
 

 

 ترین حس دنیا سمقد

 آرزو فرجی

 

https://romanbook.ir/forum/


  :مقدمه    

 یفاتحه ا یلب ریکه همونجا ز یخوریبه بن بست م یجور یگاه    

 یبن بست آغاز زندگ نیا دیشا یدونینم یول     یخونیخودت م یبرا

پر از  یزندگ     یدیکشیانتظارشو نم چوقتیباشه که ه یدیجد

که تک تک  یدیجد یاز عشق پر از آدمها ن،پریریاما ش یبیسراش

  زننیورق م تویصفحاتزندگ

بهش  یا هیداره که تو از چه زاو یبستگ یزندگ ییبایز ای یزشت    

حس  نیبنگر که عشق مقدس تر یبا عشق به زندگ     یکنینگاه م

  )از خودم ی(نوشته ااستیدن

    *** 

لبم اومد و تند تند کتابهام  یبه رو یزنگ مدرسه لبخند یبا صدا    

گمشو برو  ایداد،بیم حیچپوندم؛معلم هنوز داشت توض فمیرو داخل ک

   خیبابا اه...بچه هام س گهید

  

مدرسه  نیکه از ا خوردمیجام وول م یبودن و فقط من تو نشسته

کم تر وول  شهی:مدمیگوشم شن ریرو ز هیسا یآزاد بشم.صدا یلعنت

  رهینترس عشقت در نم یبخور

رو گذاشت  کیدر ماژ ریکه دب نیبراش رفتم و هم یچشم غره ا    

 نییتند از پله ها پا دم،تندییدو بایتقراز جام بلند شدم به سمت در  یتند

   هیسا یکه صدا ومدمیم



  

  :آهو آهودمیاز پشت سرم شن رو

منبر  یبره باال خواستیبهش نکردم البد طبق معمول م یتوجه ا    

مدرسه خارج شدم.چشم  اطیکنه...با دو از ح حتیو ور بزنه و نص

   ییها یموتور نیچرخوندم ب

  

که دربست واسه دخترا نگه داشته  ییها نیو ماش رفتنیم راژیو که

رو  شینقره ا دیانداختم که پرا نایبه ماش ینگاه گهیدور د هیبودن...

   باز بدوم که دم،خواستمید

  

 نوری...لبخند به لب از استیباشم بد ن تیبا شخص کمیکردم  فکر

رفتم و در جلو باز کردم و سوار شدم،با  ابونیبه اونور خ ابونیخ

   ذوق سالم دادم که اونم با لبخند

  

رو داد.به دخترا نگاه کردم که طبق معمول با انگشت اشاره  جوابم

بود انگشت نمات بکنن،با  یخودیحس ب یلی.خدادنیمن رو نشون م

   اخم چشم ازشون گرفتم و

  

  برو نجای:شهرام خواهشا زودتر از اگفتم



 شونیشهرام که منظورم رو گرفته بود با خنده گفت:بهت حسود    

رو روشن  نیحرفش ماش نیحرص نخور خوشملم     بعد از ا شهیم

  م؟یحاال کجا بر یکرد و گفت:خوب خانم

 یقار و قور شکمم بلند شد.ا یبا لبخند برگشتم سمتش که صدا    

.با یکردیمن حرفمو بزنم بعد اعالم وجود م یذاشتیم ادیلعنت بهت ب

   زل زدم به شهرام و ییپرو

  

  میکجا بر یدونیم گهیپس د یدی:خودت که شنگفتم

گفت:چشم به  کردیم یکه رانندگ نطوریو هم دیبا لبخند لپم رو کش    

:از مامان و دیباز پرس کردیم یکه رانندگ نطوریچشم       هم یرو

  بابات چه خبر؟

شدم از  وونهیبخدا د شهیو گفتم:مثل هم رونینفسم رو پوف کردم ب    

 تونستمینم گهیتو بودم د یگفت:من جا ینیدستشون     با لحن غمگ

  تحمل کنم نیاز ا شتریب

و با لحن دلسوزانه  رونیحرفش نفسش رو فوت کرد ب نیبعد از ا    

 میسال باهم کیمن که با تو تعارف ندارم باالخره  نیگفت:بب یا

   جات یهروقت که حس کرد

  



مرد پشتتم اگه به من اعتماد  هیمن هستم مثل  ستیاون خونه ن یتو

 هیم،یکنیعقد م میریاصال م سازمیرو برات م یزندگ نیبهتر یکن

   که مثل رمیگیبرات م یعروس

  

و  مونیسر خونه و زندگ میریبعدش م یتو اون شب بدرخش الماس

 میریدوتا پسر دوتا دختر بعد م میندازیقد راه م میچهارتا بچه قد و ن

   یلیخ یزندگ هیمسافرت و

  

  ییایرو

فکر کن بچه  یلبم نشست؛وااا یناخودآگاه رو یلبخند    

 امیب یکوفت یاز اون خونه  خواستیوقت بود دلم م یلیهامون...خ

   و همش تنگ دل شهرام باشم رونیب

  

به  زمیزدم و گفتم:ممنون عز یکردم،لبخندیجرات بابام رو نم یول

منه  ی فهیوظ نایزد و گفت:عشقم ا یهمه لطفت     لبخند نیخاطر ا

  حله زیهمه چ یایگلم تو اگه با من ب

مرد  هیفرار کنم شهرام مثل  یاگه از اون خونه لعنت دونستمیم    

 زد،بکنمیکه م ییخوشبخت تر از حرفا یتونیاون م دونستمیپشتمه.م

   یرو کجا یترس لعنت نیا یول

  



 کردیبرام م یمنو عاشقانه دوست داشت و هرکار ذاشتم؛شهرامیم دلم

  فکرامو بکنم دیو گفتم:با نییمطمئن بودم.سرم رو انداختم پا

 یبه رو شهیمن هم یبدون در خونه  نویا یگلم ول دمیبهت حق م-    

  تو بازه

تم که اونم گونش کاش یرو یزدم و خم شدم و ب**و*س یلبخند    

شده بود که عاشقانه  یمن بت یکار رو کرد،شهرام برا نیمتقابال هم

  ...دمشیپرسیم

رسوندم  نیشهرام با ماش میناهار خورد نکهیبعد از ا    

بشم که دستم رو گرفت و با  ادهیپ نیسرکوچمون؛خواستم از ماش

  دوست دارم یلیگفت:خ یلبخند مهربون

گفته بود و هر بار با گفتنش قلبم شروع به تاالپ  ادیکلمه رو ز نیا    

شدم و دستم رو  ادهیپ نیاز ماش یزدم و به سخت ی.لبخندکردیتلوپ م

   براش تکون دادم که اونم

  

برام فرستاد و گازش رو گرفت و رفت...با لبخند به  ی**و*سب

:ل*ـاس زدنت دمیرو کنار گوشم شن یبم یشدم که صدا رهیرفتنش خ

  دم تموم شدبا پسر مر

 یلیرو به رومون بود که خ ی هیپسر همسا لیبرگشتم سمتش،سه    

  کردم و گفتم:بتوچه یکرد؛اخمیمن دخالت م یتو کارا



اآلن بزارم کف دست آقا ننت که چه  یخوایگفت:م تیبا عصبان    

  پس انداختن یدست گل

 یول زدیحرف رو م نیهم دیدیمن رو با شهرام م یوقت شهیهم    

     یپرسیبگه،با پرخاش گفتم:برو بگو چرا از من م رفتینم چوقتیه

  آهو یرو دار یلیگفت:بخدا خ یحرص

 یبا پسرا یکنیآروم گفت:تو غلط م یلیخ یول یعصب یبا صدا    

  یچرخیمردم ول م

 ی،ولیشد ییعقده ا یزدم و گفتم:توام خواهر ندار یپوزخند    

به  رتیکه الزم باشه سرش غ ستمین یمن آدم یداداش اشتب اومد

  یخرج بد

  ...نه م نیال اوبال یهمون پسرا اقتتیل هیچ یدونیم-    

اآلن  نیحرفش رو قطع کرد،قلبم شروع کرد به تند تند زدن.ا    

حرف...بدون  نیا یچ یعنیبگه نه من؟هنگ کرده بودم، خواستیم

   نگاهش کنم از کنارش رد نکهیا

  

کارا رو،حالم  نینکن ا یگفت:لعنت یبغض دار یکه با صدا شدم

از قبل تعجب  شتریتو بدترش نکن     هر لحظه ب ستیخوب ن

که حالش  کرد،مطمئننیخودش بلغور م یبرا یچ لیکردم،سهیم

   شیاز پنج ش گفت؛منیرو نم فیاراج نیخوب نبود وگرنه ا

  



 یاحساس نقدینبود که ا یاونطور آدم شناختمیرو م لیسه یسالگ

 اطیانداختم و داخل ح دیه.بدون توجه به حرفش کلبرخورد کن

   دادیدعوا و داد و ب یشدم...صدا

  

 هیصداها رو  نیشده بود اگه ا یبرام عاد گهیصداها د نیومد،ایم

با  یا شهیش زیشکستن چند چ یکردم؛صدایتعجب م دمیشنیروز نم

   هم اومد وبالفاصله بعد اون

  

 یچیه کهیبرو زن خوادیدلت م ی:هر گوردیبابا که هوار کش یصدا

پست  مونمیم یمامان که بلند تر از بابا بود:فکر کرد یندار     صدا

  فطرت آشغال

سرعتام رو تند کردم و وارد خونه شدم،هر دوشون که سرپا     

شدم  رهیخ نیبودن برگشتن و به من نگاه کردن،به کف زم ستادهیا

   گرون یکه مجسمه ها و گلدونها

  

.مامان با اخم کردنیم یبهم دهن کج نیزم یرو ریخرد خاکش متیق

شدم  رهیاتاقت آهو     سرم رو بلند کردم و بهشون خ یگفت:برو تو

ولگرد از  یسگا یلبم نقش بست،زندگ یاز ته دل رو یپوزخند

   ما قشنگتر بود...چرا؟مگه من چند سالم بود؟چرا یزندگ

  



داشته  یآروم یاله زندگهفده س یدخترا یمثل همه  تونستمینم من

خانواده دارم؟به خاطر  هیبگم منم  نکهیاز ا دمیکشیباشم؟چرا خجالت م

   تر قیعم ؟پوزخندمیچ

  

 انـتیکه خ ـ یشدم؛پدر رهی.به پدرم خیواسه چ دونستمیم شد،خوب

کم نداشت،راسته که  ییو کدبانو ییبایاز ز یچیکه ه یبه زن کردیم

   مردا تنوع طلبن،به گنیم

  

 هیتنوع طلبه اون  یکه مرد نبود بگ ؟اونیشدم.اون چ رهیخ مادرم

...هه دادیم انـتیهمسرش رو با خ ـ انـتیاونم جواب خ ـ یزن بود ول

   عشق نیمنم بودم ثمره ا

  

نگاه  یشونم جابه جا کردم از جلو ی.کوله ام رو روشونیوفادار و

حوصله پرت کردم  یغضبناکشون دور و دورتر شدم.کولم رو ب یها

   یو با لباسا نیزم یرو

  

      ...فرو رفتم یقیو به خواب عم دمیتخت دراز کش یرو مدرسه

 یمدرسه ام نگاه یشدم و به لباسا داریبا حس سردرد از خواب ب    

و لباسام  دمیکش یا ازهیچروک شده بود؛خم نییانداختم از باال تا پا

   یرو با لباس تو خونگ



  

 حیظهر افتادم و ترج ادیبرم که  رونیکردم،خواستم از اتاقم ب ضیتعو

رفتم،ساعت ده شب رو نشون  میدادم تو اتاقم بمونم؛به سمت گوش

   بودم.به دهیاووف چقد کپ دادیم

  

ماه آذر بود و هوا هم مثل چله  لیاتاقم رفتم؛اوا یبالکن تو سمت

 یداخل...روحال از رو نرفتم و برنگشتم  نیزمستون سرد بود،با ا

   بالکن جا خوش یکه تو یصندل

  

رو  لیشدم،سه رهیگرفتم و به روبه رو خ یبود نشستم و نفس کرده

شده...منم  رهیبا اخم بهم خ کردمیبالکن بود،حس م یکه اونم تو دمید

   بر و بر نگاهش کردم هنوز

  

من  یانداخت ول نییشوک ابراز احساساتش بودم.سرش رو پا یتو

 یبودم،چند لحظه بعد سرش رو باال آورد در حال رهیهنوز بهش خ

   رو به گوشش یکه گوش

  

دستم شروع  یتو میبودم که گوش رهیبود،با تعجب بهش خ چسبونده

پسره هم خل و چل شده ها، اتصال رو زدم  نیبه لرزش کرد...وااا ا

   رو به گوشم یو گوش



  

     یاچیبپوش م یچ هی:دمیشن یبمش رو تو گوش ی.صداچسبوندم

     نتیب یم یکی یگینم یدیچرا نپوش ینزدم که باز گفت:روسر یحرف

هر شبم گرفته،کرم خدا  یدعاها نکهیباز سکوت کردم که گفت:مثه ا

  یالل شد

پسر اصال زبون خوش  نیشدم،ا رهیسرم رو بلند کردم و بهش خ    

  و گفتم:بتوچه دمیهم کش یبلد نبود؛اخمام رو تو

زبون چند  نمیبیبه گوشش چسبوند و گفت:نه م شتریرو ب یگوش    

  بتوچه-سرجاشه      تیمتر

  تیترب یعه ب-    

  عمته-    

  با اجازه اتون عمه ندارم-    

  واسه همونه یشیکامال مشخصه که ناراحت نم-    

مدرسه      یبر یخوایکرد و گفت:برو بخواب فردا م یخنده کوتاه    

  شدم داریتازه ب ادینوچ خوابم نم-

  یبس که خرس-    

شده از سرما      خیبدنت س یزدم و که باز گفت:برو تو موها یلبخند    

  بدنم؟ یگشاد گفتم:موها یبا چشما



واسه خودت،مگه  یمعلومه جنگل نجایکه بلنده از ا نقدیاوهوم ا-    

  رو بدم بهت لتامیبسته ژ هیفردا  ایچقد خو؟ب لتیژ

 هیدستم نگاه کردم، یبه رو اریاخت یشده ب گشاد یبا همون چشما    

 یبلندش رو از پشت گوش یخنده  یتار مو روش نداشت،صدا

   نیکردم،باز ا ی.اخمدمیشن

  

  براش درآوردم و گفتم:زهرمار یگل کرد...زبون شیبامزگ

خنده  ونیخنده اش شدت گرفت و با خنده اش به خنده افتادم که م    

  به موال تمیسادگ نیگفت:عاشق ا

 یعاشق میدار یخدا کم گرفتار ید،ایلبام پر کش یخنده کم کم از رو    

گفتم:شب  دیخندیکه م نطوریهم یشده قوز باال قوز،با ناراحت میکی نیا

      خوش

بهش نگاه کنم داخل  نکهیو بالفاصله تماس رو قطع کردم،بدون ا    

مده بود دوتاشم نگاه کردم که دوتا اس او میاتاقم شدم.به صفحه گوش

  :از شهرام بود

  چخبر؟    

  ؟یکنیصحبت م یدار یبا ک-    

خواستم بهش زنگ بزنم که در اتاق باز شد و مامان رو با لباس     

اتاقم شد و در رو بست و کنارم  دم،واردیچارچوب در د یتو رونیب

   تخت نشست و یرو



  

بدون توجه به سوالش با      ؟یمامان یشام بخور یومدی:چرا نگفت

  استرس گفتم:کجا؟

 خواستیچرا دلم اصال نم دونمیکردم...نم یو به لباساش اشاره ا    

گرفته بودم.با من ومن گفت:آهو  یبیجواب سوالم رو بده؛دلشوره عج

   کیکوچ گهیجان تو د

  

 یرو درک کن طیشرا یتونیو هفده سالته پس م یستین

دادم و زل زدم به حرکات لبش،با استرس آب دهنم رو قورت     

  یدونیخوب م نویا میخوردیگفت:من و پدرت از اولم به درد هم نم

 ییچشمم رو از لبش برداشتم و سوق دادم به سمت چشماش،چشما    

 دیلرزیکه از شدت بغض م ییصدا دم،بایدیکه حال زارم رو توش م

   گفتم:اگه به درد هم

  

  د؟یچه راه انداختپس چرا دوتا ب دیخوردینم

با وجود بچه  میکردیانداخت و گفت:فکر م نییسرش رو پا    

  شد؟-     شهیخوب م مونیزندگ

 یشد؛هم بغض داشتم هم عصب رهیسرش رو باال آورد و بهم خ    

چفت شدم  یدندونا ی...از الدیپریپشت پلکم م تیبودم،از عصبان

   موش دایگفتم:مگه من و آ



  

 دینیبب دیکن شیرو سر ما آزما تونیکه زندگ میبود تونیشگاهیآزما

 هیاگه جواب داد که داد،ندادم مثه  دینه؛با خودتون گفت ای دهیجواب م

  دور     صدام رو بردم باال و گفتم:آره؟؟؟ مشونیندازیآشغال م

توجه به  کرد،بدونیاشکاش دونه دونه صورتش رو نوازش م    

دو  نیواسه طالق منم قرار ا میدار یدادگاه گهیحرفم گفت:دو روز د

   هتل بمونم بعدشم یروز تو

  

  به سمت آلمان کنمیم پرواز

گلوم باال و  یخودش رو تو یبدجور د،بغضیکش یبد ریقلبم ت    

خورد شدن و شکسته شدنم رو  یتا بتونه خفم کنه؛صدا کردیم نییپا

   نیا یبودم ول دهیهزار بار شن

  

سرپا نگهم  تونستینم یبند زن چیه هگیشکستم که د یجور بار

که چقدر  دونستیم کنه که نذاشتم؛مگه نمحصارداره...خواست 

   بره؟هه بگو خواستیوابستشم پس چرا م

  

مگه ما خانواده اش  ینره باالخره کل خانوادش آلمانن؛پس ما چ چرا

  گفت:خداحافظ یآروم یاز جاش بلند شد با صدا هیبا گر     م؟ینبود



واقعا رفت؟ناخودآگاه از جام بلند  یعنیبعد از اتاق خارج شد،و     

مادرم بود کجا قرار بود بره؛مگه  رفت،اونیم ذاشتمیم دیشدم.من نبا

   به شه؟؟؟یمادر از بچش جدا م

  

 یکه نره ول وفتمیدر اتاق رو باز کردم و خواستم برم به پاش ب یسخت

از حرکت  وندشکشیم یاون چمدون بزرگ که داشت به سخت دنیبا د

   ی...باالخره کلستادمیا

  

 یبود تا اون چمدون رو جمع کنه من بگم نره اوج ب دهیکش زحمت

  بود،با بغض صدا کردم:مامان یانصاف

به سرعت برگشت سمتم،سرم رو به طرف راست شونم خم کردم     

گفتم:آهم بدرقه  یخش دار یبودم با صدا رهیکه بهش خ نطوریو هم

  راهت

 ی...مامان با صدادیگونم چک یرو یاشک یو همون لحظه قطره     

خراب  یحال داد،بایسر م هیکه پشتش خم شده بود گر نطوریبلند هم

   باز وارد اتاق شدم و در رو

  

 یرو که از وقت یفکر زن کردمیم رونیب دیسرم قفل کردم؛من با پشت

وجودم رخنه کرده  یخودم رو شناختم ترس از دست دادنش تو

   ود،اشکام سر خوردن و منمب



  

بودم  الیزانو زدم...چقد خوش خ نیزم یسر خوردم و رو باهاشون

 کنهیپشت در رو التماس م ادیکه گفتم اگه در رو قفل کنم احتماال م

   یصدا یکه در رو باز کن ول

  

       ...زد میالیخوش خ نیبه ا یپوزخند اطیح در

بود،به ساعت  کیتار کیچشمام رو باز کردم،هوا تار یبه سخت    

تا  15نگاه کردم، می.به گوشدادیصبح رو نشون م 6انداختم  ینگاه

   پاسخ از شهرام یتماس ب

  

در اتاق خوابم بـرده بود،کل بدنم  ی.حتما فکر کرده مردم،جلوداشتم

 نهییآ یرفتم،تو ییاز جام بلند شدم و به دسشو ی.به سختکردیدرد م

   انداختم یبه خودم نگاه

  

مامان بود؛خاطرات  هیقرمز قرمز شده بود؛چشمام چقد شب چشمام

  ...برام زنده شد

و  دیمامان خند     د؟ی:مامان چرا اسم آهو رو آهو گذاشتدایآ    

  ادیگفت:چون به چشماش م

 یعنیگفتم: یبا لحن بچگانه ا خوردمیکه داشتم شکالت م نطوریهم    

  مامان؟ یچ



بود،مامان با  دهیهم زل زد به مامان انگار که اون خنگم نفهم دایآ    

  آهوعه یحالت چشما هیگفت:حالت چشماش شب یصبور

  کنهیمسخرم م نیکه با اخم گفتم:مامان بب دیغش غش خند دایآ    

 غیج غیو منم با ج دیشکالت رو از دستم قاپ دایکه آ دینکش هیبه ثان    

:آهو خانم من دو سال بزرگترم زدیو داد م دییدویافتادم دنبالش...اونم م

   شترهیازت پس زورم ب

  

  یریشکالت روبگ نیا یمحاله بتون و

  نکن تیرو اذ دا،دخترمی:آگفتیمامانم با داد م    

سرم اکو  یهم فشار دادم،صداش تو یچشمام رو محکم رو    

  :دخترمشدیم

نکرده بود من هنوز دخترش  ریینبودم؛بخدا خونم تغمگه دخترش     

باز  یبودم.چشمام سوخت و قطره اشک شیبودم،بخدا هنوزم ته تغار

   یتو دیرو کوب امیبدبخت

  

 رونیب ییسرم،چندتا مشت آب به صورتم زدم و از دسشو فرق

تنم  شرتیسو هیچروک شده مدرسه ام رو همراه با  یاومدم.لباسا

   برنامه ام رو یکردم و از جا کتاب

  



زدم،فاطمه خانم رو  رونیو از اتاق ب فمیشوت کردم تو ک برداشتم

 کرد؛فاطمهیشکسته رو جمع م یکه داشت مجسمه ها و گلدونها دمید

   روزش رو هیخانم تو هفته 

  

بهش دادم که با لبخند  یخونه ما...سالم یکار زیواسه تم ومدیم

 یییدم،وایرو د لیزدم که باز سه رونیداد،از خونه ب لمیتحو یجواب

   یکی نیا یخدا اصال حوصله 

  

اش شده بود و آماده رفتن بود که من رو  L90 نداشتم.سوار رو

 نیا یرو زدم به اون راه که بلکم دست از سرم برداره ول د؛خودمید

   نطوریفکر جز محاالت بود،هم

  

         ومدیکنارم م نیبا ماش واشی واشیشروع کردم به راه رفتن اونم  که

  بزرگوار یدیل یمتعال یصبح عال-

سرکار  رمیسر براش تکون دادم که گفت:بپر باال دارم م هیفقط     

  توام برسونم

پنج گانه  یبهش نکردم که باز گفت:آهو تو باز از حسا یتوجه ا    

  لب غر زد:هم کر هم کور ریز     یات دوتاش رو از دست داد

 ل،یگفتم:حوصلتو ندارم سه رفتمیکه راه م نطوریحوصله هم یب    

  جان مادرت امروز رو سر به سر من نذار



اون مانتوت  یکه از مدرسه برگشت یتوجه به حرفم گفت:ظهر یب    

که وسواس  یینایاتو برم روش     صداش رو مثل ا هیرو درار برات 

لبم رو      دهیعرق م یهم بو یالبد کل فیپ فیدارن کرد و گفت:پ

 لینخندم گاز گرفتم که دوباره گفت:سوار شو دختر قند نکهیا یبرا

  پنجره رو بدم باال خوامیم میبست

  برم ادهیپ خوامیبرو من م ینبند لیقند یتونیم-    

:سوار دمیرو شن شیعصب یچند لحظه سکوت کرد که صدا هی    

به درک  نهکیناز م ینطوریحاال واسه من ا شهیمردم م یپسرا نیماش

  یایکه نم

شوک  ،بایرو گرفت و د برو که رفت نیحرفش گاز ماش نیبعد از ا    

نداشتا...خوبه حاال مثال  یپسرم تعادل روان نیبودم،ا رهیبه رفتنش خ

   ینطوریبهم حس داره ا

  

 د،ازیکشیاگه نداشت فکر کنم فحش ناموس رو بهم م کنهیم رفتار

 یتاکس هیتا  ابونیکم قدم زدم و رفتم کنار خ هیفکر دراومدم و  یتو

   منتظر نطوری.همرمیبگ یزیچ

  

 نیماش دنیپام نگه داشت،با د یجلو نیماش هیزرد بودم که  نیماش هی

 رهیبخدا...با اخم به روبه رو خ ونهید نیباز شوکه شدم،بابا ا لیسه

   دمید زد؛منمینم یبود و حرف



  

رو به  نیسوار شدم.بالفاصله ماش یمجبور ستیکه ول کنم ن نیا

ظهر  روزید رفت،ازیضعف م یحرکت درآورد...دلم از زور گشنگ

   هینخورده بودم، یچیناهار ه

  

داشت بهم چراغ سبز نشون  نیداشبورد ماش یرو یبا یها بسته

...دست میحرفا رو نداشت نیکه باهم ا لیخجالت،من و سه الیخی.بدادیم

   رو برداشتم یبا یبردم و ها

  

  گفتم:با اجازه و

  سرد گفت:نوش جان یلیخ    

بزرگا بود،کلش رو تا ته خوردم  یبا یها نیخدا رو شکر از ا    

در  یبعد جلو قهی...چند دقلیبده سه رتیکه دل ضعفم رفع شد،خدا خ

   مدرسه نگه داشت و برگشتم

  

  میگفتم:ممنون که رسوند و

و وارد  نییپا دمیپر نیاز ماش زیم تند و تشد که من رهیفقط بهم خ    

بود که برنامه صبحگاه مسخره  نیسرما ا یمدرسه شدم،خوب اطیح

   میخواستینم یو ه شدیاجرا نم



  

طبقه دوم  م؛بهیبپر نییمثه کانگورو باال و پا یورزش زورک واسه

بچه ها سرکالس بودن و خر  شتریرفتم و وارد کالس شدم.ب

   همه خر نیا دونمی...من نمزدنیم

  

کهنه شور بشن و آروغ بچه  خواستنیآخرش م یچ یعنی زننیم

 دادیکه داشت کتاب رو قورت م هیته کالس کنار سا گه،رفتمید رنیبگ

   دادم که یجا خوش کردم،سالم

  

 روزیجواب سالم رو بده،گفت:پس چرا د نکهیبا اخم بدون ا اونم

دادم و  هیتک واریسرم رو به د     ؟ینسادیصدات کردم وا یهرچ

  گفتم:حوصله پا منبر رفتنت رو نداشتم

از تاسف تکون داد و گفت:آهو چند بار بهت بگم اون پسره  یسر    

اون به خاطر خودت  یکرد شعور،فکریب خورهیبه دردت نم

  ...آدم هیپسره فقط  خوادت،اونیم

  هینداره سا یحوصله گفتم:به تو ربط یحرفش رو قطع کردم و ب    

خدا حرف  شهیرو ببرن که هم ختتیبا حرص گفت:مرده شور ر    

  حرف خودته



داد که  نیصلوات بچه ها نشان از ا یچشمام رو بستم که صدا    

محکم و چند  یبا قدم ها یچشمام رو نبسته باز کنم،خانم شمس دیبا

   برگه که دستش بود وارد کالس

  

ها سرجاشون نشستن و اونم شروع کرد به حضور و  شد،بچه

 تیاز جاش بلند شد و گفت:خوب واسه امتحان خوند ی...شمسابیغ

  که؟

خانم امروز  دیریها اعتراض کردن که آره هفته بعد بگ یبعض    

 یو فالن و بمان،بعض میبخون میو فرصت نکرد میداشت خیامتحان تار

   ینیریها هم با خود ش

  

بود تو  کیامتحان و فالن و بمان...نزد دیریو بگ میما خوند گفتنیم

با دادش همه رو خفه  یکج برگزار بشه که شمس یکالس مسابقه کشت

   کرد؛اه بگو شما که هفته

  

با  یه،شمسیپس زر زر کردنتون به چ دیخونیهم مثه خودم نم گهید

از جاشون بلند شدن که هجوم  هویهمه        دینیبش یاخم گفت:امتحان

بودن واسه  یبه سمت عقب که آره مثال تقلب کنن،عقب مونده ا ارنیب

   با فاصله هیخودشون؛من طبق معمول کنار سا

  



 یامتحان پخش شد،آخه بگو ما که زبان   فارس ی.برگه هانشستم

بابا اه...به سوال اول نگاه  گهید هیچ اتیدرس ادب نیا میبلد

   زد،چقدمیمه بهم چشمک مکل یکردم،معن

  

...به گهید سهیخو زود باش بنو یاگه بلد یتو زبانت رو بلد که

 چینگاه کردم اونا هم گند تر از سوال اول بودن که ه یبعد یسواال

   هیکدومشون رو بلد نبودم،به سا

  

باز من قبل از  ای...بسیکردم که افتاده بود رو برگش و د بنو نگاه

  هیصدا زدم:سا یآروم یبحثم شد،با صدا قهیعت نیامتحان با ا

 یلحن خرکن نوشت،بایداشت م ینطوریجوابم رو نداد و هم    

  جان هیگفتم:سا

رو برگش،دوباره با همون لحن  دیچسب شتریب چینه خر که نشد ه    

تو  هیگردم،سایبا شهرام نم گهیدورت بگرده، جون تو د یگفتم:آج

   ستمیبلد ن یچیرو جدت ه

  

  کلمه برسون هی حداقل

التماس شدم و نفسم  الیخیسانت از رو برگش تکون نخورد؛ب هی    

خو  یاهیباالتر از س گهیشدم...د رهیخ نیرو پوف کردم و به زم

   شدمیفوقش صفر م ستین یرنگ



  

افتاد  یچ هی دمیبودم که د رهیخ نیبه زم نطورینرسون خو.هم گهید

گوله شده نگاه کردم،دمت گرم بابا؛من  زیپام،به دوتا کاغذ ر یرو

   یب نقدامیا هیسا دونستمیم

  

کردم که همون لحظه هم اون  ینگاه به شمس هی...ستین وجدان

  ؟؟؟یسینو یچرا نم یمن و با اخم گفت:سرمد ینگاهش افتاد رو

  کردمیخانم داشتم فکر م-    

آوردم و  باال اطیکه سرش رو برگردوند برگه ها رو با احت یوقت    

بود  ادیسواال که بارمشون ز ه،همهیگرم سا ز؛دمتیم یگذاشتم رو

   رو نوشته بود برام و ته برگه

  

  یخر یلینوشته بود:خ هم

زدم و تندتند جوابا رو کپ کردم،وقت امتحان که تموم شد  یلبخند    

 هیکج و کوله برگه هاشون رو دادن...به سمت سا یها افهیهمه با ق

   ازش یرفتم ماچ محکم

  

رو لپش و گفت:صد دفعه  دیکه با وسواس دستش رو محکم کش کردم

اول تموم شد و به کالس  یحینکن     زنگ تفر یگفتم منو تف مال



 دونهیوارد کالس شد...خدا م خمونیتار ریدب یمختار یو آقا میبرگشت

   بعد از اد؛اونمیخرفت بدم م ریپ نیمن چقد از ا

  

 یدخترا انداخت و گفت:خوب ک نیب زینگاه ه هی ابیو غ حضور

 هیچند نفر از خرخونا از جمله سا هیداوطلبه واسه پرسش؟     

که دست  ییبه دخترا یخرفت نگاه یدستشون رو باال گرفتن،مختار

   ثابت موند؛نگاهش هیسا یباال گرفته بودن کرد و رو

  

 ییمن سوق داد،آب دهنم رو قورت دادم...واا یبه رو هیاز سا رو

نکن خواهش  ییایرو نقدیامروزم رو ا کنمیخواهش م ایخدا نه؛خدا

   چشماش رو یکنم،مختاریم

  

قورتم داد رو کرد به داوطلبا  ینگاه کل هیبا  نکهیکرد و بعد از ا زیر

   کنمیاز رو دفتر صدا م خوادیو گفت:نم

  یکه صدا کرد:سرمد دمیکش ینفس آسوده ا    

زد و گفت:پاشو  یا ثانهیشدم که لبخند خب رهیبا دهن باز بهش خ    

  پاتخته ایب

قراضه رو...با  کهیخفش کنم مرت خواستیم ؛دلمیییعوض یا    

اعتماد بنفس چنان پا شدم و رفتم پا تخته که خودمم فکر کردم واقعا 

   پا میدیکه رس نیبلدم،بله هم



  

ا شروع شد؛آنچنان از ساق پام نگاه کرد و اومد باال آق یزگریه تخته

 نیا شیزگریه ی...خوبدیشد و سوالش رو پرس رهیو تو صورتم خ

   تقلب رو تونستیبود نم

  

من بود ملتمس  کلیکه در حال جنگ و جدل با ه نطوریره،همیبگ

بود،لب زدم براش:به جان  رهیکه با اخم بهم خ هیچشم دوختم به سا

  گردمیبا شهرام نم گهیخودم د

جمع کرد و جواب سوال رو لب زد  یخنده اش رو به سخت هیسا    

و  دمیفهمیرو نم هیوقت لب زدن سا چیبود که من ه نیمشکل ا یول

   بهم گفتمیم ییباز با پرو

  

 شدم،چشمامیکمتر متوجه م کردمیبهش نگاه م شتریب یبرسونه،هرچ

 یچ یعنیاونور تکون دادم که  نوریکردم و کلم رو به ا زیرو ر

  ی:سرمددمیرو شن یمختار یصدا     ؟یگیم

  بله-    

  ؟یستیبلد ن-    

  نه-    

  یدیهم جواب م عیزد و گفت:چه سر یپوزخند    



شدم،باز صداش رو  رهیهام خ یانداختم و به کتون نییسرم رو پا    

  ایسر کالس من ن گهید یکه گفت:از هفته  دمیشن

 کهیشدم،مرت رهیتنگش خ یسرم رو بلند کردم و به چشما    

اآلن رفع زحمت  دیو گفتم:اگه اجازه بد دمی...اخمام رو درهم کشیگالب

  کنمیم

به  وفتمیچشماش از زور تعجب گشاد شد،فکر کرده بود اآلن م    

...از هیفکر کرده ک یرید،پیتورو به خدا من را عفو کن گمیپاش و م

   رفتم و زمیبه سمت م تختهیپا

  

معلوم هست  چیبا حرص گفت:آهو ه هیرو جمع کردم که سا المیوسا

  ونهید ندازتیم یکنیچکار م

  رو شاخمه ستیمن فکر کردم ب یوا یمسخره گفتم:ا    

شده بود؛کولم رو انداختم رو شونه ام  رهیبا دهن باز بهم خ هیسا    

      دادم و گفتم:خوش گذشت لیتحو یپوزخند یو روبه مختار

 رونیو از مدرسه ب دمیبچه ها رو از پشت سرم شن نیه یصدا    

آوردم و دنبال  رونیبرام مهم نبود،کارت تلفنم رو ب یچیه گهیزدم.د

   باجه تلفن گشتم که زنگ

  

موقع روز قطعا  نیشدم،ا مونیپش یسراغم ول ادیبه شهرام ب بزنم

  سرکارش بود



 یگذاشتم و شروع کردم به قدم زدن تو بمیج یتوکارتم رو     

 یمامان رو کرده بود...سوزش اشک رو تو یدلم هوا ابون،چقدیخ

   چشمام حس کردم؛چرا مامان

  

...به نمشیباز بب شدینامهربون شده بود،کاش م نقدیمن ا مهربون

بودم پارک؟اشکام رو پاک کردم و  دهیرس یشدم،من ک رهیاطرافم خ

   که وسط یآهن مکتین یرو

  

 شدینم یعنیشدم... رهیجا خوش کرده بود نشستم؛به روبه رو خ پارک

قضا شدمو روزه هامو  یاگه برگرده همه نمازا ایمامان برگرده؟خدا

   اگه برگرده رم،بخدایگیم

  

  ...که یهمون بنده ا شمیم

  ؟یدختر فرار-    

صحبتم رو با خدا قطع کردم و برگشتم  یدخترونه الت یبا صدا    

 ینشسته بود،صورت استخون مکتین یسمت اون دختر که کنارم رو

   خط هم هیداشت و  یالغر

  



سبز رنگ  بیج شی...شلوار شکردیم ییابرو چپش خود نما گوشه

گنده  یکتون هیو  دیرسیکوتاه که به زور تا روناش م یمانتو هیبا 

   رو پشیمردونه هم ت دیسف

  

  ؟یدختر فرار-گفتم:هااااا؟      جیتموم شد؟     گ-     کردیم لیتکم

بود خدا  یفازش چ گهید یکی نیچشمام از زور تعجب گشاد شد،ا    

 یمکان ندار ؟اگهیزد میداند...باز سوالش رو تکرار کرد:از خونه ج

  کنم فیبرات رد

شما با لباس دهات  یزدم و گفتم:تو ینم،پوزخندیاست ا وانهیواااا د    

  کننیمدرسه فرار م

 گهیگوشه لبش گذاشت و گفت:فرار،فرار د یخاموش گاریس    

  گولیژ یحنابندون لباس مخصوص بپوش یخو بر یخواینم

  گفتم:برو بابا دلت خوشه یحوصلگ یبا ب    

قول خودمون چشات خر  ،بهیدار یخوشگل یربط گفت:چشما یب    

  داره     با حرص گفتم:سگ

  یدیبا تعجب گفت:چرا فحش م    

  چفت شدم گفتم:منظورم چشم بود یدندونا یاز البه ال    

حاال، اتفاقا خر بهتره که هم  کنهیم یو گفت:آها چه فرق دیخند    

  بزرگه هم جا دار



 ؟یکه گفت:فرار دمیکش یپرحرص نفس

خودم رو کنترل  یلیکولم رو بخوابونم تو دهنش،خ خواستیدلم م    

نشم بزنم مشرق مغربش کنم.چپ چپ نگاهش کردم که دست  کردم پا

   و چندتا بشیکرد تو ج

  

صورت من گرفت و  یدرآورد و جلو کیکوچ کیکوچ کیپالست

  یکنیهوتوتو فراموش م یگفت:بزن همه چ

مثل نمک بود  یدیسف یزهایکه توشون چ ییبه بسته ها نطوریهم    

دست مچ اون دختر رو گرفت،سرم رو بلند  هی دمیبود که د رهیخ

   کردم و به صاحب اون دست

  

جرقه  هیشدم،ذهنم فقط تونست  رهیبود خ یو قد بلند یکلیمرد ه که

سفت کردم و قبل  نیزم یپاهام رو رو       سیبزنه و هشدار بده:پل

 دنییمن بزنه با تمام توانم ش روع به دو یرو یبتونه حرکت نکهیاز ا

   یکیکه به اون  دمیکردم؛صداش رو از پشت سرم شن

  

  رشی:نزار در بره بگگفتیم همکارش

پلنگ مسابقه  هیشد،اآلن با  شتریحرفش ناخودآگاه سرعتم ب نیبا ا    

 خوامیم یکردم اومدم پارک.ه یقطعا من اول بودم،عجب غلط دادمیم

   شتریبره ب ادمی امیبدبخت



  

چقد باهام فاصله داره  اروی نمیاه...برگشتم بب میبه زندگ شهیزده م گند

گشاد شده به رو به رو  یازم دوره،با چشما یدو سه متر هی دمید

   شدم و با تمام زورم رهیخ

  

هم تو اون مسابقه شانس  اروی نیرو به آخر رسوندم؛قطعا ا سرعتم

و  دمیکه آماده رفتن بود رو د یبرنده شدن داشت،اتوب**و*س واحد

   راهم رو کج کردم

  

تا برسم  رمیم ورتمهی ینطوریمن ا دیاتوب**و*سم که د سمتش،اون

 خوردیم گهیکه پاشنه پاهام د دمییدویتند م نقدی...اسادیوا چارهیبهش،ب

   اآلن راننده نیبه باسنم؛بب

  

واسه  دویم ینطوریکه ا رهیچقد بدبخت و فق گهیخودش م با

پله اول اتوب**و*س بزارم که حس  یاتوب**و*س،اومدم پام رو رو

   شد و با دهیکردم پاچه شلوارم کش

  

اول  یو فکم خورد به پله  نیزم یکله مالق شدم رو صورت

است  سیبله آقا پل دمیاتوب**و*س،با ترس برگشتم سمت طرف که د

   که سفت از پا گرفته بودم و



  

 یو کسبود  یبود که با لباس شخص نیا شیخوب زد،حاالینفس م نفس

منو  خوادیم اروی نیملت ا یداد زدم:آ نیواسه هم سهیپل دیفهمینم

   شهینم دایمرد پ هیبدزده،

  

  رهینامرد رو بگ نیا یجلو

گشاد شده  یبود و باهمون چشما رهیبا تعجب به من خ سهیپل    

 دمیدختر؟     همون لحظه مردا و زنها رو د یگیگفت:چرا چرت م

برگشت و  سی.پلومدنیشدن و به سمت ما م ادهیکه از اتوب**و*س پ

   با تعجب به اون ملت نگاه کرد که منم همون لحظه

  

لگد  هیشمردم و اون پام که تو دستش بود با  متیرو غن فرصت

رو  سیپل یکردم،صدا دنیمحکم درآوردم و پا شدم و شروع به دو

  که گفت:تو روحت دختر دمیشن

دنبال من  ذاشتنیمردم که دورش جمع شده بودن و نم یصدا وبعد

 یزیچ ینیماش هی کردیمغزم کار نم یحت دمییخود خونه فقط دو اد،تایب

   .داخل کوچه شدمرمیبگ

  



شدم و  اطیانداختم و داخل ح دیکل یحال یخلوت خلوت بود،با ب که

حال نشستم...شلوارم  یب نیزم یرو اطیبه در ح دهیهمونجا چسب

   قسمت زانوش پاره شده بود از

  

نگم بهتر  یچیاز دردش ه گهیکه د ومد،فکمیقسمتم خون م همون

هم فشار  یبودم.چشمام رو رو دهییبس دو کردیبود؛کل بدنم درد م

   هوی دمیکش یقیدادم و نفس عم

  

لحظه حس کردم شوت شدم به جلو؛در به شدت باز شد و  همون

  :آهو آهوزدیبابا که داد م یعصب یبعدش صدا

.از زور دیم ترکشونهخدا  یپالس شدم آ نیزم یشکم رو یرو    

 تشیاز عصبان دیاوضاع منو د یوقت کردم،بابایم هیدرد زار زار گر

   یکمتر شده بود انگار...تند

  

 زدیتوش موج م یکه نگران ییرو بهم رسوند و با صدا خودش

بزنم و از زور  یحرف تونستمینم     هیچه وضع نیگفت:آهو بابا ا

دکتر      می ریگفت:اآلن م یبا نگران کردم،بابایم هیدرد بلند بلند گر

سرم و پام و از جا بلندم کرد،از  ریحرفش دست انداخت ز نیبعد از ا

 یقیگفتم که بابا قدماش رو تندتر کرد.نفس عم دآخ بلن هیزور درد 

   عطرش یکه بو دمیکش



  

 شییزده بودا؛خدا یزد،المصب عجب عطر یمغز سرم سوت بلبل تا

 افهیق میمامان حق داشته بابا رو قبول کنه،از اخالق گندش که بگذر

   و فیرد کلیو ه فیرد

  

تر از همه داشت،اگه من دختر بابام نبودم قطعا  فیهم که رد پیت

گرفتم و عطرش رو که  ی...دوباره نفسکردمیخودم باهاش ازدواج م

   رنیازم بگ خوانیم ینگارا

  

بغـ*ـل عشقشون بو  رنیتو سرت آهو ملت م دم،خاکیتند بو کش تند

بوها  نیاز ا چوقتیبغـ*ـل آقات،خو آخه شهرام ه یریتو م کشنیم

   شحصار ترسمیالمصب م دهینم

  

شهرام کجا تا حاال  چارهیبو عرقش بکشم؛لبم رو گاز گرفتم آخه ب کنم

چرا دلم  دونمیده،نمیبوها هم نم نیخوب از ا یعرق داده،ول یبو

   تنگ ییهویاآلن  نیبراش هم

  

به سر  نیمتوجه شدم در ماش هوی.اومدم باز مثه سگ بو بکشم که شد

که  نیمنو آورد تو ماش یک رونه،عهیم ییو بابام با سرعت باال برمیم

   رررمشونهخدا  یدم؟آینفهم



  

م کرد و به حصاربابا باز  میدیرس مارستانیبه ب قهیاز چند دق بعد

کردن که  قیمسکن تزر هیاز همه بهم  ،اولییدو مارستانیسمت ب

   بود بعد شیآت یالمصب مثل آب رو

  

م و فکم باالخره بعد از دوساعت شونهدکتر و عکس از  نهیمعا یکل از

 یداد و گفت:مشکل خاص تیبدبخت من دکتر رضا یزدن عکسا دید

   شونشونه کمیفقط  ستین

  

 سمینویپماد م هیحله و  یشده که با چند روز استراحت همه چ کوفته

  براشون اگه باز درد داشتن اون رو بمالن

به من کرد و بابا رو مخاطب قرار داد و گفت:فکشونم که  ینگاه    

  کهیزخم کوچ هینشده  یزیخدا روشکر چ

  دکتر یببرمش آقا تونمیبابا:م    

  بله حتما-

  ممنون-    

بهتر شده بود  یلیبابا به سمتم اومد کمک کرد بلند بشم،دردم خ    

م و گرفت و از اتاق خارج شونهدستم رو انداختم رو شونه بابا و اونم 

   کردمی.اطرافم رو نگاه ممیشد



  

 دیچندتا پرستار شوهر ننه بدبخت منو با حسرت د دمید که

 ناشیختریریاز اون ب یکیبه من  نهیاگه شوهر خوشگل ا ای.خدازننیم

   یپسر هیرو بده؛همون لحظه 

  

سطل ها رو جمع و  یکه داشت آشغاال نطوریهم دمیرو د یالقید

دندوناش رو...از  یییی.ازدیم دیباز د شیو من رو با ن کردیجور م

   زردش و خاله یاون دندونا

  

کنار دماغش که از قضا روش سه چهارتا تار مو هم بود  یگوشت

 ایبرام جدا کرد رختاشیخدا قشنگ از اون ب یییا گرفتیمداشت عقم 

   دمت گرم،با کمک بابا سوار

  

که  نطوریبابا با اخم هم میکه خارج شد مارستانیشدم و از ب نیماش

جمع بود گفت:از  شیبود و هواسش به رانندگ رهیبه روبه رو خ

  مدرسه بهم زنگ زده بودن

 یم خدا آشونه یحرف شروع کردم به ناله کردن:آ نیا دنیبا شن    

 یواسه من نقش باز نقدیگفت:آهو ا یبابا عصب     رمیمیخدا دارم م

  کارام نینکن من خودم ختم همه ا



م بهتر شد خداروشکر،باز شونه گهیدستم رو خونده د دمیمنم که د    

هر  یکنار و هر معلم یرو بزار تیاون غرور لعنت شهیگفت:دختر م

   یبارت کرد پا نش یزیچ

  

  یایب یو تر کن قهر

 کردیکارا رو م نیا یک دایبه فرمون و گفت:واال بخدا آ دیکوب آروم

     ؟یکنیکه تو م

 هی داینکن آ دایآ دایآ یکردم و گفتم:صد دفعه بهت گفتم ه یاخم    

  نکن سهیاونو با من مقا یدارم ه یاخالق هیداره منم  یاخالق

بعد به خونه  قهینگفت،چند دق یزیو چ دیکش یکالفه انفس     

.شلون شلون به اتاقم رفتم که بابا هم پشت سرم وارد شد و میدیرس

  کنهینم یفرق-سفارش بدم      یخوریم یگفت:غذا چ

آورد و دو پرس  رونیب بشیرو از ج یتکون داد و گوش یسر    

اتاق من  یتوآورد  زیم هیچلو کباب و چند جور ساالد سفارش داد،

   و غذاها و ساالد و دلستر و

  

 یاشتها شروع کردم به خوردن غذا وسطا د،بایرو روش چ وانیل

نگاه بابا  رو حس کردم سرم رو بلند کردم و  ینیغذام بودم که سنگ

  شده؟ یزیبا دهن پر گفتم:چ



 رونیبود با دهن پر حرف بزنم و از سرمم ب میشگیعادت هم    

  بابا صورتش رو جمع کرد و گفت:دهنت رو ببند اه رفتینم

برنج پر کردم و گذاشتم دهنم و باز با دهن  گهیقاشق د هیدوباره     

شده؟     بابا با همون صورت جمع شده گفت:فردا با من  یپر گفتم:چ

  کجا؟-     ؟یایم

  دادگاه-    

با گلوم و شروع کردم به سرفه کردن...با یغذا شکست تو هوی    

 یهمه چ یعنی ایآب جلوم گرفت و به خوردم داد،خدا وانیل هیتند 

   تموم یراحت نیداشت به هم

  

بغض  شد،باینابود م ییما به فردا یلنگ در هوا یزندگ یعنی شدیم

  ...هی شهیشدم و گفتم:بابا م رهیبه بابا خ

موضوع تموم شده  نیحرفم رو قطع کرد و کالفه گفت:آهو ا    

فردا ببرمت  کردیالتماس نم یو زار هیگر یاست،اگه مامانت با کل

  یایکه ب گفتمیهرگز بهت نم

من که  امیکه محکم گفتم:نه نم دیگونه ام چک یرو یقطره اشک    

  هم روش ییفردا هی نمشیبب گهید ستیقرار ن

راست  هیاشتهام کور شده بود و بلند شدم و به سمت تختم رفتم و     

 نیواسه هم نهیبب یام رو کس هیگر ومدیبدم م شهیپتو هم ریرفتم ز

   هیخفه گر شهیهم



  

بعدشم  قهیو چند دق دمیجمع کردن بشقابها رو شن یکردم،صدایم

چقد نازت رو  ینیبی،میچقد مهم ینیبیدر اتاق که بسته شد.م یصدا

   ای ینیبیم یلیکشن،خداوکیم

  

آوردم و راحت  رونیرو از پتو ب ،سرمیبه کور یرو زد خودت

زدم سمت  رجهیبلند شده بود،ش میزنگ گوش یصدا ختمیاشک ر

   ییکه اسم شهرام خودنما میگوش

  

 ریکه گفت الو زدم ز نیعجله تماس رو برقرار کردم و هم کرد؛بایم

  شده یچ زمی:عزدیشهرام نگران پرس ختمیریزار اشک م ه،زاریگر

 میکردم و زار زدم اونم دلدار فیش تعررو برا یهمه چ هیبا گر    

 یروز همه  هیکه  دونمیمن،م ی:اشکال نداره عشقولگفتیو م دادیم

   مال شن،تویدردا تموم م نیا

  

 نیا گهیکه اصال د زمیریرو به پات م ایدن یو همه  یشیم خودم

  باش گلم زم،صبوریعز یرو فراموش کن اتیبدبخت

ساعت صحبت  هیآروم گرفتم...بعد از  یابر یتا قسمت یحرفاش کم با

کرد.نفسم رو فوت کردم  یکردن با شهرام باالخره دل کند و خداحافظ

   دمیدست کش رونیب



  

 هیمن اآلن جلو شهرام گر یعنیصورتم و اشکام رو پاک کردم، رو

 هیگر دیمرد جماعت با یخاک بر سرت آهو،آخه تو جلو یکردم؟ا

   پسفردا دست یگی؟نمیکن

  

      ...خنگم خدا نقدریچرا من ا ندازن؟اهیم

کردنم  داریدر ب یبود که سع دم،بابایاز خواب پر یبا تکون دست    

  داشت چشمام رو که باز کردم گفت:پاشو

 یبر دیپاشو با-     ؟یو گفتم:واسه چ دمیکش ییبلند باال ی ازهیخم    

  مدرسه

راهم  روزمیچه دلش خوشه،فکر کرده با دسته گل د نیا یاهک    

گفتم:تو برو زنت رو  یتو سرم و با خواب آلودگ دمیپتو رو کش دنیم

   طالق بده کار به من نداشته

  

  باش

سر  یشد و بابا با حرص گفت:آهو اول صبح دهیپتو از سرم کش    

  مدرسه میریپاشو باهم م گمیبه سرم نذار بهت م

 خوادیتخت نشستم و گفتم:آقا اصال دلم نم یورد روبا عصاب خ    

که دلت  یکرد خودیکرد و گفت:ب یبرم مدرسه     بابا اخم گهید

زدم و  یمن واسه تو صدتا آرزو دارم     پوزخند خوادینم



با      میببر ضیماهم ف ؟بگویزنیگفتم:آرزو؟از کدوم آرزو حرف م

  حرص گفت:آهو

من  گه،اصالیحوصله گفتم:ولمون کن بابا ته ته اش شوهر د یب

وقت  هیشد و گفت: رهیشوهر کنم     بابا با تعجب بهم خ خوامیم

  بکشم؟ یواسه چ-     ایخجالت نکش

 ننیبیگشاد شده گفت:دخترا مردم باباشونو م یبابا با همون چشما    

  ...اونوقت دختر من کم مونده شنیم دیسرخ و سف

  مردم بس عقب افتاده ان یفش رو قطع کردم و گفتم:دختراحر    

دست و  ییدسشو یتو دمیپر نییتخت پا یو بال فاصله از رو    

صورتم رو شستم رفتم سروقت لباس مدرسه ام،خوبه حاال شلوار 

   نیرو داشتم و ا میمدرسه پارسال

  

و چروک  یرو بپوشم؛مانتو و مقعنم که خاک یکیاون  تونمیشده م پاره

 دایعمرا اگه لنگمو پ یزیتکون دادم ماشاهلل تو تم هیبود محکم 

   رو تنم کردم و طبق ،لباسامیکن

  

نشسته بود و به  نشیماش ی...بابا تورونیصبحونه زدم ب یب معمول

  میبود...سوار شدم و گفتم:بر رهیروبه رو خ

 ریمدرسه از دب میریگفت:امروز م تیبابا حرکت کرد و با جد    

  زدم و گفتم:حتما یپوزخند     یکنیم یعذر خواه ختونیتار



روزگارتو  ینکن یگفت:بخدا آهو اگه عذر خواه تیبابا با عصبان    

  کنمیم اهیس

که بابا  شدیم شد؟حتمایترم م اهیس نیروزگار از ا گهیمگه د    

بودم و بابا داخل دفتر داشت گند من  ستادهیدر دفتر ا یگفت،جلویم

   صدا کرد،ناظمیم یرو ماست مال

  

  داخل ایب ی:سرمدکرد

طلبکار وارد دفتر شدم بابا چشم غره  نیرو گرفتم باال و مثل ا سرم

رو به  ریخجالت زده باش،برو بابا...مد کمی یعنیبرام رفت که  یا

   یسرمد یبابام گفت:آقا

  

  دارن فیپروا تشر یو ب یاقی یلیدخترتون خ یول خوامیعذر م یلیخ

خجالت بکش  یگفت:سرمد ریزدم که ناظم زودتر از مد یپوزخند    

  چه وضعشه نیا

همه  بایدفتر،تقر یبه ناظم نگاه کنم،چشم چرخوندم تو نکهیبدون ا    

گفت:خانم  ریهم جزوشون بود بابا روبه مد یبودن و مختار رامیدب ی

   من از شما عذر یسلطان

  

  خطاها نکنه نیاز ا گهیکه د دهیهم قول م خوام،آهویم



      من قول نده یبودم گفتم:جا رهیخ واریکه به در و د نطوریهم    

 یرو به بابام گفت:م تیبا عصبان ریمد دیهمه بر یلحظه صدا هی    

  از دخترتون نمی،ایسرمد یآقا دینیب

قشنگ  زدیم یصورتش به قرمز تینبابا از زور خجالت و عصبا    

 ایبا تحکم گفت:آهو ب کنه،بابایکار م گرمیمعلوم بود دندونش تو ج

  نجایا

که  یو آروم آروم سمت بابا قدم برداشتم؛بابا در حال یالیخیبا ب    

  کن یعذر خواه رتیآروم باشه گفت:از دب کردیم یسع

که  کشوندمیکه دستم رو به عقب م نطوریو هم دمیکش یا ازهیخم    

  در بره گفتم:از کدومشون؟ میخستگ

 یکی نی،ایبه جز مختار کردنیبا دهن باز نگاهم م رایدب یهمه     

  یمختار یبا حرص گفت:از آقا م،بابایچه سگ دونستیخوب م

ناظم رو  غیج یخنده که باز صدا ریزدم ز یزرت هوی    

  مودب باش ی:سرمددمیشن

ام رو  دم؛خندهیدیرو م یخاص یخونه  میبزار بر هیبابا  یچشما یتو

  کن یخوردم که بابا باز گفت:معذرت خواه

  من؟ یبه خودم کردم و گفتم:ک یاشاره ا    

باز کرد.خانم  یبست و با مکث طوالن کباریبابا چشماش رو     

و گفت:آهو  ستادیاز جاش بلند شد و کنارم ا مونیعرب ریدب یمومن

  جان



بود که باهاش مشکل نداشتم منتظر  یریشدم،تنها دب رهیبهش خ    

  زنمینگاهش کردم که گفت:برو سرکالست من حرف م

بره سرکالسش،اگه  ویچ یگفت:چ یروبه مومن تیبا عصبان ریمد    

 یاگه جلو یحت کنمیکار رو نم نیا گهیببخشمش د خواستمیتا حاال م

   صد رهامیهر کدوم از دب

  

  راست بشه بازم اخراجهخم و  بار

 کنم،فکریم یکه فکر کردن من معذرت خواه النیهه چه خوش خ    

مشنگ  کهیکنم...مرت یمعذرت خواه یکن من برم از اون گل باقال

   با یچشم چرون؛خانم مومن

  

از شما  م،منیزنیحرف م یگفت:خانم سلطان ریروبه مد آرامش

 دیخواست یحرفام قانعتون نکرد چشم هرکار کنم،اگهیخواهش م

  دیبکن

 یبهم اشاره کرد برم،کولم رو رو ینگفت که مومن یزیچ یسلطان    

 رونیکه از دفتر ب نیزدم هم رونیشونم جا به جا کردم و از دفتر ب

   و روشنک هیاومدم سا

  

  شد؟ یسبز شدن و گفتن:چ جلوم

  سرکالس میبر یچیباال انداختم و گفتم:فعال خو ه یشونه ا الیخیب    



بهشون دادم که آخرسر  مهینصف و ن یسوال کردن جوابا یهرچ

  ...دنینپرس یزیچ گهیخودشون خسته شدن و د

مامان  یخال یگذشت،جایطالق پدر و مادرم م وندیهفته از پ هی    

نشسته و شکم  یو ظرفا ختهیاز خونه بهم ر نویو ا شدیبدجور حس م

   به سمت دیفهم شدیگشنم م

  

 یحوصله کتاب امتحان فردا رو برداشتم که بخونم ول یرفتم و ب اتاقم

صورتم گرفتم و به نوشته هاش  یاصال حسش نبود.کتاب رو جلو

   بود یشدم،بابا چندوقت رهیخ

  

حواسم رو جمع کردم  یلیمهربون شده بود؛خ یادیزد،زیم مشکوک

 یا گهی.صفحه ددمیفهمیالمصب نم یچخبره ول نمیبشم بب ریگیکه پ

   واقعا بو دار هیبرگه زدم،قض

  

 دایآ نیشدم،ا رهیبعد و به عکس وسط صفحه خ یصفحه  بود،زدم

 گهینم چیبگه هالو خرت به چنده؟واال ه رهیگیخبر نم هی شعورمیب

   وقت دلم براش هیخواهرم 

  



واقعا دلم تاب  یول یالیخیخواستم خودم رو بزنم به ب یشه؛هیم گشاد

 نمیا ایم،بیسر گوش دمی.کتاب رو شوت کردم گوشه اتاق و پراوردین

   از وضع درس خوندن

  

رو برداشتم و شمارش رو گرفتم...بعد از سه تا بوق جواب  یما،گوش

 ونهیزهرمار د-االن چه وقته خوابه      دایداد:هوووم     داد زدم:آ

  یزنیرا داد مچ

  نه؟ دیپر یزده بود یو گفتم:هرچ دمیخند    

  حرفا نزن نیمودب باش از ا گمیکوفت،صد دفعه م-    

 سالم-

  ونهید-    

  یخودت-    

  کهیکوچ یو گفت:چخبر آبج دیخند    

 یتفاوت سن یشونصد سال هیانگار  کهیکوچ یآبج یگیم یجوری-    

  حرفا رو نداره نیکه ارزش ا م،دوسالیدار

  تموم شد؟ تیفلسفه باف-    

  اوهوم-    

  ؟یخوب اگه تموم شد بگو خوب-    



شوهر  دونستمیشما بله،بخدا اگه م ادیز یها یاز احوال پرس-    

محسن  شیرو پ رآبتیخودم ز یشینامرد و نا جنس م نقدیا یکنیم

  یزدیکرد و گفت:کاش م یخسته ا یخنده      زدمیم

     دا؟یشده آ یزی:چدمیپرس اطیلحظه ته دلم گواه بد داد...با احت هی    

  بشه یخواستیم یزیچه چ ینه خواهر-

  یایطرفا نم نیپس چرا ا-    

 امیب ادیدست و دلم نم گهیمامان رفته د یو گفت:از وقت دیکش یآه    

  میبوق نجایدست شما درد نکنه ما هم که ا-اونجا     

صداش  کردمیچرا حس م دونمیدم،نمیگفت که نشن یزیلب چ ریز    

بهم  یتو دار شمینکنه دارم خاله م دایناراحته...دوباره با ذوق گفتم:آ

   نقدیا یکنیم یحسود

  

 یناراحت

  و گفت:نه بابا دیکش یآه    

  ذره شده هیدلم برات  دایآ نجایا ایسر ب هیپاشو -    

  با بابا دعوام بشه امیب ترسمینه م-    

  امیپس من م-    

  یایب یپاش یخوایسر درسات کجا م نیگفت:نه نه تو بش یتند    



حرف  نیا چوقتیه دایخب مطمئن بودم آ یبهم برخورد ول کمی    

 یمخصوصا به من که باهم جون زنهینم یخونش نر نکهیرو بخاطر ا

   یلحن دلخور م،بایسوا دار

  

  :قبال من محرم رازت بودمگفتم

االن رو  یول دمیم حیرو برات توض یبخدا بعدا همه چآهو -    

  الیخیب

  ؟یندار یباشه کار-    

  ؟یناراحت شد ییآهو-    

  نه برو مزاحمت نشم خداحافظ-    

رو قطع کردم دپرس تر  یبزنه گوش یبخواد حرف نکهیقبل از ا    

 نقدیتنها نبودم؛چرا ا نقدیهنوز مج رد بود و من ا دایشده بودم...کاش آ

   زود شوهر کرد؟چون محسن

  

       بود؟آخه چرا؟ عشقش

بود،بابا  ییمحسن خونمون بل بشو یخواستگار نیسر هم ادمهی    

 خورهیبه ما نم شونیو اقتصاد شونیپسر سطح فرهنگ نیا گفتیم

   بابا یو زار هیبا گر دایآ یول

  



سرت آوردن  ییهر بال یکرد و بابا هم گفت که اگه رفت یراض رو

.راستش منم یمن پات رو بزار یبه عنوان قهر خونه  یحق ندار

   ومدیخوشم نم ادیاز محسن ز

  

خود محسن به کنار تازه  رفتمینم دایآ یخونه  ادیز نمیواسه هم و

 کسرهیو  کردنیم یزندگ نایا دایآ یباال یخانواده محسن هم طبقه 

   پالس بودن،از اونا دایآ یخونه 

  

در  یاز عاشق شدن خواهر ما.با صدا نمیا ومدیخوشم نم اصال که

ما چه با ادب شده در  یاومدم؛اوهوع بابا رونیاز افکار درهمم ب

گفت:سالم  گرایلبخند از اون ج هیتو     اومد تو با  ایداد زدم:ب زنهیم

  بر دختر بابا

با  ینطوریبابام ا میباال و چشمام گشاد شد مگه داشت دیابروهام پر    

شب حاضر شو  یمن صحبت کنه با همون لبخند گفت:دختر بابا برا

  جا توپ هیقراره ببرمت 

خورده قسمت  یچ هی نیباز چشمام گشاد شد،حاضرم قسم بخورم ا    

المغز  وبیپدر مع کی یدارا یمغزش...فکر کن من آهو سرمد

   چه با ییییهستم،واااا

  

  ...زد رونین از اتاق بم یگشاد شده  ی.بابا در مقابل چشماکالس



بار داد  نیصدم یبرا رفتمیقدم رو م ییرایپذ یحاضر و آماده تو    

  زدم:بابا زود باش

 نیبار دادم جواب داد و بابا جلوم ظاهر شد جووون به ا نیا    

 نی،ببیو پوزش رو بد ابونایتو خ یوفتیباهاش ب دهیبابا...فقط حال م

   تیشده،بابا با جد یگریچه ژ

  

 یبه ک پمیخوشت گمیمن با خودم م یپرفکت ه-:چطورم؟؟؟     گفت

و  میشد نیبوده که منم بهش بردم،سوار ماش پیبردم بگو بابام خوشت

   و کیش یلیرستوران خ هی یجلو قهیبابا بعد از چند دق

  

نگه داشت دستم رو انداختم دور بازو بابا و وارد رستوران  مدرن

کرد و خوش  یکوتاه میخدمتکار اومد و تعظ هیهمون لحظه  میشد

   زیم هی یآمد گفت و تا جلو

  

 شد،باباینواخته م یآروم یلیکرد...آهنگ خ مونیینفره راهنما چهار

  من نشسته بود...با لبخند گفت:چطوره؟ یرو به رو

-     ؟یگفتم:چ نیواسه هم یعادت داشتم خودم رو بزنم به نفهم    

  گمیرستوران رو م

  ستیبدک ن-    



بود بابا  یاونورتر از عال زیچ هیرستوران  نیزدم،ایداشتم زر م    

سرمون ظاهر شد،بابا با آرامش  یتکون داد که گارسون باال یسر

   رو به گارسون گفت:منتظر

  

  میهست یکس

 ادیقراره ب یک میشدم...بسم هللا الرحمن الرح رهیبا تعجب بهش خ    

  شینیبیخودت م ادینپرس م یزیچ-متعجب گفتم:بابا      یبا لحن

  ؟یک-    

  دیشیگفتم که آشنا م-    

نسبت به من  نقدیبابام ا گمیشده بود من م رمیگ بانیگر یبد دلشوره

رو  میمحبت نداره پس بگوجلسه معارفه برامون گذاشته...گوش

   برداشتم و شروع کردم به چت

  

که محبت  هیشخص سوم بود،ک ریتمام فکرم درگ یبا شهرام ول کردن

.پاهام رو از زور استرس تکون ختهینسبت به من برانگ نقدیبابام رو ا

   ناز یصدا دادم،بایم

  

  ...به سمت باال سوق دادم یگوش یسرم رو از رو یدار

  سالم-    



هم همسن و  دیسال بزرگتر بود و شا هی دایاز آ دیدختر که شا هی    

  دییاخم گفتم:بفرما دا،بایسال آ

و  دیرو عقب کش یهمون لحظه بابا از جاش بلند شد و صندل    

  زمیعز یگفت:خوش اومد

مامان بدبخت ما اسم خودش  زم؟واالیدرهم رفت...عز شتریاخمام ب    

دختر  هیمرد به  نیبعد حاال هم دیشنیرو به زور از دهن شوهرش م

   گهیم بهیغر

  

بلوندش رو تا  یشدم...موها رهیرت دختر خصو یتو شتریزم،بیعز

 یظیغل یلیخ شیصورتش و آرا یبود رو ختهینصفه کج ر

   درشت و تو رفته با یداشت،چشما

  

و  یشتر یخالدون درونش معلوم بود؛لب ها یکه تا ف یعمل دماغ

قد باسـ ـن من  شونیکه برجستگ یتاتو و گونه ها ی،ابروهایپروتز

   گنده اش به یبود...لب ها

  

بود بابا رو مخاطب قرار  رهیکه به من خ نطوریباز شد و هم یلبخند

       یدار ینادر چه دختر خوشگل یداد و گفت:وا

من نظرم  یلبم نشست و باهمون پوزخند گفتم:ول یرو یپوزخند

  راجب شما کامال برعکسه    بابا با تشر گفت:آهووووو



اتون  قهیمامان زنتون بود به سل یشدم و گفتم:وقت رهیبه بابا خ    

  ...حاال یول دمیبالیم

حاال  یبابا کردم و گفتم:ول زیبه اون عز یکردم و اشاره ا یمکث    

  اصال

 خواستیننه ما رو م یجا یک نیبب خوردیبابا همچنان حرص م    

دختره  نیبود ا ختهیرو بهم ر شیعجوبه زندگ نیواسه ا یعنی رهیبگ

   از یاضآدم نار هیکه اول 

  

ما رو باش چقد عقب  یبوده بعد دست و پا درآورده هه بابا افشیق

 ینمک یو ب یبه همون زشت یافتاده است...اون دختر لبخند زشت

   گفتیصورتش زد و گفت:نادر م

  

  اخالقت تنده کمی

سمتش خم شدم و گفتم:پس دم  کمیو  زیم یآرنجم رو گذاشتم رو    

  بابا باز با حرص گفت:آهو تمومش کن     یسوزیپرم نپلک که م

 یسرمون مثل عجل مالق یبزنم که گارسون باال یخواستم حرف    

  جوون سایپر یخوریم یظاهر شد بابا رو به اون دختره گفت:چ

برات درست کنم  یجون سایپر هیجون بود... سایهه پس اسمش پر    

 دنیکه پرس نیا زمیهم باز با لبخند گفت:عز سای.پردایاون سرش ناپ

  یشگینداره همون هم



 گهیم طونیشد ش رهیو بعد برگشت و با همون لبخند به من خ    

تو معده  یگشاد دماغش فرو کن یرو از همون سوراخا زیم یپاش

   به من خواستیاش عنتر مثال م

  

 ینوع غذا هیپالس بوده...بابا  نجایا زشیبا نادر عز کسرهی بفهمونه

سفارش داد و روکرد به من  شیو جن وپر خودش یبرا ییایدر

  ؟یخوریم یگفت:آهو تو چ

صدا  نجوریاست اونوقت منو ا کهیزن نیجان جانش مال ا    

و تماشا کن...منو رو برداشتم و بازش  نیبرات فقط بش کنه،دارمیم

   کردم و رو به یکردم تک سرفه ا

  

شروع به گفتن کردم:زرشک پلو با مرغ،جوجه،کباب  گارسون

 اتون،کشکیساالد فرانسو نیا مه،ازیبرگ،فسنجون،قرمه،ق

   یبا بستن یشکالت کیبادمجون،دسرم ک

  

با سس  گویم ا،ساالدیسوپ جو،الزان گهید د،اووومممیاریب یشکالت

  مخصوص

بودم  رهیکه به منو خ ینطوریچونم و هم ریدستم رو گذاشتم ز    

تا بعد  دیاریرو ب نایفعال هم دیندار یبه درد بخور زیچ گهیگفتم:د

  شهیم یچ نمیبب



 یخشکش زده بود با لحن ینطوریشدم که هم رهیبه گارسون خ    

  براتون ارمیرو باهم ب نایا یمتعجب گفت:همه 

دسر و بعد از صرف شامتون  شهیتکون دادم که باز گفت:م یسر    

  ارم؟یب

نه باال گرفتم،آب دهنش رو قورت داد و رفت؛به  یرو به معنسرم     

(البته واسه من وحشتناک  یبا اخم وحشتناک دمیشدم که د رهیبابا خ

   کردینبود خودش فکر م

  

توجه بهش نگاهم رو ازش گرفتم و  ی) زل زده بهم...منم بوحشتناکه

بهم زل زده  یختیریبا لبخند ب ی...جن و پریدوختم به جن و پر

   بود،منم بر و بر نگاهش کردم

  

 نییخودش با لبخند سرش رو پا ارمیمحاله کم ب دید یوقت و

 یسفارش یکه غذاهامون رو آوردن غذاها دیطول کش کمیانداخت،

   جا زیم یمن رو به زور رو

  

ظرف  یبابا،همون اول کار تیثیبردن ح یبرا می...پس بردادن

زرشک پلو با  یکردم رو یخال یرو برداشتم و تلپ یشکالت یبستن

   به یکارم نگاه نیمرغ؛بعد از ا

  



 مهیبرنج و ق کردیانداختم که داشت با حرص کارام رو تماشا م بابا

کردم رو برنج و قاشقم رو داخلش  یرو خال مهیجلوم،کل ق دمیرو کش

   برنج رو یکردم؛قاشق محتو

  

داد،تند تند  یبد یکه صدا دمشیکشدندونام  نیدهنم کردم و ب داخل

 خت،البتهیریم نییکه برنج و لپه از گوشه لبم پا خوردمیپشت سر هم م

   قصد یکل کارام از رو

  

قلم غذام تموم شد و واقعا جا نداشتم  نیتند غذا خوردم که ا نقدی...ابود

که پا گذاشته بودن رو  فیح ینگاه کنم ول یحت یبعد یبه غذاها

   که به اون دو نیدمم،بدون ا

  

خودم،کباب  یجلو دمینگاه کنم ظرف کباب رو برداشتم و کش عجوبه

کباب رو  یها کهیاشون کردم ت کهیت کهیبا دست ت یها رو حساب

   و زیم ریز کردمیشوت م

  

رفتم سراغ  دیرس انیکباب به پا اتیعمل ی...وقتدمیخندیم هرهر

مشت برداشتم  هیبهش دادم و  یقر هیساالد و  یساالد،دست کردم تو

   حلقم؛دو یو به زور کردم تو

  



قاشق و  شهیحالم داره دگرگون م دمیکار رو کردم که د نیبار ا سه

نگاه مردم  ینیضرب گرفتم که سنگ یکم زیچنگال رو برداشتم رو م

   خودم حس یرو رو

  

 دایپ گهید یچ هیتا  چرخوندمیغذاها چشم م نیکه ب نطوری...همکردم

 یا ثانهیجون،لبخند خب ینم چشمم خورد به ظرف دست نزده پرک

   میزدم و خم شدم و قاشق دهن

  

کار رو کردم؛صورتم جمع شد  نیداخل غذاش کردم و دوباره هم رو

کردم که  سایبه پر یچقدرم بد مزه بود سرم رو بلند کردم و نگاه

   صورتش از زور حالت دمید

  

که بهم زل زده  نطوریره،همیبه من خ یجمع شده و با چندش تهوع

رو پر از نوشابه کردم و بکوب  یوانیبرگشتم به سرجام و ل میبود

   ته گلوم یدم،انرژیسر کش

  

سر  ییمتر دهنم رو باز کردم و آروغ بلند باال میکردم و بعد ن رهیذخ

جون هم همانا دستش رو  یپر یدادم،آروغ من همانا و آوردن باال

   و هق دهنش یگرفت جلو

  



پرواز کرد،دلم  ییو از جاش بلند شد و بدو بدو به سمت دسشو زد

آروم بابا  یول یعصب ی...صدادمیخندیرو گرفته بودم و غش غش م

   :آهو به وهللا قسمدمیرو شن

  

       کشمتیم

  زدم و گفتم:نه بابا یپوزخند    

معلوم بود  زدیم یبه قرمز تیبابا از زور عصبان دیصورت سف    

که  یدرحال یبعد جن و پر قهیخرخرمو بجوعه،چند دق خواستیم

   دهنش یداشت با دستمال جلو

  

لب و لوچه  یهنوز رو شییاون لبخند کذا کرد،برگشتیپاک م رو

  زمیعز یگفت:خوب سایزد و رو به پر یاش بود...بابا هم لبخند

دست بابا گذاشت و گفت:آره بهترم از صبح  یهم دست رو سایپر    

  یحتما حامله ا-حالت تهوع داشتم     

 سایشدن سرد نگاه پر رهیگشاد شده به من خ یدوتاشون با چشما    

بتونه  گهیازش گذشته فکر نکنم د یکردم و گفتم:البته پدر من که سن

   توله بکاره،احتماال پدر

  

  در راهه یتر جوون



گفت:آهو  تیبابا با عصبان کردیهن باز به من نگاه مبا د سایپر    

 نیمن پدرتم،ا یفهمیم چی،هیبه حد خودش رسوند گهیوقاحت رو د

  یزنیمن م یجلو هیحرفا چ

  وقته که گذشته یلیخ تمیاز سن ترب یکنیفکر نم-    

 تمیترب یخواستیو گفتم:اونموقع که م زیم یدستم رو گذاشتم رو    

  یبود تیبند و بار یو نوش و ب یفکر خوشـ یکن

دست و  هیبرو اول  ،تویادامه دادم:البته اآلنم هست یبعد از مکث    

رو برداشتم و از رستوران  فمیخودت بکش     ک تیبه ترب ییرو

 نیشدن،کنار ماش مییاشک بود که همدم تنها یزدم باز قطره ها رونیب

   واستنخیاصال من براشون مهم بودم؟چرا م ستادمیبابا ا

  

که  یاز پدر مهربون نمیبدن.اون از مامان که گذاشت و رفت،ا زجرم

 یرو برعهده داشت چشمم به در رستوران خشک شد ول میسرپرست

   ...هه حتما اآلن باومدنین

  

my friend یرو خورهیراحت م الیشامش رو با خ نهیشیجوونش م 

 میخوب مجبور بودم،گوش یبود ول یسرد ینشستم،هوا نیکاپوت ماش

   آوردم رونیب فمیرو از ک

  



بار بود  نیصدم یخودم و شهرام رو برا یم،عکسایگالر یرفتم تو و

تا عکس بود که هر وقت حوصلم سر  ستیحدود دو کردمیکه نگاه م

   مدت هیو  شستمیرفت،میم

  

نجاتم بده؟کاش  تونستیشهرام م یعنیبهشون... زدمیزل م یطوالن

من با  دادیاجازه نم چوقتیمطمئنا بابا ه یول میخواستگار ادیب شدیم

   تنها یعنیشهرام ازدواج کنم 

  

 هیمن با شهرام بود؟نه نه حتما  ،فراریینجات از اون خونه کذا راه

 یرو شوت کردم تو میهم بود فرار درست نبود...گوش گهیراه د

  ومدن؟یچرا نم فم،پسیک

مامان تنگ شده  یهااا کردم،دلم برادوتا دستام رو بهم چسبوندم و     

خوش  دایاالن داشت بدون فکر کردن به من و آ یعنیبود 

   واسه داشتن من گذروند؟چرایم

  

افتاده بودم  ریوسط گ نیکه رفته بود،فقط من بدبخت ا داید؟آینجنگ

.چقد من میدیرسیزن رو م نیمجرد بود باهم حساب ا دایکاش حداقل آ

   رو امیبدبخت دیبدبختم که با

  



 کیبابا خان بعد از  دمیهوا کردم که د یتو ییبه دوش بکشم،ها تنها

اومدن؛باز بغضم گرفت...نگاه کن  رونیساعت با خانمشون ب

   ...از خدا کهخندنیم یچطور

  

دلم  شدمیهالک م یاز خودم چه پنهون داشتم از حسود ستین پنهون

 نییپا نیکنم.با حرص از کاپوت ماش یکیجفتشون رو باهم  خواستیم

   دنیکه اونا هم رس دمیپر

  

 گهیهم د یجن و پر ومد،اونیمن هم خنده اش بند ن دنیبا د یحت بابا

و  پیغش کرده بود از خنده...بله چرا نخنده شوهر خوشگل و خوشت

   که ومدهین رشیپولدار گ

  

 رشیگ دنیخند ششیبه ر یدختر هفده ساله به نام آهو برا هیاومده،

 ی...آهزیزار زار اشک بر نیکه اومده،خو چرا نخنده تو بش ومدهین

   سایپر نکهیو قبل از ا دمیکش

  

 یدر جلو رو باز کردم و پهن شدم رو نیسمت ماش یکیاون  ادیب

 نیدر عقب ماش سایبزنه،پر یبابا حرف نکهیجلو و قبل از ا یصندل

   رو باز کرد و نشست بابا چپ

  



آهنگ عشقوالنه  هیرو راه انداخت،بابا  نینگاهم کرد و ماش چپ

 دیجونش رو د سایجلو،پر نهییبار از آ هیگذاشت و هر چند لحظه 

   یو لبخند پت و پهن زدیم

  

سالشه خجالت 45 کهیبودم مرت رهی...با چندش بهش خدادیم لشیتحو

نحسش  یو رو شونه ام حس کردم و بعد صدا سایپر کشه،دستینم

  رو

  آهو جان درس و مدرسه چخبر؟-    

شونه ام جا خوش کرده بود انداختم  یبه دستش که رو ینگاه    

 ییبدجور خودنما دشیو سف فیظر یانگشتا یرو دیسف یانگشتر طال

   پس من اومده بودم کردیم

  

 یعنیعاقد کم داشتن،هه  هیگرفتن فقط  شونمیجشن نامزد نایا رونیب

اآلن انگشترش رو به من نشون بده که آره تو اصال مهم  خواستیم

   که به نطوری؛همیستین

  

  بودم گفتم:چقد زشته رهیخ انگشتر

 منه ی قهیبابا با لبخند گفت:دختر آبروم رو نبره سل    

از  گهیزدم و گفتم:همون د یاریمطابقش لبخند حرص در ب    

  شماعه قهیسل زنهیانگشتر جار م یختیریب



اگه دوسش  یاله ییگفت:واا رهیبه خودش بگ نکهیبدون ا سایپر    

  میکنیعوضش م میریم یندار

زدم و گفتم:من  یزدم و با چشم و ابرو به خودش اشاره ا یپوزخند    

رو دوست ندارم اگه بابا زحمت بکشه اونا رو عوض  زایچ یلیخ

   نیکنه بعد به حساب ا

  

  میرسیم انگشترم

  گفت:آهو تمومش کن ضیبابا با غ    

 یزیچ گهیدستش رو از شونه ام برداشت و د سایهمون لحظه پر    

هم در  سایرو به خونشون رسوند،پر سایبعد بابا پر قهینگفت،چند دق

   کمال وقاحت گونه بابا رو

  

 گهیکه د یبر یگفت و رفت...ا یخداحافظ هی یو کل دی**و*سب

خواستم برم اتاقم  میدیبه خونه رس یندار.وقت یچیه کهیزن یبرنگرد

  حوصله گفتم:هوووم یبابا صدام زد:آهو     ب یول

 ادیخوابم م-     میباهم حرف بزن دیاخماش رو درهم کرد و گفت:با    

  فردا مدرسه دارم

  فردا جمعه است-    

  پس فردا که شنبه هست-    



  آهو یمسخره ا یلیخ-    

  برهیآدم مسخره به باباش م گنیهمه م-

لجباز و  نقدیو گفت:آخه تو چرا ا دیبه صورتش کش یکالفه دست    

  سایپر-کردم؟      یناسازگار یطلبکار گفتم:با ک     ؟یناسازگار

بگو بره لباش رو  کنمیحال نم ایزدم و گفتم:با لب شتر یپوزخند    

  ؟یدرست کنه تا باهاش سازگار بشم اوک

  زنمیباهات حرف م یجددارم -    

  با شما کرده باشم یشوخ کنمیمنم فکر نم-    

سقف با ما  هی ریز خوادیبرگشتم که برم گفت:اون دختر پسفردا م    

کنه پس رفتارت رو درست کن اگه به خاطر رفتار زشتت  یزندگ

   یچیرستوران بهت ه یتو

  

-ازم خواست که ببخشمت      ساینکن فراموش کردم پر گم،فکرینم

  یگاز چه قلب مهربون یاوه ما

  آهووووو-    

  بروبابا-    

من چقد  نیاتاقم...بب یزدم وررفتم تو میبزنه ج یحرف نکهیقبل از ا    

 یرو دادیکتک نخوردنم رو م نیتضم یلب شتر هیبدبخت شدم که 

   و به دمیتخت دراز کش



  

کنم حداقل از دست اون جن  یکار هی تونستمیشدم،کاش م رهیخ سقف

اون بشه زن بابام حسابم با کرام  شدم،اگهیراحت م یو پر

   رونیرو پووف کردم ب ن؛نفسمیالکاتب

  

   ...چشمام رو بستم و

 ***     

 یو فعال حرف گذشتیم یجن و پر یبود که از ماجرا یهفته ا هی    

 هیفعال قض نکهیتو خونه ازش زده نشده بود و خوشحال و خندون از ا

   در دیبا کل هیمنتف سایپر

  

 یصدا ومد،چهیخونه م یاز تو ینازک زن یرو باز کردم،صدا خونه

کردم و وارد خونه شدم؛چشمام  یط یرو به سخت اطیبود ح ییآشنا

   چهارتا شد و دهنم وا

  

 ایسرم،خدا یبودن رو ختهیر خیانگار که آب  دمیدیم یچ ایموند،خدا

به دهن باز مونده  هیباز هیتو رو خدا بگو همش توهمه،بگو همش 

   کرد و با لبخند یمن نگاه

  



  آهو جووون ی:خسته نباشگفت

 یتا باال بهش انداختم،شلوارک آب نییاز پا یبه خودم اومدم و نگاه    

تاب همون  هیگذاشته بود و با  شیرو به نما فشیو ظر دیسف یکه پاها

   رنگش که بندش دور

  

 یگفتم:به چه حق تیدرهم رفت و با عصبان شد،اخمامیبسته م گردنش

  ؟یخونه گذاشت نیا یپات رو تو

اآلن به  دیلباش رو لوس جمع کرد و گفت:اوه آهو آروم باش تو با    

 یروز قشنگ ،امروزیکن یبد رفتار نکهینه ا یبگ کیتبر تیمن و دد

  هممون یبرا

من  دنیاومد و با د رونیب ییبزنم که بابا از دسشو یاومدم حرف    

  چخبره؟ نجایاسترس گرفت با حرص گفتم:بابا معلوم هست ا یانگار

  گفت:سالمت کو بابا جان یشد و با لبخند زورک کترینزد یبابا کم    

  خوادیم یچ نجایا کهیزن نیسالم ا میریگ-

حفظ کرد و گفت:داد و قال راه ننداز بابا باز لبخندش رو به زور     

  گمیدختر بهت م

که  نطوریهم سایجلوم گرفته شد پر ینیریهمون لحظه جعبه ش    

ازدواج من  ینیریزم،شیبا لبخند گفت:بخور عز زدیتعارف م ینیریش

  و پدرت خوردن داره ها



خوردن  یاآلن گفت چ نید،ایرو چهارتا د سایلحظه چشمام پر هی    

از کوره در  ؟ناخودآگاهینیریهنگ حرفش بودم ش یداره؟هنوز تو

   ینیری:شدمیرفتم و هوار کش

  

اجازه من  یب دیکرد ده،غلطیترش یتو اون فرق سرت دختره  بخور

مرد  هیبا  یکه حاضر شد یدیکش یشوهر یبدبخت چقد ب دیعقد کرد

   سال از خودت ستیب

  

که سر کاله خود  یه خانواده ندارهاااا؟تو مگ یازدواج کن بزرگتر

  رونیما ب یگمشو از خونه  یکنیم خوادیدلت م یهر غلط

و  نییمارموزا سرش رو انداخت پا نیو به در اشاره کردم،مثل ا    

 یخوایکردن،بابا با داد رو به من گفت:آهو تو نم هیشروع کرد به گر

   نکن یکار هینه؟ یآدم بش

  

  روت بلند بشه دستم

دله  نقدیدهن باز نگاش کردم،بزار مهرعقدت خشک بشه بعد ا با    

 یش کرد و سعحصاررفت و  یبه سمت اون عوض ار؛بابایدرب یباز

   خواستیکرد آرومش کنه دلم م

  



که از زورش محروم بودم،بدو بدو  فیح یحال داشتم بزنمشون ول تا

بستم،دلم  یکر کننده ا یبه سمت اتاقم رفتم و در رو محکم و با صدا

   داد تونمیتا م خواستیم

  

حال  وار،بایکلم رو چند بار محکم و پشت سر هم کوبوندم به د بزنم

 فتهیمحال بود اتفاق ب نیبهتر از ا گهید اینشستم.خدا نیزم یزار رو

   نیخفه شو آهو محاالت از ا

  

  ***     وفته،یبعدش اتفاق م به

  آهو-    

  هوم-    

  درسته؟ کارت یمطمئن-    

دستم فشردم و  یرو تو کیپول رو با نقاش حساب کردم وپالست    

  آهو-     میاومد رونیاز مغازه ب هیبا سا

  حوصله گفتم:بگو یب    

  کارت درسته؟ یمطمئن گمیم-    

  کنم زشونیسوپرا خوامیچرا درست نباشه خو م-    

  آهو از دست تو یییوااا-    



انداختم  هیبه سا یشهرام نگه داشت،نگاه دیپرا نیهمون لحظه ماش    

دادم:به  حیبراش توض یشدنشه تند یاوه اوه روبه برزخ دمیکه د

   یلیخ کیپالست نیجون تو ا

  

  زدمیوگرنه زنگ نم نهیسنگ

 نینبود که تو خودت رو با ا ینیماش چیه گهید یعنیگفت: یحرص    

کارات آخر سر خودت  نیآهو تو با ا نیخونه،بب یبرسون کایپالست

  یدیرو به باد م

و  دیکوب نیزم یرو یینگاهش کردم که با همون حرص پا ملتمس

  گفت:اوف از دست تو آهو اوووف

زدم و که با اخم گفت:زهرمار خداحافظ     دستش رو  یلبخند    

  ؟یچ گهینه بابا د-     متیرسونیگرفتم و گفتم:کجا؟م

  گونش کردم و گفتم:پس خداحافظ یرو یب**و*س    

شهرام رفتم و در رو باز کردم و نشستم شهرام  نیبه سمت ماش    

  ؟یحوالم کرد و گفت:به به احوال خانم یچشمک

  ستمیبدک ن یییزدم و گفتم:ا یلبخند    

دوستت چرا سوار نشد  نیو گفت:ا ختیموهام رو بهم ر یجلو    

  اس زهیپاستور کمیو گفتم: صورتم رو جمع کردم     مش؟یبرسون

 یرو روشن کرد و راه افتاد و گفت:با جن و پر نیو ماش دیخند    

  ؟یکنیچکارا م



 یگرفته بود،آه ادیشهرامم  یگفته بودم جن و پر سایبه پر نقدیا    

 یکار چیه یبگ یخوایم یعنی طونیش یا-و گفتم:شکرخدا      دمیکش

تو؟     با پرخاش گفتم:مگه من چمه؟      یااونم ک ؟یبه کارش نداشت

زدم و گفتم:امشب براش  یسوت     یطونیش کمیفقط  زمیعز یچیه-

  برنامه دارم

ول ول تو  کمیکرد، شتریرو ب نیو سرعت ماش دیغش غش خند    

شد و شهرام رسوندم سر  کیتا هوا تار میبا شهرام گشت ابونایخ

   باز کردم دیکوچمون،در رو با کل

  

 رهیدستگ یگذشتم دستم رو رو اطیح یاز تو نیپاورچ نیپاورچ و

داد  یبلند یداخل و با صدا دمیگذاشتم و محکم بازش کردم و پر

  نییزدم:دستا باال شلوارا پا

 دنیکاناپه نشسته بودن دومتر از جاشون پر یو بابا که رو سایپر    

ابا هم با ت رس دستاش رو باال گرفته بود و ب سایو همون لحظه پر

   با شوک،دستش به کش

  

و  سایباال رفته پر یو به دستا نیبود،افتاده بودم کف زم شلوارش

اشکام از زور خنده از چشام قلپ قلپ  دمیخندیحالت بابا غش غش م

   خدا دلم،بعد از ییییومد،وااایم

  



 یبلند بشم ول نیزم یکردم که از رو یسع دمیخند ریدل س هی نکهیا

 هی کی.نزدشدمیم نیو دوباره پهن زم ومدیم ادمیحالت اون دوتا  یه

   بود که داشتم رکوع و یربع

  

هاشون نگاه  افهیاز جام بلند شدم و به ق یبه سخت رفتمیم سجده

 یهم قلبش رو گرفته بود،آ سایبود و پر رهیکردم،بابا با اخم بهم خ

   چه دلم خنک شد اومدم باز دهنم رو

  

  گهیباز کنم و هرهر بخندم که بابا داد زد:بس کن د یاسب آب مثل

 یرو کیدهنم رو بستم و به زور خنده ام رو قورت دادم،پالست    

رو گونه اش  یگذاشتم و به سمت بابا رفتم و بـ*ـوس محکم نیزم

   یکاشتم و گفتم:قربون بابا

  

  به شلوارم برم دست

ه بودش،خنده اش به شلوارش انداخت که سفت گرفت یبابا نگاه    

  نه؟ یستیقورت داد و گفت:تو آدم بشو ن یرو به سخت

  شنیخب مسلما نه چون فرشته ها ادم نم-    

وسط  دیدر پنهون کردنش داشت پر یکه سع یبا حرص سایپر هوی

  لشییحرفم و گفت:بله خصوصا از نوع عزرا



 نکهیبه روش زدم و گفتم:مثل ا یکثافت آشغال رو نگاه کنا.لبخند    

  پل گذشته نه؟ یاز رو لیشکر خدا خرت با بار و بند

بود که بابا هم  بینگفت،عج یزیو چ دیهم ساب یدندوناش رو رو    

  :آهوووو تمومش کنزدینعره نم

و اون پل  لیکردم و گفتم:حاال از خر و بار بند قتریلبخندم رو عم    

 هیامه دادم:و اد دمیدستام رو با ذوق بهم کوب     میدر به در بگذر

که به سمت  نطوریجفتتون دارم     هم یخوشگل برا یلیخ زیسوپرا

     گه؟یکادو ازدواجتون رو بدم د دی:باالخره منم بارفتم،گفتمیم کیپالست

 یو گفتم:هرچ دمیکش رونیب کیشده رو از پالست چیروزنامه پ ابق

 دهیدختره ترش هیثوابم کرده و  هیباشه بابام سر و سامون گرفته،تازه 

   یشوهر یرو از بند ب

  

  دهیرهان

به بابا کردم و گفتم:قربون بابام برم که  یبرگشتم و با عشق نگاه    

اخماش درهم رفته بود  کیش یلیبابا خ     رهیدستش همش تو کار خ

بلند کردم و روبه دوتاشون  یقاب رو به سخت گفتینم یزیو چ

  نیایگفتم:بامن ب

که  ییرایقسمت پذ هیچکش برداشتم و رفتم  هیو  خیچهارتا م    

پام گذاشتم و چهارتا  ریز یا هیبود،چهارپا دید یاز همه تو شتریب

   واریشکل به د لیرو مستط خیم

  



  دیگفتم:چشماتونو ببند سایو به بابا و پر کوبوندم

چهارساعته ما  شهیبابا با همون اخماش گفت:حاال با چشم باز نم    

 عیسر شهیتکون دادم و گفتم:نه نم یکالفه سر یکرد جیبس نجایرو ا

  دیچشماتون رو ببند

با حرص چشماش رو بست و بابا هم مطابقش همون کار  سایپر    

رو کرد،روزنامه رو از دور قاب بزرگ باز کردم و دوباره از 

   به یباال رفتم،به بدبخت هیچهارپا

  

اومدم.خودم اول با لبخند  نییپا هیوصلش کردم و از چهارپا وارید

 بایجا گرفته بود کردم چقد ز یقاب نقره ا یکه تو یبه نقاش ینگاه

   کرده بود.کل پول تو شینقاش

  

تک تک  یرو تو یکه هنوز زندگ ینقاش نیا یداده بودم پا بمویج

 نیاز پس ا یتونیباش تو م یقو گفتیبهم م کرد،هنوزیسلوالم زنده م

   .چشمیایمرحله هم برب

  

  چشماتونو دیشدم و گفتم:باز کن رهیو به بابا خ برداشتم

به  رتیاول با ح د،باباییپایکل بدنم شده بود چشم و فقط بابا رو م    

اومد،کم  رونیشوک ب یکه از تو قهیبود،بعد از چند دق رهیخ ینقاش

   کم چشماش رنگ غم



  

زل  شتریدهنش رو قورت داد،چشماش پر از اشک شد و ب گرفت،آب

 یصدام سع کرد،بایم ریس یا گهیعالم د یکه تو ،انگاریزد به نقاش

   کردم از عالم هپروت

  

  نه؟ بای:زارمیب درش

 یانداخت و با صدا نییبه خودش داد و سرش رو پا یتکون    

  ریگفت:شب بخ یمرتعش

 زدیجار م افشینگاه کردم،ق سایو رفت،خوشحال و خندون به پر    

به  یمن،نگاه یرو جر بده به اضافه  یاون نقاش خواستیدلش م

   سایبه پر یو نگاه ینقاش

  

تا آسمون با  نیچقدر آسون بود...مادر من زم سشونیانداختم،مقا

با اخم  سایزبون زد عام و خاص بود،.پر شییبایفرق داشت،ز سایپر

   و حرص نگاهم کرد که

  

دادم و خواستم از کنارش رد بشم که بازوم رو  لشیتحو یپوزخند

کردم و  یبازوم جا خوش کرده بود نگاه یگرفت،به دستش که رو

   به چشماش که از یبعد از مکث

  



کارا  نیحرص گفت:منظورت از ا زد،بایم یبه قرمز تیعصبان زور

من رو خراب  یزندگ یتونیکارات م نیبا ا یهااا؟فکر کرد هیچ

  ؟یکن

 خواستیرو م کهیزن نیکرد و گفت:بابات اگه ا یبه نقاش یااشاره     

داشتم  یزیچ هیمطمئن باش من  ره،پسیمن رو بگ ادیب کردیولش نم

  نداشت کهیزن نیکه ا

 تیحرص تمام وجودم رو گرفته بود،از زور عصبان    

 یخوابوندم تو یمحکم یلیدستم باال رفت و س دم،ناخودآگاهیلرزیم

   یگوشش،شوکه زده دستش رو رو

  

 تیوار تکون دادم و با عصبان دیگذاشت،انگشتم رو تهد صورتش

 اریب فتیگفتم:دهنت رو آب بکش بعد اسم مادر من رو به زبون کث

   که یداشت فیذات کث هیآره تو 

  

  که مادر من نداشت یوجدان داشت یوجود ب هیمن نداشت،تو  مادر

که  یداشت یلب شتر هیگفتم:تو  غیم و با جصدام رو باالتر برد    

  مادر من نداشت

رو خودمم خنده ام گرفت چون اندازه اشم با  یآخر نیا شییخدا    

به  یبودنم رو حفظ کردم و تند یجد یبسخت یدست نشون دادم ول

       ...اتاقم رفتم



انداخت و در کالس  یو اونورش رو نگاه نوریا اطیبا احت هیسا    

  ستین یرو بست و با استرس گفت:بجنب کس

و  دیکه همون موقع روشنک هم سر رس مینشست نیزم یرو

گفت:گمشو  هیبگم،سا یزیمن چ نکهیقبل از ا     ؟یگفت:زنگ زد

  بده ینگهبان رونیبرو ب

آوردم  رونیب بمیرو از ج یتکون داد و رفت گوش یروشنک سر    

رو بعد  یرو داخل لپم کردم...گوش یگرفتم مداد یو تند تند شماره ا

از دوتا بوق جواب داد:الو     صدام رو نازک کردم و با ناز گفتم:سالم     

  د؟یجون سایشما پر دیببخش-     د؟ییگفت:سالم بفرما دیبا ترد

  بله شما؟-    

  من اسمم عسل-    

  امرتون؟ ارمیبه جا نم-    

  من یزندگ یرو دیما بختک زدکه ش نیواال عرضم ا-    

  چه طرز حرف زدنه نیا دیواااا خانم درست صحبت کن-    

  سر اصل مطلب رمیمقدمه م یب نیبب-    

و باهمون حالت  کنمیم هیباال که مثال دارم گر دمیدماغم رو کش    

و اال من  رمیگیگفتم:خدا ازت نگذره،نادر به من قول داده بود که م

   که دور از جونم خراب نبودم

  



 نکهیال قوا بشم من همش به تصور ا هی کهیهم خواب اون مرت که

 یبرا تیثیح کهیغلط رو کردم،اون مرت نیا شمیزنش م گهیچندوقت د

   نیمن نذاشته حاال من با ا

  

بدم؟بگم  یشکمم چکار کنم هاااا؟جواب خانواده ام رو چ یتو ی بچه

  هاااا؟ هیبچه مادر مرده ک نیپدر ا

...بعد شدینم دهیشن یزیمن چ یالک هیگر یاز صدا ریبغ قهیچند دق هی

  گفتم:الووو خانم؟ گهینم یچیه دمیکه د قهیاز چند دق

 نیا دیشیگفت:خ ااا نم چررررا مم ززاحم م یلرزون یبا صدا    

  د؟یگیم هیچ ایوررر یدر

من بکش  یدختر خوب پات رو از زندگ نیگفتم:بب تیبا عصبان    

و  یالاقل اآلن ولش کن یرینزار آبروت بره و بعد طالق بگ رونیب

   میباهم تفاهم نداشت یبگ

  

با  تویسر زندگ امیکه من ب یامان از روز یول شهیحفظ م آبروت

  ...طال یبخوا یزیآبرو ر

  داد زد:خفه شو تیحرفم با عصبان ونیم    

بووق.همون لحظه روشنک اومد داخل و با استرس  یو بعد صدا    

مقعنه ام  ریرو از ز یگوش عیسر     ادی(ناظم) داره میگفت:قاسم



 ی...قاسممیاومد رونیاز کالس ب هیلباسم و با سا یکردم تو نگایشوت

   گهیبه شلوارم کرد و گفت:د یبهمون و با اخم نگاه دیرس

  

  نه؟ شدیتنگ تر نم نیا از

شما زحمت  ذاشتمیو نم کردمیکه م شدیجان اگه م یقاسم نه خانم-    

 یشعوریبه ب ریو ناظم و مد رایدب یهمه  گهید     دیو اخطار بد دیبکش

 یلیکرد و گفت:خ زیچشماش و رو ر یمن عادت کرده بودن،قاسم

  یسرمد ییپرو

...بسم کنهیداره به ابروهام نگاه م دمیکه د دمیاخمام رو درهم کش    

 نمیرو جابه جا کرد و با اخم گفت:بب نکشی...عمیالرحمن الرحهللا 

  یابروهاتم که برداشت

  ینذاشتن که نگاهش کن یابرو رو گذاشتن که بردار-    

 ایب یبازوم رو گرفت و گفت:منو مسخره گرفت تیبا عصبان هوی    

  دهیمن ماست چقد کره م هیکنم  یبرو دفتر تا بهت حال

 دنمیدر کش یبه دستش که بازوم رو گرفته بود و سع ینگاه

  امیخودم م رمیخب در که نم لهیداشت،کردم خونسرد گفتم:خ

دفتر  یتوجه بهش راه یشد و منم ب رهیگشاد به من خ یبا چشما    

 یماجرا رو برا تیو عصبان غیو ج غیبا ج یدفتر قاسم یشدم.تو

   یلیخ کردیم فیتعر یسلطان

  



 یلحظه آقا دادم،همونیالمه اشون گوش مبه مک خونسرد

 یچقد دلم چا یوارد شد،آ یچا ینیس هی(خدمتکار مدرسه) با یداود

   یرفتم و ب ی...به سمت داودخواستیم

  

 تیبرداشتم و با لبخند گفتم:دستت طال عطر چا یچا هی تعارف

  مدرسه رو پوکونده

رو با آرامش مزه مزه کردم  مییقند انداختم گوشه لپم و چا هی    

...سرم ییهویقطع شده بود  یو سلطان یقاسم یچرا ور ورا دونمینم

   بهشون یرو بلند کردم و نگاه

  

بودن...واااا  رهی.دوتاشون خشک زده و با تعجب به من خانداختم

 یخال وانیو ل دمیرو سرکش مییچا الیخیدارنا،ب یچشونه مشکل روان

   و که ینیس یرو گذاشتم تو

  

چشمام  یفقط از جلو ی:سرمددمیرو شن یسلطان یعصب یصدا

یبر و بر نگاهش کردم که داد زد:ب کمی     رونیگمشوو برو ب

  رون 

اومدم  رونیآهسته از دفتر ب یخاروندم و با قدم ها یگوشم رو کم    

 یبرا ی.اوووف حاال کدمیرو شن ریو به طبقه باال رفتم که صدا دب

   .دریه کجا بودبد حیتوض نیا



  

  دیی:بفرمادمیکه صداش رو شن زدم

هم رفت و گفت:تا  یمن اخماش تو دنیدر رو که باز کردم با د    

  ؟یاآلن کجا بود

 دفتر-

  ؟یکردیخوب دفتر چکار م-    

رفته  یکار خصوص هیچهارچوب در و گفتم:محض  یلم دادم رو    

  بودم

 تیبا عصبان هوی یطوالناول چشماش گشاد شد و بعد از مکث     

 یعنیدرست حرف زدن  یفهمیم یخورد بتیجلسه که غ نیگفت:ا

  رونیبرو ب یچ

مدرسه با من مشکل داشتن  نیتکون دادم و در رو بستم،کل ا یسر    

عقده  کهیرم،زنیگیم مییفکر کرده من به جا یدیانگار،درک که راه نم

   راهرو پالس ی.توییا

  

 یبه اون الغر سایشدم و تمام حجم فکرم رو پر رهیو به افق خ شدم

زن رو شوتش کنم از  نیکمک کن من فقط ا ایگرفته بود خدا

   ازت یچیه گهید رونیب مونیزندگ

  



  ...خوامینم

از  سایداد و هوار پر یکفشام رو درآوردم و وارد خونه شدم صدا    

 ثانهیملتمس بابا هم همراهش لبخند خب یو صدا ومدیآشپزخونه م یتو

   لبم نشست.آخ یرو یا

  

 یموفق شده بودم بندازمشون جون هم،حاال تو نکهیمثه ا جوووون

 نیعرضه،با ا یدل بابام اونم که ب یآشپزخونه بودن چاقو نکنه تو

   فکر بدو بدو به سمت

  

ارم خبر ند یزیمثال از چ یکه الک شونیرفتم و با حال پر آشپزخونه

  شده؟ یداد زدم:چخبره؟چ

 نطوریباز کرده بود هم دنیهوار کش یبا دادم،دهنش که برا سایپر    

شدم که با  رهیبابا خ اد؛بهیاز توش درب ییصدا نکهیباز موند بدون ا

   تعجب گفت:چته تو چرا

  

  ؟یکنیم هوار

دادش تا وسط  یزنت صدا نکهیو گفتم:مثل ا دمیاخمام رو درهم کش    

رو بکوب  نجایصداش بلنده که از سر کوچه تا ا اد،انقدیکوچه م

  دمییدو

  ؟یزنیپس چرا نفس نفس نم-    



مثال  خواستیم کهیشدم...زن رهیخ سایچشم از بابا برداشتم و به پر    

من مثه شما  یباال انداختم و گفتم:چون شش ها ییکنه ابرو عیمنو ضا

  سین یچسک

 صلهیف هیقض نیزد و رو کرد به بابا گفت:نادر بخدا اگه ا یپوزخند    

  ی:ج ددیاز دهنم پر یبا خوشحال     ینیبیمنو نم گهینکنه د دایپ

مثل بز زل زده بود به  ینطورینگامم نکرد هم یکثافت حت    

گفت:اصال شماره اش رو بده تا فردا من  ینادرش؛بابا هم با کالفگ

  کنم میتنظ تیشکا هیبرم 

 نیا عتریسر دیشدم؛بایکه من بدبخت م ینطوریخدا نه ا یوا    

 یرو برا هیقض شهی...با استرس گفتم:مکردمیرو جمعش م یزیآبرور

  دیبد حیمنم توض

زنگ زده  یزن کثافت هیرو به من گفت:امروز  تیبا عصبان سایپر    

از شوهرت حامله ام     چشمام رو گشاد کردم و با تعجب  گهیم

  اااا گفتم:ه

حرف راست  نیاگه ا بخشمتیو گفت:نادر بخدا نم هیگر ریزد ز    

  باشه

مامانم سوخت،مگه تو خونت قرمز تر از ننه  یلحظه دلم برا هی    

تو  زدیو دم نم دیدیشوهرش رو م انـتیخ ـ دیمن بود که اون با ی

   و فغان سر هیگر ینطوریا

  



 نیف ی کهیزن یبخشیکه نم نیخو به ت بخشمتیکه آره نم یبد

روبه بابا گفتم:بابا راست  ارمیحرصش رو درب نکهیا ی...برانویف

  قرار داداش دار بشم یعنیگه؟یم

خدا ممنونم  یبا ذوق سرم رو به آسمون گرفتم و گفتم:وا    

از خدا با  میسپاس گزار ونیدمت...     بابا م یعنی یگل یلیازت،خ

پدر سابقه  یج انم به فداحرص گفت:آهووووووووو     با لبخند گفتم:

  خرابم

براشون  میکنیپله ها رو درست م ریبابا اون اتاق ز نیادامه دادم:بب    

  داره یکیش یاتاقا یلیاتاق کودک دارم خ یچندتا مجله برا هی

 ادیب دیلبم رو با زبون تر کردم و گفتم:در ضمن به عسل جون بگ    

من  هیداداشم شب ادیمن ساعتها زل ب زنه تا ازم خوشش ب افهیبه ق

  کرد و گفت:عسل؟ زیچشماش رو ر سایبشه     پر

 ینبود بد نیتر از ا یمشت یخاک برسرت آهو...سوت یوا یا    

گفت:تو از  یسیزودتر با لحن پل سایکنم که پر شیخواستم ماست مال

  اسمش عسل؟ یدونیکجا م

با  وفتمیرو گرفتم که پس ن شیدادم و دست پآب دهنم رو قورت     

مگه  نمیبب سیااااا؟اصن وا ه هیحرف چ نیداد گفتم:منظورت از ا

  عسله؟     اونم مطابق من داد زد:آره عسله کهیاسم اون زن

شدم و گفتم:من از اون نظر گفتم عسل  رهیبا تعجب به جفتشون خ    

  از کدوم نظر؟-جون     



 یعنیرو خوشحال کرده بهش گفتم عسل جون که من  یاز نظر-    

  همون قند عسل خودمون     با شک گفت:آره جون عمت

داره به عمم  نیبب نیرو کردم به بابا و تند تند گفتم:عه عه بابا بب    

بهم کرد و گفت:تو مگه  یهیبابا نگاه عاقل اندر سف     کنهیم نیتوه

  ندارم؟-     ؟یعمه دار

هم که انگار  سایاز تاسف تکون داد پر یو سر دیکش یبابا پووف    

  استراحت کنم رمیحوصله گفت:من م یباور کرده بود ب شیکم و ب

  یآخرتو بزن یچرتا گهیکه د یلب گفتم:بر ریز    

 تزایخدا بازم پ یییرفتم،وااا یغذاخور زیکه رفت به سمت م سایپر    

  سرش زن گرفته ریلب غر زدم:خ ریز

 شیداده بود چپ چپ نگاهم کرد که منم پ هیتک نتیکاب بابا که به    

       ...اتاق فلنگ رو بستم یبه سو

 یینمایس لمیف میو داشت مینشسته بود یو یت یروبه رو یسه نفر    

 یو ینگاهم رو از ت دمیفهمینم لمیاز ف یچیالمصب ه یول میدیدیم

   گرفتم و به اون دوتا نگاه

  

بغـ*ـل بابا خودش رو جا کرده بود و  یآنچنان تو یجن و پر کردم

 یخدا یبودش...عقم گرفته بود در حد مرگ،وا دهیبابا هم سفت چسب

   من چقد چندشن چندتا سرفه

  



 چیبابا که ه یدختر مجرد و عذب رو کنم ول هیکه اعالم وجود  کردم

 هیهم  سایزل زده بود،پر یو یبه ت ینجوریو هم ینگفت تو آدم

   خورده چپ چپ نگاهم کرد و

  

بهش،بابا هم که  دیچسب شتریبغـ*ـل بابا تکون داد و ب یرو تو خودش

جن رو  یموها یزد و رو یانگار خوشش اومده بود لبخند

   صورتم از زور تهوع دیب**و*س

  

دستش  یانگشتا سایشده بود و به حرکاتشون زل زده بودم...پر جمع

رو آورد  سایکرده که بابا هم دست پر دست بابا قفل یرو با انگشتا

   پشت یباال بـ*ـوسـه ا

  

بلندش رو به صورت بابا  یهم با عشـ*ـوه موها سایزد،پر دستش

 یت گهیم طونیافتاده بودم ش ییشعورایچه ب ریخدا گ یمالوند؛وایم

   تو یرو با مخلفاتش بکوبون یو

  

 گهید کمینداره و  دهیفا نایسرفه و ا دمیسگ بدن،د یکه صدا سرشون

جر دادن گلوم  یدادم به جا حیآره، منم ترج یسیرو در وا یبگذره ب

   که نطوریرک باشم...هم

  



که حالم از کارشون  یبا حالت ومدنیواسه هم ناز و غمزه م داشتن

ازت گذشته  یبهم خورده روبه بابا گفتم:اه بابا خجالت بکش مثال سن

   نیا یستیساله که ن 14جوون 

  

  یاریدرم هیچ ایباز جلف

چشم  یآهو ب ییچشم و رو یو گفت:ب دیبابا اخماش رو درهم کش    

  و رو

االن با من بود؟با همون تعجب گفتم:اونوقت  نیچشمام گشاد شد،ا    

  د؟یهست یچشم و روم شما چ یاگه من ب

ش جدا کرد و با تشر رو به من گفت:پاشو حصاررو از  سایپر    

  ه اااا؟-     زیبر یبرو دوتا چا

  زیبر یپاشو برو دوتا چا گمیم-    

 گهیکردم و گفتم:بابا با شماست م سایبه پر یزدم و نگاه یلبخند    

  زیمن و دخترم بر یخوشرنگ برا ییپاشو برو دوتا چا

بابا بازوش رو گرفت و  یاومد که پاشه ول استیبا س سایپر    

 ینشوندش سرجاش و با اخم رو به من با تحکم گفت:پاشو دوتا چا

  ؟یچ گهید-     زیمن و خانمم بر یبرا

  پاشوووو گمیداد زد:بهت م یبابا عصب    



اآلن  نیلحظه از دادش جفت کردم،بغض گلوم رو گرفته بود...ا هی    

 چیبشکن ه شکوند؟باشهیزنش غرور من رو م یداشت واسه چاپلوس

   اشکال نداره منم بلدم

  

با حرص از جام بلند شدم و به آشپزخونه  امیاز پس خودم برب چجور

قطره اش  هی ینذاشتم که حت یرفتم اشکام به چشمام هجوم آوردن ول

   استکان زه،دوتایبر

  

 یتو ختمیر ییدو قلپ چا یکی،ینیس هی یو گذاشتم تو برداشتم

ها نگاه  یینگ چاشونهسرشون...به رنگ  ختمیش راستکانا و آبجو

   از کمیرنگش  شییکردم خدا

  

سارافونم بود  بیج یکه تو میگوش برهیو یپررنگتر بود صدا ادرار

رو  میکه گوش نیسارافونم و هم بیج یبلند شد،دست کردم تو

   افتاد بمیج یاز تو یچ هیدرآوردم 

  

خدا سوسک  یزل زدم،چشمام برق زد...وا نی...به زمنیزم

دنبالش گشته بودم با ذوق برداشتمش و خواستم  م؛چقدیمصنوع

   مخم هوی یول بمیج یبرگردونمش تو

  



رو  نمیرو پر از نقل کردم و سوسک نازن یداد.با ذوق قندون ارور

قندون گذاشتم و کنار استکانا  یانداختم رو نقال در قندون رو رو

   به ینیقرارش دادم با لبخند و س

  

نگاه  هیبابا گرفتم که  یرو جلو ینیرفتم اول س ییرایبه پذ دست

از استکانا رو برداشت و  یکیکرد و با حرص  اییبه چا یعصب

   خواست در قندون رو برداره که

  

لبخند گرفتم و با  یپر یو جلو دمیدستش کش ریرو از ز ینیس

  جون سایپر دییگفتم:بفرما

رو  یچا دیکرد و مشکوک نگاهم کرد با ترد زیرو ر چشماش

بود در قندون رو برداشت و از  رهیکه به من خ نطوریبرداشت و هم

   اونجا که من خرشانسم همون

  

رو برداشت.چشمام رو گشاد کردم و زل زدم به سوسک با  سوسک

به  یگشاد شده نگاه یبا چشما سایتته پته گفتم:سوو س سک     پر

باهم رفت  غشیو ج سایاستکان و سوسک و پر هویدستش کرد که 

   ینگاه خوردیهوا...به استکان که داشت تو هوا قل م

  



عقب  دمیپر میدومتر و ن ادیرو سر من فرو ن نکهیو ازترس ا کردم

هنوز داشت مثل  سایم،پریشد نیبه اضافه من پهن زم ینیکه نقل و س

   غیآمبوالنس ج ریآژ

  

پاش  یبود رو ختهیهم ر ییداشت المصب.چا یحنجره ا د،چهیکشیم

در آروم کردنش  یسع رونیکرده بود؛بابا ح الیواو گهیکه د

   داشت...آخرم بابا به زور بردش

  

رو آب  ختهیر یکه اون قسمت از پاش که چا ییدسشو یتو

 یبرداشتم و شوت کردم تو نیزم یاز رو عیرو سر ره،سوسکیبگ

   از مبال یکی.رفتم نشستم پشت بمیج

  

دمت  ایداد خدا یخدا چه حال ی...وادنیکردم به تر تر خند شروع

کم تر سه بشه  نکهیا ی،برایدیحال م یه یدیحال م یه دایگرم جد

   تند و فرض از جام بلند شدم و

  

و خودم رو همه رو با جارو  سایپر یدسته گال قهیعرض چند دق در

جمع کردم،جارو و خاک انداز رو به آشپزخونه بردم و دوباره 

   یرو سای،پرییرایبرگشتم به پذ

  



خدا  یکرد؛ایم هیبغـ*ـل بابا گر یمبل نشسته بود و داشت تو همون

نرخر انگار حاال سوسک  یما بنداز رینبود گ گهید نیآدم لوس تر از ا

   خمقورتش داده،بابا با ا

  

  به من گفت:چرا تو قندون سوسک بود؟ رو

که من  یبگ یخوایهم و گفتم:نم یتو دمیمطابقش اخمام رو کش    

دستم و بندازم تو  رمیکه بخوام واسه انتقام سوسک بگ سمیپ نقدیا

  پس اون سوسک از کجا اومده بود؟-قندون؟     

  ووو از سر قبر عمه ام     بابا با حرص گفت:آه-    

کردم و گفتم:چطور اون از عمه نداشته من  سایبه پر یاشاره ا    

و  رونیبزاره بعد من نزارم     بابا نفسش رو باحرص داد ب هیما

  ؟یگفت:حاال سوسک رو کشت

...با دیخودتون دار ومد،کرممیدلم ن ییخدا یاومدم بگم آره کشتم ول    

  نکردم داشیگفتم:نه پ یالیخیب

دو سانت با سقف  یکی گهیکه کله اش د دیپر یجور سایپر هوی    

 ی زد:چ غیکنه خخخخخ...ج شیفاصله داشت که ضرب مغز

  ش؟ینکشت

 نهیتورو بب افهیاون سوسک بدبخت ق یترسیم یبابا از چ یا-    

  یترسیبعد تو از اون م گهیرو وداع م یدارفان

  ییبه تمام معنا شعوریب هیرو به من گفت: غیج غیبا ج    



عنتر خانم دم  گمینم یچیشمام گشاد شد حاال نگاه من هچ    

  خواست که از پله ها باال بره که داد زدم:سوسک اطیدرآورده.با احت

و بدو بدو کرد و از پله ها باال رفت...غش غش  دیکش یبلند غیج

  که بابا با اخم گفت:زهرمار دمیخند

  دلم گفت:تو دلت یتو    

بابا هم پشتش رو کرد بهم و از پله ها باال رفت،پشت سرش براش     

لحظه  هی جایافل نیا نیبرگشت و نگام کرد...ع هویادا درآوردم که 

   خشکم زد،فکر کن دهنم

  

 یور هیبود و دست راستم به صورت کج باال و دست چپمم  کج

 یکنه،مجبوریداره بر و بر نگام م ینجوریبابا هم دمید ین؛وقتییپا

   ادامه دادم به حرکتم...حاال با

  

 نیبابا با اخم گفت:چرا ع رفتمیهم راه م ایزامب نیحرکت مثه ا همون

  خودتو؟ یکنیعقب مونده ها م

کردم  یو به حالت خودم برگشتم و تک سرفه ا دمیکش ینفس راحت    

 نیداشتم تمر نهیمدرسه،نقش من ا میو گفتم:آخه فردا تئاتر دار

  کردمیم

  گرفت نتیتمر ییهویآها اونوقت -    



کنم و فرصت رو  نیتمر دیگفتم بالفاصله تا شما رفت گهیآره د-    

  نکردم نیتمر گهیاز ظهر د چیبشمارم چون ه متیغن

 ینقشت رو خوب باز نقدیبابا جان،چون ا ینکرد ینکرد نمیتمر-    

 ادینقشت بهت م یلی،خیتو سالم کنهیشک نم چکسیکه ه یکنیم

  زمیعز

باز و بسته  تیدماغم از زور عصبان یگفت و رفت...پره ها نویا    

  ...عقب افتاده؟دارم براتون یگیمن م شد،بهیم

 ***     

درس  یبهونه  دادم،بهیبودم و به شهرام اس م دهیتخت دراز کش یرو

 میکار خونه در رفته بودم.به من چه اصن...گوش ریخوندن از ز

   شروع به زنگ خوردن

  

تماس رو برقرار کردم      زدیو شماره شهرام بهم چشمک م کرد

 یسالم برچابلوس دلها     شهرام:عه ب-دل      زیشهرام:سالم بر عز

  تیترب

  واال-    

  و گفت:چخبرا دیخند    

دلمون برا آقامون تنگ شده به شدت     شهرام:آقاتون  نکهیخبر ا-    

  ؟ییکجا-     کتیبه قربون اون دل کوچ



  خونه خواهرشوهرتم-    

  و گفت:خواهرمهاااا دیغش غش خند     اد؟یکه ازش بدم م یهمون-    

  منم که نگفتم داداشته-    

  چخبر؟ گهیخوب د شمیزبون تو نم فیمن که حر-    

 یدر باز شد و جن و پر هویبگم، یزیدهنم رو باز کردم که چ    

  ...ره وارد اتاقم شد یمچ بگ خوادیکه م یینایمثل ا

 گهید یهفته ها شویبق رهیگیم یامتحان کتب 5و4از فصل  یعنی-    

  پرسه؟یم

 آهو؟ یگیم یبا تعجب گفت:چ شهرام

 یریگیکردم چرا نم ادداشتیاصن خودم  گهید گمیدرست دارم م-    

  گفت:ه اااا؟ یجیشهرام با گ     گمیم یچ

 یبخون جایگ نیفصال رو مثل ا هیبق یباحرص گفتم:ها و کوفت نر    

  یمن برم بخونم فعال با 5و4فقط فصل 

 سایرو قطع کردم،پر یبزنه گوش یشهرام حرف نکهیقبل از ا    

  بود؟ یکرد و گفت:ک زیچشماش رو ر

 یشد نیشهرنش یاس از پشت کوه اومد عیباحرص گفتم:اصال ضا    

نداره من با  یربط چیبعدشم به تو ه یتق تق در بزن هی یستیکه بلد ن

   دفعه زنمیحرف م یک

  



 نمیبب یبعد یچون دفعه  یکنیم یباشه تو کار من فضول آخرت

بولوف  نقدیگفت:ا غشیج یخانم کوچولو     با اون صدا کنمیاووفت م

  ؟یدرست کن یعه شامم بلد-شام حاضره      نییپا ایپاشو ب این

  چشمت یآره به کور-    

گفتم:من آب  رفتمیکه به سمت در م نطوریو هماز جام بلند شدم     

  اهیبانو اونم به حرف گربه س شمیکور نم خورمیم ادیز جیهو

دمت گرم  ای...خدارمیتحر زیم هیهمون لحظه پام خورد به پا    

دمت گرم از درد  یینه خدا یدیم لیتحو یقشنگ آدمو ست قهوه ا

   خم شدم و ساق پام رو ماساژ

  

 طونهیرفت ش رونیزد و از اتاقم ب یپوزخند صدا دار سای.پردادم

رو نوبت به نوبت  یو وحش یاهل وانیحیکه صدا شیبزن یجور گهیم

   گفتم و به یشیاره،ایدرب

  

مستم کرده  یغذا بدجور یچه کرده،بو نیرفتم اوه اوه بب آشپزخونه

برنج رو برداشتم  سیو نشستم.د دمیعقب کش یصندل هیبود.رفتم و 

   کردم یخال شترشویو نصف ب

  



 شترینگاه کنم ب یبه اون دوتا فرشته آسمان نکهیبشقابم،بدون ا یتو

برنجم و شروع کردم به  یکردم رو یخورشت رو هم خال

   گاد،غذاش حرف یخوردن...اوه ما

  

درست  سایپر نویباورم بشه ا یعنیشده بود  یطعمش عال نداشت

  ؟یبهش کردم و گفتم:خودت درست کرد یکرده...نگاه

  سرشو بلند کرد و با غرور گفت:آره    

 یهنرا نمیبیتکون دادم و گفتم:نه م نیتحس یسرم رو به نشانه     

  یهم به جز انداختن خودت دار یا گهید

  نشیرو به بابا گفت:عه نادر بب یشاک سایپر    

دت کرده بود خونسرد عا یبه رفتار من با جن و پر گهیبابا که د    

  رو به من گفت:آهو غذات رو بخور حرفم نزن

 زیخواست م ساینزدم پر یتا آخر غذا حرف گهیزدم و د یپوزخند    

رو بهش  یرو جمع کنه که بابا دستش رو گرفت و با لبخند

   خسته یلیتو امروز خ زمیگفت:عز

  

  شورهیو م کنهیآهو ظرفا رو جمع م یشد

  از ابروهامو باال انداختم رو به بابا گفتم:من فردا امتحان دارم یکی    



 یبعدشم نمره ها یلپ زدن امتحان ندار ینجوریا ی:چطور برابابا

  یشورینباشه کل ظرفا رو م م،حرفیدیقشنگتم د

  د؟یآمار لقمه گرفتن و لپ زدن منم دار-    

از رو گرفت و  سایبرام رفت و دست پر یبابا چشم غره ا    

خدا  یکردم...آ زیم یرو یبه ظرفا یرفت نگاه رونیآشپزخونه ب

   نیتاحاال کار کردم که ا یآخه من ک

  

مزه و  یغذا ب هیدومم باشه حرصم گرفته بود بدجور.خوبه حاال  بار

 یبه ظرفا نگاه یدرست کرده کوه که نکنده،با اخم جور یداغون

   ریکه انگار تقص کردمیم

  

ظرفا رو  ی...با بغض و حرص همه شعورایب کنمیم ی.تالفاوناست

 هیعالمه ما هی؛ییظرفشو نکیس یتو ختمشونیسوار هم کردم و ر

   اسکاژ و آب یکردم رو یخال

  

 یآب رو بستم و شروع کردم به کف مال ریرو ظرفا،ش گرفتم

 نوشتنیم دیمنو با یداستان زندگ ختمیاشکم ر کهیچهارتا چ هیظرفا...

   ...آخه2کوزت  ذاشتنیاسمشو م

  



ظرف بشورم مگه من نوکر اون خانم گاوه  دیکه من با یچه زندگ نیا

کو شوهرت؟فاز  ده؟حاالیجواب شوهرمو م یام...دستام خراب بشن ک

   شوهر کردن

  

 نیا دیمن با ییظرف بشورم؛نه خدا ادیبه من م یی...خدایبرداشت

حرصم رو  نیکارا رو بکنم حس نوکر بودن بهم دست داده بود و ا

   آب رو باز ری.شکردیم شتریب

  

 یکه صدا نیبه زم دمشیو محکم کوب دمیرو آب کش یوانیو ل کردم

 ریخورد و خاکش وانیدلمخنک شد با لـ*ـذت به ل شیداد...آخ یناجور

   دمیکه د کردمیشده نگاه م

  

  شد آهو؟ یو بابا هراسون به آشپزخونه اومد و نگران گفت:چ یپر

چرا  دونمیگفتم:نم دهیمثال ترس یقلبم و الک یگذاشتم رودستم رو     

خورد     بابا دوباره باهمون لحن نگران  زیاز دستم ل هوی

  نشد یزی:دستت که چدیپرس

که واسه شستن ظرفا داشت  یالگو گرفتم و بغض سایاز پر هوی    

  نیزم یو شکوندم و نشستم رو کردیخفم م

 دمیترس یلیخ ییگفتم:بابا هیگر ونی...مهیگر ریو بلند بلند زدم ز    

رو واسه  یآخر کهیت دمینفهم قایبود     خودمم دق شمیکاش مامانم پ



 اطیبابا با احت ختایریگفتم خخخخخ...حاال اشک بود که زار زار م یچ

   رد شد و خودش رو بهم وانیل یها کهیاز کنار ت

  

  گفت:دختر آخه تو چته؟ یوکنارم زانو زد و با لحن دلسوز رسوند

بغـ*ـل  دمیچپ هیالگو گرفتم و با همون گر سایباز از استاد پر    

 یم حلقه کرد و روشونهبابام؛چند لحظه بعد بابا دستش رو دور 

   زد و یآروم یموهام روب**و*سه 

  

  رو جمع کن نایا ایب سایگفت:پر یبا حالت دستور سایپر روبه

بغـ*ـل بابا  گه،ازید یرم بابا خودمنه،خودشه...دمت گ  ـیا    

که  میبود دهیند یجن عصب ایکردم،ب یعصب یبه جن و پر ینگاه

   یوحشتناک ی.با اخمامیدید

  

 ینثارش کردم و چشمک یمن زل زده بود که لبخند به

هق هقم رو باالتر  یحوالش...خواست به بابا لوم بده که صدا

   بردم.دهنش بسته شد چون مطمئن بود بگه هم

  

بردم.بعد از  ییراینداره بابا کمک کرد از جام بلند بشم و به پذ دهیفا

بود و حرکاتمم  دهیواقعا اشکام ته کش گهید یروضه خون قهیچند دق

   داره گهید کردمیخودم حس م



  

...کم کم آروم شدم...بابا از جاش بلند شد و به شهیم یمصنوع

که دست انداخته بود دور  یبعد در حال قهیآشپزخونه رفت و چند دق

   برگشت قشنگ شیجن و پر شونه

  

 یلیرفتار امشبشون خ یلیخداوک ی...ولیبود رفته منت کش عیضا

  تر بود عیضا

ضد حال  هیکارآگاه گجت،چطور امشب  کردنیم دیبعله من رو با    

 میریفکر دراومدم:آهوجان ما م یبابا از تو یبهشون بزنم؟ با صدا

  میبخواب

 لیبگم شما همراه خانمتون شکر م خواستیدلم م یلیخ    

تو  ادیب خوادیعمه اش چه راستگو ام هست نه پس م د؛جونیفرمود

   دید یبا خبر کنه،وقت اتیرو از جزئ

  

  گفت:توام پاشو برو بخواب کنمیبر و بر نگاهش م ینجوریا

کردم و  زیبچه خر کنه بخوابونه؛چشمام رو ر خوادیهه انگار م    

  خواب یبرا رمیم گهید قهیچند دق هیمنم  دیگفتم:شما بر

دستش رو  چوندهیخودش من رو پ الیبه خ نکهیبابا خوشحال از ا    

جن سفت کرد و باهم از پله ها باال رفتن به محض باال  شونهدور 

   رفتن اونا بدو بدو به



  

و قندون رو  ختمیهل دار ر یمشت ییرفتم وسه تا چا آشپزخونه

از پله ها باال رفتم و خودم رو  یگذاشتم وزود ینیس یکنارشون تو

   دفعه نیبه در اتاقشون رسوندم،ا

  

و برم  نییالگو نگرفتم سرم رو مثل گاگول بندازم پا سایاز پر گهید

و پنج رو به  یاتاق.البته اگه شک نداشتم که با صحنه مثبت س یتو

   نیگاگول تر از ا شمیرو نم

  

 چیبرداشتم و تق تق در زدم...ه تیشخص پیریت کمیبودم، حرفا

 یبا اون صدا سایدر زدم که پر گهیتق تق د هیومد،ین ییصدا

  ه؟ی:کدیهوار کش ختشیریب

 نهیاز خودم و خودش و شوهرش گز ری!انگار بغگایاسکول رو ن    

رو کلفت کردم و گفتم:منم منم  کرد،صدامیم یزندگ نجایا یا گهید ی

  مادرتون غذا آوردم براتون

در نشون بده که  ریبگه دستات رو از ز سایمنتظر بودم که پر    

بابا در رو باز کرد،اخماش بدجور گره  دمینه که د ای یمامانم نمیبب

   یبچم زدم تو یخورده بود...آخ

  

  براتون آوردم یرو آوردم باال و با لبخند گفتم:چا یچا ینی.سپرش



 سایبزنه،کنارش زدم و داخل اتاق شدم.پر یبابا حرف نکهیقبل از ا    

تخت نشسته بود و اونم بدتر از بابا با اخم بهم زل زده  یرو

   تخت پالس یبود؛کنارش رو

  

  ی:خل خودتسایآوردم خلم     پر یگفتم:برات چا شدمو

من گفتم  یدار ییچشمام رو گشاد کردم و گفتم:چرا مشکل شنوا    

  ...:آره ارواح عمسایگلم     پر

  وسط حرفشو محکم گفتم:عمه ات دمیپر    

 ینشده،وا یمن بشه ول یعمه  خواستهیکه م یاون کس خوشبحال

 ینیچ سای...پرهیروت تعصب نقدیبرادر زاده ات ا ینیکه بب ییعمه کجا

   داد و ادامو در شینیبه ب

  

  مونیگفتم:م دمویکه خند آورد

زود  یریم یخورد توییفوق داغون گفت:چا یبابا با اعصاب    

  یفردا مدرسه دار یخوابیم

زدم و  یباش که من از جام جم بخورم؛لبخند الیخ نیبه هم    

  بخور از دهن افتاد تویچا ایگفتم:حاال ب

و منم  میتخت بود یرو یبابا هم کنار من نشست و حاال سه نفر    

 یرو رو یبابا و پر نیسنگ یکه تموم شد نگاه ها یوسطشون...چا

   خودم بدجور حس



  

 شویو با ذوق گفتم:بابا خاطرات سرباز ی.برگشتم سمت پرکردمیم

  گفت:نه لیم یب سایکرده؟     پر فیبرات تعر

 فیتعر شهیدوباره با همون ذوق برگشتم سمت بابا و گفتم:بابا م    

 ریگفت:نه،پاشو برو بگ یبابا عصب     تویخاطرات سرباز یکن

  بخواب

شب اومدم  هیبابا،حاال  ادیمن خوابم نم یپنچر شده گفتم:ول یبا حالت    

  یکنیم یچکار نیبب شتونیپ

لب  ریداد و کالفه ال اله اال هللا ز رونیبابا نفسش رو با حرص ب    

حرف  یگفت و منم بدون توجه بهشون شروع کردم از هر در

   کردن به خودم یپ یزدن...از پ

  

چرت و  نقدیمدرسه،ا یگرفته تا بزن و برقصمون تو یبچگ یتو

خودم  یاز حرفا فامیتعر ونیخودم که م یبرا کردمیپرت سرهم م

   و تعجب شدیچشمام گشاد م

  

گفتم گفتم  نقدیا زدمیبرو بگرد حرف م یب ینجوریهم یول کردمیم

حال  یگرفتم ب یکه خستگ کمینکرد المصب. یاریفکم  گهیکه د

   فیدوباره شروع کردم به تعر

  



 رونیاز جاش بلند شد و از اتاق ب یعصب سایپر دمیکه د کردن

داره خواب هشت پادشاه رو  دمیکردم که د یرفت.به بابا نگاه

   یاهیچشمام س یکه به آن نه؛منمیبیم

  

       ...با کالسا خواب ربودم نیو همونجا به قول ا رفت

دست انداخته  یچشمام رو باز کردم بابا جور یخفگ با احساس    

گرفتن باهام روداشت،بابا المصب اشتباه  یبود گردنم انگار قصد کشت

   به ستمین سایپر ،منیگرفت

  

رو کردم که  میخودم رو از حصار دستش آزاد کردم و تمام سع زور

اوه اوه  دمیبه ساعت کردم و که د ینشه و خوشبختانه نشد نگاه داریب

   شده بدو بدو رمیبدجور د

  

زدم و به اتاق خودم رفتم و لباسام رو به  رونیب نایاتاق بابا ا از

 ییاز دسشو سایپر دمیرفتم که د نییبه سمت پا دمیسرعت نور پوش

   بارش یا کهیزد،خواستم ت رونیب

  

 سایوقتش رو نداشتم،به سمت در، درحال پرواز بودم که پر یول کنم

هام رو تند تند پام  یکه کتون ینطوریصدام زد:آهو     خم شدم و هم

  گفتم:بگو کردمیم



 خوادیدلت م ینشستم تو هر غلط کاریمدت من ب نیفکر نکن تو ا-    

  زنمیو منم مظلوم ح رف نم یکنیم

و  دمیهم کش یخشک شد اخمام رو تو میکتون یبندا یدستم رو    

  دم باهمون اخمام گفتم:منظورت؟سرم رو بلند کردم و نگاهش کر

 یعصب    یمنظورم رو بفهم ستیدور ن یلیزد و گفت:خ یپوزخند

 یبا خونسرد     ینیبیدرازتر نکن که بد م متیپاتو از گل نیگفتم:بب

  یکنیم دیتهد-     ینه من،البته خودت خواست ینیبیگفت:بد تو م

  ینش زیوقت سوپرا هینه فقط خواستم از اتفاقات با خبرت کنم -    

  یبکن یتونینم یغلط چیه-    

اومدم اعصابم رو  رونیاز خونه ب یبزنه تند یحرف نکهیقبل از ا    

گرفته  یطرفم با حرفاش دلشوره بد هیبدجور داغون کرده بود از 

   به پشت سرم یبودم...نگاه

  

که  ییجا هیکرده منو بکشن بعد جنازمو بندازن  ریآدم اج کردم،نکنه

خاک برسرت کنن آهو آخه  یزد،وایانداخت قلبم تند تند م یعرب ن

  حرفاست؟ نیاون مال ا

 کردیرو روشن م نشیکه داشت ماش دمیرو د لیهمون لحظه سه    

که  فتادیراه م ،داشتیتنهام نذاشت تیموقع نیدمت گرم تو ا ایخدا

   در جلو رو باز کردم و عیسر

  



گشاد شده  یگفت و با چشما ینیه هیبلند  لینش،سهیماش یتو دمیپر

 یبه من نگاه کرد...آب دهنش رو قورت داد و دستش رو گذاشت رو

   وونهیقلبش و گفت:دختر د

  

  ؟یشد

 یط شبیآره،فقط تو رو خدا زودتر منو برسون مدرسه که د-    

خواب  نیرو بزارم رو ساعت واسه هم میحواسم نبوده گوش یاتیعمل

  ؟یاتیچه عمل یعه جالب شد ط-موندم     

رو به حرکت درآورد...لبم رو با زبونم تر  نشیلحظه هم ماش همون

  نکنمنو زودتر برسون یکردم و گفتم:فضول

  بود؟ اهینوکر بابات س-    

  نه-    

  بود؟ یپ چه شکل-    

داشت  یمشک یبه صورتش کردم و گفتم:چشما یبرگشتم و نگاه    

هم فضول و نچسب  یلیباال،خ دادشیم شهیکه هم یقهوه ا یبا موها

جونم  گهید -     گهیتکون داد و گفت:خب د یبود     با خنده سر

 یو گفت:دختره  دیهم داشت     غش غش خندL90 هیبرات بگه 

  پرو

کردم زودتر برسونم که حوصله غر  فیازت تعر نقدیخب ا-    

ها رو ندارم     باز غش کرد به خنده.چه خوش  کهیاون زن یغرها



 زارهیداره سر به سر من م یچه حال یخنده ام هس...اول صبح

   مثل خودم یسربه سر دختر چوقتیبودم ه نیا یها،من اگه جا

  

بعد از دو  یخاک تو سرت آهو که خودتم خودتو قبول ندار ذاشتمینم

بشم که  ادهیازش تشکر کردم و خواستم پ میدیبه مدرسه رس قهیسه دق

  صدام زد:آهو یجد یلیخ

چند  هیچشمام... یبرگشتم و منتظر نگاهش کردم که زل زد تو    

تکون  یتو چشمام بود که آخر سر کالفه سر رهیخ نطوریلحظه هم

   مراقب یچیداد و گفت:ه

  

  باش خودت

مت مدرسه بدو بدو نگفتم و به س یزیتختش کم بودا،چ هی نمیواااا ا    

   ...کردم

که چقد خواب بعد از  یو چشمام رو باز کردم،وا دمیکش یا ازهیخم

 دادیم نیشب نشون از ا 8ساعت نگاه کردم... د؛بهیچسب یمدرسه م

   ازهیمن.خم میکه چه خرس

  

 دمیرو د سایشدم پر یراه نییو به سمت پا دمیکش یا گهید یباال بلند

 بی.عجنهیبیم لمیو ف شکنهینشسته داره تخم م یو یت یکه روبه رو

   بود که بابا تنگ دلش نبود



  

  نشستم و گفتم:بابا؟ یا گهیمبل د یرو

لب  ریخونه     ز امیم رتریسرم د ختهیکار ر یزنگ زد گفت کل-    

  گفتم:چه خوب

 یمطابقش پوزخند ده،منمیشن یعنیداد که  لمیتحو یپوزخند    

  گفتم:چه خوب یبلندتر یدادم و با صدا لشیتحو

و  یو ینگاهش رو چرخوند سمت ت شییبا همون پوزخند کذا    

و  ریخ یا وردمینگفت،باز دلشوره صبحم داشت از پا درم یزیچ

   زن بابا ینینب تیاز زندگ یخوش

  

 یتو کمیبرداشتم  زیم یاز رو مویو گوش دمیمبل دراز کش یجان؛رو

 یلیشدم خ الشیخیب ستین یکس دمید یو وقت دمینت ول ول چرخ

   یحوصلم سر رفته بود.نگاه

  

 ثانهیلبخند خب یجن و پر ی افهیق دنیدور و اطرافم انداختم که با د به

 نهیگز یرو آوردم باال و رفتم رو میگوش واشیبر لبم نشست؛ یا

   هی انهی،به طور مخف نیدورب

  



از  یکی.نستایعکس ازش گرفتم و خوشحال و خندون رفتم ا چندتا

نوشتم:لطفا آرامش  رشیز جمویعکساش روگذاشتم پ نیتر ختیریب

   هم شونید،ایخودتونو حفظ کن

  

 یضیکه مر ییوحشتناک تر،توروخدا اونا یکم یشما آدمه ول مثل

خود را ترک کنن با  ینستایدارن قبل از دانلود شدن عکس ا یقلب

  تشکر

به کامنتا  نقدیخورد ا کیعالمه کامنت و ال هیکه  دینکش هیبه ثان    

خدا ملت گوله نمکن؛چند  ی.وارفتمیبودم که داشتم ضعف م دهیخند

   و احضار رکتینفرم اومدن دا

  

سرکار گذاشتم و  یکردن خالصه اونا هم کل یخوشمزگ

واسه شام صدام کرد و  سایبودا.پر یتوپ ی...عجب سرگرمدمیخند

   مبل و رفتم یرو پرت کردم رو میمنم گوش

  

  م؟یآشپزخونه با تعجب گفتم منتظر بابا نش به

 یچیبا ق خواستیدوباره همون پوزخند و زد که دلم م    

عالمه  هینشستم  یصندل یخودمو حفظ کردم و رو یآره.خونسرد

   هم زدم و از یآروغ مشت هیغذا خوردم و 

  



مبل و  یرو دمیبلند شدم و با شکم پر رفتم و دوباره دراز کش جام

  ...دمیهم حذف سایو عکس پر دمیکم ول ول چرخ هیو  نستایرفتم ا

داد که بابا  نیدر نشان از ا یکه صدا دمییربا یباز داشت خواب م    

کردم ده شب رو نشون  ینگاه میآوردن به ساعت گوش فیخان تشر

   چه زود به دای.جددادیم

  

به استقبال شوهرجانش رفت و چندش  سای...پررهیگیخوابم م زود

 نقدیفدات شم که ا زمیعز گفتیبه اون م نیشروع شد.ا اشونیباز

   یاخم الک یکیاون  یخسته ا

  

دفعه اخرت باشه از  هیچه حرف نیخدا نکنه عشقم ا گفتیو م کردیم

داشتن واسه هم قربون صدقه بلغور  نجوری،همیزنیحرفا م نیا

   شر و وراشون ونیکه م کردنیم

  

تموم  یبابا نبود و برا یبرا قایسالمم دق نکهیدادم...و ا یحال یب سالم

با همون پوزخندش دست بابا رو  سایکردن شر و وراشون بود.پر

   گرفت برد آشپزخونه تا بهش

  



و بعد  میو چرت و پرت گفت میکرد یبا شهرام اس باز کمیبده؛ غذا

حرفا  نیو ا ادیخوابم م یلیخ نکهیکردم به بهونه ا یازش خداحافظ

   که اونم دست از سرم

  

که بابا رو  رفتیهم م یداشت رو ینطوری...چشمام همبرداشت

دعواشون  سای.نکنه با پرادیم رونیکه از آشپزخونه ب دمید یعصب

   بود که یتیشده؟اآلن خوب موقع

  

از  عیباز کردم و سر یبازم رو به سخت مهین ی.چشمارمیبگ رو گل

 ریشده بابا جونم،با اون خ یجام بلند شدم و تند تند رو به بابا گفتم:چ

   یزیدعوات شده؟اگه چ دهیند

  

تا ازت  نجایا ارمیبکشم و ب ساشیگفته بگو تا برم از اون گ بهت

  کنه یمعذرت خواه

.نکنه کردینگاه م ینجوریبود،حاال چرا منو ا یاوه اوه چقدم عصب    

خدا رحم کن بابام از  یاشتباه گرفتم؟وا سایمثه صبح تو اتاق با پر

   دستم رفت.اومدم باز بپرسم

  



دست گذاشتم  یشده که طرف راست صورتم داغ شد...با ناباور یچ

که توسط بابا گرم شده بود،چرا زدم؟نگاه ناباورم رو  یگونه ا یرو

   سایبابا به سمت پر یاز رو

  

داشت بند بند وجودم رو پاره  شیدادم...اون پوزخند لعنت سوق

هوار  تیفرودادم که بابا با عصبان یرو به سخت کرد،بغضمیم

و  دمیهم کش یصاب مرده اتو بده     اخمام رو تو ی:اون گوشدیکش

  دمیگفتم:نم یبا لجباز

رو باز کرد و بندش شونهشلوارش رفت و شونهدستش به دور     

که قلبم داشت تند  نطوریبزن و بدش به من     هم تویگفت:رمز گوش

 یلرزون یبا صدا دیکوبیام م نهیتند خودش رو به قفسه سـ*ـ

  یچکار کن یخوایمثال م دمیگفتم:نم

رو از  یگوش دمیکش یبلند غیبه سمتم هجوم آورد که ناخودآگاه ج    

 کهیشد و هر ت کهیهزار ت میوار،گوشیبه د دشیدستم گرفت و کوب

   سگم رو یاش بود که رو

  

سگ  هیبا حرص به سمتش رفتم و داد زدم:ه ا چ وردیباال م شتریب

  ؟یکرد یغلط نیهار گازت گرفته؟به چه حق همچ

 یصورتم جا خوش کرد که پرت شدم رو یرو یدوم جور یلیس    

 دمیلبم کش یبه رو یکردم،دستیخون رو کنار لبم حس م ی.داغنیزم

   دستم نگاه یو به خون رو



  

بندش شونه.خواستم از جام پاشم و از خودم دفاع کنم که نامرد کردم

که با  نطوریتنم خوابوند هم یبه رو یرحم یرو با تمام قدرتش با ب

   بند به سر و صورت وشونه

  

 یخوایم یکه هر غلط یسرخود شد نقدی:ادیکشیهوار م زدیم بدنم

 ریرو اگه گ وسیپسر د ؟اونیاریدرم یمن خراب باز ،واسهیکنیم

   زارم،یزنده اش نم ارمیب

  

چند ساله منو  یآبرو یخوایم یکثافت،آشغال عوض ی دختره

و همکار راه برم  لیفام نیب قمویسرم رو بکنم تو  یخوای؟میببر

   که ینخود مغز گوه خورد یتو

  

 ینیبش دیبا یمدرسه بر یبه بعد حق ندار نیا ،ازیکرد یغلط نیهمچ

خونه  نیا یبه بعد تو نیاز ا یمن و زنم رو بکن یخونه و کلفت یتو

   که یشیم ی،زندانیزندان

  

 ستیبه بعد پول مول در کار ن نیاز ا یبردار اتیاز خراب باز دست

 یچشم و رو،ب یب زیهمه چ یب ،کثافتیبکن یخواست یکه هر غلط

  آشغال یایح



زده بودم که کل بدنم سر شده بود و دردش رو کمتر حس  نقدیا    

به سمتم  وونایح نیبندش رو انداخت اونور و مثل اشونه...کردمیم

   حجوم آورد و از موهام

  

و فحش و ناسزا  دمیکشیرو گرفته بود و کف سالن م گرفت،موهام

حال تر از  ی.بخوردیچونه ام م ری.لگداش بود که به زکردیبارم م

   از ییاون بودم که بخواد صدا

  

رو  سایپر شدمیم دهیکه داشتم کف سالن کش نطوریهم ادیگلوم در ب ته

 لمیبود و انگار داشت ف سادهیوا نهیگوشه دست به سـ*ـ هیکه  دمید

   .لـ*ـذتکردیتماشا م یینمایس

  

 یعوض نیسر ا ریز ی...همه چدمیدیچشماش به وفور م یتو رو

 سایپر شدمیتا االن پا م دادیبهم م یقدرت هی...کاش خدا یبود،همه چ

   که به یکردم،لگدیرو جنازه م

  

جنازه دراز  هیمثل  ییرایخورد ضربه آخر بابا بود.وسط پذ شکمم

 یهم بعد از رد شدن از رو سایبه دراز افتاده بودم بابا رفت و پر

   باال یم به طبقه شونه

  



صورتم  ادیب رونیکه از دهنم ب ییصدا نیچکتر.اشکام بدون کورفت

 یکردم که بلند بشم ول یرو نوازش دادن.دستام رو مشت کردم و سع

   نیزم یدوباره به رو

  

 یگرفته بودم؛به سخت یدیو حالت تهوع شد رفتیم جیگ افتادم،سرم

هاش خطم رو  کهیت ونیخورد شدم رسوندم...م یخودم رو به گوش

   کردم و برش داشتم قفسه دایپ

  

چون بچه  ؟نکنهینیبیمنو م ایسوخت،خدایهمه درد م نیام از ا نهی*ـسـ

منم بنده اتم نزار  ای؟خداینیرو بب ختمیر یستیطالقم تو هم حاضر ن

   در حقم ظلم نقدیا

  

صورتم جا خوش کرده بودن و غرور  یمهابا رو ی.اشکام ببشه

از جام بلند شدم و با هر  یبه سخت دنیکشیشکسته شدم رو به رخم م

   بود خودم رو یو فالکت یبدبخت

  

قطعا خواب بعد از کتک هم  دمیتخت دراز کش یاتاقم رسوندم،رو به

  ...زدم و به خواب رفتم یخند د؛زهریچسب یبه شدت م



درد  یشدم...صورتم بدجور داریبا احساس بدن درد از خواب ب    

ساعت  ،بهیتکونشون بد شدیو دست و پامم از زور درد نم کردیم

   ینگاه وارید یرو

  

که با  گشتمیم میدنبال گوش دادیصبح رو نشون م 10.ساعت انداختم

بدن درد چجور برم  نیداغ دلم تازه شد.حاال من با ا شبید یادآوری

   یعنیمدرسه؟امروز نرفتم 

  

  بخورم؟ بتیغ دیهم با فردا

 یمدرسه بر یبه بعد حق ندار نیبابا افتادم: از ا شبیحرف د ادی    

  یمن و زنم رو بکن یخونه و کلفت یتو نیبش دیبا

باش مردک الدنگ.از اتاق خارج  الیخ نیزدم...به هم یپوزخند    

آب رو باز کردم و چند مشت  ریرفتم،ش ییراست به دسشو هیشدم و 

   آب به صورتم زدم که

  

صورتم حس کردم؛صورتم از زور درد جمع شد و  یرو تو سوزش

 نهییآ یخودم تو افهیق دنینگاه کردم؛با د نهییسرم رو باال آوردم و به آ

   لویک لویبغض بود که ک

  



نامرد زده چکار کرده،کنار لبم پاره شده بود  نی.ببنشستیگلوم م یتو

 یچشم چپم کبود شده بود...مشت ریچونه ام زخم شده بود و ز ریو ز

   یکوبوندم و گفتم:اله نمیبه س

  

  دستت بشکنه

پسفردا تکون  ینکن یاگه اآلن کار ؟تویبود فیضع نقدیآهو تو ا    

رو پس زدم و  ،اشکامیشیسر و صورت رو به رو م نیبا ا یبخور

   بغضم رو فرو یباق

  

صاف راه  یلیخ یسخت بود ول یلیچند درد داشتم و خ دادم؛هر

 دیکه با یسخت یروزها بودم...روزها نی.من دختر همرفتمیم

   دمینشون م کردم،بهشونیتحملشون م

  

.پوست کلفت تر ستمین خوانیکه اونا م یخور یمن اون تو سر که

داره با تلفن صحبت  سایپر دمیحرفام،به آشپزخونه رفتم که د نیاز ا

   خنده؛هریو هرهر م کنهیم

  

 شیآت شبشیحرکت د ادیمارمولک به بابا داده بود. نیآمار بود ا یچ

من رد  شونه یاز رو زیهمه چ یب کهیزن نیانداخت به جونم؛ا

   شد؟دستام رو مشت کرده بودم و



  

نشو  ونهی...نه آهو دارمیفرو ب شیدماغ عمل یآن امکان داشت تو هر

به صورتم  یبه خودت مسلط باش.تلفنش رو قطع کرد و پوزخند

   یلیزد،لبم رو گاز گرفتم و خ

  

رفتم و  خچالیرو کنترل کردم بهش حمله ور نشم به سمت  خودم

حس  ریش یرو داخلش کردم و خوردم.خنک یبرداشتم...ن یرموزیش

   با سایپر دادیرو بهم م یخوب

  

  د؟یبابات چجور فهم یبدون یخوایگفت:نم ریتحق

 روزمندانهیبا لحن پ سایبدونم هر چند پر خواستیدلم م یلیچرا خ    

 د،یکنه برگشتم سمتشو منتظر بهش چشم دوختم خند انیاون رو ب

   که حس یبلند.جور یلیخ

  

از خندهاشون  شهیتو کارتون ها که من هم یاون جادوگرا کردم

 یلیکه خ نمیبیبا همون خنده گفت:م سادهیروبه روم وا دمیترسیم

  یبدون یدوست دار

 یدونینشست و گفت:م یصندل یلبش رو با زبونش تر کرد و رو    

 یبود باالخره خودم تو زیشک بر انگ یلیخ تیتو گوش یرفتیتو که م

   کارا اوستا بودم و از نیا



  

آتو  نی.اگفتمیطرف و رفتاراش تا آخرداستان رو از بر برات م نگاه

 ارم،بایکارات رو سرت درب یهمه  یبود که تالف ییهم خوب آتو

   خوامیچندتا دوز و کلک که نم

  

توپ که تو  اتیچند عمل یو ط دمیرو فهم تیرمز گوش یبدون تو

با شهرام جونت عکس گرفتم؛از نقشه  اماتیپ یرو ،ازیمدرسه بود

   فرارتون تا یشهرام برا یها

  

موضوع،از قرارات که جلو مدرسه  نیکردن تو راجب ا فکر

بابات به بهونه کالس فوق العاده و خر فرض  چوندنیتا پ یذاشتیم

   ود خودممنب نایکردنش.البته فقط ا

  

 امیکردم و مثال گفتم چندتا پ ادیداغش رو ز ازیپ کمی دمیکش زحمت

که آهو از مدرسه اومد موفق نشدم که عکس  خوندمیبود که داشتم م

   و فرداشم که رفتم سر رمیبگ

  

 میمن درآورد یامایپ یکیرو پاک کرده بود؛بزار  امایاون پ شیگوش

 یرو برات بگم،به بابات گفتم که آهو به پسر گفته که اره خونه خال

   فردا جوره؟پسره هم گفته



  

  صبرانه منتظر فردام یعشقم ب اره

 یخنده اش بود که کل خونه رو گرفته بود،کثافت ب یباز صدا    

  یآشغال یلیشدم و گفتم:خ رهی.با نفرت بهش خزیهمه چ

  خودت نیت:درست عبا لبخند نگاهم کرد و گف    

 رونیاز آشپزخونه ب یهم فشار دادم و به سخت یدندونام رو رو    

رو برداشتم و  فمیرو تنم کردم...ک رونمیب یزدم؛به اتاقم رفتم و لباسا

   امیرفتم و کتون نییبه طبقه پا

  

اومد و  رونیاز آشپزخونه ب نهیدست به سـ*ـ سایپام کردم که پر رو

  نداره یبرگشتم سمتشو گفتم:به تو ربط     یگفت:کجا بسالمت

 دمیتوجه بهش خواستم در رو باز کنم که د یزد و منم ب یپوزخند    

  کجاست؟ نیا دیبرگشتم سمتشو گفتم:کل تیقفله با عصبان

ممکن پسرا  رونیدخمرم بره ب یو گفت:بابات گفته نزار دیخند    

صاحاب  یب نیا دیکل ادیسگ من باال ب ینزار اون رو-بوفش کنن     

  رو بده

 یخوایم نمیبب ادیگاد باال ب یتکون داد و گفت:اوه ما یمسخره سر    

چشمام رو گرفته بود و دلم  یخانم کوچولو     خون جلو یچکار کن

رو که کنار دستم بود  یا شهیساقطش کنم،گلدون ش ایاز دن خواستیم

   کهیکه هزار ت دمشیکوب نیو برداشتم و محکم به زم



  

رو برداشتم و بدو بدو به  زشیبزرگ و ت یها کهیاز ت یکیشد؛

 یموها عتریو خواست در بره که سر دیکش یبلند غیسمتش رفتم که ج

   بلندش رو از پشت

  

  د؟ یگلوش و با حرص گفتم:کل یرو گذاشتم رو شهی...شگرفتم

مقر  عیعرق کرده بود.با تته پته سر یبه آن شیشونیاز زور ترس پ    

  ...ب شلوا...رمهی..ی..یاومد:ت...تو ج

 دیشلوارشو کل بیو بعد دست کردم ج دمیموهاش رو محکمتر کش    

در گوشش کردم و گفتم:مراقب  یپر حرص یآوردم.خنده  رونیرو ب

  خودت باش خانم کوچولو

و بعد سرش رو محکم به سمت جلو هل دادم که نتونست خودش     

پالس شد،به سمت در رفتم و با دو از  نیزم یرو کنترل کنه و رو

   زدم.سوار رونیخونه ب

  

به صورتم کرد  نهییاز آ یشدم و آدرس رو گفتم راننده نگاه یتاکس

  نباشه شوهرت زدت؟ یو با ترحم گفت:دخترم فضول

  با اخم زل زدم بهش و گفتم:به خودم مربوطه    

نده گرفتم که رو به طرف ران هیکه کرا میدیبعد رس قهیچند دق    

گذاشتم و  نشیماش یدنده  یرو رو هیگفت:مهمون من دخترم     کرا



شدم  ادهیپ نیندارم     از ماش یبه ترحم کس یاجیسرد گفتم:احت یلیخ

  "یو به روبه روم نگاه کردم "دادگستر

از ترس  دیشدم.تنم مثل ب ادهیپ نیرو حساب کردمو از ماش هیکرا    

باز بود و خدا رو شکر  اطیمهم نبود در ح گهید یچیه یول دیلرزیم

   خوامیکردم که حداقل نم

  

رو  اطیجلو در کتک بخورم؛با ترس و لرز ح نیبزنمو از ا زنگ

  کردم یط

 هویرو باز کردم، یفرو دادم و در ورود یآب دهنم رو به سخت    

.بابا داشت مثل رونیب دنیاز آشپزخونه پر سایبابا و پر اتمیطبق حدس

   به یر درنده و عصببب هی

  

استفاده کردم و مثل پلنگ به سمت پله  مییکه از هنر خدا ومدیم سمتم

  ااا سی:وادیپشت سرم هوار کش دمییها دو

اتاقم و در رو از پشت قفل کردم،خدا رو شکر  یتو دمیپر یتند    

حوادث  یخوب بود که بتونم از وقوع بعض نقدیا دنمییکه هنر دو

   بابا یعصب یکنم.صدا یریجلوگ

  



از اون سوراخ  یبخوا شهی:باالخره که گشنت مدمیاز پشت در شن رو

 یعنیرفتن  رونیاجازه ب یب گمیاونوقت بهت م یایب رونیموشت ب

  یچ

تخت  یآسوده رو یالیبار زده بود جو گرفته بود.با خ هی نمیهه ا    

و  کیو ک تیسکویب یرو باز کردم و به بسته ها فمیک پینشستم و ز

   و پفک و تخمه و پسیچ

  

زدم؛فکر همه جا رو هم کرده بودم  یچشمک یآب معدن یها یبطر

سر  ییزایچ هیبا  دیبودن با یخخخخخخ...باالخره چند روز زندان

   یها گوش یخوراک نی.از بشدیم

  

پول داشتم که بتونم تو زمان  کمیآوردم،خوب شد  رونیرو ب اینوک

 یدست دوم و زوار در رفته ا یبخرم.هرچند گوش نایاسارت از ا

   به از یحداقلش کاچ یبود ول

  

انداختم و  میآوردم و داخل گوش رونیب بمیبود خطم رو از ج یچیه

شهرام رو گرفتم؛بعد از چندتا بوق  یبه محض روشن شدنش شماره 

  سالم-من      یجواب داد:سالم بانو

  ؟یخوب-    

  نه-    



کردم آروم باشم و زار زار  یفرو دادم و سع یبه سختبغضم رو     

شده؟      یزی:چدیپرس یبا لحن جد ی...بعد از مکث طوالنزمیاشک نر

اته  شهیکه کار هم نیا-گرفتم و گفتم:با بابام دعوام شده      ینفس

  نداره یتازگ زمیعز

-دفعه دعوامون مدرن تر بود      نیزدم و گفتم:ا یپوزخند    

  واضح تر بگو فهممیمنظورتو نم

  یگفت:چ یتا حد مرگ زدم     با ناباور-    

 یرفته     عصب یروش بندر یلیانگار تر ینیاگه صورتم رو بب-    

من و  هیقض-کرده؟      یکار نیهمچ یگفت:غلط کرده آخه واسه چ

  یباز شوک زده گفت:چ     دیتو رو فهم

و از دروغ هم  رهیگیعکس م میگوش یتو یامایپ یاز رو سایپر-    

  ...که من با تو رابـ ـطه ج گهیبه بابا م

در  یحرفم رو خوردم.شهرام سع یبغضم شکست و باق اریاخت یب    

 گرفت،ازیام شدت م هیمن هر لحظه گر یآروم کردنم داشت ول

   به حال و روز خودم یطرف

  

 هی دیاز درد و شا دیشا یشاد یخنده از رو نه یام گرفت.ول خنده

هر  یکردن جلو هیخورد شده بودم که گر نقدیفراتر از درد...ا زیچ

   کم کم داشت برام رنگ یکس

  



.خنده داشت،نداشت؟کم کم آروم شدم که شهرام گرفتیبودن م یعاد

 مینه تو خونه زندان-     م؟یسراغت باهم حرف بزن امیب یخوایگفت:م

  کرده

  ؟یایب رونیب یاز اون خونه لعنت گهید یخوایم یپس چجور-    

  حله گهیکردم که تا دو سه روز د یفکر هیواسه اونم -    

 هیباهم  میریم ایبزار و ب ستیتو ن یچقد بهت گفتم اون خونه جا-    

  میسازیخوب م یلیخ یزندگ

تازه  یریرو هروقت از آب بگ یکرد و ادامه داد:البته ماه یمکث    

  ...هی میتونینشده ما م ریاس هنوز هم د

موضوع  نیوسط حرفشو گفتم:شهرام بعدا باهم راجبه ا دمیپر    

  میزنیحرف م

فکر کن آهو،تو و پدرت  یجد شنهادمیراجب پ یخوب ول لیخ-    

خودت رو  یشکسته پس الک نتونیذره حرمت هم ب هیهمون  گهید

  ؟یندار یباشه فعال کار-اون خونه عذاب نده      یتو

 یداشت اجینه قربونت برم خودت رو ناراحت نکن و شارژ هم احت-    

  بگو برات بفرستم

  باشه ممنون خداحافظ-    

  خدافظ-



ظهر تا االن داشتم به  کردم،ازیداشتم غش م چهیاز زور دل پ    

بودم،آب و نونم برقرار نکرده  گهیرو د نجاشیا دم؛فکریچیپیخودم م

   بود ییبود و تنها مشکلم دسشو

  

و اجازه  وردتیهم نبود،المصب از پا در م یکیمشکل کوچ که

خودم  عتریهر چه سر دی...باگرفتیهرگونه فکر کردن رو ازت م

   وگرنه رسوندمیم ییرو به دسشو

  

 خوردمیو تاب م چیکه پ نطورینبود اتاق رو چقد گند برداره.هم معلوم

به ذهنم  یفکر چیواقعا ه یفکر کنم ول کمیکردم  یسع

   باال یی...کاش حداقل دسشودیرسینم

  

 نییو بچپم توش.مشکل من با پا امیدرب یواشکی تونستمینبود م خراب

 یبلکه جور ییبرم دسشو ذاشتینه تنها نم رفتمیرفتنم بود که اگه م

   که فکر شدیبهم حمله ور م

  

دلم  ریکه ز یکردم،از درد سیاز ترس اون شلوارم رو خ کردیم

به بالکن رفتم؛از ظهر  یخم شدم.لبم رو گاز گرفتم و مجبور دیچیپ

   کار نیا خوامیم یهر چ

  



تر  ستیکار ناشا هیبره  شیپ یهرچ نمیبیم یرو نکنم ول ستیناشا

 نگاه به اطرافم کردم و خواستم تومونم رو هی وفتهیاتاق اتفاق م یتو

   که نگاهم به نییبکشم پا

  

قر و فر دادن و  یو کل یروم خشک شد،آره خودشه...با بدبخت روبه

 زیم یرو از رو میو تاب خوردن دوباره به اتاق برگشتم و گوش چیپ

   رو لیسه یبرداشتم شماره 

  

 ییاز فشار دسشو نکهیمنظورم ا یبدبخت گمیکردم.م دایپ یبدبخت با

چشمام رفتهبود،شماره اش رو گرفتم که بعد از چندتا بوق  یسو

   جواب داد:به به احوال خانم

  

  خانما

  لیگفتم:سه.. یادیصورتم از زور دل درد جمع شد و با فشار ز    

 ریگرفتنت؟ت ؟گروگانیی:آهو چته؟اآلن کجادینگران پرس لیسه    

 عیبگو المصب،آدرس رو بده تا سر یزیچ هیآخه  ؟آره؟دیخورد

  خودم رو برسونم

 یبا بدبخت کردیخودش سرهم م یبرا یچ جیگ نیخدا ا یوا    

که  دادیم نینشان از ا شیدارم     مکث طوالن ییدسشو لیگفتم:سه

 یکمکم کن     با لحن دلخور لیشوک زده شده،دوباره گفتم:الو سه



گفتم:بنظرت  تیبا عصبان     ینبود باهام بکن نیبهتر از ا یگفت:شوخ

  خورهیم یمن اآلن لحنم به شوخ

تو رو خدا بخاطر  لیگفتم:سه یدوباره ساکت شد که با لحن ملتمس    

بابا رو  یبهونه ا هیبه  امیب رونیاز اتاقم ب تونمیمن نم یمشکالت هی

   که رونیاز خونه بکش ب

  

محل امشب  نینرسونم کل ا ییخودم رو به دسشو گهید قهید هیتا  اگه

  انیب ایکه کاش زمان به عقب برگرده و کر بو به دن کننیآرزو م

نثارش کردم  یدلم زهرمار یخنده.تو ریبلند زد ز یلیخ لیسه هوی    

  لیو کشدار و با حرص گفتم:سه 

  کنمیچکار م نمیگفت:باشه بب دیخندیکه م نطوریهم    

که به سمت در خونه اومد،چند  دمیرو د لیبالکن سه شهیاز پشت ش    

  ...لیکه با سه دمیبعد هم بابا رو د قهیدق

به سمت در اتاق  عیچکار کرد و سر لیبا سه دنیچشمام ند گهید

آشپزخونه  یهم تو سایرفتمکه از شانسم پر نییطبقه پا دم؛بهییدو

   مشغول بود.بدو بدو به

  

  ... رفتم و ییدسشو



اونورم انداختم که  نوریبه ا یاومدم و نگاه رونیب ییاز دسشو    

یو دوباره با دو خودم رو به اتاقم رسوندم،آخ سیکس ن چیه دمید

   یش...داشتم به مرز جنون م 

  

چقد  یخدا زندگ یبستم و باز کردم؛وا کباری.چشمام رو دمایرس

طرف هنوز داره  هیاز  لیسه دمیقشنگه...به سمت بالکن رفتم که د

   و از طرف زنهیم با بابا حرف

  

گل از گلش  دنمید ندازه،بایبار به بالکن نگاه م هی قهیچند دق گهید

 نقدیمن ا دنیبوده که با د دهیبدبخت چقد چاخاناش ته کش نیشکوفت بب

   خوشحال شد،حرفش رو با

  

 یو رو رونیتموم کرد و دست داد و رفت؛نفسم رو فوت کردم ب بابا

  ...تخت نشستم

بودم و جونم براتون بگه که  یاتاق زندان یبود که تودو روز     

از  رفتمیم نییهم به پا یو وقت رفتمیرو نصف شبا م ییدسشو

   مورچه ها آذوقه نیآشپزخونه مثل ا

  



دختر زنده  نیا گفتنیهم نم سایباال،بابا و پر ومدمیو م کردمیم جمع

انداختم،ماشاهللا  یچقد مهم بودم براشون.به اتاق نگاه شییمرده.خدا ای

   یشهردار دیاتاق نبود که با

  

باال  ینیو دو روز و دو شب آست کردیاستخدام م گهیکارگر د چندتا

بابا  نیماش یکردن؛صدایم یرو پاک ساز یآشغال دون نیو ا زدنیم

   به دلم یدلشوره ا

  

زنگ  یکه به سمت بالکن برم...صدا کردینم یاری انداخت،پاهام

  چه وضعشه آخه؟ نیخونه به نفس نفسانداختم.آروم باش دختر ا

دو سه  کی.شمردم:دادیشب رو نشون م9به ساعت نگاه کردم،    

  ...چهار پنج شش هف

  وووووووو آه-    

 دیپاکش کردم.تنم مثل ب عیکه سر دیاز گوشه چشمم چک یاشک    

 خواستیو دلم نم کردیاون روزش تنم درد م یاز کتکا د،هنوزیلرزیم

   انگار داشت یبدتر بشه ول

  

بابا بود که هرلحظه  یشد و بعد صدا دهی.در اتاق به شدت کوبشدیم

 ای یکنیدر صاب مرده رو باز م نی:اکردیم شتریترسم رو ب

  از کن بشکونمش     داد زد:ب



نه،دل و  ایکه کردم  یبا کار شدمیروبه رو م دی؟بایباالخره که چ    

باشم،آهو  فیضع دیبه خودم دادم و به سمت در رفتم؛من نبا یجرات

   پس در رو باز یتونیتو م

  

 یبچه  دم؛منمیهم کش ی.آب دهنم رو قورت دادم و اخمام رو توکن

در چرخوندم و با شدت در رو باز کردم  یرو تو دیخودش بودم...کل

   گفتم:صدات تیو با عصبان

  

  ...کن ازتواسه من ننداز تو سرت و فکر ن رو

 گهیکاره موند؛نه د مهیگونه ام فرود اومد حرفم ن یکه رو یلیبا س    

دوم  یلی...دستش رو بلند کرده بود که سشدیپرو م یلیداشت خ نیا

   گوشم بخوابونه که یرو تو

  

بار  هیبار، هیداد زدم:دستت به من خورد نخوردها فقط  تیعصبان با

  یدیاز چشم خودت د یدید یمن بلند بشه هرچ یدستت رو گهید

 تیآورد،پشت پلکش از زور عصبان نییرو آروم آروم پا دستش

...گستاخانه زل زده بودمبهش و جبهه گرفته بودم؛پوزخند دیپریم

   زد و به سمتم قدم یصدا دار

  



 نطوریکه ناخودآگاه به حرکت دراومدم و به عقب رفتم هم برداشت

 یلف بچه واسه من دم درآوردا یبا پوزخند گفت:که تو ومدیکه جلو م

  آره یکرد تیاز دستم شکا

خودتم  شهیدادم و گفتم:منم از رگ و ر لشیتحو یمطابقش پوزخند    

  خودت نیع

پوزخندش رو پررنگتر کرد و گفت:از کجا معلوم که تو از رگ     

اون مادر حروم زاده  کردمیفکر م دیهاااا؟آره با یمن باش شهیو ر

   تخم و تر حروم زاده تر هیات 

  

 گهید یمنم باش شهیاگه از رگ و ر یدونیخودش به جا بزاره.م از

  خوامتینم

شده بود و هرآن  رهیبدنم ذخ یتک تک سلول ها یتو تیعصبان    

کثافت داشت نسبت خودش رو به مادر  نیدر حال آزاد شدن بود،ا

   آشغال داشت نیداد؟ایمن م

  

  داد؟یزنش رو به مادر من م نسبت

 یخوایزدم:به درک که نم ادیمنفجر شدم و با تمام قدرتم فر هوی    

قبول داشتم؟حروم  یبه پدر چوقتیمن تو رو ه یفکر کرد کهیمرت

   زاده اون زنت،هـ*ـر*زه اون

  



 یمامانم و تو یکه معلوم نشد از کجا سر و کله اش تو زندگ زنته

ها آب بکش بعد  ندهیبار با کل شو هیشد دهنت رو  داشیعقب افتاده پ

   ی،عوض اریاسم مادرم رو ب

  

شرف هر  یب یکه بود زنت بود ناموست بود بعد تو یهرچ اون

  ؟یاریم فتیرو به اون دهن کث یحرف مفت

بلندم کرد و  نیزم یام گرفت و از رو قهیبه سمتم اومد و از  

  ه شو داد زد:خف

داخل  یآخم بلند شد،دست یکه صدا نیزم یبعد پرتم کرد رو    

 یمن ندار یخونه  یتو ییجا گهیزد:د ادیموهاش کرد و روبه من فر

   و یکنیهاتو جمع م لهیوس

  

  ییی،هرررریکنیگم م نجایرو از ا گورت

هم بدون  سایزد؛پر رونیرد شد و از اتاق ب سایو بعد از کنار پر    

به من نگاه کنه پشت سر شوهر کثافت تر از خودش رفت.نفسام  نکهیا

   ومد،آخهیباال م یبه سخت

  

  موقع شب کجا رو دارم برم؟ نیمن دخترت بودم...ا نامرد



بشکنه.هر  نیاز ا شتریغرورم ب دادمیاجازه نم گهید یول    

من نبود،شهرام راست  یجا نجایا گهید یول رمیباشه م یگورستون

   من و بابام نیب یحرمت گهید گفتیم

  

که تو کمدم بود رفتم و  ینداشت؛با بغض به سمت ساک دست وجود

 یرو تنم کردم برا رونمیب یتوش.لباسا ختمیآت و آشغال بود ر یهرچ

   بار هزارم بغضم رو فرو

  

رفتم  نییزدم.به طبقه پا رونیاز اتاق ب یو همراه با ساک دست دادم

 ایزود نیبه هم کردیناباور بهم زل زده؛البد فکر نم سایپر دمیکه د

   از دستم خالص بشه؛پشت

  

رو فشار بدم که بابا با لحن آروم  رهیبهشون و خواستم دستگ کردم

برنگرد بزار من و زنم تو آرامش  گهید چوقتیگفت:ه یکالفه ا یول

  میرو کن مونیزندگ

م همه ترک شکستم...قلبم غرورم وجودم احساسات یلحظه ا یبرا

که خودم  ینبودم امشب به مادر هشیخورد و شکست،به خدا اگهشب

   ازش دفاع کردم،شک

  



 یزدم تو رونیکه برگردم و نگاهش کنم از خونه ب نی.بدون اکردمیم

ها همه در  هیما و همسا یکوچه شلوغ شده بود از سر و صداها

   یتالش بودن که بفهمن چ

  

در  یام شدت گرفت که چندتا زن دورم جمع شدن و سع هیشده؛گر

به زور چند قلپ آب قند بهم داد.از  یا هیآروم کردنم داشتن،زن همسا

   ترحم ینگاه ها

  

 خوردی.حالم از خودم هم بهم مخوردیحالم بهم م زشون،داشتیآم

رو برداشتم و شماره شهرام رو گرفتم،بعد از دوتا بوق جواب  میگوش

   داد:الو

 ونیشده     م یچ زمی:آهو عزدیپرس یکه با نگران هیگر ریزدم ز    

چکار  یچ-سراغم      ایب رونیگفتم:شهرام از خونه زدم ب هیگر

  ؟یکرد

  سراغم اینپرس فقط ب یچیتوروخدا ه-    

جلو در -     ؟ییخب آروم باش فقط بگو کجا لهیمضطرب گفت:خ    

  خونه امونم

  سرکوچه ایب ندازمیسر کوچه بهت تک م دمیباشه رس-    

  باشه-    



نشستم و سرم  نیزم یقطع کرد و دوباره رو یخداحافظ یرو ب تلفن

زودتر  دیخوشبختم کنه من با تونهیزانوم.شهرام م یرو گذاشتم رو

   به حرفش گوش نایازا

  

 می:دخترم پاشو بردمیرو کنار گوشم شن لیمامان سه ی.صدادادمیم

  خونتون یگردیآروم بشه باز برم کمیما تا باباتم  یخونه 

 یلیزل زدم بهش و گفتم:خ یاشک یسرم رو بلند کردم و با چشما    

  رفتن دارم یرو برا ییخودم جا یممنون ول

 ییوقت شب خطرناک جا نیا یدختر هیکرد و گفت:تو  یاخم    

  ما امن تره پاشو دخترم یبه حرف گوش کن،خونه  یبر

جلو  یبد یصدا دم،بایرو د لیسه نیبزنم که ماش یخواستم حرف    

شد و به سمت من و مادرش  ادهیپ نیاز ماش یدر ترمز کرد و تند

   ی:چدیپرس یاومد و با نگران

  

  مامان؟ شده

 زدیکه نفس نفس م نطوریهم لیبهش نداد که سه یمامانش جواب    

انداختم که  نییامنتظر به من زل زد؛از جام بلند شدم و سرم رو پ

   چونم ریانگشتش رو ز لیسه

  

  شده؟ یکرد و گفت:صورتت چ یو سرم رو آورد باال...اخم گذاشت



 میها هم زل زده بودن به ما،گوش هیهمسا یفقط نگاهش کردم،همه     

زودتر  دیو بعد قطع شد...شهرام بود با دیدستم لرز یتو

   ...خواستم از کنارش رد بشمرفتمیم

  

گفت:کجا؟     اشکام رو پاک  تیمچ دستم رو گرفت و با عصبان که

تکون  ینداره اونم با حرص سر یکردم و باحرص گفتم:به تو ربط

  داد و گفت:چرا ربط داره خانم کوچولو

  ؟یبدون یدوست دار یلیخ-    

 یکرد ارتشونمیکه ز یمنتظر نگاهم کرد که گفتم:با پسر مردم    

  برم خوشبخت بشم خوامیم

به  تشیعصبان یگشاد نگاهم کرد و بعد از لحظه ا یاول با چشما    

که بزارم  یکنیخنده گفت:فکر نم ونیشد و م لیبلند تبد یخندها

  یبکن یغلط نیهمچ

نداره تو  یاخمام رو درهم کردم و شمرده شمرده گفتم:به تو ربط    

  برندارت رتیواسه من جو غ یستیمن ن چکسیه

گفت:پسرم  یبا نگران لیبه سمتمون اومد و روبه سه لیمامان سه    

  نکن یزیبره،آبرو ر خوادیولش کن هرجا م

گفتم:عشقم  یاریدستم رو ول کنه با لحن حرص درب نکهیا یبرا    

  سرکوچه منتظرمه



 یرو ریچند روز اخ نیا یبار تو نیچندم یرو برا یلیس یداغ    

زدم  لیبه خون نشسته سه یبه چشما یگونه ام حس کردم...پوزخند

   و از کنارش رد

  

به زور جلوش رو  گهیبهم حمله کنه که چندتا مرد د شدم؛خواست

 نیشهرام رسوندم...سوار ماش نیگرفتن...منم با دو خودم رو به ماش

  شدم و گفتم:شهرام فقط برو

بزنه گازش رو گرفت و رفت سرم  یحرف نکهیشهرام هم بدون ا    

 چوقتیزل زدم کاش ه ابونهایچسبوندم و به خ نیشما ی شهیرو به ش

   کاش ومدمینم ایبه دن

  

 چوقتیکاش ه نجایکه بهم بگن برو از ا ومدمینم ایبه دن چوقتیه

  ...کاش رمیبگ ینبودم که آرامش رو از کس

  شده؟ یچ یبگ شهی:آهو مدیشهرام نگران پرس    

 نایزودتر از ا دیمن با یگفتیشهرام تو راست م یدونیبغض گفتم:م با

  ...اشتباه از خودم بودرونیب زدمیاز اون خونه م

  ؟یفرار کرد-    

 یبه فرار نبود،پا اجیزدم و گفتم:احت یبرگشتم سمتش و زهرخند    

آشغال پرتم کرد  هیجواب داد و بابا از خونه مثل  سایپر یمنبر رفتنا

  رونیب



 یدونیچسبوندم و گفتم:م شهیرو ازش گرفتم و باز سرم رو به ش    

  شدم شهرام له شدم ؟لهیچ یعنیساله 17دختر  هیغرور له شده 

هر دلقک  م،شهرامیگشت ابونایشب با شهرام تو خ 12تا ساعت     

 یلبخند ب هی تونستمینم یمن حت یول وردیدرم دیرسیبه ذهنش م یباز

   دست نیجون نثارش کنم و ا

  

خونه  هی قمیآوردم:رف رونیفکر ب یشهرام از تو ینبود.صدا خودم

اونجا امشب بهش گفتم اون خونه  میشیجمع م لیتعط یداره که شبها

   رو به ما قرض بده تا فردا

  

  بزرگه خدا

مهم نبود کجا  گهیبرام مهم نبود د یچیه گهیتکون دادم د یسر    

 تیدر داشته باشه کفا هیسقف و  هیباشه که  ییجا هیبخوابم فقط 

   چقدر گذشته بود دونمیم.نکنهیم

  

  نجاستیرو نگه داشت و گفت:هم نشیشهرام ماش که

به اطرافم کردم کوچه بن بست بود و  ی.نگاهمیشد ادهیپ نیاز ماش    

انداخت و در رو باز کرد و  دیاون بن بست دو تا خونه بود کل یتو

  روبه من گفت:بفرما خانم



 میگذشت اطیداشت.از ح ینسبتا بزرگ و ساده ا اطیح هیشدم... داخل

رو باز کرد اول من وارد  یانداخت و در ورود دیکه شهرام باز کل

   خونه شدم و بعد شهرام که

  

رو روشن کرد،جلوتر از شهرام قدم برداشتم و وسط خونه  برقا

و زوار دررفته  یمیو زل زدم به اطرافم؛چند دست مبل قد ستادمیا

   خونه جا خوش کرده یتو

  

و پر از آت و آشغال بود که انگار  ختهیبهم ر یه جور...خونبود

 یمجرد یبه خونه ها شتریبوده،ب یتوش مهمون شیپ قهیچند دق نیهم

   یبود ول خورد،بزرگیم

  

م حس کردم،چشمام قد شونهرو دور  ینبود...حلقه دست زیتم اصال

دورگه شهرام  یصدا یپونگ شد؛بعد از مکث کوتاه نگیدوتا توپ پ

   از ومدیگوشم:خوشت ن ریز

  

  ؟یخانم خونه

 یام حبس شده بود،شهرام چش شده بود؟به سخت نهیسـ*ـ ینفسم تو    

شدم  رهیخودم رو از حصار دستاش آزاد کردم و برگشتم و بهش خ

   ازش فاصله گرفتم یکم



  

 یها یخمـار شده بود و زل زده بود به برجستگ چشماش

پرت کرد.قلبم با  نیزم یآورد و رو رونیبدنم،کاپشنش رو از تنش ب

   ام نهیشدت خودش رو به قفسه سـ*ـ

  

قدم به سمتم  هیبکنه؟ خواستیشده بود چکار م وانهید د؛شهرامیکوبیم

شد و  شتریرو باز کرد.قدمهاش ب راهنشیاول پ یبرداشت و دکمه 

   دکمه از کی یبا هر قدم

  

عرق سرد  میشونیپ یعقب رفتم.رو کرد،عقبیرو باز م راهنشیپ

...با ترس کردیم زیرو آنال کلمینشسته بود؛شهرام با لـ*ـذت کل ه

   رفتمیکه عقب عقب م نطوریهم

  

  ؟یبکن یخوای:شهرام معلوم هست چت شده؟چکار مگفتم

جنس خنده اش با تمام  نقدیسر داد چرا امشب ا ییبلند باال یخنده     

 یاون خنده ها ونیداده بود؟م رشییتغ یفرق داشت چ کسالی نیا

   مسخرش گفت:بزار امشب

  

  خوش بگذره یزور چیمن و دوستام و خودت بدون ه به



گونه ام  یهمه وقاحت مور مور شد اشکام رو نیپوست تنم از ا    

بدبختم...سرش داد  نقدیمن چرا ا ایکردن خدا دایراه خودشون رو پ

  یعوض یلیزدم:خ

 گهیخوردم و متوقف شدم حاال د یهمون لحظه از پشت به مبل    

گونه ام  یرو یدست شییبود.با اون لبخند کذا دهیشهرام هم بهم رس

   عشقم من رابـ نیو گفت:بب دیکش

  

باشه  کیآروم و رمانت یلیخشن رو دوست ندارم،دوست دارم خ ـطه

  اونا دوست داشتن،باشه؟ دیدوستام شا یرو بزار برا اتیگر یوحش

گوشش،دستش  یاال و با تمام قدرتم خوابوندم تودستم رو بردم ب    

شده بود گذاشت و لبخندش رو  یلبش که حاال خون یرو گوشه 

   هیپررنگتر کرد و گفت:فقط 

  

  چجور رامت کنم دونمیکه م یچموش خورده

هوا دستم  یدوم رو نثارش کنم که تو یلیدستم رو بردم باال تا س    

گفتم خشن  یدینفهم نکهیرو گرفت و مسخره گفت:نه عشقم مثل ا

  ندوست

 یخواستیبود که م یاون زندگ نیشهرام،ا یپست یلیگفتم:خ هیگر با

دوستات  نیمن ب میخوشبخت کردنت تقس یو خوشبختم کن یبرام بساز

   یلیخ یکثافت یلیبود؟خ



  

  یآشغال

م حلقه کرد تقال کردم شونهبزنه دستش رو دور  یحرف نکهیبدون ا    

زور اون چند برابر من بود سرش رو  یکه از دستش آزاد بشم ول

   داخل گردنم کرد حالم داشت

  

اش فشار دادم و خواستم  نهیدستم رو به سـ*ـ خوردیخودم بهم م از

رو  فشیکث ینتونستم سرش رو باال آورد و لب ها یازش جدا بشم ول

   احساسات...من ابراز یرو

  

 نشیی...با دندون لب پاذاشتمیم دینبا رهیرو ازم بگ میپاک ذاشتمیم دینبا

 د،دستشیمتر عقب پر هیبرق گرفتها  نیرو محکم گاز گرفتم که مثل ا

   لبش گذاشت و یرو رو

  

که منم مثل  یخب خودت خواست لیشد و گفت:خ رهیبه من خ یبرزخ

  بشم یخودت وحش

دلم  دیکش نشییشلوارش رفت و با خشونت پا پیز دستش به سمت    

به سمتم اومد  زیو ت دم،تندیدیکه م یاز اون صحنه ا رمیبم خواستیم

   دستاش نکهیو قبل از ا

  



پام جمع کردم و با  یرفتم و تمام توانم رو تو کتریتنم بخوره نزد به

لگد زدم  هیگفت و خم شد که باز  یوسط پاش...آخ بلند دمیزانو کوب

   چونه اش که پالس شد ریز

  

پام رو گرفت و منم با شکم پهن  هیسمت در که  دمیین؛دویزم یرو

هنوز درد داره  دمینگاه بهش کردم که د هیو  ن؛برگشتمیزم یشدم رو

   بکنه یادیکار ز تونهیو نم

  

آزادم استفاده کردم و با تمام قدرت  یپا یکیاز اون  نیهم واسه

فرق سرش.از زوردرد حلقه دستش دور مچ پام شل  یکوبوندم تو

   شد که منم به سرعت پام رو از

  

که  رونیب دمیدستاش درآوردم و با دو به سمت در رفتم و پر یتو

 فیداد دوستاش هم تشر نیکه به چشمم خورد نشان از ا ینیچراغ ماش

   دست عتریسر دیآوردن...با

  

رو مرتب کردم و به سمتشون رفتم که  مویروسر یجنبوندم؛کم یم

اآلن  ونیزدم و گفتم:آقا یشد و با تعجب زل زد بهم،لبخند ادهیراننده پ

  گردمیبرم



به  دادیم نیشهرام که نشان از ا یازشون فاصله گرفتم که صدا    

زور خودش رو به در رسونده،نقشم رو نقش برآب کرد.روبه 

  رشیدوستش داد زد:بگ

پسر رو  یپا یکوچه؛صدا یتو دمیت در رفتم و پربا دو به سم    

 دمی...رسکردیکه داشت مثل اسب دنبالم م دمیشنیاز پشت سرم م

   با دوتا نیماش هی دمیسرکوچه که د

  

شد...خواستم ازش  ادهیکه سمت شاگرد بود پ ینگه داشت،اون پسر

رو  کردیاون پسر که داشت دنبالم م یکه صدا رمیکمک بگ

  نزار در بره رشی:حامد بگدمیشن

شوک  یاونم از تو نکهیکه دوست اونا بود؛قبل از ا نمیا یزک    

برگشتم و به پشت  دمییدویکه م نطوریپا به فرار گذاشتم هم ادیدرب

   نیسرم نگاه کردم...همون ماش

  

نه با  یول شمیمسابقه برنده م یمن با آدم تو ایراه افتاد خدا دنبالم

 نیاشکام رو گرفتم تا جون داشته باشم بدوم ماش زشیر ی.جلونیماش

   کیبهم نزد شتریهرلحظه ب

  



به سمت اون  دمییکردم؛دویو منم هر لحظه سرعتم رو تندتر م شدیم

تا بخواد دور بزنه خودم رو گم  نیمعطل بشه؛ا کمیتا  یکنار ابونیخ

   نقدمیو گور کردم.ماشاهللا ا

  

رو دور زد و سرعتش  ابونیخطبق حدسم  دونهیبود که خدا م خلوت

که اون گازش  نطوریا یجلوتر از اون بودم ول یلیکرد؛من خ ادیرو ز

   هیرو گرفته بود قطعا تا 

  

که چندتا  گهیپهن د ابونیخ هی یتو دمیچیبود،پ دهیبهم رس گهید قهیدق

ته  دمیکه رس دمییدو نقدیبود...ا یدراز یلیخ ابونیخونه توش بود؛خ

   که سمت راستش ابونیخ

  

بود خواستم از رفتن به اون کوچه  یبزرگ و پهن یلیکوچه خ هی

داشت  نیماش هیخشکم زد... یمشک نیماش دنیمنصرف بشم که با د

   رفتیخونه م هی اطیبه داخل ح

  

در بازش هم بدجور وسوسه ام کرده بود...برگشتم و به عقب نگاه  و

 کتریدوست شهرام هر لحظه داره بهم نزد نیماش دمیکردم که د

   اون کوچه و با یتو دمیچیشه؛پیم

  



هنوز  یداخلش شده بود و ول نیخودم رو به خونه که حاال ماش دو

 رهی...با دهن باز به خونه خاطیح یتو دمیدرش باز بود،رسوندم و پر

   نگو باغ اطیشدم،ح

  

درخت  نیکترید...چقدر بزرگ بود...به خودم اومدم و پشت نزبگو

داد که شانس باهام  نیدر نشان از ا یقائم شدم؛چند لحظه بعد صدا

   یزیچ یبوده و کس اری

  

آوردم و با دقت به اطرافم  رونیرو از پشت درخت ب ده،سرمینفهم

مال  نجایا زدینبود؛چقدرخوشگل بود...اصن جار م ینگاه کردم.کس

   یخرپول باشه.به خونه ا هی

  

 هیچراغاش خاموش بود جز  یکردم...همه  یاول باغ بود نگاه که

اومدم  رونیپشت درخت ب زد،ازیچراغش تو ذوق م یپنجره که روشن

   به نیپاورچ نیو پاورچ

  

خورد که به  یته باغ بود چشمم به در آهن نجایسمت باغ رفتم.ا اون

ه نگا هیاونورم  نوریو به ا دمیدر رس یسمتش قدم برداشتم به جلو

   درش رو باز اطیانداختم با احت

  



 یهم که مسترآح بود،باالخره بهتر از موندن تو نجایا ی...زککردم

بودم  دهییهام بس که دو هیرفتم.کل ییباغ بود که.به داخل دسشو نیا

   سوختیو ته گلوم م کردیدرد م

  

 لیمحوم کرد...صورتم جمع شد؛ذل ییگند دسشو یگرفتم که بو ینفس

بره،اه  ختهیکرده چهارتا آفتابه آب نر یکار خراب نجایا یک دیریبم

   خاک برسر بو گندتون...حاال

  

ما رو  یرو تحمل کنم.زندگ نجایگند ا یچجور تا صبح بو من

 یآخر عمر گمیم یجور میکجاها به سر کن یتو دیبا یباش،آخر عمر

   دو سه قرنم هست هیانگار 

  

 یزندگ نیباش با ا دواریام ایب یخوای.نه پس مدمیبه خودم نا ام نجوریا

آلمان  یننه  ؟بهیباش دواریام یخوایم یقشنگت...آخه احمق به چ

   یخدا یبه آقا اینرفتت 

  

هر روز به جنگ کدوم از  سیکه معلوم ن دایبه اون آ ایاحساست؟

لب  ریز وارویامو دادم به د هی...تکرهیشوهرش م لیفام یوهاید

   که شتیبه شهرام عاشق پ ایگفتم:

  



 تیخودش و دوستات پاس کار ونیم خواستیعشق م یاز رو امشب

  کنه

لجوجانه از گوشه  یلبم جا خوش کرد و اشک یرو یپوزخند    

صدا کرده  قاشمیکثافت،رف کردیهم نم یخور د؛تکیچک نییچشمم پا

   رفقاشم وفادار قیبود چه به رف

  

 یبهم بگ یخوایبدبختم.اآلن حتما م نقدیمن چرا ا ایالشخور.خدا بود

شهرام و رفقاش ساخته  لهیکه امشب کارت به وس یاگه بدبخت بود

   شده بود برو منو شکر کن؛از

  

فکر از دست  یوفتم؟حتینامردتر از اون ن یکی ریمعلوم که گ کجا

اگه امشب  کردیم خیکه برام مونده بود مو به تنم س یزیدادن تنها چ

   شون در برماز دست تونستمینم

  

حماقتم رو حداقلش  نیجواب ا خواستیم یومد؟کیسرم م ییبال چه

بار و  ینجوریا دیبه خودم بده؟حاال تو بابات گفت پاشو گمشو برو با

  ؟یببند لیبند

رو جا  م،ساکمیشونیبه پ دمیکف دست محکم کوب ل؟بایبار و بند    

 یکی نیکه ا بمیافتادم و دست کردم ج میگوش ادی عیگذاشته بودم سر

   رو خدا روشکر جا نذاشته بودم



  

اجازه  ییگند دسشو یبرگردوندم،بو بمیرو به داخل ج میگوش دوباره

 نی...خبر مرگت با اگرفتیهرگونه فاز دپ برداشتن رو ازم م

   بوت...حالت تهوع امونم رو

  

سر  تونستمیسفت گرفتم.تا صبح خو نم مینیب یبود شالم رو جلو دهیبر

گوشه  یسراغ نداشتم،مجبور نجایاز ا ریبغ میبهتر یو جا سمیپا وا

   نیکف زم ییاز دسشو یا

  

شهر  نیسر کنم صبح رو کدوم گور از ا نجایحاال شب رو ا نشستم

برنگردم؛بغضم رو قورت دادم و  گهیگرامم که گفت د یبرم؟بابا

   فکر یزیکردم به چ یسع

  

زانوهام  یسرم رو روخودم مچاله شدم و  یزور سرما تو نکنم؛از

  ...گذاشتم

و به روبه روم  سادمیوا خیو س دمیاز خواب پر یغیج یبا صدا    

چاق و قد متوسط زل  کلیساله با ه 25 24حدود  یشدم پسر رهیخ

   غیج رواریزده بود به من و آژ

  



 یتو دمیبه اطرافم کردم که د یبود؟نگاه یک گهید نیخدا ا اید؛یکشیم

خاک برسرم من چرا خوابم بـرده بود  یوا ی...امییناآشنا ییدسشو

   هوا روشن شده بود،چه زود

  

 یهرچ دیزهرمار...با ی.ادیکشیم غیج نطوریشده بود؛پسر هم صبح

 ی...بدو بدو به سمت در رفتم و تنه اکردمیفرار م نجایاز ا عتریسر

   به پسر زدم و از کنارش رد

  

گرفت و  ییپا ریبرام ز یکیکه  رفتمیبه سمت در باغ م شدم؛داشتم

 یتو ک رفتمایداشتم در م یریدرمون بگ یدرد ب یشدم،ا نیپخش زم

   اه...موهام از گهید یبود

  

 ی:تو کدمیرو کنار گوشم شن یمردونه ا یشد و بعد صدا دهیکش پشت

  گه؟ید

موهام مجبورم کرد از جام بلند بشم.سرم از  دنیبا کش نطوریهم    

سرش داد زدم:ولم کن  تیموهام درد گرفته بود با عصبان دنیکش

  یوحش

 یانگشتاش آزاد کنم ول نیکردم موهام رو از ب یبا دستام سع و

موهام سرم هم  شتریشدن ب دهیکش د؛بایرسیالمصب زورم بهش نم

   عقب رفت و صورتش رو



  

سرفه...دستم به  ریگلوم و زدم ز یآب دهنم شکست تو هویدم؛ید

...موهام رو ول کرد کردمیم یدیشد یرفت و سرفه ها سمت گلوم

   یو هلم داد که باز افتادم رو

  

به فکر آب دهن  یپسرا خلق کن نیاز ا یخواستیم یوقت ایخدا نیزم

جذاب بود؟قد و  نقدیچرا ا نی.جان من ایوفتادیو سرفه من بدبختم م

   تو ی...قد و باالگایباال رو ن

  

 یلیاز م یشکل نیپسر ا هی کردمیفکر نم چوقتیرو بنازن.ه آهو

و بعد موهام  رهیبگ ییپا ریمنم رد بشه چه برسه بخواد برام ز یمتر

   چه ییییرو هم بکشه.وااااا

  

 کهیخوردنت رمانت که؟کتکیرمانت شیچ نی...خفه شو آهو اکیرمانت

بار جد و آبادت کنه؟اوه اوه  خوادیم گهید قهیکه تا چند دق ییچارایل ای

   هم سوار یچه اخم

  

زانوش نشست و باز موهام  یشد و رو کیکرده؛بهم نزد شیشونیپ

 یمو کس شیداشتا.گمونم تو بچگ دنیعقده مو کش نمیبابا ا یا دیرو کش

   بوده عقده مونده دهیرو نکش



  

جا  هیرو  اشیبچگ یتالف خوادیآورده و م ریدلش حاال من رو گ رو

  یمارستانیولم کن ت یآ یآ یعقب افتاده،با داد گفتم:آ ارهیسرمن درب

و با اون اخماش  دیکش شتریکرد و موهام رو ب یدندون قرچه ا    

   یزنیمن بعد حرف مفتم م یخونه  یتو یگفت:پات رو گذاشت

که  دیکش شتریخدا؛موهام رو ب ییییداشت وووو یقشنگ یصدا چه

نامرد،بهتر بود از  کردیبا فحش مش ول نمآخ هم بلندتر شد، یصدا

   در التماس وارد شم

  

چشمام جمع شده بود گفتم:ول کن جان مادرت  یکه اشک تو نطوریهم

  باغت رو خو نخوردم توروخدا ول کن موهام رو درد داره

گفتم:ول  تیکه باز کنترلم رو از دست دادم و با عصبان دیکش شتریب    

  یا رهیکن زنج

روبه رومون ظاهر  ییدر دسشو یلحظه اون پسر چاقه جلو همون    

 نیگفت:آقا ولش نکن ا قیشد و روبه اون پسر مو به دسته با تشو

   گور به گور شده یدختره 

  

  ییدسشو یتو کردهیم یچه غلط ستیمعلوم ن رو

 ییگند دسشو یروبه اون پسر چاق گفتم:داشتم از بو تیبا عصبان    

  وگندوب یچاقلو بردمیم ضیف



  خفه شو-     تیترب یکرد و گفت:ب یلبش رو گاز گرفت و اخم    

بگه که اون پسره  یزیگشاد نگاهم کرد و خواست چ یبا چشما    

سر و صدا ببرش  یگفت: جواد ب یکی نیموهام رو ول کرد و روبه ا

   باال و در یطبقه  یاتاق ته

  

سرمون      ختهیکار ر یبرگرد که کل یبه روش قفل کن و جلد رو

  جواد:چشم آقا

خودت بلغور  یبرا یبرگشتم سمت اون پسره و با ترس گفتم:چ    

  بزار برم مگه چکار کردم؟ یکنیم

دودمانتو  ادیدرب کتیفعال کار دارم ج کنمیمشخص م امیرو م فتیتکل-

  مسخره و با ادا گفتم:نه بابا     دمیبه باد م

کرد که ببرم،جواد به سمتم اومد و دوتا دستم  یبه جواد اشاره ا    

بلندم کرد،اه لعنت  نیزم یدستش از پشت گ رفت و از رو هیرو با 

   که هر لحظه یزندگ نیبه ا

  

 یبه در ورود یقی.بعد از دقاوفتهیقشنگ برات م اریاتفاق بس هی اش

آروم باز کرد وارد  یلیجواد در رو با دست آزادش خ میدیخونه رس

   .دهنم باز موندهمیدخونه ش

  



به داخل معده ام نفوذ کنند.قصر  یبه راحت تونستنیو حشرات م بود

بود،چقد بزرگ بود  قهیخونه؟قصر بود...چقد خوشگل و با سل ایبود 

   یتعداد پله  هیشدن؟یگم نم

  

به همراه جواد از پله ها باال  شدیباال ختم م یبود که به طبقه  ادیز

 یهم تو کیدست مبل ش هیطبقه بود  نیا یدر تو ادیز یرفتم تعداد

   شده بود جواد دهیطبقه چ نیا

  

رو باز کرد و هلم داد داخلش...با اخم  یته راهرو بردم و در اتاق به

  ابوی یییبرگشتم سمتش و گفتم:هووو

  با اخم گفت:درست صحبت کنا    

  اداش رو درآوردم و گفتم:درست صحبت کنا    

به حالت اگه صدات  یگفت:وا یعصب یآروم ول یلیخ یبا صدا    

  یکنیم و گفتم:مثال چکارم مشونهدستم رو زدم به      ادیدرب

دودمانم رو  یکنیم قیتشو ستوییزدم و ادامه دادم:ر یپوزخند    

  به باد بده شتریب

از تاسف تکون داد و در رو بست و از پشت هم قفلش کرد  یسر

 هینکردم و چشمم فقط تخت  یاتاق توجه ا زیچ چیاون لحظه به ه

   که داشت دیدیرو م ینفره ا

  



فردا رو  یغصه  الیخیرو ب ایبابا دن گفتیم یزبون یزبون ب با

  ...بزن نوش جونت امش ایب الیخیب

 بایخودت،به سمت تخت رفتم و تقر یبرا یگیم ونیاه چرا هذ    

 شهیخود آدم نم یجا خونه  چیه گهیم ی...کشیییروش؛آخ دمیپر

   داخل بالشت شتریگردنم رو ب

  

  ...کردم و با لـ*ـذت چشمام رو بستم فرو

 یصدا نیباز کردم.ا یچشمام رو به سخت یبچه ا هیگر یبا صدا    

چشمات بازه ها.چقدم  هیچ دم؟خوابیخواب د گه؟نکنهیبود د یک

   یبود؛مجبور کیصداش نزد

  

سمت راست  یجام بلند شدم و خوابالو دنبال صدا گشتم گوشه  از

به سمت  دی.با ترددمیکه جا خوش کرده بود رو د یاتاق تخت بچه ا

   یبچه  دنیتخت رفتم و با د

  

خدا  ایچشمام گرد شد.با ترس به اطرافم زل زدم  یکیکوچ یلیخ

 نجایه؟ایبچه ک نیمن پام رو گذاشتم،ا گهیبود د یکدوم گور نجایا

   چرا اولش کنه؟پسیچکار م

  



از اون تخت  ریاتاق بغ نیتو ا یشاسگول تو اصال اومد دمش؟خویند

 هیبچه داشت با شدت تمام گر ینگاه کرد یزیبه چ گهینفره مگه د هی

   رو یکی نی.اکردیم

  

تخت بلندش  یترس و لرز از رو یروده ام بزارم؛با کل یکجا

 نیا نیچقدم کوچول موچولو بود،عچکار کنم؟ نیکردم...حاال من با ا

   ایبچه ها بود که تازه به دن

  

اشتباه بلغور کردم؛چه ناز  ییتکونش دادم و براش الال کمیاومدن؛

 نیا نیبلند و بورش ع یداشت،مژهایکم بور ی.موهایبود ول

   دماغ و دهن هیعروسکا بود با 

  

 هیداخلتر از لب باالش بود درست مثل  نشییکه لب پا کیکوچ یلیخ

اش به  هیبود گر یمثال زدنت.چه خوردن نیبا ا یری...بمینیعقب نش

   ناله مانند هیشب یزیچ

  

کامل قطع شد چشماشم اصال باز  قهیشده بود و بعد از چند دق لیتبد

 نجا؟بچهیخونه بود ا ونهید ومدیم رونیصوت قرآن از ب ینکرد صدا

   به دست به سمت پنجره

  



چشمام گشاد  دمیکه د یزیچ دنیرفتم پرده رو کنار زدم و با د اتاق

 شدنیپوش اعم از مرد و زن داخل باغ م اهیآدم س یادیتعداد ز هیشد 

   یاون پسر که موها یو جلو

  

بودن؟نه  رفتن؛زورویو به داخل م گفتنیم یزیچ هیرو گرفته بود  من

خرما و حلوا دستشون بود و به  ینیچندتا سهم  یسر هیفکر نکنم.

   حاال رفتن،آهایداخل م

  

 گمیم ی...هییهوش بودم خدا یمجلس ختم بود.چقد من ور گرفتم

بوده  ادمیبگو به خاطر هوش ز دمیفهمیچرا من درسام رو خوب نم

   پا افتاده شیپ یو اون درسا

  

 نیا زیبه اون پسره زل زدم حتما عز شتریگرفته،بیمخم جا نم یتو

 ریخ گنیم تیتسل ادیو به احتمال ز سنیمیبوده که همه جلوش وا

   دهااایازم کش ییچه مو دهیند

  

 افشیو ق ختهیهنوز تو کف ر شییخدا یگاو بود،ول هیقد  زورش

 یزیکه بدو بدو به سمت همون پسره رفت و چ دمیبودم.جواد رو د

   یدر گوشش گفت و اونم سر

  



خو دربه در  یریاز باغ رفتن؛عه کجا م رونیداد و باهم به ب تکون

که بخوام  دمیدیاز اون نم ریبغ یجذاب زیخو اه؛چ زدمیم دتیداشتم د

   پشت پنجره به سمت سمیوا

  

بچه دوباره  هیگر یرفتم و بچه به دست روش نشستم که صدا تخت

چش  گهید یکی نیشدم.ا رهیگشاد بهش خ یبه هوا رفت؛با چشما

   به کنار نیا یبود؟حاال صدا

  

شده بود و عصابم رو به  یچندتا زن هم باهاش قاط هیگر یصدا

 ومد؛اوایم نییزنها از طبقه پا هیگر یمرز تشنج رسونده بود صدا

   نرغوال یبچه   شما چ نیحاال ا

  

  د؟یکنیم هیگر ینطوریا

 دیگفتم:نه حق دار رلبیتکون دادم و ز یمجلس ختم سر ادیبا     

  دیکن هیگر

دوباره از جام بلند شدم و بچه رو تکون دادم که کم کم ساکت شد     

بچه درهم شد و خواست دهن باز  افهیتخت نشستم که ق یدوباره رو

   از یکنه که تند هیکنه و گر

  



منم  قایدق رنیپاشو م نیبش یسربازا که ه نیبلند شدم.مثل ا جام

اش به حالت اول برگشت و  افهیا بلند شدن من قشده بودم ب نطوریا

   ساکت شد.با اخم روبه بچه

  

  ؟یبه سرپا نگه داشتن من دار یادی:اآلن عالقه زگفتم

که صداش  دمیچرخیبود که دور اتاق با بچه م یساعت هی هی    

توان نداشت وخسته به سمت تخت برگشتم با  گهید اد؛پاهامیدرن

   التماس از بچه که جان یو کل اطیاحت

  

بودم  دهیکه خودم خواب یتخت یحرفا رو نیوا ادیصدات درن مادرت

ش حصارآروم  یلینکرد؛خ یخوابوندمش،خدا رو شکر داد و هوار

   و پتو رو انداختم دمیدراز کش

  

 یخودم و خودش.چشمام گرم شد و باز به خواب رفتم؛با صدا یرو

 هی یوح پدرت حاال اگه گذاشتتو ر یدم؛ایبچه از خواب پر هیگر

   بلند ازهی...خممیخواب بزن

  

 کیاتاق تار یمالوندم.هوا گهید کمیو چشمام رو  دمیکش ییباال

  شب شده بود؟ یعنیشده بود  کیتار



کردم  داشیپ یبرق گشتم و به سخت دیکورمال کورمال به دنبال کل    

گشنه اش  زد،نکنهینعره م گهیداشت د چارهیو روشنش کردم.بچه ب

   نیهوار و حس نجوریبود ا

  

جوره آروم  چیه گهید ندفعهیش کردم؛احصاربه سمتش رفتم و  کردیم

رو درک کردم چه  چارهیشکم خودمم که در اومد بچه ب یصدا شدینم

   یفکر یب یمامان و بابا

  

 2 یبزارن آهو دیبراش کباب بود...اسم تو رو با ؛دلمییخدا داشت

  خاله،اصال از کجا معلوم دختره؟

 عیبچه هم ضا نیکردم آرومش کنم ا یشدم و سع یکنجکاو الیخیب    

 یتو لونیو س لونینداره که و یدرست و حساب یبود مثل من ننه بابا

   اتاق رهاش کردن.حاال

  

بچه بدبخت مگه چند وقتش بود؟مگه خودش  نیسالم بود ا 17 من

اآلن آقا  خواستیرهاش کردن؟دلم م نجایکها ادیب ایخواسته بود به دن

   بودن تا نجایو ننه اش ا

  



.حرصم کردمیآب دار نثار روح و جسمشون م یور یدر چهارتا

 ایعوض نیکه ا کنهیکارو م نیبا بچش ا وونمیح د،آخهیگرفته بود شد

   کردن؛خو بابا بچه گشنه

  

س بود از صبح ب گهید یزنیزار م نجوریکه ا رهیآهو برات بم یاشه،ا

بهش و  دمیگرفتم به سمت دراتاق رفتم و کوب یاتاق الل مون نیتو ا

   با تمام توانم هوار

  

  در رو باز کنه نیا یکی:دمیکش

دفعه تا حد ممکن  نیبه در و ا دمیبا مشت کوب گهیدوباره چند بار د    

درو باز کنه بچه داره از  نیا یکیصدام رو باالتر بردم:توروخدا 

  نامردا شهیهالک م یگشنگ

م فشردم و حصار یتو شترینبود؛بچه رو ب چکسیه نکهینه مثل ا    

ام گرفت و  هیبچه منم گر هیبه سمت تخت رفتم و روش نشستم،با گر

   شروع کردم به همراه اون

  

من بلندتر از اون نعره  زدیحاال اون نعره م ختنیزار اشک ر زار

لحظه ام ساکت  هیمن همون  شدیلحظه ساکت م هی زدم؛بچهیم

   یرو یبـ*ـوسـه ا شدم،ناخودآگاهینم

  



  ...تشیمظلوم یبرا ختمیاش کاشتم و باز اشک ر گونه

 یکردم که صدا هیچقدر گذشت و چقد زار زدم و گر دونمینم    

رو  ینیکه ماش دمییبچه به دست به سمت پنجره دو دمیرو شن ینیماش

   یپسر صبح دم؛اونیباغ د یتو

  

که  یخونه ا یشد و بعدش جواد،چهارتا زن هم از تو ادهیپ نیماش از

 یاومدن و با قدم ها رونیبودمش ب دهیاز باغ بود که تا زهد یگوشه ا

   تند به سمت خونه اومدن

  

چند  هیبعدش هم جواد و اون پسره به سمت خونه اومدن؛گذاشتم  و

دوباره به  قهیبگذره که همشون وارد خونه بشن بعد از چند دق قهیدق

   سمت دراتاق رفتم و با دست

  

در  نویا یکی ای:عوضدمیو هوار کش دمیبا تمام قدرت به در کوب آزادم

  رو باز کنه

در  یتو دیجمله رو تکرار کردم که کل نیحدود سه چهار بار ا    

 یاز در فاصله گرفتم که در با شدت باز شد و جواد تو کمی دیچرخ

   چارچوب در با اخم ظاهر شد.با

  



بچه  نیدستم چشماش گشاد شد و شوک زده گفت:ا یبچه تو دنید

بهش  یتنه ا ادیبه خودش ب نکهیقبل از ا     کنه؟یدست تو چکار م

کجا  ییییزدم و از کنارش رد شدم...جواد پشت سرم داد زد:هووووو

  ؟یریم

  نداره یگفتم:به تو ربط تیبا عصبان    

رفتم و خودم رو به سالن رسوندم جواد بدو  نییتند تند از پله ها پا    

  توعه یگور جا-     ؟یریو گفت:کدوم گور م سادیبدو جلوم وا

  ه؟یبچه ک نیبچه رو بهش نشون دادم و با داد گفتم:مادر ا    

اومدن  رونیب یدر هیبودم از  دهیباغ د یکه تو یاون چهارتا زن    

بودن و دوتا جوون.از  ریشدن دوتا از زنـ*ـا پ رهیو با تعجب به من خ

   که یدست کی یلباسا

  

 نیبودن معلوم بود خدمتکارن،بهشون زل زدم و گفتم:مادر ا دهیپوش

  د؟ییبچه شماها

سرشون داد  تیبودن با عصبان رهیگرفته بهم خ یهمشون الل مون    

  منم-     ه؟یپدر ک یبچه ب نیزدم:مادر و پدر ا

 نیبچه ا نیبود؟پدر ا یشتم سمت صدا که دهنم باز موند کبرگ    

 یگاریمتعجبم س یچشما ی.جلوگفتیکه م شدیم شه؟حتمایبود؟مگه م

   زد و با اخم گفت:کارتو شیآت

  



  بگو

اآلن  یدست بزارم گلوشوخفه اش کنم که هم تالف خواستیدلم م    

به سمتش رفتم و  تیکنده شده صبحم،با عصبان یموها یبشه هم تالف

   از یکشیگفتم:خجالت نم

  

اون  یتو یرو ول کرد یمعصوم نیلندهورت که بچه به ا کلیه

عاطفه  ؟تویکرد؟تو پدر هیو گر دیکش یچقد گشنگ یدونیم یاتاق لعنت

   بچه یفهمیاصن م ؟تویدار

  

  ؟یچ یعنی

رفتم و  گفت؛جلوترینم یزیبا اخم بهم زل زده بود و چ نطوریهم    

ام،قدم با هزار دنگ و فنگ به سر شونه  سادهیوا شیمتر یسانت کی

   یپک محکم دیرسیهاش م

  

 یزد و دود نگه داشته شده داخل دهنش رو فوت کرد تو گارشیس به

سگ  یصدا شیچنان بزن شعورویصورتم که به سرفه افتادم؛مردک ب

   بهش تیبده.با عصبان

  

و پرت  دمیکش رونیلباش ب نیاز ب گارویکردم و با دست آزادم س نگاه

  و داد زدم:خجالت بکش نیزم یکردم رو



و گفت:با آقا  دیبه سمتم اومد و محکم دستم رو گرفت و کش جواد

 درست حرف بزن

آوردم و هلش دادم و گفتم:مثل  رونیدستم رو از حصار دستاش ب    

نخود آش بودن بهت تعلق  نیاسکار بهتر یدوست دار یلیخ نکهیا

  نه؟ رهیبگ

برگشتم  خندنیم زیر زیدارن ر دمیبه خدمتکارا کردم که د ینگاه    

حاضرم  یکردم.اخماش درهم بود ول یو به اون پدر با محبت نگاه

   قسم بخورم چشماش

  

  بچه چکار کنم؟ نی...با اخم روبه اش گفتم:با ادیخندیم

بچه رو  نیبه اون چهارتا خدمتکار کرد و گفت:کدومتون ا ینگاه    

با تته پته گفت:من آقا      نشونیاتاق؟     سن باالتر یتو دیگذاشت

  روشن کرد و گفت:خوب یا گهید گاریخونسرد س

و  ادی گهید یریبشه به خدا آقا پ ینجوریا خواستمیمن من نم-    

  ...من دیحواس برام نذاشته آقا منو ببخش

  کن رشیببر س ریبگ ایحرفش رو قطع کرد و گفت:ب    

 کردیرفتار م یجور کرد؟چرایخونسرد رفتار م نقدیچرا ا نیا    

  پدرش نبود؟ ؟مگهیپا افتاده ا شیانگار که مسئله پ

سرد گفت:با  یلیم به خودم اومدم؛خحصارشدن بچه از  دهیبا کش    

  ایمن ب



خودش جلوتر از من راه افتاد و منم مثل جوجه اردک زشت پشت     

 یشده بود رو دهیاز سالن رفت که مبلمان چ یقسمت هیسرش...به 

   از مبال لم داد که یکی

  

 یگاریجا س یرو تو گارشیو منتظر نگاهش کردم س ستادمیا جلوش

لبش  یگوشه  یا گهید گاریکرد.س زبود،خاموشیم یکه رو ییطال

   گذاشت و با فندک نقره

  

 گاریس نقدیا یشی:خفه نمدیاز دهنم پر هویروشنش کرد  شییا

  ؟یکشیم

از دهنش خارج کرد و  گارویاش رو به مبل داد و دود س هیتک    

 یاز اون همه زبون درازت تو شهینم ؟خفهیخونسرد گفت:تو چ

  حلقومت؟

که زبونش رو داده جاشم داده تو نگران  یزدم و گفتم:کس یپوزخند    

  خودت باش یحلق و روده معده 

زد و سر تا پام رو برانداز  گارشیبه س یا گهیپک محکم د    

 نطوریبه جلو خم شد؛هم یزانوش و کم یکرد.آرنجش رو گذاشت رو

   بود رهیکه به صورتم خ

  



زبونته  نیهم یلبت هم البد برا یچشم و پارگ ریز ی:اون کبودگفت

  به خودم مربوطه-اندازشه درسته؟      یو جا

ه طرفم گرفت و ب گارویاز جاش بلند شد و به سمتم اومد،پاکت س    

  گاریحواله ام کرد و گفت:س یچشمک

 شیکیبا کف سالن  خواستیدوا،دلم م یو مرض و درد ب گاریس    

حوالم  یبراش رفتم که پوزخند یکنم و روش طناب بزنم.چشم غره ا

   سر میکرد و گفت:حاال بر

  

  مطلب اصل

  برم دیبا گهیکه من د نهیاصل مطلب ا-    

  ؟ییکجا؟دسشو-    

که چقد تحمل  یشد.وا رهیو به افق خ دیدزد میعصب یاز چشما نگاه

  برم نجایاز ا دیگفتم:من با تیبشر سخت بود باعصبان نیا

  ؟یبر یخوایکه حاال م یاومد یواسه چ-    

  به خودم مربوطه-    

من     نفس  یخونه  نجایآروم گفت:ا یلیگوشم خ ریخم شد و ز    

داشتم     سرش رو مسخره  ییو گفتم:فکرکن دسشو دمیکش یپرحرص

  بود یقانع کننده ا لیتکون داد و گفت:دل



که پشتش به من  نطوریاز کنارم رد شد و به جلوتر رفت و هم    

 یممکن هرکار کنهیکه بشم مغزم کار نم یعصب یدونستیبود گفت:م

  ؟یکنیم دیتهد-ازم سر بزنه؟     

  میناسنه فقط خواستم بهتر بش-    

  به شناختن تو و امثالت رو ندارم یعالقه ا-    

  یخوبه که رک-    

 رهیکه بهم خ نطوریزل زد بهم...هم یا قهیچند دق هیبرگشت و     

خودش رو رسوند و گفت:جانم  عیبود داد زد:جواد     جواد هم سر

  آقا

کن  ییدر راهنما یبه من کرد و گفت:خانم رو تا جلو یاشاره ا    

 یراحت نیببرن     جواد با تعجب گفت:آقا به هم فیتشر خوانیم

کرد و گفت:ازت  بشیبره؟؟؟     دستاش رو داخل ج دیبزار دیخوایم

  دم؟ینظر پرس

  نه آقا-    

ازم گذشت؟جواد  یراحت نیبه هم یعنیشدم  رهیبا تعجب بهش خ    

کنم پشت سر  یازش خداحافظ نکهیبدون ا ایرو به من گفت:با من ب

که جواد در رو  میدر باغ رفت یقدم برداشتم.تا جلو زیجواد تند و ت

  یباز کرد و با اخم گفت:خوش اومد



من  یچجور خودش رو برا گایرو ن رختیپسر چندش ب    

خونه است...چپ چپ  نیصاحب ا نیا کنهیندونه فکر م یکیره،یگیم

  انسزنگ بزن آژ هی-     گهینگاهش کردم که گفت:برو د

  بگو یخوایم یا گهید یزیمسخره گفت:نه بابا چ    

فاز زور گفتن برداشتت؟      یلیدادم و گفتم:اآلن خ لشیتحو یپوزخند    

  دمایدستت م یکار هیگفت:برو و اال  یعصب

و  دمیعقب.غش غش خند دیبهش کردم که پر یپخ هیهوا  یب    

  یدفعه کار دست خودت ند هیگفتم:بپا 

-     رونیبه شلوارش کردم؛با اخم گفت:برو ب یاشاره ابعدش     

  خورمیآژانس من از جام جم نم یعمو تا زنگ نزن نیبب

آورد و  رونیب بشیرو از ج شیتکون داد و گوش یبا تاسف سر    

 نیزدم و سوار ماش رونیکه اومد از خونه ب نیخواست.ماش نیماش هی

   شدم و آدرس رو گفتم چند

  

مقدار پول با خودم داشتم وگرنه  هیحاال خوب  میدیبعد رس قهیدق

رو حساب کردم و  هیرو بکنم کرا قویالتماس اون جواد ر خواستمیم

   شدم؛زنگ رو ادهیپ نیاز ماش

  

  ه؟ی:کدیچیگوشم پ ینازکش تو یکه صدا فشردم



اآلن بغض کرده بودم خودم رو کنترل کردم و گفتم:آهو  نیاز هم    

  ام باز کن

باز  یحرف چیرو بدون ه داد،دریلحظه مکثش خبر از شوکش م چند

 یبود که برا بیو به طبقه باال زل زدم عج سادمیراهرو وا یکرد،تو

   از خونه اشون یفضول

  

گرفتم  شیرو در پ نیی.کفشام رو درآوردم و راه طبقه پاومدنین رونیب

کبود  خونه؛با صورت یتو دمیپر ادیب رونیاز خونه ب نکهیو قبل از ا

   خودم رو نهویشده اش ع

  

صورت کبود من تعجب کرده بود.بغضم  دنیرو شدم،اونم از د به

که با وجود دو سال  یحصارم گرفتمش حصارشکست و محکم تو 

   مادرم رو یبو یبزرگتر

 یدورم محکم حلقه شده و صدا قهیاونم بعد از چند دق داد،دستیم

از  شدمینم ریشد،چرا س نیمن عج یها هیاش با گر هیگر

   تموم یبه جا یدلتنگ نیش؟چرا احصار

به قربونت چرا  یهاش گفت:آبج هیگر ونیشد؟میم شتریب شدن

ش جدا شدم و دماغم رو باال حصارشده؟     از  نجوریصورتت ا

  کرده؟ نجوریزده صورتتو ا یو گفتم:اون عوض دمیکش



کرد و  زیکل صورتم رو آنال ومدیم نییکه اشکاش پا نطوریهم    

  کرده؟ ینجوریا یتو رو ک ستمیگفت:من مهم ن

.اشکام که نیبش نیزم یدستش رو گرفتم و مجبورش کردم رو    

  نداشت و پس زدم و گفتم:بابات یقصد تموم

  ؟ی هراسون گفت:چ    

 یگفتیم نیبه صورت خودش کردم و گفتم:واسه ا یاشاره ا    

  امیخونتون ن

زدت؟بابا که  ی:آخه واسه چدیان پرسبدون توجه به سوالم نگر    

  کردیدست بلند نم چوقتیتو ه یرو

 گهیکرد گفت د رونمیگلوم و گفتم:از خونه ب یبغض نشست تو دوباره

  میتو آرامش باش میبرنگرد بزار من و جن وپر چوقتیه

بخدا -     ؟یگیم یدار یشد و گفت:آهو چ رهیشوک زده بهم خ    

  گمیراست م

کرد و گفت:غلط کرده مگه  رییتغ یشوک زده به عصبحالتش از     

شهر هرته     از جاش بلند شد که به سمت تلفن خونه بره که دستش 

  دایرو گرفتم و صدا زدم:آ

بشونه سرجاش  نویا دیبا یکیگفت: تیبرگشت سمتم و با عصبان    

که دلش خواست سر مامان بدبختمون آورد  ییهربال انـتینه؟با خ ـ ای

   یو بعدم به همون راحت

  



خونه دارم حاال هم که زده صورت  یبچه تو هیداد و نگفت  طالقش

  کرده ینجوریتو رو ا

...با نهیدوباره با هزار دنگ و فنگ مجبورش کردم که بش    

 کرده تینجوریبدونم بابا چرا زده ا دیگفت:آخه من احمق با تیعصبان

   رونتیو از همه بدتر از خونه ب

  

  ...چ کرده؟اصال

حرفش رو  یادامه      دیشهرام رو فهم هیحرفش گفتم:قض ونیم    

  ؟ی داد زد:چ

 سایکه پر ییکردم.از تهمتا فمیماجرا رو براش تعر ازیتا پ ریس    

حفظ  یکه برا یتیبهم زد تا حرومزاده خطاب شدنم توسط بابا،از شکا

   یغرور یخودم کردم برا

  

که اونجور دست و پا زد نرم و از حماقت  لیازم له شد؛از سه که

 قیبه رف شیشهرام و وفادار ینداشت.گفتم از پست یخودم که تموم

   رفقاش،از در رفتن و تا به کجا

  

رفتارش برام  بیکه عج یا بهیدرآوردنم و روبه رو با مرد غر سر

و فرو  یکه به زبون آوردم شد خنجر یه اتر بود هر کلم بهیغر

   کسم و نیزتریرفت تو قلب عز



  

و اشکاش رو  دمیگونه اش کش یبه رو ی.دستختیپام اشک ر هم

تر از اون  اهینکن سرنوشت من س هیگر یپاک کردم و گفتم:خواهر

   بشه من دیسف هیکه با گر یحد

  

  گردمیبه اون خونه برنم چوقتیه گهید

اشاره      ه؟یبا محسن چجور تیزدم و گفتم:زندگ یجون یلبخند ب    

اشکال نداره دوتا -     ست؟یبه صورتش کرد و گفت:مشخص ن یا

  میخواهر باهم صورتامونو ست کرد

کرد  شیکه دلم رو ر یآروم...آرومتر از اون حد یلی.خدیخند    

.محسن باهاش شدینم دایصورتش پ یشاد قبل تو یدایاز آ یآثار گهید

   چکار کرده بود؟تنفرم ازش

  

خواهرم درست  یکه برا یرو با نقاب لبخند نیاز قبل شد و ا شتریب

 دیباز شدن در سرم به سمت در چرخ یکرده بودم پوشوندمش.با صدا

   یکه قامت محسن تو

  

 یلب ریز یدر ظاهر شد.اول با تعجب نگاهم کرد؛سالم چارچوب

 زمیفت:به به خواهر زن عزگ یدادم که با لبخند و چاپلوس لشیتحو

  یصفا آورد



 یزیچ یگوسفند یگاو هی یکرد و گفت:چرا نگفت دایبعد رو به آ    

  میبکش

سر به تنش  خواستیو دلم م کردیدندونم تو خرخره اش کار م یعنی

 یبود صورتش چ نیکه منظورش ا دمید داینباشه؛اشاره اش رو به آ

   فرار از یبرا دایشده.آ

  

  کشمیدادن گفت:اآلن شام رو م جواب

  کمکت امیمنم م-    

که محسن هم  میدیرو چ زیو م میبه آشپزخونه رفت ییدوتا دایبا آ    

برنج رو برداشت  سیکه محسن د مینشست یصندل یرو ییاومد؛سه تا

   عالمه برنج هیو برام 

  

باز محبتش گل کن  نکهیکردم و قبل از ا یدندون ری...تشکر زختیر

با خنده  ختمیخودم چند تا قاشق خورشت ر زهیو خورشت برام بر

  آهو خانم یگفت:کم حرف شد

نکنم.تمام  شییپرو نیبار ا چاریرو کردم چارتا ل دایمراعات آ    

 ضیخورده مر هیکردم و گفتم: یحرصم رو با فشار دادن قاشق خال

  حالم واسه اونه



 ینگاها ینینگفت تا آخر غذا سنگ یزیچ گهیتکون داد و د یسر    

به  یدلم لعنت یبره تو نییخوش از گلوم پا یلقمه  هیمحسن نذاشت 

   ینگاه ها نیخودش و ا

  

انداختم و از جام بلند شدم و به سمت اتاق خواب  شیشگیهم

شدم،دلم  رهیو به سقف خ دمیتخت دو نفرشون دراز کش یرفتم.رو

   هیبا  دی...چرا باسوختیم دایآ یبرا

  

به  یشد؟پوزخندیم دهیکش شیبه آت شیزندگ ینجوریغلط ا انتخاب

خفه شو حرف از انتخاب نزن که  گهید یکیخودم زدم و گفتم:تو 

   نیدختر با ا یآبرو هرچ

  

  یبرد انتخابت

گردنم چشمام  یرو یزیچ ینیجام زدم که با احساس سنگ یتو یغلت

دستش رو محکم انداخته بود دور گردنم و مثل  دایرو باز کردم آ

   بود.خنده دهیچسب بهم چسب

  

و  ایب کردیهم م ی...خرو پفشیابراز دلتنگ نیگرفته بود به ا ام

       دایگونش کاشتم و در گوشش صدا زدم:آ یرو ی**و*سن؛بیبب



ش گرفت که دوباره حصار یگفت من رو محکم تر تو یهوم    

  پاشو صبح شده دایگفتم:آ

کردم و باهم از  دارشیو هزار غر و غر از خواب ب یبه بدبخت    

با  دایآ دهیدراز کش یرو مبل دمیکه محسن  رو د میاومد رونیاتاق ب

   تعجب بهش زل زده بود که

  

 دیسرکار؟     متعجب گفت:چرا با رفتیم دیگفتم:مگه نبا دایآ روبه

  رفتیم

 دایآ دیاز خواب پر عیهش داد که سرب یبه سمتش رفت و تکون    

من و گفت:سرم  یرو دیسرکار؟     نگاهش چرخ یگفت:چرا نرفت

  رمیبعد ازظهر م کردیدرد م

نگفت و به سمت آشپزخونه رفت  یزیاخماش در هم رفت و چ دایآ    

رو باز کرد که آه از نهادش  یکه منم پشت سرش رفتم،در جا نون

   بلند شد و از آشپزخونه داد

  

صبحونه      یبرا مینون ندار اری:محسن پاشو برو چهارتا نون بخر بزد

  خودت برو کنهیداد زد:من سرم درد م ییرایپذ یاونم از تو

شوهر  ینیبیگفت:م شدیکه از کنارم با حرص رد م نطوریهم دایآ    

  که نکردم زن گرفتم



چادر به  دمیرو د دایزدم که آ رونیو از آشپزخونه ب دمیکش یپوف    

 گردمیزد و  روبه من گفت:آهو جان تا من برم رونیسر از اتاق ب

  رو دم کن یچا

به محسن نگاه کنم به آشپزخونه  نکهیتکون دادم که رفت بدون ا یسر

دم کردم و گذاشتمش سر  یروبرداشتم و چا یبرگشتم و قور

   محسن رو از یسماور؛صدا

  

  ؟ی:خوبدمیسر شن پشت

  سمتش و گفتم:اره با اخم برگشتم    

  دستش رو به حالت شکر گرفت باال و مسخره گفت:خدا رو شکر    

صورتت جا خوش  یرو یلیکه زخم و ز نیزد و گفت:با ا یلبخند    

  کم نشده تتیاز جذاب یزیچ یکرده ول

نثار روح و روانش  یزیدهنم رو ببندم و چ خواستمیم یهر چ    

سر و  یب دایآ یگفتم:فکر کرد تیبا عصبان ذاشتینکنم خودش نم

 یهست ول-     ست؟یزد و گفت:ن یپوزخند     یزنیصاحبه کتکش م

  نه به شدت تو

و زبون  اتیچموش باز نیشد و گفت:از ا کمینزد ییلبخند کذا هیبا     

هفتاد سال خوشت  خوامیبا حرص گفتم:م     ادیخوشم م اتیدراز

  ادین



دعوات  شبید دایازم قرار گرفت و گفت:آ یکم یلیفاصله خ یتو    

  یکن یکرد و ازم خواست بزارم با ما زندگ فیبا بابات رو برام تعر

نفس هاش داشت حالم بهم  یو بو یکیاز اون همه نزد    

 دی...انگشت شصتش رو به صورت نوازشگر به گونه ام کشخوردیم

   زمیو گفت:منم گفتم چه خوب عز

  

  شرط داره هی یکنه ول یباما زندگکه دوست دارم  معلومه

نگفتم  دایآ یو گفت:شرطش رو برا دینگاهش کردم که بلند خند منتظر

  و من و آهو بمونه نیخودم گفتمبهتره ب شیپ

 یزد و رو دیدور د هیو صورتم رو  دیلباش پر کش یلبخند از رو    

لبام ثابت موند چند لحظه بعد نگاهش رو از لبام به چشمام سوق داد 

   ا،شبایو گفت:باهام راه ب

  

  ...شد و خوابش برد من و تو نینفسش سنگ دایآ که

که بهش زدم خورد؛مغز سرم داشت  یحرفش رو با تو دهن یباق    

پست تر از  ایدن یکردنم رو داشت،تو ونهیو قصد د زدیسوت م

   ل بود نفسشمحسن محا

  

 یب رتتیتف به غ یفیکث یلییبه صورتش انداختم و گفتم:خ ی.تفبکشه

  شرف



و به سرعت لباسام  دمییبا تمام قدرتم هلش دادم و به سمت اتاق دو    

 دونستمیو نم دمییدویم ابونایخ یزدم تو رونیرو تنم کردم و از خونه ب

   کجاست،به مییمقصد نها

  

به  انـتیحرف خ ـ یبود که حت ییبود بهتر از جا رفتم؟هرجایم کجا

دهنم گرفته بودم و زار زار  یرو جلو شد،دستمیخواهرم توش زده م

   دمییدویو م رختمیاشک م

  

 نقدیو ا میکشتیکاش م ای؟خدایدیرو پست آفر ایدن نقدیچرا ا ایخدا

متعجب  افهیو به ق کردمیم هی.با شدت هر چه تمام گریکردینم رمیحق

   کردم؛دلمینم ییمردم اعتنا

  

خوشبخت عالم  دیشا کردمیزمان فکر م هیکه  یخواهر یبرا سوخت

  ...باشه

حساب  هیکرا یآدرس دادم و ک یشدم و ک یسوار تاکس یک دونمینم

اگه  کردمیبودم که فکر م ستادهیا یدر خونه ا یجلو یکردم و ک

   گهید فتهیب نجایکالهمم ا

  



نشستم و منتظر به در زل زدم.چرا  نیزم یحال رو یگردم،بیبرنم

نبود؟من که غرورم بر فنا  دمه؟؟؟بودیام نیآخر نجایا کردمیفکر م

   نجایرفته بود پس بهتر بود ا

  

 رونیب نشیامتحان کنم.بعد از مدتها در باز شد و با ماش هیهم  رو

 ی.سردستادمیا نشیماش یاز جام بلند شدم و روبه رو عیاومد؛سر

   اهش رو از اون فاصله همنگ

  

رفتم و در جلو رو  نشیبه سمت ماش یمعطل یحس کنم ب تونستمیم

نگاهم کرد و بعد برگشت و به روبه روش  خوردهیباز کردم و نشستم 

   یا قهیچند دق هیشد. رهیخ

  

به التماس کردن داشتم  یلیو نه من تما زدیکه نه اون حرف م بود

در آورد و گوشه لبش گذاشت و روشنش کرد؛پک  بشیاز ج یگاریس

   زد و گارشیاول رو به س

  

بود سکوت رو شکست و  رهیکه به روبه رو خ نطوریهم

  ؟یدار ییگفت:دسشو



 هی یکیآخرش،خوب بلد بود از  کردیم یمنو روان نیخدا ا یوا    

مختلف زجر کشش کنه لبم رو گاز  یو به شکال ارهیب ریسوژه گ

   گرفتم تا بتونم خودم رو کنترل

  

رو از  گارینگفتم،دود س یزیدادم و چ رونیب نینفسم رو سنگ کنم

  ؟یداد و برگشت و بهم نگاه کرد و گفت:الل رونیدهنش ب

  چپ چپ نگاهش کردم که باز گفت:چشمات چپه؟    

خودم رو به  ارمیدهنش فرو ن یرو محکم مشت کردم تا تو دستام

 خوامیچفت شدم گفتم:ازت م یدندون ها نیکنترل کردم و از ب یسخت

  یکمکم کن

تموم شده اش رو  گاریتکون داد و س یابروهاش باال رفت و سر    

 یروشن کرد و رو یا گهید گاریو س رونیاز پنجره شوت کرد ب

   فرمونش ضرب گرفت و

  

  ؟ی:چه کمکگفت

و کلنجار رفتن با خودم  یبدبخت یبا کل صدام رو صاف کردم و    

  ن؟یهم-خواب      یجا هیکار بده و  هیخونت بهم  یگفتم:تو

.کامال کردیم میعصب شتریلحن خونسرد و مسخره اش هر لحظه ب    

سگمه؛چشمام رو با حرص  یمشخص بود قصدش باال آوردن رو



رو  لباش ی هیزاو یمحو یهم فشار دادم و گفتم:بده     خنده  یرو

  خواب یکار و جا-رو؟      یشکل داد و گفت:چ

 دیبا خوردهیبا اوضاع تو درخواست کار کنه  یمعموال اگه کس-    

خواهش و تمنا کنه     ناخودآگاه کنترلم رو از دست دادم و با  شتریب

  ؟یکنیبه دست و پات قبول م فتمیگفتم:اآلن ب تیعصبان

 اجیگفت:پا احت یلحن مسخره اپشت دستش رو به سمتم گرفت و با     

  دستم رو بب**و*س ستین

اون خونه به  یتو یعنیدستش و گفتم: ریمحکم و با حرص زدم ز    

  ؟یبه من بد ستیجا ن هی یاون درندشت

اتاقا  یچونه اش برد و گفت:نه همه  ریرو به حالت فکر ز دستش

  ...ته باغ ییدسشو یکه پرن ول

حرص تند شده بود نگاه ازش گرفتم و نگاهم کرد،نفسام از زور     

  ازت کنمیاز پنجره نگاه کردم و گفتم:خواهش م رونیبه ب

  داره من به تو کار و پناه بدم لیچه دل-    

  میکسیو ب یآوارگ لیبه دل-    

  شو ادهیپ-    

و برگشتم و نگاهش کردم با اخم  ختیر نییاشکام خود به خود پا    

احمق که بازم پناه  یدختره  کننیزل زده بود بهم.کم خوردت م

   به مرد جماعت...خاک یبریم



  

رمق  یشدم.ب ادهیرو باز کردم و پ نیحرف در ماش یآهو،ب برسرت

خدا  سایگرفتم؛خدا لعنتت کنه بابا خدا لعنتت کنه پر شیرو پ ادهیراه پ

   لعنتت کنه شهرام خدا

  

 دهیکنه محسن،خدا لعنتت کنه آهو...به هق هق افتاده بودم و خم لعنتت

با  یام درد گرفت ول نهیو سـ*ـ دیکش ریت رفتم؛قلبمیتر از قبل راه م

   از راه رفتن نایتمام ا

  

بود خواستم برگردم  دهیامونم رو بر نیبوق ماش ینشدم صدا منصرف

 دنشیکنم که با د یخال شعورشیرو سر راننده ب میو تمام دق و دل

   دهنم باز موند،با اخم

  

  :سوار شوگفت

گفت:مگه با تو  یکه عصب کردمیبر و بر نگاهش م نطوریهم    

  ستمین

 یکه تن و بدنم رو ماساژ داد ب ییبا سرما یناز کنم ول کمی خواستم

با  یبگم ول یزیچ روند،خواستمیم ییحرف سوار شدم با سرعت باال

   اخماش جفت کرده دنید

  



خود خود  نیا ن؛بابایرو بستم تا کمتر بترسم از سرعت ماش چشمام

به خاطر سرعت باالش، به داخل  یکم اریبس قیبود،بعد از دقا یروان

   رفت و یمارستانیب اطیح

  

ترمز کرد؛قلبم رو ماساژ دادم و چشمام رو باز  یوحشتناک یصدا با

  گردمیمکردم که گفت:بر

التماس  ایبه ک گایما رو ن ایتکون دادم خدا یسر دهیترس یبا چشما    

داد خبر از قفل شدنش  نیکه ماش یشد و با تق ادهیپ نی...از ماشمیکنیم

   داد...واااا چرا در رو

  

  ؟یکنیم قفل

 خواستیم یعنیمحو شد  دمید یشدم تا از جلو رهیبه رفتنش خ    

قصدش مثل شهرام و اون محسن کثافت تر از  نمیکمکم کنه؟نکنه ا

   نیشهرام بود؟اگه قصدش ا

  

دو برابر شهرام  نی...هه ابندمیشهرام فلنگ رو م هیکه مثل قض باشه

 ی؟ولیفرار کن یآدم نیدست همچ ریاز ز یخوایچجور م کلشهیه

   برام مونده میراه گهیمگه د

  

  ؟یمردک روان نیاز ا ریبغ



دختر  هی یبرا یشدم،زندگ رهیو به رفت و آمد آدما خ دمیکش یپوف    

 ییتنها کردم؛دختریبود که فکرش رو م یزیتنها سخت تر از اون چ

   زیکه همه دندون ت

  

بعد از استفادشون اخ و تفش کنن  خواستنیبراش و م کردنیم

 انیپا المیبغض چشمام رو بستم و خواب کم کم به فکر و خ رون،بایب

  ...داد

نور آفتاب که صورتم رو بدجور هدف گرفته بود از  یداغ با    

و چشمام رو مالوندم؛به اطرافم  دمیکش یا ازهیشدم؛خم داریخواب ب

   همون ینگاه کردم.هنوز تو

  

سقط  مارستانیب یبودم پس رفته بود تو مارستانیو همون ب نیماش

چرا  نم؟پسیماش یاالن چند ساعت گذشته که من تو یعنیشده بود؟

  بود؟ ومدهین

با سماجت در روبه  یبردم و اما وقت رهیدستم رو به سمت دستگ    

 ایافتاد صبح در رو قفل کرد و رفت.پوووف خدا ادمیرو شدم تازه 

   افتاده یچه آدم مشنگ ریگ

  



از زور حرص شروع کردم به کوبوندن سرم به داشبرد با  مایبود

 ایسکته ا نیا نهویبرداشتم و ع یدست از خود زن یحس حضور کس

   برگشتم و به کنارم نگاه کردم

  

  باال انداخت و گفت:ادامه بده ییابرو

و با  دمیعقب نکش یول دمیخجالت کش میزندگ یبار تو نیاول یبرا    

جا منو  نیاز صبح ا یمعلوم هست کجا رفت چیاخم گفتم:ه

   ساعت چنده؟ یدونیم ،اصنیکاشت

دست فرمون  هیکه با  نطوریرو به حرکت درآورد و هم نیماش    

دستش رو به طرفم گرفت و به رو به  یکیرو گرفته بود مچ اون 

   شد به دستش نگاه رهیرو خ

  

مردونش رو مردونه تر کرده  یدستا یلیکه ساعت خوش است کردم

رو  ن،دستشیکه آسفالت بشه کف زم شیبود.مسخره رو آنچنان بزن

   رونیو همزمان با ب دیکش

  

کرد باز قلبم قلنج  ادیرو ز نشیسرعت ماش مارستانیاز ب اومدنمون

سوار  نیچهاردفعه با ا کنه؟قشنگیم یارانندگیوحش نیکرد؛چرا مثل ا

   لیوسا گهید یبش نیماش

  



 مینداره آب دهنم رو قورت دادم و به ن یجانیه چیبرات ه یشهرباز

  زتیبرو جان عز واشیرخش زل زدم و با ترس گفتم:

  ه؟یتوجه به حرفم گفت:اسمت چ یب    

  بودم گفتم:آهو رهیکه با ترس به رو به رو خ نطوریهم    

بار  کیکرد چشمام رو  شتریتکون داد و سرعتش رو ب یسر    

  ؟یترسیم هیگرفتم که گفت:چ یقیبستم و باز کردم و نفس عم

  ؟من؟یآب دهنم رو قورت دادم و گفتم:ک    

لبم نشوندم و گفتم:عمرا  یرو یتکون داد که به زور پوزخند یسر    

  اتفاقا عاشق سرعتم

سرعتش رو باز  زدمیزر م ینجوریحاال در مرز سکته بودم و ا    

 یفرمون برداشت قلبم با صدا یکرد و دستش رو از رو شتریب

   نجوریبه تپش افتاد هم یشتریب

  

از ته  ییصدا یمون"وللب گفتم "فر ریبودم و ز رهیبه فرمون خ که

ذوق  یفرمون تو یدستش بدجور رو یخال یجا ومدیحلقم در نم

   من غلط کردم گفتم زد،بابایم

  

 شیآهو که پ یریبم یسرعتم من زر زدم من شکر خوردم ا عاشق

.دستش رو گذاشت یداریبرنم یهم دست از پرو باز یآدم روان هی

   با ییفرمون و چندتا ال یرو



  

همزمان  دیکش ابونیخ یتو گهید یها نیماش نیاز ب یوحشتناک یصدا

جلو و  ی شهیسرو کله ام چند بار مورد اصابت ش رفتیم ییکه ال

   قرار نیپنجره ماش

  

شده بود حالت  یپات یدلم قاط یتو ی.از زور ترس همه چگرفت

شده بودم  رهیگشاد بهش خ یبهم دست داده بود با چشما یدیتهوع شد

   و بر شده بودم دوباره دستش

  

 گارشیس یکتشو بسته  بیفرمون برداشت دست کرد ج یاز رو رو

دستش رو گذاشته  هیروشن کرد حاال  یگاریو س دیکش رونیرو ب

   فرمون و با اون یبود رو

  

و سرعتش هم به همون شدت  کردیزهرمار م گاریدستشم س یکی

درصد  کردمیو منم هرلحظه حس م شدیم ادترمیبود و هرلحظه ز ادیز

  100مرگم داره رو به 

  

...ته گلوم خشک خشک شده بود و قلبم کنهیم دایپ شیافزا درصد

دست بردم به سمت بازوش و لباسش  یسخت کرد،بهیگروپ گروپ م

   الل ا نیرو مثل ا



  

ََ  ب گهیدم،دیکش ََ  اَب .برگشت و بهم نگاه وفتمیکم مونده بود به اَب

  اتو دهیرنگ پر نمیزد و گفت:نب یپوزخندکرد و 

چشمام حس کردم؛واقعا از مرگ  یسوزش اشک رو تو    

به سکته کردنم اشکام دونه  کیهرلحظه نزد کردمیم دم؛حسیترسیم

   باز ختیریصورتم م یدونه رو

  

  از ته حلقم صدا دراومد:توروخدا یبدبخت یو با کل دمیرو کش لباسش

دور  هی...با اخم دمیکه نشن د؟خودمیشن یعنیبرگشت و نگاهم کرد. تند

تر  نییو سرعتش رو پا دیکش یزد و نفس کالفه ا دیصورتم رو د

   اومدن نییآورد با پا

  

افتاد چند  نییحال به پا یکتش سر خورد و ب یدستم از رو سرعتش

رو باز کردم  نیدر ماش یحال ی.با بمیدیبعد به همون خونه رس قهیدق

   رداشتمو پشت سرش قدم ب

  

به محض وارد شدنمون هوار  میرو باز کرد و داخل شد یورود در

  کرد:شهن از



اتاق از  یکه گفت من بچه رو گذاشتم تو یهمون زن اون روز    

من  دنیاومد؛با د رونیآشپزخونه باشه،ب دادمیکه احتمال م یدر هی

   یچشماش گشاد شد که روان

  

  گفت:گوشت با من باشه شهناز روبهش

پسوند خانم  هیمادرش  یزن جا هیبه  دیکشیخجالت نم    

  نییبه خودش اومد و گفت:بله آقا امر بفرما عیسر چسبوند؛شهنازینم

ببر آب و دونش بده  نویبه من کرد و روبه شهناز گفت:ا یاشاره ا    

  بفرستش اتاقم

کالس کاراته  هی وردمیدرم نجایکه سر از ا نیقبل از ا شدیکاش م    

 کهیمرت ومدمیاز خجالت دک و پوزش درم یحساب رفتمیم یزیچ یا

   انگار مرغم که شعوریب

  

 شیبلند و محکم راه پله ها رو در پ یآب و دونش بده با قدم ها گهیم

باال رفت؛همزمان با رفتنش پاهام ضعف کرد و  یگرفت و به طبقه 

   افتادم.شهناز با دو نیبه زم

  

  گفت:دخترم چته؟ یرانرو بهم رسوند و با نگ خودش



م و بلندم کرد حصار ریشدم که سرش رو برد ز رهیحال بهش خ یب

 هیاومده بود رفت؛وارد  رونیکه ازش ب یو به سمت همون در

   اون میبزرگ شد یلیآشپزخونه خ

  

 دنیهم اونجا بودن؛سه تاشون با د یاون روز گهیتا خدمتکار د سه

که جوون بود و داشت  شونیکیمن چشماشون گشاد شد.شهناز رو به 

   کردیبر و بر من رو نگاه م

  

  کمک فروزان ای:بگفت

 یصندل هی یباهمون تعجبش به سمتم اومد و کمک کرد رو    

به  کردیم ی.شهناز تند و فرز برام آب قند درست کرد و سعنمیبش

   آب شترینصف ب یخوردم بده ول

  

 وانیل یدست بردم و به سخت ختیریم رونیاونور لبم ب نوریاز ا قند

چهار جفت چشم نگران و  خورمیرو کنار زدم و بهش فهموندم که نم

   بود و رهیمتعجب بهم خ

  

بگم.آخر سر شهناز طاقت  یزیبه دهنم زل زده بودن تا چ منتظر

  چخبره؟ نجایو گفت:دخترم حالت خوبه؟ا اوردین



ر کرد و نگفتم،فروزان لب ت یزیشدم و چ رهیحال بهش خ یب    

  د؟یدار یگفت:زبونم الل با آقا سر و سر

داشته باشم.با  یسر و سر یروان ضید آخه من غلط کنم با اون مر    

فروزان آماده  یکه برا یچشم غره ا ینتونستم جلو میحال یتموم ب

   شهناز با رمیشده بود رو بگ

  

کارا نداشته باش برو غذا  نیبه ا یرو به فروزان گفت:تو کار تشر

  خورمیگفتم:نم یبراش     صدام رو صاف کردم و به سخت اریبکش ب

  ...:اما آقاشهناز

  بخورم یزیچ تونمیوسط حرفش و گفتم:حالت تهوع دارم نم دمیپر    

 هی یخدمتکار که همسن و سال فروزان بود کنارم رو یکیاون     

  نه؟ ایشده  یچ یگینشست و گفت:د آخه م یا گهید یصندل

-سوال بپرسم      هی شهیو روبه اش گفتم:م دمیاخمام رو درهم کش    

  اوهوم

  آقا نیگیپسره که بهش م نیا-    

  خب-    

  داره؟ یگفتم:مشکل روان یجد یلیخ    

پنج سال  ایچهار  خوردیزن که م یکیو اون  دنیلب گز ییچهارتا    

  ؟یزنیم هیچه حرف نیاز شهناز کوچکتر باشه گفت:دخترم ا



  و گفت:ترکشش تو روهم گرفته دیخند زیر زیفروزان ر    

 یخنده؛از خنده ا ریاون دخترهم که کنارم نشسته بود بلند زد ز    

لبم نشست؛خوشبحالشون چقد راحت  یرو یاون دوتا لبخند

   ...شهناز رو به اون دختردنیخندیم

  

  کنارم نشسته بود با تشر گفت:فااااطمه که

.شهناز دیخندیم زیر زیهنوز ر یفاطمه کمتر شد ول یخنده  یصدا    

مشت آب به  هیپاشو حداقل  یخوریرو به من گفت:دخترم غذا که نم

  خوبم-سر و صورتت بزن     

 خوادیم یچ نمیآقاتون بب شیاز جام بلند شدم و گفتم:من رو ببر پ    

  بهم بگه

و چرت و  دنیچرخ یروبه فاطمه و فروزان گفت:عوض الک شهناز

 گهیکه تا چند ساعت د دیاون ظرفا رو بشور دیپرت بلغور کردن بر

   بدجور شلوغ نجایا

  

  شهیم

  میحرف،شهناز اومد سمتم و گفت:بر نیبعد از ا    

پله  یادیز یلیرمق پشت سر شهناز قدم برداشتم،از تعداد خ یب    

جواد آوردم  قویبود که اون روز،اون پسره ر ریهمون مس میباال رفت

   اتاق همون اتاق یول



  

تخت  ی.رومیتق تق در زد که با صداش وارد اتاق شد نبود؛شهناز

داده بود و طبق  هیتخت تک یبود و سرش رو به باال دهیدراز کش

   کوفت گاریمعمول داشت س

  

همه  نیداشت و مطمئنا ا یکیاتاق؛اتاق ش ی.چشم چرخوندم توکردیم

 ینبود،قاب عکس بزرگ شیمرد اونم از نوع روان هی ی قهیسل یکیش

   نظرم رو جلب

  

خوشگل  یلیزن خ هیبود با کت و شلوار و  شی.عکس خود روانکرد

رفته  دهیزن خوشگل د هیزنش بود؟پ نه پ  یعنیبا لباس عروس 

   باهاتون تونمیگفته خانم م

  

قبول کرده اوووف منم چرت و پرت  لیبندازم اونم با کمال م عکس

 نیپس اگه زنش بود،پس االن کجاست؟اگه ا کنمیخودم سرهم م یبرا

   مادر اون شهیزنشه پس م

  

شهناز به خودم  یبچه اش نبود.با صدا شیبازم اون شب پ یول بچه

  مرخص بشم؟ ستین یاومدم:آقا امر



رفت؛با  رونید که شهناز هم از اتاق بنه باال بر یرو به نشونه  سرش

هرچند  سمیاخم نگاهم کرد و با کله اشاره کرد که روبه روش وا

   بودم دهیاشاره اش رو فهم

  

زد و  یو گفتم:ه اااا؟     پوزخند یجیباز خودم رو زدم به گ یول

  ؟یجیگفت:گ

زبون الل ا رو بلد  یکه نه ول جیزدم و گفتم:گ یمطابقش پوزخند    

  ستمین

منوال  نیبرات بزارم چون به هم یآموزش یپس خوبه چند دوره -    

  شهیم اجتیبره به زبونشون احت شیپ

 یکی نیا شیپ کردمیحرص تمام وجودم رو گرفته بود اعتراف م    

.با اخم ستادمیو رفتم روبه روش ا دمیاخمام رو درهم کش وردمیکم م

   از نوک پام تا نوک سرم رو

  

 نهیو از جاش بلند شد قلبم به شدت خودش رو به قفسه سـ*ـ کرد زیآنال

عطر تلخ  یمتر ازم قرار گرفت بو ی.با فاصله چند سانتدیکوبیام م

   مینیب یو خوشبوش تو

  

 الشیبیبه س یالمصب عطرش از بابا هم خوشبوتر بود،دست دیچیپ

  و گفت:خب؟ دیکش



 نیدوست داشت سر به سر ا زد؟کالیحرف م ینجوریچرا ا نیا    

 کردمیم یکارتون خواب رونیب یمن بزاره واال تو یاعصاب نداشته 

   بهتر از سر و کله زدن با

  

 یتکون داد و گفت:خب؟ ا یبود،با اخم گفتم:خب؟     سر اروی نیا

 شتریرو ب یکیتو عمرم دلم بخواد  کردمیدرد و مرض خب...فکر نم

که  دادیهم م نهیو دو گز دادیم یزور هیبزنم اگه خدا بهم  سایاز پر

   زورم رو روشون

  

 نیمردک بودن قطعا هم نیو ا سایپر نهیکنم و اون دو گز یخال

 شهیهم فشار دادم و گفتم:م یدندونام رو کردمیمردک رو انتخاب م

  تیداستان زندگ-     ؟یقشنگ حرف بزن

 شتکرد؛برگیحال م شتریکال با فعل مشکل داشت و با اسم ب    

و از  نییو دوباره از باال تا پا دیتخت دراز کش یقبلش و رو یسرجا

   تا باالم رو برانداز نییپا

  

از دانش  خوانیمعلما که جواب سوال م نیا کرد؛مثل

لبم نشست و  یرو یافتادم لبخند یمختار ادیآموزشون،ناخودآگاه 

   ادمیتازه  یکنم ول عشیضا یاومدم مثل مختار

  



و تازه  ستین خمیتار ریهم دب اروی نیو ا ستیمدرسه ن نجایا افتاد

 یلیخ رونمیبلدم و از همه مهم تر ب یجواب سوال هم به خوب

   یاون روزا غم یادآوریسرده...از 

  

 شهیمثل مدرسه بود و هم یکل زندگ شدیدلم نشست؛کاش م یتو

 یبه غرورت خدشه وارد بشه.نفس یذره ا نکهیبدون ا یشدیم دهیبخش

   که راه یینایگرفتم و مثل ا

  

  شدم و گفتم:با پدرم مشکل داشتم رهیندارن بهش خ یا چاره

 نییحرفم بود،سرم رو پا یشد و خواهان ادامه  رهیمنتظر بهم خ    

انداختم و گفتم:مادر و پد رم ازهم جدا شدن و مادرم رفت آلمان و 

   من افتاد گردن یسرپرست

  

با مامانم گذشته بود دست  شییوقت که از جدابعد از چند  بابام،بابام

زنمه،خواهرم که ازدواج  نیدختر رو گرفت و آورد خونه و گفت ا هی

   یکرده بود و فقط من تو

  

و بابام از خونه  دیبودم که زن بابام زحمتش رو کش یخونه اضاف اون

شب 9من رو  قایدق رونیب زارنیشب م 9آشغال که ساعت  هیمثل 

  نیرون،همیگذاشت ب



بچکه با سر انگشت  نییاز گوشه چشمم پا یقطره اشک نکهیقبل از ا    

شدم،با اخم زل زده بود  رهیگرفتمش...سرم رو بلند کردم و بهش خ

   یا قهیبه چشمام...چند دق

  

سکوت حکم فرما بود که باز از جاش بلند شد و به سمت  نمونیب

بود گفت:من  رهیکه به قاب عکس خ نطوریهمون قاب عکس رفت هم

   نیا یچهارتا خدمتکار تو

  

ندارم     برگشت سمتم  یا گهیبه خدمتکار د یاجیدارم و احت خونه

  ...و گفت:اما

 هی یبخوا نکهیبدون ا یکار کن نجایا یتونیگفت:م یبعد از مکث    

  یقرون از من درخواست پول کن

 هیو  یخواب دار یجا هیچشمام گشاد شد که باز گفت:درعوض     

  یکن ریغذا که باهاش شکمتو س

  مجهز ییدسشو هیزد و ادامه داد:با  یا ثانهیلبخند خب    

جمع  ییگند دسشو یبو یادآوریاز  گا؛صورتمیرو ن یعوض    

 یکه بود بهتر از سرما یشد؛مجبور بودم قبول کنم،باالخره هرچ

   یجا هیبود حداقل  ابونیخ یتو

  



باشه تکون دادم که گفت:مفت  یداشتم.سرم رو به نشونه  خواب

اون چهارتا  یکار در رفتن ممنوع،پا به پا ریو از ز ی،تنبلیخور

   از اون چهارتا شتریب یلیالبته خ

  

من از اتو  یبه بعد کل کارا نیا اد،ازیو صدات در نم یکنیم کار

به  یگردن تو و وا شهیکه به من مربوط م یزیکردن لباسا و تا هرچ

   کارت رو هی یحالت اگه روز

  

 نیبعالوه ا ،ویشب سرکوچه ا 9اون زمان که  یانجام بد اشتباه

  ...کارا

کرد و برگشت و پشتش رو بهم کرد و زل زد به قاب  یمکث    

توعه     با  یهم پا یاونشب یاون بچه  یعکسش و گفت:نگهدار

  ؟ی گفتم:چ یبلند یصدا

هم  چوقتیه گهیو د یراحت قبول نکن یلیخ یتونیته مخود لیم-    

  مینیرو نب

ظرف  هی.آخه من که واسه کننیمسلمون نم نجوریکافرم ا یلعنت    

همه کار  نیا خواستمیم یحاال چجور هیگر ریزدم ز یشستن اونجور

   یرو انجام بدم به اضافه 

  



بود همونجا  کی؛نزدیکیبه اون کوچ یبزرگ کردن،اونم بچه ا بچه

به زور خودم رو کنترل  یول زمیو زار زار اشک بر نمیبش نیکف زم

   یکردم و با صدا

  

  که دست خودم نبود گفتم:باشه یلرزون

  ادیبگو شهناز ب رونیبرو ب-    

شدم:در  خکوبیبرگشتم تا برم سمت در که با صداش سرجام م    

 یکه خودت بر کنمیم یضمن حواست باشه دستت کج باشه کار

   مرغا زار زار یآسمون و به جا

  

  یکن هیحال خودت گر به

بودم،آروم برگشتم  دهیتوروخدا به کجا رس نیقلبم بدجور شکست،بب    

کنم  یدزد خواستمیدادم و گفتم:من اگه م لشیتحو یسمتش و پوزخند

   بود تا یساده تر یراهها

  

  خونه نیا

از قبل  یه هر حال،من به هرکسباال انداخت و گفت:ب ییابرو    

  بهت تعلق گرفت جیپک نیکه ا یخوش شانس یلیتو خ دمیهشدار نم



زدم که شهناز رو ته راهرو  رونیبزنم از اتاق ب یحرف نکهیبدون ا    

  به سمتش رفتم و گفتم:اون مردک کارت داره دمید

با      کنه؟یبشنوه چکارت م یگینم س،دختریو گفت:ه دیلب گز    

  بغض گفتم:به درک

 نمیبب سایوا نجایخب تو ا لهیاز تاسف تکون داد و گفت:خ یسر    

  گردمیچکارم داره برم

تکون دادم که دوباره چندتا تقه در زد و داخل اتاق شد  یسر    

 شد؟چقدیم یخونه چ نیا یراهرو چندبار متر کردم سرنوشتم تو

   کنم به ینوکر یمجان خواستمیم

  

خواب؟مگه من چقد سن داشتم،د آخه  یجا هیلقمه نون و  هی خاطره

 یمن ازت چ ه؟مگهیچه سرنوشت داغون نیخدا د آخه نوکرتم ا

   خواستم که نیاز ا ریخواستم؟بغ

  

 یزندگ هی یخوب ول یلیخ یزندگ هیحاال نه  گهید یمثل دخترا منم

به جون  ،یکردیم یخدمتکارم کن یخواستیداشته باشم؛اگه م یمعمول

   ندارم یتیشکا چیخودم ه

  



چقد کم  دایزدم،جد یو خفت.زهر خند یخار نیحداقلش نه با ا یول

در افکارم رو پس زدم و به شهناز که با  یتوقع شده بودم با صدا

   شدم رهیخ ومدیلبخند به سمتم م

  

  کجا؟-     میبر ایم رو گذاشت و گفت:بشونهرو پشت  دستش

  تا بعد یکنیاستراحت م کمیما  یه خون میریفعال م-    

باغ  ی.کناره هامیدوباره پشت سرش راه افتادم و به داخل باغ رفت    

 ییرایپذ هیم؛یساخته شده بود که به داخلش رفت یکیکوچ یخونه  هی

   داشت که با کیکوچ یلیخ

  

 زیتم یلیخ شیسادگ نیشده بود در ح نییتز یساده ا یلیخ یلیوسا

اتاق خواب داشت که شهناز به داخل اتاق خواب رفت و بهم  هیبود 

  دخترم نجایا ایگفت:ب

مال شما و  نجایشدم و گفتم:ا رهیبه داخل اتاق رفتم و به اطرافم خ    

  شوهرتونه؟

 هی یزد و گفت:نه دخترم شوهرم و برادرشوهرم تو یلبخند تلخ    

من و  نجایتصادف که باهمم بودن عمرشون رو دادن به شما،حاال ا

   با شدیم ممیخواهرم که جار

  



 امرزشونیخدا ب-حدود شش ساله      میکنیم یدخترامون زندگ دوتا

  کجان؟ نایپس خواهرت ا

 یدیدخترم،اون زن که تو آشپزخونه د شونیدیو گفت:د دیخند    

وزانم دختر منه     با تعجب مهناز خواهرمه و فاطمه دخترش،فر

  ؟یگفتم:ج د

  جات رو بندازم خوبه؟ یبخار نیتکون داد و گفت:بغـ*ـل ا یسر    

 حموم برم هی شهیقبلش م-

چند ساعتم  یکه بتون ریاره دخترم حتما فقط زود دوش بگ-    

 یتو ختهیکار ر یبه غروب نمونده و کل یزیچون چ یاستراحت کن

  سرمون

حالم عوض شد و خسته و  یدوش مختصر که گرفتم کل هیبعد از     

  خوابم برد دینکش هیو به ثان دمیدراز کش یکوفته کنار بخار

 یچشمام رو باز کردم به حرکت لبها یبا تکون دادنم توسط کس    

بود  یاز جام بلند شدم،چقد خواب خوب یشدم و به سخت رهیشهناز خ

   یباز بخوابم ول خواستیدلم م

  

 یدلم چندتا فحش نثار جد و آبادش کنم ول ی.اومدم توذاشتینم شهناز

در  یرنگ دیرفت و لباس سف یبه سمت کمد ومد؛شهنازیدلم ن شییخدا

   نایآورد و گفت:زود باش ا

  



  میبر دیبپوش که با رو

 رهیبده خ یخدمتکار تیبهم هو خواستیکه م ییبه لباسا    

گفت:دختر زود  ین نگرانشدم؛شهناز لباسا رو جلوم گذاشت و با لح

   صداش دراومده یباش آقا تا اآلنم کل

  

  پاشو توروخدا

رفت تا من بتونم لباس  رونیحرفش از اتاق ب نیبعد از ا    

 یو به خودم چشمک سادمیوا نهییآ یو جلو دمیبپوشم،لباسا رو پوش

   ومدیبهم م یلیلباسا خ ییزدم،خدا

  

هم سرم کردم که با رنگ چشمام ست شده بود از  یطوس یروسر

  م؟یاومد و گفت:بر رونیزدم که شهناز از آشپزخونه ب رونیاتاق ب

رو  یشهناز در ورود میزد رونیتکون دادم که باهم از خونه ب یسر

 یو رو ادیز یسروصدا میگرفتم و وارد خونه شد یباز کرد و نفس

   چون یول ومدیم یمخ

  

مشخص نبود.شهناز  یادیز زیاونور خونه بود،چ منشونینش سالن

صدام کرد که به آشپزخونه برم با مهناز و فاطمه و فروزان سالم و 

   کردم که یمختصر کیعل

  



بزرگ جلوم گرفته شد با تعجب به فاطمه  یلیخ ییچا ینیس هی دمید

  ستمین ییاهل چا ادیز یشدم و گفتم:ممنون مرس رهیخ

  یباحال یلیو گفت:خخنده  ریفاطمه زد ز    

مهناز با تشر رو به فاطمه گفت:سر به سرش نزار دختر مگه     

  یمرض دار

رو ببر اون سالن که اونشب  ینیس نیو بعد رو کرد به من و گفت:ا    

  برگرد یها  رو بده و جلد ییو چا یبا آقا رفت

  با تعجب گفتم:من ببرم؟     مهناز:اره دخترم زود باش    

اآلن  ختمیریم ییچا هی سایبابا و پر یدرد سر برا یاون شب باگه     

 دینداشتم با یا ؛چارهیوضعم نبود آخه من تنبل رو چه به کلفت نیا

   رو یچا ینیس کردمیسر م

  

زدم  رونیغم و غصه از دست فاطمه گرفتم و از آشپزخونه ب یکل با

بود؟چشم گرفته  یخدا چند نفر بودن؟مهمون ایرفتم. منیو به سالن نش

   مهمونا که نیچرخوندم ب

  

از همه جلب کرد؛دوتا دختر  شتریدختر همسن خودم نظرم رو ب دوتا

  دوقولو ییی:ووودیاز دهنم پر هویبهم، یفتوکپ



گفتم و با دست چپم محکم  یچ دمیکه تازه فهم دیصداها خواب یآن به

 ینیکرد و س ینیرو دست راستم سنگ یچا ینیدهنم رو گرفتم که س

   ازدستم افتاد؛ناخودآگاه

  

داغ بهم نپاشه دستم رو  یاییعقب تا چا دمیو پر دمیکش یبلند غیج

 نقدیخدا چرا منو ا ی.وازدمیقلبم و نفس نفس م یگذاشته بودم رو

   رو بلند کردم ؛سرمیدیچالق آفر

  

 ریبغ کننیهمه دارن با تعجب بهم نگاه م دمیشدم که د رهیخ هیبه بق و

شده  یحاال مگه چ دادیکه داشت با اخماش سکتم م سمونیاز آق رئ

   گهیختم،دیزدم ر ییچا هی

  

هم  یتو دمینگاه کردن نداره؛مثل خودش اخمام رو کش نجوریا واال

ساله رو  شیش ایحدود چهل و پنج  یخوبه،زن نمیو زل زدم بهش بب

   به اون مردک با تعجب

  

  ؟یاستخدام کرد دیخدمتکار جد اری:سامگفت

داشت  یبود،آقا االغه چه اسم با کالس اریعه پس اسمش سام    

بود.با اومدن  رهیو با اخم به من خ گفتینم یچیه اریش؛سامییخدا

   شهناز و فروزان دست از پروو



  

برداشتم و کمکشون شروع کردم به جمع کردن استکانا و باهم  یباز

 که به محض ورودمون شهناز رو به من میبه آشپزخونه رفت

   رو اییچا یگفت:دختر چرا زد

  

  ؟یختیر

  هم و گفتم:خو حواسم پرت شد یتو دمیاخمام رو کش    

شوت کرد و  یتکون داد و روبه فاطمه دستمال یحرص سر با

  گفت:برو کف سالن رو دستمالبکش

 یهمون لحظه مهناز بچه به دست وارد آشپزخونه شد و گفت:آج    

  سرمون یتو ختهیهم کار ر یکل خوابهیبچه چکار کنم نم نیشهناز با ا

بچه هم با شماست آقا اگه  تیشهناز روبه من گفت:آهو خانم مسئول    

که کاله هممون پس معرکس،پاشو مراقب بچه باش  نشیدست ما بب

  حداقل

  به مامانش دیبه من چه بد-    

گفت:د آخه  ینیشد که مهناز با لحن غمگ رهیشهناز با تعجب بهم خ    

  شدینم یطفل معصوم مادر داشت که پاس کار نیا اگه

که  یبگ یخوایگشاد شده زل زدم به مهناز و گفتم:نم یبا چشما    

  اومده رونیاز دل باباش ب



 زیم یعالمه بشقاب رو رو هیکه داشت  نطوریفروزان هم    

بچه  نی:مادرش به رحمت خدا رفته و باباش هم چون اذاشت،گفتیم

   دونهیرو مقصر مرگ زنش م

  

  چرا؟-بارم دخترش رو بغـ*ـل نکرده      هی یحت

  رفتن ایبچه از دن نیآوردن ا ایخانم سر به دن هیفروزان:چون هان    

انصافا بچه به  یبه بچه کردم؛آخه ب یشد نگاه یجور هیدلم  یتو    

آهو  دیکنیآدم بکشه که تردش م تونهیچطور م ییو کوچولو یناز نیا

   کوچولو.بلند رهیبرات بم

  

غم از بغـ*ـل مهناز گرفتمش و اشکام رو پاک کردم و  یو با کل شدم

  رها-     ه؟یروبه مهناز گفتم:اسمش چ

رو  دشیسف یشونیپ یبه خودم فشردمش و رو شتریب

رو  رشیش شهیآشپزخونهنشستم و ش یصندل یدم؛رویب**و*س

   کوچکش رو یگذاشتم داخل دهنش،لبا

  

بچه که از من بدبخت  نیا زدیمک م یبه چه نازکرده بود و  سفت

فرو  یقیکه چشماش رو بست و به خواب عم دینکش یتر بود؛طول

   رفت.رو به شهناز گفتم:شهناز

  



  ادته؟یخوابش برد،چکارش کنم؟     شهناز:اتاق آقا رو که  خانم

 شیمثبت تکون دادم که گفت:ببر اتاق کنار یسرم رو به نشونه     

  بخوابونش زود برگرد

کردم  یاز پله ها باال رفتم سالن رو ط اطیاز جام بلند شدم و با احت    

رو باز کردم و واردش شدم،وارد شدنم همانا و باز  یو در اتاق کنار

   موندن دهنمم همانا.چه

  

تخت  یتخت بزرگ دونفره دخترونه که از باال هیبود؛ یخوشگل اتاق

نظرم رو جلب کرد چشمم به  شتریهمه ب شده بود از زونیتور آو

   افتاد که گوشه یگهواره ا

  

سمت  خورد،بهیهم باالش تکون م ینیتزئ زیبود و چندتا چ اتاق

گهواره رفتم و آروم بچه رو داخلش قرار دادم به اون تخت دو نفره 

   نیخوشگل زل زدم البد ا ی

  

که بزرگ شد با تعجب به بچه نگاه کردم  یگذاشته بودن زمان تختم

 هیواسه تو  یچه دم و دستگاه نیا،ببیستیو گفتم:توام آنچنان بدبخت ن

  بهم زدن یوجب



وارد  نکهیرفتم به محض ا نییاز اتاق دل کندم و به طبقه پا یسخت به

سر به  نقدیدختر چرا ا یآشپزخونه شدم مهنازگفت:پس کجا موند

   عیسر میمگه نگفت ییهوا

  

  برگرد

 یانگار دیکنیم یجور به من امر و نه هیکردم و گفتم: یظیاخم غل    

قبل از  یعنیبه جمعتون اضافه بشه، یخدمتکار پنجم دیمنتظر بود

   نیاز پس ا دیتونستیمن نم

  

  دییایو خونوادش بر ب خونه

چقدم  ییآ ییو گفت:آ دیمهناز چشماش گشاد شد که فروزان خند    

  ادیکه تو کار ازت برم

 رهیکه به روبه رو خ نطوریچشم ازشون گرفتم و هم تیبا عصبان    

  چکار کنم؟ دیبودم گفتم:خو حاال با

ظرفا رو  نیا ایم،بینیشام رو بچ زیم مییخوایشهناز با اخم گفت:م    

  یبردار و با فاطمه و فروزان برو سالن غذا خور

گفتم و به سمت ظرفا رفتم و به زور بلندشون  یشییدلم ا یتو    

بود...با هزار سالم و صلوات از آشپزخونه  نیچقد سنگ ییکردم،خدا

   و به سالن غذا میزد رونیب

  



سالن بود و چهارتا المپ هم  یبزرگ تو یلیخ زیم هیم،یرفت یخور

روشن  یکیسالن نصب شده بود و فضا رو به چه ش یچهار گوشه 

   یزندگ نایکرده بود؛ا

  

  ما؟ ای کردنیم

 یول میو الکچر کیش یلیما خ کردمیخونه آقام بودم فکر م یوقت تا

 دمیکش یکردم؛آهیاحمقانه فکر م گمیبا خودم م نجایاومدم ا یاز وقت

   دنیو شروع کردم به چ

  

بود چند  کیکه نزد میآشپزخونه و اومد میرفت نقدی.ازیم یرو بشقابا

من  بایبزنم،فاطمه و فروزان هم تقر یچرت هی نمیدفعه وسط راه بش

   رو دنبال خودشون

  

 دهیکه کامل چ زیبه نفس نفس افتاده بودم م گهید کشوندن؛قشنگیم

که شهناز دستم رو گرفت  رونیبزنم ب یشد خواستم از سالن غذا خور

  و گفت:کجا؟

هروقت غذاشونو کوفت کردن دوباره  نمیبش کمی رمیخسته شدم م-    

  جمع کردن یبرا امیم



که اگه  میسیوا نجایا دیغذاشون تموم بشه ما با نکهیشهناز:تا آخر ا    

 هیکه خم بشن از  توننیم،نمیبهشون بد زیخواستن از سر م یزیچ

   مثال یبزرگ نیبه ا زیم

  

  بردارن نمکدون

 یکه از من تنبل تر و بدبخترن،با چشما نایرو باش،ا نایا یزک    

  کننیدست به دست م ستنیگشاد شده گفتم:خو فلج که ن

 نیا گمیم یکنیبا ادم بحث م نقدیشهناز کالفه گفت:دختر تو چرا ا    

  کارو انجام بده بگو چشم خالص

و تبار خفه شدم چشمم به اون  لیخواستم جوابشو بدم که با ورود ا    

خان ها  نیافتاد که مثل ا اریاسمش سام دونستمیمردک که حاال م

   ینگشونهنشست اخم  زیسرم

  

 اریکنار سام بیبود،اون دوقولوها هم به ترت شیشونیپ یمهمون هم

 ینشست و زن اریدوقولوها کنار سام یروبهرو انسالهینشستن.زن م

   مسن هم کنارش جا خوش

  

نشست و چندتا  زیهمون زن اون سر م یهم به مسن یو مرد کرد

رو پر کردن؛فکر  زیبودن که کل م گهیزن و مرد و پسر و دختر د

   گهیکنم مهمون بودن وگرنه د



  

پوش بودن  یباشن،همه هم از دم مشک تیپرجمع نقدینکنم ا فکر

اون  یبرا دنیمهناز و فاطمه و فروزان شروع کردن به سوپ کش

   یرو رو ینگاه ینیسنگ تیجمع

  

رد برخو اریحس کردم که چشم چرخوندم و نگاهم با نگاه سام خودم

زدم:ه اورد،لبیدرم یچرا الل باز نیبهم کرد ا یکرد با ابرو اشاره ا

  ااا؟ 

نگاهم کرد؛آب دهنم رو  یاخماش به شدت گره خورد و عصب    

شهناز.انگشت اشاره ام  یقورت دادم و با آرنج محکم زدم به پهلو

   گرفتم و به اریرو به طرف سام

  

  گه؟یم یگفتم:اون چ شهناز

آقا  یآورد و گفت:برو برا نییدستم رو پا عیو سر دیگزشهناز لب     

  سوپ بکش     با تعجب گفتم:چرا من؟

  دنیزد و گفت:چون آقا دارن دستور م یشهناز لبخند حرص    

با منم تعارف داشت.اون خو  گهیکرد؛دیش چقد آقا آقا م یا    

خسته  یتو بر شهیرو به شهناز گفتم:م شنوه؛خستهیصداتو نم گهید

  شدم

  برو تا آقا کار دستمون نداده ایب شهینم ریشهناز با حرص گفت:نخ    



فس  یقدم برداشتم با کل اریبا اخم رو ازش گرفتم و به سمت سام    

ظرف سوپ رو برداشتم که دستم کباب شد  ز،یبه م دمیو فس رس

   عیاوووف چقد داغ بود سر

  

نگاه کردم  ز،بهشیم یگذاشتم رو اریظرف سام کیرو نزد ظرف

که مثال بگه  زنهیداد،هر هر واسه من پوزخند م لمیتحو یکه پوزخند

   مثال م؛انگاریدست و پا چلفت

  

دست و پا داشت دستش رو کنار ظرفش گذاشته بود و  یلیخ خودش

 یشاخ هیشاخه؟ یلیبگه خ خوادیاآلن م داد؛مثالیم لمیپوزخند تحو یه

   گهیبهت نشون بدم که د

  

.مالقه رو داخل سوپ کردم و پرش کردم و یشاخ بودن برندار فاز

 یباالتر از ظرف نگه داشتم که وقت یآوردم،مالقه رو جور رونیب

   از سوپ یختم،مقداریر

  

رو دستش؛چند  دیپاش شی.سوپ رو ُشر دادم تو ظرفش که مقداربپاشه

خوب  یچشم و چاله خودم،هرچند خودم سوختم ول دیقطره اشم پاش

   نیه خنک شد بابت ادلم ک

  



 یعصب ینگاهم کرد.جور یو عصب دیدستش رو کش عیپوزخندا،سر

تو سوپ؛ظرف سوپ رو به  کنهیکلمو م شهیبود گفتم اآلن پا م

   اولش برگردوندم و یسرجا

  

بودن و  ختنیر ایکردم همه مشغول خوردن  تیبه جمع ینگاه

آقا کردم و  یحواله  یحواسش به ما نبود با لبخند چشمک چکسیه

   شهناز؛شهناز با شیبرگشتم پ

  

دختر؟      یمعلوم هست چکار کرد چیگفت:ه یو لرزون دهیترس یصدا

  ؟یدیبرگشتم سمتش و با لبخند گفتم:عه توام د

 یمقلت مشکل ؟عقلیگفت:تو سالم دهیرنگ و رو پر شهناز

  یآقا نکشت شانسآورد یعنینداره؟

جون زل زدم با اخم  یرو از شهناز گرفتم و به سام یالیخیبا ب    

 یناز یو نگاهش فقط به سوپش بود اوخ خوردیداشت سوپش رو م

   دیدستش رو بوف کردم با

  

به بزرگترش پوزخند  گهینرغول رو ادبش کنه که د نیباشه ا یکی

قاشق  دمیجواب نداد و دفعه بعد تکرار شد قول م نینه؟اگه ا اینزنه 

   حتما گهیاون دداغش کنم 

  



و منم  خوردنیبود که فقط داشتن سوپ م قهیده دق هی دهیم جواب

 گهید یول زهیبودم که نر سادهیوا خید،سیگرفته بود شد مییدسشو

   تحمل کنم؛کم کم شروع تونستمینم

  

مشکل داشتم عرق  ییبا دسشو نقدیبه قر دادن...اه چرا من ا کردم

آروم  خوردم،شهنازیتکون م ینطورینشسته بود و هم میشونیرو پ

   تکون نقدیکنار گوشم گفت:چرا ا

  

  یخوریم

  دارم ییزل زدم بهش و گفتم:دسشو یبا بدبخت    

 فرستمتیبعد م شهیاالن غذاشون تموم م سیوا قهیچند دق هیشهناز:    

  یبر

فقط دارن  قهیده دق نایهم فشار دادم و گفتم:بابا ا یچشمام رو رو    

رو بخورن و بعدش  یغذا اصل خوانیبعدش تازه م خورنیسوپ م

  دسر و کوفت و زهرمار

که داشتم قر  نطوریهم خوردیداشت حرص م نطوریشهناز هم    

از اون دخترا  یکیکردم که  یبه جمع نگاه خوردمیم چیو پ دادمیم

   نگاهم یکمیکه دوقولو بودن،

  



و زل زده بودم  دادمیم چیم رو پشونهلبخند به لب  نطوریمنم هم کرد

  اومده شیپ یگشاد رو به من گفت:مشکل یبهش.با چشما

و همه به من زل زدن حاال منم  دیقاشق و چنگاال خواب یصدا هوی    

دست خودم نبود،با لبخند رو  نیو ا شدیم شتریو تابم ب چیپ قهیهر دق

   به اون دختر گفتم:دارم

  

  کنمیم ورزش

از خجالت  دیترک تیکل جمع هویسکوت شد و  یا هیچند ثان هی    

دختر با خنده  ار؛همونیاال سام دنیخندیهمه م شدمیداشتم آب م

   ینطوریتا حاال ا یگفت:از ک

  

  کنن؟یم ورزش

  بهی:ورزش و رقـ*ـص ترکدیاز دهنم پر هوی    

درستش کنم  خوامیم یچرا من هرچ دیترک تیدوباره کل جمع    

از  شتریداره فعال ب ییکه صاحبش دسشو یمخ زنم؛ازیگند م شتریب

   انتظار داشت،عرقم شهینم نیا

  

  پاک کردم و گفتم:با اجازه رو



سرم رو  یمحکم زیچ هیزدم که خوردم به  رونیبا دو از سالن ب    

کم  ییدسشو نیرو همراه با ا یکی نیجواده،هم دمیبلند کردم که د

   داشتم که خدا فرستاد با اخم زل

  

گفت:بازم تو؟     هلش دادم کنار و  تیبود بهم،با عصبان زده

 یکجا بود؟ا ییش گذشتم،حاال دسشوحصارگفتم:گمشو بابا با دو از 

آدم  نیبب ایخدا با جوادم که مثل آدم حرف نزدم کهبخوام بپرسم خدا

   بره التماس چه یکنیرو چجور مجبور م

  

زد و  یوزخندکجاست؟     پ ییسمتش و گفتم:دسشو ؛برگشتمییکسا

  گفت:گمشو بابا

  و گفتم:توروبخدا بگو دمیکش ینفس پرحرص    

  یکنیم دایبرو بگرد پ-    

  من چجور بگردم یبزرگ نیآخه خونه به ا-    

  مشکل خودته-    

چشمام و با  یتو ختمیفقط؛التماس رو ر گایکثافت رو ن یعقده ا    

گفت:اسممو درست صدا  تیبا عصبان     یگفتم:جواد یلحن ملتمس

  کنا



هم فشار دادم و با لحن قبل گفتم:جواد جون      یچشمام رو رو    

هست اونجاست      ییراهرو هیپله ها  ریچشمام رو باز نکرده گفت:ز

  یبراش درآوردم و گفتم:عقده ا ییادا

گشاد شده اش دور شدم.داخل راهرو شدم  یچشما یبا دو از جلو    

 ییا بود در اول رو باز کردم که خوشبختانه دسشوو چندتا در اونج

   بود و خودمو پرت کردم

  

  ...توش

 ییدسشو یتا اآلن تو ذهنم بود رو تو یآهنگ از بچگ یهرچ    

 رون،دهنمیب امیب ییشام رو جمع کنن بعد از دسشو زیخوندم که م

   قار و یکف کرده بود و صدا

  

آواز خودم کورس گذاشته بود و آهنگ "من  یشکمم با صدا قور

 یراست رفتم تو هیاومدم و  رونیب ییازدسشو خوندیه" رو م گشنم

   آشپزخونه و که

  

زدم و گفتم:عه وا چرا  یها رو جمع کردن لبخند لهیوس یهمه  دمید

  کمکتون؟ امیب دینذاشت

و خواستم از  کننیدارن چپ چپ نگام م ییچهارتا دمید هوی    

  ؟یخوریکه شهناز گفت:مگه شام نم رونیآشپزخونه بزنم ب



با  یدر برم از اون آشپزخونه لعنت عتریهر چه سر نکهیا یبرا    

  رمیکردم و گفتم:نه س شیشکمم دو دوتا چهارتا کردم و باالخره راض

  که شهناز گفت:ظرفا رونیخواستم دوباره از آشپزخونه بزنم ب    

برگشتم  هیحالت گر وفته؛بایاتفاق ب نیحال بود بدتر از ام یعنی    

  برم به بچه سر بزنم خوامیسمتشونو گفتم:م

رفته بهش سر زده خواب  شیپ قهیمهناز:الزم نکرده فاطمه چند دق    

  بوده

انداختم باال و به سمت  یا م،شونهیوردیاز بچه هم شانس ن    

 گمیداد من م ریاون مردک اگه گ دیرفتم و گفتم:خود دان ییظرفشو

  ظرفا دیشما گفت

حال و احوال اون  دهینم تیکه اهم یزیفاطمه:نترس آقا به تنها چ    

 ایگشاد شده برگشتم سمت فاطمه که گفت:ب یبچه اس     با چشما

ظرفا و فاطمه  یشروع کردم به کف مال     کنمینترس منم کمکت م

  هوم-گفتم:فاطمه     صدام رو صاف کردم و  دیکشیهم آب م

  سین نجایا ییظرفشو نیمگه ماش گمایم-    

  چرا هست چطور؟-    

  ن؟یتو ماش دیزیریپس چرا ظرفا رو نم-    

 نهینصفش تو ماش-



همه ظرف جمع شده،خدا رو  نیا نهیتازه نصفش تو ماش یعل ای    

  بود دوباره گفتم:فاطمه نیماش ینصفش تو نکهیشاکر شدم به خاطر ا

  بله-    

  زنشو دوست داشت؟ یلیخ اریسام نیا-    

 یآره؟     آه یزد و گفت:کال با آقا و قربان مشکل دار یلبخند    

  یل یو گفتم:خ دمیکش

 نیهم بود عاشق همچ یا گهیمرد د ،هریلیو گفت:اره خ دیخند    

 یکه باردار بود کل یا،وقتیدن یخانم لنگ نداشت تو هیشد،هانیم یزن

   با ذوق و شوق اتاق بچه

  

چون  وردیرو حرفش حرف نم چوقتیآماده کرد و آقا هم ه اشو

اول فکر  یزیهرچ یتو هر انتخاب و تو شهیزنش هم دونستیم

   رهیگیم میو عاقالنه تصم کنهیم

  

هم شکست،از  یلیکه فوت شد آقا هم شکست خ یبود وقت نیهم واسه

 تیبه رها اهم نیواسه هم یعنی ،یآخ-داغونه      یلیدرون خ

       ده؟ینم

 ی:اون دختر دوقلوها چه نسبتدمیتکون داد که باز پرس یسر    

  باهاش دارن؟



 یناعه،دخترایو سل نایآقا هستن،اسمشون سار یاونا دوتا خواهرا-    

 شیدوسال پ یآقا قبال اصفهان بود ول یپدر یخونه  ن؛راستشیخوب

   پدرشون به رحمت خدا

  

اصرار داشتن که  یلیخانم بعد از فوت پدرشوهرشون خ هیهان رفتن

بعد  نیکنن واسه هم یمادرشوهر و دوتاخواهرشوهراش با اونا زندگ

   ماه رو مخ همه راه هیاز 

  

کرد که به تهران  یرو راض نایو سل نایخانم و سار یفخر رفتن

  داشت یرابـ ـطه خوب یلیبا خانواده شوهرشم خ امرزیب ان،خدایب

آب گرفت که گفتم:اون  ریرو ز یا گهیو بشقاب د دیکش یآه    

  ...رزنیرمرد،پیپ

نذاشت سوالم رو کامل کنم که گفت:اونا مادربزرگ و پدربزرگ     

  پدر و مادر،پدرشون یعنیآقا هستن،

     کنن؟یم یزندگ نجایکردم و گفتم:اونا هم ا یرو کف مال یوانیل    

  نه اونا هم تهران خونه دارن-

خواستم باز سوال بپرسم که فاطمه با خنده گفت:چوب خط     

  گهیوقت د هیواسه امشب پره بزار واسه  گهید مییپاسخگو



 یهنوز برا یبهم گفت زر نزن ظرفتو بشور ول یواقع یبه معنا    

فتح  یکه انگار قله ا یامشب خوب اطالعات کسب کردم با خوشحال

   کردم ظرفا رو تندتر شستم

  

وارد آشپزخونه شد و  یا وهیظرفا تموم شد فروزان با ظرف م یوقت

  گفت:باالخره مهمونا رفتن یبا خستگ

  واسه خواب؟ امیبا شما ب دیرو به شهناز گفتم:من با    

رو  رشی،شیو مراقبش باش یاتاق بچه بخواب یبر دینه دخترم با-    

 رهیکه دلش درد نگ یریو آرغوشم بگ یبار بد هیدو سه ساعت  دیبا

   یدیو پوشکشم هروقت د

  

  یکرده عوض کن سیخ

اتاق با ذوق خواستم از  یاون تخت دونفره خوشگل تو یادآوری با

  که فروزان گفت:صبر کن رونیآشپزخونه بزنم ب

 گهیدرهم برگشتم سمتش و گفتم:ظرفا رو هم که شستم د افهیبا ق    

  اتاقش کارت داره یو گفت:آقا گفت بر دیدخن     ؟؟؟یچ

بود از  دهیزرد کرده به شهناز نگاه کردم،اون کل اتفاقات رو د    

پرتم نکنه  ایابهت داشت خدا یلیخ رونیب یدما،سرمایترسیخودش نم

   من غلط کردم ایرون؛خدایب

  



بخدا؛شهناز نگران  گهید شمیم الیخیادبش کنم،قاشق داغ رو ب خواستم

فاطمه با      خونمیم یالکرس تیبهم زل زد و گفت:برو من برات آ

  شده؟ یتعجب گفت:مگه چ

زدم؛راه  رونیاز آشپزخونه ب یچشم از فاطمه برداشتم و به سخت    

باال رفتم پشت در  یوار به طبقه  یگرفتم و تات شیپله ها رو در پ

   جواد یکه صدا سادمیاتاق وا

  

 یکه اون دختره  دیخدمتکار نبود استخدام کن گهی:آقا ددمیشن رو

  نداره ی:به تو ربطاریسام     د؟یمشنگ رو استخدام کرد

 یجواد با لحن یکرد شیدلم خنک شد،دمت گرم خوب قهوه ا ییآ    

  آقا؟ دیدیم یکه معلوم بود ناراحت شده،گفت:اجازه مرخص

و  دیو جواد من رو دباز شد  هویکه در  ومدین یا گهید یصدا    

اومد و گفت:گوش  رونی...از اتاق بیریکبیدوباره اخم کرد،پسره ا

  نداره یزدم و گفتم:به تو ربط یپوزخند     ؟یبود سادهیوا

پنجره بود و  یرو به رو اریحرف وارد اتاق شدم سام نیبعد از ا    

 نکهیا یبرا دیکشیم گاریس شهیپشتش به من بود و داشت مثل هم

   اعالم وجود کنم،در رو محکم

  

ابرومو  یتا هیسرم بستم با اخم برگشت سمتم و زل زد بهم، پشت

  د؟یداشت یدادم باال و گفتم:با من کار



دست  گهیواقعا د یپروعم ول یلیخودم قبول داشتم خ یلیخداوک    

شد و  کمیبزرگ شده بودم با همون اخماش نزد ینطوریخودم نبود،ا

   دود سادیوا میمتر یچند سانت

  

آدم باشه که از  هیصورتم؛مطمئن بودم  یرو فوت کرد تو گارشیس

بابا لنگ درازه صورتم جمع شد و با  نیباشه ا شعورتریب یکیمن 

   مثل خودش زل زدم یاخما

  

  د؟یداشت یو دوباره گفتم:با من کار بهش

لهش  یتموم شده اش رو کف اتاق پرت کرد و با پا حساب گاریس    

له شده کف اتاق بود گفت:بهت  گاریکه نگاهش به س نطوریرد همک

   گفته بودم کارتو درست انجام

  

  رونیب یشوت یند

  برداشت و زل زد بهم و گفت:نگفته بودم؟ گارینگاهش رو از س    

 نکهینگفتم که باز گفت:عالوه بر ا یزیفقط نگاهش کردم و چ    

  یپررو هم هست ،بچهیدست و پا چلفت

و  گفتمیبهش نم یزیرو دلم اگه چ موندیم یول دمیترسیهرچند م    

و  دمیهم کش یزر بزنه،اخمام رو تو خوادیدلش م یهرچ ذاشتمیم

   که یاون یگفتم:دست و پا چلفت



  

براش  گهیخودش بکشه و به خدمتکارش م یسوپ برا هی تونهینم

 بکشه

تکون داد  یداخل دهنش و خونسرد سر دیرو کش نشییلب پا    

درآورد و با فندک روشنش کرد و پک  رهنشیپ بیاز ج یگاریس

   بهش زد.دست آزادش یمحکم

  

از شال  رونیمقدارش ب هیسرم رو که  یجلو یآورد جلو،موها رو

شدم؛نکنه  رهیشده بود رو کامل درآورد شوک زده بهش خ ختهیر

  باز خوادیم

موهام  یم رونر یلیکنه.دستش رو خ یکش سیو گ سیباهام گ    

  یدار یقشنگ یو گفت:موها دیکش

 گهیموهام و گفت:حاال د ریفندکش رو روشن کرد و گرفت ز    

  یندار

باال نگاه کردم  رفتیو م خوردیشوک زده به موهام که داشت کز م    

ذره به سرم  هیشال درآورد و با فندک تا  ریکه از ز ییکل اون موها

   کز داد و بعد با دست

  



 نیکه ا دادیکرد دهنم باز مونده بود مخم تازه داشت ارور م خاموشش

کنم که  نیکرد؛اومدم دهنم باز کنم که هوار و حس یمردک چه غلط

   دتیجد یگفت:اگه مدل مو

  

  یخونه بر نیاآلن از ا نیهم یتونیم یدوست ندار رو

خشک و ثابت  نطوریدهنم که واسه هوار کردن باز مونده بود هم    

گلوم رو نرم و  بیس هیقد  یز،بغضیهمه چ یشده باز موند،کثافت ب

   عقب دادیآروم نوازش م

  

بودم،دست بردم به پشت سرم  رهیکه بهش خ نطوریرفتم و هم عقب

دهنم و  یزدم،دست گرفتم جلو رونیو در رو باز کردم و از اتاق ب

   اتاق یخودمو پرت کردم تو

  

 یصندل یبستم به سمت گهواره رفتم و رو یو در رو به رو بچه

 دیمن با ایخدا ختیریم نییصدا پا ینشستم و زل زدم به رها،اشکام ب

   ایدن نیا یرو تو یتقاص چ

  

  بچه طالق بودنم رو؟ ایپدر و مادرم رو  یفکر یبدم؟تقاص ب پس



خونه و اون  نیا یسن آواره  نیکه تو ا ستیرسمش ن نیبخدا ا    

باهام تا  خوادیندارم هرجور دلشون م یخونه بشم تا بفهمن پناهگاه

   کنن اشکام رو پاک کردم و

  

  بابات نیبا تاسف تکون دادم و گفتم:خاکبرسرت با ا یرها سر روبه

شد  شتریهقم ب ،هقیچکار دار چارهیبچه ب نیبا ا شعورهیباباش ب    

  بچه اش نیبا ا بابات کنم،خاکبرسریم حیو گفتم:تصح

بچه بدبخت فحش دادم  نیچشمام گشاد شد،وااااا دوباره که به ا    

  خاکبرسر بابات با اون خودش د،اصنیکالفه گفتم:ببخش

کنم و نثارش  یجمله بند تونمیفحش رو نم هیخفه شو بابا آهو توام.    

هم کنم؛از جام بلند شدم و رفتم پشت  یتالف خوامیکنم بعد م

   ام شدت هیگر نه،دوبارهییآ

  

 کیفقط  دی...شایرا چکار کرده عوض نمینازن یموها نیگرفت؛بب

از کجا  یچیموهام سالم مونده بود حاال ق یمتر از جلو یسانت

  اوردم؟یم

بود  عیضا یلیبازم خ یکز خورده رو کندم ول یبا دست اون موها    

بچه بلند شد اشکام رو پس زدم و به سمت گهواره بچه  هیگر یصدا

   هیش کردم گرحصاررفتم و 

  



 یرو گذاشتم داخل دهنش ول ریش شهیش شدیم شتریهرلحظه ب اش

حرف شهناز افتادم که  ادی کردیم هینعره زنان گر نطورینخورد و هم

   گفت پوشکش رو عوض کن

  

اون  یاندازش رو ریپوشکش و ز دمیاتاق که د یچرخوندم تو چشم

تخت نشستم چقد گرم و نرم بود...حاال من  یتخت دونفره اس،رو

  چجور پوشک کنم؟ نویا

جلد پوشک رو نگاه  یمگه من تا حاال بچه پوشک کرده بودم؟رو    

کرده بود  ینقاش یکردم که خوشبختانه طرز بستنش رو تا حدود

   بچه رو باز یب یب یچسب ما

  

 یکرده بود با دستمال کاغذ لهیاوووف کله باباش چقد تخ دمیکه د کردم

پوشکش کردم سرم رو خاروندم و با دقت  یکردم و به سخت زشیتم

   به کار خودم نگاه کردم

  

کلفت شدن رو  نهیبود زم عیبدم پوشکش نکردما،قشنگ ضا آنچنان

 یب ی...با اکراه ماگرفتمینم ادیرو  زیزود همه چ نقدیدارم وگرنه ا

   رو برداشتم و بردم فیکث یب

  



 یبزرگ تو یسطل آشغال هیاتاق قرار داشت  یکه تو ییدسشو

 یب یاون منم ما یرو انداخته بودن تو یب یب یبود که ما ییدسشو

   رو شوت کردم توش و درش یب

  

 هیاومدم،رها شدت گر رونیب ییبستم دستام رو شستم و از دسشو رو

رو برداشتم  رشیش شهیش کردیم هیهمچنان گر یاش کمتر شده بود ول

   و رفتم سمتش و گذاشتم

  

 یخوابالود لبخند ی*ـل شروع به خوردن کرد؛با چشماـیبا م دهنش

رو  ریش شهیبچه،کم کم خوابش برد و منم ش نیبود ا نیریزدم؛چقد ش

   کنار تخت یگذاشتم رو عسل

  

 ...و رها رو هم کنار خودم خوابوندم دمیتخت دراز کش یرو و

 یباز کردم فاطمه بود که سع یچشمام رو به سخت یبا تکون دست    

  ریزد و گفت:صبح بخ یکردنم داشت لبخند داریدر ب

خوابم  یلیشو خ الیخیتکون دادم و گفتم:فاطمه توروخدا ب یسر    

  ادیم

ما  یشو برا داریخواستم چشمام رو ببندم که گفت:توروخدا تو ب    

  پرسهیبشه و همش هم از تو سوال م ردایشر نشو،آقا االن که ب



 یماریتخت نشستم و گفتم:اون آقات خو ب یرو هیبا حالت گر    

 مهینصف و ن هیبار گر هیربع  هیرها  نیخو ا شبمیداره،از د یروان

   من رو از خواب کردیم

  

خدا  کرد،بهیدوباره از نو شروع م شدیم نیو تا چشمام سنگ پروندیم

  ذره خواب هیواسه  رمیمیدارم م

 یفاطمه با دهن باز به باال زدمیکه من داشتم حرف م نطوریهم    

  جلو صورتش تکون دادم و صداش زدم:فاطمه یبود دست رهیسرم خ

  شده؟ ی:موهات چدیگشااد شده پرس یبه خودش اومد و با چشما    

 نکهیتازه کرد بغض کرده گفتم:مثل ا یداغ دلم رو اول صبح    

فندک گرفت  شبید کهیرو اشتباه خونده،مرت یالکرس تیشهناز خانم آ

  موهام ریز

بلند  هویگشاد شده بهم نگاه کرد و  یخورده با اون چشما هیفاطمه     

با اخم گفتم:هر  دیخندیخنده،دستش رو گرفته بود به دلش و م ریزد ز

  هر

ناراحت نشو  ادیبهت م یلیپتو که با خنده گفت:بخدا خ ریرفتم ز    

  حاال

 ،االنیدوست دار یو گفت:پاشو جان هرک دیپتو رو از روم کش    

  ها ارهیپدرمونو درم



از جام بلند  یبا بدبخت نیحرفاست واسه هم نیسمج تر از ا دمید    

 یرو هم سرم انداختم و سع یکارم رو تنم کردم و شال یشدم و لباسا

   مشخص ادیکردم موهام ز

  

  امیمنم رها رو جاش رو عوض کنم م نییفاطمه گفت:تو برو پا نباشه

گرفتم به شهناز  شیرو در پ نییپا یتکون دادم و راه طبقه  یسر    

ها  یاز صندل یکی یگفتم و رو یریو مهناز و فروزان صبح بخ

   چرت زدم که یکمینشستم 

  

بسته گفتم:با  یبعد شهناز صدام کرد:آهو خانم     با چشما قهیدق چند

  هوم-خب آهو      لهیکرد و گفت:خ یهمون آهو راحت ترم     مکث

  رو ببر اتاق آقا ینیپاشو س-    

 لهیکردم وس ینگاه ینیباز کردم و به س یچشمم رو به سخت هی    

رو پر کرده بود با  ینیشده بود و کل س دهیچ ینیس یصبحونه تو

   چشم باز گفتم:چخبرش هیهمون 

  

  همه رو بخوره نیا رهیمیم

 یاومده باشه با نگران ادشی یزیچ هیشهناز که انگار     

  شد؟ یچ شبید ی:راستدیپرس



به موهام  یعقب روندم و با دست اشاره ا یحال یشالم رو با ب    

  کرد یشکل نیکردم و گفتم:موهام رو ا

و مهناز چشماش گشاد شد و فروزان هم زد  دیکش ینیشهناز ه    

  یخنده و گفت:چه خوشگل شد ریز

تکون دادم و اون  یسر نینداشتم براش چشم غره برم واسه هم حال

 سادیچشمم که به زور باز نگه داشته بودم دوباره بستم.شهناز وا یکی

   کردن که سر حتینص

  

و فالن و بمان؛منم  کنهیم ادهیرو سرت پ نایسرش نذاره و بدتر از ا به

 ی.وقتگفتمیم یهوم هیبسته  یبار با چشما کی قهیهرچند دق

   تموم شد گفت:پاشو حتاشینص

  

  رو ببر باال ینیس نیا

کوفت  نییپا ادیاز چشمام رو باز کردم و گفتم:چرا نم یکیدوباره     

  کنه؟

طرز  نیبا ا یدیشهناز:دختر تو آخر، سر خودت رو به باد م    

  حاال پاشو برو نییپا انیحرف زدنت،امروز رو دلشون نخواسته ب

و گفتم:چرا همش من کار کنم اصن بده فروزان  دمیکش یا ازهیخم    

  کنمیم یدارم بچه دار شبیببره من حال ندارم از د



کار نداشت که ما خودمون تا حاال  زایچ نیمهناز:د اگه آقا به ا    

تمام  دیشهناز گفته با یبه آبج یمنته میصبحونه آقا رو بـرده بود

   یرو شما انجام بد شونیا یکارا

  

 یرو سر هممون خال تشینشده و عصبان رشیپاشو برو تا د حاال

  نکرده

که  یافتادم آخه بگو هشت صبح پاشد یچه جونور ریخ ـدا گ یا    

بخواب برا خودت تا لنگ ظهرو ما  ریبشه،وضعت که خوبه بگ یچ

   رو هم زا به راه نکن

  

رو برداشتم و به سمت پله  ینیاز جام بلند شدم و س یسخت ،بهیلعنت

ها رفتم ماشاهللا پله هم که چهار پنج تا نبود،انگار رفته بود سر کوه 

   همه نیاتاق ساخته بود که ا

  

و  دمیباال؛تلو تلو خوران به پشت در اتاقش رس یرفتیم دیرو با پله

 نیافتاد ا دمایو داخل بشم که  نییسرم روبندازم پا نطوریخواستم هم

   استثناعه و مشکل یکی

  

نطق  یطوالن قیداره به زور دوتا تقه در زدم که بعد از دقا یروان

  ایکرد:ب



رو  ینیبگه بفرما آهو خانم گل گالب،س تونستیبدبخت نم شعوریب    

دستم نگه داشتم و با دست آزادم در رو باز کردم و قبل از  هی یرو

   با عیسر فتهیب ینیس نکهیا

  

دستمم سفت نگهش داشتم داخل اتاق شدم و با پا محکم در  یکی اون

:منم کردیتختش نشسته بود و با اخم نگاهم م یاتاق رو بستم رو

   مثل بز بهش زل زده نطوریهم

  

  تو ادب و شعور صفر یعنیکه گفت: بودم

 حیکه چشمام رو به زور باز نگه داشته بودم گفتم:صح نطوریهم    

  نمره صفر رو بهش داد دیبا ایکه به بفرما بگه ب یسک دییفرما یم

آب دهنم رو قورت دادم  دهیبه خودش داد که بلند بشه،ترس یتکون    

  قربان ریو تند تند گفتم:سالم صبح شما بخ

رو گذاشتم  ینیاتاق بود رفتم و س یکه گوشه  یزیبه طرف م    

 هیرو برداشتم و  یپاش،قور یروش و تند و فرز رفتم گذاشتم جلو

   و ختمیبراش ر یاستکان چا

  

  کنم؟ نیری:براتون شگفتم

اونور صبحونه ام که تموم شد جمع  سیوا ریگفت:نخ تیبا عصبان    

  رو نایکن ببر ا



شروع به خوردن کرد  سادمیگوشه از اتاق وا هیتکون دادم  یسر

که حفظ  خورهیم ینجوریمن ا یجلو خورد،نکنهیم کیچقد آروم و ش

   نه که تو یآبرو بکنه؛اوخ

  

داشتم به  نطوریواسه اونه،هم کنهیجاش حساب م چیبه ه رو

 نیکه چشمام نرم و اروم بسته شد و پلکام سنگ کردمیخوردنش نگاه م

  ...شد

و منگ به  جیگ دمیمتر از جام پر هی یزیشدن چ دهیکوب یبا صدا    

 دهیکوب ینعلبک ینگاه کردم که محکم استکان رو به رو اریدست سام

   بود قلبم هنوز داشت از

  

که  ومدیچقد خوابم م نیبب دمیخبر مرگت خو ترس زدیتند تند م ترس

اش کال خواب  انهیحرکت وحش نیبا ا یخوابم بـرده بود ول ییسرپا

   از سر و کله و دست و پام

  

برگشتم که      رونیشدم که با اخم گفت:ب رهیبهش خ دیپر

  ...برگشتم سمتش و گفتم:اسمم آ     ینیبرم،گفت:س

رو از  ینیرفتم و س عیصبحونه دهنم رو بستم و سر ینیس دنیبا د    

شدم وارد  دیاز جلو چشماش ناپد هیاز ثان یجلوش برداشتم و در کسر

   آشپزخونه شدم و نفس



  

که دور از چشم اون چهارتا نموند فروزان با لبخند  دمیکش یا آسوده

  کردن لیگفت:خانم زبون دراز آقا صبحونه اشون رو م

کردم و  یاشاره ا ینیام رو کج و کوله کردم و به س افهیق    

که کوفت کرده     شهناز به زور خنده اش رو نگه داشت  ینیبیگفتم:م

  خودتم صبحونه بخور ایو گفت:ب

نشستم و شروع کردم به خوردن و از  زیرشون پشت مرفتم کنا    

بعدازظهر بود و خسته و کوفته  کیحرف زدن... ساعت  یهر در

مهناز وارد آشپزخونه شد و روبه من  دمیکشیداشتم غذاها رو بو م

  ببر سالن ییگفت:پاشو سه تا چا

و به سالن رفتم  ختمیر یمشت ییبه سمت سماور رفتم و سه تا چا    

کردم که  یسرفه ا دیدیم لمیدوقولوهاش نشسته بود و ف با یفخر

   حواسشون به من جمع شد و منم

  

  ریشعور به خرج دادم و گفتم:ظهر بخ یکل

با لبخند نگاهم کردن به  نایو سل نایتکون داد و سار یسر یفخر    

از استکانا رو برداشت  یکیتعارف کردم، یرفتم و چا یسمت فخر

  نگاهش کردم و گفتم:آهو     ه؟ی:اسمت چدیو پرس

  یاز اون دوقولوها با ذوق گفت:چه اسم قشنگ یکی    



:چن سالته؟     دیپرس شونیکیرو به سمت دوقلوها بردم که  ینیس    

  17زدم و گفتم: یلبخند

  ییدوتاشون با هم گفتن:همسن ما    

شهناز رو از پشت  یبردم که صدا یکیرو به سمت اون  ینیس    

  م؟یناهار رو حاضر کن زیگفت:خانم م یفخر دم،روبهیسرم شن

 ستادمیدستم گرفتم و صاف ا یرو به شکل برعکس تو یخال ینیس    

اومده؟      اریرو به شهناز گفت:مگه سام ی؛فخریو زل زدم به فخر

  شهناز:نه خانم

  ادیب اریتا سام میمونی:پس منتظر میفخر    

 فیناهار تشر یگفت:آقا زنگ زدن گفتن عمل دارن برا شهناز    

از دهنم  هویگشاد شده زل زدم به شهناز و  یبا چشما     ارنینم

 یزدم و با دست محکم جلو یچه حرف مفت دمیفهم هوی:معتاده؟ دیپر

 یخنده و فخر ریغش غش زده بودن ز نایو سل نایدهنم رو گرفتم سار

   چشماش یول دیخندیهم لباش نم

  

چه  نیشهناز لبش رو گاز گرفت و گفت:آهو جان ا زدیقهقه م داشت

خان متخصص مغز و اعصابن از اون لحاظ گفتم عمل  اریه،سامیحرف

   یعمل جراح یعنیدارن 

  

  دارن



 یچ یگشاد شده به شهناز زل زدم متخصص چ یبا چشما    

آدم  ایبود؟مغز و اعصاب؟اون خودش اصن مغز تو کله اش بود خدا

   ییزایدوره زمونه چه چ نیتو ا

  

 زا،چهیمتخصص مغز و اعصاب بود؟چه چ یآخه اون روان دیشنیم

  ...غلطا

باز شد و  یدر ورود دمیکه د دمیکشیم یرو ط نیداشتم کف زم    

وارد خونه شد،زل زدم به  یدختر قد بلند و الغر هیو با  اریسام

   خوردیسالش م 25 ای 24دختره؛

  

و  زیر یلیخ یداشت با چشما یا دهیو کش دیسف صورت

متناسب با صورتش،لبهاش  ینیپهن و کوتاه و با ب ی،ابروهایقهوا

   بود نه آنچنان ییهم نه آنچنان قلوه ا

  

 دمیرو که د اریسام یداشت اخما ی...کال صورت متوسطنازک

 یکنم از هر وحش یریجلوگ نکهیا یهنوز سالم نکردم برا دمیفهم

  روبه جفتشون گفتم:سالم یگر

رو مخاطبش قرار  اریگشاد به من نگاه کرد و سام یدختر با چشما    

  ؟یاستخدام کرد دیخدمتکار جد یداد و گفت:اوه سام



سه چهار  یبرج خواستیانگار م یاستخدام کرد گفتیم یجور هی

بدبخت از کجا  نیکنه برام پول بشماره آخه ا یرو تف ون،شصتشیلیم

   فقط اریبدونه خب،سام

  

 یاکتفا کرد دختر برگشت سمت من و لبخند گشاد یتکون دادن سر به

چرا  نیچونه ام رو گرفت،واااا ا ریبه روم زد؛به سمتم اومد و ز

   ...زل زد بهکنهیم ینجوریا

  

  ییو لبخندش رو پررنگتر کرد و گفت:چه چشما چشمام

من داشت انگار که رفته بود کله  یشماچشمام گشاد شد چکار چ    

باهمون لبخندش برگشت سمت  کردیبه چشمام نگاه م نجوریا یپاچه ا

   یو گفت:سام اریسام

  

  داره یخوشگل یچه چشما نیبب شییخدا

با اخم داره نگام  شهیمثل هم دمیزل زدم که د اریبا غرور به سام    

بودم بهش چند بار با ناز پشت سر هم براش  رهیکه خ نطوریهم کنهیم

   یپلک زدم که پوزخند

  

 اریداد و چشم ازم برداشت اون دختره رو به سام لمیتحو

  یسام یاستخدام کرد یگفت:خدمتکار خوشگل



و  سیف اریسام یبه غبغب انداختم و خواستم برا یدوباره باد    

 لیوسا گهید قهیرو به من با اخم گفت:ده دق اریکه سام امیکالس ب

  تو سالن اریرو ب ییرایپذ

 ریکنه خو همش تقص عیفقط بلد بود من بدبخت رو ضا شعوریب    

کنه اخمام  فیازت تعر یکی یخودته احمق قده چس مثقال جنبه ندار

   اریسام دمیرو درهم کش

  

 کنمیلباسم رو عوض م ن،منمیاون دختره گفت:گندم توام برو بش روبه

  امیم

تکون داد و رفت  یاسمش گندم سر دونستمیدختره که حاال م اون

کرد و کنار گوشم  یخواست از کنارم رد بشه که مکث اریسام

   از یادیگفت:دور برندارت گندم ز

  

  یستیهم ن یآنچنان مال کنهیم فیتعر همه

به  تیخودم رو به شدت کنترل کردم تا نخوابونم دهنش با عصبان    

  ی:مردک رواندیاز دهنم پر هویسمت آشپزخونه رفتم و 

 یگشاد گفت:باز چ یفقط مهناز تو آشپزخونه بود مهناز با چشما    

  احمق-شده؟     

     شعوریبر و بر زل زده بود بهم که باز گفتم:ب نطوریمهناز هم    

  و گفت:چته؟ ستادیمهناز نگران رو به روم ا



رو بده ببرم مهمون اومده      ییرایپذ لیبغض کرده گفتم:وسا    

  شده؟ یچ یبگ یخوایمهناز:نم

بغضم رو قورت دادم و سرم رو به عالمت نه باال بردم مهناز باز     

  اومده؟ ی:حاال کدیپرس

بودم  یرفته بود بس که عصب ادمیحاال اسم اون دختره هم پاک     

و برداشت  یکشاورز یها هیتو ما یزیچ هیروبه مهناز گفتم:اسمش 

  ؟یگیخنده و گفت:گندم رو م ریمحصول بود     مهناز زد ز

  هست؟ یهمون گندم حاال ک کالیزدم و گفتم:آ بار یبشکن    

 کردیرو حاضر م ییرایپذ لیکه داشت وسا نطوریمهناز هم    

 کنهیکه م ییاز رفتارا یخودمون بمونه ول نیگفت:دختر خاله آقاس،ب

  ؟یگشاد شده گفتم:جد یست داره     با چشمامشخصه آقا رو دو

 اون موقع که زن داشت ی:حتدمیتکون داد که باز پرس یسر

دروغ بگم آقا شش  دیچرا با گهیمهناز:واال خدا که شاهده من د    

 نیا یتو میخونه ا نیکرد و ماهم شش ساله خدمتکار ا یساله عروس

   خانم زنده هیشش سال که هان

  

رو  یکس یکه بخواد زندگ میدیحرکت غلط ند هیاز گندم خانم  بود،ما

 یحدس زد آقا رو دوست داره ول شدینگاهش م یاز هم بپاشه،از رو

   هیکرد،هانیم یدور شهیهم

  



خب از اونموقع  یناراحت شد ول یلیکه فوت شدن،گندم خانم خ خانمم

  بکنه کیخودش رو به آقا نزد کنهیم یسع یلیخ

ها رو  یپوست ریها و ز وهیم نیا ایباال انداختم که گفت:ب ییابرو    

  رم ایرو خودم م هیببر بق

رفتم گندم  منیها رو برداشتم و به سالن نش یرپوستیها و ز وهیم    

از اون  یکیگذاشته بود و  شیمبل کنار یکادو کرده رو زیچندتا چ

   کادو کرده ها هم سمت

  

 اریزد و رو کرد سمت سام یلبخند دیگرفته بود من رو که د اریسام

 یاز دستش گرفت و گفت:چ اریو گفت:قابل تو رو نداره     سام

  یفهمیهست؟     گندم:باز کن م

جون  نایو سل نایو سار یگندم رو کرد به من و گفت:خاله فخر    

  کجان

  بشن داریب دیبا گهیبعد ناهار رفتن چرت بزنن اآلنا د-    

ام و ظرف  دهیها رو جلوشون چ یپوست ریو زبه سمتشون رفتم     

  زمیبرداشت و گفت:ممنون عز یبیگندم گرفتم که س یرو جلو وهیم

شده رو باز کرده بود روبه من  چیکادو پ زیکه حاال اون چ اریسام    

  گفت:برام پرتقال بزار

داده گفتم:پس  یطولش بدم تا بفهمم گندم بهش چ کمی نکهیا یبرا منم

  پرتقال خوب براتون سوا کنم هی دیبزار



خودم  زیم یبزار رو خوادیبرام رفت و گفت:نم یچشم غره ا    

  دارمیبرم

 یآب رهنیپ دمیبه دستش نگاه کردم که د یخوایکه نم اهیبه درک س    

از  یرلبیتشکر ز اریسام کنهیم ییجلدش خودنما یتو یکیرنگ ش

   گندم کرد که گندم

  

     یاریدرب تویکه مشک دمیخر یکه فقط تشکر کن دمی:نخرگفت

  ها راحتم یمشک نی:با ااریسام

جان چهلم رد شده  اریراحت نباشن،سام دیشا هیبق یگندم:تو راحت    

  دیاریهاتون رو درب یوقتشه مشک گهید

  اریمنم دخالت کردم و گفتم:آره بابا درب    

 زیر زیکرد به رگندم اول با تعجب نگاهم کرد و بعد شروع     

  چکار برو یسادیوا نجایگفت:تو ا یعصب اریدن؛سامیخند

 یسام یگفت:چکارش دار اریروبه سام دیخندیکه م نطوریگندم هم    

  یدختر با نمک

بهم کرد که برو،منم خونسرد برگشتم و  یبا اخم اشاره ا اریسام    

از آشپزخونه  گهید لیبه آشپزخونه رفتم که همون لحظه مهناز با وسا

   از یکی یزد،رو رونیب

  



مراسم چهلم  دمیکه من اونروز د یها نشستم.پس اون مراسم یصندل

بود واسه  فیح ومدینم یبنظرم گندم اصال دختر بد یبود نه ختم؛ول

   داشت یاون بوفالو.مثال چ

  

و پولش بود که  کلیو ه افهیگندم عاشقش شده بود؟اگه به خاطر ق که

شو بابا آهو توام  ختههههه،خفهیو پولدار ر افهیعالمه پسر خوش ق هی

   خب حاال یول ختهیکجا ر

  

به  نیبنظرم پول اصال مهم نبود مهم شعورو اخالق بود که ا یهرچ

قول خودش صفر بود.نه تو خودت بگو آهو پول واقعا مهم نبود؟نه 

   به من بگو پول مهم نویا

  

  نبود؟

نه قد شعور و  گهید یخب چرا مهم بود ول سرم رو خاروندم    

خونه  نیشعور و اخالق داشته باش و از ا کمیاخالق،خب مثال تو 

   گرسنه ات بشه نمیبب رونیبزن ب

  

 جهینت نینه،آخرش به ا شییخدا ندازه؟خبیتف کف دستت م یکس

  ...اوردمیکه خودم با خودم بحث نکنم چون کم م دمیرس

  یدیدست ما م ییچا هیشهناز خانم -    



من اخماش  دنینحس جواد رو به رو شدم با د ختیبرگشتم و با ر    

  هیتو هم و گفت:پس بق دیرو کش

  زنیبر ییشما چا یرفتن برا-    

  هم حرف نزن یادیز زیبر ییچا هیبا حالت دستور گفت:پاشو     

مثل کوفت  یندار لیم یا گهید زیزدم و گفتم:نه بابا چ یپوزخند    

  چسبنایم یلیخ ییسه تا با چا نیو درد و زهرمار،ا

مثال،از جام بلند  ترسمیم یلیبه سمتم اومد؛فکر کرد من خ یعصب    

 دیکه رس کمیام رو دادم جلو و سرم رو گرفتم باال؛نزد نهیشدم و سـ*ـ

   تعجب کرد،فکر کرد منم

  

 خیدست و پاشون  کنهیبراشون پخ م یمرد هیدخترا که  یبعض مثه

 یفکر کرد نیو گفتم:بب دمیهم کش یروتو م،اخمامیکنه،اونطوریم

   نیا یتو شتریچندسال از من ب

  

فکر  یعوض یرو دار یحق انجام هر غلط یکار کرد خونه

 هی یزور و بازوت رو به من نشون بد یهم بخوا یبعد ،دفعهیکرد

   یاز کرده و نکرده  کنمیم یکار

  

  یبش مونیپش خودت



باال رفتم و داخل اتاق شدم؛پوشک  یاز کنارش رد شدم و به طبقه     

 دیشا دمیم گرفتمش و بوش کشحصار یرها رو عوض کردم و تو

   خوبه تن یاون لحظه بو

  

رها کاشتم  یشونیرو پ یتنها مامن گاه آرامش من بود بـ*ـوسـه ا بچه

 یمن کرد،بایکار رو با من م نیا دیکه اشکم سر خورد؛چرا بابام با

   جرات نداشت چکسیکه ه

  

که هر  یبگه باال چشمت چندتار مو به نام ابروعه،حاال شدم کس بهم

که موهام رو با  یکیاون  کنهیبارش م خوادیدلش م یهر چ یک

   یکی نیو ا دهیفندکش کز م

  

 چارهی...بارهیثابت کنه مرده سمت من حمله م نکهیا یبرا

 شهیاوقات؛کاش رها هم هم یگاه رهیگیغرورم،چقدر دردش م

   یدرد ب گهیحداقلش د موندیبچه م نطوریا

  

 نکهیمادرش مرد واسه ا دیفهمی...نمدیفهمیرو نم یمادر یو ب یپدر

وجود اون مادرش رو  نکهیبچه دار بشن نه ا خواستنیم

   زنده بود با نکهیپدرش با ا دیفهمیکشت،نم

  



ها و باعث بودنها  یرحم یب نینداشتش درد ا یول دیکشینفس م نکهیا

من و رها  یزندگ موندیم یکیکوچ نیاگه به هم کردیرو حس نم

   هم بود مادر رها هیشب یلیخ

  

 یول کردی.درسته جنس رفتنشون فرق منطوریو مادر منم هم رفت

زن  هینبود  یبه هر حال جفتشون نبودن،پدر رها اون رو واسه 

   و پدر من هم واسه خواستینم

  

نبود در باز  چکدوممونیکه حق ه یرحم یزن،اوج ب هیداشتن  ی

وارد اتاق شدن اشکام رو تند تند پاک کردم و  نایو سل نایشد و سار

   که دو دمیرو باال کش مینیب

  

  گفت:آهو شونیکیمن نشستن  یتخت و روبه رو یاومدن رو تاشون

  بله-    

  ؟یکردیم هیگفت:گر یکیاون     

  من؟ ین راه و گفتم:کخودم رو زدم به او    

حواسشون رو پرت کنم  نکهیا یسر تکون دادن برا ییدوتا    

 نایمن چطور بفهمم کدومتون سار دیهم هیشب یلیشما خ یگفتم:راست

  د؟یینایو کدومتون سل



من  نیبا لبخند گفت:بب شونیکیاوناهم کامال حواسشون پرت شد و     

  نامیسار

گوشش رو نشون  ریکرد و ز یور هیصورت خواهرش رو     

خالش  نیبا ا نمیگوشش بود،ادامه داد:ا ریز یزیخال ر هیداد...

  نایمعروفه به سل

 ریز دیبا دیهر وقت بخوام بدونم شما کدوم یعنیو گفتم: دمیخند    

که سمت چپ نشسته بود گفت:چاره  نایکنم؟     سل یگوشتون رو وارس

  یندار یا گهید ی

 شهیکرد و گفت:م یبه رها نگاه نایکه سار میدیخند ییسه تا    

  بغـ*ـل رمشیبگ

 دیشما عمه هاش شهیتعجب گفتم:معلومه که م با

چند  هیفقط  میش نکردحصارگفت:آخه ما تا حاال رها رو  نایسل    

 یواشکی میگرفت میتصم نایحاال االن با سار مشیدیاز دور د یبار

   به یدیاتاقش...قول م مییایب

  

  ؟ینگ داداشمون

  کنه؟ی:چرا دعواتون مدمیبا تعجب پرس    

خب  یانداخت و گفت:دعوا که نه ول نییبا غم سرش رو پا نایسار    

از خودمون  دیبچه نحسه و با نیا گهیم شه،اونیناراحت م میدونیم

   من و یول میدور نگهش دار



  

قبول کن که  میذوقش رو داشت یلیخ ادیب ایبه دن نکهیقبل از ا نایسل

  میدوسش داشته باش میسخته نخوا

بچه چهل و  هی"نحس"زدم،یکلمه  یتلخ یبه اندازه  یزهر خند    

که معرکه  ره؛واقعایصفت نحس بگ تونستیچند روزه چطور م

   نایبغـ*ـل سار یبود.آروم تو

  

رو نوازش  شیشونیپ یزد و با شصتش رو یدادم که لبخند قرارش

  بدش به من قهید هی نایبا ذوق گفت:سار نایکرد سل

دسته من بمونه بعد بگو  قهیبا اخم گفت:حاال بزار دو د نایسار    

  بدش

غرق در خواب نگاه کردم بخواب آروم  یناراحت به رها    

 یواشکی دنتید یو نفهم که برا نینب چوقتیعروسک کوچولو و ه

  ...انیبه اتاقت م

 ***     

  و آه-    

اومدم و گفتم:جانم شهناز خانم     شهناز:دنبال  رونیق رها باتا از

  ایمن ب



خونه نبود سه  اریسام میشد اریپشت سرش رفتم و وارد اتاق سام    

ها  رهنیبه پ یتخت افتاده بود که شهناز اشاره ا یرو رهنیچهارتا پ

   دیرو با نایکرد و گفت:ا

  

سرم رو خاروندم و گفتم:اتو      یواریتو کمد د یو بزار یبزن اتو

  بزنم؟

  گهیخب آره د-    

  یستیکالفه نگاهش کردم که گفت:نکنه بلد ن    

شهناز خانم نه که بلد  یدونیام رو کج و کوله کردم و گفتم:م افهیق    

  ...یول ستماین

  ؟یچ یول-    

  ستمینه بلد ن شیو گفتم:راست دمیکش ینفس پر حرص    

 یکینداره من  یرو آورد و گفت:کار زشیزد و اتو و م یلبخند    

رو  هیبق زنمیچطور اتو م نیخب گوش بده بب زنمیرو اتو م رهنایاز پ

  تو بزن

که  نطوریرو برداشت و هم رهنایاز پ یکیاتو رو زد به برق و     

رو وصل کرد  رهنیگرفته بودم پ ادی شیاتو زد کم و ب دادیم حیتوض

   رگال و به سمت کمد هیبه 

  



 یهمه رو اتو زد یرفت و درش رو باز کرد و گفت:وقت یوارید

  یواریبه داخل کمد د شیزنیم ینطوریهم

و از  یواریداخل کمد د یکرد به چوب لباس زونیرگال رو آو    

  ؟یگرفت ادیاومد و گفت: رونیب یواریداخل کمد د

ت:فقط دقت کن آقا تکون دادم که گف یسر یمطمئن نبودم ول هرچند

  حساسه رهناشیبه پ یلیخ

ازش  یلیزد،به درک که حساسه؛خ رونیرو گفت و از اتاق ب نیا    

حساسه  یهم قشنگ اتو کنم که ه رهنیبراش پ خوامیم ادیخوشم م

   انگار مثال من کنهیحساس م

  

کرد داغ دلم  یشکل نیموهام حساس نبودم که برداشت موهام رو ا به

 یقهوه ا رهنیبه پ دمیبدجور تازه شد اتو رو با حرص برداشتم و کش

   قرار نبود ؛مگهیرنگ

  

نبود که  کیکارشم اونقد کوچ کردمینم یکار چیکنم پس چرا ه یتالف

 ی قهیکه داشتم  نطوریبگذرم هم رشیاز خ یراحت نیبخوام به هم

   کردمیرو اتو م رهنشیپ

  



 دمیچونه ام کش ریبه ز یگشاد شد اتو رو سر پا گذاشتم و دست چشمام

 یا ثانهیفکر،لبخند خب یشدم بدجور رفته بودم تو رهیخ نیو به زم

   لبام رو شکل داد و ی هیزاو

  

  ...نگاه کردم رهنیبه پ ثانهیخب

آقا  یقهوه برا هیفاطمه وارد آشپزخونه شد و روبه من گفت:آهو     

  ببر

انداختم و گفتم:دوازده  یداخل آشپزخونه نگاه یوارید به ساعت    

  ارهیم یکه وقت خوابه؟قهوه که کم خواب خورهینصف شب قهوه م

 یگفت:تو چ ینیتو س ذاشتیکه فنجون قهوه رو م نطوریمهناز هم    

  هیحرف نمیباال انداختم و گفتم:ا یکارت رو بکن     شونه ا یکار دار

 سادمیباال رفتم پشت در وا یرو از دستش گرفتم و به طبقه  ینیس    

  ایو در زدم که گفت:ب

 یاز تاسف تکون دادم و در رو باز کردم و وارد اتاق شدم.رو یسر

که  نطورینشسته بود و هم خوردیها که تکون م یصندل نیاز ا یکی

   رو عقب یآروم صندل

  

پاش  یکه جلو یزیم یفنجون رو رو دیکشیهم م گاریکرد،سیم جلو

 وونیح سیکه گفت:وا رونیبود،قرار دادم،خواستم از اتاق بزنم ب

  ؟یخانم     با اخم برگشتم سمتش و گفتم:چ



خاموش کرد و فنجونش رو  شیگاریس ریز یرو تو گارشیس    

  رو صدا زدم ه؟اسمتیو گفت:چ دیبرداشت و بو کش

گفتم:اسم من  .با همون اخمازهیکرم بر خوادیبود م عیقشنگ ضا    

  یقلپ از قهوه اش خورد و گفت:اوهوم خودت گفت هی     وونه؟یح

اسم  کنمیتکرار م گهیبار د کیبا حرص گفتم:محض اطالعتتون     

 هیاسم  نمیا کنهیم یزد و گفت:چه فرق یمن آهوعه     پوزخند

  وونهیح

مطابقش  شوندیرو سرجاش م یاز خود راض نیا دیبا یکی    

رو نداشته باشه  زیچ هیکه  یواسه کس گهیزدم و گفتم:بله د یپوزخند

   یواسش اصال فرق زایچ نیا

  

  کنهینم

تکون داد  یهدفم شعورش بود که خب نشونه گرفته بودم سر قایدق    

چرا جواد  دونمیو از سرجاش بلند شد قلبم شروع به کوبش کرد نم

   دمیترسینم کردیحمله بهم م

  

آخه بگو تو که مثه سگ ازش  دمیگرختیبدجور م اروی نیاز ا یول

حال خودم رو نباختم و با  نیبا ا یزنیحرف م یمرض دار یترسیم

   جسارت زل زدم به

  



به زور  یکنم ول سیبود خودم رو خ کیشد که نزد کمیچشماش،نزد

حرف  یادیگوشم گفت:ز ریحالتم رو ثابت نگه داشتم خم شد و ز

  یزنیمفت م

م و به پهلوم فشار آورد؛مردک شونهدور  چوندیدستش رو پ هی    

 یدستش هر لحظه رو داشت،فشاریچرا دست از سرم برنم یروان

   و داشتم از درد شدیم شتریپهلوم ب

  

  اد؟یدردت م هیو گفت:چ دیبا حرص خند مردمیم

نگاهم بهش ننداختم از  مین هی یبه روبه روم زل زده بودم و حت    

 کممیبودم ج رهیکه به روبه رو خ نطوریشدم و همزور درد خم 

   باز با همون حرص ومدیدرنم

  

  ولت کنم یخوایو گفت:م دیخند

 یآروم یلیکرد که "آخ" خ شتریهمون لحظه فشار دستش رو باز ب    

غلطا  نیاز ا گهیهم فشار دادم که گفت:بگو د یگفتم چشمام رو رو

   یحرفا نیو از ا کنمینم

  

  آقا زنمینم مفت



 ارمیکه گفت رو به زبون ب یزیچ نیا یکلمه  هی یمحال بود حت    

وادارم کنه به  تونهینم چکسیه ادیمن لجم که درب دونستیاون نم

   داد و باز گفت:بگو ،فشاریکار

  

  آقا خورمیشکرا نم نیو از ا کنمیغلطا نم نیاز ا گهید

چشمام حس  یکه سوزش اشک رو تو نطوریزل زدم بهش و هم    

کرد که از زور  شتریبا نفرت گفتم:ولم کن     فشارش رو ب کردمیم

و  زیبلندم رو داخل دستش کردم و چنگول ر یدرد ناخودآگاه ناخنا

   هم رفت و دستش رو یازش گرفتم اخماش تو یمحکم

  

و خواستم در برم  دمییپهلوم برداشت به سمت در دو یاز رو عیسر

 یشد دستم رو گرفته بودم به سرم و سع دهیکه موهام از پشت کش

   ریموهام رو از ز کردمیم

  

 نطوریکرگدن کجا،هم نیزور من کجا زور ا یبکشم ول رونیب دستش

گوشم با حرص گفت:واسه من دم  د،کناریکشیکه موهام رو م

  آره؟ یدرآورد

 دهیبا موهام چرخوندم سمت خودش و هلم داد که کوب نطوریهم    

که چشمام رو بستم؛دوتا  دیچیم پشونه یتو یبد وار؛دردیشدم به د

   واریدستاش رو کنارم به د



  

به خون  ینفساش تند شده بود و با چشما تیزور عصبان چسبوند،از

شدم و با لحن ملتمس  رهیبهش خ دهینشسته زل زده بود به چشمام؛ترس

  گفتم:بزار برم

از حرکت  دادمیو هرآن امکانش رو م زدیقلبم تند تند م    

  ؟یگوشم و گفت:بزارم بر کیرو آورد نزد سته،سرشیبا

 زارمیآب دهنم قورت دادم و به روبه روم زل زدم که گفت:م    

  ی،ولیبر

و خبر از شدت  سوزوندینفسش پوست گردنم رو م یداغ    

 یگفت:ول یآروم یبا صدا یبعد از مکث طوالن دادیم تشیعصبان

  دارم یکار هیقبلش باهات 

 یگلوم چنبره زد و صورت شهرام و محسن جلو یتو یبغض بد    

و همونجا آروم آروم سر  دمیبه گلوم کش یچشمام جون گرفت دست

   نشستم نیزم یخوردم و رو

  

جا خوش  میشونیپ یرو یشده بودم و عرق سرد رهیروبه رو خ به

  که مرد باشه؟ یدیافرین ایدن نیا ینر تو هی یعنی ایکرده بود خدا

اون  اید؟یکشیم دکیکه اسم پدر رو به  یکم ضربه خوردم از مرد    

گوش من آواز"بزن  یتو مونیدوست یساله ام که تمام روزا کیعشق 

   "رورونیاز خونه ب



  

خودش و  یخوشگذرون لهیو من خرم باور کردم که بشم وس خوند

زمان خواهرم  هیکه  یتر از خودش؛پناه بردم به کس فیکث یرفقا

   کل خونوادش یبخاطرش جلو

  

و کلمه  فشیتنها دست مزد خواهرم شد نشون دادن وجود کث سادیوا

با صداش به  شدیاز ذهنم پاک نم چوقتیه دیکه شا انـتینحس خ ـ ی

  رونیخودم اومدم:برو ب

خودم متوجه بشم  نکهیاز اشک شده بود بدون ا سیکل صورتم خ    

که پشتش به من بود و کالفه  اریو به سام دمیگونه ام کش یرو یدست

   دستش رو داخل موهاش

  

 رونیبود،زل زدم آروم آروم از سرجام بلند شدم از اتاق ب کرده

  ...زدم

تخت بلند  یشهناز چشمام رو باز کردم و از رو یبا صدا    

  شدم...روبه شهناز گفتم:ساعت چنده؟

  میکار دار یهشت زودتر پاشو که کل-    

زد لباسم رو دادم باال  رونیتکون دادم که شهناز از اتاق ب یسر    

پهلوم جا مونده  یانگشتاش رو یجا یو زل زدم به پهلوم،لعنت

   خوب به حساب دستش یبود...ول



  

اوقات از چاقو  یانداختم و گفتم:المصب گاه یبه ناخنام نگاه دمیرس

  کنهیم نیادم رو تضم تیامن شتریهم ب

رها رو عوض کردم به طبقه  یجا نکهیزدم و بعد از ا یلبخند    

صبحونه جلوم  ینیرفتم وارد آشپزخونه شدم که مهناز با س نییپا

   ظاهر شد و با عجله گفت:بدو

  

  آقا رو ببر باال ی صبحونه

  آشپزخونه یپامو بزارم تو دیبا تعجب گفتم:بزار    

همه پله  نیبا ا یعنیپله ها شدم  یرو از دستش گرفتم و راه ینیس    

در  ینفس نفس باالخره به جلو یکل ه،بایخودش کل رمیآرتروز پا نگ

   دوباره قلبم دمیاتاقش رس

  

 شبیصورت اتومات وار شروع به تاالپ و تولوپ کرد،نکنه د به

پنج تن  ایکنه؟ یحال نداشت کارش رو انجام بده االن بخواد تالف

   یخودت به دادم برس؛با دستا

  

  ایدر زدم که طبق معمول شعور به خرج داد و گفت:ب نلرزو



 سادهیاروم باز کردم و وارد اتاق شدم وسط اتاق وا یلیدر رو خ    

گذاشته  شیخوش فرمش رو به نما کلیتنش بود و ه یبود و تاب مشک

   بود چشمم رو سوق دادم

  

و لبم رو باز زبونم تر کردم مطمئنا به  مونشیپر و پ یبازوها به

نگاهش رو حس کردم که  ینیاحترام من از جاش بلند شده بود...سنگ

   چشم از بازوهاش گرفتم و

  

  ریزدم بهش و گفتم:صبح بخ زل

 شیبند شلوار کتان قهوه اشونهو  نییبا اخم سرش رو انداخت پا    

و  ستادمیاتاق ااز  یگذاشتم و گوشه ا زیم یرو رو ینیرو بست س

   کلش؛آبیدوباره زل زدم به ه

  

دختر  هیچه وضعشه جلو  نیلب و لوچه ام راه افتاده بود آخه ا از

به خودم اومدم که گفت:برو در کمد رو باز  گردن؟باصداشیعذب م

  کن

مثل بز زل زدم بهش که ولومش رو برد باال و گفت:مگه  یجیبا گ    

  ستمیبا تو ن



رفتم و درش رو به سمت  یواریتکون دادم و به سمت کمد د یسر    

کمد افتاد  یتو یراهنایو بازش کردم چشمم که به پ دمیراست کش

   یبا رنگ دیبرق از سرم پر

  

برگشت و  کنهینگاه م رهنایداره به پ دمیبرگشتم سمتش که د دهیپر

به کتش  یکل یتخت برداشت و نگاه یکت کرم رنگش رو از رو

   زل زد یو بعد از مکثانداخت 

  

به من سوق داد و  یوارینگاهش رو از کمد د یواریداخل کمد د به

دلم جا بزارم  یکجا نویا غمبریپ ای     اریرو ب یقهوه ا رهنیگفت:پ

 رهنیپ نیکنم با تته پته گفتم:بنظرم ا یغلط کردم خواستم تالف ایخدا

  ادیبه اون کت نم

  یحرف زد یادیشد بهم و گفت:باز که ز رهیخ تیبا عصبان    

رو از رگال  رهنیشدم و پ یواریکمد د نکه؛داخلیاصال حقته مثه ا    

 رهنیآوردم و به پشتش  زل زدم و لبم رو گاز گرفتم؛پشت پ رونیب

   رو به تنم چسبوندم و

  

اومدم لبخند دلقک  رونیگرفتم و از کمد ب اریرو به سمت سام جلوش

 رهنیزدم و به سمتش رفتم،دستش رو دراز کرد و خواست پ یینما

   که با رهیرو از دستم بگ



  

  خودم تنتون کنم دیلبخند مسخره گفتم:بزار اون

کرد و بهم زل زد خودمم تعجب کردم از  زیچشماش رو ر    

رو گرفت و  رهنیپ نییهمه شعور؟     پا نیحرفم،آخه آهو و ا

ت گرفته بودمش؛المصب مسابقه خواست از دستم بکشه که من سف

 یکشمکش نداشت...با اخم گفت:ولش کن     لبخند نقدیا یطناب کش

  کنمیزدم و گفتم:ازتون خواهش م یزورک

رو ول کرد که نفس بلند  رهنیاز ابروهاش رو برد باال و پ یکی    

 هیبهم زل زد که گفتم:عادت دارم بعد از  دم،مشکوکیکش ییباال

  کشمکش نفس بلند بکشم

آوردنت آهو؛چشم ازم گرفت و به روبه  لیدل نیخاکبرسرت با ا    

  باال دیاریو گفتم: دستتون رو ب سادمیرو زل زد...رفتم پشتش وا

 شیبه خودش زحمت داد و دستش رو دوسانت آورد باال که ا    

تنش کردم و دکمه هاش رو  یرو به بدبخت رهنیگفتم،پ یواشی

   رو داخل رهنشیاست پبستم؛خو

  

  ...من دیکنه و که باز گفتم:اجازه بد شلوارش

که برام رفت دهنم رو بستم؛خواست بره پشت  ییبا چشم غره ا    

  دیکتش رو دادم دستش و گفتم:کتتونم تنتون کن عیکه سر نهییآ



بهم نگاه کنه کتش رو تنش کرد و بعد رفت پشت  نکهیبدون ا    

 یمرحله از وحش نیراحت چشمام رو بستم و باز کردم ا الیخ نه،باییآ

   جلوش گرفته یگر

  

  خورمینم-بزنه که گفتم:صبحونتون؟      رونیاز اتاق ب شد؛خواست

  ...زد رونیبعدش از اتاق ب    

  یراو     *** 

بلند شد و سالم داد به تکان  شیاز جا یوارد مطبش شد که منش    

 انیرو بفرست ب مارایب گهید قهیت:ده دقاکتفا کرد و گف یدادن سر

  دکتر ی:چشم آقایداخل     منش

گرفت و وارد اتاقش شد کتش  یمنش شینگاه از صورت پر آرا    

گذاشت معموال عادت نداشت  شیچرخ یرا درآورد و پشت صندل

   ریرا تنش کند از خ یروپوش

  

نشست درست سر  زشیرنگ گذشت و پشت م دیروپوش سف دنیپوش

 یدر اتاقش به صدا درآمد؛خشک و سرد به در زل زد که زن قهیده دق

   وارد اتاق شد و انسالیم

  



دفترچه اش را  مارشیتکان داد ب یسر ینگشونهکرد؛با اخم  سالم

 تیمقابلش نشست از وضع یصندل یدکتر گذاشت و رو زیم یرو

   یها یو وراج دیپرس شیماریب

  

و با اخم داخل دفترچه  دادیحوصله سر تکان م یشروع شد ب زن

 چیه گرفتینوشت مطمئن بود اگر کار خوبش را فاکتور م ییزهایچ

   مطب به نیا یتو یماریب

  

که الزم  ییها هیگرفت و توص ینفس زدیاخالق گندش پر نم خاطر

کرد و دفترچه را به او برگرداند و آن زن هم بعد  مارشیبود را به ب

   داد و تیتشکر رضا یاز کل

  

شش ساله  ایجوان با دخترک پنج  یرفت،نفر بعد خانم رونیاتاق ب از

گرفت و  حصاراش وارد اتاق شد و سالم کرد دخترک خود را در

   نشست و یصندل یرو

  

و چشمش  کردیزن گوش م یداد به حرفا تشیوضع حیبه توض شروع

مادرش  هیشب گفتنیبود؟همه م یاو چه شکل یبه دختربچه بود...رها

   کی یاو حت یاست ول

  



 نیتر قیدق دیهم حاضر نشده بود رها رو با دقت نگاه کند.شا بار

بود که آهو به دنبال پدر و مادر رها بود و  ینگاهش همان شب

   خط و نشان شانیبرا خواستیم

  

دستش رو باال گرفت که زن  لشیموبا یزنگ گوش یبا صدا بکشد

کتش که به پشت  بیادامه ندهد برگشت و خواست از ج گرید

   یشده بود،گوش زانیآو شیصندل

  

 شیدوباره به سرجا الیخیقطع شد ب شیکه صدا اوردیب رونیرو ب اش

دختربچه با انگشت اشاره او را نشانه گرفته است و  دیبرگشت که د

   مادر دختر بچه که خنددیم

  

دست  اوردیه خنده بر لبانش نرا به شدت کنترل کرده بود ک خودش

اخمش  دیخط و نشان کش شیو با چشم و ابرو برا دیدختر بچه را کش

   را پررنگ کرد و روبه آن

  

  اومده؟ شیپ یگفت:مشکل زن

دکتر  یبزند تند تند گفت:نه آقا یدخترش حرف نکهیزن قبل از ا    

  خندهیم یالک یزیشاده به هرچ یادیز کمیدخترم 



که  تهیترب ست،مشکلیزد و گفت:مشکل شاد بودن ن یپوزخند    

  انیبر نم یاز عهده اش به خوب نیوالد یبرخ

 نیا ینگفت مطمئن بود اگر آهو جا یزیشد و چ دیزن سرخ و سف    

داروها را در دفترچه  کردیم کیزن بود قطعا جوابش را بدجور شل

   ینوشت و با اخم پر رنگ

  

بلند وارد اتاق  یالغر و با قد یمرد یبعد ماریبرگرداند ب ماریب به

الزم را در دفترچه اش  یخواست که داروها ماریب نهیشد بعد از معا

   که خودکار از دستش سدیبنو

  

اش را عقب داد و خم شد  یصندل یافتاد کم زشیم ریرفت و ز در

به  کینزد یلبخند پهن دیتا خودکار را بردارد به سمت باال آمد که د

   مرد جا یالبه یخنده رو

  

اتفاق افتاده بود  یجالب زیباال رفت،چه چ شیکرده است ابروها خوش

خبر بود،مرد دفترچه اش را گرفت و همراه با آن لبخندش  یکه او ب

   که روبه منفجر شدن بود

  



وارد اتاق شد و همان لحظه  گرید یزد خانم جوان رونیاتاق ب از

اش  یاش شروع به زنگ خوردن کرد،برگشت و گوش یدوباره گوش

   آورد رونیکتش ب بیرا از ج

  

جواب دهد که با  کرد؛خواستیم ییصفحه خودنما یجواد رو اسم

منصرف شد آن زن جوان سرش  شیآن خانم جوان روبه رو دنید

   زیانداخته بود و ر نییرا پا

  

 یادیامروز همه ز یسرآمده بود؛به راست گرید د،صبرشیخندیم زیر

  داشتند؟ یتیمشکل ترب ایشاد بودند 

خودش  یخودش حس کرد و کم ینگاه دکتر را رو ینیزن سنگ    

  کرد و گفت:مشکلتون؟ یرا جمع و جور کرد اخم

دادن کرد و بعد دفترچه اش را  حیزن با خجالت شروع به توض    

 یرفت...تلفن مطبش به صدا درآمد،با عصاب رونیگرفت و از اتاق ب

   یمتشنج جواب داد که صدا

  

آوردن االن  فیزند تشر یدکتر،آقا ی:آقادیچیدرگوشش پ یمنش نازک

-     د؟یکرد نهیرو معا مارایکل ب نکهیبعد از ا ایبفرستمشون داخل 

  اآلن بفرستشون داخل ریخ

  چشم-    



چندساله اش در چارچوب در  قیدر اتاق زده شد و قامت بلند رف    

بلند شد و به سمت او رفت و محکم دستش را  شیظاهر شد از جا

   بود هیهان هیفشرد...چقدر شب

  

 یقبولم نداشت یکرد و گفت:به برادر زن یاخم الک یهاد

  معرفت یب یریاز ما بگ یسراغ دیکه بودم نبا قتیدرست،رف

 هیهان هیخودته که شب ریو گفت:تقص دیکش شیداخل موها یدست    

  ستمیمعرفت ن یهم ب نقدرایا یدونیوگرنه خودت م ییا

چندان موفق  یرا شاد جلوه بدهد ول نشیخواست لحن غمگ یهاد    

برات  یو کل خوابمیرو بازوت م امینبود:خب چه اشکال داره شبا م

   زمیریناز و عشـ*ـوه م

  

  چطوره؟

  نیبش ایشد و گفت:خفه شو بابا ب رهیبا حالت چندش به او خ    

 یبلند هاد یخنده  یخودش جلوتر از او قدم برداشت که با صدا    

از زور  دینگاه کرد که د یخشک شد؛برگشت و به هاد شیسرجا

   ییخنده سرخ شده است،ابرو

  

  انداخت و گفت:مرگ چته؟ باال



  ده؟یگفت:مد جد دیخندیهمانطور که م یهاد    

  ؟یچ-    

  لباستو اتو کرده؟ یبا خنده گفت:ک    

  ؟یگیم یگشاد شده گفت:معلوم هست چ یبا چشما    

  گمیم یچ یفهمیم اریدرب رهنتویپ-    

 دنینشست و دوباره شروع به خند یصندل یحرف رو نیبعد از ا    

 راهنشیپ یافتاد...به سرعت دکمه ها مارانشیب یخنده ها ادیکرد 

   رو باز کرد و از تنش

  

گشاد شد  ینعلبک کیچشمانش قد  راهنشیپشت پ دنیبا د درآورد

کف اتو جا  یبه صورت منظم مثلث ها راهنیطرف راست و چپ پ

   گذاشته بود،صورتش

  

 کیبه سقف نزد شتریو آمپرش هر لحظه ب شدیسرخ م شتریب هرلحظه

 یکار نیجرات همچ یحدسش سخت نبود تا بفهمد چه کس ادیشد؛زیم

   را داشته است فقط از

  

  یروان یآمد:دختره  رونیب تیحلقش چند کلمه با عصبان ته

 *** 



  آهو    

 اریکه اگه سام کردمینرمش م نطوریو هم زدمیداخل باغ قدم م    

 نطوریاومد بدنم گرم باشه و بتونم بدوم دستام رو بـرده بودم باال و هم

   به سمت دمشونیکشیکه م

  

  4 3 2 1:زدمیداد م باال

با اخم گفت:داد نکن حوصلت  زدیجواد که داشت باغ رو جارو م    

  رو ندارم

 دمیتمام حنجره ام رو به کار گرفتم و دستم رو به سمت راست کش    

  ستمیجواد هم داد زد:مگه با تو ن     4 3 2 1زدم: ادیفر شتریو ب

 ادیفر دمکشونیکه دستام رو به جلو م نطوریزدم و هم یلبخند    

  یجواد ریزدم:سخت نگ

 یمشک نیبگه که در باغ باز شد و ماش یزیخواست دوباره چ    

شد  ادهیپ نیبا سرعت وارد باغ شد با صورت قرمز از ماش اریسام

   هنوز دیو در رو محکم بهم کوب

  

که  ومدیبلند به سمتم م یو کت تنش بود،داشت با قدما رهنیپ اون

  ا سی:وادیکردم هوار کش دنییبرگشتم و شروع به دو



خدا من  ای دوعهیاونم داره م دمیبرگشتم و بهش نگاه کردم که د    

خوبم  دنییکه اون کار رو کردم فقط دو دمینداشتم تنها ام یادیزور ز

   که نطوریحاال ا یبود ول

  

 یکیها رو دوتا  ست؛پلهیاز من بهتر نباشه بدترم ن نیا دنییدو نمیبیم

 دمیپرش زدم و پر هیرو باز کردم و مثل اسب  یکردم و در ورود

   داخل خونه؛کم مونده بود

  

گشاد  یکنم شهناز و مهناز و فروزان و فاطمه با چشما کویتیب کویتیب

شدن پشت شهناز سنگر  رهیزدن و به من خ رونیشده از آشپزخونه ب

   گرفتم و با ترس و

  

دخترت منو نجات بده     شهناز با  دونه هیگفتم:شهناز جان  التماس

  ؟یگفت:چکار کرد دهیرنگ پر

با دو وارد خونه شد و چشم داخل خونه  اریهمون لحظه سام    

به سمتم،اومد از پشت شهناز  دییپشت شهناز دو دنمیچرخوند و با د

   که شهناز رو با رونیبکشم ب

  

رو به  اریشده؟     سام یگفت:آقا چ دهیچرخوندم؛شهناز ترس خودم

  برو اونور ایشهناز داد زد:ب



داد  چرخوندمیشهناز رو با خودم م ومدیکه هر طرف م نطوریهم    

     زارمیبه خدا قسم زنده ات نم یاز دستم در بر یتونیم یزد:فکر کرد

  ستمیدوباره روبه شهناز داد زد:مگه با تو ن

 یدادم؛همون لحظه فخر یکه جا خال رهیاومد موهام رو بگ    

  شده؟ یاومد و داد زد:چ نییهراسون از پله ها پا

انداختن  ریدر گ یسع نطوریبه مادرش نکرد و هم یتوجه ا اریسام    

 یمن داشت شهناز رو با خودم چرخوندم و با دو رفتم پشت سر فخر

   سنگر گرفتم که باز

  

 تیکه رگ گردنش از زور عصبان نطوریاومد سمتم و هم اریسام

  یایشده بود گفت:به نفعته که از اون پشت درب ریت

 دمیخانم قول م یبا التماس گفتم:توروخدا فخر یفخر رگوشیز    

  جبران کنم

معلوم هست چکار  چیگفت:ه اریبا اخم روبه سام یفخر    

با  نایو سار نایهمون لحظه سل     ؟یدختره دار نیا ؟چکاریکنیم

جنگ  یمدرسه وارد خونه شدن و با تعجب به صحنه  یلباس ها

  دیروبه مادرش گفت:شما دخالت نکن اریشدن سام رهیخ

 هی یپسر بزرگ کردم که رو ینجوری:چشمم روشن،من ایفخر    

و به  زدینفس نفس م اریساله دست بلند کنه     سام 18 17دختر

از  موند؛بعد رهیتر بود خ یمادرش که حاال از خودش هم عصبان

   رو باز کرد و با رهنشیپ یکتش رو درآورد و دکمه ها یقیدقا



  

داد  بایاز تنش درآورد و برعکسش کرد و روبه مادرش تقر حرص

 شدیوارد اتاق م مارامیکرده،امروز هرکدوم از ب یچه غلط نیزد:بب

   آبرو دنیخندیغش غش م

  

  نذاشته برام

به خودم دادم  یخنده هم داشت؛جرات شییاتو زل زدم خدا یبه جا    

شاد بشن وگرنه  کمیاعصاب مصاب ندارن  ماراتیو گفتم:بابا گفتم ب

  نداشتم بخدا یقصد

دستش رو گرفت و  یدوباره خواست به سمتم حمله کنه که فخر    

 یبا اخم برگشت سمتم و گفت:فکر کرد یگفت:آروم باش     فخر

  فکر کنم دیبا دونمینم-     یکرد یکار نیهمچ یبامزه ا یلیخ

     شهیآدم نم نیدست دراز کرد و گفت:ا یدوباره عصب اریسام    

  اریدستش رو گرفت و گفت:بس کن سام یفخر

 رهنینبود حواسم پرت شد پ یگفتم:به جان خودم از قصد یتند    

  باور کردم یرو سوزوندم     داد زد:اره منم گوشام مخمل

  دیباور کن یو گفتم:دور از جونتون ول چشمام رو مظلوم کردم    

لب ال اله اال هللا گفت  ریلباش رو از زور حرص گاز گرفت و ز    

صورتم و از پله ها باال  یتو دیرو کوب  رهنینگاهم کرد و پ یبرزخ

  ...رفت



 ***     

چشمم رو باز کردم و به ساعت روبه روم  هیرها  هیگر یبا صدا    

خودش االن  الیخیب دادیب رو نشون منصف ش کیزل زدم ساعت 

   یکیاون  وفتهیصداش م

  

اونور  نوریبود که داشتم ا یا قهیده دق هیبازم رو هم بستم  چشم

از جام بلند  هیبا حالت گر کردیم هیرها هنوز داشت گر یول کردمیم

   شدم و کورمال کورمال دنبال

  

کردم  یهر کار یگذاشتم دهنش ول رویگشتم ش رشیش ی شهیش

 یرو نگاه کردم ول رون؛جاشیب ختیریجا م هیرو  رینخورد کل ش

   خشک خشک بود؛اوووف خو

  

  ن؟یچکار کنم با ا االن

پامو رها رو خوابوندم روش شروع کردم  یبالش رو گذاشتم رو    

کفش که امشب من  هی یپاش رو کرده بود تو یبه تکون دادن ول

   دارینوا رو ب یبدبخت ب

  

با حرص نگاهش کردم و دستم رو به حالت کتک زدن تکون  نگهداره

  یاگه بچه نبود یعنیدادم و گفتم:



اش شدت گرفت چشمام گشاد شد خو حاال، هنوز  هیگر دمید هوی    

که نزدمت دستم رو به صورت التماس به طرفش گرفتم و گفتم:تو 

   رو روح مادرت و جون اون

  

  شومن بدبخت  الیخیامشبو ب تیروان پدر

التماس هم کار ساز نبود گرفتمش بغـ*ـل و از جام بلند شدم  رینخ    

 دادیسر م هیداشت گر یو دور اتاق چرخوندمشهنوز همونطور

   شروع کردم بلند بلند خوندن

  

تا  یشاه نداره به خوشگل میدختر دار هی:ییآهو تمیبا ر براش،اونم

  میدیداره که ماه نداره به کَس کَسونش نم ینداره صورت

 یچجور نصف شب دونمینم دادم،حاالیقرم م خوندمیکه م نطوریهم

به  میدیبه راه دورش نم میدیحال داشتم برقصم:به همه کسونش نم

   که کَس باشه شاه میدیم یکس

  

     کترشیپسر کوچ یبا لشگرش شاهزاده ها دور و برش واسه  ادیم

  ا بدم؟ ـیداد زدم:آ  بایباالتر و تقر صدام رو بردم

در با شتاب باز شد و باسنم رو که واسه قر دادن به عقب رونده     

داشتم با دهن  تمیخشک زده عقب موند؛تو همون وضع نجوریبودم هم

   قرمزش یباز به چشما



  

با  یخواستیگه،میشده د داریب نجا،حتمایچرا اومده ا نیا کردمیم نگاه

 نیجمعش کنم ا نکهیا ینشه برا دارینکره ات از خواب ب یصدا نیا

   هیبازارو با  عیبساط ضا

  

م،لبم شونهدستم رو زدم به  یکیمحکم رها رو گرفتم و اون  دستم

دوال دوال به سمت  یرم     همون شکل کم یرو گاز گرفتم و گفتم:آ

م سر شونهم شونهتخت رفتم و رها رو خوابوندم روش و خودم آواز 

   بر و بر زل زده بود به ینطوریهم یدادم بلکم بزاره بره ول

  

  کردم؟یم یباز عیضا نقدیا یعنیکردن من... یباز نقش

که  یبا صورت نطوریزل زد بهم.هم تیداخل اتاق شد و با عصبان    

 یزیمثال از زور درد جمع شده بود نگاهش کردم و گفتم:چ یالک

  شده؟

بچه رو  هیکه  یعرضه ا یب نقدی:اگفت شیعصب شهیبا لحن هم    

  یکرد داریهمه رو از خواب ب یساکت کن یتونینم

  دیشد داریظاهرا که فقط شما ب-    

  حرف مفت نزن ساکتش کن-    



تا  گهیم طونی...شیگیچرا م گنیشعور نداره اونوقت م گمیم من

غلط  طونی،شیو به درک واصلش کن یخفتش کن نجایهمه خوابن هم

   طونیکرد بدبخت ش

  

 نیگولت بزنه به کشتنت بده وگرنه تو حرف زدن هم زور ا خوادیم

همو گفتم:به من چه،اصن من  یاخمام رو کردم تو یبوفالو رو ندار

  کنهیم درد مشونه

  گفت:بل ه؟ شدیم کیکه نزد نطوریکرد و هم زیچشماش رو ر    

به  غمبریبه پ ریگفتم:به پ هیآب دهنم رو قورت دادم و با حالت گر    

  شهیساکت نم کنمیم شیجون اون جواد بشکه هرکار

داشتم خدا داند آخه نه  قویچکار به اون جواد ر یحاال نصف شب    

و  سادیبود واسه خاطر اون گفتم وسط اتاق وا زیکه جونش واسم عز

 خورهیسرم رو تکون دادم و گفتم:نم     یبهش داد ریبا اخم گفت:ش

  دهینشاش چیتازه ه

بود من  یچ نیدهنم رو گرفتم ا یچشمام گشاد شد و محکم جلو    

 یپا فردوس هیصحبت کردن  یادب یگفتم؟ماشاهللا اصن تو

   بودم...صدام رو صاف کردم و

  

  ...یعنیبود  نی:منظورم اگفتم

  یبگ یزیچ خوادیخب نم لیحرفم رو قطع کرد و گفت:خ    



انداخت و گفت:حتما دلش درد  هیدر حال گر ینگاه به رها مین هی    

 ینبات چطوره؟     برزخ ییابروهامو انداختم باال و گفتم:چا     کنهیم

  گمیم مشونهنگام کرد که تند تند گفتم:واسه 

واسه دل درد بهت نداد؟      یشربت چیتوجه به حرفم گفت:شهناز ه یب    

  ا کنهیم درد مشونه-

دوتا از  یاز من بخور یکی ینکن نصف شب یگفت:کار یعصب

 وارید

 یکانال جک زدیم ومدیکلمه از دهنت درم هی ونه،اصالیاه د    

  آدم گفتم:نه نداده یجان...لبم رو با زبونم تر کردم و مثل بچه 

منم -     امیو م رمیگیداروخونه م رمیتکون داد و گفت:م یسر    

  امیم

که  یبرم مهمون خوامیهم و گفت:نم یکرد تو شتریاخماش رو ب    

 لیشونه ام رو باال انداختم و گفتم:م     یوفتیپشت سرم راه ب یخوایم

همه از  بایتقر گهیاالن د کنهیم هیکه رها گر نجوریا یخودتون ول

  شنیم داریخواب ب

و گفت:حاضرشو  دیکش یخورده زل زد بهم و بعد نفس پرحرص هی    

  ه گفتم:باشهذوق زد     نمیتو ماش ایب

 ییکه با دو به سمت کمد رفتم،به لطف لباسا رونیاز اتاق رفت ب    

چند دست لباس  هیکهنه شده بود  گهیفاطمه و فروزان د یکه برا

   داشتم یو تو خونگ رونیب



  

سرم  یشال سورمه ا هیو با  یمشک یو با پالتو یمشک یل شلوار

دورش و  چوندمیهم تن رها کردم و پتوش رو پ یگرم یکردم؛لباسا

   رفتم از پله ها نییپا یبه طبقه 

  

قشنگ روز  یصحنه ها اریسام نیماش دنیرفتم و با د نییپا اطیح

کرد زنده شد به رها نگاه کردم و  نشیکه من رو سوار ماش یاول

   غمبرک زده گفتم:چقد ذوق کردم

  

  ددَ  میبر مییخوایم
 
َ  

رو به  ا؛سرمیبهش که نگاه کردم اشاره کرد ب دمییپایم نهییاز آ داشت

نه باال بردم که کالفه دستش رو کرد داخل موهاش...عه خو  یمعن

   نیبرم از ماش خوامینم

  

با چک و لگد سوارت کنم      ای یشیگفت:سوار م یشد و عصب ادهیپ

  ...وحش هیمثل اون روز شب یخوای:االن مدیاز دهنم پر هوی

 کردمیداشتم دهنم رو کج و کوله م نطوریرو قطع کردم و همحرفم     

کنم،سرم رو خاروندم و  نیگزیجا یوحش یکلمه  یبه جا یتا کلمه ا

   نکهیاز ا یبشکن هوی

  



وحشتناکا  هیشب دمیبه ذهنم خطور کرده زدم و گفتم:آها فهم یزیچ

بهم کرد و اشاره کرد که  ینگاه ترسناک     دیکن یرانندگ دییخوایم

رفتم و در جلو رو باز کردم و  نیسوار شو،به سمت ماش یعنی

   که از خدا یساله ا 17 نیا یکه تو خوردمینشستم؛قسم م

  

 یبابام و معلما دمیمثه سگ نترس یکیاز  نقدیبا عزت گرفتم ا عمر

 یبرا یزیچ یاسکار هیمطمئنا  دنیدیمدرسه اگه وضع اآلن منو م

   گرفتن؛بایدر نظر م اریسام

  

نه تا اون  یکرد ول ادیرو باز کرد سرعتش رو ز اطیدر ح موتیر

گرفتم  یاز پنجره زل زدم و نفس رونیکه بخواد سکته ام بده به ب یحد

   و گفتم:چقد تهران عوض

  

  شده

 گفتینم چیبرگشتم و بهش نگاه کردم به رو به رو زل زده بود و ه    

عوض  یلیپوست لبم رو کندم و دوباره گفتم:آره تهران خ یتو با ک

  شده خالصه

 دمینگفت که دستم رو بردم سمت بازوش و پالتوش رو کش یزیچ باز

  گمیتند و با اخم برگشت نگاهم کرد که گفتم:تهرانو م

  برد باال و گفت:چه مرگته؟ کمیولومش رو     



  شده تهرانعوض  گمیفقط م یچیو گفتم:ه دمیدستم رو کش    

زد  شیدرآورد و آت بشیاز ج یگارینگاهش رو ازم گرفت و س    

 دهیحال م دنیکش گاریکردم و گفتم:س یلپم رو باد کردم و بعد خال

  نه؟

  ؟ینخ هم به من بد هی شهینگفت که باز گفتم:م یچیه    

 نقدیا یچطور یبود گفت:نصف شب رهیکه به روبه رو خ نطوریهم    

زد و  یپوزخند     فهمهیزن م هیفقط  نویا یبه آسون-     یزنیور م

  ؟یگفت:مگه زن

نکبت؛اخمام رو درهم کردم و چشم ازش گرفتم و به  شعوریب    

حرف  یدختر چجور هیذره شعور نداشت با  هیشدم؛ رهیخ ابونیخ

   به قهیبزنه...بعد از چند دق

  

 رهیکه به داروخونه خ نطوریهم میدیرس یشبانه روز ی داروخونه

  امیتا من ب یشینم ادهیپ نیبودم گفت:از ماش

بهم و به سمت  دیرو کوب نیتکون دادم و که در ماش یسر    

رو  نیوارد داروخونه شد،بالفاصله در ماش نکهیداروخونه رفت هم

   ادهیپ نیباز کردم و با رها از ماش

  



رد داروخونه شدم سمت داروخونه رفتم و درو باز کردم و وا شدم؛به

دادم که زن  زد؛سالمیحرف م دیزن با روپوش سف هیداشت با  اریسام

   یمن لبخند پررنگ دنیبا د

  

 د؟یخواستیم یزیچ دییو گفت:سالم بفرما زد

کردم و زن رو  یاشاره ا کردیکه داشت با اخم نگاهم م اریبه سام    

  شونمیمخاطب قرار دادم و گفتم:با ا

آورد و روبه  یشربت شهیتکون داد و ش یلبخندش سربا همون     

  خوشگلم ایگفت:ب ییمن با خوشرو

خرذوق به سمتش رفتم که گفت:بچتون چند وقتشه؟     لبخند دندون     

  دوماه یبره تو کیزدم و گفتم:نزد یینما

  نمشیبب شهیم زمیعز یاوخ-    

نازه  یلیصورت رها کنار زدم که با ذوق گفت:خ یپتو رو از رو    

زد  یکرد و لبخند اریبه سام ینه به خودتون بـرده     اشاره ا یول

  و ادامه داد:نه به همسرتون

 ینگاه به سرتا پا هیخودم کردم و  ینگاه به سر تا پا هی    

باشم؟چه  اریزن سام خوردمیم افهیو ق پیت نیمن با ا یعنیار؛یسام

   سگ اخالق نیمن زن ا شدیباحال م

  



براتون  گهیزل زده بود کال د نیبا اخم به زم اریخخخ...سامخ شدمیم

 رییاخم داره هروقت تغ شهیهم دیاخم کرده خودتون بدون ارینگم سام

   حالت داد خودم خبرتون

  

مشخص  یزیبابا فعال که بچه،هنوز چ یروبه اون زن گفتم:ا کنمیم

  بله اون که آره-     شهیم یک هیشب سین

 هیگذاشت و گفت:هر هشت ساعت  یکیپالست یشربت رو تو    

  شربت بهش بده مامان کوچولو نیقاشق از ا

سنت  شییو گفت:خدا دیخند زیر زیبا تعجب زل زدم بهش که ر    

  واسه مامان شدن خورهیکم م یلیخ

 رونیپول شربت رو حساب کرد و خودش از داروخونه ب اریسام    

 شهیم یبرم االن سگ دیو گفتم:با دمیزن پاش یبه رو یزد...لبخند

  نیایبهم م یلیخ نیو گفت:خوشبخت بش دیخند     رهیگیپاچه امو م

 یگشاد شربت رو برداشتم و ازش خداحافظ یبا چشما    

و  رهیگیگرم م یبا هرکس عیکردم...معلوم بود از اون آدما که سر

   من کجا و کنه؛وگرنهیم فیتعر یالک یه

  

در رو  کشهیم گاریهنوز داره س دمیشدم که د نیکجا،سوار ماش اون

جلدش  یشربت رو از تو شهیکه بستم برگشت و نگاهم کرد ش

   درآوردم و رو به رها گفتم:االن



  

  زمیدلت خوب بشه،باشه عز دمیبه به م بهت

به هق هق افتاده بود  گهیکرده بود که د هیگر نقدیا چارهیب یرها    

و گفتم:دختر  اریسام یپا یمقدمه گذاشتم رو یو ب ییهویرها رو 

   باش بغـ*ـل بابا اروم یخوب

  

  تا بهت به به بدم باش

که  نطوریهم کردیگشاد داشت به رها نگاه م یبا چشما اریسام    

 ییصدام رو بچگونه کردم و گفتم:بابا ختمیریقاشق م یشربت رو تو

   میسیما لو لو خور خوره ن

  

  میا یچقد ناز و خوردن نیبب بخدا

بارش بود  نیانگار که اول کردیهنوز داشت به رها نگاه م اریسام    

 یباش یمنو دوست نداشت ادیادامه دادم:دلت م نه؛دوبارهیبیبچه م

   دخترا گنیم یی؛باباییبابا

  

  گن؟یراست م نییدختر ایین،باباییبابا



جمله در خصوص من  نیبه حرف خودم زدم.چقد ا یزهرخند    

واسه  ارمین ادیبودن خودم رو به  ییکردم بابا یسع کردیصدق م یکی

   زدم و باز یلبخند نیهم

  

باال تا خاله آهو بهمون شربت  یریگیم کمیسر ما رو  یی:باباگفتم

  بده

 یبعد از مکث طوالن شدیم نییباال و پا اریسام ی نهیقفسه سـ*ـ    

 کمیسر رها برد و  ریبود دستاش رو ز رهیکه به رها خ نطوریهم

   آوردش باال؛شربت رو داخل

  

سرداد  هیصورتش واسه خوردن شربت جمع شد و گر ختمیر دهنش

همونطور که صورتش رو به طرف پنجره چرخونده بود رها  اریسام

   نگاه هیرو به سمتم گرفت 

  

 ییا نگاه به رها کردم از دستش گرفتم و بـ*ـوسـه هیو  اریسام به

 کمیرو راه انداخت و از داروخونه که   نیکاشتم ماش شیشونیپ یرو

   اون یحرفا ادی میدورتر شد

  



و نگاهم کرد و  دن،برگشتیخند زیر زیکه افتادم شروع کردم ر زن

من رو  ومدیآنچنان بدتم ن گمایگرفتم و گفتم:م ینگفت؛نفس یزیچ

  زنت نسبت دادنا

 یباد کنهیداره چپ چپ نگاهم م دمیبرگشتم و نگاهش کردم که د    

دو سانت با حرف اون زن که  یکیبه غبغب انداختم و گفتم:قشنگ 

   گفت من زنتم سرت به

  

 افتخار باال رفت ی نشانه

حرف از نوع مفتش  یادیز یدار گهیتر شد و گفت:د ظیاخماش غل    

  یزنیم

 یپوزخند     دمیدیچشمات م یرو تو نیاصال برق تحس یینه خدا-    

  خودتو به من نسبت نده یزد و گفت:حس ها

آهو  یایامشب با رو دونمیتکون دادم و گفتم:من که م یسر    

  یخوابیم

االن  یباال انداختم و گفتم:اصال نذار تو دلت بمونه هر حس ییابرو    

 یبزنم تو سمیاز اون دختراشم ن شمیرو بگو من ناراحت نم یبهم دار

   همگوش طرف چون ب

  

  یشنویداره فوقش جواب نه م عالقه



راجو  کنمیکردم و گفتم:فقط ازت خواهش م ایهند نیا هیلحنم رو شب    

  افسرده نشو

تا خنده اش رو جمع و جور کنه،المصب  دیبه دور لبش کش یدست    

 یشیم یچطور نمیبار مثه آدم بخند بب هیخوبم بلد بود...خو 

   کردیم یکه رانندگ نطوری؛همیلعنت

  

  یکنیبلغور م یو چ ینشست یک ی:حواست باشه جلوگفت

 یگوددددد رهیگیم لیخودشم تحو ؛چهیـش از خود راض یا    

   ...نزدم یحرف چیتا خود خونه ه گهیال،دیز

 ***     

من بدبخت رو فرستادن باال دوباره صدام  یاز صبح الطلوع ه    

که  یتازه وارد اونم از نوع هیاز  دنیکشیم یگارین؛بییپا ایکردن ب

   دشیو سف اهیتا حاال دست به س

  

زدم پله  رونیگهواره خوابوندم و از اتاق ب یبوده رها رو تو نزده

حس  گهید یاومدم ول نییام گرفت،تا پاگرد پا هیگر دمیها رو که د

   رفتن با پا نبود به نرده نییپا

  



نرده نشستم  یزدم رو یشدم و لبخند رهیکه بغـ*ـل پله ها بود خ ییها

 هوی خوردمیکه داشتم با دقت سر م نطوریو خودم رو ول کردم هم

   افتاد که اریچشمم به سام

  

من بود کنترل خودم رو از دست دادم و دهنم رو  یرو به رو قایدق

سر دادم که همون لحظه  ییبلند باال غیکرگدن باز کردم و ج هیشب

   داد و منم پام یجا خال اریسام

  

خدا  ییشدم؛آ نیکرد به نرده ها و با صورت پخش زم ریگ

هم فشار دادم...خاکبرسر جون  یدماغم...چشمام رو از زور درد رو

   یچرا جا خال زتیعز

  

بلند و مردونه  یخنده  ی؛صدایبخورمت که لعنت خواستمی،نمیداد

مخم جا به جا شده توهم زدم  ار؟نکنهیسام یعنی دیچیفضا پ یتو یکس

   ریبغ خندهیداره م اریکه سام

  

واسه  مردمیم یاز کنجکاو گه؛داشتمینبود د یشکیخو ه اریسام از

جدا کردم و  نیتمام زورم رو زدم و صورتم رو از کف زم نیهم

   دنینشستم،با د نیزم یرو

  



چه ناناز بود  یجفت کردم اوخ اریهمسن و سال سام بایتقر یپسر

 دیخندیکه م نطوریباشمش،هم دهیبود انگار که قبال د یکی هیچقد شب

   به سمتم اومد و دستش رو

  

  کمکتون کنم دیکرد و با خنده گفت:اجازه بد دراز

باحال  یلیاونم با پوزم خ نیهر هر،اآلن پخش شدن من کف زم    

سرم صاف  یاخمام رو درهم کردم و شالم رو تو دیخندیم نیبود که ا

   کردم و با تمام توانم از جام

  

از تاسف تکون دادم و  ینگاه کردم و سر اریشدم و به سام بلند

 یباز نگاه کردم با لبخند گفت:معرف شین پیبرگشتم به اون پسر خوشت

  گفتم:نوچ ییسرم رو باال بردم و با پرو     د؟یکنینم

افروز هستم دوست و برادر  یکنم،هادیم یخب من خودمو معرف-    

  اریزن سام

 یلیخواهرش بود خ هیشب دم؛چقدیجا د هی نویا گمیعه پس من م    

  ام یتکون دادم و گفتم:منم آهو سرمد یسرد سر

 یبه لباسام کردم و گفتم:از لباسمم مشخصه که چه نقش یاشاره ا    

لبخندش رو پررنگتر کرد و      کنمیم فایخونه ا نیرو تو ا

  گفت:خوشبختم



گفت رو بکنم که  نیکه ا ینیدهنم رو باز کردم که منم اظهار هم    

  نستایوا نجایگفت:برو ا اریسام هوی

اون  ینگاه کنم ازشون دور شدم که صدا اریبه سام نکهیبدون ا    

 اریرو به سام طونیش یکه با لحن دمیرو از پشت سرم شن یپسر هاد

   دافا استخدام نیگفت:بال از ا

  

در قصرت  یزیچ نیهمچ یزودتر به من نگفت ،چرایدیلو نم یکنیم

  کنمیهلوها سکته م نیاز ا نمیبیم ییهویمن  یگینم یدار

  یهاد یخوایم یپس گردن نکهی:مثه ااریسام    

بعد  ادیم رتیگ یتیموقع نیپسر همچ یندار اقتی:اصن تو لیهاد    

خودمو  عیمن سر یبد یجا خال یخوایم یگفتیحداقل م یدیم یجا خال

   یجات،لعنت رسوندمیم

  

  ...اومد اصن دختر به اون دلت

  یاد حرفش رو قطع کرد و پرحرص گفت:ه اریسام    

 ایب یدختر رو که پروند نیاصال ا یعمر هاد ی:جون هادیهاد    

برو  ایگفت:ب یبا لحن چندش اریبا خودت کار دارم عشقم     سام میبر

  گمشو تا نزدم لت و پارت نکردم

آشپزخونه شدم؛خودش کم بود  گفتن چون وارد یچ دمینفهم گهید    

  داف بودم؟ ییدوست عجق وجقشم اضافه شد حاال خدا نیا



 یدست دمیبه سر تا پام کردم و ابروهام رو باال انداختم که د ینگاه    

به خودم اومدم و به فاطمه نگاه  خورهیصورتم تکون م یداره جلو

  ه اااا؟-کردم و گفتم:فاطمه     

 یاالن داشت یذره شعور منو داشت هیگفتم:چپ چپ نگاهش کردم و     

  یکردیشوهرت م شیپ تویجار هیگال

  و گفت:نه بابا دیخند    

  به جون تو-    

  شعور خانم؟ یخواستیم یحاال چ-    

  آقاتون هنوز با مهمون اومده نیبده ا ییرایپذ لهیوس-    

  هست؟ یک-    

  افروز یهاد-    

رو  هیرو داد دستم و گفت:بق یچا ینیانداخت باال و س ییابرو    

  ارمیخودم م

خودش تنها نشسته و سرش تو  یهاد دمیبه سالن رفتم که د    

آورد و  رونیب شیسرفه کردم که سرش رو از گوش ش؛چندتایگوش

   تا بنا گوشش باز ششیمن ن دنیبا د

  



 ینیبچه پروو...اخمام رو داخل هم کردم و خم شدم و س شد،زهرمار

از استکان ها رو برداشت و با همون لبخند  یکیش گرفتم رو طرف

   مسخرش گفت:انصافا خوب

  

  یخورینرده سر م از

هم  یلیشد و گفت:خ شتریبراش رفتم که خنده اش ب یچشم غره ا    

  دیخوشمزه ا یلیزدم و گفتم:انصافا شما هم خ یپوزخند     یحرفه ا

چهرت  هیتکون داد و گفت:زبونتم شب یبا همون لبخندش سر    

  نهیشیو به دل م نهیریش

قلپ از  هیپاش و  یاش داد به مبل و پاش رو انداخت رو هیتک    

  ینشست یلیبنده خوشمزه هم خ نیخورد و گفت:انصافا به دل ا شییچا

خانم متشخص حرف  هیبا  دیتر از دهنتون دار یادیانصافا ز-    

  دیزنیم

وارد شد و همون لحظه رو به  اریبگه که سام یزیخواست چ    

  تو؟ یدختر چکار کرد نیگفت:داداش با ا اریسام

تلخه  یلینگاهش کرد که گفت:انصافا زبونش خ یسوال اریسام    

  نهیشیبه دل نم چیه یدو کلوم باهاش حرف بزن شهیاصن نم

بودن به خودش  یگشاد نگاهش کردم که ژست جد یبا چشما    

  دیببر فیتشر دیتونیت:مگرفت و گف



 یبود سر راه من بدبخت گذاشت یچه موجود گهید یکی نیخدا ا یا    

 یشد.خانوادگ رهیکنار اون بوفالو نشست و با اخم بهم خ اریسام

   مشکل داشتن انگار،با حرص

  

 لیموبا یزدم و به آشپزخونه رفتم همون لحظه گوش رونیسالن ب از

ثابت  هیآشپزخونه بود و منم که پا یشهناز زنگ خورد فقط فاطمه تو

   آشپزخونه بودم اصن در

  

که من  ینیداشت ا یچه ربط دیچرخیپاشنه من م یآشپزخونه رو نیا

زد و  یشماره لبخند دنیرفت و با د یگفتم؟     فاطمه به سمت گوش

  روبه من گفت:آشناعه

 یمیصم یلیو خ یطوالن یتلفن رو جواب داد و سالم و احوال پرس    

به تلفن  یکی کنهیم یاحوال پرس ینجوریکرد خوبه حاال تلفن شهناز ا

   خودش زنگ بزنه

  

رفتم،دستکشا رو دستم کردم  ییبه سمت ظرفشو کنهیچکار م گهید

رو بردارم فاطمه بلند گفت:چ فیکث یکه خواستم ظرفا نیو هم

  ؟ی 

 خوامیظرفا موند؛نکنه تعجب کرده من م یدستم خشک شده رو    

  بشورم؟ ظرف



زدم و  ینه با تلفنه،لبخند دمیبرگشتم سمتش و که د یسکته ا    

 یخواستم برگردم و با ظرفا مشغول بشم که دوباره با نگران

   آروم باش کمیگفت:بهنوش توروخدا 

  

  یگیم یچ بفهمم

به سمت فاطمه و روبه روش  دمییدستکشام رو درآوردم و دو یتند    

  ه؟یشده؟ک یو اروم گفتم:چ ستادمیوا

که به من زل  نطوریهم ؟فاطمهیکنیخو االن بگه به تو چه حال م    

  بهنوش یگیم یو وا رفته گفت:چ دیزده بود رنگ از رخسارش پر

 یرو تو یاز دستش افتاد که تند و فرز گوش یهمون لحظه گوش    

کردم خداروشکر سالم بود اخمام رو  یبه گوش یهوا گرفتم نگاه

   روبه فاطمه کردم داخل هم و

  

 ...ول ینجوریخودتم بود ا ی:گوشگفتم

در  یدیحال و روز فاطمه دهنم بسته شد صورتش به سف دنیبا د    

  گفتم:فاطمه زد،شوکهیم واریو د

 یصندل یش رو گرفتم و کمکش کردم روحصار ریرفتم ز    

روش  ه؛روبهیگر ریکه نشست بلند بلند زد ز نیهم نهیآشپزخونه بش

   نشستم و با همون حالت شوکم

  



 هیکه گر نطوریشده؟     هم یکردم:فاطمه تورو قرآن بگو چ اصرار

  مرد سیزار زد:عمه بلق کردیم

  ی یو گفتم:وا میشونیمحکم با کف دستم زدم به پ یکی    

 ی؛برایکنیم ینجوریا هیک نیا سیعمه بلق یدونیحاال مثال تو م    

 زدمیمن عر م ه،حاالیگر ریکنم منم بلند بلند زدم ز یهمدرد نکهیا

   ام هیگر ونیم زدیفاطمه عر م

  

 ینیبادبزن تکون دادم و گفتم:آخه زن به اون نازن هیرو شب دستام

  رسمشه؟ نیخدا آخه ا یجوون بود ا یلیمرد آخه اون که خ یچطور

  سالش بود80اش شدت گرفت و گفت:همش  هیفاطمه گر    

شدم و اشکام رو تند تند پاک کردم  رهیگشاد به فاطمه خ یچشمابا     

  فاطمه جان وقتش بوده گهیو گفتم:نه د

همون لحظه مهناز و شهناز  کردیم هینگفت و فقط گر یچیفاطمه ه    

گشاد وارد آشپزخونه شدن و شهناز با همون  یو فروزان با چشما

   گشادش گفت:شما یچشما

  

  د؟یزنیداد م یرنجویتا چتونه چرا ا دو

هنوز قول نداده      د؟یآروم باش دیدیاز جام بلند شدم و گفتم:قول م    

گشاد  یخدا     مهناز با چشما شیرفت پ یسیهول شدم و گفتم:عمه ق

  ؟یچ یشده گفت:عمه چ



چون  سیعمه بلق دیو گفتم:آخ ببخش میشونیبا کف دست زدم به پ    

  ...سیق هیشب

 ینطوریحرفم رو ادامه ندادم و هم گهیفروزان دبا غش کردن     

 گهیچرا غش کرد؟خو عمه اش بود د نیدهنم باز کرده موند،وااا ا

   ...خو عمه اشنیشتیان

  

  فاطمه هم بود چرا فاطمه غش نکرد؟ باشه،عمه

وسط  نیخدا اصن تو ا یفرق کنه؛ا نیفاطمه با ا کیژنت دیخو شا    

سر فروزان و  ختنیر ییسه تا دمیآهو،تا به خودم اومدم د یگیم یچ

   ارنیدارن بهوشش م

  

خواستم برم  کردنیم هینشسته بودن کف آشپزخونه و گر ییچهارتا

 یو پشت سرش هاد اریکنم که سام شونیو همراه ششونیپ نمیبش

   اریوارد آشپزخونه شدن و سام

  

  شده؟ ی:چدیبه من با اخم پرس رو

از جاشون بلند شدن و  اریسام یصدا دنیو مهناز با شن شهناز    

رو به  هیبود با گر نینگاهشون به زم کردنیم هیکه گر نطوریهم

   منتظر گفتم:از کجا اریسام

  



 یروزگار نامرد بگم که چ نیبراتون بگم؟از ا یبگم آقا از چ براتون

  بشه؟

فاطمه و فروزان باالتر  هیگر یصدا گفتمیکه م یبا هر کلمه ا    

خوب گرفته،جو هم گرفته بودم واسه  میکار مداح دمیمنم د رفتیم

   سوزناک و بلند بلند ادامه نیهم

  

دوتا  نیدل ا یبگم که رفت و داغش رو رو سی:از عمه بلقدادم

ا  یداد زدم: هیبا گر نطوریهم هویبرادرزادهاش گذاشت     

  نیحس 

دهنش رو از زور خنده گرفت و  یجلو دمیزل زدم که د یبه هاد    

لحظه  هینگاهم کرد که  یجور اریزد سام رونیاز آشپزخونه با دو ب

   دستم به سمت شلوارم رفت

  

 مییدسشو ینه خداروشکر از عهده  دمینکردم که د سشیخ نمیبب که

دست از سکته دادن من  تمیوضع نیا یتو شعوریبراومدم...ب

   احمق خودته ریخو تقص داشتیبرنم

  

کنم  شونیهمراه خواستمیکردنت،خو چکار کنم م یمداح نیا با

بهشون گفت که  یتیبه زور چشم از من برداشت و تسل اریسام

   چهارتاشون تشکر کردن شهناز جلوتر



  

 نیقزو میخودمون رو برسون دیما با نیو گفت:آقا اگه اجازه بد اومد

  میبرس شونیتا به مراسم خاکسپار

رو به شهناز  یبزنه با لحن دلسوز یحرف اریسام نکهیا قبل از    

 هی یهمه رو رو نجامیبرو خودم ا یغمت نباشه شهناز چیگفتم:ه

  چرخونمینوک انگشتم م

 اریشهناز لبش رو گاز گرفت و نگاهش رو از من به سمت سام    

  رونیبرو ب ایگفت:ب تیکردم که با عصبان اریسوق داد...نگاه سام

زدم؛کال تو همه  رونیرو قورت دادم و از آشپزخونه بآب دهنم     

از آشپزخونه  ییبعد چهارتا قهیدق شتر،چندیبودم ب ینخود هیجا شب

   به خونه ونیزدن و گر رونیب

  

که به من  یهم بعد از کل اریخودشون رفتن که حاضر بشن سام ی

داشت به  یزد هاد رونیچپ چپ نگاه کرد پشت سرشون از خونه ب

   بایکه منم تقر ومدیسمتم م

  

 تیبه سمت در رفتم با خنده پشت سرم گفت:کار دمییدویداشتم م گهید

  ندارم



رفتم  اطیزدم و به ح رونیبهش محل بزارم از خونه ب نکهیبدون ا    

برسونشون      ییجا هیرو به جواد گفت:تا  اریکه همون لحظه سام

  جواد:چشم آقا

 اریشهناز رو به سام سادمیوا اریسامرفتم جلوتر و شونه به شونه     

  میفرصت برگرد نیاول یتو دمیگفت:آقا قول م

خونش رو گرفت  دیتکون داد شهناز کل یفقط با اخم سر اریسام    

اتاق  یبرو تو دیخر یبرا یطرفم و گفت:آهو جان پول مول خواست

   اون کمد یهست تو یکمد هی

  

  جعبه هی یتو

ش و گفتم:غم اولتون حصار دمیدادم و پرسرم رو با بغض تکون     

  باشه شهناز خانم

که زدم گشاد شد حاال خوبه شهناز تو حال خودش  یچشمام از حرف    

باال و گفتم:دلم  دمیدماغم رو کش دیفهم شدیاز تشکراش م نوینبود و ا

   شهیتنگ م یلیبراتون خ

  

  دیبه زود به ما سر بزن زود

  میگردیزود برم میبمون میبر مییواخیما که نم زمیشهناز:عز    



 یبود شهناز رو تو یا قهیچند دق هیش کردم حصارسفت تر     

قشنگ  دادمیم شیگوشش دل دار ریم سفت گرفته بودم و زحصار

   من رو از بردنیکاردک به کار م دیاالن با

  

ول کنم گفت:دخترم  گهیمن د نکهیا یشهناز برا کردنیجدا م شهناز

  شهیم رمونید میبر دیبا گهیما د

و باز گفتم:شهناز خانم دلم  دمیکش قینفس عم هیش حصار یتو    

باشه  یگفت نویشهناز:دخترم بار دهمه ا     شهیبراتون تنگ م یلیخ

  میایو م میریم عیسر

شد برگشتم  دهیام از پشت کش قهی دمیبزنم که د یخواستم باز حرف    

 یام هنوز تو قهیکه  نطوریهم دمیشدم که د رهیو به صاحب دست خ

   با نایدستشه روبه شهناز ا

  

  گهید دیگفت:بر اخم

رفت  نیچشم از من برداشت و به سمت ماش یشهناز با نگران    

چرا  قمویگفتم: اریرفت روبه سام رونیب اطیاز ح نیکه ماش نیهم

  ؟یکنیول نم

خونه راه انداخته  یبود تو یچ نایبا اخم گفت:اون هوار و حس    

  یبود



عمه  یوقت مردنش بود،برا گهیخو منم اگه عمه داشتم االن د-    

  کردمیم هینداشتم گر

و چشماش رو از زور  دیکش یول کرد و نفس پرحرص قموی    

چشمش  یشمردم و از جلو متیحرص بست که منم فرصت رو غن

  ...تار و مار شدم

 ***     

 کردمیفکر م نیآشپزخونه نشسته بودم و به ا یغمبرک زده تو    

درست  میزیدرست کنم اصال مگه بلد بودم چ یدستپختم چ نیمن با ا

  کنم؟

که  نطوریو هم دمیکش یاالن وقت مردن بود؟پوف سیآخه عمه بلق    

 ایب دیذهنم هوار کش یتو یبودم شماره تلفن رهیبا حسرت به گاز خ

   روزمندانهیپ ر،لبخندیمنو بگ

  

خونه  میس یزدم و به سمت تلفن ب رونیزدم و از آشپزخونه ب یا

اوقات  شتریخونه بابام بودم ب یرستوران که وقت هی یرفتم شماره 

   رو کردیم نییغذامون رو تام

  

     دییمرد جواب داد:رستوران باراد بفرما هیبعد از چندتا بوق  گرفتم

  دییسالم بفرما-صدام و گفتم:سالم      یتو ختمیناز و عشـ*ـوه رو ر



 خوامیفقط م خواستمیده نفر م یبرا یبرنج و قرمه سبز دیببخش-    

 یکه چ دیدونیمخلفاتش هم باشه م گهیبرنج و قرمه جدا جدا باشه و د

   نیمنظورم ساالد و ا گمیم

  

  حرفاست

  بله چشم آدرستون؟-    

زدم و  رونیکردم از خونه بآدرس رو بهش گفتم و تلفن رو قطع     

که ادرس پوال رو داده بود رفتم  یشهناز و به همون سمت یبه خونه 

   در جعبه رو باز کردم که

  

پول  یبه اندازه  کنهیجعبه داره چشمک حوالم م یتو یتراوال دمید

  ...غذا برداشتم و در جعبه رو بستم

رو پاک  میشونیپ یشدم و با پشت دست عرق رو رهیخ زیبه م    

فقط  نایو سل نایو سار یفخر دمیکردم به سمت سالن رفتم که د

   اونجان؛صدام رو صاف کردم و

  

  :شام حاضرهگفتم

  اتاقشه یهم صدا کن تو اری:برو سامیفخر    



مامانت و  شیپ نییپا یمردیپله ها شدم بگو م یگفتم و راه یچشم

 گمیباال م امیرو ب نهمهیکه من بدبخت نخوام ا یموندیخواهرات م

   داره بعد یروان یضیمر

  

و  دمیباالخره به پشت در اتاقش رس یاز قرن ؛بعدیگیچرا م گنیم

 یجواب نداد محکم تر در زدم ول یول سادمیوا یتق تق در زدم مدت

   نطق نکرد شهیباز مثه هم

  

گوشم رو چسبوندم به در  دمیشنیمن کر شده بودم نم دیگلم؛شا بفرما

اگه  دمیشنینم ییصدا چیکردم ه یسع یهرچ یو دوباره در زدم ول

   بود حتما االن نیاز ا ریبغ یکی

  

با تمام عالم فرق داشت و منم  یروان نیا یاتاقش بودم ول وسط

کنم؛المصب با اعصابش  یشوخ یکی نیجراتشو نداشتم با اعصاب ا

   یبا اعضا یکردیم یشوخ

  

 یباز جواب نداد؛ا ی...دوباره مثه بز در زدم ولکردیم یشوخ بدنت

من که در زدم خودش  کنهیم خیبابا االن من چکار کنم خو شام 

   یلیدل گهیجواب نداد پس د

  



رو فشار دادم و وارد اتاق شدم چشم  رهیاتاق؛دستگ ینرم تو نمیبینم

رفته بود؟از اتاق  ینبود پس کدوم گور یکس یاتاق ول یچرخوندم تو

   نینرفته حتما هم رونیکه ب

  

منم  ابونهیب نجایدور و ور انگار ا نیهم گمیجور م هیو وره... دور

به تخت کردم آنچنان الغرم نبود که بگم  قینگاه دق هیگمش کردم...

   شده و خودشو یکیبا تخت 

  

 یتخت؟کار از محکم کار ریکرده؛ نکنه غل خورده رفته ز استتار

 یبرم اونجا رو هم بگردم به سمت تخت رفتم و رو کنهینم بیع

   زانوهام نشستم،پشتمو قمبل

  

  ا تخت و صدا کردم:آق ریو خم شدم و کلمو بردم ز کردم

 ریو دستم رو بردم ز رونیبود کلمو آوردم ب کمیالمصب چه تار    

که دستم رو بـرده  ینطوریبخوره هم یچ هیتخت که بلکم دستم به 

   تخت و تکونش ریزبودم 

  

  که شام حاضر آقا رونیب ایب یگفتم:هرجا هست دادمیم

  ؟یکنیم یچه غلط نجایکه گفت:تو ا دمیرو شن شیعصب یصدا    



خدا فکر  ییی؟واااایتخت ریو گفتم:واقعا ز دمیغش غش خند    

  گمیحدسم درست باشه     با حرص گفت:پاشو بهت م کردمینم

بده  ،دستتویکرد ریاونجا گ یگفتم:نکنه رفت دمیخندیکه م نجوریهم    

  ارمتیبه من تا در ب

 هویتخت داشتم  ریآوردنش از ز ریدر به گ یکه سع نطوریهم    

محکم خورد به باسنم؛دستم رو گرفتم به پشتم و تند  مهیلگد ن هی دمید

   جن زده ها نیمثه ا عیو سر

  

مگه  نیگشاد شد واااا ا کهیتوپ چهل ت هیبه عقب...چشام قد  برگشتم

گشاد  یبود که با همون چشما رهیبهم خ تیتخت نبود با عصبان ریز

  ؟یزنیگفتم:چرا م

ش شونهکه دور  یو حوله ا سشی*ـان خـیتازه چشمم به بدن عـر    

تو؟به پر و  یبود یبود افتاد؛جونم اندام...خوشگل اندام ک چوندهیپ

   موشم تند تند نگاه یپاچه ب

  

که  ییخوب حوله ا ینمونم ول بینص یجاش ب چیکه از ه کردم

  ...بود چوندهیپ

 ستمیمگه با تو ن-

از جام بلند شدم سرم  عیدادم و سر انیپا زمیه یبا دادش به فکرا    

  و گفتم:شام حاضره نییرو انداختم پا



زل زدم  میکردم به بدنش نگاه نکنم و مستق یسرم آوردم باال و سع    

از  رون؛قبلیاز خشمش که با ابرو اشاره کرد برو ب پر یبه چشما

   شعور به خرج بده و نکهیا

  

زدم و به سالن  رونیاز اتاقش ب رمیاصابت جفتکاش قرار بگ مورد

نشسته بودن و  زیپشت م نایو سل نایو سار یرفتم فخر یغذا خور

   و ادیبودن که ب اریمنتظر سام

  

اصن غذا  ذاشتمیبودم نم نایا ی؛من اگه جا کردنیبه غذا نگاه م فقط

 خوردمیبمونه همشو خودم م زنهیکه به خدمتکارش لگد م یکس یبرا

   بعد قهیهم چند دق اریسام

  

 شهینشست هم زیبه من نگاه کنه سر م نکهیآورد و بدون ا فیتشر

 یمن خودم رو زدم به افق؛وقت یول دنیکشیبراشون غذا م نایشهناز ا

   تنبل تر از یکیبه  دنیکه د

  

کردن منم که  دنیبرخورد کردن خودشون شروع به کش خودشون

پام شروع کرد به ذوق  ینکرد بعد از مدت تمینگاه ها اذ ینیاصال سنگ

   ذوق کردن بس سر پا بودم

  



 یشدم و شروع کردم به مالوندن پام که همون لحظه فخر خم

بودم خشک  همونجور که خم     ؟ی:خودت غذا رو درست کرددیپرس

به  یقرمه سبز ومدیرو نکرده بودم به من م نجاشیشده موندم فکر ا

   یخدمتکار بش ومدیرو درست کنم؟خو بهت نم یپرمالت نیا

  

 ادیدرست کردنم بهت م یپس حتما قرمه سبز یکه شد ینیبیم یول

منتظر  نایو سل نایو سار یفخر دمیسرم رو بلند کردم که د

   کردم که اون اریبه سام یجوابن؛نگاه

  

 یهر ک دییجویو آروم غذاش رو م کیش یلیبود و خ رهیغذاش خ به

 ندازهیمثل خر جفتک م نیا کردیباور نم دیدیغذا خوردن االنشو م

   به ارینگاهم رو از سام

  

سوق دادم و با اعتماد بنفس گفتم:بله خودم درست کردم      یفخر سمت

  نگاهم کرد و گفت:خوشمزس زیآم نیتحس یفخر

زدم و با غرور به  یدلم گفتم دست آشپزش درد نکنه لبخند یتو    

نگاهم رو حس کرد سرش رو آورد  ینینگاه کردم که سنگ اریسام

   زد یباال و بهم زل زد پوزخند

  



برنجشو کامال برداشت و گذاشت  یبود رو ختهیکه ر یقرمه سبز و

گفت:چرا  یدور نموند که فخر یکنار بشقابش؛کارش از چشم فخر

قاشق برنج پر کرد و گفت:خوشم  هیجان؟      اریسام یخوریقرمه نم

  از مزه اش ادینم

نگاه به من  مین هیحرفش قاشق رو داخل دهنش کرد و  نیبعد از ا    

 یحاال هرچ ستیبهم بر نخورد دست پخت من خو ن چمیکرد ه

   بگو بد مزه اس یخوایم

  

خودم  ارمیغذا ب نایا یبرا نکهیحاال قبل از ا ؛خوبهییعقده ا کهیمرت

  ...داشتم سادنیغذا خورده بودم و جون وا سید هی

 ***     

رو بزنم  اریفنجون قهوه از پله ها باال رفتم و خواستم در اتاق سام با

عقب گرد کردم و به اتاق  ادیاتاق م یرها از تو هیگر یصدا دمیکه د

   دستم هیرها رفتم و با 

  

رو سفت نگه داشتم  ینیدستم س یکیرو بغـ*ـل گرفتم و با اون  رها

لنگ و لقار کردن،در اتاق رو باز کردم به سمت اتاق  یو با کل

   رفتم و با پا در زدم که اریسام

  

  ای:بگفت



تختش  یهم باز کردم و داخل شدم رو اریبه روش قبل دراتاق سام    

م اخماش حصار یرها تو دنیبا د دیکشیم گاریبود و س دهیدراز کش

   توجه به اخماش یشد ب ظیغل

  

رو بکشم  یکنار تختش رفتم...خم شدم که عسل یسمت عسل به

 یخفن یلیخ یکه همون لحظه رها باد معدش رو با صدا نورتریا

   یکرد؛المصب صداش جور یخال

  

که خم بودم  نطوریهم خوردینم کیبچه کوچ هیکه اصال به  بود

ثابت موند؛نکنه فکر کنه  یعسل یخشک شده و متعجب چشمام رو

   یکه رها خال ینیمن بودم؟واال ا

  

کرده باشه پس  یکلفت خال لیمرد زمخت سب هی خوردیم شتریب کرد

دست  دیپس با کنهیمنم؛االن بگم رها بود که باور نم کنهیحتما فکر م

   از حالت رمیرو بگ شیپ

  

با  دمیشدم که د رهیدراومدم و سرم رو گرفتم باال و بهش خ شوک

شانس  نیمنم...لعنت به ا کنهیگفتم االن فکر م یدیاخم زل زده بهم؛د

   نیآخه بگو رها چه وقت ا ایب

  



  ؟ی:تو بوددیاز دهنم پر هویبودم  رهیکه بهش خ نطوریبود هم کارا

بهش بگم پس  واشی واشی خواستمیخدا م یرو گاز گرفتم؛واااا لبم

قرمز شد و به خودش  یرفتم سر اصلمطلب چشماش به آن هویچطور 

   داد و با یتکون

  

  بگو گهیبار د هیگفت: تیعصبان

بودم عقب  رهیکه بهش خ نطوریهم یعسل یرو گذاشتم رو ینیس    

 خواستمیمن نبودم منم م دیلرزون گفتم:خب بگ یعقب رفتم و با صدا

   بگم منم نبودم پس حتما

  

  من بودم،رها بوده دیگینه من بودم نه شما م یوقت

 یکردنت همون لحظه صدا هیتوج نیخاک تو سرت آهو با ا یعنی    

رفت و با ذوق  ادمیرو  زیلحظه همه چ هیاومد  اطیاز ح نیبوق ماش

   شیتوجه به نگاه عصب یب

  

  اومدن نایشهناز ا ییییی:وااااگفتم

زدم و پله  رونیتخت و با دو از اتاق ب یگذاشتم رو یرها رو تند    

پرواز کردم از پله ها  اطیو به سمت ح دمیپر یکیها رو چهارتا 

   اومدم چشمام نییکه پا اطیح



  

 نیو اول دمییبشه با چشم بسته دو کیرمانت لمایف نیا هیبستم که شب رو

 کردمیم یهر کار یکه اومد تو دست و بالم بغـ*ـل کردم ول ینفر

   ش بهشونهدور  یدستام رو

  

دو روز  نیتو ا یعنیچاق نبودن  نقدیکه ا چکدومشونیه دیرسینم هم

  شده بودن؟ نقدیا

ش شونهکردم دستم رو دور  یبا چشم بسته سع یدوباره هرچ    

رو گذاشتم  یباز کیعالمه شکم داشت رمانت هینشد اصال  چونمیبپ

   کنار و چشمام رو باز کردم و

  

 ینحس جواد روبه رو شدم با چشما ختی و با ررو آوردم باال سرم

ازش  کمیهم و  یتو دمیرو کش کرداخمامیگشاد داشت منو نگاه م

   فاصله گرفتم و دستم رو گذاشتم

  

اشو با تمام قدرتم هلش دادم پرت شد به سمت عقب که  نهیسـ*ـ یرو

  یچته چرا رم کرد ابوی یییییگفت:هوووو تیبا عصبان

دختر  هی یوقت یفهمیکه نم ییتو ابویتر از خودش گفتم: یعصب    

 یدیتا د هیچ ادیاز بغـ*ـل کردنتم خوشش نم ادیازت خوشش نم

   خودتو عیمن بسته سر یچشما



  

  ت کنم احمقحصارجلو که  یدیکش

قرمز شده بود گوشم  تیکه از زور عصبان نطوریاومد سمتم و هم    

بهت  یچیمن ه یبرو بچه پروو ه ایرو گرفت و برگردوندم و گفت:ب

  گمینم

آرنجم رو بردم باال و با تمام قدرتم کوبوندم به شکم گندش که از     

گوشم سر خورد و شکمشو گرفت برگشتم  یزور درد دستش از رو

   که نفس نطوریسمتش هم

  

باز اومد حمله کنه سمتم که شهناز جلوش رو گرفت تازه  زدیم نفس

پف  یاون چهارتا شدم که داشتن با چشما اون لحظه متوجه حضور

   کرده و قرمز به صحنه

  

شهناز با اخم رو به جواد گفت:خجالت بکش  کردنینگاه م جنگ

چه طرز رفتاره؟     اومدم دهن باز کنم و چندتا فحش  نیجواد ا

نثارش کنم که مهناز با اخم رو به من گفت:برو تو آهو     روبه 

  رمیبهش بگم دلم خنک شد،م زیچ چندتا هیمهناز گفتم:بزار 

سرم رو چرخوندم سمت جواد که دهن باز کنم و فحش بدم که     

  برو تو گمیم ستمیداد زد:مگه با تو ن یمهناز عصب



منو بخور،من بابامم تا حاال  ایگشاد شده به مهناز زل زدم ب یچشما با

 دهیبه خودش جرات م یچطور نیسرم داد نزده بعد ا ینجوریا

   سر من داد بزنه ینجوریا

  

تازه متوجه  یهم و خواستم جوابش رو بدم ول یتو دمیرو کش اخمام

و  خوادیدلت م یهرچ یکارتون خواب بش یخوایشدم اگه م تمیموقع

   هم ارویبگو اون  خوادینم

  

مشنگ رو بچسبه به لطف  یتو کنهیخونشو ول نم یمیقد یخدمتکارا

رو در  یخور شده بودم،دمت گرم بابا مردونگ یبابام چقد تو سر

   بغضم رو یحقم تموم کرد

  

نفساش تند شده  تیدادم و چشم از مهناز که از زور عصبان قورت

کردم و به  یکیبود گرفتم و برگشتم و به داخل رفتم پله ها رو دوتا 

   که اریدر اتاق سام یجلو

  

لحظه کل  هی دمیدیمکه  یزیدر رو باز کردم و رفتم تو؛از چ دمیرس

رها رو بغـ*ـل گرفته بود و  اریهنگ موند سام یبدنم تو یاعضا

   لبش رو بـرده بود به سمت

  



که ب**و*سش کنه که من عنتر در رو باز کردم...تف تو  شیشونیپ

مثل بز بهم  ییمن اونم هول شده بود...دوتا دنیبا د ادیشانس ب نیا

   به خودش میزل زده بود

  

 یبه سمتم اومد و رها رو محکم گذاشت تو عیو تند و سر اومد

از  یبفهمم کس یدیند یدیگوشم گفت:شتر د ریم خم شد و زحصار

   از یدید یماجرا بو بـرده هرچ نیا

  

  یدیخودت د چشم

  که گفتم:آقا رونیخواست از اتاق بره ب    

 دیکنیبغض کرده گفتم:چرا فکر م سادیپشت به من ثابت وا سرجاش

  بچه زنتون رو کشت؟ نیا

و باز گفتم:چرا  دیاز گوشه چشمم چک ینگفت که قطره اشک یزیچ    

 دیباالخره شما بچه خواست دیخودتون باعث مرگش شد دیکنیفکر نم

   اگه بچه دیاز زنتون شا

  

  خانم زنده بود هیاالن هان دیخواستینم

من به تو  یبرگشت سمتم و داد زد:زندگ تیبا حرص و عصبان    

گم  عتریبچه نحس و خودت از اتاق من هرچه سر نینداره،ا یربط

  رونیب دیش



کنترلم رو از دست دادم و منم با داد  هویچجور شد که  دونمینم    

اون  یزندگ یو خودش؛اصن قدم تو تو ییگفتم:مسبب مرگ زنت تو

   زن نحس بوده که اون مرده

  

مثل  قایمنم دق یه؛بابایواسه بق یغول ساخت هیبچه که ازش  نیا نه

جز خودشو  دونستیهمه کس رو مقصر م ویخود خودت بود همه چ

   فیکث یکارا

  

 گهیشد که زنش رفت،بچه اشم رفت و چن وقته د ینجوریخودش؛ا

 مییاز عذاب وجدان،تو یبا کوه مونهیو م کنهیولش م شمیاون سوگل

   یتو یخرافات ساخت هیکه 

  

 یفیو ضع یکیکوچ نیبچه به ا نیدور و برت که ا یآدما یهمه  ذهن

 یخودت و عذاب وجدانت که تا عمر دار یمونیزمان م هینحسه،

   جونت رو ی قهیسفت 

  

 یهمه ادما یاگه بتون یکنیمرگ م یهزار بار آرزو یو روز رهیگیم

 هیفقط  ،تویتونینم چوقتیعذاب وجدانت رو ه یاطرافت رو خفه کن

  ...آدم



 یاومد سمتم و دستش رو برد باال که بزنه تو تیعصبان با

با همون  ختمیریکه اشک م نطوریگوشم؛صورتم رو بردم جلو و هم

   شیپ یلیلحن قبل گفتم:بزن درد س

  

با      ستین یچیقلبم ه یتو رهیو م شهیکه هر روز خنجر م یدرد

  خش گرفته و آروم تر گفتم:بزن یصدا

نگاه از دستش گرفتم زل زدم به  دستاش مشت شده باال مونده بود    

 یمثل من با عقده  گهیرها د شدیم یبه خون نشسته اش چ یچشما

   یشد،چیمحبت بزرگ نم

  

 یبرا گرفتیروز رنگ محبت م هی یمشک یچشما نیا شدیم

به  یمزه نامرد نقدیروزگار ا نیاگه مردم ا شدیم یدخترش؛چ

   شدیم یومد،چیمزاجشون خوش نم

  

داشتن،که  شونیزندگ یتو یحام هیامثال ما حداقل  ییمن،رها،دخترا

اشتباه  هی...دنبال میمثل شهرام بگرد فیکث یحام هیدنبال  میینخوا

   یادیبزرگ که تاوانش ز

  

  ...داشت وزن



چرا  هی:چختم،گفتمیریصورت اشک م یکه به پهنا نجوریهم    

  نه؟ دهیرو م قتیگند حق یبو یادیز ؟حرفامیزنینم

 هیگر یصدا مینگاه کرد رهیهم خ یچشما یفقط تو قهیچن دق هی    

و  دمیرو ب**و*س شیشونیرها که بلند شد به خودم اومدم و پ

   به به میریگفتم:جانم االن م

  

  میخوریم

زدم و  رونینگاهش کنم از کنارش رد شدم و از اتاق ب نکهیا بدون

رو داخل دهنش گذاشتم که صداش  ریش شهیداخل اتاق رها شدم ش

   قطع شد به سمت تخت رفتم

  

پدر و  یشدم درد ب رهیتخت نشستم به رها خ یبچه به دست رو و

من مرگ دواش بود دلم  یدرد داشت که حداقل برا نقدریا یمادر

   درد آشنا نیرها با ا خواستینم

  

حجم از درد رو نداره  نیتحمل ا کشیبچه،قلب کوچ یلیرها خ بشه

کرد ؛داشتم حس  زشیر شتریم فشردمش و اشکام بحصار یتو شتریب

   که ییبه رها کردمیم دایپ

  

  ...شده من بود کیکوچ



 ***     

خونه      یبرا دیبرو خر ایشهناز وارد آشپزخونه شد و گفت:آهو ب    

  یذوق زده گفتم:جدددددد

که تو برگه نوشتم  یینای،ایرو سمتم گرفت و گفت:اره جد یبرگه ا    

  فقط حواست باشه بهت گرون نندازن یخریرو م

 نیبهش کردم و با تعجب گفتم:ا یبرگه رو از دستش گرفتم و نگاه    

  ارمیبار کنم ب یرو خودم تنها چجور زیم زیهمه چ

با داد گفتم:چ     برتیم نیجواد با ماش یستیشهناز:نه دخترم تنها ن    

  ؟ی 

 گمیم یزنیشهناز گوشاش رو گرفت و گفت:چته دختر چرا داد م    

دلخور گفتم:شهناز خانم از شما انتظار نداشتم      دیخر یریبا جواد م

  دیکن ستگاهمیا یسر صبح

کن  دیبرو خر ایب زنمیباهات حرف م یبا تعجب گفت:دارم جد شهناز

  وفتهیب خوادینم یاتفاقخاص یگردیو بعدم برم

 وفتهیب خوادینم یاتفاق خاص یچ یعنیامو درهم کردم و گفتم: افهیق    

بعد االن  زنمیم ریکه دنشیسرش با د نیباشه من ا اطیاون اونسر ح

   سقف هی ریباهاش برم ز

  



شهناز با اخم      شهیبخوام چن ساعتم تحملش کنم آخه مگه م تازه

 گمیمنم دارم بهتون م-     گمیبرو بهت م ایکن دختر ب بتیگفت:کم غ

  رمینم

ادامه دادم:اصن فاطمه و  رفتمیم ییکه به طرف ظرفشو نطوریهم    

  من یرو ریفروزان رو بفرست چرا سوزنتون گ

عرض کنم اونا دارن طبقه  دیشهناز:محض اطالع سرکار خانم با    

من  دیبا اون بشکه بره خر شونیکیخو -     کننیم زیباال رو تم ی

  کنمیجاش کار م

بشه تا بخوان  زیزود تم خوادیشهناز:دختر خوب طبقه باال م    

-بده که چکار کن چکار نکن که شب شده      ادیبه تو  شونیکی

  دیخودش تنها بره خر

شکمش حاال بخواد بزنم،چرا  یاونروز زدم تو ترسمیشهناز:بگو م    

اخمام رو داخل هم کردم و      یاریبهونه م نقدیا گهید

  ترسم؟یم ؟من؟منیگفتم:ک

تکون داد و خواست از آشپزخونه بزنه  یشهناز خونسرد سر    

  شده بخواد منو بترسونه دهییاز مادر زا نمیبب رمیکه گفتم:م رونیب

بود؛فک کنم تنها  دهییزا شویکی یچون فخر زدمیزر مفت م داشتم

که من بترسم شهناز خندشو قورت  دهبودییبود که صرفا زا یمادر

   فیو تعر مینیداد و گفت:بب

  



  میکن

 دمیباال رفتم و تند تند لباس پوش یاز کنارش رد شدم و به طبقه     

 یعلف ابویاگه با اون  شدیعمرم م یتو دیخر نیمضخرف تر دیشا

   که شهناز فیح یول رفتمیم

  

 سادمیوا اطیح ینقطه ضعفم؛حاضر و آماده تو یگذاشته بود رو دست

اخم از اونور باغ اومد و شهناز هم پشت  یجواد با کل دمیکه د

   شد که شهناز نیسرش،سوار ماش

  

 یرو باز کردم و با کل نیمن اشاره کرد سوار شو در عقب ماش به

اصال نگاهش  یول کردمینگاهش رو حس م ینیاخم و تخم نشستم؛سنگ

   بعد قهیدق نکردم که چند

  

ضبط رو بلند  یزد صدا رونیب اطیرو روشن کرد و از ح نیماش

سمت جلو و  دمیخودم رو کش زدیداشت چهچه م دهیکرده بود و ها

   دست بردم و ضبط رو خاموش

  

  یکه با اخم گفت:کرم دار کردم

بودم گفتم:جراح و متخصص کرم  رهیخ رونیکه به ب نطوریهم    

  ؟یدرآوردن



رو پارک  نشیماش میدیرس ابونیبعد به خ قهینداد و چند دق یجواب    

  شو ادهیکرد و گفت:پ

رو خوابوند و چشماش رو بست نفسم رو با حرص فوت  شیصندل    

  ؟یایو گفتم:مگه تو نم رونیکردم ب

باهات  یدوست دار یلیخ هیزد و گفت:چ یبسته پوزخند یچشما با

  یبد سیدختر بهاون دختر ف نیبه ا یه امیب

خنده؛از  ریبلند زدم ز ینتونستم خودم رو کنترل کنم و با صدا    

 یگفتم:تو دمیخندیم نجورکهیو با اخم گفت:مرض     هم دیجاش پر

  دل گنده ات

و اشکام رو پاک کردم و  دمیبکوب خند یا قهیپنج دق هی    

  شو ادهیپ-     ؟یزنیم یزیگفتم:ناموسا چ

معلومه  میبزن م،توهمیریازش بگ میماهم بر هیک تیبگو ساق گمیم-    

جنسش اصل اصله     چشماش رو دوباره بست و گفت:حرف مفت 

جام     اداشو درآوردم  نیهم ایب یرو کرد داتینزن اوال،دوما خر

 فمیرو،ک ادهیپ یشدم؛شروع کردم به راه رفتن تو ادهیپ نیو از ماش

 ومدیزدم بهتر که ن کردم و به روبه رو زل جاشونه ام جابه  یرو رو

   سرخر هی

  

اعتماد به نفس  ؛واالیام داره لعنت یبهتر ، چه اعتماد به سقف کمتر

 که؛بهیکه اونجا ف یملکه انگلستان منم،اون گفتمیمن داشتم م نویا

   دستفروش ها و مغازه ها نگاه



  

 ازممیو پ ینیزم بیس دیخر نیفکر بودم که اول نیا یو تو کردمیم

 یخودم؛اصال خدمتکار یخدمتکار اومدم نه خانم خونه  هیبه عنوان 

   بود یفیهم شغل شر یلیخ

  

 یکیبه سمت  وفتادمین یکه به تن فروش کردمیشکر م دیرو هم با خدا

که کاسب بود گفتم:آقا سه  یاز مغازه ها رفتم و رو به پسر جوون

  دیدیم اریخ لویک

منم کل  کیپالست یتو ارایخ ختنیپسر شروع کرد به تند تند ر    

استارت دعوا رو بزنم  ختیبود که اگر درشت ر ارایحواسم جمع خ

   کارش که تموم شد گفتم:چقد

  

  شه؟یم

  یگوشم گفت:حساب کنم خانم ریکه ز دمیرو شن یمردونه ا یصدا    

ساله قد بلند و  یو خورده ا ستیپسر ب هیبرگشتم به عقب که با     

تا باالش رو  نییچقد گنده بود از پا بیامام غر ایچاق مواجه شدم 

   دمیکردم و آخر سر رس زیآنال

  



رو حساب  ارایلبخند چندشش؛آب دهنم رو قورت دادم و پول خ به

اونم پشت سرم راه افتاد  دمیکردم و راهم رو گرفتم و رفتم که د

   هیشروع به زر زدن کرد:خانم 

  

  سیوا قهید

 ...     

  کارت دارم سیوا هقید هی*ـگر طال ـیج-    

 بیس لویرفتم و روبه فروشنده گفتم:دو ک یا گهیبه سمت مغازه د    

و گفت:من حساب  سادیپسر گنده کنارم وا     نیبد ازیو پ ینیزم

  کنمیم

 تیکه با عصبان ارهیو خواست پول درب بشیدست کرد ج    

  ...بمونه وگرنه بتیج یگفتم:بهتره دستت تو

  ه؟یکردم و گفتم:اسمت چ یمکث    

  شما اکبر کیزد و با ذوق گفت:کوچ یلبخند    

که لقب اکبر  کنمیم یلبم رو با زبونم تر کردم و گفتم:وگرنه کار    

فروشنده      یو گفت:چه عصب دیغش غش خند     یریدست بگ یب

  رو به من گفت:خانم مزاحمه؟

مزاحما رو  یکردم و گفتم:نه مراحمه داره ادا زیرو ر چشمام

  و روبه پسر گفت:پسرم مزاحم نشو دیفروشنده خند     ارهیدرم



صورت  یدم دستمه بکوبم تو یهرچ خواستمیاز زور حرص م    

ها رو برداشتم  ینیزم بیس ازیدرآوردم و پ فمیفروشنده؛پول رو از ک

   یعنیو روبه فروشنده گفتم:

  

 یرو دکترا یپسر گفت نیکه االن تو به ا یجمله پر بار ریتاث

  بزاره تونستینم یروانشناس

پول رو با حرص دادم بهش و دوباره راه افتادم اون پسر مزاحمه     

بدو بدو پشت سرم  رفتمیبود بهم و هرجا م دهیچسب شیریهم مثل س

   شتریو د   ور بزن ب ومدیم

  

 رفتمیحساب کنه؛داشتم م خواستیپسر م نیکردم و همچنان ا دامویخر

با اخم  دیها رو کش وهیم کیاز پالست یکیکه پسر  نیسمت ماش

   برگشتم سمتش که با لبخند

  

  نهی:بزار کمکتون کنم سنگگفت

بنگاه  یتو دیو گفتم:کال امروز زد دمیرو از دستش کش کیپالست    

  د؟ینجوریهر  روز ا ایو ثواب و کمک،  ریخ

  و گفت:ماشاهللا زبون دیخند    



 رونیکاپشنش و نفسش رو فوت کرد ب بیکرد داخل جدستش رو     

بهمون  ینگاه مین هیمن از تو خوشم اومده  شهیم یو گفت:حاال چ

  یبنداز

از تاسف تکون دادم و دوباره راه افتادم که باز شروع  یسر    

  یدیجوون رو نشکون دم ع هیکرد:بابا دل 

مونده دوما چه  دیگفتم:اوال که دوماه تا ع رفتمیکه راه م نطوریهم    

پشت سرم  یداره سوما گورتو گم کن برو حوصلتو ندارم ه یربط

  یکنیور ور م

و گفت:خو زودتر بگو دوس  سادیرو تند کرد و اومد کنارم وا قدماش

کنارت ور ور کنم     چپ چپ نگاهش کردم و مسخره  یدار

  نمک اچهیگفتم:در

پرواز کردم در  بایتقر نیقدمام رو تندتر کردم و به سمت ماش    

  رو باز کردم وکلمو کردم داخل و داد زدم:جوووووواد نیماش یجلو

  کردنه داریچه طرز ب نیا یو داد زد:وحش دیاز جاش پر یبه آن    

 شیرو حال یگر یسنگش بود وگرنه وحش ریفعال دستم ز    

 ایافتاده دنبالم ب یشیپسر سر هی...ملتمس نگاهش کردم و گفتم:کردمیم

  کنهیول نم ریحالشو بگ نییپا

ناموس  یباال انداخت و گفت:غلط کرده ب ییجواد با اخم ابرو    

  رمیکجاست حالشو بگ



که اومدم برگردم  دمیپسر رو از پشت سرم شن یهمون لحظه صدا    

 دایپ نیاز ماش عیگفتم،جواد سر یو آخ بلند نیکلم خورد به سقف ماش

   به رتیشد و اومد غ

  

 نییاز پا یپسر دهنش واموند نگاه دنیبده خبر مرگش که با د خرج

گنده اش انداخت و آب دهنش رو قورت داد و با  کلیتا باال به ه

  برادرم یگفت:خوب دهیرنگ پر

 خوامینم زمیپسرگنده چپ چپ نگاهش کرد که باز جواد گفت:عز    

 یافتادقد و باال  نیبا ا ستیتو ن فیآخه ح یکار منعت کنم ول نیاز ا

  ن یدنبال ا

که  کردمیبا دست به من اشاره کرد با دهن باز داشتم نگاهش م    

دخالت  ارویرو به جواد گفت:به تو چه  یکلفت یپسر گنده با صدا

  نکن

مثل ما  ییمن کسا زیزد و گفت:آخه عز ییجواد لبخند دندون نما    

  انیبهم نم افهیدخالت نکردن که زن و شوهرا از نظر ق

سرخ واسه دست چالق خوبه آخه  بیو ادامه داد:س دیکش یآه    

کف  ،چشمیپیو خوشت ییرعنا نیبردار من؟شما ماشاهللا جوون به ا

   سراغ دیپاتون،خوب آخه بر

  

 ن ینه ا ادیکه بهتون ب یدختر



قرمز شده  تیدوباره با دست به من اشاره کرد؛از زور عصبان    

شدم و در  نیسوار ماش زدیخودش م یبرا یداشت چه زر نیبودم ا

   وهیو م دمیرو محکم بهم کوب

  

عقب،پسر خواست سرش رو از پنجره  یهم شوت کردم صندل ها

  ...بکنه تو که باز جواد با همون لبخند مسخرش گفت:برادر من

سمت  رفتیداشت م واشی واشیآورد و  رونیپسر با اخم کلشو ب    

رو حرکت  نیبا هول ماش نیماش یتو دیو پر دییجواد که جواد دو

   که مطمن شد از یداد و وقت

  

 یآورد و روبه پسر داد زد:ب رونیدور شده کلشو از پنجره ب پسر

  ناموس

بود با حرص دست دراز کردم و  رونیکه سرش ب نجوریهم    

ولم کن  یآ یو سرش رو آوردم داخل...داد زد:آ دمیموهاش رو کش

   عوض تشکرته نجاتت یروان

  

  دادم

داد  تمیبا تمام عصبان دمیکشیکه با حرص موهاش رو م نطوریهم    

از  رتمیمن که دخترم غ رتتیغ نیخاک بر سرت کنن با ا یعنیزدم:

  بدبخت ترسوووو شتریتو ب



 نییبا مشت محکم زد رو دستم که از زور درد دستم آروم آروم پا    

که به غلط کردن  رمیمن از تو بگ یحال هی نیاومد و داد زدم:حاال بب

  نیصدام رو بردم باالتر و داد زدم:فقط بب     یوفتیب

 دیتهد یو مضطرب گفت:دار دیداخل موهاش کش یجواد دست    

  نیبا حرص سرم رو تکون دادم و گفتم:فقط بب     ؟؟؟یکنیم

گفت:آهو     داد زدم:اسم منو  یرو صاف کرد و با لحن نرم صداش

  ارین زتیبه زبون تم

اسم منو به  کنمیم حیچشمام گشاد شد و دوباره داد زدم:نه تصح    

وقت  هی یجواد ملتمس گفت:آهو تورو بخدا نر     ارین فتیزبون کث

  یامروز رو به فاطمه بگ یماجرا

فاطمه رو از  مرخش؛االنیکردم و زل زدم به ن زیچشمام رو ر    

فاطمه مسخرش  یعنیشه؟یم یکجاش درآورد؟مثال به فاطمه بگم چ

فاطمه چه مربوطه؟     لبم رو با زبونم تر کردم و  کنه؟بهیم

  گفتم:فاطمه؟     لبش رو گاز گرفت و گفت:آره فاطمه

زدم و  یافتاد لبخند بدجنس میابروهامو دادم باال و تازه دوهزار    

بدوم برم بهش بگم  خواستمیذهنم بود م یکه تو ینفر نیگفتم:اتفاقا اول

  ه بودفاطم نیهم

من  یکارو نکن با زندگ نیگفت:تو رو ارواح امواتت ا دهیترس    

  نکن یباز



نکنم با  یتو باز یزدم و گفتم:اتفاقا با زندگ یاریلبخند حرص درب    

عمر  هی خوادیکه م یبدونه کس دیباالخره با شهیم یفاطمه باز یزندگ

   کنه آدم یباهاش زندگ

  

  هیقویر

چشمم به      کنمیو گفت:التماست م رونینفسش رو فوت کرد ب    

افتاد و گفتم:بزن کنار     جواد با تعجب گفت:واسه  یفروش وهیآبم

  ؟یچ

  پادشاها دستور دادم:نگه دار نیپا انداختم و مثل ا یپا رو    

باال انداختم و با  ییرو متوقف کرد ابرو نیتکون داد و ماش یسر

 ریبگ دتیجد سییر یبرا وزرمیبزرگ ش وانیغرور گفتم:بپر دوتا ل

  برگرد یو جلد

 نی؟ببیمنو تلکه کن یخوایاخماش رو کرد داخل و گفت:االن م    

  یدختر کور خوند

زوار در رفتمو  یو گوش فمیک یزدم و دستم رو کردم تو یلبخند    

به فاطمه بگم     آب  دیرو با یزیچ هیافتاد  ادمیدرآوردم و گفتم:تازه 

  ؟یدهنشو قورت داد و گفت:چ

 زنمیگفتم:االن بهش زنگ م گشتمیکه دنبال شمارش م نطوریهم    

و تند تند  دیکش یچشماش رو بست و نفس پرحرص     یفهمیم



 فمویرو انداختم داخل ک میگوش     یتو بگ یگفت:باشه باشه هرچ

  گفتم:بزرگ باشه

خرخرمو بجو...خودش رو  خواستیر مانگا کردینگاهم م یجور    

زده امو دادم پشت  رونیب یموها     گه؟یکنترل کرد و گفت:دوتا د

شد و به سمت  ادهیپ نیتکون دادم؛با حرص از ماش یگوشم و سر

   نیمغازه رفت،جونم سوژژژژژژژژژژژه...چه بکنم من با ا

  

شد  نیبرگشت و سوار ماش رموزیش وانیبعد با دوتا ل قهیدق آتو؛چن

  رو گرفت سمتم که گفتم:آ آ آ نشد با احترام وانایبا اخم ل

  یکنیم یبا اعصابم باز یدار گهید-    

دستم  ای سییر دییبفرما یگیم ایو گفتم: رونیرو آوردم ب میگوش    

  یرقم ازدهیعدد  هی یلغزه رو یم

بهم  کردیکه خودش رو کنترل م نطوریلبش رو گاز گرفت و هم    

  سییر دییزد و گفت:بفرما ینپره لبخند زورک

 یرو روشن کنه که گفتم:تا زمان نیرو گرفتم خواست ماش رموزهایش

  ؟یدیفهم یرو حرکت بد نیماش یکه من نگفتم حق ندار

گوشم رو بردم      دمیسرهم که گفتم:نشن دادیدندوناش رو فشار م    

  ؟یبله چ-که گفت:بله      کترینزد

  سییبله ر-    

  شد نیزدم و گفتم:ا یبشکن    



رو داخل دهنم کردم و مک زدم چند  رموزیش یوانایدوتا ل ین    

با هم تموم کردم که جواد  قایرو دق  رموزایش وانیلحظه بعد دوتا ل

  ؟یچ میو گفتم:بر کتریگوشم رو باز بردم نزد     م؟یگفت:بر

  س؟ییر میربار بست و باز کرد و گفت:ب هیچشماش رو     

 یبستن جیآب هو وانیبپر دو تا ل میزدم و گفتم:آها نه نر یلبخند    

  ؟ی گشاد گفت:چ یبا چشما     ریهم بگ

ندارم زنگ  یمن باهات شوخ نینگاهش کردم و گفتم:بب یجد    

  زنمایم

بعد با دوتا آب  قهیشد و چند دق ادهیپ نیتکون داد و از ماش یسر    

ها رو تا ته خوردم و روبه  یبستن جیبرگشت آب هو یبستن جیهو

   جواد باز گفتم:برو دوتا آب

  

  اریب ریبگ انبه

بهش نشون دادم و گفتم:دوتا آب  مویچپ چپ نگام کرد که گوش    

  نه؟ گهیآب انبه د-انبه     

  با لبخند تکون دادم و گفتم:آب انبه سرمو

شد و با دوتا آب انبه برگشت و سرش رو از پنجره  ادهیپ نیاز ماش    

خودم رو      یلب گفت:کوفت بخور ریطرف من داخل کرد و ز

  نه گفتم نوش جان-     ؟یگفت یزیو گفتم:چ دنیزدم به نشن



چکار کنم      شویکی ادهیدوتا آب انبه ها رو گرفتم و گفتم:دوتاش ز    

اضافه هست چکار  یزیچ هی یبه جواد کردم و گفتم:وقت ینگاه

  کنن؟یم

 یاز آب انبه ها رو از پنجره خال یکیبزنه  یحرف نکهیقبل از ا    

گشاد  یپرت کردم اونور؛با چشما شویخال وانیو ل نیزم یکردم رو

   من یدادیم شویکیگفت:خو 

  

  خوردمیم

 نیا یسرما چجور نیا یتو تو نمیزدم که باز گفت:بب یپوزخند    

  صدام رو صاف کردم و گفتم:جواد     یخوریسرد رو م یزایچ

مسخره      میکنیبر و بر نگاهم کرد که دستور دادم:حرکت م    

  گفت:نه بابا

سفارش بدم؟      گهید زیچ هی ای یبندیکردم و گفتم:دهنت رو م یاخم    

  ...رو حرکت داد نیماش یشد و به آن نیبا حرص رفت و سوار ماش

 ینبود یجواد راض ادیشدم لعنت بهت ب داریببا دل درد از خواب     

موز و دوتا آب  ریدل درد گرفتم بدبخت گدا؛مگه دوتا ش ینجوریا

   و دوتا آب انبه یبستن جیهو

  



شو آهو  رم؛خفهیدل درد بگ ینجوریا دیکه من با شهیپولش م چقد

 یشکل نیبازم هم یپول خودتم بود با اون همه کهتو زهرمار کرد

   که اون گهیدچه برسه  یشدیم

  

دل درد  دیارز یکردم م ینبود اصال خوب کار یراض گامبو

 یریعجب گ دادیشب رو نشون م کیشدم که  رهیبکشم،به ساعت خ

   مثل دیصبح تا آخر شب با میافتاد

  

من از درد    زنهینم یوقت ای زنهیرها عر م ایآخر شبم  مییبدو اسب

بار پاشدم  نیصدم یبرا میزنیخالصه کال عر م زنمیجام عر م هی

   و دوباره اومدم ییرفتم دسشو

  

 یداشتم با تخت و متکا کشت یا قهیده دق هی دمیتخت خواب یرو

رو  دم،پتویکشیخوابم نبرد موهام رو م یکه بخوابم ول گرفتمیم

   نداختمیاونور دوباره م نداختمیم

  

 بردیبازم خوابم نم یول زدمیقهقه م زدمیلبخند م کردمیم هیسرم،گر

  به خواب رفتن خوبه؟ یکارا برا نیمگه ا یلیخداوک



 شدمیطنز م نداره وگرنه سلایر یمخف نیاتاق دورب نیخداروشکر ا    

وقت شب  نیخواست خدا...حاال ا لمیچقد دلم ف کارام؛گفتم سلایر نیبا ا

   وردم؛ازیاز کجا م لمیف

  

غرق در خواب انداختم و    یبه رها یتخت بلند شدم و نگاه یرو

رفتم،المصب همه جا هم  نییپا یزدم و به طبقه  رونیاز اتاق ب

   بود با نور کم کیتار کیتار

  

گشتم کنترل ها  یو یبه سمت سالن رفتم و به دنبال کنترل ت میگوش

مبل روبه  یکردم و ماهواره رو روشن کردم رو دایپ زیم یرو رو

   نینشستم و از ا یو یت یرو

  

کردم منم که  دایپ یخارج لمیف هیبه اون شبکه کردم تا باالخره  شبکه

اگه تخمه  شدیچرا م یعنی شدیبهتر نم نیازا گهید یخارج لمیعاشق ف

   هیکه  نیبابا هم یخیبود ب

  

دختر مو بور که  هی نیبب لمتویور نزن ف هیخودش کل یکرد دایپ لمیف

 رفتنیپسر دست همو گرفته بودن و داشتن م هیبود با  دهیانگار ترس

   خاک به یخونه؛وا هی یتو

  



 ده؟نکنهیترس ینجوریکنن دختر ا یکار خاکبرسر خوانینکنه م سرم

چند سالشونه که  نایمگه ا یده؟وایخونه دختر است آخه پسر هم ترس

   نیدست به همچ خوانیم

  

شد  سینو ریحرف زد و ز یبزنن؛دختر خارج یا شعورانهیب اقدام

  ترسمیم یلیکه:من خ

 یگند بزن یخوایم یچ یعنیاحمق آخه  یدختره  یبترس دمیخو با    

االن زنگ  نیبه خودت کاش شماره مامان و بابات رو داشتم هم

   زتیر زیر ومدنیم زدمیم

  

 یبا کتک کتک کار شد؛کالیم یجذاب لمیاون زمان بود که ف کردنیم

لحظه پسر  ،همونیروانشناس یتا صحبتها کردمیحال م شتریب

  گفت:نترس من هستم

 یکه هست یتو شکر خورد میکله ام از مادر عروس بشنو هیبه به     

 کهیمرت گهید یکیسراغ  یریم یکنیکارت که تموم بشه ولش م

   110فقط کاش شماره  وزیپوف

  

وارد خونه شدن و  نداختمتیرو داشتم اونموقع به غلط کردن م شما

جلو؛خاک به  رفتنیچراغ ها رو هم روشن نکردن و با چراغ قوه م

   یسرم نکنه مامان و بابا



  

خداوندا  یکنن،وا یکثافت کار یکیتو تار خوانیم نایخونه ان ا دختر

رو  یامروز یتحمل بچه ها گهیعذاب رو براشون نازل کن کهمن د

   بچه گمیجور م هیندارم 

  

کالف دستمه و نوه هام  هیو  لیانگار من االن دوتا م یامروز یها

دراومد  یتق یهمون لحظه صدا دنیدورم دارن پسته فندوق قورت م

   بغـ*ـل دیپر عیکه دختر سر

  

  ترسمیم یلیمن خ یو گفت:جان پسر

کارو، پس چرا خودت رو عذاب  نینکن برادرم ا یترسیخو م    

 یبلند غیج هیبه هم که دختر  دیکوبیباد در و پنجره ها رو م یدیم

   شحصارهم سفت تر  یزد و جان

  

خاک برسرت  یعنی کننیم ینجوریا نایچخبره پ چرا ا نجای؛ا کرد

کرد با  رونمیحدس زدنت همو خوب شد بابام از خونه ب نیآهو با ا

   لیادامه تحص گهیهوشم د نیا

  



داشتم  یینبودم بلکه ضررا دیجامعه مف نیا یچونکه نه تنها برا ندادم

نگاه  لمیسرطان نداشت چشمام رو مالوندم و به ادامه ف یماریکه ب

   یکیاون تار یکردم تو

  

 یصدا دنیگرخیم شتریو پسر و دختر هرلحظه ب ومدیم ییپا یصدا

قلب منم همون  یکه صدا شدیپخش م لمیف یهم رو یآهنگ وحشتناک

   سالن یلحظه داشت تو

  

پسر به دختر  کردی...قلبم داشت به شدت تاالپ تولوپ مشدیم پخش

خدا تنهاش نزار من  یوا گردمیمن االن برم سیوا نجایگفت تو هم

   به تو یاالن چه ربط ترسمیم

  

پسر نفهم تر از  یاصرار کرد که پسر نره ول یآخه؛دختر هرچ داره

عرق کرده دور خودش وسط  نجوریحرفا بود رفت دختر هم نیا

   یکلفت یصدا دیچرخیسالن م

  

منتظر  خودیب ستیدر کار ن یبرگشت گهیلحظه پخش شد:د همون

  نمون



نکرده بود آخه  یکرده ول ییقهوه ا نمینگاه به شلوار دختر کردم بب    

بنظرم اگه  کنمیم یدارم قهوه ا بونیریت نیچطور ممکنه من از هم

   ییدختر خودشو قهوه ا

  

پسر رو  یعنی رمیمیخدا دارم م ییی...وااااشدیتر م یعیطب لمیف کردیم

و دوباره  دمیکش قیقلبمو چندتا نفس عم یخوردن؟دستم رو گذاشتم رو

   زل زدم همون یو یبه ت

  

زد،کل بدنم  یبلند غیشد و ج دهیدختر از پشت کش یموها لحظه

 یکیو به تار دمیلرزیشروع به لرزش کرده بود و داشتم مثل سگ م

   بودم رهیخ لمیف یتو یخونه 

  

  یترسیگوشم گفت:م ریز ییلحظه صدا همون

 نیامام ابوالفضل ا ای نیپنج تن معصوم ایو آشنا، بیامامان غر ای    

که  نجوریزنه؛همیاز بدنم داره م رونیقلبم ب کردمیم ه؟حسیک یصدا

   و جرات دمیلرزیداشتم م

  

زبون باز کردم و  یبه عقب رو نداشتم با بدبخت برگشتن

  ییه...ه هست یگفتم:ت..و......تو...ت...و......تو ک



کلفت گفت:فکر  یخونسرد و با صدا یلیخ یبعد از مکث طوالن    

  کن جن

 دمیبود من ترس دهیجن هم فهم یعنیدم؛یشنیم یخدا من چ یوا    

سر برسه  لمییخود خدا االنه که عزرا ایخودش رو رسوندهبود؟ عیسر

   کل بدنم عرق کرده بود و

  

 یچقد تالش کرده بودم رقـ*ـص عرب دیلرزیداشت م ینجوریهم بدنم

بلرزونم حاال  ینطوریها هم یعروس یکه بتونم تو رمیبگ ادیرو 

   کجا و چه موقع دارم نیبب

  

لرزون شروع کردم التماس کردن:توروخدا  یبا صدا لرزمیم یعرب

منو نخور جان  رمیدم بزار با عزت بمنکر یمنو نخور من گناه

   من گوه خوردم ایمادرت...خدا

  

تهمت زدم  لمیف نیا یکردم به پسر دختر تو نم،غلطیبب لمیف خواستم

 ایمن غلط کردم از اون جواد بشکه آتو گرفتم و تلکه اش کردم خدا

   اون رهنیمن گوه خوردم پ

  



 یمن غلط کردم تو ایکنم خدا یرو سوزوندم که تالف یوحش اریسام

*ـگر زده ـیجز ج سایگذاشتم که اون پر یقندون سوسک مصنوع

   گلدون کهیبترسه غلط کردم ت

  

 زیمن غلط کردم سرم دمیگلوشو موهاش رو کش ریگذاشتم ز رو

من گوه  ایباال...خدا ارهیب یرستوران اونجور آروغ زدم که جن و پر

   زمونیه خیخوردم اون معلم تار

  

 چوندمیسمج رو پ سیکردم غلط کردم اون پل عیجلو بچه ها ضا رو

کردم  تیسرش غلط کردم از بابام شکا زنیکردم ملت بر یکار هیو 

   غلط ایو جوابش رو دادم خدا

  

  غلطا رو کردم نیا کردم

زور ترس گلوم خشک خشک شده بود؛آب دهنم رو قورت دادم  از

 گمیبهت م یگفت:هرکار گوشم ریبودم،جنه باز ز رهیخ یو یو به ت

   ییرو انجام بده تا بال

  

  ارمین سرت

 نکهیکرد و گفت:دستت رو بزار پشت گردنت و بدون ا یمکث    

  از جات بلند شو یبرگرد



از جام بلند  عیگذاشتم پشت گردنمو سر یمعطل یلرزونمو ب یدستا    

محترم جن توروخدا بزار برو  یآقا نیتر از قبل گفتم:بب دهیشدم ترس

   من امروز همش شکمم

  

رو به  نجایا دمیقول نم ینش دیناپد گهید قهیاگه تا چند د کردیم کار

  گند نکشم تازه دلم خوب شده بدترش نکن

  برگرد-    

  جان اجدادت ولمون کن ترسمینکن من م تیتوروخدا اذ-    

  گمیبرگرد بهت م-    

لرزونمو حرکت دادم و برگشتم چندتا  یپاهاچشمام رو بستم و     

شدم  رهیگرفتم و چشمام رو باز کردم و به روبه رو خ قینفس عم

   یتو خوردیم یو ینور ت

  

 نقدیجن بود؟پس چرا ا نیو کامال صورتش معلوم بود ا صورتش

کرده بود  اریسام هیخودش رو شب یعنیابوالفضل  ایبود؟ اریسام هیشب

   قلبم یبترسم آ شتریکه من ب

  

خدا  یییمالقات نداشتم ؛ وا کیاز نزد نقدیجن ا هی؛ تا حاال با  خدا

آدم  هی هیشب نقدیجن ا هیآخه  شهیبود،مگه م اریسام هیچقد شب

   هم یباشه؟دندونام از زور ترس رو



  

حس شده بود و به زور  یب دادن،پاهامیم یناجور یو صدا خوردنیم

حرکت بدم که  خواستمیزبونمو م وفتمیخودمو نگه داشته بودم کهن

   البه یبزنم ول یبلکم حرف

  

حرف بزنم خونه دور سرم  تونستمیو نم کردیم ریدندونام گ یال

 شدیچشمام تارتر م ینما هرلحظه جلو اریو اون جن سام دیچرخیم

   یخشکمو تکون دادم که حرف یلبا

  

  ...شد اهیچشمام س یجلو یهمون لحظه همه چ یول بزنم

 یمحکم یها یلیو س شدیم ختهیصورتم ر یکه تو یسرد هیبا ما    

باز  نمویسنگ یدرد داشت چشما یلیلپم و خ یرو دیچسبیم بیکه عج

   کردم صورت اخمو و تار

  

 دمیبه اطرافم کردم که د یچشمم واضح شد نگاه یکم کم جلو اریسام

خواب بودم  یمن وقت یعنی دمیتختش خواب یو رو ارمیاتاق سام یتو

   دمیاومده از اتاق رها دزد

  



بزنم چرا  خوادیبزنه؟خو م یلیآب بپاشه صورتم و بهم س نجایا آوردم

داره  لیچه دل شتره؛خویاحمق با آب دردش ب پاشه؟خویآب م گهید

   ستین وبیمخش که مع

  

و  دیکش یو از سر آسودگ قینفس عم اریکنه سام ینجوریا بخواد

  ؟یگفت:خوب

 نجایرو نگاه منو آورده ا یروان وانهی؟دیخوب گهیبعد م زنهیممنو     

و بر نگاهش  ؛بریخوب پرسهیتا حاال داشته مثل سگ  زدم بعد م

   که اخم نجوریکردم که هم

  

صاحب موندتو  یاون زبون ب نمیبزن بب یحرف هیگفت:دختر  داشت

  یهنوز دار

گرفت به چونه امو  کرد؛دستشویخودش بلغور م یداشت برا یچ نیا

و  دیچشمم رو گرفت کش ریاونورکرد و ز نوریصورتم رو ا کمی

   داخل چشمم رو نگاه کرد

  

با مشت لگد به حرفت  دیبا ای یزنیو گفت:حرف م دیکش یپووف و

  ارم؟یب



شدم و کم کم  رهیچشماش خ یتو شتریکردم و ب زیچشمام رو ر    

ا تته پته چشمم جووون گرفت و ب یتمام اتفاقات جلو

  گفتم:ت...و...ت....و...تو

بکشم که مثل تارزان  غیدهنم رو مثل کرگدن باز کردم و خواستم ج    

بزرگش خفه  یدستا ریدهنم رو گرفت،صدام ز یرومو جلو دیپر

   بازم داشتم یشده بود ول

  

ش با پاهامم شونهبه پشت  زدمیبزنم،با مشت م غیکه ج کردمیم تالش

دستامو با دست  زدم؛دوتایرو به صورت فلج مانند م یحرکات بروسل

   آزادش گرفت و پاهامم با

  

 یغلط چیه تونستمینم کردمیم یپاهاش قفل کرده بود و هرکار دوتا

و اون رو خودمم به زور  ومدیبود که م غمیخفه ج یبکنم،فقط صدا

   یقرمز تو یبا چشما دمیشنیم

  

 یآروم گفت:چته تو روان یول یعصب یبود و با صدا رهیخ چشمام

  یکنیرم م هویچرا 

هم  دنیکش غیدست از ج گهیبودم و د رهیبغض کرده بهش خ    

جن  نیا د،قطعایرسیجا نم چیکه صدام به ه یوقت دهیبرداشتم چه فا

   منو بکشه آهو فاتحه خواستیم



  

بغضم شکست و اشکام  ا؛یاون دن یکنیکوچ م یبخون که دار اتو

 یو هنوز تو زدیمس نگاهش کردم نفس نفس مشد و ملت ریسراز

   بود لبش رو گاز رهیچشمام خ

  

 غیاگه ج یول دارمیدستمو برم نیخش دار گفت:بب یو با صدا گرفت

  شد؟ تیحال کنمیخودمخفت م یبا دستا یبکش

دستشو  واشی واشیبستم و باز کردم که  کباری مویاشک یچشما    

نه از روم بلند شد نه دستامو ول  یدهنم برداشت ول یرو از جلو

   کرد و نه پاهام رو آزاد کرد

  

بهت  یجن آقا مگه من چه بد نیگفتم:بب کردمیم هیکه گر نطوریهم

دارم  ریبچه ش هیبرم،من  یزاریچرا نم میبکش یخوایکردم که م

   من یول سیخودم ن یدرسته بچه 

  

  ...خودمه نزار اون بچه یانگار بچه  کنمیبزرگش م دارم

 یگیوسط حرفمو گفت:چرا چرت پرت م دیگشاد پر یبا چشما    

جن بودنت  ریز یزنیم یام شدت گرفت و گفتم:دار هیگر     ه؟یجن چ

  یخوبه حاال خودت گفت



کردم خواستم  یغلط هیمن  یکرد و گفت:روان ظتریاخماش رو غل    

 یبرعکس پرو باز دمیکه د رمیجور حالتو بگ هی ییبچه پرو نقدیا

   هم یلیهات و ادعات خ

  

من به دادت  یریبود بم کینزد ،بدبختییدست و پا یو ب ترسو

  یدونیکه فرق جن و آدمو نم یاونقدم احمق هست دمیرس

-     ؟یستیجن ن یجد یو گشاد شده گفتم:جد یاشک یبا چشما    

  جن جن نکن جن عمته نقدیا

واقعا جن  نمیکنم بب شتیآب دهنمو قورت دادم و گفتم:بزار آزما    

  یستین

 ویالله یسمیخوندم:ب یعرب ظیصدام رو صاف کردم و با صوت غل    

  میالرح ویالرحمان

 یمحو یشکر؛ خنده  تیبه بزرگ اینشد خدا بیشکرت غ ایخدا یوا

 نیا گهیکه نخنده؛ نه د کردیم یلباش رو شکل دادهبود و سع هیزاو

   اریقطعا جنه،سام

  

صوت  ینگاهش کردم و دوباره زدم رو دهی...ترسخندهینم چوقتیه

  میالرح ویالرحمان ویالله یسمیو خوندم:ب



 بیغ یراست یلبش رو گاز گرفت تا خودش رو کنترل کنه راست    

 اریسام یگفتم:خودت یبود با خوشحال اریسام یراست یپس راست شدینم

  سگ اخالق

 یرو بستم به آندهنم  عیاز دهنم دراومد سر یچه زر دمیفهم هوی    

 تیاز روم بلند شد و با عصبان واشی واشیهم رفت و  یاخماش تو

   تا خفه ات رونیگفت:برو ب

  

  نکردم

  ااااا؟ با تعجب گفتم:ه    

و  دمیپر نییپرش از تختش پا هینگام کرد که مثل اسب با یجور    

شدم که سه  رهیزدم و به اتاق رها رفتم؛به ساعت خ رونیاز اتاق ب

   دادینصف شب رو نشون م

  

 کهیتنم؛مرت یتو ادیترس اون لحظه م وفتمیکه م شیدوساعت پ ادی

عرض کردم بعد  یسالم هیچل منو تا دم جهنم بـرده به فرشته هاشم 

 ،   هیباق مشمیتازه دوقورت و ن

  

 یبه آن یکه از زور خستگ دمیسمت تخت رفتم و کنار رها خواب به

   ...شد نیچشمام سنگ

 ***     



 نایبزرگ وارد آشپزخونه شدن و سل یبسته  هیبا  نایو سل نایسار    

 ریرو بگ کیک نیا ایروبه شهناز گفت:قربون دستت شهنازخانم ب

  خچالی یبزار تو

بدو بدو خودمو رسوندم و با  کیشهناز بره طرف ک نکهیاز ا قبل

  دیدیما خر یذوق گفتم:دستتون درد نکنه برا

 دمیاخمام رو کش کردیبا لبخند نگاهم م نایخنده و سل ریزد ز نایارس    

ما  میامروز تولد داداشمه ماهم گفت زمیگفت:نه عز نایهم که سل یتو

   میریجشن بگ میتونیکه نم

  

فعال  میگفت میگرفتیداداشم جشن م یآخه هرسال برا میعزادار فعال

 میاریبدش درب یامشب داداشمو از حال و هوا میریرو بگ کیک نیهم

   یفیحالش چندان تعر یطفلک

  

  نداره

  یخوب یباال انداختم و گفتم:چه خواهرا ییابرو    

برقا رو  مییخوایگفت:فقط شب م نایدوتاشون لبخند زدن و سار    

  بشه زیاومد خونه سوپر یوقت میخاموش کن

     گهیکارا د نیخز شده ا یلیچندشا کردم و گفتم:خ نیا هیشب افمویق    

  میانجام بد گهیم نایسار یول دونمی:منایسل



رو  کیو گفت:من ک نایانگشتش رو گرفت طرف سل نایسار    

  رمیگیم

ش و شونههم و دستش رو زد به  یتو دیاخماش رو کش نایسل    

  ارمیامسال من م یپارسال تو آورد یچ گهیگفت:نه بابا د

 خواستیم گفت،دلمیاون م گفتیم نیبچه ها ا نیحاال مثل ا    

 کیک یدست خامه هم بزنم روشونو به جا هیکنم و  یکیجفتشونو 

   دیتولد ببرم...دهنتون رو ببند

  

کنترلم رو  نیواسه هم کردنیبس بحث م دیترکیاه؛سرم داشت م گهید

  دیییییاز دست دادم و داد زدم:ب ـس کن

گشاد به  یبا چشما نایو سل نایکل آشپزخونه رو گرفت و سار سکوت

     ارمیرو م کیمن ک دیو گفتم:بد زدمیمن زل زدن لبخند زورک

  ؟ی دوتاشون باهم گفتن:چ

 دمیم حیبراتون توض دیآروم باش قهید هیباهمون لبخند مسخره گفتم:    

بس  اریرو تو ب کیکه ک کردنیبود التماسم رو م یمن قبال تولد هرک

   سال15ارم،یقشنگ م

  

بگم که کال  نطوریا یعنیرو دارم  یکیتار یتو کیآوردن ک سابقه

  ارمیم کیک یفاتیبس که تشر ارمیب کیاومدم ک ایبه دن



نگاه توروخدا  کردنیداشتن با دهن باز به من نگاه م نایو سل نایسار    

 یتو یآخه تو ک بافمیبراشون م یاتیرو خفه کنم چه چرند نایا نکهیبرا

   یاوردیم کیتولدا ک

  

  د؟یگیم یلبخندم رو پررنگتر کردم و گفتم:چ یزنیزر م ینجوریا

ماهم  یدعوا نکهیخب برا لیگفت:خ نایشدن و بعد سل رهیبهم خ    

  اریتموم بشه تو ب

 یگرم یبزنم که گندم وارد شد و سالم و احوالپرس یخواستم حرف    

 رونیاز آشپزخونه ب ییسه تا دیباهمه کرد به به گندم خانمم سر رس

   هم رفت زدن و فروزان

  

سه بود و  هیجعبه نگاه کردم که  یکنه به شمع رو ییرایپذ ازشون

 ینه صفر سه سالش بود شونه ا ؟پیعنیسالش بود  یصفر؛ س هی

   باال انداختم و جعبه رو با دقت

  

  ...خچالی یگذاشتم تو بردم

 میبود اریو منتظر سام میبود سادهیسالن وا یحاضر و آماده تو یهمگ

و لبخند  کردمیو اون نگاه م نویبه ا یبه دست ه کیمنم ک ادیکه ب

   با یلیکه مثال من خ زدمیم

  



داشتم هالک  دیسین بهیشما که غر یول سین المیخ نیام و ع سابقه

مثل  نطوریکه هم قهیبود چند دق دهیو اون بوفالو هنوز سر نرس شدمیم

   عنترا هممون رو سرپا نگه

  

بودن،گذشته بود که فروزان با دو وارد سالن شد و گفت:آقا  داشته

رو به فروزان گفت:زود باش برقا رو  نایاومد آقا اومد     سار

  خاموش کن

در ادامه روبه من گفت:توام حواست جمع باشه تا در رو باز کرد     

  کامال برو جلوش گهیبه سالن د دیجلوتر رس ایب کمی

  من حواسم جمع جمعه دینگران نباش چیزدم و گفتم:ه یلبخند    

زد و برقا خاموش شد که همزمان منم به  یبخش تیلبخند رضا    

رو ببرم  کیشد من چجور ک کیتار نقدیغلط کردن افتادم پس چرا ا

   یهزارتا نورگردان برا ایخدا

  

 یبکنم؛صدا یاالن چه غلط ارمیدرم یبزنن باز دوباره کورباز من

 یغلط هیخودت کمکم کن بتونم  ایخدا ختیدر اومد و قلب منم ر

   یرفتم جلو که صدا کمیبکنم؛

  

:شهناز     زدیداشت خدمتکاراش رو صدا م بیکه به ترت ومدیم اریسام

  کرد و صداش رو برد باالتر و گفت:مهناز فروزان فاطمه یمکث



کرده بودم که اسم من رو صدا کنه  زیلبخند به لب گوشام رو ت    

آهوووووووووو خودم همه  یزدیداد م هیصدا نکرد خبر مرگت  یول

   یصدا دادمیرو لو م یچ

  

 یلبخند به لب و استرس کهینزد یلیکه خ دادیم نینشان از ا کفشش

قدم بزرگ  هیپام رو باز کردم که  ستادمیرفتم جلو و ا واشی واشی

   لحظههمون  دونمیبردارم که نم

  

از دستم  کیکرد و کنترلم رو از دست دادم و اول ک ریگ یبه چ پام

 یو با صورت رفتم تو نیزم یافتاد و بعد خودم پرت شدم رو

   کنن جتیخاکبرسر افل یعنیک؛یک

  

 یهمه باهم بلند شد و هرکس یصدا یآن ،بهیهمه جا آبرو بر که

باز  یآوردم ول رونیب کیاز ک یصورتم رو به سخت گفتیم یزیچ

   بود...وااااا پ کیهمه جا تار

  

گفتم:خو  یدهن باز کردم و عصب کننیبرقا رو روشن نم نایا چرا

  دیکنیلو رفته چرا برقا رو روشن نم یهمه چ یوقت گهید

   ینیبیهمه جا رو روشن م یگفت:چشماتو باز کن یعصب نایسار    



 دایجد نقدیرفته بود چشمام رو باز کنم؟چرا من ا ادمی یراست یراست    

کمک من؟نه که آخه کارت  ادینم چکسیچرا ه یمشنگ شدم؟راست

   یخوب انجام داد یلیرو خ

  

شده  دهیمال کیپشت چشمام وک دمیدستم رو کش انیب خوانیم کمکتم

 یپا یجلو قایدق دمیکنار زدم و چشمام رو باز کردم که د بایرو تقر

   هللا ن؛بسمیخوردم زم اریسام

  

 یانداخته باشند جلو نکهیبرابر با ا قایصحنه دق نیا میالرح الرحمن

بهم کار داشت االنم که زدم  ،کمیبزرگ و خوشگل و وحش یهاپو هی

   یتولدش رو جلو کیک

  

 کیک کردیم ینجوریتولد منو ا کیک یکیاگه  یعنیترکوندم  خودش

 ینطوریا نیکمتره بب نیاز ا میباز ی،من کهوحش کردمیتولدش م

   به حال یوا کردمیم

  

پاش پالس بودم سرم  یکه جلو نجوریخودت کمکم کن هم این؛خدایا

زدم و گفتم:اصل شمعا که سالمه  ییرو بلند کردم و لبخند دلقک نما

   شما اونا رو فوت کن قول

  



و  غیج شتریسالمه و از همه هم ب کیوا نمود کنم که ک یجور دمیم

  زنمیو دست مکل 

خفه ام کنه  خواستیوحشتناک زل زده بود بهم و انگار م یبا اخما    

سالشه  یبراش مهمه؟خاکبرسر مثال س نقدیتولد ا هی یعنی هییچه عقده ا

   هیها چ یبچه باز نیا

  

 یاز جام بلند شدم و خواستم حرف واشی واشیکم کم جمع شد و  لبخندم

 ایبود برم اون دن کیلحظه نزد هیجلو اومد که  اریسام دمیبزنم که د

   منو کنار زد و یوقت یول

  

روبه  نییو ولوم پا یعصب یصدا ا؛بایدن نیرفت برگشتم به هم جلوتر

  ه؟یچ ایمسخره باز نیجمع روبه روش گفت:ا

 حیشروع کرد به توض دهیلرزون و ترس یبا صدا نایسل    

  ...تو یبرا میخواستیدادن:داداش ما م

     ؛یعقب و پام خورد به عسل دمیزد که من پر یداد بلند اریسام    

  دیکن ی:الزم نکرده واسه من کاراریسام

واسه طرف تولد  میبود دهیکرد؛ د ینجوریچرا ا نیوااااااا ا    

 میبود دهیمدلشو ند نیا یول کنهیو دعوا م یو زار هیگر رنیگینم

   نییسرشون رو پا نایو سل نایسار

  



  نشده که یزیچ زمیگفت:عز یکه فخر انداختن

 یزینشده مامان چ یزیبلند گفت:چ یبا صدا اریدوباره سام    

 دییخوایاگه م دیخجالتم نکش چینشده؟از شما انتظار نداشتم،ه

  دیهم برام بر یخواستگار

و لبخند  دمیرو آورد من خجالت کش یچرا اسم خواستگار دونمینم    

اعتماد بنفست  نیآهو با ا ریبرو بم ایانداختم ب نییبه لب سرم رو پا

   احمقانه رو از سرم یفکرا

  

چشماش رنگ غم  یبه آن دمیشدم که د رهیکردم و به گندم خ رونیب

تو رو ناراحت  میخواستیجان ما نم ارینرم تر گفت:سام یگرفت فخر

  زمیعز میکن

من  دیدونیگفت:شما نم یخش گرفته و آرومتر ییبا صدا اریسام    

کم به شما  هیهان د؟مگهیستیامم شما خودتون عزادارش ن هیعزادار هان

   نهیکرده بود؟ا یخوب

  

 یکه خوشحال بشه؟من تو نیریشوهرش تولد بگ یکه برا دستمزدش

خوشحال باشم تا بخوام  هیحالم باشم راحت ترم تا بخوام بدون هان نیا

   لبخند بزنم و هیبدون هان

  



زن من بود،نفس من بود جون من  هیهان دیفهمیلـ*ـذت ببرم؛م امیدن از

بساط مسخره  نیو ا دیفهمید؟میفهمیم نویکس من بود ا یبود همه 

   من دیرو راه انداخت یباز

  

  .....شما یکه چند ساله امه ول ارمیب ادیبدون اون به  خوامینم یحت

 یانداخت ؛حس کردم تو نییحرفش رو قطع کرد و سرش رو پا    

صداش بود  یاز غم تو یتر شد کوه دهیشونه هاش خم قهیچند دق نیا

   یتو چوقتیکه من ه

  

لحظه به  هی نمیحال بب نیا یرو تو اریسام یروز هی دیگنجینم باورم

اندازه  ویکی نقدینفر ا هیکه  شهیم ینجوریا ایشد چرا دن میحسود هیهان

   دوست داره و ایتمام دن

  

 یدوستش نداره خاطرات جلو چکسیه ایدن نیا یهم مثل من تو یکی

بدون  اریگلوم؛ سام یچشمم جون گرفت وبغض چهار زانو نشست تو

   کنه ینگاه به کس نکهیا

  

گرفت گندم خواست پشت  شیسالن خارج شد و راه پله ها رو درپ از

گفت:بزار تنها  نیبازوش رو گرفت و غمگ یسرش بره که فخر

  باشه



 رهیخ نهییرفتم و به آ ییبغضم رو قورت دادم و به سمت دسشو    

برام  یبود و صورت داغون دهیبه صورتم چسب کیک یشدم خامه ها

   درست کرده بود صورتم رو

  

 ییچا ینیس هی دمیبا صابون شستم و به آشپزخونه رفتم که د زیتم

  ه؟ینجوریرنگشون ا اییدست مهنازه؛با تعجب گفتم:چرا چا

گل گاو زبونه واسه اعصاب خوبه اگه  ستین ییشهناز گفت:چا    

  زیخودت بر یبرا ایب یخوایتوام م

  خورده یلیدستت درد نکنه اتفاقا اعصابم خ یزدم و گفتم:ا یلبخند    

فروزان وارد آشپزخونه  دمیکه د ختمیخودم ر یبزرگ برا وانیل هی    

 یدینشده؟آقا رو که د داریرها ب نیبرو بب ایشد و روبه من گفت:آهو ب

   بود اگه یچقد عصب

  

  شهیتر م یعصب گهیرها هم بلند بشه که د هیگر یصدا

باال  یزدم و به طبقه  رونیاز آشپزخونه ب عیبه دست سر وانیل    

 یحصاررفتم؛خواستم در اتاق رها  رو باز کنم که چشمم به در اتاق 

   چه یاالن تو یعنیافتاد 

  



نگاه کردم و با خودم گفتم  وانیبه ل سوختیچرا دلم م دونمیه؟نمیحال

داره جلوتر رفتم و  اجیگل گاو زبون احت نیاز من به ا شتریاون ب

   یکس یچند بار در زدم ول

  

 دمیرو فشار دادم و کله ام رو کردم داخل که د رهینداد دستگ جواب

صدام رو صاف کردم و دستم رو  کشهیم گاریپشت پنجره داره س

  باال و گفتم:آقا اجازه؟ بردم

سرم رو  یگیم یذره تکون هم نخورد که برگرده و بگه تو چ هی    

و  سادمیپنجره وا یو رفتم تو؛ کنارش روبه رو نییمثل بز انداختم پا

   رخش زل زدم بعد میبه ن

  

چشم از پنجره برداره گفت:من بهت  نکهیچند لحظه سکوت بدون ا از

 یتو؟     لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم:نه ول یایاجازه دادم ب

  سکوت عالمت رضاست

 رونیبهم کرد و دوباره به ب ینگاه میباهمون اخم خاص خودش ن    

  از پنجره زل زد و گفت:کارت رو بگو

 ختهیخودم گل گاو زبون ر یرو گرفتم جلوش و گفتم:برا وانیل    

ا افتادم و گفتم شما اعصابتون شم ادی هویبودم و اومدم به رها سر بزنم 

  دیخوردتر بهتر شما بخور



شد به  دهینگاهش کش واشی واشیکرد و  وانیبه ل ینگاه    

و همش  ستیصورتش ن یتو یتیعصبان چیه کردمیصورتم؛حس م

   که به چشمام نجوریه؛همیناراحت

  

  ؟یبود گفت:دهن زد رهیخ

رو از دستم گرفت و شروع به  وانیبدم که ل یخواستم جواب    

گشاد زل زده بودم بهش که گفت:چشماتو  یخوردن کرد با چشما

کردم و  یتک سرفه ا     ادینکن از کاسه درم ینجوریا

  بگم دهن نزدم خواستمیگفتم:م

 گهید گاریرو برگردون بهم و س یخال وانیتکون داد و ل یسر    

بر و بر بهش زل زدم که گفت:چرا  ینجوریروشن کرد هم ییا

  ؟یرینم

  سوال بپرسم؟ هی شهیم-    

بود چشماش رو بست و باز کرد  رهیکه به پنجره خ نطوریهم    

  گرفتم و گفتم:شما حالتون خوبه؟ ینفس

 یپک محکم رهیبگ رونیچشم از ب نکهیزد و بدون ا یزهر خند    

خونه  نیا ین تومهمو یکل نموقعیزد و گفت:پارسال ا گارشیبه س

  بود



ناراحت نبودم  یرو محکم تر زد و گفت:پارسال ول یپک بعد    

 یلیخ نموقعینبودم سر مادر و خواهرام داد نزدم پارسال ا یعصب

   خوشحال بودم چون پارسال

  

  بود هیبود و هان هیبود و هان هیهان نموقعیا

اوقات اونقد  یگفت:گاه یخش دار یچشماش رو بست و باصدا    

که دلت  شیندار گهیو د شیکه داشت یزیاز چ یخوریحسرت م

   یرو بد تییدارا یهمه  خوادیم

  

 کیرو؛اگه  اتیدن زیچ نیتر یاون دوست داشتن یداشته باش یول

از همه  گذشتمیرو م هیهان گردونهیکه خدا برم دادمیدرصد احتمال م

  گذشتمیگفت:م رلبیو ز نییسرش رو انداخت پا     زمیکس و همه چ

 یداشت برا اریشدم سام رهیگشاد به مرد کنار دستم خ یبا چشما    

طرف ناراحت  هیطرف خوشحال بودم از  هی کرد؟ازیمن درد و دل م

   که حاضر یمرد یبرا

  

 ینطوریا یول نمشیو سگ اخالق بب یمغرور و عصب شهیهم بودم

نگاهم کنه  نکهیدستش رو داخل موهاش کرد و بدون ا نمشینب

  گفت:برو



که با حرفش سر جام خشکم  رونیبرگشتم و خواستم برم از اتاق ب    

  ...زد

  اتاقم اری:رها رو باریسام    

با احساس  دیچندوقت شا نیتو ا یسرد و خشک گفت ول یلیخ    

 یخوشحال شده بودم که انگار نقدیدم،ایشنیبود که ازش م یحرف نیتر

   ردبابام بهم گفته بود برگ

  

که هنوز پشتش به  یاری، با ذوق و تعجب برگشتم سمت سام خونه

   ...زدم و به اتاق رها رفتم رونیمن بود بدو بدو از اتاق ب

به  کردمیداشتم عادت م یراست یرها زل زدم راست یخال یبه جا    

 اریکه رها رو دادم به سام شبیاز د دمیدیکه خودم رو توش م ییرها

   خواب به چشمم نرفت تا

  

برم اتاق  کنمیکه ساعت هفت صبح و هنوزم جرات نم االن

خب  یول یلیمهربون شده بود البته نه خ یلیکه خ شبید یار؛ولیسام

   که یاونم با من اریحرف زدن سام

  

 شدیمحسوب م ادیز یجور مهربون هی میمثل سگ و گربه بود شهیهم

سرم انداختم و خواستم از اتاق  یباالخره با خودم کنار اومدمو شال

   در به دمیکه د رونیبزنم ب



  

و قبل  اوردمیدرن یچطور خنگ باز ندفعهیا دونمیباز شد، نم سرعت

چشمام  اریسام دنیعقب؛با د دمیقشنگتر بشه پر نیدماغم از ا نکهیاز ا

   بود از کاسه کینزد

  

شدم و  رهیغرق در خواب خ یبه رها کردیچکار م نجایا نیا ادیدرب

با صداش به خودم اومدم که گفت:پس  ار،یسام رونیب یبعد به لباسا

   رها رو ایچرا خشکت زده ب

  

  ریبگ

 یبـ*ـوسـه ا رمیدست دراز کنم و رها رو ازش بگ نکهیقبل از ا    

بغـ*ـل من خشک زده  یرها زد و بالفاصله رها رو تو یشونیپ یرو

   رونیگذاشت و از اتاق ب

  

دهن بازم رو بستم و آب  شدیداشت با رها خوب م یراست یراست زد

لبم نشست و  یرو یشدم لبخند رهیدهنم رو قورت دادم و به رها خ

   بردمیکه رها رو م نطوریهم

  

اصال تو رو دوست نداشت      شهیتخت بخوابونم گفتم:مگه م یرو

  من یگفتم:دختر کوچولو یلب ریذاشتمش و آروم و زتخت گ یرو



وجودم دو  یتو یکردم؛حس خوب شیبعد خال یگرفتم و مدت ینفس    

که،اگه رها با باباش خوشحال بود منم از  میمن و رها نداشت زدیدو م

   ته دل خوشحال بودم دلم

  

بزرگ بشه مخصوصا که اون آهو،رها  یا گهید یآهو خواستینم

  ...باشه

  یاز دلواپس زیدل لبر کیمن مانده ام با     

 نیدر ا     یرسیبه حرفم م یهمان روز دنیماندن و ب**و*س    

عاشق رفتن خوش  یا     گانهیبا خاک ب گانهیآباد با آب ب بیغر

  خانه یرویم

خورده بلندتر  هیاومد و گفت:آهو  رونیفروزان از آشپزخونه ب    

 یاوک یشصتم رو به نشونه      میبشنو میبخون ما تو آشپزخونه ا

 زیکه نشسته بودم و با دستمال کف سالن رو تم نجوریباال آوردم و هم

   حس شتریبا دستمال ب ینجوریخوب ا یبود ول ی(تکردمیم

  

بردم  یلیسوزناکتر بخونم) صدام رو خ تونستمیو م کردمیم یکوزت

  گم کرده راهش را ییباالتر و خوندم:هرجا که آهو

کن دوست من  ادمیطرز نگاهش را     آنجا تو  ینیبیمعصوم م    

  دوست من



 کروفونیداد زدم:آنجا...دستم رو به شکل م یبه صورت پرسش    

گرفتم سمت آشپزخونه که فاطمه و فروزان از آشپزخونه نعره 

   کن دوست من دوست ادمیزدن:تو 

  

  من

زند  یبا قلب دلواپس     پر م یدوباره خودم خوندم:هرجا کبوتر    

  اما افتاده از نفس

که از پله ها داشتن با لبخند  دمیرو د نایو سل نایهمون لحظه سار    

گرفتم طرفشون که  کروفونیو منم دستم رو به شکل م ومدنیم نییپا

   اون دوتا هم مثل فاطمه و

  

  :نعره زدن فروزان

کن دوست  ادمیکن دوست من دوست من     آنجا تو  ادمیآنجا تو     

  من دوست من

 نجایا شیخوب رون،یفاطمه و فروزان هم از آشپزخونه اومدن ب    

 دیمهناز و شهناز که رفته بودن خر میبود ما پنج نفر فقط خونه بود

   قیرف شیهم رفته بود پ یفخر

  



همشون به افتخارم سرپان  دمیهم که سرکار؛ منم د اریسام رفقاش

دهنم گرفتم  یرو جلو کروفونمیشدم و از جام بلند شدم و م ریجو گ

   هر چه بلندتر یو با صدا

  

جدا مانده(به خودم اشاره کردم)      یدیاز شاخه د ی:هرجا گلخوندم

ها رو افسرده  یکه وا مانده     هرجا قنار یدیاز رفتن د یپا در گل

 نایبه سمت سار     ینیبیرو تاب خورده م یالرپشت سا ای     ینیبیم

  :میبا داد گفت ییو سه تا سادمیرفتم و وسطشون وا نایو سل

کن دوست من دوست من     به سمت فاطمه و فروزان  ادمیآنجا تو     

  :میو با اونا هم خوند سادمیرفتم و کنارشون وا

  کن دوست من دوست من ادمیآنجا تو     

     یاز دلواپس زیدل لبر کیبرگشتم سرجام و خوندم:من مانده ام با     

 بیغر نیدر ا     یرسیبه حرفم م یهمان روز دنیماندن و ب**و*س

 یرویعاشق رفتن خوش م یا     گانهیبا خاک ب گانهیآباد با آب ب

  خانه

خوندن به خودم فشار  یدارم تو یلیخورده خم شدم که مثال خ هی    

  :و چشمام رو بستم و بلندتر خوندم ارمیم

طرز  ینیبیگم کرده راهش را     معصوم م ییهرجا که آهو    

رو گرفتم به  کروفونمینگاهش را     چشمام رو باز کردم و حاال م



بودن و به پشت  سادهیسمت چهارتاشون که روبه روم کنار هم وا

   چیشده بودن ه رهیگشاد خ یسرم با چشما

  

بخونن آخه  یچ دیرفته بود با ادشونینخوندن ،نکنه  یچیه کدومشون

و دستم  دمیرفتن داشت اخمام رو داخل کش ادیمگه چهارتا کلمه ام هم 

   نیرو تکون دادم و مثل ا

  

 دیداره االن همتون با یکار گهید نیدادم:آخه مگه ا حیتوض معلما

بار  هی نویکن دوست من دوست من" دوباره هم ادمی"آنجا تو  دیبخون

  میبرو که بر د،یکنیتکرار م

و  دیچیهنجره ام پ یتو یکه درد بد یبا تمام توانم داد زدم جور    

گوشم گفت:صدات  ریز یکی دمید هوی:آنج ا     دیگوشم سوت کش

  مضخرفه دوست من دوست من یلیخ

 یکه جلو نایشدم پس ا رهیخشک شده به چهارنفر رو به روم خ    

چهارنفر جلو  یعنیپشت سرمه؟نکنه باز توهم زدم؟ یرومن پس ک

   هم نایروم که خشک شده ان ا

  

به خودشون اومدن و باهم از پله ها با دو باال  نایو سل نایتوهمه؟سار

 یو د برو که رفت نییرفتن فاطمه و فروزان هم سراشونو انداختن پا

   به سمت آشپزخونه؛ من



  

 یحدسش سخت نبود ک ادمیود و زکه پشت سرم ب یتنها با اون موندم

سه چهار  دیشا بایدادم و برگشتم تقر یلرزونم رو تکون یبود پاها

   سانت باهام فاصله داشت؛سرم

  

آب دهنم رو قورت  ش،یمشک یشدم به چشما رهیبلند کردم و خ رو

  نامردن نه؟ یلیدادم و گفتم:خ

خونه نبود  یبود که باز گفتم:کس رهیبهم خ یظیغل یبا اخما    

  سرگرمشون کنم خواستمیم

  که برم؟ شهیرو به حالت اجازه باال گرفتم و گفتم:م دستم

  نرم؟ یعنیبود که باز گفتم: رهینگفت و باهمون حالت بهم خ یزیچ    

بهم زد و از کنارم رد  یداد و تنه ا رونینفسش رو با حرص ب    

  نیعوض یلیشد با حرص به سمت آشپزخونه رفتم و داد زدم:خ

اون  شعورایگفتم:ب تیدوتاشون با خنده برگشتن سمتم که با عصبان    

کنم  یکار هیمنتظر من  دیدونینم د؛یگینم یچیپشت سر من ه یروان

  لقمه چپم کنه هی

و فاطمه  رهیگشاد به پشت سرم خ یفروزان با چشما دمید هوی    

  بخدا ستیانداخت و با تته پته گفت:آقا با شما ن نییسرش رو پا



پاهام ضعف رفت و  دمیلحظه فاطمه و فروزان رو چهارتا د هی    

نشستم  نیزم یبرگردم رو نکهیوزنم رو نداشت بدون ا ینیتحمل سنگ

   لرزون که یو با صدا

  

دست خودم نبود گفتم:معلومه که منظورم آقا نبود چطور با  اصال

  منظورم آقا بود؟ دیخودتون فکر کرد

با هق  ه،یگر ریو بغضم شکست و بلند بلند زدم ز دیچونه ام لرز    

  غلط کردم فحش خواهر مادر دادم بهتون دیهق گفتم:آقا بخدا ببخش

کردنت  یعذر خواه نیخاک زلزله بم تو سرت آهو با ا یعنی    

فحش خواهر مادر  یآخه من ک کردمیم نتریجرمم رو سنگ شتریب

   دادم؟چشمام رو فشار دادم و

  

از زور خنده قرمز  دمیشدم که د رهیبه فاطمه و فروزان خ ملتمس

که نشسته بودم به پشت سرم  ینطوریشدن چشمام گشاد شد و هم

   احد و چیه دمیشدم که د رهیخ

  

اشکام رو پاک کردم و با تمام حرصم از جام بلند شدم  ستین یناس

و گردن دوتاشونو گرفتم بردم به  دنیکش غیسمتشون که ج دمییو دو

   آب که باز بود و ریسمت ش

  



و به  دنیخندیبلند م یآب؛دوتاشون با صدا ریهاشون رو کردم ز کله

  ...غلط کردن افتاده بودن

رو داخل دهن رها گذاشتم که  ریش شهیبه سمت تخت رفتم و ش    

باز شد  تو" در ایبگم "ب نکهیهمون لحظه در اتاق زده شد و قبل از ا

   گفت:رها رو عیسر اریو سام

  

  نییپا اریب

دهن باز کنم و حرف بزنم در رو بست و رفت وا  نکهیقبل از ا    

لبش  یرها رو تا آخر بهش دادم و کناره ها ریش شدیم شیچ هی نمیا

   بود رو با ختهیر ریکه ش

  

گردش زل  یبا چشما دمیپاک کردم و گرفتمش بغـ*ـل که د دستمال

لپش کردم و به  یاز رو یو بـ*ـوسـه محکم اوردمیزده بهم؛ طاقت ن

   به سمت میرفت نییپا یطبقه 

  

اونجا بودن  یو فخر اریو سام نایو سل نایرفتم که سار یاصل سالن

م تعجب کرده بودن حصار یرها تو دنیبا د یو فخر نایو سل نایسار

   زل زدم که با چشم ابرو یبه فخر

  



 هی ینگاه به فخر هیزل زدم که  اریکرد بچه رو ببر به سام اشاره

اون سه تا گشادتر  یچشما     ارینگاه به من کرد و گفت:رها  رو ب

از قبل شد رها رو به سمتش بردم و دست دراز کرد و رها رو ازم 

  من برم دیگرفت صدام رو صاف کردم و گفتم:اگه اجازه بد

 یباال برد با تعجب بهش زل زدم؛ مدت سرش رو به نشانه نه اریسام

سکوت رو  اریسام شدینم دهیسالن شن یتویزینفس چ یاز صدا ریبغ

   نجوریشکست و هم

  

و  میکه بچه دار بش میخواست هینگاهش به رها بود گفت:من و هان که

  کامل بشه یزندگ نیا یخوشبخت

 ادیب ایکه به دن میو گفت:رها رو ما خواست دیبه سر رها کش یدست    

  خودش نخواست

 هیبه همتون بگم رها قد هان خواستمیکرد و ادامه داد:امشب م یمکث    

هم بزرگ شد  یو وقت ستیهم ن هیو مسبب مرگ هان زهیبرام عز

   خوامیازش معذرت م

  

  هیذهن بق یازش ساختم تو یغول هیمدت  نیا نکهیا بخاطر

خودتون باعث  دیکنیسرم اکو شد: چرا فکر نم یخودم تو یصدا    

اگه بچه  دیاز زنتون شا دیباالخره شما بچه خواست دیمرگش شد

   خانم زنده هیاالن هان دیخواستینم



  

اون زن نحس بوده که اون مرده نه  یزندگ یاصن قدم تو تو بود؛

  هیواسه بق یغول ساخت هیبچه که ازش  نیا

سرش رو باال آورد و نگاهش رو به من دوخت و مادرشو     

پسفردا بمونم  خوامیواهراش رو مخاطب قرار داد و گفت:من نمخ

   از عذاب وجدان که تا یخودم و کوه

  

  مرگ کنم یهزار بار آرزو یروز رهیجونم رو بگ ی قهیدارم  عمر

خرافات  هیکه  مییسرم:تو یتو دیچیکه مال من بود و پ ییبازم صدا    

 نیبچه به ا نیدور و برت که ا یآدما یذهن همه  یتو یساخت

   هینحسه، یفیو ضع یکیکوچ

  

 ی قهیسفت  یخودت و عذاب وجدانت که تا عمر دار یمونیم زمان

  یکنیمرگ م یهزاربار آرزو یو روز رهیگیجونت رو م

که  ییاز حرفا دمیکشیخجالت م یانداختم از طرف نییسرم رو پا    

دلم آب شده بود که  یقند تو یزده بودم از طرف تیموقع عصبان یتو

   نفر به حرفام هیحداقل 

  



نفر با  هیدل من فکر کرد حداقل  ینفر به حرفا هیداد حداقل  گوش

توام ارزش  ینفر بهم ثابت کرد حرفا هیکرد حداقل  رییحرفا تغ نیا

   خودش رو ریداره و تاث

  

 تیمن به حرفات اهم نینفر بهم گفت بمون و بب هیحداقل  زارهیم

 بیعج شینیریزدم که ش یو لبخند رونیفسم رو فوت کردم بدادم؛ ن

  ...دیبه دلم چسب

 ***     

زدم  رونیگذاشتم و از آشپزخونه ب ینیس یقهوه رو تو یفنجونا    

 یرو اریو سام یو فخر نایو سل نایو سار یو به سمت سالن رفتم هاد

   و نایمبال نشسته بودن سار

  

هم کالفه  اریزل زده بودن و سام اریملتمس به سام یبا چشما نایسل

رفتم و تعارف کردم که  یانداخته بود به طرف فخر نییسرش رو پا

   فنجون برداشت و کی

  

تعارف  یرفتم که اشاره کرد اول به هاد اریکرد به سمت سام تشکر

 یتعارف کن یبخوا یبود که به هاد نجایقسمتش هم نیکن سخت تر

   بودنم رو حفظ کردم و یجد

  



رفتم و خم شدم سمتش که فنجون قهوه رو برداشت و  یسمت هاد به

  ؟یلب زد:چطور

 یتو ستیحواسشون ن دمید یکردم و وقت هیبه بق یو نگاه برگشتم

زبونم رو  تونستمیکه م ییزل زدم و باحرص تا اونجا یهاد یچشما

   عقب نیدرآوردم مثل ا

  

 ریبلند بلند زد ز یهاد دمیها سرم رو تکون دادم که د مونده

که  نجوریگشاد هم یخنده؛صورتم رو جمع و جور کردم و با چشما

   نقدیخم بودم زل زدم بهش؛ پس چرا ا

  

 هیها  وونهیکنم مثل د یکار مخف هیسرم اومدم  رید؟خیخند عیضا

کردم به خودم اومدم و  یغلط هیمن  دنیکل تهران فهم دیجور خند

   چهارتاشون دمیکه د سادمیوا خیس

  

 اریرو به سام دیخندیکه م نجوریهم ی؛هادیتعجب زل زدن به هاد با

  گذرهیخوش م میبا خودمون ببر نمیشمال ا میبر میخواست ییگفت:خدا

دهنش که ندونه  یتو یبعد به من اشاره کرد ، آنچنان با آرنج بزن    

منو ببره بهش خوش بگذره  خوادیاز کجا خورده انگار من دلقکشم م

   هم که گل نایو سل نایسار

  



و  اریکردن سام حیشروع کردن به توج عیگرفته بودن سر رو

داداش آهو و فاطمه رو هم با خودمون  گهیگفت:راست م شونیکی

   که اونجا کارا رو راست و میبریم

  

  کنن سیر

  شهیبا اخم گفت:گفتم نه نم اریسام    

 میو برقص میخو اونجا بزن میبر مییخوایگفت:داداش نم یکیاون     

 یآدم تو ییخدا میو برگرد میعوض کن ییحال و هوا هی مییخوایفقط م

   خونه بمونه اصال با دیع

  

 رونیب ادیخونه و ز یتو میاونجا هم بچپ میدیقول م ادیجور در نم عقل

  کنمیخواهش م مداداشیبر نجایفقط از ا مینر

ها  چارهیخب،ب گنیراست م اریکرد و گفت:سام یسرفه ا یهاد    

  شو یو لج نکن و راض ایخونه ب یتو دنیپوس

 یگفت:پسرم حال و هوا اریوارد بحث شد و رو به سام یفخر    

از  هویکالفه چشماش رو بست و که  اریسام     شهیخودتم عوض م

  بابا ی:ادیدهن من پر

رو بردم  ینیس یچشماش رو باز کرد و با اخم زل زد بهم که تند    

  بابا قهوه سرد شد یسمتش و گفتم:ا



 ینیکردنت س یماست مال نیخفه با ا یعنینگاهم کرد که  یجور    

  شهیم یچ نمیو گفت:حاال بب زیم یرو از دستم گرفت و گذاشت رو

  نمونده شتریب دیباهم گفتن:دو روز تا ع نایسل نایسار    

 میبده که ما وقت کن گفت:داداش توروخدا االن جواب شونیکیباز     

 لهیکالفه از جاش بلند شد و گفت:خ اریسام     میجمع کن لمونویوسا

  دیبکن دییخوایهرکار م دیام کرد ونهیخب د

 نایو سل نایحرف از سالن خارج شد که سار نیبعد از گفتن ا    

  از دست شما دخترا یآ یگفت:آ یکه هاد دنیدستاشونو بهم کوب

 اتیچل باز نیبا ا ایبه من کرد و گفت:ب یحرفش نگاه نیبعد از ا    

  یافتاد پیخوشت یآقا هیمسافرت شمال با  هی

 هیبود وگرنه  نجایا یکه فخر فیبه خودش کرد ح یاشاره ا    

نتونن الشه  ومدنیهم م گهید پیده تا خوشت دادمینشونش م یپیخوشت

   جمع نیاش رو از کف زم

  

  امیگفته قرار من ب یکه من گفتم:ک دنیخند نایو سل نایکنن؛سار

، باالخره  گمیتمام گفت:من م تیکه با جد دمیرو شن یفخر یصدا

  نییایاونجا باشه کهکمک کنه تو و فاطمه با ما م دیبا یکی

حرف بزنم  گهیکالم د هیو خشک گفت که گفتم اگه  یاونقد جد    

 رهیخ روزمندانهیپ دمیکردم که د یبه هاد ینگاه کنهیخشکم م نجایهم

   شده بهم و چشمک هواله ام



  

  ...تکون دادم و از سالن خارج شدم یسر کنهیم

و منم طبق  میدر حاضر و آماده بود یساعت هشت صبح همه جلو    

 نقدیچن وقت ا نیتو ا اریمعمول بچه به دست بودم خداروشکر سام

   با رها خو گرفته بود که

  

 هیشمال هم خواست که رها باشه هرچند ته زور و احساساتش  واسه

شروع بد نبود حس  یهنوز برا یرها بود ول یشونیبـ*ـوسـه نرم از پ

   نداشتم که یخاص

  

 یفخر ح؛ینه تفر رفتمیم یبرم شمال چون واسه خرمال خواستمیم

رو بزارن  الیو گفت:رها رو بده من برو کمک کن وسا سادیکنارم وا

  نیماش یتو

که با جواد چشم تو چشم شدم تا  ارمیچمدون ب اطیح یرفتم از تو    

 گهیطرف د هیراهش رو کج کرد و سرعتشو تند کرد و از  دیمنو د

   هیو  دمیرفت غش غش خند

  

     نجایا اریصدا کرد:ب یاز خونه که هاد رونیبرداشتم و بردم ب چمدون

  قیرف یچمدون رو کشون کشون بردم براش که گفت:خسته نباش



از االن رو مخ من راه نرو  نیچپ چپ نگاهش کردم و گفتم:بب    

خوردن پسته فندوق  یجا دیع یتو کنمیشتکت م زنمیاعصاب ندارم م

  ه؟یحرکت رزم-تورو بخورنا      یحلوا دیبا

 ؟یچ-    

  شتک؟-    

 نایو سل نایکنار سار نیماش یدادم و رفتم تواز تاسف تکون  یسر    

 ارهمیبعد گندم و مادر بزرگ و پدربزرگ سام قهینشستم ، چند دق

   ؛قرار شد گندم و دنیرس

  

 هیو بق انیب یهاد نیبا ماش اریو مادربزرگ و پدربزرگ سام فاطمه

جلو نشست که خم شدم و گفتم:خانم رها رو  ی؛ فخر اریماهم با سام

  :نه ولش کن بغـ*ـل خودم باشهیفخر     دیبه من شما راحت باش دیبد

نشه واال  مونیوقت پش هیسرجام نشستم که  یاز خدا خواسته تند    

هم  یرو حرکت داد و هاد نیماش اریمسافرت و جاده و خوابش؛ سام

   پشت سرش راه افتاد سرم

  

 یک ؛یبود و بهار یچسبوندم هوا ابر نیسرد ماش ی شهیبه ش رو

سال  دونستیم یک کنم؛یمن کجام و چکار م دیامسال ع دونستیم

 ،   ستمیخانواده ام ن شیپ دیجد

  



اونم امروز  یعنیمامان تنگ شده بود  یدلم برا دمیاز ته دل کش یآه

به ما فکر  کرد؟اصنیم لیما سال رو تحو ادیبه  ایاز اونسر دن

   بود مادر بود و یکرد؟هرچیم

  

 شدیداشت پر پر م دایآ یدلم که برا کردمیم یانصاف یداشتم ب منم

رو  گهیسال د هیو  کردیم لیسال رو تحو وونیاون ح شیاونم البد پ

   یبا رنج و عذاب و بدبخت

  

 ؟هرچقدیبابا چ اههیس نقدیکه بدبختت ا رهیآهو برات بم کردیم شروع

اون  نمشیبب گهیبار د هی خواستیته ته دلم باز دلم م یهم بد بود ول

   رو معرکه دیکه سال جد

  

بابا شبا از اون  دونمیمن نم یلیجن؛خداوک هیدر کنار  کنهیم شروع

 ادیمنو  شیگنده اشو دماغ مضخرف عمل یاون لبا ترسهیخفاش نم

   البته از ندازهیها م مونیم

  

شد آخ که  نیکه بهشون توه خوامیعذر م بونیتر نیاز هم مونهایم

،با  کردمیم یبار جن و پر کهیبودم چقد ت ششونیپ لیاگه سال تحو

   یکه بهم خورد از تو یسقلمه ا

  



 گفتمیم یالک نجوریهم نایسل ایبود  نایسار دونمیدراومدم نم فکر

 نکهیسخت بود حاال فرض بر ا صشونیاسمشونو چون واقعا تشخ

   کرد و زیبود چشماش رو ر نایسار

  

  ؟من؟یبا تعجب گفتم:ک     ؟یزدیلبخند م یکردیفکر م ی:به چگفت

بازه     خنده ام گرفت و  شتین یا قهیچن دق هیگفت:اره تو  نایسل    

گفت:عه با جن و  نایسار     کردمیفکر م یگفتم:داشتم به جن و پر

  یها هم در ارتباط یپر

 دمیجلو زل زدم که د نهییناخودآگاه سرمو رو برگردوندم و به آ    

که چشمم بهش بود  نجوریشده هم رهیبهم خ نهییبا اخم از آ اریسام

   رو مخاطب قرار نایو سل نایسار

  

  تا سه صبح میشبم با هم گپ زد هیو گفتم:چجورم، دادم

راجب جن حرف  دیاوردین ریبحث بهتر گ ییکالفه گفت:ا نایسل    

  نمیبیمن شب خواب بد م دیزنیم

  ارهیم جانی:خوبه که ادم رو به هنایسار    

  ترسمیبرگشتم سمت اون دوتا و گفتم:من که اصال نم    

نگاه کردم ،پوزخند  اریبه سام نهییبرگشتم و از ا ییدوباره با پرو    

 گهیدلش م یبود لباش جر بخوره االن تو کیزده بود که نزد یظیغل

   اره ارواح عمه نداشتت



  

رها استفاده کنم  یها یب یب یبود از ما کیشبم من بودم نزد اون

دادم چشمام  هیبرات؛ چشم ازش گرفتم و باز سرم رو به پنجره تک

   کردم یرو بستم و ذهنم رو خال

  

  ...و کم کم چشمام گرم شد زیهمه چ از

 یبا ترس چشمام رو باز کردم رو ییبا حس پرت شدنم از جا    

 جفت کفش مردونه هیصورتمم  یافتاده بودم و جلو ییها زهیسنگ ر

   بود قلبم هنوز داشت تند تند

  

به  گاریس اریسام دمیباال آوردم که د واشی واشی؛سرم رو  زدیم

کجاست؟نکنه هنوز  نجایا ایدست به روبه روش زل زده خدا

   یجانانه هواله  یلیخوابم؟چندتا س

  

که قبال کجا  ارمیب ادیکردم به  یخواب نبودم ،سع یکردم ول صورتم

 زدمیحرف م نایو سل نایبار داشتم با سار نیبودم و االن کجام ؛آخر

   بعد خوابم برد ؛قرار بود

  



بود زل  نیچشمام گشاد شد و به کنارم که در ماش هویشمال... مییایب

داده بودم  هیهمون سمتش بود که من سرم رو به پنجره تک قایزدم دق

   و حاال درش باز بود و منم

  

 اریاز سام ریهم بغ چکسیافتاده بودم ه نیزم یرو نیاز ماش رونیب

احمق  نیا یعنیمغزم شروع به ارور کردن داد  هویروبه روم نبود 

   داریمنو ب ینطوریواقعا ا

  

نگاه بهم کرد و برگشت  هیبلند شدم که  تیبود؟از جام با عصبان کرده

م:مگه من کتش رو گرفتم و برگردوندمش و داد زد یکه بره لبه 

   رفتار ینجوریکلفتتم باهام ا

  

  ؟یکنیم

  ؟یستیباال انداخت و گفت:ن ییابرو    

کتش جدا کردم و  یبودم دستم رو از لبه  گفتیراست م ییخدا    

  کردنه؟ داریچه طرز ب نیگفتم:ا

صورتم و  یفوت کرد تو گارشویشد و دود س کمینزد کمیبا اخم     

 یکه با من چجور یدیچهار پنج ماه نفهم نیا یتو نکهیگفت:مثل ا

   نجایهم یخوایم یحرف بزن

  



  ام هیکنم که من ک تیحال

 ییاز اونجا شدیم یباز دوباره داشت وحش میبسم هللا الرحمن الرح    

نشده  بمیبشر نص نیاز بحث کردن با ا یخوب ی جهینت چوقتیکه ه

   کردم آروم باشم یبود سع

  

 زهیگفتم:چ یصدام رو صاف کردم و با لحن نرم تر نیهم واسه

 یمن اونطور یکه وقت سیکردن ن داریطرز ب نیبود ا نیمنظورم ا

   رو نیدر ماش قمیخواب عم یتو

  

  رونیمن پرت بشم ب دیکن باز

وقت سکته  هیشدم و صدام باال رفت:اگه  یناخودآگاه باز عصب هوی    

  کردمیم

اومد و باز  نییکه تن صدام به شدت پا کتریاومد نزد زیقدم ر هی    

  کردمیوقت سکته م هیگفتم:اگه  یبا نرم

پرت کرد و انگشتشو به سمتم گرفت و  نیزم یرو رو گارشیس    

محکم گفت:من هر جور دلم بخواد رفتار  دادیکه تکونش م نطوریهم

  نهیمت شتونیفرما-     کنمیم

سرش گرفتم که چشمم به برگشت و ازم دور شد اداشو از پشت     

کج  افهیخورد؛ گندم به حرکت من زل زده بود با همون ق الیپنجره و

   تکون دادم که یو کوله سر



  

 یماست مال دمیفهم دیکه غش غش خند یوقت یول نهیاره مدلم ا بگم

 یزل زدم چه جا الیو اطیسرم رو برگردوندم و به ح ستین یشدن

   بود سرسبز بود و یخوشگل

  

روبه روم نگاه کردم که سه چهارتا پله  یالیبزرگ به و یلیخ

 یلیرنگ و خ دیسف یبا نما ییالیو یبه در ورود یبرس خوردیم

   که یرنگ دیسف یو نرده ها کیش

  

 یا گهید ینگاه زیآم نیتحس کرد؛یم ییپله هاش خودنما یها کناره

رو باز کردم  یرفتم در ورود الیبه همه جاش انداختم و به سمت و

   همه درحال رفت و دمیکه د

  

از  یزیمنم خو چ کننیاونور م نوریهاشونو ا لهیهستن و وس آمد

 هیفاطمه از  رمیاز فاطمه بگ خوامیم یخودم نداشتم قرار بود هرچ

   اومد و رو به من رونیب یاتاق

  

  میناهارو حاضر کن زیم میبر ای:آهو بگفت



سالن جدا بود که  هیخسته قدم برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم     

 میناهارو حاضر کرد زیبزرگ داشت با فاطمه م یغذا خور زیم هی

   راه یکه از تو ییو کبابا

  

و فاطمه رفت و همه رو واسه ناهار  میدیچ سید یبودن هم تو دهیخر

بعد همه اومدن و نشستن و من و فاطمه  قهیصدا کرد چند دق

   میبزن رونیاز سالن ب میخواستیم

  

  گفت:کجا؟ اریپدربزرگ سام که

پدربزرگ:نه      ن؟یالزم دار یزیباال انداختم و گفتم:چ ییابرو    

  د؟یریکجا م گمیدخترم م

  میآشپزخونه غذا بخور میریم-    

 نجایهم دییایبابا جان ب دییایبه لبش آورد و گفت:ب یلبخند مهربون    

  نیغذاتونو بخور دینیما بش شیپ

  ...فاطمه:اما    

حدس  شتریبه فاطمه زدم که ساکت شد البته ب یمحکم یسقلمه     

زدم و  ینفسش از زور درد حبس شده باشه لبخند زورک زدمیم

   گنیآق ا م یگفتم:فاطمه جان وقت

  



  اما یقباحت داره بخدا بگ دیبشن

  یهست یو گفت:آره واال دختر عاقل دیخند زیر زیر اریسام پدربزرگ

 دیوسطو با تعجب گفت:ببخش دیمثل ظروف نشسته پر یهاد    

  عاقله؟ یکرد و گفت:ک رمردیلحظه     رو به پ هی دیببخش

کنارش  یخال یصندل هیشروع بشه  اشیخوشمزگ نکهیقبل از ا    

 سیگفتم:من من عاقلم حاال اون دش نشستم و حصارکردم و رفتم  دایپ

     یرو دار یلیخ ییو گفت:خدا دیخند یهاد     نمیکباب رو بده بب

  یلیگفت:خ خوردیکه داشت غذا م نجوریهم اریسام

بود و مشغول  نییاون سرش پا یزل زدم ول اریبا تعجب به سام    

 اینظر داد  اریمن توهم زدم که سام نمیگفت:بب یخوردن بود هاد

غذاتونو  گهیگفت:بسه د یو فخر دنیواقعا نظر داد؟     همه خند

     ؟ینیشیبرداشتم و روبه فاطمه گفتم:چرا نم اریچشم از سام     نیبخور

  راحتترم خورمیم آشپزخونه یفاطمه:من تو

حواسش  یکس دید یاونورش کرد و وقت نورینگاه به ا هیفاطمه     

 یم نشونه گرفت لبخنددسشو به صورت خاکبرسرت به طرف سین

   فاطمه نیزدم و بلند گفتم:همچن

  

  جان

 یچیه-شد؟      یگفت:چ یفاطمه با تعجب بهم زل زد که هاد    

  م؟یدی:پس چرا ما نشنیهاد     نیفاطمه گفت نوش جان منم گفتم همچن



  ...گفت رمزمونه مگه نه ف یکر و الل-    

کردم و به غذا  یکوتاه یفاطمه زل زدم و خنده  یخال یجا به

 ...خوردنم ادامه دادم

 نقدیناهارخورده شد همه رفتن که بخوابن،منم که ا نکهیبعد از ا    

باسنه مبارکم به  ریز نداختنیم لیب دیخورده بودم و هول زده بودم با

   زور ظرفا رو با فاطمه جمع

  

 فاطمه دستکش دستش کرد که ظرفا رو میو به آشپزخونه برد میکرد

و خودم  یصندل هی ینشستم رو عینقشم سر یبشوره و منم رفتم تو

   خورده هیرو به خواب زدم 

  

هنوز فاطمه پشتش به منه صداش رو  دمیرو باز کردم که د چشمام

  ...چشمام رو بستم عیو سر دمیشن

  کمک کن ایفاطمه:آهو پاشو ب    

دارم  یعنیخر  خر گلوم رو درآوردم   یحرف صدا نیبا گفتن ا    

 یو پاشو مسخره باز و گفت:آه دیکش یفاطمه پوف کنمیخر و پفم م

  ایدرن

خودشو  یظرف گلو کهیچهارتا ت گه،واسهیبشور د ادیلعنت بهت ب    

 یبشم چون تو داریممکن بود من ب ریغ یجر داد دوباره صدا کرد ول

   فرو رفته یقیخواب عم



  

چشمام رو باز  یبلند گفتم ول نیه هیصورتم  یتو دیآب پاش بودم

 یکیآب بپاشه آخه اگه خودم رو  دادمینکردم چون احتمالش رو م

   گالون گالون چوندیپیم ینجوریا

  

در بره فاطمه بازوم رو گرفت و با  ذاشتمینم یول ختمیریسرش م آب

 دارشیب شهیکه خواب رو م یکی گنیم یلیخسته گفت:خداوک یصدا

   که خودش یکی یکرد ول

  

  توعه تیحکا شهیزده به خواب نم رو

رو  ستم؟بازومیخواب ن دیواقعا فهم یعنیبسته چشمام گشاد شد  چشم

 ،توروقرآنیظرف بشور خوادیو از جام بلندم کرد و گفت:نم دیکش

   ننداز توینیفقط پاشو سنگ

  

  من برو بخواب رو

  ذره چشمام رو بازکردم و گفتم:اتاقمون کجاست؟ هی    

دوباره چشمام رو بستم و خروپف کردم و منتظر جواب موندم     

 نییپا یطبقه  شتریاتاق خو ب هیاز حرکات من گفت: یفاطمه عصب

   اون مال من و تو و ستین



  

  رهاعه

  تا اونجا؟ یبریخمـار گفتم:منو م یبا صدا    

 نجایا گهید ی قهید هیفاطمه هلم داد و با حرص گفت:آهو بخدا تا     

  زارمیزنده ات نم یبمون

زدم و  رونیتکون دادم و با چشم بسته از آشپزخونه ب یسر    

که  رفتمیمـسـ*ـت راه م یداشتم تلو تلو خوران مثل آدما نجوریهم

   فاطمه شک نکنه هنوزم باورم

  

 یمن خودمو زدم به خواب احتماال اون داشت نقش باز دهیفهم شدینم

و  دمینخند یبازوم گرفته شد ؛خنده ام گرفته بود ول دهیکه فهم کردیم

   به نقشم ادامه نجوریهم

  

من خودمو زدم به خواب وگرنه االن بازوم  دهیگفتم نفهم یدید دادم؛

 دونستمیخمـار گفتم:م یبسته و صدا یبا چشما نجوریهم گرفتیرو نم

   نیو با ا یبریمنو تا اتاق م

  

  یکنیولم نم حال



بزنه منو  یحرف نکهیبه خروپف کردم فاطمه بدون اشروع  دوباره

بسته  یبا چشما دمیدرو که شن یکشون کشون با خودش برد صدا

   تو،تو رمیم گهیگفتم:خودم د

  

  یظرفا رو بشور برو

و سفت  یگوشت یلیکرده لپش خ رییحس کردم جنس لپش تغ یول    

دماغم  یتو یعطر خوب یبو دادیباز انگار مزه گوشت نم یبود ول

   نیبه لپاش از ا یعنی دیچیپ

  

لپش بود چشمام رو باز کردم و  یکه لبم رو نجوریزنه؟همیم عطرا

داستان باز چه  نیبود به نام خدا ا یرنگ آب دمیکه د یزیچ نیاول

   دادم چشمام گشاد شد و یسوت

  

رنگ؛  یآب یگوشت زیهمون چ یرو دمیرو جدا کردم و دست کش لبم

 رمیسرم رو باال بگ نکهیبازو بود؟بدون ا نیهم رفت ا یام تو افهیق

   تر و نییپا دمیدستم رو کش

  

مچش بسته بود دستاشو ول  یساعت رو هیکه  دمیدست مردونه د هی

که صورتش از  یکردم و با دهن باز سرم رو باال گرفتم و با هاد

   زور خنده قرمز شده بود



  

به سر تا پاش کردم صورتش قرمز بود و  یشدم نگاه مواجه

راه انداخته بود  سیاستقالل پرسپول یباز ی،لعنتیآب شرتشیسو

   یگند نیخاکبرسرم چجور جمع کنم ا

  

 دموییدو عیسر دیفکر به سرم رس هیلحظه تنها  هیباال آوردم تو  که

خونه  یوارایگوشه از د هیدست انداختم گردنش و با انگشت اشاره ام 

   ون دادم و گفتم:بهرو نش

  

  دیلبخند بزن یمخف نیدورب برنامه

که مرده بود از  نجوریاتاق و هم یبه خنده و هلم داد تو دیترک شتریب

  وفتهیخونم گردن تو م رمیمینمون م نجایا نیاز ا شتریخنده گفت:ب

محکم زدم به  یکیبست  عیبدم درو سر حیاومدم که باز توض    

خودم و آه ازنهادم بلند شد ناراحت به تخت دونفره وسط اتاق  یشونیپ

   زل زدم که رها روش

  

بود به سمت تخت رفتم و خودم رو پرت کردم روشو و با  دهیخواب

  ...خوابم برد میبعد یها یفکر سوت



خوابالو به ساعت  یشدم با چشما داریرها از خواب ب هیصبح با گر    

 شهیش دادیصبح رو نشون م شیرب به ش  هیزل زدم که  وارید یرو

   رو داخل دهنش ریش

  

بعد ساکت شد و دوباره  قهیپنج د دمیکش ییبلند باال ازهیو خم گذاشتم

کردم خوابم  یهرکار یول دمیخوابش برد دوباره سرجام دراز کش

   فاطمه نکهینبرد و از ترس ا

  

اومدم  نییتخت پا ینکنم از جام بلند شدم و از رو داریرو هم ب یروان

دوباره  کردنیم دارممیده دفعه ب یعنیبرم مدرسه  خواستمیحاال اگه م

   برا خواب؛ حاال مردمیم

  

 نیبود مثل ا نیبهتر بود برم لب ساحل بهتر از ا بردیخوابم نم که

 عیخواب رو نگاه کنم سر یو ادما واریدر و تخته و د نمیمنگال بش

   و به سرعت نور ییرفتم دسشو

  

 یزدم و دوباره برگشتم تو یو صورتم رو شستم و مسواک دست

 یشلوار ورزش هیگرمکن و  هیاتاق؛ رفتم سر چمدون فاطمه و 

   صدا لباسا رو نیبرداشتم و با کمتر

  



سرمو  یشالم انداختم رو هیسرمو  یو موهامو جمع کردم باال دمیپوش

زدم  نرویو از خونه ب دمیهامو پوش یزدم کتون رونیاز اتاق ب

   کینزد یلیخ الیخداروشکر و

  

موردش حال  نیبا ا یادیتنبل بودم ز نکهیبود و به خاطر ا ساحل

صحنه  نیکه در باز شد اول نیرو باز کردم و هم اطیدر ح کردمیم

   شرتیمرد با سو هی دمیکه د یا

  

 خوردینم یآشنا لب ساحل بود که پشتش به من بود به هاد یلیخ یآب

لب  یاز هاد ریبغ چکسمیبود ه نجایا شیباشه جالب زیسحر خ نقدیا

   خورده هیساحل نبود 

  

به سرم زد  یطانیش یکردم و فکرا زشیاز دور آنال ینجوریهم

گرمکن رو  نیزدم و آست یا ثانهیکردم و لبخند خب زیچشمام رو ر

   راستم رو یپا یدادم باال زانو

  

نگه داشتم  دهیچپم رو هم به صورت خم یگذاشتم و پا نیزم یرو

دو  یدوندها نیگذاشتم و حالت ا نیزم یدستام رو مشت کردم و رو

   رو گرفتم آروم با یدانیم

  



  کیزمزمه کردم:سه دو  خودم

 داشتمیهر لحظه قدمام رو تند تر برم دمییبلند شدم و با تمام توانم دو    

بودم بهش دستام رو  کیبعد که نزد هیکه زودتر بهش برسم چند ثان

   نیآوردم جلو و با آخر

  

که داشتم هلش دادم نتونست خودش رو کنترل کنه و خورد  یزور

بلند نعره  یخنده ؛باصدا ریدلم رو گرفتم و غش غش زدم ز ن؛یزم

   خنده یلیخ زیچ دیشا زدمیم

  

بخندم  یزمانم من به هاد هیدوست داشتم  یلیخ یام نبود ول یدار

برگشت سمتم ، برگشتنش همانا و قطع  نیخورده بود زمکه  نجوریهم

   منم یخندها یشدن صدا

  

 رییتغ هوینبود چرا  یمگه هاد نیبودم ا رهیخشک زده بهش خ همانا؛

که همون بود...اه لعنت بهت  شرتشیبابا سو ار؛یچهره داد شد سام

   صیتشخ نیآهو با ا ادیب

  

، زمان مشخص  یهاد ارویو سام دمیدیرو فاطمه م یهاد تت؛یهو

 روین بردنیم دیمن رو با یعنی نمیبیم اریرو سام یک شاهللایکه ا کنهیم

   چهره و صیتشخ یانتظام



  

بودم  فیح یواسه خدمتکار دادمیانجام م ییرو خودم به تنها تیهو

پوشک بستن و ظرف شستن محدود کردن  یواال بخدا استعدادامو تو

   دهیچندتا سرفه کردم و ترس

  

لرزون گفتم:آقا بخدا خدا اون باال سر شاهده که من فکر  ییبا صدا و

سرم رو به چپ و راست تکون دادم و      نییشما یکردم آقا هاد

  نیگفتم:نه نه فکر کردم شما آقا هاد

گوش  اتمیو به چرند کردینگام م لکسیر یلیکه داشت خ نجوریهم    

بخدا  نجاسیا دهیپوش یآب شرتیکه سو یگفتم:فکر کردم آقا هاد دادیم

  نییشما دونستمینم

بگم که دستش رو به سمتم دراز  گهیمضخرف د هیخواستم دوباره     

 رهیگشاد بهش خ یکرد و اشاره کرد کمکش کنم که بلند بشه با چشما

   کتک یعنیشدم و گفتم:

  

که من هلتون  دیشما هضم کرد ست؟اآلنیدر کار ن متک

 وفتهیب ادتونیخونه تازه  میبعد نر دیناآلن ک دییخوایم یدادم؟هرکار

  خارهیتنم م



کمکش کنم بلند بشه  یعنیباز به دست دراز شدش اشاره کرد که     

دستش و اونم سفت دستم  یجلو رفتم و دستم رو گذاشتم تو دیبا ترد

   یچند لحظه ب هیرو گرفت ،

  

صورتش؛ دستم رو سفت تر  یشد رو دهیبود و نگاهم کش حرکت

کرد و منو  یدست شیکه خواستم کمکش کنم بلند بشه پ نیگرفت و هم

   سمت خودش که دیمحکم کش

  

 یدیهمون لحظه باد شد ن،یزم یسمت راستش پالس شدم رو منم

هوا معلق بودن، برگشتم  یو شالم از سرم افتاد و موهام تو دیوز

   نیزم یسمتش که هنوز رو

  

 کردمیبود و بلند هم نشده بود با اخم گفتم:من که گفتم فکر نم نشسته

که عوض  یزیابروشو باال انداخت و گفت:چ یتا هی     یتو باش

  داره گله نداره

خب خودت  لهیشدم خ رهیکردم و با حرص بهش خ زیچشمام رو ر    

از جاش بلند شد و پشتش رو کرد بهم که  یرو باز کرد یسر شوخ

   پام رو گرفتم و داد عیسر

  

  پام یپام آ ی:آزدم



شده؟     نعره  یگشاد برگشت سمتم و با تعجب گفت:چ یبا چشما    

  زد شمیخدا خرچنگ ن یزدم:آ

  گشاد شده گفت:خرچنگ کجا بود یباهمون چشما    

اشکم لب  شهیبود هم نجایا شی(خوبکردمیم هیکه گر نجوریهم    

دا  خ یآ کنهیم یعقرب چه فرق ایمشکم بود)گفتم:حاال خرچنگ 

  پام

 رهیزانوهاش نشست و خواست پامو بگ یبا دو اومد به سمتم رو    

از چه قراره و  هیقض دیفهم عیمحکم هلش دادم سر یکه بدون معطل

   شد ؛ اومد رهیبهم خ یعصب

  

به  دمییدویکه م نجوریاز جام بلند شدم و هم یکنه سمتم که تند حمله

 دمییدوویکه م نجوریو به پشت سرمم نگاه نکردم هم رفتم ایسمت در

   لحظه حس کردم تا گردن هی

  

 یکه داد زد:دختره  دمیدور شن یلیرو از خ اریسام یآبم، صدا ریز

  یکنیچکار م یروان

 رمیدارم م شتریخواستم جوابش رو بدم که حس کردم هر لحظه ب    

شده بود نگاه کردم مگه  زینقطه ر هیکه  اریآب برگشتم و به سام ریز

   یکه تو دمییچقد تند دو

  



 خواستمیگلوم رو گرفته بود؛ م نجا؟بغضیبه ا دمیزمان کم رس نیا

از زور ترس زبونم قفل کرده بود  یکنم ول نیداد بزنم هوار و حس

   شتریب زدمیدست پا م یهرچ

  

سرم که تپ رفتم  یاومد و خورد تو یدیآب؛ موج شد ریز رفتمیم

 ایبدم خدا یزیچ یباال که عالمت امیکردم نتونستم ب یآب، هرکار ریز

   قبال بهت ستمیمن شنا بلد ن

  

من آرزومه  ایبا عزت بکشم خدا کنمیمنو باعزت بکش تکرار م گفتم

پر پر  زهیدوش سنیبنو میآگه ریو ز رنیبگ یبرام مجلس ختم حساب

   نکن یکاریشده توروخدا 

  

 شدیخودمو به خودت سپردم آب داخل دهنم م ایها بخورنم خدا کوسه

 نقدیا دادمیآب بود قورت م یهرچ نیکنم واسه هم شیخال تونستمیو نم

   آب قورت داده بودم که

  

جون دست و پا زدنم نداشتم نفسم به زور  گهید کردمیم یخفگ حس

  ...رو وداع گفتم یرفت و دارفان یاهی،چشمام کم کم س ومدیباال م

 *** 

  یراو    



 نیا شدیداخل آب م شتریچشمان متعجبش ب یهر لحظه در جلو    

 نیدر سر ا یبود عقل کرد؟محالیدختر داشت چکار م

   دخترباشد،حاضر بود قسم بخورد به خودش

  

 یروان یداد زد: دختره  یرفت و عصب ایو با دو به طرف در آمد

  یکنیچکار م

برگشت  یدخترک لحظه ا رفتیآب م ریسر آهو هر لحظه به ز    

 دهییرا دو یو نگاهش کرد،شنا بلد بود؟حتما بلد بود که تا چند فرسخ

   دختر نیبود که ا یبود...ک 

  

 ایفکر کند که اآلن بخواهد به شنا بلد بودن  کردیکه م ییکارها به

را هم  دیذره د کیهمان  گریآمد و د یدینبودنش فکر کند موج شد

   و ختیر ینداشت دلش هر

  

آب برد و با تمام  ریسر خود را به ز دیدو ایبه سمت در یمعطل بدون

که  شدیتر و نگران تر از قبل م یقدرتش شنا کرد هر لحظه عصب

   قدرت شدیباعث م نیا

  



 رونیآب ب ریشوند و تندتر شنا کند سرش را از ز شتریب شیدستها

ش آب رفت از ته دل ریبه ز یمعطل یگرفت و باز ب یآورد و نفس

   شیوانگید نیخواست که خدا ا

  

به او کند واقعا دلش  یبر سر عقل نداشته اش حساب کند و رحم را

دخترک  یپرستار بچه اش،برا یوفتد،برایب شیبرا یاتفاق خواستینم

   یعقل برا یدلسوز و ب

  

 یو هر حرف دادیانجام م خواستیدلش م یکه هرکار یسرتق دخترک

 یمعذرت خواه کیبا  خواستیآورد و م یبر زبان م خواستیدلش م

   را ماست زیساده همه چ

  

که دست و پا زدنش آرام  دیجونش را د یکند از دور جسم ب یمال

 ریشده بود به سرعت به آن سمت شنا کرد و در دل دعا کرد که د

   دیبه او رس یباشد وقت دهینرس

  

او  شونهدست به دور  کردینم یحرکت چیبسته شده بود و ه چشمانش

دستش آهو را گرفته بود و  کیآب آورد با  یانداخت و او را به باال

   به سرعت گرشیبا دست د

  



و جسم کم جونش را بلند  دیرس ایبه لب در یقیبعد از دقا کردیم شنا

گرمکن آهو  پیرا درآورد و ز شرتشیگذاشت سو نیزم یکرد و رو

   تنها دنیرا هم باز کرد با د

  

 یعیفج یآمد اگر زنده بماند قطعا سرما خوردگ یدیتنش نو یتو تاب

اش گذاشت و با  نهیسـ*ـ یقفسه  یدر راه است کف دستش را به رو

   قدرت چند بار پشت سر

  

اش آب بود که به  نهیسـ*ـ یفشار داد بعد از چند ضربه در قفسه  هم

  ...شدیسرعت از دهانش خارج م

  آهو    

باز کردم و  یکم یام چشمام رو به سخت باال تنه یحس درد تو با

محکم و جانانه هواله  یلیچندتا س دمیدیسرم رو تار م یباال اریسام

   صورتم کرد و جون نداشتم

  

داشت کتکم  دمیدیسرم م یباال ارویبزنم...چرا هروقت من سام یحرف

خواب  یبهش فروخته بودم؟چرا تو یتر زمیچه ه زد؟مگهیم

   یبود تو یدرد بد چ نیزدم؟ایم

  



کجا رفته عقب بدو بدو اومده  یکشت نیام؟حتما مثل ا نهیسـ*ـ ی قفسه

درد داشتم صورتش از  نقدیام که ا نهیقفسه سـ*ـ یرو دهیبا ارنج کوب

   دراومد و یحالت تار

  

با اخم  اریابوالفضل من کجا بودم؟سام ای؛ دمشیتر د واضح

  ؟یگفت:خوب

از دست من در  یخوایم یگفتم:روان ینگاهش کردم که عصب جیگ    

  یکنیخودتو غرق م یریچرا م یبر

خواستم دربرم از دستش؛مخم  یمن ک گفتیخودش م یبرا یچ نیا    

 یاومد زبون باز کردم و با چشما ادمی زیارور داد و کم کم همه چ

  گشاد گفتم:من زنده ام؟

 رهینشست و به روبه روش خ نیزم یو رو دیکش ینفس آسوده ا    

 رهینشستم و به اطرافم خ نیزم یاز جام بلند شدم و رو یشد به سخت

   شدم و گفتم:نکنه مرده ام

  

  بهشته؟ نجایا

  ؟یینجایا   یبازوش رو گرفتم و تکون دادم و گفتم:نکنه تو حور    

جوون  یراست یچپ چپ نگاهم کرد که بغض کرده گفتم:راست    

  مرگ شدم؟



موهاش کرد و گفت:خوبه تازه بهوش  کالفه دستش رو داخل    

  یبهت که نمرد گمیم یدهنت رو ببند قهیدو د یاومد

رو خودم  نجایرو پاک کردمو خوشحال گفتم:نمردم واقعا؟تا ا اشکام

که  یداد ادیرو بهم  ایکه شنا کردن تو در یمرس ایشنا کردم؟خدا

   نقدیا دونمیبتونم زنده بمونم م

  

بهم استعداد  نقدیبازم شکرت که ا یول مدونیشدم م هوشیکردم ب شنا

  یمرس رمیگیم ادیرو  زیهم همه چ یهوشیکه تو حالت ب یداد

که گفتم:فکر  کردیداشت چپ چپ نگاهم م ینطوریهم اریسام    

  عرضه داشته باشم که خودم رو نجات بدم نه؟ نقدیا یکردینم

برو  کنمیم شنهادیزد و گفت:خانم با استعداد بهت پ یپوزخند    

از اونجا به  گهیتوام خودتو نجات بده د الیو رمیمنم م ایدوباره تو در

   من شیپ یایبهوش ب یبعد وقت

  

  دیامرزتونیاموات خداب شیپ یستین

تو منو نجات  یکه بگ یخوایکردم و گفتم:نم زیچشمام رو ر    

  ؟؟؟یداد

رو برداشت و از جاش بلند شد  شرتشیبزنه سو یحرف نکهیبدون ا    

بلند  یرفت از جام به سخت الیو پشتش رو کرد به من و به سمت و

   شدم و شلون شلون پشت



  

  یدیراه افتادم و گفتم:پس چرا جواب منو نم سرش

 داشتیقدم برم الیخیخودش ب یبرا ینجوریو هم گفتینم یچیه    

سر به تن  خوادیشله ام رو تندتر کردم و گفتم:تو اصال دلت م یقدما

   من باشه که باور کنم نجاتم

  

  ؟یداد

 خوادیگفت:هرجور دلت م کردیرو باز م اطیکه در ح نجوریهم    

  فکر کن

بشه خودم رو بهش رسوندم و بازوش رو  اطیوارد ح نکهیاز ا قبل

بود معلوم  سیخ سیخودم خ نیلباساش ع سادیگرفتم که سرجاش وا

   یبابا قور نیبود اگه ا

  

برگشت به سمتم و با اخم نگاهم کرد کل  موندمیمن زنده نم نبود

  یصورتش رو از نظر گذروندم و گفتم:مرس یاجزا

تکون داد و در رو باز کرد و داخل شد و منم پشت سرش  یسر    

نشده بود  داریاز خواب ب چکسی؛ساعت هفت و رب بود و هنوز ه

   یخداروشکر کردم هنوز کس

  



 ییسر و صدا چی، بدون ه نهیبب تیوضع نیکه بخواد منو با ا ستین

وارد اتاق شدم و لباس و حوله از چمدون برداشتم و دوباره از اتاق 

   یزدم به سمت حموم رونیب

  

راه پله ها بود رفتم و لباسام رو درآوردم که کل بدنم از زور  ریز که

خودم رو  عیسرما مور مور شد؛ دوش آب گرم رو باز کردم و سر

   آب گرم لرزش رشیبردم ز

  

دوش  هیبعد از  ؛یلعنت دادیم یخوب یلیرو کمتر کرد و حس خ تنم

 دمیخوب و مفصل و چندتا عطسه جانانه لباسام رو داخل حموم پوش

   و دمیچیو حوله هم دور سرم پ

  

اومدم به سمت اتاق رفتم و دعا دعا کردم که رها  رونیحموم ب از

تخت وال کردم و  ینشه و من بتونم بخوابم ،بدن کوفتمو رو داریب

   خسته نقدیا دمیدوتا پتو سرم کش

  

  .که چشمام کم کم گرم شد و بخواب رفتم بودم

مقدمه دستش  یکه ب دمیسوپ کش اریمامان بزرگ سام یبرا حالیب    

تبت باالست  نقدیگذاشت و با تعجب گفت:چرا ا میشونیپ یرو رو

  دختر



  خوبم خانم ستین یزیزدم و گفتم:چ یجون یب لبخند

تبت دور از جون  نیخوبم با ا یچ یعنیکرد و گفت: یظیاخم غل    

  یکنیتو خواب تشنج م

چشمم  یصبح جلو یخورد و تمام اتفاقا اریناخودآگاه چشمم به سام    

از تاسف برام تکون داد و دوباره با غذاش  یسر اریجون گرفت سام

   مشغول شد کشته مرده

  

داره که  ی...خو مثال مگه با تو چه نسبتیعنیبودم  شینگران نیا

چون نجاتم  دیانداختم شا نیینگرانت باشه؟ناراحت سرم رو پا خوادیم

   توقعم باال رمیداده بود که نمَ 

  

 یبگ شدیپس نم دادیکارو انجام م نیام بود ا گهیبود؛ هر انسان د رفته

نگرانم باشه  اریالبد بهت نظر داشته، چرا دوست داشتم فقط اآلن سام

   وبیخدا داند از مخ مع

  

 ادتیدکتر  یبر دیگفت:آهو با یفخر رفتیانتظار نم نیاز ا شتریب من

 یازش مراقبت کن یجون داشته باش دیبا ینره پرستار رها هم هست

  نه ای

  دکتر برمشیمن م دییوسط و گفت:اگه بخوا دیپر یهاد    



 کنهینگاه م یچپ چپ داره به هاد دمینگاه کردم که د اریبه سام    

رو  یشد به غذاش و هاد رهیدست از نگاه کردن بهش برداشت و خ

   یلیمخاطب قرار داد و خ

  

برو داروخونه  سمینویگفت:الزم نکرده چندتا دارو خودم م خشک

  شهیخوب م ریبراش بگ

 دیستین یجان شما که دکتر واسه سرما خوردگ اریگندم:آخه سام    

  ببرش دکتر یبزار هاد دینسخه بد دییخوایکه م

پس الزم  دهیو م سمینویکه من م یینای:ببرش دکترم هماریسام    

  کجا بره و چکار کنه گمینکرده ببرش پرستار بچه منه،من م

  ...فقط زمینداشتم عز یزد و گفت:منظور یلبخند گندم

حرف گندم رو قطع کرد و  یصندل یبا بلند شدن از رو اریسام    

اتاقم شامتو که  یگفت:من تو یبهش نگاه کنه روبه هاد نکهیبدون ا

   برو ریبرگه رو بگ ایب یخورد

  

  داروخونه

باال رفت به گندم نگاه  یبزنه به طبقه  یحرف یکس نکهیقبل از ا    

بغضش نشکنه  کردیم یچشماش حلقه بست و سع یکردم که اشک تو

   چارهی،دلم براش سوخت ب

  



واقعا به خاطر من بود؟چشمام  یعنیکرد  عشیخاطر من بد ضا واسه

کال  کردمیرو هضم م اریگشاد شد تازه داشتم حرفا و حرکات سام

   گرفتمیم ریرو د یزیهرچ

  

نزد چطور  یواقعا گندم که حرف وفتادیم یبه سخت میدوهزار المصب

با دکتر  کردیرو هم که بد نگاه م یشد هاد یعصبان ینجوریا هوی

   با ایرفتن من مشکل داشت؟

  

 یتیاون چه اهم یبرم؟مضخرف نگو آهو مثال برا خوامیم یبا ک نکهیا

؛البد فقط  گهیبا صدتا پسر د ای یبر یبا هاد یخوایداره که تو م

   بگه من دکترم خواستیم

  

گوشم گفت:آهو تو  ریمحال بود باشه فاطمه ز یا گهید زیچ وگرنه

  سیبرو بخواب حالت خوب ن ایب

ماسکم رو زدم و به سمت  شهیم زیبشه عز ضیچه خوبه ادم مر    

شده بود و داشت خودش با خودش  داریاتاق رفتم رها از خواب ب

   کینزد ادیبهش ز کردیم یباز

  



کرد ؛  یقشنگ یو از همون دور قربون صدقش رفتم که خنده  نشدم

سرش  یرو یدست شهیم یالمصب از اآلنش معلوم بود دختر خوشگل

   باهاش یکمیو  دمیکش

  

المصب سرما  یب**و*سش کنم ول خواستیدلم م یلیکردم خ یباز

؛گلوم هم  دمیتخت دراز کش یرو حالیب دادیاجازه نم یخوردگ

   چشمام کردیهم درد م سوختیم

  

وقت تا داروها برسن  هیداغ کرده بود  نیماش اتوریانگار مثل راد هم

  رمیتخت نشستم و بلند گفتم:نمَ  یگشاد رو یچشما رم؛باینمَ 

 نقدیچرا ا دونمیکردم من نم یو پووف دمیکالفه دوباره دراز کش    

نگران مردنم بودم آخه بس که خوشبخت بودم و در کنار خانواده ام 

   شاد بودم واسه اون خاطر بود

  

منم  یروز هی کردمیو فکر م ومدیبود از مُردن خوشم نم یهرچ

باز دوست داشتم  یبود ول یاگه فکر مضخرف یحت شمیخوشبخت م

   فکر کنم در اتاق زده شد و بعد

  

تخت نشستم و روبه اون دوتا  یاتاق شدن رو وارد نایو سل نایسار

  رم؟یمیگفتم:بنظرتون من امشب نم



گفت:با  نایتخت روبه روم نشستن و سار یو رو دنیدوتاشون خند    

  نه؟ یداریبرنم یدست از مسخره باز ضتیحال مر نیا

بدم سوال رو منحرف کردم و گفتم:گندم کجا  یجواب نکهیبدون ا    

دلم براش  ییو گفت:رفت لب ساحل خدا دیکش یآه نایرفت؟     سل

  سوخت

رو عاشق نکنه که  یآدم چیتکون داد و گفت:خدا ه یسر نایسار    

  ؟یعاشق شد ای یدییو گفت:زا دیخند نایبد تره     سل مانمیاز درد زا

داد و گفت:باالخره  یچپ چپ نگاهش کرد و چشماش رو قر نایسار

  شمیهم عاشق م زامیزمان هم م هی

نکته رو بگم  نیالبته ا ،البتهیبعد بزا یعاشق بش دی:اول بانایسل    

لب جوب  زارهیوگرنه داداش سرتو م یب زا یکامال شرع دیکه با

   پوستتم برهیگوش تا گوش م

  

 زریفر کیو سه چهار تا بسته پالست کنهیات م کهیت کهیت کنهیم

  ...زارهیو گوشتات رو م رهیگیم

گوشت  یلعنت گهیوسط حرفشو با اخم گفت:بس کن د دیپر نایسار    

  ختیتنم ر

 یرو بغـ*ـل کرد و گفت:ا نایو سفت سار دیغش غش خند نایسل    

  ادیسرت ب ییبه فدات خدا نکنه تو بال یننه ننه آج



تنگ شده بود خدا داند با بغض  دایآ یدلم بدجور گرفت چقد دلم برا    

  داسیخودم بزرگتره اسمش آ خواهر دارم دوسال از هیگفتم:منم 

 دیجدا شد و گفت:ببخش نایاز سار عیسر نایحرفم سل نیبا ا    

  بقرآن یتو خواهر دار دونستمیناراحتت کنم اصن من نم خواستمینم

 نیهم هست شیکه پ یلحظات نیقدر تمام ا حتیاز من به شما نص-    

روز از هم  هیرحم و ممکن  یب یلیخ ریکه دست تقد دیرو بدون

  ؟ی:آهو تو خوبدینگران پرس نایجداتون کنه     سار

تنها باشم      خوامیم رونیب دیبر شهیسرم رو تکون دادم و گفتم:اگه م    

  با خودمون میبریمظلوم گفت:باشه پس ما رها رو م نایسل

 ادی دنیترسیم چارهایجرات نکردن قربون صدقه رها برن،ب گهید    

رها رو برداشتن و از اتاق  ه؛یگر ریو بزنم ز وفتمیعمه نداشته ام ب

   زدن...چشمام رو با رونیب

  

 ...دمیخواب دایآ ادیبستم و به  بغض

 یفاطمه چشمام رو کم کم باز کردم فاطمه با لحن مهربون یبا صدا    

  گفت:آهو جان پاشو داروهاتو آوردن

شدم  رهیکه دست فاطمه بود خ یکیتخت نشستم و به پالست یرو    

حال به فاطمه  یآمپول و سرنگش؛ ب هیچندتا قرص و شربت بود و با 

   وانیل هینگاه کردم و گفتم:

  



  قرصا رو بخورم     فاطمه:اول آمپولت رو بزن بعد یاریبرام م آب

  خو پاشو زودتر برام بزن-    

  ستمیبرگشتم که بخوابم فاطمه گفت:من که بلد ن    

در باز  هویکه  یزنیچرا حرف مفت م یستیبلد ناومدم بگم تو که     

نگرانم  یعنیکرد؟یچکار م نجایا یکی نیاومد داخل؛ ا اریشد و سام

   هیشده اومده حالمو بپرسه؟

  

نگران من بشه با اخم به فاطمه اشاره کرد  اریفکر کن سام لحظه

گشاد من محو شد و از  یچشما یاز جلو ی؛فاطمه تند رونیبرو ب

   رفت االن چرا فاطمه رونیاتاق ب

  

باهام بزنه؟مثال چه  یحرف خصوص خوادیکرد؟نکنه م رونیب رو

داره با تو بزنه آخه ؛پس چکارم داشت؟به سمتم  یحرف خصوص

   تخت نشست و یاومد و رو

  

 رونیداروهامو برداشت و آمپول و سرنگ رو از توش ب کیپالست

لرزون  ییصدا با ومدیداشت رسما از حدقه درم گهیآورد چشمام د

  ؟یچکار کن یخوایگفتم:م

آمپول رو شکوند و سرنگ رو کرد توش و مواد داخل آمپول با  سر

  ابوالفضل ایکه ناخودآگاهگفتم: دیسرنگ کش



  نگاهم کرد و با همون اخم گفت:پشتتو کن و بخواب    

 د؛یچندتا ضربه به سرنگ زد و چند تا قطره از نوک سوزنش چک    

  ؟یبرام آمپول بزن یخوایت دادم و گفتم:تو مآب دهنم رو قور

  تکون داد و دوباره گفت:پشتت رو بکن و بخواب یسر    

 خواستیم اریسام یعنیباسنم ؛ یناخودآگاه دستم رو گذاشتم رو    

اآلن؟نه محال ممکن بود بزارم ؛با اخم گفتم:با  نهیدار و ندارمو بب

   شمیشربتا و قرصا خوب م نیهم

  

  یمرس

 زنمیم یو چکش خوابونمتیشد و گفت:بخدا بزور م یعصب هوی    

  ؟یکنیم دیتهد-برات اعصاب منو خورد نکن مثل بچه آدم بخواب     

مگه  خوامیگفتم:نم یفکر کن     با لجباز ینجوری:تو ااریسام    

  زوره

برگشتم و به  یسمتم،هل شدم و تند ادیاومد از جاش بلند بشه که ب    

کردم سمتش و با  تیحالت چهار دست و پا دراومدم و باسنمو ج

  بزن     کالفه گفت:دراز بکش ایترس گفتم:غلط کردم ب

 یکه گفت:اگه دوست دار دمیدراز کش عیبا همون حالت سر    

کم مونده بود شلوارمم بکشم  نیخدا هم یا     نییشلوارتم بکش پا

 دمینزد و فهم یحرف     شه؟یشلوار نم یملتمس گفتم:از رو ن؛ییپا

آقا      دیباز گفتم:شما به من نامحرم نیواسه هم شهیم یکه داره عصبان



 نییشلوارم رو تا پا دهیدم دوباره هل شدم و ترسیپاشو که شن یصدا

الـ*کـل زد به پشتمو آمپول رو فرو کرد  هخوردهی؛ نییپا دمیباسنم کش

   دردش کم بود یلیخ

  

     ؟یگردیچه خوب آمپول زد چندتا سرفه کرد و گفت:چرا برنم ییخدا

  کشمیآقا خجالت م-

گوشم گفت:من که آمپولتو زدم تموم  ریبعد خم شد و ز هیچند ثان    

حواست باشه شلوارتو  یآمپول بزن یخواست ییاگه جا یشد رفت ول

  هیهم کاف نییپا یکم بد هی

خاک  یعنیشدم  رهیروم خ چشمام گشاد شد و خشک شده به رو به    

 یبگذرون یسوت یب تویاز زندگ یا هیثان یتونیتوسرت آهو که نم

   از عیدر که اومد سر یصدا

  

هم  ییشدم،دسشو رهیخ نییکه داده بودم پا یبلند شدم و به حدود جام

حاال من از  گفتایکه من داده بودم،راست م نییپا دنینم نقدیا رنیم

   باهاش چشم تو یفردا چجور

  

با تو چشم  کشهیکه اون خجالت م یرو دار نقدیا ییبشم اگه تو چشم

دراز  الیخیباال و ب دمی؛شلوارم رو کش یشیتو چشم بشه که تو نم

   که افتاده یحاال اتفاق دمیکش



  

آب داخل اتاق شد و منم قرصا  وانیپارچ و ل هیکنم فاطمه با  چکار

  ...دمیو شربتامو خوردم و باز گرفتم خواب

که پام  رمشیشوت محکم زد و اومدم به عنوان دفاع بگ هی یهاد    

بار گل  نیستمیب یو فاطمه هم برا نیزم یخورد پالس شدم رو زیل

   خورد با حرص برگشتم

  

آخه تو چه  یفاطمه و گفتم:خاک برسرت هنوزم گل خورد سمت

فاطمه هم ادامو گرفت و گفت:آخه نه که  ییخدا یهست یدروازبان

دروازبانش  زارهبهیرو نگاه اصال نم یآقا هاد یصدتا گل زدخودت 

  من بدبخت مردم بس بهم شوت زدن یبش کینزد

  یدر بره همه رو گرفت یرو نذاشت یکیتوام ماشاهلل -    

؛برگشتم سمت  دنیخندیاز اونور به بحث کردن ما م نایو سل یهاد    

بار فقط نگاه  نیزبونم رو براشون درآوردم و گفتم:ا نایو سل یهاد

   بهتون بزنم فقط یکن چه گل

  

  کن نگاه

 نیهم یکنیم یباز یکه دار یاز اونوقت یلیگفت:خداوک یهاد    

  نیحاال بب کنهیفرق م گهید ندفعهیا-     یزنیم یحرفو دار



 میکنیرو شروع م یسوت رو گرفت دم دهنش و گفت:باز نایسار    

  کیسه دو 

داد به من و همون لحظه چشمم خورد سوت رو زد فاطمه پاس     

 کردیبهم نگاه م اطیداشت از اونور ح نهیکه دست به سـ*ـ اریبه سام

   یاگه گل نزنم جلو یعنی

  

گرفتم و توپ رو به سمت  ی؛نفس یپ نشد یشدم؟شد عیضا ارمیسام

نتونه ازم توپ  یکردم هاد یکردم و هرکار تیهدا فیحر یدروازه 

   نتونستم رهیرو بگ

  

توپ رو به  یهاد زمیهمونجا زار زار اشک بر نمیبود بش کینزد

 نوریا یعقب مونده ها ه نیما برد و فاطمه هم مثل ا یسمت دروازه 

   اونور کرد که گل نخوره

  

و من و فاطمه  دنیخندیهر هر بهمون م یو هاد نایباز خورد سل یول

خودم  ی به سمت دروازه میکردیکج و کوله بهم نگاه م یها افهیبا ق

   رفتم و در گوش فاطمه

  

 داشته باشم گل بزنم زهیبار گل نخور منم انگ نی:توروخدا اگفتم



خوب  زنهیباز م کنمیم یهرکار شهیفاطمه هم آروم گفت:بابا نم    

  کنم من یچه غلط

خودش  یبرا گهیقد تو گل خورده بود امروز د یبه وهللا اگه هرک-    

  نیهمه تمر نیبا ا شدیآلمان م یمل میدروازبان ت

و گفتم:به شرفم  نایا یخواست جوابم رو بده که برگشتم طرف هاد    

  نیحاال بب میزنیگل م ندفعهیقسم ا

 کردیکه همش هره م نامیو سل کردینگام م شییبا لبخند کذا یهاد    

سوت رو زد و فاطمه توپ رو  نایانگار نه انگار دروازبان بود سار

   پاس داد به من؛ اومدم

  

و روبه من با اخم  نیاومد وسط زم اریسام دمیکنم که د حرکت

  گفت:پاس بده به من

 ییسه تا یو هاد نایو سل نایشدم که سار رهیخشک شده بهش خ    

بهشون محل نداد و با چشم  اریهمزمان گفتن:اوووووووووو     سام

شاره کرد پاس بده معطل نکردم و با کنار پا پاس دادم و ابرو به من ا

   یمشت ییبهش ؛توپ رو باال آورد و هفت هشتا روپا

  

و دوباره به جلو  بردیزد توپ رو با پاش به سمت عقب م باهاش

 یول رهیبه طرفش رفت و خواست توپ رو ازش بگ یهاد وردشیم

   که داشت نجوریهم تونستینم



  

گفت:زورت  رشیهم در تالش بود که بگ یو هاد چوندیپیرو م توپ

  دهیبه دوتا دختر رس

به  یهاد یچرا حس کردم جمله اشو با حرص گفت ول دونمینم    

  گرفتشو با خنده گفت:داداش دروازبان خودمم دختره ها یشوخ

محکم و با حرص  یرو کنار زد و جلوتر رفت و توپ رو جور یهاد

دروازه  ینداده بود االن با توپ تو یخال یجا نایشوت کرد که اگه سل

   دیکش غیبود فاطمه ج

  

  از پشت منو بغـ*ـل کرد و داد زد:باالخره گل خوردن و

گشاد  یبا چشما نایسل دییپایم ارویمن فقط مردمک چشمم سام یول    

منو با  یخواستیم ینجوریا یحرص کرد یگفت:داداش از دست ک

  ؟یکن یکی وارید

و شروع  نایو سل یم جدا شد و رفت به سمت هادحصارفاطمه از     

درآورد و گوشه  بشیاز ج یگاریس اریخوندن کرد؛ سام یبه کر

   بهش یلبش گذاشت و پک محکم

  

رو  یقرار گرفت و پک بعد میمتر یو به سمتم اومد چند سانت زد

گوشم با  ریکرد خم شد و ز یهوا خال یمحکم تر زد و دودش رو تو

   چوقتیت:ههمون حرصش گف



  

ارزش قسم  یب یزایچ یشرفت رو واسه  چوقتیه کنمیم تکرار

 ریحرفو از دهنت بشنوم محاله از ز نیاگه ا ینخور چون دفعه بعد

  یدستم در بر

قلبم داشت  شدیم دهیقرمز توشون د یشدم رگها رهیبه چشماش خ    

 یحالم عاد کینزد نقدیاونم ا شدیکه م کینزد شدیاز جاش کنده م

   نیفکرشو کن ا گهینبود د

  

طلبکارا  نیمثل ا ییو دوتا کردی؛نوک انگشتام گز گز م زدیم حرفاهم

 گرهمویج موندمیم گهید قهیدق کی کردمیحس م میبهم زل زده بود

   از کنارش رد میآورد یدرم

  

 یباز ایب یریرفتم که فاطمه گفت:آهو کجا م اطیو به سمت در ح شدم

  ایلب در رمینگاهشون کنم گفتم:م نکهیبدون ا     میکن

تند به لب ساحل رفتم ؛شلوغ بود  یزدم با قدما رونیکه ب اطیدرح از

 یهمه شلوغ نیهنوزم آرامش خودش رو داشت با ا ایدر یصدا یول

   یسنگ کهیت یرو

  



 یشدم چشمام رو بستم و به صدا رهیو غروبش خ ایو به در نشستم

حرف  هیچرا با  اریحالم خوب نبود سام یگوش دادم راست راست ایدر

   بودم؟چرا ختهیبهم ر نقدیا

  

 ادیمن ز دونستمیدمش؟نمیدیم یمن به منظور کردیم یرفتار هر

از گوشه چشمم  یکرده بود ؛قطره اشک رییتغ اریسام ایحساس شدم 

   چم شده بود و چرا دونمینم دیچک

  

چندوقت هم  نی؛چرا ا وفتادمیم هیزرت و زرت به گر یه دایجد

 یتو یادیز یداشتم ؛چراها یبیعج یدلشوره  هیخوشحال بود و هم 

   شده بود که جواب فیذهنم رد

  

حس مضخرف از  نیا دونستمینم یحت دونستمیرو نم چکدومشونیه

 کهیت یپشتم انداخته شد و بعد گندم کنارم رو ییپتو رهیگیکجا نشات م

   سنگ نشست ؛برگشتم

  

 کمیتازه  تیبه پتو کرد و گفت:سرماخوردگ یکه اشاره ا سمتش

  رونیب یایکن م پیبهترشده خودت رو ک

  یزدم و گفتم:مرس یلبخند    



 دهیآرامش م یلیخ ایو به روبه روش زل زد و گفت:در دیکش یآه    

 نیکه از ا یدل ناآرومم داشته باش هی دیبا یاوهوم ول-نه؟؟؟     

  دل ناآروم ادیه زک یگندم:اون     یآرامش لـ*ـذت ببر

 یآهو زندگ یدونیانداخت و گفت:م نییکرد و سرش رو پا یمکث

  چرخهیو نم چرخهیو نم چرخهیعاشق نم هیبر مراد دل  چوقتیه

مقدمه  یو موج آرومش زل زده بودم ب ایکه به در نجوریهم    

 ینیبه سکوت گذشت ؛سنگ یمدت     ؟ی:چرا دوستش داردمیپرس

پر از اشکش نگاه  یچشما ینگاهش رو حس کردم و برگشتم و تو

  گردهیدنبال چرا نم چوقتیکردم که گفت:آدم عاشق ه

 یدونیو دوباره گفت:م دیچک نییچشمش پا یاز گوشه  یقطره اشک    

 یبهش دل بسته بودم از وقت شناختمیخودم رو م یآهو من از وقت

   یعنی یعشق و عاشق دمیفهم

  

که ازدواج کرد خورد شدم شکستم  یمن عاشقش شده بودم وقت یچ

 رهیبم هیهان خواستیدلم نم چوقتیقسم ه یبه همون باال سر یول

   اون خواستیدلم نم چوقتیه

  

 ایلیفوت شد خ هیکه هان یمادر بزرگ بشه وقت یمعصوم رها ب طفل

باز  اریخوشحالم که سام یلیبهم طعنه زدن و فکر کردن من االن خ

   بخدا قسم که یمجرد شده ول



  

  ...نبود من ینجوریا

 دمیحرفش رو قطع کرد و به هق هق افتاد خودم رو به طرفش کش    

شونه اش گذاشتم و سرم رو به سرش چسبوندم و  یو دست رو

   شش یزمزمه کردم:ه

  

 خوادیپس تا دلت م کنهینم هیبمونه بگم مرد که گر یکه نذاشت بالتمیس

  یبش یکن تا خال هینعره بزنه و گر

رو اعتراف کنم  یزیچ هیو با هق هق گفت: دیخند هیگر ونیم    

  آهو؟

ازت  دمتینگفتم که گفت:من از اون اول که د یزیگرفتم و چ ینفس

  یخوشم اومد به دلم نشست

به خودم گرفتم و  دهیحالت ترس هیاز خودم جداش کردم و     

و بهش نظر  ادیکه از دختر خوششون م ییگفتم:نکنه از اون دخترا

  دارن؟

مشت به بازوم زد که  هیبار بلندتر بود و  نیخنده اش ا یصدا    

رو  یکردم و گفتم:کلک نکنه داداش ماداش دار زیچشمام رو ر

  ؟یکنینم

خواهر دارم شوهر کردس  هیگفت:نه بخدا  دیخندیکه م نجوریهم    

  ...فقط من تو خونه



  گندم:اره همون     یدیط حرفشو گفتم:ترشوس دمیپر    

گفت از عشقش  شی؛از زندگ میتا شب لب ساحل با گندم فک زد    

گفت از خانواده  اهاشونیهاش از بچگ یگفت و کم محل اریبه سام

   همه گهید بایاش گفت تقر

  

 میبرگشت الیبا هم به و دیرو شناخته بودم ،حرفامون که ته کش کسش

 بتیغ هویمن گفت:دختر کجا  دنیبه آشپزخونه رفتم که فاطمه با د

   جا هیهرکس  یزد تو که رفت

  

  نکرد یباز گهید چکسیو پال شد ه پخش

وارد آشپزخونه شد و گفت:بچه ها  یبزنم که فخر یخواستم حرف    

  دیشامو حاضر کن

رو حاضر  زیزد و با فاطمه م رونیب یتکون دادم که فخر یسر    

به  ینشستن؛ هاد یصندل یرو زیبعد همه پشت م قهیو چند دق میکرد

   کنارش اشاره یخال یصندل

  

از  کمیتا  نیمن بش شیپ نجایا ایو روبه من گفت:آهو گل خور ب کرد

   فوتبال برات بگم شامتم بخور



 زیکه پام ل رمشیشوت محکم زد و اومدم به عنوان دفاع بگ هی یهاد

بار گل خورد  نیستمیب یو فاطمه هم برا نیزمیدم روخورد پالس ش

   با حرص برگشتم

  

آخه تو چه  یفاطمه و گفتم:خاک برسرت هنوزم گل خورد سمت

  ییخدا یهست یدروازبان

 یفاطمه هم ادامو گرفت و گفت:آخه نه که خودت صدتا گل زد    

من  یبش کیبه دروازبانش نزد زارهیرو نگاه اصال نم یآقا هاد

  بدبخت مردم بس بهم شوت زدن

  یدر بره همه رو گرفت یرو نذاشت یکیتوام ماشاهلل -    

؛برگشتم سمت  دنیخندیاز اونور به بحث کردن ما م نایو سل یهاد    

بار فقط نگاه  نیزبونم رو براشون درآوردم و گفتم:ا نایو سل یهاد

   بهتون بزنم فقط یکن چه گل

  

  کن نگاه

 نیهم یکنیم یباز یکه دار یاز اونوقت یلیگفت:خداوک یهاد    

  نیحاال بب کنهیفرق م گهید ندفعهیا-     یزنیم یحرفو دار

 میکنیرو شروع م یسوت رو گرفت دم دهنش و گفت:باز نایسار    

  کیسه دو 



سوت رو زد فاطمه پاس داد به من و همون لحظه چشمم خورد     

 کردیبهم نگاه م اطیاشت از اونور حد نهیکه دست به سـ*ـ اریبه سام

   یاگه گل نزنم جلو یعنی

  

گرفتم و توپ رو به سمت  ینفس یپ نشد یشدم؟شد عیضا ارمیسام

نتونه ازم توپ  یکردم هاد یکردم و هرکار تیهدا فیحر یدروازه 

   نتونستم رهیرو بگ

  

توپ رو به  یهاد زمیهمونجا زار زار اشک بر نمیبود بش کی؛نزد

 نوریا یعقب مونده ها ه نیما برد و فاطمه هم مثل ا یسمت دروازه 

   اونور کرد که گل نخوره

  

و من و فاطمه  دنیخندیهر هر بهمون م یو هاد نایباز خورد سل یول

خودم  یبه سمت دروازه  میکردیکج و کوله بهم نگاه م یها افهیبا ق

   رفتم و در گوش فاطمه

  

  داشته باشم گل بزنم زهیبار گل نخور منم انگ نیا:توروخدا گفتم

خوب  زنهیباز م کنمیم یهرکار شهیفاطمه هم آروم گفت:بابا نم    

  کنم من یچه غلط



خودش  یبرا گهیقد تو گل خورده بود امروز د یبه وهللا اگه هرک-    

  نیهمه تمر نیبا ا شدیآلمان م یمل میدروازبان ت

و گفتم:به شرفم  نایا یکه برگشتم طرف هادخواست جوابم رو بده     

  نیحاال بب میزنیگل م ندفعهیقسم ا

 کردیکه همش هره م نامیو سل کردینگام م شییبا لبخند کذا یهاد    

سوت رو زد و فاطمه توپ رو  نایانگار نه انگار دروازبان بود سار

   پاس داد به من؛ اومدم

  

و روبه من با اخم  نیاومد وسط زم اریسام دمیکنم که د حرکت

  گفت:پاس بده به من

 ییسه تا یو هاد نایو سل نایشدم که سار رهیخشک شده بهش خ    

بهشون محل نداد و با چشم  اریهمزمان گفتن:اوووووووووو     سام

و ابرو به من اشاره کرد پاس بده معطل نکردم و با کنار پا پاس دادم 

   یمشت ییبهش ؛توپ رو باال آورد و هفت هشتا روپا

  

و دوباره به جلو  بردیزد توپ رو با پاش به سمت عقب م باهاش

 یول رهیبه طرفش رفت و خواست توپ رو ازش بگ یهاد وردشیم

   که داشت نجوریهم تونستینم

  



گفت:زورت  رشیهم در تالش بود که بگ یو هاد چوندیپیرو م توپ

  دهیبه دوتا دختر رس

به  یهاد یشو با حرص گفت ولچرا حس کردم جمله ا دونمینم    

  گرفتشو با خنده گفت:داداش دروازبان خودمم دختره ها یشوخ

محکم و با  یرو کنار زد و جلوتر رفت و توپ رو جور یهاد    

 ینداده بود االن با توپ تو یخال یجا نایحرص شوت کرد که اگه سل

   دیکش غیدروازه بود فاطمه ج

  

  از پشت منو بغـ*ـل کرد و داد زد:باالخره گل خوردن و

گشاد  یبا چشما نای؛سل دییپایم ارویمن فقط مردمک چشمم سام یول    

منو با  یخواستیم ینجوریا یحرص کرد یگفت:داداش از دست ک

  ؟یکن یکی وارید

و شروع  نایو سل یم جدا شد و رفت به سمت هادحصارفاطمه از     

درآورد و گوشه لبش  بشیاز ج یگاریس اریخوندن کرد سام یبه کرُ 

   بهش یگذاشت و پک محکم

  

رو  یقرار گرفت و پک بعد میمتر یو به سمتم اومد چند سانت زد

گوشم  ریکرد ؛خم شد و ز یهوا خال یمحکم تر زد و دودش رو تو

   با همون حرصش

  



 یب یزایچ یشرفت رو واسه  چوقتیه کنمیتکرار م چوقتی:هگفت

حرفو از دهنت بشنوم  نیاگه ا یارزش قسم نخور چون دفعه بعد

  یدستم در بر ریمحاله از ز

قلبم داشت از  شدیم دهیقرمز توشون د یشدم ،رگها رهیچشماش خ به

 شدیجاش کنده م

فکرشو کن  گهینبود د یحالم عاد کینزد نقدیاونم ا شدیکه م کی،نزد

   نیا

  

طلبکارا  نیمثل ا ییو دوتا کردی؛نوک انگشتام گز گز م زدیم حرفاهم

 گرهمویج موندمیم گهید قهیدق کی کردمیحس م میبهم زل زده بود

   از کنارش رد میآورد یدرم

  

 یباز ایب یریرفتم که فاطمه گفت:آهو کجا م اطیو به سمت در ح شدم

  ایلب در رمینگاهشون کنم گفتم:م نکهیبدون ا     میکن

تند به لب ساحل رفتم ،شلوغ  یزدم با قدما رونیکه ب اطیدرحاز     

همه  نیهنوزم آرامش خودش رو داشت با ا ایدر یصدا یبود ول

   یسنگ کهیت ی؛رو یشلوغ

  



 یشدم چشمام رو بستم و به صدا رهیو غروبش خ ایو به در نشستم

 هیچرا با  اریحالم خوب نبود ،سام یگوش دادم راست راست ایدر

   بودم؟چرا ختهیبهم ر نقدیحرف ا

  

 ادیمن ز دونستمیدمش؟نمیدیم یمن به منظور کردیم یرفتار هر

از گوشه چشمم  یکرده بود قطره اشک رییتغ اریسام ایحساس شدم 

   چم شده بود و چرا دونمی،نم دیچک

  

چندوقت هم  نیچرا ا وفتادمیم هیزرت و زرت به گر یه دایجد

 یتو یادیز یداشتم ؛چراها یبیعج یدلشوره  هیخوشحال بود و هم 

   شده بود که جواب فیذهنم رد

  

حس مضخرف از  نیا دونستمینم یحت دونستمیرو نم چکدومشونیه

 کهیت یپشتم انداخته شد و بعد گندم کنارم رو ییپتو رهیگیکجا نشات م

   سنگ نشست برگشتم

  

 کمیتازه  تیبه پتو کرد و گفت:سرماخوردگ یکه اشاره ا سمتش

  رونیب یایکنم پیترشده خودت رو کبه

  یزدم و گفتم:مرس یلبخند    



 دهیآرامش م یلیخ ایو به روبه روش زل زد و گفت:در دیکش یآه    

  نه؟

آرامش  نیکه از ا یدل ناآرومم داشته باش هی دیبا یاوهوم ول-    

  دل ناآروم ادیکه ز یگندم:اون     یلـ*ـذت ببر

 یآهو زندگ یدونیانداخت و گفت:م نییکرد و سرش رو پا یمکث    

  چرخهیو نم چرخهیو نم چرخهیعاشق نم هیبر مراد دل  چوقتیه

مقدمه  یو موج آرومش زل زده بودم ب ایکه به در نجوریهم    

 ینیبه سکوت گذشت سنگ یمدت     ؟ی:چرا دوستش داردمیپرس

پر از اشکش نگاه  یچشما ینگاهش رو حس کردم و برگشتم و تو

  گردهیدنبال چرا نم چوقتیکردم که گفت:آدم عاشق ه

 یدونیو دوباره گفت:م دیچک نییچشمش پا یاز گوشه  یقطره اشک    

 یبهش دل بسته بودم از وقت شناختمیخودم رو م یآهو من از وقت

   یعنی یعشق و عاشق دمیفهم

  

که ازدواج کرد خورد شدم شکستم  یمن عاشقش شده بودم وقت یچ

 رهیبم هیهان خواستیدلم نم چوقتیقسم ه یبه همون باال سر یول

   اون خواستیدلم نم چوقتیه

  



 ایلیفوت شد خ هیکه هان یمادر بزرگ بشه وقت یمعصوم رها ب طفل

باز  اریخوشحالم که سام یلیبهم طعنه زدن و فکر کردن من االن خ

   بخدا قسم که یمجرد شده ول

  

  ...نبود من ینجوریا

 دمیرو قطع کرد و به هق هق افتاد ،خودم رو به طرفش کش حرفش

شونه اشگذاشتم و سرم رو به سرش چسبوندم و زمزمه  یو دست رو

   شش یکردم:ه

  

 خوادیپس تا دلت م کنهینم هیبمونه بگم مرد که گر یکه نذاشت بالتمیس

  یبش یکن تا خال هینعره بزنه و گر

رو اعتراف کنم  یزیچ هیو با هق هق گفت: دیخند هیگر ونیم    

  آهو؟

 دمتینگفتم که گفت:من از اون اول که د یزیگرفتم و چ ینفس    

  یازت خوشم اومد به دلم نشست

به خودم گرفتم و  دهیحالت ترس هیاز خودم جداش کردم و     

و بهش نظر  ادیکه از دختر خوششون م ییگفتم:نکنه از اون دخترا

  دارن؟



مشت به بازوم زد که  هیبار بلندتر بود و  نیخنده اش ا یصدا    

رو  یکردم و گفتم:کلک نکنه داداش ماداش دار زیچشمام رو ر

  ؟یکنینم

خواهر دارم شوهر کردس  هیگفت:نه بخدا  دیخندیکه م نجوریهم    

  ...فقط من تو خونه

  ندم:اره همونگ     یدیوسط حرفشو گفتم:ترش دمیپر    

گفت از عشقش  شی،از زندگ میتا شب لب ساحل با گندم فک زد    

گفت از خانواده  اهاشونیهاش از بچگ یگفت و کم محل اریبه سام

   همه گهید بایاش گفت تقر

  

 میبرگشت الیبا هم به و دیرو شناخته بودم حرفامون که ته کش کسش

 بتیغ هویمن گفت:دختر کجا  دنیبه آشپزخونه رفتم که فاطمه با د

   جا هیهرکس  یزد تو که رفت

  

  نکرد یباز گهید چکسیو پال شد ه پخش

وارد آشپزخونه شد و گفت:بچه ها  یبزنم که فخر یخواستم حرف    

  دیشامو حاضر کن

رو حاضر  زیزد و با فاطمه م رونیب یتکون دادم که فخر یسر    

به  ینشستن هاد یصندل یرو زیبعد همه پشت م قهیو چند دق میکرد

   کنارش اشاره یخال یصندل



  

از  کمیتا  نیمن بش شیپ نجایا ایو روبه من گفت:آهو گل خور ب کرد

      فوتبال برات بگم شامتم بخور

که  نطوریهم اریبزنم سام یحرکت ایبگم  یزیمن چ نکهیقبل از ا    

  خورنیبود گفت:خدمتکارا با ما شام نم نییسرش پا

لبم  یزهرمار رو یبه تلخ یخشک شده بهش نگاه کردم زهرخند    

هر  نکهیشد کاش آدما قبل از ا کهینقش بست قلبم شکست و هزار ت

   رو به دهنشون یحرف

  

،بغض کرده روبه  کردنیکم مزه اش م یلیذره خ هیفقط  وردنیم

 هینداره کلفت و اربـاب باهم سر  تیخوب گنیگفتم:آقا راست م یهاد

   کلفتم یآقا هاد یول ننیبش زیم

  

خوب  ایسر هیشکم مادرش کلفت نبوده روزگار واسه  یتو از

هم مثل من و  ایسر هیواسه  نیکه شما هست ینیو شدن هم دهیچرخ

   که ینیشده ا دهیامثال من بد چرخ

  

  میهست

و  نییسرم رو انداختم پا یحس کردم ول اروینگاه سام ینیسنگ    

  لب زمزمه کردم:با اجازه رینگاهش نکردم و ز



روزا بس که واسه هر  نیا دمیتخت دراز کش یاتاق برگشتم و رو به

از خودم خسته شده بودم بغضم رو با  گرفتیامم هیگر یالک یزیچ

   که بود یهر بدبخت

  

 زمیزار زار اشک بر نمیبچه ها بش نیمثل ا نکهیدادم وقبل از ا قورت

  ...دمیچشمام رو بستم و خواب

 مویشدم گوش داریاز خواب ب میزنگ گوش یصبح با صدا    

زنگ گذاشته بودم که دارو بخورم ،قرصام رو  یسرساعت هفت رو

   برداشتم و به سمت پارچ آب رفتم

  

خوابالود از اتاق  یآه از نهادم بلند شد با چشما هیخال دمید یوقت و

دم و رو باز کر خچالیزدم و به سمت آشپزخونه رفتم ،در  رونیب

   یپارچ آَب رو برداشتم و رو

  

قرص و  یبرداشتم و پر از آبش کردم و هرچ یوانیگذاشتم ل زیم

  ...دمیسر کش وانیل هیکپسول بود با همون 

  بخور با قرص ادیآب ز-    

به  نهیکه دست به سـ*ـ اریخوابالوم رو باز کردم و به سام یچشما    

تنش بود و بااخم  یشدم لباس ورزش رهیداده بود خ هیچارچوب در تک

   به من زل زده بود بدون



  

گذاشتم ؛خواستم  خچالی یبزنم پارچ رو برداشتم و تو یحرف نکهیا

  رو ببندم که گفت:صبحونه منو حاضر کن خچالیدر 

واسه صبحونه  خچالیتو  یبرگردم و نگاهش کنم هرچ نکهیبدون ا    

که داشتم  نجورینشست هم زیپشت م یصندل یآوردم رو رونیبود ب

   بدون دمیچیرو م زیم

  

اشکال  میمن و فاطمه غذا خورد زیم نیا ینگاهش کنم گفتم:رو نکهیا

 که نداره؟

 یرو قایکه روش نشسته بود کردم و گفتم:دق یبه صندل یاشاره ا    

بهتره  ستیمن قبال نشستم در شان شما ن دیکه شما نشست یصندل

   سالن غذا یصبحونتونو تو

  

  حاضر کنم یخور

  ؟یندازیم کهی:به من تاریسام    

 یچشماشو گفتم:حرفا یدفعه زل زدم تو نیزدم و ا یپوزخند    

رو  نایتر کرد که باز گفتم:من ا ظیاخماش رو غل     ست؟یخودتونه ن

  یسالن غذا خور برمیم

صبحونه رو بردارم که مچ دستم رو گرفت  لیخواستم وسا    

  نیگفت:بش یباحرص نگاش کردم که عصب



 هیکه با اربابم سر  کنمینم یجسارت نیهمچ چوقتینه آقا من ه-    

  نمیبش زیم

کنارش  یصندل یو مجبورم کرد رو دیکش نییدستم رو به طرف پا    

 با یگفت:تو حق ندار یانگشتش رو به طرفم گرفت و عصب نمیبش

   یصحبت کن ینجوریمن ا

  

  یبارم کن کهیت و

 یبار آدما دییخوایم یو هرچ دیدل بشکون دیشما حق دار یول-    

  ...از خودت نترییپا

  یستیتر از من ن نییحرفم رو قطع کرد و گفت:تو پا    

آدم  هی یمعذرت خواه ایبود  شبشید یحرفا یاآلن ماست مال نیا    

که  یمنظورم اون شبیداد و گفت:د رونیمغرور؟نفسش رو کالفه ب

   از هوینبود  یکنیتو فکر م

  

  دیپر دهنم

که بگم  دیچرخیدهنم نم یتو یچرا حرف دونمینگاهش کردم ،نم فقط

  ...زدم رونیاز آشپزخونه ب یحرف چیازجام بلند شدم و بدون ه

وارد اتاق شد و روبه من و فاطمه  نایدر اتاق زده شد و بعد سل    

  اتاق نیا یتو دینچپ نقدیا میکن یباز میبر دیگفت:پاش



کار  یلیمن امروز خ ییییو گفت:وا دیتخت دراز کش یفاطمه رو    

به من نگاه کرد و گفت:تو حداقل پاشو آهو  نایکردم خسته ام     سل

     دیبکن دییخوایم یآخه دوازده شب چه باز-تورو خدا     

  :پاستورنایسل

  شهیم داریوقت ب هیرها -    

 گهیو گفت:عه پاشو د دیکوب نیزم یبچه ها رو نیپاش رو مثل ا    

  نجاسیحاال که خوابه فاطمه هم ا

باهاش از اتاق  یخواب یتکون دادم و ناچار و از سر ب یسر    

مبل نشسته بودن ومنتظر ما بودن  یرو نایو سار یزدم هاد رونیب

   یگفتیگفت:به فاطمه هم م نایسار

  

  خو ادیب

  ادی:گفت خوابم منایسل    

 یهاد     میکن یسالم باز یب یب دییاینشستم و گفتم:ب نیکف زم    

  ه؟یروبه روم نشست و گفت:چجور نیزم یهم رو

 یبرداشتن و رو زیم یو تخمه رو از رو لیهم آج نایو سل نایسار    

نشستن و منتظر به من گوش دادن ،صدام رو صاف کردم و  نیزم

   گفتم:ورقها رو به چهار

  



داشته  یدست مساو هیکه هر کدوممون  میکنیم میتقس یمساو قسمت

خودمون دستمون  دیما نبا یروبه پشت باشن حت دی؛ورقها ها با میباش

   . بعد نوبت بهمینیرو بب

  

 میزاریورق م یه ینجوریوسط و هم میزاریورق م هی ینفر نوبت

بگه اون برگه  رید یسالم هرک یب یب میبگ یتند دیاومد با یب یاگه ب

   وسط جمع نیکه ا ییها

  

 دیخودش ؛اگه شاه اومد با یورقها ریجمع کنه بزار ز دیو رو با شده

اشتباه کنه دوباره  ایبزاره  رید یاش هرک نهیسـ*ـ یدست بزاره رو

   وسط مال اونه ،اگه یورقها

  

  اومد سرباز

بود و  سادهیخورد که روبه روم وا اریچشمم همون لحظه به سام    

 یخودم رو کنترل کردم و سع دادیبا اخم داشت به حرفام گوش م

   گرفتم و یکردم هول نشم نفس

  

 ینجوریو گفتم:ا میشونیپ یسربازا گذاشتم رو نیرو مثل ا دستم

 یتک اون یدستشون رو بزارن رو دیو اگه تک اومد همه با دیکنیم

   نفر بزاره باز ورقها نیکه آخر



  

نفر ورقهاش رو تموم  نیاول یکه هرک شهیم ینجوریبرداره،ا دیبا رو

تا  دنیرو ادامه م یباز هیو بق رونیب رهیم یکرد اون شاهه و از باز

   که یدزد نشن و کس

  

 یدزد هر کار زارنیو برگه هاش رو تموم نکرده اسمش رو م بازهیم

  یکردم:هرکار دیانجام بده     تاک دیپادشاه بگه با

 دیبا میگفت:چه کنم م ن،خوب حاال چهار نفر دهیو کش دیخند یهاد    

 کنمیم یکن منم باز مشیبه پنج تا دسته تقس-چندتا بدم؟  ینفر

که باال سرم بود زل زدم هدفش  اریسرم رو بلند کردم و به سام    

حرف اونشبش رو از  خواستیبود هنوز م عیبود؟ضا یچ نکارایاز ا

   نیاالنم واسه ا ارهیدلم درب

  

نبوده  یکنه که ثابت کنه اونشب منظورش اختالف طبقات یباز ومدیم

کنار من نشست و منتظر  میدیبوده و ما نفهم یو خدا داند منظورش چ

   به ورقها نگاه کرد

  

جون      یسام یباال انداخت و گفت:راه افتاد ییباتعجب ابرو ی؛هاد

تند  نایبرم؟     سار ای یکنیم میخشک گفت:ورقها رو تقس اریسام

  کنهیم میاالن تقس یگفت:نه داداش جون کجا بر



چشمش گذاشت و  یهم دست رو یاشاره کرد و هاد یو به هاد    

  گفت:چشم

 میرو شروع کرد یشد باز میتقس نمونیب قهیورقها بعد از چند دق    

وقت اون  هیو همه استرس داشتن که  ومدیورق م یورق رو یو ه

   ریوسط نخواد بره ز یورقها

  

و  نداختیورق م لکسیبود که ر اریوسط سام نیاونا ،فقط ا دست

 دهیهم چ یکه ورقها داشتن تند تند رو ینجورینبود هم الشمیخ نیع

   سرباز هی اریسام هوی شدنیم

  

 یب یکردن و گفتن ب یهمزمان قاط نایو سل نایکرد وسط و سار پرت

غش غش  میفقط حرکتش رو درست رفت اریو سام یسالم من و هاد

   خنده و ورقها رو ریزدم ز

  

دستش و  ریگذاشت ز نایو شمردم و نصفش رو دادم سار برداشتم

بار  هی یکیهرکس  میکردیم یباز نجورکهینا؛همینصفش رو دادم سل

   ط ورق برداشته بود واز وس

  



تک انداخت  هی یمن از همه کمتر بود و ذوق داشتم که هاد یورقها

نفر  نیتک و دست من آخر یوسط و همه دستشون روگذاشتن رو

   قرار اریدست سام یرو

  

نگاه کردم و اونم  اریسرم بلند کردم و به سام زدیقلبم تند تند م گرفت

 یرو یآهو فقط دستت رو گذاشت وفتادین یبه من زل زد اتفاق خاص

   خدا من چرا یدستش ؛وا

  

 یباز عیضا نکهیشده بودم آب دهنم رو قورت دادم و قبل از ا نجوریا

دستش برداشتم و به ورقها  یبشه چشم ازش گرفتم و دستم رو از رو

   کردم و با ینگاه

  

 یاده     هینامرد ادهیز یلیخ نایا بردمیگفتم:آقا من داشتم م یناراحت

  چشماش گشاد شد و گفت:آهو جر نزن

     کنمیبا من توروخدا جبران م دینصف کن تونیکیحداقل -    

  :آهو حرف نزن بردار ورقها رونایسار

از تاسف تکون  یبه افق زل زده سر دمینگاه کردم که د نایبه سل    

نصفشون رو  اریوسط رو بردارم که سام یدادم و خواستم ورقها

   رهیبرداشت با تعجب بهش خ

  



به من زد و گفت:داداشمونو باش جنتلمن  یچشمک یکه هاد شدم

     شده

 دیخودشه نبا یاعتراض کردن که برا اریرو به سام نایو سل نایسار

 یباز دینداد و گفت دوست ندار یتیاهم اریسام یآهو جر بزنه ول

   نایو سل نایسار دینکن

  

ادامه دادن ،نصفه ورقها  یتیهم کردن و با نارضا یتو اخماشونو

 میرو شروع کرد یمونده رو من برداشتم و دوباره باز نیزم یرو

   خوشحال بودم که داشتم نقدیا

  

 یکه ورقها میکرد یباز نقدیا کردمیم احتیو س ریآسمونها س یتو

 نیعقب و مثل ا دمیشد و کش شتریب میمن اول تموم شد و خوشحال

   زانوم یها دست روپادشاه 

  

  نیو گفتم:به پادشاهتون احترام بذار گذاشتم

باال اگه  یبرام درآورد و گفت:برو بابا تو با تقلب رفت یزبون نایسل    

  یشدیاالن اول نم داشتیداداشم نصفه اون همه ورق رو برنم

توپ برات  زیچ هیکه  یزدم و گفتم:برو دعا کن دزد نش یلبخند    

  تیبلبل زبون نیدرنظر گرفتم واسه ا



 چارهیب اریرو ادامه دادن ،سام شونیباز ییادامو درآورد و چهارتا    

من  رفتیبود هرجام حرکاتش رو اشتباه م شتریورقهاش از همه ب

   که ثابت یوسط باز دمیپریم

  

ثابت کنم که آخرسر  تونستمینم یحرکتش رو درست رفته ول کنم

  چخبره؟ نیهمو دار یبهم گفت:خوب هوا یهاد

گوشه ساکت  هیچپ چپ نگاهش کرده بود و منم با اخم  اریسام    

پنهون  تونستمیسوژه ندم دستشون از خودم که نم نقدینشسته بودم که ا

   چرا دلم دونمیکنم نم

  

خودم رو کنترل  یلیببازه آخر سر هم باخت و خ اریسام خواستینم

و با خنده گفت:اشکال نداره  اریزد پشت سام یدکردم پانشم برم ها

   همه تو مارو تو نیداداش ا

  

  شهینم تیزیچ یبارم بباز هی یبریو شطرنج و تخته م فوتبال

برگشت سمت  یتکون داد هاد یباال انداخت و سر ییابرو اریسام    

     م؟یبزن نیوتیسرش را با گ ایپادشاه آ یدهیمنو گفت:چه دستور م

  کردم و گفتم:الزم نکرده زیچشمام رو ر

بهش  ینگ یکار یچیه یریباز هواش رو بگ یخوای:نکنه میهاد    

  انجام بده



نشستم و  اریقبلم کنار سام یچپ چپ نگاهش کردم و سرجا    

ننه چه مظلوم شده  ینگاهش کردم اونم منتظر به من زل زده بود ا

   یدار یبود...آهو خفه شو چ

  

زدم و به لباش نگاه کردم و  یه؟لبخندیننه چ یا یگیخودت م یبرا

  گفتم:بخند

هم  نایو سل نایخنده و سار ریبلند زد ز یهاد دمید هویکه گفتم  نویا    

 یلیگفت:آهو خداوک دیخندیکه م نجوریهم یهاد دنیخندیم زیر زیر

   عمرا شدمیمن اگه پادشاه م

  

بود بگم پاشه  نیا تمیاوج خالق دیرسیبه ذهنم م یزیچ نیهمچ اگه

اخمو گفتم:بخند  اریبرقصه     خنده ام رو کنترل کردم و روبه سام

  تونمیخشک و سرد گفت:نم     گهید

بگو      گهید زیچ هی:اریسام     یکردیم یباز دیپس نبا یتونستینم-    

  بخند هیکیحرف من -

  جمعش کرد و گفت:تموم شد؟ عیزد و سر یزورک لبخند

  لبخند بود ازته دل بخند نکهینه ا-    

خودمون  نیب میدیگفت:بخند ما قول م ارویسام یپا یزد رو یهاد    

  از ابهتت کم بشه یدیخند میگینم یباشه به کس



آخه؟      دیبه زور خند شهیکرد و گفت:مگه م یروبه هاد اریسام    

  بزنه گفتم:آره یحرف یهاد نکهیقبل از ا

خنده ؛اولش  ریبعدش بلند بلند خودم به زور زدم زبالفاصله     

 دنیاز ته دل شروع کردم به خند هویبعدش  یبود ول یخندهام الک

   هم به نایو سل نایو سار ی،هاد

  

 اریکه اوناهم کم کم خندهاشون بلندتر شد سام دنیخندیمن م یخندها

 یلیخ قهیبعد از چند د کردینگاه م دنمیبه من زل زده بود و به خند

   دیآروم و کوتاه خند یلیخ

  

من شروع  دیکه خند یکثافت ،وقت دیخندیگشاد شد چقد بانمک م چشمام

 زدنیهم با ذوق دست م نایو سل نایو سار یکردم به دست زدن و هاد

   لیخنده اش به لبخند تبد

  

گفت و  ریبهم انداخت و از جاش بلند شد و شب بخ ینگاه میو ن شد

  ...رفت

 دمیدر اتاق رو آروم باز کردم که د ومدیفاطمه م یخنده ها یصدا    

کردم و آروم آروم جلو  زیتلفن به دست پشتش به منه ،چشمام رو ر

   و دیرفتم غش غش خند

  



  رمی:چشم چشم نمگفت

  وفتادهیاتفاق ن یزیچ نیگفتم که همچ زمینه عز-    

 - 

  تخت التیخ-    

 -     

  منم دلم برات تنگ شده-    

رو از  یگوش یحرکت ناگهان کیو در  سادمیپشت سرش وا قایدق    

 یگشاد ه یدهنش رو گرفتم فاطمه با چشما یو جلو دمیدستش قاپ

   یبه دستم ول نداختیچنگ م

  

جواده  یصدا دمیروگذاشتم دم گوشم که د یدستمو برنداشتم گوش من

هوع صورتم جمع شده بوده و حالت ت رهیو داره قربون صدقه اش م

   بهم دست داده بود یدیشد

  

  ه داد زدم:بس هوی

بـَع -جواد چند لحظه سکوت کرد و گفت:فاطمه چت شد؟         

  چیریس یدختره  ییسال نوت مبارک     جواد:تو یجواد

رو بده  یجواد:گوش     چیریس یگیم شیریبه فاطمه بگم به س-    

  فاطمه



 ،صفاتتیبگ کیتبر یتونیسال نو نم هیادبت که  یخاک برسر ب-    

  ...یادب و ب یو ترسو و ب قوینام بردم:ر     شهیتازه داره رو م

  رو انیوقت اون جر هیبهش  یوسط حرفمو گفت:نگ دیپر    

کردم و گفتم:جهت بسته  ویراد یتو یندهایگو نیا هیرو شب صدام

 یرا به شماره  یشارژ پنج تومن کیشدن دهان بنده رمز 

گفت:باشه مفت خور فقط بزار  یعصب     دیی...ارسال فرما0936

  خرم از پل بگذره

اونور بشه  نوریا قهید کیباشه  میگوش یشارژ تو گهیرب د هیتا -    

  زنگ بزنن بهت بگن گمیاثراتشو م

  رو بده فاطمه یجواد:گوش    

رو دادم بهش که  یدهن فاطمه برداشتم و گوش یدستم رو از رو    

  فاطمه روبه من گفت:دارم برات

  -     توام مراقب خودت باش زمیفاطمه:باشه عز    

  خدافظ-    

  بود یچکار مسخره ا نیگفت:ا یتماس رو قطع کرد و عصب    

قراره ازدواج  نمیبب ینکن یرو از من مخف یزیچ یتا تو باش-    

  د؟یکن

که  نجایزد و گفت:از ا یفرو کش شد و لبخند تشیعصبان یبه آن    

  یخواستگار انیقراره با خانوادش ب میبرگشت



مبارک باشه به  یبراش زدم و گفتم:هرچند نچسبه ول یسوت بلبل    

  ونهیبه بازوم زد و گفت:د یو مشت دیخند     نیهم بپوس یپا

     میوفتیراه م گهید قهیچند دق یتو چرا هنوز حاضر نشد یراست-    

  زد و با ذوق گفت:آقامون گفت نرو یلبخند

چن بار به صورت  کنمیبگه منم ذوق م ینجوریکرد اآلن ا فکر

آقامون  یگیم یکشیآوردم باال و گفتم:اوال عق، خجالت نم یشینما

   دوما بهت بگن نرو ذوق کردن

  

و گفت:گفتش دوست ندارم  دیخند     ؟یسوما چرا گفته نر داره

  ؟یتوام البد ذوق کرد-بزنن      دیشمال د یتو یخانممو پسرا

پسفردا عشق  گمیم یمن چ یفهمینم یفاطمه:آره تو عاشق نشد    

اونوقت منو درک  یبگه غش و ضعف کرد ینجوریخودت بهت ا

  یکنیم

شال به من بده من بزارم  هی ریبرو بم ایجمع کردم و گفتم:ب افمویق    

  یبرم حالمو بهم زد

از چمدونش درآورد و اشاره  یاز تاسف تکون داد و شال یسر    

شال  نیمانتو ا نیبا ا شهیتنم کرد و گفت:من هم یتو یبه مانتو یا

  پوشمیرو م



زدم و دوباره  رونیشال رو ازش گرفتم و سرم انداختم از در ب    

در رو باز کردم و گفتم:پس  زحمت رها هم با تو پسفردا 

   ) ازت بچهآقاتون(محکم گفتم آقاتون

  

  یبچه دار یبلد باش خواست

درو بستم و متکا خورد به  عیبرداشت و پرت کرد که سر ییمتکا    

همه نشستن  دمیکه د اطیح یهامو پام کردم و رفتم تو یدر...کتون

   ؛یاز هاد ریبغ نیماش یتو

  

من گفت:پس تو  دنیبود و با د سادهیخودش وا نیماش یجلو یهاد

 یرو باز کرد که نگاه نیماش یچهارساعته؟     در جلو یکجا موند

عقب نشسته بودن جلو  نایو سل نایانداختم گندم و سار نیبه عقب ماش

   که تا گندم خانم موندن شهیبود با تعجب گفتم:نم یخال

  

 نمیجلو بش من

  کنهیم یچه فرق ننی:بابا اونا خودشون خواستن بشیهاد    

رو گرفت و به  یهاد یشد و رفت بازو ادهیپ نیاز ماش اریسام    

 شیپ نیمن بش نیبرو تو ماش ایخودش برد و گفت:تو ب نیسمت ماش

   نهیشیگندم م ز،یمامان و عز

  



  تو نیفرمون ماش پشت

  گشاد گفت:چ را؟ یبا چشما یهاد    

هواست  ترسمیم یکنیبا دخترا هر هر م یادیبا اخم گفت:ز اریسام    

  یدستمون بد یکار هیپرت بشه  تیاز رانندگ

و گفت:تب مبم  اریسام یشونیو دست گذاشت رو پ دیخند یهاد    

  یگیم ونیهذ یبگم دار یندار

  ...ای یری:ماریسام    

گرفت باال و حرفشو قطع کرد و  میدستش رو به حالت تسل یهاد    

 ینازک گفت:چشم هرچ یداد و با صدا یچشماش رو با ناز قر

  آقامون بگن

با چشم و ابرو بهم  اریشد و پشت فرمون نشست سام ادهیگندم پ    

 اریو درو بستم و سام نیماش ینشستم تو نیماش یتو نیاشاره کرد بش

   سرش رو از پنجره طرف

  

کن پشت سر  یداخل آورد و روبه گندم گفت:آروم رانندگ یکم من

  ایمن ب

هم رفت و سوار  اریکه سامتکون داد  یزد و سر یگندم لبخند    

رو حرکت داد  نیباز کرد و ماش موتیرو با ر اطیشد در ح نیماش

   راه اریو گندم هم پشت سر سام

  



 نایسل شدیپخش م نیماش یتو یو آروم یخارج کیموز یصدا افتاد

  ارهیما رو ب یسرش رو جلو آورد و گفت:چرا داداش نذاشت هاد

جو  هویچرا  دونمیباال انداختم که گندم گفت:واال منم نم یشونه ا    

کرد  زیهم سرش رو جلو آورد و چشماش رو ر نایگرفتش     سار

  زنه؟یمشکوک م یچ یعنیگندم:     زنهیو گفت:مشکوک م

 یجوریدوتاشون دارن  دمینگاه کردم که د نایو سل نایمنتظر به سار    

گندم  دمید یگشاد بهشون زل زدم و وقت یبا چشما کننیبهم نگاه م

   کنهیداره بهمون نگاه م

  

  نشدم نیمن تا حاال سوار تلکاب ی:راستگفتم

گندم  یول کردنینگاهم م ینجوریهنوز داشتن هم نایو سل نایسار    

  امتحان کن امروز هیباحال زیکامل حواسش پرت شد و گفت:چ

از ارتفاع  زهیسترس گفتم:چگرفتم و با ا نایو سل ناینگاه از سار    

  کنمیم یاگه سوار بشم قطعا کارخراب ترسمیم یلیخ

 رونیو به ب رونینگفت نفسم رو فوت کردم ب یزیو چ دیگندم خند    

راجب من  یچه فکر نایو سل نایشدم ؛واقعا سار رهیاز پنجره خ

   ممکن بود اون ریغ کردنیم

  



کرده  خیمسخره تر از خودشون درست باشه،محال بود...دستام  افکار

 رونیب کردمیفوتش م یو تند گرفتمینفس م یه زدیبود و قلبم تند تند م

   دنمونی،تا وقت رس

  

از  اریسام نیماش قهیرد و بدل نشد بعد از چند دق نمونیب یحرف چیه

به سمتمون اومد و  عیسر یو هاد میشد ادهیپ نیاز ماش ستادیحرکت ا

   یرو یدست یبا مسخره باز

  

 دیگندم خند     گه؟یسالمه د نمیو روبه گندم گفت:ماش دیکش نشیماش

  زد و گفت:چشم یلبخند یهاد     نقدیمسخره نباش ا یو گفت:هاد

     میسوار بش میبر گهید نیبا ذوق گفت:زود باش نایسار    

 اریسام     م؟یخب چند نفر میریبعد م میبخر ی:چندتا بستنیهاد

  خورمیگفت:من نم

گرفت  یفیق یرفت و واسه همه بستن یبه سمت مغازه ا یهاد    

  جان نایسل میریم میگندم:دار     گهید میبا عجله گفت:بر نایسل

ها ،سرم رو گرفت باال و به  نیهمه راه افتادن به سمت تلکاب    

 ختیریم مییدسشو کردمیه مکه نگا نجایها نگاه کردم ؛از هم نیتلکاب

   چه برسه سوار بشم گهید

  



تو ببرشون      سمیمیوا نجایداداش من هم یگفت:هاد یروبه هاد اریسام

  ؟یشی:سوار نمیهاد

سرش رو به عالمت نه باال برد چشم ازاونا گرفتم و دوباره  اریسام    

 یشدم و آب دهنم رو قورت دادم ،صدا رهیهوا خ یتو ینایبه تلکاب

   که دمیرو کنارم شن یهاد

  

  ؟یوفتی:چرا راه نمگفت

  چرا؟-     امیگفتم:من نم ینینگاهش کردم و بدون مقدمه چ    

  ترس از ارتفاع دارم-    

  میبر ایآهو ب ادیبه تو نم ایسوسول باز نیا-    

     کشمیاونجا رو به گند م ترسمیگشاد شده گفتم:بخدا م یبا چشما    

نترس  کنمیت محصارگوشم گفت:من  ریزد و آروم ز یچشمک

حاال -چشم و رو      یهمو گفتم:ب یاخمام رو کردم تو     یوفتینم

  میبر ایب یشوخ یب

  باز بگو ترسمیم گمیم-    

خل  اریسام نیهم شیبلندتر کرد و گفت:پس پ کمیصداش رو     

وضع بمون و حالش رو ببر     مردک گنده زبونش رو برام درآورد 

به زور تا سرشونه هاش  سادم،قدمیوا اریو رفت ،رفتم کنار سام

   شدم رهیرخش خ میبه روبه روش زل زده بود به ن دیرسیم

  



  یترسیگفتم:توام م و

ازمن،از -     ؟یبود گفت:از چ رهیکه به روبه روش خ نطوریهم    

  :نهاریسام     گهیفاع خب دارت

  و منم باور کردم یآره تو گفت-    

  ؟یخوریم یبرگشت و نگام کرد که از ترسم گفتم:بستن    

نه ؛مظلوم نگاهش کردم و  یعنیابروهاشو باال انداخت که     

نگفت و به روبه روش  یزیذره بخور تا دهن نزدم     چ هیگفتم:حاال 

از سمت  ییدعوا یزدم که همون لحظه صدا میبه بستن یسیشد ل رهیخ

   دوتا زن دارن به همه دمیچپم اومد برگشتم و نگاه کردم که د

  

 رنیبودن جلوشونو بگ ختهیعالمه مرد و زنم ر هیو  گنیم یور یدر

از فحشا  گرفتنیم لمیپسر مسر جوونا داشتن ف نیو دوسه نفرم از ا

   زدنیکه بهم م ییو حرفا

  

به دختر زد و دختر  یتو دهن هیعروس و مادرشوهرن پسر  دمیفهم

نفر شوهر  هیچند نفر به  چارهیدلم واسه دختر سوخت ب هیگر ریزد ز

   یهم که پشتش نبود پسر ه

  



شرف  یب کهیزن یکه ساکت بشه ول کردیالتماس مامانشو م رفتیم

 یاگه من جا یعنی،حرص کرده بودم بدجور ، شدیتر م یجر یه

   رو آش کهیزن زدمیم مدختر بود

  

دوم  یآورده بودن پسر تو دهن رینامردا مظلوم گ کردمیالشش م و

 مویکه بگم بستن اریرو به دختره زد ؛با حرص برگشتم سمت سام

   ریبرم دختر رو از ز رهیبگ

  

که چه  یچشمام گشاد شد بستن یبستن دنینجات بدم که با د دستشون

آب شده من سرگرم  میعرض کنم فقط نونش مونده بود ،نکنه بستن

   یرو گشتم ول نیزم یبودم رو

  

داره کناره  دمینگاه کردم که د ارینبود به سام یاز بستن یاثر چیه

کردم  زیچشمام رو ر کنهیبا دستمال پاک م لکسیر یلیلبشو خ یها

  گفت:خوردمش الیخیمن کو؟     ب یو گفتم:بستن

  ؟یخورد یچ یعنیبا دهن باز نگاهش کردم و گفتم:    

 مونهیم نیمثل ا قایسوال دق نینگاهم کرد و گفت:ا لکسیر یلیخ    

  دیده حیتوض هیاسمت چ یبپرس



حق من بود  یبستن نینقش بست و گفتم:ا میشونیپ یرو یظیاخم غل    

تعارف کوچولو بهت زدم      هیمن که اول  شیخوردیم دیمال من بود نبا

  خوامیم مویو گفتم:من بستن نیزم یرو دمینونش رو کوب

  باال ارمشیمتاسفم حالت تهوع ندارم ب-    

 تیخرخرشو بجوعم با جد خواستمیکل وجودم شده بود حرص و م    

  یگردیو برم یخریم یبستن هیبرا من  یریاآلن م نیتمام گفتم:هم

     ؟یدیبه من دستور م یانداخت و گفت:اآلن دارابروشو باال  یتا هی    

  گفتم:آره تیبا عصبان

 ثتتی:حدیسرش رو تکون داد و گفت:و اگه نرم؟     از دهنم پر    

  برمیرو م

 یعنیکنم باز گفتم: یدهنم رو گرفتم و اومدم ماست مال یجلو عیسر    

     نمیشد و با اخم گفت:داد بزن بب نهیکه     دست به سـ*ـ زنمیداد م نقدیا

  :بزناریسام     زنمایم-

چندتا سرفه کردم و صدام رو صاف کردم و برگشتم به سمت چپم     

دستش رو  اریمردم که سام یا و دهنم رو باز کردم که داد بزنم ه

   دهنم یمحکم جلو

  

  خب لهیخب خ لهیگوشم با حرص گفت:خ ریو ز گرفت



که با اخم زل زد  نییدستش گذاشتم و دستش آوردم پا یدست رو    

زدم به سمت مغازه  ییبه مغازه زدم و لبخند دندون نما یبهم ،اشاره ا

   بعد قهیرفت و دو سه د

  

     یبابا آبرومونو برد ایرو به سمتم گرفت و گفت:ب یو بستن برگشت

  بود فتیهرچند وظ یرو با ذوق گرفتم و گفتم:مرس یبستن

 یبا لـ*ـذت به بستن یسیاز تاسف تکون داد ل یو سر دیکش یوفپ    

من خدمتکارشم  کردیهم فراموش م اریسام یزدم چه خوب بود گاه

   باهاش حرف یو خودمون

  

 مریآلزا یچند وقت هی خواستیخوب بود که دلم م نقدیا زدمیم

  ...گرفتیم

 نوریشدم و با تعجب به ا داریرها از خواب ب هیگر یبا صدا    

بودم که شب شده بود؟اتاق  دهیخواب نقدیا یعنیشدم  رهیاونورم خ

   بود از جام بلند شدم کیتار کیتار

  

ش کردم حصاررها رو عوض کردم و  یبرق رو روشن کردم جا و

 یبا فخر اریزدم ،پدربزرگ و مادربزرگ سام رونیو از اتاق ب

   ی؛فخر ییرایپذ ینشسته بودن تو

  



 نجوریخوشگلمو     هم ینوه  نمیبب اریزد و گفت:ب یمن لبخند دنید با

  کجان خانم؟ هی:بقدمیپرس بردمیکه رها رو به سمتش م

 یاز فاطمه که اونم تو ریرفتن لب ساحل بغ هی:بقیفخر    

  دیواسه شام برگرد گهیساعت د هیتا  ششونیآشپزخونه،برو پ

که  یاسلب نیتکون دادم و به سمت اتاق رفتم و دم دست تر یسر    

زدم و به سمت ساحل رفتم  رونیب اطیاز در ح دمیکردم و پوش دایپ

   هیروشن کرده بودن و  شیآت

  

شدم که  کشونینشسته بودن نزد شیدور آت گهیدختر و پسر د تعداد

که  دادیم حیتوض یدستش داشت واسه هاد تاریپسرا که گ یکی دمید

   یالیکنار و قایدق الشونیو

  

زد و گفت:آهو چه به  یو لبخند دی،گندم از همه منو زودتر د ماست

 خوادیبه دست کرد و گفت:م تاریبه پسر گ یاشاره ا     یموقع اومد

  برامون بخونه

به دست روبه گندم  تاریهمه سراشون برگشت سمت من و پسر گ    

نشستم که گندم  نایگندم و سل نیرفتم ماب     ن؟یکنینم یگفت:معرف

 نیک نایگفتم:ا نایگوش سل ریما هستن     ز یاز دوستا یکیگفت:آهو 

  گه؟ید



بود اشاره  دهیاون جمع انگار که حرف منو شن یتو گهیپسر د هی    

آهنگ  خواستیم اریبه دست ک رد و گفت:ماز تاریبه پسر گ یا

   میبخونه لب ساحل ما حس کرد

  

شما از آهنگ  میبش یکی تونیپیبا اک مییایب میشما با حاله گفت پیاک

  میو گرم هم بش نیکه درست کرد یتوپ شیو ماهم از آت دیببر ضیف

 اریبودم اسمش ماز دهیتکون دادم که اون پسر که فهم یسر    

  گفت:بخونم؟

همه شروع به دست زدن کردن و موافقت کردن هوا سرد بود و     

 میرو تنظ تارشیگ اریماز ددایم یحس خوب یلیخ کردیکه گرم م شیآت

  :کرد و شروع کرد

آدم دلسرد     حال  نیا دیام یعوض کرد     شد اموینگاهت راه دن    

مرد     حاال  نیا یایدن یکه تو شد یشد     وقت یدنیمن چه د یایدن

 هیشدم غرق      ایما     شده ورد زبونه همه دن یوابستگ یقصه 

  ایمثل غرق شدن تو رو یحس هی یبیاحساس عج

 یعاشق شد وقت شهیتو زندونه     با تو م یب امیتو دردام پنهونه دن با

  ونهید یگیم

 یبشم ول الیخیب خواستمیم یرو حس کردم و هرچ ینگاه ینیسنگ    

 اریگرفتم و سربرگردوندم و نگاهم با نگاه سام شی؛چشم از آت شدینم

  ...برخورد کرد



 هی     نمیبیم امویدن ینگاهت من عاشق     همه هست یایتو در    

چه      نمیاحساسو نب یتا که قحط     مونمیم ایدر نیغرق ا یعمر

تو هوامه     چقد  یآرامش محض هیقلبم      یروزا نیداره ا یحال

  تنها گنامه یتو     حاال که عاشق یخوبه بشم زندون

اومد که  یچشمام حس کردم و قطره اشک یسوزش اشک رو تو    

شدم برق  رهیبه چشماش خ شتریبا سر انگشت گرفتمش ،ب یول زهیبر

   زدیتوشون دو دو م یخاص

  

 یحسا نیفحش بلد بودم بار ا یو هر چ شدیو رو م ریداشت ز دلم

و  کردیمضخرف و بچگانه کردم؛بچگانه بود؟هنوز داشت نگاهم م

   بود چشم دهیتحملم به سر رس

  

  ...روبه روم زل زدم شیگرفتم و دوباره به آت ازش

  تو زندونه یب امیدن

  عاشق شد شهیتو م با

  )یغفار سی(اوونهید یگیم یوقت    

آهنگ زد و تموم شد همه براش دست  تاریبا گ گهیخورده د هی    

صورتم  یکرد چندتا قطره آب رو میزدن و اون هم پاشد و دوبار تعظ

   گفت:به به یو هاد دیچک

  



  دهینشون م یداره خود بارونم

صورتم رو به سمت آسمون گرفتم و از ته دل از خدا خواستم     

حس و حالم مشخص کنه بارون کم کم شدت گرفت و  نیبا ا فمویتکل

   همه ازجاشون بلند شدن خودم

  

 باینگاه نکنم و تقر اریکردم به سام مویکنترل کردم وتمام سع رو

 یکیو بعد از خوردن شام همه  میبرگشت الیبه و یموفق شدم همگ

   به اتاقاشون رفتن فاطمه رو یکی

  

که من داشتم مطمئن بودم اآلن  یبخوابه چون با اوضاع فرستادم

کردم  هیدستکشا رو دستم کردم و اسکاژ رو پر از ما برهیخوابم نم

   ظرفا کردم یو شروع به کف مال

  

برگشتم  عیسر دمیرو شن ییپا یکه صدا شستمیم تند ظرفا رو تند

در  ریمردونه از ز یباز و دوتا پا خچالیدر  دمیسمت صدا که د

   ستیسرش ن یمعلومه ول خچالی

  

گشاد باال اومد  یبا چشما اریکه سر سام دمیکش یبلند نیه ناخودآگاه

 یکه گفت:چ دمیکش قیقلبم گذاشتم و چندتا نفس عم یدستم رو رو

  دمیترس دمیآقا سرتون رو ند یچیه-شد؟     



  :خم شده بودماریسام

تکون دادم و دوباره مشغول ظرف شستن شدم صداش رو  یسر

:با تو دردام پنهونه خوندیکه زمزمه وار و آروم با خودش م دمیشن

   شهیتو زندونه با تو م یب امیدن

  

  شد عاشق

داده بود و  هیتک خچالیبرگشتم سمتش و نگاهش کردم که به در    

 یگیم یکه به من زل زده بود آرومتر از قبل خوند:وقت نجوریهم

  وونهید

تکون داد و گفت:آهنگش قشنگ بود  هیکه دستش بود و  یآب وانیل    

  نه؟

صدام رو صاف  دیکوبیام م نهیقلبم به شدت خودشو به قفسه سـ*ـ    

 وانیل یآب تو هیبق تکون داد و یکردم و گفتم:آره بدک نبود     سر

رفت ،پاهام ضعف کرده بودن  رونیو از آشپزخونه ب دیرو سرکش

   ،ظرفا شدیم شیچ هیهم  اریحاضر بودم قسم بخورم سام

  

زده بود و  خینشستم دست و پاهام  یصندل یشدم و رو الیخیب رو

       ...نداشتم یروزا حال درست و حساب نیواقعا ا

 ***     



 دادیشب رو نشون م12نگاه کردم که ساعت  میبه ساعت گوش    

 میهفته بود که از شمال برگشته بود هی قایبود و دق نیفرورد15امروز 

   از گهیهم د یگندم و هاد

  

 شتریو سرم ب دادمیم یهم کمتر سوت ایبودم تازگ دهیبه بعد ند شمال

چون اصال حس  کردمیم ییبه کار خودم بود و کمتر سر به هوا

   مضخرف گفتن و عقب افتاده

  

 ینشست و دست یصندل ینبود مهناز وارد آشپزخونه شد و رو یباز

و گفت:آهودخترم برو واسه آقا قهوه ببر زانوم درد  دیبه زانوش کش

   هم رفتن هیبق کنهیم

  

  بخوابن

  اتاق؟ ایسالن  یتو-    

  اتاقش ببر اتاقش یمهناز:نه تازه رفته تو    

 ینیس یآب تو وانیل هیتکون دادم و فنجون قهوه رو با  یسر    

زدم از پله ها باال رفتم و پشت در   رونیگذاشتم و از آشپزخونه ب

   و در زدم و وارد اتاق سادمیوا

  



تختش نشسته بود و دستش به سرش بود چندتا سرفه کردم  یرو شدم

 یکه اظهار وجود کنم سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد که اشاره ا

   به قهوه کردم و گفتم:براتون

  

  آوردم آقا قهوه

  زیم یبزارش رو ایتکون داد و گفت:ب یسر    

دستم  یرو برعکس تو ینیگذاشتم و س زیم یقهوه و آب رو رو    

  نیندار یفتم و گفتم:با من کارگر

  چشمام و گفت:چرا کار دارم یشد تو رهیچند لحظه خ    

گشاد نگاهش کردم که قهوه رو برداشت و شروع به  یبا چشما    

 ییخدا گهید نباریا یول خوردیو آروم م کیش شهیخوردن کرد مثل هم

   یعیو طب خوردیم یالکپشت

  

 رهیم شهیهورت بکش باال تموم م یتند گهیقهوه است د هیبابا  نبود

نگاه  هیو  خوردیقطره از قهوه اش م هیکه  یطوالن یقی،بعد از دقا

   نگاه به هیو  کردیبه من م

  

و  سادیمن روبه روم وا یمتر یاز جاش بلند شد و چندسانت نیزم

دستم بود و باال آورد و فنجون رو گذاشت روش  یکه تو ینیس

   آروم آروم یلی؛نگاهش از فنجون خ



  

شد ،قلبم باز شروع به تند تند زدن کرد و دستام  دهیصورتم کش یرو

حرکاتش  یتو یول دمیدیچشماش اضطراب رو م یتو دیلرزیم

   بهم یحرف هی خواستینه؛انگار م

  

پنج تن اخراجم  ایاخراجم کنه؟ خواستی،نکنه م تونستینم یول بزنه

 شهیادم و با ترس گفت:مکنه کجا رو دارم برم؟آب دهنم رو قورت د

  من برم

بود و  نییکه سرش پا نطوریآورد و هم رونیب بشیاز ج یگاریس    

  باهات حرف بزنم دیگفت:با کردینگاه م گارویس

صورتم  یمنتظر نگاهش کردم که سرش رو آورد باال و کل اجزا    

رو  یزیچ هی دیو گفت:با دیداخل موهاش کش یکرد دست زیرو آنال

  د؟یاخراجم کن دییخوایبهت بگم     مضطرب گفتم:آقا م

رو با فندک  گارشیس دمیزمزمه کرد که نفهم یزیلب چ ریز    

و پشتش رو کرد به من ؛پک  سادیروشن کرد و رفت کنار پنجره وا

   زد و گارشیبه س یمحکم

  

  ؟یکنیکار م نجای:چند وقته اگفت

  پنج ماه آقا-    

  کردمیپنج ماه م نیا یکنم تو رونتیب خواستمی:اگه ماریسام    



نگفت  یزیچ قهیچند دق هیگرفت و  یپنجره رو باز کرد و نفس    

اه کم استرس داشتم  گهیخسته شده بودم خو حرفت روبگو برم د

   ؛پوست لبم رو کندم و یلعنت

  

  شده؟ یزی:آقا چگفتم

که پشتش به من بود گفت:ازت خوشم اومده     صدام  نجوریهم    

رو صاف کردم و گفتم:ممنون آقا     برگشت سمتم و با اخم 

  زدم و گفتم:دستتون درد نکنه یلبخند     ن؟یگفت:هم

بازم      یکه باز گفتم:مرس کنهینگام م نجوریهنوز داره هم دمید    

  که گفتم:کمه آقا؟ کردینگام م نجوریهم

  ؟یدیو گفت:منظور منو فهم سادیوتر اومد و روبه روم واجل    

کارکردن  یعنی نیشما گفت سمیو گفتم:آقا اونقدم خنگ ن دمیخند زیر    

  یمنم تشکر کردم بازم مرس گهید نیمنو دوست دار

خنگ  نیسرش رو کالفه به چپ و راست تکون داد و گفت:هم    

نگاهش کردم که باز گفت:منظور  جیگ     دهیکار دست آدم م اتیباز

  بود نه کار کردنت گهید زیچ هی ادیاز تو خوشم م نکهیمن از ا

دراومد و شروع به هضم  یکه مخم از هنگ دیطول کش قهیچند د    

بود؟با  یچ یعنیگفت؟منظورش  یاآلن چ نیکردن حرفاش کرد ا

   گشاد نگاهش کردم و با یچشما

  



  ...لرزون گفتم:شما از من ییصدا

  ادیسرش رو تکون داد و گفت:خوشم م    

  ن؟یعاشقم یعنی-    

تر کرد و گفت:من نگفتم عاشق فقط گفتم خوشم  ظیاخماش رو غل    

باهم  یساده اس گفتم اگه دوست داشته باش یلیخوش اومدن خ هی ادیم

   اگه هم میآشنا بش شتریب

  

  شهیتموم م نجایهم زینه همه چ یبگ

 ایبودم  داد؟خوابیم یدوست شنهادیاآلن داشت به من پ نیا    

چون خودم داشتم رسما  وفتهیرو سفت نگه داشتم که ن ینیدار؟سیب

   ،لبم رو گاز گرفتم و کردمیغش م

  

  شه؟یتموم م نجایا زی:اگه بگم نه همه چگفتم

بگه  خواستیبا اخم سرش رو به عالمت مثبت تکون داد مثال م    

باشه خودت  یغرور دار نقدیمهم نبود من بگمم نه ؛حاال که تو ا

   غرور و ی،هرچ یخواست

  

 یاریلبخند حرص درب زمیصورتم بر یکردم تو یبود سع جسارت

زد و انگشت  یباال انداخت و پوزخند ییزدم و محکم گفتم:نه     ابرو



صتش کرد و با ش یاشاره اش رو به طرفم گرفت و گفت:تو     مکث

نه؟     با همون لبخند  یگیبه خودش اشاره کرد و گفت:به من م

  گفتم:اوهوم

پوزخندش پررنگتر شد و با حرص سرش رو تکون داد و با چشم     

  یبر یتونیو ابرو به در اشاره زد و گفت:م

نه من مرغ  هیبا  یعنیچرا التماسم رو نکرد؟ ن؟پسیعه وا فقط هم    

خودم رو گول بزنم که مهم  یعنیبپره مگه مهمه ؛ د؟خویاز قفس پر

   گول بزنم که ذوق اینبود؟

  

چه  نی؛عه عه بب یزنیگند م شهیو روت آهو که هم نکردم؟خاکبرسر

شعوره  یمغرور و ب نقدیآدم ا نیایدونستیراحت گفت برو ،نم

   حرصم گرفته بود ی...جوریعنی

  

زدم و  رونیز اتاق بدست کنم ته حلقش خفه اش کنم ا خواستمیم که

رفتم به درک که گفت برو حاال  نییپا یبه طبقه  شهیاز هم دتریناام

   با شهرام تیمثال از دوست

  

 ییمثل شهرام بود؟خدا اریبشه سام نیشد که بخواد از ا بتینس یچ

 نقدیا یگفتیبهش نه م یزیراجب چ ینبود شهرام وقت اسیقابل ق

   دونهیکه خدا م کردیاصرار م



  

 ارویکه سام دادمیاجازه رو به خودم م نیا دینبا چوقتی؛ه اریسام یول

درصد از ذهنم خطور بدم  کی یحت ایکنم  یکی فیکث وونیبا اون ح

  ...کنم سشونیو باهم مقا

بلکم بخوابه  دادمیتکون م یپام گذاشته بودم و مثل چ یرها رو    

نگاهش کردم و  یعصب کردیزل زل نگام م یاونم مثل چ یول

   بکوبمت ای یخوابیگفتم:رها م

  

  وارید

برا  نمیا ایاومد ،ب یبد یلیخ ییو پاهاشو رو گرفت باال و بو دیخند    

،دماغم رو گرفتم و  خندهیهر هر م شمونیو به ر کنهیما باد در م

   ریاز ش ریگفتم:مگه تو بغ

  

  بادات دهیبو م نقدیا یخوریم یچ

 دنیدر برابر خواب یبشه بخوابه ول جیدادم بلکم گتندتر تکونش     

کردم و گرفتمش بغـ*ـل و گفتم:مثل بابات  یپوف کردیمقاومت م

  نه؟ یلجباز

لپش کردم و  یاز رو یکه ذوق کردم بـ*ـوسـه محکم دیبازم خند    

  بابات از من خوشش اومده؟ یدونیم-تو      یبود ی*ـگر کـیگفتم:ج

 -     



  میبا هم دوست بش ایب گهیو گفتم:م دمیموهاش کش یرو یدست    

بشم  یزمان هیمن اگه  نمیشصتش رو از دهنش درآوردم و گفتم:بب    

کردم با من  سایرو که من با پر یمثال زن بابات توام همون کار

  ؟یکنیم

 یچه اعتماد بنفس یگیو گفتم:حتما االن با خودت م دمیخند زیر زیر    

بود  شنهادیپ هیمن کجا و بابات کجا فقط  یگیراستم م ن،یداره ا

   اگه یهرچند گند زدم بهش ول

  

تهش وابسته تر  شد؟تهیم یباالخره ته تهش چ شدمیدوست م باهاش

که وابسته نشم  شدیم دمیبه امون خدا شا کردیو باباتم ولم م شدمیم

  نه؟ شدیم

 شدیبسته م واشی واشیو به رها که داشت چشماش  دمیکش یپووف    

عاشق؟کار  یحت اینشد؟ یمرد نیکه وابسته همچ شدیزل زدم ،واقعا م

   سخت که نقدیبود ا یسخت

  

نخود جوونه زده  هیدلم قد  یتو ییحسا هی کردمیاوقات حس م یبعض

خودم رو به  یکه گاه ییحسا هی رمیرشدش رو بگ یجلو تونمیو نم

   خاطرشون به فحش

  



 یشد و رو نیجلو دارم نبود رها کم کم سنگ چکسیو ه دمیکشیم

بالش خوابوندمش و بالش رو تکون دادم ؛در اتاق زده شد که آروم 

   اومدم و به سمت نییاز تخت پا

  

بود منتظر  سادهیچارچوب در وا یتو اریرفتم و بازش کردم سام در

-     ده؟ینگاهش کردم که کنارم زد و وارد اتاق شد و گفت:رها خواب

  آره

  اآلن نیهم-     ؟ی:کاریسام    

من برم  دیرها باش شیپ دییخوایتکون داد که گفتم:اگه م یسر    

  کارت دارم نجایا ایبا اخم گفت:نه ب     رونیب

 نباریبه جان خودم اگه ا یعنیشد ، یجور هی یدلم از خوشحال یتو    

ردش کنم لبخندم رو جمع و جور کردم و به  گهیکنه محاله د شنهادیپ

   سمتش رفتم دست کرد

  

که به  نجوریبسته پول درآورد و گرفت سمتم ؛هم هیکتش و  بیج

  ه؟یچ نیبودم گفتم:ا رهیپول خ یبسته 

  پول-    

من فکر کردم برگه آچاره     اخماش  یکه گفت یمسخره گفتم:مرس    

  ریکرد و گفت:بگ ظیرو غل

  ؟یواسه چ-    



  نداره حقوقته ی:واسه چاریسام    

 نی:از ااریسام     ستین ادتیبرات کار کنم  یمن قرار بود مجان-    

  چرا؟-     ستیقرار ن گهیبه بعد د

 یشد و دستم رو گرفت و پول رو گذاشت تو کتریکالفه بهم نزد    

مقاومت نکردم چون چند ماه بود رنگ لباس نو و  ادیدستم منم ز

   بودم دهیمانتو و کفش نو رو ند

  

از  یایدستم رو ول کرد و با همون اخماش گفت:هرماه م عی،سر

  یریگیخودم حقوقت رو م

  نیندار یبا من امر مونهیم ادمیبله چشم حتما -    

که دستام شل شد و پوال از دستم  کردیبر و بر نگام م نجوریهم    

،خوبه حاال  یدیوا م عیسر نقدیافتاد ؛خاکبرسر شل مغزت آهو که ا

   یدیم یسوت نقدینگات کرد ا

  

خم  عیدست خودم نبود سر رفتیآدم دلش م کنهیقشنگ نگاه م ،خوب

شدم و پوال رو برداشتم و خواستم برگردم و برم که مچ دستم رو 

   گرفت و برگردوندم طرف

  



 رهیبهم خ نجوریهم یا قهی؛دوباره پوال از دستم افتاد چند دق خودش

 یخش دار یسکوت رو شکست و با صدا قهیکه بعد از چند د میبود

  نه؟ یگفت:چرا گفت

چون  گفتمیم گفتمیم یچشماش زل زدم و سکوت کردم چ یتو    

دخترا  یمثل همه  خواستمیکنم چون م یبا غرورت باز کمی خواستمیم

   ناز کنم و نازم رو بکشن

  

 نیی؛سرم رو پا یعقده ا گفتیبهم نم گفتمیرو م نایگفتم؟ایم یچ

مقدمه گفتم:ما  یچونمو سرم آورد باال ب ریانداختم که دست گذاشت ز

  میخوریبهم نم

؛دستم رو ول کرد و با  ظترینفساش تند شده بود و اخماش غل    

روزا حالم خوش  نیا نیو گفت:بب دیصورتش کش یرو یدست یکالفگ

   نیا دونمیم نویفقط هم ستین

  

  یخوب کن یتونیرو فقط تو م ختمیبهم ر حال

  ...یم یاسباب باز یخوایزدم و گفتم:پس تو همراه نم یپوزخند    

  وووو حرفم رو قطع کرد و با حرص گفت:آه    

بار اسمم  نیآهو ؛چقد خوب بود اول گفتیجان آهو...چقد قشنگ م    

تو  نیگفتم:ا یرو پنهون کردم و با طلبکار دمذوقمیشنیرو از دهنش م

   زنم شیچند ماه پ ینبود



  

دوست  یلیرو خ هیبودم و من هان هیعاشق هان یگفتیو م یکردیم زنم

شد حاال چرا از  یپس چ گذرمیم زیبرگرده از همه چ هیداشتم و هان

   باهات وارد یخوایمن م

  

  رابـ ـطه بشم هی

گوشم  ریشد و خم شد و ز کیبهم نزد یلیو حرص خ تیبا عصبان    

خونه اگه قبول  نیا یتو دادمیگفت:من احمق اگه تو رو راه نم

   یکی ،یکار کن نجایا کردمینم

  

نشست هرشب هرشب  یدل صاب مرده ام نم نیحرکاتت به ا یکی

 یلعنت یاگه تو شهیزنده نم گهیفوت شده و د هیهان کردمیفکر نم

  دمیدینم چوقتیروه

 هیکرد و ادامه داد:من هنوزم که هنوزه سرحرفم هستم و هان یمکث    

 یبه زندگ دادمیم حیترج ینبود نجایاگه تو ا یرو فراموش نکردم ول

   سگ مصبه قبلم ادامه

  

  دادمیم



؛البد  خواستیرو فراموش نکرده بود و من خرو م هیهه هان    

 هی هیقطرف بود و ب هی هیوگرنه هان ارمشیدرب ییاز تنها خواستیم

   خورده هیطرف ؛منم صدام رو 

  

هم خرما رو؟     چپ  یخوایگفتم:هم خر و م یباال و عصب بردم

من اون خرام     با اخم دست  یعنیو گفتم: دمیچپ نگام کرد که ترس

 یبازوم رو گرفت و عصب     شهیشدم و گفتم:نه آقا جان نم نهیبه سـ*ـ

 ارینه به سام یبه من بگ یبهم داد و گفت:تو حق ندار یتکون محکم

  نه یبگ یارجمند حق ندار

اون مخت فرو کن  یتو نویو گفت:ا میشونیپ یبا انگشت زد رو    

 نیواسه ا یخودت دار یوقت ینه حق ندار یبه من بگ یتو حق ندار

   یزنیرابـ ـطه بال بال م

  

  نه یبگ

بود که گفتم االن که منو خودشو باهم منفجر کنه ،با  یعصب نقدیا    

بهش  چکسیتاحاال ه یعنیو گشاد بهش زل زدم  دهیترس یچشما

   ینجورینگفته بود نه که ا

  



که بازوم رو سفت گرفته  یدست یشده بود دستم رو آروم رو یعصب

تو  یگشاد گفتم:باشه باشه هرچ یبود قرار دادم و تند تند و با چشما

  فقط آروم باش یبخوا

بود  رهیبهم خ یهنوز همونطور عصب ینفساش آرومتر شد ول    

 ادیشدم و  رهیدستاش شل شد و بازوهام رو ول کرد به چشماش خ

   گندم افتادم ،گندم عاشقش یحرفا

  

بهش نارو بزنم  نجوریمن درد و دل کرده بود روا بود ا یبرا بود

 اری؟سامیکه تازه جوونه زده بود چ ییحسا ؟اونیپس دل خودم چ

   هوا ی؟بیروبه روم چ یعصب

  

زدم  یو مرتبش کردم و لبخند رهنشیپ ی قهیرو بردم سمت  دستم

رو  تشیتمام عصبان کبارهیبود و به  شیآت یکه مثل آب رو ی؛لبخند

   عاشق گمیفروکش کرد نم

  

 نستمتویخب منم آدم بودم به خودم که نم یچاکش بودم ول نهی*ـسـ

اش جدا کرد و  قهیدروغ بگم به دلم بدجور نشسته بود دستام رو از 

   بزرگ و مردونش یدستا یتو

  



که بهم  نطوریبا شصتش پشت دستم رو نوازش کرد و هم گرفت

به بعد رو با تو  نجایاز ا خوامیتمامگفت:م تیبود با اخم و جد رهیخ

  شروع کنم

 ادیام رو بشکافه و ب نهیقفسه سـ*ـ خواستیو م زدیقلبم تند تند م    

رو  ییحرفا نیبخواد همچ اریسام دمیدیبه خواب نم چوقتی؛ه رونیب

   ایکه رو یبهم بزنه خواب

  

روبه  چوقتیه دیشد حس قنج رفتن دل که شا لیتبد تیبه واقع نشده

به  کردمیمرد تجربه نکرده بودم اآلن که بودم و نگاه م کی یرو

   چشماش اآلن که بودم و خاص

  

 یفکرا گهید اوردیاآلن که بودم و اسمم رو به زبونش م کردیم نگاهم

نبود بعدش و ول کردنش برام مهم نبود فقط اآلن مهم بود که هستم 

   و هست اآلن مهم بود که

  

االن مهم بود که مهم  کردمیرو سفت گرفته بود و حس قدرت م دستام

فروزان که داشت بلند  یخودم ؛با صدا یاون برا یشده بودم ،برا

   عیسر زدیاسمم رو صدا م

  



تخت کنار  یآوردم و با دو رفتم رو رونیدستاش ب یرو از تو دستم

بدون در زدن درو باز کرد و با  اتمیرها نشستم فروزان طبق حدس

   وسط اتاق دهنش اریسام دنید

  

  موند و با تعجب گفت:آقا باز

دادم:آقا اومده بودن  حیحرف بزنه تند تند توض اریسام نکهیقبل از ا    

که االن رها جان  کردنیم یتا االن داشتن باهاش باز ننیرها رو بب

  خوابش برد

همون لحظه رها چشماش رو کم کم باز کرد و زل زد به من ؛تف     

اون  یجا گهیدروغ م یهرک هیرها  یچشما یتو ادیشانس ب نیبه ا

   دمیدیم رو یخاص یسگه 

  

  شد داریچرا باز ب دونمیزدم و گفتم:عه نم یلبخند

زود  یآهو جان رها رو خوابوند گهیو گفت:بچس د دیفروزان خند    

  میکار دار یکه کل نییپا ایب

فقط  گهیشلوارش کرد و گفت:آهو د بیدستش رو داخل ج اریسام    

رو برو  نیا کنهیرها رو م یرها رو داره و فقط پرستار ی فهیوظ

  هم بگو هیبه بق



نگاه به من  هیکرد و  ارینگاه به سام هیگشاد  یفروزان با چشما    

 رونیما چشم گشادا از اتاق ب یاز جلو اریچشم گشاد مثل خودش ؛سام

   زد فروزان رو به من با

  

  گفت:چ را؟ تعجب

دهنت رو باز گذاشت  شهیهم شدیخب نم یول دونستمیچراش رو م    

بچش خوب بزرگ  خوادیالبد م دونمیباال انداختم و گفتم:نم یشونه ا

   بهش کسریبشه و 

  

  بشه یدگیرس

فروزان هم  ستین نجوریکه ا میدونستیم اریو خدا و من و سام    

لبام نقش بست و نفس  یزد که کم کم لبخند رو رونیمتعجب از اتاق ب

  ...دمیکش یآسوده ا

 افهیو ق ختیبه ر ی؛نگاه نهییآ یورها رو بغـ*ـل کردم و رفتم جل    

که  یپول کردیآدما چکار م افهیو ق ختیپول با ر ییام انداختم ،خدا

   گرفته بودم و اریاز سام

  

و خونه و  رونیرو خرج کرده بودم و از لباس ب شترشیب نصف

نشان از  نیبودم و ا دهیخر دیکه فکرشو کن یو هرچ شیلوازم آرا

   یکه پول که داشته باش دادیم نیا



  

،شالم رو مرتب کردم و رژمو باز  دنینشون م یهات تازه خود عقده

رفتم شهناز از  نییپا یو به طبقه  رونزدمیکردم و از اتاق ب دیتمد

   اومد و با رونیآشپزخونه ب

  

 کیو پ کیشد و گفت:ش کیکرد و نزد زیمن چشماش رو ر دنید

زدم و  ییلبخند دندون نما     ؟یآهو خانم کجا بسالمت یکرد

  رونیگفتم:ب

فاطمه و فروزان  ادینم ادمینوم کرد و گفت: یبه لباسا یاشاره ا    

  نو داشته باشن که بهت بدن یمانتوها نیاز ا

شهناز:با کدوم      دمیبه لباسام کردم و گفتم:نه خودم خر ینگاه    

  پول؟

  دمیآقا بهم حقوق داد رفتم لباس خر-    

دارن نه  یلیشما رو خ یهوا دایزد و گفت:آقا جد یشهناز پوزخند    

  دهیکه بهت م ،حقوقمیبزن دیو سف اهیدست به س زارهیم گهید

 هیانگار داشت با  زدیجور باهام حرف م هیبهم بدجور بر خورد     

چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:من رفتم  زدیدختر همه کارها حرف م

   شما یبرا نمیبیهم نم یازین

  

  بدم حیتوض



برو  یبر یخوایاخماش رو کرد داخل هم و گفت:خودت هرجا م    

  یاجازه ببر یرها رو ب یحق ندار یول

شدم و با حرص  کشیرها رو سفت تر چسبوندم به خودم و نزد    

براش  کشمیم یداریمن شب ب کنمیگفتم:رها رو من جاشو خشک م

   من مسئول لباس عوض

  

بخوابونمش پدر منو درآورده بعد حاال تو  دیو نکردنشم من با کردن

  چکار کن چکار نکن یگیبه من م

زنگ خورد و اسم  میبزنه که گوش یخواست دهن باز کنه و حرف    

و از خونه  دمیشد تماس رو قطع کردم و کفشام رو پوش انینما اریسام

   زدم ؛حاال همه رونیب

  

رو  اطیمن شدن بپا همه واسه من دم درآوردن با حرص در ح واسه

 ارویسام نیو بچه بغـ*ـل با دو به سرکوچه رفتم که ماش دمیبهم کوب

   زویکردم همه چ یسع دمید

  

 یصندل یرو باز کردم و رو نیکنم و آروم باشم در ماش فراموش

نگاهش رو  ینیانداختم سنگ نیینشستم و آروم سالم دادم و سرم رو پا

   حس کردم و سرم رو باال

  



 یزیزل زده بهم ؛با دندون پوست لبم رو کندمو گفتم:چ دمیکه د آوردم

  شده؟

که به روبه  نجوریرو حرکت داد و هم نیبه خودش اومد و ماش    

  یروش زل زده بود گفت:خوب شد

 یا قهیشدم چند دق رهیخ رونیلبم نقش بست و به ب یرو یلبخند    

رو نگه داشت  نیماش میکرد ریگ کیتراف یسکوت بود که تو نمونیب

   و برگشت سمتم و

  

  ی:ساکتگفت

نگاهش کردم و قلبم شروع به تند تند زدن کرد و آب دهنم رو     

  بگم یقورت دادم و گفتم:چ

 ینجوریبگو چون ا یخوایم یباال انداخت و گفت:هرچ یشونه ا    

  یستیساکت ن چوقتیآخه ه یالل شد کنمیحس م یساکت

 یحرفا نقدیکه ا یکف دوتا دستامو بهم چسبوندم و گفتم:مرس    

کنار لبش رو خاروند و گفت:اونم      یزنیقرار م نیاول یعاشقونه تو

  به وقتش

نبود شما فقط از من  ادمی نیتکون دادم و گفتم:آها ببخش یسر    

  به روبه رو زل زدم و تکرار کردم:فقط     ادیخوشتون م

که  یشدم و گفتم:وقتش البد زمان رهیدوباره برگشتم و بهش خ    

  یبش چوقتیکه فکر نکنم ه یعاشقم بش



رو به جلو  نیماش کمیهم  اریخورده جلوتر رفتن و سام هی نهایماش    

  میشد دیشا یدیو گفت:خدا رو چه د دیبه سر رها کش یروند و دست

 یمحکم شاهللایا هی؛ زدیحلقومم م یکرد و تو یدوباره قلبم قاط    

دلم گفتم که خودم تعجب کردم بحث رو عوض کردم و گفتم:حاال  یتو

  میکنیما اطاعت م دی:شما امر کناریسام     مونیبریکجا م

 کردمیهنگ حرفش بودم و سکوت م قهیمن چند دق زدیم یهر حرف    

بلد باشه ،نگاهم کرد  نقدیا ومدینم برد؟بهشیخوب دل م نقدیچجور ا

   شد تا یجور هیکه باز دلم 

  

 یجلو یدست کنهیدقت نکرده بودم چقد قشنگ نگاه م نقدیا حاال

  و منگ گفتم:ه ااا؟ جیصورتم تکون داد که به خودم و اومدم و گ

زود جمع و جورش کرد  یلباش به خنده باز شده بود ول    

خداروشکر زود جمعش کرد وگرنه خندهاشم قشنگ بود باز من 

   خونه کشته میدیرسیو تا م شدمیمحوش م

  

صدام رو صاف کردم  نیواسه هم امیکردم به خودم ب یبودم سع شده

 یعنیداخل هم رفت و گفت: یاخماش به آن     میبکش ونیقل میو گفتم:بر

  ؟یچ

 حیتوض هیکه بپرسن اسمت چ مونهیم نیمثل ا قایحرف دق نیا-    

  دیده



 ه؟ینطوریتکون داد و گفت:ا یسر

  شهی:نماریاوهوم     سام-    

من امر کنم تو اطاعت  یبا اعتراض گفتم: عه عه خودت اآلن گفت    

  ییفرما

گفتم چه  یچ هیسرش رو به عالمت نه باال برد و گفت:حاال من     

  شلنگ بندازه دهنشو قل قل قل کنه هیدختر هفده هجده  هی دهیم یمعن

هم کردم و  یبه حالت قهر برگشتم سمت پنجره و اخمام رو تو    

  صدام کرد:آهو تینگفتم با جد یزیچ

  زنمیجوابشو ندادم که باز صدا کرد:آهو مگه با تو حرف نم    

چونمو سرم رو برگردوند طرف  ریکرد و دست انداخت ز یمکث    

  ؟یکنیقهر م یخودش و گفت:اآلن واسه چ

  ونیبا اخم گفتم:قل    

     یریسر درد نگ یکشیو کالفه گفت:باشه فقط کم م دیکش یپوف    

  م؟یبریم یذوق زده گفتم:جد

 قهیرو حرکت داد باالخره بعد از چند دق نیتکون داد و ماش یسر    

کرد  شتریسرعتش رو ب ارهمیو سام میشدخالص  یلعنت کیاز تراف

   و میوارد سفره خونه شد

  



 قهیکه چند دق میداد ییو چا ونیسفارش قل میاز تختا نشست یکی یرو

و کنارش نشستم رها رو  اریسام کیبعد برامون آوردن ،رفتم نزد

   رو ونیشو و شلنگ قلحصاردادم 

  

 ی؛آخ که صدا دنیو داخل دهنم کردم و شروع کردم به کش برداشتم

 قیرف هیگفتم: اریزدم و روبه سام یلبخند شستیقل قلش بد به دل م

  بود هیداشتم اسمش سا

روز به زور  هیبچه مثبت بود بچم،  یلیمنتظر نگام کرد که گفتم:خ    

گرفته  ادی گهیخوش گذشت،ناکس د یلیبردمش سفره خونه اونروز خ

   دادیم ریبود هرهفته گ

  

  سفره خونه میبر

رو گرفتم طرفشو  ونیشلنگ قل کردیبدون حرف فقط بهم نگاه م    

  ستینکش خوب ن ادی:نه توام زاریسام     ؟یکشیگفتم:تو نم

تکون دادم و دوباره شلنگ رو داخل دهنم کردم دود  یسر الیخیب    

با لبخند  اریکه سام دمیخندیو غش غش م رونیب دادمیم یشو حلقه ا

   از تاسف برام تکون یسر

  

 یلیبار بکش خ هیلبشو و گفتم:حاال  کیشلنگ رو بردم نزد دادیم

  خوبه بخدا     ملتمس نگاهش کردم و گفتم:بکش جان آهو



تن  نیلپمو گفتم:ا یکه دستم رو زدم رو کردینگاهم م نجوریهم    

  وونهید یا وونهیگوشمو گفت:د کیسرش رو آورد نزد     رهیبم

کرد و اونم دودش  دنیروع به کششلنگ رو از دستم گرفت و ش    

؛با ذوق و تعجب به حلقه  رونیب دادیبزرگتر از من م یرو با حلقه ها

   بودم و گفتم:بابا رهیها خ

  

  یفکر کردم تو عمرت لب بهش نزد کشمینم یجور گفت هی ولیا

از حلقه ها و با لحن  یکیانگشتمو کردم داخل     

  انگشت کنه تونهیمثه مو نم یشکی)گفتم:هگریصمد(باز

همه  یگرفتم ؛لعنت ینگاهم کرد که دوباره الل مون یجور خاص هی

 زشیجذاب بود ،صورتش نگاهش لبخندش حرکاتش همه چ زشیچ

   ،آخ که داشتم بد دل

  

منتظر      اریشونه امو گفتم:سام یسرم رو کج کردم رو باختمیم

:معلومه اریسام     ار؟ینگام کرد که گفتم:اشکال نداره که بگم سام

  که نه

من و  یکردیفکر م یدیکه منو د یبار نیزدم و گفتم:اول یلبخند    

قلپ خورد و  هیبرداشت و  شوییاستکان چا     میبرس نجایتو به ا

درصد     اخمام رو کردم داخل هم و گفتم:مگه من چم  هی یگفت:حت

  بود؟



خورد و گفت:زبون دراز و پروو و رو  شوییخونسرد دوباره چا    

  ... اعصاب برو و

  میشو باهم بر ادهیپ سیوا سیحرفشو قطع کردم و با تعجب گفتم:وا    

گشاد زل زده بودم بهش گفتم:پس از چه  یکه با چشما نجوریهم    

آورد باال و  بیمن خوشت اومد تو؟     انگشتاش رو به ترت زیچ

  ...و توییاعصاب برو گفت:زبون دراز و پروو و رو

من خوشت  هیاز چ گمیوسط حرفشو گفتم:دارم م دمیدوباره پر    

که خوشم  یینای:خب منم ااریسام     یگیرو م ایاومده تو باز اون قبل

  گمیاومده رو دارم م

تو  یمن از چ یدونیچشماشو گفتم:م یزدم و زل زدم تو یلبخند    

  :هوماریخوشم اومده؟     سام

نزنشون     لبخند  چوقتیه التیبیگرفتم و گفتم:س لشویبیور س هی    

 گهید قهیچشمشو گفت:چشم چند دق یزد و دست گذاشت رو ینگشونه

خونه  میو برگشت میرستوران شام خورد میو بعد رفت میاونجا نشست

 یلبخند     امیرب بعد م هیسر کوچه نگه داشت و گفت:من  اری؛سام

تکون داد و  یخوش گذشت     سر یمرس شبزدم و گفتم:بخاطر ام

  گفت:به منم

غرق در خواب رو سفت بغـ*ـل  یشدم و رها ادهیپ نیاز ماش    

گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم ،سرم رو به سمت آسمون گرفتم 

   و ستاره ها رو نگاه کردم



  

 ایدن یها یبد یبودم همه  ششیپ یخوب بود و وقت اریبا سام حالم

کنار  کباری یداشتم و حت اریکه کنار سام ییحسا کردمیمرو فراموش 

   یحسا نقدیشهرام نداشتم ا

  

شهرام و  یبا فکر کارا خواستیبود که دلم نم ینیو دلنش قشنگ

لحظه گند زده بشه بهشون ؛زنگ در رو فشار  هی یحماقت خودم حت

   باز شد قهیدادم و بعد از چند دق

  

رو باز کردم و داخل خونه شدم و  یکردم و در ورود یرو ط اطیح

در برگشت  یبا صدا رفتیداشت از پله ها باال م یهمون لحظه فخر

   باال رفته یسمتم و پله ها

  

  تا اآلن؟ یاومد و گفت:کجا بود نییپا رو

  د؟یسالم خانم خوب هست-    

ابروش رو باال انداخت و گفت:بهت  یتا هیتکون داد و  یسر    

کرد و  شیبه ساعت مچ یتا اآلن؟     اشاره ا یکجا بود گمیم

بودم  رونیشبه     صدام رو صاف کردم و گفتم:ب میو ن9گفت:ساعت 

  خانم



     ؟یکجا بود گمیم یبود رونیب دونمیکرد و گفت:م یاخم یفخر

  زدم و گفتم:خانم رها رو بـرده بودم پارک یلبخند زورک

  ؟یموقع شب؟با اجازه ک نیبرد باالتر و گفت:تا ا کمیصداش رو     

از پشت سرم گفت:با  ییبزنم که صدا یخواستم دهن باز کنم و حرف    

  اجازه من مامان

اون نگاهش  یزل زدم ول اریبرگشتم سمت عقب و با تعجب به سام    

رب نشده  هیهنوز که  امیم گهیرب د هیمادرش بود مگه نگفت  یرو

   تیبا عصبان یفخر

  

:گفتم اریسام     یبه من بگ دیکلمه نبا هیشد و روبه من گفت: کینزد

  که به من زنگ زد گفت، منم اجازه دادم

من دارم  ستیدختره ن نینگرفتن ا ای:بحث من اجازه گرفتن یفخر    

  نه ای گفتیکلمه به من م هی دینصف جون شدم با گمیم

که از پله ها  نجوریاز کنار مادرش رد شد و هم الیخیب اریسام    

  یزدیزنگ م هی یگفت:نصف جون شده بود رفتیباال م

گشاد به من زل زد و خواست دهن باز کنه و  یبا چشما یفخر    

گفت:آهو  دیاومد و منو که د رونیبزنه که مهناز از آشپزخونه ب یحرف

  رمیخوردم س-آشپزخونه غذا بخور      ایب

 اریروبه مهناز گفت:سام دزیم ادیاز صداش فر یکه ناراحت یفخر    

  االن اومد شامش رو ببر براش باال



  رهی:اونم سدیاز دهنم پر هوی    

با خودم  خواستمیدهنم که م یزدم تو یگشاد محکم جور یچشما با

 نقدیزدم ا ینجوریا گهید یکی کردمیکنم حس م یکش سیو گ سیگ

   چشماش یدرد داشت ؛فخر

  

  یدونیکرد و گفت:تو از کجا م زیر رو

جوابشو  یکاظم حاال چ یامام رضا ای یابن مجتب یحضرت عل ای    

  زهیچ یعنیمن و من کردم و گفتم: کمی دمیم

سرکوچه  یمنتظر و مشکوک نگاهم کرد که گفتم:آخه من تاکس    

به  یو ه زدیلپ م تزایداشت پ دمید نشیماش ینگه داشت آقا رو تو

   کردیاونورش نگاه م نوریا

  

 خواستیخونه و م ارهیرو ب تزایپ خواستیگمونم نم نشیبب ادین یکس

  خودش تنها بخوره

هم مثل خودت نخورده  اریسام یخاک برسرت آهو فکر کرد یا    

چپ چپ نگاهم کرد و  یکنه تنها خودش بخوره فخر میکه بخواد قا

   دوباره گفتم:به ارواح عمم

  

  دیاز دهنم پر ینجورینه هم ای رنیس دونمینم



کشون  ازهیتکون داد و از پله ها باال رفت خم یکالفه سر یفخر    

تخت خوابوندم  یمنم از پله ها باال رفتم و به اتاق رفتم، رها رو رو

   و لباسام رو عوض کردم و

  

 اریبلند شد اسم سام میاس ام اس گوش یصدا دمیش خوابحصار خودمم

  ؟یرو باز کردم:خوب امیشد و با هول پ انینما

  ؟یتو خوب یتند تند نوشتم:مرس    

  نداد؟ ریبهت گ گهیمامانم د نهیبعد اس اومد:منظورم ا قهیچند دق    

خدا من چقد خنگم  یو آه از نهادم بلند شد ؛ا میشونیپ یزدم رو یکی

 کیدادم نزد یباز سوت یگرفتم و نوشتم:نه ول یآخه چرا من ،نفس

  ریشب بخ یدیم شهی:اونو خو هماریلو بره     سام زیبود همه چ

کنم ،نا خودآگاه  یزندگ تونمینم یمن بدون سوت دونهیم گهید نمیا ایب    

  زمیعز ریبراش نوشتم:شب بخ

 مونیباز پش یرو پاک کردم و خواستم ارسال کنم ول زمیتند تند عز    

رو اضافه کردم و با لبخند و استرس ارسال کردم  زمیشدم دوباره عز

   گرفتم و به سقف ی،نفس

  

جواب نداد ؛خواستم چشمام  یول دیمدت طول کش هیشدم که  رهیخ

 امیرو گرفتم دستم و پ یگوش یاس بلند شد...تند یرو ببندم که صدا

   رو بازکردم که نوشته



  

  زتم؟ی:عزبود

:پس اریسام     گهید یباش دیلبم رو با استرس گاز گرفتم و نوشتم:با    

  انشاهللا ینیرو بب زاتیشب خواب عز

 ریرفتم ز یخوب یلیندادم با حس خ یجواب گهیزدم و د یلبخند    

  ...ملحفه و چشمام رو بستم

 ***     

انداختم  یو اونورم نگاه نوریوارد آشپزخونه شدم و به ا یواشکی    

و همه رفتن بخوابن به سمت قابلمه  ستین یمطمئن شدم کس یوقت

   برداشتم ینیغذا رفتم س یها

  

و آب رو داخلش گذاشتم و  یو سبز یبرنج و خورشت و ترش و

 نیزدم و از پله ها باال رفتم ،مثل ا رونیآروم از آشپزخونه ب یلیخ

   نوریا مویدزدا چراغ قوه گوش

  

 نیزم یرو رو ینیس ستین یباز کس دمید یانداختم و وقت اونور

؛در  دمینشن یجواب یدر اتاقش گذاشتم ،چندتا تق در زدم ول یجلو

   رو برداشتم ینیرو باز کردم و س

  



اتاق  یتو زیوارد اتاق شدم چراغ خوابش روشن بود و همه چ و

بود  شیشونیپ یبود و دستش رو دهیتخت دراز کش یمعلوم بود رو

   درو با پا بستم که چشماش رو

  

تخت نشست  یبرداشت رو شیشونیپ یکرد و دستش رو از رو باز

زدم و با اعتماد بنفس گفتم:خواب  یو چشماش رو خاروند که لبخند

   تیحور تهیواقع یستین

  

  اومده

  :خواب نبودماریسام    

؛عوض  یلیبشر خوشم اومده بود خداوک نیا یاز چ دونمیمن نم    

تا  شیجانانه نثار خودش کنه و به من بگه پنج ش یلیچهارتا س نکهیا

   نمیکه بب ریازم بگ شگونین

  

شدم که اشاره  رهیپنچر شده بهش خ کردیم عمیبدتر ضا داریب ای خوابم

  ه؟یچ نیکرد و گفت:ا ینیبه س یا

دراز شدش کردمو  یبه پاها یبا لبخند رفتم به سمتش و اشاره ا    

لنگاشو جمع کرد و  شمیگفتم:لنگاتو جمع کن تا بگم     طبق فرما

گفتم ضعف  ینشستم و گفتم:سرشب شام نخورد ینیروبه روش با س

   که همه برن دادمیم کیتا اآلن، خالصه تا االن کش یکرد



  

  برات ارمیشامتو ب بخوابن

و  ختیسرم رو بهم ر یجلو یرو آورد جلو و موها دستش

  یخانم رمیس یول ادیکردن بهت م یگفت:دلبر

مگه مهمه که  یریکه س یریاخمام رو داخل هم کردم و گفتم:س    

موندم تو  داریب یول ومدیکه من مثه سگ خوابم م نهیمهم ا یریس

   یریس یگیحاال م یگشنه نمون

  

  یریکه س خودیب

 یرو ختمیزبون نفهما قاشق رو برداشتم و خورشت ر نیمثل ا    

 یکنیدهنشو گفتم:دهنتو وا م یبرنج و قاشق رو پر کردم و گرفتم جلو

  نمبک التویتار تار سب ای

 کالیحرف دهنش رو باز کرد که گفتم:آبار یتکون داد و ب یسر    

  مرد گنده

کردم  یشد ؛سع یجور هیدلم  یزد که تو یلبخند خسته و ناراحت    

رو پر کردم و گذاشتم داخل دهنم و  یقاشق بعد ارمیخودم ن یبه رو

  my  ییبا دهن پر گفتم:خدا

  

friend یعمرت داشت یتا حاال تو یخوب نیبه ا  



برداشت و داخل دهنم گذاشت و  یترش الهیپ یاز تو یکلم    

 ذاشتمیو داخل دهنم م کردمی؟     تند تند قاشق پر مmy friend:گفت

  و منگ گفت:آره جیگ     گهیتکون دادم و گفتم:اره من د یسر

و با  ینیس یتو دمیو قاشق رو کوب دیسوت کش یمغزم به آن    

به خودش اومد و گفت:نه عمرا  هوی     ؟یگفتم:با اجازه ک تیعصبان

  نداشتم

لبام نقش بست و دوباره قاشق رو برداشتم و  یلبخند کم کم رو    

     ؟یشروع به خوردن کردم ؛با دهن پر گفتم:تا حاال چندتا داشت

  چکسیاز تو ه ری:بغاریسام

  وجدانا؟-

  یشیو آخر یتکون داد و گفت:تو اول یسر    

و خواستم قاشقمو دوباره پر  کردمیبا ذوق و دهن باز نگاهش م    

 بالیداره وال یقاشق با بشقاب خال دمیبرنج کنمو بزارم دهنم که د

   زود تموم نقدی،چرا ا کنهیم یباز

  

آب  ایگفتم:ب ارویرو پر آب کردم و گرفتم به سمت سام وانیشد؟ل

از تاسف تکون داد و گفت:تو بخور  یبخور غذا نمونه گلوت     سر

  یگیراست م-نمونه      یمعده ات خال



گذاشتم  نیزم یرو رو ینی،س دمینفس سر کش هیآب رو  وانیل هی    

دادم به باال تخت و گفتم:تو که  هیو رفتم کنارش نشستم و سرم رو تک

   نایو سار یشام نخورد

  

 نییمنم غذا از گلوم پا تشیبود راس ختهیکه اعصابت بهم ر گفت

  نرفت

درآورد و گوشه لبش  یگاریرو برداشت و س گارشیپاکت س    

از دهنش درآوردم  گارویبخواد روشنش کنه س نکهیگذاشت و قبل از ا

   که برگشت و نگاهم کرد

  

  اریشده سام یچشماش زل زدم و گفتم:چ ی،تو

  هرا بودمو گفت:امروز بهشت ز دیداخل موهاش کش یکالفه دست    

ناخودآگاه مردمک چشمم حرکت کرد به سمت قاب عکس روبه     

 نی،منم به ا دیباریکه از چشماش م یو لبخندش و دلبر هیروم...هان

   به زدم؟منمیلبخند م یقشنگ

  

عکس  یمثال تو ایببرم؟ ینجوریمرد رو ا هیدل  تونستمیم یقشنگ نیا

تا آسمون فرق داشتم  نیزم هیبا هان رم؟منیژست بگ یقشنگ نیبه ا

   دو شهی؛من دهنمو هم

  



من بخوام  رهیم ایقهقه هام تا اون سر دن یو صدا کنمیباز م میمترون

من  ادیبدم حتما که از دماغ طرف درب یسوت هی دیکنم تهش با یدلبر

   خل شهیهم ای دیتو عکسا با

  

 نهیدست به سـ*ـ نهینازم ا یلیخ یته ژستا ایو  ارمیدرب یچل باز و

،من  میبچه خوب یلیو لبامم بکنم داخل که مثال خ نمیبش نیدورب یجلو

   از لطافت و ییسر و ته بو

  

بستم و  کباریگرفتم و چشمام رو  یزنانه نبردم نفس یروح ظرافت

  ...باز کردم و گفتم:عذاب وجد

  حرفم رو قطع کرد و گفت:آره    

رس از دست گلوم چمباته زد ،نگاهش کردم ت یتو یبغض بد    

خفه گفتم:ولم  یدادنش اشک شد و نشست داخل چشمم ؛با صدا

  ؟یکنیم

گونه هامو اشکام رو  یرو دیکرد و شصتش رو کش یظیاخم غل    

صورتم ثابت شد  یدستش که رو یپاک کرد دست گذاشتم رو

   ناخودآگاه از دهنم در رفت:من

  

  اریدارم سام دوست



چشمام ثابت موند ،سرم  یرو کل صورتم رو از نظر گذروند و    

 کنمیگفتم ولت م یاش چسبوند و محکم گفت:من ک نهیرو به سـ*ـ

   گاهیمطمئن باش از من،تو جا

  

  آهو یهست یدرست

داشتم  اجیبهش احت بیبرقرار شد که عج نمونیب یبیعج سکوت

کنم بهش  نانیاطم ارویسام یداشتم فکر کنم به حرفا اجیاحت بیعج

   رو ییداشت جا اری؛سام

  

از خودش اونجا باشه  ریبغ شدینم چکسیکه ه کردیقلبم باز م یتو

دستاش  یموهام نشوند و دستم رو تو ینرم و آروم رو یبـ*ـوسـه ا

   گرفت ؛چشمام رو بستم و با

  

بهم  یش حس آرامشحصار دمیعطرش رو نفس کش یوجودم بو تمام

محال  یحس نیهمچ کردنیم محصار ایکه اگه کل دن کردیم قیتزر

   ،سرم ادیدرونم به وجود ب گهیبود د

  

اش جدا کردم و اشکام رو پاک کردم و به چشماش  نهیاز سـ*ـ رو

  خوشبوعه یلیزل زدم و گفتم:ادکلنت خ



و باهمون اخم خاصش گفت:دوست  دیدست داخل موهام کش    

  ش؟یدار

دختر بچه ها سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم که  نیمثل ا    

تخت بلند شد و به سمت کشوش رفت  یو از رو دیدماغم رو کش

   آورد و رونیادکلن رو ب شهیش

  

بلند شدم رفتم به سمتش ؛دستم رو گرفت و ادکلن رو گذاشت  منم

  تو یدستم و گفت:واسه  یتو

  پس خودت؟-    

  یزدم و گفتم:مرس یلبخند     خرمیم گهید یکی:اریسام    

نگاهم  طونیو گفتم:من برم بخوابم     ش دمیکش ییبلند باال ازهیخم    

  حاال یکرد و گفت:بود

ذره جنبه داشته باش      هی تیترب یبراش رفتم و گفتم:ب یچشم غره ا    

و  دمینزدم     خند یوگرنه من حرف یو گفت:تو منحرف دیکوتاه خند

   ...زدم رونیگفتم و از اتاق ب ریشب بخ

نگاه کردم  یشهرباز یها لهیبا ذوق به وسو  میشد یداخل شهرباز    

من بخاطر  یرو آورد ول دایمامان من و آ شیبار سه سال پ نیآخر

   ترس از ارتفاع داشتم نکهیا

  



سوار شم کم مونده  ذاشتنینم یبچه ها ول یسمت باز رفتمیم همش

 اریبود بگن خانم شما لنگتون درازه برو خجالت و خفت بکش ،سام

   مردونه یدستا یدستم رو تو

  

 یگفت:چ اریها که سام لهیبه سمت وس میگرفت و باهم راه افتاد اش

  ؟یسوار بش یخوایم

 میبر ایزدم و گفتم:حاال ب یآب دهنم رو قورت دادم و لبخند زورک    

  تا آخر شب ادهیوقت ز میبخور یچ هی

مثه  یوقت دونمیمن نم دمیکش یتکون داد که نفس آسوده ا یسر    

،به سمت  یشهرباز میبر زنمیچرا زر م ترسمیسگ از ارتفاع م

   مغازه کشوندمش و دوتا پشمک

  

هوا دادم و گفتم:عاشق پشمکم  یتو یقر هیپشمک و  میگرفت یچوب

  ؟یدوسش دار شتری:از من باریسام     یعنی

ابرومو دادم باال و گفتم:خودتو  یتا هینگاهش کردم و نگاهم کرد     

از پشمک کند و داخل دهنم  کهیت هی     ؟یکنیم سهیمقا یاکبا خور

  ...نیریخوشمزه بانمک ش گهید میگذاشت و گفت:منم خوردن

از خودت  نقدیوسط حرفشو گفتم:بابا تو خوب تو لواشک ا دمیپر

  کنماینصفت م زنمینکن م فیتعر



بزرگ از پشمک رو گذاشتم  کهیت هیتکون داد  یو سر دیخند    

بشم  ریمن پ نیاونور کردم و گفتم:بب نوریپشت لبمو و صورتم رو ا

 التویسب یبش ریصورتش جمع شد و گفت:مگه پ     شم؟یخوشگل م

  ؟یداریبرنم

 یتونیخرت از پل گذشته م یشوهر کرد گهینه بابا اونموقع که د-    

  یلـ*ـذت ببر اتیو از دن یاون رو بهم بزن نویحال ا

  ؟یزیبر یچه کرم ی:واسه اونموقعتم فکر کرداریسام    

لبم رو داخل دهنم گذاشتم و گفتم:آره بابا اون زمان  یپشمک باال    

لـ*ـذت رو ببرم بنظرم توهم با دندون  تینها دیپام لب گوره با گهید

  امتحان کن یمصنوع

 نیسمت ماشکشون کشون به  ارویو سام میپشمکامون رو خورد    

 نایسوار ا یخوایگشاد گفت:نگو که م یها بردم که با چشما یبرق

  اریو ملتمس گفتم:سام دمیکتشو کش نیآست     میبش

سوار  ییبرگشت و دوتا طیبا بل رهیبگ طیو رفت که بل دیکش یپوف    

 کردمیم اریکه نگاه سام نیو هم دادمیگاز م میجداگانه شد نیدوتا ماش

   و داشتمیچشم برنم گهید

  

 نیکه ماش نطوریهم اریجا...سام هیبه  خوردمیم زدمیتپ م هوی

  ستهیب تیلب زد:رانندگ روندیخودش رو م



روندنم به  ینگاهش نکردم ول گهیزبونم رو براش درآوردم و د    

کردم  سیرو سرو نیبگم دهن ماش ینجوریهمون شدت افتضاح بود ا

   هیبه بق دمشیبس کوب

  

 کردمیم یقهوه ا شتریب کردمیدقت م یاونور ؛هرچ نوریها و ا نیماش

 میاومد رونیتموم شد و همه ب یباز نیوقت ماش قهیبعد از چند دق

   دستم رو انداختم دور بازو

  

  چرخ و فلک میکه گفت:بر اریسام

فکر کردن به  یدستم از دور بازوهاش شل شد و کنارم افتاد حت    

آب دهنم رو قورت دادم که با  کردیاون همه باال رفتنم حالم رو بد م

  تعجب گفت:چت شد؟

لبخند  ارمیخودم ن یکردم به رو یصدام رو صاف کردم و سع    

  زدم و گفتم:ذوق زده شدم

 یرو گرفت و تو طیبل اریاره ارواح امواتت ذوق زده شده سام    

دتا پسر بچه پشت سرمون بودن که چن میسادیصف چرخ و فلک وا

   نیبچه ها بب نیا اریگفتم:سام

  

ـ ـناه دارن     سام سنیما وا یجلو انیذوق دارن بزار ب چه  زی:عزاریگ

  خب شنیمن اونام سوار م



 نایا میکن یو مرد ایباال دادم و گفتم:نه ب یسرم رو به عالمت منف    

  میستیبچه ان ما که بچه ن نایجلومون ا میرو بنداز

 دییایبزنه رو به سه تا پسر بچه گفتم:ب یحرف اریسام نکهیقبل از ا    

 یزن پشت سرشون بود که گفت:واسه چ هی     دیسیشما جلو ما وا

  د؟یشما مادرشون-خانم؟     

  بله-    

شما هم با بچه  دیدار اریخودم کردم و گفتم:اخت یبه جلو یاشاره ا    

  دییهاتون بفرما

گرفتم  ینفس سادنیما وا یجلو ییاونا هم از خدا خواسته چهارتا    

  خورده انسان باشه هیگفتم:آدم خوبه  اریو روبه سام

نگفت و فقط نگاهم کرد دوباره خم شدم و به پشت سرمون  یزیچ

 یی؛لبخند مهربون نما ارهیپشت سر سام رزنیپ هی دمینگاه کردم که د

   رزنیزدم و روبه پ

  

  دیسیما وا یجلو دییای:مادرجان شما بگفتم

  معلوم هست چته؟ یکنیاخم کرد و گفت:چکار م اریسام    

احترامش واجبه  رهیجان پ اریگفتم:سام اریگوش سام ریز واشی    

  زشته پشتت بهشه

خودم که گفت:مادر جان  یرو گرفتم و آوردم جلو رزنیدست پ    

  پشت سرم ادیاگه اشکال نداره پسرمم ب



 یاشکال چیتکون دادم و گفتم:حتما حتما مادرجان ه یتند تند سر    

  نداره

لبخند  رزنیکه پ سادیپسرلنگ درازش اومد و پشت سرش وا    

  مادر ینیبب تیاز جون ریزد و گفت:خ یمهربون

دعا  نیگفتم:بب اریزدم و برگشتم و روبه سام ییلبخند دندون نما    

  کرد برامون

چند  هیشد  رهیاز تاسف تکون داد و به کفشاش خ یسر اریسام    

 یجلو ؛تند رهیصف داره کم کم م دمیساکت بودم که د نجوریهم قهیدق

   نگاه اریبه پشت سر سام

  

 زدنیباهم حرف م یبودن و داشتن ه یدختر و پسر جوون هیکه  کردم

     دیسیما وا یجلو دییایو معلوم بود دوستن ،روبه دختره با لبخند گفتم:ب

  گهید دییایبا تعجب نگاهم کردن که گفتم:ب

و  سادنیما وا یدست پسر رو گرفت و اومد جلو عیدختره سر    

بهم  یعصب دمینگاه کردم که د اریتشکر کرد با ترس به سام یکل

   ...با تته پته گفتم:جووننرهیخ

  

 امشب بهشون خوش بگذره هیبزار  گهید

 ینگاه کنم که بازوم رو عصب اریخواستم دوباره به پشت سر سام    

  گرفت و گفت:چته تو؟



جان من دارم فرهنگ  اریو گفتم:سام دمیکتش کش قهی یدست رو    

پا بزارن  ریحق همو ز نکهیا یبه جا رنیبگ ادیکه ملت  کنمیم یساز

   حق گهیبه جاش بهم د

  

  رو بدن خودشون

 یکن یبرام رفت و گفت:الزم نکرده فرهنگ ساز یچشم غره ا    

ته صف خانم با فرهنگ     دپرس برگشتم و به چرخ و فلک  میدیرس

 ارمیرو ب گهید یکیکه  گشتمیبار برم هی هیگنده نگاه کردم هرچند ثان

   یجلو نداختیگنده اشو م کلیه اریسام یجلومون ول

  

با سرنوشت  شهیناچار برگشتم و قبول کردم که نم ذاشتینم دموید

از کوپه  یکیو سوار  میدیبعد به چرخ و فلک رس قهیچند دق دیجنگ

   ؛با ترس و لرز میهاش شد

  

ورش ،هرچقدر چرخ  هیورش نشست و منم  هی اریشدم و سام سوار

 واشی، ومدیباال م شتریخورده بودم ب یمنم هرچ رفتیو فلک باال م

   چرخ فلک باال رفت اشوی

  

آب دهنم رو قورت دادم و  زدیبه اون نوکش ؛قلبم تند تند م میدیرس تا

با      ؟ی:آهو خوبدمیرو شن ارینگران سام یچشمام رو بستم که صدا



:پس چرا چشماتو اریام     سام هیزدم و گفتم:عال یچشم بسته لبخند

  ؟یبست

بسته دستم رو به صورت دعا  یو چشما یهمون لبخند زورک با

حس  اریسام یدونیم کنمیرها دعا م یگرفتم باال و گفتم:دارم واسه 

   دعام کترمویبه خدا نزد کنمیم

  

  رهیگیم

  یگی:چرا چرت ماریسام    

کنن تا من از  یکه امشب از رها خوب نگهدار کنمیدارم دعا م-    

چشماتو  یکرد :خب حاال دعااریبرگردم     سام لمونیفام یعروس

  باز کن

 نیاز ا خوامیگفتم:من م یخاص یگرفتم و با حس معنو ینفس    

  باالم دعا کنم نیا یاستفاده کنم و تا وقت یمعنو یفضا

  نه؟ یرو دار تی:همه جا مسخره بازاریسام    

  ش یگذاشتم و گفتم:ه مینیب یدستم رو به حالت سکوت رو    

که چرخ و  ینزد و منم چشمام رو باز نکردم تا وقت یحرف گهید    

دستم  اریسام میرفتیکه راه م نجوریهم میشد ادهیفلک نگه داشت و پ

   رو گرفت و مجبورم کرد

  



  گفتم:ه ا؟ جیکرده دستت؟     گ خی نقدیبا تعجب گفت:چرا ا سمیوا

  کرده دستت؟ خی نقدیچرا ا گمی:ماریسام    

  گهیزدم د خیباد خورده دستام -    

چشمام رو گشاد      ؟یترسیتو از ارتفاع م نمیکرد و گفت:بب یاخم    

 نیشمال سوار تلکاب یتو ادمهی:آخه اریمن؟ سام ی کردم و گفتم:چ

  تو بمونم شیپ خواستمیو گفتم:بابا اونموقع م دمیخند     ینشد

سوار  میبر ایاصال ب ترسمیمشکوک نگاهم کرد که گفتم:بخدا نم    

  بهت ثابت بشه من عاشق ارتفاعم میرنجر بش

گشاد گفتم:کجا؟      یبا چشما     میباشه بر هینطوری:عه که ااریسام    

  ی:سوار رنجر خودت گفتاریسام

 ای؛خدا ترسمیمن نم یباور کن دیزدم تو با یزر هیخدا حاال من  ای    

حالم رو  ژهیجور و هی امیم یچرا من هروقت قپ ایکنم؟خدا یچه غلط

   آب دهنم رو یریگیم

  

  یترسیدادم و گفتم:تو که نم قورت

نه؟      یترسیبه عالمت نه باال برد و گفت:درست حدس زدم م یسر    

 یتا هیلبم نشوندم و گفتم:خوراکم رنجره      یرو یبه زور پوزخند

  میکن فیو تعر مینیابروش رو باال انداخت و گفت:بب

نه من از  ترسهیکن که رنجر از من م فیتعر دهیپرو پرو گفتم:ند    

  رنجر



 ایخدا وفتادمیهزار بار به غلط کردن م گفتمیکه م یواسه هرکلمه ا    

به تو پناه  طانیاز شر ش اینکن ،خدا عمیکن و ضا یخودت رحم

   و میبه سمت رنجر رفت برمیم

  

 یصندل یرو رو اریداشت و من و سام یخال گهید یدوتا صندل قایدق

 کردمیم سیو داشتم از ترس خ دمیشنیقلبم رو م یصدا میها نشست

   خداکنه رنجر خراب بشه منو

  

دستگاهش خراب بشه به حق پنج تن...دستام  ایلب مرگ ؛خدا نبرن

که  دمیگوشم شن ریز ارویسام یصدا دیلرزیتر از قبل شده بود وم خی

  ستیب ستیب ینگاهش کنم گفتم:عال نکهیبدون ا     ؟یگفت:خوب

 یاریخواهر پسر شجاع رو درم یادا نقدیکه ا یریآهو بم یریبم    

بهم  یگرمش گرفت که حس خوب یدستا یرو تو خمی یدستا اریسام

   یاون ترس لعنت یداد ول

  

بدنم قفل  یسرجاش بود رنجر باال و باالتر رفت که کل اجزا هنوز

دستگاه  دییپایشده بود گردنم خشک شده بود و فقط روبه رو م یصندل

   رفت باالتر و برعکسمون

  



تمام زورم رو زدم و دو  زنهیلحظه حس کردم قلبم نم هیکه  کرد

     نیا حس یدهنم رو بازکردم و با تمام توانم داد زدم: میمترون

  ا ابوالفضل یدوباره داد زدم:

داره  یچ دمیفهمیمن نم یدر آروم کردنم داشت ول یسع اریسام    

  ...زدمیفقط داد م گهیم

  ـا خود خدا ی-    

    - ُ   ردم من مـ

  نیردم منو نجات بد م یآ-    

  ی نب ای-    

  محمد یل عل اللهم ص-    

  ا فاطمه یچشمام رو بستم و داد زدم:    

 تونستمیاز زور ترس نم یول گمیدارم چرت و پرت م دونستمیم    

ند جان و خرد که ما خشنود به نام خداو-     رمیزبونم رو بگ یجلو

  و رستگار میباش

 یصدا میشدیباال و برعکس م رفتیو دوباره م نییپا ومدیم رنجر

سگ مصب رو  نیزد:ا ادیفر تیکه با عصبان دمیو شن اریداد سام

  زنهینگهدار، داره سکته م



 اریدوباره سام دادیگوش نم چیکه مسوولش بود ه ارویاون  یول    

سرش  ییصاحب موندتو نگه دار بال یب نیا گمیم کهیداد زد:مرت

   ینگه دار ب ارمیپدرتو درم ادیب

  

  ه دار نگ دمیکه نشستن رو دو برابر م یینایپول کل ا شرف

جون داد زدن نداشتم گلوم  گهیو د دیدیچهارتا م ارویچشمام سام    

مثل  یصندل یو ضربان قلبم بد باال رفته بود ؛رو سوختیم یبدجور

   آب شده شل افتاده یبستن

  

 اریتموم بشه سام رمیبم نکهیقبل از ا کردمیو فقط دعا دعا م بودم

 قهی،ده دق داشتیدستگاه رو نگه نم یول زدیداشت داد م ینجوریهم

   من یبعد رنجرو نگه داشت ول

  

بلند شد و  یاز صندل عیسر اریبودم سام یصندل یشده رو خشک

تکونم  یوصل بود رو باال داد و با نگران یکه به صندل یبندشونه

  ؟یداد و گفت:آهو آهو خوب

و زبونم قفل شده بود مسوولش اومد  کردمیخشک شده نگاهش م    

  نیشیچرا سوار م نیترسیم ی:وقتدیپرس اریو از سام



االغ مگه بهت  کهیگرفت و گفت:مرت اروی قهی یعصب اریسام    

 یجلو ارمیزنده و مرده اتو م ادیسرش ب یینگفتم نگه دار فقط بال

  نیچشمت حاال بب

کردم و از ته  یبا تمام توانم سع رهیدعوا شدت بگ نکهیقبل از ا    

  اریجون گفتم:سام یحلقم دراومد و ب

 اریاومد سمتم و گفت:جان سام یول کرد و تند اروی قهی عیسر    

ببر  نجایتکون دادم و گفتم:منو از ا یحالت خوبه؟     به زور سر

       تورو خدا

جدام کرد  یم و از صندلحصار ریبسرعت سرش رو انداخت ز    

 یدر جلو میزد رونیب یمتعجب مردم از شهرباز یچشما یو جلو

   رو باز کرد و من رو نیماش

  

بود در  رونیب نیکه پاهام از ماش نجوریو هم یصندل یرو نشوند

 یپام رو یاز عقب آورد و جلو یآب یرو باز گذاشت بطر نیماش

   رو یزانوهاش نشست در بطر

  

 یو کناره ها دمیکرد و چسبوند به دهنم ؛آب رو تا نصفه سر کش باز

صورتم بود از جاش بلند  یلبم رو پاک کردم نگاه نگرانش هنوز رو

   پشت نهیشد که بره بش

  



بلند شدم و کامل از  یصندل یکه دستش رو گرفتم از رو فرمون

ش کردم چند لحظه بعد دستش رو دور حصاراومدم و  رونیب نیاشم

   نهیم سفت کرد سرم رو به سـ*ـشونه

  

بود  اریمردونش چسبوندم و بغضم شکست چقد خوب بود که سام ی

گاه بودن  هیتک یبو دادیم تیامن یآغـ*ـوش بو نی،چقد خوب بود که ا

   یآهو هیپناه  یبو دادیم

  

نه  یول ختنیری،اشکام تند تند م دادیآرامش م یبو دادیپناه رو م یب

داشتنش ؛به عشقم قسم  یبرا یاز ترس نه از ارتفاع از خوشحال

   واسه جنگمیکه من م خوردمیم

  

دستش رو  خوردمیقسم م یگاه هیتک نیهمچ یمرد نیهمچ داشتن

دوتا بازوهام گذاشت و از بغـ*ـل خودش جدام کرد و با اخم و  یرو

   یخش دار گفت:من لعنت یصدا

  

  یشدیسوار م ذاشتمیم دینبا

  ذاشتمیم دیاشکام رو با دستش پاک کرد و گفت:نبا    

 اریسام-



  منتظر نگاهم کرد که گفتم:دوست دارم    

زد و دستم رو آورد باال و پشتش رو  ینگشونه یلیلبخند خ    

 نیهم یو گفت:منم     درسته جمله اش رو کامل نگفت ول دیب**و*س

منم  ایدختر دن نیداشت که حس کردم خوشبخت تر یمنم گفتنش لذت

 دهی:پس تا نرساریو گفتم:فکر کن االن گشت برسه     سام دمی؛خند

  میشام بخور میسوار شو بر

هم  اریجون تر از قبل سوار شدم و سام یتکون دادم و ب یسر    

     م؟یریم:کجا مدادم و گفت هیرو حرکت داد سرم رو به پنجره تک نیماش

  ییجا ی:رستوراناریسام

-که      می:شام نخورداریسام     مینر شهیبرگشتم سمتشو گفتم:م    

  هم شد غذا تزای:آخه پاریبر بدن     سام میزنیم ریبگ تزایپ

 هی یبعد جلو قهیتکون داد و چند دق یملتمس نگاهش کردم که سر    

اومد و به سمت مغازه رفت چند  رونیب نینگه داشت از ماش ییتزایپ

   که با دیطول کش قهیدق

  

رو  نیو دوتا نوشابه و چندتا سس برگشت درماش تزایجعبه پ دوتا

  م؟یبخور نیماش یبست و گفت:تو

عالمه  هیرو برداشتم و  تزایپ یاز جعبه ها یکیتکون دادم و  یسر    

که  نجوریگاو شروع به خوردن کردم هم نهویروش و ع ختمیسس ر

   به زدمیداشتم لپ م



  

با نوشابه  خوردیو آروم داشت م کیش یلینگاه کردم که خ اریسام

 یعنیبرداشتم  تزایپ گهید کهیت هیدادم و  نییدهنم رو پا یتو یتزایپ

   غذا کیش نیمثل ا تونمیمنم م

  

 یکردم و به حرکاتش زل زدم ،صاف رو زیرو ر بخورم؟چشمام

؛خودم  تزایپ یمن تا شده افتاده بودم رو ینشسته بود و ول شیصندل

   صاف کردم و اریرو مثل سام

  

من دهنم پر  یول زدیبه غذاش زل نم ادی؛ز یامو دادم به صندل هیتک

 یدفعه بعد دمیکشیو نقشه م کردمیم تزایپ یها کهیبود باز نگاه به ت

   کدومشون رو بردارم و بکنم

  

معتقد  شهیمن هم یول خوردیدهنش پر بود نوشابه نم یحلقم ،وقت یتو

بشه  یدهن قاط یبشه از تو یمعده قاط یبره تو نکهیا یبودم به جا

   بهتره ،اومدم با کالس

  

 یلیغذا بخورم دندونم رو آوردم جلو و گاز خ کیو ش ارمیدرب یباز

 یول زدیگاز نم یکیکوچ نیبه ا اریزدم سام تزایپ کهیبه ت یکیکوچ

   با کالس تر از خواستمیمن م



  

زدم  یزیر یلیروشو دوباره گاز خ ختمیباشم چس مثقال سس ر اون

  یخوریم ینجوریگفت:چرا ا اریکه سام

  نه؟ خورمیم کیبا ذوق برگشتم سمتش و گفتم:ش    

به بازوش زدم  یکه خنده اشو جمع کنه.مشت دیدور لبش کش یدست    

 یهرکار تونمیمن نم یخوریقشنگ غذا م نقدیا یو گفتم:تو چجور

  به منم نشون بده کنمیم

دهنش کرد  کیدستم بود و نزد یکه تو ییتزایدستم رو گرفت و پ    

گاز بزرگ زد و با دهن پر  هیو از همونجا که گاز زده بودم 

  خوبه؟ ینجوریگفت:ا

  ؟یخوریمثل من م یخنده گفتم:اآلن تو دار ونیخنده و م ریز زدم

که  دیکه دهنش پر بود سر کش نجوریبرداشت و همنوشابه رو     

 دنمیبا لبخند به خند وردیمنو درم یخنده ؛چه باحال ادا ریزدم ز شتریب

   گهیکه د یوقت کردینگاه م

  

به تو  یگفت:ک کردیکه با لـ*ـذت نگاهم م نجوریام تموم شد هم خنده

  ؟یمثل من غذا بخور ای یمثل من بش یگفته مجبور

 یکه هست ینگاهش کردم که ادامه داد:من تورو همونجورساکت     

نه بخاطر من نه  یند رییخودتو تغ چوقتیکن ه یسع خوامتیم

  گهید چکسیبخاطر ه



اگه  ایخدا داریب ایغش نکنم ،خواب بودم  ریمنو بگ ایخدا یوا    

به خاطر همه  یکه مرس دارمیخواب بمونم اگه هم ب نجوریخوابم هم

   یصندل؛خم شد و از  زیچ

  

 دیجعبه کادو بود به سمتم گرفت با ترد هیجعبه برداشت  هی عقب

  رشینگاهش کردم که گفت:بگ

  ه؟یچ نیا-    

  رشیتوعه بگ ی:برااریسام    

نه؟      گهید هیمخف نیبا تعجب به جعبه زل زدم و گفتم:دورب    

  گمیبهت م رشی:بگاریسام

و درش رو باز کردم و چشمام از  دمیجعبه رو از دستش قاپ یتند    

 زدیجعبه داشت بهم چشمک م یتو لیموبا یزد گوش رونیحدقه ب

   گشاد برگشتم یباهمون چشما

  

  نه؟ یگفتم:الک ارویسام سمت

 رونیرو ب یمثبت تکون داد با ذوق گوش یبه نشونه  یسر مسخره

ََ      چرخوندمشیکه م نجوریآوردم و هم دهنم رو باز کردم و گفتم:ااَ اَ

  مال من واقعا؟ نیگفتم:ا ارویبرگشتم سمت سام

 زونشیش و از گردن آوحصار دمیبزنه پر یحرف نکهیقبل از ا    

  یمرس یمرس یشدم و با ذوق گفتم:معلومه که مال منه مرس



اومدم و با ذوق نگاهش کردم که چشماش رو  رونیش بحصاراز     

  ر داد و گفت:قابلتو نداشتهم فشا یرو

آوردم و خطمو از توش  رونیدو صفرم رو ب اینوک یگوش عیسر    

؛پنجره رو دادم  میگرام زیعز یگوش یآوردم و انداختم تو رونیب

   رو با تمام اینوک یو گوش نییپا

  

 اریرو روشن کردم سام دمیجد یو گوش رونیپرتاب کردم ب قدرتم

انداختم و تا  اریتوپ با سام یرو حرکت داد و منم چندتا سلف نیماش

   و ریخود خونه عکسام رو ز

  

  ...کردم رو

؛به سمت  ستین یکس دمیوارد آشپزخونه شدم که د یبا دل ضعفگ    

بو  یکی یکیگاز رفتم و درشون رو برداشتم و  یرو یقابلمه ها

   که تا یینایاووووف ا دمیکش

  

ساعت  هیمونده بود تازه اگه تا  گهیساعت د هیشدنشون هنوز  پخته

عطر آشنا به مشامم خورد ،خم شد و گونه  یبهمون شام بدن بو گهید

   ام رو بـ*ـوس کرد با

  



 یب     نمون؟یبیم یکی یگیگشاد برگشتم سمتش و گفتم:نم یچشما

  گفت:مگه مهمه؟ الیخ

گونه امم  یکیاون  یگشاد شد که خم شد و رو شتریب چشمام

  ؟یاومد یزدم و هلش دادم عقب و گفتم:ک یلبخند دیب**و*س

برداشت و داخل دهنش  زیم یرو یساالدا یگوجه از رو هی    

  شلوغ بود یلیاآلن مطب امروز خ نیگذاشت و گفت:هم

بود وارد آشپزخونه  یگوش یهمون لحظه فروزان که سرش تو    

گفت:سالم آقا خسته  عیسر رایسام دنیشد سرش رو بلند کرد و با د

  نینباش

 یباز عیضا نکهیا یتکون داد و دوباره به من زل زد برا یسر    

  اتاقتون آقا ارمیرها رو م گهید قهینشه گفتم:پنج دق

به فروزان نگاه کردم  عیبرام زد که به سرفه افتادم ؛سر یچشمک    

لب زد منتظرتم  اری،سام شهیخداروشکر باز سرش تو گوش دمیکه د

   که خودم رو زدم افق و اونم

  

 سادهیجا وا نیدختره ا نیا گهینم وونهیزد ،پسر د رونیآشپزخونه ب از

فاطمه وارد آشپزخونه شد و رو به فروزان گفت:فردا عقد  نمونیبیم

   یمنه مثال تو سرت تو

  



بده استرس دارم      میدل دار کمی یهست یچه دخترخاله ا تهیگوش

  استرس داره؟ یزن جواد بشکه بش یخوایم گهیفروزان:د

خنده که فاطمه با اخم روبه من گفت:زهرمار بشکه  ریبلند زدم ز    

 نیخروس الله و چه به ا نیوگرنه ا نیسر زبون ا یرو تو انداخت

  حرفا

ش برا شهیهم م گهید یبزنه گفتم:اسما یفروزان حرف نکهیقبل از ا    

  روش گذاشتم نشویگذاشت چون تورو دوست داشتم آبرومند تر

اوضاع قمر در عقرب بشه از  نکهیچپ نگاهم کرد و قبل از ا چپ

اونور  نوریبه ا یباال رفتم نگاه یو به طبقه  رونیآشپزخونه زدم ب

   مطمئن یانداختم و وقت

  

تختش دراز  یدر اتاق رو باز کردم و داخل شدم رو ستین یکس شدم

به کنار دستش  یمن بلند شد و نشست اشاره ا دنیبود و با د دهیکش

  نجایا ایکرد و گفت:ب

م و به شونهتخت نشستم دستشو انداخت پشت  یرفتم کنارش رو    

داشت صورتم رو  قهیچند دق هیخودش چسبوندم ؛نگاهش کردم...

   یب نجوریو هم کردیم زیآنال

  

 اریسام یو صاف کردم و گفتم:آقابود صدام ر رهیبهم خ حرف

  تموم شدم بخدا یزنیزل م نقدیارجمند چرا ا



  مقدمه گفت:دل تنگت شده بودم یب    

،دستاش رو گرفتم و  دیانگار از ته دلش گفت که دلم لرز یجوری    

  ؟یگفتم:راست راستک

چشمام  یبود تو رهیتکون داد و همونجور که خ یسر    

  الف بچه بشم هی ریاس کردمیفکر نم چوقتیگفت:ه

  ؟یگیگشاد گفتم:منو م یبا چشما    

کردم و  یدوباره سرش رو به عالمت مثبت تکون داد ،اخم    

  گفتم:من الف بچه ام؟عمت الف بچه نه من

شدم با اخم سرم رو جهت مخالفش برگردوندم  نهیدست به سـ*ـ    

  گوشم گفت:عمه ندارم ریسرش رو خم کرد و ز

از  یسر     میهمدرد یعنی ییییذوق برگشتم سمتش و گفتم:وا با    

مثال زبونم رو براش درآوردم  یتاسف برام تکون داد و گفت:قهر بود

شله      یو بحث رو عوض کردم و گفتم:فردا هم عقد جواد بشکه با فاط

  دونمی:ماریسام

  شد؟ یکه گفت:چ دمیاز ته دل کش یآه    

     کننیشدم و گفتم:خوشبحالشون دارن ازدواج م رهیبه روبه روم خ    

  ؟یازدواج کن ی:دوست داراریسام

حنابندون چقد  یبا ذوق برگشتم سمتش و گفتم:آخ فکر کن سام    

واسه عروس بعد شب  ارنیمخصوصا اونجا که حنا م دهیم فیک

   نیعالمه ماش هیکه  تیعروس



  

عروس باشم  یکن من اگه جا کنه،فکریدنبالتو بوق بوق م وفتهیم

 رونیب ارمیم نیپشت سرم بدنمو از پنجره ماش وفتهیب نیاونهمه ماش

   و واسه همشون رقـ*ـص

  

  دهیم یفیآخ که چه ک امیم نهی*ـسـ

کرد و گفت:خب خب با اجازه  زیتکون داد و چشماش رو ر یسر    

فتم:با زدم و خجول گ ییلبخند دندونما     ؟یایم نهیرقـ*ـص سـ*ـ یک

  اجازه بزرگترا

و چل  نیماش یتو ینیشیکنار لبشو خاروند و گفت:ساکت و خانم م    

  یاریدرنم یباز

وارد  نایبزنم که در اتاق محکم باز شد و اول سل یخواستم حرف    

  ...نایشد و با ذوق داد زد:داداش واسه سار

دهنش  یپشت سرش با دو اومد تو و خواست جلو نایبعدش سار    

ما دوتا خود به خود دوتاشون الل شدن ،با  دنیبا د یول رهیرو بگ

   دهن باز داشتم نگاهشون

  

،اون دوتا هم خشک زده و متعجب و با دهن باز به من و  کردمیم

بساط رو جمعش  نیامامزاده جمع کن ا ایبودن ، رهیخ اریسام

   نگاه کردم که اریکن...برگشتم به سام



  

روبه اون  یعصب یاس ؛با صدا رهیاخم بهشون خ و با یعصب دمید

  تو دییایبدون در زدن م لسیطو نجایدوتا گفت:مگه ا

  دیباهم گفتن:ببخش ییبه خودشون اومدن و دوتا    

 رونیتخت بلند شدم و اون دوتا خواستن از اتاق ب یاز رو عیسر    

  کارتون دارم دیسیگفت:وا اریبزنن که سام

خودت  ایزدم و به اتاق رها رفتم ؛خدا رونیاز اتاق ب یمعطل یب    

 یو عرق رو زدیشد قلبم تند تند م یزیبه دادم برس ،عجب آبرو ر

   یعنینشسته بودن  میشونیپ

  

  کنن؟یم یراجبمم چه فکر االن

شمال درست حدس زده  یدید گنیاالن حتما با خودشون م    

وقت ؛در اتاق  هیبرس بدبخت نشم  ادمیخودت به فر ای...خدامیبود

   امام ایزده شد که چشمام گشاد شد ،

  

از اون دوتان؟چه زود حرفاشون تموم شد لبم رو  یکینکنه  نیحس

گاز گرفتم و برگشتم در رو باز کردم...گندم با لبخند داشت نگاهم 

   خدا نکنه اون یییوااا کردیم

  



منو با  نجایسونده اخودش رو ر نمیا نیزنگ زدن به ا عیسر دوتا

 عیسر نقدیبود ا گمیم گیخودش خفه کنه...خفه شو آهو م یدستا

   نگران به سمتم اومد و دیرسینم

  

  ی:آهو جان خوبگفت

  تو ایو گفتم:آره ب رونیرو پوف کردم ب نفسم

  در کنار رفتم که داخل شد و گفت:رها خوابه؟ یاز جلو    

شد به سمت رها رفت و با  داریهمون لحظه رها از خواب ب    

تخت  یجووونم     رها رو بغـ*ـل کرد و رو یگفت:ا یمهربون

  ؟ینیشینشست و روبه من گفت:نم

زدم و گفتم:چه  یحرف رفتم رو به روش نشستم و لبخند زورک یب    

  یگندم:اومدم واسه خداحافظ     یراه گم کرد نورایعجب از ا

  یریمیم ی:داردیاز دهنم پر هویصورتم و  یمحکم زدم تو    

از دهنم در  هوی دیدهنم و گفتم:آخ ببخش یدوباره محکم زدم تو    

  خنده و گفت:اشکال نداره ریرفت     زد ز

رها نشوند و گفت:امشب با عمه  یسر کم مو یرو یبـ*ـوسـه ا    

  عمه ام خونش اونجاس زدی رمیام م

سر  هیگه،ید یگردیبرم عیسر یرینداره م یخداحافظ نکهیخب ا-    

  زدنه



رفتم شش ماه  دیشا گردمیزد و گفت:نه زود برنم یلبخند خسته ا    

  ستیسال دو سال معلوم ن هی دیبرنگشتم شا

  گشاد گفتم:چخبره؟ یبا چشما    

خب بود  یلیحالش خ اریرفتم مطب سام روزیبغض کرده گفت:د    

 زنهیم شیکه دل منو آت وفتهیبراش م ییاتفاقا هیانگار دوباره داره 

   تهران بمونم و دوباره خوامینم

  

که شده  یفراموشش کنم هرطور دیمن با گهیاتفاق د هیشاهد  بشم

  هست خوشحال باشه یطیهر شرا یتو شاهللایبگم ا تونمیفقط م

 چارهیشد ب رمیگ بانیگر یسوخت براش و عذاب وجدان داغون دلم

همون عذاب وجدان  کنهیدرد و دل نم یداره واسه چه کس دونستیچم

   مجبورم کرد بپرسم

  

نفر باشه تو  هیبا  اریاز جوابش:اگه آقا سام دمیترسیرو که م یسوال

و گفت:نه  نیینفرو؟     سرش رو انداخت پا هیاون  یکنیم نینفر

من دوسش داشته باشه  ینفر اندازه  هیکنم فقط اون  نینفر دیچرا با

  هیمن کاف یبرا

  ؟یگفت یزیاز تو     گندم:چ شتریب یلیلب زمزمه کردم:خ ریز    

  نطورهیکه هم شاهللایگفتم ا-    



تخت گذاشت و از جاش بلند  یو رو دیرها رو دوباره ب**و*س    

م کرد و حصاراومد و  کمیشد منم مطابقش از جام بلند شدم که نزد

   آهو شهیگفت:دلم برات تنگ م

  

  کردم دایمثل تو پ یخوشحال شدم دوست یلیخ

  یگندم شهیش کردم و گفتم:منم دلم برات تنگ محصارمنم سفت     

کنم بعد  یهم خداحافظ هیاز بق رمیم جدا شد و گفت:من محصاراز     

  میبش زدی یراه گهیدو ساعت د یکیخونه امون که  گردمیبرم

  خطر یزدم و گفتم:بسالمت سفرت ب یلبخند    

زد ؛کم امشب استرس داشتم  رونیتکون داد و از اتاق ب یسر    

  ...عذاب وجدانم بهش اضافه شد

باال  یو به طبقه  رونیامو خوردم و از آشپزخونه زدم ب صبحونه

باز اتاق  مهیرفتم...خواستم در اتاق رها روباز کنم که چشمم به در ن

   خشک شد نایو سل نایسار

  

بودم  یازشون فرار بایو تقر گذشتیشب بود که از اون ماجرا م سه

 دیبا یحرف هی یباالخره که چ میبار هم باهم هم کالم نشد هی یو حت

   ای شدیرد و بدل م نمونیب

  



نه؟به سمت اتاقشون  ای دمیفهمینظرشون رو راجب خودم م دی...بانه

 هیداداش مشکلش چ دونمی:من نمدمیوارد بشم،شن نکهیرفتم قبل از ا

  اه

انگار  یکنیجور برخورد م هی نایسار یدار یتو چه عجله احاال -    

  میدیترش

خب من از پسر خوشم اومده خدا زده پس  یول میدی:نترشنایسار    

کرده  یکلشون مامان پسر هم از من خوشش اومده و حاال خواستگار

   انیب زارهینم یداداش حت

  

  نییچجور ادما مینیبب

ق در زدم و سرم رو از در کردم صدام رو صاف کردم و چندتا ت    

سر تکون دادن  یعاد یلیداخل     دوتاشون خ امیب تونمیتو و گفتم:م

تخت نشستم  یو منم داخل شدم و پرو پرو رفتم وسطشون رو

   چندتا سرفه گفتنینم یزیهردوتاشون سکوت کرده بودن و چ

  

  شده؟ یزیو گفتم:چ کردم

کرد و  یاخم نایاومد دهن باز کنه و درد و دل کنه که سل نایسار    

دهنش رو بست که برگشتم سمت  نایسار     نایبا حرص گفت:سااار

 یبا ناراحت کردیبود و نگاهم نم نییسرش پا     نایو گفتم:سل نایسل

  گفتم:من همون آهوام



 هم یرو یختیریبا داداشم نم ی:اگه همون آهو بودنایسل

 دیزد و سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد و گفت:آآ ببخش یپوزخند    

  خوامیعذر م میداداشم گفته از گل نازکتر بهت نگ

 نویهمو گفتم:من داداشت رو دوس دارم ا یاخمام رو کردم تو    

  یمثل بچه ها رفتار کن یخوایم ای؟یکنیدرک م

  دوتاهم درک کن نیا نایسل هیبد درد یگفت:عاشق نیغمگ نایسار    

 گهیو از جاش بلند شد و کالفه گفت:واال من د دیکش یپوف نایسل    

  غلط یدرسته چ یچ دونمینم

خانمم دوشبه داره مخ منو  نیکرد و گفت:ا نایبه سار یاشاره ا    

  بس خواستگار خواستگار کرد خورهیم

تونستم کمکتون  دیشا دیشده؟بگ یکردم و گفتم:چ نایبه سار ینگاه    

  کنم

با دوستاش  خواستیم شیپ یو گفت:مامانم هفته  دیکش یآه نایسار    

 دیدوست جد هیمنم حوصله ام سر رفته بود باهاشون رفتم  رونیبره ب

   کردن اونم اومده دایپ

  

شاممونو  نکهیاز اول تا آخرشب به من زل زده بود و شب بعد ا بود

  زنگ زد پسرش اومد سراغش میزد رونیو از رستوران ب میخورد



آهو پسر رو که  ییییکرد:واااا فیبا ذوق تعر دیکه رس نجاشیبه ا    

بود هم خوشگل بود هم  پیهمون اول به دلم نشست هم خوشت دمید

   یلیاشو صداش خ افهیق

  

  بود مردونه

کرد  سیوسط حرفشو روبه من گفت:اونشب دهن منو سرو دیپر نایسل

نسش فردا مامانش با مامانم تماس گرفت و بس از اون پسر گفتشا

   واسه انیگفت که ب

  

  با داداشش مشورت کنم دیو مامانمم گفت با یخواستگار

من هنوز بچه ام عقلم  گهیم زارهیداداش نم یادامه داد:ول نایسار    

من  دییاگه بخوا نطوریباال انداختم و گفتم:که ا ییابرو     رسهینم

 یخوایم یگشاد گفت:چ یبا چشما نایباهاش حرف بزنم     سار تونمیم

  ؟یبهش بگ

 یسوگل شونیرفته ا ادتی نکهیگفت:مثه ا نایبا طعنه روبه سار نایسل    

 نمیبب نایخفه شو سل قهید هیگفت: تیبا عصبان نایخان داداشن     سار

تمام -     ؟یبهش بگ یخوایم یبعد روبه من گفت:چ     گهیم یچ

  گهیکردنش د یواسه راض زنمیزورمو م



 چوقتیه یکن نکارویم و گفت:آهو اگه احصار دیبا ذوق پر    

-     ؟یگیبهش م یم جدا شد و گفت:کحصاراز      کنمیفراموش نم

  خونه ادیبزار ب

 ادیم شهیم یعصب یبهش بگ ادیگفت:نه توروخدا خونه ب دهیترس    

  شسراغم پاشو االن برو مطب

  گشاد گفتم:اآلن؟ یبا چشما    

دلشون رو  نکهیا ینداشتم برا یسرش رو تند تند تکون داد چاره ا    

خب آدرس  لهیناچار گفتم:خ کردمیم یهمه کار دیبا ارمیبه دست ب

  مطب رو بده تا برم

رو تند  رونمیب یرو ازشون گرفتم و به اتاق رها رفتم ،لباسا آدرس

و زنگ زدم آژانس ؛رها رو به اتاق  کردمیمیمال شیو ارا دمیتند پوش

   بردم و نایو سل نایسار

  

  گردمیبرم دیدوساعت هواشو داشته باش یکی:گفتم

زدم و  رونیاز خونه ب یقبول کرد و منم تند لیبا کمال م نایسار    

 یلیساختمون خ هی یجلو نیبعد ماش قهیسوار آژانس شدم چند دق

   بزرگ نگه داشت پول آژانس

  



دوم  یحساب کردم و وارد ساختمون شدم با آسانسور به طبقه  رو

و جوون اونجا نشسته  ریرفتم و وارد مطب شدم از زن و مرد و پ

   رفتم و یبودن ،به سمت منش

  

  :سالم خانمگفتم

رو به رو شدم با  ششیسرش رو باال آورد و با صورت پر آرا    

  نییاخم گفت:سالم بفرما

 ینجوریکه ا یاز رو صورتش بردار یلیچهارتا س دادیاآلن حال م    

ابرومو باال انداختم و خم شدم  یتا هی؛ مونیم رهیخودشو برات نگ

   برم خوامیسمتشو گفتم:م

  

  ارجمند یآقا اتاق

همه  نایکرد و گفت:اوال ا مارایبه ب یزد و اشاره ا یپوزخند    

نشستن تا نوبتشون بشه دوما  یارجمند ول یبرن اتاق آقا خوانیم

  شما؟

 یب خوامیهستم م مارانشونیاز ب یکیپوست لبم رو کندم و گفتم:    

  شر نشو رونی:برو بیمنش     ه؟ینوبت برم حرف

 ایتوام اخراج بش کنمیم یکاریسرم رو تکون دادم و گفتم:شر بشم     

نگاهم کرد و بعد تلفن  کمیبا من بحث نکن زنگ بزن با حرص 



 انینوبت ب یخوانبیم ماراتونیاز ب یکیارجمند  یبرداشت و گفت:آقا

  داخل

گذاشت و روبه من با  یگوش نییپا یتکون داد و دست رو یسر    

  شهینم گنیاخم گفت:آقا دکتر م

  مارتونیاسم ب یبگو آهو سرمد-    

رو چسبوند به گوشش و اسمم رو گفت  یدوباره با حرص گوش    

  دکتر یگشاد شد و گفت:چشم آقا واشی واشی ششیاپر از آر ی؛چشما

 دیتونیمن کرد و گفت:م یبه سرتا پا یرو قطع کرد و نگاه یگوش    

  داخل دیبر

رو گرفتم و وارد اتاق شدم  رهیبراش رفتم و دستگ یچشم غره ا    

 یگیم یچرا به منش یبلند شد و گفت:خوش اومد زشیاز پشت م

  مارمیب

 یانکار کن یخوایشدم و گفتم:م کشیکردم و نزد زیچشمام رو ر    

  قهوه؟ ای یخوریم ییزد و گفت:چا یلبخند     مارتم؟یب

 چکدومینشست،گفتم:ه شیصندل ینشستم که اونم رو زشیم یرو    

  ؟یاومدم بهت سر بزنم راست

 یب امیبگو من هروقت ب تیمنش نیمنتظر نگاهم کرد که گفتم:به ا    

 یگذاشت و گفت:ب زیم یدوتا آرنجش رو رو     شمیاجازه وارد م

  یشیاجازه وارد خونه م



به قلبش کرد و  یبا دست اشاره ا شویاشو داد به صندل هیتک    

  یشیم نجایاجازه وارد ا یزد و گفت:ب یچشمک

زبونم      میچکار کن گهیهم بشو د نجایاجازه وارد ا یادامه داد:ب    

  که هست ینیرو براش درآوردم و گفتم:هم

  خواستگار اومده آره؟ نایواسه سار دمیمقدمه گفتم:شن یب    

نگفت که گفتم:اآلن تو چرا  یزیداخل هم رفت و چ یبه آن اخماش

دوره زمونه پسر خوب  نیبود ا یپسر پسرخوب دیشا انیب یزارینم

  اریسام شهیم دایکم پ

االنم  فهمهیرو نم زایچ یلیبچه اس خ یلیهنوز خ نای:ساراریسام    

  رهیگیم میفقط از سر احساس داره تصم

 یبا چشما     میکنیبه بعد تموم م نجایباشه پس من و توام از هم-    

  به موضوع داشت؟ یگشاد گفت:االن چه ربط

رو  زایچ یلیکه منم همسن خواهراتم و به گفته تو خ نهیربطش ا-    

  رمیگیم میو دارم از سر احساس تصم فهممینم

 یطلبکار گفتم:چه فرق     کنهیتو با اونا فرق م هی:قضاریسام    

  کنهیم

دستاش گرفت و گفت:من از احساس خودم مطمئنم  یدستم رو تو    

خوشبختش کنه  تونهیمن از کجا بدونم م ادیب خوادیاون پسر که م یول

  نه ای



 هی،یبد لشیخواهرتو تحو یخوایکه نم یمن دو دست زیآخه عز-    

همو  انیخانواده ها هست ب ییمرحله آشنا هیهست  قاتیمرحله تحق

   به درد هم دیدیاگه د دینیبب

  

که  دیدیداره اگه د یرادیچه ا رهیوصلتم صورت بگ هیکه  دیخوریم

  و شما رو به سالمت ریاونا  رو بخ دیخورینه به درد هم نم

  شهیابروهاش رو داد باال و گفت:نچ نم    

نرم و کش دار  یلیچشمامو و خ یتو ختمیالتماس بود ر یهرچ    

 یخوایمنو نگاه نکن، م یکرد و گفت:اونجور یاخم     اریگفتم:س ام

  کنم تیراض خوامیمن غلط کنم فقط م-     ؟یخرم کن

  :قسم ندهاریچپ نگاهم کرد که گفتم:جان آهو     سام چپ

 نییپا زیم یو از رو دمیگونه اشو نرم ب**و*س یخم شدم و رو    

  رو برداشتم و ناراحت گفتم:خداحافظ فمیاومدم و ک

  سایپشتم رو کردم که برم گفت:وا    

 یو با همون اخما زشیاش رو داد به م هیاز جاش بلند شد و تک    

  کنمیقشنگش گفت:راجبش فکر م

 یآقا یدار ییبراش پرتاب کردم و گفتم:فدا یبا ذوق ب**و*س    

  :موهاتو بکن تو بعد برواریارجمند، من رفتم     سام

 رونیگفتم و موهام کردم داخل و با لبخند از اتاق ب یچشم کش دار    

  ...زدم



 ***     

مرتب کرد و روبه من  نهییآ یرو جلو شیروسر نایسار    

  گفت:چطورم؟

ناز و تو دل برو شده بود  ییبه سرتا پاش انداختم ،خدا ینگاه    

لطفتو فراموش  نیا چوقتی:آهو هنایسار     یزدم و گفتم:عال یچشمک

زدم و  یوجود نداشت     لبخند یقطعا امشب یاگه تو نبود کنمینم

  گفتم:قابلتو نداشت

 یاالن قاط ومدمیهم شالش رو مرتب کرد و گفت:کاش من نم نایسل    

  افتضاح هیما کننیم مونیپات

  یکه نر شهیمگه م یخواهر عروس خانم-    

  شمیم یجور هیعروس خانم  یگیم ییییبا ذوق گفت:وا نایسار    

 یدیسف رهنیرفتم پ اریزدم و به اتاق سام رونیو از اتاقشون ب دمیخند

رو نبسته بود  نشیآست نییو پا رهنشیپ یباال یتنش کرده بود و دکمه

   بازوهاش از رو

  

 قهیبه سمتش رفتم و  رفتیمشخص بود که آدم دلش ضعف م رهنیپ

لباس  شاهللایلباسش رو مرتب کردم و دکمه هاش رو بستم و گفتم:ا

 بستیرو م نشیآست یکه دکمه ها نجوریهم     یخودتو بپوش یداماد

  یهروقت تو بخوا-     شهیم یگفت:ک



 فیشد و گفت:بزار تکل رهیمو به چشمام خشونهدست انداخت دور     

  کنمیمشخص بشه با مامانم راجبت صحبت م نایسار یماجرا نیا

اقدام  یخوایم یزود نیو گفتم:به ا دمیصورتش کش یرو یدست    

هم فکر  وونهی:مگه آدم داریسام     یفکر کن شتریب یخواینم یکن

  کنهیم

زد ،منو سفت به  میشونیپ یرو یکه خم شد و بـ*ـوسـه ا دمیخند    

فقط  گفتمیآهو از اون اولم دروغ م خوامتیخودش فشرد و گفت:م

  یچرا دروغ گفت-ازت خوشم اومده     

 یواسه  دمید میجلوتر رفت یهرچ یغرور ول دیشا دونمی:نماریسام    

  شدینم کردمیم میغرور داشتن معنا نداره،اصال هرکار یکیتو 

حاضر نبودم  یمتیق چیو به ه استمخویمردو م نیبا تمام وجودم ا    

خوب بود  ارینبود سام هیمن مثل بق یبرا اریاز دستش بدم سام

   مهربون بود قلب داشت وجدان

  

من همه  یبود برا یهرجور یهرکس یبرا اریانسان بود سام داشت

االن مهمونا  نییپا ایش جدا شدم و گفتم:زود بحصارتموم بود از  زیچ

  رسنیسر م

زدم و به اتاق رها رفتم کل اتاق  رونیتکون داد که از اتاق ب یسر

تخت نشوندمش  یرو کردیم هیسرشو داشت گر یرو گرفته بود تو

   دادم کل یو بهش فرن



  

گهواره و تکونش دادم  یرو خورد که خوابوندمش تو الهیپ یتو یفرن

 رونیاز کنارش بلند شدم و از اتاق ب واشیکم کم خوابش برد و منم 

   نییپا یزدم و به طبقه 

  

داره با همشون بحث  نایسار دمیبه سمت آشپزخونه رفتم که د رفتم؛

  ...کنهیم

  د؟یاریب ییچا هی دیتونیشما نم چکدومیه یعنی:نایسار    

 خیکه توب میاریاگه ما ب نیاریشهناز:خانم گفتن خودتون ب    

سالن  یرو ببر مهمونا منتظر نشستن تو اییچا ایجان ب نایم،ساریشیم

  زشته

  و گفتم:مگه مهمونا اومدن؟ سادمیوا نایکنار سار    

 یا قهیپنج د هیبرگشت سمتم و گفت: زونیبا لب و لوچه آو نایسار    

  ببرم استرس دارم ییچا تونمیبهشون بگو من نم یچ هیآهو تو  شهیم

  یببر دیتو با یتو عروس-    

 ییچا گهید یکیمن عروسم  گمیاالن م رمیم هینجوریگه ا:انایسار    

     ارمیخب تو برو من م لهیرو برداشتم و گفتم:خ ییچا ینیس     ارهیم

چپ      یتر یگشاد گفت:تو که از من دست و پا چلفت یبا چشما

تند      اریچپ نگاهش کردم و گفتم:دستت درد نکنه اصال خودت ب



 یپس     اشاره ا رمیمن م اریغلط کردم ب دیببخش دیتند گفت:ببخش

  به در آشپزخونه کردم و گفتم:برو برو

که داشتن  دمیرفتم صداشون رو شن واشی واشیپشت سرش  خودمم

که  دمیرو شن یفخر یصدا کردنیم یسالم و احوالپرس نایبا سار

   یوردین ییگفت:چرا چا

  

  جان نایسار

  ارنی:اآلن منایسار    

وارد سالن شدم سرم رو بلند کردم  ریحرفش سر به ز نیبعد از ا    

و سالم دادم ؛بلند کردن س رم همانا و باز ماندن دهنم همانا ،چشمام 

   محکم بستم و باز کباریرو 

  

 زدیقلبم تند تند م کردمینگاه م شونویکی یکیبا دهن باز داشتم  کردم

دمت گرم آخه  یاریسر من بخت برگشته ب یخوایم ییچه بال ایخدا

   کردن با من یاالن وقته شوخ

  

  بود؟

به  یبود آب دهنم رو قورت دادم و نگاه رهیخشک شده بهم خ    

کنار دستش کردم که پدرش نشسته بود و مادرش هم کنار پدرش با 

   ،باباش دییپایاخم داشت منو م



  

 شیبزنه که مادرش پ یبود خواست حرف رهیکه به من خ نجوریهم

جون؟      یفخر نیکنینم ی:معرفدیپرس یاز فخر عیرد و سرک یدست

  زد و گفت:پرستار نوه امن یلبخند یفخر

زمان ما باهم  هیبده که  ییآشنا خواستیمشخص بود که دلش نم    

نگاه کردم که هنوزم داشت مات  لی،برگشتم و به سه میبود هیهمسا

   کردیو مبهوت بهم نگاه م

  

همه  نیاز ا ؟آخهیاومده بودن خواستگار لیواسه سه یجد ی،جد

؛تف  اریچرا واسه خواهر سام نجایچرا ا لیتهران چرا سه یپسر تو

   گنده نقدیبه شانست آهو که ا

  

به      شنیرو تعارف کن سرد م اییروبه من گفت:آهو جان چا یفخر

  خودم اومدم و گفتم:بله چشم

؛نگاهش نکردم  لیبه سه دمیتعارف کردم تا رس یکی یکیرو  اییچا    

رو  ییچا کردینگاهش بدجور داشت زجر کشم م ینیسنگ یول

   برداشت و محکم گفت:دستت

  

  نکنه درد



 هیرو به بق ییخودم رو به زور کنترل کردم که نگاهش نکنم چا    

من بود به  یرو شیهنوز اون نگاه لعنت لیهم تعارف کردم اما سه

   با دمینگاه کردم که د اریسام

  

به من ؛آب دهنم رو قورت  دیرو گرفت و رس لیسه دید ریمس اخم

گفتم و تند  یلب ریدادم که با کله اشاره کرد برم با اجازه لرزون و ز

   یزدم پاها رونیاز سالن ب

  

من  دنیفروزان با د دمیبه سمت آشپرخونه کش یرو به سخت لرزونم

     یچیبا تعجب گفت:آهو چته     با استرس و تته پته گفتم:من م من ه

  یرنگ به رو ندار یچیه یچ یعنیفروزان:

آب برام آورد آب رو تا ته سر  وانیل هینشستم که  یصندل یرو    

گرفته  یبد یدلشوره  ادیسرم ب خواستیم ییچه بال ای،خدا دمیکش

   دلم رو خواستیبودم که دلم م

  

فروزان خالص بشم از  یاز دست سواال نکهیا یجاش بکنم برا زا

 دمیتخت خواب یزدم و به اتاقرها رفتم طاق باز رو رونیآشپزخونه ب

   و به سقف زل زدم ،به

  



 هیبوده؟فقط همسا مونیکه خواستگار خواهرش همسا گفتمیم اریسام

 نهیعاشق سـ*ـ ایات بود  هیات بود آهو؟نه تو به من بگو فقط همسا

   چاکتم بود ،خب مجبور

  

 یبود ،اگه از نگاه ها مونیهمسا گمیبگم فقط م زویهمه چ نبودم

 یگیهمسا هیهنوزم دوسم داره و رابطمون فقط  دیفهمیم لیسه عیضا

   دیشا دیفهمیم ؟اگهینبوده چ

  

اون دل نداشت؟اون  ؟مگهیچ نایسار دادیرو بهش نم نایسار چوقتیه

 چوقتیو ه شدمیخدا کاش فلج م یخوشش اومده بود ،ا یلعنت لیاز سه

   و اریمطب سام رفتمینم

  

خودم کردم  ادیخواستگار ب کردمینم شیراض چوقتیو ه شدمیم الل

خود به خود  ینجوریهم یکه لعنت بر خودم باد خداکنه خواستگار

   بهم بخوره تا من بدبخت بد

  

اه  زارنیمگه م دمیکشیراحت بشم تازه داشتم نفس راحت م اقبال

  ...ادیروزگار ب نی؛اه اه لعنت به ا نجامی؛حاال نرن به بابام بگن من ا



چند ساعت گذشت و چقد فکر کردم که در اتاقم زده شد  دونمینم    

چشمام رو بستم و خودم رو زدم به خواب ؛در اتاق باز و بسته  عیسر

   و حال زدیشد قلبم تند تند م

  

عطرش رو که حس کردم بغض نشست  یبو نداشتم یو حساب درست

و دستش رو نرم و نوازشگر  دیگلوم ،پتو رو تا شونه هام کش یتو

   ،کاش دیموهام کش یرو

  

 دمیکه امشب د یهرچ گفتمیشو محصار دمیپریو م شدمیم داریب شدیم

بسته شدن در چشمام رو با بغض باز کردم  یخواب بوده با صدا

   هم یلیخ دمیترسیمن م ایخدا

  

ترسم  نیبارم شده به دل من گوش بده بزرگتر هی ای،خدا دمیترسیم

من  ایبشه خدا لیتبد تیترس به واقع نیشده از دست دادنش نزار ا

   حال خوبمو باهاش تجربه کردم

  

 یهام شدت گرفت و اشکام تند تند رو هیحالم خراب بشه گر نزار

و مضخرف همه به سرم هجوم آورده  یمنف یفکرا ختیریبالش م

   وونمیبودن و قصد داشتن د

  



  ...کنن

شدم به ساعت نگاه کردم که هفت  داریصبح با سر درد از خواب ب    

 نییحوصله از تخت پا یصبح بود سرم روبه منفجر شدن بود ،ب

   زدم رونیاومدم و از اتاق ب

  

شدم  یشد و داخل اتاق دهیراهرو رد بشم که دستم کش یاز تو خواستم

دهنم رو گرفت  یجلو یبکشم که دست غیاومدم دهنم رو باز کنم ج

   ،صداش رو از پشت سر و

  

  سی:هدمیگوشم شن ریز

که  نطوریتنشه هم رونیلباس ب دمیبرگشتم و بهش نگاه کردم که د    

 تیمنو رو نکهیدلت اومد بدون ا شبیبا اخم بهم زل زده بود گفت:د

  یبخواب یکن

 یریحوصله گفتم:م ی،ب شبیلعنت به د شبید شبید شبید    

  تر شد و گفت:حالت خوبه؟ ظیسرکار؟     اخماش غل

زدم و  یچشمام گذاشتم و فشار دادم و لبخند زورک یرو رو دستم

  رفت شیچجور پ یخواستگار شبیگفتم:اره د

  آهو بگو چته یستی:خوب ناریسام    



 یبگ دیبا یو گفتم:واال تو دکتر دمیتختش دراز کش یرفتم و رو    

     هینطوریام کن     به سمت تخت اومد و گفت:عه ا نهیمعا ایچمه ب

  سرم رو تکون دادم و گفتم:اوهوم

چشمم و داخل چشمم  ریتخت نشست و دستش رو گذاشت ز یرو    

مرد  هی یمن روان گهیچشمت که داره م نیرو نگاه کرد و گفت:ا

   و یکلیقد بلند و ه لویبیس

  

  رنیمیشدم که همه دخترا براش م جذاب

چشمم و لبش رو گاز گرفت و دستش  یکیاون  ریدست گذاشت ز    

 نیا نیتکون داد و گفت:اوه اوه بب مهیکه اوضاع وخ یینایرو مثل ا

  گه؟یم یو گفتم:چ دمیخند     گهیم یچ

 نیا یول ادیدختر دماغو خوشش نم نیپسر اصال از ا گهی:ماریسام    

بهش چقد دختر عاشقه نگاه  چسبونهیم شیریمثل س رهیخودشو م یه

  نگاه

     گهیم یدکتر قلبم چ یقلبم که گفتم:آقا کیگوشش رو آورد تا نزد    

  اریسام اریسام زنهی:داره نعره ماریسام

خنده که سرش رو آورد باال و نگاهم کرد  ریغش غش زدم ز    

  کلک؟ هیک اریزد و گفت:سام یچشمک

خندهام کم کم آروم شد و  دیکنارم دراز کش دمیخندیکه م نجوریهم    

  گفت:حالت خوبه آهو؟ یچشماش زل زدم که جد یتو



شد پسر بنظرت  یچ شبیزدم و گفتم:من خوبم خواستگاره د یلبخند

  یاز فضول رمیمیبود؟دارم م یچجور ادم

گشاد  یبا چشما     زیه کهیاخماش در هم رفت و گفت:مرت    

  گهی:همون پسر داریسام     ؟یگیم ویگفتم:ک

  چرا؟-    

اگه دوباره سر و کله  کردینگاهت م ینجوریگفت:چرا ا یعصب    

  دشونید یجلو یایب یشد حق ندار دایاشون پ

رو خونده ،لبخند  هینگاه، نصف قض هیخاک توسرت آهو که با     

  زمیکه نبود عز زیزدم و گفتم:نگاهش ه یزورک

نگاهش  یک فهممیَمردَم م هیچپ چپ نگاهم کرد و گفت:من خودم     

  نداره یمنظور داره ک

نکنه از جام بلند شدم و  عیضا نیاز ا شتریاسترسم ب نکهیا یبرا    

بخورم توام برو سرکار  یزیچ یقرص هی رمیم کنهیگفتم:سرم درد م

  نشه رتید

 یو رفتم جلو رونیب دمیاز آشپزخونه پر عیدر سر یصدا دنیبا شن    

ندارم  یباج گهیهمو گفت:من د ی،اخماش رو کرد تو سادمیجواد وا

شد      یچ نمیبهت بدم     با استرس گفتم:اه خفه شو جواد بگو بب

  تو     جواد:خب چرا یمگه نرفت قیتحق-شد؟      یچ یجواد:چ

  شد یخب االن به من بگو چ-    



که من بخوام بهت بگم  یباش یچپ نگاهم کرد و گفت:االن تو ک چپ

  گمینه من فقط به آقا و خاانم م ایشد  یچ

  شد ینکن مثل بچه ادم بگو چ یکالفه گفتم:جواد منو عصب    

کردن هم  فیبابا همه ازشون تعر یچیادامو درآورد و گفت:ه    

  شیهم محل زندگ یگفتن پسر خوب یلیمحل کارش خ

 یدار ینجوریهو که همخاک هفت حموم خرابه تو سرت آ یا    

آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:از  یاریم یپشت سر هم خوش شانس

   شونمییرو به رو هیهمسا

  

  ؟یدیپرس

در اومده  یتا جلو شعوریب کهیهمو گفت:مرت یاخماش رفت تو    

 یحوصله درو بست رفت اصن انگار حال یاومدم ب قیواسه تحق گمیم

  ... و

 یبگ گهیکلمه د هیدستم رو به سمت دهنش بردم و گفتم: یعصب    

  و هفت جدت اآلغ ییتو شعوریب دارمیاز تو دهنت برم

روبه  هیاصن همسا یکنیرم م هویگشاد گفت:تو چته  یبا چشما    

 یپشت سر هرکس یحق ندار-داره      یاونا به تو چه ربط ییرو

از کنارم رد شد      یحرف بزن یدهنت رو باز کن خوادیکه دلت م

  بگم نایبه آقا ا رمیخب بابا من م لهیو گفت:خ



حوصله بوده؟چرا  یبابام چرا ب یعنیشده بود  یجور هیدلم  یتو    

 شیوقت پ یلیخ دیرفته بودم آرامش با گهیحالش خوب نبود؟من که د

   به خونه اش گشتیبرم

  

 سادمیوش واسالن گ کیپله ها نزد ریرو قورت دادم و رفتم ز ؛بغضم

گفت  نقدیها گفته بودن ا هیکه همسا گفتیم لیسه ییجواد داشت از آقا

   و گفت و گفت که

  

 کالفه گفت:بسه اریسام

 اریگفت:سام ی؛فخر شیبشنوه از خوب خواستیانگار اونم دلش نم    

بگم فرداشب  رهیگیبا من تماس م گهیدو ساعت د یکیجان مادرش تا 

   انگشتر کنن انیب

  

  دستش؟

 یوصلت راض نیکه گفت:مامان من دلم به ا دمیشن ارویسام یصدا    

  ستین

نرم  یلیخ نای،سار یحرفت که زد نیدمت گرم با ا یآخ گل گفت    

از  یآخه شما چه بد یخواستگار انیگفت:داداش سه جلسه دارن م

   که رفته ن؟جوادمیدیپسر د

  



  خوبه یلیهمه گفتن خ قیتحق

  هیبه چ یچ یفهمینم یاالن داغ:تو اریسام    

 یلیزن خ شناسمیمن مادرشم م زمیجان پسرم عز اری:سامیفخر    

  هیخوب

گفت:تا دوماه فقط نامزد  یسکوت ناراض قهیبعد از چند دق اریسام    

 ست،ین یانگشتر دستش باشه فعال از عقد مقد خبر هیفقط  یعنی کننیم

   بهشون بگو اگه قبول

  

  که بسم هللا کردن

 نهیی،پشت آ ییدسشو یتو دمیپر عیکه سر دمیرو شن ییپا یصدا    

داشت  ومد؟چرایجلو م نقدیچرا داشت ا لیبه خودم نگاه کردم ؛سه

   ،اشکام دونه دادیزجرم م نقدیا

  

پاک کن برداشت  هی شدیشروع شد کاش م شونیسرسره سوار دونه

 یجور لیپاک کرد کاش سه یخوایکه نم ییو خودت رو از ذهن کسا

   که منو کردیرفتار م

  

به من ابراز  چوقتیکه ه کردیرفتار م یجور شناختینم چوقتیه

چپ مثل من مثل  یکوچه عل زدیعالقه نکرده بود کاش خودشو م

   مطمئن یمادرش مثل پدرش ول



  

 شناختمیرو خوب م لیسه شدینم خوامیکه من م یاونجور لیسه بودم

       ...باهاش بزرگ شده بودم

انگشتر دست  هیمخم بود ،بابا  یدست و کل زنـ*ـا رو یصدا    

نداشت ،فاطمه و  نیهوار و حس نقدیکردن و چندتا کادو آوردن که ا

   یفروزان و شهناز و مهناز تو

  

و  بردنیم یه ییرایپذ لهیدر رفت و آمد بودن و وس آشپزخونه

 کردمیگوشه نگاهشون م هیـل کرده بودم و ،منم رها رو بغـ* وردنیم

   خوشحال بود اونقد یلیخ نایسار

  

شده بودم  رهیخ نیحرف بزنم به زم یکلمه ا یحت سوختیدلم م که

 ی؛ک شدیم یداستان چ نیفکر بودم آخر و عاقبت ا نیا یتو بیعج

   نیا کردیم یداشت کارگردان

  

رو که  شد؟خودمیم یچ نایمسخره رو؟آخر و عاقبت دل سار داستان

 یخوایشهناز به سمتم اومد و گفت:آهو نم شدمیم وونهید ذاشتمیجاش م

به  یبگ کیتبر-ا؟      و منگ گفتم:ه جیگ     یبگ کیتبر یبر

  نایسار

  گمیباال انداختم و گفتم:آهان بعدا م ییابرو    



منم  میبر ایفاطمه دستم رو گرفت و به طرف در کشوندم و گفت:ب    

دستم رو ول کنه  کردمیم یتنها برم     هرکار شهینگفتم روم نم

سالن ؛رها رو سفت بغـ*ـل  یو مجبورم کرد باهاش برم تو کردینم

   زدنیکردم و به سمت سالن رفتم همه داشتن باهم حرف م

  

و  نایکه سار ی؛من و فاطمه به سمت مبل بیشلوغ شده بود عج و

شدم  کشونیخودمو حفظ کردم و نزد تی،جد مینشسته بودن رفت لیسه

   از عیمن سر دنیبا د لیسه

  

 نایسار کردیم ینجوریا نیچرا ا ایخدا عیآدم ضا یبلند شد ،ا جاش

گرفتم و به سمت  لیاز جاش بلند شد ،نگاه از سه لیهم مطابق سه

   ش کردم وحصاررفتم  نایسار

  

  نیخوشبخت بش گمیم کی:تبرگفتم

 گمیم کیکردم و گفتم:تبر میشونیپ یاخم چاشن کمیتشکر کرد که     

  نیبه شما هم خوشبخت بش

 نکهیتکون داد و گفت:ممنون خانم؟     قبل از ا یزد و سر یلبخند    

  دهن باز کنم گفت:آهو خانم



خانم اسمتون رو گفتن  یاونشب فخر دیکرد و گفت:ببخش یمکث    

 چوقتیه زایچ یلیخب خ یاومد فکر کردم فراموش کردم ول ادمیاالن 

  ستنین یفراموش شدن

مثبت فکر کنم تو اگه  خوامیمن م یکه ه لیسه ادیلعنت بهت ب    

  جوونم چند ماهشه؟ یو گفت:ا دی،لپ رها رو کش یگذاشت

که گفت:هفت  دمیرو از پشت سرم شن اریسرد و خشک سام یصدا    

  ماه

درهم بود ،رگه  دینگاه کردم که اخماش شد اریبرگشتم و به سام    

با همون لبخند  لیسه شدیم دهیچشماش د یقرمز به وضوح تو یها

   ارشیحرص درب

  

  نازه یلی:خدانگهش داره خگفت

جوابش رو بده به من نگاه کرد و با همون  نکهیبدون ا اریسام    

  برو رها رو بخوابون یسادیوا نجایگفت:چرا ا تیعصبان

زدم  رونیتکون دادم از کنارش رد شدم و از سالن ب یسر دهیترس

با من با  کردیم ی،باز کردیرو شروع م یداشت باز دهینرس لیسه

   به دمیمرد من شا رتیغ

  

  ...ریبا دم ش یاصطالح



شد تماس رو  انینما اریبلند شد و اسم سام میزنگ گوش یصدا    

  اتاقم ایبگم الو گفت:ب نکهیوصل کردم و قبل از ا

شدم به  رهیخ میبگم باشه قطع کرد متعجب به گوش نکهیقبل از ا    

 ینصف شب چکار داشت باهام ،دلم هر کی ییساعت نگاه کردم خدا

   شهیصداشم مثل هم ختیر

  

 ینگاه کردم و نفس نهییآ یو خودم رو تو دمیبه لباسم کش یدست نبود

اونورم نگاه کردم و همه جا رو  نوریزدم به ا رونیگرفتم و از اتاق ب

   یدر نظر گرفتم که کس

  

فشار دادم وارد اتاق شدم ،پشت پنجره  ریدستگ یدستم رو رو نباشه

و پشتش به من بود درو بستم و با  کردیدود م گاریبود و س سادهیوا

   آروم رفتم کنارش یقدم ها

  

تا سرفه به پنجره بود چند یظیغل ینگاهش با اخما نجوریهم سادمیوا

که کرواتش  نطوریبهم کرد و هم ینگاه میکردم که اعالم وجود کنم ن

   رو از دور گردنش شل

  



 شیگاریس ریز یرو تو گارشیرفت و س زشیبه سمت م کردیم

 ریز یرو با حرص تو یلعنت گاریخاموش کرد هنوز داشت اون س

   به یجرات دادیفشار م یگاریس

  

  امیب یگفت یدادم و گفتم:کار داشت خودم

منو بخور  ایشد ؛واااا ب رهیبهم خ تیرو بلند کرد و با عصبان سرش

قدم به عقب  هیبه سمتم اومد که ناخودآگاه  تشیبا همون عصبان

   میمتر یبرداشتم چندسانت

  

صورتم زل زد سکوت رو شکوندم و آب  یتو قهیو چند دق سادیوا

  یکنینگام م یدهنم رو قورت دادم و گفتم:چکار کردم مگه اونجور

گوشم با حرص گفت:اونروز مگه من به تو نگفتم  ریخم شد و ز    

 یجلو یشد تو حق ندار دایپ نجایالقوا سر کله اش ا هیپسره  نیا

  یبش یچشمش آفتاب

 یشد و ادا رهیتر بهم خ ظیغل یسرش رو آورد باال و با اخما    

 یاسمتونو اونشب فخر دیرو درآورد و گفت:آهو خانم ببخش لیسه

   زایچ یسر هیخانم گفتن 

  

  شهیفراموش نم چوقتیه

  اآلغ کهیحرفش با تمام حرصش گفت:مرت نیبعد از ا    



بهشون  خواستمیچشمام رو بستم و باز کردم و گفتم:من فقط م    

 وزیاون پوف اتیبه چرند ای یبگ کی:تبراریسام     نیبگم هم کیتبر

  یگوش بد

ناراحت  نایسار امیب تونستمیوسط حرفش که نم سمیمجبور شدم وا-    

  شدیم

من  یبا انگشت اشاره به خودش اشاره کرد و گفت:من چ    

که حرفاش و اون نگاه آشغال تر از خودش و اون لبخند  یمهمم؟من

   داره باهات حرف یمسخرش وقت

  

منم  یبه ناراحت یبه من چ یمثل خره افتاده بود به جونم چ زنهیم

 یب یشدن و با بغض گفتم:دار ریاشکام سراز     ؟یکنیفکر م

  اریسام یکنیم یانصاف

 ادیآروم گفت:خوشت م یبا صدا یول یتوجه به حرفم باز عصب یب

 نمیتو شمال ا یاز اون هاد ؟اونیهرهر کن ینیبش بهیغر یبا پسرا

   ی کهیمرت نیاز ا

  

  ندار یچیه شرفیب

 نجوریزدم و هم یفقط نگاهش کردم ،زهر خند یاشک یبا چشما    

 یدل آدما رو بشکون یگردنش بود گفتم:خوب بلد یکه نگاهم رو

   بنظرم برو گمیبهت م کیتبر



  

  اریسام یآقا یتوش ماهر یلیخ ریهم بگ نهیزم نیا یتو مدرک

تند به سمت در رفتم و از اتاق  یاز گردنش گرفتم و با قدمانگاه     

 هیشکسته شدنم بق یدهنم گرفتم که صدا یزدم دستم رو جلو رونیب

   به یرو بدخواب نکنه ؛تند

  

بالش گذاشتم  یدهنم رو رو دمیتخت دراز کش یرها رفتم و رو اتاق

عشق  نیو زار زدم ؛ زار زدم و خودم  رو لعنت فرستادم به خاطر ا

   لعنت فرستادم به خاطر

  

 نکهی؛به خاطر ا شدیم شتریهروز داشت بهش ب میحس لعنت نیا نکهیا

اآلن آرومم  تونستینم تشیترب یو ب شعوریاز خود ب ریبغ چکسیه

   رنجوندیکنه ؛خودش که م

  

و من خر، خرتر از  کردیدوباره قشنگ نگاهم م یچشماش وقت اون

و اون با ربط و  نیو به ا ختمیکردم و اشک ر هیگر نقدیا شدمیقبل م

   ربط فحش دادم که کم کم یب

  

  ...شد و خوابم برد نیسنگ چشمام



بود و اون  کیکرده بودم همه جا تار ریمثل جنگل گ ییجا هی یتو

مرد  هیبه روبه رو نگاه کردم  دادیوحشتناک داشت آزارم م یصداها

   و سر یخون یبا لبا

  

؛خواستم از سمت  ومدیداشت به سمتم م ایزامب نیاآشفته مثل  وضع

هم داشت از سمت چپ به طرفم  یهمون شکل یکیچپم در برم که 

   ،چهار طرفم رو ومدیم

  

تر  کینداشتم هرلحظه بهم نزد یکرده بودن و راه فرار محاصره

وقفه نفس  یتند تند و ب دمیو از خواب پر دمیکش یغیکه ج شدنیم

   زدیم یو قلبم مثل چ دمیکشیم

  

نشسته بود و هرلحظه امکان سکته ام وجود  میشونیپ یرو عرق

 یمن خواب زامب ننیبیداشت ،ملت خواب گل و بلبل و بهشت رو م

   یلیآخه نه که خ نمیبیم یمامب

  

 نییتخت پا یهم هستم به خاطر اونه ؛کالفه از رو لمایف نیا اهل

زدم  رونیاز اتاق ب ریسرم انداختم و سر به ز یرو یاومدم و شال

   سادیسرم رو آوردم باال و قلبم وا

  



 ینجوری؛هول شدم و هم کردیم یچه غلط نجایا یدربه در نی،ا

به سمتم و  عیدر ،سر یاتاق با صورت رفتم تو یبرگشتم که برم تو

   رو گرفت و رهیاومد و دستگ

  

اتاق و خودشم داخل اتاق شد با  یرو برام باز کرد ،هلم داد تو در

  ؟یکنیچکار م نجایاخم برگشتم سمتش و گفتم:تو ا

 میبر نایبا سار میخواستیدستش رو باال آورد و گفت:م یتو یگوش    

البته بگم هدفم  ارمیم رمیرو جا گذاشته بود گفتم من م شیگوش رونیب

  ...ت

 نهیبیم نجایما رو ا یکی لیسه رونیوسط حرفشو گفتم:برو ب دمیپر

  رونیبرو ب ستیاصال خوب ن

  باهات حرف بزنم آهو دی:بالیسه    

  مخت فرو کن یتو اون کله ب نویبا تو ندارم ا یحرف چیمن ه-    

ازم  یکه مخ ندارم هرکار یدونیشد و گفت:پس م کمیبا اخم نزد    

اون شب که با اون پسر الدنگ  ستیمن مهم ن یآهو برا نیبب ادیبرم

   سرت اومد ییچه بال یرفت

  

 ایمن باز دوست دارم ب یهم باش یبدونم تو هرجور خوامیاصال نم و

بقرآن حاضرم بخاطرت از  میکنیدور ازدواج م یجا هی میریباهام م

   خونوادم بگذرم االنم که



  

االنم که نامزد اون دختره ام فقط به خاطر تو که تو رو از  نجامیا

  ببرم نجایا

 عتریسر یهرچ لیچشمام رو بستم و باز کردم و گفتم:سهبا حرص     

  گم کن فقط برو نجایگورتو از ا

تکون داد و گفت:من االن گورمو گم  دیانگشتش رو به حالت تهد    

  بشم یهر ک الیخیاآلن ب نیفقط هم یول کنمیم

تو  نویا شمیتو نم الیخیزد و ادامه داد:ب میشونیچند تا ضربه به پ    

  کرد و با حرص گفت:آهو خانم یکت فرو کن     مکثاون مخ پو

پاهام شل شدن و  دیزد و در رو محکم بهم کوب رونیاز اتاق ب    

چقدر دعا کنم چقدر زجه بزنم چقدر  گهید اینشستم ،خدا نیزم یرو

   چقد ایشو خدا الیخیبگم منو ب

  

امتحاناتو پاس کنم  تونمینم گهیمن جوهر خودکارم تموم شده د بگم

 شدنیم ریمسخره بودن که سراز یچقد بگم آخه...دوباره اون اشکا

   بود که زنگ لیموبا ی،گوش

  

 هیگر یصدا کردیم شیر شیبود که قلبم رو ر اریو اسم سام خوردیم

به  تیبود و بدون اهم دهیبر شتریرها بود که امونم رو ب

   فقط نشسته بودم و چکدومشونیه



  

قلبم  ی،واسه حال زار دلم واسه  ختمیریحال زار خودم اشک م واسه

 یقلب هم گاه ی؛لعنت خواستیرو نم چکسیه گهید اریکه جز سام

   اوقات بدجور زبون نفهم

  

  ...شدیم

گهواره اشو روبه من  یوارد اتاق شد و رها رو خوابوند تو نایسل    

نه  یه معنحوصله سرم رو ب یآهو     ب یشام بخور یخوایگفت:نم

 یباال بردم که گفت:آخه تو چت شده دختر،نه صبح صبحونه خورد

  ها شهیحالت بد م یخورینه ظهر ناهار االنم که شام نم

حرف به رو به روم زل زدم که باز گفت:از  یچشم ازش گرفتم و ب    

ات با داداشم شکر  ونهیم یکرد یاتاق زندون نیا یصبح خودتو تو

  آبه؟

اشاره  نایداخل اتاق شد به سل اریدر باز شد و سامهمون لحظه     

زد با  رونیتکون داد و از اتاق ب یهم سر نای؛سل رونیکرد که بره ب

   اخم رو ازش گرفتم که اومد

  

زل زد بهم  ظیغل یتخت روبه روم نشست و اونم با اخما یرو

صورتم  یپام بود و رو یکه رو ییکه نشسته بودم پتو نجوری،هم

   اره بغض چنگ زد بهدوب دمیکش



  

 هیگر یاز صبح چرا هرچ دونمیو به زور قورتش دادم نم گلوم

ام هم بود  ترانهیمد ایواال در دیخشکیچشمه بد مصب نم نیا کردمیم

   ازش گهیقطره د هیتا حاال 

  

و با همون  دیکش نییصورتم پا یبود پتو رو آروم از رو نمونده

  یریگیاخماش گفت:دفعه آخرت باشه رو از من م

 یگفتم:تو ینسبتا بلند یبا صدا هویکنترل از دستم در رفت و     

 یزنیم یخوایدلت م یهر حرف یکنیم خوادیدلت م یخودخواه هرکار

   رو هیاونوقت من حق ندارم 

  

  برگردونم ازت

  :بچه نشو آهواریسام    

 هیکه  دیداد کش یجور دیسرم داد کش یدوباره تو لیسه یحرفا    

،چقد خوب بود که  ختنیر نییو اشکام دوباره پا دیکش ریلحظه سرم ت

   نفر رو به روم بود هیاالن 

  

کنم چقد خوب  یرو سرش خال لیسه یحرفا یعقده ها تونستمیم و

گفتم:دلم  یو عصب یاشک یبود ،با چشما ارینفر سام هیبود که اون 

   آقا خوادیبچه بشم دلم م خوادیم



  

  سراغم یاین یتونیم یدوست ندار جان

،رومو از  ختنیریها باز م یلعنت یاشکام رو تند تند پاک کردم ول    

صورت اخموش گرفتم و به سمت چپم نگاه کردم خودشو کشوند و 

   یسمت راستم و کنارم رو

  

د طرف چونمو صورتمو برگردون رینشست و دست انداخت ز تخت

  ؟یبچه بش یخودشو گفت:دوست دار

  حرص گفتم:آره با

 میمو گفت:چکار کنشونهسرش رو تکون داد و دست انداخت دور     

  واسه خانم خانما میشیپدرم م

هام شدت گرفت  هیمردونش چسبوندم و گر ی نهیسرم رو به سـ*ـ    

رو که دوستشون  ییکسا دمیبخشیزود م یبد ول ایخوب بود  دونمی؛نم

   اریسام یحرفا دیداشتم شا

  

 یوقت یول شدیبرام گرون تموم م یلیخ گفتشونیلحظه که م همون

 یجا نیامن تر شدیش محصار ینشست،وقتیکنارم م یوقت ومد،یم

   گفتیوجودم م یتو یحس هی ایدن

  



 ی؛رو یببخش یبخوا نکهیتا ا یکه ناراحت بش یکنیاصال غلط م تو

  ییو نرم گفت:آهو دیموهام رو ب**و*س

اش بود  نهیسـ*ـ یکه سرم رو نجوریاشکام رو پاک کردم و هم    

  گفتم:هوم

 یمن آهو یستیچرا مثل قبلنا ن یکالفه ا نقدی:چرا چند روز ااریسام    

  خوامیقبل خودم رو م

دستش قفل کردم و گفتم:من  یانگشتا یدستمو تو یانگشتا    

  یمنو نخوا یکنیم خودیهرچقدرم گوه اخالق شده باشم تو ب

  مگه نه؟ یخوایکه سرم رو بلند کردم و گفتم:منو م دیخند    

راحت دوباره  الیبست و باز کرد با خ نانیچشماش رو با اطم    

  :جانماریسام     اریاش گذاشتم و گفتم:سام نهیسـ*ـ یسرم رو رو

گوشم بود دستش رو سفت تر گرفتم  یهنوز تو یلعنت لیسه یحرفا    

من بهت  وفتهیهم ب یو هر اتفاق یزیهرچ یبدون نویا خوامیو گفتم:م

  کنمینم انـتیخ ـ

خ  یکنیم خودیو گفتم:توام ب دمیاز ته دل کش ینگفت که آه یزیچ

 انـتیفکر خ ـ یکه بخوا یکنیم دایمگه بهتر ازمن اصال پ یکن انـتیـ

 دایبه سرت خطور کنه     پشت دستم رو بـ*ـوس کرد و گفت:نه پ

  کنمینم

  یبمون نجایامشب ا شهیم-    



آب دهنش شکست گلوشو شروع کرد به سرفه کردن ؛دستش  هوی    

اش بلند  نهیسـ*ـ یگشاد سرم رو از رو یرو ول کردم و با چشما

   دمیکردم و نگاهش کردم که د

  

گفتم آخه؟دستمو مشت کردم و  ی،مگه من چ شهیواقعا داره خفه م نه

کردم  یپشتش خال یداشتم رو شبیاز صبح و د یدق و دل یهرچ

   که خفه نشه ،دستش رو آورد

  

  ؟یگفتم:خوب یبسه با نگران یعنیکه  باال

مثبت تکون  یو سرش رو به نشونه  دیگلوش کش یدستش رو رو    

  گفتم؟ یداد با تعجب گفتم:مگه من چ

  ست؟یکرد بحث رو منحرف کنه:گشنه ات ن یعس    

  نه-    

-     یریگیبخور زخم معده م یزیچ هی نیی:پاشو برو پااریسام    

  ادیخوابم م خورمینم

  ...یبهت م شهیکه نم نجوریهم کرد و گفت:ا یاخماش رو تو    

 خوامیم رهینم نییاز گلوم پا یچیوسط حرفشو گفتم:بخدا ه دیپر    

-تکون داد و گفت:االن حالت خوبه من برم؟      یبخوابم     سر

  دمت؟یبخش نهیمنظورت ا



و گفت:خوب  دیرو ب**و*س میشونیزد و خم شد و پ یبا منظور لبخند

 یبخواب

 دمیگرفتم و دراز کش یزد نفس رونیاز جاش بلند شد و از اتاق ب    

  ...پف کردمو بستم و کم کم خوابم برد یچشما

نور آفتاب به چشمم خورد و کم کم چشمام رو باز کردم به ساعت     

 کیبودم من تا ساعت  ی،چه خرس دمیرو به روم که زل زدم هنگ

   ازهیخم یلعنت دمیظهر خواب

  

...چشمام گشاد ستشین دمیو به سمت گهواره رها رفتم که د دمیکش یا

زدم و  رونیسرم انداختم و با دو از اتاق ب یشال رو هیشد بدجور ،

   رفتم و داد نییپا یبه طبقه 

  

  :فروزان فاطمهزدم

:رها دمیاومد که با هول ازش پرس رونیفاطمه از آشپزخونه ب    

  کجاست؟

داخل آشپزخونه شد که منم پشت سرش داخل آشپزخونه     

 نایو سل نایگفت:خانم با سار رفتیکه به سمت گاز م نجوریشدم...هم

   رها رو هم با خودشون رونیرفتن ب

  

  بردن



  نشدم داریپس چرا من ب-    

همش  یخورد یزیچ یهوشیب یدارو روزیاز د دونمیفاطمه:نم    

  نگاه به چشمات بنداز چقد پف دارن هی یخواب

قار و قور شکمم بلند شد که شهناز روبه  یهمون لحظه صدا    

  نخورده یچیه روزیفاطمه گفت:غذا بکش براش از د

 نیرو ؛حس ا یآهو خانم سرمد رنیگیم لیچه همه تحو اوووو

نشستم ،غذا رو  زیو چس رفتم پشت م سیخونه گرفتم و با ف یخانما

   هیگذاشت که  زیم یبرام رو

  

 نجوریابروم رو باال دادم و کف دستم رو به سمتش گرفتم و هم یتا

  که نگاهم به روبه رو بود گفتم:نمک

 یام رو اونجور افهیسکوت بود و من هنوز ق یا قهیچند د هی    

کف دستم نمک بزاره چشمام  یکیگرفته بودم و همش منتظر بودم 

   دادم و به فاطمه نگاه یرو قر

  

اشون  هیگشاد زل زده بهم ،برگشتم و به بق یبا چشما دمیکه د کردم

فاطمه شدن صدام رو صاف کردم  نیهم ع هیبله بق دمینگاه کردم که د

   جمعش کنم نکهیا یو برا

  

  رو روبه فاطمه گفتم:دستت درد نکنه بابت غذا یمسخره باز نیا



جنبت آهو که چس  یاز تاسف تکون داد ،خاکبرسر ب یفاطمه سر    

 یو ب نیی؛سرم رو انداختم پا رنیبگ لتیتحو یمثقال جنبه ندار

   هیسروصدا غذام رو خوردم و 

  

  دوستان یشدم گفتم:مرس آبم سرش خوردم و از جام بلند وانیل

زدم  رونیسر تکون دادن که عقب عقب از آشپزخونه ب هیهمشون     

 یبرم تو یسر هیحوصله ام سر رفته بود حاال که رها نبود بهتر بود 

   اطیباغ حالشو ببرم به ح

  

 دمیسمت و اون سمت رو نگاه کردم جواد رو ند نیا یو هرچ رفتم

نشستم و  مکتین ی؛رو رونیباز بود حتما رفته بود ب اطیدر ح یول

   بعد قهیگرفتم و چند دق ینفس

  

،به ابرها و آسمون نگاه کردم چقد امروز گرفته  رونیکردم ب فوتش

بودن ،انگار غروب بود بس هواگرفته بود مثل دل من ؛غروب دل 

   یحس مضخرف یلیمن که خ

  

پناه شدن  یحس بپروبال شدن  یحس از دست دادن حس ب بود

شد عجب  اطیداخل ح لیکه در کامل باز شد و سه دیکش یا ازهی؛خم

   یا اطیح یکردم اومدم تو یغلط



  

باز  یباشه تهش رو بزن نجایا یسرش رو بزن کسری؛حاال داشت  خدا

باشه ،بلند شدم که برم با دو خودش رو به سمتم رسوند و  نجایا

  آهو سیوا قهید هیگفت:

 ینه فخر نایخونه نه سل نایبرگشتم سمتش و گفتم:نه ساربا اخم     

فقط  ستنیمهم ن نایا چکدومی:هلیهم سرکارن     سه اریخانم،آقا سام

  لیباز شروع نکن سه-     یتو مهم

 کردیول نم کردمیم یخواستم برم که مچ دستم رو گرفت و هرکار    

 لیکه با ترس گفتم:سه کشوندیم یپشت اطیمنو با خودش به طرف ح

  باهات حرف بزنم دی:بالیسه     ؟یکنیچکار م

  ولم کن یبا تو ندارم لعنت یحرف چیمن ه-    

رو کردم  میپشت برد ،تمام سع اطینزد و منو با خودش به ح یحرف    

  یروان یکنیم هیکارا چ نیا یشد وونهیگفتم:د تیبا عصبان سادمیو وا

که  نجوریبود ،هم سادهیکم وا یلیخ یروبه روم با فاصله  قایدق    

  چشمام درحرکت بود گفت:من دوست دارم آهو ینگاهش تو

بار هزارم  یمنم برا یهزار بار گفت نویا یکه دوستم دار یمرس-    

  ندارم یحس چیه ینسبت به جنابعال گمیم

  یحس چیبردم باالتر و گفتم:ه کمیصدام رو     

 هی گمیخدا راست م یآهو به خداوند کنمیخوشبختت م :منلیسه    

  یتوام منو دوست داشته باش کنمیم یکار



  یکنیم یالترج یمج یاج یکنیمسخره گفتم:چکار م    

که دارم  یزندگ نیمن از هم لیدست از سر کچل من بردار سه-    

  میراض یلیخ

 یخواستگارملتمس نگاهم کرد و گفت:اونشب که من اومدم اون     

 خواستمیمنم م نهیمنو بب یکرد گفت آرزوشه داماد هیچون مامانم گر

   گهید یایمثل کل خواستگار

  

 یچا ینیتو با س یاومدم وقت یوقت یدختره ول یبزارم رو بیع هی

نتونستم واسه  یبیخونه ع نیا یموند تو ریدلم گ یجلوم سبز شد

   نجایکنم چون تو ا دایپ نایسار

  

دلم داشت از جاش کنده  یکردیتعارف م ییچا یوقت یدونی؛م یبود

  ...تو یکاش عروس خانم اون مجلس بود یکه ا شدیم

مسخره رو تا  یباز نیتموم کن ا لیبا بغض گفتم:تمومش کن سه    

  هم بسه نجایهم

زود  یلیخ یلیخ کنهیمنو زود فراموش م نایآهو سار نی:ببلیسه    

  فقط من و تو گهیشهر د هی میریمن و تو م

از تاسف براش تکون دادم و خواستم که برم بازوم رو  یسر    

 یگرفت و منو محکم برگردوند سمت خودشو خم شد و لبش رو رو

   لبم گذاشت ،چشمام گشاد شده



  

بدنم  یهنگ بودم که کل اعضا یتو نقدیو خشک شده بودم ؛ا بود

 دنشیبکنم و اون به ب**و*س یحرکت تونستمیانگار فلج شده بود و نم

  ...دادیادامه م

  کثافت-    

خودش رو ازم جدا کرد و من باز خشک شده فقط تونستم  لیسه    

چشماش رو از اون فاصله هم  یسرم رو سمت صدا حرکتبدم ،قرمز

   یداد حت صیتشخ شدیم

  

 اطیبلند و محکم برگشت و از ح یصداش رو ؛با قدما یتو نفرت

من بود  یبره اون تموم زندگ ذاشتمیم دیفت ،من نبار رونیب یپشت

   زمیبود همه چ زمیهمه چ اریسام

  

دو پشت سرش رفتم و خودم رو بهش رسوندم و بازوش رو گرفتم  ،با

 دمیم حیبرات توض سیوا قهید هیگفتم: ختمیریکه اشک م نجوریو هم

   توروقرآن تو رو جان

  

بخدا  اریسام دمیم حیبه حضرت عباس برات توض سیوا قهید هی رها

  دمیم حیبرات توض



نگاهم کنه  نکهیدستم درآورد و بدون ا یبازوش رو از تو یعصب    

 هیو دستش رو گرفت و گر دمیی،دوباره دو رفتیم نشیبه سمت ماش

   ام شدت گرفت و

  

همه  سیوا قهینداشتم دو د ریبه جان خودت من تقص اری:سامگفتم

  ...من اریسام گمیبرات م زویچ

گونه ام گذاشتم  یشدم؛دستم رو رو نیکه بهم زد پخش زم یلیبا س    

 نقدیا کردمیفکر نم چوقتیو ناباور نگاهش کردم با نفرت گفت:ه

  یپست فطرت باش

،مرد من مرد مغرور من بخاطر  دمیچشماش د یبرق اشک رو تو    

قطره اشک از  هی یمنو بکش ول ایمن احمق بغض کرده بود ؛خدا

   به سمت ادیچشماش ن

  

 کردمیبهش ثابت م دیمن با رفتیم ذاشتمیم دیرفت ،من نبا نشیماش

نشست و با دو رفتم از پنجره سمت  نشیماش یتو ستمیگناهکار ن

   شدم و با زونیخودش آو

  

به تو بگم  دیمن احمق من با ینرو من لعنت اریگفتم:نرو سام التماس

توروخدا به حرفام گوش بده  سیرو بگم تو رو قرآن وا ییزایچ هی

   به پات کنمیالتماستو م اریسام



  

  وفتمیم

و  سادمیوا نشیماش یحرکت بده که رفتم جلو نویخواست ماش    

برام  یبر نجایبزارم از ا یمن رد بش یجنازه  یگفتم:مگه از رو

  بکش میبکش یخوایم ستیمهم ن

محکم بهم  یرو جور نیشد و در ماش ادهیپ نشیاز ماش یعصب    

 نکهیاز جام تکون نخوردم ؛بدون ا یول دمیکه دو متر از جام پر دیکوب

   اطینگاهم کنه از در ح

  

 هیزدم و پشت سرش داد زدم: رونیزد منم پشت سرش از در ب رونیب

  سیوا قهید

،منم  دنییو کم کم شروع کرد به دو شدیقدماش هر لحظه تند تر م    

؛اشک  دمییدویو م ختمیریاشک م دنییبا تمام توانم شروع کردم به دو

   نگاه ینیو سنگ ختمیریم

  

و  ختمیری،اشک م دادمینم تیو بهشون اهم کردمیرو حس م مردم

خوب نبود؟چرا بهش  دنمییدو شهیچرا مثل هم ی...لعنتختمیریاشک م

   ییروین هی دم؟چرایرسینم

  



نرسم ،از ته  ارمیکه من بهش نرسم به سام کردیبهم زور م داشت

 اریاآلن سام شهیم ای؟خدایشنویصدامو م ایدل خدا رو صدا زدم ،خدا

   نتونه بدو که من نیبخوره زم

  

شدت  شتریکه اشکام ب نیبرسم همون لحظه خودم خوردم زم بهش

،داشتم بهش  دمییاز جام دوباره بلند شدم و دو یمعطل یگرفت ؛ب

   نگار خدا صداما شدمیم کینزد

  

شدن  دهیکش یکه صدا دییو دو دیرس ابونیبود به سر خ دهیشن رو

 کباریچشمام رو  دیکش رونیجون رواز کل بدنم ب نیماش هی یکایالست

   بستم و باز کردم و به

  

و تارم  یاشک یچشما یجلو اریشدم ،سام رهیرو به روم خ ی صحنه

 اریسام نیا ایافتاده بود ،خدا نیماش هی یدراز به دراز جلو نیزم یرو

   هیشب یکی ایبود 

  

افتاده  نیماش نیا یمن نباشه که جلو یزندگ نیا شهیم ایار؟خدایسام

و بگه بلند شو  ریبگ شگونیازم ن یکیو  یمعجزه کن هیتو  شهی؛م

   شل و یبا قدمها یخواب بود

  



که دورش جمع شده بودن رو کنار  یبه سمتش رفتم مردم وارفته

وزنم رو  ینیتحمل سنگ گهیزدم و خودم رو بهش رسوندم ،پاهام د

   افتادم...کل نیزم ینداشت ،رو

  

سرش و ناخودآگاه سرم  ریپر از خون بود دست انداختم ز صورتش

   دااااااااا :خدمیکش غیرو گرفتم رو به آسمونو ج

 نیزتریجون عز یجسم ب یک دونمیآمبوالنس اومد نم یک دونمینم    

من سوار آمبوالنس شدم  یک دونمیآمبوالنس گذاشتن نم یکسم رو تو

   مارستانیبه ب میدیرس یو ک

  

هر  دونمیبردنش اتاق عمل...فقط م عیچجور شد که سر دونمینم و

بود چشم از در اتاق عمل گرفتم زل  کسالیبرام قد  گذشتیکه م قهید

   و نایو سار یزدم به فخر

  

 یکه کالفه و عصب یو هاد کردنیم هیکه مثل ابر بهار گر نایسل

همه  نیاگه بفهمن من مسبب ا کردیم یرو ط مارستانیب یراهروها

   وردنیسرم م ییاتفاقم چه بال

  



 ایبه در اتاق عمل زل زدم ،خدا یاشک یبرگشتم و با چشما دوباره

 ادیاتاق عمل سالم ب نیاز در ا ارمیسام ایاالن فقط تو رو دارم خدا

   سالم اریفقط سام ای؛خدا رونیب

  

بقرآن  یخوایکه تو م یهمون بنده ا شمیبه خودت قسم، م باشه

،به  رونیب ادیاتاق سالم ب نیاز ا اریفقط سام کنمیم یبگ یهرکار

   شدم سه رهیخ وارید یساعت رو

  

ساعت و در  نیبود که همه جون به لب شده بودن چشمام ب ساعت

از اتاق  یبا لباس سبز رنگ یانسالیاتاق در نوسان بود که مرد م

   به سمتش یاومد و همگ رونیب

  

 ضمونیشد؟حال مر یدکتر چ یتند تند گفت:آقا یهاد میدییدو

  چجوره؟

وضع  یتو دیانداخت و گفت:براش دعا کن نییمتاسف سرش رو پا    

  در حالت کما هستن مارتونیمتاسفانه ب ستنین یمناسب

و  نایو سل نایسار یها هیو گر یابوالفضل گفتن هاد ای یصدا    

 واریام رو دادم به د هیعقب عقب رفتم و تک دیامونم رو بر یفخر

   جی،گلوم خشک شده بود و سرم گ

  



 خواستیو هر لحظه دلم م دمیدیرو به روم رو تار م یآدما رفتیم

نباشه منم تموم  اریسام یخوایاگه م ایمن باشه ،خدا دید نیآخر نیا

   لطف رو در حق نیکن حداقل ا

  

 نیزم ی؛پاهام شل شد و رو کنمیکن خواهش م رتیحق یبنده  نیا

  ...محض یاهیافتادم و بعد س

سرم بود کم کم چشمام رو باز کردم  یکه تو یدیبا حس درد شد    

سرم رو واضح  یدراومد و شهناز باال یکم کم نگاهم از حالت تار

   که نگران نجوریهم دمید

  

  ؟یبهم بود گفت:خوب چشمش

تخت نشستم و  یرو ی؛به سخت یمضخرف یخوب؟هه چه کلمه     

  شدم شهناز صدام کرد:آهو رهیبه سرم کنار دستم خ

تو و آقا بوده  نیب یچ دونمیحال برگشتم سمتش که گفت:من نم یب    

به  یزیه من راجب دعواتون چبدون ک نویو چرا دعواتون شد فقط ا

   هیخانم نگفتم و به بق یفخر

  

  ...که یتا وقت یبزنن ول یاجازه ندادم فعال حرف هم

  شهناز؟ یکه چ یانداخت که گفتم:تا وقت نییسرش رو پا    



که با گوشه  نجوریشدن هم ریسرش رو آورد باال و اشکاش سراز    

وقت آقا  هیگفت:شرمنده ام اگه  کردیاشکاش رو پاک م شیروسر ی

   عذاب ادیسرشون ب ییبال

  

 یرو به فخر زیبشه من همه چ شونیاگه طور کشهیمنو م وجدان

  گمیخانم م

سوزن رو  یحرف چیتکون دادم ،بدون ه یزدم و سر یزهر خند    

دلم ؛از تخت  ینه به اندازه  یدستم درآوردم که سوخت ول یاز تو

   به نکهیاومدم و بدون ا نییپا

  

اشو داده  هیتک دمیرو د یزدم و هاد رونینگاه کنم از اتاق ب شهناز

 یو نگاهش به سقف بود چشماش قرمز بود و موها واریبود به د

   ،به سمتش رفتم و دهیسرش ژول

  

  یرمق صدا کردم:هاد یب

چشمام رو بستم      ؟یجدا شد و نگاهم کرد و گفت:خوب واریاز د    

  ...و باز کردم و گفتم:سام

 یو نتونستم حرفم رو کامل بگم کالفه دست دیبغض امونم رو بر    

  ICU یوگفت:تو دیداخل موهاش کش



بود بغضم رو قورت دادم و گفتم:دکترش کجاست؟      یبا هر بدبخت    

  ؟یخوایم ی:دکترش رو واسه چیهاد

  باهاش حرف بزنم خوامیم-    

آهو     صدام  ستیاخماش رو کرد داخل همو گفت:اآلن وقتش ن    

  نمیدکترشو بب دیبا یرو بردم باالتر و گفتم:من لعنت

 ستگاهیکه به ا دمیرو د انسالیخواست دهن باز کنه که همون مرد م    

  صدا کرد:آهو یبه سمتش رفتم که هاد زیرفت تند و ت یپرستار

مقدمه گفتم:من  یو ب سادمیدکتر وا یرو بهش ندادم و روبه یتیاهم    

دستش  یتو یکاغذها یباهاتون حرف بزنم     دکتر نگاه از رو دیبا

زد و  یگرفت و سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد لبخند مهربون

  گفت:دخترم حالت خوب شد؟

  باهاتون حرف بزنم خوامیم ستیاالن حال من مهم ن-    

داد و گفت:من  یتکون داد و برگه ها رو به دست پرستار زن یسر    

  ایو بعد رو کرد به من و گفت:با من ب     گردمیبرم

که در  میسادیوا یاتاق هیدر  یبعد جلو یپشت سرش راه افتادم مدت    

اتاق رو باز کرد و داخلش شد و منم پشت سرش وارد شدم و در 

   اتاق رو محکم پشت سرم

  

  بگو یدار یشت سمتم و گفت:حاال هر حرف؛برگ بستم



شدن و با انگشت اشاره به در اشاره کردم  یاشکام دونه دونه جار    

  نیعملش کرد شیکه چند ساعت پ مارتونیو گفتم:اون ب

 تکون داد و گفت:خب یسر یصبور با

لرزون به خودم اشاره کردم  یو با دستا ختنیر نییاشکام تندتر پا    

از  خواستیو انگار م زدیمن بود     قلبم تند تند م زیو گفتم:همه چ

ماساژ دادم و با  کمیقلبم گذاشتم و  یجاش کنده بشه دستم رو رو

   شدم قدم اول رو برداشتم:شما کشیآروم نزد یلیخ یقدما

  

  ؟یک یبرا دیمتاسف شد فقط

 نیمن از ا ییهمه دارا یخودم جواب خودم رو دادم و گفتم:برا    

  هوم؟ نیت بار     قدم دوم:چرا نجاتش ندادنکب ایدن

حال  نینگفت نیاومد رونیاز اتاق عمل ب یقدم سوم:چرا وقت    

اون همه  نیقدم چهارم:چرا نگفت     دینگرانش نباش هیعال مارتونیب

خدا  نینبوده چرا نگفت دهیفا یب یاشک و دعا پشت در اون اتاق لعنت

  تون رو داد یاشک یجواب دعاهاتونو داد جواب چشما

که از اون  دییخوایچقدر م دییخوایچقدر م دییخوایم یقدم پنجم:چ    

من از اون در  اریکه سام یخوایم یچ رونیب نشیبکش یلعنت یکما

   ادیسالم ب رونیب ادیزنده ب

  

  اگه انجامش ندم ستمیبگو آهو ن یخوایم یهرچ رونیب



 زدمیباهاش حرف م یقدم ششم روبه روش بودم ؛داشتم با طلبکار    

نکنه لج کن با  رهینگ ارمویسام ی،نکنه باهاش بد حرف بزنم هوا

   و زنده اش نکنه ارمیسام

  

کفشاش و با  یزانوم نشستم و سرم رو گذاشتم رو یرو ناخودآگاه

 نیپرستیم یدکتر تورو به هرک یبلند هق هق کردم و گفتم:آقا یصدا

   یدکتر اون یآقا نینجاتش بد

  

مادر داره جان بچه اتون  یبچه ب هی دهیاون تخت خواب یرو که

 هی دمیقسمتون م نیدار دوستیپدرم بشه تورو به هرک یب نینزار

   زن و ینوکر یعمر مفت و مجان

  

نزار از دست بره نفس من به  یفقط تو رو به عل کنمیات رو م بچه

  ...نفسش بنده نزار نفس منم

نشست و  نیزم یدستم درآورد و کنارم رو ریپاهاش رو از ز    

  صدا کرد:دخترخانوم

 هیگر یفقط صدا قهیچند دق ختمیریبود و اشک م نییهنوز سرم پا    

  من سکوت اتاق رو شکسته بود باز صدا کرد:دخترم



سرم رو باال آوردم و به چشماش زل زدم لبخند  یاشک یبا چشما    

 رهیگیخدا قهرش م یگیدخترم نم یگیزد و گفت:چرا کفر م یتلخ

   از اون یبر نکهیعوض ا

  

  بشه؟ یسراغ من که چ یاومد یاز خودش طلب کن یبخوا

دکترا هم  نیبا انگشت اشاره اش به باال اشاره کرد و گفت:بهتر    

 لهیوس هیآدما هستن ما فقط  نیتر یدست و پا چلفت یاون باال سر شیپ

   باشه، فقط ادتی نویا میا

  

 نجوریکه هم یسالم یلیآدم خ هی ایمرده رو زنده کنه  هیکه قادر  خدا

رو درعرض چند صدم  رهیراه م ابونیخ یراست راست داره تو

   برو از خدا ارهیاز پا درب هیثان

  

عقل من  یهست که نه تو ییکارا هیکه قادر به  یاز همون بخواه

 کتریا نزد؛خد گهید چکسیعقل ه یعقل تو و نه تو ینه تو گنجهیم

   من نیکه االن ب یاز فاصله ا

  

  از رگ گردن کتریبه قول خودش نزد کترینزد یلیتوعه خ و



خدا  یهم فشار دادم کلمه  یانداختم و چشمام رو رو نییرو پا سرم

مغزم اکو شدمگه التماس خدا رو نکرده بودم؟مگه  یچند بار تو

   اریالتماسش رو نکردم سام

  

 ارمیپشت سر سام یبرد مگه وقت ینبره ول ییبو لیسه هیقض از

 هیفاصله امون  دم؟اآلنیالتماسشو نکردم که بهش برسم؟رس دمییدو

   بود التماسشو کرده بودم که ایدن

  

بود؟نکنه کم التماس کرده بودم؟نکنه کم دعا کرده  ICUتو اآلن

به دکتر نگاه  نکهیطور بود از جام بلند شدم و بدون ا نیبودم؟حتما هم

   زدم به رونیکنم از اتاق ب

  

  کجاست؟ ییرفتم و گفتم:دسشوو مارستانیب یاز مستخدما یکی سمت

رو بهم  ییبه صورت طلبکارم با تعجب نگااه کرد و آدرس دسشو    

 یاز خدا ،طلب داشتم اون یحت ایداد ؛آره من طلب داشتم از همه دن

   تخت یرو که رو

  

 نیا خواستمیمن م یبود ول نیسنگ یادیبود طلبم ز دهیخواب مارستانیب

آب رفتم تند  ریراست به سمت ش هیشدم و  ییطلبم رو ؛داخل دسشو

   تند وضو گرفتم و از



  

کردم و داخلش  دایگشتم تا نمازخونه رو پ نقدیزدم ا رونیب ییدسشو

هم  یچشمام رو رو سادمیبرداشتم و روبه قبله وا یشدم چادر و مهر

   خوامیم ایفشار دادم خدا

  

 یکنم هرچ تین یچ ای؟خداینیبیم وفتمیبه پات ب خوامیکنم م التماست

دوتا دستام رو به سمت گوشم  میبگو تعارف معارف که ندار یخوایم

   لب و با ریبردم و ز

  

کردم دو رکعت نماز التماس رو ؛با حرص کلمه به کلمه  تین حرص

رکوع و نا آرومتر از قبل از  رفتمیبا حرصم خوندمیسوره ها رو م

   کل بدنم شدمیسجده بلند م

  

 خوردیکه دندونام م نطوریشروع به لرزش کرد هم واشی واشی

سالم رو خوندم و نماز رو تموم کردم به  ادیز یسرهم با دق و دل

   یسقف نمازخونه زل زدم و از ال

  

خودت خوب  خوامیم زیچ هیبهم چفت شدم گفتم:فقط ازت  یدندونا

  یدونیم



ها  ونهیشدن و ناخودآگاه مثل د یبار هزارم جار یاشکام برا    

من از  دونستمیفقط م یآشت ایبا خدا قهر بودم  دونستمیسجده کردم ،نم

   رو ارمیسام یاون اتاق لعنت

  

سبک  شتریو هرلحظه ب گرفتیهام هر لحظه شدت م هیگر خواستمیم

       ...کردم که سر سجده کم کم خوابم برد هیگر نقدیا شدمیم

 ***     

اون  نیب رشیسرد اتاق چسبوندم و به تصو ی شهیسرم رو به ش    

و  گذشتیهفته بود که م کیزل زدم  یهمه دم و دستگاه کوفت

   نکرده بود یرییتغ چیه تشیوضع

  

هفته بود که خورد و خوراکم شده بود اشک و تمام حرفم ختم  کی

و زمزمه  دمیکش شهیش یرو ی؛دست اریبه خوب شدن سام شدیم

   چقد گهیهفته شد پاشو د هیکردم:

  

 دیکه مطبت شلوغه با ؟پاشویبود یتنبل نبود نقدیقبال که ا یخوابیم

  سرکار یبر

برات شام  یو باز گفتم:اگه بلند بش دیقطره اشک از چشمم چک هی

قاشق از شامت نخورم  هی یحت گهید دمیم قولیبخدا اگه بلند بش ارمیم

   آب وانیل هیفقط 



  

 ینکن تو خواب ییوفا یب گهینمونه ؛پاشو د یمعده ام خال خورمیم

  توروخدا پاشو ستیپاشو حالم خوب ن شمیم تیاذ

  آهو-    

جدا کردم و منتظر بهش زل  شهیسرم رو از ش یهاد یبا صدا    

  ببرمت خونه دیشد و گفت:با کتریزدم نزد

نه باال بردم که نرم تر گفت:به خدا فردا  یسرم رو به نشونه     

خانم رو به زور بردم خونه بس که فشارش باال و  یارمت،فخریم

   ببرم خودم دیتوام با شدیم نییپا

  

تو  کنهیم تیاذ یلیخ گنیداره م اجیرها هم به تو احت مونمیم ششیپ

  یستین

بود زل زدم  دهیخواب اریکه سام شهیبرگشتم و دوباره به اونور ش    

  توروخدا تا فردا بلند شو جان آهو گردمیو با بغض گفتم:من فردا برم

 مارستانیقدم برداشتم و از ب یخسته تر از قبل پشت سر هاد    

رو حرکت داد قطره  نیماش یو هاد میشد نیسوار ماش میزد رونیب

   نیماش ی شهیبارون به ش یها

  



بردم  رونیو صورتم رو از پنجره ب نییپا دمیرو کش شهی،ش خوردیم

خنک  یبه صورتم ؛هوا خوردیکه م یندادم به بارون تیو اهم

   با تمام وجودم نفس ورویشهر

  

  ...دمیکش

  آهو-    

از پنجره بود گفتم:بله     رونیکه هنوز صورتم ب نجوریهم    

  ...نقدیاونم ا ای یدوست دار ارویسام نقدی:تو فقط ایهاد

که  نجوریبرگشتم سمتش و نگاهش کردم که حرفش رو خورد هم    

  کنم یفضول خواستمینم دیبود گفت:ببخش رهیبه روبه روش خ

  یهاد میما باهم بود-    

با تعجب برگشت و نگاهم کرد صداش رو صاف کرد و گفت:از     

  از بعد شمال-     ؟یک

:نه واسه یهاد     ؟یسرش رو تکون داد که گفتم:تو ناراحت نشد    

  ؟یچ

زمان شوهر خواهرت بوده و حاال  هی اریسام نکهیا یواسه -    

حق  شیزندگ ی:هرکس تویبا من بوده؟     هاد یچندوقت پنهون

کنم که چون خواهر  فیتکل نییتع یواسه کس تونمیانتخاب داره من نم

مادر و پدرتم مثل -داشته باشه      انیجر دینبا یزندگ ستین گهیمن د

  :مادر و پدرم؟یدها     کنن؟یتو فکر م



مادر و  یهمه اومدن ول مارستانهیب اریچند وقت که سام نیا یتو-    

  ...دام اریمگه سام دمیپدر تورو ند

  حرفم رو قطع کرد و گفت:من مادر و پدر ندارم    

زد و گفت:فقط  یندخشک شده نگاهش کردم که زهر خ قهیچند دق    

 یلیموندم انگار، اول پدرم فوت شد و بعدش خ یمن از نسلشون باق

   هیزود مادرم، من و هان

  

و  اریمن با سام یبعدشم دوست میکه تنها شد میبود نوجوون

راحت  المیرو شوهر دادم خ هیهان یاون از خواهرم،وقت یخواستگار

   کرده که دایشد که سر و سامون پ

  

و رها رو  اریمن فقط سام ایدن نیا یاونم ازم گرفت،تو ریتقد دست

  ...هم اریدارم که سام

 یدستش رو فشار داد چقد سخت یحرفش رو خورد و فرمون تو    

 شهیخاک کرده بود هم یبود کل خونوادشو با دست خودش راه دهیکش

   نقدیکه ا یهاد کردمیفکر م

  

از  شدیرو نم زیچ چیه ینداره ول شیزندگ یتو یدرد یچیه خندونه

نقاب بزنن به  یآدما خوند ،آدما خوب بلد بودن جور یچهره 

   چهرشون که تا خودشون نطقشون



  

 نییناراحت سرم رو پا گذرهیدلشون م یتو یکه چ دینشه نفهم باز

ناراحتت کنم فقط برام سوال شده بود متاسفم  خواستمیانداختم و گفتم:نم

  خدا رحمتشون کنه

 اریکه با سام ینی:از راننده اون ماشدمیت که دوباره پرسنگف یزیچ    

  تصادف کرده چخبر؟

االغ مـسـ*ـت بوده ،فکر کنم  کهیهم رفت و گفت:مرت یاخماش تو    

دنبال کاراش      وفتمیب دیتر بشه فردا با نیجرمش سنگ شیبه خاطر مست

  یمرس-

در خونه نگه داشت و  یرو جلو نیتکون داد و ماش یسر    

شدم و باهاش  ادهیپ نیاز ماش     زنمیگفت:فردا دوباره بهتون سر م

  ...کردم و به سمت خونه قدم برداشتم یخداحافظ

 نایو سل نایاومدم و به سمت سالن رفتم ؛سار نییبا رها از پله ها پا    

 کشونینزد یاز مبال یکی یمبل نشسته بودن ،رو یغمبرک زده رو

   رها رو نایکه سلنشستم 

  

سرش نشوند و با بغض گفت:عمه  یرو یدستم گرفت و بـ*ـوسـه ا از

  یوردیجاشانس ن چیبه فدات بشه که از ه



 اریسام یبرا یعذاب وجدان بود که کل وجودم رو گرفت اگه اتفاق    

 زمیرو دور بر یمنف یکردم فکرا یسع کردمیم یمن چه غلط وفتادیم

   و بحث رو عوض کنم

  

  خانم کجان؟ ی:فخردمیپرس نیهم واسه

حالش بدتر  میما گفت مارستانیبره ب خواستیحال گفت:م یب نایسار    

بهش بلکم بخوابه کمتر  میداد میآب کرد یچند تا آرامبخش قاط شهیم

   یکنه طفل یقرار یب

  

  چقد حالش بده مامانم

هفته  هی نیا یگفت:تو ختیریم نییکه اشکاش پا نجوریهم نایسل    

  عوض شده زیهمه چ ختهیخونه بهم ر نیا زیهمه چ

هم  لیسه یزل زد و گفت:حت شیزد و به گوش یپوزخند نایسار    

ازم  باری ده،فقطیم ونیدر م یکی امویعوض شده،جواب تلفنامو پ

   نه ایداداشت خوب شده  دیپرس

  

  وقت بگه چه مرگتونه چه دردتونه هی ادیهم که نم نجایا

از گور  شایآت نیا یهمه  دونستنی؛نم دیچیسرم پ یتو یبددرد     

خودم خفه  یبشه با دستا یآفتاب نورایاگه ا دونستی؛م شهیبلند م لیسه

   بهش یمن لعنت کنمیاش م



  

نشد آخر کار  شیاون احمق حال یبودم دست از سرم برداره ول گفته

که مثل آوار به سرمون اومد و  ییاز بال دمیترسیخودش رو کرد م

   رو لیسه یوقت یتا حدود

  

و  نایسار یبه حرفا گهیکرده بودم د شینیب شیپ دمیخونه د نیا یتو

از حرم  یریروبه روم زل زدم تصاو یویتوجه نکردم و به ت نایسل

   کردیامام رضا رو پخش م

  

و به کبوتراش  دمیکش یعالمه زائر که اونجا بودن ،از ته دلم آه هی و

امام رضا حاجت منو تو از خدا بخواه بگو شفا بده  ایشدم ؛ رهیخ

   تو رو به اون ارمویسام

  

  ...قسم عظمتت

 ی،هاد دمیرو پوش رونمیب یاز جام بلند شدم و به اتاق رفتم و لباسا    

زدم  رونیبود از خونه ب ومدهین یسراغم ول ادیقول داده بود امروز ب

   ادهیپ کمیدادم  حیو ترج

  



*ـگر خوردن ـیروزا کارم شده بود دعا کردن و خون ج نیکنم ؛ا یرو

صبح با کاب**و*س از دست  شیو ش بردیشبا سه و چهار خوابم م

   از خواب اریدادن سام

  

 دمیخوابیآروم م یاون تخت لعنت یرو اریسام یکاش من جا دمیپریم

کار ؛کنار  نیبودم به ا یبخدا قسم که راض شدمیو چند سال بلند نم

   یکه تاکس سادمیوا ابونیخ

  

 واریکه به د یکاغذ یتاکس یدستم رو بلند کنم برا نکهیقبل از ا رمیبگ

چسبونده بودن نظرمو جلب کرد دونه دونه نوشته هاش رو با دقت 

   مشهد یخوندم کاروان برا

  

 ادیو با  دیهم حرکتشون بود دست و دلم لرز گهیو چند روز د بود

چشمام جمع شد دست دراز کردم و کاغذ رو از  یحرمش اشک تو

   کندم و چپوندمش وارید یرو

  

  دست بلند کردم و گفتم:دربست ینی،واسه ماش فمیک داخل

 یرو دادم ،نفس مارستانینگه داشت و سوار شدم و آدرس ب نیماش    

کاغذ مچاله شده رو درآوردم  فمویک یگرفتم و ناخودآگاه دستکردم تو

   یکه برا یو به آدرس



  

و      نیبد رییرو تغ رینام بود زل زدم روبه راننده گفتم:آقا مس ثبت

  ...کاغذ نوشته شده بود رو براش خوندم یکه رو یبالفاصله آدرس

زدم و به  رونیدست گرفتم و از اتاق رها ب یساک کوچکم رو تو    

 یجلو نایرفتم شهناز و مهناز و فاطمه و فروزان و سل نییپا یطبقه 

   بودن ؛رفتم رو سادهیدر وا

  

گذاشتم رها رو از بغـ*ـل  نیزم یو ساکم رو رو سادمیروشون وا به

چقد  دمشیش کردم و چند بار ب**و*سحصارشهناز گرفتم و سفت 

   دونمینم شدیدلم براش تنگ م

  

خوب شد  اریداده بودم اگه سام خودم قول یبه خدا دونمیم نویا ؛فقط

خونه برنگردم رها رو بغـ*ـل شهناز برگردوندم و  نیبه ا گهید

  گفتم:جون شما و جون رها

شد  یگفتم:خبر نایتکون داد که رو کردم به سل یسر نانیبا اطم    

 نایخانم و سار یمن چشم انتظارم،فخر نایبه من حتما زنگ بزن سل

   برگشتن از مارستانیهم از ب

  

  کن یمن ازشون خداحافظ طرف

  آهو یکه برنگرد یبر یخوایفروزان گفت:نم    



دلم گفتم از کجا معلوم از همشون  یزدم و تو یلبخند تلخ    

 یزدم و سوار آژانس شدم ،آه رونیکردم و از خونه ب یخداحافظ

   که پر از خاطر یو به خونه ا دمیکش

  

ها  ینیریها و ش یبود از تلخکه پر  یشدم ،خونه ا رهیبرام خ بود

از عاشقانه هاش  اشی...از غد بازاریکه پر بود از سام ی؛خونه ا

   شدم تا از اونجا دور رهیخ نقدی،ا

  

نگه داشت و پولش رو حساب  نیبعد ماش قهی،چند دق میدورتر شد و

اومدم ،سر کاروان که اسمش خانم  نییبه سرعت پا نیکردم و از ماش

   دنمیبود با د یمظاهر

  

 قهیده د یخانم سرمد ییهم کرد و گفت:پس کجا یرو تو اخماش

  همه اومدن سوار شدن اال شما مییاالف شما

  خوامیمعذرت م-    

  میوفتیراه ب مییخوای:زود باش سوار شو میمظاهر    

 یو من رو به وسطا میسوار اتوب**و*س شد یهمراه مظاهر    

پنجاه  بایزن تقر کیکنار  یخال یصندل کیاتوب**و*س برد که 

   ساله بود ،از جاش بلند شد که

  



 یساکم رو از دستم گرفت و باال یکنار پنجره نشستم مظاهر من

 هیاتوب**و*س و گفت: یاتوب**و*س جا داد وبعد رفت جلو

   خدا دیتا به ام نیصلوات بفرست

  

  میکن حرکت

ر هم س یصلوات کل اتوب**و*س رو گرفت و مظاهر یصدا    

 شهینشست و اتوب**و*س حرکت کرد سرم رو به ش یصندل

   اتوب**و*س چسبوندم و به

  

اگه  ی،ول مارستانیب رفتمیبار م نیآخر یشدم کاش برا رهیخ رونیب

 دمیدیاز تهران دل بکنم ،اگه دوباره م تونستمیمطمئن بودم نم رفتمیم

   یها یلیاون زخم و ز

  

که بهش وصل  ییزایقشنگش رو اون دم و دستگاه و اون چ صورت

 دنیچک نییممکن بود بتونم ازش جدا بشم اشکام دونه دونه پا ریبود غ

   هیگر نقدیروزا ا نی،ا

  

تر شده گمونم آخرسر  فیچشمام ضع کردمیحس م یکه گاه کردمیم

خونه  یگوشه  هی وفتمیو کور بشم ب قعوبیسرنوشت منم بشه مثل 

   چوقتیو ه شدمی؛کاش کور م



  

  ...دمیدینم مارستانیتخت ب یرو یاونجور ارویسام

شام و نماز نگه داشت همه از  یشب اتوب**و*س واسه     

واسه  رفتینم نییو منم که غذا از گلوم پا میشد دایاتوب**و*س پ

   مکتین هی یگوشه رو هی نیهم

  

رو گرفتم  نایسل یآوردم و شماره  رونیب فمیرو از ک یگوش نشستم

  حوصله جواب داد:الو یبعد از چندتا بوق ب

  ؟یالو سالم خوب-    

  د؟ییسالم ممنون کجا-    

اتوب**و*س واسه  مییکجا دونمیبه اطرافم کردم و گفتم:نم ینگاه    

  شام و نماز نگه داشته اوضاع در چه حاله؟

االن  شهیهم ممضخرف و مضخرفتر  یاوضاع همونجور-    

  مارستانمیب

من دلم روشنه با  شهیدرست م یهمه چ شاهللایبغض کرده گفتم:ا    

  متعجب گفت:حرف؟     ؟یحرف زد اریسام

باهاش  نیبزار یقیصداتون رو بشنوه براش موس دیآره دکتر گفت شا-

  بهوش اومدنش یباشه تو لیممکن دخ نایا دیمثبت بزن یحرفا



به  شهیحال خرابم بخوام مثبتم حرف بزنم تهش ختم م نیمن با ا-    

  نایسل-     کنمیخودم رو م یباز سع یول هیگر

  بله-    

     ؟یهم بگ گهید زیچ هیبهش  شهیو گفتم:م دمیاز ته دل کش یآه    

  ؟یچ-

دوست داره  یلیاشکام رو تند تند پاک کردم و گفتم:بگو آهو خ    

  مشهد رهیبهش بگو بخاطر تو داره م

 دمیدماغش رو شن دنیباال کش یچند لحظه سکوت کرد که صدا    

حتما، خدا  گمیگرفته گفت:باشه م یاونم ؛با صدا کردیم هیداشت گر

  کنه بشنوه

 یتوروخدا من دل نگرونم کار ریشد با من تماس بگ یهرچ-    

  ؟یندار

  برو خداحافظ زمینه عز-    

  خداحافظ-    

بود حس کردم  یکه نگاهم به گوش نجوریدم همتماس رو قطع کر    

:عروس ننه دمیرو شن یپسرونه الت یکنارم نشست و بعد صدا یکی

  کنه؟یم هیام چرا گر

 مکتین یبه سر تا پاش انداختم رو یسرم رو آوردم باال و نگاه    

 یریگذاشته بود و زنج مکتین یرو دهیپاش رو خم هینشسته بود و 

   دور دستش یهم ه



  

 افهیبنا گوش در رفته و ق یالیبی،به صورتش نگاه کردم س چرخوندیم

اون  یبه زور سنش بود ول یو خورده ا ستیب دیمردونه شا یلیخ ی

   کرده یکاری الشیبیس

  

که گفتم مشخص بود که  ییزایکه از چ پشمیبخوره ت شتریسنش ب بود

کلفتشو باال انداخت و صدام  یاز ابروها یکیبود ، یکامال الت

همو گفتم:بزار برو  یتو دمیکرد:عروس ننه ام؟     اخمام رو کش

تازه داشت ور زدنمون گل  یو گفت:اهک دیحوصلتو ندارم     خند

  نداختیم

که  یجوابشو ندادم و فقط با اخم نگاهش کردم ،به اتوب**و*س    

 نیه اتو واس نمیشده بودم اشاره کرد و گفت:ب ادهیازش پ

  ؟یاتوب**و*س

از اون اتوب**و*س  دمتیخودش جواب خودشو داد و گفت:آره د    

  همونم یمنم واسه  یشد ادهیپ

  و شوما؟ یشوما مهد کیدستشو آورد جلو و گفت:کوچ    

به دستش کردم و از جام بلند شدم و پشتمو کردم بهش و  ینگاه    

رفتار کردن  ینجورینداره ا تیخوب یداد زد:آبج رفتمیکه م نجوریهم

   تمونیاز ما گفتن بود ما که ن

  



چون جا خونه شوهر باس  ینباس رفتار کن نجوریا یبود ول ریخ

  یوسط سفره به جا ترش یبر

 رمونیخل و چال گ نیدمت گرم اآلن وقتش بود با ا ایخدا    

،راننده  سادمیاتوب**و*س وا کیو رفتم نزد دمیکش ی...پوفیبنداز

   زدیرو لپ م یچیکه داشت ساندو

  

  یخانم یبه سرتا پام انداخت و گفت:شام خورد ینگاه

شرف ؛اون پسر سگش  یب کهیمرت خوردیداشت از نگاهش بهم م حالم

نه  فهمهینم یزیجوونه جاهله چ یگفتیحداقل م نیشرف داشت به ا

   سگ ریآخه تو پ

  

شه ته  نیپخش زم یمثه چ شیچرک رو آنچنان بزن کهی،مرت

 هیکه دهن نزدم  نجاشیاز ا ایرو به سمتم گرفت و گفت:ب چشیساندو

   بخور واال ما وسواس کهیت

  

  میندار

 یمن به تو چ یریچپ چپ نگاهش کردم و با حرص گفتم:آخه پ    

  کرد و گفت:بگو عشقم جونم یداغون و مضخرف یبگم؟     خنده 



فحش نون و آبدار نثارش کنم که اومدم دهن باز کنم و چهارتا     

 یشونه  یبود اومد و دست گذاشت رو یهمون پسر که اسمش مهد

   فشارش داد ؛راننده با کمی اروی

  

که شونه  نجوریبرگشت و باالسرش رو نگاه کرد پسر با اخم هم ترس

 وردیفشار محکم م هی باریو هرچند لحظه  دادیرو ماساژ م کهیمرت

   حواست به ییگفت:عمو

  

چشمت پشت سر ناموس مردم نباشه وگرنه  نقدیخودت باشه و ا کار

هم     راننده هم که فکر کرد پسر با من  یتو رهیبعد کالهمون م

و سوار اتوب**و*سش شد پسر  نییداره سرش رو انداخت پا ینسبت

با پرخاش گفتم:به تو      ؟یتو تنها اومد نمیگفت:ب کمویاومد نزد

  نداره یربط

دوره زمونه دختر به سن تو نباس  نیدختر خوب تو ا نیبپسر:ب    

 خوادیحرم امام رضا باشه چه م خوادیاونور حاال چه م نوریتنها بره ا

   نداره تیباشه خوب ایآنتال

  

عالمه  هیحواست جمع باشه  گمیتو،من واس خاطر خودت م جون

  جاها نجوریتو ا شهیم دایگرگ پ



اومد و  یبزنم که همون موقع خانم مظاهر یخواستم حرف    

  میشیگفت:سوار م

نفر سوار شدم ،کم  نیدر اتوب**و*س که باز شد با دو رفتم و اول    

 یشگیمسافرها هم سوار شدن و منم سرم رو طبق عادت هم هیکم بق

   ؛چند شهیچسبوندم به ش

  

  ...بخوابم کمیکردم  یبعد اتوب**و*س حرکت کرد و منم سع قهیدق

که  یچشمام رو کم کم باز کردم زن یبا تکون خوردنم توسط کس    

  گفت:حالت خوبه دختر؟ یکنارم نشسته بود با نگران

 هی یدیخواب نجوریتا حاال هم شبینگاهش کردم که گفت:از د جیگ    

  شده تیگفتم نکنه طور دمیترس یذره تکونم نخورد

ساعت  دیبخشیچشمام فشار دادم و گفتم:م یدستم رو محکم رو    

  چنده؟     زن:دوازده و ربع

 دهیمن تا دوازده ظهر خواب یعنیگشاد شد ؛ یچشمام به آن    

  م؟یرسیم یبودم؟صاف سرجام نشستم و گفتم:ک

آورد و گرفت به سمتم و  رونیب یکیک فشویک یدست کرد تو    

دستش نگاه کردم که  یتو کیبه ک     نایا گهید قهید ستیگفت:ب

 دهیرنگتم پر ینخورد یچیکه ه شبیاز د یکنیگفت:بخور ضعف م

  یاونجا ناهار بخور میتا برس

  رمیممنون س-    



قار و قور شکمم بلند شد ،خجالت زده سرم  یهمون لحظه صدا    

 گهیپامو گفت:بخور د یرو گذاشت رو کیانداختم که ک نییرو پا

  میبرس کینزد

  یم و گفتم:مرستکون داد یسر

  نوش جان-    

 یرو باز کردم و شروع به خوردن کردم ،از زور گشنگ کیک    

 ییبا دونفر جلو دمیشدم که د رهیکه نگو ،به زن خ دیبهم چسب نقدیا

   که همسن و سال خودش بودن

  

 دونمیسنش اونوقت من نم نیبا ا ومدهیتنها ن نمیا زنهیداره حرف م یه

هم برات  ی؛مگه راه گهیشهر د هیبوده تنها پاشدم اومد  یفازم چ

   مونده بود آهو؟مگه

  

چشمات ذره ذره آب  یداره جلو ارتیسام ینیبب یتونستیم

نبودم که قبول  ی،من اونقد قو یتونستی؟نمیو نموند یتونستیشه؟میم

   ازهیرو ؛خم یزیچ نیهمچ کردمیم

  

بعد اتوب**و*س نگه داشت ،همه  قهیو چند دق دمیکش ییبلند باال ی

 نیجمع کردن و دونه دونه از ماش الشونویمسافرا بلند شدن و وسا ی

   منم ساکم و شدنیم ادهیپ



  

شدم چشمم خورد به اون پسر  ادهیپ نیرو برداشتم و از ماش فمیک

 قهیزل زده بهم ؛خودم رو زدم اون راه و چند د دمینام که د یمهد

   راه یبعد همه پشت سر مظاهر

  

هتل  هیدر  یحرم جلو کیکه نزد میرفت ادهیراه رو پ خوردهی میافتاد

  چهارنفر یتیگفت:هر سو یکه مظاهر میداخل شد میسادیآپارتمان وا

اتوب**و*س کنارم نشسته بود دستمو گرفت و  یهمون زن که تو    

  یخانم مظاهر میبردم جلو و گفت:ما چهار نفر

از مسئول اونجا  دیکل هی یگشاد زل زدم بهش ،مظاهر یچشما با

  دوم یطبقه  8 یاتاق شماره  دیگرفت و گفت:خوب پس شما بر

،وارد  میدوم رفت یو به طبقه  میباهم سوار آسانسور شد ییچهارتا    

 هیبود و دوتا اتاق خواب و آشپزخونه و  ییرایپذ هیکه  میشد تییسو

   جدا ییحموم و دسشو

  

نفره  کیتخت  هی یکیاون  یتخت دونفره بود و تو هیاتاق  هی ی،تو

تخت گذاشتم  ریز الموینفره داشت شدم و وسا هیکه تخت  ی،داخل اتاق

   یلباسام رو با لباس تو

  



از  یکیمبل نشستم  یرو ییرایپذ یعوض کردم و رفتم تو یخونگ

 کردمیاومد و روبه من با خنده گفت:فکر نم رونیزنـ*ـا از اتاق ب

تکون دادم که  یزدم و سر یلبخند زورک     میکن دایزود جا پ نقدیا

  آره-     ؟یگفت:تنها اومد

هم لباساشونو عوض  گهید یکه اون دوتا دینپرس یسوال گهید    

 زدنیو گرم باهات حرف م یمیصم نقدیهال ؛ا یکردن و اومدن تو

   شناختنتیم یعمر هیانگار 

  

از من بود  شتریب یلیسنشون خ نکهیخوشم اومده بود با ا ،ازشون

رو زدن و  تییبعد در سو قهیچند دق شدیباز م خمیکم کم داشت  یول

   میغذاهامونو دادن ،سفره انداخت

  

نتونستم بخورم از جام  شتریمن که نصف غذام رو ب میشروع کرد و

و دوباره مثل  دمیتخت دراز کش یبلند شدم و به اتاق رفتم و رو

  ...خرس خوابم برد

سر خم کردم  شییگنبد طال یوارد صحن انقالب شدم و روبه رو    

لب زمزمه  ریز رفتمیکه آروم آروم جلو م نطوریو سالم دادم هم

  :کردم

حرمت ملجا  یز گناهم بده     ا یشاه پناهم بده/خط امان یام ا آمده

  درماندگان/دور مران از در و راهم بده



امام رضا  ای، ختیر نیینه پابغضم شکست و اشکام دونه دو    

 چارهیب یبنده  هی نیامام رضا منو بب ای یاومدم که تو پناهم بش ینیبیم

   زیچ هیفقط  ستمین شیب یا

  

درموندم  یندازینم نیکه رومو زم دونمیم ،یدونیکه م دونمیم خوامیم

  :نجاتم بده دوباره زمزمه کردم زتیکار خودم تورو به عز یتو

لحظه نگاهم بده     آرومتر  کیاذن به /ستمیوصل تو که من ن قیال    

  از قبل زمزمه کردم:رضا جان

گنبدش نشستم ،سجده  یفرشا روبه رو یکفشام رو درآوردم و رو    

امام رضا  ایگفتم: ختیریم نییکه اشکام تند تند پا نجوریکردم و هم

   تو ضامن گنیم دمیشن

  

 یاون باال سر شیو ضمانت منو پ ایو ضامن منم بشو ،ب ایب ییآهو

بنده ات  یول ستیتو ن یخطا یب یبکن بهش بگو آهو درسته بنده 

   که هست ،بنده اش که بودم

  

و از من  دییایب نیمشکل داشت گهینم یهمون باال سر نبودم؟مگه

من که به پاشم افتادم پس چرا  دیدعا کن کسری گهیمگه نم دییبخوا

   شد ،چرا شدیم دیکه نبا یزیچ

  



 گهیمن که قول داده بودم که د شه،یاون تخت بلند نم یاز رو ارمیسام

امام رضا اون جون منه بهش بگو جونمو  ای، گردمیبه اون خونه برنم

   بهش بگو رهیازم نگ

  

شده بهش بگو  زیصبرم لبر یبهش بگو کاسه  رمیمیمنم م رهیبم اون

از من  دییخوایم یهرچ یچون خودت گفت خوادیاز تو م ارویآهو سام

  دییبخوا

هم فشار دادم و گفتم:د  یدستام رو مشت کردم و چشمام رو رو    

 ینیبیم ایچرا؟خدا شهیپس چرا نم گهید خوامیآخه ازش دارم م

   ذره ذره آب ینیبیحالمو؟م

  

از من بدت  نقدیا یعنی؟یکنینم یکار چیو ه ینیبیشدنمو؟م

  ...یعنیاد؟یم

زل زدم که  میسرم رو بلند کردم و به گوش میزنگ گوش یبا صدا    

تماس رو وصل کردم و با اضطراب  عیسر دادیرو نشون م نایاسم سل

  گفت:آهو هیبا گر     نایگفتم:الو سل

 یآب دهنم رو قورت دادم و گفتم:چ زنهیلحظه حس کردم قلبم نم هی    

 یچ یعنتگفتم:ل یکه عصب کردیم هیپشت تلفن گر نجوریشده     هم

  شده؟



 هیاسمش چ یباالخره زبونش باز شد و گفت:اون دستگاه لعنت    

شوک به حالت قبل  یدکترا با کل شدیداشت خطش صاف م

   نجایبرگردوندنش مامانم غش کرد،کاش ا

  

  دارم اجیبهت احت یلیآهو خ یبود

رو قطع کردم سرم رو  یگوش اریاخت ی؛ب دیچیقلبم پ یتو یدرد بد    

غلط  ایخدا شدیم کیتار واشی واشیگرفتم به سمت آسمون که داشت 

   کردم بد حرف زدم من

  

 نجایهم یخواینکن اگه م یباز اریمفت زدم ،تو رو خدا با سام زر

 بمیدردا رو نس نیبدتر نجایجا جزغالم کن هم نیمنو خشک کن هم

   یکه گوشه  یبا اون یکن ول

  

به  کنمیتورو خدا التماستو م اینداشته باش خدا یافتاده کار مارستانیب

کردم غلط کردم از جام  یکردم من نفهم یشعوری،من ب وفتمیپات م

   بلند شدم و داخل حرم شدم

  

امام رضا تو به  ایزل زدم ، حشیتو غلغله بود از دور به ضر ،اون

بخدا غلط  سالم باشه ارمیخدا بگو من اشتباه کردم خطا کردم بگو سام

   کردم ،بهش بگو جوونه



  

 یکه تو یزد همون درد یزر هینادونه اشتباه کرد  شعورهیب احمقه

بود که حس  دیشد نقدیدردش ا دیچیس رم پ یبود حاال تو دهیچیقلبم پ

   هیداره تند تند با  یکی کردمیم

  

سرم ؛دستم به سمت سرم رفت و  یتو زنهیمحکم م نیسنگ زیچ

 یبودم پاهام شل شد و با زانو رو رهیخ حشیکه به ضر نجوریهم

   افتادم چشمام هر لحظه تار نیزم

  

قبل از  شدیم کیداشت بهم نزد یرو ،خادم تیاون جمع دنیدیم تر

  ...شد اهیچشمام س یدستش بهم برسه همه جا جلو نکهیا

چشمام رو باز  شدیم ختهیصورتم ر یکه تو یخنک زیبا حس چ    

چشمام  میحرم بود اطیح یسرم تو یتو دیکردم باز همون درد شد

   هم فشار یمحکم رو کباریرو 

  

از زنـ*ـا  یکی دمیباال سرم د گهیرو با چندتا زن د یکه خادم زن دادم

  رو به گوشش چسبونده بود گفت:بهوش اومد خانم میکه گوش

 -     

  بله چشم-    



  ؟یحرف بزن یتونیرو به سمتم گرفت و گفت:دختر خانم م یگوش    

 یزیچ یدکتر متیرو گرفتم که همون خادم گفت:پاشو ببر یگوش    

  نتیبب

نه تکون دادم و به زور از جام بلند شدم و  یسرم رو به نشونه     

  رو از دست زن گرفتم آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:الو یگوش

 دادمیبهت خبر نم هو؟کاشیشد  ؟چتیهو خوبنگران گفت:آ نایسل    

  ...چ یخودتو ندار یچرا هوا

:همون جور نایوسط حرفشو گفتم:داداشت چطوره؟     سل دمیپر    

  از قبل گفتم:باشه خدافظ دتریناام     تشیوضع

جوابم رو بده قطع کردم ؛برگشتم و ملتمس به گنبدش  نکهیقبال از ا    

  ...نگاه کردم

بودم اسمش  دهیاز زنـ*ـا که فهم یکیدوتا لقمه صبحونه خوردم که     

سرش مرتب کرد و روبه اون دوتا  یچادرش رو رو نینسر

  م؟یگفت:بر

اون دوتا هم که اسمشون معصومه و ساجده بود از جاشون بلند     

  امیمنم ب دیسیگفتم:وا عیشدن که سر

تا نماز صبح  شبیبخواب د ریبگ کمیبا تعجب گفت:دختر  نینسر    

  استراحت کن کمیحداقل  یخوریهم که نم یچیه یاونجا بود

  حرم امیب خوامیبسمه م دمیحال گفتم:من دوساعت خواب یب    



که از فاطمه گرفته بودم رو  یتکون دادن و منم چادر مشک یسر    

رفتم جلو و دکمه آسانسور  میزد رونیسرم کردم و از اتاق ب یتند

   رو فشار دادم که بعد از چند

  

 دمیرو باز د قشینگه داشت و درباز شد و همون پسر و رف قهید

گوشم گفت:دختر چرا  ریز نی،سرش رو آورد باال زل زد بهم ؛نسر

  ؟یشیسوار نم

مثل  امیمن از پله م نیشما سوار بش زهیبرگشتم سمتشون و گفتم:چ    

 یخوایکه م یریگی:جانم تو مگه چقد جا منینسر     ستیجا ن نکهیا

  یایاز پله ب

افتادم کنار پسر ؛با اخم زل زدم  قایآسانسور که دق یهولم داد تو    

باال انداخت و با دست اشاره کرد چته ،صورتم رو  ییبهش که ابرو

   به سمت مخالفش گرفتم و

  

شدن و من  ادهیلحظه بعد آسانسور نگه داشت و اون سه تا پ چند

نگاه بهشون انداختم و ازآسانسور  هی، قشیموندم و اون پسر و رف

   که پشت نجوریزدم هم رونیب

  



،ها  گنیم یچ گوالیبچه ژ نیروبه دوستش گفت:داش ا ومدیم سرم

جاها حکم  نجوریباس بگم ادبم تو ا یدرسته مقدم ترن خانما ول گنیم

   یتعارف معاروف کنهیم

  

  یبزن

خوشمزه نباش بقول خودت داش،  نقدیبرگشتم سمتش و گفتم:ا    

  موننیخوشمزه سالم نم یزایچ

  مینکرده با شوما بود ییمگه ما خدا یو گفت:آبج دیخند    

داد شد خانم تو با اون  تیجنس رییتغ هویش  ت   نه پس البد دا-    

  یبود

 ایبو گفت:دختر  دیدستم رو کش نیبزنه که نسر یخواست حرف    

  یکنیها بحث م بهیچرا با غر میبر

  گمینم یچیمن ه یهرچ نیکردم و گفتم:آخه بب یاخم    

وارد صف  میرفت رونیلبش رو به حالت زشته گاز گرفت و باهم ب    

دوباره سر خم کردم  میگشتنمون داخل حرم شد نکهیو بعد از ا میشد

   خورده آب هیو سالم دادم 

  

 نشیزم ریبه ز میکرد ارتیز نکهیو بعد از ا میسقا خونه خورد از

خنک بود  نجای،آخ که چقد ا میگوشه کنار ستونا نشست هیو  میرفت

   رونیمانتوم ب بیرو از ج میگوش



  

 یبود همون سلف اریمن و سام ی؛فقط عکسا میگالر یو رفتم تو آوردم

چشمام رو بستم و خاطرات  میگرفت نیماش یکه اونشب تو ییها

   به یاونشب برام مرور شد: ک

  

  ؟یمثل من غذا بخور ای یمثل من بش یگفته مجبور تو

و چشمام رو باز کردم و دوباره به عکسش زل زدم:  دمیکش یآه    

خودتو  چوقتیکن ه یسع خوامتیم یکه هست یمن تورو همونجور

   نه بخاطر من نه یند رییتغ

  

  گهید چکسیه بخاطر

با خاطرات ؛پس  شدیم نیدوباره و دوباره فقط بغض بود که عج    

 گنیمگه نم ی،مگه عاشقم نبود یخواستیمگه منو نم یشینم داریچرا ب

   یبرا یعاشق هر کار

  

اون  یاز رو یشیتو بلند نم ؟چرایکنیچرا تو نم کنه؟پسیم معشوقش

و  ختنیر نییکه شده کاب**و*س شب و روزم چرا؟اشکام پا یتخت

   قشنگ و ریاون تصو

  



تار شدن ،اشکام رو پس  میاشک یچشما یو مغرورش جلو مردونه

حرف دارن به من  یسه تاشون ب دمیزدم و سرم رو بلند کردم که د

   نطوریساجده هم کننینگاه م

  

 یب نقدیگفت:دختر تو چرا ا چرخوندیرو با انگشتاش م حیتسب که

  ؟یدار یمشکل خاص یکنیم یقرار

 ینیبیم نویبه سمتش گرفتم و گفتم:ا مویزدم و گوش یزهر خند    

نگاه به من  هینگاه به عکس و بعد  هیرو از دستم گرفت و  یگوش    

ام  هیکرد و گفت:نامزدته؟     سرم رو به نشونه نه باال گرفتم و گر

  دیشدت گرفت و گفتم:نه به اونجاها نرس

 یگشاد نگاهم کرد که گفتم:تصادف کرد رفت تو یساجده با چشما    

 نایو ا شهینم داریب ایدن نیکس من از ا یهمه  شهیکما حاال هم بلند نم

  منه ریهمه تقص

و کنترل از دستم خارج شده بود ،معصومه  ومدنیاشکام تند تند م    

که  شاهللایشونه ام گذاشت و گفت:ا یکه کنارم نشسته بود دست رو

   ترم تو چرادخ ادیبهوش م

  

مطمئنا هنوز  یکنیما هممون براش دعا م یدیخودتو زجر م نقدیا

  هست یدیام



تصادف  میداشت لیفام هیدختر ما  گهیتند تند گفت:راست م نینسر    

اصال بهش نبود  یدیام چیبود ه میوخ یلیکرد اووووف وضعش خ

   بعد شش ماه بهوش یول

  

 یازش بخوا شفا مییواال تو حرم امام رضا یدیناام نقدیتو چرا ا اومد

از خدا بخوا     ساجده:آره واال دختر صبر داشته باش من  زتویعز

 یقرآن خوندن چطوره؟     لبخند تلخ کنمیبراش از امشب شروع م

  زدم و گفتم:ممنون

هتل و ناهارمون رو  میبرگشت مینماز ظهر رو خوند نکهیبعد از ا    

،من که سرم به  میبزن یچرت هیبه اتاقا که  میرفت یو همگ میخورد

   از زور دهیبالشت نرس

  

  ...خوابم برد یخستگ

 میو قرار بود امروز حرکت کن میبود نجایبود که ا یروز نیآخر    

شب و  نقدیبه سمت تهران ،فقط دو ساعت مونده بود به حرکتمون ؛ا

   روزم شده بود به حرم

  

فرشا نشستم و به گنبد  یدم روحفظش شده بو بایکه تقر اومدن

حرف  یبار فقط دوست داشتم ب نیا دمیکش یزل زدم و آه شییطال

   حرف نگاهش کنم ینگاهش کنم ،ب



  

که آرامش  یسه روز نیمثل تمام ا رمی؛آرامش بگ رمیآرامش بگ و

منبع  نیبا همچ یبرام سخت بود خداحافظ یلیشدم خ دوارتریگرفتم ام

   ؛با حس نشستن یآرامش

  

کنارم چشم از گنبد گرفتم و به کنارم نگاه کردم بازم همون پسر  یکس

اشکام رو پاک کردم و با اخم  خواستیاز جونم م یچ دونستمیکه نم

   نگاش کردم که گفت:ماهم

  

 یچته تو؟     عصب یدر حال آبغوره گرفتن مینیبیهروقت تورو م که

  نداره یگفتم:به تو ربط

  میبه کارت ندار یما که کار هیبد دهن نباش د نقدیا یپسر:د آبج    

 دمیو گفت:د دیکش یهم فشار دادم که آه یبا حرص چشمام رو رو    

  عرض کنم و برم یسالم هی امیگفتم ب یتنها نشست نجایا

آب خوردم و  کمیاز جام بلند شدم و به سمت سقاخونه رفتم و     

زنگ  میکه همون لحظه گوش رونیب امیخواستم از صحن انقالب ب

   صفحه یکه رو نایخورد اسم سل

  



؛برگشتم و به  زدیظاهر شد سرجام خشکم زد ،قلبم تند تند م میگوش

بودم تماس  شییبه گنبد طال رهیگنبدش نگاه کردم همون جور که خ

   رو یرو وصل کردم و گوش

  

  گفتم:الو دیگوشم چسبوندم و با ترد به

 یاشک تو دیجون رو از پاهام بر نا،یبلند سل یها هیگر یصدا    

  امام رضا ایلب زمزمه کردم: ریچشمام حلقه زد و ز

شده بود ،قلبم داشت از جاش کنده  وانهید دیخندیهاش م هیگر ونیم    

  نایلرزون گفتم:سل یبا صدا شدیم

هامون  هیدعاهامون و گر یدیها و خندهاش گفت:آهو د هیگر ونیم    

  یدیجواب نموند د یب

بودم  رهیتمام بدنم مور مور شده بود و هنوزم به گنبد روبه روم خ    

 یشوخ یدار ای یگیراست م نایقلبم گذاشتم و گفتم:سل یدستم رو رو

  ؟یکنیم

 شهیاآلن بهوش اومد آهو باورت م نیهم ونهید ی:چه شوخنایسل    

  دشیبهمون بخش گهیبار د هیخدا 

 کردمیبود که حس م قیعم نقدیلبام ؛ا ینقش بست رو یقیلبخند عم    

 نییکه اونجا بودن حسش کردن اشکام تند تند پا یمردم یهمه 

   نگران صدا نایکه سل ختنیریم

  



  :آهوزد

  یلیخوشحالم خ یلیخ نایگفتم:سل یمعطل یب    

کم مونده پاشم برقصم توروخدا  میچه حال ی:آهو منو اگه بدوننایسل    

  میریباهم جشن بگ ایزودتر ب

  نایو گفتم:سل دمیکش یقیلبام کم کم محو شد ،نفس عم یلبخند از رو    

  :جانم؟نایسل    

:معلومه که انجام نایبرام؟     سل یدیازت بخوام انجام م یکار هی-    

به  گردمیبرنم گهیصدام رو صاف کردم و گفتم:من د     دمیم

  کردم و گفتم:بگو مرده یمکث     دیاونجا،داداشت اگه از من پرس

  نایپشت خط سکوت بود که صدا کردم:سل قهیچند د    

 یحماقت نیهمچ یآهو واسه چ یگیم یگفت:معلوم هست چ یعصب    

  کنم

 گمیمنه اگه من م زیهمه چ اریسام نیواسه خاطر خود داداشت، بب-    

به هر حال مردم تو هم بهش  اریبگو به صالحشه من واسه سام نویا

   الیبگو که با خ نویهم

  

بهش نگو  یچیه دینپرس چوقتیادامه بده اگه هم ه شیبه زندگ راحت

  خداحافظ دیرها هم داشته باش یهوا



 یحرف بزنه تماس رو قطع کردم و خطم رو از تو نکهیقبل از ا    

اوردم و خوردش کردم و انداختم داخل سطل  رونیب یگوش

   اریکه سام نی...واسه من همزباله

  

 ییبود ،با لبخند به گنبدش نگاه کردم و گفتم:فدا یکاف دیکشیم نفس

  آقا یدار

مخلصتم دمت  یلیخ ایبالفاصله به آسمون نگاه کردم و گفتم:خدا    

  ***          یگرم حقا که بزرگ

 سادمیخونه وا یشدم روبه رو ادهیپ یرو دادم و از تاکس هیکرا    

انداختن ،برگشته بودم به  رونیزمان منو از اونجا ب هیکه  یخونه ا

   خواستیچون که دلم نم نجایهم

  

مثل شهرام  یشهر پر از گرگ دوباره اعتماد کنم به کس نیا یتو

فاجعه  نیاز همچ تونستمیبار نم نیو مطمئن بودم ا میپناه یب یبرا

   بهم یفرار کنم بابام هرچ یا

  

سابق  یاون آهو گهیمنم د دیبود که بابام بود ،شا نیبود حداقلش ا گفته

نازک  ی،محکم جلو رفتم و زنگ در رو فشار دادم که صدا شدمینم

  ه؟ی:کدمیرو شن دایآ



اومده به بابا سر  کرد؟حتمایچکار م نجایا نیچشمام گشاد شد ا    

  بزنه...صدام رو کلفت کردم و گفتم:مامور آب

کوچکمون  اطیباز شد داخل ح یکیکث کرد و در با تچند لحظه م    

 یبودم ،در رو بستم و با قدما نجایچقد دل تنگ ا دمیفهمیشدم االن م

   یدر ورود یبلند جلو

  

کاناپه  یرو فشار دادم و داخل شدم ،بابا که رو رهی،دستگ سادمیوا

من بود  یبابا نیمن خشکش زد ا دنینشسته بود برگشت و با د

   شکسته شده بود؟دلم نقدیواقعا؟چرا ا

  

از  دایآ یگلوم رو قورت دادم ،صدا یو بغض تو ختیر یهر براش

  ناهار ایکه داد زد:بابا ب ومدیآشپزخونه م

بود آب دهنم رو قورت دادم  رهیبابا اما خشک شده فقط به من خ    

  ن؟یهم دارمسافره خسته  هیو جلوتر رفتم و منم داد زدم:ناهار برا 

 دینکش هیچشم از بابا گرفتم و به درآشپزخونه زل زدم که به ثان    

شد چشماش گشاد شد و با تته پته گفت:آ  انیچارچوب در نما یتو دایآ

  آ هو

ش کردم حصارم ،منم سفت حصار یتو دیبا دو اومد به سمتم و پر    

گردنش و  ی،سرم رو فرو کردم تو میکردیم هیبلند گر یو با صدا

   یرو که بازم بو یخواهر دمیبو کش



  

چقد دلم  یدونیم یاش گفت:خواهر هیگر ونیم دایآ دادیرو م مادرم

 شتریش کردم و گفتم:منم بحصاربرات تنگ شده بود؟     سفت تر 

  یلعنت

ش جدا حصارتا باالخره از  میکرد هیبغـ*ـل هم گر یتو قهیچند دق    

قلبم فشرده شد  کردیم هی،اونم داشت گرشدم و باز به بابا زل زدم 

   هی هیگر تونستمیچرا نم دونمینم

  

 نییکاناپه نشست و سرش رو انداخت پا ی،دوباره رو نیرو بب مرد

کرد طاقتم سر شد و رفتم کنارش نشستم و  هیبلند گر یو با صدا

   شونه اش گذاشتم با یدست رو

  

  نکن من طاقتشو ندارم هیگفتم:تورو خدا گر دیلرزیکه م ییصدا

پس دادم منو  ادیسرش رو بلند کرد و گفت:بعد از تو من تاوان ز    

  ببخش

 یتو ییهم اومد و سه تا دایش کردم که آحصارشدم و  کترینزد    

  ...میکرد هیبغـ*ـل هم گر

موهام رو  یجلو دایبا تکون خوردنم چشمام رو کم کم باز کردم ،آ    

  شب شد یخوابیچقد م گهید و گفت:پاشو ختیبهم ر



تخت نشستم و  یهم فشار دادم و رو یچشمام رو محکم رو    

 هی دایشدم     از جاش بلند شد که صدا کردم:آ داریشدم ب داریگفتم:ب

  میباهم حرف بزن نیبش قهید

 یجن و پر نیسرجاش نشست و منتظر نگاهم کرد که گفتم:ا    

با      شینیبینم چوقتیه گهیو گفت:د دیخند     نمشیبیکجاست نم

طالق  یعنی:دایآ     ؟یچ یعنیگشاد نگاهش کردم و گفتم: یچشما

  گرفتن

  ؟یچشمام گشادتر شد و داد زدم:چ     

 هضمش سخته؟ نقدیطالق گرفتن ا گمی:مدایآ    

  خوشبخت بودن یلیشد اونا که باهم خ یاصال چ یآخه چجور-    

که  ییو گفت:بزار از اول ماجرا برات بگم از همونجا دیکش یآه    

  یشد دیخونه منو بعد ناپد یاومد

 یتو تو دمیبرگشتم،د ییکرد و ادامه داد:اونروز که از نونوا یمکث    

 یکیشد کجا رفت،  یچ دمیپرسیاز محسن م یو هرچ یستیخونه ن

   داد،منیجواب م ونیدرم

  

به تو زده، بحثمون  یحرف هیمطمئن بودم  شناختمیخوب م شوهرمو

باال گرفت تا دوباره حرصش گرفت و شروع کرد به زدن من و 

   گفته ؛آهو یگفت که به تو هم چ

  



 تیبد شد همه جا رو دنبالت گشتم هزاربار به گوش یلیحالم خ بخدا

اونم خاموش بود ،کاب**و*س هرشبم شده بود که تو  یزنگ زدم ول

   یخوریم یچ یخوابیکجا م

  

و هروقت  گشتمیم ابونیخ یسرت اومده هرروز تو ییچه بال اصال

و دوباره دوباره کتک  شدیخونه با محسن دوباره دعوام م گشتمیبرم

   یحرصم خال یول خوردمیم

  

 گهید تونستمینم کردمیم یکه به تو زده بود ،هرکار ییاز حرفا شدینم

تا  گرفتیم شیتمام وجودم آت وفتادمیتو که م ادیکنم  یبا محسن زندگ

   روز طاقتم سر شد و هی

  

تو  یبابا هم وقت یگفتم ،اوضاع زندگ زویو به بابا همه چ نجایا اومدم

جنگ داشت و  سایبود اونم هر روز با پر ختهیبد بهم ر یرفته بود

   منم قهر کردم اومدم یوقت

  

 خواستیشد هرروز و هرشب م شتریب اشیریو بهونه گ سایپر یدعوا

بابا  یباشه ول یو اون مهمون یمهمون نیا الشیفام با دوستا و

   تا اونم رفت ذاشتینم

  



طالق من بود  یطرف دنبال کارا هیطالق داد بابا هم از  دادخواست

طالق خودش ،من که مهرم رو  یهم دنبال کا را گهیو از طرف د

   سایو بابا هم با پر دمیبخش

  

 بایکه جفتمون تقر دیطول نکش یلیسکه توافق کردن و خ چندتا

  اول من جدا شدم و دوسه روز بعد هم بابا یعنی، میهمزمان جدا شد

 کردمیبا دهن باز نگاش م کردیم فیمدت که داشت تعر نیتمام ا    

  رهیدستش رو آورد جلو و دهنم رو بست و گفت:پشه م

شده ها      یطالق یدستشو کنار زدم و گفتم:عجب طالق تو    

  سرنوشت ماست خواهرجونم نمی:ادایآ

خانواده چهارنفره  هیباال انداختم و گفتم:فکر کن  ییابرو    

کرد و گفت:اگه  زیچشماش رو ر     هیباحال زهیچهارتاشونم مجرد چ

  میکنیخدا بخواد بابا رو باز متاهل م

کم من با اون جن و  دایهم کردم و گفتم:واقعا که آ یاخمام رو تو    

بشه  یکه چ یاریب دییخوایرو م گهید یکیدم حاال سر و کله ز یپر

   کشهیمن مخم نم گهیواال د

  

  بکشم نقشه

مامان  م،ینقشه رو باهم بکش دیمن چون با زی:مخت بکشه عزدایآ    

  ؟ی ناخودآگاه داد زدم:چ     رانیا گردهیداره برم



از تو نگفتم  یزیچون من به مامان چ یاومد ی:واال خوب موقعدایآ    

رو بده با آهو صحبت کنم من  یگوش گفتیم زدیهروقت زنگ م

   خوادیتو دلت نم گفتمیم

  

 خوادیبلکم ول کنه حاال م بافتمیدروغ براش م یکل یکن صحبت

  بره میبزار دینبا گهیما د یول نهیما رو بب ادیبرگرده ب

     اد؟یم یزدم و گفتم:چقد دلم براش تنگ شده ک یزهر خند    

  گهید ی:احتماال هفته دایآ

 ییبراتون چا دییایبگم که بابا صدا زد:دخترا ب یزیخواستم چ    

  کنهیبابا شک م میکنیپاشو بعدا باهم صحبت م االی:دایآ     ختمیر

که بابا گفت:منو تنها  میمبال نشست یو رو نییپا میباهم رفت ییدوتا    

  دیکنیپچ پچ م یباال چ دیگذاشت

  میدیچندوقته همو ند یدونیو گفت:بابا جون م دیخند دایآ    

 یول دمشیوقته ند یلیبابا ناراحت به من نگاه کرد و گفت:منم خ    

  کنهیکه با تو م کنهیصحبت نم یبا من اونجور

منم  پرسهیسوال م ادیز دایرو برداشتم و گفتم:آ ییفنجون چا    

  دمیشما هم بپرس جواب م دمیجوابشو م

  ؟ینه ماه کجا بود نی:ادیمقدمه پرس یکه ب دمیرو سر کش مییچا    

بلند کردن  یگلوم و شروع کردم به سرفه ها یشکست تو ییچا    

چشمام تار شد  یلحظه جلو هیچندتا مشت محکم زد پشتم که  دایآ



و  زیم یدستش رو گرفتم و گفتم:بسه     فنجون رو برگردوندم رو

وسط و تند تند گفت:آره  دیپر دایآ     د؟یونبد دییخوایگفتم:واقعا دلتون م

  یلیخ

اآلن داشت چکار  یعنیبرام زنده شد  اریدوباره خاطرات سام    

و گفتم:خدمتکار  دمیاز ته دل کش یمنو دوستداشت؟آه کرد؟هنوزمیم

  خونه بودم هی

نگاهشون کنم از جام بلند شدم و دوباره به اتاقم پناه  نکهیبدون ا    

  ...بردم

سر  هیسرم رفتم به سا ریخ پختمیگرم بود و منم داشتم م یلیهوا خ    

گرما  نیا یتو گشتمیموقع ظهر برنم نیا موندمیبزنم کاش خونشون م

   رو میشونیپ ی؛عرق رو

  

نفر رو  هی یصدا رفتمیکه به طرف خونه م نطوریکردم و هم پاک

پسر  هی مدی:خانم خانم     برگشتم سمت صدا که ددمیاز پشت سرم شن

که با انگشت اشاره کرد  سادمیسرجام وا دوعهیبچه تپل داره دنبالم م

   دییایبه سمت راستش و گفت:اون آقاهه گفت به شما بگم ب

  

  منتظرتونه ابونیاونور خ پارک



روبه رو شدم که داشت بر و  لیانگشتش رو گرفتم و با سه ریمس    

،حرص تمام وجودم رو گرفت ؛برگشت و به سمت  کردیبر نگاهم م

   از یپارک رفت که شکالت

  

رو  فمیدرآوردم و به پسر بچه دادم ،اونم تشکر کرد و رفت ک بمیج

شونه ام جا به جا کردم و منم پشت سرش به سمت پارک رفتم  یرو

   ها مکتیاز ن یکی یرو

  

 یتا بچه کس از دو سه ریبه اطرافم کردم که بغ یبود ،نگاه نشسته

 نطوری؛هم سادمیاونجا نبود با اخم به سمتش رفتم و روبه روش وا

   یهم م یکه دندونام رو رو

  

 تیاز انسان ییها؟اصال بو یهست یگفتم:تو چه جور آدم دمیساب

اون  یوقت مویمن همه چ لیسه نیاز جونمهااا؟بب یخوایم ی؟چیبرد

   خونه و آدماش رو ترک کردم

  

  ینکن یکن با من باز یپس سع باختم

کرد و گفت:منظورت  بشیاز جاش بلند شد و دستش رو داخل ج    

  هووم؟     داد زدم:آره ارینفره اونم سام هیاز خونه و آدماش فقط 



شما  دونستمیآهو من نم نیو گفت:بب رونینفسش رو فوت کرد ب    

هست  یزیشما چ نیب دونستمیآخه من از کجا م نیهمو دوست دار

   فقط ارمیبدستت ب خواستمیمن م

  

  نیهم

 لیسه یاریبدست ب یخواستیکردم و گفتم:م زیچشمام رو ر    

جون اون آدم که جون منم بود با  متیق ؟بهیمتیآره؟آخه به چه ق

   ومدیاگه بهوش نم یخودت فکر کرد

  

  ومدیسر من م ییبال چه

بخدا من  گمیچشماش رو بست و باز کرد و گفت:آهو دارم م    

  هیشما چ نیب دونستمینم

مگه نه؟دست از سرم  یدونی...میدونیداد زدم:اآلن که م یعصب    

 گهید یراحت شد مارو از هم جدا کرد التیبردار پس ،حاال که خ

   گهیولم کن راحتم بزار د

  

  اریدرن یباز هی هرروز

  بازوهامو گفت:آروم باش یدوتا دستشو گذاشت رو    



داد  ومدیکه اشکام م نجوریکنار و هم دمیرو محکم کشخودم     

  زدم:به من دست نزن به مندست نزن

گرفت  میدستش رو به حالت تسل دیلرزیشده بودم تمام بدنم م یعصب    

حالت خوب  نیبش ایب زنمیخب دست نم لیخب خ لیباال و گفت:خ

  سین

آهو  نینشستم که با فاصله کنارم نشست و گفت:بب مکتین یرو    

کردم بخاطر دوست  یهرغلط کنمیاحساس گـ ـناه م یلیمن خودم خ

   خواستمیداشتن تو بوده من نم

  

من آشغال من کثافت  یگی،باشه تو درست م وفتهیب یاتفاقات نیهمچ

  نیفقط تو ببخشم هم دمیانجام م یبگ یهر کار یگیتو درست م

بگم  یگفتم:هرکارسرم رو بلند کردم و اشکام رو پاک کردم و     

  ؟؟؟یدیانجام م

 نجایمثبت تکون داد که گفتم:خونتونو از ا یسرش رو به نشونه     

 دونمیجور بهم بزن نم هیهم  نایازتون نباشه با سار یرد چیه دیببر

   خط خودتو و مادرتو

  

عوض  اریسام یاز من برا یسرنخ شهیم یکنیکه فکر م یهرکس

 یکارا رو کن نیتو نخوره اگه ابه چشم  گهید چوقتیکن ،چشمم ه

   وقاحتت رو کنمیم یسع



  

  کنم فراموش

 یدستش باز یکه با انگشتا نطوریآب دهنش رو قورت داد و هم    

از جام بلند شدم و کنترلم رو دوباره      ؟یخوایم نطوریگفت:ا کردیم

نگاهش کنم از  نکهیاز دست دادم و داد زدم:آره     برگشتم و بدون ا

  ...زدم رونیپارک ب

 یرو مرتب کرد و گفت:مطمئن شیو روسر نهییآ یرفت جلو دایآ    

  یایب یخواینم

 بمیننه من غر دیمن با گمیم دایو گفتم:آ رونیرو پوف کردم ب نفسم

  نه؟ ایکه مامانبمونه  ارمیدرب یباز

اش رو کج و کوله کرد که گفتم:اگه گفت آهو کجاست بگو  افهیق    

  خونه یاریب فیتشر یتونیم مینیبب ییخوایگفته م

 یول امیب خوادیدلم م یلیلبم رو با زبونم تر کردم و گفتم:هرچند خ    

  خونه شیاریکن ب یتوام سع شهینم

  دمیبهت اس م ادیاگه مامان خواست ب رمیخب من م لهی:خدایآ    

زد ،به سمت بالکن رفتم و  رونیتکون دادم که از اتاق ب یسر    

داشت به کمک چندتا  لیگرفتم و به روبه روم زل زدم سه ینفس

   رو داخل خچالی گهیکارگر د

  



 یهفته بود که از حرف زدنمون تو هی،درست  کردنیجا م یونیکام

مخ مامان و باباش کار کرده  یرو یمطمئن بودم کل گذشتیپارک م

   برن نجایتا بتونن از ا

  

نگاهم رو حس کرد و سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد خوب  ینیسنگ

 ادی،هرچند ز موندیذره مرد بود و سرحرفش م هیبود که هنوز 

   تیوضع نیخوشحال نبودم از ا

  

 یکی یکیکارتونها  شدیدلم خنک م لیبا رفتن سه کردمیحس م یول

تخت  یبرگشتم داخل اتاقم و طاق باز رو شدنیم ونیداخل کام

   که یتخت ادکلن ریاز ز دمیخواب

  

،هنوزم  دمشیبهم داده بود رو برداشتم و با تمام وجودم بو کش اریسام

بو  یهنوزم وقت شدیقلبم نامنظم م تمیر دمشیکشیبو م یوقت

   کنارمه کردمیحس م دمشیکشیم

  

کاش و  یا گفتمیهزار بار با خودم م دمشیکشیبو م یوقت هنوزم

  ...کشمشیبو م یهنوزم وقت شدمیو زندهم مردمیهزار بار م یروز

 میبود:آهو ما دار دایبلند شد که آ میگوش امیپ یساعت بعد صدا کی    

رفتم و  نییپا یو با دو به طبقه  دمیخونه     دومتر از جام پر مییایم



بابا      هیمبل لم داده بود گفت:چ یکه رو نجوریداد زدم:بابا بابا     هم

  ا؟ هگشاد گفت: یبا چشما     رانیمقدمه گفتم:مامان برگشته ا یب

  چرا؟ یچجور یبابا:آخه ک     رانیمامان برگشته ا گمیها نداره م-    

 ادیمهمه که داره م نیاآلن ا ستیمهم ن ناشیبا استرس گفتم:اآلن ا    

آب دهنم      نجا؟یا ادیچشماش گشاد تر شد و گفت:داره م     نجایا

  نهیمنو بب ادیورت دادم و گفتم:آره مرو ق

به  یمثل فنر از جاش بلند شد دستاش رو از هم باز کرد و نگاه    

 یچجور یچ-خودش انداخت و گفت:آهو من چجورم؟      یسرتا پا

  بابا؟

  گهید گمیامو م افهیو ق پیت-    

  ؟یگیکردم و مشکوک گفتم:چطور؟واسه مامان م زیچشمام رو ر    

گفت:نه جانم  یکننده ا یخودش اومد و با لحن ماست مالبه     

دوست دارم مرتب  ادیکه من کال مهمونم ب یدونیگفتم م ینجوریهم

  باشم

رو درآورد و  االیخیب نیا یبالفاصله سرجاش نشست و ادا    

  گفت:حاال کجان؟

  رسنیم گهید قهیده د قهیپنج د-

و  دیفنر از جاش پر دوباره نتونست خودش رو کنترل کنه و مثل    

  ؟یگفت:چ 



 یو لبخند زورک دییبزنم به سمت پله ها دو یمن حرف نکهیقبل از ا    

  مهمونش بنظرم یباشه جلو زیتم کمی دیزد و گفت:آدم با

همسر  یتکون دادم و گفتم:آره مخصوصا جلو یمسخره سر    

  سابقش

آروم  و دمیکش ینگفت و از پله ها با دو باال رفت پوف یزیچ    

  من عیگفتم:آخ پدر ضا

 یدود نکیع هیاومد فقط  نییخفن از پله ها پا پیبا ت گهید قهیده دق    

  کم داشت بلند شدم و به سمتش رفتم که گفت:چطور شدم؟

خوب      یلیخ شهیلباسش رو مرتب کردم و گفتم:مثل هم ی قهی    

  یگیخوشحال گفت:راست م

باال انداختم  ییزنگ خونه بلند شد ،ابرو یخواستم بگم آره که صدا    

 دمیچشماش د یاومدن     استرس رو به وضوح تو نکهیو گفتم:مثل ا

  بکش قیدر رو باز کردم و روبه بابا گفتم:چهارتا نفس عم

؛دو بار  رونیب میداخل و فوت کرد مینفسامون رو داد گهیباهم د    

 دایباز شد و مامان و آ یکه در ورود میکار رو انجام داد نیا گهید

   چارچوب در ظاهر شدن یتو

  

 نیآخر ادمهیاون صورت خوشگلش تنگ شده بود  یدلم برا ،چقد

...آخه من چطور دیبود که من کرده بودم ؛دلم لرز ینیحرفمون نفر

   رو یزن نیتونسته بودم همچ



  

چهره اش بود  یتو یخاص تیکه هنوزم معصوم یکنم زن نینفر

 ونیو داخل خونه شد و دستاش رو باز کرد و م دیچک نییاشکاش پا

  اش گفت:آهو هیگر

 نیا یش کردم ،چقد دلم تنگ بود براحصارتموم شد و محکم  طاقتم

 ایدن نیا یتو زیچ چیمادرانه که با ه یبو نیآغـ*ـوش مادرانه و ا

   نبود ،منو از یعوض شدن

  

گذاشت و  سمیخ یگونه ها یجدا کرد و دوتا دستاشو رو شحصار

و  دیگونه هامو ب**و*س یصورتش رو آورد جلو و چند بار رو

دلم برات تنگ شده بود     همون لحظه بابا گفت:خوش  یلیگفت:خ

  یاومد

 چارهیب یننه بابا یمامان نگاه از صورتم گرفت و به بابا زل زد ،ا    

اعالم وجود کنه مامان با اخم سرش رو تکون داد که  خواستیام م

   به مبال زد و یشاره ابابا ا

  

  ؟ینیشی:نمگفت

  برم دیسرد و خشک جواب داد:نه کار دارم با یلیخ    



 یحرکت هیکردم که با چشم و ابرو بهم اشاره کرد  دایبه آ ینگاه    

که به  نجوریتکون دادم و دست مامان رو گرفتم و هم یبزن سر

   گفتم:مگه من بردمیسمت مبال م

  

  دمتیچندوقت ند یدونیبره م ییمامان خوشگلم جا زارمیم

زد و گفت:آهو جان اصرار  یدستم گذاشت و لبخند یدست رو    

  نکن کار دارم

گفت:من  یکه بابا با ناراحت زدیاعصابم داشت دوباره قاط م یمایس    

  با دخترات وقت بگذرون گردمیشبم برنم رونیب رمیم

و با  دمیکش یزد و درو محکم بست ،آه رونیبالفاصله از خونه ب    

که به سمت  نطوریهم هم دایآ میمبال نشست یو رو میمامان رفت

   گفت:مامان رفتیآشپزخونه م

  

  برات بزارم یخوریم یشام چ شب

  میخوریم یزیچ هی:دخترم زحمت نکش حاال مامان

مامان  میشد بهیغر نقدیا یعنیدستم گرفتم و گفتم: یدستش رو تو    

اش گذاشت و  نهیسـ*ـ یسرم رو رو     یکنیکه باهامون تعارف م

 بهیغر دیچرا با نیشماها جون من هیحرفا چ نیگفت:دختر خوشگلم ا

  هتله یتو المیبرم چون وسا دیفقط شب با نیبش



نکن مامان جان از  یزیبرنامه ر خودیاز آشپزخونه داد زد:ب دایآ    

 یتر و بارب کلیماشاهللا از ما خوش ه نیبپوش میدیخودمون م یلباسا

     زارهیم محصار ریز یچه هندونه ا نیو گفت:بب دیمامان خند     نیتر

  ...قشنگش زل زدم یزدم و به صورتش و خنده  یلبخند

     امیمن نم دیرستوران نگه داشت و گفت:بچه ها شما بر یبابا جلو    

  گهیکردم و گفتم:بابا باز شروع نکن د یاخم

شب مامانتون رو خراب کنم بزار با دختراش  خوامیبابا:من نم    

 گهیدوباره برگرده شما رو د خوادیم گهیخوش بگذرونه چند روز د

 کمیبرگرده فقط شما  میزاری:ما نمدایآ     گهیتا چندماه د نهینب دیشا

  کن یهمکار

نگاه به من  هیو بعد برگشت  داینگاه به آ هیگشاد  یبابا با چشما    

کردم و گفتم:اگه من آهوام  زیچشمام رو ر     ؟یچ یعنیکرد و گفت:

مامان پاشو از تهران  زارمیکنم نم زونیشده خودمو از پنجره آو

  رونیبزاره ب

چکار  نمیخب بب لهیباال انداخت و گفت:خ یو شونه ا دیبابا خند    

  دیکنیم

؛مامان  میو به داخل رستوران رفت میشد ادهیپ نیاز ماش ییسه تا    

ما از جاش  دنینشسته بود و با د یزیسمت راست رستوران پشت م

   یبلند شد و لبخند زد و وقت

  



 کیلباش محو شد باهم سالم و عل یلبخندش کم کم از رو دیرو د بابا

مامان نشست و  یروبه رو قایبابا دق مینشست یصندل یو رو میکرد

   یسع زل زد بهش اما مامان

  

نگاهش نکنه ،گارسون اومد سفارشامون رو گرفت و رفت و  کردیم

و  میبعد غذاهامون رو آوردن ،مشغول غذا خوردن بود قهیچند دق

   دایبعد آ قهیهمه ساکت ؛چند دق

  

 رمیروبه هممون گفت:من م هویزد به پام و  زیم ریمحکم از ز یکی

  ییدسشو

 ینجوریچرا ا شیگشاد بهش زل زدم ،دختر روان پر یبا چشما    

داره ،با  ییبفهمم دسشو شتریمن از همه ب خواستیکرد فکر کنم م

   چشم و ابرو بهم اشاره کرد و

  

 هویبه پام ، یدیطلبت کوب یکی؟ هیکارا چ نی؛وا خل شده ا رفت

  ؟یای:پس چرا نمداسیآ دمیاس ام اس بلند شد و که د یصدا

  ییدسشو ای:بدایآ     شاهللایکردم:کجا ا پیگشاد تند تند تا یبا چشما    

  ندارم ییمن که دسشو-    

 هویتنهاشون بزار      ییدسشو ایپاشو ب اریدرن یباز جی:آهو گدایآ    

  :آه اندیاز دهنم بلند پر



کنم  یگشاد نگام کردن اومدم ماست مال یمامان و بابا با چشما    

  یخوشمزه ا یغذادوباره گفتم:آه ان چه 

واسه گفتن ندارن نگاهم کرد و  یحرف گهیکه د یینایمامان مثه ا    

نقشه  نیبا ا دایاز تاسف برام تکون داد ،خدا لعنتت کنه آ یبابا هم سر

   یحاال چه بهونه ا دنتیکش

  

خورده نگاه  هیخورده نگاه مامان و  هیرفتم؟یم شدمیپا م اوردمیم ریگ

  زه؟یمامان:چ     زهیغذا خوشمزه اس که چ نقدیبابا کردم و گفتم:ا

و  رمیحالم ناخوشه م کمیو گفتم:من  دمیبه گلوم کش یدست    

  گردمیبرم

از جام بلند شدم و به سمت  عیبزنن سر یحرف نکهیقبل از ا    

طولش  نقدیگفت:پس چرا ا دنمیبا د دایرستوران رفتم ،آ ییدسشو

  مخه نقدیا یجنابعال دونمیواال من نم-     ؟یدیم

که  میو دوباره برگشت میرو طولش داد ییساعت دسشو مین کینزد    

  میبر شهیبدجور گرم صحبتن چندتا سرفه کردم و گفتم:اگه م دمید

  ***     میبر میاز جاش بلند شد و تند تند گفت:بر عیمامان سر    

 یامان بربردم باال و داد زدم:م تونستمیکه م ییصدام رو تا جا    

  زنمیبخدا خودمو با کش مو دار م

حرفا  نیقدم جلو اومد و گفت:آهو تمومش کن ا هی یمامان عصب    

  هیچ



چندتا سرفه کردم و صدام رو صاف کردم و دوباره با تمام توانم     

  کشمیداد زدم:خودم رو با خفت م

که خندش رو کنترل کرده بود  نجوریکردم و هم دایبه آ ینگاه    

 یدستش رو به نشونه خاکبرسرت به سمتم تکون داد ،چشم غره ا

   براش رفتم و تمرکز کردم با

  

 کهیخودم داشتم به خودم فشار آوردم چندتا چ یکه تو یزور تمام

با بغض دستام  ادیمطمئن شدم اشکام م یاشک از چشمام دراومد ؛وقت

   و دادمیهوا تکون م یرو تو

  

  سخته یلیخ یمادر یهللا هللا ب ی:ازدمیم نعره

کن ،مامان  هیزانوهامو حاال د گر یرو دمیکوبیدستام رو محکم م    

اعصاب منو  نقدینکن ا ینجوریبه سمتم اومد و گفت:آهو دختر ا

   بزرگ گهیخورد نکن تو د

  

  درک داشته باش کمی هیکارا چ نیا یشد

برداشتم و  دایسر آ یو رفتم شال رو از رو دمیپر نییاز تخت پا    

انداختم گردنم ؛دو طرف شال رو گرفتم و دور گردنم فشار دادم و 

  یبا رمیمنم م یگفت:بر



 دیطرف شال رو از دستم گرفت و اونم کش هیهم اومد کمکم و  دایآ    

  ینیروزا رو بب نیا یبهتره تا بخوا یریو گفت:آره خواهرم بم

 یشده رو ریکه رگ ت دادیو من فشار م دادیفشار مچنان اون     

 هی،دست آزادم رو به زور آوردم باال و  کردمیرو حس م میشونیپ

   گرفتم و دایاز آ زیچنگول ر

  

 واشتری کمیبود گفتم: رونیتشنه ب یسگا نیکه زبونم مثل ا نجوریهم

  دهیند ریخ

 دیکش رونیبه سمتم اومد و شال رو به زور از گردنم ب یمامان تند    

  گفت:واقعا که همه دختر دارن منم دوتا احمقشو دارم تیو با عصبان

 نیع دیکشیمامان م دمیکشیطرف شال رو گرفتم و حاال من م هی    

گزارشگرا گفت:حاال  نیاومد وسط و مثل ا دای،آ یمسابقه طناب کش

   هر دو دالور در تالشن که

  

مسابقه به کجا  نیخودشون کنن ،آخر ا بیبزرگوارو نس یدایآ شال

  خدا داند شهیختم م

  گهیخفه شو    مامان:راست م دایداد زدم:آ    

 کنیهردو باز نکیگفت:و ا شیدوباره با همون لحن گزارشگر دایآ    

  تفاهم دارن دایبا هم در خفه بودن آ



 نیزم یرو میتلپ افتاد ییهمون لحظه شال ج ر خـ ـورد و دوتا    

دستم نگاه کردم  یگفت:بله ج ر خـ ـورد     به نصف شال تو دایکه آ

و که در اتاق زده شد و بعد بابا در رو باز کرد و داخل شد و 

  گفت:چخبرتونه؟

از جاش بلند شد که با اخم به سمت بابا رفتم و گفتم:بابا  عیمامان سر    

  گفته باشمبهتون  کشمیاگه بره من خودمو م

و دوباره کف اتاق نشست با  هیگر ریمامان همون لحظه زد ز    

نگاه به بابا کردم ،بابا چپ چپ نگاهم  هینگاه به مامان و  هیتعجب 

   کرد و کنارم زد و رفت کنار

  

و درمونده  دیداخل موهاش کش ینشست ،دست نیزم یرو مامان

 یلیخ دایبه جان آهو و آ ستمیاون نادر سابق ن گهیمن د نیگفت:نوش

   چندماه که نیا یکردم تو رییتغ

  

 گهید نباریا دمیاشتباهم فکر کردم بهت قول م یبه کارا یلیخ ینبود

  یشیواسه من تو نم یشکیه خورمیقسم م وفتهینم یاتفاق نیهمچ

نگاهش کرد ،بابا  شیاشک یمامان سرش رو بلند کرد و با چشما    

بود آروم  رهیچشماش خ یخش دار همونجور که تو یبا صدا

  گفت:من هنوز دوست دارم



 رهیخ دایخدا داند ،به آ کردیزن م کیبا  ییجمله چه جادو نیو ا    

بهم زد ؛مامان به خودش اومد و از جاش  یشدم که با لبخند چشمک

   که سرش نطوریبلند شد و هم

  

  فکر کنم دیبود گفت:با نییپا

رو برداشت و از  فشیک میبزن یما حرف نکهیله قبل از او بالفاص    

  ...زد رونیاتاق ب

 میبود رهیو مضطرب بهم خ مینشسته بود ییرایپذ یتو یچهارنفر    

ضرب گرفته بود درست سه روز  نیزم یبابا با پاهاش بدجور رو

   ازدواج شنهادیبود از پ

  

مامان خشک  یبابا گذشته بود و ماهممون چشممون به لبها دوباره

  بعد مامان با تته پته گفت:من م ن قهیشده بود چند دق

دستاش فشرد که مامان  یکه کنارم نشسته بود دستمو تو دایآ    

شد اشکاش رو پس زد و  دهیما به صورتمون کش ینگاهش از دستا

  ...گفت:من عاشق شما دوتا

و حرفش رو قطع کرد و هق هق کرد  دیبغض امونش رو بر    

گذشتت رو  یکارا یت سمت بابا گفت:نادر بخدا اگه بخوابرگش

   دخترام هم دیق گهید یتکرار کن

  



ناباور داد زدم:جوابت مثبت      گردمیبرنم چوقتیو ه رمیو م زنمیم

  مامان؟

 دایمثبت تکون داد که با آ یبرگشت سمتم و سرش رو به نشونه     

  ...میسمتش و بـ*ـوس بارونش کرد میدیپر

 *** 

  یراو    

 کردیم فیبود و جمالت را در سرش رد دهیتخت دراز کش یرو    

در  نایشد در باز شد و سل رهی،در اتاق زده شد و منتظر به در خ

   چارچوب در قرار گرفت و

  

  داداش یداشت ی:با من کارگفت

 کیاشاره کرد که داخل شود ،سرجمع  نایتکان داد و به سل یسر    

حافظه اش را به دست آورده بود و  یو حسابهفته بود که درست 

   در ذهنش داشت که ییسوالها

  

تازه از گچ درآورده  یجواب آنها را بداند ؛پا نایتنها سل کردیم حس

:داداش دیپرس ریگیباز پ نایتخت نشست...سل یداد و رو یاش را تکان

     نایو گفت:سل دیبه صورتش کش یدست     ؟یبا من چکار دار

  :جانم داداش جاننایسل



دو قدم جلو  دیبا ترد نایبا دست اشاره کرد که به جلوتر برود ،سل    

شد به چشمان مضطرب  رهیبرادرش خ یرفت و منتظر به لبها

   خواهرش نگاه کرد...چشم از او

  

گفت:من  کردیم یو همانطور که با انگشتان دستش باز باز گرفت

  یسه ماه و خورده ا:نایچند وقته از کما دراومدم؟     سل

کرد:پس چرا  فیکه در ذهنش بود را رد یهمان جمالت یمعطل یب    

  دمیسه ماه اون دختر رو ند نیا یتو

  پوست لبش را با دندان کند و گفت:کدوم دختره؟ نایسل    

کدوم دختر را  داندیکه خوب م خواندیدر چشمان خواهرش م    

  حال باز گفت:همون دختره نیبا ا دیگویم

  داداش یکنیصحبت م یاز ک دونمی:من واقعا نمنایسل    

 یرو کباریخودش را حفظ کند ؛چشمانش را  یکرد خونسرد یسع    

  آروم و خش دار گفت:آهو یلیهم فشار داد و خ

حال و  دانستیدر دلش کرد که فقط خدا م ییاسم غوغا نیباز ا و

به سمت در رفت و گفت:داداش تو استراحت کن  نایروز دلش را ؛سل

   هم فکر نکن زایچ نیبه ا

  

  فردا امتحان دارم فعال من



درمونده      نایخشک شد:سل شیدر جا نایبا لحن محکمش سل    

  برگشت و گفت:بله

در  نیبعد از ا یدیو گفت:جواب منو م دیبه گردنش کش یدست    

  ؟یدیفهم رونیب یریم

به برادرش؟راستش  گفتیتکان داد ،چه م یمضطرب سر نایسل    

آهو برادرش را دوست داشت  نکهیآهو را؟در ا یحرفا ای گفتیرا م

   واقعا به ینبود ول یشک

  

 شدیم خورد؟کاشیآهو آن حرفا به نفعش بود؟کمتر ضربه م ی گفته

 یو مطمئن جواب گرفت ؛با صدا دیپرس یکیسوالها را از  نیتمام ا

   خودشبرادرش به 

  

  :کجاست؟آمد

با حرص      ؟یچپ زد و گفت:ک یدوباره خودش را به کوچه عل    

  نایییگفت:سل

موضوع رو  نیبه جلو رفت و گفت:داداش بنظرم ا دهیترس نایسل    

  ...نه تو دیفراموش کن

و  دیکش یآه نای:کجاست؟     سلدیحرفش آمد و دوباره پرس انیم    

  یبدون یخوایگفت:واقعا م



 یلرزون شروع کرد:وقت ینگاه کرد که با صدا شیمنتظر به لبها    

آهو رفت مشهد     قلنج دستانش را شکاند و گفت:با  یکما بود یتو

  اتوب**و*س رفت

لرزون خواهرش  یهم فشار داد و به سرتا پا یرا به رو شیها دندان

  حرفش گفت:خب یکمک کند در ادامه  نکهیا یانداخت و برا ینگاه

برگرده باز سوار همون  خواستی:بعد روز آخر که منایسل    

  خب-اتوب**و*س شد     

  شد زی:بعد چنایسل    

  داد زد:خ ب نباریکرد که ا یمکث نایسل    

 یچشمانش رو بست و باز کرد و گفت:اون اتووب**و*سشون تو    

چپ کرد  یعنیشد  زیچجوربگم چ یعنیشد  زیراه برگشت چ

  اتوب**و*سشون

آهو در مغزش اکو شد: واسه خاطر خود  یهمون لحظه صدا    

بگو به صالحشه  نویا گمیمنه اگه من م زیهمه چ اریسام نیداداشت، بب

   به هر حال اریمن واسه سام

  

  ادامه بده شیراحت به زندگ الیبگو که با خ نویتو هم بهش هم مردم

 یانداخت و گفت:همه  نییآب دهانش را قورت داد و سرش را پا    

  که سوار اون اتوب**و*س بودن ییاونا



شد و آروم گفت:فوت شدن  رهیسرش را بلند کرد و به برادرش خ    

  که آهو توش بود یهمون اتوب**و*س یعنی

شد و خواست دوباره به سمت  رهیناباور برادرش خ یبه چهره     

  سایداد زد:وا تیبا عصبان اریدر برود که سام

شانه  یرفت ،دستش را رو نایتخت بلند شد و به سمت سل یاز رو    

 یکنیم یبا من باز یخودش گذاشت و محکم فشار داد و گفت:دار ی

  مگه نه؟ نایسل

 یبا من باز یبزند دوباره گفت:دار یحرف نایسل نکهیقبل از ا    

  دونمیم یکنیم

 ینکرد و گفت:تو باز یاشک داخل چشمان خواهرش توجه ا به

کردن رو دوست ندارم  یمن باز یدونیخودت خوب م یول یکنیم

  پس راستشو بگو

و با بغض گفت:داداش به جان خودم  ختنیفرو ر نایسل یاشکا    

  گمیراست م

،همانطور که قدم به قدم  دیخندیبلند بلند م تیبا حرص و عصبان    

 واریبه د نایدرآخر سل رفتیهم قدم به قدم عقب م نایسل شدیم کینزد

   در اریبرخورد کرد و سام

  

 نایقرار گرفت سرش را به سمت سل شیروبه رو یمتر یسانت چند

  کجاست؟ پرسمیازت م گهید کباریخم کرد و گفت:فقط 



 یاشک یبغضش را با آب دهنش فرو داد و همانطور که با چشما    

  شده بود گفت:داداش رهیبه برادرش خ

  لب باز کرد و گفت:مردهبا چشمان قرمز نگاهش کرد که     

خواهرش را هضم  یحرفا توانستیدستانش مشت شدند چرا نم    

که انگار آن دخترک حق مردن نداشت ؛نداشت  ییکند...گو

   مشت شده یداشت؟ناخودآگاه دستا

  

  یگیزد:دروغ م ادیو فر دیکوب واریرا باال آورد و محکم به د اش

 یو خواهر خوردیم واریکه به د یمتعدد و پشت سرهم یمشت ها    

 رونیدستش ب ریبا تمام توانش از ز نایسل شدیکه دروغگو خطاب م

   به برادر دهیآمد و ترس

  

آمد  یبه دستش م یزیکه هرچ یشد ؛به برادر رهیشده اش خ وانهید

و چراغ خواب ها و  وانیو ل نهییآ یو خورده ها دیکوبیم نیبه زم

   که در وسط اتاق یلپ تاب

  

 ختنی،در اتاق باز شد و همه به داخل اتاق ر زدیدر ذوق م ادیز یلیخ

قبل از آنکه به  یو متعجب به سمت پسرش رفت ول دهیترس ی؛فخر

   او برسد همه را کنار زد

  



   ...رفت رونیبلند ب یاز اتاق با قدم ها و

  سال بعد کی     ***    

ان به سمتم اومد و سرم انداختم که مام یشالم رو کج و کوله رو    

 یلیمن که خ هیشال رو صاف کرد و گفت:پسره خوب یبا صبور

  ازش خوشم اومده

 انیامشب ب زارمیبهش کردم و گفتم:مامان اگه م یچپ چپ نگاه    

کرد بس که اصرار  سیفقط به خاطر باباس که مخ منو سرو نجایا

   هیپسر خوب هیکرد پسر خوب

  

مخ من  یرو نقدیا دینگ گهیشما د خورهیحالم داره ازش بهم م گهید

  خوبه گهیو م شناسشیمامان:پسر دوست باباته معلومه که م     دینر

در رو باز کرد و داخل اتاق شد و  دایبزنم که آ یخواستم حرف    

 دایزد و روبه آ رونیمامان از اتاق ب     د؟ییایگفت:پس چرا نم

و به  دیخند دایخواهر خل و چلت با تو     آ نیا نییپا رمیگفت:من م

  یعروس بش شاهللایسمتم اومد و گفت:خواهر خوشگلمو ا

دل من چخبره  یتو یدونیچرا تو که م گهیتو د دایبا اخم گفتم:آ    

  کنمیدارم خاطره مرور م کسالیمن که با تو 

خاطره  یگیو گفت:خواهر من خودت م دیصورتم کش یرو یدست    

به نام اون پسر وجود نداره خاطرهات رو هم بنداز  یتیواقع گهیپس د

   دور چون فقط به خودت



  

  یزنیم بیآس

 موننیباهات م بیخاطرهان که عج نیبغض کرده گفتم:اتفاقا ا    

به خاطر  کننیخوبن که زجر کشت م یخاطرها نیا دایآ یدونیم

   وگرنه شنیتکرار نم گهید نکهیا

  

تموم شدن، خاطره شدن،  گهیکه د کننیراحت م التویبد، خ یخاطرها

  چوقتیخوبا رو ه یفراموششون کرد ول شهیم

اشکامو پاک کرد و با اخم  عیسر دایکه آ دیچک نییاشکم پا    

 میزنیآخر شب حرف م نییپا میزود باش بر میندار هیمر هیگفت:گر

  رسنیاالن مهمونا سر م

که همون لحظه  میرفت نییپا یتکون دادم و باهم به طبقه  یسر    

بهم کرد و گفت:تو برو  یزنگ خونه به صدا دراومد ،مامان اشاره ا

  آشپزخونه

 ینشستم صدا یصندل یحال به آشپزخونه رفتم و منتظر رو یب    

 شدیم ی،چ زدیو تعارفاشون داشت حالم رو بهم م کیسالم و عل

   تموم یدغدغه ا چیه یامشب ب

  



روم  یرو جلو ینیس یتو یداخل آشپزخونه شد و استکانا دایآ شدیم

 اییصدات کردم چا زیبر ییپاشو چا گهید قهیگذاشت و گفت:دو سه د

  اریرو ب

رو  ینیزد س رونیب دایآ نکهیتکون دادم و به محض ا یسر    

رو  اییچا ونیدر م یکیبرداشتم و با دو به سمت سماور رفتم 

   که بفهمن رختمینگ پررنگ مشونه

  

هم  یچقد خالقه ؛چندتا فوت مشت شیکه اومدن خواستگار یکس

 گهینبود د یفوت من که کولر گاز یکنن ول خیبهشون کردم که 

   که دمیمامان رو شن ی،صدا

  

  اریب یی:دخترم چاگفت

 ییرایرو برداشتم و به پذ ینیو س دمیدر هم کش کیاخمام رو ش    

تعارف  ییتمام چا تیدادم و با جد یسالم خشک و خال هیرفتم و 

   تعارف ییکردم به هرکسم چا

  

نشستم  دایکه تموم شد رفتم کنار آ اییبه سقف ؛چا زدمیزل م کردمیم

رو از دستم  ینیخواست س دایپام ،آ یهم گذاشتم رو ییچا ینیو س

   بکشه که سفت تر گرفتمش و

  



  :ولش کنگفتم

  کنج لبش نشون داد و گفت:آهو جان یلبخند زورک    

هم  یگذاشت اخمام رو تو زیم یو رو دیرو از دستم کش ینیس    

شدن  رهیدوست بابا خ یپا انداختم و به خونواده  یو پا رو دمیکش

   همشون داشتن با لبخند و لـ*ـذت

  

بود نگاه از  نییپسر که سرش پا هیجز  کردنیاخمو رو نگاه م من

که هنوزم داشت منو با لبخند نگاه  یانسالیزن م پسر گرفتم و به

   زل زدم ،وا خل و چل رو کردیم

  

حتما داره منو با لباس عروس کنار پسر سر  زنهیلبخند م کسری گاین

ول  ریمن عروست بشم ؛نخ ی،کور خوند کنهیتصور م رشیبه ز

   کنم نبود هنوز داشت منو با

  

چه  گنینکنه اخم کردم ازم خوششون اومده م کردی*ـذت نگاه ملـ

دوختم  واریرو باز کردم و نگاهم رو به در و د ه؟اخمامینیدختر سنگ

   بود یا قهیچند دق هیبحثا 

  

،بابا با اعتماد بنفس  کردنیگرفته بود و داشتن از من صحبت م شکل

  کهیمن ماشاهللا هوشش درجه  یگفت:آهو



سقف گرفتم و به بابا زل زدم و با چشمام گشاد شد و نگاه از     

دخترم  گهیزد و گفت:آره د یبابا لبخند زورک     ؟من؟یتعجب گفتم:ک

  میمگه ما چندتا آهو دار

پهلوم که حس  یاومد تو دایآرنج آ زدمیخنده و قهقه م ریبلند زدم ز    

حلقم و دوباره برگشت سرجاش  یکردم روده و معده ام اومد تو

   وبه روم؛ساکت دوباره به ر

  

جانم  یشدم که همون زنه با اون لبخند مثال مهربونش گفت:ا رهیخ

  خندهیچقد قشنگ م

خنده  نی،گفتم ا ادیاز من بدشون نم نایام جمع شد پس چرا ا افهیق    

،به بابا و  رنیو م کننیجمع م شنیپام هیآخر باز یرو بکنم مرحله 

   دمیمامان زل زدم که د

  

چپ و دوباره بحث  یشدن خودم رو زدم کوچه عل رهیبهم خ یعصب

من بگه  یاز خوب کردیجرات نم گهیگرم گرفت ،بابا د قشیبابا با رف

   دوستش یفقط هر حرف

  

 نباری؛برگشتم و دوباره به پسر زل زدم که ا دادیسر تکون م زدیم

 ستیحواسشون ن دمید ینگاه کردم و وقت هیبه بق کردیداشت نگاهم م

   پسره و لببرگشتم سمت 



  

  :من چلمزدم

به مغزم کردم و  یگشاد نگاهم کرد که اشاره ا یپسر با چشما    

باهم حرف  خوانیانگار دوتا جوون م-دارم      یدوباره لب زدم:قاط

  خلوت صحبت کنن یجا هی نیموافق یسرمد یبزنن اگه آقا

زل زدم من به گور عمه نداشته ام هرهر  کهیبا دهن باز به اون زن    

آخر مثبت  گهید نیشاسگول حرف بزنم ا نیبا ا خوامیکه م دمیخند

   یفکر کردن بود ،بابا سر

  

  داد و گفت:البته تکون

کن  ییآقا رو راهنما یبه من نگاه کرد و ادامه داد:آهو جان بابا عل    

  به اتاقت

 وفتهیمحال بود اتفاق ب نیاز ا بهتر یعنیآخر شانس بود  گهید نیا    

و به سمت  نییبه زور از جام بلند شدم و مثه بز سرم رو انداختم پا

   پله ها رفتم به من چه

  

 دمیپسره رو از پشت سرم شن یپا یصدا ستیکور که ن ادیب خودش

تخت نشستم چند لحظه بعد در  ی،در اتاق رو باز کردم و رفتم رو

   گفت و یااللهیاتاق رو زد و 

  



 الیخیب نهیاتاق مونده بود که کجا بش یاتاق شد سرپا تو داخل

  پسره:بله     ییگفتم:عمو

کردم و گفتم:اون  وتریکامپ زیپشت م یچرخ یبه صندل یاشاره ا    

  نیاون بش یتکون داد که گفتم:برو رو یسر     ینیبیرو م یصندل

من گذاشت و  یدستش بلند کرد و آورد روبه رو هیرو با  یصندل    

 نیتخت بش یرو ایروش نشست که از جام بلند شدم و گفتم:نه تو ب

  یصندل یمن رو

 یچرخ یصندل یتخت نشست و منم رو یناچار بلند شد و رو    

  دو سه کیسفت کردم و بلند شمردم: نیزم ی،پاهام رو رو

  گفتم:هووووووورو چرخوندم و  یبالفاصله محکم صندل    

و به پسر که چشماش هنوز گشاد  سادمیوا یبعد از چندتا دور اساس    

  ؟یشدم و گفتم:خوب رهیبود خ

 یچ یاسمت چ-     نیبه خودش اومد و گفت:بله ممنون شما خوب    

  بود؟

  یپسره:عل    

  دستم رو دراز کردم به سمتش و گفتم:منم آهو    

شد اشاره  رهیدوباره متعجب به دستم خآب دهنش رو قورت داد و     

  ؟یدیبه دستم کردم و گفتم:دست نم یا

و  دمیتکون داد و اومد دستش رو دراز کنه که دستم رو کش یسر    

  یشد عیو گفتم:ضا دمیبا خنده دستام رو محکم بهم کوب



 یگفت نییگفت:پا دیخندیکه آهسته م نجوریتعجب نکرد و هم نباریا    

  خوشم اومد از صداقتت یدار یار واقعا قاطانگ یدار یقاط

  ادینشستم و گفتم:خوشت ن یصندل یجمع و جورتر رو کمی    

خودتو  یالک یکنینم یخوب نقش باز ادیدختر خوب ز نی:ببیعل    

  ینزن که مارو منصرف کن یوونگیبه د

مسخره با افتخار نگاهش کردم و گفتم:چه باهوش، واقعا شوکه     

 کالیهمه هوش و ذکاوت بار نیبدنم مور مور شد از ا شدم االن کل

و شش سال از خدا عمر  ستیزد و گفت:ب یپوزخند     کالیبار

بوده  یحتما حکمت-بودم به عمرم      دهیند ینجوریگرفتم دختر ا

  یدیبرادر که تا االن ند

 یجواب نه دادنم راهها یگونه اش رو خاروند و گفت:برا یرو    

  یسوال ببر ریخودتو ز تیشخص نقدیا یستیر نهست مجبو گهید

  از جاش بلند شد و به سمتم در رفت که گفتم:خوش گذشت    

و کش دار  دمیچرخ یدر رو بست که خوشحال دوباره با صندل    

  یا داد زدم:ب

پله ها گوش  یاز اتاق رفتم و از باال رونیاز جام بلند شدم و به ب    

تفاهم  ادیمتاسفانه ز میهمون لحظه گفت:صحبت کرد یکه عل سادمیوا

  مینداشت



سکوت بود که مهمونا عزم  قهیلوم نداد ،چند دق یبع چه پسر خوب    

 رونیخداحافظ خداحافظشون بلند شد و از خونه ب یرفتن کردن ،صدا

   نییپا یزدن ؛به طبقه 

  

 یبرداشتم که همون موقع بابا عصب وهایم یاز رو یو موز رفتم

  یکن خیمنو سنگ رو  دیبا شهیداخل خونه شد و داد زد:هم

  و گفت:نادر آروم باش دیمامان به سمتش رفت و بازوش رو کش    

گفتم:من  خوردمیپوست موز رو کندم و همونطور که خونسرد م    

ازدواج کنم  خوامیگفته بودم نم یبهت گفته بودم مجبورم نکن به کار

   و یاصرار کرد یباز ه

  

 یمجبورم کن یخوایبازم م ادیاز من خوششون ب نایبودم اگه ا طمئنم

 یکه دوست ندارم پس پدر من تو خودت خودتو سنگ رو یبه کار

  ننداز گردن من یکرد خی

 تیو از زور عصبان دییپایمنو م یقرمزش سرتا پا یبابا چشما    

 ایبه سمتم اومد و دستم رو گرفت و گفت:آهو ب دای،آ زدینفس نفس م

  اتاقت یبرو تو

 یدادایتوجه به داد و ب یو ب دمیکش رونیب دایدستم رو از دست آ    

  ...بابا به اتاقم رفتم

  یراو          ***



به  هیبود که شب کسالیکه دلش هم  ییداخل قبرستان شد داخل جا    

گرفت و به جلوتر  یروح ؛نفس یآن شده بود به همان اندازه سرد و ب

   تررفت ،هرچه جلو

  

در آخر صدا را از  خوردیواضح تر به گوشش م ییصدا رفتیم

نشسته بود  یسر قبر یبود که باال یرمردیکرد پ دایپ یپشت درخت

   ختیریو همانطور که گالب م

  

  :خوندیقبر م یرو

  برگ و باد خزونه یرسم زمونه     قصه  هیعجب رسم    

کجاست اون      مونهیآدما از اونا فقط خاطرهاشون به جا م رنیم    

  دونهیشد اون خونه     آدماش کجان خدا م یکوچه چ

کرد  یمکث رمردیزانو نشست ،پ یرو رمردیپ یرفت و روبه رو    

  :به او انداخت و باز خوند نکیع ریاز ز یو نگاه

گلدونه      یباغچه تو یبابا جون هنوز     گوشه  اسی یبوته     

 رنیم     دونهیتا هفتا خونه     خودش کجاهاست خدا م دهیچیعطرش پ

  آدما از اونا فقط خاطرهاشون

  مونهیرو قطع کرد و سرد گفت:به جا م رمردیحرف پ    

  شنیزد و گفت:آره جوون فقط خاطرها موندگار م یلبخند رمردیپ    



 ادید و گفت:من زرا باالتر ز نکشیع رمردیزد که پ یزهر خند    

 یرینم یباال سر قبر کس چوقتیه یول نمیبیم ادیتوام ز امیم نجایا

   خاک نجایاز امواتت ا یکس

  

  ست؟ین

  و گفت:چرا هست دیکش یآه    

  ...:پس چرارمردیپ    

  ؟ی:از چرمردیپ     ترسمیحرفش را قطع کرد و گفت:م    

بهم خبر  شیپ کسالیو گفت: دیصورتش کش یبر رو یکالفه دست    

اما دلم باور  کردیرو دادن که برام با همه کس فرق م یکیمرگ 

   که یاز زمان ترسمینکرد م

  

 ایراست باشه  دونمیو اسم اون نوشته شده باشه نم یکنم به قبر نگاه

که  کسالی یکنم حت یکه زندس زندگ یبا تصور خوامیمن م ینه ول

   از ترسمی،م نمیبیاخبار نم

  

  ذهنمو یکنن همه باورا یکه بگن از اون تصادف و خط خط نکهیا



 یزندگ ینجوریهم یخوایم یک ؟تای:باالخره که چرمردیپ    

عذاب  نقدیکردن و خودتو ا یزندگ فیبالتکل ینجوریا شهیم ؟مگهیکن

  دادن

او بود؟او هم مانند  یچه خبر داشت از دل او ؛مگر جا رمردیپ    

،باز هم  کردیم حتیو نص کردیم حتیاطرافش نص یآدما یهمه 

   اشتباه کرده بود که دهان باز

  

بلند شد و  شیاز جا دی؛نا ام یکس یبود و گفته بود از دلش برا کرده

 ینگاه کند از رو شیپا ریز یبه سنگ ها نکهیبدون ا شهیمثل هم

   قبول خواستیآنها رد شد نم

  

 دهیبه نام آهو آرام خواب یاز آن سنگ ها دخترک یکی ریز دیکه شا کند

  ...باشد

  آهو    

طولش  شتریب کمیشدم که بابا با اخم گفت: نیحوصله سوار ماش یب    

  یدادیم

شما و  یقایرف نیکردم و گفتم:ا یموهام رو داخل روسر یعصب

 نیا یخواستگار ادیکه به زور م شونیکیندارن  یپسراشون تموم

   هم از خارج اومده باباش یکی

  



بعد حاال  دیزور کرد نویبازم ا امیگرفته من که گفتم نم یمهمون براش

  هیباق متونمیتازه دو قرت و ن یدیطولش م نقدیچرا ا یگیم

  امیرفت و گفتم:اصن من نم نیدستم به سمت در ماش    

خب  لیخب خ لیبرد باال و گفت:خ میبابا دستش رو به حالت تسل    

  روبه بابا گفت:چه غربتهو  دیخند دایسرجات     آ نیبش

جان ولش  دایگفت:آ دایبزنم که مامان برگشت و به آ یخواستم حرف    

  کن امروز از دنده چپ بلند شده بچم

 یشدم ،تو رهیخ رونیرو حرکت داد که از پنجره به ب نیبابا ماش    

همه رو  خواستیداشتم که دلم م یدلشوره الک نقدیبود و ا یجوریدلم 

   فس بزنم هی یکی

  

 قهینزد چند دق یحرف میکه دعوت بود یاز ترس من تا باغ چکسی،ه

کردم و  یدر خال یو حرصم رو رو میشد ادهیپ نیاز ماش یبعد همگ

   رو محکم بهم نیدر ماش

  

  :گاز گرفتتدایآ     هیبابا چپ چپ نگاهم کرد که گفتم:چ دمیکوب

  مامان در ادامه اش گفت:سگ هار    

خنده که با حرص از کنارشون رد شدم  ریتاشون باهم زدن زسه     

 دایخودشونو بهم رسوند و آ نایو زودتر از همه وارد باغ شدم ،بابا ا

   که نجوریاومد کنارمو هم



  

  باز چته؟ ییگفت:آهو میرفتیم راه

زور  نیبه زور آوردنم حالم داره از ا امیب خواستمیمن نم-    

حال  هی میداره اومد ی:حاال چه اشکالدایآ     خورهیکردناشون بهم م

  میکنیهم عوض م ییو هوا

 اشیصندل یو رو میچهارنفره رفت زیم هینزدم و به سمت  یحرف    

اومد که نشسته از  زمونیو به سمت م دمونی؛دوست بابا د مینشست

   سالم و میجامون بلند شد

  

 یسالم خشک و خال هیکردن و منم  یا مانهیو صم یطوالن کیعل

آب پرتقال  هیتعارف کرد ، وهیگارسون به سمتمون اومد و آبم هیدادم ،

   زیم یبرداشتم و رو

  

هوا داره روبه  دمیشدم که د رهیگرفتم و به آسمون خ ینفس گذاشتم

ذره ازش خوردم که  هی؛آب پرتقالم رو برداشتم و  رهیشدن م کیتار

   بابا گفت:پسرش رفته

  

  خرجش کرده یرو اونور گرفته باباش کل تخصصش



 ختیکل آب پرتقال ر جیمحکم زد به بازوم، منم که افل یکی دایآ    

نگاه  دایبه آ یعصب دمیکشیرو مانتوم ،از زورحرص تند تند نفس م

   یکردم که با ترس گفت:تو

  

  ارمتیاز عالم هپروت درب خواستمیبخدا م یبود هپروت

 میبلند شد و به سمتم اومد و گفت:پاشو دخترم پاشو بر یمامان تند    

تمام  یرو برداشتم و با حرص هرچ فمیک     میکنیباهم پاکش م

  خوامیگفتم:نم

از جام بلند شدم و مامان رو کنار زدم و به سمت گارسون رفتم     

  نییبرگشت سمتم و گفت:بفرما     نیو تند تند گفتم:آقا ببخش

  کجاست ییدسشو-

 میمستق نویانگشت اشاره اش رو به روبه رو گرفت و گفت:هم    

  تکون دادم و گفتم:ممنون یباغ     سر یسمت چپ انتها دیبر

که به  شدمیها رد م زهیسنگر یپاشنه بلندم از رو یبا کفشا    

 دنتیکفش پاشنه بلند پوش یریو یریه نیبرسم ،بگو تو ا ییدسشو

   ؛اووووف چقد گهیبود د یبه چ

  

جان  یقیرو لعنت فرستادم بعد از دقا دایآ ییبود تا خود دسشو راه

آب و بازش  ریراست رفتم به سمت ش هی دمیرس ییفرسا به دسشو

   کردم یعالمه آب خال هیکردم 



  

بره  نیاز ب شیبود تا بلکم چسبونک ختهیر وهیکه آبم یاون قسمت یرو

 سیخ نقدیا کهیت هیره شدم به مانتوم ؛اون  ی،آب رو بستم و دوباره خ

   کرده شیبود که انگار ج

  

چپه دستمال  هی. رونیچجور برم ب نیخدا حاال من با ا یبهش ،ا بودن

ذره  هی یمانتوم و نمش رو یدرآوردم و گذاشتم رو فمیاز ک یکاغذ

   اسکوال چندتا هیگرفتم ،شب

  

باال انداختم  یشونه ا یبهش کردم بلکم زودتر خشک بشه عصب فوتم

  و داد زدم:به درک

گشاد نگام  یاومد و با چشما رونیب ییاز دسشو یهمون لحظه زن    

 رونیب ییمتعجبش از دسشو یچشما یرو برداشتم و جلو فمیکرد ،ک

   شهیم یزدم حاال مثال چ

  

  ...ختهیر وهیآبم گمیم دیپرس یهرک فوقش

 چیهم پ شیاوقات پا یپاشنه بلندش که گاه یبا کفشا یراو   ***  

 نیو هرچه ناسزا بود به زم رفتیها راه م زهیسنگر یرو خوردیم

   به اطرافش نگاه کرد که دادیو زمان م

  



 یادیشده بود ،هنوز راه ز کیتار کیخلوت بود و هوا هم تار یلیخ

آن  یکم شد و ترس جا تشیبرسد از عصبان زشانیمانده بود تا به م

   را گرفت ،تندتر قدم

  

 فشیانداخت ،ک نییآنکه از ترسش کم کند سرش را پا یو برا برداشت

برخورد کرد  یرا در دستش چنگ زد که همان لحظه محکم به کس

   یاز دستش رو فیو ک

  

خم شد و حس کرد طرف مقابلش هم خم شده  یافتاد ،عصبان نیزم

را بردارد طلبکار  فیک خواستیرا بردارد همانطور که م فیتا ک

  ...حواست کجگفت:آقا 

به مشامش خورد ؛با باال آوردن سرش  ییآشنا یلیعطر خ یبو    

  ...خود به خود الل شد

 یزیندارم چ شیخواستن چشمات به هر بهونه خود جنونه     کار    

بزار بمونه     به  ونهیدل د دونهیخودش م     دونهیخودش م گمینم

بهونه     واسه گذشتن واسه شکستن  یپ گردهیاونکه همش م یپا

از حرف رفتن     اون  ترسهیواسه نبودن     کنار اون که همش م

واسه غرورش     دل شکسته اش دل گرفته  هباهات بجنگ خوادیکه نم

اشک را داخل چشمانش حس کرد ،مگر  یاش دل صبورش حلقه 

نافذ آن و  رهینگاه خ ا؟آنیرو ایبود  ی؛واقع یاتفاق نیممکن بود همچ

   بودند که یاش آنقدر واقع یچشمان مشک



  

  ...باشد ایدرصد فکر کند که رو کی توانستینم یحت

 شهیم یبگو چ     هیگر یمنو نگات هوا هیگر یدل دل چشمام برا    

  غم و غصه ای مونمیآخر قصه با تو م

گونه  یکردن و رو دایداخل چشمانش راه خودشان را پ یاشکا    

،بعد  ستدیو صاف با دیایکرد به خودش ب یشدن ،سع ریسراز شیها

   سال هنوز چشمانش کیاز 

  

بار اول است عاشق آن شده  ییکه گو کردنیدر دلش برپا م ییغوغا

هزار بار او  یروز توانستی؛حاضر بود قسم بخورد که آن چشمها م

   را عاشق خودش کند ،آب

  

مزاحم  یرا بست که اشکا شیرا با بغض فرو داد و چشمها دهنش

  ...بشن هیزودتر تخل

چشماتو وا کن منو نگاه کن حالم خرابه برام دعا کن     خبر     

منو  مایدوروزم     مثل قد یکیاز حال و روزم مهمون قلبت  یندار

از حال و روزم  یصدا کن حالم خرابه برام دعا کن     خبر ندار

  دوروزم یکیمهمون قلبت 

که  دیداد و از کنارش رد شد و نفهم یجونش حرکت یب یبه پاها    

  ...در دل مرد مقابلش کرد یچه آشوب



 یرفتن     هرکار ادتیاز من منو احساسم از  یآروم آروم رد شد    

تو چشماتو  یزیکردم که بهم نر یتو هرکار یزیتو بازم عز یکرد

از حال  یوا کن منو نگاه کن حالم خرابه برام دعا کن     خبر ندار

منو صدا کن حالم  مایدوروزم     مثل قد یکیو روزم مهمون قلبت 

 یکیاز حال و روزم مهمون قلبت  یخبر ندار     نخرابه برام دعا ک

  دوروزم

 یبا چشما یبرگشت و لحظه ا رفتیهمانطور که تند تند راه م    

 شیبه او شد ،هنوزم در همانجا خشک شده به روبه رو رهیخ یاشک

  ...بود رهیخ

  اهو    

گشاد گفت:چرا رنگت  ینشستم که مامان با چشما یصندل یرو    

  دختر دهیپر

 زمیکردم خودم رو کنترل کنم و دوباره زار زار اشک نر یسع    

چونم انداخت و صورتم رو برگردوند سمت خودش  ریدست ز دای،آ

  ؟یکرد هیو گفت:گر

کلمه حرف بزنم دوباره  هی دونستمیم کردمیالل شده نگاهش م    

  ،بابا با اخم گفت:آهو چت شده چرا چشمات قرمزه ترکهیبغضم م

دست از سرم بردارن چند کلمه به زور از دهنم  نکهیا یبرا    

دختر دستت  یدراومد:خوبم     مامان دستم رو گرفت و گفت:چه خوب

  خهی



 نیبب ریدستشو بگ قهید هیدستم رو به سمت بابا گرفت و گفت:نادر     

  خهیچقد 

اشکام رو  رونیب دمیدستم رو کش رهیبابا دستم رو بگ نکهیقبل از ا    

خوبم  گمیم یوقت دیشدن و گفتم:ولم کن رینتونستم کنترل کنم که سراز

   خوبم دست از سرم

  

  نیبردار

توجه  زننیکه م ییکردم به حرفا یگذاشتم و سع زیم یرو رو سرم

فکرکنم  هیبه بق تونستمینفر گرفته بود که نم هیکل ذهنم رو  نقدینکنم ،ا

   دوباره یخوایم ای؛خدا

  

من  کردمیم مویکه داشتم زندگ یآخه من لعنت یامتحانم کن چجور

 یتو تونمینم گهیکه بهت گفته بودم به خاطر گـ ـناه نکرده د یلعنت

   چشماش نگاه کنم حاال چرا باز

  

  ؟یرددلتنگترم ک ؟چرایباهاش روبه رو کرد منو

گوشم  ریز یهم ه دای؛آ نییدادم پا یشام رو دوتا قاشق با بدبخت    

بگم  تونمیشده ،آخه بگو من االن به تو م یشده چ یچ کردیوز وز م

   براش یشده چشم غره ا یچ

  



پسر همسن و سال خودش  هیبا  دمیبشم که د رهیاومدم به افق خ رفتم

بود  دهی،هنوز منو ند انیما م زیبابا دارن به سمت م قیو رف

   ،مضطرب از جام بلند شدم که بابا

  

  شد؟ ی:چگفت

  نی:گوشواره ام افتاد زمدیاز دهنم پر هوی    

ما  زیبه م دنیکه همون لحظه رس زیم ریچهار دست و پا رفتم ز    

متوجه  رونیرفت ب زیم ریکه از ز دایمامان و بابا و آ یاز پاها نویو ا

   ایشدم ،دوست بابا عرش

  

 شونیهم به عنوان دوست خانوادگ اریکرد و سام یرو معرف پسرش

رو به  دایبابا و مامان و آ یکی یکیکرد بعد  یمعرف ایو دوست عرش

   یمعرف اریو سام ایعرش

  

  ...کشونیو گفت:دختر کوچ کرد

  هم فشار دادم که گفت:نادر آهو کجاست؟ یرو رو چشمام

دراومدم و قبل از  زیرمیاز ز یو با بدبخت میشونیزدم به پ یکی    

بزنه از جام بلند شدم و گفتم:گوشواره ام افتاده بود  یبابا حرف نکهیا

  گشتمیداشتم دنبالش م زیم ریز



دختر  نمیگفت:ا اریو سام ایزد و روبه عرش یدوست بابا لبخند    

  زد و گفت:خوشبختم یلبخند اینادر جان به اسم آهو     عرش کهیکوچ

شد  دهیکش اریسرم رو به زور تکون دادم و نگاهم به سمت سام    

 ایعرش     میداشت ییزد و گفت:قبال افتخار آشنا یکه پوزخند

  کجا؟ یگفت:جد

  بزنه تند تند گفتم:ته باغ یحرف نکهیقبل از ا    

گند زدم ،چندتا  دمیگشاد نگاهم کردن که فهم یهمشون با چشما    

نگاهش کنم گفتم:همون موقع که از  نکهیسرفه کردم و بدون ا

   از دستم افتاد فمیدراومدم ک ییدسشو

  

  برداشتن نیزم یاز رو فمویک دنیزحمت کش شونمیا

رفتن و منم  زمونیم یشدن و از جلو الیخیتعارف ب یبعد از کل    

 میاس گوش ی،صدا کردمینگاهش را تا موقع رفتن بد حس م ینیسنگ

   داستیآ دمیبلند شد که د

  

 یلیپسر خ نیا رمیمیرو باز کردم که نوشته بود:آهو من دارم م امی؛پ

جان من بگو که اشتباهم کردم  یکه بهم نشون داد ییاون عکسا هیشب

  و خودش نبود



که کنارم نشسته بود کردم ،سرش رو بلند  دایبه آ یبرگشتم و نگاه    

مثبت  یه گشاد نگاهم کرد که سرم رو به نشون یکرد و با چشما

   یتکون دادم ،رنگ اونم به آن

  

 یو لب زد:آخه چجور دیپر

  مامان با لحن مشکوک گفت:شما دوتا چتونه    

مادر من  یچیزدم و گفتم:ه یبرگشتم سمت مامان و لبخند زورک    

مهمونا کم کم رفتن و ماهم  یباشه     آخرشب همه  خواستهیچمون م

 نیسوار ماش یهمگ میکرد یو خداحافظ میبود سادهیجلو در باغ وا

   یدست رو دایرو حرکت داد ،آ نیو بابا ماش میشد

  

  ؟یگذاشت و آروم گفت:خوب بازوم

 یایبدبخت نیا ایچسبوندم ؛خدا شهینگفتم و سرم رو به ش یزیچ    

نفس راحت  هی تونمیم یزندگ یتموم بشه کجا خوادیم یمن ک یزندگ

   زیهمه چ شیبکشم و بگم آخ

  

مردم  یشد ،حتما وقت خوامیکه من م یاونجور زیشد همه چ تموم

رو  کی...مامان برگشت و گفت:آهو اون پالستشدیم ینجوریا گهید

  از پشت سرت بده



رو بردارم  کیجدا کردم و برگشتم که پالست شهیسرم رو از ش    

بار محکم بستم و باز کردم  هیخشکم زد ،چشمام رو  یهمونجور

   خدا ایدش بود ؛خو نیماش یول

  

نکنه باز  ایبشه ؟خدا یکه چ ومدیما م نیداشت پشت سر ماش نیا

  شده باشه ،مامان داد زد:آهو ونهید

و خشک شده برگشتم سمتش و آروم گفتم:بله      دمیاز جام پر    

  و منگ گفتم:ها جیگ     ییکجا کنمیمامان:چهارساعته دارم صدات م

 ستین یزیرو از دستم گرفت و داد به مامان و گفت:چ کیپالست دایآ

  خسته اس ولش کن کمیمامان 

 الیخیب قهیشده نگاهم کرد و بعد از چند دق زیر یمامان با چشما    

 دمیبرگردوندم که د یشد و برگشت سرجاش ؛سرم رو دوباره تند

   ادیهنوز داره پشت سرمون م

  

که بدبخت بودم بابا صدا  دیفهمیلو نره ،اگه بابا م یزیخود خدا چ ای،

  برگشتم سمتش و گفتم:بله یزد:آهو     تند

گفت:معلوم هست امشب چته باز  کردیم یکه رانندگ نجوریهم    

  هنوز چخبره؟ یکنیم بیو غر بیکارا عج یدار

  دیاریاگه شما برام حرف درن ستین میچیمضطرب گفتم:من ه    



برنگشتم عقب رو  گهیشک نکنن د نکهیا ینگفت و منم برا یزیچ    

گرفته بودم رو خوندم بلکم  ادیدعا تو عمرم  ینگاه کنم فقط هرچ

   بگذره چند ریامشب به خ

  

شدم و برگشتم به  ادهیپ نیبا دو از ماش میدیبعد به خونه رس قهیدق

اونور کردم  نوریکله ام رو ا ی،ه دمیند ینیماش یعقب نگاه کردم ول

   ه توهم زدمبازم نبود ،نکن یول

  

دنبال من که  ادیب خوادی؛آره حتما توهم بوده وگرنه اون م دمشید که

شونمو  یبشه حتما تا االنم ا زم متنفر شده ،مامان زد رو یچ

  ها؟-داخل؟      یایگفت:چرا نم

اونورتو  نوریا نقدیا یکرد و با تشر گفت:چته؟منتظر کس یاخم    

 نیا نمیبب خواستمیم زهیبه خودم اومدم و گفتم:چ     ؟یکنینگاه م

 نه مامان:اونوقت به توچه؟ ای ادیرفتگره امشب م

و بابا انگار رفتن داخل ماهم  دایبحث رو عوض کردم و گفتم:آ    

بهم کرد و گفت:جواب منو بده  ینگاه خر خودت هیمامان      میبر

  چته؟ گمیم

واقعا  نمیکه بب کردمیسمت چپم نگاه مکه داشتم دوباره به  نجوریهم    

 ینه هرچ ایرفتگر اومده  نمیبب خواستمینه گفتم:گفتم که م ایتوهم بوده 

   ی فهیباشه وظ



  

  ...ماست که یشهروند

از سر کوچه اومد و آروم آروم از جلومون  نشیهمون لحظه ماش    

 یکی،مامان  کردیحرکت م نشیرد شد که منم مردمک چشمم با ماش

   محکم زد بهم و گفت:چته

  

  دختر

  قشنگ بود     مامان:آهو نشیتر از قبل گفتم:ماش جیگ    

امشب  ستیو به داخل خونه برد و گفت:معلوم ن دیدستم رو کش    

  دختره باز پاک خل شده نیچش شده ا

دستم رو از دست مامان درآوردم و با دو از  میداخل خونه که شد    

 یصدام کرد توجه بهش نکردم و زود یو مامان هرچ پله ها باال رفتم

   با دایداخل اتاق شدم ،آ

  

  گشاد نگاهم کرد و گفت:چت شده باز یچشما

پشت سرمون اومده من چه  دایگفتم:آ زدمیکه نفس نفس م نطوریهم    

  ؟ی کنم     داد زد:چ یغلط

:پشت سرمون دایآ     یهمه رو خبر دار کرد واشتریاخم گفتم: با

  بشه یاومده که چ



  دونمیگفتم:نم رفتمیکه تند تند به سمت بالکن م نطوریهم    

 یروبه رو دنشیدر بالکن رو باز کردم و داخلش شدم و با د    

 هیداده بود به  هیتک نهی،دست به سـ*ـ دمیکش یبلند نیخونمون ه

   دیو داشت بالکن ما رو د نیماش

  

هم  دای؛آ سادیبرداشت و صاف وا نیاشو از ماش هیتک دنمی،با د زدیم

  هنوز نجاستیا این ایبهش گفتم:ن عیاومد که داخل بالکن بشه سر

 دایتخت نشستم که آ یخودمم داخل اتاق شدم و با ترس رفتم رو    

  کنه یزیزنگ خونه رو بزنه آبرور ایگفت:ن

 نجایتا ا ی:وقتدایآ     ونسیچپ چپ نگاهش کردم و گفتم:مگه د    

  دنبالت اومده حتما هست

تخت  ی،به زور رو شدیام جدا م نهیسـ*ـ یقلبم داشت از قفسه     

  باالخره رهیبخواب خودش م ایتوام ب دایو گفتم:آ دمیدراز کش

 ستیو گفت:داستان شما هم معلوم ن دیتخت دراز کش یکنارم رو    

  ***     به کجا ختم بشه خوادیم

به مانتو  یغلغله است نگاه دمیشدم که د یداخل مغازه مانتو فروش    

گرون بودن ملت  نقدیباالشون کردم ؛چخبرشون بود ا یها متیو ق

   بودن تو ختهیر یجوری

  



مانتو  هی دنیم یمانتو نذر کردیفکر م دیدیرو نم متایق یهرک مغازه

،داخل  ارهیب نییمنو پا زیسا یکیچشمم رو گرفت و به فروشنده گفتم 

   اتاق پرو شدم و مانتو رو

  

 دیبا ومدیشدم خوشگل بود و بهم م رهیروبه روم خ نهییو به آ دمیپوش

کردم واسه  فیذهنم رد ی؛جمالت رو تو گرفتمیم یاساس فیتخف هی

   و مانتو رو فیتخف ی

  

 یزدم به سمت فروشنده که دختر جوون رونیو از اتاق ب درآوردم

  برمیمانتو رو م نیبود رفتم و گفتم:ا

  مبارکتون باشه قهیزد و گفت:به به چه خوش سل یلبخند    

     نیبد فیشما هم تخف نکهیا یمبارک باشه به جا-    

  نداره فیما تو بگو هزار تومن تخف یکارا زمیفروشنده:عز

     دیخوشم اومده دلمو نشکون نیحاال من از ا دینکن تیداره اذ-    

  مبارکت باشه یو گفت:چه دل شکستن دیخند

 دیند فیکرد و به سمتم گرفت که گفتم:تخف کیپالست یمانتو رو تو    

دستم چپوند و  یمانتو رو به زور تو کیبخدا     پالست خرمینم

گشاد گفتم:مگه  یبا چشما     نیپول بد دییخوایگفت:اصن شما نم

  شه؟یم



جنس رو که دو بار حساب  هیچون  زمیعز شهیفروشنده:بله که م    

  کننینم

 افهیبود به ق یفازش چ گهید یکی نیبهش نگاه کردم ،ا دهیهنگ    

اشاره کرد و گفت:اون آقا شما  ییو با انگشت به جا دیمتعجبم خند

   اتاق اومدن و حساب یتو دیرفت

  

  کردن

دستش رو گرفتم و چشمام گشاد تر از قبل شد ،داشت به مانتوها  رد

هم دورش رو گرفته بودن  گهیو چندتا فروشنده دختره د کردینگاه م

   چکار نجایا گهید نی،ا

  

 کنهیم بتیتعق یک یفهمینم یجیگ نقدیآهو که ا ادیبهت ب کرد؟لعنتیم

نگاهم  مینگاهم رو حس کرد و برگشت و مستق ینی،سنگ کنهینم یک

   مانتو رو کیکرد پالست

  

گفتم:به اون آقا بگو من  یو روبه فروشنده عصب زیم یرو دمیکوب

 یبه حساب کردن اون ندارم در ضمن اون فروشنده ها اجیاحت

   ادیمرد م هی دیادب کن کمیدخترتونم 

  

  رننیدورشو بگ یاونجور ستیکه قرار ن داخل



بزنه که از مغازه با حرص زدم  یفروشنده دهن باز کرد که حرف    

 هیبه سا هیابهم ثابت کنه؟که من س خواستیرو م ی؛چ رونیب

   جا خفتت کنم هی خوامیدنبالتم؟که م

  

 کردیکنارم حرکت م ینیرم؟ماشیازت حساب پس بگ کسالیبعد  و

؛با اعصاب خورد برگشتم و داد زدم:د  زدیبار بوق م هی یدو قدم

  ...کیآخه مرت

چشم ازش  یدوباره اش حرفم رو درجا خوردم ،با بدبخت دنیبا د    

گرفتم و خودم رو زدم به اون راه و دوباره شروع به راه رفتن کردم 

   رفتمیکه من م نجوری،هم

  

مخم و  یبوقش رو یصدا زدیو بوق م ومدیآروم آروم کنارم م اونم

مخم بود ،از خجالت سرم رو انداخته  یرو شتریمردم ب یبود و نگاها

   و به سرعت نییبودم پا

  

کرد  شتریخورده ب هیرو  نشیم که اونم سرعت ماشاضافه کرد قدمام

که  یجور زدیبوق م تمیدار شده بود و با ر تمیبوقش ر یحاال صدا

   بوق بوق بو بو بوق گفتیم

  



 یول سادیوا نیکه اونم با ماش سادمیبو بو بوق...کالفه سرجام وا بو

هجده  یکه پسرا ی،چندتا موتور زدیبوق م تمیبا ر یهنوز همونجور

   نوزده ساله بودن نگه داشتن

  

 دنیرقصیم نیو با بوق زدن ا نشیماش یجلو ختنیشدن ؛ر ادهیپ و

باهاش  کردنیم یچه مردمم همکار کردیداشت چکار م یروان نی،ا

   ؛برگشتم و نگاهش کردم

  

 یعنیابروش رو برام باال انداخت که  یتا هی زدیکه بوق م ینجوریهم

همه دارن نگاهمون  دمیکه هست ،به اطرافم نگاه کردم که د ینیهم

   و به تعداد رقصنده کننیم

  

آبروم پرچم  سمیوا ینجوریهم دمی؛د شهیداره اضافه م یهم ه ها

هم فشار دادم و به  ی،دندونام رو با حرص رو ابونیوسط خ شهیم

   رفتم و در روباز نشیسمت ماش

  

نشستم و محکم درو بستم با اخم به رو به رو  یصندل یو رو کردم

شدم که دست از بوق زدن برداشت و پسرها هم پخش شدن و  رهیخ

   رو باز کردن نیماش یجلو

  



 شتریو منو ب شدیم شتریبا سرعت حرکت کرد سرعتش هر لحظه ب که

 یشدم ،نفس نیبار باهاش سوار ماش نیکه اول نداختیم یاونموقع ادی

   طرشع یگرفتم که بو

  

و  روندیتند م یتر از قبلم کرد جور فیو ضع دیچیدماغم پ یتو

بدنم شل شده بود ناخودآگاه داد  یاعضا یکه همه  رفتیم راژیو

   یخوایم یبرو روان واشتریزدم:

  

  مونیبکش

رو  نیسرعت ماش نکهیکرد و بدون ا یبا حرص دندون قرچه ا    

بگو که من مردم حاال چرا  نایبه سل یگفت:مگه نگفت ارهیب نییپا

  از مردن هوم؟ یترسیم

 ابویاز زور ترس داد زدم:بابا من شکر خوردم من غلط کردم من     

تو شدم تو باز زده به سرت من احمق  نیگوه خوردم االن سوار ماش

و گفتم:من  هیگر ریبلند زدم ز یچرا سوار شدم آخه     با صدا

  ترسمیم

فرمون و سرعتش رو کم کم  یرو دیکوبچند بار با مشت محکم     

 قهی،چند دق دمیلرزیم یو مثل چ کردمیم هیآورد هنوز داشتم گر نییپا

   خلوت نگه یجا هیبعد 

  



قفله ؛برگشتم  دمیدست بردم که در رو باز کنم که د عی،سر داشت

  زنمیسمتش و گفتم:در رو باز کن وگرنه داد م

م کرد و گفت:هرچقد دلت رو روشن کرد و با اخم نگاه گارشیس    

 زنمایداد م نیداد بزن     اشکام رو پاک کردم و گفتم:بب خوادیم

  میچه کله خر یدونیخودت م

 یمرد نیسرش رو تکون داد و گفت:آره آره داد بزن بگو من با ا    

بهش زدم که  ینشسته چکار کردم،داد بزن بگو ضربه ا نجایکه ا

   قدرتشو نداشت چکسیه

  

مردو من از پا درآوردم،  نیبزنه،داد بزن بگو ا یضربه ا نیهمچ

ولش کردم و رفتم  یحیتوض چیبدون ه یحرف چیداد بزن بگو بدون ه

   و دوختم دمیواسه خودم بر

  

 براش بهتره ینجوریا که

 گهیداد زد:د داد بزن د یکه عصب کردمیمات و مبهوت نگاهش م    

  یزنیچرا نم

 دمیشا دمیلرزیانداختم و هنوز بدنم لرز داشت و م نییسرم رو پا    

دورگه  یگناهم ،با صدا یکه من ب دونستیفقط خدا م یحق داشت ول

  گفت:آهو یو آروم



هم سر بلند کردم و  یرو خوردیم اریاخت یکه دندونام ب نجوریهم    

  ؟یترسینگاهش کردم که گفت:تو از من م

  یزلرینگاهش کردم که مضطرب گفت:چرا م    

رو برداشت و  یآب معدن یو بطر نشیبرگشت سمت عقب ماش    

  زود درش رو باز کرد و به سمت لبم آورد و گفت:دهنتو باز کن

 یباز کردم و چندتا قلپ آب خوردم که با صدا یدهنم رو به سخت    

گفت:من غلط کردم داد زدم سرت دست  مونیخش دار و لحن پش

   خودم نبود توروخدا نلرز

  

  شمیم یعصب شتریب یکنیم نجوریا

که  یاز همون موقع لیمقدمه گفتم:سه یبه چشماش نگاه کردم و ب    

دختر پنج  هیمن  شستنیاون محل اونجا م میما خونه امون رو برد

   هی لیساله بودم و سه شیش

  

  ساله بود زدهیدوازده س پسر

 فیرو تعر نایا خوادیهم فشار داد و گفت:اآلن نم یچشماش رو رو    

  آروم باش یکن

شد و گفتم:مثل  دهیمشت شده اش کش ینگاهم از چشماش به دستا    

 کردمیم تمیاذ یکی یبود برام وقت یحام هیدوست مثل  هیبرادر مثل  هی

   ریبرو برگرد از ز یب



  

خوب  لیاون بزرگ شد و منم بزرگ شدم سه رفتیدر نم لیسه دست

 شهیمن هم میکردیچشم نگاه نم هیاز  گهیما به هم د یبود آقا بود ول

   به چشم برادر به اون نگاه

  

 دهیبار منو به چشم خواهرش نگاه نکرد ،فهم هی یاون حت یول کردمیم

بهم گفته بود و من خودم رو زده بودم  میمستق ریبودم دوستم داره غ

   چپ ؛چندماه یکوچه عل

  

 یوقت دمشید نایسار یخواستگار یبودمش تا اونشب تو دهیند بود

گرفتم  یو بد دلشوره ا شهیموضوع اونجا بسته نم نیا دمیفهم دمشید

   آورد و گفت رمیتنها گ باری

  

آورد و مجبورم  رمیتنها گ اطیح یتو دارم،باردومیاز سرت برنم دست

به من گفت فقط  میباهم حرف بزن دیو گفت با یپشت اطیکرد و بردم ح

   نایبخاطر تو با سار

  

من  یو فالن و بمان ،هرچ نجایاز ا برمتیکردم گفت که م نامزد

  ...بدوش گفتینره اون م گفتمیبهش م



شده بود سر بلند کردم و گفتم:به جان  سیکل صورتم از اشک خ    

اون  یعنیبود  ینباشه اون بـ*ـوسـه ناگهان اتیدن خوامیخودت که م

   من خشک دیمنو ب**و*س

  

  مچکار کن دونستمیبودم نم شده

اش باال و  نهیسـ*ـ یو قفسه  دیکشیاز زور حرص تند تند نفس م    

خودمون بهش  یکه من برگشتم خونه  یکه باز گفتم:وقت شدیم نییپا

   گفتم جمع کنن و از اون

  

هفته از اونجا  هیببخشمش اوناهم سر  تونمیم یبرن فقط اونجور محل

  رفتن

بهم داد که دستمال رو گرفتم و اشکام رو پاک  یبا اخم دستمال    

که  ییآدما از اونجا یاشتباهات بعض هیچ یدونیکردم و گفتم:م

   گهید یحرف بزنن و بعض ترسنیم

  

،من حرف نزدم حرف نزدم تا کار  دنیکه گوش نم ییاز اونجا هم

  یبدم تو گوش نداد حیاز کار که گذشت اومدم اون زمان توض

رو حرکت داد و پنجره سمت خودش رو  نیماش یحرف چیبدون ه    

بعد خواست داخل کوچمون بشه  قهیگرفت ،چند دق یداد و نفس نییپا

   نگه دار نجایکه گفتم:هم



  

  نمونیبیم یکیوقت  هی شمیم ادهیپ

تکون داد و نگه داشت خواستم در و باز کنم که صدا  یسر    

  کرد:آهو

 نشیرو از عقب ماش یکیپالستبرگشتم و نگاهش کردم که     

  یتو مغازه جا گذاشته بود نویبرداشت و به سمتم گرفت و گفت:ا

شدم و  رهیمانتو داخلش خ دونستمیکه م یکیبه پالست    

پامو گفت:مضخرف  یرو گذاشت رو کیپالست     خوامشیگفتم:نم

  نگو

بود گفت:در  رهیکه به روبه روش خ نجوریبگم ،هم یزیخواستم چ    

ضمن شماره ام هنوز همونه     دوباره دهن باز کردم که حرف بزنم 

تو چشمام نگاه کرد و گفت:مراقب خودت باش آهو  رهیبرگشت و خ

  خانم

جمعش کردم و  عیلبم نقش بست که سر یناخودآگاه رو یلبخند    

برگردم و نگاهش کنم به  نکهیشدم و بدون ا ادهیپ نیاز ماش یتند

   هینه رفتم انگار از سمت خو

  

 خواستیداشتم که دلم م یحس سبک نقدیاومده بودم و ا نییپا یکوه

 یشدم با دو به سمت در ورود اطیانداختم وداخل ح دیپرواز کنم ،کل

   رفتم و داخل خونه شدم و که



  

زدم و گفتم:سالم بر  یتاشون برگشتن و نگاهم کردن ،لبخند سه

  دل زانیعز

 یکه بابا گفت:باز خل شد کردنیگشاد نگاه م یچشماهمشون با     

لپش  یاز رو یبه سمتش رفتم و ماچ محکم     یاز اونور بوم افتاد

  شده یتو، باز چ یکردم و گفتم:عاشقتم که     مامان:آهو دخترم خوب

لپ اونم کردم و  یاز رو یبه سمت مامان رفتم و ماچ محکم    

  یشکر که عال:خدارودایام     آ هیگفتم:من عال

بغـ*ـل  ایگفتم:ب رفتمیکه به سمتش م نجوریدستم رو باز کردم و هم    

از جاش بلند شد و در رفت و گفت:واال  دایآ     ایدن یآج نیآهو بهتر

مثل سگ بود حاال  رونیب رفتیزده از خونه داشت م یزیچ هی نیا

  چه مهربون شده نیبب

کردم و گفتم:آره االن  زیم زدم و چشمام رو رشونهدستم رو به     

 گهیگرفتم دکترا جوابت کردن گفتن تا چندماه د شاتویرفتم جواب آزما

   واسه اون یستیزنده ن شتریب

  

  شدم باهات مهربون

چه  نیبه مامان نگاه کرد و گفت:مامان بب دایخنده و آ ریبابا زد ز    

  شعورهیب



نداره من  یبطمامان با خنده از جاش بلند شد و گفت:به من ر    

برم غذا درست کنم     با دو به سمت مامان رفتم و گفتم:مگه  خوامیم

مشت  یماکاران هیخودم االن  یمن مرده باشم شما غذا درست کن

  زارمیم

بغـ*ـل  یمانتو رو پرت کردم تو کیمامان رو نشوندم و پالست    

 ی قهینگاهش کن ذوق کن به سل دمیمانتوم که خر نیا ایو گفتم:ب دایآ

  خواهرت

رو  یماکاران یها لهیبه سمت آشپزخونه رفتم و سوت زنان وس    

مانتو  دایکه آ کردمیخورد م ینیرو نگ ازایحاضر کردم ؛داشتم پ

   اومد داخل آشپزخونه و دهیپوش

  

  :آهو چه خوشگله بدش به منگفت

  اس هیهد شهینچ نم-    

که داشت  نجوریهم     ؟یبرداشت و مشکوک گفت:از ک یآب وانیل    

  اریگفتم:سام خوردیآب م

که خورده بود  میاون رونیب ختیدهنش بود و ر یآب تو یهرچ    

و با دو به سمتش رفتم و چند بار با مشت  دمیشکست گلوش ؛خند

  یزدم به پشتش و گفتم:خفه نش

 ریکن خ فیگشاد گفت:زود باش تعر یو با چشما سادیصاف وا    

      بفهمم دین االن بارو م نایا دهیند



 ***     

به اطرافم کردم  یو داخل کافه شدم نگاه دمیبه مانتوم کش یدست    

 یصندل ی،به سمتش رفتم که رها رو از رو کنهیداره نگاهم م دمیکه د

   بلند کرد و گرفت بغـ*ـل و

  

کرده  رییاز جاش بلند شد با لبخند به رها نگاه کردم ،چقد تغ خودشم

 رفتیخوشگل که آدم دلش براش ضعف م یلیدختر مو بور خ هیبود ؛

   کمش رو ی؛موها

  

براش ساخته بود تند تند به  یبا مزه ا افهیبسته بود و ق باالسرش

  یجونم تو چقد خانم شد یسمتش رفتم و با ذوق گفتم:ا

 عی،ضا ومدیم نحصار ارویبه سام دیبغـ*ـل که چسب رمشیبگ اومدم

بگذره االن  کمیزد و گفت:بزار  ینگاه کردم کهچشمک اریشده به سام

  کنهیم یبیغر

نشستم و گفتم:چند  اریمقابل سام یصندل یتکون دادم و رو یسر    

  خوشگل خانم نیسالش شده ا

 دمیکش یلپش کرد و گفت:دوسال     آه یرو یب**و*س اریسام    

  بد گذشت ادیدر ادامه گفت:چقد ز اریو گفتم:چقد زود گذشت     سام



و قهوه گرفت و  کیهمون لحظه گارسون اومد سفارش ک    

سر به سر رها  کمی ارنیکه سفارشامون رو ب یرفت...منم تا موقع

   باز شد و خشیگذاشتم که اونم کم کم 

  

کرد و  یبگیباز غر یم ولحصارخورده اومد  هی، دیخندیبهم م یه

زمان من نبودم کل  هیبغـ*ـل باباش ؛انگار نه انگار  دیدوباره چپ

   سرش و یتو گرفتیخونه رو م

  

چخبر  هیقلپ از قهوه امو خوردم و گفتم:از بق هی گرفتیامو م بهونه

  تکون داد و گفت:خوبن خوبن یخوبن؟     سر

 نایو گفتم:سار دمیپا اون پا کردم و باالخره سوالم رو پرس نیا کمی    

  ؟یچ

خورد منم حالم  یو گفت:بد ضربه ا رونینفسش رو فوت کرد ب    

اونم کم کم عادت کرد کم کم  یبراش ول یخوب نبود که بشم مرحم

   من مثل یفراموش کرد ول

  

 کسالیکردم آهو  یخود خور کسالینتونستم به نبودت عادت کنم  اون

خودمو گم  نقدیفوت شد ا هیهان یوقت یگند زده شد توش حت میزندگ

   کسالی نیا ینکردم که تو

  



  کردم

حال منم چندان  یانداختم و گفتم:متاسفم ول نییناراحت سرم رو پا    

 هیهم تونست  شینداشت فقط دوباره جمع شدن خونوادم پ یفیتعر

   خورده حالم رو بهتر کنه

  

  برام نمونده بود یدلخوش چیه گهید وگرنه

داخل دهن رها گذاشت و بعد به چشمام زل زد و  کیک کهیت هی    

که  یاالن نیاالن االن هم نیگفت:گذشته ها گذشته االن مهمه هم

   ذره هیبهت بگم من حسم  خوامیم

  

  نکرده رییتغ بهت

 جوریدلم  یلبام نقش بست ،تو یعسل رو ینیریبه ش یلبخند    

 یبا کس تونمینم چوقتیه دونستمیحس خوب که م هیقنج رفت  یخاص

   تجربه اریاز سام ریبغ گهید

  

 مایداخل دهنم گذاشت و گفت:توام اگه هنوز مثل قد کیک کهیت هی کنم

  میکشش ند نیاز ا شتریب گهید یدوستم دار

  یچ یعنیخشک شده نگاهش کردم و گفتم:    



خانم خونه ام،دلبر بنده  یتو بش یعنیزد و گفت: ینگشونهلبخند     

  گاهت،شوهرت هیمنم بشم مردت، تک

  می...عاشق کلمه آخرنهیبشکن زدم و گفتم: ا هیذوق زده     

و  دیدهنم رو گرفتم که اونم خند یگفتم محکم جلو یچ دمیفهم هوی    

  گفت:راحت باش

 ومدیبه من نم ادیخوب خجالت ز یلحظه صورتم داغ شد ول هی    

  مامان تو؟ میخانمو بکن نیا یی،روبه رها گفت:رها

 قهیشدم که اونم زل زد بهم و بعد از چند دق رهیبه رها خ خرذوق

  و سرش رو تکون داد وگفت:آله دیخند

  دستم بردم مقابل رها و گفتم:بزن قدش خوشگله    

به کف دستم  دیخم شد و کوب کمیرو آورد باال و  کشیدست کوچ    

 اریو سام میشد نیو بعد سوار ماش میکافه نشست یتو گهید قهیچند دق هی

   رها رو عقب نشوند

  

برگشت و با چشم و ابرو به رها اشاره کرد که منم برگشتم  اریسام

خوشگل دستشه ،به طرف  یلیدسته گل رز قرمز خ هیرها  دمیو د

   یمن گرفت و لبش رو خجالت

  

  منه خوشگل خانم؟ یبرا نیزدم و گفتم:ا یداخل دهنش لبخند داد



دسته گل رو ازش گرفتم و خم شدم گونه سرش رو تکون داد که     

؛برگشتم سمت  یصندل یاش رو بـ*ـوس کردم و اونم نشست رو

 و گفتم:عاشق رزم،   اریسام

  

  یمرس

  کجا؟ میرو حرکت داد و گفت:بر نیتکون داد و ماش یسر    

  شهیم کیبرم خونه هوا هم داره تار دیمن با-    

  میشام رو باهم باش واستمخیزوده من م یلی:حاال که خاریسام    

وقت  هیجنگ و دعوا رو ندارم  یحوصله  شهیم ینه بابام عصب-    

کرد و سرکوچه نگه داشت و  شتریرو ب نیسرعت ماش     گهید

  جانم-:آهو     اریوقت رفتنه     سام گهیگفتم:د

 گهید یکنیفرمون ضرب گرفت و گفت:با خانوادت صحبت م یرو

  :هرچه زودتر بهتراریآره تو نگران اونجاش نباش     سام-

غرق  دمیکنم د یسرم رو تکون دادم و برگشتم که با رها خداحافظ    

پس من برم      دیو گفتم:رها هم که خواب اریخوابه ؛برگشتم سمت سام

 ینگاهم کرد که گفتم:بابت گل بازم ممنون خداحافظ     لبخند مهربون

  افظزد و گفت:خداح

کردم که اونم  یشدم و برگشتم دوباره خداحافظ ادهیپ نیاز ماش    

ازش جدا بشم  خواستیچرا دلم نم دونمیدستش رو برام باال گرفت ،نم

   داخل خونه شدم و گل رو



  

کردم که همون لحظه بابا جلوم ظاهر شد لبخند  میسرم قا پشت

  دییایزود از سرکار م دایزدم و گفتم:پدرم چقدر جد یزورک

شده بود کرد و گفت:چرا دستت رو  میبه دستام که پشتم قا ینگاه    

  پشتت     باهمون لبخند مسخره گفتم:جان؟     بابا:دستت یبرد

  برقصم یبراتون کرد خوامیم زهیآها چ-    

  شروع کردم لنگ و لقار کردن که بابا با حرص گفت:آه و    

به پدر  میکردم و گفتم:تقد میناچار دست گل رو آوردم جلو و تعظ    

  گلم

کارت از  هی هویبابا دسته گل رو گرفت و داخلش رو نگاه کرد و     

  آهو میبه عشق زندگ میداخلش درآورد و خوند:تقد

کرد و گفت:که  زیگشاد به بابا نگاه کردم که چشماش رو ر یچشما با

به خودم اومدم و به سمتش رفتم و  عیآره؟سر یواسه من گل گرفت

 یآخر یآهو نیبابا منظور از ا نیکارت و گفتم:بب یدست گذاشتم رو

  بوده که که که     بابا سرش رو تکون داد و گفت:که؟ نیا

گل فروشه  کهیاز طرف آهو ،مرت یعنیزدم و گفتم:آها  یبشکن    

بهم  یهیسف رفته از طرف آهو رو بزنه     بابا نگاه عاقل اندر ادشی

 نمتیبیخوشگل م-تو؟      ینیبیم یکرد و گفت:آهو منو چه شکل

  ییبابا

  یزنیم یچه گند یهم کرد و گفت:باز دار یاخماش رو تو    



 رفتمیکه به سمت پله ها م نجوریکارت رو از دستش گرفتم و هم    

  میخریگلم براتون م ومدهیبه شما ن یگفتم:خوب

که منم با دو از پله ها باال  کردیداشت با اخم نگام م نجوریبابا هم    

  ...رفتم و داخل اتاق شدم

به بابا نگاه  میخوردیو شام م مینشسته بود زیپشت م یچهار نفر    

 شدمیوارد م یقاشق برنج داخل دهنم گذاشتم از چه راه هیکردم و 

   برام؟چجور کردینم یکه قاط

  

االن  نیهم گفتم؟مثالیبهش م یرد؟ککیقبول م عیمثال سر گفتمیم بهش

و بگم چطوره؟خفه شو آهو مامانت اگه  ایسر شام دلو بزنم به در

   خونه هی یتو یبدونه تو رفت

  

،بابا  پاشهیاز هم م مونیو دوباره زندگ کنهیکه غوغا م یخدمتکار

  ه؟یسرش رو باال آورد و باهام چشم تو چشم شد و گفت:چ

بزار نصف  ادمهیبشقابشو گفتم:من ز بشقابم رو بردم به سمت    

  خورمیبابا:نم     زمیبرنجمو برات بر

  گشنته دونمیبابا م گهیدست منو رد نکن د-

تو  کشمی:آهو جان برنج دوباره هست بابات خواست براش ممامان

  خودتو بخور یغذا



 دمینگاه کردم که د دایخودم گذاشتم و به آ یبشقاب رو دوباره جلو    

 شیذاشتیمن چه مرگمه فقط م دونستیم نمیا خنده،یم زیر زیداره ر

   براش یبخنده چشم غره ا

  

 رونیغذام رو خوردم ،مامان و بابا که از آشپزخونه ب هیو بق رفتم

 دایبه شستن ،آ میو باهم شروع کرد میظرفا رو جمع کرد دایزدن با آ

   که ظرفا رو آب نجوریهم

  

کالفه گفتم:خوب چکار      یا عهیضا یلیخ ییگفت:آهو خدا دیکشیم

:آروم آروم برو جلو و توکل کن دایآ     یدیکنم اخالق بابا رو که د

  به خدا

  گهید یزنیتو با مامان حرف م دایآ-    

نکرده  یباال راض برمیمن ظرفا تموم بشه مامان رو م نی:ببدایآ    

  رون مطمئن باش یب ادیاز اتاق ب زارمینم

من از دهنت در نره بگو باهم  یباشه خدمتکارفقط حواست -    

و گفت:حواسم  دیظرف رو آب کش نیمدت     آخر هیدوست بودن 

  جمعه

 دای؛آ میزد رونیرو گونش کاشتم و باهم از آشپزخونه ب یب**و*س    

باال برد  یبا هزار ترفند مامان رو از جاش بلند کرد و به طبقه 

   عیمن ضا اتی،حاال عمل



  

 یو بردم تو ختمیر ییبه سمت آشپزخونه رفتم و دوتا چا شدیم شروع

گفت:دست گلت درد  اییچا دنیبابا نشستم بابا با د یروبه رو ییرایپذ

  بابا ینکنه آهو

نشستم  شیمبل کنار یزدم از جام بلند شدم و رو یپر استرس لبخند

  بخوره تند تند گفتم:آروم بخور بابا    نکهیرو برداشت و قبالز ا ییچا

  ؟یچ یمتعجب گفت:واسه 

در ضمن داغم  نیبش تیاذ دییخوشگلتون نشکنه بخوا یگلو یتو-    

  رو نسوزونه باتونیهست دهن ز

  نطوریابروش رو باال انداخت و گفت:که ا یتا هیبابا     

     یخوایم یزد و گفت:چ یو چشمک زیم یفنجون رو برگردوند رو    

  به جان خودم یچی؟من؟هیک-

راست برو سر اصل  هی شناسمیبابا:آهو من بچه خودم رو خوب م    

خب  لهیآب دهنم رو قورت دادم و گفتم:خ     یخوایم یمطلب بگو چ

  ازدواج کنم خوامیگرفتم و گفتم:م ینفس     گمیباشه م هینجوریاگه ا

دختر  دونستمیتکون داد و گفت:م یزد و با افتخار سر یلبخند    

اتفاقا امروز دوباره  یکنیرو رد نم یتیموقع نیو همچ یهست یعاقل

   دوستم زنگ زد و گفت

  

  ...باهات



بابا جون     خشک  گمیوسط حرفشو با لبخند گفتم:من اونو نم دمیپر    

  ؟یبعد گفت:پس ک قهیشده نگاهم کرد و چند دق

مامان بفهمه  خواستمیخواستم باهاتون تنها صحبت کنم چون نم-    

خونه خدمتکار بودم و برامون دردسر بشه  هی یزمان تو هیمن 

   اون میراستش اونشب که رفت

  

  ادتونه؟یبود رو  اریدوست شما اون پسره که اسمش سام یمهمون

 یخونه  یتکون داد و منتظر نگاهم کرد که گفتم:من تو یسر بابا

اومده بود  ایاون هم خدمتکار بودم هم پرستار دخترش که تازه به دن

   ایزنش بعد از به دن یعنی

  

 یمن پرستار دخترش بودم ؛س نیواسه هم شهیدخترش فوت م اومدنه

رابـ  هیکه من اونجا بودم  یدوسالشه، دکتر مغز و اعصابه اون مدت

   به نمونیب یـطه احساس

  

مسائل بهم  یسر هیسر  یول میازدواج کن میخواستیاومد و م وجود

و امروز دوباره ازم  دمیخورد و تا همون شب که باز همو د

  کرد یخواستگار



رو چند  خمی یبهم زل زده بود ،دستا تیو عصبان ظیبابا با اخم غل    

درسته؟     با  یبار مشت کردم و باز کردم که گفت:منو سرکار گذاشت

  تمام گفتم:نه تیجد

االن تو از من  دمیهم فشار داد و گفت:نفهم یچشماش رو رو    

که  یمرد دوازده سال از خودت بزرگتر بش هیبزارم زن  یخوایم

   هیبار ازدواج کرد و االنم  هیتازه 

  

  ...بچه

وسط حرفشو عدد دو رو با انگشتام نشون دادم و گفتم:دو  دمیپر    

  شینیبب دیبا نمکه بابا فقط با نقدیساله داره ا

 نویا وفتهیرو بزارم ب یاتفاق نیبابا با حرص گفت:آهو محاله همچ    

     یشناسیتو مخت فرو کن     پنچر شده گفتم:آخه چرا تو که اونو نم

  که گفتم ینیداد زد:هم زویم یرو دیبا مشت کوب

 میزنیحرف م میکردم آرامشم رو حفظ کنم و گفتم:بابا جان دار یسع    

  ...شما به من گوش بده تا

برد باال و گفت:تمومش کن  شتریرو قطع کرد و صداش رو ب حرفم

  شهیجا تموم م نیموضوع هم نیا

کنترلم رو از دست دادم و از جام بلند شدم و منم داد زدم:منم  هوی    

  رمیبگ میخودم تصم یزندگ یآدمم حق دارم واسه 



 شیبار واسه زندگ هی دایاز جاش بلند شد و گفت:آ تیاونم با عصبان    

  یریبگ میتصم خوادینم گهیگرفت بسه تو د میخودش تصم

اومدن و مامان  نییبا دو از پله ها پا دایهمون لحظه مامان و آ    

  دیزنیمضطرب گفت:چتونه چرا داد م

 دایمن با آ هیشدم و گفتم:قض رهیچشم از مامان گرفتم و به بابا خ    

  بابا شناسمیخوب م ارویمن سام کنهیفرق م

 یشده بود و داد زد:دختر ب ریت تیرگ گردنش از زور عصبان    

  یاریمن م یاسمشو راحت جلو یکشیو رو خجالت نمچشم 

 یمن دوسش دارم پا یکردم و گفتم:نه چه خجالت یعصب یخنده     

  بابا سادمیوا ممیتصم

زبون  نقدیبرو ا ایبرو دختر ب ایمامان با اخم به سمتم اومد و گفت:ب    

  ستین یبه صالحتونه چ یچ میدونیما م مینکن ما بزرگتر یدراز

 دیدار یپر از اشک شد و روبه مامان گفتم:پس وقت یچشمام به آن    

که دخترمونم قلب  دیاون وسطه فکر کن دیکنیما فکر م تیبه صالح

   ویکیداره احساسات داره 

  

  داره دوست

خواست  دایاز پله ها باال رفتم که آ هینگاه از مامان گرفتم و با گر    

  دایتنها باشم آ خوامیگفتم:م ادیدنبالم ب



تخت و سرم رو کردم  یاتاق شدم و خودم رو پرت کردم رو داخل

ور موضوعم  هی دیبا شهیچرا من هم ایبالشت و زار زدم ،خدا یتو

   امیبلنگه ؛چرا هروقت م

  

 دیبا نقدیچرا من ا ادیم شیپ گهیاتفاق د هیحله  زیتموم شد همه چ بگم

  ...عذاب بکشم بخدا منم بنده اتم

تخت نشست  یاومد داخل و روبه روم رو دایدر اتاق باز شد و آ    

ناهار  میپاشو بر ییجون نگاهش کردم که گفت:آهو یسرد و ب

  میبخور

 ینه بردم باال که گفت:صبحونه ام نخورد یسرم رو به نشونه     

خواهر من  شن؟نهیم یراض نایا یاعتصاب غذا کن یکنیتو فکر م

  کننیبدتر لج م

من دوسش دارم چرا  دایرو بستم و باز کردم و گفتم:آ چشمام    

  گمیم یچ یفهمیم کشمیدارم عذاب م کننیچرا درک نم فهمنینم

من بهت قول  نییپا میدستاش گرفت و گفت:پاشو بر یدستم رو تو    

  ینش یعصب نکهیبه شرط ا شهیبا صحبت حل م یهمه چ دمیم

     کنمیم یهمه کار اریسرم رو تکون دادم و گفتم:من بخاطر سام    

  پاشو میناهار بخور می:پس پاشو بردایآ



 یبابا رو یرو به رو قایدق میرفت نییپا یاز جام پاشدم و به طبقه     

گفتم:بسه  یلب ریو ز دیهم نشست و برام برنج کش داینشستم ،آ یصندل

  ممنون

 دادمیاونورش از اونور م دادمیبشقاب م نوریبا قاشق برنجا رو از ا    

نگاها رو حس کردم که سر بلند کردم و اول به  ینی؛سنگ نورشیا

   رهیمامان و بعد به بابا خ

  

و قاشق رو پر برنج  دمیکش یو آه نییدوباره سرم رو انداختم پا شدم

خشک گفت:غذا  یبشقاب ؛بابا با لحن یتو ختمشیکردم و دوباره ر

  تو بخور

شدم و قاشق رو پرت  هریاخموش خ افهیرو بلند کردم و به ق سرم

به  یکه باز اشاره ا یام  رو دادم به صندل هیبشقاب و تک یکردم تو

   بشقاب کرد و گفت:بهت

  

  غذاتو بخور گمیم

  ؟یزور کن یخوایم نمیباال انداختم و گفتم:ا ییابرو    

 یخوایدوباره م نکهیبا حرص پوست لبش رو کند و گفت:مثل ا    

  هینطوریهم قایتکون دادم و گفتم:دق یسر     یبحث رو باز کن

     ستیاالن وقتش ن دیمامان اومد وسط بحث و گفت:غذاتونو بخور    

  االن وقتشه     مامان:آهو ساکت باش نینه مادر من اتفاقا هم-



  برگشتم سمت بابا و گفتم:بابا، من    

 کردم:من     دیبه خودم کردم و دوباره تاک یبا انگشت، اشاره ا    

زد بهم و  دایآ     خوامشیجمله ام رو کامل کردم و گفتم:من م

  گفت:آهو جان

ندارم  یبا کس یمن جنگ میزنیحرف م میدار میحرف بزن یگفت-    

  زنمیفقط دارم مثل بچه آدم ح رف م

احمق  یو داد زد:آخه دختره  زیرو م دیبابا محکم با مشت کوب هوی    

  و دو سالشه یتو هجده سالته اون س یفهمیچرا نم

عقب و با حرص از جام بلند شدم و گفتم:فکر  دمیرو کش میصندل    

دو سال از من بزرگتر  یکیهم  سایباشه، پر شترینکنم سنش از شما ب

   بود چطور واسه خودتون

  

  شهیاَخ م رسهیبه، به ما که م به

و گفت:دستت  زد یچند لحظه خشک شده نگاهم کرد و زهر خند    

 نیاریب ریآتو از ما گ هیشما بچه ها  دیدرد نکنه آهو خانم خوب بلد

   مینبود لتونیهروقت باب م

  

  سر آدم دستت درد نکنه دمت گرم یتو دیمثل پتک بکوبون نویا



بعد  قهیزد و چند دق رونیاز آشپزخونه ب یاز جاش بلند شد و تند    

؛به مامان نگاه  رونیکه از خونه زد ب دادیم نیدر نشان از ا یصدا

   کردم که دستش به سرش بود

  

حرف زدنت ،آخه بگو  نی،خبرت کنن آهو با ا زندینم یحرف چیه و

 یوسط ؛با اعصاب یاریگذشته رو چرا م یکن یرو راض نایا یخوایم

   داغون از آشپزخونه

  

  ...زدم و به اتاقم رفتم رونیب

تخت نشستم  یو رو دمیکش یا ازهیخمچشمام رو باز کردم و     

نگاه کردم که  میشده بود ،به ساعت گوش کیتار کیاتاق تار ی،هوا

   گلوم دادینه شب رو نشون م

  

اومدم و  نیی؛از تخت پا مردمیم یشده بود و داشتم از تشنگ خشک

 ییرایپذ یرفتم همشون تو نییپا یزدم و به طبقه  رونیاز اتاق ب

   نکهین اساکت نشسته بودن بدو

  

آب برداشتم و  وانیل هیمحل بزارم داخل آشپزخونه شدم و  بهشون

آب از  وانیزنگ خونه زده شد با ل خوردمیکه داشتم م نجوریهم

   بابا دمیزدم که د رونیآشپزخونه ب



  

تر  ظیاخماش غل دادیکه جواب م یرو برداشت و هر کلمه ا فونیآ

تکون داد و  یچش بود سر گهید نی؛باع ا کردیو به من نگاه م شدیم

   بود فونیکه پشت آ یبه اون

  

  دییلحن خشک گفت:بله بفرما با

  هیرو گذاشت که مامان گفت:ک فونیبابا آ    

بابا با حرص منو با دست نشون داد و روبه مامان گفت:خواستگار     

  اره؟یگشاد گفتم:سام یمادمازل خانمتونه     با چشما

که  دنیبا دو چادر پوش دایگفت و مامان و آ یاللهبابا ال اله اال     

 شهیپسفردا م یپوشیم هیچادر چ نیروبه مامان با ذوق گفتم:بابا ا

مامان چپ چپ نگاهم کرد و گفت:واال      شهیدامادت، بهت محرم م

  آهو یرو دار یلیبقرآن خ

سرم انداخت و همون لحظه  یرو یشال دایبزنم که آ یخواستم حرف    

ه زده شد و بابا در رو باز کرد و با همون اخماش به زور در خون

  دییاز دهنش دراومد:بفرما

کرد  دایبا مامان و آ یگرم کیداخل خونه شد و سالم عل اریسام    

  یقدم رفتم جلوتر و با لبخند گفتم:سالم خوش اومد هیو منم 

  و گفت:سالم نییشد و سرش رو انداخت و پا دیسرخ و سف اریسام    



گفتم:چرا با من گرم  دایگوش آ ریمحکم زد به پهلوم که ز یکی دایآ    

آروم  یلیزد و خ یبا حرص لبخند داینگرفت نکنه نشناختم؟     آ

  گفت:خفه شو

مبال نشستن ،منم به سمت مبال  یبابا تعارف کرد و رفتن و رو    

ت     اتاق یکه بابا با اخم گفت:برو تو اریسام یروبه رو نمیرفتم که بش

  موضوع منم بابا کجا برم؟-

روبه بابا گفت:بله منم  اریبابا چشماش رو با حرص بست که سام    

  بهتر باشه میتنها صحبت کن کنمیفکر م

به من گفت برو ؟انگار فقط من مزاحم بودم ،مامان از  یعنی نمیا    

باال  دایباال انداختم و با آ یاومد شونه ا ییچا ینیس هیآشپزخونه با 

   قصد چکدومیه یول میرفت

  

 سادهیکه گوش وا نطورینرده ها هم یاتاق ؛از باال یتو میبر مینداشت

من که  شنینم یراض نایبابا ا دهیبنظرت از کجا فهم دایگفتم:آ میبود

   بهش نگفتم که پاشده یزیچ

  

  حرف بزنه اومده

  حتما حس کرده دونمی:چمدایآ    

نگاه کردم و  دایآ مرخیصورتم و برگشتم و به ن یزدم تو یکی    

  منو جلو مامان لو نده یوقت موضوع خدمتکار هیمضطرب گفتم:



 نانیبا اطم کردیرو نگاه م نییبود و پا زونیکه آو نطوریهم دایآ    

  نگه یزیبهش گفتم چ گهینم یزیگفت:نه مطمئن باش چ

 دهیشدم که چند لحظه هنگ رهیبهش خ شتریکردم و ب زیچشمام رو ر    

شد و بعد برگشت و نگاهم کرد و گفت:لو دادم  رهیبه روبه رو خ

  خودمو؟

  جز زده؟ یتو بهش زنگ زد-    

  دیراه باشه ببخش نی:فکر کردم آخردایآ    

بگم که همون لحظه بابا گفت:اوضاع کار و بار  یزیخواستم چ    

  یدسرم ی:خداروشکر خوبه آقااریچطوره     سام

چه صداش قشنگه آهو  نیرو فشار دادم و گفتم:بب دایزده دست آ ذوق

  مردونت بشه یصدا یفدا

 هیصداش عاد نیو گفت:ا دیکش رونیدستم ب یدستشو از تو دایآ    

  خواهرم یزنیزر م یتوام عاشق

     ؟یدیآقا فهم ارینه ؛ سام نیاخمام رو کردم داخل همو گفتم:ا    

  اره؟یآقا سام:منظورت همون دایآ

 نجایاز ا کنمیازش گرفتم که گفت:آهو بقرآن پرتت م یشگونین    

ساکت  سیو گفتم:ه مینیب یآبروت بره     دستم رو گذاشتم رو نییپا

  میبا هم حرف بزن نیبابا:گفت     گهیم یچ نمیبزار بب

حرف بزنم حتما  خوامیم یراجب چ نی:بله فکر کنم بدوناریسام    

  آهو خانم راجبش باهاتون حرف زده



  موضوع دعواست نیهم خونمون سر هم یبابا:بله چند روز    

با  ونتونیموضوع م نیسر ا خواستمی:متاسفم من نماریسام    

  که تینیبیدخترتون شکرآب بشه     بابا:حاال که شده م

ره باهاش حرف دا ینجوریو گفتم:بابا چرا ا دایبا حرص زدم به آ    

  نباشه فقط گوش بده تی:تو کاردایآورده     آ ریمظلوم گ زنهیم

  مخالفتتون رو بدونم لیدل تونمیچندتا سرفه کرد و گفت:م اریسام    

 یپسر نداشته  نیپسرم توام درست ع نیبابا:بله بله حتما ،بب    

ازدواج  کباریمن کامال مشخصه که شما قبال  لیدال یول یخودم

   ن،یدختر دوساله دار هیاآلن  نیکرد

  

  ستین یلیکم دل نایا ،یمن بزرگتر یسال از آهو دوازده

راجب دخترتون  تونیگفت:نگران اریسام یمکث طوالن هیبعد از     

از سر  دینبا شهیبنظرم ما آدما هم یسرمد یآقا یول هیکامال منطق

   جلو مگه چند روز میمنطق بر

  

که  یزیواسه اون چ میدلمون نجنگ یکه واسه  میزنده ا ایدن نیا یتو

که  یکیبه  دیمثال االن شما دخترتون رو بد مینجنگ میدوست دار

   یوقت یمورد پسند شما باشه ول

  



بخواد هرروز عذاب بکشه و  یوقت رهیگ گهید یجا هیدخترتون  دل

  ن؟یخودتونو ببخش دیتونیجلوتون ذره ذره آب بشه شما م

من  یسرمد یادامه داد:آقا اریکرده بود که باز سامبابا سکوت     

 نقدیا یبگم ول یاز احساساتم واسه کس یکه به راحت ستمین یآدم

   دخترتون رو دوست دارم که االن

  

رو به شما  نیتضم نیارزش رو داره و ا نیموضوع برام کمتر نیا

 یینگاه چپ بهش کنه تا جا یکس زارمینم کنمیکه خوشبختش م دمیم

   که در توانم باشه مراقبشم به

  

  خورمیقسم م زهیعز یلیخودش که برام خ جان

 یلیچهارتا س دایافتادم و با لبخند گفتم:آ نیزم یپاهام شل شد و رو    

  داریب ایخوابم  نمیبه من بزن بب

 یم زد و با ذوق گفت:کوفتت بشه الهشونهچهارتا لگد به پشت     

  خره

گفت:من اآلن از شما انتظار ندارم  اریکه باز سام دیکش یبابا پوف    

فکر  دیبشن نیهرچقدر دوست دار کنمیدرکتون م ن،یجواب به من بد

  بره خوادی:انگار مدایآ      شمیبازم مزاحمتون م دیکن

  حاال نی:نشسته بودمامان

  شاهللایا گهیوقت د هی:ممنون اریسام



  دستم رو گرفت و گفت:کجا؟ دایکه آ نییخواستم برم پا    

  شهیبرم بدرقه اش کنم دلم براش تنگ م-    

 یایبه نام خجالت و ح یزیتو چ نکهیبا تشر گفت:مثل ا دایآ    

دستش درآوردم و  ینه     دستم رو از تو شهیدخترونه سرت نم

  اه هیچ ایگفتم:ولم کن ح

فقط مامان اونجا و داره استکانا  دمیرفتم که د نییپا یبا دو به طبقه     

،به سمتش رفتم و گفتم:مامان رفتن؟     مامان:اره  کنهیرو جمع م

  بابات رفت بدرقه اش کنه

خوشم  یلیمن که خ هیو گفت:واال آهو پسر خوب دیکش یمامان پوف    

  ؟یچ-     بهیواسم عج زیچ هیاومد ازش منتها 

ور عاشق تو شل مغز شده     با چط ییآقا نیکه پسر به ا نیمامان:ا    

  گشاد گفتم:مامان یچشما

باال تو  رمیاالن من م امانیباال انداخت و گفت:مامان و  ییابرو    

بلکم نرم  یمفتت که زد یبابت حرفا یکنیم یاز بابات معذرت خواه

  بشه

مبل  یمامان چادرش رو درآورد از پله ها باال رفت ؛رفتم رو    

نشسته بود نشستم و لبخند زدم ؛همون لحظه  اریکه سام ییهمونجا

   دنمیبابا داخل خونه شد و با د

  

  هم رفت و خواست به سمت پله ها بره که صدا زدم:بابا یتو اخماش



 یخوایافتاده م ادتی یباهمون اخماش نگاهم کرد و گفت:باز چ    

  یبارم کن

ارش نشستم مبل نشست که از جام بلند شدم و رفتم کن یاومد و رو    

اون  خواستمینم دیکردم ببخش تی؛بغض کرده گفتم:غلط کردم خر

   شدم از یحرفا رو بزنم عصب

  

  در رفت دهنم

و گفتم:بابا  هیرگریاشو زدم ز نهیسـ*ـ یسرم رو گذاشتم رو    

اش جدا  نهیسـ*ـ یکردم     سرم رو از رو یبچگ دیتوروخدا ببخش

نکن     اشکام رو پاک کردم  هیخب حاال گر لیکرد و سرد گفت:خ

  میدیو گفتم:بخش

     میحرف بزن دیمهم تر با یزایتکون داد و گفت:آهو راجب چ یسر    

چپ چپ      اریکامل پاک کردم و گفتم:مثال سام گهیاشکام رو د

  بهت رو داد شهیکه نم هینجورینگاهم کرد و گفت:ا

پسره جدا از سنش  نیآهو بابا جان ا نینگفتم که نرم گفت:بب یزیچ    

 یخوایچکار م نیبچه داره پسفردا بچش بزرگ بشه باهم نساز هی

   ی؛تو دخترم یکن

  

 استیبا س یکه بخوا ینخود مغز ندار هیقد  یکم عقل یلیخ شناسمتیم

  ...و یرفتار کن



االن  تمویشخص یوسط حرفشو معترض گفتم:بابا دار دمیپر    

داشتم  زنم،یدارم باهات حرف م سیبابا:ه     گهیبس د یکنیم بیتخر

  گفتم؟یم یچ

به لنگات اضافه  یبزرگ بش میکرد و ادامه داد:آهان هرچ یمکث    

بابتم  هیاز  یبابت مطمئنم ول نیاز ا شهیکه به عقلت اضافه نم شهیم

   آدم عاقل هیبا  دیتو با گمیم

  

  تورو کنترل کنه یکه کارا یکن ازدواج

  ...جز سام ستین یزدم و گفتم:و اون کس یبشکن

آهو دو  ایریرو مخ من م یگیاسمشو م یوسط حرفمو گفت:ه دیپر

  مثل بچه آدم باش قهید

  ؟یچ یمشکل من با بچه اشه تو باهاش اگه نساز ؛االن

خودم  یبا دستا یباباجون من عاشق رهام خودم تا نه ماهگ-    

دل که دارم بچه  گهید یول ستین میبزرگش کردم درسته کله خرم حال

   که مادر نداره و نه ماه یا

  

 یدعوامون بشه ول یگاه دینکنم شا تیباال سرش بودم رو اذ خودم

  مطمئن باش نویدوست دارم ا یلیمن رها رو خ



کدوم راه درسته  گهید دونمیو کالفه گفت:واال نم دیکش یبابا پوف    

 میتموم کن گهیفت:باشه دکدوم راه غلط     ملتمس نگاهش کردم که گ

  بحثو نیا

لپش کردم که  یشو چندتا ماچ از روحصار دمیذوق زده پر    

  سیوا قهید هیگفت:شرط داره 

مدت فقط عقد  هیوصلت  نیسرجام نشستم که گفت:اگه جور شد ا    

چندماه بعد اگه راهتون  یواسه  نیرو بزار یعروس نیکرده باش

   هی ریز نیدرست بود که بعد بر

  

     نیکن یبهتره تا عروس نیاگه هم نه که دوران عقد جدا بش سقف

  ***     قربان نیشما بگ یش کردم و گفتم:هرچحصارسفت 

روبه  نهییشدم و کم کم نگاهم به آ رهیعقد روبه روم خ یبه سفره     

که من رو نشسته در کنار  یا نهییشد ،نگاه کردم به آ دهیروم کش

   یی؛قند ها دادینشون م اریسام

  

 شدیدلم آب م یو اما قندها بود که تو شدیم دهیسرمون ساب یباال که

و  نهیگل بچ یو صداها خوندیعقد رو م یعاقد که خطبه  ی،صدا

   نیتر نیکه دل نش ارهیگالب ب

  



که دادم با اجازه  یبله ا نیگوشم بودن ؛و اما بهتر یتو صداها

 نهییجا گرفت و آ اریسام یلبا یکه رو یلبخند نیبزرگترا و قشنگتر

   هم نهییآ ییگر آن بود ،گو انینما

  

به صورتهامون چشمام رو بستم و خدارو از ته دل شکر  زدیم لبخند

 یکی،همه دست زدن و  قهیدق نیساعت و ا نیکردم بخاطر امروز و ا

   کیجلو اومدن و تبر یکی

  

 اریبه سام     االیدستم و گفت: یظرف عسل رو گذاشت تو دای،آ گفتن

  نگاه کردم و گفتم:تو اول

  ترسو ایدهنم و گفت:ب یانگشتش رو کرد داخل عسل و گرفت جلو    

 گرفتمیکه محکم گاز م نطوریانگشتش رو کردم داخل دهنم و هم    

 دادیهم فشار م یبه صورتش نگاه کردم که چشماش رو از درد رو

   غش کرده نایو سل نایسار

  

انگشت داداشمو     انگشتش  یگفت:بسه کند نایبه خنده که سار بودن

  کنهیم یرو ول کردم و گفتم:نترس تالف

عسل و بردم  یخنده و منم انگشتم رو کردم تو ریهمه زدن ز    

  ریگاز بگ واشی زتیسمت دهنشو آروم گفتم:جان عز



نگرفت ؛با  زمیگاز ر هی یو انگشتمو داخل دهنش کرد ول دیخند    

 یگوشم گفت:ول ریگشاد انگشتمو از دهنش درآوردم که ز یچشما

  کنمیم یشب تالف

خونه  رمیمنم شب م مینکرد یچون فعال عروس یتونیالبته که نم-    

  خودمون ی

  مینیبیباال انداخت و گفت:حاال م ییابرو

فکر کردن شدم و  الیخیبرام زد ،ب ینگاهش کردم که چشمک دهیترس

 رهیخ ییجا هیبه  دمیثابت موندم که د یهاد یبه مهمونا زل زدم ،رو

   است رد نگاهش و

  

تر از جانم که سرش با  زیو برخورد کردم به خواهر عز گرفتم

نگاه  هی؛به بق زننیم دشیکادوها گرم بود و حواسش نبود دارن د

   پام ستیحواسشون ن دمیکردم که د

  

 یهاد یبه ساق پا دمیخورده آوردم باال و با پاشنه کفشم کوب هی رو

 یبود ؛از زور درد خم شد که با اخم گفتم:اوو سادهیوا کمونیکه نزد

  برادر یکنیکجا رو نگاه م

باش چرا  نیسنگ کمی یو گفت:بابا عروس شد دیبه پاش کش یدست    

و  دیندخ     ینزن دیخواهر منو د یتا تو باش-     ؟یندازیلگد م

  گفت:خوشگله ها



  م؟یاومد و گفت:آهو عکس بنداز نیدورب هیبا  دایهمون لحظه آ    

من شما  دیبد نویگفت:دورب یبزنم هاد یمن حرف نکهیقبل از ا    

  ندازمیعروس خانم من چندتا عکس خوشگل براتون م شیپ دیسیوا

 *** 

  سه ماه بعد    

جلوم سبز شد و  یداخل خونه شدم که همون لحظه فخر هیبا گر    

 یگفتم:فخر کردمیم هیگشاد گفت:آهو     همونجور که گر یبا چشما

  شده دخترم؟ ی:آخه چیکجاست؟     فخر اریجون سام

  کجاست؟ اریسام نیبگ کنمیخواهش م-    

 یاالن از سرکار اومد رفت تو نیگشادش گفت:هم یهمون چشما با

در اتاقش  یاتاقش لباس عوض کنه با دو از پله ها باال رفتم و جلو

  گرفتم و درو باز کردم داخل شدم یو نفس سادمیوا

   من چشماش گشاد شد و دنی،با د کردیتنش م شرتیت هی ؛داشت

  

  کرده؟ تتیاذ یشده کس یبه سمتم اومد و گفت:آهو چته چ یتند

 یجان هی:تو کردمیم هیکه گر نجوریو هم نشیبه س دمیبا مشت کوب    

چجور به خونوادم بگم خاکبرسر  رهیکنم آبروم م یحاال من چه غلط

   ادیاحمقم کنن لعنت بهت ب

  



  به من لعنت

  شده؟ یچ یبه منم بگ شهیگفت:م دهیدستام رو گرفت و هنگ    

آوردم و  رونیرو ب شیآزما یرو باز کردم و برگه  فمیک پیز    

  یبدبختم کرد نیبب ایب نیبب ایاشو داد زدم:ب هنیرو سـ*ـ دمیکوب

که نگاهش به برگه بود کم  نطوریبرگه رو باز کرد و هم دیبا ترد    

لباش نشست ،سرش رو بلند  یدراومد و لبخند رو یکم از حالت هنگ

   خند که با ریکرد و زد ز

  

  بهش و داد زدم:نخند نخند دمیکوب فیک

باال برد و  میدستش رو به صورت تسل دیخندیکه م نجوریهم    

  خب غلط کردم لهیخب خ لهیگفت:خ

ام شدت گرفت که اومد  هیو گر نیزم یرو پرت کردم رو فیک    

صدام  یاونجور شمیخر نم-     ییم کرد و گفت:آهوحصار کموینزد

  نکن

 یدوباره بابا کن ،منویمامان بش یخوایم یخر بش یخوای:نماریسام    

  گفتم:از کجا معلوم پسر باشه؟ هیگر ونیم یاریواسه رها داداش ب

داخل معموال پسرا خشن تر  یکه تو خشن اومد یی:از اونجااریسام

  از دختران

خنده اشو به زور کنترل  دمیسرم رو گرفتم باال نگاهش کردم که د    

  ؟یکرده با اخم گفتم:مسخرم گرفت



 یدار-نخنده گفت:نه به جون تو      کردیم یکه سع نجوریهم    

  نگاه نگاه یخندیم

آبروم  اریگفتم:سام هیو با گر نیزم دمیخنده که پامو کوب ریزد ز    

برم جلو بابام  یمن چجور مینکرد یما هنوز عروس یخندیتو م رهیم

   مینکرده دار یبگم عروس

  

  میشیدار م بچه

 میتخت نشست یبازوم رو گرفت و بردم به سمت تخت و رو    

کردم که با لحن آرامش  هیاشو دوباره گر نهیسـ*ـ ی،سرمو گذاشتم رو

  ها-گفت:آهو      یبخش

 م؟مگهیستیمگه بهم محرم ن میستی:مگه ما عقد کرده ناریسام    

  ستیهم ن یشناسنامه  یاسممون تو

اگه بفهمن  ار،یسام شهیبد م یلیخ مینکرد یعروس یچرا خوب ول-    

  کشمیخجالت م یلیخ رهیآبروم م

موهام و بـ*ـوس کرد و گفت:با  یشالم رو از سرم درآورد و رو    

  بفهمن زارمینم ندازمیرو جلو م یعروس خیتار کنمیبابات صحبت م

     ؟یگیدلم آروم گرفت و اشکام رو پاک کردم و گفتم:راست م کمی    

  مگه شده من به تو تا حاال دروغ بگم؟ زمیآره عز-

  یو گفتم:خوبه که هست دمینفس کش عطرشو



خونمون      یایدستاش گرفت که گفتم:امشب م یتو دستمو

  ؟ی:واسه چاریسام

 خواستمیاالن م دا،آخیآ یخواستگار ادیب خوادیامشب مگه نم یهاد-    

  موضوع بچه پاک عقل از سرم برد نیباشم ا دایآ شیپ

  امین شهیمگه م مونهیمثل برادرم م یهاد امی:آره ماریسام    

  م؟یدیعاشق هم شدن ما نفهم یدوتا ک نیا گمایم-    

و گفت:واال ما سرمون به موضوع بچه دار شدن گرم شده  دیخند    

  بود حواسمون به اون دوتا نبود

  :بلهاریسام     اریو گفتم:سام دمیکش یآه    

م شکمش و سرم رو آوردم باال و با اخ یتو دمیبا مشت کوب یکی    

  و گفت:جانم جانم دینگاهش کردم که خند

بله ها من االن حامله ام حساسم...خوب  یگیدفعه آخرت باشه م-    

کش دار      اریکردم و گفتم:سام یمکث     میکنیامتحان م گهید باری

  انم گفت:ج

     هیاز عشق چ فتیتعر یعنی هیزدم و گفتم:بنظرت عشق چ یلبخند    

  فکر کرد و گفت:عشق کمیشد و رهیبه رو به روش خ

و  میشونیرو چسبوند به پ شیشونیشد و پ کتریبرگشت و بهم نزد    

  .استیحس دن نیگرفت و گفت:عشق مقدس تر ینفس

  :)سندهیآخر(از زبان نو حرف



دل و بگم که  زانیعز یسالم کنم خدمت همه  خواستمیاز همه م اول

 نیو ا دیوقت با ارزشتون رو گذاشت نکهیازتون ممنونم به خاطر ا

  دیرمان رو خوند

تشکر کنم از خواهر گلم و تمام  خواستمیم نکهیا گهیو مطلب د    

 نیکه در تمام کردن و به سرانجام رسوندن ا نمیخوب و نازن یدوستا

   تیحما اریرمان من رو بس

  

که به من دادن و نظرات خوبشون باعث  یو با اعتماد بنفس کردن

 انیرو با لـ*ـذت به پا میرمان و هم رمان قبل نیشدن که من هم ا

   برسونم که واقعا ازشون ممنونم و

  

با  نقدیا تونستمیآدما اطرافم نبودن قطعا من نم نیبگم اگه ا خواستمیم

  سمیعشق رمان بنو

هست که  نیخدمتتون عرض کنم ا خواستمیکه م یا گهید ینکته     

رمان عبرت گرفته بشه و اگر من  نیاز ا خوادیمن به شخصه دلم م

   خوش انیرمان رو با پا نیا

  

 شتریخوش رو ب انیجهت بود که خودم پا نیکردم صرفا به ا تموم

ما  یقصه  یکه آهو یاشتباهات میدونیما م یوگرنه همه  پسندمیم

   رو یتر نیداشت تاوان سنگ



  

 یداستان نکته  نیخوش بودن ا انیبخاطر پا خوامیو من نم دیطلبیم

 یبگم انشاهللا هرجا خواستمیاز اون برداشت بشه و در آخر م یانحراف

   دیشاد باش دیکه هست ایدن

  

بمونه تا بتونم با عشق  شهیبنده هم نیهاتون بر سر ا تیچتر حما و

  .مدد یاعلیادامه بدم... یسندگیبه نو

 96/6/31     
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