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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 بنام خالق عشق 

 احساس غماگریمقدمه رمان 

 

 کنم؟ هیچه تشبرا به  تیهاچشم

 ...مانندیشعر نا تمام م کیمثل  درست

 ...دهیقص ایغزل  کی مثل

 چه؟ آمدنت

 ...قیو عم نیریخواب بلند،ش کی مثل

 کنم حسمان را؟ هیتشبچه  به

 شد؟... مانیقلب ها یرا که مهمان ناخوانده و اجبار عشقمان
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 مان چه؟کندن دل

 با عشق را؟ یدور نیکنم ا هیچه تشب به

 م؟یدهیچه را م تاوان

 م؟یستینو  میکنار هم یچه جرم به

 بگو؟ تو

 

 بهمن ماه قدم هام رو تندتر کردم. یباد و سوز سرد هوا یخاطر سرما به

 از حد سردم بود. شینبودم اما ب رونیب یادیکه پالتو تنم بود و مدت زمان ز نیا با

 شدم. اطیآوردم.درو باز کردم و وارد ح رونیخونه رو ب دیو تند کل دمیکش یپوف دمیدر خونه که رس به

 .درو باز کردم و وارد شدم.دمیکش یاما پر حرص قیعم نفس

 فت:با اخم جلوم ظاهر شد و گ شهیمثل هم ییدا زن

 تا االن؟ یکجا بود-

 کردم و جواب دادم: یقروچه ا دندون

 سر قبر ننه بابام بودم، به تو چه؟-

 .دیکشیچشماش حرص و خشم زبونه م از

 فقط افتاده گردن ما. شیکنن، بدبخت تتیباال سرت نبودن که درست ترب گه،ید نهیهم-

 زدم و گفتم: شیتکرار یبه حرفا یپوزخند

 .کنمیم یادآوریهم  گهیبار د هیهزار بار گفتم  ییزن دا-

 شمرده ادامه دادم: شمرده
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از اولم  خواستیشدم فقط به خودم ربط داره، شما هم اگه دلتون نم تیترب یمن چه جور نکهینداره، ا یبه تو ربط-

 نشم. تونینکرده باعث بدبخت یکه خدا نینگهم دار نیمجبور نبود

عکس  تونستمیراحت م یلیجواب دادنش نموندم و به سرعت خودمو به اتاقم رسوندم،خ ایعکس العملش  منتظر

 العملش رو در برار حرفام تصور کنم.

 عوض کردم. یلباس هامو با لباس خونگ و دمیکش یقیکه بستم نفس عم درو

 رو باز کردم. لمیو قفل موبا دمیتخت دراز کش یرو

 گذاشتم. نستاگراممیگرفته بودم رو داخل ا یکه با فر یعکس

 .ومدیم رونیاز ب ییغر غر زن دا یصدا هنوز

 .دادمیآتو دستش نم تونستمیکه م ییبود، منم تا اونجا شیشگیگرفتن من عادت هم مچ

 خوابم برد. یبستم و از خستگ رو شدم و چشمام ییفکر کردن به زن دا الیخیب

 چشم باز کردم. دادیم ییمنو به دا یها یکه داشت گزارش زبون دراز ییزن دا دادیداد و ب یبا صدا شهیهم مثل

 شده بود. کیتار بایتقر هوا

 رفتم. رونیشدم و از اتاق ب بلند

 :دادیگزارش م ادیداغ ز ازیهم همراه با آه و ناله با پ ییمبل نشسته بود و زن دا یبا اخم رو ییدا

 گمیبهش م یبا من سر لج افتاد، هر چ دختره از اولشم نیه کنم که اچ یول مونهیهم مثل سانازم م دایخدا شاهده آ-

 ...کنهیم یحاضر جواب ای کنهیدر م یکیاز اون  شنوهیگوشش م نیاز ا ای

 بخواد ادامه بده جلو رفتم و سالم دادم. نکهیاز ا قبل

 داد. سرد جوابم رو ییو برگردوند و دابا اخم روش ییدا زن

 رو به دست گرفتم. یو یمبل نشستم و کنترل ت یرو

 دا؟ی:آییدا
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 ش رو شروع کنه.پدرانه یها حتینص خوادیباز م دونستمیم

 جواب دادم: سرد

 ؟ییبله دا-

 ، بهش احترام بذار! یمونیدخترش م نیتو ع ؟یکنیم یلجباز تییداچرا انقدر با زن -

 

 :گفتم ییبرگشتم اما خطاب به دا ییطرف زن دا به

براش نداره دخترش تا  یتیکنترل کرده، اصال اهمچند بار دخترش رو  نیبپرس بب ییجان شما از زن دا ییخب دا-

جون بعد از مرگ  ییمهربان تر از مادر، دا هیدا شهیم رسهیخب جوونن، به من که م گهیبعد م رونه،یب یچه ساعت

ا به شم ادینذاشتم که بخواد ب یپا رو دم کس حاالمنم تا  یدستتون هم درد نکنه ول نیمامان و بابام نگهم داشت

 کنم. یزندگ خوادیحق دارم هر جور که دلم م ستمین یگزارش بده، من زندون

 سرش رو تکون داد و گفت: ییدا

 !کنهیرو کم تر م تشیدادناش و حساس ریهم گ تییزن دا یرو ناراحت نکن تییتو زن دا-

 .کردیخورده بود با اخم نگاهم مبه سنگ  رشیت نکهیاز ا ییدا زن

دعوا بشه  الیخیب ییتا دا اوردمیو بهونه م لیجنگ راه بندازه اما هر دفعه دل ییمن و دا نیب کردیم یسع شهیهم

 خوردم. یلیس ییهم به لطف زن دا یالبته چند بار

 با حرص بلند شد و وارد آشپزخونه شد. ییزدم که زن دا یا روزمندانهیپ لبخند

*** 

 .میتا شروع کن ادیب ییدا مینشسته و منتظر شام زیم سر

 .کردیهمچنان اخم داشت و نگاهم نم ییدا زن
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از گردن کبود شدش هم معلوم بود تا االن کجا بوده،  رفت،یور م شیرو به روم نشسته بود و با گوش مییدختر دا ساناز

 و کم رنگ کنه.با کرم پودرم نتونسته جاش

 رگتر از ساناز بود و کنارم نشسته بود.بز و ییپسر دا سامان

 نشست. زیاومد و سر م رونیب یبهداشت سیاز سرو ییدا

 و خم کرد و کنار گوشم گفت:سامان سرش دم،یبرنج کش یخودم کم یبرا

 اخم کرده؟ ینجوریباز با مامان بحثتون شده که ا-

 خودش آروم جواب دادم: مثل

 .دهیم ریبه من گ یبهش ندارم اون به الک یمن کار-

 .میجفتمون ساکت شد ییاخم و داد زن دا با

 !نیو بخورغذاتون-

 انداختم و مشغول غذا خوردنم شدم. نییرو پا سرم

 کردم. یبلند شدم و تشکر آروم از تموم شدن غذام بعد

 تخت نشستم. یپناه بردم و رو اتاقم به

 دم.لمس کر رو یبرداشتم و شماره فر یعسل زیم یاز رورو  لمیموبا

 :دیچیپ یگوش یتو شیپر انرژ یاز چند بوق صدا بعد

 ؟یما کرد ادیخانوم چه عجب  دایبه به آ-

 ؟یچطور ز،ینر مزه-

 ؟یتو خوب ستم،یبد ن-

 .میبذاره عال ییدا زن-
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 کرد و گفت: یزیر خنده

 ن؟یدیکشیم گرویهم د یسایباز گ-

 

 ؟ییکجا ال،یخیب-

 مهران. شیپ-

 رو در حدقه چرخوندم و گفتم: چشمام

 ست؟یبس ن ؟یزنینم چرا باهاش بهم-

 .شهینه بابا، تازه داره رام م-

 .شهینمگرم  یتو آب یاز من گفتن، از اون مهران برا-

 !شمیپ ایب ال،شبیخیب-

 باشه، فعال.-

*** 

 کن! فیخب، تعر-

 گفتم: کردمیمانتوم رو باز م یکه داشتم دکمه ها یحال در

 کنم؟ فیتعر یاز چ-

 تختش نشست و گفت: یرو یفر

 ؟یبهم زد رضایبا عل-

 و گفتم: دمیتو هم کشاخم هام رو  رضایعل یادآوری با

 .کنمیبازش ماز سرم  دارم یسمج، ول کمی-
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 د؟یبرات خر یچ یکه دوست دخترش بود یچهار ماه نیتو ا-

 تخت تک نفرش نشستم و گفتم: یرو یپرت کردم، کنار فر یگوشه ا کردم و بهاز تنم خارج  رو مانتوم

 با چند تا خرت و پرت. دیگردنبند برام خر هیبا  یگوش هی-

 همونم خوبه.-

 ها، حواست هست؟ یکنیم یمعرف سیخس مشت آدم هی دایجد یفر گمیم-

 و گفت: دیتخت دراز کش یرو

 داشتما... یپول درست حساب هیاگه  دایآره....آخ آ-

 لشت زدم تو سرش و گفتم:با با

 ؟یکرد دایبباف بابا، آدم قابل اعتماد پ ایکم رو-

 و گفت: دیکش یآه

 بدون مشکل بفرستتمون اون ور آب. خوامیم ترسم،یکردم اما م دایدوستام پ لهیچند نفر به وس-

 کنه؟یم یچه فرق-

 شه؟یم یچ رنمونیرد شدن از مرز بگ یاگه موقع قاچاق یدونیفرق داره، م یلیخ گه،ید نیهم-

 بمونم. خوامینم گهید ،یکن فر دایپ رو یکینفوس بد نزن، هر چه زودتر -

 گفت و ساکت شد. یآروم باشه

 روز خوش نداشتم. هیمامان و بابا تو تصادف مردن  یوقت از

اشم تا داشته ب یپول هیزدن پسرا البته از نوع بچه سوسولش که بلکه  غیدوست شدم رفتم تو کار ت یبا فر یوقت از

 درش رو به رومون باز کرد هر چند... یاونجا خوشبخت دیشا گه،یکشور د هی میبر

 .میدردسر بر یتا ب گردهیآدم قابل اعتماد م هیداره دنبال  یهشت ماهه فر کینزد االن
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 نشسته بود. شیشونیپ یفکر بود و اخم رو یتو قینگاه کردم، عم یفر به

 .کنهیتلخش فکر م ینداشتم داره به گذشته  شک

 و آروم گفتم: دمیدراز کش کنارش

 روزا؟ نیا شهیتموم م یکِ یفر-

 ؟یهزار بار نگفتم به من نگو فر-

 و گفتم: دمیخند زیر

 .باستیکه قشنگ تر از فر یفر-

 .میریجهنم م نیصدام کن، باالخره از ا باینباشه همون فر تیتو کار-

 ؟یدفکر بعدش رو کر-

 بغضش رو قورت بده تا معلوم نباشه گفت: کردیم یکه سع یحال در

 یدنبال پسرا وفتمیاالن مجبور نبودم ب دادیخوش نشونم م یاگه رو یزندگ کنم،یفکر م نیساله دارم به هم کی-

 مردم تا...

 نتونست ادامه بده و بغضش شکست. گهید

 ش سر خورده بود پاک کرد.گونه یکه تا رو یپشت دست قطره اشک با

 و گفتم: دمیبهش چسب ارمیکه از اون حال و هوا درش ب نیا یبرا

 ها، گفته باشم. کنمیدرست نم ایکنه براش الزان هیعشق من اگه گر-

 و گفت: دیخند هیگر ونیم

 !یبه خوردمون بد یخوایم یچه کوفت نمیدرست کن بب میپاشو بر-
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 !یزنیم سیانگشتاتم ل-

 .میکن فیو تعر مینیبب-

 .میبه آشپزخونه رفتو  میبلند شد یفر با

 .دهیبمب ترک کردیفکر م دیدیم یکه هر ک میانداخته بود یروز هیرو به  آشپزخونه

 خارج شدم و وارد اتاق شدم. یفر یاز آشپزخونه کوچک خونه اجاره ا لمیموبا یصدا با

 نگاه کردم. زدیکه چشمک م رضایو به اسم عل دمیکش رونیمانتوم ب بیرو از ج لمیموبا

 حوصله وصل کردم و جواب دادم: یب

 بله؟-

 ؟یچند بار زنگ زدم بر نداشت ییکجا زم،یسالم عز-

 نداره، کارت بگو! یبه تو ربط-

 ؟یکنیم یمدته لجباز هیچرا  دایآ-

 دادم و گفتم: رونیرو با صدا ب نفسم

 ره؟یمن و تو بود تموم شد، چرا تو گوشت نم نیب یگفتم هر چ رضایعل-

 من... یول-

 ندادم ادامه بده، گفتم: اجازه

 !یزنیزنگ نم گهید رضا،یبسه عل-

 قطع کردم و دوباره به آشپزخونه برگشتم. یخداحافظ بدون

 

 بود؟ یک-
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 و نشستم. دمیعقب کش یصندل هی

 .رضایعل-

 و با حرص گفت: دیکش یپوف

 کنه؟یت نمچقدر چسبه، چرا ول یوا-

 هام رو باال انداختم و گفتم: شونه

 بوده تموم شده. یکه هر چ ستین شیانگار حال کنمیم یمحل یهفته اس دارم بدو  کیاالن نزد-

 کم فکر کرد و با مکث گفت: کی

 ولت کرد. یا گهید یکیبا  نهیپسره هم بب نیاگه ا دیدارم مخ زدنش با خودت، شا سراغ یکی-

 هست حاال؟ یک-

 کردن: فینشست و با آب و تاب شروع کردن به تعر کنارم

 مهمتر از اون هم دست و دل بازه. پ،یهشت سالشه، هم جذابه هم خوشت ایو هفت  ستیاسمش فرهاده، ب-

 شاهزاده رو؟ نیکرد ا داشیپ شهیحاال کجا م-

 .ادیاحتماال اونجا ب ه،یمهمون هیپنج شنبه شب -

 ؟یمهمون-

 گفت:زد و  یگله گشاد لبخند

 .یهمون پارت-

 کردم. اخم

 چونه؟یرو بپ ییو دا ییزن دا هیک ال،یخیب-

 فت:گ کرد،یدوست پسراش استفاده م یبرا شتریکه توش پر از عشوه بود و ب یشونم گذاشت و با لحن یرو رو سرش
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 خانوم. دایخب معلومه، عشق من آ-

 تا سرش رو برداره گفتم: دادمیکه شونه ام رو تکون م یحال در

 به من نچسب! یجور نیخب بابا، ا-

 از خداتم باشه!-

*** 

 ؟یباز کجا شال و کاله کرد-

 بود نگاه کردم. ستادهیدر اتاقم ا یکه پشت سرم، جلو ییزن دا به

 .دمیبو کش قیرو برداشتم و عم عطرم

 دوش مفصل باهاش گرفتم. هیبرداشتم و  رو درش

 دستش رو تو هوا تکون داد و گفت: ییدا زن

 ؟یریکجا م گمیم ،یمون کرد خفه-

 تخت برداشتم. یرو از رو فمیسر جاش گذاشتم و ک عطرو

 تا بتونم از چارچوب در رد بشم، گفتم: زدمیکه کنارش م یحال در

 بود؟ یامر د،یخر رمیم یبا فر-

 .میروز خوش نداشت هیما از دست تو  یپاشو گذاشت تو زندگ یاز وقت ده،یدختره آخرش منو دق م نیا-

 لبم اومد. یرو یلبخند خوردیحرص م نکهیا از

 بود، برگشتم و گفتم: ستادهیاتاقم ا یکه همچنان جلو ییرو باز کردم، قبل از خارج شدن به طرف زن دا در

 ها. دهیطالقت م ییدا شهیپوستت چروک م ،ییانقدر حرص نخور زن دا-

 .زدیم یحرص رنگ صورتش به کبود از
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 رفتم و درو بستم. رونیب

 دختره از راه به نیا گفتیوقت هم اجازه نداد پا به خونه بذاره، م چیو ه ومدیخوشش ن یوقت از فر چیه ییدا زن

 .کنهیدرت م

 

 .داشتمیتند قدم برم تند

 گرفتم و سوار شدم. یتاکس دمیکه رس ابونیخ سر

 .دیکوبیم نیبود و پاشو به زم ستادهیدر پاساژ ا یجلو یفر

 شدم. ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 شروع کرد به غر زدن: دیتا منو د یفر

 .وونهیزدم د خی نجا،یا یساعته منو کاشت هی ییکجا-

 و گفتم: دمیخند

 بله از دماغ قرمزت معلومه.-

 و پر حرص گفت: زیآم اعتراض

 .یایپام علف سبز شد تا ب ریز ،یبخند دمیبخند، با-

 !ینزد خی نیاز ا شتریتا ب میبر ایب-

 .میدور کامل تو مغازه ها زد هیو  میپاساژ شد وارد

 وجب باالتر از زانوش بود انتخاب کرد. هیکه  یلباس دکلته قرمز رنگ یفر

 برداشتم. یبا مدل متفاوت یلباس دکلته اما مشک هیمثل اون  منم

 .میاومد رونیاز مغازه ب میحساب کرد نکهیاز ا بعد
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 هم خوشگل بودا. یا روزهیاون لباس ف دایآ گمیم-

 به طرفش برگشتم و ناله کردم: درمانده

 قشنگ تره؟ یکیافتاده اون  ادتیتازه  م،یچرخیم یالک میدو ساعته دار گه،یشو د الیخیتورو خدا ب یفر یوا-

 خوبه. نیشده، اصال نخواستم هم یخب حاال، انگار چ-

 .میپاساژ خارج شد از

 .میریبگ یتا تاکس میستادیا ابونیخ کنار

 .کنهیتا مخ منو نخوره ول نم دونستمیم زد،یحرف م یا روزهیمورد اون لباس ف هنوز داشت در یفر

 که گفت: یپسر جوون یپامون ترمز کرد و پشت سرش صدا یجلو یرنگ دیسف یایپرش

 .رسونمتونیباال خوشگال، م نیایب-

 زل زده بود. نینگاه کردم که ساکت و با اخم به راننده ماش یفر به

 دادم:برگشتم و جوابش رو  نیطرف راننده ماش به

 برو رد کارت!-

 هوا سرده ها. ن،یخوشگل خانوم، فعال سوار ش خرمینازت هم م-

 و با داد جواب داد: اوردیطاقت ن یفر

 گفت...گمشو! یچ ستین ستین تیحال گهیکارت د یدِ برو پ-

 لب داد و دور شد. ریز یفحش پسره

 برگشتم و گفتم: یطرف فر به

 .ایاعصاب ندار-

 اخم گفت: با
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 واسه کنه ها ندارم.-

 .یدیرو نشون ما نم گتید یکه اون رو هیشکرش باق یباز جا-

 .ینیمواظب باش ممکنه تو هم بب-

 

*** 

 ساناز؟-

 نداد، بلندتر داد زدم: جواب

 ساناز؟!-

 اتاق شد و گفت: وارد

 ه؟یچ-

 به طرفش برگشتم و گفتم: ضیغ با

 ا؟یتازگ نیا یدیمنو ند یالک زرشک انایاح-

 باال انداخت و گفت: ابرو

 .ارمیاالن م دمش،ید ،یخب که چ-

 رفت. رونیاتاق ب از

 .دمیکش یتخت نشستم و پوف یرو

 کو گوش شنوا؟... یمن دست نزن ول یشیبار بهش گفتم بدون اجازه به لوازم آرا هزار

 .داشتیبر م یزیچ هیروز  هر

 جلوم تکون خورد. یفکر بودم که دست یتو
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 الکت! نمیا ایتو، ب ییکجا-

 از دستش گرفتم و بلند شدم. الک

 و گفتم: ستادمیاش ا نهیبه س نهیس

 و تو. دونمیاون وقت من م ،یمن بزن لیبدون اجازه دست به وسا گهیبار د هی هیفقط کاف-

 باال انداخت. قالب کرد و ابروهاش رو نشیس یرو رو دستاش

 ؟یکنیم کاریمثال چ-

 گفتم: نیدر همون ح رفتم و شیآرا زیطرف م به

 !کنمیم کاریبار چ نیا نیامتحان کن بب-

 زد و گفت: یصدا دار پوزخند

 من رفته. یبابا بیپولش از ج هیکه دست جناب عال یهمون الک-

 نشستم و در الک رو باز کردم. یصندل یرو

 ...دونستیبود اما ساناز که نم دهیبرام خر رضایرو عل الک

ته الب یبخر یبر یریجونت پول بگ یاز دد یتونیم یداشته باش یرنگ نیالک ا یدوست دار یلیخب تو هم اگه خ-

 اگه قبلش دوست پسرت نفهمه و برات نخره.

 قدم جلو اومد. کیرو مشت کرد و  دستاش

 شم. یکی نیهر روز سوار ماش ستمیحرف دهنتو بفهم، من مثل تو ن-

 زدم و گفتم: یپوزخند دمیشکیبلندم م یناخن ها یکه الک رو رو نیهمون ح در

 نه؟ د،یسف یام و یب هی ،یشیم شیکیتو فقط سوار  دونمیآره م-

 باشه. یکرد عاد یاما سع دیوضوح جا خورد و رنگش پر به
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 واسه خودت؟ یگیم یچ-

 موقع رفتن درم ببند! شهیاگه م ،یریگیوقتم رو م یدار زمیعز یچیه-

 رفت و در رو بست. رونیدر هم از اتاق ب یحرف با اخم ها یب

 

 .دمیلبم کش یرو برداشتم و رو میبه انگشت هام که تموم شد بلند شدم و رژ لب زرشک دنیالک کش کار

 به طرفش رفتم و جواب دادم. لمیموبا یکارم تموم شده بود...با صدا بایتقر

 ؟یبله فر-

 ؟یدیکه انقدر طولش م میریم یمگه عروس ؟یستیخبر مرگت هنوز آماده ن-

 تمام جواب دادم: یزدم و با خونسرد یدلبخن

 .کشهیطول م کمیهنوز کار دارم، -

 در. یجلو ادیکردم که ن یبه زور مهران رو راض گه،یدِ بجنب د-

 حرف رو زد... نیا ادیاز مهران خوشم نم دونستیچون م ای گفتیراست م دونمینم

 اد؟یپسره ن نیا شدیحاال نم ،یکه روزم رو خراب کرد یریبم یاه فر-

 م؟یرفتیم یسرکار خانم پس با چ دیببخش-

 اومده کالفه شدم و گفتم: شیبحث پ از

 !امیلباس بپوشم االن م سایوا-

 !ایاومد-

 گذاشتمش. فمیکردم و داخل ک قطع

 .دمیباال کش رو پشیبودم عوض کردم و ز دهیکه خر یرو با لباس لباسم
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 وارد اتاق شد. ییکه زن دا دمیپوشیمانتوم رو م داشتم

 وضع؟ نیکجا با ا-

 .یتولد دوست فر رمیدارم م-

 کرد و گفت: اخم

 ستن؟یکه ن یپسر و دختر قاط-

 طرفش برگشتم و با آرامش جوابش رو دادم: به

 خودش رو دعوت کرده. ینه، فقط دوستا-

 نده... ریآدم باهاش حرف بزنم تا گ نیبودم ع مجبور

 سانازم ببر! یمهمون یریم یخب دار-

 ...شمیم چارهیب ییدست دا دهیبه خونه گزارش م دهینرس ،یمونده سانازو ببرم پارت نیهم

 .بردمیدعوتش نکردن وگرنه م ییزن دا-

 نکرده. ویرو دعوت کرده ک یک فهمهیکه طرف خودشم نم شهیاونجا انقدر شلوغ م-

 زدم و گفتم: مهیلبخند نصفه و ن هی یمجبور

 ده شه!زود آما نیبهش بگ-

 زد و از اتاق خارج شد. یلبخند

 حاال؟ دلم بذارم یکجا نویا

 دستام گرفتم. نیتخت نشستم و سرمو ب یرو کالفه

 که... شمیم چارهی...ب؟یچ کردیساناز قبول م اگه

 به خودم اومدم و سرم رو باال گرفتم. ییزن دا یصدا با
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 .ادیاونم م یبکنکارات رو  هیتا تو بق-

 زدم. خیکرده باشن،  یروم خال خیسطل آب  هیحرفش انگار که  نیا با

 

 بود... دهیفا یجوابش رو بدم اما انگار ب یکردم عاد یسع

 .ییباشه زن دا-

 اومد و گفت: جلو

 ؟یخوب-

 خوبم.-

 و رفت. دیکشبا شک نگاهم کرد و راهش رو  یکم

 رو برداشتم. فمیدراز کردم و ک دستم رو لمیموبا یصدا با

 و جواب دادم: دمیکش رونیرو ب لمیموبا

 .میبدبخت شد یفر-

 شده باز؟ یچ-

 ساناز هم ببر! گهیم ییزن دا ،یچیه-

 ها. یمهمون میروز نشد ما بدون سر خر بر هیبابا،  یا-

 گفتم: طنتیش با

 .یبه عنوان راننده آورد یکه جناب عال رو شیاول-

 حرص گفت: با

 اد؟یتو چرا ازش بدت م یخوب نیمهران به ا دا،یبهت نرسه آ مگه دستم-
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 رو جمع کردم و گفتم: افمیمهران افتادم و با چندش ق زینگاه ه ادی

 کنم؟ کاریاون رو ول کن، سانازو چ-

 !گهیبکن د شیکار هی دونمینم-

 و گفتم: دمیکش یپوف کالفه

 !کنمیباشه خودم حلش م-

 ساناز اومد که گفت: یجواب بده صدا نکهیاز ا قبل

 من آمادم.-

 از سر تا پاش کردم. ینگاه

 کرده بود. یظینسبتا غل شیاما آرا دهیپوش یچ دمیوجود مانتو و شلوار نفهم با

 گذاشتم. فمیخاموش کردم و دوباره داخل ک رو لمیموبا

 برداشتم.رو  فمیتخت بلند شدم و ک یرو از

 !میبر-

 .میساناز از خونه خارج شد با

 ساناز گفت: میکه از خونه دور شد یکم

 م؟یریم یبا تاکس-

 به اطراف انداختم. یو نگاه ستادمیا

 دنبالمون. ادیبا دوستش م ینه، فر-

 پامون ترمز کرد. یبود جلو یلندکروز مشک هیمهران که  نیحرفم تموم نشده بود که ماش هنور

 .نهیتا ساناز هم بش دمیکنار کش یشدم و کم نیماش سوار
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 دادم. یآروم سالم

 دور از سر تا پامو نگاه کرد و با لبخند جوابم رو داد. هی زشیبه طرف عقب برگشت و با اون نگاه ه مهران

 موند. مهران ثابت یتا سوار شد نگاه کنجکاوش رو ساناز

 داد و نگاهش رو از مهران گرفت. سالم

 زم؟یعز ی:سالم ساناز جون، خوبیفر

 ن؟یممنون، شما خوب-

 .ی:مرسیفر

 روشن کرد و راه افتاد.رو  نیماش مهران

 .کردینگاه م رونیساکت به ب یفر

 خم شد و کنار گوشم گفت: ساناز

 طرف مرده. ینگفت-

 خودش آروم جواب دادم: مثل

 داره واسه تو؟ یچه فرق-

 

 فرق داره. یلیخ-

 نگاه کردم. میرفتیکه م یرو ندادم و ساکت به راه جوابش

 شد. هیقض الیخینشد و ب چیپا پ دمیجواب نم دونستیچون م سانازم

 پارک کرد و گفت: ابونیرو کنار خ نیماش مهران

 .میدیرس ن،یش ادهیپ-
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 .میو پشت سر مهران راه افتاد میشد ادهیپ

 و زنگ درو زد. ستادیا یساختمون یجلو

 ه؟یک-

 جلو برد و گفت: سرش رو مهران

 مهرانم، باز کن!-

 .میباز شد و وارد شد در

 گرفت و گفت: یشگونیاز پهلوم ن ساناز

 .ستیمامان که گفت مختلط ن اد،یپسره کجا م نیا-

 و سرم رو جلو بردم و گفتم: ستادمیا

 اونم مختلط؟ یپارت رمیکه به مامانت بگم دارم م یانتظار نداشت-

 و گفت: دیپر رنگش

 ؟یپارت یمنو آورد وونهیدختر د-

 که با حرص زد به شونم و گفت: دمیخند

 !یجواب پس بد دیبا هم باداخل، به با امیمن نم-

 .واریکردم و هلش دادم کنار د اخم

 صورتش خم شدم و گفتم: یرو

در مورد راننده اون  دیهم با یجناب عال میکه کجا بود یگزارش بد یاگرم موقع رفتن بخوا ،یراه برگشت ندار-

 .یخوشگله جواب پس بد نیماش

 داد و گفت: هلم
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 .یبکن یتونینم یغلط چیبرو بابا، ه-

 باال انداختم و به طرف پله ها راه افتادم. شونه

 امتحان کن! ،یخود دان-

 افراد چشم چرخوندم. نیشدم و ب وارد

 شلوغ بود. یلیچون خ مینفرات بود نیکنم جزء آخر فکر

 که بشنوه گفتم: یبلند جور یبه طرفش رفتم و با صدا دمیرو کنار مهران د یگردوندم و فر چشم

 م؟کجا لباسم رو عوض کن-

 اشاره کرد. ییو با انگشت به جا دیحرف چرخ یب

 که اشاره کرد نگاه کردم. ییجا به

 طرف اتاق رفتم و درو باز کردم. به

 .کردنیلباس عوض م ای کردنیم دیرو تجد ششونیهم بودن که داشتن آرا گهیدختر د چند

 .دمیبه موهام کش یرو در آوردم و دست میو شلوار و روسر مانتو

 .دمیرو شن یبحث دو نفر از اتاق بغل یکه صدا شدمیاز اتاق خارج م داشتم

 .دیرسیگوش م هم به کیموزبلند  یبلند بود که با صدا یبرام نداشت اما صداشون به قدر یتیاهم چندان

 به داخل کردم. یباز بود نگاه یدر که کم یو از ال ستادمیکنار ا یکم

 بود. ستادهیبود، پشت به من ا دهیپوش یشلوار مشککه آرنجاشو باال زده بود و  ینفت یآب راهنیبا پ یمرد

 بود. ستادهیپنج ساله هم رو به روش ا ایچهار  و ستیپسر حدود ب هی

 

 واضح نبود. صداشون



 احساس غماگری

 
25 

 

 .زدیبود تند تند حرف م ستادهیکه رو به در ا یپسر

 .دادیم حیتوض رو یزیداشت چ انگار

 بود برگشت و درو باز کرد. دهیپوش یکه سرمه ا یدفعه اون هی

 که کنار بکشم محکم بهم تنه زد و رد شد. نیاز ا قبل

 رو با دست گرفتم و ماساژ دادم. مشونه

 که مرده رفته بود نگاه کردم. یو به راه ستادمیکنار ا یکم

 کردن؟یبودن؟ چرا دعوا م یک یعنی

 ساناز که گفت: یاومد و پشت سرش صدا صورتم یجلو یکه دست مردمیم یاز فضول داشتم

 ؟ییکجا دایآ یهو-

 بهش کردم و گفتم: ینگاه

 تو؟ یاینم یتو که گفت-

 عصا قورت داده ها نگاهم کرد و با مکث گفت: مثل

که قبر خودتم  نجایا میهم نگو اومد یبدونه، به کس یزیچ یام و یب نیدر مورد اون ماش یبه حالت اگه کس یوا-

 کارت! نیبا ا یکنیم

 زدم و گفتم: یپوزخند

 جمعت کنه. خوادیم یکی ،ینخور ادیبدو برو لباست رو عوض کن، فقط مواظب باش ز-

 برگشتم. یفر شیکنارش رد شدم و پ از

 گفت: ستادمیکنارش ا تا

 ؟ینیبیاون پسره رو م دایآ-
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 نگاه کردم. دنیخندیبودن و م ستادهیکه کنار هم ا ینگاهش رو گرفتم و به چند دختر و پسر رد

 خب؟-

از دوستام  یکینونت تو روغنه،  یمخشو بزن یاگه بتون نیکه گفتم، بب هیهمون دهیپوش دیسف راهنیاون پسره که پ-

 یکار هی یتونیم یکه دار یمهره مار نیبا ا نمیبب دهیفقط زود پا نم ذاره،یکم نم یچیدوست دختراش ه یبرا گفتیم

 !یکن

 تر به پسر نگاه کردم. قیدق

 داشت. یجذاب چهره

 پر کردم. یکنار اونا بود رفتم و جام قایکه دق یزیم سمت

 رو تا آخر پر کردم و برش داشتم. وانیل

 گفت: دیمنو د وانیبود تا ل ستادهیکه کنار اونا ا یپسر هی

 !ایترکینکن م یرو ادهیخوشگله ز-

 .دنیاز گفتن حرف مسخره اش شروع کرد به خند بعد

 .کردنیبا لبخند نگاه م دوستاشم

 گفتم: شدمیکه از کنارش رد م یحال در

 !افتهیخودتو جمع کنه، تو مواظب بند شلوارت باش که شلوارت از پات ن خوادیم یکی-

 .دیخنده رو لبش ماس ارمیبه روش ب ینجوریرو ا یزیچ نیالغر بود و انتظار نداشت چن چون

 برگشتم. یفر شیکنارشون که رد شدم دوباره پ از

 .خندنیم ششیاز برگشتنم متوجه شدم که پسره اخم کرده و دوستاشم دارن به ر بعد

 تو صورتم زوم کرده بود. تیاون پسره فرهاد با جد فقط
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 اون تا اونجا رفتم و برگشتم. دنیباشم تا نفهمه بخاطر د یکردم عاد یازشون گرفتم و سع نگاه

 .کردیو سکسکه م دیخندیم یخورده بود الک کیکه چند پ یفر

 نشستم که... یصندل هی یرو یدورتر از فر یکم

 

 اشغال کرد. رو میکنار یصندل قایاومد و دق فرهاد

 که گفت: کردمینگاه م دنیرقصیو وسط م خوردنیکه م ییتوجه بهش به کسا یب

جواب دادن براش  یبه جا که فکر کرد دنیبرش پلککنه، انقدر دور و  عشیضا یجور نینتونسته بود ا یتا حاال کس-

 .یایعشوه م

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 پلکن؟یکه دور و برش م ادیقواره خوششون م یدراز ب نیا یاز چ-

 کرد و گفت: یخنده ا تک

 بخاطر پولش، اسم من فرهاده. دیشا دونمینم-

 جلو آورد. رو دستش

 دست دادم و با لبخند گفتم: باهاش

 .دامیمنم آ-

 !باستیخودتون ز مثل-

 زدم و جوابش رو ندادم. ییدندون نما لبخند

 که تو جمع بودن نگاه کردم. یبه افراد دوباره
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 رهایچون طاقت نم کنهیکنم خودش سر حرف رو باز م یاگه کم محل یپسر مغرور و خودپسند نیبه همچ دونستمیم

 براش طاقچه باال بذاره. یدختر

 طورم شد چون گفت: نیهم البته

 ن؟یشما تنها اومد-

 نه، با دوستم اومدم.-

 .نییخب پس تنها-

 به خودم گرفتم و گفتم: یمثال متعجب افهیق

 نه، گفتم که، با دوستم اومدم.-

 زد و گفت: لبخند

 .نیکه بدون دوست پسرتون اومد نهیمنظورم ا-

 نه بابا، دوست پسرم کجا بود.-

 باشه؟ هادشنیمثل شما بدون پ ییبایدختر خانوم ز شهیمگه م-

 مثل اون دراز بد قواره. یکیتنها باشم تا  دمیم حیترج یول دنیم ادیکه ز یدوست شنهادیپ-

 رو باهاش نگه داشته بودم به دوستش اشاره کردم. وانیکه ل یدست با

 کرد و گفت: یبلند خنده

 .زنهیخودش رو دار م یپشت سرش گفت یاگه مهرداد بدونه چ یوا-

 برهنه ام گذاشت. یپا یو دستش رو رو دیجلوتر کش یکه خودش رو کم دمیخند

 چشماش دوختم. دستش نگاهمو گرفتم و به از

 ؟یکنیمنو قبول م یدوست شنهادیپ ییپس حاال که تنها-
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 صورتش بردم و گفتم: یعشوه سرم رو جلو با

 ؟یخوایجوابت رو االن م ایفکر کنم بگم -

 کرد. کیپام برداشت و دور بازوم انداخت و به خودش نزد یکنم خوشش اومد چون دستش رو از رو فکر

 ؟یاالن جواب بد شهیم یخب چ-

 

 .یشیاون وقت پررو م-

 کرد و گفت: یکوتاه یا خنده

 نکنم. یرو ادهیامشب ز دمیقول م-

 .دمیجن زده ها عقب کش نیرو جلو آورد که ع سرش

 نداده بودم. یه ااجاز نیکه باهاشون بودم چن ییکدوم از پسرا چیحاال به ه تا

 خودم خط قرمز داشتم، هدفم پول بود... یبرا

 تو هم رفت و با تعجب گفت: یحرکتم اخماش کم نیا با

 ؟یکنیم یجور نیدختر خوب چرا ا-

 ...زهیخب...چ-

 .گشتمیبهونه م دنبال

 رو جلو بردم و گفتم: جواب بود که دوباره سرم منتظر

 ؟یکنینم یرو ادهیز یمگه نگفت ،یهنوز جواب ندادم پررو شد-

 زد. یباز کرد و لبخندرو  اخماش
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 (ارشی)ک

 

 کردم. یوقفه رانندگ یاصفهان تا تهران ب از

 بخوابم. نیداخل ماش کیپشت چراغ قرمز تو تراف خواستیخسته بودم که دلم م انقدر

 برش داشتم. یکنار یصندل یاز افکارم خارج شدم و از رو میزنگ گوش یصدا با

 سم حاج خانوم ثابت موند.ا یرو نگاهم

 زدم و جواب دادم: یلبخند

 سالم حاج خانوم، احوالت؟-

 ؟یدیمادر؟ رس یخوب زم،یسالم عز-

 .کمیآره مامان تو تراف-

کم  رونمیب یرو جمع کنه تو خونه ها، غذا قاشیداداشت باز دوست و رف نینذار ا ارش،یمواظب خودت باش ک-

 .میگردیما هم اگه حال پدر بزرگت بهتر بشه برم ن،یبخور

 و گفتم: دمیخند

 بگو! گهید زیچ هی ،یکه هزار بار گفت نارویحاج خانوم ا-

 بگم مواظب خودت و اون پسره کله شق باش! تونمیبگم مادر، فقط م یچ-

 ؟یندار یبرم، کار دیبا شهیداره آروم آروم باز م کیچشم مامان، تراف-

 افظ.نه مادر، خداح-

 خداحافظ.-

 انداختمش. یصندل یکردم و دوباره رو قطع
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 .نکیخونه پارک کردم تا بعدا بذارمش تو پارگ یرو جلو نیماش

 شدم. ادهیپ نیبرداشتم و از ماش دارویو کل لمیموبا

 بود. میانداختم، ساعت ده و ن میبه ساعت مچ ینگاه

 بازش کردم. دیبه طرف در رفتم و با کل عیمونده سر که نمازم نیا یادآوری با

 .ستادمیواحد خودمون ا یهارو باال رفتم و جلو پله

 باز کردم و وارد شدم. درو

 خونه و افراد حاضر خشکم زد. دنید با

 

 .خوردنیو مشروب م دنیرقصیکه تو بغل هم م ییپر بود از دختر و پسرا خونه

 داشیاحمق تر از خودش پ یدوستا نیافراد چرخوندم و ب نیب یمشت کردم و نگاهم رو کمدستام رو  تیعصبان از

 کردم.

 .دمشیطرف اتاقم کش رفتم و دستشو گرفتم و کشون کشون به جلو

 به تته پته افتاده بود.جا خورد و  دنمید با

 .کننیتا دختر داخل اتاقن و دارن لباس عوض مچند  دمید یدر کمال ناباور دمیاتاق که رس یجلو

 لب ال اله اال... گفتم. ریزشون گرفتم و با حرص زا چشم

 باز کردم و هلش دادم تو اتاق. رو یاتاق کنار در

 باشه. یکرد کامال عاد یاما سع دیباریچشماش ترس م از

 ؟یکنیم یجور نیچرا ا ارشیک-

 نکنم. ادهیتا تو صورتش پ رمیمشتام رو بگ یتوانم رو جمع کردم که جلو تمام
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 :دمیغر تیعصبان با

 جا چه خبره؟ نیپسره احمق ا-

 گرفتم خب. یمهمون-

 تحمل کنم و داد زدم: نتونستم

ون داره جشده  ضیپدر بزرگت مر ست؟ی...ال اله اال اهلل، پسر تو عقل تو کلت نیپارت ای هیمهمون نیا یپسره روان-

اون مادر و پدر  فی...حوانیک فی...حفیح ؟یریبگ یکه ساختمون خلوت شه مهمون یجا موند نیاون وقت تو ا دهیم

مان به ما چارهی....بیشد یجور نیکردن که تو ا یکوتاهکجا  دونمیتو وقت گذاشتن، فقط نم تیترب یبدبخت که برا

 .کردیسفارش تورو م یکه ه دونستیم یزیچ

 گرفت و گفت: یحق به جانب افهیق

 حق ندارم؟ رم،یبگ یمنم جوونم خب، دوست دارم عشق و حال کنم، مهمون-

 .زدیم یو مطمئنم صورتم از خشم رو به کبود زدمیحرص و خشم نفس نفس م از

 گفتم: ضیجلو رفتم و با غقدم  هی

 یخانوادت باز یبا آبرو یدار خونن،ینماز م کنن،یم یخونه زندگ نیدِ آخه ابله، نادون، نفهم پدر و مادر تو، تو ا-

 بفهم! ،یکنیم

 ینگ یزیچ یبه کس یگرفتم، بعدشم جناب عال یکه بفهمه من مهمون ستیتمون نتو ساخ یکدوم آبرو؟ بابا کس-

 .فهمهینم یکس

 گونه جلوش گرفتم و گفتم: دیاشاره ام رو تهد انگشت

زنده ات  دمیدور، وگرنه قول نم یزیو اون مشروب هارو بر یرو تموم کن یمهمون نیا یساعت وقت دار میفقط ن-

 بذارم.

 تو آروم باش! دمیساعت طولش نم کیاز  شتریب ؟یشیم یبابا صبر کن، چرا عصب ارشیک-
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 ادامه حرفش نموندم و به سرعت درو باز کردم و خارج شدم. منتظر

 بود ناخواسته تنه زدم و به طرف آشپزخونه رفتم. ستادهیکه کنار در ا یدختر به

 آشپزخونه شدم و درو بستم. وارد

 دستام گرفتم. نیرو بنشستم و سرم  یصندل یرو

 کرده تازه طلبکارم هست. یچه غلط دونهینادون نم پسره

 .دمیکوب زیم یحرص مشتم رو رو از

 که گلوم سوخت و به سرفه افتادم. دمینفس سر کش هیبود رو برداشتم و  زیم یکه رو یآب وانیل 

 گرفتم. مینیب یرو جلو یخال وانیباز سرفه کردم و ل چند

 هیآخرش  دونستمیکارم مونده بود که نکرده باشم...م هی نی...لعنت...هموانی...لعنت بهت کدادیم یزهر مار یبو

 ...ارهیباال م یگند

 

 (دای)آ

 

 کردم و ازش جدا شدم. ویس میفرهاد رو تو گوش شماره

 تو دستم بود نگاه کردم. یا یخال وانیل به

 کردم. یرو ادهیکنم ز فکر

 از جام بلند شدم. یسخت به

 .چرخهیداره دور سرم م ایدن کردمیحس م رفت،یم جیبه شدت گ مسر

 .دادیشونم رو گرفته بود و تکون م یکی
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 گرفتم و بهش نگاه کردم. هینگاه از بق یسخت به

 .کردینگاهم م یبود که با نگران ساناز

 .دمینفهم یزیحرفاش چ از

 رو گرفت و به طرف اتاق کشوند. دستم

 اتاق رو باز کرد و گفت: در

 !سیحالت خوب ن میلباس بپوش بر-

 زدم و گفتم: یقهقهه ا مستانه

 عشق و حال االن چه وقت رفتنه؟ میساناز جون بر الیخیب-

 .میکار دستمون نده، لباس بپوش بر دایآ ستیحالت خوب ن-

 تخت انداختم. یخودم رو رو الیخیرفت، ب رونیاز گفتن حرفش از اتاق ب بعد

 داشتم. یدیتهوع شد حالت

 شدم و پامو باال آوردم. زیخ مین یکم

 نکنه. تمیتا اذ دمیکش نییلباسم رو پا پیاز پام کندم و ز کفشامو

 آهنگ و همهمه کم شد. یچقدر گذشت که صدا دونمینم

 که بهم تنه زده بود وارد اتاق شد. یباز شد و همون مرد در

 به خودم بدم. یمتوجه من نشد، منم اون قدر حال نداشتم که بخوام تکون اولش

 پشت برگشت. رو پشت به من عوض کرد و به لباسش

 شد بهم. رهیخ یجیبا حالت گ دیمنو د تا

 شدم و به طرفش رفتم. بلند
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 کردم و با عشوه گفتم: کشیدور گردنش انداختم و به خودم نزد رو دستم

 عشقم... یجونم تو چقدر جذاب-

 .دمکریلبش نشوندم و خ*م*ا*ر نگاهش م یرو یا بوسه

 و چشماش قرمز شده بود. زدینفس م نفس

 

*** 

 چشمام رو باز کردم. یسخت به

 سرم انگار وزنه وصل کرده بودن. به

 .دیکش ریت یدلم ک ریشدم که ز زیخ مین یرو به سرم گرفتم و کم دستم

 به اطراف انداختم. ینگاه

 .اوردمیبه خاطر ن یزیچ فکر کردم یاتاق من نبود، هر چ هیشب اصال

 رو کنار زدم. پتو

 بدن ب*ر*ه*ن*ه ام ثابت موند. یرو نگاهم

 تعجب خشکم زد. از

 سرم رو برگردوندم و دوباره به اطراف نگاه کردم. عیسر

دهنم گذاشتم...از ترس و دلهره  یروو دستم رو  دمیکش ینیبود ه دهیتخت دراز کش یکه کنارم رو یمرد دنید با

 .دیلرزیدستام م

 کردم؟ کاریچ شبیمن د ه؟یکمرد  نیا ایخدا

 براشون نداشتم. یذهنم بود که جواب یتا عالمت سوال تو هزار
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 .دمیبرداشتم و پوش نیزم یتخت بلند شدم و لباس هام رو از رو یرو از

 رو کجا گذاشتم. فمیمانتو و ک ادیب ادمیبه مغزم فشار آوردم تا  یکم

 .دمیپوشرفتم و مانتوم رو  به طرف کاناپه عیسر

 بود نگاه کردم. دهیکه خواب یبه تخت و مرد گهیبار د کیرو برداشتم و قبل از خارج شدن از اتاق  فمیک

 .شدمیکم داشتم متوجه اوضاع م کم

 شد. مالفه چشمام پر از اشک یخ*و*ن رو دنید با

 باز کردم و خارج شدم.در اتاق رو  عیسر

 شدم. خارج کردم و از آپارتمانن یبود، توجه شده ختهیر بهم یکم یبه خاطر مهمون خونه

 ساعت چنده. دمینفهم یحت

 اون بودم؟ شیو ساناز کجان؟ من چرا اونجا پ یفر

 زدم؟ که یگند نیبا ا رمیبه سرم بگ یچه گل ایخدا

 و گفتم: دمیسرم کوب یبا دست رو 

 بکنم؟  یحاال چه غلط ،یاریکه همش گند باال م دایآ یریبم-

از خط قرمز هام  خارج گهید یکی نیا یهزار تا دوست پسر رنگارنگ داشتم ول ایبمونم  رانیتو ا ستیقرار ن درسته

 آبروم وسط بود... یبود...پا

 .دادنیبه نشونه تاسف تکون م یو چند نفر سر  کردنیبا تعجب نگاه م دنمیبا د ینفر چند

 دادم. رو یگرفتم و به آدرس خونه فر یسرعت تاکس به

 کردم. هیقط گربه مقصد ف دنیرس تا

 :دیپرسیم یهر از گاه هم راننده
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 بکنم؟ تونمیم یاومده؟ کمک شیپ یمشک-

 که نگه داشت رو به راننده گفتم: یخونه فر یجلو

 .گردمیاالن بر م دیچند لحظه صبر کن ستیآقا پول همراهم ن-

 .ستین یمشکل-

 زنگ فشار دادم. یشدم و انگشتم رو رو ادهیپ

 گذشت تا درو باز کرد. قهیدق چند

 سرعت وارد خونه شدم. به

 گفت: دیتا منو د یفر

 تو؟ یکجا بود ه؟یچه وضع نیا-

 نشستم و گفتم: یکنار بخار نیزم یرو

 کارت دارم. نجایا ایحساب کن ب رو یپول راننده تاکس گمشو برو-

 به اتاق رفت و برگشت. حرف یب

 چقدر گذشت. دونمیخونه که خارج شد تا برگشتنش نم از

 بود. زیدو چ ریذهنم درگ فقط

 ...یی...داآبروم

 نشست. اومد و کنارم یفر

 ه؟یچه وضع نیا ؟یکجا بود گمیچته باز؟ م-

 

 ؟یرفت منو صدا کن ادتینکنه، تو چرا  کارتیخدا بگم چ یفر-
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 شده؟ یمگه چ نمیآدم حرفت رو بزن بب نیع دایآ یگیم یچ-

 بدبخت. ،یآبرو شدم، بدبخت شدم فر یبشه، ب یخواستیم یچ ،یچیه-

 آبروت کرده؟درست حرف بزن! یب یک-

 هم کنارم بود. یمرد هیشدم لباس تنم نبود،  داریاز خواب که ب دونم،یچه م-

 فکر رفت و با مکث گفت: تو

 بهت نداشته. یکار دیشا اد،ینم ادتیتو که -

  ن؟یتر از ا واضح گهید کشه،یم ریدلم ت ریکمر درد و ز ،یمالفه خون یفر-

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 من. نیع یکی یتازه شد-

 .ادیبند ب میهم فشار دادم تا گر یرو رو چشمام

 .دمیو دراز کش دمیبه طرف خودم کش یبالشت واریگوشه د از

 حرف به آشپزخونه رفت. ینگاهم کرد و ب یکم یفر

 :دمیاز دو سه ساعت از آشپزخونه صداش رو شن بعد

 بخور! یزیچ هی ایپاشو ب-

 چشم باز کردم و بلند شدم. یسخت به

 نشستم. یآشپزخونه شدم و کنار فر وارد

 سرخ کرده بود. سیبا سوس ینیزم بیس

 بود توجهم رو به خودش جلب کرد. یکه توش کاچ یظرف اما

 ؟یفر هیچ نیا-
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 گفت: گرفتیطور که لقمه م همون

 !یبخور ضعف نکن نویکرد، حاال ا شیکار شهیکه افتاده، نم هیاتفاق-

 بست.دوباره بغض راه گلوم رو  شیادآوری با

 .دمیکش خوردم و عقب سیو چند لقمه از سوس یقاشق کاچ چند

 .دمیدراز کش یقبل یاز آشپزخونه خارج شدم و سر جا دوباره

 و گفت: دیکنارم دراز کش یبعد فر یکم

که دلشون خواست و کردن و ولم کردن،  یکار یرایو پسر خالم تو هوش ییروز حال تورو داشتم، پسر دا هیمنم -

 میمفنگ یاون بابا یکتک ها ادی لرزه،یتنم م افتمیم ادشی یساله بودم، وقت زدهیمگه من چند سالم بود، همش س

کرد،   ارکیچ یبده ادامه بدم ول ادمی دیباشه ، با شتمپ دیبا دیو نفهم رونیکه از خونه پرتم کرد ب یشب ادیو  افتمیم

 رونمی...نه به خدا...اگه خانواده ام بشه؟یم دهیآدم به راه بد کش یالک ینصف شب ولم کرد به امون خدا، مگه الک

 نبود نیاز ترس آبروشون االن وضعم ا کردنینم

 طرفش برگشتم. به

 سرش اومده. ییوقت بهم نگفته بود چه بال چیه

اومد لمسم کنه  یجرات مخالفت داشته باشم اجازه دادم هر ککه  نیشبا تو پارک موندم و هر روز بدون ا یوقت-

 یخودمو باال بکشم ول خواستمیکنم، اولش فقط م یرو فراموش کنم و زندگ  میدخترونه و صورت یاهایرو دیبا دمیفهم

 فقط لجنه. دمیجلوتر رفتم د یهر چ

 و ساکت شد. دیکش یآه

 !یکن فراموش کن یگذشته ها گذشته، سع یفر-

 رد و گفت:ک نگاهم

ا گذاشتم کنار، ام دمیرو بوس مونیو ا نیکه سرم اومد به کل د ییبالها نیبا ا شه،یم یعاد یول شه،یفراموش که نم-

 آبرو نکنه! یب یجور نیا رو یدختر چیکه ه نیخواستم، اونم ا زیچ هیکه سرم اومد فقط از خدا  ییبخاطر تمام بالها
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 تر کردم و گفتم:با زبون  گرفته شده بود، لبام رو یو بغض کم هیبخاطر گر صدام

 ؟یبهم نگفت یزیاتفاق چ نیوقت در مورد ا چیچرا ه-

 .کردیدوا نم یدرد-

 .یگفتیم دیدوستت که هستم، با-

 شد؟ یچ یدونیاالن که م-

 

 شدم. الیخیب نیهم یاس برا دهیفا یحرف زدن باهاش ب دونستمیم

 .شمیکنم؟اگه بفهمن بدبخت م کاریچ رو ییو زن دا ییدا یفر گمیم-

 مهمه؟ زایچ نیمگه االن ا دونمیچه م ای کنمیم میاونور برات ترم میبهشون نگو، هر وقت رفت یزیچ-

 معلومه که مهمه...آبرومه ها...-

 نشستم و حرف زدم تا بلکه آروم بشم. یبا فر یکم

 پخش شده بود، پاک کردم. یصورتم مونده بود و کم رو شبیصورتم رو که از د شیشدم و آرا بلند

 رفتم. رونیب یرو مرتب کردم و از خونه فر لباسم

 و سرد جلوه بدم. یعاد شهیرو مثل هم افمیکردم ق یبه خونه برگشتم، سع یتاکس با

 و درو باز کردم. دمیکش رونیب فمیرو از ک دیکل

 شد و نگران نگاهم کرد. زیخ مین یمن کم دنیبا د ساناز

 ساناز و عکس العملش با تعجب سر چرخوند و نگاهم کرد. دنیبا د ییدا زن

 شده؟ یزی: چییدا زن

 گفت: دهیبر دهیشد سر جاش برگشت و بر ییزن داکه متوجه  ساناز
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 ...یچی...هیه-

 .کردیمشکوک مارو نگاه م ییدا زن

 م رو برداشتم.و حوله به اتاقم رفتم یتوجه به اون دو تا مار افع یب

 به طرف حموم رفتم. قمیاتاق خارج شدم و مست از

 اومدم. رونیگرفتم و ب یآب گرم دوش

 .کنهیفرش رو نگاه م یداره گل ها نییتختم نشسته و سرش پا یساناز رو دمیوارد اتاقم شدم د یوقت

 رفتم و صداش زدم. جلو

 رو باال گرفت و گفت: سرش

 دا؟یآ یکجا بود شبید-

 کردم و گفتم: اخم

 ؟یفضول-

در بهش زنگ زدم انق یوقت یرفت یبا فر تیجمع یقاط دیگفتم شا یومدیبودم، منتظر موندم ن یمنو باش نگران ک-

 .گهیم یچ دونستیم*س*ت بود که نم

از  یمن نفهمم دار ،یاریآدم خوبارو در ب یادا خوادینم رونیدخالت نکن، االنم برو ب ستیکه بهت مربوط ن یتو کار-

 تورو چه به نگران شدن واسه من؟ رم،یبم برم دیکه با یترکیم یفضول

 

 بابام بره. یآبرو خوامینم ست،ین یبه خاطر فضول یحدست که درسته، ول-

و دوستات باهاش  دیهمون که هر روز به بهونه خر م،یدر مورد اون پسر خوشگله با هم حرف بزن مینیپس بهتره بش-

 .کنهیرو کبود مو تا ناکجا آبادت  یریم

 .زدینفس نفس م حرص و خشم از
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 !ستمیببند دهنتو، بدتر از تو که ن-

 گفتم: تیعصبان با

 ساناز! رونیبرو ب-

 که درو ببنده گفت: نیرفت و قبل از ا رونیب

 .دایآ خورهیحالم ازت بهم م-

 بست. رفت و درو رونیب

 .زنیتخت نشستم و اجازه دادم اشکام بر یرو

 کردم. که یغلط نیبا ا مخصوصا خورهیخودمم حالم از خودم بهم م اتفاقا

*** 

 داشتم. دیبود که حالت تهوع شد یهفته ا کی

 نشستم و منتظرم تا نوبتم بشه. شگاهیآزما یصندل یرو

 نگفتم. یزیچ ی...به فردیلرزیاسترس تنم م از

 باشه.... یاگه بچه ا دایآ ی...وای...واکنمیباشه فکر م یزیاون چ اگه

 لرزون به جلو رفتم. یهاپرستار بلند شدم و با قدم یصدا با

 .دادمیرو فشار م فمیک استرس بند از

 نشستم. یصندل یشدم و رو وارد

 دستم گذاشت. یرو یرو که گرفت پنبه ا خون

 :دمیپرس شدم و بلند

 شه؟یآماده م یجوابش ک-
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 .نیجا منتظر بمون نیا ستین یازین میریگی...خودمون تماس مگهید ساعت کی-

 رفتم. رونیکردم و ب یآروم تشکر

 شدم و آدرس دادم. ینیسوار ماش یسخت به

 جونم افتاده بود. تهوع و استرس مثل خوره به حالت

 حساب کردم. رو نیشدم و پول ماش ادهیپ

 .خوردیچندم بود که حالم بهم م بار یبرا دونمینم

 معدم رو باال آوردم. اتیداخل اتاقم شدم و همه محتو ییدستشو وارد

 رفتم. رونیرو شستم و ب صورتم

 کردم. یسر اون خال رو تمیداخل اتاق عصبان ییزن دا دنید با

 ندادن؟ ادتیتو؟ در زدن  یایم نییپا یندازیم گاو سرت رو نیچته هر روز ع-

 توجه به حرفم گفت: یب

 ؟یوم شدمسم ؟یاریچرا چند وقته باال م-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 فقط مسموم شدم. یکن ییمظلوم نما ییتا جلو دا یشینگرانم م یجون که الک ییدا زن یمرس-

 کردم، فقط نگرانتم. ییمظلوم نما یاز دست تو، من ک کنمیآخرش دق م-

 

 !ینگران من باش خوادیشما نم-

 بره تو هم. ییزن دا یباعث شد اخما لمیموبا زنگ

 برش داشتم و جواب دادم: شیآرا زیم یرو از
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 بله؟-

 ؟یمحمد دایسالم، خانوم آ-

 بله، خودم هستم.-

 .گمیم کیمثبته، تبر شتونیجواب آزما رم،یگی...تماس مشگاهیاز آزما-

 .چرخهیداره دور سرم م ایدن کردمیزدم، حس م خیکلمه  یواقع یمعنا به

 .افتمیگرفتم تا ن شیآرا زیرو به لبه م دستم

 حالم جلو اومد و گفت: دنیبا د ییدا زن

 د؟یچت شد؟ چرا رنگت پر دایآ-

 سر خوردم. نیزم یگذاشتم و رو زیم یرو رو یگوش

 وضع؟... نیبود تو ا یبتیچه مص نیغلط کردم...ا ایخدا

 برگشت. یآب وانیبعد با ل قهیرفت و چند دق رونیبه سرعت ب ییدا زن

 حس نداشتم سرم رو بلند کنم. یحت

 لبم گرفت و مجبورم کرد چند قلوپ بخورم. یآب رو جلو وانیل

 پشت خط بود؟ یک دا؟یشد آ ی:چییدا زن

 خودم رو جمع و جور کردم و گفتم: یکم

 تصادف کرده. یکه فر نیمثل ا ییزن دا یچی...هیه-

 گفت: یحالت داد و با مسخرگ رییتغ

 شده حاال. یبه جهنم، بره به درک، منم فکر کردم چ-

 رو بدم. ییاز اون بودم که جواب زن داحال تر  یب
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*** 

 .کردمیرو متر م یو عرض اتاق فر طول

 .رفتمینداشتم اما همچنان راه م ستادنیا یراه رفتم که نا انقدر

 !نیبش ریبگ-

 جواب دادم: کالفه

 ؟یچ یعنی یفهمیباردارم، م یفر-

 .شهیحل نم یزیخب با راه رفتن که چ-

 به تختش نشستم و زانوهام رو جمع کردم. هیکنارش تک درمونده

 سقطش کنم. دیبا یفر-

 دا؟یآ یمطمئن-

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 بزرگش کنم؟ خوامینه، پس م-

 باال انداخت و گفت: شونه

 سقطش کنم. خواگینم یمامان مهربونا بگ نیا نیع دیگفتم شا-

 دردسر سقطش کنم! یکن ب دایرو پ یکی-

 مکث گفت: فکر کرد و با یکم

 باشه.-

 بالفاصله زنگ بزن باشه؟ یکرد دایاگه پ ،یبرم خونه فر دیمن با-

 نگفت. یزیرو تکون داد و چ سرش
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 شدم. رو برداشتم و از خونه خارج فمیشدم و ک بلند

 به خونه برگشتم. یتاکس با

 

 در آوردم. تخت انداختم و مانتوم رو از تنم یرو رو فمیک

 شدم. ییتهوع بهم دست داد و به سرعت وارد دستشو حالت

 اومدم. رونیشستم و برو  که تموم شد صورتم کارم

 خودم خوندم. یاشهد برا هیفاتحه و  هی ییدا دست زن شیبرگه آزما دنید با

 .ستادمیجلو رفتم و کنارش ا زدیاز حد مجاز م شتریکه ضربانش ب یقلب با

 بلند کرد و گفت: رو سرش

 ؟یباردار شیبرگه آزما دا؟یآ هیچ نیا-

 ...راستش...زهی...چییزن دا-

 ؟یآبرومون کن یب یجور نیداد بهت که ا یآزاد تییدا ؟یخواستیرو م نیببند دهنتو دختره نفهم، هم-

 بود من... یاتفاق ییزن دا-

 با برگه از اتاق خارج شد. حرف زدن به من نداد و اجازه

زن  نیمه نیع یکی..گهید شهیم نیهم یکنیدر اتاقتو قفل نم ی...وقتکردیم شتریبو دلهره حالت تهوع ام رو  استرس

ستار پر یزمان ییدکتره اما زن دا هیکار  شی...البته خوندن برگه آزمانهیبیتو و از شانس بد من برگه رو م ادیم ییدا

 د کار کنه.بو تهنتونس گهید یشخص لیبود و به خاطر دال شگاهیآزما

 سراغم. ادیب یزیچ یشالق یبا کمر بند ییو هر لحظه منتظر بودم دا دمیجویهامو م ناخون

 .دمیراستم کوب یپا یرو مشت کردم و رو دستم
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 ...یعرضه ا یکه انقدر ب یریبم یاله دایآ

 بلند شدم و برش داشتم. لمیموبا یصدا با

 بود. یفر

 بله؟-

 کردم. دایپ ییجا هی دایآ گمیسالم...م-

 بدبخت شدم. د،ید رو شمیبرگه آزما ییزن دا یفر-

 عرضه ات کنن، نترس، باشه؟ یخاک بر سر ب-

 بکشم. یکوتاه غیاومد و باعث شد ج رونیاز ب یزیشکستن چ یکه جواب بدم صدا نیاز ا قبل

 :گفتیاومد که م ییدا یسرش صدا پشت

 من؟ یبا آبرو یباز خواست؟یم نویدختره؟ هم نیکجاس ا-

 داد زد: شتریب

 .ذارمیزنده اش نم کشم،یدختره نمک به حروم رو م نیکن سامان، من ا ولم-

 ترس اشک تو چشمام جمع شد.استرس و  از

 باز کردم. درو یال آروم شدم و بلند

 آرومش کنه. کردیم یسع ییهم کنار دا ییبود و زن دا ستادهیا ییدا یجلو سامان

 داد زد: شتریب ییگفت که دا یسامان چ دونمینم

 که مامان بابات تو قبر به حالت زار بزنن. ارمیسرت م ییبال امیم یای...نرونیب ایب دایغلط کرده...آ-

 .شهیبگه همون م یهر چ ییدا دونستمیم

 رفتم. رونیباز کردم و از اتاق بترس و دست لرزون درو  با
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 کنار زد و جلو اومد. سامان رو دیتا منو د ییدا

 رفت. یاهیو چشمام س دیچند لحظه برق از سرم پر یگونه چپم نشست برا یکه رو یا یلیس با

 ؟یبخند ششیبه ر ینیرو بعد بش تییدا یآبرو کن یکه ب ؟یخواستیم یآزاد نیهم یدختره خ*ر*ا*ب برا-

 گفتم: دهیبر دهی. برخوردنیتند تند از گونه هام سر م اشکام

 ...به خدا...من...فقط...ییدا-

 ه؟یبچه مال ک نیفقط بگو ا دا،یخفه شو آ-

 ترس زبونم بند اومده بود. از

 

 با توام؟-

 گفتم: یبه سخت زبون باز کردم و ییداد دا با

 .دونمینم-

 .زدیشد و نفس نفس م یاز قبل عصب شتریب

 ه؟یبچه کدوم خر نیپدر ا یدونیتو نم-

 کردم به خودم مسلط باشم. یدادم و سع رونیرو آروم ب نفسم

 افتاد. یچه اتفاق دمیخوردم نفهم ادیز ،یرفته بودم مهمون-

 بار سامان با خشم جلو اومد و گفت: نیا

خط بکش اگه  تیهمه مامان گفت دور اون دختره رو از زندگ نیو مشروب، ا یآخه دختره نفهم تو رو چه به مهمون-

 نبود. نیاالن وضعت ا یکردیگوش م
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که  فی...حفیح یبشکنم ول گردن سامان رو تونستمیم خواستیآش..دلم م شده واسه ما کاسه داغ تر نمیا حاال

 .شدینم

 گفت: رفتیهمون طور پشت به من به طرف هال م ییدا

 .خوامیآدرس پسره رو م-

 .دیشد و بعد به سرعت به اتاق خودش رفت و درو بهم کوب رهیبه من خ یبا اخم کم سامان

 توجه وارد آشپزخونه شد. یهم ب ییدا زن

 رو برداشتم. لمیاتاقم شدم و موبا وارد

 داشتم. یپاسخ از طرف فر یتماس ب شش

 رو لمس کردم. یشدم و شماره فر نیمخاطب وارد

 اول خورده نخورده جواب داد: بوق

 تو دختر، مردم زنده شدم. ییکجا-

 کنم حاال؟ کاریچ خواد،یآدرس پسره رو م گهیم دهیفهم ییدا یفر-

 کرد و گفت: یمکث

 که نشد؟ تیزینه، تو هم نگران نباش، چ ایبفهمه  یزیچ تونهیم نمیبب پرسمیمن از مهران م نیبب-

 .اوردیسرم م ییبال هیکاش  یا ینه، خوبم، ول-

 نگو، فعال. یجور نیا-

 فعال.-

 .دمیتختم دراز کش یکردم و رو قطع

*** 
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 چشمام رو باز کردم. یال آروم

 بود. رفتهفرو  یکیتو تار اتاق

 آروم در اتاق رو باز کردم. شدم و بلند

 برم. رونیگرسنم بود و مجبور بودم از اتاق ب یلیداخل هال نشسته بودن، خ همشون

 از اتاق خارج شدم.باز کردم و  درو

 در همشون به طرفم برگشتن. یصدا با

 .کردینگاهم م یبا اخم، ساناز با تمسخر و پوزخند و سامان هم با دلخور ییدا زن

 انداختم و وارد آشپزخونه شدم. نییپا رو سرم

 

 .دمیکش خودم فقط برنج یگفتم و صورتم رو جمع کردم. برا یاه یقرمه سبز دنیبا د یقابلمه رو باز کردم ول در

 نشستم و شروع به خوردن کردم. زیم سر

 قاشق مونده بود تا تموم شدنش که سامان کنارم نشست. چند

 ت:نگاهم کرد و با مکث گف رهیخ یکم

 ؟ینبود لرزهیفکر پدر و مادرت که االن تنشون تو گور م ؟یما نبود یفکر آبرو دا؟یآ یکارو کرد نیچرا ا-

که چند ساله با هزار تا منت نگهم داشته، به خاطر پدر مهربونم، به خاطر مادرم  ییدا یکردم، نه به خاطر آبرو بغض

 ...یکه نفسم بود و اون تصادف لعنت

 گفتم: دیلرزیکه از بغض م ییصدا با

 .شناسمشینم یبود، من حت یشد، اتفاق یچ دمیسامان نفهم-

 ...ی..بد کرددایآ رنتیازم نگ یجور نیتا ا جنبوندمیکاش زودتر بهت گفته بودم، کاش زودتر دست م-
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 نداشتم.اعتماد گوش هام  به

 گفت؟؟؟؟یم یچ رنت؟ینگ ازم

 ؟یگیم یدار یسامان چ-

 نبود. نیاالن وضع تو و من ابودم  عشقم اعتراف کردهزودتر به  اگه یعنتمن ل گمیدارم م-

 حرفش با حرص بلند شد و از آشپزخونه خارج شد. از گفتن بعد

 بهت حرفش بودم. تو

 !نیبرادر بود...هم کیفقط برام مثل  سامان

 برگشتم. به اتاقمشستم و  یو بشقاب رو سرسر ختمیمونده غذا رو داخل سطل زباله ر یکور شد، باق اشتهام

 .دمیکش رونیب رو مونیرو باز کردم و آلبوم خانوادگ یعسل زیم یکشو

 شدم. رهیخ زمیمادر عزکردم و به عکس پدر و  بازش

 دادم. به اشکام رو دنیبغض کردم و اجازه بار دوباره

 .دمیکشعکس مامان  یرو رو دستم

من االن  نیدونتون بگه باال چشمت ابروعه؟ اگه بود هی یکی به کردیم جرات یکس نیمعرفتا آخه اگه شما بود یب-

 نیبه خدا اگه بود شدمیمشت پسر هوس باز؟ نم هیدست  چهیجهنم بشم باز نیبود؟ به خاطر رفتن از ا نیوضعم ا

 .شدمینم

 ه.نر رونیب هق هقم یتا صدابالشتا پنهان کردم  نیرو ب رو کنار زدم و صورتم آلبوم

 

 برد. چقدر گذشت تا خوابم دونمینم

 شدم. داریبود که ب میده و ن ساعت
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 شده. نیسنگ کردمیو حس م کردیدرد م سرم

 حالت تهوع داشتم. یگرسنگ بخاطر

 رفتم و وارد آشپزخونه شدم. رونیمرتب کردم، بتختم رو  یرو شدم و بلند

 .کردیساناز هم داشت ساالد درست م در حال درست کردن ناهار و ییدا زن

 گذاشتم و نشستم. زیم یعسل رو روو  مربا

 خم شد و کنار گوشم گفت: یکم ستیحواسش به ما ن دید ینگاه کرد و وقت ییدا به زن یچشم ریز ساناز

 ؟یکن کاریچ یخوایحاال م-

 خودش آروم جواب دادم: مثل

 دارم؟ یا گهید راه ییبه دا بدم که آدرس پسره رو نیاز ا رینظرت غ به-

 گونه گفتم: دیتهد

 منم اونجا بودما! یگینم-

 منو. یباشه بابا، کشت-

 برگشتم. شد بلند شدم به اتاقم که تموم صبحانم

 گرفتم.رو  یبرداشتم و شماره فررو  لمیموبا

 بله؟-

 ؟یفر یسالم، خوب-

 .ستمیبد ن یا-

 شد؟ یخب، چ-

 گرفته. یمهمون کشیکه برادر کوچ نیبود خونه پسره است، مثل ا یکه توش مهمون یهمون خونه ا-
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 اهان. باشه.-

 ت؟ییدا به یبد آدرسش رو یخوایواقعا م دایآ گمیم-

 و گفتم: دمیکش یآه

 ندارم. یا گهید راه-

 هم به خودم بگو! یداشت الزم یزیبابا...فقط مواظب خودت باش، چ یپوف...ا-

 ممنون، فعال.-

 فعال-

 

 .دمیتخت دراز کش یرو

 کرد؟یم کاریبا پسره چ ییدا حاال

 کنم آخه؟ کاریچ بچه نیبا ا من

 بهش نداشتم. یحس چیه دم،یشکمم کش یرو رو دستم

* 

 رفتم. رونینوشتم و از اتاق ب یبرگه ا یلرز آدرس رو روترس و  با

 نشسته بود. ونیزیتلو یجلو ییدا

 برگه رو به طرفش گرفتم و صداش زدم. ستادم،یکنارش ا رفتم و جلو

 ازم گرفت. بهم انداخت و برگه رو ینگاه میطرفم برگشت و ن به

 قورت دادم و ناخون هام رو به کف دستم فشار دادم.دهنم رو  آب

 ؟یکن کاریچ یخوایم ییدا-
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 کرد و گفت: اخم

 ؟یدونیازش م یچ-

 .دیلرزیبدنم م کل

 .یچیه-

 بهم کرد و گفت: یتند اهنگ

 ؟یسقط؟ فکر بعدش رو کرده بود ؟یکن کارشیکه چ یاز ما پنهون کن یخواستیبگم؟ م یدِ آخه به تو چ-

 ؟یاز مملکت برم تو فکر بعدش یقاچاق خوامیم ؟ییدا یکار یکجا

 ...ارمیبه زبون ب نارویا شدیمگه م یول

 با زبون تر کردم و گفتم: رو لبم

 بشه. یجور نیا خواستمیمن نم ،ییاتفاق ناخواسته بود دا هی-

 لرزش! یپا نیحاال که شده بش-

 ن؟یکن کاریچ نیخوایم-

 .کنمیم تیازش شکا سه،یپات وا دیبا-

*** 

 (ارشی)ک

 رو مبل انداختم. دایو کل یرو در آوردم و با گوش کتم

 ساژ دادم.ام رو با دست ما قهیمبل پرت کردم و شق یروخودم رو  یخستگ از

 به طرفش برگشتم. وانیک یصدا با

 ؟یچرا زود اومد-
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مالفه بدجور  یبود اما اون خون رو مونیبودم، اونم پش نیکه گرفته بود هنوز باهاش سر سنگ یا یاز اون مهمون بعد

 ...رفتیم یمخم اسک یرو

 ه؟یزود اومدم، مشکل حوصله نداشتم-

 نه.-

 

 رو برداشتم و روشنش کردم. یو یتوجه بهش کنترل ت یب

 و گفت: اوردیساکت موند اما طاقت ن یکم

 ؟یقهر باش یخوایم یتا ک ارشیک-

 جوابش رو دادم: یکردم و سرد و جد اخم

 .ستمیقهر ن-

 ؟یشیپس چرا دو ماهه باهام هم کالم نم-

همون خدا هم  یولبرادر کله شقمم،  نیکه چقدر عاشق ا دونستیطرفش برگشتم و نگاهش کردم، فقط خدا م به

 که چقدر ازش دلخور بودم. دونستیفقط م

 رفت اشتباه بود... یکه م یجوون بود اما راه درسته

...نه تا شمیهم کالم نم دونهیو راه درست و غلط رو نم یخوش گذران یمعن یکه حت یفقط با آدم ستمیمن قهر ن-

 که آدم نشده. یزمان

 کردم، تو ببخش! یادیاصن غلط ز مونم،یداداش به خدا پش-

 بچه که نبود... کرد،یبه کارش فکر م دیشده اما با مونیپش دونستمیم

نکنه  گمیهمش م ده،یمالفه دو ماهه داره عذابم م یو اون خون رو یلعنت یحوصلت رو ندارم، اون مهمون وانیک-

 .دمیافتاده نفهم یاتفاق
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 مشروبه؟ شهیتو اون ش یدیچطور نفهم-

 !شنوهیم یکیخنک شم، االنم آروم حرف بزن  خواستیفقط دلم م هیچ دمیبودم که نفهم یانقدر عصب-

 .ستیخونه ن یکس-

 کجا رفتن؟-

 .ناستیعمه ا شیبابا که مغازه اس، مامانم باال پ-

 نگفتم و بلند شدم و به اتاقم رفتم. یزیچ

 شدم. ییعوض کردم و وارد دستشو رو لباسم

 گرفتم و دوباره به اتاق برگشتم. وضو

 کردم. تیرو، رو به قبله انداختم و ن جانماز

 

 تو فکر رفتم. رو کنار مهر گذاشتم و حیاز تموم شدن نمازم تسب بعد

 خودت کمکم کن! ایخدا

شرع که مبادا راه کج بره، نکنه بخواد خالف  وانهیک یرفتار ها ریهمش فکرم درگ کنم،یم یماهه دارم خود خور دو

 کنه.

 یزیشر بشه و به بابا و مامان چ خواستمینم رفتیم رونیب قاشیکمتر با رف گهیشده بود و د مونیکه پش نیخاطر ا به

 نگفتم.

 رو جمع کردم و بلند شدم. جانمازم

 بود. ستادهیدر آشپزخونه ا یافتاد که جلو انایاتاق که خارج شدم چشمم به ک از

 زدم و جلو رفتم. لبخند
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 و گفتم: دمیکش رو لپش

 ؟یکنیم کاریچ نجایا ؟یفسقل یچطور-

 صورتش. یگذاشت رو کرد و دستش رو یزیر اخم

 ه؟یداداش؟ من کجام فسقل هیچه کار نیا-

 .یهست یمن فسقل یبرا-

 ؟یتو چرا زود اومد ارم،یب وانمیآش پخته بودم مامان گفت برا ک-

 بمونم مغازه زود برگشتم. دیکشیحوصله ام نم-

 باال انداخت و گفت: ابرو

 ؟ینکنه عاشق شد طونیش-

 زدم و گفتم: یدونم لبخند هی یکیافکار خواهر  به

 ده؟یبه من زن م ینه بابا عاشق بشمم ک-

 از خداشونم باشه، خودم برات...-

 که ادامه بده زنگ درو زدن. نیاز ا قبل

 برداشتم و جواب دادم:رو  فونیآ

 ه؟یک-

 کار داشتم. یزند ارشیک یهستم، با آقا یعیرف-

 .شناختمشیتر به چهره مرد نگاه کردم...نم قیدق

 !امیاالن م دیچند لحظه صبر کن-

 بود؟ یک-
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 برگشتم و گفتم: انایطرف ک به

 .نمیبب رمینشناختم، م-

 رفتم و درو باز کردم. رونیب

 حواله صورتم کرد. یخواستم حرف بزنم مشت تا

 به صورتم گرفتم. دستم روبه عقب رفتم و  یکم

 رو تو مشت گرفت و گفت: قمی

 ناموس. یب ز،یهمه چ یب کهیمرت-

 پس زدم.و دستش رو  دمیتو هم کشرو  اخمام

 ؟یچته آقا؟ چرا افسار پاره کرد-

 :دیغر

 نه؟ یندار رتیغ ؟یدیناموس تو خجالت نکش یب-

 بره عقب.که باعث شد دو قدم  نشیه سب دمیکه ادامه بده با دست کوب نیاز ا قبل

 ه؟یدردت چ نمیآقا واسه خودت، واضح بگو بب یگیم یچ-

 اون همه تو بازار و تو محل آبرو ینبود بدتون رو بگه، اگه اون حاج نفرم هیکه تو کل محل و محل کارتون  نهیدردم ا-

 .کردمیم تیسوخت و شکا ینمنداشت دلم 

 تا شر درست نکردم. رونیببرو  ای هیواضح بگو دردت چ ای ،یگیم یچ فهممیآقا نم نیبب-

 زد و گفت: یپوزخند

 ؟یشناسیمرو  دای...آزنمیواضح حرف بزنم، خب م یخوایپسر جون، ممن خودم شرم -

 به گوشم نخورده بود. یاسم نیفشار آوردم اما همچ به مغزم یکم
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 هست؟ ینه، ک-

 .یبچه تو بطنش گذاشت هیو  یآبروش کرد یخواهر زاده ام، همون که ب-

 لحظه همه وجودم داغ کرد. هی تو

 چسبوند؟یبه من م یانگ نیهمچ چطور

 کدوم... گهید دایآ اصن

 دا؟؟؟یآبرو؟؟....بچه؟؟؟...آ ی...بنمیبب سایوا

 مالفه و... یتو اتاق من.....خون رو ظیغل شیآرا رنگ شده و ی...اون دختره با موهای....مهمونمشروب؟؟؟

 اومد... ادمی حاال

 محوت کنه... نیزم خدا از رو ارشیبر من...ک یوا

 

*** 

 .دیچرخیم وانیمن و ک نیاخم کرده بود و نگاهش ب انایک

 انداخته بود و ساکت بود. نییسرش رو پا وانیک

 به خواهر زاده اش ت*ج*ا*و*ز کردم. کردیبود که ادعا م یمرد یاز همون اول نگاهم به لبها منم

 شک نداشتم... گهیاومد که د ادمیاز اون شب  ییزایچ هیلب باز کنه و بگه دروغه اما  خواستیم دلم

 سکوت رو شکست و گفت: انایک باالخره

 شده؟ یچ وانیک-

 به من کرد. یرو باال آورد و نگاه سرش

 نگاه کردم. یعیرف یگرفتم و به آقا رومو
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 یمهمون هیاصفهان من با دوستام  دیبابا بزرگ رفته بود یضیشما همتون به خاطر مر ی: وقتوانیک

 ...یدونیگرفتم...اونجا...خب...م

 !گهی:بگو دانایک

 مشروب خورد و اون دختره هم مست بود و... یاشتباه ارشی:کوانیک

 زل زده بود. وانیگرد شده و دهان باز به ک یبا چشما انایک

 تو چشماش جمع شد و به من نگاه کرد. اشک

 دهن باز کنه و همون جا منو ببلعه. نیزم خواستیخجالت دلم م از

 ...تیاشتباه گند بزن به زندگ هیکن آخرشم با  یزندگ مانیهمه با آبرو و با ا نیا

 روزگار... نیبه ا لعنت

 بابا بفهمه... ایاگه مامان  ای...خدایاون دختر االن بارداره؟...وا ارشی: کانایک

 ...شهینم یجور نیا نمیلرزش بش یپا دیخوردم خب با خربزه

 حیپدرتون و خانوادتون خوب گفتن که ترج تیکردم اما انقدر از آبرو و شخص قیمن رفتم تحق نینی: ببیعیرف یآقا

با  یاز شما...ول شتریب دیشا یبا خودتون صحبت کنم، باالخره دختر ما هم مقصره حت امیکردن ب تیشکا یدادم به جا

 .یسیپاش وا یاون بچه خب شما مجبور

 قورت دادم و لب باز کردم: یدهنم رو به سخت آب

 خوادیاصال دلم نم ،یخواستگار میایم یبه زود کنمیمن با خانوادم صحبت م ن،ینگ یزیچ یشما به کس یعیرف یآقا-

 !کنمیکمرش بشکنه...خواهش م یزیچ نیهمچ دنیبابام با شن

 هم نبود. یا گهیکرده بود اما چاره د اخم

 تکون داد و گفت: رو سرش

 !یبریحفظ آبرو و عروست رو م یبرا یریگیجمع و جور م یعقد و عروس هیتا آخر ماهم  د،یهفته وقت دار کی-
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 .کنمیخبرتون م د،یاجازه بد-

 گذاشت. زیم یآورد و رو رونیب بشیاز ج یشد و کارت بلند

 .برمیکه آبروتون رو نم کنمیشماره زنگ بزن..دارم بهت لطف م نیشماره همراه و محل کارمه، به ا نی:ایعیرف

 تا دم در همراهش رفتم. لب زمزمه کردم و ریز یچشم

 داشتم.خواهر بزرگترم شرم  انای...از کرمیباال بگرو سرم  تونستمیبرگشت از خجالت نم موقع

 بود نگاه کردم. ستادهیا وانیک یکه جلو انایباال آوردم و به کسرم رو  یمحکم دهیکش یصدا دنیشن با

 بود. نییگونش گذاشته بود و سرش پا یدستش رو رو وانیک

 یاریو مشروب م یریگیم ی...مهمونشه؟یم یاگه بابا بفهمه چ یدونی...م؟یبود کرد یچه غلط نی: پسره احمق...اانایک

 االن اون دختر بخاطر حماقت شما دو تا بارداره؟ یدونی...م؟یشد یمسبب چه گناه یدونیخونه؟...م نیتو ا

 ...کنمی...من باعثشم، خودمم با دختره ازدواج مستمیمی: اصن خودم کردم خودمم پاش واوانیک

 .زدیو نفس نفس م کردیبا حرص نگاهش م انایک

 حرفش جلو رفتم و با اخم گفتم: دنیشن با

 عاشق دختره شدم... گمیبفهمن...م یزیمامان و بابا چ نیذاریکدوم نم چینکرده...هالزم -

 (دای)آ

 .دیجوشیو سرکه م ریدلم مثل س رونیپاش رو گذاشته بود ب ییدا یوقت از

بچه رو  نیپسره شم ...ا نیزن ا خوامی...اصال من نمرهیمنم م یکنه که آبرو تیدعواشون بشه؟...اگه شکا اگه

 بذار جلوم! یراه هیخودت  غلط کردم ای...خداخوامینم

 و جلو رفتم. دمیدر از جا پر یصدا دنیشن با
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 هم شده بود وارد شد، تا نگاهش به من افتاد گفت: شتریکه االن ب شیشگیبا اخم هم ییدا

 !شهینگران نباش درست م-

 آروم شد اما بازم استرس داشتم. حرفش دلم با

 شد؟ یچ ییدا-

 مبل پرت کرد. یدر آورد و رو رو کتش

 برات! رهیبگ یعقد و عروس دیمنم گفتم تا آخر ماه با ستهیا یم یگفت پات وا-

 .دنیلرزیاز قبل م شتریب دستام

 برگشتم...انگار از خداشونه من برم... شدم و به اتاقم مونیاما پشبگم  یزیچ خواستم

 رو گرفتم. یبرداشتم و تند تند شماره فررو  میموبا

 .دایجانم آ-

بچه رو...نه  نیا خوامیکنم؟ بابا من نم کاریتا آخر ماه عقدم کنه، چ دیبا گهیرفته با پسره حرف زده م ییدا یفر-

 پسره بشم...اه اه اه... زن خوامیم

 .ستیکه بد ن نیخب خره ا-

 ست؟یکجاش بد ن نی...ارمیمیدارم م یفر یوا-

 خوشگل و جذاب بود اگه خودشم... دم،ید داداشش رو یول دمیمن که پسره رو ند نیبب-

 گفتم: که ادامه بدم نیا قبل

ال ...اصخوامیشوهر نم خوام،یبچه نم گمیکنم؟ م یزندگ شیبا خوشگل خوامیمگه من م ،یفر یگیپرت م چرا چرت و-

 که مارو ببره؟ یکن دایپ رو یکیمگه قرار نشد تو  نمیبب سایوا
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 ببره. مارو گهیپنجاه روز د ایبره، قرار شد چهل  خوادیاز دوستامم م یکی-

 ؟یپس من چ-

 ؟یایب یخوایم یمطمئن-

 کنم؟ کاریبچه و پسره چ نیبا ا یمعلومه ول-

 مکث کرد و گفت: یکم

 ریازش بگ یپول هیقبل رفتنمون  یعنی گهیزن پسره شو بعد از ده روز د ،یخوایکدوم رو نم چیتو که ه دایآ گمیم-

 هان؟  خواد،یات هم ببخش و جدا شو...اونم که تور و نم هیمهر

 .رهیمنو بگ ادیخه احمق اگه بخواد جدا شه که نمآ-

قبول  یندار یپس چاره ا یمجبور تییتو هم به خاطر دا ره،یبگخاطر آبروش مجبوره تورو عقل کل اون پسره به -

چه  ایبرگرد قبول کنه... برو یب یزد ییحرف جدا یکه وقت اریدر ب کفرش رو دونمی...خب بعد از ازدواج چه میکن

 ...دونمیم

 ؟یبچه چ-

 ...حله؟یخانوم سقطش کن نتیز شیپ برمتیچند روز بعد عقدتون م ،یتحملش کن یفعال که مجبور-

آخه اون بچه مثبت  ،ییبا جدا کردیپس احتماال موافقت م خواستمینممن که پسره رو  گفت،ینم بدم یول دونستمینم

 رو چه به من؟...

 .یباشه، ممنون فر-

 فعال. زم،یخواهش عز-

 .دمیتخت دراز کش یکردم و رو عقط

 باشه؟ شیدوم نیده پونزده روزه طالقش بده که ا ادیبعد ب رهیزن بگ شهیمجبور م یکدوم احمق آخه

 ما شه... الیخیراست باشه و قبول کنه ب یفر یخدا کنه حرفا یول
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*** 

 (ارشی)ک

 

 ضرب گرفته بودم. نیزم یاسترس و دلهره با پام رو از

 مبل نشست. یمن رو یبود اومد و رو به رو ییکه توش سه تا فنجون چا ینیس هیبا  مامان

 باهام؟ یحرف بزن یخوایم یگفت ارش،یخب ک-

 اخبار بود، کردم. دنیبه بابا که مشغول د یدادم و نگاه رونیرو پر حرص ب نفسم

 !یخواستگار نیبرام بر شهیکه اگه م خوامی...میعنیبله، با اجازتون...-

 خودم حس کنم. یرو نگاه بابا رو ینیسنگ تونستمیم یاما به راحت انداختم نییپا سرم رو ن حرفماز تموم شد بعد

 ؟یگیم یجد ارشیک یوا-

 بله.-

وقت  چیه یخواینم یاون دفعه که گفت دیگفتم شا ازت، شدمیم دیداشتم نا ام گهید زم،یدورت بگردم عز یاله-

 راست بوده... یازدواج کن

 مادر من، حرفم که راست بود اما... ییکجا

 ش؟یدیهست؟ کجا د یخب مادر حاال ک-

 به خاطر دروغم منو ببخش، مجبورم خدا... ایخدا

 چند بار اومده بود مغازه که فرش بخره، خب منم...ازش خوشم اومد.-

 

 بابا به طرفش برگشتم. یصدا با
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 کدوم؟-

 دهنم و قورت دادم و گفتم: آب

 رونیدو بارم ب یکیرو نگاه کرد،  دمونیجد یو جنس ها دی...چند بار اومد فرش دنیغازه نبودشما اون موقع تو م-

 .هیدختر خوب دمش،ید

 وا، مادر تنها اومده بود فرش بخره؟-

 رو پاک کردم و گفتم: میشونیپ یرو عرق

 دو بارم با مادرش اومد. نه،یطرح هارو بب خوادینه، گفت سر راهشه م-

 تکون داد و گفت: یسر مامان

 ه؟یدختر خوب یآخه، مطمئن یکرد قیتحق-

 که جواب بدم بابا گفت: نیاز ا قبل

 پسر نیانقدر خوب بوده که تونسته دل ا یعنیخوشش اومده  گهیم یحاج خانوم، وقت شناسمیمن پسرمو خوب م-

 مغرورتو نرم کنه و تو دلش جا باز کنه...

 یبرا میاز شرمندگ شترینداشتم...عذاب وجدانم به خاطر اون دختر ب یچاره ا خاطر دروغام شرمنده بودم اما واقعا به

 دروغ هام بود.

 ؟یخواستگار میبر یخب مادر ک-

 .میتا آخر هفته حتما بر شهیاگه م-

 ...زدیموج م یاما ته نگاهشون ناباور کردنینگاهم م یو بابا با ذوق و خوشحال مامان

 ...میکه گند زد به زندگ یبود...زن ایهم به خاطر رو همش

 گرفتم. شیتحمل کنم...شرمنده و خجالت زده بلند شدم و راه اتاقم رو در پ نیاز ا شتریب تونستمینم گهید

*** 
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 (دای)آ

 

 دل تو دلم نبود. یخواستگار انیگفت قرار چهارشنبه شب ب ییزن دا یوقت از

 .دیلرزیاسترس و ترس دستام و بدنم م از

 دلشوره داشتم. یو الک دمیلرزیدارم فقط م یترس از چ دونستمینم خودمم

 ببرن. ییپدر و مادرش بو دیو نبا افتادهین یاتفاق خاص میادعا کن دیگفته بود با ییدا

 تا وسط مراسم کار دستم نده... گرفتمیحالت تهوعم رو هم م یجلو دیبا

 

 .ستادمیدر ا یصدا دنیشن با

 کرد. در زدن درو باز بود که بدون ییدا زن

 .زایچ نیخانوادشون حساسن رو ا گهیم تییلباس آبرومندانه بپوش، دا هی-

 رفت و درو بست. رونیاز گفتن حرفش ب بعد

 تخت نشستم. یرو کالفه

 ...ستیتوش ن یذره خوش هی گردمیتوش م یکه هر چ یزندگ نیمنو بکش راحتم کن از ا ایخدا

 .دمیو شال همرنگش رو پوش یرنگ، شلوار کتان قهوه ا یکرم کیناچار بلند شدم و تون به

 کردم. شیآرا یو کم ستادمیا شمیآرا زیم یجلو

 .دمیبه صورتم که الغر تر شده بود کش یدست

 مدت الغر شده بودم. نیتو ا چقدر

 رفتم. رونیاتاق ب از
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مان که اخم کرده بود و نگاه از سا ریمعلوم نبود غ یزیکدوم چ چیتفاوت تو هال نشسته بودن، از صورت ه یب همه

 فرش بود... یاش رو رهیخ

 بلند شدند. ییو زن دا ییزنگ دا یصدا دنیشن با

 نشستم. یصندل یبه طرف آشپزخونه رفتم و رو ییچشم غره زن دا با

 گرفته بود... بیعج دلم

 ..میاز خودم و زندگ ،ی...نه از باردارخوردیداشت بهم م حالم

 ...رهیازدواج سر نگ نیکن ا یکار هی...یهست یخوب یتو که خدا یول ستمینبودم و ن یبنده خوب دونمیم ایخدا

 بگم؟ یپسره شم به ک نیزن ا خوامیمن نم بابا

 باز کرد و وارد شدن.درو  ییدا

 .نمشونیتا بب ستادمیحال خوش و بش بودن که بلند شدم و کنار در آشپزخونه ا در

 داشت. شیو ر یجو گندم یمرد حدود پنجاه، شصت ساله، موها هی

 .دمیدینمکه صورتش رو  یخانم چادر هی

 وارد شد. نییداماد که با سر پا یو آقا دمیدرخش رو  میکه چادر به سر داشت و فقط ن یو چند ساله ا یس زن

 ...هه عجبا...ایبه قول خودشون شرم و ح ایاز خجالت بود  دونمینم

 به تن داشت. یکیو شلوار خوش دوخت و ش کت

 خارج شدن. دمیکه شدن از د ییرایپذ وارد

 آوردم. رونیب کمیتون کیکوچ بیرو از ج لمیولو شدم و موبا یصندل یرو

 حال اس ام اس دادن بودم که ساناز وارد آشپزخونه شد و گفت: در

 !اریب ییچا-
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 .ختمیر یو چا دمیچ ینیس یشدم و چند تا فنجون تو بلند

 

 برداشتم و از آشپزخونه خارج شدم.رو  ینیس کردیداده بود و نگاهم م هیتک خچالیتوجه به ساناز که به  یب

 .دیکه شدم همه نگاه ها به سمتم چرخ ییرایپذ وارد

 پدرش گرفتم. یرو جلو یچا انیکردم و خوش آمد گو سالم

 نشستم. ییمبل کنار زن دا یبرداشتن رو یکه همه چا نیاز ا بعد

صورتم شده  رهیو خواهرش هم با اخم خ کردیمادرش با تعجب فقط براندازم مو خودش اصال نگاهم نکردن... پدرش

 بود.

دو تا جوون برن با هم  نیا دیاگه اجازه بد م،یمزاحم شد ریامر خ یما برا دیدونیهمون جور که م ،یعیرف یخب آقا-

 .زننیبرسن...باالخره حرف اول و آخر رو خودشون م جهیسنگاشون رو وا بکنن تا به نت

 گفت: یعاد یلیواضح بود اما خ لشمیسرخ شده بود و دل تیاز عصبان ییدا

 .دیدار اریاخت-

 به طرف من برگشت و گفت: بعد

 کن! ییرو راهنما یزند یجان آقا دایآ-

 گفتم و به طرف اتاقم رفتم. یشدم و با اجازه آروم بلند

 تا وارد بشه. ستادمیباز کردم و کنار ا درو

 که داخل اتاق شد پشت سرش وارد شدم و خواستم درو ببندم که گفت: نیاز ا بعد

 باز باشه! دیبذار-

 .کردینگاه م نیتعجب نگاهش کردم اما اون هم چنان به زم با



 احساس غماگری

 
69 

 

 انداخت. یم نییکه انقدر سرش رو پا گشتیم یدنبال چ نیرو زم دونمینم

 تخت نشستم. یکه نصفه بسته بودم رها کردم و رو درو

 تخت نشست و دستاشو بهم قالب کرد. یرو یادیفاصله ز با

 حرف بزنم آخه... نیبا ا ی...من چجوره؟یک گهید نیا بابا

 و گفتم: اوردمیکه تو سکوت گذشت تاب ن یکم

 ؟یحرف بزن یخواینم-

 صاف کرد و گفت:رو  صداش

 .خوامیمعذرت م میکه ناخواسته افتاده و باعثم من و برادرم هست یبگم، اول بخاطر اتفاق یچ دونمیراستش نم-

 .کردمیم یرو ادهیز دیمقصرم، نبا یمنم به اندازه کاف-

 لحظه حس کردم رنگش قرمز شد. هیتو  یچرا ول دونمینم

 (ارشی)ک

 کرده. یرو ادهیمن بگه ز یجلو تونستیدختر چه راحت م نیلحظه نفس کم آوردم، ا هی

 بود جواب دادم: یسخت به هر باالخره

که  نیا فقط میحرف بزن شتریباشه ب یازین کنمیپس فکر نم میازدواج کن میما که در هر صورت مجبور دونم،یبله م-

 خبر ندارن. یبچه و مهمون نیمن از شما خوشم اومده و از وجود ا کننیپدر و مادر من فکر م

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 بله، خبر دارم.-

 !میدیتو مغازه د گرویبار هم د نیکه انگار ما فقط چند دیوانمود کن یجور شهیخب پس اگه م-
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 کدوم مغازه؟-

 .نینیفرش بب نیداره، من به اونا گفتم شما اومده بود یمغازه فرش فروش هیپدرم تو بازار -

 نگفت که گفتم: یزیچ

 ن؟یندار یشرط و شروط خاص-

 چرا دارم.-

 مکث کرد و گفت: یکم

 ریگ مدنیبه لباس پوش دیو نوع پوششتون کامال فرق داره ، نبا نیهست یا یکه شما کامال خانواده مذهب ییاز اون جا-

 !نیبد

 رو فوت کردم و گفتم: نفسم

 ندارم. یمشکل دیکن تیاگه حد و حدودشو رعا-

 دارم که زن یدوست هیمثال من  د،یتو کارام دخالت کن ای دیهر ساعت رفت و آمدم رو چک کن ادیکه خوشم نم نیو ا-

 .کنمیبه شدت با وجودش مخالفه اما من باهاش قطع رابطه نم مییدا

...همون پوشش...همون خواسته مونهیم ایمثل رو قایدختر دق نی...اشه؟یکابوس تموم نم نیچرا ا ایخدا

 ....ااااااایها...خدا

 شد؟ یچ-

 صداش به خودم اومدم و جواب دادم: با

 .ستین یمشکل-

 .گمیهم باشه بعدا م یا گهید زیاگه چ-

 تکون دادم و بلند شدم. یسر

 :دمیکه خارج بشم پرس نیاز ا قبل
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 تون؟ییزن دا نیگفت-

 .کنمیم یزندگ مییپدر و مادرم رو سالهاست از دست دادم، با خانواده دا-

 رفتم. رونیحرف از اتاق ب یتکون دادم و ب یسر

 نشستم. میقبل یجا سر

 ...مطمئن بودم از انتخابم جا خوردن.دمیکشیبابا و حاج خانوم خجالت م از

نبود که من  یو بدون چادر مطمئنن دختر بهیغر یاونم جلو غ،یبا رژ لب ج یرنگ شده و الک رنگ یبا موها یدختر

 انتخابش کنم. دنیتو چند بار د

 

 فکر کنه و جواب بده. دایشد که آ نیمتفرقه قرار بر ا یها از صحبت بعد

 حاج خانوم شروع کرد: مینشست نیماش یتو تا

نکردم که به  دایپ یزیگشتم چ یدختر؟ من که هر چ نیرو ا یدست گذاشت یو گفت یهمه گفت نیمادر، ا ارشیک-

 تو باشه. قهیسل

 ی...اما خانواده خوب و محترمومدیخوشم ن ادیهر چند منم ز اد،یب نیریش یکه علف به دهن بز نهیخانوم مهم ا-

 داشت.

 سکوت کردم و اونا خودشون جوابشونو گرفتن. یمن بودن ول دییتا منتظر

 شدم. ادهیپارک کردم و پ نگیرو تو پارک نیماش

 به سواالشون جواب بدم. دیبا دونستمیم

 خونه شدم و درو بستم. وارد

 تو هال نشسته بودن. انایشوهر ک دیبا حم انایو ک وانیک

 اخم کرد و گفت: دنمیبا د انایک
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 واسمون داداش. یآبرو نذاشت ،یچه عروس ،یماشاهلل، ماشاهلل چه دختر-

 .ادیرو باز کردم تا نفسم باال ب راهنمیمبل نشستم و دکمه پ یرو

 به شوهرش نگفته. یزیبودم در مورد بچه چ مطمئن

 کنم؟ کارشیچ گه،یدله د انا،یانقدر غر نزن ک-

 شد. رهیخ ونیزیاخم روش رو برگردوند و به تلو با

 !هیچجور دختر نیحداقل بگ م،یموند بینص یعروس خانوم ب دنی: ما که از ددیحم

 شد داداش؟ ی: چوانیک

 شد؟ یچ پرسهیکنم، تازه م کهیت کهیرو ت وانیک خواستیم دلم

 عمر وبال گردنم بشه... هیکه قرار  نیاز ا نمیمنو فروخت ا یکه اون جور ایاز رو اون

 .دهیجواب م کنهیگفت فکر م-

 .کنهیناز م ی: اون که جوابش معلومه، الکانایک

 : از کجا معلومه؟دیحم

 به تته پته افتاد: انایک

 دارم از خداشم باشه. یخوب نیکه داداش به ا نهیمنظورم ا یعنی...زهیخب...چ-

 نگفت و به من نگاه کرد. یزیچ دیحم

 ببرن، دهن لق... ییبو هیاگه بق انایبه حالت ک یوا

 اومدن. شمونیلباس پ ضیخانوم و بابا بعد از تعو حاج

 دختره خوشت اومد؟ نیا هیاز چ ارشیخانوم: ک حاج

 ن؟یبشنو نیخوایبگم اخه مادر من؟...کم دروغ گفتم بازم م یخدا...چ ای
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روس ع نیکنجکاو بود تا بدونه ا دیو حم کردنینگاهم م یبا استرس و نگران انایو ک وانینگاه ها به دهنم بود. ک همه

 .ومدهیکس خوشش ن چیکه ه هیک

 شده. تیان اما خوب ترب شییخانواده؟ درسته که خانواده دا ایکم داره حاج خانوم؟ از اخالق کم داره  یچ-

نه  یانتخاب کن ریو سر به ز بیدختر نج هی کردمیفکر م یبر منکرش لعنت، ول ارش،ینبود ک نیا خانوم: منظورم حاج

 متفاوت بودن. یلیبا ما خ یجور هیندارم فقط آخه  یمثل اون...منظور بد یکی

 ...ومدیاز آب در ن بینج نیهم همچ اینداشتم هر چند که رو یجواب واقعا

 که اومده، کار دلمه من چه کنم؟ اد،یب نیریش یبه دهن بز دیمامان جان به قول بابا علف با-

 .کردینگاهم م یو دلسوز یبار با نگران نیا انایانداخت و ک ریسر به ز وانیک

 

 داشتن...آخه منو چه به اون دختره... حقم

 ؟یاز انتخابت مطمئن ارشی: کبابا

 ...ستمی...مطمئن نیزند یحاج آقا نه

 باز کردم که اصال قبولش نداشتم. یلب به دروغ یمجبور یول

 راحت. التونیبله، مطمئنم، خ-

 بگم، اون از انتخاب اولت که... یخانوم: واال چ حاج

 نداد و با بغض اضافه کرد: ادامه

ا بر یهست یمرد ،یباالخره عاقل و بالغ ست،ین یحرف ی...بازم اگه مطمئنهیکیکه ظاهرش لنگه همون  نیاز ا نمیا-

 .نیآخر با خودته، خوشبخت بش میخودت، بازم تصم

 ...خوردیکلمه حالم داشت از خودم بهم م یواقع یمعنا به

 خودم... ی...به خاطر نفهماشیکه حواسم به برادرم نبود...به خاطر خود سر نیا از
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 .شدمیپدر و مادرم شرمنده تر م یبهتره بگم انتخاب اشتباهم هر روز جلو ایکه به خاطر انتخاب اولم  نیا از

 خوردم و االن...رنگ رو  یکه ناخواسته اون مشروب ب نیا از

 ...االن...یوا

 پدر بشم... یجور نیکه ا دیگنجیتو باورمم نم یعنی کنم،یباور نم اصال

 خواست خدا بود... دیقسمت بود...شا دی...شادونمینم

 نبود...حماقت خودم بود... دمیشا یول

*** 

 (دای)آ

 داشتم. ییو زن دا ییجنگ اعصاب با دا هیاز رفتن مهمونا  بعد

 رو سقط کنم. بچه خوامیزن اون پسره شم و م خوامیبهشون گفتم که نم باالخره

 بود. زیچ هی جوابشم

 که صورتم رو نشونه گرفت... ییو داد دا یلیو س ییزن دا یها یباز یکول

 .کردیبار چندم بود که روم دست بلند م دونمینم

 .خوردیازشون بهم م حالم

 دستم رو دراز کردم و برش داشتم. لم،یزنگ موبا یصدا با

 بود. فرهاد

 کردم و جواب دادم: وصل

 بله؟-

 من. یبایسالم، پرنسس ز-
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 جوابش رو بدم. شهیهم نیحوصله تر از اون بودم که بخوام ع یب

 سالم. کیعل-

 شده عشقم، چرا صدات گرفته؟ یچ-

 !میفرهاد، بعدا حرف بزن ستین یزیچ-

 رو به کل خاموش کردم. لمیکه منتظر جوابش باشم تماش رو قطع کردم و موبا نیا بدون

 

 به شدت خورد شده بود. اعصابم

 کنه. فیتکل نییبرام تا دهیبه خودش اجازه م رسهیکه هر کس از راه م نیا از

 داشته باشه. یربط یبه کس میکه زندگ کنمیو پنج سالمه، فکر نم ستیب گهید

 توجه کنم. مییچند مجبور بودم به خواست دا هر

 ...یا یبه گردنم داشت...اونم چه پدر یبزرگم بود و حق چند سال پدر باالخره

*** 

 .گمیکار خودش رو کرد....فرهاد رو م باالخره

 .میقرار با هم بذار هیکرد  مجبورم

 .کنهیانگار الل شده و فقط نگاهم م یو منتظرم حرف بزنه...ول مینشست کیشاپ ش یکاف هیتو  االنم

 باشم. یسرد و جدکردم کامال  یسرفه کوتاه صدام رو صاف کردم و سع کی با

 نجا؟یا امیب یچرا گفت-

 زد و گفت: یجذاب و دختر کش لبخند

 م؟یدیند گرویچند وقته هم د یدونیم نمت،یفقط خواستم بب زم،ینداشت عز یخاص لیدل-
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 ده روزه. دونم،یبله م-

 داره؟ یخب پس به نظرت اشکال-

 گفتم دورمو خط بکش. میکه داشت یمکالمه ا نیتو آخر ادمهینه، فقط -

 گفت: یکرد...با دلخور رییصورتش تغ حالت

 من دوستت دارم. دا؟یچرا آ-

 کردم و گفتم: یا یکوتاه و تصنع خنده

 .یمن شد یدایو ش فتهیدو ماه ش نیرفته بود تو ا ادمیاوه بله، -

 و گفت: دیتو هم کش شتریرو ب اخماش

 ؟یکرد دایبهتر از من پ ه؟یچ-

 .دمیکوب زیم یکردم و آروم رو دستم رو مشت یعصب

 فک کن آره.-

 نرم شد و اخماش رو از هم باز کرد. هویچرا  دونمینم

 ؟یبهم بزن یخوایو م یکنیاون وقت تو با من لج م ت،یخواستگار امیب خوامیم دایآ-

 ودن.ب دهینکش شیپ یکه باهاشون دوست بودم حرف خواستگار ییکدوم قصد از پسرا چی...تا به حال هکردمینم باور

 بهش بودم که گفت: رهیخ متعجب

 ؟ی...تو...منو دوس داردایآ-

 سوالش به خودم اومدم و گفتم: با

 !شهیکه برام دردسر م ایدورم ن گهیلطفا د کنم،ینه فرهاد، من دارم ازدواج م-

 شاپ خارج شدم. یشدم و منتظر عکس العملش نموندم و به سرعت از کاف بلند



 احساس غماگری

 
77 

 

 

 دار بگه. دروغ شاخ هینبود  دیگفت....از فرهاد بع دروغ دمی...شادونمینم

 .کردمیکه اصال به بهم زدن رابطمون فکر نم کردیوگرنه فرهاد انقدر برام خرج م ییدست دا آتو بدم خواستمینم

*** 

 (ارشی)ک

 

 نگرانتم. یلیخ ارشیک-

 شدم و گفتم: رهیرنگش خ یقهوه ا یچشما تو

 انا؟یچرا ک-

 استرس دارم...نگرانم، اگه بابا بفهمه... دونمینم-

 گرفتم: مینیب یجلو خم شدم و دستم رو جلو به

 حرف نزن...نگران منم نباش! یجور نیا کشم،یازت خجالت م انای....کسیه-

 ...ایاگه مثل رو-

 جواب بده. تلفن باعث شد از جا بلند بشه و تلفن رو یاز ادامه حرفش صدا قبل

 بله؟-

... 

 همه خوبن..سالم دارن. یممنون....مرس یلیسالم، خ-

... 

 مبارک باشه پس.-
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... 

 حتما، خداحافظ.-

 

 بهم دوخت.رو گذاشت و دوباره نگاه نگرانش رو  یگوش

 .کردمینگاش م یسوال

 بود، گفت جوابشون مثبته. یعیخانم رف-

 نگفتم. یزیانداختم و چ نییپارو  سرم

 بهم صبر بده! یهم ندارم ول یچرا؟ گله ا پرسمینم ایخدا

 مثل اون برام کم از جهنم نداره. یکردن با دختر سر

صبر بده  ...فقط بهمافتهیاتفاق ب نیمثل اون بار دوباره ا خوامینم گهیگرفت و خاکستر شد، االن د شیآت میبار زندگ هی

 خدا...

 .ستادمیا نهیآ یو جلو دمیپوشرنگم رو  یو شلوار دود کت

 برداشتم.و عطرم رو  دمیکش ممرتب شده ا یشایبه ر یدست

 دوش نگرفتم. باهاش

 در عطر رو سر جاش گذاشتم و درو باز کردم. یصدا با

 بود. عمه

 ...میریسر به ز یانداختم اما اون گذاشت پا ریسر به ز شرمنده

 آقا دوماد. یشد پیعمه دورت بگرده، چقدر خوشت یاله-

 زدم و گفتم: یلبخند
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 ممنون عمه.-

 منتظرن. هیبق ،گهید میبر ایب-

 

 .میعمه وارد حال شد با

 حضور داشتن... همه

نه خو یعمه و دخترش مائده که طبقه باال د،یو حم انایک یکوچولو ها یحاج خانوم، بابا، رزا و مان د،یحم وان،یک انا،یک

 .کردنیم یما زندگ

 .ستادمیا وانیکردم و کنار ک سالم

 جلو امد و گفت:  مائده

 .گمیم کیتبر ییپسر دا-

 کردم و به مامان نگاه کردم. یآروم تشکر

 ان. یکرد و گفت که خانواده خوب قیدو دل بود...البته بماند که حاج آقا چقدر تحق هنوز

 بلند شدن. یبلند شدن بابا همگ با

 خونده بشه. تیمحرم غهیبله برون و ص یو خانوادگ کیمراسم کامال کوچ هی یبود ط قرار

 .میها شد نیو سوار ماش میخونه خارج شد از

 ...میشد ادهیپارک کردم و پ یعیرف یخونه آقا کینزد

 

 (دای)آ
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 کردم. دیو رژم رو تجد دمیبه لباسم کش یدست

 بودم و موهام رو با اتو صاف کردم. دهیپوش یرنگ یو شلوار آب کت

 .دمیتو هم کشحواله پهلوم کرد که از درد اخمام رو  یمشت یفر

 گفت: ینثارش کنم که با سرخوش یفحش خواستم

 فندوق خاله چطوره؟-

 دادم و گفت: رونیرو ب نفسم

 به لطف تو ناقص شد بچم.-

 .کنهینگاهم م یچرا حس کردم جور خاص دونمینم

 و دعوتش کنه. رهیتماس بگ یمجبور کردم خودش با فر رو ییداد زن دا و غیاصرار و با ج به

 بود. یچند جمع کامال خانوادگ هر

 شد. دهیساناز نگاهمون به سمت در کش یصدا اب

 !رونیب نیایاومدن...ب-

 .میرفت رونیب یبه خودم کردم و با فر ینگاه دوباره

 دوماد برنخوره. یوقت به خانواده آقا هیکه  ییرایتو هال بودن و خانوما قسمت پذ ونیآقا

 ...شدایمنم رسما داشت از دستم راحت م ییدا نیا

 دور نموند. یکه از چشم فر دمیکش یبلند آه

 ولو شدم. یمبل خال نیاول یشدم و رو ییرایپذ وارد

 و خاله هام اومده بودن البته به همراه خانواده هاشون. ییزن دا یتا خواهرا دو
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ازدواج نکرد و بعد از مرگ پدر و  گهیو عمو هم کال نداشتم...چون پدربزرگم جوون مرگ شد و مادربزرگمم د عمه

 ه کرد و اونم فوت شد.مادرم سکت

 بغض کردم. نهیمنو بب میآرزو داره تو لباس عروس گفتیمادرم که م ادی با

 نبودم... ینبود اما بازم ناراض یازدواج راض نیکه دلم به ا نیا با

 دل بودم.دو  ییجورا هی

 ...ییزن دا یو به اعتقاداتم و به رفتار ها رانیرفتنم از ا به

 غلط. یدرسته چ یچ دونستمیبودم و واقعا نم جیگ

 راست باشه. ییزن دا ینکنه حرفا کنمیوقتا فکر م یبعض

 شم و راه برگشت نداشته باشم. مونیبرم و پش رانیاز ا نکنه

 نبوده. اهامیجزء رو رانیرفتن از ا یمثل فر من

 مگه کشور خودم چشه؟ آخه

 از فکر خارج شدم. یفر یصدا با

 بلند شو! وونهید-

 .ستمیکه دستمو گرفت و مجبورم کرد با کردمینگاهش م جیشدم و گمنظورش ن متوجه

 .هیتازه متوجه شدم منظورش چ یمادر شوهر گرام دنید با

 

 .دیبوس جلو اومد و صورتم رو استیاسمش ثر دمیفهم یشوهرم که تو خواستگار مادر

 عروس خانوم؟ یخوب-

 زدم و گفتم: یکیدلم به خاطر لفظ عروس ضعف رفت اما فقط لبخند کوچ ته
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 .دیخوش اومد یلیممنون، خ-

 کنه. یهم احوال پرس هیکرد و از کنارم گذشت تا با بق تشکر

 لبش بود جلو اومد و بغلم کرد. یرو یبود و لبخند قشنگ یکه اونم چادر یا گهید خانوم

 ....ماشاهلل، ماشاهللانجینشناخته  مارو بکشونه ا دهیند ینجوریحق داره ا ارشیک نیفدات بشم عروس خانوم، ا یاله-

 .دیرسیبه نظر م یباهاشون داشت اما در کل خانوم مهربون یچه نسبت دمینفهم

 بار با لبخند بغلم کرد و کنار گوشم گفت: نیخواهرش بود که ا انایاز اون نوبت ک بعد

 زن داداش. نیخوشبخت بش-

 از لفظ عروس و زن داداش. کردمیداشتم ذوق م رسما

 .رمیو م شمیحاال...من که باالخره جدا م هیچه مرگم بود...انگار جد دونمینم

 جلو اومد و گفت: یا یدختر چشم و ابرو مشک انایسر ک پشت

 گفت. کیتبر ییبه انتخاب پسر دا دیواقعا با ،ییعروس دا گمیم کیتبر-

 .ومدیچرا از لحنش خوشم ن دونمینم

 وصلت...هه... نینبوده به ا یراض انگار

 نشستم. یکردم و کنار فر تشکر

 باشه. یبود قرار نبود بزن و بکوب دایجور که از جمع پ نیا

 خارج شدم. ییرایکه از جام بلند شدم و از پذ زدنیحرف م داشتن

 اتاقم شدم و درم بستم. وارد

 

 (ارشی)ک
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 .دمیدستم کش یو پماد رو رو دمیکش یپوف یعصب

 شده. طونیرفته که انقدر ش یبه ک یمان نیا دونمینم

 رو دستم. ختیرو ر شییورجه وورجه کرد که آخرش چا انقدر

 .میتوش حرف زد یشدم که روز خواستگار یسامان وارد اتاق ییراهنما با

 بود. دایمال خود آ احتماال

 طور. نیهم هم رو راهنمیبستم و دکمه پ پماد رو در

 داشت. یمنظم و مرتب اتاق

 عالمه کتاب داشت. هیکه قفسه  هیو کمد و  شیآرا زیو م تخت

 .ستادمیقفسه ا یشدم و جلو بلند

 برداشتم و عنوانش رو خوندم. یکتاب

 بود. یکتاب پزشک هی

 خونده؟یم یپزشک مگه

 ؟یکنیم کاریچ نجایشما ا-

 افتاد. هول شدم و کتاب از دستم یدخترونه ا فیظر یصدا با

 شد. دهیبه سمتش کش نگاهم

 شده بود. بایاز قبل ز شتریتنش بود ب تیکه ف یرنگ یکت و شلوار آب تو

 چته تو؟ ارشیک یوا

 دادم. رونیانداختم و نفسم رو ب نییپارو  سرم
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 .امیاجازه ب یب خواستمیپماد بزنم نم نجایکرد ا مییمن دستم سوخت آقا سامان راهنما دیببخش-

 قبلش گذاشت. یبرداشت و سر جا نیزم یاز رواومد و کتاب رو  جلو

 منظورم سر کتابامه.-

 د؟یخونیم یپزشک-

 برداشتم.کتم رو  نگفت که به طرف تخت رفتم و یزیچ

 .ستادیرو به روم ا قایدقکه جلو اومد و  دمیپوشیم داشتم

 به چشماش نگاه کردم. میو مستق رمینتونستم نگاهمو ازش بگ لمیخالف م بر

 در دست گرفت. رو راهنمیپ قهی یزد و لبه ها یلبخند طنتیش با

 حبس شده بود و مطمئن بودم صورتم کبود شده. نفسم

 و گفت: دیپسش بزنم به طرف خودش کش ایکه مخافت کنم  نیاز ا قبل

 ؟یکنیم یچرا انقدر ازم دور-

 

 (دای)آ

 

 .کردیفقط نگاهم م رهیمتعجب و خ چارهیب

 کردم نخندم. یسع یول دمیخند زیدلم ر تو

 .ینگاه بهم بکن هیو حداقل  یننداز نییخوشگل کردم سرتو پا یجور نیا یوقت یتا تو باش حقته

 .....شدمیم یداشتم عقده ا گهیمهم نبود اما د برام

 که پر عشوه بود گفتم: یکه نازک کرده بودم و لحن ییصدا با



 احساس غماگری

 
85 

 

 من االن مادر بچه اتما... ارشیک-

 سوق داد. ینامعلوم یو نگاهش رو به جا دیتو هم کشرو  اخماش

 گفت: ومدیکه انگار از ته چاه م ییصدا با

 .میاالن نامحرم یول دونمیم-

...هه...حاال انگار منو میبعلهههه....نامحرم ارشمی....پس آقا ککنهیرنگ عوض م یچرا ه نیا گمی...مچارهیب یوا یا

 ....گهیم طونهیها...ش دهیند

 رو رها کردم و مثال شرمنده گفتم: راهشیپ

 حواسم نبود. دیببخش-

 رفت. رونیو ب دیپوش عیسرکتش رو  کالفه

 فرستادم. هام هیبه ر عطرش رو یتخت نشستم و بو یرو

 هم داشت المصب... ییبو چه

 وارد شد. یباز شد و فر یاتاق به تند در

 ن؟یکردیم کاریمن تو اتاق چمرگ -

 حرص بلند شدم و گفتم: با

 آبروم رفت.-

 گفت: متعجب

 وا چرا؟-

 م؟یبود نجایا دنیهمه فهم-
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راغ س ادین چوندمشیمنم پ نجاسیا ارشیدنبالت اومدم اما سامان گفت ک ستیآهان نه بابا فکر کردم حالت خوش ن-

 ...گرفتای...آخ اگه مچتونو مارشیک

 پشت گردنش و گفتم: زدم

 ره؟یبگ خواستینگرفت االن م گرفتیمچم رو م دیبرو بابا، اون موقع که با-

 و... کردیدرو باز م یلب تو لبش بود یقتو دیشا یدیخدا رو چه د-

 .گفتیم نارویا زدیتوش موج م طنتیکه ش یلحن با

 و گفتم: اوردمیگرفت اما به روم ن خندم

 .ایخل و چل شد دایجد یفر-

 رو بست و گفت: ششین

 بابا. الیخیب-

 گفت: یمکث کرد و با نگران یکم

 ...یول ناینجوریطالق...البته همه ا یبرا خوانیم لیدل هی نمیبیکه من م یینای...ایاگه طالقت نده چ دایآ گمیم-

 دادم و گفتم: رونینفسم رو ب یو عصب کالفه

 مجبور. یمجبورم فر-

 .میباش نجایزشته ا رونیب میبر اینکن، ب یباشه بابا قاط-

 .میقبلمون نشست یو سر جا میرفت رونیب یفر با

 خوند. نمونیموقت ب تیمحرم غهیص هیهمه بزرگترا پدرش  یاجازه با

 .میکلکشو بکن ییو به قول دا میریمراسم آبرومندانه بگ هیشد تا آخر ماه  قرار
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....ماشاهلل باباش و رفتیلو م ینامزد بمونه وگرنه که همه چ ادیدختر ز دیکه رسم دارن نبا کردمیخدارو شکر م دیبا

 و عمه جونش بعدا گفت...ر نایو...ابله برون  یکردن که به سرعت اومدن برا قیدومادشونم انقدر تحق

 کنه... ریبخ رو شیبا سرعتم نبودا...فقط خدا بق نیهمچ البته

و  ستیب یرو برا یقرار عروس گهیو فالن که د میرسما دار نیهم انقدر دروغ سر هم کرد که ما هم از ا ییدا البته

 ماه گذاشتن. نیهشتم هم

 

 شد. ییرایوارد پذ نییبا سر پا ارشیک

 .کردنیو کال مجلس رو گرم م دنیکشیو سوت م زدنیدست م یو ساناز ه یو فر انایک

 .ارشیهم جعبه ها رو گرفت و آورد داد به ک انایداد و ک انایکه کنارم نشست مادرش دو تا جعبه به ک ارشیک

 رد.از جعبه هارو باز ک یکینرم دست راستم رو تو دستش گرفت و در  یلیخ ارشیک هویفکر بودم که  تو

 بود. یقشنگ یلیخ یا روزهیف انگشتر

 دست راستم کرد. یو آروم وارد انگشت دوم دیکش رونیرو از جعبه ب انگشتر

 انداختن انگشتر کنار گوشم خم شد و گفت: موقع

 به تو. رسهیبه مادرم و از مادرم هم م دهیاز مادربزرگم رس مونه،یانگشتر نشون خانوادگ-

 نگاهش کردم. یچشم ریز

 بود. یا یاسپر ایژل  چیه ینسبت به دفعه قبل مرتب تر شده بود و موهاش ب شاشیر

 .ومدیبهش م یلیبود که خ دهیپوش دیسف راهنیرنگ با پ یو شلوار دود کت

به انگشت دست راستش انداخته  یمردونه ا قیهم به دست چپش انداخته بود و انگشتر عق یساده ا یمچ ساعت

 بود.

 انداختم. به چهره اش ینگاه دوباره
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 .کردینگاهم م یزیلبخند ر با

 انداختم که گفت: ریسرم رو به ز نهیبب یکه کس نیترس ا از

 ؟یدیاجازه م-

 تو دستش شدم. یدیباال آوردم و متوجه گردنبند طال سف رو سرم

 .ختمیشونم ر یو موهام رو رو دمیبه سمت چپ چرخ یکم

 رو به گردنم انداخت و نفسش رو تو گردنم فوت کرد. گردنبند

 به حالت قبل برگشتم. عیمور شدم و سر مور

 دود کرد. هم برامون اسفند ییو زن دا رفتنیمدام قربون صدقه ام م ارشیخانوم و عمه ک ایثر

 کنار گوشم گفت: رونیبره ب نکهیاز ا قبل

 .یخوشگل شد-

 شدم؟ی...واقعا داشتم عروس مدادیقلقلکم م یبیعج حس هیام حبس شده بود... نهیتو س نفس

 ...رهیگیهم م یچه جد دایآ گهیبسه د عه

 ..؟؟خوامشیکه نم یکردیم دادیسر همه داد و ب ینبود تو

 

 .ومدیجذاب م یلیچرا به نظرم خ دونمیبود اما نم یبچه مثبت و مذهب نکهیا با

 .ومدیجور آدما خوشم نم نیاز ا معموال

هم چادر و مانتوش رو در آورد و به  انایگذاشتن و قبل از همه شروع به رقص کردن که ک یآهنگ شاد یو فر ساناز

 جمعشون اضافه شد.

 هم تموم شد. یکه بود مهمون یو ترس و استرس یو خوب یکه با هر بد خالصه
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 رفتم. رونیو ب دمیمانتو و شال پوش هی یمجبور

 .نرفتیبودن که م ینفرات نیآخر یزند خانواده

 هم رفته بود. یفر یحت

 .دیبه طرف خودش کش یدستم رو گرفت و کم انایپاره کردن بودن که ک کهیخانوم در حال تعارف ت ایو ثر ییدا زن

 .نیبد شیآزما نیبر دیبده...فردا با زن داداش شمارت رو-

 نه اما گفتم: ای دونستیم انایک دونمینم

 بچه... نیبا ا-

 از ادامه حرفم گفت: قبل

 نداره. ی...اشکالشنونیم سیه-

 کرد. رهیذخ شیتو گوش انایرو گفتم و ک شمارم

 خم شد و گفت: یکم اطن،یح رونیو ب ستیحواسش ن یکس دید یباهام دست داد و وقت ارشیک یخداحافظ موقع

 ...لباس گرم بپوش هنوز هوا سرده.میبد شیآزما میدنبالت با هم بر امیفردا م-

 بعد جدا شد. یگونه ام نشست و کم یرو ارشیگرم ک یشدم که لبا یتوجهش داشتم تو دلم ذوق مرگ م نیا از

 خداحافظ.-

 .کردمینگاه م ارشیو متعجب به ک شوکه

 کنم. ینشد خداحافظ اصال

 شد. اطیداخل ح ییزن دا یرفت و ک رونیب یک دمینفهم

 ؟یسادیچرا اون جا وا دایوا آ-
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به  یکه هنوز نگاهش به من بود فور ییتوجه به زن دا یو ب دمیلرز یاسفند ماه کم یهوا یخودم اومدم و از سرما به

 خونه برگشتم.

 (ارشی)ک

 

 قرمز شده بود. یو سرما صورتش و نوک دماغش کم اطیتو ح ستادنیخاطر ا به

 گهیکم د هیود که اگه ضربانم انقدر باال رفته ب زدیحرف م و با عشوه باهام دیرو تو اتاق گرفت و کش راهنمیپ یوقت

 .دادمیکار دستمون م موندمیم

 .رونیعمرا پامو بذارم ب تا به خواسته امم نرسم دونستمیم تیاز محرم بعد

 و از تعجب دهنش باز موند. دمشیبوس اطیافتادم که تو ح یوقت ادی

 رفتم. رونیکردم و ب یگرفته بود اما زود خداحافظ خندم

 از دستم گرفت و گفت: یزیر شگونین دیبازمو د شیخانوم ن حاج یوقت

 کن پسر! ایو، ح شتیببند ن-

 .شدمیخجالت داشتم آب م از

 کردم. ویگرفتم و خانومم س رو دایکه وارد واحد خودشون بشه شماره آ نیو قبل از ا دمیکش یرو کنار انایک

 

 بستم و موهام رو شونه زدم. رو راهنمیپ یتند دکمه ها تند

 شده بود. رمیهشت بود و د ساعت

 رفتم. رونیرنگم رو برداشتم و ب دیسف ۲۰۶ چیسو یا عجله

 .ارشیبگه خاک بر سرت ک سین یکی
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 ؟یشدیم دیسرخ و سف روزیتا د ینبود تو

 ؟یزنیم شیخودتو به آب و آت یدار یواسه خاطر معطل نشدن ک حاال

 روندم. یعیرف یشدم و با سرعت به طرف خونه آقا نمیماش سوار

 شدم. ادهیرو پارک کردم و پ نیخونه ماش یجلو

 درو زدم و صدام رو صاف کردم. زنگ

 ه؟یک-

 .یعیخانوم رف ارشمیک-

 داخل! دییسالم، بفرما-

 شده. رمونید یکه کل انیب نیخانوم بگ دایبه آ شهینه، ممنون، اگه م-

 ...الیمثال ع ایخانوم؟...خانومم؟.... دای...آدا؟ی...آگفتم؟یم یچ دیبا

 فک کن... یوا

 اجازه ندارم برم اتاقش. شمییکه چون زن دا یدونینشده، خب منم م داریهنوز ب دایجان آ ارشیراستش ک-

 و شوکه خشکم زد. متعجب

 گفت که تا تهش رو رفتم. نویا یلحن هی با

 ...چرا آخه...زنه؟یداد م ای کنهیرو به خاطر وارد شدن به اتاقش دعوا م شییزن دا دایآ یعنی

 که گفت: دایآ ییو زن دا کیت یصدا با

 .نیکن دارشیب نیشما تونست دیداخل شا نییبفرما-

 رفتم. یبلند به طرف ورود یشدم و با قدم ها وارد

 درو باز کرد. ییدر بزنم زن دا نکهیاز ا قبل
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 .یجان، خوش اومد ارشیسالم ک-

 ممنون. یلیسالم خ-

 ن؟یکن دارشیب نیشما خودتون بر شهیمن اجازه ندارم برم اتاقش م-

 اما گفتم: دمیکشیم خجالت

 .دیبله، اگه اجازه بد-

 .دییبفرما کنم،یخواهش م-

 تا وارد بشم. سادیوا کنار

 گفت: ییچرخوندم که زن دا یخونه شدم و نگاهم رو کم وارد

 سر به آشپزخونه بزنم. هیتو اتاقش منم  نیشما بر-

 .گهیمن م یراحت یبرا دونستمیم

 بگم به سرعت وارد آشپزخونه شد. یزیچ نکهیاز ا قبل

 گرفتم. شیرو در پ دایاتاق آ راه

 در بزنم. ستین یازیپس ن گهیخوابه د مطمئنن

 و وارد اتاق شدم. دمیکش نییپارو  رهیدستگ

 نصفه بستم و به طرف تخت رفتم. درو

 صورت چپش گذاشته بود. ریرو به هم چسبونده بود و ز دستاش

 ز روش کنار رفته بود.هم مچاله شده بود و ا پتوش

 کرده بود. جادیا یتضاد قشنگ دشیبا پوست سف یلیبود که خ دهیو شلوارک قرمز پوش تاپ

 .....چته تو؟!!ارشیک یوا
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 تخت نشستم. یرو کنارش

 بود رو کنار زدم و گفتم: ختهیصورتش ر یشده اش که رو رنگ یموها

 ؟یبلند ش یخوایخانوم نم دای...آدایآ-

 نشد. داریتکون خورد اما ب یکم

 بود. دهیفا یاسمش رو صدا زدم اما بازم ب دوباره

 تر بردم و بلند تر صداش زدم. کیرو نزد سرم

 .داااااااایآ-

 

 (دای)آ

 

 .خورهیصورتم تکون م یرو یزیچ کردمیم حس

 خواب آلو بودم که توجه نکردم. انقد

 فحش دادم و... هیاسمم تو دلم  دنیشن با

 .رهیهست االن م یبخواب هر ک ریبابا بگ الیخیب

 باطل. الیخ یزه یول

 .خوردیول کن بود ....صداش بلند تر و البته نفسهاش که به صورتم م مگه

 .دمیصورتم بود از جا پر کیکه صورتش نزد یمرد دنیرو باز کرد و با د چشمام

 ...یآخ...آ-
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 ...یزیمن خوردم به چ دمیخورد به سرم....شا یزیکردم چ حس

 .نشیو موقع بلند شدن سرم خورده به دماغ نازن کنهیکه داره صدام م ارشهیک دمیدقت که نگاه کردم د با

 برات... رمی...بمیآخ

 .کنهیم کاریچ نجای...داد بزنم چرا اومده تو اتاقم...اصال اای...یکنم؟...عذر خواه کاریچ

 .شگاهیآزما میقراره بر یوا یا

 زدم. شدم و صداش کیبهش نزد عیسر

 ارش؟یک-

 گرفته بود و چشماش رو بسته بود. دماغشو

 شونش گذاشتم که چشماشو باز کرد و دستش رو برداشت. یرو دستمو

 شده بود. یاوه...دماغش خون اوه

 .گهیخودشه د رینگاهش کردم...خب بابا تقص یناراحت با

 کردم: زمزمه

 متاسفم.-

 ام سر خورد. قهی یرو نگاهش

 !!!ه؟؟یچه وضع نیا دایبه خودم کردم.....خاک بر سرت آ ینگاه

 بود. نییکامال پا قشیبازوم افتاده بود و  یرو تاپم بند

 و بلند شد. دیکش یدرستش کردم که پوف بلند عیسر

 گرفت. شینیب یبرداشت و جلو یا یدستمال کاغذ یعسل زیم یرو از

 نگاهم کنه گفت: نکهیا بدون
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 ن؟یزودتر آماده ش ستیقرار امروز فراموشتون شده، بهتر ن-

 .یکه تو نگاش کن سین دیبدن خوش فرم و سف نیا فهی...حینگام کن یندار اقتیجنبه...اصن ل یچه ب شیا

 ...دونستمیم دیورزشکار بود....البته بع دمیداشت...شا یا دهیورز کلیاونم ه میاز حق نگذر البته

 رفتم. رونیشدم و از اتاق ب بلند

 که مطمئنن رفته کارواش...سر کارش. یینبود....دا چکسیه

 بود. رونیب دمیخواب بود و شا دیسر کار خودش و ساناز که شا کیکه صد در صد رفته بوت سامانم

 که مطمئنن درو اون باز کرده. هییاونم زن دا مونهیم نهیگز هی پس

 شدم و... سیسرو وارد

 سالن نشسته بود.تو  ییکه اومدم زن دا رونیب

 نکردم و وارد اتاق شدم. یتوجه

 کتابا. نیرفت سر ا نیبابا...باز ا یا

 ن؟یگردیم یدنبال کتاب خاص-

 بار هول نکرد و آروم کتابو بست. نیا

 ؟یخونیم یپزشک ،ینگفت-

 کردم و گفتم: اخم

 سوال براتون مهمه؟ نیچرا انقدر دونستن جواب ا-

 

 خونده؟ یام چه درس ندهیاشکال داره بدونم همسر آ-

 خوندم؟؟ یمگه مهم بود من چه درس حاال
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 ...گهید می...مجبورشمرنیکه نم رو یکش شیقول معروف دندون اسب پ به

 برداشتم. یسرمه ا نیتوجه سر کمدم رفتم و مانتو و شلوار ج یب

 تخت انداختم و گفتم: یرو رو میمشک یسرمه ا شال

 لباس عوض کنم! رونیبرو ب-

 بود. یجور هینگاهش  یول دونمی..نم؟؟ی؟...عصببود کالفه

 تا حاال. دمتیحاال نه که ند گفتیبا نگاهش م انگار

 رفت و درم بست. رونیهر حال ب در

 کردم. یحیمل شیعوض کردم و آرا رو تند لباسام تند

 .رونیبرم ب شیشده بود اما عمرا بدون آرا رمونید

 رفتم. رونیرو برداشتم و ب لمیو موبا فیک

 در حال صحبت بودن. ییو زن دا ارشیک

 صدامو نازک کردم و گفتم: ییحرص زن دا از

 ارش؟یک میبر-

 رو با تعجب باال آورد. سرش

 یناز نیتا حاال دختر به ا ی....ککنهیباهاش حرف بزنم...معلومه که باور نم ینجوریکه من ا شدیباورش نم انگار

 صداش کرده؟ ینجوریا

 .دیجالت کشخ ییبود جلو زن دا معلوم

 .کردینگاه م ارشیبا لبخند به ک ییزن دا یول

 جا کرده. هیخودشو تو دل بق یچجور نینگاه بب ومدهی...نششششیا
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 .رفتیداشت حوصلم سر م گهیکردن که د یمفصل یکرد و خداحافظ یعذر خواه ییشد و محترمانه از زن دا بلند

 گفت: ییزن دا آخرشم

 !نجایا نیایننداز، ناهار ب نیپس رومو زم میشیم لیفام میدار گهیجان تعارف نکن، د ارشیک-

 با اجازه. شم،یچشم حتما مزاحم م-

 .میرفت رونیداد و ب تیرضا باالخره

 و گفتم: دمیکوب نیزم حرص کف پامو رو با

 ؟یچرا قبول کرد-

 پر از تعجب بهم انداخت و گفت: ینگاه بستیطور که در رو م همون

 خونتون؟ امیب یدوست ندار-

 یحساب دیبا نیهم یبرا شدیطالق گرفتن برام سخت م دادمی...به نظرم اگه بهش رو مومدیازش خوشم نم نیهمچ

 .کردمیم شیکفر

 کردم و گفتم: اخم

 خونمون؟ یایحاال دوستم داشته باشم ب ادیازت خوشم م یلیخ-

 ابرو باال انداخت و گفت: یطونیعکس انتظارم با لبخند ش بر

من که  گه،ید میبعدا پاگشا دعوتت کن میخب باالخره مجبور یخانوم، ول دایآ ستمیمنم عاشق چشم و ابروت ن-

 که منو دعوت نکنه. یگرفتیمرو  تییزن دا یجلو یتونستیاگه تو م رم،یمامانم رو بگ یجلو تونمینم

 دور نموند. ارشیبود...که البته از چشم ک میشگی...عادت همدمیراستم کوب یحرص دستم رو مشت کردم و به پا با

 .رهینم ادممی ،یمن در آورد ینکبت یسر از زندگ یچجور دونمیبله م-

 چشم چرخوندم. یکه تو کوچه پارک بودن الک ییها نیماش نیبرگردوندم و ب رومو
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رش عالقه به پد چیکه ه شمیم یو دارم مادر بچه ا ستمیدختر ن گهید نکهیا یآور ادی یکنم...ول هیگر خواستینم دلم

 .رهیو خودش ندارم باعث شد بغضم بگ

راحتم  ریبگ نمیا میدمت گرم اوستا کر ی... به قول فریازت خواستم؟...مادر و پدرم و که ازم گرفت یمگه چ ایخدا

 کن...

 ی...مرگ؟؟؟....نه هرگز، مگه زندگشهی...فرار؟؟....االن که نمه؟؟؟ی...راه چاره چکنمیم یدارم چه غلط فهممیم تازه

 کنم؟؟؟؟ کاری...چیکنم؟...پس چ یشد خودکش یکه هر چ هیالک

 

 چقدر اطراف و نگاه کردم. دونمینم

 رانندشه. ارشیجلومه و ک ۲۰۶ هی دمیبه خودم اومدم د یوقت

 حرف سوار شدم. یب

 ...ایگفتم تو اخم کن نوینگار...بابا من ابود....انگار نه ا یبهش کردم....حالت صورتش کامال عاد ینگاه یچشم ریز

 حاال...دارم برات... سایوا

 .میشد ادهینگه داشت و پ شگاهیآزما یجلو

 .میرفت رونیو بعد از دادن نمونه ادرار ها ب مینوبتمون شد خون داد ی...وقتمیشد شگاهیآزما وارد

 به من انداخت و گفت: ینگاه

 م؟یبخور یزیچ هی میبر-

 گفتم: نیهم یبرا خواستیهمبرگر م دلم

 .چیساندو-

 !میباشه بر-

 روشن کرده بود. نویماش ی....به خاطر سرد بودن هوا بخارمیشد نیماش سوار
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 کمربندتو ببند!-

 شدم و خودمو زدم به اون راه. الیخیببندم که ب خواستم

 خانوم کمربندتو ببند! دایآ-

 نکردم که خم شد و خودش کمربندم رو بست. یتوجه باز

 ....پوففففففف...؟یبش یعصب شدینم االح

 حرف راه افتاد. یب

 

 (ارشی)ک

 

 شد. مونینبست و پش ی....دستشو دراز کرد کمربندش و ببنده ولکنهیچرا لج م دمیفهمینم اصال

 ...کردیناز م دمیشا ای رهیزهر چشم بگ ایگربه رو دم حجله بکشه  خواستیم دمیشا

 راه انداختم. نویزدم و خودم کمربندش و بستم... ماش یپوزخند

 .کردیم لج یچرا الک دونمیبد اخالق باشه فقط نم ومدینظر نم به

 رستوران نگه داشتم که گفت: هی یجلو

 نه. نجایا-

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

 !گهیجا د هی میبر-

 نه؟؟؟؟... نجایچرا ا دمینفهم یقبول نکنم ول ومدیگفت که دلم ن نویمظلوم ا انقدر

 تعجب کردم. شتریداد ب رونیافتادم....نفسش رو که ب حرف راه یب دوباره
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 گوشمون رد شده.... خیخطر از ب هی انگار

 ؟یخوب-

 ممنون.-

 ست؟یسردت ن-

 حرص گفت: با

 .ریخ-

 .اوردمینبه روم  یگرفته بود...ول خندم

 بچه ها بود. نیاما ع دیرسیو چهار پنج ساله به نظر م ستیب نکهیا با

 نه. ایغذا بخوره  نجایا خوادیم نمینگه داشتم و منتظر شدم تا بب کیکوچ ییتزایپ هی یجلو

 شد. ادهیپ

 شدم. ادهیو پ برداشتم رو لمیپول و موبا فیک

 

 .میدنج نشست یجا هیو  میشد ییتزایپ وارد

 .کردیاطراف و نگاه م داشت

 ؟یاومد نجایتا حاال ا-

 کرد و لبخند زد. نگام

 .نجایاومدم ا یآره، چند بار با فر-

 بود؟ یک ی...فر؟یفر

 گذاشتم و خم شدم. زیم یرو آرنجامو
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 ؟یفر-

 با تعجب نگام کرد و گفت: یکم

 اومده بود. شبمیدوستم، د گه،ید بایآره، فر-

 گفتم و ساکت شدم. یآهان

 صورتش قشنگ و ساده بود. یاعضا ایپرتر بود...رو ایرو از

ده که قشنگش کر ظیغل بایتقر شیکاشت شده با آرا یرنگ شده و ناخنا یموها ،یعمل شینیلباش پروتز، ب دایآ اما

 .کردیم کیو بدجور داشت تحر رتمیبود اما رگ غ

 بهش بگم. یزیچ شدیکه نم فیح

 رفت اما... ایرو

ه ک یمتیشده حاال به هر ق میناخواسته وارد زندگ ای....حاال که خواسته هیمال من بشه....سهم من از زندگ دیبا دایآ

 ....شهیهم یمال من بمونه...برا دیشده با

 ...نمدویبود..نم ایبه خاطر رفتن رو دمیبود...شا گهیجور د هی یانگار همه چ شبیکه با خودم لج کرده بودم...از د انگار

 

 (دای)آ

 

 ...ای شتگیم یزیتو صورتم دنبال چ دونمی....نمکردینگاهم م رهیخ

 بود... بیدنبال ع دمیشا

 ...ششششی...چینگاه کن بترک انقدر

 ....رضایاون رستورانه نگه نداشت وگرنه عل یخدارو شکر که جلو بازم
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 که اصال ارشیباهاش روبه رو بشم....و البته ک خواستیبود....دوست پسر سابقم...دلم نم رضای...اونجا مال علاووووف

 ...نهیرو بب رضایعل خواستیدلم نم

 .دمیکش ینگاهش کالفه شدم و پوف از

 خودشم خسته شد از بس نگاه کرد، گفت: انگار

 ؟یخونیم یپزشک یآخرشم نگفت-

 به جونم....از فکرش خندم گرفت... فتهیجواب ندم با کمربند ب گهیکنم اگه د فکر

 پرستار بشم...اما ولش کردم. خواستمیآره..م-

 چرا؟-

 درم دل و دماغ درس نداشتم.بعد از فوت پدر و ما-

 بود. فیح-

 برام چندان مهمم نبود.-

 .یداشت یا گهیپس هدف د-

 زد... خشکم

 ....گه؟ید هدف

 .رمیبگ ادی یخانه دار دادمیم حینه...خب...راستش...ترج-

 ....گهیمرد د هیبه  گهیدروغ شاخ دار د هی نمینگفت....ا یزیتکون داد و چ یباورش نشد...سر انگار

 گذاشت. زیم یو سس و نوشابه بود اومد و اونو رو چیکه توش دو تا ساندو ینیس کیبا  یپسر

 .ختمیرو برداشتم و توش سس ر چیساندو

 نظر داشت. ریو درشتم رو ز زیتمام حرکات ر ارشیک
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 ...زدمیگاز نم کیکوچ یها کهیدخترا از ترس پاک شدن رژ لبم ت هیبق مثل

 رو برداشتم و دوباره نشستم. یبود جعبه دستمال کاغذ یه خالک یکنار زیم یشدم و از رو بلند

 برداشتم و به کل لبمو پاک کردم. یکاغذ دستمال هی

 به دست زوم کرده بود رو حرکاتم.... چیساندو ارشیک

 پرت کردم و گفتم: زیدستمالو رو م یعصب

سرت کاله گذاشته  یترسیم ؟یگردیم رادیو ا بیدنبال ع ای هیزیتو صورتم چ ؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا هیچ-

 باشن؟

 

 خوره؟ینگات کردم...چرا بهت بر م یجور نی...همرینفس بگ-

 دادم و گفتم: رونینفسم و آه مانند ب کالفه

 رو من. یتا حاال زوم کرد از صبح-

 مشغول شد. چشیبا ساندو زد و یلبخند

 کردم. ل پاکراحت خوردم و دستم و دور لبم و با دستما الیرو با خ چمیساندو

 چشم تو چشم شدم. ارشیکه باال آوردم با ک سرمو

 که دوباره اعتراض کنم گفت: نیاز ا قبل

 ؟یشد ریس-

 بله.-

 ...فشهیتشکر کنم، وظ عمرا

 .میرفت رونیها ب چیشد و بعد از حساب کردن پول ساندو بلند
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 و دوباره گفت: میشد نیماش سوار

 ؟یکمربندت و ببند شهیم-

 ...شدیهم بد م ینجوریا بستیباز خودش م بستمیخب اگه نم ینبندم ول خواستم

 نگاه کردم. رونیبستم و به ب کمربندو

 .شناسنیگذشته نبود، اما خاطره ها که زمان و مکان نم یآور ادی یبرا یموقع خوب اصال

 .رنیذهنت هر وقت بخوان م تو انیوقت بخوان م هر

 ...برنتیم یوونگیرفت و برگشت به مرز د نیا ریتو مس فقط

 مادرم افتادم.... ادی

 بود. ستادهیتو دستش بود و کنار در آشپزخونه ا میتولد هجده سالگ کیک

 .ومدیبهش م یلیبود که خ دهیپوش یکیو شلوار ش بلوز

 من و مامان در گردش بود. نیرو مبل نشسته بود و نگاهش ب بابا

بود دستمو دور گردنش انداختم و گونش  ادشونیکه تولدم  نیو ا کیک یریکه کنارم نشست به خاطر غافلگ مامان

 ...دمیرو بوس

 بود؟ ادتیعاشقتم مامان، -

 بره؟ ادمیدونم  هی یکیتولد  شهیمگه م-

 که تو صدام بود گفتم: یطنتیبابا نگاه کردم و با ذوق و ش به

 ه؟یکادوم چ-

 کرد و گفت: یخنده مردونه ا بابا

 برات گرفتم. یچ یدونیپدر سوخته فقط به فکر کادوعه...تو که م-
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 شد و به اتاقشون رفت. بلند

 یرو رو یکیکوچ ییجعبه کادو یاومد و ک رونیب یبابا ک دمیباشه که نفهم یکه کادو ممکنه چ نیفکر کردم به ا انقدر

 گذاشت... زیم

 بود. کیکوچ یلیذوق داشتم اما جعبش خ یلیخ

 داشتم و باز کردم... برش

 بابا عاشقتم من. یوا-

 

 ش؟ینیبب یخواینم-

 به بابا نگاه کردم که گفت: رهیخ

 .نگهیتو پارک-

 .رونیب دمیذوق بلند شدم و پر با

 .هیشدم...جوونم چه عروسک نگیپارک وارد

 ...البته صفرش بود.ییآلبالو ۲۰۶...خواستمیکه م ینیماش همون

 ذوق مات مونده بودم. از

 با ذوق بازش کردم و نشستم توش. ینداشتم ول نامهیگواه

 گشتم ازش دل کندم و به خونه برگشتم. نویماش یساعت که کل سوراخ سنبه ها مین هیاز  بعد

مامانت  دست نتیماش ینگرفت نامهیکه گواه یتا زمان م،یگردیو زود برم رازیاصفهان و ش میری: فقط من و مامانت مبابا

 .مونهیم

 برو برگرد قبول کردم. یذوق داشتم که ب انقدر
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 و اصفهان؟ رازیش نیریباشه بابا، حاال چرا م-

 گه،یبرم...اصفهانم که شهرمه د دیکرده و حتما با مانیکه تازه زا یدونیم م،یسر به خاله ات بزن هی رازیش میری: ممامان

 .میبرگرد گهیتا ده پونزده روز د دمیزادگاهم تنگ شده، قول م یدلم برا

*** 

 شدم. از فکر خارج یکس یصدا با

 شده؟ یچ یگینم-

 که پشت فرمون نشسته بود نگاه کردم و بعد به اطراف... ارشیک به

 کوچه خلوت پارک کرده بود. هی تو

 شده؟ یزیچ ؟یکنیم هیگر یربعه همش دار هی-

 کردم.و پاک  مینیو ب دمیکش رونیب یاز جعبه دستمال کاغذ یدستمال

 افتادم. مامان و بابام ادینه...-

 خش دار شده بود. هیبه خاطر گر صدام

 .کردینگاه م فمیبه ک رهیهمه وجودش چشم شد و خ ارشیک میزنگ گوش یصدا با

 به صفحش انداختم. یو نگاه دمیکش رونیب فمیتو ک از

 متوجه اسمش نشه. ارشیتا ک شماره فرهاد زود تماسو وصل کردم دنید با

 بله؟-

 .ایرفت یشاپ قال گذاشت یسالم خانوم خانوما، خوب مارو تو کاف-

 بود. یپر از انرژ شهیمثل هم صداش

 م؟یبعدا حرف بزن شهیم-
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 :دیپرس یو تعجب آشکار ینگران با

 ؟یکرد هیگر دا؟یشده آ یچ-

 .زنمیبعدا خودم بهت زنگ م ستین یزیچ-

 باش! یشگیشاپ هم یساعت شش کاف-

 قطع کردم. یخداحافظ یب

 بود.. بیبرام عج یلیکه خ دینپرس یاما سوال کردیکنجکاو بهم نگاه م ارشیک

 .کردنیو نگاه م رفتنیرو کش م میگوش یفرهاد بودن از فضول ای رضایعل اگه

 مراعات حالم و کرد. ارشمیک دیشا

ده روز بعد  نیهمون ماش ی...ولدنیمورد عالقم رو خر نیماش میتولد هجده سالگ یمامان و بابام برا یدونیم-

 جونشونو گرفت.

 متاسفم، خدا رحمتشون کنه.-

 موندم. نایا ییدا شیممنون، بعد از اون ماجرا هم پ-

 ؟یکنیم یبد اخالق تییچرا با زن دا-

 .دیمقدمه پرس یب یلیمشغول کرده، آخه خ سوال ذهنش رو نیوقته ا یلیبود خ معلوم

 

 بد اخالقه دوسش ندارم.-

 پام فشار دادم تا نزنم تو صورتش... یدستم رو مشت کردم و رو یکرد که حرص یکوتاه خنده

 ...خندهی...مپررو

 شازده؟ یخندیم یبه چ-
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 .یمونیپنج ساله م یبچه ها نیع-

 و اخم نگاهش کردم... تیادامو در آورد که خندم گرفت اما ظاهرم و حفظ کردم و با جد بعد

 که بهم افتاد خندش و جمع کرد و گفت: نگاهش

 !دیببخش-

 و برگردوندم، گفت: روم

 بود زنگ زد؟ یک-

برنخوره ها، با عرض معذرت..قصدم  ونیهمن....همه از دم فضول)به آقا نیمردا ماشاهلل همشون ع نیگفتم؟...ا نیدید

 ...(ستین نیتوه

 و روشن کرد... نیکرد و ماش یندادم که کالفه پوف یجواب

 دا؟یآ-

 ...کردیبار بود که اسممو صدا م نیچندم دونمینم

 بله.-

 و من کرد و آخرش گفت: من

 .یبه نظرم حقته که بدون ی....دوستم نداشته باشیبدون یدوست داشته باش دیهست که شا یزیچ هیراستش -

 حوصله گفتم: یب

 !شنومیخب بگو م-

 راستش من قبال...-

 پاشو گذاشت رو ترمز... ارشیچنان پشت سر هم بوق زد که ک یعقب نیکه ادامه بده ماش نیاز ا قبل

 نگه داشته... نویماش ینگاه چه جور زنه،یبند آورده، تازه بوقم م ابونویمردک احمق خ-
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 ؟یحاال چرا نگه داشت-

 ادب شه.-

 چسبونده بود نگاه کردم.. شهیکاغذ با متن حراج به ش هیکه  ینفسم رو فوت کردم و به مغازه ا کالفه

 داشته باشه.. یخوب ی...فکر کنم جنسازدمیم نجایسر به ا هیحتما  دیبا

 ...کردیو به جلو نگاه م دادیاش رو ماساژ م قهیکامال خونسرد با دست چپش شق ارشیک

 به عقب انداختم... ینگاه نهیآ از

 مشت شده به جلو اومد... یشد و با دست ها ادهیپ مرد

 توجه راه افتاد. یروشن کرد و ب نویماش ارشیک

 گوشه لبش جا خوش کرد. یگاه کردم که لبخندرخش ن میتعجب به ن با

 بهم انداخت و گفت: ینگاه مین

 غلطا نکنه. نیاز ا گهیحقش بود مردک...تا د-

 به اطراف انداختم. ینگاه الیخیب

 ..کردنیو مهمون م گریدو تا فحش هم د ای کردنیو دعوا م شدیم زیبود باهاش گالو یا گهیاگه مرد د دیشا

 کرد بدون دعوا...بدون فحش... یقشنگ حرصشو خال ارشیک یول

 

 معرفت... یما شد...ب الیخیداد و ب لمیهم چهار تا چرت و پرت تحو یفر نیا

دردسر طالق گرفتن و هر کدوم دنبال سرنوشتشون رفتن که  یده روز بعد از ازدواج ب یزن و شوهر ایدن یکجا اخه

 باشم؟ شیمن دوم

 .شهیم یبعدش چ نمیبچه فکر کنم تا بب نیراسم عقد و اکنم بهتر باشه اول به م فک
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 چشه. ستیها...معلوم ن زنهیخل و چل م دایهم جد یفر نیا

 بکنم گفتم: ارشیبه ک یکه نگاه نیا بدون

 ؟یگفتیم یداشت یچ یو نگه دار نیکه ماش نیقبل ا-

 بلند شد... لشیموبا یکه جواب بده صدا نیاز ا قبل

 قسمته من ندونم...واال.. دمیافته...شا یم یاتفاق هی یواجبم نبود بدونم که ه دیشا خب

 بود،تو همون حالت جواب داد: کیو تراف مینگه داره چون پشت چراغ قرمز بود شدیو نم نیماش

جوابش....چشم  شهیآماده م کیاحتماال تا ساعت  دونمیجانم حاج خانوم؟....سالم، ممنون....نه خوبه....نم-

 ...خداحافظ.نمتونیبیراحت....باشه پس م التونیچشم....حتما....نه خ

 خانوم بود... ایچند تا کلمه بود...فکر کنم ثر نیمکالمه اش هم کل

 مامانت بود؟-

 بله.-

 ...کنمیکه ول نم ارمیکوتاه جواب داد که من سوال نپرسم؟...عمرا...پدرتو در ن االن

 ؟یچقدر درس خوند-

 دارم. سانسیل-

ه ب پلمیهمه دارن...هر چند من خودم تا فوق د گهیرو که د سانسیکرده....ل کاریانگار چ سانسیل گهیم نیهمچ حاال

 زور خوندم.

 ؟یچ سانسیل-

 .یمعمار-

 رو چه به کار کردن تو مغازه؟ یمعمار سانسیبعد ل-
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 نیهم یانکردم بر دایعدشم دنبال کار گشتم اما پمشغول به کاره...ب گهیجا د هیکه  وانمیخب بابام دست تنها بود...ک-

 دادم ور دست بابام باشم. حیترج

 چند سالته؟-

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 .یدیپرسیم یروز خواستگار دیبا نارویا-

 .یجواب بد یستیمجبور ن یخوایخب نم-

 نگاه کردم. رونیبه خودم گرفتم و به ب یناراحت افهیق

 سالمه. 33-

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

 اد؟یبهم نم-

 نگفتم. یزیچ

و نه  ستیب کردمیرو حدس بزنم...فکر م یسن کس تونمی....اصال نمفمیضع یلیسن افراد خ صی..تو تشخومدینم بهش

 باشه..

 

*** 

 بود. یبد یلیخ جو

 نشستن. ارشیک یبه روهم رو  قایناهار اومدن خونه و دق یو سامان برا ییدا

 .کردنیو سامان با حرص نگاهش م ییتفاوت و دا یا لبخند، ساناز بب ییدا زن

 شه؟یآماده م یک شتونیجواب آزما نیجان ا ارشیک گمی: مییدا
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 .شهیآماده م کی: تا ساعت ارشیک

 با لبخند بلند شد و گفت: ییدا زن

 .نمیچیم زویپس من م-

 وارد آشپزخونه شد. ییدا زن

 که کنارم نشسته بود خم شد و کنار گوشم گفت: ساناز

 .ستایهم ن یا کهیبد ت-

 بدنش به تو؟.. خوانیخفش کنم...آخه به تو چه مگه م خواستیحرفش دلم م نیچرا با ا دونمینم

 بود. ارشیرو ک میمستق نگاهش

 نگاه کردم. ارشیبهش رفتم و به ک یغره ا چشم

 که پوست کنده بود. یبیبود و مشغول خوردن س نییپا سرش

 لبم اومد که از چشم سامان دور نموند. یرو یلبخند

 گفتم و بلند شدم. یاجازه ا با

 گفتم: ییبه زن داآشپزخونه شدم و رو  وارد

 ؟ییزن دا یخوایکمک نم-

 بهم کرد و گفت: یتعجب نگاه با

 کارا؟ نیتو رو چه به ا-

 بار خواستم کمکت کنما. هیحاال -

 رو ببر! نایا ایواسه آقاتونه...ب ینیریاسه خود شو دونمیمن که م-

 کنم. ینیریبخوام واسه اون خود ش اهیاوه...صد سال س اوه
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 رفتم. رونیکه به سمتم گرفته بود و از دستش گرفتم و ب ییها بشقاب

 بودنم. دهیکه انگار تا حاال ند کردنینگاهم م یو سامان جور ساناز

 کمکم کرد. بلند شد و تو گذاشتن بشقابا ساناز

 به دور و برش انداخت و گفت: ینگاه

 پوستت خراب نشه!-

 گفتم: ظیغ با

 ...کارت و بکن!شهینم رینخ-

 چشم برنداشته بود. ارشیلحظه هم از ک هی میاومده بود یساناز...از وقت نیاز ا ومدیبدم م یا

 در آورد. ی*ز بازیه* یلیمهمم نبود اما خ البته

 زود جدا شم. یلیخ خوامیم دونستنیباشه اونا که نم یچ هر

 ساناز مارمولکم کار دستمون بده... نیا خوامینم گهیبار کار دستمون داد برا هفت پشتمون بسه د هی ارشمیک نیا

 چند االنم شک دارم که نداده باشه... هر

 

گاه ن ریبود برداشتم و ز یترش یها الهیکه توش پ یا ینیوارد آشپزخونه شدم و س یاز گذاشتن بشقاب ها فور بعد

 از آشپزخونه خارج شدم. ییمتعجب زن دا

 .دیچشم غره عقب کش هیدر آشپزخونه سد راهم شد که با  یجلو ساناز

 .انیصدا کرد تا ب ونمیساناز آقا میدیکه کامل چ زویم

 ....زیم یباال ییمن نشستن و دا یرو به رو ییو ساناز و زن دا سامان

 ...نهیکنار منو بکشه و بش یمجبور شد صندل ارشمیک
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 ...کردنینظر اونا بود...با دقت نگاه م ریو درشت ز زیحرکاتمون از ر همه

 .دیکش یماکارون من یبرا یرو برداشت و کم سید ارشیک

 رو لبم جا خوش کرد. یکه به خاطر نگاهاشون معذب نشد لبخند نیلحظه از ا هیخونسرد بود که  انقدر

 اومد سامان بود که با حرص بشقابش و پر کرد و مشغول شد...خودش  که به یکس نیاول

 و مشغول شدن. دنیخودشون غذا کش یهم آروم آروم برا هیبق

 .ومدیصدا در نم یقاشق چنگاال از کس یاز صدا ریغ

 بود. ارشیک یرو میهنوزم اخم داشت و ساناز نگاهش مستق سامان

 انداخت. نییزدم که با اخم سرش و پا یلبخند پر حرص هیساناز نگاهش و به من دوخت... یسرفه الک هی با

 انداختم...راحت مشغول خوردن بود. ارشیبه ک یگوشه چشم نگاه با

 

 (ارشی)ک

 

 .کردمینم ی...اصال احساس راحتدهیکه انگار آدم ند کردینگاه م رهیخ یجور شییدا دختر

 .افتمیبه خنده ببود  کیکرد نزد شییجلب توجه دختر دا یبرا دایکه آ یسرفه ا با

 شهیم بارم که حسود هی زنهیبار لبخند م هی دهیجواب سر باال م کنهیم یبار قاط هی....ستیبا خودش معلوم ن فشیتکل

 ....دیشد

 یبلند شدن منم همراه اونا بلند شدم و رو شییو پسر دا شییدا یتشکر کردم...وقت شییدا که تموم شد از زن غذام

 ...میمبل نشست
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 با خودش معلوم نبود... فشیکه تکل شمییرو مخم بود دا یادیکه فقط اخم کرده بود و ز شییدا سر

 کرده بود. ریذهنم رو درگ بیسوال هم عج هی

 نشون دادن؟ یبارداره چه عکس العمل دایآ دنیفهم یکه وقت نیا اونم

 کردن؟ شیمثال تو اتاق زندان ایداد زدن؟...کتکش زدن؟... سرش

 بره. ششونیاز پ دای...انگار از خداشون بود که آه؟ینجوریتارشون اآره که چرا رف اگه

 شدن؟ هیقض الیخینه که چرا انقدر راحت ب اگه

 برعکس... دمیو بعد پسره رو...شا کشتمیبودم اول دختره رو م من

 حرفا و ریبارش بود و تحت تاث نیشد اما خب چون اول فیکار کث نیخوب نبود و باعث ا نیهمچ وانمیکار ک البته

 نگفتم... یزیدوستاش قرار گرفته بود چ یرفتارها

عذاب  شده بود و هیتنب یگرفتنش حساب دهیو ناد یمحل یبا ب یبود...هر چند به نظرم به اندازه کاف مونیپش خودشم

 وجدان داشت..

 از مبال نشست. یکی یکمک کنه اومد و رو شییکه تو جمع کردن ظرفها به زن دا نیبدون ا دایآ

 .کردیم پیرو تا یزیدستش بود و تند تند چ لشیاموب

 

 (دای)آ

 

 من نوشته... یشونیانگار رو پ خورنیو همه هم حسرت بودنش رو م گنیکلمه خوش شانس که م نیا یعنی

 انقدر زنگ زد و اس داد که مسدودش کردم... رضای...علدهیجواب تلفن نم یفر

 .سین میزیداد تا فقط مطمئن بشه چ امیتا پ ستیدو کیهم که نزد فرهاد
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 شدم... ارشیک رهیاس ام اس فرهاد بودم که متوجه نگاه خ منتظر

 و تو فکر بود. کردیدستم نگاه م به

 شک دستام رو باال آوردم و نگاهشون کردم. با

 آوردم و دوباره بهش نگاه کردم. نییدستم و پا جهینت یب

 اشاره و لب زدن گفت: با

 حلقه ات؟-

 هست... شیزیچ هی نیا گمی.م..پوف

 شدم... یتوجه دوباره مشغول اس باز یب

 مونده انگشتر نشون مامان تورو دست کنم. نی...همارشیاقا ک یمنتظر جواب بمون بترک انقد

 .کردمیکه شده دستم نم ارشمیعادت نداشتم و از حرص ک یبودا ول یخوشگل انگشتر

 تعارف کرد. ارشیوارد شد و اول از همه به ک یچا ینیخرامان خرامان با س ساناز

 .شدیم دهی*ن*ه هاش دیس* یتا باال شدیخم م یلباسش باز بود و وقت قهی

 گرفت... شیآت گرمیگفت که تا ج یساناز با عشوه نوش جان یکرد ول یبرداشت و تشکر آروم ییچا ارشیک

 .خورمیبخاطرش حرص نم اهی...صد سال سارشینه بخاطر ک البته

 میروح تیباال و به خاطر وضع دنیمنو کش یبکنن...اول که پول بابا یکار نیکه واقعا انتظار نداشتم همچ نیخاطر ا به

 بگم... یزینتونستم چ

 ...انیعشوه م ارشیواسه ک شنیخودشون دارن از دستم راحت م الیکه االن که به خ نیا دوم

 که انگار نه انگار... رتممیغ یب ییدا اون
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انداختم اما تمام حواسم جمعشون  یساناز و سامان نم ای ارشیهم به ک ینگاه مین یتفاوت نشسته بودم و حت یب

 بود...

 ...دیخندیم یو الک زدیحرف م یه ییخودنما یبرا ساناز

 شده بود و اخم کرده بود. رهیخ زیکه از اول فقط به م سامانم

 .کردینگاه م شدیکه از شبکه خبر پخش م یخونسرد به اخبار ارشیک اما

 منم بلند شدم. ارشیبلند شدن ک با

 بهتون زحمت دادم. یلیخ رم،یبگ شمی: خب با اجازه اتون من برم که جواب آزماارشیک

 .شنیوصلت م نیا الیخیب شه،یباشه که نم یانگار اگه منف شیجواب آزما گنیم نی: حاال همچسامان

 سامان روش و برگردوند. یمتعجب نگاهش کرد ول ارشیک

 !ایبازم ب ه،یچه حرف نیجان ا ارشی: نه کییدا زن

 .دینشن ییآروم گفت حتما که فکر کنم زن دا انقدر

 بد بود، گفتم: یلیخ جو

 .امیخب پس منم م-

 گفت: کردیهمون طور که کتش رو مرتب م ارشیک

 .گمی...جوابشو بهتون مرمیهوا هم سرده، خودم م ست،ین یازین-

 و رو به سامان گفت: دیکش ینفس ییرفت زن دا رونیاز در ب یوقت

 به تو چه؟ ؟اصالیریزبونت رو بگ یجلو یتونینم قهیدو دق-

 با حرص بلند شد و گفت: سامان



 احساس غماگری

 
118 

 

 نیا نیخوایکه م نیشد یانقدر از دستش عاص ایبمونه رو دستتون؟  تشیوضع نیبا ا دایآ نیترسیم ه؟یهان چ-

 ن؟یاز دستش راحت بش یجور

 مداخله کرد و گفت: ییدا

 .خوادیم دایکه خود آ هیزیچ نیسامان ا-

 رفتم و گفتم: جلو

 .خوامیو پسره رو نم کنمیگفتم که بچه رو سقط م خوام،ینم یزیچ نیمن؟ من همچ-

 .کنمیازدواج م دای: اصال خودم با آسامان

 .میهممون بهش نگاه کرد ییزن دا غیج با

 داره؟ یباردار شده به تو چه ربط گهید یکیعشق و حال کرده،  گهید یکیعقل... یپسره ب یکنیتو غلط م-

 :خب دوسش دارم مگه دست خودمه؟سامان

 .افتهیکه گفتم االنه پس ب زدیاز حرص چنان نفس نفس م ییدا زن

 توش کامال مشهود بود گفت: تیکه عصبان یهم با اخم و با لحن ییدا

بخواب  کمیخونه خودش...االنم برو  رهیهم م ینامزد داره و به زود دای...آیکنیبحث و تموم م نیاالن ا نیسامان هم-

 .ی..فکر کنم خسته شدیکه به مغزت استراحت بد

 .دیبا حرص رفت تو اتاقش و درم کوب سامان

 به اتاقم رفتم. هیتوجه به بق یب نیهم یحوصله دعوا نداشتم، برا اصال

مث من  یکه چرا دست رو دختر کردیم هیاز پسرش گال و کردیم نمیکه نفر دیرسیبه گوشم م ییزن دا یصدا

 گذاشته...

 کنم. هیگر خواستیبود...دلم نم که گلومو گرفته بود بدتر رو اعصابم یبغض

 در انتظارمه... یبدتر یزایباشم...چ یقو دینبود...با یزیکه چ نیا
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 .دمیکش رونیمانتوم که هنوز تنم بود ب بیو از ج میتخت انداختم و گوش یو رو خودم

 گرفتم و منتظر شدم. رو یفر شماره

 ...دادینم جواب

  یچیبخوابم و ه ریدل س هی خواستیو رو اعصابم بود....دلم م دیکشیم ریت یدلم کم ریداشتم و ز یبد دلشوره

 اطرافم نفهمم. از

 بازم جواب نداد... یشماره اش رو گرفتم و منتظر موندم ول دوباره

 از تنم خارج کردم. یمانتوم رو باز کردم و به سخت یدکمه هاهمون حالت دراز کش  تو

 رو روشن کنم. یحال نداشتم بلند شم بخار یاتاق سرد بود ول یهوا

 برش داشتم و بازش کردم. یفور هیکه فر نیا یکه بلند شد به هوا میاس ام اس گوش یصدا

 ناشناس بود. شماره

 بود: نوشته

 بود.گرفتم...مثبت  شیسالم، جواب آزما-

 زدم و نوشتم: یپوزخند

 .یبازم ممنون که خبر داد یهم بود برام مهم نبود ول یمنف-

 مکث براش سند کردم. یکم با

 که گذشت جواب داد: کمی

 .ارمیاس بده، برات م ایحتما بهم زنگ بزن  یکرد اریو یزیوقت چ هیاگه -

 ...نیرو پرت کردم رو زم یحرصم گرفت و گوش شیو مهربون یهمه خونسرد نیا از
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 اخم بهم بکنه؟ هی ادی...چرا انقدر خونسرده؟...چرا لجش در نمکنه؟ی...چرا دعوا نمشه؟ینم یعصب چرا

 کردم: پیبرداشتم و براش تا نیرو از رو زم ی...بلند شدم و گوشپوووووف

 .یجوابو گرفت عیچه سر-

 نداره. یادیکه با خونتون فاصله ز شگاهی...بعدشم آزمادمیخب چون ظهره و کوچه ها خلوت، زود رس-

 .دهیبوده که انقدر زود رس ادیمطمئنن سرعتش ز یول گفتیراست م خب

 بکشونمش. نجایکنم و تا ا تشیدلم خواست اذ هویچرا  دونمینم یبود بهم ول ختهیخونه بدجور ر اوضاع

 زدم و براش نوشتم: یثیخب لبخند

 و گردو کردم. ینیخب راستش بدجور هوس بادام زم-

 شکلک لبخند براش گذاشتم و سند کردم. هی

 جلو خونتونم. گهیساعت د میتا ن-

 که برام اومده بود نگاه کردم. یامیتعجب به پ با

گرفتن به خاطر سر کار  یدرونم مهمون یکرم ها دونستمیبه وجود اومده بود که م یحس لذت بخش هیدلم  ته

 ...ارشیگذاشتن ک

 تخت نشستم. یشدم و روخوش بلند  یحال با

*** 

 جواب دادم: یکه بلند شد فور میگوش زنگ

 بله؟-

 دم در! ایب-

 عجله بلند شدم و مانتوم رو تنم کردم. با
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 به هال انداختم. یآروم باز کردم و نگاه درو

 نبود. یکس

 اومدم و کفشامو پام کردم. رونیآروم ب آروم

 انداختم و با تعجب ابرو باال انداختم. ینگاه ارشیتو دست ک یها کیپالست به

 ؟یدیخر یجد یجد-

 ؟یهوس کرد یمگه نگفت-

 و گردو... ینیپر از بادام زم کیتا پالست دو

 کردم. یگرفتم و تشکر آروم ازش

 قالب کرد. نشیس یبده دستاشو باال آورد و رو ستادنشیتو حالت ا یرییکه تغ نیا بدون

 ؟یخواینم یا گهید زیچ-

 

 کنم. تشیکه اذ زدنیم ادیصدا فر کیرونم د یهاکرم

 و تو فکرم، گفت: گمینم یزیچ دید یوقت

 ؟یبخر یخواست یهر چ رونیب میبر یخوایلباست که مناسبه، م-

 مهربون و آقا بود... یلیخ ارشیک ذارهیو رمانا که پسره بد اخالقه و محل سگ به دختره نم لمایف نیعکس ا بر

 کنم... تشیاذ شتریدلم بخواد ب شدیباعث م نمیهم و

 به خودم گرفتم و مثال خجالت زده گفتم: یمظلوم افهیق

 ...ممنون.هینه بابا کاف-

 و گرفت و گفت: شیتک نیماش از
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 .یخوایم یزیچ هی کنمیفکر م یول-

 زدم. یا یطانیدلم لبخند ش تو

 بعدا... دمیم حیترج ست،یخب االن که وقتش ن یاره ول-

 قطع کرد و گفت: و حرفم

 !میسوار شو بر-

 رفت و سوار شد. یا گهیحرف د یب خودشم

 مکث کردم و منم سوار شدم. یکم

 کمربندتو ببند! شهیاگه م-

 و که بستم راه افتاد و گفت: کمربندم

 خب کجا برم؟-

 خواد؟یدر بهشت م خیو  یدلم بستن-

 سرما؟ نیتو ا-

 و گفتم: دمیگز لبمو

 .شناسهیسرما نم ریکه سرما و غ اریو-

 هم نداشت. یا گهینزد...چاره د یا گهید حرف

تن قبال تجربه داش یعنیاگه هم بدونن  ای ارنیسر در نم ادیز زایچ نیاز ا ونیبود...معموال اقا بیبرام عج ارشیک رفتار

 ...دنیو د

 ؟یکرد دیهم خر یکس اریو یقبال برا-

 اره.-
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 ...اره؟...ن؟یهم

 ...اه...گهیبده د حیتوض خب

 ؟یک یبرا-

 نداد...فکر کنم دوست نداشت در موردش حرف بزنه. جواب

 که نگه داشت گفت: یفروش یبستن یجلو

 نجا؟یا ارمیب ایتو  میبر-

 !نجایا اریب شهیاگه م-

 شد. ادهیخاموش کرد و پ نویماش

 در بهشت اومد. خی وانیل هیو  یفیق یبستن هیبعد با  قهیچند دق حدود

 دادم و از دستش گرفتم. نییرو پا شهیش

 زل زده بودم. یبه بستن یدور بزنه و سوار بشه با بدبخت نویماش تا

 سرما؟ نیتو ا یخواستینم یبستن شدیکردما...حاال نم یغلط عجب

 ؟یخوریچرا نم-

 

 حرف آروم آروم شروع کردم به خوردن. یب

 گذشت... یا قهیدق چند

 .کردیداشت خوردنم و تماشا م لکسیر یلیخکنه  یکار ای افتهیکه راه ب نیبدون ا ارشیک

که خودم کردم که لعنت بر  گنیگفتم و واقعا هم راست م راهیچقدر به خودم بد و ب دونهیتو اون لحظه خدا م حاال

 خودم باد.
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 در بهشتم و خوردم و گفتم: خیاز  یکم یمجبور

 جا ندارم. گهیمن د-

 .ینخورد یزیتو که چ-

 گاز کوچولو ازش کم شده بود... هیزده بودم و به اندازه  سشیل ی...فقط الکگفتیم راس

 شده... عیکه ضا یحس آدم قایداشتم...دق یبد حس

 و به طرفش گرفتم و گفتم: یبستن

 ؟یخوریتو م-

 رو از دستم گرفت. ینگاهم کرد و بستن رهیخ یکم

 شد... یاز بستن یدستش خال قهیعرض دو دق در

 رد و راه افتاد.و روشن ک نیاز تموم شدنش ماش بعد

 ؟یخواینم یا گهید زیچ-

 .لرزمیدارم از سرما م شمیجور نیبخوام، هم یزیچ گهیغلط بکنم د من

 گرفت. شیخونه رو در پ ریتشکر کردم و اونم مس فقط

 پاگشا دعوتتون کرده. یامشب مامانم برا-

 به من نگفته. یزیچ یکس-

 بهتره. یشام دعوتتون کنه، گفتم زودتر بدون یبرا زنهیدو به بعد زنگ م-

 گفت: یبرداشتم با لحن شوخ ها رو سهیشدم و ک ادهیپ یدر وقت یجلو

 بزن! زنگ بهم یهوس کرد یزیاگه بازم چ-

 نگفتم. یزیاز خجالت به دندون گرفتم و چ لبمو
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 : حداقل اون بادوم و گردو رو بخور برات خوبه!ارشیک

 به خونه برگشتم. یاز خداحافظ تشکر کردم و بعد بازم

 با غر گفت: ییوارد خونه شدم زن دا یوقت

 تو؟ یوقت روز کجا بود نیا-

 بود. یعصببدجور تو هم بود و  اخماش

 حرص دادنش گفتم: یحال برا نیرفتنم با ا رونیسامانه نه بخاطر ب یبودم بخاطر حرفا مطمئن

 خب هوس گردو و بادوم کرده بودم. ییوا زن دا-

 انداخت و گفت: دستمتو  یها سهیبه ک یاهنگ

 ؟یبخر یزیچ ارتیبرا و یریخودت م یشده االن لنگ ظهر یچ یگفتیم تییبه دا شدیم یکه هر چ روزیتا د-

 بچه ح*ر*و*م تو شکممه... هی ارهیگفت که قشنگ به روم ب دیبا تاک یجور ارویو

 رفتم. ارشیبا ک-

 

 شام دعوتمون کردن. یبرا-

 .دونمیم-

 .کردینگاهم م یماده ببر زخم هی نیع

 ...واال...یگرفتیجلوشو م یتونستی...مده؟یبه من چه که دل پسرت لرز خب

 گذاشتم. نتایاز کاب یکیبردم تو آشپزخونه و داخل  هارو سهیتوجه بهش ک یب

*** 

 مارو بشنوه... یصدا گهید خوادیانگار واقعا نم یفر نیا یبودم تماس وصل بشه ول منتظر
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 که جواب داد: زدمیداشتم واسه خودم حرف م یجور نیهم

 بله؟-

 ؟یدیجواب نم زنمیزنگ م یتو هر چ ییبله و زهر مار، کجا-

 ؟یسالم منم خوبم، تو چطور کیعل-

 خط چشمم پخش شده بود، پاک کردم و جواب دادم: یچشمم رو که کم ریانگشت ز با

 ؟ییدایکم پ ،یکجا بود گمیبابا، م دیحالتو پرس یک-

 .یخبر یافتاده که ازشون ب ییجونم برات بگه اتفاقا-

 کردن... تیشروع به فعال عیسر یلیکنجکاو مغزم خ یها سلول

 کن! فیشده؟...تعر یچ-

 ...دیچیناقوس مرگ همه جا پ نیع ییزن دا یصدا

 !گهید دیای...بدایساناز، آ-

 گفت: یگفتم که فر یبلند اه

 شده؟ یچ-

 زد. هم کچلم کرد بس که صدام ییزن دا نیپاگشا دعوتمون کرده ا یبرا ارشیبابا، مامان ک یچیه-

 و گفت: دیکش یپوف

 !میزنیحاال برو بعدا حرف م-

 کنم و قطع کنم. یمجبور شدم خداحافظ یشده ول یبدونم چ خواستیم دلم یلیکه خ نیا با

 رفتم. رونیاز اتاق ب فمیو بعد از برداشتن ک دمیکرم رنگم رو پوش یپالتو

 لب گفت که متوجه نشدم... ریز یزیاز سر تا پام کرد و چ ینگاه دنمیبا د ییاد زن
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 جون! ییبلند بگو بشنوم زن دا-

 بهم کرد و آروم گفت: ینگاه نهیک با

 .میشیاز شرت راحت م میدار گهیگفتم اگه خدا بخواد د-

 وقت بحثمون شد همه رو بندازه گردن من... هینشنوه و اگه  ییکه دا گفتیم آروم

رو از حلقومتون  نیدیبابام باال کش که بعد از مرگ ینیاگه من پول خونه و ماش یعنی. گرفتمیم شیتو داشتم آت از

 جون دارم برات... ییزن دا سای...حاال واسین داینکشم که اسمم آ رونیب

 زدم و گفتم: یپوزخند

 جون. ییزن دا یشیدخترت راحت مروزام از شر  نیهم شاهللیا-

 .شهیلحظه فکر کردم داره خفه م هیحرص چنان کبود شده بود که  از

 اومدن... رونیو ساناز از اتاقاشون ب ییجواب بده که دا خواست

 حالت داد و رو به ساناز گفت: رییتغ دنشونیبا د ییدا زن

 .زمیعز یچقدر خوشگل شد-

 نگفت. یزیچ زد و یلبخند ساناز

 ...!!؟یبه منم بگه خوشگل شد مردیمثال م ییزن دا نیا حاال

 

چه  ییزن دا نیکه ا دونهیاخه نم ادیچرا خوشت نم گهیم یه ارشیک نیکلشو بکنم...ا خواستیحرص دلم م از

 ...هیمارمولک

 !گهید می:برییدا

 رفتم. رونیباز همه راه افتادم و  جلوتر
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 منتظر ما بود. نیخونه، تو ماش رونیب سامان

 عقب رو باز کردم و سوار شدم... در

 نگام کرد. گهیسوار شد د ییزن دا یوقت نگاهم کرد و رهیچند لحظه خ سامان

 ...؟یشیچرا عاشق م یترسیبگه تو که انقدر از مامان جونت م سین یکی

 گوش کردم.. شدیپخش م نیکه از ماش یشاد یقیزدم و به موس یپوزخند

 ..میتا برس دیطول کش کمیو گم کردن آدرس  کیونه اونا نبود اما به خاطر ترافتا خ یادیز ریمس

 بلند شد. میاس گوش اس ام یکه صدا کردمیکمربندم رو باز م داشتم

 شده بودن جز من و سامان... ادهیپ همه

 و باز کردم: اممیکه منتظر بودن و سامان پ هیتوجه به بق بدون

 ؟یومدین-

 ام اس از فرهاد بود. اس

 ...؟؟؟رفتمیم دیبا یی....جاومدم؟؟؟ین کجا

 به مغزم فشار آوردم. کمی

 ...یشگیکافه هم قرار بود ساعت شش برم گهیراس م اخ

 ...قهیبه ساعت کردم...هفت و چهل و شش دق ینگاه

 انداخت؟!!! یم کهیت ایهمه منتظرم مونده بود؟؟... نیا یعنی

 گذاشتم... لنتیو رو سا میجواب دادن شدم و گوش الیخیب ییدا یاخما دنیدغرغر ساناز و  یصدا با

 که شدم ساناز گفت: ادهیپ

 ؟ینیتو بب یغاتیتبل یها امیحاال واجب بود پ-
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 انداخت... یجنگ اعصاب راه م هی ییزن دا هیفر گفتمیاگه م حاال

 هم که نداشتم بگم اونه... یدوست

 جواب دادن شدم و خودم زنگ درو زدم. الیخیب

شاهانه  ایکه انگار خودش تو پر قو بزرگ شده  کردیباال رفته و تعجب خونه رو نگاه م یبا ابرو ها یجور ییدا زن

 .کنهیم یزندگ

 ...ییبودم، تو همون روز کذا دهیاشون قبال د خونه

 

 .میباز کردن و وارد شد درو

 به استقبالمون اومدن. انایخانوم و ک ایثر

 کردم و وارد خونه شدم. یهر دو روبوس با

و چند ساله که حدس زدم شوهر  یمرد س هیبله برون اومده بودن دعوت کرده بودن...به جز اونا  یکه برا ییاونا همه

و صاحب نبود که متاهل باشه  یا گهیباشن چون کس د انایک یباشه و دو تا بچه که بازم حدس زدم بچه ها انایک

 بچه...

 ماچ گنده از لپم کرد و گفت: هیدور چلوندم  هی ارشیکه عمه خانوم ک نیاز ا بعد

 عروس خانوم! نیکنار خودم بش ایب-

 لباست و عوض کن! یاگه خواست ای: زن داداش بانایک

 رفتم. یبه اتاق انایگفتم و همراه ک یاجازه ا با

 لباست و عوض کن! نجای:اانایک

 رفت و درو بست. رونیب

 که... یبود...همون اتاق ارشیجا اتاق ک نیبه دور تا دور اتاق انداختم...ا ینگاه
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 چشمام پر از اشک شد. شیادآوری با

 تخت نشستم و به اطراف نگاه کردم. یرو

 مرتب تر هم شده بود. ینکرده بود...حت رییتغ زیچ چیه

 فقط تو فکر بودم که... یا قهیدق چند

 پخش و پال شده... ملممیو ر ختمیچقدر اشک ر دمیفهم ستادمیا نهیآ یدم و جلوبلند ش یوقت

 (ارشی)ک

 ومد؟یخانومت چرا ن نی:عمه جون اعمه

 ...پوشهیآروم آروم داره لباس م دیشا دونمیسوال عمه خندم گرفت...خب من چه م از

 .کنهیداره لباس عوض م دیشا دونمینم-

 کنه؟یم کاریربعه داره چ هیاالن  ارهیدرش ب دی...اون که پالتو تنش بود فقط باارشی: وا کعمه

 هم متوجه شدن که مامان گفت: هیو بق زدیبلند حرف م یبا صدا عمه

 اومده! شیبراش پ یمشکل دیشا نیبرو بب انایک-

 گفت: انایشوهر ک دیتا اومد بلند شه حم انایک

 !کنهیم کارینامزدش تو اتاقش داره چ نهی...پاشه بره ببکارس؟یچ ارشیبره پس ک انایچرا ک-

 کردن. دییهم با خنده حرفش رو تا هیبهم زد و بق یچشمک بعد

 اتاقم شدم... یبلند شدم و راه کننیهمه منتظر نگاهم م دمید یوقت ینداشتم بلند شم ول قصد

 زدم و وارد اتاق شدم. در

 .زدیبود و با تلفن حرف م ستادهیا نهیآ یبه من جلو پشت

 شه. نگفتم تا تلفنش تموم یزیچ یصداش کنم ول خواستم
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 تخت نشستم. یدرو بستم و رو آروم

 متوجه من نبود... اصال

بار دومم باشه.....فراموش کردم خب.....االن  نیکه ا چوندمتیپ یوگرنه ک امیب اومد نتونستم شینه به خدا کار پ-

 .ی....باشه....فعال بادمی.....قول مامیفردا حتما م یباشه برا نمتیبب تونمیمهمونم نم ییجا

 شدم. کیقطع کرد بلند شدم و از پشت بهش نزد یوقت

 که شدم... کشینزد

 

 .دیام شد و ترس متوجه

 و دست راستم رو دورش انداختم. ستادمیا پشتش

 دهنش رو قورت داد و گفت: آب

 ؟یاومد یک-

 االن.-

 چه ساکت؟-

 حم حرف زدنت نباشم.خواستم مزا-

 نگفت....تو چشماش پر از ترس بود. یزیچ

 و به خودم فشارش دادم. بدمیبهش چس شتریب گهینم یزیچ دمید یوقت

 و شالشو در آورده بود. مانتو

 بوده. دهیپوش یمشک نیبا شلوار ج یبنفش رنگ راهنیپ

 .دمیکشو پر کرده بود...سرمو تا گردنش خم کردم و عطرشو بو  مینیکل ب عطرش
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 .دیخند

 ؟یخندیم یبه چ-

 .یچیه-

 خنده داره؟ یچیه یکجا-

 .ادیقلقلکم م-

 اد؟؟؟؟یبدش م دامیآ یعنی....خوردیبه گردنش م شامیته ر یوقت شدیم تیاذ ایبود؟....نه....رو یقلقلک ایرو

 :دمی...من و من کردم و سوالم و پرسکردینگام م نهیلبخند داشت و از تو آ هنوز

 ؟یشیم تیاذ-

 کرد و گفت: تعجب

 .مینه، فقط قلقلک-

 ...افتهیدادم که خورد به گردنش و باعث شد دوباره به خنده ب رونیو ب نفسم

 ...دمیخندش منم خند از

 گردنش نشوندم... یرو یقیگردنش خم شدم و ب*و*س*ه عم یکامل رو نیهم یکنم برا تشیاذ یکم خواستم

 ...دیلرزیاز خنده م تنش

 بشناسمش... شتریب خواستمی...مومدیداشتم....ازش خوشم م یبیعج حس

 :کردیو اونم با خنده التماس م زدمیبه گردنش م یزیر ی*و*س*ه هاب

 ....ی...تو...رو...خدا بسه...واادیقلقلکم م وونهیبسه....د ارشیتو رو خدا ک یوا-

 و باال آوردم و صورتم و به صورتش چسبوندم. سرم

 رد...جمع شد و نگام ک خندش
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 بود. یبود اشک چشماش جار دهیقرمز شده بود...از بس خند چشماش

 خراب شد. شمیدوباره آرا-

 .دمشیکه برش گردوندم و محکم تر چسب ادیب رونیاز ب*غ*ل*م ب خواست

 .کردیو فقط نگام م دیخندینم گهید

 .دمیصورتش رو از نظر گذروندم و به لبهاش رس یاجزا

 لب بنفش زده بود. رژ

 ود.گرفته ب یو به باز رتمیکنم اما رنگ لبهاش بدجور رگ غ شیکار تونستمیو شلوار کوتاهش رو فعال نم راهنیپ

 و حاج آقا ظاهر بشه... دیو حم وانیک یوضع جلو نینداشت بذارم با ا امکان

 

 و خم شدم... دمیصورتش کش یو نوازش گونه رو انگشتم

 .کردیفقط نگاهم م دادینشون نم یالعمل خاص عکس

 کرد. میهمراه عیسر یلی*د*م و اونم خیمکث ل*ب*ه*ا*ش رو ب*و*س* یکم با

 شد. کیبهم نزد شتریدور گردنم حلقه کرد و ب دستاشو

 .میو به در نگاه کرد میاز هم جدا شد یتقه در فور یصدا با

 درو باز کرد و گفت: انایک

 سوژه ملت. نیشد گهید رونیب نیایب نیشد ریاگه از هم س-

 .میایباش االن م-

 رفت و درو بست. رونیبهمون انداخت و با لبخند ب یبار طنتیش نگاه

 به ل*ب*ه*ا*م مونده بود. رهینگاه کردم که خ دایآ به
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 که تو سرم بود خندم گرفت و گفتم: یفکر از

 ؟یخوایبازم م هیچ-

 تته پته گفت: با

 .دتید یجور نیا انای...کیشد ی...رژ لبزهینه...چ-

 اخه... یزیشانس...چرا همش آبرو ر نیاز حرص و خشم سرخ شدم...لعنت به ا هیاز ده ثان کمتر در

 به خودم انداختم. یو نگاه ستادمیا نهیآ یجلو

 .زدیدور لبم رژ لب بنفش بود و کامال تو ذوق م کل

رژش  خواستیو م دیخندیم زیر زیهم ر دایبرداشتم و شروع کردم به پاک کردن لبم...آ یدستمال کاغذ زیم یرو از

 کنه که گفتم: شتریرو ب

 کمترش کن!-

 لب به دست خشکش زد. رژ

 چرا؟-

 .یایبد به نظر ب دیو حم وانیو ک یحاج یجلو ادیخب من خوشم نم-

 در موردم بد فکر کنن؟ دیچرا با-

نداره اما  یربط یبه کس هیقض نیا دونمیحساسن...البته م زایچ نیرو ا کمی...اونا هم ادهیز یلیخ شتیخب آرا-

 .ادیب شیپ یزیچ یدلخور خوامینم

 انداخت. فشیفکر کرد و رژ لبش رو داخل ک یکم

 برداشت و اونم شروع کرد به کم رنگ تر کردن لبش... یو دستمال ستادیا کنارم

 .میسرش انداخت و با هم از اتاق خارج شد یروکارش تموم شد شالش رو  یوقت
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 .ادیکردم چهره ام خونسرد و آروم به نظر ب یسع یول شدمیتم آب م...از خجالت داشکردنینگاهمون م همه

 کردم نگاهش نکنم. ی...سعکردینگام م یبا لبخند گله گشاد انایک

 هم اون طرف عمه نشست. داینشستم و آ یقبل یعمه سر جا کنار

 .ششیپ نیبرو خودتم بش میصداش کن نگفتبرو  میگفت ارشی: اقا کعمه

 نگفتم. یزیانداختم و چ نییو پا سرم

 

 (دای)آ

 

 عمش نشستم. کنار

 خم شد و کنار گوشم گفت: آروم

 .کنمیم ادیز ایشوخ نیاز ا ارشیعروس خانوم، با ک رایبه دل نگ-

 با لبخند گفتم: نیهم ینگفته بود که بهم بر بخوره برا یخاص زیچ

 .شمینه عمه ناراحت نم-

 چون سرش رو خم کرد و نگاهم کرد. دیشن ارشیگفت که متوجه نشدم اما به گمونم ک یزیلب چ ریزد و ز یلبخند

و ر هیماست نشسته بودم بق نیخودش مشغول حرف زدن بود و فقط من تنها دور از جونم ع یبا کنار دست یکس هر

 شش ساله و رزا که چهار سالش بود اومدن و کنارم نشستن. یکه مان کردمینگاه م

 و به تبلتش که دستش بود اشاره کردم و گفتم: دمیرزا که بافته بودنش کش یموها یرو یدست

 مال خودته؟-

 کرد و گفت: نگاهم
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 .دمشیآره، تازه خر-

 گفتم: دمیکشیسرش م یجور که نوازش گونه دستم رو رو همون

 ؟یکن یزوده برات که با تبلت باز یدونیخب اون وقت م-

 رو بست و رو به من گفت: تبلتش

 وقتا. یفقط بعض کنمینم یکه باز ادیز-

 مکث کرد و گفت: یکم

 ؟یما بش ییشما قراره که زن دا-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یآره، دوس ندار-

 به سوالم فکر کرد و گفت: یکم

 اد؟ینم گهی...د؟یچ ایرو ییپس زن دا یدوست دارم ول-

 منتظر جوابه گفتم: دمید یفکر کردم و وقت یکم

 ه؟یک ایرو-

 رو باال آورد و گفت: سرش یفور یمان

 .ییمخصوصا جلو زن دا ار،یاسمش رو ن گهیمگه مامان نگفت د-

 و بعد گفت: دیلب برچ رزا

 .نجایا ادینم گهیمطمئن شم د خوامی،م ادیخب ازش بدم م-

 ا؟؟؟؟یرو ییزن دا گنینداشتم...چرا م یاصال آشنا نبود...حس خوب ایرو اسم

 !ه؟یک ایرو یبه منم بگ شهیم شم،یرزا کوچولو من ناراحت نم-
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 گفت: ست،یحواسش ن یکس دید یاطراف و نگاه کرد و وقت یکم

 ؟؟یچ یعنیطالق  نیدونیطالقش داد...شما م ارشیک ییبود اما دا مونییقبال زن دا-

 

 بودن. ستادهیو زمان ا نیزم انگار

 شده بودم. جیبه دوران افتاده بود و گ سرم

 چشمم اومد. یجلو لمیف نیاتفاقات ع همه

م بگه که حق یزیچ خواستیم نیمثال تو ماش ای....میخواستن عقد کن عیبار ازدواج کرده بود که انقدر سر کی پس

 نشد که بگه... یبود بدونم ول

 نگفت؟.....!!!!! یچیکرده بود که ه دیخر ایرو اریو یبرا

 که... یبشنو یکیرو ازت پنهون کنن و از زبون  یزیهست که چ نیسخت از ا یچ

 ...زننیم شیقشنگ آدم و آت یعنی....آخ

 به من نگفتن؟ یزیو چ دونستنیم هیو بق ییدا یعنی

 بود که متوجه گذر زمان نشدم. ریبود و فکرم درگ ختهیبهم ر یبه قدر اعصابم

 .میبلند شد یو مائده همه رو به شام دعوت کردن و همگ انایک

 سفره نشستم و با لبه شالم مشغول بودم که ساناز سرش رو کنار گوشم آورد و گفت: کنار

 ؟یتو خودت یه هیچ-

 به تو چه؟؟ ای...؟؟یفضول گفتمیبود م یا گهیزمان د اگه

 :دمیپرس اما

 قبال زن داشته؟ ارشیک یدونستیتو م-
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 .کردمیبه چشماش نگاه م میمستق

 مکث کرد و گفت: یکم

 گفت.آره، بابا بهمون -

 و سردم شده بود. دیلرزیاز حرص م دستام

 ن؟یپس چرا به من نگفت-

 نشنون، با طعنه گفت: هیکه بق یجور آروم

 ایداره واست که زن داشته  یجا حرف تو گوشت نرفت االن چه فرق نیا میایاون زمان که گفتم ن دایآ یوا-

 نگاه بهش بنداز دلش آروم شه! هینگاهت کرد... یرکیز ریکشت خودشو بس که ز ارشیآقا ک نینداشته؟...بعدشم ا

 .ختمیخورشت ر یو کم دمیخودم برنج کش یتوجه به حرفش برا یب

 و خجالت نکشم. زمیبر شتریعمه و مادرش مواجه شدم که اصرار داشتن ب یها هیخوردن شدم که با گال مشغول

 حفظ آبرو با گفتن: یبرا ییبار زن دا نیا البته

 .خورهیشبا معموال کم غذا م دایآ-

 رو خاتمه داد. بحث

 که جلوم بود شدم. ییدوباره به هال برگشتن و منم مشغول جمع کردن ظرفها ونیاز تموم شدن غذا آقا بعد

ر مشغول بشم و فک یزیچ هیبا  خواستمیهم حال و حوصله نداشتم...فقط م ینیریخودش یکارا بلد نبودم و برا نیا از

 نکنم.

 گفت: دنمیبلند شه با د خواستیکه م ساناز

نگاه به  هی یکن زونیو لب و لوچت رو آو یکه به اون فکر کن نیا یرفته پس به جا شهیهم یکه رفته برا یاون-

 مادرشوهرت بنداز!

 گفت: یلحن مسخره ا با
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اجازه خوردن  تونین یکه ن دونهیناراحتت کرده نم یزیچ ای ومدهیاز غذا خوشت ن کنهیبرا عروسم...فکر م رمیبم-

 .دهینم

 به هال برگشتن. ییدابلند شد و با زن  کنارم از

 بلد بودن زخم زبون بزنن و اشتباهات آدمو به رخ بکشن... فقط

 .ذاشتیو سر به سر من و مائده م کردیم یمدام شوخ انایو مائده کمک کردم تا کل ظرفها رو جمع کنن.....ک انایک به

 اما من دل و دماغ حرف زدن باهاشونو نداشتم. ذاشتیجواب نم یهاشو ب یو شوخ دیخندیو آروم م نیسرسنگ مائده

 

 گفت: گمینم یزیحوصله ندارم و چ دیکه د انایک

 شده؟ یزیچ-

 .دمیگفتم که خودمم به زور شن یآروم نه

 یاظرفه هیتا بقو مائده رو صدا زد  انایکه عمه خانوم ک میبود فیکث یآشپزخونه مشغول جمع و جور کردن ظرفها تو

 مونده سفره رو جمع کنن.

 خوردم تا بهتر شم. یو کم ختمیخودم ر یبرا یکه رفتن، از پارچ آب اونا

 ...ختیریو اعصابم و بهم م ومدیبدم م یاز دورغ و پنهون کار شهیهم

 پا به خودم اومدم و دوباره مشغول شدم. یصدا دنیشن با

 .اوردمیو کنارم حس کردم اما به روم ن ارشیک حضور

 ناراحتت کرده؟ یزیمهمونم تو خونم اخم کنه...چ نمینب-

 ...یمهمان ناخونده و اجبار هیخب...فقط براش مهمون بودم... آره

 .ستامیحرکت با ینکردم که دستمو گرفت و مجبورم کرد ب یتوجه
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 به من نگاه کن!-

 کردم. نگاهش

 گفته؟ یزیچ یشده؟کس یزیچ-

 کرده بودم...آب دهنم و قورت دادم تا بره اما بدتر شد... بغض

 چونم و سرمو باال آورد. ریبه خودم مسلط شم که دستش و برد ز کمینگفتم تا  یچیه

 شده. یتا بفهمم چ یخودت بگ دیبا زننیچشمات که حرف نم-

 مکث کرد. یما کم دنیپر وارد شد و با د یبا دست مائده

 ...دهیحضور مائده رو نادفاصله گرفت و  یکم ارشیک

 از رفتن مائده گفتم: بعد

 ؟یقبل من ازدواج کرد یچرا بهم نگفت-

 ...ارشهیو منتظر جواب ک ستادهیکنار در ا انایکه ک دیبه در آشپزخونه بود و ند پشتش

 بهت نگفتن...خواستم خودم بگم دیگفتم شا یکنیاشاره به اون نم دمید یگفته بودم اما وقت تییمن به خانواده دا-

 بهت گفته؟ یکه نشد...ک

 ؟ی...چرا طالقش داددونستمیکه نم نهی...مهم اسیگفته مهم ن یهر ک-

 ساکت شد. انایبزنه اما با جلو آومدن ک یخواست حرف ارشیک

ته قبال زن داش یدونستیپاسوز شد، حاال مثال اگه م ارشمیکرد و ک یاشتباه هی: زن داشته که داشته، داداشم انایک

 ؟یشدیزنش نم

 زد و ادامه داد: یپوزخند
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 ...حاال واسه منادهیاز سرتم ز ستی...داداشم لقمه دهنت نگمیبهت نم یزیکه داشتم چ یتیو ترب هیبه احترام بق-

 هیخبریمال کدوم از خدا ب دونهی...اون بچه هم خدا مینبود یانگار تا حاال با کس یزنیجور حرف م هی...؟یکنیاخمم م

 گردن داداش من. شیکه انداخت

 و تار کرد. دمیپر از اشک شد و د چشمام

 .ادین شینزنم که دعوا پ یو به دندون گرفتم تا حرف لبم

 که صورتش رو پوشونده بود مشغول ظرف شستن شد. یبا اخم انایبود و ک رهیخ انایبه ک تیبا حرص و عصبان ارشیک

 ه که از کنارش رد شدم و از آشپزخونه خارج شدم.بگ یزیبه من کرد و خواست چ ینگاه ارشیک

 

 دو تا خواهر و برادر... نیاز ا نمی..اون از ساناز و اییاز زن دا اون

 خوش کنم؟ یدلم رو به ک ایدن نیتو ا ایخدا

 باشه؟ هیبق یبکشم و چشمم دنبال خوشخبت یانقدر بدبخت دیمن با چرا

 من نه؟ چرا

 کردم. ونیزیبرنامه تلو دنیمبل نشستم و خودم رو مشغول د یرو هیبا فاصله از بق یکم

 خانوم گفت: ایراه افتادم که ثر یبهداشت سیکس حواسش بهم نبود...آروم بلند شدم و به طرف سرو چیه

 مادر؟ یریکجا م-

 گفتم: آروم

 .ییدستشو-

 اشاره دست گفت: با

 همون جاست...چراغش روشنه.-
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 کردم و به راهم ادامه دادم. یتشکر

 نه؟!!! ایکجاست  ییدستشو یبپرس دیبا یدید یتو کل خونشونو تو مهمون دوننیبگه اونا که نم سین یکی حاال

 کردم. انایو ک یینثار روح ساناز و زن دا راهیفحش و بد و ب یلب کل ریاومدم ز رونیکه ب سیسرو از

 ؟یبا من-

 و به طرف صدا برگشتم. دمیکش ینیه

 داده بود. هیتک واریاز من به د یبا فاصله کم ارشیک

 بود متوجهش نشدم. نییسرم پا چون

 تو ذهنم اکو شد. انایک یلبمو گاز گرفتم و دوباره حرفا دهیکه حرفامو شن نیفکر ا با

 کردم و گفتم: اخم

 نه، با خودم بودم.-

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 ؟یدی به خودت فحش متا حاال یاز ک-

 بود؟ یکاف ارهیاز دلم در ب نکهیا یبرا طنتیش یکم

 ...کردیکارو م نیا دی...اون که نبانه

 باشه قراره زنش باشم...هه... ی...هر چکردیازم دفاع م دیبا ارشیدل شکسته...هر چند ک گهید یکی

 کردم و گفتم: شتریرو ب اخمم

 کنه. تیازم حما گهید یکینگفتم چون انتظار داشتم  یچیو ه دمیکه حرف شن یاز همون وقت-

 

 ؟یچرا جوابش رو نداد یمن که زبون دار یبرا-
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 .شدیبد م بردنیبو م هیکنه...بق دایکش پ خواستمینم-

 ندونستنت؟ ای یهست...واسه طالق دادنم ناراحت تیزیچ هی دنیاالنشم مامان و عمه فهم نیهم-

 ندونستنم.-

 ت و سمتم اومد.گرف واریاشو از د هیتک

 هام رو گرفت و کامل به طرف خودش چرخوند. شونه

 دستش چونم و باال آورد و گفت: با

 یو کار رتمیبالعکس شد...طالقش دادم چون پا گذاشت رو غ ی...ولایو با ح بهیطالقش دادم چون اول فکر کردم نج-

شده  زی...ترحم انگمیدلسوز یکردم که ولش کردم، تو بذار پا یمردونگ گمیاما نزدم...نم زدمیم ششیآت دیکرد که با

 التماسم کرد. گهید یکیبخاطر  یبود وقت

 .اوردمیحرفاش سر در نم از

 رفته بود تو فکر... بدجور

 .ادیصورتش تکون دادم که به خودش ب یجلو دستمو

 یسبا ک ییجا نمیبشنوم و بب ایگه بفهمم ...برام زن باش تا برات مرد باشم...اخوامیازت نم یادیز زی...چدایآ نیبب-

 ...حواست باشه.کنمیم یرو هم سر تو خال ایرو یکارا یتالف یگذاشت رتمیو پا رو غ یبود

 کرده اما با حرفاش ترس برم داشت. کاریو چ هیک ایرو دونستمیکه نم نیا با

 !!!کرد؟یم کارمینفر بودم و هستم چ نیبا چند دیفهمیم اگه

 گفت: کنمینگاهش م یجور نیهم دید یوقت

 مال منه پس دست از پا خطا نکن که... ندتیبه گذشتت ندارم اما آ یکار-

 نداد. ادامه

 نگفتم. یزیدهنم و قورت دادم و چ آب



 احساس غماگری

 
144 

 

 یباز رتشیبا غ یتو خودش اما اگه بخوا زهیبشکنه و بر دیشا یکن یمرد باز هیاگه با احساس  گفتیم شهیهم بابام

 ...یسر پا ش ینتون گهیکه د کنهیم تیتو خودش، چنان زخم زهیرینم گهیاما د شکنهیم یکن

 م؟یبر-

 تکون دادم. سرمو

 *د.یب*و*س* مویشونیعقب گرد کنم که نگهم داشت و پ خواستم

 بچه مال منه؟ دایآ-

 نبودم. یمال توعه...من با کس یپرستیکه م ییبه همون خدا-

 باشه.صدام لرز داشته  شدیکه تو گلوم بود باعث م یبغض

 زد و گفت: یمهربون لبخند

 اخم نکن مامان ناراحت شد! گهی...دهیبق شیپ میدر موردمون فکر بد کردن بهتره بر یفکر کنم کل-

 .میرفت ییرایباز و بسته کردم و با هم به طرف پذ چشمامو

 بهت اعتماد داشته باشه و پشتت باشه. یکی هیچقدر حس خوب واقعا

 .ادیخم به ابروت ب ذارهیاما هواتو داره و نم دونهیاسم ازت م هیکه تنها  نیکه با ا یکی

 

 ناز بود و بدجور به دلم نشست. یلیدستبند دادند که خ هیپاگشا بهم  یبرا

 .شدیبهمون انداخته م وانیآقا و ک دیها از جانب حم کهیانواع و اقسام ت میبرگشت هیبق شیپ یوقت

 بود.نزد و ساکت  یحرف گهیتا آخر مجلس د انایک

 ها... نانیهم گنیشوهر که م خواهر

 .کننیرو به کام زن داداش زهر م یزندگ
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 .زدیبار گذاشته بود و فقط حرف م بتیغ گیبود که د ییبرگشت همه ساکت بودن فقط زن دا موقع

*** 

 صورتش کردم و گفتم: یبه اجزا یکل ینگاه

 نه؟ ایچه مرگته  یگیم-

 نگاهم کرد و در جوابم گفت: یا گهیتر و سردتر از هر موقع د یخال

 .گفتمیاگه بود بهت م ست،ین میزیچ-

 .یبهم اعتماد کن یخوایم یک دونمیتو خودت...نم یزیریحرفات و م شهیتو هم-

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 نه االن. یهست که بهتره به وقتش بدون ییزهایچ هی یول یزیعز برام یلیندارم...خ یقیکه جز تو رف یدونیم دایآ-

 .گهینم یچیفقط ناراحته و ه میخونش اومد کیشاپ نزد یگذاشتم و به کاف یکه با فر یاز قرار دبع

 از کاراش گفتم: کالفه

 نشه. رمیپس بهتره من برم که د یدونیتو که مارو محرم رازت نم-

 ؟یریکجا م-

 گفتم: دادمیجا م فمیرو داخل ک لمیهمون حالت که موبا تو

 .شهیپاگشا بود، نشد که برم سر قرارم با فرهاد...االن باهاش قرار دارم اگه نرم دلخور م شبید-

 رنگ غم گرفت و گفت: چشماش

 ؟یبفهمه چ ارشی...اگه ک؟یفرهاد بش الیخیب سیبهتر ن یکنیازدواج م یاالن دار دایآ-

 شدم و گفتم: بلند

 نداره. یربط چیه ارشیبه ک یول دمیزود....اولش ترسحداقل نه انقدر  کشم،یخوبه منم ازش دست نم یلیفرهاد خ-
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 نگفت. یزیچ

 ...رونیکردم و از اونجا زدم ب یخداحافظ

 که با فرهاد قرار داشتم راه افتادم. یسامان شدم و به طرف پارک نیماش سوار

 

 پارک، پارک کردم. کیو نزد نیکردم و ماش دایپارک پ یجا هی یسخت به

 شدم. ادهیو برداشتم و پ فمیک

 .دمیکه نشسته بود پرس ییجا قیفرهاد رو گرفتم و آدرس دق شماره

 بلند شد و باهام دست داد. دمیبهش رس یوقت

 .یای: فک کردم نمفرهاد

 نشستم. مکتین یزدم و رو یلبخند

 مکث کنارم نشست و گفت: یکم با

 االن؟ یقهر-

 .دیو خند دمیخند

 .یقهر کن دیسر قرار تو با ومدمیمن ن-

 زد و گفت: قیعم یلبخند

 ؟یشد لیشده که ستاره سه یچند روزه چ نیا یکم و کاست بگ یب شهیخب االن م-

 نشده. یزیچ-

 باال انداخت و گفت: ابرو
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دات ص یدی...جواب تلفنم که میریم یذاریشم و بعدش م التیخیب یگیخانوم...اول که م دایآ ستاین یگوشام مخمل-

 .ستین یچیه یگیم ی...االنم خوش و خرم اومدهیاز گر لرزهیم

 که از سرم بازش کنم گفتم: نیا یبرا نیهم یبرا پرسهیبعدا دوباره م چونمشیاگه بپ دونستمیم

 .کردمیم هیکرد و دعوا شد، منم واسه اون گر یقاط یباهات دوستم حساب دیفهم مییدا-

 ؟یازدواج کن یخوایم یپس چرا اون روز گفت-

 زدم و گفتم: یچشمک

 .یدوستم ندار دی...گفتم شاگهید کردمیامتحانت م دیخب با-

 نگاهم کرد. رهینکرد و خ باور

 شد. هیقض الیخیخنده که اونم به خنده افتاد و ب ریزدم ز بلند

 بود کیو نزد دیرخش به طرفمون بود  لبخند رو لبم ماس میمتر اون طرف تر بود و ن نیکه چند یشخص دنید با

 نم.سکته ک

 که متوجه شد گفت: فرهاد

 شد؟ یچ-

 رو بدونه. میآشفتگ نیا لیتا دل کردیهول بلند شدم و اونم همراهم بلند شد و مدام اطراف و نگاه م با

 برم. دیحوصله دردسر ندارم با شه،یبرام بد م نهیجاست اگه بب نیفرهاد نامزدم ا یوا-

 .دیاز کنارش رد شم که با حرص دستم رو گرفت و دنبال خودش کش خواستم

 ولم کرد. یدرخت کیکردم اما ول نکرد و نزد تقال

 .نهیمنو نب ارشیدرخت پناه گرفتم تا ک پشت

 رو نداشتم. دناشونیبعدش و دعوا و خط و نشون کش یاما حوصله دردسرا دمیترسینم ازش
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 و رزا هم کنارشون بود. یخوش و بش بود و مان در حال یبود که با مرد ارشیبه ک حواسم

 خواهرش اومده بود پارک..!! یبخاطر بچه ها پس

 پر حرص فرهاد سرم و به طرفش چرخوندم. یصدا با

 شده؟ یچ نمیآدم بگو بب نیبهم دروغ نگو...ع دایامتحانت کنم...آ خواستمیم یتو که گفت-

 شده بود رو براش بگم: یشدم هر چ مجبور

من با تو  نهیاگه بب هیرتی...غکمیاون... یدونیخب م ی...ولمونهینامزد کردم و آخر ماه عروس یکیبابا...با  یچیه-

 .شهیبرام بد م نجامیا

 که اخم کل صورتشو پوشونده بود گفت: فرهاد

 کجاست؟-

 ...ارشیک دنیرو نشونش دادم اما به محض د ارشیک یمجبور

 

 شدم از کارم... مونیلحظه پش هیو تعجب کرد که  دیرنگش پر یجور

 جلو چشمش تکون دادم و گفتم: دستمو

 ؟یشد یچ-

 تو هم... دیخودش اومد و دوباره اخماش و کش به

 نداره؟ یشباهت چیکه با تو ه نیبا ا ؟چراییهویچرا انقدر  ؟اصالینامزد دار یچرا بهم نگفت-

 و بهش بگم فقط گفتم: قتیهمه حق تونستمینم

 .یناراحت ش خواستمینبودم نم یاضشد و منم ر ییهوی-

 نگفت و تو فکر فرو رفت. یزیچ
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 گفتم: یو عصب کالفه

 هستا! تیزیچ هی-

 نگفت. یچیه

 پارک رفتم که اومد کنارم... یو کج کردم و به طرف خروج راهم

 دا؟یآ-

 بله؟-

 م؟یرابطه ادامه بد نیبه ا یخوایم-

 با طعنه گفتم: دنشیحالت دادنش و رنگ پر رییو متعجب از تغ متفکر

 ...گهید یکیندارما...تو نه  یمن مشکل یخواینم-

 وسط حرفم: دیپر

 ؟یهست یک گهیرو هم؟...تو د یزیریم گهید یکیبا  یبا وجود اون اگه با من بهم بزن-

 رو اعصابم... رفتیگوشه لبش بود که م یپوزخند

 و گفتم: ستادمیا نیماش کنار

 نه؟ ایداره نامزد داشته باشم  ی...واسه تو چه فرقایکنیم کاریچ نیبب ارمیمثال اومدم از دلت در ب-

 گفت: کالفه

 ...خب دوستت دارم!تایخواستگار امیب خواستمیمثال منم م-

 زد. خشکم

 نگفت. یجد ایکرد  یاون روز شوخ کردمیم فکر

 ندارم. یمن حرف یخوایبود و هست فرهاد...نم یقرارمون فقط دوست-
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 شدم. نیار ماشجوابش نموندم و سو منتظر

 

 رو روشن کردم و صداش رو بردم باال... پخش

 در اومد. لمیموبا یگوش یصدا ابونایدادن تو خ راژیو یاز کم بعد

 به صفحش کردم و به راهم ادامه دادم. ینگاه

 رو الزم داره. نشیبود و مطمئن بودم ماش سامان

 شدم. ادهیخونه پارک کردم و پ یجلو

 شروع کردن به پچ پچ کردن. دنمیدم در مشغول حرف زدن بودن که با د هیتا از همسا چند

 توجه وارد خونه شدم. یب

 بود و بدجور تو فکر بود. ستادهیکنار در آشپزخونه ا سامان

 .دمیرو از تو آشپزخونه شن ییغرغر زن دا یتر که رفتم صدا کینزد

 .کردهیم حتیداشته گل پسرش و نص احتماال

 تکون دادم و گفتم: رو جلو صورتش چیسو

 داش سامان... تیگار چیسو نمیا-

 و سالم. حیصح

 و ازم گرفت. چیاومد و با اخم سو رونیفکر ب از

 اومد و گفت: رونیصدام ب دنیبا شن ییدا زن

سامانم امروز مونده  نی...ادنشید یریم یتو هم ه ادیازش خوشم م یلیبرو، خ یواسه گشتن با اون دختره با تاکس-

 ور دل من، من و دق بده.
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 رفت و گفت: ییبه زن دا یچشم غره ا سامان

 .مایاستراحت کن میکن لیتعط میامروز خواست هیمادر من -

 به من انداخت و رو به سامان گفت: ینگاه معنا دار ییدا زن

 .یاره جون خودت، چقدرم که در حاال استراحت کردن-

*** 

 .اددیحالت م رییتغ یه ارشیک دنیچرا با د دمیازش نبود...اصال نفهم یو خبر گذشتیبا فرهاد م دنمیاز د یروز چند

 .دمشیند ینامزد کردم درست و حساب یهم که از وقت یفر

 .گفتیو بچه داشت م یو بعد از عروس یکه واسه عروس ییو اون از برنامه ها زدمیحرف م ادیمدت ز نیتو ا ارشیک با

 عروس نداشته باشه؟ دیلباس سف دنیپوش یکه آرزو هیدختر کدوم

 که ناخواسته شکل گرفته بود. یو بچه ا میروز عروس یبرا رفتیاستثنا نبودم و ته دلم ضعف م منم

 

اون چه که  یادآوریاما با  شدمیم یغرق خوش کردمیخوردنش فکر م ریو مشت شدش و ش کیکوچ یبه دستا یوقت

ا قشنگ و تو خودم سرکوب کنم ت یحسا نیا کردمیم یو سع شدمیم یباف الیخ الیخیب افتهیگذشته و قراره اتفاق ب

 و هدفم و فراموش نکنم. رهینگ شهیر

 و علت طالقش در جوابم گفت: دمیپرس ایدر مورد رو ارشیاز ک یوقت

ه و گذشت خوامیپس به گذشته فکر نکن چون نم شدمیوقت ازش جدا نم چیبود ه یگذشته ها گذشته...اگه زن خوب-

 دوباره بشه! یها یتجربه تلخ من باعث تلخ

 زنگ خورد. میکه گوش کردمیتو گوشم بود و داشتم آهنگ گوش م میهندزفر

 بود...جواب دادم: ارشیک

 سالم.-
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 ؟یسالم، خوب-

 ؟یممنون، شما خوب-

 شکر، خوبم.-

 ؟یداشت یکار-

 گرفت و گفت: طنتیرنگ ش صداش

 ؟یشوهر نکرد اریو نمیزنگ زدم بب-

 جمعش کردم. عیاز هم باز شد اما سر یبه لبخند لبام

 ود.نب یبود که رابطمون پنهان نیا لشیدل دیحس آرامش داشتم...شا هی زدمیحرف م ارشیچرا هر موقع با ک دونمینم

 .دادینم ریگ ادیخوب بود و ز ارشیرابطم با ک کردمیکه تصور م یزیچ برعکس

 .زدمیخودم زنگ م کردمینه اگه م-

 رم؟یبرات بگ یخوایم یزیچ-

 گفتم: نیهم یبرا دیبه ذهنم نرس یزیکردم و چ یفکر

 .یچینه، ه-

 !ارمیاس بده برات م ایزنگ بزن  ای یباشه پس هر وقت خواست-

 باشه!-

ود ب قیو دق زیتفاوت باشم اما اون ر یبهش ب کردمیم یو سع زدمی...معموال کم باهاش حرف ممیسکوت کرد جفتمون

 بهم بود. یلیو حواسش خ دیپرسیرو م یو همه چ

 :دمیکرده بود پرس ریذهنم رو درگ یلیکه خ یمن و من کردم و سوال یکم

 ارش؟یک یبچه رو دوست دار نی...تو...ازهی...چگمیم-
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 دوستش نداشته باشم؟ شهیخب معلومه...مگه م-

 بچه ح*ر*و*م*ه. نیو خب...ا یهست یمذهب بایخانواده تقر هیآخه تو با -

 کرد و گفت: مکث

 شیهمه چ یمثل توعه...پا یخودمه...تاوانشم داشتن خانوم خوشگل یح*ر*و*م هم باشه مال خودمه...گناهش پا-

 دا؟یهستم و دوستش دارم...آ

 .کردنیحرفاش تو دلم قند آب م با

 بله؟-

 بچه ن*ام*شر*وع*ه ! نیخودمون بفهمه ا ریغ ینذار کس-

 

 دم.کر یگفتم و ازش خداحافظ یآروم باشه

 گه؟یجور د هیمثال  ای...شدم؟یزودتر باهاش آشنا م شدیم یچ

 کردم بخوابم. یو سع دمیکش یآه

 برد.باالخره خوابم  یابافیو رو الیفکر و خ یکل با

 وارد اتاقم شد و گفت: ییشدم زن دا داریب یوقت

 شام دعوت کردم. یخانواده شوهرت رو برا-

 یو هر چ ستادمیا شمیآرا زیم یسرحالم آورد جلو یکه حساب یدوش سرسر هیاز تخت دل کندم و بعد از  یمجبور

 حساس بود. ارشیاستفاده نکنم چون ک غیکردم از رژ و الک ج یاما سع دمیدم دستم بود مال

 کردیم یهاش کار یو با مهربون شدیباهاش بد باشم تا بهش وابسته نشم بالعکس م خواستمیچرا هر بار که م دونمینم

 ش کنم...که فرامو
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 نیو با ج دمیبود، پوش دهیخر داشت برام  رازیکه به ش یبود و فرهاد تو سفر کیش یلیکه خ یرنگ یسرمه ا کیتون

 همرنگش ستش کردم. بایتقر هیو روسر

 گردنم زدم و سر جاش گذاشتم. یفرهاد بود به مچ دستام و رو هیمارکم رو که باز هد عطر

 عطر زدن بشم. الیخینبودم که ب یاما آدم کردیسرم به شدت درد م کردمیاز عطر استفاده م یوقت

 رفتم. رونیو ب دمیکارام تموم شد صندل هام رو پوش یوقت

 رید یو به اندازه کاف میچون مهمون داشت رسنیم گهید قهیدق نیبودن و معلوم بود تا چند ومدهیو سامان ن ییدا

 کرده بودن.

 و نشستم. دمیکش عقب یصندل هیآشپزخونه شدم و  وارد

 مشغول درست کردن غذا بود و حواسش پرت بود. ییدا زن

 .کردیکار واقعا آرومش م نی...انگار اکردیو با منم جر و بحث نم کردیکمتر اخم م کردیم یآشپز یوقت معموال

و  دیرسیبه خودش م شهیبود که هم نیا یکی ومدیبود و من به شدت از اونا خوشم م ییکه تو زن دا ییتنها اخالقا از

بود  یکه برعکس اخالق گندش که عادت به پز دادن و چشم و هم چشم نیو ا دیرسیاز سنش جوون تر به نظر م

 م.یداشت ادیکه مهمون ز یوقت یحت دادیخونش و خودش انجام م یکارا

 چشم گرفتم و به ساناز دوختم. ییجلوم از زن دا یبا تکون دادن دست

 ؟یتو هپروت-

 .یجور نیهم-

 .ومدیبهش م یلیکه خ یو گلبه دیسف زیچسبون با شوم نینگاه کردم...شلوار ج پشیت به

 دونه دونه موهاش رو بکنم. خواستیدلم م افتادمیرفتاراش م ادیلحظه که  هی

 .ایسر به راه شد ینامزد کرد ارشیبا ک یاز وقت گمیم-
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 ریکردن و تحق یکنه و با هم شروع کنن به وراج دشییبود تا تا ییمسخره کردن بود...نگاهش به زن دا قصدش

 گرانه گفت: خیتوب یاخم کرد و با لحن ییکردنم اما بر خالف تصورم زن دا

عمه و مادر شوهرش  یها یغرغر و ناراحت یحرف زدن بلند شو ساالد درست کن...به اندازه کاف یبه جا گهیبسه د-

 رو تحمل کردم بس که گفتن:

حال بود؟...انقدر قربون صدقه اش رفتن که سرم داشت منفجر  یه؟چرا کم غذا خورد؟چرا بچرا ناراحت دایآ یوا-

 .شدیم

 کالفه و درهم بلند شد و با مواد ساالد دوباره برگشت. افهیبا ق ساناز

 .مشیمن بلند نم دونستیخرد کردن کاهو بود که زنگ درو زدن و مجبور شد بلند شه بره در باز کنه چون م مشغول

 

 و سامان که اومدن ساناز دوباره مشغول شد و ساکت موند. ییدا

امروزم رو  خواستیساکت کرده باشه چون اصال دلم نم ارشیو هم ک اناریک دوارمیساکت کرد...ام ییو که زن دا ساناز

 خراب کنن.

 که باالخره مهمونا اومدن. نیگذشت تا ا یجور نیساعت هم مین

 آورده بود. هیهدخانوم بازم برام  ایثر

 کردم و خوش آمد گفتم. یروبوس باهاش

 اومد فقط باهاش دست دادم و اونم سردتر از قبل جوابم رو داد. انایک یوقت

 وارد شد. وانیهمه ک آخر

ه دلم اما ت میدادیتاوان م میو داشت میبود ارشیکه مقصر من و ک نی...با اختیچند لحظه اعصابم بهم ر یبرا دنشید با

 .ومدیم مبد وانیاز ک

 وارد شد و گفت: نییپا یسر با
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 ن؟یسالم زن داداش، خوب هست-

 ممنون.-

 یارک تونستیکمک کنم چون دست تنها نم ییشدن ناچارا به آشپزخونه رفتم تا به زن دا ییرایهمه وارد پذ یوقت

 کنه.

 .ختیریم یداشت چا ساناز

 رو برداشتم و گفتم: ینیهمه فنجونا پر شد س یوقت

 نییسرت کن که مردا مجبور نباشن سراشونو پا یروسر هیبرو  یزیو عشوه بر یببر یچا نکهیا یتو بجا زمیعز-

 بندازن!

 خواست جواب بده که نتونست. یباز موند و ه دهنش

 شدم. ییرایآشپزخونه خارج شدم و وارد پذ از

 بود نشستم. یکه خال ارشیک یمبل کنار یهمه تعارف کردم و در آخر رو به

 با تبلتشون بودن. ینشسته بودن و طبق معمول مشغول باز انایک یپم بچه هاچ طرف

بهم دست داد و روم و  یبد یلیحس خ هی نیهم ینداشتم برا یاون بار که کنارشون نشستم خاطره خوب از

 برگردوندم.

 .زدنیحرف م یبودن و از هر در اشونیبه شدت مشغول حرف زدن با کنار دست همه

 به طرفم خم شد و گفت: یکم ارشیک

 خانوم؟ دایاحوال آ-

 به روش زدم و گفتم: یلبخند

 ؟یشما در چه حال ،یعالم جناب زند-

 حواله ام کرد و گفت: یزیر چشمک
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 .میعال نمیبیتورو م-

 .کردیخانوم با محبت داشت نگاهمون م ایثر

 گرفتم. نییزدم و سرم رو پا یمثال خجول لبخند

 خندش رو خورد و آروم گفت: که متوجه شد به زور ارشیک

 !یخجالت بکش یالک خوادیعاشقت شده نم شمیجور نیمامانم هم-

 تعجب نگاهش کردم. با

 نداشته باش! یکار زایچ نی...تو به ااستهینبود که...از س یالک-

 س؟ین یا گهیبه چشم، امر د-

 .کنمینه اگه بود صدات م-

 نوکرتم هستم.-

 

 .مینگفت یزیچ گهیزدم و د یلبخند

زن  ا،ساناز،انیبود ک شونیشونیکه اخم رو پ ییمن ناراحت نبودم و کسا نایا ارشیخونه ک میکه رفته بود یشب برعکس

 دعواشون شده بود. بودن که سر تبلت انایک یو بچه ها ییدا

 دوونده بود که بدجور سر حالم آورده بود. شهیتو وجودم ر یو ساناز لذت انایاخم ک دنید با

 .داشتیچشم ازم بر نم یحواسش بهم بود و لحظه ا مدام ارشمیک

 به غذا بزنم. یسر هیبا اشاره و لب زدن گفت که  ییدا زن

 شدم و به آشپزخونه رفتم. بلند
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 نیهم قطعا منظورش هم ییوقت شام بود و زن دا گهیخاموش کردم چون د رشویاما ز اوردمیاز غذا سر در نم ادیز

 بود.

 شد. یبهداشت سیشدم که وارد سرو ارشیآشپزخونه که خارج شدم متوجه ک از

 چرا بدون فکر کردن به اون سمت رفتم. دونمیبود....نم ییحموم و دستشو کینزد قایمن دق اتاق

 خارج شد. ارشیکه شدم ک کینزد

 :دیپرس دنمید با

 ؟یکنیم کاریجا چ نیا-

 نداشتم اما گفتم: یکردم و جواب هول

 .یالزم داشته باش یزیچ دیفتم شاگ ،یچیه-

 حوله بهم بده! هی شهیاگه م شستم،یدستام و م-

 وارد اتاقم شدم و حوله ام رو برداشتم. یفور

 وارد اتاق شد و درو بست. ارشیکه خارج بشم اما ک برگشتم

 .افتهیو به تپش م شهیم شتریضربان قلبم ب کردمیحس م شدمیباهاش تنها م یوقت

 خشک کرد. رو از دستم گرفت و دستاش رو حوله

 همون اول نگاهش بهم بود. از

 لحظه احساس کردم معذبم.... هیچرا  دونمینم

 تخت رها کرد و به طرفم اومد. یرو رو حوله

 اما بدجور ازش خوشم اومده بود. ومدیکه از عطر تلخ خوشم م نیبود و با ا میعطرش مال یبو

 نوازش کرد.نم رو گو یرورو باال آورد و  دستش
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 .کردیصورتش بودم و اون نوازشم م رهیخ من

 تخت انداخت. یاز سرم بازش کرد و رورو  میروسر

 بهم وارد شد که با هول گفتم: یو استرس جانیه چنان

 !رونیب میبهتره بر میاتاقزشته تو  ارشیک-

 رو لبش اومد و گفت: یلبخند

 .یخلوت دو نفره استفاده کن یبرا یتکه از هر فرص نهیبه هم یمزه دوران نامزد-

 .گفتیهم راست م واقعا

 بود... بیعج یلیبرام خ نیو ا دمیکشیخجالت م ارشیمن فقط از ک کننیم یچه فکر هیمهم نبود بق برام

 شونه هام...رو  ختنیباز کرد و همه موهام ررو  پسمیکل

 و منو کامال تو آغوشش گرفت. دیدستش رو پشتم گذاشت و به طرف خودش کش کی

 .دیگردنم و عطرم رو بو کش یو خم کرد تو گود  سرش

 دا؟یآ-

 بله؟-

 خوشبوعه. یلیعطرت خ-

 مکث گفت: یکم با

 !یدیاون و م یعطرتو عوض کن...بو-

 

 نگفتم. یزیچ

 .دی*بو*س*یو گردنم رو م* دیکشیرو بو م موهام



 احساس غماگری

 
160 

 

به ل*ب*ام حمله  و دیمنتظره عقب کش ریو غ ییهوینگفتم....حلقه دستاشو تنگ تر کرد و  یزیاما چ ومدیم قلقلکم

 کرد.

 .شنی*د که حتم داشتم کبود می*ب*و*س*یبا ولع م* چنان

 کم آوردم و هلش دادم. نفس

 که حالش چقدر بده. زدیداد م چشماش

 دا؟یآ-

 :دیلرزیم صدام

 بله؟-

 گفت:که کامال معلوم بود خم*ار*ه  یلحن با

 .خوامتیم-

 مرد بود. هیتعجب نداشت...اونم  یجا

 بار با خجالت گفتم: نیاول یبرا

 .شهینم ارش،یباردارم ک-

 لطفا! دا،یآ کنمیمراعات م-

 دور نموند. ارشیک و به شدت گاز گرفتم که از چشم  لبم

 اومد. رونیاز ب ییصدا هویکه  کردمیبه خواسته اش فکر م داشتم

 نبود. یکار سخت نهیچیم و زیداره م ییه و زن داکه وقت شام نیا حدس

 و گفت: دیموهاش کش یو کالفه دستاش رو ال یبا حالت عصب ارشیک

 !رونیب میبر-
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 رفت. رونیهم قبل از من ب خودش

 خجالت و خنده لبم  و گاز گرفتم.... با

 رو سر کردم. میدوباره بستم و روسررو  موهام

 رفتم. رونیرو دوباره زدم و ب رژم

 .میصدا کرد رو هیو بق میدیچ زویو ساناز م ییکمک زن دا به

 بودم. ارشیمدت به فکر ک تمام

 ....کردمی*ا*ز*ش فکر میخواسته و ن* به

 .کردیاصال نگاهم نم گهید ارشیک مینشست زیسر م یوقت

 دوباره حالش منقلب شه... دنمیبا د دیترسیم ایناراحت شد  دونستمینم

 عزم رفتن کردن... یکردن خانوما بود و بعدشم که همگ بتیو بحث کارو غ وهیو م ییاز غذا بساط چا بعد

از  شمینجوری...هماوردمیاگه اسمش رو م کندیپوست سرم  و م ییهم دعوت کنم اما زن دا یدوست داشتم فر یلیخ

 .ستمیدست زبونش در امان ن

 .کردمیخون به گونه هام رو کامال احساس م دنیروز بله برون افتادم و دو ادی یخداحافظ موقع

 دم؟یخجالت کش ارشیچم شده...چرا از ک دونستمینم

ت حرفاش رو داش دنیکه حوصله شن یدوباره شروع کردن به چرت و پرت گفتن و تنها کس ییاز رفتنشون زن دا بعد

 بود که اونم بدبخت مجبور بود. ییدا

 رفتم و وارد اتاقم شدم. داخل

 تخت بود. یرو هنوز حوله

 قبلش گذاشتم. یسر جاداشتم و  برش
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 برش داشتم و بازش کردم: میاس ام اس گوش یصدا با

 .کنمیلقمه چپت نکنم که ولت نم هیندارما، تا  تیفکر نکن کار-

 لبم اومد. یرو یلبخند

 کردم: پیتا براش

 ؟یلقمه چپم کن هیمثال  یخواستیم ینجوری؟اینگام نکرد گهیچرا د-

وم خان کنمیم هی...بعدا باهات تسورهیگیگونه هات رنگ م یشمیپ یوقت یکه خوب زبونت درازه، ول یپشت گوش-

 ...ایدار یبده یلیخ ،یمحمد

 بزنه.زخم زبون بهم  یو کل ادیب ییاگه زن دا یحت رهیحاال حاال نم دونستمیلبم اومده بود م یکه رو یلبخند

 اس نده! یموقع رانندگ-

 ؟ینگران-

 بهش نگفته بودم. زیجمله محبت آم هیحرف بکشه، حقم داشت...تا حاال  خواستیرو به دندون گرفتم...م لبم

 مواظب خودت باش! کم،ی-

 نگران نباش! کنهیم یداره رانندگ وانیک ،یهستم خانوم-

 

 تخت ولو شدم. یو رو دمیکش یراحت نفس الیخ با

 ام اس اومد: اس

 ؟یدیخواب-

 نه.-

 ؟یا کارهیجواب بده، فردا چ دمیم امیهر وقت پ-
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 .کاریباشه، ب-

 !شگاهیدنبال تاالر و آرا میدنبالت که بر امیپس، فردا م-

 ادیکه قبل از ازدواج بچه اش رو داشتم؟...آ یقرار بود عروس بشم؟با کس یجد یفکر نکرده بودم...جد نجاهاشیا به

 ارشیمدت کم، از ک نیبود؟...خب معلومه نه...البته تو ا نیاالن وضعت ا یخوردی...اگه تا خرخره نمایگیم یزیچ هی

 فرهاد... یحت ای رضایعلبرعکس  قایخوشم اومده بود، چون مودب و آقا بود...دق

 همه جوره سره... ارشیک دمیدیم کردمیم سهیمقا یوقت

 ...ختنیبودم همشون بهم ر دهیبعد از رفتنم کش یکه برا ییها نقشه

برم؟ همش سوال  تونستمیتموم کرده؟بعد از ازدواجم چطور م ای.با مهرانه کنهیداره م کاریچ یفر نیا دونمینم اصال

 نداشتم که به خودم بدم. یتو ذهنم اما جواب ومدیبود که م

 .امیدر ب یفیبالتکل نیتا از ا کردمیصحبت م یدر اسرع وقت با فر دیبا

 .رمیم شگاهیوقت گرفتن آرا یبرا یرو دادم و بهش گفتم که با فر ارشیک جواب

 جلف هم که بود باز دوستم بود و مثل خواهرم بود. ییدابه قول زن  ایهر چقدر بد  یفر

 نباشه. یتا بعدا مشکل کردمیآشناش م ارشیبا ک دیبا یطرف از

دم رو خو و دوباره دمیپوش یبلند شدم و لباس راحت یبلند شدن نداشتم اما به سخت ینا ارشیاز ک یاز خداحافظ بعد

 انداختم رو تختم...

 سه به خواب رفتم... بشمار

 

 شدم. داریظهر بود که ب یکاینزد

 .شدیم ادیشده بود و اشتهام کم و ز ادیکه باردار شده بودم خوابم ز یموقع از

 بپره. تو جام موندم تا کامال خوابم یساعت مین
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 رفتم و بعد لباس عوض کردم. سیسرو

 آش رشته به مشامم خورد. یوارد آشپزخونه شدم بو یوقت

 و گفتم: دمیبه شکمم کش یدست

 که؟ یدوست دار م،یخوشگل مامان امروز آش دار-

 نشستم. یصندل هی یآشپزخونه شدم و رو وارد

 کنه. داریبود و احتماال رفته بود تا دخترش رو ب دهیصبحانه چ زیم ییدا زن

 .دمیخند زیرو در آوردم و ر ییساناز و زن دا یبا خنده ادا دمیمالینون م یطور که کره رو رو همون

 صداش که از پشتم اومد خندم رو قورت دادم: با

 ؟یخندیم یکنیها با خودت خلوت م وونهید نیتا حاال ع یاز ک-

 .دمیتوجه لقمم رو کامل داخل دهانم بردم و جو یب

 جواب دادن ندارم کنارم نشست و گفت: الیخ دیکه د ییدا زن

ت دوس کنم،یافتاد گفتم حتما برات درست م ادمیکه  شبید کردم،یهوس آش م یلیسامان رو حامله بودم خ یوقت-

 که؟ یدار

 .کردمینگاه م ییتو دهنم مونده بود و با تعجب به زن دا لقمه

 انتظار محبت داشتم ازش نه توجه... نه

 ادم و گفتم:لقمم رو قورت د یسخت به

 بدجور هوس کرده بودم. ،ییممنون زن دا-

 انقدر مهربون شد؟ ییچرا زن دا کرد؟اصالیگلوم  و گرفته بود...اگه مامانم بود اونم درست م بغض

 نگفت. یزیچ ییکه اومد زن دا ساناز
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 موقع بلند شدن فقط گفت: اما

 نم!بگو برات درست ک یهوس کرد یزیدختر، هر وقت چ میستیدشمن که ن-

 .کردیبار ساناز با تعجب فراوان نگاهش م نیا

 و گفت: اوردیمن و ساناز رد و بدل شد و آخر هم ساناز طاقت ن نیب ینگاه

 بابا مهربون، امروز آفتاب از کدوم طرف در اومده؟-

 هم زد و بعد گفت: یآش رو کم ییدا زن

 میوقتا عصب یدرسته بعض ستم،یکرد، منم که دشمنش ن شیکار شهینمهم که افتاده رو  یمادر که نداره، اتفاق-

 نباشه تا برات درستش کنه. یو کس یکن ییغذا اریچقدر سخته و دونمیاما خودم تجربه کردم م کنهیم

 تکون داد و مشغول غذا خوردنش شد. یسر ساناز

 مشغول منم مشغول شدم. یفکر با

 باشه؟ ینجوریهم شهیهم شدیم یچ گرفت،یبغضم م دمیدیرو م ییتوجه و محبت زن دا یوقت

 کرد؟یاگه بهش بگم هوس حلوا کردم برام درست م یعنی

 کرده؟!!!! چارهیباردارو ب یکه زنا هیچ اریو نیا دونمینم من

 

 که صبحانم  و خوردم تشکر کردم و بلند شدم. نیاز ا بعد

 گفتم: ییرو به زن دا دست دست کردم اما باالخره برگشتم و یدر آشپزخونه کم یبرسم جلو تا

 ؟یحلوا درست کن یبلد گمیم ییزن دا-

 نگاهم کرد و گفت: یکم

 .کنمیبرات درست م رهیبگ لیوسا رونیاز ب گمیم تییبه دا یعصر-
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 زدم و تشکر کردم. یلبخند

 و برداشتم.  لمیاتاقم برگشتم و موبا به

 رو گرفتم. یفر شماره

 سالم بر عروس خانوم گل و گالب، حال و احوال؟-

 ببند بابا، چه خبر؟-

 !زنمیآدم باهات حرف م نیکنن که دارم ع اقتتیل یبر سر ب خاک-

 !میزحمت نکش، تو همون مثل قبل حرف بزن، من راض خوادینم-

 باشه بابا خبر مرگت، چه عجب؟-

 !یایخواستم تو هم همرام ب مینیو تاالر بب شگاهیآرا رمیم ارشیبعد از ظهر با ک-

 ام؟یمن چرا ب-

 یبده، بعدشم که برا ریبهم گ قهیدم به دق ییمثل زن دا خوادیآشنات کنم چون دلم نم ارشیخب اوال که با ک-

وان به عن دیبا مینیلباس عروسم بب میبر دیبهتره، حاال اگه کارمون زود تموم شد شا یرفتن همرام باش شگاهیآرا

 .گهید یتا نظر بد یخواهرم باش

 مکث کرد و گفت: یکم

 ستم؟یمزاحم ن-

 مخالفت هم یاگه با وجود فر یحت دونستمینشون بده اما م تینسبت بهش حساس ارشیک دیترسیم دونستمیم

 نبود. ییمثل زن دا یعنی کرد،ینم کشیداخل جمع کوچ کردیم

 .گهید امیباهات م یو عروس شبا هم...منم اگه ت میحرفارو ندار نیما که ا ه،ینه بابا مزاحم چ-

 من عمرا تو رو با خودم سر خر ببرم.-

 استفاده کن! اتمیاز تجرب کنم،یگمشو بابا، دارم بهت لطف م-
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 برم مزاحم نشو! دیباشه حاال، فعال با-

 شته؟یپ ی...کریبم-

 .چکسیه-

 شته؟یآره جون خودت، مهران پ-

 باهاش کات کردم. دا،یآ نه به مرگ-

 

 کرد؟ی. کم خرج میعه چرا؟ تو که باهاش خوب بود-

 صداش گرفته شد: یکردم کم حس

 ؟یندار یکار گهید الیخیب م،یبا هم بمون شتریاومد که نشد ب شیبرام پ یمشکل هینه، کال -

 .گهینه د-

 قبل رفتن بهم زنگ بزن آماده شم!-

 فعال. نمت،یبیباشه، م-

 خداحافظ.-

 کردم. قطع

 بد جور مشغول شد. فکرم

 ...یفر ی...بغض کردناشییهویزدن  بی...رنگ به رنگ شدن فرهاد و غییزن دا ییهوی یمهربون

 اما کجاش اهلل و اعلم... دیلنگیکار م یجا هی

*** 

 زنگ زد تا آماده بشم. ارشیچرت کوتاه ک هیپزو خوردم و بعد از  ییآش خوشمزه زن دا ناهار،
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 دنبالش! میزنگ زدم و گفتم که آماده شه تا بر یبه فر یفور منم

 مراعات کنم و کمتر بمالم. ارشیکردم به خاطر ک یکردم و سع شیتند آرا تند

 سرم انداختم. یو شالمو راحت رو دمیرو پوش میخی نیو شلوار ج دیسف مانتو

 برسه. ارشیرفتم و منتظر شدم تا ک رونیو ساناز ب ییاز زن دا یاز خداحافظ بعد

 زدم و سوار شدم. یخونه پارک کرد لبخند یجلو یقتو

 سالم.-

 دست دادم و جوابش  و دادم. باهاش

 ؟یحال آقاتون رو بپرس یخواینم انایاح گمیم-

 :دمیشد و پرس شتریب لبخندم

 حال آقامون چطوره؟-

 .ستمیبد ن یا-

 کردم و گفتم: نگاهش

 شده؟ یزیچرا چ-

 !کشهیکارم به کل پر م یخستگ یب*و*س بد هی-

 تعجب نگاهش کردم. با

 ن؟یجا؟ تو ماش نیا-

 .تهیبده نیهنوز اول خواد،یدلم م یآره، چشه مگه؟ نامزدم-

 به طرفش خم شدم و اونم سرش رو جلو آورد. یکم

 داشت گونش  و ببوسم اما سرم  و خم کردم و گردنش رو گاز گرفتم که آخش به هوا رفت. انتظار
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 کرد و گفت: یکه اخم مصنوع دمیخند

 خانوم دارم برات. دایباشه آ-

 

 .رفتیاز رو لبم نم لبخند

 .زد و راه افتاد یلبخند خندمیم دیکه د ارشمیک

 نگه داشت... یدر خونه فر یجلو

 .میمنتظرش نییزنگ زدم و گفتم که پا بهش

 :دیاطراف  و نگاه کرد و پرس یبا کنجکاو یکم ارشیک

 کنه؟یم یدوستت تنها زندگ نیا-

 کردم و گفتم: یمکث

 آره.-

 باهاش شو! یدوست الیخیبگم چون ممکن بود بگه ب یدر مورد فر شتریب خواستمینم

 دوست نداشتم قضاوت اشتباه کنه. دونستیکه نم ارشی...اما کهیچه جور آدم دونستمیم شناختمیرو م یفر من

 نبود. یسالمچون اصال دختر  کردیاشتباه نم کردیهم در موردش م یچند اگه فکر بد هر

 پس پدر و مادرش کجان؟ فوت کردن؟-

 شد. نیاومد و سوار ماش رونیاز در خونه ب یبدم فر یکه جواب نیاز ا قبل

 سالم.-

 رو راه انداخت. نیماش ارشیک یاحوال پرس یو بعد از کل میو داد  جوابش

 رو داد. نشیتر کیو نزد نیکرد و آدرس اول یخوب معرف شگاهیچند تا آرا یفر
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 اصال نگاهشم نکرد. ارشیحساس بشه هر چند ک ارشیاونم دوست نداشت ک دونستمیزده بود...م یمعمول پیت

 .میشد شگاهیو وارد آرا میشد ادهیپ یکه نگه داشت من و فر شگاهیآرا یجلو

و  چک و چونه زدن سر رنگ مو یبود که چند تا از کاراش رو نشونمون داد و بعد از کل یزن مهربون شگریآرا خانوم

 .میداد که بر تیو پول باالخره رضا ونیمدل شن

 گفت: یفر میشد که خارج شگاهیآرا از

 .یشینم مونیپش دایکارش حرف نداره آ نجایا-

 ؟یازدواج چ نیاز ا-

 نداد و ساکت نگاهم کرد. یجواب

 و گنگه... بیتو نگاهش هست که برام عج یزیچ کردمیهم حس م باز

 اومد دنبالمون و سوارمون کرد. ارشیک

 

 شده بود. رهیخ رونیساکت و گرفته شد و به ب بیعج یفر

 شد؟ ی: خب چارشیک

 .رهیگیم یروز عروس یبرا شمیتومنم گرفت، باق ستیو هفت اسفند فقط وقت داشت، دو ستیب یبرا-

 !نینیلباس عروس بب میبعد بر رمیاون رو بگ میاول بر وانهیمن کارتم دست ک-

 گفتم و ساکت شدم. یآروم هباش

 رفت. یشد و به طرف مغازه ا ادهیپ ارشیک میدیبه محل مورد نظر رس یوقت

 ه؟یچ ارشیحست به ک دای: آیفر

 گفتم: یا یفکر کردم و بعد از مکث طوالن یکم
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 اون ور؟ یریم یتو ک خته،یهمه برنامه هام بهم ر دونم،یآقا و مهربونه اما واقعا نم یلیخ-

اون وقت به اون جاشم فکر  یراحت بش ارشیبچه و ک نیاز شر ا یهر وقت تو تونست کنم،یصبر م گهید کمی-

 .میکنیم

 !!!نم؟؟ینب ارشویبچمو بکشم؟؟؟ک یعنیگرفت،  دلم

 رمق شده. یپاهام سست و ب کردمیم حس

رو دور  ارشیبچه رو بندازم و ک یواشکیاگه بعد از ازدواج  ستین یم؟نامردیخرج کن یعروس یهمه برا نیچرا ا پس

 اگه ستین یو مارو به سالمت؟ نامرد ریهمه خرج رو دستش بذارم و بعد بگم شمارو به خ نیا ستین یبزنم؟ نامرد

 ه؟یدل ببنده و بعد بفهمه زنش چه جور آدم

 .کنهیتو مغزم و آشفته ام م ادیکه هر روز و هر شب م هییسواال نایا

 اینبود، عشق سامان نبود، ثر یینبود، محبت زن دا ارشیبرم ک خواستمی..اون زمان که مکنم. کاریچ دونمینم ایخدا

ه ب زدیگند م روزیاز د شتریکه هر روز ب یمزخرف یو خاطرات تلخ و روزا یکدوم نبود، من بودم و فر چیخانوم نبود، ه

 حس و حال خوبم.

بشه  یعصب تونستیکه م نیو دارم که با ا  ارشیمهربون دارم، ک ییعمه خوب دارم، زن دا هیمادرشوهر دارم،  االن

 ...خوادیرو جهنم کنه عاشق بچه ناخواسته اش شد و من رو م مونیدعوا کنه، زندگ

 روزگار... نیبه ا لعنت

 شدم. ادهیاز فکر خارج شدم و پ گهید وانیو ک ارشیاومدن ک با

 گفت: شاریکردم و ک یسالم و احوال پرس دنیبهمون رس یوقت

 .دهیخوبم م فیتخف هیو  ندازهیکارمونو زود راه م وانه،یک یصاحب تاالر از دوستا اد،یبا ما م وانمیک-

 .نهیجلو بش وانیرو تکون دادم و عقب سوار شدم تا ک سرم

 شد و به عقب برگشت. یتازه متوجه فر وانینشستن ک یوقت

 حرف تو دهنش موند... یفر دنیکنه که با د یسالم و احوال پرس خواست
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 رو داشت. وانینگاه کردم که اونم حال ک یفر به

 گفت: ارشیبودن که ک گهیبه همد رهیتعجب و خ با

 شده؟ یزیچ-

 .یچی: نه نه، هوانیک

 به من نگاه کرد. نهیبه جفتشون انداخت و از آ یمشکوک نگاه ارشیک

 شده. یانتظار داشت من بدونم چ دیشا

 زد و راه افتاد. یبه روش زدم و اونم چشمک یلبخند

 .میپارک گشت ی...البته بماند که چقدر دنبال جامیشد ادهیمزون عروس نگه داشت و پ هی یجلو

 کرد. تیمارو به طرف لباس ها هدا یجلو اومد و بعد از سالم و احوال پرس یخانوم میمزون که شد وارد

 .میدیشنیاون خانوم  و نم یکه اصال صدا میودلباس ها چنان محو شده ب دنیبا د یو فر من

 درست فکر کنم. تونستمیهاش انقدر قشنگ بودن که نم لباس

 برگشتم و گفتم: چرخوندیلباس ها چشم م نیکه ب ارشیطرف ک به

 قشنگن، کدوم رو بردارم؟ یلیخ-

 به من کرد و گفت: ینگاه

 ؟یکنیم هیکرا ای یخریم ،یهر کدوم خواست-

 فکر کردم و گفتم: یکم

 به دردم نخوره؟ گهیبار بپوشم بعد د هی کاریچ خوامیترم هست، م نهیکم هز کنم،یم هیکرا-

 نگه دار! یادگاری-
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 خوبه. یا هینه، همون کرا-

 تکون داد و بازم مشغول نگاه کردن شد. یسر

 و گفت: ستادیاز لباس ها ا یکی یجلو وانیک قهیاز چند دق بعد

 !نیبب نویزن داداش ا-

 که اشاره کرد نگاه کردم و جلو رفتم. یلباس به

 ...یو پف دیلباس کامال سف هی

 شد و گفت: کینزد ارشیک

 ه؟ینظر خودت چ ه،یعال-

 و با ذوق گفت: وستیهم به جعمون پ یفر

 !دایرو بردار آ نیچقدر نازه، هم ن،یرو بب نیا یوا-

 .پرو کردم یلباس رو از خانوم گرفتم و به کمک فر اون

 .دادیخودش رو نشون م شتریتنم ب تو

 .میکرد که همون رو برداشت دیو تمج فیانقدر تعر یفر

 نگاهم نکرد. گهیاونم اخم کرد و د نهیلباسم  و بب ارشیندادم ک اجازه

 حساسه... زایچ نیکال رو ا ایناراحت شد  دونمینم

 ...متیسر ق میچونه زد یکم هیموسو شیلیفام دمیشدم و با خانوم که فهم ارشیفکر کردن به ک الیخیب

 رونی. از اونجا که بکردیم یکال حسابش   رو خال دیبا ارشیوگرنه ک دمیخوب شد نخر گمیکه م گفتیگرون م انقدر

 .میشد نیسوار ماش میرفت

 از بازوم گرفت و گفت: یشگونین یفر میتاالر که شد وارد
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 چقدر خرپولن. نای...ادایآ یریبم-

 ...گهید کننیهمون قدرم خرج م ارنیوا، کجاشون خرپوله، همون قدر که در م-

 از از تاالر که ماشاهلل نمیا ،یگرفتیم یبا زنه کشت یتو داشت زدیچونه نم ارشی....کیو لباس به اون گرون شگاهیآرا-

 .نیبراش بد یچهل تومن یس هی دیمعلومه با افشیق

 .زدیچونه نم متیال سر قاص ارشیک گفت،یفکر کردم، راست م کمی

 طرفش رفتم و گفتم: به

 .گفتایگرون م ؟یزدیچرا با خانوم سر لباس چونه نم-

 عکس العملش بودم که خونسرد گفت: منتظر

 ؟یشیببرم ناراحت م ایاز رو یاگه اسم-

 گفتم: متعجب

 نه.-

تو  یو کل کردیخرج م یادیخب اونم ز کما،یتنگ بود، البته  دستم کمی کردمیداشتم با اون ازدواج م یخب وقت-

در برار  متشیق یکه تو روش دست گذاشت یو لباس شگاهیکردم...اون آرا هیافتادم اما بعدش همه رو تسو یبده

 .چهیه خواستیم ایکه رو یزیچ

 و گفتم: دمیبرچ لب

 .یاز من خرج کرد شتریواسه اون ب-

 به من انداخت و گفت: ینگاه

منم ناچارا قبول  خوامیبهش گفتم گفت اال و بال همون رو م یم و تو قرض افتادم هر چاون موقع که پول نداشت-

و مراعات منم  خوادیکه دلت م یذاریم یمن چقدر پول دارم راحت دست رو اون یکه بدون نیاما تو بدون ا کردم،یم

 .بود الیبه فکر پز دادن به فام یادیز رنداشت،کم بود ب متشیاما چون ق دیلباس عروس پسند هی ای...رویکنیم
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 نگفتم. یزیفکر رفتم و چ تو

 .کردیالتماس م گهید یکیواسه  گفتیم ارشیطالقش داده؟ نه...ک نیهم یبرا پس

 ! خواسته؟یرو م گهید یکی یعنی

 

 .میو هفت اسفند گرفت ستیو باالخره همون جا رو واسه ب میرو کرد رویمشغول کل تاالرو ز یفکر با

 .شدیبه من مربوط نم گهیهم بود که د گهید یزایچ یلیو شام و خ هیآتل یکارا

ا و من تنه کردنیبحث م یدنیو غذا و نوش شگاهیدر مورد تاالر و آرا ارشیو ک وانیو ک یفر میاومد رونیتاالر که ب از

 انداخته بودم. نییبودم که ناراحت و ساکت سرم رو پا یکس

 تموم شده بود. یاگه همه چ ینداره اما بازم تو فکرش بود حت ایحس قبل رو به رو گهید دونستمیم

 که متوجه ساکت بودنم شد گفت: ارشیک

 ؟یندار یخودت نظر-

 حواس پرت گفتم: با

 ؟یدر مورد چ-

 ؟یدینشن میکنیبحث م میحواست کجاست؟ دو ساعته دار-

 .دیلرز لمیکه جوابش رو بدم موبا نیاز ا قبل

 به صفحه اش نگاه کردم. و دمیکش رونیب فمیداخل ک از

 بود. فرهاد

ازشون  دیببخش هیو بعد با  کردنینگاهم م ینگاه به اون سه نفر که با کنجکاو هیکردم و  ینگاه به گوش هیتعجب  با

 تاالر رفتم. اطیح گهیفاصله کردم و به طرف د
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 بله؟-

 سالم.-

 سالم آقا فرهاد، چه عجب!-

 .دایآ ینامرد یلیدلم برات تنگ شده، خ-

 من نامردم؟ چرا اون وقت؟-

 داره؟ انتیبا خ یکار فرق نیا ؟یو بهم نگ ینامزد کن یو پنهون یواشکی یچطور تونست دا،یمن دوستت دارم آ-

 به من زنگ نزن! گهیپس د کنم،یم انتیاالنم دارم به نامزدم خ یگینه،راست م-

ته الب کنم،یازدواج نم هیکیکه هر روز با  یا مردمن ب م،یاز اولم قرار بود دوست باش شه،یپررو م دمیبهش رو م یچ هر

 .ستین یبودم اما من هدفم خوش گذران گهید یایلیخ ایخب منم با فرهاد  نیبگ دیشا

 دا؟یآ یمطمئن-

 آره.-

 رو فوت کرد و گفت: نفسش

با  زتی...روحت، حست، خنده هات، همه چیفرق دار چرا برام دونمیبودم اما تو نم ایلیبا خ شدم،یکاش وابستت نم-

 اونا فرق داره.

 دا؟یآ هیک-

 رو قطع کردم و بهش نگاه کردم. یاز پشت سرم که اومد زود گوش ارشیک یصدا

 کس...دوستم بود. چیه-

 :دیتعجب پرس با

 ؟یهم دار یا گهیخانوم دوست د بایاز فر ریبه غ-
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 و من کردم و گفتم: من

شمارم   میدید گرویاسمش فرزانه اس، بعد چون بعد از مدت ها هم د رستانمهیدب یاز دوستا یکی...زهیخب...آره...چ-

 ...گهیو گرفت و د

 تکون داد و گفت: یسر

 !ادیب یکارت دعوت بده بهش که حتما عروس-

 رفتم. یگفتم و به طرف فر یباشه ا عیسر

 

 نشد اما حدس زدم باور نکرده. چیپاپ گهید ارشیک

 طرفم... ومدیصحبت با فرهاد از پشت م نیکه ح بار دوم بود نیا

 ...رهیمچم رو بگ ایآتو  ییجورا هی خواستیداشتم م یاز بس گذشته پاک دمیشا

 برام حلوا درست کرده بود. ییخونه زن دا میبرگشت یوقت

 خوردم که دل درد گرفتم. انقدر

 حلوا شدم و به اتاقم رفتم. هیبق الیخیهم ب آخرش

*** 

 .میرو کرد دامونیبرق و باد گذشت و ما تمام خر نیروز ع ده

 .کردمیم فیک د،یو منم که عاشق خر دیکشیچون و چرا کارت م یب ارشیک ذاشتمیم یزیهر چ رو دست

 هم اومدن. انایبار ک کی یو حت وانیو ک یاوقات فر یبعض

 ه بودم.فکر نکرد ارشیو ک یو عروس دیجز خر زیچ چیبه ه میکه نامزد بود یتمام مدت تو

 .کردیم طنتیاوقات ش یو بعض زدیم یاحساس یمدام دم گوشم حرفا ارشمیک
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 کرده بود و کال ساکت و سرد شده بود. رییهم رفتارش صد و هشتاد درجه تغ یفر

 .میو مثل قبل در ارتباط بود شدینم المیخیفرهاد....ب نیکه.....امان از ا فرهادم

 ....میبود تو زندگ یبود و چه طوفان یچه اشتباه بزرگ دمیکه بعدا فهم یارتباط

 برش داشتم.  شیآرا زیم یبه خودم اومدم و از رو میگوش یصدا با

 .ارشیبه به، سالم، آقا ک-

 ؟یخوب ،یسالم خانوم-

 ؟یتو چطور ،یمرس-

 دنبالت؟ امیب یک ،یعال-

 بود و ساعت هشت صبح بود. مونیعروس روز

 .هم گفته بود ساعت نه اون جا باشم شگریآرا

 دادم و گفتم: طنتیرنگ ش یکم صدام به

 دنبالم؟ یایب یواسه چ-

 و کالفه گفت: متعجب

 گه؟ید ستین ادتیاالن  یبگ یخوایم دایآ یوا-

 و گفتم: دمیخند زیر

 منم آماده شدم. یایتا ب-

 رو فوت کرد و گفت: نفسش

 ؟ی...مگه تو استرس ندارخندهیچه م-

 نه، استرس چرا؟-
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 هی....فقط یو فالوده کن یبستن اریوسط مراسم و هویمثال  ای یموقع حالت تحوع داشته باش هی ترسمیخب م-

 !شهیم تیکمرتم اذ ست،یبچه خوب ن یکفش راحت بپوشا برا هیشب  ی...برایزیچ

 و گفتم: دمیلحن بامزه اش خند به

 گه؟یجان، امر د یزند یچشم آقا-

 .گمیهر وقت اومدم م گهیرو د شیبق-

 

 کردم و بلند شدم. یخداحافظ

 رفتم. رونیرو برداشتم و ب لمیو موبا دیست کردم و تند تند پول و کل یکرم و قهوه ا یو شال و روسر مانتو

 چیشد ه میوارد زندگ ارشیبگم از اون روز که ک تونمیم بایبود که باهام صلح کرده بودن و تقر یو ساناز مدت ییدا زن

 خودش نبود. یسر جا زیچ

 رفتم. رونیکردم و ب یو ساناز خداحافظ ییزن دا از

 زنگ خورد. میبودم که گوش اطیح داخل

 رفتم. رونیجواب ندادم و زود ب نیهم یبرا ارشهیک دونستمیم

 منتظرم بود. نیماش تو

 .ستیدستش ن یگوش دمیسوار شدم د یوقت

 بود؟؟؟!!!! یک پس

 آوردم. رونیرو ب میدادم و گوش ییبلند باال سالم

 داشتم. یپاسخ از فر یتماس ب کی

 منتظر موندم. زنگ زدم و بهش
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 دا؟یالو آ-

 ؟یدستم بند بود، خوب دیسالم، ببخش-

 شگاه؟یآرا یرفت ،یمرس-

 .میاالن راه افتاد-

 .امیباشه پس منم موقع ناهار م-

 باش، فعال.-

 .کنهیداره نگاهم م یجور نیهم ارشیک دمیکه کردم د قطع

 .کشهیطول م میهم قراره بر هیها، تازه آتل شهیم رمید ارشیک-

 !میافتیاستارتش رو بزن راه ب-

 *د*م.یگونش رو ب*و*س* یو رو دمیخند

 زد و راه افتاد. یهم لبخند اون

 بشم. شگاهیسفارشات کرد و باالخره اجازه داد وارد آرا یکل شگاهیآرا یجلو

 منتظر گذاشتنم شروع کرد به رنگ کردن موهام... یبعد از کم شگریآرا

 شد موهام رو خشک کرد و... که تموم کارش

 لبم اومد.رو  یاز ذوق لبخند دمید نهیخودم رو تو آ یوقت

 من باشم. نیکه ا شدینم باورم

 و خودم رو برانداز کردم. دمیدور خودم چرخ یکم

 .کردمیذوق م شتریمنم بو  کردنیم دیو تمج فیو شاگرداش مدام تعر شگریآرا

 ...پرهیهوش از سرش م نهیبب ارشیبودم ک مطمئن
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 .کردیباز به من نگاه م یو آماده بود و با دهن دهیکه ظهر موقع ناهار اومده بود لباس پوش یفر

 !یچقدر خوشگل شد دایآ-

 شد و گفتم: شتریب لبخندم

 اد؟یخوشش م ارشیبه نظرت ک-

 اوووف، از خداش هم باشه! -

رو  میککارت بان شگریو بعد از تشکر از آرا دمیشنلم رو پوش یگفت آقا دوماد منتظرمه به کمک فر شگریکه آرا یوقت

 .ارهیرو ب المیتا حساب کنه و وسا یدادم به فر

با هم  یو قرار بود سر راه فر گهید شگاهیآرا هیرفته بودن  انایطرف مائده و ک هیدنبالش...از  ادیب وانیقرار بود ک ظاهرا

 .ادیاونا ب

 رفتم. رونیباز کردم و ب درو

 .میشد ارشیک نیسوار ماش یلمبرداریدستور دادن و ف یگل  و داد و بعد از کل لمبرداریبه دستور ف ارشیک

 سوار شد گفت: تا

 !نمتیبب-

 رو به طرفش برگردوندم. صورتم

 نگاهم کرد و گفت: رهیخ یکم

 !یخانوم یخوشگل شد یلیخ-

 .دیزدم و اونم پشت دستم رو بوس یلبخند

 راه افتاد. هیبه طرف آتل بعد

 کرده بود. ادیپخش رو ز یبود و صدا هیپا یلیخ ارشیک کردمیکه تصور م یزیچ برعکس
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داشتن،  جانیخوشحال بودن و ه یخودشون تو روز عروس ندهیگذشته و آ الیخیکه ب گهید یمثل تمام دخترا منم

 م معلوم بود.شاد بودم و از خنده ها یلیخ

 

 و شنلم رو در آوردم. میشد هیآتل وارد

 .کردیرو آماده م نیو خانوم عکاس داشت دورب کردینگاهم م رهیخ ارشیک

 شد و کنار گوشم گفت: کیبهم نزد یکم ارشیک

 .یخوشگل شد یلیخ کردم،یلقمه چپت م هینبود  نجایخانوم ا نیا-

 لبم شکل گرفت. رو یلبخند فشیتعر از

تا  دمیژست و عکس خسته و کوفته دوباره شنلم رو پوش یو بعد از کل میخانوم عکاس به خودمون اومد یصدا با

 تاالر... میبر

 .ومدیم رونیهم از داخل تاالر به ب یادیز یمنتظر بودن و سر و صدا رونیب ایلیخ میتاالر که شد وارد

 .مینشست گاهمونیو تو جا میباالخره وارد شد یو سالم و احوالپرس یروبوس یاز کل بعد

 و آشنا بودن. لیاز دوست و فام همه

 مردونه و زنونه جدا بود. الشونیو فام ارشیخاطر خانواده ک به

 قاطع و محکم گفت: یلیخ ارشیباشه اما ک یدوست داشتم قاط یلیخ

 نه، زنونه و مردونه جدا باشه!-

مراعات  دیمال جفتمون بود...با یباالخره عروسنکردم ... یاصرار گهیگفتم گفته چشم د یهر چ دمیکه د منم

 ...کردمیم

 مجبورم کرد بلند شم و باهاشون برقصم... کیو تبر یبه طرفم اومد و بعد از احوال پرس یفر میکه نشست یکم

*** 
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 ...ومدیناله کردنم نداشتم و به شدت خوابم م یو پا درد نا یخستگ از

 .میشد ادهیآپارتمانشون پارک کرد و پ نگیو تو پارک  نیماش ارشیک

 درو باز کنه. ادیب ارشیتا ک ستادمیواحد خودمون ا یباال رفتم و جلو یهارو با بدبخت پله

 پنج واحد داشت که کال مال خودشون بود. ساختمونشون

 بود. نییپا نایو پدرش ا انایک خونه

قرار  ارشیبود و به گفته ک یخونه ما که از همه بزرگتر بود کال خال یطبقه دوم و بود و طبقه باال نایما و عمه اش ا مال

 خان... وانیک شون،یبود برسه به ته تغار

 اومدم و وارد خونه شدم. رونیاز هپروت ب ارشیک یصدا با

 خونه دهنم باز موند. دنید با

 شده بود. دمانیچ رهیمبل و دکور و غ نیتر کیو ش نیبا قشنگ تر خونه

 بود. هیزیجه نیکه اصال بهش فکر نکرده بودم هم یا نهیگز تنها

 و با بهت و تعجب گفتم: دمیچرخ ارشیطرف ک با

 نجا؟یا دهیچ دهیخر نارویا یجا چقدر خوشگله، ک نیا-

 

 اومد و از پشت بغلم کرد. جلو

 به گردنم زد و گفت: یزی*و*س*ه رب

وز دو ر دن،یخانم رفتن پسند بایبا فر تییو دختر دا تییزن دا میبود نایو تاالر و ا یعروس یدایخر ریدرگ یوقت-

 .دنیآوردن و چ التیبعد هم که کل وسا

 دن؟یبا هم رفتن پسند یو ساناز مشکل دارن چطور ییبا زن دا بایفر-
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گاه به ن هی یخوایبا هم رفتن...م نیهم یبرا دونهیتورو م قهیخانوم گفته که سل بایفر گفتیم دمیشن تییاز زن دا-

 ؟یهمه جا بنداز

 اومدم. رونیتکون دادم و ازش بغلش ب سرمو

 زدم. دیو حموم و همه جا رو د سیشدم و بعد آشپزخونه و سرو ییرایپذ وارد

 رو لبم اومد. یاتاق خواب که شدم از ذوق لبخند وارد

 .خواستمیبود که م یهمون جور قایدق

 .ادیخوشم م یاز چ دونستیم یکه فر الحق

 به صورت قلب شمع گذاشته بودن و داخلش پر بود از گل رز قرمز... نیزم یرو

 و قرمز بود... یو پرده رنگ مشک یتخت رو

 طرف کمد رفتم و درش رو باز کردم ... به

 هام اون جا بودن. لیلباس هام و وسا همه

 وارد اتاق شد و گفت: ارشیک

 با اون کفشا؟ یخسته نشد-

 .شهیافتاد پاهام داره از درد فلج م ادمی تازه

 .ستادمیوا شیآرا زیم یرو کندم و جلو کفشام

 .ستادیوا نهیکنارم دست به س قیجلو اومد و دق ارشیک

 .دنیاسترس و ترس دستام شروع کرد به لرز از

 توجه باشم و کارم رو بکنم. یکردم بهش ب یسع

 گذاشتم. زیم یموهام رو باز کردم و رو یها رهیآروم تاج و گ آروم
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 رم؟یآب گرمه برم دوش بگ ارشیک-

 زد و گفت: یلبخند

 م؟یبا هم بر یخوایم-

 حس کنم. تونستمیهم م ظیغل شیبا وجود آرا یحت شدن گونه هام رو قرمز

 .دمیکشیخجالت م ارشیچرا از ک دونمیاما نم دمیپوشیلباس باز م یادیز یها یمهمون تو

 و شرم مردونه بود...پر از احساس بود... اینبود...نگاهش پر از ح زیمثل اونا نبود...ه ارشیبود که ک نیا لشیدل دیشا

 .سادیجلو اومد و پشتم وا دیو سکوتم رو که د دیترد

 و آروم از تنم در آورد. دیکش نییلباسم  و پا پیز

 خجالت چشمام رو بسته بودم. از

 کنم.... کاریچ دونستمینم

 شونه ام تا کمرم سر خورد چشمام رو باز کردم. یکه نوازش گونه از رو دستش

 کمرم رو گرفت و به طرف خودش چرخوند. آروم

 در آخر بغلم کرد و کنار گوشم گفت: و دیجز به جز بدنم چرخ نیب نگاهش

 مراعات بچه رو بکنم؟ یخوایبازم م ؟یکنیبهونه نمرو  یامشب که خستگ-

 دم.با خجالت نگاهش کررو به دندون گرفتم و  لبم

 .شدیم نییاش به شدت باال و پا نهیهاش به شماره افتاده بود و قفسه س نفس

 

 نگاهم کرد. یکم

 بود، پر از خواستن، پر از احساس... ازیپر از ن نگاهش
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 یاما توجه شهیحالش دگرگون م دنمیکه با د دمیدیوقتا م یلیبار ازم خواسته بود که باهاش باشم...خ کیهم  قبال

 ...کردمینم

 عروس شده بودم... یاگه قبل از عروس یامشب فرق داشت...امشب شب جفتمون بود حت اما

 و خجالت رو کنار گذاشتم و رو پنجه پام بلند شدم. دیترد

 تشنه ام رو به ل*ب*ه*اش رسوندم... یرو دور گردنش حلقه کردم و ل*ب ها دستام

 .گرفتیو گاز م دی*بو*س*یبا ولع م* یو ول آروم

 .کردیه بود و از پشت کمرم رو نوازش مبغلم کرد محکم

 کم آوردم و ازش جدا شدم. نفس

 به ساعت کرد و گفت: به من بعد ینگاه

 !ایبرو حموم فقط زود ب-

 گفتم و ازش دور شدم. یا باشه

 رفتم و وارد حموم شدم. رونیاز برداشتن حوله ام ب بعد

 کامال مجهز بود. حموم

 مدل شامپو، مردونه و بدن و نرم کننده و صابون هم بود. چند

 آب رو باز کردم تا وان کامال پر بشه. ریش

 آب رو بستم. ریپر شد ش یوقت

 که به سرم زد به طرف در حموم رفتم و بازش کردم. یفکر با

 داشته باشم. ارشیدوش دو نفره با ک هی ومدینم بدم

 ره اومد و گفت:بار اسمش رو صدا کردم تا باالخ چند
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 ؟یخوایم یزیجونم، چ-

 عوض کرده بود. یشرت جذب مشک یهاش رو با شلوار و ت لباس

 !ایب-

 .ستادیاومد و کنار در حموم ا جلوتر

 بله!-

 گرفتم و گفتم: دهیرو ناد خجالتم

 م؟یریبا هم دوش بگ-

 وارد حموم شد و گفت: یکرد و بعد با لبخند مکث

 .یشیم دیسرخ و سف یکه الک یکنیگوش نم میبا هم بر گمیم یوقت-

 .دیو خند دمیخند

 هم حوله ببرم. ارشیک یو از حموم خارج شدم تا برا دمیدوش دو نفره دل چسب حوله ام رو پوش هیاز  بعد

 .میداخل حموم بود شدیم یساعت کی

 .میخودمون رو نشست شتریربع ب هیکال  رمیهاش رو فاکتور بگ یو بوسه و ع*شق با*ز طنتیاگه ش البته

 رو برداشتم و بهش دادم. ارشیکمد رو باز کردم و حوله ک در

 رو باز کردم. خچالیآشپزخونه شدم و در  وارد

 هم نبود. یپر بود اما خال گمینم

 ...گهید یزایچ یلیو تخم مرغ و خ ریو خامه و عسل و مربا با کره و پن وهیم لویک چند

 نگاه کردم. نتارویرو بستم و دوباره دونه دونه کاب خچالی در

 طرح ها بودن. نیباتریجنس و ز نیظرف ها از بهتر همه
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 برام بخره. یا هیزیجه نیهمچ ییدا شدینم باورم

 نتاست؟یزدن کاب دیاالن چه وقت د-

 .دمیبه طرفش چرخ ارشیک یصدا با

 .کردیبود و با لبخند نگاهم م ستادهیدر آشپزخونه ا کنار

 .یبمون تییخونه دا بردمتیم یشیم یشکل نیا شیبدون آرا دونستمیم-

 گفتم: یرو قورت دادم و جد خندم

 !یکن تا ناکام نخواب یعذر خواه ما،یهنوز وارد اتاق نشد-

 .یکل خونه رو بگرد یتونیبعدا هم م ،یخسته ا میبر ایب ادهیبگم...حاال وقت ز یزیمن غلط بکنم به خانومم چ-

 گفتم: رفتمیآشپزخونه خارج شدم و همون طور که به طرف اتاق خوابمون م از

 شک دارما. ؟منیگیم نویچون من خستم ا یمطمئن-

 

 و دنبالم وارد اتاق شد. دیخند

 ؟یکنیم تمیچرا اذ یدونیتو که م-

 تخت نشستم که گفت: یرو

 !یاول موهات رو خشک کن تا سرما نخور-

 زدم: غر

 ندارم، خستم بخدا.حوصله  ارشینه ک یوا-

 نشوند. شمیآرا زیم یصندل یتوجه به طرفم اومد و به زور دستم  و گرفت و رو یب

 آورد و شروع کرد به خشک کردن موهام. سشوارو
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 دقت کامل خشکش کرد و گفت: با

 !یاما تا هوا گرم نشده کامل موهات رو خشک کن که سرما نخور یشیجذاب تر م سیخ یبا مو-

 و بلند شدم... اوردمیاما به روم ن شدیقند تو دلم آب م شیونتوجه و مهرب از

*** 

 .دمیور و اون ور چرخ نیا یکم

 ...ادیخوابم نم گهیکه د نیمثل ا ریخ نه

 چشمام رو باز کردم و اطرافم رو نگاه کردم. یال

 کجام. ادیب ادمیتا  دیطول کش یکم

 .دادیبود نه رو نشون م زونیآو واریتخت که به د یرو به رو ساعت

 که غرق در خواب بود نگاه کردم. ارشیشدم و به ک بلند

 .دمیخوابیبار دوم بود که کنارش م نیا

 .دمیداشتم و چطور خواب یچه حال ادینم ادمی یبار حت نیاول

 بار دوم... اما

 زدم. یلبخند شبید یادآوری با

 بهتر بود. کردمیکه فکر م یزیاز اون چ ارشیک

 ...گهیباشه...باالخره زن داشته و تجربه هم حتما داشته د دمیبا البنه

 بود کنار زدم. ختهیر شیشونیپ یرو که رو موهاش

 رو باز کرد و نگاهم کرد. چشماش

 کردم؟ دارتیب-
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 بودم. دارینه، ب-

 به بدنش داد و گفت: یو قوس کش

 خانوم؟ دایاحوال آ-

 ...شبهیمنظورش از حالم به خاطر د دونستمیم

 خوبم.-

 و گفت: دیخند

 ترس نداشت؟! یدید-

 به بازوش زدم و گفتم: یکیکوچ مشت

 !نمیبسه بسه، بلند شو بب-

 بازم در خدمتم. یخواست-

 و بلند شدم. دمیبار خند نیا

 رو مرتب کردم. یو رو تخت دمیپوش لباس

 در زدن اومد. یآشپزخونه که شدم صدا وارد

 در نگاه کردم. یچشم از

 بود. یشوهر گرام مادر

 هم رنگش... یشرت جذب قرمز با شلوار راحت یبه لباسم انداختم...ت ینگاه

 بد نبود. ادمیز

 باز کردم. درو

 زد و وارد خونه شد. یلبخند دیمنو د تا
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 عروس خانم. ریسالم، صبح بخ-

 کرده بود. کیکه تو دستش بود اشتهام رو بدجور تحر یصبحونه ا ینیس

 مامان! یممنون، خوش اومد یلیخ-

 خوابه؟ ارشیک ،یحتما بخور ضعف نکن نارویممنون عروسم، ا-

 رو گرفتم و گفتم: ینیس

 .دارهینه، ب-

 .هیا روزهیرو گذاشتم تو کمدت، ف تیلباس پاتخت ن،ییپا رمیمنم م یخوریباشه پس تو تا صبحونه اتو م-

 کردم و رفت. تشکر

 گفت:اومد و  رونیب یبهداشت سیاز سرو ارشیو که بستم ک در

 مامان بود؟-

 صبحونه! ایآره...ب-

 خندق بالرو پر کردم. یآشپزخونه شدم و حساب وارد

 

 .کردیم یو شوخ نداختیبامزه م یها کهیمدام ت ارشیک

 :گفتیم هوی مثال

....کم یدو سه روزه چقدر پف کرد گمیم دایآ ی....واادی......انقدر از زن چاق بدم میشیانقدر نخور چاق م-

 چه خبر؟!!! گهیبهت ساخته ها.....د شبیبخور...د

تو  میاست نشست قهیچهل دق یجور نیهم دمیو به چرت و پرتاش گوش کردم که د دمیاز دستش خند انقدر

 آشپزخونه واسه دو تا لقمه...
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 اونم خسته شد و منم رفتم تو اتاق تا لباس مناسب بپوشم. باالخره

 ...نییپا میرفتیم دینمونده بود و با یلیتا ناهار خ گهید

ر د میبهانه اس کال آشپز ناینونمون ام مادرش آورده بود...البته ا یو حت میبود دهیخونه نخر یبرا زایچ یلیخ هنوز

 گرفته بودم. ادی یرفتن به خونه فر یبود که اونم از صدقه سر تزایو پ ایالزان هیحد 

 دیشال سف هیو  و موهام رو بافتم دمیپوش رهیت نیبا ج دیسف زیشوم هیکلنجار رفتن با خودم  یبعد از کل باالخره

 طرح دار انداختم رو سرم...

 هم بزک دوزک کردم و عطر مارکم رو به مچ دستام زدم. یکم یقول فر به

 شدیم یاالن ازدواج کردم؟؟...چند روز دونهیم یعنیبود... دهیفرهاد افتادم...اخه اون برام خر ادیعطر  شهیش دنید با

 .میدوباره با وجود متاهل بودنم بازم همون جور ادامه بد خواستیازش نبود....خودش که م یکه خبر

 صورتم از فکر خارج شدم. یجلو یتکون خوردن دست با

 نوشته؟ یزیعطرت چ شهیرو ش کنم؟یدارم صدات م ییکجا-

 رو گذاشتم سر جاش و گفتم: شهیپرت ش یحوا با

 .گهید یجا هینه نه فقط فکرم رفت -

 به من و بعد به عطر انداخت و گفت: یزیو ت قیدق ینگاه

 عطرت مارکه.-

 ...استیس ی...امان از دونستن و نداشتن حواس و ذره ادونستمیکه خودم م نویبود...خب ا یاش خبر جمله

 با حواس پرت گفتم: بازم

 مارکه. نیآره، بهتر-

 :دیکرد و پرس زیو ر  چشماش

 اون وقت گرون هم هست؟-
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 .گهید متشهیتومن ق یکل یعنیمارکه  ی...معلومه خب وقتایپرسیم ییه سواال...چیوا-

 برات؟ دهیخر یک-

 ده؟یخر یگفت که بدونه ک نارویخوردم و با بهت نگاهش کردم...خشکم زده بود...همه ا کهی

 ...یدست و پا چلفت یدایبهت آ لعنت

حد  نیدر ا گهیاما نه د میدرسته در رفاه بود یعنیعطرت بده... هیتومن بابت  یکل ادیکه مغز خر نخورده ب تییدا خب

 بخرم. گهید یزایبا پس انداز و چ تونستمیخرجش باشه...خودمم که صد در صد نم یعطرم کل شهیکه هر ش

 .موندینم شتریب نهیگز هیپس  کردمیهم که نم کار

 برات؟! دهیخر یکه: ک نیا اونم

 

 با توام.-

 بد... یلیو البته خ شدیم عیضا یلیخ گفتمینم یزینداشتم اما اگه چ یجواب

 بخره؟! یعطر نیبرام همچ یکس دیچرا با دمیخب خودم خر-

 باال انداخت و گفت: ابرو

مارک ها  نیاز بهتر گهید ی...اون سه تایعروس یدایتو خر دمیکه فقط دو تاش رو من خر یعطر دار شهیپنج ش-

 واسه خاطر عطر مارک؟ یبد یارد یپول نیهستن...تو چن

 و من کردم و گفتم: من

 مورد عالقم کنم. یزایپس انداز دارم خرج چ یکه...انقدر دارم که وقت ستمیپول ن یاون قدرام ب گهیخب د-

 و گفت: ستادیا نهیبار دست به س نیا

 بدونم؟ شتریب شهیجالب شد...م-
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ن از زبو خواستیاما م دونستیبود که خودش م یبود....انگار دنبال جواب یو لحنش کامال سرد، طلبکار و جد نگاهش

 من بشنوه.

 مگه؟ یکنیم ییبازجو یدار ؟یبدون یخوایرو م یآخه چ ارشیجالب شد ک یچ-

 کرد و گفت: یزیر اخم

و باز هم از  یکامال بهداشت یشیعطر مارک و انواع و اقسام لوازم آرا شهیبدونم سه ش خوامینه،حساس نشو، فقط م-

 از کجا اومده؟ قایپولش دق متیگرون ق یلباس رنگ و وارنگ و ساعت و گوش یمارک ها با کل نیبهتر

 خشکم زد و آب دهنم کامال خشک شده بود. واقعا

 .ستادمیاَره ا یرو کردمیم حس

رام ب ایقبل ایدوست پسرم که هنوز باهاش هستم  گفتمی!!! مگفتم؟؟؟یم یچ دی...باشیراه پس داشتم نه راه پ نه

 دن؟یخر

 درد و ترس چشمام و باز و بسته کردم و گفتم: با

 .ارشیکه تو سرته درسته ک یزیاون چ-

 تر شد و گفت: ظیغل اخمش

 تو سرمه؟ یچ یدونیمگه م-

 ختم.اندا نییدوختم...در واقع سرم رو با خجالت و ترس پا نیندادم و نگاهم رو به زم یجواب

 شد و چونم رو با دست باال آورد. کینزد بهم

اما  ستیمهم نبرام  گمیاومده و رفته نم یافتاده و هر ک ی...تو گذشته ات هر اتفاقگمیبار گفتم بازم م هی...دایآ نیبب-

گه بچه ...گفتم اخوامیو نجابت م اینذار...گفتم ح رتمینداره...گفتم پا رو غ یتیبرام اهم مونیزندگ طیشرا نیاالن و با ا

طالق دادم؟...هزار بار  یراحته که مال خودمه...گفتم زنم رو واسه چ المیام و عروسم نا*م*ش*رو*ع*ه حداقل خ

ته ...نگفتم دور اون گذشکنه؟یباد م رتمیزننده باشه رگ غ شتیندارم اما لباست و آرا ینگفتم با نوع پوششت کار
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خط بکش، اون زمان  یدی*ص*رقیو م* یخوردیمردا م نیب یخواستیم و با هر مدل لباس که یات رو که آزاد بود

 نگفتم؟ ایگذشت؟...گفتم  گهید

 ناراحت... یلیخ ای یگرانه بود تا عصب خیتوب شتریو سرد بود اما لحنش ب یجوابم بود...کامال جد منتظر

 و زبونم همچنان خشک بود. دیچرخیصورتش م یاجزا یهام مدام رو چشم

 گفتم: یسخت یبا کل باالخره

 همه رو. یگفت-

 تکون داد و کامال محکم و قاطع گفت: یسر

سطل زباله هست تو آشپزخونه،  سهیرو، ک شیالباق تییدا ای دمیکه من خر یاز تمام لوازم و لباس ریخوبه، پس به غ-

 .برمشونیم امیتو اون م زیبر

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 کجا؟-

 به دردت بخوره...لباس دهیبرات خر تیکه دوست پسر قبل ییلباس ها گهی...فکر نکنم دگهید یکیبه  بخشمیم-

 یخواست یهر چ میریم کارمیعطر بره...فردا پس فردا که ب یاالنتم عوض کن و مچ دستات رو بشور تا بو

 باشه! نایهم هیاگه شب ی...حتمیخریم

 

 رفت. رونیاز گفتن حرفش ب بعد

 که نفهمه... سیخنگ ن گهیمونده بودم...خب د مات

 رفتم. رونیفکر کردن شدم و ب الیخیب

 برداشتم و وارد اتاق شدم. یزباله ا سهیتو آشپزخونه ک از

 از ترس و حرص و تعجب! یداشتم...مخلوط یبیعج حس
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 .ختمیر سهیو...داخل ک یشیبودن همراه با تمام لوازم آرا دهیخر هیو بق رضایکه فرهاد و عل ییدونه لباس ها دونه

 و برشون داره. ادیب ارشیکارم تموم شد اونارو گوشه اتاق کنار در گذاشتم تا ک یوقت

 توجه باشم به حرفش... یدستش ناراحت نبودم...حق داشت...منم انقدر نامرد نبودم که ب از

 قلقلکم داد که به حرفش گوش کنم. یحس هیهم ته دلم  ییجورا هیداشت... رتیباشه مرد بود و غ یچ هر

 ...ایحس حسادت...به رو هی

جور  که اون چه دونستمیهر چند نم نهینب ایکه منو مثل رو کنمیمثل اون نباش...منم همه تالشم رو م گفتیم ارشیک

 بود. یآدم

 کنم. یرو قشنگ خال بشیج رونیب میرفت یکه وقت زدنیم ادیصدا فر کیدرونم هم  یها کرم

و  یرفتم و بعد از برداشتن گوش رونیبود با شال همرنگش، ب یسه ربع آب نیآست کیتون هیلباسم که  ضیاز تعو بعد

 خونه مادر شوهر جان... نییخونه رفتم پا دیکل

 باز کرد. انایپسر ک یمان درو

 پالسن. نایهمش خونه ا نایچرا ا دونمینم من

 شدم و سالم دادم. داخل

 و بچه هاش عمه و مائده هم بودن. انایاز ک ریغ به

 ...رونیب ایسر کار بودن  ایمردا خونه نبودن که اونا هم مطمئن  فقط

 مائده نشستم. کنار

 با لبخند نگاهم کرد و گفت: یکم ارشیک عمه

 حالت خوبه دخترم؟-

 گفتم: یخجالت ظاهر با
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 بله، ممنون.-

 .گفتینم یزیساکت بود و چ بیخانوم مادرشوهرم عج ایثر

 حرفا... نیو از ا ومدیکه شلوغ نکنن چون بعد از ظهر مهمون م دزیهم که مدام سر بچه هاش داد م انایک

 بود. یعمه اش که زن پر حرف یحت زدینم یکس حرف چیبود که ه نیتر بود ا بیکه عج یزیچ یول

 مامان؟ نیچرا ساکت-

 گفت: یا یبه من کرد و با لبخند مصنوع یخانوم نگاه ایثر

 .نهییفشارم پا کمیخوبم،  زیعز یچیه-

 .میگفتم و دوباره همه امون ساکت شد یآهان

 باهاشون حرف زد. شدینم اصال

 حوصله نداشتن. انگار

 باعث شد یدادن خانوم جوانسالم  یصدا گشتمیم بشونیسکوت عج نیجور که داشتم تو ذهنم دنبال علت ا نیهم

 به طرفش برگردم.

 .نشستیبه دل م یلیکه داشت خ یحال ساده ا نیاما در ع بایز چهره

 احترامش بلند شدم و باهاش دست دادم. به

 نشست و رو به عمه گفت: یمبل خال نیتر کینزد یرو اونم

 مامان؟ نیکنینم یمعرف-

 

 !!؟دونستم؟یخواهر مائده بود؟؟؟!؟....پس چرا من نم یعنیتعجب کردم... یلفظ مامان کم از

 هول و استرس گفت: یبا کم عمه
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 .ارشهیهمسر ک دایآ-

 به من کرد و گفت: قیعم ینگاه

 داره. یا قهیسل نیهمچ ارشیک ییپسر دا دونستمینم-

 لحظه به گوش هام شک کردم... هیگفت که  دیبا تاک یرو جور ییدا پسر

 که کنارمون نشسته بود ذهنم پر از سوال شده بود. یا قهیهمون چند دق تو

 نیرو ا ییائده خواهر داره؟؟؟....اصال چرا پسر دام دونستمی...تا حاال کجا بوده؟؟....چرا من نمه؟یخانوم ک نیا که

 ... گهید یسواال یلیگفت و خ یجور

 در جواب گفت: عمه

با هول و عجله رفت  ارشینداره، روز بله برونم به خودش گفتم، انقدر ک یماشاهلل بزنم به تخته کم از خوشگل-

 ق داره واسش انقدر عجله کنه.گفتم واقعا هم ح دمشیاما تا د میبگ یچ میدونستیکه نم یخواستگار

 کردن. یبا هم تالق هیچند ثان یبرا انایبا نگاه ک نگاهم

 .دونستمینگاهش رو خوب م نیا منظور

 شد. وهیزد و مشغول پوست گرفتن م یجوان پوزخند کم رنگ زن

 گوش مائده گفتم: کنار

 بودمش؟ دهیچرا من ند ،یخواهر دار دونستمینم-

 کرد و گفت: یمکث مائده

 هم داره. یافتاده خانواده ا ادشیبعد از سه سال االن  ومد،یجا نم نیچون ا-

 نگاهش کردم. متعجب

 .کردیحرص و اخم به خواهرش نگاه م با
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 کردن؟یم یجور نیجا؟؟؟چرا ا نیخبر بود ا چه

 گهیجواب هم د و زدنیحرف م هیبا طعنه و کنا ای زدنیحرف نم هیسرگرم شدم چون بق انایک یموقع ناهار با بچه ها تا

 .دادنیرو م

 زدم. زنگ ارشیمنم از خدا خواسته نشستم و به ک نهیبچ زویاجازه نداد کمکش کنم تا م انایناهار ک موقع

 دا؟یبله آ-

 نه. ایبود  یرد و بدل شد از دستم عصب نمونیکه ب ییبا اون حرفا دونستمینم

 ؟یسالم، خوب-

 ؟یممنون، تو خوب-

 ارش؟یک ییخوبم، کجا-

 آوردن. دیسر به مغازه بزنم، چند مدل فرش جد هی امیگفتم تا ناهار ب-

 ؟یایم یک-

 بگو بخرم! یالزم دار یزیخونه ام، چ کینزد-

 !یکه به ناهار برس ایزود ب میدیچ زوینه، م-

 ؟یندار یکار کم،ینزد-

 فعال. نمت،یبینه، م-

 خداحافظ.-

 .دونستمیاسمشم نم یخواهر مائده شدم...حت رهیقطع کردم متوجه نگاه خ یوقت

 که معذب شدم. کردیبا دقت نگاه م چنان

 در که به صدا در اومد بلند شدم و بازش کردم. زنگ
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 وارد بشه. ارشیتا ک ستادمیا منتظر

 اون خانوم خشکش زد. دنیاما با د دیبه طرف عمه و مادرش چرخ یاز سالم و احوال پرس بعد

 رتش رو پوشوند.آروم اخم کل صو آروم

 حالت رو داشت. نیهم قایدق اونم

 .کردنیاون دو تا نگاه مهم ساکت بودن و به  همه

 گفتم: ارشیبه ک رو ادیدر نم یصدا از کس دمید یوقت

 !گهیتو د کتت رو بده من برو-

 نشستم. ارشیکه کردم کنار ک زونشیصدا کتش رو در آورد و به من داد...آو یب

 .دادیپاش رو تکون م یو عصب کردیه منگا زیاخم به م با

 سخت بود. یلیخ یلیو آزار دهنده بود که تحملش خ بیخونه انقدر عج جو

 همه از وجود اون زن انقدر آشفته شده بودن؟!!!؟ چرا

 ناهار... یبرا میتا بر میکم بلند شد کم

 و نذاشت. دیدستم رو کش ارشیبلند شم که ک خواستم

 نگران بود. نگاهش

 نجاست؟یا یاز ک-

 تعجب گفتم: با

 ؟یک-

 خواهر مائده.-

 مکث گفتم: یکم با
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 شده؟ یزیجا، چطور؟ چ نیکه من اومدم ا ازدهیاز ساعت  بایتقر-

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست

 ن؟یبا هم آشنا شد-

 ن؟یختیبه هم ر دنشیاسمشم نگفتن...چرا همتون با د یمن نه، حتکردن اما اون رو به  یمنو بهش معرف-

 پا و اون پا کرد و گفت: نیا یکم

 !ایاون دختر بزرگ عمه اس......رو-

 به تنم افتاد. یاسمش لرز دنیشن با

 کرد؟یم کاریجا چ نی...اما اشونهیا ایرو پس

 ....اون...یعنی....دونستمیخب...من....نم-

 چطور و از کجا سواالم رو بپرسم و شروع کنم. دونستمی...نمگشتمیکلمه مناسب م دنبال

 بودم...منو باش بلند شدم باهاش دست دادم... شوکه

 

 کنه؟یم کاریجا چ نیا-

 حوصله گفت: یو ب کالفه

 ؟یکن یکار هیتا بعد از ظهر  شهی....مدونمینم-

 ؟یچ-

چرا بعد سه سال  دونمیبه کارش نداشته باش...منم نم ینکن و....کال کار یاحترام یاصال باهاش هم کالم نشو...ب-

 .یایدر ب یفیبالتکل نیکه از ا گمیرو مو به مو م یتموم شد همه چ یکه مهمون نیاومده....بعد از ا افتاده و ادشی

 .مینشست هیکنار بق زی....سر ممیگفتم و بلند شد یآروم باشه
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 چشم تو چشم نشم. ایبا رو ادیز کردمیم یسع

ها افتاده بود و بدجور بهم  یاما من چشمم به ترش زهیو ظرف ساالد رو برداشت که برام بر دیبرام برنج کش ارشیک

 .زدنیچشمک م

 من گذاشت اما تا خواستم بردارم مادرش گفت: یبرداشت و جلو رو یترش الهیپ دیکه نگاهم رو د ارشیک

 !ستیتو نخور، برات خوب ن دایآ-

 کنار گوشم گفت: انایتعجب نگاهش کردم که ک با

 .ایمثال تازه عروس ،یبزن دینبا زایچ یلیتا ده رو لب به خ-

 رحم ضرر داشت و... یبرا ی...ظاهرا ترشهیمتوجه شدم منظورشون چ تازه

 .کردمیم جاتیترش اریبدبختم و من

 و مشغول خوردن غذام شدم. دمیکنار کش یمجبور

 .ومدیقاشق و چنگاال م یصدا فقط

 از تموم شدن غذا من رفتم واحد خودمون تا آماده بشم. بعد

 کردن. شیآرامش شروع کردم به آرا با

ر طو نیرسم  رو گذاشتن کنار اما ظاهرا ا نیکال ا کردمیاما من فکر م شگاهیآرا رفتنیم یروز پاتخت یها برا یلیخ

 نبود.

 .دمیکش رونیبود ب یا روزهیکه به رنگ ف یبلند یکه تموم شد در کمد رو باز کردم و ماکس شمیآرا

 موهام رو فر کردم. نییرو عوض کردم و پا لباسم

 بودن رو گردنم انداختم. دهیبرام خر یکه تو عروس ییطال سیو سرو دمیپاشنه دارمم پوش یها صندل

 ...ارشهیک دمیدر که اومد فهم یصدا



 احساس غماگری

 
203 

 

 در... یجلو دمیپر عیکه وارد اتاق شه سر نیاز ا قبل

 ....شبینگاهش به من افتاد رنگ نگاهش عوض شد....شد مثل د تا

 .ستادیکنارم ا قایاومد و دق جلو

 چشمت بزنن؟ لیفام یخانوما یگینم یهمه خوشگل کرد نیا-

 لبم اومد. یرو یلبخند

 .کنمینترس...اسفند دود م زننینم-

 و بغلم کرد. دیخند

 رو موهام زد و گفت: یاش گذاشتم...بوسه ا نهیس یرو سرمو

 دنش؟یاز د یناراحت شد-

 سوال رو منم از تو دارم. نیهم-

 وقته برام تموم شده، االن فقط دختر عمه امه. یلیخ ایرو-

 دختر عمه بترسم؟ نیاز وجود ا دیبا-

 ؟یبترس دینه چرا با-

 رو برداشتم و نگاهش کردم. سرم

 مثال دوباره برگرده؟ ایرو خراب کنه  مونیوقت به سرش نزنه زندگ هیکه -

 یمشترک رو؟مگه تو نبود یزندگ نیا یتموم کن یخوای: مگه نمزدیم ادی...فر زدیم بیدلم نه یتو ییصدا هی

 به تو چه؟ گهیپس د گه؟یکشور د هی یبر یبا فر یخوایبچه ات رو؟ مگه تو نم یسقط کن یخواستیم

 نترس! یچیهمسرم تاج سرم، تا نگاهم به توعه از ه یعنی دایدختر عمه، آ یعنی اینه، رو-

 ...یریاگه نگاهت رو بگ-
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 .یبرام تموم شد یعنی-

 

 مکث گفت: یکم با

 !رمینکن که نگاهم رو ازت بگ یوقت کار چیه-

 نگفتم. یزیچ

 !انیهم کم کم دارن م هیکه بق نییاالنم برو پا-

 ساعت چهار بود. کینزد بایبه ساعت کردم...تقر ینگاه

 ...نییو شال سر کردم و رفتم پا مانتو

 ومده بودن.هم ا ارشیک یالیاز فام یلیو مائده آماده شده بودن و خ انایک

 .گفتنیم کیکردم و اونا هم تبر یتک تکشون دست دادم و سالم و احوالپرس با

 هم اومده بودن. ییو زن دا یو فر ساناز

 آروم گفت: دیتا منو د ساناز

 احوال عروس خانوم، حالت خوبه؟-

نبود چون  یازی...هر چند ناوردهین یکرد که برام کاچ یهم عذرخواه ییسر به سرم گذاشتن و زن دا یکم یفر با

 شبمون نبود... نیاول

 تموم شد. یمهمون الشونیاز طرف فام هیهد یاز دو ساعت خسته کننده و کل بعد

 رفتم خونه خودمون. یو بعد از خداحافظ دمیمهمان مانتو و شالم رو پوش نیبعد از رفتن آخر بالفاصله

 و بعد رفتن... دنیدناگفته نماند که همه اومدن باال و خونمون رو  البته

 عوض کردم و موهام رو شونه کردم تا فرش کامل باز بشه. لباس
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*** 

 نشستم. ارشیک یگذاشتم و رو به رو زیم یرو رو یچا ینیس

 کن! فیخب تعر-

 .دادیپاشو تکون م یو ه بردیدستاشو تو هم م کالفه

 داد و شروع کرد: هیمبل تک یسر هم به پشت اخر

بابا بهم گفت که وقت  یدرس و مشقش بود...وقت یدوست داشتم اما اون حواسش پ شیموقع ها پ یلیرو از خ ایرو-

...اون موقع پدر مرحومش زنده بود...نامزد یخواستگار میابرا بودم...رفت داد رو شنهادیرو پ ایزن گرفتنته و خودش رو

فتارش و اخالقش با من سرد بود اما به زبون ...رزدیحرف م لفنشدم...مدام با ت بشیعج یو بعد متوجه رفتار ها میشد

 مکردینم یمنم که ساده توجه دهیبهش م یک گفتینم یول گرفتیجور واجور م یها هیکه دوستم داره...هد گفتیم

 و میانجام بد رو یعروس یکارها عیمنتظره گفت که سر ریو غ ییهویروز  هیو بس... کردمیفکر م ایفقط به داشتن رو

که  ییزایدستم تنگ بود اما با قرض همه اون چ کمیکه  نی...منم از خدام بود....با امونیندگسر خونه ز میبر

ه منم ک هینجوریگفت مدلش ا دمیپرس ی...وقتستیدختر ن دمی...شبش فهممیکه کرد ی...عروسدمیخر خواستیم

گفت  مونیماه از عروس کیاز  عدشدم...ب هیقض الیخینکردم و ب چشیسوال پ ادینداشتم ز یاطالعات کاف

...بعد از کردیم یو بد رفتار شدیم ی....اما اون ناراحت بود....مدام عصباوردمیبال در م یبارداره...داشتم از خوشحال

الزم بود بدونم گذاشت کف  یسراغ پسره...اونم هر چ دوست پسر داره...رفتم دمیبود که فهم شیچهار پنج ماهگ

مشت بزنم تو دهنش تا خفه  هی توستمینم یمال اونه...انقدر داغون شدم که حت ای...رواونه الهدستم...گفت که بچه م

 شه...

 

 و ادامه داد: دیکش یآه

باورت  دیشا دایآ دمیازش پرس یبرگشتم خونه همه خونه بودن...خون جلو چشمام رو گرفته بود...وقت یوقت-

 یکیتمام گفت که اون  و دوست داشته و مال اون شده، گفت بچه مال  ییایح یزل زد تو چشمام با ب هینشه...جلو بق

 بهم و ختیهمه ر هیکرد...با مرگ پدرش روح متمو مارستانیب میاس...پدرش همون موقع سکته کرد و تا برس گهید

باالخره نداشتم... شیمامان کار ی....منم با التماس و اصرار هازدیکس حرف نم چیکس با ه چیتا چهلمش ه بایتقر

اال  گشتیبرم یداشت به روال عاد یهمه چ بایاش داغون بود...بعد از چهلم تقر هیباعث مرگ پدرش شده بود و روح
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پسره اونجاست...قسم خوردم زنده اش نذارم....پسره رو گرفتم  دمیروز که از مغازه رفتم خونه د هی...ایرورابطه من و 

مامان و بابا رو صدا  ایکه ولش کنم و نکشمش....آخرشم رو کردیالتماس م ایزدمش...رو خوردیمشت و لگد و تا م ریز

آروم  بایاونا هم رفتن منم تقر یآرومم کنه...وقت کردیم یسع یکرد و اومدن جدامون کردن...پسره که رفت مامانم ه

...دست خودم دمکریهال به صداش گوش م کرد و منم تو هیتو اتاقش گر ایبودم....تا شب رو یشدم اما بازم عصب

ه کارو کرد نیچرا ا دمیکه باهام کرد قابل بخشش نبود...رفتم تو اتاقش...ازش پرس ینبود...دوستش داشتم اما کار

تن به خواسته پسره  نیهم یاما باباش نذاشت با هم ازدواج کنن برا خواستیوقت بود پسرره م یلیکه خ گفتاونم 

 داده و اون اتفاق افتاده.

 :دمیپرس دیحرفش که رس یجا نیا به

 خب پس چرا با تو ازدواج کرد؟-

پسره قالش گذاشته رفته...با من ازدواج کرد که  کنهیهم فکر م ایرو زنهیم بشیمدت غ هیپسره بعد از اون اتفاق -

بوده...خالصه که اون شب  یدو ماه پسره برگشت و گفته بوده که مسافرت کار یکیبچه به اسم من باشه اما بعد از 

 که طالقش کردیالتماسم م یچه جور یدونی...نمگفتمیمن یزیاما چ شکستمیباهام حرف زد...با هر کلمه اش م یکل

که  نیطالق و طالقش دادم...بعد از ا یهفته که گذشت افتادم دنبال کارا کیبدم تا با اون پسره ازدواج کنه...بعد از 

 ایو مرگ پدرش نتونست  ییآبرو یعده اش تموم شد پسره دستش رو گرفت و رفت...بعد از اون به خاطر اون ب

 ینبود...االن سه ساله که رفته و االن برگشته....سوال دارشیمشتاق د یجا هم کس نیالبته ا اد،ینخواست که ب دمیشا

 بپرس! یدار

کرد هم  انتیبود هم خ یعشق و هوس کورش کرده بود....هر چ دمیشا ایانقدر خام بوده؟ ایتو فکر...واقعا رو رفتم

 !!!!؟؟یندار ،یقصدو دار نی...تو هم همدای....لعنت بهت آینامرد

 ؟یهست یاالن ازش عصب-

 .چیارزش و ه یمجسمه نداره...همون قدر ب هیبا  یفرق چیمرد، دفنش کردم...اون االن برام ه ایرو-

 گفت: گم،ینم یچیه یوقت

 یورج نی...تو مثل اون نباش...تو بمون برام...تا آخر عمر بمون...همداینشو آ ایبود، تو رو فیروحش و قلبش کث ایرو-

تو خونه من  یاومد یجور نی...اگه تو ادایمهم االنته آ ست،یمهم ن یبمون...اگه قبال دوست پسر داشت یکه هست

 !دای...تو برام بمون آنیراحته خودت و بچه ات مال من المیگفتم که...حداقل خ
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دوباره همسرش بهش  افتاد،یدوباره اون اتفاق براش م کردم؟یم کاریرو سرم...چ ختنیریحرفاش انگار سرب داغ م با

 کنم؟!!! کاریچ ای...خدامردیبه خدا م موند؟یمرد م نیاز ا یزیمگه چ رفتیو م زدینارو م

 

 :دمیرو پرس دیبه مغزم رس هویکه  یسوال

 زن حامله رو طالق داد؟ هی شهیمگه م-

 کرد و گفت: یمکث

 یو ناتوان شده بود که برا فی...انقدر ضعزدیو خودش رو م کردیم هیپدرش مرد حالش انقدر بد بود که فقط گر یوقت-

 ...اون موقع بچه اش سقط شد...قبل از چهلم پدرش.کردنیکمکش م انایرفتنم مائده و ک ییدستشو

از  ریاز سواالم رو گرفته بودم به غ یجاش که گفت جواب کل نیامه ندادم...تا همبحث رو اد گهیگفتم و د یآهان

 ....چرا برگشته بعد از سه سال؟شیکی

 گفت: گمینم یچیه دیکه د ارشیک

 !میشام درست کن ییآشپزخونه، دو تا تو میپاشو بر-

 تعجب ابروهام رو دادم باال که گفت: از

 بدم! ادتی میبلدم بر ییزایچ هیمنم  ،یغذا درست کن یستیبلد ن دونمینگاه نکن، م یاون جور-

 .میو با هم به آشپزخونه رفت دمیخند

 .میدرست کن یشد استانبول قرار

 و گفتم: دمیراحت کش یدم بکشه نفس میآماده کرد و منم برنجش رو....بعد که گذاشت ارشیو ک  موادش

 تموم شدا. ش،یآخ-

 زد و گفت: یقیلبخند عم ارشیک

 تمومه تمومه! گهیرو بشور د فیکث یاظرف ه-
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 ...رونیخنده و از آشپزخونه رفت ب ریزد ز دیرو که د افمیق

 .رونیب برهیبودم داره م ختهیتوش ر الرویکه وسا یا سهیکه متوجه شدم ک کردمیرو جمع م زیم یرو

 یبیحس عج هیافتاده بود  ارشیک یکه برا یاتفاق دنیکدوم مهم نبودن...بعد از شن چیاون لباسا و لوازم ه گهید

 متأثر شده بودم. یلیداشتم...خ

 هارو تند تند جمع کردم و همه رو شستم. ظرف

 شدم. دنید لمیو مشغول ف ونیزیتلو یکه کارم تموم شد نشستم جلو نیاز ا بعد

 که اومد گفتم: ارشیک

 !ینیرو بچ زیتو م شهیم-

 شام. یصدام کرد تا برم برا قهیوارد آشپزخونه شد و بعد از ده دق حرفیب

 ثابت موند. یترش یها الهیوارد آشپزخونه شدم چشمم رو پ تا

 از دهن افتاد! نیبش ایب-

 هارو در آوردم. یدخل ترش قهیدق ذوق نشستم و در عرض دو با

 .کردیبا دهن باز نگاهم م ارشیک

 !یخوریم یهمه ترش نیا ایخوابیکاناپه مامشب رو  نیبب-

 گفتم: یدهن پر از ترش با

 چرا اون وقت؟-

 و گفت: دیخند

 .یدیم یبو ترش-

 .میبه بازوش و اونم سرش رو تکون داد و مشغول شد زدم
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 دم کردم. ییاز غذا ظرف ها رو شستم و چا بعد

 و از آشپزخونه خارج شدم. ختمیر یتا فنجان چا دو

 .کردیم پیرو تا یزیبود و تند تند چ شیسرش تو گوش ارشیک

 گذاشتم و نشستم. زیم یرو رو ینیس

 ؟یکنیچت م یدار یبا ک-

 انداخت و گفت: ینیکوتاه به من و بعد به س ینگاه

 .انایک-

 ؟یدار کارشیچ-

 بدونه. انایک دیبرگشته، شا یچ یبرا ایبدونم رو خوامیم-

 شدم. رهیخ ونیزیاخم کردم و به تلو ناخودآگاه

 کنارم نشست و دستش رو دور گردنم انداخت. ارشیکه گذشت ک یکم

 ؟یناراحت-

 نه.-

 به طرف خودش چرخوند و گفت: سرمو

 یدوباره اتفاق بد خوادیکه دلم نم نهیبدونم چرا برگشته واسه ا خوامیاگه م ست،یگفتم که برام مهم ن-

 عمه ام هم سکته کنه. خوامی...نمافتهیب

 .ستمیکه تو وجود همه زنا هست منم مستثنا ن هیزیحسادت چ ی...ولکردمیم درکش

*** 
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 از ازدواجمون گذشته بود. یهفته ا کی

ا هر ام رمیبگ ادیتا  کردمیم یوقتا هم آشپز یبودم...بعض کاریبرگشته بود سر کارش و منم در طول روز ب ارشیک

رارش تک گهیکه دفعه بعد د گفتیاشکالش رو م نیبه خاطر ا شتری...البته بگرفتیازش م یرادیا هی ارشیدفعه ک

 نکنم.

رفته بودم و اونا هم رفتارشون به شدت خوب شده بود...ظاهرا دلشون واسه دعواهامون تنگ شده  ییبار خونه دا دو

 .کردمیم یاحساس آزاد شتریمن برعکس اونا ب یبود...ول

 بود. نیسرسنگ یسامان بود که کم فقط

 .زدمیفرهاد همچنان حرف م یو حت یفر با

 .کردیاستفاده نم یشده بود و مثل قبل از الفاظ احساس نیسرسنگ یکم یهم بعد عروس ادفره

 نی....اونا هم به خاطر انییپا رفتمینم ادیکه باهاش چشم تو چشم نشم ز نیا یبود و منم برا نایهم خونه عمه ا ایرو

 به کارم نداشتن. یکار میکدوم ناراحت نش چیکه ه

 رو بدم. میو جواب گوش رمیچشم بگ ونیزیباعث شد از تلو میگوش یکردم...صدا نییتا کانال باال پا چند

 بود. ارشیک

 الو بله؟-

 .یسالم خانوم-

 .یخسته نباش ؟یخوب ،یزند یسالم آقا-

 ؟یخوبم...خونه ا ،یمونده نباش-

 آره، چطور؟-

 !رونیب میریم ام،یم رید کمیخواستم بگم شام درست نکن  ،یجور نیهم-

 م؟یریکجا م ؟یایم ریچرا د-
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شامم  میبخر یکه الزم دار یتا اون لوازم دیخر میری...بعد که اومدم مادتشیع رمیاز دوستام تصادف کرده م یکی-

 !میخوریم رونیب

 کردم. یخداحافظ یرو لبم اومد و هول هولک یلبخند دیذوق خر از

 م.رفت رونیو ب دمیزنگ زد آماده بودم...تند تند کفشام رو پوش ارشیک یوقت

 منتظرم بود. نیماش تو

 

 شدم و سالم دادم. سوار

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیماش اونم

 خوب نگه داشت و گفت: یاز پاساژا یکی یجلو

 !امیم یزود ،یبرو تو نگاه کن که معطل نش کنمیم دایپارک پ یتا جا-

 شدم. ادهیگفتم و پ یا باشه

 .کردمیو لباساش رو نگاه م ستادمیا یتک تک مغازه ها م یپاساژ شدم...جلو وارد

 .دمیپرسیهم م ارشینظر ک دیتا مانتو چشمم رو گرفته بودن که با چند

 خوشش اومد. شیکیاومد مانتو هارو نشونش دادم و اونم فقط از  یوقت

 گرون. یلیبود و خ یبلند اما طرح و مدلش امروز یسرمه ا یمانتو هی

 .دینه زدن با فروشنده حساب کرد و مانتو رو خرچو کمیبا  دمیاما د خرهیفکر کردم نم اول

 کردم. دیخر یو کل میدیسرک کش همه مغازه هارو بایتقر

 گفت: ارشیهم ک آخرش

 !میشام بخور میبر گه،یبسه د دایآ میهمه پاساژو ده بار دور زد-
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 .میکرده بود شددورتر پارک  یکه کم ارشیک نیو سوار ماش میپاساژ خارج شد از

 .میخورد یرستوران معمول هیرو تو  شام

 :دمیکه پرس میراه برگشت به خونه بود تو

 اومده؟ یواسه چ ایرو یدینفهم-

 .دمیفهم-

 :دمیپرس کنجکاو

 اومده؟ یخب واسه چ-

 با شوهرش دعوا کرده.-

 ؟یعه خب سر چ-

 خونه عمه. ادیقهر م ایو رو شهیبا هم دعواشون م دهیهم فهم ایدوسته و رو یکیکه شوهرش با  نیسر ا-

 قبال دوست دختر نداشته شوهرش؟ رفته؟یکجا م کردهیسه سال که با شوهرش قهر م نیپس تو ا-

 مکث کرد و گفت: یکم

 .گهیخبر ندارم د-

ته بابات رو سک ،یکن ،سقطیباردار ش ،یرو بد تیدخترانگ یکیسخته واسه خاطر  یلی...خسوختیم ایبه حال رو دلم

 .گهیزن د هیبعد اون بره دنبال  یانوادت رو از دست بدخ ،یشوهرت رو از دست بد ،یبد

 پارک کرد و گفت: نگیرو تو پارک نیماش ارشیک

 !امیهاش رو بذار خودم م نیتو بردار فقط سنگ دارویاز خر کمیصندوق رو زدم -

 شدم. ادهیپ گفتم و یا باشه

 گذاشتم و در صندوق رو بستم. نیهارو رو زم سهیک همه
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 تموم شد. ارشیک-

 رو قفل کرد. نیشد و در ماش ادهیپ

 .میو راه افتاد میبرداشت سهیکدوم چند تا ک هر

 .ومدیجر و بحث دو نفر م یکه به ساختمون راه داشت صدا نگیدر پارک کینزد میکه راه رفت کمی

 

 در باز بود. نصف

 با پاش در رو هل داد تا کامل باز بشه. ارشیک

 گچ و ساکت شد. نیرنگش شد ع دیاما تا مارو د زدیبلند حرف م یاشت با صدادر بود و د یرو به رو ایرو

 عقب رفت. یساکت شد به طرف ما برگشت و کم ایرو یبود و وقت ستادهیپشت به ما ا یمرد

 کرده بودن. یروم خال خیسطل آب  هی...انگار رفتیم جیخشکم زد...آب دهنم خشک شده بود و سرم گ دنشید با

 (ارشی)ک

 برام تموم شده بود شوهرش هم برام تموم شده بود. ایرو یوقت از

 نداشتم بهش... یکار گهید

 سر به تن پسره نباشه. خواستمیم انتشیو خ ایبود اون زمان که به خاطر عشقم به رو گذشته

 در گردش بود. دایمن و آ نی( بایفرهاد )شوهر رو نگاه

 گفتم: دایاز وجود اونا رو به آ یعصب

 !هگید ایب-

 حرف دنبالم راه افتاد. یب

 بود. بیشدنش برام عج ساکت
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 دا؟یشده آ یچ-

 گفت: یفیضع یکرد و با صدا نگاهم

 بود؟ یاون مرد ک-

 .یهمون که بهت گفتم، فک کنم اومده منت کش ا،یشوهر رو-

 (دای)آ

 آخه؟!!!! شهیممکنه...محاله...مگه م ریغ گهید نیا ایخدا

 متوجه رابطه من و فرهاد شده بود که بعد سه سال، قهر اومده بود خونه عمه؟!!! ایرو یعنی

مدت  هی نیواسه ا یعنیاون روز تو پارک رنگش شد مثل گچ؟!!!! شناختیرو م ارشیکه ک نیفرهاد به خاطر ا یعنی

 شد؟!؟؟ المیخیب

 ارشیمن زن ک دونستیکه م نی!!! چرا با وجود ام؟یخواستگار ادیب خوادینگفت دوستم داره؟!!! مگه نگفت م مگه

 شده بود؟!!!! ریشدم باز هم ادامه داد، مگه از جونش س

که اگه بفهمه کشته شدنم  یبفهمه....وااااا ارشیاگه ک ایخودش زن نداشت که اومد طرف من؟!!!!خدا مگه

 چرا من انقدر بدبختم؟!!!! ای....خداشهیم یسر من بدبخت خال ایرو یکارا ی...تالفهیحتم

 نگران جلو اومد و گفت: ارشیک

 !؟ینگرانم کرد دایشده آ یچ-

 

 تته پته گفتم: با

 ...خوبم.یچی..هیه-

 به اتاق رفتم. میباز کرده بود...زودتر از اون وارد خونه شدم و مستق درو

 .دمیبودم داخل کمد چ دهیکه خر ییمشغول لباسا یفکر با
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 :دیپرسیم هویاوقاتم  ین بود و بعضچشمش همش به م ارشیک

 ؟یختیبهم ر یدیرو د ای...رو؟یشد ینجوریا هوی....چرا ؟یخوب یمطمئن-

 .دادمیسر باال جواب م منم

 لباس هام رو با تاپ و شلوارک عوض کردم. دیخواب که رس وقت

 بلند شد. میاس ام اس گوش یبرم مسواک بزنم که صدا خواستم

 برداشتم. یعسل زیم یرو از رو یرو کج کردم و گوش راهم

 اجازه نداد و بازش کردم. یام اس از فرهاد بود....خواستم نخونده پاک کنم اما حس کنجکاو اس

 بود: نوشته

 !میحرف بزن دی...بانمتیبب دیاما با یشوکه شد دونمیم-

 کردم: پیحرص براش تا با

 به کارم نداشته باش! یکار گهید ؟یبد یهممون رو باز یواقعا برات متاسفم فرهاد، چطور تونست-

 که گذشت جواب اومد: کمی

 ندم. ارشیاس ام اس هات رو نشون ک دمیقول نم نمتیاگه فردا ساعت چهار تو پارک....نب-

 اما نوشتم: دمیترس کمی

 . یکه قبر خودت رو کند ینجوریا-

 شکلک چشمک گذاشت و نوشت: هی

 !نمتیبی...فردا میامتحان کن یتونیتوعه...م هیبر عل یهمه چ کنم،یمن که واسه خودم دردسر درست نم-

 درستش کن!حاال برو  یکه خودت زد هیگند دای...آره آزیهمه چ ی....بدیلرزیم دستام

 رفتم. رونیگذاشتم و ب زیم یرو رو یدر که اومد تند گوش یصدا
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 سر به مادرش بزنه. هیتا  نییپا رهیگفت که م ییاز خوردن چا بعد

 زد و جلو اومد. یلبخند دیکه د منو

 تو بغلش.... دیرو گرفت و کش دستم

 دا؟یآ-

 جانم؟-

 ناخواسته لرز داشت. صدام

 دوستت دارم!-

 .زننیدارن بهم پوزخند م وارایکل د کردمی...حس مسادیوا قلبم

 .کردیبار بود که اعتراف به دوست داشتنم م نیاول

 ؟یتو هم دار-

 کردم لرزش صدام رو پنهان کنم: یسع

 دارم.-

 

 که کارت دارم! میبر ،یمسواک بزن خوادیحاال هم نم-

 گفتم: رفتمیم یبهداشت سیجدا شدم و همون طور که به طرف سرو ازش

 !ارشیامشب نه ک-

 (ارشی)ک

 شده بود. بیعج هاش برام رفتار

 نداشتم اما نگرانش بودم. شیمن جواب بده کار یتکرار یکه مجبور نشه همش به سواال نیا یبرا
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 اتاق شدم و لباس هام رو عوض کردم. اردو

 بلند شد. دایآ یزنگ گوش یکه چند بار پشت سر هم صدا دمیتخت دراز کش یرو

 بود. یعسل زیم یرو

 به شماره اش کردم. یداشتم و نگاه برش

 !!!!فرهاد؟

 شدم. رهیتو دستم خ یشدم و به گوش زیخ مین

 .زنهیقلبم تو دهنم م کردمیم حس

 .شدیداشت دوباره برام تکرار م شیسه سال پ اتفاقات

...دوباره همون تلفن کردیعروس که رفتار هاش باز نگرانم م هیعروس که باردار بود... هینبود... زهیعروس که دوش هی

 ها...دوباره فرهاد...دوباره دوباره دوباره....

 هاش شدم. امیکه قطع شد وارد پ یگوش

 خوندن اس ام اس هاش خون تو رگ هام منجمد شد. با

 شوکه شد؟!!!؟ دشید یوقت نیبود؟!!!واسه هم دایدوست پسر آ فرهاد

 چرا همش من؟؟؟؟!!!!!! ایخدا

 !!!شه؟یدوباره داره تکرار م چرا

 رو سر جاش گذاشتم و چشمام رو بستم. یگوش

 شد. نییکه گذشت گوشه تخت باال پا کمی

 د؟!!!بو دایاز آ یچه انتظار گهیاما نبود د بهیو نج ایباح ایرو کردمیفکر م ینگاهش کردم....وقت رو باز کردم و چشمام

 ....ی....وااااارشیک یکه م*س*ت تو بغل خودم بود....واااااا یدختر
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 .دیدراز کش کنارم

 .کنهیاونم داره فکر م دونستمیم ی...ولکردینم یکار چی...هکردی...بغل نمزدینم یحرف

 .کردمیعجله م دیداره...نبا کارشیفرهاد چ دمیفهمیم دی...بااوردمیسر از کارش در م دیبا

 خراب و داغون نمازم رو خوندم. یاذان بود با حال ی...دم دماومدیخود صبح خواب به چشمام ن تا

 که تموم شد پرده اتاق رو کنار زدم. نمازم

 روشن شده بود. یکم هوا

 نشستم. دایتخت کنار آ یرو

 لب زمزمه کردم: ریشدم و ز رهیورتش خص به

 ؟یکرد انتیچرا خ دا؟یچرا آ-

*** 

 تا چهار بشه. کردمیجا نبود اال ساعت...مدام به ساعت نگاه م جیه حواسم

 :دمیپرسیمسوال از خودم  هی همش

 سر قرار؟! رهیم دایآ-

 رفتم. رونیو برداشتم و ب  نیماش چیتا چهار مونده بود...تحمل نکردم و سو قهیدق چهل

 مخواستیبار نم نیا ی...ولیکنیم یدار یچه غلط دمیبگم فهم دایخود پارک هزار بار خواستم برگردم خونه و به آ تا

 بشه. تموم شیمثل سه سال پ

 شدم. ادهیکردم و پ جا به پارک، پارک نیتر کینزد

 کنم. داشیزود پ تونستمیشلوغ نبود...م ادیز

 .چرخوندمیو چشم م داشتمیقدم برم اطیاحت با
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 نشسته بود...اما تنها بود. مکتین هی یکه رو دمیرو د دایکه جلو رفتم آ کمی

 که متوجه من بشه راهم رو کج کردم و از پشت به طرفش رفتم. نیاز ا قبل

 .ستادمیدرخت بود...خودم رو بهش رسوندم و کنارش ا هی مکتین کینزد

 

 .نمیتا فرهاد رو بب چرخوندمیچشم م اطیاحت با

 ...ادیم دایکه به طرف آ دمشیتا از دور د ستادمیا قهیپنج دق کینزد

 (دای)آ

 .کندمیحرص و استرس پوست لبام رو م از

 .کردیم شتریدلشوره ام رو ب نیو ا خوادیم یازم چ دونستمیتا برسه...نم کردمیبه ساعت نگاه م مدام

 یبود...ب دهیپوش نیبا شلوار ج یسرمه ا راهنی...پدمیکنارم نشست...سر چرخوندم و فرهاد رو د یکردم کس احساس

 که به من نگاه کنه گفت: نیا

 ؟یدیفهم ایچ-

 حرص گفتم: با

 کیاما باز به من نزد ارشمیمن زن ک یدونستیکه م نیو با ا یشد ایرو ی...که چطور وارد زندگیهمه چ بایتقر-

 ؟یکارو کرد نی...چرا ایشد

 زد و جواب داد: یپوزخند

با دوستم سر مخ زدنش شرط بستم...بعد از  اره،یدر م خوب رو یدخترا یادا کردمیفکر م دمیرو د ایواول که ر-

...من دنبال تنش ستیقصدم ازدواج ن دونستیساده اس...انقدر که نم یلیخ ایبابا رو دمیباهام دوست شد د نکهیا

 دادم،یبهش قول ازدواج م یکه شر نشه ه نیا واسهمنم  رمشیمال من شد نگران بود که نگ یبودم نه ازدواج...وقت

به من بگه در مورد من با باباش حرف زده بود و پدرش هم مخالفت کرده بود...ظاهرا همشون  نکهیاونم بدون ا

عمه ام...اون جا که بودم  شیمدت رفتم آلمان پ هی هینجوریا دمیمال هم باشن...منم که د ارشیو ک ایرو خواستنیم



 احساس غماگری

 
220 

 

 دهیپاک بود و من به لجن کش ایاما رو شدمیم الیخیبود ب یا گهی...اگه دختر دکردیعذاب وجدان ولم نم

ا کرده بودم...ب رید کمی...میبرگشتم بهش زنگ زدم و قرار گذاشت یبودمش...خواستم هر جور شده کمکش کنم...وقت

که گفت بارداره و بچه از  نیاطرف ناراحت...ناراحت واسه  هینامزد کرده بود...از طرف خوشحال شدم از  ارشیک

 توجه باشم. یکه بهش ب شدیمنه...منم باالخره آدمم...اونم بچه من بود...نم

 

 نداره. یبه من ربط نایا-

 که یمنم رک و پوست کنده هر چ دیکه فهم ارشی...کمیمدت با هم بود هیتموم شه بعد........خالصه که  حرفم سایوا-

بهت  نارویافتاد....ا یبهت گفته باشه...که چطور کتکم زد و چه اتفاقات ارشیکنم ک رو فکر شیالزم بود بهش گفتم...بق

 ...اما....عاشق تو، شدم.نبودم ایوقت عاشق رو چیمن ه یبدون خوامیچون م گمیم

 شدم. رهیو مبهوت بهش خ مات

 ....من....ارشمیفرهاد؟...خجالت بکش...من زن ک یگیم یدار یچ-

 :دیحرفم پر وسط

 ؟یکنیم انتیبهش خ یکه دار دونهیم یول ،یآره زنش-

طرف به  هیطرف به خاطر بچه ام و از  هی...دست خودم نبود...از دمیترسیاز حرفاش م دم،یلرزیخوب بود، اما من م هوا

 ...ارشیخاطر داغون شدن دوباره ک

 فرهاد؟ یخوایم یچ-

 فرستاد و گفت: رونیرو آه مانند ب نفسش

که  ی...هر کشوری...هر جا که تو بگمیکنیم یزندگ گهید یجا هی میریم جدا شو...با هم م...تو هدمیرو طالق م ایرو-

 ...بدجور عاشقت شدم.دای...فقط جدا شو آیتو بخوا

 از من بخواد. یزیچ نیفرهاد چن شدینمزده بود...باورم  خشکم

 گفتم: بالفاصله
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 کارت! یحرفات رو بشنوم...گمشو پ خوامینم گهید-

 شد و گفت: بلند

 بهم زنگ بزن! یدیرس جهیبه حرفام فکر کن، هر وقت به نت-

 و رفت. دیراهش رو کش یا گهیحرف اضافه د چیه ای یخداحافظ بدون

 ...الیموندم و فکر و خ من

 !؟؟؟کردم؟یم کاریچ

 دست زدن اومد. یصدا

 .ستادیا از پشت دست زنان به طرفم اومد و کنارم ارشی...کدمیطرف صدا چرخ به

 .کنمیمثل تو افتخار م ی....واقعا به وجود همسرنیآفر دایآ نیآفر-

 بود؟!!! دهیخدا...همه حرفامون رو شن ای

 ارش؟یک یکنیم کاری...چنجایا-

ه واس نمیدوباره ام باشم...اومدم بب یداره...اومدم شاهد بدشانس یسرزنم با شوهر زن سابقم چه سر و  نمیاومدم بب-

 .یکنیم انتیبهم خ یدار یخاطر ک

 حرفامون گفتم: دنیو خجالت زده از حضورش و شن شرمنده

 .یدونینم یچیتو ه دمیم حیخدا توضبه  ارشیک-

 هان؟! ؟کدومیباهاش بر یخوایکه م نیا ایکه دوست پسرته؟  نی...ادونم؟یرو نم یچ-

 که از ترس زبونم بند اومده بود. زدیداد م چنان

 .ستادیاومد و رو به روم ا جلو

 !رسمیخونه به خدمتت م میبر افتیه برا-
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 .دیدستم رو گرفت و کش بعدش

دنبال خودش تا دستم نشکسته ول کنه اما محکم گرفته بود و  کردمیدستم رو ول کنه...التماس م کردمیم تقال

 .دیکشیم

 .نهیهم نبود که بب یشلوغ نبود...کس ادیز پارک

 دستم رو ول کرد و گفت: نیماش کینزد

 ! نیبش-

 .نینشستم تو ماش هیگر با

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیماش

 ...کردیم ام چارهیکارش...ب یخونه بدبخت شدم رفته پ میبرس دونستمیتو هم بود...م یحساب اخماش

 کنان گفتم: نیف نیف

 امخویدارم نه م بهش یداد...من نه عالقه ا امینبود...قبال بود اما بعد از ازدواج فقط چند بار پ نمونیب یچیبه خدا ه-

 حرفم و؟ یکنیباور م ارشیباهاش برم...ک

 رخش نگاه کردم. مین به

 هم بود...جواب نداد.بد جور تو اخماش

 من دوستت دارم...من... ارشیک-

 حرفم با داد گفت: وسط

 ذره آبروم بود که هی نیبهت نگفتم واسه خاطر هم یزی...اگه تو پارک چذارمیخونه زنده ات نم می...برسدایخفه شو آ-

 خونه.. میبره...االنم خفه شو بذار برسمثل تو  یبه خاطر آدم خواستمینم

 کنم،یم یهم سر تو خال ارویرو یکارا یتالف یهست یکسبشنوم با  ای نمیبهت گفته بودم بب ام،یکوتاه نم گهیبار د نیا

 نگفتم؟!
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 ام بند اومده بود. هیو گر دیلرزیترس دستام م از

 

 بودم که حد نداشت. دهیخونه هزار بار بند دلم پاره شد...انقدر ترس میبرس تا

 پارک کرد و گفت: نگیرو داخل پارک نیماش

 !امیبرو االن م-

 شدم و رفتم باال.... ادهیپ

 اومد و قبل از من جلو رفت و درو باز کرد اما داخل نرفت. ارشیتا پله مونده به خونه ک چهار

 .ستادمیپله دو پله باال رفتم و کنارش ا هیلرزون  یپا با

 !گهیبرو تو د-

 بود. دهیچسب نیبرم قتلگاه....از ترس پام به زم خواستمیکه م انگار

 جلو اومد و بازوم رو محکم تو دستش گرفت. رمینم دید یوقت

 هان؟! یرو نکرده بود نجاشیفکر ا ؟یدیترس ه؟یچ-

 بار محکم تکونم داد. چند

 شدن. ریه خودشون رو گرفتن و سرازاراده را یب اشکام

 :دیغر

 هستم! یعصب یبه اندازه کاف دایصدامو نبر باال آ-

عقب رفتم و پام درست لبه پله قرار گرفت و باعث شد تعادلم بهم بخوره  یکه کم یرو به شدت رها کرد...جور بازوم

 و از پله پرت بشم...

 دلم درد گرفت... شتریاما ب دیچیکه افتادم درد تو کل جونم پ نیزم یرو
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 گفت و تند اومد باال سرم... ییخدا ای ارشیک

 ؟یبلند ش یتونیم ؟یدرد دار ؟یشد یچ دا؟یآ-

 ...از درد دلم رو گرفته بودم.دیپرسینشسته بود و نگران و تند تند سوال م کنارم

 از قبل بهتر شد و بلند شدم. یدلم کم نکهیگذشت تا ا قهیدق چند

 گرفت و بلندم کرد.بازوم رو  ریز ارشیک

 رو هل دادم. ارشیدادم و ک هیتک واریراستم رو به د دست

 آروم پله هارو باال رفتم. آروم

 مبل انداختم. یخونه خودم رو رو دمیرس

 .شدیاما بدتر م دادمیدست دلم رو ماساژ م با

 ...نگرانش شدم.دمیرو درد کش دیکه کش یبار بچه ام رو حس کردم...درد نیاول یبرا

 بچه رو سقط کنم؟!!! نیا تونستمیپر از اشک شد...من چطور م چشمام

 انقدر نگرانش بودم. یوقت

 آب اومد و کنارم نشست. وانیل هیبا  ارشیک

 ؟یبخور...درد دار نویا ایب-

 قلوپ بخورم. هی یرو گرفتم اما از درد نتونستم حت وانیل

 .کنهیدلم درد م-

 !نمارستایب میپاشو بر ؟یبلند ش یتونیم-

 .دیچشمام پر از اشک شد و دوباره بار یدرد و ترس و حرص و ناراحت از

 ...یبود و نامرد انتیکه کرده بودم خ ینگران بود اما همچنان اخم داشت...حقم داشت...دلخور بود...کار یکم نگاهش
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 ...بلند شدم تا برم دراز بکشم...نمیبش تونستمینم

 شدم. نید و پخش زمش اهیقدم راه نرفته بودم که چشمام س دو

*** 

 ...آروم از هم بازشون کردم.دهیپلکام بهم چسب کردمیم حس

 بهتر بشه. دمیپلک زدم تا د یکم

 .میمارستانیب دونستمیچشم بچرخونم...م ادینبود ز یازین

 کنارم نشسته بود و دستم رو تو دستش گرفته بود. انایک

 چم شده؟ انا،یشد ک یچ-

 گفت: متیناراحت و نگران بود اما با مال نگاهش

 آروم باش و زود خوب شو! زم،یعز ستین یزیچ-

 شد؟ یبچه ام چ-

 و گفت: دیکش یآه

 سقط شد.-

 افتاد. نییپا سمج سر خورد و یدرد چشمام رو بستم که اشک با

 ...نگران نباش!یشیبازم بچه دار م دایآ یندار یهنوز که سن-

 کجاست؟ ارشیک-

 حرص گفت: با

گذشته باشه که بچه سقط  شیهفته از عروس هیکه  یعروس گهی...دهیچ هیقض دنیمامانه...آخه همه فهم شیپ-

 حال مامان بد شد بهش سرم زدن. میرو گفت یو من مو به مو همه چ وانی...ککنهینم
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 .دمیکش انایبودم که از ک دهیخجالت نکش یحاال انقدر از کس تا

 ...آبرو نذاشتم براش...ارشیک چارهی...بیبودن؟! وا دهیهم فهم ایرو یعمه اش، مائده، حت مادرش،

 سرم اومد؟ ییگفت چه بال ارشیک-

 هم بود؟ یا گهید زیمگه چ ،یگفت از پله ها افتاد-

 .یچینه، ه-

 ...من مهم نبودم؟!!کردی...پس هنوزم واسه آبروش تالش مهه

 شمش افتادم.بودم و خودم گندم زدم از چ دمیشا

 :دمیبغض پرس با

 بهم سر بزنه؟ ومدهین-

 یکه بدون یپرسیم نی...اگه واسه استین ریراهش ندادن، بخش زنانه و مالقات تا چهار امکان پذ ادیخواست ب-

با پرستارم  یکه حالت رو بپرسه...حت زنهیزنگ م ای دهیبهم اس ام اس م ایبار  هی قهیدق بگم دو دینه با اینگرانت شده 

 داشت. یچه حال شدهبچه سقط  دیفهم یوقت یدونیدعواش شد...نم دنتیسر د

 اد؟یب نجایا تونهیمامانته اما نم شیپس چطور پ-

 .یبخش بستر نجایاونجا اورژانسه ا-

 فکر کنم. یزیبه چ دادیکه اجازه نم کردیم یانقدر پر حرف انایک ایخواب بودم  ایساعت مالقات  تا

 بودم. یسقطش کنم اما باز ته دلم ناراض یواشکیروز  هی خواستمیم نکهیا با

 .دیو خواب دیبود دراز کش یمن که خال یانقدر خسته شد که راحت رو تخت کنار انایک

 وارد شدن. یو ساناز و فر ییکه گذشت در باز شد و زن دا کمی
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 زد و کنارم نشست. یلبخند تلخ دنمیبا د ییدا زن

 هو؟یشد  یچ دا،یآ نمتینب مارستانیرو تخت ب رمیبم یاله-

 ؟ییزن دا یسالم، خوب-

 ؟یآره خوبم تو بهتر-

 .یینه، درد دارم، از پله ها افتادم بچه ام سقط شد زن دا-

 گفت: یکه فر گرفتیم ام هیدوباره گر داشت

 بگو احوالت چطوره؟ م،یکه زر زراتو گوش کن نینه ا مینیخودتو بب میببند بابا، اومد-

 نگفتم. یزیزدم و چ یمصنوع یلبخند

 داد. میگفت و دلدار اتشیاز تجرب یهم کم ییچرت و پرت گفتن تا بخندوننم...زن دا یموندن و کل شمیپ کمی

اما از ته دل زار زدم به حالم...گند  کردیدلم درد م نکهی...با اهیگر ریو زدم ز دمیاز رفتنشون پتو رو رو سرم کش بعد

 از خودم گرفتم؟!! داشته باشم رو  تونستمیم نجایکه ا یاون ور چه خبره که خوشبخت ...فکر کردممیزدم به زندگ

 نشسته. کنارم یکس دمیکنار تختم فهم شدن نییباال پا با

 رو کنار زدم. پتو

 .کردیسرخ و نگران نگاهم م یبود...با چشما ارشیک

 به خاطر بچه متاسفم!-

 متاسفم. گهیمتاسف بود؟...بچه خودش رو کشته م ن؟یهم

 ؟یمتاسف یگیم ارشیک یبچه ات رو کشت-

 هم زنده بذارم، بهتر که مرد. قرار نبود تو رو-

 .هیو دلخور تیاز رو عصبان ایاز ته دلشه  دونستمینم...بهتر که مرد؟!! کردمینگاهش م یناباور با
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 .دیرو بو*س* میشونیخم شد و پ دیرو که د نگاهم

 زود خوب شو!-

 :دمیپرس دی...کنار در که رسشد که بره. بلند

 مامانت خوبه؟-

 اما برنگشت. ستادیا

 قهر کرده. وانمیسرزنشم کرد...با ک ینگرانت بود، کل یلیآره، خ-

 

 دوباره شدم! یزیمتاسفم که باعث آبرور-

 بگذرد. زین نیدرد مال مرده...اشکال نداره، ا گهیم شهیپدربزرگم هم-

 رفت و تنهام گذاشت. رونیب

 جا به جا شد و گفت: یکم انایک

 بود؟ ارشیک-

 آره.-

*** 

 بدم. انجام تونستمینم یو کار ختیریبود که دونه دونه م یاشک یبه قطره ها نگاهم

 اشکاش رو پاک کرد و گفت: شیگوشه روسر با

 ...تو رو خدا ببخش!دایآ میشرمنده ات شد-

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 مقصر نبود. ارشیمنم بود، ک رینکن مامان، بخدا تقص هیگر-
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 .دادیاش ادامه م هیطور با حال خراب به گر همون

 ؟یکه جدا ش یخواینم ؟یرو دوست دار ارشمیک دا،یآ-

 تو درگاه در ظاهر شد. ارشیک

 نگاهم کرد و جلو اومد. رهیخ یکم

 تخت گذاشت و گفت:که دستش بود رو  ییلباسا

 .امیصندوق االن م رمیم-

 خارج شد. نییپا یهم با سر ارشی...کخانوم اصال نگاهش نکرد ایثر

 و بلند شدم. دمیخانوم لباسام رو پوش ایکمک ثر به

 هی یتخبر نداشت من ح یتحت نظر پزشک معالجم باشم ول دیبچه دار بشم و با دیگفته بود تا پنج ماه اصال نبا دکتر

 هم نرفته بودم. یسونوگراف

 .میشد ارشیک نیو سوار ماش رونیب میخانوم رفت ایآروم به کمک ثر آروم

 گفت: ارشیکه ک میبود کیترافربع بعدش تو  هی

 با من؟ یحاج خانوم قهر-

 به من کرد و گفت: یخانوم نگاه ایثر

دختر بود، تو هم تنها  دایآ یاز خونه ول کردمیم رونتیتو گوشت و ب زدمیم یکیبود  یابونیدختر خ هیاگه مثل -

از همه که خونه رو سپردم دست شما  شتریبدتر و منم ب دایهم مقصره...خانواده آ انایمقصره ک وانمیک ،یستیمقصر ن

 .رمردیپ هی یضیمر ینادونا رفتم پ

 داره... یاگه مشکل دایبود گذشت...آ ینگو حاج خانوم...هر چ-

 خانوم وسط حرفش گفت: ایثر

 .ارشیک یاز رو نعش من رد ش دیبا یطالقش بد یبخوا-
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 ن، دور از جونت!من غلط بکنم ماما-

 ذوق کنم. ایحال تر از اون بودم که بهش لبخند بزنم  یبه من انداخت...ب ینگاه نهیآ از

 .میشد ادهیرو پارک کرد و پ نی...ماشمیدیرس

 یما بمون هر وقت بهتر شد شیمدت پ هی میبر ایدست نخورده اس، ب ارشیباال، اتاق ک یهمه پله رو بر نیا خوادینم-

 برگرد باال!

 نگفتم و همراهش رفتم. یزیخداخواسته چ از

 .دیرسیبهم م گهید یمادرشوهرا ایخانوم مثل همه مادرا  ایثر

 غذا بخورم. یحت ایلباس بپوشم  کردی...کمک مرمیتا دوش بگ کردیم گرم آب

کدوم حرف  چیخانوم با ه ایاما ثر زدیاوقات به من سر م یهم گاه انایو ک انایرفته بود خونه ک ادیاز خجالت ز وانیک

 .زدینم

 

 بودم. دهیند شدیاز روز مرخص شدنم که سه روز م ارشیک

 .دیپرسیخانوم حالم رو م ایاز ثر ومدیاگه هم م ای زدیسر نم بهم

 بهتر شده بود. یلیدردم نسبت به قبل خ دل

 هم سر رفته بود. ام حوصله

 رفتم. رونیسر کردم و ب یبلند شدم و شال آروم

 اخبار بود. دنیتو هال مشغول د پدرشوهرم

 منتظر جواب باشم وارد آشپزخونه شدم. نکهیدادم و بدون ا سالم

 گفت: دنمیبا د کردیخانوم داشت غذا درست م ایثر
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 ؟یکه بلند شد یدرد ندار-

 بلند شم. دینه، بهترم، باالخره که با-

 م رو دراز کردم.نشستم و پاها نیزم یاوپن رو ریآشپزخونه فرش انداخته بودن...ز کف

 ارم؟یب یخوایم یزیچ-

 بهت زحمت دادم. یبه اندازه کاف خوام،ینم یچینه مامان جون ه-

 .فمهیخب وظ ،یستیدختر، تو مگه عروسم ن هیچه حرف نیا-

 رو ندادم. جوابش

 و اومد کنارم نشست. ختیکم رنگ ر یکه تموم شد دو تا چا کارش

 دا؟یآ-

 بله مامان؟!-

 ؟یهست یراض ارشیاز ک-

اشکال هم نبودا...همه  یالبته ب ،یا گهیبد د زیچ چینه ه ینه بد خلق دم،یازش ند یبد دمیدیم کردمیفکر م یچ هر

 که بخوام واسه مادرش شرح بدم. یداشت اما نه اون جور بیع یکل ارشمیدارن و ک بیع

 !؟یپرسیسوال رو م نیمامان که ا یشناسیام، مگه پسرت رو نم یبله راض-

 ییاز کار ها یلی...خشهیبار داغون م نی...به خدا ایبر یبذار یوقت بخوا هیکه  زنهیهمش دلم شور م دایآ دونمینم-

رفته بود...کال  رونیب یعروس دیسر خر ای...اون فقط دو بار با رودادیانجام نم ایرو واسه رو دهیکه واسه تو انجام م

 وقت تنهاش نذار! چیبهم ثابت شده، لطفا ه نیا یزیاش عز واسهجور گشت و گذارا...اما تو  نیاز ا ادیخوشش نم

 گفتم و ساکت شدم. یچشم

اقل حد ای اوردیاز دلم در م دیاشتباه کرده بودم اونم بچه ام رو کشته بود...با هیدلخور بودم، اگه من  یلیخ ارشیک از

 .دنمید ومدیم
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 :دیخانوم فکرم رو خوند چون پرس ایکنم ثر فکر

 اد؟ینم دنتیکه د یدلخور ارشیاز ک-

 فقط! کمینه، -

داره  یمحکم لیدل دیاما شا دنتید ادیچرا نم دونمیباشه بچه اش رو از دست داده، ناراحته...نم یخب اونم هر چ-

 مادر.

 محکم تر؟!!!! گهیکردم...د انتی...از چشمش افتادم...خهیمحکم...دلخوره...عصب آره

 اتاق رفتم. به انیشدم و با اجازه گو بلند

بگم  ارشیاش رو نگه داشتم تا به ک هیآورده بود برداشتم و بق خانوم از باال برام ایکه ثررو  ازمیمورد ن لیو وسا یگوش

 .ارهیب

 رفتم. رونیکردم و ب یخانوم خداحافظ ایپدرش و ثر از

 .تونستمیبمونم اما نم شتریهفته ب هیخانوم اصرار داشت حداقل  ایثر

 تنگ شده بود. ارشیک یبرا دلم

 

 باز کنه. ادیب ارشینداشتم در زدم تا ک دیکل چون

 خونه است. دونستمیم

 باز کرد. تا در رو ستادمیا کمی

 دستپاچه شد و گفت: دنمید با

 وضعت؟! نیبا ا یستادیتو...چرا ا ایب-

 گفتم: نیشدم و به طرف اتاق رفتم...در همون ح وارد



 احساس غماگری

 
233 

 

 .یردوضع  و تو برام درست ک نیا-

 .دمیاتاق شدم و در رو بهم کوب وارد

االن خون خونِ  دونستمیم ی...کال کالس داره ها ولیتو اتاق درم بکوب یبر یقهر یداره وقت یچه لذت دونمینم

 .خورهیم ارشویک

 .دمیتخت دراز کش یعوض کردم و رو یشرت و شلوار راحت یلباس هام رو با ت اول

 .دمیترسیفرهاد م دیاز تهد دینبا گهید دونستیرو م یهمه چ ارشیکه ک حاال

 فکر نکنم. یزیکردم به چ یراحت چشمام رو بستم و سع الیخ با

 پهلو اون پهلو شدم نتونستم بخوابم. نیا یچ هر

 در اومد. یصدا

 نگاه کردم. ارشیو باز کردم و به ک  چشمام

 نشست و گفت: کنارم

 ؟یکردیکار م یچ یمن بود یجا-

 جواب دادم: سرد

 .کشتمیبچه ات رو م ،یچیه-

 داد زد: یعصب

 ؟یکنیم یطور نیمگه عمدا بود که ا-

 ذارم؟یزنده ات نم یمگه تو نگفت م؟یبکش یخواستینه عمدا نبود، مگه تو نم-

 شد. یحرص

 ؟یچ یعنی یفهمیم دا،یآ رتمیرو غ یبودم، پا گذاشت یآره گفتم، دلخور بودم، عصب-
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 گفت: یبلند شد و قدم زنان و عصب کالفه

 یجا میبر گهیفرهاد...بهت م ،ی...اونم کی...باهاش قرار گذاشتیدیخندیمن م شیو به ر یهمه مدت باهاش بود نیا-

 !؟یکردیتحمل م یمن بود یجا ن،یخوبه آفر م،یکن یزندگ گهید

 .ستادمیشدم و رو به روش ا بلند

 خودش داد زدم: مثل

که بهم  یادامه دادم چون مجبور نبودم به خاطر مرد ،یبش میجهنم یزندگ نیکه تو وارد ا نیباهاش بودم قبل از ا-

 چی...اصال دلم خواست به تو هستمیگذشته ام دست بکشم...االنم ن یبچه تو دلم کاشت از کارا هیت*ع*ر*ض کرد و 

 ...یربط

 صورتم فرود اومد. یبرق رو نیع ارشیک یلیکه حرفم تموم شه س نیاز ا قبل

 .کردیبار بود که دست روم بلند م نیو اول میکردیا مبار بود که دعو نیاول

 چشمام پر از اشک شد. ناخودآگاه

 .سوختیو م کردیصورتم گذاشتم...گز گز م یرو رو دستم

 یجا ؟یکنیاز کارت افتخارم م یباش مونیکه پش نیا یبه جا اد،ینذار اون روم باال ب نیاز ا شتریب دا،یببر صدات رو آ-

کرد که دوست و  ی...برادرم اشتباهت؟یمصنوع ییبایز ای ینازینداشتت م یای...به حشدمیتو بودم از خجالت آب م

اون  دی...تو که بایخوردم...تو که دختر بود یچ دمیکه نفهم دمساختمون...من اشتباه کر نیرو جمع کرد تو ا قاشیرف

 هان؟! یکردیم یاونجا چه غلط یوقت شب تو خونتون بود

 بود. شیلیاز درد س شتری...سوزشش برفتیچاقو تو قلبم فرو م هیمثل  رفاشح

 نگفتم. یچیکردم و ه بغض

 گونه گفت: دیو تهد دیبه موهاش کش یتر دست کالفه

 ،کنمیاما دائم چکت م رمیگیرو نم تیمگه با اجازه من...گوش یریجا نم جی...هرونیب یبر یبه بعد حق ندار نیاز ا-

 پس حواست رو جمع کن! رمیگیم نتیهات هم پر امیالزم باشه از تماس و پ
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 کردم. بغض

 .یکن میزندان یحق ندار-

 کنم؟ تیحال گهیجور د ای یفهم شد ریش ،یپات رو کج نذار خوادیدلم م ی...زنمریاس ای یزندان-

 نگفتم...فقط نگاهش کردم. یزیچ

 بست. رفت و درو رونیو اشکام ب یتوجه به ناراحت یب

 

 نشستم. نیزم یگرفته رو یحال با

 !کرد؟یم یطور نیبه خاطر فرهاد بود که ا فقط

 ...یبر یخوایتو م دایآ ندهی..کدوم آندمون؟یاش مهم نبود؟!؟!...آ بچه

 کرده بود. میروز تمام تو خونه زندان ده

 .گشتیسر کار و برم رفتیم

 ...نایا ییبار رفتم خونه دا هیمنم از ترس فقط  رمیکجا نم رمیو مادرش گفته بود مدام چکم کنن که کجا م انایک به

 توجه بود. یو ب زدیکلمه هم حرف نم هیباهام  اصال

 .کردیچون اصال بهم توجه نم نوشتمیبراش م ستیل هیهم تو  ازیمورد ن لیوسا

 شده بودم. رهیخ زیرو مبل نشسته بودم و به م عاریو ب کاریب

خسته شده بودم...حسم نسبت به  یفیبالتکل نینداشتم و حوصله ام سر رفته بود...از ا دنید ونیزیتلو حوصله

 و اونم انگار چندان براش مهم نبود. شدمی...سرد مشدیهر روز بدتر م ارشیک

 رفتم. که به سرم زد بلند شدم و به اتاقم یفکر با

 گرفتم. رو یرو برداشتم و شماره فر لمیموبا
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 بله؟-

 ؟یسالم، خوب-

 چطوره؟ ارشیک یخوبم تو چطور دا،یسالم آ-

 داره. سالم ،یمرس-

 شده؟ یزیچ-

 ؟یبر یخوایم یک یفر-

 کرد و گفت: یمکث

 چطور؟-

 .امیب خوامیخب منم م-

 ؟یچ ارشیک-

 کنم؟ یواسش کلفت نمیبرنامه هام شم بش الیخیب یکرده، انتظار دار میبره به درک پسره زندانبان، تو خونه زندان-

 ؟یایم یمطمئن-

 ه؟یچجور طشیآره، شرا-

 برم. خوامینم گهی...من دزهی...چدایراستش آ-

 گفتم: دهیبرچ یکور شده و لبا یذوق با

 شده؟ یچرا چ-

 ارزه بابا. یکه باهاشون رفته بودن غرق شد، نم یا یاز دوستام زودتر از ما رفت اما کشت یکیآخه -
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و رفت و ت ایلی...آبروم جلو خرش؟یز یبزن یکشت هیاالن به خاطر  که میختیهمه برنامه ر نیارزه...ا یرو نم یچ یچ-

و  که دلم  و صابون بزنم یچرا گفت یبر یخواستیکه پول داشته باشم واسه رفتن، نم نیهچل افتادم واسه خاطر ا نیا

 پشت سرم رو خراب کنم؟  یپال

 رو بساز! تیباهاش زندگ ه،یمرد خوب ارشیک ست،ین یخبر چیاون ور ه دا،یآ نیبب-

 ...ارشمیتحمل کنم...ک تونمیروزم نم هیبرم،  خوامیمن م ،یبسه فر-

 تو درگاه در حرفم تو دهنم موند. ارشیک دنیکه با د رونیبرم ب دمیبه دست چرخ تلفن

 ...چطور متوجه نشده بودم اومده؟!!!کردیداده بود و نگاهم م هیتک نهیبه س دست

 .کردیکه صدام م ومدیاز پشت م یفر یصدا

 دستم بنده.االن  زنمیبعد بهت زنگ م یفر-

 قطع کردم. یخداحافظ بدون

 .دهیو چقدر فهم دهیچقدر از حرفام رو شن دونستمینم

 حال جلو رفتم و گفتم: نیا با

 دمت؟یند یاومد یسالم ک-

 .ستادیشد اما عاقبت جلو اومد و جلوم ا یطوالن یاش کم رهیخ نگاه

 ؟یبر یخوایکجا م-

 جا. چیه-

 ؟یبر یخوایم یکدوم گور دایآ ستین یگوشام مخمل-

 نگفتم. یزیو من کردم و چ من

 ؟یبا فرهاد بر یخوایم-
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 ندارم. ینه به خدا، من با اون کار-

 گه؟یکشور د ای گهیشهر د هی یبر یخوایدوستت م یآهان، پس با فر-

 ندادم که داد زد: جواب

 د جواب بده!-

 تکون دادم. سرمو

 کجا؟-

 کانادا. میرفتیم دیشا-

 رو تکون داد و گفت: سرش

معش ج یکه بر ابونایتو خ ختهیر یاون ور آب خوشبخت یکنی...فکر مستیواقعا متاسفم برات...تو عقل تو سرت ن-

 قدر برات ارزش داره؟ نیهم یزندگ نیواقعا ا یخانواده داد لیخودت تشک اما االن ی...خانواده اتو از دست داد؟یکن

 م:از حرفاش گفت خسته

بچه بزرگ  شستمیچون حامله بودم م یفکر کرد رم،ینره من م یفر رم،یهر جور شده م ،یمنصرفم کن یتونینم-

 یآب ری...زکشنیکه جانماز آب م یهست یی...از اون آدماارشیک خورهیآقا...حالم ازت بهم م ری...نه خکردمیم

.منم حق داشت که ولت کرد.. ای...اصال رویارشیفقط ک یستین یچی...تو هستین یول تهیحال یلیخ یکنی...فکر مرنیم

 .نجایا مونمی...نمرمیم

 

 شد و دستش رو بلند کرد. یحرفام عصب با

 بره. یاهیچند لحظه باعث شد چشمام س یکه به صورتم زد برا یا یلیس

 کتش رو در آورد و گفت: تیعصبان با
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، چند روز محلت ندادم که به کارات فکر  یشیمفکر کردم آدم  کننیم کاریچ کنهیم انتیکه خ یبا زن کنمیم تیحال-

 ؟یکن یاون ور چه غلط یبر یخوایتو م یکن

 قدم عقب رفتم. هیو  دیرو که در آورد رنگم پر کمربندش

 ضربه اش رو زد. نیجلو اومد و اول تیحرص و عصبان با

 افتادم. نیو رو زم دمیکش یغیج

 .اوردیتند شد و پشت سر هم کمربندش رو تو تنم فرود م ضرباتش

 از قبل به جونم افتاده بود. شتریب تیاما با عصبان کردمیم هیو گر زدمیم غیج

 انداخت. نیتا ضربه زد تا خسته شد و کمربند رو، رو زم یس ستیب کینزد

 .سوختیمصورتم هم ضربه خورده بود و  یاز قسمتا یبعض یپاهام، بازو هام، حت پشتم،

 ...ارشیطرف به ک هیاز  گفتمیم راهیطرف به خودم بد و ب هی....از کردمیم هیته دل گر از

 .کردمیم هیتو خودم جمع شده بودم و گر نیزم رو

 .کردیهم رو تخت نشسته بود و با اخم به من نگاه م ارشیک

 (ارشیو ک دایآ ی(()قبل از عروسی)فربایقسمت از رمان از زبان فر نی)ا

 .کندمیاسترس گوشه انگشت هام رو م از

 برام اومده بود با متن: امیپ هیشدم  داریداره...صبح که ب کاریبا من چ دایآ ییزن دا دونستمینم

 کافه...منتظرتم. ایعصر ب نگو و ساعت پنج یچیه کسچیبه ه نمت،یبب خوامیم دام،یآ ییدامن زن  بایسالم فر-

 بود. ومدهیهنوز ن دایآ ییکه اومده بودم اما زن دا شدیم یا قهیدق پنج

 رو به روم نشست. یفکر بودم که کس تو

 جلوم نشسته بود. کیکامال آراسته و ش ی( با ظاهردایآ ییخانوم)زن دا نایخودم اومدم...م به
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 بود! کیکردم تراف رید دیسالم، ببخش-

 و سردرگم بودم. متعجب

 .دمینداره منم تازه رس یسالم، اشکال-

 گرفت و رفت. کیاومد و سفارش قهوه و ک یمرد

 نگاهم کرد و گفت: یلبخند کم با

 باهات راحت باشم؟ تونمیم-

 جمع و جور کردم و گفتم: یرو کم خودم

 بله، البته.-

 نگاهم کرد. رهیو خ قیعم یرو تو هم قفل کرد و کم دستاش

 !بایخودمون بمونه فر نیب دیو با دیکه قراره بگم با ییزایچ-

 بشنوم... یقراره چ دونستمیشد، نم ریبه قلبم سراز کبارهیو ترس  استرس

 خانوم. نایم مونهیخودمون م نیب-

 حرفاش رو بشنوم. زدمیخورد اما من همچنان داشتم بال بال م کشیاز ک یرو که آوردن کم سفارشمون

 

 از قهوه اش هم مزه کرد و بعد رو به من گفت: یکم

 خبر دارم. نیگذاشت یچه قرار دایکه با آ نیمن از ا-

 شد. ریبه قلبم سراز کبارهی ترس

 نیرفتن ندارن.....بب طیرفتن به اون ورو دارن اما شرا یمثل شما آرزو ییاز دختر پسرا یلی...خنیالبته حقم دار-

 مهمه...چون به خبر داشتم و دارم....چون برام شیاز لحظه به لحظه زندگ کنهیم یبا ما زندگ دایکه آ یمن از روز بایفر



 احساس غماگری

 
241 

 

خرجش و  یبرا ستیما شده...البته قرار ن بیکه نص دهیهم از پدرش بهش رس یادیکه دوسش دارم پول ز نیعالوه ا

 .گهید شهیپول مال ما م یبچه خواهر شوهرم باق ی...اما در عوض نگه دارمیاش کم بذار هیزیجه

 کرد و ساکت شد. یزیر خنده

 !خواست؟یم یزن چ نیا

 دوارمیس امافته پ یبدتر م یاما اگه به تو نگم اتفاقا شمیم چارهیبگم قطعا ب یکردم که اگه به کس یکار هیمن  نیبب-

 .میهم رو درک کن میبتون

 بله، گوشم با شماست.-

ه ک نیبد شد انقدر که با وجود ا یلیخ یزمان هیاز  دایرابطه من و آ بایفر نیخب از کجا شروع کنم......اممممم....بب-

 ومدیهم خواستگار م یبراش خونه مستقل گرفت...هر چ شدیتو خونه ما باشه...نم خواستمیدوسش داشتم اما نم

باال شهر بود...خب...راستش...من مهران  پیخوش ت یزدن پسرا غیو ت یو به جاش به فکر خوش گذران کردیردش م

وز اون ر یکنم...وقت کشینزد دایر کنه تا بتونم به آمدت رو مخ تو کا هی...آدمه منه...بهش پول دادم تا شناسمیرو م

 یبه مهران گفته بودم که تو عالم م*س*ت* نیهم یبرا نیکنیکه م*س*ت م دونستمیمن م یمهمون دیقرار شد بر

 ردکیمجبورش م شییدا ایتو دست مهران  میذاشتیت*ع*ر*ض کنه، بعدشم که دستش رو م دایظاهر، به آ درالبته 

 .ومدهیواستگاراش ازدواج کنه تا گند کار در ناز خ یکیکه با 

 شد و منتظر عکس العمل من بود. ساکت

 ی...عجب آدمستمیوام فتیگفته برو من جات ش طونیچه جورشه؟!!...به ش گهید نی...ادیکشیداشت سوت م مخم

 بود...مهران رو بگو...اوه اوه...

 لطفا! نیادامه بد-

تو  به نکهیکنه اما مثل ا یکار تونهیو نم شهیزود تموم م یلیخ یشه، ظاهرا مهمون کینزد دایمهران نتونست به آ-

 بد نگذشته بوده. ادیز

 زد و ادامه داد: یپوزخند
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اده خانو هیبد نشد... ادمیرو تموم کرد...البته ز کردیم دیکه مهران با یچطور شد که کار دونمینم ارشیاون پسره ک-

 کارش. یکردم و فرستادمش پ هیسواومد...با مهران هم ت رشیخوب گ

 کنم؟ کاریمن چ نیگیخب حاال م-

 

نه  هارشیاون مرد ک بایفر ی...ولادیپس اونم با تو م شهینم الیخیب ارشیهم قطعا به خاطر ک دایو آ یبر یخوایتو م-

که در خونش رو زده  یا یخوشبخت نیبا رفتنش و پشت پا زدن به ا خوامیخوبه پس نم یلیخانواده خ هیمهران...از 

 ارشیبذار با ک بایرفتن بشه...فر الیخیو ب یبر یخواینم یبگ دایکه به آ خوامی...مشهیبشه...که م مونیبعدا پش

 خوشبخت بشه!

 بره. خوادیدلش م دایام...آ کارهیخب اون وقت من چ-

به  گهیهم د یو اگه تو بر شهیم ارشیمدت دلبسته ک نی...اونم تو اچونشیمدت از رفتن حرف نزن و بپ هیتو  نیبب-

من صالحش رو  شه،یدستش بسته م یجور نی...اادیکنار ب شیکه با زندگ دهیم حیو بچه اش ترج ارشیخاطر ک

 !یکه گفتم انجام بد یکه کار یشرطفقط به  دمیمن تمام و کمال پولش رو م یبر ی...اگه تو بخواخوامیم

 فکر کردم. کمی

ه ک خواستیم یچ گهید دایکرده بود...پول و خونه هم داشت...آ لیداشت و تحص یبخانواده خو ارشی...کگفتینم بدم

 نداشت؟ ارشیک

 .ساختیم ارشیرو با ک شیو زندگ موندی...همون بهتر بود که مکردیتا آسمون فرق م نیبا من زم طشیشرا

 قبوله.-

 .یکنیقبول م دونستمیخوبه، م-

 شد و گفت: بلند

 باهام در تماس باش، فعال!-

*** 
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 (دای)زمان حال از زبان آ

 و کبود شده بود. کردیتنم درد م تمام

 سختم بود دراز بکشم. یکه حت کردیانقدر درد م کمرم

 .کردیبودم و اونم هم چنان مثل حالت قبل نشسته بود و فکر م دهیتخت دراز کش یرو ارشیبه ک پشت

 یتخت بخوابم اما انقدر حالم زار بود که حت قرص مسکن بخورم بعدشم هیو  رمیدوش آب گرم بگ هی خواستیم دلم

 ناله کردن نداشتم. ینا

 .سوختنیچشمام خشک شده بود و م اشک

 ...رونیرفت ب دمیدر فهم یبهش بود اما از صدا پشتم

 ...هر جور شده...دمیفهمیم دیشد...با یهمه چ الیخیب هوی یچرا فر دونستمینم

 در اومد. یتا دوباره صدا دمیساعت تو همون حال دراز کش مین

 داخل اتاق و کنارم نشست. اومد

 دا؟یآ-

 بود. میکامال آروم و مال لحنش

 ندادم. جواب

 !نمتیبرگرد بب-

 .ترسهیم دیو سف اهیس سمانیاز ر دهیکه مار گز گفتنیم راست

 شدنش به طرفش برگشتم. یمن بود...از ترس دوباره عصب تیحکا

 ..گفت:رو از رو صورتم کنار زد. موهام
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ما مقصر نبودم ا گمیبود...به خاطر مردن بچه هم نم هتیتنب نمی...ای...تو مال منستمیمتنفر شدم اما از تو ن ایاز رو-

 !دایآ دیمن نبود...ببخش ریهمشم تقص

 گرفته و بغض کرده گفتم: یصدا با

سر بهم  هی یومدین ،ی...شوهرم بودیبهش نداشتم...اما حداقل باعثش بود یکه بچه ام رفت...حس ستمیناراحت ن-

 .هتهیتنب یگیبه جونم م ی...االنم که افتادیبزن

 چقدر تحت فشار بودم؟ یدونی...مکردمیم دیبا کاریچ دهیجواب نم یمحل یحرف و ب یوقت-

 .گهید یشد یخال ،یزند یباشه آقا-

 *د.یرو ب*و*س* میشونیمحبت نگاهم کرد و خم شد پ با

 !یم که بهتر شبرگرد پشتت پماد بزن-

 .دمیحرف دمر خواب یب

 پوستم ماساژ داد. رو باال داد و پماد رو آروم آروم رو لباسم

 .ومدیدر ن کممیکه درد داشتم اما ج نیا با

 ود.ب ریگرفته بود و رفتارهام به خاطر اتفاقات اخ یلیخ ومدنشیبه خاطر بچه ناراحت نبودم اما دلم به خاطر ن واقعا

 یعذر خواه ارش،یسر نزدن ک مارستان،یسقط بچه، ب ارش،یک دنیفرهاد ، فهم دیفرهاد، تهد دنید ا،یرو دنید

 رفتارهام و اخالقم باهاش بد بشه. شدیاالنش باعث م یو کتک ها مینکردنش، دل تنگ

 از رفتن... یشدن فر مونیطرفم پش هی از

 *د و گفت:یسر شونه ام رو ب*و*س* یکه تموم شد رو کارش

 کانادا؟ یبر یخوایچرا م-

 وادخیکه دوست شدم گفت م یقابل تحمل بود با فر ریو بعدش ساناز غ ییزن دا یبعد از مردن مامان بابام رفتارها-

 کنم. یآزادانه زندگ گهیبره منم گفتم باهاش برم که د
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با  دی...بایبچه ا یلیبگم خ دیبود که با تییزن دا یداره، اما اگه به خاطر رفتارها یهست اما حد یجا هم آزاد نیا-

نداشته باشه...بعد از ازدواج هم کال راحت  تیتا کار یذاشتیدمش نمحداقل پا رو  ای یکردیرفتار م استیس

 گم؟ی...درست نمیشدیم

 .دونمیم-

 کنارش نشستم. یشدم و به سخت بلند

 م؟یچطور دلت اومد بزن-

مرد رو به اوج  هی گهید یراحت نبود اما تا تو باش...زدمیانگار که به قلب خودم م خوردیبا هر ضربه که به تنت م-

 .ینرسون تشیعصبان

 رون؟یبرم ب یذاریم-

 .یاگه مثل قبل نباش-

 که مثل قبل نباشم؟ یچ یعنی-

هم  یررفتن با ف ل،یدوست پسر که کال بهش فکر هم نکن، فرهاد تعط ل،یگذشته تعط یکارا ل،یتعط یمهمون یعنی-

 بشه؟ یاون ور که چ یبر یخوایم ی...تو االن منو دارلیتعط

شوک که بهم بگه  هیتلنگر بود  هیکرد و کتکم زد واسه خاطر خودم بود...برام  تمیاگه اذ ارشی...کگفتیم راست

که به  خواستمیم ارشیمرد مثل ک هی...خونه مستقل و خواستمیم ی....من آرامش و آزادخوامیم یام و چ یزندگ یکجا

 دست آوردم.

 کرد اما قبول داشتم حقمه. میزندان ایکه کتکم زد  نیل بودم به خاطر اخوشحا یلیخ گمینم

 ...زیهمه چ ریعوض شد و زد ز هویچرا  یفر دمیفهمیم دیاما با کردمیمطمئنن باهاش قهر هم م حاال

 

 عیاض یلیپوشوندمش اما باز هم خ یتا حدود یشیهم کبود شده بود که با لوازم آرا میشمونیاز پ یگونه ام و کم یرو

 بود.
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 رفتم. رونیبرداشتم و ب رو فمیو ک دمیکش یآه

 .نمیببرو  یفر خواستمیسر کار بود و منم م ارشیک

 دادم.رو  یبود شدم و آدرس خونه فر دم در منتظرم که یرفتم و سوار آژانس رونیب

 زدم...شدم حساب کردم و زنگ در رو  ادهیدر که پ یجلو

 شدم.باز شد و وارد  یکیت یصدا با

 در استقبالم... یاومد جلو یفر

 کردم و وارد شدم. یسرد یسالم احوال پرس دمیبهش رس یوقت

 !؟یوقت روز اومد نیچه عجب ا-

 مبل نشستم و گفتم: یرو

 حالت رو بپرسم. ومدمیکارت دارم ن نیبش-

 مبل رو به روم نشست و گفت: یرو

 شده؟ یچ-

 ؟یبر یخوایچرا نم-

 شد. یطوالن یکم مکثش

خودت رو  یخوایموندن چرا م یدارم نه جا یا ندهیجا نه آ نی...اما من اتو یسرابه، حداقل برا یاون ور همه چ دایآ-

 ؟یبدبخت کن

گذاشتم  یبشنوم؟...پا تو هر کث*اف*ط خونه ا نارویپشت سرم رو خراب کردم که حاال ا ی...پل هایفر هیدردت چ-

نکرد من پا رو  تیمنو اذ ییبچه مثبتا با تعجب نگاهشون نکنم، زن دا نیا نیخوردم که رفتم اونور ع یو هر زهرمار

 با؟یفر یشد مونیدلم تنگ نشه...چرا پش دابع خواستمیم م،یرفتن دونستمیکه م نیواسه ا ذاشتمیدمش م

 ؟یبر یخوایچرا م دایآ-
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 برم؟!! خواستمیکردم...چرا م فکر

 کنم. یآزاد باشم...مستقل باشم...واسه خودم زندگراحت و  خوامیخب...م-

 هیتو  وقته رفتم یلیمن خ نیفکر کن!.....بب یمنطق گمیکه م ییزایناراحت اما به چو  یهست یاالن عصب دایآ نیبب-

خواد ب طمیشرا نیکه با ا ینه کس یدارم نه دوست یممکنه...من نه خانواده ا ریغ بایاومدنش تقر رونیکه ب یلجن زار

ها دوست داشته  یلیخ دیمرد خوبه که شا هی ارشیکه پشتتن...ک یردارو  تییباهام ازدواج کنه...اما تو خانواده دا

 یلیهم خ تییزن دا ی...اخالق هایکامال مستقل دار یزناشوئ یزندگ هیمثل اون داشته باشن...تو االن  یباشن شوهر

 ؟یخوایم یچ گهیدوستت ندارن...د انایهم که کم از ک ارشیبهتر شده...خانواده ک

با  هزار بار میکه قرار رفتن گذاشته بود یمدت نینگفتم و فقط نگاهش کردم...حرفاش رو قبول داشتم و تو ا یزیچ

 خودم گفته بودم که چرا واقعا برم؟!!

 .دادمینم یشرویو بهشون اجازه پ زدمیآخرش افکارم رو پس م اما

 شده؟ یصورتت چ نمیبگو بب میبگذر نایحاال از ا-

 کتکم زده. ارشیک-

 گرد شد از تعجب... چشماش

 چرا آخه؟-

 نیو عاشقتم و ا یگیهر جا که تو م میاز آب در اومد، با من قرار گذاشت و گفت که با هم بر ایفرهاد شوهر رو-

که حرفام رو با تو  نیتا ا کردینداشت...کال بهم توجه نم میاما بچه که سقط شد کار دیهم همه رو فهم ارشیحرفا...ک

 شد با کمربند افتاد به جونم. یب...عصخوامشیبرم و نم خوامی...منم بهش گفتم که مدیشن

 ؟یمن...چطور دلش اومد؟...کبود شد یخدا یوا -

 آره تا دلت بخواد.-

 پکر شد و گفت: افشیق

 ؟یکن کاریچ یخوایم-



 احساس غماگری

 
248 

 

 ؟یریتنها م ای یبر یخوایو کال نمدورو برم...ت یگرفتم از دست آدما یافسردگ فعال که ،یچیه-

 .کنمیهست که اگه برم و نگفته باشم از عذاب وجدان دق م ییزایچ هی دایتنها.....آ دیشا دونم،ینم-

 خب بگو!-

 ...تییخب راستش زن دا-

 و گفت و گفت... گفت

 ...کشنیو سوت م شنیم نیگوشام سنگ کردمیحس م گفتیم شتری...هر چه قدر بدمیالزم بود شن یچ هر

 که بهم... کردیم کیمهران رو به من نزد ییکه زن دا گفت

 رو گفت و در آخر حرفش گفت: همه

 ؟یکنیم کاریحاال چ شد،ینم گفتمیاگه نم-

 گرفته بلند شدم و گفتم: یحال با

 .نمتیبیقبل رفتنت م رم،یم گهیمن د-

 .کردینگاهم م نگران

 رفتم. ادهیپ تا سر چهار راه خراب از خونه خارج شدم و یحال با

 رو دادم. ییآدرس خونه داشدم و  یتاکس هی سوار

 

گذشتم و در خونه رو باز  نایا ییپر گل دا اطیخونه رو هنوز داشتم، با همون بازش کردم و وارد شدم...از ح دیکل

 کردم.

 زد و جلو اومد. یلبخند دنمیاز آشپزخونه خارج شد...با د یفور ییدا زن

 کرد و گفت: بغلم
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 شه؟یدلمون تنگ م یگیآخه نم یایم ریبه د ریچرا د ،یخوش اومد زمیسالم عز-

 مبل نشستم. نیاول یحرف از بغلش جدا شدم و رو یب

 من نشست و گفت: یاومد مبل کنار ییدا زن

 شده کبوده؟ یصورتت چ ؟یقهر اومد دایشده آ یچ-

 .دیلرزیکردم...چونه ام از بغض م بغض

 ؟ییزن دا یکارو کرد نیچرا ا-

 دا؟یکدوم کار آ-

 کردم...چشمام پر از اشک شد. نگاهش

جا برم چرا  نیکردم؟ من که قرار بود از ا کارتیمگه چ ییتا آبروم رو ببره...چرا زن دا نیکه به مهران پول داد نیهم-

بود که فکر  نیکردم واسه ا تتی...اگه اذیزینه چ خواستمیبه خدا نه مال و اموال بابام رو م ؟یکرد یکار نیهمچ

 ریغ جا باشم نیا نیخواستی...اگه نمییبعدا دلم براتون تنگ بشه...حقم نبود زن دا خواستمیام نم یرفتن کردمیم

 ...رفتمیخودم م نیگفتیهم به خودم م میمستق

 نگران و ناراحت گفت: یبا لحن یی...زن داکردمینداد...هق هق م شتریمجال حرف زدن ب هیگر

اما از ترس داشتم  یحدس زدم که حامله ا دمیرو د شتیبرگه آزما یبه خدا وقت دا،ینکن آ هیگرتو رو ارواح مادرت -

راحت شد که  المیخ کمی دمیرو که د ارشیکردم...خانواده ک یچه اشتباه دمیفهم دیهم فهم تییدا یوقت مردم،یم

 چیور ه اون دونستمیبود که م نیا یشه برا الیخیگفتم تورو ب بای...اگه به فرکنهیداره و خوشبختت م یخانواده خوب

 نکن...تو رو خدا ببخش! هیگر دای...آستین یخبر

 .دیباریکردم و اشکام همچنان م نیف نیف

 نداره... ینکن، حنات رنگ یباز لمیواسه من ف ییبسه زن دا-

 رو برداشتم. فمیشدم و ک بلند
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 نیبذار دی...اگه عذاب وجدان دارنمیکدومتون رو بب چیه ختیر گهید خوادی...دلم نمنیاینه ب امیبه بعد نه م نیاز ا-

الزم باشه  یهم هر کار ارشی...به خاطر نگه داشتن کرمیجا نم چیه بایرو راحت کنم...من با فر التونیخ

 متوننینب گهیزن کامال وفادار و متعهدِ...د هیبسازمش  بعدبه  نیکه قراره از ا ییدایآ نیسابق مرد...ا یدای...آکنمیم

 یهم به حال خوش گذران یفکر هی..حواستون باشه...در ضمن زنمیحرف م زایچ یلیدر مورد خ ییبا دا نمیگه ببکه ا

 !شهیدخترت بکن که داره از خط قرمز هاش رد م یها

 مبل انداختم و به سرعت از خونه خارج شدم. یخونه رو رو دیکل

 .دادیبهم دست م ی...حس خفگکردمیم یبیخونه اشون احساس غر تو

 بودم. نیسنگ یاز طرف کردمیم یاحساس سبک یطرف از

راغ به خاطر پول چ یمجبور نبودم به هر پسر گهیبرم و د بایمشخص شد...قرار نبود با فر فمیبودم که تکل خوشحال

 سبز نشون بدم.

 زنگ خورد. میکه گوش زدمیرو قدم م ادهیپ تو

 و جواب دادم: دمیکش رونیب فمیک از

 ارش؟یبله ک-

 دا؟یآ ییکجاسالم -

اب کار حس دیقهر بودم، با ارشیبودن برام برمال شده بودن اما هنوز با ک میکه تو زندگ یپنهان یاز راز ها یلیخ بایتقر

 .ومدیدستش م

 مهمه؟-

 ؟ییحوصله کل کل ندارم کجا-

 االنم تو راهم. نمیرو بب ییکردم بعد اومدم زن دا یخداحافظ بایرفتم با فر ستم،یبد ن ینترس جا-

 !ایزود ب ییجا میبر دیمنتظرتم...با-

 باش، فعال.-
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 نگران من بود که نکنه دست گل به آب داده باشم. دمیکرد...انگار حال و حوصله نداشت...شا یحوصله خداحافظ یب

 دربست شدم و با سرعت خودم رو به خونه رسوندم. یتاکس سوار

 باز کردم و وارد خونه شدم. دیکل با

 تو اتاق بود...وارد اتاق شدم و چراغ رو روشن کردم. رشایک

 اتاق اصال نور نداره پس چرا... نی...ا؟ینشست یکیسالم، چرا تو تار-

 شدم. سشیو خ رهیکه ادامه بدم متوجه نگاه خ نیاز ا قبل

 رفتم و کنارش نشستم. جلو

 ارش؟یشده ک یچ-

 چند دست ی...ساعت شش پروازه پاشو سرسرمیگرفتم که به مراسم برس مایهواپ تیپدر بزرگم فوت کرده...بل-

 لباس بردار!

رفته بودن اصفهان و  شیضیبه خاطر مر ارشیبود که خانواده ک ینگفتم....پدربزرگش همون مرد یچیلحظه ه چند

رقم  گهیجور د هیما افتاده بود...سرنوشت هر کدوممون  یخوب برا دیبد شا دیشده بود...و اتفاقات شا یخونه خال

 خورده بود.

 ییکنه و دا یآشنا نشم...ممکن بود سامان ازم خواستگار ارشیوقت با ک چیبرم و ه یممکن بود من با فر مثال

 مهران... یحت ایمجبورم کنه قبول کنم 

 متاسفم! گم،یم تیتسل-

 

 !گهیممنون، پاشو د-

 چند دست لباس تو چمدون انداختم و بستمش. یشدم و سرسر بلند

 رو عوض کردم. میبود...فقط روسر یبه آماده شدن نداشتم چون مانتوم مشک ازین
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 .دیپوش یکه الزم داشت برداشت و لباس مشک یهم هر چ ارشیک

 شد که فوت کرد؟ یچ-

 صبح فوت کرده االن به من گفتن. ،یقلب ستیا-

 منتظره کالفه اش کرده. ریاتفاق کامال غ نیطرف هم ا هیبود خسته است و از  معلوم

 اما... کردمیرو در م اشیخستگ میباهاش قهر نبودم و مثل قبل بود اگه

 .میرفت رونیو آماده ب حاضر

 اومد. رونیب نایهم از خونه عمه ا ایزمان با ما رو هم

 بود و چشماش سرخ بود. دهیپوش یمشک لباس

 اومدن. رونیبعد مائده و فرهاد هم ب یخونه اشون باز بود...کم در

 ...شناختمشیبهم دست نداد...انگار که نم یحس چیه دنشید با

 نگاهمون کنه. یحت کردیبه شدت اخم کرده بود و فرهاد هم جرات نم ارشیک اما

 گرفته بود. تیهمه بل ی...ظاهرا براومدیو بچه هاش هم م انایک یصدا نییپا از

 .ادیب رونیکه ب میعمه بود منتظر

 ...زدینم یکس حرف چیه

 ...ایبه رو دمیبه تک تکشون انداختم و در آخر رس ینگاه

 ابروهام افتاد. نیب ی...ناخواسته اخمکردینگاه م ارشیبه ک رهیخ

 اومد. رونیب یکامال ساده و مشک یبا لباس ها عمه

 .کرده...باالخره پدرش بود.. هیگر یلیسرخ بودن و معلوم بود خ شینیو ب چشماش

 .میآژانس شد یها نیو سوار ماش میرفت نییپا یهمگ
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 ارشیوقتا هم ک یو بعض میکردیحرف زد و ما هم فقط گوش م امرزیبه فرودگاه از اون خداب دنیخانوم تا رس ایثر

 .دادیجواب م

 یمراسم و چند روز یو ساناز ارسال کردم که رفتم اصفهان برا بایاس ام اس به فر هی مایاز سوار شدن به هواپ قبل

 .ستمین

 یحت ای رمیرو بگ ارشیک یدستا دادیاما غرورم اجازه نم دمیترسیو به شدت م شدمیم مایسوم بود سوار هواپ بار

 بهش بگم.

ادا تا مب گرفتمیدهنم رو م یجلو مایهواپ یو با هر بار تکون خوردن جزئ دادمیرو محکم تو دستم فشار م فمیک بند

 نزنم. غیج

 :دیگوشم آورد و پرس کیسرش رو نزد ارشیک

 ؟یترسیم-

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 .میسقوط کرد یدید هوی ستین یاعتبار ماهایهواپ نینه بابا، فقط به ا-

 ترس از سقوط منظورته؟-

 .ترسمیگفتم که نم-

 گذاره! ریتاث یلیخ رمیبگو دستت رو بگ یدیموقع ترس هیفقط اگه  ،یگیباشه تو که راست م-

 زد و چشماش رو بست. یحرص نگاهش کردم که لبخند کوتاه با

 خواب بود. ارشیبه مقصد ک دنیرس تا

 .میشد ادهیکردم و پ دارشیب

 به راننده داد. یآدرس ارشیو ک میشد یتاکس سوار
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 بزرگ نگه داشت. بایخونه تقر هی یجلو

 .کردمیاطراف رو نگاه م یکنجکاو با

 ...ایرفته بودن اون دن رازیمسافرت به اصفهان و ش هیو مادرم هم تو  پدر

 راه افتادم. ارشیو پشت سر ک دمیکش یآه

 در دو نفر به استقبالمون اومدن. یجلو

 :دیپرس ستادیکه کنارم ا انایک

 دا؟یشده آ یصورتت چ-

 بگو خورده به لبه پله! دیپرس یدست گل داداشته، اگه کس-

 .میگفت و وارد شد یباشه ا آروم

 در حال حرف زدن بودن. اطیداشتن...چند تا مرد هم تو ح ینسبتا بزرگ طایح

 .میو داخل خونه شد میکرد یهمه سالم احوال پرس با

 داشت. یمتفاوت یپرده هاشون هم طرح ها یو قشنگ بود...فرش ها و مبل ها و حت یخونه اشون سنت سبک

 .شناختمیکدوم رو نم چیکردم که ه یچند نفر روبوس با

 باشه. ارشیکه مادربزرگ ک زدمیبه تن داشت حدس م اهیکه لباس س یرزنیپ اما

 .میو نشست میکرد یاونم سالم احوالپرس با

 در حال جا به جا کردن چمدون ها بودن. ونمیآقا

ت متفاو یلیخ یاز لحاظ ظاهر ایالبته حقم داشتن...من و رو کردنیهمه با تعجب نگاهم م کردنیم میمعرف یهر ک به

 دیازش نپرس یزیکس چ چیصورتم بود که ه یبه خاطر کبود دمیاصفهان البته شا میبا هم اومده بود یو حت میبود

 .کردنیبا دقت نگاه م هیفقط چند ثان
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 و گفت: اوردیطاقت ن ارشیک یزن عمو آخرش

 شده؟ یعروس خانوم صورتت چ-

 رو پله ها سر خوردم افتادم، خورده به لبه پله.-

 که دست بزن نداره. ارشی...آخه کگمایم-

 ساکت شد. هویشد و  تیکه تازه متوجه موقع دیخند زیر

 .رفتنیو زود م ومدنیفاتحه م یو دوست و آشنا هم برا هیبودن و از همسا کینزد یالیفام همه

 قرار بود بمونن. ایشام هم فقط خود یبرا

 صدام کرد تا برم حموم و لباس عوض کنم. انایک

 رفت داخلش، شدم. انایکه ک یارد اتاقپله ها باال رفتم و و از

 قفسه کتاب داشت. هیبا  یواریکمد د هیبود و فقط  یو چهار متر ستیب بایتقر اتاق

 در هم بود که حموم بود. هی

 همه اتاقا حموم دارن؟-

 در همون حال گفت: کرد،یدخترش رو شونه م یموها انایک

 داره. یکی نینه، فقط ا-

 جا؟ نیکال چند تا اتاق داره ا-

 داره، شش تا هم خواب داره. ییرایپذ هیو  کیهال کوچ هی-

 اوه، ماشاهلل چه خبره؟-

 بابابزرگ نیهم یبرا شدیو سختمون م ومدیجا کم م میومدیم دیبود ما هم هر دفعه ع کیکوچ شونیآخه خونه قبل-

 همه جا باشه. یرو ساختن که برا نجایا نیزم نیداد رو ا امرزیخداب
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 .ادیب رونیشستم تا مائده از حموم بگفتم و ن یآهان

 .دادیبا دقت و با توجه به سنش جوابش رو م انایکه ک دیکرد و از پدربزرگ پرس یزبون نیریش کمی رزا

 انداختم. نیرو از سرم کندم و رو زم میروسر

 چمدونمون کجاست. دونستمینم یحت

 چمدونمون رو کجا گذاشته؟ ارشیک یدونیم-

 نییچون پا ریجا دوش بگ نیا ایرو بردار ب التیمال شماست، وسا میهست نجایکه ا یاون جا تا موقع ه،یآره اتاق بغل-

 رفت اونجا! شهینم ادیمهمون م

 رفتم. یشدم و به اتاق بغل بلند

 هیبا  کمد بود هینبود... زیچ چیو ه شیآرا زیاز تخت و م ی...خبرشدیمتر م ستیب دیتر بود...شا کیکوچ یاتاق قبل از

 شده بود. دهیهم کامال با فرش پوش نیو آباژور...زم زیم

 

 نازک روش انداخته بود. یپتو هیبود و  دهیدراز کش نیزم یرو ارشیک

 خواب بود. میبسته بود...حاال خوبه تا برس چشماش

 رفتم و کنارش نشستم. جلوتر

 شدم. رهیداشت خ شیته ر شهیصورت مردونه اش که هم به

 بود. ختهیر شیشونیرو پ شونیپر موهاش

 ....دمیکش یآه

 بغلم! ایب دنیآه کش یبه جا-

 ...دمیکش ینیترس ه از
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 و گفتم: نشیبه س زدم

 .وونهید دمیترس-

 رو باز کرد و گفت: چشماش

 ؟یکشیحاال چرا آه م-

 .یجور نیهم-

 .دیبلند شم که دستم رو گرفت و کش خواستم

 شونه اش گذاشتم و بغلش کردم. یو سرم رو رو دمیدراز کش یمجبور

 .ادیچقدر خوابم م یاگه بدون دایآ-

 بخواب خب!-

 ؟یرفتیتو کجا م-

 حموم.-

 بالشت بذارم. یتکوم خورد و باعث شد سرم رو رو یکم

 زد و گفت: مهیخ روم

 د؟ینپرس یزیاز صورتت چ یکس-

 رو گرفتم و دلخور گفتم: نگاهم

 .دونهیم انایهمه در مورد دعوامون بگم، فقط ک به ستیبهشون دروغ گفتم، قرار ن دنیپرس-

 و گفت: دیخند مردونه

 .گهیگوش عالم رو پر نکنه به حاج خانوم حتما م گه،یخودش بسه د یگفت انایکه به ک نیهم-

 و گفتم: دمیخند طونیش
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 .شهیدلم خنک م چونهیپیگوشت رو م کمیبهتر، -

 اس؟ینجوریعه، ا-

 .اسینجوریا یزند یبله آقا-

 به لبخندم نگاه کرد و گفت: یکم

 ؟یقهر ستم،یگاگول که ن گهیاما د یزنیدرسته باهام حرف م-

 نگاهش کردم. فقط

 ؟یدیبهم حق م دایآ-

 اما ته دلم دلخور بودم... دادم،یم

 یحت یوقت اجازه ندادم کس چیکردم اما ه یبگ یاشتباه و بچه گونه گرفتم و هر غلط اضافه ا میتصم هی ارشیک-

االن همسر  ستم،یقبل ن یدایاون آ گهیچون د ؛یبه بعد ندار نیاما از ا ی...حق داشتیبزنه فقط تو بودبهم دست 

 .شهیهم یتوام، مال توام، برا

 ها! یاعتمادم نکن یب کنم،یسند که بهت اعتماد م هیحرفات برام سنده، -

 رو به نشانه چشم باز و بسته کردم. چشمام

 ل*ب*ه*ام گذاشت. یرو پر کرد و ل*ب*ه*ا*ش رو رو نمونیفاصله ب ارشیک

 .دی*بو*س*یو آروم و با ولع م* دادیشکم و پهلوم رو ماساژ م یدستش رو هی با

 در باز شد. هویگذشت که  قهیچند دق دمینفهم

 و منم بلند شدم. دیکنار کش عیسر ارشیک

 .کردیگرد شده و متعجب به ما نگاه م یبا چشما ایرو

 حرف داشت... ی....نگاهشون کلکردینگاه م ایهم اخم کرده بود و به رو ارشیبود...ک شاریبه ک نگاهش
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 ؟یخواستیم یزیخانوم چ ایجانم رو-

 به خنده افتاد. ارشیلحنم طلبکار بود که ک چنان

 تو اتاقه. یکس دونستمیشرمنده نم نجا،یآوردن ا یراستش چمدون من رو اشتباه-

 که خارج بشه گفتم: نیاز گوشه اتاق چمدونش رو برداشت...قبل از ا یمعطل بدون

 وقته در نزدن از مد افتاده. یلیدر بزن، خ ییجا یبر یخواست-

 

 گفت: یلحن بامزه ا هیبا  ارشیاز اتاق رفت ک یوقت

 ادامه بدم؟ شتریب خواستیم ای شهیم شیخانوم حسود دایآ-

 کردم و گفتم: نگاهش

 ...از جفتش بهترش رو دارم.ش؟یخوشگل ایکنم، شوهرش  یاون حسود هیبه چ-

 طرفم که بلند شدم و گفتم: ادیدوباره ب خواست

 باشه واسه بعد! شیحموم، باق رمیم-

 رفتم. یو حوله برداشتم و دوباره به اتاق قبل لباس

 .رفتیور م شیهم با گوش ایو رو دیکشیداشت موهاش رو سشوار م مائده

 ومدینم ادمیخودشون بودن اما  یالی...اونا هم از فامزدنیتو اتاق بودن و داشتن حرف م گهیسه تا خانوم د دو

 .هیاسماشون چ

 حموم شدم و... وارد

 تو اتاق نبود. یرفتم...کس  رونیو ب دمیچیرو دور موهام پ حوله

 درو باز کردم. آروم
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 .خوردنیتن شام م...احتماال داشومدیو قاشق ، چنگال م وانیل یتو راهرو نبود...صدا یکس

 برداشتم. نیرو از زم کردیکه مائده داشت استفاده م یتند آب موهام رو گرفتم و سشوار تند

 تا موهام خشک بشه. دیطول کش قهیدق ده

 رفتم. نییسر کردم و پا یمشک یروسر

 خونه بود. هیبزرگتر از بق یلیخ ییرایپذ

 یو کمبود جا برا یبخاطر راحت شتریخانوما...البته ب یبرا گهیطرف د هیسفره انداخته بودن و  ونیآقا یطرف برا هی

 همه بود.

 نشستم و گفتم: انایک کنار

 !گهید امیمنم ب نیشدیمنتظر م-

 !میدیبه بعد حتما اول به تو خبر م نیملکه از ا گهیببخشد د-

 ...هیکنا ایبود تا طعنه  یبه شوخ شتریب لحنش

 ...ختمیبرنج ر یاز خوشت قرمه ام رو رو کمی

 کو؟ ارشیک-

 دهن پر گفتم: با

 ست؟ین نجایمگه ا-

 .دمشیمن که ند-

 مردا رو نگاه کردم...نبود. نیب یرو چرخوندم و کم سرم

 خوابش برده. دیدادم شا احتمال

 شدم و گفتم: بلند
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 صداش کنم. رمیم-

 باال رفتم. یکیرفتم و پله ها رو دو تا  رونیب ییرایپذ از

 باز بود. مهی...در ندمیاتاق که رس یجلو

 .ومدیم ارشیک یصدا

 کنم؟ کاریاالن برات چ یانتظار دار-

 باورم کن! ارش،یک یچیه-

 بود. ایرو یصدا

 .ستادمیفال گوش ا واریشدم و کنار د کنجکاو

و ر تیدوران جوون یادآوری ایمراسم پدربزرگت  یحرمت ها شکسته بشه....اومد نیاز ا شتریبسه دختر عمه، نذار ب-

 ؟یبکن

 !یتو بگ یبه حرفم گوش کن بعد هر چ کنمیخواهش م ارشیک-

 مکث کرد و گفت: یکم

 .شنومی...فقط می...ولشنومیم-

دروغ بود، داره بهم  زشینبود، همه چ کردمیکه فکر م یمن اشتباه کردم که از دستت دادم، فرهاد اون آدم ارشیک-

با هم  میتونیمن و تو هنوزم م کنن،یم نتای...با زن تو...دارن به جفتمون خ؟یبا ک یدونیم کنه،یم انتیخ

 ؟ینک یبوده زندگ یکیکه هر روز با  یبا دختر یتونی...چطور ممیباش

 گفت: یکنترل شده ا یاما با صدا تیبا عصبان ارشیک

دستش بهش بخوره، اگه م*س*ت کرد و رفت تو بغل  یبوده مال گذشته اش بوده اجازه نداده کس یاکه با کس-

 لیاون من بودم و اول و آخرش هم مال خودم شد...اگه بچه داشت و سقط شد مال خودم بود...مثل تو که تحص یکس

سره پس دهنم رو باز نکن دختر  تاز یلیخ نمیبیم کنمیحساب م ینشده...هر جور یخام کس ستین یکرده هست
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 از یکینداره اگه بوده  یارتباط چیهبگم زن من با اون  دیعمه نذار حرمت بشکنم...اگه هم مشکلت شوهرته که با

 !رونی...بفرما بنمتینشنوم و نب گهی...دیدیکه تو شن دهیشن ییهمون دروغا

 

 فرهاد هست. ریغ گهید یکیاالنشم با  نیهم دمیکه من د ینباش، اون زن دواریام یزندگ نیبه ا ادیاما ز رمیباشه م-

 تحملم سر اومد و جلو رفتم. گهید

 و گفتم: ستادمیدرگاه در ا تو

م بگ دیسر سفره که غذاتون از دهن افتاد، اگه تموم نشده که با دییاگه چرت و پرت هات تموم شدن بفرما زمیعز-

ردن و ک تیکه چند نفر دستمال دونهیخود تورو خدا م م،یکنینم یگذشته من به خودم مربوطه، تو عهد بوق که زندگ

عشق  ایکه رو گفتیو م کردیم دیندارم اون منو تهد یارک چیشوهر تو ه بعد فرستادنت تو بغل فرهاد....بعدشم من به

 مردم نداره. یبه دست خورده ها یازیهم االن زن داره ن ارشی...کمیبا هم بر ایو ب ستیمن ن

 کردم و گفتم: ارشیبه ک رو

 !نییپا ایکرد ب خیغذا -

 رفتم. نییرفتم و پا رونیاز اتاق ب یمعطل بدون

 م و مشغول شدم.قبلم نشست یجا سر

 نه... ایزود اومد اما رو یلیهم خ ارشیک

 .شنایم دایپ ییشوهر من شو...عجب آدما الیخی...البد به خانوم برخورده که گفتم بهه

 و قرار شد سه چهار نفر برن ظرف هارو بشورن. میکه تموم شد با کمک چند نفر سفره رو جمع کرد غذا

 خانوم نشست. ایکنار ثر قایاخمالو اومد و دق افهیق هیبا  ایکه رو میخوردیم یو چا مینشسته بود ییرایپذ تو

 بود. ایاما من حواسم به رو زدیحرف م یدم گوشم ه مائده

 با هم حرف زدن. یبهش گفت که به طرفش برگشت و چند کلمه ا یچ دونمیبهش نکرد اما نم یخانوم اول توجه ایثر
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 م و به آشپزخونه بردم.که تموم شد فنجون و قندونم رو برداشت میچا

 خانوم اومد داخل و گفت: ایکه ثر رونیاز آشپزخونه برم ب خواستم

 ناراحت شده؟ یجور نیکه ا یگفت ایبه رو یچ دایآ-

 درستش کن.. ایبه، حاال ب به

 بهش نگفتم، چطور مگه؟ یزیچ-

 حرفتون شده. دیگفتم شا کردیم هیو گال گفتیواال داشت از تو بد م یچیه-

 !!!کردم؟یمادرشوهرم خراب م شیرو پ ایرو کمیاگه  شدیم بد

که دوباره  خورهیرو م ارشیتو اتاق داره مخ ک دمیرو صدا کنم د ارشینگفتم، رفتم باال ک یزینه مامان جون من چ-

 از شوهرشم بدتر خودشه. زنه،ی...تهمتم که مشیبرگرده سر زندگ

 !ش؟یبرگرده سر زندگ یر داره چه جوراون شوه ،یگیم هیچ نایاستغفرا...خجالت داره مادر ا-

 نبودن. لیفرهاد جانشون باب م گه،ید کنهیداره واسه طالق دوباره فکر م-

 عمرا اگه بهش اعتماد کنه. ارشینده ک تیگفت اهم یزیاز دست شما جوونا، اشکال نداره مادر اگه چ-

 .میرفت رونیزدم و با هم از اون جا ب یلبخند

 بار اون طرف مائده نشسته بود. نیا ایقبلم نشستم اما رو یجا سر

 که بشنوه گفتم: یشدم و جور خم

فکر نکنم  زم،یبه جا خار کردن...بچسب به شوهرت عز یکن زیخودت رو عز یهم که ندار یذره زرنگ هیو  استیس-

نه  کردیبود همون موقع آدمت ماگه دلش با تو  ارشی...کیخونتون خواستگار ادیها بخواد ب اریمع نیبا ا یکس گهید

 .یخوریکه ولت کنه...به درد همونا م نیا

 رو که زدم بلند شدم و به اتاقمون رفتم. حرفم

 بود. فمیتو ک لمیموبا
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 داشتم و بازش کردم. برش

 داشتم. ییو زن دا یپاسخ از فر یو تماس ب امیپ چند

 رو گرفتم. ییزن دا شماره

 .دایالو آ-

 ن؟یداشت یبله کار-

 گه؟یاصفهان، درست م نیساناز گفت رفت-

 آره بابابزرگش فوت کرده.-

 نگرانت بود. تییدا-

 رو لبم جا خوش کرد. یپوزخند

 صداتون رو بشنوم؟ یحت خوامینم گهینگفتم د-

 کردم توش موندم تورو خدا حاللم کن! یاشتباه هی دایآ-

 

 مکث کردم و گفتم: یکم

ثل م یکیکه  بخشمتیم نیدوستت دارما، واسه ا ایدل رحمم  یلیفکر نکن خ ییاما زن دا شهیفراموشم نم یسوغات-

 القبا... هیقسمتم شد نه مهران  ارشیک

 .زنمیبازم زنگ م زمیمواظب خودت باش عز ،یفدات بشه که انقدر خوب تییزن دا-

 .خواستیآروم م یزندگ هیخسته بودم از تنش و دعوا و بحث...دلم  گهید

 دردسر داشته باشم... یب یزندگ هیباشه و آرامش...حقم بود  ارشیکه من باشم و ک یا یزندگ هی

 ! ییمواظبم، سالم برسون زن دا-
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*** 

 )چند ماه بعد(

اتفاق  هی دیشا ایمعجزه  هیمثل  تیهمون زدنه تو زندگ دیتو پرت...اما شا زننیبد م ییجا هی یتیموقع هیتو  ییکسا هی

 ..کنهیرو به اون رو م نیا رو از تیساده باشه که زندگ

 یاتفاقا نم نیکدوم از ا چیه شدمیآشنا نم یمثال من با فر ای موندنیاگه پدر و مادرم تو اون تصادف زنده م دیشا

 افتاد.

 گذاشتم و نشستم. زیم یبشقاب رو هم رو نیآخر

 گفت: کردیاومد و همون طور که موهاش رو خشک م رونیاز حموم ب ارشیک

 یخوب بعد مدت ها درست کرد یغذا هی ،یدیبه خونه رس ،یدیهمه به خودت رس نیآخه، تو که ا فهممیمن نم-

 .ادیبدم م یدونیحاال چرا خوشت کرفس، تو که م

 کنارم نشست و منتظر جوابم بود. یصندل

 زدم و گفتم: یلبخند

 هگید یخبر خوبم بشنو هی یکه اصال دوست ندار ییغذا هیدر کنار  یآخه خوب بلدم درستش کنم، بعدشم وقت-

 .ادیاون غذا اصال به دهنت نم یبد

 و گفت: دیبرنج کش یکم

 خبر خوبت؟ نیانقدر خوبه ا-

 .دونمیکه خودم م ییبه عالوه اونا دمیچند تا خبر خوبم شن نایآره، رفته بودم خونه مامانت ا-

 دونه دونه بپرسم؟-

 و گفتم: دمیخند

 .گمینه، خودم م-
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 مکث کردم و گفتم: یکم

همه  نیهم نبوده که به خاطرش ا یآش دهن سوز نیکه رفته همچ ییحرف زدم گفت اونجا بایکه با فر نیاول ا-

ورت در هر ص گهیبه خاطر من م دمیخوب شد نرفتم و موندم البته شا نمیبیم کنمیاالن که فکر م دهیکش یبدبخت

خواستگار  هیکه ساناز  نیسوم ا م،یافتاد یعروس هیازدواج کنه و  خوادیم وانیکه ک نیخوشحالم که موندم، دوم ا

 .یشیبابا م یکه.....دار نهیهم که از همه مهم تره ا یچهارم م،یهم افتاد گهید یعروس هیداره و احتماال 

 نگاهم کرد و گفت: رهیخ یکم

 مگه دکتر نگفت برات زوده؟-

 .میدیخوب م یخبرا میدار یخود به خود بسته شد، مارو باش واسه ک شمین

 .شدینم یجور نیکه ا یکردیاگه مراعات م یجناب عال-

 و گفت: دیخند

 .یتو حامله ا دیاز کجا فهم تییزن دا دمیآخرش نفهم یول ا،یندار یجنبه شوخ-

ر واسش نداره....بخو یکه کار شمیبرگه آزما هیبود، خوندن  شگاهیزمان پرستار آزما هیمنم گفتم  یدیهزار بار پرس-

 خورشتش خورشمزه اس!

 

 ؟یدل، نرو یا گفتم

 یزار شو ،یشو خار

 یسرِ آن دار شو بر

 یبار شو یبَر و ب یب

 دام نهد؟ نکند

 ؟یرام شو ،یشو خام
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  ،یجلد شو ینپَر

 ؟یبال شو یپر و ب یب

 جام دهد؟ نکند

 دهد، از لب خود وام دهد؟ کام

 برت ساز زند، رقص کند، در

 ؟یعار شو یو ب کافر

 ؟یمست شو نکند

 ؟یت شوهس نیاز ا فارغ

 ،یآن کور شو بعد

 ؟یشو ماریشاعر و ب ،یشو کر

 ،یدل نکَن نکُنَد

 بکَنَد، دل

 تو دِل دِل نَکُنَد؟ بهرِ

 ،یدگر اریدر بر  برود

 !؟؟یشو داریکه ب صبح

 موالنا

 .نیکه همراهم بود ممنون

 . نیلذت برده باش دوارمیام

 139۶/1۲/۲5 انیپا خیتار
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 
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