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  امزهیخداب  شدیخوشگل م  یلیرنگ بودم خ نی حنا زدم نگاه کردم عاشق ا  ی ناخن ها به
بغلش   دمی پریمن چطوره منم از ذوق م ییدست و پا حنا ی کوچولو گفتی م شهیبابامو هم



از   زی و لبر  کردیو اونم باخنده ها و قربونت صدقه رفتناش دلمو اب م دمش یوسبیم یو کل
 محبت 

 انی م نایمامان ساالد درست کن امشب عموت ا  ا یهانا جونم ب  -

اصال من   ستنی دوباره غم نشست کنج دلم اخه چرا دست بردار ن د ی حال خوبم پر تمام
  حانیمثل زن عمو ر می اجازه ندار یحت رهی بگ می اقاجون واسه ما تصم دی چرا با فهممینم

   میو سوت کور حجره حجره فرار کن ک یخونه تار نی از ا مویر یواسه خودمون خونه بگ

 اومدم  -

نشستم و   ی ورود ی بود جلو پله ها اط یدو خودمو رسوندم به اشپزخونه که گوشه ح با
  یبزرگ که حوض اب اط یح هیبه خونه مون نگاه کردم  گرفتم یپوست م اریهمون جور که خ

خوشرنگ جلبک و اب گل الود داخلش مونده   یتفاوت که از اون اب نی داشت باا  ی ا روزهیف
و   یشمعدون ی کس نگاهش هم نکرد گل ها چیپدرم ه  ت بعد از فو کنه یم ییکه خود نما

سر   هیداخته بود وقت بود خانم جون دوران یلیمن بودن رو خ ی که عشقا یوسفی ُحسن 
بابام   هیشب ی لیعمو محمود که خ ی حوض و دوتا اتاق سمت راست برا  ی بزرگ روبرو ی سرا

  یلیبود خ  یمهربون و کار یلیبود و دوتا اتاق سمت چپ که مال ما بود عمو محمودم خ
خوشگل    ی خونه نبود خانمش فتانه جون هم که مثل خودش ماه بود و دوتا پسر دوقلو

  هیدختر دو ساله  به اسم حان  هیو حامد و  دیمثل مامانشون به اسم حم یچشم ابرو مشگ
خانواده   ک ی برعکس عمو محمود که پسر کوچ یو چشم رنگ  دیمن و عموم بور و سف هیشب

مرد بد اخم و گند اخالق  شدیمحسوب م ی اده سرمدبود عمو مسعود که پسر بزرگ خانو
  چارهیمن ب ریشهرمون باشه گ ی و قرار بود خان بعد شدیپدرش محسوب م نیکه جانش

من ببنده کمتر ازش   شیبزور اون پسر قلچماق شو به ر خواستیاگر نم دمی افتاده بود شا
   ومدی بدم م

رسن هنوز   یجون م حانیراالن عمو مسعود و   گه یدختر زود باش د  ی دی چقدر طول م -
   رهی ابرمون م مید یتدارک ند  چیه



 یکه دائم دار ییمامان همش تو نجانیکه هررشب جمعه ا نایا  رهی مون م یچ ی ابرو -
  ین یبیبراشون تدارک م

االن  نییپا  اریدارم مامان جان درضمن صداتم ب یسی بالخره من باهاشون رودروا -
 کنه یاقاجونت بشنوه غوغا به پا م

 کنه ی غوغا به پا م  ادیمهربونه حاال م شهیهم یلینه که خ -

حضور عمو     می غرغر از جام بلند شدم و تا شب کمک دست مامان دونوع غذا درست کرد با
برام ازار دهنده بود تو کل خانواده عمو مسعود فقط حضور فوژان بود که   شهیمسعود هم

  نیب دمیپسرونه داشت البته حق بهش م  یگفت رفتار شهی م بایحمل تر بود تقرباز قابل ت
  ی فرهاد برادر دوقلو  دنی که به گفته بزرگتر ها ناف مارو باهم بر  برسه تا برادر بزرگ شده جا

  ی و حامد بود صدا دیحم  هیکه همباز طونیخوشگل و ش ی پسر کوچولو دیفوژان وجاو 
به استقبال خانواده   یشگیکلون در که بلند شد از جا برخواستم و همراه مادرم به اجبار هم

داخل شدن هم خوشحال بودم هم   ههم یعمو مسعود رفتم بعد سالم و احوال پرس 
 متعجب چه عجب امشب جابر همراهشون نبود  

 چه خبرا هانا  -

 باشه   تونهیم  یتا حاال چه خبر شی از هفته پ -

مثل من داشته باشن اونوقت    یباحال  ی دختر عمو  هیاخالق همه از خداشونه  چه خوش -
 تو...

 ره یازت بگ یحال اساس هی مدل حرف زدنتو بشنوه   نی اقاجون ا -

 برو گمشو   -

 اوردن ین فیچه عجب اون داداش رو اعصابت تشر  یراست -

 منظورت نامزد خودته  -



 به اون ن یمنو بچسبون  یه دایازش خوشم م یلی حرفو نزن خ  نیصدبار نگفتم ا  -

  یر ی گیپس چرا سراغشو م ادیخوشت نم -

  ن ی گمش ن یهم تو هم خان داداشت بر -

که   م یکرد که خوش و بش ها قطع شد من و فوژانم ساکت نشست ی سرفه ا  اقاجون
 اقاجون گفت 

  انیسره بشه مسعود که در جر هی خوامیاالن م یبزرگ ترا شده ول  نیصحبت ها از قبل ب -
 ینیتدارک بب یتا بتون یتوام خبرداشته باش خوامیم هیهست مرض

 یول یزنی باهاش حرف م ینجوریمن نوکر خونه زادته که ا چارهیگفتم مگه مامان ب تودلم
 توهم ببرم  شتریفقط تونستم اخم هامو ب

  ی کارشم اخرا مهینه نخو میجابر کار و کسبش درست شده و مغازه اشو براش راه انداخت-
خونه ام  نیچون دوتا اتاق تو هم ستین ی که مسئله ا شهیکارشه  و امروز فردا اماده م

 خودش باشن  شیپسر و عروسش پ خوادیمحمود م یول ننیبهشون بدم بش تونمیم

  دمی به جونم نشست حاال فهم  ی کرد و لرز بد خی تمام بدنم   ختیحرف اقاجون دلم ر نیا با
 کجا برسن به  خوانیکه م

   یو تا اخرماهم عقد و عروس ن یاماده بله برون باش د یبا گهیان شاهلل هفته د -

 لب باز کرد که یلرزون ی ام که از دل من خبر داشت باصدا چارهی ب مامان

 اخه اخر ماه  -

   یمحل ی بود که به فرق سرش نشست و خروس ب یاقاجون فقط پتک ادیهمراه فر  تشر
 اروم گفت 

 شد    یحاال قطع ی مبارک باشه دختر عمو عروس خودمون بود -



به  یحرف  چیه یاز جام بلند شدم و ب تیکرد از انزجار و عصبان زمیبود که لبر  یحرف نیا
پر   یندادم که عمو مسعود با توپ ی تیاهم دی کوب نی طرف در رفتم که اقاجون عصا شو به زم

 د ی غر

   یری م یدار نییپا یاختهانا بدون اجازه بزرگترت کجا سرتو اند -

 گفتم  کردمی که به زور لرزشش رو کنترل م یی طاق شده و باصدا طاقتم

از من   ی گاوه مش رجبه نه من دوما مگه کس رهی م نیی پا ندازهیکه سرش و م یاول اون -
قرار گذاشته   ینه سوما هرکس ای با جابر ازدواج کنم   خوامیکه من اصال م پرسهیم یسوال

 و قبول کنم  یازدواج زور  نیا  ستی خودش به همش بزنه چون من قرار ن

  عیبه کنار عمو محمود سر دمیمنفجر شد خودم از نگاه اقاجونو عمومسعود ترس  یبمب انگار
من   ی جلو  عیفقط سر  یمنو بزنه ول خوادیاز جاش بلند شد به طرفم اومد که فکر کردم م

اشاره کرد که منو ببره عمو مسعود   کردی اج و واج مارو نگاه مجون که ح یو به مهر   سادیوا
کنه به طرف   یکار ذارهیعمو محمود نم دی د یطرفم هجوم اورد وقت بهبود که  یکس نیاول

و فقط نظاره کنندس   ستادهیاز اشک ا سیبرد صورت مادرم و نگاه کردم که خ ورشیمادرم 
اقاجونو و عموهام نداشت   ی لورو ج یحرف چی جرعت ه چوقتیمن که ه چارهیمادر ب

  ی عمو حق نداشت به خاطر من رو مکه من به پا کرد شدیم یاشوب هیقربان  نیمطمئنن اول
که دست پر   ستادمیمادرم ا ی هوا عمومحمود و کنار زدم و جلو یاون دست بلند کنه ب

  ی مامان و ضربه  ی التماس ها ی افتادم صدا  نیصورتم فرود اومد و به زم ی رو یقدرت
که به پهلوم خورد باعث شد به طرف مامان بچرخم اروم نگاهش کردم که فوژان   یمحکم

همسرش و گرفته بود وقصد کنار  ی جون زن عمومسعود بازو حانی و ر  دشیکش بعق
عمومحمود به سرعت از شک خارج   شد یعمو مسعود نم فیحر یرو داشت ول دنشیکش

 کردن ی کرد دوبرادر باهم بحث م یر یلوگ ج یشد و از ادامه ضربات احتمال

 چارهینگفت ب یزیبچه برادر جوون مرگ شده امونه چ نیداداش ا یکنیکار م یچ -

چند نفر تو روستا ارزوشونه    یدونی م دهیبگه ورپر   گهید خواستیم ینگفت ؟...چ یزیچ -
 جابر دست بذاره روشون  



 حرف بزنم باهات   قهیدق هیمسعود بس کن   دونمی م -

 بلند اقاجون بلوا رو خاموش کرد   ی صدا

 بس کن مسعود   -

موند نفسم حبس شده   رهیبه من خ  زیباق یول سادی حرکت وا یمسعود ساکت شد  ب عمو
  نینیفقط نگاهمو ازش گرفتم باگفتن همه بش نمیسرجام بش تونستم ی بود از درد پهلوم نم

به هزار زحمت خودمو   نمیم کمکم کردن بشو ارو شمیاقاجون مامان و فوژان اومدن پ
حاال که  دی غرورمو حفظ کنم نبا  خواستمیم یول   دمیچیپیکنترل کردم از درد به خودم م

به پسر ارشدش   تیبمونه اقاجون باعصبان جهینت یحرفم و زدم و کتکشو خوردم حرفم ب
 شد  رهیخ

  ی د ی انجام م یتوچرا بدون اجازه من کار -

 اقا... گفت ی چ ن یدی مگه نشن -

   می ری م  شیالف بچه کار نداشته باش حرف حرف منه طبق برنامه پ هیتو به حرف  -

 بلند روبه همه ادامه داد ی باصدا

  نهیجابر حرف ببره که حسابش با کرامل کاتب شی امشب پ ی از ماجرا ی مبادا ...مبادا کس -

 افتادم و گفتم  هیافتاد به گر   یم دی اتفاق نبا نیچشم گفتن و خواستن بلند شن نه ا همه

 ... خوامیاقاجون من نم -

رفتن   رونیاقاجون بازوشو گرفت و باهم ب ادیعمو مسعود خواست به طرفم ب تا
  هی کردمی کرد حس م یعمومحمودم به سمت من اومد و من و مادر و تا اتاقمون همراه

 ی که رو ییو اشکها هیفقط گر   شنوهیو نه صدامو م نهیبینه منو م  ی سک  چیروحم که ه
   گفتدراتاق عمو محمود  ی جلو  شدیصورتم روون م

 باشه عمو ؟  کنمیعموجان برو امشب استراحت کن من فردا باهات صحبت م -



کاش اونوقت بود که  ی زد کاش باباجونم بود  یو لبخند مهربون دیبه صورتم کش یدست
که   یزود ازمون گرفت موقع یل ینه تورو خدا خ یخوردمون کنه ول نجوریا  یکس یذاشتینم

 هیواسه از دست دادن حام  هیکم یلیسن خ  یسالگ ۷ هیپدر چ دمی فهمیتازه داشتم م
باوجود سن   سوختی دلم براش م ختیری اشک م نمامان بغلم کرد و همراه بام  تیزندگ 

 ی برا ی نداشت حت یریگ  می جا حق تصم چیو ه  کردیخونه کار م  نی کمش چقدر تو ا
  یزندگ  دی شوهرش ق ادگاریمنو از دست نده تنها  نکه یا ی تنها فرزندش وفقط برا ایخودش 

  دیزدم نبا ی برداشتم لبخند ختنیخونه گرفتار شده بود دست از اشک ر  نیشو زده بود و توا 
لرزش   یکردم تا بخوابه ول یو خنده سع  یدوشش باشم با شوخ ی رو شتر یب یبار ذاشتمیم

من   ی صبح پا به پا  ی کایتا نزد دادیبود نشون م  دهیخواب میکیپتوش که درنزد ریبدنش ز 
دردناکمو چندبار مالش دادم  ی اذان صبح به خودم اومدم و چشما ی صدا ختهیاشک ر 

که  شدی م یساعت میساعت و نگاه کردم ن بردی خوابم نم گهی د وداشتم  ی دیسردرد شد 
رفتم   اط یح  ی صدا از جام بلند شدم و به طرف اشپزخونه تو یهم رفته بود ب ی چشمام رو

 سجاده نشستم و دست به دامن خدا شدم   ی نمازمو خوندم پا  وونی ا ی وضو گرفتمو تو

 برام قرار بده   یازت راه نجات کنمی خواهش م ایخدا  -

 ؟ ی داری عمو هنوز ب -

زدم و   ی بره سرکارش لبخند خواستیبه طرف صدا برگشتم عمو محمود بود که م باترس
 نگاهش کردم 

 نه عمو جون نتونستم بخوابم  -

   داست ی ورم کرده ات پ ی بله از چشما -

 که از دردش صورتم جمع شد   دیبه صورتم کش یطرفم اومدو کنارم نشست دست به

 که ...  شهیخوب نم ی زود نی به ا  نیکرده االن ا کار ی کله خر چ نیبب -

 نشست کنج لبم   یخند تلخولب  دمیکنار کش خودمو



 دله   نیا شهیکه خوب نم یزیچ  هیباز خوب شدن نای عمو ا  ستی مهم ن -

چقدر دوست داره که  نیکه زود جوشه بب یدونی نگو تو رو خدا عمو ببخشش خودت م -
 ی دوست داره فقط تو عروسش باش

 دوسم نداشته باشن  خوامیم -

که بچه هاشون خودشون   ستن ی بهت بگم عمو جون خانواده ما ازاون مدال ن یزی چ هی -
 یول ادیاولش زور به نظر ب  دیشا  نی کنن باهاش ازدواج کنن بب دایرو پ یبرن بگردن کس

من گرفت   ی برا یفتانه رو اقاجون زور  نیهم نیبب  خوادیاقاجون صالح همه بچه هاشو م
 خودمون باشه ها  ن یب خواستمیم ستموخواهر دو  خواستمشیمن اوالش نم

 فقط لبخند زدم که ادامه داد یبهم زد متعجب بودم ول ی چشمک و

  یکنم هرچ یبدون فتانه زندگ   تونمیساعتم نم ه ی  یحت رمیگی االن خدا رو شاهد م یول -
   هیواقعا زن زندگ   شیمتانتش مهربون شیکنم کم گفتم از خانم فیازش تعر 

   دی تکون دادم که پرس یسر

 ؟ درسته  -

 جواب دادم  ریز  سربه

 بله   -

  یباهاش ازدواج کن یکه دوست دار یبه نظرت جابر کس د یاالن شا  یگفتم تا بدون نویا -
بود   یکس ن ی خودش اول کنهیخوشبختت نم کردیمطمئن باش اگه اقاجون فکر م ینباشه ول

  نیازدواج کن ذاشتیکه نم

دوست   شید ید گهید ی عمو خودت که تاحاال چند بار با دخترا  یگ یم  نویچرا شما ا  -
   دتشیان و بده د  یقاط ونیکه همه خانما و اقا  ییاقاجون اومد گفت جاها



درضمن اون   شنیدرست م رن یزن بگ جنبهیسر و گوششون م شونینگو عمو پسرا جوون -
  ی بخوا یسر سفره هرچ چقدر باتو خوبه دائم  نجایا ادی م یوقت ینیبیکرده باشه نم میاگه کار

 روبروت   نهیشیم ینیهرجا بش ا یجلودستت  ذارهیم

   کنهیم ینجوریاون جلو شما ا ادیعمو نگو توروخدا من ازش بدم م  ی وا -

 شد   رمیمن برم که د می خوایوصالحتو م  ریعمو حرف تو سرت بره ماخ -

بلند شد که به احترامش بلند شدم بعد رفتن عمو سجاده امو جمع کردم   وونی پله ا ی رو از
و همه داد و دعواها تازه سرمن شروع   ومدیعمو خونه نم گهید یمطمئنن دو سه روز 

بپزم تا    ییغذا هیو بردارمو کناز حوض بشورم و    شب ید ی رفتم اشپزخونه تا ظرفا شدیم
 بخوابه   کمیذار ن بازخواست نشه بی از ا شتریام ب چارهیمادر ب

من   دنیزدم که مامان باحول وارد اشپزخونه شد با د  هیتک یصندل  یکمر درد به پشت از
   دمی که از جا پر  دیکش یکوتاه غیج

 خت ی؟ قلبم ر یکنیکار م یمامان چ ی وا -

 ؟ی کار کرد  یچ  ییچه بو دمیترس  ییهانا تو ی وا -

   دیکش ی قیخوراک پز و برداشت و نفس عم ی رو  کهی کوچ گهیدرد و

  دمی شا  ایاون فتانه جون تنبله   ی ؟ حتما فکر کرد هیپس ک  ستمیباخنده گفتم اگه من ن -
 و ظرفا رو شسته  پزهیداره غذا م زتهی مادرشوهر عز یگفت

 مثال من مادرتما   یزن یهانا اروم حرف بزن تند تند واسه خودت حرف م یییوا -

 حتما خواهر بزرگشه   گهیم یکه مادرم کنهیباور نم هن یبب یکس یبله ول -

 دختر  گهی شدم د ری نه بابا پ -

 خانواده  نی باا ی شد ریپ  یسالگ  یاره تو س -



   ادی... تو روخدا اروم حرف بزن هانا االنه خانم جونت ب سسسسس یه -

تازه   د ی کش یکوتاه نیه هومامان یاستراحت کنم که  کمی شدم تا برم تو اتاقمون  بلند
بود چشماش قرمز شد و دستشو به   ستادهی من ا  مرخ یتا حاال ن  دیچشمم و د ی پا ی کبود

 طرف صورتم دراز کرد که رو هوا دستشو شکار کردم 

 شم ی خوب م ستین یز یمامان چ  سیه -

 سرش اوردن بابات اگه بود  ییچه بال   نیدختر خوشگلمو بب یبرات اله رمی بم -

 و تو   دونمی من م یکن هیدوباره گر ست ین یمهم ز یمامان چ  الیخیب -

خسته بودم به اتاقمون برگشتم ساعت و   یلیو بغضشو خورد خ دیبه صورتش کش یدست
و چشمهامو بستم داشتم کم کم   دمیبود گرسنه نبودم  دراز کش کی  ی کای نگاه کردم نزد
و به نفس نفس   زدیقلبم تند م دمی اقاجون از جا پر ادیفر   ی که با صدا  شدمیغرق خواب م

به   اریاخت یافتاده بود ب نیزم ی مامان که رو دنی با د هرفتم ک  اط یبه طرف ح عیافتادم سر
به   خواست ی م  دیپر  رونی ب عینشستم فتانه جونم سر نیزم ی و کنارش رو دمی دو  اط یطرف ح

مکث به طرف   یاشون بلند شد با کم هیو حامد و حنانه که گر دیحم ی که صدا  ادیطرف ما ب
   گفتی و داشت دائم م  نخودشون برگشت خانم جان که قصد اروم کردن اقاجااتاق 

   ایکنی نکرده زبونم الل سکته م ی باال خدا  رهیجان االن فشارت م لیاروم تر اسماع ی وا -

به خون نشسته به طرفم اومد و بازو مو   ی و چشما  زیباق  دیشنینم یزی اقاجون انگار چ یول
 اقاجون افتاد   ی با التماس به پا عیکند که مادر سر  ن یگرفت و منو از زم

   امرزهیمحمد خدا ب ادگاری کارو هانا تنها بچمه تنها  ن یتوروخدا اقا نکن بامن ا -

  یصحنه خنجر نیا یادامه داد هنوز منگ بودم ول رشیبا پا هولش دادو به مس اقاجون
  دهیکه کش دمیخودمو به زور به طرف مادرم کش شدیم دهیکش می بود که به روح زخم

  یوقت مهربون نبود ول چیه  دمی دی م نجوریبار بود اقاجونو ا  نیاول نی شد ا   بمینص یمحک
شده   یفقط بپرسم چ  خواستمی و م کردمیمامان نگاه م به هیبا گر  کردیما بلند نم ی دست رو



حرف بزنم انگار لب و دهنمو بهم بسته باشن اقاجون   تونستمی انگار تو بهت باشم نم یول
 گفت  ادیمنو به طرف اتاق خودمون برد و تو اتاق پرتم کرد و با فر 

 لباس بپوش چادرتم سرت کن زود   -

دستام   نی که به طرفم هجوم اورد سرم رو ب کردمیاز اشک فقط نگاهش م  سی خ یصورت با
   دیخانم جون به گوش رس ی صدا  پنهون کردم که

بچه   نیتو کوچه زشته قباحت داره نکن ا  زن ی ریاالن م هیاقا تو روخدا بس کن درو همسا -
 محمده نکن   ادگاری

طور منگ نشسته   نیبرد هم رونیکه خانم جان اقاجون رو ب کردمینگاهشون م  یواشکی
و   دیکش  ینیجون اومد تو ه  از جام بلند شم که فتانه تونستمی و نم دی لرزیبودم تمام تنم م

 دهنش گرفت باهول به طرفم اومد   ی دستشو جلو

 نشده حاضر شو   نی دوطرف صورتت کبود شده پاشودختر تا بد تر از ا رمی بم یاله ی وا -

حرف بزنم که فتانه دوباره   تونستم یکرده بودم نم ری تو بهت گ شدیبه سخن باز نم دهنم
 بلند گفت   ی و باصدا دی پر رونی هول شده ب زنمینم یحرف د ید یحرفشو تکرار کرد وقت

 حرف بزنه  تونهیخانم جون هانا نم  -

 زد  ادی اقاجون که فر ی و صدا دمیمادرو شن  هیبلند گر ی صدا

  هیمرض یبر یحق ندار -

  یفقط حس کردم همه چ دمی شنیمن گفت یم یجان باهول خودشو رسوند کنارم هرچ خانم
 شد   اه یو کم کم س شهیداره تار م

 گفت یکه دائم م دیرس یمادر به گوش م ی اطرافم واضح تر شد صدا ی کم صدا کم

 هانا ...دختر خوشگلم تورو خدا چشماتو باز کن  -



 خوردیکه به صورتم م ی اهسته ا ی داشت ارومش کنه و ضربه ها یفتانه که سع  ی صدا و
کردم و چشمامو گشودم با برخورد قطرات اب   یفی ناله ضع دی چیصورتم پ ی تو ی حس درد

 به صورتم و حس رطوبت اب سرد رو برگردوندم که خانم جان گفت 

 خدارو شکر به هوش اومد   -

  ی صورت مامان رو نگاه کردم رد  شدیداشت واضح م زیساکت شدن کم کم همه چ همه
   دمیاخم هامو فرو بردم و پرس شدیم دهیوح دصورتش به وض  ی اقاجون رو  ی انگشتا

 ؟...چرا صورتت کبوده مامان ؟   شدهیچ -

مامان دوباره شروع شد که اعتراض خانم جان باعث شد فتانه کمکش کنه تا بلند شه    هیگر
 رفتن به کمک خانم جان سرجام نشستم   یو به اتاق بغل

خب حاال   ی ه خودشون ولروهم بفرست د هیببرتت خونه عموت و مرض خواستیاقات م -
 شده صبر کنه یراض

 خانم جان؟   شدی چ هویچرا ؟   -

  ی اورده بود برا یزیصبحم دوست اقات اومده بود چ  یراه انداخت شبیتوکه اون بلوا رو د  -
اعصابش داغون بود صبح هم   شبیکرد اقاتم که از د یاقات که حرف اورد و توروخاستگار

 ی کرده فکرش هزار جا یکه خاستگار  دهیروکجا د تو  یمی زده بود به سرش که اقا ابراه
 نرفته رفت … 

 به من و مادرم چه مربوط اخه ؟  -

  کنهیم یبلبل زبون  یاون همه بزرگ تر اونطور ی ادم جلو دهی ورپر  شبتهی د ی ربطش خطا -
 هم دست ما  ی هم کار دست خودت داد

ام چه  چارهی مادر ب نهیگفتم که حقم ا یمگه من چ شدمیم یامون فقط جار یب اشکام
 داره اخه ؟ باحرف خانم جان متوجه شدم که فکرم و بلند تکرار کردم  یگناه



تو رو من   نیمثل توعه ...عه عه بب یدختر گستاخ تی ترب هیسر گناه اون مرض رهیدختره خ -
   سهی میوا

 گفتم   دهی هق هق بود بر هیشب شتریکه االن ب  هیگر  با

 رو درست کن  زینداشتم دستم به دامنت خودت همه چ ین منظوربخدا خانم جا -

نگاه به   ی د ی بلند شد و به طرف در رفت با ناام نی زم ی تکون داد و از رو یجان سر خانم
 داشتم که لحظه اخر جلو در به طرفم برگشت و گفت  رش یمس

 کدومتون   چ یه نی این رونیفقط از اتاق ب کنمیم شی کار هیکار کنم از دست شماها ...  یچ -

 تکون دادم   یصورتم گذاشتمو سر  ی شد دستمو رو شتری زدم که درد صورتم ب یتلخ لبخند

  سوختیم  هیو گر  یحس کردم چشمام از خستگ دمویشوک بودم تازه سردرد شد   ی تو هنوز
  یکی اون  گرفتم و اروم به طرف   واریرفت دستمو به د یاهیاز جام بلند شدم که چشمام س

اروم   دمی اتاقمون که مخصوص مهمون بود رفتم داخل که شدم مامان و فتانه جون ود
  ستادیبلند شد و مامان هول کرده کنارم ا دی منو د امشغول صحبت باهم بودن فتانه جون ت 

 و راحت کردم الشیخ یبخش  نانیتکون دادم و بالبخند اطم یسر

 ن ی بش ری خوشگله بگ یخوبم مرض -

   اتیزبون نیر یش نی ون اون صدات برم دخترم باا قرب  یاله -

 نی چه بد موقعم ا نمیبب  ن ینیبش نی ایب ذارن یبغل هم م ریچه مادر دختر هندونه ز -
 را یبگ ی گفتم مرخص شبیمحمود رفته سرکار د 

   ایاقاتونو نگه دار یخواستی توام به بهونه مام -

بلند اقاجون   ی زد صدا یطونینثار صورت توهم رفته اش کردم که لبخند ش ی چشمک و
 م یباعث شد همه به در نگاه کن

 زن ؟... یگی م یچ -



 گفتم  عیمامان تاخواست به طرف در بره سر  

 م ی نر رون ی گفته ب  زنهینرو مامان خانم جان داره با اقاجون حرف م -

 کنه  ری خدا به خ -

بحث خانم جان و   ی و گهگاه صدا می وت کرده بودو کنارم نشست هرسه سک  برگشت 
بچه بلند شد که فتانه از جاش  هیگر   ی اون ها صدا ی صدا ی البه ال شد یم دهیآقاجان شن
 خانم جان اجازه رو صادر کرد ی نه که صدا ا ی رونیبره ب دونست ی بلند شد نم

  کننی م هیبچه هات دارن گر گهی د ایفتانه ب -

اوضاع چطوره و به ماهم    نهیکرد و رفت وقت نشد بهش بگم بب ی زده عذرخواه حول
در و باز کردم که مامان   ی ال  ینبود کم اط یح ی تو یکس دمی در سرک کش ی بده از ال یخبر

 گفت 

   ایهانا دنبال دردسر  نیبش -

تا حاال نه تونستم بخوابم نه   شبی اخه صداشون قطع شده بابا بخدا ضعف کردم من از د -
 حالت تهوع گرفتم   گهیاالن د کوفت کنم  یزیچ

 بهتره  رونیب یتو نر ارمیبرات غذا م رم ی م یواشکیمن   نی برات تو بش رمی بم -

نذار  یتو عروس  خورهیبرنم یی من نوه اشونم منو بزنن هم به جا  رونینه اتفاقا تو نرو ب -
 کنن   یاحترام یبهت ب   نیاز ا  شتریب

  نایندادم و از اتاق خارج شدم نگام به اتاق اقاجون ا   ی بگه فرصت یچ دونستیخدا نم بنده
برم که برخورد   نییبرگشتم از پله ها پا دمیدر رس ی بود و اروم به طرف مطبخ رفتم جلو

دهنم و اتاق   ی دستمو گرفتم جلو دمیکش ی خفه ا غی باعث ترسم شد و ج یکردنم به شخص
 بعد باتشر به فتانه گفتم  دمنگاه کر  نارویاقاجون ا 

 فتانه جون    دمیترس ی او -



   یکنیمن سکته کردم چرا جلوتو نگاه نم یگیتو م -

 ؟  یکنیکار م ی چ نجایبچه هات ا ش ی پ یتومگه نرفت -

  یکی دمیبذارم د  یزیچ هیاومدم  شهیگرسنه امون م  میخب من و بچه هامم شکم دار  -
 مورد عالقه منو گذاشته  ی غذا دهیزحمت کش

 دست اون بنده خدا درد نکنه -

 به خودم اشاره کردم  و

 ؟  ی شد داریب یک  ینگووووو !!!تو پخت  -

خوابم نبرد اقاتون رفت اومدم ظرفارو شستم غذام گذاشتم   شبیاز د ی دی خواب یبگو ک  -
 برو کنار که خودم ضعف کردم  

 که گفت    خواستم برم میغذا و مخلفاتش شد  دنی و مشغول چ م یبرداشت ینیدو دوتاس هر

 شه یدرست م یگوش کن همه چ  گمی م یزیچ هیهانا   -

 نگاش کردم که ادامه داد  کنجکاو

 ...نیبچ نارویاقاجون ا ی بردار خوشگل غذا ینیس  هیاتاقتون تو  برمیغذاتونو م ینیمن س -

 دم یحرفش پر  وسط

 که کله امو بکنن  -

 شد بامن   یزیحرف گوش کن اگه چ -

 خب بگو   -

 دوغ ام بذار اقاجون دوست داره   نیبچ وهیو م  یو سبز یترش -

 گفتم   یعصب



 خب   -

 کن ی غذارو عذر خواه نی ببرتو و بذار زم ریخب ...ببر جلواتاقشون باادب و سر به ز -

 کنم یکردن من عذر خواه تی همه من و مامانمو اذ  نیاونا ا  -

  شهیاقاجون شرمنده م  یکن یتو عذر خواه -

  شهیم نه بابا پررو تر -

 ی بعد بگو خودت برا  رهی گیمطمئن باش عذاب وجدان م یول دهی ظاهرا نشون نم -
  ینشد بگم هرچ ی بود یچون شما عصب یول ی کارا رو کرد نی ا ی پاشد یصبح یعذرخواه

 ذارمیمن باال سر م نی شما بگ

خودمو بدبخت کنم بدنم   یبگم دودست  نمیهمه داغون شدم برم ا نیا  یگیم یعه عه چ -
 ی جابر عوض به اون

   یگوش بده دختر چقدر هول -

 بگو خب  -

و خونه عموت   یشیهفته حداقل حبس نم هی  نیتو ا  یکه من بگم بکن یاوال اگه کار -
عذاب وجدانشم شده عقب بندازه   ی برا ادیدل اقاجون رحم ب  دیدوما شا  فرستنتینم

   می کنیم شیکار  هی  ادیمراسمو تا اون موقع ام محمود م

  میکن دای راه کار پ هیمحبوبه    شی برم پ تونستم یم  دی حداقل شا  گفتی فکر کردم بد نم کمی
  نا یو اقاجون ا  میشده بود  یم یباهم صم شدیم ی مون که دوسال یمی قد هیمحبوبه همسا 

دست   ی برا  یخوب ی راه کارا شه یهم  نجایا ومدیفقط اون مبرم خونشون قبلش    ذاشتنیم
 جابر شده بودم  نی تاحاال من صدباره زن ا گرنهو دادی به سر کردن جابر و عمو م

  ی و سبز ی برنج و ساالد و ترش  سیخوش عطر و با د یغذارو حاضر کردم قرمه سبز ینیس
بلند   ی و به سخت ینیقرمز خوشگل س بیخوردن و دوغ و شربت بهار نارنج با چندتا س



و چند تقه به در زدم فتانه از جلودر اتاقشون سرک   نی کردم جلودراتاق اروم گذاشتم زم
 دلم انداخته بود خانم جان گفت  ی تو  ی عطر غذا ضعف بد ی بود بو دهیکش

 تو فتانه   ایب -

غذا داخل شدم اقاجون   ی نیلب بسم اهلل گفتم و با س ری اشاره کرد که داخل برم ز فتانه
اروم   دیلرز یاز جاش بلند شه که خانم جان جلوشو گرفت دستام م یخواست عصب دنمیباد
چشم دوختم و   نیگذاشتم و اب دهنم رو باصدا قورت دادم به زم  نیزم ی رو رو ینیس

 شروع به حرف زدن کردم  عیسر

کردم  یادب ی ب یلی هستم خ ی دختر بد یلی کنم من خ ین بخدا اومدم معذرت خواهاقاجو -
 بزرگترا مخصوصا شما   ی جلو

 گفتم خوب کردم ادامه دادم  ی دلم گفتم هرچ تو

پدر   ی بزرگ خانواده و جا نی کس من هست ن یزتری من چقدر نفهمم که باشما که االن عز -
 اونطور برخورد کردم نیبرام پرکرد  امرزمویخدا ب

حرف ها فقط سرشون داد و هوار راه بندازم   نیا  ی به جا خواستیشاهده که دلم م خدا
  یشدم اول چشماشو کم رهیبه اقاجون خ یمونیخودم و گرفتم باچهره پش ی بازم جلو یول
  حیباتسب  یکرد که راست و دروغ حرفامو از چهره ام بفهمه بعد اخم هاشو باز کرد وکم زیر

 لبهاش بود   ی لبخند رو انمکرد خانم ج یدستش باز ی تو

  یحق بده بهمون گاه یشما بزرگ  یول  میاقاجون من و مادرم شمارو از ته دل دوست دار  -
 شما ببخشمون   م یکن یاشتباه و بچگ

  ی تو یازدواج زور نیاز بهم خوردن ا یول خوردیداشت بهم م گفتمیکه م ییاز دروغا حالم
 دلم غوغا بود  

پختم تا   نیدوست دار یلیخ دونستمیغذارو که م نی من صبح بعد نماز ظرفارو شستم و ا -
 نکرده   خی تا   نییکردم بفرما یاالنم پرحرف نینوش جان کن



حرفام   یعنی  نی ا ارهیمنم ب ی تکون داد و به خانم جان اشاره کرد تا بشقاب برا یسر  اقاجون
اقاجون به کنار خودش   دمیو سر سفره چ  زیکردم و همه چگذاشته سفره رو پهن   رشویتاث

 و گفت  دی دوبه شک با اشاره خانم جون به کنارش رفتم که سرم و بوس  نمیاشاره کرد تا بش

 حاللم کن   -

 حرکت اقاجون بود شوکه گفتم  نیدوم ا  شوکه

 اقاجونم شما منو ببخش   هیحرفا چ نی ا  -

   کردمیوت بلند مدست ر دی مردو نبا ریتو حالل کن منه پ  -

 یاز ب شهیکه هم بخشمتونی بگم نم تونستمینگفتم نم یزیانداختم و چ نیی پا سرمو
به دلم موند   زایچ یلیشدم و حسرت خ تیاذ  ی لی رنج بردم از اجبارهاتون خ تون ی محبتت

 فقط گفتم  

 اقاجون   هیچه حرف نی ا -

  عیکردم بعد جمع کردن سفره سر یفقط باغذام باز رفت ینم نیی اقاجون غذا از گلوم پا کنار
 به اتاق خودمون برگشتم مامان هنوز چشم به راه من بود و لب به غذا نزده بود 

 مامان سرد شد از دهن افتاد ی وا چرا غذا نخورد  -

 لب به غذا بزنم   تونمیکه بدون تو نم یدونی م -

غذا بخورم دوتا  تونستمیونجا نمو سفره رو پهن کردم خودمم هنوز گرسنه بودم ا نشستم
 غذام نتونسته بخوره   ی تقه به در خورد و فتانه اومد تو مطمئنا تا االن از کنجکاو

 مادر شوهرت دوست داره فتانه جون ایب -

 ؟  ی؟ گفت   شدیبال چ طونیبابچه ها اونور تو بگو ش می جون خورد  ینه ممنون مرض -

 گفته؟  و یچ -



 و مشغول شدم بذار فعال حرصش بدم   دمیم غذا کشخود ی زدم و برا یطونیش لبخند

 شد؟  یچ نم یکمکت بگو بب ام یجلودر بودم دعوا شد ب کنمی دارم سکته م ی وا -

کار  یچ  یخواستیکمک م ی ومد یبعدشم م دمت ی اومدم ند رونیب ی اره چون جلو دربود -
 شرمنده هانا جون  یگفتیبعدش فقط م  کردنیاخه اگه دعوامم م یکن

 شد و زد پشت دستش   ی جد  یلی اش خ افهیق

 دست که نمک نداره   نیبشکنه ا  ی ا -

   خورهیکه اونم زود بهش برم میمهربون دار هیبابا   ی ا -

 برگشت و گفت  طنتشیش

 شد؟ یپس زود بگو چ -

کردم فتانه و مامان   فی رو براشون تعر زیمامان که اصرار کرد همه چ یام گرفته بود ول خنده
کردم و رفتم اتاق خوابمونو به سرعت   یمشغول صحبت شدن غذامو که خوردم عذرخواه

شده   کی ندادم هوا تار یتیاهم دیکش ر یبه بدنم دادم که پهلوم ت یخوابم برد کش و قوس
  رونیخواستم از در برم ب بردیشب خوابم نم  دمیخوابی اگه بازم م یول ومدیبود هنوز خوابم م

قلبم گذاشتم   ی درو بستم و دستمو رو عیو به سمتم برگشت سر اطهیح  ی جابر تو دمیکه د
به در خورد  ی نشستم که چند تقه ا یبرگشتم و کنار پشت ومدیبشر بدم م نی چقدر از ا

گرفتم اول چادرمو سرم کنم که دوباره    میشدم و تصم  مونیپش یبلندشدم برم سمت در ول
صورتمم با چادر بپوشونم   ی کردم کبود یسع دمیسرم کش  ی زدن سمت چادرم رفتم و رودر

 درو باز کردم  

 سالم دختر عمو   -

 اقاجون وخانم جان باشه   شی فکر کنم پ  ستیمادرم ن  نیسالم اقاجابر خوش اومد  -

 م یباهم خلوت کن  یکمی اقاجون گفت اجازه دارم  دونمی م -



تو   ادیب ذاشتم یم دی اخم هامو توهم بردم نبا شهی بز مدرخونش س ادیاز پونه بدش م مار
 اتاق  

کنار حوض صورتمو بشورم همون جا   ن یشدم اگه اجازه بد داری من تازه ب یول دی ببخش -
 م یصحبت کن

 تو   امی ب  یبذار ی خواینم -

 است هم من صورتمو نشستم و کسلم  ختهیگفتم که هم اتاق بهم ر -

 باشه   -

رو باز   رابیرفتم و در اتاق رو بستم کنار حوض اب اومدم و ش رونیدر فاصله گرفت که ب از
  دی چیتنم پ ی بود که لرز تو  یکردم پشتمو به جابر کنم و صورتمو بشورم اب خنک یکردم سع

رو گرفتم   عیسر  کنهی جابر روبه رومه و داره نگاهم م دمی صورتم برداشتم که د ی دستم از رو
 و بلند شدم 

 شده   یورتت چص  -

   یچیه -

 دوطرف صورتت کبوده  -

   نیخوردم زم -

   دی پرس تیکرد وباعصبان زیهاشو ر  چشم

 ؟ ی خورد نیزم ینجوریکه ا ی کجابود -

 که به زحمت کنترل شده بود جواب دادم  ییو صدا ادیز تیبهم برخورد با عصبان یلیخ

  نیمزاحم من نش  گهیخود پندارد لطفا د شی کافر همه را به ک  -



نگاهش کنم   نکهیبدون ا ستادی کج کردم تا به اتاقمون برگردم که مانعم شد و جلوم ا  راهمو
 دمی غر یعصب

 کنار لطفا   نیبر  -

 شده صورتت  یچ نمیحاال چرا انقدر بهت برخورد بذاربب سای وا -

 چادرمو عقب بکشه که ازش فاصله گرفتم  یجلواورد تا کم دستشو

 کنار  نی بر دهیم ی ا یکارا چه معن ن یا نیبکشاقاجابر خجالت  -

کرد دستشو اورد   دنی چادر بازومو گرفت تنم شروع به لرز  ی جلو اومد و از رو تیباعصبان
صورتم   ی و رومو برگردوندم که چادرم از رو دمیکش یغیمنو بزنه ج خوادیجلو حس کردم م

   دی خانم جان به گوشم رس ی حس نکردم چشمام رو باز کردم که صدا یز یچ یکنار رفت وقت

 مادر  شدهیچ -

 کنهیو مواخذه کننده به خانم جان نگاه م  ستادهی جابر نگاه کردم که با فاصله از من ا به

 شده؟ یخانم جان صورت هانا چ -

  زه یمادر ... چ زهیچ -

کنه بعد    ف یاز اقاجان کسب تکل خواستیجان به پشت سرش نگاه کرد که مطمئنا م خانم
 روبه جابر گفت 

 باال اقاجونت کارت داره   ایپسرم ب -

... جابر همون طور که اخم هاش توهم بود  فیح یقدر مهربون بودن ول   نیبا منم هم کاش
به من نگاه کرد و به سمت پله ها حرکت کرد خانم جان باسر اشاره کرد که برگردم اتاقمون  

 لند صدام زد به طرف اتاقمون رفتم که جابر ب ریسر به ز 

 کار دارم باهات ایهانا توام ب -



 به مامان و فتانه جون که دوقلوهارو بغل کرده بودن نگاه کردم که تکرار کرد متعجب

   ستم یمگه باتو ن گهی د ایب -

  ستادیاتاق اقاجون منتظر من ا ی گفتم و اروم به طرفش حرکت کردم جلو رلبی ز ی ا باشه
داخل   دی چادر گرفت و دنبال خودش کش ی ازومو از رودوپله اخر و به طرفم حرکت کرد و ب

 تونستم ینم یدستمو از دستاش خارج کنم ول کردمی م یاتاق سع

 اقاجابر   نیولم کن -

 گفت   ی نگام کرد که اقاجون جد بااخم

 ولش کن پسر   -

   دی روبه اقاجون پرس تیرها نکرد وباعصبان دستمو 

 ؟  ستی اقاجون مگه هانا نشون کرده من ن -

   دیکش ششی به ر یدست اقاجون

 هست اقاجون  -

 ست؟ یما ن ی مگه اخر هفته جشن نامزد -

 هست اقاجون  -

پس چرا خبر ندارم صورتش کبود   رمی چادر دستش و بگ ی از رو یحت  تونمی پس چرا نم -
 کنهی چرا همش ازم فرار م دونمیشده و چرا علتشو نم

  ینافذش جور یعسل ی شد چشما  رهیکرد و به چشمهام خ انیب زیشو طعنه امجمله اخر  و
نگفتم خانم   یزیانداختم و چ نییسرم پا  خونهی داره ذهنمو م یحت کردمیبود که حس م

 بزنه که باباال اوردن دست اقاجون سکوت کرد   یحرف  خواست یجون م

 اقاجون کارت دارم نیبش -



منو گرفته بود به طرف اقاجون   ی مون طور که بازوخودش اشاره کرد جابر ه هیکیبه نزد و
 رفت  

 بذار هانا بره باهات حرف مردونه دارم  -

 رو به همه گفت   و

   رون ی همه ب -

جون و خانم جون بودن که بجز عمو مسعود  حانیتو اتاق عمومسعود و ر  نیحاضر تنها
 تا خانم جان نشست گفتم   میخانم جون رفت منیهمه به طرف اتاق نش

 من برم اتاقمون   شهیم -

 االن حرفا درباره توعه   نیبش ای نه هانا جان ب -

 ست یاخه لباس و سر و وضعم مناسب ن -

جون   حانی به خودم برسم با لبخند به ر یکم خوامیبخاطر جابر م  کردیم  الیجان که خ خانم
از اتاق خارج شدم و   عیکرد سر  د ییرد و بدل کردن که خانم جان باسر تا  ی نگاه کرد و لبخند

مامان اروم صدام کرد با دست اشاره کردم که  اط یبه طرف اتاق خودمون راه افتادم تو ح
چادر کرم رنگ گلدار   هیو و شلوار بودم   شرتیت هیاتاق خودمون شدم با   خلو دا امیاالن م

تو   هییخرما ی به خودم نگاه کردم که خنده ام گرفت موها نهیا ی چادرمو که برداشتم جلو
بلند   یلیهم گره خورده برس رو به دست گرفتم و موهامو شونه کردم و پشت سرم بافتم خ

با   شدیم ی تا چهار انگشت از گردنم فاصله داشت ول بایرنبود تازه کوتاهشون کرده بودم تق 
  ییمو ی شکل که چون کال صورت ب یهفت ی قشنگ ترشون کرد ابروها  کیبافت کوچ هی

  ی انگشتا ی بود و جا شهیتر از هم دی پوست صورتم سف ومدیشده م  زیداشتم به نظر تم
زدم که بهتر شد   مصورت  ی از کرم مامان رو یکم ومدی صورتم به چشم م  ی عمو و اقاجون رو

  هیقرمز داشت عوض کردم و روش   زیر ی که روش گال  یشکبلند م راهنیپ هیلباسم و با  
حال همه شونو   یرنگ مشک دنی مطمئن بودم با پوش  دمیپوش یترکمن بزرگ مشک یروسر



و خوب بود همون طور از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق فتانه    دهی لباسم پوش گرفتمیم
 شدم   رهیا خبه طرف صد  دهی داد در اتاق اقاجون باز شد ترس اکه ب رفتمیجون م

 سرت بلند شده ؟ هان؟...   ری؟ ز  یبامن ازدواج کن ی خوایتو نم -

 جابر گرفتم و با ارامش گفتم   ادیرو از فر گوشم

 اقاجون  ی چه خبرتونه اقاجابر زشته بخدا جلو -

 جواب داد  تی باعصبان کردیزده نگاه م شخندیمسعود که تاحاال ن عمو

 رو سرت ی اون همه بزرگ تر صداتو ننداخته بود ی جلو شبید  نی تو خودت هم -

 حرص خودناشون باارامش کامل جواب دادم نیاز ا شد یتودلم اب م قند

ساله که همش کنج خونه   ۱۷دختر  هیاز من   دیکردم عقلم نرس  یمنم اشتباه کردم بچگ -
ز  ا شتریب ی لی ساله که تجربه اشون خ ۲۷ ی کرده  لی از اقاجابر تحص ستین ینشستم توقع

 بخدا   دهیمنه و با بزرگان نشست و برخواست داشتن بع

 جواب منو ... -

 نذاشت عمو مسعود حرفشو ادامه بده و باتشر گفت  اقاجون

کرد بابت   یهانا صبح اومد عذر خواه نی ایبه خودتون ب کمیمسعود   گهی هانا راست م -
با جابر   د یالن با و من ا ی هانا کرد شبیکار د ی که تو در اذا یاشتباهش درضمن اون جواب

  کینداره االن جلو زنا کوچ  تی و خوب نیی روستا  نده یهم تو هم جابر خان ا یول کردمیم
   نیبش

 شونه جابر زد و ادامه داد  ی رو ی ا ضربه

 داشتم جوون  شتریاز تو توقع ب -

 اقاجون  یول -



و رو نامزدت  یباالخره جوون دمی حق و به تو م ی بد حیتوض ستین ی ازی...ن سسسیه -
 تر  ری د اینداره نگران نباش هانا مال خودته حاال دوروز زودتر   بیع ی شد یرتیغ

 بوسم یکردم دستتونو م یادب  یاقاجون من اشتباه کردم جلو شما ب نی گیشما درست م -

 سمت دست اقاجون خم شد و خواست بوسه به دستش بزنه که اقاجون نذاشت  به

 پسرم هیچه کار نی ا -

  می نه تنها ازدواج کرده بود د ی سال شده که امروز فردا شده ما االن با۵جون االن اخه اقا -
 ن ید ید یهاتونم م جه یبلکه شما االن نت

و که فروخته   یبرنج سهیبود اقاجون هم که انگار ک  یحیخجالت اب شدم چقدر ادم وق از
 ده ی نگه داشته و به صاحبش پس نم

 هانا مال خودته اقاجون    -

بکشم به طرف اتاق   ادیفر  ت ی از عصبان خواستمی جابر نشوند که م یشون یپ ی رو ی ا بوسه
 خودمون برگشتم که اقاجون گفت 

کردم که حقت نبود و حاال تو بگو در   یمجازات یکه کرد ی ا یادب یهانا من به خاطر ب  -
  شیطبق برنامه پ ایجلو بندازم  رو یبه خواست جابر عروس نکهیا ی خوا یم یاون چ ی ازا
 م ی بر

طور   نی داشتم با پنبه سرببرم چون با اقاجون ا م ی تصم یقرمز شده بودم ول تیعصبان از
 داد ی جواب م

 جلو شما اقاجون   کشمیاخه من خجالت م  -

 کرد و گفت    ی خنده بلند اقاجون

 گرفتن جواب   ی برا ادیتا فردا عصر فکراتو بکن جابر خودش م  -



 شونه جابر گذاشت و گفت  ی رو یدست

 گهیداره د  دنمیبالخره  زن گرفتن ناز کش -

  زیرو جا  ستادنیا  شتریخودم و کنترل کنم ب   تونستمی نم گهید دنی خند شونیهمگ و
خنده جمع   ی ندونستم با عجله به طرف اتاق خودمون رفتم و دررو پشت سرم بستم صدا

 اون حرف نداشت   ی نقشه ها زدمیبا محبوبه حرف م دیفردا حتما با  کردیترم م یعصب

و پدر و مادرش شام موندن وبه اجبار من هم سرهمون سفره نشستم و خانم جون   جابر
  ینگاه مین یهمه تالشمو کردم که حت می نیهم بش  ی کرد تا من و جابر روبرو می تنظ یجور

  اوردیم شی دستش رو پ کردمی سفره دست دراز م  ی که تو یزیهرچ ی برا  یبه جابر نکنم ول
   دمینفهم یزیبودم و از غذا چ یصبکه دستمون به هم برخورد کنه ع

درست کردن غذا به   ی مامان برا یبه صبح رسوندم و صبح وقت ی ا یرو به هر سخت  شب
 مطبخ رفت به دنبالش راه افتادم 

 جونم   ی مرض -

 شده باز دختر  یچ -

 محبوبه   شیبذار برم پ -

 ن یکه دوباره باهم کلک سوار کن -

خانم جان که داشت   ی صدا دم ی و بلند خند رمیخودمو بگ ی ام گرفت و نتونستم جلو خنده
 بلند گفت  ومدی م نییاتاقشون پا ی از پله ها

حاال قهقهه خنده ات   ی برا جابرم ناز کرد یهمه رو به جون هم انداخت  دهیتر ورپر دخ ی ا -
 بلنده  

 رفتم و بالبخند سالم دادم  رونی مطبخ ب از



ناز  یسالم من همسن تو بودم مسعود و محمد و داشتم اونوقت تو هنوز دار  کی عل -
  یکنیم

 ا خانم جون شما سرتاپاتون کماالته من کجا شما کج ن ینگ ی وا -

  خونهیباز کبکت خروس م  شدهی بال چ طونیش ی ا -

 کارش دارم نایبرم خونه محبوبه ا  خوامیبااجازه تون م -

 اونم نامزد کرده برو بلکم توروهم سر به راه کنه  دم ی خوبه اتفاقا شن -

اگه خبرداشتن تاحاال هم به کمک محبوبه تونستم جابر و   ی چه توقع مزحک  دمیخند  تودلم
 سرش اورده بودن  ییبال  هیدست به سر کنم حتما 

 پس بااجازه تون خانم جان   -

اونجا   یبمون ادی نداره ز ت ینمون داداشش از خدمت برگشته خوب ادیز یبرو ننه ول -
 هانا یچشم براهش نذار ادیدرضمن عصرم جابر م

 چشم خانم جان   -

  نیکه دامن چ دمیپوش یخوش دوخت یکاربون یبلند اب رهن یسرعت به اتاقمون رفتم و پ هب
صورتم بهتر بود   ی رو ی کبود ی گلدارم رو سرم کردم جا یترکمن اب یداشت و روسر  یدار
لباس رو   ن یا  شهیاز پودر مامان زدم تا محو تر بشه به صورتم نگاه کردم هم یبازم کم یول

به سمت خونه   شد یم ده ید  شتریچشمام ب یو لباس سبز اب  یرسرو ن ی دوست داشتم با ا
  دهیکه تا به حال ند  یتا در باز شد پسر جوون  دیطول کش یمحبوبه رفتم و درزدم کم

در راباز   ریبامحاسن کوتاه سر به ز  ی درشت مشک  ی بودمش با پوست گندم گون و چشما
  دمی انداختم و اروم پرس نییکرد سرم رو پا 

 محبوبه جون هستن  دی ببخش -



  ی پسر روبرو شدم خجالت زده سرفه ا رهیسر بلند کردم که با نگاه خ دم ینشن یجواب یوقت
بلند   ی در کنار رفت و با صدا  ی کرد و از جلو یانداخت و عذر خواه ریکردم که پسر سربه ز 
  شدیجذاب تر م ایشرم و ح  نی داشت که با ا یری چهره چشم گ یلیمحبوبه رو صدا زد خ

خوشگل بود   یبرادر ی جا دمشی است که من تا به حال ند وبهنامزد محب دی دم شاحدس ز
رفتنش    ری طور به مس نیرفت هم رونیکرد و از خونه ب یبعد صدا زدن محبوبه عذر خواه

 به بازوم خورد   یکه مشت  کردمی نگاه م

 تحفه  یکنیکار م ی...چ یییا -

   ی دیانقدر به خودت رس طونیش   هی؟ خبر ی هانا چه خوشگل شد ی وا -

 گمشو ... -

 پسر افتادم   ادیکردم و  یمکث

 بود  یاون ک  -

 ؟  ی گی محمد و م یک  -

 که درو باز کرد نامزدته؟  یی اقا نیا  دونمینم -

 مگه تاحاال    شید یبرگشته تو ند  یاز سرباز شهیم ی دوهفته ا  گهینه بابا محمد داداشمه د -

 نه -

 چشمت داداشم و گرفته نه؟  -

 هامو توهم بردم و تند گفتم  اخم

   هیحاال انگار داداشش چه تحفه ا -

 اون که منم  -

 ام گرفت و ادامه دادم خنده



 ی چرت و پرتاتو بشنون ...وا نی ... فکر کن اقاجون و جابر ا نیاره کال همتون تحفه ا -
 بهم باز  ی محبوب اومدم راهکار بد

 خورده   یسراغ من باز کارت به خنس ی بگو پس چرا اومد  -

 گمشو   -

  ی از تو بینشوند و به طرف حوض رفت دوتا س  اط یح ی تو یتخت چوب ی گرفتو رو دستمو 
 و به طرفم گرفت  بیحوض برداشت و شست و کنارم نشست و س

شده انگار   ی زیصورتت چ یرنگ از روت رفته راست  یری جون بگ کمیبخور   بیس هیفعال   -
 کبوده   کمی

و بعد از    شدیکردم هر لحظه چشماش گرد تر م  فیدوروز رو براش تعر  نیا  ی اتفاقا تمام
 شد    رهیو به من خ دیکش یقیبه فکر فرو رفت نفس عم یاتمام حرفم کم

 توعه   ی به نقشه ها  دمیحرف بزن محبوبه بعد خدا ام -

 و جواب داد  دیخند

 مگه من نقشه کشم   -

 باش جواب بده   ی جد -

  ییباهاش مهربون باش با خوشرو کمی  یفکرامو بکنم فعال امروز که رفت  دیستش با را -
شدنت    زیبخاطر عز  یکنیناز م یوارد شو اگه فکر کنه دار یباجابر حرف بزن از در دوست

بهم زدنش اگه ام نه که  ی برا م ی اگه شد که وقت دار فتهیدرصد قبول کنه و عقب ب هی دی شا
 نگران نباش   میتا اخر هفته وقت دار

 دارم یچه حال  یبدون یستی نگران نباش تو که تودل من ن یگیم -



تو هر چقدر از    یعاقالنه عمل کرد درضمن دقت کرده باش دی با یهاناجونم ول دونمی م -
از   دیتو با  ارهیشده که زودتر بدستت ب  یجر شتریب ی کرد یمحل یو ب  ی کرد یجابر دور

 ی مراسم و عقب بنداز نی ا یتا بتون یداشتن خودت مطمئنش کن

و جواب عکس    خوامشیداشتم به جابر بفهمونم که نم یسع شهیمن هم گفتیم درست
 رفتار کنم که ...  یکس ه یکنم شبعوض   رموی مس دی گرفتم پس با

 محمد از تهران اورده بهت بدم  ی خوشمزه ا زیچ هیتو   م یپاشو فعال بر  -

 شکمو   -

 داره که نگو   ییزای چ هیمن انقدر دوست دارم برم تهران  هیشکمو چ -

 غازه باشه  هی در حد مرغ همسا د یشا  ی دی تو که ند -

   مونهیمثل شهر فرنگ م  گهی م دهی محمد که د -

 دوست دارم  نجارویمن ا  یبگم وهلل ول یچ -

بلند شدم و   عیبا اومدن مادر محبوبه به ساعت نگاه کردم دم دما غروب افتاب بود سر  
بنده خدا برادر محبوبه کنار در نشسته   دمی اومدم د رونیکردم از درخونه که ب ی خداحافظ
بود رو به محمد   ستادهیکردم و از کنارش رد شدم مادر محبوبه که جلو در ا یعذر خواه

 گفت 

 خونه ببرش تنگ غروبه دختر ارباب تنها نره تا خونه پاشو تا جلو در -

مخصوصا امروز   ادیحرف برام درب کی مونده بود محمد منو برسونه خونه که هزار و  نمیهم
 د یاز پشت سر به گوش رس ییاشنا ی که جابرم منتظر مونده تا خواستم تشکر کنم صدا

  ر ی اقازاده بخ دنیخانم رس جهیسالم خد  -

 پدرتون خوبن مادرتون خوبن ارباب چطورن   نیابر خوبسالم اقا ج ی وا -



 ممنون همه خوبن  -

 الیفکر و خ د یجابر بدجور منو ترسونده بود نبا   یکار کنم چهره عصب یترس موندم چ از
 زدم   ی و پسرش لبخند جهیپشت به خاله خد  می با طعنه اشاره کرد که بر کردیم یغلط

با محبوبه    نیمعطل موند  دی دنبالم ببخش ن یپسرعمو ممنون که اومد  نیخوش اومد -
 گذر زمان فراموشمون شد    میجون که گرم صحبت شد 

 نکرد که عامرانه گفت  جادیتو لهن کالمش ا یرییتغ  یاسوده شده بود ول الشیخ یکم انگار

   می بر  -

سر جابر    کردم و پشت یع یسر یزدم و خداحافظ ی خانم لبخند جهیراه افتاد به خد و
که نگاهش رو   نی خونه بدون ا  ی کایو با دوقدم فاصله پشت سرش به راه افتادم نزد  دمیدو

 گفت   زیطعنه ام رهیاز روبرو بگ

 پسر عمو؟...  -

به چهره اش نگاه کردم    رفتمیمنظورش نشدم راهمو تند کردم و همون طور که راه م متوجه
 که سرش رو به طرفم برگردوند 

   شمیمتوجه منظورت نم  -

 پسرعمو   یاون پسره گفت ی چرا جلو -

   گفتمیم د یبا  یخب چ -

   ستین  مونیماه مراسم عروس ی مگه تا اخرا ستیما ن ی مگه اخر هفته مراسم نامزد -

 بود  استی س یبه کم ازین االن

دوستم که باشن   یحت تنیهمه رع نایبه قول اقاجون ا  یاقاجابر ول نیگی بله شما درست م -
 کنه  ف یتعر تی رع ی برا شویو پوک زندگ  کیهمه ج  دی ارباب زاده نبا هی



 ادامه داد شخندیباال انداخت و با ن ییابرو  ی تا

   ی که متوجه گذر زمان نشد ی زدیبا دوستت حرف م یپس تا االن درباره چ -

 داشت بدون مکث جواب دادم یتله انداز قصد

  میکه داشت ی دخترانه ا ی محبوبه هم نامزد کرده از ذوق ها ینه ول ای نی خبر دار دونمینم -
 م یمراسم هامون صحبت کرد  ی برا

باور کرده چون صورتش خوشحال   ومدی تله افتاده بود جابر بود به نظر م ی تو کهیاون انگار
 لبخندش رو گرفته بود   ی جلو نکهیبا ا  دی رسی به نظر م

 ؟ حرف هامه درسته دیی پس جواب امشب من از تو تا -

 متاسفانه نه -

 یعصب  نکارشیبا ا شهیخواستم داخل شم که بازو مو گرفت هم می در خونه بود  ی جلو
گرفتم و با لبخند نگاهش کردم چهره اش   یقیامشب وقتش نبود نفس عم یول شدمیم

 داشت و اماده نبرد بود   یدوباره حالت برافروختگ

 اقاجابر   نینیبب -

منو سر   ذارمینم یعنی  یتونینم گه یگوشت کن د  زهیو او  زنمیکه م یحرف  نیو ا  نینه تو بب -
تو اون   ی ها یو بچه باز ایمن به خاطر لوس باز ی ها یزی پنج ساله همه برنامه ر یبدوون

   ختهیمادرت بهم ر

باال نره که همه  ی به حد تمیعصبان  نکهیا  ی برا گذاشتی داشت رو خط قرمز هام پا م گهید
 دم یحرفش پر  ونیرو خراب کنم به م زیچ

 ارباب    یگیشما درست م -



گوشه لبش نقش    یوبعد لبخند کمرنگ کردیم هیحرفم مکث کرد داشت حرفمو تجز نیا با
 ی بود حرف ها یخط قرمز اون گذاشته بودم چه جنگ تن به تن ی بست حاال من دست رو

 ما از فکرم خندم گرفت که دوباره تند شد 

   یکنیمسخره م -

   دمیمن غلط بکنم اقا جابر فقط خجالت کش -

 ی بگ  یخواستیم یخب بگو چ -

 ... یشربت وانی ل هیداخل  نیا یب -

 ا یدوونیمنو سر م  یباز دار -

معطل  نیشد   تیاذ  یلیبه خاطر من خ  نیگی اقاجابر شما درست م نینینه بخدا بب -
همه سالم به   نی ا میما که قراره ازدواج کن نیدختر خبر ندار هیشما که از دل   یول نیموند 

که  شده یچ  ستی بگن معلوم ن  ادیحرف پشت سرمون درب می حاال چرا بذار میهم موند  ی پا
همه صبر   نی شما که ا شونیفرستادن سر خونه زندگ   جلهاربابو انقدر عجله ع ی بچه ها

 ی بعد عروس میکارامون و بکن میبکن دامونوی ام روش خر گهیدوماه د  یکی  نیکرد

 یمونده که دو مااااه وقت الزم دار یچه کار  گهید -

   می تو دلمون دار ییما دخترا چه ارزوها نی شما که خبر ندار  -

به  یدلش اب شده بود که انقدر راض ی زد و به اطراف نگاه کرد انگار که قند تو ی شخندین
 مهمون لبهام شد که از نگاه جابر دور نموند ی لبخند دی رسی نظر م

نازاتم بکن من   نی ندارم اخر یباشه من حرف مین یتدارک بب ی خوایم یحاال که اصرار دار -
نه من اون موقع است   ییبدوعه تو یکی دنبال  دی که با یبعد ازدواج اون یول گمینم یزیچ

 کنم یکه جبران م



از مرام ارباب زاده دوره که بخوان به زن جماعت زور بازو نشون بدن شما قراره خان   -
باعث ازرده خاطر شدنتون   یلیمن چون خ  فهممیتو خونتونه االنم م یمردونگ   نیا باشروست

 ن یگ یم نویشدم ا

  یلبخند بزرگ  یتو خمار ذارمتیمن که اخر سر م دهی من د ی برا  ییچه خوابا  ستی ن معلوم
  ایبود   شخندین شهیبودم هم  دهی از جابر ند  ی خنده ا نی نشست کنج لبش تا به حال همچ

 درهم رفته  ی اخم ها

  تیماه کفا  کی  یول دمیتو دلت م ی ارزو ها ی فرصتم برا  کنمیفراهم م  ی بخوا ی هرچ -
 کنهیم

تکون دادم و داخل خونه شدم پا تند کردم که  یبا لبخند سر متهیکندنم غن ییخرس مو  از
از   گشتمی به فکر راه چاره م  دی دادن نداشتم درضمن با حیمانعم نشه حوصله توض یکس

  زهایچ  ی و باق  دیو خر  هیطرفها به بهانه هد  نی ا ادید خانواده عمو مسعود زامروز به بع
که شبونه اروم  ی بودم که جابر بلند صدام کرد حال دزد اقدرات ی جلو  شدیم داشونیپ

به  ی جد  دمیکش یقیدرحال فرار بود و حاال مچش رو گرفته بودن رو داشتم نفس عم
کار   نیکوتاه خونه اقاجون رفت با ا ی نثارم کرد و به طرف پله ها یطرفش برگشتم چشمک

تونسته منو مهار کنه و با  کهمنو مرکز توجه نشون بده و به همه ثابت کنه  خواستیفقط م
بودن که خانم جان با   اط یح  ی برگشته خانم جان و فتانه جون و مادرم توجواب مثبت 

و داخل اتاق شدم با دست   دمیکوب نیپا به زم یعصب  دیعکس العمل جابر کل کش دنید
که مادر با چند   کردمیم ینامنظم طول و عرض اتاق رو ط ی مشت شده و نفس ها ی ها

داد سکوت   حیچهره ام ترج  دنی با د یبپرسه ول  یزی داخل شد لب باز کرد تا چ درتقه به 
 گذاشت   نی زم ی و رو ختیر ی گوشه اتاق نشست دو تا استکان چا  یکنه و کنار سماور نفت 

   خورهیپسره به هم م نیحالم از ا  -

   شدهیچ -

 یجلو خانم جان نشون داد که انگار ما درمورد چ یجور هی ی دید شده ی چ یگیتازه م -
من   ینفر و بفرست هی شهیم یخدا چ ی کن ا یبامن عروس ایانگار بهش گفتم ب ای  می حرف زد



جابر نجات    نی بفرست منو فقط از دست ا وی کینه اصال  ی نجات بد نیقوم والظالم   نیو از ا
 بده 

 اروم حرف بزن   ایدختر ...دنبال دردسر سسسسیه -

 حامد بلند شد   ی ارومتر بشم چند تقه به در خورد و صدا یتا کم دمیکش یقیعم نفس

 اقاجون کارت داره   ایهانا جون بدو ب -

 گشودم که ادامه داد شی با لبخند درو به رو   نشیدلنش ی صدا از

 ؟   یعروس بش ی خوایراسته م -

 گفته؟  ینه ک  -

 خانم جان گفت   -

 ؟  یدوست دار  یتو چ -

   کشتتیم ی جابر بداخالقه زنش بش یمهربون یلینه عروس نشو تو خ -

 و گفتم   دمیخند  بلند

   کشمشیمن م رسهی زورش نم -

 دوباره  ادیخونش به جوش م  ی بر ر یاقاجونت االن د شیبرو دختر پ -

  خوامیتند از کنارم رد شد و گفت منم م دیرفتم که حم نییاز پله ها پا  دمی حامد و کش لپ
 بلند گفتم  دادی دست حامد م یمان کردم که داشت شاخه نباتبه ما ینگاه

   ستنیکه به فکرش ن اشیداداش نیا هیدونه ام بده حان هی -

کردم و  یگفتم و داخل شدم به چهره خندون جابر نگاه  ی اتاق اقاجون باز بود با اجازه ا در
 کنار خانم جان نشستم که اقاجون لب باز کرد   یعکس العمل چیبدون ه



تا کاراتونو    نیر عقب بنداز  یعقد و عروس کمیقرار شده  نی خب دخترم پس حرفاتونو زد -
 درسته ؟  نیبکن

   گردهیبه همون حالت قبل برم زیمدت همه چ هیبله اقاجون فعال   -

   دی حرفم پر ونی به م جابر

 کارها انجام بشه   هیو بق دی تا خر میشیم  مراسم ریمثل قبل که نه دختر عمو درگ  -

 به بعد فقط هانا جان  نی از ا یگی م هیهانا نامزد خودته دختر عمو چ گهی جابر جان د -

 هانا جان  نیگیبله اقاجون درست م -

کار کنم انگار   یچ دونستمینم خوردینثارم کرد خون خونمو م یرو گفت و چشمک نی ا جابر
 جابر بود   دونیم یفاتح اصل

   ستین نمونیب یزی اقاجون ماهنوز چ -

   ی چ یعنی -

 خشونت کالم اقاجون و اخم جابر اب دهنمو قورت دادم و گفتم  با

صدا   زایچ  نی نداره هنوز همو به اسم اون با جان و ا تی خوب می نا محرم  نهینه ... منظورم ا -
  میکن

 روم گذاشت وبالبخند گفت  شیپ ییجان استکان چا خانم

حرفا نداره جابر جان تو به   نی من قربونت بشم خب حق داره دخترم اقا عادت به ا یاله -
افتاب مهتاب   ی هانا از اون دخترا ی محفال بود  یلیتو خ یخودت نگاه نکن مادر پسر

 مادر  دست یند

 راحت  التیخ میا  دهیافتاب مهتاب ند  می وهلل خانم جان ماام که پسر -



بود به رو اعصابم دندون هامو بهم قفل کرده بودم و   یجابر مثل سوهان ی زدن ها حرف
تا جمله   دم یشنینم زیچ چیو ه ستمی نگریم می و به استکان چا دمیکشی م قیعم ی نفس ها

   دیچ یگوشم پ ی اخر اقاجون که مثل زنگ تو

 شهیکه حدودا م گهیبه حاج اسدلل.. خبر بده که اخر هفته د گمیپس من به مسعود م -
 .... 

 گفت   زکردهیر ی انداخت و باچشما یدستش نگاه ی تو می تقو به

 براتون بخونن  یت ی محرم غهیص هیان شاهلل  گهی روز د ۱۳ -

چرا نجاتم   ایخدا  کردیگلوم داشت خفه ام م ی تو چشمام جمع شده بود و بغض تو اشک
تحمل کنم از جام بلند شدم و به طرف در رفتم که اقاجون صدا   تونستمی نم گهی؟ د  ی دینم
 زد

 کجا دختر  -

 من جواب داد   ی جان به جا خانم

   دهیبذار بره اقا خجالت کش -

و بلند   دمیوارد اتاق خودمون شدم و بغل مامان پر  ختنیری صورتم م ی صدا رو یب اشکهام
 کرد  می همراه هینو درآغوش گرفت و باگرکردم مامان که شوکه شده بود با مکث م هیگر

 یچ  ای؟   ی گفتن ؟ دعوا کرد ی؟ چ  یکنیم هیشده باز گر  یبرات مامان جون چ رمی بم -

 کردم اشک هام رو پاک کنم   یازش فاصله گرفتم و سع  هیهق هق گر  با

 ...شعور ...به اقا...جون یجابر ... ب نی... نه ... انه   -

   یگی م یچ نمیاروم شو بب کمی هانا برو اب به صورتت بزن  -



که اروم شدم همه  کم ی بکشم  قیکردم مدام نفس عم یشدم و تو اتاق قدم زدم سع بلند
 تو فکر رفت و جواب داد یکردم کم ف یمامان تعر ی رو برا زیچ

   گمیبه موقعش بهت م یصبر کن د یبا یراه حل دارم ول  هی -

   کنم یاالن دارم ِدق م گهی گو دتو رو خدا ب   یییوا -

ام استرس نداشته باش و نگران نباش   گهید  گمیهاناجونم صبر کن به موقعش م شهینم -
 فکرشو نکن   گهید  کنمیمن درستش م ادیاز جابر بدت م نقدریاگه ا

 ی کار کن ی چ ی خوایم یعنی -

 راحت باشه  التیخ کنمیگفتم درستش م  می شام و حاضر کن دی پاشو ...پاشو که با  -

   یگینم -

 نه -

کردم  یبودمش سع ده ی تابه حال انقدر مطمئن ند یول دیاز مامان حرف کش شدینم گهید
جابر شام موند و بعدش رفت صبح لباس   زدیهنوز ته دلم شور م ینگران نباشم ول  گهید

باهاش حرف بزنم تا سبک شم به   کمی  دیو به طرف خونه محبوبه رفتم با   دمیپوش یمحل
 که محمد داداش محبوبه در رو باز کرد  دیکش  ول ط ی ا قهیخودم در زدم چند دقسبک 

 سالم   -

 دم یجوابم رو داد که پرس ریز  سربه

 من هانام   ستشیمحبوبه جون ن -

   یعروس دی ... نه با حسن نامزدش و مادرم و مادر حسن رفتن خر شناسمی بله م -

 مزاحمتون شدم  دیاهان ... باشه ... ببخش -

   کنمیخواهش م هیچه حرف نی ا -



 پس با اجازه تون  -

داشت   ینداشتم چه چهره جذاب  نایبرم خونه حوصله بحث با خانم جان و ا خواستینم دلم
 که لرزش درش نهفته بود گفت  ییبرگشتم که دوقدم نرفته با صدا  ریسر به ز 

به خانواده   میکنی درست م یشله زرد نذر  میما فردا ظهر دار هانا...خانم راستش دی ببخش -
   می شیخوشحال م نی اریب فی ...تشر نیاگه قابل دونست نیبگ

 واقعا ..؟   -

 بله البته مادرم صبح به مادر بزرگتون گفتن فکر کنم  -

 با اجازه   میشیچه خوب .. بله ان شاهلل حتما مزاحمتون م -

 ... به سالمت  نی مراحم -

جابر   نیاز شر ا  کنمیدعا م ینذر  گیان شاهلل فردا سر د  زدیپر م ینذر هی  ی دلم برا یلیخ
به صورتم زدم و لبخند نشست کنج    یکنم کنار حوض نشستم و مشت اب دای هم نجات پ

  ایقدر با حجب و ح نیقدر مهربون هم نیمحمد داشتم هم نیبرادر ع هیلبم کاش منم 
خانم جان از کنار گوشم بلند شد با ترس بلند   ی صدا کهکردم  یزیقدر جذاب خنده ر  نیهم

 شدم  

 ؟ ی دختر خل شد ی خندیم یبه چ -

 خانم جان   نمیترسوند ی وا -

 ؟ی کرد ی به جابر فکر م -

 در هم بردم  ی ا چهره

 داره که بهش فکر کنم   ی... اون چ رمیوا ... نخ -

 پشت دستشو گفت  زد



 االن نامزدته   گه ی الت بکش هانا اون دبرو ... برو خج -

 نامزد ندارم  گهینه خانم جان من تا هفته د -

وارد اشپزخونه شدم   دمی حرف و زدم که خانم جان به طرفم حمله کرد فرار کردم و خند نیا
 و پشت فتانه پناه گرفتم  

   ده ی جواب منو م نی بب  دهی دختره ورپر -

 غلط کردم خانم جان -

 از کارامون خنده اش گرفت   فتانه

   گهیخونس د نیا ی بال  طونیکه خانم جان ش شی شناسیم -

 جان جارو رو کنار گذاشت و لبخند زد خانم

 دخترم   دونمی م -

 جواب دادم  عیسر

   می دار ادیبا خانم جان ز  ایشوخ نی فتانه جون ما از ا -

 که بغلش کردم  به شونه ام زد  یجان ضربه اروم خانم

 شم یمن تنها م یخونه بر نی از ا -

 خانم جان متعجبم کرد با تعجب نگاهش کردم که فتانه گفت  ی صدا بغض

 خانم جان   می ا یپس ما چ -

 خودشو  ی هانا جا نیخودتونو دار ی شما جا -

   ادیم  یچند نفر رهیم   ینفر هی کهیسفر قندهار که نزد رهینم -

 به بازوش زدم  یکه اخمهامو توهم بردم و مشت دیخند



 پررو   -

 گه ی د گمیراست م -

 ی الزم نکرده انقدر راست بگ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دوم  فصل

هم بزنم و ان شاهلل حاجت روا بشم دل تو دلم نبود و   یانتظار فردا که شله زرد نذر چشم
   ومدی خواب به چشمام ن

 کاش محبوبه ام باشه -

 محبوبه نباشه؟  شهی مگه م -

   یعروس دیاخه امروز رفتم در خونشون نبودن رفته بود با نامزدش خر  -

 د ی کرده پرس زیر  ی شد و با چشما زیمخ یاز جاش ن مامان

 یدونیجا ماز ک  نارو یاگه نبودن تو ا -

 خودم اومدم   به

 خانم جان گفت  -

 پس چرا من خبر ندارم -

 باال انداختم  ی ا شونه

 رفته بهت بگه  ادشی  دی ... شا ای ی دی نپرس دیشا  دونم ی چه م -

 بگو    یباشه هروقت دوست داشت -

 ام گرفت و نشستم   خنده

 کرد   یرو ازت مخف  یزیچ شهیچرا نم -

 کردم ؟ هان؟  چتیسوال پ ای تا حاال دعوات کردم  ینداره دخترم من ک  یچون لزوم -

 انداختم و شرمنده جواب دادم نیی پا سرمو



 وقت   چ یه -

  یکن ینداره پنهان کار یپس لزوم -

 هیداداش محبوبه چه پسر خوب و با وقار  یدونینم -

 کدوم داداشش ؟  -

 محمد  -

 که شد محمد اره؟  -

 و شونه باال انداختم   دمیخند

حق  چی ما فعال ه یدونیتو که م یول یو ارزوها دار  یدختر دونمیم  زدلمیدل نبند عز  -
عمر حسرت رو دلت   کی اون وقته که   یبهش نرس دی پس دل نبند شا می ندار یانتخاب

 مونه یم

 بود   ینه ... فقط به نظرم پسر خوب -

   دی به سرم کش یبه سمتم اومدو بغلم کرد و دست  مامان

 برادر داشتم  هیکاش منم  -

 کاش... -

  دیاسمون از دامن گسترده خورش ی مامان چشمام رو باز کردم پهنا ی با سر و صداها  صبح
خونه محبوبه افتاد   ینذر ادیبه خودش گرفته بود چشمام رو دوباره بستم که  ییرنگ طال 

 صدام زد دهیبلند شدم که مامان ترس  مهیسراس

   ختیقلبم ر   یکنیم ینجوریدختر ..چرا ا ی وا -

 شهی م رید ی مامان چرا زودتر صدام نکرد -

 شه یم ری کجا د -



   گهید نایخونه محبوبه ا ینذر -

 مونده    یلیاالن دم ظهره خ ن یایب یاون که گفتن عصر  -

 زودتر برم کمکشون با محبوبه ام کار داشتم  خواستمیم -

 نکردم  داشی پ یول گشتم یشگلم مخو یتند تو لباسام دنبال لباس اب تند

 من کجاست ؟   یاب راهنیمامان پ -

 شستمش مامان جان -

 بپوشم   خواستم ینگو م ییییوا -

 بود خب  فیکث -

   دمی پوش روزیبود   فیکجاش کث -

 دستت دردنکنه اته ی جا گه یانداختم شستم د  کرد؟یکار م یبود کف اتاق چ  زیاگه تم -

 بپوشم ؟   یحاال چ -

 یاون همه لباس دار -

   ومدی بهم م یلی اون خ -

 اد یبهت م ز ی تو همه چ زمی عز -

 به طرفم گرفت  یخوشگل یشمیسبز   یدامن محل زیکمد بل ی طرفم اومد و از تو به

   ییطال  ی چه نازه سبز با طرح ها  نیبب -

 بااون خوشگل تر بودم  -

 باهاش حرف زدم   یبرو انگار نه انگار کل  -



   امی ال دوست دارم تو جمع خوب به نظر بداره ک  یچه ربط -

 بپوش    کنمی لباستو خشک م نجانیا نا یاتفاقا شب جابر و عموت ا -

 الزم نکرده   -

که بزرگ بود رو هم برداشتم    یمحل  دیسف  یتوهم لباس و از مادر گرفتم روسر ی اخما با
 که مامان گفت  دمی لباس پوش

 امروز چادرتم بپوش  -

 است  دهیلباسم که پوش -

 یبپوش تو ام که چادر دوست دار گمیعلت دارم که م یول  دونمی م -

 کمک کنم اخه   خوامیم یول پوشمی اره دوست دارم م -

 عصر شد دوباره بپوش  یول اریخب تو خونه درب -

 باشه  -

 ؟   یبر ی خوایاالن م -

 گه ی اره د -

 بخور یزی چ هیاول  ایب -

اومدم به اطراف نگاه   رونیچند لقمه غذا خوردم چادرمو سرم انداختم از در خونه ب  بزور
نبود سر ظهر همه معموال خونه هاشون بودن پا تند کردم و با دو به طرف خونه   یکردم کس

از پشت سر منو   ییبه نفس نفس زدن صدا  ستادمیخونه ا  ی ایکیمحبوبه حرکت کردم نزد
 ترسوند  

 دختر ارباب؟  نی خوب -

   دمیکش یقیو نفس عم ستادمیمحمد بود درست ا  ی صدا



 شده؟   یزیبله خوبم چ -

 مزاحمتون شده    ینکرده کس  ی گفتم نکنه خدا نیی دویم  دمیاخه د -

خنده امو   ی کردم جلو یو هم از رفتار محمد خنده ام گرفته بود سع  دمیخجالت کش هم
شد از   ره ی کرد و بعد به من خ یمحمد به اطرافش نگاه دمی که موفق نشدم و خند رمیبگ

بود لبخند  نیخوش فرمش جا خوش کرد چه دلنش ی لب ها ی رو یکم  ی لبخند دنمیخند
 هاش  

 ن؟ یخند یبه من م -

واقعا   نهیمنو بب یکس کردمیکمک فکر نم  ی شرمنده توروخدا من تند اومدم که برسم برا -
 خوامیعذر م

 ه گفت انداخت و محترمان ریز  سربه

داخل   نییدر معطل کردم بفرما   ی شمارو جلو خوامی دختر ارباب من عذر م هیچه حرف نی ا -
 ن یاز خونه ارباب شما راحت باش م یاریگالب ب  می ری م میما دار

بود و   اط یوسط  ح ینذر ی ها  گی لب داخل خونه شدم د ری ز ی زدم و بااجازه ا ی لبخند
بود کم کم عطر زعفرون دمکرده هم بلند شد محبوبه کنار خانم  ده یچیفضا پ   ی برنج تو ی بو

همراه با لبخند جواب اون شخص رو   رینشسته بود و سربه ز  یتخت چوب ی رو یمسن
به من   یشدم خانم مسن نگاه  کی نزد یکردم وقت رکتاروم و با وقار به طرفشون ح  دادیم

 انداخت که بلند سالم کردم

 سالم خانم   -

 تخت نشوند   ی د به طرفم اومد بغلم کرد و همراه خودش رو با لبخن محبوبه

 مادر یکنینم یمحبوبه جان معرف  -

 من و نوه اربابه    یمیخانم هانا دوست صم زی چرا عز -



به طرفم   یباال انداخت و دست ییابرو   شناختمشیم زخانم یمسن که حاال به نام عز خانم
 دراز کرد

 نه مادر نامزد محبوبه جونم   ای یدونی م دونمیخوشوقتم هانا خانم منم نم -

 زدم و محترمانه دست دادم ی لبخند

 باشما خوشوقت شدم    ییمنم از اشنا -

که درحال  می صورتش نقش بست با محبوبه به طرف مادرش رفت  ی رو یمهربون لبخند
 حرص خوردن بود 

 که ره یگی ته م ادهی ز رشی گاز ... چرا ز ی رو یو االن گذاشت  گیچرا د -

 ن؟ ی سالم خاله خوب -

 جواب داد   یو با مهربون دیکش ش یشونیبه پ یدست

 مامانت ارباب و خانمش خوبن ؟  یسالم هانا جون خوب -

 من زود تر اومدم کمک   می شیقربون شما سالم رسوندن گفتن حتما مزاحم م -

  ی کرد یلطف بزرگ  ی اومد نجایکه از طرف ارباب ا  نی خاله جون تو هم هی بزرگوارن کمک چ -

  ن ی من االن هانام دوست دخترت انقدر ارباب ارباب نگ هیچه حرف نی خاله ا ی وا -

  ی شده بود با تند رهیبود و به ماخ گید ی که جلو  یپشت دستش زد و به دختر ی ا ضربه
 گفت 

 تو به کارت برس دختر  -

 روبه من ادمه داد   و

ارباب   یکار کن نجایتوام ا  شنی خاله به گوش ارباب برسه ناراحت م  ییحرفا رو جا نینگو ا -
   شهیو ناراحت م نهیبیاز چشم ما م



 گفت   یاتمام بحث با شوخ ی دستمو گرفت و برا محبوبه

 کنم یمنم امروز دختر اربابم کار نم -

 حواست به مادر شوهرت باشه   یتو الزم نکرده کار کن -

پشت پنجره   می کردمو باهم به طرف داخل خونه رفت ی مادر محبوبه خنده نخود باحرف 
چرا همش دوست داشتم با چشم دنبال برادر   دونمی شدم نم رهیخ  رونی نشستم و به ب
 محبوبه بگردم  

   ادینم یتو خونه کس اریچادرتو درب -

 باشه   -

 ؟  ی گردیم یشده ؟ دنبال کس  یزیچ -

 محبوبه  -

 شده یخدا چ ای  ی وا -

  افهیکرد همون طور که به ق انی ب یگشاد شده و بالحن مزحک ی اخرشو با چشما جمله
 چادرمو کنارم گذاشتم    دمی خندیمحبوبه م

 تخس خانم  م یحرف بزن کمی  ایب -

 شد    رهی بهم خ یدرشت ی شربت کنارم نشست و باچشما ینیباس

 لوس نشو باهات حرف دارم  -

   دیشد و پرس ی جد

 راه کار جواب داد  -

 نه -



 نه؟  -

 کردم که سرش رو خاروند   ف یمحبوبه تعر ی جابرو برا  ی کار ها یناراحت با

 خانم خانما یلو رفت -

 ؟  ی چ یعنی -

  یکن یخوب باز  یاقاجابر رو شده نقشتم نتونست  ی دستت برا یعنی -

 اون که عقد و عقب انداخت   ی؟ ول یگی م یچ -

توپ  رو انداخت تو    خوادیاجونت ثابت کنه که چقدر خاطرتو مبه اق نکه یا ی برا یبله ول -
   یبهم بزن ینتون گهی تو که د نیزم

 نگو محبوبه  ی وا -

 حرف مامانم افتادم ادیتکون دادکه  یسر

 مامانم گفت راه حل داره -

 ؟  یچه راه حل -

 گفتم   زونی او ی لبا با

 نگفت گفت به موقعش  -

 یبذار  گرت یدندون سر ج ی پس مجبور -

 کار کنم؟  یچ یگیتو م -

 وهلل  گهید  دونمینم -

 محبوبه  ی وا -

 که محبوبه بلند شد  دی به گوش رس رونیصلوات از ب ی صدا



 نکن پا شو که گالب و اوردن  ی وا ی وا -

محبوبه به طرف مادرش  می شد اط یسرم انداختم و داخل ح ی بلند شدم چادرمو رو  عیسر 
گالب شدند و دراخر مادر محبوبه زعفران رو اضافه کرد عطر    ختنیرفت مردها شروع به ر

چشم    یکم بردیکرده بود و هوش از سر ادم م ن یگالب و زعفران فضا رو عطراگ  رینظ یب
  دایغروب شده بود  و کم کم همه سر کله شان پ کی زدن دمی محمد رو ند  یچرخوندم ول

 رفتم   ینذر  گیبه من کرد که به طرف د  ی در محبوبه اشاره اما شدیم

  ی خانواده ارباب اول هم بزن ان شاهلل حاجت روا ش ابتیخاله جون تو به ن ایب -

صلوات  رلبی انداختم ز ری شروع به فرستادن صلوات کردن با خجالت سر به ز همه
بسته مشغول دعا کردن شدم تو دلم فقط از   ی با چشما زدمی و شله زرد رو هم م فرستادمیم

 بودم   ر یکه بهش اس کردمی رو طلب م ی خدا باز شدن گره ا

  هیخودت منو از دست جابر و عمو مسعود و اقاجون نجات بده خدا جونم خودت  ایخدا  -
که با تمام وجودم  میرو بفرست توزندگ  یکس  هیخوب برام رقم بزن خودت   یزندگ 

 رو حس کنم  یخوشبخت

داده   هیفاصله محمد تک ن یاخر و فرستادم و چشم هامو باز کردم روبروم در دور تر لواتص
داشت   ی چهره ساده ا  نکهیانداخت باا ری که با نگاه من سر به ز کردینگاهم م ی به سرو بلند

  دی رسی به زور به دو بند انگشت م د یکوتاه که شا ی موها  نشستیبه دل م یلیاما خ
خوش فرم   ی ولب ها یاستخوان ینیب یدرشت عسل ی چشمهابه اندازه موهاش  یمحاسن
اومدن   گ یفاصله گرفتم خانم جان و مادرم به طرف د گ یانداختم و با تشکر از د ریسربه ز 

 همه بلند شدن و صلوات فرستادن که مادر محبوبه رو به خانم جان گفت 

 رو هم بزنه یبا اجازه تون خانم بزرگ اول گفتم هاناجون از طرف خانواده ارباب نذر -

 زد   ی جان لبخند قدر شناسانه ا خانم

 حاجت دارن تو دلشون   یجوونا مقدم ترن اونا کل جهیخد  ی خوب کرد -



و دست خانم جان داد همه به    ریو تشکر کرد کفگ  دی خانم دست خانم جان و بوس جهیخد
  می نشست موی نوبت شله زرد رو هم زدن و خانم ها داخل خونه شدن چادر هامون رو دراورد

و راس مجلس نشوندن و من و مادرم دوطرف خانم جان   یصندل  ی خانم جان رو رو
 پنجره نشست   رتعارف کرد کنا  ییمحبوبه که چا می نشست

 وبه ؟ محب  شی برم پ ن یدیخانم جان اجازه م  -

 م یبرگرد  دیبا  مینیشی نم ادیزود برگرد که ز یبرو دخترم ول -

 چشم خانم جان  -

 محبوبه نشستم   شی بلند شدم و کنار پنجره پ اروم

 ؟   ی شد رهیخ یبه چ -

 زنهی هم م یبه اسد ... نگاه داره نذر -

   زدنیرو هم م  یجمع شده بودند و به نوبت نذر گی دور د ونینگاه کردم اقا رون یب به

 خواد؟ یاز خدا م  یبه نظرت االن چ -

 وهلل شوهر توعه   دونمینم -

 لوس   -

 مگه   گمیدروغ م -

نفر محمد برادر محبوبه بود تا خواست   نیشد اخر  رهی خ رونی نگفت و دوباره به ب یزیچ
به احترامش صلوات فرستادن   ون ی مشغول هم زدن بشه که عمو محمود داخل شد همه اقا

 اوردنشو مشغول هم زدن شد   گیو به طرفش رفتن با عزت و احترام کنار د

 ته؟ یمامور یعه عموتم اومد مگه نگفت -

 حتما   ده ی اره تازه رس -



 نجا یاومده ا  شیا خستگب هیمرده مهربون  یلیخ -

 رو دوست داره    یمراسمات مذهب یل یعمو محمودم خ -

 چه خوب  -

شله زرد رو هم زدن و در اخر محمد برادر محبوبه اون هم مثل من چشمهاش رو   همه
در گوشش زمزمه کرد که هر دو   یز یچشم باز کرد پدرش چ قهیبست و بعد از چند دق

زدم و از پشت پنجره   ی نگاه کرد لبخند می ته بودکه ما نشس ی و محمد به پنجره ا دنیخند
تعارفات مادر محبوبه بلند شد که موقتا   ی و صدا رد نگاهم ک  یبلند شدم محبوبه طرز خاص
 از دست محبوبه نجاتم داد

 تورو خدا   نی نیخانم بزرگ بش -

 اقا منتظره   جهیممنون خد گهینه د -

 ن یقدم رو چشم ما گذاشت نی خوش اومد یلیخ -

بااحترام سر خم   دی عمو محمود تا خانم جان رو د  می اومد  اط یاز تعارفات معمول به ح بعد
 م ی کرد و سالم داد و همه با هم از خونه محبوبه خارج شد

 محمود جان ی اومد یک  -

 پاره  شیات یخانم جان ... تو چطور دمیتازه رس -

که عمو    میبه طرف اتاقمون بر  می خواست می ونه شداکتفا کردم وارد خ ی جواب به لبخند در
 منو صدا زد 

 جانم عمو  -

 بمون کارت دارم   -

 با لبخند رو به مادرم ادامه داد  و



 بااجازه ات زن داداش -

 اجازه ماام دست شماست اقامحمود   -

 طرف حوض اشاره کرد   به

   شدینم یشکل نیحوض ا  نی تا محمد بود ا ریبخ ادش ی -

 دم ی کش ی خسته ا اه

 دوست داشت  یلی خ اهمی گل و گ  دی رسیم اط یبه ح یل یخ امرزیاره خداب -

  ی بود کی کوچ ستین ادتی ی لیتو خ  یلیاره خ -

  نیحرفا منو نگه نداشت نی عمو شما واسه ا یول   ادمهی زایچ یلیبودم اما خ کی کوچ -
 درسته؟ 

 زد و پشت سرشو خاروند   یصدا دار لبخند

 ی زیت یلیخ -

باهام   نیسفر خواست   یکه با وجود خستگ نیدار ی که معلومه کار مهم  خوادیبودن نم زیت -
 ن یصحبت کن

 ؟   ی فکراتو کرد -

 ؟ ی در چه مورد -

 که قبل رفتنم بهت گفتم  ییهمونا -

 اتفاقا افتاده   ی لیبعد رفتنتون خ -

   یچه اتفاق -

 د یدوقلوها حرف تو دهن عمو ماس غیج دنیچیپ با



   ییییییاومد ی بابا ییییییی وا -

پدرشون شدن فتانه هم   ی انتها  یدوبه اغوش پدرشون پناه بردن و مهمون محبت ب هر
 جلو اومد   ی باذوق کودکانه ا

 اقا  ر یبخ دنیرس ؟ی محمود اومد  ی وا -

 ؟  ی دکار کر یوروجکا چ نیبا ا  یممنون خانم خونه چطوره ؟ توخسته نباش -

   شهیمثل هم -

 دادم برم  هیترج

 عمو جون با اجازه تون من برم   -

 م ی زنیباشه عمو بعدا حرف م -

و   کردی در و باز م یجور نی گرفتم کاش پدر منم هم شیزدم و راه اتاقمونو درپ ی لبخند
و غم تلنبار   یدور ن یکه تمام ا فشردمشیخونه اونوقت انقدر محکم تو اغوشم م ومدیم

 فراموش بشه  دلم   ی شده رو

 اقا محمود  گفتی م یچ -

 نجاتم دادن   دنی کنه زن و بچش سر رس حتینص  خواستیم یچیه -

 از دست تو   -

 مادر نشستم   کنار

 امروز ؟  نی پخت یچ -

 زرشک پلو با مرغ   -

 من زرشک دوست ندارم  -



 ؟  ی بخور ارمیتو برنج جدا گذاشتم ب ی برا -

 م یخورد ی زیچی بامحبوب  ستمینه االن گرسنه ن -

 نوش جونتون  -

 امروز؟  شی دی د -

 ؟   ویک  -

 د یکردم که خند یمعنا دار نگاه

 بودمش    دهی قبال هم د -

 ؟   ی جد -

 خدا واسه پدر و مادرش نگهش داره   هیاره پسر خوش چهره ا  -

 اره   -

 انداختم   ریبه ز  سر

 ؟ یدوسش دار -

 نه بابا   -

   یدونی بهتره خودت اوضاعو م ینداشته باش -

 جابر بود   ی کاش اون بجا -

  ی پس دوسش دار -

 نه بخدا ... فقط خوشم اومده ازش   -

   ارن یبرات نقل و پارچه ب انیم نایامشب عمو مسعودت ا -



   دی و حال خوبم پر حس

 ول کن توروخدا االن چرا ؟  -

 سر عقد سرت کنن   ی بخوره برا یچیتو ق تیتا مثال به ن گهید ارن یم -

   ادیبدم م ایلوس باز نیانقدر از ا  -

 و ادامه داد  دیخند

همه رسم و   ی خوایم یارزوها دار تیواسه عروس  یبه جابر گفت گفتی خانم جان م یول -
 رسوم انجام بشه  

 برخواستم  نیزم  ی از رو برافروخته

 گفته پشت سرم   ایچ نی بب یعوض کهیمرت -

 تو بخور   یی چا  ایولش کن ب -

 ............. 

 کلون در باعث شد به طرفش برم و در رو باز کنم   ی صدا

 امروزه   هینذر نی ؟ ا  نیسالم دختر ارباب خوب -

داخلش خوشمزه به نظر   نینگاه کردم که شله زرد عطراگ ینیس ی خوشگل تو یظرف اب به
   دی رسیم

 محمد اقا   نید یزحمت کش -

 چطور بود   یسرباز یبه سالم اقا محمد چطور -

 سر بلند کرد و با ادب به عمو جواب داد  محمد

 ارباب زاده   ن یامروز اومد نی لطف کرد یلیخ گهی ممنون گذشت د  -



خونش خونش حکم مسجد   ندازه یم یهم که نذر  یخداست کس ی برا یبود نذر  فهیوظ -
 کاسه رو   ارمیو داره قبول باشه عمو جون تو برو تو من م

   دمیجابر و شن ی حسرت به ظرف و محمد نگاه کردمو با گفتن چشم داخل رفتم که صدا با

 ن یداشت ینذر دمی محمد شن ی... چطورریبخ  دنی سالم عمو رس -

 بله ارباب   -

   ادیتو جابر جان پدرت کو االن م ایب -

کرد و   یز یمن اخم ر دن یکه جابر با د دادمیاخم از پشت سر عمو به بحثشون گوش م با
 روبه محمد گفت  

 م یدار ی که ما امشب مراسم نامزد دیبده من کاسه رو برو برو به کارت برس پسر س -

 به من کرد   یچشم  رینگاه ز  محمد

 ارباب با جازه تون  یبه سالمت -

بود که   ادیانقدر ز تمیعصبان شدی رفتم و داخل مطبخ رفتم دود از سرم بلند م اط یطرف ح به
 در مطبخ بلند گفت   ی جابر کنم جلو  بیابدار نص دهیکش هی  خواستیدلم م

 ی که چشم براهش بود ی هاناخانم نذر ایب -

 دادمی نقطه ضعف نشون م دینبا دمیکش یقیعم نفس

 ن یبرش داشت دهی راه نرسکه از   ی چشم براهش بود  شتریبه نظر شما ب -

 ؟ ی کنیباز م بهی در و رو پسر غر یری که تو م ستیخونه مرد ن نیمگه تو ا  -

 داره؟  یچه ربط -

 اگه اقاجون انقدر ازادت گذاشته بخاطر مراسم اخر هفته است   نهیربطش ا  -



   گهیاخر هفته نه و ده دوازده روز د -

  نینه ؟ به دلت صابون نزن مم اگه بخوام هم شیکه عقب انداخت یخوشحال یلیخ -
   شهیخونده م تی محرم غهیامشب ص

   شهی ام خونده م غهی صبر کن اص  گهید کمی حاال عمو جون  -

 حضور عمو محمود دل گرم تر شدم   با

 که کار واجب دارم توام شله زرد و بذار تو مطبخ هانا   ن یای جفتتون ب-

   نی شما بگ یچشم عمو جون هر چ -

شله زرد و   کی و سه کاسه کوچ  ختمیر ییچا  وانیبه جابر انداختم سه تا ل   یپر خشم نگاه و
  یتخت چوب ی اومدم چشم چرخوندم عمو و جابر رو رونی و ب دمیچ  ینیکاک تو س یکم

نشسته بودن به طرفشون حرکت کردم که عمو مسعود و خانوادش اومدن   اط یح ی انتها
 کرد   صدام دبودم که عمو مسعو ستادهی همون وسط ا

 هانا   گهی د ایب -

 رفتم  اط یح ی کردم و به طرف تخت انتها  یلب ری متوجه حضورم شدن سالم ز همه

 سالم اقا مسعود سالم زن داداش  -

 ؟  یشورا گذاشت ری بخ دنی سالم محمود رس -

 دوتا جوون حرف دارم  نی نه داداش شما بفرما منبا ا -

رو رو تخت گذاشتم و کنار عمو محمود   ییچا  کردی برخورد م یمحل یمسعود هنوز با ب عمو
 که به جابر اشاره کرد  ستادمیا

  نهی جابر جان هانا هم بش نیبرو باالتر بش -



جابر   ی زد به اکراه جا هیمبل تک یعقب رفت و به پشت یهاشو از پا خارج کرد و کم کفش
 نشستم  

  یزی چ هی مخوایاز گوشت و خون من م یعنی  نیمن ی شما دوتا برادر زاده ها  نینیبب -
که   مییزای هاناخانم من قبال باهات حرف زدم از چ  نیبب نیگوشتون کن  ی  زهی بهتون بگم او

  یزیچیدستت دردنکنه عمو و شما اقاجابر  ی من گوش داد ی معلومه شما به حرفا دمیشن
بچه راه   ن یبا دل ا  گمیبهت م  امرزمیمحمد داداش خداب ی اول بهت بگم من جا نیرو هم

   اینگفت  یباال تر از گل بهش گفت ایب

 نیکن حتیهانا رو نص کمی  خوامیچشم عمو من که خاطرشو م -

  یعنی  نیزد و ا ی کردم با نگاه من پوزخند مسخره ا  کی نگاه کردم چشم بار شی چهره جد به
 .... 

زن   ی به خودت کرد یکن تشیدختر از خون خودته هرچقدر اذ  نی عمو ا ایوسط حرفم ن -
باشه از مردش اگه دل به دلش نداشته باشه خونه جهنمه بچه اگه بعدش   دیخونه اگه ناام

 نداره روحش ُمرده  زهیزن خونه انگ  یبزرگ شه وقت خوادیچطور م ست یمعلوم ن ادیب

 دادم یفقط گوش م  ریبه ز  سر

  لهیاشه همه جور وس فهیوظ یعن یکنه  ا یارامش زن و بچه شو مه د یَمرد خونس که با نی ا -
 گفته هم رسوم خودمون    نمونیکنه هم د ایزن و بچشو مه شیو اسا  یراحت

  یول کنمیهانا بخواد براش فراهم م یهرچ ستی من اوضاعم بد ن یدون ی عمو خودت م -
 شم ی پس زده م شهیهم

  نیا ی برا کنهیاگه مخالفت م شناسهیم یحرفو نزن هانا تو رو از بچگ نیعموجون ا  -
سختشه    کمیحاال   دهیداداش د دهی حاال پسر عمو د تو رو تا ادیکه ازت خوشش نم ستین

 تورو شوهرش بدونه مگه نه هانا؟ 

 به اجبار لب باز کردم  خواستیحرفمو م دییبه صورت عمو کردم نگاهش فقط تا نگاه



 بله عمو   -

 انداختم که جابر گفت  نیی با تعجب نگاهم کرد سر پا جابر

 باور کنم؟  یعنی -

 فرستادم   رونی و با صدا ب نفسم

 عمو از دهن افتاد   نیبخور  ییچا  -

 اخماشو توهم برد  عمو

 باشه عمو   -

 بلند و نگاه به چشم هاش گفتم    ی جابر باصدا روبه

 دوست داشتم   ییبله اقاجابر من شمارو به پسر عمو -

 برداشت کنم  یمن االن چ  نویو ا  -

 به شونه جابر زد و گفت  یدست عمو

تو   ییدوست داره حاال چا نهیمهم ا  ی بد ریی حسو تغ ن یحبت ابا م یتون یکه م ییتو  نی ا -
 رو عروس خانم اورده  ییبخور پسر که چا

  کردمیکردمو کاسه شله زرد رو برداشتم با حسرت به شله زرد نگاه م ی قروچه ا دندون

  ....... 

 اقاجون با اجازه شما دست عروسم کنم   میهم اورد  نی خب ا  -

جون به طرفم اومد و النگو هارو دونه  حانیبا تکون دادن سر اجازه رو صادر کرد ر اقاجون
 دونه دستم کرد  



عروسم ان   سی و سرو ی نشون انگشتر نامزد ی برا هیتن ال عبا هد  ۵  تیتا النگو به ن ۵ -
 م ی اریم گهی شاهلل شب جمعه د

 زن عمو   یمرس -

  یعکس العمل چی بدون ه کردی کنار خانم جون نشسته بود و تمام وقت فقط نگاهم م مادر
راحت بشه نگاه   المیکه خ خواستمیم نانیفقط از نگاه مادر اطم یچ یه یاخم ی خنده ا

به   کردمی م یسع کردمیخودم حس م ی داشت رو به طور ثابت رو شخندیجابر که ن رهیخ
حس رو   نیچرا ا  دونم ینه توزانه اش برخورد نکنه نمیتلخ و ک  عنوان نگاهم با نگاه چیه

 سرش هست   ی تو  ییمطمئن بودم نقشه ها یداشتم ول

  هیگر ریدل س  هی خواستیخونه محبوبه شدم بدجور دلم م یروز بعد پکر و دمق راه صبح
  ی تو ییانگار نقشه ها د یخندی و نه م  کردیم  هینه گر گهید گفتینم زیچ  چی کنم مادر هم ه

 کرده بود   غیرو از اون در یسرش بود که اجازه هر واکنش

 در ظاهر شد   ی از دوتقه محبوبه حاضر و اماده جلو  بعد

 محبوب  یری سالم کجا م -

 ؟  ی سالم هانا اومد ی وا -

 ذوق دستم رو گرفت و همراه خودش داخل خونه برد   با

 قشنگن  یلیرام خب ده ی که نخر ایاسد اهلل چ نیبب  ایب ی وا -

که دوستش   یشده بودم کاش منم االن با کس ره ی به ذوق کودکانه اش خ یزور بالبخند
 یبود ول تی اهم ی و ب کی کوچ ی زای چ نیداشتم نامزد کرده بودم و دغدغه ام فقط هم

 چه قشنگه   نی باتوام هانا بب -

 شدم واقعا قشنگ بود    رهیدستش خ ی انگشتر تو به

  زمی مبارکت باشه عز -



چادر نماز و سجاده و قرآنم نگاه کن چقدر نازه   نیخودت  ا ی ان شاهلل برا  یمرس -
 گرفته   نارویدوست دارم ا یو اب یمن صورت دونستهیم

 زدم که تازه متوجه هالم شد   لبخند

 شده هانا   یچ -

 اتاقت ؟  می بر شهیم -

رو جمع  لشی امحبوبه وس م یبا اشاره به مادرش منظورم رو رسوندم از جامون بلند شد  و
   می کرد و به اتاقش رفت

 تو که دختر   ی ؟ زهرم کرد شده یچ یگی حاال م -

 یواکنش چی ه ی کردم و محبوبه رو دراغوش گرفتم چند لحظه ا هیشروع به گر اریاخت یب
 :دی ام کمتر شد پرس هیشدت گر  ی بعد مهربانانه کمرم رو نوازش کرد وقت  ینشون نداد ول

 زم؟ یعز  یاالن خوب -

 تکون دادم   نییبه سمت پا رو  سرم

  ی خب بگو هانا تو که منو سکته داد -

 حال و هوام عوض شه   میباهم صحبت کن  کمی  شتیبگم فقط اومدم پ یزی چ خوامینم -

من عوض    ی خودت عوض شه حالو هوا ی حال و هوا نکهیا ی بجا ی کرد یتوکه االن کار -
 شد  

 توروهم ناراحت کردم  دی ببخش -

   می کنیم شی کار هیباهم   هیبگو مشگلت چ  یدوست داشت هیحرفاچ نی ا -

 حاال ...  گمیم -

  ی اریبگم شاخ درب یز یچ هی  خواستمیبگو بجاش من م یباشه هروقت خواست -



 ؟ ی چ -

   اینگ یقول بده به کس -

 کنم یهمه شهر و پر م رمی نه االن م -

 م ید یحرف رو که گفتم باهم خند  نیا

 نی خبرچ گم ی پس نم -

 گهی لوس نشو بگو د -

 از تو خوشش اومده   گفتی محمد به مامانم م  شبید -

و اقاجون   شبید انات یبا جر یلحظه فراموش کردم و لبخند زدم ول  کی  ی رو برا میناراحت
 محال ممکن بود  

 ؟ ی؟ توام دوسش دار ی هانا لبخند زد ی وا -

 دمی گرفته پرس ییوباصدا  یبه گلوم چنگ انداخت به سخت ی بد بغض

 گفت  یمادرت چ -

 تو اول جواب منو بده   -

 ادامه داد دی سکوتم رو د یکرد وقت یچشمام غم ناکم نگاه به

وصلت البته بگما محمد   ی برا می که بر کننیگفت اونا ارباب زاده ان مارو ادم حساب نم -
 مونم یام م یهر حرف و شرط ی تا قبول کنن پا  سمی میهمه جوره واگفت من 

 صدا اشک از گوشه چشم هام روون شد   یب

من   ی بخونن برا غهیص خوانی م گهی نشون برام النگو اوردن هفته د ی برا   شبیمحبوبه د -
   ی و اون جابر عوض



  رونیقرآن ب  ی از ال ی هاش شروع به گشتن کرد و برگه ا لیوسا ی سکوت کردو تو محبوبه
 و به طرفم گرفت  دیکش

 نوشته   یچ  نینامه محمد داداشمه بخون بب نی ا -

به   یحت تونمینشون اوردن من بدبخت شدم رفت نم گم ی ؟ م  گمیم ی چ یفهمیم چ یه -
 فکر کنم یعشق و عاشق

 ؟ یپس توام عاشقش  -

 حرفامو محبوبه؟  یفهمیچرا نم -

 م یکرد دای راه حلم پ دی ون حاال نامه رو شابخ -

 خوش فرمش خارج کردم  ی انگشت ها نیبرگه رو از ب گم یم یچ  دیشنیانگار نم اصال 

 )به نام خدا 

اجازه رو دادم که براتون نامه   نی که جسارت کردم و به خودم ا دیهانا خانم ببخش سالم
رو   نیا یول   ییروستا ی پسر ساده  کی و من  نیکه شما ارباب زاده هست  دونمیم  سمی بنو

خوشبخت کردنتون حاضره از    ی خواهان شماست و برا ییپسر روستا  نی که هم نیبدون
کلمه مطمئنم   کی فقط  نی دار ر یبه من حق یبذاره اگه شماهم گوشه چشم هیجونش ما 

خودتون   قیاگه من رو ال  یلو کنمیو رو م ریبدست اوردنتون ز ی برا  ارویمن دن نیکن
 وقت مزاحمتون نشم   چ ی ه دمیقول شرف م دمی که البته حق هم بهتون م نیدونینم

 شما محمد    نوکر

 ( یاعلی

شد دوباره با آغوش محبوبه پناه بردم   دهیزخم دلم پاچ ی بود که رو ینامه نمک  نیا  خوندن
 یچیبود و ه  رفتهیکردم محبوبه هم منو دراغوش خواهرانه اش پذ ه یبلند گر ی و با صدا

   دیمادر محبوبه در رو باز کرد و پرس گفتینم



   شدهیچ -

بهش کرد که مجدد در اتاق بسته شد واقعا ممنونش بودم که   ی کردم محبوبه اشاره ا حس
از آغوش  سبک تر شدم   یارومم کنه وقت یکم تونهیاست که م هیگر  نی االن فقط ا دیفهمیم

  د یسف هیاومدم و اشک هام رو با دست پاک کردم محبوبه دستمال پارچه ا  رونی محبوبه ب
 شدم   رهیهام رو با دستمال پاک کردم و به دستمال خ کروبه طرفم گرفت اش  یگلدار

استفاده   ن یکه اول کنهی دستمال و محمد از تهران اورده گفت بدمش به تو فکرشم نم نی ا -
 که از دوست داشتن خودشه   هیا هیگر  ی برا ی دکه از دستمال کر  ی ا

 گمشو   -

 ادامه داد یکرد که لبخند زدم با شوخ طبع  ی ا خنده

 بپرسم؟  یزیچ هی یکن ینم هیاگه باز گر -

 د یبه بازوش زدم که خند یمشت

   ادیتوام از محمد خوشت م -

   می من االن نشون کرده اون جابر عوض ادیچه ن ادیچه ب -

 جواب منو بده   -

دست هاش   ونی انداختم به طرفم اومد و صورتم رو م نییمکث کردم و سرم رو پا  یکم
 کرد یگرفت بالبخند نگاهم م

 هیخوب  یلی اره پسر خ -

 و با ذوق گفت  دی انداختم دست هاش رو به هم کوب نییزده سرم رو مجدد پا  خجالت

 محمد بفهمه  خدا اگه  ی وا -



اقاجونم و جابرم بفهمه   ر یمن گ دونهیمحمد که نم یگیم یچ یفهمیبس کن محبوبه م  -
   ی دق داد شتریتو فقط منو ب کشهیخودش پا پس م

چند وقته محمد   یدونیم کنهی راه کار جور م هیمطمئنم اون بفهمه  هیحرفا چ  نیگمشو ا  -
   خوادیتورو م

   دهی قبلش که منو ند گهید  می دی که همو د یچند بار  نیحتما هم -

تو   شناسنیتورو م ایلیخ  ا یتو نوه خان هست  شناسهیوقته تورو م  یلی نه خله اون خ -
   دنتی دی که م هیبق ی ومدیم  یرفتی بود م نییسرت پا یرفتی مدرسه م

 عموم تنها نبودم که  ای رفتم یم یاره بااون جابر عوض -

 خب به هر حال   -

 منو جابر و ؟  ی ماجرا دونهینم -

   دونم ینه نم ا ی دهیشن یول یز یمن که نگفتم چ -

 بشنوه   یاز ک  -

   رهیگی نوه هاشو م یعروس گهیآقاجونت اعالم کرده به همه که تا ماه د -

 به صورتم زدم   ی دست ضربه ا با

 بدبخت شدم  ی دینگو محبوبه .... د ی وا -

حرفت   ی پا شی خوایتوام جابر و رد کن بگو نم یخواستگار م یایداره ما م یچه ربط -
زود کل  ا ی  ریاگه کل محل خبر دار شن د  شهیم یسخته ول کنهیمحمدم همه کار م ستیبا

  ی برا رنیازدواج تونو بگ ی جلو تونن ی نم نیخوا یرو م گهیکه تو و محمد هم د فهمنیشهر م
 کنهی حرف مردمم که شده ارباب قبول م

 حبوبه  تو م یکنی م ییچه فکرا ی وا -



 یگ یم ینجوریمگه بد بوده که ا دمیکه من کش ییبابا تاحاال نقشه ها گمیراست م -

 خوردمیم گه یچهارتا مشت و لگد د دیشا  گهی د شدی م ی زیچ هینبود  ی فکر کردم راه بد  یکم
 بشم   یاون جابر عوض ی چنگاال ریبود که اس نیبهتر از ا  یول

 فکر کنم محبوبه   دی با دونمینم -

 باال انداخت و ادامه داد  ی ا شونه

کرد  یکار شهینم گهید ن یوگرنه محرم ش یوقت دار  گهیتا هفته د یدونی خودت م -
 ست ین ینجوریا  یبهتون االن ول بندنیم انتمیتازه وصله خ یاونجور

 اون اصال خبر داره   نی توام به محمد بگو بب  گمیبهت م امیتا فردا صبر کن بعد م دونمینم -

 محمد   یگینشده بهش م ی چیهنوز ه نیبب  یتو زن داداش خودم ایخدا  یییییوا -

 نثار بازوش کردم   ی ا گهی د مشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سوم   فصل

  گهیبه محمد م یمحبوبه وقت  نمیبگم بهتر بود صبر کنم بب یزیبه مامان چ شدینم روم
تاصبح   الیاز انواع فکر و خ زدمیونوقت با مامان حرف منه ا ای  شهینظرش عوض م

 یبه خودم نگاه کردم از ب نهیآ  ی و تو دمی مخصوصم رو پوش یصبح لباس اب دمینخواب
از برق لب   یکم زدیم ی و استرس رنگ به صورت نداشتم و چشم هام هم به قرمز یخواب

به طرف خونه محبوبه رفتم بعد از چند   نهیمنو بب  یکس نکهیمادر به لب هام زدم و بدون ا 
شده در و باز کرد   داری که معلوم بود از خواب ب ی محمد با چهره ا یمعطل یضربه به در وکم

   دیپرس ِمنبعد با ِمن  دیبه سر و صورتش کش یبا دبدنم هول شد و دست

 شده هانا خانم ؟  ی زیسالم چ -

 چهره اش اون طور آشفته خنده ام گرفت    دنید از

 بدموقع مزاحم شدم؟  یل یبه ساعت نداشتم خ یاصال توجه دینه محمد آقا ببخش -

 مهمون لب هاش شد   ینیچهره اش کاسته شد لب خند دلنش شی تشو از

ندارم  یمناسب  تی من وضع د یببخش  نیخوش اومد  نیشما مراحم کنم ینه خواهش م -
 تو  نیی ا بفرماشم دیتازه خوابم برده بود ببخش  نیهم ی خوابم نبرد برا شبی راستش د

در کنار رفت وارد  ی تنش داشت از جلو ی به مرتب کردن لباس ها ی طور که سع همون
 خونه بشم که   اط یخونه شدم خواستم داخل ح ی سرسرا

 ن؟ یکنیلحظه صبر م هی دیهانا ... خانم ببخش -

لرزونم رو در هم قفل کردم  ی دست ها کردمیمحکم قلبم رو حس م ی استرس ضربه ها  از
 ی که برا  کردمی به محمد نگاه م یرچشمیداشتم لرزش دست هام رو متوجه نشه زز یسع
 پروا به صورتم نگاه کرد   یبار ب نیاول



 ی قبول کرد روزی رو د م یخوشحال شدم که امانت یلیخ -

 لپ هام حس کردم ی خجالت رو رو  ی گرما

 ... انی مادرتون ب ایاگه پدر  میصحبت کن نجاینداره که ما االن ا تیاصال خوب  دی ببخش -

  نینگران نباش کنهی ماهار غذا درست م ی مادر هم تو مطبخ داره برا  ست یپدرم خونه ن -
 بپرسم   یسوال   خواستمیفقط م

که درحالت نگاهش   یرییدهانم رو فروبردم سرم رو بلند کردم که نگاهمون گره خورد تغ اب
 انداختم  نییمجدد سرم رو پا دم یند

   نیی بفرما کنمیخواهش م -

 ن؟ یشما که آقا جابر و دوست ندار -

 صراحت کالمش جا خوردم متعجب نگاهش کردم که ادامه داد از

...   ی عنی نی منو قبول کرد یمن از حس خودم به شما مطمئنم و حاال که شمام امانت -
 راحت بشه  المیخوام خهمه حق دارم ب شیما دالمون پ نی دونی خودتون م

 ...  یلی.... خ یلیمحمدآقا شما خ  ییییوا -

 پررو ام ؟  -

 عوض شد   یلیخ هویشما رفتارتون  ینبود ول نینه منظورم ا -

همه خدا براشون حائل   شی اعتقاد دارم که دونفر که دالشون پ یلیحرف خ نیمن به ا -
نظر هم   کی  یکنن هم حت و اجازه دارن که هم باهم صحبت کنهیرو ازشون دور م ییجدا

 من بهتون ... عالقه مندم اگه   ننیرو کامل بب گهید

  ادی وجه از جابر خوشم نم چی نه من به ه -



محبوبه با لبخند داشت نگاهم   یتخت چوب ی قدم برداشتم رو اط یبه طرف ح عیسر بعد
 سر اون بود   ریکارا ز ن ی پس همه ا کردیم

   یکنیکار م یچ ی ا -

 حقته پررو خانم   -

 باش   نیاومد داداشم سر سنگ -

به  یقبل از داخل شدن نگاه رفت یطرف محمد نگاه کردم که بالبخند به طرف خونه م به
 من انداخت که بالبخند رو ازش گرفتم  

 داداشمو    ی خوبه بابا خورد -

 بهش ؟  شبی د یگفت یییییوا -

  یکنی فکر م  یخودت چ -

داشتم هم انگار قند   ی جا خوش کرده بود هم استرس بدلب هام  ی رو  یکش دار لبخند
 کردنی دلم آب م ی تو

 ؟   ی فکراتو کرد -

 ؟ ی چ -

حرف   نیرشیدر تا جفتتون غافلگ ی محمدم فرستادم جلو ایفکراتو کن یبر   یهانا خانم گفت -
   نیبزن

 کف دستت... ذارمی اونو که برات دارم به موقعش حقتو م -

 ؟   نیگفت یچ -

 بگه که فقط گفت جابرو دوست ندارم ؟ که گفتم نه یزینذاشتم چ دمیخجالت کش -

 ن؟ یبار باهم زد نیحرفه اول  نمیخاک توسر جفتتون اخه ا -



 از داداش خودت بپرس   -

به محض خروج از   یو از ته دل بود ول یتا اونجا بودم خنده هام واقع می دی خند یدو م هر
  کردیدر خونه جابر دست به کمر نگاهم م ی شد جلو  ریراز خونه محبوبه غم دوباره به دلم س

 بعد بلند رو به در گفت 

 اوردن خانم خانما   فیتشر  -

 جابر شد  ن ی خشمگ ی چنگال ها ری به طرف در رفتم که بازوم اس باعجله

تا  ی بگو کجا بود ی گم و گور شد نیی پا یخبر سرتو انداخت یمگه شهر هرته که ب نجا یا -
 ؟   هومدیاون روم باال ن

 که خانم جون و مادرم به طرفمون اومدن   کردمیفقط نگاهش م باترس

   ادینرفته من که گفتم االن م ییجا  نیآقا جابر ببخش -

 دوساعته که گذشته   قیزن عمو از االن شما وق -

 به زور بازوم رو از دست جابر جدا کردم کردی نگاهم م  ی جان جور بد خانم

 ولم کن   -

 خبر   یب  یکنیم ی خوایم یکه هر غلط ی ول بود -

 ندارم  یمن اصال با تو کار  -

 روبه خانم جان مظلوم گفتم  و

جور تن و بدنم   هی  دی ازم سرزده خانم جان که هر روز خدا با ییچه خطا دونمی من نم -
   رمی نم ییمن جز خونه محبوبه جا نی دونیبلرزه شما که م

 به شونه ام زد و باتشر گفت  ی ضربه ا ی جا

  جنبهیم  ی لیسرو گوشت خ  دای ؟ هان ؟ جد ینیبب  و یک اونجا  ی ریم -



 ارومتر گفت  یرو به خانم جان با لحن و

که پاش اونجا باز شده زبون   یاز موقع دهیخونه س نی سر هم ری هست ز یاصال هرچ -
 ؟   نی خودتون که شاهد دوئونهی دراورده منو سر م

 تر ادامه داد  یجان با اخم سر تکون داد که جابر جر خانم

  ییچه حرفا   نیدونی بره که پسر جوون مجرد داره م ینامزدم خونه کس  خوامیال من نماص -
تا من   کرد یپچ پچ م دیس کهیدر داشت با پسر کوچ ی جلو دمیدراومده من خودم اونبار د

 اومدم ساکت شدن 

   دمیحرفش پر  ونیو به م اوردمین طاقت

بخدا خانم   زدمی تو جابر اون روز که من داشتم با مامان محبوبه حرف م  ییعه عه چه پررو -
   ومدیجان تا من اونجا بودم داداش محبوبه پشت در نشسته بود اصال تون

 جان همون طور که به سمت داخل حرکت کرد جواب داد خانم

   نیانگشتر انتخاب کن نیبرو ناهارتو بخور تا با جابر بر  ایب -

 به سنگ خورده لب به اعتراض باز کرد  رشیت کرد یکه حس م جابر

 خانم جان ... یول -

 به من بود   یکار ی آخر خانم جان ضربه ا  حرف

  دیخونه س ی مواقع خاص بر ی مادرت اونم برا ایبدون من  یام حق ندار گهیدرضمن د  -
   ادیمحبوبه خواست خودش ب  ییهر روز هر روز اونجا دهیم یچه معن

مندانش بدجور به اعصابم   روزی پ شخند یشدم ن رهیراه گلومو گرفت با اخم به جابر خ  بغض
 بزنم که مادر بازومو گرفت   یخواستم حرف زدیچنگ م

   ارمیهاناجان فعال غذا برات ب ایب -



 زمزمه کرد    وآروم

 فعال شر به پا نکن   -

شدم لب به اعتراض  با مادر تنها  یوقت یمطبخ به زحمت خودم رو حفظ کردم ول تاداخل
 باز کردم

  کننیدارن تو خونه حبسم م یدوباره زور ینیبی شر به پا نکن مامان مگه نم ی چ یعنی -
پاره ام بذارم و  گریج نیدندون سر ا  یتا ک  گهی... بسه د ی... زور یزور  دنی شوهرم م یزور
 نگم که شر به پا نشه  یچیه

 م گرفت  پر کرد و به سمت ییتوجه به من ظرف غذا یب مادر

 غذاتو بخور  ایبدو ب -

 سه ساعته دارم باهات ... یگی م  یمعلومه چ چیغذا تو سرم بخوره ه -

 لب زد یاروم ی حرفم اومد و باصدا انیم به

  نیشوهرت بدن ا  یزور ذارمیراحت من نم التیمگه نگفتم تو فقط به من اعتماد کن خ -
 اخره  ی اییزور گو 

 که..  یچ یگیاخه نم -

 تو فقط بهم اعتماد کن  -

بازار  یجون راه  حانهیزور دو قاشق غذا خوردم و باهمون لباس ها و به زور با جابر و ر  به
  حانیر دی خریاومد م یکه خوشش م ی ا لهیو از هر وس رفتی جابر دائما جلو راه م می شد

  دی خودش خر ی  قهیتوجه به ما فقط به سل یجابر ب یازمن نظر خواست ول یجون چند بار
 ی کاغذ یلحظه کس  کی  کردمی و به اطراف نگاه م رفتم ی راه م فقطتفاوت  یمن هم ب کردیم

 از ما دور شد   یهوا به پشت سر نگاه کردم که پسر جوان یرو داخل دستم گذاشت ب

 شده هانا جان؟   یزیچ -



 طعنه زد  ینه زن عمو کس -

 کردم  یچادرم مخف ر ی شدن جابر بالفاصله کاغذ رو ز کی نزد با

 شده؟  یچ -

 م ی مادر بر ست ی ن یزیچ -

 یب یشدم از رفتارم شوکه شد ول رهیمهابا به چشم هاش خ ینگاهم کرد که ب مشکوک 
بود   یکاغذ چ  نیا یعنیکه به خونه برگردم  کردمیتفاوت دوباره جلو افتاد فقط دل دل م

 از محمد؟  ی نامه ا

به انتخاب جابر   گهی د زیطال و چند خورد ر سیو انگشتر سرو  یمحل راهنی لباس پ تکه چند
جابر به   ی بار با برخورد دست ها نیاول ی خونه بودم که برا ی ها یک یشد نزد  یداریخر

 جون شد  حانهیباعث جلب توجه ر  میرفتار ناگهان دم ی دستم شوکه شده دستم رو پس کش

 روت ؟  دی؟ پر  ی دید  ی زیچ یشده هانا جونم ... جونور یچ -

فقط قصد داشتم بدون جلب توجه    ینه ول ایکه متوجه رفتار جابر شده بود  دونستم ینم
 حرف دلم رو به جابر بگم 

 دم ی رو دستم ترس د ینه فقط پر  ایجونور بود  دونمینم -

 جابر درهم شد   ی ها اخم

من و هانا   نیرو به زن عمو و خانم جان نشون بد  ال یمامان شما زودتر برو خونه وسا -
 م ی چند کالم حرف دار 

به طرف خونه اقاجون پا تند کرد به خط   یزد وبدون حرف یجون لبخند کمرنگ حانیر
درهم   ی بودم که جابر مجدد دستم رو گرفت بااخم ها  رهی جون خ حانی رفته ر  ر یمس یفرض

 کرد  ری اس رومندشین  ی ها پنجه انیمحکم دستم رو م یول دمی دستم رو پس کش

 دستم و ول کن اقا جابر   -



 دستم رو داشتم ادامه دادم دنی کش رونیاطراف نگاه کردم و همون طور که قصد ب به

 کارتون   نی ا دهیم یچه معن ادی م یکیزشته االن   -

 ولت کردم  ایب یکنیچرا انقدر تقال م -

 ه؟ یکارتون چ نی ا یمعن -

   دیکش ی کالفه ا نفس

اونوقت من بدبخت   کننیم خوادیدلشون م یهر کار شن ینفر دوست م هیبخدا مردم با   -
 جواب پس بدم  دی و چند سالم با  نیبابت گرفتن دست نامزد چند 

 که ن یمتوجه هست می هنوز که محرم نشد -

اصال به  شهیمشگل هم حل م  نیکه فردا ا  نهیرفتارات ا نیا لیول کن توروخدا اگه تنها دل -
ماکه هم   دهیم یخونده بشه چه معن تیمحرم غهیفقط ص خوامیمن نم  گم ی ماقاجون 

به   میشیاومد عقد دائم بخونه عقد م یفردا حاج می لیهم فام میشناسیرو م  گه یخوب هم د
 م ی ری گیبعد مراسم م می رسی کارامونم م

 باهم   میتند تند واسه خودت مگه قرار نذاشت یگی م یچ -

   ادینم ادمی  یزیچ -

 ... یلیخ -

   ؟ی چ یلیخ -

 ؟  یکن یرو م نکارایچرا ا -

  یخسته شدم از بس نقل دهن هر کس و ناکس  رمی زودتر سرو سامون بگ خوامیچون م -
 تاحاال ازت  دمیخوش ند   ی رو هی  یفقط حرفه حت یشدم اسماً زن دارم نامزد دارم ول

   یدونی م لشویخودت خوب دل -



 بگو بدونم   دونمینم -

 من ... من  -

 ؟ یمن چ -

   خوامیمن تورو نم -

 ؟    ی کرد یچه غلط -

 گفت  یترسناک ی قدم عقب رفتم که با صدا  کی برافروخته جابر    افهیاز ق دهی ترس

 ره؟ ی گ گهید ی ، پسر عموت بهتر؟ نکنه دلت جا  لتی از فام یک  ؟ی خوایم  ویک  ی خوایمنو نم -

 خونه  رمیمن م -

 به طرفم هجوم اورد و بازوم رو تو مشتش گرفت  تیعصبان با

  ام؟یگرفته که من به چشمت نم ویچشت ک  ارمای سرت م  ییبال  هیترم نکن  یهانا عصب -
 نره  ادتی یتا عمر دار ارمیسرت م یی باشه بال   دهیبخدا سر وگوشت جنب

 رو گرفتم  شیپ دست

رفتم خسته شدم از بس   رونیخونه ب ن یاخه مگه من بدبخت از در ا یزنی م هیحرفا چ نی ا -
   ادیاز همتون بدم م گهید  نیمئاخذه شدم بابت اش نخورده کار نکرده بس کن

نبود وارد اتاق خودمون   اط یح ی تو یدو از جابر فاصله گرفتم و داخل خونه شدم کس با
قراره بشه   یچ دونستم یسر خوردم نم نیزم ی شدم و در رو پشت سرم بستم پشت در رو

محمد و   دی با  یچ ی ازدواج کنم پس برا یاز جابر با کس ری به غ ذاشتنیمن که مطمئنا نم
که تو بازار گرفتم رو به   ی محمد کاغذ ادیبا کردمی م چارهی و ب دی محبوبه و کال خانواده س

 خارجش کردم راهنمیپ بیاز ج عیخاطر اوردم سر 

 من   ی قلب تنها ی ) سالم دردانه 



که  نوسمیم تی که چشم سوء به عشقم را دارد نداشتم برا  یگریتو را با مرد د دن ید  تطاق
کنند که مطمئنم   ی خانه ا  یتو را به اجبار راه گذارم ینم یول  دهمیبخاطرت سر م  یبدان
امروز به ارباب سخن خواهم گفت پدرم را به حرمت جد   نیحکم قتلگاه را دارد هم تی برا
تمام خوب   ی خواهم فرستاد پا  تی خواستگار  ی من او را امشب برا کنندی احترام م دمانیشه

 نکن  یخواهم ماند تو فقط پشتم را خال ثشیو بد و حرف و حد

  ت ی شگیهم  دوستدار

 ( محمد 

کارو   نیا ی جلو دی هر طور شده با دمی ترسیماجرا م  نی تنم شروع به لرزش کرد از اخر ا تمام
  عیکلون در ترسم رو دوچندان کرد سر  ی صدا اوردیم  ییبال  هیجابر حتما سر محمد   گرفتمیم

من چشم هاش    دنیشدم جابر قدم به پله دوم اتاق اقاجون گذاشته بود که با د اط یوارد ح
   دهی بودم رنگم پر نکرد مطمئ زیرو ر

 کنم یبرو تو اتاقتون خودم درو باز م -

 تکرار کرد تینگاهش کردم که با عصبان مردد

 ستم یمگه با تو ن -

توجه به من به طرف در حرکت کرد   یحرکت کنم تمام تنم سرد شده بود جابر ب تونستمینم
   دمیهوا پرس ی همون طور منتظر موندم تا بالخره جابر داخل برگشت ب

 بود؟  یک  -

هم و نگاه مشکوک نگاهم کرد خودم متوجه منظورش شدم به زحمت قدم  در ی ها بااخم
 به طرف اتاقمون برداشتم که خانم جان صدام زد  

 برات چادر برش بزنم  ایدخترم ب ای هاناجان ب -

 روبه جابر ادامه داد و



   ی دیدستت دردنکنه جابر جان ممنون مادر زحمت کش -

 نکردم خانم جان  یکار -

 ار خانم جان رد شد و داخل رفت  از کن ری سر به ز و

 چشم   امیخانم جان لباس عوض کنم م -

  ایلباست که خوبه مادر ...باشه زود ب -

 چشم  -

به تن کردم وارد اتاق اقاجون که شدم   یرنگ یلباس عوض کردم کت دامن زرشک  عیسر
 ینگاهم کرد ول زیبرانگ نیجون بلند شد اقاجان تحس حانیهلهله فتانه جون و ر  ی صدا

که خانم   نمیبود خواستم جلو در بش  رهیداخل دستش خ ی جابر همچنان به استکان چا
ادکلن جابر رو حس کردم سرم رو به طرفش   ی بو  دجابر نشون کیجان به اصرار من رو نزد

 دلم به حالش سوخت   دیرسی ناراحت و اشفته به نظر م یلیصورتش خ  مرخ ی چرخوندم ن

   دی ببخش -

 رو به من دوخت   شی تعجب سر بلند کرد و نگاه عسل با

 ناراحتت کنم   خواستمیباهات بد حرف زدم نم دی ببخش -

 لبهاش نشست   ی رو ی لبخند

   ستم یناراحت ن -

  دهاتی ممنون بابت خر -

 نداشت   یقابل -

 دم ی پرس مردد

 پشت در بود ؟  یک  -



 بهونه بود؟  یپس عذر خواه -

 ؟   هیحرفا چ نینه بخدا ا  -

   م یاقاجون همه ساکت شد  ی صدا با

  یروز هیمسعود   شنیدوتا جوون محرم م نیکه انجام شد فردام که ا دام ی خر یبه سالمت -
 روئه   شی پ یچه مناسبت  نی مراسم بب هیبرگذار ی رو معلوم کن برا

 اقاجون   ری غد دی ع می به نظر من بنداز یاست ول گهیقربون هفته د   دیع -

 گفت  جابر

و زهرا   یعقدمون باعقد حضرت عل خوامیمن م یول ارمیروحرفتون حرف م دی ببخش -
 مصادف شه  

 متعجب گفت   اقاجون

  هیپسر فردا روز ازدواج حضرت عل یگی م یچ -

 اقاجون  دونمی م -

اشتباه کردم دلم   کنهیم  تی داره منو اذ  شدیسرم اکو م  ی تو ی سوت کر کننده ا ی صدا
باز کنم که مادرم دستمو گرفت چشمهاشو   سوخت براش طاقتم طاق شد خواستم زبون

مجدد   دونستمی نقشه مامانو نم یقبول کنم من حت تونستمیهم گذاشت نه نم ی اروم رو
  رونیاز دهنم بزنه ب خواستیانگار م بمداشتم قل یکلون در بلند شد حس خفگ ی صدا

دستهام شد خواست بلند شه   ی مادر متوجه سرما د یلرز ی دوباره سردم شده بود دست هام م
 کرد اقاجون بالفاصله گفت  ی دست شیکه جابر پ

 ه؟یک   نی مسعود برو بب نی جابر جان تو بش -

رو که جابر انتخاب کرده   یدر رفت خانم جان پارچه چادر ی بالفاصله بلند شد و جلو عمو
 اش خارج کرد  سهیبود از ک 



 براش برش بزنم ؟  ن یدی اقا اجازه م -

 دم دره   یک  من یصبر کن بب -

 و محمد و پشت سرشون عمو وارد شد   دی باهلل بلند شد و اقا س ی صدا

  یبد موقعم مزلحم شدم انگار دی سالم ببخش -

   ن یبش دیس  هینه خوب موقع -

 راستش ارباب کارتون داشتم   -

   شنومیبگو م -

  زیخ مینگاهم کرد که با نگاهش جابر ن یچشم ریز یبا من من شروع کرد محمد عصب دیس
  یموضوع خواستگار د یخدا س ی داشتم وا  ینبود حس خفگ دنمینفس کش ی برا ییشد هوا

 برد و بلند داد زد   ورشیرو عنوان کرد جابر بلند شد و به سمت محمد  

 ؟   یکنی م یچه غلط -

 بلند گفت  ی تر با صدا یجابر و گرفت و خودش عصب ی جلو اقاجون

 هانا نامزد جابره ؟  یمگه خبر ندار  دی س -

 جواب داد  ریسربه ز  دیس

 خبر دارم ارباب  -

 ؟  ینجور یاونم ا  یخواستگار انیدختر نشون کرده که اسم روشه م ی تاحاال برا یاز ک  -

 گفت   یسکوت کرده بود به سمت محمد برگشت و عصب دیس

 ... مگه نگفتم دختر ارباب نامزد داره   یبریمنو م ی پسر چطور ابرو  نیبب -

 به ارباب بزنم   یحرف  هیبااجازه تون من  یاقا ول نی فتگ -



   ی تا شر به پا نکرد می بسه پسر بر  -

   دیکش ادیفر یعصب جابر

  شیخواستگار ی که تو اومد ینیا یکنیم یچه غلط یدار یفهمینم رتیغ یِد ..ِد ...ِد ب -
 زن من  هیخواستگار ی فردا عقدشه اومد  شهیعروس ی دای خر نایخورده منه ا  ینیریش

و از اتاق   دی صدا س یب خواستیبه اروم کردن جابر داشت عمو محمود م یسع  اقاجون
 بلند گفت   ی به محمد زد و با صدا ی ا دهی هوا کش  یخارج کنه که عمو مسعود ب

اسمون به حالت   ی که مرغا ارمی سرت م ییبال  یتکرار کن ینگفتم ول یزیبه احترام جدت چ  -
 کنن   هیگر

  یدر اروم کردنش داشت محمد ب یو سع ستادی برادرش ا ی مود بالفاصله روبرومح عمو
 مهابا بلند روبه اقاجون گفت  

من   یداریقدم برم نیواسه خدا و امام حس یگیتو که م  رهی دستت خ  یگی ارباب تو که م -
 یبیع ن یکردم به ناحق دست روم بلند کرد یخواستگار نمیهمون امام حس ی از بچه ها

 ن ی ازش بپرس بب خوادیبه نوه خودت ظلم نکن هانا خانم جابرو نم ینداره ول

 ی به معنا دی انداختش و چند مشت به صورتش کوب نیحمله کرد به محمد و به زم جابر
  نداشتم ی من رمق  یول کردنی بودن و سر صدا م ستاده ی کلمه الل شده بودم همه ا هیواقع

  نیو هم کردینگاهم م ی مادر جور بد یعکس العمل چیه ی نداشتم برا یجون ستادنی ا ی برا
اروم  ی صلح بود و تمام تالشش رو برا یوسط بان نی عمو محمود ا  کردیحالم رو بدتر م

به مچ دستم انداخت و به   یعمومسعود به طرفم اومد با خشونت چنگ  کردیکردن همه م
 گفت   تیبانو اقاجون برد و با عص  دیطرف س

 خوامیم  ادیدرن یکه پشتمون حرف نیا ی برا یکارا ول نیا  ی برا نمیبینم  یلیمن دل دی س -
 بهت ثابت کنم  

 روبه من ادامه داد  و



  ی خوا یمگه تو جابر و نم ی نامزد کرد یمگه تو به محبوبه نگفت -

جز   زدمی درحال وقوع بود هر طرف حرف م فته یاتفاق ب خواستمی که نم یاتفاق همون
  تیچهره اش از عصبان کردمیبه همراه نداشت ُبهت زده اقاجون رو نگاه م یثمر   یخرابکار

 یزخم یمحمد منتظر باصورت ی دست و پاش رو گم کرده بود ول دیبرافروخته شده بود و س
   کردی نگاهم م

 به جون هم   یمشت ادمو انداخت هیِد بنال بچه  -

 کن   دمونیبگو اقاجون بگو روسف هانا -

اقاجون  تیاز عصبان دی کشی م شیبزنم نگاه محمد جگرم رو به ات یحرف تونستمینم
 زد   ادیفر تیعمو محمود باعصبان ی جابر تو دستا دمی ترسیم

 هانا   -

  کردنیشدم برعکس چهره اش چشمهاش التماس م  رهیخ شیدر هم و عصبان ی چهره  به
 و بابغض روبه اقاجون گفتم  یبه سخت

   نید یاقاجون شما جواب منو بارها شن -

 گفت   دیتکون داد و روبه س یبا افسوس سر اقاجون

  ی برو که روز شادمونو خراب کرد  دی برو س -

دست محمد و گرفت و از اتاق خارج شد محمد ناراحت نگاهم   یعذر خواه یبا کل دیس
 گفت   تی بعد از رفتنشون اقاجون بلند و باجد کردیم

حاج   اط یتو ح نیفرش پهن کن رونیب اریهارو از انبار ب یامروز صندل ن یمحمود هم -
 مراسم عقد جابر و هاناست  نیو خبر بد  نیتو کل روستام پخش کن نیقاسمم خبر کن

عالج ما نبود پس دلم   گهیله اش کارهارو خراب تر کرده بود هرچند صبر هم دباعج محمد
 زدم  ایرو به در



 ؟  ی اقاجون چرا انقدر عجله ا -

 جواب داد تیعصبان با

اونجا   یکه رفت یچندبار نی تو ا  ستیسر توعه معلوم ن ری ز نایا ی تو خفه شو هانا که همه  -
 دلشون خواست بکنن   یو هرکار نجایا انیکه به خودشون اجازه دادن ب ی کرد یچه غلط

اگه قرار بود  دی کشی م ییو بانگاهش برام خط و نشون ها د یکشیم یعصب  ی نفس ها جابر
 داشت   ی چه فرق گهیفردا باجابر ازدواج کنم که د

  ونمتیچرا نم رمیبگ میخودم تصم یچرا اقاجون چرا خفه شم چرا حق ندارم واسه زندگ  -
 چرا ساکت شم چرا 

امروز   فتمیب نینذاشتم زم یتعادلم بهم خورد ول دی عمو مسعود صورتم چرخ ده یکش با
 خانواده  نیوقتش بود وقت گرفتن حقم از ا

  بازمیم موی ندارم از دست بدم من دارم زندگ  یزیچ  گهی من د یبزن ول یبزن عمو حق دار -
  دمش ی که به چشم داداش د کنمی ازدواج م یمن دارم با کس

رو نشکنم وگرنه اصال هم جابر مثل برادر   یبودم دل کس نی ُبه بوهه بازم به فکر ا نی ا تو
  یانگار بغض داشت ول اوردی ن نیی پا ینبود برام عمو باز دستشو بلند کرد ول یچینبود ه

  عمو محمود خارجش کرد جابر ی و از دستا دیفقط نگاهم کرد بعد هم سمت جابر چرخ 
   لرزوندینگاهش قلب ادم رو م کردیحرفو تکرار م هیفقط  

  یلیهانا خ ی نامرد یلیخ -

درهم نگام  ی بالخره تونستم حرفمو بگم اقاجون بااخما یداشتم ول ی وجدان بد عذاب
  گرفتمی و من ازش فاصله م گرفتیمامانم تمام مدت از پشت سر دستم رو م کردیم

زد و چند   هیتک ش یفتانه جون از اتاق خارج شدن اقاجون به صندل حانویچطور ر دمینفهم
خانم    گرفتینم یجواب یبود ول یخواه عذرمن درحال   ی مامان بجا دیکش قینفس عم

همون طور وسط اتاق   کردیاقاجون دمنوش درست م  ی جان سمت سماور رفته بود و برا



ستم از اتاق خارج بشم که  نشون بدم خوا یچه عکس العمل دی با دونستم یبودم نم ستادهیا
 اقاجون صدام کرد 

  نی بش نجایا  ایهانا ب -

   دمی ترسیم  شتریسمتش برگشتم دودل بودم ب به

   رون ی همه ب -

متوجه   یوقت کردیو خانم جان با چشم غره از اتاق خارج شدن اقاجون هنوز نگام نم مامان
 عصاش بلند کنه گفت  ی سر از رو نکهیتعللم شد بدون ا 

  یو خوشبخت یزندگ  یفهمی اونم نشدم تو جغله بچه چه م فی من حر یپدرتتوام مثل  -
 گرفته    دویپسر س نیا ی ای و مظلوم باز ایفعال چشمت زبون باز  هیچ ی تو

 گفت  ی شد و بالحن شماتت بار  رهیعصاش بلند کرد به روبروش خ ی سر از رو اروم

   شهینم نی البته پدر باال سرت نبوده بهتر از ا ی سر بار اومد رهیخ یلیخ -

 دلم زمزمه کردم ی دوباره بهم هجوم اورد تو  یتو گلوم نشست حس خفگ ی بد بغض

 نکردن  یام برام پدر هیاره پدر نداشتم پدر بزرگ و بق -

 ادامه داد  اقاجون

 با جابر   ای حاال  یتوام عروس  هیخونه عروس نی فردا تو ا شهی من حرفم دوتا نم -

 دم ی و پرس اوردمیشد طاقت ن یافتاد به جونم مکث اقاجون طوالن استرس

 اقاجون ؟؟؟  یک  ای -

 بهم انداخت و ادامه داد  یبار نگاه تاسف

 کن   رونی و از سرت ب دی فکر پسر س -



 چرا اقاجون چرا   -

   گمیچون من م -

  ا ی  نیشما گفت یول -

 نداره   ای -

   ای  نی شما گفت -

 زود رونی برو ب -

من به   دنی بود با د ستادهیاتاق عمو محمود ا ی اتاق اقاجون خارج شدم خانم جان جلو از
توجه به من وارد اتاقشون شد انگار من اصال وجود نداشتم اشک   ی طرف اتاق اومد و ب

مادرم وارد اتاقمون شدم   شیبرم پ  خواستیشدن دلم م یصورتم جار  ی رو اریاخت یهام ب
 نظر گذروندم نبود به طرف اتاق عمو محمود رفتم   زرو ا مادرم نبود هردو اتاق

 عمو ... عمو محمود  -

 بلند گفتم   ه ینگرفتم باگر یجواب

 ا یعمو محمود ترو خدا ب -

 به در اتاق اقاجون نگاه کرد و اروم گفت  یواشکیدر اومد  ی جلو انی جون با حنانه گر فتانه

 محمود مادرتو برد خونه اقاش   -

 و زن عم یگی م یچ -

 در اروم کردنم داشت اما   یافتادم فتانه سع نیزم ی کردم و رو هیشروع به گر بلند

 هاناجون اروم باش  -

 کجاست خونه پدربزرگم ؟  -



 بدونم   دی من از کجا با یدونیتو نم -

 تروخدا بگو   -

 نگفته بهت   یزیمامانت چ دونمیبخدا نم -

 نگفته فتانه جون نگفته   -

کلون در و باز کردم که با  دمیبه طرف در دو  کردمی م داشونی پ دی دنبالشون شا رفتمیم د یبا
تقال  یجابر پشت در روبرو شدم خواستم از کنارش رد شم که نذاشت چند بار یچهره عصب

  ی رابازم ب یول دی چیبازوم پ  ی تو ی چنگش درد بد ی کردم که اخر بازومو محکم گرفت تو
پرت کرد دوباره بلند شدم خواستم از کنارش رد بشم که   اط یوسط ح نوفرار تقال کردم جابر م 
کردم بازومو از دستش خارج کنم که دوباره هولم داد   یسع  دمویکش غی مجدد منو گرفت ج

 و بلند گفت 

 هانا نذار دست روت بلند کنم برو بتمرگ تو اتاقت   -

خسته شدم همش هانا ساکت هانا خفه شو هانا   نیکنی چقدر ظلم م گهیبسه ..بسه د -
اوضاعمو   یشیبا من خوشبخت م یکنیبتمرگ ...تو حداقل بس کن جابر ... واقعا فکر م

؟ اگه تا حاال    نی که به خواسته هاتون برس نیکنی؟ پدر که ندارم مادرمم ازم دور م  ینیبینم
 مامانم جلومو گرفته   خانم هیمرض نیحرف نزدم هم 

نشست   نی زم ی شد کنارم رو کمیجابر نزد کردمیم هی فقط بلند گر د یامونمو بر  هیهقه گر هق
 گفتم  هیگر ون یخودمو جمع کردم و با تشر م

 بر..و ...اونور... -

 کنارم بلند شد اروم گفت  از

   ی تو بخوا یهانا من ... من ... باشه هرچ یمعرفتیب یلیخ -

 بلند گفت  بااحترام و  بعد



مثل   می باهم بود یما از بچگ  گهیباهانا ازدواج کنم هاناراست م خوامیاقاجون منم نم -
  گهی د  خوامیمنم نم نیازدواج بگذر نیا ریقسم از خ تونیتورو به بزرگ  می خواهر برادر

سر بلند کردم اول به جابر و بعد به اقاجون   کردمیناخواسته هق هق م یام قطع شد ول  هیگر
 ادامه داد یبود نگاه کردم جابر با لحن مهربون ستاده یاتاقش ا  وونی ا ی که با عصاش رو

   نی بگذر یول ن ی خوایصالح مارو م  دونمی م نیاقاجون فداتون شم بگذر  -

بود بعد   رهیاقاجون با خشم فقط به من خ یول کردیکس نگاه نم چیجز اقاجون به ه جابر
بلند شدم به طرف جابر رفتم تا تشکر   نیزم ی داخل اتاق رفت از رو یحرف  چی هم بدون ه

رفت سرجام خشک شده بودم هم   رونیتوجه به من راهشو کج کرد و از خونه ب یکنم اما ب
 داشتم   ی عذاب وجدان و استرس بد یخوشحال بودم هم ناراحت ته خوشحال

مادر به آغوشش پناه بردم حال اون   دنیعمو محمود و مادرم رو به خونه برگردوند باد  ابرج
به ظاهر اروم شده   یدو حس متضاد همه چ یو خوشحال  یهم مثل من بود دچار اشفتگ

خونه حق حرف زدن با من و مادرم رو نداشت انگار که ما حضور  ی تو چکسیه یبود ول
 که لب باز کرد  می بود اذبا مادر درحال پختن غ می نداشت

 ؟   روزی تو د ی به پا کرد  یشیبد بود چه ات یلیکارت خ -

- ... 

 ؟ی سادیعمو تو اقاجونت وا  ی تو رو یاونطور ی دیخجالت نکش -

 مجبور بودم -

 کنج لبهاش جا خوش کرد   ی لبخند

 ؟ ی انقدر عاشق شد یعنی -

 انداختم و سکوت کردم  ریبه ز  سر

 اون همه بزرگتر ... ی جلو روزی د دی سکوت با  نی ا -



 مامان   الیخیب -

   گم؟ یدروغ م -

 ؟  نایبرم خونه محبوبه ا  تونمی م گمیم -

بذار عجله   گری؟ دوروز دندون سر ج کننیباهامون برخورد م یچجور ینیبیفعال نه نم -
 نکن  

 صبر کنم؟  یگفتیکه م یداشت ی تو چه نقشه ا  یراست -

 ی ردکارارو خراب ک  دستیفا   یب گهیاالن د  -

 درست کردم تازه   یچه خراب -

خانم جان و فتانه جون داخل اشپزخونه شدن فتانه دائم از   میساکت شد   یسرفه کس با
ناهارشون رو   ی خانم جان ظرف ها می شدیمامتوجه نم یول کردیپشت خانم جان اشاره م

 کرد و اروم به ما گفت  یرفت فتانه به رفتن خانم جان نگاه  رونیگذاشت و ب  زیم ی رو

 ن ینیذره ب ر یز نی دونی بابا مگه نم نیکن تی ذره رعا  هی -

 ؟  ی دیشن ا یولش کن چه خبرا چ  نارویزن عمو ؟ ا م یکار کرد ی مگه چ -

 جواب داد  طنتیاز بازوم گرفت و با ش یزیر  شگونیطرفم اومد و ن به

   ارمیه جون هم بعد توقع داره من براش خبر بهمه رو انداخته ب دهی ورپر  -

 د ی بهم کرد و از فتانه پرس یاخم مادر

   کنمی بخدا دارم سکته م ست؟ین یببخشش فتانه جون توروخدا بگو خبر  -

اروم  کمی  فتهیب ابیابا از اس یهستن ول یبا اقاش حرف زد عصبان یلینه محمود خ -
  رن یبگ میاروم شد بعد تصم کمی به هانا نداشته باشن تا اعصابا   یقرار شده فعال کار شنیم

   رهینگ می تصم تی عصبان ی کرد اقاجون از رو یمحمود سع



 بده   رشی خدا خ -

 .......... 

 بخدا   دیدلم پوس  رونی ب می بر  ای مامان توروخدا ب -

  رونیب می مونده بر نیهم دهی جواب سالممونو نم  چکسیدختر دوهفته است ه ترسمیم -
 از خونه 

   رهی ازم بگ یسراغ ادیکه نم معرفتمیمحبوبه تنگ شده اون ب  ی بخدا دلم برا -

 محمد   ا یمحبوبه  -

   مید یخند  هردو

چه خبر منم راستش تعجب    نی بب ری بگ یسراغ هی  می ری م دنیکه همه خواب یباشه عصر -
 تشر اقاجون رفت که رفت   هیهمه سکوت با   نینه به ا اقیکردم نه به اون همه شور و اشت

 شده ؟  یزینکنه چ گمینگرانم م یلی بگم مامان خ یچ -

   میر یم یبگم وهلل حاال عصر یچ -

  یاب هنرای با همون پ  میزد رونی عصر با مادر از خونه ب م یرو گذروند  یاسترس چند ساعت  با
کار   نیکس درو باز نکرد ا چیدر زدم اما ه اقیشوق و اشت یبا کل می دیدر خونه که رس ی جلو

و از   اوردمینبود بالخره طاقت ن   دی از خانواده س یخبر یسه روز پشت سر هم اتفاق افتاد ول
 حالشون شدم   ی ایفتانه جو 

 خبر ندارم هانا جون  -

 ؟  شهی مگه م ی چ یعنی -

 دروغ ندارم بگم که  -



نه  ای  شمی پ ادیچخبر به محبوبه بگو ب ینیبب یریتو صبح م رمی من بد موقع م دی شا گمیم -
   ششیباشه خودم برم پ یبگو عصر

 اقاجون که غدقن کرده   -

 توروخدا   -

اقاجون و خانم جان  ینیب یم یوقت ینکن یکار  چی توام ه ستیخوب ن یول رمیباشه م -
  گه ید یبکن  یکاری  دیبا  دنی محل بهت نم

 کار کنم خب؟  یچ -

درضمن دل   اریاقاجون درست کن قبلشم دل خانم جانو بدست ب ی برا  یقرمه سبز هی -
 هواتو داره   یلیاون خ ار یمحمودم بدست ب

   ادیچشم بذار ب -

   گردهیامشب برم -

 جدا ؟ چشمت روشن  -

 قربانت   -

 ی رو بار گذاشتم و برا یبعد نماز صبح قرمه سبز  ومدی تا صبح خواب به چشمم ن شب
  یو شبز ی همراه چا دمیچ  ینیخانم جان داخل س ی صبحانه تخم مرغ درست کردم برا

فتانه هم اماده کردم اول به سراغ فتانه رفتم که خوابالو تشکر   ی برا ی خوردن و نون محل
به سرم زد نامه  یکه فکراقاجون و ببرم  ی خواستم غذا مکرد یاداوریکرد قرار امروزو بهش 

 نوشتم   ی ا

 )به نام خدا 

که  یراه دونمیهام خاطرتونو ازرده کردم م یسر  رهی که با خ دیو خانم جان ببخش  آقاجان
  نیدونیو م نید ی شما که سالهاست طعم عشق و محبت رو چش یانتخاب کردم غلط بود ول



بهتر   یمطمئنم که اقا جابر هم با دختر نیبخشیرو م کتونیکوچ ی و نوه  نیکنی م یبزرگوار
   نیبه خواست دوتا جوون فکر کن کنمی خواهش م  شنیم بختوخوش کنن یاز من ازدواج م

 خطا کارتون هانا(  نوه

  عیرو پشت در اتاق قرار دادم چند تقه به در زدم و سر  ینیگذاشتم وس ینیرو داخل س نامه
رو   ینیبه اطراف نگاه کرد و س یبه مطبخ برگشتم خانم جان با چادر نماز در رو باز کرد کم

خونه  یداشتم فتانه حنانه رو دراآغوش گرفت راه  ی برداشت و داخل رفت دل شوره بد
  تیاومد با عصبان رونیخانم جان ب که زدمی قدم م اط یح ی دائم تو بودشد دل تو دلم ن دیس

 به طرفم اومد و اروم گفت 

 ؟   یبود صبح تو نوشت ی چه کاغذ نی دختر ا یکش ی تو خجالت نم -

 خانم جان ؟  شدهیسالم چ -

 شه؟ ینم ینکن یدوروز خرابکار هی؟    شدهیچ یپرسیتازه م -

 کنم اخه یمن فقط خواستم عذر خواه -

   ادیالزم نکرده شب بذار محمود ب -

بگذرونه فتانه برگشت   ریهاشو که زد منتظر نموند و به طرف مطبخ رفت خدا به خ حرف
نرم   کیاومد فتانه اشاره کرد تا نزد رونی غذا از مطبخ ب ینیسمتش رفتم که خانم جان با س

ون رفت داخل  با خانم جان حرف زد و به اتاقش  ی ا هیو تو مطبخ منتظرش بمونم چند ثان
غذا و مخلفات اماده کردم مادرمو فتانه جون باهم داخل مطبخ   ینیمطبخ شدم و دو تا س

   دی شدن مادر زودتر از من پرس

 چخبرا فتانه جون؟  -

 بگم وهلل   یچ -

 شده ؟  یزن عمو توروخدا بگو چ ی چ یعنی -



گوش   ست ی تو ن ی بهتر از جابر برا یچکسیچقدر اقاجون بهت گفت ه ن یهانا جون بب -
  ی کرد  یزی ابرو ر ی نداد

   می هم زمان گفت بامادر

 ؟    شدهیچ  یگیم -

 که رفتن  هیپسرشون که ده روزه رفته تهرون خودشونمچند روز یعنیرفتن   -

 وا چرا ؟  -

 حرف مادر گفتم  ونیم

 کردن که از من دور شن   یکار ه یدروغه ، ترسوندنشون  -

 با شوهرش  رازی نه بابا محبوبه که رفته ش -

 اونا که عقد کرده بودن   -

   شونیسرو صدا رفتن سر خونه زندگ  یب  یاره ول -

 راز یچرا ش -

 محل کار شوهرش اونجا بوده  -

 به من نگفته بود   یچیچرا من خبر ندارم ه -

 بگم وهلل   یچ -

   دی پرس مادر

 بهت گفت؟  یرو ک  نایا -

 خانم بود اون همه رو گفت   جهیدوست خد گهی عصمت خانم د -

   ششونینرفته پ یاز طرف اقاجون کس یعنی -



 نگفت   یزیعصمت خانم که چ -

  کردمیفکر نم یاتفاقا هستن ول نیعمو مسعود مسبب همه ا ا یبودم که اقاجون  مطمئن
شدن   د ی چرا ناپد  دی خودش کال خانواده س ی و راحت جا بزنه اون جا عیمحمد انقدر سر 

 درهم صدام زد   ییخانم جان با اخم ها 

 اقاجونت کارت داره ایهانا ب -

 چشم خانم جان  -

انداختم و بدنبال   یدر مطبخ فاصله گرفت به مادر و فتانه نگاه ی توجه به من از جلو یب
 خانم جان حرکت کردم 

دوست دارم خانم   یلیشما باهام قهر نباش من خ  کنمی خواهش م ن یسی خانم جان وا -
 جان

که کنج لبهاش نشست رو بزور خورد که  یبه من انداخت لبخند کمرنگ یچشم ر یز ینگاه
 بغلش کردم 

   ایبخند  یخواستیخانم جان م -

 و محکم تر دراغوش فشردمش  دمی بوس

 زشته خجالت بکش   ی کرد سمی بس کن دختر خ -

 ستم داشته باش خانم جان توفقط دو  دی ببخش -

 برو یبرو پدر صلوات -

مخصوص خودش نشسته بود و با   یصندل ی اقاجان رو میجان وارد اتاقشون شد  باخانم
 گفت  ی بدون نگاه کردن بهم بالحن سرد کردیم یباز  شیی استکان چا

 خودتو روشن کن  فیتکل دی محمود که رس ی تا شب وقت دار -



 اقاجون  و یچ -

چه   ستیاون پسره ام که معلوم ن ی زبون زد همه مون کرد ی ابرومونو تو کل روستا برد -
 فرار کردن  شونیکرده بوده که اژان دنبالش بود همگ یخبط

   خت یر  قلبم

چون   یکرده ول  یمنه قبال ازت خواستگار ی از دوستا یمیابراه ی فردا عاقد خبر کردم اقا -
تاشب   ای کن عقدت کنه  یخودت جابرو راض ا یمن ردش کردم حاال هم  نی باجابر نامزد بود

 اد یفردا ب ی برا کنمیخبرش م

 اقاجون ؟  ی چ یعنی -

که صد تا    یدختر تونمینم گهی من د یدونیفکراتو بکن خودت م ادیحاالم برو تا محمود ب -
 شهیم متمو  یهمه چ ینشده عقد کن شتریحرف افتاده پشتشو تو خونم نگه دارم تا خبرا ب

   یستینوه من ن  گهیوگرنه د

 ؟  یچ  یعنیبود؟   یحرفا چ نیا یکلمه الل شده بودم معن  یواقع یمعن به

شدم انگار تمام   رهیوارد اتاقمون شدم پشت در نشستم و فقط به روبرو خ  یحرف بدون 
االن فقط   ی ول ومدیدر زدن مامان م ی صدا  شدیچشمهام رد م ی از جلو یلمیمثل ف  میزندگ 

  شیپ  یمحمد مشگل ی برا  دیشا  دی چرخیجا م ک ی داشتم فکر هزار و  اجیاحت ییبه تنها
  چکسینه ه کنم یکنم من نه با جابر ازدواج م دایپ  یه راهی  دی برگرده دنبالم با  دیاومده شا 

  شیبراش پ  یاون حتما مشگل مونم یاره حتما منتظرش م مونمی من منتظر محمد م گهید
حاال مطمئنم مجبور بوده که رفته   یاقاجون ترسوندش که جا زده ول دمکریاومده من فکر م

که به در برخورد  یاروم ی ها  بهضر گردهیحتما برم فتهیب ابیصبر کنم ابا از اس  کمیاگه 
مهربون عمو محمود که پدرانه خطابم   ی صدا گردونهی مجدد منو به زمان حالم برم کردیم
 کنهیم

 یهمه چ دمی درو باز کن بذار من باهات حرف بزنم قول م زعمویهانا جان دخترم عز -
   شهیدرست م



  ی ال دنی و بدون سرک کش کشم یم یقینفس عم کنمی صورتم پاک م  ی هام رو از رو اشک
که منتظر   کنهیم شیعمو راض یوارد بشه ول خوادیکه م ادیمادر م ی صدا کنمیدرو باز م

 بمونه 

 سالم هاناجون   -

و با    بندهیعمو دراتاق رو پشت سرش م کنمیم هی و بلند گر  برمیهوا به آغوشش پناه م یب
  کنهی دستش کمرمو نوازش م کی

رو حرص   چارهی ب یمرض نی به کنار تو چقدر ا  هیمارو ...حاال من و بق ی دختر تو که کشت -
 اخه ؟  ی دیم

اشکهام رو بادستم پس    شهیلبهام سبز م ی رو یجون یو لبخند ب رمی گیعمو فاصله م از
 دم ی و با هق هق جواب م کنمیم  تی موهام رو به پشت گوشم هدا زنمیم

 ...خواد بزور منو ...بده  یعمو ...تورو ...تدا نجاتم ...بده ...اقاجون ...م -

 یپچ پچ کردن عصب ششیدو نفر پ  زنمی من خودم با اقاجون حرف م زمی اروم باش عز -
 بمون ور دل خودمون خوبه؟  یشوهر کن خوادیتو کال نمشده تو نگران اون نباش  

عمو در و باز   شمیم دواریام یکم شکفهیلبهام م  ی لحن شوخ طبع عمو غنچه خنده رو با
 زنهیو مادرمو صدا م کنهیم

غرق   اشیکشت کمی  ستین ش ی چیه لتونی دختر سورو مورو گنده تحو ایخانم ب هیمرض  -
 زدم نجاتشون دادم  رجهیشده بود خودم ش

که  شده یم  یهواشدم معلومه چند ساعت یکیتازه متوجه تار کنهیم دن یبلند شروع به خند  و
کرده نگاهم   هیگر   یلیکه معلومه خ یبا صورت شهی تنها موندم مامان باهول داخل اتاق م

که  یاون یعن ی  نیا  شهیون مم  گهیو وارد اتاق د گردهیدلخور برم یول ادیجلو م ی قدم کنهیم
 جلوبره منم   ی منت کش ی برا د یبا

 ...................... 



جمعه   نیسوم نی نظر اقاجون رو عوض کنه فقط عمو محمود بود ا تونستیکه م یتنها کس
دلم  یفقط کم   یکم نکهیبودن باا ومدهین نجایبود که عمو مسعود و خانواده اش به ا ی ا

جلوشون نقش   ای  نمشونیدوباره بب ستیخوشحال بودم که الزم ن یول سوخت یجابر م ی برا
محبوبه    ی روزهام برا نیا یفوژان هم تنگ نشده بود تنها دلتنگ  ی دلم برا یکنم حت یباز

کلون   ی دوباره اشون سرپا بودم صدا  دنی د دیو محمد بود که فقط باام می شگی همدم هم
به طرف در قدم بردارم پشت سر  قرمز داخل حوض رو رها کنم و   ی ها  ب یدر باعث شد س

در رو باز کردم که جابر با عجله وارد شد اول از کنارم باعجله   یعصب زدنیهم کلون در رو م
پشت   واریعقب رفتم که به د  یکرد و به طرفم برگشت ناخوداگاه قدم  یعبور کرد بعد مکث

 فت بلند گ  یبرخورد کردم فاصله اش رو باهام کم نکرد و از فاصله دوقدم یسر

 خبر دارم براتون  نی نیبب نیا یاقاجون ب -

طعنه کالمش کامال واضح بود   یول  کردی گرمش فوران م یعسل ی از چشم ها ی اشکار ی سرد
 بشه اروم روبه من گفت  اط یتا اقاجون وارد ح

دختر    دونستمتیبود که محرم خودم م نیا ی فقط برا   شدمیم کتی که نزد یاون زمان -
   یبه فرار ندار یازیراحت ن التیخ گهی عمو د

 خودم رو کنترل کردم   یچنگ انداخت به گلوم ول ی بد بغض

 شده اقاجون ؟  یچ -

 باشم  د یس  کهیاز پسر کوچ  یاقاجون عمو محمود گفت دنبال خبر -

 به من انداخت و روبه اقاجون ادامه داد  ینامحسوس ونگاه

   شیچند روزه پ ن یهمسرهنگه ازدواج کرده  هیتو تهرون با دختر  دهی خبر رس -

سوت   ی صدا  شدمیجابر و متوجه نم ی ادامه حرف ها کردمیباور نم دمیشنیرو که م یزیچ
نامحسوس جابر اخم اقاجون چهره درهم مادر   ی نگاه ها شدیداخل گوشم اکو م یدر پ یپ



 اط یراهرو و ح ی ورود ی پله  ی رو کردی و تعجب خواب الود عمو محمود حالم رو بدتر م
 که در دهان نداشتم رو فرو بدم   یاب مبخوا  شدیگلوم باعث م ینشستم خشک

 بادل منو تو   یرحم یب

 حال منو   گهینه د یفهمینم

 خوبه حالت   یک  شیپ یبگ رمیمیم

   ابونویخ هی

 نم بارونو   ریتو ز  ادی

 منه داغونو   کشهیم داره

 الت یخ  نیع ست یکه ن تو

  ییتنها

 ییتنها ن یتو قلب ا زنمیم

 یینجا یکن بذار حس کنم هنوز ا  یارک  هی

  دلم

 اون رفت  شهینم باورش

   اخرش

   کردمی زدم که فکر م توهم 

 دارمش

 نشده اروم  گفت  یزیکه انگار چ  یبازومو تو دستهاش گرفت و جور مادر

 کنم ی هانا ضعف نشون نده ...خواهش م -



در پاهام حس  یجون گهیمطبخ شدم د یبدنبال مادر راه ی موجود مسخ شده ا همچون
مادر   کردی ترم م یعصب وانیبرخورد قاشق و ل ی افتادم صدا نی گوشه مطبخ به زم کردمینم

چند   دنیکه انگشتر طال داخلش بود رو بزور به طرف لبهام اورد بعد نوش ی اب قند وانیل
   شدیم یجار اشکهامصدا  یب  دیجرعه چشمه اشکم جوش

وسط ضرر کرده    نیا کهیقعا ازدواج کرده باشه اونکارا رو با خودت نکن اگه وا نیا  زدلمی عز -
قرار باشه ولش   یاشکا ب نیقشنگت پشت ا ی چشما نی نکن نذار ا هیاونه نه تو تروخدا گر 

 کن

 بودم گفتم  رهیکف مطبخ خ  ی ها یکه به کاش  همونطور

 مامان سرم اومد   ادیسرت م یبترس یگفتن از هرچ می ازقد -

  دیسرش کش ی گفت و وارد اشپزخونه شد مامان بلند شد وچادرش رو رو اهللی محمود  عمو
منتظر بمونه و خودش کنارم نشست و پاهاش رو   رونیعمو با اشاره به مادرم گفت که ب

 دراز کرد 

   کنهیعادت م یادم زود به همه چ یاولش سخته ول یاولش سخته عمو جون همه چ -

اتش   ی بررو  یکه اب فیح یهام سرخوردن ول  گونه  ی بستن پلکهام اشکهام راحت تر رو با
 قلبم نبودن 

 حال االن تورو داشتم    قایمنم دق یروزی  -

بود   رهیرو باز کردم و سرم رو به طرف عمو برگردوندم که همون طور که به روبرو خ چشمهام
 ادامه داد 

که  یکس یی با یکه کل وجودش ناز بود و ز  یدختر خوشگل کس هیمنم عاشق شدم عاشق  -
باهاش   یهم کالم ی تا کوزه رو اب کنه همه برا شد یاب رد م ی از کنار جو ریسربه ز  یتوق
کارو   نی که جرعت ا یهر بار تو جمع ما تنها کس  یول  ارن یکوزه اش رو براش ب خواستنیم

   پدرتنفر بود محمد  کیداشت فقط  



به عمو نگاه   رهی کامال به طرف عمو برگشتم چهار زانو نشستم و خ شهی تر از هم متعجب
   کردمیم

  یدلم اشوب ی تو گفتی به دختر م ییها  زی چ ریسربه ز رفتی هربار مردانه و باوقار جلو م -
بار که   نیاخر  یسکوت لعنت نی هرباره کارم فقط و فقط سکوت بود و بس ا  یول شدیبرپا م
درخت  ی همراه برگها  دی از درخت چ یبیبهار س ی تو خنکا  می بود یدر حال سوار کار ییدوتا

رو از   بی و س د یسر بلند کرد محمد رو د  ییبایداخل اب انداخت دختر خانمانه بالبخند ز
گره   دش یی باارزش بو یعی صورتش اورد و مثل ش  کی رو نزد بیداخل رود برداشت س

اورد و همراه دستمال  رون ی ب شی رو باز کرد و چند عدد گردو رو از پر روسر شیروسر 
  یخواستگار ی گفت که برا نکنار رودخونه گذاشت و رفت محمد به اقاجو  ی شده ا یگلدوز

حالل و   گفتی با پدر دختر مشگل داره م گفتیم رفتیبار نم  ریاقاجون ز  یول ادیاون دختر ب
دست به دامن   کردیاصرار م شتریمحمد ب یول  گفتیو م  گفتیم شهیحروم سرشون نم

دختر بره باهزار جور مشگل و دعوا   یهمه شد تا بالخره با دعوا تونست به خواستگار
  ی کنن برا یسال خونه پدر دختر زندگ  ۵که تا  یبه شرط  یبدست اورد ول  دخترووبحث 

 به دل داشت  نهیکه ازش ک  یبود پسرش داماد سرخونه بشه اونم باکس  یاقاجون سرافکندگ 

غم ته نگاهش   یزد و نگاهم کرد ول ی بالخره لبخند کردی ترم م جیو گ  جی عمو گ ی حرفا
 داشت  ی ا گهیجنس د

  میراض  م یاز زندگ  یلیحال تورو داشتم اما االن خ  یروزی منم  یگفتم عمو که بدون  نارویا -
  گذرهیزودم م گذرهیکه م  نهیا ایدن هیتنها خوب

 اش عمو   هیبق -

 خانم خانما   ستمیاالن موضوع من ن  -

 سوالم بشم  الیخیعمو باعث نشد ب یطبع شوخ 

 اشو   هیبق نی گینم -

 که اقاجون کارمون داره  ایتو حالت بهتر از منه ب  نکهینه مثل ا -



 سرم عمو زودتر از من بلند شد و دستش رو به طرفم دراز کرد   ی اوار شد رو امیبدبخت دوباره

................... ... 

 روبه عمو محمود گفت   یشگیباهمون اخم هم اقاجون

 صبر کن صبر کردم   یمحمود تو گفت -

 کرد و ادامه داد  ی جابر اشار ا به

  یبچه بزنم فقط لجباز نیبا ا  یهانا خودت بگو من که هر حرف نمیباجابرم حرف زدم ا  -
 کنهیم

 باشه اقاجون  -

 لبخند زد و روبه من گفت  عمو

تو و جابره   هیهفته عروس ن یکه اخر ا دوننیهانا تا اخر حرفمو گوش بده همه م  نیبب -
 چون از قبل حرفش زده شده و به همه گفته شده 

 اما عمو  -

 گفتم تا اخر حرفمو گوش بده   -

 انداختم و منتظر موندم  نییرو پا  سرم

  نی خوایهمو م دیر کردن تو و محمد پسر سو دخترش همه جا پ دیاز اون طرفم پسر س -
رفت و   بهیشده استغفرهلل پشت سرت حرف دراومده تو با پسر غر یز یوسط بد ابرور  نیا

   نجایمثل ا  یکی کوچ ی ... تو روستا یدونی و خودت خوب م یاومد داشت

 بخدا من   یول -

  یول  دیباری ماز صورت جابر تیدستشو باال اورد و خواست به صحبتش ادامه بده عصبان  عمو
 شده بود   رهی خ نیفقط سکوت کرده بود و به زم



حرفا بخوابه حس  نی تا ا نیکن یشما تاخر هفته طبق قرار قبل باهم عروس نهیصالح ا  -
  شهی با خونده شدن خطبه عقد درست م نتونمیب ی برادر خواهر

 عمو ... یگی م یچ -

 اوردم   نیی نوع نگاه عمو صدامو پا با

باوقار   ن یعموجون من از اولم گفت اقاجابر اقا مت نیگیم یشدم ... چ یعصب دی ببخش -
 ...خوامیمن نم میخور یمن و اقاجابر بدرد هم نم یول

 همزمان جابر مجبور به سکوتم کرد  ستادنیاقاجون و ا  ادیفر 

توام بس کن گمشو برو   رهی زاد تو سرش نم یدختر حرف ادم نیا ی د یمحمود د ی دی د -
 ی میابراه ی اقا ای جابر  ای تهیس جمعه عرو  روهانایب

 حرف اقاجون اومد   ونیم یعصب جابر

 اقاجون   -

از اتاق اقاجون خارج شدم و به اتاق خودمون پناه بردم مادر پشت   هینموندم با گر  گهید
صورتم پس زدم   ی کرد اشک هام رو از رو لیسرم وارد اتاق شد و شروع به جمع کردن وسا 

   دمیو متعجب پرس

 مامان؟  یکنیکار م یچ -

 تا بهت بگم  نیبش ایساکت ب سسسسیه -

 اروم گفت  دی چیخل چمدون مکنار مامان نشستم همون طور که لباس هارو دا اروم

   می ری م نجاینرو فردا بعد اذان صبح مااز ا رونیتو فقط ساکت باش از اتاقم ب -

 دهنم گرفتم   ی و دستم رو جلو دمیکش ینیه

 م؟ یمامان کجا بر  ی چ یعنی -



   م یبر یپنهان  دی فقط با  انیاقاجون و جابر اونجا سراغت نم می خونه پدر -

نگم   یزی لبهام گذاشت و خواست که چ ی ه اش رو روبگم انگشت اشار  یزی چ تاخواستم
  شمیدارم راحت م یازدواج اجبار ن یخوشحال بودم که از شر ا یدلم آشوب بود از طرف ی تو

  نییچطور ادما یعنیبودم   دهیرو ند  میهم دلشوره داشتم من تاحاال پدر بزرگ مادر  یاز طرف
خدا   ادیخون به پا نشه پشت سرم حرف درن کنهی کار م یچ ناقاجو کنن؟ی؟ منو قبول م

دوباره   نی شد  د یو ناپد   نیکارت کنه محمد محبوبه که فقط منو انگشت نما کرد ی بگم چ
 طلوع افتاب بود که مامان گفت   ی کایاشک نشست تو چشم هام نزد 

 حاال وقتشه   -

 خطر داره   ابونیما دوتا تنها بدون مرد تو کوچه خ کهی هوا هنوز تار ترسم یمامان من م -

 طور که دستش رو به عالمت سکوت گرفته بود اروم لب زد همون

  شیبرامون پ یمشگل شناسنی مارو م می پدر ی روستا  یهم اهال نجای ا  ینترس هم اهال -
  ادینم

که در اتاق عمو   می رد شد اط یح ی پشت سر مامان راه افتادم با ترس و لرز از تو اروم
  ی مامان دستش رو رو یدر خروج ی راهرو ی تو می رفت عیخورد با مامان سر  یمحمود تکون

اروم بکشم    ی نفس ها خواستمی طور که م نیقلبش گذاشت و چشمهاش رو بست منم هم
 دم یشن زدی اهسته مامان رو صدا م وکهعمومحمود ر  ی بودم صدا رهی به مامان خ

 ؟ یریم ی...دار هیمرض  -

دادو   رونی صورتش رو جمع کرد و لبش رو به دندون گرفت نفسش رو کالفه ب مامان
  دمیرفت اروم سرک کش رونی ب واری جا بمونم خودش از پشت د نی بااشاره گفت که هم 

 زده بود   ه یراهرو تک وار ی عمو محمود بود و عمو پشت به من به د ی مامان روبرو

 ؟ ی ریم یطاقتت تموم شده پس دار گهید  دونستمی م -

 محمود خان راستش   -



 نگو   یچیه  هیمرض  سسسیه -

 که عمو ادامه داد کردیم یدستش باز  ی با انگشتا  ریسر به ز  مامان

 حداقل هانارو نبر   -

 کنم   یزندگ  تونمی که من بدون هانا نم یدونی م -

 فرستاد   رونینفسش رو اه مانند ب عمو

اومدم بعدشم   امرزیبخاطر محمد خدا ب ینداشتم ول ییخونه جا نی که از اولم تو ا دونمی م -
کنه حاال که  رونی ب نجایمنو از ا خواستیاقاجون م شد یکه م یبخاطر هانا موندم هر چ

 بمونم   تونمینم گهید شهی م  تیهانام داره اذ 

 اروم زمزمه کرد   ی گرفته ا  ی با صدا عمو

   شهیبرات تنگ م  یلیدلم خ -

بزنه که عمو    یدهنم گرفته بودم خواست حرف ی رو جلوبه من کرد که دستم  ی نگاه مامان
 ادامه داد 

اشو خراب نکن جابر پسر   ندهیمخصوصا هانا ا  ادیپشتتون حرف در م یکل یاالن اگه بر -
   ستین ی بد

 خواد یهانا نم یول -

 ازدواج بشه  نیا الیخ  یب کنمیم یتو بمون من اقاجونو راض -

   ستین یراه گهید نی همه تالشتونو کرد نیدونیشماخودتونم خوب م -

 عمو از پشت سر دنبالمون اومد   می مامان به سرعت از در خونه خارج شد  با

 مامان عمو   -

   دیعمو نفس زنان بهمون رس  ستادیشدم که مامان هم ا  متوقف



 سالم عمو   -

 سالم هاناجون   -

 رو به مادر ادامه داد  و

 ن یتنها بر ستیخوب ن رسونمتونی بذار خودم م -

سرما به   راهن ی پ ی جون شده بودن و بو یسرسبز کم کم ب ی ها نیزم  میروستاخارج شد  از
شال    می کردیو ما بدنبالش حرکت م کردیتنشون خورده بود عمو جلو تر ازما حرکت م

به دور خودم  شتریشونه هام انداخته بودم رو ب ی هوا برو یکه بخاطر خنک مویمشگ
   دمیچیپ

 سردته دخترم؟  -

 نه خوبم   -

بافت جلو دکمه دارش رو از تنش خارج کرد و به طرفم   راهنی انداخت و پ یبه ما نگاه عمو
 مهمون صورت ناراحتش کرد   ی شونه هام انداخت و لبخند ی رو رو  رهنشی اومد پ

  شهی نه محمود خان خودتون سردتون م -

   یخوبم مرض -

 عموجون  یمرس -

بود   ک ی عمو نزد ی  نهیسرم به س  دیچیستش رو دور شونه هام پزد و د ی ا گهید لبخند
که عمو    دمی کش یپدرانه و با محبت اه یاغوش خواست یرو م یاغوش نیچقدر دلم همچ

   دی پرس

 حقه باز  یکشیاه م یچ ی توبرا -

 جواب دادم  ریزدم و سربه ز ی لبخند



شونه ام    ی طور دستش رو رو نی هم نشستمیکنارش م یبابام افتادم عمو اونم وقت ادی -
   ذاشتیم

 به سرم نشوند   ی اشک رو باخودش داره اروم بوسه ا یسیکردم چشم هاش خ حس

   امیبهتره ن گهیمن د  مید یرس گهید -

به عمو نگاه کردم که مادر  یکاهگل ی بود با خونه ها یکی کوچ ی اطرافم نگاه کردم روستا به
 در جوابش گفت 

   یفقط به کس ی راهمون بودهم  نجایممنون که تا ا یلیخ -

 جواب داد نانیحرف مادر اومد و با اطم ونی به م عمو

   نیخبر نذار  یمنم از حالتون ب ن یراحت مواظب خودتون باش التیخ -

دوشم برداشتم که عمو   ی عمو رو از رو  راهنیبه من چشم دوخت پ یبا لبخند مهربون و
 شونم گذاشت  ی دست هاش رو رو

   یمنم فراموش نکن ینجوریا  دیتنت بمونه عمو شا -

 گفت  ی به دل واپس مامان

   ینجوریا ن یخوریخودتون سرما م یول -

و   دشیی مردد نگاهش کرد بو  دیبرون کش یکه دستش بود ژاکت سبز رنگ یساک ی تو از
 پر اشک به طرف عمو گرفت   ی باچشم ها

 تره   یاض ر نطوریشما محمدم ا  ی برا ستیمحمد بافته بودم حاال که ن ی خودم برا نویا -

   هیادگار یاون  یول -

 سردتون نشه   نیزنده است بپوش شهیدل من هم ی محمد تو -



لباس رو دور گردنش به طرف باال   ی ها قهیمردد لباس رو از مادرم گرفت و به تن کرد  عمو
نامحسوس به   ی بوسه ا  رفتی وعقب عقب م کردیو همون طور که من و مادر نگاه م  دیکش

 یعنی  شدیکه داشت از ما دور م  کردمی ا کرد و رفت به عمو نگاه ملباس نشون و پشت به م
 ؟   می نیرو بب گهیقرار نبود هم د گهید

 هانا   می بر ایب -

رفته عمو انداختم و اروم با مامان همراه شدم هر از   ری نگاه به مس کینگاه به مامان و  کی
تو   یمن خارج شده بود کم درسیاز د  گهیعمو د یول کردمی به پشت سرم نگاه م یگاه

  ی ها واریکه د یخونه باغ بزرگ   هی  ی تو روبرو میو خم گشت چ یپرپ کیتنگ و بار ی کوچه ها
که معلوم بود از سر   ی مامان با لبخند می دیخونه باز بود رس ی دداشت و در ورو یکاهگل

از سنگ   نیزم  میلبهاش مهمون کرده دستمو گرفت و پاتند کرد وارد خونه شد  ی ذوق رو
  ی ورود کی پر کرده بودن از راه بار وهیپرم ی پر بود و دو طرفمون رو درخت ها یزیر ی ها

که دور تا دورش رو   یزیحوض گرد تم می دیبزرگ خونه رس  ی به سر سرا موی خونه گذشت
  اوردیقاب گرفته بودن که منو به وجد م یپربار ی ها وسفیو حسن   یشمعدان  ی گلدان ها

خونه  وانی ا ی دوشش قرار داشت رو ی رو ییکه عبا ی ا دهیورز یالغر اندام ول   رمردیپ
صداش کرد و باسرعت به    یری که مادر با ذوق وصف ناپذ خوندینشسته بود و قرآن م

 طرفش حرکت کرد  

 اقاجون   -

 ی به مادر انداخت و بالفاصله از رو یاول نگاه  یبا ناباور نهیبیکه انگار خواب م رمردیپ
به مادر و   رهیبرداشتم و خ نیزم ی چمدون رو از رو  د ید شد و مادر و دراغوش کشبلن  نیزم
از سر ذوقش رو   ی بودم پدر بزرگمه نگاه کردم مادر کنترل اشک ها ده یکه حاال فهم ی رمردیپ

طور که سرش تو اغوش پدرش بود با دست ازادش اشک هاش رو پس   نداشت و همون
  دی بوسیارزشمند به خودش چسبونده بود و م یپدر بزرگ هم سرمادر رو مثل جواهر زدیم
فضا شدم مامان با لبخند به من نگاه کرد    ریی باعث تغ ی ناخواسته ا ی با عطسه   ونی م نیا

 گفت  ی و از پدرش جدا شد و با شوق کودکانه ا 



 هانا عه چقدر بزرگ شده   ینیبیاقاجون م -

صورتش به من   ی رو ی زدم و با اقاجون نگاه کردم که با اشک ها یخجالت لبخند پهن با
 درش نهفته بود گفت   یخاص تهیکه جذاب ی بم و بلند ی شده بود با صدا رهیخ

 پدرشه  هیچقدر شب -

از کرد و به آغوشش  اش رو ب گهی زد که اقاجون دست د ی درجواب پدرش فقط لبخند مامان
 اشاره کرد 

 چقدر دلتنگتون بودم  نمتیباباجون بب ایب -

 دمیکش یق یاهسته به طرف اقاجون رفتم که تواغوش پر مهرش فرورفتم نفس عم باخجالت
اقاجون   دمیکشی خجالت م ی دوست داشتم منم بغلش کنم ول دی که اقاجون سرم رو بوس

 شد   رهیازم فاصله گرفت و به چشم هام خ یکم

   رندهی ماشاهلل چشماش مثل باباشه همونطور جذاب و گ -

حرف پدرش سرش   قیلبخند به مامان نگاه کرد که مامان با لبخند نگاهم کرد و در تصد با
 رو صدا زد   یبلند کس  ی رو تکون داد پدر بزرگ باصدا

 و دخترشو ببر اتاقاشون   هیمرض لیوسا ا یخاتون ب مهینع -

االنه که از خجالت اب بشم   کردمی بود حس م ره ی به من خ یبزرگ بادرخشش خاص پدر
افتاب سوخته که چادرش رو دور کمرش   ی و گونه ها دهیچروک  یمسن با صورت یخانم

 پشت کمرم گذاشت و گفت  یبسته بود با عجله به طرفمون اومد مامان دست

   شتیپ امیتوبرو هانا جونم من با اقاجون صحبت کنم م -

خاتون   مهی شاداب تر بود نع شهیشد که از هم باشیمهمون صورت ز  یبخش  نانیاطم لبخند
 یراه افتادم وارد اتاق بزرگ  الشیخواست چمدونمون رو بلند کنه که اجازه ندادم و بدن

به   ییرنگ فرا گرفته بود و قاب عکس ها یزرشک ی ها یکه دورتادورش رو پشت می شد



راه پله   کردیم یی خودنما ییبا یز ی اتاق مجسمه   ی  گوشهنصب شده بود از مناظر و  وارید
 ی خاتون از پله ها باال رفتم راهرو مهیگوشه اتاق بود که پشت سر نع یکی کوچ یچوب
راه   ی روبرو واری د می بود شد  شدی م  نیینسبت به پا  یتر کی که متصل به اتاق کوچ یکیکوچ

ت خواب  عکس گوشه اتاق رخ اب پراز ق شیکنار واری بود و د  ی بزرگه قد ی ا شهیپله پنجره ش
پتوس که معلوم   ی قاب ها پربود از گلدون ها ی روبرو واری د نیی شده و پا ده ی منظم چ ییها

 کاشته شده بودن   یبود به تازگ 

 خانم جان  ن ییبفرما -

 لبخند زدم  مهیکالم نع یاتاق گذاشتم و به مهربون  ی رو گوشه  چمدون

 جا براتون پهن کنم خانم جان؟  نیخوا یم -

 خاتون    مهینه ممنون نع -

 پس با اجازه  -

که توجه ام رو به خودش   یعکس  نی رفتم اول واری د ی رو ی به طرف تابلو ها مهیرفتن نع با
جوون بودنو پدر دست هاش رو دو طرف مادر   یلیجلب کرد عکس مادر و پدرم بود که خ

زن   ک یاز  ی ه اپرتر  یعکس کنار رهی اون رو در اغوش بگ خواستیباز کرده بود انگار که م
داشت و مقابل اون عکس    نیدل نش ی و چهره ا یجوگندم ی که موها ییروستا ی  بایز
باال   ی شناختم شونه ا یعکس هارو درست نم هی داشت بق یاز مادر که سن کم ی ا گهید

ژاکت عمو رو   دمیدراز کش ن یزم  ی رخت خواب ها برداشتمو رو ی از رو یانداختم بالشت
چشم هام    مدونچ پیباز شدن ز  ی هام گرم خواب شد با صدا  خودم انداختم و چشم ی رو

 کرد ی رو باز کردم مادر بود که لباس هارو از چمدون خارج م

 سالم   -

 کردم  دارتیعه ب -

 ساعت چنده ؟  شدمیبلند م دی با گهینه د -



   ی دینخواب شبمیبخواب د -

 نه خوبه ساعت چنده؟  -

 عصره   ۵ -

 به بدن خسته ام دادم  یکش و قوس نشستمو

 حقو نداد به اونا ؟  ؟ی با اقاجون صحبت کرد شدیچ -

 بلند شد و به کنارم اومد   نیزم  ی بالبخند از رو مادر

  ی وقت جا چی پدر من ه یخبر ندار م یاز قد  ادیاره گفتم معلومه که حقو به اونا نداد تو ز -
   رهیگی نم میتصم یکس

 عمو تو مطبخ افتادم   ی حرف ها اد یحرف مادر  نیا با

  ی گذشته چرا پدر تو و بابا باهم اختالف داشتن چطور بابابام ازدواج کرد  ایتو گذشته ها چ -
 ؟ 

  می به سمتش برگشت  اومد یپدر بزرگ که از پله ها باال م ی کرد که با صدا ی بلند خنده
و خودش هم    مینیکه با اشاره دستش خواست که بش می به احترامش بلند ش می خواست

کار اقاجون   نی گاه دستش کرد باا هیرو تک ی گرد   ی داد و متکا واریبه د  هیکنارمون تک
اشک رو از  زشی و اجازه ر  دمیکش یقیعم فسناخوداگاه چشم هام به اشک نشست ن

به خودش گرفت پس مادر   ینیغمگ ی خودم گرفتم به مادر نگاه کردم که اون هم چهره 
 فرستادم که اقاجون گفت   رونیرو اه مانند ب هم هنوز به خاطر داره نفسم 

 از گذشته من و پدر محمد بابات برات گفتن   ایچ -

 من جواب داد  ی بگم که مادر بجا یچ دونستم ینم

   دونهینم  یزیهانام چ زنهیباره حرف نم  نیتو اون خونه در ا یکس -



 باشه   دهیبه گوشش رس  یزیچ  ییاز جا  دیشا  یبذار خودش بگه مرض -

از عمو   ی حرف خواستمیزدم و به مادر نگاه کردم که سر تکون داد نم ی ده لبخندز خجالت
 پس جواب دادم   دونستمینم یز ی بزنم چون واقعا چ

 گفت ینم یزی چ ی کس دونمینم -

به    یکوتاهش برد و دست ی ها شی تکون دادو دستش رو به طرف ر  یمتفکرانه سر  اقاجون
 دم ی به خودم جرات دادم و مجدد پرس د یاون ها کش

   نیکن فیشما برام تعر شهیم -

   دیبه سرم کش ی اومد و با لبخند نگاهم کرد و دست رونیبزرگ از فکر ب پدر

بگم   یزیاگه من چ  ینداشت ول یاشکال گفتمیگفته بودن منم م یزیهانا جان اگه اونا چ -
 رفتنه  یطرفه به قاض هی

 تو گذشته بوده  یمهم زیا بشم حتما چماجر نیا  ال یخیب خواستمینم

اقاجون   نی کردیشما چون حالل حروم م  گفتنیم دمی من فقط شن دیواقعا ببخش دای بخش -
 باهاتون مشگل داشته 

شد   رهی بهش برخورده بود اخم هاش رو در هم برد و به مادر خ یلیبزرگ که انگار خ  پدر
 د ی مامان دستش رو پشت کمرم گذاشت متعجب پرس

 ؟  ی دیشن یحرف  نی همچ یاز ک  -

 از ...از  زهیچ -

 بگو دخترم -

 بگم اون شخص از اقاجون نقل قول کرده   تونمی نگم فقط م ن یبگم بذار  شهینم -

 ناراحت به پدر بزرگ نگاه کرد که پدر بزرگ جواب داد   مادر



با هم   می باهم زن گرفت میباهم بود  می بزرگم شد م یبودما قبال با پدر محمد هم مکتب  -
  نی تر کیشما از داداش به هم نزد  گفتن ی همه م می اومد و رفت داشت ادیباهم ز م یخان شد 

  چی به برادرتم نگو ه چیبه دوستت که ه  زتوینشو همه چ کی نزد یباکس ادیز گفتیاقام م
  ی ادیبار ز  روزیکه  نی من گوشم بدهکار نبود تا ا یول  ستین نانیمقابل اط ایدن نی کس تو ا

 طور    نی احمد هم هم میاز گندم برداشت کرد

 احمد؟  -

 اره اقاجونت   -

 اهان   -

بر سرم   یمهمون نگاه منتظرم کرد و دست یبزرگ لبخند مهربونش رو با محبت خاص پدر
 و ادامه داد دیکش

  ی شتریهم ما پول ب ینجوریواسطه نبره ا  گهیوسط د نی شهر تا ا می قرار شد خودمون ببر -
  هیاصل ی گندم غذا د یرسیو هم به مردم ارزون تر و بدون واسطه گندم م  ومدی م رمونیگ

کار بشم و شراکت نکنم   نیا الیخیاقام گفت ب شدی داشت تموم م یمردمه تازه دوره قحط
از ما ارزون   شهیواسطه ها خون مردمو کردن توش  نی نه ا تممن سرم باد داشت و گف یول
کارو کنم دعا  نیاگه ا فروشن ی و بعدم گرون م ذارن یاذوقه م یمردمو ب  کننی انبار م خرن یم

تا   م ی خودمونم زود تر رفت می و فرستاد م یمردم پشت سرمه با احمد دوتا کار گر گذاشت
کرده بودم رفتم کاراشو کردم و احمد   هیکرامن و اونجا انبار  م یر یبگ لیمحصولو و اونجا تحو

تو انبار و درش و   میو ما گذاشت د یشهر منتظر بار گندم ها موند محصول رس دونیهم تو م
گفت نه من قبولت   ری و بگ د یگفتم احمد کل یهرچ می کاراشو بکن هیتا فردا بق  می قفل کرد
برام  زای چ نیا  دمراحت رفتم شهرو گشتم جوون بو الیحرف ها منم با خ نیدارم و ا

شهر اون رفت   ومدنیم  ادیر اولش نبود اون با پدرش ز احمد با  یداشت ول تیجذاب
 کنه  رونیاز تن ب یاستراحت گاه هم اسبارو علوفه بده هم خودش خستگ

من مرور   ی بود و خاطره هاش رو برا رهی پدر بزرگ گرفته شد به روبرو خ ی کردم صدا حس
   کردیم



و صبح   م ید یدم غروب از گشت و گذار دست برداشتم و برگشتم استراحت گاه زود خواب -
به حساب کتاب کردن   می و اخر سر نشست  میدنبال کارا محصوال رو فروخت می الطلوع رفت یعل

سومش احمد گفت تو   ک ی گفت  شهیم  بایاز محصول کم شده تقر ی لیمعلوم شد خ
 ی اسبا ی گفت با تو شراکت نکنم منو فرستاد  پدرم یسر من و کاله بذار ی خوایم یبرداشت

حرفا   نیاز ا  شتریرفاقتم ب یبهم برخورد ول یلیخ ی کاراتو کرد یتورو علوفه بدم خودت رفت
همه سال منو   نیکارام ؟ تو که ا نیمن مگه اهل ا   یزنیم هیحرفا چ نی برام مهم بود گفتم ا

قبول نکرد که  یگذار تو شهر ول وبخدا من فقط رفتم گشت   یزنیحرفو م  نیچرا ا  یشناسیم
جواب سالمم روهم   دی د یهم منو م یی جا گهیما بهم خورد د نیب یو همه چ م ینکرد برگشت

ناراحت   یلیرو فرستادو ردم کرد منم خ یهربار کس یول  ششیمن چند بار رفتم پ دادینم
   هیو واسه مرضمحمد پدرت اومد جل  نکهیسراغش نرفتم تا ا گهیشدم و د 

   دیخاتون پدر بزرگ از ادامه صحبت هاش دست کش مهینع ی سرفه  با

 اقا غذا حاضره   -

 جواب داد. نشیر یمگه ساعت چنده که با لحجه ش دمی تعجب پرس با

 ن ی متوجه نشد نی وقته غروب کرده گرم صحبت بود  یلیخانم جان افتاب خ -

شونه ام زد و  ی اروم به رو یو چند بار کرد و دستش ر مهی از نع یبزرگ با لبخند تشکر پدر
 گفت 

که دست   م ی بر ایب  میصدات کن  ومدی ناهارم دلمون ن ی نخورد یزیپاشو دختر از صبح که چ -
   هیفیخاتون تعر مهینع نی پخت ا

که  نیبود که پدر بزرگ به افتخار اومدنمون دستور تدارکش رو داده بود هم ی دیلذ ی غذا
بود   ی هم عال یلیبه نظافت و غذا پختن خ سهیکلفت وا  هی نیع ست ی مامان مجبور ن

 یخونه ارامش نی ا یاومده بودم و جام عوض شده بود ول نجایبار به ا نیاول ی برا نکهیباا
قلب پدر بزرگ   م یاز صم ی محبت ها و لبخندهابودم و  دهداشت که تاحاال تجربه نکر

شدن به    رهیبا خ  شدیم قیجون از محبتم تزر یب  ی بود که رگ ها ی همچون ارامبخش قو



اذان چشم هام رو   ی ماه که از پنجره اتاق معلوم بود با آرامش به خواب رفتم صبح با صدا
رفتم پدر   نیی هام انداختم و پا ونهش  ی که مادر برام بافته بود رو رو ی باز کردم ژاکت بافت

  نیپدربزرگ ه ی بود اروم به طرف در رفتم که با صدا دهیخواب نییبزرگ گوشه اتاق طبقه پا
رخت خوابش   ی دهنم گذاشتم به عقب نگاه کردم پدربزرگ تو ی دستم رو جلو دمیکش

 گفت   دیکش یبه چشم هاش م ینشست وهمون طورکه دست

 ؟ ی دارشدینماز ب ی نترس دختر منم برا -

 و جواب دادم   دمیکش یقیعم نفس

 کردم دارتونی ب دی بله اقاجون ببخش -

 همون لبخند مهربون رو مهمون لبهاش کرد باز

  ادیبودنتون کال خواب به چشمم نم  نجاینه خوشگل خانم از ذوق ا -

کنار   میکرد ی م یجا زندگ  نیهم دلم اب شد. کاش از اول  ی پدر بزرگ قند تو ی حرف ها از
 کوه محبت  نیا

سجاده ام بهت   ر یجا وضو بگ نیهم ارهیاب م ادی م مهیسرده االن نع  رونیاقاجون ب ایب -
   دمیم

 چشم  -

به سرم   یگل افتاده از خجالت کنار پدر بزرگ نشستم که پدر بزرگ دست   ی لبخند و لپ ها با
از افتاب به   دهیبراقش چشم دوختم به اون صورت رنج کش یمشگ ی به چشم ها دیکش

پدر بزرگ رو   ومد ی بعد از نماز دلم نم یجوگندم ی ها و موها  شیجذاب به ر ی اون چهره 
 فیکث ی نبود برم سراغ ظرف ها یازین نمثل خونه اقاجو هم  ومدیتنها بذارم هم خوابم نم

 نه که پدر بزرگ گفت  ایو پخت غذا مردد بودم که برم 

 رو نشونت بدم   ییجا  می بر ایب  ادیاگه خوابت نم -



با دقت    می از خونه حرکت کرد رونیاستقبال کردم و بدنبال پدر بزرگ به سمت ب خوشحال
  تیجذاب دی تابی به کوچه ها مکه  یصبح و نور کم جون دهیسپ کردمیبه همه جا نگاه م

مرغ و   ی هاشون صدا یکه از بعض  یاجر یبرخ یول یکاهگل ی داشت خونه ها یخاص
با دقت    دیرسیهه اسب هم به گوش میش ی صدا یگاه  یحت دیرس ی خروس به گوش م
شد که هنوز پر بود از   یپدر بزرگ وارد باغ بزرگ  سپردمیو به خاطر م کردمیهمه جا رو نگاه م

 دور شونه ام انداخت و گفت  یشده بود پدر بزرگ دست دهیدو طرف باغ حصار کش وهیم

سالهام که  نی رو به اسمت زدم تو ا نجا یا ی اومد ایکه دن یباغ ماله توعه از موقع نی ا -
جمع شده رو برات نگه داشتم تا به موقعش بدم به   نجایکه از ا ی پول و درامد  ی نبود
 رو خودت قبول کن   تشی مسئول گهیت از حاال به بعد دخود

 دم ی پرس یام گذاشتم و سوال نهیس ی باالرفته دستم رو رو   ی تعجب و ابروها با

 من؟  -

زد سرم رو   یهمون طور که دستش دور شونه ام حلقه شده بود لبخند صدا دار اقاجون
 و قاطعانه جواب داد دی بوس

   انهی ی ایامسال از پس کارهاش برم نمیبله شما بب -

   ستمی اخه من که بلد ن -

شونه   ی هر دو دستش رو رو ستادی شونه ام برداشت و روبروم ا ی بزرگ دستش رو از رو پدر
 گفت   ی ام گذاشت و جد

  ادیتا قلقش دستت ب کنم ی خودمم امسال کمکت م ی ای من مطمئنم از پسش برم -

و دستش رو پشت کمرم    دی انداختم که پدربزرگ بلند خند نییزدم و سرم رو پا لبخند
  کردمیگذاشت وادار به حرکتم کرد مثل جوجه دنبال پدربزرگ براه افتادم و اطراف رو نگاه م

به حصار اخر  نکهیتا ا  دادی م رهیو کود وغ  یدرباره درختا و طرز نگهدار یحات یو پدربزرگ توض



 ی تاللو دی که با تابش نور خورش شد یم ده ید  یصار نهر اب زاللح پشت از  مید یباغ رس
 داشت  یدرخشان

   دنید  نجایرو ا گه یکه پدر و مادرم هم د هیهمون نهر نی اقاجون ا -

 یمتوجه شدم که چ کردیکرده بود و نگاهم م زیر ی اقاجون که چشم هاش رو کم دنید با
 گفتم  

 اره اقاجون همونه  -

رفت واقعا   ی ا گهیزد و سمت د ی عوض شدن جو لبخند زدم که پدر بزرگ هم لبخند ی برا
 نخواسته بود  حیممنونش بودم که ازم توض

  تی تا به همه کارگرا معرف می ایشده عصر باز م داری تا حاال حتما مادرت هم ب میبرگرد  ایب -
   یریکنم تا کارارو دست بگ

هم سرم    خواستیپدر بزرگ م  ارن یبدست ب یزنا و دخترا قدرت ذاشتی اقاجون نم هرچقدر
بود که از  یواقعا نعمت بزرگ   نیمن ا  ی وبرا ستمی خودم با ی پا ی گرم بشه و هم بتونم رو

 قلب از پدر بزرگ متشکر بودم و مهرش در دلم روز افزون بود    میصم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 چهارم   فصل

هفته از   ی از اومدنمون به خونه پدر بزرگ گذشته بود انقدر سرگرم بودم که روزها یروز چند
که از دور جابر و   گشتمی ظهر بود که از باغ به طرف خونه آقاجون برم ی کا ی رفته بود نزد ادمی

به اون   گهیاومدن دنبالمون ؟ من که د یعنی ی سرجام خشکم زد وا دمیعمو محمود رو د 
و سر و   هیعصبان یلیدرحال حرف زدن با عمو بود معلوم بود که خجابر  گردمیخونه برنم

کرد جابر به   ی داشت نگاهش به روبرو برگشت که نگاه هامون با هم تالق ی وضع اشفته ا
و به طرف در خونه افاجون رفتم و داخل خونه شدم   دمیکش یکوتاه  غیکه ج دی طرفم دو

بگم جابر وارد   ی زیبخوام چ نکه یاز اشدن که قبل   اط یوارد ح مهیپدر بزرگ و مامان سراس
قرمز و به خون نشسته جابر از   ی چشم ها دنیخونه شد به پشت سرم نگاه کردم که با د

ترس پشت پدر بزرگ پناه گرفتم عمو هم به سرعت وارد خونه شد و به طرف جابر اومد و  
عمو   دنی بگه با د یزیاز پشت بازوش رو گرفت پدر بزرگ که دهن باز کرده بود که چ

 محمود خشکش زد و به مادر نگاه کرد که عمو لب باز کرد

   می اجازه تون وارد خونه شد یخان شرمنده ام بخدا ب ر یسالم ام -

 پر صالبتش جواب داد  ی بزرگ با صدا پدر



 ؟ ی تو محمود -

 به سمت مادر چرخوند و مردد جواب داد یکه از سوال پدربزرگ جا خورده بود نگاه عمو

 خان   ری بله ام -

   امرزیکپ محمدخداب  ی ، شد ی عوض شد یلیاز اون موقع ها تا حاال خ -

   دیغر  یزد و مکث کرد که جابر عصب یلبخند خجول عمو

 فرار کنه ؟  ش ی عروس چند روز مونده به عروس هیدرسته که  نی شما ا ی خان تو روستا  ریام -

 وجه به جابر در ادامه حرف هاش به عمو گفت  ت  یبزرگ ب پدر

 محمود  ی زدیبهمون سر م شتریزنده بود ب امرزیبرادرت خداب -

که   ییبه جلوبرداشت و با صدا یقدم یخواست جواب پدربزرگ رو بده که جابر عصب عمو
 سرش انداخته بود گفت  ی رو

 خان من باشمام اومدم عروسمو ببرم   ریام -

 مکث  روبه من ادامه داد  در هم بدون ی ها بااخم

   می بر  دی هانا برو زود حاضر شو با  -

 زدم و اروم گفتم  یبودم از پشت به لباس پدر بزرگ چنگ ستادهی که پشت پدر بزرگ ا من

  امیجا نم چی ه گهیمن د  -

   یکنیتو غلط م -

 زد  ادیفر یبزرگ عصب پدر

  ست ی ن تیتر حال کی که ثّنار بزرگتر کوچ ی هست یتو پسر ک  -

 لب باز کرد که عمو از پشت بازوش رو فشرد و کنار گوشش زمزمه کرد   جابر



 گفتم تو حرف نزن  -

 .. یول -

 و اقاجون   یدونیخودت م رمی م کنمیمن ول م یحرف گوش نکن ی جابر بخوا -

  ی همچنان بااخم ها یبا حرف اخر عمو محمود سکوت کرد و لب حوض نشست ول جابر
   کردیدرهم رفته به من نگاه م

 هیتحت فشاره شما بهبزرگ  کمی جوون )اشاره به سمت جابر(  نیخان ا  ر یشرمنده ام -
 دش یخودتون ببخش

 تکون داد و به تعارف گفت  یسر  اقاجون

   ی اومد نجایکه تا ا یدار یحتما کار مهم  اتویب -

 با ادب جواب داد عمو

 خوبه   نجایخان هم رینه ام -

  ی از داخل صدا م یپدر بزرگ من و مادر داخل خونه شد  ی اشاره کرد با اشاره  وونی به ا و
با عجله به سمت طبقه باال رفتم پنجره اتاق رو باز    نیهم ی صحبت هاشون نامفهوم بود برا

شد که خودم رو پشت پرده   ده ینشستم نگاه جابر به سمت پنجره کش نیزم ی کردم و رو
 اتاق پنهان کردم 

زدن و تا   ییحرفا  هیدوتا جوون   نی ا یپدرم و مسعود و محمد تو بچگ  خان ری راستش ام -
نداشت تا   یاعتراض یحت شی چند وقت پ نینشون کرده هم بودن هانا تا هم نایحاال هم ا 
 شکل گرفته   نشونیب ی شد که انگار دورادور عالقه ا دایپ یپسر  هی  ی سرو کله 

 بلند شدم نیزم ی هراسون از رو ادشیکه از فر  دیغر  یعصب جابر

 عمو   -



   رونیگمشو برو ب ینیساکت بش یتونیجابر ساکت شو اگه نم -

طور صحبت کنه اروم از پشت پرده سرک   نیبا جابر ا یکس دمیشنیبار بود که م نیاول
 زد ادیرو به من فر  کردی که جابر همون طور که به پنجره نگاه م دمیکش

 هانا خدا ازت نگذره بخاطر تو چقدر خار شدم   -

بابغض به پنجره   دی رفت و در رو محکم بهم کوب رون ی حرف عمو نشد از خونه باغ ب منتظر
 یپشت کردم که مادر محکم من رو در اغوش امنش راه داد عمو دائم از پدر بزرگ عذرخواه

   می برگشت ن ییتم و هردوبه پاپدربزرگ از مادر فاصله گرف  ی کرد و بدنبال جابر رفت با صدا

االن محمودم   می بذار تا باهم بخور یی چا هیجان شمام برو   هیمرض نیبش  ایهانا دخترم ب -
   گردهیبرم

الزم بود مادر حضور  یکه حت میدار شیدر پ ی ا  ی صحبت جد یعنی حرف پدربزرگ  نیا
منتظر   ریز سربه  کردمیم ی باز  میروسر  نییپا ی ها شهینداشته باشه همون طور که با ر

 لب به سخن باز کرد   نگونهیا نهیپدر بزرگ موندم که با طمان ی صحبت ها

ساله که ازتون دورم هم از تو هم از مادرت دوست نداشتم مجبور   یل یهانا جان من خ -
که من از رفتار   نطوریوسط هست ا  ن یدوتا مسئله ا یباهات صحبت کنم ول نطوریبشم ا 

 محمود متوجه شدم   ی پسر عموت و حرف ها ی ها

 کرد که گفتم   مکث

 جابر؟  -

 زد و ادامه داد  یمهربون لبخند

 یهم به غرورش برخورده من خودم مردم زخم یل ی بهت عالقه منده و خ یلی اره ..جابر خ -
  هینیسنگ ی مرد بها ک یشدن غرور  

 اقاجون ... یول -



 دستش رو باال اورد که سکوت کردم پدربزرگ

صبر کن اقاجون بذار حرفمو کامل بزنم بعد منتظر جوابت خواهم موند و مطمئن باش   -
 شد   یمجبور به کار نخواه 

   دیی چشم بفرما -

داشتنت پرداخته خب دوست داشتنش هم به سبکه خودشه   ی برا ی نیسنگ ی جابر بها -
 ا؟ ی یحاال تو واقعا به جابر عالقه ندار

 ارم با جابر ازدواج کنم وجه قصد ند چینه اقاجون من به ه -

 زد که ته دل من هم قرص شد   ی بخش تیبزرگ لبخند رضا  پدر

 خودم داشتم   ی رو از نوه  یجواب نی انتظار همچ -

بلند شدم که  نیزم ی کلون در بلند شد از رو ی لبخند جواب پدربزرگ رو دادم که صدا  با
 پدربزرگ گفت  

که افتاده پشت سر   ییاتفاقا ن ی بدون که با ا یراحت باشه ول گهید التیاز بابت جابر خ -
  نیر یعواقبش رو خودتون به عهده بگ دی که با هیزی چ نیخواهد بود و ا   ادی هردوتون حرف ز

  د یکالم مردم رو تحمل کن شین هیو سخت

 شهیهم ی ماجرا برا نیمهم بود که ا  نینداشت فقط برام ا  تیمردم اصال برام اهم طعنه
 نباشه  ی محمد گهیاگه د یحت تموم بشه

  ییبا سرعت از پله ها باال رفتم جواب رد قاطع اقاجون جا اط یجابر و عمو داخل ح دنید با
  دونمینم یجابر بالخره رفتن ول ی ها ادیبحث نگذاشت عمووجابر هم با دعواها و فر ی برا

 یبه دلم راه باز کرد گوشه اتاق نشستم و اشک هام ب ینیچرا بعد از رفتنشون غم سنگ
  ییبار به تنها نیاول ی اون روز به اصرار اقاجون برا ی گونه ام روون شد فردا ی رو اریاخت
کارگر ها   ی گذشتم که صدا ی درخت ها ی کنم از البه ال یدگ یباغم شدم تا به کارها رس یراه

   دی به گوشم رس



 ؟   رهی گینوه ارباب چقدر خودشو م ی دی د -

 افتاده   لیاره بابا دختره انگار از دماغ ف -

  هی عروس فرار  گنیم -

 ؟ ی نه بابا جد -

   نجا یفرار کرده اومده ا  شیاره روز عروس -

 نگفته بهش   یزیارباب چ -

 بگه ارباب   یچ -

 برده   ده یخب ابرو اربابم نرس -

تازه اول راهه حاال حرف ها و   نی اومدم ا یکوتاه م دینبا  یشد ول نیاطراف برام سنگ ی هوا
از حرف   د یکه خودم انتخاب کردم بلند سالم کردم که شا هیراه نیبشنوم ا دی طعنه ها با

و   دمی تفاوت نسبت بهم رفتن اخم هام رو در هم کش  یهاشون خجالت زده بشن اما ب
   دمی غر یعصب

 ن؟ یارباب نجایشما ا -

درهم فرورفته نگاهم کردن که همون   ی و بااخمها  ستادنی که انگار جا خورده بودن ا مردها
 داشتم لرزش دستها و صدام مشخص نشه ادامه دادم  یطور که سع

  دم ی جامون عوض شده جواب سالمتونو نشن دی اخه گفتم شا -

  نیتحمل نداشتم پا به زم گهی دادنو مجدد به راهشون ادامه دادن د لمی تحو ی شخندین
 کردم دی و تهد دمیکوب

   نیرو نشنوم اخراج تونیحاال عذر خواه نیاگه هم -

 جواب داد  یگرینگاهم کرد و د شخندی از مرداها با ن یکی



   ی زهر ترکمون کرد یلیخانم جان برو برو که امروز خ -

 دن ی کارگرها که تا بحال نظاره گر بودن بلند خند هیحرفش بق نیا با

درخت ها بود با  یاریدر حال اب اط یبه سمت خونه برگشتم اقاجون که داخل ح یعصب
   دی بالبخند پرس  دنمید

 پس   یچرا برگشت -

گونه ام   ی دست خودم نبود بلند شروع به حرف زدن کردم و اشکهام همون طور رو حالم
 روون شد  

 ه ام کردن  دلشون خواست بارم کردن و مسخر  یهرچ رمیبه اون خراب شده نم گهیمن د  -

پرت   یاب رو به طرف ر یکرد و اخم هاش رو تو هم فروبرد ش ریی بزرگ رنگ نگاهش تغ پدر
بلند و استوار به طرف باغ حرکت کرد   ی کرد به طرفم اومد مچ دستم رو گرفت و با قدم ها

رفت و   نیهمهمه از ب می تا وارد باغ شد می دیتا به باغ رس دمیدو یگفت دنبالش م شدیم
 ی خشم به وفور در صدا ی که رگه ها ی بلند و جد ی اصدادن اقاجون بهمه سکوت کر

 گفت  شد یحس م ی باابهتش به راحت

باغ متعلق به نوه   نیکه ا نیدونست ی م نی باغ مشغول کار شد  نیا ی همتون از اول که تو -
که اصال و ابدا   یزیامروز چ یول دیکه از دل جون کار کن نیمنه و تعهد داد هیدختر ی 

 کنم ی توقعش رو نداشتم اتفاق افتاده پس من هم شرط زمن عقد قرار داد رو اجرا م

   د یاورد خشمش رو کنترل کرد و پرس نییبزرگ تن صداش رو پا پدر

   ؟ی دیشن نی طعنه و توه ایاز ک  -

به   تیاز ان دو مرد در جمع یک ی چشم دوختم  تی و به جمع  دمیدهنم رو صدا دار بلع اب
و   زدیبه صورتش م یبود و پنهان  ستادهیما ا یکیدر نزد  یگرید  یول خوردینم چشم

به پدر بزرگ نگم چشم   یزیقصد داشت خواهش کنه تا چ گرفتیگلوش م ری از ز یشگونین
 فرستادم    رونیب دارنفسم رو صدا   تیجمع نیرفتم ب ی غره ا



  گذرمیم رشونیمن از تقص نباریآقاجون ا  -

 کنم که جواب دادم یبه من خواست تا حتما افراد رو معرف یرو به جمع ول ی جد پدربزرگ

   خورهیبه چشمم نم  تیجمع نیب -

 د یرو بلند صدا کرد که به سمتمون دو  ی بزرگ فرد پدر

 فاصله خارج شده    نیاز باغ تو ا   یک  نیرو چک کن بب ستتی عمار زود ل -

و نفر به نفر رو صدا زد پدربزرگ با   دی کش رونی لباس بافتش ب ریاز ز یبا هول دفتر عمار
  تیاز جمع یاسم ها خوانده شد و کس یتا تمام  کردیشده همه رو چک م زیر  ی چشم ها

 اعالم کرد   تینبود پدربزرگ رو به جمع ستیکم نبود اون مرد گستاخ اصال در ل

 بشه  دایپ  یتا فرد خاط  نیکنی روز بدون دستمزد کار م ۲۰ نیشیم   مهیهمه تون جر -

پشت کمرم   یمشغول کار شدن پدربزرگ دست ی اعتراض نی تر کیکوچ یبدون حت کارگرا
 گذاشت  

اعمالشون رو   ی هستم تا سزا رش یگی حتما پ خوامی من بابت حرف هاشون ازت معذرت م -
   ننیبب

   نینباش ریگی من گذشتم آقاجون شماهم پ -

 هانا؟  یمطمئن -

 مون چهره نگرانش کردم مه یبخش  نانیاطم لبخند

   نیبه بعد رو به خودم بسپر  نجایا  تتونی از حما یراحت مرس التونیخ -

 مهربونش مهمون کرد   ی رو به چهره  یبا افتخار نگاهم کرد و لبخند کج  پدربزرگ

حسن نام داره صدا   دمیفهم  ابیحضور و غ ستیرفتن پدر بزرگ اون مرد رو که از ل بعد
 زدم 



 ا یحسن آقا ب -

   دیاش گذاشت و پرس نهیس ی اطراف نگاه کرد و دستش رو رو به

 من ؟   -

   نجایا ایبله شما حسن آقا ب -

که باتشر خواستم   کردنی و منتظر نگاه م دنیکه اطرافش بودن دست از کار کش ینفر چند
 سال بود گفتم  ۴۰حدود   ی تا کارشون رو انجام بدن و رو به حسن که مرد

  یادآوریمن بخوام تازه به شما   ستی اصال خوب ن نی پدر من هست ی حسن آقا شما جا  -
که حداقل نصف سن شما رو داره   ی مخصوصا کس  گران ی تهمت مسخره کردن د بتیکنم غ

 هه  بلکه گنا ستین ینه تنها کار خوب

شد معذب نگاه ازش  رهیافتادش نگاه کردم که گستاخ به چشم هام خ  ری به سر ز ی جد
 گرفتم و به پشت سرش نگاه کردم 

 درسته؟  -

الف   هیبخوام به حرف   یریمن افت داره سر پ ی برا یول  یبه ارباب نگفت ی زیممنونم که چ -
 بچه گوش کنم  

مرد به لرزش    نیا یکه از گستاخ ییو صدا  تیرو گفت و پشت کرد که بره باعصبان حرفش
 دمی افتاده بود توپ

   رهیشما در نظر بگ ی برا یشغل مناسب تر گمیپس من به پدربزرگم م -

به عقب برداشتم رنگ نگاهش هنوز تمسخر   ی قدم دهی به طرفم برگشت که ترس عیسر
 بود شی متفاوت از چند لحظه پ یزیاورد چ یکه به زبون م ییحرف ها  یداشت ول

سرم   گهیسر چشم من د  ی دختر من حرفت باال ی شمام جا   هیحرفا چ  نینه خانم جان ا  -
 راحت   التونیبه کار خودمه خ



االن وقتش نبود   یول خوردمیحتما با اون به مشگل برم  دی رسی به نظر م  دیمرد پل نی ا چقدر
 دمی از خواهش هاش استفاده کردم و پرس

 بود ؟  یک  ی زدیاهاش حرف مکه ب یاون -

 خانم جان؟  یک  -

 همون که منو مسخره کرد   -

.... اومده بود مهمانمون بود صبح که  ی از روستا مهیاون پسر دائ نی گیاهان اصغر و م -
 امدم باغ اون هم همراهم اومد  

ازبس محدود   یکردم ول یهمه سال اونجا زندگ  نی اقاجون اومده بود من ا ی از روستا پس
من باخبر شده بودن چه  ز یها از همه چ یل یخ یول  شناختمیرو نم یکس چیبودم ه

 همه صدا کرده   نیروز نگذشته ا کیبوده جمعه که  یزی ابرور

کردم که رفت عصر که همه رفتن از باغ خارج شدم به سمت نهر اب    ی تفاوت اشاره ا یب
عمو افتادم کنار  ی حرف ها ادی  کردیارامش بخشش حالم رو بهتر م ی رفتم اب زالل با صدا 

ندادم و   تی اهم یاب لرز به تنم انداخت ول ی اب نشستم دستم رو داخل اب فرو برم سرد
 بلند شدم    نی زم ی از رو دهیترس ی ردونه ام  ی از اب به سمت لب هام بردم که باصدا یمشت

 ... ی تا خونه  -

 انداخت و ادامه داد یداخل دستش نگاه ی برگه  به

 راهه ؟  یلیخ  یخاِن دالور ریام -

نسبتا   ی انکارد شده و چهره ا شی ساله با ته ر ۳۰حدودا  ی انداختم مرد  یچهره مرد نگاه به
 دادمجذاب که اخم هاش رو در هم برده بود اردم جواب 



روبرو   هی خاک ری)به مس ریمس ن یاز هم ن یتونیمونده م یخان راه کم ر یام ی نه به خونه  -
خونه با   کی متر جلوتر به   ۱۰۰حدودا  نیبر می اشاره کردم ( مستق گذشتیباغ م ی که از جلو

 بازه   شی که در ورود  رسنیم  یکاهگل ی ها وارید

   دی زد و پرس یز یام ر یتحق شخندهین

 چند سالته عمو جون   -

 گفتم  ی بعد اخم هام رو درهم فروبردم و خشک و جد یجا خوردم ول اول

به مسخره کردنم   میکردم که تصم یاحترام یبه اصطالح محترم من به شما ب ی جناب اقا -
 ن؟ یگرفت

 به لحنش بده جواب داد  یرییتغ  نکهیا بدون 

   ؟یسواد دار -

 دادم  رونی ب یرو عصب نفسم

 ؟ ی شما اقا -

 مغرور جواب داد   یخورد ول ی ا که ی  میسوال ناگهان از

   یمیابراه ای... آر یمی ابراه -

 کالمش رو دوچندادن کرد   طعنه

 هم برات دارم یخوب ی  زهیجا  یاگه منو تا خونه ارباب ببر یصدام کن ای عمو آر یتونیتو م -

  دیکش رونیب ی اکت خوش دوختش برد و اسکناس تانخورده  بیرو به طرف ج دستش
 کردنش گفتم  یعصب ی خواست حرفش رو ادامه بده که خونسرد برا

هم   گمیهم ادرس رو بهتون م  نیمرد محترم برخورد کن هیشما اگه مثل  یمی ابراه ی آقا -
 رو   ن یکه در دست داد یدوبرابر پول



 شیحرف و رفتارم حتما عصبان  نی زدم رنگ نگاهش برگشت مطمئن بودم با ا ی شخندین و
که  یرینگفت به سمت مس  ی زی چ دیبار یکه از نگاهش م ی مغرورانه ا  ی جز سرد یکردم ول

نگاهش   نکهیخودم رو بهش رسوندم بدون ا ی بلند ی گفته بودم حرکت کرد که با قدم ها
 کنم مثل خودش مغرور گفتم  

   نیایپشت سرم ب نیداشت  لیپدر بزرگ منه تما مقصد شما خونه  -

 ادامه دادم  ز یبعد تمسخر ام و

   نی بد  صیتشخ نیمتر رو نتون ۱۰۰  دی اخه شا -

  کردی درهم رفته نگاهم م ی زدم و از گوشه چشم نگاهش کردم که با اخمها ی شخندین
  قدم هاش رو از ی جلوتر به راه افتادم صدا دمیشنی رو واضح م شیعصب ی نفس ها ی صدا

کلون در رو به صدا دراوردم و با   می دینگاه نکردم تا به خانه رس یول  می شندیپشت سر م
 بلند گفتم  ی صدا

   نیاقاجون مهمون دار  -

به اطراف   یقیکردم که مرد با نگاه دق یحوض به پشت سرم نگاه ی بعد داخل شدم جلو و
  ایار ی لبخند زد که صدا دنمی اومد وبا د  رونیوارد خانه باغ شد پدربزرگ از داخل خونه ب

   دیبه گوش رس یمیابراه

 خان   ر یسالم ام -

باز استقبال کرد و به سمتش رفت داخل خونه شدم و از پله ها   ی بارو ا یار  دنی با د پدربزرگ
 سفره عصرانه بود  دنیباال رفتم مامان در حال چ

 سفره رو مامان    یانداخت نجایچرا ا -

  یسالم خانم خسته نباش -

 رفت   ادمی  دی سالم ببخش -



 م ینر  نیی اقاجون مهمون داره گفته پا زم ی اشکال نداره عز -

 ونش رو  مهم  دمیاتفاقا د  -

 ش؟ ی شناختیم -

 بودمش   دهی نه تاحاال ند -

 عصرونه ات رو بخور   ایباشه ب -

 ی خوراک ها نیتر  ذیاز لذ یک ی گفت  شدیم دهیبا ماست چک یسفره نشستم نون محل سر
از پدربزرگ و   ییصدا   نیتر کی کوچ یداخل خونه بودن ول نکهیبرام جالب بود باا استیدن

به   الیصدنوع فکر و خ یول دمیدراز کش نیزم ی مثل هر روز رو شدی نم ده ی مهمونش شن
چشم دوختم که سر   خوندیسرم حمله ور شد به مامان که داشت ختم قران هرروزش رو م

   دیدادم که پرس لشیتحو یشده لبخند بزرگ  ی که چ دی بلند کرد و با اشاره سرش پرس

 تو سرته؟   یچ -

 بخدا   یچیه -

   یکنی نگاه م ینجوریهست که ا  یزی چی -

 روبرو چشم دوختم و با حسرت گفتم  وارید به

   ترسمیم -

 سرش گذاشت    ی باال ی و لب طاقچه  دی رو بوس قرآن

 ؟   یاز چ -

   زهای چ یلیاز خ -

 مثال؟  -



  ایبخاطر سن کممه  دونمینم ام یکه آقاجون بهم سپرده برن یباغ ی از پس اداره  نکهیمثال ا -
  کننیمسخره ام م  کنهیحرف هام حساب نم ی رو  یکه پشت سرم دراومده کس ییحرفا 

 جوابش رو دادم مسخره ام کرد   ی وقت  دیامروز مهمون اقاجون ازم ادرس پرس نیهم یحت

 به صورت مهربونش کشوند   یتیمامان جد  ی ها اخم

 ؟   یگفت یمسخره ات کرد؟ مگه چ ی ادرس بهش داد -

 دادم و بالشتم رو بغل کردم یام رو به پشت هیبلند شدم و نشستم تک نیزم ی رو از

 متر جلوتر خونه اقاجونه  ۱۰۰گفتم   -

 حرف مسخره کردن داره؟  نی ا هیخب چ -

   دونم ی چه م -

 که انقدر گستاخه  ه؟یاز بابا بپرسم که ک  دیبا  -

 صدا کن پررو   ایمنو عمو آر گهیبهم م -

 مرد بود ؟  ری مگه پ -

 سال    یجوون حدود س هینه بابا   -

 سال ؟  یس -

 خوب جوابشو دادم و حالش رو گرفتم   یاره ول -

 اقاجون  ایجان ب هیمرض  -

برخواست از پله   نیزم ی کردم مادر از رو زیاسم مامان از زبون پدربزرگ گوش ت دمیشن با
تر   نییداشتم دوپله پا ن دید  یبه کس دمیپله ها سرک کش ی رفت از باال نیی پا ی فلز ی ها

 به گوشم خورد  یکم ی رفتم که صداها

 اونکه ...  ی....ول دمینبود اسمشون ....با احمد ... بله قبال ....نه ند هینه ... مرض -



  خوردیبه گوشم م ییفقط تک و توک کلمه ها دمیشن یخورد شد صداهارو واضح نم اعصابم
از پله ها باال رفتم و کنار پنجره نشستم   شدیم  می حس کنجکاو کی باعث تحر شتریکه ب

درحال شستن ظرف ها بود دلم براش سوخت بلند شدم لباس   اط یخاتون گوشه ح مهینع
  یکردم تا پدربزرگ از حضور ب یمصلحت ی سرفه   فتمر نیی تنم کردم و از پله ها پا یگرم

ودن و استکان  به هم نشسته ب   کیهردو نزد  یمیابراه  ایموقعم ناراحت نشه پدر بزرگ و ار 
 خونه  ی در ورود کیروبروشون دست نخورده مونده بود و مادر بافاصله نزد ییچا ی ها

 اقاجون مزاحم صحبت هاتون شدم بااجازه   دی ببخش -

  یوقت یاول قبول نکرد ول  مهی رفتم تمام مدت حضورم سکوت برقرار بود نع رونیخونه ب از
حس کرده بود که بالخره   یقرمز و ب  اب دست هام رو ی نگفت سرما ی زی چ دی اصرارم رو د

همه   نینفر ادم ا  ۴از کجا اورده بود   مهیهمه ظرف رو نع نی ا دونمیظرف ها تموم شد نم
   کنهینم فیظرف کث

 مطبخ    برمیدستت دردنکنه خانم جان شما برو تو ظرفارو خودم م -

   یخاتون خسته نباش مهی باشه نع -

نذاشته بود خواستم به داخل برگردم که در روبه  یتعارف و دلسوز  ی برا ییجا ادیز  یخستگ
حرص   شخندیبا ن  ایبه عقب برداشتم که آر یاومد قدم رونیاز خونه ب ا یصورتم باز شد و آر 

لب گفتم و داخل خونه شدم پدربزرگ   ریز ی ا وونهی نگاهم کرد و از کنارم گذشت د یدرار
پدربزرگ نقل مکان کرده بود و   یکیه نزدنشسته بود و مادر ب شیشگیهم ی هنوز سرجا

 سکوت کردن    دنمیدرحال صحبت باهم بودن که با د 

 شده ؟   یزیچ -

 در جوابم گفت  مامان

 مرده ... نینه بابا ا  -

 تمام گذاشت   مهیشونه مادر گذاشت که مادر حرفش رو ن ی رو یدست پدربزرگ



   می کنیاهم صحبت مباغ ب یبر خوادیبرو استراحت کن فردا نم  ی اقاجون خسته ا -

 به دلم زد که لب باز کردم یچنگ دلهره

 شده    یچ نیاقاجون بگ نی نگرانم کرد -

صحبت    ی شد داری هانا جون برو باباجون برو استراحت کن ب ستین ینگران ی برا  یزیچ -
 خوبه؟  میکنیم

دشک پهن   ی هم گذاشت از پله ها باال رفتم رو ی مامان که چشم هاش رو رو ی اشاره  با
  دمیجونم رخنه کرده بود پتو رو تا گردنم باال کش ی اب تو  ی سرما دمیشده کف اتاق دراز کش

پچ پچ   ی شد از صدا نیبرگردم که چشم هام سنگ نییگرم بشم و بعد به طبقه پا  یتا کم
زدم و مجدد   یلتچشم باز کردم ق دی رسیشب به گوش م ر یسکوت همه گ ی که تو ییها

زدم به طرف   رونی شدم مثل هرروز نمازم رو خوندم و از خونه ب  داریاذان ب ی با صدا دمیخواب
  ی شدم و راهم رو به طرف نهر اب کج کردم سرما ره یدرباغ مردد به باغ خ ی باغ رفتم جلو

دور   شتری نشستم و شالم رو ب یسنگ هتخت ی ملموس بود کنار نهر اب رو شتریب نجا یهوا ا
صدا از   کردنیدونفر بود که پچ پچ م ی انگاه صدا د یبه گوشم رس ییکه صدا دمیچیخودم پ

  زی با باغ داشت به طرف صدا رفتم و گوش ت یکم  ی نهر فاصله  د یرسیداخل باغ به گوش م 
 کردم 

   گهی بجنب د -

 خب بابا   -

 شد   دایپ یکس ی سر و کله  ی دی د هوی -

 هنوز روشن نشده   باغ هوا ادیموقع نم نی کس ا چ یه -

 زده   دهی سپ یکور -

 رو   ا یتموم شد بردار گون گهیخفه شو د -



 باشه   -

 دست من جا نداره   گهی اونم بردار د -

  ی از بس حرس زد -

 ارباب واسه بچه هاش بذل و بخشش کرده   میکرد  یعمر ما حمال هیحقمونه بابا  -

 ؟   هیک  هیاون سا -

و فرار   دمی کش یغیشده بود ج  ره یکه به من خ دمیعقب رفتم که صورت حسن رو د  دهی ترس
 یخاک ی در باغ به طرف خونه برگردم به اجبار به طرف کوچه   ی از جلو تونستم یکردم نم

  دنیجرعت برگشتن و د کردمینم دای راه رو پ یول  گذشتمیخونه ها م ی حرکت کردم از البال 
 دمیکش  ی خفه ا غیخوردم که ج نیژاکتم  محکم به زم شدن دهیپشتم رو نداشتم با کش
خودم خفه شده   ی کرد نفسم تو قیرو به جونم تزر ی ضعف بد  یزیبرخورد زانوم با سنگ ر

کمک درخواست کنم با لگد    ی مخمصه ا نیاز همچ ییرها  ی برا یحت تونستمی بود و نم
   دمی شن وحسن ر ی تودم مچاله شدم صدا  ی که به پهلوم برخورد کرد تو یمحکم

 م یفرار کن ا یولش کن اصغر ب -

 که همه بفهمن   میدر ر  میبذار  دمونیاون د گهید  یهه خر -

   دهیحرف اونو گوش م یک  -

 ارباب   -

   کننیبا من بده باور نم  دوننی همه م -

 احمق  فهمهیم نهیحساب کتابارو ارباب بب -

که  ییبلند شدم و تا جا  نی زم ی که داشتم از فرصت استفاده کردم وازرو ی درد باوجود
برخورد کردم و پخش   یزیباترس به پشت سرم نگاه کردم که محکم با چ دمی دو تونستمیم

 ی اخ مردونه ا ی باعث شد از درد چشم هام رو ببندم صدا  واریشدم برخورد کتفم با د نیزم



افتاده بود با   نیزم ی بود همون طور که رو یمیبراها  ایار کردمچشم هام رو باز  دمیکه شن
   دی کش ادیفر تیعصبان

 خراب شده چه خبره   نی معلوم هست تو ا چ یه -

 کرد   زیو فرار حسن و اصغر چشم هاش رو ر  تیمن در اون وضع دنید با

 مزاحم بودن؟   -

   دی پرس دیلرز ی که از خشم م ییوباصدا  دیدرهم کش شتزریهاش رو ب اخم

 ارن؟ یسرت ب  ییبال  خواستن یم -

بلند شد و   نی زم ی بدون تعلل از رو ایکردم ار هیبلند شروع به گر  ی امونم نداد و باصدا هیگر
بودن   ستادهیا ی در خونه ا ی شدم که جلو  ی تازه متوجه حضور زن و مرد دی دنبالشون دو

د و سرم  که به سرداشت به طرفم اوم  یازش خارج شده بود زن جوان باچادر گلدار ایکه آر
 روبه مرد همراهش گفت  و رو در اغوش گرفت 

 ؟   ستیارباب ن  ی نوه  نی ا -

 چرا نوه اربابه   -

 خدا   ی وا -

 رو نوازش کرد و و گفت   سرم

   یشیم ضی مر ینشست ینجوریا نجا یداخل ا می ارباب زاده پاشو پاشو بر -

 غیام برخورد کرد از درد ج ده ی د بیکمکم کنه تا بلند شم که دستش با کتف آس خواست
داشتن که   یکی خونه کوچ می کرد داخل خونه زن و مرد شد یکه عذرخواه دمیکش ی خفه ا

هم کنج اتاق بود   ی رنگ و رو رفته ا یزغال یرو پوشانده بود کتر نیکف زم ی فرشه کهنه ا
 بود   ی چا ختنیکه زن مشغول ر 



 گم نشه برو دنبالش   ستیرو بلد ن یی کجا رفت بنده خدا جا ایاقا آر د یحم -

 شک بود با حرف زن به خودش اومد    ی که هنوز تو دیحم

 ام یباشه زهرا تو مراقب ارباب زاده باش من االن م -

 راحت برو   الت یباشه مرد خ -

 رو به سمتم گرفت و گفت  ییباز چا  ی با رو زهرا

   یارباب زاده بخور گرم ش ایب -

 حلقه کردم  وانیرو گرفتم لبخند زدم و دستهام رو دور ل وانیهام رو پس زدم و ل اشک

 ؟  نی کردیکار م  یچ رونیموقع ب نی خانم جان شما ا -

 گرفته جواب دادم  ی و با صدا  دمیرو باال کش مینیب

 باغ   می رفته بودم کنار نهر تا کارگرا اومدن بر -

 اخه االن؟  -

 که ...  دونستمی من نم -

مردونه نشان از   ی حرف زدن ها ی صدا  کردیم غی اجازه ادامه حرف زدن رو ازم در اشکهام
زهرا با عجله به طرف در رفت و در رو باز کرد اشک هام رو پاک  دادی م دی حم ایامدن آر

به طرف در رفتم   دیکش ریبلند شدم که پهلوم ت نی زم ی از رو دمیکش ی قیکردم و نفس عم
  ری شده سالم کرد در جوابش سرم رو تکون دادم و سر به ز  هولداخل خونه شد و  دیکه حم

نگاه کردم   شیمشگ ی که سر بلند کردم و به چشم ها ستادیجلوم ا  ایاز خونه خارج شدم آر
  ی پالتو بی انداختم دست هاش رو داخل ج نییسرم رو پا   دمیاش رو د رهینگاه خ یوقت

کرده بود خواستم از کنارش رد شم که مجدد مانعم شد اعتراض گونه با   شیشمیسبز 
 دمیگرفته پرس ی صدا



 کنار ؟  نی بر شهیم  -

 و زهرا برگشتم   دی گفت که به سمت حم  ینچ شیشگی همون تمخر هم با

من تو کوچه پس کوچه ها   ن یکن ییربزرگم راهنما لطفا منو تا خونه پد شهیزهرا خانم م -
 گم شدم  

نگاهشون رو به سمت   ایآر  شخندین ی بگن که صدا یزی همزمان خواستن چ دی و حم زهرا
 سوق داد.   ایآر

 ؟   نیخندینظرتونو جلب کرده که انقدر م یخنده دار زی چ یمی ابراه ی آقا -

 گفت   شخندش یحفظ ن با

که  ی کردی کار م یموقع از روز تو کوچه پس کوچه چ نیا  یستی تو هنوز خونه تونو بلد ن -
 دوتا نره خر دنبالت افتادن؟ 

که از  ییگلوم و اشک ها   ی بگم که بغض خفه شده تو یزیلب باز کردم چ تیعصبان با
 کلماتم شد   نیشد باعث مکث ب  یچشم هام جار

 ..بلد   نجایمن خونمونو ...ا -

و زهرا به طرف   ای به سمت آر  دی رتم کردم حمصو ل یکردم و دستهام رو حا  ایرو به آر  پشتم
 گفت  ایکه به آر دمیشن  دیبزنم رو از زبون حم خواستمیرو که م یمن اومد حرف

   ستنیرو انوز بلد ن یی جا نجایهانا خانم چند روزه اومدن ا  -

 هانا ؟   -

 بله ارباب زاده   -

 نه؟ یهانا ا -

 دمیبه طرفش برگشتم و توپ تیعصبان با



   نیاحترامتونو دست خودتون نگه دارمحترم  ی اقا -

 سوال کرد  دی تفاوت به من چونش رو خاروند و مجدد از حم یب

 مگه تاحاال کجا بوده؟  -

  شون یاحمد خانم هست تاحاال خونه ا ی خان هانا خانم نوه  ریباال اخه بجز ام ی روستا -
   کردنیم یزندگ 

 دم یکش  غیج دیحم روبه

  دیبه اصطالح محترم چه که همه عالم و ادم با ی اشاره کردم( ایاقا)به ار نیبه شماچه به ا  -
 من خبر داشته باشن اه   یو پوک زندگ   کیاز همه ج

  ونیو بازوم رو م  دی بهم رس  ای به طرف در رفتم و در و باز کردم که آر عیسر  ی قدم ها با
رو ول کرد زدم که دستم  غ یقدرتمند مردونه اش گرفت بخاطر درد کتفم ج ی دست ها
بهش چشم دوختم که خودش رو از تکو تا   یکتفم گذاشتم و عصب ی ام رو رو  گهی دست د

 ننداخت گفت 

حاال باز شانس   ی کردیحالت فکر م نی به ا د یبا زنهیبه سرت م ی اون موقع که شب گرد -
 من به پستت خوردم  ی اورد

 زدم غیج یعصب

 خفه شو دست از سرم بردار  -

رو  یسرتق  ک یکوچ ی که انگار بچه  یجور ایکردم آر یروم رو ط شی پ م یمستق ری مس و
  ی نداشت مشت ی ا دی سالمم رو گرفت و به راه افتاد تقالهام فا ی بازو کشهیدنبال خودش م

 گفت  یکه عصب دمیاش کوب نهیبه بازو و س

 ا یبکن ی خوایکه م یهر غلط یاجازه دار گمیبهت نم  یچیفکر نکن ه -

 ولم کن   -



نکنه و  فیپدر بزرگت بدم که انقدر ازت تعر  ل یتحو برمیحاال دارم م ی ودتا حاال ول ب  -
 طاقچه باال نذاره  

 بود ؟   یچ  منظورش

خودت مشگلتو حل کن   یاگه با پدربزرگم مشگل دار شمیدست تو نم چه یولم کن من باز -
 ولم کن اه ولم کن 

همونجور    یاروم ی او صد شخندیرها کرد که انگار هولم داده و با همون ن یرو جور بازوم
 گفت   بردیگرمش فرو م  ی پالتو بیکه دستهاش رو داخل ج

   ییتو ستیمشگلم پدربزرگت ن یول  کنمی خودم مشگلمو حل م زم یباشه عز -

 به چشم هاش چشم دوختم نگاه ازم گرفت و به در اشاره کرد   رهیو توجه خ تیباعصبان

 خونتون   نمیا -

دستش رو باال   یو عصب  دیبه طرفم دو  عیسر دنمی کوچه وارد شد با د ی که از انتها پدربزرگ
حس   یزیچ یوقت دادمیچون حق بهش م ستادمی حرکت ا یبرد چشمهام رو بستم و ب

   د یپرس ایداد و روبه آر رونی ب یفسش رو عصبنکردم چشمهام رو باز کردم که پدربزرگ ن

 هانا با شما بود؟  نیکنیکار م یچ  نجایشما ا -

 بحنش رو عوض کرد و محترمانه جواب داد ایآر

دنبالشون    دمی د کردیاز دست دونفر فرار م یخان راستش من هاناخانم رو وقت ر یسالم ام -
 فرار کردن یهم رفتم ول

 باال رفته نگاهم کرد   ی و باابروها یعصب پدربزرگ

 من رفته بودم   -

 هانا برو تو خونه زود  -



چند   ی شونه هام جمع شدن و چشم هام رو برا دنشیکه با شن یرو بلند ادا کرد جور زود
درحال قدم زدن  اط یکردم و داخل خونه شدم مادر داخل ح ایبستم نگاه کوتاه به آر  هیثان

منو   هیباعجله به سمتم اومد و باگر دنمیبا د کردیم یازبود و با دستهاش بااسترس ب 
 د یدراغوش کش

 سرت اومده باشه   ییمن که سکته کردم گفتم نکنه بال  ی هانا جونم کجا بود  -

 خوبم مامان   -

از مامان فاصله گرفتم که صورتم رو با   دادی از حالم بروز م ی ا گهید ی رو  یلرزونم ول ی صدا
 دستهاش قاب گرفت 

 مامان؟   یخوب -

 و تکون دادم و گفتم  سرم

  نی د یکه تو و بابا همو د  ی رفتم کنار رود -

 کردم و ادامه دادم  یمکث

 دلم براش تنگ شده   -

بلند   ی برا  یکه به سخت ییتوآغوش مامان فرو رفتم که پدربزرگ داخل شد با صدا  مجدد
 د یکنترل شده بود پرسنشدنش 

 ...استغفرهلل   ینزده کدوم گور دایمعلوم هست سپ چ یه -

 کرد  یدست شی اومدم که مامان پ رونیبغل مامان ب از

 رفته بود کنار نهر   -

اخه چقدر تو   ادیسرت م ییبال  یگینم کهی هوا تار یخبر اونم وقت یخب کنار نهر رفته ب -
 بچه   یکوته فکر



 و جواب دادم اوردمین طاقت

  کردنیم ی داشتن از باغ دزد شهیی پسر دا گفت یاون حسن کارگر باغ واصغر که م -

 تو فکر رفت و مجدد ادامه داد ی ا  هیچند ثان پدربزرگ

 دنبالت؟  فتنیب ینجوریداره که ا نویکنن ارزش ا ی اصال دزد -

رفتم گوشه اتاق   دراروم کردن پدربزرگ داشت به طرف خونه رفتم و از پله ها باال یمادرسع
  ر یپاهام گذاشتم اروم تر که شدم به طرف چمدون رفتم لباس هارو ز  ی نشستم و سرم رو رو 

به عمو بزنم الزم   یسر تونستمیم ی نکردم حاال به چه بهونه ا دای و رو کردم ژاکت عمو رو پ
  گرمم رو تنم کردم چادرم رو به دستم  ی بزنم لباسم رو عوض کردم پالتو اش باه یبود حرف

  دنمیبود با د نیزم ی رفتم پدربزرگ که درحال نشستن رو نییکردم و از پله ها پا زانیاو
 جاخورد و به طرفم اومد  

 باز دوباره کجا ؟ معلوم هست تو امروز چت شده ؟  -

 ازش بپرسم   یزی چ دی با عمو محمود حرف بزنم با  دیبا  -

 ؟   یبپرس  ی خوایم یچ -

 نظرم رو جلب نکرده بود   یزیچ یاطراف نگاه کردم ول به

  دهیمرده که امروز منو زد و د ن یا  مویخانوادگ  ی البوم ها ی افتاد تو ادمی آقاجون من االن  -
   دیاصغر مامان متعجب پرس گفتیکه حسن بهش م نیبودم هم

 ؟  یگی م ویک  -

  شیشونی نگار استخون پا یهمون که گفت یاون مرده الغر اندام باقد بلند و صورت زخم -
 شکسته  

 فکر کرد مخاطبش رو پدربزرگ قرار داد  یکم



   گهیرو م ی اقاجون اصغر فرشاد -

   دی باعجله پرس اقاجون

 تو ؟  ی دی اونو کجا د -

 باغ  ی هم اون روز تو باغ که گفتم مسخره ام کردن هم امروز تو -

   یخدا چقدر رحممون کرده مرض -

 رو به سمتم برگردوند   نگاهش

 ؟  لشهیحسن گفت فام -

 بله   -

 کار کنم   یحسن چ ن یبا ا  دونمیمن م -

انگار  یزد مامان صداش زد ول  رونی برداشت و از خونه ب نیزم ی رو از رو ورشیپل اقاجون
   دیشنینم

 مامان به منم بگو توروخدا  شدهی مگه چ -

 زد و کنار سماور نشست دوباره صدا زدم  گرشیدستش رو پشت دست د مامان

 مامان   -

 اومد و جواب داد  رونیفکر ب از

گرفت و   کردیکار خالف م هیکه داشت  یادمو موقع  نیبابات ا  میبود  نجایکه ا  یبار نی اخر -
 هست زندان بوده   یسال  ۲۵ای  ۲۰داد االن  سیپل لیتحو

 به االن داشته   یخب چه ربط -

   اره یسرمون ب  ییبال  رهیبگ بخواد انتقام  دیخب شا  -



 گفت   یفکر رفتم که مامان بالحن مهربون تو

 که نشده ؟  تیطور  -

 زدم  شی به دل نگران ی لبخند

 نه خوبم   -

 زدنت؟  -

 دستش از عمو مسعود سبک تره   -

  دمیفضا پرس  رییتغ ی مادر به اشک نشست که برا  ی ها چشم

 ؟   نیبود داریباآقاجون تا صبح ب ی کردی پچ پچ م یچ شبی خانم بال د یراست -

  د یباعجله پرس مامان

 مگه؟   ی بود داری ب -

 بودم داری نه خواب و ب -

   ست ی ن یزیچ -

 ن؟ ی نبوده تا صبح حرف زد یزیچ -

 دوست آقاجون    یمی ابراه ی آقا -

 حرف هاش اومدم  ونیم به

 پسره ؟  ن یهم -

 باباش   -

 اهان  -



اون   ی باشه فردا ادتیکرده بود  یاقاجونت خواستگار یکی اره قبال تورو از اقاجونت اون  -
   ی خوایجابرو نم ی روز که تو گفته بود

 خب؟  -

سر بدوئوننش   خواستنیم دیگفته شا   یینجایا  دهی حاال شن یاقاجونت گفته بود نامزد دار -
 بابام   شیاومده پ

 خب؟  -

  گه یخب که خب د -

 ؟ ینجور یا یپسره اومده بود خواستگار نی ا  یعنی ی چ یعنی -

منم هانا    کردهیاز چه قراره اونم فکر م هیقض نهیپسرشو فرستاده بب نیا  یمیابراه ی نه اقا -
 گفت حتما اشتباه شده    ییتو دی بعد که فهم

 گرفتم  جبهه

 مگه من چمه؟  -

  دی فهم یوقت  ترهشیسن تو ب کردی ازدواج کرده جدا شده فکر م بارمیسالشه  ۳۰اخه پسره   -
 و بلند شد    دی سالته کال خند ۱۸

 گفتم   یلوس ی به خودم گرفتم و با صدا ی مسخره ا افهیق

   وونهیهمون بهتر پسره د -

 جواب داد  دی خندیهمون طور که م مامان

   ومدهی ازش بدت ن نمیهمچ نکهیمثل ا  یول -

 فقط بلده منو مسخره کنه    رمیمن؟ نخ -



پدربزرگ کتف حسن رو گرفته بود حسن هم   می هردو پشت پنجره رفت داد یداد و ب ی صدا با
تکون بخوره مامان درو باز کرد که  تونستیو نم زدیکه فلج باشه فقط داد م یمثل کس

خولست که مامان برگرده داخل از پله ها باال رفتم که مامان هم دنبالم  ادیپدربزرگ با فر 
 ردم نگاه ک  اط یو به ح دماومد پنجره رو باز کر 

 آقا  نیاقا ...خوردم ببخش ی آقابخدا غلط کردم بخدا گولم زد ا -

 االن کجاست هان؟  نم یخفه شو بنال بب -

آقاجون    تیگفت که عصبان  یزیگوش پدربزرگ چ ر یهم وارد خونه شد ز   ایموقع آر  همون
به   یرفت آقاجون دست رونیحسن رو گرفت و از خونه ب ی بازو تیباعصبان ایفرو کش کرد آر 

 گرفت و بعد دستش رو به سمت قلبش برد مامان هول کرده گفت  شیشونیپ

 اقاجون  ی وا  -

 رفت   نییپله ها به سرعت پا از

 .......... 

  لیکرده بود و تحو دایهمون روز اصغر و پ ایتمام سرو صداها فروکش کرد آر یچندروز
گفت   شدی کس و کار بودن و م یژاندارما داده بود و حسن هم به اصغر ملحق شد هردو ب

به   شهیبالو پر خودشون گرفته بودن صبح مثل هم  ریاز پدربزرگ هام ز  ی کیهرکدومشون رو  
انگار حساب کار دستشون اومده   کردنیباهام برخورد م اط ی بااحت گهیطرف باغ رفتم کارگرا د

 زدیم  شی ات یگاری زده بود انگار داشت س هیباغ تک واری ن به دپشت به م یبود  شخص
پام رو  ی صدا یبه راهم ادامه دادم وقت رسهیادم چقدر اشنا به نظر م نیحس کردم که ا

...بازوم رو   نی ا کنمیباز و بسته کردم باور نم یبه طرفم برگشت چشمهام رو چندبار دیشن
بلندش   ی ها شیفوذ صورتش رو ر و پرن ی اون صورت جد دیگرفت و دنبال خودش کش

نهر که   کی نزد کردمی فقط نگاهش م  زدمینم یحرف  چیپوشونده بود انقدر شوکه بودم که ه
  رهیبکشم به چشم هام خ رونی کردم بازومو از چنگش ب یو سع ستادمی ا یبه سخت می دیرس
 قرارش بالخره لب باز کرد   یاز نگاه ب دی دلم لرز دش



 بگو دروغه ؟  -

 کردم یباتعجب به چهره اشفته اش نگاه م  فقط

 یدل ب ی خوایمنو نم یگفت   ی دیبه اونور کش  نوریساله منو از ا ۵هانا  ی نامرد یلیخ -
  ی خوایم د ینگفتم گفتم شا  یچ ی با فرارت ه ی بهم زد مونویپام گذاشتم عروس ری صاحابمو ز

  یول  یحاال حاال صبر کن

 شده بود  ینجور یهام رو درهم بردم جابر چرا ا  اخم

 ؟ یگیم  یمعلومهچ چ یه -

 ... یول  میکنی صبر م  ی برگرد روستا تا هروقت بخوا  ایهانا ب -

   د یاز گوشه چشمش چک یاشک قطره

 من دوست دارم  -

حالش دست خودش نبود پشت بهش کردم و خواستم به طرف باغ برگردم که مجدد   انگار
قلبم از ترس به شدت   دمیکش  ی خفه ا غیبازوم رو گرفت و منو به طرف خودش برگردوند ج

 که ادامه داد دی کوبیم

 یفهمی توام خواستگار اومده برات اره؟ م گنیم ؟ ی فهمیهانا م رنیبرام زن بگ خوانیم -
رو که به عشق تو ساختم حاال    ی خونه ا ی؟ من چه جور یکنیکار م یچ  مونیبازندگ  یدار

 سقفش راه بدم ؟  ری رو ز گهی د یکی

 ولم کن   ستیحالت دست خودت ن ی کرد یچه غلط ستیولم کن جابر معلوم ن -

و چون بازومو رها نکرد من هم    فتهیب نیزم ی که به صورت جابر خورد باعث شد رو یمشت
  ی چهره   یباشه ول اعمویشد فکر کردم پدربزرگ  دهیخوردم دستم از پشت سر کش نیبه زم

  بکیداد که س نیی چشم هام ظاهر شد اب دهنش رو باصدا پا ی جلو  ایآر  هیدرهم و عصب
   دی توپ  ندبل  ی شد باصدا ن ییگلوش باال پا



 ؟  یرکسو کا یمگه ب نجا؟ یا یتو چرا همش ِول -

   دی غر یبلند شد و عصب نیزم ی خودش رو جمع کرد و از رو یبه سخت جابر

 ؟   یزنیحرف م ینجوریکه باهاش ا یهست یتو ک  -

 بدون مکث درجواب جابر گفت  ایآر

  یبکن ی خوایم یهر غلط ی که به خودت اجازه داد یهست ینامزدش تو کدوم خر -

  نیا کردیپراشکش نگاهم م ی به جابر چشم دوختم با چشم ها ختیدلم ر  ای حرف آر با
مجدد به  ا یحال افتاده اومدم لب باز کنم که آر نیسبک نگاه ماله جابر نبود چطور به ا 

رفتم و بازوش رو   ایبه صورتش زد به طرف ار ی ا گهیطرفش حمله ور شد و مشت د
 بهش زدم  یو مشت دمیکش

   ستین  حالش خوب ؟یکارش دار یبرو عق چ -

 توروخدا من اگه تاحاال نبودم که صد باره فاتحه ات خونده بود  یکیخفه شو تو   -

حرف هام پشت لبهام تلمبار    د یلرز ی دستهام م تی و از شدت عصبان خوردیخونمو م خون
افتاده بود برگشتم با   نیزم ی بهره بودم به سمت جابر که رو  یکلمه ب ی از ادا یشده بود ول

 دمی لرزونم پرس ی گونه ام روون شد با صدا ی اشکهام ناخوداگاه رو حال نی ا ی تو دنشید

 جابر؟  یخوب -

  یول خوندمیاز نگاه متالطمش هزاران حرف رو م  کردی سکوت فقط به چشم هام نگاه م با
  یمجدد دستش رو به طرف بازوم اورد با حس کردن دستش ب ایقادربه درکشون نبودم آر

شوکه شد بلند شدم و انگشت اشاره ام رو  میکه از حرکت ناگهان  دمی هوا دستم رو کش
بود که کلمات راهشون رو گم   یچ شینگاه عصب ی تو دونمینشونش دادم نم دواری تهد

رفت و    ایو به سمت آر بلند شد نی زم ی جابر از رو شدندینم یکرده بودن و به زبانم جار
 بافاصله ازش گفت 



با   ششهیپ  ا یلیکه روبروته دله خ یدختر  نی حرف نزن ا ینجوریوقت باهاش ا چی ه گهید -
 که اگه بود االن زن من بود  ستین یهم رام شدن ادیداد و فر 

  ستادمی دستش رو باال برد که مقابل جابر ا ایار

  یدست روش بلند کن ی د ی که به خودت اجازه م یهست یتو ک  -

خوش   ی پالتو بیج ی اورد و تو نیی لبهاش نقش بست و دستش رو پا ی رو ی شخندین
 دوختش کرد  

 ؟ ی اگه انقدر برات مهم بود چرا زنش نشد -

که به عنوان   شهینم لیدل خوامشیدوما من به عنوان همسر نم ستی اوال به تو مربوط ن -
  نیکه ا یوسط باشه کس  نیکه ا یزیهرچپسر عمو و برادر هم دوسش نداشته باشم سوما 

  نی ستی تر باشه شما ن  ک یوسط به من نزد 

 به عقب رفتم   یکرد که قدم کی لب گفت که واضح نبود سرش رو به صورتم نزد  ری ز یحرف

که  ینی بیاز من م ییخونه اقاجونت وگرنه رو ی گردیاالن برم نیخانم کوچولو هم نیبب -
 نره  ادتی  یتاعمر دار

   دی دادکش یعصب جابر

 به توچه ؟  یبه تو چه لعنت -

   دمیکشیم  غیباز به طرفش هجوم برد فقط ج ایآر

 ولش کن ولش کن  -

باعث شد توجهم رو جلب کنه  دی دویکه به طرفمون م یمحکم و استوار ی قدم ها ی صدا
از جابر جداش کرد کرد به اطرافمون نگاه کردم   ی رفت و بسخت ایعمو محمود به طرف آر

 زدم   ادیفر  یعصب  کردنیبودن و نگاهمون م ستادهیکارگرا اطرافمون ا تمام



 سرکارتون زود  نیگمش -

رو نگاه کردن و به طرف باغ حرکت کردن   گهیگلوم درد گرفته کارگرا همد ادمیفر   ی بلند از
گاه   هینشسته بود و زانو هاش رو تک نیزم ی جابر رو کردیباال رفته نگاهم م ی با ابروها ایآر

راحت که شد کنار جابر نشست و   ایاز ارامش ار الشیو سرش کرده بود عمو خ دستها
  یکرد که جابر سرش رو تکون داد باادامه حرف عمو سرش رو کم مهگوشش زمز  ی تو یزیچ

نگاه کردم که برگشتن   ایدستهاش بلند کرد و به من چشم دوخت ناخوداگاه به آر ی از رو
فرو برد و به   بشیتکون داد دستهاش رو داخل ج ن یزد سرش رو به طرف ی شخندینگاهم ن

 ی رد شد احتماال به طرف خونه  باغطرف باغ رفت با نگاهم دنبالش کردم که از مقابل 
قدم برنداشته مردد به طرف   کی  یخواستم زودتر از اون به خونه برگردم ول رفتیپدربزرگ م

رو به جانم انداخته بود و   ی عذاب وجدان بد  تیوضع   نیعمو و جابر برگشتم حال جابر باا 
  خوردیخوره روحم رو م نیع

 عمو من واقعا ... -

اومدن دست عمو سکوت کردم رنگ نگاه عمو محمود عوض شد بغض و نفرت رو از   بابال 
 قرارم هجوم اوردن  یب  ی بخونم اشک هام به طرف چشم ها تونستمی چشمهاش م

 هانا برگرد خونه پدربزرگت   -

 اما عمو   -

 فقط برو هانا   -

 به پشت سرم قدم برداشتم و مجدد گفتم  دوقدم

 بخدا من ... -

   نی برو هانا فقط برو هم گمیم -

و با سرعت به   دیعمو و جابر چرخ نیهام به سمت گونه هام روون شدن نگاهم ب اشک
اخل به گونه ام زدم و د یاروم ی در اشک هام رو پس زدم ضربه  ی طرف خونه برگشتم جلو



  دنمیبا د دادی اب رو بدست گرفته بود و گلدون هارو اب م ر یش شهیشدم پدر بزرگ مثل هم
   دیلبخند زدو پرس

 ؟   ی چرا زود اومد -

اب به   یبود به سمت حوض اب رفتم و مشت  ومدهی ن نجایبه ا  ایاطراف نگاه کردم پس ار به
 و بالبخند به پدربزرگ نگاه کردم  دمی صورتم پاش

 کار نداشتم   ی حوصله  یچیه -

ما   ی کارگر ها مشاهده گر بحث و دعوا ی سرم گذشت امروز همه  ی مثل برق از تو  یفکر 
 لب باز کردم   نیهم ی بودن برا

 بگم بهتون  یزی چ دی با مینیبش  شهیراستش م -

   دی نگران پرس پدربزرگ

 افتاده ؟  یدوباره اتفاق -

  نی نگران نباشنه نه  -

نشستم همون طور که با   نیزم  ی و بعد رو نهیمنتظر شدم پدر بزرگ بش می خونه شد داخل
کردم هر لحظه با   فیاقاجون تعر  ی ماجرا رو برا ر یسر به ز  کردمیم یباز   میروسر  ی گوشه 
  ی نگاهم رو از دست هام گرفتم و به چهره  سپردیبه حرف هام گوش م یشتریدقت ب

داخل دستش   حیفکر فرورفته بود به تسب ی چشم دوخته بود و تو نیآقاجون دوختم به زم
بده با ارامش و حساب   ر یینگاهش رو تغ ر یمس نکهی نگاه کردم بدون ا  چرخوندیکه اون رو م

 شده حرفش رو به زبون اورد 

  ی واخیجابر رو نم ایتو   یموضع خودت رو مشخص کن دی بار هم که شده با  کی  ی هانا برا -
 راه سوم نداره   ی خوایم ای



صورتم حرفم   ی نظر گرفتن تک تک اجزا ریبه صورتم چشم دوخت قصد داشت باز  قیعم
 رو بخونه  

 حالش بد بود  یلیخ -

 جواب قاطع بده   کی رو تمومش کن  یدلسوز  -

 بودمش   دهیند  ینجوریداشت تا به حال ا یامروز چه حال نی اقاجون اگه بدون -

که صالحت رو  ی من به عنوان بزرگتر یو اگه نتون  یریبگ میتصم  دی هانا بزرگ شو با -
   رمیگیم م ی برات تصم دونهیم

 گفتم   دلخور

 آقاجون   -

باهاش ازدواج کن   یبه جابر دار  یاگه ته دلت احساس گمیمن بهت م ن یاقاجون نداره بب -
نه خودت رو  یوقت بخاطر دلسوز  چیه یدرست کردن مشکالت و حرف هام بامن ول

لحظات   نی که تو سخت تر یفکر کن ن یبه ا  دیازدواج با  ی بدبخت کن نه طرف مقابلت رو برا
   یها کنارش باش زیچ هیو بق یضیهاش مر یتو بداخالق

 اقاجون   ترسمیم -

 ؟ ی از چ -

 از آهش   -

بهش  ی که عالقه ا یخودشم بهتره باکس ی برا ادیمسئله کنار م نیت بگذره با اچند وق  -
 نداره ازدواج نکنه  

 فرستادم    رونیانداختم و نفسم رو اه مانند ب نییرو پا  سرم

   یخواستگار ی امشب وعده گرفتن برا یم یابراه ی اقا مونهینم یباق یزیپس چ  -



 تعجب سربلند کردم  با

 مرده که  ن یهم -

  یازدواج کرده و جدا شده البته من مخالف بودم ول باری  استیمرده اسمش ار نیاره هم -
هم که شده اجازه بدم   کباری ی داده بوده که مجبورم برا  ی احمد بهشون وعده ا نکهیمثل ا

   انیب

 از مامان خوشش اومده   شتر یمسخره کرده اون ب  دهی سن منو فهم  گفتیمامان که م -

گفتم مجدد نگاه ازم گرفت و   یدرهم نگاهم کرد تازه متوجه شدم چ ی با اخم ها پدربزرگ
 ادامه داد 

   ستی هم ن لیم یکه زده معلومه ب ییهم که با جابر کرده و حرف ها  ییدعوا  نیبا ا  -

 اقاجون  خوامیمن نم -

و به طبقه باال اشاره   د یاز چشم هام خوند که خند یچ دونمینگاهم کرد نم ی جد اقاجون
 رد. ک 

 نمونده   یلیلباست رو عوض کن تا شب خ ری دوش بگ هی برو باباجون فعال  -

افتاد   میکاربن ی اب راهنیاجبار به طبقه باال رفتم داخل چمدون رو نگاه کردم نگاهم به پ به
چشمه اشکم درحال جوشش بود که   دمی بار د نیاول ی افتادم که محمد رو برا یاون روز  ادی

  ی با گلها دیسف  راهنی و چشم هام رو فشردم دستم رو به سمت پ دمیکش یقینفس عم
 ی ساتن قرمزم رو هم کنارش گذاشتم جوراب ها یروسر ردمشاو  رونی قرمزم بردم و ب

بود   اط یو به سمت حمام که داخل ح دمیچ ی اوردم داخل بقچه ا رونیبلندم رو هم ب  دیسف
  می ومدی جوره به هم نم چ ی ه ایسوال داشت من و آر ی برام جا یخواستگار نی اواقعا 

 یبودم حتما اجبار  دهی ند یز یچ ری جز تحق ایاصال باهم جور نبود به کنار از ار طمونیشرا
که  یباشد با به صدا دراومدن کلون در دلشوره به سراغم اومد حس و حال نیدر ب د یبا

نتونستم با حس   دی رسیکردم صداشون به گوش م  زیگوش ت  دونستمیخودمم علتش رو نم 



  رشیز یمشگ  رهنی و پ یبا کت شلوار سبز صدر ا یپشت پنجره رفتم آر  امیکنا ب می کنجکاو
  کی دختر کوچ کی هم کنارش بودن با  ی زن و مرد دی رسی به نظر م شهی تر از هم پیتخوش

سن و سال پدربزرگ بود و   ی تو ی مرد ایمرد همراه ار  دی رسی ساله به نظر م  ۷ ای ۶که حدودا 
به سمت   ایخواهرشه ؟ با نگاه آر یعنی  ایبه سن و سال ار یکه همراهشون بود زن یخانم

اومد   یزپله ها باال ممادر که ا  دنی نفس هام تند شده بود باد مپنجره از پنجره فاصله گرفت 
 که گفت  دمیکش نیه

 هانا   یکنیکار م یچ  سسسسس یه -

 فرستادم   رونیحبس شده ام رو ب نفس

 بابا  ی ا دمیترس -

 کالمش به خنده وادارم کرد  طنتینگاهم کرد باش طونیش

 باال   می پسره رو بفرست ی دیترس ؟ی از چ -

 خنده هام ادامه داد  ونیم مادر

  کمیکاش  یول خورهیجوره به تو نم چیه  دونمیم  نکهیهانا با ا هیانصافا پسر جذاب یول -
   یشیاز شر جابرم خالص م ینجوریا یروش فکر کن

 مامان   -

با هر   م یزندگ  ی شد چرا پشتوانه ها یرو از مامان نداشتم ته دلم خال یحرف  نیهمچ انتظار
   کننیم یخواستگار پشتم رو خال

 اقاجون مهمونا منتظرتونن   نی ایجان ب  هیهانا جان مرض -

رفتم   نییمن رو جلو فرستاد از پله ها پا یرو مرتب کرد بالبخند مهربون میروسر  مامان
افتاده   ریدر دلم جون گرفته بود با سر ز ی داشتم باحرف مامان هم حس بد یاسترس خاص



ش اشاره کرد کنار پدربزرگ نشستم  به جمع کردم و سالم دادم اقاجون به کنار خود ینگاه
 رو به اقاجون گفت  تیمی با صم انسالیمرد م

 شد   می حسود یدار یخوشگل ی چه نوه  رخانی ماشاهلل ام -

 درجواب مرد گفت  دیسرم کش ی لبخند زد و دستش رو رو پدربزرگ

 بچه هاتم به خودت نگاه کردن  ی بچه اورد ر یهم خودت د نیخودته حس  ریتقص -

 گفت  یگرفت و با شوخ طبع یحق به جانب  ی  فهایاقا ق نیحس

   ی شد  ریپ گهیتو د یمن هنوز جوونم ول یدونیاخه م -

به تن داشت  و    یزرشک ی بایراست مرد همون خانم جوان نشسته بود کت شلوار ز سمت
بافاصله از   ایار یدست زن گذاشته بود ول ی دختر بچه هم کنارش نشسته بودو سرش رو رو

 نظاره گر بود که زن زبان باز کرد  ی اتاق جد ی  گهی انها طرف د

 سر اصل مطلب ؟   می بر ستیجان بهتر ن  ن یحس -

  هیدوتا جوون  نیا ن یخان اگه اجازه بد ریجان راستش ام وایاوه درسته ممنون ش -
 بدم    حیشما توض ی ها رو برا زیچ یکسر یصحبتب باهم داشته باشن تا منم  

  ستیدخترش ن یعنیاقا رو به اون شکل صدا زد   ن یکه حس کردمینگاه م وایبه ش تعجب با
پدربزرگ نگاه از   ی جوونه که با صدا یلی؟ اخه خ گهی رو م کشیاسم کوچ ی؟ مگه دختر کس

   کردیگرفتم که با لبخند نگاهم م وایش

  یرو از وقت ای طور ار نیپسرتم هم  نیراستش من همه جوره تو رو قبول دارم حس -
 کرد  دییتا  اهمیار خورهیبه هم نم  طشونیگفتم شرا امیراستش به ار  یول  دمی بود د  کیکوچ

صحبتش با پدربزرگ   ی رو یشد ول رهیخ ایاخم هاش رو در هم کرد و به ار ی اقا جد نیحس
 بود  



بهم   د یبا  زایچ  نیاخالق و رفتار خانواده ها و ا  هیچ طی خان شرا ریحرفا رو نگو ام  نی ا -
بزرگتر    ایتر  کی سالم کوچ  ستی نفر ب هیتجربه رو داره اگه سن منظورته   نیبخوره پسر من ا 

تر من االن چند   کی دوسال کوچ یکی  ایکه هم سنته   یباشه زبونتو بفهمه شرف داره به کس
کس   چیواقعا ه   یول شترهیب ا ی از هانا خانم و ار مونمیکردم فاصله سن  ازدواج  وای ساله با ش
   کنهیمنو درک نم وای بهتر از ش

 یلینگاه کردم خ ای زنشه؟ نامحسوس به ار یعنی نگاه کردم  وایباال رفته به ش ی ابروها با
تو فکر فرو رفتم که با نوازش دست   یعکس العمل چی بدون ه کردی به من نگاه م ی جد

 کمرم سر بلند کردم   ی مامان رو

 رو ببر طبقه باال   ایبرو مامان جان اقا ار -

هم گذاشت به پدربزرگ چشم   ی چشم هاش رو رو نانینگاهش کردم که با اطم مردد
 دوختم که گفت 

 برو دختر م  -

در  ایکرده بودن به سمت پله ها رفتم که ار خ یبلند شدم از استرس دست هام  نیزم ی رو از
 ته بود بدون نگاه کردن گفتم  پله ها نشس  یکینزد

   ن ییبفرما -

قژقژ پله ها متوجه شدم که از پشت سرم براه افتاده به   ی صدا  دنیپله ها باال رفتم با شن از
که وسط اتاق   ای با ار یزدم نگاه هیتک یسمت پنجره رفتم و کنار رخت خواب ها به پشت

زد دستش رو   هیتک یها اشاره کردم با فاصله از من به پشت یبود کردم وبه پشت ستادهیا
زودتر از اون به    می هم قرار داشت ی حاال روبرو دیو به سمت من چرخ  ادقرار د یپشت ی رو

 حرف اومدم 

دوما اونجا   ستمی رو بهتون بگم اوال من ِول ن یز ی چ کی فقط  خوامی م یزی قبل از هرچ -
بلد نبودم    نجاهارویپدر و مادرمه که دوست دارم کنار اون نهر برم سوما من ا ییمحل اشنا

 اونام دزد بودن دنبالم  



گردوندم که داشت   ایاز دست هام به سمت ار از تموم شدن حرف هام نگاهم رو بعد
   دمی پرس ی جد دی خندیم

 گفتم ؟   یخنده دار زیچ -

 گاه سرش کرد هی قرار داشت تک یپشت ی رو که رو دستش

   ؟ی حرفارو بهم بزن نی ا ی دیمنو د ی فکر بود  نینه فقط از صبح به ا -

 هام رو درهم بردم و جواب دادم  اخم

 کار داشتم وقت فکر کردن به شمارو نداشتم   یجناب من از صبح کل -

 طور   نیاوه که ا -

نزدم که  یکردم خودم رو خونسرد نشون بدم حرف یسع  یول کردیم  میعصب دناشیخند
 د ی پرس

   گهیخب ؟ د -

   فهممیمنظورتونو نم -

 ؟   یزیچ یخب حرف -

 ن؟ یکنیمنو مسخره م نیدار -

 که کنترلش کرده بود جواب داد  ی رد باخنده اجدا ک   یاش رو از پشت تنه

 من غلط بکنم   -

 جواب دادم  ی جد

که فکر کنم اطالعاتتون کامل باشه چون همه  ن یبدون یزی درباره من چ نیخوا یاگه م -
هم دارن من   یکنجکاو بودن واطالعات دست اول یمن به اندازه کاف ی ماشاهلل درباره زندگ 



قرار   نید یخان پدربزرگامن پدرم فوت شده مادرمم که د ریسالمه احمد خان و ام  ۱۸هانام 
 اومدم  نجایبا مادرم به ا خواستمیکنم که چون نم  اجبود با پسر عموم ازدو

  دی سکوتم رو د یوقت کردینگاهم م یعکس العمل چی ه ینداشت ب یاش حالت خاص چهره
 لب باز کرد   ی جد

  یول شمیروبرو م  ستیبار ن نی و با خودتم که اول دم یاز شما شن ی هانا خانم من تاحدود -
  تیتو زندگ  زایچ یلیخ یاگه بامن ازدواج کن ی دونی من نم ی درباره  زهای چ یلیشما خ

 داره   یبدتر بسته به ارزوهاو توقعات تو از زندگ  دمی خوبتر شه شا دی شا شهیعوض م

   دی نگاهش کردم خنده اش گرفت و پرس یسوال

 ؟  یکنی نگاه م  ینجوریچرا ا هیچ -

عمو صدات کنم ؟   یبه من گفت ی شما نبود  نیتعجب داره ا ی برام جا یل یخ نیا  نیدونی م -
 جالبه یل ینظرت برام خ رییتغ

 اش رو جمع کرد با لبخند گفت   خنده

   دمیسوال بپرس جواب م ی خوایاگه م یدونیدرمورد من نم زایچ یل یخب گفتم که خ -

 چند سالتونه؟  -

 جواب داد یخنده اش رو جمع کرد و با شوخ طبع دیرو که د نگاهم  دیخند  مجدد

 عموعه؟  هیبخاطر قض -

 کرد که چال لپ هاش معلوم شد   یکی کوچ ی نگاهش کردم خنده  فقط

 سالمه    ۳۰ -

عمو و    ایل ینداره خ نییبه سن باال و پا ینسبت ها ربط نیعمو و خاله و ا نیدونستی م -
 ترن   کیاشون از خودشون کوچ رهیو غ یخاله و دائ



 شد و جواب داد ی جد

 من اشتباه کردم   یگی بله درست م -

   دمی رو پرس می زدم و سوال بعد  یبخش  تی رضا لبخند

 ن؟ یشما قبال ازدواج کرد -

 شد اخم هاش رو درهم برد   ی جد

   می هم جدا شد  کسالی ازدواج اشتباه بعد  کی بله   -

 چرا؟  -

 حرف بزنم    نبارهیاصال دوست ندارم درا میموضوع بگذر  نیاز ا  شهیم -

 ن؟ یشما واقعا قصد ازدواج با منو دار -

 دادم که مجبور به پاسخ شد  می شد جواب نگاهش رو با نگاه جد رهیبه چشم هام خ یسوال

 ه؟ یمن چ ی نظرت درباره  -

 ندارم ینظر خاص -

 ی چقدر خنده ها شدیخنده ها داشت عوض م نیحسم به ا  دی خورد و مجدد خند جا
   دیخند یداشت چه راحت م ییبایز

 ممنون   یلیخ -

 ؟  ن یجواب سوالمو بد شهی م کنمیخواهش م -

 اره   -

 خب جوابم؟  -

 جوابتو دادم  -



 صراحت کالمش جا خوردم که ادامه داد  از

 و جواب تو؟  -

 دادم  رونیرو باصدا ب نفسم

 راستش من کال قصد ازدواج ندارم  دونمینم -

 باز کرد    شی جد ی مجدد راهش رو به چهره  شی شگیهم شخندین

   گنی دخترا م ی که همه  نویا -

 گفتم    ی نبود من جد نیهدف من ا یول گنیناز کردن م ی اونا برا -

کردم پس از من   یرو ط رشیمن قبال مس یکنی رو که تو االن بهش فکر م یزیچ  نیبب -
 یفهمی م یرو وقت نا یمامانم تنها نشه َو ُو َو ا خوامیم کنمیمن االن ازدواج نم نکهیبشنو ا

حاال من مرد بودمو تو   ی اشتباه کرد یفهمیو اون موقع م ی که همسن من شد ی اشتباه کرد
  یلیخ گهیبه بعد د یسن ک یاز  ی دختر  کی تو که  ینشده ول  نیی برام تع یتیجامعه محدود 

   یندار یراه برگشت گهیو د شهی برات عوض م زایچ

 تو فکر بودم که با حرف اخرش شکه شده نگاهش کردم کردموینگاه م نیزم به

فرار کنه    خواستیم  یمنتظر اون نمون وقت دمیشن  ییزا یمن از اون پسره محمد هم چ -
 خبر گذاشتت   یکه کامال ب ی نبود تشیخبرم بهت نرسوند پس تو اولو  هی یحت

 جواب دادم ی طه ضعف نشون ندم عاد کردم نق یشد سع  نیام سنگ نهیس

   میرابطه صحبت نکن نی درا شهیم -

 به لبخند شد و سرش رو تکون داد  لیتبد  شخندشین

 باشه پس جواب من االن مثبته؟   -

 دم یباال رفته پرس ی ابروها با



 زدم ؟  ی حرف نیمن همچ -

   یزنیم -

 ؟  یباشه چ یاگه جوابم منف ن؟یزنیچطور انقدر مطمئن حرف م -

همون طور    دی شد خجالت زده نگاهم رو از چشمهاش جدا کردم که خند  رهیچشم هام خ به
 گفت   شدیبلند م نیزم ی که از رو

 پله ها به سمتم برگشت   کینزد  خونمیاز چشم هات م -

 ؟   ی اینم -

  نییبلند شدم راه رو برام باز کرد از پله ها پا نیزم ی کردم و از رو  ی حرص دندون قروچه ا با
سکوت   دنمونیبا د  دی خندیاقا م ن یو حس  کردنیاقا و پدربزرگ باهم صحبت م نیرفتم حس

   دی اقا پرس نیکردن که حس

 عروس خودمونه؟  -

چشم دوختم کنار پله ها نشست نقاب  ایطرف پدربزرگ رفتم و کنارش نشستم به ار به
زد که  ی نگاه کرد در جواب پدرش لبخند وای به ش شخندیرو به صورتش زدا بود با ن شیجد
 اقا بلند گفت  نیحس

   گهی پس مبارکه د -

 من لب باز کرد   ی بجا وایرو نگاه کردم ش ن یهامو در هم بردمو زم اخم

  یباکماالت یخوشگل نیجان عجله نکن حاال بذار فکراشونو بکنن ماشاهلل دختر به ا  ن یحس -
 نواده  خا نیبراش مخصوصا با ا  ست یخواستگار کم ن

 اقا رو به من گفت  نیتعارفات شد موقع رفتن حس ی جواب گو مامان

  خوامینم  یچیاز خدا ه گهی دخترم اگه جواب مثبتت رو بشنوم د  -



 اقا رو بالبخندم دادم  ن یبه پدربزرگ کردم و جواب حس ینگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم  فصل

رفتار   نیسه روز هربار که مادر خواست نظرم رو بپرسه پدربزرگ مانعش شد و بابت ا  نی ا تو
  وه یفصل م  کردمی قلب متشکرش بودم هرروز سر خودم رو به رفتن به باغ گرم م م یاز صم

از خونه تا باغ رو   ری بود مس یاز هرگونه سر و صدا و شلوغ  یتموم شده بود وباغ خال ینیچ
حس خودمم برام سخت شده بود داخل باغ  صی تشخ کردمی نگاه م  فمناخواسته به اطرا

  یلیها بودم خ زیچ  یلیدنبال جواب خ شمیذهن پر تشو ی شدم اطراف باغ رو قدم زدم وتو
 وسط وجود داره   نی ا  یگنگ ی مسئله ها

 سالم   -

دادم و  رونیدر باغ نفسم رد با صدا بتو چارچوب  ا یار  دنی با د دمیکش ی فیخف غیج دهی ترس
براش نازک کردم و  یو مجدد سالم کرد پشت چشم دی قلبم گذاشتم خند ی دستم و رو
 جواب دادم



 دم یسالم ترس -

 ؟ی کرد یفکر م  یبه چ -

   زدمیداشتم قدم م یچیمن؟...ه -

 ؟ ی متوجهم نشد کردمیساعت که نگاهت م مین ن یتو ا  نهیهم ی برا -

 دمی ابرومو باال فرستادم و متعجب پرس ی تا

 ساعت ؟   مین -

اومدن چشم هاش به خودم اومدم و   نییشادش شدم با پا  ی که غرق چشم ها د یخند  بلند
 به خودم زدم   یانداختم تشر ریسربه ز 

   سادمیوا  نجایرو هست ا قهیساعت نه ده دق می حاال ن -

 جواب دادم  ر یزدم و همون طور سربه ز  ی محو لبخند

 ؟   نیاومد  نجایکه تا ا ن یداشت یکار ن یمعطل شد دی بخشب -

پالتوش کرد و با لبخند به اطراف نگاه کرد بعد به چشم هام   ی ها بی رو داخل ج دستش
 شد   رهیخ

  رمیاومدم جوابمو بگ -

صورتم متوجه شدم به اطراف نگاه کردم    ی خجالت گونه هام گل انداخت از حس گرما از
 اطراف شدم خجالت زده گفتم  یشاهد خلوت یوقت

 ن؟ ی کردی بهتر نبود با اقاجونم صحبت م -

 از خودت بپرسم   نجایا امیبودم خودش گفت ب ششونیاتفاقا پ -



متفاوت بودن نفس  یرفتار پدربزرگ متعجب بودم چقدر پدربزرگ هام از نظر اخالق از
لباسم کردم تا  بیدست هام رو داخل ج ایفرستادم مثل ار رون ی و با صدا ب دمیکش یقیعم

 که لرزش صدام به گوش نخوره گفتم  یاروم جور ی متوجه لرزششون نشه و با صدا

و   یگفت جاافتاده هدفتون از زندگ  شهیمرد م ه یشما    میخور یمن و شما بدرد هم نم -
   ستی با خودمم مشخص ن فمیمن هنوز تکل یکارتون معلومه ول

 لب باز کرد   یارامش خاص با

  کمکت کنم  تونمیم -

 ؟   یچ -

 یتو حل مشکالتت و سردرگم تونمیمرد جا افتاده ام خب پس م کی من   یگی مگه نم -
 هات کمکت کنم  

 اخه من   -

 رو باال اورد که سکوت کردم  دستش

از حرف ها که  یلیتموم شدن خ ی قرار داده هر دو برا  کیفکر کن ازدواج ما    نیبب -
   می بند یها قرارداد ازدواج م یلیپشتمونه و اصرار خانواده ها کم شدن شر خ

 دمی پرس  ی رو نداشتم جد یحرف  نیحرفش جا خوردم توقع همچ از

 شم یمنظورتونو متوجه نم -

  یتونیم  یبه نفع تو ام هست هروقتم که دوست داشته باش ینجوریا ن یبب ری گارد نگ -
من کارامو   د یاصال شا  شتیپ انیمادروپدربزرگتم هروقت دوست داشته باشن م نجایا ی ایب

 جا هووم؟  نجیهم می جور کردم کال اومد

  ی برا کمیحرف   نی ا ی بودم کاش بجا ده ینشن یزیچ  نی بگم تا حاال همچ  دیبا  یچ دونم ینم
نه که جابر   زایچ نی هم ایکه دوستم داره   گفتیمثال م کردیاصرار م شتری ازدواج باهام ب



تموم شده بود قبلش فقط خط و   ز یگفت که همه چ یبرات داشت جابر وقت ی ریگفت تاث
 ؟  شدیدوست داره نظرت عوض م گفتینبود و م اجباراگه  یعنی نشون و اجبار بود  

 ؟ی نم بد اون نهر معروف و نشو ی خواینم م؟یقدم بزن  ی خوایم -

 ینیدلنش ی دروغ بگم خنده ها تونستمیبه خودم نم  دینگاهش کردم که مجدد خند  جیگ
 داشت  

 م؟ ی بر  -

 کجا؟  -

بازوم رو از دستش   می تکون داد و بازوم رو گرفت از باغ خارج شد  نیرو به طرف سرش
 گفتم   ی جد دمی کش رونیب

 رفتار   نیاز ا ادیکارو تکرار نکن اصال خوشم نم نیا  گهید -

باال اورد باچشم غره   م یبه صورتش مهمون کرد و دست هاش رو به حالت تسل یبزرگ  لبخند
بلند خودش رو به من رسوند   ی نگاه ازش گرفتم و به طرف نهر اب راه افتادم که با قدم ها

 گفت   یبا شوخ طبع

   گهید می باهم بر -

   کردی نگاهم م رهیگوشه چشم نگاهش کردم که با خنده خ از

 ؟ ینگاهم نکن ینجوریا شهیم -

 چرا؟  -

 شم یمعذب م -

   یهر طور راحت -



به دلم چنگ انداخت چرا تا   ی رو ازم گرفت و به روبرو نگاه کرد حس احمقانه ا نگاهش
هر   ی کنم چرا بجا هیبهش تک  تونمینم کنمیکه حس م کنهیم یکار ادیازش خوشم م کمی

 ؟  یگل نگفت خوش اینگفت دوست دارم نگاهت کنم  یطور راحت

 باهم اشنا شدن؟  نجایچطور شد پدر و مادرت ا -

اب گرفتم در جواب سوالش فقط شونه باال انداختم و مجدد به اب چشم   ی از جو نگاه
اون به   یعن یبود  یسواالم رو بخاطرم اورد ادامه داستان عمو چ ن یاز بزرگ تر یکیدوختم  

 مادرم عالقه داشته؟ 

 قبوله؟   ینگفت -

 ؟   یچ -

  ش یفرستاد نقاب جد رون یکالفه شد نفسش رو باصدا ب میجی کردم معلوم بود از گ نگاهش
 رو به صورتش زد  

 به پدرم بگم جوابت مثبته؟  -

  ی صورتش با دقت نگاه کردم جزء به جزء صورتش رو از نظر گذروندم صورت گرد ابرو ها به
ته  متوسط و  ی لب ها یاستخوان ینیب یمشگ  ی  دهیدرشت کش ی چشمها  یپهن مشگ

که به   دمی تمسخر و تو نگاهش د دادیکه صورتش رو جذاب تر نشون م ی مردونه ا شیر
 شدم با طعنه گفت  رهی روبروم خ ی کوه ها

 و حاال جوابت؟  -

 و سرد گفتم   دمیکش یقیعم نفس

 باشه  -



  میکه واسه زندگ  ییچه ارزوها  کردم؟یکالمم جا خوردم چرا داشتم قبول م ی از سرد خودم
  نشیچشم هام ظاهر شد ته دلم با بغض نفر شی محمد پ ی جالت زده خ ی نداشتم چهره 

 کردم 

 خونه تون ؟  می بر  -

 نگاهم رو به صورتش دوختم   ی همون سرد با

 م یباشه بر  -

رو دوباره مهمون صورتش   شخندشیگرم چشم هاش نفوذ کرد ن ینگاهم به مشگ ی سرد
تا برگشت به خونه  دمیرو نفهم لشیتکون داد دل  ن یکرد سرش رو به حالت تاسف به طرف

  ی پشت در خونه گذاشته بود و رو ی ا یچوب یرد و بدل نشد پدربزرگ صندل نمونیب یحرف
رد و بدل   نمون یب یدر نگاه  ی برخواست جلو یدلصن  ی از رو دنمونیاون نشسته بود با د 

  دیبه سرم کش  ینشون داد که پدربزرگ لبخند زد و دست یچه عکس العمل ایار دونمیمکرد ن
 گفت  ی جد ای رو به آر

درسته پدرش به رحمت خدا   دهیکش ادیز  یدختر بدون پدر بزرگ شده سخت نیجان ا  ایآر  -
از صد تا پدر دلسوز ترن و   ادیب  ش یبراش پ یپدربزرگ هاش عموهاش اگه مشگل یرفته ول

 بکشه   یسخت ینذار یباش بانشی کن خودت پشت یهواشو دارن سع

خاتون    مهیخاتون کنار حوض بودن نع مهیگفتم و وارد خونه شدم مادر و تع ی دیببخش
خونه رو   ی سالم دادم و داخل خونه شدم هوا  زهیبر  یتا داخل بخار کردی نفت رو پر م تیپ

رخت خواب   ی از پله ها باال رفتم و ژاکتم رو رو دمیکش رون ی تنم ب بود ژاکتم رو از ی به سرد
از پنجره به اسمون گرفته نگاه   دمیبه پهلو خواب  نیزم ی و رو  داشتمبر  یها انداختم بالش

کرد با   سی چقدر برام گرون تموم شده بود پرده اشک چشم هام رو خ ا ینگاه اخر آر کردمیم
 گذاشتم و چهره ام رو پشت دستم پنهان کردم صورتم  ی مادر دستم رو رو ی صدا  دنیشن

  ایشیی م  ضی خاموشه مر  یبخار ی دی خواب نی زم ی هانا چرا رو -

 بازوم گذاشت   ی نشست و دستش رو رو نیزم ی رو



 بلند شو   -

 لرزونم گفتم  ی رو تکون دادم با صدا دستم

 تنها باشم   خوامیم -

 اغوشش فرو رفتم   ی خواست تا منو به طرف خودش برگردونه که تو مادر

 هانا؟   یکنی م هیگر -

 کاش پدرم بود   -

 با ماعه هانا  شهیپدرت هم -

 پدربزرگ از اغوش مادر خارج شدم و اشک هام رو پاک کردم  ی صدا با

 اقاجون  نییپا  نیا یب هیهانا مرض -

   دیرو بوس میشونیزد و پ ی لبخند مامان

 ؟ هووووم ؟   نیی پا می بر  -

   می بر  -

  نییاشک هام رو از صورتم پاک کردم و لبخند زدم از پله ها پا می بلند شد نیزم ی رو از
  مینیزد و خواست تا کنارش بش نیزم ی زده بود دستش رو رو هیتک یاقاجون به پشت می رفت

از  کردینگاهم م یاقاجون جور خاص می پشت کمرم زد کنار اقاجون نشست یمادر دست
 سرم نشوند   ی رو ی و بوسه ا دی به سرم کش ی دست کهانداختم  نیی خجالت سرم رو پا 

 واسه هانا   ارن ی تا انگشتر ب ادیفردا شب م یمی ابراه -

 متعجب نگاهم کرد    دهی باال پر ی با ابروها مامان

 آره هانا؟  -



 گوشه چشم نگاهش کردم ولبخند زدم  از

 جون دلم   ی ا -

بود کاش  یواقع یکاش همه چ دیو بوس  دیآغوش کشمنو در  یباذوق خاص مامان
پارچه رفت و   دی از خودش رو نشونم بده مادر از صبح دنبال خر ی ا  گهید  ی سرنوشت رو

و   ینفت  یاب هیهمرنگش پارچه نخ یبا استر یاسمون یاب ر یحر ی دست پر برگشت پارچه 
  دی سف یو روسر  ال یز یمحل یرنگ روسر  ندو چ ییطال  ی با گلها دیسف ی پارچه  یشمیسبز 

 لبهام جا خوش کرد   ی رو ی شخندین ریحر

  هی همه واسه چ نی ا -

 لباس   هیلباس عقد   هیبله برون  ی لباس بدوزم برا هی  گهیواسه توعه د یچ یعنیوا   -

 ؟   یلباس بدوز یاریمدت پدرخودتو درب نی تو ا ی خوا یالزم نکرده م -

   گهیهانا ذوقمو کور نکن د یگ یم ینجوریچرا ا -

نرفتم فقط از   نیی تکون دادم و از پله ها باال رفتم تا شب از طبقه باال پا نی رو به طرف سرم
رو شستن و   اط یکل ح گهیو چند نفر د مهیفکر بودم نع ی و تو کردمی نگاه م رونوی پنجره ب

جارو   دنیکش ی صدا  دنیدور حوض چ ییبا یرو به ز وسفیو حسن   یشمعدون  ی بایز ی گلها
بودبا نشستن   یکیبود هوا رو به تار  دهیچیکل خونه پ ی نم خاک تو ی فرشها بو  ی رو یدست
  ی شدم چهره   رهی گرفتم و بالبخند به اقاجون خ رونیشونه ام نگاه از ب  ی مردونه رو یدست

 لیبی هاش رو اصالح کرده بود و س ش یشده بود ر باتریز شهیجذابش از هم ی مردونه 
که مرتب و   یمحل ی بای با لباس ز داشتمرد کرد رو  هی ی کرده بود چهره هاش رو کوتاه 

 داشت   یاراسته بود ابهت خاص

 ؟ ی اقاجون ناراحت -

 جواب دادم  یجون یلبخند ب با

 ؟  یچ  ی نه اقاجون برا -



 ؟  یتا حاال همش تو فکر   یاز روز خواستگار -

 شوکم   ی داره اقاجون هنوز تو یبرام تازگ  زی همه چ -

 نگاه کرد   واری د ی رو ی حرف هام تکون داد با عکس ها دیی رو به تا سرش

  نیگذاشت حال تو رو داشتم هم شیمادرت پا پ  هیخواستگار  ی که پدرت برا یاون روز -
پدرش باز هم   ی با همه مخالفت ها یوقت کردمینشسته بودم و فقط فکر م  ی طور گوشه ا

 ی ها  نیتوه دی د یوقت می به برادرش جواب رد داد دی د نکهیبعد از ا یاصرار داشت وقت
خجالتش   ی مادرت با همه   یموند شل شدم وقت  مکه گذاشت یشرط  ی پا یپدرم رو وقت

که به  ینشون بدم تنها کار  ییچه رو  دی با دونستم ی اصرار به ازدواج با پدرت رو داشت نم
احمد   شی نره پ هیخودم باشن تا مرض ش یبود حداقل اول ازدواجشون پ نیا  دیذهنم رس

برق رفت و پدر و   نیاون پنج سال ع یبرسه ول یدخترم سخت دونهی  یکیکه مبادا به 
دختر و    دنی مادرت رفتن خونه احمد دوسال بعدش پدرت به رحمت خدا رفت و داغ ند

همه فراق    نیهمه دلم سوخت ا  ن یادختر شوهر دادم و  باری دلم من فقط  ی نوه ام موند رو
   دمید

 نگاهش دلم رو سوزوند   ن یگرفت غم سنگ وارید ی رو ی رو از عکس ها نگاهش

  نی اگه دلت به ا کنهینم یکار  چی کس چه االن چه هروقت تورو مجبور به ه چی اقاجون ه -
 ... ستیازدواج ن

 به حرف اومدم  ناخواسته

 اقاجون   ستین  یزیچ نی نه همچ -

چشم هام بخونه   ی حرف دلم رو تو خوادیم کردمیشد حس م رهیبه چشمهام خ اقاجون
 ی چه مرگم شده با صدا دونستم ی پر ابهتش جدا کردم خودمم نم ی نگاهم رو ازچشمها

شدم اقاجون دستش    رهیخ رونیکلون در  استرس مجدد به قلبم حجوم اورد از پنجره به ب
بلند شدم که دستهام  نیزم ی به احترامش از رو تبرخواس  نیزم ی رو به زانو گرفت و از رو

گاه استرسم رو کم کرد با اقاجون از   هیداشتن تک نان یگرمش گرفت اطم ی دستها ونیرو م



اتاق باز   ی ا شهیش ی اومده بودن در ها اط یو خانواده اش داخل ح ایار میرفت نیی پله ها پا
اقا و خانواده اش رو به  نی سبلند ح ی خونه رو سرد کرده بود اقاجون باصدا ی بود و هوا

 داخل دعوت کرد 

 خانم  نیی اقا بفرما نی تو حس ن ییبفرما -

 گفت   شدیکه داخل خونه م ایلبخند رو به ار  با

 جان  ایآر  یشما خوب -

رو بست از بدو   نیشاه نش ی خاتون درها  مهیهمه نشستن و نع یسالم و احکال پرس بعد
که بدون توجه به من به حرف   کردیرودنبال م اینگاهم ار انهیمخف یمی ورود خانواده ابراه

و دختر    وا یاقا و پدربزرگ گوش سپرده بود مادرهم درحال خوش و بش با ش نیحس ی ها
قبل با کت شلوار   یام شد مثل سر رهی شد متوجه نگاه خ  دهبود قلبم فشر  باشیز  ی کوچولو

و   دیسف  راهنی با پ یبار کت شلوار مشگ نیاراسته شده بو منتها ا ییبای جذب به زاتو شده 
 ی اش رو رو رهیانداختم نگاه خ نیینگاهش رو به سمتم برگردوند که سرم رو پا  قهیجل

کنه با دست پدر   غیرو ازم در شسر بلند نکردم تا مبادا مجدد نگاه  کردمیخودم حس م
 کردم کمرم نشست سرم بلند  ی بزرگ که رو

به بعد خودم   نیباباجان از ا   یننداخت نی که رومو زم یقربونت برم عروس خوشگلم مرس -
 کوه پشتتم   نیع

   دمیبه محبت کالمش بخش ی لبخند

 ؟  ادیخوشش م  نینشونشو بده بهش بب نی هانا جان بش شیجان پاشو برو پ ایار -

بلند شد   نی زم ی از رو کیش یل یاز کنار پالتوش خارج کرد و خ ی نگاه کردم که جعبه ا ایآر به
حضورش   ای ادکلن تندش باعث باال رفتن ضربان قلبم شد   ی نشست بو  نیزم ی رو کی و نزد

 ی جعبه  ایبغلش دست زد هم زمان آر  ی تو ی و دختر کوچولو  دیِکل کش وا یش دونم ینم
  فی ظر  ییه گردنبدند طال کرد و به طرفم گرفت اول ب بازداخل دستش رو  یمخمل زرشک



درشتش نگاه کردم خجالت زده به پدربزرگ نگاه کردم که   ی دستش و بعد به چشم ها ی تو
 به حرف اومد   گهیاقا بار د نیحس

 خان ر یالبته با اجزه شما ام ایبنداز گردنش ار  -

و قفلش رو در دست گرفت   دیکش رون یگردنبند رو از داخل جعبه ب ایلبخند زد که ار اقاجون
قفل  هیچشمم گذشتن و پشت سرم در عرض چند ثان  ی به طرفم خم دست هاش از جلو

گفتن و   کی ما بود همه تبر  ی گردنبد رو بست لرزش دست هاش نشون از دلهره دو طرفه 
دستهام شد   شتریقشنگش باعث لرزش ب ی چشم ها ی مادر با حلقه زدن اشکهاش تو

دو   کردمی حس م ایرو از طرف ار یخاص ی گرما یبود ول  ایمنو ار  نیکه ب ی باوجود فاصله ا
با لحن لوسش   وایبود که ش ی بعد ی ایهم هدا  یچادر ی تکه پارچه و کله قند و پارچه 

 حظهجابر لحظه به ل ی اومدن محمد موقع گرفتن کادوها ی روم گذاشت صحنه  شیپ
ذاشته شده بود قرار  گ ی بعد ی چشم هام رو بستم قرار ها  بستیچشم هام نقش م ی جلو

 ایار ی خونه پدر بزرگ شد وبعد رفتن به تهران که خونه  ی تو یکیبرگرفتن جشن عقد کوچ
بود پدربزرگ   هیجهاز دی مادر سرگرم خر گذشتنیهم م یبود روزها مثل برق و باد از پ

که فقط باعث   دمی کشیخجالت م یلیخ می داشته باش یرکم و کس  نیتر  ک ینگذاشت کوچ
بودم   ده ی رو ند ایاضافه شدن دردسر شده بودم از بعد مراسم بله برون و دادن نشون آر

پر و بال داد و استقبال کرد   یباز نی چرا به ا ایرو راه انداخته بودم آر یباز  نیچرا ا  دونم ینم
ردن  ک  یراض ی دوست داشتم برا یبود ول دهاحمقانه رو دا یباز نیا شنهادیخودش پ نکهیباا

  د یمدت کال ناپد نیا  ی چرا تو ادینم دنمیحرف رو به دروغ گفته باشه چرا اصال به د ن یمن ا
بود که با  وای رو نگاه کردم ش اط یاز پنجره اتاق ح یسالم و احوال پرس ی شده با صدا

  رمی بگ ایاز آر یاغسر تونستم ینامحسوس م  دی دخترش اومده بود به سمت پله ها رفتم شا
عطر  ی بو دیمن رو دراغوش کش مانهیخوش به سمتم اومد و صم ی با رو  دیتا من رو د 

خوش دوختش   ی ازم فاصله گرفت تازه متوجه لباس ها یمشامم رو پر کرد وقت نشیریش
  شیآرا شه یکه هم یدرست شده و صورت ی روشن و موها یلیخ یشدم کت  دامن سبز اب

 دم که گفت ی بروش پاش ی داشت لبخند

   می رو انجام بد یعروس ی دایخر  یسر هی  میبر  خوامیحاضر شو مبدو  -



هم بود و   ا یسکوت کردم حتما ار یعروس دی گفت خر  یوقت یول ارمیخواستم بهونه ب  اول
زمزمه کردم دلم  رلبیاروم ز کردمی باهاش بد برخورد م دی نبا گهی امروز د نمشیبب تونستمیم

مادر رو به    ی سرمه  دمی خوشرنگم رو پوش یکاربن یلباس اب  دمی برات تنگ شده و بعد لب گز
 ی لحظه   یرفتم ول ن ییگلدارم رو هم سرم کردم از پله ها پا یاب یروسر دمی چشم هام کش

با دبدنم ابرو هاش از تعجب باال رفت   وایشدم و چادرم رو هم سرم کردم ش مونیاخر پش
  رون یفکرم ب یرو نداشت به طرفم اومد و با حرفش از دلخور دنم ید ی نجوریانتظار ا دی شا

 اومدم 

چرا شب بله   یخوشرنگ ی چه لباس ها ی تر شد بای سرمه چقدر ز هیخوشگل خانم با  ی وا -
  ی کردیرو اب م ایحتما دل آر ی دی برون نپوش

مهمون صورتم شد و گونه هام از خجالت رنگ گرفت با تعارف از در خونه  یکج لبخند
 دخترش رو صدا زد  وای در پارک بود ش ی جلو یرنگ یشورلت اب می خارج شد

 جان سوار شو   یمهست -

  کردمیعقب جا گرفت به اطراف نگاه م یرو باز کرد صندل نیدر ماش یبا ناز سرشار  یمهست
   دیپرس وای نبود ش ایاز آر  یخبر

 ؟   یشی چرا سوار نم -

هم پشت فرمون نشست   واینشستم ش یصندل ی دمقم در جلو رو باز کردم و رو  ی چهره  با
 گفت  یعیو با لبخند و شوخ طب

 هست؟  امیآر ی خودت گفت شیپ -

  میکرد یرو ط ی ا ینسبتا طوالن ریهم ادامه نداد مس وای نگفتم ش یزیزدم و چ یتلخ لبخند
  رون یدر بردم که در از ب رهی رو پارک کرد دستم رو سمت دستگ نیماش یپاساژ بزرگ  ی و روبرو

که اطراف رو نگاه   ایار ی جد ی چهره  دنیکه با د دمیباز شد اول جا خوردم و سرک کش
  نیشد از ماش یبه چهره نشوندم دلم سرشار از خوشحال یبزرگ  بخندرو برو شدم ل کردیم
گرفتم قلب جون گرفتم مچاله شد   لیتحو  ی جواب سردشدم و ذوق سالم کردم که  ادهیپ



و  دادیباذوق نشونم م دی د یم ییبا یز  زیهرچ وا ی ش رفتمی راه م  وایو ش  ایصدا کنار آر یب
و مجدد به  د یدو یپاساژ م ی تو یتمهس کردمی اکتفا م ی و من تنها به لبخند دی خریم

رو  یمهست  ی با توپ پر بازو یشدم اروم و ل ای آر تی متوجه عصبان  گشت ی طرفمون برم
 گرفت و گفت 

  کننینگاه همه دارن نگامون م ی ندو ابرومونو برد یجور نی ا -

 گفتم  ا یکه سرزنش وار به آر  دی لب برچ یمهست

 بذار ذوق خودش و داشته باشه   شکنهیبچه است گناه داره دلش م ای بس کن آر -

ذهنم تکرار کردم که متوجه   ی حرف هام رو مجدد تو  باال رفته نگاهم کرد ی ابرو ی با تا ایآر
 عدا کردم شرمنده و اروم گفتم  شوندیاشتباه حرف هام بشم اخ من اسمش رو بدون پ

   ایآقا آر  -

و سرد    ی بود چرا انقدر رفتارهاش برام مهم بود جد نیسنگ یلیزد که برام خ ی شخندین
 جواب داد 

   یروابط من دخالت نکن ی کن تو یسع -

  رونیاز مغازه ب وایبگم که ش یز یکرد خواستم چ نی لوم رو گرفت و نفسم رو سنگگ یبغض
نازکش رو   ی اخم ها یمنو مهست  ی گرقته  ی چهره  دنی بگه که با د یز یاومد لب باز کرد چ

 درهم برد  

 ؟ ی دوتا حالشونو گرفت نیبه ا   یگفت یچ یکنیم  نی چرا همچ ایآر  -

 رو به چهره زد و با لبخند گفت  یتفاوت ینقاب فرد ب ایآر

   یچیه -

 اشاره کرد و سرزنش وار ادامه داد یبا دست به منو مهست وایش



 معلومه نگاهشون کن  -

 بحث رو عوض کنه گفت  خواست یکه م ایآر

 م ی تازه کن ییگلو   هیبه کافه هست   نجایا می بر  ایباشه بابا اخماتو باز کن ب -

  شمیواقعا دارم خفه م کردمیسردش نگاه کردم حس م ی رفتار متفاوت از قبل و چشم ها به
  ی کنم تا سبک بشمبرا هیتنها باشم و انقدر گر ی گوشه ا  خواستیاالن فقط و فقط دلم م

اروم لب باز   ای پاساژ رفتم آر ینگفتم به طرف در خروج  یزینشن چ یاشک هام جار  نکهیا
 کرد که

 ؟ یری وره ها کجا م نی ا -

گفت که متوجه نشدم   ا یبه آر یز یچ وایبه سمتش برگردم به راهم ادامه دادم ش نکهیا بدون 
پاشنه بلندش با سرعت خودش رو به من رسوند بازو هام رو گرفت   ی کفش ها  ی و با صدا

   دیو پرس ستادی و روبروم ا

 شده ؟  یچ -

   یچیه -

  فی ظر ی بازوهام رو از دست ها  انیبود تا اشک هام به جوشش درب یتک کلمه کاف  نیهم
اومدم   نیی پاساژ پا ی از پاساژ رفتم از پله ها رونیبلند به ب  ی و با قدم ها دمی کش رونی ب بایز

بازوم رو محکم گرفت و   ایو به خونه برگردم که آر  رمیبگ نیرفتم تا ماش ابانیو به سمت خ
  ی چونه با خشونت پس زدم گره اخم ها رینگاهش کنم دستش رو از ز امجبورم کرد ت
 گفت  یآروم  ی همچنان اخم داشت با صدا یاز هم فاصله گرفت ول یدرهمش کم

 ؟   دهیم ی ا  یکارا چه معن نی ا -

 که کنترلش دست خودم نبود جواب دادم  ییبا صدا  یعصبان

 ی طرفتو اشتباه گرفتمحترم  ی جناب اقا -



گرفت به اطراف نگاه کردم چند ره گذر درحال  شی نیب ی اروم جلو ی رو به نشونه  دستش
نفس   کردینگاهمون م یهم از داخل پاساژ همراه مهست وای عبور نگاهمون کردن و رفتن ش

بود که   ایبه سمت آر  مرخمی و ن وای برگشتم پشتم به ش ابونیبه سمت خ دمیکش یقیعم
 دم یصداش رو شن

 گفتم ؟   یمگه من چ -

 و لرزش نهفته در صدام اروم تر از قبل گفتم   تیهمون شدت عصبان با

 یمجبورت کرده بامن ازدواج کن یبودم نه کس دهی من نه دختر ترش ی میابراه ایآر  ی اقا -
با تو ازدواج کنم و هر وقت که اراده   ستم یپس مراقب رفتار و حرف هات باش من مجبور ن

 ندارم  ییخانواده امم مثل کوه پشتمن از حرف مردمم ابا زنمیرو بهم م زیکنم همه چ

 چشم دوخت اشک هام رو پس زدم که مجدد به حرف اومد   میعصبان ی به چهره  ی جد

  یزیابرور می بر ایشدم حاال ب  یعصبان یمن اشتباه کردم از دست مهست یگی تو درست م -
 نکن 

 درضمن از تو با ابروتر هم هستم   ستمی من ابرو بر ن -

 د ی غر شی عصب ی صدا با

   یاریبه زبونت م یبفهم چ -

 تر از خودش جواب دادم  تند

 برگردم خونه مون    خوامیم -

 کرد   بشیج ی دست هاش رو تو لکسیر

   برمتیباشه م -

 از خودش شدم قلبم مچاله شده بود  بدتر 



اخالقتم بتونه کنار  نیکه همه جوره بهت بخوره با ا ی بگرد یشما هم بهتره دنبال کس -
  ادیب

 رفت و نادم جواب داد نی بنفسش از ب اعتماد

   یزی ریحرف ساده چطور اعصاب هر دومون رو بهم م هیبخاطر    نیبب -

 حرف ساده؟  -

 حرفم رو ادامه ندادم  وای ش ی صدا دنیشن با

 ا جون  هان  هویشد اخه  یچ -

 چشم دوخت   ای سرزنش وار به ار  دیازم نشن یجواب یوقت

 تو حاضر شد  دنی دختر باذوق از خونه بخاطر د نی ا ایسر توعه آر  ری ز دونمیمن م -

  وای صورتش نقش بست وبعد سرد درجواب ش ی رو یکرد لبخند کمرنگ  رییتغ  اینگاه آر رنگ
 گفت  

 منو نامزدم کار نداشته باش  ی تو به کارا -

 لبخند برداشتش کرد و ادامه داد ایلبهام جا خوش کرد که به نظر آر ی رو ی شخندین

 هانا ؟  می بر  -

از رفتارمون جا   وایش  دینگاهش کردم که خند ی ابرومو باال فرستادم و جد ی خودش تا مثل
در  ی رو جلو وای ها ش دی خر یسر  کی بعد از اتمام   کردی خورده بود و با تعجب نگاهمون م

به   وای شدن ش ادهیبعد از پ ایآر  می کرد ادهیهمون پاساژ پ ی ها کینزد  ییال یو ی خونه ا
جلو   یصندل ی شدم و رو ادهیپ  د ینازک کردم که خند ی چشم شتجلو اشاره کرد پ یصندل

به نگاه   ینگاه کردم چشم یناراحت مهست ی به چشم ها  نیماش  ی  شهینشستم از ش
هوا برام  ی رو یبوس وایگفت و ش   یزیمادرش چکه لبخند زد و با  دمی منتظرش بخش

 رو به حرکت دراورد   نیماش ایفرستاد آر 



 ؟ یبزن  ی چشمکم بلد -

باال انداختم و نگاهش کردم که نگاه از روبرو گرفت به من چشم دوخت و   ییابرو  ی تا
   دیخند

 باشه بابا من اشتباه کردم   -

 از اشتباه   شتریب یلیخ -

 مقدمه گفت  یب

 دلت برام تنگ شده بود ؟  -

  ینگاه کردم و پشت چشم طونشیش  ی شد به چشم ها  یسوالش جا خودم و قلبم جور از
 نازک کردم

رو نداشتم   یکس لیطعنه ها و زخم زبونات تنگ شده بود اخه تو فام ی دلم برا یلیاره خ -
   شمی دل تنگت م یدار یهمه بارم کنه تو برام تازگ  نیا

   د یبلند خند  مجدد

 ایاشاهلل حاضر جواب م -

پارک کرد و به سمتم برگشت با تعجب   یرو کنار  نی شدم که ماش رهیخ  رونیپنجره به ب از
 دم ینگاهش کردم و پرس 

 ؟  ی سادی وا  نجایچرا ا -

 جواب داد طونی زد و ش یکج لبخند

 اخه کار دارم  -

  رون یشد نفسم رو با صدا ب  ادهی پ نیو از ماش دی به اطراف نگاه کردم که بلند خند دهی ترس
در سمت من رو باز کرد و دستش رو به سمتم دراز کرد دستش رو پس زدم و   ایفرستادم آر 



حاال   ومدیاون ناراحتم کرده بود دلم ن نکهیو دلخور نگاهم کرد با ا یشدم سوال ادهیخودم پ
   رمی حالش رو بگ کنهی م ی که خوش رفتار

   ینامحرم -

حرکت کرد پشت   یطال فروش ی شکل گرفت به طرف مغازه لبهاش  ی رو ییبا یز لبخند
شده بود به   دهیدستم بازوش رو گرفتم که باوجود زخامت پالتوش پوش کی سرش رفتم با  

نگاهم کرد و دستش رو پشت کمرم گرفت قلبم گرم شد   یحس کردن دستم بالخند بزرگ 
و    فیظر ی حلقه  نیر یاز پشت و  بودبخش  ی به شدت برام لذ شی شگیادکلن هم ی بو
بود و  بایو ز  فی داشت ظر ینگاه کردم که حکاک ییطال  نگیرو نشونم داد به ر ییبایز

حلقه رو  می لبخندم داخل مغازه شد دنیهمون حلقه هم کنارش بود با د ی مردونه 
  رتنگ و نه اونقد یلیزدم و دستم کردم اندازه بود نه خ ی برداشت و به طرفم گرفت لبخند

  ادیبزرگ که از دستم درب 

 خوبه؟  -

 اره قشنگه   -

با تعجب   ارهیست مردونه اش رو هم ب ی کرد که رو به فروشنده خواستم حلقه  متیق
کرد واروم لب   کی نثار چهره منتظرش کردمسرش رو بهم نزد یطونینگاهم کرد که لبخند ش

 زد

 دوتاش همراهم ندارم   ی پول برا -

 خودش اروم  نجوا کردم  مثل

 بخره؟   دی داماد رو خودش با   ی گفته حلقه  یک  -

 جواب داد ی باال رفته نگاهش کردم که جد  ی ابروها با

 الزم نکرده   -



 بلند گفتم   دلخور

 اقاجون خودش بهم پول داده  نهینزدم اصلش هم ی حرف بد -

 دمی فروشنده پرس روبه

 خرنیآقا مگه حلقه داماد و خانواده عروس نم -

 کنترل کرده بود جواب داد  یکی که خنده اش رو با لبخند کوچ مرد

   نهیآقا اصلش هم  گهیراست م -

 نگاهم کرد که با لبخند گفتم  یجور خاص ایآر

 نم یدستت کن بب -

 گفتم   عیفرستادو حلقه رو دستش کرد سر   رونی ب یرو عصب نفسش

 نم یبب -

اش  دهیکش ی بود و به انگشت ها ینیو سنگ ک یرو به طرفم گرفت حلقه ش دستش
 نشسته بود با ذوق گفتم  

 ه یعال -

اورد و حلقه هارو   ییبایز ی تکون داد بعد حساب کردن مرد جعبه    نیرو به طرف سرش
برداشتم از مغازه که   ی با ذوق حلقه ها ایر آ ی گذاشت با اشاره  زیم ی داخلش گذاشت و رو

 و دلخور گفت  ی جد ایآر  می اومد  رونیب

 یکن بتیدوست ندارم دست تو ج یبه بعد با من نی از ا یگذشت ول کنهیحاال فرق م نباریا -

 جواب دادم کردمی رو باز م نی که در ماش نطوریزدم هم یطونیش لبخند

   کننیم بشونیدست تو ج ونی از آقا  شتریخانما ب -



   دی هاش رو درهم برد و پرس اخم

 منظور؟  -

 تر از قبل جواب دادم  طونیش

 دست خانماست   ونیچون پول اقا  -

نشست و   نی تکون داد خودش هم پشت فرمان ماش  نیزد و سرش رو به طرف یکج لبخند
 حرکت کرد ادامه دادم

 من    فیک  ادتویعدا پوال مب  ی کردیم  بتیخودت دست تو ج ی شمام تاحاال تنها بود -

سکوت نفسش   قهینگفت بعد چند دق ی زینگام کنه لبخندش رو حفظ کرد و چ نکهیا بدون 
 دم ی فرستاد پرس  رونی رو با صدا ب

 ؟ ی خوب -

 لبخند نگام کرد   با

 آره   -

 بود  یزدم؟ فقط شوخ ی حرف بد -

به طرفش چرخوندم که نگاهش رو از جاده گرفت و    ینگفت سرم رو با لوس یز یو چ  دیخند
   دیمجدد خند  دنمیبا د

 از دست تو دختر   -

   دی لبهام نشست که پرس ی رو یبخش  تی رضا لبخند

 بعد برت گردونم ؟  میتا غروب شام بخور  میبچرخ -

 فکر کردم و جواب دادم یکم



 دونم مامان و اقاجون نگران نشن ؟  ینم -

 گه ید  یبامن دوننینه م -

 ن یفتیاز کارتون ب  وقت ی  نی خودتون کار ندار  -

 نگاهم کرد و جواب داد  طونیش

 دوباره شامل فعل جمع شدم ؟  -

 پاساژ افتادم اخم هام رو درهم بردم ی رفتارش تو ادی

   یمیابراه ی بهتره آقا یلی خ ینطوریا -

 و جواب داد  فتادیادا کردم از تب و تا ن یالحن خاصرو ب  یمیابراه ی آقا

  یمیخانم ابراه نطوریکه ا -

 ابرومو باال دادم و دلخور نگاهش کردم ی تا

  یهست  یمیکردم به قول خودت اوال بعد ازدواج بامن خانم ابراه یمن که  عذرخواه  -
  گهی بودم سوما دوست باش د یدوما من اون لحظه عصب گهید

   دی پرس  یبخش تی لحن حرف زدنش خندم گرفت که با لبخند رضا از

 م؟ یحاال کجا بر  -

 گفتم  طنتیسر ش از

  یمیابراه ی آقا  دونمینم -

چال گونه اش ثابت موند   ی کرد نگاهم رو هیرو بهم هد نشیدلنش ی همون خنده ها باز
و خوردن شام به خونه   ی گرد  ابون یاز خو نگاهم رو ازش گرفتم بعد  دمیکش یقینفس عم

 نگاهش کنم گفتم  نکهیبدون ا نی شدن از ماش  ادهیقبل پ می برگشت



   دنمی د ایب  شتریب ی اگه دوست داشت -

در بود به سمتش رفتم و سالم  ی شدم اقاجون جلو ادهی پ نیو بدون مکث از ماش گفتم 
شد و به طرف    ادهیپ نیکه از ماش دمی رو شن ایآر   ی جوابم رو داد صدا ییدادم با خوشرو

 آقاجون اومد از گوشه چشم نگاهش کردم و داخل خونه رفتم 

پدر رو تا   ی ذوق حلقه هارو نشون مادر دادم و از اقاجون و مادر اجازه گرفتم تا حلقه  با
اورد و دستم کرد که  رونیخودش رو هم از دستش ب ی بدم مادر حلقه  ای مراسم عقد به آر
 دم محکم بغلش کر

که مادر برام  ی دی جد  راهنیپ  دمیکلون در رو که شن ی شدم صدا داریب  یبا ذوق خاص فردا
رو مدل دار بستم سرمه تو چشم هام   میرو تنم کردم روسر  ی شمیگرفته بود به رنگ سبز 

رفتم و   رونی ظهر بود از اتاق ب  کی رفتم نزد نییژاکتم رو دستم گرفتم و از پله ها پا دمیکش
با مادر   بایتقر زدیم یا هنوز درحال تعارف با مادر بود و لبخند خجولیآر شدم  اط یوارد ح

شدم با   ره یخجالت زده اش خ ی لبهام نقش بست به چهره  ی همسن بود لبخند رو
برگشتن نگاهش به سمتم نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت در حرکت کردم من چم شده  

 بود؟ 

   ایسالم آقا آر  -

 کالمش لب باز کرد طنتیبالبخند جوابم رو داد و مادر با ش ایآر

   ن ییپا ی حاضر و آماده اومد ی دیدر و شن ی صدا ی ناقال تا حاال خواب بود ی ا -

 مامان   -

  دی خندیپالتوش بود م بیج ی اشاره کردم همون طور که دست هاش تو ایزده به ار  خجالت
 با ادب گفت  ایآر

   میبزن ی گشت  هیهم  می برس  دامونی با هانا جان هم به خر  نیخانم اگه اجازه بد  هیمرض  -

 نی بله حتما راحت باش کنمیخواهش م -



 زد  یک نامحسوس به من کرد و چشم یمادر نگاه ایبخندم   دونستمیجان ؟ نم هانا

همه زحمتا رو   نیکن یعذر خواه شونمینداشتن از ا  فی خان که تشر  ریشرمنده ام  گهید -
 دوش شماست 

 است  فهیوظ کنمیخواهش م -

به در خونه نگاه کرد   ایپارک شده بود آر  یهمراه شدم جلوتر از خونه همون شورلت اب ا یآر با
شونه هام گذاشت و لبخند زد جوابش رو با لبخند خجالت   ی دستش رو رو روزیو مثل د

 زده ام دادم که به لباسم نگاه کرد و گفت 

 لباس خوشگلتو بپوش ژاکتتو   دمی د -

 طور خجالت زده جواب دادم   همون

 دم ی نه گرمم بود نپوش -

شونه ام برداشت و به سمت در راننده رفت با اشاره ابرو و سرش ژاکتم   ی رو از رو دستش
رو به حرکت در   نیگرفتم بالبخند نگاهم کرد و ماش ی جلو جا یصندل ی تنم کردم و رو رو

طاقت نداشتم دستمو   گهی گرفت د شیرو در پ روزی د یطوالن ریاورد مجدد همون مس
به دستهام نگاه کرد و   ایآر دمیکش رونیب کی کوچ خملژاکتم کردم و جعبه م بیداخل ج

 د ی پرس

 ه؟ یچ -

 دم ی کش رونی جعبه ب ونیلبخند زدم و حلقه رو از م دمیکش یقیعم نفس

پدرمه که دوست دارم تا مراسم عقد بدمش به شما بعد عقد هم که   ی حلقه   نی راستش ا -
   می ندازیخودمونو م ی حلقه ها

 رو کنار جاده متوقف کرد و به سمتم برگشت   نی شوکه شد ماش اول

 به من؟  شیبد  ی خوایم -



دست    دمی به چهره اش پاش یو بسته کردم ولبخند مهربونارامش چشم هام رو رو باز  با
چپش رو به سمتم دراز کرد که بالبخندحلقه رو دستش کردم با انگشت اشاره اش به  

 دستم اشاره کرد که جواب دادم ی تو یحلقه

 مادرم   ی وحلقه  -

از گوشه چشم   ری مس ی رو به حرکت دراورد تو نی نگفت ماش یزیاش گرفته شد و چ چهره
کرد و  ی چرخوندم تک خنده ا  یسرم رو به طرف پنجره م  کردیتا نگاهم م کردمی م نگاهش

 لب به اعتراض باز کردم د یرو کش مینیب

 دماغم  یییییآ  -

 تر از من جواب داد  طونیش

   یپرت نکن ایدلبر  نیکه حواس راننده رو با ا  یتا تو باش -

وسط    میرو پارک کرد و داخل رستوران شد  نیرستوران ماش کی  ی جلو  می د یشهر که رس به
به اطراف   ینگاه می نشست  زی پشت م یهفته بود و رستوران نسبتا خلوت بود کنج دنج

 د ی انداختم که پرس

 خونمو نشونت بدم ؟  می بعد ناهار بر ی خوایم -

 زدم و بدون مکث گفتم  لبخند

  ی داخلشه برا یلیا شم االن وس ری شد قافلگ دهیکه جهازم داخلش چ یموقع دمی م  حیترج -
   ستیمشترک  ما ن  یزندگ 

 باال انداخت و در جوابم گفت  یی ابرو

   ستیزبون تو شدن کار من ن فیحر  -

 زدم؟ ی عه مگه حرف بد -



 و گفت نه   دیخند

  ی تو ی ادی افراد ز دی شد و روز عقد فرارس یداری عقد الزم بود خر ی که برا  یلیوسا  تمام
 بود   دهی بود شب موقع رفتن رس ییسرو صدا  یعقدمون حضور نداشتن جشن ساده و ب 

 سر و صدا بود   یب  تی برات دخترم که انقدر عروس رمی بم -

 در کار نبود  ینگو مامان جون بجاش اجبار -

کردن برداره   هیلبخند زدم تا مامان هم دست از گر زدمی که اشک هام رو پس م همونجور
گرمش   ی دست ها دونیاز همه آقاجون و مادر تشکر کرد و دستم رو م ادیز  با احترام ایآر

از پدر بزرگ ها و عموم   ریرو به غ ی مرد ی بود که دست ها یبار اول ختیگرفت دلم  فرو ر 
رو   یکس ای رفته بود جز آر نیهاش تمام توجهم از اطراف از ب دست ی با حس گرما گرفتمیم

و پدر   ختیری شدم مادر هنوز اشک م نی که سوار ماش رو برام باز کرد  نی در ماش دمی دینم
و رو   دیو سرم رو بوس دیبه سرم کش یزمزمه کرد و به سمتم اومد دست ش یبرا یزی بزرگ چ

 گفت  ایبه ار

 هواشو داشته باش   یلیخ ایهانا امانته دستت آر -

 با ادب جواب داد ایآر

 راحت مثل چشم هام مواظبش هستم   التونیخ -

با احترام دست داد  ایدست دراز کرد ار ا یبه پا بود اقاجون به طرف آر ییدلم غوغا  درون
  ی اقا هم به طرف پنجره خم شد و بوسه ا نیهم به سمتمون اومدن حس وایاقا ش نیحس

 گفت   ینشوند و به شوخ میشونیپ ی رو

  یسر به راهش کن یتونیم  نم یپسر مارو داشته باشه بب نیا  ی هوا -

 اش نوازش کرد   گهیهم دستم رو گرفت و با دست د وایزدم ش یخجول لبخند

 خراب نشه گلم  شتی ارا کنمیبوست نم -



 جان  وای ش یمرس -

 خم کرد و اروم گفت  نیماش شهیرو به طرف ش  سرش

خانواده عروس لنگر   ی سه روز خونه  می راحت ما رسم دار التیبابت مادر و پدربزرگتم خ -
 تا تنها نباشن می ندازیم

  زیآقا چ  نیرو گرفت حس وای اش رو درهم کرد و از ش افهیق ایآر  دی و گفت و بلند خند نیا
شد   نیهم سوار ماش ا یزد بالخره ار ایآر  ی به شونه  ی گفت و با دستش ضربه ا ا یبه ار ییها

دوختم چطور دارم تنهاش  از کوچه خارج نشده بود به مادر چشم  نیکه ماش یتا زمان
 اومدم  رونی از فکر ب ا یآر  ی با صدا دم؟یرس نجایکه به ا شدی؟ چ یچ ی برا ذارمیم

   یشیم ض یپنجره رو ببند سرده مر  -

گونه ام روون   ی طور رو نیاشکهام هم دمیرو باال کش نیماش شهیرو داخل اوردم و ش سرم
 دمیکش یق یگرفت اشک هام رو پاک کردم نفس عم رصورتمی جلو ایکه آر یبودن با دستمال
 شب چشم دوختم تا چشم هام کمکم گرم شد   یاه ی و از پنجره به س

با انگشتم گوشه   سوختی چشم هام رو باز کردم چشم هام م یم یاهنگ مال  ی باصدا
 لب باز کرد  ایچشمم رو فشردم که آر

 کردم؟  دارتی ب -

 جواب دادم دمی ترس دنشیکه خودمم از شن ی گرفته ا  ی صدا با

 نه سردم شده   -

رو متوقف کرد و غر غر کنان لب باز   نیماش ابونیاز خ ی و گوشه ا دیکش ی نفس کالفه ا ایار
 کرد 

   ی خودتو سرما داد ایلباس بپوش ب هیگفتم   -

 مجدد به گلوم چنگ انداخت   بغض



   شمیبس کن نترس وبال گردن تو نم -

 باز دوباره شروع کرد  -

 جواب دادم یشاک

 مگه چند وقته که باز دوباره؟  -

 بس کن اصال حوصله ندارم  -

 گفتم   ادیز  تیعصبان با

   ؟یکنیرفتار م ینجوریچرا ا -

 جواب داد  داشتیعقب برم یطور که پالتوشو از صندل همون

 بپوش زود باش   -

 گفتم   تیرو پس زدم و باعصبان دستش

   خوامینم -

 لب جواب داد    ریز  یپام انداخت و عصب ی رو رو پالتوش

 به درک   -

بود  ی رسردیروشن کرد و راه افتاد هوا  نیبکشم ماش غیسرش ج خواست یدلم م فقط
 داد زد  ت یبازوهام رو دراغوش گرفتم که باعصبان

 صاحابو  یاون ب  گهی بپوش د -

  یی بازشون کردم با اشکها  هم گذاشتم و مجدد ی چشم هام رو رو ده یترس شیناگهان ادیفر  از
نگاهم   ی درهم شده ا  ی  افهیصورتم براه افتاده بودن نگاهش کردم که ق ی که ناخواسته رو

 تکرار کرد یکرد و عصب



 بپوش   -

 که دوباره گفت   دمیچیدهنشو ببنده پالتو رو به دورخودم پ خواستیم دلم

 درست بپوش  -

 رها شدن دادم  ی و به صدام اجازه   اوردمیبود دنبال دعوا بود طاقت ن معلوم

   کنمیکار م یاصال به توچه من چ یزنی حرف م یمگه با کلفت خونه زادت دار -

 خفه شو   -

 تر شدم   یحرف جر نیا با

اصال غلط کردم   یحرف بزن ینجور یباهام ا  ی دیکه به خودت اجازه م م یمن ک  ی فکر کرد -
 و ازدواج کنم منو برگردون خونه اقاجونم  قبول کردم بات

 سرش انداخت   ی رو رو صداش

 خفه شو   گمیبهت م -

  ریکه مجدد به مس دمیکش غیخورد ج ی دی تکون شد ن یاز روبرو اومد که ماش ینیماش
  رهیخ  رونی برگشت از ترس سکوت کردم اشک هام رو پس زدم و از پنجره به ب شیاصل

انقدر   ریبود مس م یاعصاب زخم ی پنجه رو دنیمثل کش ایآر یعصب ی نفس ها ی شدم صدا
 رو نگه داشت   نیصبح بود که بالخره ماش ی بود که دم دما یطوالن

 هانا   -

  دیکش ی جوابش رو بدم همون بهتر که فکر کنه خوابم هوف کالفه ا خواستیدلم نم اصال 
که بهش  ی ااش رو از پنجره  هیرو خوابوند سا   نشیماش هیکمربندش رو باز کرد و صندل

صورتش به طرفم چشم هام رو بستم نفسش رو کالفه  دن یبا چرخ دمی د یبود م رهیخ
شد و در رو بست سرم رو به طرف روبرو چرخواندم و   ادهیپ نیفرستاد و از ماش  رونیب

بهم   شمی شده بود و ارا  اهیچشمهام  ر یز دمیکش  نییو پا ری افتابگ دمی به گردنم کش یدست



و چند نوار کاست داخلش بود   کی اب کوچ یرو باز کردم بطر نیبود داشبرد ماش ختهیر
  نیوسط ماش ی نه یرو برداشتم و دستم رو به طرف جعبه دستمال دراز کردم از ا یبطر

  ی دست ها دیکشیم گاریداده بود و س نیبا ماش هیتک ایکه قلبم مچاله شد ار دمی د یزیچ
دائم در حال  دی کشینم گاری س یتموم خانواده ام کس ی دهانم گرفتم تو ی لرزونم رو جلو

رو باز کردم و  یهستم که توقعش رو ندارم سرد بودم از درون درب بطر ییزایچ  دنید
ام رو پاک کردم   مهینصفه ن شی به خودم نگاه کردم و آرا نهیکردم از آ  رطوبدستمال رو م

و  دمی سرم کش ی رو رو شونه هام بود ی که رو  ی دیسف  یتورو تاجم رو برداشتم و روسر
  دمیاب به صورتم پاش یرو باز کردم و مشت نیپام انداختم در ماش ری مرتب کردم تورمو ز 

  ستادهیشلوار ش کرده بود و روبروم ا بیج ی دستهاش رو تو ایچشم هام رو که باز کردم ار
بدون توجه به   سوزوندی هوا پوست صورتم رو م ی سرما  دمیکش یفیخف  غیو ج  دمیبود ترس

  نکهیبدون ا  دمیکش نییپا  یزد پنجره رو کم شهیبه ش ی ضربه ا ایدر رو بستم که آر ایآر
نشون نداد که   یلعملاب رو به طرفش گرفتم عکس ا یصورتم رو به سمتش برگردونم بطر

رو از   یزد و بطر ی شخندینگاهم رو به صورتش دوختم ن ی و جد ی درهم سرد ی با اخم ها
نگاه کردم ژاکت بافت نازکم که هنر  میبه صورتش زد به پشت صندل یدستم گرفت اب

رو از دورم  ایآر  ی دستم رو به سمتش دراز کردم پالتو دمید ن یمامان بود کف ماش ی دستا
 برداشتم در و باز کردم و پالتوش رو به طرفش گرفتم سرد لب باز کرد 

   یبپوش تو سرما نخور خوامینم -

 جواب دادم یلرزون ی باصدا

 ندارم خودم ژاکت دارم یاجیتو احت ی به پالتو -

در رو مجدد بستم و ژاکتم رو تنم کردم دکمه هاش رو تا آخر   دیرو از دستم کش پالتوش
پشت    ایدر سمت راننده باز شد و آر  دمیبازوهام کش  ی رو یبستم و دست هام رو ضبدر

 فرمون نشست اروم زمزمه کردم 

 نکن  یرانندگ  ی اگه خسته ا -

 زودتر برسم خونه تحمل موندن تو جاده رو ندارم  خوامیم -



 نم یبذار من بش ایاستراحت کن  کمی  ای -

 گفت  زشیزد و بالحن تمسخر ام یصدادار شخندین

 ؟  ی شده بود نیاخه تومگه قبال سوار ماش -

تمام   ی برام گرون تموم شد صورتم رو به سمت پنجره برگردوندم و با سرد یلی خ حرفش
 ادمجواب د

به   دید  یوقت تی مامور رفتیبا اون م شهیداشت عمو محمودم هم نیاقاجونم ماش -
  یبودم که رانندگ  یداد تو کل روستا من تنها دختر و زن ادمیرو  یعالقه دارم رانندگ  یرانندگ 

 بلد بود  

ابروش رو باال انداخته   ی صورتم رو به طرفش برگردوندم تا دمیرو که د شی طوالن سکوت
  ی دادم و مجدد رو ازش گرفتم که صدا رونیب ینفسم رو عصب کردیبود و متعجب نگاهم م
که در سمت خودم باز شد   کردمی نگاه م نیماش یاومد به صندل نیباز و بسته شدن در ماش

 گفت   ایشدم که آر هخودم مچال  ی از شدت سرما تو

 ؟ ی بلد یگیمگه نم گهید  نیبش -

همونطور    ا یراننده نشستم آر ی صندل ی بشم رو ادهیپ  نکهینثارش کردم و بدون ا ی شخندین
 گفتم  یکه عصب کردی نگاهم م رهیخ

 کردم  خی  گهید  نیبش -

کردم که باز به   می ام رو تنظ نه یروشن کردم و راهنما زدم آ نویشد و در رو بست ماش سوار
 حرف اومد  

   ی ؟ به کشتنمون ند ی واقعا بلد -

  ینواخت رانندگ  کی رو به حرکت دراوردم با سرعت  ن یدادم و ماش رونی ب یرو عصب نفسم
  ی نگاهش کردم خواب بود پالتوش رو رو دمیرو شن ایمنظم آر ی نفس ها ی که صدا کردمیم



  یمظلوم ی به پنجره بود چقدر چهره  هیبود و به خواب رفته بود سرش تک ده یخودش کش
سرعتم   دمیتهران رو که د ی شدم بره به درک تابلو  یاشت از فکر خودم حرصخواب د ی تو

 رو صدا زدم  ایاز سر اجبار آر کردمیها نگاه م  ابونیرو کم کردم و بادقت به خ

   ای...اآر ایآر  -

من   دنی که چشمهاش رو باز کرد اول به اطراف نگاه کردو با د دمیبه بازوش کش  یدست
 صاف نشست   ن یپشت فرمون ماش

 از کدوم طرف برم؟  ستمی رو بلد ن ییمن جا  -

 نم یشی بزن بغل خودم م -

 اخه   -

 اد یخوابم نم گهی نترس االن د -

که هنوز که هنوزه   یسرش داد بزنم اگه قراره اونطور اعصابم رو خورد کن خواستیم دلم
بامن حرف نزن که دلم نرم شه کنار جاده نگه داشتم   می انقدر مال  چوقت یه لرزهیدستهام م

ه شد در سمت راننده رو باز کردم تابش افتاب ظهر   ادیپ نی پالتوش رو تنش کرد و از ماش
به خودم دادم تمام تنم درد  یشدم و کش و قوس   ادهیپ نی هوا رو گرم تر کرده بود از ماش

سوار شدم مجدد غر غرش رو    نیشبودم با بوق ما  نیماش ی ساعت تو ۱۸ کی گرفته بود نزد
 شروع کرد

   گهید نیبش  یکنیکار م یچ -

پارک کرد از   یاپارتمان ی رو به حرکت دراورد و بالخره جلو نیدادم ماش هیرو ترج سکوت
 گفت   یاروم و عصب ایشدم که آر ادهیپ نیماش

 برو تو  ایزود باش ب -



اورد و در رو باز   رونیرو ب دشی کل ستادمی اپارتمان ا ی تکون دادم و جلو نی رو به طرف سرم
 کرد داخل شدم که اشاره کرد از پله ها باال برم از پله ها باال رفتم  

   یکنیاروم چقدر تق تق م سسسیه -

 جواب دادم ی کنترل شده ا ی صدا با

  یزنیبس کن چقدر غر م -

به اون شکل دراومده بود نگاهم    یخوابیقرمزش که براثر ب ی و چشم ها یعصب ی چهره  با
رو پشت   شیعصب ی نفس ها ی نازک کردم و از کنارش رد شدم صدا یکرد پشت چشم

 گفت  یباال برم که عصب ی بعد ی خواستم از پله  دمی شنیسرم م

 م ی دی رس یری کجا م -

بستم با  رفته رو برگشتم و پشت سرش داخل خونه شدم و در رو  ری توجه بهش مس یب
بود که سمت راستش   ی ا ینقل ییرای حال و پذ ی در ورود ی دقت خونه رو نگاه کردم روبرو

و دور    ون یز یحال رو تلو  شدیم دهید یناهارخور زیاشپزخونه   م لی بود که وسا یدر باز
  ی ا روزهی ف یدوز مامان فراگرفته بود که به رنگ اب  تگرد دس ی و بالش ها  یتادورش پشت

حسن   ی پنجره گلدان ها  نییقرار داشت که پا  یر ینور گ کی کوچ ی بود سمت چپ پنجره 
  یمامان بود و روبرو در اتاق ی  قهیسل نهایشده بود مطمئنا تمام ا  دهی چ توسی و پ وسفی

درحال  ا یاتاق شدم آر دبدو ورودش به سمتش رفت و در رو باز گذاشت وار ا یبود که آر
خوش    ی کشوعه  ۴  یبرداشتن لباس از داخل دراورش بود سمت راست اتاق دراوز چوب

و گلدان که چند شاخه گل نرگس خشک شده قرار داشت و   نهیاون ا ی بود و رو یتراش
شده بود از در وارد اتاق که وارد  ده ی منظم چ یشیلوازم ارا یاطرافش رو ادکلن و کم

داشت و پر از گلبرگ گل رز   یو اب  یصورت یبود که رو تخت یبزرگ  ی  فرهنتخت دو  ی شدیم
قرار داشت و در اخر دو طرف پنجره دو   یپاتخت ک ی کوچ ز یخشک شده بود و کنار تخت م

داده   هیاتاق هد ییبا یرو به ز یی با یسبز روشن اتاق ارامش و نور ز  ی تا کمد هم شکل پرده 
رو باز کرد که متوجه شدم حمام بود سمت کمد رفتم و   قکنارم زد و در کنار در اتا ایبود آر 

هام از   راهنیشده بود و پ  دهی بازش کردم تمام لباس هام مرتب داخل دو طبقه اش چ



  دیرسی مچ پام م یکیگلدارم رو برداشتم که تا نزد دی سف رهنیبود پ  زانیاو  یچوب لباس
تخت گذاشتم و از   ی کردم رو دای تا حوله ام رو پ دم یکش ن ر یسراغ دراور رفتم کشو ها رو ب

 لب زمزمه کرد  ریز  دی رسی شر شر اب بگوش م ی رفتم همچنان صدا رونیاتاق ب

 صددرصد خوابش برده   -

وسط فرش قرمز رنگ   ی چهار نفره ا یناهار خور زی وارد اشپزخونه شدم م دمی خند و
پهن شده بود و   یخوش نقش یزرشگ ی ترمه  ی پارچه    زیم ی اشپزخونه قرار داشت رو

گوشه    یبه سمت خوراک پز  کردی م ییدر وسطش خودنما ییبا یو ز  فیظر  ی مجمسمه 
گاز وصل بود    رینبود به پشتش نگاه کردم به ش یآشپزخونه رفتم داخلش رو نگاه کردم نفت 

تو خونه اشون گاز دارن اجاق رو روشن کردم که هم خونه   نایچه جالب ا ابروها رو باال دادم
ها نوشته بود که  ی تمام بسته بند ی رو باز کردم رو  زری درست کنم در فر  یزی هم چ رهی هوابگ
اوردم و   رونیب یخورشتقرمه و گوشت  یبسته سبز کی موجوده   زریداخل فر  ییها  زیچه چ

اوردم از  رونی تا تخم مرغ و کره ب ۴هم  خچالیاز در رو بستم  زری گذاشتم در فر  نکیس ی رو
باز و بسته   ی اجاق گذاشتم صدا ی و رو دمیکش رون یب ی ا یروح تابهی ها ماه نتیکاب ی تو

  ی وندادم کره که اب شد تخم مرغ هارو ت یتیبود اهم  ایاومدن آر رونی شدن در نشون از ب
 شکستم    تابهیماه

 نجا؟ یا ی ایبار اول م -

 قلبم گذاشتم    ی سرم رو بلند کردم و دستمو رو  دهی ترس

 کارت بردار نی دست از ا -

   دی پرس متعجب

 ؟   یاز چه کار -

   یشیسر ادم ظاهر م ی سر و صدا باال یب نکهیاز ا -



نشست تخم مرغ هارو داخل دو  زی و پشت م دیرو عقب کش یزد و صندل یصدا دار لبخند
 قرار دادم زیم ی تا بشقاب گذاشتم و رو

   یفتنگ -

رو نداشتم مطمئنا قصد داشت دوباره اعصابم رو خورد کنه به  ای حرف زدن با آر ی  حوصله
 جواب دادم  یجبر بالحن اروم

 بله   -

   دی پرس بالفاصله

 د؟ یرو چ نجایاساس اورد و ا یپس ک  -

 مادرم   -

 ؟ ی پدربزرگت موند شیتو پ -

 بله  -

 اوهوم   -

 حال خورد کردن گوجه بودم که گفت  در

 م؟ ی نون ندار -

نگاه کردم چند تکه نون سنگگ داخل مشما   زریرو نگاه کردم نون نبود به فر  خچالی داخل
 اجاق گذاشتم   ی اوردم و رو رونیبود ب

 ؟   ی ومدی تو چرا ن -

 بار داخل خونه مشترکشون بشه نیاول ی بدون داماد برا یعروس  میچون رسم ندار  -

 چه جالب   -



نان رو دستم گرفتم و تخم مرغم   ی و گوجه رو مقابلش گذاشتم که مشغول شد تکه ا نون
 د یخوردم که مجدد پرس یرو خال

 ؟  یخوریبا نون نم -

 نگاهش کنم جواب دادم   نکهیا بدون 

 نه -

و بهتر کرد لباسم رو  گذاشتمو به سمت حمام رفتم دوش اب گرم حالم ر   نکیس ی تو  ظرفمو
تخت   ی رو یمشگ یرنگ و شلوار ورزش یطوس ینخ  شرتیبا ت ای اومدم آر رونی و ب دمی پوش
بالشتم رو از کنارش برداشتم به طرف حال اومدم چند دست   دمیبود سرک کش دهیخواب

پهن کردم و   یخودم دشک ی شده بود برا   دهی هم چ ی پنجره منظم رو ی کیرخت خواب نزد
  ادمیز ی باوجود خستگ یپهلو به اون پهلو شدم ول نیاز ا  یپتو مچاله شدم چند بار ریز

  رونی خوابم نبرد مجدد به سمت آشپزخونه رفتم و خورشتم رو بارگذاشتم از پنجره به ب
هم   ا ی بود آر رفتهحوصله ام سر  کردیم ییآسمون خودنما ی چشم دوختم افتاب در پهنا

چشمم   کردیکنه بدتر اعصابم رو خورد م یخوش رفتار مکردیم دارشی نبود که اگه ب یآدم
اومد که گفته   ادمی  یجون زنگ بزنم ول وای رو برداشتم کخواستم به ش یبه تلفن خورد گوش

منتظر    یآقاجونم کس ی خونه  می پدر بزرگم که تلفن نداشت ی خونه  مونهیمادرم م شیپ
به پشت سر   دهی ترس ایآر ی رو سرجاش بذارم که با صدا  یتماس من نبود خواستم گوش

 برگشتم 

   یزنگ بزن ی خوایم یک  یب -

 تلفن رو سرجاش گذاشتم با طعنه گفت  یهام رو درهم کردم و گوش اخم

 اگه مزاحمم برم -

 و با کلمات شمرده شمرده جواب دادم  یعصب

 ندن افتاد خونه اقاجونم مو ادمی جون زنگ بزنم که   وای خواستم به ش -



 زد و همون طور که وارد اشپزخونه شد بلند گفت  یصدا دار شخندین

   وای چه جونم شده ش -

 ؟ یگیم یمعلومه باز چ  چ یه -

 اش رو به در اشپزخونه داد توچشم هام زل زد   هیاومد و تک رون ی اشپز خونه ب از

 وا؟ یش ای   ی جون شده با من عقد کرد وای ش یبه من هنوز جان نگفت -

 فتم و خواستم به طرف اتاق برم که با حرفش خشک شدم ازش رو گر یعصب

  یدار یخوشرنگ ی چه موها -

  می بودم از طرف دهیخجالت کش د ید یبود که بدون حجاب من رو م یبار  نیاول ختیر دلم
  دیبه موهام کش  یخوش نشون بدم از پشت سر دست ی رو خواستمیبخاطر حرف هاش نم

 با لبخند گفت   کردیهمون طور که کامل براندازم م ستادی و رو بروم ا

بوش   یبار گذاشت  می چه خورشت یهمه خستگ نی با ا یروز اول ییکدبانو می لیمعلومه خ -
   برهیهوش از سر ادم م

ادامه  کردمی اش مقابل صورتم بود و فقط به لباسش نگاه م نهینبودم نگاهش کنم س حاضر
 داد

   یدونیواجو نمازد یکه معن یهست  ییاز اون زنا -

زد و با چشم و ابرو به   ییابرومو باال دادم و بااخم نگاهش کردم لبخند دندون نما ی تا
 اشاره کرد از خجالت زبونم بند اومد   نیزم ی تشک پهن شده رو 

 ... زه یمن چ -

 ست ی مهم ن -

 رو بدست گرفت  ونی زیلحنش حرصم گرفت از کنارم رد شد و کنترل تلو  هیتفاوت یب با



چرا   ی د ی اخالق تو د ی  جهیرو ندونم شما که نت زایچ یلیخ هیعیدواج اولمه طبمن از -
  یدونی ازدواجو نم یمعن

به طرفم اومد انگشت اشاره اش رو باال گرفت   تیرنگ خشونت گرفت و با عصبان  نگاهش
   دیصودتم غر  ی و تو

   ادیسگم باال ب ی اون رو ینذار روز اول یزنی گنده تر از دهنت حرف م -

 عقب رفتم با دست بهش اشاره کردم و گفتم  یزدم و قدم  ی شخندی

 ؟   نیسگ تر از ا  -

 سگ تر   یلیخ -

 لب باز کردم مونیکه پش می بود رهیهم خ ی خشونت به چشم ها با

 اشتباه کردم جابر سگش شرف داشت به تو  -

  ختهیصورتم ر ی موهام که رو ی طرف صورتم سوخت اشکهام البه ال کی طرفم اومد که  به
ود راه باز کرد صورتم رو به طرفش برگردوندم با حقارت نگاهش کردم از رفتارم جا خورده  ب

 بود با لرزش صدام اروم لب زدم

 ازت متنفرم  -

  ی کردم بهش و وارد اتاق شدم در و بستم و قفل کردم ضپشت در نشستم جلو پشت
شدن محکم در نشان از    دهی کوب ی صدا ختم یصدا اشک ر   یاشکهام رو نگرفتم  ب زشیر

 رفتنش بود  

غذا رو خاموش کردم و   ریرفتم ز رونیتنم کردم و ب ی تر دهیشلوار پوش  زیکه شدم بل آروم
خوابم برد   ونیز یتلو  الیخی اخر ب کردمینشستم فقط شبکه رو عوض م ونی ز یتلو ی جلو
نون   چند عدد  ایشده بود آر  کی انداختن باعث چشم هام رو باز کنم هواتار دی کل ی صدا



متعجب  شیرفتار ناگهان ر ییسالم کرد از تغ یبا شاداب  دنمیدستش بود و داخل شد با د
 بلند شدم و به طرف اشپزخونه رفتم   نیزم ی شدم جواب سالمش رو سرد و اروم دادم از رو

رو تخت بخواب اگرم بخاطر   زمی عز  یری گیبدن درد م ینجوری؟ ا  ی بود دهی خواب نیزم ی رو -
   خوابمیحال م ی من تو  یخوابیمن نم

گز گز   یصورتم کم دمیبه صورتم پاش ی به سرش خورده بود اب سرد یز یدرصد چ صد
 ی با اخم ها ستادیخواستم از اشپزخونه خارج شم که جلوم رو گرفت و مقابلم ا  کردیم

 نگاهش کنمگفتم  نکهیدرهم بدون ا

 برو کنار -

کنارش دوختم   واریچونم گذاشت و بزور صورتم رو باال گرفت نگاهم رو به د  ر یرو ز  دستش
 که به حرف اومد  

 کنترلم و از دست دادم خوامیمعذرت م -

 و ادامه داد دی صورتم کش ی سکوتم ادامه دادم دستش رو رو به

 تو بلند شد  ی که رو یبشکنه دست -

 دم  چشمهاش غرق ش  یتومشگ دیچشمهام به سمت صورتش چرخ مردمک 

 ازم متنفر نباش خوب؟  -

 فاصله گرفتم   ازش

 ؟ ی خوریغذا م -

 نشست   ز یزد و پشت م یمهربون لبخند

   می صد درصد... قسمت نشد ناهار اول و باهم بخور -

   ی رو از دست نداد یزیچ  - -



 ؟ ی چ یعنی -

 منتظرت موندم   -

  ی رو تو  یغم ینیسر خورد سنگ اهشیس ی نگاهم به طرف چشم ها دم ی رو که د سکوتش
   دمی دی چشمهاش م

 انقدر مهربون؟  هوی یشیانقدر بد م  هویچرا  -

 نگاهم کرد  ی برداشت سربلند کرد و با لبخند تلخ زیاش رو از م رهیخ نگاه

 ی دونیاز من نم زای چ یلی؟ گفتم توخ  ادتهیروز اول  -

 خب بگو تا بتونم کمکت کنم  -

   یصبور باش کم ی فقط الزمه  خوام یمن کمک نم -

اتاق   ی و بارنگ سبز روشن پرده ها دی تابی م اهیس ی که از پس ابرها  دیخورش می نور مال  صبح
باعث شد چشم هام رو باز کنم  اومد یبه چشم م شهیتر و چشم نواز تر از هم زیدل انگ

داشت   ینیدلنش ی چشم دوختم چقدر چهره  ا یغرق ارامش آر ی زدم و به چهره  یغلط
  سی تخت بلند شدم وارد سرو ی باشه اروم از رو ربون طور ارام و مه ن ی هم شهیکاش هم

  نهیبه آ یمنتظر موندم تا اب گرم شه نگاه ی اب رو باز کردم و چند ریشدم ش  یبهداشت
اشتم صورتم  برد ی ابروها دمیابروهام کش ی برو یکرده بود دست رییتغ یل یانداختم صورتم خ

به  یاب دی رسی به نظر م شهی داده بود و چشم هام حاال درشت تر از هم ریی تغ یرو به کل
  ست ی ل دیبا زهارویچ یلیخ دمیکش  خچالیداخل  یصورتم زدم و وارد اشپزخونه شدم سرک 

اوردم و همراه چند   رونیب خچالیکنه پکر رب رو از داخل  دی خونه خر  ی برا  ایتا آر کردمیم
بود   هبا املت حاضر شده شکمم رو به صدا وادار کرد اهیفلفل س ی تخم مرغ اماده کردم بو

خودم رو به اتاق مشترکمون   عی شدم سر ایشدن ار  داری باز و بسته شدن در متوجه ب ی باصدا
رو هم جلوه گر لب هام  ییبا یرنگ ز  یرژ صورت دم یرسوندم و سرمه داخل چشم هام کش

خارج شد انگار انتظار نداشت منو   یبهداشت سیاز سرو ای که ار دمیدر اتاق د ی تم جلوساخ
   دمیکه منم ترس دیکش ینیه دیترس  نهیاتاق بب ی جلو



 م ی هانا ترسوند  ی وا -

 ی دیکش غیج هویمن؟ تو  -

 ادامه داد یباال داد و بالبخند پنهان یخاص  طنتیباش ابروهاشو

 ؟   غیمن ؟ ..ج -

که با   دیبه سرم کش  یو به طرفش رفتم دست دمیجذابش پاچ ی رو به چهره  ییبا یز لبخند
   دمشیکردم و به سمت اشپزخونه کش رشیگرفتن دستش قافلگ 

 برات درست کرده   یخانمت چه املت نی بب ایب -

  ینشست خودش رو مشغول نشون داد و باحرف زیزد و بدون حرف پشت م  یکمرنگ لبخند
 فتم یشد از اشتها بکرد باعث  یکه به لبهاش جار

 هیکار تیمامور  هی ستمی ن ی من دوهفته ا -

 کنه ادامه داد رییرنگ نگاهش تغ  نکهینگاهش کردم که بدون ا  وارفته

 چون خانمم نگران نشه االنم گفتم   یول گمیاز کارام نم  یکس ی معموال برا -

 به جونم رخنه کرد   ی ندیادا کرد حس ناخوشا  یو زد خانمم رو جور خاص ی لبخند

 نداده ؟  یهفته ام بهت مرخص کی  یمحل کارت حت می اخه ماکه تازه ازدواج کرد -

   دادی بدجور عذابم م شخندشین

که اومدم   یاز روز اول یدونیهفته داده خودت که م کی از   شتریب  یلیکه خ یمرخص -
   گذرهیکه م  شتره یماه ب کی   کیروستاتون تا حاال نزد 

دوسه   دی همسرت تنهاست شا ی تازه ازدواج کرد  یگفتیم یگرفت یهمه مرخص نی توکه ا -
 دادن یم یبهت مرخص شتریروز ب



  یو بالبخند حرص درار دیبا دست راستش لپم رو کش شدیبلند م زیطور که از سر م همون
 گفت  زنهیبچه سرو کله م  ک یکه انگار داره با یجور

 مجدد ازدواج کردم  دونهینم یجز خانواده ام کس  -

رو داشتم که ازش سوء   یکردن حس کس یسرم خال ی رو رو ی کردم سطل اب سرد حس
 دم ی پرس ی استفاده شده اخم هام رو درهم بردم و جد

 هیمنظورت چ ؟ی چ یعنی -

 در اشپزخونه متوقف شد و به سمتم برگشت   ی جلو

 بدم   حیدوباره برات توض  ی دیکجاشو نفهم -

 ؟  دونهینم  یکس ی چ ی برا -

  یادامه اش رو نگفت  -

 دمی باتعجب پرس زی طوز وارفته از پشت م همون

 ادامه؟  -

 بدونه یکس ستی که قرار هم ن  نهیآره ادامه اش ا -

 برخولستم   میصندل ی و از رو دمیکوب  زیم ی رو رو دستهام

هات بپره پس چرا   سیبفهمه که ک  یکس یخواستی توکه نم دهیم ی ا یحرفا چه معن  نی ا -
 ...  ی چرا بهم دست زد ی باهام ازدواج کرد

  یانقدر چرا چرا نکن واسه من بعدشم کار خالف شرع نکردم توشرعا و قانونا همسر من -
از من   دیتو تااسم من تو شناسنامه اته فقط با  یازدواج کنم ول ی ا گهیباکس د   تونمیمن م

   رونی ب یاز در خونه بر یندار اگه من نخوام اجازه یکه حت ی دونی م یکن نیتمک

 رم یزده م ی حرف ن یهمچ یک  -



  دادیجا م  یکوچک یزد و همون طور که لباس هاش رو داخل کوله پشت یصدا دار شخندین
 ادامه داد 

 کنم ت ی ازت شکا تونمیمن م یبپرس ی خوایم ی از هرکس یتونیم -

 دلم خنک بشه گفتم  یکم نکهیا ی گرفته بود برا  شیاز حرف هاش ات جگرم

رو دوباره   شونیزندگ  کننیم یداشتن سع ییچه اشتباها  فهمنیبعد متارکه اشون م  ایبعض -
 تو    یول سنی بسازنو قرص و محکم پاش وا

زدم و  یصدادار شخندیبهم چشم دوخت مثل خودش ن یو و عصب  دیاز کار کش دست
 ادامه دادم 

مطمئن باش   یول یطرفتو بسوزون شتریکه چطور ب یادگرفتی  شویقانون ی تو راه کارا یول -
گلوم نشست حرفمو اصالح   ی تو  یدختر )بغض چیه  یهرچقدر هم که تو توکارت خبره باش

  شیات ارویمن اگه بخوام ترکت کنم دن یبند خونت کن یتونیرو به اجبار نم یزن چیکردم( ه
 م یداشته باش یتونینم یبزن

  زونیبردم لبهام رو او یه حالش پقرمز برافروخته و رگ متورم گردنش خوب ب ی چهره  از
برم که بازوم رو  رونیتاسف تکون دادم خواستم از اتاق ب  هیکردم و سرم رو به معن

و   دی لرزیم تی که از شدت عصبان ییباصدا دیکنار در کوب واری گرفت و منو به د تیباعصبان
 د ی کنترل شده اش غر ی گرفته بود با صدا

تموم شده جرعت   دنتیکردن و قربون صدقه شن  یبلبل زبون ی ارباب زاده دوره  نیبب -
تو و خانوادتو   ایزدن دن شیات  ی چطور بجا نیمن بکن تا بب ی برخالف خواسته  یکار یدار
 زنم یم شیات

ازم فاصله   دمیکشیم قیعم ی اشک هام رو گرفته بودم و نفس ها  زشیر ی زحمت جلو به
به طرف تلفن   تیرو جمع کرد باعصبان لشیصورتم زد وسا اروم به  ی گرفت و دو ضربه 

به بازوم    ی ضربه ا دیتلفن رو از دستم کش  یرفتم که باسرعت خودش رو بهم رسوند و گوش
و تلفن رو جمع کرد انگشت    دیتلفن رو کش می س معقب رفت  یزد که بهت زده چند قدم



تکون داد  ن یسرش رو به طرف شخندش یوار به طرفم گرفت و همراه بان  دیاشاره اش رو تهد 
  کردمیرفتنش نگاه م ری شده بودم و فقط به مس خکوبیم نیو تعجب به زم تیاز عصبان

 قفل شدن در از بهت خارج شدم به طرف در رعتم و محکم به در ضربه زدم   ی باصدا

من  ی ...فکر کرد برمی؟...آبروتو م یمنو حبسم کن ی تونیم ی ...فکر کرد ی باز کن عوضدر و  -
 م؟ یک 

 بلند گفت   ی باصدا

ازم   ییرو یمثل حاال افسار پاره کن ای  ادیدرب کتی دوهفته ج نیاحد و واحد تو ا ی بخدا -
 نره   ادتی یکه تاعمر دار  ینیبیم

 جواب دادم  یحرص درار بالحن

 پدربزرگ  ترسمیازت م ی چرا فکر کرد -

کلمه راپورت بدم   کیاز پدربزرگات دارم که اگه  ییها  یچه اتو ها و سوت یچون خبر ندار -
  یتنت کن اهیلباس س یچند وقت د یبا

 یبکن یتونینم یغلط چیه  یخفه شو عوض -

 شهیواسه تو بد تموم م یول  هیامتحانش مجان -

که از راه  دم یشنیقدمهاش رو م  ی که از در فاصله گرفتم صدا دیبه در کوب یمحکم ی  ضربه
به در زدم و پشت در نشستم کل خونه رو  ی لگد تمیعصبان هیتخل ی برا   رفتیم  نییپله پا

  دیخفت بدم با  نینبودم که تن به ا ینکردم من ادم دا یپ یتلفن ا ی دیکل  یو رو کردم ول ریز
بودم نگاهم   ختهیخونه رو بهم ر   ی چند روز همه جا  نی ا ی تو کردمیم یکار  هیهر طور شده 

بود به   ی کیکوچ ی حفره  دمی بود افتاد ابروهام رو درهم کش ایکه داخل کمد آر  ی به حفره ا
سفت بود به اشپزخونه رفتم و با کمک چاقو   یانگشت خواستم بازش کنم ول کی  ی اندازه 

 یمخف ی کشو  ی که تو یزیچ  دنیباد  ستاز چوب کمد شک یبکشمش کم رون ی تونستم ب
  نیهمچ ایار دی چرا با  هیچ گه ید  نیبود جاخوردم چشم هام دوبرابر حد معمول باز شد ا 



؟ دستم رو به طرف کلت   هی من ساواک ی خدا ی وا  ا یداشته باشه؟ نکنه خالف کاره  یزیچ
  لهوص  یزی خورد حس کردم به چ یدراز کردم دستم به نخ نامرع یمخف  ی داخل کشو یکمر

نارنجک بود؟ تاحاال از   نی ا ختیقلبم  فرو ر دمیسرم رو جلو بردم و به داخل کشو سرک کش
  شدیشدنش ضامن خارج م دهی بودم نخ به ضامن نارجک وصل بود و با کش  دهی ند کینزد

  ی عقب رفتم و رو دهی ترس ومدهین رونی ب نیاز ا  شتری چقدر خدا بهم رحم کرده بود که کشو ب
شماره افتاده بود به سمت پنجره رفتم و بازش کردم نفس  بهتخت نشستم نفس هام 

رو به فضا داده بود   یزیعطر دل انگ زییپا ی خاک تشنه  ی نم بارون رو  ی بو دمیکش یقیعم
  دن یکه با د ارمینم باردن رو به صورتم حس کردم خوواستم سرم رو داخل ب ی ضربه ها

  یساختمون ما زندگ  نییاپ  ی بود متوقف شدم حتما طبقه  اط یکه داخل ح یخانم مسن
 صدا زدم  کردیم

 حاج خانم...حاج خاتم  -

شد مجدد صداش زدم که بالخره   ی مشغول شستن سبز ال یخیبه اطرافش نگاه کردو ب یکم
زبون باز   کردیکرده بود و باتعجب نگاهم م زیبه سمت پنجره نگاه کرد چشم هاش رو ر

 کردم

 ؟   نیسالم حاج خانم خوب -

 جواب سالمم رو داد که ادامه دادم  مردد

ساز خبر   دی کل هیبه  شهیم  ستشی هم ن ای کرده آقا ار ریحاج خانم جان مادرخونمون گ -
 کردم ر یدرو باز کنه من توخونه گ ادیب نی بد

 د یرو درهم فروبردو متعجب پرس  ابروهاش 

 ا؟ یآقا آر  -

 ی میابراه  ا یبله حاج خانم آر -

 افتاده بود سرش رو تکون داد   شیکه انگار تازه دوزار رزن یپ



 همون مرد جون   یمیاهان اقا ابراه -

 بله بله  -

 ننه؟  یشیتو ک  -

 زم یمن ؟ من چ -

   دی سرم چرخ  ی تو ا یآر ی دای اسلحه نارنجک تهد ادی 

گلدوناشو اب بدم منم اومدم    امیب ستین یمن دختر خاله اشم راستش سپرده بود وقت -
   شهیکرده باز نم ریبرم در گ خوامیحاال م

 ساز خبر کنه   دیکل یمشت  گمی باشه ننه م -

   ترسم ی من تنهام م  نیایساز ب د یبا کل  اخودتونمی  یزحمت مشت یممنون حاج خانم ب -

 جمع التیباشه ننه خ -

جادادم و منتظر   م یکوله پشت ی حاضر شدم چند دست لباسمم تو  عیسر رزن یپ بارفتن
که به در خورد  ییجمع شده بود رو هم برداشتم با تقه ها یکه توعروس یینشستم پولها 

 ساز باشه صدا زدم   دیاحتمال دادم کل

 ن؟ ییحاج خانم شما -

چهارچوب در  ی تو ا یآر دنیبه عقب رفتم د دهی با باز شدن در ترس  یول دمینشن یجواب
  ی جلو دهیافتاد و دست هام رو ترس  نی زم ی چادرم از دستم رو فویباعث ترسم شد ک   شتریب

 مشکوک   یتعجب کردیابروش رو باال داده بود و باتعجب نگاهم م ی تا ایدهنم گرفتم آر

 ه؟ یحاج خانم ک  -



  یبا چه کس دونستمی االن واقعا نم یبرام نبود ول یموجود ترسناک  ایاسلحه آر دنی از د تاقبل
و   دمیکش غیشد ج کمیدر رو پشت سرش بست و نزد ردمک ینگاهش م رهی روبرو شدم خ

   دی غر یعقب رفتم که عصب

 چه مرگته   -

 د ی پرس  یبم ی کرد و باصدا ز یر ینیزبی انداخت چشم هاش رو با ت ینگاه  می کوله پشت به

 ؟  یفرار کن یچجور  یخواستیم -

 پررو جواب دادم  اوردمیکم م دینبا

 ست یمربوط ن چ یبه تو ه -

درزدن که  ی رو مهمون لبهاش کرد و دست به کمر نگاهم کرد صدا شی شگیهم شخندین
  رزنیمغول صحبت با پ ییدرو باز کرد و باخوش رو ایبه شانس بدم گفتم آر  ی اومد لعنت

 شد  نییپا ی طبقه 

 خوبه  یشما مشت  نیسالم حاج خانم خوب -

رو   یساز خبر کنم منم مشت دیکرده برم کل ر یممنون ننه راستش دختر خالت گفت در گ -
 دختر نترسه   نیباال من اومدم ا  ادیپانداشت خودش ب  گهیفرستادم د

  یهم داخل خونه سرک  رزن یبه من کرد که باعث شد پ ینگاه رزن یپ ی حرف ها دنیباشن ایآر
 ف دررفتم  فرستادم و به طر  رونیبکشه نفسم رو کالفه ب

لطف  یلی سالم حاج خانم واقعا شرمندتون شدم ان شاهلل بتونم براتون جبران کنم خ -
 ن یکرد

 زد و فروتنانه جواب داد یلبخند مهربون  رزن یپ

 نکردم   ینه ننه کار -



 همراه داشت ادامه داد  یبزرگ   دیکه دسته کل یروبه مرد جوان و

 برو آرش جان ننه به کارت برس تو   -

برداشتم و همون طور داخل  نی زم ی رو از رو لمیبه داخل خونه برگشتم وسا  ایآر  ی اشاره  با
دلم نشسته بود رو   ی که تو یترس   خواستمیلباس هام رو عوض نکردم م یکمد جا دادم ول

؟   یاگه نباشه چ اگه خالف کار باشه ... استیار ستم ی بترسه من ن دیکه با  یپس بزنم اون
  کی من تاحاال کوچ ی  چارهیاز اقاجونام داره مادر ب یی بده چه اتو  تمخودت نجا ایخدا ی وا
چه   ی لحظه ازش دور نبودم حاال دور از مادر تو کی  یهم ازم نداره من که حت یخبر ن یتر

 افتادم   ریگ یجهنم

  دونستمی نم فیح یزنم تنها توخونه حوصله اش سر بره زودتر برگشتم ول دی گفتم شا -
 بدموقع مزاحم شدم  

  دیجستم سکوتم رو که د رونیخودم ب الیو از امواج فکر و خ  دمیترس شیحضور ناگهان از
 د ی غر یعصب

 ؟  یبر یخواستیم  یکدوم گور -

 م جمع شدم  خود ی هم گذاشتم و تو ی را رو می صداش چشمها یبلند شدن ناگهان از

   نجاست یهرجا که برم بهتر از ا یکه تو نباش ییهرجا  -

لبهاش جا خوش کرد دست هاش رو از پشت سرش قفل کرد و   ی رو شی شگیهم شخندین
 زدم   غیج دهی زد ترس هیو به کمدش تک ستادیاهسته روبروم ا  ی باقدم ها

   ری ازش فاصله بگ -

 نگاهم کرد  ره یاز کمد فاصله گرفت و خخورد و باعجله  یرو نداشت تکون غمیانتظار ج چون

 معلومه چه مرگته تو؟  چ یه -



االنه که ضامن نارنجک از جاش خارج بشه  کردمیوجودم رخنه کرده بود حس م ی تو ترس 
که مثال به زور کنترلش   ییپنهان کردم باتوپ پر و صدا  تمیترسم رو پشت نقاب  عصبان

 دمی توپ ا یکردم روبه آر

؟   ی اصال ادم ؟ی هست ی تو چجور ادم  دونمی ؟ من نم ی فکر کرد  یخودت چ شیپ -
   یگی؟ نم یمنو بکش   یخواستیم

 حرفم اومد که باعث شد سکوت کنم  ون ی رو گرفت م بازوم

 واسه خودت؟  یبافیتند تند م یدار یچ -

 فتم کمدش اشاره کردم و و طلب کار گ به

 ؟ ی میابراه ایآر  ی آقا  هیچ فتونیبپرسم شغل شر شهیم -

 تکون داد و بدون توجه به من خواست ا ز اتاق خارج بشه که گفت  یتعجب سر با

 هردوش   دم ی)وبا پوزخند ادامه داد( شا  یری بگ شی دست پ ی خوایم ا ی ی شد یتو با جن -

اصال معلوم   دهی نشون م یچه عکس العمل ستی معلوم ن ینجورینگم ا یزی بهتره چ دی شا
بالخره که اون وقت   نهیبیخودش م ی؟ ولش کن نگم شرش کمتر ول  هیشغلش چ ستین

بشه اون نارنجک منفجر شه   یزیچ ی زلزله ا نهیبب  نکهیبه درک اگه تاقبل ا  دنشی بدتره د
شدم دوباره    شرشر اب حمام ی رفتم تازه متوجه صدا  رون ی واقعا؟ از اتاق ب هیک  ایآر  یعنی یچ

احمقانه  ی زدم هجوم فکر ها هیتخت نشستم و به تاج تخت تک  ی سمت اتاق برگشتم و رو
با عکس العمل  ای آر دمی ازجام پر  مهیقفل در سراس  ی باصدا داشتیدست از سرم برنم

 جاخورد  میناگهان

 ادمی  ات یلوس باز نیمعلومه چه مرگته ؟ باا  چی دست بردار ه اتیلوس باز نیهانا از ا  -
 رفت لباس بردارم  

تکون بخوره نفس    نکهیبدون ا دمی خواست در کمدش رو باز کنه که بازوش رو کش دوباره
 تنش اشاره کرد و باتمسخر گفت  یفرستاد به حوله لباس  رونی رو باصدا ب شیعصب



 بگردم تو خونه   یطور نیهم ی خوایم -

 بدم اروم زمزمه کردم  ریی نگاهم رو تغ ر یمس نکهیبودم بدون ا  رهیبه کمد خ فقط

 در کمد و باز نکنه امکان داره منفجر بشه  -

انداختم انگار  ایبه آر یاتمام جمله ام تازه متوجه مفهوم کلماتم شدم باترس نگاه بعد
ت و به  رنگ نگاهش عوض شد بازومو گرف  هیو در صدم ثان کردیفکر م یزی داشت به چ

   دی غر تیاتاق هولم داد باعصبان رونیب

 تو کمد من ؟  یرفت یسراغ چ -

 من ...   -

 تز داد زد بلند

 سر کمد من   یرفت ی غلط کرد -

 رو از تک و تا ننداختم  خودم

که چه عرض کنم حبس  یزندگ  کنمیم یخونه زندگ  نیدرست حرف بزن من دارم تو ا  -
گوشه   فتادمیم دی من بدبخت با  زدنی به خونه سرم یشدم اگه چهارتا آژان تونبود جناب عال

   ی کردیم م یتو که خودتو صد تا سوراخ قا  یهلفتون

تا چونه   یشونیصورتش از پ ی فرستادو دستش رو رو رونی کالفه اش رو با صداب نفس
   دیکش

 ؟ ی دی د یچ نمیجا بب نی بتمرگ هم -

  ی کرد یخونه جاساز  نی تو ا ا یچ  گهی؟ د  ی دید یچ  نمیبب یگیازه مت -

 دهنم گرفت و اروم زمزمه کرد   ی رو جلو دستش

 نی برو ... استغفرهلل ...برو بش ی همه رو خبر کرد سییییییی ه -



تکون داد و وارد اتاق شد   نیزدم سرش رو به طرف   هیتک واریهام رودرهم کردم و  به د اخم
کنار  ی به حال خارج شدم کنار گلها یکوتاه منته ی و در رو پشت سرش بست از راهرو

همسن و سال خودش کنار هم   ی با مرد رزن یعقب زدم همون پ یپنجره رفتم پرده رو کم
که   گفتی م ی زیمرد چ یهرازگاه دنی نوشیم ی چا  یذتلب حوض نشسته بودن و با چه ل

 بود  رزن یپ ی انگار مات لبخند ها رمردیپ ی ول دی خندیم رزن یپ

 ؟ ی کشو داخل کمد من شد  نیمتوجه ا  یتو ک  -

لبهام پاک   ی لبخندم از رو دی کرده بودم پر دای و همسرش پ رزن ی پ دنیکه باد یحال خوش از
 ی خودیچشم هام گردوند و بعد ب نینگاهش رو ب ی شدم اول کم رهیخ  ایبه آر ی شد و جد

 شدم    رهی خ رونیام درهم شد و مجدد به ب  افهیخنده از رفتار مزحکش ق ریزد ز

 به چشمت خورد ؟   یتوچطور اون کشو مخف ن یب زی و ت رکنیکرد ز  ی زنا گنیراسته م -

  یخودم پرده رو رها کردم وازش فاصله گرفتم و کنار پشت یکیصداش در نزد دنیشن با
  الیاز فکرو خ خواست یداد انگار که متکون  ن یزد و سرش رو به طرف ینشستم لبخند تلخ

زد و پرده رو رها   ینیشد لبخند دلنش  رهیخ رون یبه ب هیخارج بشه پرده رو کنار زد و چند ثان
 د ی حالت غر زدن گرفت و نال دیکرد به سمت اشپزخونه رفت و سرک کش 

استقبال باچادر چاغچول و قهر   ی خونه بجا میای شانس مارو بعد چند روز خسته م  ایب -
 که وضع غذامون   نمیا شهیازمون استقبال م

 رو شوخ تر کردو ادامه داد لحنش

 ی ؟ برا  یبخور یزیچ ی خوا ینم ی ستیِد آخه دختر خوب من به درک خودت گرسنه ن -
   یذاشتی م ی زیچ هیخودت 

   زدمی بافکر حرف م دی موجود هرس درار بود با نی ا چقدر

 به فکرت باشم  ستمیبهت برسه من که زنت ن تا ری خب زن بگ -

 کرد و پررو جواب داد  یفوت  یطبع باشوخ



 نکردم   دایمورد نظرمو پ  سیهنوز ک  کنمیدارم بهش فکر م -

باال اورد تازه متوجه   می تسل ی نگاهش کردم که دستهاش رو به نشونه  ی لحظه ا یعصب
  خواست ی حتما م یمشگ شلوار کتون دی سف شرتی که به تن کرده بود شدم ت ییلباس ها 

 بره مجدد رو ازش گرفتم که به حرف اومد   ییجا

 ؟   یاالن قهر -

شد و کنارم نشست خواستم بلند شم که بازوم رو گرفت بااخم به چشم هاش زل   کم ینزد
 کردم   افتیدر  میبدخلق ی بود که دراذا ینگاهش و لبخند مهربونش تنها جواب طنتیزدم ش

خب چون خسته ام   یرفته ول  ادمی ی فکر نکن باپرروباز  ی سوزوند شی من نبودم ات یکل -
  یگشت  هی رونیب  میبر  ی االن که حاضر و اماده ا  یول می زنیبعدا حرف م اتیبابت خرابکار 

   م یبخور  می زیچ هی   ینیتهرانم بب میبزن

 ی ادوباره چه هدف و نقشه  ستی زدم معلوم ن بیکه به خودم نه شدیداشت نرم م دلم
 داره که انقدر مهربون شده  

 بذار برم   -

 م ی خب باهم بر  گمیم  نویمنم هم -

  تونم یمن نم  دمینفهم میازدواج کن ی قرارداد یمن اشتباه کردم اون روز که توباغ گفت  -
کس همدمم نبود االن از    چیتنها بودم جز مادرم ه می کنم من کل زندگ  یزندگ  ینجوریا

 بذار برم  ستمی ن یزندگ  نی قبلمم تنهاترم من اشتباه کردم من ادم ا

دوباره ترس رو به   شیعصب ی بعد اتمام حرفم چهره   ینگاهم کرد ول یباافسوس خاص  اول
داشت   ی متفاوت بود سع ش یلحن کالمش بانگاه عصب یکرد لب باز کرد ول قیجونم تزر 

 خودش رو کنترل کنه

  چیبه قبل و انگار ه ی گردیبرم  دمیطالقت م نکهیفکر ا گمیبار اخر که م ن یهاناخانم ا   نیبب -
توام نه  ی کن نه من طالق بده   رونیو اب از اب تکون نخورده رو از سرت ب  فتادهین یاتفاق



که بذار برم حاالم پاشو دختر خوب چادرتو بردار   یحرف و بزن نیا گهی د باری یتوحق دار
 رون یب می رب  می خوایم

لرزونم   ی باصدا   ستین یراه نجات چ یه یعنی  ایراه گلومو بسته بود خدا  ی خفه کننده ا بغض
 گفتم  

 چرا ؟  -

 زد  ی رو به نفهم خودش

 چرا؟  یچ -

قصد  که  یسکوت گذاشت بالحن یلبهام به معن ی بگم که دستش رو رو یز یچ خواستم
 داشت حرف رو عوض کنه گفت 

 نکردن  لیروده بزرگه رو خورد پاشو تا رستورانام تعط کهیروده کوچ  نی ا ی وا -

که  ی بلند شد و به طرف دررفت چادرم رو برداشتم و مثل جوجه ا نی زم ی از رو وخودش
دست تکون داد و سوار   یتاکس ی برا ابونیدنبالش رفتم سر خ فتهیدنبال مادرش به راه م

   شدیسرم اکو م ی فقط حرف هاش تو ری من سربه ز یبود ول رهی خ رونی از پنجره به ب می شد

 کن  رونیفکر جدا شدن از منو از سرت ب -

  ریبگم که منصرف شدم مس ی ز یخواستم چ یبه دست بدون حلقه اش افتاد عصب نگاهم
 بگم  یزی چ خواستمیبود م  دهیداد انگار فهم ریینگاهش رو تغ 

 ه؟ یچ -

 ی چیه -

 ی چادر حلقه   ریچشم دوختم از ز رون یجواب گذاشتمش و به ب یزد که ب ی دلبخن
مگه منو    ی گذاشتم چه سوال احمقانه ا فمیاوردم و داخل ک  رون ی ازدواجمون رو از دستم ب



اشتباه به سرم زده دوباره فکر   ی که بخواد حلقه دستش کنه منم که فقط فکرا  دونهیزنش م
 لب باز کردم ظلوماز مادرم به سرم زد م  یخبر یب

بذار به خانوادم زنگ بزنم مادرم االن نگرانه اون تاحاال ازم دور نبوده االن فکرش هزار جا   -
   رهیم

 مجبور بودم تحملش کنم   یول  زدیترحم نگاهش حالم رو بهم م رنگ

 خونه زنگ بزن   میباشه برگشت -

  کردمیشلوغ و پرزرق و برق نگاه م  ی ها ابونیقرارم ارام گرفت از پنجره به خ یدل ب یکم
  شدنیمتفاوت از کنار هم رد م ی  افهیبا شکل و ق یداستان ها هرکس  ی مثل شهرفرنگ تو

  نیخودم چقدر از ا یبودم جز خود واقع یهر کس ی چقدر دوست داشتم اون لحظه جا
چشم هام نقش  ی جابر جلو انیگر ی چهره  مونمیکه مرتکب شدم سخت پش یاشتباه

  ن یهم خواستم ینداشتم من فقط جابر رو نم یبست من گناه

 دم یاومدم بدون فکر پرس رونیب الیاز فکر و خ ایشدن آر ادهیوپ نی ماش باتوقف

 ؟  م یومد یخودت ن نیچرا باماش  -

 نقش بست   ش یصورت استخون ی رو یکج لبخند

 ندارم نی چون من ماش -

 د ی از تعجب باال پر ابروهام

 ... نی..پس اون ماش یول -

 دوستام بود ازش قرض گرفته بودم  نیماش ست ی من ن نی ماش -

 اهان  -



سرش رو به طرف برگردوند و با طعنه  داشتیطور که به طرف رستوران قدم برم  همون
 د ی پرس

 ندارم؟  نیحالت گرفته شد ماش -

 و بدون مکث جواب دادم  عیسر

   ستین ی اصال مهم زینه چ -

رو دراورد که متعجبه از گوشه چشم نگاهش کردم که خندم گرفت بالفاصله   یکس ی ادا
 گفت 

 خب قهر تموم شد  -

  ی گوشه کافه رستوران نشست نامحسوس به اطراف نگاه کردم و مردد رو یدنج ز یم پشت
 گرفتم  ی جا ایکنار ار یصندل

 هوووم؟  -

 دم یپرس جیگ

 ؟ ی چ -

 تموم شد   گمی م گهیقهر د  -

   زهیچ یعنیهان ... نه ..  -

 ؟ ی ومدین ییجا ن یتاحاال همچ -

   ومدیاز طعنه کالمش خوشم ن اصال 

 کنن ینگاهم م یجور هیمعذبم همه  نجا یا ستمی ن دی بد دی من ند -

به اطراف   یخاص ی باشه اخم هاش رودرهم کرد و با جذبه  دهیانگار تازه اطراف رو د ایآر
کردم مرد  رد نگاهش رو دنبال   دی ان رنگ از روش پر کی بگه که  یزی نگاه کرد خواست چ



به   یخاص تی بود با عصبان  یقرمز رنگ  اتیدرحال خوردن محتو  یکه بادختر جوان یمسن
 لب زمزمه کرد  ری بده ز ریینگاهش رو تغ ریمس نکهیبدون ا  صلهبالفا  ایبود ار رهیخ ایآر

   ی وا ی ا -

 باهمون تناژ صدا گفت   وبعد

  یکنیم  دیی من گفتم و تا یاز جات بلند نشو تامن بگم بعدم هرچ  نی بش نجایهانا هم -

 هیتک یصندل  یفرستادم  به پشت  رونیکه ب یدرهمم همزمان شد با نفس عصب ی ها اخم
اون ها حرکت کرد بادقت به مرد مسن و بعد   زیبدون توجه به من به طرف م  ایزدم که آر

  یکلفت مشگ ی ها لیبیراه راه و س یر جوان نگاه کردم مرد مسن باکت شلوار مشگدخت
اش رو از قبل   افهیق زیبه م ا یشدن آر  ک یبانزد ودب  دنیکش پیدرحال پ یخاص ی باجذبه 

بلند   یصندل  ی از رو ایار  دنیبه تن داشت باد یدرهم برد و دختر که لباس نسبتا باز شتریب
قلبم فشرده   ای کتف ار ی بانشستن دستش رو دمیشنی وم منازک لوسش رو نامفه ی شد صدا

سخت بود   یلیخ برام ییصحنه ها نی همچ دن یقلبم گذاشتم  تحمل د  ی شد دستم رو رو
از دختر فاصله گرفت و بعد به طرف من نگاه کرد سرم رو به   یکم ا یاز جام بلند شدم آر

زدم هنوز دور نشده بودم که از پشت   رونیتاسف براش تکون دادم و از رستوران ب ی نشانه 
 شد    دهی سر دستم کش

 مگه نگفتم    یریم  یکدوم گور -

 سر و تهش حجوم بردم یب  ی حرف ها ونی داشت با توپ پر به م ی هم حد وقاحت

 پست  یعوض خورهیخفه شو حالم ازت بهم م  ایشو آر  فقط خفه -

به خون   ی کرد بانفرت به چشم ها شتر یبرم که فشار مشتش رو دور بازوهام ب خواستم
دختر سکوت کرد و بعد اروم   ی صدا  دنیبگه که باشن یزیشدم خواست چ  رهی نشستش خ

 فقط زمزمه کرد 

 کنم یخواهش م دمی م  حیتوخونه توض کنمیهاناخواهش م -



بود تا بتونم از    یاالن موقع مناسب دیشا  یول رمیدوست داشتم بدجور حالش رو بگ  یلیخ
   کردیرو بهم القا م ی لوس دختر تهوع بد ی کنم صدا دایشرش نجات پ

 ن؟ ی جان چرا رفت ایآر  -

 جان ؟  ایآر

 قهر قهروعه  یل یمن خ ی دختر خاله  نیاالن نسترن جان راستش ا میا یم -

 د ی پر   ایه رنگ اروارد شدم ک  ایحرف ار وسط

ادم   هیکردم با  تی سن کمم خر نی اخه باا یدونیزودرنجم م  یلیاره نسترن جان من خ -
  یخوب یکار ازدواج کردم به خواستگارام پشت پا زدم حاالم حال روح  انت ینفهم خ شعوریب

 ندارم

 د ی متعجب پرس  کردی رو نگاه م ایکه گنگ من و ار نسترن 

   زمی عز یجدا؟ اخ -

 گفت   ایار

 اره   زهیچ -

 ادامه دادم  شخندیبان که

منو   ی رو ول کرده اومده حال و هوا ییبایز  نیشما به ا الیخی... ب ی پسرخاله   نیحاال ا  -
 مزاحمتون بشم برگردم خونه راحت ترم  خوامیمن نم یعوض کنه ول

م  شد رهیخ  ای به آر یزیام ریرو حس کردم بانگاه تحق دیکش یکه از سراسودگ  ینفس ی صدا
 گرفتم  اینسترن نگاه از ار ی نگاهش رو ازم بدزده که باصدا کردیم یسع

بگو   هیبابام ادم حساب م یبخور  یزیچیما باهم   زیسرم  ایتوام ب زمی ... اشکال نداره عز یاخ -
   ارهیپدرشو درب گمیم هیشوهرت ک 



 کنه دای پ صلهیماجرا ف خواستیشدم انگار فقط م رهیخ ایزدم و به ار یصدا دار شخندین

 داخل رستوران ؟  م یبر  زمی نسترن جان... هانا جان عز -

فقط   ی شده بودن به هر نحو  نی به جونم افتاده بود و نفس هام سنگ ی تهوع بد حات
 نسترن زدم وگفتم  ی به شونه  یدست  نمشیدور باشم نب ایاز ار  خواستمیم

بعد که هم    ی فعه د دوارمیام یمنو ببخش دوارمیام  زمیکنم عز  تونیهمراه تونمیواقعا نم -
 محبتت رو جبران کنم فعال   می رو مالقات کرد گهید

از رفتارم جا خورد  دمیکش رونی داد محکم دستم رو ب یکی بازوم رو گرفت و فشار کوچ ایآر
انقدر خرفت باشه که انتظار داشته   یکس شهیمگه م کردمیبرداشت م نطوریمن ا  دمی شا

  یقطره اشک سمج کردمیم یرو را ط  ادهی پ ریهمون طور که مس نهیبب ی ا گهیباشه رفتار د
کرده بودم که  یط یکوتاه  ریمس  دمی رس نجایچرا من به ا عااز گوشه چشمم رها شد واق

 دم ی خوردم بااعتراض توپ نی بهم زد و زم ی طعنه ا یشخص

 ؟ یمگه کور -

 خوشگله ؟  یتو چ -

بلند شدم که مرد به طرفم   نی زم ی شد از رو  شتریب شخندشیهام رو درهم بردم که ن اخم
 لب گفت  ری اومد و ز

 نداره که   هی؟گر ی اوف شد یاخ -

ادامه بدم اما   رمی کردم به مس ی جواب ندادم و سع  دی که همراهش بود بلند خند یشخص
 شد ینم الیخیانگار ب

 خوشگلو خوب کنم   ی من خوب بلدم حال خانما  نیبب -

نفسم رو با   دمیصداش رو که نشن  رهی تا ازم فاصله بگ دادمی بودم جوابش رو نم دهی ترس
 به پشت سرم نگاه کردم  ا یآر ی دعوا ی با صدا یفرستادم ول  رونی ب یاسودگ 



   یبرو حال خار مادر خودتو خوب کن عوض کهیمرت -

به صورت  مرد مزاحم زد مرد هم درجوابش مشتش رو   یباحرفش مشت محکم  همزمان
با مرد    ایار یری دهنم گرفتم درگ  ی دستم رو جلو دمو یکش ینیفرود اورد ه  ایصورت ار ی تو

مردم دورمون جمع شده بودنو    کردی م شیشد و همراه مرد مزاحم هم همراه  شتریمزاحم ب
بودن فقط    دهی جسب نیانگار پاهام به زم یبرم ول  خواستمیم کردنیاون هارو از هم جدا م

که طرفم اومد نگاهم دوباره رنگ نفرت گرفت و با   ا یآر   ییصدا چی ه ینظاره گر بودم ب
 دچشمش درحال کبود شدن بود طلبکارانه جواب نگاهم رو دا ی انزجار نگاهش کردم پا

 بارت کنه یزی چ هی دیرس  ی که هر گاو بیواسه خودت تو شهر غر ی کجا راه افتاد -

 لبهام نقش بست   ی رو میعصب لبخند

ام  هیتو هوووم؟ حاال بق شیک یبارم کنه  یزیچی خوادیم رسهی م یهرک  م ی اره خب خر خوب -
 مثل تو  

سد شده   ی ک هابودم تا انفجار اش  یزی چ نیبه دهنم زد انگار منتظر همچ یاروم ی  ضربه
انگار  یبارش کنم ول ادیبه دهنم م یهرچ خواستمی پشت پلکهام رو گونه هام روون شه م

ناراحت و   ی رمردی نظر عابر ها بهمون جلب شده بود پ شدیاز دهنم خارج نم ییصدا چیه
 د یتوپ  ایرو به ار یعصب

 نم یگمشو بب ی دیزجرش م یدختر مردمو دار یکار دار یچ -

 جواب داد  یعصب ایباال اورد ار  ایعصاش رو به طرف ار و

 زنمه ولم کن ترو خدا   یحاج -

زنت   گفتیکه م ومدی م رمردیپ  ی برد صدا ابانیگرفت و دنبالش خودش به طرف خ بازومو 
دست تکون داد و دربست گرفت   ی تاکس نیاول ی ؟ برا  ی زجرش بد یحق دار یباشه که چ

  دیسوار شدم خودش هم در رو کوب یتاکس ی  گهیو از در ددر رو برام باز کرد که پسش زدم 
 به اعتراض باز کرد   لبگرفت راننده   ی جلو جا یو صندل



 بابا   ی کوندی درو ش -

 د ی ببخش -

به  ی بود و سوز سرد  نییپا  یتاکس ی فرستاد پنجره   رونی رو ب شی و نفس عصب گفت
سرم و چشم هام درد گرفته بودن به خودم سلط شدم و اشکهام رو پس    خوردیصورتم م

کرده بود به صورتم ضربه   دنی که شروع به بار ینم نم بارون زیر ی زدم و گذاشتم قطره ها
  می شد و بعد مکث ن ادهیپ ییجا ا یار خوردیبهم م رمعذاب او یبزنه حالم از خودم و زندگ 

پنجره رو   کردیرو بدتر م میب حالت تهوع عصب کبا ی شد بو یمجدد سوار تاکس ی ساعته ا
رو گرفتم   ممیتصم میخم کردم وارد کوچه خانمون که شد  رونیکامل باز کردم و سرم رو به ب

فقط    ختمیری اشک نم گهید ستادمی در اپارتمان ا ی شدم و جلو ادهیپ یبا توقف تاکس
پاش متوجه شدم تمام   ی رو از صدا نی به سمتم اومد ا  ایاخمهام رو در هم گره کرده بودم ار

  شدیکه به اون مربوط م یزی تا نگاهش نکنم حالم از خودش و همه چ کردمی تالشم رو م
 ارددر خونه منتظر موندم و  ی با باز شدن در از پله ها باال رفتم و مجدد جلو خوردیبهم م

به طرف اتاق مشترکمون رفتم و در کمدم رو باز کردم چمدونم رو برداشتم   می خونه که شد
 لب به اعتراض باز کرد  دنمی باد ایو لباس هام رو داخلش جادادم ار

 ؟ یکجا به سالمت -

 دم یغر یعصب خوردیخونم رو م خون

جهنم برم بهتر از کنار تو بودن و   یلجن یلیخ خورهینکبتت بهم م یحالم از تو و زندگ  -
   یبا عشقت خوش باش رمیم اته ی کثافت کار دنید

چمدونم رو برداشتم و   کردی داد و نگاهم م هیخونسرد کتفش رو به در اتاق تک  یلیخ
 بود که را رو بسته بود   ستادهی ا یخواستم از اتاق خارج شم جور

 گمشو اونور    -

نگاهش کنم با چمدونم هولش دادم و از کنارش رد  نکهیبدون ا  دمی که ند ی العمل عکس
 برگشتم   یبردم درقفل بود عصب نییدر و باال پا   رهیشدم به طرف در خونه رفتم و دستگ



 برم  خوام یدرو باز کن م -

به سمت اشپزخونه رفت   ی عاد یلیخ فتادهین یاتفاق چیبود که انگار ه یمثل کس رفتارش
 وجواب داد 

 فته یاز دهن م گهیسرد بشه دکباب  می غذا بخور ایب -

 به درک   -

بهم کرد و اروم لب باز   یو نگاه سرسر ستادیدرب اشپزخونه ا ی داد زدم درو باز کن جلو بلند
 کرد

 دم ی م حیغداتو بخور برات توض ایب -

   یدرو باز کن عوض خوامینم -

 زد  داد

 گه یبس کن د دمیم حیبرات توض گمیم -

  رونی زانوهام گذاشتم نفسش رو کالفه ب ی نشستم و سرم رو رو ن یزم ی در رو  پشت
سرم رو بلند   ینشستنش رو کنارم حس کردم ول دی صورتش کش ی رو  یفرستاد و دست

 بازوم نشست که پسش زدم  ی نکردم دستش رو

 ؟  یکنی کارا رو م نیچرا ا -

- .... 

   یکنیبزرگش م یدار  ستین یمهم  زیچ -

 زدم  ادیبود فر کمیصورتش که نزد ی سربلند کردم و تو یعصب

  هیا ی عاد  یلیخ ز یتو خانواده شما چ انتیپس خ دی اوه ببخش -

 زنم یحرف نم گهید  یباش ینجوریاول اروم باش ا  -



 برم    خوامیدرو باز کن م یحرف نزن اهیصد سال س  خوامیم -

 مسخ کننده  یلحن کردیکلماتش رو ادا م یاروم ی باصدا

 مادرت هوووم؟ خوب؟   شیپ گردونمی خودم برت م  ی بدم بعد اگه قانع نشد حیبذار توض -

 ادامه داد  دی رو که د سکوتم

 یشیم  جیبدم بدتر گ حیاگه بخوام کامل توض  یدونیراجب من نم  زهارویچ یلیتو خ -
ن  نگرا زی حداقل از طرف من چ ستین یزی من و نسترن چ نیحد بدون ب نی فقط در هم

   ست ین ی کننده ا

 بکن  ی خوایم یتوام ار غلط رمینداره من م  یربط چیبه من ه -

 گفت   یبلند تر  ی موهاش برد و باصدا نیبلند شد و دستش رو ب  نیزم ی از رو یعصب

 برم ؟  خوامیم یگ ی نبوده باز م یزیچ  گمیِد اخه دارم م -

 جواب دادم  ا یتر از ار بلند

دعوتش کن خونه  ی خوایم  شهیخرم باورم م یل ی من خ زمی نبوده ؟ اوه باشه عز یزیچ -
خب   نیمثل قبل راحت باش  د یتونیاخه نم شمیمن مزاحمتون م ینه اونجور ایهووووم؟  

 زم یخوبه عززززز  نی کال باهم خوش باش ارشیتوام ورش دار ب رمی فکر بهتر من م

 اره اش رو به طرفم گرفت  درهم انگشت اش ی پام چمباته زد و بااخم ها ی جلو

  تتویمن رعا ی هرچ ای دیمن م لیچرت و پرتارو تحو  نیهانا بس کن بار اخرت باشه ا  -
 یکن یبدتر م یه کنمیم

 نم یفقط مونده بغل کردنتونو بب یکنیکار م یچ ینکن تی رعا -

نثار صورتش کردم و   ی ا دهی بردم و کش ورشیبه دهنم زد که به طرفش   ی ضربه ا اروم
 داشتم بلند داد زدم یهمون طور که چمدونم رو برم



 با اون دست  آشغال   یپررو ام هست یکنی تو م شویگوه خور -

 و لبخند زد و باخنده گفت  دیدستش رو به صورتش کش کردینگاهم م مات

 به خودش داد  یجرعت نیکه همچ یهست  ینفر نیتواول -

 رو جمع کرد   شی ه عصباخمهاش رو درهم فرو بردو خند  

 گمشو برو تو اتاق )بلند تر داد زد( گمشو   یش یتو هار تر م گمینم  یچیمن ه یه -

 جواب دادم  پررو

   رمینم -

  ی تخت پرتم کرد تو ی به طرفم اومد و بازوم رو گرفت و به طرف اتاق برد و رو تیباعصبان
حرف   یانگشت اشاره اش رو به طرفم گرفت و ب تی گرفت باهمون جد   ی چهار چوب در جا

برداشت و از خونه خارج شد و مجدد درو قفل کرد به   یکرد کتش رو از چوب لباس دی تهد
تلفن وصل کردم شماره   ز یکردم و به پر دایتلفن رو پ فشیک رفتم و از داخل  لش یطرف وسا 

  دیو پراز ناز هلن به گوش رس فی ظر ی رو گرفتم بعد از دو تا بوق صدا ایخونه پدر آر  ی 
 اشک بارم جواب دادم ی با صدا یداشتم بغضم رو خفه کنم ول یسع

 به مامانت؟  ی دیو م یسالم هلن جون گوش -

 سالم شما؟  -

 من هانام   -

   وایش  هیپر انرژ  ی و بعد صدا دمیرو شن زدیهلن که مادرش رو صدا م ی صدا

 عروس خانم   ی سالم هانا جونم خوب  ییییوا -

گلوم شکست با حجوم اشک که مانع    ی انگار بغض خفه شده تو ش یپرانرژ ی صدا دنیشن با
 گفتم   شدیاز حرف زدنم م



 ...منو نجات  ای...جون...ب وایسال...ش -

   دی هول زده پرس وایش

   زمیعز شدهیچ -

   د یبه گوش رس وایلحن ش رییهم باتغ  یم یابراه ی اقا ی صدا

   شدهیچ -

   کنهیم ه یداره گر  دونمینم -

   نمیبده بب -

 بابا؟  یالوو هانا جان خوب  -

 به حرف اومد   یمیابراه ی زدم که مجدد اقا  ی نامفهوم ی ها حرف

   شدهیچ می زنیاروم باش باهم حرف م کمی  زمی عز -

 گفت یکه م شدیم  دهیاز پشت خط شن وای ش ی صدا دوباره

چند وقته دختره رو برده تلفناشم   ایب ستیادم ن ایترو بدبخت نکن آر دخ نی چقدر گفتم ا -
کرده    ه یمدت دختره زنگ زده انقدر گر نی که جواب نداده خانوادش نگرانن حاالم بعد ا

   ادیصداش در نم

 شده   یچ نمیبذار بب وای اروم ش -

 م یخونشون دختر بدبخت و نجات بد  می نداره پاشو بر شدهیچ -

   ایاریشورشو درم یدار وای ش -

 نجاتم بده  گه ی بابا خود هانا م -

 د یکرد و از پشت خط پرس رییتغ  یمی ابراه ی اقا لحن



 کرده؟  تتیاره هانا جان اذ  -

 هق هق هام جواب دادم  ون یهام رو پس زدم و م اشک

 ... تلفنم بر....ده بود نجای... حبس کر...ده ا... است منم فقط.گهی.... دیک ی... با ایعمو... آر -

وارد   تیباعصبان ایتلفنو قطع کردم و ازش فاصله گرفتم ار دهیدر ترس  ی تو دی کل باچرخش
 نگاهش اول به من و بعد به تلفن افتاد بلند داد زد  دیخونه شد و در و بهم کوب

 ؟    ی اره اخر کار خودتو کرد ی زنگ زد -

به   یدست داشتمی فقط سکوت کردم و چشم از نگاه زهر الودش برنم تش یعصبان مبهوت
 گفت   دی لرزیم تیکه از عصبان ییو باصدا دیصورت و موهاش کش

 کن   رونی از منو از سرت ب یی فکر جدا  کنمی نکن من ولت نم ی هانا بامن باز -

 ؟  ی کار داد ی به من چ یسر دار  ر یرو ز  یکیتو که  -

وانمود کنم   نطوریمن بخاطر کارم مجبورم ا یاه لعنت  ستیما ن نیب  یز یبهت گفتم چ -
   ستیما ن نیب یچیه

رو از چشم هاش   قتیحق خواستمیشدم م رهیچشمهاش که زوم شده به نگاهم بود خ به
 بخونم  

  ینخواست یحت یباش نطوریا  گهید یبا کس یزن دار  یوقت یباشه تو حق ندار ی هرچ -
  رونیوسط هست نفس کالفه اش رو پباصدا ب  نیا  یزیچی صد در صد  یبدونه زن دار

 عقب رفتم   دهیفرستاد و با طرفم اومد که ترس

از دست تو من   ی باال گرفت( وا  میندارم) دست هاش رو به عالمت تسل تینترس کار  -
 یبه ذهنت خطور کنه ول ی بد ی راجبم فکرا یحق دار یشناسی تو منو نم نی کار کنم ؟ بب یچ

و   زیپشت کنم که حاضر شده از همه چ یبه کس ستمی پست ن باشم انقدر یبدون من هرچ
من کنارم بمونه حاال  ی ایبداخالق ی باهمه  بیغرشهر  هی  ی همه کس دست بکشه و تو



که  اوردمیراحت بدستت ن گذرمی( من ...من دوست دارم ازت نمدی هرچند بزور)و خند 
 راحت از دستت بدم 

من   ی اگه دروغ برا یکه بود حت ی زینشون بدم هرچ یچه عکس العمل دی با دونستم ینم
اب گوشتم   د ی بود صبح با طلوع خورش ینیر یواقعا کار سخت و ش ا یبود باور کردن آر نی ریش

نگاه کردم از ته دلم از   ایغرق در خواب ار یرو بار کردم و دوباره به تخت برگشتم به چهره
به ظهر مونده بود   یکنه چند ساعترو قسمتم  یخوب و پراز ارامش  یخدا خواستم تا زندگ 

در  ی جلو وای و ش  یمیابراه ی رو نگاه کردم افا رونیکه زنگ در به صدا دراومد از پنجره ب
 به خودم اومدم ایخواب الود آر ی کار کنم با صدا یچ دی با دونستمی بودن واقعا نم

 هانا کبه ؟  -

   وایپدر تو ش -

از کشو   ی ا  ره ی سبز ت ینخ شرتیند شد تتخت بل ی فرستاد و از رو رونیرو باصدا ب نفسش
 غر غر کنان گفت  کردیو همون طور که تنش م دی کش رونیدراور ب ی 

دو سر   ویشبونه پاشدن اومدن از دست د  ینجوری ا  یبهشون گفت یاز دست تو دختر چ -
 نجاتت بدن 

 که گفت  دمیدراورد خند ی شکلک خنده دار و

 درو باز کن   -

  یتر ده یشلوار پوش زی بازم رو با بل قهی  راهنیگفتم و در رو باز کردم و پ ی هول هولک ی  باشه
شد در اتاق رو بستم و درخونه رو باز کردم با باز شدن در   ییوارد دستشو   ایعوض کردم ار

 ی رو به اقا ی ا هیبعد مکث چند ثان دی به صورتم کرد و محکم دراغوشم کش  ینگاه وایش
 گفت   یمیابراه

 در الغر شده  چق  نیبب  ییییوا -

 بلند شد   ایار ی بگه که صدا ی زیخواست چ یمیابراه ی قا



   شهیدو سر خونش رو کرده تو ش و ی د نیاز بس که ا -

  نشینگاه پر تحس یمیابراه ی کرد و به پدرش سالم کرد اقا یزیمصلحت ام ی خنده  وبعد
به  یچ  ی فراموش کرده بود برا  یانگار به کل کردی رو بهم دوخته بود و با لبخند نگاهم م

 اومده   نجایا

 داخل   نییبفرما  نی سادی وا  نجایچرا ا -

 ننیخانه اشاره کردم و خواستم که بش ی داخل شدن و به اطراف نگاه کردن به باال هردو
 گفت   یباذوق فراوان وایش

 یچهره اش رو درهم کرد و ادامه داد( اله ای)وبعد روبه ار نجایچه خوشگل شده ا ی وا -
 تو افتاده   ریدختر خوشگل گ نیا فی ح ایکوفتت بشه ار 

 شد   بشینص یکنا پدرش نست و لبخند پرمهر   زدی فقط سکوت کرده بود و لبخند م ایار

  یخوب  ی چه بو ی وا -

 و ادامه داد دیکش ی نفس جانانه ا یمیابراه ی اقا

تموم   یواقعا کوفتت بشه همه چ وا یاومده به قول ش رتی گ ییمعلومه عروس کدبانو  ایآر  -
 ی قدرشو بدون  یحساب د یبا

و بااخم   ی زد و جد ایآر ی به شونه  یاروم ی افتاده باشه ضربه  ادشی ی زیبعد انگار چ و
 د ی پرس

  نمیزنگ زده بود )به من اشاره کرد که کنارش بش هی عروسمو اونطور باگر  ی کارش کرد یچ -
کارت  ینشستم( خودت بگو چ یمی ابراه ی رو نگاه کردم وکنار اقا ایو بعد ار وایباخجالت ش 
 ایزد که ار ایار ی به بازو ی ا گهی)مشت اروم د زمیبگو عز  رمی حاال حالشو بگ نی کرده تا هم

 ( د یبلند خند 

 من جواب داد ی بجا ا یانداختم ار نییزدمو سرم رو پا ی لبخند



بهانه  نی اشکشو دراوردم به ا  ختمیروستا منم نقشه ر  میبابا دلش تنگ شده بود گفت بر  -
 تموم تون  یعروس همه چ نیکتک خوردم از هم یبعدشم کل  نجایشمارو بکشم ا

ش رو ربز کرد به سمت من چرخوند و چشمها اینگاهش رو از ار  ر ی مس  یمیابراه ی اقا
 رو از زبون من بشنوه اروم لب زدم ا یار ی حرف ها دیی تا خواستیم

 بگم وهلل   یچ -

 ؟   گهیراست م -

 کردم دا یحرف هامون نجات پ ونی به م وایش  دنی بدم که با پر یچه جواب  دونستم ینم

 بازم بزن هاناجون   ی دستت دردنکنه خوب کرد شیاگه زد -

عوض شدن فضا   ی برا کردی نگاه م وایبه ش ی افتاد باحرص بد  ایکه نگاهم به ار دمیخند
   دمی پرس

 ؟   شیاوردیجون پس هلن کجاست؟ چرا ن وای ش -

 م یاوردیماان ن یاوردم با مادر و پدر بزرگت خونه -

 دم ی حرفش پر  ونیم به

 مامانمم اومده تو رو خدا ؟ اومده؟   ییییوا -

اخه به اونا  انیبعد اونا ب میهست مشگل و برطرف کن ی زیچاگه  می مااول اومد زمیاره عز  -
   نیکه دعوا کرد گهید  مینگفت

   دی توپ یعصب ایار

 نه؟ گفتم دعوا نبودکه  میدعوا کن یدوست دار  یلیخ -

 رو گرفت و صداش زد  ایار ی بازو  یمیابراه ی اقا

   ایآر  -



 ؟  انیب نیبگ شهیم -

پدرش منتظر   کردی نگاهم م ی مهربون یب گشت که با لبخند جمع ول  ایبه طرف ار نگاهم
 در کالمش گفت  یخاص یکرد و با مهربان دیی با تکون دادن سرش تا ا یبود که ار ایار  دییتا

 دنبالشون   رمیاصال خودم م انی اره ب -

  ی و اقا واینثار نگاه منتظر ش ی بلند شد و به طرف اتاق مشترکمون رفت لبخند نیزم ی رو از
همون طور که  ایکردم ار شی وارد اتاقرشدم درو مجدد پ یکردم و باعذر خواه یمیراهیا

   د یبالبخند نگاهم کرد و پرس کردیلباس هاش رو عوض م

 ؟  ی خوایم یزی جانم ؟ چ -

 امشب بمونن ؟  شهی زدم و جواب دادم( نه فقط م ی)لبخند خجول -

هفته رو شاخشه که نگهشون   کی اره حتما چراکه نه حاال که با بابام اومدن صددرصد   -
 بمونن    نجایبگو هم یداره توام دوست دار 

 ؟   شهیواقعا م -

 حتما چرا که نه ؟  -

 م ی بود که انقدر از هم دور بود یبار ن یاول نی ا زدیمادرم پرم دنی د ی برا دلم

 معلومه دلت تنگ شده ها   -

 جواب دادم یحیبا لبخند مل وای رو رها کردم از پنجره فاصله گرفتم و درجواب ش پرده

 راستش تاحاال از مادرم دور نبودم  -

 زم ی عز یاخ -

  نمتیبب نی دخترم بش ایکنار خودش زد ب ی اشاره ا ایپدر ار  کردینگاهش ناراحتم م رنگ
 ها افتاد تعارف زدم  وهیبشقاب م خجالت زده کنارش نشستم نگاهم به



   ستی ن یقابل دار زیتوروخدا چ ن ییبفرما -

 جواب داد   یشوت  ی رو ایار پدر

 کنه یم وونمی ابگوشت که بوش داره د نیمن که جانگه داشتم واسه ا  -

همزمان شد به.   ایانداختن ار  دی زنگ در از جا بلند شدم باز کردن در و کل ی صدا دن یباشن
   می پدربزرگ از هم فاصله گرفت ی باصدا میکرد یم هیهردو گر  دمی آغوش مادرم پر کش

   یششیحاالکه پ هی کارا چ نیا هیمرض  -

 رو فراموش کرده   یخانم ما که مهمون نواز نی داخل ا ن ییبفرما -

و من هنوز فرصت   شدیم ک ی نزد یکی هوابه تار  ختمیبهم ر  یلیکلمه مهمون خ دنیشن با
 یاشپزخونه که کس ی تو ینکرده بودم حت دایبامادرم صحبت کنم رو پ ی راحت کلمه ا نکهیا

و پدربزرگ   یمی ابراه ی بابلند شدن اقا دمیفهمیکارهاش رو نم لیهمراهم بود دل اینبود ار
 و زمزمه کردم رفتممادرو گ ی بازو  ختیدلم ر

 ؟   نیبر  نی خوایمگه شمام م -

 که  نجایا می بمون ستی درست ن نیشماجوون زمیعز  گهی اره د -

 متوجه بشه گفتم   ایکه آر ی جور بلند

   نینداره بمون یمشگل امی نه آر -

 انداخت منتظر نگاهش کردم که پررو جواب داد ایبه ار ینگاه مادر

پدرمم   ی )وروبه من بالبخند ادامه داد( خونه  ن یبمون م یشیخانم خوشحال م هیمرض  -
 نداره  یاونجا فرق می ریصبح باز ما م  ستیستن شب که مهم نفعال هم که ه کهینزد



مادرم و پدر بزرگ   خواستیحرفش م نیباا دمی پریم نییباال پا  ش ی اسفند رو ات مثل
نداشت انگار تنها فرد مهم که نظرش   ی ا دهینمونن هرچقدر گفتم بمونن فا  شمون یپ

 گفت   د ی رو د میکه ناراحت ای بود موقع رفتن پدرار  ایداشت آر تیاهم

حاال   نیاصال هم ا یدنبالت  امیاخمات توهم باشه ها دختر قشنگم صبح خودم م نمیعه نب -
   کهیکوچ نجایاونجا خونه ما بزرگ تره ا   می حاضر شو همه بر

من   ی بازومو گرفت و بجا ای شدم خواستم تشکر کنم و برم حاضر شم که آر  خوشحال
 جواب داد  یبالبخند معنا دار

  یمرس  ارمش یم یمن خودم عصر نیپدر شما زحمت نکش  -

 ا یآر  -

شد که باالجبار   یکرده نگاهش کردم اما انگار دلش از سنگ بود نگاه مادر پراز نگران بعض
 لبخند زدم و درآغوشش گرفتم زمزمه کرد 

 کنه؟ ی م تتیاذ  -

 وابسته امه   یل ی نه مامان جون خ -

تونه اش کنم   ینگران راه خواستمیسرفرصت باهاش صحبت کنم نم  تونستمیکه نم حاال
به نگاه   هیهد  یطونیبالبخند ازش فاصله گرفتم که مجدد نگران نگاهم کرد چشمک ش

امون   یاشکهام ب  لیس  ومدمی بعد رفتنشون باز هم از پشت پنجره کنار ن دمی نگرانش بخش
 به سمتش نگاه کردم یعصب ا یآر الیخ یب ی دا ص  دنیبا شن ختیر ی گونه ام فرو م ی رو

 م یبخواب ایب گهی رفتن د -

 فرستادم    رونیرو باصدا ب قمیعم نفس

 چته؟   قا یمعلومه دق چ یه -

 ؟  دی نشده پرس یزیکه انگار چ  یابروش رو باال داد و متعجب جور ی تا



 ؟   شمیمتوجه منظورت نم  -

  کنمیچته ؟ من که فقط دارم فکر م یفهمیخودت م ییخدا  شمیمتوجه نم یگیتازه م -
  خورمی م بیو من چقدر احمقم که هربار فر  کنهیم  ینفر انقدر راحت نقش باز هیچطور 

   ی بس کن باز شب شد تو شروع کرد -

 بدجور حرصم گرفت  خوردیخونمو م خون

 شم یم وونهیمرد دارم د  نیمن از دست ا  ایخدا  ییییییوا -

خودش هم از دروغ گفتناش خندش   کردمیم  که حس کردیم یقشنگ نقش باز انقدر
اش رو بلند کرد و اشاره کرد تا کنارش  گهیو طرف د   دیکمرش کش ی پتو رو تا رو  رهیگیم

   دمیکش ن یبخوابم دستم رو به طرف سرم بردم و موهام رو نماد

   شمیم وونهی دارم از دستت د ییییوا -

 امشب و زهرمونکن   هیچته باز اه    -

 ؟  یشی چشم قربان فرما -

 برقو خاموش کن   ستی ن ینه امر -

  دمیخواب ای برق و خاموش کردم و پشت به آر کرد یترم م یفقط عصب  ایکردن باآر  بحث
 شکمم گذاشت و درآغوشم گرفت   ی دستش رو رو

 نم یرو بب نایخونه پدرت مامانم ا می تروخدا پاشو بر ایآر  -

 جواب داد   الیخیب

 ه؟ یحاال فعال که هستن عجله واسه چ می ر یم -

 ه؟یدردت چ  نمیمن مادرمو بب ی خوا یعجله؟ چرا نم -

   می ریم  امیکار دارم برم ب -



 سر راهت منم بذار اونجا بعد برو   یتوکه کار دار -

 ذارمینم ییمن زنمو تنها جا  -

 خونه پدرته   هیچ ییجا -

 هرجا   -

   یاریبهونه م ی حاالم که دار ی شد  مونی شب بمونن بعد پش یگفت روزی د -

 خوردم  کهیصداش  یناگهان ی بلند از

 بعد  امیم  رمیگفتم م  گهیبس کن د -

رفت   رونی و ب  دی تفاوت به من لباس پوش یراهگلوم رو بست و فقط نگاهش کردم ب بغض
چرا انقدر از عذاب  کردم  هیطاقت نباوردم و بلند گر گهیو در لحظه اخر در و هم قفل کرد د 

اون دختره نسترن   ش یسنگ دل نکنه رفته پ یمهربونه و گاه یچرا گاه بردیدادنم لذت م
غروب بود   ی دم دما خواستمی رو. نم ی ا یزندگ  نی من همچ گهیخسته شدم د ایخدا ی وا

  ی صدا  دنیانقدر که طول حال رو تاپنجره رفته بودم و برگشتم که خسته شده بودم باشن
 جواب دادم  تلفن باعجله

 بله   -

 پس؟  نیایم  ی؟ ک  نی هاناجون سالم هنوز خونه ا -

و اروم    دمیکش یقیبغض دوباره به گلوم چنگ انداخت نفس عم وایش ی صدا دن یباشن
 جواب دادم

   می ایم ادی ب ومدهی کار داشت هنوز ن  یی جا ایراستش آر  -

 االن؟  ییفکره تنها ی وا چه ب -

 اره  -



 دنبالت   ومدمیمن م گفتی امیبعد بره   نجایا ارتت یب یگفتیتنها گذاشتت رفته خب م -

 برام باز کنه  یدهنم رو قورت دادم تا بغضم راه نفس  اب

 شد منم شماره تونو نداشتم   ی عجله ا -

 دنبالت   امیبابا خب من م ی ا - -

 در جواب دادم ی تو دی کل ی صدا با

   م یا ید خودمون ماوم ایجان فکر کنم آر وای ش یمرس -

 تلفن رو قطع کردم و به طرف در رفتم   عینشدم و سر وای جواب ش منتظر

 سالم   -

 دم یدرهم سرش رو تکون داد بالفاصله پرس ی ها بااخم

 ؟ ی خوب -

انداخت و داخل اتاق رفت پشت   نیزم ی رو رو شیدست فیدرهم ک  ی  افهیق باهمون
 دم ی سرش وار اتاق شدم و مجدد پرس

 شده؟  یزی ؟ چ  یخوب -

 حرف سرش رو تکون داد که ادامه دادم  یب دوباره

 زنگ ... وای خونه پدرت؟ ش میر یم یک  -

 حرف هام اومد   ونیگرفته اش به م  ی باصدا

   شهیم یچ نمیول کن توروخدا خسته ام حاال فردا بب -

 م یا یاونا منتظرن االن زنگ زدن گفتم م یچ یعنیاخه  -

 داد زد  یعصب



   یریگ یم میواسه خودت سرخود تصم ی خب غلط کرد -

 جواب دادم  اروم

 شده ؟   یزیچ -

 زنگ بزنن   یحوصله ندارم ه ار یدرب زیبخوابم اون تلفنو از پر   خوامیم -

   نجا یا انیم شنیپام  شن یخب نگران م -

 اه   -

 به حرف اومد   ی ا هیطرف تلفن رفت و شماره گرفت بعد مکث پند ثان به

 یعنی... ام ینه نم می خوب یبده پدرم .... )دادزد ( بده بابام اه ...خفه ... سالم مرس وی گوش -
  ست ی... برام مهم ن یدونیپس ول کن ....خودت م یشناسینداره ...نه ....نه ....منو که م یچ

   یدونی...خودت م ستیکرد ( گفتم مهم نصداش رو تند تر  ی...)کم

تفاوت    یمنتظر نگاهش کردم که ب دی کش رونیب  ز یرو از پر مش یتلفن رو قطع کرد و س و
اروم   ،یتفاوت یبازم ب یتخت نشستم و منتظر موندم ول ی نسبت بهم وارد حمام شد رو

 دمی پرس

 شده؟  یچ -

فکر مادرم مثل خوره   دی برق رو خاموش کرد و خواب  د یبازم سکوت لباس هاش رو پوش یول
نه صبح بود و از   ی کایخودم ساختم نزد ی بود برا ی ا یچه زندگ  نی ا خوردیروحم رو م

بود طاقت   دهی حالت تهوع امونم رو بر  یخواب یبود از ب ومدهی خواب به چشمم ن شبید
 و صداش زدم اوردمین

  ا ی...اقا آر  ای...آر ایآر  -

 جوابم شد ادامه دادم  ی ا دهی بداخالق کش هوم



 ؟   یبلند ش ی خوا ینم گهی پاشو د -

ابروشو باال فرستاده بود و به ساعت نگاه   ی بالشتش بلند کرد تا ی از رو یرو ناگهان سرش
 به بدنش داد و نشست   یکرد کش و قوس

   ؟یکار دار ییبازم جا  -

 کرد   و متعجب نگاهم دیبه صورتش کش یدست

 ؟ ی چ یعنی -

من و ببر خونه  ستیمنتظرتون ن یو شخص خاص نی اگه بازم قرار مالقات ندار یعنی -
 پدرت  

 فرستاد و غر غر کنان جواب داد   رونی ب یرو عصب نفسش

 هانا بذار ادم چشمشو باز کنه بعد شروع کن   ی وا -

 رفت که بلند گفتم   یبهداشت  سیتخت بلند شد به طرف سرو  ی رو از

 ؟   می ر یم -

بذار برسم خونه پدرت باهاش حرف   دمی تخت کوب ی بسته شدن در مشتم رو رو  ی صدا با
رو که   می کردما سمت کمدم رفتم و پراهن بلند مشگ یعجب غلط دمیبر   گهیمن د زنمیم

رو هم برداشتم به طرف اشپزخونه رفتم   می ساتن مشگ یقرمز داشت تنم کردم روسر ی گلها
اروم  یمتورمم کم ی چشمها  دمی اب به صورتم پاش ی اب سرد رو باز کردم و مشت ریش

در  ی جلو  ای آر دن یکرد برگشتم که با د ی رو شی اب تا عمق وجودم پ ی سرما یگرفت ول
   دمیکش غیج  دهیاشپزخونه ترس

 ؟  ی کشیم غیچرا ج ی دی وا جن که ند  -

 نگاهش سرتا پام رو از نظر گزروند دوباره اخم هاش رو در هم فرو برد   با



 ؟    یکجا به سالمت -

   دمیتوپ یطاق شده بود عصب طاقتم

 خسته شدم  نجاستی هرجا برم بهتر از ا  -

 یزیچ یکن  یهر غلط ستیخونه بابابزرگات ن نجایا ی گفتم کجا ؟ واسه خودت سرخود شد -
  ینی نذارم رنگشونم بب نجانینوادت ا نکن تا خا یکار هیبهت نگنا 

 ؟    یکنی م دی منو تهد -

 نشست و شونه هاش رو باال انداخت  زیپشت م لکسیر یلیخ

مونده اخالق گند من   یل یفکر کن امتحانش ضرر نداره هنوز خ یهر طور دوست دار  -
   ادیدستت ب

اگه تا حاال   یتو هنوز مونده هانا رو بشناس ینه اتفاقا خوب اخالق گندتو شناختم ول -
مادرم  خواستمیبوده که خودم زدم در ضمن نم ی بوده گند  ن ینگفتم واسه خاطر ا یزیچ

و   دهیانقدر مال یذاریامثال همون انتر خانمه که باهاش قرار م اقتتیغصه بخوره تو ل
چند نفر شب تا صبحشونو تو فکر به اون صبح   ست ین علومکه م رونیب ختهیخودش و ر

  یاز ذهن مردام که تو باخبر تر از من کننیم

 جواب داد   الیخیب

  یعمل دمویتهد  ای  میچند چند  می نیتا بب می سرحال ش  م یبخور  یاریصبحونه م هیخب حاال   -
 کنم؟ 

کرد و   ی بلند ی ه خند  دیزدم نگاهم رو که د هیتک ییظرفشو   نکیهامو درهم بردم به س اخم
 بلند شد   یصندل ی از رو



صبحونه دبش درست کنم حال   هی نی بش یدست پخت منو بخور ی خب اگه هوس کرد -
اخر هفته رو با زنم کجا   رمیگ ی م میاگه صبحونه رو من درست کنم خودمم تصم یول یکن

 بگذرونم  

 نگاهم کرد و ادامه داد یلبخند حرس درار  با

 من  درست کنم؟  ای  یکنیتو درست م هیهوووم ...نظرت چ  -

 برم   خوامیمن م -

  نیبش  برمتیخودم م -

همون طور که از داخل  ومدم ین نیی از موضعم پا یکالمش متعجب شدم ول تی جد از
 ادامه داد لکسیر اوردی م رونی ب یی ها زی چ خچالی

که خونه ام خوش بهم   یروزچند   نیا  خوامیمن امروز قصد ندارم اوقاتم و خراب کنم م -
من خوش   ا ی  امیتا منم به دلت راه ب یکنیم می و همراه یشی م یتو دختر خوب ایبگذره حاال  

   یخوریو توام حرس م  گذرونمیم

 ادی برخورد کنم کاش محبوبه بود که باهاش حرف بزنم   یادم چجور نی با ا  دی با دانستمینم
پلک هام رو محکم باز   دمیکش یقیاورد نفس عم ینگاه محمد رو بخاطرم م  نیمحبوبه اخر 

 از پرده ذهنم کنار بره   رشیو بسته کردم تا تصو 

 ؟ یدرست کن م یز یچ ی بلد -

 جواب داد یزد و با شوخ طبع یمعنا دار لبخند

 ؟    ی بخوا  یتا چ -

   یتخم مرغ با اب پرتقال تازه و تخم مرغ عسل سی اوووووم .... سوس -

 سرداد که لبخند رو مهمون لبهام کرد  ی ا هقهق



 بکنم  تونمیکار م ی چ نمیچه خوش اشتها باشه بذار بب -

  خوادی م می فردام دلم حل -

   ی ا گهیاوه امر د  -

   گمی فکرامو بکنم م -

 گفت  ی زد و بالحن حرس درار یطونیش لبخند

  ی حامله ا گفتمی من از خودم مطمئنم وگرنه م -

 بلند شدم و چند مشت محکم به بازوش زدم   یصندل ی رو از

و بعد    می گرفت ینیر یجعبه ش کی اول  میرفت رونی و ب می از خوردن صبحانه حاضر شد  بعد
   میشد  ی بزرگ  ی وارد بازارچه 

 ؟ یبخر ی خوایم  یزیچ -

 دوست داره ؟  یاوهوووم ...مادرت چ -

 مادرم؟  -

 اره   -

 چطور   -

 اونو جبران کنم   خوامیحاال م م ی براش ببر یزیمادر زن سالم چ م یاخه ما که شهرتون نبود -

هم   ایشدم آر ره یخ نش یتریو به و ستادمی ا ینقره فروش ی به لبهام نشست روبرو ی لبخند
  ا یخورد خواستم لب باز کنم که آر ییبا یز ف یمنتظر بود چشمم به دستبند ظر  یبدون حرف

 زود تر به حرف اومد 

 اون دستبنده قشنگه ها   -



 اره منم از همون خوشم اومد   -

   امیاالن م سایوا  نجایتوهم -

صورتم   ی رو یلبخند بزرگ  یبه سمتم گرفت از خوشحال  یی بای اومد جعبه ز رونیمغازه که ب از
پدربزرگ گرفت و به   ی مردونه هم برا  راهنی پ کیتشکر کردم  ینقش بست و با ذوق خاص

رو  یپول تاکس  ای آر می ستادیا  یبزرگ  ی ال یو ی جلو می پدرش حرکت کرد ی طرف خونه 
  د ی ال حرکت کرد متعجب نگاهش کردم که پرسیحساب کرد و به طرف در بزرگ و 

 ؟ یکنی نگاه م ینجوریچرا ا  ه؟ یچ -

 خونه پدرته ؟  نجا یا -

 اره چطور   -

 باال انداختم و به سمتش حرکت کردم  ی ا شونه

 بود   ب یبرام عج یچیه -

   خوامیاز پدرم نم یزیگفتم که من مستقلم و چ -

 نگفتم   ی زیباشه من که چ -

 رو گرفت که نگاهمون بهم گره خورد  بازوم

   ؟ی دیفهم  یگینم یو رابطه امون به کس یاز زندگ  یحرف چی هانا ه -

   لبهام نشست ی ناخواسته رو ی شخندین

 ؟ ی مهربون شد هوی  نی هم ی پس برا -

   شونینیکنم که نب یکار  تونستمیراحت م یل ینداشت خ یلزوم -

 حوصله جواب دادم  یب



   گمینم یزیراحت چ التیباشه خ -

   گهید  زیچ هیو   -

 نگاهش کردم که ادامه داد  منتظر

 اشاره کردم بلند شو حاضر شو   ی وقت  میمونینم  شتریب یتا عصر  -

حرفش تکون دادم که  دییتا  یخونه نداشتم سرم رو به معن نیبه ا  یحس خوب خودمم
 شد  باشیمهموم صورت ز  یلبخند کمرنگ

  م یشد  ال یباغ مانند و  اط یباز شد وارد ح یکیت ی در با صدا هیدر رو که زد بعد چند ثان زنگ
که به تن   یبااون همه لباس دی به سمتمون دو  بود با ذوق بچگانه اش ی هلن که درحال باز

پاش متوقف شد   ی رفت و جلو ایشده بود اول به طرف آر موهایاسک هیشب  شتریداشت ب
کردم مثل  یشد دلم گرفت سع بشینص ایاز طرف ار ی سرد ابباذوق سالم کرد اما جو

 پاش چمباتمه زدم و گفتم  ی خودش با ذوق باهاش برخورد کنم جلو 

 زم؟ یعز  یسالم هلن خانم خوشگل خوب -

به سمتم اومد دستش رو   یر ی دار یسیانداخت و بعد با لبخند رو در وا  ایبه آر ینگاه اول
 گفت  ی با لحن بد  ایآر  رمیدستش رو بگ نکهیبه طرفم دراز کرد قبل ا

 اول دستشو دراز کنه ؟ دیصد بار نگفتم بچه نبا -

 درهمش دلم به درد اومد   ی چهره  از

   ایآر  -

 به صورتش نشوندم و زمزمه کردم  ی رو گرفتم و بوسه ا دستهلن

  خوادیم شتریب ادهیز تونیدوست داره فقط چون فاصله سن یلیاز دستش ناراحت نشو خ -
 دراره   یباز سیرئ



از   وایآقا و ش نی حس ی با صدا دی که هلن هم خند دمیخند  زیو ر  صورتش فاصله گرفتم از
 بلند شدم  نیزم ی رو

 عروس گلم ؟  یسالم باباجان خوب  -

 تو سرده هوا   انیکنار هلن جون بذار ب ای(ب  وای)ش -

  می شد  الشونیو با هردو دست دادم و وارد خونه که چه عرض کنم و   میپله ها باال رفت از
رنگ وسط حال بلند شد و به طرفم اومد   ییطال  هی سلطنت ی مبل ها ی از رو  دنمیمادرم با د

و خندم همزمان شده بود   هی با عجله به سمتش رفتم و خودم رو تو آغوشش انداختم گر
 د ی و ناراحت پرس دادمادر منو از خودش فاصله 

   ؟ی کرد هی؟ گر  شدهیچشمات چ  -

 اومدن خوابم نبرد  نجا یاز ذوق ا شبید  هیچ هیاشک هام رو پس زدم و باخنده گفتم گر -

   دیکرد و پرس ا یبه آر  یسالم دلخور

خدارو شکر راهمونم دوره   میمزاحمتون بش می خواستیماکه نم ایاقا آر نی ومدین روزیچرا د -
  یاریهانا رو ن  میینجا یدرست نبود حاال ما دوروز ا دی نیبیمارو نم ادیز

 مادرو گرفت و دلخور صداش کرد   ی بازو پدربزرگ

 بود؟   یجان قرارمون چ هیمرض  -

 با احترام جواب داد ینگاه کردم که دمق ول ایسکوت کرد به آر مادر

 کردمیاز محل کارم داشتم فکر نم یتماس فور هیمن اشتباه کردم  نیگی بله شما درست م -
اگرم من اصرار نکردم خونه ما    نی شما تاج سر هیانقدر طول بکشه شرمنده درضمن مزحم چ

خونه   دونستمیم نی دوست نداشتم معذب باش کهی بود که جامون کوچ نیواسه ا  د یبمون
   ن یپدرم راحت تر

 مادر جواب داد  ی بجا پدربزرگ



به شونه مادرم زد  ی)دست ن یحاال تازه اومد نیبفرما بش یدشمنت شرمنده پسرم حق دار -
زود جوشه از اون طرفم تا حاال از هانا دور نبوده تو   کم ی خانم ما  هیمرض   نیوادامه داد( ا

مزاحم    میکرد. ماام مجبور شد  یتاب یچند ماه انگار جونشو ازش جدا کردن انقدر ب نیا
   می خانم و شما بش وای اقا و ش نیحس

 هم زمان گفتن   ایو آر وای اقا و ش نیحس

   هیچه حرف نی ا -

شده   تیچقدر مادرم اذ  دیکشیم  شم یبه ات  شتریوجودم ب  ی تو شیآقاجون انگار ات  ی حرفا با
هاش رو به مادر و پدربزرگ داد مادر که   هیهد  ایو بعد ناهار ار میناهار رو کنار هم خورد

هم   ایمن نشست آر تشکر کرد و کنار  یاش کل هیشده بود برعکس رفتار اول ر یانگار قافلگ
عنوان مراقبم نبود و دائم   چیبار به ه  نیمادر و پدربزرگ خونه ما بودن ا  کهبرعکس بار  قبل 

به   یچی بار ه نیاول ی من بودم که انگار الل شده بودم برا نی بار ا نی ا یول  کردی چکم نم
  میگفتم که از زندگ  یبخش نانیهاش فقط با لبخند اطم یمادرم نگفتم و در جواب دل نگران

بهتر بگم محمد بپرسم از اقاجان و خانم   ای از محبوبه  خواستیدلم م  یلیهستم خ یراض
  نیبه ا ی عنوان اشاره ا چیباز نشد مادر هم به ه  ی دهنم به حرف یجان و عمو از جابر ول

 نکرد  ایقضا

 ؟ یندار  ی زیچ یمشگل -

 نه مامانم   -

 ؟   ی پس چرا انقدر الغر شد -

   ؟ی دیچرا انقدر خودتو عذاب م ی الغر شد  چون توام -

 برگردوند وجواب داد تی به طرف جمع روشو

 حاال   یول خندهیو به حالم م کنهیاقاجونت اخر تورو ازم جدا م کردمیفکر م  شهیهم -



اومد   ون ی که منتظرش بودم به م یدلتنگ مادرم حرف یقرار یب ی گرفت برا  شیات دلم
 وقتش بود  

 عمو محمود تنگ شده   ی چه خبر از اقاجون و خانم جان چقدر دلم برا -

 شد و انگار که مسخ شده باشه گفت  رهیخ ی به نقطه ا مادر

 جونه  حانیهمش اه ر  ایتو مسافت راه رفتار اقا ار  یدور نیا لیدل کنمی فکر م  یگاه -

   دمیرو گرفتم و به طرف خودم برگردوندم و  پرس بازوش

 شده؟   ی مگه چ -

 انداخت و مثل من اروم زمزمه کرد   هیو بق  ایبه ار ینگاه مادر

 راستش اقام گفت بهت نگم البته حقم داره اخه تو فقط فکرت...  -

   ی جون به سرم کرد گهی بگو مامان د -

همه سال که  نیاقاجون بعد ا  د ی رس نایزود خبرش به اقاجونت ا  یلیخ ی تو که ازدواج کرد -
چه صداشو انداخته بود سرش   یدونیاشد با مسعود اومد ده نمنذاشته بود پ نجایپاشو ا 

 ...  ینه ول  ایحق. اره  دونم ینم

 شد  تکونش دادم که ادامه داد  رهیخ ی به نقطه ا مجدد

فقط رفته تو    زدهی حرف نم یکس چی سنگ تاچند روز با ه نی شده ع دهیجابر که فهم -
از اتاقش   دهی اقاجونت اومده اونجا و جابر فهم ی اتاقشو در و رو خودش قفل کرده وقت

اونجا حقو به تو داده و گفته   نی با پدرش کرده که چرا رفت یحساب ی دعوا هیاومده و  رونیب
خواستگار   نیاز دست شماها فرار کنه به اول نکهیشه بخاطر ا یتو ش نی از بس خونشو کرد

 مثبت داده رفته جواب 

ادم قد   هی  شهیبودم هم دهیند  جابرو یرو نیوقت ا  چ یمامان تو شوک بودم من ه ی حرفا از
   کردیمغرور که به همه از باال نگاه م



 ؟  یدونی از کجا م نارویتو ا -

 ...  یکنه گفت راست یعمومحمودت اومد بابت رفتار اقاجونت و عمو مسعودت عذر خواه -

و ترس   دیدهن مادر ماس  ی سرمون ظاهر شده بود حرف تو ی ن باال که مثل ج ایار  ی صدا با
مدت خوب شناخته بودم لبخند   نیا ی رو تو ایار  ی چهره   نیبه جونم نشست من ا  ی بد
   دهیبرام کش ی زد و با اشاره ابرو بهم فهموند که چه نقشه ا ی ا یزور

    م یزنیبهتون سرم  میا یهم مجدد م دیاستراحت کن کمی هم شما  می ریما م گی بااجازتون د -

 مهمون صورتش کرد  یمبل بلند شد و لبخند مهربون  ی از رو مادر

من و   ن یموندیم گهی د کمیکاش  یپدر شماست و ماام مهمون ول ی خونه  نجایا  دونمی م -
   می دی هانا هنوز خوب همو ند

 مادرم گفت  ی حرفها  دییاقا در تا  نیحس

 حاال  نیجان بود  ایآر  گهیراست م -

  تی شرا  نینجاتش از ا  ی به پدر بزرگ کرد برا یکه انگار تو مخمصه افتاده بود نگاه  ایار
 کردم  یدست شیپ

سپرده بهم به نوه اش که  مونمیکار دارم همسا کم یهم من خونه   نی دونینه راستش م -
   م یا یمبعد دوباره   می ری کار داره امروز م  ییجا  امیآر  انیخونه اشونه سر بزنم تا ب

و پشتش رو   دمشیصورتم نگه داشت محکم در اغوش کش ی نگاه غم زده اش رو رو مادر
 نوازش کردم  نجوا کنان گفتم 

  می جور شد اومد ایکار ار دم یشا  نمتیبب امیزودم م میراض م ینگران نباش من از زندگ  -
 روستا  

   د یبا لبخند ازم فاصله گرفت با ذوق پرس مادر



 جدا؟  -

خارج  ال ی از همه از و  یزدم و بعد خداحافظ یلبخند سر سر دادی عذابم م ایآر  ی  رهیخ نگاه
در   رفتیداد که به اصرار پذ  ای شورلت رو به آر چیی اقا قبل از رفتنمون سو  نیحس می شد

انداختم   ایبه صورت آر ینگاه مظلوم می رفت اط یسکوت به سمت شورلت پارک شده داخل ح
خارج  ال ی رو روشن کرد و از و   نی به سرعت ماش ایر ترم کرد آ ن درهمش نگرا ی که اخم ها

  دهی د ایکه من از آر  یرو چند برابر کرده بود دست فرمون مینگران یشد سرعتش در رانندگ 
 متفاوت بود   ینوع رانندگ  نی بودم با ا

 جان   ایاروم تر آر  کمیترو خدا   -

 بمن کرد  ییزد و از گوشه چشم نگاه گذرا یصدا دار شخندین

 ؟ ی مهربون شد هوی شدیهه چ -

 دم ینگاهش کردم پرس متعجب

   هیمنظورت چ -

چاکتو    نهیس ی سه ساعت با مادرت؟ امار عاشقا ن ی گفتیم یچ یفهمی منظورم و خوب م -
 براشون تنگ شده  یل یدلت خ ؟ی گرفتیم

 و اعتراض گونه جواب دادم  دمیهام رو مثل خودش در هم کش اخم

 ؟ ما ... یکنیم ی پرداز الیخود واسه خودت خ یچرا ب -

 حرفم اومد   ون یرو باال اورد و م دستش

   یماله بکش  خوادیبس کن نم -

 واسه خودت؟   یگی م یچ -

   گمیم ی چ یدونی خوب م -



در   گمیدرست برات م یمنو مادرم گل کرده بپرس ی واسه حرفا  تیاگه فوضول دونمینه نم -
 نه من   یی تو کارشه تو لهیپ  لهیکه ش یضمن اون

 ام زدم و ادامه دادم گهیرو پشت دست د دستم

   رهیبگ شیچقدر دست پ نیعه عه عه بب -

 بس کن ... -

  یریکجاها م ستی معلوم ن یکنی دفعه تو بس کن تو همش در و رو من قفل م نینه ا -
بعد منو   یزن دار یبگ ومدیرو شد که دلت ن بهیغر  هی؟ تو دستت با   ی اورد یریمنو مگه اس

دادن زن   ادیاقا پسر به من   نیبب  کنمی ؟ منه خر و بگو هر بار همش سکوت م یکنی متهم م
من   یکار  یو برده نه که همش مخف ر یمحرم همن نه اس وو شوهر دوست همن هم راز  

بتونم    دی موندم شا ستیاز تو ن دنمی اگه تاحاالم موندم بدون بخاطر در قفل کردنا و ترس
   یانگار دور برداشت یردمو بتونم بسازم با چنگ و دندون حفظ کنم ولکه شروع ک  ییزندگ 

 جواب داد   رهی نگاه از جاده بگ نکه یبدون ا شیشگیهم  شخندیصداش رو اروم کرد و با ن تناژ

نداره   بیهوووم ؟ گفتن ع  خوانت؟یخبر رسوندن بهت هنوزم م  هیچ ینه تو دور ورداشت  -
 شده ؟   دای برگرد سر و کله مون پ ی شوهر کرد

 دم یپرس جیگ

 واسه خودت؟ یگیم یمعلوم هست چ چ یه -

من که وقت   ی هنوز جواباتو حاضر نکرد نکهیتو مثل ا یول گم یم یاره من که معلومه چ -
  یخرم کن ی تونست  دی بهت دادم بگو شا

 شدم   رهیرو از صورتش برداشتم و به پنجره خ نگاهم

 اون دختره   شیپ ی بر یپاش  ییچته دنبال دعوا  باز ستیتو معلوم ن -



اش رو بهم دوخت از گوشه چشم نگاهش کردم که از  رهیرو کم کرد و و نگاه خ سرعتش
 به سمتش برگشتم  دهیترس  شیغرش ناگهان

 یمنو دور بزن ی خوایرسونده هان؟ م غامیبا کدومشون هان کدومشون بهت پ  یعوض -
   ارمیپدرتو درم

 صورتم روون شدن   ی اشک هام رو ناخواسته

 ؟  یگی م یچ -

 خفه شو فقط خفه شو   -

  یکنیاشتباه م یبخدا دار -

به   نیکنیشروع م شهیدستتون که رو م شناسمیمن شما زنا رو خوب م ی ببند دهنتو عوض -
   یو زار  هیگر

که حداقل از   ذاشتنیمزاحم نم ی گلومو اشکها ی بغض نهفته تو نیو ا  کردمیم  هیگر بلند
 خورم دفاع کنم  

 بخدا ... من ... اقا جونم ... -

از شوکه رفتارش لحظه   دی چیصورتم پ ی تو ی صورتم درد بد  ی محکم دستش رو ی ضربه  با
  ی نفسم حبس شد سرم رو به طرف داشبرد و زانوهام خم کردم و دستم رو محکم جلو ی ا
تا خواستم سرم رو بلند کنم درب    دمیترس شتریب نی و دهنم گرفتم بامتوقف شدن ماش ینیب

رسوند در و   نیخودش رو به سمت درب ماش عیقدم سر   ندبا چ ایسمت راننده باز شد و ار
فرصت نگاه به اطراف رو نداشتم    دیکش رونیب نیباز کرد و بازوم رو محکم گرفت و از ماش 

  یگل نیورم زمنخ نی زم کنهیحرکت م ایکه آر  یکه با سرعت کردمی پاهام نگاه م ی فقط به جلو
با برخورد پام به   میاز شهر هست رج خا ییکه جا  دادیم نی شده نشان از ا ختهیر ی و برگها

باران و   ی سل اسا ی کرد ضربه ها جادیدر مچ پام ا  ی درد بد دهی درخت بر  کیکوچ ی تنه 
اما انگار   دی کشی همه و همه درد هام رو به رخم م کردیکه به صورتم برخورد م ییسوز سرما 



محکم گرفت   رومجدد خم شد و بازوم  ا یآر نیراه نبود باوجود برخوردم به زم  انیپا  نیا
وارد   دیکشی االنه که استخوان بازوم بشکنه و همچنان من رو دنبال خودش م کردمیحس م

وارد پهلوم   یزی انگار چ نیپرت کرد با برخوردم به زم ن یکه من رو محکم به زم می شد  ییجا
  رونیب  ی اجازه  ریدرد نفس گ نی شد از درد نفسم  موند انگار در حال خفه شدن بودم ا

دستمو التماس وار به سمتش دراز   دیکه روم چرخ ای نگاه آر دادیهام نم هیاز ر رودادن هوا
اما انگار راه تنفسم رو مجدد هموار   دشی که به شکمم زد با وجود درد شد ی کردم که لگد

من   شتری و نمناک بودن پالژ ب ی هوا ی سرما دمیشنی دردالودم رو خودم بزور م ی له هاکرد نا
 هام به لرزش دراومدن  واری د ایآر  ادیبا فر  کردیرو در خودم مچاله م 

 اره؟  یمنو دور بزن ی خوایکه م -

-  ..... 

   یکشیعذاب م شتر یبه ضرر خودته خودت ب ی ایتر به حرف ب  رید ی هرچ -

-  ..... 

مدت کوتاه چند   نی کن توهم  رونی از منو از سرت ب یجداش ی بخوا نکهی صدبار گفتم فکر ا  -
 بار گفتم هاااااان؟ 

-  ...... 

 اورد و کنارم چمباتمه زد و با اکراه نگاهم کرد   نیی پا یرو کم صداش

من   یبر یو بعدم بذار   یدلت خواست بکن یهرغلط  ستمین راتاشیغ یمن از اون ب   نیبب -
 پدر همه تونو  ارمیپدرتو درم

سرد و نمناک لرز   واریام رو دادبه د هیبازومو بزور بلندم کرد و تک ریرو انداخت ز  دستش
چونم گذاشت و صورتش رو   ری شده بود دستش رو ز دهیچیبدنم پ ی همراه درد تو ی بد

 کرد   کی بهم نزد

 صورته قشنگه که کبود و خون الود شه    نیا  فهیح نیبب -



 معروفش ادامه داد  شخندیبه بدن جمع شده از دردم انداخت و با ن ینگاه

وقت   چیکه ه ادیبه روزش ب ییکه استخون هاش بشکنه و بالها فهی بدن ظر نی ا فیح -
 مثل اولش نشه  

 لب باز کردم  یو به سخت بانله

  ی خوایاز جونم م یچ -

 جونم رو بشنوه   یب ی کرد تا صدا کیرو به دهنم نزد گوشش

 داده هان؟  غامیبهت پ یدختر خوب بنال ک  ی حاال شداهان  -

 و با ناله نجوا کردم هیگر  با

 کس   چیبخدا ه -

 نذار دست به کار شم خودت درست حرف بزن   گهیِد نشد د  -

 اقا صدباره به خودم فحش دادم  نیحس ی دلم از الل بودنم خونه  تو

   دمیمن فقط حال اقاجون و خانم جانم و پرس -

 از سر درد داد  ی و جاش رو به ناله ا دی دهنم ماس ی که به بازوم اورد حرف تو یفشار با

حرفتونو به   دمینشن ی نباف فکر کرد سمون یرو واسه من اسمون ر  هیگفتم بنال اصل قض -
 ؟ یو از ترس خانوادت با من ازدواج کن ی قرار بود خبر برسونه مادرت که مجبور شد یک 

حرف هارو از کجا دراورده بود با انگشت اشاره اش چند ضربه به   نیمنجمد شده بود ا  فکرم
   دی بهم قفل شدش غر ی دندون ها  ی ام زد و با حرص از ال قهیشق

شروع کنم    خوامیمن حوصله ندارم زودتر دروغاتو سر هم کن م ی کردی ِد زود تر فکراتو م -
 ؟ یک 

 دم یالحنجره ام جمع کردم و ن ی رو بزور تو صدام



من ازدواج کردم اومدن   دنیفهم  ینگفتم مادرم گفت وقت یزیچ چکسی بخدا من به ه -
 دعوا و بعدم جابر ...

 الل شدم که لب باز کرد   وارید ی شدن مشتش کنار صورتم رو دهیکوب با

 سر جابره    ری ز یپس همه چ -

 تو سرم زد و ادامه داد یاروم ی  ضربه

کردنا و   یهمه نقش باز  نی ا یخواستیرو م ی ه اعقد ی خب اخه احمق اگه اون پسره  -
 بود   یکارات واسه چ

 زدم ادیو فر اوردمین طاقت

ازدواج   وونهی د ی با تو خواستم یرو م ی ا گهی هرکس د ایمن اگه جابر  ی ا وونهیتو د -
 دست از سرم بردار  یعوض خواستمیمن از اولم جابر و نم کردمینم

که واسه تبرئه   یگناه کار هیبلند شد و چند قدم به دو طرف اتق رفت بعد مثل  نیزم ی رو از
 د ینگاهم کرد و پرس زنهیخودش داره دست و پا م ی 

 ن؟ ی کردیپچ پچ م یکه اونجور  ی گفتیم ی پس چ -

کردم کل اتاق رو قدم   فیخودم و مادر و براش تعر   ن یرد و بدل شده ب ی تمام حرف ها بزور
اتش زد بعد   یگاریو س دیکش رونی ب بشیرو از ج  گارشی پاکت س ی ا قه یزد و بعد چند دق

پام  ی جلو  نباریکه انگار اروم شده بود به سمتم اومد و ا  یجور گاری چند نخ س دنیکش
  ی زدم و چشم اام رو بستم که تو غیج ده یکرد که ترس دراززانوزد دستش رو به سمتم 

که بخاطر   ی آغوش گرمش که مثل من لرزش داشت فرو رفتم خواستم پسش بزنم اما درد
 گفت یکه م دمیشن ک یصداش رو نزد شدیتنم پخش شده بود مانعم م ی پهلو و بازوم تو

از من   یتونیوقت فکر نکن م  چیبه من و نکن ه انتیفکر خ  چوقتی...ه چوقتیه -
باش   ن یمطم ذارمینم گهید  نباریکردم ا سکوت  باری ی خوایکه م یباهرکس یو بر یجداش

   دمی انجام م نباریو ا  دیکه نبا یکار گردمویاگه نباشمم باز برم یحت



راحت بشم   وونهی د نیاز شر ا  خواستمیفقط و فقط م  دمیفهمیاز حرف هاش نم یچیه
 تمام شجاعتم رو جمع کردم و ناله کنان گفتم 

   خورهیاشغال حالم ازت بهم م یگمشو اونور عوض  -

شد نگاهش رنگ باخته بود انگار اون هم اشک   رهیازم فاصله گرفت و توچشم هام خ  یکم
با   تونهیکه م یادم نیاز نگاهش از ا  کردینگاه م رهیبود فقط به چشم هام خ ختهیر

  کی صورتش رو به صورتم نزد  دمی ترسیبشه م یانقدر وحش یرفتار ایحرف   نی تر کیکوچ
  میشونی پ ی رو ی بوسه ا یبا لبهاش به اروم  اماکرد مجدد چشم هام رو از ترس بستم 

شونه هام  ی پالتوش رو از تنش خارج کرد و رو دی لرزیکاشت تمام تنم از سرما و ترس م
شونه هام  ی رد و دوباره پالتورو رونگاهم ک  ی انداخت با دست سالمم کنارش زدم کم

لنگان به   میشانداخت و دست هاش رو هم  دورم غالب کرد و کمکم کرد از پالژ خارج ب
بورم فقط   دهیگفت کامال به در چسب شدیم می شد   نیو سوار ماش  می رفت ن یطرف ماش

 دم ی به در چسب شتری صداش ب  دنیفاصله امو باهاش حفظ کنم با شن  خواستمیم

   ن یدرست بش یکن یم ینجوریچرا ا -

- .... 

 ؟ یدرد دار -

و   دمیکش یقیگونه هام روون شدن نفس عم ی کا تازه بند اومده بودن مجدد رو  اشکهام
باشم دستش رو   فیضع ی بره ا یگرگ وحش نیا ی جلو خواستمیاشک هام رو پس زدم نم

 د یبازوم گذاشت که ناله کنان پسش زدم پرس ی رو

 ؟   کنهیدستت درد م -

بلند شد    غمیپام گذاشت خواستم پام رو جمع کنم که ج  ی ندادم که دستش رو رو یجواب
شد و مجدد    نیبه ماش  ی دی و ترسش باعث تکون شد دیدستش رو پس کش دهی ترس

 کنترلش رو حفظ کرد 



  ؟یدرد دار یلیدر رفته باشه خ دی شا مارستانی ب می بر دیبا  -

 دم ی که به لرزش در اومده بود تو صورتش غر ییو صدا هیباگر

 نحستو بشنوم   ی اون صدا خوامیخفه شو نم ایخفه شو ار -

  کردمیرونگاه م رونی نگفت همون طور که از پنجره ب یزی کرد و چ ادیسرعتش رو ز  دوباره
   می خونه ا ی ها یکی و نزد می متوجه شدم که داخل شهر شد

دستم بشکنه غلط کردم  یکردم اله ی ادیغلط ز  دونم ی م خورهیحالت ازم بهم م دونمی م -
 اونجا باشه  برمتیم  میمارستانیب کی تروخدا نزد

 مادرم   شی برم پ  خوامیم -

  میبعد بر  ننیپا و دستتو بب مارستانیب می ریم یحقم دار ی ا یتو االن عصبان برمتیباشه م -
 باشه؟   دمیم حی خونمون برات توض

  امینم یجهنم چ ی باتو ه گهیمن د  -

 لج نکن هانا   -

شم بازو رو گرفت که   ادهیپ نیرو پارک کرد خواستم از ماش  نینگاهش کردم که ماش بانفرت
 دم ی توپ تیفاصله در رو قفل کرد باعصبان نی هم ی زدم و تو غیج

  گهید خوره یبه اصطالح محترم حالم ازت بهم م ی گرفتنت تموم شد اقا   ریاس ی دوره  -
   نمتیبب خوامینم

 هانا گوش کن... -

تموم شد    زی و همه چ  یرو گفت ایتوام گفتن دمیرو شن ایدنی گوش کنم من شن خوامینه نم -
 ی ای سراغم نم گهید شهی هم ی برا  رمیمن م

 بس کن  -



نگاه کردم چند عابر نگاهشون به   نی از ماش رونی مجبور به سکوت شدمبه ب  ادشیفر با
 مجدد به راهشون ادامه دادن  یسمت ما برگشت ول 

 کن   رونی از منو از سرت ب ییگفتم فکر جدا  یزنینم گهیحرف و د  نی ا -

 ... گهیکن د رونیبامنو از سرت ب یتو ام فکر زندگ  -

گرفت و  ازم فاصله   یفرو رفتن در اغوشش کلماتم رو فراموش کردمهمون طور ناگهان با
  ی و روبرو  میخودمون شد  ی رو رو شن کرد با گذر از چند کوچه وارد کوچه   نیمجدد ماش
از   یکیشد و به سمت من اومد  ادهیپ نیرو متوقف کرد بدون حرف از ماش نیخونه ماش

 ی گاه کمرم کرد و از رو هیاش رو تک  گهی و دست د کردزانوهام رد  ری دست هاش رو از ز
واقعا حس لذت  د یبد  د یمن ند ی برا نی اغوشش فرو رفته بودم و ا ی بلند کرد تو یصندل
  اط یبه طرف اتاق رفت و بااحت می در خونه رو باز کرد و. وارد خونه شد  یبود به سخت  یبخش

 کردم بلند شم که مانعم شد   یتخت نشوندم سع ی رو

  یگرم ش   کمی  نیبش -

 لباسمو عوض کنم  دیبا  -

 خودم   -

 دمیکش غیج

   کنمیخودم عوض م  رونیالزم نکرده گمشو ب  -

اما با باز شدن در کمدم متوجه شدم   شهیکردم داره از اتاق خارج م طرف در رفت فکر  به
و به   د یکش رون ی لباس هام ب نیاز ب یقصد رو نداره بدون توجه به حرفم لباس راحت نیا

دستش رو عقب  یولبه دستش زدم  ی سمتم اومد دستش رو سمت گردنم اورد که ضربه ا
پرت کرد و کنارم نشست   نیرو به زم می کرد روسر خارج رو از سرم  می و روسر  دینکش

 دم ی دراز کرد که نذاشتم و توپ  راهنمیپ ی دستش رو به طرف دکمه ها

  یکارات ثابت کن ن یبا ا  ی خوایرو م یچ  رونیگفتم برو ب -



 مقدمه جواب داد  یب

 که دوستت دارم  نی ا -

از تعجبم استفاده کرد و   کردنی شدم که از نگاهم فرار م  رهی شدم به چشم هاش خ خشک
لحاف دست دوز  ر یلباسم رو عوض کردم و ز ای رو باز کرد با کمک آر راهنمیپ ی دکمه ها

از اتاق خارج شد سرما   میو گل سی خ ی با لباس ها ایتخت بود فرو رفتم آر  ی مادرم که رو
دستم رو به سمت پام ردم و مچ   دی پام امونم رو بر   د یشد  دردوجودم کاسته شد  از یکه کم

بسته قرص وارد اتاق    کیگرم و   ریش  وانی ل کیبا    ایشد آر  شتریپام رو لمس کردم دردم ب
به پام کرد ورم و   یگذاشتم نگاه  یپا تخت ی و قرص رو رو وانی ل دهیحالتم ترس دنیشد با د

بازوم رو اهسته گرفت و با   ری گذاشته بود ز ش یرو به نما  یپام صحنه ترسناک ی کبود
 گفت   متیمال 

 دکتر   یبر د یپاشو دختر لباس بپوش با  -

 دستم و از حصار دست هاش خارج کردمو جواب دادم اروم

   ادیبگو مادرم ب امیجا نم چیمن باتو ه -

 لج نکن هانا   -

  رونی نفسش رو کالفه و با صدا ب دمیکش غیدستش رو به سمتم دراز کرد که ج دوباره
 و قرص رو به سمتم گرفت  ری ش وانی فرستاد کنارم نشست و ل

 دردتو اروم کنه   کمیقرص بخور   نیعسل برات درست کردم با ا ری ش کمی  ایب -

 بلند شد   غمیجسمت پام خم شد با برخورد دستش به پام دوباره  به

 جاش بندازم  د یشده پات در رفته با  یچ دمی هانا صبر کن فهم -

  ادیدست بهم نزن بگو مادرم ب -

 پام نشست   نییتخت بلند شد و پا  ی رو از



 مادرت   زنمیاول حرفامو گوش کن بعد  زنگ م -

  نیگلوش حرکت کنه و ا بک یاب دهنش رو قورت داد که باعث شد س دی که د سکوتمو
 لب باز کرد   یجور

 بخور   رعسلتوی دستم اشاره کرد ( اول قرص و ش ی تو وان یمن )به ل  نیبب -

 رو خوردم که ادامه داد قرصم

شدم اولش من سرد بودم و اون دائم قصد   یخانم  کی مجبور به ازدواج با  یلی من به دال -
نبودم کم کم عالقه ام نسبت بهش   لیم یابت کنه که عاشق منه منم بهش بداشت بهم ث

 فراموشش کنم   تونمی وقت نم چیروبرو شدم که ه ی شکل گرفت که باصحنه ا

 غیپام حس کردم و ج ی تو ی شدم که درد بد ره ی خ نشیغمگ یول ی عصب ی چشم ها به
  دمیکش

تا   بندمشیرو پات و م ذارمیبرات مزردچوبه و زرده تخم مرغ  کمی تموم شد جا افتاد االن  -
  شهی صبح خوب خوب م

 بلند شد که مچ دستش رو گرفتم  نیزم ی رو از

 اش؟   هیخب بق -

 زد و لب باز کرد  ینیغمگ لبخند

 اشو   ه یبق گمی م گهیحاال که شروعش کردم د گمیصبر کن برات م -

  یکه گفت برگشت پام رو با مشما و باند کش یل ی رو رها کردم که رفت و با وسا دستش
لحاف برد منتظر ادامه داستانش بودم   ری بست و کنارم رو تخت نشست  وپاهاش رو ز

دستش رو به سمتم اورد تا دور شونه ام بندازه که  موندمیکنارش نم ی وگرنه لحظه ا
   دمی دستش رو پس زدم و دوباره پرس

 اش ... هیبق -



 متفاوت   یباحالت  نباریتش نقش بست اما اصور ی دوباره رو شخندشین

سرد من خسته شده اولش   ی بود از رفتارا نیا  لشیکرد خودش که دل انتیاره بهم خ -
اخرش جدا   نکهیمحبت و درک اون ... و ا ینفر درد و دل کنه ول هیبا   خواستهیفقط م

   می شد

   دی تکون داد و پرس نی سرش رو به طرف  دی رو که د سکوتم

 ه؟ یچ -

امو از بالش   هیاکتفا کردم تک یچیباال انداختم و رومو ازش گرفتم و به گفتن ه ی ا شونه
اومدم قبل از بلند شدنم مچ دستم رو گرفت و من   رون یلحاف ب ری پشت سرم برداشتم و از ز

  ی ستبر مردونه اش افتادم صدا نهیس ی رو شیبخاطر رفتار ناگهان دیرو به طرف خودش کش
 ی که تنگنا رمیکردم ازش فاصله بگ یبود که حس کردم سع ی حرکت نیتند ضربان قلبش اول

 دم ینال یآغوشش رو فشرده تر کرد عصب

 ولم کن   -

نامنظم قلبش    ی ناارومش و ضربه ها ی نفس ها ی صداش ارامش کالمش صدا لرزش
 رفتنم رو شل کرد   ی پا یکم

هردومون به   باشم شوهرتم درسته ؟ بمون می؟ من غلط کردم هرچ  یبر ی خوایکجا م -
  م ی دار اجیآرامش احت

   تونمینم -

از نگاهم   ی چ دونمیبه صورتم انداخت نم یقیسرم بلند کرد و نگاه دق  ی رو از رو سرش
   دیصورتش نقش بست دوباره محکم درآغوشم کش ی رو یخوند که لبخند کمرنگ

  زمی عز کنمیجبران م -



از خواب   ایکردم که آر ی به سراغم اومد ناله ا ی دی با باز شدن چشم هام بدن درد شد صبح
   دیشد و هول کرده پرس داریب

 کنه؟ یشده کجات درد م یچ -

 کنان جواب دادم ناله

  کنهی همه بدنم درد م -

 داد   رونیب یو نفسش رو عصب دیبه صورتش کش یدست

دکتر پاشو کمکت کنم لباس بپوش  می بربگم چند بار گفتم  یاخه دختر من به تو چ -
 ببرمت دکتر  

بود   کمونی نسبتا نزد مارستانی شدم ب نیسوار ماش  ایلباس تنم کردم و با کمک آر  یسخت به
نوبت   یدکتر داخل شیپ م ی بر دیکه گفتن با  می وارد اورژانس شد  می دی رس عیسر  یلیو خ
نوبت   ی ادیبرداره افراد ز   مارستانیدر ب ی رو از جلو  نیرفت تاماش ا یمن نشستم و آر می گرفت

 کرد و گفت  ی ا یکل نهیاتاق دکتر شدم معا واردزود  یلینداشتن و خ

هم به  زشیاحتماال تا فردا گلو درد و اب ر  ست ین یمهم یلیخ  ز یچ نی سرماخورد -
   نیشیخوب م نی براتون دارو نوشتم بخور ادی سراغتون م

  یلیود که همسرم جا انداخت برام بازومم خپام دررفته ب  دی نیلطفا پا و دستمم بب شهیم -
 ساده است  ی کبود هیفقط   یول کنهیدرد م

نگاهم کرد و بعد خواست   ی ا ه یبه بازوم انداخت و اخم هاش رو درهم کرد چند ثان ینگاه
 د ی کرد بعد اروم پرس نهیو پام رو معا   نمیتخت بش ی تا رو

 همسرت همراهت اومده ؟  -

   ادیو جابجا کنه االن م  نیبله رفته ماش -

 مو برداشته همسرت کتکت زده؟   ادیدرد دستت به احتمال ز  نی ا -



 جواب دادم  دهی دکتر دست و پام سرد شد ترس باحرف 

 رم؟ ی گچ بگ دی با یعنی -

دکتر و صدا زد چون پشت   ایزمان با حرفم دو تقه اروم به در خورد و در اتاق باز شد آر هم
با   دیدکتر که سرک کش دی نشسته بودم من رو بدو ورودش ند نهیتخت معان  ی پرده رو

   دیدکتر پرس دنید

 گفتن همسرم داخل شده   دی ببخش -

 چشم دوخت با اشاره به من گفت  ا یبه من کرد و مجدد به ار ینگاه دکتر

 همسر شماست؟  شونیا -

 نشست و منتظر موند   یدلصن ی دکتر رو  یزده جواب داد بله با اشاره ی لبخند  دنمیبا د ایآر

  یبلند ش یتونیخب م -

داشت دکتر   ی هنوز ورم و کبود یبهتر شده بود ول یلیتخت بلند شدم درد پام خ ی رو از
 رو به من گفت  اینوشت و بعد بدون توجه به آر ییها  زی نشست و چ زشیپشت م

   گهی د زیهرچ ایکه شما رو زده   یدخترم هر کس نیبب -

بمن و بعد به دکتر کرد و با اعتراض جواب   یدو ابروش نشست و اول نگاه نی ب یاخم ایآر
 داد

 زده؟  ی حرف ن یهمچ یک  -

داد و دست هاش   شیصندل  ی اش رو به پشت هیتک  لکسی بود ر یکه مرد نسبتا مسن دکتر
 گفت  ایگذاشت و در جواب آر  زیم ی رو درهم گره کرد و رو

 ؟  ی شما آقا -

 کرد بعد گفت  یشکه شده من و من ایآر



   یمی ابراه -

نکردم کمم زن کتک خورده که ادعا  دیسف  ابیبنده دکترم موهامم تو اس یمیجناب ابراه -
طبابت کنم از نظر   یندارم که بر اساس حرف کس یازیپس ن دمی خوردن ند ن یزم کننیم

که بازوش رو محکم   یکه به دستش خورده و بعد دست ی خانم جوان بر اثر ضربه ا ن یمن ا
  بیخانم هست دچار آس نی ا  ی بازو ی اون شخص رو ی انگشت ها ی گرفته که هنوز جا

داره اعاتل بسته بشه و از دست راستشون   اجیشدن و استخوان بازوشون مو برداشته و احت
ه که االن  فقط در رفته بود  دهی ند ی ا ی جد ب ی کمتر استفاده بشه مچ پاشون هم اس

   کنهی م دایجاافتاده که راه نرن بهبود پ

 بلند شد   شیصندل ی داخل نسخه نوشت و از رو  یز یچ دوباره

  ارنی رو بدست م شونیدارو ها سالمت نی هم سرما خوردن که با مصرف ا یکم -

 روبه من گفت  ی پدرانه ا یداد و با مهربان  ا یرو دست آر نسخه

 پماد هم برات نوشتم حتما قبل خواب به پات بزن تا زودتر خوب بشه   کی  -

درهم زودتر از من از اتاق دکتر خارج شد لنگان   ی با اخم ها  ایزدم و تشکر کردم آر ی لبخند
بازوم رو گرفت   ری ز دنمیبود با د ستادهی اتاق پزشک منتظرم ا رونیبدنبالش راه افتادم که ب

هم بعد گرفتن دارو هام   ایشدم آر  نیسوار ماش  ای ا کمک آرب  میخارج شد  مارستانیو از ب
تلفن بلند شد با   ی برگشت و به سمت خونه حرکت کرد به محض ورودمون به خونه صدا

مجدد   یزنگ تلفن قطع شد پساز مکث کوتاه ی تخت نشستم که صدا ی رو ایکمک آر 
 فرستاد و بلند گفت   رونینفسش رو کالفه ب ایتلفن به صدا دراومد ار

 اومدن تهران   نایاهلل اکبر باز ا  -

 شده   یزی چ دیخب جواب بده شا  -

 تخت انداخت و به طرف تلفن رفت   ی کتش رو رو ایآر

 بابا .... نه .... باشه بده   ی ..... باشه حاال .... ا ریهر روز هر روز ..... نخ یگی م یچ -



 بلند صدام کرد   ی با صدا بعد

 تلفن   ایهانا جان ب -

 تخت بلند شم خودش رو بهم رسوند و اردم گفت  ی رو خواستم از تا

 ....  وایصدا زدم تا ش  یباهات حرف بزنه اونجور  خواست یمادرت م -

کرد تلفن رو جواب دادم که به مجدد به طرف   میتلفن همراه ی بازوم رو گرفت و تا جلو ریز
 اتاق برگشت 

 الو   -

   قیتابم تزر یرو به تن خسته و روح ب یمهربون مادر از پشت تلفن ارامش خاص ی صدا
 کرد 

 سالم دختر قشنگم  -

 ؟   ی سالم مامان خوب -

 روستا   میگرد ی قربونت هانا جان ما امروز برم -

 تو رو خدا   گهید د یوا چرا اخه انقدر زود ؟ نر  -

از اتاق خارج شد   کردیبه تن م ی د ی سف شرتیهمون طور که داشت ت ایحرف ار  نی گفتن ا با
 شده مادر ادامه داد یکه چ دی دستش پرس ی و با اشاره 

هم اقاجون روستا   می آقا رو زحمت داد نی و حس واجونی هم ش میراستش اومد  گهینه د -
   م یبر  دی کار داره با

 تورو خدا   نینر  می دی اخه هنوز درست همو ند  -

صبر کرد و بعد جواب   ی ا هیتلفن رو ازم گرفت چند ثان  یبه سمتم اومد و بدون معطل ایآر
 داد



 کرده  یهانا چه گناه  یمن برخوردم درست نبود ول نیخانم شماحق دار هیمرض  -

-  ...... 

 بله ....چشم ... -

-  ...... 

   میدار  می ستین یمن و هانا دو روز دیبمون -

- .... 

   میرفتیوگرنه نم  هی.عجله ا...  ییجا  میر یبله ...م -

-  ..... 

 بخاطر کارمه   -

-  ..... 

 ....بله   ست یطور ن نینه ا -

-  ..... 

ماام گرد راه    دی ما بمون شیشب پ کی دنبالتون   میا یم می برگشت یدوروز وقت نی بعد ا یول -
 روستا تون  می گردیاز تنمون بره بعد همه باهم برم

- .... 

داماد بد عنق و   نی ا نی داد( منم اونجا کار دارم مجبور کرد و ادامه یصدا دار   ی )خنده  -
   دیهم تحمل کن گهی چند وقت د

-  ..... 

 ....بله ممنون  نیشد   تی .....بازم شرمنده اذ  نیمراحم هیچه حرف نی ا -



-  ..... 

 ....باشه چشم فعال  ن یندار یباهانا کار -

   د یبلند خند   دنمی که با د کردمینگاه م ایبه آر باتعجب

 ؟ یکنی نگاه م  ینجوریچرا ا هیچ -

 ؟ ی بر ی خوایکجا م -

 برم؟  ییجا  خوامیمن گفتم م -

 به مادرم یاره االن گفت -

 م ی بر می خوایگفتم م -

 کجا؟  -

 بلندم کرد و به طرف اتاق برد   ن ی زم ی هوا از رو یب

   یول ییهو یماه عسل   می بر  خواستمیراستش م -

 به سرش زد و ادامه داد ی ا ضربه

 من باز کار دستم داد  تیخر  -

نگفتم که رو تخت نشوندم و خودش هم کنارم نشست و مشغول عوض کردن  یزیچ
 لباس هام شد  

 روستاتون  میتا بر  یخوب بش ی خونه مواظبتم تا زود مونمی حاال م -

 روستا؟   می بر  ی خوایجدا م -

 اره چرا که نه؟  -

 توسرته   یچه فکر ی انجام بد یبعدش چه کار ست یلوم نمع یول یزنی حرف رو م نی ا -



 ده یو جواب م بندهیصورتش نقش م ی رو یصدادار جذاب ی  خنده

برنامم رو   طی منم مجبورم مطابق شرا شهیمسائل م یسری  رییباعث تغ   ط یشرا   یخب گاه -
 عوض کنم  

 بله   -

 ده یو ادامه م زنهی م می نیبه ب ی اشاره اش ضربه ا باانگشت

 برام جالبه  یلیخ یدونی م -

 جالبه؟  یچ -

 یبامن ازدواج کن ی چطور حاضر شد یاز من نداشت یکه تو شناخت درست نی باا  نکهیا -
  م ی شناسیوقته م یلیانگار خ یشناسیمنو خوب م یبعدشم چطور انقدر کم کم دار

  ی شناخت شک دارم خودتم خودتو بشناس شهیتورو کال نم -

 شد  رهیه چشم هام خب یسرداد و جور خاص ی قهقه ا باز

   گذرهیم  یانقدر دوست دارم بدونم تو سرت چ -

   گذرهینم یچ یراحت ه التیخ -

 حاضر جواب   -

   گهید ادیکه از دستم برم هیکار -

 ؟   ادیاز دستت برم ییچه کارا  گهید -

نبورد که بشه با   یادم تایشخص  یبدجور ذهنم رو مشغول کرده بود ول ا یآر  بیعج ی رفتارها
  دی رسی به نظر م یزبونش کارسخت که نه محال ریحرف از ز دنیسوال و جواب شناختش کش

  ایکه از گذشته آر ییزهایچ  خوردینسترن بدجور مثل خوره روحم ر م ی درباره  زیهمه چ
  ری من تاث یزندگ  ی شدم چقدر اون گذشته تو یزندگ  نیبه ا  رو حاال که مجبو دونستم ینم



گذشته   ست یطور ن نیبه خودش مربوطه اصال ا یمحضه که گذشته هر ادم گذاره دروغ
 یکه بعدها مثل خوره روح و ذهنشونو به باز هیقیعم ی ادما باعث لذت ها و زخم ها

پس گذشته   ذارهیم  مه شیزندگ  د یفرد جد  یزندگ  ی رو رو رشیپس ناخوداگاه تاث رهیگیم
 خوب و بدشون بمونه   ی عمر پا  کی مربوطه که قراره   یاز خودشون به کس شتر یادما ب

و   کردیهم کمکم م ییرفتن به دستشو  ی برا یحت دم یرو د  ایآر  ی رو نیدوروز مهربون تر  اون
برام   یترسناک  ی رفتن به روستا معما یبزنم اما مسئله دی و سف  اهیدست به س گذاشتینم

از طرف   ا یمن  ی رو برا یکار چی ه ایداشت آر  یخاص  لیبود مطمئنا رفتنمون به روستا دل
منو ساکت   یواقعا چ  دونمی نم یول دونستمیر م نهایا  ی همه  دادیانجام نم لیدل یمن ب

رو وادار به  ا یآر  یازدواج کنم و مهم تر از همه چ ا یچرا قبول کردم که باآر اینگه داشته بود  
 ازدواج با من کرده بود ؟ 

   گهی د ومدمیمنم م -

  یفتیتو تازه پات خوب شده الزم نکرده راه ب  -

 رون یب  امیب خواستمیهمش تو خونه بودم م -

 ی رونیروستا تا دلت بخواد ب می ری فردا پس فردا م -

 روستا  می بر یگرفت  می شد که تصم  یچ یاخرم نگفت -

 پات  نیباا ست ی ناا ن یبرو بش -

اتاق   ی برداشتم و ساکمون رو گوشه  ای خودم و آر ی چند دست لباس برا ایرفتن آر  با
مادر و پدربزرگ غذا   ی خودم برا خواستیدلم م ی ول رهیغذا بگ ایگذاشتم قرار شده بود آر

درست کردم که تاشب جا   یخوش عطر یدرست کنم پس دست به کار شدم قرمه سبز
  ذوق زده دی داخل قفل چرخ دیبه در خورد و کل  هشعله اش رو کم کردم که چند تق فتهیب

 شدم  رهی خ ایبا باز شدن در وارفته به آر دمی به لباسم کش یدست

 شون؟ یاوردی پس کجان؟ چرا ن -



 و کالفه جواب داد  دیبه صورتش کش یدست

 برگشتن روستا    شیاومده همون دوروز پ شیپ یپدربزرگت کار  ی برا -

 پشت دستم زدم ونگران لب باز کردم ی ا ضربه

 شده؟  یخدا مرگم بده چ ی وا -

رفته   دارن ی نشده بالخره خان روستاست باال سر کارگراش نباشه دور ورم یزی هول نکن چ -
 به اونا برسه

و با   دیکش  یقینفس عم گفتی شده که بمن نم یز یچ نایقانع نشدم مطم  ایار ی حرف ها با
 اعتراض گفت 

 من غذا گرفتم  نیمگه نگفتم غذا نپز بب -

 نگاهش کردم   جیگ

 اونجا  می ری م می فتیماام راه م می غذا بخور  ای نشده ب ی زی نگران نباش چ -

 گذاشتم واسه شام   یمن قرمه سبز -

 م ی ری بعد م م ی خوریرو م یکرد قرمه سبز شهیچه م -

  ندهیاون روز ناخوشا ادی جاده من و به  یکینثارم کرد تار  یحرف رو زد و چشمک نیا
   کردی نم میرها ی و دلشوره لحظه ا  نداختیم  مونیعروس

 راه مونده   یلیبخواب هنوز خ یبخواب ی خوایم -

   برهینه خوابم نم -

 شد   رهی خ ی به روبرو دوباره

 ؟ ی گیسوال بپرسم راستشو م  هی -



 زد  ینیحرفم تکون داد و لبخند دلنش دیی رو به تا سرش

 ؟  یباهاش دار ی ؟ تو چه رابطه ا هینسترن ک  -

 بود جواب داد رهیفرستاد و همون طور که به روبرو خ  رونی رو با صدا ب نفسش

 ؟ ی تو هنوز تو فکره اون ی وا -

 باشم ؟  دی نبا -

 نداره؟   میشخص یبه زندگ  یربط چ ی رابطه من با اون به خاطر کارمه و ه -

 ه؟ یاصال کارت چ -

 که بشه ازش پول دراورد   یزیهرچ  یگذار  هیو فروش سرما  دیخر  یهرکار -

 به نسترن داره ؟  یچه ربط تی اونوقت رابطه کار -

 االن حوصله ندارم  الیخیب ی وا -

 حرف   نیا ی چ یعنی -

 رو به سمتم چرخوند   نگاهش

 بدم نگران نباش   حی توض تونمی نم شتریرابطه من با نسترن بخاطر کارمه ب  نیبب -

 ... نمیا ی باهمسر سابقتم بخاطر کارت ازدواج کرد -

نگاهش رو از   دمی ترسیحرفم رو ادامه ندادم از نگاه به خون نشستش م نشینگاه اتش با
روستا   کیظهر بود که بالخره نزد   ی ها یکیشد نزد  ره یچشمهام جدا کرد و مجدد به جاده خ

جند روزه مجدد   نیا  ی دلشوره  م یپدر  ی به سمت روستا  لیاتومب ریمس رییاما با تغ  می شد
 به دلم افتاد  

 راه روستا از اون سمته   -



   دونمی م -

 ؟ ی طرف اومد نیپس چرا از ا  -

 چون کار دارم  -

 مهی پدر  ی روستا نجا یا -

نثارم کرد که باعث سکوتم شد دل تو دلم نبود از اضطراب و   یحی عاقل اندر صف نگاه
ده ام گذاشتم و به خودم مع  ی راه معده درد به سراغم اومده بود دستم رو رو یخستگ

    دمیچیپیم

اقاجون که االن دست عمو مسعود بود تمام تنم به لرزه   ی حجره  ی جلو لیباتوقف اتومب 
 لرزون گفتم  ییافتاد باصدا 

 ... ی حجره   نجایا  یدونی ؟ م نجایا ی چرا اومد ایآر  -

 اقاجون و عموته ی حجره  دونمی م -

  ایاز نگاه آر ی زیچ چیه یالیخی دومردمک چشمش در گردش بود اما جز ب نی نگرانم ب نگاه
 ادامه داد یبالحن حرص درار خوردیبه چشم نم

 کرده بودم بهت نگفته بودن ؟   یعموت ازت خواستگار نیهم ی من قبال از اقاجونت جلو -

  نیاضافه کرد و از ماش الشی خیرو به نقاب ب شی شگیهم شخندین دی متعجبمو که د نگاه
 وحالم بهم خورد  اوردم یطاقت ن گهیاقاجونم د ی شد با ورودش به حجره  ادهیپ

سر   ییاشنا ی صدا دنیشدم با شن  رهی خ نیدادم به در باز ماش یصندل ی ام رو به پشت هیتک 
کردم خودم رو پنهان کنم پشت داشبرد   یاومد سع  رونی ب یکنار ی بلند کردم جابر از حجره 

اون چهره   دن یوارد حجره شد از د  یظی انداخت با اخم غل نیبه ماش یپناه گرفتم جابر نگاه 
 یشدم چقدر چهره اش رنگ باخته بود اون صورت گرد استخون شکهاش  ختهیبهم ر ی 

کل   منظمش به شکل محاسن  ی ها شی شده بود و ته ر  دهی الغرو کش ی حاال به طور واضح



شدم که پشت    ادهیپ نیاز حجره از ماش ایاومدن ار رونیصورتش رو پوشونده بود با ب
شده بود    ری د یلیشدن خ انپنه ی اومدن برا رونیسرش جابر و عمو مسعود هم از حجره ب 

محو شد و بعد   شیشونیپ ی نگاه جابر بود اخم از رو دیکه به سمتم چرخ ینگاه نیاول
عمو   نی انداخت نگاه خشمگ ری من برداشت و سربه ز نگاه از مونیچشم کی تماس کوچ

  نیماش ی تو  عیسر  ا یار ی گرفتم که با صدا ده یرو ناد دی کشی مسعود که برام خط و نشون م
 نشستم 

 هانا   نیتو ماش  نیبش -

رو   ایروبه جابر گفت که جابر بازوش ار یزیاز عمو و جابر فاصله گرفت و لحظه اخر چ ایآر
جابر گذاشت و از هم   ی شونه  ی پررنگ تر شد که عمو دستش رو رو ای آر شخند یگرفت ن

  شیشد و حرکت کرد خواستم لب باز کنم که پ  ن یبالفاصله سوار ماش ایجداشون کرد آر 
 کرد   یدست

   ؟ی شد ادهیپ ن ی از ماش ی چ ی برا -

 ؟ یر داشتکا یچ نجای؟ ا ی گرفت  شیدست پ -

 بدم؟   حیتمام کارامو به تو توض دی من با -

   ایار ی باز شروع کرد ایخدا  ی وا -

 جواب منو بده   -

 نجا یا  ی شدم بپرسم چرا اومد اده یپ رونیب ی از حجره اومد دمی د -

   دادیبدجور ازارم م شیعصب ی مسخره  ی  خنده

 اوه منم احمقم باورکردم  -

 ؟ یگی م  یچ ؟ی چ یعنی -

 ؟ ی درحال ِور زدن نبود تیعوض ی قبلش با پسر عمو ی بگ ی خوایم یعنی -



 رون ی ب ی لحظه اخر که تو اومد نیتا هم  د یتو اون اصال منو ند  یگی م یچ -

 ؟ ینیبیسر من م ی رو یزیچ -

 زد و ادامه داد شیشونیبه پ ی جا خوردم نگاهش کردم که ضربه ا  شیسوال ناگهان از

 من زور داره   ی مشنگ برا ی خدااااا واقعا رو دست خوردن از تو ی وا -

  شدیاز دهنم خارج م تیکه بخاطر عصبان ییبگم کلمات جابه جا یچ دونستم ی حرص نم از
   کردیترم م یعصب

   ی ا یعوض  یلی، خ ی، من ؟ خودت مشنگ شعوریب -

 بشنوم   یچیه خوامی خفه شو هانا نم -

 دنی بود سر دراورد با د  دهیاقاجون که به من بخش روستارو دور زد واز پشت باغ راه
لبهام نقش بست چقدر   ی خاطرات مادر و پدرم بود لبخند رو یکه تجل یوحش ی رودخانه 

 اومدم   رونیاز فکر ب ایآر  ی مجدد صدا دنی بود با شن ینیدلنش ی منظره 

 ؟ ی که بهت زد افتاد ییحرفا ادی  هیچ -

   ایخدا  ی وا -

 و کوفت   ایخدا  ی وا -

 طرفش برگشتمو و باآرماش کلماتم رو ادا کردم به

  ادیرودخونه منو  دنیلبخند زدم د دمی من االن رودخونه رو د یکنیم  ینجوریچرا ا ایآر  -
 که هر دو رو کنار خودم داشتم   یزمان ندازهیمادر پدرم م

 رنگ ترحم گرفت   نگاهش

   ستمین ز ینگاه نکن من ترحم انگ می نجوریا -

 گمشو   -



و پرخاشگر نبود منتظر نگاهش کردم که نفسش رو   یبه اندازه قبل عصب گهید لحنش
 د یپرس یفرستاد و با آرامش نسب رونیباصدا ب

 بهت    گفتی م ایچ -

   دی بخدا منو ند -

   دیرو پارک کرد دوباره پرس نی جبهه گرفت و همون طور که ماش دوباره

 بهت به من دروغ نگو   گفت ی م یچ گمیم -

 شدم   می من پشت داشبرد قا  دی به جون تو به جون مادرم منو ند -

همون طور خشک شده نگاهم کرد و بعد انگار اروم گرفت   ی چند لحظه ا ی الل شد برا انگار
 دم یکه پرس

  میزور یشب عروس  خواستمی من که اگه اونو م ی ری گیچرا انقدر نسبت به جابر جبهه م -
 باشه از نظر تو    دیشخص با  نی تر خطریفکر کنم ب کردمی فرار نم

 شد که من هم بدنبالش حرکت کردم  ادهیپ لینداد و از اتومب  جواب

   ؟یری کجا م -

 چطور ؟  -

رو   نیراحت ماش یلیخ یرفتیم  یخونه پدربزرگ من از راه اصل می بر یخواست یاخه اگه م -
 م ی بر ادهیهمه پ  نینبود ا  ازین یذاشتیدر خونه م ی جلو

 کار دارم   دی با حم -

با   کردمیکه داشتم فرار م یو زهرا رو اون روز دیحم  ارمیفکر کنم تا بخاطر ب یداشتم کم الزم
که من حاضر شدم   شدیخودم تاسف خوردم که واقعا چ ی برا شتریب ایآر  ی رفتار ها یاداوری



زهرا   ی مدم صدااو  رونیاز فکر ب یمیبه همون خونه و در قد  دنمونیازدواج کنم با رس ا یبا آر
 بلند شد  

 ه؟ یک  -

 به حرف اومدم   ایاز آر  زودتر

 سالم زهرا خانم هانام -

به طرف در   دنشی موقع دو اط یکف ح ی ها کیی هاش با موزا  ییتلق تلق دمپا  ی صدا
ذوق شروع به تعارفات   یدر باز شد و زهرا با خجالت و کم  عیسر  یلی خ شدیم  دهیشن

 معمول کرد  

در  ی توروخدا جلو نیاورد ف ی خوش تشر نیشرمنده کرد  نیسالم ارباب زاده خوب ی وا -
 تو    نییبفرما ن ینسیوا

نگاهم رو از زهرا   یکنج لب هام نقش بست ول ی لبخند کج کردینگاهم م یجور خاص ایآر
 زبان باز کرد   ایجدا نکردم که آر 

 هست؟  دیسالم زهرا خانم حم -

 ده بود با لبخند جواب داد ش  ا یکه انگار تازه متوجه آر زهرا

هزار ماشاهلل نه رفته   نیا یمبارک باشه چقدر بهم م  گمی م کی تبر نیخوب  یمیسالم اقا ابراه -
 بشه   داشی تا سر مزار االناس پ

   امیممنون باشه پس من دوباره م -

 پشت دستش زد یاروم  ی انداخت و ضربه  ن ییسرش رو پا  زهرا

دختر و داماد ارباب اومدن در خونه من بذارم   یمی خدا مرگم بده نه اقا ابراه ی وا ی ا -
   دیگلو تازه کن کمیتو   نیینه اصال بفرما  نیبر   یجور نیهم



بود سقفش از   یو نسبتا داغون ک یخونه کوچ  می اجبار و تعارف زهرا داخل خونه رفت به
که چند   میرنگ و رو رفته اش نشست میگل ی اب  نمور و زرد شده بود رو  ی ها دنیچک

  ی رومون گذاشت و سراغ صندوقچه  شیپ یمحل ینیر یش یتازه دم و کم ییاستکان چا 
از   یکه زهرا متوجه نشه دسته پول یطور سوسنامح  ی لیخ ایزنگ زده گوشه اتاق رفت آر

  شییپنهان کرد با برگشتن زهرا دوباره با استکان چا یقال ری و ز دیکش  رونیب بشیداخل ج
رو که معلوم بود کار دسته به   ییبای ز ی ترمه  یخودش رو سرگرم نشون داد زهرا روسر 

 خجالت گفت  یسمتم گرفت و با کل 

  م یپاگشا براتون کنار گذاشته بود  هیهد ی برا نویا دیارباب زاده راستش من و حم  ن ییبفرما -
 کمه   گهی د دیببخش

 یچشم هام حلقه بست با ذوق خاص  ی تو  شیهمه سخاوت و مهربون نیاز ا  اشک
زودتر از زهرا از جا برخواست و به   ایدر آر  ی درآغوشش گرفتم و ازش تشکر کردم با صدا

گاه   ی شده بود و من و زهرا فقط لبخند ها یدر طوالن ی طرف در حرکت کرد بحثشون جلو
و خودم رو پشت پنجره رسوندم   ماوردین اقتکه ط م یکردیباهم رد و بدل م  یگاه یو ب
اون رو داخل کتش پنهان   عیسر   ایداد آر ای که داخل پاکت قرار داشت رو به آر ی زیچ دیحم

اخر متوجه حضور من پشت پنجره شد   ی کرد و اطراف رو با دقت نگاه کرد که در لحظه 
من  توجههم م  دیکارش حم نیتکون داد با ا  نی چشمهاش رو بست و سرش رو به طرف

وارد چهارچوب در شد    اینشستم آر یقال ی زمزمه کرد که متوجه نشدم مجدد رو  یزی چ شد
بلند شدم که مجدد تعارفات زهرا و بعدش   نیزم  ی از رو میو با اشاره بهم فهموند که بر 

پدربزرگ حرکت   ی و به طرف خونه  می تعارف از خونه خارج شد یشروع شد بعد کل دیحم
  دیکه حم ی پاکت ی درباره  یزیبود که هر لحظه منتظره تا من چ  نیا ی ا یو گ  ایرفتار آر میکرد

 کارو نکردم   نیا یبهش داد بپرسم ول 

در آغوش گرفتمش حضور و   یرو نداشت با شوق سرشار  دنمونی مادرم که انتظار د دنیباد
 برد  ادمیهام رو از  یو خستگ  یخونه و پدربزرگ و مادرم تمام ناراحت نیا  ی گرما

 قدر دلم برات تنگ شده بود  سالم چ  ییییوا -



 و تعجب توعمان جواب داد  یازم فاصله گرفت و باخوشحال یکم

  شهیباورم نم  ییهانا تو ی وا -

اب و اوا و    ی چقدر دلم برا یییییاومدنم وا  بهیکه عج نجایاز ا نیکرد رونمی واااااا چرا مگه ب -
 تنگ شده بود   نجایا ی صفا

حال  دم یکش یقیدور خودم زدم و نفس عم یگشت  یاطراف اشاره کردم و با خوشحال به
شد که    ایبا آر ی از باد ببرم مادر مشغول احوال پرس دیوقت نبا  چیرو ه طی مح نی خوب ا

  یبه لب نشانده بود و جور یحیافتادم لبخند مل ایحضور ار ادی چشم هام رو باز کردمو 
 دادی رو م رو جواب ماد کردینگاهم م یخاص

   نی مارو قابل دونست  ایچه عجب اقا آر  -

باهام جور نبود تو تهران    ط یواقعا خجالت زده تون شدم شرا  هیحرفا چ نیا  نیبزرگوار -
   م یایبعد از خجالتتون در م یکنم ان شاهلل سر   ییرای نشد ازتون پذ

 هوام سرده  نی داخل خسته ا نییبفرما  نی خوش اومد یلیخ -

 با اجازه تون ...هانا جان ؟  -

رو از پهلو باز کرده با اشاره اش خواست که به طرفش برم نگاه منتظر مادر وادارم  دستش
تن بدم به سمتش رفتم که دستش رو دور بازوم حلقه کرد و با   ایکرد که به خواسته آر 

ار  خونه مادر خدمتک  ی در ورورد ی چمدون بزرگمون رو همراهش اورد جلو  گرشی دست د
گرفت و به اتاق بغل که من تا بحال واردش نشده بودم   ایر رو صدا زد که چمدون رو از آ

وقت   چی پله ها قرار داشت که من ه ری درست ز ش یدر ورود دمیکش ی برد داخل اتاق سرک 
خونه قرار   نیا  گهیطرف د   ری درست مثل مهمان پذ یبهش توجه نکرده بودم اتاق بزرگ 

  دهی هم چ ی پتو منظم رو ودشک  یبودند و گوشه اتاق کل دهیچ یداشت دور تا دور و پشت
 لب باز کرد  یو با مهربون دی به پشتم کش یبودند مادر دست

   دیبعد استراحت کن ن یبخور ی زیچ هیاول   یول نی تو راه بود یلیو خ ن یخسته ا  دونمی م -



 رفت ی با استقبال پذ ایآر

الخصوص من که تجربه دست پخت   یزد عل شهینم یمحل ی حتما دست رد به غذاها -
 معرکه هانا رو داشتم 

   ننیبگم سفره رو بچ  دیتا لباس عوض کن رمی پس من م -

راه رو از تنم بدر کنم پالتوم رو داز   یبه بدنم دادم تا خستگ یاتاق خارج شد کشو قوس واز
که همون طور  ایچمدون رو باز کردم که ار پیتنم خارج کردم و به طرف چمدون رفتم ز 

 کنارم چمباتمه زد   نداختیم نی زم ی پالتوش رو رو

 از دستم ناراحت نباش   میرتیغ ی ادی ز کمیمن   -

نگاهش کردم که  رهیمتعجب از رفتارش خ دی که گونه ام ر. بوس دمیبه روش پاش ی لبخند
 گفت   یبلند بشه با لحن شوخ نیزم ی باعث شد نگاهش رو ازم بدزده و از رو

 به همسرت؟   ی بد یلباس راحت هی  ی خواینم -

و به سمتم اومد در   دی نگاهش کردم که بلند خند یابرومو باال انداختم جور خاص ی تا
 اغوشم گرفت و زمزمه وار گفت  

 زنم بود دوست داشتم   -

رمقمان نشست چشمهام تاب و تحمل   یخوش خوراک مادر بدجور به تن خسته و ب ی غذا
 عارف بود  باز موندن رو نداشتن اما مادر هنوز در حال ت

 دم ی دی براتون تدارک م یشدم وگرنه حساب ریقافلگ  گهیشرمنده د -

 جواب داد  یخاص  طنتیبا ش ایآر

  نینیتازه تدارک نبود ؟ من که واقعا لذت بردم اگه تدارک بب ی معرکه ا نی غدا به ا نی ا ی وا -
   خورمیازبس م کشم یخودمو م گهید



 اد جواب د یزد و با دست و دلباز  یلبخند خجول مادر

 که   نینخورد یز ی نوش جونتون چ -

 اقاجون کجاست مامان  -

استراحت   کمی تا شما  گردهی اومده بود تا قبل غروب برم شیبراش پ یتا شهر رفته کار -
 اقاجونم اومده   دیغبار راه از تن بدر کن دیکن

با آرامش   نطوریوقت ب ود ا   یلیفرو رفتم خ یقیبه دشک گرم و نرم به خواب عم  دهینرس
 بودم  دهینخواب

چشمهام رو باز    ی و به زحمت ال  دمیپهلو چرخ خوردیبه گوشم م یناواضح ی کم صداها کم
به بدنم بدم و به زحمت از رخت خواب گرمم   یباعث شد کش و قوس  ایآر یخال ی کردم جا

  ایآراآقاجون که کنار  دن ی با د دی اومدم که نگاه همه به سمتم چرخ رونی از اتاق ب امیب  رونیب
خوابالودم   ی زدم و با صدا یقرار داده بود لبخند بزرگ  یپشت ی رو ونشسته بود و دستش ر

 به حرف اومدم 

 سالم آقاجون   -

 بود که ازش بهره مند شده بودم  یخوش و باز آقاجون نعمت بزرگ  ی رو

 ؟  ی شد داریماه نشستت عروس خانم چه عجب ب ی سالم به رو -

   دم؟ی خواب یلیخ -

فرو رفته   یک یاز خونه برخورد که در تار رونی که حرف از دهانم خارج شده نگاهم به ب نیهم
 ییشب و روشنا  یکیخودش رو به تار ی بودم و االن روز جا دهیبود ظهر بود که خواب 

  ی جاش رو به نور اندک مهتاب سپرده بود چشمهام از تعجب گرد شد که با صدا دیخورش
مادر به سمتم اومد و دستش رو پشت سرم گذاشت با   اومدمبه خودم  ایبلند آر  ی خنده 

 به حرف اومد   دی خندیم زی همون طور که ر میهم از پله ها باال رفت 



  دی شا یگفتم شوهر کن ی شدی م داری از خواب ب یشکل   نیا  شهیخدا نکشتت دختر تو هم -
 که...  ی بدتر شد  یدرست ش

 وا مگه چمه   -

 اشاره کرد   نهی شدم که مادر به ا یبهداشت  سیسرو  وارد

 نهیکه تو رو بب شهیپسره هرروز زهره ترک م  -

من سالها گذشته   ی خنده زدم بعد از چند ماه که برا ری ز یاشفته خودم پق ی موها دنید با
خونه مثل  ن یا  ی توسط مادر تجدربه کردم چقدر حس آرامش توبود شونه زدن موهام رو 

بود رو با دامن   ده ی که مادر برام خر ییبایگلدار ز  دی لباس سف شدیم یخون تو رگ هام جار
و پدربزرگ    ایآر  میاومد  نییعمارت پدر بزرگ پا ی با مادر از پله ها وسبز به تن کردم  یمحل

نگاهم کرد رفتار   رهیمن دست از صحبت برداشت و خ دنیبا د  ایدرحال صحبت بودن که آر
 کنه  ریی باعث شد تا نگاه پدربزرگ هم به سمتم تغ ایآر یناگهان

کرد و   ای به آر ی ماشاهلل دختر خوشگلم )اشاره ا یشگیهانا خانم هم ی به به حاال شد -
کار  یکنیخوشگل م هویاقا دامادم بکن   نیا  تیرعا کم یگذاشت (    ایشونه آر ی دستش رو رو

 ها   دهیدست خودش م

اش رو   ره یبالخره با حرف اقاجون نگاه خ کردینگاهم م رهیکه تا حاال خ ایآر  دی بلند خند و
   دی که مادر پرس میکنار اتاق نشست یزد با مادر کنا سماور زغال یازم جدا کرد و لبخند خجول

   ارن؟یبگم غذا رو ب ی گرسنه ا -

   میبخور یینه اول چا  -

کردم تا بتونم حرف هاشون رو   زیاهسته با اقاجون مشغول صحبت بود گوش ت یلیخ ایآر
بالخره طاقت   کردن ی صحبت م ینشد انگار راجب کار مهم رمیدستگ ی اد یز ز یچ یبشنوم ول

 و لب باز کردم اوردمین

   دی بلند حرف بزن یاقاجون مردم از فوضول ی وا -



رو برداشتم و کنار   میی خودش کرد چا ک یکرد اشاره به نزد ینیخنده صدادار دلنش اقاجون
به رخت    یصبح کس ی کاینگفت تا نزد یزی و چ دی به روم پاش ی لبخند  ا یآقاجون نشستم آر

رنگش در حال   یلحاف بزگ زرشک ریکه تازه برپا شده بود ز  ی ا یکرس ری خواب نرفت همه ز
با آقاجون و مادر کندم و به خواب   یدل از هم صحبت بالخرهصبح  ی کای نزد می صحبت بود

خوش   م یکه روستا هست یقصد داشتم تا زمان یها برام سوال شده بو ول   زیچ یلیرفتم خ
  میباغ شد  یبرابر با مادر راه نی چند   ینداشته باشم صبح با انرژ ا یبا آر  ی باشم و مشاجره ا

رو نداشتن کنار رود که  یشدن از خواب زمستان داریبهار بود اما انگار درختا قصد ب ی کاینزد
 مادر لب باز کرد  می دیرس

  امی رود ب نی دلم نخواست کنار ا گهی د امرزیبعد از محمد خدا ب -

 ن یداشت یکه خاطرات خوب نجایچرا ؟ ا  -

 شد  رهیزد مجدد به اب روون رود خ ینیغمگ لبخند

   دادی عذابم م نجای ا دنیداشتم اما بعد محمد د ی ادیز  نیری خاطرات تلخ و ش -

و ازدواجتون با پدر برام   ییاز خاطرات اشنا شهیخاطرات تلخ؟ شما هم  دم یمتعجب پرس -
   دی کرد فی تعر

 درسته   -

 ؟  ی چ ی پس تلخ برا -

 ؟  یدونیهست که تو نم زا یچ یلیخ -

 گفتم   دی مکث کردم و بعد با ترد یکم

 ؟  زدی که عمو محمود ازش حرف م ی رابطه ا -

   دی پرس ی گرد شده ا ی چشم ها با

 گفته؟  یز ی؟ عموت چ  یچ -



 کنه  فی رو برام تعر زیحرف بزنم که مادر خودش همه چ یکردم جور یسع

 گفته    ییزای چ هی -

 گفته    ایچ -

 گفته من فقط حرف تو رو قب ل دارم  یاون چ یکار دار یتوبگو مادر چ -

 نگاهم کرد و بالخره لب باز کرد   مردد

 گذاشت که من نامزد داشتم   شیپا پ یمحمود موقع -

 رم یحرف مادر رو نگ ی خودم رو کنترل کردم تا جلو یول دی از تعجب باال پر ابروهام

   میخوند  تیآقا خطبه محرم نیسالم بود که به اجبار پدرم با حس  ۱۴فقط   -

 آقا؟  ن یحس -

   دیچرخیدور سرم م ایکه زد انگار دن یبا حرف دمی دی رو توچشمهاش به وضوح م دی ترد

 پدر شوهرت  -

 و بلند گفتم   اوردمین طاقت

 ا؟ یپدر آر -

 تکون داد و در ادامه گفت  دییسرش رو به عالمت تا  مادر

بچه هم  بلکه  چیکه معلوم شد که زن داشته که ه دی طول نکش ی اد یزمان ز  یاره ول -
 داشته  

 ختنیسرم ر ی رو ی دهنم گرفتم انگار اب سرد ی رو جلو دستم

پدرم دست رو دست   یول گفتیچون فقط محمود بود که م کردیپدرم اوالش باور نم -
راحت   کردمیرو بهم زد اولش خوشحال بودم چون حس م ی نامزد دیفهم ینگذاشت و وقت



ازدواج با اون   ی پدرم رو برا ی اصرار ها  لیدل یاز من بزرگ تر بود ول یل یاقا خ نی شدم حس
ها شروع   ث ی انگار راحت شده بودم اما حرف و حد  خوردبهم  زیهمه چ  یو وقت دمیفهمینم

و اصرار   ومدیخونه ما م ی ساله هم نبود هرروز جلو  ستیشده بود محمود اون موقع ها ب
حرف زدن با من   می ا جرعت جلو اومدن و مستقبده ام یخواستگار ی داشت تا پدرم اجازه 

   دیو پرس شم یروز اومد پ ک ی رو نداشت پدرم  

دوباره اشتباهم رو تکرار کنم خودت  خوامینم گهی اشتباه کردم و حاال د کباری من   دونمی م -
بخاطر   دونم ی من م یول ادی ب تی که اجازه بدم به خواستگار خوادیمحمود م ریبگ میتصم

   یتو اون خانواده ندار ییمن و احمد تو جا یمیقد نهیک 

پسر ارباب    دونستمی بودم فقط م  دهی محمود رو ند  شتریفکر کردم من دوبار ب  یاولش کم -
ده باالست پس به پدرم گفتم قصد ندارم ازدواج کنم و دوست دارم درسم رو ادامه بدم  

دل   کی  دنمیبا د  سال بعدش محمد پدرت که تا اون موقع تهران بود به روستا برگشت و
که  ییرود جلو اومد و از عالقه اش بهم گفت از ارزو ها نینه صد دل عاشقم شد کنار هم

گفت که من تا بحال    ییها زیاز چ ی اسطوره ا ی بسازه از عشق ها خوادی که م یداره از زندگ 
  اوردنیبرام درم دی حرف جد هی مردم روستا هرروز   م یبودم منو سر ذوق اورد از طرف دهینشن

 ینبود ول ینبود بهد پدر بزرگت راض یپدرم ا ل راض گشتیهمه م ن ی و دهن به دهن ب
بعد   میمحمد دست از تالش برنداشت و بالخره کار خودش رو کرد و مابا هم ازدواج کرد

حرفش رو   نی اخر  دادیازارم م یلیمحمود خ ی نگاه ها یول د یازدواجمون پچ پچ ها خواب
   کنمیوقت فراموش نم چیمن و پدرت ه  یروز عروس

 گفت؟  یچ -

 و ادامه داد  دیاز گوشه چشمش چک  یسرش رو بلند کرد که قطره اشک مادر

  یخوش باش کنم ینم نتیمن نفر یول ی و خون کرد گرمیج ی دیگفت تو که عشق منو ند  -
من   گرفته شد فقط  دهی وسط ناد  نیا  کهیکه اون رهی نم ادمیوقت   چیبدون ه یبا داداشم ول

 خانواده ها عوض نشد  طیبودم وگرنه شرا 

 به من و مادر وصل شد  ی دی که از پشت سر اومد انگار شک شد ی مردونه ا ی صدا



   هینرفته مرض ادتی پس هنوز  -

حال مادر بهتر از   دمیشنیعمو محمود متعجب و نگران ضربات محکم قلبم رو م دنید با
شد نگاه سرد و    رهی من نبود عمو محمود نگاهش رو از مادر جدا کرد و سرد به چشم هام خ

 زده اش تا عمق استخوانم نفوذ کرد   خی

 با جابر   ی هانا توام بد کرد -

 که عمو خودش بحث رو عوضکرد  ختیفرو ر  قلبم

خونه مرد خونه  نیتون بگم برگرد من اومدم دنبال می بر  ییو ارباب همراه ما قرار جا  ایآر  -
   نی باش رون ینداره ب تیخوب ستین

عمارت  ی کای نزد می و بعد پشت سرعمو محمود به راه افتاد  میشد  ره یو مادر بهم خ من
 پدربزرگ عمو اروم زمزمه کرد  

نکردم نموندن برادر جوون مرگم گناهش گردن   انتیبا فکرمم به برادرم خ دمی من اه نکش -
 خانم   هیمرض دمی چشم و دلمو ازت بر تونیون روز عروسمن هم ستیمن ن

 به من و مادر نگاه کنه گفت  نکهیو بدون ا  ستادیحرکت ا  از

هانارو بچه محمد ندونستم   یول  دمتی فقط زن برادرم د  یدوست داشتم ول گمیدروغ نم -
 مثل بچه خودم دوسش داشتم  

 زد و سربلند کرد   یتلخ لبخند

   یهانا ول یخوشبخت بش دوارمیام -

  یهمون چند کلمه مثل خنجر  یعمو حرفش رو خورد و ادامه نداد ول  ایشدن آر کی نزد با
 زهر الود به قلبم اصابت کرد  

  می دیدر خونه رس ی به جلو یبه سمتم اومد بازوم رو گرفت و باخودش همراهم کرد وقت ایآر
 دستم رو رها کرد و به حرف اومد  



 نرو   خبر یب وقت  چیه گهی هانا د -

 با مادرم بودم   -

 نگفتم   ی زیهمون چ ی برا -

   ینگفت یزی اهان االن چ -

 به دو نکن   یکی بامن  -

 ؟   نیقراره بر   ییجا -

خوش   ی پالتو ی و به اطراف نگاه کرد جلو دی لبش رو جو دیبه پشت سرش کش یدست
   دمیدوختش رو گ فتم و مجدد سوالم رو پرس

 کارا دارم  یسر  هیاره من  -

   ؟ی گردیزود برم -

 شد و گفت  ره یلبهاش نقش بست به چشمهام خ ی رو ی محو لبخند

   ی ا گهید ی هانا هیروستا   نیا  ی تو تو -

 مهمان صورتم شد    ییدندون نما لبخند

 ؟  ی چ یعنی -

 وقت برگردم تهران    چیکه دوست ندارم ه یانقدر متفاوت -

 دم یپرس عیسر   ختیر دلم

   ؟ی برگرد -

 کرد و بالخره به حرف اومد  یمن من

 اره دو روز فقط   -



 ؟ ی چ ی اخه برا -

 اومده   ش یبرامون پ یکار -

  ا یآر  یزنیبراتون؟ چرا درست حرف نم -

 نهفته اش بود  ینگران ی  ایلبش گو ی گوشه  دنیجو

 من و جابر و اقامحمود و پدربزرگت   -

 گرد و متعجب لب باز کردم  ییبا چشمها دمی شنیرو م ی ادیز بیعج  ی حرف ها امروز

 چخبره؟   نجایمعلوم هست ا  چی ه ؟ی چ یعنی -

خوش فرمش گرفت و خواست که آرامشم رو   یاستخوان ینیب ی اشاره اش رو جلو انگشت
 حفظ کنم  

 چخبره اروم   -

 ؟    یگیافتاده که به من نم یچه اتفاق زنهی دلم شور م ایآر  -

 لبهاش شکل گرفت و جواب داد  ی رو یواضح لبخند

 گم یبرات م می ا یزودم می ریاومده م شیپ ینداره گفتم که کار ینگران -

  ی تالش برا ایدادنم داشت   بی در فر یمطمئنش سع ی نگاهش کردم چشمها نامطمئن
بود پدربزرگ و   ایسر آر ریکه بود ز ی زینداشتم هرچ یحس خوب یول  دونمی آرامشم نم

شدن و حرکت کردن مادر ظرف اب رو   ای رنگ آر یشورلت آب لیعمومحمود سوار اتومب
 ی دل اشوبه لحظه ا میبعد از بدرقه داخل عمارت برگشت ختیر نیزم  ی پشت سرشون رو

با سرعت خودم   د یتهوع امونم رو بر  اط یبزرگ داخل ح یبه حوض اب دهی نرس دادی امونم نم
معده ام بدجور گلوم رو   دیاس ینخورده بودم ول  یزی رسوندم چ اط یحداخل  ییرو به دسشو 

طرفم اومد و   هپاهام رو نداشتم مادر ب ی سوزوند و از دهانم خارج شد جون بلند شدم از رو
 بازوهام رو گرفت   ریز



 تو هانا   ی شدیچ -

 رو باال اوردم و به حرف اومدم دستم

به روستا   ایآر  مهی سراس نطوری که ا شده یهست که به ما نگفتن چ یزی چ  هی دونمیمن م -
 همه رو جمع کرد و همراه خودش کرد   ینجوریاومد و ا

   دی پرس یبانگران دادیهمون طور که شونه هام رو ماساژ م مادر

 ؟   شدهی مگه چ -

  زنهی دلم بدجور شور م یول  دونمینم -

 که  ی منم نگران کرد -

 زدم   یبه پشت هیاتاق نشستم و تک ی کمک مادر وارد اتاق شدم ،گوشه  به

 ؟    شدهی چ یکنی تو فکر م -

   دونمینم -

شد و به فکر رفت ناخود آگاه   رهیبه پشت دستش زد و به گل فرش خ یضربه اروم مادر
 ام بود بلند گفتم  یدلگرم شهی و اصطداب هم یمحبوبه افتادم در مواقع نگران ادی

   کردی حالم رو خوب م شهیهم دیکشینقشه م  شهیبه بود اون همکاش محبو -

 نگاه مادر متوجه منظورش شدم   با

 منظورم واقعا محبوبه بود  -

 باشه   -

  کردی رو ازم پنهون م یز یداشت چ یعنی  نیو ا  موندی صورتم ثابت نم  ی مادر رو نگاه

 شده ؟   یخبر -



 جواب داد  بالفاصله

 ؟   ینه چه خبر -

 دم یلرزون پرس  ی شده اشک تو چشمهام حلقه کرد و با صدا یمطمئن شدم خبر گهید

 از محبوبه شده ؟  یتو رو خدا مامان خبر -

من و من کرد که به طرفش رفتم و دستهاش رو گرفتم و با خواهش نگاهش کردم   یکم
 فرستاد و گفت  رونی نفسش رو باصدا ب یبعد مکث طوالن

 برگشتن   شیدوماه پ -

 خب؟  -

  گه یخب برگشتن د  -

 محبوبه هم ؟  -

 اره   -

 شدن    دینگفتن چرا ناپد  -

 نگاهم کرد و شماتت بار گفت  یجور خاص مادر

 داشته باشه   یفرق   دی برات نبا یخودت رو دار یزندگ  ی ازدواج کرد گهیتو د -

   دی از گوشه چشمم چک یاشک سمج قطره

   کنمیتورو خدا بگو دارم دق م -

   یدونستیکه م نویشوهر محبوبه اسد لل.. و محمد هر دو سرباز بودن ا  -

 خب   -

 خب که هر دو فرار کرده بودن   -



 داد ادامه  دی که نگاه متعجبم رو د مادر

خانواده هاشونم از ترس   برنشونیالطلوع م یدنبالشون صبح عل انیمم  روزی  گهی د یچیه -
   گردنی برم شیدوماه پ نی و هم موننیدنبال کار اونا چند ماهم تهران م رن ی م یو نگران

گونه   ی صدا رو  ی شد چند قطره اشک به اصرار و ب یسرم خال ی رو ی سطل اب سرد  انگار
   دادی از همه ازارم م شتری هام روون شدن نگاه شماتت بار مادر ب

   ؟ی مونیو ازدواجت پش یمگه تو از زندگ  -

 ادامه داد دی رو که د سکوتم

تازه اگرم از  ده ی بهتر از پسر س یلیدوست داره خ یلیتوروهم خ هیپسر خوب یلیخ ایآر  -
  ینباش  یراض تیزندگ 

 ندونستم   زی رو جا  شتریب  سکوت

 مامان   -

 بذار حرفمو بزنم   -

-  ..... 

 به سرت بزنه  یخام الیخ یبازم حق ندار یکه هست  ینباش یراض ت یاگرم از زندگ  -

 مامان هیچه حرف نی ا -

 ه؟ ی اشک ها و رفتارات چ نیا یپس معن -

 محبوبه تنگ شده    ی من فقط دلم برا -

خودش هم خنده دار بود چه برسه به دل تنگ    ی برا کردیم انیرو که ب ییها  زی چ زبونم
  نیاخر  نیرو و پشت سرش خراب شده بودن طن ش یپ ی من که تمام پل ها ی وشکسته 



نکن   یانداخته بود  تو پشت من باش تو پشتم و خال نی سرم طن ی حرف محمد بدجور تو
 کنم یهموار م ارویمن همه سخت

فکر کن هنوز برنگشتن چه    یبزن محبوبه رو هم  دی اومده بهتر ق شی که پ یطیبا شرا -
   یازش ندار یخبر چیو تو ه دنی هنوز ناپد دونمیم

بعد از شستن   دمی دو  ییشدن نداشت مجدد به طرف دسشو  الیخیقصد ب یتهوع لعنت نیا
 اریدادم اخت هیپشت سرم تک واری نشستم و سرم رو به د یی دسشو ی جلو حالیصورتم ب

و   دی مالیمادر شونه هام رو م ختمیر یصدا اشک م یو ب  اریاخت یاشکهام دست خودم نبود ب
  دمی دی نم یزی و چ دمیشن ینم یزی من جز خاطرات محمد چ یول گفتیم  ییها زیچ

 باتوام هانا چت شده؟   -

 خوبم مامان   -

  ادی بخور حالت جا ب یز یچیپاشو   ی شد ینجور یا  ی حتما چون تاحاال ناشتا موند -

   تونمینم -

   یتونیوا چرا نم -

 پاهام سست شده  -

   ارمیسفره رو م  رمیاالن م ی همون ضعف کرد  -

 ادامه داد یتکان دادم که با لحن شوخ سر

 کم غش و ضعف کن  ا یآقا آر  نی بالخره ا ادیکردن نداره که م هی ضعف کردن و گر  -

  دمی لباس پوش دادی امانم نم ی استرس لحظه ا گذشتیو پدر بزرگ م ای از رفتن آر یروز سه
  ی به در زدم که صدا ی و زهرا رفتم چند تقه ا دیحم ی کوچک اما باصفا ی و به طرف خانه 

 زهرا بلند شد  



 ه؟ یک  -

 زهرا خانم منم هانا  -

در و باز کرد لب باز کرد   عیبلند شد سر شهیشدنش به در مثل هم کی و نزد دن ی دو ی صدا
محابا به آغوشش پناه   یداشتم که ب یانقدر دل پر  رهیاتش رو از سر بگتا طبق معمول تعارف 
نگفت کم کم   یزی چ یاول شوکه شد ول میکردم زهرا از حرکت ناگهان هی بردم و شروع به گر 

 یکم ی ا قهیکمرم تکان داد بعد چند دق ی رو نوازش وار رو ستشاز شوک خارج شد و د
و به داخل  د یپاش میبه ر ی ارام شدم و از زهرا فاصله گرفتم که لبخند مهربان و دلسوزانه ا 

 خونه تعارف کرد 

 ن ی در موند ی جلو  دی داخل خانم جان ببخش دیی بفرما -

 ام بود جواب دادم  هیهق هق هام که بخاطر گر ونیم

 بجاش بگو هانا   نایخانم جان ارباب زاده ا  ی انقدر نگ شهیم -

 خانم ... اخه -

 نگو   گمیعه م -

 تکون داد و مردد گفت   یسر

 هانا خانم    نیهرطور راحت -

 دم ی مقدمه پرس یب

 ؟  یدوست من بش شهیم -

 نگاهم کرد که ادامه دادم  متعجب

تنهام ادم همه حرفشم به شوهر و مادر و خانوادش که  یلی باهم من خ  میدوست باش -
 هووووم ؟ نظرت؟  می نحرف بز میباهم دوست باش ای بزنه ب تونهینم



 به گردش دراورد و با من و من جواب داد نی من و زم ن ی نگاهش رو ب یکم

 هانا خانم   یعنیباشه خانم ....  -

 دم یو پرس دمیداخل خانه سرک کش به

 ست؟ ی همسرت ن -

 تورو خدا    نییداخل بفرما نیینه هاناخانم رفته شهر کار داشته بفرما  -

دراز کردم زهرا با   یکرس ری وسط اتاق نشستم و پاهام رو ز  یزغال یشدم و کنار کت  داخل
و   یکه داخلش نان محل یشد و با ظرف اط یگوشه ح کی گفت و داخل اتاقک کوچ ی اجازه ا

که تازه بودنش رو به   یمحل ینان سبز  ی بود برگشت تا داخل خانه شد از بو ری خرما و پن
که باز  یاومد به سرعت از اتاق خارج شدم و به طرف در مسراغمجدد تهوع به   دیکشیرخ م

 یرمق شد به سخت  یرفتم دستها و پاهام مجدد ب هیبهداشت سی بود و معلوم بو سرو 
   دیپله اتاق نشستم زهرا هول کرده پرس  ی و لبه  دمی اب سرد به صورتم پاش یمشت

 شده هاناخانم ؟  یچ -

 نگه داشتم    مینیب  ی رو جلو می صورتم رو خشک کردم و روسر  یروسر نییپا با

با پدربزرگ و عموم و پسر عموم رفتن تهران به من گفته بود دوروزه   ایسه روزه که ار -
دائم حالت تهوع   رمیگیمنم استرس م دهیاسترس امونمو بر  زنهیشور م یلیدلم خ رن یم

 دارم 

 کرد  شتریو بانداخت سکوت همراه باخنده اش دلشوره ام ر ریزد و سرش رو ز  ی لبخند زهرا

 ؟  ی دی چرا خند -

 بخدا   یچیه -

 انداخت   ری بهش کردم که سرش رو ز  یمعنادار نگاه



 نکرده  ی خدا ن یشیم ضی داخل هانا خانم هواسرده مر  می حاال بر -

 جواب دادم  شدمیاتاق بلند م ی کوتاه جلو  ی پله  ی طور که از رو  همون

 مزاحم توام شدم    دیببخش جا نیخبر اومدم ا ی من برم مادرم تو مطبخ بود ب گهینه د -

 بالد رفته از تعجب جواب داد ی ابروها با

 قدمتون سر چشم  نی شما تاج سر  هیحرفا چ نینه ا -

 شونه اش قرار دادم  ی در به سمتش برگشتم و دستم رو رو ی جلو

 نزن باشه؟  یبه کس یحرف زایچ نی و ا هیفقط از اومدن منو گر  -

 چشمش گذاشت و با احترام گفت  ی رو رو دستش

 راحت   التونیبه رو چشم هانا خانم خ -

داشتم به طرف خونه حرکت کردم و وارد کوچه    یسبک ترم کرده بود حاال حال بهتر  هیگر
لبهام نشست سرعتم رو   ی لبخند رو ینفت ی شورلت آب دنیباغ عمارت پدربزرگ شدم با د 

 زدی که بلند حرف م ایآر ی نه رسوندم صداکردم و با چند قدم خودم رو به در خو شتریب
   ومدیم

 خانم هانا کجاست    هیمرض ی چ یعنی -

 بخدا تو خونه بود من رفتم به غذا سربزنم   دونمینم -

  دیکش یقی نفس عم ایباز شدن در هر دو به طرفم برگشتن آر  ی عمارت شدم که باصدا وارد
 د ی اما اروم پرس یعصب زدیفرستاد همون طور که دستش رو به کمرش م  رونی و با صدا ب

 ؟  ی کجا رفته بود یسر  ره یچرا تو انقدر خ -

 زدم و درجواب گفتم  ی لبخند

 سالم   -



 زد و بحث رو جمع کرد  ی هم لبخند مادر

 تو که بالخره شوهرتم اومد   ایب زمیعز  می نگرانت شد -

زد و به طرفم قدم برداشت با پشت کردن مادر به  یلبخند کمرنگ ایکلمه شوهر آر انیب با
رو درک  میاحساس ی حس و حالت ها نیهوا در آغوشش گرفتم ا  یرفتم و ب  ا یسمت آر

  ای ار راهنیپ  ی بو دمیکش یقیناخواسته اشک داخل چشم هام حلقه کرد نفس عم کردمینم
دست هاش رو   ی ا هیبعد از مکث چند ثان ایکرد آر  هیرو به تن خسته ام هد  یآرامش خاص

شوکه شده به   ی مردونه ا  ی پشت کمرم قفل کرد و محکم تر در آغوشش گرفت با صدا
بود   ستادهیپدر بزرگ و جابر که پشت سرش ا   دنی اومدم با د رونی ب ایسرعت از بغل آر 

حس عذاب   که به شدت در هم رفته بود ییدر هم جابر و اخمها ی متعجب شدم چهره  
 افتاده رو به پدربزرگ گفت  نییبا همون سرپا  کردیوجدان رو بهم القا م 

   رمیبا اجازه تون من م  -

 ستبر به تعارف گفت   نهیبا سرباال گرفته و س روزمندانهیپ  یبا ژست ایآر

 باال برسونمتون   ی تا روستا  نیخوا یم -

 توزانه اش جواب داد  نهیسرش رو باال گرفت و بانگاه ک  جابر

   شهینه ممنون زحمتتون م -

 زمزمه کرد بعد بلند گفت    یزی به شونه اش زد و چ  یدست پدربزرگ

 ؟   ی خسته ا یلیما بمون خ شی شام پ -

 برم اقاجون منتظرمه    دینه ممنون با  -

 جان زحمت بکشن برسوننت   ایحداقل بذار ار ؟ی کنیتعارف م -

   رمیخودم م  ستی ن یراه کنمینه ممنون تعارف نم -



  ی رفت با حس گرما رون یگفت و از عمارت ب یلب ری ز یبه پدربزرگ داد و خداحافظ یدست
 انداختم   ریدور شونه ام خجالت زده به پدربزرگ نگاه کردم و سرم رو ز  ایدست آر 

 که؟  ی هانا خانم ما چطوره مواظب دختر من بود -

 طور دادم  نی پدربزرگ رو ا ی زدم و جواب شوخ طبع ی لبخند

 کردم   تشیاز مواظبت اذ  شتریب -

 در اتاق بلند شد   ی مادر از جلو ی صدا

 کرد  گرمیو غش کرد که خون به ج هیسه روز گر   نیاقا انقدر تو ا  گهیراست م -

   دی تنگ تر شد و نگران پرس ایدست آر  ی به مادر کردم که حلقه  یاخم

 شده ؟…  تی زی... چ؟ی شد ضی نکنه مر  -

 و ادامه داد  گذاشت م یشونیپ ی اش رو رو گهی د دست

 بدنتم که خنکه   -

 که  ست ی ن میز یچ -

 دم یرو به مامان توپ یعصب

 ؟  یکن یکار م یچ  نیبب -

دستش رو دور شونه مادر  اینفر وارد خونه شد کنار مادر نشست و مثل آر  نی اخر پدربزرگ
 انداخت و به حرف اومد  

   ی شد  ریش ی دی حرف نزنا شوهرتو د  ی... با دختر من انجور ی وا ی وا ی وا -

 کرد که اخم  کردم و گفتم  یصدا دار  ی خنده  ایآر

 آقاجون   -



بلند شد و با اجازه به طرف اتاقمون رفت تا لباسش رو   ا یها گل کرده بود که آر صحبت
از   هیابروهاش بهم فهموند تا دنبالش برم با خجالت تک ی در با اشاره  ی عوض کنه جلو

به   ده یدر و پشت سرم بست که ترس ایبالش رفتم تا وارد اتاق شدم آرگرفتم و دن یپشت
کرده بود   ری من رو قافلگ شی ا بود که با دراغوش گرفتن ناگهانیآر  نیطرفش برگشتم حاال ا

  ی بود که برا یقلبش حس ناب جانیمنظم و تپش پره ی نفس ها ی آغوشش صدا   ی گرما
   کردیحس رو ناب تر م نیا  کردی ارومش که نجوا م ی صدا کردمیبار تجربه اش م نیاول

 که دل دخترکم برام تنگ شده بوده   -

 صدا دارم جواب دادم  زیخنده ر  با

   هیدخترت ک  -

 بم و گرفته اش گفت  ی با صدا مجدد

 تو   گهی معلومه د -

 جواب دادم طنتیباش

 گفته دلم برات تنگ شده  یک  -

  زکردیقابل هم قرار داشت چشمهاش رو رکه صورت هامون م یازم فاصله گرفت جور یکم
 د یپرس ی و جد

 که دلت برام تنگ نشده ؟   -

 کرد   تیفاصله گرفت و لبخند من به لبهاش سرا   شیزدم که از حالت جد  لبخند

 بچه   یکنیم یطون یش  یپس دار -

رها کردنم دست   ی اما بجا رمی مقدمه اش شوکه ام کرد خواستم ازش فاصله بگ یب ی  بوسه
مادر که بلند   ی دور کمرم به سمت صورتم اورد و صورتم رو قاب گرفت با صداهاش رو از 

   گفتیم



 هانا جان غذا حاضره   ایآقا آر  -

نگاه کردن به صورتش رو   ی کرد رو شتریخجالتم رو ب ایآر  ی  رهینگاه خ  می هم فاصله گرفت از
  رون یو نفس حبس شدم رو باصدا ب دمیبوسه اش کش ی به صورتم و جا ی نداشتم دست

 گفت  یخاص طنتی فرستادم خواستم از کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت و باش

 ؟ یشیجذاب م یلیخ ی کشیخجالت م یدونستی م -

خندونش لپ هام گل انداخت از اتاق   ی و لبها رهینگاهش کردم که از نگاه خ یچشم  گوشه
 نهیبش  نکهیاومد و قبل از ا  ن یی له ها پاخارج شدم کنار مادر سرسفره نشستم اقاجون از پ

خاتون در اتاق رو باز کرد و مشغول   مهیاومد نع رونیلباس عوض کرده از اتاق ب اهمیار
پلو با   یو باقال یبود اش محل دهی د ی ادیشد مادر تدارک ز  هغذاها داخل سفر دنیچ

ددا به  سرخ شده تهوع مج   ی ماه ی به محض استشمام بو یپلو با ماه یو سبز چهیماه
  سیبلند شم و خودم رو با عجله به سرو  نیزم ی سراغم اومد و باعث شد به سرعت از رو 

  یدر زدن همراه با ابراز نگران  ی رمق شدم صدا یبرسونم انقدر باال اوردم که باز ب   یبهداشت
  ای ولو شدم آر نیزم ی در و باز کردم و پشت در رو یو مادر توامان شده بود به سخت ایآر

   دادیدستم رو گرفت و مادر شونه هام رو ماساژ م

 هانا ؟  هوی شدیچ -

 ؟   ی شد  ینجوریمادر چرا تو ا  یخوب -

   دی نگران روبه مادر پرس ایآر

 شده ؟   ینجوریبازم ا  -

   هینجور یبچه ا  نیتا حاال ا  نی که شما رفت یاره از روز  -

   دی ... شا دیمسموم شده شا  د یشا  نشیخب چرا دکتر نبرد  -

بود توجه همه رو به خودش جلب کرد و باعث   دهی پدربزرگ که تازه به باال پله ها رس ی صدا
 سکوت شد 



ادامه   ایبه آر یصورتش نقش بست و با نگاه معنادار ی باباجون )لبخند رو نی نگران نباش -
 مثل مادرشه  نمیا هیعی طب زیچ هی  نیداد( ا

   د یمتعجب پرس ایار

 ؟   هیمنظورتون چ -

 به حرف اومد   یپدربزرگ مادر با ذوق خاص ی بجا که

 مونده   ادتون یچه  ارمیبود و  ینجوریاقاجون .... منم ا یگی راست م یییییوا -

که سرماش تا عمق استخوانم نفوذ   ختنیسرم ر  ی رو ی حرف مادر وارفتم انگار اب سرد با
وق رو  ذ  شیجد  ی نگاهم رو به سمتش گرداندم ته چهره  ای گرم ار ی کرد با فشار دستها

 لبخندش رو گرفته بود   ی جلو یبه سخت  دی د شدیم

 ...  د یکنیاشتباه م دی ؟ ... شا  ن یمطمئن -

 بهتره  شیبود بازم دکتر ببر  ینجوریا شیسر باردار  هیمنم حدس زدم چون مرض -

 اره حتما   -

 ذوق زده بغلم کرد که پدربزرگ گفت  مادر

تا غذا از دهن   نیی پا نی ایب نیپاش  شیچلونیم یبچه جون نداره توام ه نیا  یبسه مرض -
   فتادهین

 اومدم که مادر گفت  رون ی اغوش مادر ب از

 ببره   و یماه  مهیپس اول من برم بگم نع -

   نییپا نیایمن گفتم ب خوادینم -

ند لقمه غذا چ ا یرفتم به اصرار مادر و آر نییبازوم رو گرفت و به کمکش از پله ها پا ریز  ایآر
استراحت به اتاق خودشون رفتن حالم بهتر شده    ی برا یخوردم بعد جمع کردم سفره همگ



کمرنگ   ی صورت شرتیبه تن داشتم رو با ت یمشگ نیرو که بامن پرچ  می زرشگ راهنیبود پ
  یمانع چی ناال بدون ه ایپناه بردم آر نمیلحاف سنگ  ریعوض کردم و به ز   مزقر یو شلوار راحت

  ری نشست و دستش رو ز نیزم  ی به صورت داشت کنارم رو دشک پهن شده رو یلبخند پهن
 لب باز کرد  ی شکمم قرار داد و با ذوق کودکانه ا ی اش رو هم رو گه یسرم برد دست د 

 خان درست باشه   ری خدا کنه حدس ام -

 و خجالت زده اروم زمزمه کردم   متعجب

   میکردما تازه سه ماهه ازدواج   ای آر یگی م یچ -

 نگاهم کرد و گفت  ی جد

   ستی...خالف شرع که ن میازدواج کرد یگی؟ ... خودت م یخب که چ -

   دیپرس ی نگاهم کرد و جد مشکوک 

 بچه من ت. شکمته؟   ینکنه ناراحت -

رنگ خشم گرفته بود ترس به دلم راه باز کرد نگاه از چشمهاش برداشتم و جواب   نگاهش
 دادم 

 نزدم  ی حرف نیمن همچ -

چونه ام برد و مجبورم کرد که به چشمهاش نگاا کنم دلم    ری فاصله گرفت و دستش رو ز ماز
   خت یفرو ر 

طور   نی که ا گذرهیتو سرت م ی... چ یر یگیدلم باهات صاف شه حالم رو م ادیهانا تا م -
 ؟   ی پکر شد

مادرم و  ی وقت جلو  کی  خواستم ینم ترسوندنمیهاش به خون نشسته اش بدجور م چشم
 دعوامون بلند بشه اروم زمزمه کرد   ی پدربزرگ صدا



گفتم تازه سه    ی ا گهید زیهرچ ای  خوامیگفتم بچه نم یمن ک  ایآر یکن یم ینجوریچرا ا -
  ی کردیهمش دعوا م  ی اگرم بود ای ی مواقع خونه نبود شتریتوام که ب میماهه ازدواج کرد 

 ؟    می بچه دار شد یک 

 حرفت ؟  نی ا یچ یعنی بخدا  یکن یام م ونهوید یهانا دار هیمنظورت چ -

 باردار نباشم    دی شا نهیمنظورم ا -

 بلند شد   صداش

 ؟ یباردار نباش یخودت دوست دار  ای  ی دیاحتمال م -

   ا یتورو خدا اروم آر -

 جواب منو بده   -

سالمه تازه سه ماهه   ۱۸بچه دار شدن زوده اخه من همش  ی برا کم یمن فقط گفتم   -
   میهنوز ماه عسلم نرفت می ازدواج کرد

 وار لب باز کرد  دی رو مشکوک بمن دوخت و تهد نگاهش

 و تو   دونمیتو سرته من م یشوم االتیاحد و واحد هانا بفهمم خ ی بخدا -

   یگیم یمعلوم هست چ چ یه -

   مارستانیمون جا به برمتیخونمون م میگرد یفردا برم -

 فردا ؟  -

 بله فردا حاالم بخواب   -

 دست لرزونم رو سمت بازوش بردم و اروم صداش زدم  دی رو بهم کرد و خواب پشتش

 ؟    ایآر  -



- .... 

 نداشتم   یبخدا من منظور یکنیم ی نجوریچرا ا زمی عز -

 خورد هست   یبخواب هانا اعصابم به اندازه کاف -

   ی اشتباه متوجه منظورم شد -

 بخواب   -

  ی تندش دوباره احساسات سرکشم رو قلقلک داد چشمهام پر از اشک شدن و با صدا لحن
 بغض دارم گفتم 

 بخدا ...من ...منظورم ...  -

  یبالش بلند کرد و نگاهم کرد و وقت ی بغض دارم اول سرش رو از رو ی صدا دنیبا شن ایآر
بزنه که سرم رو تو اغوشش   ی تعجب لب باز کرد حرفسرجاش نشست م دی اشک ها رو د

   رهیبود تا من رو در آغوش بگ یحرکتم کاف نی گذاشتم هم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ششم   فصل

صورتم جمع شد چشم هام   ار یاخت یب  دیبه چشمهام تاب دی ظهر بود که نور خورش ی کاینزد
 کرد   هیلبخند رو به لبهام هد ا یرو باز کردم نگاه مهربون ار

 ؟ ی از من خسته بود شتریمعلومه تو ب -

 ومد ی از دلشوره خواب به چشمهام نم ی که رفته بود یاز روز -

 ؟   ی باور کنم که نگرانم بود یعنی -

  ی بزنم در جواب سوالش فقط لبخند زدم موهام رو از جلو یندادم قصد نداشتم حرف یجواب
از   عیسر  ای ار  می هر دو بلند شد  اط یاز ح ییصورتم نوازش وار کنار زد با بلند شدن سرو صدا

رو از نظر گزروندم پدر بزرگ   اط یمن فقط پرده پنجره رو کنار زدم و ح یرفت ول رونیاتاق ب
رو   میلباس عوض کردم روسر  دیشن یدر حال بحث بود صداش رو واضح نم تدر عمار ی جلو

بود و از استرس دستهاش رو    ستادهیدر ا ی شدم مادر جلو اط یسرم انداختم و وارد ح ی رو
 بلند شد   ی نعره ا  اط یمشت کرده بود با ورودم به ح

نو به  چطور همه مو  نیکارت کنه دختر بب یخدا بگم چ ی سر توعه هانا ا ر یز  یهمه چ -
 ؟   ی نشوند اهیخاک س

پدربزرگ   شد یباعث تعجبم م شتریب نجایآقاجون از حضورش در ا  زیآم نی توه کلمات
   دی غر یعصب ای در مهار کردنش داشت آر یآقاجون گذاشته بود و سع ی بازو  ی دستش رو رو

 ؟   نی دیو به هانا ربط م زیداره؟ چرا شماها همه چ  یبه هانا چه ربط -

   دیتوپ  یباتوپ پر پدربزرگ



 داره ؟   یبه هانا چه ربط -

 جدا کرد و به من دوخت  ایرو از آر نگاهش

اون جابر بدبخت انقدر بدبود که اون طور   یعنی  ؟ی خاک تو سرت تو دختر محمد من -
 ؟   ی مرد زن طالق داده شد هی زن  ی به کنار اومد ی هممونو برد ی ابرو

  یعصب ایمتعجب شده بود آر   ی به مجسمه   لیحاضر جواب تبد ی شوکه بودم که هانا انقدر
   دی و غر دی به در کوب یمشت

من به   یبه شما چه زندگ  دیکنی م ی شرویپ یشما تو گستاخ  گمینم یچ یمن ه  یِد هرچ -
 براش سراغ زن شوهر دار   نی زن مونده اومد یهانا چه انقدر نوه اتون ب

 ها با اشاره پدربزرگ مادر منو به داخل خانه اورد  ادیداد و فر  ون یباال گرفت م دعوا

   رونی ولش کن اصال نرو ب یشناسیهانا جونم اقاجونتو که م  ایغصه نخور -

صدام خودش رو به رخ  ی گنگم رو به مادر دوختم و لب باز کردم که بغض خفته تو نگاه
 دیکش

   رو تباه کردن نه اونا  م یطلبکار باشه منم که زندگ  دی با کهیاون -

   دی درهمش توپ ی داخل خانه شد با اخم ها ایباز شد و آر یمحکم  ی با ضربه  در

 ؟ ی متر زبون دار کی ؟ فقط. واسه من  ی کلمه جوابشونو بد کی  ی الل بود -

به سمت اتاق رفتم و در رو پشت سرم قفل کردم همهمه ها به   هیبا گر   اوردمیطاقت ن گهید
پدربزرگ رو   ی ه عمارت حکم فرما شد صدامرور اروم تر شد وبه کل قطع شد سکوت که ب

 دم یشن

 حاال هانا کو ؟  -

 جواب داد ایار



 قهر کرده رفته تو اتاق   -

 چرا قهر کرده ؟  -

 کرد  یدست شیپ  ایخواست بحث رو عوض کنه که آر مادر

 شدم شی بودم باعث ناراحت یمن عصبان -

 بانفوذ پدربزرگ دلم رو قرص کرد  کالم

که راه به راه دلشو   ستیکسو کار ن یبدون ب یدرست ول یدارش اریجان هانا زنته اخت ایآر  -
   ارمیلب تر کنه پدر همه رو درم یبشکن

چند ضربه به در باعث شد    ی رو به لبهام نشوند صدا ی ا روزمندانهیپ  شخندین ا یآر  سکوت
 کنم   زی گوش ت

 در و باز کن لطفا  زمی هانا جان عز -

به   دیحرف زدن واقعا بع نطوریا ایکرد از آر  ل یبدرو به خنده ت شخندمی ن ایآر  ی جمله  نیا
 آقاجون مغرور ترم کرد  ی باز کردن در که صدا ی مردد بودم برا دی رسی نظر م

 جان متوجه اشتباهشون شدن   ایهانا دخترم در باز کن آر -

خودم جلو   یباز کردم ول ی و در رو به آروم دمیکش یقیپشت در بلند شدم نفس عم از
به من و    یباز کرد و داخل اتاق شد نگاه یدر رو به آرام ایآر  ستادمی نرفتم و پشت در ا 

فرستاد و به    رونی به پدربزرگ انداخت و در رو پشت سرش بست نفسش رو کالفه ب ینگاه
رو با ناز از نگاه منتظرش جدا کردم که باعث لبخندش   نگاهم ستادیسمتم اومد و روبروم ا

 شد  

   ایتازونیم  یشهرت دار ی خوب اومد طونیش ی ا -

 جواب دادم ی و جد دمیرو درهم کش  اخمهام



   دهی تازوندن شما نرس ی هنوز به پا -

 و نگاهش رو به طرف در کشاند   دیکش یقیعم نفس

 اومده؟  نجایخان تا ا  ری با ام همه اختالفاتش نی پدربزرگت بعد ا  یچ ی برا یدونی م -

 نگاهش کردم که ادامه داد  منتظر

 بخاطر عموت   -

 دم ی پرس بالفاصله

 عمو مسعود ؟  -

 نه عمومحمودت   -

 دمی اخم هامرو درهم بردم و پرس متعجب

 به ازدواج من و تو داره   یعمو محمودم چه ربط -

 جواب داد نشتیم نی زم ی رو باال اورد و ازم فاصله گرفت همونطور که رو دستش

   یاوووووه چقدر تو از ماجرا پرت -

 جواب منو بده  ا یدرست صحبت کن آر -

 محمود باما برنگشت تهران موند   -

 مگه   شدهیچرا چ -

 گرفتنش   -

 دم یبه صورتم زدم و هول کرده پرس  ی ا ضربه

 مگه   شدیخدا مرگم بده چرا چ -



 نگاهش رو بهم دوخت    الیخیب

 گرفتن بردنش   ختنیاز خونه چند نفر ر رونی کار داره بعد اومد بره ب ییگفت جا   دونمینم -

 ؟  ای.ک  -

 دونم ی نم  -

 گفتم   دهی ترس

 نکنه ساواک بوده؟  -

 فکر نکنم   -

 کرد و مجدد به حرف اومد   یمکث

   دی ....شا دونمینم -

زدو به  یبه چشمهاش هجوم آورد جست یولو شدم نگران نیزم ی سست شد و رو پاهام
 طرفم اومد هول زده لب باز کرد  

   ؟ی؟ ...خوب هویهانا ؟ چت شد  ی شدیچ ی وا -

 فروغم به نگاه نگرانش گره خورد   یب نگاه

 یش یبراشون نگران م نطوریهمه عذابت دادن تو ا نی هانا اونا ا ی شد ینجوریچرا ا -
  کننی ولش م گهی نگرانش نباش چند روزه د

 ؟ یدونی تو از کجا م -

 خبر گرفتم صدتا دوست و آشنا دارم  -

 تو ساواک؟  -

 هاش رو درهم برد و پرخاشگرانه گفت  اخم



 ؟   یزنی حرفو بهم م نیکه ا  ی دید  یمنو چ  ومدهی بهت ن می دلسوز  -

 کالمش به من هم نفوذ کرده بود  ی سرد

 ی خودت گفت -

ه خاطر اورده باشه بحث رو از سر  رو ب یزیکرد و انگار چ یمن گفتم ؟ )مکث کوتاه -
 دارم  ادیدرجه دار ز قیبود دوست رف نی گرفت( منظورم ا

   یداریکه اسلحه هاشون رو توخونه نگه م ییهمون ها  -

ام   هیشد تک رهیقرار داد و به در اتاق خ شینیب ی دستش رو به عالمت سکوت جلو  یعصب
تن چشمهام مانعم شد دستم رو  رف یاهیرو از شونه هاش برداشتم خواستم بلند شم که س

 نگران تر به حرف اومد   نباریبه سرم گرفتم و ا 

   ستیحالت اصال خوب ن مارستانی بلند شو ببرمت ب -

   خوادینم -

   ستین یبس کن هانا االن وقت کل کل کردن و لجباز -

براه افتاد از اتاق خارج  دهی شونه هام انداخت و خودش هم لباس پوش ی رو رو پالتوم
بو نگران به سمتمون اومدن مادر   ستادهیراه پله ا  ی که پدربزرگ و مادر که هنوز رو می شد

   دی نگران پرس

 تو ؟  ی شد یبرات هانا چ  رمی بم -

اشاره کرد که  ایرو گرفت پدربزرگ هم نگران تر به سمتمون اومد به آر  گرمی د ی بازو ر یز و
 رهام کنه 

بچه جون تو تنش   نی ا ارمشی ب  نیتوام ولش کن بغلش کنم تا ماش هیولش کن مرض  ایآر  -
 شو ی خدا لعنت کنه باعث و بان ی نمونده ا



و   دی که نگران بهم چشم دوخته بود انداختم نگاهش رو ازم دزد ا یبه آر یمعنادار نگاه
 بالفاصله جواب پدر بزرگ رو داد  

   برمشیخودم م ستینه الزم ن -

بلندم کرد به سرعت از عمارت خارج شد و به   ن ی زم ی زانوهام برد و از رو ر یرو ز  دستش
پدربزرگ   نی ماش ی جلو دنی دو ی م ایبراه افتاد پدربزرگ و مادرهم بدنبال آر  ن یطرف ماش

عقب نشاند و خودش به طرف   یمن رو صندل ایگرفت و در رو باز کرد آر  ا یرو از آر چیی سو
به سرعت به   ن یگرفتن ماش  ی جلو جا یو پدربزرگ صندل کنارمراننده رفت مادر  یصندل

 حرکت دراومد  

   بردمشیخودم م نی فتیالزم نبود شماهم تو زحمت ب -

  میتون ینم چوقتیه میگفتم بهت ماخانواده اش   یدرست ول یجان تو شوهرش ایآر  -
   می نگرانش نباش

اورد  یفرو م می مقابلش سر تسل شهیهم ایمحکم بود که آر یپدربزرگ مثل پتک ی ها حرف
و   ایآر  می د یکه در راه شهر و کنار تلفن خانه قرار داشت رس یکه به درمانگاه د ینکش یطول

( به  لچری چرخدار)و یبا صندل ایآر  دی نکش یخارج شدن که طول لیاز اتومب عیپدربزرگ سر
  ژهیو  ی نشستم و وارد بخش مراقبت ها یصندل  ی رو ایآر  مکامد به ک  ل یسمت اتومب

دکتر   ی رفت و حالم رو برا  فت یپزشک ش وسکی بالفاصله به طرف ک  ا ی)اورژانس( آر می شد
بهم وصل کرد و   یشدم پرستار سرم  یکرد و بستر یکل نهیداد دکتر معا  حیبخش توض

و مادر مدام حالم رو   دنمنتظر بو رونی و پدربزرگ ب  ایخون رو همراه خودش برد آر شیازما
   دی پرسیم

 ؟    هوتوی  ی شدی دخترم؟ چ  یبرات خوب رمی بم -

 نگرانش زدم    ی به چهره  ی لبخند



  نجایا  میا یشده الزم نبود ب نیی جونم خوبم فقط فشارم باال پا یبخدا مرض ست ی ن یزیچ -
هول کرد شماروهم نگران   ایآر  ومدی تو همون خونه حالم سرجاش م خوردمیم ی زیچیاصال 
 کرد 

 بهتره   یل یخ می حرفارو دکتر اومد ن یا زمی نگو عز -

روهم قرار شد   شمیبهم سر زد و بعد اتمام سرم مرخصم کرد جواب ازما  یچند بار پرستار
داشتم من  فردا وحشت  شی از جواب ازما  کردیرهام نم  ی دلشوره لحظه ا رهیبگ ایفردا آر 

 یب ی بچه   ی مطمئن نبودم که حاال بخوام پا ای با آر   میهنوز به بودن و ادامه دادن زندگ 
  ایآر  ی طلوع افتاب چشمهام گرم خواب شد که باصدا ی کایکنم نزد ازب می زندگ  ی رو تو یگناه

 چشم هام رو باز کردم 

 ؟ ی ش  داریب ی خوایسالم مادر بچه من نم -

از خودم  تونستم ینم یعکس العمل چی باعث شوکه ام شد ه ایآر ی کالم و حرف ها  لحن
به روم  ینیدوختم لبخند دلنش ایگرد نگاهم رو به آر   یینشون بدم فقط و فقط باچشمها

 گفت ی که زمزمه وار م دمی شنیگوشم م ر یو بامحبت درآغوشم گرفت صداش رو ز  دیپاش

من پر بوده از   ی برا شهیروستا هم نیمن ... ا  خدا بچه ی ...وا دمی روزو د ن یبالخره ا -
 خوب   ی خبرها

انقد. خوشحال بود که اصال حواسش نبود که حرف هاش   زدیداشت باخودش حرف م انگار
مادر باعث شد تا   ی به در اتاق و صدا یمتوال ی ضربه ها  ی صدا کنهی م  انیرو داره بلند ب

   رهی ازم فاصله بگ یکم

   زنهی من دلم شور م ریهانارو بگ شی زحمت پاشو برو جواب ازما یب ایآقا آر  -

 رو به من گفت  جان ی سرشار از ه یاز سر شور و شوق زد و با لحن ی لبخند ایآر

 کنم ؟   تشیاذ  -



مرد   نی هم داشت ؟ چقدر ا  ییرو  نیهمچ ایبود که داشتم آر یحال  نی کوچک تر تعجب
ترسم رو   نیهم شناختمشی ودم و نممرموز و مغرور تودار بود و چقدر من ازش دور ب

 کرد ی برابر م ن یچند

در اتاق رو باز کرد و در جواب    ختیبهم ر یرو حالت خواب آلود کرد موهاش رو کم صداش
 مادر گفت 

 حاال  رمیم نایخانم ...عجله دار هیسالم مرض -

   جوشهی و سرکه م  ریمن دلم مثل س یالیخیشما چقدر ب ا یاقا آر ی وا -

 جدا کرد  ایپدربزرگ نگاه مادر و از ار ی صدا

رفت و طلوع   دمی صبح زودرفت و امد من نماز صبح د ذاره یداره سر به سرت م ی مرض -
 افتاب برگشته بود  

 چشم دوخت  ایکرد و مشکوک به آر زیچشمهاش رو ر  مادر

 گفت دکتر ؟   یواقعا؟ خب چ -

  کی داد پدربزرگ هم بلند تبر سر ی بلند ی و قهقه  رای خنده اش رو بگ  ی نتونست جلو ایار
رو کنار زد و  ایآر  دیدهانش گرفت و از ذوق باال پر   ی گفت مادر شوکه شده دستش رو جلو

زل زده بودم اومد فشار و    نیوارد اتاق شد و به سمت من که هنوز مثل مجسمه به زم
برامون   یداشت جشن میمادر تصم دادی م هیت رو بهم هدیآغوش مادرم حس امن  ی گرما

  ی ها یکیو گم شدن عمو محمود مخالف بودن نزد  طی و پدربزرگ بخاطر شرا ایآر  یول رهیبگ
خسته به   می د یدمه صبح به خانه رس دهی سپ ی کایو نزد  می غروب به سمت تهران به راه افتاد

به چشمهام و بلند   د یخورش رفرو رفتم تابش نو  یقیتخت پناه بردم و زود به خواب عم
به بدنم دادم کرخت تر   یکردند کش و قوس یکردنم هم دست داریب ی اذان برا  ی شدن صدا

و ضعف    یگرسنگ یبلند شدن عجله داشته باشم ول ی حرفها بودم که برا نیو خسته تر از ا 
خوردم اب  ییصبحانه سرپا  ومدی تا شب نم نایخونه نبود مطم  ایمجبور به حرکتم کرد آر

حمام و برخورد  ی به دوش اب گرم داشتم گرما ی دی شد اجیو بار گذاشتم احتگوشتم ر 



  امیدوش موندم تا سرحال ب  ری ز کردیقطرات اب گرم با بدن خسته ام به خواب دعوتم م
توان بلند شدن رو نداشتم نگاه اخرم به   یداشتم ول یشده بود حس خفگ ن یچشمهام سنگ

  یام و نفس نهیام بسته شد با سوزش قفسه سابگرمکن که داخل حمام بود افتاد و پلک ه
  دمی رو مقابلم تار د ایآر  ی به خون نشسته  ی چشم گشودم چشمها ومدیباال م یکه به سخت

 یاز تختم فاصله گرفت و پرستار رو صدا زد زن ایواضح شد آر ری پلک زدم تا تصو یچند بار
زد و سرمم رو چک   ی شد لبخند قبود وارد اتا  شی غرق در آرا کهیو صورت یبالباس پرستار

 کرد 

 خانم خوشگله که به هوش اومد   نیاز د  نمینشده ا یطور دنی د -

 ادامه داد نطوریکرد و انگاه   ایار به

   نشیبه موقع رسوند  -

صورتش گرفته بود با حرف اخر پرستار دست هاش رو از صورتش   ی دستهاش رو جلو  ایآر
  سه؟ی بود که صورتش از اشک خ  ایار نیا کردمیرو باور نم دمی دیکه م  یزیجدا کرد چ

 نگاهش به نگاهم گره خورد بدون جداکردن چشمهاش از صورتم لب باز کرد 

 مرتبه؟  ز یهمه چ ؟یفنی نشده  شونیز یچ -

 هردو سالم و سالمتن   نیبله نگران نباش -

 سرم رو از دستم خارج کرد و با لبخند گفت  پرستار

 خودتو دلشته باش  ی هوا شتری ب کردی داشت دق م  ایدار یچه شوهر  -

اکتفا کردم پرستار   یجون یحرف زدن نداشتم فقط در جواب پرستار به لبخند ب ی برا یرمق
 هم با مهربون جواب لبخندم رو دادو قبل لز خروج از اتاق گفت که مرخصم  

تخت بلند   ی از رو یبه سخت یداشتم ول جهیپشت سر پرستار از اتاق خارج شد سر گ ایآر
حاضر    ی برا اینداشتم که ار  یشدم به لباس هام نگاه کردم خنده ام گرفت انگار من لباس

 یمشگ راهنیخودش استفاده کرده بود پ ی اوردنم از لباس ها  ارستانمی کردن و به ب



از روش محو   ایادکلن آر  ی شده بود اما هنوز بو سی خ یمتنم چروک و ک  ی مردونه اش تو
  ره یشد نگاه خ دای پ ایخودم جمع شده بودم که بالخره سر و کله آر ی نشده بود از سرما تو 

   کردیاش معذبم م

 سردته؟   -

   کمی  -

   ارمیکن االن پالتوت رو مصبر  -

 م؟ یینجا ی؟ چرا ا  شدیچ -

حرف پالتوم رو روبروم گرفت تا تنم کنم   یقرمزش رو به صورتم دوخت و ب ی چشمها
  می شد  نیسوار ماش  یوقت می خارج شد مارستانیدستش رو پشت کمرم گذاشت و باهم از ب

رو   شییبا یضربات بارون ز  ریشهر که ز ی بایز ی دادم به نما هیتک نیسرم رو به پنجره ماش
  رون یرو حس کردم نگاهم رو از ب ایدست آر  ی گرما  ستمی نگر دیکشیبه رخ م  یگریجور د

و سردم گره خورده بود دوختم نگاه به   کی کوچ ی جدا کردم و به دستهاش که در پنجه 
   کردیم نی خون نشستش حس عذاب وجدان رو بهم تلق

  ی شد  تی اذ  دی ببخش -

 اش ...  رهیگاه خن دوباره

   ؟ی االن خوب -

 دادم  هیبه نگاه نگرانش هد  ی لبخند

 بله خوبم   -

  دم ی پارک کرد که پرس  ی پر رفت و آمد ابانیرو گوشه خ نیماش

 کجاست؟   نجا یا -



 ی ری جون بگ کمی یبخور یزی چ هی می بر  -

 لباس هام اشاره کردم  به

   ؟ی نجوریآخه ا  -

 گفت  ی براندازم کرد و جد یکم

 خوبه  -

 ه؟ یشلوغ ی جا نیواقعا به نظرت االن لباسام مناسب همچ -

 شو   ادهیاره پ -

تر   می افتاب و بارش باران که حاال مال  می شدم تابش مال  ادهی کلکل کنم و پ شتریب ومدین دلم
م که رو درست کرده بود نگاهم رو سرتاسر اسمون گرداند ی کننده ا رهیشده بود منظره خ

 بازوم رو گرفت و باخودش همراه کرد  ایآر

 ؟ ی گردی م یدنبال چ -

 کمون   نیرنگ -

 دادم که بالخره لبخند رو به لبهاش مهمون کرد   لشی تحو  یو لبخند پهن گفتم 

 بخدا   ی ا وونهی د -

   شییییییییاخ -

 گفتم  طنتینگاهم کرد که باش متعجب

   ی بالخره لبخند زد -

 شده بو. اشاره کردم یخال یکه به تازگ  یزی نگاهم کرد به م رهیخ یخاص جور

 م؟ ینیبش -



 اره   -

گوشه سالن درحال  یقیگروه موس  میکه گوشه سالن بزرگ رستوران بود نشست ز یم پشت
 گوشنواز بود   اریبس باشونیز  یاجرا بود همخوان

   خوننیقشنگ م -

 ؟ ی چ -

 چشم دوختم   ایو مهربون به آررو از صحنه اجرا جدا کردم سرم رو کج کردم  نگاهم

 ؟ ی کنیفکر م  یبه چ -

معنادارش رو به چشمهام دوخت انگار قصد جدا کردن نگاهش رو نداشت چشمهام  نگاه
کرد گارسون سفارش هامون ر گرفت و بعد از مدت   یرو تو حدقه چرخوندم که خنده کوتاه

غذام رو به اتمام   ریغذاهارو اوردن بااشتها مشغول خوردن غذا شدم و بادل س یکوتاه
  ی بار هنوز اشتها برا نیاول ی برا  کردیم یاز اول تو فکر بود.  با غذاش باز ا یآر  یرسوندم ول

دستش رو  ی زدم که قاشق تو ایبا قاشمقم به دست آر یاروم ی خوردن داشتم ضربه 
داخل  یبشقاب هامون رو عوض کردم و قاشق پر ی انداخت و متعجب نگاهم کرد جا

 کالمم گفتم   انیم رفتهگ  ی جا طنتیبا ش دمیجو یدهانم گذاشتم و همونطور که لقمه ام رو م

کنه نفر مقابل اجازه داره غذاش رو که خورد  یاز اولش باغذاش باز یاگه کس گه یقانون م -
 طرف مقابلم بخوره   ی غذا

سالن گم شد   یخنده زد که توهمهمه شلوغ ریبلند زبه حرفم گوش داد و دراخر  بادقت
  یچونه اش قرار دادو با لبخند نگاهش رو بهم دوخت انقدر حس گرسنگ ر یدستش رو ز 

  دمیرو هم خوردم و دست از غذا کش ایآر ی نصف غذا بایداشتم که تقر

   گهیبخور د  -

 شدم ریس   خوامیجواب دادم( نم ی)بالحن لوس -



گذاشت از   زی م ی و رو دیکش  رونیچند اسکناس ب  بشیداخل جپررنگ تر شد از  لبخندش
به سمتش رفتم و   خواستیرو م دنشیی برخواست دلم بدجور بغل کردن و بو یصندل ی رو

رفتن   ی به راهش ادامه داد بجا یدستم رو دور بازش حلقه کردم که باتعجب نگاهم کرد ول
 ی دستم رو تنگ تر کردم و سرم رو رو ی گرفت حلقه  شی پرو رو  ادهیراه پ لیبه طرف اتومب

  رونیکه داشتم ب یاز حال خوب ا یار ستادنیبا ا  می باران راه رفت ر یبازوش قرار دادم قدم زنان ز
 اعتراض کردم می بود دهی اومدم و به اطراف نگاه کردم به خونه رس

 خونه می نر -

 نگاهم کرد   مهربون 

 ال  برو با ستیحالتم خوب ن یشیم ضی مر  -

   گهید  می نر -

 خوبه؟  رونیب می ر یبرو باال دوباره م -

  دری جلو ن ییطبقه پا رزن ینگاه مهربونش دادم و وارد ساختمان شدم پ ل یتحو یپهن لبخند
 با لبخند لب باز کرد  ایمن و آر   دنی بود با د  ستادهیخانه اشون ا 

 ؟ یسالم مادر خوب -

   نیشما خوب یسالم حاج خانم مرس -

 شده؟  یزیسالم حاج خانم چ  -

 واسم چشم براهم  ادینه ننه قراره مهمون ب -

 کنم   راتی تعم هی  خوامیمن م  ادیب  نیگفتی حاج خانم به حسن اقا م -

   ادیباشه ننه اتفاقا امروز م -

   ست یحاال امروزم نشد مهم ن -



 ننه   ادیب گمینه م -

 ممنون حاج خانم  -

   می و داخل خونه شد  میو از پله ها باال رفت  میگفت ی ا بااجازه

 امیب رمی من برم دوش بگ -

 گفت  ی به سمتم برگشت و جد باعجله

  یخوادبرینه نه ...نم -

   دهیچرا ؟ تمام لباسم به تنم چسب -

 بعد برو   رون یب  ارهیابگرمکنو از حمام ب ادیب یعصر  یکیصبر کن بگم   -

 حال بشم   یگذاشتم پس امروز گاز حموم باعث شده بود ب نمیقفسه س ی رو رو دستم

  امیزودم رمیم گهی د یهست ادیحاال تااون ب -

 بذار  شیدر حمامو نبند پ یکه ...برو ول ی دی حرف گوش نم -

  راهنیکه مادر برام دوخته بود رو به تن کردم پ یخوش دوخت  راهنیگرفتم پ یعیسر  دوش
طرح دارش جذاب ترش کرده بود موهام رو شونه   ی  قهیکه   ی ا روزهی ف یدار اب نی بلند چ

  رونیدور کرده بود از اتاق ب یحال  یکمرنگ و سرمه چهره ام رو از ب یکردم و بستم رژ صورت
چشمهاش برق زد به کنار خودش   دنم ینشسته بود که با د ونیز یلوت  ی روبرو ایاومدم آر

 زدم و کنارش نشستم   یاشاره کرد لبخند جذاب

  زیبه خودش گرفته بود انگار همه چ ی تازه ا ی رنگ و رو  زیاز روستا همه چبرگشتمون  از
 که ...  رفت یم شی پ یداشت به خوب

 مثل هرروز صبحانه اش رو خورد و قبل از رفتنش گفتم  ا یآر صبح

 باشه    ومدهیسرش ن  یینگرانشم بال  شدهیعمومحمودم چ نیکن بب یر ی گیپ هیتورو خدا   -



 بخشش رو به چشمهام دوخت   نانیاطم نگاه

 کنم   داشیامروز احتماال بتونم پ رمی گینگران نباش چند روزه پ -

 خدا .... واقعا ؟  ییییوا -

 نگران نباش  زمیاره عز  -

تلفن با   ی کردم با صدا نییشبکه هارو باال و پا ینشستم و کم  ونیزی تلو  ی رفتنش جلو با
   دمیذوق از جا پر 

 بله؟  -

 سالم هانا   -

   ؟ی م مامان خوبسال  -

   ؟یممنون دخترم توخوب -

 براش  زنهی شور م یلیچند روزه دلم خ  یاز عمو محمود ندار یقربونت مامان خبر  -

 شد که نگران تر لب باز کردم یمادر طوالن  مکث

 به من   یگینم ی دونی شده م  شیزیمامان نکنه چ  ی وا -

   ستینه هانا هول نکن برات خوب ن -

 مامان   گهی بگو د -

   یعنی  کمی راستش هول نکن  زهیچ -

   گهی بگو د -

 زده بهش ...  نیانگار ماش -

 مادر گفتم  ی حرف ها انیم هی با گر اوردمین طاقت



 سرش اومده ؟  ییبراش چه بال  رمی بم ی وا -

  مارستانهیهول نکن هانا خوبه ب -

 اونجا؟  ایکجا تهران  مارستان یب -

 شهر    نیهم مارستان یب -

   دنشید امیم  گمی م ادیب ایآر  -

   اینه ن -

 برخورنده بود  یلیمقدمه مامان خ  یب حرف

 چرا ؟  -

 که  یدونی خودت م زهیچ -

 ؟   دونمیم و یچ -

   نایاقاجونت ا  -

 برم   نمیفقط عمو محمود و بب شمی ندارم مزاحمشون نم یمن به اونا کار -

 گوش کن هانا   -

 هام رو پس زدم و قاطع گفتم   اشک

  امیبس کن مامان من م -

مزاحم در باعث شد به   ی تقه ها ی کردم صدا هیتلفن شروع به گر ی و قطع کردم و پا تلفن
 پشت در درو بستم و از پشت در گفتم   ی مرد  دنیدر رو باز کنم با د  ی طرف در برم و ال

   دیلحظه صبر کن هی دی ببخش -

 کنم ی ه خواهش مبل -



 و در رو مجدد باز کردم دمیهام رو پس زدمو چادرم رو سرم کش اشک

   ن ییسالم بفرما -

 بود اسمش رو به خاطر نداشتم   نییطبقه پا رزن یزاده پ برادر

 ؟   نی سالم خوب -

   نیی ممنون بفرما -

  ی برا میکنی درست م یدعوتتون کنم ما هرسال آش نذر یراستش اومدم واسه اش نذر -
   ی شهادت امام حسن عسگر

 شه؟ یم یک  -

فراموش کرده بود االن اومدم اونو ببرم    یامروزه راستش گفته بودم عمه ام بهتون بگه ول -
   نیا یب نیگفتم بگم شمام دوست داشت

 اخه   -

   می شیخوشحال م ن یاریب  فیتشر  -

 عمو محمود   ی برا ینگران یدلم گرفته بود و از طرف یلیخ

 کجاست منزلتون؟   شمیباشه منم مزاحمتون م -

 چند تا خونه باالتر   هی -

   شمی باشه مزاحمتون م -

 معذب گفت  نداختیم ر یکرد و همون طور که نگاهش رو ز یمن من

 ؟   میباهم بر   نیشماهم اماده بش  نیخوایاماده بشه اگه م  کشهیعمه ام طول م -

   گهیاست د  هیکردم خب همسا یمکث



 شم یباشه ممنون من االن اماده م -

به تن   یساتن مشگ یرو با روسر  م یبستمو سمت کمد لباس هام رفتم کت دامن مشگ درو
  نییدرچادرم رو هم سرم کردم و از پله ها پا ی جلو دم یبلندم رو هم روش پوش ی کردم پالتو

زودتر   کردمیبود تعجب کردم فکر م ستادهیدر منتظر ا ی و برادر زادش جلو رزن یرفتم پ
 لب باز کرد   ییبا خوشرو  رزن یشدم که پ  راهشونکردم و هم  یحاضر شدم سالم

 ننه؟  یخوب -

 ممنون حاج خانم  -

 ماشاهلل ماشاهلل بهت   -

 نگفتم که ادامه داد یز یزدم و چ ی لبخند

 ؟   یکنیم یزندگ  یم یشما با آقا ابراه -

 راه گلومو گرفت    یافتادم بغض ایآر ی حرف ها  ادیبگم که  یزیباز کردم چ لب

   نجایا  امیم ستنین نایوقتا که مادرم ا یگاه  ای ست یکه ن یینه حاج خانم من وقتا  -

 نامزدته؟  -

 نگاهش کردم یرچشمیکرد که ز  ی سرفه ا  رزن یپ ی زاده  برادر

 نه حاج خانم گفتم قبال دختر خاله اشم  -

   ادیاخه دختر خاله که انقدر خونه ادم نم یول یاره ننه گفت -

 فکر کردم و گفتم  یکم گفتم ی م دی با  یرو به دندون گرفتم چ لبم

   میمیصم   یلیخب ما خ -



صلوات بلند   ی صدا می دیگفت که به در خونه رس ی که انگار قانع نشده بود اهان سرد رزن یپ
شد که درش باز بود هنوز   ی وارد ساختمان شد و همون طبقه اول وارد خونه ا  رزن ی شد پ
 به حرف اومد   رزن یدر بودم که برادرزاده پ ی جلو

   نجانیخانما ا ن ییبفرما -

جواب لبخندش رو دادم و وارد خونه شدم   کردینگاهم م ینگاهش کردم با لبخند پهن مردد
نشسته   ی صندل ی که رو رزن ینفر پ  ۱۵  بایگفت تقر  شدیخونه نبودن متو  ی ادیز  یلیافراد خ

که  یکه شدم بالبخند من رو به خانم مسن  کیبود بهم اشاره کرد که به سمتش برم نزد
 کرد  یکنارش بود معرف

 بود ننه ؟  یاسمت چ یمیابراه ی دختر خاله اقا  نمیا -

 هانا    -

 )به همون خانم مسن اشاره کرد ( زن برادرم ستاره مادر آرش جان  نمیاره هانا خانم ا -

زدم و مردد نگاهش کردم ستاره خانم لبخند زد و به دختر جوون کنارش نگاه کرد و   لبخند
 گفت  ییسرش رو تکون داد دختر دستش رو به طرفم دراز کرد و باخوش رو 

 خوشبختم هانا جون منم آرزوام خواهر آرش   -

 م  منم خوشبخت -

بلند شد خانم هاهم اهسته   اط یصلوات از داخل ح  ی که مجدد صدا ستادمیا  یکنار ساکت
متصل کرده   اط یکه خونه رو به ح  ی ا شهیپشت درش رزن یپ ی صلوات فرستادن برادر زاده 

 بود امد و در زد آرزو با ذوق گفت  

 عه حالل زاده اومد  -

 کرد و گفت  ی اشاره ا مادرش

   گهیم یآرش چ ن یبرو بب -



 به من کرد و گفت   ینگاه یبا خوشحال آرزو

   می باهم بر ی ایهانا جون م -

  یسیرودروا ی و ستاره خانم با لبخند سرشونو تکون دادن که تو  رزن ینگاهش کردم پ مردد
من و   نیرو باز کرد ارش نگاهش رو ب ی ا شهیکردم و دنبال ارزو به راه افتادم آرزو در ش ریگ

 آرزو به گردش دراورد و در اخر گفت 

 اشو  م یکشی  می خوا یم گهی د کمیآش و هم بزنن  اط یتو ح انی بگو خانما ب -

نداشتم آرزو بلند رو به جمع   یکه آرش نام داشت حس خوب رزن یبرادر زاده پ ی نگاه ها از
 زنانه گفت  

   نیآش رو هم بزن نی ایب ن یتونی خانما م -

بودم   ستادهی ا ی برد گوشه ا اط ی اشت و با لبخند من رو تا حدستش رو پشت کمرم گذ بعد
از   شتریب ن یستاره خانم و ارزو و آرش بودم و ا ی نگاه ها ری ز کردمیو مدام ساعتم رو نگاه م

  دددی همه آزارم م

  زمی عز  یکار دار ییجا -

 اره راستش ارزو جون من برم  یهنینه  -

 هنوز زوده که   -

 کار دارم یینه اخه جا -

 که  ی اخه اش هم نزد -

   شهی م رمیاخه د -

 گفت    بردیم گی رو پشت کمرم گذاشت و همون طور که به طرف د دستش

   زمی بعد برو عز یپس آشتو هم بزن ان شاهلل حاجت روا ش -



عمو محمود دعا کردم چشم   ی زدم و تشکر کردم چشم هام رو بستم و برا یمصنوع لبخند
چشمم   ی بود جلو   ستادهیمحمد که دور تر از همه ا ری تصو ی لحظه ا ی هام رو باز کردم برا

تا از   دمی کش یییشله زرد نذر داشتن نفس عم نا یکه محبوبه ا  یاومد درست همون روز
 ارزو به طرفش برگشتم   حرف کنم با  یری اشکهام جلوگ  زشیر

 گلم  یحاجت رواش -

 رزو جون با اجازه من برم  ممنون ا -

 گه ید  ی کردی کجا صبر م -

  شهیم رم ی واقعا د گهینه د -

 پس صبر کن ارش برسونتت   -

 نه نه اصال ممنون   -

 ؟   یکنیچرا تعارف م -

   رمیاصال اونجا نم زمی نه عز -

  یاهان باشه هرطور راحت -

کردم از در  یفظو ستاره خانم هم از دور خداحا رزن ینکردن بحث از پ دایادامه پ ی برا
وارد ساختمان خودمون بشم    نهیبب یکس نکهیزدم پا تن. کردم تا قبل از ا رونیساختمان ب

  هیفرستادم و تک رونیدرو باز کردم و خودم رو داخل ساختمان پرت کردم نفسم رو با صدا ب
  ایآر دن یساختمان فاصله گرفتم باد  ی از در ورود دهیدادن در ترس ول به در زدم که با ه

   د یتوپ یعصب ایلبخند زدم که آر

 ؟ ی بود  یکدوم گور -

 دمی شوکه پرس ایرفتار تند آر  از



 ؟ رفته بودم ... ای آر ی چ یعنی -

 برو باال زود باش   -

در خونه رو باز کرد و   دیبازوم رو گرفت و از پله ها به دنبال خودش کش دی رو که د تعللم
 بازوم رو باهول دادنم رها کرد که چند قدم عقب رفتم  می رد خونه شدبدون تعلل وا

 دستم درد گرفت  یکن یم ینجوری؟ چرا ا ا یار  یکنیکار م یچ -

   د یگرفت و مئاخزه گرانه پرس شینیب ی چشم بهم دوخت دستش رو جلو  یعصب

 ؟ی بود  یخفه شو هانا فقط بگو کدوم گور -

 ام شد  هیبدجور راه گلوم رو بسته بود با لب باز کردنم شکست و باعث گر  بغضم

 رفتم ...  نیی... حاج خانم... طبقه پا نیبا ا  -

 ؟ یکجا رفت -

 هم بزنم  یداشتن رفتم نذر ینذر -

 گفت  ی درحال فکر به خودش گرفت و بالحن مسخره ا ی  چهره

  یهم بزن ینذر یاوووهوم با حاج تانم رفت -

 خدا  اره ب -

 داد زد   بلند

  ی تو غلط کرد -

 خودم جمع شدم   ی تو  ادشیفر   ی صدا از

  یخودت خر  ای ی منو خر فرض کرد ایتو  -

   ایبس کن ار -



اش چونم رو گرفت و   گهیدراومد بادست د غمیداد که ج یرو گرفت و فشار محکم بازوم
 گوشم بلند گفت  ی کج کرد تا گوشم مماس صورتش قرار گرفت و بعد تو

  ی منو خر فرض کرد ای  یتو خر -

ندادم و لب باز   تیاهم یول  دی کش ریافتادم پهلوم ت نیزم ی رهام کرد که رو یناگهان بعد
 کردم

 برادر زاده اش ...  گمیبخدا راست م -

   دیکش ادی فر دوباره

 اهان ...اهان حاال شد برو سر اصل مطلب  -

 ام شدت گرفت   هیگر

 داره دعوت کرد با حاج خانم   یگفت نذر -

 به پام زد و گفت  ی لگد

 اصل مطلبو بگو   ی نزن تو خاک -

 بلند داد زدم   هیباگر

 نه من   ییتو یبس کن عوض  ایآر  -

و گلوم رو گرفت فشار  زد  مهیپرتم کرد روم خ  نیبه زم دمیکش غیسمتم حمله کرد که ج به
ضربه به در خونه باعث شد    ی بست  صدا یو راه تنفسم رو م کردیدست هاش رو کم م 

بخوره و حصار دست هاش شل تر بشه  از روم بلند شد که خس خس کنان تو   یتکون
به سمت   ا یار  دمیبلعیهوا رو م  دهی به اب رس راکه تو صح ی خودم مچاله شدم مثل تشنه ا

 از کرد در رفت و در رو ب

 ؟   یسالم ننه خوب -



 خوبه؟  ی؟ مشت  نیسالم حاج خانم ممنون شما خوب -

 برادرمه   یآش نذر  نیا  ایممنون ننه ب -

 ممنون   یلیخ -

 اومد رفت   شی براش پ یکار یول  دیزحمت کش  یلیحتما به هانا خانمم بده امروز خ -

   دیمثل بازجوها پرس ایآر

 رفت ؟  یاومد ک  یک  -

   ست ی وقت ن یل یگفت کار داره رفت خ  شیپ قهیچند دق  نی با من اومد هم -

 درد پهلو هاو شکمم بدجور شدت گرفته بود   دمیچیپی مار به خودم م مثل

 باشه ممنون   -

 پدر مادرش حفظش کنه   ی خدا برا هی دختر خانم یلیخ -

   یشیفرما  یممنون حاج خانم امر -

   اریفقط کاسه رو برام ب  رمینه ننه من م -

 حاج خانم   ارمیم -

گذاشت و به سمتم اومد صداش ارومتر شده بود   یجاکفش  ی رو بست کاسه اش رو رو در
 اما همچنان سنگ دالنه گفت 

سرخود و    گهید یبجاش درس گرفت کشتمتیحرفات راست بود وگرنه م ی شانس اورد -
اش بخور بوش بلند شده بچه ام چشمش   کمی حاالم پاشو  ینکن ی از من کار انهیمخف

 دنبالش نمونه  

تا عمر داره فراموش نکنه  دمی کشیم  ایسر ار ی ادی چنان فر  دادی مهلت م یدرد لعنت نیا اگه
 گفتم  دهیبر  ده ی حرف بزنم بر تونستمیاما نم



 دلم   -

 گفت  ی پاهاشو با لحن مسخره ا ی نشست رو کنارم

 دستم روت بلند نکردم  ینشدا که حت تیز یپاشو خودتو لوس نکن چ -

 ی خون از حال رفتم نا دنیپاهام باعث شد دستم رو به سمتش ببرم باد نیب یسیخ حس
 ی زد و از رو ی ادیفر ده یترس ایباز کردن چشم هام رو نداشتم اما متوجه اطرافم بودم ار

 نشدم   یزیمتوجه چ  گهی رساند د مارستان یبلندم کرد و باعجله به ب نیزم

   دمیدرد پهلوم چشم باز کردم و نال با

 ...بچم  ی ا -

 دست هوم رو گرفت که چشم هام رو باز کردم  ی زنانه ا دست

 ؟ یدرد دار -

 دم ی روم قرار داشت نگران پرس شیبه تن داشت پ  یکه لباس پرستار ی خانم جوان ی  چهره

 ؟  شد یبچم ؟ بچم چ -

 گفت    رلبینگاهم کرد و ز ناراحت

 متاسفم   -

شدن در    دهی کوب ی نگذشته بود که صدا ی ا یکردم مدت طوالن هیو بلند گر اوردمین اقتط
 شهیوارد اتاقم شد و م  یخون  یکه انگار تعادل نداشت با دست ایتوجهم رو جلب کرد ار

  ایار تونستیداشت مهارش کنه اما نم یگفت کف اتاق ولو شد پرستار با اعتراض سع
   دی به خون نشسته غر ی باچشما

 شده؟ بگو بچه خوبه... یشده ؟ چ  شیزیشده ؟ بچم چ  یچ -

 حال خرابش رو بکنم   تیبودم که بتونم رعا  ی زیتر از چ یعصب



  یلیخ شی دعوت کشد یب شوی دعوت اورد یگناه منو ب ی ب ی شده مرده بچه  شی زی اره چ -
   خورهیحالم ازت بهم م ایآر  یپست

رو   میار یهشب یتارشد وقت اه یبرام مثل شب س ز یکرد که همه چ قیبهم تزر یزیچ پرستار
حاضر نبودم  یول دمیشنیکنارم نشسته بود م  ه یرو که با گر  ایآر ی بدست اوردم که صدا

 چشم باز کنم  

 یکه هر غلط ی انقد خوب بود یزن عوض هی با  نهیهمه کارات هم ای آر ی ریبم یاله -
سارا رو هانا   انتهیمگه تاوان خ  یکنیم  ینجوریکه انقدر پاکه ا چاره یب نی خواست کرد و با ا 

 غلط کردم  ای لعنت به من خدا ی پس بده ا د یبا

  یخودمو گرفتم تا عکس العمل ی وارد اتاق شد و سرم رو از دستم خارج کرد جلو پرستار
 گفت  ی جد اینشون ندم پرستار روبه آر

 هواشو داشته باش   ختنیاشک ر ینجوریا  ی بجا -

 بلند نشد که پرستار ادامه داد ایاز ار یی اصد

   شیببر  یتونیچند تا دارو دکتر واسش نوشته مرخصه به هوش اومد م -

داخل اتاق   یچشمهام رو باز کردم کس ی بود اروم ال  یکیاز  شتریپا که ب  ی بلند شدن صدا با
  یصندل  ی تخت بلند شدم چادرم رو از رو ی از رو ینبود چشم هام رو باز کردم و به سخت

صورتم رو پوشوندم و   ی شدم رو مارستانیب ی کنار تخت برداشتم و سرم کردم وارد راهرو
 رد شدم که پرستار بلند گفت   یپرستار تیگ ی تلو تلو خوران از جلو 

 که ...  ستی ؟ االن وقت مالقات ن  یهست یکجا خانم ؟ شما ک  -

افتاده از ته   ریبا سر ز  ای از نهادم بلند شد به طرفم اومد و جلوم رو گرفت همون لحظه آر اه
   ومدیراهرو به سمتمون م 

 کجا خانم؟   -



 بذار برم توروخدا   -

   د یبلند پرس ی کردو باصدا زیچشم هاش رو ر پرستار

   ؟ی ا ۲۱۵واسه اتاق  -

سرش رو بلند کرد و با سرعت خودش رو بهم رسوند از   ایپرستار آر حرف  نی گفتن ا با
بهم  ینگاه نگران ایناخن هام وارد گوشت دستم شد از بس مشتم رو فشردم آر تیعصبان

 تند گفت  ایکه آربزنه   یگذشتم پرستار خواست حرف ای کرد که از کنار پرستار و آر

  هی اسه چو  دادتیداد و ب گهیحساب کردم د  مارستانو یپول ب -

راهرو برسم برگشت و با دو خودش رو بهم   ی به انتها نکهیقدمهاش دور شد و قبل از ا بعد
  می هم با سکوتش همراه ایرفتم آر  نیی گرفتم و اروم از پله ها پا واریرسوند دستم رو به د 

 کرد 

  ی بودم حرف ها جیکار کنم گ یچ دی با  دونستمی نم ستادمی ا ابانیکنارخ مارستان یب ی جلو
 گفت ی م متیدائم با مال  کردیترم م یعصب ایآر

  ایب ست یاالن حالت خوب ن دمی م حیخونه برات توض می برگرد ایهانا من غلط کردم ب -
 خونه  می برگرد

 زدم  غیج

 دست از سرم بردار  -

   دی لب غر  ریز  ایچند عابر بهمون جلب شد آر  توجه

 ی مجبورم کرد خواستمینم -

مقاومت کنم   ادیز تونستمیبخاطر درد شکمم نم دی کشیت و دنبال خودش مبازوم رو گرف و
  ی تو عیرو زد و خودش سر  ری کرد و دزدگ  نمیرو باز کرد و به زود سوار ماش لیدرب اتومب



راستش ضربه   ی رو به حرکت دراورد چند مشت محکم به بازو نینشست و ماش نیماش
 به حرف اومدم  هیزدم و با گر

 ؟ ولم کن ...    یداریچرا دست از سرم برنم -

اشکهام رو پس زدم سرم   نیکردم با توقف ماش  هی دستهام صورتم رو پوشوندم و بلند گر  با
 گوشم بلند شد   ری ز  ایآر ی نجوا گونه  ی دادم صدا هیتک  یصندل  یرو به پشت

 من از تو داغون ترم هانا تو خراب ترم نکن   -

  خوردنیصورتم سر م ی شک رو ا  ی هام رو بستم قطره ها چشم

   کنمیخونه خواهش م میبر ایهانا ...ب کنمیجبران م -

 گرفت   ی سردم جا ی گونه ها ی گرمش رو ی شد و بوسه  کی هاش به صورتم نزد نفس

عذابم   ایآر  دنید  یبودم حت ختهیبهم ر یلیخرابم دست خودم نبود بعد از اون اتفاق خ حال
  دمیدزد ینگاهم رو ازش م اریاخت یب دادیم

   رونیب می هانا حاضر شو بر  -

 جواب دادم  رمی بگ ونیز ینگاه از تلو نکهیاومدم بدون ا  رونیفکر ب از

 چه خبره؟   رونیب -

 شونه ام گذاشت و  زمزمه کرد  ی رو رو دستش

   می لباس قشنگ بخر یکل خوامیم -

 چونه ام بذاره و مجبورم کنه نگاهش کنم ری کالمم باعث شد دستش رو ز  یتفاوت یب

 دارم  ادیلباس ز -

 منو نگاه کن   -



 شد   نی سردم رو به چشم هاش دوختم نگاهش غمگ نگاه

   ی رو دلمو خون کرد ی سرد  نیهانا توروخدا تموم کن ا -

  زمیکه برخنشوند و بلند شد و وادارم کرد  می شونیبه پ ی بوسه ا دی رو که د سکوتم

 زودباش حاضر شو  -

   ایول کن آر خوامیگفتم نم -

  ییجا می بر می اعصابم خورده هانا تو خون به جگرم نکن فردا مجبور شی نجوریهم -

 من و با اون بدونه پس چطور   یکس  خواستیوقت نم چی ه ایکردم آر  تعجب

 ؟   ادیم ادتیکردم مجبورم نسترن رو  ریگ یول  ختهیبهم ر  زیهمه چ دونمی م -

 گر گرفتم  می دی رستوران د ی اون دختر بزک کرده که تو یادآوریفکر کردم و با  یکم

اندازه صد   م یماه نشده باهم۶از دستت هنوز   گهیمن خسته شدم د  یح یچقدر اخه تو وق -
 همون نسترن جونت  شی برو پ ایولم کن آر ی کرد رمیسال پ

  ستادی و روبروم ا  زور بازوهام رو گرفت به

همه  دمیقول م یتحمل کن  گهیکارم اگه چند وقته د ی هانا گوش بده بخدا مجبورم برا -
   ختسی بهم ر  یلیتموم شه اوضاع کشور خ زیچ

 کرد بحث رو عوض کنه   یحرف اخرش مشکوک نگاهش کردم سع دن یباشن

شکل    دی شا  بردمتیهست مجبورم ببرمت اگه مجبور نبودم نم یمهمون هیفردا   نیبب -
   هیمن کار  ی فقط بدون که برا  یباشه ول بیتو عج  ی برا یمهمون

 تفاوت گفتم   یو ب سرد

  کنهینم یفرق  گهی من د ی برا -



 لحنش رو اروم نگه داشت  یشد ول ی جد

 برات   رم یلباس بگ رونیب می پس حاضر شو بر -

زود به  یلینشستم خ نیماش  ی م و بدون حرف توبحث نداشتم حاضر شد ی  حوصله
  ادهیپارک کرد و پ ی رو گوشه ا نی ماش می دی بزرگ رس ی که پربود از مغازه ها یشلوغ ابانیخ

  یما نشه چند بار یمتوجه همراه یشد دنبالش به راه افتادم قدم هام رو کند کردم تا کس
 دستم رو گرفت و باخودش همراه کرد   اخر یو منتظرم موند ول ستادیا

 بدون من هنوز شوهرتم   یول ادیاگه ازم بدتم ب ؟یکنیم یموشک باز می چرا قا -

  ی مغازه ا نیتر ی و ی ندادم و سکوت کردم جلو یت ی اهم یدرون قلبم تکان خورد ول یزیچ
گ  رنگارن ی نگاهم رو داخل مغازه به گردش دراوردم مغازه پربود از لباس شب ها ستادیا

  ی باز نیلباس به ا  یبودند من هرگز تو مجلس یباز  ی چشم هام گرد شد چقدر لباس ها
داخل مغازه   ایآر  شدمی م  دهی من هم بدنبالش کش  ووارد مغازه شد  ایآر  دمی پوشینم
  یکار رو داخل چند مغازه انجام دادتا بالخره لباس  نیا کردیو لباس هارو برانداز م  دیچرخیم

رو   یرنگ یمشگ ینظرش رو جلب کرد به فروشنده اشاره کرد و خواست تا پراهن مجلس
بلند که  یمشگ راهنیپ شتکه اشاره کرد برگ  ینگاهم به سمت لباس  ارهیمن ب زیسا  ی برا

 ه اعتراض لب باز کردمداشت ب ینسبتا باز ی  قهیقرار داشت و   ییدور کمرش کمر بند طال 

   پوشم ینم ییلباس و جا نیمن ا  -

 خودم بپوش   ی نخواستم برا یی جا ی منم برا -

 لباس رو بپوشم؟   نیفردا ا  ستیپس قرار ن -

با دامن کوتاه    یافتاد کت بادمجون نیتر ی گفت نگاهم به و یمحکم ی نگاهم کرد و نه  قاطع
  ایآر دمی همرنگش توجهم رو جلب کرد به سمتش رفتم و جنس پارچه رو پرس ی راسته 
 و با لبخند گفت  ستادیکنارم ا

 ات حرف نداره  قهیسل -



 ادامه داد دی رو که د می تفاوت یب

 ؟ ی بپوش  ی خوایفردا م  ی برا -

 بله   -

 لبهاش نشست و با طعنه گفت   ی رو شخندشین

 تر بود   دهیپوش  نی که من انتخاب کردم از ا یلباس -

 به سمتش برگشت و اروم گفتم  تند

که تو انتخاب   ی لباس ریز یدامنش ساپورت ول ریو ز  شهیم دهی پوش راهنی کت پ نی ا ری ز -
   دی پوش  یزیچ شهینم ی کرد

ابروش رو باال انداخت به محض اومدن فروشنده کت دامن رو نشون دادم و وارد اتاق   ی تا
خوب بود مجدد   زش یرو که خودم انتخاب کرده بودم پرو کردم سا یلباس  عیدم سرپرو ش 

گذاشتم و خواستم تا   زیم   ی و اتاق پرو خارج شدم لباس رو رو دمی لباس خودم رو پوش
 د ی که تازه متوجه حضورم شده بود به سمتم اومد و اروم  پرس ایحساب کنه آر 

 شد؟   یچ -

 خودش اروم جواب دادم   مثل

 حساب کنم   خوامی پرو کردم حاالم م -

 کاره ام ؟  یچ نجایا  قایاهان من دق -

 ادم زورگو   هی -

 زمزمه کرد   یرو به چشمهام دوخت و عصب زشیت نگاه

   امیتا ب سای در وا ی برو جلو -

 .... خوادینم -



 گفتم برو هانا صدامو بلند نکن   -

  ییشخص آشنا دنیکه د  کردمی ارج شدم به اطراف نگاه مکردم و از مغازه خ ی تند نگاه
که  یبود جور دن یچند لحظه مات و مبهوت بشم قلبم تند تند درحال کوب ی باعث شد برا

ام رو بشکافه و خارج بشه امکان نداشت اون ...اون محمد   نهیهر ان قراره س کردمیحس م
 دم یسرم شن رو از پشت ایآر  ی که صدا کردمبود ناخواسته به سمتش حرکت 

   می بر ایب -

 شیخال ی بود نگاه کردم اما با جا  ستادهیکه محمد ا  ییکردم و مجدد به جا ایبه آر  ینگاه
بازوم رو گرفت و به اجبار همراهش شدم حس عذاب وجدان بدجور ازارم  ایروبرو شدم ار 

تا   دمیکش یم قیبود نفس عم ختهینبود بهمم ر  ش یب یمحمد که توهم  دنی اما د دادیم
   رهیام نگ هیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هفتم  فصل

که به تن داشت   ی ا یمشگ راهنی و پ یشمیاون کت شلوار جذب شبز  ی تو ایآر  دنید با
باال داده بود و   ییبایبود موهاش رو با حالت ز  دهیچشم هوم گرد شد چقدر به خودش رس 

که به لب داشت   ی شخندین دن ی با د کردیمردانه اش چهره اش رو جذاب تر م شیته ر
 گرفتم وار اتاق شدم و در اتاق رو بستم   اینگاهم از ار 

 فقط زود باش هانا  -

خودم رو مشغول حاضر   الیخ یب  دیبسته شدن در به گوش رس ی نگفتم که صدا یزیچ
مردونه ام رو هم با   دیسف راهن ی پ   دمیکش رونیرو ب میشدن کردم کت دامن بادمجون

  دمی تخت گذاشتم حوله ام رو از تنم خارج کردم و لباس هام ر پوش ی رو  م یساپورت مشگ
هام دنبال  یروسر ی هم کردم و در اخر تو یمیمال   یلیخ شیبه تنم نشسته بود آرا  یلیخ
نکردم همون رو سرم   دایپ یمناسب  یزیچ  میساتن مشگ یگشتم اما جز روسر  یبمناس زیچ

رو هم به خودم   نمیری رو به تن کردم ادکلن ش می بلند مشگ ی کردم و مدل دار بستم پالتو
  میبوت مشگ مین ی ها شنهرفتم پا  نیی از پله ها پا اط یزدم و از در خانه خارج شدم با احت

  ی صدا دنیبا شن دی کشیم گاری بود و س ستادهیدر ا  ی جلو ایآر  کردیم جادی پله ها صدا ا ی رو
اخم هاش رو درهم   دمید یکفشم سرش رو به سمتم برگردوند برق نگاهش رو به وضوح م

 برد و گفت 

 ؟ ی کرد شیچرا انقدر آرا  -

  دنیبالفاصله با د ایباز شد آر نییپا ی طبقه  رزن یپ ی لب باز کنم که در خانه  خواستم
 سالم کرد    رزن یپ

 ؟   نیسالم حاج خانم خوب -

زد جواب   ی لبخند رزن یارتکاب جرم گرفته باشنش پ نیبود که درح ی مثل مجرم رفتارش
کرد که گرم جوابش رو دادم بعد رو   یاحوال پرس ییرو داد و روبه من با خوش رو ایسالم آر

 گفت    ایبه آر



 ؟   یمیابراه ی بکنم ازتون آقا یخواهش  هی  شهیم -

   نییبله بفرما  -

 ادامه داد کردی همون طور که با لبخند براندازم م رزن یپ

 ...  ی ماشاهلل دخترم چقدر ماه شد -

 برگردوند    ا ینگاهش رو به سمت آر ریزده تشکر کردم که مس خجالت

 ن ی از خاله تون بهم بد یادرس ی شماره ا  دیلطف کن خواستمیراستش م -

   دیجاخورده پرس ایآر

 ؟ یچ  ی برامن؟  ی خاله  -

 مزاحمشون بشم   خواستمیهانا جون م  ی برا ر یامر خ ی برا -

  لیتحل هیرو تجز  رزن یپ ی که انگار داشت حرف ها  یگرد شد و بعد مکث  ایآر  ی ها چشم
که بزور   یی نگاهم کرد و با صدا یشد حرس ان یچهره اش نما  ی تو تی عالئم عصلبان کردیم
 کنترلش کنه لب باز کرد  تونستیم

 هانا خانم نامزد کردن نیگفت  ری حاج خانم د -

االن   یحت کرد یم دادی که در نگاهم ب یتیو عصبان کردمیمن بودم که باتعجب نگاهش م حاال
   دی متعجب پرس  رزن ی هم حاضر نشد بگه که شوهر منه پ

   ؟یک  یعه ؟ به سالمت -

 جواب داد ش یشگیبا همون پوزخند هم ایآر

   یتازگ  به -

  یمیابراه ی اقا گمیم کی هست تبر ی زیچ هیشما حتما  ی خونه  ادی م ادی حدس زدم ز -



 زد و تشکر کرد  ی ا روزمندانهیلبخند پ ایآر

  شهی م رمونی تر د عیممنون هانا جان سر -

به سمت   عیدستم رو محکم گرفت و با چند قدم سر  م یاومد  رونیدر ساختمان که ب از
به راننده داد    یدست تکون داد و دربست گرفت ادرس یتاکس نیاول ی و برا می رفت ابونیخ

  میگذروند  د یع ی ها یکی نزد کی تراف نیرو از ب ی ا ینسبتا طوالن ریحرکت کرد مس ن یو ماش
د  ی جلو یمخصوص ی با لباس ها   کلینگهبان درشت ه ادوت  مید ی رس یتا به باغ بزرگ 

شد دستم رو داخل دست هاش گرفت و به طرف باغ   ادهیپ نیاز ماش ایبودن آر  ستادهیا
 اط یح دنیکردن با د مونییبا احترام به داخل راهنما  ایار  دنی نگهبانان با د م یحرکت کرد 

درحال رقص   یکه برخ یاندرحال اجرا بود و زنان و مرد ی بزرگ باغ که وسطش خواننده ا
که پر از تنقالت بود نشسته بودند چشم هام گرد تا به حال  ییزهایدور م  یبودن و برخ

همه مرد حضور داشتند شرکت    نیا  انیباز م یلیخ  ی که زنان با لباس ها یمجالس نیهمچ
رو   ای انداخته بودم آر ریو سرم رو ز  دمیکشیتک تک اون زن ها خجالت م ی نداشتم من جا

وجود نداره با تاسف سرم رو تکون   یبیعج زیچ چیانگار ه  کردیبرخورد م ی عادکردم که  اهنگ
 دم یرو شن ایآر ی دادم که صدا

 نرو   ییجا چی از کنار من بلند نشو و ه -

 یم یصم یلیرو خ ایکه آر ی لوس زنانه ا ی صدا دنیلب باز نکرده بودم که باشن هنوز
 کردم   خیمخاطب قرار داده بود 

  زمی عز  ی جان خوش اومد ای سالم آر  یییوا -

   یجان خوب نی سالم نسر -

   زمیعز  یمرس -

کرد و بعد   زی من شده بود نگاهم کرد چشم هاش رو ر ی  رهیکه تازه متوجه نگاه خ نی نسر
 خاص دستش رو به طرفم دراز کرد  ی رو به خاطر اورده باشه با عفاده ا یزیانگار چ



 بود   یسالم ... اسمت چ  -

 من جواب داد ی بجا ایآر

 هانا   -

که نسترن هم   دمی کش رونیب  ایدست آر نیزدم و دستم رو از ب یلبخند مصلحت یسخت به
 متوجه شد و با نسترن دست دادم 

   نمتونیبی سالم نسترن خانم خوشحالم دوباره م -

 طور   نیهانا خانم منم هم یمرس -

 گفت  با ذوق  ای نازک کرد و نگاه ازم گرفت روبه آر یچشم پشت

   ی کرد ری از اومدنت چقدر د شدمیم د یداشتم ناام گهید -

 بود سرهنگ چطورن؟   ادیز کی تراف -

دورتر از ما بود اشاره کرد ( منتظرت   یکه کم یزیپدر هم خوبه اتفاقا اونجا نشسته )به م -
 بود  

احترام تکان داد که سرهنگ جوابش رو فقط با باز و بسته کردن   ی سرش رو به نشونه  ایآر
سرم    ومدیاز نظر گزروند اصال از نگاهش خوشم نم  ی قیچشم هاش داد اما من رو با نگاه دق

  نیا دنی کرد با د هیحل ایآر  ی برگردوندم که نسترن  دستش رو دور بازو ایرو به سمت آر 
اخم هام رو درهم بردم و منتظر   رونیه بکه قلبم ازدهنم بزن نهاال کردمیصحنه حس م

 شدم    ایاز آر  ی عکس العمل

 زم؟ یعز  میبرقص می بر  -

 سوال رو تکرار نکن   نیپس هربار ا   ستمیکارا ن نیکه من اهل ا یدونی م -



با لباس    یراه بندازم که شخص یحساب ی نمونده بود تا دعوا یزیچ خوردیخونم رو م خون
 به سمتمون اومد   یگارسون

 پالتو تون مادام؟  -

باز داخل   ی انداختم که چطور با لباس ها هیبه بق  یهنوز سوز زمستان رو داشت نگاه هوا
  رونیبهاره اش رو ازتنش ب ی پالتو  دمی نشون نم یعکس العمل دیکه د ایآر  زننی باغ قدم م

تکار دادم آرزو مجدد  پالتوم رو به خدم ایاز آر دیو دست خدمتکار داد من هم به تقل دیکش
سرهنگ حر کت کردن از جام تکون   زیحلقه کرد و به طرف م ایآر ی دستش رو دور بازو 

نرفته بود به سمتم برگشت و اشاره کرد که همراهش   شتریکه هنوز چند قدم ب اینخوردم آر
  یخال زیکه کنارم بود نشستم دور م یصندل ی ازش جدا کردم و رو ضی بشم نگاهم رو با غ

  وانیل دن ی رو نگاه کردم با د زی م ی ات رویزدم و محتو  هیتک یراحت بودم به صندل بود و
  ایآر ی رفته   ریبرداشتم وبه مس زی م ی ام در هم شد نگاهم رو از رو افه یق  یدنینوش ی ها

که اصال انتظارش رو نداشتم   یشخص دنیبا د  اینگاهم به آر  دنیچشم دوختم قبل رس
کار  یچ  نجایخشک شد سرما به عمق استخوانم نفوذ کرد اصال امکان نداشت محمد ا 

مردونه اش بود چهره   شیته ر ی کوتاهش که به اندازه  ی نگاهش کردم موها رهیخ کردیم
که  یمشگ  ونی و پاپ  یکه متشکل از کت شلوار مشگ یاش رو جذاب کرده بود با لباس خاص

  ریدر دست داشت که به دست سرهنگ داد و کنارش سربه ز  ی خدمه بود کاغذ مخصوص
سرش رو بلند کنه ودرست من رو که روبروش قرار داشتم   کهام باعث شد  رهی نگاه خ ستادیا

 ی قهوه ا ی گو  ی نگاهم در نگاهش گره خورد همون دوتا یکوتاه  ی لحظه  ی برا نهیبب
باز باغ حس   ی انداختم با وجود فضا ریه ز مهربون نگاهم رو از نگاهش جدا کردم و سرب

  زیم ی از رو  یدستمال کردمهم بلند  ی روهم افتادم رو از رو ی به سراغم اومد پاها یخفگ
  خواستمی که به چشم هام حجوم اورده بود رو پاک کردم نم یاشک ی برداشتم و حلقه ها 

نگاه   دادی مجدد به محمد نگاه کنم اما دل واموندم ناخواسته نگاهم رو به سمتش سوق م
  ادیو اجازه نداشت به طرفم ب  تونستیمن مونده بود اما انگار نم ی محمد اما با تعجب رو

  د یخندیسرگرم بود و بلند م   ن یچشم دوختم که با نسر  ایکاش ندونه که ازدواج کردم به آر 
رو بارها و بارها   ی دیاز ته دلش نگاه متعجب محمد که ناام ی ها شادش خنده ی چهره 



نگاهش رو    یصورت محمد برگشت معن ی نگاهم مجدد رو دادی عذابم م کردی بهم گوشزد م
بود که دست   نیکردم ا یکه به سمتش برم اما تنها کار کردی مانگار بهم اشاره  دمیفهمینم

بلند شدم و پشتم   یصندل ی بزنم از رو  به لباسم یمشت شدم رو به طرف قلبم ببرم و چنگ 
بود و حرکت   ن یزم ی بودن کردم نگاهم رو ستادهیراستا ا  کیو محمد که در  ای رو به آر

رو   یبهداشت سیکردم و ادرس سرو  یعذرخواه یبرخورد کردم به سخت یتا به خانم کردمیم
شدم در رو بستم   یبهداشت سی باغ بود شدم و وارد سرو ی که تو یوارد عمارت بزرگ  دمی پرس

روانم   خوردیکه به در م ی ممتد ی تقه ها ی و به بغض خفه شدم اجازه شکستن دادم صدا
  ده ید قرمزم ی چشمها نکهیا  ی به صورتم زدم و در رو باز کردم برا یاب  کردیتر م شانیرو پر

 در رو باز کردم و گفتم  رینشه سر به ز 

   نیزنی چقدر در م -

اون شخص بارش اشک   ی صدا  دنیدر بود رد بشم که با شن ی که جلو ی از کنار کس خواستم
 هام شدت گرفت 

 ن؟ یی هانا ...خانم شما  -

زدم مجدد   رونی از اشک به پشت سرم نگاه نکردم و با سرعت از عمارت ب سی صورت خ با
  دمی سرم د  ی رو باال ایافتادم سر بلند کردم که آر نیزم ی برخورد کرد که رو یطعنه ام به کس

 به خودش گرفت   یاز اشکم نگاه نگران سی صورت خ دنیدرهم که با د ی با اخم ها

 هو؟ ی یکجا رفت  شده؟یچ -

 ی بود بالفاصله از رو ومدهین  رونی عمارت نگاه کردم محمد هنوز ب ی به در ورود   بالفاصله
دنبالم   ایرفتن کردم آر نییاز پله ها شروع به پا بلند شدم خودم رو تکوندم و اروم  نیزم

   کردیاومد وهمراهم شد و تند و پشت سرهم زمزمه م

 ؟   یری ؟ هانا ...باتوام هانا کجام ی شده ؟ باتوام کجا بود یچ -

و   دمی کش یقیرها کرد و اطراف رو از نظر گذراند نفس عم ستادنمیرو گرفت و با ا  بازوم
 خراب کردم  ایسر آر   ی مه رورو با چند کل تم یتمام عصبان



فقط دختر خاله    نجای؟ من ا   ی خوایم حیکه ازم توض یمن هیک  نجا یبه تو چه؟ هان؟ تو ا -
به عشق و حالت برس نذار   ی میابراه ایآر  ی پسر خاله رفتار کن برو آقا کی توام پس مثل  

 کوفتت بشه    تیامشب خوش هی

صورتش رو بهم   دادی بار بازوم رو محکم گرفت و همونطور که فشار م  نیبرم که ا خواستم
   دیقفل شدش غر  ی دندان ها ی کرد و آروم از ال کینزد

و مجبورم وانمود کنم بعدا خودت   نجامیکارم ا  ی گفتم برا  ادیسگم باال ب  ی نذار اون رو -
به  یاهو الیدرضمن هانا خانم من در هرجا و هر مکان شوهرتم پس فکر و خ یفهمیم

 که من نخوام   ینداره حداقل نه تا زمان یسرت نزنه تواز دست من خالص

و قدم زنان از کنارش رد شدم که  دمی کش رونیبازوم رو از دستش ب   نیشد نسر ک یبانزد
  زیرو از نظر گذراندم اما دور تمام م زها یندادم و م ی تینگاه متعجبش رو به من دوخت اهم

شدن و دستش رو   کمینزد ن یهمراه نسر ایرنگارنگ آر ی هاها پرشده بود از مرد ها و زن
 تعارف کرد  یشینما ی بالحن مهربانانه ا شی شگیهم شخندیپشت کمرم گذاشت با ن

   می نیبش زیم  کی سر   ایهانا جون توام ب -

 نثارش کردم و به نسترن اشاره کردم  ی پوزخند

 مزاحم خلوت دوتا مرغ عشق عاشق بشم   خوامینم -

 کرد و در جوابم گفت  ی بلند  ی خنده  نسترن 

   می دار ادیراحت باش ما وقت ز  زمی نه عز -

بودم فکم درد گرفته بود به زور همراهشون شدم و سر   دهییکه دندان هام رو بهم سا  انقدر
مرد مسن   نشسته بودن نشستم سرهنگ و ی ا گهیو مرد مسن د  ایکه سرهنگ و آر یزیم

روبه   ای سالم کردم هردو سرتکان دادن که آر  ی ا ی منتظر نگاهم کردن که با لبخند مصلحت
 هردو با احترام گفت 

   می هست یمی باهم صم یلیهانا دختر خاله ام که خ -



 انداختم که ادامه داد ایبه آر یزی آم ری تحق نگاه

ارتش و دوست   ی سرهنگ بازنشته  یجان و جناب ملک نیو جناب سرهنگ پدر نسر  -
 جناب سرهنگ   یمیصم

  کردیزمزمه م ییها زیبود و چ دهیچسب ای آر ی دائم به بازو نیزدم و سرتکان دادم نسر لبخند
  یبودن به پشت استیس ی هم درحال حرف زدن درباره  یملک ی سرهنگ و اقا  دی خندیو م

تا دوباره   نمیبش ری به ز کردم سر یهم انداختم سع ی دادم و پاهام رو رو هیتک یصندل
هرچقدر هم که   کردمیم  رونیب  می از فکر و زندگ  شهی هم  ی محمد رو برا  د یبا  نمیمحمد رو نب

به   دیمشخص نشده بود نبا فمیکه تکل یمشگل داشتم اما فعال شوهرم بود و تازمان ا یبا آر
  ی محمد رو از باال ی وسط خداهم دست بردار نبود صدا نی اما انگار ا کردمیمحمد فکر م

   دمی سرم شن

 جناب سرهنگ تلفن باشما کار داره   -

   دی پرس ی همون طور جد سرهنگ

   ه؟یک  -

   ی دار احمد ایگفتن در -

با شوخ   یاخم ااش رو درهم کرد و بالفاصله بلند شد و به سمت عمارت رفت ملک  سرهنگ
 رو به محمد گفت  یطبع

 سرهنگ رو از جاش بلند کنه    تونستی دار م ایفقط در -

 به من اشاره کرد و ادامه داد   یسر داد ملک ی قهقهه بلند و

 ؟  یاریندارن براشون ب  لیم  یز یخانم چ نیبب -



  ی ته مونده ها ایآر  ی  رهیخ ی نگاه ها  ری برام سخت شده بود حضور محمد ز دنیکش نفس
و سرهنگ  یکه با ملک یهمون لحنو با ستادیمحمد روبروم ا    گرفتی شجاعتم رو ازم م

   دیپرس زدی حرف م

 خانم   ن یندار  لیم  یزیچ -

دوختم و تشکر کردم محمد با احترام سرش رو   ی قهوه ا  ی پرالتماسم رو به اون دو گو نگاه
  شتریو ب  شتریب ایآر  ی  رهینگاه خ دیکوبی فاصله گرفت قلبم با سرعت م  زیتکون داد و از م

 سر بلند کردم یبا حرف ملک شد یروم زوم م

پارچه هاپنهان   نیا  ریرو ز یاله ی نعمت ها نیطور ا  نیچرا ا ییبا یز نی ماشاهلل دختر به ا -
 ؟  ی کرد

به سمتم خم شد و دستش رو به سمت سرم دراز کرد تا متوجه رفتن   یطور ناگهان به
  یه ملکبلند شدم ک  یصندل ی و از رو دمیشدم خودم رو عقب کش می دستش به سمت روسر

 اریاخت یرفتار ب  نی هم با ا ایآر  دیچرخیم یو ملک ای آر  نیو دست زد نگاهم ب دی باز بلند خند
نگاهش کرد دستش   یاول متعجب و بعد با دلخور ن ینسر دبرخواسته بو  شیصندل ی از رو

 لب باز کرد   یو روبه ملک د یدستش رو پس کش ایاورد که آر ایرو سمت دست ار

   دیرو با ... باهانا نکن  ییها یشوخ نیلطفا هم یجناب ملک -

   د یداده بود پرس  یاش رو به صندل هی زد و همون طور که تک ی شخندین یملک

امشب و   ک یبذار  یدختر خوشگل هم کنارت دار هی  یکنی م تویخوش یچرا؟ تو خودت دار  -
 خواستگار خوب هم به پستش خورد   هی  دیدختر هم حالشو بکنه شا  نیا

 کرد و با لبخند ادامه داد اطراف اشاره   به

  ن ینگاه چند نفر از ا نی بب دنی به خودشون رس یهمه دختر که کل نی نگاه کن با وجود ا -
 ترند   ری خاص ها چشم گ شهیهاناعه هم ی پسرا رو



شدم و    یمجنون دیدرخت ب  کیفاصله گرفتم نزد   زیانداختم و از م ایبه آر  یتاسف بار نگاه
جا   یصندل  ی مجدد رو یبود ول یهنوز درحال بحث باملک ایام رو به درخت دادم آر هیتک

انگار خودش هم دوست نداشت مجدد   یمن زوم کرده بود ول ی گرفته بود و نگاهش رو رو
توجه به   ی باعث شده بود نگران بشه و بجا یملک ی ها فحر  یول نمیبش زیپشت اون م

 ی مردونه ا ی دوختم که صدا  نیهمه توجهش رو به من بسپره نگاهم رو به زم  نی نسر
 توجهم رو جلب کرد  

 سته؟ ی گوشه با  نی تنها ا دی با ییبایز  نی به ا یچرا خانم -

درشت   ی داشت چشم دوختم چشمها ده یتراش ی ها ش یکه قد بلند و ر یمرد جوان به
تر   کیبودم نزد  ستادهیانگار که بدون لباس جلوش ا کردی رو بهم القا م ی نافذش حس بد

 ی تند ی بمش و بو  ی داد که از درخت فاصله گرفتم صدا هیشد و دستش رو به درخت تک
نگاه کردم که پشت   ایبه آر  دهیبود ترس لشحا ی نشان دهنده   خواستیکه از دهانش برم

بود مرد جوان دائم قصد داشت تا فاصله   درحال گفت و گو ی بود و با مرد ستادهی به من ا
  ی دستش رو به سمتم دراز کرد و بازوم رو از رو گرفتمیاش رو باهام کم کنه و من فاصله م

شده بود بهت    میمحمد که ناج ی بکشم که با صدا  غیج دهی لباس چنگ زد خواستم ترس
بود و   زده به حرف هاش گوش سپردم محمد همون طور که مچ دست مرد جوان رو گرفته

 گفت  دادیاون رو مخاطب قرار م

   ؟ی ملک ی آقا  نیالزم دار  یزیچ -

 ایکه ار ی زیکه محمد مرد جوان رو مخاطب قرار داده بود به م یاسم  دنیشده از شن شکه
به پشت سرش که من قرار داشتم نگاه   ی لحظه ا ی برا ایپشتش نشسته بود نگاه کردم آر 

  یملک دن ی کرد و با د زیمجدد نگاهش رو از من برداره چشمهاش رو ر نکهیکرد و قبل از ا 
ومحمد که قصد جدا کردنش رو از من داشت به سمتمون   بودجوان که بازوم رو گرفته 

 حرکت کرد  

 ن؟ یالزم دار یزیگفتم چ  یملک ی اقا -

 و بلند گفت  یازوم رو رها کرد عصبب خوردیجوان که تلو م  یملک



 خانم جوان رو الزم دارم  ن یولم کن اش خور اره الزم دارم ا -

   دیبه محمد توپ یبود عصب ده ی جوان رو شن یبود و حرف ملک  دهیکه حاال به ما رس  ایآر

 چه خبره ؟  نجا یا -

به گردش دراورد زودتر   ای من و آر نیشده بود نگاهش رو ب ای که متعجب از حضور آر محمد
 از همه لب باز کردم 

  ای و محمد اقا ...)با گفتن اسم محمد و نگاه مشکوک آر  ستی اقا حالشون خوب ن نی ا -
داشتن منو   یسع شون ی اقا ا نی ا یعنیمنظورم رو رسوندم(    یکلماتم رو گم کردم و به سخت

 نجات بدن  

  یملک ی رو کامل برانداز کرد  بازو به من و بعد به محمد انداخت ومحمد  ینگاه مشکوک  ایآر
که خودش نشسته بود ببره   یز یداشت به سمت م یجوان رو گرفت و همون طکر که سع

 گفت   یو حس مرموز  تیبا عصبان

بخواد نجاتت بده زودباش هانا   یکه کس ی سادیکه خلوته وا  نجایا ی اومد  ی تو غلط کرد -
   زیسر م ایب

  ایحرف پشت سر آر  یانداختم و ب کردیگاهمون مبه محمد که متعجب تر از قبل ن ینگاه
  یو ملک   نینشاند و روبه نسر  زی خودش پشت م ی جوان رو جا یملک   ایحرکت کردم آر

 گفت 

که  ادیغر غرش درب گهیخاله ام االناس که د می بر د ی ما با دینداره ... ببخش ی حال مساعد -
 نگه داشتم   رونیموقع شب ب ن یدخترش رو تا ا

 تازه سر شبه    اوردنیهنوز شامو ن ا یآر  گهی عه بمون د -

 حرف گفت  ی هم درادامه  یملک

   میشد یبا دختر خاله ات آشنا م میتازه داشت هیچه عجله ا  -



  دادیرو به وضوح نشون م تش یعصبان زدیم یکه به قرمز ی و چهره ا  ایگردن متورم آر  رگ
 اما باهمون لحن سابق جواب داد

   میحتما بر  دی شده با ری واقعا د  ادهیز یی آشنا ی وقت برا یجناب ملک  گهینه د -

 طور جواب دادن نیاش به من ا رهی با نگاه خ یپکر و ملک نی نسر

 ی هرطور راحت -

بود با لبخند  ختهیخودش ر ی برا وانیچند ل ز ی به م دنی جوان که به محض رس یملک
 نی در همون ح ارهیاشاره کرد تا پالتوهامون رو ب شخدمتیبه پ  ایآر  کردینگاهمون م

 رو دوباره از سر گرفت  افتهیو بحث تازه خاتمه  دی رس زیسرهنگ به م

 ا؟ یکجا آر  -

 ببرمش خونه   دیشده با   رشی هانا د -

 به ساعتش نگاه کرد و با تمسخر گفت   سرهنگ

   ؟یخشک مقدس دار ی هنوز که سره شبه نکنه از اون خانواده ها -

 مخصوص خودش جواب داد شخندیبا ن ایآر

 ؟    دیکنیفکر م  یخودتون چ ن ی شناسیم ی شما من رو بهتر از هرکس -

 کرد و با دست اشاره زد   یصدا دار  ی خنده  سرهنگ

   نی بب موی که گذاشت یبرو برو پدر سوخته برو تدارک قرار -

گرفت با لبخند اشاره کرد که همراهش برم   شخدمتیلبخند زد پالتو هامون رو از پ ایآر
از باغ خارج  یتا عقب نمونم وقت کردمی م یبلند سع ی پشت سرش به راه افتادم و با قدمها

  ی عبور داد جلو فمیظر ی انگشتها نیدستم و گرفت و انگشت هاش رو ار ب ایآر  می شد
  نیماش  ستادنی دست تکان داد با ا یتاکس نیاول ی و برا  ستادی پر رفت و امد ا ابانیخ



عوض   نی ماش یراه چند بار ن یبالفاصله سوار شد و من رو هم مجبور به سوار شدن کرد ب
به سمت اتاق مشترکمون رفتم و مشغول عوض   مید ی بالخره به خونه رس  تیو در نها  میکرد

 لب باز کرد   ای کردن لباس هام شدم که بالخره آر

 ه؟ یمحمد ک  -

   دمی خبر از همه جا پرس یبالحن بو    دمیحبس شد اب دهانم رو بلع نفسم

   ؟یک  -

 نگاهم کرد    شخندیابروش رو باال انداخت و با ن ی تا

 ش؟ ی شناختیم -

 و؟ یک  -

 همون پسره که به قول خودت نجاتت داد -

 نشون دادم که انگار تازه متوجه شدم  یمکث کردم و جور یکم

 اهان ...چطور؟  -

 بدونم    خوامیم -

   ستادمی روبروش ا   باحرص

 که تو انقدر ... دونمیتو م ی درباره  زویمگه من همه چ -

عقب رفتم و به در کمد برخورد کردم و متوقف   دهی دوقدم خودش را به من رساند که ترس با
 رو چشمهام دوخت و مجدد سوالش رو تکرار کرد   شیشدم نگاه جد 

   ؟ی شناسیاون پسره محمد رو م -

 به حال تو داره ؟   یچه فرق -



 منو بده   هانا جواب -

کرده   ریکه گ ی اش زدم و به عقب هولش دادم و از مخمصه ا نهیدستم رو به تخت س کف
از پشت   ا ی آر ی بودم خارج شدم به سمت تخت رفتم و بالش و پتوم رو برداشتم که دستها

 سر دور کمرم حلقه شد چشمهام رو بستم که زمزمه کرد  

 از من فرار نکن هانا من شوهرتم   -

  نهیکردم ازش جداشم که محکم تر نگهم داشت مشتم رو به بازو و س یعس  تیعصبان با
 و باحرص شروع کردم   دمیاش کوب

   دی خندیکه از سر شب تا حاال تو بغلت م یهمون  شیولم کن برو پ -

 جواب داد  متی به صورتش نشاند و با مال  یپهن لبخند

   هیفقط کار نی گفتم رابطه من با نسر -

  خورهیحالم از خودمم بهم م گهید  یحت خورهیداره از تو و دروغات بهم م گهیحالم د  ایآر  -
 کنم یو تورو تحمل م نجامیکه ا

 کرد و زمزمه وار گفت  ک ینزد میشونیرو به پ شی شونیپ یرو خمار کرد و با مهربان نگاهش

کارم نصفه  یول رونیبکشم ب نشون یکه از ب گشتمیم یدنبال راه یلیخ  گمیبخدا دروغ نم -
 مونده فقط صبر کن  

   دی شد و پرس ی دوباره جد دیمرددم رو که د نگاه

 ؟  یشناسیاون پسره محمدو م -

لباس هاش   ضیو ازم فاصله گرفت و مشغول تعو  د یتر پرس ی که جد دمیکش ی کالفه ا پوف
 شد  

 برادر دوستمه   -



   دی پرس یفکر فرو رفت و بعد باحالت تهاجم ی تو انگار

 د؟ یهمون پسره که ... پسر س -

و خودم را مشغول مرتب کردن تخت نشان دادم که  دمی دزد اینگاهم رو از آر دهی ترس
 ی فشار  چیه یب یمجدد به طرفم اومد و بازوم رو در چنگ گرفت ول

 ؟ ی ار کردپدربزرگت فر ی همون پسره است که بخاطرش از خونه  نیگفتم ا  -

 نگاهش کردم.  جواب دادم  ی جد

 با جابر ازدواج کنم   خواستمیفرار نکردم فقط نم می پدر ی از روستا ی من بخاطر کس -

 گفت  یز یلحن تمسخر آم با

 باشه با شه ...حاال راستشو بگو   -

محمد   کردمیمن فکر م میاومد  رونیراست گفتم اون موقع که من و مادرم از روستا ب -
 ازدواج کرده  

 درهمش جمله ام رو اصالح کردم  ی طرز نگاهش و اخم ها با

 محمد آقا   -

درهمش که رفته رفته از هم باز   ی به فکر فرو رفت منتظر به چهره  یمکث کوتاه بعد
ابروهاش شکل   نیب  یظیلبهاش جا خوش کرد و اخم غل ی رو شخندیچشم دوختم ن شدیم

 جدا کرد و روبه من به حرف اومد   واریگرفت نگاهش رو از د

  یکن یکار هی  دیبا  -

 ؟ یچه کار -

  یقیبه خواب عم یبعد درآغوش گرفتنم به راحت ایآر  یشد ول ی من سپر ی برا یطوالن شب
ازم   ایکه آر  ی زیکمرم برداشتم و آرام از کنارش بلند شدم چ ی رو از رو ایفرو رفت دست ار



از من و توسط من از   ایکار آر  ن یبا ا کردمیحس م دکریم  ریخواسته بود بدجور فکرم رو درگ 
شده بودم هم حس عذاب وجدان   ییچه ماجرا  ریناخواسته درگ  کنهیمحمد سوء استفاده م

من اونجا تعجب   دن یمظلوم محمد که با د ی چهره  ی هم لحظه ا خوردیبدجور روحم رو م
ازم   ایکه آر یزیو چ  حرف محمد نی آخر  رفتیخبر بود کنار نم یکرده بود و از همه جا ب

سامان   یافکار اشفته رو کم  نی زدم تا ا  رمبه س یچنگ شدیخواسته بود مدام تو سرم تکرار م
 بدم  

 ؟ ی شد  داریب یک  -

پتو   ریبه سمتش برگشت که ز  دهی بهم وارد کرد ترس یبرق شوک  ی مثل جرقه  ایآر  ی صدا
 داد یبه خودش م یکش و قوس

   دمیترس ی وا -

 تفاوت گفت  یزد و ب  ییبا یز لبخند

   ؟ی دیتو خونه است که ترس یترس نداره جز من و تو ک  -

 ... یخواب  کنم یفکر م یوقت -

 ؟ ی کردیفکر م  یچ یولش کن ب -

 رو ازش گرفتم   نگاهم

 به حرفات   -

 خب ؟   -

 نگاهش کردم که ادامه داد  متعجب

 فکر کردنات ؟   جهینت -

 دونم ی هنوز نم -



 هم تو    شمیهم من راحت م ینجوریا ی که گفتمو انجام بد  یهانا اگه کار  نیبب -

 ... محمد آقا   ی برا یول -

بارم فرار داشته   کی مخصوصا که  کنهیبهش شک نم ینگران نباش اوال اون سربازه و کس -
   ادینم شیهم براش پ یپس مشگل

 به موهام زدم  یزانوهام گذاشته بودم دوباره چنگ ی طور که آرنجم رو رو همون

برپا   ایبار توسط آر  نیکه ا ی ا یمجدد به مهمون  دیبود امروز با   دهیکش ایکه آر ی نقشه ا طبق
 نه؟   ایاعتماد کنم   ایبه آر  تونمی م دونستمیهنوز نم می رفتی شده بود م

 ؟ ی آماده ا -

مهربون   ی قهوه ا ی ون دوگوا ی بجا خواستمیمنتظرش دوختم م ی رو به چشمها  نگاهم
  ی قهوه ا  ی ها ی به ذهن و مغزم بسپرم اما انگار اون گو شهیهم ی رو برا ایآر  ی چشم ها

 نداشت   ایآر ی با چشمها یشباهت چیه

   ترسمیم -

 هانا   ی وا -

 ؟   تهیدلگرم ی هانا بجا  ی کوفت )اداش رو دراوردم( وا -

 هانا   میصدبار حرف زد  -

   تونمیبخدا نم ایآر  -

 کردیم انیب یاز تک تک کلمات شدیشد لطافت رو م رهیرو گرفت و توچشم هام خ بازوهام
 لمس کرد  

خودم  ی انجامش بده اگه نه من طبق نقشه  یاگه تونست ست ین یکار سخت ن یبب زمی عز -
   کنمیم ی رو شیپ



 ؟   کشهیماجرا به کجا م نی ته ا -

 کرد   هیهد  می شونیبه پ ی ا بوسه

 نباش   یچیتو نگران ه -

 دوختم   اینامطمئنم رو به آر نگاه

 یبود دلم بدجور آشوب بود دل ب  دهی حضور مهمانان تدارک د ی رو برا یبزرگ  ی ال یو  ایآر
  رمیمشتم بگ ی قلبم رو تو خواستیدلم م کردیم یقرار  ی ب ی ا گهیاز هروقت د شتریقرارم ب

  نی از کنارم بلند شد اول از همه چشمم نسر که ای آر  رهیطالتم آرام بگ ن یو فشار بدم تا از ا
بو برخورد کرد و بعد سرهنگ که   دهی بودمش به خودش رس  دهیکه د یاز دوبار  شتریرو که ب

به   گهیترسناک تر از هروقت د شیجوگندم ی خوش دوختش و موها  یبا کت شلوار طوس
رو فشردم تا   ایآر  ی منتظر حضور محمد بودم اما محمد همراهشون نبود بازو دی رسی نظر م

که باذوق به سمت   نی نسر دن یشد قبل رس ال یوارد تاالر و  ریبگم که محمد سر به ز  یزیچ
 اروم زمزمه کرد   ایآر داشت ی قدم برم ایآر

 انجامش بده   ینگران نباش تونست  -

همون طور که دستش رو از   ای با ذوق مشغول حرف زدن شد و آر  ای آر دن یبا د  نی نسر
   دادیجوابش رو م یزیطعنه آم  شخندیبا ن کردیسرهنگ خارج م دست دادن با ی برا بشیج

 چقدر دلتنگت بودم   زمیسالم عز  ی وا -

   یمرس یدلتنگ من شهیاوه توکه هم -

سرهنگ تکان دادم و از جمعشون فاصله گرفتم زود خودم رو   ی احترام برا ی به نشانه  یسر
همون طور که نامحسوس از    دی کوبیوار خودش رو م وانهی به محمد رساندم قلبم بدجور د

 که بشنوه گفتم   یجور شدمیکنار محمد رد م

 باهاتون صحبت کنم   د ی ؟ با   نیا یب شهیم -



قواره   یو روسر  یبلند مشگ راهن یمن تو پ دنیجا خورده سرش رو بلند کرد و با د محمد
   دی که روبروش قرار داشتم پرس دیدار سف

 هانا ؟  -

 گفتم   عینگاه کردم و بعد سر کردی رو سرگرم م نی که سرهنگ و نسر ایآر به

   دمیم  حیسمت چپ براتون توض اط یداخل ح ن یا یب شهینم نجا یا -

  دونستم ی داشت اما چرا نم  یخاص یروم زوم شده بود نگاهش دلنگران ایآر  ی  رهیخ نگاه
که محمد هم وارد   دینکش یمنتظر موندم طول  اط یح یکیتار  ی متونه باشه تو یچ لشیدل
و زود    دیبه سمتم دو دی شد چشم چرخوند دستم رو براش تکون دادم تا من رو د اط یح

   گرفتیم شیجگرم ات دمی دیخودش رو به من رسوند نگاه دلتنگش رو که م

 ن؟ یکنیکار م یچ  نجایسالم هانا خانم شما ا -

و بعد به اطراف نگاه   نیاول به زم دیچک نییچشمم پا ی از گوشه  اری اخت یب یاشک قطره
 لب باز کردم  یکردم و به سخت

 سالم   -

 ؟ یکنیم  هیشده ؟ چرا گر  یزیچ -

 محمد آقا   یخوب -

 جور جاها ؟  نی شدم شما ا  جیشده ؟ بخدا من گ یزی ممنون چ -

عطر  ی که بو رمیاشکم رو بگ زشیر  ی تا جلو دم یکش یقیاطراف اشاره کرد نفس عم به
   دیچیمشامم پ ی محمد تو

 محمد آقا    نیبب -



 ی چشمها  نباریدوختم که ا ی قهوه ا  ی نگاهم رو به اون دو گو اریاخت ی نگاهم کرد ب منتظر
بازوهام   ی اطراف نگاه کردم دستهام رو رو  ی چشم هام نقش بست به درخت ها ی جلو ایآر

زده شروع کردم به گفتن نگاه محمد لحظه به لحظه متعجب تر   ا یو دل به در دمیکش
   دیپرس تی و درنها شدیم

 ن؟ ی شد گروهکا نی نکنه شما هم وارد ا د؟ ی دونیرو از کجا م زایچ ن یشما ا -

 لباسش نگاه کردم و جواب دادم ی  قهی به

 نشدم   یگروهک چی نه من وارد ه -

 خوره؟ یسرهنگ به چه دردتون م ی اطالعات درباره   هیبق دی دونیرو از کجا م زای چ نیپس ا  -

  یخطر چی کن که ه ی شرویپ یی تا جا ی فقط اگه قبول کرد یبگم ول یز ی فعال چ  تونمینم -
 متوجهت نشه 

جابر   یحرف هارو بشنوم فکر کردم راست نیو ا  نمتیبب نجایشدم توقع نداشتم ا  جیمن گ -
 شد؟  یچ

   د یپرس یدندون فشردم که با نگران ریهم فشار دادم و لبم رو ز ی رو رو چشمهام

   ؟ یمجبورت کردن باهاش ازدواج کن -

 پر ترحمم رو به نگاه نگرانش دوختم   نگاه

 ؟ ی شد د ی خبر ناپد یچرا ب -

 و بلند گفت  دی کوب واریحکم به درو م مشتش

 شد    ریپس د  -

 جواب دادم اره یسر خودش ب ییبال  دمی ترس

  یی جز دختر عمو پسرعمو ستی من و جابر ن نی ب یزینه چ -



   دیپرس زدیبه لب م دوارانهیکه ام ی جا خورد شوکه بالبخند دوباره

 شد ؟  یآرباب راض -

   می فرار کرد می مادر ی نه با مادرم به روستا -

  ی با صدا شدیتر از قبل م نیفرستاد بغضم هر لحظه سنگ  رونیب یراحت الیرو با خ نفسش
 به حرف اومدم یلرزون

 ؟ ی خبر رفت یچرا ب -

   د یمهربونش رو به روم پاش لبخند

 م ی خودمونم خبر نداشت یتو خونه و من و اسد و بردن ما حت ختنیدر کار نبود ر ی عمد -

 ن یشد   بینگفت همه تون غ یزیچ محبوبه چرا به من  -

مادرم اومد مالقاتم گفتم برگشت روستا حتما بهت خبر   یوقت یول دمی من محبوبه رو ند  -
  یفاصله مجبورت کنن زن جابر بش  نی بده فقط نگران بودم تو ا

 خودم ازدواج کردم  اریچطور بگم به اخت گرفتیم  شی داشت ات قلبم

و چون اسم منو ...سر زبونا   ی سرهنگه ازدواج کرد هیتوروستا پخش شد که با دختر  -
 ی فرار کرد یانداخت

 از تعجب گرد شد   چشمهاش

 ؟ ی توام باور کرد -

به پشت سر   دهیترس ای آر ی بگم که  با صدا یزیاشکهام دست خودم نبود خواستم چ زشیر
 نگاه کردم  

 هانا ؟  -

   دی پرس ایرو به آر  ی با لحن جد اخم هاش رودرهم برد و  محمد



 امرتون ؟  -

فرستاد و به   رونیب یبه من کرد نفسش رو عصب  یزد و نگاه معنا دار  یعصب شخند ین ایآر
از همه نگران   شتریکار کنم ب  ی چ دیبا  دونستمیبودم و نم دهی طرف محمد حرکت کرد ترس

  یرییتغ  نکهیبه محمد زد و بدون ا ی طعنه ا ایباشه اما آر دهی حرف هامون رو شن ای بودم آر
 بده بلند گفت   رش یتو حالت و مس

 مهمونا منتظرن    ایهانا ب -

 به محمد دادم  ی برگه ا دمیدهانم رو با صدا بلع اب

مواظب خودتون   یلیحتما خ  نیبهم خبر بد   نیگرفت میادرس من تو تهرانه اگه تصم نی ا -
 ن یباش

 براه افتادم و خودم رو بهش رسوندم   ای دنبال آررو با تعجب و دهنم باز رها کردم و  محمد

   ایآر  -

 نگفت   یزی بهم انداخت و چ یزی آم ری تحق نگاه

  ی ؟ خودت گفت یکنیم  ینجوریچرا ا ایآر  -

 زمزمه کرد  ت یزد و با عصبان ی به طرفم برگشت که متوجه اطرافش شد لبخند یعصب

   می زنیبعدا حرف م -

 و روبه جمع شروع به حرف زدن کرد    ستادی پشت بلندگو ا سرهنگ

  یمیابراه ایآر  یبه مهمان نجایا یرو عنوان کنم همگ یزیخب دوستان حاال وقتشه تا چ -
و   ایآر ی بخاطر اعالم نامزد نجای جمع شدنمون ا  لیدل ن یرو بشنو یتا خبر خوب نیدعوت شد 

 ... نی نسر



مکررشون که با  ی و دست زدنها غیسوت و ج ی صدا  دیچی تو گوشم پ ی کر کننده ا سوت
شد و   دهیتوپ شن ی همزمان صدا کردیم  شتریام رو ب جهیرقص نور همراه شده بود سرگ 

 بلند گو اعالم شد   ی سال نو تو  لیپشت بندش اعالم تحو

 ...... یشمس ۷و پنجاه و   صدیهزار و س کی .....آغاز سال 

تارم در  ی کردم چشمها برخورد نیو هوا عوض شد و محکم به زم  نیزم ی نظرم جا در
   دی رو د یاهیس ی  هیشدن سا   کیآخر فقط نزد ی لحظه 

 ژه یو ی به بخش مراقبت ها ی دکتر علو ی آقا -

اتاق نبود و   ی تو یچشمهام رو گشودم کس دمی و سردرد شد   مارستانیصدا ب دنیشن با
پرستار و صدا   شد یم ده یکه از ته چاه شن ییوسط اتاق قرار داشت با صدا  مای آفتاب مستق

 زدم اما ورود محمد اه از نهادم برخواست 

 ؟ ی ؟ به هوش اومد  یسالم خوب -

   دمیپرس هیگر  با

 کجاست؟  ای...آر ایشد؟ آر یچ  شبید -

  د ی گره کرده پرس ی انداخت و با ابروها نیی سرش رو پا  محمد

 پس ... ی با جابر ازدواج نکرد  یتو گفت -

 شد ؟  یچ شب یبگو د -

  یکه باردار گفتی پرستار م -

سرم خراب شد چسب سرم رو از   ی عالم رو ی کامل نشدش انگار همه  ی جمله  دنیشن با
   دی شد و نگران پرس  کی دستم جدا کردم محمد نزد

   ؟ی کنیکار م یچ -



  یام سع جهی و چسب روش زدم با وجود سر گ  دمیکش رونیب اط یرو از دستم بااحت سرم
محمد   نی قبل برخوردم با زم رفت یم یاهی اما چشمم دائم س امیب نییتخت پا  ی کردم از رو

 بلند شد  ایآر یعصب ی بازوم رو گرفت صدا 

 دستتو بکش   کهی هو مرت -

رو به محمد انداخت و   نشینگاه خشمگ ایافتادم آر نیدستمو رها کرد که به زم محمد
 پسش زدم   ی بلند  غیدستش بهم برخورد کنه با ج نکهی شد قبل از ا  کم ینزد

   ااااااایآر  خورهیدست به من نزن ...گمشو حالم ازت بهم م -

به عقب برداشت و محمد سر به   یشکه شده قدم  ایبود که آر یعکس العملم ناگهان انقدر
 به محمد انداخت و باغضب شروع کرد  ینگاه ایآر  خوردیتاسف م ریز

اش   نهیمن )دستش رو به س هانا ه؟ یخبر  ی فکر کرد  یدور برداشت ی دیعشق ثابقتو د  هیچ -
 که .. ارمیسرت م ییبال  ی( شوهرتم دست از پاخطا کند یکوب

تخت گرفتم محمد شرمزده قصد خارج شدن از اتاق رو داشت که با  ی  هیرو به پا  دستم
 لرزونم گفتم  ی صدا

 تموم شد   گهید یهمه چ  شمی من ازت جدا م  ای آر یی که دست از پا خطا کرد تو یاون -

برافروخته به   ی با چهره  اینداد آر ر یینگاهش رو تغ ریمس یمتوقف شد ول در ی جلو محمد
و چشم   ستادمیو باشجاعت روبروش ا  دمی بار نترس  نی سمتم اومد و دستش رو بلند کرد ا

رو گرفته بود و هر دو   ایحس نکردم چشم باز کردم محمد دست آر یزی هام رو بستم اما چ
به  ی و ضربه ا دی کش رونیدستش رو از دست محمد ب ا یآر  کردنی به هم نگاه م ی به طرز بد

بحث اخطار   نیب یبه عقب برداشت پرستار که تا بحال چند بار یمحمد زد که قدم ی  نهیس
 وارد اتاق شد   یبا نگهبان نباریداده بو. ا

 سرتون    نیه صداتونو انداختخونتون نجا یآقا مگه ا  رونیب دیی بفرما -



محمد کرد و به سمتم اومد بازوم رو گرفت و دنبال خودش به   ی حواله  ی شخندین ایآر
بکشم که همون طور که من رو    رونی ب ایکردم دستمو از دست آر  یحرکت وادارم کرد سع

   دی بهم فشرده غر ی بادندان ها   دیکشیم

  فتهی براش ب یاتفاق چیه  ذارمینم نباریمنه و ا  ی که توشکمته بچه  ی هانا اون بچه ا -

 زدم  غیتر ج یعصب

 ولم کن  ی من تموم شد ی برا  گهیولم کن ...تو د -

 از محمد نبود  یخبر یدر مهار کردنم داشت و همه دورمون جمع شده بودند ول یسع

گوشت گفت که   ریز ینره چ ادتی یتا عمر دار ارمیسر اون پسره م  ییبخدا هانا بال  -
 ؟ یکنی م ینجوریا

   ستیکس جز هدفت برات مهم ن چیو ه یچیتو ه ستین دی از تو بع -

 جواب داد روزمندانهیپ شخندین با

   فتیپس خفه شو و راه ب -

داشتم کمتر تقال کنم نگاهم به    یبرا جلب توجه کمتر سع یول شدمیم  دهی کش ایدنبال آر به
صورتم روون   ی امون رو یشده بود اشک هام ب د ی انگار ناپد یاطراف دنبال محمد بود ول

جلو نشاند   یصندل ی رو باز کرد و بزور من را رو لیدر اتومب مارستانیخارج از ب شدنیم
  زدم غیو ج اوردمیطاقت ن

 حالم ازت ...  ایولم کن آر  -

 یو جاش رو اشک هام پرکرد که ب دی دهانم ماس ی رتم زد حرف توکه به صو ی ضربه ا با
خون حالم رو بد کرده بود حالت تهوع دوباره به   ی مزه    شدنیم یگونه هام جار ی امان رو

تا تونستم باال اوردم  دیکش ن ییرو پا شهیزدم که ش شهیبه ش یسراغم اومده بود مشت
  دیرو که د می دم صورت خونکه دستش رو پس ز   ردمکمرم حس ک  ی حرکت دستش رو رو 



دهان   ی پام انداخت و حرکت کرد چند برگ دستمال برداشتم و جلو ی جعبه دستمال رو رو 
هق هق هام بدون   ونیکردم م هیدادم و از ته دل گر هیگرفتم سرم رو به پنجره تک  مینیو ب
 نگاه و حالتم گفتم  ریدر مس یرییتغ

 ؟  یداری چرا دست از سرم برنم ی خوایتو که منو نم -

 بشه پس خفه شو   شی زیبچم چ  خوامیو انجام بدم نم دیکه نبا یخفه شو هانا نذار کار -

  م ینیدهان و ب ی داده بودم و دستمال رو جلو هیتک نیماش شهیطور که سرم رو به ش همون
 دم ینگاهش کردم و با ناله پرس کردمیجابجا م

   تی زندگ  ی برا ت یخوش ی ت برامن مانعم برا ی تو که نامزد کرد -

 شد   رهیفرستاد و مجدد به روبرو خ رونینفسش رو ب یرو بهم دوخت و عصب شیعصب نگاه

برس فقط دست از   تی بچه نباش من مواظبشم با جون و دلم برو به زندگ  نی نگران ا -
 سرم بردار 

 بگه که دست لرزونم رو باال آوردم و ادامه دادم یزیچ  خواست

   زهی بچه که برات عز نیتورو جون هم  ایآر  -

   دیکش ادیفر  یعصب

   یکنیم وونمید یهانا ...هانا بخدا دار -

ارامشش رو بدست   یکم دی تا شا دیکش یقیبه موهاش خوش فرمش زد و نفس عم یچنگ
 بعد اروم به حرفش ادامه داد  ارهیب

  اتیسر رهی خ ی باتو رو با همه  یدوست دارم زندگ  یمن عوض یفهمیرا نمچ وونهی د -
به  شه یکه باعث م یواسه من فقط کاره کار ن ی باهمه خوب و بدش دوست دارم نسر

 بشم   کی سرهنگ نزد 



 رو بستم و بدون مکث جواب دادم  چشمهام

   ایتموم شد آر یمن همه چ ی برا -

سکوتم رو ادامه دادم تا  دی زد و داد کش نیبه فرمان ماش یشد  و مشت یعصب باحرفم
شدن    دهیکوب  ی صدا دی شد و در رو محکم بهم کوب  ادهیپ ن یرو متوقف کرد و از ماش نیماش

نشد که  ی سپر یاورد زمان طوالن یرو بلرزش درم  نیماش نی کاپوت ماش ی رو ای آر ی مشتها
پاهاش نشست و دستم رو   ی رودر  ی رو که جلو انمیدرب سمت من رو باز کرد نگاه گر 

 قلبش گذاشت   ی گرفت و رو

 انقدر داغونم نکن    رمیگی کارو نکن من با تو دوباره دارم جون م نی هانا بامن ا -

کرده بودن به دستم   دایو راه خودشون رو پ موندنیمنتظر پلک زدن هام نم گهید اشکهام
 گرمش بود نگاه کردم    ی دستها ونیکه م

   یری که تو دست بگ یرو دار ییدستها  گهی حاال د -

   رمیگ ی تورو تو دستهام م  ی من فقط دستها -

 به خون نشستش دوختم   ی رو به چشمها  نگاهم

   یندار گهید -

   دیکش ادیفر  یپام بلند شد و عصب  ی شد از جلو  دهیکش ش ی دوباره به ات انگار

هانا   یکارو ول نیا کنم یکنم م ت یخونم زندان ی شده تو ذارمینم گهینه هانا د ذارمیمن نم -
   کنمیخودم و نابود نم سپرمینم چکسی تو و اون بچه رو دست ه دمیمن تو رو از دست نم

 به سمتم اومد   دهیترس ای که دستم رو روش گذاشتم و به جلو خم شدم آر دی کش ریدلم ت ریز

 نه  گهی د نباریا شد هانا ؟ توروخدا نکن  یچ -

 لب باز کرد   ده ی.و ترسدی رو محکم به دهانش کوب دستش



 ؟ یفقط تو آروم باش توروخدا هانا خوب  شمیالل م -

دادم و  یصندل یام رو به پشت هیآروم شدم تک  یکردم به صلوات فرستادن تا کم شروع
دستم گذاشت و نگران   ی دستش رو رو  ایشکمم نگهداشتم آر  ی همچنان دستم رو رو

   دی پرس

 ؟ بچه ...توروخدا بگو خوبه   یخوب -

اشک آلودش دوختم در رو   ی روحم رو به چشم ها یرو باز کردم و نگاه سرد و ب چشمهام
 رو به حرکت دراورد آروم گفتم  نی ماش عیبست و سر

 ؟  یری کجا م -

 که مجدد سوالم رو تکرار کردم دی رو نشن صدام

   مارستان یب -

   ادخوینم -

 نگاهم کرد   نگران

 هانا لج نکن   -

 استراحت کنم   خوامیخوبم م -

   د یپرس ی ذوق کودکانه ا با

 خونه؟ هان ؟  می بر  -

لب هاش نقش بست دستش رو   ی رو ی هم گذاشتم که لبخند ی اجبار چشم هام رو رو به
 به حرف اومد  یشکمم گذاشت و باذوق خاص ی رو

 گهی تموم شد د  گهیم باش قربونت برم... دخونمون ارو میر یفدات شه االن م ییبابا  -
 آب تو دل مامان جونت تکون بخوره   ذارمینم



باال   ی برا  دمیفهم  یرو نم ضشیپر ضد و نق ی بود رفتار ها بیکودکانه اش برام عج ذوق
  نیاز ب ایخوبم نسبت به آر   ی رفتن از پله دستش رو به طرف بازوهام اورد تمام حس ها

  ی رو داشتم که تو دستها ی مهره ا کی بهم دست بزنه حس   یرفته بود دوست نداشتم حت
راهرو جدا کنم دستش رو پس   ی نگاهم رو از نرده ها نکهیاگرفته شده بدون  یبه باز ایآر

  ی برا ا یکار رو برام سخت کرده بود آر نیها باال برم اما دل دردم ا کردم از پله یزدم سع
به لباسش زدم و قبل   یبلندم کرد چنگ نیاز زم یبعد بدون حرف  یمکث کرد ول ی لحظه ا

برگرداند به سمت تخت رفتم و با همون لباس   نی زم ی در من رو رو ی جلو یهر اعتراض
تلفن جمع شده رو دوباره وصل کرد و   به سراغ کمدش رفت و ای آر دمیتخت دراز کش ی رو

دست خواست   ی تخت نشستم که با اشاره  ی صداش دل نگران رو دنی گرفت با شن یتماس
 تا بخوابم  

تلفن   شهی م یخانم قربان شما ممنون بله هاناهم خوبه نه راستش دو ماه هیسالم مرض -
 یسقط شد بله ...ول نیزد ( بله ...بله ...نه راستش ....نه نه نگران نش ی )لبخند می نداشت

  د یتونی بگم اگه م خواستمی...بله ... چشم حتما مواظبم ...نه م دونمیدوباره بارداره ... م
بفروشم ...بله  مویکه هست یی نجایا خوامیمنم کارامو جور کنم م نیبمون ناها شی پ نیایب

پس؟    نی ای...البته تو روستا نه داخل شهر ... بله ... بله چشم ...ماونجا  امیب خوامی...نه م
 استراحت مطلق باشه ... بله   دیبا یول نی ...نگران نش نیایزودتر ب شهی...اگه م

 

 دم ی قطع کردن تلفن بلند پرس قبل

 شد؟  یبپرس عمو محمود چ -

 اشاره گفت آزاد شده   با

 مرخص شده ؟ حالش بهتره؟  مارستانیبپرس از ب   دونمی م -

 نگاهم کرد بعد اخم هاش درهم شد و جواب مادر رو داد متعجب



بود ...بله  مارستان ینه هانا خودشم اون موقع ب دونستمیآزاد شده ...نه نم دونستمی بله م -
بهتر   کمی  نی ایبله ...شما ب ست یهانا خوب ن طی االن شرا  یول  دونمی... االن بهترن؟ بله م 

 ما  بشه بعدش حت

انگار بدنم بدجور به خواب   دمی تخت خواب ی به حرف هاشون گوش ندادم و مجدد رو گهید
  یکه نوازشگرانه موهام رو به باز  یدست ی کشش داشت و به سرعت خوابم برد با حس گرما

  دهیکه تا به حال ازش نشن یتخت نشسته بود و با لحن ی لبه  ایگرفته بود چشم باز کردم آر
   کردیبودم من رو خطاب م

   زم؟ یعز  یبهتر -

حالت تهوع   یجام نشستم دل دردم بهتر شده بود ول ی گرفتم و اروم تو ا یرو ازآر نگاهم
   کردیرهام نم

   وقت ی  شهیحالت بد م ی نخورد  ی زیتا حاال چ  روزی از د یکنم ول دارتی ب خواستمینم -

  کردمیساعت حس م  میهمه ساعت رو فقط ن نیساعت نگاه کردم انقدر خسته بودم که ا با
  سیتخت بلند شدم و به طرف سرو  ی شونه ها و گردنم کنار زدم و از رو ی موهام رو از رو

رو از تنم دور کرد وارد اشپزخانه  م یرفتم برخورد اب سرد با صورتم تمام خستگ یبهداشت
گرفته بود را از پشت پنجره برداشت و   رون یکه از ب ییذاها غ اینشستم آر  زی شدم و سرم

 روم گذاشت  شیکرد و پ  یداخل بشقاب خال

غذا حالتو بد کنه گذاشتم دم پنجره تا بوش کمتر بشه اگه سرد   ی بو دی چون فکر کردم شا -
   نهیشده بخاطر ا 

نجره  کنار پ ینخورده بودم که ترش شتریندادم و مشغول خوردن شدم دوقاشق ب یجواب
 د ی پرس ا یبلند شدم که آر زیبدجور به هوسم انداخت از پشت م

 ؟ ی بخور یتونینم -

 نشستم   زی رو برداشتم و مجدد پشت م ی جواب دادن به سوالش ظرف ترش ی بجا



   یخونت رو بفروش یجان دور کن نی منو از نسر نکهیا ی برا خوادینم -

 هانا  -

 رو گرفتم  شی شرویباال اوردم و اجازه پ دستمو 

داشته باشم پولتو حروم من   ی خودم خونه ا  ی من خودم به اندازه خودم دارم که بتونم برا -
 نکن  

   ختیدر اعماق قلبش فرور یز یانگار چ دیو بازوم رو گرفت نگاه سردم رو که د  اوردین طاقت

   ؟یکنیکارو م ن یبا خودت و من ا یهانا چرا دار -

 شدم   یبا ولع خاص یبهش زدم و مشغول خوردن ترش ی ندشخین

وقته که کل  یلیهانا من خ  یری گیازم م مویزندگ  نیر یش ی حس ها ی همه  یدار نیبب -
  زیکردم اما بخاطر تو همه چ ی رو شیپ یلیرو کنار گذاشتم و مشغول کارم شدم خ میزندگ 

 برام مهم تره   ز ی من از همه چ یزندگ  ی رو رها کردم وجود تو و اون بچه تو

 رو از جلوم برداشت که نگاهش کردم یترش ظرف

   دمی م هیترج ایدن نیا ی تو  یزیتو بودن در کنارتو به هرچ  اریو نی اول ن یا دنیمن د  -

 برداشت  زیم ی را از رو یبردم که ظرف ترش شی پ یگرفتن ترش  ی رو برا دستم

 اول غذا تو بخور    شه یحالت بد م ی نخورد یزیچ یول خوادیدلت م دونمی م -

 به لب نشاند   ینگاهش کردم که لبخند مظلوم یعصب

  ستمیخودم نگران ن ی برا فتهیکارم جونم به خطر م نی با ا یرها کردم ول زویمن همه چ -
پس مجبورم هرچه زودتر از    فتهیتو و بچمون ب ی برا یاتفاق نی کوچک تر خوامینم یول
 م ی فراهم کنم که از تهران بر  طویپدرم تا من شرا  ی خونه  می ر یفعال م می بر نجایا

 ن یپس نسر  -



 هانا تمومش کن همشون برن به درک  -

چه ضربه    یدونی چقدر به تو وابسته شده م یدونیم  ی اون دختر گذاشت ی تو اسم رو یول -
 ؟   خورهیم ی ا

 کرد  ی زیطعنه ام ی  خنده

 تو فکرته؟    یمعلوم هست چ -

 رنگش چشم دوختم   ی درشت قهوه ا ی چشمها به

 ی برا ی کرد یاگه حس م یبه من نداشت یاز اول هم حس یدونیتو خودت خوب م ایآر  -
من   ینداختیهم راه نم یازدواج به قول خودت سور هیباز  نیهم ادیم  ش یپ یکارت مشگل

نبوده پس خودتو   شتر یب یباز  هی نایا  ی همه  دونمیم یبوده ول یچ  متیتصم دونم ینم
 دادن منم بردار   بیگول نزن دست از فر 

نشست و   نهیدست به س دادی بود که هر بار انجامش م یکار نی آزار دهنده تر شخندشین
 گفت  ی با لحن بد

 است من تجربه اشو دارم بهت وعده داده؟  گه ید ی تو دلت جا -

 زدم  ادیصورتش فر  ی و تو دمیکوب زیم ی بلند شدم و مشتهام رو رو یصندل  ی از رو یعصب

 ی تو یکه کس دمی نرس ایبعض   هیخود پندارد من هنوز به کثافت شی کافر همه را به ک  -
وقت   چیقرار بذارم درضمن من ه ی ا گهیشکمم بخوام با کس د ی باشه بچه اش تو  میزندگ 

شوهر و شوهر کردن ندارم از   ی من عقده  شمیازت جدا م  یول رمیگی نگفتم ازت طالق م
   کنمیتکرار نم  گهی د تویخر  نیکردم ا ت یکردم خر واجاولشم دنبالش نبودم با توام ازد

   دی حرف زدن هام پرس وسط

 با محمد ؟   یحت -

 و ادامه داد د ینگاهش کردم که خند گنگ



جدا   یچند وقت  گنی من از کارات خسته شدم بعد م  گنیهمه بهونه است اولش م نایا -
هرکدوم    می جداش ایتحمل کنم من خسته شدم ب  ویاون زندگ  گهید تونمی بعد من نم  میاشب

است خبردار  گهید  یکیداره چشمت دنبال  لیدل  هیهمه اش فقط   یول  می راه خودمونو بر
 دستت دادم  ی و خوب بهانه ا  رمیمحمد ازدواج نکرده منم که گ ی شد

 گفتم   هیو با گر  اوردمیطاقت ن گهید

من هنوز زنتم   یزنیتهمت هارو به من م نیا یچه راحت دار یلیخ  ایآر  یپست یلیخ -
من محمد و دوست داشتم   گمیکه .... من دروغ نم  یگی و م یکنی تو چشم من نگاه م یدار
کنم من خدا و   انتیخ می به خودم و زندگ  امیبار نرفتم سمتش حاالم نم  کی  یحت یول
 من سر سفره خانواده ام بزرگ شدم   شهی سرم م مونیو ا  نیمن د  مهیحال غمبریپ

و از آشپزخانه خارج شدم   دمیکوب زیم ی رو یرو مشغول غذا نشان داد که مشت خودش
   گفتیکه م دمیصداش رو شن

بچم   ی انجام بد  ی خوایم یکه هر کار  یستیوسط فقط خودت ن نیغذاتو بخور .... ا ایب -
   شهیم تیاذ 

 یلیخ  ایشت در نشستم خسته شده بودم آراتاق شدم و در رو پشت سرم بستم پ وارد
بودم  یعصبان یلیخ تیعجوالنه هم در عصبان ی ها  یری گ میتندرو بود مخصوصا در تصم

کرده من نبودم   انتیوسط خ نی که ا یبفهمونم اون  ایهرطور شده به آر خواستم یانگار م یول
تعجب   دنمی کتش بود با د دنی که درحال پوش ایکردم آر باز بلند شدم و در رو  نیزم ی از رو
 کرد 

دلت  یهر کار ی کرد تمیتا االن فقط اذ  دمتیکه د یاز روز ی بد یلیخ  ایآر یلی...خ یلیخ -
سکوت    تونمی مسئله نم نیا  ی تو یول  یو جسم ی روح تی هر تهمت هر اذ  ی خواست کرد
   چسبهی من نموصله ها به   نیا  یبه من بچسبون انتیخ یجوری یخواست یکنم از اول م

 د ی نگران به سمتم اومد و پرس ایشکمم گذاشتم آر  ی که دستم رو رو  دی کش یریدلم ت ریز

 ؟ ی؟ درد دار یشد هانا ؟ خوب یچ -



 رو پس زدم و ادامه دادم دستش

 جان منتظره   نی نسر شهی م رتیبرو د  ی کرد تو بود انتیخ یزندگ  نی که به ا یاون -

 به سرم زد  ی دهانم گذاشت و به آغوش گرمش دعوتم کرد بوسه ا ی رو جلو دستش

  دیمن غلط کردم ...خوبه ؟ تو فقط آروم باش ، توآروم باش تا منم آروم باشم بدونم با  -
 کار کنم یچ

به هق هق شد که دستم رو دور کمرش حلقه کردم صورتم رو از اغوشش   لیهام تبد  هیگر
 جدا کرد و بادست هاش قاب گرفت  

  ی من ی هانا یمن فقط باتوام فقط و فقط مال توام بگو بگو که توام فقط مال من -

   ن ینسر -

 لبهام گذاشت  ی اشاره اش رو رو انگشت

   یمال من شهی هم ی فقط بگو برا -

 جمله هاش گفتم  انیواست ادامه بده که مخ  دی رو که د سکوتم

 ...تتیاذ  ی لیخ دونمی م -

 دوست دارم   -

   دی شک کرد. پرس ش ییهاش رو فراموش کرد به شنوا  حرف

 ؟  یگفت یچ -

تجربه کردم دوستش داشتم   ای هام رو با آر نیخودم رو گول بزنم من تمام اول تونستمینم
 ی که دائم در برابرش کوتاه اومدم من اون چشمها نم یرو کنارش بب نی نسر  تونستمیکه نم
خوش حالت دل بسته بودم به   یمشگ ی رو دوست داشتم به اون موها یوحش ی قهوه ا



آغوشش گم کردم که محکم   ی شده بودم خودم رو تو  هوابست زشی محبت آم ی اون نگاه ها
 تر درآغوشم گرفت  

برات با ارزشن رو   ای یالزم دار یکنیکه فکر م یز ی رو بردار هرچ لتیآماده شو تمام وسا -
 جمع کن

 نگاهش کردم   جیگ

ادرس   یکس کنمیپدرم فکر نم ی خونه  می بر  دی با  ستیبرامون امن ن گهی د نجایگفتم ا  -
 اونجا رو داشته باشه 

 ؟  ی ریباشه کجا م -

 مطمئن بشم   یزیاز چ دیبا  -

معده درد گرفته بودم   یمتوال  ی از باال آوردن ها کردیحالم رو بدتر م نی و هم زدی شور م دلم
خنکش حالم رو   میهوا و نس ی تازه به صورتم بخوره سرد ی پنجره اتاق رو باز کردم تا هوا

آرش    دنی به سمت در رفتم و در رو باز کردم با د د ی کش رونمی در از فکر ب ی صدا کردی بهتر م
 تعجب کردم  ن ییپا ی طبقه  ی  هیهمسا  ی خواهر زاده 

 ن ییله بفرما ب -

 ؟  ن ی ببر فی تشر نیخواستیم  ییسالم جا -

 لحن کالمش تعجب کردم  از

   شمیمتوجه منظورتون نم -

  ن یا یب عیگفت بگم شمام سر   نهییپا ایآر  -

 گفت  یبینگاهش کردم که بالحن عج مشکوک 

   نیزودباش  -



 شده   یچ -

   نیا یدنبال من ب عیسر -

 تا بگم   نیا یکجا ب -

 رو ... لمیپس وسا  -

   ارهیو م زی گفت خودش همه چ  ایآر  خوادینم -

  یرو باز کرد از ساختمان خارج شدم ول ی رفتم در ورود نییپشت سرش از پله ها پا  نگران
  یکرد و دستمال رمی از پشت سر اس ینبود به سمت آرش برگشتم که شخص ایاز آر  یخبر
 چشمهام تار شد   شیپ زیتنفس همه چ نیگذاشت با اول  مینیب ی جلو

 زدم ادیمحض بود انگار با دستمال چشمهام رو بسته بودن بلند فر یکی جا تار همه

 کجاست   نجایکمک ... کمک ا -

 سکوت کردم و تماما گوش شدم   دهی ترس یبا در آهن  یزیبرخورد چ ی صدا دنیشن با

 تالش نکن   یپس الک شنوهیصداتو نم یکس -

 نکردم ی؟ من کار نی خوا یم یاز من چ -

 م یبا شوهرت کار دار یتو نه ول -

 افتادم  ایآر  ی حرف ها ادیدهانم رو با صدا فرو دادم و به  اب

 شوهرم ؟ من شوهر ندارم  -

 ؟یدار یچه نسبت  ایطور پس با آر  نیاوه که ا -

 دختر خاله اشم   -

 شروع به حرف زدن کرد  ی دی جد ی سرداد که صدا ی بلند ی  خنده



دروغ  ستین یازیحاج احمد بسه ن ی نوه  هی فرزند محمد و مرض  یههانا خسرو شا -
که خودت   ییزا یاز چ شتریب یحت  میدونیم تی از تو و خانواده و زندگ   زایچ یلی ما خ یبباف

   یدونیم

 ن؟ ی هست یشما ک  -

انجام  یکار خاص ستین یاز یداشتن ن یتو باهاشون همکار ی که کل خانواده  ییکسا  -
   یبه نوازش نداشته باش ازیباش تا ن  یدختر خوب یی چند وقت که مهمون ما  نی فقط ا ی بد

   نیخوایاز جونم م یچ -

   کردیکه به صورتم برخورد م ی ا دهیبا کش نباریبلند شد اما ا  یقبل ی صدا مجدد

   می با شوهر جونت کار دار  میگفتم خفه شو باتو کار ندار -

 التماس کردم هیگر  با

 نکرده   یاون کار ن ینداشته باش یر کا ایتورو خدا با آر  -

تو   ی و انجام بده اما انگار غش و ضعف ها  میکه گفت  یکار دیجاست با  نیمشگل هم -
(   دمیلرزونم برد و سرم رو باال آورد که صورتم رو پس کش ی چونه  ریکوچولو )دستش رو ز

 دست و پاشو شل کرده و عقلشو از کار انداخته 

 ادامه داد گهی د ی صدا

   می نداختیعقلشو کار م دیپس ما با  -

 طرف دوم ادامه داد روبه

   ادیب  ژهیبمون تا من نجایا دی مج -

 بله   -



  دمیشنی رو م شد یم ک یکه بهم نزد دیمج ی قدم ها ی دوم از اتاق خارج شد صدا ی صدا
 دمیکش غیصورتم حس کردم ج ی انگشتش رو رو ی شدم که گرما خودم مچاله  ی تو دهی ترس

 دم یو صورتم رو پس کش

   یولم کن عوض -

 که مجدد به صورتم برخورد کرد الل شدم   ی ا ده یکش با

 

 

 

 

 

 هشتم   فصل

  ی کیتار ی داخل اتاق مخروبه   دم ید یم رفتم ی م ییکه به دست شو یو شب رو فقط موقع روز
تجربه   نجایا شد یبود که م یز ی چ نیتر  یمعن یو ساعت و مکان ب  خیحبس شده بودم تار 

   رمیقرار نگ  دیزندان بانم باشه تا مورد ضرب و شتم مج ژهیکرد تنها خواستم شده بود که من

 تشنمه   -

 صداش از ترس تمام تنم به لرزش دراومد   دنیشن با

 به الالت بذاره پس خفه شو   یل یلکه   ستین ژهیمن  ی باز که تو زبون باز کرد -

حالت تهوعم   شدیباعث م تیاون وضع ی تو گاریدود س ی بود و بو دهی امونم رو بر یتشنگ
 کنه  تمیاذ  شتریب

   خورهیحالم داره بهم م -



 زد   ادیفر 

 به درک   -

جز چند تکه نان   ارمیکه بخوام باال ب خوردمینم یز ی شروع به باال اوردن کردم چ اریاخت یب
بسته   ی دستها گرفتی اب هربار بخاطر تهوع فقط معده دردم شدت م ی خشک و مقدار کم

 ی قدم ها  ی که سفت تر و برزرگ تر از قبل شده بود صدا یشدم رو به شکمم گرفتم شکم
خودم مچاله شدم پام رو گرفت و   ی تو دمیشد که ترس ندامد بل یکه به سمتم م  دیمج
دهنم گرفت و سرم رو به ستون پشت سر   ی م که دستش رو جلوزد غیج دهی ترس دیکش

  ی ضربه  دمیکش ی خفه ا غیپام فشار داد که ج ی فشار داد پام رو دراز کرد و زانوش رو رو 
شکمم   ی رو تو چهبار حرکت ب ن یاول ی و برا  دی کش ریبه شکمم زد که شکمم ت یآروم

  یتیاز وضع ایخوشحال باشم از سالمت فرزندم  دونستمی احساس کردم ازم فاصله گرفت نم
   دی غر  یبه محض فاصله گرفتن از من عصب دیافتاده بودم زجه بزنم مج  ریکه داخلش گ

 ؟ ی حامله ا یعوض -

شکمم گذاشتم و پاهام رو جمع کردم به سمتم اومد و   ی بسته شدم رو رو ی ها دست
وارد  یباز شد و شخص یدر آهن ادمی به پهلوم زد که از درد نفسم رفت همزمان با فر ی لگد

 کردم  زینعره اش گوش ت ی صدا  دنیاتاق شد با شن

  ی کرد  یچه غلط  یعوض -

 بود بلند صدا زدم ایآر  ی صدا کردمینم باور

 ؟  یخودت ایآر  یی...تو ایآر  -

چشمهام بسته شده بود را  که به یو دستمال  دیجوشیامان از چشمهام م یب اشکهام
پر از لطافت به   یبا لحن ایآر ی شدن قطع شد و صدا زیدعوا و گالو  ی صدا  کردیمرطوب م
   دی گوشم رس

 خودمم هانا اومدم ببرمت   -



و حرکت    کردمیشکمم حس م  ی رو تو ی بلندم کرد درد بد اط یرو گرفت و با احت بازوهام
فرو رفتم    ایبه سمت جلو خم شدم که در آغوش آر   کردیم شتریدرد رو ب ن یفرزندم ا ی ها

  یزی ازم فاصله گرفت و دستمال رو باز کرد اول چ کردمیلرزش شونه هاش رو حس م
رو از نظر گزروندم و با ناله  ا یتمام اجزاء صورت آر  دواضح تر ش  دمیاما کم کم د دمی دینم

 گفتم 

 ی ؟ ا  ا یآر ی کجا بود -

 شکمم گذاشت   ی نگران دستش رو رو ایآربود   ده ی دلم امانم رو بر ریز درد

 کارت کردن؟   ی شده هانا چ یچ -

 پهلوم ...  ایدرد دارم آر -

  ی جلو ایکنم آر تیوارد اتاق شد تا خواستم نگاهم رو به سمت نفر سوم هدا  یسوم شخص
اون شخص رو   ی انگشت هاش چهره  ن یب کی کوچ ی از روزنه  یچشم هام رو گرفت ول

   دمید

   مارستانیببرمش ب دیبا  -

  ی مدارک رو اورد یخب گفت -

 زد   ادیفر  یبه سمت نفر سوم گرفت و عصب ی دی کل ایآر

   مارستان یببرمش ب دی حالش بده با -

 گرفت    ایرو از آر دیاشاره کرد که کل دی به مج مرد

 چک بشه  دی اول با -

 آورد   یقلبم رو به درد م ایالتماس آلود آر  لحن

 ...مایش بببرم  دیبا  شهیم ری د -



   دمیشنیرو م دیکوبی ضربان قلبش که پر استرس  م  ی سکوت کرد صدا ا ینفر سوم آر ادیفر با
 قبل از خروجش جواب داد  دیمج

 نشده   شی چیماهه ه۳  شهینم ش یچیه -

 اشاره کرد  ای نگاه کرد که با طعنه به آر دیسوم مشکوک به مج نفر

 نگران توله اشه   -

 زد   ادیفر   یعصب ایآر

   دی خفه شو مج -

  نی تاسف به طرف ی رفت نفر سوم سرش رو به نشانه  دیسوم دستش رو باال آورد که مج نفر
 دم ی که صداش رو از پشت سر شن د یقدم زنان چرخ  ایتکون داد و دور آر 

   ریواقعا متاسفم برات ام -

 زد؟ ی صدا م  ریرو ام ایکردم آر  زی ت گوش

  هی ریحاال اس کردیطر لغزش باز خواست مکه همه رو بخا یکس دهیاموزش د ی روین کی  -
 که به دستور خودمون باهاش ازدواج کرده شده ؟   یبچه دهات

 ی و جلو  فشردیکه من رو به خود م ایآر ی قدم زدن دست برداشت و مجدد روبرو از
  ستادیچشمهام رو گرفته بود ا

   می بر نجایآوردم حاال بذار از ا نویکه خواست یزیهر چ -

 بود ادامه داد دهیرو نشن ایآر ی که انگار صدا مرد

 دست خورده ات؟  ی با شناسنامه  ی که به مشگل برنخورد نیازدواجت با نسر  ی برا -

 محکم تر نگهم داشت   ا یآر نی سست شد که قبل برخوردم به زم پاهام

   دی بس کن سع -



 سر داد   ی بلند ی خطابش کرد خنده  دیسع   ایسوم که آر مرد

   ادیسر بچت ب یینه بال هول ک  یترسیم -

   دی سع -

سازمانو که  نی.... قوان ،یدون ی که خودت خوب م ی داد یسازمان مدارک  ی تو تو  ریام -
  دی ؟ حاال با ی کرد یکنه پس چرا خراب کار دایازدواج ادامه پ نیقرار نبود ا ی فراموش نکرد

 تورو سازمان جمع کنه  یخراب کار

   نیاریسر هانا ب ییبال  ذارمیبس کن نم دی سع یگی م یچ -

 زد  ادیفر   دیسع

 تولت ؟  ایفقط هانا   - 

   دیسع می بذار بر - 

 کرد   یانگشت اشاره اش رو باال گرفت و نوچ نوچ دیسع

  یکار کشت ن یهم ی مامورامونو برا نی از بهتر یکی تو  - 

کرد که  سی رو خ ایشوکه شده بودم که دردم رو فراموش کرده بودم اشکهام دست آر  انقدر
  نم یبب تونستمیرو نم دی سع گهیچشمم نگه داشت د   ی ش رو جمع تر کرد و جلوانگشت ها 

  دمیشنی م یاما حرف هاشون رو به طور واضح

   دی بس کن سع - 

 ؟   گمیدروغ م -

 زد ادیفر  یعصب

 کشتم   انتشیخ ی من اونو برا -  



 د ی سازمان فهم یکه وقت نی داشت یشما فقط ازدواج سازمان ی تو صاحب اون نبود - 
 با آرش در ارتباط باشه   دی بهت عالقه مند شده صالح د ای ثر

 من هنوز شوهرش بودم  - 

اون زمان سازمان صالح  ؟ی دیانقدر واکنش نشون م یواقعا به خوندن دو کلمه عرب - 
 باشه   یعلن  ری غ دیباشه و بعد صالح د  یعلن دید

 خفه شو   دی خفه شو سع -- 

 عقب نگهتون داشته   یاعتقادات مذهب نیهم - 

 باشه   ژهیوارد اتاق شد که از صداش حدس زدم من یکس

 اومد مدارکم اورده   دیمج - 

 درست باشه؟   نیچک کرد  - 

 درسته   گهی م دیمج - 

 باشه برگرد باال  -

 بلند شد    ایآر یعصب ی به سمت در قدم برداشت که صدا  دیسع

  م ی بذار بر ی دیرس یخواستیکه م یزیبه چ - 

 کرد   ینچ نچ دیمج

   ستی ممکن ن یزیچ ن ی که همچ یدونیخودت خوب م رینه ام - 

 ؟ یلعنت ی خوایم یچ  گهید -

 تا اطالعاتت سوخته بشه   یصبر کن  دیپس با  یدونیم ی ادیز  ی زایتو چ - 

 پس بذار هانا بره   - 



 بره   نجای از ا  ستیهانا قرار ن - 

   دیشونه هام پر  ایآر  ادیفر   ی باصدا

   دیسع - 

اتاق رفت محکم به در   یرهام کرد و به سمت در اهن ایمحکم بهم برخورد کرد آر در
  زدی م ادیو فر دی کوبیم

 ... دیدرو ...سع  ن یباز کن ا دی سع -

  نی اخر نی ا یعنیروشن اتاق نگاه کردم  مهین ی خودم مچاله شده بودم به فضا ی درد تو از
به   ایآر کردیم رو دگرگون تر مفرزند داخل شکمم حال  ی ؟ تکان ها دمی دی بود که م ییجا

رو کنار زدم و  اینشست و دستش رو به سمتم دراز کرد دست آر نیزم ی سمتم اومد و رو
 ازش فاصله گرفتم  

 حرف هاشون رو باور نکن   - 

پهلو و   ی زوم شده بود که مجدد به سمتم اومد  همچنان دستم رو ایآر  ی ام رو دهی ترس نگاه
 دم ی پرس یلرزون ی شکمم بود که با صدا

 ؟یتو ادم ...کشت -

   دمیم حیتو آروم باش برات توض - 

وار   وانهی قلبش که د ی سرم را در اغوشش فشرد صدا  دیاز اشکم رو که د سیخ ی چشمها
 کرد ینگران ترم م  دی کوبیم

 ببرمت   نجایزود از ا دمی قول م ؟یدرد دار - 

   ذارن یاونا نم - 

   ومدمیتنها ن  ذارن ینم دونستم یم - 



 کردم نگاهمون درهم گره خورد  رو  بلند سرم

 هست؟  ی راه نجات -

بخشش   نان یکه گرمابخش قلبم بود صورتم را قاب گرفت و با کالم و نگاه اطم ییدستها با
 جواب داد  

 ؟ یدرد دار یلینگران نباش ) نگاه نگرانش به سمت شکمم رفت ( خ زمیاره عز  -

به   هیهد  ی لبخند کردمیمبچه رو احساس  ی همچنان حرکت ها یکمتر شده بود ول دردم
 نگاه نگرانش کردم  

 بچه مون باباشو شناخته   نکهیمثل ا ینه بهترم ول -

کرد که با  یشکمم گذاشتم مکث   ی باال رفته نگاهم کرد که دستش رو گرفتم و رو ی ابروها با
 به چهره اش راه باز کرد   یقیحرکت بچه لبخند عم

 ؟   خورهیتکون م -

 لبخند سرم رو تکون دادم  با

  یاتفاق وقتینگرانم   یلیکه به پهلوت خورده خ  ی دراز بکش سرتو بذار رو پام با ضربه ا -
   فتهیبراتون ن

خودم مچاله   ی تو شدیسرد باعث م  نیزم دمیدراز کش نیزم ی حرفش گوش کردم و رو به
 بدنم انداخت   ی پالتوش رو دراورد و رو ایبشم که آر 

 تو واقعا ؟  -

   گمیبرات م زویفکر نکن به موقعش همه چ یچیفعال به ه سسسسس یه -

 صورت نگرانش نگاه کردم  به

 ؟ یاز من جداش یقرار بود ک  -



 منتظرم دوخت   ی اورد و نگاه شرمزده اش رو چشمها ن ییرو پا سرش

 برام عوض شد   زیهمه چ دمتید ی باهات ازدواج کنم اما وقت خواستم یاولش نم -

 رفتارهات؟...  لیدل -

 شد  رهیاز چشمهام برداشت و به روبرو خ نگاه

 نه؟  می من ادم بد -

 نه   -

  یانداز ری ت ی صدا  دنیبا شن د یسرم کش ی نگاهم کرد و دستش رو نوازش گر رو مجدد
 نگران سر بلند کردم 

 اروم بلند شو وقتشه  -

 ه؟ یچ  ی صدا ؟ی وقت چ -

 هول نکن خب؟ اومدن دنبالمون   -

   ایآر  ترسمیم -

   شتمی نگران نباش من پ -

 اخه -

   ایفقط دنبالم ب ذارمیتنهات نم  گهید -

شد دهانم    انیچهار چوب در نما  ی تو ی با اصلحه کمر دیباز شد حم ی د ی شد ی با ضربه  در
 از تعجب باز مونده بود اشاره کرد  

   نیزودباش نیا یب -



در حال   گهینفر د چند  می حرکت کرد د یپشت سرحم اط یدستم رو محکم گرفت و با احت ایآر
وقت   یلیکه خ  دینور خورش می از پله ها باال رفت می ایب رون ی ب میبودند تا ما بتون یانداز ریت

  ایچشمهام گرفتم آر ی بود ازش محروم بودم به چشمهام برخورد کرد دست ازادم رو جلو
برخورد کرد  یزی برده بود پام به چ نی رو از ب دمید  دی خورش می مستق رنو  یول  کردی حرکت م

 دم؟ یپرس دهی روبروم نشست و صورتش درهم جمع شد ترس ایافتادم آر  نیزم ی و با زانو رو

 شد ؟  یچ -

  ع یبلند شو هانا سر -

نشست و   ا ی به طرفمون اومد و کنار آر دی حم می شد  یمخف واری بازوم رو گرفت و پشت د ریز
 لب باز کرد  یانداز ری ت ی صدا  ونیم

  ی خورد  ری ت ایآر  ی وا -

بازوم رو گرفت و مانعنم   اینشسته بود رفتم که آر  ای که پشت آر دیکرده به طرف حم هول
 شد  

 خدا   ی ... وا ی خورد ریت ا یآر  ییییوا -

 گفت   یآرام ی زد و با صدا ی لبخند یسخت به

   ستین یمهم زی هول نکن چ -

 با عجله گفت   دیحم

 بلند شو حاال   ایآر  -

  میاش هم در دست من از ساختمان خارج شد  گهی رو گرفت و دست د  ای آر ی بازو ری ز دیحم
  دیسف کانیبه محض خروجمون از ساختمان سوار پ دیرسیمامورها به گوش م ر یآژ  ی صدا

داده  هی تکب یصندل یسرش رو به پشت  ایبه سرعت حرکت کرد آر نیو ماش   می شد یاسپرت



  کردیناله هم نم یحت یداره ول ی ادیدرد ز دیمفه  شدیبود و از فک منقبض شده اش م
 دست مشت شده اش رو به دست گرفتم  

   اری...تورو خدا طاقت ب ایآر  -

که   دیزد حم یجون یرو به دندون گرفت و سرش رو به سمتم چرخواند و لبخند ب لبش
بلند شد    ای آر ی ناله  ی ش شد که صدازخم ینشسته بود مشغول بررس ایآر  ی  گهیسمت د 

   دیتوپ دی بود به حم یکه درحال رانندگ  یکس

   دیاطرافه جلب توجه نکن نی چقدر آژان ا ینیبینم دیدست نزن حم -

   قهیزخمش عم -

 کرد؟  شی کار شهینم -

 کرد  یسهل انگار شهینم -

   مارستانیب مشی ببر  م یپس مجبور  -

 دم یحرف هاشون پر  انی به م نگران

   دیحالش بده ؟ توروخدا اقاحم یلیخ -

  کردیاشاره م دی به حم تیبرگشت که با اون وضع  ای کرد نگاهم روبه آر  ای به آر ینگاه دیحم
  ستادنیقلبم درحال ا دی با سکوت حم کردیم شتریدرد پهلوم رو ب ادی نگه استرس ز یزیتا چ

کمرم گذاشت به   ی نگران دستش رو رو ایآر بود دستم رو به پهلوم گرفتم و به جلو خم شدم 
 دردش چشم دوختم و لب باز کردم   زصورت قرمز شده ا

 ؟  ایآر یدرد دار  یلیبرات خ رمی بم -

 جواب داد شدیم  دهیکه انگار از ته چاه شن ییو با صدا یسخت به

   اریخوبم نگران نباش به خودت فشار ن -



  شهیم  شتریب  تیز یحرف نزن خونر  ا یآر  -دیحم

   دی بر دیکن ادهیپ مارستانی مارو ببر ب -ا یآر

 ... یول  – دیحم

هردو با ناله از   ایکه من و آر  ستادی ا ی لحظه ا ی برا ن یهم فشرد ماش ی چشمهاش رو رو  ایآر
 ی دستش رو به نرده ها  ایو مجدد با سرعت به حرکت دراومد آر  می شد ادهیپ نیماش
  وسکی از ک  تینگهبان رو صدا زدم نگهبان باعصبان غیگرفت که با ج مارستانیب ی ورود

به سمت اورژانس رفت و   عی سر تی اون وضع ی تو  ایمن و ار د یخارج شد و با د ینگهبان
دومرد که  کردیحالم رو بد تر م ای آر ی رنگ و رو رفته  ی برگشت چهره  یبعد مدت کوتاه

روش   ایکه آر ی بال برانکاردبرانکارد گذاشتند دن ی رو رو  ایبه تن داشتند آر  دی سف ی لباس ها
 یافتادم کس نی زم ی رفت و رو نفسماز درد  مارستانی ب ی به جلو دهیبود حرکت کردم نرس 

بلند پرستار را   ی مکث کرد و بعد با صدا ی بود لحظه ا ایکه درحال هول دادن برانکارد آر 
  لچریو ی رو  به طرفم اومد و کمکم کرد که  ییبایرو برد زن جوان و ز ایصدا زد و با عجله آر 

  دهی رنگ پر ی  چهرهو   ایآر یدلنگران دمیو به طرف اورژانس برد رو تخت دراز کش نمیبش
   رفتیچشمهام کنار نم ی از جلو  ی اش لحظه ا

 ؟ یخانم باردار -

 ناله جواب دادم  با

 بله   -

 شوهرت کجاست ؟   -

 سرش اومده   ییچه بال  نی شده بود تورو خدا برو بب یاالن بردنش زخم ن یهم -

  ینجور یا ی دی اروم باش خودتو بچه تو به کشتن م سیه -

  ن یمن خوبم برو بب -



 گفتم آروم باش چند ماهته؟  -

   دونمینم -

 ؟   شهی مگه م -

   م؟یهست یاالن چه ماه -

 با تعجب نگاهم کرد و جواب داد  پرستار

 مرداد   -

 ماهمه    ۶پس  -

 ؟ ی مطمئن -

به دستم وصل کرد و رفت چند لحظه بعد   یتکون دادم که سرم دییتا  ی رو به نشانه  سرم
 ام کرد   نهیو معا دی ازم پرس ی سال به سمت تختم اومد و مجدد سواالت۴۰حدود  یخانم

  یزیبرنامه ر  مانتی زا ی تا برا هی بچه ات چ تیجنس  می نیاول بب یاستراحت مطلق باش دیبا  -
 میکن

 زوده که   یلیاالن ؟ خ -

   ی سونو بد  دیبا  دهید بی احتماال جفت اس -

بعد   میشد  ی نشستم و وارد اتاق سونوگراف لچریو ی مجدد اومد و به کمکش رو  یقبل پرستار
و نوشتن اسم و    دنی وار بخش زنان شدم بعد پرس نباریبچه ا  ی انجام سونو نوار قلب برا

   دی پرس دی رسی به نظر م ییکه خانم سن باال  م یشدم تخت کنار  یمشخصاتم بستر

   ؟ی شکم اول -

 بله   -

   مهیمن ششم -



 واقعا ؟  -

   نجایشوهرم گفت سنت رفته باال خطر داره اوردتم ا  ویاخر  نی ا دمییاره همه رو تو خونه زا -

   یبه سالمت -

 ؟ شوهرت کو   ییتنها -

 شده   ی بستر مارستانیب  ن یتو هم هیزخم -

 ؟   اسیمنقالب یانقالب نی از ا -

 کردم و من من کنان گفتم  یمکث

 نه ...نه   -

 لب باز کردم  عیسر  دنشی وارد اتاق شد که با د یپرستار

   نی بهم بگ هیاوضاعش چطور نینیبب نی خانم تورو خدا شوهرم حالش بده بر  -

 نجاست؟ یا -

  مارستانهی ب نیاره هم -

   هیاسمش چ -

   یمیابراه ایآر  -

 خورده؟   ریکه ت نهیهم -

 شده ؟  یزیاره خانم تورو خدا چ -

 ...  ینه تو اتاق عمله ول  -

   ؟ی چ یول -



 اومده   سی پل -

 خدا   ی وا -

  گشتی و زمان دور سرم م  نیخوشش رو به ما نشون بده زم ی قرار نبود رو یزندگ  انگار
 و به داخل اشاره کرد ستادی در ا ی شد و بعد پرستار جلو  دهی راهرو شن ی از تو هیگر ی صدا

 خانم  نجاست یا -

تخت بلند شم که خودش رو به من   ی کردم از رو ی مادرم متعجب و خوشحال سع دنید با
 بود اعتراض کرد یتخت کنار نهیرساند و محکم درآغوشم گرفت پرستار که در حال معا

 ش استراحت مطلقه انقدر نچلون  شونیها ... درضمن ا مارستانهی خانم اروم تر ب -

 دست هاش گرفت   انیازم فاصله گرفت و اشک چشمهاش رو پس زد و دستم رو م مادر

 برات هانا   رمی بم -

 فرصت استفاده کردم  از

   ایمامان آر  -

 شده ؟  یچ ایآر  -

   هیاوضاعش چجور نیخورده االن تو اتاق عمله برو بب ریت -

 به گونه اش زد  ی هول کرده ضربه ا مادر

 ... ی وا ی ا -

 خبر بده   ایکن مامان برو زود بهول ن -

و هنوز   رفتی م یکیمردد نگاهم کرد و رفت انگار زمان متوقف شده بود هوا رو به تار  مامان
مامان برنگشته بود درد پهلو و شکمم اروم تر شده بود که پزشکم وارد اتاق شد و رو به  

 داد و روبه من گفت  یحاتیپرستار توض



 یاستراحت کن دی با یجدا نشده ول ای دهی ند بیرحم کرده که جفت اس یلیخدا بهتون خ -
   یصبح و شب بخور دمیکه بهت م  ییو قرصا

 دم یحرف هاش پرس انیم

 پسر  ایبچم دختره   -

 زد و جواب داد ی لبخند

 ؟  یدوست دار  یتو چ -

 سالم بودنش برام مهمه  -

 ؟  تشوی نگم جنس یعنی -

 جواب داد یخاص یبا مهربان دی رو که د نگاهم

   یپسر کاکل زر هی  یدست داشته باش ی خب حاال غصه نخور قراره عصا -

حالم رو   یلبهام نشسته بود به خوب ی که رو ی چشمهام و لبخند ی تو یاشک ی پرده  هجوم
   کردیم ف یتوص

 برم به همسرم بگم  شهیم -

 مگه کجاست ؟  -

 عماش کردن   مارستانیب ن یهم ی ظهر تو دونمیفقط م  دونمینم -

 چش بوده؟  -

 بود   رخوردهیت -

 اوه اوه   -

 پرستار گفت  روبه



 به پاشد    ییچه غوغا  زدمیحدس م دیبا  -

   دمی پرس نگران

 شده ؟  ی مگه چ -

 بوده   ب یاومدن انگار از قبلم تحت تعق سای پل -

 نه ...امکان نداره   -

  ای باشه  بی داده بود تحت تعق د ی که به سع یامکان داره بخاطر مدارک  یچ  ی بودم برا وارفته
 ...  ای... 

   نمشیبب  نیتورو خدا بذار  -

هم اون ممنوع و المالقاته هم تو   یبمون ادیز  ینتوی نم یول ارن یب  لچری و گمیباشه م -
   ستیحالت خوب ن

 باشه ..باشه   -

رو پشت سر گذاشتم وارد   مارستان ی ب ی نشستم و راهرو ها لچریو ی کمک پرستار رو به
  ی بود و اجازه  ستادهیجلوش ا   یبا لباس شخص یکه کس  یو اتاق ژهیو  ی بخش مراقبت ها

تخت افتاده   ی جون رو یب ایکه آر می خواهش و التماس وارد اتاق شد  یباکل دادیورود نم
 سمتم برگردوند و نگران نگاهم کرد   هصدام سرش رو ب  دنی بود و بعد شن

   ایآر  -

 کرد   ریپشت حلقوم پربغضم گ کلمات

 هانا؟ ... یخوب -

 زد  یجون یرو تکون دادم که لبخند ب سرم

 بچه خوبه؟  -



 هام لب باز کردم هیگر   ونیم

 خوبه پسرت خوبه   -

با خنده    هیگر   انیشد و م یرنگ رفته اش جار ی گونه ها   ی حرفم اشک هام رو دنیشن با
 گفت 

 ؟  ی دی پسره؟ از کجا فهم -

 دکتر گفت   -

 مواظب خودت و پسرمون باش   یلیهانا خ می بچه رو دشوار بدست اورد نی ا -

   دمی جمع شد که نگران پرس صورتش 

 ؟   یدرد دار -

 نگران نباش   -

   ا یآر ی بود  بیچرا تحت تعق -

 ؟ ی اسم براش انتخاب کرد -

 نه باال بردم ی رو فرو دادم سرم را به نشانه  بغضم

 ؟  یدوست دار یچه اسم -

 تو بگو   -

 الوند خوبه؟  -

   دیاز چشمهام چک یزدم و قطره اشک لبخند

 ده ی نورس ی بایز -

 رو تکون داد   سرش



 ه نه  هانا مگ ی د ید  یتو منو زخم -

 نگاهش کردم که به پرستار اشاره کرد  متعجب

   ایآر  -

  یزیهول نکن بگو که چ دنی کرد اگه ازت پرس اده یدر پ ی جلو یمنو زخم یک  دونمینم -
   یدونینم

رو   ایباشه که آر یبار نیاخر نیا  دمیترسی م شدندیگونه هام روان م ی آسارو  لیس اشکهام
   نمیبیم

  یکن فی هارو برام تعر زیچ یلی خ یخواستیم یکنارم باش شهی هم ی تو قول داد -

 آروم باش هانا الوند مواظب الوند باش    سسسیه -

 که پرستار لب باز کرد   دادی امانم نم هیگر

 بود   ادیاندازه اشم ز  ن یهم می خب بر  -

  کنم ینه خواهش م -

  ی رد نگاه به چهره را به طرف در اتاق به حر کت دراو لچر ی به حرفم نداد و و  یتیاهم پرستار
  نینسر  دنی بلند شد با د غیج غ یج ی انداختم که با باز شدن در صدا ایجون آر  یخندان و ب

به  ی ا ده ی به سمتم حمله کرد و کش  ن ینگاهشون کردم نسر دهی و سرهنگ پشت در ترس
و    دیرو گرفت و مانعش شد مادر از ته راهرو به سمتمون دو  لوشصورتم زد که سرهنگ ج

 د یتوپ دادیم یکه پشت دراتاق نگهبان یگرانه به شخص  خی سرهنگ توب ستادیروبروم ا 

 وارد اتاق نشه  یمگه نگفتم کس -

 قربان گفتن همسرشه و حالش بده   -



 غیدخترش با ج یزد ول یبهم کردن و سرهنگ پوزخند زشت  ی نگاه بد ن یو نسر  سرهنگ
 هاش گفت  غیج

 تو   ی آشغال تو باعث شد  یچطور تونست  یعوض -

   کردیبلند شد و ناتوان صدا م ا یآر ی سرفه ها  ی صدا کردمیشده نگاهش م  شوکه

 هانا برو هانا   -

 ارام گرفت و لبخند زد   ن یزمزمه کرد که نسر یزیچ  سرهنگ

  یرو بدون یقت یحقته حق کنمیمنم جبرانش م ی دخترمو بهم زد ین تو زندگ دختر جو نیبب -
کرد و حاال   یکه تو حال خراب به دختر من دست دراز هیکس ایآر زنهی که آرامشتو بهم م

 قراره تاوانش رو پس بده  

   دیرس ی به گوش م یبه سخت ا یآر ی بزنم صدا یحرف تونستمینم

 دروغه هانا برو   -

 د یتوپ یعصب مادر

 همه دروغه   نایا -

 زد  ی پوزخند سرهنگ

دخترم رو   د یو بعدش با   دهی تاوانش رو پس م ا یآر  یول نیفکر کن نی هرطور دوست دار -
 که کرده رو جبران کنه  ییابرو یعقد کنه تا ب

  ی مادر و نگاه ها تیسرهنگ عصبان ی فقط پوزخندا  دمیشنینم یچیو ه رفتیم جی گ سرم
رو به حرکت ادرآورد  و از اون   لچریپرستار و دمی دی بود که م ییزهایدخترش چ زیطعنه آم

فاصله گرفت با سکوتم انگار فقط قصد انتقام گرفتمن از خودم رو داشتم    طیمح
  زیچ  کیفقط    می مهم زندگ  ی غلط تنها مسئله   یدرسته و چ  یچ گهی واقعا د دونستم ینم

من قصد داشتم به عالقه  ینه ول ایبه من وفادار بوده   ا یآر  دونمیبود اون هم الوند بود نم



ذهنم   ی تو ای بد رو درباره آر ی فکر ها   خواستمیکه تو دلم جوانه زده بود وفادار بمونم نم ی ا
بودم و بعد با مادر به   یبچه نبود که انقدر زجر بکشه چند روز بستر نی بال و پر بدم حق ا

شده    دهی دزد نید که من توسط گروهک مجاه یانگار تمام مدت  می آقا رفت نیحس ی خونه 
  یمراسم مهمان نواز وای آقا اومده بودند و ش  نیحس ی و زهرا به خانه   دی بودم مادرم و حم

آقا   نی حس ییال یو ی خانه   اط یرا تمام و کمال برگزار کرده بود به محض وارد شدن به ح
توان نداشت با   گهیاقا دوان دوان خودشون رو به ما رساندن مادر که د نیو حس وایش

ناخواسته اشک به چشمهام  ایپدر آر دنیسپرد با د شون ی آقا من رو به ا  نیتعارف حس
 اورد   یهجوم م

 بابا جان؟   یخوب -

 د ی رو تکان دادم که مجدد پرس سرم

 ؟  یدرد دار -

   دی ران از مادر پرسدادم که نگ یسر جواب منف  ی با اشاره  دوباره

 ؟   زنهیشده چرا حرف نم  یزیچ -

 بغض کرده جواب داد مادر

 آقا   نی حس گمیبراتون م -

به   وای ش می وارد ساختمان شد دی نپرس یزیچ گهی آقا کرد که د  نیبه حس ی اشاره ا وایش
 جداست   یگفت از ساختمان اصل شدیداشت و م ی ا یکرد که درچوباشاره   یاتاق

 اتاق   نیا مشی جان ببر ن یحس -

 خانم که اتاقشون باالست   هیمرض وا یچرا ش -

 خانم جان اشگال نداره که  هیحاال مرض گمیبهت م -

 کنم ینه خواهش م -



بود اما مگه   ایاتاق متعلق به آر  نیا  دمی فهم وارویش   ی اصرارها لیمحض ورود به اتاق دل به
  ایآر ی عکس از چهره  کی و  ی دعکس ق کیکه  بایدو قاب ز کرده؟ یم یزندگ  نجایا  ایآر

بود سه عکس جدا که  یخانوادگ  ی گفت عکس قد شدیبود م واریدرحال لبخند زدن به د
آقا و   نیکه چادر گلدار به سر داشت حس یجوان ی بای زن ز  تنقاب قرار داش  کی هرسه داخل 

اتاق قرار داشت با   ی شدنم جمع کرده بودم گوشه  ده یکه قبل دزد یچمدان ایآر  ی عکس قد
از   وایتخت نشستم ش ی آقا رو  نیکردم با کمک حس هیچمدان دوباره شروع به گر دنید

 یوشلوار راحت زی دست بل کی  باشمآقا و مادر خواست تا از اتاق برن و بذارن تنها  نیحس
 گفت  اتاق اشاره کرد و ی به در گوشه   یتخت گذاشت و با مهربان ی رو

و راحت خودم برات دوختم   هیلباسام نخ نیا یسبک بش  کمی ر یدوش بگ ه یحمامه  نجا یا -
 تنت کن و راحت باش 

 طرف در اتاق رفت و ادادمه داد به

 ن یریجون بگ  کمیتو اون کوچولو درست کنم   ی برا ی خوشمزه مقو ی غذا هیمنم برم   -

راحت دوش گرفتم حالم از   الیزد و از اتاق خارج شد به سمت حمام رفتم و باخ لبخند
الوند لبخند به لبم    ی داشتم تکان ها یو با دوش گرفتن حال بهتر خوردیبهم م تمیوضع

 بسته گفتم   ی با لب ها اوردیم

 ؟  یدوست دار یالوند جونم پسر قشنگم اب باز -

داده بود رو به تن کردم و   وایکه ش ی ا یراحت ی تر شد لباس ها قیزد که لبخندم عم ی لگد
و سکوت را تجربه کرده بودم که دلم  یکیچند وقت تار  نی انقدر ا دمیتخت دراز کش ی رو
  دیرو تماشا کنن پاهام رو به سمت نور خورش دیچشمهام باز باشن و نور خورش خواستیم

رو برام   یبیحس عج افتاد نیدلنش ی بود دراز کردم گرما  دهی بتخت تا ی که از پنجره رو
 خنده ام گرفت  یمهست ی و غر زدن ها دن یدو ی با صدا  کردیم یتداع

   گهیمامان برم د  -

 نه االن نرو   -



   نمشیبب  خوامیم -

   دارهیب  نم یصبر کن من بب -

   دی پرس دنمیبا ذوق وارد اتاق شد و با د یباز شد و مهست  وایاتاق توسط ش در

 داره   ین ین یییییوا -

 شماتت گرانه جواب داد  وایش

 که  یدونستی م -

 بودم ده ی ند یاره ول -

 مرطوبم زد و رو به مادرش گفت  ی به موها یبه سمتم اومد با خجالت دست 

 داره هانا جون   یخوشگل ی چه موها  نیمامان بب  یییوا -

 بلللللله   -

   دی صورتم نگاه کرد و با خجالت پرس به

 من برات شونه کنم ببافم ؟  شهیم -

 د ی مردد نگاهم کرد و پرس وایصورتم نشست که ش  ی رو یقیعم ندلبخ

 دوست داره االنم عشقش فوران کرد  یلیخ  یمهست دای ببخش -

  دیبه صورت سف ی و بوسه ا  دمیکش یبه سر مهست یرو تکون دادم و لبخند زدم دست سرم
   دی کردم با ذوق به مادرش نگاه کرد و پرس هیهد

 تونم؟ ی م یعنی -

   گهی اره د -

 گفت   وای ذوق از اتاق خارج شد که ش با



   نجایا ارمیبرات ب ا ی می باهم بخور ی ایغذا حاضره م -

زدم و با   ایهم حراس داشتم دل به در زی از نگاه ترحم ام یخسته شده بودم ول ییتنها از
وارد   ییبایبا شانه و کش ز  یمهست  خورمیدم که با شما غذا مدست و سرم فهمون  ی اشاره 

 به سمتش رفت و شماتت گر گفت   وایاتاق شد که ش

 خودته  ی شونه  نی ا -

 ؟  هیخب مگه چ  -

 موهات توشه صبر کن بشورمش  یکل ه؟ یچ -

با ذوق کودکانه اش موهام را شانه  یوارد حمام شد و با برس شسته شده برگشت مهست 
   می بافت دستم رو گرفت و باهم از اتاق خارج شد  ییبا یو ز یزد و به طرز باورنکردن

 

 

 

 

 آخر   فصل

  ره یداره چهاردست و پا م نیبب ای فدات بشم من خدا ی وا -

 هنوز   کشهینه بابا خودشو م -

 نگاه کن رو زانوهاشه  -

  یگی آره راست م یاخ -

شده بودند نگاه    یمیصم یل یماهه با هم خ۷ نی ا ی که تو وایلبخند به بحث مادر و ش با
  دی اشکم جوش ی برپابود چشمه   یدلم با به حرکت دراومدن الوندم شور خاص ی وتو کردمیم



بار قربون صدقه   کی بار صدا کردن الوند   کی حسرت   شدیبغض خفه کننده چرا تمام نم نیا
  ن یحتما آه و نفر کردمیحس م افتادمی جابر و محمد م ادی مائ رفتنش به دلم مانده بود د
آقا همه به سمت در   نیحس  ی رسانده با صدا نجا یرا به ا م یاون هاست که من و زندگ 

   می برگشت

 انگار شلوغ ترم هست   یول  شهیخلوت م ابونایانقالب شده خ می چخبره گفت  یییوا -

آقا لبخند زد و پدرانه الوند را در آغوش   نیبا ذوق راه رفتن الوند و نشان داد حس وایش
  نیاالن کنار نسر  یعنی دمی دی رو در نگاه پدرش م ایآر  ی روزها چهره  نی گرفت چقدر ا

 ؟  کنهیم یخوشحال زندگ 

  نیآقا را صدا زد حس نیجواب داد و بعد چند کلمه حرف حس وایتلفن بلند شد ش ی صدا
  یگوشش رو به تلفن چسبانده بود وبا استرس دستهاش رو به باز وای فن را گرفت شآقا تل

که به گوش هام شک کرده بودم تلفن را قطع  زدی آقا انقدر آروم حرف م  نیگرفته بود حس
مادر هم که مثل من   دیدرآغوشش گرفت و با ذوق بوس مجددکرد و به طرف الوند رفت و 

   دیگل کرده بود پرس شی کنجکاو

 شده؟   یزیچ -

 ست ی ن یزینه چ -

 پدرم نبود؟  -

 کرد وسرتکان داد   یآقا مکث نیحس

 بود   رخان یچرا ام -

 خوب ؟  -

 ؟   یخوب چ -

 م؟ ی مابر ایبزنه   یسر  هی ادینم -



  شیعروسمم مادرشو پس پ  کنمی من عروس و نوه ام رو ول نم نی بر  نی گیچرا انقدر م  -
 روستا   می ریبگم که فردا م دی روستا تنگ شده با ی اگه دلتون برا یول نییما

به هم   میخوشحال  دنی با د وایآقا و ش  نیمبل بلند شدم و لبخند زدم حس  ی از رو خوشحال
 نگاه کردن  

 آقا ؟  ن یواقعا حس -

 روستا   می ری بله فردا م -

  یته دلم استرس خاص یقراره به وطنم برگردم ول  کردمیخوش حال بودم حس م یلیخ
به صورت نازش  ی افتاد گرفتم و لبخند یم نییتخت پا ی وند رو که داشت از روداشتم ال

بخوابونمش خطر داشت   دم یخوابیکه خودم م  یتخت ی رو تونستم ی نم گهی کردم د هیهد
بلند   راهنیشدم چشمم به پ  لیتخت خودش گذاشتمش و مشغول جمع کردن وسا  ی رو
  میکه ماه ها همراه ی انتخاب کرده بود بغض خفه کننده ا ایافتاد که آر یباز مشگ قهی
که بارها از خدا خواستم و گفتم که   یکس ی سرباز کرد دوباره دلتنگ شده بودم برا کردیم

که متعلق به   یلباسرو کنار زدم چند دست  راهنیحاال ..... پ یاشتباه بود ازدواجم باهاش ول
  یلباس جا انداخته بود ول ی اشکهام رو  رد دمی بود رو دوباره برداشتم و بوکش ایار

  ی ضربه  ی رو داشتند با بلند شدن صدا ایبشورمشون انگار هنوز عطر تن آر  خواستمینم
لباس هام پنهان  ری چند تقه به در اشک هام رو پس زدم و لباس هارو داخل چمدانم و ز

 لبهاش رخت بربست   ی لبخند از رو دنمی اتاق شد و با د وارد وایکردم ش

 ؟   ی دیچرا انقدر خودتو عذاب م -

 تخت نشست دستش رو دور شونه هام انداخت   ی رو کنارم

تو   یالوندم به تو وصله احساسات و ناراحت یستیفقط خودت ن  گهیبارها گفتم تو د  نیبب -
کارت هم خودتو الوند رو    ن یبا ا خورهیتو رو م  ریداره ش ذارهیم ریبچه هم تاث  نیا ی رو

  شه یخشک م رتیهم ش یکنی افسرده م



هام خارج نگاهم   هیبود که آه مانند از ر یبه حرف هاش بدم نفس تونستمیکه م یجواب تنها
مقدمه   ی رد نگاهم رو دنبال کرد و ب وای موند که ش  رهی بود خ وارید ی که رو  ایبه عکس آر

 د ی پرس

   ؟ یمونیاگه برگرده باهاش م -

  خواستمیدوختم با نگاهم م وای ش ی رو به سرعت از عکس جدا کردم و به چشمها نگاهم
تخت بلند شد دستش رو گرفتم   ی زد و از رو ی لبخند وای نه ش ایداره   ی خبر ایبدونم از آر 

 آقا و بعدش هم ورودش به اتاق فضارو عوض کرد   نیحس ی صدا  یحیقبل هر توض

 که بغل کن بچه رو  ی توام موند وایبابا ش ی ا -

 نگاهم کرد  ی ادی ز یطرفم اومد و با مهربون به

 باباجان؟  یبرداشت لتوی همه وسا -

در ساک و بستم و   یمجبور شد یم دهید  راهنمیپ ر ی بود که از ز ایبه گوشه لباس آر  نگاهم
آقا ساک بچه و چمدان لباس هام رو برداشت   نیتکان دادم حس  دییتا  ی  سرم رو به نشانه

  ی  رهینگاه خ  یول  میهم الوند رو بغل کرد از خانه خارج شد  وایچادرم رو سرم کردم که ش
تا نگاهش رو ازم بدزده   کردیم  یفقط سع  وایزوم شده بود وش وایش ی منتظرم همچنان رو 

و   می شد  مای بالخره سوار هواپ کردی م هیداشت و الوند دائم گر  ریتاخ یساعت   کیپروازمون  
فرودگاه بود که باعث   نگیاقا داخل پارک  نیحس نیماش  م یرو پشت سر گذاشت یپرواز آروم

  نیحس یول  م یر یپدربزرگ م ی و خونه    وستاکه به ر کردمی فکر م  مینمون یشد منتظر تاکس
رو باز کرد تا   نیداخل شهرش پارک کرد مادر در ماش یشخص ی خانه   ی رو جلو نیآقا ماش

نظر   ریرو ز وایآقا و ش نیآقا خواست که صبر کنه تمام حرکات حس نی بشه اما حس ادهیپ
در گذاشت   گاهدر ی آقا در خونه رو باز کرد و چمدان من و ساک بچه رو تو  نیداشتم حس

 روبه مادر که بالخره زبان باز کرد جواب داد وایش  نیب نیدرا

 روستا   میر یاالن م -

 پس چرا چمدون هانا رو ... -



 شما   ی روستا می ری خونه ما ما م  رن یهانا و الوند م -

 الوند و نگه داره که  تونهیدست تنها نم ضهیکه هانا هنوز مر  شهینم -

 ستن یخانم تنها ن هیمرض  دی نگران نباش -

الوند رو محکم درآغوش گرفتم و   د یاشک چشم هام جوش خت یدلم ر وا ی حرف ش دنیشن با
شدم درخونه رو هول دادم و وارد سالن بزرگ خونه شدم اطراف رو از نظر   ادهیپ نیاز ماش

صورتمرو دربرگرفته بود   ی از اتاق ها بلند شد اشکهام پهنا یکیاز داخل  یی گزروندم که صدا
داخل اتاق نبود برگشتم که به  یو باز کردم کساز اتاق هار یکیبه سمت صدا رفتم در 

  ا یخوردن تو آغوش ار نیپاهام سست شد و قبل زم ا یآر  دنیبرم که با د یسمت اتاق کنار
 صدام ناتوان لب باز کردم  یب ی اشک ها زشیبودم مون ر

   ایآر  -

 بود که ماه ها چشم انتظارش بودم یصدا وحرف نی تر نیدلنش  دمی که شن یجواب و

 جانم ... جانم هانا  -

 و به الوند نگاه کرد دی اشکهاش خند  ونیم

 هانا الونده ؟ پسرمون ؟  -

لرزونش  ی بغلش گذاشتم با دستها  ی تکون دادم و الوند رو تو دییتا  ی به نشونه  سرمو
نگاهم رو   دی کش یقیالوند رو درآغوش گرفت و سمت صورتش برد تو گردن الوند نفس عم

رو   دیسف  ی حاال چند تار مو ش ی پرپشت مشگ ی دوختم موها  ایآر ی شکسته    ی به چهره 
داشت و کنار  شیشونیرو پ ی جوش خورده ا  مکرده بود زخ انینما شی حجم مشگ انیم

  ی لبش زخم خشک شده بود دستم رو به سمت صورتش که الغر شده بود بردم و با صدا
 دم ی لرزونم پرس

 تو .. ایآر  -



 حرفم رو ادامه بدم و به حرف اومد   نگذاشت

 گم یم  زویهمه چ  نمیتو و پسرمونو بب کمیبذار   گمیم زویهانا همه چ  گمیم -

 ن ینسر -

 همه اش دروغ بود  -

 پس تا حاال   -

   زمیبرات عز  گمیم -

  تونست ینم یمن و الوند داشت از طرف  نیکه ب یعشق یبود دوراه یسخت یدوراه نی ب ایآر
  یکی شد و تار  یزمان به سرعت ط دیکشیالوند پر م ی جونش برا یمن رو رها کنه و از طرف

  ستادهی کنار تخت ا ایتخت خوابوندم آر  ی دادم و رو  ریشب برهمه جا حاکم شد الوند رو ش
قرارم   یجور ببد  میغرق نگاهش شده بودم دلتنگ رفت ی الوند م ی بود و دائم قربون صدقه 

  ی از الوند دل بکنه و نگاهم کنه خودم رو تو ای ام باعث شد تا بالخره آر رهی کرده بود نگاه خ
 آغوشش انداختم که تشنه تر از من من رو درآغوش گرفت زمزمه کرد  

 دلم برات تنگ شده بود   یلیخ -

  می سرم نگه داشت ضربان قلبش رو مستق  ی سربلند کنم که دستش رو رو خواستم
 تنگ شده بود   بای ز یقیموس  نیا ی چقدر دلم برا دمیشنیم

  دنید ی هانا تو و وعده  ی تو بود  ارمیتحمل کنم و دووم ب شدیکه باعث م یزیتنها چ -
 الوند  

   ا یآر ی کجا بود -

 زندان   -

 زندان؟  -



 زندان ساواک   -

اهسته خواست تا از   ی گرفت و با صدا شینیب ی اومد که دستش رو جلو رونی آغوشش ب از
  نیو سمت اول  مینشه دستم رو گرفت و از اتاق خارج شد  داری که الوند ب می اتاق خارج بش

 نشستم که ادامه داد ایآر ی پا ی و بعد من رو ای اول آر می کاناپه نشست ی رو میکاناپه رفت

کارخانه بود   جوری  کردمیکار م یسازمان  کی ی برات بگم من تو  زویبذار از اول همه چ  -
کم کم منم وارد سازمان شدم از   رمی از پدرم فاصله بگ تواستمیفقط م  دونستمیاولش نم

هارو   تی اشون بودم عضو سازمان شدم و مامور  ده یاطالعاتشون گفتن منم هم عق دو یعقا
پدربزرگت گذاشتم عمو هات و   ی تا پا به روستا رفتمیمشهر  کی هربار  کردمی قبول م

و   دادنی و به سازمان اطالع م  گرفتنیداشتن از امام خبر م یپدربزرگت با سازمان همکار
 امام مالقات کنن ایتا از طرف سازمان   کردنیقرار مالقات جور م یگاه

که اقا جون و عمو   کردمیوقت فکرش رو هم نم   چیاز تعجب گرد شده بود ه چشمهام
 عمو مسعود  یحت ای محمود 

به  ی لبهاش خشکش نقش بست و بوسه ا  ی رو ی لبخند دیو که دنگاه متعجبم ر ایآر
 نشوند و ادامه داد میشونیپ

از سازمان   خواستمیبا امام به اختالف خوردن منم م شدیسازمان عوض م دی کم کم عقا -
بهش برسونم مادرت رو  یپدربزرگت شدم تا خبر ی روز که وارد خونه  ک ی  نکهیجدا شم تا ا

   دمید

 گرفتم و بادقت به حرف هاش گوش کردم  استرس

 راستش پدر من قبال  -

 حرفش اومدم  انیرو بگه م یانیکه قصد داره چه جر  دمیفهم

   دونمی م -

 رودرهم برد و مشکوک نگاهم کرد که ادامه دادم  اخمهاش



 بعد تر از ازدواجمون مادرم پدرت رو شناختو بهم گفت   یلیخ -

 ادامه داد یفرستاد و عصب  رونی ب یرو عصب نفسش

 مادرم  ی بخاطر اشکها رمیگرفتم از خانواده ات انتقام بگ  میکه تصم شدی چ دونمینم -

 ماکه   یول -

   دونمیم  گهیحاال د دونمی م -

 ادامه داد دی رو که د سکوتم

با   یمانخواست تا ازدواج ساز  دی پدربزرگت رو د ی همون موقع ها سازمان که مخالفت ها  -
منم که دنبال انتقام بودم   رم یخانواده داشته باشم که ازشون اطالعات بگ ی از اعضا یکی

  یاصال کس دونستم ی اومدم نم  ریامرخ ی قبول کردم من فقط به پدربزرگت گفتم که برا  عیسر
نه که پدربزرگت خودش گفت هانا   ایکه بتونم باهاش ازدواج کنم   تاون خانواده هس ی تو

هانا دختر محموده که گفت نه دختر محمد و   دمی پرس رهیپسر عموشه و غ ی نشون کرده 
 است  هیمرض

 ؟ ی پس تو بود -

   دی کردو بعدش متعجب پرس یمکث

 ؟ ی چ -

   یچیه -

 ه؟ یبود قض یبگو چ -

و   میکتک مفصل خورد کی من و مامانم   یحرف سهوا جناب عال نی بخاطر هم یچیه -
   ن یذره ب ری ز می رفت

   دی گرد شد و پرس چشمهاش



 ؟  ی چ ی برا -

 حاال ادامه بده   گمیبماند م -

 که ادامه داد کردیکرد و انگار که افکارش رو منظم م  یمکث

شروع کردم به نقشه  ونهیکه منتظرش بودم درم یهمون کس ی پا قایکه دق دمی فهم یوقت -
و   ی عالقه مند شد یکه تو به کس دی دار خبر بهم رس روی گ نیکردن در هم قیو تحق دنیکش

   هیسرباز فرار  دمیکردم د قیپسره تحق ی درباره  خورهیبهم م  زیداره نظم همه چ

الوند باعث شد حرف هامون نصفه   هیگر ی بود صدا ایآر  شیپس باعث و بان ختیر دلم
سراغ الوند رفت وارد اتاق شدم الوند    کرد و به یدست ش یپ ایبمونه خواستم بلند شم که آر 

  یول شی باوجود گرسنگ کردی آرومش م  ایرو شناخته بود که انقدر آغوش آر  ایهم انگار آر
خنده اش    ایآر  کردیخوردن باز و بسته م ری ش ی و دهانش رو برا دآروم شده بو  ایدرآغوش آر

روش پهن شده بود دراز  یگلدار اب  ی تخت دونفره وسط اتاق که مالفه ها ی گرفته بود رو
تخت گذاشت که   ی تخت نشسته بود الوند رو مجدد رو ی همون طور که رو ا یآر دمیکش

وقت بوده   یلیبود که انگار خ یبا نگاه و لبخندش مثل کس ایشدم آر   ردادنشی مشغول ش
گاه سرش کرد و    هیو دستش رو تک د یاز کشداشته کنار الوند در ی ا یزندگ  نیهمچ ی که ارزو

 نشه گفت  داریکه الوند ب  یآروم جور یخاص طنتیبا ش

 کردم   دا یهوو پ -

 زدم که مجدد به حرف اومد  لبخند

 بدم  رشیداد( البد توقع داشت ش  ریی اولش فکر کرد توام )صداشو تغ -

که بعد رفتن محمد توقع   نیگوش دادم به ا ایآر ی طلوع افتاب به حرف ها  ی ها یکینزد تا
 یبهم بزنه و جور  زویهمه چ یقرار بوده روز عروس  می نداشته من و مادرم از روستا بر

خب خدا نخواسته و بافرار   ی کنن ول رونیراه بندازه که من و مادرم رو از روستا ب یزی ابرور
پدرش که  می اومد یمادر ی هاش بهم خورده بعد که به روستا قشهمن و مادر تمام ن

  رخانیام ش یاز برگشتن مادرم پ یو وقت زنهیبهش م یسر شناختهیرو م رخانیپدربزرگم ام



 یلیفرصتو از دست نده و با من که از نظرش خ نی که ا کنهیاصرار م ایبه آر  شهیمطلع م
و   کنهی تحت فشار بوده بامن ازدواج م م که از طرف سازمان ه ایخانم بودم ازدواج کنه آر

  نی سرهنگ و نسر شی وقت پ  یلیهم از خ یاز طرف یبکشه ول ی دی داشته نقشه جدقصد 
وسط تمام فکر و نقشه  نیا  کردهیم یسازمان جاسوس  ی رو تحت نظر داشته و ازشون برا

  تیباعث شک به خواسته هاش شده و درنها شتریمن هم ب ی رفتار ها زهی ری هاش بهم م
 یو درقبال جمع اور دزدهیمنو م  دی بزنه سازمان با تهد زوی همه چ دی که خواسته ق یقتو

هم   ا یآر  کنهیطلب م ایکه از افراد مهم سازمان دست ساواک بوده رو از آر ییپرونده ها 
سرهنگ هم که   شهیباعث لو رفتنش م نی و هم دزدهی از سرهنگ اون مدارک رو م انهیمخف

که  ده یو بعد هم شکنجه م ین اونو زندا ستیپس گرفتن ل ی اتو ساواک بوده بر یفرد مهم
  ی که حال مساعد اهمیآر دنی همه رو نجات م زنویر یو مردم داخل زندان م شهیانقالب م

  شهی م ی بستر مارستانی ب ینداشته چند وقت

  یخواب یکه براثر ب ییبا چشمها ا یآر  کنمی چشم باز م  یبرخورد نور به چشمهام با سخت با
بان شده تا الوند   هیالوند سا ی چشمها ی به دستش که جلو کنهی قرمز شده بالبخند نگاهم م

تلفن آرامش خونه رو بهم   ی صدا بندهیلبهام نقش م ی و لبخند رو کنمینشه نگاه م داریب
که الوند رو   رهیغر غر کنان به سمت تلفن م ای آر شهی م داریب هیگر  با که الوند هم  زنهیم

اشاره   شه یوارد اتاق م  ایا آرومش کنم به محض آروم شدن الوند آرت رمیگی درآغوش م
نگاهمون   زنه یم  میشونیبه پ ی و بوسه ا  نهیشیکه الوند خوابه که بدون حرف کنارم م کنمیم

   چشمی م  قیعم ور شی بعد  ی که بوسه ها خورهیبه هم گره م

 

   انیپا

  تون ی از همراه یمرس

 

 عشق  درامتداد
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