس   یلیبهت عالقه مند شدم ... خ یلیخ

.. .باش  ... هرقدرم دوستت داشته باش   ی... هر چ یبه نفست وصله ..... ول
وام بخ ض یزن  دوست  داشته باشه و احتراممو نگه داره ... مگه مر خوادیدل  م
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تو  ی... ول شممهیدعوامون م یوقت کشمم یکن  ... به خدا خودم  عذاب م تتیاذ
.. . یدونیمشورتو اصال نم ی! معن ی... خود سر یکنیحساب نم چ یمنو به ه

 من شوهرت  .... نکهی.... انگار نه ا یکنیهر کار دلت بخواد م
ست  شتناک خوا شو بدم که دل  درد وح ست   یجواب شدمو با د گرفت .... خ  

 دلمو فشردم ...
سته و  ک  ش سرد رو کمرم ن ست .... ح  کردم عرق  ش شم  ن شک تو چ ک  ا

 ... خوردیوحشتناک که دندونهام به  م یبدن  لرز داره ... لرز
 دلمو فشردم ... شتریافتادمو ب نیزانو زم رو

 رر از ترس بلند شد.. ریام یصدا
 چت شد؟ هویشده ؟  یجان .... چ ایدر -
 آخ ! -
 ! ستهی؟ .. نکنه آراند کنهی... دلت درد م مارستانیببرمت ب دیشده ؟ با یچ -
 دل  ! ی.... آ یآ -

زانوم انداخت .... بلندم کردو به طرف در رفت ... اما  ریطرفمو دسممت ز اومد
به اطرافش نگاه کرد .... برگشممت سمممت کاناره و منو  سممتادویدو قدم که رفت ا

 روخ خوابوند ...
 ! امی... اهن م ارمیب تویمانتو روسر -

شال قهیدق چند شتو مانتومو تن  کرد...  سرعت یبعد برگ سرم انداختو به  رو  رو 
عقب خوابوندمو خودخ رشت فرمون نشست  یدستش بلندم کرد ... رو صندل

.. 
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تو ؟ ....  یشممد یک  تحمل کن ..... آخه چ هیدل  ....  زیعز  یرسممیاهن م -
 ... خودو کمک کن ! ایخدا یوا

 ... یو هوا بودم .... وارد بخش اوروان  شد نیزم نیدستش ب رو
 خان  ... خان ... -

 ..دمیشنیدندون  ... فقط صداهارو م ریه  بودو از درد لب  ز یرو چشمهام
 شده آقا ؟ یچ -
 همسرم ... حالش بده .. درد داره ! -
و  دیریگب رخیرذ شیف دیتخت ... بر یرو دی.. خانمتونو بذار نجایا دییایب -
 !  یکنیم یدگی... ما رسدییایب

 نشست ...  یشونیر یرو یتخت قرار گرفت  .... دست یرو
 خان ؟ یشنویمنو م یصدا -

 تکون دادم .... سرمو
 ؟ هیمشکلت چ یبگ یتونیم -

 متوجه بشه .... دوارمیلب زدم ... ام آروم
 سقط کردم فکر کن  ... -
 ؟ تی... مشکوک به سقط دیباردار بود یعنی...  یعنی -
 اوهوم ! -

 ....دیزتان بفرستمتون ! لطفا به سواهو من راسخ بد یبه بخش جراح دیبا ر 
 باشه -
 چندمتونه ؟ یباردار -
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 اول -
 د؟یسقط نداشت یسابقه  -
 .... نه ! یآ -
 ... دیکه عادو شد یبار نیآخر خیتار -
سواهتش جواب دادم ...همه رو تو فرم به شک یزور به  شتو برام ت رونده ر لینو

 برگشت ... ریداد ... همون لحظه ام
 ! دیکه خواسته بود یشیف -
 ! دیزنان ببر ینومتون به بخش جراحممنون ... خا -
 زنان؟ یجراح -
 ! نشونیببر لچریبا و دیبله ... صبر کن -

که خواسممته بودو  یجلو اومدو کار یصممدا کرد .... دختر  ویموقع کسمم همون
 انجام داد ..

 ...  یبه حرکت در آوردو به بخش زنان رفت لچرویخودخ و ریام
زوز  شدمیحساب م یمورد اوروانس هینسبتا شلوغ بود اما چون من  مارستانیب

 وارد اتاق متهصممص زنان  یمنتظر بشمم نکهیکردن .... بدون ا یدگیتر به  رسمم
 ..  یشد

 تخت دراز بکش  .. یکمک کرد رو دختر
،  کردیبه  نگاه م یزی، با اخ  ر نکیع ی شممهیکه از رشممت شمم یدر حال دکتر

 سرم ... یاومد باه
 یترشممیو با اخ  ب دیبودنو ررسمم دهیکه تو بخش اوروان  ررسمم یسممواهت اون 
 دادم بلند شد ... یام کرد ... صدا نهیمعا
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 به صورت  انداخت.. یقیاتاق منتظرم بود ... دکتر نگاه دق رونیب ریام
 ؟ یخودو کرد ایخودخ سقط شد  -

 جواب دادم... صادقانه
 خودم ! -
 نبوده .... دلبخواه بوده ! یخود به خود تیزیخونر یعنی -
 بله .. -
 نچ نچ نچ.... چرا دختر خوب؟ -
 ! خواست یبچه نم -
دسممت  نکهیا ایو خان  بازه ....  یچرا اون وقت ؟ شمموهرو معتادو قاچاقچ -

 بزن داره و ناموس فروشه ؟
 حرفها سرخ شدم... نیا دنیشن از
 ! ستین نهایکدوم از ا چیه -
 از زور مشکالو یقابل تحمل نبوده که بخواه ریاونقدرها ه  غ تیزندگر   -

 دلت ! ریزده ز ی! خوش یبچه رو بکش
 ! خوامیشوهرمو نم -
 ؟ی؟ چطور مصرف کرد یچندتا قرص خورد -
 رنج شش تا. .... دیچندتا شد.. شا دون ینم  یدق -
 چقدر ...؟ یبه فاصله  -
 ربع ! کیفکر کن   -
 افسوس سرشو به دو طرف تکون داد ... با
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 ! ی... در واقع حماقت کرد یجسارو به خرج داد یلیخ -
 خان  دکتر .. دون یم -
دن براو انجام ب یاوروانس س ینوی... م یسونو بد دی.... با یدونیخوبه که م -

 ده؟یشد تیزی... درد و خونر شهیم یچ  ینی... تا بب
 بله ! -
 ! رمیگیم  ی... بعد براو تصمسونو تو بده  -

سونو ع دنیبا د دکتر شویجواب  ش  ها یاز رو نک شت... چ شمش بردا  یچ
 تو نگاه  دوخت و نفسشو فوو کرد... شویزمرد

 یبه شممما دخترا بگ  آخه ؟ چرا با زندگ یمن با شممما چکار کن  ؟ ... چ -
 ! لیدل هیه و ب  یطر هیهر کدومتون به  د؟یکنیم یطفل معصوم باز هیخودتونو 

 شده .. یحال و گنگ نگاهش کردم تا بفهم  چ یب
مادر مجرده ....  گهیم یکی - نداره ... در واقع  ردر  هنوز  گهیم یکیبچ  

دوسممت رسممرم  گهیم یکی...  شممهیم یزیاگخ خانواده بفهمن آبرو ر موینامزد
سقط داره ...  صرار به  ص یکیا ستو نم هیا غهیه  که  کارخ در  یقدا خوادیه

 ... یقماخ باش نیاز ا خورهی؟ تو که بهت نم ی! تو چ ادیب
 .. ینگاه  کرد ... از نگاهش معذب شدمو نگاه دزد منتظر

 .... دوسش ندارم ! خوامیمن شوهرمو نم -
 ! یدوسش ندار یگی؟ تو که م یر  چرا باهاخ ازدواج کرد -
 اخ مفصله ! هیقض -
.... متاسممف  ... بچه  یکار احمقانه رو کرد نیا یلیبه هر حال .... به هر دل -

 سقط شده !
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ست  شا شیبزنمو کل دندونهامو به نما یلبخند بزرگ خوا شت ا ره بذارم که. انگ
 چشم  ثابت شد .. یو جلو دیوار تو هوا چرخ دیاخ تهد

سونوو بقا - سقط ناقص بوده .. تو  شده ...  سقط ن  یباردار یایاما .... کامل 
 ! یکوتاو بش دیشده .... با دهید
 ؟ یچ -
 هشیکه خودخ دفع بشه ... اما به نظر من دفع نم دوارمی... ام دمیبهت دارو م -

 ! یکوتاو بش دیبا ادی... به احتمال ز
کورتاو  دمی... شممن دمیترسمم یلیاشممک تو چشمممهام حلقه زد ... خ دمویگز لب

 درد داره. . .. یلیخ
 ؟ گهیدرد د هیم .... حاه دردهارو تحنل کرد نیا یکل
 ...دمیدر به سمت در اتاق دکتر چرخ یصدا دنیشن با

 شد... انیدر نما نیب ریام کلیورود دادو ه یاجازه  دکتر
 اجازه هست خان  دکتر؟ -
 د؟ییبفرما -

 ...ستادیجلو اومدو کنارم ا یقدم
 حال همسرم چطوره؟ -
 همسرتون ..... -

 مظرب  انداخت .... یبه چهره  یکردو نگاه مکث
 باردار بودن ! شونیا -

 شد .. رهیبرق زدو با ذوق به صورت  خ ریام یچشمها
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 ؟! یتو باردار -
ه باشمم دهیحرف دکترو فهم ینگاه  کردو انگار تازه معن رهیخ رهیلحظه خ چند

 ... نگاعشو به دکتر دوخت...
 !ه؟یمنظورتون از باردار بوده چ -
 سقط نیباردار بودن .... اما اهن ... متاسفانه جن شونیواضحه .... امنظورم  -

 شده !
 ؟! یچ -
.. سقط ناقصه . ادیگفت .. اما به احتمال ز یقطع شهی.... هنوز نمدیآروم باش -
 نه ! ایمونده  یباردار یایبقا  ینیسونو بده تا بب دیبا
 ببرمش سونو بده ؟ کجا ببرمش ؟ یسونو... خب ... ک -
بشممه ... فردا صممبح سممونو بده و بعد در  یبخش تحت نظر بسممتر دیفعال با -

 ! رمیگیم  یموردخ تصم
 ه  داره ؟ یبخش تحت نظر ؟ اتاق خصوص -
 راجع بهش ! دیصحبت کن رخیبله ... با رذ -
 اتفاق افتاده ؟ نیچرا ا دیبگ شهیدکتر ... م دیاما .... ببخش -

 زیدست گرفتن خودکارخ و دوختن نگاهش به م به من نگاه کردو با یکم دکتر
 ، به حرف اومد ...

سفانه خانومتون بچه رو نم - ستنیمتا صم خوا شونی.... و اونقدر تو ت اطع ق م
 ییدارو خوردن .... که دارو یادیبودن که بدون مشورو با رزشک ..... مقدار ز

 ! شهیم نیکه مصرف کردن ، منجر به سقط جن
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رو خودم ح  کردم .... سممرمو بلند نکردم ...  رویو رر تعجب ام نیسممنگ نگاه
 نشونه گرفت ... نویزم یها کیدستام مشت شدو نگاه  سرام

 سکوتو شکست ... ریو عذاب آور ، ام یطوهن یاز سکوت بعد
 ! انجام بدم رششویرذ یمن برن کارها ستین یا گهیخان  دکتر .. اگه امر د -

 ادخیهنگ کردم. .. منتظر فر یواقع ی... به معنا شممدم .... ماو شممدم گنگ
 بودم. . اما .. شیبودم ... منتظر خودخواه

 حرف کمک  یب*غ*ل  انداختو کمک  کرد به اتاق  برم .... ب ریدسممت ز ریام
بعد از گوخ دادن به سممفارشمماو و  دویتخت بخواب  ... رتو روم کشمم یکرد رو

 گرفت . . یجا  یتخت کنار ی، رو یتذکراو ررستار ، با گفتن تشکر
ب یحرف چیدکتر علت سممقطو بهش گفته ه یوقت از ا باهام نزده ... دکتر گفته 

ست ن ییوجود دارو شب  رمیدوباره دارو بگ ستیکه خوردم در شد ام .. قرار 
جب تع ری... اما از ام رهیرو بگ یینها  یاسممتراحت کن  تا فردا که تصممم یکم

و  دهی.... طاق باز خواب کن ینگاهش م چرخونموی. .. سرمو به سمتش م کن یم
 گذاشته ! شیشونیر یدست راستشو رو

 به آرامش قبل از طوفانش  .... رهیو من هنوز خ کشهیم  یبار نف  عم چند
 ؟یزل زد یبه چ -
 ؟ کن یدارم نگاهش م دی.... فهم زن یتعجب رلک م با
 داره؟ دنیمرد ... د هیشکستن  -

 برد..... شکستن مرد ..... مات 
 حرف بزنمو خودخ ادامه داد ... نذاشت
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ست  .... جلو - شک شب ح  کردم  شد ....... وقت یام  یدکتر غرورم خورد 
 ی... اون  بچه ا بندهیزنت ... بدون مشممورو باهاو ...کمر به قتل بچه او م

شه ... اون  قتل ش  م یکه خودخ مادر شتن خود  گهی.... د شهیکه منجر به ک
....  دهیم یمعن هی؟ فقط  دهیم یکارو چه معن یدونیگفت ؟! م شمممهیم یچ

 یزاریاز من ب نکهی..... ا یستیمن ارزخ قائل ن یه  برا یارزن یبه اندازه  نکهیا
 ! یکه بچه مو نابود کرد

ص  ص   یبرا  ی... با تمام ناراحت رهیگیم حر ح  خوب ردرانه اخ .. بازم حر
 بچ  گفتنش ! از بچ  رهیگیم

نگ خورده به س رخیکنه که نتونسته ... ت بندمیرا خواستهیناراحته .... م معلومه
! 

 من بود ! ریاتفاق تقص نیا دی.... شا ایغصه ام شد در یلیامشب خ -
 " یدونیدل  گفت . " خوبه خودت  م تو
 .... یتو از ح  مادرانه او بگذر شدینم لیدل نیاما ا -
 سخت بود ! یلیبرام خ -

 بلند شد ... اما چرا انقدر بغض دار ؟! اوردویطاقت ن صدام
 ؟! شیبراو سخت بودو کشت -
ش  ... تا قل و زنج بندیکشتمش تا را - ش  .... تا  رین سرو ا هین  نکهیعمر با ح

 چرا نگهش داشت  نگاهش نکن  !
 ؟ گذرهیانقدر با من بودن بهت سخت م -
 آره ! -
 چرا ؟ -
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 دمیفهم ی...... چون ..... دل  رره درده .. تو چشمممام خونه .... از وقت چون -
ند یباردارم رو کار دمیخوخ ازو  مه اخ اخ  بوده و طلب ....  ی... ه

ست ینم سازم ... نم هی خوا سوزمو ب ست یعمر ب تورو حمل  یبار خودخواه خوا
 کن  !

 ! یبش تیاذ خواست ینم -
 یدینفهم یشمممده ... حت  یزیچ هیمن  یدینفهم ی... حت یکرد ت یاذ یول -

 ... فقط .... ی... فقط عذاب  داد یحامله ام. .. فقط عذاب  داد
 ه  هق  بلند شد ... یدوباره حرفمو تکرار کن  ... صدا نتونست 

 گ  شد ...... یه  هق  ، تن  تو حج  گرم یبلند شدن صدا با
 ... گفتیکه نوازشگرانه م یآروم یصدا و
 ... باشه ... آروم باخ ... فقط آروم باخ ! باشه -

 ینگاه کردم که شممونه ا ری... با اخ  به ام شمم یزود مامان و بابا اومدن ر صممبح
 رفت ... رونیباه انداختو از اتاق ب

 موند .... رهیآغوخ گرم مامان غرق شدمو نگاه  به در اتاق خ تو
که من  یریاز حد سممماکته .... ام شی.... ب ترسممونهیمنو م ریسممکوو ام نیا
 ! خوردیتا حاه سر منو م شبیاز د دی، با شناخت یم

 نزده ... یحرف گهی... تا حاه د شبشید یبعد از دلخور اما
 کرده و تنها جزء صورتش اخ  شده ... سکوو

کار داشممت ایدر یکارو کرد نیچرا ا - مادر جون ؟  خودم  یدادی؟ م ی؟ چرا 
 ... ن یتورو ببب یمن آرزومه بچه  یدونستی... مگه نم دمکریبراو بزرگش م
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 به مامان  انداخت  ... یحوصله ا یب نگاه
 ! یچ یعنی یکه ردر بچه تو نخواه دونهیچه م مامان 

 دست من نبود که ... قسمت بود ! -
 رر از تعجب شد... صداخ

 گردن قسمت ؟! یندازی... اون وقت م یقسمت ؟ تو بچه تو کشت -
 گفته ! ویناجن  .... همه چ ریام یا

 تو سرشه ... ینبوده ... ختما تقشه ا خودیبگو .. سکوتش ب ر 
ست  ش  به ام خوا شد ... با خ در  نیکه ب یریجواب مامانو بدم که در اتاق  باز 

 .. دمیبلند بهش تور یبود نگاه کردمو رر از خش  و لرز .... با صدا ستادهیا
 ؟! خورهینم  یتو آلو تو دهنت خ -
ست کم یب شت ....  یتفاوو نگاه  کرد ... نگاهش د  خیاز قطب جنوب ندا
 ! خی

 ام بود بهشون اطالع بدم ! فهیوظ -
 ! یاو بود اسرار همسرتو فاخ نکن فهیوظ -
تاو کور دیشممده .... با دهید یباردار یای.... تو سممونوو بقا ایک  بفه  در هی -

بعدخ  ستینکرده .... معلوم ن ییخدا ادیب شیبراو ر ی... ممکنه مشکل یبش
 بهتر از خانواده او ؟! ی... ک شتیر ومدیم یکی دی.... با شهیم یچ
 ! ستادیحرفشو زدو کنار بابام ا یاخمو طلبکار با

شو چندبار بابا ست شونه  یآروم د شه هر وقت بخواد  ریام یرو   ویکیزد ... عادت
 ! زنهی، به شونه اخ م یکرد یکنه و بگه کار خوب  یتشو
 ... دهیم ریخوشحاله و حقو به ام ریاز کار ام یعنی ر 
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 حرص تر از قبل صدام بلند شد... رر
 من زهر ؟! ی، برا یعسل نیریهمه ش یبرا -

 جواب بده که بابام به حرف اومد.. خواست
 وقت چیکرده ... خدارو شممکر کن خبرمون کرد ... وگرنه ه یکار درسممت ریام -

شینم سال نعلوم  شهیداره چوب خطت رر م گهی... تو ه  که د دمتونیبخ ... ام
 چت شده ! ستین

ض  شت منو خال بغ ست ندارم بابام ر  رهیگب رویکنه و طرف ام یگرفت ..... دو
... 

 ... دمیانداختمو لب گز نییرا سرمو
 هزمو انجام داد .. یاومدو کارها ررستار

ستنیم ست رو موهام  خوا ستمو گرفتو د به اتاق عمل منتقل  کنن .... مامان د
 ...دیکش

 بخشمتیمو از سرخ ک  بشه ... نم هیمن باخ ....  یمواظب دختر کوچولو -
! 

 به مامان زدم .... یدلگرم کننده ا لبخند
 نگاه  کرد ...  یهنوز ه  ناراحته ....سرشو تکون دادو عم بابا

 باخ ! ی... قو  یعمل منتظرتما رشت در اتاق  -
 ... ک  مونده بود بغض  بترکه ..... دمینزدمو نگاه دزد یحرف



 339 تلنگر

صورت  نزد ریام سرشو به  شد ....    یشونیشدو ر کیجلو اومد ... مقابل  خ  
ام آرومش بلند شدو سرتار یرلک  بسته شد ..... صدا اریاخت یشد ... ب  یخ

 گوخ شد ...
ستیدل  نم - شه ... اما از ب بچه مون خوا شته با شمنتو دا من  یتیدرا یحک  د
 ! کن یگلستان م اتوی.... دن رونیب ایطور شد ... سال  ب نیا

 ...کن یمطملنش نگاه م یچشمها به
سخت ن ستین یزیچ - صال  صال نگران ستیکه ... کوتاو ا  ی.. دکتر گفت ا

 نداره !
 !  یمنتظرت رونیب نی... اما بازم مواظب خودو باخ ! ما ا دون یم -

آخر  یچرا دل  به رح  اومد .... چرا دل  آروم گرفت .... چرا لحظه  دون ینم
هاشو فراموخ کردم ... دل  خواست آرومش کن  .... لبخندمو  یبد ی... همه 

 ... رلکمو بسته و باز کردم .... و ..... دستشو فشردم ! دمیبه روخ راش
 ومدویهرشممب م ریبابام بودم ... ام یونه هفته بود مرخص شممده بودمو خ کی

 ... رفتیصبح زود م
 زدی.. به زور لبخند م کردیسماکت بود .. مالحظه مو م یلیرکر بود ... خ یلیخ

 ! کنهیم دادیکه افسوس تو چشمهاخ ب دمیدی... اما م
شتینم شتیحرکت کن  ... نم یلیخ ذا کارهامو خودم انجام بدم ... انقدر  ذا

باهام رفتار م یوقت با مالخظه  که تو نبودخ ه  مامان بجاخ  کردیخونه بود 
و شمموهرو چقدر هوات ینیبینم گفتیم کردمی.... اگرم اعتراض م کردیجبران م

از بچه اخ  شممتمامانش عرضممه ندا گهی... نم ادیسممرو ب ییداره .... اگه بال
 مراقبت کنه !
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شیبه جون  م شیآت گفتویم ستدینم گفتوی..... م دیک  ییغوغا جمله چه نیا ون
....  عرضه تر بود ی.... دخترخ .. از همه ب دونستینم گفتوی.... م کنهیبه را م
 عرضه نبود ... ظال  تر بود ! ینه ... ب

شت  ... بچه  من  یصورت یبا لباس ها یدختر نازناز هیخودمو ...  یبچه مو ک
 .... یتپل دویسف یلپ ها بستمویم یکه دم موش یی... با موها

 به تن داشتن ..... یکوچولوخ که جوراب تور یاون راها با
. .... خود سممرانه قرص خوردم .... قلب بچه ام شممهیم شیدل  ر کنمویم فکر

شک ع دف شیمقدار هیشده بوده .... قرص خوردمو بچه مو ناقص کردم ...  لیت
مان از بق یاخ ..... وا هیشمممدو بق با  هی... ا کل  زیت ی غهیت هیاخ .....   ....

 .... دنیمونده بودو تراش یکه باق یگوشت
 بچه مو کندن ..... خودم باعث شدم ..... گوشت
ضا شو خوردو خم یاع شت ..... و باعث و  قایکردن ... دق ریبدن مثل چرخ گو

 من بودم ..... شیبان
به  .... اما من ....شدیبزرگ م گرفتویگوشت ..... تو دل  داشت جون م کهیت هی

 غیکردمو ت یبه خودم فکر کردم ... خودخواه شهیاون  رح  نکردم .... مثل هم
 ..... دمیرو رگ بچه ام کش

ه ب ش یم رهی... فقط خ ونیو ش ی....اما نه با زار زمیریشدم ..... اشک م سخت
 با دی..... شا دنینامعلومو قطراو درشت اشک .... صورتمو غسل م ینقطه ا

ست از  نیا سل ... نجا ست  از خونغ شه .... د شده  یتن  راک ب که بهش آلوده 
 راک بشه ..
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طه که تنها نق ری... مثل ام ش یم رهی... فقط خ زن یحرف نم ادی... ز ادینم حرف 
 دلخواهش سقف اتاقه ... ی

با ا  یری... هر دومون دلگ یکنینم یصممحبت باه  که من تو  نی...  فاوو  ت
 ... ارهیهوش اریمحض  و اون ... هوش یخبریب

 یلی... خ زهی... ت ذارهیرو تو دسممت  م وانیبخورم ... ل یتکون بخورم تا آب هیکاف
 . ..زهیت

 ... بازم خوامو داره بارهیغ  از سممرو روخ م نکهی... با ا رهینگاهش دلگ نکهیا با
 ؟ نوخ دارو بعد از مرگ سهراب ؟! دهیبه  بد بگذره ... اما چه فا ذارهی... نم
شده .. دق چقدر شته  شاهنامه نو هاس ..  یرانیبارز ما ا ینمونه  قایخوبو بجا 

 !  یکنیم داینوخ دارو رو بعد از مرگ ر شهیهم
 رفتارمون اشتباه بوده ...  یتا بفهم وفتهیب یاتفاق دیبا شهیهم
مشممکل همسممرخ  دهیشممده باشممه ... تازه فهم داریانگار تازه از خواب ب رمیام

 ... زنهیه  م یبجنبه .... زنش دست به خودکش ریو ..... د هیجد
ک   هیبعد از سقط ...  یباردار یهورمونها عیبهش گفته به خاطر افت سر دکتر

شکل م یخلقو خو سرتون دچار م شه ... یسارورو روح دیو فقط با شهیهم  ب
 نه ! ای خوامیم یزیچ پرسهیور دل منو م ادیآقا ه  شب به شب .. م

نه  شهیکه هم ی؟ و جواب یخواهینم یزیتوجه مردهاس ..... چ تینها نیا کال
ف بره قا یقله  خواستهیم دون ی... نم شهیاونها رها م ی نهیکه از س یهستو نفس

 که انقدر استرس جواب منو داره !
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مدو دستش ه  به  نخورده ... دکتر بهش گفته فعال  نیکه ا نهیتر ا بیعج اما
 یبه آغوشمم یو حت زنهیدسممت به  نم نکهی. اما ا.. دیرابطه داشممته باشمم دینبا

 .... باعث تعجبه ! کنهیمهمون  نم
 یشممعله ... برا ی.... ذره ا یفقط کم دی.... شمما خوادیسممرده .... گرما م دل 

 روشن کردن تنورخ ...
 شده .... غیه  از من در نیافسوس .... که ا اما

 ! ؟ یکارو کرد نیتو هر جمله اخ ... سه تا قربونت برمه و رنج تا چرا ا مامان
صرار داره غذاها کنهیمتفکر نگاه  م بابا  ریبخورم .... اما ام شتریب یمقو یو ا

 گنگه ! یادیترجمه اخ کن  ... ز تون ی... نم ستی.... نگاهش خوانا ن
 بوده ... ادیغلظتش ک  و ز یگنگ بوده ... فقط گاه شهیهم یعنی

 ومدنوی... اما خواهر هاخ ن  یدنیبودم ، مادرخ اومد د مارستانیکه ب یاول روز
 ..دنی... کار رو بهانه کردنو رر منظور ررس دن ید نجایاومدن ا شیدو روز ر

 ! یبودیمواظب م شتریب دی؟ با یباردار یدیآخه چطور نفهم -
 .... شهیم یو تو هوا متالش شهینف  منکه جواب م و

به خوهر  نی... ا گفتینگفته از قصمممد بچه رو سممقط کردم ... اگه م ریام خو
 عجوج و معجوج ... حتما دونه دونه موهامو کنده بودن ! یشوهر ها

کف دسممت  ذارهیبشممه ... صمماف نم یخوبه .... هرچ ریاخالق ام نیا حداقل
 خانواده اخ !

 یک  بهتره ... برگشت  خونه  هی م یروح تیخوب شده ... وضع  یجسم وضع
مادر ام به .. خ یلیخ ریخودم ...  باه و به   ادیهوامو داره.. هر روز م یلیخو
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تا من از جام بلند نش   فرستهیرو با ظرف غذا باه م هی... هر روز راضزنهیسر م
... 

 حالو ادویکه ناراحت بشمم  ... م زنهینم یه  بهتر از قبل شممده ... حرف هیراضمم
 ! نییرا رهی؟ " م یندار یجون کار ایو بعد از گفتن " در کنهیاحوال م

ستد ریام شون رو غلتک افتاده ...  یبرا رهیم ویهر روز ا ضبط ... باهخره کارها
 کنسرت  گرفتن ... .. یمجوز اجرا نکهیمثل ا
.. . ش یم دواریام  ی... دارم به زندگ رهیم شیر یداره به خوب ی... همه چ خوبه

 ... شهیبا منه که مطملنا تا آخر عمر فراموخ نم یاما .... افسوس
ست یبد کردم ... م یواقع یکردم .. به معنا بد ش  ... فکر  خول شمو رها ب آزاد با
 .... حاه ستین یبچه ا گهی... اما حاه که د ش یم ریبا اومدنش زنج کردمیم

 ... ستیدر کار ن یبه اجبار بمون  ... حاه که سوختن ستیکه قرار ن
 ! خوادینم یآزاد دل 

 رونی... چه تو خونه .. چه تو کار ب کنهیخوب شده ... تمام تالششو داره م ریام
... 
بابام  ینتونسممت  خونه  شممتریهفته ب کیکه هسممت  آرامش دارم ....  یخونه ا تو

 برگشت  خونه ... روی... زنگ زدم به ام خودمو کرد یخونه  یبمون  .. دل  هوا
که دل   هر ند  نه  هیچ قل م یخو ما هم خوادیم*س*ت کهی... ا  نیا دون یم ن

برام قدرو  نی... قلمرو منه ... کلش تحت حکومت منه ... هم یواریچهارد
 .. ارهیم

 ازدواج دخترها ... یاصل لیبا خودمه ... استقالل ... دل شیهمه چ اریاخت
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شممونو  یخودشممون زندگ اریبا اخت خوانیم*س*تقل بشممن ... م خوانیم چون
 ه  تحت سلطه خواهند بود .. نجای.... ا نکهیبچرخونن ... غافل از ا

 سلطه عادو کردم ... نیکه زن  هست که به ا یتو جون من یچ دون ینم اما
با ه  نظر اریاخت یب جام م یکارهارو  گه ازخ دل  ی... حت دمیمرد خونه ان ا

 نداشته باش  ... یوشخ
بودم ... اما اهن که آروم شده ...  یازخ فرار شیچند وقت ر نیاگه تا هم یحت

شده ... اهن که نگاهش در صوم ستوین دهیاهن که مظلوم   یه  خونه  تیمع
 همراهش باش  .. خوادیچشمهاخ شده .... اهن دل  م

خواب آور دادم  یخودم بهش دارو دمیاسب سرکش وجودم خوابه .... شا فعال
 کن  .. یو با آرامش زندگ ی... غافل باش  از چموش ی... تا فقط دم

 خوشش اومد ... ریاز قبل از ام شتریمدو ب نیا مامان
 قرار بده ... ریتحت تاث انشویاطراف یبلده چطور ریام

 ده ..ش افهیرر تر شده و خوخ چهره تر شده .. در واقع خوخ ق یاخ کم چهره
 ترو برند روخ شده ... یرسم پشیت
 یدر موردخ چ گرانیمعروف بشمممه ... براخ مهمه د یخواننده  هیقراره  گهید
 ! گنیم

هزار بار بهش گفت  " مثل آدم لباس بپوخ ...  دیبه حرف من .... شا دهیرس تازه
عجب  ایتو بگن شمموهر در یو لبسممها ختیر دنیمردم با د ادیمن خوشمم  نم

 ! " هیا قهیعت
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شن کیهر هزار بار  و ص دمیجواب  شخ ساده  تی" مگه  شه ؟ من  س آدم به لبا
ساده ه  م شدم ...  شم رمیمیبزرگ  شمو ه  چ شما  ی...خودمو به خاطر چ

شت نم کن یزنها عوض نم س شیمنو ر ادی... خو ر ! ها نب دهیاون تازه به دوران ر
" 

 ... وردمخیمن چقدر حرص م گفتویجمالتو م نیهر بار هم قایدق
سر اما سرو اجرا کنه ... حاه که قراره  سرا در  یحاه .... حاه که قراره کن تو 

مدل  هیمن ... هر روز  یبدون همراه یمن بگ  ... و حت نکهی.... بدون ا ارهیب
 ... زنهیبه تن م

 شیشونیتو ر زهیریموهاشو کج م یمدل موهاشو ه  عوض کرده ... جلو امروز
.... 

 پهیمدل بود ... گفت  چه خوخ ت نیموهاخ هم قای... دق  یدید ویرسر هیروز  هی
 زیروزخند تمسممخر آم دمیکه شممن ی... جواب ادیو چقدر موهاخ به صممورتش م

 .... بلکه جلفه ! " ستین پی.... " نه تنها خوخ ت نکهیبودو ا ریام
 از همون به قول خودخ جلف ها ! یکیخودش  شده  حاه

 یهستن کف دست یزن ها هر چ کن یته ان ... اما من فکر مزنها ناشناخ گنیم
 فکرشونو خوند .... اما مردها .... واقعا ناشناخته ان... شهیهستنو راحت م

 رنیگیم شیبرخوردو در ر نیباهاو خوب برخورد کنن .... بدتر یمنتظر یوقت
بد هیمنتظر  ی... و وقت مه چ یبرخورد  جونمو بر  یو بگ یتموم کن ویتا ه

 ! شنیخوب م یی... به طرز معجزه آسا رمیم دارمویم
 خوب موندن چقدره ! نیا یانقضا خیتار ستیمعلوم ن فقط
 .... ریاهن ام مثل
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 شده ... پیت خوخ
 روخ شده .. خوخ
 چهره شده ... خوخ

 ... کنهیکارخ داره صعود م تو
 اسمش زبون زد خاص و عام بشه ... قراره
سرهمو قراره شه که من تو مجرد ین ر شت  .... چون م  یبا ست دا ست یدو  خوا

شمموهرم با حسممرو نگاه  کنن و من رر غرور بهشممون لبخند  دنیدوسممتام با د
 بزن  ...

ضع با ام نیبا بدتر اما شدمو باهاخ ازدواج کردم ... به خاطر ا ریو  کهنیروبرو 
ستام نب ستام کاو کردم  یکالس یبا چه آدم ب ننیدو ازدواج کردم با چندتا از دو

.. 
 ی... اخالقش خوب شده و روز خواست یشده که من م یحاه ظاهرخ اون اما

 ... اون  لبخند از نوع مهربونش ! دهیم لیده بار به  لبخند تحو
 یادیو ز شهیم رهیخ یادیوقتها که ز یشده و رسوب گر ... گاه  یعم نگاهش

ته زل سمماع هی یکه به چ تور یبهش م شممموی... رر حرص م رهیگیقلب  تپش م
 ؟! یزد
 دمی... شا خورهیبرام افسوس م دی.... شا دهیو سرشو تکون م خورهیذوقش م تو
سوس م یبرا شا خورهیخودخ اف شو  دمی... و ...  سوزه و بگه بچه ا ... دلش ب

 شده ! وونهیکشته و د
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به  یحسمماب ارمیک  ن نکهیا یبرا خورمویحرص م شممتریب زنهیم پیبار که ت هر
 فکر کنه در حد منه .... سر تر که ابدا ! خوامی... نم رس یخودم م

 رهیگیم یوسممت خوانندگ یادیوقتها که ز یحد خودشممو بدونه .... بعضمم دیبا
توران تو هنوز مطرب رس  ی؟ اگه منو بابام نبود ینازیم تیکه به چ تور یبهش م

 ! یبود
... اما . شنومیشکستن غرورشو ه  م یصدا ی.... حت ن یبینگاهشو م شکست

 .. ش یم ی.... از شکستنش در برابر خودم راض نهیشیتو رگ  م یح  خوب هی
صر م دیشا شه  دون یچون اونو مق صره .... با اون نق  ی.... آره خب ... اون مق

 رابند کردن من ! یافتضاحش برا یازدواج و بعدش  نقشه  یمسخره اخ برا
 ...... یرحم یبچه استفاده کردو من  با ب از
 کیکه بهش فکر نکن  ....  سممتین ی... روز شمم یم وونهیخدا ... دارم د یوا

 .... امیب رونیماهه گذشته و هنوز نتونست  از فکرخ ب
 .. یقهوه ا ایبوده  یچشمهاخ آب نکهی..... ا کن یشب به چهره اخ فکر م هر

 ... یمشک یرسر با موها ای...  ییطال یدختر بوده با موها نکهیا
 نه ... ای بخشهیکه کردم منو م یبه خاطر کار نکهیا

 شهیکه باعث م نهی.... هم ارهیکه کفرمو باه م نهی... هم کنهیم  یکه روان نهیهم
 ! ن یکوتاه بب وارشویبهش بتورمو د ریام  یلبخند عم دنیبا د

 بود .. کباب با نون سنگک دهیخر رونیبود ... شام  از ب دهیبرام گل خر شبید
 با اشتها بخورم ... تونست ی... دوست داشت  ... اما نم

 ... خوردیگردنش تاب م رینگاه  رو زنج مدام
 ..... دمی؟ شا دهیبراخ خر یاز کجا آورده ؟ ک نویا
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بد فکر نکنمو حواسمممو به شممام خوردن  بدم ... اما  یزهایبه چ کردمیم یسممع
 فکر نکرد ؟ ! هیزن بودو به حاش شهی... مگه م گهیخب ... زن  د

ه بودم ک دهی... هنوز رتورو روم نکش دمیحوصله رو تخت خز یخواب ، ب موقع
ستش حا صدا لید ستو  ش سرخ تو گردن  ن شد ...  شدارخ تو  یشکم   خ

 گوش  ...
 لتنگت  ؟د یلیخ یدونیم -

 کردم خودمو عقب بکشمو محل نذارم ... یسع
 ؟ خوامتیم یلیخ یلیخ یدونیم -

 دادم ... رونیه  فشردمو نفسمو رر حرص ب یرو چشمو
 ؟یبه من بنداز یگوشه چشم هی شهیم -
 محک  به عقب رسش زدم ... دمویحرص چرخ با

ش انتظار شتاب به لب تخت ک شتو با  سط تخت خواب دهیندا  دهیشد ... چون و
شه  کیبه لب تخت نزد یلیبودم خ سرخ به گو سل زیم یبودو ......  نار ک یع

 تخت خورد ...
 تخت بلند شد.. یگفتنش بلند شدو رر از خش  از رو یآ یصدا

 ! یبلد یگر ی... فقط وحش ینبرد ییبو چیاز زن بودن ه -
 ومدیزدو تا صبح به اتاق ن رونیبگرد شده نگاهش کردم که از اتاق  یچشمها با

... 
شپزخونه آب بخورم د یزود وقت صبح ست  برم آ ...  دهیرو کاناره خواب دمیخوا

ا روخ بندازم که ب ارمیب ییتو خودخ مچاله شممده بود ... خواسممت  رتو چارهیب
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شدم  ، منصرف شهیکارو کردم و رررو م نیمن ا فهمهیبشه م داریب نکهیفکر به ا
! 

 یحرف اومد خونه و ب یب ریماه اخ کی نیا یشممب ها شممتریکه مثل ب امشممب 
 که مادرخ آورده بودو گرم کردو خورد .... ییحرف غذا

 ..... ستیخودم ن دست
شحال  .... و روز د کنمویروز با ذوق نگاهش م هی .....  گهیاز بودن کنارخ خو

 ... ست یبا ده من عسل ه  قابل خوردن ن
** 

 .... شهیاجرا م ریسرو امکن نیاول امشب
 .... ش یاختصاص مهمون

به خانواده  جانیه یلیذوق داره ... خ یلیخ  یداره .... کارو دعوو گرفته و 
 من کارو داده ... یخودشو خانواده 

 بپوش  .. تا امشب دهیخر دیبا شال و شلوار سف یآب ی زهییدست مانتو را هی برام
 بپوش .. نارویبه  دادشونو اصرار کرد که ا شبید

 یلیخ یآب ی.... هرچند که بهش گفت  مانتو خوادیم یکه دل  سممرتق هرچند
 خودمیغرور ب الیخیو قشممنگ هسممت که ب فیدارم .... اما انقدر جنسممش لط

 بخره ؟! ی... اون نخره ک گهیبش ... شوهرمه د
ش یحیمل شیآرا شتمو رو.... موها دمیکردمو مانتورو رو شونه ام  یمو باز گذا
سف خت یر شال   کفش فویموهام انداخت  ..... ک یشل و آزاد رو یلیخ دوی... 

 برداشتمو راه افتادم ... دم یسف
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بام ا ریام با با  ته و قرار بود  خانواده  نایاز صممبح زود رف با قرار رمیام یبرم...  ه 
 نه ! ای ادیم دون ی.. زهرا رو ه  که اصال نمانیشوهر فاطمه ب

ست چپ  مامان بودو کنار مامان بابا  یصندل رو ست  ... د ش کنار باباو مامان ن
 نشسته بود..

 که اومدن ...  یبود یینفرها نیجزء اول بایتقر
... من که اومدم اونها هنوز خونه بودن ... هبد  ستین ریام یاز خانواده  یخبر

 ! انیم رتریک  د هی
 نه ! ای انیرفت بپرس  باما م ادمیکه انقدر استرس داشت  اصال  من 

سته ش  ام مویکه تمام اتفاقاو بد زندگ در سته که از و ن یبیم ریاز چ  یقت.... در
شدم ، تازه فهم شنا  غم  داره ... درسته که دل  یبجز خوش یزندگ دمیباهاخ آ

 ازخ ندارم ... یخوش
... شممب تا صممبح  دهیکنسممرو زخمت کشمم نیا یچقدر برا زمیمدو د نیا اما

 ... دمید وشویاستد یها نیتو خونه و صبح تا شب تمر نهاخیتمر
شو بگ خوادیم دل  س رهیجواب زحمتا شو م ی.... به هرحال هرک  هریگیمزد کار

 کنسرته ... نیخوب از کار در اومدن ا ره ی... مزد زحمت ام
مجوزشو از وزارو  یبه تازگ ضبط شده شون که یاجرا صداها نیبعد از ا قراره

روخ ف یباشممه برا یمعرف هی نیارشمماد گرفتن ه  به بازار بره ... در واقع قراره ا
 کارهاخ ...

که هزم بود رو فراه   یزی... هر چدیزحمت کشمم یلیچند وقت خ نیا بابام 
 سر زدم .. ویبه استد یکرد... من  چندبار
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اصممرار  ریکه خود ام شیر ینرفته بودم تا دو هفته  ویاسممتد هیبعد از اون قضمم از
 سر بهشون بزن ... هیکرد برمو 

 ریود امکردن .... تابلو ب ییرایازم رذ یگرفتنو حسمماب ل یتحو یلیخ دوسممتاشمم 
 بهشون گوشزد کرده ...

من  یریبهانه گ یبرا یزیچ گهیخوب شده ... واقعا خوب شده و د ریام اخالق
با  ن کی... هر وقت فکر م کن یا هر وقت به حماقت  فکر منذاشممته .... ام یباق

ون ا یبود ... به خاطر خودخواه ریام شیدست خودم بچمو کشتمو باعث و بان
 رهیم شهیدود م گرفت خوب ازخ  یح  و انرو یبود و آماده نبودن من ... هرچ
 هشممیکه باعث م ی... حسمم مونهیم یتو دل  باق ریهوا... و فقط ح  انتقام از ام

 نگاه رر خواهشش تره ه  خورد نکن .... یباشمو برا تیاهم یبهش ب
شد ... خانواده  ک  شلوغ  سالن  ش  اومده  یه  اومدن .. حت ریام یک   خاله ا

 آدم دنبال خودشون راه انداختن ! لیا هی....  نایدارن ا ی... چه دل خجسته ا
 .کنارم نشست. هیزدمو نگاه ازشون گرفت  که راض روزخند

 بد نبود ! یدادیخبر م هیرفتنه  -
 جنبه ... یگفته بود .... من  که ب طلبکار

 ؟! ی... خبر چ رمیبا ردرو مادرم م دیدونستیمگه نم -
رفت  یام کل چارهینه ... مامان ب ای یکه رفت  یدونسممتینم ی... ول  یدونسممتیم -

 باه و صداو زد...
 شونه باه انداخت ... یدیق یب با
سال  ، م یخب تو که جوون تر - ستیو  .. . سوزهیباه ... اگه دلت م یبر یخوا

 مامانت بره ؟ یر  چرا منتظر نشست
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 .کردمیرو ح  م گهیهمد یخوردنش واضح بودو فشار دندونهاخ رو حرص
 ! وفتنیتو زحمت ب گرانی.. هزم نبود د یدادیخبر م یاگه جنابعال -
کاخ سممعدآبادو متر  کنهیندونه فکر م یهرکزحمت داره ؟  گهیچهارتا رله د -

 ! نیکرد
وع شر خواستیدادو روشو ازم گرفت .... به جهن  ! م رونیحرص نفسشو ب رر

 نکنه ...
 که متوجه بحثمون شده بود ، آروم با دستش بازومو تکون داد... مامان 

 گفت  ... ستین یزیلب چ ریکردمو در جواب سوالش ، ز نگاهش
ستا یکی نیآرم یصدا با ود ، سن رفته ب یرو ریام یمعرف یکه برا ریام یاز دو

 اومدم.... رونیاز فکر ب
 .... یگرام یمقدم خدمت مهمان ها ریبا عرض خ -

آدم  نیکردنهاشممو نداشممت  ... کال از ا کهیگوخ دادن به تعارف ت ی حوصممله
بار .... هرچند که دو رهیه*ر*ز م یادینگاهش ز کن ی... ح  م ادیخوشمم  نم

 ! دمشیند شتریب
سممن روشممن  یبودو رو کیاومدم .... سممالن تار رونیمردم از فکر ب  یتشممو با

 در حال درخشش بود که ...... شوهر من بود .... ی..... و مرد
گاه چشمهام بسته شد... دنیشن با  صداخ ، ناخودآ
 ...... رهیغصه اس بم یتا که هرچ بندمیچشمامو.... م -

 ییاون صممدا یصممورو جذابش بودو گوشممهام .... بجز صممدا ی رهیخ نگاه 
 ... دیشنینم
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 من بود .... یکه انگار فقط برا ینگاهشو دوست داشت  ... نگاه ح 
 من .... یبرا فقط

 رو لبش نشست .... ینگاهش کردم که لبخند قشنگ یکم
 جنبه ام ! ی.... که چقدر من ب دمیلبخندخ لبخند زدمو تازه فهم از
 ! زدمی... داشت  مثل طبل قلب م شدیم ریکه از صداخ به قلب  سراز یحس با
گاه  ...  یهمخوان با هام حرکت کردو ن مه ... من  شممروع کردم ..... لب ه

 تو نگاهش گره خورده بود ...  یم*س*ت
طاقت  گهیشممده کارم ... د نیبه عکسممت ... ا رهیروزها ... خ دارویشممبها ب -

 ... خودمو جا بذارم .... ایاون ور دن ییجا هی خوادیندارم ...... دل  م
 ..... یطاقت ندارم ... توکه نباش آخه

 من  ... با خنده از ه  فاصله گرفت ..... یعم  گرفتو ....... لبها لبخندخ
ح  کردم .... لم  شممدن تنمو  انشمموینگاهش به قلب  جرقه زد .... جر برق

 ح  کردم ....
 ..... دمیشدن تنمو نگاهمو به وضوح د خشک

 ..... رینگاه خندان ام یروزی..... برق ر و
و منظ  بکشممم یکوتاهش .... تازه تونسممت  نف  ها  یمردمو تعظ  یتشممو با

 نگاهمو غالف کن  !
 ..... گرفتیم شیکرده بودنو ...... قلب  داشت آت خی دستهام

شدن  یکه از داغ یبخار و شد ...... تمام تن   خیرگهام با آب  صل  ستهام حا د
 عرق کرد ...

 حسو درک نکرده بودم .... اما چرا ؟! نیتا حاه ا دیشا
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 دوماه توجه ... کار خودشو کرده ؟! نی.... نکنه ا ن یبیم رویهر روز ام منکه
رفتن به سمممتش  سممتادنویا یداره و ...... راهام ..... برا یناسممازگار یبنا دل 

 ... اما مجبورم با دستهام .... محک  زندانشون کن  ... ستیمنتظر اجازه ن
 دومو خوند ..... آهنگ
 ...دیسوم ...... خوندو خوندو خوند ..... تا باهخره ... به آهنگ آخر رس آهنگ

 نبودم ! نجایبه همسرم .. که اگه اون نبود ، من اهن ا کن یم  یتقد نویا -
 نه ؟!بز تونهیم ن یتندتر از ا یعنیمن ... دستو سوو بلند شدو ... دل  یصدا

 ! رمیمیواسه تو م یدونیغمتو بده به دل من ..... توکه م -
 ! رمیگیعمره از تو جون م هیمن ... من  ینکن ، به حرفها شک

جاها  یباعث شممد همه باه  دسممت بزننو بعضمم ریتند آهنگ و خوندن ام ت یر
 کنن... یباهاخ ه  خوان

 ! دون یجون  .... آره ... قدرتو م ییتو مهربون  .... -
 .. تون یمتو ن یب گهی... د تون یتو نم یب گهیعشق  .... تو بهشت  ..... د باتو
 عشقت ، هنوزم ! یموندم ... را من

 و هر روزم ! روزیتر .. از د عاش 
 قلب من جاته .. ی.. توییتنها

 چشماته ! یتو امیمن ... دن عش 
 .. بهت وابسته ام ... تا آخرخ .. عاشقت ، هست  !به تو بست   دل
 ! بال یخوبه حال  ... با تو خوشحال  ... خوب من ، به تو م چه

 ، ممنون  ! یهست نکهی... عشقت را برجاس ... از ا اسیدن ایدن تا
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 ! ون یحسو به تو مد نی... ا یامی.. لم  رو یامیدن اوج
 و هر روزم ... روزیعشقت هنوزم .... عاش  تر .. از د یموندم را من
 هیبق رویآخر ، ام یقصممد نداره بسممته بشممه .... تا لحظه  شمم یچرا ن دون ینم

 باز ، بهش زل زدم ! شیخوندنو من فقط با ن
 جنبه ام ! یکه ب حقا
بلند  ییصممدا چی، بماند که از سمممت راسممت من ه خوندنیهمه م نکهیا البته

 دارن ! اجیاحت یبه آتش نشان ایبود بعض دایکامال ر شدوینم
 شد.... شتریفکر خنده ام ب نیا با

 گ  شد ! تیجمع ی... و خدارو شکر که صدام تو صدا دمیخند بلند
کوتاه   یکردن .... تعظ قشیتشو ستادنویبرگزار شد ... همه ا یعال ریام کنسرو

 کردو رفت ...
داشممت  از آهنگ  یذوق هی... اصممال  زدمیمثل مونگولها براخ دسمممت م من 
 که کال کنترل خودم دست  نبود ! شیمیتقد
 همه شعور ! نیباباو ا کردمیماچ جانانه از لپاخ م هی رفت ی، م کردنیم ول 

شه  نیا با ض یفکر از گو ش  به را نده خ ریزدم ز یاخمو نگاه کردمو رق ی هیچ
... 

ما هیراضمم ندون ن ند د با لبخ که من  گاه  کرد  جب ن گاهمو ازخ  ییبا تع ن
 بشه ! چیگرفت ... خداروشکر اون  انقدر دمغ بود که نخواد را ر

 که کنار راخ گذاشته بودو دست  داد.. یصدام کردو سبد گل بابا
 گلهارو به شوهرو بده ! نیجان بابا... برو ا ایدر -
 ؟  یسن بهش بد یآهنگو که خوند رو نی.. مگه قرار نبود آخر یوا یا -
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 کردو با ابرو به سرتارام اشاره کرد.. یتک خند منظور دار بابام
با اون ذوق - نه ا یکه تو برا یواه  ... کال فکر کن  مارو  یکه خوند کرد یترا

 ، چه برسه به گل ! یه  فراموخ کرد
مامانو بابام بلند شد... من   یخنده  یانداخت  که صدا نییخجالت سرمو را با

 بزنمو بلند بشمو فرار ! یکردم لبخند خجول یسع
 بود رفت  ... ریکه ام ییگلو دست گرفتمو به سمت رختکن... جا سبد
 درو باز کردو با لبخند براندازم کرد.. نیدر زدم ... آرم آروم

 خانوم ..... مال منه ؟ ایبه به .. در -
 کردمو جوابشو دادم.. یزیاشاره اخ به گل ، اخ  ر با
 ؟  ی.. به شما گل بد دهیزحمت کش ریشما باشه ؟ ام یداره برا یلیچه دل -

زدو از کنارم گذشممت .. در اتاق  ی... روزخند ارهیخودخ ن یکرد به رو یسممع
 وارد اتاق شدم... دمویکش یباز گذاشت ... من  با رفتنش نف  راحت

شت ب ریام سوو م ستادهیه من ار شت به آهنگ   یلیکه خ ی.. کار زدیبودو دا
 !. کنهیخوشحاله م یوقتها .. به خصوص وقت

 ؟! نیآرم هیک -
 ....رشتش قرار گرفت  قایو دق گهینگفتمو جلوتر رفت  .... چند قدم د یچیه
 ؟ یزنیچرا حرف نم -

 نگاه  کرد ... رهیخ رهی.... چند لحظه خ دن یبا د دویچرخ
 یباز لباسممش افتاد و برق گردنبند نقره ا یدکمه ها راهنویر ی قهیمن  رو  نگاه

 چشممو زد ...
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 کردم نگاهمو باهتر ببرم تا کمتر ه*ر*ز بره ... یسع
 !؟ییتنها -
ساب شیءره .. بچه ها رفتن ر - شون تا ح ستا شونو تحو یخانواده و دو  لیخود

 نه ؟!مال م نای...... ا شتونیر امی، من موندم لباسهامو عوض کن  بعد ب رنیبگ
سرمو به عالمت تا با شاره کرد...  لهارو گ یتکون دادمو کم دییلبخند به گلها ا

 باهتر گرفت ..
 کارو حرف نداشت ! -

 دندون نما شدو سبدو ازم گرفت ... لبخندخ
 ؟ یچ ی... گل برا یخودو باغچه ا -
 گرد شده نگاهش کردم ... یجب و چشمهاتع با
 تو حلق  .. حداقل بگو گلستان ! تیباغچه ؟ ذوق ادب -

سرمو رو زیم یسبدو رو دویخند بلند شو دورم حلقه کردو  ست شت ... د  یگذا
 قلبش گذاشت ...

ردم. ک اری، سکوو اخت ارمیدر ن یباز عیضا نکهیا یلحظه هنگ کردمو برا چند
.. 
 ؟ یداشت ترانه مو دوست -
 اوهوم ! -
 خوشت اومد؟ -
 اوهوم... -
 ... نمتیبب -
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سرمو بلند کرد ... کم چونه ستش گرفتو  شم  نگاه کردو لحظه  یمو تو د تو چ
 به اطراف نگاه کردو دوباره نه تنها نگاه  .. بلکه نفسم  تصرف کرد ... یا

 گرفت ... یآزادمو به باز یموها دویشال  لغز ریز دستش
 نگاه  رنگ باختو چشمهام بسته شد ... اریاخت یب

 بازخ نشستو ...... یدکمه ها نیب دست 
 ، انگار بدموقع اومدم ! دیاهم ... ا ... ببخش -
 ...  یفاصله گرفت گهیهردو با هراس از همد ییآشنا یصدا دنیشن با

 با خش ... ریبا خجالتو ام من
 ؟! نجایه  نبود ا لهی، قد طو زنهیدر م هیبره  خوادیه  آدم م لهیتو طو -
 ؟! امیاگه تموم نشده برم بعد ب -

 رررو ! یرو اعصاب  ... رسره  دیخط کش نیآرم یآشنا یصدا
 ... نایمامان ا شیر رمیمن ... من م -
 .. زمیباشه عز -

به آرم بدون تاق ب ریخود ام یو حت نینگاه  تاق  رونی، از ا رفت  ... رشمممت در ا
 ... ادیتا نفس  سرجاخ ب ستادمیچند لحظه ا

... باعث شده بود ضربان قلب  شدو  یو بعدم ترس حضور کس جانیه ح 
 ... رهیبگ

 ..دمیشن نویآرم یرر از طعنه  یدر صدا رشت
 خونه و اتاق خوابتونو ازتون گرفتن؟ -
 ! یاینم  یکه منو زن  هست ییاجازه جا یام ب گهیزر اضافه نزن ... د -
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 ان !چش  قرب -
 رفت  هیبق شیدر فاصله گرفتمو ر از

 صدام زد.. یمامان نگذشته بود که کس شیر ستادن یاز ا قهیدق چند
 ! ایدر -
که  ییدختر سممبزه رو یچهره  دنی... با ددمیتعجب به رشممت سممرم چرخ با
 شد... کیآشنا بود ، ابروهام به  نزد یادیز

 جلو اومد .. یا گهید قدم
 سالم ! -

 شدم .. رهی، بهش خ دمشیکجا د کردمیطور که فکر م همون
 دستشو دور شونه ام حلقه کرد.. ستادویا مقابل 

شدم د ایدر یوا - شحال  شد دمتی... چقدر خو صال عوض ن .. فقط  ی... ا
 ! یخوشگلتر شد

 نگاهش کردم که انگار سوال نگاهمو خوند.. گنگ
 ی.. مدرسه  ییراهنما یدوره  یکالس؟ من  ... شراره .... ه   یمنو نشناخت -

... 
 حرفش رفتمو با تعجب بهش نگاه کردم.. نیب

 چقدر آشناس ها ! گ ی... م یمن .. شراره ..... خودت ی... خدا یوا -
 کرد.. یشینما اخ 

 شناختمت ! دمتیآشنام ؟ ! من تا د یدیخانومو.... تازه فهم -
 ! ی..... در واقع خوشگل شد یعوض شد یلیآخه خ -
 خنده جوابمو داد.. با
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 قبال زشت بودم ؟! یعنیدستت درد نکنه ...  -
  با ه بایبود که تقر یی.... اما خب .. شممراره از دوسممتا دمیخجالت کشمم یکم

 ! دونستیرک بودنمو م مویبود یمیصم
 ! یه  نبود یخان نیخب .... همچ یزشت که نه ... ول -
 دختر ؟! یآدم ش یخوایم ی؟ ک یاخالق گندتو حفظ کردهنوز  -
 درست حرف بزن ... وگرنه ... -
کالم مسممخره رو داره .... درسممت  کهی.. هنوزم همون ت شممهی.. باورم نم یوا -

 ! نایحرف بزن .... مامان  ا
 ...  یدیدو باه  خند هر

م به اطراف کرد ی... نگاه  یستادیمامان  ا کیاومد نزد ادمیسوال مامان  تازه  با
 باشه ! دهیحرفهامونو نشن یا گهیتا مطملن بش  ک  د

شون به اجرا نه س شکر همه حوا شغول حرف زدن درباره  ریام یخدارو  بود و م
 استعدادخ ! ی
 جان؟ ایدر یکنینم یمعرف -
بود؟ ... صبر  یچ تیلیشراره هستن مامان ... شراره ...... امم  .. فام شونیا -

 ! یمی.... آهان ... شراره ابراه ادیب ادمیها .. بذار خودم  ی.. نگ کن
 به شراره نگاه کردم که با خنده سرشو تکون داد.. یروزیر با
 ! ی! سالم خان  تهران یدیچه عجب .... باهخره از مغزو کار کش -

 با لبخند نگاهش کرد .. مامان



 361 تلنگر

 شیر رمیجان .. من م ای... در دمتیسممالم دخترم ... خوشممحال شمممدم د -
 شوهرو ... یخانواده 

 باشه مامان جان ! -
 ! دیدور شدن مامان ، شراره محک  با دست به رشت  کوب با
 به عقب هولش دادم.. یگفتمو کم یبلند یآ

 اخالق گند تو ه  روو مونده که ! نیهنوز ا -
 کردم ضربه هامو ! ت ی؟ تازه تقو یر  چ -
 دمویدور گردن  نشممسممت .... با تعجب به عقب چرخ یکه دسممت دمیخند زیر

 ...دمید رویشاد ام یچهره 
 بزن  که با حرف شراره به سمتش برگشت  ... یحرف خواست 

 به تته رته افتاده بود ... زدویم رونیداشت از کاسه ب چشماخ
 ؟ دیری.... شما .... شما خود ام ای... در یخ... خ .... وا -
 با خنده و غرور جوابشو داد.. ریام
هسمممت که امشمممب خوند ... بله .. خودم  یاگه منظورتون همون خواننده ا -

 هست  !
 زدمو به شراره نگاه کردم... یبلخند رر غرور من 

 ردو بدل شد.. ریمنو ام نینگاهش ب دویبه  کوب دستهاشو
.... نکنه  ینداشممت ... انگار خواهرم یعنی....  ی.. تو که برادر نداشممت ایدر -

 ! یو نگفته بود یداشت
  که خود کن یمعرف رویبال بال بزنه .. خواست  ام نیاز ا شتریب خواستینم دل 

 به حرف اومد... ریام
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 جان هست .... ایمن همسر در -
... کوفتت  ای... در ی؟ وا یکه براخ خوند یهمون همسر یعنیهمسر .....  -

 تو ! یبشه ... چقدر خرشانس
 لفظ شراره چشمهام گرد شد... از

 ن یهم ی.. براشممدیم یبا همه خودمون یادیز زدویموقع ه  راحت خرف م اون
س یبا من فت گ شهیم بایشد ... و تقر یمیصم شدمیزود دمخور نم یکه با ک

شدن دوره  یکی شد.. که البته با تموم  ستهام   مشدیند گهید ییراهنما یاز دو
 بودنش .... یهمه خودمون نیو الفظ  نی... اما اهن .. ا

 ! یمی.. دوست  شراره ابراه کن یم یجان معرف ریام -
 ! یمیخوشبخت  خان  ابراه -

 گفت ریهطاب به ام دویمن کوب یمحک  رو شونه  شراره
.. به من  کنهیداره مامانمو صممدا م یکی؟ انگار  هیچ یمی... خان  ابراه یوا -

شممرر ... شممماه  هر طور  گنیهام م یلیبگو شممراره .. راحت باخ ... تازه خ
 صدام کن ! یراحت

ست  شو از ک یحرف خوا صت ندادو. دفترچه  شراره فر  رونیب فشیبزن  که بازم 
 آورد...

 .... نیمن بزن یامضا برا هی نجایآقا ... لطفا ا ریام -
 دست گرفت.. لشویدادو بعد موبا ریرو دست ام دفترچه

رز بدم که شممما شمموهر  خوامی... م  یریباه  بگ دیه  با یعک  سممه نفر هی -
 ! یدوستم
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 اقتینشممون داد که ل ریحرفش خوشمم  اومد ... در واقع امشمممب ، ام نیا از
سر ست یم شهیمنو داره .... من هم یهم ازدواج کن  که همه براخ  یکیبا  خوا

 من باش  که کنارش  ! نیله له بزننو فقط ا
 ح  غرور به  دست داد... واقعا
 شد... هیراض خیبه اطراف نگاه کردو نگاهش م یکم شراره

 دختر خان  ... -
 با تعجب نگاهش کرد.. هیراض

 ن؟یبا من -
 ؟ دییایبله .. لطفا م -

 نگاه کرد.. ریابرو باه انداختو جلو اومد .. با لبخند به ام هیه   هیراض
 ! یخسته نباش -
 ! یمرس -
 ! ریعک  از ما بگ هی ای... ب یبکن یبابا .. صداو نکردم که چاق سالمت یا -

گرد شده به ما نگاه کردو من ..... تو  یبا چشمها هی.. راض هیداد به راض ویگوش
 عک  گرفتن صداخ کرد ! یدل  قهقهه زدم ... فقط برا

 نداره که ! ی.. کار گهید ریعک  بگ هیتو دختر ...  یچقدر کند -
 .. یبه خودخ اومد.. دو قدم عقب رفتو به اخ  بهمون گفت لبخند بزن هیراض
 ...سممتادیا ریام ی گهیبودم ... شممراره ه  طرف د ریاسمم ریکه تو چنگال ام من 

 ! کیت یزدمو صدا یلبخند از ته دل
 به شراره داد.. ویجلو اومدو گوش یتیبا نارضا هیراض

 ؟ ستین یا گهیامر د -
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ها  یعک  گرفت هی.... نه خسممته ه  وطن !  یزنی... تو چقدر خسممته م یوا -
صت  یمعروفو گرفت یخواننده  هی.... حاه خوبه عک   ... برو حال کن که فر

 بهت دادم ! شونویا دنید کیاز نزد
 داداخ منن ! شونی؟ ا نی؟ شما به  فرصت داد یچ -

 نگاه کردو چندبار رلک زد.. ریبا تعجب به منو تم شراره
خواهرخ  ادیزنش باشه ... اما به شما ... اصال نم ادیم ایواقعا ..... آخه به در -

 ! یباش
 جواب داد.. یه  با طلبکار هیراض

 ؟ ادیمثال چرا به  نم -
 ! یساده ا یلیخ نی.... همچ ادیآخه به سرو وضع او نم -
 ! گولهیتر از آدم و بایآدم ساده ز -
آقا ... قبول ! دسممتت  درد  ریخان  ام ی.... باشممه آبج ییاوه ... چه سممخن قرا -

 نکنه !
 دیخند رمیمن ام یبا خنده  دموی... خند رمیخنده مو بگ ینتونسممت  جلو گهید

 ما به حالت قهر ازمون رو گرفتو رفت ! یه  که با خنده  هی.... راض
اه تا ح دیبا یعنی...  دیدیکه د ایرک  .... در یادیک  ز هی... من  دایببخشمم -

 رله از اون بدترم ! هی ییصابونش به تنتون خورده باشه ... من رک گو
 خنده شو خوردو سرشو تکون داد ... ریام

 موقع بابام جلو اومدو با لبخند نگاهمون کرد.. همون
 ! یبه خنده و شاد شهیبه به .. هم -
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 ! یمیدوست  شراره ابراه... کن یم یممنون باباجان ! معرف -
رف .. کارو ح گ یم کی.. تبر یجان خسته نباش ریخوشبخت  دخترم.... ام -

 !  یرسیم  یکه دار یبه هدف ی، به زود یبر شیر ینطورینداشت ... ا
 تموم شد ! یشما عال ی... امشب با زحمت ها کن یخواهش م -
 هنوز تموم نشده .... -

 ... یاه کردسه با تعجب به بابام نگ هر
شما  .... انیگروه  بگو ب یرزرو کردم ... به اعضا زیشام تو رستوران م یبرا -

 ! یمیخان  ابراه دیاریب فیه  تشر
 نه .. ممنون ! یوا -
رو  ای... دسمممت در دیاطالع بد شممنی... اگه خانواده نگران م دیتعارف نکن -

 چش  ما جا داره !
،  ریما تیبه بابام نگاه کردم .... خدارو شممکر رشممتکارو موفق یقدر شممناسمم با

 ..مهربون . یبره و بشه همون بابا رونیاز نگاه بابام ب یباعث شد اون دلخور
 ! دمیچش  ... اطالع م -

 راحت قبول کرد ..... هرچند .. شراره از اول  راحت بود ! چقدر
 هش کردم ...دستمو گرفتو فشرد .... من  با لبخند نگا ریام

 ...رمیبگ ریشراره باعث شد نگاه از ام یازمون دور شد که صدا بابا
شماها به نگاه ها - شقانه تون م یخب تا  ستام بگ  برن و  نیرسیعا ، من به دو

 منتظر من نمونن !
 کردم ! داویحتما ... تازه ر ایوقت شراره .. ب هی ینر -
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معروفو  یخواننده  هیکردم ... ه   دایرنگران نباخ ... ور دلت  ... ه  تو رو  -
 ام برم ؟ ووونهی.. مگه د

 ...دیبه گوش  چسب ریدور شدن شراره سر ام با
 ! یخندیخوشحال  که از ته دل م -
 ! یتو باعث شد -
طاقت ندارم فقط نگاهت  گهیخونه ... من د  یرفتیرسممتوران م یکاخ بجا -

 کن  ...
 ...دمیاخ کوب نهیمشت به س با
 ؟ ی... باز شروع کرد ریام -
 یدونی.... نم ی! اون  از نوع آروم و آفتاب خوادیم ایچکار کن  خب ... دل  در -
 داره ! یچه لذت دنشید

 گوشت شد به تن  ...... بیعج حرفش
و رر  هیهارو ه  داره ..... احساسات تیمز نیکه شوهر هنرمند ، ا فهم یم حاه

ست داره .... چطور تا حاه  ی.... همون طور که هر زن زنهیاز ح  حرف م دو
 متوجه نشده بودم ؟!

 نشست  ... ریرستوران کنار ام تو
ست س  به اطراف  نبود .. حت د ستو مرکز توجهش بودم ... حوا ش ست  ن به  یرا
 ! کردیم فیتعر یو از همه چ زدیکه مدام کنار گوش  حرف م یشراره ا

بود .. با هر  یمعمول شممونیه بود ... چون وضممع مالعادو شممرار نیواقع ا در
 یبود .. طور قشیاز عال یکی یتجمالت یها ی... زندگ ومدیبه وجد م یزیچ
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من باشمه .. و  یچقدر عالقه داره جا دمیمن فهم ییراهنما یکه تو همون دوره 
 ! ومدیخونه مون... اما خب .. مامان  خوشش نم ادیچقدر دوست داشت ب

 ... شدمیجور نم یها با کس یزود نیبه ا من 
شراره .... نسبت به قبل ... در برخورد با  هی اهن ک  اخالق  عوض شده ... اما 

 تر شده ! صیتجمل و شوهرو ... انگار حر
 صحبت بابا سرمو باه گرفت  ... با

 شد .. نیشدن نگاه  با نگاه آرم یباه گرفتن سرم باعث تالق اما
ست  شه  یکه چوزخند رمینگاه ازخ بگ خوا ستو نگاهش رو لب   یگو ش لبش ن

 توقف کرد ...
 اشاره کنه به اتاق ... خواستیم یعنی

بود  نیآرم یجا یاشممتباه بوده و هرکسمم یلیکار ما خ دمی.... شمما حیوق چقدر
 ! کردیبرخوردو م نیهم

 ... دمیتا بناگوخ سرخ شدمو نگاه دزد یکم هی
 ام حلقه شد .. دور شونه ریام دست

 ! کن یم یهرکار ایدر یخوشبخت یمن برا -
بودن و من .. تازه به خودم اومدمو لبخند  زیخطابش جمع نشممسممته دور م مورد

 زدم ...
 یو شممب خوب ریبجز ام یچیدور کن  و به ع یکردم ذهنمو از افکار منف یسممع

 ؟! شهیفکر نکن  ... اما مگه م  یکه دار
 شدمو نگاه  باه اومد .... درمونده

 ! نیو منظور دار آرم یه  نگاه تکرار باز
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 .... ی.. رسره  ارمیب نییبزن  فکشو را خوادیم دل 
 ! ای.. در ی.... هو ایدر -

 ... دمیبه سمت شراره چرخ گنگ
 هوم ؟ -
 تو؟ ییکجا -
 شده ؟ یچ -
 ؟ یاز کجا تورخ کرد گ یم -
 ؟ ویک -
 ؟ ی... از کجا تورخ کرد گ ی! شوهرتو م ایستیتو باغ ن -
 رو لب  نشست ..... یمزخرفمون روزخند ییازدواج و آشنا یادآوری با
 شدم ! دیتور نکردم ... تور شدم ... در واقع ص -
 ! یخوخ شانس دیچه ص -
 تعجب نگاهش کردم ... با
 دیاگه صمم یلتو دلته ... و یچ یدادیو بروز نم یمغرور بود شممهیالبته تو هم -

 عمرو ! یبوده ... مثل همه  اریبخت باهاو  یشد
صداخ ا ی جمله سرو گفت .... ح  کردم ته  شو با ح کاخ داره ....  یآخر

 .... ادیم شیاز آدما ر یلیخ یکه تو زندگ یکاش یا
ها گاه م ییآدم حالش م کننویکه فقط از دور ن به  به  گنیخوخ  و در آخر .... 
 ! رسنیم  یاون بود یکاخ ما جا یجمله 
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و از باطن ... فرد  سمموزونهیکه به ظاهر مردمو م ییها یزندگ نیامان از هم اما
 ! کنهیم یرو متالش یاصل
 بود .... همه شاد بودنو لبخند ها از ته دل بود ..... یخوب شب

شماره رد و بدل کرده بود با .... از   ینیرو بب گهیهمد شتریو قرار بود ب  یشراره 
صم هی کهنیا ست  س دایر یمیدو شحال بودم ... مدتها بود با ک  یکرده بودم خو

  یتو شممرکت بابا به عنوان دختر رئ یاز وقت دینشممده بودم ..... شمما یمیصممم
 مشغول به کار شدم ....

 یا کسب دمیبهتر د شدمویافراد مواجهه م یبا زبون باز یبا حسادو و گاه یوقت
 نش  یمیصم
 بر وقف مراده ... یو همه چ گذرهیم یماه سه
 ... شهیروز به روز بهتر م ریام کار

از قبل  شممتریهاشممون هر روز ب ید یوزارو ارشمماد مجوز گرفته و فروخ سمم از
 .. شهیم

 ! یمردم یخواننده  هیشده به  لیتبد
 یه و من تازه دارم مز کننیم ییتو اتوبان همت خودنما شیغاتیتبل یروسممترها

 ... فهم یرو م ییخوب زناشو یزندگ
باهاخ راحت   یلی... خ هیتر شدم ... دختر خوب و خون گرم یمیشراره صم با

بر داره خ ریمنو ام نیدر واقع از کل اتفاقاو ب زنمویحرفهامو باهاخ م شتری... ب
.. 
 "! ی" از ب  خر گهیم لک یر یلیتو سرمو خ زنهیم یکی فم یهر تعر با

 ... ن یبیحالش بهتره ... بابارو ه  که هر روز تو شرکت م مامان 
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 ه  برخوردخ بهتر از قبل شده ... هیبه نسبت خوبن و راض رمیام ی خانواده
 تنها مشکلش شراره اس ! فقط

 نسبت بهش نداره ... یبه  گفته ح  خوب چندبار
زوج تازه  هی یخونه  ادیهمه سممماعت ب نیدختر مجرد ا هیداره  یچه معن گهیم

ه ؟ هم کشهیکه دوستت از شوهرو خجالت نم رهیگیبهونه م ایازدواج کرده .. 
 ! نجاسیاخ ا

راره اومد ... وگرنه ش شیر نشونیکه بار اول ب یبه حساب برخورد بد ذارمیم من
 بدم ... رییخونه رو تغ نیزایکمک  کرده د ی... کل هیدختر مهربون یلیخ

 ... دمیومدو خره  هزم داشت  باهام ا یهرچ
خونه  نجایا دیچشمممهاخ گرد شممدو با تعجب ررسمم دیخونه رو د ریام یوقت

 ماس؟
 ذوق کردمو بهش گفت  همه اخ کار شراره بوده ! یکل من 
بمون  تا  خوامیگفت م  یبود ... کارهارو که کرد شمممونیخود شممراره ه  ر آخه

 ! ن یبب رویعک  العمل ام
خودخ داده  شممنهادشمم یکارهارو اون کرده و ر یهمه  یزشممته وقت دمید من 

 خودم ! ینگمو همه رو بزن  به را یچیه
ز ا یبود وقت ی.... لحنش رر از مهربون دمید ریام یتشممکرو تو چشمممها برق

 شراره تشکر کرد ...
بگه چرا دوستت  ستیغرغرو ن یمردها نیقدر شناسه و از ا ریکه ام خوشحال 

 ! کنهیچرا دخالت م ادویم
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شراره راض رمیکل ام رد شراره م یاز وقت گهی... م هیاز حضور  ارو رفت یگردیبا 
 بهتر شده ! یلیخ
 داره که همه اخ به خاطر آمدو شد با شراره اس ! دهیعق

حسابداره ... صبح تا ظهر شرکته .. بعداز ظهرم  یشرکت خصوص هیتو  شراره
 ریغافلگ یاوقاو ه  برا ی.. گاه دیو خر رونیب  یریما و باه  م یخونه  ادیم

  یریخوردن شممام م یباه  برا ییو از اونجا سممه تا ویاسممتد  یریم ریکردن ام
 رستوران..

ررروئه  و ستین یرر انرو گهیم هیهستش .. هرچند که راض ییدختر رر انرو کال
! 

 از حسادته ... هیراض یحرفها یبه نظر من همه  اما
مهربانتر از مادر شمممده ... اما  ی هی... حاه دا سممماختیاز اول  با من نم اون

 ! ذارمیبره که من نم یرآبیز خوادیم
شب  شبها ام شراره زودتر رفت و من  تنها موندم ..  گهید یمثل  .... فقط امروز 

 رفتن  ندارم ... نییه  ندارم ... حوصله را یکار خاص
 ! تسین یخبر چیدر کل ه کنمویم نییباه را ونویتلوز یکانال ها نشست 

 .. شهیم دایدر ر نیب ری... قامت بلند ام ش یدر از جا بلند م یصدا با
م انقدر بهش وابسته شد یاز ک دون ی.... نم کن یاز شوق به سمتش ررواز م رر

 وابسته شدم ! یراست ی... اما انگار راست
 معروف ! یسالااام .... جناب خواننده  -

 .. نهیشیم  یشونیر یاخ رو ب*و*سه
 ؟یسالم فسقل من ... چه خبرها ؟ دمغ -
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 ؟ داسیر -
 ! دیشد -
 حوصله ام سر رفته ! -
 ! یهبد امروز با شرر جونت نبود -
 زود رفت .. گفت کار داره ! یچرا ... ول -
 بهش وابسته نشو ! ادمیز -
 ! رمیگیجون م شمهیر ی.. وقت هیرر انرو یلیآخه خ -
 به خودخ گرفت.. یریدلگ ی افهیق

 ؟یریگیمن هست  جون نم یعنی -
 زدمو خودمو تو آغوشش جا کردم.. لبخند

 ... یخود دار یتوکه جا -
 تو موهام نشست و کنار گوش  لب زد.. دستش

  ؟یدار یشام چ -
 ... مردک شکمو ! دیح  خوب  رر تمام

 ! تهیشکمش در اولو شهیهم
 ! یننداز تیراراز کمونیوسط ح  رمانت شهینم -
 ! شهیبودن سرخ نم کیشک  گرسنه که رمانت -
صله  - شت  ... اما دل  ه*و*س بندر یمنکه حو  هیکرده ... را یشام رختن ندا
 ؟یا

 رو صورتش نشست... یزیر اخ 
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کالباسها   یسوس نیچقدر ضرر دارن ا یدونیه  شد غذا ؟ نم یآخه بندر -
 ؟!
 عوضش خوشمزه اس -
 بود ... یکه خوشمزه تر بود ... اومم  عجب فسنجون شبید یغذا -
 ! ست یاونو شراره رخته بود .. من فسنجون بلد ن -
ستپخت تو ن نیگفت  ا شبیر  بگو .... د -  قتیشف  ی.. نگو کار رف ستاید

تو ه  برام  دویذاری... سممر منو کاله م شممهیم  یو ج ذارهیبوده .... غذارو بار م
 وشمزه شده برام فالن کارو بکن !حاه که خ یایعشوه م

 ! ست یکه من بلد ن یدیفهمیم دیخب خودو با -
 یگرسنگ دی... حاه دوستتون نباشن ما با یگرفت ادی... گفت  هبد  دون یچم -

 ؟  یبخور
 ! ذاشتهیم نیسر گرسنه زم نیاووووو... انگار قبل از ا -
 !  ینبود رمیس نیهمچ -
 ... ریجونت غذا بگاصال برو از مامان  -
 مریگیکه ه*و*س کردم م یدارن ... به بهانه ا یشمممام چ ن یباشمممه ... برم بب -
شما ه  زرنگ ارمیم شونو  ی... اما  ستپخت زنها ست دارن د نکن ... مردها دو

 بخورن !
 نگفت  ... یزدمو هبچ ییدندون نما لبخند

 رفت ... نییتکون دادو را یبا خنده سر اون 
 به مذاج  خوخ اومد... بیزد که عج یحرف ریشام ام موقع

 واقعا؟ -
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 آره ! -
 ؟ یتونی؟ خودو دست تنها م یآخه چطور -
 و انتخاب تو ! تی.... فقط مونده رضا هیحله ... در کل اوک یهمه چ -
 !  ینیچندجارو بب  یباه  بر ادیب گ یخوبه ... فردا به شراره م یلیخ -
 اد؟یشراره ب دیبا یخوریآب  م -
 اس خب ! قهیخوخ سل -
 وم کن  !کارو تم امیمن ب دیبگ دی.. هروقت رسند کرد دینیبب دیباشه ... بر -
 ! شدینم نیبهتر از ا دمویصدا خند با
 ویزیچ متیحرف رول خونه رو نزده بود .. من  عادو نداشممت  اول کار ق ریام

 متشممویق دمی.. اگه رسممند ن یبکه اول ب نهیبپرسمم  و بعد برم سممراغش .. عادت  ا
خت کن  ... برا قدر  یمشممماورامالک یوقت نیهم یبپرسمممو رردا فت چ گ

با دیکن نهیهز دیخواهیم نه  دی... گفت  اول  کن  ...  دایمورد نظرمو ر یخو
گفت   کنه ... البته بهش دایبرام خونه ر نایمامان ا ابونیه  خواست  تو خ حایترج

سراها خوامیآرارتمان م شو داره و تم ی.... چون خونه درد  یلیخ زکردنشیخود
ان آرارتم هی..  ادهیبزرگ و ز ییالیو یخونه  ریمنو ام ی.. برا یسممخته . از طرف

 ! دمیم حیرو ترج کیش
تا ند ما  زدیبه دل نم یچنگ یلیکه خ  یدید ییچ مان نو سممماز  هی.... ا رارت آ

جداگانه کنار واحد بود و مختص  تییسممو هیمتر بودو 200نشممونمون داد که 
 واحد بود .. نیا
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شمهاخ برق زدو خ دنشیبا د شراره صرار کرد هم یلیچ ... اما من   یبخر نویا
... نور خونه ه   ومدیجدا داره خوشمم  ن تییسممو هی نکهیخونه و ا یاز بزرگ

 نبود ! یکه من دوست داشت  کاف یانقدر
سته که عادو ندارم ق یطرف از س  ... اما از ج ویزیچ متی.. در  شوهر بیبپر

ع خونه جم دیخر یبرا یتونسممته رول نکهیخودم که خبر دارم ... تو چند ماه هم
 بود ... یکنه خودخ کل

 شراره تو ه  رفت ! ی، اخ  ها ومدهیخوش  ن نجایگفت  از ا یاز وقت اما
 رررو شده ! یادیز گهید نیا ریقول ام به

 حرف اون باشه .... دیکه نبا شهیهم
 ییاهب ابونیتو خ یآرارتمان صممدو ده متر هیتا   یدنبال خونه بود یهفته ا کی

از مدلش خوشمم  اومد ... طراح نقشممه  یلی... خ  یکرد دایر نایبابام ا یخونه 
 یها  یآرارتمان سممه خوابه ... با سممرو هیاخ واقعا کارخ حرف نداشممت ... 

 لباز !د ییرایو رذ کیچکو منیسالن نش هی..  هر اتاق یجداگانه برا یبهداشت
حد کال تک وا مانش  رارت قه ... ا یه  آ حد در رنج طب حد  نیبود .. رنج وا وا

 چهارم بود ... یطبقه 
... هرچند که هنوز  خورهیم ریحتما به رول ام متشمم یکل خوشمم  اومد... ق در

 ارزون نبود ! یخونه ا نیهمچ ابونیخ نی.. اما مسلما تو ا دمینپرس یمتیق
 هگید ی قهی.. اون  گفت تا چهل دقادیزنگ زدمو خواسممت  ب ریهمونجا به ام از
 .. رسهیم

به گوشممه و کنار خونه نگاه  یکج شممده و ناراحت یمدو شممراره با لب ها تمام
 ! یبخر نویکه ا یدیرو نپسند کیآنت یاون همه خونه  گفتی... مدام  م کردیم
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 یزیچ خواسممت یکن  و جوابشممو بدم ... اگرم منداشممت  باهاخ بحث  حوصممله
 نیمن از ا یناراحت بشمممه ... بنده خدا کل هفته رو را به را دمیترسممیبگ  م

ش ابونیبه اون خ ابونیخ سوار نم ن یاومده بود ... ما ابا ب یعنی..  ش یکه هنوز 
 که از خدا خواسته ! رمی.. ام دهیاجازه نم

بود از خونه خوشش اومده  دایبه طرفش رفت  .... از چشمهاخ ر ریاومدن ام با
منو شراره و با لبخند  شیاومد ر دینقاط و گوشه کنار خونه رو د یهمه  ی... وقت

 گفت..
 شراره خانومه ! ی قهی.... حتما سل هیواقعا عال نجایا -
 نیب ینتونسممت  حرف بزن  .. فقط کم ی.... حت دیح  خوب  رر یآن همه  هی

 لبهام فاصله افتاد ..
 جون که بهتره ! ایدر ی قهینه ... سل یوا -

 ! نیهم
که ا نیمنظورخ ا اهن به نفع  خواسمممتیکال م ایمنه  ی قهیبه سممل نجایبود 

 ! چونهیخودخ بپ
 نگاهش کرد .. یبا قدرشناس رمیام
 ..دیدیزحمت کش یلیمدو خ نیا -
 رونیجون ب ایه  خوخ گذشممت .. هر روز با در ینبود .. کل ینه بابا زحمت -

 نیزاید و لیدنبال وسا  یبر دی... از فردا با شهیشروع م ی.. تازه کار اصل  یبود
 خونه !
 دارن ! فیتشر اریخودشون صاحب خونه و صاحب اخت شونیانگار ا جان ؟
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 به فکر منه ... چارهیکن  .. خب ب یمنف یفکرها دینبا
شارو امالک یبا لبخند ریام سمت مرد م  یو نحوه  متیرفت تا در مورد ق یبه 

 ررداخت خونه صحبت کنه ..
کهیا با به زود ن قه ام بودو   یطع  واقع مویرفتیخونه م نیاز ا یخونه مورد عال

 .. اما اصال خوشحال نبودم ...  یدیچشیم*س*تقل رو م یزندگ
از اون  ریام یادهیو تمج فیذهن  به سمممت حرف امروز شممراره و تعر مدام

 ! دیچرخیم
فکر  دیدوست داشتنشو .. نبا رمیبه  ثابت کرده .. ام شویمدو دوست نیا شراره

شا یخودیب شراره به خاطر ا دمیبکن  ...  ستیبود که نم نیجواب   عیاض خوا
 ! دینپسند ایدر زمویکه من رسند یبشه و بگه خونه ا

سل رمی... ام نهیحتما هم آره کردم  فیشراره تعر ی قهی..... خب از ب  من از 
 حرفو زد ! نیا

ما ناراحت  .. و ... غرورم .... حت ا کل  جازه نم یدر  باز کنمو حرف دهیا  یلب 
تاج تعر یگفت یبهش بگ  چرا اونجور خوادیبزن  ... دل  نم و ت فیو من مح

 بودم !
. 
. 
. 

 ... البته  یدیخونه خر یبودو برا ازیکه ن یلیوسمما یشممراره همه  یکمک ها با
 شممترینبرده بودم ، ب هیزیجه  یبابام داد .. چون موقع عروسمم لویوسمما نهیکل هز

 و کلشو بابام ررداخت کرد.. زمینو خر لویوسا
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 ! یهرج یعجب بابا گفتیه  مدام م شراره
 باباها به ما نداد ! نیاز ا هیشان  بده ..... خدا  خدا

 . اون از شوهر ... اون  از بابا !... یخرشانس ایدر
 منو در آورد.. یانقدر گفت و گفت و گفت تا آخر صدا خالصه

 ییبال هیو  یخوریخدا نکرده چوبشو م یگیشراره .... نم گهیاه ... ب  کن د -
 حرفها نزن ! نی؟ از ا ادیسر باباو م

 تعجب به اشک چشمش نگاه کردم .... بغض صداخ دلمو سوزوند.. با
 من سه ساله که فوو کرده ! ی؟ بابا یکار یکجا -
 بهش نگاه کردم ...... ر  چرا تا حاه نگفته بود ؟ رویح با

 بزنه ! یگفته بودم که مجال نداده بودم اون حرف  یانقدر من از زندگ هبد
صداخ تو  یهمدرد با ستو  ش شونه ام ن سرخ رو  ش  دعوتش کردم ..  به آغو

 گوش  ..
ا داشت ... ام یقلبش ناراحت بود .. چند سال بود مشکل قلب شد ... ضیمر -

که ..  یدونیداشممت ... م ابتیسممال  بود که د یلی.... خ دیرسممیبه خودخ نم
سکته ها ابتید سه  هی....  کنهیم شتریرو ب یقلب یخطر   نهیس یروز که درد قف

 رید یلیدکتر گفت خ ما... ا مارستانیب مشیشد.. به زور با مامان  برد ادیاخ ز
 ی... اما دعاها دیبراخ کرد ... گفت فقط دعا کن یکار شممهینم گهی.. د دیاومد

 مامان  به خدا .... یمنو التماس ها
 . و ادامه داد...دیبه صورتش کش یدست دویعقب کش سرشو

 شدم !  یتیشب ...  هی... در عرض  یراحت نیصبحش بابام مرد ! به هم -



 379 تلنگر

 دل  کباب شد ... واقعا
 دادم .. اشوی.... من چقدر جلوخ رز بابامو مهربون یوا
 خواهرو برادرهاو .. -
کرده شون  زیعز نکهیا یام ... اما به جا هیهمه شون ازدواج کردن ... من آخر -

ضاف شدم بار ا شن ..  شون ... دو  یبا سباب زحمت ... اگه روز برم خونه  و ا
 ! شینیف  یتا یعنیکه  کننیساعت نشده به ساعت نگاه م

 ! دونست یبراو .... واقعا متاسف  ... من نم رمیبم یاله -
 زدو شونه باه انداخت .. یخسته ا لبخند

ستیدختر .. مثال م الیخیب - ستیم یدون جبران  موییبابا ی؟ ب یکن کاریچ یخوا
 بی.... خدا برامون نخواسممت ... اما ع گهیبوده د نی؟ قسمممت ماه  هم یکن

 ! رمیگیم یسهممو از زندگ نداره .... من خودم
 لبخند زدم... من 

 ! کن ینم یکوتاه ادیاز دست  برب یمن  هر کمک -
 نی... ا شیشممگی... باز رفت تو جلد هم دیبه شممونه ام کوب یالیخیبا ب دویخند

 ! هیغ  چ دونهیمدو بارها فکر کردم که شراره اصال نم
 ؟ دیدیسور خونه تونو م یحاه ک -
 سور؟ -
 ؟! یمهمونمون کن یخواینو ... اسباب نو .... نم ی... خونه  گهیآره د -
 البته ... چرا که نه ! جمعه شب خوبه ؟ -
 من از صبحش خونه تون تلپ  .... گفته باش .. یخوبه ... ول -

 سرمو به عالمت باشه تکون دادم ... دمویخند
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 دست دور گردن  انداخت .. دویخند اون 
.... 

به  خوامیشممراره رو دعوو کردمو م نکهیگفت  ... و ا ریجمعه رو به ام یمهمون
شورو نکردمو چرا  شد که چرا باهاخ م خانواده هامون  بگ  .... اول ناراحت 

ول شراره مجبور شدم ، قب یسیگفت  تو رو دربا ی... اما وقت کن یخود سر کارم
 دوستانه باشه و خانواده یمهمون هیتا جمعه  گهیکردو گفت اون  به دوستهاخ م

 !  یدعوو کن گهیشب د هیهامونو 
 ا؟یک یعنیدوستاو  -
 ! گهید ویاستد یبچه ها -
 هست؟ ن یآرم یعنی -
 نباشه ؟! یخوایدست راستمه ها .. م -
 ! ادیازخ خوش  نم -
 اون به شراره خانومت در ! -
 ! ستنین سهی.. اصال اونها باه  قابل مقا ریام -
صه ... اما خ بویع یب گ یفابمه .... نم  یرف نیآرم -  یچه ... ب شهیحال یلینق

 هست ! شهیه  کمک حالمه ... ر  هم ی... کل هیزرنگ
 ؟ قتیرف ایمن مهمترم  -
...  ادیمون ن یتو زندگ ؟یاریشممراره خانومتونو خونه مون ن یشممما حاضممر -

تو جمع  قاموی... چشمم  .. من  رف یهمه جا نباشمممه ؟ اگه حاضممر شمممهیهم
 ! ارمینم یخانوادگ
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 دوست دارم ! هی... من فقط  یبدجنس یلیخ -
 نگاه  کرد.. یدلخور با
.... در  نجاسیا شونیکی... هر روز  شهیگردان آدم محسوب م هیاما به تعداد  -

 کل گردان .. شراره هست ! یواقع بجا
 چقدر کمک  کرد؟ یدونی..... قدرنشناس نباخ ... م ریام -
 .... اصال بمونه ور دلت ... خوب شد؟  یباشه بابا ... تسل -

 ... دمیچرخ واریاز اون به سمت د تی.... من  به تبع دیکردو خواب رشتشو
با شممروع بحث  ریام مویدیخوابیانقدو زود نم  یبود نایردرخ ا یخونه  اگه

 ! نییرا رفتیم
 مواجه شد .. دیچطور با مشکل با  یریگیم ادی  یحاه .... خوبه که دار اما

شنبه خانواده هامونو دعوو کن قرار ود .. بهتر ب ینطوری.... به نظرم ا  یشد رنج
  یدعوتشممون کن  یبود دهیهنوز نرسمم دویجد یخونه   یهفته بود اومده بود کی

شنبه ب شراره گفت  قراره خانواده هامون رنج شحال انی... به  ت ر  گف ی، با خو
 کمکت .. امیمن  از ظهر م

ز ا دونست یم یبودمو از طرف دهیبه شراره رو د ریام تیحساس دایمن که جد اما
 دمی... بهتر د شممهیخوشممحال نم ریام ادویب خوادیشممراره جمعه صممبح م نکهیا
 .. ادیبهش بفهمون  که ن یجوری

ار ک یکلکه رشممت سممر همه ،  یدوتا مهمون نیراسممتش رنجشممنبه به خاطر ا -
 ... غذاه  چون  یبرسمم دهامونیو به خر رونیب  یبر ریقراره با ام مویدار رونیب

  یدیارخ مسف رونیبپزم ، از ب کن یو وقت نم انیمهمونها ب یتا وقت ست یخونه ن
! 
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 عیرس یلی... و خ اوردیخودخ ن یگفتو به رو یباشه ا یتو ه  رفت .. ول یکم
 کردو تلفنو قطع کرد .. یخداحافظ

 خواسممتم ی... هر چند ... م  یریبگ رونیغذا از ب دی.. به خطر دروغ  با خب
ست ینم ست تنها برا تون ونه رو خ ییاون همه آدم غذا بپزم ... من بتون  تنها ید

 ! هیکن  خودخ کل ییرایرذ یبرق بندازمو عال
 اومده بودن.. ریبا شوهراشون و ردرو مادر ام ریام یمنو خواهرها ی خانواده

برامون  یو مامانم  قورمه سممبز  یجوجه کباب و کباب برگ سممفارخ داد غذا
 رخته بودو آورده بود ..

 تر از کباب ها بود ! یمامان  عال یقورمه سبز یکه مزه  حقا
 تدونسیم ریرفتار کرد که انگار من رخت .. فقط ام یتر از همه اومدو طور زود

شام به به و ستیکار من ن نو از کدبا فیچهچه جمع بلند بودو تعر... اما موقع 
 بودن من داشتن !

داشممتن خوبه ... اونقدر خوب .. که دلت بخواد عمر نوح بکنه ... اونقدر  مادر
 ! یباشه که تو زودتر از مادرو برو نیخوب .. که تنها خواسته او از خدا .. ا

 دیشممانگر شممدم .. و  یمنف یادیز دیشممراره اس ... شمما یحرفها ریتاث دیشمما
 وسواس !

 .. دهیو گواه بد م کنهیم یقرار یب ی... دل  بدجور ستیدست خودم ن اما
انجام  دیکه با یتعارف و هر چ یتوجه  به مادرم بود ... همه  یهمه  امشممب

 .. مرکز توجه  مامان بود !شدیم
 تر از قبل شد ! فیآوردن من ، قلبش ضع ایخوب  .... که به خاطر به دن مامان
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از سقط  ناراحت شد... چقدر سرزنش  کرد .... و امشب ... قسم  داد  چقدر
ه .. اون .. حسممرو ب نکهیا یام ... و برا ندهیآ یبکن  ... برا یفکر هیکه زودتر 

 نره ! ایدل از دن
 ... خدا نکنه ! ریزبونتو گاز بگ گفت 

 ؟! نهیشیمگه مرگ ... منتظر دستور ما م اما
 کردم ... یبا مهمونها خداحافظ یچطور دمینفهم ترسمویم
دادم به تاج تخت و به  هیروبرو .... تک واریتوجه ه  شممده د ینقطه  ترسمممویم

 ... کن یم یخودخور شتریشدم .... البته ب رهیروبرو خ
سل بودنمو  ریام شد... علت ک ستش دورم حلقه  سواک زدو اومد کنارم ... د م

که تز سر شب ذهنمو مشغول  دمیرو ررس یجواب ... سوال ی... اما بجا دیررس
 کرده بود..

 !؟یخوایتو هنوزم بچه م -
 ه  مهمون صورتش شد .. یزیتعجب نگاه  کرد..... اخ  ر با
 ؟یپرسیچرا م -
  ؟یبچه دار بش یخوایم -
 شده؟ یچ -
 ..  ی... بچه دار ... ش یخوایسوالمو با سوال جواب نده .... م -
 ؟یخوای... م ؟یتو چ -
ون از متعجب بودن ، مظن شتریرر از تعجبش نگاه کردم .... انگار ب یچشمها به

 بود ..
 جواب دادم .. مصم 
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 ! خوامیم -
 ... یمثل اون دفعه نکن -

 حرفش رفت  ... نیادامه بده .. ب نذاشت 
رو آب بود .... هرچند که اشتباه کردم ...  مونی... زندگ خواست یاون دفعه نم -

 وقتشه ! گهی.. به نظرم ، د خوامیاما خب ... حاه م
  یبچه مونو سممربه ن ینشممه با قهرمون بر یچ هی؟ دوباره  یشممینم مونیرشمم -
 ! یکن

 آروم  .. یکردمو رو گرفت  از مرد شب ها اخ 
 ! یشو ندار یآمادگ ی... انگار جنابعال الیخیب -

 دور کمرم نشست .. تشدس
 وقته منتظرم خانوم ... یلیمنکه خ -
 ؟ یپرسیم نیر  چرا اصول د -
 راحت باشه ! التیدنگ ه شیش خوامیچون م -
...  سممت ی... بچه ن سممت یسمماب  ن یایاون در گهی... د ریمن عوض شممدم ام -
 مادر بش  ! خوامیم

 تر شد ....  یشونیجلو اومدو ر سرخ
و سممر شمموق .. بر  یردر بچه او ... با خوشممحال نکهیبود ... ا یقشممنگ ح 

 ب*و*سه بزنه ! تیشونیر
گاه رو دل  نشست ... انگار از هم دست  توخ جا گرفته  ن یحاه جن نیناخود آ
 لمسش کن  ... خولست ی... م
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 ! زمیمنتظرته عز یمامان -
 یکردم ... عذر خواه... قهقهه زد ... اما من اخ  دیبه حرف  و کارم خند ریام

 موهام ب*و*سه کاشت ... یکردو رو
 ریام یجمعه شب شروع شد .... شراره از صبح اومد ... سرم رو بازو یمهمون

 بود که زنگ درو زدن ...
 محل رشت در ... یگفت به خروس ب راهیبدو ب ریام
 ... دمیسرخوخ شراره رو د یچهره  فونیبلند شدمو از آ یحال یب با
 ه؟یاز اتاق صدا کرد که ک ریام
شراره  راهیبدو ب یجواب  هرچ دنیشن با دتا ه  کرد ... چن چارهیب یبلد بود نثار 

 دادن ! ادیخوخ و ز یسه  من شد بابت رو
 در اتاق رفت  .. یکردم آرومش کن  ... جلو یسع

 ! شنوهیرشت در م ادی.. اهن م واخی! تو رو خدا   یجان ... ه ریام -
س خوامیرک ... مبه د - سال  شویر ایصد هر روز هر روز تلپه  هی.. چ ن ینب خت
 ! نجایا

 ! یکنیحاه خوبه جلوخ ازخ تشکرم م -
 ! ادیبه دوست خان  اخ  کن  بدو ب ترس یچکار کن  ؟ مجبورم ... م -
سش م - شه .... خودم در  چارهیبذار .. ب گریامروزو دندون رو ج هی...  کن یبا

 اومده کمک من !
 سرشو تکون داد ... دویکش یکالفه ا روف

ش خندون یکه صمدام کرد ... برگشمتمو به چهره  رمیاز در فاصمله بگ خواسمت 
 نگاه کردم ...
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 استقبالش ؟ یبر یخوایم افهیق ختویر نیبا ا -
 ... آه از نهادم بلند شد .... یتعجب از حرفش به سرتا رام نگاه کردم ... وا با
 که فاجعه بود ! کردمیدرو باز م تیوضع نیچه وضعشه ... با ا نیا

سوندمو  بدو سام ر ش راهنیر هیخودمو به کمد لبا با  دویخند ری... ام دمیبلند رو
 گفت .. راهن یاشاره به ر

 ! یعربها شد هیلباست تو حلق  ! شب -
 ! شمهیسره اس .. ه  خنکه ... ابر هیخوبه ... ه  بلندو  نیهم -
 علف هارو بزنه ! دیاهن با چارهی.. برو درو باز کن ... ب زمیباشه عز -
 سمت در رفت  ... دمویاخ خند کهیت به

ستقبال کردم ..لبختد درو شراره ا ف داخل تعار یددو ب یباز کردمو با لبخند از 
 شد ..

 ؟ یسالم ... تا اهن خواب بود -
 شد ! رید  یتا مهمونها برنو بخواب شبیآره .. د -
 شممب شممده و ی... تا بچرخ دیکه تا لنگ ظهر خواب شممهینم ی.. ول نطوریکه ا -

 مهنونهاو اومدن !
هنوز   یکه به مهمونها بگ شممهی... نم گهیتکون دادم .... خب راسممت م سممرمو

 !  یستیحاضر ن
شممراره نگاه کردم که در حال در آوردن مانتو از تنش بودو در. همون حال به  به

 به سمتش را تند کردم .. عی.. سر رفتیسمت اتاق خواب  م
 ؟یریکجا م -
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 تعجب نگاه  کرد ... با
 لباس هامو بذارم تو اتاق ! رمیم -
 دست اتاق مهمونو نشونش دادم.. با
 خوابه ! ریبذار تو اتاق مهمان .. ام -
 شما ! نیباه ... چقدر خوخ خواب یا -
مواد مورد  خچالیدم کردم و از  یبهش ، به آشممپزخونه رفت  ... چا تیاهم یب
  شب چندتا غذا درست کن یبرا خواست یآوردم ... م رونیرو ب ایهزان یبرا ازین

ر ناها یگذاشممت  که برا شممتریباشممه ... موادشممو ب ایاز اونها ه  هزان یکیو 
 ظهرمون  درست کن  !

 شراره از کنارم اومد .. یصدا
 کجاس؟  یدیدسر خر یکه برا یمواد -
 کنار گاز نتیتو کاب -

با  صدام زد ... ریکه تم گذشتیم یساعت  یتکون دادو مشغول شد ... ن سرشو
 لبخند از شراره جدا شدمو به اتاقمون رفت  ..

 جون ؟ -
 باز نگاه  کرد .. مهین یکنار زدو با چشمها یرو کم رتو

 ! ن یبب نجایا ایب -
 سرمو به طرفش خ  کردم.. یشدمو کم کشینزد

 تخت زدو اشاره به کنارخ کرد.. یرو دستشو
 ! نجایا ایب -
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غذا درست کن  ، خونه  دی... با  یکار دار ی.. کل ستیاهن که وقت خواب ن -
   ؟!بخواب امیکار دارم ب یشده .. کل ختهیبه  ر یکم شبیکن  .. د زییرو تم

 نگاه  کرد.. طونیباه انداختو ش ابرو
 .گ یبهت م اینخواب ... ب -

 صورتش گرفت . کیتر بردمو گوشمو نزد کینزد سرمو
 ؟ بگو ! هیچ -

گوشمممو درک کردم .... خواسممت   یجواب ، ح  درد و داغ دنیشممن یبجا اما
 به دور یزادخ حلقه ادهن  گرفتو با دسممت آ یبکشمم  که دسممتشممو جلو غیج

شار کم ست کرد .... با ف شو از رو یمنو رو یکمرم در ست شوندو. د  یتخت ک
 هیکه گاز گرفته بود گال یبزنمو از درد گوشمم ادیدهن  برداشممت ... خواسممت  فر

س نباریکن  که ا ست .... نف سش دهنمو ب س رفتیکه م ی، با نف شه  ژنیتااک من ب
 وشدیکه ذره ذره داشت ذوب م یکربن جون  .. جون دیاکس ی... د دمیشا ای.... 

سخت وجودم چ یحتما ... روز  شهیو همه اخ م مونهینم یباق یزیاز اون فلز 
 ! یریشکل گ یو آماده  عیما

ت و رخص رهیفاصله بگ یکم دیبند شونه اخ کردمو هولش دادم ... شا دستمو
 زده ام بده .. وندینف  ... به قلب. تازه ر یجرعه ا

 اخ تو چشمام نشست .. رهیسانت فاصله گرفتو نگاه خ هد
 نجای.. زشممته ... اومده کمک من .... بده من ا رونهیبرو عقب ... شممراره ب -

 کارهارو خودخ انجام بده ! یبمونمو همه 
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 ؟ هر وقت ارمیب ریتو رو گ یمحله ! ر  من ک یخروس ب یلعنت به هرچ یا -
 ! باهاو خلوو کن  اون  هست خوامیم
بسممت نبود؟ نکنه  شممبیچکار کن  ؟ مگه د یگی.... خب م شممنوهی! م  یه -

 !  یعقب افتاده دار یهنوز کارها شبیبرم بهش بگ  ما از د یتوقع دار
 صورتمو رصد کرد .. اقیقاب صورت  شدو با اشت دستهاخ

 ! یکن راب یس ی.... کاخ بتون ش ینم ریاز چشمهاو س -
 تو نگاهش لب زدم ... رهیخ من

 ؟ یایطرف  ن گهیکه د یبش رابیس -
صال مگه م - س شهیمگه مغز خر خوردم ؟ ا  یخود آب نیشد ؟ تو ع رابیاز تو 

با  دی! اونقدر که دسممت آخر شمما  یشممی.. تشممنه تر م  یبنوشمم شممتریب ی... هرچ
 !  یمتوقف بش دنمونیترک

شدم  قدم شی.... من ر نیدوم دمیشا ایبار ...  نیاول ی... برا نباریزدمو ا لبخند
! 

 ... کشهیمارو م کیاتاق کش نیا رونیدورم ، ب یجهن  که دوست سال ها به
 ... کنهیخودخ چه فکر ها م شیدرک که ر به
 درک که مجرده و کار ما اشتباه ... به

ش  ... خود خودم ... ب نیفقط ا بذار تکبر ...  یغرور .. ب یدم ... مال خودم با
ثان یجا یکه برا ییایون درهم باخ از  با قت  هیگرفتن تو ب*غ*ل  ها سممب

 .. گرفتیم
شوهرمه و فکر م یمرد یبرا خوامیم حاه سر کن یکه  ستش دارم ... هم  یدو

 که اون دوست داره ... ییکن  ... تا هرجا
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سته و زنانگ نیهم گهیم یخوب ح  شوهره. ...  دنیخود و بولد د دنیند یدر
 ... زنهیکه مدام سرکوفت خاک بر سرو م یاما امان از ح  بد .. ح  بد

 ؟ یباهخره تو ه  دم به تله داد که
 ... ی... نکنه عاش  بش یاز دست بر نکنه

 کش ی.. سرمو عقب م لیدل یب رموی.... به فکر فرو م نجایبه ا دنیمن .. با رس و
.. خودمو  یبه بهانه دوست دوران دورم ... با جهش زنمویرو هوا م روی.. نگاه ام

 ... کن یبه إشپزخونه ررتاب م
 ... از حرارو کف دستمو ... التهاب روست صورت  ک  بشه ! یکم دیشا

 .... فقط
 نبره ! یحال درون  ر یکاخ شراره .. به آشفتگ یا

 اومدن ... مهمانها
 .... و .. شراره دوست من ... ریام یتا از دوستا رنج

 بود ... نینفر آرم نیتک تکشون دست دادم ... آخر با
 فشرد .. یادیتو دستش نگه داشت .. و ز یادیز دستمو

ست  ش  ... نبا یب خوا س دیتوجه با سا شا تیح ش دیبه خرج بدم ...  ه ... عادت
 تعارف به نشستن کردم ... دمیکش رونیدستمو ب

رنگ دسممتش بود ..  یراکت قهوه ا هیاما  نی... آرم ینیریبودنو شمم دهیخر گل
ستن ، محتوا ش ش شهیش هیآورد ...  رونیراکتو ب یقبل از ن که  یا هیشیبود .. 

 برام آشنا بود ... یادیز
 که فرزام عاشقشون بود ... مخصوص و سرخ رنگ ... ییاون مخصوص ها از
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 داد .... ریرو به ام شهیلبخند ش با
 نشست.. نیشد ... دستش رشت آرم یور هی ریام لبخند

 داداخ ! یشرمنده کرد -
خدا شممرمنده کنه ... اما  یآدمو جلو تونهیم شممهیشمم نیآره خب ... ا شممرمنده؟

 ه؟یچ نیآرم یجلو ریام یشرمندگ لیدل
 نشست ... نیرو لب  نشستو نگاه رر از خشم  رو آرم روزخند

 فاتح نگاه  کرد .. یلبخند با
شموم و نح  به  ی... دل  قدم ها خوادیکادوها نم نیرم ... دل  از اندا دوسمت

 ! خوادیکه قراره منبع آرامش  باشه رو نم یخونه ا
 .. شدمیتو دست فرزام ذوق زده م یبطر نیا دنیبا د یزمان دیشا

تا نفهمه عطر  کردمیم  یخودمو از مامان قا زدمویم یکیر یدزدک یزمان دیشمما
 دهنمو ... اما حاه .. یبدبو

رده ک دای... ثباو ر دهیخوخ د یرنگ آرامش گرفته ... رو  یکه تازه زندگ حاه
 ... حاه وقتش نبود !

صال به  خیداره که تار ویزیحک  چ شهیش نیا شته .. و ا ضاخ مدتهاس گذ انق
 .. ادیکار من نم

 مسکراو رو تو خونه .. نیاثراو شوم ا دمیشن ریمادر ام از
 .. ارهینم زهاکهیو بجاخ ..... چه چ برهیو محبتو م برکت

هاخ  هیتازه سمماخته شممده ام .... را یمن ... دوسممت ندارم .... انگار خونه  و
 .... زهیری.... و فرو م کنهیم دای.. لرزخ ر شهیسست م

 بده .. حال  خرابه .... محاسبات  غلطه ! حس 
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 چرا خوشحال شد؟ ریام
 یکه من جلو نهیهسمتش .... مذهبش فقط ا ینسمبتا مذهب یاز خانواده  اونکه

 سر کن  ؟ یدامادهاشون روسر
شدو آهنگ شراره  رو ازخ گرفت یشدو بطر ریام کیکرد ... نزد یرو رل یبلند 

 من ... راهام چوب خشک شدنو هنوز نشست  ... ی.. به آشپزخونه رفت ... ول
 بلند شدن ندارم ... یقوا هنوز

 یاه السیسممرخ رنگ تو گ یکه آماده کردم ... شممربت ییشممربتها یبجا شممراره
 .. ختهیر ستال یریک

 .. کشنیرو م السیگ یحاو ینیبا خنده انتظار س همه
 شهی.. که هم وفت یم  یدوران کودک یکارتونها ادیو من  زنهیبرق م چشمهاشون

 ! زدیچش  آدم بده برق م
 بساط ها باشه .. نیمن از ا یتو خونه  خوادینم دل 
ه ترک بزنه ب یبه آدم شمممدن گرفت  ... تلنگر  ی.. حاه که تصممم خوادینم دل 

 که از جون  ساخت  ... یا شهیش
 ... کنهیو به  تعارف م زنهی... لبخند م رمی... به طرف شراره م ش یم بلند
هسممت که با خودم قرار گذاشممت  طرفش نرم .. تا  یخوردم ... اما چند وقت قبال

 خدا ه  به من عشقو نشون بده ..
خوشممبخت  ... ر   کن یندارم .... ح  م یهودگیح  ب گهیداد ... د نشممون 

 تعهدم به خدا نمون ؟ یچرا را
 خط رو اعصاب  انداخت.. نیآرم یرو ازخ گرفت  ... صدا ینیس
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 بشه ! یخودخ ساق خوادیم ایدر -
 به چشم  ... شهیم رهیواضح خ یلبخند با

شا دیشا ش  ..  شته با ش  ... اما تعهد که  زهایچ یلیخ دیحجاب ندا شته با ندا
 .. اون  تعهد به خدا ! شهیسرم م

که  ی.. اونقدر شممناسمم یکه خدا نشممناس باشمم  باز ه  خدارو م هرچقدرم
 شه !ب رمونیکه دامنگ یاز روز یو غضبش .... وا انوسهیتر از اق عیمحبتش وس

شپزخونه م به سهیبلند م ری... ام رمیطرف آ سکوو رمیکجا م پر  ... در جوابش 
 ... کن یم

 ... ست یا یم نکیس کنار
 .... کن یم ی.... و .... خال کن ی.... کج م کن یهارو دونه دونه بلند م السیگ
بد  یها ... ک  ک  تمام ح  رمیگیم ی، ح  خوب السیشممدن هر گ یخال با
باره غرور م دنیم فیناب و لط یجاشممونو به حسمم رنویم که من  رمیگی... دو
 .. تون یم

عالمه مخالف داشممته  هیاگه  یانجام بدم .. حت تون یکه بخوامو م یهرکار من
 باش  !

ون ... هرچند که دوستش ستنیقابل استفاده ن گهی.. د ذارمیهارو کنار م السیگ
 .. شهینجسه و باعث نجاست ظرف م عیما نیگفته ا ریداشت  ... اما مادر ام

 ... زدمیروزخند م دمیشا ای..  دمیخندیبه حرفهاخ م لیاوا
 وومدیوقت م رید ریکه ام ییشممبها یک  ک  به حرفش واقف شممدم .... وقت اما

 ! اری.. اما هوش ومدیم ریکه د ییم*س*و .... و شبها
 آدم با اون آدم چقدر فرق داره ! نیا دمیفهمیم کردمویخوب نگاعش م یوقت
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 ... دمیموقع بود که به حرف مادر شوهرم رس اون
.... اون موقع  یرنگ زندگ ایاز دن دمویخوخ د یرو ریاز ام ی... وقت بعدترها

 ...  یسمتش نر زان یخودم و عز گهیگرفت  د  یبود که تصم
... هرچند که هنوز ظرف من   شمممهیمحسمموب م زان ینسممبتا از عز ریام اهن 

 منمم  ررتره !
 شراره ! یوا یبلند ا ی.. و صدا شنومیرو م ییقدمها یصدا

 ؟ یکنیچکار م -
 یها وانیل یسممبز رنگ رو تو ینعنا یتوجه با بهت صممداخ ، شممربت ها یب

 کردم .. یخال یاستوانه ا
 ؟! یکنیبا توام .. چکار م -
 که از اول قرار بود بکن  ! یکار -
 ؟ یاونهارو چکار کرد -
 باشن ! دیکه با ییگذاشتمشون جا -
 کجا؟ -
 چاه ! تو
 ؟! یچ -

 دایآشممپزخونه ر یاخ جلو گهید یدوتا از دوسممتا رویقدر بلند گفت که ام اون
 دست  نگاه کنن ! یتو ینیبشن .. و هاج و واج ، به منو س

 شد .. ک ینزد یقدم ریام
 شد؟ ی؟ چ یکنیچکار م -
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 ! رونیب  ی؟ بر یچیه -
 بردارن ! ینگاه کردم ... بلکه دست از فضول ث یم نویآرم به

 داخل ! دیگردن کش شتریب نیآرم
 من کو؟ یکادو -
 گذاشتمش سر جاخ ! -
 کجا ؟ -
 تو چاه فاضالب ! -
 ؟یکرد کاریچ -

 بلرزونه ! دویکه منه ب یگوخ خراخ بود ... اما نه اونقدر دادخ
شت  ... به رذ یریکنار ام از شده بود گذ شت  ستش م سه رفت  ... ا ییرایکه د ز 

 شربتو برداشتن .. یها وانیل یجیکردم .. با گ ییرایاخ رذ گهیدوست د
شربت ها هیبق رویام شده رو رد کردنو م یه  اومدن ...  شد  لیتعارف  ندارن 

 شراره ! یبهانه شون ..... حت
 نشسته بود ... ث یکه کنار م یا شراره
 نهزیم یدیرنگ چشمهام از سرما رو به سف کردمینشست  ... ح  م خیو  سرد
.... 

بود .. همه  ینیخاموخ کرد ... جو سممنگ رویرل دویو یحوصمملگ یبا ب ریام
 ساکت بودن ...

 ... ییرایرذ یبرا ارمیب وهیم دمید بهتر
 بهش برخورده بوده. .. یادیبرنداشت .... انگار ز یقدم یشراره حت نباریا

 .... از همه دعوو کردم به صرف شام .. دمیشامو چ زیندادم ... م محل
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سر هارو از  شام شد .... د سکوو خورده  شراره و  رونیب خچالیتو  آوردم ... 
 خوردن. ... هی... اما بق نیطور آرم نیلب نزدن .. و هم ریام
 یب ی... و تو همه  کردیبهش تعارف م یادیشممراره بود .... ز خیم یادیز ث یم

 من بود .. یشاد یمن ... تنها نقطه  یحوصلگ
 یگاه گرفتویمحک  م ی.... و شمراره ... گاه دادیداشمت به شمراره نخ م یادیز

 ! نهیبینم ی... انگار نخ
 رفت .... ث یم نویرفتن .... شراره با آرم مهمانها

سالن راه رفتو در نهاو یچند قدم ریام صدا تیسط  شمش بلند  ی....  رر از خ
 شد ..

 ؟یبود کرد یاون چه غلط -
 درست صحبت کن ! -
 یول رامن چندتا ترا ی چارهیب  یرف یفهمیتو اصال م ته؟یتو درستو غلط حال -

 داده بود؟! شهیاون ش
 نده ! خواستیم -
 ؟! یکنیم یبود که خرفهم دهینده ؟ مگه مال تو خر خواستی! م نیهم -
 گفت  درست صحبت کن ! باری -
 شه؟یم یچ یمثال دوبار بگ -
 شوهرم بخوره ! یحت ایتو خونه ام باشه ...  یزهرمار ادیمن خوش  نم -
ارو با تب لویجلو بکن که نشممناسممتتون .... ا یکیجانماز آبکشممارو برو  نیا -

 بده ؟! یگی... حاه تو به من م رنیگیدوخ م یبه قول تو زهرمار نیهم
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 بکنه ! خوادیم یمختاره هرکار یبه تو چه ؟ هرکس -
 ! یخوردی... نم یخواستی... به تو چه .. تو نم گ یم نوید من  هم -
 یونه ... تو خ گهید یجا هیببره  اشممویآشممغالت بگو کثافت کار  یبه اون رف -

 غلطا ممنوعه ! نیمن از ا
 تو؟! یشده خونه  دمیکه من خر یتا حاه خونه ا ی؟ از کتو یهه .. خونه  -
 گهیحرف د نکهیتعجب نگاهش کردم ... سرمو با تاسف تکون دادمو بدون ا با
 بزن  به اتاق  رفتمو درو قفل کردم ... یا

 مشتش به در خورد .. دیکل دنیچرخ با
 ! یاریدر ب یبچه باز ادیصاحابو باز کن .... خوش  نم یب نیا -
 ... شهیمن نخوام باز نم یدر تا وقت نیا -
 لباسهام تو اتاقه نفه  ! -
 مشکل خودته ... گهید نیا -
 ! ایدر -
سا شتریخودو ب یآبرو یداد بزن شتریب یهرچ -  تا ... حاه رهیم هیتو درو هم

 صبح عربده بزن !
 ... دمیتخت خواب یکه به در زد رو یا گهیتوجه به مشت د یب

سلول ینفه  .. ب مردک شر تیم ساب   یکی.... مثال  صال ازخ ح ... تا حاه ا
 ی.... بذار .. وقت دهی... فکر کرده کل خونه رو با رول خودخ خر دمیر  نکشمم

ش زیبه ر زیاومدم ر سابهارو در آوردمو از حلقومت ک ... اون وقت  رونیب دمیح
 ! هیخونه مال ک یفهمیم
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ضر  یشدم .. ب داریاز خواب ب یا گهیزودتر از هر وقت د صبح صدا حا سرو 
کاناره  یرو ریروشممن کن  به سممالن رفت  .. ام یچراغ نکهیشممدم .... بدون ا

 یتصدام زده بود ... ح گهیچندبار د شبیبود .. بدون بالش و رتو ... د دهیخواب
 ... خورمینم ولشوگ گهیمن د یبار آخر صداخ عذرخواهانه و ملتم  بود ، ول

  یهاگه بخوا دمیچند وقت فهم نی.. تو ا دمیکش یسال سخت هی..  کنیآدمش م
خراب   یو روچ زندگ چیبه خاطر ه ذارمی.. حاه نم  یخوشممبخت باشمم شممهیم

 بشه !
ستمویاول ازدواجمون بودم ، اهن چمدون م یروزها یایاگه در دیشا  رفت یم ب

ها .... عقل   کل یبزرگ شمممدم ... البته نه که ه گهیبابا .... اما من د یخونه 
 بزرگ شده !

عادو داشممت  ریشممدم .. ام کیگرد کنار سممالن نزد زیبه م نیراورچ نیراورچ
 ... ن یکردم تا بهتر بب زیر یبذاره ... چشمهامو کم نجایا نویماش چییسو
 خودشه ! آره
 زدم .. رونیچنگ زدمو با لبخند از خونه ب چوییسو

 ! ن یتو بب افهیق یشد داریب خوادیدل  م حاه
 بود ! دیشد یلیشدم .... استارو زدم ... اما استرس  خ ن یماش سوار
  حال بد به نینکردم ا یوقته رانندگ یلیخ نکهیبه خاطر تصمممادف و ا دیشممما

 چیبه ه دیبتون  قدم اولو بردارم .. نبا دیدسممت داده .. اما هر طور که شممده با
 وابسطه باش  ! ایمحتاج  یکس
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بفهمه  ریام نکهیا یاسممتقالل خودم ، و ه  برا یقدمه ... ه  برا نیاول نیماشمم
 همه امکاناو خوبو از صدقه سر من داره ! نیمنه و ا یزندگ یکجا
 ا.. گفتمو حرکت کردم ... بس 

 بود ، اما باهخره موف  شدم .. من تونست  ! یهر مکافاو و ترس به
 شدم .. ادهیشرکت رارک کردمو ر نگیتو رارک نویماش

 ها ثابت کن  ! یلیخودمو به خ دیبا امروز
شرکت ب ازدهی ساعت ش رونیاز  سرعت ما سما  شتریب نویزدم ....  کردمو به 

 رفت  .. ومیاستد
جواب مونده بود ..  یزنگ زده که همه اخ ب یاز ساعت ده تاحاه چندبار ریام

سممر کار.. اون  رهیو بعد مثل شممازده ها م خوابهیبذار بسمموزه ... تا لنگ ظهر م
 .زنهیه  م یوقت حرف اضاف

 سالم کردنو جواب گرفتن .. نیسنگ یلیخ ریام یورودم دوستها با
ه در اتاق باز نگذشته بود ک شتریاز نشستن  ب قهیرفت  .. چند دق تیریاتاق مد به

 شد ..
 بدون گرفتن اجازه درو باز. کرد نگاه کردم .... یادب یکه با ب یتعجب به فرد با

 ! نی... آرم گهید بعله
 بهش رو داده ! یلیخ ریام داسیر

 کجاس؟ ریپ ام ن؟ییشما -
 د؟یدر بزن دیبش ییوارد جا دیخوایندادن م ادیبهتون  -
 لبخند براندازم کرد .. با
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ه به ک ی! اما مطملن باخ تنها کس هیبا من چ تیهمه دشمن نیا لیدل دون ینم -
 من  ! خورهیدردو م

 خش  ابروهام باه رفت که جمله شو اصالح کرد .. با
 انجی.. به خصمموص که ا خورمیبه دردو م یلیکه تو کار ،من خ نهیمنظورم ا -

 ه  مال شماس !
 از ه  فاصله گرفتن .. ابروهام

 منظور؟ -
رارورو شمموهر جونتو بده و با خبرو کنه که  یکیبد نباشممه  دیبه هرحال شمما -
 ! گذرهیم یگوشت چ ریز
 قراره بگذره ؟! یمگه چ -

 داد .. هیگذاشتو بهش تک زیم یاومدو دستشو رو جلوتر
 رمی.. ام گردهیگفت دنبال کار م ریشراره به ام شبی... د زهایچ یلیخ دیشا -

 ؟یتدونسیکار کنه ... م یو به عنوان منش نجایا ادیب تونهیگفت اگه بخواد م
 نگفته ؟ یزیخوردم ... ر  چرا شراره به خردم چ جا

سممت که دو ی! وگرنه به من کن یقبول م یسممیکه تو رودربا کردهیفکر م دیشمما
 ! گفتیهست  م شیمیصم
 کردم غرورمو حفظ کن  ! یسع

 گنی، بخوان آب بخورن به من م ری.. ه  شممراره و ه  ام دون یمعلومه که م -
 صحبت کن ! ری... خودم به شراره گفت  با ام

 فاصله گرفت .. زیزدو از م یودتخ یلبخند به معن هی
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 بود من هست  ! ی! کار یبه هر حال خود دان -
 ! کن یخب ! اگه بود خبرتون م اریبس -

 رفت ... رونیکج کردو از در ب یکم سرشو
 دادمو تلفنو جواب دادم.. هیتک  یزنگ خورد ... به صندل زیم یرو تلفن

 بله ؟ -
 ونیماشمم یک ی؟ با اجازه  یرفت ینفه  . . . . کدوم گور یبله و درد ! دختره  -

 ؟ مگه دست  بهت نرسه ! یبرد
سع یدل  خال تو کردم خودمو نبازم .... در برابر مردها اگه خودتو  یشد .. اما 

ضع یبباز ش فیو  سرو م شتریب یبا شون قد عل  کن دی.. با زننیتو  تا  یجلو
 نن !نگاهت ک رنویمجبور باشن سرشونو باه بگ

 ؟ رمیاز تو اجازه بگ دیخودم بش  با نیسوار ماش نکهیا یبرا یچرا فکر کرد -
 ! ادیاونقدر کنف شده بود که نفسش  در ن دی... شا ومدیازخ در ن ییصدا

 رفت ؟ ادوی؟ قرارمون  ومیاستد یچرا رفت -
د چن نیا ی.. من  امروز اومدم حسابها  یکار کن ینه ... اما قرار بود ما شراکت -

اب  و به حس یسه  منو حساب کن ستیماهو بکن  ... به تو باشه که حواست ن
 آب  روخ ! هی...  یخوری! م یزیبر

که قطع شممدو منو ماو  یسممکوو ممتد شممد . .. و چند لحظه بعد ... تلفن باز
 کرد !

 برخوردو ازخ نداشت  ... نیتوقع ا دیشا
هانه ب هیحفظ غرورشمم  که شممده  یحرفهاسممو برا نیتر از ا یمنطق کردمیم فکر

 برخوردو ازخ نداشت  ! نی... اما اصال انتظار ا تراشهیم یا
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 اومدو با خش  در اتاق بست .. ریساعت بعد ام کی
به کارهام  دیبسه ... راشو با یهارو در آورد  یرئ یادا نجایا یخب ... هرچ -

 برس  !
 بدم دستمو به سمتش دراز کردم .. یتیبه حرفش اهم نکهیا بدون

 دفتر حساب کتاب .. -
 ؟ یچ -
 .... بده ! خوامیحسابهارو م زیر -
 به تو حساب ر  بدم ؟ ی؟ نکنه توقع دار یچ گهید -
. مال منه . نجایا شممتری؟ سممه  ب یحسمماب ر  بد دیکه نبا یچرا فکر کرد -

 .. حساب ها !  یکیرفقط و فقط ش نجایدرسته زنت  .. اما تو خونه ... ا
 ه  فشردو سرشو تکون داد.. یرو فکشو

 تو خونه ه  هست  خدمتتون ! یخدمتتون ... ول ارمیباشه ... اهن م -
 تو چشمهاخ نگاه کردم ..  یزدمو م*س*تق لبخند

 خدمت از ماس ! -
 رفت .. رونیزدو از اتاق ب روزخند

 لحظه در اتاق به صدا در اومد.. همون
 ..دییبفرما -

 شد.. دایمتعجب شراره ر یدر .. چهره  نیباز شدو از ب یبا مکث در
 سالم ! -

 .. کردیم دادیتو صداخ ب تعجب
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 ! نیبش ای.. ب یسالم .. خوخ اومد -
 ؟ یکنیچکار م نجایتو ا -
 مال منه ها ! نجایا شتریب نکهینباش  ؟ مثل ا نجایچرا ا -
 ! یشرکت باش دیود که اهن باب نیخب .. آره .. منظورم ا -
 ....  یدادیانجام م دیکه با  یحساب و کتاب داشت یسر هی -

س دیاخ نگاه کردم ... با دهیرنگ رر یکردمو با دقت به چهره  یمکث ستیبا   ا
 رفتار کن  .... حداقل حاه !

 .. یگفت دنبال کار ریام -
ه کنه .. ک یبه  معرف ادیهست و از من بر م یگفت  اگه کار شبیآ .. آره ... د -

 بش  ! یمنش نجایا امیگفت ب
 .. کردمیتو شرکتمون  کار براو جور م دی؟ شا یچرا به خودم نگفت -

 کشهیکرد .. احساس کردم خجالت م یانداختو با انگشتهاخ باز نییرا سرشو
.. 
 ... کن یدارم سواستفاده م مونیاز دوست یفکر کن خواست یراستش نم -

 کردک تو صداخ بغض داره .... دل  براخ سوخت ! احساس
 هدیکشینداره که نخواد به من رو بندازه .... من دوستشمو حتما خجالت م ح 

! 
 معلومه نتونسته به  بگه .... شبمونیکه با بحث د رمیام
 ؟ ومدین شیر نتونیب یمشکل ریکه با ام شبید -

  گفته به ریدرشت  باخبر باشه ... حاه که دروغ گفت  ام زویداره از ر یلیدل چه
 کن  ! یخوب نقش باز دیبا
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 ! انیباهاخ کنار ب دیاخالق من دستشه .... دوستان ه  با گهید رینه .... ام -
 رو متوجه بشه ... چون منظورم به خودش  هست ! دمیباه دادم تا تاک ابرو

 خوبه .. تا صبح نگرانت بودم ! -
 کرد رو به زبون آوردم .. ریکه ذهنمو درگ یالسو

 ؟ یر  چرا صبح زنگ نزد -
 ؟! کن یح  م نطوریمن ا ایدستپاچه شد؟  یکم

 ! یخواب باش دمیآخه ... آخه ترس -
 شرکت ! رمیمن صبح زود م یدونیواه ... تو که م -
سته به ک  کسل و خ هی شب ی... د یگرفت یو مرخص یخسته بود دیگفت  شا -

 ! یدلت بخواد امروزو استراحت کن دی.. گفت  شا ینظر اومد
 شدم ! هیبود ... توج یخوب لی.. دل خب

داشممت  یاز اتاق کنار ریرفت  ... ام رونیاز اتاق ب دمویبه صممورتش راشمم لبخند
 که صداخ زدم .. ومدیم رونیب

 به من ؟ یدیجان ... فرم استخدام رو م ریام -
 باه رفت.. ابروهاخ

 ؟یچ یفرم استخدام ؟ برا -
؟  گهید یبهش کار بد یاستخدام اومده ... قرار بود به عنوان منش یشراره برا -
 بهش فرم بدم رر کنه ! خوامیم
 شدو متعجب ! جیگ
 آهان ... باشه ! -
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 سالن گذاشتو از کشو چندتا برگه درآورد .. زیم یکه دستش بودو رو ییدفترها
 حساب و کتاب ! یبرا امیفرم ... کارتون تموم شد بگو ب ن یا -
 ؟ یندار یخودم استخدامش کن ؟ شما کار -
 زدو رر منظور گفت شخندین

 بکن ! یدونی! هرکار صالح م یسیشما رئ -
 دوستاخ رفت ... من  درو بستمو با لبخند سمت شراره رفت .. شیگرفتو ر نگاه

 هیبه  انجیخودمون ... ا شیر یایب هیفرمهارو رر کن ... به نظرم فکر خوب نیا -
 د؟ش یچ تی... کار قبل یداره ... راست اجینظ  دادن به کارها احت یبرا یمنش
 با بغض جواب داد .. دویدزد نگاه

ن  و تحمل ک تونست ینم گهی... د رفتیچشمو دستش ه*ر*ز م یادیز س یرئ -
 دم نزن  ... اسفعا دادم !

بلند شدمو ب*غ*لش کردم  ی..... رر از همدرد دهیکش یدختر چ نی.. ا ایخدا
.. 
که اومد ی... چرا زودتر نگفت زمیعز -  انجی... حقوق ا رونیب ی؟ همون بهتر 

 یاشته  د ینباخ .. هرکار یچی.. نگران ه زن یبراو م تیاز کار قبل شتریه  ب
 به خودم بگو !

 زدو سرشو تکون داد. ییدندون نما لبخند
 حتما ! -
ص هیدسمت خودم ناراحت  که  از  ریلحظه به شمراره شمک کردم ... همه اخ تق

 مزخرف ! ی... رسره  نهیآرم
 خودشن ! نیکرده همه ع فکر
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شد از هم رونیاز اتاق ب شراره شروع کنه تا به امور  نیرفتو قرار  شو  امروز کار
 شنا بشه ..آ

 از برگه و روشه وارد اتاق شد... یبا چندتا دفترو بسته ا ریام
 ! دیحساب کن دییجان ... بفرما  یخب رئ -

 م یمن از تصممم شممهینم لیدل نینگاه کردم ... اما ا ادشممونیبه حج  ز یکم
ساب م سخته .. بعد آخر هر ماه ح شکل کنمویبگذرم .... فقط اولش   شیر یم

 ! ادینم
شدم ... اوا تا ساب خرجه و درآمدها  شغول ح شت م  شتریکار ب لیساعت ه

بود که سود  یخرج شده بودو همه شو ردرم ررداخت کرده بود ... اما چند ماه
 کرده ! افتیدر ریهمه شو شخص ام مویداشت یادیز

روهاخ اب دنشیرو برگه نوشتمو به دستش دادم ... با د شدویکه سهم  م یمبلغ
 نگاه  کرد ! عیسر دویباه رر

 ؟ هیچ نیا -
 تو حساب ؟ یزیریم یسه  منه ! تا ک -
 دیباشممه که من با ینجوریمگه ؟ ا یمگه چه خبره ؟ چند چند حسمماب کرد -

 بفروش  بدم به تو ! م یزارو زندگ
 ت ی... زارو زندگ یتو قبول کرد مویکه از اول قرار گذاشممت یهمون درصمممد -

 افتیدر یمبلغ گهیاز ماه د یتونیم ای...  یبزنبه نام   یتونیحسممماب کن ... م
به خودم تا حسابت صاف بشه  یشو بد ی، مگر در حد ضرورو ! و مابغ ینکن
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سابه ...  ؟که  یدونی! .... م دمیم دیبهت رس یافتی! من  بابت هر در ساب ح ح
 کاکا برادر !

 از بهت نگاه  کردو دندون رو لبش فشرد ! رر
عد از شممرکت م هر   یریباه  م مویخوریغذا م ادویم رمیخونه .. ام رمیروز ب

 .. ویاستد
 کنار اومده و من  عادو کردم .. هیقض نیبا ا ریام

شون کهی... به ت ث یو م نیآرم یرر از طعنه  یکردم به نگاه ها عادو به  انداختن
 تو خونه ! ریام یها یریبه سختگ ی...و حت ریام

 ... رهیگیم رادیا یاز همه چ دایجد
 غذا شوره ؟ چرا
 نمکه ؟ یب چرا
 بدمزه اس ؟ چرا

 ! یا قهیسل یب چقدر
 ! یدیلفتش م چقدر
 ! ییدستو را یب چقدر

 ! یکن شینکرده آرا هزم
 ! ینکرده به دکور خونه دست بزن هزم
 ! ینکرده مهمون دعوو کن هزم

 ... نجایا ادینداره شراره ب یلیدل
 ! یعموو بر یخونه  یندار ح 
 ! یبر ییمن جا یاجازه  یب یندار ح 
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 ! یبا همکارهاو بگو بخند کن یندار ح 
 ! یزیعشوه بر یندار ح 

 ... و .... و ........... و
 ! کننیم وونهیهمه دارن منو د نهایا که

ما به ام کن یم یدارم سممع ا مل کن  ....  ندگ رویتح عادو کردم ... دل    یز
 شکست بخورم ! خوادینم
 موف  باش  ... شهیمثل هم خوامیم
ف حر دیک  لحن جد هی...  دید رویام یرادهایک  ا هیبود ...  نجایا هیراض روزید

ه جمع روزیتو رفتارمون دقت کرد .. آخه د یادیک  ز هی...  دیزدنش با منو شممن
ون به ا دمیفهم دای.. جد  ییایما .... باه  کنار م شیبودو از صممبح اومده بود ر

 ! ستیه  ن لیاوا ینچسب
 باهاخ دوست بود ! یحت شهیم یگاه
انه و خواهر ی.. منو کشمموند به کنار ریرفتار منو ام زیکه بعد از آنال روزید مثل

 انقدر باهاو سرد شده ؟" ریکرد .. " چرا ام  ییراهنما
 !" ستین نطوریا چ یگفته ؟ ه یجواب ح  به جانب من که " ک و
 شونه ام نشست .. یرو مانهیدستش که صم و

ررتگاه  به لب تونیزندگ کن یمشمماور ... احسمماس م هی شیر ی" به نظرم بهتره بر
از برق  گهیک  نور شممده .. د دمیم ریتو چشمم  ام لیکه اوا ی... عشممق دهیرسمم

 ریمشکل از ام ترس یمشکل از توئه ... اما م گ ی... نم ستین یچشمهاخ خبر
شه .... من  مثل تو هست  ... هر دوتامون دختر  یدار مکافاو برا ایدن نیا مویبا
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و روچ از ه   چیدوسممتام به خاطر ه یزندگ دمیمجردم د نکهیدخترهاس ... با ا
. .. هیزندگ ی هیداداشمم  خراب بشممه .... زن را یزندگ خوادی. .. دل  نمدهیراشمم

رزه ل هیبا  یهاتو محک  تر کن ... نذار زلزله خونه اتونو خراب کنه ... حت هیرا
 ! " کیکوچ ی

شن حرفهاخ ض نیا دنیحقه .. هرچند که  ممکن ..  ریو غ بهیعج هیحرفها از را
ض شش براخ مهمه ...  یکه دادو گفت زندگ یحیاما با تو دم ک  قبول کر هیدادا

 رشه .. نه من !براد یبابت زندگ شیکه نگران
 دیواقعا با دیح  با اونه ... شمما دی... شمما کن یدارم به حرفهاخ فکر م ووزید از

 مشاور .... شیبرم ر
س دی... کارو با ستین بدم س دیاز کاردان رر شاور خانواده  ی... ک که کارخ م

از من بلده .... تازه .. اون  شممتری... حتما ب نهیبیعالمه زوج م کی یاس و روز
 عیکه داخل گودم وقا ی.... بهتر از من کنهیگود نگاه م رونیرو از ب یداره زندگ

 ! نهیبیرو م
 ! نی..... مت دی؟ شا یک شیبرم ... اما کجا برم ؟ ر دیبا

شناس ...... ول اما شناخت داره ... اخالقمو م ی هیبه روح یاون آ سهیمن   شنا
 کنه ....  ییبتونه بهتر راهنما دی.. و شا دهید کینزد از روی.. منو ام

 نشیکه بدون  راز داره ... به خصوص در مورد مراجع شناسمشیه  م یاونقدر
! 

بت بگ دیبا با رمیزنگ بزنمو ازخ نو با دی.... در اسممرع وقت  تون  ب دیبرم .. 
 بشه. . یکن  ... تا تعادل برقرار باشه و عش  .... دائم تیریمد مویزندگ

 منصرف بش  .. م ی... اما نه اونقدر که از تصم مرددم
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 ..چهیپیبمش تو گوش  م ی... صدارمیگیشماره م دارمویبرم ویگوش
 بله؟ -
 ! نیسالم مت -
 سالم ... شما؟ -
 ! امیدر -
 ! انوس یاو... چه جالب .. من  اق -
 ! نیلوس نشو مت -
...  اسیلوس نشممو و اسمممشمم  در گهیدختر هسممت که انقدر لوس م هیفقط  -

 ؟ یچطور
 ! یمرس -
 ! یدور کرد لیاز فام یادیعجبه ..  -
 ! یکنیم ی! خوشمزگ یبانمک شد -
 .. ش یدارم مزدوج م دیشا -

 که جا خوردم ! نهیا تشیلحظه سکوو کردم ... واقع چند
 !؟یسکته کرد -
عصممارو از  زهیر هی؟ انگار  دهیعصمما قورو داده رو رسممند یبوده که تو یک -

 ! رونیب دهیحلقت کش
 بخش بود .. یخنده اخ انرو یصدا دویخند

 عصا قورو داده ! گهیتو خال .. اون  به  م یاز همکارهامه ...... زد یکی -
 ! ستیک  انعطاف بد ن هی....  گهیخب راست م -



 411 تلنگر

 که ؟ یکن حتیمنو نص یچش  .. حتما .... چه خبرا ؟ زنگ نزده بود -
 درصد ! هیفکر کن  -
 .. کن یخب .. گوخ م -
 ! خواست ینوبت م هی..... در واقع ....  نمتیبب دیبا -
خانوم مغرور ما به  ایشممده که در ی.... اما چ یریبگ  یاز منشمم دینوبتو که با -

 کرده ؟ دایر ازیمشاور ن
 دارم ! اجیررتگاه  .... به کمک احت یلبه  کن یاحساس م -
 ؟ یوفتادیبه فکر ن ریکه د یلیخ -

 .. ادیلبخند رو لب  ب شدیباعث م نیتو لحنش مشهود بودو .... ا ینگران
 ! کن ینه ... فکر نم -
 .. ایفردا عصر ب -
 ! یممنون  .... لطف کرد -
 ما بزرگ شده و خانوم ! یایدر یراست ینه .. انگار راست -
 وقت نکردم ... چیکه ه ی.. کار دمیوقف م یدارم خودمو با زندگ -
به که ا - به .... واقعا خو شمممدم .... فردا  دواری.... بهت ام یزنیحرفو م نیخو

 ؟ یندار یمنتظرت .. کار
 ممون ... خداحافظ -
 خدانگهدار ! -
صم از ض م یت شده یلیحرف زدم ، خ نیبودم ... حاه که با مت یرا  حال  بهتر 

 به  بکنه .. یکمک بزرگ تونهیم نیو مطملن  مت ست یدو دل ن گهی.... د
 درمان باشه ... تونهیکردن درد خودخ م انیکه ب نهیا تیواقع
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رو  ویحال  بهتر شممده و سممر حال تر شممدم ... ح  و حال رفتن به اسممتد یکم
 یرار  فردا برم ب تون یقرار دارم ... خب .. فوقش م نیندارم .. فردا ه  که با مت

 کارها ....حساب و کتاب 
گاه کردم ... رنگش ز به هام ن که خودمو  یلی.. خ زدیتو ذوق م یادیمو ته  وق

 نیکردمو اصممال وقت نکردم به خودم برسمم  ... اهن فردا با ا رونیکار ب ریدرگ
 ... رهیگیم رادیام ا افهیو ق ختیحتما اول به ر نیمت شیبرم ر افهیشکلو ق

صت  ریسماعت نگاه کردم ... هنوز رنج نشمده بود ... خب .. تا اومدن ام به فر
 .... ادهیز

 ه ..دادنهاش  کمتر بش ریگ نیکن  .. بلکه ا ریذره آقامونو غافلگ هیامروز  بهتره
 گرشیآرا شنهادیشده ... به ر یقشنگ یلیخ تیه ی... ها  یرنگ موهام راض از

ش شوار ک س به چهره ام نگاه کردمو  تی.. با رضا دمیموهامو خورد کوتاه کردمو 
 به خونه برگشت  ..

 .. شهیم داخیتا هشت ر ری... ام مهیساعت هفت و ن خب
 .. خلخال طالمو به رام دمیرنگمو روش یکردمو تاپ شلوارک مشک شیآرا یکم

ز ا زن ی.. زنگ م شممام رختن شممدم الیخیشممدم .. ب ریبسممتمو منتظر اومدن ام
 هگیبه ساعت کردم ...... اومم  هشته .... خب د ی... دوباره نگاه ارنیب رونیب

 بشه .... داخیر دیبا
شته و هنوز ام یساعت کی شده ... اما مرتب  ریگذ صاب  خورد  شته .... اع برنگ

 تا بر اعصاب  مسلط باش  .. کش یم  ینف  عم
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ه شد یچ یعنی...  دهیزنگ زدم اما جواب نم شیشد ... به گوش  ینه و ن ساعت
 ؟
شده ..... ز شیب گهید ساعت ده  شدم ...   ریاومده که ام شیر ادیاز حد نگران 
ان  نگر شممتریماه هر شممب هشممت تو خونه بوده ب کی نیا نکهی. ... اما اایب رید
 ... کنهیم
.. دسممتگاه  نباری.... ا زن ی..... دوباره و صممد باره زنگ م خورمیآب م وانیل هی

 ! باشدیمشترک مورد نظر خاموخ م
 دوازده شده ... ساعت

 موقع شب نیچکار کن  ... ا دیبا دون یترس در حال سکته هست  ... اما نم از
 ریزنگ بزن  ... ه  ردر و مادر خودم و ه . ردرو مادر ام تون یه  نم یبه کسمم

 اهن خوابن و ممکنه نگران بشن !
 ه رفت  راهام درد گرفته .....ب  تو خونه را از

صدا مهیدوازده و ن ساعت سون  شهیتو قفل باعث م دیکل دنیچرخ ی....  هرا
 در برم ... یجلو

 شده ... رهی.... با تعجب به من خ ختهیداغون و به  ر یبا چهره ا ریام
 ؟ یداریب -

 چند ساعت  فوران کنه ... نیا تیبود تا تمام اعصبان یجمله کاف هی نیهم
شت - ش ؟ کدوم جهن  دره ا یر  توقع دا ش یرفته بود یخواب با  ی؟ چرا گو
رو ؟ .... تو عقل  تو س ش ینگران م یکنی؟ فکر نم یدیصاحابتو جواب نم یب

عقل ! .... از غروب تا حاه دل  هزار راه رفت ...  ی؟ گچ تو مغزته بجا یدار
 شب کجا ؟!  یهشت کجا .... دوازده و ن
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 ... حوصله ندارم ! ایب  کن در -
 ... زن یبلند تر داد م شمویم یعصبان شتری.... ب زمیریبه  م شتریب

؟ سممرو تو کدوم آخور گرم  یبود یفکر .... کدوم گور یب  کن ؟ مردک ب -
 .... یزدیزنگ م هیبود ؟ خبر مرگت 

 شد ... دهیمن  بر یدادخ صدا با
شو  افهی.... ق. تهیبودم ... دهنتو ببند تا گل نگرفتمش .... عفرسر قبر باباو  -
شو ! زر ز نی..... ع گاین دندوناتو خورد  زن ینزن که م یادیسگ زرد کرده خود
 ! کن یم
صورت  به ر*ق*ص در  رهیبهت بهش خ با شک .. تو  شدم ... قطراو درشت ا

 اومدن ....
 تو ... تو .... -
 بخواب  .. خسته ام ! خوامیار م؟ برو کن یهان ؟ من چ -
 سرعت از کنارخ گذشت  که مچ دستمو گرفت .... به
ندار - فل کردن  تاق رفتنو در ق جا ؟ تو ا گه داد نم  یک آدم  نیو ع یزدی... ا
که  ای.... ر  برا من قهرو اخ  ن گفت یآدم بهت م نیشده من  ع یچ یدیپرسیم

 اصال حوصله ندارم...
 شون به اتاق خواب برد ....گرفتو کشون ک دستمو

تخت رهام کردو خودش  با همون لباس هاخ رو تخت ولو شد.... رشتشو  رو
منظ  خبر از خواب بودنش  ینف  ها یبعد .... صدا ی هیبه من کردو چنز ثان

 .... دادیم
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 کرد ... یبه  دهن کج ریام یخال یشدمو جا داریخواب ب از
 کجا رفته؟ یصبح اول

ستیافتادم .... دل  م شبشید یحرفها ادی شت   نجایاهن ا خوا بودو من  زور دا
 بزنمش ! یتا حساب

ودم خ دنیاتاق رفت  .... با د یبهداشت  یتخت بلند شدم .... به سرو یرو از
کردم افتادم ...  القتیل یمرد ب نیخرج ا روزیکه د یعشممق یهمه  ادی نهیتو آ

 ! ریلعنت به تو ام
 رلکو به آب سپردم ... ریز یها یاهیو سشستم صورتمو

 یکه فنجون چا یریبه ام سممتادمویورودم به آشممپزخونه با تعجب سممر جام ا با
 شدم .... رهیدستش بود خ

 گذاشت.. زیم یلبخند زدو فنجونو رو دن ید با
 ! زمیصبحانه بخور عز ایب -
 رفت  ... نکی، به طرف س قشیتوجه به حرفشو لبخند عم یب

 آب گرفت  .... ریهدف ز یباز کردمو رشت به اون ... دستهامو ب آبو
ت  اومدمو آبو بست  .... خواس رونیشدن تن  تو حج  دستهاخ از فکر ب ریاس با

 خودمو کنار بکش  که محکمتر گرفته شدم..
ص یرو ادهی..... ز خوامیمعذرو م شبید یبابت حرفها -  ریکردم ... البته تق

به   یمن برسمم  .. به محض اومدن  بسممت ینذاشممت یحت بشممیخودت  بود ... د
 رگبار !

شت  تا حلقه  یناراحت با ستش گذا ستمو رو د شده  ید ش یمحک   شو  ست ل د
 کن .... هر چند که نشد !
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 دستمو ول کن... -
سش گردنمو قلقلک داد .... اما ... من  یتو گود سرخ ست .... نف ش گردن  ن

 .. امیکوتاه ب یعذر خواه هیسرسخت تر از اون  که با 
شت یشب بد شبید - شت  ... واقعا هالک بودم ... تو ه  که نذا ض یدا  حیتو

 ؟ یداشت یبدم ... چه توقع
 کردن باهاخ ! یبا آشت شهیم یندادم.. چون جواب دادن  مساو جوابشو

 ....... دمتیشدمو د داریصبح که ب -
 ... دیگونه مو ب*و*س دویخند

 دمیافتادمو فهم دادویدادو ب ادیاشتباه اومدم .. اما بعد  شبیدم داول فکر کر -
مدم .... ا مه .... فقط  یایخوشممگل  در یکوچولو یرر نیدرسمممت او خود

 موهاخ بلوند شده !
 اومد .. رونیام ب نهیمتناقض از س یکه رر از ح  ها یه  سکوو و نفس باز
؟ فکر کن  قصممد  یچه کرده بود شممبیخوشممگل شممده ... د یلیموهاو خ -

 نه ؟! یجونمو داشت
- .... 
 کردم ! یجوابمو بده .... منکه عذر خواه اید در -
گاه صدام باه رفت.. با  حرص و خش  از خودم جداخ کردمو ناخودآ
شته او بوده ... تا  یکرد یعذرخواه - شعور ندا  کیکه کرده باخ ! به خاطر 

 ؟ یندازیراه م دادیدادو ب یایه  م ی... وقت یذاریشممب منو دل نگرانو منتظر م
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ستینم  تویچقدر بهت زنگ زدم ؟ آخرسرم که گوش یدی؟ ند یزنگ بزن هی یتون
 ! یخاموخ کرد

 یدو کمدا رونینگاه  کرد...... رلکشو بست و باز کرد.... نفسشو با آه ب آمرانه
 .تو چشم  لب زد . رهیبه طرف  خ  شد ... صورتمو با دستهاخ قاب گرفتو خ

ه   یدعوو داشممت ... قرار بود براشممون بزنه ... کل یمهمون هی نیآرم روزید -
 من شد تا باهاخ برم ..... چیرار

 حرف رفتمو چشمهامو درشت کردم... نیب
تاد - ند وقت گهی؟! آره د یرفت یهبد تو ه  راه اف به هرحال چ رات ی....  و بود 

هر ز یتونیخونه ه  که نم... تو  ینذاشممته بود یرر از کثافت کار یهایمهمون
 ه  بره به درک ! ایبهتر ؟! در نیاز ا یچ ی..... گفت یکوفت کن یمار

 کردو انگشت اشاره اخ رو لب  نشست... اخ 
! بذار حرفمو بزن  ..... انقدر زود قضممماوو نکن ! اگه قرار بود برم  شییییه -

هت خبر م ما من قبول نکردم نی..... آرم دادمیب  شممتری... ب اصممرار کرد ، ا
 یخواننده  هی گهیبود که من برم بخون  ... اما گفت  من د نیا یاصممرارشمم  برا

بخون  .... خالصممه اون رفتو من   هایشممناخته شممده امو برام افت داره تو مهمون
و  یبود .. تو ه  نبود شتریکم  کارهام ب هی شبی... د دمیموندمو به کارهام رس

...  ادین شیر یمجبور شممدم حسمماب کتابهارو خودم انجام بدم تا بعدا مشممکل
شاهده .. م شراره ه   ستت  س یتونیدو شت و ن یاز اون بپر   ی... البته اون ه

 یه هابچ یبمونه تا کارم تموم بشممه ، اما قبول نکردمو وقت خواسممتیرفت ... م
سوار ما گهید ساعت نه بود که   کیشدم ... تا نزد نیشرفتن فرستادمش بره ... 

ساعت نه و چهل و رنج دق یها  دمیشده بود .... د قهیخونه اومدم .. فکر کن  
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به  زنگ زد ... جواب دادم ..... خودخ نبود .. دوسممتش بود که گفت  نیآرم
شماس  یبوده شماره  شیکه تو گوش یشماره ا نیحالش بد شده و آخر نیآرم

ه  حواسش  ی..... غش کرده بود .. کس ! آدرسو گرفتمو خودمو رسوندم اونجا
 بود .... حالش شممشیکه به  زنگ زده بود ر ینفر هیبه اون نبود .. فقط همون 

 قرص خورده بوده ... ایبه  خورده بود .. گو
 بهت لب زدم... با
 قرص ؟ -
سمارت نیاز ا - شون ا سره  زهایبه قول خود خورده و بهش  ییاحم  چندتا ی! ر

 برهیم نیهارو آروم آروم از ب ی.. بعض سازهیک  نم چینساخته .... در واقع به ه
ثل آرم امی.. بعضمم عهی،  نیم ! بردمش  دنیبهش واکنش نشممون م یا کدف

شستشو مارستانیب شته بود ... ن ی... کار از  شت . ایبه اح ازیمعده گذ ... از دا
شش اوم شدم زنگ زدم دادا ... تازه روند درمان و  ششید رحالش که مطملن 

تا  گهی... د دیکشممیتا صممبح  طول م دیرفته بود .. وگرنه شمما شیر عیسممر ایاح
خسممته بودم ... کوفته و کالفه ه  بودم  یلیشممد .... خ کی کیاومدم خونه نزد

هار خورده بودم ه نا که  تو اون  نیآرم دنینخورده بودم .. د یچی... از ظهر 
ضع صاب چیکه کرده بود .... ه ی.... حماقت تیو  یبرام نمونده بود ... جلو یاع

ست گرفت  د مویگوش دمیخونه که رس شارو  دمید شده ... خب حتما  خاموخ 
ن شده و تو اه ریچقدر د دمی.... تازه اون موقع بود که فهم گهیتموم کرده بوده د

فقط  ط وفق یبخوا حیتوضمم نکهیا ی! اما درو که باز کردم ... بجا یچقدر نگران
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صاب  از همه چ یکرد یمنطق یو ب یداد زد خورد بود .... جواب  ی.... من  اع
 دادم ! یرو با هو یها
اگه  دیداشته ... شا یواقعا شب سخت شبیبهت نگاهش کردم ..... خب .. د با

 ... شدینم ینطوریبده ... ا حیتوض ذاشت یکجا بوده و م دمیپرسیازخ م
 یاچن بود ، رفتار بدتر یجا یهرکس دیک  دل  سوخت ..... شا هی...  تشیواقع

 ... دادیاز خودخ نشون م
 نرم رو لب  حرکت کرد ... دستش

 نیدخمل خوشممگل بخورم ..... آرم هیتو خونه قراره  شممبید دونسممت یاگه م -
دسممت  نیاز ا شممهیخانوم ما که هم ای.... در رفت یروبه مرگ  بود سممراغش نم

 ! کنهیها نم یدلباز
 گذاشت ....  یشونیرو ر شویشونیزدو ر یجذاب لبخند

ست یصبح م -  ارمیاول از دلت درب دمیچپت کن  ... اما بهتر د یلقمه  هی خوا
 ... بعد قورتت بدم !

حرفها ... قلب  ضممربان  نیا دنیشممد.... در واقع هنوزم با شممن یجوریدل   ته
 اخ گذاشت  .. نهیس یکردمو دستمو رو یفی... اخ  ظر رهیگیم
نخوردم ها ... بذار اول به شک  هودم برس   یچیظهر تا حاه ه روزیمن  از د -

 !  ی... تا بعد به خدمت شک  شما ه  برس
 ... دیچیشادخ تو گوش  ر یگرفتو صدا یگاز محکم لپمو

 قربونش برم که منتظر من مونده ! -
 ؟! یشیم ی.. چرا خودمون مت دهی.... من هنوز نبخش ریام ادی.. دردم م یآ -
 ! یبخشیم -
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 ؟ ی.. از کجا معلوم که راست گفته باش ستینه ... هنوز معلوم ن -
شمهاو م ییاز اونجا - ش ای! ب یحرفهامو باور کرد گهیکه برق چ حانه صب نیب

 ! رویچه کرده ام نیبخور بب
 ... دمیند یا گهید زیچ ییانداختمو بجز کره و نون و چا زیبه م ینگاه

 هر روزمه ! یصبحانه  نکهی؟ ا نیهم -
 بدم..  یکه من امروز از خواب  زدم تا بهت سرو نهی... فرقش ا گهینه د -

 با لبخند نگاهش کردم ... زویرشت م نشست 
 اون وقت؟ یچطور -

 دهن  گذاشت و با لبخند جوابمو داد .. یا لقمه
! ر   کن یلقمه او م هی.... بعدشمم  .... خودم  ذارمیخودم لقمه دهنت م -
 بخور چون آقا گرگه منتظره ! شتریب

 " یتو دل  گفت  " کور خوند دمویخند
بلند شدم ... به اتاق رفتمو لباسمو در آوردم ..  عیلقمه رو که خوردم سر نیآخر

 .. دیچیشادخ تو اتاق ر یرشت سرم اومد و صدا رمیام
 کن  بش  من !قربون زن حرف گوخ  -

ر شمملوا دمویروشمم خواسممتمویکه م یزدمو سمممت کمدم رفت  .... لباسمم لبخند
 بود ! یدنیکه نه ! د یدنیشن ریمتعجب ام یبرداشت  .... صدا نم یج
 ؟! یکنیچکار م -
 ساعت نگاه کردمو با ابرو اشاره کردم ... به
 شرکت !زود برم  دی.... با خورمیم ریشده ... عجله نکن  تاخ رمید -
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 اما ... -
 زدم ... یرو لبش گذاشتمو لبخند اغوا گرانه ا دستمو

 رسر خوب ! نیبش  ؟ آفر خیتوب یتو که دوست ندار -
 .... دیب*و*س مویشونیلب گفتو ر ریز یبدجنس

فرسممتادم رفت... ظهر که اومدم خونه ، هنوز خونه بود و  رویام یهزار بدبخت با
 منتظر ..

ه بفهم ریام خوامیه  .. نم یبرسمم  .. از طرف رید خوامیقرار دارم ... نم نیمت با
 .. شهیناراحت م رمیآشنا م شیبفهمه ر نکهی.. مطملنا از ا رمیکجا م

 خوب بگذره ... ریدوخ گرفتمو آماده شممدم ... صممبر کردم تا از رفتن ام عیسممر
شا گهیآدمه د شاادیشک کنه و دنبال  ب دی...  ده جا بذاره برگر یزیچ هی دمی... 

 رمیداده بود که امروز نم رینشممد.. گ چی... به هرحال خدارو شممکر رفت و رار
... امروز دز محبتش باه   یرباه  ب دیبا گهیشممد بره ، م ی..... حاهم که راضمم

 رفته بود ..
س زنگ به مامان   ینگفت  .. حت نیمت شیراجع به رفتن ر یزدم آوان . .... به ک

که تکل هینزدم .. راضمم یه  حرف شممراره ای..  قدرم  فشیه   مه ... هر  معلو
 ه  رازم بدونمش ! تون یباش  ، بازم نم نانهیخوشب
ش مقابل شن ستادمویا یمن سممو گفت  .. با  سم  لبخند عم دنیا دو بلند ز یقیا
 شد..

 .. اتفاقا منتظرتون هستن !دیخوخ آمد -
ست  س   تیزیو خوا شت ... گفت متبدم که به هزار خواهش و ق  دیتاک نینذا

 ررداخت نکن .. تیزیکرده که و
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 که دست  بودو صاف گرفتمو در اتاقشو زدم.. یلبخند شکالت با
 ..دییبفرما -

 درو باز کردمو داخل شدم... یکم
 زدو بلند شد.. یمیلبخند مهربون و صم دن ید با
 ! نیخانوم .... منور فرمود ایبه به ... در -

 گذاشت  .. زخیم یکه سر راه گرفته بودمو رو یزدمو شکالت لبخند
 ! نیخودتون شکالت د؟یدیچرا زحمت کش -
 ! چتتیپیحرفتو شوهرم بشنوه ... حتما تو جلد شکالو م نیواجبه ا -
 ! هیرتیاووو.... ر  غ -
 ! دیشد -
 ..نیبش -
 نشست .. یکه اشاره کرده بود نگاه کردمو با تشکر ییصندل به
شو رو نکیشدم که ع رهیخ نیمت به ست شتو د ش  دا رده تو ه  قفل ک زیم یبه چ

 بود ..
 ! ینسکافه دوست داشت ادمهیکه  ییتا جا -
ش ییلبخند دندون نما با سفارخ زویم یرو یسرمو تکون دادم... گو شتو   بردا

 دو فنجان نسکافه داد ..
شد...  سکافه داخلدو فنجون ن یحاو ینیبا س شینگذشته بود که منش یقیدقا

ت.. رف نیبرداشممتمو تشممکر کردم... با لبخند جوابمو دادو سمممت مت یفنجان
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و جواب  دیبا من ندار یفنجانشو برداشتو تشکر کرد... دختر با سوال کار ن یمت
 رفت... رونیاز اتاق ب دنینه شن

 تا گرمه بخور ! -
 بود.. رک شهینبود.. هم یوقت تعارف چیتعارفش لبخند زدم... ه به
 ! یخانوم شد یلیخ -

 باه رفت.. ابروهام
 مگه خانوم نبودم؟ -
شد یبچه بود شتریب - شون م یتا خانوم .... اهن خانوم   هدی.... ظاهرو که ن
 یمغرور و از خود راض یایاون در گهی... د یدیچش ویک  از سرد و گرم زندگ هی

 ! ن یبیرو جلوم نم
 خوب ؟ ایبده  نیو ا -
 البته که خوبه ! ... خب .. من سرارا گوش  ! -

 فکر کردم از کجا شروع کن ... دمویدزد نگاه
 .. یک  مشکل دار هیراستش .... راستش  -
.. تو جواب بده .... بعد به کن یبذار من شممروع کن ... در واقع من سمموال م -

 ! یگیخودو م دنیکه بدون سوال ررس  یرسیم ییجا
 شدم. . رهیتکون دادمو بهش خ سرمو

.... البته نه به  پهیو خوخ ت افهی.... خوخ ق دمیسممن و سممال و ظاهرشممو د -
 فرزام ! یا افهیخوخ ق

 که از رسرخاله اخ کرد روزخند رو لب  نشست... یفیتعر از
 ؟ یکنیهنوزم بهش فکر م -
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 شده !  یوقته که فرزام موجود چندخ آور زندگ یلیخ -
به . - تا اونجا نی.. هرچند که .. نه به اخو .... باهاخ  ادمهیکه  ییشمممدو ! 

 ! گ ی... شوهرتو م یتصادف کرد
 اوهوم ! -
ش یچ دون ینم  یدق - شاکدیشد که کارتون به ازدواج ک ود که ب ی... اما فرزام 

 ! یشده که زنش شد یو چ ومدهیتو اصال از رسره خوشت نم
که  یافتادو روز نمونیکه قبل از عقد ب یاتاتفاق یزدمو همه  یرر درد لبخند

 رفتمو اومدن بابام و فرزامو براخ گفت  .... ریام یمن خونه 
هش بارها ب نکهیازخ متنفر بودمو با دوز و کلک منو تصمماحب کرده ... ا نکهیا

شت  ... ا نکهیگفت  ازخ متنفرم ... ا شت دا صال نکهیاز بودن باهاخ وح  اونو ا
  .... گفتمو گفتمو گفت گفت یبود بهش م یبه هر نحو دمویدیدر حد خودم نم

شوهرم ... زندگ ختال خوامیکه م یبه امروز .... امروز دمی... تا رس  مویکن  تا 
 حفظ کن  !

 تموم شدن حرف  لبخند زدو مثل بازررس ها سوال کرد... با
 ؟ یدوسش دار -

 ..گفت  قتویمکث کردمو حق یبگ  .... کم یموندم چ حقاقتش
 ! دون ینم -
.... اونو به کار مورد عالقه  یهارو کنارخ گذروند ی... سخت یتحملش کرد -

سوند ساخت یخوب و ب یزندگ هی...  یاخ ر ه   ی.... فداکار یدغدغه براخ 
باب م یبراخ کرد ها هی...  یاون خودتو عوض کرد لی....  از خودت   ییوقت
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به طور یگذشممت قت ه ن یبیم روییتغ نیکه من  ا ی..   مطملن نوزم.... اون و
 بده ! یلیخ نکهینه ؟ ا ای یدوستش دار یستین

 ...دمینال صادقانه
ش  نم یرفت .... از کار شیر عیسر یلیخ یآخه همه چ - به  ومدیکه من خو

 شیع... شان و منزلت اجتما دیبهتر و با کالس تره رس یلیکه به نسبت خ یکار
شد ... محبتش  ... خب ..  ل یو سرو وضعش باب م پیباه رفت ... ت یلیخ

به روز ب مل ح  م نوی... ا شمممهیم شممتریروز  نا و  کن یکا که تم ند  ... هر چ
شده .... ول ستنش کمتر از قبل  شمهاخ م یخوا بل از ق شتریکه ب خون یاز چ

... دوسممش ندارم  دیاون طور که با کن یدوسممت  داره ... اما .... هنوزم ح  م
 ذارنیکه اسمممشممو عشمم  م ی.. اما هنوز با اون ادیازخ خوشمم  م نکهی.... با ا

 فاصله دارم ! یلیخ
به که با خودو صممادق -  دونیها و م یفداکار نی.... اما از کجا معلوم ا یخو

 دادن ها بهش .... فقط به خاطر دوست داشتن نبوده ؟
....  شممدمینم ریوقت ازخ ناراحت و دلگ چیچون اگه دوسممش داشممت  .... ع -

. بزنمش .. تون یتو م خوادیدل  م ی... گاه شمم یازخ متنفرم م یگاه یمن حت
 محاله ! یآرزو هیفقط  نیهر چند که ا

 .... دیحرف  بلند خند تز
 نه ! ای یشیآروم م شیاگه بزن نی؟ چه جالب... خب امتحان کن .. بب شیبزن -
 نگاه بهش کردم که خنده شو خورد... هی

 و من بزنمش ؟! نهیزنت بزنتت که اون بش یذاریم یخودو باش -
 تکون داد... سرشو
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شتن ا - شه ؟ نهیک یح  از رو نیح  با توئه .... اما از کجا معلوم علت دا  با
و دلشممون  شممنیم یبچه هاشممون عاصمم تیردرو مادرها ه  از آزار و اذ یگاه

 از ردرو مادر عاش  تر ه  هست ؟! گهیبزننش .... د خوادیم
 درسته اما ... -
صادق باخ در - ستش دار نی... اول برو فکر کن بب ایبا خودو  ؟  یچقدر دو
ضر نیبب ش یحا شو نگاه کن ینیب سقوط بدون اونو  یایدن تونهیم نکهیا ای؟  یو 

 گهیاگه د ی؟ حت ینیبب یا گهیاونو کنار زن د ی؟ اصممال حاضممر یتجربه کن
 شوهرو نباشه !

 که از چشمش دور نموند... تیرو صورت  نش یظیحرفش اخ  غل نیا با
ندار ی.. حت نیبب - مل  گه بهش ب یبهش فکر کن یتح فاوو بود ی... ا  یت

سخت نم شن یگرفتیانقدر  شون م رویکه .... مردا غ یدی..  شق  ننوکیخرج ع
 زنها حسادو !

 تکون دادم... ح  با اونه ! سرمو
.تو ..  یفکرامونو جمع کن دیامروز بسمممه ... با یبرا کن یجان .. فکر م ایدر -
.. و من قراره بهت  یریزلزله رو بگ یحت ای..  یسممقوط احتمال یجلو یخوایم

 ازیکه ن یقتتا و کباری.. بعد دو هفته  نجایا ایب کباری یکمک کن  ... فعال هفته ا
 که یکرد ی... کار درسممت هی... شمموهرو رسممر خوب یایب کباری یباشممه ماه

 جنگ نیاگه ا یداره ... حت دنویارزخ جنگ ی... زندگ یراه درسممتو بر یواخیم
 خود آدم باشه ! نی... ب



 427 تلنگر

بو داره امش یخراب شد.. چه اشکال شبمونیبرگشت  خونه ... د یادیز یانرو با
 ؟!  یشب قشنگ تر بساز هی

 ؟ دهیشبو خدا آفر هیفقط همون  مگه
 شب شب خداس ! هر
شبو ... بهتره ام  یدیکه هر دومون گرسنه خواب شب یدوست داره ... د ایهزان ریام

 خودم غذا بپزم..
 حاضر بش .. رمویدوخ بگ هیفرصته .. بهتره اول  یلیتا شام خ هنوز
موهامو خشممک نکرده بودمو فقط حوله تن روشمم  تن  بود که تلفن زنگ  هنوز

 برداشت  .. ویخورد... گوش
 بله ؟ -
 ! ا؟یتو در ییکجا -
 از گوش  فاصله دادم.. وی، گوش ریداد ام یصدا دنیشن با
 ؟ یزنیشده؟ چرا داد م یچ -

 ..دیچیرر صدا فوو کرد که صداخ تو گوش  ر نفسشو
ستد - شدم ... هرچ یومدین ویمردم از ترس ... ا زنگ زدم خونه و  ی... نگران 

رو به سمم یچ ن یخونه بب امیب خواسممت یاهن م گهی... د یجواب نداد لتیموبا
 ؟ یاومده ... خوب

د ح نیتا ا ویباشمم زیعز یکسمم ی... چه خوبه که برادیته دل  جوشمم یحسمم هی
 نبودنت آزارخ بده ...

 کردم .. لنتشیسا نیمت شیرفت  ر یافتادم که از وقت  یگوش ادی
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. .. در واقع هنوز لباسمم  تن  نکردم .. رونیرفته بودم حمام .. اهن اومدم ب -
 ! یزنگ زد دمینشن نیهم یبرا
 ؟ یهمه وقت حمام بود نیا -
بوده  ف یتو ک  یکار داشت  .. رفت  کارامو انجام دادم .. گوش رونینه .. قبلش ب -

 رفت  حمام .. دمی.. از راه رس فمهی.. هنوزم تو ک یعنی.. 
 گرفت.. طنتیاز ش یخسته اخ موج یصدا

 لباس تنت کن ؟ امیخودم ب یخوای.. م گ یم -
 .. شما به کارو برس .. خودم بلدم لباس بپوش  ! ریرررو ! نخ -

 دوست دارم ..... دنشویکه ..... خند دمیتازه فهم دویخند
ست دارمو  شوایچ ن یبب دیبه رفتارخ دقت کن  .. با شتریب دیبا نیقول مت به دو

 .... ای شترهیب شیموارد دوست داشتن فهم ی.. اون وقته که م ادیبدم م ایاز چ
خه  امیدل  خواسمممت ب هوی - نه .. آ مده  ییایدر یرر هیخو تازه از آب در او

 منتظرمه !
 ... از ته دل !دمیخند

 از راه دور عواقب داره ها ! یدلبر -
ه  ما زنها دل به دل  یداره گاه یبیرروا باش  ... چه ع یمثل خودخ ب خواست 

 ؟!  یشوهرمون بد
 ! دمیعوقبشو ر  م -
 اس؟ینجوریا -
 اوهوم ! -
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 اونجام ! گهیساعت د  یتا ن -
 ... ریام -
 قطع کرد ! وی..... گوش وا

 ! ادیب خوادیم یراست یراست نکنه
 کار نداره ؟! مگه

شتمو از اون د یبه اطراف  انداخت  .. کل ینگاه خونه  ادینبود ب دیبع وونهیکار دا
! 

حاضممر بشمم  ؟ تورو خدا  یآخه من چطور گهیسمماعت د  ی..... تا ن سمماعت
 بچرخ ! واخی

و و به سرعت به جل نهیزم ریکه ز یبه ساعت التماس کن  ... چرخ گردون دمیبا
 ! دهیهولش م
 شیآرا تیه شهیباشه .. هم ظیغل ش یسشوار کردم .. ه*و*س کردم آرا موهامو

 متفاوو باش  ! خوادی.. دل  م نباریکردم .. اما ا
 یغرق کردمو رو گونه  ملیزدم .... مژه هامو تو ر یو مشممک یدود ی هیسممما
سرخ  ت تونسیبه کل صورت  زدمو در آخر .. لبامو تا م کساتورویزدم ... ف ییطال

 کردم ..
سراغ کمدم رفت  .. ر قهیدق ده سپان راهنیوقت دارم ...  شک ییایمدل ا نگ  ر یم

 ... دمیقرمز رنگ بودو روش شییانتها یها نیکه چ
 ادکلن زدم ... یانداختمو حساب نهیآخرو به آ نگاه
 هی.. کاف  یشمممده داشممت زیریف یآوردم ... همه چ رونیب زریاز فر ارویهزان مواد

 آماده شون کن ..
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 از تلفنش گذشته ! قهیرنج دق ویساعت نگاه کردم .. س به
 ؟ ادیم یعنی

 رفته ! ادخیسرگرم کار شده  یزده و وقت یحرف هی دیشا
 زنگ بزن  ؟ بهش

گه نهیزنگ بزن  فکر م ا تاق ترم .... دل  نم ک گه  خوادیمن مشمم زنگ بزنمو ب
 ! یگرفت یکردمو چرا جد یشوخ

 ....ادیتا ب رس یکارهام م به
 پوش  ..اومد ب ریام یرنگمو دم دست  گذاشت  تا وقت یراشنه بلند مشک کفش

 شدم ... ایهزان ریآشپزخونه رفتمو مشغول آماده کردن خم به
کال حواس  مختص به همون کاره و متوجه اطراف   کن یم یکار هی یوقت عادتمه

 ! ش ی... در واقع از آدمو عال  غافل م ش ینم
 بزن  .. یفیخف غیدور شکم  باعث شد بلرزمو ج یشدن دست حلقه
 ... دمیاز کنار گوش  شن ییصدا

 کوچولو ... اومدم تا عواقب کارتو نشونت بدم ! ینزن رر غیج -
 دست  رو دستش ... تویرو لب  نش لبخند

 متوجه نشدم ! ؟یاومد یک -
صا ب - صو صدا اومدم تا غافلگ یمخ  ... دمتید یکن  .... اما وقت رویسرو 

 شدم ! ریغافلگ
 ... دمیبه طرفش چرخ دمویخند

 چطوره ؟ -
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 ر از برقشو به چشمام دوخت ...سرتارام نگاه کردو نگاه ر به
 ! شیبودم بپوش دهی... تا حاه ند ادیبهت م یلی! خ یعال -
 بابا از فرانسه برام آورد ! شیسه سال ر -
 ؟ ی... ر*ق*صشون  بلد یشد ییایاسپان یرقاصه ها هیشب -
 هیق*ص ر* یکه ... برا یدونیبپوخ تا بهت بگ  ... م یبرو کتو شلوار مشک -

 ! خوامیرارتنر م
 یغذا ریدل سمم هیمن دلمو صممابون زدم ... کارو سممپردم به بچه ها اومدم تا  -

 شیاسممپان  ییایبعد ب یاریاول دلمو از عزا در ب شمممهیخوشمممزه بخورم ... نم
 ؟  یبر*ق*ص

 سه  غذاتون سر جاشه ! یبود ی! اول ر*ق*ص ! اگه رارتنر خوب رینخ -
 رت  خ  شد ...زدو سرخ به موازاو صو لبخند

شو ب ی.... اما لب ب ستیطع  روو بدک ن - ش سندمیم شتریرو ش پ مزه ... خو
 تره !

 دندون نما شدو به رفتنش نگاه کردم ... لبخندم
ا ب ریکردم .... همون موقع ام یرفتمو آهنگ مورد نظرمو رل رونیآشممپزخونه ب از

شک شلوار م شویسف ونیکه رار ی. در حالدیسف راهنیو ر یکت و  ود از زده ب د
 اومد ... رونیاتاق ب

 قدو قامتش به لرزه افتاد ! دنیبا د دل 
ست به دو دیبا دمی... چه خوبه که فهم ش ینم ریاز نگاه کردنش س کن یم ح 

 دقت و توجه کن  ! شتریداشتن هام ب
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با د زیچ یکل حاه که من   یایدن فهم یم امویبه وجد م دنشممونیوجود داره 
 هامه ! یدوست داشتناطراف  رر از 

شمو ش کف و گرفته بودم راهنمویکه دو طرف دامن ر یبا آهنگ .. در حال دمویرو
 سرمو باه نگه داشته بودم به طرفش رفت  ....

نه .. اما در کمال تعجب  ... با لبخند  ایر*ق*صممو بلده  نیا ریام دونسممت ینم
ضح ست مثل  یوا ست زدن .... در ضرب .. د شروع کرد به آروم آروم ، مثل 
 موقع ر*ق*ص مخصوصشون ! ییایاسپان یمردها

 نییت  راصور یتر رفتمو صورتمو مقال صورتش گرفت  ... سرخ به راستا جلو
زدو جلو  یرر از عشمموه زدمو عقب عقب رفت  .... لبخند کج یاومد ... لبخند

 اومد ....
.... نغ   زدیقلب  تند م عیر*ق*ص سممر ادوی.... از تحرک ز تموم شممد آهنگ

 .... زدمینف  م
 دور کمرم نشست .... ریدو دست ام هر

 نگاه  کرد... رهیو خ یجد
 منو بده ! ی زهی; حاه الوعده وفا ...... جا

 لبخند زدم... یخستگ با
 باشه .. حاه صبر کن ! -
 بلندم کرد... نیزم یرو از
تا به زور متوسممل  ای... من گرسممنه ام ..... به زبون خوخ ب  یندار صممبر کن -

 نش  !
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 حرفش لبخند رو لب  خشک شد .... نیا از
 ! زور
 بار ..... نیاول مثل

 و بغض و نفرو ! نهیکه رر شد از ک یبار نیاول
شا ست یشاد ن دیوقت اون طور که با چیچرا ه فهم یم حاه  دیدر کنارخ .... 

 بار اولشه ! یهمه اخ به خاطر خود خواه
 برن .... رونیاز ذهن  ب یتکون دادم تا افکار منف سرمو

ساس م مویزندگ خوامیم من شوهرم خوبه و ...... من اح سازم ....   کن یاز نو ب
ستش دارم .... ول تون ی... هرچند که هنوزم نم ادیازخ بدم نم  ن یاز ا یبگ  دو

 قسمتش کن  .... یکسبا  تون یمطملن  که نم
سرو از تو محبت نب نیمت شون  نهیگفته اگه هم سبز ن ... اگه زنش بهش چراغ 

سان سمت ک شون م ینده ... ممکنه به  سبز ن شونو از  دنویکه بهش چراغ  خود
 جلب بشه ! کننیراره م کهیعش  ت

 نکنه ! یوقت ته دلش  احساس گرسنگ چیکن ، تا ه ریشوهرتو س گفته
 .... کش یخودمو باه تر م دشویسف راهنیبه ر شهیچنگ م دست 
 ! دارهیو بلندتر قدم برم کنهیب*غ*ل  م سفتتر

ش نگاهش ستنه ... اما با  صورت  لبخند م طنتیرر از خوا ش زنهیبه  که  ینتطی.. 
 " خارهی" خودو تنت م گهیم

 یاخ مخف قهیخودم .... سممرمو تو  یاحماقانه  یفرار از نگاهشممو فکرها یبرا
 ..... بندمیو چش  م کن یم
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بسممته .. لبخند خرج  یبا چشمم  ها کنمویتختو ح  م یرر مانندم رو سممقوط
 کن یهمسرم م

شته ... ا کی شته ..... امروز دوباره به د کی نیهفته گذ  نیمت دنیهفته بهتر گذ
  نیآرم یو کادو یمهمون انیگفت  ... جر رویبحث هامون با ام انیرفت  ... جر

 گرفت ... رادینکرد .... اما از برخورد من ا دییتا نویگفت  .... کار آرم
ر طو نیا نییآو و آشغاه نیبه  برخوردو گفت  شما مردها چون عاش  ا اولش

 داد... حیخرج کردو برام توض یلبخند نی... اما مت یگیم
ستهاخ ... م عیضا ی" بجا شوهرتو دو ستیکردن  سرت یب یتون صدا هم و سرو 

.... بهش نیبخور ارهیرو ن یدنیاون نوشمم یو ازخ خواهش کن یصمممدا بزن
ش هی یگفتیم خ تو یم*س*ت خوادیساده اس که داو نم یو دور هم ینیشب ن

با اخ  و تشممر  روی... جبهه نگ یمخالف یزیباشمممه ...... هر وقت با چ لیدخ
ند و مطنزنحرف  با لبخ ند بزن ... و  که  یزیملن از چ.. در عوض .. لبخ

 .یکه سر جنگ ندار فهمهیطرف مقابلت م یطور نی.... اونو بگو ! ا یخواهیم
 ! هیو حرفت  منطق

 " یشب خودو باعث بحث شد اون
 ! نهیداد .... ح  با مت یقشنگ جواب

.. اما  ادیکه خوشش نم گرفتیگردن م ری... خود ام رفت یم شیر استیبا س اگه
 بهش دست بده ! یدوستهاخ ح  بد یمن با کارم باعث شدم جلو

از چهره ام   یو خوشممحال یناراحت نکهیاخ به خاطر عجول بودنمه .. و ا همه
 ... خوانائه ! صهیقابل تشخ
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 بذارم ... دیاحساسمو در معرض د یسفره  دینبا
باهاخ  رمویم نکهیبه خونه اومدم .. اصممال انگار ، هم یشممتریب یبا انرو امروز

 ! ش یم یخال ی، کل کن یدردو دل م
س ایب ریبعد با ام یگفته دفعه  نیمت سته با  ستی.. خوا  خوامیگ  مرفتار کنمو ب ا
 ! یو دوست دارم تو ه  باش  یمشاور بر شیبار ر نیاول یبرا
 ! هیموضوع چ نینسبت به ا ریواکنش ام دون ینم
 نباشه ! ندی..... براخ خوشادیشا اما

 ..دمیدست کش ریام یشماره  یدست گرفتمو رو مویگوش
 جون  خان ؟ -
 سالم .. جونت سالمت ! -
 ؟ ییماهت ... کجا یسالم به رو -
 اونجا؟ یایسر به مامان بزن  ... شام م هی رمیدارم م -
بودن .. واقعا خسممته ام .. بهشممون سممالم  ادیکارا ز یلی... امروز خ زمینه عز -

 دنبالت ! امیون ... کارم تموم شد مبرس
 زنگ بزن حاضر بش  یایب یباشه ... خواست -
 ؟ ستین یا گهید یچش  ... امر یبه رو -
 ! زمی... نه عز یسالمت باش -
 خداحافظ -
 خداحافظ ! -
چشمم  دوخت  ....  ابونیمامانو دادم و به خ یآوان  آدرس خونه  یراننده  به

به که به رفتو آمدم ا موضمموع رو ازم  نیا نی... امروز مت رهیگینم رادیچقدر خو
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خوبه به رفت و آمدم کار نداره و آزادم  یلینظرو داشت که خ نی... اون  ا دیررس
ها دهید ادیز گفتی..... م کردن زن  یرو تو زندان ترکمشمم یکه زندگ ییمرد

 ! ننیبیم
به ... ک  ک  دارم به ا نیاز ا ریشممکر ام خدارو که  رسمم یم جهینت نینظرم خو

 ! هی... عال نیواقعا خوبه ... و ا
سر گ یوا شه ؟  گهید نیدارم... ا جهیخدا .... چقدر حال  بده .. مدام  چه مدل

س هی امیتا م ش   یتو زندگ ینف شه و منو عذاب ب دایر دیبا یزیچ هیبک ده .... ب
ک   دمی.. شمما دون ی... نم شممهی.. هر روزم داره بدتر م دارم جهیسممه روزه سممر گ

شا شدم ...  شده ....  یامه هنوز خبر انه.. چون امروزم که نوبت ماه دیخون  ن
 ! شهیم رخیو باعث تاخ ذارهیم ریروخ تاث یک  خون دمیشن

 به حرف عوام اعتماد کرد ! یلیخ شهیکه نم هرچند
ناهار ه*و*س لوب به با  ایخاطر حال  زودتر اومدم خونه ...  رلو کردم .. اون  

 فراوون ! یترش
 ! چسبهیم یلی.. خ اوووممممم 

 دست گرفت  ... ویغذارو آماده کردمو گوش ی هیاول مواد
 جان ؟ -
 سالم بر شرر جون خودم ! -
 جوابمو داد... یبدخلق با
 سالم .... چه عجب ! -
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.....  ویهفته نرفت  اسممتد هیبود .... حتما ناراحته که  هیدارو رر گال شین کامال
چند  خوامی... تا خوب بشمم  م تون ینم سممتویخب چکار کن  .. حال  خوب ن

 حساب ها برم فقط ! یبرا باریوقت 
 ! یریگیاز ما نم ی... شما که سراغ ستیعجب ن -
 !اد؟یطرفت ب یکس ذارهیخانتون م ریمگه ام -
 چه کار داره ؟ چارهیب ری؟ ام هیچه حرف نیواه .. شرر ؟ ا -
.. تا شممتیر امیزودتر از کارم بزنمو ب خواسممت یم شی! چند روز ر یخبر ندار -

کار هی خوامیگفت  م با طلب ند روزه  یک  زودتر برم ،  جا؟" گفت  چ فت " ک گ
..  گفت یباز م شی... من  انقدر سممماده .. با ن دنشیبرم د خوامیم دمیند ارویدر

 زنش ! شیبرم ر خوامیم شهیفکر کردم خوشحال  م
 خب .... بعدخ ... -
بود ..... بعدشمم  گفت "  یدنیکه د دیاخ  تو ه  کشمم ی! همچ گهید یچیه -
 اسیواجب تر از در یبرس نجای.. شما به امور ا ختهیهمه کار رو سرمون ر نیا
! 

 سرتون شلوغ بوده .. وگرنه .. یلیخب هبد خ -
وتا .. د شیچشه شوهرو ! چند روز ر ستینه بابا .. شلوغ کجا بود ؟ معلوم ن -

ه  کار  یدختر اومدن ... به قول خودشممو رفقاخ ... خان  ها " همکارن " کل
شت شده بودن  ثم ی.. م  یدا شلوغ بودو اون دوتا دخترم  سرمون  نبود ... واقعا 

.. شممما برو   یندار یاصممخقوز باه قوز! اون وقت آقاتون به من فرمودن کار 
شرو ک  کن ! مزاح  نشو ! گفت   گفتیخونه ! ... فکر کن .. عمال داشت به  م

 سمممتیکه بهتون مربوط ن یتو امور خوادی.... گفت شممما نم  یکار دار یکل
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عطل ساعت م  ین هی..  گهید یچی! ه دی.. کارو به کاردانش بسپار دیدخالت کن
ره ! با تو اتاقش چه خب ن یبب زدمیم دید ی.. ول رمب کن یکردم تا مثال دارم جمع م

خنده شون رو هوا بود ... اما  یبودن تو اتاق و صدا دهیمارمولک چپ نیاون آرم
شد ب شونو رو کن  .... بعد فرداخ که م شترین ست ستیمعطل کنمو د  امیب  خوا

 ن طمل! م یزود بر شهینم گهی.... م  یکرده بود فیتو و از صبح کارارو رد شیر
 به تو بگ  ! امیب دهیترس
 ؟ کنهیرفتو آمد م ینفس  قسط چرا
 رو قلب  تسلط ندارم ؟! چرا

 ! ومدینم رونیب ییصدا بسته شدن .. در واقع صدا یباز کردم .... اما ب لبهامو
 یننداز یگفتما ! منو از کارو زندگ یبهت چ یوقت بهش نگ هیجان ..  ایدر -

کل  انیجر تون ینم گهید رونویب ندازهیمنو م دمی! تازه .. اگه بفهمه رارورتشممو م
 کارهاشو بهت بدم !

 برخورد کن  ... خب .. همکارخ بودن ! یمنطق کن یم یسع
 ! ساختیاز کاه کوه م شهی.. هم کردیبزرگ م ادیز ویزیچ هیاز اول   شراره

 ! گ یباشه شراره جان .. بهش نم -
حواسمم  هسممت .. دسممت از را خطا کنه .. تلفن  نجایراحت .. من ا التیخ -

 دستمه !
 ... یب ... باشه ..... مرس -

 یبه گلوم .... هر چند که از صبح فقد کم شهیمعده ام ... رفالک  م اویمحتو
 تو گلوم برنگشته .... یبجز چا یزیخوردمو چ ییچا
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 .... زهیریم رونیتو گلو...اشک از چش  ب دیشد یترش نیا اما
باه  کن یم ی... فقط سممع رمیم یی.... به دسممتشممو کن یقطع م یخداحافظ یب
 ! ستین ی.. خبر یرنگ یعی.... اما بجز ما ارمیب

 خاطر حال  خراب شده .... نیشده و به هم یمعده ام عصب حتما
 ه  گرمه ؟! یا گهید یجا ریسر ام نکنه
 راههیب به یراه اصل یبودمو با باز گذاشتن راه .... بجا دواریبهش ام یادیز نکنه

 ! دهیرس
 ..... ادیاز آب رو صورت  به ر*ق*ص در م یمشت

 ؟! یهر شبش چ یدوستت دارم ها یول
اغراق  یرنگ  .. کم یصورو ب ی... برا یدگی.. رنگ رر کن یصورت  نگاه م به
 ! زهیآم
 ! هیرنگ ... لغب بهتر یب
شکم  با خودخواهح  رختن  گهید و به  زنهیغر م یغذا ندارم ... هر چند که 

 صدا در اومده !
.... چشمم   کن یوار .. خودمو ب*غ*ل م نی... جن کشمم یتخت دراز م یرو

 ! ادیچشم  م ی.. جلو ری.. از ام ریچند وقت اخ نیاز ا ریتصو یکل بندمویم
 بزرگه .... و .... آشنا ! یادیکه ز ی.. دست ادیتو موهام به نوازخ در م یدست
که هر روز و هر شب .. گوشت بر تن  ی..... نفس شهیکنار گوش  ح  م ینفس

 و آرامش ، ذوب ! کنهی... اما حاه ..... گوشت آب م شدهیم
 بشه ؟ داریب خوادیموخ موشک من نم -
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شمهام شن کننیم ینافرمان چ شا دنیدر بازخورد  سرارا  دیصداخ ....  از ب  
شد شمهام  مثل گوخ ... آماده به خدمتن .... براگوخ   یسالم نظام یم .. چ

 دادن به شاه دلشون !
 !؟ هی..... چرا هنوزم لبخندخ برام خواستن زنهیتو نگاه  ... لبخند م رهیخ

به قول شممراره  نیبوده و ا یچ انیاز زبون خودخ بپرسمم  جر سمممتین بهتر
 بودن ؟! یهمکارها ... ک

 ؟! یشراره چ اما
شده .... چه بسا که انکارم بکنه ..... فقط  یچ دهیکه بروز نم ریبگ  .... ام اگه

 کنه ! رونیممکنه شراره رو ب
 نداره .... منتظر بهانه ه  هست ! دنشویه  چش  د یطور نیهم

 نیآمار ا یک گهیهوشمممندانه عمل کن  ...... اگه شممراره از اونجا بوه .. د دیبا
 ؟! دهیآقارو به  م

فرار از دروغ چشمم  هام  یرو لب  نشممسممت و برا یمصممنوع یفکر لبخند نیا با
 روز بست  ! یی..... رلک به روشنا

 رو شکم  نشست.. دستش
 ! ابیراشو تنبل خانوم .... راشو شوهرتو در -
 ! ادیخواب  م -
 !  یخوابیم  ییایحاه راشو .. بعد باه  م -
 ...کنهیحالت  تو نگاه خندونش خونه م یب ی.... چشمها ش یاکراه بلند م با
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خرس مهربون ...... چشمممهاو از زور خواب خمارن ! مگه  نیع یشمممد -
 ؟یدیچقدر خواب

 حال  خوب نبود .. ضعف داشت  ! -
 ! نیخدا در حال غش و ضعف ی شهیشما زنها هم ییخدا یبابا ... ول یا -
 خاطرتون مکدر شد ! دیببخش -
 ... خوب شد؟کن یبرا غشت  ضعف مترخ نکن .... من  -
 ! خونهیامروز کبکت خروس م -
 !  یشروع کن دویکار جد هیقراره  -
 کار؟ -
 ! زهینپرس .. چون سورررا -

 باه انداختمو به آشپزخونه رفت .. شونه
 خوشگل ؟  یدار یغذا چ -
 ! یچیه -
 ! یکنیم یشوخ -
 ؟ شهیسرخ م یمگه شکم  شوخ -
 .... ایگوشت و لوب نیگاز ..... ا یقابلمه رو نیر  ا -
 نتونست  ادامه بدم .... گهیکه حال  بد شد ... د پخت یداشت  غذا م -
 !  یخوریم رونیب  یریسرو ... م یفدا -
 یخونه ... اون  فقط برا ارنیب یچ هیندارم ..... زنگ بزن  رونیمن حال ب -

 ندارم ! لیخودو ! من م
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تو  ی...... نگاهش رر از نگران شممهیدسممتش بند شممونه ام م ادویجلو م ینگران با
 ... گردهیم قتیچشمهام دنبال حق

 ؟ ایچته در -
 ! ستین یزیچ -
 دکتر !  یبپوخ بر -
ندارم..... سممردمه ... ضممعف  دارم .... حالت تهواع  رونوی.... ح  برینه ام -

 چمه ! دوننیه  دارم ... اعصابم  خورده ... اصال نم
 ! یسرما خورد دیشا -
 ! دون ینه .... نم -
نه م ی.... هربارم راچه  یشیم ینجوریموقع ها ا هی؟  ستین کلتیس کینزد -

 ! یکنیبدبختو راره م
 شیسممندرم ر یبگ یخوایم نویدکتر شممد یادب ! نه ... حاه نکنه جنابعال یب -

ار ...... چرا .... انگ ن یکن بب....... صبر یلیگرفت  ؟! نه ... هنوز خ یاز قاعدگ
 دوم هر ماه ..... اما اهن ... شهیمنکه هم ی.... ول کشهینزد

 ! ستمهیب -
 ... نه ! یهع ...... وا -
 ؟ یریگیچته ؟ چرا دست به سرو م -
 ! ریام -
 جون ؟ -
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 یلیمن .. خب .. عقب انداخت  .... اما .... اه .... خب خ یعنینکنه .....  -
 هیاز قاعدگ شیر ی.... نه ... حتما همون حالت ها وفتهیوقتها موقع اخ عقب م

! 
 منظ  شده ؟ ی! مگه نگفت یتوکه خوب شده بود -
 ! گهیبشه د شیخب.. بازم ممکنه ر  و ر یچرا .. ول -

 نشست... نشیدور شونه ام حلقه شدو سرم تو س دستش
 ! شهی.... خانوم من داره مامان مدمیشا -
ش با سرمو از اون حج  گرم عقب ک شمها دمویسرعت  خندونش نگاه  یتو چ

 کردم !
 وسعت گرفت... لبخندخ

 دکتر !  یبپوخ بر -
 من حوصله ندارم ! یول -
شه ... وا فیتکل دی... با برمتیخودم م کن یتا اونجا ب*غ*لت م -  یمعلوم ب

 شه؟یم یعنی....  ایدر
 اما من ... -
 ؟ شیخواهینم -
 !  ی... انگار هنوز آماده نبود یچرا... ول -
 ! یبود ی.. خودت  راض  یما که حرفامونو زده بود -
 ! ترس یم -
 ؟یاز چ -



wWw.Roman4u.iR  444 

 

 هی ی... اون وقت را  ینکرد دایزود باشممه .... خودمون هنوز ثباو ر نکهیاز ا -
 بچه رو ه  ..

 هی یلنگ بزنه.... ول مونیزندگ ی هیرا دی؟ منو تو شمما هیحرفها چ نی! ا شیه -
 رو محک  نگه داره ! هیاون را تونهیبچه .. م

 ته ؟سخ یلیبچه خ هیتوسط  یزندگ هی ی هینگه داشتن را یکنیفکر نم -
 .. نوکر بچه امو مامانش  هست  !کن یخودم  کمک م -
 لحنش خنده ام گرفت .... چش  هام برق زد... دست  رو شکم  نشست .... از
 ؟ شهیم یعنی

 مادر بش  ؟! من
ست ز مانتومو سرم انداخت ... د شالمو رو  ب*غ*ل  گرفت تا با  ریتن  کردو 

 ....  یبر رونیبهش ب هیتک
 نگاهش کردم .. طنتیش با
 ؟ کن یب*غ*لت م یمگه نگفت -
 سرخوشش بلند شد.. یخنده  یتعجب نگاه  کرد.... صدا با
... . دینی... سممنگ دییکن  .. اهن دوتا نفرو ب*غ*ل هیاون موقع من قرار بود  -
 ! رمیگیکمر م سکید

 چش  نازک کردمو نگاه ازخ گرفت .. رشت
 ! یمنو ب*غ*ل کن یه  دلت بخواد بچه  یلیخ -

 کنار گوش  نشست.. سرخ
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ست  .... ب*غ*ل م - شگلش ه  یخوایگفت  که ... من توکر بچه مو مامان خو
 ؟
 بدم... صیحرفشو تشخ قتیچشمهاخ نگاه کردم تا حق به

عشممقو  ینطوریچشمممها .... که ا نیبود .... ا یجد یمهربون نیدر ع نگاهش
که توخ بجز خودم کسمم نی.... ا زننیم ادیفر گاه  حال  ن یبیرو نم ین .... م

شده ... اون  یا گهیممکنه که مال ک  د شتباه متوجه  شراره ا شه ..... حتما  با
 کنن !یچشمها .... به من خ*ی*ا*ن*و نم نیدخترها همکار بودن .... ا

 سرمو باه انداختمو قدم اولو برداشت ..
لت م - له ... تو رو ب*غ*ل نکن  ک کردمیب*غ* ب*غ*ل کن  ؟  ویخوشممگ

 عمه مو ؟!
 مهربونشو بلند کرد... یرها شدم از ته دل ... صدا ی خنده

 جون ... قربون اون خنده هاو برم من ..... یا -
 حرفها از زبون شوهرخ ذوق نکنه ؟ نیا دنیبا شنکه  هیک
 نره ؟ یلیو یلیحرفها رو بشنوه و دلش .... ق نیکه ا هیک
. 
. 
. 

 کرد.. ریبه منو ام یکل یچشمش برداشتو نگاه یاز رو نکشویع دکتر
باشمم نکهیشممواهد احتمال ا نیبا ا - باردار  ته احتمال  ادهیز دیشممما  ... الب

سموم ست ! با ت یم شو که د دیبتا بد شیآزما دیه  دمیبهتون دارو م دمی... جواب
 که جوابشو زودتر بهتون بدن ! ی.... نوشت  اوروانس
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 ممنون دکتر ! -
 تا بهتون دارو بدم ! دیاری.. به سالمت.. زودتر جوابشو بکن یخواهش م -
 ظ !... خداحافدیبده دکتر.... لطف کرد ششویآزما برمشیاهن م نیهم -

 اومدم.... رونیب ریکردمو همراه ام یلب خداحافظ ریز من 
حالمو بهتر کرده بود... انگار راه نفس  باز  یکه به  خورده بود کم رونیب یهوا

 شده بود !
جوابو بهمون داد ... فقط  عیسممر یلیکه کنار مطب دکتر بود ، خ یشممگاهیآزما

صرار ام یکباب برگ و کم هیخون دادمو در حد خوردن   ریدل و جگر .. که به ا
که خورد خت یریتو حلق  م غذامونو    یگرفتن جواب برگشممت یبرا  ی... 

 که خوشبختانه آماده بود... شگاهیآزما
 ..... دمیکش رونیاسترس و دلهره برگه رو از کاورخ ب با

 ! ستیمن ...... دو یخدا یبتا ....... وا عدد
 !من باردارم  یعنی....  یعنی نیا

که نگاه منتظرخ تو نگاه  دنبال جواب  یریشده .. با لبخند به ام یحال هی دل 
 بود نگاه کردم ...

 ! یبابا شد -
از  منو هیکه دو طرف کمرم نشممسممتو در صممدم ثان ییو دسممتها دیکه کشمم یغیج
بود که  نیکن  .... بدتر از اون ا زیبلند کرد .... اصال نذاشت حرکتشو آنال نیزم

شت منو م سرگ چرخوندیمثل چرخو فلک دا صال ه  به  من فکر  ی جهی..... ا
 ردر ! یآقا نیا کردینم
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هام ..... ضممربان قلب   یکودک جانیبلندم رها شممد ... مثل شممور و ه ی خنده
 ! یدر حال بال در آوردن یکه. از خوشحال ییوقتها یشد ... مثل همه  دیشد

 ! وفت ی.... اهن م نیرم زم.. بسه ... بذا ریام یوا -
 محک  گرفتمت .... قربونش برم من ! -
 ! ابونیزشته جلو مردم تو خ -
 ! چرخون ی... دارم بچه مو م ستیزشت ن چ یه -

 گوشش بردم.. کیگردنشو گرفتمو سرمو نزد محک 
 ؟ یر  فقط به خاطر بچه او منو ب*غ*ل کرد -
 مهربون نگاه  کرد ... ستادویحرکت ا از
مثال بچه ام ... دارم  یبچه کولوچه ؟ حال من  به هوا یبه هوا گنیم یدیشن -

 ..چلون یمامان خوشگلشو تو ب*غ*ل  م
 ؟ ندازهیخنده ام که حسادو به دل آسمون نم یصدا

 کن ؟ هیاز غصه گر دیبلنده و من با ایدر یخنده  یچرا صدا گهینم
 کنه؟یخوشمو با چش  زخ  رر از غ  نم دل
 کن ؟ ریتعب یاهنشو چ ی هی... گر ستین نطوریا اگه

دکتر زودتر ... گردنمو ول کن بذارمت  شیر  ی.. بارون گرفت .... بر یوا یا -
 ! نیزم
 من جام خوبه ! یول -
 جلو مردم زشته ؟ یگفتیتو که م -
 تو فکر کن جام خوبه و به  خوخ گذشته ! -
 ! یخورینکن ... سرما م طنتیش نییرا ایب -
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بلند ... به مطب دکتر  یخنده ازخ جدا شممدم .... همگام باه  ... با قدم ها با
 .. یرفت

 مهربون دکتر دلمو قرص کرد.. ی خنده
 ! دی.... باردار هست گ یم کیخب ... تبر -

شدن نداره ..... با ن لبخندم صد جمع  شده و ق باز به دکتر نگاه  شیدندون نما 
داد ...  حیکه با حوصممله برام دارو نوشممت ... دارو هارو توضمم ی... دکترکن یم

 ! یکل شاوینوشت و آزما یسونوگراف
صر  - صبح تا ع ستون امروز ما از  زود  شتون ی... جواب آزما  یسره ا هیشان

ش صال نگران نبا شد... ا  دیتکه گف یمیعال نی. .. تمام ادیدادنو کاراتون انجام 
...  دیبد ندهیآ یهفته  دیسونو ه  نوشت  که با هی...  هیعیطب ی.. تو باردار دیدار

 بدم ! ررونده لیبراتون تشک دییایب دیجوابشو که گرفت
 دینخوره ؟ با یبخوره ؟ چ ی؟ غذا چ سممتیهزم ن یا گهیچشمم  ... کار د -

روزانه اخ برسممه ؟ آخه همسممرم  یبه کارها تونهیم ایاسممتراحت مطل  باشممه 
 شاغله !

 نگران بود ، لبخند رو لب  آورد.. یادیکه ز یریدکتر به ام لبخند
س - ست فود بهتره نخوره ...   یسو ست خ ایو کالباس و ف   و ک یلیاگه خوا

نه شمممب برا یدر وعده  نخوره .. زعفران ،  یشمممام ! تن ماه یروز بخوره ... 
بادام زم نی، دارچ شممنیآو بهتره  زهارویچ نی. .. کرف  ... جگر ... ا ینی.. 

شه و  رختهکامال  نکهینخوره ... جگرم اگه ه*و*س کرد به مقدار ک  و ا شده با
 کی ایدونه گردو بخوره... هر روز  هیچهارتا بادام و  یخام نباشممه ! حتما روز
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شه ها  دهیساعت جوش  یتخ  مرغ آبپز ... ن ونیروز در م سلشده با  نه ! ی.. ع
هوخ  شیو افزا نیجن یمادر .. ه  برا یخوبه .. ه  برا یلیانگورم ه ی رهیشمم
س کی! قرص فول نیجن شت براخ ن دمیا شب  و  دونه بخوره ! اگه درد و هیکه هر 

شه .. ممنوع ینیلکه ب شته با ...  ستیروزانه و کارکردنش ن یکارها یبرا یتیندا
 ! دینگران نباش

 ... دیلطف کرد یلیممنون دکتر .. خ -
 ... به سالمت ! کن یخواهش م -

شادوخ شت یه  .. در حال دو  نرویاز مطب دکتر ب  یکه هر دو لبخند به لب دا
 .. یشد نیسوار ماش مویاومد

 دست گرفت... شویگوش ری، ام نیمحض نشستن تو ماش به
 ! رمیازو بگ یمامان شد یدیکه فهم یعک  خوشگل از روز اول هیبذار  -

سر لبخند صورت  ب یلبخند واقع هیعک   یرو لب  اومد که برا عیانقدر  ود رو 
... 

 خودم لبخندم عم  گرفت ... دنیجلو صورت  گرفتو با د ویگوش
 شد.. شیمهمون صورت  کردو دوباره سرگرم گوش یا گهیلبخند د رمیام
 ؟  یرینم -
 زنگ بزن ... هیچرا ... صبر کن  -

 صداخ به گوش .. دویبه گوشش چسب یگوش
بد خواب  ی.. اوک ی. خواب بوددون ی... ... سممالم ... م نیالو .. آرم -  ...

 ویدو روز استد یکیبابا ! ....... من  ی... به جهن  ! گوخ کن خب ... ا ؟یشد
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 امی؟ نم یکارهاخ چکار دار نیباشه ! .... تو به ا ی... حواست به همه چ امینم
 اضافه نزن ... خداحافظ ! رفها ..... ح یکرد یخراب کار ن ی... اومدم نب

 روشن کرد... نویدست  دادو ماش ویگوش
 یده ش یکه انگار زخم کنهیم  ییدستمو گرفته و به سمت تخت. راهنما چنان

 جنگ  !
 ! گهید روزمید یایدر همون

 ! یناز کن یتونیداشته باشه و تا م دارینازو خر یدار یفیعجب ک یول
 ... ایدر -
 جان ؟ -
ب شمم هی...  یشممیم تی.... البته خونه نه ها .. تو اذ  یریبگ یمهمون هی گ یم -

  یگیشممام .. همون موقع ه  بهشممون م یرسممتوران برا کن یهمه رو دعوو م
  ه نای.... تا اون موقع به مامانت ا شهیم یعال یلی.... خ  یشیبچه دار م  یدار

  ی... بعد که دعوتشون کرد هسونوتو بد  یبر گهید ی! بذار هفته  ینگو حامله ا
 ه؟ی! نظرو چ  یدی... سنورو نشونشون م دنیررس لشویو دل

شحال خو یلی.... خ کردمیچونه ام گذاشته بودمو به حاهتش نگاه م ریز دستمو
کارو نکرده بودم .... کاخ بهش گفته بودم ...  یبود .... کاخ سممر بل اون  ق

 !کرد؟یم یقدر ابراز خوشحال نیماون موقع ه  ه یعنی
 ه؟ی... با تو هستما .... نظرو چایدر -

 باه انداخت .. شونه
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 یشیمن الیخیب ی... مطملن  تا تن  نکن یو دوخت یدی؟ شما که بر یچه نظر -
! 

 ! شهی.. تو سختت باشه کنسل م گهینه د -
به مامانهامون  ی... هر دومون  تا شممب مهمون هیخوب یلی... فکر خزمینه عز -

 !  یگینم
 ! کن یبراو جور م یاساس زیسوررا هیمن  تا اون شب  -

سعت در دمیخند سعت  کردمیفکر م یکه روز ییای...... همون در ای.... به و و
 شده... بهیراحته که غ  با دل  غر ال یاونه ... اما اهن .... خ یغ  هام به اندازه 

 یشممراره ...اما سممرمو تکون دادم تا افکار منف یلحظه فکرم رفت رو حرفها هی
 ازم دور بشن ...

 که دارم شکر.. ییها یشاد نیشکرو.... بابت ا ایخدا
سنت هیتو  یمهمون ستوران  شد...  شدیزنده اجرا م کیکه موز یر  ییاجیبرگزار 

 ... کردیاونجا کار م ریکه قبال ام ییجا هیشب
 پیت هیمو سممر کردم ..  یشمممیابر یسممررو دمویکت بلند با دامن بلند روشمم هی

 کیو ش یرسم
ن اسممپرو بودو م پشیکت تک با شمملوار کتان باهاخ سممت کرد .. ت هی رمیام

 بودم.. نیحال سنگ نیاسپرو و در ع پیت نیعاش  ا
 صورتش رو صورت  خ  شد.. ستادویرفتن مقابل  ا موقع

 خانوم خانوما ! نمتیبذار بب -
صتش رو لب  یتعجب نگاهش کردم ... لبخند مهربون با ش ست و  ش رو لبش ن
 نشست..  ینییرا
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صتش ش ش شو عقب گرفتو لبخندخ عم   یشد ... کم دهینرم رو لب  ک سر
 گرفت..

 ... مامان کوچولو ! ادیبهت م شتریحاه درست شد ... ک  رنگتر ب -
 گهیت  که دمامان کوچولو خوشممحال شممدمو ح  خوب گرف دنیاز شممن انقدر

 ..رمیبگ رادیفرصت نکردم بابت راک کردن روم ا
 ردر؟ یآقا  یبر -
 ؟یشیبگ  ناراحت نم یزیچ هی -

شو بزنه .... خنده  ابرومو شدم حرف ست  یآروم یباه انداختمو منتظر  کردو د
 ..دیتو موهاخ کش

 افت  ! یم گولویزیز ادیردر ،  یآقا یگیم -
 گرد شد .. یواقع یبه معنا چشمهام

 ؟ گولویزیز یگیبه من م -
 نه به جون بچ  .. -

وار مقابلش  دیحرفشممو بزنه ... انگشمممت اشممماره مو تهد ی هیندادم بق اجازه
 گرفت ..

 وقت جون بچه مو قس  نخور ! چیوقت .. ه چیه گهید -
 صداقت جوابمو داد.. با
ن ن باشه ! تو نگراهست که قس  راست  جون او زیمطملن باخ اونقدر برام عز -
 ؟ یهست یچ
 ! یبذار هیاز جون بچ  ما خوادیبه راستو دروغش ندارم.. دل  نم یمن کار -
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 حلقه شد دور شونه ام .. دستش
ست بوده و ما نم - ش  ... چقدرم بچه دو ستیچ  یبر شیر ینطوری... ا  یدون

 ها ! شهیم  یحسود
به شونه اخ زدو راهام  یآروم یکش اومد .. سرم ضربه  بیبه صورو اور لب 

 باهاخ همگام شد ..
به رسممتوران نگاه  رو فرد به که اصممال دل   یمحض ورودمون  نشممسمممت 
 ..خواستینم
 ؟! کنهیچکار م نجایا نیا -
 باشه ؟! یها .... اون نباشه ک قمهیرف ن؟یآرم -

 نشون داد رفت .. ریکه ام یزیبه سمت م دمویکش یروف
 شمممونیه  ر زخیو نشممسممت  .. دوسممت عز دیعقب کشمم یکم مویصممندل ریام

 اومدو دستش مقابل  دراز شد..
 سالم ... -

 به دستش کردمو با اکراه دستمو تو دستش گذاشت  ... ینگاه
 از حد گرمه ؟ شیدستش ب کن یح  م چرا

ست دادم .. ول یادیز یحاه با مردها تا ست  نیوقت ا چیه ید ح  بد به  د
 تو کن یکه ح  م یو حرارت ارهیبه دسممت  م نیکه آرم یشمممارف نینداده .... ا

ستش داره ب شمام ب ی... و نگاهش .. نگاه شهیم شتریو ب شترید ودو که قفل چ
 ! شدیجابجا نم یمتریلیم

 اخ بدزدم ! دهیبکش  و نگاه از نگاه در رونیکردم دستمو ب یسع
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 مونشممیدسممتشممون بود ر یکه گل بزرگ یکه مامان بابام در حا دینکشمم یطول
 اومدن..

 لبخند بهشون و به گل مورد عالقه ام نگاه کردم.. با
 جلو تر اومدو تو آغوش  گرفت.. مامان

 ! ییسالم مامان جان... سالم بابا -
 ! یریگیم یو مهمون یسالم به دختر گل ... مامان قربونت بره که خانوم شد -
 دیکش ریام وی. زحمت اصلمگه چکار کردم؟ فقط حاضر شدم اومدم  -

 نگاه کرد.. ریبا لبخند به ام مامان
 دستش درد نکنه ! -

ست ست .. به گل د ش شونه ام ن ست ام یبابا رو  داده بود نگاه کردمو با  ریکه د
 شدم.. رهیبابا خ یلبختد به چشمها

 ن؟یدیچرا زحمت کش -
 دختر بابا کلش رحمته ! -

 .سرم رو شونه اخ نشست .. دمویخند
 به خودم اومدمو از بابام فاصله گرفت .. ریام یصدا با
 ! نی... خودت  بش ننیرو را نگهشون ندار ... تعارف کن بش ادیجان .. ز ایدر -
باز شممد.... در واقع  شمم یدقت و توجه اخ غرق لذو شممدمو خود به خود ن از

 باز نگاهش کردم.. شیبه حرفش عمل کن  فقط با ن نکهیا یبجا
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ست خال یاومدن ... هرچند که همگ رمیام یک  خانواده  ک  اومده  یشون د
منو تو ب*غ*لش چلوند .. اونقدر که  تونسممتیبودن ... شممراره ه  اومدو تا م

 ... ن یبش رمویبا اخ  صدام کرد تا فاصله بگ ریام
رورا  ادیکه من ز نهیشممده مامور مراقب من ... فقط حواسممش به ا ریام امشممب

 نباش  ...
 نهادموشممیر ییکنارم ... با لبختد دندون نما ادیزدمو بهش اشمماره کردم ب لبخند

 .. دی... کنارم نشستو سرخ به گوش  چسب رفتیرذ
 دادمیشام نم شنهادی.. اصال ر یشیحد امشب ملوس م نیتا ا دونست یاگه م -

 ! کردمی... فقط و فقط باهاو خلوو م گرفت ینم ی.. کال مهمون
صداخ با خش و از  انیحرفش قلب  به قل با شو بدم که  ست  جواب اومد... خول
 شد.. دهیدندونش شن ریز
 دعوو کرده ؟ نارویا ی؟ ک خوادیم یچ نجایا نیا -
صب یتعجب به چهره  با شو دنبال کردم .... با د شیع  دنینگاه کردمو رد نگاه

 .. دمیخشمشو فهم لیفرزام دل
 هامونیمهمون یهمه  شممهی.... ما هم  یبود دهیند وناریوقت بود عمو ا یلیخ -

صل ی.. در واقع خانواده  یباه  بود ..... خب ... من .. من    یما و عمو به  و
 دعوتشون کردم !

سر هی ش ختیگردنش ترس تو دل  ر عیلحظه چرخش   ری... نگاهش مثل نگاه 
 به طعمه اخ بود ....

 ! یباهام مشورو کن یکنیکه م ییدر مورد کارها نیبهتره بعد از ا -
 تمومو ترک کن  ! تون یخب؟ منکه نم هینکن ... مگه چ یاوقاو تلخ -
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 ! ستیمشکل من عموو ن -
 ؟ ادیبگ  فرزام ن تونست ی... اما مگه م دون یم -
 ! الیخی... ب ایباشه در -
شدو خ به سم یلیزور بلند  شون تعارف کرد ... من  با عمو و زن  یسردو ر به

وبروم ر قایعمو گرمتر و با فرزام سردتر دست دادمو سرجام نشست  ... فرزام دق
 تر شد !  ی، عم ریام  ینشستو اخ  عم

ست تا زمان یزمان از ش شام خورد یکه فرزام روبروم ن لحظه ه   هی ریام  یکه 
 ! شهیچش  از فرزام نگرفت ... انگار فرزام دشمن خون

با  خواسمممتیم یو هرچ دادیم ریام لیتحو شممخندیکه فرزام  مدام ن  یبگذر
 ! دادیحرص م شیاز ر شیب رویجان ام ایگفتن در

شمده بود ... اما فرزام محض  خیکنارم نشمسمته بودو نگاهش رو فرزام م شمراره
 نگاه بهش نکرد ! هیخدا ه   یرضا

 گرفتمو به شراره نگاه کردم.. ریکه به رهلوم خورد نگاه از ام یسقلمه ا با
 شده؟ یم اومد دختر ! چدرد -
 ! هیا کهیرسر عموو عجب ت نیا گ یم -
 ش؟یخواهیم -
 شدم.. رهیخ کردینگاه  م یلبخند به چشمهاخ که با مظلوم با
! خالصممه  نیخوشممگله ... اصممال شممما ها خانوادتا خوشممگل یلیاوهوم... خ -
 ! نیکثافت یلیخ
 تعجب ابروهام باه رفت.. با
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 جان ؟! -
 که .. نیاز ب  خوشگل یعنی -
 ! یکشش بد خوادیخب بسه .. نم -
 بچه مردمو؟ کنهینگاه م ینجوریحاه چرا شوهر جانت ا -
 ندارن ! یهر دوشون از ه  دل خوش -
 بودن؟! یعشق بینگو که رق -
 عشق  فرزام بوده ! نیمن اول ینه ... ول -
 دونه؟یم ریام -
 که با فرزام چپه ! زنهیم ییحدسها هیکامل نه ! اما فکر کن   -
 خان شما کجا ؟! ریکجا و ام یخداداد ی کهیخب حق  داره ... اون ت -
 یتداشمم شیدیکه د یبار نیرفته اول ادوی!  پهیه  خوشممت یلیچشممه مگه؟ خ -

 ؟! یشدیذوق مرگ م
 اون به خاطر هنرخ بود ... هنوزم طرفدار هنرش  ! -

 رف اومد ..زدم که دوباره به ح یجون یب لبخند
 هست؟ یحاه مناسبت امشب چ -
 اهناس که بگه ! گهی.. د یفهمیم یصبر داشته باخ ! به زود -
 بگه؟ ویچ -
 ! ویعلت مهمون -
 ... آره کلک ؟ بگو به  خب ! یدونیبازه ؟ خودت  م شتیحاه تو چرا ن -
 ! گ یعجله نکن .... چون نم -
 لوس ! خب نگو ! -
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 حالت قهر نگاه گرفتو من با خنده سرمو تکون دادم .. به
 یزدو از رو یرو دسممت  بهش نگاه کردم... لبخند مهربون ریفشممار دسممت ام با

 بلند شد .. یصندل
 یزی... کنار گوخ نوازنده اخ چ ستادیا انویوسط سالن رستوران رفتو کنار ر به

 اخ بلند شد ..از ج دییگفت و رسر نوازنده با تکون دادن سرخ به تا
به صممدا در  ییآهنگ آشممنا هیاون رسممر نشممسممت و با زدن چند کالو یجا ریام

 اومد...
 ...ادیمورد عالقه مه باعث شد لبخند رو لب  ب یکه از خواننده  یآهنگ

 صداخ سرارا گوخ شدمو سرارا چش .. دنیشن با
 باور کن ... صدامو باور کن ....... -

 ..که تلخ و خسته اس  ییصدا
 کن .. قلبمو باور کن ... باور

 که کوهه ... اما شکسته اس ... شکسته اس ... یقلب
 کن .. دستامو باور کن .... باور

 نوازشه .... یساقه  که
 کن چش  منو باور کن.. باور

 .. خواهشه .... دهیقص کی که
. 
. 
. 
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شدو ام یصدا شکر خ  کردو به  یکم ریکف زدن افراد بلند  شونه ت سرشو به ن
 خوندنش ادامه داد ....

صل لبخند شدو بدن  ب یجزء ا کون ت نیبه طرف یاراده مثل گهواره ا یصورت  
 ... خوردیم
 شراره حواس  بهش جلب شد.. یصدا با
شمموهرو زبون  نی... چقدرم که ا نیهمه راهو ! .... بب نیا رهیم یاوف ... ک -

 ! رسهیده چکار کنه که به عقل جن  نمبل نیبازه .... همچ
 واه ... چته شراره امشب ؟ -
خه حرصمم  م - تد رهیگیآ به اسمم کار آوردنش  نه از اون هم هار  وی..  هارو  و 

 یشممما ! فقط زبون باز یجلو شیراچه خوار نیبا اونها ... نه به ا دنشیخند
 بلده !

 ننشویب یچ  یدونیاعتماد دارم ... تو ه  حساس نشو .. ما که نم ریمن به ام -
 زود قضاوو کرد ! دیگذشته ... نبا

 تعجب به چشمهام نگاه کرد ... با
حرف  ، نگاه از شممراره گرفتمو دوباره دل و جونمو به  یاز درسممت نانیبا اطم من 

 شوهرم دادم...
مه کردو از ه یکوتاه  ی... تعظ سممتادیتموم شممدو با لبخند بلند شممد ا آهنگش

 خواهش کرد ساکت باشن ...
که مهمان ما نبودن و از  ییکسا یبود .. حت ریساکت بودنو نگاهشون به ام همه

 رستوران بودن.. یها یمشتر
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 ی... همسممر ب زمیآهنگ ناقابل از طرف من ... به عشممق  .. همسممر عز نیا -
بچه اخ بودنو به  داده ... در واقع  که منت سر من گذاشته و افتخار ردر رمینظ

 کرده ! ب ی.... طع  خوب بابا شدنو نص
ست زدن .. اما مهمانها بهیحرفش غر نیا با شنا بودن  یها د خودمون که همه آ

 ... کردنینگاه م ریبه منو ام رویبا ح
 بود.. ریکه به خودخ اومد مادر ام یکس نیاول
 ؟ آره ؟! یجون .. تو باردار ای... در زمیعز -
 یقربون صممدقه  یتکون دادم که باعث شممد صممدا دییلبخند ، سممرمو به تا با

 مامانم  بلند بشه ...
ا گفت .. همه بلند شدنو ب کیتبر دویب*و*س مویشونیکنارم اومدو ر ریام مادر

گفتن... مامان  که ب*غ*ل  گرفته بودو  کیتبر دن یب*و*سمم ایدسممت دادن و 
 ... کردیول  نم

 ییو فضمما بیموجود عج هی.. انگار  کردنیشممراره با دهن باز نگاه  م و فرزام
 ! دنیدیم

و ح   دیکشمم ریبه تصممو مویاتفاق زندگ نینحو بهتر نیامشممب به بهتر ریام
 خوب مادر شدنو در من کامل کرد ...

شب ش ام ست رو دل  ک اه نگ ریبا لبخند به ام دمویواقعا ح  کردم مادرم .... د
 کردم ...

 نگاه  رو خودخ با لبخند لب زد.. دنید با
 دوستت دارم ! -
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 من  لبخند زدم.. متعاقبا
 من  ! -

س یلیکنارم اومدو خ شراره صورتمو ب*و* شبش واقعا برام دیسرد  ... رفتار ام
 ! بهیعج

بالرو سممر خودو  نیزود بود ا یلی، هرچند که خ زمیعز گ یم کیبهت تبر -
 ! یاریب

 تو شراره؟! یگیم یبال؟ چ -
 زد... یدستپاچه ا لبخند

مامان  شممهی.. باورم نم یخودم یآخه به نظرم هنوز همون دوسممت کوچولو -
 که برام گنگه ! نهی! ا یشد

سمت خودو م هی - سمو درک م شهیروزم ق شدن اونقدرها  یکنی... ح ! مادر 
 ! نهیریه  ش یلی.. برعک  .. خ ستیه  وحشتناک ن

توپ و خوشممگل ک  تو  ی.... دوسممتامون رسممرها دون ی... چه م دوارمیام -
 کاله مونده ! یندارن.... اون وقت سر ما ب لشونیفام

شاره شدم ... نگاه ی ا ضحش به فرزامو متوجه  به فرزام رر اخ  انداختمو  یوا
 شراره گذاشت  یدست رو شونه 

 بهش دل خوخ کرد ! شهینم -
 ؟! شینیبب یبا کس یاخوی، نم یچون خودت  دوسش دار -
باه م - ظاهر  زارمی... من اهن از فرزام ب یکنیدوسممش دارم؟ اشممت .... گول 

 ! دهیقشنگشو نخور .... اون به دختر جماعت ... بها نم
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ال نگرفته و ک یحسرو به فرزام نگاه کرد ..... ح  کردم حرفهامو اصال جد با
 گفت  ... با تاسف سر تکون دادمو از کنارخ رفت .. یچ دهینشن

اومد فرزام بود ... دست رو شونه ام گذاشتو  ش یر کیتبر یکه برا ینفر نیآخر
 براندازم کرد... یبا لبخند کج

شم ریز شوهر خواهرخ بود. ، اما همه  یریبه ام یچ صحبت با   یکه مشغول 
 حواسش به ما بود نگاه کردم ...

 ام حواسمو بهش دادم..فرز یصدا با
 ! یکردینم یمبارکت باشه .... کاخ انقدر زود حماقتتو ابد -

 گره خوردن .. ابروهام
 حماقت؟ -
سره ارزخ ا - ش نکهیخودتو به اون راه نزن .... اون ر اره ند ویتو مادر بچه اخ ب

 گذاشممت تو دی؟ تورو فقط با یتو مادر بشمم سممتین فی.... اصممال ... اصممال ح
 و نگاو کرد ! نیتریو
 ربط بشنوم ! یب  کن فرزام .... دعوتت نکردم که حرف ب -

 جلو اومدو زمزمه وار گفت.. یکم سرخ
 ... اما ... یزیچ هیمن بود ...  یحاه اگه بچه  -

 ..دمیبا خش  غر دمویمو عقب کش شونه
بره .. من مجرد  نیاز ب نمونیب یمواظب حرف زدنت باخ ... نذار حرمتها -
 مزخرفهاتو گوخ کن  ! نیباز ا یکه با رو ست ین
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و ت ی.... کاخ چشمممها یبشممکنه قل  رام که اون روز باتو رفت  خوخ گذرون -
..... انقدر دلت دم دسممت بود که بردان  یدیدیاون الدنگو نم شممدویه  کور م
 ببرنش ؟!

 ؟! یخوریم ویتو حرص چ -
ا که هزارت ینقشممه داشممت  ... دختر کیکه برلش هزارو  یدختر نکهیحرص ا -

چقدر  زدیکه چشمممهاخ داد م یعاشممقانه براخ کنار گذاشممته بودم ... دختر
ست  داره ..... در عرض چند وقت د رد ک یکار نکهی..... بدتر ا دیمنو ند گهیدو

 ! دیدستم  بهش نرس گهیکه د
 ! یگیم یچ یفهمینم چی... ه یستیتو امشب تو حال خودو ن -
تورو   ی؟ چون امشممب به گوه خوردن افتادم که چرا همون شممب مهمونچرا  -

 مال خودم نکردم ؟!
شرم .... عرق صورت  شدو  رو ف  یشونیشدو از ر یگر گرفت ... گونه هام داغ 

 ... ختیر
شش  نگاه شت  .... کنار مامان  رفتمو خودمو تو آغو ازخ گرفتمو از کنارخ گذ

 جا دادم ....
 دستمو گرفت.. دویب*و*س مویشونیر

 ای. ب.. نسممایرورا وا ادیفکر کن  فشممارو افتاده .... ز زم؟یعز یخیچرا انقدر  -
 ! نیبش
 آب قند درست کردو دست  داد.. یوانیکمکش نشست  .... زهرا ل با
 !  یآرزو به دل نمون موینیداداشمونو بب یخدارو شکر قراره بچه  -

 زدمو جوابشو ندادم .. یجون ینداشت  ... لبخند ب گهید ویکی نیا ی حوصله
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 خ  شدو صورتشو مقابل صورت  گرفت ... یکنارم اومدو کم ریام
 ست؟یحالت خوب ن -
 نه ! -
  ؟یبر یخوایم -
 مهمونها ؟! -
..  بخورن وهیم ننیبشمم توننیدرکت کنن ... شممامشممون  که خوردن .... م دیبا -
 !  یریما م یه  برن ... ول توننیم

 لب گفت  ... ریز یا باشه
 ... دمیلرزیرتو بودمو باز ه  م ریساعت بعد .. تو خونه ... ز کی

 چت شد؟ ییهویآخه  -
 ... فقط سردمه ! دون ینم -
 ! یشیسرم بزنه خوب م هی...  نهییفشارو را یدکتر .. حتم  یبر دیبا -
 ک  شربت عسل به  بده .... هی.... فقط  ادی.. خواب  م خوامینم -

 رفت ... رونیتکون دادو از اتاق ب سرشو
 .... رفتیلحظه ام صورو فرزام از مقابل چشم  کنار نم کی

 مهمونش کن  ! یلیس هی شدیشرمانه زده بود .... افسوس که نم یکه ب یحرف
 ... جرعه دمیخودمو باه کش یدهن  ... کم یشربت عسل ، جلو وانیل دنید با
 به حرف اومد.. ریکه ام دمینوش یا

 گفت؟یم یرسر عموو چ -
 ؟یچ -
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 ! دهیفهم یزیوضوح جا خوردم ... نکنه چ به
 گوشت ؟ خیچهار ساعت ب گفتیم یچ -
 ! یچیه -
 ؟! یبش یختیر نیباعث شده ا یچیهمون ه -
 ! کن ی... خواهش م ریب  کن ام -
به .... ب -  خیب دمینفهم ی... جلو چشمم  خودم .... فکر کرد یناموسمم یخو

 گفتو تو ه  صورتت سرخ شد .... یچ هیگوشت 
 راجع به من نبود .... اصال در مورد من حرف نزد ! -
 ؟! یر  چ -

 که به ذهن  اومدو به زبون آوردم.. یحرف نیچرا .... فقط اول دون ینم
 از شراره خوشش اومده ! -
 ؟خب ... چش به تو  -
کن  ... من   یونیرادرم خواسممتیدوسممتمه ، م دهی.... د گهیاه ... ب  کن د -

 قبول نکردم ... تو ه  انقدر رو نروم نرو !
 یبا کسمم یتونی؟ ... نکنه هنوزم دلت باهاشمممه ؟ نکنه نم یچرا قبول نکرد -
 ؟! شینیبب
 ! ریام -
ش یغیج با شدو با تعجب نگاه  کرد ..... دهنش باز  دمیکه ک شمهاخ گرد  چ

 فوو کرد.. رونیموندو نفسشو محک  ب
 نزدم .. آروم باخ.. یباشه .. منکه حرف -

 چرا اشک  مهمون صورت  شد.. دون ینم
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....  لرزهی.. خسممته ام ... تمام تن  م سمممتی... حال  خوب ن گهیب  کن د -
 ؟ یزنیحرف مفت م یخودم  ندارم .. اون وقت تو دار یحوصله 

 دور شونه ام حلقه شد... دستش
ش زمیح  با توئه عز - شه ... ببخ شه قربونت برم .. با شتب دی... با اه از من .... ا

 بود ... تند رفت  !
 قلبش آرامش گرفت  .. یاخ نشستو با تپش ها نهیرو س سرم

 وقت ! چیوقت به من شک نکن .. ه چیه -
 .... باشه .... آروم باخ .... اصال من خر ! خوب شد؟ زمیباشه عز -

 ..دمیاخ کوب نهیبه س مشت
 آروم  باش  ! یخوای... بعد م یدی.. حرص  م یکنیکارخودتو م -
 رشممتیب یکه هرچ یی.... تو یلعنت یتو ی وونهیام خب ... د وونهیاز ب  د -
 .... ش یعاشقت م شتری.. ب گذرهیم

شن کن یوقتها فکر م یلیخ ا حرفها از زبون مردم ..... ت نیا دنیکه چرا ؟ چرا با 
 .... ش یابد آروم م

 ؟ رمیتو خلسه فرو م چرا
 زن عالم  ؟ نیخوشبخت تر کن یفکر م چرا

. 

. 

. 
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 نی... دکتر با حوصممله چکش کرد و گفت جن  یرفت یغربالگر یسممونو یبرا
 یه  دل ... اما کل خواستویدل  دختر م نکهیرسره .... با ا ادیسالمه و احتمال ز

؟ دخترا  شمممدیم یمن ! چ ی افهی... باق رویام کلیرسممر با ه هیذوق کردم .... 
 ! شکستنیبراخ سرو دست م

 بش  من ! یا فتهیمادر شوهر خودش چه
قلبش ..  یصممدا یادءوری... اما هنوزم با   یاومد رونیب یمطب سممونوگراف از

 ... شدیبدن  رراز شوق م
 دور کمرم نشست... ریام دست

 ؟ زنهیقلبش چه قشنگ م یدی؟ د ریام یدید -
 دل  ! زیآره عز -
 ؟ کردیم یچه بوم بوم یدید -
 آره فداو ش  ! -
 ! هشیم یبشه من حرکتهاش  ح  کن  ... عال ی! ک هیچه ح  خوب یدونینم -
 ب*غ*ل کن  ؟!بشه من جفتتونو باه   یک -

 ...  یبرس نیدادم تا به ماش هیسرمو به بازوخ تک دمویخند
 اول با حرفش جا خوردم.. یحرکت کرد... اما همون لحظه  مویشد سوار

 ! هی! جفتت خوبه و بچه مون  عال یندار یهمونطور که دکترو گفت مشکل -
 آره خدارو شکر ! -
 ! ی  فرار کنو از دست یاریبهانه ب یتونینم گهیر  د -
 شدم ...... منظورخ .... اریحرفش هوش نیا با
 چندماهه رو صبر کن ! نی.... منکه گفت  ا ریام -
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صح - شه .. اون  حیمگه مغز خر خوردم ؟ زن   سته با ش سال  .... ور دل  ن و 
 ؟! یزیچ نیهمچ شهیوقت من فقط برو بر نگاهش کن  ؟! م

 شد؟! یچ یصبر کرد مویماه و ن کی نیحاه ا -
 صدبار مردمو زنده شدم ! یا قهیشد؟ دق یچ -
سو نبا هیمرد نیانگار اول گهیم یجوریاووووو ....  -  طرفش دیکه زنش حامله ا

مه هم زیبره .... عز ها نیمن ... ه مل  گهید یطورن .... ر  مرد چطور تح
 ؟! کننیم
 ؟! کننیتحمل م یتو از کجا مطملن -
 ؟! یچ یعنی -
نه ماهو دووم  نیدارن که ا گهید یدوتا یکیگله گوشمممه ها  نیا نکهیا یعنی -
 ! ارنیب

 خش  بهش نگاه کردم.. با
 ؟! اریبگ  بفرما شمام برو از گله گوشه ب ینکنه توقع دار -
 به  کردو ابرو باه انداخت.. ینگاه  یخنده ن با
؟!  ارمیب ریدارم ، چرا برم از گله و گوشممه گ یگریج نیبه ا ایدر ی... وقت رینخ -

 یبگ یخوای.... من تحمل ندارم .... م ای! .... لپ کالم در گهید یخودو هست
 ! گذرمیطاقت  ؟ آره ! اما نه ماه از زن  نم یالنفس  ؟ بگو ..... ب فیضع

 وقت... هیاگه  -
 قطع کردو با اخ  گفت.. حرفمو
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شکل گفتیاگه دکتر م - ست  یم شم  کور ، دندم نرم .. مه ست ی، چ ابا ب خوا
 تینداره اذ یلی... دل سممتین یمشممکل چینشمم  ... اما حاه که خدارو شممکر ه

  دکترو از خودش شیر امیه  م ی.... عصر  یریبه خودمون سخت بگ مویبش
 راحت بشه ! التیتا خ پرس یم
 ... یول -
 !؟یبامن باش ادیواقعا بدو م -
 ؟ هیچه حرف نینه .. ا -
  یرب کردمی؟ من اگه به خودم بود تا شب  صبر نم یاری؟ چرا بهانه م یر  چ -
 ! کن یشما تا شب صبر م یدکترو ... اما محض گل رو شیر

 تند تو ! شیامان از آت -
 ینازک و فانتز یها راهنیر نیبا ا یخودو ..... اگه بدون یها یامان از دلبر -

 تنده ! شتیآت یگی..... اون وقت نم یاریبه روز دل  م یچ ریحر
 با لبخند نگاه  کرد.. دویجواب سونو رو د دکتر

هرشمب بخور ..  دویاسم کی.. فول هیعال یخب خانوم خوشمگله .... همه چ -
شت و حبوباو و لبن دونهیهر روز    یه  تو رو اویتخ  مرغ آبپز بخور .... گو

 باشه تونییغذا
 لبخند جوابشو دادم.. با
 منون  خان  دکتر..م -
 و اشاره اخ متوجه درد دلش شدم .. ریام یسرفه  با
 خجالت و من و من روبه دکتر شدم.. با
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که ... در مورد روابط ب خواسممت یخان  دکتر ... من .... م - منو  نیبدون  
 همسرم..

 ..چشمشو بست نانیکردمو دکتر متوجه منظورم شد.. لبخند زدو با اطم مکث
 ؟ گهی.. د ستین ی... متوجه شدم .. نه .. مشکل زمیبله عز -
 گشاد جواب داد.. یبا لبخند ریام نباریا

 شما خانوم دکتر .... با اجازه تون ! یسالمت گهید -
 زدم.. رونیاز اتاق ب ریکردمو رشت سر ام یبا دکتر خداحافظ من 

 شروع کرد.. ریام  ینشست نیتو ماش نکهیمحض ا به
 نداره ! یبیدکترم گفت ع یدیح  با من بود ! د یدید ؟یدید -
 خب حاه تو ه  .... -
 ن؟یدار لیم ی! حاه شام چ اسینجوریبعله ... ا -
 ! شهیحال  بد م رهیو کباب ! بوخ به  م خورمینم ی... فقط ماه کنهینم یفرق -
 خونه ؟  یبر رمی... بگرمیگیبانو ..... جوجه م یاوک -

 باه انداخت .. شونه
 باشه ! -
شد دمویچ زویم شام  شغول  شق کیبا هر  ری.... هر چند که ام  یهر دو م  یقا

 ... دهیکه انگار داره منو قورو م کردینگاه  م یطور خوردیکه م
نبودم ...  لی.... به خصمموص که من اصممال ما گرفتیهمه ذوقش لج  م نیا از

 ...شدیه مانع داشتن ح  خوب موحشت و ترس تو دل  داشت  ک جوریانگار 
 ؟! هیچ یبرا یهمه خوشحال نیا یبگ شهیم -
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 نگاه  کرد.. طنتیباه انداختو با ش ابرو
 ؟! یدونینم یعنی -
 طاقتت کرده ؟! .... یماه انقدر ب کیبدون  ؟  ویچ -
 ؟! یکنیم ی؟ چرا همه اخ ررخاشگر یکنیچرا اعصابتو خورد م -
 ! خوامیاصال من نم -

 صورتش بود.. رییتغ نیاول اخ 
 ؟ یخواینم یچ -
 باه ... خوامینم -
.... آره ؟  مانتیو دوماه ه  بعد از زا ی؟ نه ماه حاملگ ایدر ی؟ تاک یتا ک -
؟ من مردم ...  شهیم دویعا ی؟ چ یسال منو از خودو محروم کن هی یخوایم

نکن  .... اندامتو که داره به شمکل  سممخته برام عطرتو نف  بکشمممو ل *س*و
.. دل   رمیبگرو دوسممت دارم ... سممخته برام ازو چشمم   شممهیتپل م یبامزه ا

 ه  تورو لم  کن  ه  بچه مونو ! خوادیم
 ک  ... حداقل امشب نه ! هیسال .... فقط  هی گ یمن نم -

 غذاشو بخوره از جاخ بلند شد.. ی هیبق نکهیباه انداختو بدون ا شونه
 ! امیسمتت نم گهید یباشه .. تا خودو نخوا -

 ..دمیبه جون  افتاده نال یکه تازگ یتیحساس نیاز ا ریدلگ
 غذاو... -
 شدم .... ریس -
 ! ینخورد یزیتو که چ -
 جوابمو داد.. تیبا جد ستادویا
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 شدم ! ریخوردم .... ررم ... س ادیجان ... خوردم ... حرص ز ایچرا در -
 حرف به اتاق خوابمون رفت .. یب

 ... دمیجمع کردمو کنارخ دراز کش زویرر از بغض ... م یبا دل من 
 ندادمو چشمهامو بست  ... یتی... اما مثل خودخ اهم دارهیکردم که ب ح 

. 

. 

. 
با مت آخر تا آخر هفته صممبر کن  ...  تون یقرار مالقاو دارم ... اما نم نیهفته 

 کرد ... انگار که من از قصد رسش زدم ! یمحل یبه  ب روزویکل د ریام
 برداشتمو زنگ زدم به شراره.. ویگوش

 بله؟ -
 شراره جان ؟ یسالم .. خوب -
 ؟ ی، تو خوب یسالم .. مرس -
 ؟ نجایا یایراستش نه ! م -
 ؟! یخونه ا -
 ؟ کنهیچکار م ریآره .. امروز شرکت نرفت  .... ام -
 ! کننیکار م دشونی... دارن رو آهنگ جد یچیه -
 .... باشه؟ نجایا ایب -
 ... اگه گذاشت .. گ یبهش م رمیباشه ... م -
 ! ششیحال نداره .. گفته برم ر ایبگو در -
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 باشه ! -
 ..دمیکش ینف  راحت فونیاز آ دنشیساعت بعد شراره زنگ درو زد ... با د کی

 ؟! یکرد ریسالم .. چقدر د -
ست ا - ش نیاز د سل   دایجد ی.. ول دایشوهر گند اخالقت ! ببخ با ده من ع

شممده و مثل  نییاون باه را ی.. هورمونها یخوردخ ... تو حامله شممد شممهینم
 ! کنهیکن رفتار م اریو یزنها

 حرفش خنده ام گرفت.. از
 .. بخند ... نازو نوازشش مال شماست .. اخ  و تخمش مال ما ! گهیبله د -
 ؟ کنهیمگه چکار م -
 برم ؟ تون یمن م گ یامروز .. بهش م نی؟! نمونه اخ هم کنهیبگو چکار نم -
 ؟ کال ه  اخ  رو صورتش جاخوخ کرده ! لیبه چه دل گهیم
 خب ... بعدخ.. -
 ؟ ینیبیم ل یف ی... خوشت اومده ؟ دار هیچ -
 ! گهیاه .. بگو. د -
 ور دل ای یکار کن نجایا یشممما اومد گهی.... م ایدر شیبرم ر خوامیم گ یم -

 همه ... یحرف زد.. اون  جلو ینجوری؟! ... فکر کن .... با من ا ایدر
 ام بلند شد... خنده

 .. گهیخب .. د -
ول ... ه شممشی. گفته برم رسممتیحالش خوب ن ای... گفت  در گهید یچیه -

شت. . گفت اگه حالش خوب ن شما بر ستیورخ دا ! ..  مری؟ خودم م یچرا 
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ه ، نه من ! خالصمم گفتیبه شممما م یگفت  اگه قرار بود شممما بر ییمن  با رررو
 ! امیشد .. اما اجازه فرمودند ب زونیفکش آو

 رو دستش گذاشت  .. دست
 ... دلش از دست من رره ! ریبه دل نگ -
 ! شهیم یچشماخ براو رروانه ا یچرا؟ اونکه بدجور -
نخواما ....  نکهی... توقع داره روابطمون مثل قبل باشممه .. من  نه ا دون یچم -

 ... تون یاصال نم
 بدخ اومده که چرا ؟! اون 

...  یکه حامله نشممد خودیمنط  ! خب مگه دسممت خودته ؟ ب یواه ... چه ب -
 اون  هست ! یخودخ خواسته ! بچه 

 دل  رهن ... یسر دردو دل  باز شدو سفره  تازه
 .. اهن  کنهی... اصال درک نم شهیاعصاب  خورد م یلیار کن  شراره ؟ خچک -

 ! زنهیکه دو روزه حرف  به زور م
 دوننی؟! عالمو آدم م یمحتاج حرف زدنشمم یلیهه .. خب حرف نزنه ... خ -

 ! دونهیاس و ممکنه بشکنه ... اون وقت اون نم شهیزن حامله بارخ ش
 چکار کن ؟ یگیتو م -
 ! کنهیک  بگذره عادو م هی..  شهینده ... خودخ آدم ممحلش  -
 اگه وضع بدتر شد ؟ -
 رس !.. نت رهینم نیفاصله ها عشقش از ب نی.. مگه دوستت نداره ؟ با ا شهینم -
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 شی... جالب  یخصمانه اخ به شراره خورد ینگاه ها رویدر کنار اخ  ام ناهارو
 ... ارهیخودش  نم یکه شراره اصال به رو نهیا

باشممه  داشممته اجیبه مراقبت احت ایدر یمن تا وقت گهیم رویتو چشمم  ام زنهیم زل
 ! مون یم ششیر

 .. من  جا خوردم ! چیکه ه ریام
 که بگ  برو ! تون یبهش گفت .. نم شهیم ی.... چ گهیخب .. مهمونه د اما

جازه فت  زوینداد م ا ره دراز بکشمممو گ نا کا مک کرد من رو  جمع کن  ... ک
 .. رسنیبه کارها م ریخودشو ام

 ..دیصداخ به گوش  رس هیبه  انداخته و رر کنا ینگاه یتیبا نارضا ریام
... درسممت  دیکن مانیزا گهیماه د شی... آخه قراره شمم دیبله .. شممما بخواب -
دارن ... از  فیتشممر نجایون  که ا.. دوسممتتدیبخواب دی.. فقط با دیراه بر سممتین

 ! دیکه نه ... بدتر ازن ... کار خواهند کش بینج وونیح هیمن مثل 
 اومد.. رونی... خواست  بلند بش  که شراره از آشپزخونه ب دمیلحنش لب گز از
ش یکنیچکار م - شوخ ری! ام ای؟ بلند ن  شهی... داره بابا م کنهیم یخان باهاو 

 نه ؟! ایبرداره  یقدم هی دی... با
ش  نگاهش م ریام از  شیشراره ب کن یفکر م یو من با لبخند .... گاه کنهیبا خ

من  ح   کهی... جور کنهینم یبیمنو داره .... اصممال احسممماس غر یحد هوا
 خواهرمه .... کن یم
ونه و به آشممپزخ دهی.... به لبخندم راسممخ م کن ینگاهش م یلبخند و قدردان با

 .. گردهیبرم
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ش  م یصدا سهیخندونش به گو شونیبرم ر خوادی... دل  م ر ... اما امروز  ش
 .. س یرو را وا یلیخ تون یدارم و نم یکمر درد بد

 شهکیم ی.. چ ایدر چارهی.. ب ی؟ وا یظرف بشور یستیخان ! بلد ن ریواه .. ام -
 از دستت ؟!

شوهرکه نم یکه دار یاخالق نیشما فکر خودو باخ .. با ا - . . چیه یکنی.. 
 ! یدیم یفقط شوهرو فرار

  ح نیا کدفعهیچرا  دون ی... نم ندازهیلرز به تن  م یبلند شممراره کم ی خنده
گاه صدام بلند شد.. دیچیبد تو جون  ر  .. ناخودآ

 ... ری.. ام ریام -
 خودم داشته باش  .. شیر رویام خوادیچمه .. فقط دل  م دون ینم
 .. ش یبه سرعت اومد ر ریام
 زم؟یشده عز ی؟ چ ایجون  در -
 برم تو اتاق؟ یکمک  کن شهیم -
 آره فداو ش  ... -

 هرسممیکه به آغوخ مادرخ م یزانوم انداختو بلندم کرد.. مثل کودک ریز دسممت
به  دویچرخ ریگردنش گرفت  ... ام نیدسممت دور گردنش حلقه کردمو سممرمو ب

شت ... نگاه  خال بودو  ریام یف جهت قدمهاسمت اتاق خوابمون قدم بردا
شپزخونه ا یورود نیبند ب شیکه با ر یشراره ا دمید  کنهیاه منگ ماو به  ستادهیآ

... 
 ... دمینگاه دزد دمویچرا خجالت کش دون ینم
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... همسرمو به قلمرو خودم  یحاه ... با قدرناشناس شمویر ادیخواست  ب ازخ
 ... کشون یم

ست ش  .. اما گاه خوامی.. نم ستیخودم ن د س هی..  یبد با .. مثل ح   یح
و ... راه دهیو به  خط م شهیم  یهفت  ... فراتر از ح  شش  ... به وجودم تزر

ه ب تون یبار ه  ..... نم نیح  اعتماد کردمو ا نیبه ا شممهی... هم دهینشممون  م
 تفاوو باش .. یحس  ب

ون بدنش فته و دستش ستسرم قرار گر یکه باه یریقرار گرفتن رو تخت به ام با
ست از گردنش جدا نمکن یشده نگاه م شمش جدا  کن ی... د ش  از چ ... چ

 .. کن ینم
 ؟ یمونیم ش یر -
 ؟ یمهمونت چ -
 ! کنهی.... درک م ستیحال  خوب ن دیکه ... خودش  فهم یدید -
 اگه ناراحت بشه .. -
 من راحت باش  ؟ یخوایم نکهیا ایناراحت بشه ؟  یخوای؟ م یتوچ -
 منه ! تیتو اولو یمعلومه ... راحت -

 زمزمه واررچ زد.. ییاتاق کردو با صدا یبه در بسته  ینگاه
 ندارم ! قتیشف  یرف نیاز ا یکه دل خوش یدونیخودت  خوب م -

ش لبخند سرمو باه ک صله مون یبرا دوی.... منظورمو فهم دمیزدمو   رر کردن فا
 از من سبقت گرفت ....

 خمارخ رو گردن  نشست ... نگاه
 درو قفل کن ؟ -
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 درو؟ -
 تو اتاق ! ادیکه دوستت سر زده ن -
 که خلوو دونفرو به  نزنه ! شهیسرخ م یانقدر -
 ! نانیمحض اطم -

دن و مشغول باز کر کنهی... درو قفل م رهیگیو ازم فاصله م شهیجواب م لبخندم
 ... شهیم راهنشیر یدکمه ها

 .... دهیترس نگاه 
 ملتهبه .... نگاهش

 .... زنهینبض م دل 
 زبون نفهمه ... دلش
 .. نهیشیرو گردن  م نف 
 .. کن یحب  م نهیتو س نف 

 .. شنهیرو دل  م دستش
 .. نهیشیرو دستش م دست 

 و ترس تو نگاه من .. شهیتو نگاه اون مهمون م خواستن
 ..ریام -
 جون  ؟ -
 ! ترس یم -
 وجود نداره .. یترس -
 بچ .. -
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 حواس  هست ! -
.. . رمیگینف  م دموی.... نف  م رمیگی.... دل م دمی.... دل م کن یم نانیاطم

 . ...رمیگیو هوا م دمیهوا م
 خوامیبشممه ... نم دیازم ناام خوامیاخ بزن  .. نم نهیدسممت رد به سمم خوامینم

 بشه ... یگریخنده اخ مال د یصدا
 ... کن یم یزنانگ کنمویم یسود... ح حسودم

 .... بندمی.... دست و راشو تو زندان دل  م ش یم ری.. زنج ش یم قفل
شه ... نم ذارمینم ست  دمیبره .... دل به دلش م ذارمیازم جدا ب ..... تا دل  از د

 نره ...
. 
. 
. 

... اما من  رهیم شی... آروم ر دارمیکه خونه هسممت ، تو اتاق نگهش م یوقت تا
 استرس دارم ....

 از ترسه ... ستوین جانیقلب  از ه ضربان
 .... از استرسه ... ستین یقلب  از خوش ختنیر نییرا

 براخ برنامه دارم ... چشمم  یکه کل ینیدارم ... جن ن یکه بابت جن یسممیاسممتر
 .. ستین یبه حرف دکتر اعتماد کن ... مشکل کن یم یسع بندمویم

 " رمیم شیاعتماد کن ...." آروم ر ریبه حرف ام کن یم یسع
 از خودم دور کن  .... ویافکار منف کن یم یسع
 ... ترس یندارم ... اما م درد
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 ... ترس ینشده .... اما م شتریدردم ب کمر
 و لعنت به گواه بد ! دهیگواه بد م دل 

 ... رهیگیفال نح  م شهیو هم کنهیم ییشگویکه ر یبه دل لعنت
 .... دمیچش  رو ه  فشار م گزمویم لب

قشنگش ه  مانع  ی.... زمزمه  کنهیتو موهام حالمو بهتر نم ریدست ام حرکت
 ..شهیاشک  نم

 ر؟یعمر ام یچرا ناراحت -
 ! ترس یم -
 از من؟ -
 !  ی... به بچه مون صدمه بزن نکارمونی.... نکنه .. نکنه با ا نکهینه .... از ا -

 دور کمرم.. شهیو دستش حلقه م زنهیم یخند تک
 ؟ کننیم ینی... همه شون عزلت نش شنیهمه آدم بچه دار م نیا -
 ! دون ینم -
. . دهیکه اون بچه رو آفر یی.... خدا سممتنین نیمطملن باخ که عزلت نشمم -

منو تو  یرا ریکه ز ینیخودخ مواظبشممه ... جاخ سممفت و محکمه .. مثل زم
 ؟ منکه مراعاو کردم ! یترسیم یمحکمه ! از چ

ش  .... همه اخ الشیخیب تون یح  بد دارم که .... نم هی.... فقط  دون یم -  ب
 نگران  که نکنه بچ  .....
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نده ... منکه مر نی..... از ا شیه - ها نزن ... انقدرم خودتو عذاب   ضیحرف
که ... تا دکتر اجازه نداد طرفت  یدیزن و بچه مو به خطر بندازم .. د سممت ین
 چندروزم که باهاو راه اومدم ... امروز خودو... نی... ا ومدمین

... خودم خواسممت  ... در واقع ... دل  براو تنگ شممده بود .... دل   دون یم -
 ! نمتیناراحت بب خواستینم
 ! رخیقربونش بره ام -
 ؟  یاره رو تنها گذاشتشر مویچند ساعته تو اتق ستی..... زشت ن گ یم -
 .. خودخ گهی... وقت خوابه د شهی.. خودخ رسر خاله م شیشناسیاونو که م -
 !  یبفهمه ما خواب دیبا
 !  یچقدرم که منو تو خواب -
سرم م شیمن ر دونهیاونکه نم - ش  خواب از  ا خودخ م الی.... به خ پرهیتو با

 !  ینبود یبد یاصال بچه ها مویخواب
اره و دوب زنهی.... لبخند م نهیشیاشاره اخ و لحن بامزه اخ خنده رو صورت  م با

 .... شهیم کیبه قصد مرگ فاصله به  نزد
بره سر کارشو اگه دوست داره  خوادیامروز نم گهیو به شراره م شهیحاضر م ریام
چقدر به خونش تشممنه  دیشممراره فهم یمن بمونه ... فکر کن  از چشمممها شیر

 اس !
 ه  که خدارو شکر انگار خوب شد ! ای... در امیاه ... خب من  باهاتون مو -
شت  یندار یادیکار ز - ست ندا ستن ... دو  نیرب ن یبمون نجایا نی... بچه ها ه

 ! هشینم یزیچ دیروز نباش هی..  نی.. نگران کار ماه  نباش ستین یمشکل
 کرد.. یازم خداحافظ رهیخ یبا لبخندو نگاه دویبه سرم کش یدست
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 ! شهیرر حرص شراره بلند م یمحض بسته شدن در خونه صدا به
  ؟ ! ر  یور دلت تا دردو دل کن امیو من ب رهیگینم لتیجونت تحو ریکه ام -

 ؟!  یتو اتاق نگفت مهمون دار دیبود چپ یاون ک
 ! یدل ... تو صاحب خونه ا زیعز یستیاوا .. شرر ؟ توکه مهمون ن -
با - له ..  قدر امروز جوخ کردمو  یزیزبون بر دیبع نه احنقو بگو چ ... م
ب*غ*لش که انگار  پرهیم نیشمموهرتو آدم کن  ... اون خان  همچ خواسممت یم

 سوار مرسدس بنز شده !
 ؟ شوهرم از بنزم باه تره ... یفکر کرد یپ چ -
 باهاخ باش  ؟! تون یو نم کنهیدرک  نم گفتیبود م یک -
 !  یبود دهیما فقط خواب -
گه من گفت  نخواب ی.. خودو لو داد نیبب - خب ر  ن؟یبود دهی... م  ... !

 بوده ! ییبسته خبرها یمعلوم شد رشت در ها
 با طع  خجالت رو لب  نشست... یسرخ شدو لبخند صورت 

شممما؟ ... خب ر  باهخره دم به تله  ی! خجالت  بلد شممهیه  م یچه گوگول -
وتاه ک یزود نیبه ا دی... نبا ادینم شیفرصت ها ر نیاز ا گهی.... خره. .. د یداد

 ! یومدیم
 ها ! شهینم تیشراره ! ب  کن لطفا .. اصال انگار خجالت حال -
شو برده ...  گهید یکی - شو من  گهید یکیحال شوه اومده .. اون وقت خجالت ع

 بکش  ؟!
 !  یبه عادو هرروزمون بعد از ناهار بخواب  یبله .. چون ما رفت -
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 نگاه  کرد.. مشکوک
حال شمموهرو موقع رفتن   یفهمی.. نم هیباشممه .. ما ه  گوخ هامون مخمل -

 ! کردیکه اومد فرق م یهزار تومن با وقت یتومن
 بود که گوشه شد رو صورت  .. یلبخند جوابش

 ؟! دهیشراره ه  فهم رشوییکه تغ شدهیم تیاذ یانقدر از نظر روح یعنی
. 
. 
. 

 سرتا رامو با لبخند نگاه کرد.. نیمت
 مادر خان ؟ یچطور -
 ! ست ی.. بد ن یه -
 اون وقت؟ یستیچرا خوب ن -
 اس ! ختهیدارم .. احساس  به  ر یک  دل مشغول هی -
شمملوغه که شمملخته شممده و احسمماسممتو به   یلیدلت خ یچرا ؟ مگه خونه  -
 ؟! ینیبیم ختهیر
 اوهوم ... -
 ...شنومیم -
ت ... از حال گ یبراخ م رمیو من از حاهو اخ دهیم هیتک شیصممندل یرشممت به

صبحگاه ادیتهوع ... ک  و ز ستفراغ    نتون مکهی... ترس از ا یشدن غذام .. ا
  کلیباش  ... ترس از دست دادن بچه ام ... ترس بدشکل شدن ه یمادر خوب
شک  ... ور ختیر ی... ترس ب ست و را ...  مشدن ... لک در آوردن .. ترک  د
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شدن ...و حت سته ن س یم مان یاز زا ی... گاه یخوا  کن ی... همه اخ فکر م تر
 .. یعیطب مانی. ه  از زاترس یم نی.. ه  از سزار ارمشیب ایبه دن یچطور

 تموم شد؟ -
 ..کن یم دییسر تا با
 بودم ! دهیجا ند هیترس  نقدریماشاه .... تا حاه ا -
..  مدویچشماو م یجلو ن ی... صد برابر ا ی.. اگه زن بود یستیچونکه زن ن -

 بود ! چیبازم براو ه
 ؟ یگیهاتو به شوهرت  م یترسها و نگران -
بچه از  نکهیو ا مانیوقتها ... فقط ترس از زا یاممم  ... نه همه شممو .. گاه -

رو  شممهیم  ییبایکه مربوط به ز یی.. وگرنه اونها ادیسممرخ ن ییدسممت نره و بال
 .. گ یاصال بهش نم

 چرا؟ -
 نهیاون شکممو بب خوادیدل  نم ی... من حت شهیچون با گفتن  اون  حساس م -

 ! شهیکه داره بزرگ م
شتباه تو هم -  ننیزن باردارشونو بب یشک  برآمده  نکهیجاس .. مردها از ا نیا

 نکهیدست رو شک  بکشنو کودکشونو لم  کنن ...از ا نکهی...از ا برنیلذو م
 لم  و درک کنن ! شتریح  ردر بودنو ب

 کردم که خودخ ادامه داد.. سکوو
 بپرس ؟ یسوال خصوص هی -
 بپرس.. -
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 روابطتون چطوره؟ -
 روابطمون؟ -
 روخ نذاشته ؟! یکه اثر تیتونه ... باردار ییمنظورم روابط زناشو -
کم  شممرم کردم از گفتنش .. اما خب ... بهتره  هی...  دمیک  خجالت کشمم هی

 مشکلمون  حل بشه .. نیبگ  تا بزرگتر
 ک  شده ! یلیاصرار داره .. اما من مخالف  ... در کل خ یلیراستش .. اون خ -
 ؟یدار یرزشک ؟منعیچرا مخالف -
 نه ! -
ه خاطر ب دیفته ... تو نبانر نیکه از ب هیشممکرخ باق یک  شمممده .. جا یگفت -

 ! یفرزندو شوهرتو کنار بذار
 ؟یچ ادیسر بچه ام ب ییاگه بال -
که تو با دسممت خودو  نهی؟ بال ا یی... چه بال یندار یمنع و مشممکل یوقت -

 ! یشوهرتو طرد کن
 درک کنه ! دیشوهرو با گهیآخه دوست  م -
 دوستت متاهله ؟ -
 نه ! -
شما  - شوهردار یتجربه ار  بهش بگو  ، ر  دخالت نکن ! ....  یندار یتو 

شت .. من نم یمتاهل  بود اجازه  همه  یدی.. تو چرا اجازه م دون یدخالت ندا
 کنن ! یو امرو نه رنیبگ  یبراو تصم

باه  رفت و آمد  یلیهست ... خ رمیام ی... منش مهیمیخب اون دوست صم -
 ! وادخی... بدمو که نم هی... دختر خوب  یدار
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دوستت  یمسائلتو برل نیتر یخصوص دینبا گ ی.. اما م خوادیبدتو م گ ینم -
.. اما اگه  هیعیک  استرس طب هیمثل ساب  باخ ... درسته ..  گ ی.. نم یبازگو کن

گاه  نیا شه ... اون وقته که ناخودآ سترس بهت غلبه کنه و برتو غالب ب ترس و ا
 هدی.... نه ... فاصممله مانع د دااون بخوا نکهی... نه ا یوفتیاز چشمم  همسممرت  م

سا که را شهیشدنت م شه ... مرد تیه  تو زندگ گهید یزنها ی.. چه ب  یباز ب
 یکه زن نداره و ازدواج نکرده ... بحثش جداس ... از اول زن نداشته .. اما مرد

 هشممیتو داره .... نم یبرل یتو عاشممق یکه زن داشممته و مثل شمموهر تو تب تند
 یه  که ابراز عشمم  و عاشممق ییمردها الیخیاحسمماسممش شممد ... که ب الیخیب

 که شوهرو یسال تمام آب نخور کی یتونیشد .. مگه تو م شهیه  نم کننینم
شه ؟ ا کی ش  بپو شما زنها دار هیچه عادت نیسال از تو چ ه ک یو از روز دیکه 
جا یخونه  نیریم نیباردار نیفهمیم مان و  جدا  یما خوابتون از شمموهرتون 
آرامش  خواد؟یروح نم یمرد ... غذا نی؟ خب ا مانیماه بعد از زا دوتا  شممهیم

شتباه نکن در خواد؟ینم شوهرتو از خودو دور م ینجوری... ا ایا ..  یکنیفقط 
 ... یبرخورد کن یعاد هیقض نیبا ا دیبا
 ! کن یم یسع -
 ... ابین ... شوهرت  درکن .. ه  تالخ ... کنار مادر بود یه  سع -

 ... کنهیحرفهاخ آروم  م چقدر
 .. کنهیم  یمثبت به  تزر یانرو چقدر
 خوبه که باهاخ مطرح کردم ... چقدر
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 دیمحک  باشمم  .... نبا دی... با ارمیشممورشممو در ب دی... نبا گهیراسممت م نیمت
رو دو ادیروزها ز نیکه ا ییهشممخورها یکن  برا یخال دونیم دیبشممکن  ... نبا

 ... چرخنیها م یبر زندگ
 دایاضممافه وزن ر یقطع شممده ... کم ارمی..... و گذرهیم  یهفته از باردار رانزده

ما اندامشو .... ا نکهی... نه اکن یبهتر لم  م نمویکردم ..... با لم  شکم  جن
 بزرگ شدنش کامال مشخصه ...

کالس  خوامیسازم .... مباهاخ ب کن یم یدردم همچنان ادامه داره .... سع کمر
سوال کردم ، گفتن از هفته  مانیزا یبرا یآمادگ یها  ست یب یشرکت کن  .... 

شروع م نیاول یباردار سه اخ  د و دل در یبرا یلیخ گفتی... دکترم م شهیجل
را و ورم و آرامش اعصمماب خوبه  یترخ کردن معده و درد ها یکمر درد و حت

... 
 ... هییباه تیمز هی نیا خب

 ! ادیباهام راه م یلیبگ  خ دی.... در واقع با ادیباهام راه م ریام
شکم  اون  عم  واقع انگار شدن  شقانه ها و ابراز  تویبا بزرگتر  درک کرده ... عا

 ترو محتاط تر شده ... دهیعالقه اخ تموم نشده ... اما رفتارخ سنج
 .... هر بار رمیم رونیکمتر باهاخ ب ی... حت کن یشممراره کمتر مشممورو م با

ها نهیم ییبدگو ریاز ام  ییتن نهیدرصمممدم فکر نم کی....  ک  ورمیمن زن ام ک
 ممکنه ناراحت بش  ؟!

 ! شترهیآرامشش ب  یزندگ ش یاهن که کمتر باهاخ دمخور م اتفاقا
 یزنیکه راجع بهش م ییحرفها گهیداره کمتر با شممراره بگردم.... م دهیعق ن یمت

 کامل دارم .. نانیاطم نیح  مت نی... و من .... به ا دهیبه  نم یح  خوب
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متر ک تمونیمیباهاخ قطع کرده باشممما ..... فقط ..... صممم مویدوسممت نکهیا نه
 شده !

سونو شاویام آزما بچه  گهید یسونو هیخوب بوده .... دکتر  شیغربالگر یو 
 یلی... خ ینیجن یها یرد آنومال ی.. برا یاواسممط شممانزده هفتگ ینوشممته برا

سترس دارم .. هر بار که نتا جانیه شحال  ... ه  ا خوبه و  جیدارم .... ه  هو
نهیم تیاعالم رضممما ت یدکتر از وضممع ما ، ا رمیگیم بتمث یانرو ی.... کل ک

ست م دیجد شیسونو و آزما هیهربارم  شوره  کنهیدرخوا و تا جوابش من تو دل
 .. زن یدست و را م

شه که  ادخیکر کن  .... ف رهیتولد ام امروز ضبط کار سرخ گرم  رفته ... انقدر 
 ... ریاخ یدو هفته  نی... به خصوص ا کنهیاصال شام و ناهارش  فراموخ م

*غ*ل ب تاریکه گ یبه شممکل نوزاد یکیسممبد بزرگ گل سممفارخ دادم با ک هی
 که راشممه و تو دسممتش یتو شممورت شممهیکه لباس خالصممه م ینوزاد هیگرفته ... 

 ! تارهیگ شهیش یبجا
 زنهیم ت یو ر رهیباشه .... از بسکه تو خونه راه م تاریگ دیبا ریام یدست بچه  تو

 نکنه خله ؟! کن یفکر م ی.... گاه
 یه او با لبخند به نقط ذارهیو انگشتهاشو از ه  باز م دهیتو خونه تکون م سرشو

 ! نوازهیم ای دهیروح نواز گوخ م یقیموس هیانگار داره  قای..... دق شهیم رهیخ
شک  من  نوازندگ گ یم بهش  ی.... از ب  گاه کنهیم یاحتماه بچه مون از تو

 وارهید به ارهیحرکته ... اما انگار فشار م گ ی.... نم ادیبه نقطه از شکم  فشار م
 دل  ! ی
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 .... ادیاز خودم بود.. خدا کنه خوشش ب کیک ی دهیا
با مت یزیبه شممراره ه  چ ینزدم ... حت یک  حرف چیه به  نینگفت  ... فقط 

شورو کردم که اون  کل شو دهیاز ا یم ستقبال کرد ... ت شوهرمو  ق یام ا کرد 
 ده !تموم ش مونیزندگ جاناویکنمو نذارم فکر کنه با باردار شدن  ه ریغافلگ

 .... ادینم یی.... صدا هی.... سالن خال ش یدر وارد م از
 هزشیشراره رو م فی.... ک چرخهی..... نگاه  دور تا دور سالن م کن یم تعجب

 دورو براس ... نی... خب ... حتما هم
م که رشممتش به منه و تما ی.... با تعجب به شممراره ا کن یاتاق ضممبط و باز م در

 ... کن یحواسش به روبروشه نگاه م
 و هدفن به گوششه ... ستادهیه  کنار شراره ا یمرد

 یدی... با ترس تکون شد ذارمیشراره م یدستمو رو شونه  رمویجلو مقدم  چند
 هیصممورتش شممب یتمام اجزا دن یو با د چرخهی.... سممرخ به طرف  م خورهیم

 ! شهیعالمت تعجب م
 ی؟ از شممرکتتون مرخصمم یاسممتراحت کن دی؟ مگه نبا یکنیچکار م نجایتو ا -
 ؟! نجایا یایکه ب یریگیم
 وکیک یباه انداختمو گل و جعبه  یشممونه ا دمویخنده گفت .... من  خند با

 باه گرفت ..
 خوب دارم ..... یخبرها -

ش نهیآرم شیکنار مرد ش شیو  سش به اتاق اون طرف  اس ....  شهیدنگ حوا
ودن ساکت ب یکه دستشو به عالمت اعتراض برا کنهیم تشیما اذ یانگار صدا

 ... دهیتکون م
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تا رشتش به منه و روبروخ چند ری.... ام کن ینگاه م ییبه اتاق روبرو تعجب با
سر در حال ه  خون ستن .... ام یدخترو ر سرخ  رمیه ست و  با تکون دادن د

 ! کنهیم شونییراهنما
 ..پرس یوار از شراره م زمزمه

 ن؟یک نایا -
 بلنده.. یادیروزخندخ ز یصدا

 ! سازنیدارن م یهمکارن که گفته بودم .... کار دسته جمع یهمون دوستا -
 ؟! یکار دسته جمع -
! دوتا ه  دختر آوردن براشممون هوار بکشممن .. انگار ما  یآره بابا .. کار گروه -

 آوردن .... نارویکه ا  یداد بزن  یستیبلد ن
نشون . ده... گهی..... شراره راست م کن یحرفش با بهت به دخترا نگاه م نیا با

 بسته سرشونو باه گرفتن .... یتا سقف بازه و با چشمها
شراره انگار دارن داد م به شون نم فی... ح زننیقول  صدا ه ک ن ی.... آرم ادیکه 

رخش صممدا رو بزنه تا ما ه   سممتیانقدر غرقه کارشممونه که حواسممش به ما ن
 !  یبشنو

 شراره گذاشت .. یرو شونه  دستمو
 ؟ شهیوم متم یک یدونینم -
ذره به اصممطالح  هی انیتموم بشممه .... کار هر روزشممونه .... م دیبا گهیاهنا د -
 یکم هی....   یدیو ما فقط عشوه ازشون د لمهی.. هرچند که همه اخ ف خوننیم

 خان شماس ! ری... تک خونشون  ام کننیم یه  با اون رسرها ه  خون
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 ؟ یچند روزه ؟ ر  چرا به من نگفته بود -
چه فرق گفت یکه م  یریگ - لت م ی..  حا با  کردیبه  بار اول  که همون  ... من

شون بهت خبر دادم ... وقت سه  یتیاهم یخودو ب یورود ش  کا داغ  ی، من ب
 تر از آخ !

 ؟! کنهیم ینجوریچرا ا نیبهت به حرص خوردن شراره نگاه کردم ... ا با
 .. گهی؟ بگو د هیچ یبرا ینیریگل و ش -
  ینیشب رونیب  یبر ای... فعال ب گ یکارشون تموم بشه .. همه که اومدن م بذار -

 ! س یرو را وا تون ینم ادی.... ز انیتا ب
 رفت ... رونیبا طع  زهر زدو از اتاق ب یابروشو باه داد و روزخند هی

 ؟! هیرفتار شراره چ نیا لیدل دون ینم واقعا
حرص و جوخ خوردنهاخ به خاطر حضممور  نیتمام ا یعنیناراحته ؟  یچ از

 منه ؟! یاون دخترها و زندگ
صدا از اتاق ، فهم دنیشن با ست دمیسرو  شده .. د شون تموم  و  به مانتو یکار

 ..ستادمیو ا دمیشال  کش
ن اومدن و با دقت نگاه  کرد رونیبودن ب بهیکه برام غر ییدخترو رسممرها ابتدا

 داشته ! یبراشون تازگ یلیخ دی... انگار موجود جد
با ه  صممحبت م یدر حال نیآرم رویام تاق ب کردنیکه  با  رونیاز ا اومدن که 
 حرفشو ادامه نداد... ریام دن ید
 لبخند نگاه  کردو به طرف  قدم برداشت.. با
 ! نجاسیا یک نیبهههه ... بب -

 ! اون تازه وارد ها هماهنگ باه  گرد و متعجب شد یلحظه چش  ها کی در
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 دادم.. ریاکشن اونها رو صورت  نشستو نگاهمو به ام یاز ر یلبخند
 سالم ! -
 بانو ! نیسالم از ماس .. منور فرمود -

صله گرفت .... برا یزیر یبا خنده  لبهام ازه اون گروه ت یجیگ نکهیا یاز ه  فا
 وارد تموم بشه روبه اونها اشاره زدم..

 ؟ دیکنینم یمعرف -
بلند کنارم اومد .... دسممتش  یبه دو طرفش کردو با لبخندو گام ها ینگاه ریام

 شونه ام شدو صداخ تو دل  نشست.. یحلقه 
من ... خانوم   یجان و مال و تمام هسممت اری... صمماحاب اخت کن یم یمعرف -

 ! یتهران ایدر
 دونه دونه رو لبهاشون نشست ... لبخند

 ! لدایو حسام و ستاره .... و  ریدوستان  ام نیو ا -
 بود ... نیخوخ ب دیحسمو ناکوک کرد ... اما با یکم لدای یرو دیتاک

شبخت همه ست دادن ابراز خو شنا یجلو اومدن و با د کردن و در جواب  ییاز آ
 منو .... نیلبخند گرفتنو زمزمه و همچن

 طرفا ! نیچه عجب .. از ا -
 برداشتمو به دستش دادم ... زیم یاز رو گلو

 مال آقامونه ! نیا -
 صورتش لبخند شدو برق نگاهش تو چشمام نشست .. کل

 و مناسبتش ؟ -
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 رو برداشتمو مقابلش گرفت .. کیک ی جعبه
 بذار کوچولومون بهت بگه ! گهید نویا -
 رو ازم گرفت کیک یداد و جعبه  نیاز ابروهاخ باه رفتو گلو دسممت آرم یکی

... 
لبخند از نوع دندون نماخ رو صممورتش رخش  دنشیجعبه رو باز کردو با د در

 شد..
 سرمو خ  کردمو داخل جعبه رو نگاه کردم ... یکم
 یخامه  دیکه به حالت چهار دسممتو را بودو کنارخ رو قسمممت سممف ینوزاد به
 نوشته شده بود: ی.. با آب کیک

 !  یریگیباه  جشن م گهیتولدو مبارک ... سال د باباجون 
گذاشتو دستش رو شونه ام نشست .... صورتمو مقابل  زیم یرو رو کیک ریام

 استخویم یعنیصورتش گرفتو سرخ به سمت  خ  شد... چشمام گرد شد ... 
 برسه ؟ شیخاک برسر یهمه چش  به کارها نیا یجلو

 چشمهام آروم بسته شدو نفس  آزاد شد...  یشونیر یح  تر با
 ..دمیزمزمه مانندشو شن یصدا

 عمرم بود .... کیتبر نیبهتر نیا -
 تو نگاهش لب زدم.. رهیبلند کردو خ سرمو

 تولدو مبارک مرد من ! -
 د..بلندخ به  ز یبودو جو عشقوهنه مونو با صدا نیآرم دیکه شن یکس نیاول
 ! مشیببرم بخور کویول ... تولد ! بذار برم ک یا -
 نشست.. کیدستش رو ک عیسر ریام
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 دست بهش بزن ! یجرأو دار -
 خب .. مشیبخور  یخواهیم  یخس -
 برو بخر ، بخور ! یخوایم کیک -
 تولدته ها ! کی... ک گریتو .... ج یبود یسیعجب خس -
 خونه !  یبریبا خانوم  م نویبخر .... ا گهید کیک هی.. ببند برو  نیآرم -
 ! لیزن ذل یاز مردها ادی.. انقدر بدم م ییییا -
...  یمشممک یبا چشمم  و ابرو یموند ... دختر مهیحرفش ن لدایجلو اومدن  با

 ! ریچشمگ ی... قد بلند و اندام یگندم یشب ... روست یاهیبه س ییچشمها
 ! تونینگهدار ! انشاه صدسالگ یآقا گ یم کیتبر -
 دوخت ... نیزدو چش  به زم یدر جوابش لبخند محجوب رمیام
 ! دیممنون  ... لطف دار -

 زخیبودم که همه چ یاهیاون نگاه سمم خیشممروع شمممدو من فقط م کاویتبر
 مقابل من ! یبرعک  من بود ... در واقع نقطه 

 بلند تولدو مبارک رو آواز کرد ... یاومدو با صدا یدیجد کیبا ک نیآرم
 خواستن شمع تک ریصدا از ام کیشاد گذاشتو همه  یکیبا لبخند موز شراره
 گذاشته بودو فوو کنه ! کیوسط ک نیکه آرم یو بزرگ

 تر از قبل زد....  یعم یلبخند ریدستها به صدا در اومدنو ام ریفوو ام با
شونه گ لداروینگاه که فقط  نیلبهام لبخنده اما نگاه  ...... متنفرم از ا رو رفته ن

 ! کنهیم زیرو آنال لدایبرخوردخ با و  چرخهیم ریرو ام یو با شک .. گاه
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....   یرو ترک کرد وی..... به قصممد خونه اسممتد  یکرد یبچه ها خداحافظ از
مان  دعوتمون کرده بود ..... قرار بود برا یبرا ما لد بگ ریام یشمممام  . . رهیتو

 روحش  خبر نداشت.. ریهرچند که ام
 ..ایدر -

 ..ش یم هریبه دستهاخ که فرمونو قفل کردن خ رمویگیکنارم م ی شهیاز ش نگاه
 بله؟ -
 ! ینداد نویجواب سوال آرم -
 ؟ یچه جواب -
 ؟ یگرفت یکادوچ -

 بهش نگاه کردم... دمویخند
 ؟ یخوایروتو برم من .... کادو ه  م -
 ! یرینگ یبرام کادو گرفت .... توکه زنم مهیپ ن پ ..... شراره که منش -
 امروز تولدته ؟ دونستیا مشراره از کج -
 ! دون ینم -
 ! بهیعج -
دوسمت  کننیکار م یکسمم یکه برا یافراد شممهی... هم سممتین بیعج چ یه -

شراره ه  به  یجوریدارن  شون بدن ....  ش  اون آدم رررنگ ن شونو تو چ خود
 ار !ک یکنه که جا راخ محک  باشه برا رمونینمک گ خواستهیخودخ م الیخ
 نزد ؟ یمن حرفر  چرا به  -
و کمربند چرم  فیبگه تولد شمموهرته و من براخ سممت ک کارهی؟  یچه حرف -

 ؟! یبه کمر شوهر من کار دار یکرد جایتو ب یگفتی؟ اون وقت تو نم دمیخر
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ه نگا شممتریاخ  کردم ... ب شممتری... اما من ... ب دیاخ خند هیحرفش و کنا از
 فکر کردم .... شتریشدم .. و ب رهیخ شهیبه ش شتریگرفت  ... ب

 من خبر داره ؟ نکنه مقصر خودم  ؟! یدرشت زندگ زویر یشراره از همه  چرا
 ؟! یچرا تولک -
 توقع نداشت  ازم رنهون کنه ! ی.... ول یچیه -
؟ اون بدبخت که جلو خودو  هیا غهی.. رنهون چه صمم ایدر یریگیسممخت م -

شو داد .. تازه اون  وقت سرا کادو دادن ! هبد خجالت  یو باق نیآرم دید یکادو ر
 نده ! یچیه دهیکش

 یخبر تولدتو نداشممتن ... بهت تراول کادو دادن .... ول گهید یرسممرا نویآرم -
 بوده ... دهیشراره .... اون از قبل کادو خر

شد یادیاگه ز - ساس  شو بخوام .... م یروخ ح دنبال  گهید جایبره  گ یعذر
 کار !
 بشه ؟! کاریز کار ب.... ا ختیر دل 
ظن  سمموء هیداره .... فقط به خاطر  اجیکار احت نیگفته بود که چقدر به ا به 

 ! ستی.... کارشو از دست بده ؟ ... نه .... تو مرام من ن
شراره .. اعتماد کامل دارم  هی.. ابن چه حرف زمینه عز - ؟ من ه  به تو .. ه  به 

 ! دون ینم شویکاف لی... فقط دل
 ؟ مونهیخودمون م نیبهت بگ  ب یچ هی -
 ؟ یچ -
 روزه ! هی، تولدمون تو  ث یمنو م -



 497 تلنگر

 خب .... -
شن تیبه جمال چون رر - سیکه ازخ م دمی..... اون هفته   هیه به نظرتون ب دیپر

و کمربند ....  فیمادر مرده ه  گفت سمممت ک ث یبهتره کادو داد... م یآقا چ
 نکته رو ؟! یامروزم که تولدشه .... گرفت

 ..... ر  چرا بهش ندادو دادخ به تو ؟! ی... اونو برا یعنی -
...  کردمیرو نم یومدیکه بروز نداد امروز تولدشمممه .... من  اگه تو نم ث یم -

 ! الیخی.. گفته ب ومدهیصداخ در ن دهیهبد د
 ام خارج شد... هیخاطر ... از ر یاز آسودگ ینفس

 بوده؟ دهیخر ث یم یاونو برا یعنی -
 باه  جورن ! یلینود درصد ! آخه خ -
 نزده تاحاه؟ یاگه دوسش داره .. چرا به من حرغ -
دل  ...  زیدارن عز اسممتیبشممه جار بزنن ! سمم یهرچ سممتنیتو ن نیهمه که ع -
 ! استیس

 رارک کردو با لبخند نگاه  کرد.. نویماش
 !  یدیو رس.. راش ستیانقدر بهش فکر نکن .... براو خوب ن -

سور رفت  .... ام آروم سان سمت آ شتمو  شتمو کیگل و ک رمیقدم بردا  رو بردا
 رشت سرم اومد ..

. 

. 

. 
 بخورتش ! ادیکه آدم دلش نم یدیخر یچ هی -
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 ب*غ*لت ... غصه نداره که ! ادیم شیاصل کار گهیبخورخ .. چند وقت د -
 !  یکوچولو موچولو رو بخور نیا  یباشه ... مجبور -

مانتو از تن  در آوردم .... گرم  بود .... بدن  گر گرفته بودو فقط دل   دمویخند
 .... خواستیم یخنک

 در آوردمو رو کاناره ررو کردم.. لباسم 
 ! شدمی..... داشت  کباب م شیآخ -
 ؟! یمنو کباب کن دیکباب نشدن خودو با یبرا -
 نشست .... نشیبه طرفش و نگاه  تو نگاه سنگ دیتعجب سرم چرخ با
 کادومو خودم انتخاب کن  ؟ شهی... م گ یم -
 ! ودشیشده .... جن  فرخته شده ر  گرفته نم یداریمتاسف  .. قبال خر -

 وجودمو ... یبه سمت  برداشتو نگاهش .. رصد کرد همه  قدم
 عواقب داره ! یصدبار بهت گفت  دلبر -

 گرمش رو شونه ام نشست ... دست
ش نکهیقبل از ا ستیبد ن - ضر ب ش  بگ هیخونه مامانت   یو بر  یحا ..   یریدو

 هان؟
 گرفتمو شونه باه انداخت .. منظورشو

 بگ ؟! یواه چ -
 صورت  اومدو نگاه خمارخ رو لب  نشست.. یتو دوسانت صورتش

 نگو .... فقط دل به دل  بده ! یچیه -
 اخ گ  شدم .... نهیو دل به دلش دادم و تو حج  امن سبستم چش 
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. 

. 

. 
آوردو دور  یگرم یه  مثل هربار باه  بودنمون کمر درد گرفت  .... حوله  باز

 ... دیچیکمرم ر
 دکتر؟  یبر یخوای؟ م یدرد دار یلیخ -
 ... ش یخوب م کن ی.. دارو داده اهن مصرف م ستین یزینه ... چ -
 کردما ! یقربونت برم ... عجب غلطبخوام  -
 رو را بودم ! ادیخودمه ... امروز ز ریتقص -

 صداخ بلند شد... یکم
را من ب یگفت هلک و هلک راشمم ی؟ ک ن یبب دیبا ویاصممال من تولد نخوام ک -

 ؟یگل بخر
 نشده که .... حاه خوبه هربار کمر درد دارما ... یزیاه .. چ -
 ! ادینبود که اشکت در ب دیهر دفعه انقدر شد -
 ... ش یک  بخواب  آروم م هی -

 شدو چشمام گرم شد.. دهیچیدورم ر دستش
ست با شمها داریرو کمرم ب یح  نوازخ د صورت   یشدم ..... چ نگرانش به 

 دوخته شده بود...
 ؟یبهتر -
 اوهوم ! -
 زنگ بزن  مامانت .. یخوایم -
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 ! دهیتدارک د ی.. مامان  کل رینه ام -
زن ... ه   نیا کنهیآخه ؟ مگه من بچه ام ..... چه کارا م یچ یتدارک ؟ برا -

 ، ه  مامانشو ! کنهیم ریخودشو اس
 از کمد ! اریبرام ب مویا روزهیک  غر بزن .... اون لباس ف -
 ؟ یدل منو آب کن یخوایباز م -
شدنه ! آهن   ستیاون دلت ... ب رهیکوفت بگ یا - ساعته در حال آب  و چهار 

 بود تا حاه مذاب شده بود !
 ؟! رهیسره دلش براو م هیبده شوهرو  -

 از دستش گرفتمو نشست  ... خدارو شکر کمرم بهتر شده .. لباسو
 اندازه داره ! یزیهرچ ی... ول ستیبد ن -
مثقال  به ما   ی؟ نکنه ن یچ یاندازه  گهی.. د م یمنکه چند وقته مدام تحر -

 ؟! رسهینم
 سرمو تکون دادم.. دمویخند

 ردر ! ینکن آقا یبه رسرو حسود -
 هوخ و حواستو مال خودخ کرده ! یهمه  ومدهیآخه برام زور داره .. هنوز ن -
 ؟ ستیحواس  به تو ن یبگ یخوایم -

 تو صورت  نشست.. تیوجب  کردو با رضا نییاز باه تا را نگاهش
 و ی.... کل محبت و توجه و نگران خوامیکلشممو م شممهیکه ... من هم یدونیم -

 همسرمو ! یحوا
 ! دون یم -
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 جلو اومدو برس رو برداشتو به شونه زدن موهام ررداخت... دستش
. 
. 

.... لبخند رو لب هر دومون نشممسممت و باه  از رله  دیچیدور بازوخ ر دسممت 
 ....  یبابام باه رفت یخونه  یها

 هام کرد... یدل نگران یرایاومدو آغوخ گرمشو رذ شوازمونیر مامان
شدو با ام یاز رو بابا شو تبر ریمبل بلند  ست دادو تولد س کید رمو گفت ... 

 ...دیاز حال نوه اخ ررس دویب*و*س
 دست ب*و*س بابابزرگشه ! -
 لبخند زدو تعارف به نشستن کرد... ریام نیریش ییلحن چا به
شونیباد ریاومدن و ام رمیام یبعد خانواده ساعت  کی تا شد  ریواقعا غافلگ دن

.... 
 مامان  رفتو از زحمتش تشکر کرد... کنار

دامادشممو مدو ها بود که دل  ییهمه آقا نیقند تو دلش آب شمممد از ا مامان 
 نبود انگار ! نیچرک

... هرچند که من فقط دو قدم درجا تو   یدیر*ق*صمم ی.... کم  یدیبر کیک
 یب بار نیاول یبرا ریام یبودم زدمو زود نشست  ... خواهر ها ستادهیکه ا ییجا

 نشستن و با لبخند نگاهمون کردن ... هیو کنا شین
 لباس ... هیتمام سکه بهش کادو دادو هر کدوم از خواهر ها  هی ردرخ

 کادو دهن همه باز موند... نیاز اکوره بهش کادو دادو   یجنس چییسو ردرم
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چه  رمیام - مال در یب نال من ،  مال و م کل  مه ....  که  رمی... ام اسیخود
 یارک یکسمم ی.... چه بهترکه آدم به وقتش برا زهیبراخ عز یلیشمموهرشممه و خ

 کفنش ! دنیبذاره بعد از روس نکهیبکنه ... نه ا
 بابا ازخ تشکر کرد ... دنیبا ب*و*س ریهمه بلند شدو ام ی خدانکنه

 گردنش شد... زیکه آو دیطال سف کادیو رالک وان  ریزنج هیمن   کادو
شوهر خواهر ها یبا خنده  شام شدو ... نگاه  صرف  مدام  ریام یاهل خونه 

 گردا گرد خونه در گردخ بود ..
بود که هر روز داره  یاصممال مه  نبودن .. مه  محبت و عشممق نهایکه ا هرچند

 ... شهیم شتریب
 ....  یتبرگش ریام  یشدو با جنس نایبابا ا اطیمن مهمون ح نیماش یبرگشتن

ط رو ضب یمن ... را رو ردال گاز فشردو با سرخوش تیحول  به وضع یب ریام
 کرد.. ادیز
 ! هیستیب نی..... ماش هیعال رراخیز -
 ! رجانیآرومتر ام -
 رشممتیکرده .... از بابام ب یدر حق  ردر ییدسممت باباو درد نکنه .... خدا -

 هوامو داره..
 انجام داده ! ومدهیاز دستش برم یبابات  بنده خدا هرچ -
قدر فرق ب شمممهیکه هم دمید یآره .. ول - ها و رسممرخ بوده ....  نیچ ماد دا
 ... باباو جواهره ! نهیبیدامادو به چش  رسرخ نم چک یه
 حاه جواهر شد؟ -
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دردونه شو مجبور کرد زن من بشه جواهر  زیکه عز ی.. از همون وقت زمینه عز -
 شد !

خند ، رر از لب یزندگ نیا یآورد برا ادمیاون اتفاقاو تلخ افتادم .... باز  ادی با
 دادم... ینیسنگ یچه بها

 وقت ! چیاز اون موقع زده بشه .. ه یوقت دوست ندارم حرف چیه -
 بغض صدام ، سرعتشو ک  کردو دستش رو دست  نشست.. دنیشن با
 .. تو آروم باخ !زن یحرفش  نم گهیباشه عمرم ... د -
. 
. 

 شدم ... داریصبح با دل درد و کمر درد ب از
 امروز صبح زود رفته و تو خونه تنهام .... ریام

از وجودم  یزیچ کن ی.... مدام ح  م دهی.... دردم کمرم شمممد زنهیم چیر دل 
 در حال کنده شدنه ....

 ...ستیسرد کردمو حال  اصال خوب ن عرق
 کرد .... یزنگ زدمو بوق آزاد به  دهن کج ریبار ده  به ام یبرا
خودم برم  دون یدرد دارم.... اهن سمماعت دهه ... نم دارمویهشممت صممبح ب از

 زنگ بزن  ... ریبازم به ام ایدکتر 
 .. نهیشیدل  م تر دست  رو دیشد یدرد با
 ! ییییآ -

 بچ  ! ایترس  صدبرابر... خدا شدویم شتریهر لحظه ب دردم
 مامان  زنگ زدم.. به
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 بله؟ -
 سالم.. -
 جا.. ایسالم در -
 .. ایمامان.... مامان.. تو رو خدا ب -
 ا؟یسرو اومده ؟ در ییشده ؟ چه بال یچ -
 بچ  مامان.. فقط خودتو برسون -
 دنبال .. ادیباباو ب زن یم اهن زنگ -
 ..کن ی.. خواهش م ای.... زود ب رهینه مامان .. د -

ما دمیحال کف خونه خواب یکردمو ب قطع هام ح   یرو یعی..... حجوم  را
 کردم...

 ! خون
 ..... بچ  .... خون ..... سقط .... خونه

نه ..  ی... واطور بود .... اگه . نیهم مشیقبل  افتادم .... عال یسممقط سممر ادی
 بهش فکر کن ... خوامینم یحت
 رفت  .... ییکردم بلند بش  ... به دستشو یسع
 .... نیزم وفت یکردم ..... راهام تحمل وزنمو نداره .... هرآن ممکنه ب لرز

 .... ستادمیا ییکنار دستشو هنوزم
 ... ادیزنگ در م یوقته که صدا یلیخ ی.. ول گذرهیچقدر از اومدن  م دون ینم

 یدکتر .... ول  یبر ادیب خواسممت یچکار ؟ من م ادیب گهیمامانمه ..... د هبد
 ! ستیبه کار ن یبچه ا گهیحاه که .... حاه که د
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 که بچ  بود.. یمن به اون جسم ی رهیزنگ درو نگاه خ باز
 به سمتش رفت ... اما وسط راه مشت شد.... دست 

 شد ....رر از آب شدو زانوهام خ   نگاه 
 نشستمو زار زدم ...... ییدستشو ی گوشه

 زدیصدام م یکی.... انگار  ومدیم رونیاز ب یداد یهق  بلند شد ..... صدا ه 
 ت تونسیبود.... اما من نم دهیچیدادشون تو خونه ر یزن .... صدا هیمردو  هی.... 

 جواب بدم .... صدام تو گلوم گ  شده بود ...
 گوشت بود .. کهیت هیاون  ی رهیه  ه  داشتمو نگاه  خ فقط

 در بودو نگاه بهت زده اخ به من.. نیب ریبا ضرب باز شد.... ام ییدستشو در
 ؟! یکنیچکار م نجای..... ا ایدر -

 .. دمیتازه عم  فاجعه رو فهم دنشیبا د انگار
 تو بود ! ریتقص -

 تر از قبل نگاه  کرد... گنگ
 ! شیتو کشت -
 ؟ ایدر یگیم یچ -
 اشاره کردم.. تیاهم یبود و اهن ب زیعز شبیکه تا د یدست به اون جسم با
 بچ  ... -

 دستمو دنبال کرد ... دستش رو سرخ نشست.... رد
 داخل اومد.. مامان 

 ؟ حالش خوبه؟ ریشده ام یچ -
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شد .... و من ... ب نگاه شک  صطالح بچه خ از قبل زار  شتریمامان  رو اون به ا
 زار بزن ... تونست یکرده بودم راحتتر م دایزدم..... حاه که صدامو ر

 زانوم انداخت.. ریجلو اومدو دست ز ریام
ص - شت  یبود یتو بود.... کدوم ... کدوم ... گور ریول  کن .... تق ؟ ... از ه

 ! زن یصبح دارم زنگت م
 ...دینگاهشو دزد شرمنده

 ضبط داشت .. -
 با اون ضبطت ! یریبم یا -

 نزدو به اتاق  بردم... یحرف
 ! مارستانیب  یلباس بپوخ بر -
 ؟ حاه که بچ  مرد ؟! گهیحاه د -
 ! نیکمکش کن نییایزحمت ب یمامان ... ب -
 رفتو مامان  کنارم اومد... رونیاتاق ب از
 ؟یمامان  ؟ .... چرا زودتر خبرم نکرد یشد یچ -

 شد... دهیبرچ لب 
 ... اما .. جواب نداد ! ریمراعاو قلبتونو کردم ..... زنگ زدم به ام -
شت در موندم... هرچ یساعت هی - .. آخرخ زنگ  یزنگ زدم جواب نداد یر

 اومد درو باز کرد ! ریزدم ام
 ؟! خورهیبه چه دردم م گهیبچه ام مرده ..... سقط شده ... د -
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به جون  .. ینجوریا - که مهمتره .... بپوخ برنگو دردو    ی. جون خودو 
 ! مارستانیب

 ! رمیبم نیبذار نی.... ول  کن خوامینم -
 ... خون به دل  نکن ! ایبسه در -

مک ام به با ک باس تن  کرد..  ماشمم ریزور ل رر اخ   ریکردن  ... ام نیسمموار 
نوام .... و من .. فقط ه  ه  ه  ختیریکرد ... مامان  آروم اشممک م یرانندگ

 شده بود ...
 ام کردو سرشو تکون داد ... نهیمعا دکتر

... اهن دیشسونو ب دیبا شتریب یبررس ی.... برا دیمتاسفانه سقط کامل داشت -
 ! دیانجام بد یاوروانس س ینویم
 چرا خان  دکتر ؟ چرا سقط شد؟ -
 !  ی... اجازه بده اول از سالمت خودو مطملن بش  یکنیم یبررس -

ست ستش ح   ریام د شونه ام عقب رفت تا لم  د ست....  ش شونه ام ن رو 
 نشه...

 ...دینگاه  کردو لب گز ریدلگ
. 
. 
. 

 جواب سونو لبخند زد.. دنیبا د دکتر
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شکل - سقط کامل بوده و م شبختانه  براتون وجود نداره ... نگران بودم که  یخو
شه ...هرچند که عج ایبقا شونزده  کینزد تونیسن باردار نکهیبا ا بهیجامونده با

 ! تسیبه کورتاو ن یازی... کلش باه  دفع شده و ن ستیهفته بوده و کم  ن
 !  یکردیمراعاو م یلیخان  دکتر ؟ منو خانوم  خ هیعلتش چ -
 ..دمیرر از حرص و خش  غر ریحرف ام با
 ت؟داش تیبچه او اولو یبه زندگ زویکه غرا ییتو ؟ تو ؟یتو مراعاو کرد -
 ؟ دیکنیم ینطوریخانوم .... چرا ا دیآروم باش -

 رفت .... دکتر با افسوس نگاه  کرد.. رونیتکون دادو از اتاق ب ری مامان 
 ؟ دیسقط نداشت هیمگه شما قبال ه   -

 تکون دادم.. سرمو
 ..نیو متاسفانه کورتاو شد -

 سرم اعالم موافقت کرد.. بازه 
رابطه با همسممرتون  یبرا یبوده.. مشممکل و منعسممونو هاتون همه خوب  -

ه .. اون باعثش شممد دیکه قبال صممورو گرفته ... شمما ی... اما کورتاو نینداشممت
 باشه !

 مگه ممکنه؟ -
شن .. اما خ نیهمه هم نکهی.... نه ازمیآره عز - وقتها بعد تز کورتاو  یلیطور با

 ! ادیم شیر ینیچن نیمشکالو ا
 ؟ ش یار نمبچه د گهیمن د یعنی -



 509 تلنگر

ندومتر  گ یم ینگفت  .... ول نویمن ا - باشمممه و ا ممکنه کورتاو خشممن بوده 
... البته در  دهید بیرح  آسمم ی وارهیباشممه .... در واقع د دهید بیرحمتون آسمم

سن  نیتا ا دیخب ... شا ی.. ول مونهیاز هشت هفته نم شتریبچه ب ط یاون شرا
 نتونسته ! گهیتونسته تحمل کنه و د تویباردار
 .... دیچیدل  ر دویدوباره جوش اشک 

 بوده ؟!  یقبل یعلت سقط من کورتاو خودخواهانه  یعنی
. .. سممتادن یا ادیز دمیاز زنها بعد از کورتاو باردار شممدن ... شمما یلی... خ یول

 ...... ریروابط  با ام دیشا
 ، نگاه کردم ... کردیکه با غ  نگاه  م یریحرص به ام با

 شدم.. رهیازخ گرفتمو به دکتر خ رو
 ! دیشیمرخص م ینداشت ی.. اگه مشکلدیمهمون ما باش دیتا فردا با -

 بچ  ! ایترس  صدبرابر... خدا شدویم شتریهر لحظه ب دردم
 مامان  زنگ زدم.. به
 بله؟ -
 سالم.. -
 جا.. ایسالم در -
 .. ایمامان.... مامان.. تو رو خدا ب -
 ا؟یسرو اومده ؟ در ییه بالشده ؟ چ یچ -
 بچ  مامان.. فقط خودتو برسون -
 دنبال .. ادیباباو ب زن یاهن زنگ م -
 ..کن ی.. خواهش م ای.... زود ب رهینه مامان .. د -
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ما دمیحال کف خونه خواب یکردمو ب قطع هام ح   یرو یعی..... حجوم  را
 کردم...

 ! خون
 ..... بچ  .... خون ..... سقط .... خونه

نه ..  یطور بود .... اگه .... وا نیهم مشیقبل  افتادم .... عال یسممقط سممر ادی
 بهش فکر کن ... خوامینم یحت
 رفت  .... ییکردم بلند بش  ... به دستشو یسع
 .... نیزم وفت یکردم ..... راهام تحمل وزنمو نداره .... هرآن ممکنه ب لرز
 .... ستادمیا ییکنار دستشو زمهنو

 ... ادیزنگ در م یوقته که صدا یلیخ ی.. ول گذرهیچقدر از اومدن  م دون ینم
 یدکتر .... ول  یبر ادیب خواسممت یچکار ؟ من م ادیب گهیمامانمه ..... د هبد

 ! ستیبه کار ن یبچه ا گهیحاه که .... حاه که د
 که بچ  بود.. یمن به اون جسم ی رهیزنگ درو نگاه خ باز

 به سمتش رفت ... اما وسط راه مشت شد.... دست 
 رر از آب شدو زانوهام خ  شد .... نگاه 
 نشستمو زار زدم ...... ییدستشو ی گوشه

 زدیصدام م یکی.... انگار  ومدیم رونیاز ب یداد یهق  بلند شد ..... صدا ه 
 ت تونسیبود.... اما من نم دهیچیون تو خونه ردادش یزن .... صدا هیمردو  هی.... 

 جواب بدم .... صدام تو گلوم گ  شده بود ...
 گوشت بود .. کهیت هیاون  ی رهیه  ه  داشتمو نگاه  خ فقط
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 در بودو نگاه بهت زده اخ به من.. نیب ریبا ضرب باز شد.... ام ییدستشو در
 ؟! یکنیچکار م نجای..... ا ایدر -

 .. دمیتازه عم  فاجعه رو فهم دنشیبا د انگار
 تو بود ! ریتقص -

 تر از قبل نگاه  کرد... گنگ
 ! شیتو کشت -
 ؟ ایدر یگیم یچ -
 اشاره کردم.. تیاهم یبود و اهن ب زیعز شبیکه تا د یدست به اون جسم با
 بچ  ... -

 دستمو دنبال کرد ... دستش رو سرخ نشست.... رد
 داخل اومد.. مامان 

 ؟ حالش خوبه؟ ریشده ام یچ -
شد .... و من ... ب نگاه شک  صطالح بچه خ از قبل زار  شتریمامان  رو اون به ا

 زار بزن ... تونست یکرده بودم راحتتر م دایزدم..... حاه که صدامو ر
 زانوم انداخت.. ریجلو اومدو دست ز ریام
ص - شت  یبود یتو بود.... کدوم ... کدوم ... گور ریول  کن .... تق ؟ ... از ه

 ! زن یصبح دارم زنگت م
 ...دینگاهشو دزد شرمنده

 ضبط داشت .. -
 با اون ضبطت ! یریبم یا -

 نزدو به اتاق  بردم... یحرف
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 ! مارستانیب  یلباس بپوخ بر -
 ؟ حاه که بچ  مرد ؟! گهیحاه د -
 ! نیکمکش کن نییایزحمت ب یمامان ... ب -
 رفتو مامان  کنارم اومد... رونیاتاق ب از
 ؟یمامان  ؟ .... چرا زودتر خبرم نکرد یشد یچ -

 شد... دهیبرچ لب 
 ... اما .. جواب نداد ! ریمراعاو قلبتونو کردم ..... زنگ زدم به ام -
شت در موندم... هرچ یساعت هی - .. آخرخ زنگ  یزنگ زدم جواب نداد یر

 اومد درو باز کرد ! ریزدم ام
 ؟! خورهیبه چه دردم م گهیبچه ام مرده ..... سقط شده ... د -
که مهمتره .... بپوخ بر ینجوریا - به جون  ... جون خودو    ینگو دردو 
 ! مارستانیب

 ! رمیبم نیبذار نی.... ول  کن خوامینم -
 ... خون به دل  نکن ! ایبسه در -

مک ام به با ک باس تن  کرد..  ماشمم ریزور ل رر اخ   ریکردن  ... ام نیسمموار 
.... و من .. فقط ه  ه  ه  نوام ختیریکرد ... مامان  آروم اشممک م یرانندگ

 شده بود ...
 ام کردو سرشو تکون داد ... نهیمعا دکتر

اهن ... دیشسونو ب دیبا شتریب یبررس ی.... برا دیمتاسفانه سقط کامل داشت -
 ! دیانجام بد یاوروانس س ینویم
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 چرا خان  دکتر ؟ چرا سقط شد؟ -
 !  ی... اجازه بده اول از سالمت خودو مطملن بش  یکنیم یبررس -

ست ستش ح   ریام د شونه ام عقب رفت تا لم  د ست....  ش شونه ام ن رو 
 نشه...

 ...دینگاه  کردو لب گز ریدلگ
. 
. 
. 

 جواب سونو لبخند زد.. دنیبا د دکتر
شکل - سقط کامل بوده و م شبختانه  براتون وجود نداره ... نگران بودم که  یخو

شه ...هرچند که عج ایبقا شونزده  کینزد تونیسن باردار نکهیبا ا بهیجامونده با
 ! تسیبه کورتاو ن یازی... کلش باه  دفع شده و ن ستیهفته بوده و کم  ن

 !  یکردیمراعاو م یلیخان  دکتر ؟ منو خانوم  خ هیعلتش چ -
 ..دمیرر از حرص و خش  غر ریحرف ام با
 ت؟داش تیبچه او اولو یبه زندگ زویکه غرا ییتو ؟ تو ؟یتو مراعاو کرد -
 ؟ دیکنیم ینطوریخانوم .... چرا ا دیآروم باش -

 گاه  کرد..رفت .... دکتر با افسوس ن رونیتکون دادو از اتاق ب ری مامان 
 ؟ دیسقط نداشت هیمگه شما قبال ه   -

 تکون دادم.. سرمو
 ..نیو متاسفانه کورتاو شد -

 سرم اعالم موافقت کرد.. بازه 
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رابطه با همسممرتون  یبرا یسممونو هاتون همه خوب بوده.. مشممکل و منع -
ه .. اون باعثش شممد دیکه قبال صممورو گرفته ... شمما ی... اما کورتاو نینداشممت
 باشه !

 مگه ممکنه؟ -
شن .. اما خ نیهمه هم نکهی.... نه ازمیآره عز - وقتها بعد تز کورتاو  یلیطور با

 ! ادیم شیر ینیچن نیمشکالو ا
 ؟ ش یبچه دار نم گهیمن د یعنی -
ندومتر  گ یم ینگفت  .... ول نویمن ا - باشمممه و ا ممکنه کورتاو خشممن بوده 

... البته در  دهید بیرح  آسمم ی وارهیباشممه .... در واقع د دهید بیرحمتون آسمم
سن  نیتا ا دیخب ... شا ی.. ول مونهیاز هشت هفته نم شتریبچه ب ط یاون شرا

 نتونسته ! گهیتونسته تحمل کنه و د تویباردار
 .... دیچیدل  ر دویدوباره جوش اشک 

 بوده ؟!  یقبل یعلت سقط من کورتاو خودخواهانه  یعنی
. .. سممتادن یا ادیز دمیاز زنها بعد از کورتاو باردار شممدن ... شمما یلی... خ یول

 ...... ریروابط  با ام دیشا
 ، نگاه کردم ... کردیکه با غ  نگاه  م یریحرص به ام با

 شدم.. رهیازخ گرفتمو به دکتر خ رو
 ! دیشیمرخص م ینداشت ی.. اگه مشکلدیمهمون ما باش دیتا فردا با -
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سر نکهیا نه شدم .. اما ا عیسر یقبل حت عینتون  ...  ..  بارنیتر و زودتر خوب 
  یاز جام بلند بشمو به زندگ خوازیکه دل  نم هی... از چ هی.. از افسردگ دون ینم

 برس  ...
 جون ؟ ایدر یبهتر -
 ؟ چه خبر؟ ی.. تو چطور گذرهی.. م یه -

شروع به تعر کیجمله بود .. نزد نیفقط منتظر هم انگار ستو با ذوق  ش  فیتر ن
 کرد...

شدن .. هر چند که  یلیشده .. خ یچ دنی.. بچه ها همه فهم یوا - ناراحت 
ناراحت یحت لدای.. اون  ند زد ... د یابراز   که .. شیدیه  نکرد ... فقط روزخ

.. آخر سر بهش  گرفتیم رویسراغ ام یدو روزه ام ه نیاز خود مچکره ! ا یلیخ
 زنشه .. شما به کار خودو برس ! شیگفت  ر

ست .. اما نه اونقدر قو ح  ش سادو تو دل  ن که بخوام بهش فکر کن  ..  یح
 حوصله نداشت  ..

 !  یهرچه ه  یبه جهن  .. خال -
 درشت شد.. چشمهاخ

 ؟! ستیبراو مه  ن یعنی -
.... از  ادیبخواد به  نارو بزنه و خائن از کار در ب یهمه خوب نیاگه بعد از ا -

 ! رونیب کن یررتش م  یزندگ
 ؟ ادینگو .. دلت م یوا -
 شراره .. حوصله ندارم .... الیخیب -
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مدام  .. یدادمو چشمممهامو بسممت  .. اما چه بسممتن هیکاناره تک یبه رشممت سممرمو
 چشم  بود ... یجلو لداینقص  یصورو ب

ستارمه .... نم ریام یبجا امروزم  بفهمه من به خوادینم ریچرا ام دون یشراره رر
 دارم .. نه مامانمو مامانشو شراره ! ازیخودخ ن

 دردم از اونه .. درمانش  دست خودشه ! اگه
 ؟ فهمنیوقت مردها نگاه ما زنهارو نم چیه چرا
ماده  شمممهیهم چرا ها یآ گاه زن مه کردن ن نار خ ییترج تادنویا ابونیکه ک  سمم

شون چ صد ش یزیق ستن .... ستین یجز خود فرو شون که  یول ه به زن خود
 ... ه  کورو کر ! شنی... ه  کرو هل م رسهیم
 ! اه

خنگو ..... خب  یشممراره  نی.. ه  ا رویه  خودمو بزن ... ه  ام خوادیم دل 
خدا .. من چ نگ  با گ ینم یزیخ   مزاح گ یم ریبه ام یوقت یبفهم دی.. تو ن

 ! یتو بمون خوامینم یعنیشراره نشو خودو بمون ، 
 رو ه  دارم ... لدای رویاسترس تنها بودن ام حاه

... حاه  یهمه سممخت نیگرفته .... اما خب .. بعد از ا ریچند که دل  از ام هر
 ! کنمشینم یگرید  یتقد یرو غلطک افتاده که دودست  یکه زندگ

 ..ستادی.. با بلند شدن  شراره ه  هراسون ا ستادمیرو رام ا یسخت به
 ؟یخوایم ی؟ چ ایشده در یچ -
 زحمت زنگ بزن آوان  ! یب -
 ؟ یچ یآوان  برا -
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 آماده بش  ! رمی.... من م کن یخواهش م -
ضعت ؟ دکتر گفته  نیبا ا یبر یخوایکجا م - ستراحت کن هیو .... به  یهفته ا
 ؟! یراه افتاد یزود نیا

مانتو شمملوار و شمممال مشممک یتوجه تاق  رفت  ...  به ا برداشممتمو  ینکردمو 
 ....دمیروش
 دیا سفصبح سرار ستوین الشیخ نیعزا دار بچ  بودم... به درک که باباخ ع من

 ! رونیاز خونه زد ب
 ! شهیبفهمه ناراحت م ری.. ام ایدر -
 به درک ! -
 ! ایدر -
 !  یزود باخ .... بپوخ بر یبا من باش یخوایب  کن شرر ... م -
 آخه کجا ؟ -
 ! یفهمیم
س با ستن تو تاک ش ستد ین شراره   یکجا بر  یکجا بر یصدا ویو دادن آدرس ا

 قطع شد ...
 ... یدیکه رس دینکش یشدم .... طول رهیخ ابونیگرفتمو به خ ینفس

ضع یب ش یتیتوجه به و ش ریدل  ت ریشدم ... ز ادهیر نیکه دارم از ما  هی.... دیک
ست  رفت رو دلمو نف  عم ش  یلحظه د ست   دمیک ر رو آرومت یقدم بعد..خوا

 که بخوام مالحظه کن  سممتیدر کار ن یبچه ا گهید نکهیا یادآوریبردارم که با 
 ! رداشت تر ب عیرو بلند تر و سر یتوجه به دردم قدم بعد یب
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از  ریبه مغزم خطور کرده بود غ یرو باز کردم.... هر فکر ویضممرب در اسممتد با
 ! نیا

صدا چیه  که رر از ی... خوندنریخوندن ام ومدویم لونیو یک  نبود .... فقط 
 سوز بود...

 دیکه سممرارا سممف یزن دمیباز .. د مهیدر ن نیشممدم ... از ب کیاتاق ضممبط نزد به
ش سرا دخیسف لونیو با و دهیرو  یاهفقط نوازنده و گ ی.... گاه کنهیم ییترانه 

 من ! ری... با امریبا تم یه  خون
 تو باز آمدم ..... ی" با تو رفت  ...... ب

 ... وانهیاو ...... دل د یسر کو بر
 ماندم ..... " تنها

 ؟ یکنیچکار م نجای..... تو ا ایا .. در -
شنگ تر .... نگاهش موقع خوندن خاموخ  شهیسوزناک بودو از هم صداخ ق

 شک رو چه کن ؟ نیبودو رو صورو دختر مقابلش نبود .... اما ا
 واضح شد... روزخندم

 ! نیخلوو کرد -
با غرور جلو اومد....  لدایکرد....  زیر یگرفت ... اخم منظورمو بلند شمممدو 

 اخ رو مقابل  گرفت.. دهیکش یدستها
 سالم ! -
 شدم... رهیخ ریتوجه به دستش .. نگاه ازخ گرفتمو دوباره به ام یب

 ! دیست کرد -
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 خودشو خورد یبود ..... انگار داشت دندونها نیاز حد سنگ شیفکش ب فشار
 تو دهنش ! کردیم
 اومد ! شیر یاتفاق -
 چه جالب ..... -
 ... دمونیمجوز کار جد یرفته برا نیآرم -
 کجا رفته ! نینگفت  آرم -

 اومدو دستش دور شونه ام نشست... کنارم
 اتاق من !  یبر -
 مهمونت .. -

 . دیکردو غر ستادهیهاج و واج ا یلدایبه  ینگاه
 هی..  رهیبگ ادیکه ه  کار کنه.. ه  کار  نجایا ادی.. م سممتیمهمون من ن لدای -

 ! هیجور کارآموز
 انداختمو روزخند زدم... لدایآخرمو به  نگاه

تو ... درو بسم ن یبرد منو و مجبورم کرد بشم اسمتشیر ی. به سممت صمندلریام
 .. ستادیمقابل  ا نهیدست به س

سخره باز نیا - شد ایدر هیها چ یم  نجایا ی؟ چرا اومد ی؟ چرا از جاو بلند 
 ؟ یداشت لدایبود که با  ی؟ اون چه طرز برخورد

 گرد شدو دهن  باز ! چشمام
 ؟ نکنه بهت برخورد ؟! لدایطرز برخوردم با  -
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 دیروو بوده و با ی.... فشمممار عصممب سمممتی.. تو حالت خوب ن ایدر نیبب -
ر من تو بهت یناراحتت کن ... اما انگار با مالحظه  خوامی.. نم یاسممتراحت کن

 ! ی.. بدترم شد چیه یکه نشد
 من باه نبر ! یصداتو برا -
شه ... معذرو م - شد؟ آخه من با تو چکار کن  ؟ برا خوامیبا  یچ ی.. خوب 

 حالت ؟ نیبا ا نجایا یاومد یراشد
ته بودم ... ه ریوقت غرورمو ز چیتو گلوم چنگ زد..... ه بغض نذاشمم  چیرا 

قت برا جام م یکار یو کار خودمو  شمممهی.... هم اوردمینم لیدل دادمیکه ان
 ؟ زمیبه اسمم  حفظ غرور دردهامو تو خودم بر ی.... تا کتون ی.. اما نم کردمیم
 ! تون ینم گهید
 صادقانه بگ ؟ -
 آره ! -

 ..... نگاه  تو نگاهش قفل شد..دیلرز لب 
 ! رمیاومد مچ تو رو بگ -

 نگاه  کرد.... رهیخ رهیرر از بهت شد..... اول اخ  کرد .... خ نگاهش
شممد.... دسممتش دورم حلقه شممدو تو  کیک  لبخند رو لبش اومدو به  نزد ک 

 حصار تنش جا شدم..
ه   یکه همه  ی؟ من ؟ ! من یری! مچ منو بگ یا وونهی.... به خدا که د وونهید -

 ؟ یشناخت نجوری! مگه من اهل خ*ی*ا*ن*و و نارو زدن  ؟ منو ا ییو غم  تو
 ! غمبریرسر ر دیشیم یوقتها ... شما مردها همگ نجوریا -
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 ؟ یتو به من شک دار -
 ندادم.... یجواب
 ...دیمو با دست گرفتو نگاهمو باه کش چونه

 ؟یتو به من شک دار گ یبا تو هست ... م -
 بلند جوابشو دادم.. ی  ..... از حصارخ جدا شدمو با صداگفت بلند

.... به اون دختره  یآره... آره ... بهت شک دارم ... ه  به تو .. ه  اون دختره  -
 از کجا سبز شد ! ییهوی ستیکه معلوم ن یا

 ! رونیب رهیآرومتر... صداو م -
 !ه؟یاخمت برا چ گهیخانوم صدامو نشنوه ... د گ یچش  ... آروم م -
..  ینیبینم مویدل دادگ نکهیا ی! برا یاحمق نکهیا ی.. برا یبچه ا نکهیا یبرا -

 ! ینیبیخودتو م ضیفقط ذهن مر
ست م -  یکه تا وقت یی.. احمق  ... احق  که دل به تو دادم .... تو یگیآره .. را

 ! یکردیبراو صرف داشت  محبت صرف  م
شتن م یاریهر وقت هرجا ک  م - ست به دامن منت گذا ! ... آره بابا ..  یشید

تو و باباو هسممت  .... تا آخر عمرم  غالم حلقه  ونیآره .. من تا آخر عمرم مد
 به گوشتون خواه  مرند .. خوبه ؟!

 دمیروح  ترس یجسم  بترس  نه ! .... برا یبرا نکهی..... نه ادمیدادخ ترس از
با ا ی... روح بدجور نیکه  ها  مد یحرف مهیزخ  خورد ....   نیهم ی؟ برا ون

 غالم حلقه به گوشمه؟
 آخر عمر ! تا

 بشنوم.... خوامی.. نمخوامینم
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 گوخ کن .... خوامینم
ه بوده تا منو خر فرض کن فیکث یباز هیفکر کن  تمام عاشممقانه هاخ  خوامینم
... 

 ... بود رو گوشهام گذاشتمشون ی.... اما به هر جون کندن لرزنیم دستهام
 تو و بابات  ! ونیدادخ تو گوشمه ..... آره ... مد یصدا هنوز
 ؟ یونمیمد فقط

 ؟ یستی.. عاشق  ن یعنی...  یعنی
 ؟ ینبود عاشق 

 بود ؟! ل یاخ ف همه
 ... ستادهیسرخ از اشک مقابل  ا ی.. با چشمها لدایرفت  ....  رونیاتاق ب از

 ...ندازهیبه سرتا رام م ینگاه
 خان  ! ست یخونه خراب کن نمن  -

 ...دمیتکون م سرمو
 بشنوم ! یزیچ خوامینم -
 ! وفتهیچشمتون به من ن گهید دمیباشه ... قول م -
 ... رونیتا از در برم ب زن یتوجه به حرفش کنارخ م یب
 تحمل کن  ! تون یرو نم نجایا

 یزیچ یبه همه  مادر بچه اخ بودم .... اما حاه ... حاه که شیچند روز ر تا
 ل یف یچ یمادر بچه اخ باشمم  .. برا سممتیقرار ن گهیو د دهیکه خواسممته رسمم

 کنه ؟! یباز
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وهاخ بودو دستشو تو م ستادهیا واریکنار د ومدمیم رونیاز اتاق ب یکه وقت یریام
 ... شهیلحظه قدمام سست م هی.... ادیم رونیکرده بود ... با خش  از اتاق ب

 شده از حرفش ؟! مونیرش
 ؟! ذارمیمگه من م د؟ینیبینم گهیمنو د ویچ یچ لدا؟ی یگیم یچ -
 ؟! شنومیم یچ

 ؟! لدایاومده دنبال  رهیمنو بگ یجلو نکهیا یبجا
 ! ستین یالی..... باشه .. خ ذارهینم گهیم

ساس م دارمیبر م یشتریبا لرزخ ب مویبعد قدم ست  کن ی.... اح به  لرزخ از د
 کرده .... تیصورتمو حاه به راهام سرا

 در موردم بد فکر کنه ! خوامیمن نم -
بد فکر نم یکسمم - به  ی... خانوم  فقط کم کنهیدر موردو  آشممفته اس.... 

 کارو خوادی... شما درکش کن .... دل  نم ختهیخاطر بچه مون اعصابش به  ر
 یکیکدوم رو اون  چی. دوسممت ندارم هکن  .. یباه  قاط مویمسممائل خانوادگ

 بذاره ! ریتاث
که گفت .... برا یول - نه   دایرو ر گهید یکیتون  یه  خوان یحرف من همو
 .. دیکن
 ؟! یگیم یچ -

 .....لرزونت یم شتریب دادخ
 ! هیعصبان

ش یبرا ینره .. ول ششیاز ر لدای کنهیتالخ م داره شتن من تال  کنهیمن ینگهدا
.... 
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 ..... انگار. ... زلزله شده ! چرخهیداره م ایدن دمی.... شا چرخهیسرم م چقدر
 ....رمیگیم وارکنارمیبه د دست

 شراره .... زلزله .... -
 ...کن ی.. فقط حسش م نمشیبیکنارم اومد..... درست نم شراره

 جان؟ ایدر یگیم یچ -
 ! شهیداره زلزله م -
 زلزله ؟! -
 ..... من  .......  یریمیم ی..... اهن همگ چرخهیداره م نیآره .. زم -
و  دمیرو کنارم شن یزن غیج یو چشمام تار تر .... فقط صدا شهیتر م اهیس ایدن
 مرد گفت " هیکه  یابالفضل ای" 

 آزاد ... سقوط
 ... شهیدور سرم ک  م ایاز تموم شدن سرم  از چرخش دن بعد

 شراره کنارم هستن.. رویام
 که با باه آوردن ادیبه طرف  م ری.. ام دهیو اذن رفتن م کشممهیسممرمو م ررسممتار

 .. ش یدست  مانع م
ش .... متوجه کنهیو کمک م رهیگیب*غ*لمو م ری... ز ادیکنارم م شراره  بلند ب

 .... اما دل خودم گرفته تر از نگاه اونه ! ش یم ریام رینگاه دلگ
ش ییقدمها با سیم نیمورچه وار به ما ن و باز م کنهیدر جلو رو باز م ری.. ام. یر

راره ش ی... سرم رو شونه  ن یشیعقب م ی... کنار شراره رو صندل کن یامتناع م
 ..کن یح  م نیماش ی نهیاز آ روینگاه ام ینیهستو سنگ
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 ؟یبهتر -
 بهش .. نهیاز آ یاخم شهیم جواب 

 ! ینه .. انگار بهتر -
 ..ادیبه حرف م شراره

 ! نیکنیبه خاطر اون دختره آرامشتونو خراب م ستین فیح رخانیام -
 بلند شد.. نیتو ماش ریرر تحک  ام یصدا

.... مگه اون  اسی.. به خاطر رفتار نا درسممت درسممتیبه خاطر اون دختره ن -
کار  یشممتریب یبا دخترها دی.. ر  فردا شمما نهیکرده؟ من کارم ا یکار اشممتباه

ش .. ا شته با شترک دا  یهرچ ادیم یاخ  و تخ  کنه ؟ به چه حق دیبا شونیم
فل معصمموم م خوادیدلش م نهیبار اون ط مه .. درسمممت ...  ای؟ ..... در ک زن

 نه !ک نیتوه گرانیاجازه بدم به د شهینم لیدرست .. اما دل ن یدوستش دارم .. ا
...  کنهیم شمموینشمممده طرفدار یچیخوخ به حال دختره ... چقدرم هنوز ه -
نکرده که  یاز من طرفدار ینجوریشممراره ؟ از اول ازدواجمون تا حاه ا ینیبیم

 دختره کرد ! نیاز ا
 ..شهیبلندتر از قبل م ریام یصدا

و  یزود زود قضممماوو کرد شمممهی؟ هم یگذاشممت یطرفدار یبرا ییتو جا -
سب زد صه .. رو یخانوم  .. جا گ یم ی.... هرچ یبرچ شخ سر  یشما م

من به  کیکوچ یماس ... به خرجت نرفت که نرفت .... چشمممت محبت ها
 ! دی... اما محبت  به خودتو نددیرو د هیبق
وقت احساس من براو مه   چی... ه یمحبت ! چقدرم تو به من محبت کرد -

.. نه  یکه ازو متنفر بودمو با دوز و کلک تصمماحب  کرد ینبود.... نه اون موقع
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بچمو از دسممت  نکهیاواخر که فوق العاده از ا نیا ی.. و نه حتچندسممال  نیتو ا
 ... از اون اول تا حاه ! ی.... تو فقطو فقط به خودو فکر کرددمیترسیبدم م

جلو  مونیاول زندگ یبلند بود.... اما رر بغضمم  بود..... تمام لحظه ها صممدام
 چشم  جون گرفت ... اون تصاحب خودخواهانه اخ !

داغ دلش تازه  گ ی.. م گ ینم یچیمن ه ی... ه گهی.. ب  کن دترس ترس .. -
دکتر گفت به خاطر  یدیکه .... نشن یذاریاس .. نمک رو زخمش نپاش  .. نم

بچه رو  یرحمت تحمل نگهدار ی وارهید یکه کرد یو کورتاو یسممقط قبل
 ؟! یدینداره ؟ نشن

قط اشمم  بگو ... چرا سمم هی؟ بق یگی... چرا نصممفه م ی! توکه گفت یسممقط قبل -
 ؟! خواست یدوستت نداشتمو بچه نم یکردم ؟ اصال چرا حامله شدم وقت

 همراه شد با را رو ردال گاز فشردن... ریبه هوا رفتو سکوو ام دادم
 شراره دورم محک  شد.... دست

 ....ستین یمنو شراره راز مگو نیب
.. اما اونقدر با شممراره جلو مامان  بزن  . تونسممت یوقت نم چیحرفهارو ه نیا

به  چارهیب نی... تازه امروز به  ثابت شممد که ا گ یجلوخ م ویراحت  که همه چ
 کنهیم ییغلطا هیچپ شممده ... نگو واقعا داره  ریو با ام زنهیخاطر خودم جز م

 ... اون وقت من به شراره شک کردم !
 ب  احمق  ... از

 خونه نگه داشت ... یجلو
 از جاخ کنده شد.. نیشدن منو شراره با شتاب ماش ادهیر با
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 ؟یدار دیکرد؟ حاه تو کل نیچرا همچ نیا -
 هست ! ف یآره ... تو ک -

 باز کردو با کمکش وارد خونه شدم .... درو
 کردم ... یکاناره نشست  .... احساس تشنگ رو
 رفت  ... شراره خواست کمک  کنه که گفت  خوب ... خچالیطرف  به
 باز کردم آب بخورم اما ...... خچالوی در

 شد ... شتری.. ه  هق  ب دیبد شد..... لب  لرز حال 
... کاخ به  کردمیاسممتراحت م شممتری... کاخ ب کردیم یبه  دهن کج کیک

 ت کشیبچمو نم یدست ی.... کاخ دستاوردمیخاطر اون احم  به هودم فشار نم
.... 

 ررتش کردم .... نکیو تو سبرداشتم کویحرص و خش  .... ک با
 ...ادیکوبشش باعث شد شراره به سرعت به آشپزخونه ب یصدا
 نشدم ... به طرف اتاق بچه رفت  .... یخال هنوز
 دهی.... هر چند که تخت و کمدو مامان  خر  یبود دهیتخت و کمد خر براخ

ده کر یجلو جلو توشممو رر از لباس بچه و اسممباب باز ریبود از ذوقشممو منو ام
 ...  یبود

 .. یجانب لیو فقط مونده بود کالسکه و وسا  یکارهامونو کرده بود شتریب
 کمدشو باز کردم.... در
 ررو کردم ... تمام لباس ها. رو... نینفرو لباس هارو به زم با
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ها رفت  .... همه رو ررو کردم ... با  ینشمممدم .... سممراغ اسممباب باز یخال
ار من شکسته .. بذ یمحافظ بچه  ی شهی..... حاه ش شدمیشکستنشون آروم م

 ه  داشته بشکنه .... یهرچ
صابمو ب یصدا شراره اع ستی... دل  مکردیم کیتحر شتریالتماس  هش ب خوا

 بگ  اون  بره و راحت  بذاره ...
ساب شدن .. اما برا یباز ا سط اتاق ررو  بغض  نیشدن ا یخال یها همه و

 نبود .... یکاف
 نبود .... یادیز زیدر گ  به اطراف اتاق نگاه کردم .... چ سر

 کمد نشست .... یخال نیتریرو و نگاه 
 چکار کردم ؟ من

 بردم ؟! نیهاش  از ب یادگاریبردم .....  نیطور که خودشو از ب همون
 ..... من باعث مرگ بچ  شدم ..... من کشتمش ..... من

 فرود اومد ..... دکورخ ی شهیفکر مشت  تو ش نیا با
 شد..... یکیشراره  غیشکستنش با ج یصدا

 ..دیکنرم چسب به
 ... تو رو خدا ..... تو رو خدا تمومش کن ! ایدر -
 .. رونیتمومش کن  ..... برو ب خوامیم -

 ....دیزدمو از دادم ترس داد
 رفت .... رونیاتاق ب از
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ش ال یرفتنش خ با ستن  شک شد ....  ست   یو جار شهیراحت  شدن خون از د
 بازم بشکن  .. باز ادامه بدم... خواستیآروم  کرده بود... دل  م یکم

 ..ومدیاتاق م رنیهراسون شراره از ب یصدا
. ای.... در ای.... تو رو خدا ... تو رو خدا برگرد خونه .... در ریالو ... الو ام -

 ! کشهیداره خودشو م
 زدم.. ادیفر بلند

 صاحابو ! یاون ب قطع کن -
 در اتاق اومد... یبود جلو دهیکه به گوشش چسب شیگوش با
؟  یمن دار یبرو ... تو چکار به مرده و زنده  نجایقطعش کن ... اصممال از ا -

 ؟ یبه اون زنگ زد یچ یبرا
 غ  نگاه  کرد... با ترح  ..... با
 ..... زود ! ای؟ ...... فقط ب یدیشن -

از قبل  یرشتی... خون با فشار ب دمیکوب شهیش یمونده  یام  تو باق گهید دست
 .... دیراش

 ....کردمیرو صورت  ح  م قطراتشو
 بود ... وانهید هیشراره مثل نگاه به  نگاه
خاطر من ..... آره .. ام بچ  به  ..  گهیراسمممت م ریتو خون غرق شمممد..... 

..  ستیوقت مادر نش  ... اونکه غمش ن چیه گهیمن باعث شد د یخودخواه
 گهیکرده .... من بدبخت شممدم که د نیگزیجا ویکیحاهه  برا خودخ  نیهم

 .... چش ینم ویطع  مادر
 تو خون غرق بش  ..... دیتو خون غرق شد .. من  با بچ 



wWw.Roman4u.iR  530 

 

 ..... نهیشیرو دستهام م نگاه 
 رو لب  .... لبخند

 .... یزندگ نیاز ا ی... ح  خالص دهیبه  م یسرم ح  خوب ینیسنگ
 مردمو .... رونشیکه توخ خودمونو کشته و ب ییزندگ
مه خوشممبخت یکه جلو ییزندگ مردم و  یجلو یدار شممتنیو در اوج خ یه
 ! یمردم .... بدبخت یبرا یزندگ
 شدن در خونه اومد .... انگار در محک  بسته شد ... دهیکوب یصدا

 ت ....کنار شراره قرار گرف ریام
 کنه .... ینتونست برام کار ن یمت یحت

 ! هیسوال و جواب به بق ی.... ب کردمیزودتر خودمو راحت م کاخ
 که بهشون قول دادم خوشبخت بش  ... یبه ردرو مادر یحت
 ..... کنهیبا دهن باز نگاه  م ریام

 .... ن یبیو بسته شدن لبشو م باز
 ... زن یم لبخند

  ی.... منو بچ  با ه  خوشمم یکه تو راحت باشمم رمی..... م رمی؟ دارم م یدید -
 خوخ باخ ! تیزندگ یلداهای... تو ه  با 

 ! یا وونهیتو د -
 بود ..... ریطرف  ..... اما انگار د دیدو

 شدم ..... نیبرلب ... نقش زم یمن با لبخند چون
 همسرم رو یها ادیفر دمیشنیم شدنویبسته م چشمهام
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 کردم ؟! خدا " یبه سرم کن ؟ من چه غلط ی" چه خاک
 که دارم ح  درده.. یحس تنها

 ... شهیاز اعماق استخونهام سوزخ درد بلند م انگار
 ...کن یبا باز کردن چشمهام روشن م کمویتار یایدن

 تخته و احتماه خوابه ! یمامان  ، کنار دست  ... رو سر
 !ده؟ینشسته خواب یکه رو صندل ی؟ چرا در حال نجایچرا ا یول

ست شده ... به د یچیساعدم باند ر ی.... تا انتها شهیم دهیبه دست  کش نگاه 
صله ... آنژ نی... اون  هم کن یام نگاه م گهید سرم  بهش و ه ک یوکتیطور .... 

 برام دردناکه .... یلیرو دست  زدن خ
ما تو بکن یبه اطراف  نگاه م کنمویم اخ  تان ی... حت اه م نیچقدر ا... مارسمم

 اومدم ! مارستانیب
عصممرشممو  ایصممبح  ی.... ول دهی.. شممش رو نشممون م کن یسمماعت نگاه م به
 ...دون ینم
 .غروب . ایسحره  دهیروشنه ... و نشون نم مهین ی... کم کن یآسمون نگاه م به

 من ! ی چارهی.... مادر ب گردهیرو مامان  برم نگاه 
 شد؟ بتیبود که نص یچه دختر نیا
ش یلحظه ا ادی ستهامو تو   لرزهیم .... بدن  وفت یم دمیکوب نیتریو ی شهیکه د

 نداشت  .. ی... احتماه تا جنون فاصله ا
 ! کوزیسا نیقول مت به
شا ششی... کاخ رفته بودم ر دمشی..... چند وقته ند نیمت ضع  ب دی....  هتر و

 از اهن بود ...
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  یندگز گهید کردمیاز قبل شممده بود ، فکر م شممتریب  یاواخر که سممن باردار نیا
 فت  ...کمتر ر ینه .. ول ششینرم ر نکهی.... نه ا ستین نیبه مت یازیمحکمه و ن

هامو بهش م دیشممما گه درد .... ظرف تحمل   خت یریکمتر تو خودم م گفت یا
 کردمیمثل آتشفشان فوران نم شدمویم ی... کمتر خال ی... و حت شدیکمتر رر م

.. 
 .... اخمش به من .. لدایاز  شیافتادم .... لبخندشو طرفدار ریام ادی
 گرفتن  ... دهیکردن  جلو خونه و نا د ادهیر

 دونستن  ... مقصر
 ی... من با خودخواه گهیراست م دی..... خب .. شا دونهیمقصر سقط  م منو

 دیکه خدا بهمون داده بود ... شمما یا هیبردم .. هد نیاولمونو از ب یخودم بچه 
 ... شدیاگه بود مشکالتمون  زودتر حل م

رو ازم گرفت .... گرفتو نشون  داد در برابر قدرتش اراده  یکی نیه  خدا ا حاه
 ! چهیمن ه ی

چه  هی خواسممت یفقط .. فقط نم من قاط یمعصمموم و ب یب  یگ*ن*ا*ه رو 
 ردرو مادرخ بزرگ بشه ... ادیبچ  تو فر خواستیمشکالتمون کن  ... دل  نم

 نیبچ  باعث ا یمن به جا یریگ  یمن و تصممم یخودخواه دی... شمما هرچند
شا شده..  شته زندگ دیدرد و رنج  ست دا شا یاون بچه دو ش دیکنه ....   هدیآه ک

 .. گرفت یاز اون م ویفرصت زندگ دی... من نبا
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د تخت بلن یالش سر مامان  از رواز گلوم خارج شد .. به دنب یناگهان یا سرفه
صورت  نگاه کرد.. بعد انگار که موقع یجیشدو با گ  یگراندرک کنه ن تمونویبه 

 صورتشو روشوند.. یهمه 
ندار ؟یشمممد داری.... ب ایدر - به ؟ درد  لت خو ؟  رهینم جیسممرو گ ؟یحا
 ..ادیبگ  دکتر ب یخوایم
مان... خواهش م - ... من ..  سمممتیقلبتون خوب ن ی... آرومتر .. براکن یما

 خوب  !
 رر دردمو به ه  دوخت .. یگرفتمو لب ها نگاه

 داد.. هیمادرانه به  هد یرو صورت  نشست.. نوازش دستش
با من حرف نم ؟یبه روز خودو آورد یچ - دردو  یگی؟ چرا نم یزنیچرا 
 بهت دست داده ؟ یکه شک عصب هیچ
 بچ  .. -
 رو درک کنه ! یعیطب زیچ هینبود که نتونه  من انقدر شکننده یایدر -

 نگاهش کردم.. صادقانه
.. نتون  . گهی... د گهی.. د دیمامان ... دکتر گفته .. گفته شمما سممتین یعیطب -

 بچه دار بش ..
 ... دیشونه ام لرز دویترک بغض 

 ..دیموهامو ب*و*س یشدو سرشو جلو آورد.. رو بلند
 وقت چیه نوی! ا یگریدر د دیز رحمت گشا یدرگر خداوند ز حکمت ببندد  -

 فراموخ نکن !
 دوسش داشت  .. یلیبهش عادو کرده بودم ... جون  بود .. خ -
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باردار یهمه  یزمان هیمن   - برام حک  مرگ داره ... من  یدکترها به  گفتن 
که اونقدر دوست  داشت که اجازه نده باردار  یموندمو حسرو مادر شدنو مرد

 بش  !
خودم از  یاما من به خاطر راحت نیشممما به خاطر بچه تون از جونتون گذشممت -

ا دارم ب کن یجون بچ  گذشممت  .... دکتر گفت به خاطر سممقط اولمه .. ح  م
 .. ش یچوب خدا فلک م

 تو موهام حرکت کرد.... نرمو آرامش بخش .. دستش
 .. دهیبهت م یخدا خواستو تو رو بهمون داد .... تو ه  اگه ازخ بخواه -
شش ماه نبا دوارمیام - ش  ... ا دی.... فعال که دکتر گفته حداقل تا  لبته باردار ب

 ..دیشد.. و زمانش رس یفرج دیدست نگه دارم ... شا یکرد که چند سال دیتاک
 ؟ یدیر  چرا انقدر ناام -
 ... ترس یم -
 ؟یاز چ -
  شی... دارم بهش حساس م ش یحس  بهش ... دارم بهش وابسته م رویاز ام -

 .. ش ی.. دارم بهش مشکوک م ی... حت
شمش فعال نم یزیتا چ یزن چیه - ش شه ح   صحبت  شهی.. اما هم شهینبا

 از خودخ بپرس.. قتویراه حله .. حق نیکردن بهتر
 .. گنیم قتویمورد، حق نیمردها در ا  یمسخره اس اگه فکر کن -
 ؟! یخودتو ناکار کرد یزد نیهم یبرا -
 ! دمیبر ای... نه تنها از اون .. بلکه از دن دمیازخ بر -
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 کن یتا حاه دارم فکر م روزید ؟یکردیبه ما فکر م دی؟ نبا یر  منو باباو چ -
 هی دیاب گهی.... که دکترو م یداد حیترج یبه سرو اومده که مرگو به زندگ یچ

اعصمماب مصممرف  یو دارو یتحت نظر باشمم دیکنه .. با تتیزیروان شممناس و
 گرید یو حت یکشمو افکار خود یحاد گرفته باشم ی... که ممکنه افسمردگ یکن

 ! ادیبه سراغت ب یکش
نه ... فقط  یخود کشمم - ...  کن یدارم چکار م دمیلحظه بود.. نفهم هی..... 

.. نتونسممت  خودمو  دمیبودمو د دهیخر ریام یکه از طرف اون برا یکیک یوقت
 .. ختیبه  ر یدفعه همه چ هیکنترل کن ... 

گه هنوز اونو نخورده بود - تا جلو  دونسمممتینم ریام ن؟یم ندازه دور  اونو ب
 چشمت نباشه؟

ام انج یچکار دیکه با رسممهیبه عقلشممون نم یبهشممون نگ ویزیچ هیمردها تا  -
 بدن !

باباو  یچ دمیکه فهم روزی... د رمیازخ دلگ - به سممرو اومده مردم ... اگه 
 تمام .. کردموی... حتما سکته م دادیدو به  آرامش نمخونه نبو

 به شما خبر داد؟ یک -
 یزنگ زدم جواب نداد ینداشمت  .. به خونه تون  هرچ یاز صمبح ازو خبر -

منو من  دمیزنگ بزن  ... د ریو مجبور شمممدم به ام یجواب نداد ت ی... گوشمم
شارو افتاده اومد گهی.. م کنهیم  یچ دمیمنفه گهی! د یسرم بزن مارستانیب نیف
 یلی، خ یهسممت یتو چه وضممع دمیاومدمو د ی... ... وقت کن یچکار م گمویم

 جلو خودمو گوفت  تا نزن  تو گوشش !
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شدم  گهی.. بادمجون ب  آفت نداره .. من د دینکن تیخودتونو اذ - ضربه  ضد 
.. 
 ! یضربه بخور دی.. نبا یتو الماس من -
 زدو دستمو گرفت.. ید رر بغضسکوو نگاهش کردم .. لبخن تو
 خونه خودمون .. کو گوخ شنوا ؟ ایصدبار بهت گفت  ب -
ن بهتو یکن  ..بسممه هرچ سممکیتون ر یرو زندگ تون ی... نم نیضممیشممما مر -

 زحمت دادم.
؟ مگه من چندتا بچه دارم ؟ .. من  و تو و باباو ...هرکدوم  هیچه حرف نیا -

 ! رهیآخ .. جون  م دیبگ
 نجام؟یا روزیاز د -
 آره -
 همه وقت خواب بودم؟ نینشدم؟ ا داریچطور ب -
 یلیکردن .. اما انگار آرامبخشممش خ هیبهت آرامبخش زدن ... دسممتهات  بخ -
 بوده یقو
 شراره کجاس؟ رفت خونه شون؟ -
شراره خ - ش یلیبنده خدا  شده بود ع دیزحمت ک گچ ... به زور  نی.. رنگش 

لنگه را دم در  هیتا حاه  روزی... از دریامان از ام یولفرسممتادمش خونه شممون ! 
 ! ستادهیوا
 تعجب بهش نگاه کردم.. سوال نگاهمو خوند.. با
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،  یحالت بد شده و بردنت سرم زد روزی... شراره گفت د شتیر ادینذاشت  ب -
 تونستهیقرار داشته که نم ریتون کرده و رفته ... با وز ادهیبعدش  آقا دم در خونه ر

باشه  ی! هرچ یوفتادیروز نم نیبود که به ا شتیمواظبت باشه؟ اگه ر شتویر ادیب
و مهارو کنه .. نذاره کار  رهیبگ اتودسممته تونسمممتی... م ادهیمرده .. زورخ ز

 ! یبکن یخطرناک
 خب ! رفتیحاه چرا مونده ؟ م -

 گفتمو نگاه رر از خش  مامان، رو در نشست.. سرد
به دل  آروم نم ایدر ن یتا نب گهیم -  رشمممت در ی.. رو صممندل رهیگیحالش خو

ه تو ک رمیانقدر ازخ دلگ یخورده ... ول یزی.. نه چ دهیاتاقت نشسته .. نه خواب
 تو اتاق .. ادیرو تنهاو گذاشته .... نتونست  بهش اجازه بدم ب

آرامش کنار  نینزدم .... چشمممهامو بسممت  .... دل  ا ی... حرف دمیکشمم یآه
مان  بودنو م نه خواسمممتیما نه خو بامو  ی.... دل  ح  خوب دختر بود با

 ...خواستیم
 بابا .... یبه خونه  شدیکه همه خت  م خواستیم زهایچ یلیخ دل 

 باز شدن در اومد.... یصدا
 شد؟ داریب -

 صداخ خسته اس ! چقدر
 .... ری.. دلگ یگرفته .... حت چقدر

 که ... خوابه ! ینیبیم -
با نی... نگ دمیحرف زدنتونو شممن یصمممدا - تا حاه  روزیبوده چون از د لیمو
 ! نیدیجواب م تونویگوش رونیب دییایم دمید
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 ! دیدوباره خواب یشد... ول داریب -
شتهاخ دیچیقدمهاخ تو اتاق ر یصدا ست .... انگ ش ستش رو موهام ن .... د

 گرفت .. یتار تار موهامو به باز
 ! ینداشت  خان  تهران تشویمن قصد اذ -
به ا وینداشممت - و آب ت یذاریبود قول دادنت ؟ که نم نیروز افتاد ؟ ا نیبچ  

 ایخودمون .. شما و در یببرمش خونه  خواست یدلش تکون بخوره .... منکه م
که گفت  م دیقبول نکرد ه ! من  ن دی.. خودتون گفت شممشیخونتون ر امی.. من

ست  ب شا و امینخوا ش  ... گفت   شه  دیمزاح  ب ... اگه  بمون  اونجاسختتون با
 .... یذاریو تنهاخ م یکنیکارو م یبچمو فدا دونست یم
 بود .. ششیمن تنهاخ نذاشت  .. شراره ر -
چکار تونست بکنه ؟ حاه خدارو شکر که  یبود ... ول ششیر روزمیشراره د -

بهت  تونسممتی.. اگه تنها بودکه همون تلفن  نم یتنهاخ نذاشممت دویعقلت رسمم
 ! یبزنه تا به داد بچ  برس

 ح  با شماس ! -
شد.... در واقع انقدر ام مادرم شتباهش کرد که  ریساکت  مظلومانه اعتراف به ا

 دل من  سوخت .. چه برسه به مامان  ...
 ن؟یتنها بذار ایخواهش کن  چند لحظه منو با در تون ی.... م تون یم -
 نکن ! دارش ینشه .... لطفا ب تیبگ ؟ مواظب باخ اذ یچ -
 چش  ! -

 رفتنش .... رونیو ب یصندل یبلند شدن مامان از رو یصدا
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 اوج گرفتن ضربان قلب من .... یصدا
 نف  هاخ رو صورت  .... ح 

 ضربان قلب من ... یباز ه  .. اوج نامردانه  و
 خانوم؟ یخواب -

 رلک  تکون خورد.. یباز نکردم ... اما انگار چشممو
... همون موقع که موهاتو ناز کردم واکنشممتو ح  کردم ..  یداریب دون یم -

ش ن یهم یبرا ست  تنها با  داریب ضمویکه زن مر شهیسرم م ی... انقدر  یخوا
 نکن  !
شمامو باز کن  .... اونکه خوب یا دهیکردن فا یباز نقش شت ... بهتره چ  ندا
 ....واکنش احساسمو حفظه ! شناسهیمنو م

 ام باه رفت ... و آروم .. فرود اومد... نهیس یتر شد.... قفسه   یشونیر
 تیها.... در ن دویرس ینیبه ب یشونیر یرو صورت  حرکت کرد ... از رو لبهاخ

 به لب  ...
 آروم و رر از احترام .... بدون ه*و*س ! یا ب*و*سه

 ...دادیدوست داشتن م یفقط معن انگار
 نداشتن .. یمماس بودنو حرکت خاص لبهاخ

ستیم دل  شم  ب خوا شممو باز کن  ... چ ستور دلمو عقل  گ نیچ اده افت رید
 بودم... ریدرگ یبود ... بدجور

 ..شدیح  م کیفاصله گرفت .. اما نفسش هنوز از نزد یکم لبش
ستیدل  نم -  زارمیحت  ... از خود نامردم ببشه .... از خودم نارا ینجوریا خوا

ثل  یبود ریتقصمم یتو ب گ یبد کردم ... نم روزی.... د ما .... فکر کردم م ... ا
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ال ح دیلحظه ه  فکر نکردم شمما هی....  یدیم یالک ریگ گهید یاز وقتها یلیخ
شد نیانقدر خراب بوده که با ا تیروح  کهنی.... باا یتا اونجا اومد یحالت را

چپ  موندم  ینشدم ... بازم رو دنده  ادهیر طونیحالت بد شد ... بازم از خر ش
 ... ست یکه چرا زن ن خورمیدارم افسوس م روزی؟ از د شهی.... باورو م

گاه  چشمهام باز شد.... ناخودآ
 زدو ادامه داد.. یخسته اخ تو نگاه  نشست .. لبخند نگاه

 .... کنهی..... بغض داره خفه ام م کردمیم هیگر ریدل سمم هیاگه زن بودم ...  -
 یخون ازو رفت... کل یلی.... خ دمیمرگو جلو چشمممام د روزی.... د روزید

به  ازین دیشممما گفتی.... دکتر م ی.. تا بمون یاریالتماس خدا کردم تا دووم ب
شد ... اما م  یتزر شکر ن شه .... خدارو  ... . یهورمون راوییتغ گفتیخون  ب

شارها ست دادن بچه ... ف صب یاز د شده به  یع جنون  هی.. همه و همه باعث 
 تا حاه روزی.. د ینکرد یا گهیخدا رح  کرده که کار د گفتی.. م یبرسمم یآن

.... با  خوامتی... من م ایکه تورو ازم نگرفت .... در کن یدارم خدارو شممکر م
بدج یبد یهمه  بازم  باخاطر خواهت  .. ورهام ...  با  یو همه  لدای ی. گور 
 دوسش دارم .. شتریزن دارم .. که از جونم  ب هی.. من فقط  ایدن یزنها
 حرفها ! نیا رویبرد .... ام مات 

 رو صورتش نشست.. یکج لبخند
.. .. یممکنه زبون  هل نباشمم دمیکه د روزیحرفها بزن ؟ د نیاز ا ادیبه  نم -

 .... چقدر دوستت دارم بهت بدهکارم ! دمیتازه فهم
 ...تونست یلبخند بزن  ... اما نم خواستیم دل 
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سقط  .. هم یقبل یدفعه  - شد نیه  .. بعد از   ی... فقط وقت یقدر مهربون 
 ! یشی.. مهربون م یممکنه از دست  بد یکنیح  م

قربونت برم  ی.... ول یاعتماد باشمم یب ی.. ح  دار یدلخور باشمم یح  دار -
درآوردم که تو  یبرام گرون تموم شممد... آخه مگه من چندبار دله باز روزی.... د

شک م شگل نی؟ مگه من اهغ  که زن  به ا یکنیبه    یتموم یو همه چ یخو
 ایرد یفکر کرد ینطوریکه ا یدیازم د ی؟! چ گهید یکیرو ول کن  برم دنبال 

 ؟!
 چشم  ک  شده بود .. مطملن  ... یریاز دلگ یسکوو کردم ... اما کم باز
 دادمی؟! من اگه از اول دل بهت نم یکنیم غیصممداتو ازم در ؟یدیجوابمو نم -

ازدواج کن  که ازم متنفره ... چشممماو .. از  ی.. مغز خر نخورده بودم که بازن
 روز اول کار خودشونو کردن !

 ؟! حرفها نیا رویاز قبل .... ام شتریمات  برد ..... ب شتریب
از دسممت ندادن  داشممت از  یبرا نکهیا ای؟  کردیکن  که داشممت اعتراف م باور
 عش  در نگاه سمانیبه ر زدیدر واقع چنگ م کرد؟یسالحش استفاده م نیآخر

 اول !
 زنها و دخترها عاشقشن ! یکه همه  یهمون

عاشممقانه گفته  یها ل یرمانها و ف ی.... تو همه  نیتکرار یادیحرفهاو ز -
 شدن !
 و نگاهش تو چشمهام ... کنهیتو موهام حرکت م دستش

تو  یتکرار یداره ؟ مگه ما غذا ی.. چه اشممکال  یا گهیما تکرار همد یهمه  -
 ه  یابراز احسمماسممت تکرار ای یکه حرف تکرار  یریگ  ؟یخوریعمرمون نم
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مقصممر هر  دی.. شمماتو . ایمن اشممتباه کردم  گ یجان ... من نم ای... در  یبکن
..   ینه که باه  باشممیاول چه دوم ! اما مه  ا ی... چه تو باردار  یدومون بود

ش ش  ه  با شم  نم چی... ه ستین یمن عدد یبرا لدای...   یعا  ادیک  به چ
شمام .. فقط .. تورو م ست ندارم زن همه چ ننیبی... چ  ی.. فقط تورو ! اما دو

 ی... حت ادیب ریحق هیحسمممادو زنانه ... تو چشمم  بق هیتموم من .. به خاطر 
 ! یبکن یاشتباه ستویدوست ندارم کار ناشا

 ... ادیخوش  نم لدایمن از  -
 یکار گروه هی... ما  کن یباهاخ کار نم گهی.. د کن یباشمممه .. جابجاخ م -
از  شممتریکه ب گ ینه .. اما بهت م ایگفتنش درسممته  دون ی.... نم یبرا  یکردیم
.. کل آهنگ  کردمیآلبوم آماده م هیتولد بچه مون  ی... من برا یشممک نکن نیا

شاد بودو احت یهاخ برا شون   شت . یبه خوندن گروه اجیبچه بود.. اکثر . دا
. .  یکارو کاتش کردم .. حسممام اصممرار کرد که ادامه بد یسممقط کرد یاما وقت

گه ... اون گفت ا لدای.. اما  شهیکار در ح  اونها ظل  م نیستاره گفتن با ا رویام
ن  درد ... او  یادامه بد دی... گفت نبا شکنهیدل مادر بچ  م ادیب رونیکار ب نیا

 نیماش یجلو یبدتر از تو .. بچه اخ ... تو تصادف .. وقت یحت..  دهیتورو کش
 تو ب*غ*لش نشسته بوده ، مرده ...

 باز موند ... دهن 
 ! ادیج کرده ؟ اونکه اصال بهش نممگه اون .... مگه اون ازدوا -
شده ... بچه اخ  - سالش بوده اون موقع  هیزود ازدواج کرده ... زودم بچه دار 

رو که  یقیگرفته بوده و بعد به اصرار شوهرخ موس یمدو افسردگ هی... انگار 
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آروم و غمناک  یآهنگ ها شممهی... اما هم دهیبهش عالقه داشممته ادامه م یلیخ
س ادیکرده بود ..به  لبچه بوده قبو هی یچون برا نبارمی.. ا کردهیکار م ر خودخ ر

! 
 شوهرخ؟ -
ک  با کار ما مخالف بود .. انگار فقط  هی...  هیرزشممکه .... مرد متشممخصمم -

 رونیب طیکه مح ییدوسممت داره زنش تو خونه کار کنه ... اما خب .. از اونجا
با ا لدای ی هیروح یبرا کار ماه  اول  یکنار اومده ... برا هیقضمم نیبهتره ... 

س چیکه زنش ه تباهام حرف زد ... ازم قول گرف یکل دویاومد منو د  نهینب یبیآ
بره ... انگار که من به ظن تو  ذاشممت یاون حرفها م دنی... با شممن روزی... اگه د

 خورد بشه.. خواست یداشت  که سکوو کردم ... نم نیقی
 خورد شدن من ؟ متیبه ق -
ستنیهمه م - شبختن ... د یلیشوهر داره ... خ لدای دون اگه بهتر  روزیه  خو
هت م یدیپرسممیم رفتویم شیر به  ! من ینکن یواه الیتا خ گفت ی.. من  ب

بود اگه خودمو  یهمسممرخ نشمم  .... نامرد یشمموهرخ قول دادم باعث ناراحت
 !  یشدیزن ... باعث دل شکستنش م

 ؟نیبا ه  تنها بود روزیچطور د -
کاره رها شممد ... اما دل   مهیکنسممل شممد ... چون اون آلبوم ن مونیکار گروه -
..   ی.. شممروع کن یآروم .. اما گروه ت یتک ... با ر یلیکار خ هی خواسممتیم
 نه ! ای شهیخوب م  ینیبب  یکردیم نیتمر لدایبا   یداشت روزید

 ..زن یروزخند م هیکنا رر
 خلوو کرده؟ یکه زنش با تو اونجور خورهیاون وقت به شوهرخ برنم -
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اول ... تو اگه تو محل کارو با همکار مردو  یسممر خونه  یباز که برگشممت -
 بدم؟ ری.. من ح  دارم بهت گ یمشغول کار باش

 بخون  ! نکهیبه قول خودو کار .. نه ا -
شکل ا - شل ن نهیم سفت  .... از همه  ایدر ست یکه کار من خوندنه ... من   ..

اقعا که و  یکار کن ییدخترها ایبا گروه ها   یتو زندگ دی... شمما رمیتر .. سمممهم
 ؟! یبکش ریرو من شمش دیهر کدوم با دنیداشته باشن ... تو با د یقصد بد

 ..ومدمیجوابشو بدم ... اما کوتاه ن یچ موندم
 ! یبرن .. و بهشون محل ند یردشون کن یتونیم -
که  دمیقول م نوی.. اما ا دمیقول نم نویکن ؟ ..... ا رونشممونیوسممط کار؟ ب -

 محلشون ندم !
 ببخشمت ! ستیمن ازو قول نخواست  .... چون معلوم ن -
 بود ! دواریام شهیم یعنی..  ستیکه معلوم ن هیشکرخ باق یحاه جا -

 اتاقو رر کرد .. یخنده اخ فضا یندادم .. اما صدا جوابشو
 به شوهرخ فرصت بده ! خوادیقربونش برم که م -
 حرص لب باز کردم.. با
بدم ؟ چندبار؟ تو همه اخ سممماز خودتو م -  ی.. هرچ یزنیچقدر فرصمممت 

باب  یزندگ ایمشترکه ؟  یزندگ شیمعن نیباشه .. به نظرو ا دیهمون با یبخوا
 ؟! ریام لیم

 ...دیکش موینیب دویخند
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ندگ - ندگ یعنیبا تو ..  یز  بکن .. فقط یکنی... هرکار م ریام لیباب م یز
 ! یاگه باهام قهر بود ینکن .. حت غیخودتو ازم در

 ! ی.. شما فقط به فکر خودت گهیبعله د -
 ؟ یبگ  ... آروم شد گهید جوری. .. بذار ایشدم؟ ...  دهیبخش -
 بهترم ..... -

 زد.. لبخند
 ..دمیم بهت ارمی... ررستار که صبحانه تو آورد م ن یشیاتاق م رونیر  من ب -
 ؟ برو خونه بخواب ! یستیمگه خسته ن -
! نه .. حاه که باهاو حرف زدم  یبازم دل نازک یقربون دلت برم که قهرم باش -

ک  کمتر برام شمماخ و شممونه  هی.. به مامانت  بگو  یرفع شممد .. راسممت  یخسممتگ
 ! شتیر امیب ذارهینم روزیبکشه .. از د

 ! یناراحته که تنهام گذاشت -
 دیدل  قرص بود که شممراره هسممت .. اما خب ... انگار اشممتباه کردم. ... با -

 .. موندمیم شتیخودم ر
 ! یام گرفت دهیناد -
ضا - سنگ یف سنگ نیخونه برام  هات  بود ... حرف نیبود ... نگاه رر غمت برام 

 بود ! نیسنگ یادیکه ... ز
 بره .. رونیتا از اتاق ب دیچرخ

 .. ریام -
 با لبخند نگاه  کرد.. برگشتو

 جان ؟ -
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 رو نفرس بره .... بذار تو گروهت بمونه ! لدای -
به چرا لبخندخ بابت عم  گرفتن لبخندخ تو سممرم  ییعم  گرفت ....  که 

 ، محل ندادم... کردیصدا م
 ! نیشما امر کن یهرچ -
 ! یکرد ک یشراره ... کوچ ی... جلو روزی... د دمتی.... هنوز نبخش یراست -

 بستو باز کرد... رلکشو
 ....  یشماه  هست کیما کوچ -
خودو باش   شیر خواست یبابام .... اون دفعه م یخونه  رمیمرخص شدم م -

... داشممت   یکه نبود یراه به راه تنهاو بذارم .. اما اون دو روز خواسممت ی.. نم
براو از من مهمتره ! ... خونه  یکه چ نیبه ا کردمی... حسادو م شدمیم وونهید

 نباش  راحتترم !
 ! نمتینب تون ی..... نم امیمن  م یباشه ... ول -
 ! ایاگه راحت دادن ب -

 ... رهیم رونیو از اتاق ب دهیجواب م یبا لبخند خسته ا ثمویخب لبخند
اتاق ، داخل شمممد... نگاهش  رونیبه ب یرفتو مامان  با نگاه رونیاز در ب ریام

 نشونه گرفته بود.. رویاصال دوستانه نبود ... و در کل .... نگاهش .. ام
 مامان .. -

 خوردو سرخ به طرف من برگشت.. تکان
 ..ستیاونقدرها ه  بد ن ریام -
 نکن .. یازخ طرفدار -
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ست خودم ن - شتنش د ست دا ش  ... اما خب  گ ی... نم ستیدو شق ... عا
 باشه ... یمعمول یمرد با چهره  هیاگه فقط  یدوسش دارم .. حت

 ! هیزبون بازه حرفه ا هیاون  -
 ! کنهیعقل .. گوششون کار م یزنها ه  که به جا -
خندم لبخند رو لبش نشممسممتو کنارم  دنی... مامان  با د دمیحرف خودم خند به

 نشست ..
 ! یبمون نجایبهتره امشب  ا گهیدکترو م -
 باشه .... -

ساس م یکم شت ... اح سکوو گذ حرف بزن  ..  یکیبا  خوادیدل  م کن یدر 
 یعو سمم کنهی.. فقط گوخ م کنهینم ی... طرفدار کنهینم یکه جانبدار یکی
 ! نیمثل مت یکیرو بکنه ...  ییراهنما نیبهتر کنهیم
 ن؟یدیم تونویمامان .. لطفا گوش -
 براو ... ارهیاز خونه ب تویشوهرو گوش گ یم ی... اگه بخوا زمیآره عز -
 زنگ بزن  .. شماره شو حفظ  ! یکیبه  خوامینه ... م -

 رنج بوق خورد تا جواب داد... دیشا
 بله؟ -

خواب آلود بود ... نکنه خواب بوده .... با ترس به سمماعت نگاه کردم  صممداخ
 .. ساعت هنوز هشته ! یوا ی... ا

 ! نیسالم مت -
 ! یهست یک دون ینم ی. صداو آشناس .. ولسالم .. -
 ! امیدر -
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صبح خروس خون چ اسیمحل  در یآهان .. ر  خروس ب - من  ادیشده  ی! 
 ! ستیازو ن یخبر هی؟ مدت یافتاد

 ! نمتیبب خوامیم -
 مطب.. ایباشه .. عصر ب -
 .... ای.... تو ب تون ینم -
 شرکت ؟ ام؟یباشه .... کجا ب -
 ! مارستان یبنه .. من  -

 شد... اریهوش صداخ
اده افت یشده ؟ حالت خوبه؟ ردرو مادرو خوبن؟ چه اتفاق یچ مارستان؟یب -

 جان؟ ایدر
نه با ا برادرا ما ح  برادر نکهیهاخ قشممنگه ...   یلیخ شینسممبتش دوره .. ا

 ! کهینزد
اهاو دارم ب ازیکردن ... ن  یحال بودم که بستر یک  ب هی.. من  ستین یزیچ -

 ؟یای... م ترک یحرف بزن  ... اگه بهت نگ  م
 اونجام... آدرس ؟ گهیساعت د هیتا  -

 یقطع کردم ... سرمو بلند کردمو با چشمها یآروم یگفتمو با خداحافظ آدرسو
 اخطارگر مامان روبرو شدم..

 خودمون؟ نیمت ؟یزنگ زد نیبه مت -
 آره مامان ! -
 ؟یبا اون دار یتو چه حرف -
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به و من  ... مدت هیاون  -  ونیکه مشممکالتمو باهاخ در م هیروان شممناس خو
 ! ذارمیم

 شد.. ظیتکون دادو اخمش غل سرشو
شکالت دون ینم یازو غافل موندم .... انقدر که حت یلیر  خ -  یدار یچه م

حالت بهت  نی... نکنه قبال ه  ا ای.... در یریروان شممناس م شیر یچ یو برا
 ی؟ ب دیگیهستو به من نم یزیچ هیدست داده؟ تورو خدا راستشو بگو ... نکنه 

 تا حاه مثل مرغ رر کنده اس ! روزیاز د ریام ستیخود ن
 بود.. دایبه وضوح تو صورتش ر ینگران

مان  .. چ - بده آدم برا سمممتین یزیما گه   یکیبا  شیبهتر بودن زندگ ی... م
 .. کن یمشورو م نیقت سردرگم  با متمشورو کنه؟ ! من هر و

شد گهید نیهم -  یدردتو به من بگ یدونیکه منو محرم نم ی... انقدر ازم دور 
! 

 شیو ر یراحت  ... بعدشمم  .. اون بدون طرفدار نیمامان جان ... من با مت -
 ! کنهینگاه م هیبه قض یداور

شو بگو .. ام ایدر - ست تو ه   و دهینکنه تو خونه آزارو م کنه؟یم تتیاذ ری... را
...  ینزد یکرده و تو به ما حرف تتی.. اگه بفهم  اذ ای؟ در یگینم یزیبه ما چ

 ! کن ینگاهت  نم گهید یعنی
 مامان ! -

 گفتمو دلخورتر ازم رو گرفت .... دلخور
 خندون .. اما خسته .. داخل شد... یاتاق باز شدو بابا با صورت در
 جون  سالم بابا -
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تو دختر؟ باباو  یسممالم .... دختر بابا ! خدا بد نده ... چرا گردو خاک کرد -
 تو دستت ؟! یکنیخورد م شهیمادرو که تو ش ایچاقو کش بوده 

 خجالت به لبخندو نگاه رر از حرفش نگاه کردم .... با
بزنه  یرفح تونهیوقتها .. چقدر بده که آدم نم یگفتن نداشت  و بعض یبرا یحرف

... 
 بابام رو سرم نشست... دست

به .. عز - چه خو نه از جونت عز زهیب ما  ناراحت زتری... ا و مشممکل  تو  ی... 
با یزندگ مه هسمممت ... ن باز دیه ها ایدن الیخیب مویخودمونو ب که  ییو آدم

 نهکیتا حاه .... منکه حال  بده و مغزم کار نم روزی.... از د  یدوسمون دارن بش
شک ر زیر هی  ... مادرت شو ختهیا صه خورده ...   لنگه هیکه بنده خدا  هرت و غ

بال رو سممر خودتو ما  نیا یکه بخوا یک  دار یرا جلو در اتاقت مونده .... چ
 باباجون؟ یاریب

 خجالت نگاه گرفت ... با
 دیکردم ... ببخش یعقل ی... ب دمیحال  بد شد .... دست خودم نبود .. نفهم -
! 

عذر خواهقربونت ب - تا  که نگفت   تا بفهم یکن یرم ... من  ی... فقط گفت  .. 
 ... باشه بابا جان؟ یبلرزون زانتویدل عز دینبا
 تکرار نشه ! گهید کن یم یچش  .... سع -
ضمن ..  گهیقول بده که د - شه .... در  س هیتکرار ن ه ک یریه  م یزیچ یکال

 سرو گرم باشه و اعصابت سال  باشه !
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 زدمو نگاه قدردانمو به صورتش دوخت  ... لبخند
 به سمت در رفت.. دویب*و*س سرمو

 هیشمموهرت  بگو بره خونه  نیبه کارها برسمم  .. به ا دیشممرکت ... با رمیمن م -
ستراحت هی... رهیدوخ بگ صر ب یا  هی... چ مامانت بره خونه شتویر ادیبکنه ... ع

 یکیاس ...  ختهیاش  که به  رب  نشسته دم در ؟ ! سرو وضع و موه روزیاز د
 نه؟یدومادخ ا گهیم نهیبب
 ریام دیشممنک قهیرفتو به دق رونیخنده گفتو با خنده چشمم  گفت  ... از اتاق ب با

 داخل شد...
 مامان .... ریمهربون اونو ... نگاه دلگ نگاه

 ! ایعصر ب ی.. برا ریک  استراحت کن .. دوخ بگ هیجان ... برو خونه ..  ریام -
 ! شتیر مون ی.. م ست یمن خسته ن -
..  ختهی.. موهاتو لباسممهات  به  ر یدینخواب شممبیمامان هسممت ... از د -

ست ن صر ستیدر ش  .. اگه ع ا ... مامانم  ب یایب یشتریب یبا انرو ی... بعد
 ! کنهیخونه استراحت م رهیراحت م الیخ

 مامان  جواب داد.. ریام یبجا
 ! دیزیخود با باباو نقشه نر ی.. ب ست یمن خونه برو ن -
شده ببرتتون .. مگه من چمه؟  گ ی.. مدیبر دیبا - ساده  یدگیبر هیبابا به زورم 

 ... گهیاس د
 ؟ی؟ چقدر خون از دست داد یخورد هیچندتا بخ یدونیساده؟ م یدگیبر -
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... خون از دسمممت دادمو دلم  ه*و*س عصممماره  گهید دیگیخب راسمممت م -
 یغذا هیتا برام  دیریاومد.. شممما م ریرو کرده ... عصممر که امشممما یگوشممتها

 ! دیاریب یمقو
 خونه تا استراحت کنن .. برمیاهن مامانو م یخوای... م ایدر رمیمن نم -
 ! نیبا مامان  باش  ... شما ه  لطف کن برو ... آفر خوامیفعال م -

به در خوردو نگاه همه مون به در  یزدو با مهر نگاه  کرد... ضممربه ا لبخند
 شد... دهیکش

 در دست .. وارد اتاق شد.. یبا دسته گل نیمت
 سالم .. خدا بد نده ! -
بگ   نیتبه م ستین ریام یوقت ایبفرست   روی... اصال حواس  نبود زودتر ام یوا
 .. خاه چکار کن ؟ ادیب

لب جواب سالمشو داد ... اما اخمش  ریانداختو ز نیبه مت ینگاه مشکوک ریام
 باز نشد..

ن  شممدن .. م یبسممتر نجای... گفتن ا مارسممتاننیخان  ب ایدر دمیاز خاله شممن -
 به آشممنام  نکهیبزن  .. ه  ا یسممر هی امیآشممنا داشممت  ، گفت  ه  ب نجایچون ا

 شده؟ خدا بد نده ؟ یسفارخ کن  .... چ
 ..دیبگ  که مامان به دادم رس یچ موندم

 الت،ستیکر یخور وهیکه زن عموو زنگ زد بهش گفت  موقع شستن م روزید -
ش سته و ک ستت ... خوب کرد دهیشک جان .. زحمت  نیمت یاومد یشده به د

 ! یدیکش
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 گذاشت .. زیم یازخ گرفتو رو گلو
 ای... در دیندار یمن فرق یاس ... شممما و خاله برا فهی.. وظ کن یخواهش م -

 .. مونهیه  مثل خواهرم م
 بهش انداختو اومد کنارم .. ینگاه مشکوک ریام

 صداخ زدم.. آروم
 ..ریام -

 بزن  اون کنار گوش  گفت.. یمن حرف نکهیخ  کرد ... اما قبل از ا سرشو
 ؟ یدک  کن یخواستیم ادیم اروی نیا یدونستیم -
ست یواه .. از کجا م - حدس  دی.. اون وقت من با ومدهی؟! خود زن عموم ن دون
سر خواهرخ م زدمیم صرار کرد بر اد؟یکه ر ش  .. اول بابا بود که ا ونه خ یبعد

ستراحت کن  شهیمامان نم فیشدم ، حر داریکه اهن چون تازه ب دونهی.. م یا
بره راحت مامانو ب الیخ اتا اون  ب یعصر تو سرحال باش خوادیببرتش خونه .. م

.. مسممواک و  خوامیم لمویوسمما یسممر هیبکنه .. تازه ... من   یاسممتراحت هیکه 
روح  نیع دن ید ادیم یکی سممتی.. خوب ن شمم یلوازم آرا فیدندون و ک ریخم

 .. برام اریشال خوشگل  ب هی..  اریباش  .. تا قبل از ساعت مالقاو برام ب
 ! رمیباشه ... مهمونت رفت م -
 نامزد نی  متمنو بخوره؟ نترس .. ه  مامان هست .. ه یترسی... نکنه م ریام -

 خانوم شما ! لدایداره ! مثل 
 کردو سرشو تکون داد... یام اخم هیکنا از

 ! ستیرو بردم تا بفهمه خودش  بهتر از من ن لدایاس   مخصوصا
 رفتو باهاخ دست داد.. نیطرف مت به
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ش - سا یسر هی ای.. با اجازه تون من برم خونه .. دردیدیزحمت ک  خوادیم لیو
 .. با اجازه تون !ارمیبراخ ب دی... با

 در خدمت .. ادیاز دست  برم ی... کمک کن یخواهش م -
 د؟یخواهینم یزیچ د؟یندار ی.. با اجازه ... مامان .. شما کار دیلطف دار -
 دستت درد نکنه .. خدا به همراهت ! -

قا ته بود... مت ریاز رفتن ام یقید گاه  م یبا مهربون نیگذشمم  یف.. حر کردین
سینم یزی... چ زدینم ست دارم  ی.. منتظر بود خودم بگ  .. از هرچدیپر که دو

 بگ ..
 به مامان کردم.. ینگاه

 د؟یذاریمامان ... لطفا مارو تنها م -
 تکون داد.. دییکرد... و در آخر .. سرشو به تا یزینگاه  کرد.... اخ  ر یکم

فه ...  نیمت - تا بو کارامیب رمیبگ یک  خوراک هیجان .. من برم  من  با ی... 
 د؟یندار

 ...رمیمن برم بگ دیخواهیدستتون درد نکنه ... اگه م -
 رمیداره .. من  م یباهاو حرف خصوص ایدر نکهینه دستت درد نکنه .. مثل ا -

 معروف ! اهیدنبال همون نخود س
 بودو کش دار صداخ زدم.. ریدلگ

 مامان ! -
 فعال ! -

 ... رونینکرد .. و رفت ب ینداد.. نگاه یجواب
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. . شدیناراحت م کن یم یازخ مخف ویزیچ دیدیطور بود .. اگه م نیهم شهیهم
، به خاطر قلب  شمممهیبهش بگ  ... اما من  هم زمویدوسمممت داشمممت همه چ

.. اما غ   گفت یهام م ی... از شاد خت یریهامو تو خودم م ی.. ناراحت ضشیمر
 و غصه مو هرگز !

رو س ییکه چه بال  یشروع کن نیسرارا گوش  .... بهتره اول از اخب ... من  -
 اومده؟

 رو شکم  نشست .... نگاهش
 رر بغضمو به شکم  دوخت .. نگاه

 رفت .. نموند ! نیبچ  از ب -
 کنار تخت  نشست.. یاومدو رو صندل ک یبرد ... نزد ماتش

 شده ؟ یچ -
شکالو .. که ب یسر هیبه خاطر  - ش یم ضعب شتر بدن  یکیزیف تیه خاطر و

ند روز فقط ام نه بودم ... تو اون چ ند روز خو ند ... چ نه .... بچ  نمو  رویم
اون مقصره تا فکرم سمت خودم نره ... اون   گفت ی... بهش م دونست یمقصر م

 کنار اومده بود .. هیقض نی... انگار با ا گفتینم یزیچ
 خب؟ -
ست  خونه  - ش   یچند روز تو خونه موندو مواظب  بود ... خودم خوا خودم با

 بود یدون  .. خسته شد... کالفه شد از دست  ... چ ی.. نم شی... اما دو روز ر
شراره و گفت اون ب ست   ش  رفت دنب ش یر ادیکه زنگ زد به دو ال بمونه .. خود

 کارهاخ ...
 به صورو منتظر و متفکرخ انداختمو ادامه دادم.. ینگاه
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قت م مویزدیبا شممراره حرف م - ندیو خدا  یگذرو ثل  شمم یی...  خواهر  هیم
  یحرف زد کردنیکار م ریکه با ام یدیکم  از گروه جد هیحواسش به  بود ... 

 کننیبرخورد م ریبا ام یمیصممم یلیاومدن .. اما خ هیکه مدت یی.. از دختر ها
 کی... گل و ک ودب ریگذشممته بود... شممب تولد ام یهفته  نیروز .. هم هی... 

شونیگرفت  رفت  ر س   دمی... دخترهارو د ش ستو اون یکی... ا ستاره ه  شون 
به چشممم  اومد ... از اون چشمم  و ابرو  یلیخ لدایچرا  دون ی... نم لدای یکی

! روخ  مقابل من ینقطه  قای... دق انیکه تو چشمم  مردها م ییها یمشممک
شکوکه  شراره در موردخ حرف زدم ... اون  گفت بهش م شدم ... با  ساس  ح

ست داده بودم ... دکترم گفته  گردهیم ریدم رر ام ادی... گفت ز ... بچمو که از د
ش  ...  ستیبود معلوم ن ش  .. اما بهتره حاه حاه ها بچه دار ن بتون  بچه دار ب
 یما از دسممتش دادم .... ناراحتبهش وابسممته شممده بودم ... ا یلیراسممتش خ

ارم ... من د ویمادر بش  ... مشکل اساس تون ینه که من نمیبه خاطر ا شترم یب
شه ... منتها با  تونهی... م ریاما ام ضح نگفت ... ام گهیزن د هیردر ب ا ... دکتر وا

فت گ دیحرفهاشممو شممن ریام ی... البته وقت دادیرو م یمعن نیفقط هم لشیده
ت که گف ن ی... ا  یریدکتر بهتر م هی شیاصممال غصممه نخورمو اگه هزم باشممه ر

چندسممال به خاطر   یری؟ گ شممهیخودم مهم  که سممالم  نه بچه ! اما مگه م
ه   یبهانه ا هی....  خوامیمن بچه م گهینزنه .. اما تهش م یعذاب وجدان حرف

سر ! به روم یازدواج مجدد .. اون  ب یبرا شهیم شکل از من  اوردینم درد که م
بوده و مواظب  نبوده ... خالصممه  ونا ریتقصمم گفت یبوده .. اما من مدام بهش م

شراره زد ییاون روز با حرفها . دختره کشش داره .. نیبه ا رمیام دمیفهم  یکه با 
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 بشه ینظرخ داره ... هرچ ریو چهار ساعته ز ستی... ب رهیام یآخه شراره منش
مد .. گرفتگ ریام ی... وقت گهیبه  م که ر یکمتر از اون دو روز شیاو  شیبود 

ست  نهمن تو خو ست  در صبح نتون سر حال تر بود .... تا  مونده بود ... انگار 
شممراره بود ... صممبحشمم  دوباره  یحرف ها رویرفتار ام ریبخواب  ... فکرم درگ

 یرا هیهسممت ....  یخبر هیمطملن شممدم که  گهیشممالو کاله کردو رفت ... د
ض ش  بر لنگهیبد م هیق ضر ب شراره گفت  کمک  کنه حا ستد  ی! به    ی... رفت ویا

صل سالن ا س ی..... تو  ش یک سرک ک تره اون دخ روی... ام دمینبود ... به اتاقها 
شتن باه   لدای شقانه م یترانه  هی.... دا ... خون  به جوخ اومد ...  خوندنیعا

شدو ام یوقت شون تموم  که  دمیتعجب کرد ... بهش تور یلی.. خ دیمنو د ریکار
رو رد کنه بره ... گفت  بهش مشکوک  ...  ترهاون دخ دی؟ گفت  با هیچه وضع نیا

خود  ی.... گفت حرف ب یشمممد یاهتیبار نرفت ... گفت خ ریقبول نکرد .. ز
شن  یزدیحرف م ری.... ما تو اتاق ام زن یم صدامون بلند بود ... دختره   دی.. اما 

... گفت دوسمممت نداره  دهیبه کارشممون ادامه نم گهیو د رهیگفت م ری... به ام
.. برخالف تصممورم ...  ریکنه ... اما ام جادیمن سمموتفاه  ا یبرا دنشممونخون

.... اما  دنیلرزیحال  بد شممد ... دسممتهام م یلیمانع شممد .. قبول نکرد .... خ
به من ترج گهیدختر د هیغرورم خورد شمممده بود ... اون  داده بود ...  حیرو 

خ هو یرفتو ب یاهیرفت .. چشمهام س جیخواست  از اونجا برم که .... سرم گ
ستانویشدم ........ برده بودن  ب شتمو  مار شار دا سرم زده بودن... افت ف به  

شده بودم ... ام یکم شراره رو برد خونه ... تو راه  ریبهتر   ک  باه  بحث هیمنو 
کوبوند تو صممورت  ... که من باعث  تویاون واقع... اما در جواب من ..   یکرد

 قبل خودم باعثش بودم .... گفت یکه دفعه  یسقط بابره ...  نیشدم بچ  از ب
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ص ست  .... فکر کن ... در هیخودمه .... تو  ریتق شک ه با که هم ییایروز دو بار 
 الدیخودمو اون دختره  یدوست  شراره ... و حت ی... جلو شناسنشیغرورخ م

شت  ا ... ست  ... توقع ندا شک سته بودمو بازم   یوبه  بگه ... جل ینجوریشک
رر بود  یلی... انگار تورش خ ش ی ادهیکمک نکرد ر یمون کرد .. حت ادهیر ونهخ

از جا کنده شممد .... به کمک  نیشممدنمون گاز دادو ماشمم ادهی.... به محض ر
ست همراه  ه دیمن کل نهیصبر نکرده بود بب یداخل خونه ... حت  یشراره رفت

... تند تند نف   دیلرزیشممدم ... بدن  دوباره داشممت م یعصممبان یلینه ! خ ای
گلوم  دمیک  که تو خونه نشست  ... د هیبلکه آروم بش  ...  دمیکشیم  یعم یها

شکه و گرفته اس ... رفت  از  شراره  خچالیخ شد به  آب بردارم بخورم ... روم ن
 باز کردم خچالویدر  یوقت یهش نگاه کن  .... ولب شممدیبگ  ... اصممال روم نم

اد که گفته بودم به شممکل نوز یکیده بودم ... کیکه شممب تولدخ خر یکی.... ک
ار چک دمینفهم گهی.... د دمید خچالیباشه و از طرف بچ  بهش داده بودمو تو 

ساس م کن یم سان نیب یحت ای...  ن یسنگ یوزنه  هی ریز کردمی... اح سور در آ
ود .... در کار نب یبچه ا گهیررو کردم ... د نکیتو س کوی... ک ش یدارم ررس م

 دهیرسم خواسمتیکه م ییزهایبه چ ریه  معلوم نبود باشمه .... ام ییزندگ یحت
ت  بر باد رفته بود .... رف  ینداشممت منو بخواد ... کل زندگ یلیدل گهیبود ... د

شو ررو کر سها سباب بازاتاق بچ  ... لبا ستم   یدم... ا ست  ... د شک شو  ها
ش ش شهیزدم تو  شو  شراره نم شهیا ست جلومو بگیرو خورد کردم ...  ،  رهیتون

به ام نگ زد  به ه رمیبم خواسمممتی. ... دل  مریز ظه ..  فکر  یچی.. اون لح
س رموی... بم رمیبم نکهی.. بجز ا کردمینم ش یزندگ نهینب یک مو ...  دهیاز ه  را
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 دیدی.. د گرفتیهمه خودشممو باه م نینگه ا ی.... کسمم ایدر چارهینگه ب یکسمم
حرف مردم برام  دنی... تحمل مرگ .. از شن تونست یبه سرخ اومد؟ ... نم یچ

سوندم ب ریراحتتر بود ... اما خب ... ام ستانویزود ر ... اهن  که در خدمت  مار
 شمام ...

 بود .... یاهش عصباناخ نگاه کردم .... نگ رهیصورو غرق در فکرو خ به
 .. بود یعی.... رفتارتون طب یکه با شوهرو قهر باش ومدی.. بهت نم یول -
حرفها خبر نداره ...  نی.. مامانم  از ا ی.... راسممت گ یداره .. براو م انیجر -
 .... بجز خودمونو شراره ! دونهیک  نم چیه

 دست  داد.. ختویر یآب وانی.... ل ستادیتکون دادو بلند شد ا سرشو
 یبرخورد کن یباعث شممده با شمموهرو عاد یه  گفت یانیبخور ... جر نویا -

 به  بگو ... تا من  حرفهامو بزن  !
 ....دمیسابقه سرکش یب یگرفتمو با عطش وانویل

****-****************** 
 کردویبا اخ  نگاه  م نیو از دسمممت دادن بچه اخ گفت  ... مت لدایازدواج  از

 حرفهام تموم شد از جاخ بلند شد.. ی... وقت دادیتکون م سرشو
 تموم شد؟ -
 آره .. -
 حاه من بگ ؟ -
 بگو.. -
که دروغ  یدار نانیبهش اطم ی... انقدر یعنی ؟یتو به شمموهرو اعتماد دار -

 بره ؟ یرآبینگفته تا ز



wWw.Roman4u.iR  560 

 

 ..رمیکردم از دل  کمک بگ ی... اما سعدیکش ریگرفت  .... مغزم ت دلهره
رو  یموضمموع نیچن دون ی... من بهش اعتماد دارم ... م دهیدل  گواه بد نم -

 ! گهیدروغ نم
. ر  چرا . نطورهیمتاهله با خبرن .. اگه ا لدای نکهیگفته همه از ا ریام یتو گفت -

صال چه دل یزیشراره چ اون زن متاهله ..  دونهیم یداره وقت یلیبهت نگفت ؟ ا
 کنه ؟! ادیز شعله رو ریز شیآت ادیب

 سکوو نگاهش کردم... در
 ! گنیدو نفر دارن دروغ م نیاز ا یکی -

شمهام شد.... در واقع .. دل  نم چ شاد  ستیگ شون به  دروغ  چیه خوا کدوم
 کدوم ! چیبگن .. ه

... مشممخصمممه که  هیبود ... شمموهرو مرد خوب نیواقع ب دی... با ایدر نیبب -
شکل تو .. چ ستت داره ... اهن  م ضوع شتریکه ب یزیدو صابت یاز هر مو و اع

 بهت خ*ی*ا*ن*و کنه ! ریکه ام نکهی.. ا کنهیخورد م
 تکون دادم.. دییبه تا سرمو

 لدایبه کفشممش هسممت .. اگه  یگیر هیبه نظر من ... اون دختر .. شممراره ...  -
بگه ... تازه .. اگه شمموهرو  یبزرگ نیبه ادروغ  ادیمجرد باشممه ، شمموهرو نم

 گرفتی... طرف تورو م گرفتیتو طرف اونو نم یبه کفشش بود ... جلو یگیر
ستادی... اونو م صت .. از اون  دلجو فر سر فر  ... اما چون کردیم ییبره .. بعد 

ش ص هی.. و اون   نتتیبیو بعد م یتو زن  ستیباهاخ در ارتباط ن ادیکه ز هیشخ
 دل شکسته از اونجا بره ... خواستهی... نم
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 نگاه نکرده بودم ... دید نیتر از قبل شدم .. حرفهاخ درسته ... از ا جیگ
 شراره .. یبگ یخوایم -
که متاسممفانه  نهیاحتماله .. اون  ا هیگفت ... اما خب ..  شممهینه .. قطعا نم -

ه ک ییبه تو نباشه .. اما ک  نبودن زنها نیحسوده .. توه یمقدار هیجن  زن .. 
رو به  زدن ... ممکنه اون دختر به تو  گهیهمد یحسممادو کودکانه زندگ هیبا 

 ستویکه خودو حالت خوب ن ییتوبا  ادیداره ب یلیحسادو کنه .. وگرنه چه دل
ه  که طرفشممو  یطیحرفهارو بزنه ؟ آدم در شممرا نی.. ا یعزا دار بچه او هسممت

سه به  ادینم حیصر نقدریو مطملنه خ*ی*ا*ن*و کاره ... ا دهید بگه ... چه بر
 مشکوک بوده .. نکهیا

 یلیخ  یدیرو د گهیکه دوباره همد یمدت نیکمک  کرده .. ا یلیشراره خ یول -
 به  لطف کرده..

.... هر چند که اون کارو ه  از تو  یو بهش کار داد یتو ه  بهش لطف کرد -
 ... از شوهرو طلب کار کرده بود !طلب نکرده بود 

 ن؟یمت یبگ یخوایم یچ -
شکوک  ... روابطتو باهاخ ک  کن ... نذار را نیمن به ا - س یدختر م  یهمه ک

س شه ... هر ک ص  یبه حر ویبه خونه او باز ب صو  هی دیراه نده ... چرا با تیخ
 شنیتازه عروس و دامادم حساب م بایکه تقر یزوج یتو خونه  ادیدختر مجرد ب

 بمونه و مدام خودشو اونجا دعوو کنه ؟
 تعارفه ! یاون کال ب -
قت نزن .. من مردم .. جن  مردو خوب  ایب  کن در - ما به ح ... خودتو 
 یحرف بوها نیا فهم ی.. مفهم ی... از حرف مردها بوهاشممونو م شممناسمم یم
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خاطرو  یلیخ ادیدم ... به نظر مبد بوئه ... با شمموهرو حرف ز ایداره  یخوب
ود ب نجایکه مامانت  ا یمن در حال دیترسممیکه م یباشممه .. اونقدر زیبراخ عز

 تو بمون  ! شتیر
 حسادو مردهاس ! ن یا -
ش  ها - شتباه نکن ... چ سود نبود .... فقط م یا  دیستری.. مدیترسیاون مرد ح
 ! رهیزنشو بگ ادوی.. ب دنیه  زنشو مادر زنش بهش بها م یلیآشنا ... که خ هی

 خنده ... ریحرفش زدم ز نیا با
 .... خنده داره ! نیمت یا وونهیتو د -
ناسممیخنده داره چون تو منو م - بد ی.. مطملنیشمم  یندارمو برا یبهت نظر 

رو  الدیمثل تو که  قای.. دق شممناسممهیمنو نم ری... اما ام سممت یخطر ن تیزندگ
 ... درست شد؟ یشناسینم
 گفته ! ریکه ام هیهمون لدایوم .... ر  به نظر تو اوه -
ستن زنها الیخیه  ب یلیخ شهیالبته نم -  یدتعه چیکه ه یمتاهل یشد ... ه

 ندارنو از مجردها بدترن !
 چکار کن ؟ دیبا -
 کن ... مثل عقاب ! زیت دتوید -
 گفت .. رمیبابام ... به ام یمدو برم خونه  هی خوامیاما من م -
 طور سنگرتون ! نی.. و هم دونیکردن م ی... خال نهیاشتباه شما زنها هم -
 نرم؟ یعنی -



 563 تلنگر

 ادیموقع شممام و ناهار و اسممتراحت ب دیبگو با ریبه ام یحرفتو دوتا نکن ... ول -
تو حفظ کن ... غرورت  حفظ کن ..  یخودتون .... زنانگ یاونجا .. مثل خونه 

 ه اون قدر دست باه که نتونه بهت برسه !.. نریبگ نییخودتو دست را یلینه خ
تا فراموخ  کردمیم نییتکون دادم .... مدام جمالتشممو تو ذهن  باه را سممرمو
 نکن  ...

ستت  فعال کم - تر برخورد کن .. اما به کل رابطه تو باهاخ  نیسنگ یبا اون دو
سش .. اگه د شیر واخی واخیکاو نکن ....  شنا  ارزخ یدیبرو.. اول خوب ب

 کن ! رونشیب دونیبا تورو نداره .. اون وقت ..... از م یدوست
 متوجه شدم .. -
 ... یدر اتاق هر دو به سمت در برگشت یصدا با

 آروم باز شدو شراره داخل اومد .... در
 نشست.. نیبا لبخند منو نگاه کردو بعد نگاه کنجکاوخ رو مت اول

 ! یو که مارو نصفه جون کردخان ؟ ت یجون  ... خوب ایسالم در -
 ! یسالم ... خوخ اومد -

 لب داد... ریز نیکه مت یگفتو جواب نیبه مت یسالم
 کنارم نشست ... ینگاه کردو اومد رو صندل نیبه مت یکنجکاو با
 شده ! ثهیبا خودخ چکار کرده .... صورتت مثل ارواح خب نیبب -

 نگاه کرد... نیبه مت یچشم ریکردو ز یزیر ی خنده
حال ن یمت خاص خودخ ... در  هاخ تو ج یبا وسمممت  بود و  بشیکه دسممت

 ...کردیموشکافانه با شراره نگاه م
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 نیهم یهست موضوع رو روشن کن ... برا نیدل  خواست حاه که مت ناگهان
اسمش روزخند بزنه ... از اون روزخند  دنیبا شن نیصداخ زدمو باعث شد مت

 اول  معلوم بود خودشه "" از  گهیکه م ییها
 شراره ! -
 جون ؟ -

 اخ زدم... دهیکش یبه صدا یلبخند
 .... اون مجرده ؟! خونهیم ری.... همون که با ام لدایسوال .....  هی گ یم -

 نگاه  کرد ... یکم
 .. چطور مگه؟!دون یاوم  .... نم -
 نه ! ایبدون  ازدواج کرده  خواست ی... م ینجوریهم -
 ی... برا دون یه  در موردخ نم یلی... خ ادیازخ خوش  نم یلیمن چون خ -
 حاه؟ یبدون یخوایم یچ
 در موردخ بدون .. شتریب خواست یم -
و چهار  سممتی... ب زنهیم کیباهاخ ت یلیخب از شمموهرو بپرس ... اون خ -

 همن ! شیساعته ه  ر
 شد .. رهیخ گفت ... چشمهاشو تو کاسه گردوندو به در هیکنا با
 شد... کیبه  نزد کردیکه با روزخند به شراره نگاه م یدر حال نیمت

 گرفت و نگاهشو به چشمام دوخت .. دستمو
 ! نمتیبی.. بعدا م یزود خوب بش دوارمیام -
 .. ممنون  یاومد یدیزحمت کش -
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 ؟یندار یکار -
 سالم برسون -
 خداحافظ ! -
 خدانگهدار ! -
 شراره نگاهشو از در گرفتو با لبخند نگاه  کرد.. نیرفتن مت با
 بود؟ یک پیخوخ ت نیا -
 آشنا ! هی -
 ! پهیمرد دورتو گرفته خوشت یاوووم  .... تو کال هرچ -
 تو حلق  ! اتتیادب -
چه خبرها ؟ اون د الیخیب - نهی...   ی؟ ! چرا زد یبود در آورد یچ یباز وو

 ؟! یکنی، تو خودتو نابود م ارنیگند باه م گهی؟ دو نفر د یخودتو داغون کرد
 فراموخ کن شراره .. حوصله ندارم ! -
صله حو یب دی.. به ما رس یزدیبا حوصله حرف م یلیکه خ پیبا اون خوخ ت -

 ؟! یشد
 دهنت آب افتاد؟! یدیمرد د هیباز تو  -
 ؟! من چکار به مردها دارم ؟! یزنیم هیوا .... چه حرف -
 م !کرد یشوخ -
 نبود ! یخوب یاصال شوخ -

شه شو جو ی گو صله  شهی.. برعک  هم دیلب صال حو شو  یا حرف زدن باها
 نداشت  ..

 نشستو انگار اون  حوصله اخ سر بره از جا بلند شد.. گهیک  د هی
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 برم .. فقط خواست  حالتو بپرس  ! گهیخب .. من د -
 ! یدیممنون .. زحمت کش -
به زور  ری.. دل تو دل  نبود ، ام متیکه آورد روزی؟ از د هیچه حرف نیا -

 گهی... د دمیپرسممیحالتو م زدمویفرسممتادم برم خونه .. اما مرتب بهش زنگ م
 ! نمتیاومدم بب عیسر یامروز که اومد گفت بهوخ اومد

 زدم .... شیبه نگران یخسته ا لبخند
 .... نکهیا ایباورخ کن  ...  دیبا دون ینم واقعا

 ببخش .. نگرانت کردم ! -
 .. یبه  زنگ بزن هیفقط کاف یداشت ی؟! ... کار هیچه حرف نینه بابا ..ا -
 حتما ! -

 ..دیاومدو گونه مو ب*و*س جلوتر
 خداحافظ ! -
 خداحافظ ! -

 از رفتن شراره گذشته بود که مامان اومد.. یقیدقا
 یلینگرانت بوده .. خ یلیتا حاه خ روزیاز د چارهی... ب دمیدوستتو تو راهرو د -

 ؟! دشیم یفکرشو بکن  که اگه اون نبود چ تون ینم یقدرشو بدون .... حت
 بکن ؟! یچه فکر دون ینم واقعا
 بکن ؟! دیچه کار با اصال
 در لباس دوست؟! یدشمن ایدوسته ؟...  شراره



 567 تلنگر

شدن  از ب سه ستانیهفته از مرخص  سه هفته خونه  نیو در تمام ا گذرهیم مار
 یتحت فشممار قرارم نداده ... راحت  گذاشممته.. خودشمم  برا ریبابام بودم.. ام ی

ها عده  جایا ادیو خواب م ییغذا یو نه ن ثل خو  یخودمون فقط برا ی... م
 ..رونیب رهیکارهاخ م

ستیک  معذبه ... چندبار م هی ردرخ ... اما  یشام و ناهار بره خونه  یبرا خوا
 من مخالفت کردم..

 ... وفتهیفاصله ب نمونیب خوامینم
حت ه نیمت ته ت  غیخودتو از شمموهرو دور نکن.. خودتو در یطیشممرا چیگف

 نکن .. یخال هیبق یبرا دونوی.. م نکهینکن.... و ا
ناخته مورد توجه هست و ش شتریکه ب هیتیتو وضع ریداره که حاه ام دهیعق نیمت

 شده اس ..
 که با مداومت و را ییکه باشممه .. هسممتن زنها غمبرمیشمموهر تو .. رسممر ر گهیم

 ! ارنیاز را درخ ب یفشار
 ترک بخوره... نیاز ا شتریب نمونیب خوامینم
سعت در نمونیب یجاده  خوامینم شا ایبه و شه ....  سعتش  دیبا  یجو هیاهن و

 کرد... یفاصله رو ته شهیبلند قدم برداشتن .. م یآب باشه ... اما با کم
 شنا کن  ؟! تون ی..... مگه تا کجا م انوسیو اق ایدر اما

مان  نه فقط هوا یلیخ ما جا یهوامو داره...  گرم و نرم  یخوردو خوراک و 
 شوهرمو داره ... یاز حد هوا شیخواب  ... بلکه ب

 موز ریبپزه .... هر شممب براخ شمم گهیکه اون دوسممت داره به محبوبه م ییغذا
 .. مونهیدوست داره م ریکه ام یرو کانال ونیبرامون .. تلوز کنهیدرست م
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بهش خوخ  شممتریو ب دهیم اریبهش اخت شممتریخودمون ب یاز خونه  خالصممه
 .. گذرهیم

 ... نهیبیمثل خونه مون م نجارویا رمیکه ام خوشحال 
شحال  شو به کوچه  خو ست رر م یکه خود خونه و  ادیچپ نزده و هر روز با د
 داره .. ازیخونه ن یبرا یچ پرسهیبره از مامان م خوادیهر وقت م

ستت درد نکنه ... همه چ دهیجواب م هی شهیکه مامان هم هرچند ست  ی" د ه
" ... 

 فتگی... مگذرهیخودمون خوخ م یاز خونه  شتریب نجایا گفتیم ریام شبید
 به دهنش مزه کرده ... یمادر زن جان بدجور یغذا

 رفع دیک  ک  با گهیبسمممه ... د  یموند یکردمو گفت  هرچ یاخم یشمموخ به
 !  یزحمت کن

 .. دمیتو. چشمهاخ د وی... اما برق شاددیجواب  خند در
 خلوو دو نفره مون ... یبرا یخونمون تنگ شده ... حت یدل  برا خودم 

ه بود اومد نیمت روزیکن ... د تیریمد یا گهیبه روخ د مویزندگ نباریا خوامیم
 ... یباش  ی... رف یبا شوهرو دوست باش دی... گفت با دن ید نجایا

 ییچه کارها نیکن یخونه زندگ هیاگه با دوستت قرار باشه تو  نیفکر کن بب گفته
 ؟! نیکنیم
 گله ! یچش  داشت ... ب یتوقع ... ب یب

ست به شکالو زندگ یرا صف م ش یها یگله گذار نیما از ا یکه ن روع مداوم 
 .. هرچند که سکوو و درد و دل نکردن  خودخ معضله ... شهیم
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 یگفته توقع اضممافه ازخ نداشممته باخ... بهش نگو چون مرد خونه ا نیمت اما
 زن فالنه ! ی فهیو وظ ی.. تا اون  نگه تو زن یبکن نکارویا دیبا
 .تر خواهد بود . یشوهرو قو یدهای.. با یکن تیوارد زندگ دویاگه تو با گهیم

ندارن.. اما درد دلشون فقط باهمه  یتوقعاو اضاف گهیدوتا دوست از همد گفته
هر ک  ناراحت بشممن به  زوی... از هرچ گنی... و هروقت  ناراحت بشممن به  م

 .. برنیه  رناه م
 رناه شوهرو باخ ! گفته
 رناه ببره ... یا گهیاگه من رناه نباش ... ممکنه مرد من .. به ک  د گفته
 مثل بچه ها دارن... ییمردها خصلت ها یکه همه  چرا

 گاه دارن ! هیتک هیبه  اجیمرد بودن و قلدر بودنشون.. احت یهمه  با
جورن ... چون اونها هنوز ح  اون  یلیهست که با مادرهاشون خ ن یهم یبرا

 داره رو دارن ! دنیبه آغوخ کش یادیز یکه عالقه  یکودک
 به  ح  قدرو داده ... نیمت یحرفها

... برعک  .. خوشحال  که زنمو قدرت  ست یاز زن بودن  ناراحت ن گهید حاه
 ! شترهیب ایدن یمردها یاز همه 
 گنیکه بهش م هیگرم انی... تو خونمه .... تو جر ستیمن ... تو بازوم ن قدرو

 احساس !
 ... دمیاحساس  قلمرو امو گسترخ م با

 بر طرف شده ... م ی. مشکالو زنانگخوبه .. حال 
... هرچند کن یکمک مامانم  م دمویهست کارهامو خودم انجام م یروز چند

 ! شهیمامان بلند م یکه با کار کردن  صدا
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ش قهیبلوز  هیزود دوخ گرفت  ...  صبح ه رنگ ب یشلوارک دمویباز زرد رنگ رو
 کرم ...
 به آشپزخونه رفت  ... ظیغل یشیبستمو با آرا یخرگوش موهامو

 ...ختیریم یصبحانه نشسته بودنو مامان داشت چا زیسر م ریو ام بابا
زودتر  دیصممبحانه که بابا با یبرا ی.. حت ینشممسممتیم زیهمه باه  سممر م نجایا
 سر کار .. رفتیم
 سالم ! -

 باز جوابمو دادن... یسه با لبخند و رو هر
 ... دمیدورو بگردمشو شن یبا نگاهش قربون قدو باهم رفتو زمزمه  مامان

 .... ریبا مهر و سکوو نگاه  کردو ام بابا
 ...شدیازم جدا نم نگاهش

شو ب یصندل ن یشینم ستادمویا دید یوقت ش رونیکنار ست ک دویک نارخ خوا
 ..ن یبش

 که خواستو کردم.. یزدمو کار یلبخند بهش
 رام بود که با دستهاخ گرم شد... یرو دست 

 بهش داد .. یفیتو دستش گرفته بودو فشار خف دستمو
 لبخند نگاهش کردم ... نگاهش از چشمهام جدا شدو رو گردن  نشست ... با
 خوادیافتادم ... انگار خون آشامه و م ریومپا ل یف ادیکه  کردینگاه  م یجور هی

 گردنمو بجوه !
 که همه نگاه  کردن.. دمیخند زیفکرم ر از



 571 تلنگر

 وجود داره؟ یخنده دار زیبابا .. چ ایدر -
 بکش .. شیبزنمو ر خواست یکه م یکردم خوبه حاه حرف فکر

از کار  گردمویخودم م یخنده دار تر که من سممرو مرو گنده دارم برا نیاز ا -
 شرکت ؟! دیریشما هر روز سر ساعت م یمعاف .. ول

ها نیا با حاه داشمممت فنجون  که  مان  ما با و  با رو جلومون  یچا یحرف  
 اخ  کردن.. ذاشتیم
ت  شممرکت  ... گف  ی... من رئ یزنیکامل نشممده .. حرف کارو نم تیتا بهبود -

قت  دمی.. حک  اخراجتو م یحرف بزن ادمی... ز یایب خوادیفعال نم .. اون و
 ! ینیمادام العمر تو خونه بش یمجبور

 که خوب  !آخه من -
 مامان با اخ  جوابمو داد.. نباریا

شش ماه ح  ندار اویلجباز نیهم - ستت داد ... تا  سر کار ...  یبر یکار د
سخت بگ یح  ندار شدن  ندار ی.. حت یریبه خودو   یدی.. د یح  باردار 

 ! یباردار بش دیکه .. دکترو گفت تا شش ماه نبا
ه  ب یچه ربط نای... دوما .. ا یباردار نشمماوه که .. گفت بهتره تا شممش ماه  -

 ! رهیداشت؟ آخه قربونت برم .. من نرم سر کار حوصله ام سر م
حث نکن در - نت  یجوری...  ایب ما ما که  سممر خودتو گرم کن ... همونطور 

 ! ستین یگفت تا شش ماه از کار خبر
 ! هیانصاف یب نیا شه؟یم یر  کارم چ -
صه  - ص؟  یخوریم ویچ یتو غ با حقوقه ! مگه من  ت یکارو محفوظه .. مرخ
 ؟! ست ین ستیرئ
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 ! پوس یمگه من گفت  حقوق ؟ من تو خونه م -
 نشونه گرفت.. رویمامان  نگاهش ام نباریا

بده من از  یبهش بگو ... بخواد به خودخ سممخت یزیچ هیجان .. شممما  ریام -
 ! نمایبیچش  شما ه  م

 چش  نگاه  کرد.. یلبخند زدو از گوشه  ریام
که بلد باش  کمکش  ییخونه ام تا جا یمنکه دربست در خدمتش  ... کارها -
 ! رهیراحت .... سر کارم نم التونی... خ کن یم

 آوردمو با اعتراض صداخ زدم.. رونیاز دستش ب دستمو
 ! ریام -
ش گنیسه تا بزرگتر دارن م - سقل نیب ست کن ... تو ف ستتو در بچه  یخونه ما

 ؟! یگوخ بد یخواینم
سر م ریز  یزد یحرفش همگ از ست زیخنده ... بابا زودتر از  شد.. د رو  یبلند 

 آخرشو کرد.. یها هیتوص دویسرم کش
 ... راه سممتیشممده .. جون تو تنت ن فیسممفارخ نکنما ... بدنت ضممع گهید -
 راهت ندن ! یسپردم اومد یشرکت ... به نگهبان یایب یوفتین

 بابا !ااا ...  -
عمر خون  هی...  دهی... به حرف منکه گوخ نم یبه سممرخ آورد ییخوب بال -

 ! کنهیجگر بخور بچه بزرگ کن .. آخرش  براو تره ه  خورد نم
 مامان ! -
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 هگی... زن  انقدر بال .... انگار نه انگار شمموهرخ بهش م گهید گنیراسممت م -
به  مای... واه قد نهزیتو خونه اسممتراحت کن .. فقط حرف خودشممو م نیبشمم

سه به راشه بره غذا بپزه .. چه بر کردیجراو نم گهی.. زنه د نیبش گفتنیزنشون م
 ! گهید یکارها

 ! رهیگیه  م یاوووو.... حاه چه برا خودخ ماه -
کردو رفت ...  یسممرشممو تکون داد... از هر سممه مون خداحافظ دویخند بابا

 حرف نزن ! گهید یعنیمامان  برام چشمو ابرو اومد که 
به اتاق رفت  ...  زیصممبحانه مو خوردمو بعد از جمع کردن م یحوصمملگ یب با
 دنبال  اومد ... رمیام

تارخ خ کردیکمکمون م زیجمع کردن م دنویروز تو چ هر ر بهت یلی... کال رف
 و رامش کرده ! عیحد مط نیترس از دست دادن  تا ا دیشده بود .. شا

 نگاهش کردم.. زونیآو ی افهیتخت نشستمو با ق رو
 منظور دار به طرف  اومد... یبستو با لبخند درو

 ؟یکرد یشکل نیتو ا افهیچته ؟ چرا ق -
برم سر کارم ...  خوادی... دل  م ستین  یچیه گهیآخه حال  خوب شده ... د -

 خونه !  یبر خوامیم یحت
 ر  حالت خوبه ! -
 اوهوم ! -
 ؟یندار یمشکل چیه گهید یعنی -
 نه ... منظور ؟ -

 شونه ام گذاشت... یکنارم نشستو دستشو رو اومد
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 ! ش یکه من چند وقت غذا نخورم روبه موو م یدونیم -
 ! یاهن سه خروار صبحانه خورد -
له دم به ت هیچند وقت هیکه   یخانوم موشممه دار هیخوب ...  یاونکه بعله ... ول -

 ! دهینم
متوجه شمممده بودم.. اما  زیمنظورخ شمممدم .. از همون نگاهش سممر م متوجه

 ...ارمیخودم ب یبه رو خواست ینم
 ! ن یبینم یموخ؟ کو... منکه موش -
 خرگوخ ! دمیحاه شا -

 باه انداختو به موهام اشاره کرد ! ابروهاشو
تو .... راشمم  برم کمک مامان  یکرد دایر واناویبه ح یاوووو.. چه عالقه ا -

 ! یگیم یچ ستیکن  ... توکه معلوم ن زییخونه رو تم
 مقابل .. ستادیگرفتو ا بازومو

 نداره .. رفت تو اتاقش تا استراحت کنه ! یمامان کار -
 ک  به کارها برس  ! هی رمیخب من م -
 ون شی.. ا یمشغول بش یاستراحت کنه .. اگه تو بر خوادی.. مامان م گهینه د -

 ! انیب شنیمجبور م
 ! یریگیخدا موخ م یچقدرم که تو محض رضا -
 من ی.... حت رهیگیخدا موخ نم یمخض رضا یگربه ا چیفراموخ نکن .. ه -
! 
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صدا لبهام صله گرفتنو  شدن دیچیخنده ام تو اتاق ر یاز ه  فا  ... اما با حلقه 
 دستش دور تن  .. صدام تو گلوم خفه شد ....

 خودم  عطش داشت ... ی.... حت کردمیح  م عطششو
به زور تحمل کرده بوده .... حت نیتمام ا انگار  یچند وقت سممع نیا یمدتو 

 ... شیکه من رنبه امو اون آت دونهی.. هبد مدون ینکرد دستشو به  بزنه .... چم
ش ت یسمت تخت هدا به سرشو بلند کردو  ی.... کم دمیکردو رو تخت دراز ک

 تو چشمهام نگاه کرد..
 ؟! یشیکه نم تیحالت خوبه؟ اذ -

شدو لبخند  جواب  ست  دور گردنش حلقه  لبخند بودو بلند کردن گردن  ..... د
 ... دمیاز ته دلشو د

. 

. 
 ... کردمیبازوخ گذاشتمو با دست  رو شکمش خطوط رس  م یرو سرمو

 ..ریام -
 جون ؟ -
 خونه؟  یفردا بر -
 .. حاه چرا فردا؟  یبر -
فردا رو ه   دیامشممب به مامان بگ  تا آماده اخ کن  ... تازه .. شمما دیآخه با -

 نذاره !
 ! یهرطور تو بخوا -
 خونمون تنگ شده ! یدل  برا -
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 من  ! -
 تعجب نگاهش کردم.. با
 خونه ؟! یمدو نرفت نیمگه تو ا -
 خت یروز کارگر بردم تا اوضاع رو مرتب کنه ... بعدش  که لباسهامو ر هیففط  -

روزم که  هینداشممت  برم ... در واقع همون  یکار گهی.. د نجایاومدم ا فویتو ک
 ! دادیبدون تو .... داشت قورت  م ی... خونه  شدمیم وونهیرفت  داشت  د

 بهش چسبوندم.. شتریاعترافش خوش  اومد .... خودمو ب از
 ! ومدیسرم ن ییخوشحال  که بال -
 ! دمیبخشیوقت خودمو نم چی.... ه ومدیسرو م ییاگه بال -
 ! یشد کیرمانت دایجد -
 ! گهید یبالرو سرم آورد نی؟ تو ا گهید  یچه کن -
 بال؟! -
 بال نکنه ! یرو ب یخونه ا چیزن بالس .. خدا ه گنی.. م ؟یدینشن -

 نشوند ... ریمهربون رو لب ام یقهقه ام کل اتاقو رر کردو لبخند یصدا
شمش چ شدیکه باعث م یلبخند شت شتریو منو ب وفتهیب نیکنار چ اقش کنه م

.... 
 خونه خودمون .... امیشد ب یهزار خواهش مامان راض به

خونه ام  تنگ شمممده بود ... هرچند که گوشمممه  یهوا ی..... دل  برا اوممم 
ه .... اگدیجنگ شهی.... اما با خواست خدا که نم ندازهیبچ  م ادیگوشه اخ منو 

 ! کنهیمن بچه باشه .... خدا حتما مادرم م ریتو تقد
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 مویقول دادم زندگ نیخوب شمممده ... خودم  عاقل شمممدم ... به مت یلیخ ریام
 یمحک  کن  .... در واقع بازسمماز مویزندگ یها هیخراب نکن  ... قول دادم را

 کن  !
 ؟! خوادیاز خدا م یچ یآدم بجز آرامش و لبخند واقع مگه

خدا امتحانش سخت نباشه ... هنوز به  دوارمیبتون  موف  بش  .... ام دوارمیام
 یمن چه واکنشمم ادویم شیر یچ ندهیدر آ دون ی.... نم سممت یخودم مطملن ن

شت .... اما ام شه .... د ریخ ادیم شیر یهرچ دوارمیخواه  دا صله  گهیبا حو
 جنگ اعصاب ندارم... ی
 کن ... تیریاعصابمو مد دیواقع با در

اتاق انداخت  .... شممالم  روخ انداختمو  یاز تن  در آوردمو رو صممندل مانتومو
 کنارم اومد.. رمیبعد ام ی... کم دمیرو تخت دراز کش

 کنار کمد ... ذارمیاتو ملباس ه -
 دستت درد نکنه ! -
 رم؟یبگ یناهار چ -
 کن یخودم درست م -
 تخت نشست ... یاومدو رو ک یلبخند نزد با
 .. یکنیامروزم استراحت کن ، از فردا باه  کارهارو م -
شپز ی... به جون خودم دل  برارینه ام - شده .. دلم  ر یآ و خودمون یتزایتنگ 
 ! خوادیم
 بخرم ! لشویوسا رمیبگ  ؟ تو که حرف حرف خودته ! ر  من م یچ -
 ؟یریبگ یچ یدونیدستت درد نکنه ... م -
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 تو خونه باشه .. یزیبخرم.. فکر نکن  چ دی... احتماه کلشو با گهیآره د -
 ! یبخر خوادی... نم  یگوشت چرخ کرده داشت -
 گه؟یچش  .... د -
 ! ای... زود ب یسالمت -
 برگشت  ! یرلک بزن هیاون  به چش  ...  -

  یعم یرلک زدمو با لبخند نگاهش کردم .... جواب لبخندمو با لبخند آروم
 رفت... رونینر دادو از اتاق ب

 ... رمیدوخ جانانه بگ هی دیبا
شتمو به حمام رفت  .... ز ی حوله  یخوب یلیآب داغ ح  خ ریتن روشمو بردا

شت  ..... انگار از  شته ام خونه ... تن  کوفته اس .... هر  یسفر طوهن هیدا برگ
... انگار  شهیخودم نم یمامان  راحت باش  .. بازم مثل خونه  یقدرم که خونه 

 همه اخ منتظر بودم که برم ...
 اومد.... رونیاز حمام ب دمویرو روش حوله
س ش ونیلو شوار ک س سمت کمدم رفت  ..دمیبدنمو زدمو موهامو   . دل ...... به 

ستیم ش یمدو خونه  نیکه ا ییلباس ها خوا شو دهیمامان  نبودنو نپو نو بودم
شلوار  نی... با اادیبه  م یلیخ یرشت گردن یتاپ آب نیبپوش  .... اومم  .... ا

شتمو ر شهیخوب م یلیخ دیسف نیج شونو بردا ه ... موهام  ب دمیوش... هر دو
 سرخ یتن مژه هام کردمو لباس ملیعالمه ر هیرو شونه ام .... خت یحالت باز ر

 رنگ به لب  روشوندم..
 کردمو به ساعت نگاه کردم ... یمحبوبمو رو تن  خال عطر
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 ! رسهیم ریام گهیساعت شده .... احتماه اهنا د کی..  خب
ش به شپزخونه رفتمو  رخ کرده بسته گوشت چ هیآبو باز کردم تا داغ بشه ....  ریآ

 یبرداشممتمو از آب داغ ررخ کردم ... بسممته  یآوردم ... ظرف رونیب زریاز فر
 رفت  ... خچالیگوشتو داخل آب گذاشتمو دوباره به طرف 

گار قدر   یبخر دیبا زهایچ یلیخ مویندار زهایچ یلیخ ان ... اوووووو ... چ
 خراب شده ! وهیم
مونده بود خراب شممده  یبودم ... هرچ خچالی یراک سمماز ریاسمم یسمماعت  ین

 نگه داشت ... شدیرو م زهایچ یدور.. فقط بعض زمیبودو مجبور شدم بر
 کرد ... ریک  د هیانگار  ریام

ساعت  مشغول شدن گوشت ، دوباره به  شدم .... با آماده  سرخ کردن گوشت 
 نگاه کردم .... اوف .. دو ساعت شد... ر  کجا موند ؟!

 ..برداشتمو شماره گرفت  ویگوش
 " باشدی" دستگاه مشترک مورد نظر خاموخ م

 اتفاق بدم... هیمنتظر  شهیخودم متنفرم که هم از
 هام کوتاهه ! یعمر خوش کن یفکر م شهیخودم متنفرم که هم از
 ...کن یخودم متنفرم که اهن هزار تا فکر بد م از
لت د خوامیبد فکر کن  .... نم یزهایبه چ خوامی.. نم نه  ردنش فکرک ریبه ع

 ..دور . زمیبر دیرو با یخطرناک کن  ... افکار منف یفکرها خوامیکن  .... نم
 کرده .... ریک  د هی... فقط  وفتادهین یاتفاق چیحالش خوبه ... ه ریام
 خونه ... ادینرفته .... اون به من گفت زود م یکار چی... نه .... اون دنبال ه نه

 چرا دوساعت طولش داد؟ ر 
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 سرخ اومده باشه؟ یی.... اگه بال اگه
 ندارم ! ویبزرگ نی... من طاقت درد به ا خدا

 خدا... کن یبه نبودخ فکر کن  .... خواهش م تون ینم
ه ک یبا لرز کنمویکف آشممپزخونه .... زانوهامو ب*غ*ل م ن یشممیاراده ... م یب

 .... دوزمیشده به ساعت چش  م داخیاز کجا ر دون ینم
 شدم.. رهیوجودم چش  شدو به در خ یدر ، همه  یتو دیکل دنیچرخ یصدا با

 یالدر ح ریبود... در باز شدو ام یدر ورود یروبرو قایکه نشسته بودم دق ییجا
 بزرگ بود داخل اومد... یها سهیکه تو دستهاخ ک

گاه مهمون صورت  شد.... اشک   ناخودآ
 ....دیلرز لب 

 بودم .... قامتش ی رهیاشک خ یر  ررده  از
 رنگشو ح  کردم .... دنی.... رردیترس دن یبا د انگار

 شد .. ک یبلند تر برداشتو نزد قدمهاشو
 کنار راهاخ گذاشتو رو زانو ... مقابل  نشست ... دویخر یها راکت

 گاه چونه ام شدو نگاهش ررسشگر ... هیتک دستش
 شکستن بغض  بودو حلقه شدن دست  به دور گردنش ... جواب 
 دور بره ! یمحک  گرفتمش که انگار قراره به سفر اونقدر

 تمام مغزمو خورده بود.... ینگران
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رو نداشممت  ....  گهیشممکسممت د هینمونده بود.... من تحمل  یاز من باق یزیچ
شت  روزها صاف نبود حاه که همه  کردمیتجربه م ریبا ام ویخوب ینازه دا .... ان

 بر وقف مرادم شده بود ... طع  تلخ نبودنشو بچش  ... زیچ
 .... کردنیاز صورت  به سمت چونه ام تراوخ م اشکهام
 چشمان ... یسینشده از خ بینص یرهنش .. ب ی نهی، س مطملنا
 ...کردیوار گردخ م رهیرو کمرم نوازخ گونه .... دا دستش

 شممده یخال یبلند شممد..... انگار تا حدود ن یف نیف یصممداگذشممت تا  یکم
 زارم بلند نبود... یصدا گهیبودم.... چون د

 شده ؟ یچ -
 ..... مردم !دمیترس -
 دل ؟ زیچرا عز -
 ..... دل  .... دل  هزار راه رفت ! یکرد رید یلی..... خ یکرد رید -

 به همراه داشت... یادیآرامش ز جگاه یاخ به گ ب*و*سه
 قربون دلت برم ! -

 ! دمشیفاصله از دست م یبهش چسبودن ... انگار که با ذره ا شتریب خودمو
 لیمگه اون وسممما ؟یکرد ریخاموخ بود؟ چرا د تیچرا گوشمم ؟یکجا بود -

 ؟! دنشیخر دیکشیچقدر طول م تزایر یکوفت
 بهت تو صورت  نگاه کرد... با
ساعت نبودم .... گوش ایدر - شده بود   ی؟ چته تو؟ من فقط دو  شاروخ تموم 

ش نی... بنز س ن یما شدم برم بنز دهیبه تهش ر ودو بزن .. خ نیبود... مجبور 
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سر راه رفت  م دیکه چقدر راه با یدونیم ش    یرس هیو  وهیبرم تا اونجا .... بعد
 ! یندازیبساطو راه م نیا دونست ی... چم دمیخرتو ررو خر

تا ا گهیرر از آب نگاهش کردم ... خب .... راسمممت م ییچشمممها با  نی... 
 شلوغش کردم... یادی... من انگار ز برهیزمان م یبخره کل زهارویچ
 .. ریام -
 جون ؟ -
س یم شهیشدم؟ چرا هم ینجوریمن چرا ا - ن ؟ من ... م وفتهیاتفاق بد ب هی تر

 چ  شده ؟ دون یاصال نم
روو بوده .... تو خونه ام  ادیچند وقته فشممار ز نی.. ا یک  حسمماس شممد هی -

با یشمممد تیاذ یک  که تنها بود هی نیهم ی.. برا یتنها نبود با خودم  دی... 
 ! خورهیوقت به درد نم چیه  که ه یلعنت یگوش نی... ابردمتیم
 به ؟ یگیراستشو م ی؟ دار وفتادهین یبد یاتفاق یمطملن -
 ورتمو قاب گرفت ...دستهاخ ص با
 دادم ! حیشده باشه؟ منکه براو توض یدل  .... چ زیآره عز -
 ... دنیابروهاخ گره خوردو شروع کرد به بو کش کدفعهی

 ..ایدر -
 بله؟ -
 اد؟ینم یسوختگ یبو -
 ! گوشت ! یبو ؟ ..... وا -
 گوشت ؟ -
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 سوخت ! -
 بلند شدمو به طرف گاز رفت  ... عیسر
 گوشت چرخ کرده ها جزغاله شده بود ..... کل

 خوردتر از قبل شد.. اعصاب 
 از اول درست کن  ! دیاه ..... همه اخ سوخت ... دوباره با -

 بلند شد... ریام یخنده  یبا ناله گفت  که صدا انقدر
 ! کن یم فشینداره ... اهن خودم رد هیگر گهید نکهیقربونت برم... ا -

   نگاهش کردم..با عش دمویچرخ
 .. ریام -
 جون ؟ -
 جون  گفتن هات  ؟ نیعاش  ا یدونستیم -

 عم  گرفت.... تو چشمهاس ستاره بارون شد.. لبخندخ
د از ح شیوقت تنهام نذار .... ب چی.... ه شهیمن م ینبودنت ... باعث نابود -

 بهت وابسته شدم !
 خانوم طال؟ یفقط به  وابسته شد -
ستگ - شه ! من .... ب هی یواب سمت ستت دارم .... اگر  شیق ظه لح هیاز حد.. دو

 وقت تنهام نذار ! چیوقت ... ه چی.... ه ش یم وونهیبه نبودنت فکر کن ..... د
 شد... رهیبه چشمهام خ دویدستمو ب*و*س کف

 دوست ی.. به اندازه  یمطملن باخ .. هرچقدر که تو منو دوست داشته باش -
سمماعت نبودن منو ح   هیات  .... اگه تو  وونهی.... من د رسممهیداشممتن من نم

 هوخ بودنت مردم ! یروز ب هی... من با  یکرد
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 خودمو به آغوخ امنش سپردم.... ختمویزدم...... اشک ر لبخند
 که حرف دلمو بهش گفت  .... خوشحال 

 دل  برداشته خ .... یاز رو یبار هی.. انگار
سا کیک خوامیم امروز شویمورد ن لیبپزم .... و شپز دمیخر از ه   ی... کتاب آ

ماده رو تو ظرف ر کیگرفت  ..... رودر ک تخ  مرغ مخلوط  رویبا شمم ختمویآ
 ..تو فر گذاشت  .. ختمویشد. ، داخل ظرف ر کنواختی یحساب یکردم ... وقت

 کردمو منتظر شدم آماده بشه ...  یفرو تنظ ساعت
 یادیزمان ز ری.... هفت شممبه .... خب تا اومدن ام سمماعت خونه نگاه کردم به

 ییابا چ ارمی... بعد از شام ب خچالیخامه شو بزنمو بذارمش تو  تون یدارم... م
 .. یبخور

 خواسممت یآوردم .... خامه شممو آماده کردمو م رونیآماده شممده رو از فر ب کیک
 ... دمیدر ، با ترس به سمت در چرخ یبزن  که با صدا کیک یرو
 باز به  سالم کرد... ییبا رو ریام
 تعجب جوابشو دادمو نگاه به ساعت کردم.... با

 اس ... چطور امشب زود اومده؟ قهیهفتو چهل و رنج دق تازه
 خودم کردم ... یرا یبه سرتا ینگاه

 بر من ! یوا
 نداره ! ییوضع  ک  از کارگر بنا سرو
 یگل و گشممادو ب یلباس ها نیم که اآجر رو ه  بذار خواسممت ی... انگار م واه

 ... دمیرنگو رو رو روش
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 شد.. کیبا حفظ لبخندخ به  نزد ریام
 ؟یکنیدل .. چکار م زیسالم عز -
 ؟ یرخت  ... چطور زود اومد کیسالم ... ک -
 دل  براو تنگ شد ! -

 برد ..... با تعجب نگاهش کردمو دوبار رلک زدم ... مات 
 به خودم اومدم ....  ینیبا برخورد انگشتش با ب ناگهان

 !  ینیرو ب دهی... خامه مال اههه
 ! ریام -
... من   یگینم یچیو ه یکنیموخ موشمممک نگاه م نیع دمی؟ د هیخب چ -

 ... بد کردم؟ ارمتیب رونیگفت  از فکر ب
دم آوردن انگشتهام به طرفش ق رونیانگشتمو تو ظرف خامه فرو کردمو با ب رنج

 برداشت ..
 خوب ! ای یبد کرد دمیاهن نشونت م -
 به فرار گذاشت ... را

صورتشو از  یتا باهخره دستمو رسوندم به صورتش ... همه  دمیخونه دو دور
 کردم.. دیخامه سف

ه ! منو بگو از ابراز عالق ینکون یزبون نیریمن شمم یبرا گهیحاه بخورخ تا د -
 او تو شک رفت  !

صورو خامه ا با سع ی، در حال شیهمون  شو کنترل کنه به  کردیم یکه  خنده ا
 سمت  خ  شد..

 بد کردم از شک درو آوردم ؟! -
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 ! کنمایم ی.... موهات  خامه اریب  کن ام -
مه ا موینیب ی غهیجواب سممرشممو جلو آوردو ت یبجا گاز کرده بودو  یکه خا

 گرفت..
 ؟ یوحش یکنی.. چکار م یییآ -
 ! کن یصورتتو راک م ی.. دارم خامه ها یچیه -

 نگاهش کردم.. یبه کمر گرفتمو با طلبکار دست
 صورو تو رو راک کن ؟ یخامه ها یطور نیخوبه من  هم -

 کمال تعجب  صورتشو جلو آورد.. در
 کن ! لیمنکه از خدامه ... بفرما م -
 روتو برم ! یا -
 قربون تو برم ! یا -
لبخند گشمماد رو  هیرفتو  ادمی دنهامیشمماخ و شممونه کشمم یحرفش ، همه  نیا با

 صورت  نشست ...
 من تا حاه قربونش نرفت  ! کنهیندونه فکر م ی! هرک کنهیه  م ینگاه چه ذوق -
 ! گهی.. لوس نشو د ریااا .. ام -

شو ست صورت  مالدورم حلقه کردو با خباثت تم د شو به  صورت  یور.... ط دیام 
 شد... یطرف صورت  کال خامه ا هیکه 

 تو اون روحت ! یا -
 مگه ؟ بده زنمو دوست دارم ؟ هیچ -
 دلت تنگ شد ؟ ییهوی.... چطور  ینگفت -



 587 تلنگر

 به عشقمون شباهت یلی.... آهنگ آخر خ  یکردیضبطمونو م نیآخر  یداشت -
 ن  !تحمل ک تویدور تونست یداشت .... تا تموم شد خودمو رسوندم بهت ... نم

 ...دمیررس دیترد با
 ؟ خوندیه  باهاو م لدای -
 جوابمو داد.. یعاد یلیخ
 ... ه  ستاره ! لدایآره ... ه   -
 یینمو با چاحاضر ک کویبرو دستو صورتتو بشور تا من  ک ای... ب یخسته نباش -
 ! یبخور ارمیب

 کنه ! زخییکرده خودش  تم فیصورتمو کث یهرک -
 نکن ! برو لطفا ! ادیروتو ز گهید -
 ؟ یکنیم دیتهد -
 اوهوم ! -
 منظور دار نگاه  کردو سرشو تکون داد.. یلبخند با
راه  گهی.. صبر کن ... وقتش که برسه .... اون وقت د رسهیمن  م دینوبت تهد -

 ! یندار یفرار
 برو ک  رجز بخون ! -

 باشه... بایز تونهیم یسادگ نیبه هم ای...... دن دمیخند دویخند
 شکر ایخدا

 ماه بعد .. شش
 روست  رفته ... ریخوب شده ... به قول مامان  آب ز یلیخ  یروح وضع
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شد روح یمدت ستراحت باعث  ست ب هیا  رویام ی.... البته همراهارمیمو زود بد
 نبود .. ریتاث یب ن یمت یکمک ها

طه خانواده  راب با  به عنوان زن  ریام یام  هاخ منو  خوب شمممده ... خواهر
 هارونی... ا کننیو مادرو ردرخ با احترام باهام برخورد م رفتنیداداشممشممون رذ

 .. رهیمادرخ نم یکه بدون من خونه  یریهست  .. ام رمیام ونیمد
 ... خورهیمن غذا نم بدون

 ! دهیناراحت کردنمو نم یک  اجازه  چیبه ه و
سته مردها از سکوو م نیکه در برابر توه ییاون د شون  سر  تسین کننیبه هم

 .. دهیعک  العمل نشون م یاحترام یب نی... با کوچکتر
 خانواده اخ مشخص بشه .. شیر گاه یرفتارخ باعث شد جا نیهم

مه با کوچکتر دوننیشممون م ه حد ریبه من ، ام یاحترام یب نیکه  چه   یتا 
 ... شهیناراحت م

گار  رینبود.... اصممال ام نطوریازدواجمون ا لیاوا ها ان  گهیآدم د هیاون موقع 
مامانش بود.... اگه  یکه خونه  نییرا یطبقه  رفتیوقت م یبود... وقت و ب

،  کردمیگله م گفتموی... اگه بهش مکردی، سممکوو م زدیم هیو کنا شین یکسمم
 ! یزنیچقدر غر م گفتیم

سیم جهینت نیفقط به ا کن یفکر م راتشییبه تغ یحاه .... وقت اما  ری... که ام  ر
 عاشق  شد... شتریب شترویرفته رفته .. با گذشت زمان... ب

 ... دهیدلش لرز دهیکه منو د یاول یاعتراف کرد که از لحظه  شیشب ر چند
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شته ... اما جمله  گفت ست  دا سمو  یاز روز اول ازدواجمون دو آخرخ ... نف
 بند آورد...

ست که ح  م گفت ستت ندارم.... حاه مطملن  که  گهید کن یاهن ماه ها دو
 .. عاشقت  !

له اخ به  دسمممت دادو هنوز تو رگ  لم   دنیکه از شممن یخوب ح  جم
 ...کن یم

چاق بشمم  ... اما دسممت خودم  خوادیمگل انداخته ..... دل  ن یهام کم لپ
به رو سمممتین فکر   ی... انقدر کنارخ خوشمم  که موقع غذا خوردن اصممال 

ها م ی.... هر چکن ینم با اشممت   یفهمینم ی.. حت  یخوریدرسمممت کن  
 ! شهیم یخال یچجور خچالمونی

شوهر خواهرهاخ  یکم رمیام شده و با افتخار به  شکمش بزرگ  شده ...  چاق 
ست م یدر حال شکمش د شهیکه رو  شونه  نینیبی" م گهیم ک ستپخ ی؟ ن ت د

 خوب خانوممه "
شونه م ستوین الشیخ نی... اما ع خندنیم بهش  رهیگینگاه رر از لبخندخ منو ن

... 
 رنجشنبه اس .. کارم زودتر تموم شد .. امروز

 .. اما بعدخ نظرم عوض شممد... ایب ریبرم خونه غذا بپزم تا ام خواسممت یم اول
 رستوران ..  یدنبالش تا باه  بر ویگرفت  برم استد  یتصم

من  بارمیرسمتوران ..   یبر ایمردها برن دنبال زنهاشمونو بگن ب دیکه نبا شمهیهم
 داره ... یچه حس ن یبب رمیم

 ح  جنتلمن بودن ملسه ! مطملنن
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 رو باز کردم .... ویاستد در
 نبود .... یسالن کس تو
 دورو براس ... نیبود... خب ر  هبد هم زخیشراره رو م فیک

 یباهاخ در تماسمم  و گاه یتلفن یام با شممراره کمتر شممده ... فقط گاه رابطه
 ...ری.. اون  بدون ام  یریم رونیباه  ب

ص یزندگ  یگفته تو حر نیمت صو ش ریغ تیخ و راه نده ... گفته فقط خودو با
 شوهرتو خانواده او..

 خانواده .. طیدوست هاتو کنارو داشته باخ... اما خارج از مح گفته
... دمید رشمم یگفت .. تاث نیکردم که مت ویحرفش گوخ کردم .. همون کار به
صوص وقت یعال یهمه چ یلیخ شد... بخ شراره اجازه ندادم تو روابط  یتر  به 

 دخالت کنه .. ریمنو ام
 به  خبر بده.. ریام یبهش اجازه ندادم از رفت و آمد ها یوقت

کاو یجلو ما د مویکنج ش تن گهی.. دختیریاعصممماب  به  نم گهیگرفت  ... ا
 نداشت ..

 ... سر زده !ومدمیم ویبه استد کباریچند وقت  خودم
 معقول تر از شراره ! یخوب و معقول بود... حت یلیو ستاره خ لدای رفتار

 یب خورد کن گوشممه اون روزخند اعصمما گهیرفتارخ بهتر شممده ... د ن یآرم
 .. ستیلبش ن

 ..هشینم دهیتو رفتارخ بود ، د لیکه اوا یاون حسادت گهید کن یم احساس
 بود... اما فعال رفتارخ بهتر شده.. نیبه منو امثال من بدب دیشا
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 ..اوردیدوستهاشو خونه ن گهید ارمیمن دوستهامو خونه نم دید یوقت رمیام
ستهامونو خارج از  در شت... هر دومون روابطمون با دو واقع به من احترام گذا

داشممته  گهیهمد یکه شممناخت کامل از دوسممتها ی... در حال یخونه گذاشممت
 .. یباش

 کرد.. دییکارمونو تا نیا یلیخ نیمت
 مشاور خانواده رفت .. شیگفت  ر ریام به

تا در  ی... نگفت  از ک یک شیر نگفت  بار رفت .... فقط گفت  رفت   ند  و چ
 ! ادین شیر یمشکل دیفهم یباشه ... تا اگه روز انیجر
تاق ها رو ه  نگاه م کردمیطور که فکر م نیهم تو دفتر کارخ  ری... امکردمیا

. . کنهیاز خودخ جدا نم لشویوقت موبا چی... ه زهیرو م لشی.. اما موباستین
 جاس.. نیر  هم

 کجان؟! هی.. بق ستین نجایانگار ا یکس...  بهیعج
 ...کن ی.... درو باز م رمیسمت اتاق ضبط م به
 .... اما ..... ستین یه  کس نجایا

 اتاقو اشغال کرده ... یروبرو واریکه سرتاسر د وفتهیم یا شهیبه ش نگاه 
 ... نجایا واریبه د وارید اتاق

 ... کامال مشخصه .... شهیرشت ش از
 ... داسیتوخ ر هیسا دوتا

شک ی.... مرد رمیم جلوتر ش یبا لباس م شت به  ش از ... قامت ستادهیا شهی.. ر
 ... هییرشت ه  برام قابل شناسا

 ... رهیام
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 ! شوهرم
 .... اما نه با فاصله .....ستادهیا ریرشت به ام یزن

 اون زن .... دور تن شوهر من حلقه شده .. یدستها
 کمر شوهر منه ... یرو سرخ

 ... ستیشباهت به شراره ن یقامت اون زن .. ب قدو
 ...  یدیکه باه  خر هیرنگ یزرشک یکه تنشه ... همون مانتو ییمانتو

 .... خودشه ....آره
 ! شراره
 ...... با ... شوهر من ! شراره

 ... کردیم یعشقو .... برام هج اویروزها ... ادب نیکه ا یمرد
 ... ادیبتونه از ر  امتحانش برب گهید یتا جا کردهیم نیمن تمر شیر دیشا

 .... کننیشروع به لرزخ م دستهام
 .....ستیتو تن  ن خون
 ! خهیتن   انگار

 .... کن یم یزندگ خبندانی تو
 قلب آدما دورمو گرفته .... یاهیکه ..... با س یخبندانی

 بسته بود ... خی.... تن  زدینم قلب 
 یلیسمم هی یکیبه سمممت اتاق بردارمو  نمویسممنگ یقدم ها خواسممتیم دل 

 مهمونشون کن ..
 راهام انگار وزنه بهشون وصل بود ... اما
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 تکون بخورم.. تون یکردم خودمو حرکت بدم .... اما نم تالخ
 زده بود.. خیقلبم   ی.. حتچیکه ه دستهام

شممده خودمو  یتاز خشمم  تو وجودم نشممسممت.... خواسممت  به هر بدبخ یموج
 تو نیمت یحرف ها کدفعهیبهشممون برسممونمو جواب کارشممونو بدم ... اما .... 

 گوش  زنگ زد..
 جوانب رو بسنج .... یهمه  شهیوقت زود قضاوو نکن ... هم چی" ه

 نزن .... طرفتو بشناس ! یکس یشونیاتهام رو ر مهر
 رو آب بنا نکن .... تویزندگ

 ! " ریبگ  یکن ..... خوب فکر کن ... بعد تصم  یتحق خوب
نباشه  ینیباطن ماجرا ا دی... شا دیفکر ضربان قلب  شدو گرفت ... شا نیا با

 ... ن یبیکه من م
 افتاد .. زیم یبه هدفون رو نگاه 

 ! خودشه
 برداشتمو به گوش  گذاشت  ... ویسرو صدا .. گوش یب

 .. شدیم دهیشن صداشون
 ک  دارم ؟ ایاز در ی... منو ر  نزن .. مگه چ کن ی... خواهش م ریام -
 نکن ! ریخودتو حق نیاز ا شتریبرو شراره ... ب -
 من روشن بشه ! فیتکل دی.. امروز با رمینم -

  ح رویبه ام دنشی... اما محک  تر چسب دمیشراره رو د یخوردن ناگهان تکون
 کردم ..
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من همه  یبرا ایتو روشنه ... اون روزم بهت گفت  ... در فیتکل ؟یفیچه تکل -
 ! وفت ی... همه کسمه ... اونقدر عاشقش هست  که تو دام امثال تو ن زهیچ
به عشممق  .. م - به من ...  گه من چ یگیدام؟ تو   یب خوامیازو م یدام؟ م

صاف ؟ خ شه ؟! منکه توقع د هیسخته  یلیان  گهیذره از محبتت ه  خرج من ب
 ک  عش  .. هیازو ندارم ... فقط  یا

هست؟ دستتاتو باز کن از دورم  یعش  چ یفهمیبسه .... عش  ! تو اصال م -
 ! یذاری.. نم زهینگ  آبروو نر یچیه خوامیم ی... هی.. حوصله مو سر برد

ش  منو .. خواهش منو نم اقتیل ی.... ب ریام یاقتیل یب - .. اون  ینیبی.... تو ع
مت اون در قت فقط چشمم ازخ خرف  یجوری؟!  ینیبیخودخواه رو م یایو

 ایاومده .. نه جون  ... در خی.... انگار از مر شممناسمممشیانگار من نم یزنیم
...  فروشممهیکه به عال  و آدم فخر م یهمون دوسممت مغرور خود منه .. همون

رادو یهمون ثل تورو فقط  باجونش م یکه منو ام  دمیدن یکر کرد... ف نهیبیبا
 زویسممقط کرده بود چقدر همه چ سمممتین ادوی؟  کنهیچطور باهاو رفتار م

....  دونهیتو م ریتقص ش یبدبخت یگردن تو انداخت ؟ اصال چرا سقط؟ اون حت
دوسممت نداره .. اون فقط  روزن تو شممده ... اصممال تو نکهیناراحته از ا شممهیهم

شه .. اونقدر که  شق شته ... هنوزم عا سش دا ست داره... از اول دو فرزامو دو
 فرزام ازدواج کنه ! خوادیدلش نم یحت
ستان نباف ... در یخود برا یب - شا یبرا ایخودو دا سته ...   دیمن مثل کف د

ه من نداشممت .. اما اهن عاشممقمه.. همون طور ک یاول ازدواج ازم دل خوشمم
 عاشقش  !
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... تازه ...  کنهی.. فقط داره تحملت مسممتیدوسممتت نداره.. عاشممقت ن ایدر -
شده ؟ چونکه د یکنیفکر م .. . شهیبچه دار نم گهیچرا تازه اهن باهاو خوب 

بچه دار بشممه ... نقص داره ! مجبوره باهاو خوب باشممه... چطور از  تونهینم
مادر بشممه...  تونهیشممده ؟ اون نمسممقط دومش اتفاق افتاد باهاو خوب  یوقت
شه ... اون فقط  یبرا یزن خوب تونهینم یحت  دختر خودخواهه .. که اگه هیتو با

 ! کردیک  نگاهش  نم چیرول باباخ نبود ه
ست تشیتو به خاطر رول و موقه -  یطورنیه  ا هیبق شهینم لی.. دل یباهاخ دو

 ایخودتو با در یتونی؟ اصممال چطور م ینگاه کرد نهیخودتو تو آ چیباشممن .... ه
 ؟ یکن اسیق

مه؟ اخالق اصممال براو مه   ایدر یتو فقط چشمم  و ابرو یعنی - براو مه
 ؟ینیبیمنو نم یها یها و فداکار یخوب ست؟ین

تو  اخالق ؟ ؟یدر ح  من کرد یی... تو چه فداکار ن یصبر کن بب ؟یفداکار -
 ! یشوهر دوستت نشست یرا ریاخالقه که ز نی؟ ا یدونیم یاز اخالق چ

.. من عاشممقت   ری... ام دمتیکه د یکار دله .. از روز اول ه؟یمن چ ریتقصمم -
س  نزن ... تو  ش  به من بنداز .. بب هی.... تورو خدا ر شه چ  ارویچطور دن نیگو

 ! کن یبراو بهشت م
کشممت !  شی.. بهشممت ر یدلمون کن بابا ..... بهشممت ... بپا جهن  نسمماز -

اگه تا آخر عمرخ نتونه بچه دار بشممه ..  یعاشمم  زنم  ؟! حت گ یم یفهمینم
ه باشه اگه دوست  نداشت ینگاه کنه ... حت نییبه من از باه به را شهیاگه هم یحت

 ! مون یداره ... بازم من تا آخر عمر عاشقش م دون یکه م
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شراره رو از خودخ جدا ک دایر ست ....  ش شراره ن ست  ستش رو د رد بود که د
 دمیرنگشممو به وضمموح د دنی.... نگاهش تو نگام گره خورد .... رر دی.... چرخ

... 
 بود.... دهیچسب نیهنوز به زم راهام

. اما اومده بود. رونیکه خدا گرفته بود سممربلند ب یآزمون نیاز ا ریکه ام درسممته
 ! نهیمنو بب خواستیدل  نم
 افتاد ... نیزم یخورد ..... با زانو رو یسکندر شراره
 رفت  ... رونیاز اتاق ب عیراهام جون گرفتن .... سر انگار

 ..... دمیشن دنشویدو یصدام زد .... صدا ریام
 ..... یسالن اصل ی.... رشت به در اتاق .. تو ستادمیا

 .... دمیکش یقیرو قلب  نشست ..... نف  عم دست 
 من ... ایدر -

 نگرانش نگاه کردم .... ی.... به چشمها دمیرا چرخ یراشنه  رو
ست  تو قلب  فرو  یکردم لبخند بزن  ... هرچند که .. از درد یسع که خنجر دو

 یهمه چ یکه را یمرد نیبه ا دیکرده بود ح  و حال لبخند نداشممت  ... اما با
 لبخند بزن .... سادهیمن وا

ما فقط .. حرف م ایدر - ما ..  که تو فکر م... اونج  یزدیجان ...   یکنیور 
 .. ستین

شونه اخ د از شت  شراره ب دمیر ست به  رونیکه  اومد... کنار چهار چوب در د
 ه  رو لبش جاخوخ کرد... ی... روزخند ستادیا نهیس
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 ! دمیشن زویجان .. همه چ ریام دون یم -
 !؟یدیشن -

 که به گوش  بود نشده بوده ... یمتوجه هدفون انگار
 شدم ... کیبهش نزد یزدمو قدم یا گهید لبخند

  ؟یباش نجایا یبرا گهید یمنش هیفکر  هینظرو چ -
 ؟یمنش -

 مانند شراره بلند شد... غیج یصدا
؟ فکر  یبه در کن دونیمنو از م یخوایم ینجوری؟ ا یگیم یچ یفهمیم -

 ؟! شهیتموم م ریمنو ام نیبرم عش  ب نجایمن از ا یکرد
 بلند شد.. ریام داد

ش  منو ام - سگ ک ریببند دهنتو... ع ش ی... تو  ش یبا ش  من با  یه ؟ یکه ع
 ! نجایاز ا رونی... گمشو ب کنهی... بدتر م گ ینم یچیه کن یم یآبرو دار

 شراره نشست.. یتو چشمها اشک
از  یایبعدا م ی؟ نکنه فکر کرد یکنیرفتار م ینجوریچون رول ندارم باهام ا -

 .. یاریدل  در م
ا صدمه ت ست یشراره با یبرد .... مجبور شدم جلو ورخیبه سمتش  ریام نباریا
که خودم  دل خوشمم یا ند  نه .... هرچ با  یبهش نز ما  نداشممت  .. ا ازخ 

 ... کنهی.... مطملنا برامو شر درست م ریاز ام یحرکت نیکوچکتر
 جان ... خودتو کنترل کن ... آروم باخ.. ریام -
 ؟! گهیم یچ ینیبیآخه مگه نم -
 ! رهیبدترخ نکن .... خودخ م ی... ول زمیعز ن یبیم -
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 تو نگاه شراره فرو رفت ... زمیت نگاه
نهیم زمیعز زمیمن عز یچه برا - عاشمم  و  ک چه  نه  نه فکر ک ندو .... هرک  

 ! یکه تو عاش  فرزام  یدونینکن .... ما م یباز ل یهستن ..... ف یمعشوق
 .... یبچگانه اشممتباه گرفت یا ه*و*سمم.... عشممقو ب نجاسیاشممتباهت هم -

 نبود ! یح  دوست نی... اما ا یکرد ریعش  تفس ویهرنگاه
ست - صال م گنی؟ به تو ه  م یدو ست؟ تو ا   ؟کنیم یمن کجا زندگ یدونیدو
 چندساله؟ نیبه سرم اومده ا یچ یدونیم
 فیتا برام تعر یهمه وقت داشت نی... ا ستیمه  ن گهید ی... ولدون ینه .. نم -
ما تو .... دوسممت یکن کت کن  .... ا به آخر  وی.. و اگر من بتون  کم در حق  

ام  هگی.... برو شراره ... د  یجزء زندگ نیرو مهمتر ی... دست گذاشت یرسوند
م  چش خوامیوقت .. نم چیوقت .... ه چینشو ... ه یآفتاب  یدور و بر منو زندگ

بهت  گهید یحت خوامی... نم یتر ایح یبه ه  ب..... تو از گر وفتهیتو چشممت ب
 فکر کن  !

 زدو از کنارم گذشت .. روزخند
و بدون ت رمیمیمن م یبه درک ..... نگاه نکن .... فکر نکن .. نکنه فکر کرد -
 ؟!
 برداشت.. لشویوسا فویرفت... ک زیطرف م به
 ! یبرگرد یزیچ یبه هوا خوادیبردار.. دل  نم یدار یهرچ -
 گذاشت .. زیکه داشتمو در آوردمو رو م یرول ونیلیم کی ف یتو ک از
 ماهت .... تمام ! نیمزد ا ن یبرخ دار .. ا -
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 نفرو نگاه  کرد.... با
ست ب زویهمه چ یخوایاخالقت که م نیاز هم - صل  ای یاریبا رول بد حل و ف
 ! زارمیمتنفرم .. ازو ب یکن

 ... رونیچنگ زدو رفت ب رولو
 کرد... دایام راه ر هیتونست  نف  بکش  .... انگار هوا تازه به ر تازه

 دور شونه ام حلقه شد... ریام دست
 ! یناراحت بش خواست یبهت بگ  .... نم خواستیدل  نم -
   !آدم دوست باش نیکه با ا نهی... ناراحت بش  بهتر از ا یگفتیم دیبا یول -
 ح  باتوئه ... -

 زنگ خورد .... ل یکه موبابزن   یحرف خواست 
 جون  مامان؟ -
 ..ایدر -
 سالم مامان.. -
 خوبه؟ ریام ؟یدل .. خوب زیسالم عز -
 ... چه خبر؟  ی.. ماه  خوب یمرس -
 هیفردا شممب  ی.. برارهیم رانیزن عمون زنگ زد... گفت فرزام آخر هفته از ا -

 یگرفته ... گفت به تو و شمموهرت  بگ  ... حاه انگار خودشمم  عصممر یمهمون
 ! کنهیدعوتت م زنهیزنگ م

 موندگار کنن .. رانی.. ر  باهخره نتونستن رسرشونو تو انطوریکه ا -
 گه؟ید نییای... م  ینشد فشینه .... گفت حر -
 !  ییای.. اگه قبول کرد مگ یم ریبه ام -
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 ؟ یندار یبهش برسون ... کار.. سالم زمیباشه عز -
 نه قربونت برم.. خدا حافظ ! -
 خداحافظ -
 موشکافانه نگاه  کرد.. ریام
 مامان بود؟ -
... نرایرفتن رسممرخ از ا یگرفته برا یآره .. گفت فردا شممب زن عموم مهمون -

  ؟یبر یای.. م  یماه  دعوو شد
 ؟یخوایم یتو چ -
 .. یبر یمهمون هی ادیبدم نم -
 لباستو من انتخاب کن ... قبوله ! نکهیبه شرط ا -

 سرمو تکون دادم.. دمویخند
 ..ایدر -
 جون ؟ -
 شراره .. راجع به فرزام.. یحرفها -
زدواج ا شممناختمویهنوز تورو نم یبودم .... وقت یرسممتانیدب یمن فقط .. وقت -

 ! نی.. هم ش یزن فرزام م کردمینکرده بودم .... فکر م
 لب  جلو اومد.... یریعم  گرفتو با نشونه گ لبخندخ

 رو لبش گذاشتمو به اطراف نگاه کردم.. دستمو
 ؟ ستین نجایک  ا چیچرا ه -
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ون مجوز کار آخرم یرفت  وزارو ارشاد برا ن یو آرم ث ی... م  یکه نداشت ضبط
 ... حاه اجازه هست ؟

 گرفتمو با لبخند بهش اجازه دادم... منظورشو
 رفتو دست  دور گردنش حلقه شد ... نیاز ب فاصله
 رمیرا ب  کن برم آتش مزن ... ناگز هیه  زشت .... گر یگاه باستویز ی) زندگ

 از قبول سرنوشت (
 ییبرف .... و روشممنا یدیباشممه .... به سممپ دیکاخ سممرنوشممتمون سممپ یا

 ...دیخورش
 .... رماهیت یها گرم باشه ... مثل گرما یزندگ

 

  
 

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز شیوا بادی از  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


