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 فصل اول 

 

 بود.  دهیخود را باال کش وارید ی مزاحم خالص شده بود و از لبه  ی آفتاب، تازه از شر ابرها

 نداشتم.  دارشدنیبه ب یلیم

 شد،ی قدر خسته بودم که اگر م آن

 توانستم،  یم  اگر

 . ماندمی پتو، م نیا  ری تخت و ز  نی ا  یساعت ها رو  تا

 بود. دهیبلند حاکم بر خانه، به انفجار رس  یو سرم از سر و صدا  دیکشی م  ریت دلم

خانه   یدر فضا یشده بود و اخبار صبحگاه میشماره تنظ نیآخر  یرو  ون،ی زی تلو یصدا 
 انداخته بود. نیطن

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 هرروزه بود.   ی  عصب یآزاردهنده تر، همان صدا  اما

 مکرر.   یدادن و غر زدن ها  ر یگ همان

 لنگ ظهر شد سمانه. گهی _بلندشو د

 اش!   یشگیهم ی جمله انیبعد، ب و

 اونه که آفتاب نزده، رخت خوابش هم جمع کرده باشه.  ی_ زن زندگ

 ؟ ی مامانت  ن  یر یش ییوقت تو، هنوز َلنگ  چا  اون

 شد. یحاال مامان بود که با او هم پا م و

 گمی نشه. م رتی باال. صبحونه ت رو بخور د رهی م نکن مرد، فشارت تی_خودت رو اذ 
 .ادیاز خدمتش درب  اوشیس

 .دیرس یخدا به دادم م دیکرد؛ با  یم ییدر کار، رخ نما  اوشیس  یرد پا یوقت و

 بود.  نی هم بابا

 منطق و عبوس!   یقدر ب نیهم

 .دادیخراش، اخبار گوش م گوش  ییدر خانه با صدا  ای سر کار بود،   ای صبح تا شب  از 

طرف راه  طرف به آن   نیاز ا ماند،ی م کاریدو ساعت در خانه ب یکیاز  شتریکه ب ییها  وقت
 گفت. یو زمان بد م ن یرفت و به زم یم

 هم نداشت. یریتقص

 از من بود!  مشکل

 دختر بودنم.  از 

 دم بخت بودنم. از 
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 بدتر از همه، مشکل از خواستگار نداشتنم بود. و

 .می را نداشت یمحفل چی حضور در ه  راتج

 بود؛  یجشن هرجا

 بود؛ یو مناسبت   یمهمان  ای

 دادند؛ یکه خبرش را م نیهم

 نشستم. یبه عزا م من

فراموش   یتکرار زیچ  کیمجلس به من،    یو اشارات بزرگترها یدرگوش  یپچ ها پچ
 بود. ینشدن

 و چهار سالم بود و مجرد بودم.  ستیب

 

 .عهیو شا   ثی حرف و حد  ایدن کی  یعنی ،یاشراق  یسنت اری بس یخانواده   یبرا  نیا  و

  دیگفت دختر با یم  لیفام یاز بزرگ ترها یک ی بود که اگر  ییاز آن دسته مردها بابا،
 . رفتی پذ یچون و چرا م یب رد؛یبم

 نبود. نیب دهان

 حق است!  ند؛یکرد هرچه بزرگترها بگو  یمبود که فکر   یطرز فکرش طور  اما

 اگر خالفش ثابت شود.   یحت

باعث شد به دستور بابا، درسم را تا   شان،یکه سرلوحه قرار دادن حرف ها ییها   بزرگتر
 . ابمیادامه دادن ن  یاجازه  گریخوانده و د کلیس

 بود. ی تکرار میبرا  یزندگ
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  یاتیح ی به منزله  میقفس تنگ بود که بال زدن و دور شدن از آن، برا  کی من،  یایدن
 دوباره بود.

 شد؛ یبابا شروع م یروزم با غر غر ها  هر

 افت؛ یی ادامه م نی میو همسرش س اوش ی س ی غرغرها با

 .دی رس یشد و به شب م یتمام م شانیجمع  یبا غرغرها  و

 بود. یراض زیاز همه چ مامان

 بودنش بود.  چارهیاز سر ب شتی هم رضا  دی شا البته

 حرف ها سر کند.  نی عادت کرده بود هر روزش را با ا او

 خانه است. ی زن، در پستو یکرده بود که جا عادت

 مردان خانه اش حبس شوند. یدر چهارچوب خانه و حرف ها  دیکرده بود زن ها با  عادت

 . دینگو چیوقت ه چ یکرده بود ه عادت

 بودم.  افتهیمادر پرورش    نی من در دامان ا و

 زدم. یو دم نم  ختم یر یرا در خود م زیچ همه

 حق اعتراض نداشتم. درواقع

 طور.  نی را هم هم جراتش

 گرفتم.  یاهل خانه قرار م   یشدم؛ آماج متلک ها  یم  داریب گرانیتر از د ری بار، صبح د هر

 از آن روز ها ست!  یکی امروز هم  و

 هم مقصر بودم.  دیدست من نبود، اما شا  هرچند



 سرما زده   چک ی پ 

 
7 

 

توانستم بعد از نماز  یشدم؛ آن وقت م یمونث بودنم، عادت ماهانه نم  یبه واسطه  اگر
 نخوابم.  گریبمانم و د داریصبح، ب

 نماز، خارج کردم. دارباش  یشدم و ساعتم را از کوک  ب ض یمر  شب یبدبختانه د اما

 پنجره شد. ر یدرگ نگاهم

 جرم بزرگ.  کیارتکاب   یعنی  نیاش جمع شده بود و ا  پرده

 دو طبقه بود. یخانه  کیما   ی خانه

 و زنش بود.  اوشیاول متعلق به س طبقه

به اندازه   ش،یها   یریام؛ که پنج سال از من بزرگتر بود اما با سخت گ یاغی قلدر و  برادر
 کرده بود. ریا پ پنجاه سال، مر  ی

 دوم، متعلق به خودمان بود.  یطبقه   و

 طبقه دو اتاق داشت.   نیا

 دو برادرم.  یبرا یکی

 

 من.   یبرا  یکی و

داشتند که تراس   اطیمشرف به ح یپنجره   کی دو اتاق کنار هم بودند و هرکدام،  هر
 . وجود داشت  شانیکوتاه هم جلو  ییها

مهر   میگاه اجازه استفاده از آن را نداشتم و درش از روز نخست، بر رو   چیکه من ه یتراس
 و موم شده بود.

 .دیشد کوچه را هم خوب د یقدر کوچک بود که از همان پنجره، مخانه مان آن  اطیح
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 . میکرد یم یزندگ  نی پا یطبقه   اوش،یاز ازدواج س  قبل

 . میداد جابجا شو ادشنهی اش، پ  یهمسر گرام یپس از ازدواجش؛ به فرموده   اما

 و باردار شدنش بود!  نده یآ  یدر فکر روزها ه،یسرکار ال چون 

  یاول، به اتاق نه متر ی بدون روزن طبقه  یکه اتاق من، از اتاق شش متر یهمان روز  از 
 شد.  شتریو ب  شتریبه من، ب اوشیس  یکردن ها لهی پ افت؛ی  ری دوم، تغ  یطبقه   نیدل نش

 هم داشتم.  گری دو برادر د من

 ! نایو س  امکیس

 داشت.  یهجده سال داشت و احترامم را تا حد ممکن نگه م   امکیس

 .شدی هم بددهن تر م اوش یاز س یده ساله، گاه ینا یس اما

  ی بزرگتر و دل باز تر و پر نور تر بود؛ اما اجازه  ن،ی پا یاتاقم از اتاق طبقه   کهن ی ا با
 دست زدن به پرده را نداشتم. 

 بپوشاند. ،یفلز یقصد کرد پنجره را با ورق اوشی ر سبا کی  یحت

  کی به درگاه مادر بودن مامان، مورد قبول واقع شد و به نصب کردن  میالتماسها اما
 بسنده کرد.  ره،ی ت یپرده 

 بود. یپوساندن دل من، کاف یبرا ،یی که خود به تنها یرنگ  یقهوه ا  یپرده 

 گرفت.  یاوقات دلم بهانه م یگاه 

 کرد. یخنک م یهوا  

 پر نور آسمان شب را!  ی چشمک ستاره ها  دنی د  ای

 شدم.  یم  رهیتخت، به آسمان خ یزدم و از رو  یکنار م یوقت بود که پرده را کم آن
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 .هم از همان شب ها بود  شبید

شب، خورده بودم؛ مرا به دست خواب سپرد و پرده همان   ی مهیکه ن یقرص ُمسکن اما
 ماند.   یجور باق

 .افتی  یو پرده را، کنار زده م  دیرس یسر م  یبود کس یکاف

 .دی بار ی وقت فحش و ناسزا و کتک، از هر سو به سمتم م آن

 است. دهیپر زیداشتم رنگم ن نیقی کرد و   یدرد م دلم

 کند. ضیسر برسد و مانند پدر، مرا مستف  نی پا یاز طبقه    اوش،یدوست نداشتم س اصال

 بود که بلند شدم تا پرده را درست کنم. نیا

  میفراموش کردم و به پاها   یدل درد و کمر درد را لحظه ا  دم؛یبلندش را که شن یصدا 
 سرعت دادم.

 نی در اتاق، پا ی  رهی دستگ دم؛یکه پرده را کامل کش  نیبلند شدم و هم یکم میپاها  یرو
 شد. دهیکش

 زده، خود را جلو پرت کردم و وسط اتاق ماندم.  وحشت

 شد. دا یدر، پ یدرگاه انیم  اوش،ی س ی لحظه، در به شدت باز شد و سر و کله  همان

 شد و حرمت داشت؛ مگر اتاق من!  یحساب م ی خصوص میحر یزیما، هر چ  یخانه  در

 قورت دادم و خود را جمع و جور کردم. یدهانم را کم آب

 

 شده بودند. ختهیصورتم ر   یام تو ییخرما  یعقب رفته بود و موها  یکم ام یروسر

 نبود؛  ادیام از پنجره، ز   فاصله
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 نبودم. کی هم به آن نزد یلیخ اما

 به من نگاه کرد.  اوشیس

 دهم. نی تسک یاز دردسر ماهانه ام را کم یشد؛ تا درد ناش یکمرم فشرده م یرو  دستم

 داد و با پوزخند گفت: هیهم با نگاه به من، دستش را به کمرش تک او

 ه؟ ی_لب پنجره خبر

 شد.  دهیبه پنجره کش  نگاهم،

 شده بود.  دهیکامل جلو کش ،یرنگ قهوه ا رهی ت ی  پرده

 هم آب دهانم را قورت دادم. باز 

 _چطور؟ 

 آمد.  جلو

 بود. میکامال روبرو  حاال

 ! هی خبرا دی روبرو پنجره! گفتم شا یسادی _دست به کمر وا 

 گرفته بود. ادیرا   شیصدا  یداشتن و بلند  لیبیفقط س  ،یبه اصطالح مرد، از مردانگ نیا

 کنم. شکششیحرف رانده شده بر لبم را به عنوان پاسخ، پ  نیزحمت توانستم اول به

 _نه به خدا داداش.

 ...رونی ب ومدمی م داشتم

به من، فرصت حرکت دهد؛ دستش را با خشم به سمت   کهن ی را قطع کرد و بدون ا حرفم
 . دیو با تمام قدرت، آن را جلو کش  دیام کش یروسر

 ره. یاز دستت در م   تیروسر  اری _دفعه آخرت باشه تو خونه، اخت
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برد و خط و نشان آخرش را    نی دست مشت شده اش را پا د؛یزنگ در را که شن یصدا 
 .دیهم کش

 کنم.  یآدمت م گردمی ب برم_ش

 کنار زد. یرا کم رهیت  یمجدد زنگ که بلند شد، پشت پنجره رفت و پرده    یصدا 

 زد: ادی همان جا فر از 

 ! گهید امیبهنام؟ دارم م ی_مگه سر آورد 

 پنجره را باز گذاشته است. دیبود که نفهم  یرفت؛ آن قدر عصبان رونیاتاق که ب از 

 دوباره اش کند.  یها  یتکه پران یاتاق را بهانه باز  یبرگردد و پنجره   دمیترس

 هر آن ممکن بود بابا هم سر برسد.  ،یطرف از 

 بود که با ترس و لرز، به سمت آن رفتم. نیا

 بردم و پنجره را بستم.  دست

  یشد که داشت پنجره   ییکه آمدم از پشت پنجره دور شوم؛ نگاهم قفل چشمها نیهم
 گذراند.  یاتاقم را از نظر م

 رهگذر بود.  کی

 . ینچسب و جد ی  بهیغر کی

 شدن نگاهش، به سمت اتاق من، در آن لحظه چه بود. دهیکش لی دانم دل ینم اما

 

 بود. هیکمتر از دو ثان دی نگاهمان شا یتالق

 بود. یکردن من کاف چارهیب یهم برا   هیهمان دو ثان اما
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 باره تمام بدنم داغ شد. کی به

 به تکاپو افتاد. قلبم

 بود.  یخواستن ،یطور خاص کی نگاهش  یاهیس

 اش گرم بود و خدا به من رحم کرده بود که او متوجه نشده است.  یسرش با گوش  بهنام

 پرده را انداختم.  زود

 خواست.  یمان را م نگاه کردن به کوچه  شتریب دلم

 داد.  یلرزش بدنم داشت کار دستم م اما

 ام بود؛  ختهیبه هم ر یدانم از هرمون ها  ینم

 ! یهم چشم نیاز ترس ا   ای

 !ینا پاک نی ع یعنیمن، نگاه به نامحرم،  یقاموس خانواده   در

 خواستم ناپاک  باشم!  یمن نم و

 و زود از اتاق خارج شدم.   دمیام را جلوتر کش یروسر

 دو چشم شب رنگ مرموز بود. یچشمانم فقط در پاز همان لحظه بود که  اما

 بودند.  یکه پوچ و توخال یزده و سرد خی  چشمان

 داد. یم میایجنبه بودن، داشت کار دست من و دن یب

نگاه بدون قصد   مین ک یلحظه توانست با    کیمرد رهگذر، هر که بود و هرچه بود؛ در  آن
 . زدی و غرض، جهان مرا به هم بر

 کردم. ینسبت به او احساس م  یبیعج تی آشنا

 ام.  ده یقبال او را د  ییگو
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 به کَّرات و به دفعات! یحت

 .کردمیاشتباه هم نم  البته

 نسبت باشد!  ی ب دیکوچه نبا یپس با اهال گذرد،ی از کوچه ما م یکس یوقت

را   یدالورودیفرد جد  چینرفته بودم که ه رونیقدر بدر خانه مانده بودم و آن  یادی ز  من
 .اختمشنینم

آن، دود کرد و به   کی مغز و قلبم بود را در  ست  ی پر تمسخر بابا، هرچه هست و ن نگاه
 هوا فرستاد. 

  یده یتا سپ شب،ی تون د یرفت عمل جراح ادمونی که  دیببخش دارشدن؟ ی_خانوم دکتر ب
 ! دیو خسته ا   دهی صبح طول کش

 رده بود.ام سوخته بود و خنجر زبانش را قالف ک  دهیرنگ پر یدلش برا مامان

 دل سوزاندنم بود. یبابا، هنوز در پ اما

 قرار مهم دارم.  هیرو بشور. امروز   نمی_وقت صبحونه گذشته. بلند شو برو ماش 

 مرد،  نی ا  ایخدا

 پدر،  نیا

دهد   یدختر، از حال زارش خبر م کی  یشده   دیسف  یکرد که رنگ و رو  یدرک م دیبا یک
 است!؟   تی و محتاج تقو

 را برداشتم. ییشو  نیسطل ماش نک،یس ریز  نت یکاب  یصبحانه را دور زدم و از تو  زیم

 لب با خود گفتم: ریز 
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 تا حاال صبحونه نخورده نمرده!  ی_کس

 من بود!  یکار اکثر شب و روزها  ،یشخص ی دادن ها یدلدار نیا  و

 کردم.  یرا جمع م اطیح  یتو لی را تازه شسته بودم و داشتم وسا نیماش

 شده بودند. زیل اط،یکف ح  یها کی موزا

در بروند و نتوانم درست خودم را   میپا  ریاز ز  یابر   یها  ییدمپا  شدی باعث م ن،ی هم و
 کنترل کنم.

 زد. یبه عدم تعادلم، دامن م شتریهم ب جهیضعفه و سرگ دل

 به صدا درآمد. اطیگرفتم و آمدم تا پله ها را باال بروم، که در ح  واری به د دست

 من بود.  یاز ممنوعه ها  اط،یشد اما باز کردن در ح دهیمت در کشبه س  نگاهم

 توجه، وارد ساختمان شدم و پله ها را باال رفتم.  یب

 که پشت در بود، بلندتر و تندتر شده بود.  یکوبش ضربات شخص یصدا 

 کردم.  یدر را باز م دی من نبا اما

 .ند یکارم را بب نیا  اوشیبود س یهنوز در خانه بود و کاف بابا

 پشت در بود. اوشی که در را باز کردم، خود س  یبار نیآخر

 . ردیخواست مچ مرا بگ  ی خودش م الیخ به

 کس در خانه نبود. چیروز ه آن

 سروسامان دهم. وان،ی ا ی شده   دهیپالس یخواستم به گل ها یو تنها بودم و م   تک

 ندادم. تی ابتدا اهم دم،ی در را که شن یصدا 

 صدا تکرار شد؛  یوقت اما
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 در را باز کنم. دمید بهتر

  میاز دنده ها یکیبه پهلو و کمرم،   اوشیس ی و همان روز بود که با شدت ضربه ها  
 شکست. 

 . ستیکس در خانه ن چیه دیقدر ظالم بود که فهم آن

 .دیجثه را نشن فیضع یدختر هفده ساله  کی   یالتماس ها  اما

 .دیرا هم نشن می شکستن استخوان ها  یصدا   یحت  او

که در  یروز  ستی طور تمام آن ب نیکه خورده بودم، و هم ییآن روز و کتک ها یادآوری
رخت خواب افتاده بودم؛ آن قدر در ذهنم زنده و مصور حک شده بود، که از همان روز و  

 کور و کر شده بودم. ،ییو هر صدا   زیهمان ساعت، نسبت به هر چ

 شدن نداشت.  الیخ یب الیکه پشت در بود، خ یکس

 شنود. یبود که چرا بابا صدا را نم  نیاز ا  تعجبم

 صدا زدم. وارد هال شدم و او را   زود

 زنن! ی_بابا... بابا... در م

 .دیدو  رونیاز حمام ب مامان

 پر از کف صابون شده بود.  گرشی بود و دست د یتراش شیر  غیدستش ت کی در

 رو سرت؟  ی دختر؟ چرا صدات رو انداخت هی_چ

برده بودم؛    اطی که با خود به ح  ییهم فشار دادم و سطل و دستمال ها  یرا رو  میها لب
 .دمی کوب زیم  یمحکم رو 

 تون بره در رو باز کنه. یکیزنن.  ی_در م
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  کی زد؛ چنان با خشم بود که  ی بلند بابا، که داشت از داخل حمام، مامان را صدا م یصدا 
 .است  ستاده یآن فکر کردم پشت سرم ا 

 بعد برو. ریطرفشم بگ  نیخط ا  ای. بگهی زن؟ گردنم خشک شد د ی_کجا رفت

 است.   اوشیدر، چنان محکم شده بود که شک نداشتم س دنیکوب یصدا 

 دهانم را قورت دادم و آرام تر گفتم: آب

 ترسم باز کنم.  ی مامان. من م  ادیدر م ی_صدا

 ندارم که خود مامان هم جرات اتفاق تازه نداشت. شک

 را همان جا رها کرد.  غیشست و ت ییظرفشو ریش ری ز  ع،یسر  یلیرا خ دستش

 را باز کند.تا در  رفت

پشت    زیر  یخواستم آب را محکم تر ببندم تا چکه نکند، که چشمم خورد به موها یم
 .ییظرفشو  نکیس ی گردن بابا، تو

 به هم خورد. حالم

 کرد!؟  ینم تی را رعا  زیچ چیوقت، ه چ یچرا ه مامان

در با شتاب باز شد و اول   رم،ی عق زدنم را بگ  یکردم جلو یم یطور که داشتم سع نیهم
 وارد شد.  نیمی مامان، و پشت سرش س

 از خشم گلگون شده بود. نی میس  صورت

 برم داشت.  ترس

 به دنبال داشتند.  میطوفان عظ کی چشمان سرخ،    نیخشم و ا  نیا
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 بود.  اوشی همسر برادرم س ن،یمیس

 دو به هم زن!  میپر غرور و بهتر است بگو  یآن دخترها  از 

 رو به مامان کردم. ده،یپرسش گر و ترس یچشمان با

 نگفت.  چ یانداخت و ه نی را پا سرش

 زد:  ادی کرد و فر شی هر چه توان داشت، نثار  گلو نیمیس

 .دمیکردنت رو شن یکف باز  یمن که صدا ؟یکن یدر رو باز نم ی_مگه کر

  نی دختر منگول تو ا هیبفهمن  دیهمه با   ؟یببر لمیهر دفعه آبروم رو جلو فک و فام دیبا
 خونه هست که...

 رو سرت؟  یکن زن. چه خبرته صدات رو انداخت ای. حنی می_صدات رو ببر س

 ماندم.  ساکت

 آمد.  یفقط بابا بر م غش،یج غیو ج  نی میپس  س از 

 بود.  یبه شدت عصبان نیمیبار س نیا  اما

 کنم.  دیگفتم مگه عمو؟ دو قدم رفتم بازار خر ی_چ

سرم   ریبودم که رفته بودن. خ ده یعت موندن دم در. اگه خودم نرسسا  کی آرمان و زنش   
 پاگشا شون کردم. 

 آورد.  یمن پوزخند م  یبه لب ها  لیدل یشد؛ ب  یهر جا آورده م شهی"آرمان"، هم  اسم

 بود.  نیمیس   یپسرعمو  آرمان،

 طور عشق سابق او!  نی هم و

 با هم قرار ازدواج گذاشته بودند. ابانیبود و به قول بابا، در خ اوشی دوست س نیمیس
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  ش،یگفت آرمان پسرعمو  یداد و م یجواب سرباال م اوش،یبه درخواست ازدواج س لی اوا
 اوست!   یخواستگار پا به جفت شده  

 و خانواده اش بوده است.  نی می طرفه از جانب س کی توهم  کی  نی ا  دمیبعدها فهم اما

 دیتازه فهم  نیمیکرد و قرار ازدواج گذاشتند، س یهمکارش خواستگارآرمان از  یوقت
  شی و اصرار ها  اوشیکجاست و آن جا بود که به س شیعمو  یدر خانواده  گاهشیجا
که بر سر   اریبس یفراوان و منت ها  یخوش نشان داد. البته بعد از متلک ها یرو
 و ما گذاشت.  اوشیس

شده دور   دهیتاب یرا کرد و رفت؛ بابا با همان حوله   شیها  هیکه خوب گال  نیمیس
 آمد و کتفم را محکم فشار داد. شیکمرش، پ

 به جون خودت و ما؟  یرو بنداز  نایا ادی _خوشت م

 کنم. ینم نی تضم اوشیس  شیباش برو کمکش. وگرنه نجات جونت رو پ زود

 پدرانه بود.  یدلسوز  کی  دیشا  حرفش

 د.بو یدستور جد  ک ی  انشیلحن ب اما

و بلند، به استقبال    دهیاما کامال پوش ،یدرست و حساب یاتاقم رفتم تا با سر و وضع به
 بروم. نیمیمهمانان س

 ! رمی بگ دهی صورتم را ناد کردمی م یبودم اما سع ستادهی ا نه،یآ  یروبرو 

 .کرد ی مرا زشت خطاب م  شهیهم نیمیس

 سرپوش بگذارم.  یزشت نیبهتر بود نزد مهمانانش؛ تا حد ممکن، بر ا  پس

 بود. یآرمان مرد خوب هرچند

 بود. بایمهربان و ز  زی ن همسرش
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  ینفر، و همه کی خوبش را به  یزها یچ یکردم، خدا همه   یبا خود فکر م  یگاه
 بخشد.  ینفر م کیبدش را به  یزها یچ

 به هم. نهیبه هم افتادند و آرمان و تهم اوشی و س ن ی میرو، س نیهم از 

هستم و قرار است قسمتم چه طور   یکردم من چطور آدم  یآن وقت با خودم فکر م و
 شود. یآدم

 . نمیزم یفرد رو  نیکه من بدشانس تر  دمیرس یم  جهی نت نیبه ا بعد

 رقم خورده است. ک،یقفس تنگ و تار  کی ام در  یمحرومم و زندگ  زیهمه چ از 

 خواهم ماند.  ییتنها  نیتا ابد هم در ا  بدون شک پس

طلسم   یبود و در همان پانزده سالگ  ن یو تنها تر  نیخواستگارم، آخر   نی دانستم اول یم
 شدم.

 آه همان خواستگار بخت برگشته بود که بختم را بست. دیشا

پسرش لقمه گرفته   یمرا برا می کرد  یآمد، فکر م یکه وقت  ی مرد شصت ساله ا  ریپ همان
 است.

کرد   رونیخودش خواهان من است، بابا او را با فضاحت از خانه ب مید یکه فهم ن یهم اما
 من منع کرد. یرفتن را هم برا  یاطیو کالس  خ

چشم،    کیشل و   رمرد یدارد و خود من به آن پ قتیحق اوشیکرد، حرف س ی فکر م دیشا
 . دیایب  شیپا داده ام تا پ

باز  میبرا ید یام یروزنه  چیبست و ه خ یام در همان تابستان پانزده ساله بودنم  یزندگ
 نشد.

 است.   دهی ام د یمن و زندگ  یبرا  یبی بزرگ، خواب عج یکه خدا  نی از ا  غافل



 سرما زده   چک ی پ 

 
20 

 

 . اما...میدعوت شده بود  نی پا یناهار به طبقه  یظاهر، من و خانواده ام هم برا  به

 شسته و خشک کرده بودم.   ظرف ها را قبل از صرف ناهار ی همه

 را خودم درست کردم.  ساالد

 را خودم پاک کردم. یسبز

 را خودم پختم.  برنج

 طور. ن یمدل از خورش ها را هم هم دو

 بود که من، در سس مزه دار کرده بودم.  ییفقط مسئول  کباب کردن گوشت ها  اوشیس

 پس از صرف ناهار، باز هم تمام ظرف ها را خودم دست تنها شستم.  و

 

 .کرد  ی مختلف، او را منع م  یبا بهانه ها نیمی کرد کمکم کند و س یسع یلیخ نهیتهم

 آورد. شیخودش و آرمان را پ یبچگ ی بار آلبوم عکس ها کی

 دستگاه گذاشت.  یرا رو اوشی اش با س ی عروس لمیبار ف کی

 کرد، تا مانع کمک کردن او به من شود.  یخالصه هر کار و

 سوخته بود. میو بابا هم دلشان برا  مامان

 .افتمییپر خشم بابا خوب درم  یمامان، و نگاه ها   یرا از خودخور نیا

 زدند. ینم ی کدام حرف چیه اما

هزار برابرش را حواله شان خواهد   نیمی س ند،یکه بگو یکلمه ا  کی دانستند هر  یم چون 
 کرد.

 شست.   ینم یپخت و ظرف  یوقت بود که غذا نم  یلیمامان پا درد داشت و خ  یطرف از 
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 رد شده بود.  یاز پنج عصر، کم ساعت

که وقت ورود به   یا  مهیو من جز همان سالم نصفه و ن دی رس یداشت به آخر م یمهمان
 . نمیآن ها را ببنتوانستم  گریمنزل برادرم به لب آوردم؛ د

 . دیتراش یم می برا  د یکار جد کیهربار   ن،یمیکه س چرا

داخل   نا،یبه من و س ،یناهارخور زیم  یها  یکم بودن تعداد صندل  یبه بهانه   یحت  او
 همان آشپزخانه غذا داده بود. 

 شده بودند!  بیکامال نامعلوم، غ یلیکه آن شب به دال  ییها یصندل

 آشپزخانه پهن کرده بودم؛ گذاشتم.  یکه گوشه  یپارچه ا  یرا که شستم، رو  وان یل  نیآخر

 شده بود.  س یخ راهنمیپ تمام 

 پا، بند نبودم.  یرو

 خواهد از وسط، نصف شود.  یکردم م  یکه حس م دیکش ی م  ری آن قدر ت کمرم

 .دیرس یمهمانان به گوشم م  یصدا 

 . نیمی س یطور، صدا  نی هم و

 است.  یزد که کامال مشخص بود تمام رفتارش تصنع یمقدر با ناز و غمزه حرف   آن

 بلند شد. اوشیس  یحرف زدنش، صدا  انیم

 . اریب ی_سمانه چا 

 ام بکوبم. یشانیخواستم با دست مشت شده ام، محکم به پ یم

 را نداشتم. ششیگنجا گرید واقعا

 زن و شوهر جالد، قصد کشتنم را داشتند.  نیو ا  دی ترک یداشت م سرم
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  مار،یب ی چاره یکوزت  ب  کیآرمان حس کرد   ای حال زارم سوخت؛  یدانم دل خدا برا  ینم
 بلند گفت:  اوش،یدهد؛ که به محض اتمام حرف س یدرون آشپزخانه دارد جان م

ده. خانومم هنوز سرد نش یقبل ی.  چا میرفع زحمت کن دی با گهی جان. د اوشی _نه اصال س
 ارن؟ یب یگ  یشما باز م

 گفت:  نهیچه قدر خوشحال شدم که تهم و

 .مشینی_بنده خدا سمانه جون انقد تو زحمت افتادن که نشد اصال بب

 شد. ل یزا ن،یم یس  یام با حرف طلبکارانه   یخوشحال

ارادت  نایاز ا   شتریاست. ما به پسرعمو، ب فهیجون. انجام وظ  نهینکرده که تهم  ی_کار
 .میدار

  یهمسرش م یها   ختنیناز  ر ن یبرادرم را در ح یرت یغ یخواست آنجا بودم و ب یم دلم
 . دمید

 

 کردند. یخداحافظ ن،ی میس ز یتمام شد و مهمانان عز یمهمان

 کنم.  یگاهم خارج شدم تا خداحافظرفتنشان، از اسارت  ی  لحظه

 با لبخند گفت:  د،یسمتم برگشت و صورت خسته ام را د   یوقت نهیتهم

 . متیتو زحمت انداخت یلی_حالل کن سمانه جان. خ

حرف همسرش، رو   رویجدا کرده بود، پ اوشی لحظه، آرمان که دستش را از دست س همان
 به من کرد. 

جا انقد غذا نخورده   چی! تا حاال هیعال  ی  _دست پختتون حرف نداشت سمانه خانوم. عال
 بودم.
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 .ندیبنش م یاز سر ذوق به لب ها یبا محبتشان، باعث شد لبخند یها   حرف

  یرو اوش،یس  یگره خورده  یو ابروها  ن یمیس نی خشمگ یچشم ها   دنیکه با د یلبخند
 رفت.  نیو از ب د یلبم ماس

 شد و بلند گفت:  میکه رفتند، بابا سپر بال  نیهم

  رمی . بجنب تا دشیاتو نداره. قرارم و انداختم واسه ساعت ش رهنمیباال پ ا ی_سمانه بدو ب
 نشده.

 . دمیهم قرض کردم و دنبال بابا دو   یفرض یلحظه، دو پا   کی در

 بعد حتما مرا صدا خواهد کرد.   یکم نیمی دانستم س یخوب م هرچند

 شد!  یجارو م دیشان، با ییرایپذ  اتاق

 از پسرعمو جانش گذشته بود. نی میباشکوه س ییرایهفته از پذ   کی

 بودم.  دهید  شهیبود که هم ی همان طور  اوضاع

ام   یبه جان زندگ یچند سال که درسم را به دستور بابا رها کرده بودم، روزمرگ نیا در
 . دیجو یاحساسم را م  یداشت بوته   یافتاده بود و ه

 دادن نداشت. ادامه  یبرا  یهدف چیشده بودم که ه لی تبد  ریپ یدختر دل مرده   کی به

 کردن بود. یاطیکرد، خ یعوض م یاوقات، حالم را کم یکه گاه یبرنامه ا  تنها

در خاطرم مانده   ییزها یچ کی گذرانده بودم،   شی که چند سال پ یکوتاه مدت  یدوره   از 
 بود.

 کردم. یخودم از آن استفاده م یدوختن لباس ها  ی فقط برا اما

 هر دو نفرمان بدوزم.  ی بود تا برا دهیخر یچادر یدوبار پارچه  یکیهم   مامان
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که بابا آورده بود، مدل    یاباطله یمجله  یرا درآوردم و داشتم از تو  یاط یروز، چرخ خ آن
مجلل و   ار ی لباس عروس بس ک ی گذراندم، که چشمم خورد به  یلباسش را از نظر م ی ها
 .کیش

 .امدی صفحه را عوض کنم اما دلم ن  آمدم

 داخل دستم شدم. ریمحو تصو  ،یناگهان یو بغض ده یبرچ ییلب ها با

 بود که ناگهان به خود آمدم.  ر یآن تصو  خ ی نگاهم م ،یطوالن  ی  قهی چند دق دیشا

 کردم؟   یچه م داشتم

 برود؟  یزیچ نیچن  یدلم برا دیبا چرا

وقتم را صرف فکر کردن به   د یدر خوابم هم راه نداشت، چرا با  یحت  ،یلباس نی چن یوقت
 کردم.  یآن م

 . دمیمجله رس یاط ی را عوض کردم و به بخش خ صفحه

شد که من از بابا   یوسط مجله ها الصاق م گان،ی را یاطیخ ی مهی ضم کی روزها،  آن
 خودم نگه دارم.  یاجازه گرفته بودم آن ها را برا 

 ود.ب رفتهیشرط پذ کی او به  و

 مجله نروم!"   یپاورق یکه سراغ داستان ها  نی"ا 

عاشقانه   یبه داستان ها  یام، که حت  زهیانگ یدانست من آن قدر دل مرده و ب ینم بابا
 ندارم.  یلیهم م

 

  ییو خوانده بودم، کالس دوم راهنما  دهیکه از بحث درمورد عاشق ها شن  یبار نیآخر
 بودم.
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عشاق   گریو فرهاد، و د  ن ی ریو مجنون، ش یل یکه خانم معلم داشت از ل یروز  همان
 زد. یحرف م   یاسطوره ا 

 نگرفتم. ی افسانه بودنشان، جد  یآن روز ها هم تمام آن حرفها را به منزله   یحت

 شد.  یمحبت ها، خرج کودکان م  یرشد کرده بودم، که همه  ی در خانواده ا من

 بعد از آن، خرج پسرها!  و

  یبچه ها  یها  یدر تمام باز  اوشی بودم که س  زیعز  تا قبل از مدرسه رفتن، آن قدر من
 انداخت.  یدعوا راه م یاز من، حت تی حما  یبرا ل،ی و فام  هیهمسا

 بابا بودم. ز یتا قبل از مدرسه رفتنم، عز من

 قبل از مدرسه رفتنم، عمر مامان بودم. تا

 بابا بود. یدوش ها  یرو  میقبل از مدرسه رفتنم، جا تا

را اراده   ی زیبودم که هر چ یلوس یشش ساله   یبچه هنوز هم همان دختر  کاش
 .دید  یخانواده اش، حاضر و آماده م یاز سو  یمی لبخند صم کی  وست یبا پ کرد،ی م

 بابا قرار دادم. زی م یرا بستم و آن را رو  مجله

 گذاشتم.  شی را هم جمع کردم و سر جا یاطیخ چرخ 

 !؟ دن یمدل دار پوش یچه به لباس ها  مرا

 . دمیپوش  یقبل م یساده   یبهتر بود باز هم از همان لباس ها  دیشا

 سر رفته بود. امحوصله 

 شدم.  یکه دور خود بافته بودم؛ داشتم خفه م ییانزوا  در

 برنامه. یهدف و ب یب
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 ! یشوق زندگ بدون

 طور بودند. نی هم هم نایداد و بابا و س  یادامه م  شیها  یکماکان به بدخلق اوش،یس

 بود. اوریر و  براد امک،ی س اما

 کرد.  یبا احترام با من رفتار م شهی که هم یامکیس

 را داشت. میهوا  شهیهم

 رفت.  یباال نم میبرا  شیصدا 

 مرا نداشت.  یهم حوصله   امکی روزها، س نیا  اما

 شده بود و ناهار را آماده کرده بودم.  ظهر

 .گشت ینمهنوز از باشگاه برنگشته بود و تا ساعت دو هم باز  نایس

 ماند.   یبابا هم تا عصر سر کار م 

 .میتا ناهار بخور  میرا آماده کرده بود زیمامان، م با

 را صدا کنم. امکی گذاشتم؛ رفتم تا س زیم ی رو  دوغ را که پارچ 

 اتاقش باز بود.  در

 باز هم در زدن را واجب دانستم.  اما

 .خت یر  یرا به هم م  زش ی م یرو  ی اوت بود و برگه هاتف یب

 رفتم. شی قدم پ  کی

 

 . دمیرو چ زیناهار. م ای. بامکی_س
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 خورم.  ی_نم

 هم خشم داشت. یسرد بود اما کم لحنش

 خوب.  فتهی_غذات از دهن م

 سرش را باال نکرد. باز 

 خورم. خودت برو غذات رو بخور سرد نشه.  ی_گفتم نم

 قدم عقب رفتم. کی باال انداختم و  یا شانه

 کنم. یبرات گرمش م ی _باشه پس هروقت اومد

 گام بلند، خود را پشت سرم رساند.  کیو با    دیاز جا جه  ناگهان

 شد و برق را از سرم پراند.  دهیقلبم کوب یمشت شده اش رو   دست

 لحظه حبس شد. کی  نفسم

  ی ها  یخنگ باز  نی هات رو. بس کن ا یاحمق باز   نیکن سمانه. بس کن ا  _بس
 رو.  تی شگیهم

 من، در حدقه، به اسارت افتاده بودند.  یبود و اشک چشمها دهیبه اوج رس  شیصدا 

 یدون  یکه نم نیهات. از ا  یعرضه باز  یب نی خوره سمانه. از ا  ی_حالم ازت به هم م 
 یدار یواسه چ   ؟یدار لیدل ؟ی اصال تو هدف دار ه؟ یچ تی چند سالته؟ هدفت تو زندگ

 ؟ یکن یم یزندگ

 .دی لرز   میها لب

تو اصال   ؟ی خونه ا  ن یا زیمگه کن  دن؟یو اون بر  نیکردن واسه ا  ی_مگه نافت رو با کلفت
 فردا تولدته؟ اصال حواست هست چند سالت شده؟  یدون یم
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 قدم عقب رفتم.  کی

.  ستیکس ن  چ یه الیخ نی سوزه سمانه. دلم رو نسوزون. تو فردا تولدته و ع ی_دلم م
  کی. نهیب یهفته است داره تدارک م کی و  نه یمیتولد س  گهیروز د ست ی اون وقت ب

 جشن تولدشه. یو تو فکر برگزار زهیر  یهفته است داره برنامه م

 عقب از او فاصله گرفتم. عقب

 بود.  دهیفا  یزدم اما ب دنیرا به نشن میشدند و گوش ها  رشیتصو  دنیسد د م،یها   اشک

بده سمانه.   تی برا خودت باش. خودت به خودت اهم ،یستیمهم ن یشک ی_حاال که برا ه
 خودت به خودت ارزش بده دختر. 

 از پشت سرم گفت:  مامان

 ؟ یبرا خودت و ما دردسر درست کن یخوا  یم ؟ی . دنبال جنجال تازه ا امکی_بس کن س

که احمق   نی . شمانیدختر رو کشت نی که ا نی شما ن ی_شمام بس کن مادر من. هم
 .نی بارش آورد

 بشنوم.  شتریتا ب نماندم

 روبرو شوم. قیبا حقا شتریتا ب نماندم

 دادم.  هیو پشت به آن تک دمیکوب اتاقم را به هم  در

 گفت. یراست م امکیس

 احمق بودم.  من

 خودم را فراموش کرده بودم.  من

 را فراموش کرده بودم. میآرزوها
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 تولدم را... اما

که   رم،یگ یرا م  یتولد  یعزا  ز،ی فصل پا یدانست که من از همان ابتدا  یچه م  امکیس
 ! ستینش نکس، منتظر آمد چیوقت ه چیه

 

 گرفته بود. بی آن روز، عج آسمان

 رفت. ن ی پا میناهار خوردم و نه شام از گلو  نه

از تخت خوابم دل   گریحاضر کردن  شام، از اتاقم خارج شدم؛ د یبار که برا  کیجز  به
 نکندم.

سوخته بود و اجازه داد بدون جمع کردن     میحالم آن قدر بد بود که دل مامان هم برا 
 ه اتاقم پناه ببرم. شام، ب زیم

 شده بود.  یی شب، دلم هوا  آن

 خواست.  یم  دنینفس کش دلم

 خواست.   یتولد گرفتن م دلم

 .دیرس یبه دستم نم یا  هیهد چی کس نبودم و ه چی ه ادی اگر در   یحت

 شجاع هم شده بودم. یشب حت آن

 پرده را در دست گرفته بودم.  یتخت نشسته بودم و گوشه    ی لبه

 نبود.  اهیبود، که س یآسمان یروانه  نگاهم

 و براق بود.  ینوران  یاز ستاره  پر

 براق چشمان من، که تازه به دستشان آورده بودم.  ی مثل دو گو   درست
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کرده   نهیرا در خود نهاد یقتیهرچه قدر تلخ، هر چه قدر زهر، اما حق   امک،ی س یها   حرف
 فکر فرو برد.  بودند؛ که مرا به

عمر، نخواستم به آن ها فکر   کی بوده که  ییزها یام، چ دهیکه شن ییحرف ها دمیفهم تازه
 کنم. 

 خواستم.  یآن شب م اما

  یمن، جز خودم حداقل برا  ی و پنج سالگ  ستیخواست فکر کنم تولد ب  یشب دلم م آن
 نفر مهم است. کی

 برادرم. امک،ی س یبرا 

 . شترندیسال از من کوچکتر است و خاطرخواهانش ب کی   نیمیمهم نبود که س  میبرا

است تا مثل   میعظ یتدارک جشن  یقبل در پ یهفته   کی از  ن یمی نبود که س مهم
 کند!  ریهرسال، خودش، خودش را غافلگ

  یچه روز و چه ماه و حت  یداند من زاده  یم امکیس  دمیمهم بود که فهم  نیمن ا  یبرا 
 ! هستم یچه سال

 از خواب برخاستم. شهیروز بعد، زودتر از هم صبح

 زدم.  یلبخند م  لیدل یب

 کرد.  یرا طلب م نهیآ ی خودم تو شتریب دنید دلم،

 .دمیعقب کش یام را کم یروسر

 .اوشیس  دنیترس از سر رس  بدون

برادرانم در را باز کنند و جفت پا در  ای فکر کنم هر آن ممکن است بابا  کهن ی ا  بدون
 خلوتم بخزند.
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 .دمیصورتم دست کش  به

 بود.  نی مرتب کردم، فرورد  یکه صورتم را کم  یبار نیوقت پر مو نبودم اما آخر  چیه

 پانزده ساله ام.  یدختر خاله   م،یمر  یجشن عروس یهم برا  آن

 شدم که پرپشت بودند. ییابروها ی  رهیخ نه،یآ  درون

مواج   یکم  دی! اما شا یمعمول یینداشتند، خرما  یشدم که رنگ خاص ییهامو ی  رهیخ
 بودند.

 را باز کردم. زیم  یکشو

 رژ ساده هم نداشتم. کی  یحت  من

 

  یدرنگیسف ی  نیبود که در سرمه دان  چ یچشم یمن، همان سرمه  یش یآرا ی  لهیوس تنها
 شده بود. ختهیر

وقت جرات    چیه یاز مامان گرفته بودم ول اریبا خواهش بس ش،یآن را هم سال ها پ و
 نکردم استفاده اش کنم.

 ها، ساده بودم. یدر تمام عروس یحت  من

 به هم زدم.  یداخل کشو را کم لی وسا

 کردم. دا یشکسته شده هم پ ی  نهیتکه آ  کیتراش و   کیام،   یاطیخ لی وسا  انیم از 

دور انداخته شود. چون بدشگون   دیکه بشکند، با یا  نهیگفت: "آ  یم شهیهم مامان
 است." 

 کشو مانده است.   نیچند سال است در ا نه،یآ نیآورم ا  ینم ادیمن به  و
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 .دارمی را برم نهیآ

 کنم. یبه آن نگاه م یکم

 من است.  یمال دوران کودک  دیگو  یاست، م نهیجلد آ  یکه رو ییندرالیس  طرح 

 نه...  اما

 کنم. یم  اشتباه

 .میبه باال کوچ کرده ا  ن،ی از پا  شیال پدو س  ما

 انداختم.   یآن را دور م دیاگر از آن دوره بوده است، با پس

 دهم. ی را تاب م نهیآ یکم

 . ابمی یدر ذهنم نم ییرد آشنا  چیه

  یچشمم م  یجلو  شیندرالیعکس س گر،ی بار د کی خواهم آن را در کشو پرت کنم که  یم
 .دیآ

 است. درست

 ام!  دهیفهم درست

 مال شکوفه است. نهیآ  نیا

 عمه بلور!  ی  نوه

 کودکانه دارد. شی پر از لوازم آرا فی ک کیکه  یسه ساله ا  دختر

 ؛ینماز   یگرفته، تا الک ها  ی رژ لب ماهواره ا از 

 ، یرنگ یها یناخن مصنوع از 

 رنگارنگ!  سی چهل گ یکش ها  تا
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 ست.  ندرالیعاشق س شکوفه

 کردن است.  شی آرا عاشق

 کردن است.  یدخترانگ عاشق

 برد.  یلذت را م  نیشتر یاز دختر بودنش، ب  شهیهم و

 من!   برعکس

 من!   برعکس

 جا مانده است.  ،یاتاق لعنت ن یا  ل یوسا  انیچند وقت است در م نه،ی آ  نیا  ستین معلوم

 کنم. یرا داخل سطل، رها م نهیکنم و آ یسطل را باز م در

 .گردمی اما باز برم رم ی گ یقدم از سطل فاصله م  کی

 

 کنم. یاز زباله را از سطل خارج م  یخال لونینا

 شکسته است.  ی  نهیهمان آ یکه فقط محتو  یلونینا

 کنم. یروم و آن را داخل سطل آشپزخانه پرت م  یم  رونیاتاق ب از 

 زنم. یبزرگ تر را گره م لونینا

 برم. یم  اطی دارم و به ح یرا بر م سطل

 آن را دم در خواهد گذاشت. د،یا یکه ب نایس

 شود.  یدر دلم جا به جا م یزیچ

خانه بود، دود شد و   نیاتاق و ا   نیدر ا  یو شوم یهرچه نحس د،یخواهد بگو  یم  انگار
 به هوا رفت. 
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 زنم. یخوشم لبخند م االتیخ به

 کشم.  یم شی را دوباره پ یروسر

 عادت ندارم. ،یناگهان رات یتغ  نیبه ا  من

 ذره تجربه شان کنم. بهتر است ذره  دیشا

 . خواهدیم یتولد خانگ کی ک کی   دلم

 داند؟  یچه م یکس

  کی تولدم ک ی برا  ،یکس چیه ستیاست تا فراموش کنم که قرار ن  یهم بهانه ا  نیا  دیشا
 بخرد! 

 بوده است.  کیعاشق ک   شهیهم بابا

 . یکینه هر ک البته

 پزم.  ی م شی که من در خانه برا یکیک

 آورد.  ی نم میبه رو  هرچند

 کند. یرا نم  فمیتعر هرچند

 پر رنگ است.   تشی لبخند رضا اما

 را از فر در آورده ام. کیک

 دهم.  یقرارش م  یتور ینیس  یرو

 کنم.  یعرض، آن را دو قسمت م از 

 دهم.  یکار قرار م ری و ز  گردانمیرا برم  ییباال ی هیال

 کنم. یم  جاتی آن را پر از مغز یرو
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 من خاص است.   یبرا  کی ک نیا

 کند.  یکه تا به حال پخته ام، فرق م ییها کی تمام ک با

 مال من است.   کی ک نیا

 دارد.  مناسبت

 مناسبتش مربوط به من است  و

 خودم آن را درست کنم. ی  قهیحق دارم طبق سل پس

 . زمیر یخامه م  یپسته و فندوق و گردو خورد کرده بودم، رو  هرچه

 اهد.خو  یپر از مغز م  کی ک کی دلم  چون 

 

 ! ییگردو   کیک  کیفقط   نه

 زنم. یدارم و به ان ناخنک م  یبر م خچالیرا از  نا یآناناس س کمپوت

 رود!  ینم لی روزانه اش، تحل نیتام یکم شود، و   شیورق از آناناس ها دو

 کنم. یسوار م ،یقبل  یدوم را رو ی هیو ال   زمیر یخامه م  یکم دوباره

 کنم.  یتا دورش را پر از خامه م دور

 دست.  کی و   دیسف  کامال

 خواهد. یم یرنگ باز  ی دلم کم اما

 کنم. یرا باز م هیادو   یقفسه  در

  یم دایرا پ یخوراک  یدوم، رنگ ها  یپر شده اما طبقه   هیاولش با ده نوع ادو  ی  طبقه
 کنم. 
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 بود.  دهیشعبان خر ی مهین یآش نذر  یرنگ کردن کشک رو  یکه مامان برا ییها همان

بار   کی   فی ق کی کنم و هر رنگ را در  یشفاف را با چند رنگ مختلف، رنگ م یلویبر
 .زمیر  یمصرف جدا م

 آن!  یکمان رنگارنگ رو نیرنگ کی است، با  ز یم ی گرد رو  کی ک کیبعد،  یکم

 انتقال دادم. م،یگلخانه گذاشته بود یکه تو   یخچالیرا به  کیک

 گرفت.   یقرار م شی و ناخنک ها نایماند، مورد هجوم س یآشپزخانه م خچالیدر  اگر

 و دور تا دور خانه را نگاه کردم.   ستادمی هال ا وسط

 زد.  یبرق م یز یکه از تم یا خانه

 کند. یخودم پخته بودم، مشامم را پر م  لیکه باب م ییخوش فسنجان پر گردو  یبو

 .دی آ  یبه صدا در م در

 در قفل!  دیکل دنیچرخ  یپشت آن، صدا  و

 است.   امکیس

  دیکه سه زن را در خود جا داده، با یورود به خانه ا  یکند برا  یم تی اوست که رعا   فقط
 اذن بطلبد. 

 رسند.  یهم با هم م  نایو س بابا

 هنوز از قرض الحسنه برنگشته است.  مامان

 قبل از آن  ا ی  رمیکنم تولدم را بعد از ناهار بگ یخود فکر م با

 نکرده ام.  ییکه صبح زود پخته بودم، رونما یکیمن هنوز از کو   میرا هم خورد شام

 شوم.  یرا خوب متوجه م امک یس ی رچشمی ز  یها   نگاه
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 کند.  یمرا دل گرم توجهش م شتر یکند، ب یکه پشت آن ها، حواله ام م یلبخند کمرنگ اما

 رود.  یدارد و دادش به هوا م یکمپوت آناناسش را بر م خچال،یاز داخل   نایس

 من رو خورده؟   یدو پر از آناناس ها  ی_ک

 . رمی گ یخواهند آرامش کنند که من از جمعشان فاصله م یو مامان م   امکیس

 داده است.  یدستور چا بابا

 چسبد!  یم  شتری ب کیبا ک یچا  اما

 ست؟ یطور ن  نیا

 کنم.  یمعطل م  یگلخانه، کم ی تو

 

 ترسم؟  یم

 ترسم!  یم

 گرفته شدن؛   دهید از نا من

 مسخره شدن؛  از 

 ترسم.  یم

 قه، یدق ده

 کمتر،  دیشا

 شتر، یهم ب دیشا

 بزنم. رونیاز گلخانه ب کیکشد تا با ک یم  طول
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  یاست، گرد م زی م یکه رو  یبزرگ کی ک دنیگذارم، چشمم از د یکه پا در هال م ن یهم اما
 شود.

  یها  ی دو ورق آناناسش شده است و در حال ناخنک زدن به توت فرنگ الیخ یب نایس
 قرمز رنگ است.  کی ک یرو

 بوده ام؟  یتوت فرنگ  کیعاشق ک یروز  کی نبود من  ادمی چرا   یراست

 است.  یقدردان  یاز رو امکیمن به س لبخند

 به من، از سر ذوق است.  امکیلبخند س اما

 کنم. ری توانم تعب  یچشمانش را خوب م  حرف

 فهمد که من به فکر ارزش دادن به خودم هستم.   یهم م  امکیس

 است که جشن گرفته ام.  یتولدم بعد از هشت سالگ نیاول

خبر مانده   یو او ب میدار  کی اندازم که چرا دو ک یرا پشت گوش م نیمیس  یغرغرها 
 است.

ام را با   ی و پنج سالگ  ستیاندازم که شمع ب  یرا پشت چشم م اوشی س یغره ها  چشم
 کنم. یآرزو فوت م کی بستن چشمانم و 

 از خانواده ام گذشت. هیتولدم بدون هد هرچند

 داد؛ هی پاکت پول هد کیشده و   چیکادو پ یبسته   کی به من  امک یفقط س هرچند

 . شوق است  ایدن کی   میکه من پخته بودم، برا ی کیتمام شدن ک اما

و آن هم داخل بشقاب مشترک    قاچ خورده کی فقط  امک،یس  دیخر یتوت فرنگ کیک
 مانده است.   یدست نخورده باق  اوش،ی و س  نیمیس

 ی شیآرا  لی تخت، جعبه پر از وسا  یکه رو  آخرشب
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دخترانه  طنتیدلم ش شتریکنم از صبح هم ب یکنم، احساس م یرا باز م امکی س ی  هیهد
 خواهد.  یم

 استفاده کنم.  لی وسا  نیاگر درست بلد نباشم از ا   یحت

 است.  یکه درون جعبه است، چوب ی دیجد  ی نهیآ  قاب

 حاال حاال ها بشکند. نهیآ نی ا  ستی قرار ن دیشا

نگهبان محکم   کی به  ،یو شکننده ا  فی ظر زیحفظ هر چ  یبرا  د،یخواهد بگو یم  دیشا  ای
 است. از ین

 . امکیس  یاز جنس برادرانه ها ینگهبان

 بار به لب راند! نیاول ی برا  ک،ی که بابا بعد از خوردن ک یتشکر

 سرم کاشت.  یکه مامان، بعد از فوت کردن شمع ها رو  یا  بوسه

 خرجم کرد.  امکیکه س یآغوش و

 افتاد. یم  انیبه جر  م یداشت برا یزندگ

 

 گرفتم.   یم ادی به آرزو را داشتم  دنیکردن و تالش جهت رس آرزو

 بودم.  اوشیس  یو دست ها  نیمی زبان س یهنوز هم هدف حمله   هرچند

 کردند. یم  ییزدند و با زبانشان زورگو  یغر م نایهنوز بابا و س هرچند

  یکردم که سر یفکر م نیتخت خوابم، به ا یبس بود که هرشب، رو نیهم میاما برا 
 بخرد!؟  میکدام رنگ الک را برا می بگو  امکیبعد به س
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کردم؛ اما دوست داشتم با   یلبم احساس م   یاش را رو ینیذوق کنم که سنگ یبا رژ لب ای
 برانداز کنم.  نهیآن، تا صبح، خود را در آ

 کم نداشت. یزیچ  چیبود؛ که ه مانیآن قدر پر و پ امک،یس   ی  هیهد ی جعبه

نو   کی  یمناسب برا  یشیآرا یاز فروشنده خواسته بود جعبه ا   امکی بود که س ن یا  مثل
 و بفروشد.عروس به ا 

 برد؛  یکه خوابم م یتا زمان هرشب

 شوم،   رون یکه از اتاقم ب ی هر صبح تا زمان و

 بودم. با یدختر ز  کی خانم و  یسمانه   کی

شدم همان سمانه   یرفتم؛ م یم  رونی شد و از اتاقم ب یم دارباشیکه وقت ب  ن یهم اما
 کند.  یخانه م یر ی و گردگ یکه وقتش را صرف آشپز یا

 کوزت نبودم!  گری بار د ن یا  یول

 خواستم کوزت باشم. ینم

 شده بود. ادیز  می پر از خط و َخَشم برا  یدست ها ارزش

را پر کرده   اطیبود که کُل ح اد یآن قدر ز  د،یکه از آسمان بار  یبرف نیاول د،یکه رس  زمستان
 بود.

آدم   کی نگاه کردم؛ دلم  ساختن   اطی جمع شده در ح یپشت پنجره که به برف ها  از 
 یبرف

 خواست .  بزرگ

بود و رنگش را   دهیکه پارسال، دختر خاله ام بهار خر یدانه اشارپ بافتن کی همان   با
 رفتم. اط ی بود؛ به ح دهیمن خر یدوست نداشت و مامان آن را برا 
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 نیرفتم که فراموش کرده بودم چن ینم اطینرفته بودم و در ح رونیقدر از خانه ب آن
 دارم.  یلباس

  یاد یز  زیتوانستم چ یرفتم، نم  یم اط ی بابا به ح نی شستن ماش یکه برا  ییوقت ها   یحت
 . ردیرا نگ میدست و پا یبپوشم تا جلو

 بسپارم.  اطیگرم ح  میو دستانم را به آب ن  میایبودم با سرما کنار ب مجبور

 مال بهار بود  اشارپ

 اگر آن را به من فروخته باشد؛ باز هم مال بهار است.  یحت

 ! زارمیبوده و قرار است بعد به من برسد؛ ب یگریکه قبال مال د یزی چاز  من

 دستانم را قرمز کرده بود.  ،یساختن  آدم برف  یسرد

 سوختند.  یتک انگشتانم از شدت سرما م تک

 کردم؛  یگرفتم و ها م یدهانم م یآن ها را جلو  یگاه

 کردم تا گرم شوند؛ یشان م یاشارپ مخف  ریز  یگاه

 بود. دهیفا  یب اما

 آمد.  یبه کار من م نی بهار،  فقط جهت تز یشمیسرد بود که اشارپ ابر  یبه قدر هوا

 آمدم  یو کوتاه نم  دیرس یباز، زور سرما به هدفم نم یول

 را تمام کنم. یکرده بودم آدم برف قصد

 تمام شد.  یگذاشتم، ساخت آدم برف شی چشمها  یها را که برا  دکمه
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ساخته بودم، عکس    ییبای که به ز  یزی داشتم و با چ نیلحظه دلم خواست دورب  کی
 . رمیبگ

 ماند.  زان یآو  میلب ها  اما

 خور مانده بودم.  یو تو سر   چارهیفقط من بودم که ب ل،یفام یتمام دخترها  از 

 نبود که در سن من مجرد باشد. لی کس در فام چیه چون 

شدند که اکثرا هم با   یزن  آزاد م کی کردند و بعد از ازدواج،   یازدواج م یاز نوجوان همه
 شوهرانشان خوش بودند.

 بعد از ازدواج هم هنوز محدود مانده باشد.  یآمد کس یم شیپ کم

 که نگاه کردم، احساس کردم ناراحت است. یآدم برف به

 ببندد.  لی ممکن است قند  یتوجه یاز ب کردم او هم احساس

 روحم را منجمد کرده بود.  ،یتوجه یمن که ب  مثل

 دانستم. یوقت متعلق به خود نم چیرنگ بهار را ه یتونیز  اشارپ

 آمد!  یاز من و بهار م   شتری ب ،یآدم برف یچه قدر به دوش ها  اما

 چسب خانه برسانم.دل  یکه تمام شد؛ پله ها را باال رفتم تا خود را به گرما  یبرف آدم

 .دیلرز ی از زور سرما داشت م تنم

از داخل    ییدر را رد کنم، که صدا یجلو  یآمدم بچرخم و چند پله  دم،یپاگرد که رس به
 . دمیشن اطیح

 آمد. یم   واری د یاز رو   صدا

 شوم  قینرده ها، به سمت صدا دق یخم شدم تا از البال یکم



 سرما زده   چک ی پ 

 
43 

 

 وجود نداشت. اط،یح  واریکه پله ها را محصور کرده بود اما بر در و د  ییها   نرده

چه   گریساختمان باشد، د کی چهار مرد در  یکرد وقت یخودش فکر م الیبه خ اوشیس
 و نرده!؟  ریاست به قفل و بند و دزدگ از ین

 خوب فکر کرده بود.  او

 باشد، یخانه ا  نیدختر در چن کی   یوقت

 به اسارت رفتن؟  ی برا ریجدارد به غل و زن از ین چه

 ترساند.  یمرا تا سر حد مرگ م  اط،ی ح یبدون نرده   واری د یپسر جوان رو  حضور

 و قدرت فرار ندارم.  دهیچسب نیبه زم میپا اما

 ماندن هم ندارم.   جرات

ام  بسته   ی کوتاه از لب ها یغیبپرد که ج نی پا وار ید ی شود تا از رو  یم  زیخ مین ناگهان
 شود.  یخارج م

افتد   ی کند و م یتفاوت به من و حضورم، خود را پرت م یشنود که ب ینم دیشا  اما
 . اطی وسط ح

 .یسر آدم برف  یرو  درست

 دهد. ینم یت ی اهم نیو او کوچکتر   نیزم یشود رو  یام هوار م  یبرف آدم

 .دیآ  یاز داخل کوچه م ی کس دنیدو  یصدا 

 برد.   یچادرش م ر یرساند و دست ز  یبابا م نیو آهسته خود را به ماش  نیپاورچ

 دهد.  یرا تکان م رهی زند و دستگ یکنار م  یرا کم چادر

 شنوم.  یرا م نیماش  ی  رهی دستگ یصدا 
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  یاست، از جلو یمخف ی نقاب یکه صورتش پشت کاله ی پسر ری آن، تصو کی در  اما
 شود.  یچشمم دور م

 شود.  یم  اهی شود و س یتار م چشمانم

. 

 زده ام.  خیفهمم چقدر  یسوزد و تازه م یم  چشمانم

 اند. ده یفهم ز یها ن هیافتم که شک ندارم همسا  یم  نیزم یبار آن قدر محکم رو نیا

 چشم من!  زیگوش و ت  زیت یرسد به خانواده   چه

  یحس م ی آتشفشان از مواد مذاب زرد و قرمز و نارنج کی داغ و  یکوره   کی را در  خود
 کنم. 

 گرم و ملتهب است.  تنم

 کنم.  یم یاحساس تشنگ چقدر

 : "سوختم!" میبزنم و بگو ادیخواهم فر  یم

 لرزم. یزند و بر خود م یم  خیباره تنم   کی به  اما

  یها  مانم که باالخره با تکان یم  ری وجودم درگ ی دانم چند ساعت با گرما و سرما ینم
  یرخت خواب م یهال و رو  یشوم و خود را تو  یاز عالم جهنم رها م  امک،ی محکم س

 . نمیب

 چکند.  یعرق، از تمام تنم م ی کوبند و دانه دانه ها یهم م ی رو میها دندان

 .نمیب یم نمیخانواده ام را حاضر بر بال یتک تک اعضا یگذرد، چهره   یکه م یکم

 همه در هم است.  صورت
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 کند. یبه من نگاه م یهم با نگران  نیمیس  یحت

 : دیگو  یم  هیلغزاند و با گر  یام م یشانیپ یدستش را رو  مامان

 .دیبکن یکار هیسوزه.   یداغه. داره م  یلی_خ

 تعجب کردن ندارم. یآورد و من نا  یآب م میبرا بابا

 .ردیگ  یسبد قرص ها را به سمت مامان م  نیمیس

 بخوره!؟  میخوره بد یکدومشون به دردش م دینی_بب

 کشد.  یسرش م ی کالهش را رو  نایس

 .ارمیدکتر رو ب ی رم بهدار ی_من م

  یکند و من تازه م یم میصورتش تنظ ی چرخد، کاله نقابدارش را رو  یم  نایکه س نیهم
 ام!  دهید یزیقبل، چه چ یفهمم ساعات

 شود.  یتنم منقبض م  ی همه

 خواهم حرف بزنم. یم

 بزنم. ادیواهم فر خ یم

بابا   نیسراغ آن پسر مرموز و ماش میبگو  اوشیس  یحت ای  امک،ی س ای خواهم به بابا،   یم
 بروند. 

 صدا ندارم. اما

 ام؟  دهیترس

 ام!  دهیترس یآر

 لرزم.  یخود م به



 سرما زده   چک ی پ 

 
46 

 

  یم  گرید  یپتو کی   اوشیخورند که س یهم تکان م یرو  میلرزم و دندان ها یقدر م آن
 کند. یپهن م  میآورد و رو 

 قدر مردن خوب است!  چه

 ! ستیشدنت در وقت مردن، اصال خوب ن زیعز  اما

 

 تکرار نشوند!؟   گریمحبت ها د  نیا نکند

 افتد.  یهم م  یچشمانم رو  پلک

 کشند. یمغزم سوهان م  یو صداها رو   سر

  نیپرد و داخل ماش یم  وارید  یکه از رو  یواژگون و کاله نقاب دار و پسر یآدم برف ری تصو
 .ستندیا  یچشمم به صف م  یجلو رد،یگ یم  بابا جا

 خواهد. یخواب نم دلم

 خواهد.  یرا م یتکرار نشدن یمحبت ها دنید دلم

 خواهد.   یرا م یآدم برف یساخت دوباره   دلم

 خواهد...  یرنگم را م یتون ی بار، دلم اشارپ ز   نی کنم ا یاست اما حس م  ریقدر د چه

 .شدی سوزاند، کم کم سردتر و سردتر م یکه بدنم را در خود م یا  کوره

 قطع شده بود.  تبم

 تمام شده بود.   لرزم

 بود. نیکوه، سنگ کی سوخت و سرم مثل   یبه شدت م  میگلو هرچند

 بود.  دیشد زین می زخم دار گلو  یو صدا   نهیخس س خس
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  امک،ی س یمختلف بست و آب پرتقال ها  ی حالم بهتر شد و مامان مرا به سوپ ها  یوقت
باز هم در چشمم پر   ن،یمیو س اوشیفاصله گرفتن س د؛یبه دادم رس  یگری پس از د یکی

 رنگ و آزار دهنده شد.

 داشت زودتر مرا از رخت خواب جدا کند.  یسع ،یهمچنان با تکه پران بابا

 آمد.  یبه اتاقم م یو مهربان یهنوز با دلسوز  نا یس اما

کرد که به زحمت، سوپ   یو از دور، مرا تماشا م ستادی ا  یچهارچوب در اتاق م انیم  یوقت
 ساله ام نگران من است. میشدم که برادر کوچک هشت و ن یبلعم؛ خوشحال م یرا م

هن پ یکنار بخار زیرخت آو  یبودم؛ رو دهیکش یکه دور تا دور آدم برف ی رنگ یتونیز  اشارپ
 شده بود. 

 نبود. یصبح، خبر  روز ید دی شد دنیبرف بار  از 

 بود و بارش برف را تمام کرده بود.  دهیتاب آفتاب

مانده    یشده، باق فیچرک و کث اط،ی ح یجمع شده در گوشه  یهنوز هم برف ها اما
 بودند.

 دو روز بود سر کار نرفته بود. بابا

  دی خر یرا برا  یکس چیمسلما ه ده،یکه بار یآخر هفته و برف التیخودش، تعط یگفته  به
 کند.  یاو نم یمغازه   یروانه ر،ی لوازم التحر

 به مغازه اش بزند.  یداشت سر می حاال که آفتاب سر زده بود؛ بابا تصم اما

 دمیبابا، شن یحرف ها  انیخوردند که از م یدر آشپزخانه نشسته بودند و ناهار م همه
 اش، سر کار برود. یاز چرت عصرگاهقرار است بعد 

  نیکه در ماش یکردم که سرنوشت پسر یفکر م نی و امروز را به ا  روز ی د یساعت ها  تمام 
 د؟ یبابا پنهان شده بود، به کجا رس
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 برسانم. نیخود را به ماش  د یگفت قبل از بابا، با یبه من م یحس

  نیماش ی باتر دنیکس به فکر خواب چیهوا آن قدر سرد و سوزناک بود که ه خوشبختانه
 بود. فتادهین ن یو سر زدن به ماش

کس داخل   چیرفته و ه یسراغ کار  یهرکس دمیفهم  د،یخانه که به اوج خود رس سکوت 
 .ستیهال ن ای  اطیح

 از اتاق خارج شدم.  ن،یو پاورچ  آهسته

 . فتمیسرفه ب کرد و هر آن ممکن بود به  یدرد م سرم

 سرعت دادم و از هال گذشتم. یکم می بود که به پاها نیا

 برسم.  اطیتا به ح دمیکش نی پا یطوالن یکه بود، خود را از پله ها  یهر زحمت به

 

 کنم. یآمد که باعث شد با ترس، خود را در پاگرد اول مخف ییصدا  اط،یدرون ح از 

  رونیراه پله ب ریو از ز  دمیراحت کش  یکه بسته شد، نفس نیمیو س  اوشی واحد س در
 آمدم. 

پارو شده بودند و مشخص بود کار خود   اطی تا وسط ح اوش،ی سمت واحد س  یها  برف
 بوده است.  اوشیس

مرا   یاتاق خوابشان نگاه کردم تا مطمئن شوم کس   یاما با ترس و لرز، به پنجره   قیدق
 .ندیب ینم

و    امکیکه به اتاق س  یباال و تراس ینگاهم به طبقه   کی د و  پنجره بو ن ینگاهم به ا کی
 مشخص بود.  اط،یراه داشت و از درون ح نایس

 نبود.  یخبر چیه
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 زد. یپرنده هم پر نم یحت

 کردم.  پایرا در هم ، چل  میو دست ها  دمیبه خود لرز  یسوز هوا، کم با

 را رد کردم و آهسته، کنار در آن زانو زدم.  نی مانده تا ماش  یباق یها قدم

را باال بردم و با  نیچادر ماش یاز ترس، گوشه   دهیبر  یلرزان و نفس ها   یدست با
 .دمی داخل آن سرک کش ده،یترس یچشمان

 نبود.  یخبر چیه

 نبوده است. یخبر چی از اول هم ه ییگو

 شده ام. یاالت یآن روز خ دیلحظه فکر کردم شا  کی

 نه...  اما

 بودم. دهیتمام آن اتفاقات را به چشم د نم

 بودم. دهیبابا را د  نیشدن و پناه گرفتن آن پسر جوان نقاب دار  درون ماش پنهان

 شده بود و... ادهی پ نیبود، از ماش دهیاوضاع را امن د  یوقت حتما

 نبافم. الیخودم فکر و خ  یبرا  نی از ا  شتریرا تکان دادم تا ب سرم

چادر را از دستم رها   ست،یبابا ن نی از پسر جوان در ماش  یاثر چیمطمئن شدم ه  یوقت 
 سمت شاگرد خورد.  یصندل یرو  یزیخواستم بلند شوم، که چشمم به چ یکردم و م

 . نمیرا دور صورتم حلقه کردم تا بهتر بب می چسباندم و دست ها  شهیرا به ش سرم

 بود.  درست

 نسبتا بزرگ.  یب یج فیک ک یبود و   لی موبا  یگوش  کی
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صدا   یکار   یرا برا اوشیشد که داشت س یم ده یاز درون خانه شن  نیمی بلند س یصدا 
 زد. یم

 را باز کردم. نیبه خود آمدم و در ماش زود

 .ندیبب تی سر برسد و مرا در آن موقع یممکن بود کس  هرآن 

وقت مجبور بودم سوال و جواب همه را به جان بخرم و از همه بدتر، بابت حرف   آن
 شوم. هینزدنم تنب

 را بستم و چادرش را مرتب کردم.  نیرا برداشتم و در ماش فی و ک یگوش

 سردرآوردم، آهسته خود را به اتاقم رساندم.  اطیکه از ح یهمان روش به

 . ستی چ یمحتو  ف،ی ک نیو ا   ستیمال ک  یگوش نی دلم نبود تا بدانم ا یتو  دل

 را زدم اما خاموش بود. یگوش  ی دکمه

 تمام کرده است.  یبود بعد از دو روز، شارژ باتر معلوم

شد، ممکن    یحساب نم  یخصوص مینداشت و حر  دی وقت کل چیاز آن جا که اتاق من ه 
 در را باز کرده و وارد شود.  یبود هرکس

 .دیکوب یبه شدت م قلبم

 

قلبم، به گوش همه خواهد    دنیبلند تپ یکردم صدا یبودم که فکر م دهیقدر ترس آن
 .دیرس

 کمد را باز کردم و خود را به آن چسباندم. در

  میلباسها انی تصور که در حال گشتن م نیبا ا  د،یناگهان سر رس یخود فکر کردم اگر کس با
 هستم، به شک نخواهد افتاد. 
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 کردم. یلباسم مخف ری خاموش را ز  یگوش

 قلبم!  یرو  درست

 حرکت انگشتان لرزانم، آن را باز کردم.  نیرا باال آوردم و با تند تر  فیک

 بود. فیتراول داخل ک  یادی و تعداد ز   ییکارت شناسا  چند

 ها را به دقت نگاه کردم.  کارت

 دانم چرا!؟  ینم

 شناختم. یرا جز اقوام نم یکس  چیکه  ه من

 با جامعه نداشتم. یرفت و آمد چیکه ه من

  نیا  نمیذهنم را به تکاپو انداختم تا بب یبا خواندن مشخصات صاحب کارت، کم اما
 تواند باشد.  یم یمشخصات از آن چه کس

 " ن یراست دی"ام

 نام را تکرار کردم.  نیدل چند بار ا  در

 .دیکش یم  دک یرا با خود   یبیچه آرامش عج  ل،ی اسم و فام  نیا

شد بفهمم که من   ینگاه هم م کی کارت ها، چندان واضح نبود اما با همان  یرو  ری تصو
 ام. دهیام و نه نامش را شن دهیرا تاکنون نه د نی خان راست دی ام  نیا

 . دیکش رونی ببرد، مرا از فکر ب ی چا  شی زد تا برا یبابا که داشت مامان را صدا م  یصدا 

ام   یاطیخ یت کمد، پشت الگوها قسم نی تر یی را در انتها  فیو ک  دمیبه خود جنب زود
 پنهان کردم. 
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از ترس زبانم بند آمد و   دم،یچهارچوب در د انیرا م نایاتاق که به سرعت باز شد و س در
 قلبم نشست.  یکه خوردم، دستم رو  یسخت ی  کهیبا 

 خونه. یشده. مامان داره نماز م رشیبده بابا. د  ییچا  هی ایب ،ی_اگه بهتر

 رفتم.  رونی پشت سرش از اتاق ب ق،یعم یباز مانده ام را بستم و با نفس دهان

 اوپن افتاد. یشدم که چشمم به شارژر بابا؛ رو  یاز آشپزخانه خارج م  یچا  ینیس با

 کرد.  یم ینیقلبم سنگ یرو  یزیچ

 بدون شارژ خاموش شده!  یگوش  کی

از   گر،ی د ی  قهی ا چند دقکه ت ییبابا گذاشتم و چشم دوختم به قدم ها  ی را رو به رو یچا
 شد. یخانه خارج م

 اوپن بود، ضربان قلبم را باالتر برده بود.  یکه رو ی کردن به شارژر فکر

  یکیتا شارژر بابا را  دمیفرصت را مناسب د دم،یبسته شدن در هال را که شن یصدا 
 دوساعت، به اتاقم ببرم! 

ذهنم را درمورد مرد نقابدار و مرموز   یخاموش، سوال ها  یگوش نی روشن شدن ا  دیشا
 پاسخ گو باشد. روز،ید

حلقم باال آمده بود و از ترس ارتکاب   ان ی در شارژ بود، دلم تا م یکه گوش  ی مدت تمام 
 .دمیو شارژر رفت و باز آن را پس کش  یده بار دستم سمت گوش ،ینابخشودن یجرم

شدم و خود را در  یاز اتاق خارج م یبه هر بهانه ا  ابد،ی به اتاقم راه ن یکه کس نیا  یبرا 
 نماند. یباق  یشک یدادم تا جا یافراد خانواده ام قرار م دیمعرض د 

 همچنان تمام حواسم، معطوف اتاقم بود. اما
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رفته و آن را از شارژ بکشم؛ که  یخواستم سراغ گوش یدو ساعت گذشته بود و م یکی
  یطلبکار و مدع یحالم، با لحن  تیبدون رعا  ،یو از کنار همان در ورود  دیسر رس  نیمیس
 زد: ادی فر

پاکشون کن تا   ا ی. زود بخچالمیفرستاده واسه تو  یخورشت یسبز لوی ک  ی_مامانم برام س
 رو درست کنم.  اوشیمنم شام س

  دهیسکنم، اما هنوز به اتاق نر یمخف  یخوب یرا جا یخود را به اتاقم رساندم تا گوش زود
از آن خارج شد و به سمت   نا یباز شد و همان لحظه س میبودم که در اتاق برادرها

 آشپزخانه رفت. 

 .ستادیقلبم از حرکت ا  دم،ی شارژر را که شن اسم

 جا بود!  نیا  دمی_شارژر بابا کو؟ خودم د

 جرات برگشتن به پشت سرم را نداشتم. 

 :دی پرس بلندتر

 ستش؟ یچرا ن ؟ی ر رو جابجا کردشارژ ؟یجا رو تو دست زد  نی_سمانه ا 

اش در گشتن، خود را با   ی همراه یدهم و به بهانه  یتکان  میتوانستم به پاها فقط
 سرگرم کنم.   نت،یکاب یاوپن و کشوها  یرو  لی وسا

 بلند شد. نی پا یاز طبقه   نیمیس  یصدا 

 ؟ ی _سمانه کجا موند

 .دنیها پالس یدرست کنم. بدو که سبز یخوام قرمه سبز ی . مگهیشب شد د 

 بار بود. کی   نیخشنود شدم؛ هم نیمی س یبار از صدا  کی در تمام عمرم، فقط   اگر

 کردم و گفتم: نایبه س رو
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اون   دی . مامان اون جاست. شا ی_من برم تا صداش رو رو سرش نذاشته. برو تو انبار
 جابجا کرده.

 ش؟ یخوا ی م یکس برا

 رفت. ی بودم، به سمت انبار دهیکه پرس یتفاوت به من و سوال یب

  رونیرا از شارژ ب یگوش ع،ی سر  یکه رفت، خود را درون اتاقم پرت کردم و در حرکت نیهم
 و بازهم در لباسم پنهانش کردم.  دمیکش

 کردم و وارد هال شدم.  یمخف نمیآست ری را ز  شارژر

 از اتاقش بلند شد.  امکیس  یصدا 

 اون شارژر رو.  اریب  ؟ی کجا موند  نای_س

 بود.  یداخل انبار نایس

 رساندم و شارژر را به دستش دادم.  امکی خود را به س زود

افتاد شارژر رو   ادمی  هوی ن،یمی س  شیکردم. خواستم برم پ دایرو تو کمد آشپزخونه پ نی _ا
 جا.گذاشتم اون 

 تا فردا آماده کنم.   دینقشه با ی_دستت درد نکنه. کل

منصور    دیکنم. گفتم شا ینم داشیگردم پ یم یبود. حاال هرچ فمیتو ک ،یکش تخط  نیا
 اونم برده. لش،یوسا  یقاط

 صبر و تحمل بود!   یچه قدر ب نیمیس

 الحمداهلل؟  ی_سمانه ُمرد 

 . شدم  نا یس یروبه رو  دم،یدو  رونیاتاق که ب از 
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 وارد هال شده بود.  یو خاک   فیکث ی هم با دست ها مامان

 ببرند. یکردنش داشتم؛ پ  یدر مخف  یکه سع یز ی ام به چ  دهیپر  یاز رنگ و رو  دمیترس

 زود به حرف آمدم. پس

 .میهاش رو پاک کن ی تا سبز نیمی _برم کمک س

 فرار کردم. ن ی پا یو طبقه   اطیزود به سمت ح و

 

 خورد. یتکان م یگوش

اتاق و   ینه یآ  یغذا پختن صرف کند، جلو یکه برا   یاز وقت شتریب شهیمثل هم  نیمیس
 کردن گذراند. شی آرا یبرا 

ها را پاک کردم و تند تند در سبد   یکه در خود سراغ داشتم، سبز  یسرعت  نیشتر یب با
 . ختمیکنارم گذاشته بود؛ ر نی میکه س یبزرگ ی ها

 مانده بود.  یها، پاک نشده باق یسبز  شتریب م یدو ساعت گذشته بود و هنوز ن دیشا

دادم خود را دربرابر   یم حیوارد کرده بود اما ترج یاد یشار ز و کمر درد به من ف  سردرد
 کنم. منی ا  ن،یمیس  یغرغرها 

  م،یروبرو یواری هفت بود که تمام سبدها را پر کردم و با نگاه به ساعت د کی نزد  ساعت
 از جا بلند شدم. 

 خورد.  یم وهی در آشپزخانه نشسته بود و داشت م نیمیس

 رو پاک کنم. هیبق امی_برم باال شام رو درست کنم بعد ب

 را با نوک چاقو برداشت و به سمتم گرفت. بیس ی ا تکه
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 دراز کردم. ب،یگرفتن س یرفتم و دستم را برا  شی قدم پ  کی

 را به من نداد.  بیرا به سمت خود برگرداند و مجال گرفتن س چاقو 

 .رم یبگ دهیتمسخر زشتش را ناد نیانداختم تا ا   نی را پا سرم

 .یکن  یجمع م م،یوسط خونه زندگ یرو که درست کرد  یشلوغ باز  نیو ا  یای _زود م

که در حقم    ییرها ی ها و تحق ییکه جواب تمام زورگو دیرس یروز م کی خواست   یم دلم
 خودش، نثارش کنم. ی  وهیداشت، به ش  یروا م

 .د یرس یآن روز م اگر

 ... د یرس یآن روز م اگر

 کردم جسور شده ام.  یم احساس

را هم   مشی جرا نیکردن بزرگتر  یکارم که قدرت مخف تی مجرم جنا کی کردم    یم احساس
 دارد 

 استراحت کنم.  یمامان مجاب شد تا کم  جه،یدل درد و سرگ یبهانه  به

 سردرآوردم.   ییرفتن به اتاق، از دستشو  ی به جا اما

 به خلوت اتاقم ناخنک بزند.  یکس دمیترس یم

گرفته   انتمی ام بودم، مچ خ ی که در حال ارتکاب جرم نابخشودن یسر بزنگاه دمیترس یم
 شود.

 من خائن شده بودم؟   یراست به

 ؟ ی به چه کس انتیخ

 خانواده ام؟  یشده   لیتحم   یها تی غلط و محدود یباورها  به
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روز هم که شده،   کی  یکرده بودم که دوست داشتم برا  دایهمراه پ ی گوش کی فقط   من
 آن را نزد خود، نگاه دارم.

 داشتم صاحبش را بشناسم.  دوست

شد حدس زد سن چندان   یکه از جثه اش م  یآن مرد نقابدار  تیداشتم از هو  دوست
 است، آگاه شوم.  اوشیندارد و حدودا هم سن و سال س  یادیز 

 فل کردم. آن را ق ،ییمحض بستن در دستشو  به

 را فشار دادم. یگوش یمختلف رو  یها  دکمه

  یکردند و م یخاموششان را روشن م یها  یبودم که گوش دهیو بابا را د  امکیبار س چند
 توانم آن را روشن کنم. یخاموش و روشن، م یدکمه  یرو یا  هیدانستم با فشار چند ثان

نگه   هیو آن را هم چندثان دمیس بود ر  یکه کنار گوش یامتحان، به تنها  دکمه ا  یاز کم بعد
 داشتم.

از آن پخش    کی موز  یصدا  کی و صفحه اش روشن شد و    دیدر دستم لرز  یگوش ناگهان
 شد.

 

 از دستم رها شود. یبود از ترس، گوش کی نزد

را از گوش تمام افراد خانواده ام دور نگه   شیکردم صدا  یرا به خودم فشردم و سع یگوش
 دارم.

 گرفتم.  میرا روبرو  یتمام شد؛ گوش یکوتاه بود و وقت  صدا

 جا گرفته بود.  ینافذ؛ در قاب گوش  یول  یجد اری مرد جوان بس  کی  ری تصو

 بود!  نیراست دی عکس اخم دار و پر جذبه، که حتما صاحبش همان ام  کی
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 مرد نقابدار!  همان

داد بابا برگشته و ممکن است   یمامان و بابا از داخل هال، نشان م  حرف زدن  یصدا 
 . د یا یب ییشستن دست و صورتش، به سمت دستشو  یبرا 

  یو صدا  دی لرز  یقبلش پنهان کنم که باز گوش یرا سر جا یدست به کار شدم تا گوش زود
 خاص؛ از آن بلند شد. یآهنگ

بفهمند من داخل   هیاست بق  شدم و فکر کردم دستم رو شده و هر لحظه ممکن هول
 کنم. یم یدارم چه غلط ،ییدستشو 

 فشرده شد و صدا و لرزش آن قطع شد. یدکمه از گوش کی که خوردم،   یشدت تکان از 

 روشن مانده بود.  ،یگوش یرو  ریهمچنان تصو  اما

 افتاده بود. یگوش  یصفحه   یو خندان رو   بایز  اری دختر بس کی بار عکس   نیا

 عکس نوشته شده بود:  یباال

 " ن یزتری"عز 

 دختر، جذاب و خاص بود.  لبخند

 بود اما مهربان!  بایز 

مان بودند و اخالقشان مثل زهر، تلخ بود و    لیکه در فام ییبا یز  ی تمام دخترها برعکس
 زهر داشت. ش،یمثل ن

 شد. یتر م کی و نزد  ک یهر لحظه نزد  ،ییبابا از پشت در دستشو یپاها  یصدا 

 باز بلند شود. یگوش  یصدا   دمیترس

در را باز   عی لباسم جا دادم و سر   ریزود خاموش کردم و آن را ز  یلیرا خ یبود که گوش نیا
 کردم. 
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 وقت گفتن سالم به بابا، شک ندارم که او را به سوءظن رساند.   میصدا لرزش 

  یدر آرامش فرو م زیگستر شهر است؛ همه چ هیکه سا  یخواب که برسد، در سکوت وقت
 رود

آن وقت است که تمام   ؛یکه از خودت و اعمالت فرار کن  یباش ییزپای اگر گناهکار گر اما
 زنند. یکنند و حرف م ی کائنات، زبان باز م

 وجدان به خواب رفته ات. ی کشند رو یکنند و مته م  یم دایپ ری و بص نایب چشم

  نیمی س یها  یسبز یه یکردن بق شده بود که جور پاک  ادی دست و بدنم آن قدر ز  لرزش 
 یینا  چیو پادرد و کمر درد، ه  یبرگشت، از زور خستگ یبود و وقت دهیرا مامان کش

  ی حرف و طعنه ها دنیشن  یبرا  یدانست فعال حال مساعد ینداشت. مامان خوب م
 ندارم.  اوشی و س  نیمیس

 شده بود.   ریرعب آور درگ یشب خانه در سکوت آن

 اهل خانه خواب بودند. ی شب بود و همه  مهین کی  ساعت

 سر برسد.   یکرده بودم اما سرم کامال به سمت در اتاقم بود که نکند کس چیرا پتوپ خود

 . دینوردی گرسنه به جانم افتاده بود و مغزم را درم ی  انهیمور   کی مثل   یحس کنجکاو 

 یآرامش نم خواب و میبود؛ برا دهیکه به دستم رس یپر از پول فی و ک  یبه گوش فکر
 گذاشت.

کرد که نه مال من بود و   یرا لمس م یزیو چ دی خز یقلبم م یرو  اری اخت  یچپم ب دست
 داشت نزد من باشد.  یلینه دل

 ترساند. یآمد، مرا م یم  اطی که از درون ح یسمج  رکی رجیج یصدا 

 که خاموش بود اما در چشم من  توهم زده، پر رنگ شده بود.  یاطیالمپ چرخ خ نور
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  نیآورد و کمتر  یسال ها بابا از مغازه به خانه م نی که در طول ا ی باطله ا  یها مجله
 پنج سال قبل تر بود؛  یقدمتشان برا

 ترساند یصفحات ورق خورده اش داشت مرا م  یآن شب صدا و

 آورد؟  ید مباطله با خو یمجله   شهی چرا بابا هم  یراست

 ننگ و عار شوم؟  ی  هیما   شانی به روز شده برا  یمن با علم روز و دانسته ها   دیترس یم

 هدر دهد؟  دنیمجله خر یخواست پولش را برا  یاز سر خساست بود و نم  ای

 رفت. یشد و به هوا م  یو حل نشده، دود م دی رس یپشت فکر بود که به مغزم م فکر،

 شده بود. بیعج زیشب همه چ آن

 ام بودند. یری در حال مچ گ همه

 خواستند مرا محاکمه کنند. یم همه

 مختلف شب را به صبح رساندم.   الیهزار فکر و خ با

اما آن قدر مهربان است که اسم    یاست جد یمتعلق به مرد  یکردم گوش یفکر م یگاه
 " حک کرده است. ن یزتری"عز  یگوش یهمسرش را رو 

اش مشخص   ینیفقط چشم ها و ب ،یکه از پشت کاله پشم یگفتم مرد نقابدار یم باز 
 دارد!؟  نشیزتریو عز  نیراست دیبا ام یبود، چه نسبت

 شد به سمت کمدم.  دهیباره نگاهم کش کی به

 . میلباسها  یهمه   پشت

 پر از پول و مدارک!  فیآن ک انیم

 بود؟  دهیهمه پول از کجا رس نی ا  یراست
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 نقابدار مرموز، دزد بود؟  یعنی

  یآقا  نی روز ا  کیکردم نکند   یو فکر م  دمیلرز  ی "دزد" بر خود م یبعد، از تکرار کلمه   و
 به قتل برساند!  ش،یها   دهیدزد  دنیدزد، سر برسد و مرا به جرم دزد

 کنار بزنم تا بتوانم نفس بکشم. یاتاق را کم ی  رهی ت یجرات نکردم پرده   یشب حت آن

 موهومم خالص شوم.  االتیاز خ  بتوانم

 قلبم ماند، تا به خواب رفتم. یآن قدر رو  دستم

 ترسناک ناتمام! ی پر از کابوس ها یخواب

 سه جفت چشم مختلف.  خواب

کردم که    یوحشتناک تصور م یبود که او را چون خوناشام یمرد نقابدار  یجفت برا کی
 من است.  دنیاست و دربدر دنبال بلع دهیدو ش ی خون در چشمها

اش   ییکردن دارا یخاص، مرا به جرم مخف یکه با اخم   یجفت چشم نافذ و جد کی
 کند.  یشماتت م

حک شده در  یبود و با خنده ا  نیزتر یو جذاب، که از آن  عز  ب یجفت چشم دلفر کی  و
نگه داشتن مدارک همسرش،   ینرم، مرا برا  یداشت با پنبه ا یتمام نقاط صورتش، سع

 سر بُبرد. 

  یبود که با سر و صدا یمحل   یبدل از خروس ب ن،یمیس  یصدا  د؛ یکه از راه رس صبح
 بکشاند.  نی کار کردن به پا یخواست مرا برا  یخانه، م اطی در ح ادشیز  اریبس

بود به خورد کردن و بسته   دهیها تمام شده بود، و نوبت رس یکردن و شستن سبز پاک 
 ! خچالیها داخل   یکردن و بعد هم قرار دادن تمام سبز یبند

 نداشت. یتمام نی میس یکارها 
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 نداشت. یمن هم تمام االتیطور که فکر و خ همان

 بودند.  رونیخانه ب ی هفته بود و مردها اول

 مدرسه بود.  نایس

 کالس کنکور داشت.   امکیس

 و بابا هم سر کار بودند.  اوشیس

  اریبا آن اخالق بس اوشیبود که س نیسواالت ذهنم ا  نی تر یاز حل ناشدن  یکی شهیهم
 فروش شد!؟ بد و زبان تلخ و گزنده اش، چطور گل 

 فروشد!؟  یچطور به بچه ها کتاب و دفتر م ،یو عصب یجد ی بابا با آن چهره   ای

و آماده، از در  دهیها راحت شده بود، پوش یاز تمام شدن کار سبز  الشی که خ نیمیس
 کرد که تا عصر، بازنخواهد گشت.  دیرفت و تاک  رونیخانه ب

 خورش بادمجان، تمام خانه را آکنده از عطر اشتهاآورش کرده بود.  یحاضر بود و بو  ناهار

و بابا هم    امکیس  میشد یمنتظر م د یو با گشتی از مدرسه برم نایس  گر،یساعت د مین
 . ندیایب

در  یزیچ  کیکه حرفش را بزند،   نیقبل از ا  ستاد،ی که چادرش را سر کرد و کنارم ا  مامان
 قلبم تکان خورد.

 . امیتا مسجد نماز بخونم و ب رمی _م

 غم داشت.  شیکنارم که گذشت، صدا  از 

 . دلم گرفته.دمیخواب مادرم رو د  شبی_د

لحظه ذوق   ک ی  یشدن خانه، برا  ی امان و خالبا رفتن م یقدر از خودم بدم آمد وقت چه
 کردم. 
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  یساعته   کی اش گرفته بود و من داشتم به خاطر  نبودن  یمادر یدلش از ب مامان
 ! دمیکش یمادرم، نقشه م

 قلبم، پناه گرفته بود.  یکه رو یمرموز  یراز آن سه جفت چشم و گوش  دنیفهم یبرا  نقشه

 از چه قرار است. انیجر  دم یفهم یم  دیبا

 خاموش مانده در دستم، خشک شد.  ی  گوش یرو  نگاهم

 .کردمی بود زودتر روشنش م بهتر

 سر برسد...  یکه کس نی از ا  قبل

خارق العاده   یبه قدرت رون،یاز ب   ییهر صدا دنیشن  یتخت نشسته ام و گوشم برا  وسط
 است.  افتهیدست  

 ترسناک!  فام  ه یجفت چشم س  کی   ریدر دستم بود و نگاهم درگ یگوش

 و ترسناک!  اهیس

 و ترسناک!   براق

 بود چون حالت خاصشان پر از حرف و راز بود. ترسناک 

و روشن تر از هر مهتاب   یکیتر از هر تار ک ی تار اهش،ی بود چون رنگ س ترسناک 
 بود. یشبانگاه

 شوم.  یسر برسد و مجبور به خاموش کردن گوش  یترسم باز کس یم

 کم تعدادش، آن را ساکت کنم. یکردن دکمه ها  نی  و پاباال یکنم با کم یم یسع پس

 شود. یکنم نم یم یچه سع هر

 شود.  یصدا نم یب یکنم گوش  یکار م هر
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 شود. یروم و نم  یکم تعداد دور و اطرافش ور م یتمام دکمه ها  با

 قفل است و باز کردنش محتاج رمز عبور!  یگوش

ماند تا من به   یباز م هیچند ثان  یلغزد و صفحه برا یبزرگ م یدکمه  یدستم رو  هربار
 شود.  یشوم و بعد دوباره خاموش م رهیترسناک و براق خ اه ی س یآن دو حفره  

 کنند. یکار نم گر،ید  یها  دکمه

 دانم. یرمز عبور را نم نی رمز عبورند و من ا کی کار کردنشان، محتاج  یبرا  همه

 خواهد. ینگاه کردن م شتریدانم چرا هربار دلم ب ینم

 جنبه ام؟  یقدر ب  نیمن چرا ا   یراست

  انی غل رونی نداشته ام به ب تی لرزد و ظرف  یدلم م  ،یناشناس ی  بهیهر مرد غر دنیبا د چرا
 کند؟  یم

 باشد؛  ابانیخواهد دوره گرد خ یمرد، م  نیا  حاال

 رد شده از پشت پنجره اتاقم،  ی عابر معمول  کی  ای

 اط، ی ح وارید  یمرد نقابدار رو   ای

 !یگوش  ی حک شده بر صفحه   اهیعکس چشم س ک ی  یحت  ای

 ترساند.  یمرا م نی قطع شده است و ا شبی اتاقم، از د  واری د یتاک ساعت رو  کیت

  یگوش کی که هر آن ممکن است زمان بگذرد و همه سر برسند و بفهمند من   نیبه ا  فکر
 .ترساندی دارم؛ مرا م

 خورد. یصفحه م یباال  یتالیجی است و چشمم به ساعت د  یگوش یصفحه    یرو  دستم

 .شود  ی نم باورم
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جفت   ک ی به عکس  رهیتخت اتاقم، خ ی ربع از رفتن مامان گذشته و من هنوز رو کی
 نشسته ام.  ی اچاله  اه یچشم ترسناک س

بعد از ناهار بابا   یغ و دم نکردن چا درست نکردن دو یمامان سر برسد، جوابم برا  اگر
 ست؟ یچ

 نماز هم نخوانده ام!  یحت  من

 نشسته ام.  فقط

 نگاه کرده ام.  فقط

درون   شتریکم ر یزلزله   کی را خاموش کنم و از تخت دور شوم که   یخواهم گوش یم
 کند. یم  کسانی دهد و قلبم را با خاک،  یدستم رخ م

 همان عکس است. عکس

 و مهربان. با یز  ن  ی زتریعز  همان

 خواهم جواب ندهم اما... یم

 . ستیکه مال من ن  یگوش

 صاحب دارد. یگوش

 جواب دهم. دیبا  من

 جواب دهم.  دیبا

 را بشنوم؟  یچه کس یدانم پشت خط، قرار است صدا  ینم اما

 ن؟ یزتر یعز

 مرموز؟  یچاله  اهی صاحب س  ای
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 از کجا که مرد نقابدار پشت خط نباشد!؟   اصال

 نکند... ای

 . ردی را بگ میا یاست تا مچ ح  اوشیباز هم کار، کار س نکند

 !ادی بلند است و لرزش آن ز  یگوش یصدا 

 سبز رنگ را لمس کنم. یکنم تا دکمه   یدانم چطور جرات م ینم

 بار از چپ به راست.  کی

 بار از راست به چپ. بک

 بار وسط...  کی

 ...و

 شود! یشود و تماس وصل م یصفحه باز م   باالخره

 است.  یجد  امکی و س نایو بابا و س  اوشی س یاست که صدا  یهمان قدر جد  شیصدا 

 .میحرف بزن دی لطفا! با دیالو... حرف بزن ن؟یشه لطفا جواب بد  ی_الو... م

 زند. یقدر مودب حرف م چه

 کند. یم مهیجمله اش را با لطفا، ضم هر

 مرد است...  کیاو هم   اما

 هم مرد است... او

 برد. ی" به کار مد یکند و "با  یم نیتع  فیحرف زدنم با خود، تکل  یبرا  یوقت

 شکسته است. میدر گلو  میصدا 
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 مرده است!  خفه

 بسته است. خ ی  میدر گلو  میصدا 

 ، یشو ی عاشقشان م  دهیکه ند ییاز همان صداها  ک،ی خاص و ش  یصدا  کی   ناگهان

 دارد؛  تیبس که جذاب از 

 دارد؛  نیو طن باست یبس ز  از 

 .چدیپ یدر گوشم م ،یگوش پشت

 دجان؟ ی دن ام ی_جواب نم

 جان"  دی"ام

 جان"  دی"ام

 ؟ یمن، رو نکرده بود   یو تا به حال برا   یمخلوقات هم داشت  نیاز ا   ایخدا

 کنند! یرا خطاب م گری د کی   بایقدر ز  چه

 زنند!   یقدر محترمانه درمورد من حرف م چه

 است.  نی زتریندارم که صدا، متعلق به عز  شک

 د؛یخند یم غیدر یدر عکس، ب اشی صورت یقدر که لب ها  همان

 هم، دست و دلبازانه مهربان است.   شیصدا 

 .دیآ  یبه حرف م دجانیام  دوباره

  یکنم. هر درخواست یم م یتقد نی بخوا یهر قدر مژدگان ن؟یلطفا جواب بد شهی _م
 دم.  یانجام م دیداشته باش

 کند.  یپرت م رونیخود را به ب م، یاز سد گلو  میصدا 
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 _َس...الم.

 کرده است.  مکث

 چرا؟  اما

 . دیآ یبه خود م زود

 و مدارک  من دست شماست؟   یگوش دی. ببخشزی_سالم خانوم عز

 ست؟ ین بهیکنم او غر  یاحساس م  چرا

بلعد،  یمن آن را م  یکند و گوش ها  یرها م ی گوش  یکه از دهانش تو ییبا صدا چرا
 افتم. یکنم و به حرف م یراحت برخورد م

 کردم. داشونیپ نی شما دست منه. تو ماش فیو ک ی_گوش

 بابام.  نیماش تو

  هیشه لطفا با پدرتون صحبت کنم؟   یم  ن؟ی کرد دای شما اونا رو پ یعنی پدرتون؟  نی_ماش
 رم؟ یبگ لیتحو  امیب میقرار بذار

 کنم تا بغض نکنم. یم  جان

 تونم بهتون برسونمشون. یکردم. اما... اما... نم دای_بله من پ

 رود. یباال م  یکم شیصدا 

 نکنه...   د؟یتون یکه نم یچ  یعنیفهمم!  ی_نم

 ترسم.  یباال رفته اش م یصدا  از 

 دهد.  یم  انیاما او زود به ترسم پا 

 د؟ یمن رو بهم برگردون یها   یدن امانت  ی_پدرتون اجازه نم
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 کرده است.  ییآمده و ده بار آن را قورت داده ام، باز خودنما میگلو ی انهی که تا م یبغض

 اندازد.   یم خش دارم  یصدا  یرا رو  رشیتاث و

بوده. اما   نش یتو ماش  لیوسا  نی دونه ا ی. بابام نمامیب رونی_من اجازه ندارم از خونه ب
 کردم و االنم اجازه ندارم باهاتون حرف بزنم. دایرو پ نایا نیمن از تو همون ماش

 آن قدر بلند هست که مرا از جا بپراند.  اط، ی در قفل  در  ح د،ی چرخاندن کل یصدا 

 رو خاموش کنم.  یگوش  دی_با

 اموش نکن. رو خ  یدارم. اقال گوش از ی_تو رو قران قطع نکن دختر خانوم. من مدارکم رو ن

 فهمن.  یتونم. صداش بلنده. م ی_نم

 : دیگو  یزود م یلیشود اما خ یساکت م  ابتدا

که شکل بلندگو داره بزن. صدا کامل قطع   یکونی . رو آنی رو بکش پا یگوش ی_صفحه  
 شه. فقط خاموش نکن.  یم

 رسد.  یمامان از هال به گوشم م  یصدا 

 بازه!  اوشی س یچرا در خونه   نمیسجاده رو ببر بب  نیا ای_سمانه... ب

 شود. ی مامان، ادامه دار م  ی دهم، سمانه گفتن ها یکه نم جواب

 سمانه...  ؟یستی_سمانه... ن

 شود.  یتر م کی هر لحظه نزد  شیصدا 

 شود. ی کند، نفس راحتش رها م یاتاق را که با ضرب باز م در

 ؟یخون ینماز م یمن رو دختر. دار ی_کشت

 رفته است.  نی پا یفهماند مامان به طبقه  یباز و بسته شدن در هال، به من م یصدا 
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  رمیگ یدوم و وضو م یبه آشپزخانه م امده؛یشوم و تا مامان ن یسر سجاده ام بلند م از 
 به پا دارم.  یو دور از کلک زدن به کس یبار واقع نیتا نمازم را ا 

که   یصدا شده و رمز عبور یب  یگوش کی لرزد و حاال من مانده ام و  ی قلبم م ی رو یگوش
 تک تک ارقامش را به ذهنم سپرده ام. 

 شود. یسر نماز هم از ذهنم دور نم د،یآخر ام یجمله   تکرار

 

دم تا براتون دردسر   یم  جی. من بهتون مسنیرو روشن نگه دار یکنم گوش ی_خواهش م
 " ۱۳۶۵تولدمه.  "  خیتار  ،یسورد گوشنشه. اما منتظر جوابتونم هستم. پ

 کهنی شوم! و ا  یحساب و کتاب کردن اعداد و ارقام سنم م ریاز آن لحظه، من درگ و
 چند سال دارد!؟  دیحساب کنم ام

 کردم؟  یتولدم انتخاب م خی داشتم، رمز عبورش را تار  یاگر من هم گوش  یراست

  یرا از قلبم جدا م یا، گوشحضرت زهر  حاتیصبر کردن ندارم و قبل از شروع تسب طاقت
 را بخوانم.  جشیکنم تا به قول خودش، مس

اونا،   یو ارز و تراوله. اما واسه من، مهمتر از همه   ییپر از مدارک شناسا  فی"اون ک    
 که روشه. هی زا ی و چ یگوش نیهم

تا دست   دی کنم مراقبش باش یارزش داره. خواهش م   ایدن کی من  یبرا  یگوش نی ا  یگالر
 ...زی. من به شما اعتماد کردم خانوم عز فتهینااهل ن

 " نیراست دیام

 زند. یهمه احترام، با تو حرف م نیبا ا  یکس یدارد وقت  یاحساس خوب چه

 است؛ به تو اعتماد دارد.   دهیکه هرگز تو را ند  ییاو   یوقت
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 لبم پهن!   یشود و لبخند رو یدرون دستم جمع م سجاده

 دهد. یمامان پشت سرم، تمام حال خوشم را به پرواز م   یشوم، صدا یکه م زیخ مین

 ؟ ی کرد  یکار م  یچ  یسمانه. تو داشت ینینب ری_خ

 ترسم دستم رو شود. یزند و م  یم  خی تنم

 : میکنم تا با ترس بگو  ی را باز م دهانم

 ... ن...ماز... خوندم! یچی_ه

دهد و پخش   یشود، مامان با تمام قدرت مرا هل م یبلند م اطیکه از ح نیمیس  یصدا 
 شوم.  یم نیزم

 _خدا به دادت برسه سمانه. خدا به دادت برسه. خودش اومد.

 به داد کدام کار ناکرده ام برسد!؟  دی دانم خدا با ی فرش افتاده ام و نم ی اتاقم رو انیم

 رسد.  یدهد، زودتر از خودش به من و اتاقم م یکه م ییو فحش ها   نیمیس غیج

 ! یپاپت یشعور خاک بر سر، گشنه گدا  ینفهم. ب ی_دختره 

 کرده است؟  فی رد میبرا  نیمی همه صفت رنگارنگ را چرا س  نیا

 دانم! ینم

  یخفت کرده و محکم م می ام را دور گلو  یروسر نیمیکه س میآ یبه خود م یوقت  فقط
 کشد.

و فکرم به   ندینش یقلبم م یدستم رو  ،یمرگ و زندگ  انی دست و پا زدنم م یهمه   با
 رسد. یلباسم م ریپنهان شده در ز  یگوش
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در گوش   بیمه  یلیس  کی  یافتند، صدا یهم م یافتم و چشمانم رو  یسرفه که م به
 پدرانه. ت یحما  کی و بعد هم  ندینش یجانم م

 خودم،  یمونده تو خونه   نمی_هم

 چشم خودم، جلو

 زنک؟  یرو دخترم بلند کن دست

 .ستیت. دختر من دزد نگمشو خونه برو

 خواهد بخندم. یم دلم

 خواهد قهقهه بزنم. ی... نه... دلم منه

 قرار گرفته ام.   فیامروز از جانب دو مرد، مورد تعر  من

 مقام گرفته ام.   عیامروز از کوزت بودن، ترف من

 نی راست دیام  ی" برا زیهم به "خانوم عز  آن

 بابا!   ی"دختر من"، برا  و

 رود. یم رون یکه از اتاق ب نمیب یحالم، بابا را م یفروغ و ب ی ب یک ها پل  یال از 

 کند.  یم نی را نفر نیمیس رلب،یمامان که دارد ز  و

 ...ی_دستت بشکنه زن ناحساب

کند و نفسم درست برنگشته   یگردنم، زوق زوق م یرو  یفشار گره محکم روسر یجا
 است.

  یبه اتفاق دهیخوردن از بابا را رها کرده و چسب یل یاست که س یآن قدر عصب نی میس اما
 کرده است.  دایو به من نسبت پ ستیدانم چ یکه نم
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 اد؟ یب رت یگ یکه چ  یبرد زدداداشت دست  ی_فقط بگو به خونه  

 نه؟ یجوابم ا  رم؛ی ذارم و م یباز م نانیم رو از سر اطممن در خونه   بگو

 دود. یحرفش م  انی م  امکیس

 ن؟ ی انه رفته اون پا_از کجا معلوم که سم

 خونه نبود. مامانت گفت فقط سمانه خونه بوده. یشکی_از اون جا که جز اون ه

 .جمیگ

 شوم.  یاما به ناحق دارم محکوم م جم؛یهمهمه ها و حرف و سخن ها گ نیا  انیم

دزدم؟ اصال مگه دزد   یعنیمن تنها تو خونه بودم   ؟ی گ یم  یجور نیشده که ا  ی_مگه چ
 ؟ تون اومده خونه 

 .دهدی هم فشار م  یرا با خشم رو شی ها دندان

و سر و کله زدن با   یروز کار کی دانم خسته از   یبابا به شدت در هم است و م  یها  اخم
 غائله زودتر تمام شود. ن یقد، دوست دارد ا   میقد و ن یبچه ها 

 : دیگو  یم  مامان

هم برگشتم، سمانه تو اتاقش    یساعت نبودم. رفته بودم تا مسجد. وقت می_من فقط ن
 ؟یزن ی. شرم کن از خدا. چرا تهمت م نیمیخوند س یداشت نماز م

 : دیگو  یم  تیبا همان عصبان نیمیس

.سمانه ستی سر جاش ن یچی و ه  ختهیبه هم ر ل ی من باز بوده. تمام وسا   ی_ در خونه 
 نه ما جن داره؟ خو یعنی نیهم تنها تو خونه بود. ا

 گرداند.  یبر م شیدست او را سر جا  کی با  امک ی خواهد دخالت کند اما س یم  نایس
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  جی اما او هم گ ونددیپ یباال به جمع ما م ی طبقه   یبا سر و صدا  ده،ی که تازه رس اوشیس
 و کالفه است.

 چه خبر شده؟  ن؟ یمیشده س ی_چ

 .ردی گ یم  یشیکند تا نطقش را باز کند که بابا از او پ یم دایدل و جرات پ نیمیس

 دزد اومده. نی فکر کنم طبقه پا م،ی_ما که خونه نبود 

 .دیآ ی م نی میبا تعجب به سمت س اوشیس

 سمانه؟  ن؟یمی دزد اومده. پس مامان کجا بود؟ س میکه خونه نبود یچ یعنی_

ن م   نیمیس ن و م   کند. یم 

 .شگاهی_من... رفته بودم... رفته بودم آرا

 زند. یزل م نی میبه س ظیاخم غل کی باال رفته و   یابرو   کی با  اوشیس

 ! یبود شگاه یبا زن داداشت آرا شی _فکر کنم دو روز پ

 زند.  ی بازد و نفس نفس م یرنگ م نیمیس

 شود.  یناطق م امکی بار س نیا

 کم شده از خونه؟   یزیچ ن؟یمیس یرو گشت  نی _حاال پا

  یرا از پرسشش دور کند، با کم اوشی تا ذهن س ندیب یکه فرصت را مناسب م نیمیس
 دهد:  یفکر جواب م

 . خصوصا اتاق خواب. ختهی _گشتن که نه. اما تمام خونه به هم ر

 وسط اتاق بودن.  لشونی کشوها و وسا  همه

 شود.  یم  یجد  اوشیس
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کجا   هیکس نفهمه؟ پس بق   چیخونه و ه نیتو ا  ادیشه دزد ب یفهمم، مگه م ی _من نم
 بودن؟ 

 مامان؟ 

 .دی آ یکند؛ زبانم بند م یمن که نگاه م به

 تو؟  یبود  ی_سمانه کدوم گور

به لب   نش یزتر یو عز   نیراست دیحرف زدنم را با ام  انی ترسم حرف بزنم و تمام جر یم
 ...اورمیب

 .ستمیدروغ گفتن بلد ن من

 کشد. یجور مرا م مامان

 .خوندی اومدم داشت نماز م یسجد بودم. سمانه خونه بود. وقت_من م 

  ؟ یدیدزد اومده و تو نفهم یعنی. عرضه  یخاک بر سر ب ی_نماز تو کمرش بخوره. دختره  
 ؟ ی کر بود  ؟ی کور بود

 ترساند.  یاوج گرفته اش مرا به حد مرگ م یصدا 

 دونستم دزد اومده؟  یم دی. از کجا با ومدی . اصال صدا ندمی_به خدا نفهم

 شود.  یپر جرات تر از قبل م نیمیس

که تمام   ی خانوم خانوما شک دارم. تا وقت نیگفته دزد اومده؟ من به خود هم ی_حاال ک
 . امی اتاقش رو نگردم کوتاه نم

 افتد.  یتنم به لرزه م تمام 

 کمد را بگردند.  اگر
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 کنند. دایو مدارک را پ فی ک اگر

 رود.  یبم مسمت قل ار،ی اخت  یدستم ب و

 کنند...  دایرا پ یگوش اگر

 زند: یم  ادیفر  بابا

به  ی. حق ندار یکرد  یم ی داشت ینرفته چه غلط ادمی . هنوز نیمی _دهنت رو ببند س
 خودش!  ی. اونم از خونه یبزن یدختر من تهمت دزد

 .رندی گ یمرا نشانه م  اوشی شود؛ چشمان س یم زانیکه آو  نیمیس  یها لب

شده   چ،ی چه خبره. فقط خدا به دادت برسه سمانه. اتاق تو که ه نمیبب نی رم پا ی_ م
 کنم. یکار رو م نیکل خونه رو بگردم، ا 

کشد و   یرا محکم م نیمی دست س گران،یتوجه به بابا و د  یشود، ب یحرفش که تمام م  
 برد.  ی م رونشیاز اتاق، ب

 : دیگو  یم نی شنوم که به سم یرا م شیصدا 

 .ادینکن خوشم نم هی_گر

وعاقبتم چه خواهد    ستیچ هی لرزم که قض  یو من بر خود م  زدیر یزار زار اشک م انمام
 شد.

 شود.  یاز کنار مامان رد م بابا

 _پاشو خودت روجمع کن زن. 

 خانه است.  نیا  ی مردها  دنیمحبت کردن و عشق ورز   ی  وهیش نیا  و

 ،یخواهد با کارآگاه باز  یکند و با سن کمش م  ینگاه م رونیاز پشت پنجره به ب نایس
 مشکل را حل کند.
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 .اطیرو تخت کنار ح نی . از اونجام اومده پاییرو دستشو دهی پر واریبوده از رو د  ی_هرک

 رسد. یبه او م امکیس

 کند.  ینگاه م قیپرده را در دست گرفته و دق یهم گوشه   او

 تخت؟  یگوشه   هی. اون چنمی_صبرکن بب

 دوند. یم اطی کنند و زود به ح یهم نگاه م به  هردو

 من هم از پنجره نگاه کنم. ست،یو مامان حواسش ن  ستین یکنم تا کس  یم  جرات

 .یعبور   ی هیسا   کی  دنیشود با د ینگاه کردنم مصادف م اما

به   یرو، کم ادهیکه از پ نیمقابل افتاده است و هم  واری د یدر حال حرکت، که رو  یا  هیسا 
برادرم،   یکند دزد خانه  یمرا مطمئن م  ش،یآشنا  یشود، جثه یم   لیما   واریسمت د

 و...  امده یاست که قبال د یهمان نقابدار

 .رمی گ یشود و با ترس، پشت آن پناه م یاز دستم رها م   پرده

 ما باال آمده است.  یخانه  واریمرد نقابدار، تا به حال دو بار از د  نیا

 لرزد.  ی قلبم م ی رو یگوش

 د جوابش را بدهم.بو قرار

 جواب، منتظر نگهش ندارم.  یگفت، ب ی زیبود هربار چ قرار

 زند. یکنان، از داخل هال حرف م نی ف نیف مامان

 نکنه. لتیدختر. خدا ذل ینیرنبی_خ

 خواند.  یبعد تک به تک همه را فرا م و

 . دیرم صدا کن دهیرندیو اون خ  اوشی. سنی غذا بخور نیایکرد. ب  خی _ناهارتون 



 سرما زده   چک ی پ 

 
78 

 

 اما سر ظهر برگشت.  گرددی گفته بود تا عصر برنم نیمیافتد که س یم  ادمی  تازه

 است!؟  نت یبدط یدونفره   یخانواده  ن یا  یهم از امتحان کردن ها   نیا نکند

کنم تا بهتر نفس  ی شل تر م یام را کم  یکشانم و روسر یم  ییرا درون دستشو خود
 بکشم.

 کشم. یم  رونیافتم و آهسته آن را از لباسم ب  یم  یگوش ادی به

 من!   یبرا  نیری ش امی پ کی است و  نیزتر یعز ی  شماره

 .ی "سالم خانوم

کنم خوب ازش    یچقدر برامون مهمه. خواهش م یبهت گفت اون گوش دیکنم ام فکر
تا کامل   نمتیخواد بب ی. دلم مهیوابسته به اون گوش د،یمن و ام  یمراقبت کن. زندگ

شمام   ی. مژدگوننمتیبب  امیبهم خبر بده تا ب یبدم. هروقت تونست حیضبرات تو
 محفوظه خوشگل خانوم." 

 کنم:  پی توانم تا یکم است و فقط م فرصت

 راحت. جاش امنه."  التونی"سالم... خ

 شود.  یدر گوش مغزم، پژواک م کلماتش

 " ی"خانوم

 "خوشگل خانوم" 

 من خوشگل بودم؟  واقعا

  یبا لکه ا ،یدست نخورده به مدت طوالن یابرو و صورت ری ز  یانبوه از موها  یحجم با
 ه، یزشت و کر

 بودم؟  بایز  من
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 بودم؟  خوشگل

 من امن بود؟   شیپ نشیزتر یو عز  نیراست دیام ی ها  یامانت  یجا یراست

 که تا داخل خانه مان هم نفوذ کرده است. دیگو  یمرد نقابدار ترسناک چه م نی ا پس

  یکه به زحمت م ییشود و غذا یکور م میاشتها ،دیآ  یکه م نیمیو س   اوشیس  یصدا 
 بلعم، طعم تلخ زهر دارد.

عزادار رژ لب ها و لوازم   نیمینشده و س دهیدزد یز یچ  چیشنوم که ه  یحرف ها م انیم
 شکسته شده اند.  انیدرم یکی اش شده است که   دهیتازه خر  یشیآرا

 دهند. یرا به بابا نشان م  نی ماش چی دسته سو ک ی  نا،یو س  امکیس

 بود.  اطی_تو ح

 تخت!  یتور یها  میشده بود به س زونیآو

 دوزد.  یبا تعجب به بابا چشم م مامان

 دود.  یهمه سمت من م  نگاه

 لرزم. یهم بر خود م باز 

 عرضه ام!؟  یحد ترسو و ب نی من چرا تا ا  یراست

از کجا   چی سو نیدونم ا  ی. من نمهیچ هیدونم قض ی_به خدا من خبر ندارم. به قرآن نم
 ...یاومده. من با کس

 کوبد. یو با پشت دست، در دهانم م داردی برم زی خ اوشیس

 .یعوض  یهم ندار یغلط نی _جرات همچ

 برد.  یکشد و با خود م یشود و دستم را م یبلند م زی از پشت م  امکیس
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  قشهیال  یبش حرف بزنه، هرچ ا یچپ به سمانه نگاه کنه   گهینفر د هیبه بعد  نی_از ا 
 کنم. یبارش م

 خواد باشه. یهم م یهرک

 رود. یقدم عقب م  کی  امکی جهد و س یاز جا م  اوشیس

 مثال؟  یکن یکار م ی_چ

 ن؟ ید یعذابش م  نی... مثل ما... چرا دار نیمی_سمانه آدمه. مثل س

 کند.  یشود، بابا همه را ساکت م یم  دهیکه شن نی می پوزخند س یصدا 

جا قلم    نیتونه حرمت نگه داره، پاش از ا  ینم  یخونه بزرگترش هنوز نمرده. هرک نی _ا
 . ستی جاش ن گهید نمی پا  یشه. طبقه   یم

 ماند.  یباز م  نیمیس  دهان

 ن؟ یکن یم  رونمونی ب نی_دار

 چقدر پر جرات شده است. مامان

 فعال. نی. مهموننیغذاتون رو بخور نینیبشکرد. حاالم  یادآوری _حد و مرزتون رو 

 به رفتن کند. قیرا تشو اوشی و آمد س دی از جا پر یمهارنشدن یبا خشم نیمیس

 .نی کرد  رونمونی_دستتون درد نکنه. خوب ب

 قاشقش را سمت دهان برد.  اوشی س اما

 سراغ رژ لب هات.   ادی وقت م  هی. آقا دزده نی _تنها نرو پا

دهم تا پوزخند نزنم   یهم فشار م یرا محکم رو  م یخندم و لب ها یبار منم که م  نیا  و
 نشود. دنمی متوجه خند  یو کس
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 . ردیگ  یشود و با چشمان سرخ شده از خشمش، از من رو م یمتوجه م  نی میس اما

دانست کم و   یکس نم  چیگذشته بود و هنوز ه  نی طبقه پا یدزد  یروز از ماجرا  چند
 ده است.ماجرا چه بو فیک

  شیدر امان ماندن از ن یکردم برا   یم یشده بود و من هم سع نیبا من سرسنگ نیمیس
 کنم.  یزبانش، تا حد ممکن از او دور

 .از ظهر بود  شیپ

 و مطبوع بود.  یآفتاب هوا

 .م یشستی لباس م اطیو مامان در ح  من

 آب داغ نداشت.  اطیبود که خراب شده بود و ح یچند روز  اط،یگرم کن ح آب

 . دیزده و سرد، لباس بشو خی آمد مامان با آن آب  ینم دلم

 طناب، پهن کند.  یشستم را رو یکه م ییرو او را مسئول  کردم تا لباس ها  ن یا از 

 بسته و قرمز شده بود. خیاز سرما   میدست ها  ز،ی آخر پا یآفتاب یهوا  رغمیعل

آب را بستم و   ریطناب پهن کند و خودم ش یدست مامان دادم تا رو لباس را به  نیآخر
 که مال لباس شستن بود، به دست گرفتم.  یو لگن  ییپودر لباسشو

 به صدا درآمد.  اطی در ح م،یاز پله ها باال برو میخواست یکه م نیهم

 من و مامان در نگاه هم نشست.  نگاه

 تفاوت رد شوم که مامان در را باز کرد.  یکردم ب یباال انداختم و سع یا شانه

 آمد. یم ستهی خاله شا یسالم و احوال پرس  یصدا 
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احترام، او    یدوست داشت و از رو  یلیخ یکه من را از بچگ هیمهربان همسا  اریبس خانم
 . میخواند ی م  ستهی را خاله شا

  یم شیکم پ یلیشدنم، خ نی و خانه نش  اوشیتوسط س یبعد از اعالم حکومت نظام از 
 . ندیها مرا بب هی از همسا   یآمد کس

 شدم. یاز منزل خارج م  یاطیخ لی وسا   ای لباس   دیخر  یهربار که با مامان و بابا برا  مگر

 و به او عرض ادب نکنم.  نمیخانم را نب  ستهی شا امدین دلم

 .ستادمی باال رفته را برگشتم و پشت سر مامان ا  یبود که همان سه پله  نیا

خانم آن فاصله را با   ستهی از در فاصله گرفت و شا  یکم د؛یسالمم راشن  یکه صدا  مامان
 حضور مهربانانه اش پر کرد.

چه قدر دلم برات تنگ شده سمانه   یدون یماه قشنگت دختر خوشگلم. نم  ی_سالم به رو 
 جان. 

 خورد.  یکان تکان مچاقش با هربار حرف زدن، ت تن

 را در دستان تپل و نرمش گرفت.  میها دست

 چهره اش در هم شد. ناگهان

 !خهیهات  دختر چه قدر دست  ی_وا

 نگاه کرد.  میتر به دست ها  قیدق بعد

تمام پوست دستت بلند شده. مگه    ؟یکار کرد  ی. دختر چنشی... تو رو خدا ببی... وا ی_وا
 شما؟  نی آب گرم ندار

 .دیبه دندان کشلبش را  مامان

 گرفت. شیبرا  دلم
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 نگاه کردم.  قیخانم لبخند زدم و صورت مهربانش را دق ستهیشا به

 _آب گرمکن خراب شد.

 سرده خاله.  نجا یداخل، ا دی شد صبر کنم تا درست شه. بفرما ینم گهید

 بحث را عوض کردم.  عی سر یلیخ بعد

 ا؟ یبهتون سر بزنه تازگ ومدهیجون چه خبر؟ ن نیاز شه  ستهی _خاله شا

 مادرانه.  یبود اما پر از غم قیعم  لبخندش

  یمونم. باورت نم  یگه شوهرمه دوستش دارم. هرجا اون بگه م یبگم خاله جان. م ی_چ
 آب شده. طونشیش ی م با اون دوقلوهاشه سمانه جون بچه

 هم وارد بحث شد.  مامان

!؟  یه ساله رو چه به دوقلو دار. دختر پونزدنیکرد فش یرو ح نیجان واال شه ستهی _شا
تخم کار رو ملخ خورده که   نجایدونم ا یبرگرده. آخه من نم دیحداقل شوهره رو زورش کن

 رفته اون سر کشور؟ 

بغضش  د،ی بازگو شی دلش را برا یبود تا داغ تازه شده   دهیرا د یخانم که کس ستهیشا
 را محکم فروداد.

 

شدم دختر    یمجبور نم یجور ن یخودم و بچه م بود که ا  ی_اگه مرد خونه م باال سر زندگ
ببندنش به دوا   وردنش،یدوازده ساله م رو شوهر بدم که بعدم واسه دو_سه سال بچه ن

 درمون و...

 . میمن و مامان هم متاثر شد  د،یکه چک اشکش

 رو.  یاقبال ی_خدا رحمت کنه آقا 



 سرما زده   چک ی پ 

 
84 

 

  یسر نکنه. مرد که تو خونه نباشه، زن کمرش خم م ی  هیسا یرو ب ی خونه ا  چی_خدا ه
 شه.

 شد.  رهیساکت شد و در صورت من و مامان خ  ناگهان

 شد؟  یچ نی دید  ی_وا

که حافظه   ختهیدختر، انقد به همم ر نیبگم بهتون. فکر ا  یزیچ  هیاومده بودم   مثال
 نمونده واسم.

 :دیپرس  یبا نگران مامان

 شده؟  یزیجان. چ  ستهی شا باشه  ری_خ

 .ستی خانه ما گرداند و بعد دور تا دور خانه را نگر  اطی ح ی تو  یخانم سر ستهیشا

  یکوتاه رو وارید  ریاما او نگاهش گ  ستیبود منظورش چ بیمن و مامان عج یبرا 
 بود.  ییدستشو 

 شده؟  یچ یگ  یجان نم ستهی _شا

 شروع کرد. رد،یبگ واری که نگاهش را از د نی ا  بدون

  رون،یب یآماده از در خونه زد  دمیاومدم برم مسجد، د شی! راستش سه روز پاجانی _ثر
رو   دیمونده تو خونه. برگشتم کل  دمیاومد که کل ادمی  هوی  امی خواستم صدات کنم باهات ب

 برداشتم.

 کرد.   شتر یرا ب شیبه مامان نگاه کرد و آب و تاب حرف ها  بعد

 بود.  دهی کاله پوش ییآقا  هی دم ید رون،یکه پام رو گذاشتم ب نی_هم

ذاره من همش   یرو سرش م شیکیتم   کهیها هست که پسر کوچ  یکاله مشک نی از ا 
 ترسم.  ی گم ازت م یبش م
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 .دیخند یدهانش گرفت و کم یجلو  دست

 خورد.  یچاق، محکم تکان م کلیبا آن ه شی ها شانه

 .قیعم یداد و من با ترس  یگوش م  شی با دقت به حرف ها مامان

 گرفت.  یدهانش دور کرد و حرفش را پ  یرا از جلو  دستش

 _واال اولش فکر کردم آشناتونه.

دوبار هم دستش رفت سمت   یکیکرد.  یطرف و اون طرف رو نگاه م نی ا  یه دمید
اذون مسجد    یدونه زنگ خرابه. خواستم بهش بگم که صدا یزنگ خونه. فکر کردم نم

  ادمی که بهتون بگم و بعدم  دمتونیند گهیشه. اون جام د ر ینمازم د دمیاومد و ترس
 رفت. اما مشکوک بودش. 

 اول، گفت:  ی نگران به پشت سرش و به طرف طبقه  یداد و با نگاه  رونی ب ینفس مامان

 جان مشکوک بود.  ستهی_آره شا 

و رو کرده بود. البته    ری م رو ز بچه  یزار و زندگ ی. همه یدزد  اوشیس  یبود خونه  اومده
 نکرد و رفت.  داشیاومده بود که پ یچ یدونم پ ینبرده بود. نم یزیچ

 دانست.  ینم مامان

 دانست.  یکس نم چیه

 دانستم. یمن خوب م اما

 گفت:  یخانم با نگران ستهیشا

 . میورا دزد نداشت  نی_خدا به دور. ا 

 و نگران به در باز مانده اش نگاه کرد. دیسمت خانه اش چرخ به
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  یوه یزن ب هیمن.   یسروقت خونه  ادیرو باز گذاشتم. نکنه ب اطی_خدا مرگم بده، در ح
 تو رخت خواب خفتم کنه.  ،ینصفه شب ،یشب ادیجان نکنه ب ای ثر یتنها. وا 

 بود. دهیپر رنگش

 ترساند.  یکرد و خود را م یطرح م  ییجنا ی خودش نقشه ها یبرا 

 کرد او را آرام کند. یسع مامان

بود. وگرنه تو روز روشن   یاومد، ما خونه مون خال  شیاگه پ  نمی_نه بابا مگه شهر هرته. ا
تونه ازش بکشه باال.  یانقد بلنده که نم وارتونی. خونه شمام نرده داره. دیدزد  انیکه نم
 بشه. یطرف ها آفتاب   نیفکر نکنم ا گهیبعدم د

 حواس گفت:   یداخل کوچه را نگاه کرد و ب یخانم با نگران ستهیشا

 کشه. یداره تو کوچه سرک م دمیجان. آخه امروز دوباره د ایترسم ثر  یم ن ی_از هم

 خانم را نگاه کرد.  ستهیجستجو کردن شا  ری با ترس، سرش را درون کوچه برد و مس مامان

 برم داشت.  ترس

 سوزاند.  یسوخت و م  یدر دلم م یزیچ

 

 داغ! داغ

  دنیبا چک ،یکه از شدت داغ روز،ید  یسرخ کرده  یهمان روغن داغ بادمجان ها  مثل
 دستم، تمام پوستم جمع شد!   یقطره اش رو   کی

  یچه م نش،یزتر ی و عز نی راست دیام  یو گوش فیبود و از جان ک یمرد نقابدار چه کس  نیا
 خواست!؟ 

 هم مرا ترساند؛ هم خود را ترساند و هم مامان را!  ش،یخانم با حرف ها  ستهی شا  
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 ساعت با خود کلنجار رفتم.  چند

بابا، تمام   یلباس ها دن یوقت اتو کش یشستن ظرف ها، حت ا ی صرف ناهار،  وقت
 خانم بود. سته ی امروز شا یحواسم متوجه حرف ها 

 !؟ ستی بر سر چ نشیزتریو عز  دیدانم خصومت مرد نقابدار و ام  ینم من

که در  ی مهم  اریبس زیچ یعن ی ن،یزتر یآن روز عز  یو حرف ها  زهایو گر  بی تعق نیا  اما
 وجود دارد. یگوش

 نباشد. فی داخل ک یمدارک و تراول ها   یعنوان در جستجو  چیمرد نقابدار، به ه  دیشا

 ! تراول

 ! تراول

 گفته بود ارز؟  دیچرا ام  یراست

 بودم.  دهیند  یکه آن روز ارز  من

 بود که... فیپول در ک یتراول و مقدار یاد یتعداد ز  فقط

 .دیکش یداشت سوت م  سرم

 افتاد.  یبه خطر م شتریخانواده ام ب  تی گذشت، امن یکه م یروز و ساعت هر

از لو رفتن    یما در آورده بود و ترس یپروا، سر از خانه و زندگ یترس و ب ینقابدار ب مرد
 نداشت. 

 . دیا یب دیبا  ییدانست چه وقت ها  یندارم او خوب م شک

 دانست.  یخانه را م  یساعات ورود و خروج مردها   یحت  او

 قرار دهم.  انیو خواهرش را در جر   دیزودتر ام دی با  کردمی م احساس
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 کنم. یامانت نگهدار ن یکه وقتش برسد، از ا یقول داده بودم تا زمان من

اندازه شان   یب یاز نگران نش،یرزت یو عز   دیام یهر روزه    یها امکیدانم پ  یخوب م اما
 دهد.  یخبر م

 

 بودند.  دهی چرت عصرانه شان، در هال خواب یسه بعدازظهر بود و مامان و بابا برا  ساعت

 تازه به کتابخانه رفته بود.  امکیباشگاه بود و س نایس

 استخاره نبود.  ی. پس جاداشتی دست از سرم برنم الی و خ فکر

 در دستم بود. یگوش

 ورودش را وارد کردم.  رمز

 .دیچیدر سرم پ شیصدا 

 " ۱۳۶۵تولدمه،  خ یتار  ی"پسورد گوش

 زنگ داشت. شیصدا 

 زنگ خاص.  کی

 .بیعج ییرایگ  کی

 دانم. ینم

به نظر   نیچن  نیصحبت نکرده ام، ا یکس تلفن چی که تا به حال با ه  یمن  یهم برا  دیشا
 رسد.  یم

 کردن و نوشتن کردم. پ یع به تا را باز کردم و شرو امیپ صفحه
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  د یریبگ ل ی هاتون رو تحو یامانت  گم،ی که م یبه آدرس دیای بگم لطفًا ب خواستمی "سالم. م
 ." ستیجاشون امن ن گهیمن د شیچون پ

 که ارسال شد، به طرز نوشتنم دقت کردم. امیپ

 "لطفا" 

 حرف زده بودم!  نشیزتریو عز  دیام  اتیهم با ادب من

 از پاسخ، نشد. یمنتظر شدم اما خبر یکم

 دم کنم. یبابا چا  یآشپزخانه رفتم تا برا  به

 گرفت. یقرار م  زیم  یحاضر و آماده رو  دیبا  شیشد و چا  یم داریب گرید  یقیدقا  تا

 شد.  یقلبم م ی دستم روانه  مدام

 بودم.  فیلرزش خف  کی احساس کردن   ای  دن،یشن منتظر

 باالخره اتفاق افتاد.  و

 

 . دیلرز  یسماور قراردادم که گوش ی ا تازه رور یقور

 تکان خورد.   یپهلو، کم یرو  بابا

 خود را به اتاق رساندم.  نیپاورچ

 را باز کردم. امیو بادقت، پ  آهسته

. اصال دوست ندارم به خاطر من و خواهرم تو  نی افتاده خانوم؟ نگرانم کرد   ی"سالم. اتفاق
 !" نیفتیدردسر ب

 خواهرم؟ 
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 گفت: خواهرم؟  دیام

 دو، خواهر و برادر بودند و من...  ن یا یعنی

 نشست!  میبه لب ها  لبخند

 آرام گرفت!  دلم

 حد خوشحال شده ام؟  نی چرا تا ا  ایخدا

 ست؟ یاز چ می لب ها  یگوشه  یجنبه   یلبخند ب  نیا

 من است!؟  نگران دیام  ایخدا

 را گم کنم. میپر از خلطش، باعث شد دست و پا   یبابا و صاف کردن گلو یسرفه    یصدا 

 را سر جا برگرداندم و زود وارد آشپزخانه شدم.  یگوش

 بزند.  شی به دست و رو یتا آب ییبود داخل دستشو رفته

 کرد.  یداشت پتو و بالش ها را جمع م  مامان

 و گفتم: دیدانم چطور شد که زبانم چرخ ینم

 رون؟ یب  میبر یا ی_مامان م

 و کنجکاوش، مرا الل کرد. زی تند و ت نگاه

 کردم.  دایرا پ ی حرف نیدانم چطور جرات گفتن چن یهم نم خودم

 ه؟ یخبر  رونیباشه! ب ری_خ

 شکست. دلم

 دادم. یم   حیتوض دیرفتن با مادرم، با رون یب یو پنج ساله بودم و هنوز برا   ستیب من
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روشن   یپارچه  هیخواد  ی خوام بدوزم واسه شما. دلم م یلباس م هی... هی_راستش  
پارچه و کاغذالگو   می... برم ی! گفتم بریو سرمه ا  ی باشه. همه لباس هاتون شد مشک

 . چرخ هم سوزن نداره. میبخر

 . اورمیسرم را باال ب  دمیترس

 دروغ بزرگم فاش شود. دمیترس

 نه! د یبگو دمیترس

 شده بود.  ی سکوتش طوالن اما

 مکث، آب دهانم را قورت دادم و سرم را بلند کردم.  با

 مامان منقوش شده بود. یلبها   یرو  با،یپر حجم و ز  یلبخند

 مرا هم آراست!   یلب ها  لبخندش،

 _آماده شو بگم بابات ببرمون.

 آمد.  رونیب ییاز دستشو  بابا

 شود. مانیپش مد یترس

 کرد. یم  یبود خود مامان او را راض بهتر

 .دمیبه اتاق خز زود

 آمد.  یهمراهمان م دینبا  بابا

 ...نشیزتر یو عز  دیتوانستم ام یشد، چطور م  یبابا هم همراهمان م اگر

 من!   یخدا  یوا 
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 نامم!؟  یم  نیزتری هنوز او را عز  چرا

 و خواهرش!   دیام

 ! زشیو خواهر عز   دیام

 ! افتیوسعت    میلبها یرو  لبخند

 همان لحظه در اتاق باز شد.  اما

 دهانم نشست.  یرو  دستم

 بود.  مامان

 

 شود! ایرا جو  لشیلبخندم را شکار کند و دل نکند

 ! فتهیبخوره راه م ی_زود حاضر شو. بابات قبول کرد. فقط عجله کن. چا 

 به ذوق بدل شد! لبخندم

 نوشتم: دیام یبرا  زود

 ... یسمت... خراز  م یر یم  می"من و مامان و بابام دار

که فکر کنن دوستمه و   نیاریبخرم. لطفا خواهرتونم با خودتون ب یاطیخ ی  لهیوس قراره
 شناسمش!"  ی از دوران مدرسه م

 . ردی هم شک داشتم نقشه ام بگ خودم

 شد مامان و بابا شک نکنند.  یم مگر

 . یریبابا و آن همه سختگ خصوصا

 نداشتم. یدوست چیه من
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 نبود.  ری از دوران مدرسه، مطمئنا باورپذ  یمیدوست قد  کیشناختن   پس

 را روبراه کند.  زیزدم و خدا را واسطه قرار دادم تا خودش همه چ ایرا به در دل

 نبود. یدر منزل ما، درست و عقالن لیوسا   نیماندن ا   شتریب

 داده بود.  امی پ دیام

 !؟" میکن داتون یپ یطور مشخصاتتون. چطور نی . همنیرو بگ لتونیاسم و فام شهی م"

 قسمت ماجرا اصال فکر نکرده بودم. نیا به

 .میدانست ی نم گریکد یاز   یزیچ چیاما ه میکن یقرار بود نقش باز  دی و خواهر ام  من

 . سمی را بنو امش یتا جواب پ دیطول کش  قهیدق چند

 و خجل جوابش را دادم.  نی شرمگ

 کنم. یم  یمعرف  شی و دارم خودم را برا  ستادهی ا  میکردم روبرو  یم احساس

 ." دمیپوش رهی سبز ت ی روسر هیام و  یو پنج سالمه! چادر ستی ب ی"سمانه اشراق

 زود جواب داد: یلیخ

 ." دهیو شال کرم پوش  یقهوه ا  یپالتو   هیو شش سالشه.  ست ی"خواهرم الهه ب

مرا دمغ    یکم از الهه ها نداشت؛ کم ،ییبایکه واقعا در ز  ینگ لباس الهه ا کردن به ر فکر
 کرد.

 

 وقت لباس کرم رنگ نداشتم.  چیه من

  یجشن عروس ی برا امکیسبز پرنگ است که س   یروسر نی ام، هم  یروسر نیتر  روشن
 بود.  دهیخر  میبرا  اوشیس
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 طرف صورتم نشست. درست همان طرف که...  کی دستم   ستادم،یکه ا  نهیآ  یروبرو 

 زده بود و زمان مناسبش نبود. مهیخ میبه شاهراه گلو  بغض

 سرم مرتب کردم.  یو چادرم را رو  دمیرا کامل جلو کش یروسر

بود، استفاده کنم تا   دهیتولدم خر یبرا  امک یکه س ییقدر دوست داشتم از رژلب ها  چه
 جال ببخشم. یکم میبه لب ها 

عرضه کردن داشته باشم   یبرا یزیالهه، چ ی افسون کننده   ییبایدر مقابل ز  خواستم  یم
 اما...

 را در آن، جا دادم.  دیپول ام فیرا برداشتم و ک  فمیک

 را چک کردم. اتشیمحتو  ،ی زود و سرسر یلیخ

 بود!  درست

 وجود داشت.  یاری رقم درشت بس یآن همه تراول، دالر ها  یالبال

 زد.  یداشت مرا صدا م مامان

 رو روشن کنه. نی _سمانه زود باش. بابات رفت ماش

 ام جا دادم.  یدست فیرا درون ک یو گوش فیک

 شود. یتنگ م  یگوش نی ا  یکردم دلم برا   یم احساس

 شود. ی" تنگ م د ی" و برادرش "امالهه ن یزتری"عز   یهر روزه    یها امکی پ نیا  یبرا  دلم

 گاه کردم. ن نهیبار آخر خود را در آ یبرا 

 به سمت صورتم چسباندم و راه افتادم.   شتریام را ب یروسر

 نباشند! نیدوست داشتم الهه و برادرش، ظاهرب چرا
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 نه به صورتم که... فتدیداشتم فکر کنم نگاهشان فقط به اخالق من ب دوست

 سال از من بزرگتر بود.  ک یالهه    یراست

 همچون من مجرد مانده بود؟ ز یاو ن یعنی

 گفتم!؟  یم چه

شد   یبودم، مگر م دهیاز او د   شیها   امیکه فقط با پ یو اخالق یبا آن ظاهر خواستن الهه
 مجرد باشد!؟ 

 

کننده اش، در همان ده   رهیخ  ییبا یخانم، با ز  ستهی دختر شا ن،یاو هم مثل شه مطمئنم
 ها ربوده بود.  یلیدل از کف خ ،یدوازده سالگ

 که توقف کرد، تازه به خود آمدم.  نیماش

 آن طرف تر بود. یکم یخراز 

 گفت:  یبا کج خلق بابا

 .نی نخور  یکیبه تار  نیا ی. زودم بنی. خودتون برگرد سادمی. بدجا وا نیش ادهی_زود پ

 شد!  یم  ابیدلم خروار خروار قند، آس در

 رفت. یم   شیراحت تر پ زیکه نبود، همه چ  بابا

 از تنها ماندن من و مامان گذشته بود.  قهیو پنج دق چهل

چنگ  ی شد و به هر بهانه ا ی اطیخ لی وسا دن یوقتمان صرف خر   قهیو پنج دق چهل
 تمام نشوند. دهایتا خر  زدمی م

 . میاطراف را گشته بود ی ها  یپارچه فروش تمام 
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مخصوص به آن    یگفتم و سفارش پارچه  یمدل خاص م  کی میرفت  یم  یمغازه ا  هر
 م. مدل را داشت

 شد. یداشت کالفه م مامان

 را بدهد.  اوشیتوانست جواب بابا و س یکس نم چیه شد؛ی م  کیاگر تار   هوا

 طرح پارچه مختلف در چشمم نشسته بود اما جرات انتخاب نداشتم.  نیچند

 .میکند و مجبور به برگشت شو  دی مامان تا دمیترس یم

 بودند. امدهیو الهه هنوز ن  دیام

 ؟ یاری بدب کی  ایبود،  یبدقول کی   نیا

 دانم! ینم

ها بهانه جور کنم و از خانه خارج  یزود  نیهرچه بود؛ امکان نداشت من بتوانم به ا اما
 شوم. 

صحبتم   ی دانستم رو یکردم اما خودم هم نم یم  فی رد راهیزور حرص، در دلم بد و ب از 
 !؟ ستیبا ک

انتخاب کرد و اذن برگشت   که شد؛ مامان پارچه اش را قهیدر آخر، راس چهل و پنج دق و
 داد.

  امیپ دیام   یو برا  دهیکش رونیرا ب یرفت تا گوش یم فمیدو بار دستم به سمت ک یکی
 بفرستم. 

 گفت؟  یچه م  امیبه پ دی ام  یراست

 

 ! جی مس
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 داد. یم  جیبه من مس کاش

 روشن شود. فمیداد تا تکل یم  یخبر کاش

 گذاشته بودند و توان فکر کردن را از من ربوده بودند.   میگلو خی و اضطراب، دست ب  ترس

 را در دست جا به جا کرد و رو به من گفت:  دش یخر  یها  کی پالست مامان

 شه.  یم ک ی. هوا داره تار گهید  میبرگرد میاون طرف سوار ش میبر  ای_سمانه ب

 . لحظه بود   کی

  کی زدم و همان  ادی لحظه بود که نام خدا را با تضرع و التماس، در دلم فر کی   فقط
 .نمیبود تا از دور، او را بب یلحظه کاف

کرم رنگ که دور   یخوش دوخت؛ و شال ی قهوه ا ییپوش و قدبلند. با پالتو کیش یدختر
 بود.  دهیچ یتا دور صورتش پ

قرص کامل صورتش را در   یمانده   یبود و باق دهیچیشال را دور صورتش پ بایقدر ز  آن
 مشکل مرا دارد.  زیآن تصور کردم او ن کیآن پنهان کرده بود؛ که 

 به سمت صورتم رفت. دستم

 داد.  یو اعتماد به نفس  نداشته ام، داشت کار دستم م یشگ یترس هم حس

 بزنم.  غیبود از حرص، ج کی نزد

 پاتند کردم. ییابتدا  یو به سمت خراز  دمی را جلوتر کش چادرم

 رد شود.  ابانیخواست از خ یم  انمام

 . میبعد بر  میری دکمه هم بگ نیایلحظه ب هیرفت.   ادمی مامان دکمه   ی_وا

 بود. دهیدر تمام صورتش دو  ینگران
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 . دیترس یاز بابا م   شهیبود، اما هم یکه زن نسبتا محکم نی با ا مامان

 !دیترس  یهم م نیمیمامان از زبان س البته

 ! دی ترس یم ییآبرو  یمامان از ب اصوال

 شد. رهیخ یمانده تا خراز   یباق ریبه مس  صالیبا است 

و   میبود  دهیرس ابانی که به اواخر خ میپارچه، رد کرده بود  یقدر مغازه ها را به بهانه  آن
 بود.  ابانیاوسط خ یخراز 

 قدم به سمتم برداشت.  چند

 

 فرصت کم است.  دمیفهم

 گفتم:  عیرو سر  ن یا از 

 . نیمن زود بدوئم دکمه ها رو بخرم که معطل نش ن،ی ای _مامان تا شما م

 .میشی همون سر هم سوار م از 

 مخالفت کند.  اینماندم تا موافقت   منتظر

 شلوغ بود.  یخراز 

 . شهیهم مثل

 بزرگ هم بود.  اما

 .ادی کارکنان ز  با

 . دمیکه وارد شدم، الهه برگشت و او را د نیهم

 رتم زل زد. به صو ی کنجکاو با
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 شدم. یآب م داشتم

 ! دمیتر کش شیکه پ یهم دستم به سمت صورتم رفت و چادر باز 

 ! شناخت

 خوب شناخت.  مرا

 من بودم.  یداخل خراز  یسبز و چادر ی دختر روسر تنها

 به سمتم برداشت. یقدم

 به سمتش رفتم. زین من

 چون وقتش نبود. میمفصل نداشت  یسالم و احوال پرس ی  اجازه

 _سالم الهه خانوم. من سمانه م. 

 جا دادم.  فشیو لط  فیظر  یو در دست ها  دمیکش رونیرا ب فیو ک یگوش زود

 شد.  رهیدقت در صورتم خ با

 نمود. یرخ م شتریو ب شتریب ش،ی لب ها یلبخند، رو   هالل

 تو دختر!  ی. چقدر خوشگلشهی . باورم نمزدلمی_سالم عز 

 

  رهیحرف را زده بود، خ  نیکه ا یگشاد، به دهان ی باز و چشمان یباال رفت و با دهان سرم
 شدم.

 زد؟  یحرف م  یزیاز چه چ  او

 !؟ یو خوشگل ییبا یکدام ز  از 

 از پشت سرم بلند شد. ییصدا 
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 .  خوادیکارت کنه دختر. تو امروز دلت کتک م  یخدا بگم چ  یهنوز؟ وا  ید ی_سمانه نخر

 باره دلم گرفت.  کی

 شکست. دلم

 کرد؟   یمامان مراعات جوان بودنم را نم  چرا

 ترسم!؟  یکه من، از برادر و پدرم م دندیفهم ی م دیهمه با   چرا

 من است؟   یروزمره   یتکرار یکتک خوردن برنامه   دندیفهم ی م دیهمه با   چرا

 . دیخود را به مامان چسباند و صورتش را بوس الهه

 با اون روزا. نی هزار ماشااهلل تکون نخورد . ماشااهلل شهی خاله جون باورم نم ی_وا

 سمت من برگشت و مرا تنگ در آغوش گرفت. بعد

 خوشحالم. چقد خاطره برام زنده شد. یلی_سمانه خ

 تر از من بود! جی بودم و مامان گ جی گ من

 زد!؟  یحرف م یاز چه خاطره ا  الهه

 قلقلک داد!  یبود که دل مرا هم کم بندهیقدر فرخاص و کوتاهش، آن  چشمک

 به مامان کرد تا بهت را از صورتش دور کند. رو

  یمحله  میاومده بود  شیسمانه جون. چندسال پ   یام. همکالسالهه ن؟ی_خاله نشناخت
 اصفهان.   میبر میزود به خاطر کار بابام مجبور شد یلیشما اما بعد خ

 :دی رو به من پرس بعد

 . کشهی م نمبود سمانه؟ حافظه ی _اسم محله هه چ

 زودتر از من جواب داد: مامان
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 ...ی_محله  

 و با ذوق گفت:   دیرا به هم کوب شی دست ها الهه

 بود دوران مدرسه. ی_آها آره درسته. چه دوران

 ؟ یندار یسمانه از بچه ها خبر  یراست

 ش؟ ی بایز  ی صدا   ایالهه بود   ییبا یز  ی  رهیخ مامان

 .دانم ینم

رد و نشان از گذشته؛ در  ک ی آن قدر غرق صورت الهه شده بود که شک نداشتم تا   اما
 نکند؛ دست بر نخواهد داشت.  دایاو پ یچهره  

 بود که زود به الهه گفتم. نیا

  دوارمی. اممیبر  دیبا  گهی . ما دیخانوم شد  یلی. خدمتیخوشحال شدم د یلیخ زمی _عز
 .یموفق باش  یهرجا هست

و   دیکه صورتم از صورتش جدا شد، مرا سمت خود کش نیو هم دمی را به آغوش کش او
 . دیصورتم را محکم تر از قبل بوس

 همان جا!  قایدق

 همان جا!  قایدق

 سمانه خانوم.  یکردم انقد ناز باش ی_فکر نم

 صورتم داغ شد. پوست

 . دیدر تمام صورتم دو خون

 بود؟   ده ینقص مرا د  الهه
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 بود؟  دهیصورتم را د   ینگ چندش آور گوشه ر یصورت   یلکه  همان

ساخته بود تا به بهانه  والیه  کی کابوس شده بود و از من   کی  میکه برا  یلکه ا  همان
 نداشته باشم!  یخواستگار  چیاش، ه

 . دیچشمانم جوش یدر کاسه   اشک

سمت   یهمان قسمت از صورتم، همان گونه   یالهه رو  یبعد ی با بوسه   میها لب
 به گوشم؛ کم کم هالل گرفتند. کی راستم، نزد

 مرا به سمت مامان چرخاند و گفت: الهه

شد  یی . دلم هوا مشینیبب  شتریب دیاریروز ب ه یدختر خوشگلتون رو   نی _خاله جون ا
 .گهید

 پا و آن پا کرد و بعد گفت:  نی ا  یکم مامان

 رفت و آمد کنه.  یبد دله. دوست نداره سمانه با کس  ی_راستش داداشش کم

 

 افتاد.  نی پا سرم

 شود.  یحرف ها باعث کسر شدن شان مان م نی کردم ا  یم احساس

 .دیرس ی که نگاه مامان به من نم ستادی ا یجور

 اش نبود.  ییکردن و شناسا یرا به دستم داد که فرصت حالج  یزیچ ع، ی حرکت سر کی  با

 تند شده ام را از مامان دور نگه داشتم.  یانداختم و نفس ها   فمیراداخل ک آن

که در چشمم نشسته بود؛  ییدکمه ها نیمغازه رساندم و اول  شخوان یرا به پ خود
 کردم.   یداریخر
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 . دیبار آخر صورتم را بوس یالهه برا 

 شده بود.  ک یتار  رون،ی ب یهوا 

 زد. یو مرتب غر م  دیترس یم  مامان

  نیمیباشن. دعا کن س ومدهیهنوز ن  نایسمانه؟ دعا کن بابات ا   یچقد لفتش داد نی_بب
 . یبود رون ینفهمه تا االن ب

 به طرفم برگشت و گفت:  عی سر بعد

 .یداشته باش یدوست نیهمچ ادینم ادمیالهه از کجا دراومد؟   نی _ا

 زد، گفتم: یرا چنگ م میگلو  خیکه ب یبغض با

 .دی بشناس دیکه دوستام رو بخوا  نیدون یاز من م   ی_شما چ

 دانم چرا دلم گرفته بود.  ینم

 تنگ شده بود.  دلم

 گرفت.  یبهانه م دلم

 .دمید یم ک ی را هم از نزد  دیانتظار داشتم ام  دیشا

 بود.  دهیخطر را به جان خر نی ا  د،یبا ام دارید یدلم به بهانه  دیشا

الهه با همان   ن،یبه چهار راه و سوار شدن به ماش دهیداشت که نرسرا   میچقدر هوا خدا
 ترمز کرد و مرا صدا زد.  مانی کنار پا نیماش

 شده بود. یعصب مامان

 به خدا.  ره ی دختر. د یبه حراف یاومد. سمانه نمون  نیخدا باز ا  ی_وا

 شد. ادهیهم پ دیهمزمان باز شدند و عالوه بر الهه، ام ن،یدو در ماش هر
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  یو لحن صحبتش، برا  ش ی را که ده روز تمام، با فکر به حرف ها یمرد  دمیمن د و
 بافته بودم. ای رو میدخترانه ها

 دانم چه بود. یدچار شده بود که نم یبه مرگ قلبم

 بود.  دهیتنم را درنورد  ی تمام سلول ها  ،یشتر یر ن یچند لرزش 

خانواده ام   ی کدام از مردها چیه هیشب ،یمهربان اما جد  یخندان و صورت یبا لب دیام
 نبود.

 خودش هم نبود. یگوش یعکس رو  هیشب یحت  دیام

 زد. یبا الهه حرف م مامان

 مال ماست؟  نای_ا

 براتون.  ارم ی . گفتم بنیمغازه جا گذاشته بود  زی_بله خاله جون. رو م

 قدم جلو آمد.  کی

 سمت من.  به

 به سمت من.  قایدق

 . دارتونیهستم. برادر الهه جان. خوشحالم از د دی_سالم عرض شد. ام 

 خواست.  یم  دنید  شتریانداخت اما من دلم ب نی سرش را پا مامان

 مرد آهنربا داشت؟   نیا

 نه...  نه

 داشت...  ریمرد قدرت تسخ   نیا
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فراهم    مانیکوتاه را برا  تی موقع ن یببرد که ا ا یخواست مرا آرزو به دل از دن ینم خدا
 آورد. 

 شده بود اما دل من روشن  روشن بود.  کی کامال تار  هوا

 تا ما را برسانند.  میرا رد کرد و سوار نشد شانیمامان اصرارها  هرچند

 حرف بارمان کرد.  یو کم دیبابا زودتر از ما رس هرچند

 گرفته بود.گفتنش را از سر   راهیبازهم بد و ب نایس  هرچند

و دور از چشم  د یخند میبه رو دیروشن شد که ام یآسمان دل من از همان لحظه ا  اما
 به من گفت: شی مامان، با حرکت لب ها

 _ممنونتم. 

 

و با   ،یترس  نیبار بدون کوچکتر  نی که الهه در دستم جا داده بود، باز شده و ا یا  بسته
 شده است.   ری قلبم جاگ   یرو ن،ی ری احساس ش  کی

 دارد.  رهیرا در خود ذخ دی الهه و ام یکه فقط شماره   یگوش  کی

 : دیاز دست خط ام یکوچک باکارت

 و لطف بزرگ شماست.  یبه مهربون هیهد مکارت،یو س یگوش نی"ا 

  ن،ید یاون سارق رو د ای  نیکرد  یاحساس ناامن یشده. هر زمان  ویمن و الهه س  ی  شماره
 .کنمی . قبضش رو خودم پرداخت منیبد ج یبهم مس هیکاف

 ! زی سمانه خانوم عز میآخر عمر، من و خواهرم ممنونتون تا

 " نیراست دیام
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 .دیدرخش یآن شب، پر نور تر و پر ستاره تر م آسمان

 جشن گرفتن داده بودم. یخودم اجازه  به

رنگ پر از نور،   اهیکس متوجه نشود، به آسمان س چیکه ه یرا کنار زده بودم و طور پرده
 کردم. ینگاه م

 ...شتریب یحت  ایده ها بار،  دیشا

 الهه را خواندم و لبخند زدم.  یارسال یها  امیصدبار پ  دیشا

 بود. یطنت یدختر پرش الهه

 . افتمی را با برخورد امروزمان در نیا

 داده بود.  حیتوض میبرا  امیکه کرده بود و در پ یبعد هم با کار و

  یرستانیدب یساده   یدختر پشمالو  هیگم. انتظار داشتم   ی"سمانه به خدا بدون تعارف م
  ش،ینفر، اونم بدون آرا  هی تو صورت  یهمه قشنگ نی . ایخوشگل  یلی. اما تو خیباش
 معرکه است. یلیخ

 ."نهینظرم شده بب هیخوندم که دلش خواست  تو رو   دی انقد تو گوش ام شهی نم باورت

 کرد.  یو رو م  ری دلم را ز  امشیپ

 داشت.  یی تمام احساساتم، اصرار به خودنما ریاز ز   بیحس عج  کی

 بود. نیکه اول یحس

 بار بود. نیاول

 .دم یپرس یصورتم م ی گوشه   یخواست از ماه گرفتگ یم دلم
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 د؟ ینام  یخفته م یبا یمرا ز   نیچن نیبود و ا  دهیالهه آن را د واقعا

 بود.  دهید حتما

 بود.  دهیندارم که د شک

 بود.  دهیهمان قسمت دست کش  یچندبار رو الهه

 بود. ت ی و چادر، مستتر بود اما بازهم قابل رو   یروسر ری چند ز  هر

 قلبم جا داده بودم.  یرا رو  یگوش

 . یدر همان حوال درست

 شد.  عی لبخندم وس د؛یلرز   یوقت

 دوست داشتم. یلیدوستانه را خ یوقت گذران ن یکرده بودم و ا دایدوست پ من

 .دمی کش نی صفحه را پا  یباال  یرا باز کردم و پاکت نامه   یگوش

 "پسورد" قرار دهم.  د،یبه قول ام ای رمز ورود،  ش یآن قدر بلد نبودم که بتوانم برا هنوز 

درخشد و من با هر کلمه   ی " مدیاسم "الهه"،  "ام  یبار به جا نیا کنم؛ی را که باز م امیپ
 شوم.  یاش، دستپاچه و خجول م

برام   یگوش  یکه داخل گالر  یقشنگ یادگاری خواستم بابت  ی. م بایز  ی"سالم بانو
  یکار رو نم نیپاکش کنم چون ابدا ا  دیازم نخوا  دوارمیتشکر کنم. البته ام ن،یجاگذاشت

 . همون طور که انتظارش رو داشتم." دیوقارو با   بایکنم. الهه حق داشت. شما ز 

 افتد.  یبه تکاپو م قلبم

 گفت؟  یچه م دیام

 قشنگ؟  یادگاری



 سرما زده   چک ی پ 

 
108 

 

 قشنگ؟  یادگاری  کدام

 کشد تا ذهنم را متمرکز کنم. یطول م یکم

 خوانم.  یرا م امی پ دوباره

 به خط و واج به واج... خط

 " ی گوش  یقشنگ داخل گالر  یادگاری "

 شود.  یناگهان آه از نهادم بلند م و

 چه کرده بودم؟  من

را به من گفته بود، از سر   یکه رمز گوش یآورم چند شب قبل، همان شب یم ادی به  تازه
 از صورتم عکس گرفته بودم و... ،یهمان گوش ن یبا دورب ،یکنجکاو 

 بر من... یوا 

 کرده بودم آن را پاک کنم.  فراموش

 من، عکس

 ته ام،کنار رف  یروسر با

 ، یکمرنگ صورت یهمان لکه   با

 است و... نیراست دی در دست ام اکنون

  یم  ادی در سرم فر امش،ی پ یو تمام حرف ها  ردی گ یبند وجودم از هم فاصله م بند
 شود... 

 عکس مرا پاک نخواهد کرد... ابدا

 چرا؟  اما
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 چرا؟ 

 شود.  یو رو م  ریز  دلم

 افتد.  یبه تکاپو م دلم

 کوبد.  یطور خاص، پرصدا تر م کی زند و  یتند تر م قلبم

 درموردم اشتباه فکر کند.  دیآن دارم که نکند ام میب اما

 بد قضاوتم کند. نکند

 را چه به عکس گرفتن؟  دهیند یگوش  د  یبد د یند من  

 شود.  یذوق م ک ی  ینیر یگذرد، دلم پر از ش یکه م یکم

 کرده است.  فی از من تعر  دیام

 است.  قتی حق  کی  گرید  نیا

 .ن یری ش تیواقع  کی

 است.   دهی د اتی عکس مرا با تمام جزئ دیام

 صورتم.  ی رنگ رو یصورت یبا همان لکه   یحت

 

داند و به واسطه اش مرا آکله و زشت   یآن را آبله و خوره م شهیهم نیمی که س همان
 کند.  یخطاب م

 است!  ده ید  بایخوره مانند آکله و زشت، ز  یمرا با همان آبله   د،یام

 بود.  امیپ کی کرده بود،  زیکه به قلبم سرر  یتمام حس خوب جواب
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هرچند کوتاه، من رو با شما دو نفر، روبرو   یلحظه   کی  یبهم کرد که برا  ی"خدا لطف بزرگ
 ان..."  یمهربون چه شکل یو آدما   یچ یعنی یمهربون  دمیکرد. تازه فهم

 کرده بود. دایپ یکل تازه امن، ش یبرا  ایدن

 خواست. ی م دنیبهانه خند یبود که دلم، ب ییروز بعد، از همان روزها  صبح

 خواست. یکردن م یدخترانگ دلم

 شده بودم.  داری ب ریباز هم د شبم،ی د  یابافی مدد رو به

مانده بودم و    داریصبح ب ی  دهیگذشته بود. تا سپ د،یشب با لذت بردن از حرف ام تمام 
 که قضا شده بود...  ینماز 

 شده بود. ادی خانه فر یواری چهار د  انی م اوش،ی س یو صدا   سر

 نی میچطور تا به حال از پس س ،یهمه بداخالق ن یبا ا اوشیس   دمیفهم یم  کاش
 است. امدهیبرن

خواب زده   زش ی خانم عز نی میآمد تا س یصرف صبحانه باال م یروز صبح زود برا  هر
 نشود.

آن وقت هر چه   ند؛یُرفت و روب نب ای بود مرا در آشپزخانه و در حال شست و شو  یکاف
 کوفت. یکرد و بر فرق سر من م یم ادی صدا در گلو داشت، فر

را پشت    میکردم و تار به تار موها کی حد ممکن به صورتم نزد نی شتریام را تا ب یروسر
 آن پنهان کردم. 

 .میهم شد  یکار را کرد و روبه رو   نیا  در اتاق را باز کنم که او زودتر آمدم

 را در هم گره داده بود. شی ابروها  ت،یعصبان

 . یتا حاال؟ ساعت هشته، هنوز خواب ی_مرده بود 
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 خواست حال خوشم پر بزند.  ینم دلم

 .دمیترس یاش م  یناگهان ی و عکس العمل ها اوش یدر حد مرگ از س هرچند

 حد مرگ...  در

 کردم.  یداشتم اتاقم رو مرتب م دی_سالم. ببخش

 . ستی نگر  یرا باال انداخت و  دور تا دور اتاق را سر سر شیابروها 

 ه؟ ی... خبری_عه... بسالمت

 دهانم را پر صدا و محکم قورت دادم. آب

 انتظار کتک خوردن داشتم.   چرا

 منقبض شده بود و خود را محکم نگه داشته بودم.  بدنم

 ؟ ی_نه. چه خبر

 پوزخند زد. یور کی را خاراند و   شی ابرو  یناخن کوچکش، گوشه  با

 ... منتظر باش. هیما خبر  شی_اما پ

 اتاق فاصله گرفت و در حال ورود به آشپزخانه گفت:  از 

 شده.  رمی که د زیبرام بر  یچا هی_زود 

 مان بهنام همراه شد.رفت، باز هم با ه یوقت

 بار گوشزد کرده بود.  ن یکه بابا رفت و آمد نکردن با او را چند  یکس همان

 با حرفش در دلم جا داده بود، گذشت.  د،یکه ام ی دیروز با فکر به ام تمام 

 آن 
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 را فراموش کرده بودم... اوشیس  یتمام حرف ها  وز 

 را...  شی حرف ها تمام 

 شد.  یتر م مانهی و صم  ترشیام با الهه، روز به روز ب رابطه

و فعال کردن   یتوانم با استفاده از همان گوش یداده بود که چه طور م ادی من  به
 کنم.  افتیرا در  شیعکس ها  نترنتش،یا

 منظور؛  یب ا یدانم به عمد بود   ی که نم ییها عکس

 هم حضور داشت.  دیدر چند موردش، ام اما

 شرم زده شوم.  ایخجالت بکشم  د،ینبودم که با هر نگاه به عکس ام لیمثل اوا   گرید

 زدم.  یلبخند م ش،ی عکس ها دنیاز د  گرید

 کرد.  یکه لبخند را فراموش نم ییعکس ها  دنید از 

 بود. دایهم هو   رکنندهیتسخ  تی از پشت همان جد د،یام لبخند

 خواندم. یرا هر شب و هر روز م امشیپ

  یشتری عمق ب ییبا یز  نیا نه،یکردم که با نگاه به آ  یتصور م بایز  یبانو  کی را مثل  خود
 خواهد گرفت.

 

 قهر نبودم. نهیبا آ گرید

 شدم. یناراحت نم نهیاز نگاه کردن خودم در آ  گرید

 !یعامالن خارج ی. بدون دست کارام ناب بود  یی بایبودم که ز  یقول الهه، من دختر به
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فرستاد؛ خوش   یم  میکه الهه برا یگاه یگاه و ب یو عکس ها   امی پ کیبه همان   دلم
 بود.

 صحبت کنم.  دیتا بتوانم با ام  دیبه وجود آ یمنتظر بودم فرصت  دیشا

 بهانه اش گرفته بود. دلم

بردم و   یماندم و شب ها، زودتر به رخت خواب پناه م   یسر پا م ادیروز، ز  یدر ط هربار
 کهن یو با فکر به ا  دمی پر یز خواب مشب ا ی ها  مهیرفتم؛ ن ی خسته و مرده به خواب م

 .دمیپر  یتنگ شده است؛ از خواب م شی دلم برا ا یاز الهه خبر نگرفته ام؛ 

 شدم. یالهه روبرو م   یها  امیپ لی وقت با س آن

  یها ینگرانم شده است؛ دلم به خوش یهست که از سر دوست یکس دمید یم  یوقت و
 شد. یام؛ گرم م یاندک زندگ

 گذشت. یشبانه ام با الهه م یماه از حرف زدن ها   کی

 خواهر نداشته ام را پر کرده بود.  یبود که جا  یکس الهه

 مادرم را.  یمحبت کم رنگ شده    یجا

 کرد.  یخواهر میوقت نه خواهر بود و نه برا چ یه نیمیس

 زن برادر هم نبود. یحت  او

 برادر نبود.  میبرا اوشی طور که س همان

 . ادامه داشت   اوشیهر روز و هر شب س یها   دادن ریگ کماکان

 زد.  یم دی جد یبود حرف از کار و کاسب یروز  چند

 شود. ینم  دشیعا  یسود  یگفت از گل فروش یم
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شان با خودشان   قهی سل فی را ندارد که تکل یسر و کله زدن با افراد ی گفت حوصله   یم
 . ستیهم معلوم ن

  یناگهان ریکار، جا افتاده است و تغ  نیکرد او را متقاعد کند که در ا یهر چه تالش م  بابا
 نداشت. ییشود؛ راه به جا یمحسوب م  سکیشغل، ر

 را گرفته بود. مشی را کرده بود و تصم ش ی فکر ها اوشیس

 زد. ینم یابدا حرف  ن،یمیجا بود که س نیا  جالب

 

 هد.دارد، همان را ادامه د  یشتریگفت هر کدام سود ب یم  فقط

 روز  سرد زمستان بود.  کی

دنبال وام بود و بابا همراهش رفته بود تا ضامنش   دشیکسب و کار جد  یبرا  اوشیس
 شود.

 مراسم شب حاضر کنند.  یبود زودتر برگردند تا خود را برا  قرار

را گذاشته   شانیشده بود و قول و قرارها  دایام خواستگار پ  نهیسحر، دختر  عمه مد یبرا 
 بودند.

کردن   ی سال دارد و فعال وقت خاله باز   ازدهی فکر نبود که سحر، تنها  نیکس به ا  چیه
 اوست. 

گله   کی ارزد و پدرش   یکردند که خواستگار حاضر، سرش به تنش م ی فکر م نی به ا همه
را به پسرش، که   سشیتازه تاس یاطراف است که گاودار  یاز روستاها یکی دار بزرگ در 

ُپر تعداد   ی است و سحر بعد از ازدواج، صاحب آن گله  دهیداماد باشد؛ بخش یآقا  همان
 خواهد شد. 

 د؟ ی د  یسحر را نم یکودکانه  یها  یگوشیباز  یکس چیچرا ه و



 سرما زده   چک ی پ 

 
115 

 

 مسائل بود.  نی و ا  یکرد؛ ازدواج و خواستگار یکه فکر نم یزی به تنها چ او

 .میشوکه شد  امک یمن و س م؛یدیخبر را شن نی ا  یوقت

 حسرت خورد. مامان

 زدند.  یالیخیخود را به ب شان،ی با باال انداختن شانه ها اوش،ی و س  نایبابا و س و

 کرد.  یمن م  بیکه نص یز ی بود و زبان تند و ت نیمیباز هم س و

کنه   یت کنن سمانه. دختره کمتر از نصف تو سن داره، قراره عروسعرضه ی_خاک بر سر ب
 ش.اله و هزار تا گوسفند بخوره پشت قب 

 ... ی دهی ترش یوقت تو  اون

 کند، جوابش را داد. یچی را ق نی میکرد دم س  یم  یکه سع یمثل معدود دفعات  مامان

پسر   شهی راحت م یلیخ ابونی. وگرنه تو کوچه و خدهی _واال دختر من آفتاب مهتاب ند
 مردم رو تور کرد.

 گذاشت.  یجواب نم یشد و متلک مامان را ب  یگرفت و سرخ م  یآتش م نیمیس

  ییشد؛ چندتا فدا  یم ینداشت. موندم اگه آفتاب  داریش که خر  دهی_واال آفتاب مهتاب ند
 داره؟  دنیآکله د  ی افهیق  ن یداد!؟ آخه ا یم

دست   ریخودش رو اس اومدینم د،ی د یباباش محبت م یپسر مردم اگه تو خونه  بعدشم
 کنه. یابونیخ ی  دهیدختر آفتاب مهتاب د

 

 آورد. یمامان کم نم و

دنبال شوهر و جبران   ابونیتو کوچه خ ادیب د یچرا با یابونی_اون وقت اون دختر  خ
 داشته!؟  یکمبود محبتش بگرده؟ مگه تو خونه باباش کاست
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 .یزن یآخرت باشه راجع به دخترم حرف م دفعه

  یخوشحال شدم؛ اما فکر به اتفاق یلیبه دست مامان، خ نی میکه از گرفتن حال س نی ا با
 سحر بود، مرا مغموم کرده بود.  یرو شیکه پ

 مشت گاو و گوسفند معامله شود.  کیبود که در عوض   فیح  سحر

 هنوز بچه بود.  سحر

 بچه بود. یلیخ

 کرد؟  ی را درک نم نیکس ا  چیه  ،یچرا در خاندان بزرگ اشراق و

 .میجمع شده بود  نهیه مدهنگام، همه در منزل عم شب

 .میخودمان مانده و همراهشان نرو  یدر خانه   نایو س امکیبود من و س قرار

مراسم حاضر   نی اصرار کرد ما هم در ا  اوشیگفت که س یزیچه چ نی می دانم س ینم اما
 . میشو

که   یدی ُنه ساله، با ذوق به سمت او رفت و تب لت جد  ینایس دنیبه محض د  سحر
 سپرد.   نایگرفته بود، به دست س زهیشاگرد اول شدنش جا یبرا 

  یهمه   لمیخواستم. توش ف یکه م  ی. همون رنگی. صورتنایچه قد قشنگه س نی_بب
 مدرسه مون هست.   یدرس ها 

 را... گرانید  یترحم مرا به دنبال داشت و اخم و تخم ها رفتارش،

نبوده   یفقط خاندان اشراق می د یشد؛ فهم دایخواستگارها پ یکه گذشت و سر و کله   یکم
 . افتهی مراسم حضور   نیاش در ا لهیکه با تمام قوم و قب 

 نفر بودند.  یداماد، حدود س اقوام
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گرفته، تا دختر خاله ها و   شان یداماد و پدر و مادر و خواهر و برادر ها و خانواده ها  از 
 داماد. یپسرخاله ها 

 بودند. یطور خاص  کی  همه

 بودند. بیعج  ،یاز نظر پوشش و هم از نظر رفتار هم

مطرح جهان    یها  یژورنال گالر نی آخر ی کرد یبود که فکر م یو وضع لباسشان، طور  سر
 اند.  دهیکرده اند و پوش نیرا گلچ

 

 .میکردند که همه تعجب کرده بود یم یاحترام یزدند و به خود ب  یحرف م  یجور اما

 نداشت. ییجا  چیه ل،ی فام نیدر ا  احترام

 .شان یکرد، مادر به پسر و زن ها به شوهرها یم  نیو توه دی غر یبه مادر م پدر

 کند.  یاحترام یمامان به بابا ب دمیوقت ند چ یتمام عمرم، ه در

 مامان را به اسم صدا بزند.  یجمع، حت انی بابا در م دمیند  ای

 دانستم. یم  یکم محبت اریبس یخانواده ام را خانواده  هرچند

 چشمانم را از تعجب، باز نگه داشته بودند. ،یهمان یم  نیافراد ا  اما

چادر   کی   ایاجازه نداشتم چادرم را بردارم   اوش،ی س یشگی هم یدادن ها  ریمدد گ به
 سر کنم.  یرنگ

 مامان نشسته بودم. کنار م،یرنگ ضخ یبود که همچنان با همان چادر مشک  نیا

 گفت:  حیصر یلیپرپشتش داد و خ یها لیبه سب یداماد تاب پدر
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همه   نی ا  میتون یسره شه. چون نم کی کار   نیا  دیامشب با  م،ی_همون جور که قبال گفت
 . میعالف دوتا بچه نگه دار جان یآدم رو ا 

 نگفتند.  چیاما ه  دندیچهره در هم کش نه،یو آقاصادق، شوهر عمه مد  بابا

 داماد ادامه داد: پدر

گاو و   یما جا نداره. گفتم گله    شیپ ایبچه باز  ن ی و سکه و ا  هیاولم بگم مهر ن ی_از هم
 تنمه. اما...  ی کنم چون بچمه. پاره  یکارم م نیدم به شوهرش، ا  یگوسفندم رو م

 دستش، دور تا دور سالن را دور زد.  با

  هیمال و منال بدم به بق  شونی کیشه به  ینممنن.  یبچه ها و وابسته ها  نایا  ی_همه  
 شون نه. 

 . دیمالحظه خند  یانداخت و ب نی سرش را پا   نیمیس

 داماد با اخم گفت: مادر

 دنه؟ یخند یجا مگه جا نی_زهرمار. ا 

 ساکت شد و از خشم قرمز شد.  نیمیس

 گفت:  یساختگ  یجابجا شد و بابا با احترام یکم  شیدر جا  اوشیس

 . میتا جوابتون رو بد  دی_حرف هاتون رو تموم کن

 

 .دینگاه به آقاصادق کرد و پرس کیداماد   پدر

 دخترت دوتا صاحاب داره. یصادق؟ نگفت هیک نی _ا

 . دیمبل کوب یدسته   یقرمز شده بود و بابا دست مشت شده اش را محکم رو آقاصادق
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 گفت:  امک یو رو به س  دیدو رونیو همه کس، از در اتاقش ب زیخبر از همه چ یب سحر

 شده. اهیش سکار کرد؟ صفحه   یبا تب لتم چ نایس  نیبب ای_ب

 کرد.  یلباسش پاک م  نیروانش را با آست یشده بود و اشک ها  زانی آو دماغش

 و در جهت دفاع از خود گفت:  دیدو رونیپشت سرش از اتاق ب نایس

 گم...  یبش م ی_شارژش تموم شده. هرچ

 ساکت شد.  د،یرا که د اوشیبابا و س یها  اخم

و پنج، شش ساله بود و تا به حال ساکت مانده بود،    ستیحدودا ب  یکه پسر داماد
 .دیناگهان از جا پر 

. جلو چشم خودم داره با  تک دخترتونه و برادرم نداره   نیگفت گه؟ ید هیکدوم خر  نای_س
 کنه؟  ینامحرم زر زر م

پا   ریکه به زور نگه داشته بودند؛ ز   یو تمام حرمت  دندیو آقاصادق از جا پر  اوشیو س بابا
 گذاشتند.

 _بله؟ چه طرز حرف زدنه؟

 بچه نه سالشه.  ه؟ی_نامحرم چ

 گفت:   انی گر یبا چشم  نهیمد  عمه

پناه   یم بو بچه   میاگه ُمرد ؟ی زن یم تهمت مبه بچه ی_از االن جلو چشم خودمون دار
 ؟ یکن ی کارش م یموند چ

که هر دو   یی النگوها نگی ر یج نگیر یتکان داد و با ج یاقش را کمداماد لباس بر  مادر
 در هوا تکان داد. یدستش را پر کرده بود، دست
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حرف ها نبود.   نی ا نن،یرو بب  دیدوماد جد  نیتون رو جمع کرد  فهی_واال تا االن که کل طا
واسه مال   ی شتریکه وارث ب نی سوز   یم نیشده که همه طلبکار شدن؟ نکنه دار یحاال چ

 و اموال ما هست. 

 . دیغر  شوهرش

 . ومدهیبه تو ن ناش ی_تو خفه شو. ا

 هم رو به مادرش گفت: داماد

 .میکن  ی_دهنت رو ببند. خودمون درستش م

 

  چیکه ه می کرد  یبه خاندان داماد نگاه م رتی و با ح  میبود ستادهیسمت ا  کی ما   ی همه
 دانستند.   یاز آداب معاشرت و احترام متقابل نم

  یمنظره نگاه م  نیگرد شده به ا  یبودند و با چشمان ستادهیو سحر وسط جمع ا  نایس
 کردند.

 بزند، در هال را باز کرد.  یکه آقا صادق حرف نی و قبل از ا اوردی طاقت ن بابا

 جا قصد ازدواج داره.  ن یا  ینه کس می. ما نه دختر دم بخت داررونی _همه برن ب

 و رفتند.  دندیبه هم نگاه کردند و شال و کالهشان را پوش یکم

 برادر بزرگ داماد، قبل از رفتن، رو به من گفت:  زن

 . اما بخت برگشته چرا!نینداشته باش دی_دختر دم بخت شا 

 رو دستتون.  یکی نی اونم بمونه مث ا  

 در خونتون رو بزنه. ادی م یک نمیبب تا
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  شیدر دلم شکست که صدا   یزیکه پشت سرش بسته شد و همه سمتم برگشتند، چ در
 . نیمیجز س دندیرا همه شن

 را پر رنگ کرد و گفت:  پوزخندش

ترسناک و    ی افهی رو دستمون با اون ق یو موند ی دیتو ترش دیخوب فهم  نمی_واال ا 
 . زشتت 

 از من دفاع کند.   یکس چیبار اجازه ندادم ه نیا

 دل بسوزاند. میکس برا  چیندادم ه اجازه

 زدم: ادیتوانم فر  نی شتریهم فشار دادم و با ب  یرا رو  میها دندان

  میزشت و ترسناک. دفعه آخرت باشه برا من و زندگ یگ ی_دفعه آخرت باشه به من م
 یبطر چکس ی. به هیکن یفکر م  ی. دفعه آخرت باشه درمورد من حتیکن یاظهارنظر م

نداره من مجردم و موندم رو دست بابام. چون خرجم با بابامه. تو برو فکر خودت باش و  
 که...  یشیآزما  یبرگه 

 صورتم فرود آمد.  یبلند شد و با تمام وجود رو نیمیس  دست

 در خورد و دهانش از درد، باز ماند. ی رهی او را هل داد و کمرش به دستگ مامان

را به   شیدر وجودم دود شد و جا  یلیحساس کردم، درد سقلبم را که ا  یلرزش رو   یصدا 
 داد.  عی وس  یلبخند

 پناه بردم.  ییرا از جمع جدا کردم و باز با دستشو خود

 . میخواهم صورتم را بشو  یبا خود فکر کردند م دند؛یصورتم را که د  یرو  یها   اشک

 هرچه غم و اندوه بود را نابود کرد. ،یگوش یصفحه   یرو دیام نام

 فرصت جوابم رو بده لطفا.  نیباهات حرف بزنم.  در اول  دی. با زی"سالم سمانه خانوم عز
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 خودت باش..." مراقب

 مفرد شده ام.  د،یام یاز جمع بودن، برا  یکنم وقت یم  یذوق چه

 زودتر به اتاقم پناه ببرم.  منتظرم

 با من حرف دارد. دیام

و درشت داماد    زیساعت حرف زدن پشت سر ر کی خورد و بعد از  یهم م به یخواستگار
 رود.  یشود و هر کس به خانه اش م یو اقوامش، دل همه خنک م

 ... شتر یب اوشی س ی در هم است و اخم ها نیمی س یها  اخم

 برسانم.  دیام یخود را به حرف ها  دیبا

 من هم حرف داشته باشم.   دیشا

 او...  با

 با او... تنها

 !؟ ستیبا من چ  دیکردم که حرف ام یفکر م نیبه ا ری طول مس تمام 

  دیاز ام  یگری الهه، خبر د یارسال  یو عکس ها   ییابتدا  امیماه بود که جز همان پ  کی
 نداشتم.

تنگ بوده    دیام  یکردم چقدر دلم برا  یماهه، احساس م  کی  یدوره   کی حاال بعد از  و
 است.

 ما دور نبود.  چندان از  نه،یعمه مد منزل

 .میکرد  یرفت و آمد م ن ی باز هم با ماش اما
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جدا   دی با  امک،ی و س  نایس شه ینداشت، هم نیماش  اوشیبود و س اد یتعدادمان ز  چون 
 ! میبابا جا شو ن یدر ماش هیگرفتند تا بق ی آژانس م

وقت بود؛   ری برگشت، چون د یآژانس سوار شدند اما برا  نا یو س  امک یرفتن، س یبرا 
 خود رساند.  نیرا با ماش نایو س  امکی آقاصادق، س

  دنیشن  یرا برا  میبودم و گوش ها  دهیدراز کش م یپتو  ریشب بود که ز  مهین کی  ساعت
 کرده بودم. ز ی ت رون،یب یصداها 

 باشند. ده یکل ساختمان گذشته بود و شک داشتم هنوز همه خواب  یاز خاموش یقی دقا

 حرف زدنش با من را بزند.   دیبخوابد و ق دیام  دمیترس ی طرف هم م کی  از 

 کردم.  امشیو شروع به نوشتن جواب پ دمیکش رونیرا ب یپتو، گوش ریاز ز   آهسته

باهام   ن ینشد جوابتون رو زودتر بدم. گفت می. شرمنده ما منزل نبودنیراست ی"سالم آقا
 ." نیحرف دار

 

 است.  دهیبه من اعالم کرد جواب رس ،یکه لرزش گوش دی هم طول نکش قهیدق کی  دیشا

 ."شهی نم جیتونم زنگ بزنم؟ با مس ی"سالم مجدد. م

 آن ترس برم داشت. کی

فضولشان، گوش شده اند   یخانه با همان موش ها  یوارها ی د یکردم همه   یم احساس
 من هستند.  یحرف ها دنیو در حال شن

 بلند شد. یلرزش گوش یصدا  مجدد

 جی کنم. با مس ینم تتونی شه که اذ یاگه نم  ن؟ید ینم"سمانه خانوم. جوابم رو 
 کنم."  یش مخالصه 
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 گرفت.  دلم

 دست خودم.  از 

 را رنجانده ام!  دیکردم ام یکه فکر م ن یا از 

 کس نبودم. چیمن آدم  رنجاندن ه و

 ! نیمیس  یحت

 از جا برخاستم.  آهسته

 .دمیصدا قدم برداشتم تا به در اتاقم رس  یو ب  نیپاورچ م،یپا  ینوک انگشت ها یرو

 آن برداشته شده است. یاز رو  اوش،یدر اتاق، به سفارش س دیافتاد کل  ادمی

 به سمت کمد عوض کردم. ،یرا به همان آرام رمیبود که مس نیا

کردم با همان اندک نور چراغ  یممکن، سع  یسروصدا  نیاول را باز کردم و با کمتر   یکشو
 کنم.  دایرا پ دیخواب، کل

 کردم. ی که نکرده بودم؛ سکته م یبدون حتم، از ترس کار شد،ی لحظه در باز م ک ی  اگر

 هم افتاده بودند. یاز زور حرص، رو   میها دندان

 شد. ینم دایپ دیکل

 در ذهنم جرقه زد. یزیخواستم در کشو را ببندم که چ یم  تیعصبان با

 پولم بود. فی درون ک دیکل

 گرفته بودم.  امک یتولدم که از س ی   هیهد یدست نخورده   یپول ها کنار

 به لبخند نشست.  میها لب
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که انتظارش را   ییو درست همان جا   دمیکش رونی ام ب  یدست ف یپولم را از داخل ک فیک
 کردم.  دایرا پ دیداشتم، کل

نکردن هر نوع   دیتول یو با دقت فراوان برا  دمیکش رون یب فمیرا از ک د یکل عی سر یلیخ
 دور چرخاندم. کی را در قفل در جا دادم و   دیکل ،ییصدا 

 قفل شده بود. در

  انیم  ایاتاقم   میبه حر  یهر کس  یاز بابت باز نشدن در اتاق و ورود ناگهان  گری د حاال
 آسوده شده بود. المیخ  د،یحرف زدنم با ام

تا آن لحظه، فرصت   کردم و یلباس را بهانه م  ضی تعو د،یرس یسر م  یبار اگر کس نیا
 را داشتم. یقطع تماس و پنهان کردن گوش

 نشستم.  میجا  سر

 نوشتم:  دیام  یو برا  دمیکش رونی را از لباسم ب یگوش

 االن."  نی"منتظر تماستونم. هم

 بدهد. دیخبر از تماس ام ،یتا لرزش گوش دی طول کش  قهیدق کی باز هم کمتر از  و

 بودم چه کرده ام!  دهیزد و من تازه فهم  یداشت زنگ م  دیام

 حرف زدن با نامحرم!؟  یچه به تلفن مرا

 را هم از پشت تلفن نداشتم. امکیحرف زدن با س  یسابقه   من

 .شدی و رو م  ریو دل من داشت ز  دیلرز   یشد و م  یدر دستم خاموش و روشن م یگوش

  یفشردن دکمه   یبرا  کندم تا انگشتان لمس شده ام را ی و جان م دی لرز   یم  میها دست
 . ندازمیسبز رنگ پاسخ، به کار ب

 به خودم ندادم.  شتریب دی دهانم را قورت دادم و فرصت ترد  آب
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 لحظه عزمم را جزم کردم و...  کی

 پاسخ را فشردم. ی دکمه

 کشنده دعوت کرده بود.  یدر گوشم، قلبم را به کوبش شیصدا   دنیچیپ

 کوبش رسواکننده...  کی به

 کننده...  وانهی آرام بود و پر از آرامش د شیصدا 

 _سالم! 

شوم و با   یپتو مخف ریرد و بدل کردنم با الهه، ز  امی توانم مثل پ یدانستم چرا نم  ینم
 کار را انجام دهم.  نی آرامش ا

 

 فرق بزرگ داشت. کی بار با دفعات قبل،  نیا

 پشت خط بود. دیبار ام نیا

 که گرفته بود. یاسهم با تم آن

 ! جی به قول خودش با ارسال مس نه

 لرزانم را رها کردم. یوسط تخت، نشستم و صدا  م،یجا  سر

 _سالم. 

 ؟ ی_خوب

 کردنم را داشت. وانهیطور وحشتناک، قصد د  کی  ،یدر گوش دنشی نفس کش یصدا 

 کردم.  یصورتم احساس م یرا تو  شینفس ها  هرم

 خودم. یکیدر نزد  ییجا
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 . کیدر رو و نزد  رو

 نبودم. خوب

 خوب نبودم.  اصال

 _ممنونم.

 شوم!  ایمن هم حال او را جو   دینبود با ادمی  و

سخته. الهه   طتونیدونم شرا  یرو بهتون بگم. م  ییزا ی چ هیزنگ زدم  ز، ی_سمانه خانوم عز 
خوام تو دردسر   ینم نیهم   یرو شناخته. برا تونی بهم گفته تا چه اندازه شما و زندگ

 تون. بندازم

 کرد. سکوت 

 داد نفسم را رها کنم.  ی مجال م  سکوتش

 بودم. دهیبود که در تمام عمرم شن ییصدا  ن یو مهربانانه تر  نیصدا، قشنگ تر   نیا

. ممکنه خانواده تون متوجه شن و براتون بد بشه. پس لطفا  نیبگ  یزیچ ستی_الزم ن
وجودم    یسراپا  ل،ی با کمال م ن،یداشت ی. به وقتش حرفنی هام گوش بدفقط به حرف 

 .دنیواسه شن شهی گوش م

 قطره اشکم را به دنبال داشت. نیجمله اش، اول نیآخر

من، همان دو گوشش را هم به کار نگرفته   یحرف ها   دنیشن یبرا  یکس  چ یبه حال ه تا
 بود.

به گوش   م،ی من و حرف ها دنی شن یوجودش را برا  یخواست سراپا، همه   یم  دیام  حاال
 کند. لی تبد

 آمد تا پاسخ محبتش را بدهم. ینمدر میصدا 
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 هم منتظر نماند و حرفش را از سر گرفت. او

 دونه خواهرم الهه. هیو رو زد به نام من   شی _پدرم قبل از مرگش، تمام دارا

 بعدش، عوض شده بود.  یدانم بغض بود که فرو داد. چون لحن جمله  یم

مشکل رو داشتن. هر سه نفرشون با    نی_پدرم ام اس داشت. دوتا عموهام هم هم
شدن. پدرم جوون تر بود   نی کردن و خونه نش دا یمشکل پ ،یماریب  نی شدت گرفتن هم

 شد.اما... زودتر از اون دوتا، فلج 

شد و   یپدرم گذشته بود. در کنارش هر روز حالش بدتر م  یماریده سال تموم از ب دیشا
که دو سال قبل از فوتش، حنجره ش هم  ی شدن. طور ی هاش اضافه تر م یماریب

 شدن. یطور نیبزرگم هم از پارسال ا  ینتونست حرف بزنه. عمو گهیکرد و د  دایمشکل پ

 ساکت شد. یو کم دیاش را باال کش ینیب آب

 بود.  ختهیآرامش ر  یقدر درد در صدا  چه

 حرف آخرم رو از اول گفته باشم.  لی رو گفتم تا دل نای_ا

 نقابدار. یگ یکه به قول خودت بهش م یاما درمورد اون مدارک و همون سارق  و

 .دیتکان خورد و جنب یکم میها شاخک

 ر مرموز بشنوم؟ درمورد آن نقابدا یزیبود چه چ قرار

  گهیکس د یاز سهامش، برا   یمیکه البته ن میدار  یسندگیر  یکارخونه  هی_من و الهه 
  کی با ما شر یدالور ی . بعد از فوت پدر، آقاامرزمیپدر خداب کی شر  ،یدالور یاست. آقا 

 شد.

 .می تو شراکت با هم نداشت یخاص مشکل

 کوتاه افزود:  یمکث با
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 _تا چند ماه قبل که... 

 الهه. یحسابدارمون جوونمون، اومد خواستگار  ،یمرتض

بود اما، الهه ردش کرد و گفت قصد ازدواج   یپسر مقبول ،یتا قبل از خواستگار راستش
 تموم شده اما... هیقض م یکرد  ینداره. فکر م

 !یدالور یشد داماد آقا  یماه بعد، مرتض   کی

 . دیکه مدارک من به دست شما رس یتا اون روز   میگرفتن یرو جد هی من و الهه قض بازم

به محوطه کارخونه رفته بودم تا   ،یسرکش یکارخونه، من برا  یلی روز بعد از تعط اون
  دیجد یارسال   یتا درمورد بسته ها یدستگاه ها رو چک کنم. اما برگشتم قسمت نگهبان

 با نگهبان صحبت کنم.

خودش جا   شیپ میبهم زنگ هم زده بود اما گوش ای . گوامیمنتظرم مونده بود تا ب الهه
 مونده بود. 

که   میمن اومد تو محوطه تا باهم برگرد یبا گوش ،یخبر نداشت من رفتم نگهبان چون 
 .دی رو د یجا مرتضاون 

کارخونه بود و خراب شدنش،  یدستگاه ها  نی از گرونتر   یکی یدر حال دستکار ظاهرا
 ذاشت. یرو دست کارخونه م ی اردیلیخرج م

من رو روشن کرد و ازش   یگوش ع یاون قدر تعجب کرده بود و هول شده بود که سر  الهه
 گرفت. لمیف

شد و   داشیپ یکرد، مرتض یم  فی ساعت بعدش که من برگشتم و داشت برام تعر  کی
 و... دیمن رو از دستم قاپ  ف ی ک ن،یسوار شدنمون تو ماش یلحظه  
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سمت شما گمش کردم و بعدم   یقدر دنبالش راه افتادم که تو کوچه پس کوچه ها  اون
و وقت    زهیر  یم رونیرو ب زی کنه و همه چ یرو باز م فی شما درآورد. ک یکه سر از خونه  

 . ذارهی رو جا م یپول و گوش فیکنه که ک  یفرار، انقد عجله م

کامال باخبره   یکه بگم، مرتض نهیهمه وقت با شما تماس گرفتم ا   نیکه بعد از ا ن یا  لیدل
به  یراحت اون رو راض یلیخ  میکردنش، تونست  دیو با تهد  میما مدارک رو از شما گرفت

 .میاستعفا کن

 باعث ترسم شده بود.  سکوتش

 کرد.  یش، تعلل مدر گفتن دیآمده بود که ام شیوسط پ  نیا  یزیچ  کی

 سکوت کرد و بعد، یکم

 هنوز؟  نی_سمانه خانوم؟ پشت خط

 لب زدم:   آهسته

 _بله هستم.

 .دیخند

 .یو دوست داشتن کیش

 من طاقت خود دار بودن در مقابلش را نداشت. یجنبه  یکه دل ب ییآن خنده ها  از 

 رفت. یضعف م دلم

 به تخت چسباندم.  شتریرا ب خود

 به لرز افتاده بود. بدنم
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 _فکر کردم خوابت برده. 

 رساند. یمرتب جمع و مفرد شدن افعالش، مرا به لبخند م  نیا

 . قرار بود گوش بدم فقط. دارمی_نه ب

 .د یدم رونی تازه حواسش جمع شده باشد، نفسش را ب ییگو

  دنیشن شتر یبه ب کی را تحر  م یتلفن، گوش ها یدرون گوش  دنشیچیکه با پ ینفس همان
 کرد. یم

 .میکن یباز  یدالور یآقا  ای ی مرتض  یبا آبرو  می_من و الهه نخواست 

گذاشته که حاال    طیشرا  یسر ه یرو خواسته و براش   یخودش عذر مرتض یدالور یآقا  اما
 کنه.  یم  دیبرگشته و داره الهه رو تهد

شماست سمانه خانوم.  یبرا  شتریمن، ب ی. نگرانستیمن فقط از بابت الهه ن  ینگران االن
  یمشکل ن ی کوچکتر ستمین یکنه و من ابدا راض  جادی شما هم دردسر ا  یممکنه بخواد برا 

 .ادیب شی واستون پ

 به رعشه افتاد.  تنم

 در بند بند وجودم رخنه کرده بود. ترس

شد، چه  ی ام سبز م یخواستگار سابق الهه، اگر سر راه من و زندگ ،یمرموز، مرتض   نقابدار
 شد؟  یم

 را رها کردم.  میرفته ام، صدا   لی تمام توان تحل با

 ترسم.  ی_من م

 زود گفت:  یلیخ
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کنم. زنگ نزدم که بترسونمت. زنگ زدم   یبتونم م ی_نترس سمانه خانوم. من هر کار
 .یبهمون کرد  یبزرگ یل ی. منم مراقبتم. با جون و دل. تو کمک خیبگم مراقب باش

 بود. ن یری ش شیها   حرف

 بود.  مردانه

 گرانه بود. تی حما 

 گرم کننده بود. دل

 من، دست خودم نبود. ی  هیگر  اما

 .دمیترس یم

 . دمیترس یم  نایاز س یو بابا و حت اوشی از س  دش،یو تهد یتر از مرتض شیب

 

 دادنم افتاد.   یبود که به فکر تسل دهیچیام در گوش او هم پ  هیگر یصدا 

 ؟ یکن یم  هیگر  ی_دار

 کرد.  شتر یام را ب هیدانم چرا سوالش گر  ینم

  د،یپرس  یکردم، مامان م یبغض م  یشدم و وقت یم ض یکه مر  ییهمه وقت ها  مثل
  یام بلند م  هیگر یها  یشکست و ها  یگنده؟" آن وقت بغضم م یدختره   ی"بغض کرد 

 شد.

دختر   یکن  هیرو بهت نگفتم که گر  نایدختر؟ من ا  یکن یم  هیچرا گر ؟ی شد ی_سمانه... چ
 خوب.

 بود. نیر یچقدر ش  دنیخند ه،یگر انیم
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 نه!؟  ایخطابم کرده   شوندیکه بدون پسوند و پ دیدانم فهم ینم

 بودم.  ده یمن که فهم اما

 خونتون هم رد بشه. خوب شد؟  یلومتریدم نذارم از ده ک یبا من. قول م ی_مرتض

..._ 

 _سمانه؟ 

..._ 

 ؟ یکن یم   هیگر ی_هنوز دار

 بار هم مرا سمانه خطاب کرد. نیدوم یبرا 

 خودخواسته بوده است.  پس

 : میگوی کشم و م یدماغم را باال م آب

  یعال گهیشم؛ اون وقت د  ی عمر م ی مهیو بابا هم ب اوشیس شیپ  نیکن نی _اگه تضم
 ! شهی م

 رها کرد. قایرا عم نفسش

 افسوس...   مثل

 آه... مثل

 _سمانه؟ 

 _بله!

 اشکال نداره فقط بهت بگم سمانه؟ ی_راست

 است.  تی کامال از سر رضا سکوتم،
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 سمانه! گمی _پس فقط م

 . دیکوتاه خند و

 که بهت گفتم؟  ادتهی رو  میزندگ ی _سمانه اول قصه  

 ... کنم و بعد  یفکر م یکم

 ...امرزتیپدر خداب یماری_درمورد ب

 کنم؟  یشوم که مفرد خطابش م یم یهم با او خودمان من

. اونم به یمن تا به حال دوبار رفتم خواستگار  یدون ی. میماریدرمورد همون ب _آره 
 اصرار پدرم. 

 رد؟ ی گ  یخندد و من چرا دلم م یکوتاه م او

 _هر دو بارش هم نشد!

 شود. یتر م قیعم قش،ی عم آه

و   ماریب  ندهیکنن در آ یکنن عاقبت من هم مثل پدر و عموهامه. فکر م  ی_همه فکر م
بهم دختر  ستنیهمه مال و ثروت هم حاضر ن نی با ا یکه حت نهیشم. ا یم نیخونه نش

 رو بزنم به نام عروس خانوم.  می دارا یکه همون اول کار، همه   نی بدن. مگه ا

 پرد:  یاز دهنم م  اریاخت یب

 _دلشونم بخواد. 

 کوبم. یدهانم م یمحکم رو بعد  و

تا داخل هال رفته و به گوش مامان و   شیکنم صدا  یکوبم که فکر م یقدر محکم م آن
 است.  دهیبابا هم رس
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 شده ام. یو حرص یشدت شرم و خجالت، از دست خودم عصب از 

 زند؟  یخندد و حرف م یچرا او م اما

 سه شد!   کی نگهت داشتم سمانه؟ ساعت نزد داریچقد ب یدون ی_م

 : میگو یم  اریاخت یب  باز 

 سرت.  ی_فدا 

 شوم.  یم یباز هم از دست خودم کفر و

 کند. یرها م یشود و قهقهه اش را در گوش یخنده اش کامال واضح و بلند م  یصدا 

 

 : دیگو  یم ی طور خاص کی کند و  یبعد مکث م اما

  کیدختر.  یاحساس آرامش بهم داد یلی_امشب چقدر باهات آروم شدم سمانه. خ
 هفته است خواب و خوراک نداشتم اون قدر که به تو و الهه فکر کردم. 

 شود... یدلم هرچه قند هست، پولک و ُنقل و نبات م در

 بهت زنگ بزنم؟  یگاه شهی _م

 د.کن یمقدمه است و مرا دچار احساسات مختلف م   یب پرسشش

 ترس، 

 ، ینگران

 ...و

 ... شور

 : میگو یاحساسات مختلفم م  یهمه   انیم
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 ن؟ یبد امیفقط پ شهی _م

 دهد. یمکث جوابم را م  یب

 . شهی نم ری_خ

 دهد:  یکند و ادامه م یم  یکوتاه یتک خنده   بعد

نداره... نگران   دهیکه فا ام یو پ  جیخواد صدات رو بشنوم دختر خوب. مس ی_دلم م
بده من زنگ  یاوک ،یرو داشت طشیپرسم، تو اگه شرا  یهم نباش. من ازت م طتیشرا
 .شهیخود به خود جور م تی زنم. موقع یم

 ها را جور کند. تی موقع  نیکه خودش ا  گرفتمی از آن لحظه داشتم خدا را به مدد م 

 _سمانه؟ 

 _بله!

 _ازت ممنونم. 

 گفت.  ش یبا حرکت لب ها   م،یجمله را روبرو  نی ه همافتم ک یم یآن روز  ادیمن به  و

 ... ی_منم ممنونم از شما آقا

 کنم.  یم  اصالحش

 ! دی_آقا ام

 خندد و دل من چرا ضعف رفته است؟  یهم کوتاه م باز 

 دختر خوب و نترس. کی . ببخش مزاحم خوابت شدم. شبت شمیقانع نمی_به هم

 ماند که تا به حال آن را نداشته ام.  یشئ گرانبها م  کی در دستم مثل  یگوش
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است که هر کلمه اش هزاربار به جانم خوش نشسته   ییپر از صوت صدا  م یها گوش
 است.

 دارد؟   دنیخواب الیخ گر یام مگر د  وانهید دل

 . دارمیاز پنج صبح هم گذشته و من هنوز ب ساعت

 در حال شارژ شدن است.  یگوش 

 اتاق، همچنان قفل است.  در

 او شده است.  یتمام فکرم معطوف حرف ها  د،یتماس ام از قطع بعد

اش چه بود که    ییاز گفتن حرف ابتدا و انتها د یکنم هدف ام یدارم با خود فکر م تازه
 کاره ماند؟  مهین

 از مادرش نزد؟   یحرف چی ه دیچرا ام  یراست

دانم کامل از شارژ، پر شده است، شارژرش را   یشود و م  یکه سبز م یگوش یباال  چراغ
 . شوم  یکنم و بلند م یجدا م

 دهم. یقلبم جا م یرا باز هم رو  یگوش

 شارژر را...  و

  یم یبار استفاده شده ام جاساز  نیجفت جوراب اسپرت چند کیقبل، در  یروزها  مثل
 کنم. 

سطح، قرار   نی تر نی در پا م،یرها یکنم و در سبد لباس ز  یجوراب ها را در هم گوله م 
 دهم. یم

 کنم. یچرخانم و در را باز م  یرا در قفل م دیصدا، کل یو ب  آهسته

 زنم. یم  رونیو از اتاق ب گردانمی پولم برم فیرا به ک دیکل
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 بار نمازم قضا نشود.  نیشود ا یباعث م د،یزدن با ام حرف

 خواند؟  یهم نماز م دی ام  یراست

 بندم. یکنم و قامت م یسرم مرتب م  ینمازم را رو  چادر

و ذهنم   شب ید یکشد به حرف ها   یپر م ادمیشود،  یم یکه بر زبانم جار یجمله ا  هر
 شود. یاز نماز، دور م

 دهم. یم  تیخوانم تا عاقبت، رضا  یصبح را، سه بار م یهمان نماز دو رکعت دیشا

 من شده است.   ی  رهی و خ ستادهی پشت سرم، در چهارچوب در ا یکنم کس  یم احساس

 

 شود.  یخواهم اعتنا نکنم، اما نم یم

 کنم.  یحضرت زهرا را تمام م حاتیتسب

 خوانم. یم  یالکرس  تیآ

 کنم.  یآن نگاه را بر دوشم احساس م ینیسنگ هنوز 

 کنم. ی م نیگز ی ذکر را با ذکر جا 

 خوانم. یم  قرآن

 سوره اش را فوت آبم!   ستیب امک،یام، که به قول س یهمان جزء س از 

 بلند شدن ندارم؟  ینا  چرا

 ترسم؟  یم نکند

 ترساند.  یکردن به ترس هم مرا م فکر

 باشد؟  نیمیس نکند
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 اوش؟ یس  ای

 شود. یم دهیدهانم، پر صدا بلع آب

 رود.  یکند و از پشت سرم م یپشت سر، دل م نیسنگ  ی هیسا 

 ...اما

 شود. یظاهر م  میرو  شیبار، پ نیا

 .ندینش یم  میمقابل پا   درست

 ترمه ام.   یسجاده  کنار

 .دنیغم است و چشمانش مستعد بار  یا یدر صورتش

 لرزاند. یدلم را م یبیجور عج کی   نگاهش

  ی تازه روشن شده  یهوا  نی خواهد او را به آغوش بکشم و انگار در ا یم دلم
  یشود و مرا به آغوش م ی قدم م  شیکه او پ شنود؛ی خدا حرف دلم را م ،یصبحگاه

 کشد.

 کند. یم  هیدانم چرا گر  ینم

 توانم آرامش کنم. یدانم چرا نم ینم یحت

 

 چسبانم.   یزده ام را به تنش م یشوم و وجود سالها قحط یدر آغوشش مچاله م فقط

 نبودم.  یوقت برات مادر خوب چی_خدا منو ببخشه سمانه. خدا ازم بگذره که ه

 زنم.  ینم ینده است و حرفدر گلوگاه، خفه ما میصدا 



 سرما زده   چک ی پ 

 
140 

 

. چرا انقد  یگی نم یچی و ه یکردم که چرا انقد ساکت یفکر م نیداشتم به ا شبی_تمام د
 ؟ یزن یو دم نم رنی گ یم  یکه همه ازت سوار یدار تی رضا  ینسبت به همه چ

 دارد.  لی به پوزخند، تما  لبم

 . یعمرت مظلوم بود یچه قدر همه   دمیتازه فهم ،یرو داد  نیمیکه جواب س شبی_د

 کشم. یم آه

 تا صبح چشمم به در اتاقت بود. شبی_د

 . دمیکردنت رو شن هیگر یصدا 

 بشنوم.  شتریتشنه اند تا ب میرود و گوش ها  یبند م نفسم

 . یکن یم یزندگ ایخونه مثل زندون ن یدونم تو ا ی_م

 .یو وقت فکر کردن بهشونم ندار ی دختره، گذشت  هی یکه آرزو  ییزها ی دونم از همه چ یم

 . میشو یشود و چشم در چشم م  یمن جدا م از 

و   یداشته باش یدوست چی ه مینبودم. نذاشت  قتیوقت رف چی_ منو ببخش سمانه. ه
 .مینبود قتی خودمونم رف

ُپر صالبت و   یدود به سمت صدا  یباز هم فکرم م ق،یلغات دوست و رف دنیشن از 
 ...دیمهربان ام

 اعترافات مامان؟   دنیاز شن  ایشکل گرفته   دیلبم، از فکر به ام  یگوشه   لبخند

 زند. یم شی از داخل هال، صدا بابا

 .ادینم تیی چا  یبو  ؟یی_خانوم؟ کجا 

 بابا هم امروز فرق کرده است.  د یگو یم دلم
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 ت صبحانه کند.صدا بزند و درخواس  اد،ی هر صبح، عادت داشت مرا با فر او

 کند. یخواند و مرا معاف م یلحن ممکن، مامان را م نی تر  میبار با مال نیا  اما

 و قشنگ است.   بایز  زیقدر امروز، همه چ چه

 و قشنگ شده است.   بایز  زیحرف زده ام، همه چ  دیکه با ام شبیاز د  اصال

ام در حال   یخوش دیگو  یقلبم به من م  یپنهان شده رو یگوش  کیلرزد و    یم قلبم
 است.   لیتکم

  یجنبه و ب یو ب نمیب یرا م  دیکشم و باز اسم ام یم  رونیرا ب یفرصت، گوش نی اول در
 شود. ی تمام صورتم غرق در خنده م ت،یظرف

 نکرده باشم.  دارتیب دوارم ی. امر ی"سالم. صبحت بخ

 عمرت کنم. ی  مهیبابا و برادرهات ب یبتونم جلو  دیبا یگفت شبید

 سمانه خانوم.  یرو مشغول کرد  فکرم

بگم تا خود صبح، سر سجاده دعا کردم خدا بهت آرامش بده و شک ندارم   خواستم
 کنه.  یآرومت م

 . یمنتظرم به عنوان هم صحبت انتخابم کن شهیمراقب خودت باش. هم 

 " ز یعز  یسمانه   ریبخ روزت

 نم.ک یکرانش شکر م یلطف ب یکنم و خدا را به واسطه  یبه آسمان م رو

 هم نگران من است. د یام پس

 و آرامش من است.  یهم در فکر شاد  دیام
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  ش،ی ایر یب  یدعا یو به واسطه  افتهیاست که حرفش پاسخ    زینزد خدا عز دیام چقدر
 بابا شده ام. ی امروز شاهد محبت مامان و نرم

  یمآن روز، آن قدر به مذاقم خوش نشسته بود، که هر لقمه را با لبخند فرو   ی  صبحانه
 تمام عمرم را خورده ام.  یغذا  نیو دلچسب تر  نی تر نیر یپنداشتم ش یدادم و با خود م

 حرفش مانده بود.   یرو  مامان

 بابا استفاده کنم.   یصبحانه، از مجله ها  یاجازه داد بعد از شستن ظرف ها  

 گذشته بودند. خی خدا، باطله و تار ی شهی که هم ییها مجله

به  ز،ی ن اتمیح  یسال ها   نیتر  ییاز ابتدا دی هرکدام، شا  تریکه ت  یمختلف  یها مجله
 چشمم آشنا بود. 

 سبز  خانواده 

 ی زندگ یروزها 

 ی زندگ راه

 ...و

 .اورد یجدول با خود ب یاختصاص  یبار هم که شده، مجله   کی خواست بابا   یدلم م چقدر

 . وقت جدول حل نکرده بودم..   چیه من

 .. شده بودم. ریبزرگ و پ ، یاز همان بچگ من

  گریها، د ه یری تحر نیکنم مسئول یبه همراه مجله نبود و فکر م یاطیخ ی  مهیضم بخش
 را زده بودند. دشیق

کوک به کوک لباس ها، دنبال   ی رو  نانهیب زیو ر قیدق  یمثل من، که با نگاه  یکس یبرا  اما
 هست.  یراه شهیگردد؛ هم یطرح و مدل م



 سرما زده   چک ی پ 

 
143 

 

که با آن ها   یگرانیمختلف گرفته، تا لباس باز  غات یزدم، از تبل یصفحه را که ورق م هر
 جذاب بودند.  میمصاحبه شده بود، همه برا 

 داشتم همه را بدوزم.  دوست

 خودم... یبرا 

 مامان...  یبرا 

 الهه...  یبرا 

 ...و

 مامان، تمام هوا را معطر کرده است.   ی  مهیخوش ق یبو

کوچه   نیکنم اگر در ا  یکه با خود فکر م است زی مامان اشتها برانگ  یغذا یقدر بو آن
 شود؟  یداشته باشد چه م اری و یکس

را   شی مرا صدا زده بود تا موها   نیمیکه س یکشد به همان روز  ی ذهنم پر م ناگهان
 خشک کنم. شی برا

 .دمیکش یشانه م شیموها  یدر دستم بود و آهسته بر رو  سشوار

 بود.  ختهیتند و عجوالنه بود و اعصابش به هم ر  حرکاتش

 شد؛  یم اد یز  شیموها   یکه فشار دستم رو یکم

 سوزاند؛  یشد و پوست سرش را م یم کی به سرش نزد  یاد یسشوار، ز   ای

 گفت:   یو م دیکوب یبه پشت دستم م محکم

 . مث بچه آدم کارت رو بکن.ستم یمگه؟ دشمنت که ن ی_کور

 شد.  یام م ینثار حواس پرت ن،یمی س یو فحش بعد  شد یحواس من باز پرت م و
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 نبودم.  یوقت آدم فضول چیه

 کس دخالت کنم. چیوقت دوست نداشتم در کار ه چیه

 .رم ینظر بگ ری او را ز  شتریکرد که ب  یم کی مرا تحر   نیمیآن روز، رفتار خود س اما

متعلق به  دمیاسمش فهم  یاز رو  یچه بود ول  یدانم برا  یکه نم ش ی آزما یبرگه   کی
 شد.  یهر دو دستش جا به جا م ان ی است، م  نیمیس

 خواند.  یم  یکرد و سرسر یبار آن را باز م کی

 .دیکوب یم  گرشیکرد و محکم در دست د  یآن را تا م باز 

دستم بلند   ر ی هول زده از ز  نیمی س د،یبه گوش رس اط ی ح یانه یاز م اوشیس  یصدا   یوقت
 کرد. یمحافظ  تشک  تخت  خواب، مخف ر  ی شد و برگه را ز 

 شده است. بیعج نی میرفتار س دمی د یهمان روز م از 

اش را   ی نیدور تا دور دهان و ب اط،ی بردن زباله ها به ح یکه برا دمید یاو را م یگاه
کرد و زود   یرها م اطیزباله ها را کنار ح عیهوا، سر  یسرد  یکرده و به بهانه  چیحوله پ
 شد.  یدور م

  میتنظ یال.د یخوردن قرص ها  یاش را که برا  یآالرم گوش یکه صدا  دمیبار هم د کی
 نشست. شیکرده بود،  بدون خوردن قرص بست و سر جا 

 متاهل نبودم، درست.   من

 نداشتم، درست.  یاز دوران باردار یوقت تجربه ا  چیمجرد بودم و ه   من

باردار و حامله   یزن ها هی شب ن،یمی و نافهم نبودم که ندانم رفتار س جی آنقدر هم گ اما
 است.
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 نیم یس  یبود و از همان روز اول، موضعش را برا زاریاز بچه ها ب  شهیهم  اوشیس
 از سرش خارج کند.   دیمشخص کرده بود که فکر بچه را با

 بود.  رفتهیهم چه راحت پذ  نیمی س و

مامان، مرا نگران کرده بود که اگر    یو رو خوش عطر و بو و خوش رنگ  ی  مهیق  یبو
 خواهد شد.  کی بو، شامه اش تحر  نی باردار باشد، بدون شک با ا نیمیس

 طور هم شد. نی هم و

 سره به آشپزخانه آمد. کی بدون در زدن، وارد شد و  نیمینگذشته بود که س یقی دقا

 کردم.  ینشسته بودم و داشتم ساالد را آماده م زی م پشت

 آمد.  نیمیس

 . یسالم و احوالپرس  بدون

 صحبتش با من بود، گفت:  یکه پشت به من داشت اما رو   یحال در

خوش عطر و بو   یغذا  هی می دیبار د  هیو   می! نمرد چهیپی غذات م ی. بو ی_انگار راه افتاد
 .یپخت

 بدون سالم، گفت: از پشت سرش وارد شد و مثل خودش، مامان

که از  یاست. بهتره دل خوش نش هیمن پختم. نترس سمانه دستپختش همون قبل  نمی_ا
 باال.  یا یب قهی مفت، هر د یخوردن غذا  ی به بعد به هوا  نیا

 از حرف مامان گرفت.  دلم

 کرد؟  ی م رونیرا ب نیمی س داشت

 آورد.  یکه کم نم نی میس اما
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 . ومدهی کوتوله ن کلیه نیبه ا  زایچ نی_گفتم ا 

 را نشانه رفت. میبا دستش از سر تا نوک پا  و

 من آن چنان بلند نبود. قد

 کوتاه هم نبود.  اما

 الهه نبودم؛  ییو رعنا   یبه بلند من

 هم کوتاه تر نبودم.  نیمی از س اما

 ینم زینوک ت یپاشنه پانزده سانت یکفش ها  اط،یچون مثل او، در منزل و ح یول
 گرفتم!  یکوتوله ها قرار م  یدر زمره   دم،یپوش

 گرفتم. شی تازه را با نوک چاقو برداشتم و به سو ی برگ سبز خوش رنگ از کاهو ها کی

 _بخور دلت نخواد ! 

 . ردیرفته بود تا وضو بگ رونیاز آشپزخانه ب مامان

که از ترس   ش،ی دفعات پ الیبرداشت و به خ زیسمتم خ د؛یکه حرفم را شن نیهم نیمیس
 به سمتم حمله آور شد. دم،یپر  یاز جا م

 خوردم. ینشسته بودم و تکان نم میسر جا لکس،یتفاوت و ر یمن کامال ب اما

  اری خ یآن را به دهان بردم و تکه ا تش،یاعتنا به عصبان  یب رد؛یگ یکاهو را نم دمید  یوقت
 برداشتم و شروع به ُخرد کردنش کردم. 

  یدستم پرت شد و رو  ریو ظرف ساالد از ز  دیدستم کوب ری ز  محکم ظ،یاز شدت غ  نیمیس
 افتاد. نیزم

 .ستادمی ا  شیبلند شدم و روبه رو  یصندل  یرو از 
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همه رو   یماری کنم؟ ب یدارم ساالد درست م ی نیب ینم ؟یکن یم ن ی_چته؟ چرا همچ
 ن؟ یرو زم یختیر

 سرخ سرخ بود.   چشمانش

 .دی ام را کش یرا دراز کرد و روسر دستش

 . ختیصورتم ر یرو  م یموها

بود جلو   یچ   شبتی . اون مزخرفات دیتا حاال دم درآورد  شبید ی_چشمم روشن. بدجور
 جمع؟ 

 و با تمسخر گفت:   دیکج خند بعد

 و پشتت بهش گرمه!  یشد ریکه ش ی د یرو د یکس شبی _نکنه تو مجلس د 

 ماندم.  ساکت

 طور بود؟ نی هم واقعا

 !یآر

 حق داشت.  نیمیس

 گرم شده بود.  دیمن به ام پشت

 .شبش ید یدعاها  به

دونه و   ینم  اوشی دونم که مطمئنم س یم یزیمزخرف. به هرحال من چ  ریغ ای_مزخرف  
 یو پا رو دم من نذار ی. پس به نفعته حد خودت رو بدونیکن یم  یازش مخف یدار

 وگرنه... 

و بابا با هم وارد    اوشی باز شد و س یرا بلند کرد تا به صورتم بکوبد که در ورود دستش
 شدند.
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پله از او جلو افتاده   کی من  یعنی  نیاز شدت خشم، قرمز شده بود و ا  نیمیس رنگ
 بودم.

او را از  ن،یمی داد و من با اشاره به س یدرخواست چا  اوش یکه س دم یفهم یرا وقت نیا
 ! زدیبر  یخوش اخالقش، چا  زی شوهر عز ی اجا بلند کردم تا بر 

 یو پرخاشگر   نیمیتوانستم تا مدت ها درمقابل س ،یناگهان دی من با همان تهد و
 کنم. مه یخود را ب ش،ی ها

 عمر... ی مهیب

 شده بود.   شتریو ب شتریو الهه ب دیام با ام رابطه

با در قفل شده، ساعت   یهرشب، درون اتاق  ی وهی زد و من به ش یهر شب زنگ م  دیام
 زدم.  یها با او حرف م

 دانستم کارم اشتباه است.  یم

 . ستمیو رابطه داشتن با مردها ن  یدانستم من، آدم  پنهان کار یم

 و متروک بود. یرا  در دلم پر کرده بود؛ که سالها خال ییجا د،یام اما

 .میشد ی تر م یمی روز و هر شب با هم صم هر

 شدم.  یگرفت، مجنون تر از قبل م  یر تماس مبا هر

 او، سمانه جان!   یبود و من برا دیفقط ام میاو برا   گرید

 . کلمات فرهنگ لغت ذهنم بودند نیتر  زیدل انگ ش،یها   حرف

 _سمانه جانم؟ 

 _بله؟ 
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 ... یروز برسه که با لحن خودم باهام حرف بزن هیخواد   ی_دلم م

 د؟ ی_ام

 ...دی_جان ام

 شد...  یعادتم م  نیآسمان، معمول تر  یابرها  انی م ینشست و سوار یبه جانم م جان،

  یحرف دی بهمن ماه، ام یشب سرد و برف کی عاقبت چند روز مانده به فصل آخر سال،  و
 شد... یبهار یتازه شکفته  یزد که وجودم پر از جوانه ها 

 بود که انگار منتظر بودم.  یروز  چند

 اتفاق.  کی  منتظر

 لخ...ت ای  خوب

 دانم! ینم

 منتظر بودم.   فقط

 ...یمنتظر آمدن کس  دیشا

 ...یحرف دنیشن ای

  فیاش را واگذار کرد و با بهنام، وارد بازار کفش و ک یبه طور کامل، گل فروش اوشیس
 شد.

  داری را هم خر یکس چیحرف ه  عتاینداشتند و طب نهیزم نیدر ا ی کدام تجربه ا  چیه
 نبودند.

 بود.  دهی فا یشراکت کند اما ب یگری را قانع کند تا با کس د اوشیتالش کرد س یلیخ بابا

 گذاشت.  ی چک ضمانت، گرو م شی پشت وام گرفته بود و بابا برا وام
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 گران تر بود.  ی کیاز  یکیکه آورده بودند،  ییها  فیکفش و ک تمام 

  یمتیکه هر ق کردند یها مارک و برند هستند؛ خود را قانع مآن  یکه همه  نیا  الیخ به
 آن ها بگذارند، ضرر نکرده اند. یرو

 آخرسال.  ی ماه بود و روزها بهمن

 و کفش اند.  فی است و همه خواهان ک دیراحت بود که دم ع الشانیخ

 

جفت کفش زنانه  کیشان گذشته بود و فقط   کی ش یسه هفته از افتتاح گالر اما
 فروخته بودند.

ها، دست    متیق یرفتند و بعد از پرس و جو   ینزدشان م اقیده ها نفر با اشت روزانه
 . گشتندی بازم یخال

قسط را هم کاسب  کی ده روز بعد بود و هنوز همان   یقسط وام، برا نیاول خی تار
 نبودند.

 باال بود. اری پرداخت کرده بودند، بس یکم اریبس ش یمغازه هم، چون پول پ  یبها  اجاره

 .بود شهی تر از هم یق تر و عصببداخال اوشیس

 متشنج شده بود.   اعصابش

  هیبود همه را از ترک یمعروف بودند و  بهنام مدع یهمه برندها  شی ها  ف یو ک کفش
 وارد کرده است. 

 شد!  یم میهر دو نفرشان تقس نی ب دیهم با هیسفر او به ترک  ی نهیهز  و

 مردانه دوختم. راهنی پ کیبار  نیاول ی روز برا آن

 . یسرمه ا یبا راه ها  د یسف یراهنیپ
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 بابا دوخته بودم. یبرا 

 به خودش زده باشم.  یکه حرف نی ا  بدون

پارچه، برش   ی و رو دمیالگو کش  شیرا برداشتم و طبق همان، برا  شی ها   راهنیاز پ یکی
 زدم.

 اول صبح خود را سرگرم کرده بودم و دوست داشتم تا ظهر تمام شود.  از 

  واریرعب آور، باز شد و به د یبا شدت اط،یدوختم که در ح یدکمه م ش یبرا داشتم
 شد.  دهیکوب

 چرخ در دستم فرو رفت و آه از نهادم برآمد. سوزن

سرک    کی  یپرده، به اندازه   یکنار رفته  یخود را به پنجره رساندم و از گوشه   زود
 .نگاه کردم  اطیبه ح  ع،ی سر دن  یکش

 از پله ها باال آمد. رد،ی گ شیکه راه خانه اش را در پ نی وارد شد و بدون ا  اوشیس

 را رها کردم و به سمت در اتاق رفتم. پرده

 از سوزشش کم کنم. یتا کم دم یمک  یرا به دهان گرفته بودم و م انگشتم

 شد.  دهیکوب واری هال هم با شدت باز شد و به د در

آب کش از دستش رها   ،یناگهان  یصدا  نی کرد و با ا یداشت برنج را آب کش م مامان
 شد.  ریسراز  نکیدرونش؛ در س یاز برنج ها  یاد یشد و مقدار ز 

 کش را رها کرد و وارد هال شد. آب

 

 :دی مادرانه پرس  یبا ترس و دلشوره ا ابتدا
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 افتاده؟  یشده مادر؟ اتفاق ی_چ

 گرفت.  یاش شماره م یند و تند با گوشمبل انداخت و ت ی خود را رو اوشیس

خواد بش  ی آقاش مرده م ا یش  ننه یکی  دیگه شا یده مامان؟ نم ی _بابا چرا جواب نم
 خبر بده؟ 

ازش گذشته.    ی. سنستین الشمیخ نیدست من رو گذاشته تو پوست گردو ع دوساعته
 کنه؟  یکارها م نی با بچه ش از ا یک

 .دی را باال برد و به سمت من چرخ شی با تعجب ابروها مامان

 باال انداختم.   یندانستن، شانه ا  ی خبر هم به نشانه    یاز همه جا ب من

 گفت:  اوشی س یصدا   یرفت و با همان بلند شی پ اوشیبه سمت س یقدم

 ؟ یزن یحرف م  ن یهمچ  ی_بسه بسه، درمورد بابات دار

 مالحظه جواب مامان را داد.  یب اوشیس

 ال که بابا واسه همه باباست، واسه ما زن بابا... _فع

 .دیبه او توپ تیعصبان ت یبا نها  مامان

 ؟ ی گ یم یچ یدار  یدون ی_حرف دهنت رو بفهم. اصال م

 .ستادیمامان ا   یو رو در رو   دیاز جا پر   اوشیس

 چشم در چشم ماندن با او، سرش را باال برد.  یبلند بود و مامان برا قدش

 شد. مانیاما پش  دیبگو  یزیرا باز کرد تا چ دهانش

 کنم.  یام و به آن ها نگاه م ستادهی در اتاقم ا  یکه در آستانه  دیرا چرخاند و مرا د سرش

 آسمان خراشش عربده زد:  ادیرا به سمت من نشانه گرفت و با همان فر  رشیبار ت نیا
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 .اریآب برام ب وانی ل هیبرو گمشو   ایب ؟ی زده اون جا؟ خدا بخواد سکته کرد _چته خشکت 

 دستم را فراموش کردم و به طرف آشپزخانه عقب گرد کردم. سوزش 

 وارد شد.  نی میباز شد و س یلحظه در ورود همان

 و کبود شده بودند. دهی خشک شیبه رو نداشت و لب ها  رنگ

  رمیو خواستم دستش را بگ دم یدو نیمیبه طرف س اوش،ی س یاجابت خواسته   یجا به
 نخورد.  نیتا زم

 بود.  دهیزار و پر شیو رو  رنگ

 نشد. مانعم

پرت   یو مرا به گوشه ا دیکوب  یدستم م ریبود، محکم ز  یگری د تیدارم اگر هر موقع حتم
 کرد. یم

 بود.  یحال تر از انجام هر واکنش یتر و ب فی بار نح نیا  اما

  ادی باز هم سرم فر نیمیته اش را انجام نداده ام، بدون اعتنا به سخواس دیکه د  اوشیس
 :دیکش

 ؟ یرفت یکجا؟ با تو بودما! کجا گم شد  ی_هو 

 شد.  میباز هم سپر بال مامان

 ... یتو سرت و احترام بشکن  یصدات رو بنداز  گهیبار د کیاگه   اوش،ی _به خدا قسم س

 نداد مامان حرفش را کامل کند و به سمت من حمله کرد.  اجازه

 صورتم با تمام قدرت فرود آمد.  یمحکم بلند شد و رو   دستش

 همان جا  درست
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 همان جا  درست

 لک زده... یهمان ماه گرفتگ  یرو

 کردم.  یصورتم احساس م ینقطه به نقطه  یرا رو  ش یانگشت ها   یجا

 و تنم به لرزه افتاد. دیدر چشمم جوش اشک

 و او را بلند کرد.  دیرا کش  نیمیس  دست

خوام.  یکنن واست؟ بهت گفته بودم من توله سگ نم یدلسوز  ی چته؟ نکنه اومد ه؟ی_چ
 . یزجر و دردش بمون یپا  دی خودتم با ،یخوام. خودت کرد  یوق وق بچه نم

 گرد شده بود. د،یرس  یکه به گوشم م ییاز حرف ها  چشمانم

 زد؟  یگونه حرف م  نیخودش ا یداشت درمورد بچه   اوشیس

 . ستیچ   انی دانست جر یبود و نم  ج یگ مامان

 زد: ادی با هق هق فر ه،یگر انیم  نیمیس

  یو رفت... ُمرد. نذاشت یخون یلکه    هیش شد نموند. همه  شیچی انصاف ُمرد. ه ی_ب
 بمونه...  یبمونه... نذاشت

 . دیدو نیمیخود را جمع کرد و به طرف س یکم مامان

 فوت کرد.  یاز عرقش را کم سیدر آورد و صورت خ اش را یروسر

 شد. یم  شتریو ب شتریب شی آمد و سوز صدا یبند نم نی میهق س هق

 ت رو کشت.صبحت کارش رو ساخت. همون لگد محکمت بچه  ی _همون ضربه 

 گفت: اوشی و رو به س دیقابل کنترل، به خود کوب ر یغ یتی محکم و عصبان ی با مشت مامان
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طفل معصوم    یبچه  ؟یکار کرد  یبچه. خدا ازت نگذره. تو چ نمیداغت رو نب ی_اله
 . خدا ازت نگذره. اوشی خدا ازت نگذره س ؟یخودت رو کشت

 گفت:  طلبکارانه

حامله   مهیسه ماه و ن ؟یکسم نگفته که چ چیمنه؟ رفته حامله شده به ه ری _مگه تقص
ا خفه خون گرفت و به به کفشش نبود، چر   یگی. اگه ر دمیاست من تازه صبح فهم

 د؟ یبفهم  دیبفهمم؟ چرا شما نبا  دینگفت؟ چرا من نبا  یشکیه

 ...یبچه   هیعاقبتشم شد   رون،یرفت ب یم شگاهی کرد به بهونه آرا  یروز شال و کاله م هر

 حرفش، آهسته گفتم: انیم

 دونستم. من خبر داشتم حامله است. ی_من م

دستش را باال برد و باز هم مهمان صورتم   گر یبار د کیکند،  یآن که حرفم را حالج یب
 کرد.

 هم همان جا  باز 

 همان جا  درست

 .ی اریمونده تو واسم زبون درب نمی تو. هم ی_گُه خورد 

 برد.  ورشی  اوشیمامان را گرفت و به سمت س یچشمها   یجلو خون

 و گفت:  دیدر صورتش کوب محکم

تو گوشش. اونم دوبار. برو   یزن ی. مادرش نمرده که مرونیخونه ب نی_گم شو از ا
 ...رونیب

 قلب مرا هم تکان داد. ادشی فر

 رفت. رونیعقب گرد کرد و از در ب  اوشیس
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 . نداشت و بند بند وجودم حس درد داشت  یدانه دانه ام تمام یها   اشک

 و لرزش تنم، دلم گرم شد.  ه،یگر انیو م دیقلبم لرز  ی رو یگوش

 " ؟ یزنه. خوب یزنم. دلم شور مباهات حرف ب دی "سمانه جانم زود با 

 ...دیگاه ام یشور زدن گاه و ب نیزند با ا  یم نی ری من ش دل

 ...هستم   شیمحتاج مرهم صدا  چقدر

 نشد. دایدر خانه پ اوشی س یسر و کله   گری روز د آن

نتوانسته بود قسط   اوشی حسابش کم بوده و چون س یموجود  میدیکه برگشت، فهم  بابا
 را پرداخت کند، انتظار داشت از حساب بابا بتواند برداشت کند.

  یم نشیدلسوز، بر بال یکرد و من و مامان چون پرستاران یم  هیچون ابر بهار گر نیمیس
 .میگشت

 را بدهم. دیفرصت نکرده بودم پاسخ ام هنوز 

 را داشت اما امکانش نبود. شیصدا  دن یشن یبهانه  دلم

 کردم. یتا شب صبر م  دیبا

 فرستادم:  امی پ شیفقط برا  پس

 . من خوبم. تو مراقب خودت باش." "سالم. نگران نباش 

 را چک کنم. یفرصت نکردم گوش گری آخر شب، د تا

  یلب ذکر ال اله اال اهلل م ری انداخت و ز  یم حی رفت و تسب یدور تا دور خانه راه م بابا
 گفت.
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را   اوشیو کتک خوردن مرا به بابا گفته بود و او چپ و راست س نی میس  انیجر  مامان
 داد.  یفحش م

 از دسترس خارج شده بود. اوشیس یگوش

پرداخت نکرده بود و   اوشیمغازه هم همان روز پرداخت شود اما س یبود اجاره   قرار
 شود.  ری گیصاحب مغازه چند بار به بابا زنگ زده بود تا پ

رفت و من تعجب کرده بودم که چطور توانست با   یم  ییبه زحمت به دستشو  نیمیس
 .دی ایحال خرابش، پله ها را باال ب  نیا

داد و من هم به او و   یاش، مورد مداوا قرار م یخانگ یمرتب او را با درمان ها   مامان
 کردم.  یکمک م نیمیس

 .میببر  مارستان یداد او را به ب ینم اجازه

 به پا کنه. امتیق ادیب  اوشیترسم س ی_م

 شد.  یتر م یبابا عصب و

 گردنش، خوبه؟  فتهیکه خونت ب یجا تلف ش  ن یا  میفکر. بذار یب  ی_غلط کرده پسره  

 نگفت. چیلب به دندان گرفت و ه  نیمیس

 . دمید  یم عیبار بود او را ساکت و آرام و مط نیاول

 نبود. یو تمسخر   ریتحق چی بار بود که در نگاهش به من، ه نیاول

 .سوخت  یم  شیبرا  دلم

 و رفتار تندش کم آورده بود. اوشیهم در مقابل س  نیمیس خود

 ترسد!  یم نی میاز س  اوشی ترسند و س یم  اوشیاز س  ایدن یگفت همه   یم  شهیهم بابا
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مشترک ندارد و   یاز زندگ ی فهم چیاش، ثابت کرد ه انهی رفتار وحش نی با ا اوشی س اما
 شد. ینفهم نی هم یقربان ز،یگناهش ن یطفل ب

 او از دسترس خارج بود. یزنگ زد و باز هم گوش اوشیبار، بابا به س نی آخر یبرا 

قلبم، استرسم به اوج    یرو  یبه ساعت خشک شده بود و با هر بار لرزش گوش چشمم
 . دیرس یم

 خبر بودم.  یو الهه ب دیاز ام  گریطرف، د   نیظهر به ا یاز حوال من

به  ن،ی پا ی به طبقه   نیمیو رفتن س  اوشی بود که با برگشتن س نیام ا  یدلخوش ی همه
خود را به دست خواب   د،یام  یصدا  ییبرم و مثل هرشب، با الال یتخت خوابم پناه م 

 . سپارمی م

 نقش برآب شد. مینقشه ها یهمه   اما

 گفت:  نی میکه بابا رو به س یهم وقت آن

 دکتر.  تم یبرو تو اتاق سمانه بخواب تا فردا صبح ببر  ای_ب

 پر درد جواب داد:   یبا چهره ا  نیمیس

 تا صبح.  شهی خوام. حالم خوب م ی. دکتر هم نمنی رم پا ی_نه بابا. م

 برد.  ورشی مالحظه به حالش، به سمتش   یب بابا

الطلوع پا    ی. صبح علمیداد  یحرفت رو گوش م  دی_انقد کله شق نباش. امشبم نبا 
 . حرفم نباشه. یشی آماده م یشی م

 به سمت من برگشت.  بعد

 _ببرش تو اتاق خودت تا صبح هم مراقبش باش.

 مقاومت نکرد و ساکت ماند.  گرید  نیمیس
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 گرفت.  دلم

 در خود مچاله شد. دلم

 رساندم؟  ی به صبح م دیام یصدا   دنیبدون شن د یامشب را با  یعنی

 کردم. ی م یدلتنگ احساس

 سراسر وجودم را گرفته بود. غم

بعد، با ناز  یکردم ساعات یکنار آمده بودم چون فکر م   اوشیس یلیداغ آن دو س  با من
 آرام خواهم گرفت. د،یام ینوازش ها 

 کرد.  یم  دواری ام زی آرامش، مرا نسبت به همه چ یبا صدا  شهیهم  دیام

 پاسخ گذاشته بودم. یشده بود و همه را ب ادیقلبم، ز  یها  دنیلرز  تعداد

 شد.  یم  دیوقت تماس ام   گر،یساعت د کی و   گذشته بود ازدهیاز   ساعت

  رونیرا ب  یچپاندم و گوش  ییبر چهره ام، خود را در دستشو  ادیز  ی گرفته و غم یدل با
 .دمیکش

 از او و الهه داشتم.  امیپ نی و چند دیپاسخ از ام یها تماس ب ده

 آمد نخوانده از آن ها بگذرم.  یشد همه را بخوانم اما دلم هم نم ینم فرصت

 بود.  یکیکه مضمون همه،   ییها امیپ

انصاف، به خدا   ینگرانتم دختر خوب... دلتنگتم ب یلی"سمانه جان لطفا جواب بده. خ
 " ینگرانم کرد 

 .دیپلکم چک یقطره اشک سمج، از گوشه    کی

 . اوردیاش را به زبان ب یبا من حرف بزند و دل نگران دی خواست ام یم دلم
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 بشنوم.  شتری خواست ب یم دلم

 . نمیبب شتریب

 شد.  دیهم تمد  گر یاشکم بار د  ی   قطره

 . دیلرز   یم دستم

هم بشنود و بداند و   دیرساندم که خود ام یتوانستم، هق هقم را به اوج م  یم  اگر
 است. شهیتر از هم اهیزنم و شبم س ی پر پر م ش،یصدا  ی بفهمد که در دلتنگ

. امشب مهمون   ستیزن داداشم افتاده. حالش خوب ن یبرا یجان سالم. اتفاق دی"ام
 .میزن یاتاق  منه. فردا با هم حرف م

 خوبه... ینگران من نباش. همه چ تو

 " ر یبخ شبت

بار او را "جانم" خطاب   نیاول  یبرا د،یرس میتا لب ها اریاخت یکه ب ی و اشک  یدل تنگ از 
 کردم. 

 . اورمیتاب ن دمیترس

 تر شود.  وانهیبزند که دلم د یحرف  دمیترس

 لباسم پنهان کردم.  ری را خاموش کردم و آن را ز  یگوش

 شب تمام عمرم بود. نیتر  اهیو س  نیشب بدتر  آن

از   شهیهم  یرا برا دیام  دمید ی خواب م دم،یخواب  یرفت و هربار م یبه چشمم نم  خواب
 را بشنوم... شیصدا   ای  نمیاو را بب  ستی قرار ن گریوقت د چی دست داده ام و ه

 بود... یوحشتناک   یها چه کابوس  و
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 درد داشت.  یلیخ نیمیس

 . دیپر  یکرد و مرتب از خواب م یبه شدت درد م دلش

 آب و قرص ُمسکن بردم.  شی بار بلند شدم و برا چند

خواهد   دنظریسر به راه و آرام شده است و در رفتارش با من، تجد  نی میکردم س  یم فکر
 کرد.

 باطل...  الیخ یزه اما

 تخت نشستم. یرو  شی ناله ها  یصبح بود که با صدا  کی نزد

 کرد.  یبه کمر گرفته بود و آه و ناله م یدست

 شدم و کنارش نشستم.  بلند

 تا او را آرام کنم اما... دمیکمرش کش ی را رو دستم

 ام را محکم گرفت.  قهی تم را پس زد و دس زود

ها از گور خودت بلند  شیآت ن یدونم همه ا  ی_انقد خودت رو واسم لوس نکن. من که م
 . شهی م

 متعجب به او نگاه کردم.  یباز و چشمان یدهان با

 ن؟ یمیس  یگ یم  یدار ی_چ

 دوشش گذاشتم.  یدستم را رو  و

من خبر دارم و فالن، خود تو    یگفت  یامروزم که برگشت نی_گفتم به من دست نزن. هم
 ول کنه و بره.  یباعث شد 

 شده است. وانهیکردم د   یم احساس
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 .ستیکردم رفتارش دست خودش ن  یم احساس

و دادم را   دی کوب میمحکم به پا  ی راستش، لگد یطور که کنارش نشسته بودم؛ با پا همان
 درآورد.

شوهرت از بچه متنفره و   ینستدو یمنه؟ تو م ری مگه تقص  ؟ی چرا رم کرد ن؟یمی_چته س
 ! به من چه؟ یباز حامله شد

 هم فشار داد. یرا رو  شی ها دندان

 جلو؟   یتونستم آرومش کنم. تو چرا خودت رو انداخت یشد؛ م ی_شوهرم بود. عصب

 بهت گفتم:  با

 کشت. بهت تهمت زد. برات مهم نبود؟  یاون داشت تو رو م نی می_س

 زد: ادی فر

 .میستی. دشمن هم که نمیگ یبه هم م ی. ما همه چیاحمق مقصر بود ی_تو 

را آهسته تر کرد و با تمسخر   شی شب است، صدا مهیباشد ن دهی تازه فهم ییگو بعد
 ادامه داد:

 !؟ یچ یعنیزن و شوهر   یدعوا یفهمی ! آخه بدبخت، تو چه مگمی دارم م ی_به ک

 که در گلو، جوانه زد؛ محکم او را پس زدم و از کنارش بلند شدم. بغضم

 کردم بخوابم. یو سع دمیصورتم کش ی را رو پتو

 مهم نبود.  میمرد هم برا یاز درد م نیمی بار اگر س نیا

از دست   ی متیرا به چه ق دیامشب با ام  یخوردم که هم صحبت یرا م  نیدلم حسرت ا در
 دم؟ دا
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 ن؟ ی میچون س یارزش یموجود ب  متیق به

دادند و اگر ترس از لو رفتنم نزد   یگرفتند و صورتم را غسل م یها دانه دانه راه م  اشک
خواندم تا   یرا م دیو خط به خط جمالت ام دمیکش یم  رونیرا ب ی نبود، گوش نیمیس

 . رمی آرام بگ

 ...دیام ی ب اهیبود آن شب س یچه شب نحس و

  یشبه، توانست حرفش را به کرس کی با همان توپ و تشر چند ساعته و قهر   اوشیس
آن ماه را هم  یبنشاند و بابا را مجبور کند که عالوه بر پرداخت قسط وام، اجاره بها 

 پرداخت کند. 

را به   ن یمیبود، س فتادهین یاتفاق  چیکه انگار از اول هم ه یراحت، طور یلیبعد خ و
 برد. مارستانیب

ماه    کی خواست دعا کنم تا  یکرده بود که دلم م  ی آن قدر مرا عصب نی میس  شبید رفتار
 نگه دارند. مارستانیاو را در همان ب

نزده بود و او از وضع دخترش اطالع نداشت،   ن یمیبه مادر س یحرف اوش یچون س اما
کوتاه مرا نشانه گرفتند و من   واریماند، باز هم د  یبستر  مارستانیکه در ب یشب کی همان 

 . نیمیو مواجب س رهی ج یشدم پرستار ب

 بودم.  دیام  دلتنگ

 الهه بودم.  دلتنگ

 ش، یو تماس ها   دیبه ام من

 شبانه مان،   یحرف زدن ها  به

 عادت کرده بودم.  سخت

 سوختم.  ینداشتنش، م ی  معتاد وابسته بودم که در تب و تاب خمار کی   مثل
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 هنوز خاموش بود.  یگوش

 نداشتم آن را روشن کنم. اتجر

 زنگ بزنم. دیتحمل نکنم و به ام دمیترس یم

حسرت خراب شدن    دیعمر با   ی شد، همه  یباخبر م یاز وجود گوش ن ی میوقت اگر س آن
 خوردم.  یرا م میاها یرو

 . ستیبارها به من ثابت کرده بود که غمخوار و دلسوز من ن نیمیس

تا زودتر   دمیرا به جان خر  مارستانیاتاق ب  ینشستم و سرما نیمی س  نیشب بر بال آن
 تمام کنم.  مارستانیصبح شود و رسالتم را در ب

 شد؟  یمگر صبح م اما

  یبلند م  یسرد چرم  یصندل ی و مرا از رو   دیپر یبهانه از خواب م  کی هر بار به   نیمیس
 کرد.  یطلب م  یزیکرد و چ

 داد من بخوابم. یو نه اجازه م  دیخواب یخود م نه

 سوخت. یم  چشمانم

 شب قبل؛  یخواب یاز ب هم

 . میانبوه شده در حصار پلک ها یها   هیهم از گر و

  یرا همان جا رها م یشدم و گوش یم  مانیو باز پش  دیخز  یلباسم م  ریبار دستم ز  ده
 کردم. 

 کرد؟  یچه م دیام

 کرد؟  یچه م الهه
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 مرا کال فراموش کند...؟  ،یخبر  یدوشب ب نیبا هم دی داشت ام امکان

 مرخص شد و من هم به خانه برگشتم. نی میروز بعد، س ظهر

صورتم زار شده    یبودم و آن قدر حالم بد بود، که رنگ و رو دهیکش یخواب یقدر ب آن
 بود.

 رفت.  رونیکار، با بهنام ب یبه بهانه  اوشیاول ماند و س یهمان طبقه  نیمیس

 . دیکش یناهار م شانیو بابا باال بودند و مامان داشت برا  نایو س  امکیس

 بار گذاشته بود. نیمیس ی هم برا  زیاشتها برانگ  یسوپ مقو   کی

 را خورده و نخورده، رها کردم و برخاستم. ناهارم

 دوشبه پلک رو هم نذاشتم. نی می _مامان من برم بخوابم؟ به لطف س

 دوغ به دست بابا داد و به ساعت نگاه کرد. وانیل  کی  مامان

 بود. میو ن دوازده

 _االن سمانه؟ 

 م.ن خسته شورم، اما اال یم ام ی بعد م نی ها رو بذار. ظرف سمیتونم رو پا وا   ی_مامان نم

 پر گفت:  یبا دهان نایس

کنه  یندونه فکر م  ی. هرکگه ی . برو بخواب دیزن ی_انگار کارگر معدن بوده. چقد غر م
 . رهیگ یواسه همه کارهاش اجازه م

 بلند گفت:  امکیس

 . درست هم حرف بزن.نای_غذات رو بخور س

 : که نگاهم کند گفت نی بابا بدون ا د،یبگو  یزیکه مامان چ نی از ا  قبل
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 .نیم یس  شیپ نی ره پا  ی. مامانت می. تا عصر آزاد_برو بخواب 

 شدم و تشکر کردم.  خوشحال

 بابا حرف دلم را زد.  دم،یکه به در اتاق رس نیهم

به   رهیگ یتو رو م ،یداریتو خواب و ب ادی کنه م یرم م اوشیس  هوی_در اتاقت رو قفل کن. 
 باد کتک.

 . دیخند نایس

 گرفته به من نگاه کردند.  یبا چهره ا امکی و س مامان

 صورتم نشست.   یرو  دستم

 سوخت.  یوحشتناک م اوش،یضربات س یجا

در آن   ی مزاحم چ یمطلق تصور کردم که ه یآزاد کی اتاق را که قفل کردم، خود را در  در
 نبود. یحوال

بنوشد  بعد از ناهارش را  یکردم که پسرها به اتاقشان بروند و بابا چا  یصبر م  یکم دیبا
 خواب شود. یا یو مه

 رفته است.  نی میداد که مامان نزد س ینشان م ن،ی در پا یصدا 

 خوردم. یدلم غصه مامان را هم م در

 . مینبودند که ما به آن ها محبت کن قیال  اوش،ی وس  نیمیس

 ساعت گذشته بود.  کی

 فرو رفته بود. قی عم یدر سکوت خانه

 اند.  دهیو بابا خواب  امکی به کوچه رفته بود و شک نداشتم س یباز  ی برا نایس
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 را آهسته و با وسواس روشن کردم. یگوش

 شد.  انینما  چکیگل پ کی  عکس

 به من نسبت داده بود. دیکه ام  یچکیپ همان

 من.  یبرا   ی"سمانه تو مثل گل

 . یباش چکیخواد پ یدلم م اما

 .یو رشد کن یبر باال

 به سقف،  یبرس

 آسمون... به

 .شرفتهیو پ یترق  یبه هر چ یبرس

 ...یو قد بکش یرشد کن ،یکنم تا هر جا بتون یکمکت م من

 .یسرما زده باش  چکیپ هی  دینبا

 باتالق و رشدت متوقف بشه.  هیتو  یکن ری گ دینبا

  ییها چکی. از همون پیبش دهیقشنگ، و دور تا دور وجود من تن چک یپ هی  یبش دیبا
 کشه..." یور تا دورت حصار م کنه و د  یکه رشد م

 گذاشتم. یم  یگوش نهیزم ری را تصو دیخواست عکس ام یم دلم

را ابراز  یدلتنگ  نی آن داشتم نتوانم مقاومت کنم و ا میتنگ بود که ب  شیآن قدر برا  دلم
 کنم. 

 شد.  یم یگوش یبود که روانه  دیالهه و ام ی ها امیپ لیکه روشن شد، س یگوش

 به تک را خواندم. تک
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 . ختمیبه دانه را خواندم و اشک ر دانه

 از سر شوق، یاشک

 تنگ شده.   یدل یاز رو  یاشک

 وصل شد.  یرا گرفتم و با همان تک بوق اول، گوش د یام  شماره

 کرده بود. سکوت 

 مکالمه، من بودم.  آغازگر

 د؟ ی_الو ام

 .دیدم  رونی را ب نفسش

 ،یدرون گوش درست

 گوشم!  ی تو درست

 ؟یخوب ؟ی ه خودت_سمان

 _سالم. خوبم. خودمم!

 .مونی سمانه. کشت  مونی. کشتمیبه خدا هزار تا فکر کرد  ؟یی _سالم. دختر معلومه کجا

 .دیرس یآن سو تر به گوشم م  یالهه از کم یصدا 

 _خدا رو شکر که خوبه. حاال تو آروم باش.

 هم آرام نبود. د یام پس

 من!   مثل

 من!   مثل
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 .دمیشن یصندل   دنیکش یصدا 

 استوار اما ُپر شتاب... ییقدم ها  یبعد صدا و

 بعد هم سکوت بود و سکوت.  و

 _سمانه؟ 

 _بله!

 ؟ یی دو روزه کجا یگ ی_نم

 آرامم کرده است. شی صدا چقدر

 چند کلمه   نیهم با

 چند کلمه...  نی با هم تنها

 . زن داداشم. نیمیس  ریبودم. درگ ری_درگ

 گفتم.  شی را برا  زی همه چ و

 برادرم، خورده بودم.  اوش،ی که از س یرحمانه ا یب یلیبه جز آن دو س ز،یچ همه

 کردم سمانه.  چارهی _دو روزه الهه رو ب

 جفتمون.  مینگران بود  یلیمحله تون. خ  میایب م یخواست یم

 ترس گفتم:  با

 . اون وقت حکم مرگم صادر شده.دیام یکار رو نکن نیوقت ا   هی_

 . دیحرفم دو  انیم

 کردم؟  یکار م ی_چ
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 هزار راه رفته بود.  فکرم

 خاموش بود.  روز ی که از د تمیگوش

 کردم. میبالش تنظ یو سرم را رو  دمیکشدار کش یا  ازهیخم

  هیکه اصال من   نی ا ای م،یزن ی بو ببره که باهم حرف م ی. اما اگه کسی_ممنون که نگرانم
 . دیشه ام  یدارم، اون وقت خونم حالل م یگوش

 گفت:  زود

 سمانه.   ستین ی_بحث فقط نگران

 دلم برات تنگ شده بود.  من

 . ستمیجا بند ن هی   ،یروزه از دلتنگ دو

 به نجوا نشست.  شیصدا  بعد

 قرارت بودم. ی_ب

 تکان خورد. قلبم

 . دیلرز  دلم

 پوستم گذشت. ریداغ از ز  یخون

 گر؟ ی بود د نی هم لذت

 قاصر شده بود. ،یگفتن هر کالم  یبرا زبانم

 مقدمه بر زبان روان کند.  ی ادار کرد حرف آخرش را باو را و  سکوتم

 سمانه؟  یکن ی_با من ازدواج م

 تخت نشستم. یو رو   دمیجا پر از 
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 قفل شده بود. زبانم

 بود. ده یحد خود رس نی قلبم به آخر  ضربان 

 _سمانه من فکرام رو کردم. 

 الهه هم حرف زدم. با

تونم براش صبر   یهم نم قهیدق  کی دارم که   مان ی انتخاب ا   نیا  یمن اون قدر به درست 
 کنم. 

 داغ همراه بود. ییبا اشک ها سکوتم

 داغ که تمام وجودم را سوزانده بود. ییها   اشک

 تا من... هی_تو فقط بگو حست به من چ

زار   ست،ی دانستم چ یکه نم  یتخت افتادم و به حال احساس یرا قطع کردم و رو  یگوش
 . ستمی زار گر

 واج کنم؟ قرار بود ازد  من

 د؟ یهم با ام آن

 آوردم. یکار خودم سر در نم از 

 و گم بودم و حرکاتم دست خودم نبود. جیگ

 او قطع کرده بودم.  یرا رو  یکرده بود و من گوش یاز من خواستگار  دیام

 را داشتم؟  نیاز ا  ریغ یزی انتظار چ مگر

اش    ندهیکه آکردم و حاال  یاش فکر م  ندهیارتباط هم به آ   نیا ی از همان ابتدا  من
 را خراب کردم.  زیگرفت، دستپاچه  و عجول، همه چ  یداشت شکل م
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 توانستم آن را نگاه کنم.  یو فقط م  دیدوباره و دوباره لرز  یگوش

 نداشتم پاسخ دهم. جرات

 هم کالم شوم. دی نداشتم با ام جرات

 . دمیکش  یم خجالت

 پشتم راه داد. ی  رهیدرشت عرق را به ت ی شرم، دانه ها احساس

 بار، نام الهه افتاده بود. نی زنگ خورد و ا  یگوش گریبار د کی

 آوردم.   یاما داشتم شورش را در م دمیکش یالهه هم خجالت م از 

 همه فرار وجود نداشت.  نیا  یبرا  یلیدل

 جواب گذاشته بودم.  یزده بود که من آن را ب یحرف  دیام

 هم به اشتباه!  آن

 به اشتباه... کامال

 دادم.  یم دی جواب الهه را با  اما

 _جانم الهه... سالم! 

شاه دوماد!؟ دور از جونش پس   یرو  یکن یرو قطع م ی_سالم عروس گلم! چرا گوش
 افتاد! 

 را از داخل گاز گرفتم. لپم

 . دمیکش  یم خجالت

 از الهه!   یحت

 هول کردم.  دینگو الهه. ببخش یجورن ی _ا
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 باز لپم را از داخل، گاز گرفتم. و

فرود   ام  قهی افتاده بود و در  ری و الهه باشم، ناخوداگاه سرم به ز  دی در محضر ام ییگو
 آمده بود.

 _هول نکن عروس خانوم. جواب دومادمون رو بده. دلش آب شد!

 به تبسم نشست.  میها لب

 در دلم به تالطم افتاده بود که دوستش داشتم. یزیچ

 _سمانه؟ 

 جانم!_

 گه؟ ی_بله د

 نکن. تی_عه الهه! اذ 

 دست بردار نبود.  الهه

 تازه به گُل نشسته بود.  طنتشیش

 زنه جون خودم. بگو بله و خالصش کن.  ی_داره بال بال م

 کردم.  سکوت 

 _سمانه؟ 

 _جانم الهه جان! 

 شد.  یبار جد نیا

 ؟ ی د ی_جوابش رو نم

 کارم چقدر بچگانه و زشت بوده است. دمیفهم تازه
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 را دلخور کرده ام. دیام دمیفهم تازه

 .دمیخجالت کش هویالهه اما...  دی_ببخش

 سمانه خانوم؟  یکش  ی_از من خجالت م

 الهه نبود.  یصدا 

 بود.  دیام یصدا   صدا،

 خود را جمع و جور کردم. یدهانم را قورت دادم و کم آب

 از من؟  یکش ی همه وقت خجالت م نیسمانه خانوم؟ بعد ا   می_داشت

 دهد.  یسمانه خانوم گفتنش، دلم را قلقلک م  نیا

 طور خطاب نکرده است؟  نی کس مرا ا  چیتا به حال ه چرا

 گفتم:  یدستپاچگ با

 شوکه شدم. انتظارش رو نداشتم.   هو ی. دیام دی_ببخش

 ؟ ی_واقعا نداشت

 شدم.  ساکت

 دارم؟  یبهت چه حس یتا االن متوجه نشد ؟ ی _آره سمانه؟ واقعا انتظارش رو نداشت

 .دیالهه به گوشم رس یصدا 

 .گردمی م. برم_من تو محوطه 

 خوب شد که الهه رفت. چه

 از حضورش شرم داشتم.  دیشا



 سرما زده   چک ی پ 

 
175 

 

 _سمانه؟ 

 _بله!

 مه؟ ی خواستگار یبله، بله  نی _ا

 . دمیخند

 ...اریاخت یب

 ...اریاخت  یب کامال

 بگم؟  ی_چ

 _حرف دلت رو بگو سمانه. همون طور که من حرف دلم رو گفتم.

 کلمات را گم کرده ام؟  چرا

 م؟ یبگو یز یتوانم چ  ینم چرا

 ست؟ یدل من چ حرف

 ست؟ ی دلم چ حرف

دم تا اون   ی. اما قول نمی مونم تا بهم جواب بد  یمنتظر م ،یبگ  ی_سمانه تا هر وقت
 تون واسه جواب.در خونه امیموقع ده بار ن

 صاف نشستم. میجا در

 ... گهی . من خودم تو جهنم هستم. تو د دی_تو رو خدا نترسونم ام

  یمهی. بت کنم مهیمن. گفتم که بسپار به خودم. قول دادم ب  چکیپ دی... ببخشدی_ببخش
 ست؟ ی ن ادتیعمر... 

 . دمیخند
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 ...ادمهی_

 !ادتهی_سوال منم حتما  

 : دمیپرس جیگ

 _کدوم سوال؟ 

 ؟یکن ی_با من ازدواج م

 بار... نیام حبس شد اما ا  نفس

 د؟ یام ی ش ینم مونی_پش

 وجه!  چی_به ه

 ...کیسالم عل هی. فقط قد  ید ی_اما تو من رو ند 

  میگوش ی که تو گالر یاون عکس قشنگ یلحظه کار خودش رو کرد. به اضافه   هی_همون  
 . یجا گذاشت

 را گاز گرفتم. لبم

 _عروس خانوم؟ 

 _بله!

 _بله؟ 

 خنده جوابش را دادم.  انیم

 _بله!

 ...دیبار، او خند  نیا

 کرد.  یو رو م  ری که دل من را هزاربار ز  ییدلربا   یهمان خنده ها  از 
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 "بله" داده بودم!   دیبه ام من

 عمرم فرق داشت. یهفته، با تمام روزها   کی  نیهفته گذشته بود و ا   کی

 فرق بزرگ...  کی

  یخرج م میمنت و صادقانه برا  یب د،یبود که ام ییعاشقانه ها یرا ی بار گوشم، پذ نیا
 کرد.

 توانستم همچون او، عاشقانه رفتار کنم. ینم

 توانستم چون او، مهربانانه رفتار کنم. ینم

 ...یعنی نی دار شده بود و شک نداشتم که ا تمیدلم، ر یها  دنیتپ اما

 عاشق شده بودم!  من

 اصرار داشت زودتر با خانواده ام صحبت کند.  دیام

 . دمی ترس یمن م اما

 نداستم.  یبهانه ا  چیمان به خانواده ام، ه ییآشنا  قهی و گفتن از طر دی ام یمعرف ی برا من

 . دمیترس  یهمه م از 

 ...شتریب اوش یس از 

 . دیرس یداشت به اوج خود م د، یمن و ام یواشکی  یعاشقانه   یگذشت و شب ها  روزها

  یقسمت از زندگ کی و  گرفتم ی م ادی  دیاز ام  دیجد زی چ کی گذشت  یکه م هرشب
 شد.  یفاش م میگذشته اش برا 

 از مادرش هم حرف زد.  میکم برا کم

 را ترک کرد. شی و او و بچه ها دی ایهمسرش کنار ب یماری و الهه، نتوانست با ب  دیام مادر
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تصادف وحشتناک جان    کیرقم خورده بود که مادرشان، در   یسرنوشت، طور یقصه  اما
 سپرد.

 آن که پدرشان تا چند سال بعد هم زنده مانده بود.  حال

 شب به خودم، همان

 دلم، در

 قلبم، میصم از 

 را تنها نخواهم گذاشت. دیوقت ام  چیدادم ه قول

 بودم.  اوری همراه و   ،یقرار بود مرد من شود و من تا ابد او را با هر اتفاق  دیام

 یو حرف از خواستگار   اوردیطاقت ن  دیسرد اسفند ماه بود که ام  یاز شب ها یکی
 زد.  یحضور

  قهیدق کی و کمتر از   میاز سه ماهه ما با هم  شتریشه. ب ینم یجور  نی_سمانه به خدا ا 
کنه؟ خانواده ش   یم یم کجا زندگ  ندهیدونم خانوم آ  ینم . من هنوز مید یرو د گهیدهم

 زدلم؟ یعز  ی بترس دیبا یان؟ اصال تو از چ ییچطور آدما 

 زدم و اذن ورودشان را صادر کردم.  ا یقدر گفت و گفت، تا دل به در آن

با خودت.  ت،ی خواستگار  لیو دل  ییآشنا  ی. اما بهونه نیا یهفته ب نی _باشه پس آخر هم
 بگم! دی با یکه چ کنهینم ی اری من اصال ذهنم 

 نشاط گفت:  پر

دادن تو بودم   یاوک نیکنم. لنگ هم یرو جور م ی_مخلصت هم هستم خودم همه چ
 سراغت. فقط منتظر باش.  امی با خودم. دست پر م شهیبق گه یخانوم خانوما. د

 و الهه را بکشم.  دیبود من فقط انتظار آمدن ام قرار
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 و به آمدن روز موعود؛ نمیبود بنش قرار

 وصال، فکر کنم. یو بعد از آن هم به لحظه   

 نبود غصه بخورم. قرار

 باشد.  یگرید زی چ رمینبود تقد  قرار

 عمر او شوم... ی   مهیباشم و ب دیبود من همسر ام قرار

 رقم خورد؟  یگریطور د زیهمه چ د،یچطور شد که دو روز مانده به آمدن ام پس

 آمد؛  یکه زنگ تلفن به صدا در م هربار

 خورد؛  یبابا زنگ م یهر بار که گوش ای

 آمد؛  یبه صدا در م اط یدر ح یوقت  یحت

فرستادم   ی شدم و در دل صلوات م یباشد، دستپاچه م دیکه ممکن است ام نیتصور ا  با
 بگذرد. ر یبه خ زیکه همه چ

که بخواهد اقدام کند؛ به من اطالع   ی هر لحظه ا دیدانستم، ام  یکه م ن یوجود ا با
 خواهد داد.

بود و باز هم همان بساط دفعه قبل را سرمان   دهیرس اوشیوام س  یقسط بعد  نوبت
 درآورده بود.

 کرد.  ی پرخاش م مرتب 

کرده بود اگر سر موعد؛ اجاره را نپردازد،  دیصاحب ملک بحثش شده بود و او هم تهد با
 . ختیخواهد ر  ابان یرا در خ لی وسا
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مغازه    یجلو نایمختلف سفارش داده بود تا س یها   نیهفت س د،یسال جد یهم برا  بابا
 بفروشد.   رمان ی لوازم التحر ی

 کرد.  یدرک نم اوشی بود و س یدستش خال بابا

 باشد. رشیشود؛ بابا، دست گ یسخت گرفتار م  تیموقع  کیداشت هربار در  انتظار

 بود.  ادیز  نا، یو باشگاه رفتن س  امکیکنکور س ی کالس ها ی نهیهز  اما

 .دیا یب دیکه قرار بود ام ی روز مانده بود به همان آخر هفته ا  دو

 . دیایبود و قرار بود جمعه ب چهارشنبه

 . ردیآمدن اجازه بگ یبود و قرار بود زنگ بزند تا از بابا برا چهارشنبه

 نوشت:  میبرا

 سر کار؟"   ایست؟  "بابا خونه

 بود. دهی رس ازهت

 بعد از ناهارش بود.  یرا خورده بود و منتظر چا  ناهارش

 : نوشتم

 ست." "خونه 

 وارد شدند. نی میو س اوشی ارسال بود، که در به شدت باز شد و س ی دکمه  یرو  دستم

 زدم.  رونی کردم و از اتاق ب ی را مخف یگوش زود

 نمود.  یمرموز م ، یطور خاص  کیبه من،  نیمی بود و نگاه س یعصب  اوشیس

 گفت:  ظیو با غ  دیکوب زیم  یرا رو یچا   ینیس مامان
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  شیآسا  دی تو خونه؟ ما از دست شما نبا  نیکن یها حمله م یاغی_چتونه؟ چرا هربار مثل  
 که! نیبلد  االی هیجهنم،  نیدر بزن نیستیبلد ن م؟ یداشته باش

 مزه کرد. یخود را برداشت و کم یچا  بابا

 آمده نگاه کرد. شیپ یبه فضا یآمد و کم رونی از اتاق ب  امکیس

 زوج، با دوستانش به باشگاه برود. یروزها هیساکش را برداشت تا مثل بق نایس

نداشت؛ به جز  تی اهم ش یبرا  ایدن نیدر ا ی زیچ  چیه ییتفاوت بود و گو  یب کامال
 شد.  یکه مربوط به باشگاه و شکمش م ییزها یچ

 بابا زنگ خورد. یگوش

 . دیلرز  قلبم

 ...دینه ام حاال

 نه... حاال

 بابا برد.  یاوپن برداشت و برا  یرا از رو  یگوش مامان

 کوفت.  یقلبم محکم تر  م داشت،ی که مامان برم یقدم هر

 کرد.  یداشت زجر کُشم م نیمیس  نگاه

 خورد. یهمچنان بوق م یگوش

 در دست بابا بود. یگوش

 کردم.  یالتماس م  دیدلم به ام در

 کنم قطع کن"  ی... حاال نه... خواهش مدی "نه ام
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از نفس افتاد و    یگوش د،یلغز  یگوش یکه دستش رو  نیخواست جواب بدهد و هم بابا
 خاموش شد. 

 با تمام قدرت، رها شد. نفسم

 شکرت"  ای"خدا 

 : دینرفته بود، غر رونیکه هنوز از در ب یینایبه س یعصب بابا

 صاحاب شده رو بزن تو شارژ.   یتموم شد؟ حداقل ب ش یباتر که ی_باز انقد باهاش ور رفت

 اشاره کرد برود. نایرا از دست بابا گرفت و به س یگوش مامان

بابا خود  تی عامل عصبان اوردیخود ن یتفاوت بود و به رو یهنوز هم ب نایس  هرچند
 اوست. 

 را به شارژ زد. یگوش مامان

 .دینوش یم   یچا  یبه آرام بابا

 برداشت و دهان باز کرد.  یقدم  یعصب  اوشیس

  ریگ یمن تو چه وضع یدون ی . اصال میخور یم  ییجا چا  نیا  یراحت نشست الی_با خ
 کردم؟ 

 گرفت. شیو راه آشپزخانه را در پ د یکش یپوف کشدار یبا کالفگ مامان

 کرد.  یهمچنان به من نگاه م نیمیس

 به صورتم زل زده بودند. ر،ی که از سر تحق یلب و چشمان یگوشه   یپوزخند با

 

 خواد. یرو فردا اول وقت ازم م هیکنه که کرا  یم  دمیتهد  یاومده جلو مشتر اروی_
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 .دهیته کش حسابم

 . رمی گ یخونه رو دارم از بهنام قرض م خرج 

 اونقد پول نداره که بتونه هم اجاره رو بده هم قسط وام رو بده. اونم

 من شده.  کی که نکرده شر گناه

 جورکش من باشه که...  دینبا

 خونسرد گفت:  بابا

 جورکش تو بشم؟  دیکردم که با  ی_من چه گناه

 شد.  نیخشمگ اوشیس

 واسه من... ییگم که واسه همه بابا  ی. مگهی د نهی_هم

 : دیبا خشم غر  بابا

 پسر.  هیزیخجالت هم خوب چ_

ت؟ هزاربار بهت  قسط و اجاره  یجا  یبدم به تو که بد  ارمیب ونیلیدوم یاز کجا ماه من
  یبهنام اگه آدم درست نیها رو نخور. ا یباز  قیرف  نیفکر کار نکن. گفتم گول ا  یگفتم ب

 نوا!  یب ینه با تو   کرد؛ی بود، با داداش خودش شراکت م

  یه به بهنام. اون بدبخت که اگه نبود؛ من هنوز تو همون مغازه د یم  ر یحاال داره گ ای_ب
 بودم!  دهیشاخه گل پالس هیلنگ فروختن   ،یدوازده متر

جواب من همونه که گفتم. کار و   ،یهم بگ یندارم. هرچ دنی. حوصله شناوشی _بسه س
  انیکه ملت هر روز و هر شب ب ستیو آخر تابستونه. قرار ن زی من همون اول پا یکاسب

 قلم و دفتر بخرن. 

 گرفت.  یشان داشت باال م بحث
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تاسف   اوشیرفتار س ی با تکان دادن سر، برا امکی کند و س یانیخواست پادرم یم  مامان
 خورد.  یم

 هنوز داشت...  نیمیکردم و و س ی ساکت نگاه م من

 داشت؟  ییچه معنا  نیمیس  نگاه

 اوش؟ یس ه ی_حرف حسابت چ

 ندارم. پول من

 قرون هم ندارم. هی

 ؟ ی گ یم  یچ حاال

 ؟ یقراره عربده بکش  باز 

 من ثابت شد. یدر هم نشست و بعد رو  ن،یم یو س اوشیس  نگاه

 . دیتنم لرز   ی همه

 شد.  یخواستند که به من مربوط م  یدو نفر چه م نیا

 دارم، قراره بهم کمک کنه.  یدوست هی_

  یاز اجاره دادن راحت شم؛ هم تو پرداخت قسط ها  گهیمغازه که د   هی دنیخر  یتو  هم
 وام...

 شدند. رهیخ اوشیپرسشگر به س  یو بابا با چشمان مامان

خوش   ای بهت بکنه؟ عاشق اخالقته  یلطف نی قراره همچ  ی_اون وقت به چه مناسبت
 ت؟ یحساب

 .دیخند رلبیاز حرف بابا به خنده افتاد و ز  مامان
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 .فتادیاز تک و تا ن  اوشی اما س 

 مبل لم داد.  یسرد شده برداشت و رو یاستکان چا   کی

 .د یاش، چهره در هم کش  یو از سرد  دیاز آن را نوش یا  جرعه

 گذاشت.  زیم  یرا در استکان تف کرد و آن را رو  قند

 پا انداخت.  ی رو پا

 _گفتم که دوستمه. 

 با خم گفت:  بابا

 خواد؟  یم ی _گفتم به ازاش چ

خدا موش   ی کدومشون محض رضا چیتو همه مثل خودت گربه صفتن. ه  یدوستها
 . درست مثل خودت. رنیگینم

 مثل خودش...   درست

 ... اوش یمثل س  درست

 هنوز داشت...  نیمیو باز به من نگاه کرد و س  دیخود را جلو کش یمبل کم  یرو از 

 ! نیخواد. هم یسمانه! جواب بله از شما م یخواستگار ادیخواد ب ی_م

 ؟ ن یهم

 ن؟ یهم

 بود؟  نی من، هم یهمه رذالت خرج کردن در مقابل حراج زندگ  نیا

 واقعا برادر بود؟   اوشیس

 به هم خورد. حالم
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 رفت.  نفسم

 . دیپر رنگم

 خودم خواستگار داشتم. من

 داشتم. دیخودم ام من

 را داشتم.  دیام

 معنا گرفت.  میبرا  نیمیس  نگاه

 زند. یزل زده است به صورت من و پوزخند م قهیچند دق نی چرا ا  دمیفهم تازه

 :دندیپرس اوشیو بابا با تعجب به هم نگاه کردند و بعد رو به س مامان

 که خواستگار سمانه است؟  یچ یعنی_

 ده؟ ی _از کجا سمانه رو د

 جواب داد:  اوشیس

و  و ازدواج با سمانه بود که افتادم ت  نیوقته تو کف ش موندم. کال رو حساب ا  یلی_واال خ
 شغل.  ری فکر تغ

 رو کردم.  سکی ر نیاولشم رو ازدواج تهمورث و سمانه حساب کرده بودم که ا  از 

 تا بپزمش.  دیطول کش منتها

ره. ارث باباش انقد بوده که تا چندسال بعدم داره که بخوره و تموم   یاز پارو باال م   پولش
 دلش نخواسته بده.چه! البد  نشه. البته حق سه تا خواهراشو نداده. که اونم به ما 

 : دیغر امکیس

 ؟ ی ریجاش مغازه و پول بگ یخواهرت رو قراره بفروش ؟یگی م یچ یفهمی _م
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 : دیدرنگ، پرس یب مامان

 و نشناخته! ده یکرده؟ ند  یسمانه رو چطور خواستگار  ی_نگفت

همرام بود. عمدا آورده   نمیا  مارستان،یرو مرخص کردن از ب نی میکه س ی_اون روز 
 بودمش. 

 و با تمسخر گفت:  دیخند

تو عالم بود؛ نسبت دادم به سمانه. انقد  یخوب ی نبسته بودم. هرچ ی _تو عمرم انقد خال
بچه   هی. سمانه شهی ش نم. زن خودش بچه رهی گفتم و گفتم تا قبول کرد سمانه رو بگ

 حله. البته پسر باشه! یهمه چ   اره،یبراش ب

 همه رذالت گرد شده بود.   نیااز   چشمانم

 :دیپرس  تیبا عصبان بابا

 سمانه بشه زن دوم؟  یعنی_

خونه.  ی نوعروس و سوگل شهی بچه نداره. سمانه م هیزن اول گمی بابا؟ م هی_زن دوم چ
 مال و اموال تهمورث.  یصاحب همه  شهی م

 ا یخدا

 ند؟ یبیکس مرا نم چیه  چرا

 زنند؟  یخود چانه م  یدارند برا  اوشیبابا و مامان و س چرا

 خواهد حرف مرا بشنود؟   یکس نم چیه  چرا

 مرا... نظر

 مرا... نظر
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 هم کنار بابا نشست.  مامان

 م رو بدم بره بشه هوو؟ و پنج ساله  ستیاصال فکرشم نکن. دختر ب اوشی_س

 حرفش... یجا گرفت اما ادامه می لب ها  یرو  لبخند

 ! رهی گن؟ آبرومون م یم  ی_ مردم چ

شناور    یمان بود اما به فکر اشک ها  ی شده  خته یر یبه فکر حرف مردم و آبرو  مامان
 صورت من نبود...   یرو

 باز هم دلم را سوزاند. اوشیس

 .ی زیته آبرور  یعنیمونده رو دستمون  یکه عذب اوقل نیمادر من؟ هم هی_آبرو چ

جلو؛   ادیخواد ب یخواد. رو حساب حرف من م یبدبختم لنگه و دلش بچه و وارث م  نیا
 دختر دم بخت. ادهیکه براش ز  یزیوگرنه چ

 انداخت تا چرت عصرانه اش را به جا آورد.  ن یزم یبرداشت و رو  یبالش بابا

 .میزن یم. حاال بعد سر فرصت درموردش حرف مخسته  یلی_فعال خ

 نگرانم بود. امکیس

 نگرانم بود. امکیس  فقط

 از جا بلند شد و به سمت در رفت.  نیمیس

 رفتن برگشت و باز نگاهش... وقت

 آهسته گفت:  اوشیس

 عروس خانوم... یرسی روزا تو هم به مراد دلت م نی _منتظر باش... هم

 . نگاهش را از وجودم برداشت  ینیو سنگ دی پرصدا خند نیمیس
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 داد.  یطعم تلخ زهر م شیها   حرف

 بود.  هیاش کر  خنده

 داد. یتعفن م یاطرافم بو   یهوا 

 خانه مان آن روز، از قبر مادربزرگم هم تنگ تر شده بود.  یفضا

 بودم.  دهیقدر ترس نیروز هم هم آن

جا تنگ   نیگفتم ا   یزدم و م یقبرش زار م یکه هشت ساله بودم و باال  یوقت همان
 است...

 جا ترسناک است... نیا

 کرده بود؟  شهیرا، کور تر از هم نی میو س اوشیس  ی م کور شده که بود که چش  تهمورث

 دهانم قفل زده بودند. یرو

 شده بودم. شهی عرضه تر از هم یب

 اعتراض نداشتم. توان

 زدن و نخواستن، نداشتم. ادی نه گفتن و فر توان

 شده بود. وانهید  امکیس

 باال نبود. گر یداد که د  یرا فحش م یاوشیزد و س یبلند حرف م بلند

کنه واسه    یم نی تع متیمناقصه ق  زی خواهرمه.  نشسته پشت م ن یا گهی نم کهی_مرت
 خواهرش . 

 گفت.  ینم چیبود و ه دهی کرد و بابا مثال خواب  یاو را آرام م مامان

 .دی ترک یداشت م دلم
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 گفته بودم.  کاش

 ماند. یناموفق نم د،یگرفت و تماس ام ینم میدعا  کاش

 زدم. یحرف م  امکی عالقه ام، با ساز عشقم، از  کاش

 تر بود.  قیمامان با من رف  کاش

 گرفتم. یو آرام نم دیچک  یاشک، پشت هم از صورتم م  قطرات

 و جرات نداشتم جواب دهم.  دیلرز  یقلبم م  یرو  یکه گوش نی همه بدتر، ا از 

 را بخوانم.  دیام ی ها  امینداشتم پ جرات

 داشت.   یبیعج یما حال و هوا  یروز خانه   آن

اقوام را باخبر کردند و از خواستگار   ی شرم بودند که همه  یقدر بآن  اوشی و س  نیمیس
 شده گفتند. دایتازه پ

 اش شدند.اول، مدهوش ثروت بادآورده   یدر وهله  یکه همگ  یخواستگار

 کردن حق خواهرانش به دست آورده بود.  مالیکه از پا  یثروت

خواهد    ی گذشته، چطور م مش یتی خواهران  که از حق یمرد  د،یفهم یچرا نم  اوشیس
 آورد.  یاش را به جا  یحق همسر

را پر   کات یمامان را تلفن کش کردند و بازار تبر ،ییشده بود و خاله و عمه و دا  غروب
 رونق کردند. 

 بودند و بس... تیتسل  یواقع  یمن، به معنا یکه برا  یکاتیتبر

 داد:  امی پ دیام



 سرما زده   چک ی پ 

 
191 

 

مغازه   رمی فردا م ؟ ید یرو خاموش کرد سمانه؟ خودت چرا جواب نم ی"بابا چرا گوش
 نداره."  دهیفا یزنم. تلفن یباهاش حرف م

 نشست. میلب ها   یرو  ام،یپ نی از ا  تی رضا لبخند

 و تهمورث فراموش شود؟  د یایب شیپ  دیشد ام یم یعنی

 کرد. دی را ناام میدها ی ام  یهمه   اوشیشام، س وقت

  زارمی چ  نیکم حال نداره. وقت رسم و رسوم و ا  هیعجله داره. زنشم  یلی_تهمورث خ
 نداره. 

 فردا حل کنه.  ن یاون طرف چک و وام منم قراره هم از 

 .ی وقت عروس نیو تع یخواستگار ادیگفتم فرداشب ب بهش

 قبل از همه اعتراض کرد:  امکیس

  خی سمانه ُپرو کنه؟ تار   دیو حاال با  نیو دوخت نی د یکس و کاره که بر ی_مگه سمانه ب
 بهش بله داده؟  یکنه؟ مگه کس ن یتع یعروس

 مالحظه گفت:   یب اوشیس

 نداره.  ی_من بله دادم. به تو هم ربط

 کرده.  دایخواهان پ تده یشکر کن خواهر ترش خداتم

 نبودم!  دهیترش من

 خواهان نبودم! یب من

 گفت:   امکیس
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زنم،  یرو به هم م یخواستگار نی ت هست؟ من ا. اصال حواس یکنیمعامله ش م  ی_دار
 . نیحاال بب

 را گرفت.  امکیس  ی قهی و   دیاز جا پر   اوشیس

 ؟ ی دیقرار فردا رو به هم بزنه. فهم یهرک نهی_جنازه ش رو زم

 . دیغذا کش یکم بابا

 . حرف ها باشه به وقتش  هی حرف بزنه فعال. قول و قرار و بق ادی_ب

 نبود.  لی م یب بابا

 نبود. لی م یهم ب  اصال

 نداشت. یها فرق وانهیبا د امکی شب س آن

 نداشتم. یطور که من با جنازه فرق همان

 خوشحال شده بود.  مامان

 رعنا و خوش بر و رو ست، مامان خوشحال شد. یکه گفت تهمورث جوان اوشیس

ر  از کا ریپ  کی اش    ندهیکرد داماد آ یبود که فکر م ن یاش ا ییابتدا   یعلت ناراحت دیشا
 و بدقواره است.   ختیر یب یافتاده  

 بودند. نیخانه و اقوام ما، همه ظاهرب در

 گفت دوستم دارد. یبود و م رفتهیهمان ظاهر مرا پذ  د،یام اما

 نوشتم: شیمردم و زنده شدم تا برا   هزاربار

 . دعا کن..."دی. فقط دعا کن امختهیطور. اوضاع به هم ر نی. جمعه هم همای"فردا ن

 . امدی ن دیام
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 هم نزد.  زنگ

 هم نداد. امیپ

 تهمورث آمد. اما

 دعوتش کرد، آمد. اوشی که س یشب همان

 تنها... یتنها

 بود و آمده بود. دهیخر  دیدسته گل کوچک، با سه شاخه رز سف کی

که همه جمع بودند؛ در مراسم امشب هم همه   نه،یسحر، دختر عمه مد  یخواستگار مثل
 حاضر بودند.

 و شوهر و دخترش،  نهیمد  عمه

 .ش یخاله و بچه ها و عروس و دامادها  

 اش،بلور و خانواده  عمه

 .یی به تنها  میمر عمه

 مادر خودش را هم خبر کرده بود.   یحت  نیمیس

 به وصال ختم خواهد شد. شیدانستند که انتها  یم  یمراسم را، اتمام حجت  نیا  همه

 چادر عقدش را سرم کرد.  مامان

 پر کرده بود. ینیریو ش وهی آشپزخانه را با انواع و اقسام م بابا

تهمورث، هنوز   دنیقبل از رس  قهی با دوستش منصور بود و تا چند دق  روقتیتا د   امکیس
 برنگشته بود.

 .دید  یم  یجور کی را  ی مهمان  نیا  یهرکس
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 با انزجار و اجبار در آن حاضر شده بود. امک،ی مثل س یکی

 کرد. یو در جمع مهمانان، ذوق م  ختیر یمثل مامان، در خلوتش اشک شوق م یکی

 بود.  دهیو براق خر  کی لباس ش  کیمناسبت امشب،  یبرا  ن،ی میهم مثل س یکی

 باشد. اوشی س یاز قرض ها   یکی یتوانست گره گشا  یکه دوبرابر پولش م یلباس

 .ختمینر یچا

 هم نکردم. ییرا یپذ

 خودش عهده دار شد. مامان

 تهمورث نشسته بودم. یروبرو 

ازدواج کرده    یدر هجده سالگ اوش،یس  یساله بود اما به گفته  یکه حدودا س  یداماد 
 هم مانده بود. یبود و به گمان من، در همان هجده سالگ

 شده بود.  هیبه چاقو شب میراو ُبرنده بود که ب زیقدر تشلوارش آن  ی اتو خط

ورود، تمام خانه را برداشته    یادکلنش، از لحظه    یکرده بود و بو  غه یرا سه ت صورتش
 بود.

 شد. یساکت نم  گریزد، د یحرف م  یوقت

گذاشت حوصله خودش سر برود، نه حوصله   یبود که نه م ییآن مجلس گرم کن ها  از 
 رفت. ی با او سر م گرانید

 حوصله مرا سر برده بود.  اما

 همه جا در گردش بود.   نگاهش

 کرد.  یساله نگاه م  ستیگرفت، به سوگل  ب یساله نگاه م  ازدهیسحر   از 
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 خاله ام!  عروس  

 جوان. یبا یزن ز  کی

 نی تر از ا  ده یها، درچشم  نیزود متوجه شدم ا  یلیطرز نگاه کردن تهمورث، خ از 
 حرفهاست.

همسر داشته باشد و به همان   کی شد باور کرد که تهمورث حدود ده سال را فقط   ینم
 نفر وفادار باشد. کی

 خورد. یزد که حالم داشت به هم م  یحرف م نی میبا س یمیآن قدر صم او

 قلبم نشست.   یچادر، رو ری از ز  دستم

 نبود. یخبر

 نبود. یخبر  چیه شبید از 

 ...دیاز ام نه

 از الهه... نه

 نبود.  یخبر چیه

 زد. یحرف زدن قهقهه م   انی جنباند و م یدهانش را م تهمورث

 اش به وجد آمده بودند. ی از هم صحبت همه

  یخوش اشتها  یاز چشم ها  ز ی پر از خشم بود و نگاه سوگل هم در گر امکی نگاه س فقط
 تهمورث. 

اش با  یمتفرقه و صحبت از کسب و کار و دوران نوجوان ی بحث ها یهمه   انیم
 . دیخودش، به اصل مطلب رس ی  وهیناگهان به ش اوش،یس
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زن دارم که   هیگفته. اما من   میزندگ طی تا چه حد درمورد من و شرا ای دونم س ی_نم
خدا نخواست بهمون   یهم دوستش دارم. طاهره پنج سال از خودم بزرگتره. ول یلیخ

 بچه بده.

 .دفراشیافتادم تو فکر تجد  ان،یاطراف شنهادیمدت به پ هی

 .ارهینفر باشه که برامون بچه ب هی گفتم

 محفوظه.  میاز بچه دار شدن، اگه خواست بمونه که، جاش تو خونه زندگ بعد

تونه  یپردازم و هرجا دوست داشت م یهم خواست بره، همه حق و حقوقش رو م اگه
 بره البته بدون بچه. 

 زد.  یکه م یی محو صورتش بودند و حرف ها  همه

 من...  یحت همه،

 . نیخوام دلخور ش ی_راستش نم

 .ادین شیپ ی اول کار بگم که بعدا دلخور نی ام. هم ی اما من کال آدم رک 

 و سالش.  طرفم واسم مهمه، نه سن ی  افهینه ق من

 هم هستم.  یزن دوست مرد

 و احترامش برام واجبه.  اوشهی شما هم، خواهر س دختر

 ...فقط

 حرف... یادامه    دنیشن یبه دهانش، برا  رهیباال رفت و چشم ها خ سرها

 _من عجله دارم.

 شه. ت یخوام اذ  یهم نم طاهره
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 هم که نباشه، بحث هوو آوردن واسه اونه. یچیه چون 

. چون ازدواج دوممه. فرصت  از من دیو بپاش وسر و صدا داشته باش زی انتظار بر  دینبا
 هم کمه.

هم   نایو ا  هی . مهرمونی سر زندگ  میمحضر، بعدم بر میبر  دیکن  نیوقت تع هیاون هفته   تو
دم.  یبچه بده، سال تولدش سکه بهش م  هیکه تا سال بعد بتونه بهم  نیمشروط بر ا 
 بزنم. یینشد، مجبورم ساز جدا یخبر چیسال ه  کی اما اگه تا 

خوام به خاطر دل خودم اون رو   یو نم مهیهمون طور که گفتم، طاهره عشق زندگ چون 
 عذاب بدم.

 حرف ها، در چشم خانواده ام اوج گرفت و باال رفت.  نیتهمورث بعد از ا چقدر

 کردند. یبه او نگاه م نی همه با تحس چقدر

 کردند. یزن دوست نگاه م ی شهیمرد عاشق پ نی با احترام به ا چقدر

 خورد؟  یرا من حالم داشت به هم مچ پس

 کشاند. یام را باال و باال تر م یخال یمعده   اتیتند ادکلنش، تمام محتو  یبو

 رد؟ ی گ ینم نی میچرا چشم از سوگل و س شهیمرد عاشق پ  نیا

 و با لذت است؟  دارانهینگاهش به سحر، خر چرا

 خورد؟  ی حالم به هم م  چرا

 چرخانند؟  یخود م انیرنگارنگ بابا را م ی ها ینیریزنند و ش  یهمه دست م  چرا

 شد؟  تمام 

 شد... تمام 
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 شب، تمام سرنوشت من عوض شد. کی در

 بر باد رفت. میآرزوها  ی همه

 شب ُمردم.  همان

 د؟ یشب گذشت و صبح رس یک  

 تمام عمرم بود. یجمعه   نیشده تر  نی نفر صبح،

تلفن که زنگ خورد، مامان با هزاران اخم و   یصبح، قبل از خوردن صبحانه، گوش  یابتدا 
 مجبورم کرد آن را پاسخ دهم.   م،یتخم و چنگ زدن بر بازو

 _الو 

که بش دادم. تنها  یاون آدرس ای ب ایبا س گهید  قهیآماده شو تا ده دق نی_الو سما! بب
 خونه باشم.  دی. صبحونه بانیکه جمعه هام بازه. فقط االفم نکن  هیشگاهیآزما

 زدم.  غیقدرتم ج  یو با همه    دمیتلفن کوب یرا رو  یگوش

 ... ر ی... برو بمری_برو بم

 از در وارد شد.  بابا

 _چقد هوا سرد شده امروز. فکر کنم سرما رو خوردم. 

 بلند گفت: ن،ی از طبقه پا   اوشیس

 ر شد. ظه گهید  ایب ؟ی _سمانه مرد 

 کرد.  ک ی کتش را به هم نزد قهیدو طرف   بابا

 . پسر مردم منتظرته. گهی_زود برو د

 شدم. یم وانهی د داشتم
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 منطق شده بود؟   یفکر و ب یهمه ب  نیا  یاز ک بابا

 شگاه؟ یاالن باش برم آزما دیفهمم. مگه قراره من با اون آدم ازدواج کنم که با  ی _من نم

 .دی اخم در هم کش بابا

 نشده. بجنب.  ری برو تا د _زود باش 

 باز نعره زد.  اوشیس

 ارمت؟ یب امیب ای  ی_اومد 

 .دمی خانه پوش یهمان لباس ها  یو چادرم را رو  دمیکوب نیرا با خشم به زم میپاها 

 عوض کردم. یمشک   نیشلوار ج کی شلوارم را با  فقط

گرفت و   شیمرد جنتلمن زن دوست، راه خانه اش را در پ م،یزد  رونیکه ب  شگاهیدر آزما از 
 رفت.

 گفت:  اوشی قبل از رفتن، رو به س  فقط

 دنبال جواب. امی م یمن خودم عصر ا ی_س

 . کشنبهیعاقدم حرف زدم واسه  با

 .میاگه داشت، براش بخر که عالف نش  دیپر  دیخر

 بعد هم رو به من گفت:  و

 .دایخوشم نم گهی. نپوش د ادی _چادر بهت نم

 ...جیگ یحال یرفت و سرم از ب یضعف م یاز گرسنگ دلم

 کرد.  یصبح، حالم را بد م  یتند ادکلنش، در ابتدا  یبو

 مرد واقعا زن دوست بود؟   نیا
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غازش، مغزم را پر کرد اما   کی صد من  یبا حرف ها  اوشیس م،یبه خانه برس یوقت تا
 گوشم شنوا نبود.

گذشت   یام از او م  یخبر یبود که دو روز از ب ید یام  یحرف ها   یرای گوشم فقط پذ من
 . رمی از من گرفته بود و نه من جرات داشتم سراغش را بگ  یو نه او خبر

  یمعقد   ی ر یپس فردا م نی که اله و بله ها... هم یاریبهونه ب یحاال تو خونه ه ی_نر
 . تیسر زندگ یر یو م یکن

 که. یکن ینامزد باز  یبمون ستی ن قرار

نشو که   شیزندگ ی  پاپ   ادی . فقط ز نیا ی. اخالقش خوبه. با هم کنار مدمیمن د زنشم
 . یرو بکن تی راحت زندگ یبتون

 و با ذوق گفت:   دیرا به هم مال شی دست ها بعد

شدم، هم تو از سر تا   دیجد  یموقع، هم من صاحب خونه زندگ نی هم  گهیسال د  هی_
 پات طالپوش شده...

 . دمینفرت به سمتش چرخ با

 کور بود...  شهیهم  اوشیس

خود را به مامان   د،یایفرصت کند تا باال ب اوشی که س نی قبل از ا م، یدیخانه که رس به
 رساندم. 

 .گهید ی کیکرده؟ خوب بره سراغ   ر یگ یگه؟ مگه تو قحط  یچرا زور م اروی  نی _مامان ا

 :دیزبانش را گاز گرفت و با دست به صورتش کوب مامان

 ؟ یزن یحرف م  یجور نیا  ی. درمورد شوهرت دارترواش یدختر.  ی_الل ش

 به هوا رفت. دادم
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که   ستیخواستگاره. شهر هرت ن هیفقط  یآدم از خود راض نیا  ه؟ی_بسه مامان. شوهر چ
 کس و کارم مامان؟  یش. مگه بسر صدا برم خونه  یب روزه زنش شم و هیبخوام  

 دستم را گرفت و مرا با خود به داخل اتاقم کشاند.  مامان

 ه؟ ی_بگو حرف حسابت چ

 کنم. خوام ازدواج  ی _من نم

 شد.  یعاص

 ؟ یخونه بابات و شوهر نکن یتا آخر عمرت بمون یخوا  یم یعنی_

کنم. نه با  یخوام ازدواج م  یکه خودم م یکی_چرا که نه؟ اما اگه قرار به ازدواج بود، با 
 . نیمثل ا  یکی

 را محکم فشار داد.  م یرا بست و بازو در

 شه؟  یبابات عصب  یخوا یحرف بزن... م  ترواش یگم   ی... مسی_ه

 خواستگار؟  گهیکو د  بعدم

 خواد همه بگن موند خونه باباش و شوهر نکرد؟  یم  دلت

 تخت نشستم.  یرو

 و پنج سالمه. هنوز مونده تا بترشم بمونم رو دست شماها.   ستی _مامان من تازه ب

 هم کنارم نشست. او

 خواستگار مادر من؟  گهی _کو د

 .ستیبرات مهم ن یجوون االن

 . یشی خواهان م یو ب ریبگذره، پ گهی صباح د دو
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 سمانه.   یما که از خدامونه تو خوشبخت بش 

 .یاهل ازدواج کن  هیخدامونه با  از 

رسه، وضعشم   ی. خوش بر و روئه، خوش پوشه، به خودش مهیتهمورث هم مرد خوب اما
 . کنهی . دلت رو باهاش صاف کن دختر. شک ندارم خوشبختت مهیکه عال

 : دمینال

داره با فکر به   شیزندگ یر لحظه  آدم تو ه نی. اشهی مامان. صاف نم شهی _صاف نم
 ره. یم  شیطاهره پ

 رون؟ یکجا معلوم فردا پس فردا عذر من رو نخوان و پرتم نکنن ب از 

 جا برخاست و به سمت در رفت.  از 

که ده سال باهاش سر   یزن یسمانه! انتظار دار  یباش  یآدم نیکردم همچ ی_اصال فکر نم
 گذاشته رو بذاره کنار؟  نیبال هیرو 

 شه؟ ی مرد به وفادار ی  خوب یفهم ینم تو

 را باز کرد.  در

 .رمیاگه بم یکنم. حت  یهم با اون آدم ازدواج نم رمی _مامان من اگه بم

 رفته را به عقب برگشت و بابا وارد شد. قدم

  دنیحاال صدنفر صف کش  ستین ؟یشیهم زنش نم یریچشه که بم  ؟ی کرد  ی_چه غلط
 ... یق انتخاب داربرات و ح

 سوزاند... ی با زبانش دل م شهیهم بابا
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. اما اگه با  شهی نم یچی. من اگه ازدواج نکنم هدیکار رو نکن نی _بابا تو رو خدا با من ا
تو   جان یکه ا ی ذره آزاد هی نیهم ی دم. حت یرو از دست م یاون مرد ازدواج کنم همه چ

 اتاقم دارم. 

 برداشت. گری قدم د کی را تاب داد و  لشیسب

 .گهید یشی زنش م ؟ی ریاس یمگه قراره بر  ؟ی_حاال چته انقد دور برداشت

 بکنتت تو قفس که... ستی ن قرار

 .ادی . من از نگاه به اون مرد هم بدم منی _بابا تو رو خدا. حداقل فرصت بد

 ه؟ یبه چ یچ  دمیهنوز نفهم من

 . شناسمش  یکه نم یکس ی گشه دو روزه برم بشم زن زند یم  مگه

 .نمیحق دارم زن اولشم بب  من

 : دیپرس بابا

 گفته دوروز؟ ی_خوب حاال. آروم تر. بعدم ک

 . یوقت دار فعال

 ...دیا یب د،یبر

 .یشناسی کم زنش هم م کم

 گفتم: زود

در کار  گهید  یوقت محضر و عقده. بعدم عروس کشنبهی گفت  اوش ی _اما اون به س
 . ستین

 در هم گره خوردند.  شیابروها 
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شهر، اون   نیا  لی خواد؟ ما چهارتا فام یدختر جهاز م گهی نم ه؟یخود. مگه خاله باز  ی_ب
 م؟ یکه خبرشون کن میشهر ندار

 راحت شد. یکم المیخ

 . دیپوستم خز ریز  یخوشحال

 ... کشنبهی_به خدا خودش گفت 

 _خودش واسه خودش گفته. 

 با من.  جوابش

 تا بعد. دیمون  ینبود، فعال نامزد م  یاگه مشکل اد؛یب شتونیجواب آزما  فعال

 .میزیری نم ی برنامه ا چی ه التیاز تعط  قبل

 بعدش.  ای   دیتو ع مینداز  یم

 . ستین یکه الک عقد

 طرف معتاد بود.  دیشا

 داشت.   یزی چ یمرض  دیشا

 هرچقدر عبوس بود؛ بابا

 سوزاند؛   یبا زبانش دل م هرچقدر

 پدر بود، اما

 بود و حرف آخر، حرف او بود.  مرد

 نداشتم. یخبر دیام از 

 زد. یشور م دلم
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 را برداشتم و شماره اش را گرفتم.  یگوش

 داد. ینم جواب

 گرفتم.  دوباره

 هم جواب نداد. باز 

 الهه را گرفتم.  شماره

 بود. خاموش

 خواهر و برادر کجا بودند؟  نیا

 صبر کردن نداشتم.  یوقت برا   من

 .دیرس یسر م  دیبا دیام

 .دیرس  یزودتر م دیبا دیام

 کند.  یتوانست همه را راض یبا زبان چربش، م تهمورث

 تهمورث شوم.  یآن ممکن بود من عروس خانه  هر

 زنگ زدم.  دیهم به ام گریبار د کی

 .دیکه نداد؛ اشکم چک جواب

 جوابم را ندهد.   دی نداشت ام سابقه

 در دستم از نفس افتاد و خاموش شد.  یگوش

 ا بود؟ کج دیام

 نبود؟  چرا
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 او را کم داشتم...  چقدر

 شدم.  زاریما شد، از هرچه عطر و ادکلن بود، ب یتهمورث وارد خانه و زندگ   یهمان وقت از 

بهتر از عطر و خوشبو تر شدن،    یاستفاده   یکنند برا  یها فکر م یدانم چرا بعض ینم من
 رند؟ یبا ادکلن دوش بگ دیبا

 مبل نشسته بود.  یبود و تهمورث، وسط هال رو  غروب

 . شیکنارش بود و مامان روبرو  بابا

 آمدم.  رونیبودم و از اتاق ب دهیکه بابا قبل از آمدنش زده بود، ترس یتشر از 

 داستم خودم را در آشپزخانه پنهان کنم. ی تمام مدت سع اما

برداشتم، مامان خودش را  را  ی نیکه س نیکه آماده شد، استکان ها را پر کردم و هم  یچا
 رساند.

 را چنگ زد. میرا از دستم گرفت و بازو  ینیس

آن را نگه داشته   ش یقفل کرده بود و با فشار دندان ها  شیدندان ها  انی را م چادرش
 بود.

که   ییشدم مثل همان وقت ها   یشد و م یم شی زد، دلم ر  یدر آن حالت حرف م یوقت
 کرد.  یو رو م ری و دلم را ز  دیکش یکالس م  اه ی تخت س  یبا ناخن، رو  یکس

 : دیچادرش غر  یقفل شده رو   یدندان ها انیم از 

دوتا   یتون  ینم ه؟یتا به تا چ ی استکان ها نی_خدا من رو مرگ بده از دست تو سمانه. ا
 ؟ ی اریفنجون درب

 . دیکش رونی بسته فنجان ب کیرا باز کرد و   نتیبعد در کاب و

 را به دستم داد.  ینیها را به فنجان ها منتقل کرد و بعد س یدقت چا  با
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 کرد. شی دلم را ر  ش،یدندان ها  یشده در البال ر یاز پشت همان چادر اس گریبار د کی

 نکرده. خی _بدو تا 

 بابا گرفتم که با اخم به تهمورث اشاره کرد. یاول را جلو   یچا

 را مقابلش گرفتم.  ینیسمت تهمورث برگشتم و س به

 . دیشد و خند  رهیاش در صورتم خ  دهی چشمان در با

اصالح کرده و    نیهمان لحظه با بند و موچ  یکرد یآن قدر براق بود که فکر م صورتش
 آمده است. 

 .دمی بخش ینیگرفتم و به س ری را به ز  نگاهم

 برنداشت. یچا

 کرد.  ینگاهش داشت وجودم را له م ینیخسته شده بود و سنگ دستم

 متوجه شود و نگاهش را بردارد.  دیدادم شا  ینیبه س یتکان

  یبرداشتن چا  الیکرد و تهمورث خان هنوز هم خ یاز پشت سرم تک سرفه ا  بابا
 نداشت. 

 خواست با او دهان به دهان شوم.  ینم دلم

 . دمیچرخ امکیناچار به سمت س  به

 : دینشست و رو به تهمورث پرس صاف

 ن؟ یندار لیم  ی_چا 

 شده بود گفت:  رهیال که در صورتم خوقاحت تمام، در همان ح  با
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  یا شهیدسته دار ش وانی ل هیدوست ندارم. برو  یسنگ   کی کوچ یها  وان ی ل نیتو ا  یی_چا 
 .اری برام ب

 . ختیآمرانه اش، خشمم را برانگ لحن

 ناراحت شد. یکم مامان،

 سپردم و به آشپزخانه رفتم. امکیرا به س ینیتفاوت به تهمورث، س یب

 کردم.  دای خواستم را پ یکه م یزیها گشتم تا چ  وانیل  یهمه   انیم

 کشدار، به آن نگاه کردم.  یبا لبخند ختم،یر  وانی را که در ل یچا

 مقابل تهمورث گذاشتم و کنار مامان نشستم.  ز،یم  یرا رو  وانیل

 درآورده بود.  شی چادرش را به اسارت دندان ها  همچنان

 گفت:   مورثته

. کشنبهیگفته بودم که وقت محضر گرفتم واسه   ای رو گرفتم. به سما و س شی_جواب آزما 
 و خطبه رو بخونه.  میقبل ظهر بر کشنبهی عاقد آشناست. قبول کرده 

 . دیباش انی شمام در جر گفتم

 را برداشت.  شی چا وان ی خم شد و ل بعد

 ُمهر شده بر صورتش، گفت:  ، یشگی گذاشت و با همان اخم هم زیم ی فنجانش را رو  بابا

  یبا ما هماهنگ م دی_فکر کنم قبل از قرار گذاشتن با عاقد و وقت محضر گرفتن، با
 . یکرد

 را به لبش چسباند اما با حرف بابا، آن را نخورده، دور کرد.  وانیل

 _من که گفتم وقت ندارم.
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 .میدار اد یتو شهرستان، ز  لی فام م ی_ما هم گفت

 جا به جا شد. یکم شی از صورتش رخت بست و در جا خنده

. طاهره  می مگه قرارنبود سر و صدا نباشه؟ قرار بود تو بوق و کرنا نکن  ل؟ی فام یچ یعنی_
 غصه بخوره... دینبا

 جوابش را داد: بابا

. اما اقوام ما، همه هستن. نیار یب فی تشر نیهر جور خواست نیتون ی_از طرف شما، م
 . ادیتونه ن یخانوم مطاهره 

 کنه.  یبار عروس کی دختر من قراره   اما

 . میریبارم ازش بگ کی شه که ذوق همون  ینم

 را در هم قفل کرد و ادامه داد: شی ها دست

 زوده. یل یعقد هم خ ی_برا 

 تا به وقتش...  دینامزد بمون  دیبا فعال

 شد.  دهیتهمورث در هم کش یاخم ها  

 . میما حرف زد  ی_ول

 .ضهیگفتم زنم مر  من

 .ست یخوب ن حالش

 گرفته باشه.   یترسم افسردگ یم

 رو هواست.  میزندگ خونه

 باشه زود جمع و جورش کنه. دیبا  یکی
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 کردن ندارم. یواسه نامزد باز  وقت

که داشت رد و   ییحرف ها   یجه یشده بود و من نگران از نت رهیبا تنفر به او خ امکیس
 شد.  یبدل م

 .میش کنروونه  یکه دست خال ی. انتظار ندارجناب  میدختر رو دار هی ن ی_ما هم

  یهم م  یبه عقد و عروس د،یبگذرون ییمونده، به آشنا  دیدو هفته که تا ع یکی  نیا
 .میرس

 و نامحسوس بود.   اریاخت یب لبخندم

 . دیتهمورث د اما

 چسباند. ش یرا برداشت و به لب ها شی چا  وان یخشم، ل با

 آورد. ن ی را پا وانی بود؛ که صورتش در هم شد و ل دهیننوش  یجرعه ا  هنوز 

سر انگشتانش، مرا   یکه برداشت، از باال  نی چسباند و هم شی انگشتش را به لب ها نوک 
 .دید

 . دیخنده ام را کشت و رنگم پر قش،ی دق نگاه

 دستمال برداشت و زخم لبش را پاک کرد. کی   زیم  یرو از 

بود، کامال   دهیکش میبرا  حشی که با چشمان وق یاما خط و نشان   اورد،ی خود ن ی به رو اصال
 واضح بود.

 تمام شده است. زیکردم همه چ  یم فکر

 خواست با پنبه سر ببرد. یتهمورث، م اما

 ظر بابا را عوض کنند.آن قدر بهانه آوردند تا بتوانند ن دند،یکه رس اوشی و س  نیمیس
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 حرفش ثابت مانده بود. یبابا رو  اما

خواست شام را با ما   یزد، م  یو عشق طاهره م یکه از ابتدا دم از وفادار  تهمورث
 کردم.  یم   یاو کدبانوگر یبرا  دیمن داشت که با یبرا  ی بگذراند و چه زجر

 . میرا خورد غذا

 ها را جمع کردم و شستم.  ظرف

او   یبرا  اوش،ی اش با س یزد و از دوران سرباز  یحرف م  نیمیا سبلند بلند ب  تهمورث
 زد.  یحرف م

 ... زی نفرت انگ ش یبودند و چشم چرون هیکر میبرا  شیها  خنده

 ...دیقلبم لرز  ی هم رو یگوش م؛یکرد تا در اتاقم تنها صحبت کن یکه بابا را راض  نیهم

تنم را   اوش،یس  یدونفره فرار کنم که چشم غره    یهم صحبت ن یبودم تا از ا یراه دنبال
 لرزاند. 

 ...دیلرز   یهمچنان داشت م یگوش

 ات... ییو تنها  یزندگ یزنند رو یاما چنبره م یکن یفرار م زهایچ یلیوقت ها از خ یلیخ

 . یکنند با آن ها مواجه شو  یم مجبورت

 . یاما جرات و شهامت گفتن ندار یوقت ها هست که پر از حرف یلیخ

 کرده بودم. یزندگ میسالها با ترس ها من

 گرفته بودم که اگر اطاعت نکنم، کتک خواهم خورد. ادی  سالها

 خواهم شد... هیتنب
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  یتر شوم و پر جسارت تر از قبل، سرکش ینبودم که با هربار کتک خوردن، جر دختربچه
 کنم. 

 ترس ها، بزرگ شده بودم.  نی با ا من

 شده بودم.  تی ترس ها، ترب نی ا با

 .دمی ترس یبرادرم هم م  اوشی قدم برداشتن س یکه از صدا  دمیرس  ییکم به جا  وکم

 کرده بودم.  یشدن زندگ هیسالها با وحشت تنب من

 کرده بودم. دایشهامت پ یآشنا شده بودم، کم دیبا ام ی وقت از 

 کرد،  یادآوریام را به من   یخود واقع امک،یس ی وقت از 

  یعرضه، به اندازه   یب یوارفته   یشدم، از آن سمانه  دیمختص  ام چک  یگل پ یاز وقت و
 سر سوزن، فاصله گرفتم.   کی

حرف زدن با بابا درمورد تهمورث، شجاعانه    یو برا  ستادمی ا  نیمی س یدوبار رو در رو  یکی
 رفتار کردم. 

 هنوز هم ترس ها همراهم بودند.  اما

کس از   چیکه ه ید یبکشم و از احساسم، از عالقه ام، به ام ادی که فر نیهم از ا  هنوز 
 ترسم.  یم م؛یبگو  ست،یوجودش آگاه ن

 . میا ستاده ی اتاقم ا وسط

 و تهمورث...  من

 در رو و چشم در چشم...  رو

  یکند و م یم  میصدا  کنند اما باز   یاش فرار م رهیاز چشمان  خ نم،یشرمگ چشمان
 ندارم. یخواهد به او نگاه کنم و جرات نافرمان
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 کنم.  یبه ناچار، اطاعت م پس

 سما... نمیمن نگاه کن بب یباال، تو چشما  ری_سرت رو بگ

 جناب تهمورث خان  ماجد؟  ی شده ا یمی همه با من صم نی ا یک از 

 .نمتی_چشمات رو ندزد بب 

 شوم. ی کند و مجبور به قورت دادن م یدهانم به دفعات، حجم دهانم را پر م آب

 ؟ ی خوشگل یلیبهت گفته خ ی_تا حاال کس

 شوم. یابدا خوشحال نم ده،ینشن دیتمج نیو ا   زیحرف محبت آم ن یا از 

 شوم.  ی هم نم  یاحساسات

 کند.  یمان را ُپر م ن یب یو او قدم ها رم ی گ یرا م چشمانم

 . دیآ  یورتم مص   کی تا نزد دستش

 همان جا... یحوال تا

 جا... همان

 ...یمادرزاد  ی  ماه گرفتگ همان

 است.  دهیچسب  نی به زم میخواهم در بروم اما پاها یم

 دهم تا از برخورد دستش، در امان باشم.  یناچار، سرم را تکان م به

 خندد. یم  آهسته

 حال به هم زن است.   یطور خاص کی  ش یها لب

  شی لب ها یپر دنبه بر رو  یز ید  ای  یو پر از روغن ماکارون یآثار چرب یکن  یم احساس
 جا مانده است.
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شود   ی که باعث م ،یسطح یرد کمرنگ از زخم کی رنگ براق با   ینازک و نارنج یها لب
 صورتم در هم جمع شود.

 کرده است. شتریدرصد تهوعم را ب ک،ینزد  یفاصله  ن یا از 

 : دیوگ  یکند و م یلب ها را باز م همان

 از رونق بازارت کم کرده. اما... خت،یر یب یلکه    نیکه ا  فی _ح

 روم.   یقدم به سمت در اتاقم م کی بار،  نی کند و ا یم  کی را باز هم نزد انگشتش

 گردد. یبرنم

 :دی گو یرخش سمت من است، م میجور که ن همان

 خوشگل دختر!  یرو شروع کرد  ی_خودت باز 

 چسباند. یانگشتش را به لبش م  سر

 . یگشت یم یز ی دنبال چ یحواسم بهت بود داشت ،ی_تو آشپزخونه که بود

 .دیبه سمتم چرخ  کامل

 . دیبر ، یکه انتخاب کرد یلب َپر   وانی _لبم با ل

 .دیلبش کش  یرا دوباره و سه باره رو انگشتش

 .یهست  ی_دختر خاص

  ی! من عاشق دخترا یخور یاما با چشمات آدم م   ،ید یظاهر پپه و احمق نشون م به
 ...یحال زرنگ و عاص  نیو ترسو، در ع  عیمثل توئم... مط

 شود؟  یمرد چرا ساکت نم  نیا

 لرزد؟  یهمه م نیچرا ا  یگوش
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  یکر م شه یهم یمن برا   ای  د؛یبلع یکرد و او را م یدهان باز م نیزم  ایداشتم   دوست
 .دمیشن یرا نم اتیچرند نیا  گریشدم و د 

زن و شوهر که انتقام   یکردم. اما رابطه   یم  یرو تالف تیخواست بچه باز  ی_دلم م
 . دارهیبرنم

 .ستمی ساکت شو، حرف نزن، من زن تو ن  میخواستم بگو  یم

 .یست ی شوهر من ن تو

 از چشمان وحشت زده ام، که گفت:  ای بسته ام خواند  یحرفم را از لب ها اما

 ازدواج حساب کرده، حواست که هست؟  ن یرو ا  یلی_بابات خ

 به او نگاه کردم. پرسشگر

 داد. یآدم را درسته قورت م چشمانش

دخترش رو سخت کنه،   یکه بخواد زندگ ستین ییمن وسطه و ننه بابا   یپا  دیفهم ی_وقت
 قبول کرد.

 زدم. یجا، دو ساعت تموم داشتم با بابات حرف م نیا  امیکه ب نیقبل از ا  روز ید

 .یازدواج رو به هم بزن  نیا یتون ینم ،یقدر مغزش رو پر کردم که تا دم مرگ هم بر اون

 چه مرگش بود؟ یگوش

 کرد؟  یم  میداشت رسوا چرا

به گوشش   یگوش ی  برهیو  یکه مبادا صدا  نیکرد، از ترس ا یتهمورث سکوت م هربار
 شد  یم  دهیم کشبرسد، قلبم تا حلق

 ماجد.   یآقا ستمی_متوجه منظور شما ن
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 را باال انداخت.  شیابروها 

 شد.  رهیبه من خ قیزد و عم پوزخند

 . یدی که باورم شده رنگ آفتابم به خودت ند  ی کن یرفتار م یجور  هی_بس کن دختر. 

 تونم خوب سر کنم.  ینم یآدم  ن یبا همچ من

 . دیپوستم دو ریز  یخوش

 شد؟  یم مانیداشت پش یعنی

 همش با تو باشم.  خوادیدلم م  یجور ن ی. ایبر ی_تو توقعم رو باال م 

 وقت نگذرونم.   گهی تو با کس د جز

 .ترنیخواستن شهیها، هم نی ها و دست نخورده تر نیتر  ناب

 شود. ینم  الیخ یب یگوش

شده است و به   دیدهد شخص پشت خط، از تماس ناام ینشان م َزش ی ر یها   برهیو
 آورده است.  یرو  امیفرستادن پ

 بودم.  دهی بود که تا کنون د یزیچ نی تر ز ی تهمورث، نفرت انگ  یخنده رو  ی  چهره

 تر، حرف ها و حرکات و رفتارش بود. ز یاز آن نفرت انگ اما

 .ردیخواست دستم را بگ یم

 خواست به من دست بزند.  یم

 که... هم  چشمانش

بزرگ نگه   یوقت اجازه  چی که ه ییخواست چشمانش را با همان ناخن ها  یم دلم
 ضرباتم کنم. ربارانیداشتنشان را نداشتم، ت
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چانه ام    ریچادر، هر دو طرف چادر را محکم ز  ر ی چادرم پنهان کردم و از ز  ریرا ز  دستانم
 نگه داشتم.

  شمونمیکه آزما ی دی. دمیرسما نامزد شد . ما از امروز،ای تو دختر. کوتاه ب  ی_چرا انقد سنگ
  نی تو، ا یمشکل نداشت. حاال به خاطر بابات و اقوامت و آرزو به دل نشدن عقده ها 

 ...یاما باالخره اول و آخر که مال خودم د، یتا بعد از ع میمون  یچند روزم نامزد م

 : میتا بگو مردم

  یکاف اوشی ازدواجم با شما، حرف زدن با بابام و س  یکنم برا یاما من فکر نم دی_ببخش
 باشه.

 ؟ یمن چ نظر

 ؟ یطاهره خانوم چ  نظر

 ن؟ یکرد نیتع خ یبرا خودتون تار   یرو چه حساب شما

 شدم. یهم داشتم باشهامت م باز 

 شدم.  یهم داشتم شجاع م باز 

 شد.  دهیاز پشت در شن  اوشیس  یجواب بدهد که صدا  آمد

 ...الهیزنه. فکر کنم ع  یداره زنگ م تی_تهمورث داداش گوش

 مثل تهمورث، از همسرش ترس داشته باشد.  یکس د،یگنج یدر تصورم هم نم اصال

 . دیکش م یقبل از ترک اتاق، خط و نشان آخرش را برا 

 صورتم گرفت و تکان داد. کی را نزد  دستش

 همان جا... درست
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 ...زیام. اما نه درمورد همه کس و همه چ ی_من آدم صبور

 نکن...  زاتیخودت و عز  ری به رفتارت باشه سما خانوم. خشم من رو دامن گ حواست

 رفت.  رونیاتاق ب از 

 بود؟  دیتهد  کی  حرفش

 .امدیدرن  شیصدا   گری هم ساکت شد و د یخروجش از اتاق، گوش با

 . نمینشی تخت، م یو رو  کنمیآرامم را رها م  نفس

 نوع شکنجه است. ن یمرد، بدتر  نیبه ا یکینزد

گند   یشود، فقط استنشاق بو  یم دهیمرد دم نیا  یکه نفس ها  ییدر هوا دنیکش نفس
 تعفن را به دنبال دارد.

 ما رفت. یبعد، از خانه  قهیکمتر از ده دق  تهمورث

 .رفتیطاهره ببرد و بابا هم پذ  دنیرفتن، از بابا اجازه گرفت تا فردا مرا با خود به د وقت

بودم   دهینه، رخت عزا پوش ای د یدانستم خواهد رس یکه نم ییفردا  یهمان لحظه، برا  از 
 خواندم.  یم  هیو مرث

 شد. یم  شتریسوگل، تنفرم از تهمورث ب  شبید ینگاه ها  یادآوری با

 کرد.  یبه من نگاه م داشت با ترحم سوگل

  ک یبا   دیکه در تمام عمرش خواستگار معقول نداشته و حاال با  یدختر یداشت برا حتما
 خورد.  یشود، غصه م نی هم بال  دهیچشم در

 قصد رفتن نداشتند. اوش،یو س نی میچه قدر منتظر ماندم س هر

 آمد.  یهم بدم م نیمی س یسرخوشانه   یخنده ها  از 
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 طور... نیهم هم اوشیس  یمزه   یلوس و ب  یها  یشوخ از 

از خوشبخت شدن خودشان و بدبخت شدن من کوک   فشانیزن و شوهر رذل، ک   نیا
 بود.

 کند، تا ورق برگردد. یخواست خدا کار یم دلم

 .زندی دو نفر بخندم و آن ها اشک حسرت بر نیا  شی بار من به ر  نیا  تا

 نی پا  یبه رفتن شدند و به طبقه   یاز شب، هر دو راض  یبعد از گذشتن پاس باالخره
 رفتند.

 جا دادم و المپ آشپزخانه را خاموش کردم.  خچالیمانده از غذا را در   یباق یها قابلمه

 بودم که بابا گفت: دهیاتاقم نرس  کینزد  هنوز 

  یدنبالت که بر ادیبه سر و روت بکش. تهمورث م یدست هیشو.  داری _فردا صبح زودتر ب
 زن اولش.  دنید

 .دیتکاند و بعد دراز کش یسرش را کم  ریز  بالش

 کند من قرار است هوو شوم.  یادآوریداشت که به من   یدانم چه اصرار  ینم

 است همسر دوم شوم.  قرار

. بهتره دفعه اول دست  دنشید یواست که ببر ارهیو کفش ب فیک  هیقراره  اوشی_س
 . ینر یخال

 .خواستم قهقهه بزنم یدلم م در

 بکشم و زار بزنم.  غیخواست ج یحال دلم م  نیع در

 د؟ یبخش یم ،یو کفش  صلوات  فیهمه دست و دلباز بود که ک  نیا  یاز ک  اوشیس
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شد، سرگرم کردم تا مطمئن شدم همه   یشد و نم  یکه م یزیساعت خود را با هر چ  کی
 اند.  ده یخواب

 و آهسته به سمت در رفتم و آن را قفل کردم. ن یوقت پاورچ آن

 تختم، پنهان کردم.  یرو یهر دو پتو   ریبرگشتم و خود را ز  بعد

کند و حرف   دایارتعاش پ می اثر بگذارد و صدا می هوا، بر لرزش صدا   ی سرما دمیترس یم
 نامفهوم شود.  د،یام یبرا  میها

 م.اش را چک کرد و صفحه دمیکش رونیلباسم ب ری را از ز  یگوش

 که با فاصله کوتاه از هم، برقرار شده بودند.  دیپشت سر هم ام یها  تماس

 کمتر از تماس ها بود. یکه تعدادشان کم ییها   امیپ و

 را خواندم. شی ها امیپ

 شد.  یم شتریام، ب یخواندن هر کدام، چشمانم گرد تر و نگران با

 حال و روز کشانده بود؟  نی مرا به ا   دیافتاده بود که ام  یاتفاق چه

 .دمیکش رونی پتو ها ب ریبر وجودم غالب شد و سرم را از ز  یکم نگران کم

را   دیام یدر بستر چشمانم، شماره   دهی زا یلرزان و اشک ینشستم و با دستان میجا  سر
 گرفتم.

 است.  داریب شهیمن، هم  یبرا  دیشب بود اما مطمئن بودم ام مهیدو ن ساعت

 د. طور هم بو  نی هم و

 ...دیچیدر گوش جانم پ ش یهمان تک بوق اول، صدا با

 به قلب مرده ام، ضربان داد. شیصدا 
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 ؟ یخودت ؟ی_سمانه؟ خوب

 بودم. خودم

 خوب نبودم.  اما

  یطرف و ان طرف شوت م  نیو تهمورث، ا  اوشی س یباز  نیدو روز بود که در زم من
 را نداشت.  انیقصد زدن سوت پا ،یباز  نیشدم و داور ا

 خسته بودم.  من

 نشدن... دهیاز فهم خسته

 نشدن... دهیاز د خسته

 ..خسته بودم.  من

 از دختر بودن...  خسته

 مهم بودن حرف مردم... از 

  لشانیرا خالف م شانیکه از ترس حرف مردم، کارها  یکسان یخسته بودم از همه  من
 ..بردند. یم شیپ

 همه وقت؟  نیا  ی کجا بود د؟ی شده ام ی_چ

 کردم بغض دارد.   یم احساس

 داشت...  هیگر شیصدا   انگار

 ؟ ی داشتم کجا بود اجتیدو روز که احت نیسمانه؟ ا   ی_تو کجا بود

 . دیرو خوندم ام امهاتی_پ

 االن خوندم.  تازه
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 .شهی نم باورم

 د؟ یشده ام یچ الهه

 . دیو بغضش به انفجار رس دی رس نی قیبه  گمانم

 سرم اومد؟   ییچه بال  یدیتو سرم شد سمانه؟ د یچه خاک  ید ی_د

 داشتن نداشتم. یدلدار ی وقت عرضه  چیه

 ... دی کن برام ام فی_تعر 

 .دی اش را باال کش ینیب

 داشت.  هیگر ایدر ک ی من، امشب  مرد

 یطرف حسابمون، مالقات کنه. م دیجد یاز کارخونه ها  یکی_قرار بود بره شمال تا با  
 بره. خواست براشون مدل پارچه ب

و سرش به   مارستانهیمون نگذشته بود که زنگ زدن و گفتن ب یساعت از خداحافظ  کی
 و...   دهید بیشدت آس

 امان نداد.  هیگر

 گفتن،  شتر یب یبه او برا نه

 ...دنیشن شتری ب ینه به من برا  و

 داند. ینم یزیمن چ   بتیغ لیمرد من هنوز از دل  دمیکه گذشت، فهم یکم

 حرف بزنم.  شی موضوع برا نی قدر روبراه نبود که من از احالش آن  اما

 : دمیبود که پرس نیا

 د؟ یبوده ام یکار ک یدون ی_م
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 کوتاه، صاف کرد و بر خود مسلط شد.  یتک سرفه    کیرا با   شیصدا 

بوده. اون قدر خدا زود حقش رو گذاشته کف دستش که همون لحظه   ی_آره. کار مرتض
  ی. چون راننده فتهیم ریکنه و گ  یتصادف م گه ی د نیماش هی، با خواد فرار کنه  یکه م

 خواد فرار کنه و جلوش رو گرفته بود. یبود که م دهیمقابل د 

 ...یمرتض

 ...یمرتض

که نفرت داشته   نیا  ای آمد  یخوشم م دیبا ،ینقابدار  جان  ی مرتضا  نی دانستم از ا ینم
 باشم.

 بود که باعث شد؛  یکس او

 د،یمن با ام 

 با الهه، 

 عشق، با

 آشنا شوم... 

 کار ممکن بود...  نی رحمانه تر یخواهر و برادر، ب نی اش با ا انهی رفتار وحش هرچند

 ه؟ ی_حاال چطوره الهه؟ کجا بستر 

 مرکز شهر...  مارستان یب می_انتقالش داد 

 خوب نبود. اما حالش...  تشیجا موقع اون

 مکث گفت:  با
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کرده و لخته   ی مغز یزی . سرش به شدت ضربه خورده. خونرسمانه ستی _حالش خوب ن
 رفت. یم شی جور داشت تو مغزش پ نیخون هم ی

 خواهرم... هوشهیب هنوز 

 کرد. یآن قدر درد داشت که دلم را مچاله م شی ها هیگر

 از او نداشت. یمن هم دست کم  یها هیگر

 . ستی گر یبه حال الهه م او

 ...دیبه حال الهه و سمانه وام من

که نتونستم   ختیاتفاق انقد به همم ر نی تو هم شدم. ا ی شرمنده  زم ی _سمانه جان، عز
. بعدم که  یدستم نبود که زنگ زد یبودم و گوش یبهت خبر بدم. اون روزم تو کالنتر
 . یجواب نداد ای  یخاموش بود  ای اومدم، هربار باهات تماس گرفتم، 

 :دی آورده باشد، پرس ادیتازه به   ییگو بعد

 است؟  ختهیو اوضاع به هم ر  امین  یشده بود که گفت ی سمانه، چ ی_راست

 بند شد. نفسم

 گفتم؟  یم  دیچه با حاال

 که دروغ گفتن بلد نبودم.  من

 را هم بلد نبودم... د یاز ام  یکار پنهان

 را خوب بلد بودم. گرانی نگران نکردن د  اما

 .دمیصورتم کش  یو پتو را رو  دمی تخت دراز کش یرو

 _داداشم تو کسب و کارش مشکل داشت.
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 و وام و قرض و قسط و... یبده

 کنه و... یبدقلق دمیترس خالصه

 .دیدم  رونی را ب نفسش

 سمانه.   دمیترس یلی_خ

 افتاده که... که تو...  یاتفاق هیکردم  ی فکر م همش

 : دمیپرس آهسته

 ؟ ی_من چ

 . یشده باش  مونی پش دمی_ترس

 د؟ یام ی_از چ

تو   فتهیکه ممکنه بعدها ب ی. از دردیبا من حروم کن دی که شا  یا  ندهی_از با من بودن. از آ 
 تو رو فلج کنه...  یمن و زندگ یزندگ

 گونه ام را سوزاند. یرو  اشکم

 .دی ام  یطور نی _نگو ا

 _سمانه؟ 

 _جانم؟ 

 .دیخند

 ...یاما خواستن کوتاه

 جانم؟  یگ ی_بازم م

 . دمیهم خند  من



 سرما زده   چک ی پ 

 
226 

 

 اما پر درد... کوتاه

 ... زم ی_جانم... جانم عز

 . د یام به هق هق رس هیگر

 خودم نبود.  دست

 . دیترک  یتنگ بود و داشت م دلم

 تونم... ی! من بدون تو نمدی_ام

 کمکم کن. نجاتم بده... دیام

 من...  د،یام

 ...من

 من، محقق شد. یجمله   نیمشترکمان، با ا  ی آرزوها مرگ

 کنم. ی_من دارم نامزد م

 کند.  یم سکوت 

 . دیگو  ینم چیه

 دهد...  یآزارم م سکوتش

 کند.  یام م  وانهید 

 .کندی م یرا خال قلبم

 . ردی گ یرا م جانم

  یزندگ انیشود و باز به جر یشکند، جواز دفنم باطل م یکه آن را م ن یهم اما
 . گردمی مباز 
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 ه؟ یسمانه؟ نامزد چ  یگ یم  یدار ی_چ

 است؟  یهمه عصبان نی ا  شیصدا   چرا

 شناسم.  یرا نم یعصبان د  یام من

 . ستیسمانه؟ ساکت نمون. وقت سکوت ن هیچ ان یگم جر   ی_بهت م

 حرف بزن. بهم بگو.   فقط

 حرف بزن سمانه...  باهام

 بزن... حرف

 کشد؟  یم ادی فر چرا

 است.  بهیغر میبرا  ن،ی بلند و خشمگ یبا صدا  دیام

 دختر... یکن یم  موونهید یگم حرف بزن. دار  یم _بهت

 .رمیگ  یآرام م ز،یو من ن گرداندی آخرش، آرامشش را برم یجمله  صالیاست

 بوده ام.  یها فرار و خشم  ادهایعمر از فر   کی  من

 .شومی الل م دن،ی شن ادیوقت فر   من

 . افتمی به حرف م پرسد،ی که م آرام

 سمانه؟  یزنی _حرف م

 ...میگو  یم

 ...زیهمه چ از 

 شان...  یخوشبخت یو نقشه   نی میو س اوش یس از 
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 من و ُنقل محافل مردم شدن...  یدگیبابا و مامان و ترس از ترش از 

 وقت نداشتم... چیکه ه  یخواستگار از 

 و او سکوت کرده است.  میگو  یم

 ترساند.  یبار، سکوتش مرا نم نیا  اما

 دهد.  یحرف زدن م  شتریبه من شوق ب سکوتش،

 شود.  یافتم، او نفسم م  ینفس که م از 

و   امی که قرار بوده من ب یدو روز  نی دو روز افتاده سمانه؟ هم نی همه اتفاق ا  نی _ا
 ومدم؟ ین

 است.  دلخور

 داداشم. امکی _آره به خدا. به جون س

برا خودش   قبل تر  یلیاز خ  اوشیشد. هرچند س یدو روز علن نی کن همش هم باور
 بود.  ختهیبرنامه ر 

 .دمیدو روز فهم نی خدا من هم به اما

 . دنی تازه فهم  نایطور که بابام ا همون

 بلعد.  یحرفم را م بغضم،

 است. کالفه

  یسمانه باورم نم ؟ی خودیب  نیبه هم ؟ی راحت ن ی_سمانه واقعا بابات قبول کرد؟ به هم
که فقط دوست دوران   یبده به کس یشه آدم دختر دسته گلش رو دو دست یشه. مگه م

 که زن داره. سمانه خانواده ت تو رو حراج کردن؟   یپسرشه؟ اونم کس  یو سرباز   ینوجوون
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 کشم.  یم خجالت

 کشم.  یآورد خجالت م یم می که به رو یقتی حق از 

 ...ی_حق دار

 ...یجورن یزشت نبودم و دو تا خواستگار داشتم؛ االن ا اگه

 . زندی م هیحدود و بر حرفش، اصال   یحرفم م  انیم زود

جلو، االن    امی ب یذاشتی اگه از اول م ،ید یترسی... سمانه جان من... اگه انقد نمزدلمی _عز
... ی. تو گل قشنگ منمیختی ر یبرنامه م مونیو خوشبخت  یبرا عروس میمن و تو داشت

 ... یگفته زشت یک

 صورته؟   یی  با یو ز   یمگه به زشت بعدم

 پر از حالوت است.  شیها   حرف

 و دلربا...  نیریش

گفتم   ی. وقت ستمین ی جلو. وگرنه من آدم بدقول ام ی_سمانه اوضاع خواهرم مجال نداد ب
 . امی م یعنی ام،یم

 . ستیالهه حالش خوب ن االنم

 تونم دست رو دست بذارم تا تو رو از دست بدم سمانه. ینم اما

 شوند. یم یلرزانم، به خنده منحن  یها لب

کنم نظرش برگرده و من رو به   یم  شیراض فتم،ی بابا. شده به پاش ب دنیرم د  یم_فردا  
 .رهیبپذ  شیداماد 

 ترسم... یم
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 از قبل...  شتریبار ب نیا

 است. انیتهمورث هم درم کی  یبار پا  نیا

 قرص است. د،یدلم به ام اما

 قول مردانه اش... به

 . میتواند مرا محکم نگه دارد تا به تهمورث، نه بگو  یکه م یعالقه ا  به

و خدا    یکن یکار م یخودت چ نمیمونم بب ی. منتظر مدیام  ارمینه نم گهیدفعه د نی _ا
 خواد. یم یچ

 کند. یدلم را آب م یتمام قندها  حرفش،

 .یبکن یتون ی_سمانه به خدا عاشقتم. اون قدر دوستت دارم که فکرشم نم

 کشم.  یام را باال م ینیو آب ب کنم  یرا پاک م اشکم

 _سمانه خانوم؟ 

 زنم:  یم لب

 ...دی_ جانم ام

 نکن...  هی_گر

 .ردی گ یام اوج م هیگر

 .ستی _دست خودم ن

 د؟ یام

 ...دی_جان ام

 ؟ یقطع نکن شهی _م
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 : دیگو   یخندد و با احساس م یم کوتاه

 صدات!  دن  یو نشن  یخبر یقطع کنه؟ اونم بعد  دو روز ب ادیدلش م ی_ک

 _پس برام حرف بزن.

 بگم که آرومت کنه؟  ی_چ

 _فقط باهام حرف بزن.

 . ینکن هیزنم. فقط قول بده گر یبرات حرف م ی_هرقدر بخوا 

 رسد.  یبه قرار فردا م ادمی   شیحرف ها  انیم

 زن تهمورث.  دنیفردا رو چه کنم؟ قراره برم د دی_ام

 :دی گو یکث مم یب

 _برو... 

 : میگو یم  متعجب

 _برم؟ 

 _آره برو! 

 د؟ ی_واقعا ام

 . یزن ی مغازه با بابا حرف م یری م  یکه گفت تو

 گفتن انجام بده و لج نکن.  یرم خانوم. تو هر کار   ی. مزمیرم عز  ی_م

 نباش. یچیه نگران

 به من فکر  کن و آروم باش.  فقط
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 شدم.  آرام

 رقم بخورد.  میکه قرار بود برا  یبه فردا بود و سرنوشت دمیام

 _سمانه؟ 

 _جانم!

 ا، یتمام مقدسات دن ی_اندازه 

 ا،یدن  یعاشقا  یهمه   قد  

 ته  ته  دوست داشتن، دوستت دارم... تا

شود و دست خواب،   یم نی لولد، چشمانم سنگ یشود و در خود م  یو رو م  ریکه ز  دلم
 برد.  یمرا با خود م

 ...یخوشبخت  یجا  نی ژرف تر به

 در گردش بود.   گرید  یفکرم هزار جا م،یصبحانه بود زیکه سر م  ی مدت تمام 

 کردم. یالهه فکر م به

 ...نی اش پا یهوش بیبود و ضر  هوشیکه هنوز ب نیا به

امروز  نیخواست هم  یچون قول داده بود، م یخواهرش بود ول یماریب ری که درگ دیام به
 با بابا صحبت کند.

 تهمورث و همسرش طاهره... به

 انداخت. ی کرد و به وحشتم م یها مرا نگران م  نیا  یبه همه   فکر

عالم به جانم  یها  ی کردم، تمام شاد یفکر م دی با ام شبمید یکه به مکالمه   ن یهم اما
 .دمیرس یشدند و ناخودآگاه به تبسم م یم  زیسر ر 



 سرما زده   چک ی پ 

 
233 

 

 بود. یساعت وقت باق کی تا آمدن تهمورث،  از نه گذشته بود و ساعت

 تهمورث بود. دنیهنوز مغازه نرفته بود و منتظر رس بابا

چشم   رونیو به ب رودی نگاهش به ساعت است و مرتب به اتاق پسرها م دمید یم
 .دوزدی م

 آورد.  یبه زبان نم یزیدانستم نگران است، اما چ یم

 خانه اش شوم.  یمرد، راه  کی خواستم با  یبود که من م یبار نی اول نی هرحال ا به

 بابا را نگران کرده بود.  ی کم نیو ا  

 دانم! ینم

 هم ترسانده بود. دیشا

 سرما خورده بود و در خانه مانده بود. نایس

 هم دو روز پشت سر هم، کالس نداشت.  امکیس

 آب بردم.  وانی ل کی قرص و  نا یس یبرا 

شده و از جا، بلند  داریداد از خواب، ب یاجازه نم  نداشت و سوزش چشمانش، حوصله
 شود.

 زحمت او را بلند کردم و قرص را در دهانش گذاشتم.  به

 . دیلرز  یرا که خورد، گوش  آب

 رفتم و به اتاق خودم پناه بردم. رون ی از اتاقش ب زود

 من.   یجا  مارستانیب ادیمون تا ب  یاز دوستان خانوادگ یکی"زنگ زدم به  

 " ؟ی کار کرد یسمت مغازه. تو چ فتمیراه م بعدش
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 گرفت. شیبرا  دلم

 گذاشت تا دل مرا نشکند. یخواهرش را تنها م دیبا

 خواستم.  یرا نم نیا  من

 .مسئله را به بعد موکول کند   نینشد ا یبار به او گفتم و راض  نی از صبح چند اما

 . ومدهی م هنوز ن"منم خونه

 دنبالم."  ادیاست تا اون بهم عجله نکن. بابا فعال خونه  تو

 ارسال کرد:   عیسر 

و همه   ستی ن یزیباش. انگار که چ یبده. ظاهرتم حفظ کن. عاد  جی "قبل رفتن بهم مس
 مثل قبله."  یچ

 زدم و فقط نوشتم: لبخند

 " زمی"چشم عز 

 خنده ام را جمع کرد.  اط،ی در ح یصدا 

 ...آمد

 آمد.  تهمورث

آن ها را به تن داشت،   یگری که هرکس د د،یسف  یو شلوار ینفت یکت اسپرت آب کی  با
 شد. یچهره اش افزوده م ییرا یبه گ

 را جلف تر از قبل کرده بود.  ایح یچشم  ب   نیدرمورد تهمورث، به نظرم ا اما

 کند. یم میصدا   مامان

 است.  دهیهم رس دیام امیپ
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 ان. بال خانوم خانوما. دعا کن سمانه ج ی"چشمت ب

 واسه خواهرم.  هم

 واسه خودم و خودت."  هم

 :سمی نو ی م  عی را سر جوابش

 برم. اومد"  دی. بازمی"خدا با ماست عز 

 کنم. یکنم، به تن م  یم  دایکه پ یلباس ن یتر  دهیکنم و پوش  یرا پنهان م یگوش

 . بایکامل و کامال آراسته و ز  ی با پوشش ،یبلند اسالم یمانتو   کی

 سال قبل آن را دوخته بودم.  دیکه ع یلباس

تهمورث، افتتاح   یدوخته بودم را در خانه  یکه به تازگ ید ینداشتم لباس جد دوست
 کنم!

  یم د،ی پوش ییبه تنها  دیدانم با یکه م ییمانتو  ی چادر بلندم را رو  شه،یتر از هم  ساده
 . زنمیم رون ی کشم و از اتاق ب

 ام.   ساده

 . شهیتر از هم  ساده

 کننده هم نزده ام. کرم مرطوب  یحت

 کند.  یبه من نگاه م قیدق بابا

  یکه بخواهم به فرموده   ن یطور ساده باشم، تا ا نیدهد هم  یم  حیکنم ترج فکر
 . میارا یعمل کنم و خود را ب شبشید

 . خونسردم
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 کند رام شده ام. یقدر که مامان فکر م آن

 .توپد یم  نایبه س بابا

 . بلند شو برو با خواهرت. یش یحاال خوب م  ی . قرص خوردگهی_پاشو د 

همراه   پ،ی شاخ و دم  خوش ت یغول ب نیبا ا  ستیشوم که تنها قرار ن یم  خوشحال
 شوم. 

 است.  ماریب نا یس اما

 .دیا یتواند با من ب ینم

 : دیگو یم  یبا دلسوز  مامان

 تنها بره؟  شهیمرد. نم  ضهی_بچه مر

 .. شود.  ینه نم میبزنم و بگو ادیخواهم فر  یم

و تبدار است، به   ماریکه او ب ندیب یکشد و م  یدست م نایس یشانیپ یبابا که رو  اما
 کند.  یتا مرا تنها راه ردیپذ  یناچار م

 شوم. ینگران م یکم

 کنم.  یفکر م دیبه ام اما

 شود. یمشخص م  فمیتکل گر،یکه تا چند ساعت د  نیا به

 کند. یخوش و بش م  نیمیو با س  ستادهی ا  اطیدر ح تهمورث

 در چشم و خنده بر لب... چشم

 خورد. یاز هردونفرشان به هم م حالم

 آدم است.  نیخصلت ا  نی تر زی نگاه کردن تهمورث، نفرت انگ طرز 
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 کنم کاش کور بود.  یخود فکر م با

دوزند،  یچشم م  یگریکه جز زن خود، با لذت، به خانواده  د ییمردها  یکاش همه    اصال
 کور شوند.

 کند.  یم تی رفتن، اذ  نی در پا  یچادر، کم ریبلند از ز  یروم، مانتو  یم  نی پله ها که پا از 

 دارم.  یخود را نگه م اما

 .گرددی شود و برم یرسم، تهمورث متوجه م  یکه م اط ی ح وسط

از   یحجم انبوه انیآشنا، در م کی   یکند، که انگار دنبال ردپا  یبه من نگاه م یجور کی
 ناشناخته هاست.

 کنند.  یشوند و حالم را بدتر م یم  لی به لبخند متما یبراقش، کم ینارنج یها لب

را شست و شو داده است، مغز سرم را به درد   کلشیکه با آن، تمام ه یتند ادکلن یبو
 آورد. یم

 . ستمی ا  یم  یدهم و گوشه ا  یلب سالم م ریز 

 ن کنم.رو روش نیتا ماش می_سالم خانوم خانوما. بر

قدم، از او دور   کی همان  یچرخانم و اندازه  یسرم را م دارد،ی قدم که به سمتم برم  کی
 شوم. یم

 کند.  یکه مغموم و ناراحت، به ما نگاه م یامکی افتد به تراس و س  یم چشمم

 . ست ین ینگران یخوب است و جا  زی خواهم لبخند بزنم تا بداند همه چ یم

محو رفتار   امک،یاتاق س یرسد به بابا، که از پشت پنجره   یهمان لحظه، نگاهم م اما
 تهمورث و من است.

 است. بیعج  نگاهش
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 دارد... دیو ترد شک

 : میگو یم   میشو  یکوچه رد م چیکه از پ نی روم و هم یتهمورث م با

 ماجد. یآقا  دی . لطفا دور بزنارمیب ه یهد  هیقرار بود برا طاهره خانوم   ی_وا

 کند.  یبه من نگاه م نیماش  یجلو ی نهیآ از 

 دهد. یدهد و به راهش ادامه م  ینم تی اهم 

 جا مانده بود. ،یناهارخور زی م یرو  اوش،یس  ییاهدا ی شده  چیکادوپ ی  بسته

 . میخر یم میر یخواد. حاال م  ی_نم

 م...خواستم از طرف خودم و خانواده  ی_اما من م

 چرخد.  یدارد و کامل به سمتم م یرا نگه م نیماش

 ؟ ی عقب سوار شد ی. مگه راننده و نوکرتم که رفتنمیجلو بب نیبش ای_ب

 ماندن به او،  کی به او بفهمانم که من از نزد  دی با چطور

 حس تنش،  یکینزد از 

 عطر تندش، از 

 ! زارمیب

نشستم   نیهم ی. برااره یمن به عطر و ادکلن حساسم. بوش، سرم رو درد م دی_ببخش
 جا. نیا

 کند. ینگاهم م قیدق

 کرده است؟  شک

 شک کرده است. حتما
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 لب و دهانش را کرده بودم، دنیقصد بر روز ی د من

 قبول نکردن درخواست ازدواجش گفته بودم، از 

 کردم!  یحاال داشتم او را قانع م 

 . دیاز داخل داشبورد لرز  اد؛یز  یاش با لرز  یگوش

 .را برداشت  یبرگشت و گوش  زود

 .می اونجا  گهیساعت د  کی . تو کوچه منتظرم حاضر شه. تا زمیعز  دم ی_تازه رس

 گفت؟  یداشت دروغ م  چرا

 ! میرفتن بود ری که در مس ما

 نمانده بود.  دنیهم به رس یزیچ

 داشته باشد.  ریساعت تاخ  کی  نی ا  یبرا ی گریقصد د نکند

 آورم.  ینم میلرزد اما به رو یوجودم م یترس، همه   از 

 آورد.  یرا به حرکت در م نیکند و ماش  یکنارش رها م یصندل   یرا رو  یگوش

 واسه طاهره خانوم. بعد کارت دارم.   میبخر  یزی چ هی می_خوب. حاال فعال بر 

  دهیکند، پرصدا بلع یه مبه من روان نهیکه از آ یلب و نگاه یدهانم، با پوزخند گوشه   آب
 شود.  یم

تابلو فرش   کی کند تا در آخر   یم نی مغازه را باال و پا کی اجناس آنت ار،یوسواس بس با
 انتخاب کند. متیگران ق

 شوند.  یاز تعجب، گرد م چشمانم

 شود؟  یساده آن هم از طرف من، صرف م ییآشنا  کی  یفقط برا  ،یولخرج  نیا
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  یصندل یخواهم رو  یکه م نی دهد و هم یعقب جا م  یصندل  یرا رو چیکادوپ ی  بسته
 نم، یبنش

 شود. ی چسباند و مانع م ی را به در م دستش

 دهد.  یعقب قرار م یصندل  یآورد و رو  ی را در م کتش

 بندد. یرا م در

 . دیعطر پر یجلو. بو  نیبش ای_ب

 هم درآوردم.  کت

 ماند.  ی نم یگرید ی بهانه

 کشد.  یبرد و چادرم را محکم م ی قبل از سوار شدنم، دست م اما

 پرد.  یاز سرم م  برق 

 مونه.   یمثل کفن م هی. چادیخوشم نم نی_گفتم از ا 

 زند. یکند و بعد پوزخند م یمکث م یکم ند،یب یرا که م لباسم

 : دیگو یم   ن،یماش  گریحال رفتن به سمت د در

 نگو نه! ،یزرنگ  یلیگم خ ی_م

من به در سمت   ی کیرود، نزد یهر بار که دستش به سمت دنده م ر،یمس  یانتها تا
 شود.  یم  شتریو ب شتر یخودم، ب

 راند. یم شتریکند و با سرعت ب یم  یهم نامرد  او

 زند. یزند و لبخند م یرا چندبار دور م دانیم  کی شوم که  یمتوجه م  یحت

 است؟   زیحد نفرت انگ  نیمرد چرا تا ا   نیا



 سرما زده   چک ی پ 

 
241 

 

 امروز زودتر تمام شود. کاش

 جا بود. نی ا  دیام کاش

 گذشت... یتهمورث بود؛ آن وقت لحظاتم چطور م یجا  د،یکنم اگر ام یخود فکر م با

 دارد. یدهد و نگه م یم  دنیبه رس تی رضا باالخره

 به مقصد رساند... یا  قهیربعه را چهل دق کی  ری مس

 کند. یبه خود م  رهی نگاه مرا خ ار،ی اخت یکه ب باستیآن قدر ز  رون،ی خانه اش از ب ینما

شکل، که    یبزرگ و تور یو در  یهزارمتر  یدو طبقه، با متراژ دیساختمان سراسر سف  نیا
 است؟  زیمرد نفرت انگ   نیدهد، متعلق به ا یخانه را لو م اطی تمام ح

 . میگو  یم  ن یخانه، آفر نیخانم ا ی قهیبه سل م،ی گذر یکه م اطیح از 

 جا دلباز و سرسبز است.  نیا  چقدر

 ما بزرگتر است.  یاز کل خانه  اطشیح

 آمده است؟  جان یهم تا به حال ا  نیمیس

  یراهم را بند م کر یغول پ اه یسگ زشت س کی  م،یرس یکه م یورود  یپله ها کی نزد
 آورد. 

افتد و حالم   یبراق تهمورث م یقدر تنش براق است که ناخوداگاه نگاهم به لب ها آن
 ود. ش یمنقلب م

 ند؛ینش  یدو زانو نم یام، رو ده یکه د  ییها  لمیتمام ف برخالف

 کند. یرا ناز نم سگ

 :د یگو   یشود و م یاخم از کنارش رد م با
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 .ی_ببر صدات رو عوض 

 .می رس یم  یشوم و به ورود یهم همراه با او از سگ رد م من

 : دیگوی گوشم م ریز 

 که...  ی! حواست باشه درموردش حرف بد نزن_سگ مال طاهره است. عاشقشه 

  مانیشانه، روبرو یآبشار مانند بر رو  ییو موها  ییطال  یبا لباس بایز  یشود و زن  یباز م در
 شود. یظاهر م

 ترساند.  یمرا م ی روح است که کم یسبزش، آن قدر کمرنگ و ب چشمان

 کنم. یسالم م  آهسته

 : دیگو  یکشد و با طعنه م یهم م  یروسرخش را   یها لب

 _سالم. چه عجب! 

 . ستیدانم تعجبش از چ ینم

 ناراحت شده است.  دنمان یرس ریاز د  دیشا 

 دانم جوابش را چطور بدهم.  ینم

 شوم.  یم  دستپاچه

 کشد.  یمالحظه، طاهره را در آغوش م یو ب داردی قدم برم کی   تهمورث

 عشقم؟  یمن چطوره؟ خوب  ی_تات

توانم نگاه کنم و سرم را به سمت مخالف   یبرد، نم یسرخش را که به تاراج م  یها لب
 چرخانم. یم

 هستند.   ای ح یو ب  حیزن و شوهر، هردو وق نیا
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 باشد. مانهیلبم، صم یکنم لبخند رو  یم   یو سع  رمیگ ی_تابلو را به سمتش م

ه، به صدا  خان کیش ی پارکت ها یپاشنه بلندش را رو یشود و کفش ها  یاعتنا، رد م یب
 .آورد  یدر م

  انی خوش تراش و برهنه اش را نما یبلند دارد که پاها اریچاک بس  کی لباسش  پشت
 کند. یم

 است؟  نی همه پر نگ نی چرا ا شی ها کفش

 گذارد تا وارد شوم.  یدست پشت کمرم م تهمورث،

 کشم. ی خورم و خود را جلو م یم  کهیبرخورد دستش با لباسم،  از 

 فراوان است.  یها  یبزرگ و نورپرداز  یکه سقفش پر از لوستر ها  می نشسته ا یسالن در

 ها خانه شان را با امامزاده اشتباه گرفته بودند؟   نیا

 بسته بودند. نیآذ قه،ی و عت کی تا دورمان را با اجناس آنت دور

 موزه بود.   کی هیشب  شتریشان ب خانه

 شده بود.  یطراح  هقیو با سل  بایز  یلیخ لش،یوسا  دمانیخانه و چ ینما

 داشت. ت یاول جذاب ی فقط در لحظه  اما

 گرفت.  یموجود، دلت م  یو کسالت فضا یگذشت، از خشک یکه م یکم

 کرد.  یبه من نگاه م قینشسته بود و دق میروبرو طاهره

 را دوست نداشتم.  نگاهش

 کردنم را دارد.  ری کردم قصد حق  یم احساس

 _چند سالته؟ 



 سرما زده   چک ی پ 

 
244 

 

 و پنج!  ستی_ب

 ... دست نخورده و خاص. ی_خوشگل

 حرفش شدم.  یکردم و منتظر ادامه   تشکر

 . یو ُاُمل یدم دست یاد یمن شدن، ز   ی_اما برا هوو 

 تنها بماند. دشیدهم سکوت کنم تا او با عقا  یم حی کشم و ترج  یرا به داخل م میها لب

 حرفا باشه.  نی تر از ا  قهی کردم تهمورث باسل ی_فکر م

 نباشم.  فیخوار و ضع نیاز ا  شتریکنم تا ب یرا مهار م بغضم

 حرف دارم.  یباهات کل م،ی _ناهار رو که خورد

 کنم.  یرو برات مشخص م گاهتیخونه و جا نی ا  نیقوان

 ؟ یدختر  ی... گفتیراست

 کنم. یبه او نگاه م  ری متح

 ؟ ی باکره ا  گه؟ی د ی_دختر

 اندازم.  یم  نی را پا سرم

 ._بله

 .ی بود دهی_پس ترش

 است؟  یدگ یسن ترش  یو پنج سالگ ستیاطراف من، ب یآدم ها  یهمه   یا یدر دن چرا

 فهمم.  یرا خوب م زیچ  کی گذرانم،  یتهمورث م یکه در خانه  ی تمام چند ساعت در

شان   ییزن و شوهر، آن قدر تنها و بدبخت هستند که با پول و ثروت، بر تنها  نیا
 سرپوش گذاشته اند.
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 دهد.  یم حیشوهرش ترج با یسگ را به همزبان طاهره،

برد و بعد، اذن خوردن غذا را به   ی"جکسون" غذا م  یفهمم که ابتدا برا یم  یرا وقت نیا
 دهد.  یما م

 .افتیشود در یاش خوب م   یبودنش را از طعم و سرد  یکه رستوران ییغذا

  یاشتها کمک نم ش یهم به افزا   زیم  یرو متیگران ق یظرف ها  ادیز  ار ی بس یجلوه   یحت
 کند. 

 ساعت از خوردن ناهار گذشته. دو

 پرد.  یو بابا و الهه م  دیام یحوال دلم

خودش،    الیچرخاند و به خ  یوزنش را در دست م  نیسنگ  اریبس نی انگشتر پرنگ  طاهره
 مرا مشخص کند.  فی خواهد تکل یم

 : دیگو یم پس

 . یو همه رو از بر ش یخوب به حرفام گوش بد  دی_با

 شوم.  یلرزد و من که انتظارش را ندارم هول م  یم یگوش

 شود. یم نی پر از سس، نقش زم یکیذرت مکز وانیافتد و ل  یاز دستم م قاشق

 کند.  یبه طاهره نگاه م تهمورث

 زل زده است.  میپا  ری به ز  طاهره

 زوج انتخاب کردنش. ن یجور که معلومه، تهمورث چش  بازار رو درآورده با ا نی _ا

 و از جا برخاست.  د یشک  یکالفه ا پوف

 ساکت شد.  یگوش
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ام را   ی کار فیو خم شدم تا کث دمیکش رونیب  فمیکوچک ک بیگلدارم را از ج دستمال
 کنم.  زیتم

 آمد و کنارم توقف کرد. شیام پ یکی پاشنه بلندش تا نزد  یکفش ها  یصدا 

 .یست ی لوکس ن ی  زندگ  ن یرو بهت بدم. تو آدم  ا رونیب یاتاق نگهبان  دی_فکر کنم با

 ترسد؟  یکنم تهمورث از زنش م یاحساس م  چرا

 : دیگو  یم دهیرنگ پر  یلبخند  با

 کنه. یجان. خودش جمع م  یتات نیبش ای_ب

 . ندینش یم  شیکوتاه، سر جا یچرخد و بعد از مکث یجان به سمتش م یتات

 ؟ ی _با خونواده ش مطرح کرد 

 ؟ یقراره عقدش کن  یک

 کند. یبه من نگاه م تهمورث

 وسط. نخواستم شرمنده شون کنم.   دنیرو کش هیزیروزا. بحث جه نی_هم

 .چرخاندیروحش را در حدقه م  یسبز ب چشمان

 خوره؟  یم  یزندگ نیدختر به چه درد ا  نیجهاز ا ه؟یچ هیزی_جه

 امکانات رو داره.  نی بهتر  ینگهبان اتاقک

 خوام چه کنم؟  یرو م نیا مت یارزون ق لی وسا

 ننه باباش جاش پول خواستن؟  ینگفت مگه

 . پولش هم دادم...زمی_آره عز 

 مزخرف به هم ببافند.   شتریگذارم ب ینم
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شود و مجسمه   یم  دهیبه عقب کش م،یپا  ریز  نیشوم و مبل سنگ  یضرب از جا بلند م به
  یرو ساخته شده از جکسون است، از کنار مبل،   یفهمم مجسمه   ی که تازه م یسگ ی
 شود.  یشود و هزار تکه م یپرت م نیزم

صورتم، خوش    یآبدار طاهره رو یلیو شروع کنم، س دی که زبانم به حرف درآ نی از ا  قبل
 .ندینش یم

 افتم. یلرزد و من به خنده م  یباز م یگوش

 رسد.  یسر م  میدردها یلحظه    شهیهم  دیام

 کند. یتر م  یلبم، طاهره را عصب  یرو ی خنده

رسد و مانع   یخواهد کارش را تکرار کند که تهمورث سر م یآورد و م یم  زیسمتم خ به
 شود.  یم

 . چرا خودت رو...زمی جان خونسرد باش عز ی_تات

 کشد.  یم ادی فر

 . برو اون طرف. _برو اون طرف تهمورث 

 کشد. یمغزم سوهان م یبلندش رو  غیج

 ؟ ی کن ری که من رو تحق یرو آورد  یدختر دست و پاچلفت نی _ا

 م.پخمه بشه مادر بچه  ی  دست و پاچلفت نیذارم ا ی. من نم یخوند کور

حد   نی بودن، مرا تا ا  یروز برسد که دست و پا چلفت کیکردم   یفکرش را هم نم  اصال
 خوشحال کند. 

 دارم وسط سالن. یبر م زیزند، خ یرا که چنگ م  صورتم
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دارم   یاست را برم  نیهم سنگ  اریکه بس یبرنج یبا یکنم و گلدان ز  یعمد دست بلند م به
 روم.  ینشانه م ن، یتر ی و به سمت و

  یطاهره، فکر م ریمتح  یچهره  دنیآن از د کی شود و  یم یمتالش نی تریو  ی شهیش
 کنم سکته کرده است.

 . کنندی سقوط م  نیمجلل، بر زم یخانه نیلوکس ا  نیتر یو  ات یمحتو  تمام 

دارم که مرا با شهامت   ی دیباشم، اما حاال ام یزبان یعرضه و ب یدختر ب ممکن است  من
 کرده است. 

خانوم. وگرنه بدترش رو سر    یتات یکن یم نیم توه_دفعه آخرت باشه به من و خانواده 
 . ارمیفالکت بارت درم ی  زندگ

کشد تا طاهره و تهمورث به سمتم حمله ور شوند و مرا به باد   یطول م هیاز ده ثان  کمتر
 .رندی کتک بگ

 شوند، هنوز لبخند به لب دارم.  یچشمانم بسته م یوقت

 لرزد.  یدارد م یکه باز هم گوش  چرا

  یکه با خنده ا  نمیب یسرم م  یچشم سبز باال  یبایپرستار ز  ک یشود،   یکه باز م چشمانم
 کند. یسالم م  ،یمیصم

 کند. یپرستار و طرز برخوردش، با طاهره فرق م نیا  یگ چشم ها رن چقدر

 کشند. ی م غیاز درد، ج  میخواهم تکان بخورم که تمام دنده ها یم

 است. دهیجا رس نیافتاده ام که کارم به ا ی تیبه چه وضع من

 کنم؟  یچه م مارستانیمن در ب  یراست

 جام؟  نی_من چرا ا 
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 دوزد.  یم  میخندد و چشمان سبز خوش رنگ تر از چشمان طاهره را به رو یم

روز انداختنت و از ترس مردنت رسوندنت   نیکه به ا  یافتاد  ی مشت جان  هی ری_گ
 .مارستانیب

 کنم. ی لباسم نگاه م به

 شده است.  عوض

 ام را به تن دارم.  یراحت راهنیپ

 ...اما

 .ندینش ی قلبم م یرو  دستم

 ... یگوش

 م کجاست؟ ا یگوش

 .روننی_همراه هاتون ب

 همراهانم؟ 

 من...   یگوش دی_ببخش

 . نگران نباش...زمی _دست برادرته عز

 بودم... نگران

 بودم... نگران

 رفتم و چشمانم را با درد، بستم. وا

 بود؟  ی من چه کس  همراه

 مرا به او سپرده بودند، نکند...  یکه همراهم بود و گوش یبرادر
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 بود... اوشیس نکند

اما فکرش   ست ی دانستم چ یکه نم  یزیرا بسته بودم و با ترس از مواجهه با چ چشمانم
 زدم. یهم ترسناک بود؛ در دلم خدا را صدا م 

 .د یدورتر از پشت پنجره، به گوشم رس یل یخ اوشیس  یصدا 

 شده بود.  دهیکش  اشی کرکره ا یبود و پرده ها  اطیکه مشرف به ح یا  پنجره

 باشند...  دنمیمانع د  دیمن، با یا یدن یپرده ها   یهمه   کهن یا  مثل

توانستم   ی بود که راحت م یز یچ ن یواضح تر اوشیس  ینداشتم، اما صدا دید اط یح به
 دهم. صی آن را تشخ

 بود.  ادیتهمورث و طاهره هم مثل او بلند و با فر  یبا تهمورث بود و صدا  شیها   حرف

 دهم. صی را تشخ شانیهست که من نتوانم حرف ها  ادیقدر ز مشخص بود فاصله آن  اما

خود را به سمت   یتوانستم کم یدر تمام تنم نشسته بود که نم ی درد جور ،یطرف از 
 کنم تا حرفشان را بشنوم.   لیپنجره ما 

 نم.ک یبود از ترس، قالب ته کی نزد

 حدسم درست بود. پس

 درست بود. ترسم

 بود و... دهیرس اوشیمن به دست س یگوش

آمدم برگردم و از پرستار چشم سبز مهربانم سوال   دم،یپا شن یاتاق که باز شد و صدا  در
 کنم که... 

ثابت    میباز ماند و چشمانم گرد و درشت، به رو به رو  رتیلحظه، دهانم از ح  کی در
 ماند. 
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 .شد ی نم باورم

 را به سمتم برداشت و در را پشت سرش بست. شی ها قدم

 حال را در خود جا داده بود.   یو ب ماریب رزنیپ ک یام،    یکنار تخت

و رنجور    ماریب رزنیو همان پ  یکنم و همراه تخت کنار یاشتباه م د یفکر کردم شا  ابتدا
 است.

 ...اما

 نگاه را،  نیا  من

 اما مهربان را،   یصورت جد  نیا

 نسبتا نامرتبش،  شی با وجود ته ر  یحت

 شناختم. ی صدا را خوب م نی لبخند و ا   نیا  من

 ؟ ی_سالم خانوم... باالخره چشمات رو باز کرد 

 طور شده ام؟   نیچرا من ا   ایخدا

 است؟   نیچرا چن حالم

 کشم. یخجالت م  ،یمیهمه صم نیا  ک،ی قدر نزد  نیحضورش ا از 

 است... درست

 کشم.  یخجالت م دیاز ام من

 حضور گرمش،  از 

 اش.  یلبخند  نشسته بر صورت مهربان و جد  از 

 گذرانده ام.  د یو فکر ام ادی هر روز و هرشب با  من
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چشم   رش،ی صبح بخ  امیاو به خواب رفته ام و هرصبح با پ  یحرف ها دنیبا شن هرشب
 باز کرده ام. 

 زم، یبه او گفته بودم عز  روز ی د نیهم من

 توانم،  یبودم بدون او نم گفته

 چرا الل شده ام؟  حاال

 تکان داد. یسرم گذاشت و کم ر یز  یو دستش را کنار متکا  ستادیتختم ا  کنار

  یم   شهیکرد و قلبم را محکم تر از هم یو رو م  ری دستش به سرم، دلم را ز  یکینزد
 کوباند.

 هنوز ادامه داشت.  صداها

 نبود؟  مارستانیب جان یا  مگر

 کردند؟  یو دوستش مراعات نم  وشا یچرا س پس

 کس نبود تا آن ها را ساکت کند؟  چیه  چرا

 .دیخند  دیام

 اما خاص... کوتاه

 گرفت. یرا به باز  میاش کوتاه بود اما تمام دخترانه ها خنده

چه   دمت،یبا خودم فکر کردم که اگه بار اول د اهامیشه سمانه. هزاربار تو رو  ی نم باورم
 .میکن یم  یزنم و چه برخورد  یبهت م ییحرفها 

 االن... اما

 نگاهم کرد.  قیو سرش را کج کرد و عم دیکش شش یبه ته ر یدست
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 نوجون، دستپاچه شدم... ی پسربچه ها نی_االن ع

 دستپاچه تر بودم. من

 قفل شده بود. زبانم

 آمد.  یدر نم میصدا 

 .دی لرز   یسلول سلول تنم، به حرکت افتاده بود و م اما

 رفت...  یشد و وجودم  داشت از دستم م یزنانه ام داشت فعال م  یهورمون ها  تمام 

 حرف بزنم.  شیداشتم پا به پا دوست

 بخندم. شیبه پا پا

 دم؟ یکش  یچرا خجالت م اما

 .د یکش یمتکا م  یرا همچنان رو دستش

 کنار سرم.  قایدق

 صورتم.  کنار

 جا،  همان

 .یرنگ  ماه گرفتگ  یصورت  یهمان لکه   کنار

 بودم. نگران

 زد. یشور م دلم

 بود.  ده یند  ک،یهمه نزد   نی فاصله و ا ن یوقت مرا از ا چیه  دیام

 ... نکند
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 اولم.  یطبقه  نیبرم سمانه. ممکنه برادرت سر برسه. من هم دی_با

 ! وی یسی آ بخش

 . کمتر شده بود صداها

 .دیکش  رونیب یزی کتش چ ب یبرد و از ج دست

 کن.  مشی و قا ری رو بگ تی_گوش

قبل از  یبفهمه. منم نذاشتم بفهمن. از پرستار گرفتمش. حت یکس  ینداشت دوست
 برادرت.  دنیرس

 .دیاز سر تعجب، به پرسش چرخ زبانم

 _شما چطور...

 زد. لبخند

 هم شده بود "شما"!  باز 

 چرا من آدم  رودررو حرف زدن نبودم؟  واقعا

 فقط من... ای طور هستند؟  نیا  همه

 . انی_ممکنه ب

برانکارد   ی تو سالن رو  مارستان،یبابا برگشتم ب یاز مغازه    یقدر بدون که وقت نیهم  فقط
 .دمتید

 ...ینشناختم. اما وقت اولش

 مکث کرد و بعد: یکم

 دم.و اشتباه نکر یخودت دمیفهم دمی _صورتت رو که د
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 .ید  یجواب نم دمی زنگ زدم و د بهت

. اومدم با پرستار حرف زدم  رنیت تماس بگ که با خانواده  اطی اون دو نفر رفتن تو ح بعدم
 رو گرفتم. اما گفتم برادرتم. یو گوش

 رو گذاشته بود رو سرش.  جانی که اومد، ا  داداشت

 . یبود  هوشیب دمیدوبار اومدم سرک کش یکی

 را به سمت سرم آورد. دستش

 خواست نوازشم کند. یم

 دانم. یم

 بودند. یخوب یدست ها، نوازشگر ها نیا

 کوتاه، اکتفا کرد. یکرد و به لبخند یمردانگ اما

 صداتم تنگ شده.  ی_زود خوب شو خانوم قشنگ. دلم برا 

 .دی چیدر سالن پ اوشی س  یکه صدا دیطول نکش قهی دق کی رفت و  رونیاتاق ب از 

 برگرداندم و چشمانم را بستم.  گاهشی را به جا  یگوش زود

 کرد.  زیتندش، وحشت شب اول قبر را به قلبم سر ر  یبا ضرب باز شد و قدم ها  در،

 . دیرا به شدت کنار زد و محکم به شانه ام کوب پتو

 از هم باز کردم. د،یشد  یرا با درد  چشمانم

 که برادر باشد، دشمن بود؟ ن یاز ا شتریب شهیچرا هم  اوشیس

 بال رو سرت آوردن؟  نیکه ا یکار کرد  ی. پاشو بگو چنمی_پاشو بب

 وارد شد.   امکیس
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 . زمیعز  برادر

 از بغض بود.  پر

 حال و روزش رو؟  ینیب ی. نماوشی _ولش کن س

 . لمشهیهمه ف  نای. ا نمی_ولم کن بب

 و دستش را مقابل دهانش مشت کرد.  دیچرخ امکیبه سمت س بعد

الم تا کام حرف نزده،   میتو سرش زد یساله ما رو خام کرده و هرچ ستی_ا ... ا ... ا ... ب
 کوهستان!  یمردم، برامون شده جنگجو یوقت رفته خونه  اون 

 چشمم راه گرفت.  یاز گوشه    اشک

داشت درون   ر،یبود که مسخ شده و متح یدی بود اما نگاهم به ام اوشی به س چشمم
 کرد.  یاتاق را نگاه م

 .دی ایکرد تا جلو ن یم یدانم داشت خودخور یم

را تا   گریهمد دیلج کند، ق اوشی برود و س شیدانست اگر اوضاع، بد پ یکه خوب م چرا
 .میبزن د یابد با

 رفت؟  شینگفت حرفش با بابا چطور پ دیچرا ام  یراست

به  اوش،یس   غیدر یکرد تا ضربات ب ل یخود را به تختم چسباند و دستانش را حا  امکیس
 من اصابت نکند. 

 . از کجا معلوم راست گفته باشن؟ ایچته؟ به خودت ب اوشی_س

 تو هم. معلومه که راست گفتن. یا_ساده 

 .ی وحش  یرو شکسته بود دختره  زهایهمه چ ؟ی د یرو ند شونیخونه زندگ عکس
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 . دیام کوب نه یس  یسمتم و با مشت، محکم به قفسه برداشت به   زیخ

 رفت. یاهی بند آمد و چشمانم س نفسم

 با تمام قدرت او را هل داد و خود را به من رساند. امکیس

 سمانه؟ چت شد؟ سمانه حرف بزن...  ی_خوب

 نداشتم.  صدا

 زدم.  یم ادی حرف زدن، از سر درد، فر  یبه جا وگرنه

ام، داشت جانم را به   نهیس یآمد و درد وحشتناک قفسه   ی م رونیب  دهیبر  دهیبر نفسم
 رساند.  یلبم م

 د؟ یرا هم د  نی ا  دیام

  مارستانیرا از ب اوشیکه همراهش بود، س یستبر   نهیو با نگهبان س  دیسر رس پرستار
 کرد.  رونیب

 که همچنان خواب بود؟  دیشن ینم چیه  ،یتخت کنار رزنیپ

 . ختیر یاشک م می داشت برا  امکیس

 زد.  یبود و پلک نم ستادهی در اتاق، مات و مغموم ا یهم از ال به ال   دیام

 زحمت زبانم را چرخاندم.  به

 خوام تنها باشم. ی. مامکیس  رونی _برو ب

 . دیایتا به خود ب دیکش طول

 رفت. رون ی من فاصله گرفت و عقب عقب ب از 

 هم گذشت و متوجهش نشد.  دیمطمئنم از کنار ام  یحت
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 باران زا. ی  رهی ت یدر صورتم بود و چشمانش پر از ابرها  ره یخ د یام  نگاه

 گفتم:  آهسته

 _باهام حرف بزن. بهم زنگ بزن.

 و رفت. دیبه صورتش کش یدست

 را کنترل کرد و آهسته گفت:  تمیآمد و وضع پرستار

 دختر خوشگل؟  یدار یه بدبختهم نی. تو چرا ا یمرده بود دی_اون آقا اگه نبود، االن شا 

 .دیخند بعد

 _اولش گفت داداشته که. االن اومد گفت نامزدته و...

 اش را تکرار کرد. خنده

مزاحمت نشه. به برادرت که االن رفت، گفتم مادرت رو خبر کنه.  یبندم که کس ی_در رو م
 .یخوا  یامشب همراه م

 همراهم باشد...  دیخواست ام یدلم م چقدر

 .دیقلبم لرز  ی رو یگوش

 به صورت خسته و پر دردم نشست.  خنده،

 _الو؟ 

 مکث جوابم را داد.  با

 _سمانه؟ 

 خوبه دختر؟  حالت

 از تماسش خوب نبودم، شیپ تا
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 کند.  یم نیر یرا ش ایدن ی درد ها یهمه  د،یام یصدا  اما

 د؟ ی_خوبم. ام

 ...زمیجانم عز د؟ی_جان ام

 .می زد  یحت حرف مپشت تلفن، را چقدر

 . دیام دمتید کی خوشحالم که انقدر نزد  یلی_خ

 به خودم. کی همه نزد   نیا

 اش تلخ بود، اما مهر داشت.  خنده

چقد خودم رو نگه   یاگه بدون  ؟ی گفت یم یچ ی من بود  ی. جای_قربونت بشم خانوم
 داشتم که محکم بغلت نکنم!

 به رنگ خون شد.  میها گونه

  دیبا ام یمهم هم صحبت   میزدم. اما برا یخس خس داشت و به زحمت حرف م میصدا 
 بود.

 _سمانه خانوم؟ 

 ...دی_جانم ام

 ؟ ی _چرا باهام حرف نزد

 نداشتم. شیبرا  یهم جواب خودم

 . دمیدونم. خجالت کش ی_نم

 . دیکش آه
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طرف   نی سمانه. خواهرم اون طرف سالن، تو ا ره ی گ مارستانی ب نیمن االن تو ا ی_زندگ
 سالن. 

 . دیپوستم دو  ر یز  بیعج یحس

 برادرت چرا...  نی ترکه دختر. ا  یسمانه؟ دلم داره م  میکار کنم که جفتمون آروم بش ی_چ

 .د یکش یکالفه ا پوف

 را عوض کردم.  بحث

 رفت؟  شی_با بابام چطور پ

 : دیکه جواب بدهد پرس نی از ا  قبل

 ؟ ی شد که کتک خورد یفرصت نشد بپرسم. تو اون خونه چ ی_راست

 شدم؟  یکتک خور همه م دیمن با  چرا

 بغض گفتم:  با

 شد. نی _به خانواده م توه

 طور. ن یخودم هم هم به

 کردن رو شکستم و... رمی که به خاطرش تحق ییزها یگوشه از اون چ هیزدم   منم

 و جانم رفت.   دیپر  میدهانم در گلو  آب

 بود. دهی امانم را بر د،ی کردم و درد شد یسرفه م  دیبا

 .دیترس دیام

 شد.  نگران

 _سمانه چت شد؟ حرف بزن...
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 دختر؟   یشد  یسمانه؟ چ 

 : میو بگو  رمینفس بگ یکندم تا کم جان

 _خوبم.

 سوخت. یم  د،یام شد  نهیشد و س یقطع م نفسم

 د؟ ی_ام

 .دی_جان ام

 _برام حرف بزن. 

 ش، ی صدا دنیشن

 قشنگش،  یها   حرف

 بود. یهر درد یدوا 

 سرم حاضر شد.  یباال نی پر لعن و نفر  یبا اشک و آه و لب مامان

رفت و ده بار طاهره و تهمورث و   یتنم م یمن و زخم ها  یبار، قربان صدقه  کی
 کرد.  یم   نیرا نفر  اوشیس

باشکوه   یکه در خانه  دندیبودم، همه فهم مارستانیتخت ب  یشب که من رو همان
 ر من آمده بود. تهمورث ماجد، چه بر س 

و تهمورث و همسرش گذشته بود را   اوشیس نیآن چه ب  یهمه   امکی گفت که س مامان
 .دهیشن

است و بحث    اوشی کرد که تهمورث آس و پاس تر از س فیبابا تعر   یبرا امکیس  یوقت
 . دیپر اوش ی همه دروغ بوده است، رنگ س ،یمال و اموال اجداد 
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 شک من درست بود.  پس

 کرد.  یم یچتر زنش زندگ ری ز  تهمورث،

 و مال هنگفت هم متعلق به طاهره بود.  میآن ثروت عظ ی همه

 را نداشت.  شیها دنیکردن پر  یجرات علن ن،یهم یبرا 

 بودم.  گانهیب  بایمامان، تقر  یو قربان صدقه رفتن ها   یهمه نگران نی ا با

 . دیورز   یمهر م  شیبه پسرها شهیهم او

 شد. یپررو م  دیما، دختر نبا   لی که در فام چرا

 کوفته و پر از زخم و درد بود.  بدنم

 همه احساس درد داشتم؟  نیشدنم هم کتک خورده بودم که ا  هوشیدانم بعد از ب ینم

داد دردشان را   یاجازه نم د،ی خوردم و فکر به ام ی داریاست که در ب یی همان کتک ها  ای
 احساس کنم.

 به در اتاق بود. حواسم

 اتاق.  رون یب به

 راهرو،  یانتها به

 ...وی  یس  یآ بخش

 الهه، به

 ...دیام به

 گرفت.  ی بهانه اش را م دلم

 .شدم  یقرارش نم یحد، ب نیتا ا  دم،ید  یاگر او را نم  دیشا
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 کرد. یم  رمی بهانه گ شتریب نی وقت بود ساکت بود و ا یلیخ یگوش

 یو مانند قبل  دیکش رونیکمپوت ب  یرا از قوط السیآخر گ یکه گذشت و مامان دانه   یکم
 کرد و بعد هم خودش نشست.  میسرم را تنظ  ریها، به زور در دهانم فرو کرد؛ ز 

 بود. هوشیرنجور، هنوز ب  رزنیپ

 داند؟  یچه م یکس

 زده بود!  ی هوشیهم مرده بود و خود را به ب دیشا

از چشمانم، شروع به حرف    یفرار یدستم گذاشت و با چشمان یدستش را رو  مامان
 زدن کرد. 

نکرد و خودم رو نگه داشتم به   دایدرز پ ییجا هیقض  نی گم سمانه، خدا رو شکر که ا ی_م
 خبر ندم.  یکس

 . دمیخند  آهسته

تهمورث را گفته   یخودش و شوهرش، تا ته قصه  یبه خواهر و خواهر زاده ها  مامان
 بود.

 . افتی خنده ام را در لیدل

 کرد. نگاهم  یچشم ریز 

 و رفتن.   دنیمون اومدن و د  یینجایا  یها   لیفام ن ی_حاال درسته ا

 .گهی به هرحال دختره و خواستگاراش د اما

 . یجواب رد داد  ،یخواستگار داشت ، یخالف که نکرد کار

 و بلند بلند قهقهه بزنم.  زمیاز جا برخ خواست  یم دلم
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 حرف خودش را هم حاشا کرده بود.  مامان

دونه بود. اگه   هی  نی. همستین گهید یشوهرمه که. گفت ی_کدوم خواستگار مامان؟ گفت
 ت آبرو ندارن. خانواده  گهی. دیآبرو ندار  گهی. دادینم  رتی گ گهیرفت، د

 مامان؟  ینگفت

 ؟ ی رو نگفت نیا

 .دیام رس ده یذهنم، به هق هق دل و د ی قهقهه

 گرفت و باز ادامه داد:  نگاهش را مامان

  هیدونستم تو  یچه م ده؟یمون دواسه  یچه خواب  ر یدونستم قسمت و تقد  ی_من چه م
 هفته دوتا...

 کرد. سکوت 

 لبش نشسته بود.  یرو  لبخند

 را گسترش داد. لبخندش

 بار، با ذوق نگاهم کرد.  نیا

 را محکم گرفت. دستم

 خدا برم. یقربون خودت و بختت برم. قربون بزرگ  ی_اله

برگ آس رو بشه و   هی رسه،ی که تهمورث سر م یتا سر بزنگاه یقرار بود تو بمون انگار
 تو رو به هممون ثابت کنه. یخوشبخت

 .دی بگو د یام انیخواهد از جر  یکردم م احساس

 از مالقاتش با بابا نگفت؟   یزیچ دیچرا باز هم ام  یراست
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به بابات نگفتم. نخواستم شر بشه. نگفته بودم تو   یزیره رو من شناختم. اما چپس  نی _ا
 رو بگم به بابات. ییزا ی چ هی. اما امروز مجبور شدم مشونی دید  ابونیخ

 کرد. زی را ر چشمانش

 سمانه؟  یرو به من نگفت یو گوش فی اون ک انی_چرا جر 

 شدم؟  یبابات بهم گفت چه حال  یوقت یدون یم

 کالم را به دست گرفت.  یگرد شد و خودش رشته   چشمانم

 اتفاقات  افتاده باشد. یهمه   یمکث، راو  یقدر ذوق داشت که دوست داشت ب آن

خونه   یخبر، بابات راه افتاد بره مغازه که کادو یاون از خدا ب یخونه   ی_امروز که تو رفت
 . دید زیم  یتهمورث رو رو  ی

 نداد و رفت مغازه.  تی گمتون کرد و بعدم اهم با خودش برد که بهت برسه اما  برداشت

و با پرس و جو، به ما    رهیاومده و گفته قصدش خ  یجوون ی آقا هیظهر،  ی ها طرف
 . دهیرس

 رو گفت.  یگوش هیپول و  فیک هی  انیجر

  یو گوش  فیما  و بعدم تو با کمک من، ک  یدزد ازش زده بود و انداخته بود تو خونه که
 تو شد و... یفته یونم شبه صاحبش و ا یرو رسوند

 من...  یخدا

 من...  دیام

 ؟ ی همه خوب و پاک   نیچرا ا تو

 دروغ، متوسل نشده بود.  ی خودش به بابا هم به حربه  ی معرف یبرا  یحت  او
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کردم که دل مامان و بابا را، خوب برده    یفکر م یزد و من به کس  یداشت حرف م مامان
 بود.

 بود سمانه. یی_ماشااهلل هزارماشااهلل چه آقا 

 .مشید یبا بابات تو راهرو د یعصر

 و...  هیجا بستر  نیفکر کرد دنبال تو اومده، اما گفت خواهرش هم بابات

 کشاند. یراهرو م یبه آن سو  شتری گفت، ذهن مرا ب یرا که م  یجمله ا  هر

تا در اتاقت    دمیاما چند بار د اره،یبه زبون ب شهی انت بود مادر. روش نم_چقدم نگر
 . و رفته  دهیاومده و سرک کش

 دست تو؟  دیچطور رس فیسمانه اون ک   یراست

 توش بود؟  ایچ

 ؟ ی دل از کف پسر مردم برد  ، یا  قهی دق کی برخورد  هیبا همون  یعنی

 مادر من...  یندار خبر

 ات برده... دهیاوست که دل از کف دختر ترش یندار خبر

 رفته بود تا نماز بخواند.  مامان

روبرو شدم که   یتهمورث، با پوزخند زن و شوهر ی  ان یدر عمارت اع شی که وقت ادا ینماز 
 مهر ساده هم در خانه نداشتند.  کی  یحت

 .دیلرز  یگوش

 مامان سر برسد.   دمیخواستم جواب بدهم اما ترس یم

 خواند. یقرآن م شی داشت برا  ،یارتخت کن همراه
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 مختلف، به عالم خواب رفته بود.  یبه هوش آمده بود و باز به زور مسکن ها  تازه

 جواب بگذارم.  یرا ب دیامد ام ینم دلم

 گذاشت.  قرارمیدل ب دگان ید  یقدم رو د،یهمان لحظه، در باز شد و ام اما

 بار نتوانستم لبخند نزنم.  نیا

 بود،  خجالت

 بود،  ای و ح  شرم

 هم بود،  سکوت 

 لبخند زدم.  اما

 . ستادی کرد و کنارم ا  سالم

  ریتاخ ی. گفتم خدا کم نمتینب  ومدی. مامان رفت نماز بخونه. دلم نی_خداروشکر که خوب 
 .بخشهی نماز اول وقت رو به عاشقا م یبرا 

 . دمیرا دزد  چشمانم

 انار کرده بود.  یرا سرخ تر از دانه ها  م یتنم، لپ ها یکوره   حرارت

 در گوش  جانم مانده بود. شیها   حرف

 . ردیکرد تا در آغوشم نگ یم   یکه خود دار نیا

. هرچند دلم تنگ  ستین ی هم امشب خبر یتلفن  یو برم. از مکالمه  نمتی_اومدم بب
 قانعم.  دنتیلحظه د هی نی . اما به همشهی م

 !؟یمامان سر برسه. فقط بگو که خوب  ممکنه

 دادم. هیو به صورتش هد  را با نگاهم همراه کردم لبخندم
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 خوبم. یلی_خ

 هم لبخند زد.  او

 از الهه چه خبر؟  ی_راست

 .افتیوسعت    لبخندش

شده و تو هم  یبهتره. هنوز بهش نگفتم چ یلیبه هوش اومد. حالش خ ی_غروب
 . یینجایا

 مکث کرد. یکم

 راحت تونستم باهاش حرف بزنم. یلیسمانه خانوم. خ یدار یو خوب یمنطق ی_بابا 

 من...  زیعز نه

 جان... دیام نه

 .ستیو خوب ن  یمن منطق  یبابا

 . یمرد عبوس را قانع کن  نیا  یاز تو بوده که توانست یخوب

 _سمانه؟ 

 _بله؟ 

  یحرف زدنم ازم منع م یچند کلمه حضور نیباهات حرف بزنم، ا ستی_امشب که قرار ن
 ؟یکن

 بود. یاش جد   چهره

 آمد. یچشمانش به چشم م  یصورتش، مهربان  تی از جد رشت یب اما

 بگم آخه؟  ی_چ
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 ؟یزن ی_با مامانت حرف م 

 ؟ ی_چه حرف

 .می_بگو اجازه بده امشب جاهامون رو با هم عوض کن

 بده من امشب پرستار دختر قشنگش باشم.  اجازه

 هم پرستار خواهر قشنگ من بشه. مامان

 بهش سمانه خانوم؟  یگ یم

 کرده بودم.  ریگ  یبزرگ یفیبالتکل در

 مامان نداشتم.  یرا برا  میحرف زدن از آرزوها  ییتوانا  من

 را نداشتم.   دینه گفتن به ام ییطور که توانا  همان

 سمانه خانوم؟  یگی _م

 شما؟  شی من بمونم پ  امشب

 خواهر من!؟   شیبمونه پ مامان

 سمانه؟  شیپ  یبمون یخوا  یکه شب رو م ی_مطمئن

پا در  ،یی جا کیکه از   میشد ییو چشم در چشم او   میدو به سمت مخالف برگشت هر
 .دیرا شن زهایچ یلیدونفره مان گذاشت و خ یحرف ها  میحر 

 . میدو شوکه بود هر

 جرم،  ک یکه در حال ارتکاب   ی وقت  مثل

 ، یکار پنهان کی انجام   ای

 رو شود و مچت گرفته شود. دستت
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 و محترمانه، به سمتش دست دراز کرد و سالم داد.  دیکامل به سمتش چرخ د،یام

 با اکراه، دستش را گرفت و کوتاه، جوابش را داد.  امکیس

 تر برخورد کرد.  یمی صم  دیام

 . امکی هستم آقا س  نیراست دی_ام

 کرد.  به من نگاه د،یکرد و از پشت سر ام یهم خود را معرف  امکیس

 شدم.  یو نافذش، آب م  نینگاه خشمگ ریز  داشتم

 بودم.  دهیند ی حد عصب  نیرا تا ا  امکی وقت س چیه

 کرد.  یعرضه بودنم بازخواست م یب یکه داشت مرا برا  یوقت  یحت

 کرد.  دیسخنش را متوجه ام  یکه نگاهش را از من بردارد، رو نی ا  بدون

 . نیجواب سوالم رو بد  دمی_نشن

 .دیچرخ  د یبه سمت ام بعد

 شیپ  دیشب رو بمون دیخوا  یکه م نیمطمئن  دمی. پرسنی _با شما بودم جناب راست
 سمانه؟ 

 انداخت و محجوب و نرم لبخند زد.  ن ی سرش را پا  دیام

 .نی کنم دچار سوءتفاهم شد ی. فکر ممیبا هم حرف بزن  دیجان با  امکی_س

 جوابش را داد:  تند

چه   دیدونم با ی. فقط نمدمیبشنوم، شن دیکه با ی. اون قدرستین  یسوءتفاهم چی_ه
 ها، نشون بدم. دهیشن ن یدرمقابل ا  یرفتار

 ام کرد.  یچشمان فرار یرا روانه    زشینگاه تند و ت و
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 باز هم قفل شده بود.  زبانم

 تند شده بود.   امکیس

  یقرآنش بلند کرده بود و کامل داشت به ما توجه م یسرش را از رو   ،یتخت کنار همراه
 کرد.

 معذب بود.  دیام

 کند.  یاحترام  یخواست ب ینم

 را هرگز بلد هم نبود.  یاحترام یدانم ب یکه م یصورت در

 محترم.  یآقا دمی_نشن

 همه بلند شده بود. نیچرا ا   امکیس  یصدا 

را کم   شی خورد و پلک ها  یبود که تکان افتهی یی رها ،یهوش یهم از خواب و ب رزنیپ
 جان، تکان داد.

 برد. ینم شیمن، از پ  یبرا یکار سکوت،

 کنم آروم تر.  یخواهش م امک،ی_س

 باهات حرف بزنم. تو رو خدا. دیبا

 عقب تر رفت. ینزارم او را آرام کرده بود که از موضعش کم حال

 را آهسته تر کرد. شیو صدا  دیسمتم چرخ به

 نه جاشه، نه وقتش.  جان ی _فعال استراحت کن تا بعد. ا

 امشب...   نی... نه داداش... همامکی_نه س

 نواخت.  یهنوز بر تنم درد م اوش،یبود و ناز شست س دهیمکرر، امانم را بر یها  سرفه
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 خواستم اتاق را ترک کند.  دیچشمان پر دردم از ام با

 کرد.  اطاعت

 و اجابت کرد.  رفتیپذ ام را  خواسته

 کرد.  رونیاز اتاق، ب  یاو را هم با بهانه ا  امکیکه برگشت، س مامان

  ن یخوام. بعدم برو بب یم بیآب س  گهی براش. م ر ی بگ بیآب س هیزحمت برو   ی_مامان ب
. هیتیتو چه وضع   مارشیب  نیانگار. بب  سادهیزد، ته راهرو وا  یکه بابا حرفش رو م یاون

 مونم فعال.  یسمانه م   شیمن پ

 بخش شود. ن یچطور توانسته بود بدون داشتن کارت همراه، وارد ا امک،یدانم س ینم

 به آن جا ممنوع بود. دایبود و ورود مردان، اک  شگاهیکه متصل به زا یبخش

 نبودن تخت ها، مرا در آن قسمت نگه داشته بودند. یخاطر خال به

 _خوب! 

 شنوم. یم

 بزن. حرف

تو   دمیچون ند ه؟یآدم نینکنه کال همچ ایشده؟    یمیهمه باهات صم نی ا یک آقا از  نیا
 .یباش یم ی باهاش صم ادیز 

 نشاند و جرات حرف زدن نداشتم.  یدانه دانه عرق شرم به تنم م شیها   حرف

 شناسم.  یرا م دیمن حدود سه ماه است که ام  میکه بگو  ن یاز ا  دمیکش  یم خجالت

 خواهرت شده است.   یایدن د،یام  میبگو  دمیکش  یم خجالت

 رازش... محرم
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 .یبود  نی میو س اوشی عمر کتک خور س هی_بگو سمانه. تو  

 . یبود  نایعمر حرف خور بابا و س هی

 ؟ ی اریبه بار م یتهمورث خراب  یآخر و تو زندگ میبه س یزن یم  هویشده که  ی چ وقتاون 

 کرده؟  تی که اومده واز بابا خواستگار  یآقا در ارتباط نیبا ا  یک از 

 سمانه؟  یک از 

 بلند بود و زبان من، الل... شیصدا 

چانه، علنا داشت به حرف   ریز  ی آن سوتر، قرآنش را کامل بسته بود و با دست ماریب همراه
 داد.  یما گوش م ی ها

 . دمیکش  یاز او هم خجالت م یحت  من

 .ینداز ی دستم م یکنم دار ی رفتار نکن که احساس م یجور نی _سمانه مرگ من ا

 بزن. حرف

 که با اون آقا... همونطور

 . دیشد و ُدم  حرفش را چ یعصب

 سکوت کرد.   یو کم دیبه صورتش کش یدست

 شده بود. یرتینوزده ساله ام، غ برادر

 . دمیند  یریبودن،  خ فی وقت از ساکت ماندن و ضع  چیه من

 نشد. دمیاع  یزیسکوت، چ ی وقت برا چیه

سکوت  مطلق را  نی ا شهیهم یشروع کنم و برا   ییجا  کی بود که از   دهی وقتش رس پس
 بشکنم.
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 داشتم. یحق زندگ  من

 ...اتی ح حق

 ... کردن  یعاشق شدن و عاشق حق

 حق حرف زدن داشتم.  من

 آشنا شدم.  ،ید یکه د ییآقا  نی _من سه ماهه با ا 

 تا عمق چشمانم رسوخ کرد.  قش،یباال آمد و نگاه دق سرش

 ...وتری باهاش آشنا شدم، نه پارک، نه پشت تلفن و کامپ ابون ی_نه تو خ

 شروع شد. یدزد  هیما از   ییآشنا

 کرده و بابا به شما گفته.  فیبابا تعر  یکه برا   یزی همون چ قایدق

 گفت:  زود

 د. ندا یشتریب حیرو از تو و مامان گرفته. توض فیاون گفت زنگ زده و ک ی_ول

 هم مطلع نشده؟  نیم یس  یافتاده که حت  یاتفاق نیچن یشه سمانه. ک ی نم باورم

 ن؟ یشد  کی حد به هم نزد  نیدر حضور مامان، شما تا ا دار،ید هیوقت با همون   اون

 را چنگ زد. شی موها

 گفت:  کالفه

 .ینرفت رونیوقت از خونه ب  چیسمانه... مغزم قفل کرده. آخه تو که ه  یوا   ی_وا

 مامان خونه بود.   شهیشد چون هم  یهم که نم یتلفن

 و...  یکه نداشت لمیموبا
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 _چرا داشتم. 

 ساکت کرد.  ،یقدر ناگهانام، او را هم همان  یناگهان حرف

 گفتن بود. وقت

 مادر ها محرم راز دختر باشند. دیکه نبا  شهیهم

نه ات  دخترا یرازها  کی هم نباشد تا شر  یمادرت گوش شنوا نداشته باشد و خواهر  یوقت
 شود،

 درددل است.  یبرا  نهیگز  ن یمهربان و خوب، بهتر یبرادر

 تجربه تر...  یبرادر، کوچکتر باشد و ب ن یاگر ا  یحت

 حرف زدم... میمگو  ی رازها یاز همه  شی برا

 ،یبرف  ی زده  خی دزد نقابدار مرموز آن صبح  از 

 نزد خود نگاه داشتم.  اوش،یو با ترس از س  داکردمیکه پ یفیو ک یگوش از 

 ش، یها   امیالهه و تماس ها و پ از 

که آن  یرا بازگردانم و با مامان همراه شدم ب شیتا امانت ها  میکه گذاشت یو قرار  دیام از 
 خود بداند.

 داشت... ره ی را در دلش ذخ دی که فقط شماره الهه و ام یکارتم یو س دی ام ییاهدا  یگوش از 

 د، یام یشبانه  یتماس ها از 

 در آخر... و

 که به وجود آمد.  یعالقه ا  از 

 که رفت... یدل از 
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 دانم چقدر حرف زدم و چه مدت گوش داد... ینم

 ...دیخوب شن اما

 شدم... سبک

 از عشقت،  یعاشق شدن، آن جاست که دوست دار یبخش ها  ن ی تر نیر یاز ش یکی

 احساست،  از 

 ...یو همه را مطلع کن  یجا جار بزن همه

 من...  اما

 حرف بزنم. شی کس را نداشتم تا برا چیکس داشتم و ه همه

 قصه ام شدند.   یشنوا  یگوش ها  ،یو همراه تخت کنار امکیشب، سآن  و

 بود و غرور داشت.  دهیرس یجوان یا یتازه به دن  امکیس

 جاها ناراحت شد،   یلیخ میحرف ها  از 

 هم شد،  یجاها عصب یلیخ

 ...دیبه هر حال، ماند و شن اما

 حرف بزند،  م ینبود که برا دیآن شب، ام 

 زدم.  شی دلم را برا  یبود و من تمام حرف ها  امکی س اما

صدا و پنهان از   یشد که تا اذان صبح، در اتاقم ماند و بعد، همان طور که ب نیا  و
 گرفت و رفت.  شیوارد شده بود، راه رفتن را در پ  ،ینگهبان

ساده و ساکتش، دور از چشم   شهیخواهر هم  ردی خواست تا بپذ ی م دانم فرصت یم
 همه، پا در راه پر رمز و راز عشق گذاشته است.
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 . دیآ یحتما کنار م ان،یجر  نیمطمئن بودم با ا  اما

 من، آن قدر خوب بود که همه را با خود، موافق کند.   دیام

 . دمیخودم د یرو را روب ایلبخند دن نی چشم باز کردم، قشنگ تر یزود، وقت صبح

 .دیخند یم  میبود و به رو  ستادهی کنارم ا دیام

 کار خود را کرده است. د،یسخت نبود که بفهمم ام دنشینبود و فهم مامان

 _دنبال مامان نگرد عروس خانوم. 

 . نمازخونه واسه استراحت  فرستادمشون

 مونم کنارت.  یم  جا؟نی م ا کاره  یچ خودم

 اتاق شدم.  ماریتنها ب یک  دمیبود و من نفهم  یمجاور، خال تخت

 که خان داداش، مراد دلمون رو گرفت.  شبی_د

 مادرزن جان با دلمون راه اومد.  اما

 کشاند. یقراری ب یو شرم، توام با هم، دلم را به واد   یشاد

 است. یکند، حس قشنگ  یپروانگ  تی برا یکه پرستارت دربست  نگاهت باشد و ه نیا

 بود. پرستار من دیام

 کرد.  یکه مادرانه محبت م  یمرد

 کرد.  یم تی حما  پدرانه

 دلسوز بود، خواهرانه

 . و برادرانه همراه بود 
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 تر بود.  یمیکه پشت تلفن شناخته بودم؛ هزاربرابر صم یدی از ام  ،یحضور  د  یام

کرد، آن وقت کنارم   تیمرا تقو  خچال،یداخل   یها و کمپوت ها وه ی که با آب م خوب
 شد. مارمیهم صحبت وجود ب ش،ی نشست و با لبخند ُمهر شده بر لب ها

 !یپرستارم تو باش دیمنم تب کنم شا یبگم اله دی_االن از اون وقتاست که من با 

صاف   م،یتوانم درست سر جا  یکه هنوز درازکش افتاده ام و نم  دمیکش  یم خجالت
 . نمیبنش

 م. باعث زحمت شمام شد  دی_ببخش

 مقابلم تکان داد.  د،ی را با تهد انگشتش

 . میندار ییمن و تو، شما  ی دونفره   یا ی_تو دن

 . دمیخند

 بود.  ختهیکه حرفش به قلبم ر   یسر  حس خوش از 

 _الهه چطوره؟ 

 ...ستی خوب که ن یلی_خ

مغزش، عملش،   یزی استرس بهم داده بود. خونر ی چند روز کل نیاما شکرخدا بهتره. تو ا  
 ...شیهوش یب

 .دیچشمانش را تا عمق چشمانم باال کش بعد

 بدتر... گهی_موضوع تو هم که د

 و حرفش را عوض کرد.  دیخند

 کار کنم؟  یقشنگ ما االن دوست داره براش چ ماری_خوب ب
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 .دیشد و دور اتاق چرخ بلند

 .نمیدرست بنش میخواستم بلند شوم و سر جا  یم

 .نداشتم یمشکل  چیه من

 .دیکشی م  ری ت یسوخت و کم  یام م نهیس  یتن و بدنم کوفته بود و قفسه   فقط

 از دردم  گذشتم و نشستم. اد،یزحمت ز  با

 سرم را پشت کمرم قرار دهم.  ر ی ز  یکه متوجه شد، به سمتم آمد و کمک کرد تا متکا  دیام

 تخت مجاور را هم آورد و پشت سرم گذاشت.   یمتکا

 نکنم. دایپ یاش به خودم، احساس بد یکیز نزد که مراقب است تا ا دمید یم

 در حفظ فاصله، مشخص بود.  ادشی دقت ز  از 

 عطرش،  یبو

 تنش،   یکینزد حس

 کرد.  یخود م یمرا از خود ب   داشت

 نم؛ یگز یداد، تا از او دور یکه به من م یعطر وحشتناک تهمورث و حس انزجار برعکس

کرد و بهانه شده بود که   یام م وانهی به من، داشت د کیاندازه نزد  نی تا ا  د،یتن ام عطر
 تر بکشم. قینفسم را عم

خواست برگردد، دستش به پشت کمرم نشست و از   یکه متکا ها را گذاشت و م نیهم
 تنم فعال شد.  یدست مردانه اش، تمام سنسورها یگرما 

 درآمدند. بیمه  یلرزه   نیزم ک ی به ارتعاش  ک،یبه   کی  میها  سلول

 ان خوردم اما دست خودم نبود. تک  محکم
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 که در تنم راه گرفته بود...  یعرق

 فاصله گرفت و به سمت پنجره رفت.  یکنم خودش هم متوجه شد، که کم  فکر

 کنار زد و پنجره را باز کرد. یرا کم ی کرکره ا ی  پرده

 را به لرز کشاند.   یو من  گرمازده  د یسرد اسفندماه، از پنجره سرک کش سوز 

 کند. ض یرخنه کرده در اتاق، ممکن بود من  تب زده را مر  یسرما 

 خودش نبود. یدر حال و هوا  دیام اما

و بعد، پنجره را   دیدم رونیو ممتد، نفسش را ب یاپی و چند بار پ دیبه صورتش کش یدست
 بست. 

 . ستادیپا تند کرد و کنارم ا  د،یکه برگشت و مرا د نیهم

 کرده ام. خی لرزد و  یردم تنم مک  یم احساس

 از درون، داغ بودم. اما

 چرا رنگ قرمزه؟  هو؟یسمانه؟ چت شد  ی_خوب

 و صورتم را لمس کرد.  دیجلو کش ار،ی اخت یرا ب دستش

 نبود. لمس

 ... نهیمثل معا   یزیچ  کی

 چک کردن... مثل

 کردن...  ینگران رفع

 آن قدر خاص بود، اما

 قدر پر احساس بود، آن
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 کوباند.   اد،ی قرارم را با سرعت ز  یکرد و قلب ب نی جنبه ام را هزاربار باال و پا یدل ب که

 ام. یشانیپ یبا حرکت دادنش رو خصوصا

 گرم بود. دستش

 کردم. یکه فکرش را م یمطبوع و دلچسب  یتر از هر گرما  گرم

 .بود فیلط  دستش

وجود   ،یداریدر خواب، نوازشگرم بودند و در ب شهی که هم ییتر از حس دست ها  فیلط
 نداشتند.

 _سمانه داغه تنت. 

 . ادیبگم پرستار ب برم

 چشمانش بودم. مسخ

 ک، ینزد  یفاصله  ن یا از 

 چقدر براق بود.  د،یام یها  چشم

 . کردی م شد که وجود هرکس را ذوب  یچشم ها ساطع م نیاز ا یکننده ا  رهیخ برق 

 نبودند... یدرشت و پر مژه و خوش حالت و رنگ چشمانش

 خاص و نافذ بودند.  اما

  یرا گم م تی شدند، دست و پا یم  رهی به چشمانت خ قیکه اگر عم ییآن چشم ها  از 
 ماند. یو دهانت بسته م ی کرد

 طور شدم.  نیمن هم آن لحظه، هم و

 را که مقابل صورتم تکان داد، به خود آمدم. دستش
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 .یه چت شد دختر خوب؟ نگرانم کرد _سمان

را تکان دادم، تا به خود شکل هالل   م یرا گم کرده بودم اما به زحمت، لب ها لبخندم
 . رندیلبخند بگ

 لحظه.  هیحواسم پرت شد  دی_ببخش

 . انی برم پرستار رو صدا کنم. به مامان هم بگم ب ؟ی_خوب

 خواست.  یلمس دستانش را م دلم

 ببرد.  غمای، هوش و حواسم را به  خواست باز هم دستش یم دلم

 قدم عقب رفت   کی همان حال که بود، فقط  در

  رونیمهلت داد تا نفس حبس شده ام را راحت تر ب ،یتک قدم ی  ن یهمان عقب نش و
 بدمم.

 .رمی شد چشمانم را از چشمانش بگ باعث

 داشتند؟  ییمن امروز قصد رسوا   یچرا چشم ها  اما

 تن مردانه اش. یبار، نگاهم نشست رو  نیا

 . دیتپ  یبلند بلند م قلبم

 زنانه شده بودم.   بیو دچار احساسات عج د یلرز   یم دلم

 دست خودم به ستوه آمده بودم.  از 

 وضع افتاده بودم.   نیچرا به ا  من

 ؟ یکم آب بهم بد هیلطفا  شهی م دی_ببخش

 نگاهم کرد.  رهیخ
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 . دمیرا دزد  چشمانم

 رفت.  خچالیمکث کرد و زود به سمت   یکم

 را خارج کرد. یکوچک آب معدن یبطر

 کمد کنار تخت برداشت و به سمتم گرفت.  یقبل شسته بود، از رو  یقیکه دقا  یوانیل

 .د یخواهم کش غیدرآورم، از دست خودم، ج یجنبه باز  یبار اگر ب نیدانستم ا  یم

 .دمیپر از آب را گرفتم و الجرعه سر کش وانیکامل، ل اطی با احت پس

 کردم.  یاش را احساس م  رهی خ نگاه

 نگاهش آب شوم.  ی داغ ری بود ز  کی نزد

 در دلم، در شرف وقوع بود؟  یاتفاق چه

 را به سمتش گرفتم.  وانیل

 برگرداند.   شیو سر جا   گرفت

 

 .شد  میپا یرو ی بند ملحفه   دستم

 

 .دمیچ یپ یآن را دور خود م میانگشت ها با

 

 دستم گذاشت.  یآورد و رو  شیدستش را پ رد،یآن که نگاه از من بگ یب
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 متوقف شد.  دستم

 

 نفسم،

 

 قلبم،

 

 ماندنم،  زنده

 

 در حال توقف بود.  زیچ همه

 

 سمانه؟  یشد ی جور نیدستم بهت خورد ا  یکه من ناگهان نی _به خاطر ا

 

 خجالت، مردم.  از 

 

 کرد.  یم یدستم را داشت، طراح یرو

 

 دستش، مرتب و حساب شده بود. حرکات
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 لرزاند یو دلم را م  دیکش یو نرم م  یا  رهیدا  یسر انگشتانش، طرح ها  با

 

 ؟ ی شه نگام کن ی_م

 

 ...دیام یدرخواست سخت  چه

 

 ...یاد یز  یخواسته   چه

 

 کنم سمانه. نگام کن لطفا! ی_خواهش م

 

 مکن بود.کار م نی نرم و مهربان، مقاومت، محال تر یصدا  نیبرابر ا در

 

 را باال گرفتم و به صورتش نگاه کردم. سرم

 

 .نسبتا بلندش جا ماند  شیته ر  ینگاهم همان جا رو اما

 

 سرم،  نتوانستم
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 چشمانم را باالتر بکشم.  یحت  ای

 

 شدم.  یدستم، هنوز ادامه داشت و من داشتم آرام م یزدن بر رو  طرح 

 

 و فارغ و سبکبال...  آرام

 

 .یخوشحالم که تو انقدر بکر و ناب یلی_من خ

 

 ... یپاک و محجوب  انقدر

 

 مکث کرد و بعد: یکم

 

م اگه با رفتارم  تونم جلوت خودم رو نگه دارم سمانه. شرمنده  یکنم نم  ی_دارم احساس م
 حرکاتم، باعث آزارت شدم.   ای

 

 گفتم: اریاخت یب

 

 . ستی طور ن نی_نه اصال ا 
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 .ی_اما معذب شد 

 

 _از دست خودم معذب شدم نه شما. 

 

 خودت؟  یکار کرد  ی_چرا؟ مگه چ

 

 هم فشار دادم و سرم را باال گرفتم.  یرا رو  میها لب

 

 . دمیزود از آن ها گذشتم و به چشمانش رس د،ی رس شیکه به لب ها  نگاهم

 

 جنبه و حساسم.  یب یادیکم ز  هیمن  دی_ببخش 

 

 _حساس از چه نظر؟ 

 

 زدم:  لب

 

 به تو و... یکی_از نزد 
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 بسته ماند اما چشمان او چلچراغ شد. دهانم

 

 را کش داد.  شیو لب ها   دیبه عمق چشمانش رس لبخند

 

 . دیچرخ یمن م  ینگاهش هنوز در چشم ها د،یلرز  بشیکه در ج یگوش

 

 داد. یداشت زجرم م ،یکینزد نی فاصله در ع نیا

 

 به مرزها... لعنت

 

 به مرزها... لعنت

 

 باال انداخت. ییرا چک کرد و ابرو  یگوش گر،یدستم بود و با دست د  ی رو دستش

 

 خبر خوش از جانبم باش.  هی طرف. من برم اما منتظر   نیا  ادی _الهه است. مامان داره م

 

 را محکم فشار داد. دستم
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 _زودتر خوب شو عروس خانوم. 

 

 .شهی که نم مارستانی تو ب یخواستگار

 

  یو خداحافظ  دیاش بودم که پشت همان دستم را بوس یانیپا  یمات  هضم جمله  هنوز 
 کرد و رفت. 

 

 ام کرد.   وانهیداغ شده ام، د دست

 

 افتاد.  نی که پا یباز ماند و فشار دهانم

 

 .دم یام باال کش یشانی پ یتخت افتادم و ملحفه را تا باال  یرو

 

 شد. ی کس رو م چیه یبرا  د یدلم نبا دست

 

 وارد شد و چند بار اسمم را صدا زد. مامان

 

 کشم.  رونیسرم را از حجاب ملحفه، ب ای جرات نداشتم جواب دهم  اما
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 . دمی بو قی ام باال آوردم و عم ی نیرا تا کنار ب دستم

 

 دست من هم ثمر داده بود... یحاال رو  د؛یتن ام عطر

 

 رها شدم. ،یماریو رخت ب  مارستانیروز، از تخت ب همان

 

 .ابمی  یها قرار نبود خالص یزود  نیبه ا ن،ی می و س  اوشی س یهازبان  شیاز ن اام 

 

 زدم.  یم دنیکردند و من خودم را به نشن یرفتند و تکه بارم م یخانه راه م در

 

 دانست. یاش م یداد و مرا عامل بدبخت  یفحش م اوشیس

 

 کرد.  یخطاب م اقتی ل یپراند و مرا ب یکرد و تکه م یاخم م  نیمیس

 

 روز گذشت.  چند

 

 مدت به هم گره خورده بود.  نیدر ا  زیچ همه
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 بود. ب یعج میگذشت و سکوت بابا، برا یم دن یبا دعوا و ناسزا شن میروزها  ی همه

 

 گفت.  ینم چیه

 

 زد. ینم یحرف چیه

 

 کرد. ینم یرفتار چیه

 

 بود و سکوت...  سکوت 

 

از حد به من    ادهی داشت که ز  ی شده بود و حدش را نگاه م نیهم با من سرسنگ  امکیس
 نشود.  کی نزد

 

  یوقت بود که از همه پنهان م  یلیکردم اما خ ف ی تعر شیکه برا  ییزها یدانم از چ یم
 کردم، دلخور بود. 

 

 نوشت.   یم  میبرا شی از دردسرها دیشب، ام هر

 

 تلنبار شده اش،  یکارها  از 
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 نبودن خواهرش، از 

 

 ... یهمسر مرتض یالتماس ها  از 

 

 بهتر بود.   یلیالهه خ  تیوضع

 

 برسد.  یو به سالمت ابدی بهبود  تشی تا وضع دیدو هفته طول کش هرچند

 

 . افتی  ییرها مارستانیبعد از دو هفته، از تخت ب و

 

 زد.  یکمتر زنگ م دیام

 

 فرستاد. ی م امیپ شتریب

 

تا کمتر   لم یخودم هم ما  مارستان،یکردم از بعد آن بوسه در ب یدانم چرا احساس م ینم
 با او حرف بزنم. 

 

 بروم.  مارستان یالهه در ب  دنیشد دوبار به د یمامان اصرار کردم تا راض به
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 کرد.   یو محجوب رفتار م نی سرسنگ دی آن جا هم در حضور جمع خانواده ام، ام اما

 

 گرفت.  ی بهانه اش را م دلم

 

 مردانه...  یلمس شدن توسط دست  یقرار شده بود برا  یب دستم

 

  یگرفت و ادعا یم شیراه خانه را در پ ،یدو_سه بار، سر و صدا کنان و مدع تهمورث،
 حقش را داشت. 

 

بار عالوه بر   ن یو ا شدی تر م ک ی هر روز نزد اوش،یس  یماه بعد یقسط و اجاره بها نوبت
 پرداخت. یقرض تهمورث را هم به او م دیهر ماه، با  یدغدغه 

 

 حق به جانب بودند. یلیتهمورث و طاهره خ 

 

 آن دو کتک خورده ام.  یدست و پا ری بودند من ز  دهیبود که همه فهم یبا وجود نیا

 

 آن دو نفر بوده اند،  یدانستند، مقصر اصل یم
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 .میر یانتظار داشتند خودشان را محق قلمداد کنند و ما هم بپذ اد،ی ز  یباز هم با رو  اما

 

 نوروز مانده بود.  دیروز به ع چهار

 

را پشت سد   میجا گذاشتم و اشک ها  میرا پشت گوش ها اوشی س یسر و صدا   تازه
 چشمانم رها کردم که بابا مرا فراخواند. 

 

 نشستم.  شیگذاشتم و روبرو  ینیکمرنگش را در س  یچا

 

 کردم.  یبود و بغض فرو خورده ام را از چشمش پنهان م نی پا نگاهم

 

 شکست...  یو م شدیصه دار مغ د،یدی که اگر بغض تک دخترش را م نی ا  یبرا نه

 

 ... نه

 

که قرار بود ازدواج کند و   یکردم عزت نفسم به عنوان دختر   یکه فکر م نیا  یبرا  شتریب
 بخت برود، نابود خواهد شد. یبه خانه

 

 صاف تر نشستم.  ی هم فشار دادم و کم یرا رو  میها لب
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 چش بود باز؟  اوشی_س

 

 . یشگیهم  ی_همون حرف ها

 

 ؟ یشگی هم ی_کدوم حرفها 

 

 را به خفقان بکشاند. میو گلو   دیا یکرد که باال ب یداشت تقال م  بغضم

 

 گه برگرد سمت تهمورث.  ی_م

 

 خودم گرفت اما بابا خونسرد بود. دل

 

 باهاش؟  یبرگرد  یخوا  ی م ؟یگ  یم  ی_خوب؟ تو چ

 

 .دی به صورتم دو خشم

 

بوده   شهیو عاشق پ  یمیقد یزد که انگار من و تهمورث، زن و شوهر  ی حرف م  یجور بابا
 فقط مورد باور  ابلهان است.  مان،یکه دعوا  میا
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 .ی حرف بزن دمی_نشن

 

 ؟ ییکجا  دیام

 

 دارم.  اَجتی احت

 

 بگم؟  ی_چ

 

 ؟ ی خوا  یبا تهمورث رو م ی_زندگ

 

 : دمینال

 

 _معلومه که نه. 

 

 رفت.  یداشت باال م شیصدا 

 

 _از کجا معلومه؟ 
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 دارد.  ییرفتارش چه معنا نیو ا   ستی دانستم منظورش چ ینم

 

 .گذرهی م  یم تو دلش چمن  پدر، بفهمم بچه  دیگم از کجا معلومه؟ از کجا با ی_م

 

 خواد. ینم یخواد و چ یم یچ بفهمم

 

 کنه. یغصه دارش م یو چ شهی خوش م یبا چ دلش

 

 .دیچسب یبه مبل م شتریرفت و تن من با هر جمله، ب یبا هر جمله باالتر م شیصدا 

 

 شدم.  یوقت  باال رفتن ُتن  صداها، الل م  من

 

 مادرزاد...  الل

 

 _پسره اومده حرف زده.

 

 ت... تو خونه  نشسته
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 ...روبروت

 

 اتاقت... تو

 

 ...یداد شی آزما یرفت باهاش

 

 خوام. ینم ا یخوام   یمرد رو م   نیمن ا  یبگ  یومد یکلمه ن هی

 

. بچه دیآدم ازدواج کنم. مجبورم نکن نی خوام با ا یبابا، مامان، من نم یبگ یومد ین
 ...ستمین

 

 کشاند.  رونیرا از اتاق، ب نایو س امکیبلندش، س یصدا 

 

  یرا تند و تند جا به جا م شی تمام کردن  نمازش عجله داشت و رکعت ها ی برا مامان
 کرد.

 

 . یگرفت ی. دوباره الل مونی... باز دوباره الل شد نی... ببای_ب
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 . یریو حق خودت رو بگ یحرف بزن یکه نتون یست یتو بچه ن دختر

 

 سالت شده.   یس کی نزد  تو

 

 بابا... نه...  نه

 

 و پنج سال دارم...  ستیب من

 

 ساله نشده ام...  یس هنوز 

 

 کار رو بکن، نیاومد گفت ا  یکی_هر دفعه  

 

 کار رو نکن،  اون

 

 و اطاعت...  یکرد سکوت 

 

 درد داشت.  یل یشده بود که خ یدر سرم، پتک شیصدا 
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 ؟ یزن یسمانه؟ چرا حرف نم  ی_چرا ساکت

 

 ؟یزن یحرف دلت رو نم  چرا

 

 گذره؟  یم  یتو دلت چ یگی بهمون نم چرا

 

 ؟یکنی قد علم نم  ن،یمیو س  اوشیس  ییزورگو  یجلو چرا

 

 را به هم چسبانده بودم. م یمبل فرو رفته بودم و دست و پا ی تو

 

 از جا برخاست.  بابا

 

 مانده بود.   یدست نخورده باق ز،یم  یرو  شی چا

 

 .ستادیا  مقابلم

 

 و محکم.  پرصالبت
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  یکردن و ب دا یپر از پول پ فی ک هیکه زن و دخترم   دمیشنی م  دی_من از اون مرد جوون با
 خبر از ما، به صاحبش برگردوندن. 

 

 ؟ ی به پدرت اعتماد نداشت تو

 

 گفت:  آهسته

 

 ؟ ی _آره سمانه؟ به من اعتماد نداشت

 

 آرام شده بود. شیصدا 

 

 بود. دهیسکوت، به انقضا رس  خی تار پس

 

 .دمیترس اوشی_نه به خدا بابا. من فقط... فقط... از س 

 

 . مینذاره پول رو به صاحبش بد دمیترس

 

 .نیکه حرفم رو باور نکن  دمیشما هم ترس از 
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 بودند. ستادهی حرف ا یهنوز ب امکی و س نایس

 

 با دو نگاه مختلف. اما

 

 و متفکر. قیدق امک،ی کرد و س یبا تعجب نگاه م نایس

 

 .دیآه کش بابا

 

 و ناراحت... قیعم

 

 نشست. شیجا  سر

 

 فکر فرو رفته بود. به

 

 حرف نزد.   گرید

 

 نگفت.  چیه  گرید
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 کرد.  ی مامان نگاه کردم که از سر سجاده، داشت به بابا نگاه م به

 

 جا نبود. نیهم در ا  امکیبه اتاقش رفته بود و حواس س نایس

 

 گذشت. یلیخ

 

 بابا رخت خواب پهن کرد تا بخوابد. یقدر که مامان برا  آن

 

 هم به اتاقش رفت.  امکیقدر که س آن

 

 .دیقلبم لرز  یرو  یقدر که گوش آن

 

 شدم بروم که بابا سکوتش را شکست. بلند

 

  ی پرخاش گر یو جلو وردمیحرف ن  اوشی وقت رو حرف س چیخودت، ه شی_من اگه پ
دست   یو ب  یخور یکتک م یارروز به روز د دمید  یبود که م نیواسه ا  ومدم،یهاش درن
 . یش یو پا تر م

 

 دادم.  یم ماتومیتو خلوت به خودش اولت اما
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 به حالش نداشت.  یفرق هرچند

 

 باشه. یمتک  یا  گهیخواست دخترم به کس د یپدر بودم و دلم نم اما

 

 انگار اشتباه کردم.  یول

 

 . یعرضه شد  یب تو

 

 تلخ بود. یلیگفت، خ یکه م یمحض  قتی حق

 

 قلبم هم سکوت کرده بود. ی رو یگوش

 

 ی _درمورد تهمورث، کامال مخالف بودم و وقت

 

 .یکن یم   دایشهامت پ یخوشحال شدم که دار  ش،یخوا ینم یکالم گفت هیفقط   دمید 

 

 ش. خونه یرفت  یراحت دنبالش راه افتاد یلیبازم خ اما
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 داشت.  حق

 

 زدم. ی حرف م  دیبا  دیشا

 

 بوده ام... نیهم شه یبابا، من هم اما

 

 امسال نشونت کنن. ل ی حرف بزنن که سال تحو انیقراره فرداشب ب نی راست ی_آقا 

 

االن   نیهم ، ی. اما اگه قراره مخالفت کنهیندارم. جوون موجه و خوب یبار مخالفت  نیا  من
 .یازش بگذر الیخیکه ب ستی دست تو و نقل و نبات  دهن مردم ن  ی  چهیبگو. آبرو، باز 

 

 نه؟  ای  ش یخوا یم

 

 نه؟  ایکالم بگو آره   هی

 

 حرف دلت باشه.  اما

 

 شرم و خجالت و ترس... یب
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 شرم بود، هم

 

 خجالت،  هم

 

 ترس... هم

 

 _با توئم سمانه.

 

 ان؟ یب بگم

 

 رفت و ممکن بود دهانم بسته شود. یداشت باال م شیصدا  باز 

 

 نبود.  د،یام با ام  ندهیاصال به سود آ نیا  و

 

 ان؟ ی_ب

 

 _آره. 
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 آهسته بود.  میصدا 

 

 که گفت:  دیشن اما

 

 . انیزنگ بزنم بگم ب هیبرام تا  اری ب ییچا هی_

 

 بودم.  ختهیدوم را خوشرنگ تر ر  یچا

 

 بروم. اما بابا منتظر بود. رونیاز آشپزخانه ب  دمیکش  یم خجالت

 

 _بفرما بابا.

 

 _دستت درد نکنه عروس خانوم. 

 

 گلگون شد.  میها گونه

 

 نشست.  میلب ها  یباز رو یجنبگ یب لبخند
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 . دمیزود به اتاقم دو د،یکه لرز  یگوش

 

 بردم و تماس را رد کردم. دست

 

 بود بابا پشت خط بماند. ممکن

 

 .دمیشن یبابا را نم  یها   حرف

 

 رفته است.  اطی به ح دمیکه آمد، فهم یدر ورود یصدا 

 

پاسخ را   یدکمه   شه،یدستم عجله کرد و زودتر از هم د،ی که لرز  یبعد، گوش  قهیدق ده
 فشرد. 

 

 _سالم. 

 

 ؟ ی. خوب زدلمی_سالم عز 

 

 تنگ است.  شیفهمم که دلم تا چه حد برا  یم  شیصدا   دنیهربار با شن  چرا
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 د؟ ی_خوبم. ام

 

 _جانم خانوم؟ 

 

 کنم. یم  ذوق

 

 مدته؟   هی ییدا ی_چرا کم پ

 

 که...  شهی دلت چقد برام تنگ م  نمیخواستم بب ی_م

 

 ؟ ی_که چ

 

 . رمیگ یم  یاگه خودم زنگ نزنم، از شدت کمبود محبت، افسردگ دمی. دیچی_ه

 

 . دمیخند

 

 ...نرم
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 ...کوتاه

 

 _دلم واسه خنده هات تنگ شده بود خانووم. 

 

 کرده بود. یدست شی ابراز احساس، پ در

 

 خواست. یم طنتیش دلم

 

 مکه؟  یحاج یحاج یکه رفت  نهی_واسه هم

 

 . دیبار، او خند  نیا

 

 ...نیر یاما نرم و ش بلندتر

 

مشترک مورد نظر    یخانوم خانوما. من که هربار زنگ زدم، پاسخگو   ر ینگ شی_دست پ
 شما... ینبود

 

 آمد. ی م  اطی در ح یصدا 
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 سر برسد.   یبود کس ممکن

 

 . ادیدر م یحرف بزنم. االنم صدا  ادی تونم ز  یجان من که گفتم نم دی_ام

 

 خبر بهت بدم. هی. فقط قبلش یبر دی. بازم ی_متوجه شدم عز 

 

 تون.خونه  میا یپدرزن جان اجازه گرفتم فرداشب با الهه جان ب از 

 

 . یریبگ میدادم که راحت تر تصم یمدت به خودم سخت  نیهمه ا   یخواستم بدون یم

 

 از احساسات.  دور

 

 . یا یخواست با خودت کنار ب یم دلم

 

 که کردم، ادامه داد: سکوت 

 

 .مارستانی. مثل بکی قدر نزد . همون زنهی پر م دنتی_دلم واسه دوباره د 
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 تو اتاقت... مثل

 

 . دمیگز  لب

 

 . ستی دانستم منظورش چ یم

 

 در بلندتر شده بود.  یصدا 

 

 صبرانه منتظر فرداشبم. ی. بشمی . مزاحمت نمزدلمی_برو عز 

 

 طور... نی_منم هم

 

 سکوت، گفت:  یاز لخت بعد

 

 _سمانه؟ 

 

 _جانم!
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 . بوسمتی _م

 

 قلبم جا دادم.  یرا رو یو گوش دمیاش را نشن یخداحافظ

 

 ...دمیشدم و به شوق رس سرمست

 

 قصد قلقلک دادن احساساتم را داشت. شهیهم  دیام

 

به دست   گر،ید  یلحظه ا  ،یخوش نیدانستم ا  یآمد و م یم نی از پا   اوشیس  یصدا 
 دود خواهد شد...  اوشیس

 

در برابر مطرح کردن   دم،یکشی کردم و انتظارش را م  یکه فکرش را م یز یطبق چ اوش،یس
 پاره کرد!  قهی و  دی توسط بابا، عربده کش دیام یخواستگار

 

و   دیرس  یسرش انداخته بود و بدون مالحظه، هر چه به ذهنش م یرا رو  شیصدا 
 راند. یم   رونیب د،یرسینم

 

 ؟ ی کیهر روز با  هیمان؟ مگه خاله باز  ی_مگه مردم مسخره 
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  دیدم از خواستگار جد یایده منتظر جواب مونده لنگ در هوا. اون وقت شما م گن مرد
 ؟ یزن یم

 

 جوابش را با خشم داد. بابا

 

 _خجالت بکش پسر.

 

 چه؟  یعنی  یکیروز با   هر

 

 ؟یزنی به خواهرت تهمت م چرا

 

 زد. یبلند و پر رنگ پوزخند

 

 گم؟ ی بابا؟ مگه دروغ م هی_تهمت چ

 

 از کجا دراومد؟   ییهو یآقا  نی ا  اصال
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تو   یحت  ده،یسال  آزگار، خواستگار به خودش ند  یکه س یبدونم دختر خوامی من م نه
شبه دوتا خواستگار   هینگاش کنه، چطور  کی از نزد ادیرغبت نکرد ب یشکیه  لمیفام

 کنه؟  یم  دایهمزمان پ

 

 ! نه...اوشیس نه

 

 نکن...  تکرار

 

 ساله شده ام؟  یمن س دیکن  یهمه فکر م  چرا

 

 . دیسن و سالم را به خاطر ندار  ای  دیشناسی احساس کنم مرا نم  دینخواه

 

 جنس بود. ک ی به من، هر دو از   امکی بابا و س نگاه

 

 از خودم دفاع کنم. اوش،یس شیتوقع داشتند پ دیشا

 

 بار... نی اول یبرا 

 

 بار... نی اول یبرا 
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 از جانش، صحه گذاشت.  زتریبر حرف شوهر عز  نیمیس

 

که   نیتهمورث اومده باشه. واسه ا اروی  نیاز طرف هم  دی. اصال شاگهی راست م اوشی_س
 بکشه. دیجد  ینقشه 

 

گاز بزرگ از آن،  کی که پوست گرفته بود را در دهان فرو برد و بعد از گرفتن  یاریخ
 چرخاند. یآورد و کم نی دستش را پا

 

 طاهره...  ایتهمورث،    ایاز طرف خودشونه. حاال  پسره  نیکنم ا ی_من که فکر م

 

 .دونمینم

 

 را خورد.  ارشیخ یباال انداخت و باق یا شانه

 

 . دیبخش اوشیاظهار فضل را به س نوبت

 

  هیشده، حتما  داشیتهمورث پ یه یچند روز بعد از قض  هویطوره.  نی _شک نکن که هم
 . گهیتو فکرش هست د  یزیچ
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 .واسه انتقام  ادی کردن ب رشیاج

 

 .ستی و به بابا نگر  دیلبش را گز  مامان

 

 شد.  اوشیس  یجوابگو  بابا

 

 ؟ یزن یکردن م ریاختالس و پول کَلونه که حرف از اج  ای_مگه حرف از قتل و غارت، 

 

 دختر ساده است که نشسته تو خونه،  هیما  دختر

 

 . نیو رنگ  نیسنگ

 

  یو اونم به برادرش گفته و ادامه    دهیاز دوستاش رو د   یکیبوده،  رون یمامانش که ب با
 ماجرا...

 

 د؟ یکن یم شده یچیچرا پ گهید

 

 .دی خند نیمیس
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 مالحظه. یپروا و ب یب

 

 خنده بر لبم نشست.  د،یپر شی که در گلو اریخ

 

 گفت:  یعصب  اوشیس

 

واسه   رای آب ب وانی ل هی. برو  ومدهی حرفها به تو ن  نیپاشو ا  ؟ی_چرا ُپررو ُپررو نشست
 . نیمیس

 

پوست   وهیبابا م یزده بودم و برا  دنیکرد اما من خودم را به نشن یداشت سرفه م  هنوز 
 گرفتم. یم

 

 بود.  ستادهی پشت سرم ا امکیس

 

 دوشم را فشار داد. یو نامحسوس، رو   آهسته

 

 دانم خوشحال شده بود.  یم

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
319 

 

 هم لبخند زد.  بابا

 

صاف کرد و در جهت سوزاندن دلم    ییشده بود، گلو دیکه از بلند شدن من ناام نیمیس
 برآمد. 

 

  داشیدفعه از کجا پ  هی ستیرفته و دوستش که معلوم ن ابونیتو خ یگی_بابا شما م
 کرده!  یشده، ازش خواستگار

 

 فتاده؟ یهمه سال ن  نیاتفاق چرا ا  نیا  خوب

 

 فته؟ یبار متقارن با تهمورث اتفاق ب نی ذاشت هم یم  دیبا

 

 پا انداخت. یبرداشت و در حال پوست کندنش، پا رو  ی گرید اریخ

 

 که مشکوکه.  دی_قبول کن

 

 اسفند دود کن را دور تا دور هال گرداند و گفت:  مامان

 

 جونه. یخورم. بدنم ب ی_فکر کنم دارم سرما م
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 ث  موجود بود.کارش، فقط محض عوض کردن  بح  نی دانستم ا  یم خوب

 

کرده   دنیخواب  یهمچنان نشسته بودند و من دلم هوا   اوشیو س نیم یبود و س روقتید
 بود.

 

 رمقم را گرفته بود. ،یسوخت و احساس خستگ یم  چشمانم

 

 . دمیکشی م ازهی سر هم خم پشت

 

 اش، گفت:  یشانیاز جا برخاست و با اخم نشسته بر پ  بابا

 

  ازهیپشت هم خم یبلند شو برو بخواب تو اتاقت. ه ؟ی _چه خبرته سمانه؟ مگه کوه کند 
 ؟ یکه چ یکشی م

 

 شود.  یداشت عصب حق

 

 من هم حرصم گرفته بود. خود
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 شود.  یم  رمی دامن گ اوشیدانستم اگر بلند شوم، خشم س ینم

 

 : دیغر اوش ی که از مبل فاصله گرفتم، س نیهم

 

 م؟ یتو رو معلوم کن فیتکل جان یا  میسرمون جمع شد   ری_هو کجا؟ خ

 

 راه کُشتم. ی مه یام را ن ازهیخم

 

 ؟ یفی_چه تکل

 

 گفت: یجد  کامال

 

که اگه   یذار  یده. اما شرط م یکه بهت م  یتو اتاق یر یو م یکن ی_با تهمورث عقد م 
 خونه جدا برات بخره و به نامت کنه، و طالقت هم نده. هی ،یبچه آورد 

 

اشاره کرد و از جا بلند  نیمی نشانده بود که به س ی خودش، حرفش را به کرس الیخ به
 شد.
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رو حل   یهمه چ  ادی کنم فردا ب یزنم به تهمورث خبرش م یزنگم م هی . نیمی س میبر  ای_ب
 کنه. 

 

 کرد. فیتکل نیتع  میراآهسته ب ییبا صدا اوش،ی بار بود که س نیاول

 

 نزد؛  ادی بار بود که فر  نیاول

 

 نزد؛  تشر

 

 نزد... کتک

 

 بود که جرات کردم حرف بزنم. نی هم یبرا  دیشا

 

 کردم جواب بدهم، جرات

 

 خودم دفاع کنم.  از 

 

 . ادیکنم. من ازش بدم م ی_من با اون مرد ازدواج نم
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 از خودش هم از طاهره.  هم

 

 رفته را برگشت.  قدم

 

 نگاه کرد. نیمی شانه سر چرخاند و به س یرو از 

 

 ؟ ی گفت یچ دمی_نشن

 

 هنوز آرام بود.  شی بود اما صدا  یعصب

 

 ادامه دادم.  پس

 

 بخوابم... رمی _م

 

 .سای_سر جات وا 

 

 باال رفت.  شیصدا 
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 . دیمن هم لرز  تن

 

 شد.  رهی و با اخم، در صورتم خ ستادی ا  میروبرو 

 

 تا حرفهاش رو بزنه. پس...  ادیگم فردا تهمورث م  یگم نه؟ بهت م یم   یچ یفهم ی_نم

 

 .ادیم  نیراست ی. آقااد ی_فردا تهمورث نم

 

 شنوم، نه تهمورث رو.  یرو م نی راست ی آقا  یحرف ها منم

 

 . دیرا بر میبود و صدا  یصورتم، ناگهان  یاش رو  دهیکش

 

 سمت راستم را سرخ تر از قبل کرد. یماه گرفتگ اما

 

 بزنم:  ادیخواستم بمانم و فر  یم

 

 " رونیمن برو ب یایو دن ی"از خانه و زندگ
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 حرف ها؟  ن ی من و جرات  ا اما

 

 بود.  محال

 

 گفت:  رلبی ز  نیمیس

 

 _حقت بود احمق. 

 

 . دمیکش غیبار ج نیا

 

 ... ی... احمق خودتی... احمق خودتیی_احمق تو

 

 بردارند که بابا با حرفش، هر دو را متوقف کرد.  زیمتم خخواستند به س یم

 

 . رونی ب نیجا بر نی به جونش؟ زود از ا نیصاحابه که افتاد  ی. مگه بد ی_دستتون رو بکش

 

ام را  خورده  یلیو سوزش صورت س دندیچک یم  نی وقفه پا یدرشت و ب میها   اشک
 کردند. یم  شتریب
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 ! یچه خوش موقع زنگ زده ا  د،یام

 

پول   گهید  یجا هی. برو از شمی هم زن  اون آدم نم  رمی. اگه بمشمی_من زن  تهمورث نم 
 جور کن واسه خوشبخت کردن  زنت.

 

 متعجب همه در صورتم نشسته بود. چشمان

 

 دارم؟  دیشهامت را از وجود ام نی دانستند من ا ینم

 

 . دیلرز  یچه دلبرانه م  یگوش

 

 کرد.  نیرا تع یینها فی تکل بابا

 

 . ادیتونه مراسم فرداشب رو تحمل کنه، بهتره ن ینم ی_هرک

 

 بسالمت.  االنم

 

شدن  در پشت   دهیو کوب نی می و س  اوشی کرد که با رفتن س یم  ریابرها س یرو  امکیس
 و دور اتاق چرخاند. دی و مرا به آغوش کش  دیسرشان، از جا پر
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 کردم خواهر قشنگم. دمت گرم دختر... فی! کنی سمانه! آفر  نی_آفر 

 

 روانه کردم و به اتاقم رفتم.  نای س یزده   رتی کم جانم را به صورت خوشحال او و ح لبخند

 

 خواست. یم هیگر  دلم

 

 خواست.  ی سبک شدن م دلم

 

 اتاق را قفل کردم و خود را به تخت رساندم.  در

 

 قطع شده بود.  دیام تماس

 

 . دیبر ه یکه تماس، وصل شد؛ امانم با گر  نیرا گرفتم و هم شماره

 

 نگران بود. شیصدا 

 

 ست؟ ی_سمانه؟ حالت خوب ن



 سرما زده   چک ی پ 

 
328 

 

 

 زد.  یکردم و او حرف م یم  هیگر من

 

 ؟ یزن ی ... خانوم؟ حرف نمزدلمی _عز

 

 زد.  یخوردم و او حرف م یغصه م من

 

 ؟ یزن یحرف نم دی_دختر خوب... با ام 

 

 زد.  یو او حرف م ختمیر یاشک م من

 

 ست؟ یخواست باهات حرف بزنه. بگم االن حالت خوب ن ی_الهه م

 

 . دمیام را محکم باال کش ینیب

 

 کرده؟  تتیاذ   اوشیشده. س ی... فقط بگو چزمی عز ی_سمانه 

 

 _آره. 
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 تند شد و به سکسکه افتادم.  نفسم

 

 کنه ها. ینم هی_آدم از دست  داداشش گر 

 

 ... دشمنه... ست ی_اون داداش ن

 

 کرد.  یم  تمی اذ  سکسکه

 

با هم حرف   ایب ؟یو غصه بخور یکن ت یخودت رو اذ  ستین فی_دشمنم که باشه. ح 
 خانووم... یزنگ زدم که تو آرومم کن شتریب د ی. هم من آروم بشم، هم تو... شامیبزن

 

 را با پشت دست، پاک کردم. میها   اشک

 

 من نگران شده بودم.   حاال

 

 ؟ یالهه خوبه؟ خودت خوب د؟یشده ام یزی_چ

 

 . دیکش آه
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 گرفته. دلم تنگه...  ایدن یگرفته سمانه جانم. قد  همه   یلی_دلم خ

 

 ؟ ی _واسه ک

 

سر نداشتن تو مراسم فرداشب. واسه پدر و   یه یخودم و خواهرم. واسه سا یی  _واسه تنها 
 ...میدر نداشتن تو خواستگارما

 

 نکند.  هیداشت تا گر یدانم بغضش را به زحمت نگه م یم

 

 .ختمی ر یاو اشک م یمن حاال داشتم برا  اما

 

 یلی... خیبرادر دار ،یسمانه. پدر و مادر دار  یکه خانواده دار یخوشبخت  یلی_تو خ
 ت گرمه...که کانون خانواده  یخوشبخت

 

 سکوت کرد.  یلخت

 

 _برادرت هرچقدر ظالم،
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 هرچقدر عبوس، پدرت

 

 لحظه نبودنشون فکر کن.   هیبه  اما

 

 فته،یب ینکرده براشون اتفاق ییخدا کهن یا به

 

 ...یماریتو بستر ب فتنیب یحت  ای

 

 سمانه؟  یتحمل کن یتون یم

 

 کردم... فکر

 

 ... یتصور وحشتناک چه

 

 خواهم...  یوقت نم چی بدون  افراد خانواده ام را ه یزندگ من

 

 ؟ یخانواده نداشته باش یتحمل کن  یتون ی_م
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 ؟ ی رو ندار زانت یعز  یوقت یخوشحال باش یتون یم

 

 گفت... یم راست

 

 را داشتم. زانمیعز  من

 

 ...کنارم

 

گفت آرزومه خودم بفرستمتون   یکه م ییوقتا  یپدرم تنگ شده. برا  ی _سمانه دلم برا
 ... نمیتون رو بب یبخت و خوشبخت یخونه

 

 .دیبار بغضش مقاومت نکرد و ترک نیا

 

 کند. نی باال و پا شیخود را  در گلو  ن،یبا همان حجم سنگ نتوانست

 

 ...دی_ام

 

 کرد.  یم  هیگر داشت
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 ... زمی.. عزجان. دی_ام

 

 .دی اش را باال کش ینیب

 

 ... زمی_جانم عز 

 

به دلم بمونه و   اوشی س ی کتک زدن ها نیکه حسرت هم ادیروز ب هیخواد  ی_من دلم نم
 .ی سرطان  یبشه غده

 

 خانوم... یزمی _عز

 

کرد. اما   شیجور  نی ا یشد. توهم  غرور و مردساالر یطور نی طور نبود. ا نیا  اوشی_س
 خودم شدم. یو بدبخت یمن خودم باعث زبون

 

 _دور از جونت خانوم قشنگم. 

 

 د؟ ی_ام

 

 د؟ ی_جان ام
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 ؟ ی م درخواست کنکه با من بودن رو از خانواده یا یب یخوا   یفردا م ی_مطمئن

 

 .دیخند  نیریش

 

 منت سرم بذارن و دامادم کنن.   امیخوام ب ی_م

 

 کنم ازشون.  یرو خواستگار زشونیعز  دختر

 

 سمانه؟ 

 

 _جانم...

 

 ...رهی وقت تو رو ازم نگ  چی_خدا ه

 

 به سمت آسمان رفت.  سرم

 

 ...ریرا از هم نگ دیوقت من و ام چیه  ایخدا
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 واست.  ارهیدرب یخواد خواهرشوهر باز  یرو نگهدار با الهه حرف بزن که م  ی_گوش

 

 . مید یخند هردو

 

 خواهر بود...  شهی هم الهه

 

 بود... دوست

 

 بود... زیعز

 

 .دیام رس یخواستگار شب

 

کرده   ریکه لذتش تا پوست و استخوانم نفوذ کرده بود و همه وجودم را درگ  ییبایز  شب
 بود.

 

 شد. یبودم، لبخند از لبم دور نم دارشدهی صبح که ب  یابتدا از 

 

 کرد.  یم یفرستاد و نظر خواه ی م امیمرتب پ  دیام
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 " ؟ یدوست دار  ی"دسته گل چه رنگ

 

 " ه؟یت چ "گل مورد عالقه

 

 دسته گل؟"  ای  رمی"سبد بگ

 

 " ؟ی مصنوع  ای یدوست دار  یعی"طب

 

 " ؟ یدوست دار  یچه مدل ینیر ی"ش

 

 بود که او هم استرس دارد.  معلوم

 

 خانه را برق انداخته بود.  مامان

 

 انداخت.  یقدر وسواس داشت که مرا به خنده م آن

 

 نامرتب نشود. یناهارخور ز ینشود و م فیتا هال کث میناهار را در آشپزخانه خورد  یحت
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 سر کار نرفته بود. بابا

 

 کس را خبر نکرد.  چی ه د،یاحترام ام به

 

شب اول،   نیتو ا  فهیو طا   ری خوام با جمع کردن ت یرو نداره. نم یکس  چی_بنده خدا ه
 بشه. ییدلش هوا 

 

 شده بود. ش یقابل ستا میچقدر برا  بابا

 

 هم سر برسند. نی می و س  اوشی لحظه منتظر بودم س هر

 

 مرا آرام کرده بود.  د،یام شب ید یها   حرف

 

 را باز تر کرده بود.  میها  چشم

 

 دانستم.  ی قدرش را م دیخانواده داشتم و با  من

 

 نبود. یخبر نیمی و س اوشیز از سساعت به آمدنشان مانده بود و هنو  کی
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 زنگ زد اما پاسخگو نبود. اوشی به س بابا

 

 دعوت کند! یآمدن، به طور اختصاص یرا فرستاد تا آن ها را برا  امک یحال، س نی ا با

 

 نگفت. چیهم برگشت و ه امکی س اما

 

 قلبم گذاشته بودم و لباسم را مرتب کرده بودم. یرا رو  یگوش

 

 ابتدا به من تک زنگ بزند. د؛یبود هروقت رس  قرار

 

سرم    یبود، با سنجاق رو دهیکش  رونی که مامان از چمدانش ب یرنگ ی ری ساتن ش یروسر
 .دم یسرم کش یمرتب کردم و چادرم را رو 

 

 رنگ کنار گونه ام نشست.  یصورت یبه هاله   دستم

 

 رنگ بود.کم یلیخ

 

 نامحسوس بود.  یلیخ
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 خواستم آن را پنهان کنم.  ینم اما

 

 کردم خودم باشم. یبار بود که سع  نیاول

 

 خواست.   یکردن نم  شیبار بود که دلم آرا نیاول

 

دوست داشتم مامان اجازه دهد صورتم را   م،یشدی حاضر م ییهربار که اگر جا برخالف
رفتم؛  یکنم، اما باز هم جرات گفتنش را نداشتم و با حسرت م  شیآرا  یمرتب کنم و کم

 باشم. شهیبار دوست داشتم ساده تر از هم نیا

 

قصد ترک اتاقم را    م،یلبخند زدم و با گفتن بسم اهلل الرحمن الرح نهیخودم در آ  ری تصو به
 .دیقلبم لرز  یرو  یداشتم که گوش

 

 گل انداخت. میو گونه ها  دیدانم خون به صورتم دو یباره هول کردم و م کی به

 

 هم بلند شد. اط یدر ح ی لحظه، صدا همان

 

 خود را داخل اتاق انداخت.  مامان
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 . ومدی . اون بچه هم ندنی _خدا مرگم بده رس

 

 و الهه پا در خانه ما گذاشتند.  دیانجام شد و ام ی و بش ها و تعارفات مقدمات  خوش

 

صورتش را    راهنش،یپ یدیبود که سف  دهیپوش د یسف یراهنیبا پ یکت سرمه ا کی   دیام
 در چشمم هزار بار دلربا تر کرده بود.

 

قبل، دور   یدفعه   یکه به همان مرتب دیسف  یرنگ آمد و شال یاسرمه   ییهم با پالتو  الهه
لبخند به لب مامان و بابا    ،یبود و محجبه تر از هر خانم باوقار چاندهیتا دور سرش پ

 نشاند.

 

 .دیسالم کردن، مرا در آغوش کش وقت

 

 . خواهر خوشگلم.زدلمیعز  ی_ماه شد 

 

 خواهر بود... شه یواقعا الهه هم و
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کوچک هم در کنار آن، به   لونینا  کی را به دستم داد و  یگل زنبق آب  یبایسبد ز   د،یام
 .سمتم گرفت

 

در   نند،یخواستند بنش  یکه م  نیرا به مامان سپرد و هم ینیر یبزرگ ش یهم جعبه   الهه
 وارد شدند.  ن،یمیو س  اوشی کوتاه باز شد و س ی ضربه  کی هال با 

 

 همه ما نگران شد.  ی  چهره

 

 کرد.   یآرامش داشتن، گرم تر م ی و الهه، دلم را برا دیلبخند نشسته بر صورت ام اما

 

 بلند، به سمت مهمانان آمدند. ییو باصدا  دندی قرمز رنگ، سر رس یی با لباس ها هردو

 

کرده بود، او را   میلبها   یروانه   د،یکه ام یبه من نگاه کرد و من با لبخند  یبا نگران امکیس
 آرام کردم.

 

 خودم... مثل

 

 دلم... مثل
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  اوشیو س دیبه بابا و ام یمتفرقه از آب و هوا و کسب و کار آغاز شد و همگ  یها  بحث
 . میگوش سپرده بود

 

 بود. اوشی سواالت بابا و س  یهمچنان با متانت خود، پاسخگو د یگذشت و ام یکم

 

آن که به من نگاه کند،  یب اوش،ی هر دو با لبخند برداشتند و س م،یرا که برد یچا
 : فنجانش را برداشت و گفت

 

 .اری بشقاب واسم ب هی_

 

 مامان نگاه کردم. به

 

 . دیتکان داد و لبش را گز  یسر

 

 آوردن بشقاب، به آشپزخانه رفتم. ی ها را هم تعارف کردم و برا  یچا  یباق

 

بود تعادلم   ک یو نزد  دیدادم، محکم آن را از دستم کش اوشیبشقاب را به دست س یوقت
 را از دست بدهم. 
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 نشستم.   میرا محکم نگه داشتم و سر جا چادرم

 

 نشسته بود. دیکنار ام اوشیس

 

 بود. دیام   گری بابا سمت د و

 

 . گرمی هم کنار من بود و مامان، سمت د الهه

 

 دور تر از همه نشسته بودند. امک،یو س  نایشوهرش بود و س کی نزد نیمیس

 

برد   بیخود و همسرش قرار داد و دست در ج نی ماب  یعسل  زیم  یبشقاب را رو اوشیس
 آورد. رونیمشت تخمه ب  کی و 

 

 بودند. دهیام چسب یشانیحد، به پ ن یتا باالتر میابروها 

 

 تذکر دادن نبود. یبا اخم نگاه کرد اما جا  بابا

 

 افتاد.   دیبه نگاه ام نگاهم
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 نگفت.  چیتکان داد و ه یرا کم سرش

 

 دانستم منظورش حفظ آرامشم بوده است.  یم

 

 انداختم.  نی و سرم را پا دم یبه دندان گز  لب

 

 مشت همسرش را هم با تخمه پر کرد.   اوشیس

 

 کرد. شی مبل، چهار زانو نشست و شروع به شکستن تخمه ها   یرو

 

فرش   یو آن ها را رو  زدیر یاز بشقاب م  رونیبود که عمدا پوست تخمه ها را ب مشخص
 کند.  یپخش م ز،یو دور تا دور م

 

 به صورت همه افتاد. نگاهم

 

 گرداند. یرا م  حشیمشت شده سکوت کرده بود و تسب  یبا دست بابا

 

 گرفت. یرا مرتب گاز م شیلب ها  مامان
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کار مفرح و سرگرم کننده    کیبرادر بزرگش،   یکرد لودگ  یبه خنده افتاده بود و فکر م نایس
 است.

 

 کرد.  یهم با اخم به هر دو نگاه م  امکیس

 

 و الهه... د یاما ام و

 

 کردند.  یآرام بر صورت، به من و افراد خانواده ام نگاه م یبا لبخند هردو،

 

 بودند؟  شیقابل پرستش و ستا  ن،یسی خواهر و برادر، چرا مثل قد  نی ا  ایخدا

 

 کرده؟   یبهت معرف یخواهر ما رو ک  ی. نگفتنی _خوب آقا راست

 

جوابش را   بایصاف کرد و با همان لبخند ز  ییگلو  اوش،ی س یدر برابر سوال ناگهان دیام
 داد.

 

 _کار خود  خدا بود.

 

 بلند پوزخند زد. نیمیس
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 شکست. یم  اوشیها را بلند تر از س تخمه

 

 کرد؟  یکار نیهمچ  ی_اون وقت خدا ک

 

 آمد. جا به جا شد تا پاسخ دهد که بابا، زودتر به حرف ش ی در جا یکم دیام

 

که به  ییو حرف ها  هیسر اصل قض  میخان به نظرم بر دی. اممیحرف ها رو قبال زد نی _ا
 . نیو اومد   نیدیخاطرش زحمت کش 

 

 کردند.   یم یزی داشتند آبرور نیمیو س  اوشیس

 

 بکوبم. واری خواست سرم را به د یخورد و دلم م یخونم را م خون

 

 و مامان با ولع گوش سپرده بود.  زدندی حرف م دی و ام بابا

 

 و همسرش بود.   اوشیس ی ها  یتمام حواس من، متوجه لودگ اما
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تا مثال قند بردارد، بعد بشقاب پوست تخمه ها را تکان   کردی عمد دستش را دراز م به
 . کردی م نیو همه پوست ها را نقش بر زم  دادی م

 

و   کردی بلند بلند سرفه م نیم ی ه سهمان لحظ شد؛ی تر م یو بابا جد   دیهرگاه بحث ام ای
 . کردی آن دو را ساکت م

 

 رفت؛  شیام چطور پ یشب خواستگار دمینفهم اصال

 

 . دیو به کجا رس افتی ادامه  چطور

 

 کرد.  یآرامم م  یکم د،یام ی و لبخندها افتییحرص پشت حرص به دلم راه م   فقط

 

 . میبا هم حرف نزد د،یشب من و ام آن

 

 برسد. انی داد شب زودتر به پا حیآن قدر چرت و پرت به هم بافت که بابا ترج اوشیس

 

 . دیرس انیام به پا یخواستگار شب

 

 فرستادند. امیپ  میو الهه رفتند و همان لحظه برا  دیام
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. قدرشون رو بدون. شبت  یدار  یو خوب  یمیصم  ی... خانواده  ایعروس دن نی"خوشگلتر 
 آروم خواهر قشنگم" 

 

  امیتونم امشب رو تحمل کنم تا صبح برسه و ب  یدونم چطور م ینم  زمی عز  ی"سمانه 
 ...یبود  یتونم بگم عال ی. فقط مشیآزما  یبرا  میدنبالت بر

 

 که برات آوردم برس."  یا هی . آروم باش و به هد زدلمیشب عمرم بود عز  نیبهتر  امشب

 

 گرفته بودم. د یافتادم که در بدو ورود، از دست ام یلونینا  ادی  تازه

 

 نشست.  می لب ها  یرو  یعیلبخند وس دنش،ید با

 

 کارت کوچک به آن وصل بود.   کیکه   بای ز  یچکیگلدان کوچک با گل پ  کی

 

 بمون، باال و باالتر برو."  چکیپ شهی"هم

 

 شد. یار مگذشت که وقت جدا شدن، دلم غصه د یبودن، آن قدر زود م دیبا ام لحظات
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 و الهه هم با هم آمده بودند.  دیو ام  میمن و مامان با هم رفته بود  ش،یآزما  یبرا 

 

کردن،   دیخر  یصرف صبحانه و کم یداد برا  شنهادیپ دیام م، یرا که داد شی آزما
 . میهمراهشان شو

 

 . رفتیاما با لبخند، پذ  رد،ی کردم مامان بپذ ینم فکر

 

تا   میدر شهر بزن یو قرار شد گشت  میصرف کرد  د،یالهه و ام یباال  تی میرا با صم صبحانه
 بخرد.  ادگاری به  یزیام، چ هیهد  نیاول یبرا  دیام

 

 نبود.  دنیخر  هیموافق هد   مامان

 

 گفت:  یم  دیام اما

 

 بفرستمش بره.  یو دست خال رون یب ارمی بار اول همسرم رو ب یبرا  شمی _من شرمنده م

 

 . ستینگر  یسانه به او مگرفتم و مامان قدرشنا  یشور م من
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ما حرکت کنند، تا من   شیشاپیالهه توانست مامان را با خود همراه کند و پ د،ی خر وقت
 .میو حرف بزن  میپشت سرشان راه برو دیو ام

 

 بودم.  ستادهیا  دوشادوشش 

 

 هم. ی هم و پا به پا  کنار

 

 آرام و موزونش، مرا با او هم پا کرده بود. یهانواخت و قدم  یشامه ام را م عطرش

 

  یبار دستش را م کی  قهیکرد و هر چند دق یم  فیمامان تعر  یرا برا  یزیداشت چ الهه
 . دیپاش یلبخند م  شیفشرد و به رو 

 

 آهسته اش ، به نجوا نشست.  یبودم، که صدا  ابانیخ یآن دو نفر و مغازه ها  محو

 

 .میما، مخلصتونم هست   به نی درصد کم از توجهتون رو بد هی_

 

 . دمیبه او نگاه کردم و لبم را گز  دستپاچه

 

 حواسم پرت شد. دی_ببخش
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از    ارمی. پر درمکنمی . به خدا ذوق مزمی کنم خانوم. حواستو پرت  من کن عز ی_خواهش م
 . یخوشحال

 

 . دمیخند

 

 م؟ یر ی م  می_االن کجا دار

 

 اطراف.   نیا  یگالر ا یپاساژ   نیتو اول می تا بر  یری بگ لمی_من منتظرم شما تحو

 

 زد.  یالهه حرف م  یبرا یزیمامان باز شده بود و داشت با ولع، از چ  خی

 

 شن. یعصبان اوشیبابا و س مینکن  رید د یام گمی _م

 

 جوابم را داد. آهسته

 

  شتریرو گرفتم. ب دیو صبحانه و خر   شیآزما  ی_نگران نباش خانوم گل. من از بابا اجازه 
 کنم. که ناراحتشون  دارمیبرنم یحد، قدم ن یاز ا

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
352 

 

با  د،یکه هرسال ع  دان،یم  کی عفاف و حجاب  نزد  یلحظه، چشمم افتاد به گالر همان
 .مید یخر ی چادر م یو گاه یجا روسر مامان از آن 

 

 . ستادیا  الهه

 

 .میستادی هم ا دیو ام  من

 

 : دیپرس الهه

 

 .نی بخر  نید ید یزیخوام. شمام اگه چ یم  یمن روسر جا؟ن یا  میبر  هی_نظرتون چ

 

 :دی رو به من پرس دیام

 

 ه؟ ی_نظرت چ

 

 . میندارم. بر ی_حرف

 

 افتاد. نی معذب بودم و سرم پا ی نگاه مامان کم ریز 
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چادر پوش    یمانکن ها  دنی فروشنده در چ عی خلوت بود و از حرکات سر  یگالر داخل
 است. دهیمغازه، مشخص بود تازه کرکره اش را باال کش رونیب

 

 نظر خواستند. گریکدی و از    دندیرا انتخاب کردند و پوش یو مامان چند روسر الهه

 

  یخوشمزه   یها   تونیبه رنگ ز  با،یز  اریسبز رنگ بس  یروسر کی محو تماشا بودم و    من
 بود.  دهیمامان، نگاهم را سمت خود خر ی  ترش

 

  انی نما یبودم، به خوب  ستادهی که ا یفاصله ا  نیاش از ا  ییبا یداشت و ز  یفیلط جنس
 بود.

 

 زمزمه کرد:   دیام

 

 عروس خانوم.  یکن  دی ست که شما خربهانه  نایا  ی_همه  

 

 سمتش برگشتم.  به

 

 داشت.  د ی_اما الهه قصد خر 
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 زد.  یحرف م  آهسته

 

 .جان یا  میای_من ازش خواستم ب

 

 جا؟ ن ی_حاال چرا ا 

 

 ... یشی قشنگم. مثل فرشته ها م  چکی_چون عاشق محجبه بودنتم پ

 

رفت و با فروشنده   شخوانیو به طرف پ ندی سرخ از شرمم را بب  یتا گونه ها  نماند
 مشغول صحبت شد.

 

 بود که بر سر داشتم.  یاز چادر یت یبرخورد من و تهمورث، با نارضا  نیاول

 

 ...دیحاال ام و

 

و چادر عروس    بایرنگ ز  ی تونیز  ینشسته بودم و روسرساعت بعد، من در اتاقم   کی
 کردم.  یامتحان م نهیرا در آ دمیسف
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اتاقم پهن   یاش، در گوشه  ارزنده   اریسبزرنگ بس ح یکه با قرآن و عطر و تسب یسجاده ا  و
 بود.

 

 بود.  دهیخودش خر  ی لنگه اش را هم برا  د،یکه ام یا  سجاده

 

و   ییبا یکه ز  دیخر  یمتیو گران ق  کیش اری بس یها  یمامان و الهه هم، روسر  یبرا  دیام
 بود. زیبرانگ نیشان، تحس یجنس عال

 

 هم مقدس بود... دیمشترک من و ام  دیخر  نیاول

 

 وجودش...  مثل

 

 حضورش...  مثل

 

 با الهه آمد.  دیشب، ام همان

 

 را آورده بود. شیدر دستش بود و جواب آزما  ینیری جعبه ش کی
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داده بود؛    ل،ی شب قبل از سال تحو کی فرداشب، و   یرا برا  یجشن نامزد  یکه اجازه   بابا
 . دندیرس ید یبه اوج ناام گرید  ن،یمیو س  اوشیس

 

را تحت   اوش ی ازدواج با من، س یاست و برا  ریگی همه پ  نیدانستم تهمورث چرا ا  ینم
 گذارد.  یفشار م

 

 همراه شدم.  یکامل نامزد  یدها ی خر  یبرا  دیروز بعد با مامان و ام صبح

 

  یشد و سردرد م یزود خسته م یلیاواخر انجام داده بود، خ  نیکه ا  یبه خاطر عمل الهه
 گرفت. 

 

 . امدیبود که عذر خواست و ن نیا

 

  نیتر از ا  ایح  یدانستم ب ین م اما چو  م،یهم تعارف کن نیمیسربسته گفته بود به س بابا
 به او نزدم.  یحرف چیاست که تعارف را رد کند، ه

 

 با حوصله بود. ی لیخ د،یدر خر  دیام

 

 . دیخر یکرد، م یم  رهیو نگاهمان را خ  میدید یرا که م یزیهرچ



 سرما زده   چک ی پ 

 
357 

 

 

کرد   یآخر کمک م یداشتم، تا لحظه   دیاندازه اش ترد  ایبود که در رنگ  یزیهم چ اگر
طال،  یو کفش و حت  فیاش در انتخاب لباس و ک  قهیرا انتخاب کنم و سل نیکه بهتر
 بود. یستودن

 

تا   میسرعت ده  مانی به کارها میکرد  یو سع م یبود رونیصبح زود تا بعد از ناهار ب از 
 نقص برگزار شود. یو ب  یجشن شبمان عال

 

 دعوت کرده بود.  زی نها را  هیاز شب قبل همه را خبر کرده بود و همسا  مامان

 

 . دیای مهربانمان هم ب هیهمسا  سته،یداشتم خاله شا دوست

 

  ی  هیرا از دست داده است، سا شیاز دوقلوها  یک یدخترش،   نیکه شه  میدیشن یوقت اما
 غم به چهره مان نشست. 

 

 شد. ی مادرش قربان یکس  یو ب ییدر تنها ن،یکوچک  شه طفلک  

 

 که دوست نداشتم در جشنم حاضر شود، عمه بتول بود.  یکس تنها
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در زخم  م،یرساندی را به توان هزار هم م نیمی بود که اگر س یرزنیپ  ن،یمی بتول  س عمه
 شد. یکردن، انگشت کوچک عمه بتولش هم نم ری زدن و تحق

 

  د،یمن و ام  یشده   چیکادوپ یدها ی خر دنیزخم زدن ها از همان بعدازظهر و با د نیا  و
 آغاز شد.

 

و به همه مهمانان   میخواسته بود به الهه خبر دهد تا شام را با هم صرف کن دیاز ام بابا
 جشن از ساعت هشت شب به بعد خواهد بود.  میگفته بود

 

  شی و وقار را، با هم به معرض نما  ییبایو ز   ایکننده اش، ح  رهیکه آمد، با پوشش خ الهه
 گذاشت.

 

 او را به سخره گرفته بودند. ن،یمی عمه بتول و س اما

 

 بتول، با اشاره به ظاهر الهه، رو به مامان گفت:  عمه

 

 کنن و امامه سرش کنن!  چیبقچه پ یجور ن ی_نکنه قراره فردا دخترتم ا

 

 .دی خند نیمیس
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 .ندیسرش را برگرداند تا غم خواهرش را نب  دیلبخند زد و ام ،یبا دلخور الهه

 

 آمد. یزنانه خوشش نم  یبحث ها  نیاز ا  بابا

 

 نگفت.  چیسکوت کرد و ه پس

 

 مامان، آهسته کنار الهه جا گرفت و صورتش را با هر دو دست، قاب گرفت.  اما

 

جان داشتم، آرزوم بود   دیپسر بزرگ به سن و سال ام هیاما اگه  ست،ی_الهه دختر من ن
 که الهه عروسم باشه.

 

 و عمه بتول، به هم نگاه کردند و سرخ شدند.  نیمیس

 

 . دیتشکر کرد و سرش را خم کرد و دست مامان را بوس الهه

 

 و سرش را مهر بوسه چسباند.  دی هم او را به آغوش کش مامان

 

 . دندیرس یسر م یکی  یکیصرف شد و مهمانان،   شام



 سرما زده   چک ی پ 

 
360 

 

 

کالم،   ینواختند و ب یگروه نوازنده دعوت کرده بود که دف و تنبک و سه تار م کی   دیام
 .کردندی مجلس را گرم م

 

 .دیرس یباال م  یتا طبقه   شانیکه صدا  یگروه

 

 باال ماندند. ی رفتند و زن ها طبقه  نی پا  یبه طبقه   مردها

 

 .دمید یم شهی از هم  باتریرا ز  خود

 

 کردم. یتصور م  یرا خوشحال تر از هر زمان خود

 

 شده بود.  یانتخاب کرده بود، تماما سنگ دوز   میبرا  دیکه ام یرنگ  یبلند صدف راهنیپ

 

 داشت.  یبلند یها  نیبود و آست دهی اش کامال پوش  قهی 

 

 . دمیکش ی نرفتم و آن قدر نرفته بودم که از رفتن، خجالت م شگاهیآرا

 

 سنگ تمام گذاشته بود. میالهه برا  اما
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 مرا آراسته بود، که خودم هم در ابتدا، انگشت به دهان، مانده بودم.  یطور

 

  یهمه افراد را م یدرگوش  یعروس و داماد، پچ پچ ها   گاهیجا ینشستنم بر صندل  با
 .دمیفهم

 

 داد. یعجب اکثر مهمانان، آزارم م مت یها   نگاه

 

  یجمع، تا ساعت یکه قرار بود در حضور همه   یت یکردم و محرم یفکر م دیفقط به ام اما
 رابطه مان خوانده شود. یبرا  گر،ید

 

 و بابا و عاقد که آمدند، حرف ها و پچ پچ ها باال گرفت.  دیام

 

مجاب کرده بود که دختر، حق  کرده بود و بابا را    نیعمر خانه نش کی که مرا   ییها   حرف
 ندارد... یزندگ

 

 زنده بماند تا زجر بکشد. دیفقط با  دختر
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امروزمان را به دست   دیخر  یکرد، حلقه ها  یجار  انمانیرا م تی محرم  ی غهیکه ص عاقد
 . میدیاز حضار را به گوش جان بخش یل یتعداد قل یو هلهله   مینشاند گری کدی

 

خواست   یبچگانه، م ینتوانست تحمل کند و با بهانه ها گریدلم د م،یکه شد محرم
خود   یمردانه را برا   یدست ها  نیا  یگرما  گریبار د کی و   ردیرا در دست بگ دیدست ام
 بخرد.

 

 تر بود.  د یاز من مق دیام اما

 

 . میکه به هم محرم شو می شد، صبر کن یبود تا اذان نوبت بعد، که اذان صبح م لیما 

 

 لمسش کرده بود. ر  ی نه اش  هزار بار دلم را بهانه گنجواگو ی حرف ها اما

 

دست    کی و   دی صورت ام  دنیدر قسمت مرد ها مانده بود و بابا بعد از بوس اوشیس
 دادن مختصر با من، به نزد آن ها شتافت.

 

و پدرانه او را    دیتنها دخترش هم او را به آغوش نکش یکه پدرم در شب نامزد  نیا
 دلم را به غم کشاند. د،ینبوس

 

 را داشتم. دیمن ام اما
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 جبران کند. میرا برا  یتوانست هر کمبود یتنها کس و همه کس من بود و م د،یام

 

 سته، یدختر خاله شا ن،یشه یمن با نامزد   ینامزد

 

 فرق بزرگ داشت.   کی اقوامم،   گریپسرخاله ها و دختر خاله ها و د ینامزد  و

 

 برقصند.  یبود که عروس و داماد، دوست داشتند با هم و در کنار هم، کم نیآن هم ا  و

 

 کس نبود که آن ها را تعارف به رقص کند.  چیه اما

 

  میاز هم، نشست  ادیز  یو با همان فاصله   میمحرم شد بانه یغربت غر   کی در  د،یو ام  من
 .م یو حلقه دست کرد

 

 تمام شود.  یبودم مهمان منتظر

 

 بماند. دیبودم همه خانه مان را ترک کنند تا ام منتظر

 

 . حرف بزند  می و برا  دیای اتاقم ب به
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 حرف بزنم.  شی برا

 

و خواهرش    دیام ،یزبان یبا زبان ب اوشی و بعد هم س د یطول کش روقتی تا د ینامزد  اما
 کرد.  رونیرا ب

 

 .دیکه عقب نمون دیفردا. شمام بر  لی _فکر کنم همه رفتن آماده شن واسه سال تحو 

 

 . نیدار از ی به استراحت ن شتریب گهید  نیهم شد  خسته

 

 .د یخند  میبه رو دیام

 

  تیموفق  یآرزو  مانی هردو یو برادرش را هم غرق بوسه کرد و برا  دی صورتم را بوس الهه
 کرد.

 

 . دمیو مامان را چش امکیس  دنیمن از افراد خانواده ام، فقط طعم بوس اما

 

 و مامان... امکیس  فقط
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 رفتند، خانه آن قدر سوت و کور شد، که دچار ترس شدم. یوقت

 

 تکه از مرا هم با خود برده اند.   کیاحساس کردم   اد،یز  یزور دلتنگ از 

 

  یخانواده ام، گوش یاعضا  یور همه قبل رفتن، در حض دیبود که ام نی که آوردم، ا یشانس
 ام را که عصر همان روز از دستم گرفته بود تا لباسم را پرو کنم، برگرداند و گفت: 

 

با   میبه بعد اگر خواست نیدم به سمانه جان. تا از ا یم هیرو هد  نی همه ا ی_با اجازه  
 .میمزاحم خونه نش م،یبزن ی هم حرف

 

  یمتوسل م  یبه پنهان کار د،یشبانه من و ام  ی قرارنبود بابت تماس ها گر ید یعنی  نیا  و
 .میشد

 

و قصد کردم شماره    دمیپتو خز ری ز  افتم،ی صورتم نجات  شی و آرا رهای گ ری که از ز  نیهم
 تر، تپاند. تمیخوش ر  ،یزندگ یکه خودش تماس گرفت و قلبم را برا  رم،یاش را بگ

 

 .زمی_سالم عز 

 

 . خانوم قشنگم. ماه آسمونم... زدلمی_سالم عز 
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 بغلم. من عادت ندارم.  ری. انقد هندونه نذار ز دیام  ی_وا

 

 سکوت کرد و من غصه خوردم.   او

 

 ...دندیبوس یگرفتند و سرم را م یهم در آغوشم م  اوشیمن بود بابا و س حق

 

 بود...  نیحقم ا  نیکمتر 

 

 حق... نیکمتر 

 

 . یعشق سر بدم که اشباع بش  یبرات زمزمه قدر . اون ی_خودم دربست درخدمتتم خانوم

 

 د؟ ی_ام

 

 د؟ ی_جان ام

 

 ؟ ی _چرا زود رفت
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 _رفتم که زود برسم خونه و باهات حرف بزنم.

 

 .شتیپ  امیهم زودتر ب فردا

 

 کردم.  سکوت 

 

 داد: ادامه

 

.  امیبکنه، باز م رونممیب اوشیوقت س. اون میشی _اذون صبح که بشه، من و تو محرم م
 تونم خودم رو نگه دارم واسه زنم غش و ضعف نکنم. یمن نم

 

 من غش و ضعف کرد... دل

 

 ل؟ ی واسه خودمون تا دم سال تحو   میبر رم ی صبح اجازه ت رو بگ ی ا  هی_سمانه پا

 

 _بابا بذاره، من از خدامه. 

 

 عروس خانوم.  رمیگی _بابا با من. اجازه ت رو م
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 ناگهان گفت:  بعد

 

 سمانه؟  ی_راست

 

 _جانم.

 

 خواستم صورت قشنگت رو ببوسم اما... یامشب. م یخوشگل تر شده بود  یلی_خ

 

 شدم. داغ

 

 نجوا کرد:  آهسته

 

  یاطیچادرت بپوش. از همون خ ری لباس خوشگل هم ز  هی_فردا صبح زود منتظرم باش.  
 ...ییجا هی خوام ببرمت  یکرده. م فیمحشرت که الهه واسم تعر  ی ها

 

 مشغول شد.   فکرم

 

 چه بود؟  منظورش
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 کجا بود؟  منظورش

 

 بودند.  یبود، همه بلند و اسالم دهیکه الهه د ییها لباس

 

 دوخته بودم.  یمختلط خانوادگ  یها یمهمان  یکه برا ییها   مدل

 

 قرار بود مرا کجا ببرد؟  دیام اما

 

 م؟ یری کجا م یگی_نم

 

 گم.  ی_چرا م

 

 _خوب کجا؟ 

 

 . میریگ یعالمه عکس قشنگ دونفره با هم م  ه ی ه،یبرمت آتل ی_م

 

 پر از عکست بشه تا بتونم خودم رو آروم کنم. دیاتاقم با   وارید
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 آهسته شد. شیصدا 

 

 اما تند تر شد...  نفسش

 

 .رهی گ یداره بهونه م یلیقطع کنم؟ دلم خ شهی _سمانه م

 

 کرد. یوجود، آب م  یداشت مرا با همه   یبود که دلتنگ دهیخوب فهم دیشا  و

 

 تو و دور از حضورت به صبح برسانم؟  یامشب را چطور ب من

 

 . دیکش یبود، داشت قد م د یاش ام  یکه صاحب اصل یچک یکوچک پ گلدان

 

 ابتدا...   نیهم از 

 

 ابتدا...   نیهم از 

 

 باز شد. گر،ی د یصبح ی مسجد،  به رو  یدر گلدسته ده یچیاذان  پ یبا نوا  چشمانم
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 نگاه کردم.  د،یام یی اهدا  یرا کج کردم و به سجاده  سرم

 

  دیشدم، که قلبم را به اسارت عشق ام یاز آن، دست چپم را بلند کردم و محو حلقه ا  بعد
 درآورده بود.

 

 نبودم. یسمانه اشراق  گری د من

 

  ی نه هاتصاحب کرده بود، که دخترا ینام دیبودم و وجودم را ام نی راست یسمانه  گرید
 ام، با وجود او سر برآورده بودند. یزندگ یخاموش شده 

 

 . دمی بوس قیحلقه ام را عم  انگشت

 

 انگشترم جا مانده است.  یرو د،یعطر خوش ام  یکردم بو  یم احساس

 

 عمل به خود بپوشند. یجامه   میاهای قرار بود رو ز،ی بودم و حال ن دهید  ایخود صبح، رو  تا

 

 .میمان را با هم بگذرانروز سال  نیو آخر  ردی اجازه ام را از بابا بگ دیبود ام قرار

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
372 

 

 را خوانده بودم. نمازم

 

 را گفته بودم. میذکرها 

 

 را آماده کرده بودم. میها لباس

 

 رنگ داشت را کنار گذاشتم. دیو سف  یطوس  یها  یکه تکه دوز  یبنفش رنگ راهنیپ

 

تازه  یروسر یتونی،  رنگ سبز ز انتخاب کنم یخواستم روسر ی که م یلحظه ا  اما
 شده ام، چشمم را پر از نور کرد. یداریخر

 

را برداشتم که اندازه اش   یسبز رنگ یبرگرداندم و مانتو  شی بنفشم را سر جا راهنیپ پس
دوز کرده    دیرا مروار اشقه یها و دور  نی آست ،یادی ز  اریکوتاه بود، اما با وسواس بس یکم

 بودم.

 

 بودم.  دیتماس ام منتظر

 

 .برخاستن اهل خانه از خواب هم بودم  منتطر
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 بود. جهینت یانتظارم ب اما

 

 آمد. یاز هال م  ییگرفت و نه صدا  یتماس م دیام نه

 

 نشده اند.   دارینماز ب یهفت شده بود و تعجب کرده بودم که چرا مامان و بابا، برا  ساعت

 

 دانم! ینم

 

 اه و منتظر بودم.از حد چشم به ر  ادهی من ز   دیشا

 

 .دمیرا نشن رونیب ی بودم که صداها شیو خاطره ها  دیهم آن قدر محو ام دیشا

 

 کرد.  ن ی در را باال و پا ی  رهی بعد، مامان دستگ قهی ده دق درست

 

 بود.  قفل

 

 را در قفل چرخاندم و در را باز کردم. دیکل
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 .به لب داشت  لبخند

 

 رون؟ ی ب یا یچرا نم ،یداری. تو که ب ری _صبح بخ

 

 . نی. فکر کردم هنوز خواب_سالم مامان 

 

 و راهم را باز کرد.  دیخود را کنار کش یسر راهم کم از 

 

 درون هال گذاشتم. پا

 

  د،یآورد و مرا د  ن ی که حوله را پا نی کرد و هم یداشت صورتش را با حوله خشک م  بابا
 نگاهم کرد.  قیدق

 

 را گم کردم.  میدست و پا  یکم

 

 را کج کرد و به سمت آشپزخانه رفت. راهش

 

 .دیخوش رنگ مامان را به سمت خود کش یمرو ینشست و ن زی م پشت
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 که آن را به دهان ببرد، رو به من گفت:  نی بزرگ، گرفت؛ قبل از ا یلقمه    کیکه   نیهم

 

تو   امیخواد باز ب یبار، دلم نم نیدنبالت. اما ا ادی_برو حاضر شو شوهرت قراره ب
 جمعت کنم. مارستانیب

 

 شد. یطور کی  دلم

 

 و دلم به ذوق نشست.  د یلفظ "شوهرت" قلبم کوب  دنیاز شن هم

 

 شکسته شدم.با کالم آخر بابا، ناراحت و دل  هم

 

 بابا حق داشت. هرچند

 

  یم اسیو تهمورث را با هم ق  دیام  کسانی طی آمد که شرا یم شیپ  یمن هم گاه خود
 کردم. 

 

 تر شد.  یجد
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بهونه واسه سنگ انداختن   اوشی بود که س نی واسه ا ن،یفقت کردم محرم ش_اگه موا
 پات رو نداشته باشه. شیپ

 

 را به دهان برد. لقمه

 

  یچیاول راه ق  نیبود که دم تهمورث هم نیا  یکردم، برا  فیرو رد  ی _اگرم زود همه چ
 .می باهاش ندار یصنم  گهی بشه و بدونه د

 

 بود که لقمه دوم را هم به دهان برد.  دهیاول را هنوز نبلع  لقمه

 

 کرد.  یم  کیرا تحر  میبودم و بابا داشت اشتها گرسنه

 

نشده   دا یپ اوشیس  ی. به نفعته تا سر و کله ادی. قبل از هشت مگهی_برو حاضر شو د
 .یبر

 

 بود. یزنگ هشدار جد کی  حرفش

 

 بدل شد. ت یکه همان لحظه به واقع یهشدار اما
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  شی صاحب خانه برا  یکه منتظر بماند تا اجازه  ن یکوتاه، بدون ا  یتک ضربه   کیبا  در،
 وارد شد.  اوشی صادر شود، باز شد و س

 

 آمد. شیهمان جا بلند، سالم کرد و پ از 

 

 صبحانه جا گرفت.  زیتفاوت رد کرد و کنار بابا، پشت م یب مرا

 

 و به دستش داد.  ختیر  یچا  شی برا مامان

 

 زد، بلند گفت:  یرا هم م شیچا  همان حال که داشت در

 

کمک   انی. پس بلهیت چرا خوابن بابا؟ درس و مدرسه که فعال تعطخونه  یمردها  هی_بق
 . یدیجمع کنن شب ع ی دوتا مشتر سن یدو روز در مغازه وا  یکی  نیمن ا 

 

 به بابا نگاه کرد.  یبا نگران مامان

 

 . ستی اش چ ینگران لی دانستم دل یم
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  یگاری از او ب  اوشی دو سال از دانشگاه رفتن عقب ماند؛ چون هر دوسال، س امکیس
 شد.  یو مانع درس خواندنش م دیکشی م

 

  یدانشگاه ایاش وجود داشت و دانشگاه آزاد،  ی که در خاندان ما، فقط دولت یدانشگاه
 خورد.  یبه درد از ما بهتران م رد،ی که بخواهد از دانشجو پول بگ

 

 داشت.   شیدر پ یراه سخت  ،ید به دانشگاه دولتورو یبرا  امکی س و

 

 مامان را درک کرده بود. ینگران بابا

 

بار به او فرصت بدهد تا   کی   رفتی بود و پذ دهی را د امکی س یطور که تالش ها  همان
 کنکور شرکت کند.  یدر کالس ها

 

 درس بخونه. ش ی درس یبلند شه طبق برنامه  دیبا گهی ساعت د کی _بچه 

 

 و کمک به تو، بمونه واسه تابستون. کار

 

 و به بابا نگاه کرد.   دیچشمانش را باال کش ر،یهمانطور سر به ز   اوشیس
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حرف، به صرف صبحانه   یگرفت و ب یگری د یخودش هم لقمه  د؛ی را که مشغول د بابا
 پرداخت.

 

 از آن ها فاصله گرفتم و به اتاقم رفتم.  آهسته

 

 تخت بود.  ی رو یگوش

 

 . امیپ کی تماس داشتم و   کی   د،یام از 

 

 "سالم همسر قشنگم.

 

 خانوم  گلم!  یبود  زتریسحرخ قبال

 

 شو تو راهم. صبحونه نخور.  حاضر

 

 هم که گفتم، بپوش لطفا.  یلباس

 

 ." نمتیب یم
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 نوشتم: شی لبخند برا با

 

 .زمی"سالم همسر عز 

 

 منتظرت بودم.   نایاز ا  زودتر

 

 .شمی حاضر م دارم

 

 ..." ایب زودتر

 

 سر مرتب کردم.  ی ام را رو   یو روسر دم یلباس پوش  عیسر 

 

 خواهد شد. یعصبان ند،ینسبتا روشن بب یروسر نیمرا با ا  اوشی نداشتم اگر س شک

 

 همسرم لباس بپوشم.  لی دوست داشتم باب م گریمن د اما

 

 خوانده ام. غهیشوهر محرم شده و ص لی م باب
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  یانداختم که صدا  ف یرا داخل ک یرا برداشتم، گوش فمیو ک دمیسرم کش یرا رو  چادرم
 بلند شد.  اوش،یس

 

 شد. رمی تلخ بهم بده د ییچا   هی ای تو اتاقت؟ پاشو ب ی_سمانه مرد 

 

 . دیبه گوش رس اطی در ح یبعد هم، صدا  یا هی و ثان  دیلرز  فیدر ک ی لحظه، گوش همان

 

 شده بودم.  دستپاچه

 

 کند و قرار امروز، کنسل شود.  یسنگ انداز   اوشیس نکند

 

 کند.  یزیآبرور د،یام  یجلو نکند

 

 . اوشی س یو باز هم صدا   دیلرز   یگوش گریبار د کی

 

 .یباشه اول صبح ری_خ

 

 رفتم.  رونیرا باز کردم و ب در
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 شد. یداشت معطل م دیام

 

 را باز کند. اطیرفته بود و رفت تا در ح یبه سمت در ورود  اوشیس

 

 به سمت مامان و بابا برگشتم. ینگران با

 

 مثل من بودند. هردو،

 

 .دندیترس  یم  یزیآبرور  از 

 

 بود.  ز یآبرور  نیبهتر شه؛یهم هم  اوشیس

 

 بلند و با منظور بود. اط،یاز ح  اوش،یس  یصدا 

 

 .یکله سحره عمو. نکنه راهت رو گم کرد  ؟یور نی _به به. تازه دوماد. کالهت افتاده ا

 

 به آن ها نگاه کردم.  شه،یپشت ش از 
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 را مجاب کند. اوشیکرد لبخند بزند و در آرامش، س یم یسع  دیام

 

 . ندازدیسرش ب  یرا با هر جمله، رو  شی قصد داشت صدا اوشی س اما

 

 ؟ یجا صبحونه بخور نیا  ی_اومد 

 

 ! ییچه عجب تنها  یراست

 

 !؟ یدر رفت یقالش گذاشت ای نهیخانومت تو ماش یآبج

 

 کرد. یم  یاحترام یب داشت

 

 کرد.  ی م یزی آبرور داشت

 

  یو با هم حرف م نندینش ی که از صبح زود، در کوچه م یگانیدانستم همسا  یم خوب
 ما کرده اند.  یرا دربست  خانه شانی هازنند، حاال گوش 

 

 از پشت سرم آمد. بابا
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 در را باز کرد و به من گفت:  زود

 

 ؟ ی . مگه منتظرش نبودنی _بدو برو پا

 

 کنه؟  رونشیب  اوشیس  یخوا یم

 

 تلنگر بود تا قدم از قدم بردارم.   کی  میبرا  حرفش

 

 رفتم.  نی و از پله ها پا  دمیرا پوش میکفش ها  زود

 

 .امدین بابا

 

 جا ماند.  همان

 

 هم قصد امتحان کردنم را داشت؟  باز 

 

به سمتم برگشت و خود را به من   اوش،ی س یو طلبکارانه  ره یتوجه به نگاه خ یب د،یام
 رساند.
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 . حالت خوبه؟ ی معطلم بمون یکه نخوا   امی. فکر کردم زودتر بزدلمی_سالم عز 

 

تابستان را، به  دیخورش یراستم گذاشت و تمام داغ یگونه    یداغش را رو یها لب
 .ختیزمستان  وجودم ر

 

 بند رفت. نفسم

 

 ...اوشیبوسه در حضور س نیا

 

 خدا... یوا 

 

 .فتمیبود پس ب کی نزد

 

 بود. یعصبان ب،یانفجار مه کی به شدت  اوشیس

 

 بابا افتادم و نگاهم را به باال کشاندم.  ادیبه   ناگهان

 

 به لب داشت. لبخند
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 نادر داشت. اریبس ینش، سابقه بود یکه واقع ییآن لبخند ها  از 

 

 کرد.  یشده بود و از تراس، به ما نگاه م داریهم ب  امکیس

 

 زد.  یهم لبخند م او

 

من در   افتم یو تازه در  افتی  ان ی دستم نشست، برق به تمام تنم جر  یکه رو  دیام  دست
 شده ام. دهیحضور تک تک افراد خانواده ام، عشق گرفته ام و بوس

 

دو   یقدم را من به اندازه   کیآمد؛ اما همان   ش یقدم پ کی وافر،   یبا خشم اوشیس
 کردم. یتالف شی قدم، برا

 

 چیه  گریشد و د خکوبیم  ش یاز کنارش گذشتم، سر جا دیدست در دست ام یوقت
 نگفت.

 

 بود که مرا محکم و استوار کرد. امکی از ته دل او و س ی نگاه بابا و لبخند ها دیشا

 

 درآورد.  انی به جر م یرا برا یبود که زندگ دیام  یهم بوسه   دیشا
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  یخلوت نگه داشت و با سرعت یجا  کی را در  ن یماش م،یکوچه گذشت چیکه از پ نیهم
 تصور، مرا به آغوش خود چسباند. رقابلیغ

 

  یشکسته م زمیو بابا هر روز در آن ه میداشت ترها ش یکه پ یا نهیتر از آتش شوم  داغ
 نشستم.  یکنارش م  اری بس یبا فاصله  ش،یو من از شدت گرما   ختیر

 

 آغوش  مستحکم... کی   تیگرم بود و پر از امن تنش

 

 کنار تنم افتاده بودند.   میها دست

 

درآمده بود و لرزشش نامحسوس شده   شی به غارت دست ها د،یآغوش ام  که در یتن
 بود.

 

خوردم و هر چه   کهی محکم  د، یکمرم را دست کش ی  رهی که با کف دست، پشت ت دیام
 برآورد و فعال شد.  انیسنسور خاموش شده در وجودم بود، سر به طغ

 

 زمزمه کرد:  اروم 
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م نبود. من  برنامه  یچشم داداشت، تو  شیپ دنتی. به خدا اصال بوسدیببخش زدلمی _عز
شبه نامزد   کی خودمون که تازه   یکنم. خصوصا برا  یمسائل رو خوب درک م نی قبح ا
 .میشد

 

 .دهیرنگت پر دمید اما

 

 که بتونم... رونیب م یخواستم بهونه جور کنم زودتر بزن یم

 

 محکم تر به خود چسباند.  مرا

 

 بغلت کنم. یجور نی_که ا

 

 با هم مماس شده بود.  مهیاز هم دور بود و آغوشمان نصف و ن مانیپاها 

 

 کردم دچار افت فشار شده ام. یکه حس م میبود کی آن قدر نزد  اما

 

 .دی صورتم را بوس گر،یبار د کی

 

 بار محکم تر و پر حرارت تر.  نیا
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 . دیباالن بهم چس  یکی نی _ا

 

 و بعد، از من فاصله گرفت.  د یزد و خند  چشمک

 

 درست نشست و با سر کج کرده اش گفت:  شیجا  سر

 

 م؟ یبخور یچ  می_بر

 

 هنوز باز مانده بود.  دهانم

 

 .فتمیخود را جمع و جور کردم تا پس ن یکم اما

 

 ! دیها را ندارم ام ی ریعافل گ نی ا  یجنبه  من

 

 . می_حل

 

را به حرکت   ن یچه کرده است که زود ماش اموانهی با دل د دیفهم دیکلمه گفتم و شا   کی
 درآورد.
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 آش مخصوص. چطوره؟   هی. با میخور  یم می حل میر  ی_چشم. م

 

 یهم سفارش دهد، ب یاضافه تر زی قدر گرسنه و سست بودم که شک نداشتم هرچ آن
 .د یتعارف خواهم بلع

 

 فراموش نشده بود.  و یماندن ادیروز به  کی روز  آن

 

 کرد. یداشته و نداشته ام را داشت محقق م یاها ی که تک تک رو  یبا کس ییا یروز رو  کی

 

دستم را   د ی که چادرم را با خجالت و شرم از سرم برداشتم؛ ام نیهم م،یبود هیدر آتل یوقت
 گرفت و خواند:

 

 همکار خودم.  یبش دیماهرانه دوخته شده. با   یلی_هنرمند قشنگم. لباست خ

 

 خواست حواسم را پرت کند تا به معذب بودنم بدون  چادر، فکر نکنم.  یدانم که م یم

 

 بود. یخوب  اری مرد بس  دیام
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 جانماز نداشت.  دن  یآب کش  یکه ادعا  ییآن دسته آدم ها از 

 

 هم نماز و روزه و واجباتش به جا بود، اما

 

 که همسرش بودم. یو درشت مردانه اش در برخورد با من  زی ر  یها  طنتیش هم

 

دانست   یداشت و خوب م  یژست هر عکس، خود را تا حد معقول، از تنم دور نگه م  با
 .فتمیکار را نکند، ممکن است پس ب نیکه اگر ا 

 

 که تا به حال نمونه اش را تجربه هم نکرده بودم. ، یکیهمه نزد ن یا از 

 

گرفت و دست   یبهانه، دور از چشم عکاس، مرا در آغوش م یباز هم با بهانه و ب اما
و دور   دیبخشی فاصله م مانیداد و باز، به تن ها  یرا در دستان مردانه اش جا م میها
 شد. یم

 

 پوستم را هم عاشق کرده بود. زش،یر یبوسه ها  طعم

 

  خ یبود،  د یام یاز بوسه    یصورتم که خال  ی هیداغ بود و بق ش،ی بوسه ها یکه جا  یطور
 حال، مانده بود.   یزده و ب
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 رساند. انیبه پا هیعکس تک نفره از من، کارمان را در آتل  کیعکس دونفره و  چند

 

 جمع ما خواهد ماند.و در   میگردی به بابا قول داده بود، ناهار برم دیام

 

 .میبود که قبل از اذان ظهر، قصد رفتن کرد  نیا

 

 . مینرو یبخرد تا دست خال  وهیرا نگه داشته بود که م نیماش  دیو ام  میخانه بود  کی نزد

 

 شوهرش رو؟  یدور قهیتونه تحمل کنه پنج دق  ی_خانوم قشنگم م

 

 شد. یو رو م  ریز  دلم

 

 شوهر داشتم. گریهم د  من

 

 که هست تو خونه. وهی. مدیام یخواد زحمت بکش ی_نم

 

 گرفت. یانگشتانش به باز   انیرا م دستم
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 _بذار خانواده داشتن، دل منم گرم کنه. 

 

 . دمیخند  شیخوردم اما به رو یم غصه

 

 . یفتیتو زحمت ن ادی_پس ز 

 

 دوست داره؟  ی. فقط بگو خانومم چزمی_چشم عز 

 

 فکر کردم.  یکم

 

 زرد!  بی_س

 

 ام ضربه زد. ی نیب یانگشت رو  با

 

 خاصه شما. تمقه ی. سلزکیکه عز  ی_برعکس من

 

 شود.  ادهیخواست پ یم
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 برگشت. دوباره

 

 شه؟ یدلت تنگ نم ی_مطمئن

 

 داشت. طنتیش قصد

 

 . دمیخند

 

 .یل یچرا خ نمیب یکنم م ی_االن که فکر م

 

 و در را بست. رفت

 

 .میهم نگاه کرد  یزرد، به چشم ها  یها  بی جدا کردن س وقت

 

 بار هم لب زد: ن یا  د،یطرح کش شی با لب ها میکه بار اول برا  یطور همان

 

 _عاشقتم. 
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 مشهود بود.   میفاصله هم برا نی از ا  زش،یر  چشمک

 

 کرد؟  یداشت با دل من چه م دیام

 

  ی نهیکردم که به آ یپدر و مادرش نگاه م یمنتظر بودم و به عکس دونفره    نیدر ماش 
 شده بود.   زی آو ن،یماش  یجلو

 

که در سمت   نم،یرا بب دیخواستم برگردم و به سمت مخالف نگاه کنم تا باز هم ام یم
 خودم با شتاب باز شد و...

 

  یصندل  یحال رو  یمحکم، ب  یارنگ گرفته بود، با ضربه  د،یام ی که با بوسه ها یصورت
 پرت شد.

 

را...  زشیروز فراموش کنم، اما عطر ت کی را ممکن بود  زشیو نفرت انگ هیکر  ی  افهیق
 هرگز! 

 

 بود. نی به شدت سنگ سرم

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
396 

 

 بود. ستادهی کنارم ا  تهمورث

 

 ورده بود.لخت و بلندش را  داشت که آن ها را به رقص درآ ی با موها  یباز   باد،

 

 زد...  یمرا، شالق م یآن که همان باد، گردن عرق کرده   حال

 

 قطع شده بود.  می دانم چرا صدا ینم

 

 آمد؟  یچرا نم دیام

 

 ؛یو رفت   یم زدبه خونه  یونی لیضرر چندم هی  یاومد   ی_فکر کرد 

 

 زد و تمام؟   غیمن رو ت یداداش حمالت هم کل اون

 

 کنم؟  یولتون م  یکرد  الیخ

 

 گم شده بود.  میصدا 
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را همان طور، ثابت نگه   میچانه ام فرو کرده بود و گلو ر یچون انگشتش را محکم ز  دیشا
 داشته بود. 

 

 . دمیترس ینم

 

 که نداشتم، حالم بد بود.  ینفس ی از ترس، برا  شتریب

 

 کردم. یم  یخفگ حس

 

 بخواد من رو دور بزنه...  یکس  دهی سر و پا. مادر نزا یب ی_دختره 

 

 همسر  من بلند کنه. ی صداش رو رو یکس دهی نزا _مادر هم

 

 . دیرس دیام

 

 ...بیعالم غ از 

 

 و پشت سرش را نگاه کرد.  دیپا چرخ یپاشنه  یدستش را برنداشت اما رو تهمورث
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 مکث کرد.  یکم د،یرا د دی ام  یوقت

 

 مکثش کوتاه بود. اما

 

 ؟ ی _جنابعال

 

 را از فشار انگشتش رهاند. میدستش را محکم کنار زد و گلو  دیام

 

 ن؟ یباش یک ی_بهتره من از شما بپرسم جنابعال

 

 هم شدند.  یرو  روبه

 

 فشرده بر هم. ییسرخ و دندان ها  یبا چشمان ن،یخشمگ هردو

 

 _من نامزدشم. 

 

 اخم کرد.  دیام
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 شم؟ _اون وقت من چه کاره 

 

 را گرفت.   دیام  یقه ی  تهمورث

 

 دونم! یه م_چ

 

 . یرنگارنگش ی از دوست ها یکی البد

 

 .دی کش  یسوت م  مغزم

 

 خانوم دورت زده. خودش متاهله. نی_االنم برو رد کارت. ا 

 

 داره؟  یو چه حکم هیزن شوهردار چه جرم هیکنم بهت گفتن رابطه با  فکر

 

 : دیغر دیام

 

 .باش  یزن  یکه م ی_دهنت رو ببند. مراقب حرف
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 . نشیاشتباه گرفت  یا  گهیخانوم همسر منه. فکر کنم شما با کس د نیا

 

 محکم، تن منفور تهمورث را به عقب پرت کرد. و

 

 شد.  یراه تنفسم داشت باز م تازه

 

 ام فاصله گرفته بود. ینی ب ریتندش از ز  عطر

 

قدم   دیرا پروراند و محکم تر به سمت ام  شی رویکه داشت، ن یبا تمام خشم تهمورث
 ت. برداش 

 

 ؟ ی کرد  ی_تو چه غلط

 

 ام؟  یمن ک  نیگم زن منه. ازش بپرس بب یم

 

 افتاده بودم.   صالیاست به

 

 افتاد. یداشت م فشارم
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 نداشت.  دنیقصد پا پس کش  دیام

 

 زد:  ادی تهمورث را گرفت و فر ی  قهی  محکم

 

خانوم شوهر دارن. شوهرشونم منم.   نی جناب تهمورث خان. ا یاشتباه گرفت گمی _بهت م
 نگذشته. تمونیهم از محرم شتریروز ب کی

 

 . یزد  یتوهم نی اول و آخرت بود همچ دفعه

 

  یاون وقت م  ،یتو فکرت هم رو خانوم من صدات رو بلند کرد یحت  نمیبب گهیبار د کی
 رو کف دستت بذارم.  یدونم چه حق

 

 محکم او را پرت کرد. یلیخ و

 

  یسکندر  د،یبود، حواسش پرت بود و با تکان ام  دیام یمحو حرف ها  ییکه گو   تهمورث
 خورد و عقب عقب کنار جدول افتاد.

 

 جا داد و سمتم آمد.  نیها را در ماش وهیم  دیام
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 زم؟ یعز  ی_خوب

 

 که با عطر تن او ادغام شد، تازه، جان گرفتم.  نفسم

 

 انوم؟ خ ی _سمانه جانم. خوب

 

 ها.   دهیپر  رنگت

 

 و رو کرد.   ریز  ش،ی را بلند کرد و صورتم را با نوازش ها دستش

 

 خونه. می ر ی. بعد میقبل  ابونیدرمونگاه خ می_بر

 

 گفتم: زود

 

  چارهیب مارستان،یبه ب دهیکنم نه. بابام بفهمه بازم سر قرار کارم کش ی. خواهش مدی_نه ام
 شم. یم

 

 به صورتم نگاه کرد. نگران
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 ؟ ی_مطمئن باشم که خوب

 

 .اد یخونه حالم جا م م ی_خوبم آره. تا برس

 

 سمت مرا بست و از کنار تهمورث گذشت. در

 

 کرده بود.  میمن تنظ یخون بارش را رو  چشمان

 

 استارت زد؛ تهمورث گفت:  دیکه ام نیهم

 

 ده دختر جون.  یتاوان م  یبد جور اوشی_س

 

 .یو دربدر  یکنم که خواب و خوراکش بشه چک و بده  یش مباها  یبگو کار بهش

 

 محکم به حرکت درآورد.  یآف کی را با ت ن ینماند و ماش دیام

 

 تکان خورد. یکه تهمورث زده بود، کم ی دل من از حرف اما
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 داشت.  یو بدبخت  یگرفتار یبه حد کاف  اوشیس

 

 شد.  یتر م  یکار، درمورد من وحش نی با ا یطرف از 

 

 : دیسمت چپش را چک کرد و در همان حال، پرس ن،یبغل ماش ینه یاز آ  دیام

 

 _خانوم ما چرا تو فکره؟ 

 

 د؟ ی_ام

 

 .دی_جان ام

 

 .دمیسمتش چرخ به

 

 اون آقا، تهمورثه؟  ی دی_از کجا فهم

 

 به رو به رو بود. نگاهش
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 ؟ ی داغ واست بخرم تا گرم ش یدن ینوش هی  میراحت بود. بر صشی_تشخ

 

  خی   یها  لیحس چشمان تهمورث، به قند   یدانست که تمام وجودم از سرد یم  دیشا
 شده است. ل یزده تبد 

 

 باز ممکنه...  نه،یمن رو بب ی   دهی _آره دستت درد نکنه. بابا رنگ پر

 

ساده که تموم هم شده و   ی مسئله    هیبا   دی. روز قشنگمون نبازدلمی _بهش فکر نکن عز 
 نداشته؛ خراب بشه.  یبه ما ربط

 

 .د یخند میرو به

 

 . دمیهم خند  من

 

 َتر کرد، نفسم رها شد.  ش یرا که با لب ها میها دست

 

 خواستم و بس...  یعشق  پاک را م نیهم ا،یاز دن من

 

 .میروز تمام اهل خانه، دور هم جمع شده بود  آن
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 شود.  نیمی س یحرف ها و نگاه ها  ی و مضحکه   دیایدوست نداشت ب الهه

 

 و به جمع مان اضافه شد.   رفتی با اصرار من، پذ اما

 

 زد.  یحرف م  میبا بابا و برادرها ادیز  ار ی با احترام بس دیام

 

 مجذوب خود کرده بود.  یرا بدجور نایو س امکیس  رفتارش،

 

 رد، که هردونفرشان را به وجد آورده بود.ک یمامان و بابا را خطاب م مانهیقدر صم آن

 

شدن سال به ما   لی قبل از تحو قهی دق کیآمدند و   ریباز هم د  ن،یمیو س  اوشیس
 . وستندیپ

 

 .دیکش  یروانم ناخن م ی رو  اوش،یس  زیت ینخست، نگاه ها  یاز همان لحظه   اما

 

 دشمن قسم خورده اش بوده ام.  یی کرد که گو  یبه من نگاه م یجور کی
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را   دی کرد و ع یخانواده ام روبوس یمردها  یابتدا با همه    دیشد، ام لی که تحو  سال
 گفت؛ و بعد به سمت مامان برگشت. کی تبر

 

 گفت.  ک ی اش، به او تبر یو با محبت ذات  دیبوس قای را عم دستش

 

 آرزو کرد. شیرا برا  یگفت و سال خوب  کی هم تبر  نیمیس به

 

 که به سمت من و الهه برگشت، ابتدا لبخند زد. نیهم

 

 را در آغوش گرفت. مانی محجوبانه، هردو یلیبعد خ و

 

 افراد خانواده ام معذب بودم.  ینگاه ها  ریز 

 

 . دیصورت الهه را بوس  دیام

 

 .کهی مبارک خواهر کوچ  دتی_ع

 

 شد.  لی سمت من متما  به
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 شمام مبارک خانووم. دی_ع

 

 در خلسه فرو رفتم.  ،یلحظه ا یهم افتاد و برا   یچشمانم رو  د،یام را که بوس یشانیپ

 

 تر باشد.  یآغوش، طوالن نیدوست داشتم دوام ا  چقدر

 

 .ستادی را در آغوشش فشرد و بعد کنارمان ا مانیهردو  گر،یبار د  د،یام

 

  م،یکرد و بابا و برادرها ید به ما نگاه ممدت، متوجه بودم که مامان با لبخن نی تمام ا در
 نگاه گرفته بودند و متبسم بودند. 

 

 با اخم، محو حرکاتمان بود.  اوشی با پوزخند و س نی میس اما

 

 گفت:  نیمیاز کنارمان فاصله گرفت، س  دیکه ام نیهم

 

 رفته!  ادشونی عروس خانوم   یدی_آقا داماد فکر کنم ع 

 

 بودم. زاریجا، ب یب ی دخالت ها نیاز ا من
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 نگفت. چیه د،یام اما

 

 و به الهه نگاه کرد.  دیرا وسعت بخش لبخندش

 

 برداشت و به دست او داد. شی را از کنار پا دیام  فیک الهه

 

خانه مان   وارید ی بود که آن روز، آن مرد نقابدار در دست داشت و از رو یفیک همان
 . دیداخل پر 

 

 کوچک به دست مامان داد.  چیکادوپ یجعبه  کی ابتدا   دیام

 

 هم سمت بابا گرفت... متیگران ق اریادکلن بس کی بعد،  و

 

 شدند. ری دو غافلگ هر

 

  دنشانیانگشتر مروار کی باز کرد و   شیمامان جعبه را از حصار کاغذ کادو  یوقت  خصوصا
 .دیکش رونیطال ب

 

 کرد.  یباال رفته، داشت نگاه م  ییبا ابروها نیمیس
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 بزرگ تر را به سمت من گرفت.  ی جعبه  کی بار  نیا

 

 پر از ذوق، جعبه را گرفتم.  یلرزان اما چشمان یدستان با

 

 باز کردنش را نداشتم و کوتاه، تشکر کردم.  قصد

 

 طاقت نداشت.  نی میس اما

 

 . دیبرداشت و جعبه را قاپ زیسمتم خ به

 

 د،یزمرد را د یبایز  اریبس یست طال  مین کی که  ن یسرعت جعبه را باز کرد و هم به
 حد ممکن، باز شد. نی دهانش تا آخر

 

 از او نداشت.  یهم دست کم  مامان

 

 ...یچرا تو زحمت افتاد   ؟یبود کرد  یچه کار نیپسرم ا  ی_وا

 

 اش را به من و مامان داد.  هیکرد، که الهه هم هد یداشت تعارف م چنانهم
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  یکم مانده بود از خوشحال دنش،یبود که با د ده یخر  شمیابر   یروسر کی مامان  یبرا 
 بکشد. غیج

 

 خود داشت.  یگل کوچک رو  کیکه  بود دهیانگشتر طال خر   کی من هم  یبرا 

 

همان قدر    م،یو الهه لذت برده بود  دیشب هر چه من و افراد خانواده ام، در حضور ام آن
 حرص خوردند. اوشیو س ن یمیهم س

 

 گفت:   نایو س  امکیرو به س د،یرفتن، ام وقت

 

هاتونم انتخاب   یدیتو شهر. ع میبزن یگشت هی  می_خان داداش ها فردا آماده باشن بر 
 . دیکن

 

 نبود.  ییآدم  خودنما  د،یدانم که ام یم

 

 بخرد.  ه یهم هد نیمی و س  اوشی س یتوانست برا  یخوب م وگرنه

 

 محبت بود.  یبنده  د،یام
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  شهیهم  یخانه   واریاز در و د شانیخوش گذراند که قهقهه ها  نایو س  امکیقدر با س آن
 سردمان، باال و باالتر رفت.

 

 مسابقه گذاشته بود.   دیاش را هم آورده بود و با ام یفوتبال دست نایس

 

درهم  یو اخم ها  ن،ی می و مرموز س قیبود، به جز نگاه دق بایز  زیشب همه چ آن
 ...اوشیس

 

 . ستادی کنارم ا  دیاز رفتن، ام  قبل

 

 خواست تا او را به خلوت اتاقم دعوت کنم.  یم  اجازه

 

 . دمیترس یهم م  اوشی و از س دمیکش یبابا خجالت م از 

 

 را جور کرد. زیوجودش، همه چ یالهه با زبان نرم و مهربان اما

 

 گذاشت.  دیرا گرفت و در دست ام دستم
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 .دیکن ی تو اتاقتون خداحافظ ن ی_تو رو خدا بر

 

  یخواد راه بره و فکر کنه و دلتنگ یامشب منو نجات بده سمانه جان. وگرنه تاصبح م هی
 کنه واست.

 

 انداخت و لبخند زد.  ری سر به ز   دیام

 

 بود.  نی بابا نگاه کردم، سرش پا به

 

 مامان که نگاه کردم، با تکان سر، موافقت کرد.  به

 

 داد. یتکان م یرا عصب شیپاها  م،یتکه گذش اوشی کنار س از 

 

 ندادم و رد شدم. تی اهم

 

آهسته در را بست و تنم را محکم به آغوش خود   د،یام م،یکه پا در اتاق گذاشت نیهم
 .دیکوب

 

 .ستادی ا ایدن



 سرما زده   چک ی پ 

 
414 

 

 

 متوقف شد.   زمان

 

 ساکن شد. ز،یچ همه

 

 . دیام را بوس یشانیکه در آغوشش حل شدم، مرا از خود جدا کرد و صورت و پ خوب

 

 به حرکت درآمد. ایدن

 

 افتاد.   انیبه جر یزندگ

 

 برات.  شمی م قرارتریب گذره،ی _سمانه من هر لحظه که م

 

 :دمیدل نال در

 

 ... دی از تو ام شتر ی"من ب

 

 بدتر از تو..." من
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 . دیطول کش قهیدق آن شب چهل  د،یمن و ام  یخداحافظ

 

 نوازش شدم، قهیدق چهل

 

 آغوشش حل شدم، در

 

 و عاشقتر شدم.   دمید عشق

 

و   دیآن جا بود که قبل از خروج از اتاق،  کل صورتم را به آتش کش م،یعاشق تی غا اما
 رفت.

 

  ری چون من، که اس یدختر  یروز برسد  که زندگ کی کرد   یفکرش را هم نم دیشا یکس
 کند. ری و تغ  ردی اندازه رنگ بگ نیو سکون شده بود، تا ا  یروزمرگ

 

 شده بود.  زمیهمه چ  دیام

 

 ...میایدن تمام 
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 ...میاهای آرزوها و رو تمام 

 

 .یحقم از خوشبخت تمام 

 

 بود.  افتهی  ریتغ د،یجد  ییایمن، با ورود به دن ینو برا  سال

 

 آمد. یم  شتریب دیام

 

 تر شده بود.  یمی مامان و بابا صم با

 

 و الهه.  دیام یدر خانه  ایگذشت،   یما در کنار هم م یدر خانه  ایروزها،   تمام 

 

 قائل بود.  شیبرا  یادیز  اری احترام بس بابا

 

 .رفتیپذ ی داشت، بابا راحت م یهر درخواست ایزد،  یکه م یحرف هر

 

 شده بود. شتریبود که ارج و قرب من هم در خانه ب نیا  بیعج
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 کرد.  یمهمانمان بود، بابا مرا سمانه خانم خطاب م  دیام  هربار

 

 مامان، سمانه جان بودم،  یبرا 

 

 زدند.  یهم با لبخند نامم را صدا م امکیو س نا یس و

 

 دادند. ینشان م شهی بودند که هم ییکماکان همان ها  ن،ی می و س  اوشی س اما

 

 بپردازد.  ییکرد تا تابستان به خودنما   یماه گذشته بود و بهار چترش را جمع م سه

 

 مان، بودند.  یخانوادگ یها یمهمان یشگ ی هم الهه، مهمانان هم یو گاه  دیام

 

  شانیاز بچه ها یکیسرنوشت    یهمه کاره بودند و هربار برا   شیکه مردها  ییها یمهمان
 کردند. یم نی تع فیتکل

 

  یمن کاف  ی کرده بودند درس خواندن برا بیاز همان جلسات هم بود که تصو یکی در
 باشد.  التمیتحص یدرجه  نیآخر دیبا  کل،ی ست و س
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گذاشت، او    یکه م  یهمه احترام نیکرد و بابا از ا  ی مان م یکامل همراه تیبا رضا  دیام
 . کردی م ن یرا تحس

 

ها  اما با آن  م،یدار شیقوم و خو  یو به حد کاف م یستیکس و کار ن یگفت ب یم  دیام
 .م یندار  یرفت و آمد 

 

و   کردندی پدرش تصورم ی  ادگاری  ی  ماریها او را با ب  یلیو مرگ پدرش، خ  یماریکه با ب چرا
 کردند.  یاز رابطه داشتن با او و خواهرش حذر م 

 

 ! ری بدون  واگ   یماری ب کیهم   آن

 

بار   نیها که در منزل ما برگزار شده بود و همه حاضر بودند، ا  یانمهم  نیاز ا  یکی در
حضار قرار   یکالبدشکاف بلینشانه رفته بود و او بود که س  دیشانس، سمت ام یگردونه 

 گرفت.  یم

 

 .دندیپرس یم بیو غر   بیمجلس، از او سواالت عج  یبزرگترها 

 

 مجرد بودنش،  لیسن و سال الهه و دل از 

 

 دست آمده است،گفتند بادآورده و بدون زحمت به یکه م یثروت از 
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کسب و    فیکه بعد از ازدواج هردونفر؛ تکل  نیخواهر و برادر و ا نیا  قیکسب و کار دق از 
 چه خواهد شد!   شانی راثی و مال و اموال م  یکار اشتراک 

 

پاسخ داد، که من  ،یاما کامال جد ح،یبا لبخند مل دیو ام دندیقدر گفتند و پرس  آن
 کردم و ناراحت شده بودم.   یاحساس شرم م

 

 کند.  یرا تحمل م طی شرا یبه سخت د یکردم ام یم  حس

 

 چاره چه بود؟  اما

 

 کردند.   یزدند و حکم اخر را صادر م یرا م ییدر خاندان ما، حرف نها  شهیهم بزرگترها

 

 آخر انداخته شد.  ری که ت نیا  تا

 

 : دیعوض کردن جو مجلس بود که پرس  یبرا دیو شا  دیاز دهانش پر  نهیعمه مد  شوهر

 

 د؟ یکن یم  یعروس یجان ان شااهلل ک دی_ام
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 حبس شد. نفسم

 

مشکل بزرگ روبرو شده است و   کی گفت کارخانه با  یبود که م یچند روز  دیام
 است.   ریمهلک دخترش درگ یماریحسابدارشان با مشکل ب

 

 و مشکالت برطرف شوند. رد یتا اوضاع، سامان پذ  میصبر کن دیدو ماه با  یکیگفت   یم

 

 نداشتم.  یبودم و حرف رفتهی پذ من

 

اش  چند ماهه  یها  یرا فروخته بود تا بده نشیماش  اوش،ی کمک به س یکه بابا برا  چرا
 را بپردازد. 

 

 چند ماهه روبرو شده بود.  یریمن، با تاخ ی برا  هیزیجه دیخر  و

 

 به هم نگاه کردند. دی و ام بابا

 

 از پاسخ دادنش، عمه بلور گفت:   قبل

 

 .نی شده. سه ماه نامزد موند  ری _االنشم د
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همه مدت نامزد   نی. گناه داره ا دیتنده که بهتره دست بجنبون شتونی دوتام انقد آت شما
 .دینیب یو تن و بدن همو م  نیموند 

 

 انداختم و لبم را به دندان گرفتم.  نی سرم را پا  نی شرمگ

 

 کرد.  یحضور جمع و خانواده را هم نم  تیرعا  عمه

 

 ناراحت شده است.  دیکه ام دمید

 

 نشسته بود.  یقال یگل ها  یرو  نگاهش

 

 گفت:  بابا

 

 _فعال وقت هست.

 

 شده.  ری داداش؟ به نظر منم که د ی_چه وقت

 

 چند ماهه نامزد مونده؟  یدون یم
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 . ارنیحرف درم ینامزد بمونه پشت سرش کل ادی اگه ز  دختر

 

 ما رو بکنن.  تیحساب پاک و ناپاک سفره و ترب انی که نم مردم

 

 سر زبون همه.  فتهیزنن که آبرومون م یحرف م اونقد 

 

 بود.  لیبزرگ فام  میمر عمه

 

 بزرگ تر از بابا و عموها.  یحت

 

 شد. یم  رفتهیکم و کاست، پذ  یب دی زد، با یم  میکه عمه مر یحرف

 

ماه بعد   ک ی تا  تای نها ل،ی فام  یجوان ها یهمه  شدی بود که باعث م  میعمه مر  نی هم و
 خود بروند.   یحتما سر خانه و زندگ ،یاز خواستگار

 

 کنند. یاصرارشان پافشار یهمه را مصمم تر کرد تا محکم تر رو  م،یعمه مر   حرف

 

 شب تازه شروع ماجرا بود.  آن
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کدام آه در   چیفروخته است و ه اوشی س یرا  برا  نشیبابا ماش دانستی کس نم چیه
 . میبساط ندار

 

 . باالتر ثبت نام کرده است  یمدل  یرا فروخته و برا  نیپنداشتند بابا ماش یم همه

 

  کل،ی گفتند دختر حق درس خواندن ندارد و س  یرفتم، همه م  یمدرسه م  یوقت تا
 من شد.  یلیتحص یمرتبه    نیباالتر 

 

از آن که ازدواج کنم، نقل همه محافل بودم که چرا خواستگار   شیتر که شدم، تا پ بزرگ
 ندارم.

 

بود که   نیام حول محور ا  یشب نامزد  یدرگوش یشد، پچ پچ ها  دایپ  میکه برا خواستگار
شده   بمی نص دیداشتم که ام ی و عجب شانس باالبلند   میکرده ا دایپرا   گر یکد یما از کجا  

 است.

 

 . میکن یقرار است عروس  یبود که ک نیهمه ا  یهم، مشغله ذهن ی از نامزد بعد

 

 مردم.   یها  دنی حرف ها و نقشه کش  انی بودم م مانده
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 نبود.  یقاعده مستثن  نیهم از ا   امکیس

 

شد   یکه دو سال تا مرزش رفته بود و موفق نشده بود، بازخواست م  یکنکور یهم برا  او
شده   میماراتن عظ  نیمانده به ا  یباق یروزها  نی در ا  ادشی ز  اریباعث استرس بس نیو ا 
 بود.

 

مردم، به تالطم افتاده بود و کمرنگ    یحرف ها   ی در هاله  د،یداشتن من و ام دوست
 شده بود. 

 

 .میرا دوست داشت گری کدی

 

 . مید یورز  یبه هم عشق م نهعاشقا

 

 مردم.  یمان، پر شده بود از فکر به حرف ها   ییتمام لحظات تنها اما

 

 .رمیبگ یعال ی عروس هیتونم برات  یاالن هم م نی_سمانه جان من هم

 

 باشه. ی کاف  مونیدارم که برا خوشبخت یقدراون 
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 مشکلم باباست.  اما

 

 گرفت. یرا به باز  میو موها دیکش رون یام را از سرم ب یروسر

 

 کار کنم؟  ی_سمانه بهم بگو من چ

 

 از او نداشتم.  یمن هم دست کم خود

 

 مردم رصد شده بودم.  نی عمرم با ذره ب تمام 

 

 دونم. یبگم؟ خودمم نم ی_چ

 

 فکر، غوطه ور بودم. در

 

 چشمانش شد. یره یرا که با صورتم مماس کرد، نگاهم خ صورتش

 

 چشمانم بسته شد و سرم تو اغوشش فرود آمد. د،یام را که بوس ینیب
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 . زمی _خدا بزرگه عز

 

 . دمی و تنم را به تنش سا دم یکش قیعم ینفس

 

 .شدی خدا، شامل غالف شدن زبان مردم هم م یبزرگ کاش

 

 و حرف و حرف...   حرف

 

 بود. دهیرس رونیبه ب ل،ی بود که از خانواده و فام افته ی قدر وسعت  آن

 

سوال اولشان بعد از  دند،ید یمامان را م ای ها، اگر من   هیبار هرکدام از همسا  نیا
 من بود.  یعروس خی احوال، تار دنیپرس

 

 من بود.   یزندگ ی روزها نیآن شب گذشت، پر استرس تر  یکه از مهمان یماه  کی  دیشا

 

 .دمیرس ینم چیکردم و به ه  یم فکر

 

 کردم.  یرا هم دلخور م د یکردم، ام یم دایپ شان یکه از دخالت ها  یتیبا عصبان یگاه
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 سرآمده بود. صبرم

 

 ام را جور کند. هیزیکرد تا با قرض و قسط و وام هم که شده، جه یعجله م بابا

 

  یخانه   یساده، بدرقه یبود و بابا دوست نداشت دخترش با جهاز   یمرد ثروتمند   دیام
 مرد شود.  نیا

 

جواب   گرانی به سواالت د دی کنکورش را داه بود و همچنان تا آمدن جوابش، با   امکیس
 داد.  یپس م

 

 .ردیگ ینم یاش را جد  یچرا سرباز  دندی پرس یم

 

با کف صاف، از  ییداشتن پاها یبه واسطه  امکی دانستند س یکه همه م یوجود  با
 معاف است.   یسرباز 

 

 اعصاب...  یشدند رو یو باز مته م  دندیپرس یباز م اما

 

 صورتم پر از جوش شده بود. تمام 
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کردم روز به روز  یفکر م یحت  یخوردم که گاه یخوردم و غصه م یقدر حرص م آن
 شوم.  ی تر متر و زشت چاق 

 

 ناراحت بود. دیام

 

 کردم.  یخلوتمان کمتر به او محبت م در

 

 کردم. یاو را دلخور م  دم،یپرس یکه م یی جا  یسواالت ب با

 

 زشت شدم؟  یل یبه نظرت خ دی_ام

 

 کار کنم که چاق تر نشم؟  یچ گمی م

 

 نشه.  دایم پنکنه لباس اندازه دیام

 

 پاسخ سواالتم را با محبت، کی به   کی

 

 نوازش، با
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 داد... یبا عشق م و

 

 گفت:  یو م  دید  یمرا م  گرینفر د کی که  ن یهم اما

 

 ! یکرد  ری_چقد تغ

 

 . کردمیو درشت در خودم جستجو م زی ر رادی و ا بیوقت بود که هزار ع آن

 

  شیبا یآرمان و همسر ز  زشیعز  یزنگ زد و گفت قرار است پسرعمو  نی میروز س کی
 .ندیا یبه خانه شان ب نه،یتهم

 

 باشد. نیکند و بهتر  یکدبانوگر نه،یخواست درمقابل تهم یم  شهیهم نیمیس

 

 کمکش بروم.  یبرا  خواستی بود که باز از من م نیا

 

 نوبت قبل، تمام کارها را کرده بودم. مثل

 

 غذاها را بار گذاشته بودم. ی همه
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 را برق انداخته بودم.  خانه

 

 خواستم به خانه برگردم که همان لحظه، در به صدا درآمد. یم و

 

 بود و زود در را باز کرد. اطیدر ح نیمیس

 

 ه بتول افتاد، چهره ام در هم شد.که به عم چشمم

 

 نداشتم. یدل  خوش چیه ن،یمی از عمه بتول  س من

 

 . دیکه مرا د دمیاز آن جا خارج شدم و به پله ها رس زود

 

 بود. شتریادب و معرفتت ب  مای _به به! عروس خانوم. قد

 

 ! یسالم بلد بود  هی

 

 و سمتش برگشتم.   دمیکش رون ی ب یکالفه ا پوف
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 .نی _سالم. خوش اومد

 

 که برگردم اما... آمدم

 

 قدر بزرگ شده.! دماغت چرا ان ی_واه واه... بال به دور. دختر تو چقد آکله و زشت شد 

 

 .دمیکامال باز، به سمتش چرخ یچشمان با

 

 .می بگو  یزی توانستم چ  یخورد و نم یتکان م رت،ی با ح دهانم

 

 آمد.  شی قدم پ  کی

 

 هم... گرید  قدم  کی

 

 .دیرس کمیقدم سوم، کامال نزد با

 

 مگه؟   یکرد  کارش ی رو صورتت چقد زشت و پررنگ شده. چ ی_اون لکه  
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 زد.  یم  شتریداشت به قلبم ن شیها   حرف

 

 بود. زیچقدر نفرت انگ رزنی پ نیا

 

 رو درست کنه.به اون شوهر پولدارت بگو ببره صورتت  یشنو ی_از من م

 

 دونه؟  یچه م یکس

 

 . یبرس یا افه یق  هیمرد به   نیبوده که تو با ا نیحکمت خدا تو ا   دیشا

 

 ...یهم شد ،یاگه جدا شد  بعد

 

 . ستین مهم

 

 . یستی زشت ن گهید چون 

 

 خواستگار. شهی م  دایپ بازم
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را با   گرشید یاش را برداشت و پا   دهیلنگ یکم ی رسالتش را انجام داده باشد، پا  ییگو
 حرکت عصا، هماهنگ کرد.

 

 . دمید یرا خوب م  نیمیلب س  یگوشه  پوزخند

 

 .دمیها که در زدند، با تمام قدرت، به سمت اتاقم دو  مهمان

 

 احمق شده بودم.  دیشا

 

را به انتها   تمیشده بود که ظرف ادیز  قدرتلنبار شده بر دلم، آن یحجم حرف ها   دیشا
 شد.  زیجا سر ر ک یرساند و عاقبت،  

 

 شدم.  رهیخ د،ی دونفره ام با ام یرا برداشتم و به تک تک عکس ها یگوش

 

 را چک کردم. همه

 

 بودم.  دیدر صورت ام  یتینارضا کی  ای  یمنف زیچ  کی به دنبال   ییگو

 

 داشته است؟  یچه برخورد دیعکس ها، ام  انیدر م نمیخواستم بب یم
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 من متنفر شود. یاز چهره   دیکردم نکند ام یاز چهارماه، تازه داشتم فکر م بعد

 

 صورتم را دوست نداشته باشد. نکند

 

تا به حال چند بار   دیسمت راست صورتم را ام یرنگ گوشه   یصورت  یآن هاله   یراست
 است؟  دهیبوس

 

 شده بودم. ی وسواس فکر دچار

 

 کرد چه؟  یمرا به زور تحمل م  دیام  اگر

 

 شده بودم. ری درگ امیی ای خولی توهمات مال انیم

 

 دادم. یرا جواب نم یگرفت، گوش یتماس م دیروز هربار ام آن

 

 دلخور بودم؟  یدست چه کس از 

 

 دانم! ینم
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 حرف زدن نداشتم.   یحوصله  اما

 

 شد. دایعصر، سر و کله اش پ   یکه حوال نیا  تا

 

 در، از خواب برخاستم.  یتخت، خواب بودم که با تک ضربه اش رو  یرو

 

 سرم، هراس داشتم.  یباال  اوشی س یهنوز هم از حضور ناگهان من

 

قرار   نیزم  یرو  میپا کیکه   ن یو هم  دمیباشد، از جا پر اوشی س دیکه شا  نیفکر به ا  با
 شد. وارد  دیگرفت، در باز شد و ام

 

 بود. ریدلگ صورتش

 

 .یلبخند  چیو بدون ه یجد  کامال

 

 بود، گفت: ستادهی را بست و از همان جا که ا در

 

 ؟ یدی امروز چرا جواب من رو نم یبد حی لطفا توض شهی _م
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  ،یبار گفت حموم هیبه تلفن خونه هم زنگ زدم مامان  یها. حت جی زنگ ها، نه مس نه
 . یبارم گفت خواب هی

 

 شده بود.   نیسنگ  ام،یبلند شدن ناگهان یبرا سرم

 

 نگفتم. چیو ه  دمیام کش یشانیپ یرو دست

 

 نخورد.  تکان 

 

 :دی همان حال پرس در

 

 ؟ ی اصال گوش نداد ای _با شمام سمانه خانوم. حرفم جواب نداشت 

 

 بودم. دهیند  یهمه جد  نیرا ا  به حال او تا

 

 بودم. ده یبه حال او را بدون لبخند ند  تا

 

 بود.  دی صورت ام  نفکیخنده و طرح لبخند، جزء ال اصال
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 _جواب من رو بده سمانه! 

 

 تر از حد معمول، باال رفت. ش یب یکم شیصدا 

 

 باعث تکان خوردنم شد. نی هم و

 

 ؟ ی زن ی_چرا داد م

 

 . اش نگه داشت چانه  یو همان دست را رو  دیبه صورتش کش یدست

 

 ؟ ی شد یجور نی_حاال بگو چرا امروز ا

 

 شده بود،  آرام

 

 نه، خودش

 

 ...شیصدا   فقط
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 شدم؟  ی_چه جور

 

 تفاوت. ی_اعصاب خورد کن و بداخالق و ب

 

 گرفتم.  میدندان ها یرا به باز  میها لب

 

 فقط خسته ام.  ستین میز ی_چ

 

 ؟ ی_خسته از چ

 

 شده بود؟   یهمه جد  ن یا  چرا

 

 ! یچی_ه

 

 ؟ ی من رو انقد ترسوند  یچی _واسه ه

 

 باال رفت. شی هم صدا باز 



 سرما زده   چک ی پ 

 
439 

 

 

 . ستادمیا  شی تخت بلند شدم و روبرو  یرو از 

 

 ؟ یزن ی_تو چرا امروز انقد داد م

 

 هم فشرد.  یرا رو  شیها   دتدان

 

 نگاهم بودند. ررسیمشت شده اش کامال در ت یها  دست

 

 د؟ ی ام یزن یتند تند داد م  یتو که ه ای_من بداخالق شدم  

 

 سکوت کرد.  یو کم د یدم رونی کشدارش را ب یها  نفس

 

 ؟ یزن ی_چت شده سمانه؟ چرا حرف نم

 

 ؟ یتلخ شد  یزده تا منم بدونم بابت چ  یحرف  یک بگو

 

 عمه بتول در گوشم، ناقوس شدند.  یخا حرف
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 _سمانه خانوم؟ 

 

 صورتم به حرکت درآورد.  یرا بلند کرد و رو  دستش

 

 .دمیو به عقب پر  دمیها خود را کنار کشمثل برق گرفته   د،یرس امی که به ماه گرفتگ نیهم

 

 _بهم دست نزن! 

 

 مات و مبهوت مانده بود.   د،یام

 

 چه کرده ام. دمی هم تازه فهم خودم

 

 شده بود.  ری د گرید اما

 

 به چشمانم، از کنارم عبور کرد و رفت. قیعم ی دلخور شده بود و بعد از نگاه د،یام

 

 .دمیسرم، آوار شده د یرا رو   ایکه پشت سرش بسته شد، همه دن در
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 گو نبود. زدم، پاسخ  یزنگ م دیروز بعد، هربار به ام تا

 

 طالع است. ا  یاز او ب گفتی الهه هم م  یحت

 

 سراغت. هرچند دل خودمم شور افتاد. ادیم شهی م داشی_نگرانش نباش سمانه جان. پ

 

 بود. ده یالهه، تمام وجودم را به چالش کش  یشوره دل

 

 ، که نبود؟کجا بود دیام

 

 قهر اتفاق افتاده بود.  د،یمن و ام نی بار بود که ب نیاول

 

 نداشت.  یگاهی معنا و جا  چیقهر ه  د،یمن و ام یی واژگان زناشو یره یدا در

 

 بار... نیا  اما

 

را گرفتم و در کمال تعجب، با همان تک   دی ام یروز بعد، نمازم را که خواندم، شماره  صبح
 .جواب داد دیبوق اول، ام



 سرما زده   چک ی پ 

 
442 

 

 

 را گم کرده بودم. میاش را نداشتم، دست و پا   ییانتظار پاسخ گو چون 

 

 _بله؟ 

 

 د؟ یام ییگو  ی" نم"جانم   چرا

 

 _الو؟ 

 

 ...دی"جانم" ام بگو

 

 "جانم"... بگو

 

 قطع کنم؟  یحرف بزن یخوا  ی_اگه نم

 

 . دمیترس

 

 ست. یجد یلیخ  د  یام کی  د،ی ام  نیا
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 ...دی_الو ام

 

 _بگو...

 

 شکست!  دلم

 

 منم سمانه!   د؟ی_ام

 

 ؟ ی اول صبح یدار  یدونم. کار ی_م

 

 انصاف نباش!   یهمه ب نی ا  دیام

 

 انگار مزاحمت شدم. خداحافظ!  دی_ببخش

 

 کردم...  قطع

 

 شکسته شوم.دل  نیاز ا  شتریب نخواستم
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 د؟ یرس یم تیعمه بتول داشت به واقع یها   حرف

 

 خواست،  یمرا نم  گرید  دیام  اگر

 

 مردم... یم  من

 

 مردم... یکه م مطمئنم

 

را   یتانزمس  یآسمان یباران زا  یبالش افتاد و تمام ابرها یکه قطع شد، سرم رو  یگوش
 توانم، ببارم و ببارم... یبه مدد گرفتم، که تا م

 

 بودم!  چیه د،یام یب من

 

 کردند.  یدور م  د،یداشتند مرا از ام  انیآن که خودم متوجه باشم، اطراف یب

 

 فاصله افتاده بود.  د،یمن و ام  نیروز تمام ب دو

 

 نباشد. میرا یباز، پذ یبا رو دم یترس یم  من
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 سوال رفته است.   ریبگذارد، غرورش ز  شیکرد اگر پا پ یفکر م الش یحتما او هم در خ  و

 

 د،یاز ام  یخبر یروز ب دو

 

 روز نداشتنش، دو

 

 نکردنش،  لمس

 

 ش،ی صدا دنینشن

 

 آغوشش، نبودن

 

 از پا درآورده بود. مرا

 

 همه وابسته به اوست؟  ن یبودم وجودم ا  دهی تا به حال نفهم چرا

 

 شدم.  ماریسرآمد و ب زیروز دوم، صبر من ن دن  یها رساز به انت بعد
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 و هجران!   ییغم جدا مار  یب

 

وقفه   یب می اشک ها گرفت،ی را م دیاز من سراغ ام یقدر تنگ شده بود، که اگر کسآن  دلم
 شدند. یم  یجار میبر گونه ها

 

 کرده بود.  یعصب یادیکرد که بابا را تا حد ز  یم  ییکارها  کی باز هم داشت  اوشیس

 

 کردند. ینم فی ما تعر  ی برا یخاص  زی خودشان بود و چ  نیهرچه بود، ب اما

 

 شام، به اجبار حاضر شده بودم. زیشب سر م آن

 

 آب دهانم را هم نداشتم. دنیاز شدت بغض، به هم فشرده شده بود و توان بلع میگلو

 

 ر نشوم. حاض  ز،ی جرات نداشتم سر م اما

 

دست  حواسم را گرفت و از   اوشی کردم که س یم  یباز  یباز  میبا بشقاب غذا داشتم
 مرا محکم به سمت خود کشاند. ،یواه االتیخ
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 شون هنوز سرجاشه؟ شده؟ کارخونه  نیسنگ  شهیمهندس تون کجاست چند روزه سا  نی _ا

 

 را در دستم تکان دادم و به بابا نگاه کردم.  قاشق

 

 جمع  غذاخوردن بود.  حواسش

 

 چند روزه؟  نینامزدت کجاست ا  گمی سمانه؟ م ی_الل شد 

 

 با پوزخند گفت:  بعد

 

 ! فرار کرده! میبهش انداخت یچ  دهی_نکنه تازه فهم

 

  یهم مرا تکان داد و برا  اوش یس  زیتلنگر ر  نی قدر پر بودم و دلم تنگ بود، که هم آن
 کرد.   ت یشدنم کفا  زیسرر 

 

  دانستندیو همه هاج و واج به من زل زده بودند و نم   ختمیر  یکردم و اشک م  یم هیگر
 !؟ ستی دردم چ

 

 هول کرده بود.  اوشیس
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 کرد.  یبا تعجب نگاه م نیمیس

 

مرا ترک کرده    دیکرد حرف عمه بتولش درست از آب درآمده و واقعا ام ی فکر م دیشا
 است! 

 

 با تشر، مامان را از جا بلند کرد. بابا

 

 چشه؟  نیبب  اریآب ب وانیل  هی_

 

 بود.  دهی امانم را بر  سکسکه

 

 . دیغر اوشیس

 

 ؟ ی ها شد  وونهی _چته؟ چرا مثل د

 

 گفتم بهت؟  یچ مگه

 

 حرف شوهرش را ادا کرد.   یهم ادامه  نیمیس
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 ؟ یریگی گفت. تو چرا به خودت م  یزیچ  هی اوشی_س

 

 قراره واقعا ولت کنه؟  مگه

 

 دوش خود داشت.   یرو  یکوله بار نگران  کی بود که   ینگاه همان  امک،یس  نگاه

 

 در من چه بود. یانقالب ناگهان نی راز ا دیکس نفهم چیشب ه آن

 

  دیراز مگو، نبا نیخبر بودم و ا یب دیبود که همچنان از ام ن یکه مهم بود، ا یزیچ تنها
 .شدی فاش م

 

 .دیرسی بود که به صبح نم میرو شیکننده پ وانهیشب د  کی

 

 که مرا دچار خفه خون کرده بود.  نواختی چنگ م میگلو یرو  یزیچ

 

 . دمیدیرفتنش را م  کابوس

 

 نداشتنش.  کابوس
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 .افتادمی تخت م یو رو گشتمی اتاق م در

 

 بود.  دهیفای را ده باره و صدباره چک کرده بودم و ب یگوش

 

 . در خونم کم شده بود..  دیم که امبود یمن به سان معتاد خمار دمیفهم تازه

 

 است. یکردم آن شب، تمام ناشدن  یم فکر

 

 . افتمیدوباره   یباز شد، زندگ یزندگ یبه رو دی خوش  ام یصبح که چشمانم با نوا  اما

 

 کرد.  یرا نوازش م می نشسته بود و با سرانگشتانش موها نی زم یتختم رو  کنار

 

 من برگشته است.  دی ام دمیفهم دم،یکمرنگش را که د لبخند

 

 رفته ام؛ خود را در آغوشش پرت کردم.  لیرا کنار گذاشتم و با تمام توان  تحل زیچ همه

 

 ... دیخند
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 .دیها را حالوت بخش یاش تمام تلخ  خنده

 

 چقد دلم برات تنگ شده؟  یدون  یمعرفت م ی_ب

 

 . دمیخند میاشک ها انیم

 

 .زدی حرف م  شیها ی از دلتنگ می من داشت برا   دیام

 

 را بوسه باران کرد.  سرم

 

 اشک ها رو... نیا  ز ی_دردت به جونم خانوم... نر

 

 ...دی_ام

 

 مجال حرف زدن را از من ربوده بود.  سکسکه

 

 د؟ ی_جان ام
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 ... د ی_ام

 

 داشتم اسمش را از بر کنم. دوست

 

 ...دی_ام

 

 ...دیام

 

 ...دیام

 

 آمد. یام بند نم هیگر

 

 گرفت؟  یمگر آرام م دلم

 

 . اما فکرکنم الزم بود.یبرام راحت بوده خانوم یدور  نی _فکر نکن ا

 

 هردومون!  واسه
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 گفت!  یم  درست

 

 بود. الزم

 

 بود تا من ادب شوم.  الزم

 

 یمشت آدم  حراف، به باز   کیتر از آن است که با حرف   قیعم د،یبدانم احساسم به ام تا
 گرفته شود. 

 

ها! اون وقت روز   فتهیفکر نکن. صورتت چروک م یچی . به هزدلمی نکن عز  هیگر گهی_د
 !یشیزشت م  مونیعروس

 

 . دمیباز هم خند ه،یگر انیم

 

 . دمیهم خند باز 

 

 خودتم. شیر  خیهم که بشم، بازم ب  نیزم یآدم  رو  نی_زشت تر 
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 .دیام را بوس گونه

 

 . ی_تاج سر خودم

 

 . یخودم خانوم  

 

 ه؟ یعروس شدنم چ انی _حاال جر

 

 و دلبرانه، چشمک زد.   نیریش

 

 کم صبر کن تا بابا خودش حرفش رو مطرح کنه. هی. فعال گمی بهت م ی_به زود

 

 خواست!  یعروس شدن م  دلم

 

 .خواستی عاشقانه و دونفره م یبودن ها  قراریب دلم

 

 تر شد و او را  ریدلم بهانه گ  د،یکه دراز کش کنارم
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 پس نزد.  

 

 ها را، عاشقانه دوست داشتم.   نیاول  نیو من ا  دیکشی م  کنارم دراز  دی بار بود که ام نیاول

 

 .دیاش رسگذشت و تابستان به چله  روزها

 

کنکور مانده بود و دو هفته تا جشن عقد و ازدواج من و   هیاول جی هفته تا آمدن نتا  کی
 . دیام

 

 شد، ادیها که ز   حرف

 

 ها که گسترده شد،  دخالت

 

 کرد، یم یهم که داشت دوباره خرج تراش اوشی س و

 

 داد.  یاذن عروس د،یبه ام بابا

 

عروس شدن   یقدر نبود که برا بود، آن  دهیخر می ها برا سال  یکه مامان در ط یا  هیزیجه
 کند. ازمین یب
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 . کردی کم م یلیرا خ هانهیباز هم بهتر از صفر بودن بود و هز  اما

 

 تمام شده بود.  بایتقر د،ی بعد آن ماجرا، مشکالت من و ام از 

 

 . مینداشت گری کدی یجز دور  یغم چیو ه  میهم خوش بود  با

 

مرا در خانه   شدی موفق م یو گاه شدی مان مدونفره  یو قرارها  داریمدام مانع د  اوشیس
 نروم.  رونیب  د،ینگه دارد تا با ام

 

  میلحظات دونفره برا نی ا دادی و اجازه نم ماندی و ساعت ها کنارم م  آمدیم  دیام اما
 حسرت شوند. 

 

 .شدیبرادر بزرگتر، روز به روز بدتر م  نیا  اخالق

 

 .شدی م تمیباعث عصبان انی جر نیسر داده بود و ا دیکار جد یهم نغمه باز 

 

 کرده بود.  یفروش وه ی مو آب  یبستن یکردن  مغازه  ری دا یبار، دلش هوا نیا  او
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 راه افتاد.  کردنش به  مانیهم جلسات متعدد پش باز 

 

 بود. یک ی اما حرف او  ،یندار هیاول هیسرما  ،یکار سر رشته ندار نی از ا  میگفت یم همه

 

  دشیبود که او آه در بساط خودش نداشت و چشم ام نیماجرا ا  ن ی قسمت ا ن یبدتر
 او بود.  یبابا و حساب خال بیج

 

 را ُخرد و کوچک نکند. اوشیکند تا س یخود را کنترل م یدانستم بابا به سخت یم

 

 کرد.  یرا درک نم نیا  اوشی س اما

 

 . کردی را درک نم نداشتن

 

پول قرض گرفته بود و همه    نهیمن، از عمورضا و شوهر عمه مد  یهی زیجه هیته  یبرا بابا
 گران تمام شده است. شی چقدر برا هیقض  نیا  میدانستی م

 

 .گرفتی م دهیبابا غرور را ناد آمد،ی م انیآبرو درم یپا  یوقت اما

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
458 

 

  یم شی زمان پهم  اوش،یس   یها  یبا عربده کش د،یمن و ام ی ها  یها و دوندگ دیخر
 رفت.

 

 ادامه داشت. انی اطراف یدخالت ها  چنانهم

 

گرفتن جشن  یبه جا میخواه  یبود و بدون  فکر گفته بودم م دهی بار از دهانم پر کی
 .میبه ماه عسل برو  د،یبا ام ،یعروس

 

 موقع بود که حرف ها و اعتراضات، اوج گرفت.  همان

 

 عسل؟ و ماه  ی"دختر  خاندان اشراق 

 

 ؟ ی کم دار گهید  یاز دخترا   یچ مگه

 

 جشن."  نیو مفصل تر  نیاونم بهتر   یری بگ یعروس دیبا

 

 بود. دهیجشن هم رس ی و مکان برگزار یو شام عروس  ییرا ینظر ها به نوع پذ اظهار

 

 در وجودم بود. ی روح یتنش ها نی از ا یاد یز  استرس



 سرما زده   چک ی پ 

 
459 

 

 

که قبال افتاده بود، زبان به   یهم بحث کنم اما از ترس اتفاق  دیبود با ام ک ینزد  یگاه
 .ختمیر  یگرفتم و همه را در خود م یدهان م

 

 شده بودم. یبود که به شدت عصب نیا

 

 . بستی چمدان م  میداشت برا مامان

 

 اما نگاهش غم داشت.  گفتی نم یزیچ

 

 است.  نیرفتن و دور شدن  من غمگ یمن دوست داشتم فکر کنم برا و

 

خودم آماده کرده بودم را نگاه   ی که در خلوت ها  یست یتخت نشسته بودم و داشتم ل یرو
 کردم.  یم

 

 کردم.  یفکر م ینوشتم و باز هم کم یم یزیدادم و با خودکار، چ یتکان م  یرا عصب میپا

 

 را تا زد و در چمدان جا داد.  امیآخر  راهنیپ مامان،
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 به آن نگاه کرد و در همان حال گفت:  یکم

 

 کمه. شیز یچ هی کنمی_همش احساس م 

 

 رو بذارم. یزیچ   هیرفته  ادمی  انگار

 

 ؟ یچ اما

 

 !دونمینم

 

 کالفه اش نگاه کردم.  یچهره  به

 

 باال بردم و به صورتش نگاه کردم. یرا کم میابرو 

 

 دفتر رها کردم و بلند شدم. یرا رو  خودکار

 

 کنارش نشستم.  ن،یزم یرو
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 .دمیرا کش پشیچمدان را بستم و ز  در

 

 _مگه قراره کجا برم؟ 

 

 . نیاریهم کم بود م  یهرچ

 

 هنوز چند روز وقت هست.  بعدم

 

 تکان خورد و صورتش را برگرداند.  یکم ش ی که لب ها دمید

 

 باشد!  بیعج دیشا

 

 .کردمی پدر و مادرم را آرزو م یقراریو ب هی بودم که گر  یعروس  نی اول دی من شا اما

 

 نکرد.  ه یمن از ته دل گر  یبرا  وقتچ یه مامان

 

 بار فرق داشت. نیا  اما
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 بود دخترش عروس شود. قرار

 

 .یگی _آره راست م

 

 .زدمی و من در دل لبخند م دی لرز ی هم م  شیصدا 

 

 شد. بلند

 

 . امی بابات رو بدم و ب یی_برم چا 

 

 نرو... مامان

 

 کن. هیدخترت گر یو برا   بمان

 

 رفتنش.  یبرا 

 

 ...اشیاز دور اتی دلتنگ یبرا 
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 کن!  هیبمان و گر مامان

 

 تر از رفتارش با من بود.  مانهیصم ن،ی میمامان با س رفتار

 

 خانواده بودم اما...  نیتک دختر ا  من

 

 کنکور آمده بود. یینها جی نتا

 

 شده بود.  رفتهی دانشگاه تهران پذ یمعمار  یدر رشته   امکیس

 

 ! یرانتفاعی غ یادر موسسه  اما

 

 بابا...  یاز خرج و مخارج، برا   دیجد یا یدن کی شروع   یعنی  نیا  و

 

 زند؛ ی حرف م یاز دانشگاه و رشته معمار یبا چه حسرت دمید یم

 

 .دمیدی و شکنش را هم م نی پر از چ یبابا و دست ها  یخم شده  یشانه ها  اما
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بار هم در سکوت  نیاحاطه شده بود، ا گرانیما که تماما با حرف و نظر د  یزندگ
 نگذشت! 

 

 .پراندی تکه م امکی به س یجور هرکس 

 

 هم شد دانشگاه!؟  یرانتفاعی"آخه غ

 

 ؟ یانتفاع  ریاونم غ  ؟یقبول ش نی پا یرتبه  هیکه آخرش با  یو خوند  یهمه خوند   نیا

 

 . دفعه هم روش  نی ا  ،یکه دو سال زورت رو زد تو

 

 بخون واسه سال بعد."  یحساب نیبش

 

  یبار برا  نیدانشگاه را ا  دیداشت ق امکیکه س  افتیبحث ها ادامه   نیآن قدر ا  و
 .زدی م شهیهم

 

 .کردی فکر م ی گر یجور د  یول بابا

 

 . آوردیم ی حرفه رو  ک یهربار به  ،یسواد یو ب یکار یاز سر ب  اوشیبود س دهیخوب د  بابا
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 درس خواندن داشت و نه استعدادش را!  یهم که نه عالقه نایس

 

با مشکالت   نده،یتا در آ ردی تمام تالشش را به کار گ  امکی بود که دوست داشت س نیا
 روبرو شود.  یکمتر

 

به   قیچراغ سبز نشان داد و او را تشو  امکیمن، به س  یمراسم عروس  یدر بحبوحه  پس
 شروع و ادامه داد. 

 

 فکر نکن. درست رو بخون.  یچی_به ه

 

طعنه بارت  گرانیبشم که بهت اجازه دادم؛ نه د  مونیباش که نه من پش یقدر جو اون
 کنن. 

 

اجتماع   ی ما، راه  یخانه یقرار بود رسما به عنوان دانشجو امک،یبود که س نیچن نیا  و
 شود!

 

از خاندان   ی درخور دختر یرد شود و جشن لی هم توانست از هفت خان فام دی ام  باالخره
 برپا کند. ،یبزرگ اشراق
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 .م یداشت یری درگ گرانیآخر هم با د  یهمان لحظه  تا

 

 : گفتی م  اوشیس

 

 . ریبگ ی _کت و شلوار زغال

 

 گفت: یم  نیمیس

 

 بپوشه.  دیسف دی . اصال دوماد با یقشنگ ن یبه ا دیسف رمرده؟ی_نه بابا مگه پ

 

 بود. ده یعق نی بر هم زیدرمورد لباس من ن او

 

 باشه. دیسف  دی . لباس عروس باا یبخر  دی_سمانه سف

 

 .یری بگ ینبات ینر

 

 ظهر؟  ای شب باشد  ،یکه عروس نیا
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 تاالر؟  ایخانه  ای هتل باشد  در

 

 جمع و جور؟  ی مهمان  کی   ایباال باشد  ن،ی مدعو تعداد

 

" ثبت  ی اشراق زهیفقط به عنوان "دوش اینوشته شود  زیدعوت، نام من ن یها کارت در
 شوم؟ 

 

 . دادی جورش را به خورد ما م ک ی  د؛یرسی که هرکس از راه م گر،ی و نظر د  دهیهزاران عق و

 

بدتر   نی درشت جوش زده بود و ا  یحرص خورده بودم که تمام صورتم دانه ها  قدرآن 
 ام کرده بود.  یعصب

 

که   کردم؛ی م یرا دستکار م یبودم و با نوک انگشت، جوش ها ستادهی ا  نهیآ یبه رو  رو
 زنگ خورد.  یگوش

 

 د؟ ی _بله ام

 

 _سالم عروسکم. 
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 تخت لم دادم.  یرو

 

 ها رو؟  وه ی م یسفارش داد  ؟ ی_سالم. خوب

 

 خسته بود.  شیصدا 

 

 .دنی م  لی تحو ارنی_آره. خودشون م

 

 ؟ یچه کارا کرد  تو

 

 گه؟ یبود د ی درمورد حنابندون نگرفتن حتم حرفت

 

 سرم به حرکت درآوردم.  ی را رو دستم

 

  ی. فقط برا می. بابا هم به همه گفته امشب جشن ندارخوامی_اوهوم. حنابندون نم
 .ادیب تونهی دوست داشت م یهرک دن،ی کردن و رقص یشاد

 

 . دیکش قیعم ینفس
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 ...ای باز س یخس نینگه ا  یو باز کس ادین شیپ یمشکل دوارمی. ام زمیبگم عز  ی_چ

 

 . دمیرا دزد  حرفش

 

 نداشت. یکه منظور م ی. عمه مر دی_عه ام

 

 حق داره.  خوب

 

 . هیمیرسم قد هی  حنابندون

 

 من واقعا دوسش ندارم.  اما

 

که معترض    ییواسه حنابستن  اونا  میذاری رو م یساعت از عروس ه یفرداشب   تشینها
 بودن. 

 

 .شهی ما عقدمون فرداصبحه. حنابندون که قبل از عقد نم بعدم

 

 خسته است.   یلیبود خ مشخص
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 . زمی عز دوارمی_ام

 

 جان!  سمانه

 

 .شتیپ ام یبعد م کنمی کم استراحت م هیم. خسته  یلیخ من

 

 بزنم، ادامه داد:  یکه من حرف نی از ا  قبل

 

 . در بره   میبغلت کنم تا خستگ ری دل س هی امی. بیدلم تنگ شده واست خانوم یلی_خ

 

 انگشتانم گرفتم.  یرا به باز  م یموها

 

 .کردی م  میبا موها شهیهم  دیکه ام یهمان کار مثل

 

 است. رینظی ب  یدهنده  نیتسک کی مو و انگشت،  یباز  اصال

 

 _منم دلم واست تنگ شده. 
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 به خاطرم آمد.  یزی ناگهان چ دبع

 

 ! جوش زدم! دی_ام

 

 .دیکوتاه، خند  اریبس یکرد و پس از مکث سکوت 

 

 د؟ ی ام یکنی _مسخره م

 

 کرد.  لی دلخورم، خنده اش را زا لحن

 

 .دمیمسخره چرا؟ به لحن گفتنت خند زدلمی _نه عز

 

 !یلوس و مامان  یدختربچه ها  نیع

 

 سرت.   یفدا  ،یکه زد یجوش زد  خوب

 

 خال داشته باشن؟  توننی ها نم فرشته  مگه
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 .کردی م  تروانهیمرا د  کرد؛ی دلم را آرام م اش،ی با آرامش ذات شهیکه هم نیا

 

 ! دی_عاشقتم ام

 

 تو خانوم!  ی_عمر من

 

 هم افتاد.   یخوش شدم؛ چشمانم رو  اشیزبانو هم  یصحبتکه از هم  خوب

 

 .شدمیداشتم عروس م  من

 

شوره  خطبه بخواند، دل مانیخواست برا  یعقد مه عاقد سر سفره صبح ک  یهمان ابتدا  از 
 داشتم.

 

 ناگوار... ا یاتفاق تلخ    کی افتادن    یبرا نه

 

 نرفتن اوضاع.  شیاسترس از خوب پ یبرا  شتریب

 

کرده بود و از صبح لج کرده بود که اگر   دمی تهد  د،یبعد از رفتن ام شبید  اوشیس
 را به هم خواهد زد. ینشود، عقد و عروس یعمل  دشیتهد
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و طبق معمول من جرات گفتنش را    دانستندی نم چیه دیتهد ن یاز ا  گرانیو د  بابا
 نداشتم.

 

 .دادمی قرار م انی را در جر دیام  دیهرچه فکر کردم با اما

 

 بود. دهیسنر  اوشیکه خوانده شد، هنوز س خطبه

 

 .نمیاول مرا روانه کردند تا گل بچ بار

 

 . اورمیدوم بنا شد گالب ب بار

 

 د، یکه نوبت سوم رس ن یهم اما

 

 از در محضر وارد شد...  اوشیس

 

 رفت!  نفسم

 

 بودم. دهی چهل سال زجر د یبرادر چهارسال بزرگتر، اندازه   نیاز ا من
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 بود که "بله" را در دهانم خشکاند.  یآن قدر جد  نگاهش

 

 متوجه حالت من نشده بود.  کسچ یه خوشبختانه

 

 ام.ساکت و آرام مانده  اوش،یبه احترام حضور س  کردند ی که فکر م چرا

 

 . ستادی ا  میروبرو قایدق

 

 چشم در چشمم. قایدق

 

 قرا، متبرک کرد و حرفش را از سر گرفت:  یمجلس را با فرستادن صلوات عاقد،

 

 لم؟ یعروس خانوم وک_

 

 را معطل نگه ندارم. ت یجمع نیاز ا   شتریگرفتم تا ب اوش ی را از س نگاهم

 

 داد. یدستم را محکم گرفته بود و فشار م  دیام
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 . افتمی به بودنش گرم شد و جرات  دلم

 

 اجازه صادر کردم. د،یبا ام ام ی دائم یزندگ یبسته، برا  یچشمام با

 

 بزرگترا بله!"  ی"با اجازه 

 

انداخت و   ن یدر فضا طن گران،ی د یپسند الهه و مامان، و آهسته  یصلوات محمد صوت 
 شد. مان ی متن شاد   یقیموس

 

 داشت.  ریهنوز ت اوش،ینگاه س هرچند

 

ها و  یتمام دل نگران د،یام را بوس یشانیچادرم را کنار زد و پ  د،یکه ام ن یهم اما
 دود شد.  میها ترس 

 

 برادر بزرگترم قرار گرفته بودم. یمهر یمورد ب  شهیهم من

 

 بود.  رمیگ بانیگر زیدر زمان ازدواجم ن ،یمهر  یب نیا
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 د؛ یگفت و مرا بوس کی تبر  به من  ینه شب نامزد  اوشیس

 

 عقد،   یلحظه  نه

 

 بخت.  یبدرقه ام به خانه یآن شب برا  ینه حت و

 

 بود. یادماندنیو به    یعال اریجشن بس کیما   یعروس

 

 بود.  دهیرا تدارک د  نشیبهتر یزی از هرچ  دیام

 

 .سنگ تمام گذاشت  م یبرا ، یدر خواهر زین الهه

 

  ریگ یو درشت زی ر زیتشنج داشت و به هر چ جادیبا اقوامش قصد ا  نی میبماند که س البته
 !دادی م

 

 . رمیبگ دهیو ناشن  دهیرا ناد  زیکرده بودم همه چ یسع

 

 الهه:   قولبه
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جشن   نی . چون ا یکن خودت از جشنت لذت بر ی. سعستی"حرف مردم تموم بشو ن
شون  همه   لیکه تو به م ستیمختلف. قرار ن  یقهی مال توئه. مردم هزار نفرن با هزار تا سل

 ." یرفتار کن

 

 ببرم.  شی خودم و همسرم پ ل یداشتم آن شب را به م یمن سع و

 

 . ستادی ا  دیکنار من و ام لمبرداریکه ف  د یرس یخود م یکم مراسم به انتها کم

 

 عروس؟  یبرا بدرقه  ن یدار  ی_رسم خاص

 

 . دیالنه گز  میبدرقه، بغض در گلو یکلمه دن یلحظه با شن  کی

 

 از الهه خواست تا مامان را صدا کند. د،یغم صورتم را د یبه من نگاه کرد و وقت دیام

 

  دیو شا   یسفر دور و طوالن  کی ه که قراراست ب دمیدی را م یوقت م،یاهایدر رو  شهیهم
 بروم.  بازگشت،یب

 

 من و خانواده ام چطور خواهد بود!؟  یخداحافظ کردمی فکر م  االتمیوقت در خ آن
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 . امدیتنها ن مامان

 

 همراهش بودند.  زی ن نایو س  امکی و س اوشیو س بابا

 

 . ستادی دل کند و کنارمان ا  نهیهم از عمه بتول و تهم  نیمیس  یحت

 

 .شناختمی شال سبزرنگ در دست بابا بود که آن را خوب م کی

 

 درست کردنش وقت گذاشته بود.  ی چند روز برا  مامان

 

اش کرد و شال سبز رنگ را دور    مهیبسته نقل و نبات هم ضم کی قرآن کوچک و    کی
 کمرم بست. 

 

 زیپدر، چ  کی مرد،   کیچشمان   یاشک در حدقه  یحلقه   دنیتلخ تر از د یراست به
 هم هست؟   یگرید

 

 لحظه بودم.  کی   نیتمام عمرم محتاج هم دیشا

 

 خورد.  یدخترش، غصه م  یغم دور یبابا برا نم یکه بب نیا  محتاج
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 که گفت:  دمیو فقط شن دیلرز  شی که بر شال، گره زد؛ شانه ها نیهم

 

 _دردت به جونم بابا.

 

 ...رفت

 

هفده سال نداشتن    نی رفت که نشد خود را در آغوشش پرت کنم و تمام ا عیقدر سر  آن
 کنم. یآغوشش را تالف

 

 کرد.  یم  هیدانه خواهرش گر کی ی هم داشت بلند بلند برا  زمیعز   امکیس

 

 بود.  دهیچسب دیبغض کرده بود و به ام نایس

 

 ...اوشی س اما

 

 ...اوشی س اما

 

 کرد و محکم در آغوشم گرفت.  یکمبودم از جانب بابا را تالف مامان
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 از ته دل زار زدم.  گریبار د نیا

 

 کردنم.  یمحبت زندگ  یعمر ب کی  یبرا 

 

 حرام کرده بودند.  میهمه سال، آغوششان را برا نی که ا یترک کردن خانواده ا  یبرا 

 

 رفتنم... یبرا 

 

 رفتنم... یبرا 

 

 .زدمی بوسه م شانیگرفتم و بر رو  یافراد را درآغوش م  نیخواست تک تک ا  یم دلم

 

 .می با هم نداشته باش ی مجدد  داری د دیشا

 

 را بغل کنم و صورتش را ببوسم.  نی میخواست س دلم

 

 به آغوش بکشم و شانه اش را ببوسم.  اشیل یمی را با تمام ب اوشی خواست س دلم
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را تا مدتها   شان یه تنم بچسبانم و برادرانه هارا محکم ب  امک یو س  نایخواست س دلم
 نگه دارم.  رهیخودم ذخ یبرا 

 

 . رمی در آغوش بگ مانهی را صم نه یخواست تهم دلم

 

 را هم بغل کنم و دست چروکش را ببوسم. نیمی دلم خواست عمه بتول  س یحت

 

 انجام دادم. یکی  یکیروانم،   یاشک ها انیکارها را در م ن یهمه ا و

 

 تمام شد.  یعروس

 

 تمام شد. یو مهمان  یشاد

 

 مردم اما انگار تازه قرار بود شروع شود!  حرف

 

 بخت شدم.  یخانه یو الهه بدرقه  د یام یها   یدلدار با

 

 کنند.  امی همراه شدی و بابا که نم مامان
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 و همسرش، در عروس ک شان  آن شب، حاضر شوند.  اوشیانتظار داشتم س 

 

 ...غیدر اما

 

 عروس شده بودم. من

 

 و الهه وارد شدم.   دیام یدونفره   یا یبدرود گفتم و به دن م یها ییتنها با

 

 که آن شب بعد از دوساعت توانست غم را از دلم دور کند و لبخند به لبم آورد.  یا  الهه

 

 خدا.. داداش من ترس نداره به زمی نکن عز هیگر گهی_خواهر قشنگم. د

 

 . یولش کن یتونی نم گهید ،یکم باهاش بمون  هی

 

 دست بزن نداره.  دمی م  قول

 

 . ستیو بد دهن هم ن بددل
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 دلت رو نزنه.  دوارمیمهربونه که ام  یادی کم ز  هی  فقط

 

 منظور بود. یالهه همه ب یها   حرف

 

 دلم را به درد آورده بود. اما

 

 .دادی داشت ُپز برادربزرگترش را م او

 

 که من هم داشتم اما... یبزرگتر برادر

 

 دست بزن داشت؛ هم

 

 بددل بود؛  هم

 

 بد دهان بود؛  هم

 

 مهربان نبود... هم
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 .هم صبرش کمه  یکم هی_البته  

 

ازش   ادیب ذارمی و نمست که زنش رو به اسارت خودم گرفتم  تشنه من  کنم به خون  فکر
 ره ی کام بگ

 

 . میدیخند ز یر هردو،

 

 و از جا بلندشد. دیالهه که از خوب بودن حالم راحت شد؛ صورتم را بوس الیخ

 

 لبخند گفت:  با

 

 . یکن یخونه احساس راحت نیتو ا   دوارمیبرم. ام دی_قربونت بشم. من با

 

 . ییخود تو شی امروز مالک اصل از 

 

 خواهر مهربان، تنها گذاشت.  نی ا  یو مرا با فکر کردن به بلند نظر رفت

 

 تنم منقبض شد. اریاخت یکه وارد شد، ب  دیام



 سرما زده   چک ی پ 

 
485 

 

 

 شد. ره ی ناشناخته بر وجودم چ یزیاز چ  ترس

 

 .دانستمی کردن را نم ییزناشو یقه ی طر من

 

 حرف نزده بود؟  میمسائل برا   نیوقت از ا  چیچرا مامان ه   یراست

 

 کنارم نشست.  زی از هرچ  قبل

 

 به تنم.  کی نزد کامال

 

 که هنوز منقبض بود.  یتن

 

 را در دست گرفت. دستم

 

 عروسکم؟ الهه تونست آرومت کنه؟  ی_خوب شد 

 

 سرانگشتانش بر پشت دستم را دوست داشتم.  نوازش
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 _آره. بهترم.

 

 تر کرد.  شی را با پشت لب ها دستم

 

 _گفتم اگه موفق نبوده، خودم دست به کار شم.

 

چشمانش را خوب   ی لبخند  نشسته بر لب ها و گوشه  نیو ا   یکالم طنتیش نیا
 .شناختمی م

 

 . دمیخند

 

 سر جا اومده.  ی. قربون دستت. حالم حسابزمی _نه عز

 

 . دیهم خند  او

 

 کج کرد. یرا کم سرش

 

 ؟ یچیبه ه یچ ی امشبم ه یعنی_
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 . دمیندحالتش، بلند خ به

 

 !ی_چقدم که تو مظلوم 

 

 و مرا به آغوشش چسباند. دیرا کش دستم

 

 . دمی. از صبح تو چشمات غم دیخانوم یزمی _عز

 

 بخند واسم.  یجور  نی هم شهیهم

 

 امروز تمام حواسش معطوف به من بوده است. یعنی حرفش

 

 . میبگو  شی بهتر بود برا  پس

 

 د؟ ی_ام

 

 د؟ ی_جان ام
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 مسئول نوازش کمرم شد. گرش،ی گرفت و دست د یرا به باز  م یموها

 

  ایاگه بهت گفتم، درمورد من   خوادی ازم خواست که دلم نم یزیچ ه ی  شبید اوشی_س
 .یم بد فکر کن خانواده 

 

 .دی بو  قیرا عم م یموها

 

 نگفت.  چیه

 

 . زنهیو بهش ندم، مراسم رو به هم م   رمی_گفت اگه از تو پول نگ

 

دم و   هیو بق  خچالی رو راه بندازه. بتونه  دی جد یتا کاسب یکن کمکش   دیبا گفت
 دستگاهش رو بخره.

 

 برادرم. یحرف ها و خواسته ها   نیا  انیاز ب  دمیکشی م خجالت

 

 بماند.  ییحرف مگو د،یمن و ام نیب خواست ی دلم نم اما
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 را به  اغوشش فشرد.  سرم

 

 ؟ یامروز همش تو خودت بود ن،یهم ی_برا 

 

 بغض گفتم:  انیم

 

 _اوهوم! 

 

 پس؟  ی_چرا بهم نگفت

 

 . دمی. خجالت کشدونمی_نم

 

 خت؟ یرو به هم نر ینکرد؟ چرا عروس یکار  چیه اوشی _چرا س

 

 سکوت کردم.  یکم

 

 .دونمی_نم
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 . دونمی _اما من م

 

 را از  اغوشش  جدا کردم و به صورتش زل زدم.  سرم

 

 _خوب چرا؟ 

 

 کرد، گفت:  یم یرا آهسته از صورتم کنار زد و در همان حال که با آن ها باز  م یموها

 

 .ی زشی . عزیبرادرته. تو خواهرش اوشی_س

 

 . شهی متوسل م  یزیمشکل داره. برا حل مشکلش هم به هر چ اون

 

 د. نبو دیتهد هی که به تو زد،  یحرف

 

 شانسش هم امتحان کنه.  نیبود که ا  دیجد  زیدستاو  هی

 

 شد. رهیچشمانم خ در

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
491 

 

 کنم. یبخواد بهش م یمن هر کمک ،ی _االنم اگه تو بخوا 

 

 از قسمت ها.  یکیمسئول    ذارمشیتو کارخونه. م برمش ی م  اصال

 

 تو بخواه ازم. اما

 

و   ادیداشته باشن و کمک هم از دستم برب یدردسر دمیجد یدوست ندارم خانواده  من
 براشون انجام ندم. 

 

 .دیچکی درشت اشک از چشمانم م ی ها دانه

 

 بود. یمرد بزرگ  دیام

 

که خودش سفارش کرده بود   ییمرا از جا یه یزیبه بابا کمک کرده بود تا جه یحت  او
 . میبخر

 

 شد. یدار یخود کارخانه خر   متیکه تمام اجناسش، با ق یا  هیزیجه

 

 و بدون  واسطه. مت ی ق ارزان
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 و دستش را مقابل صورتم گرفت.   دیرا بوس صورتم

 

 عروس خانوم.  یاز تمام سنجاق سرها   نمی_ا

 

 تعجب به دستش نگاه کردم.  با

 

 ؟ ی درآورد  یرو ک نای_ا

 

 . دیخند یور  کی

 

 .سایلحظه بلند شو وا   هی_

 

 افتاد.   نیکه سر پا شدم، لباس از تنم بر زم نیو هم ستادمیا  میپاها  یرو

 

 نشستم   نیزم یرو

 

 نشست. میهم زانو به زانو   دیام
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 گفت:  آهسته

 

 عروس خانوم. دمی_زحمت بند لباستم کش

 

 زد.  یم اد ی صورتش داشت خواستن را فر تمام 

 

 که تمام عضالتم رها شد و   دم،ید  یزیدانم در صورتش چه چ ینم

 

 آغاز شد... د،یمن و ام یتازه  یزندگ

 

 

 

 

 

 

 

 _دوم فصل
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 تنها معطوف به بهار نبود. ادش، یز  اری سبز و طراوت بس یبا یز  رنگ

 

 من، سبز شده بود.   یگرم تابستان، زندگ یآن روزها  در

 

 سبز...  سبز

 

 ... یبهار یو تازه و پر از طراوت گل ها   فیلط

 

 .کردمیآغاز نم د،یام ی را بدون نوازش ها یصبح چیه

 

 آمد.  یهم بعد از من به تخت خواب نم یشب چیه

 

ام، دست  کرد من کم حوصله شده   یکه احساس م نیکار هم غرق بود، هم یا یدر دن اگر
 .دیکشی به جز دوست داشتن من و با من بودن، م ا، یدن یاز تمام کارها 

 

 دوم بود. یدر طبقه  الهه
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 کرد.   یمهربان رفتار م ی ه یهمسا  کی مثل   ز، یاز هرچ شتریب اما

 

 بود. دیمن و ام  یتمام هم و غمش، راحت گر یبه کار خودش بود و از طرف د  سرش

 

 آمد. ینم  نی خبر،  پا یاجازه و ب یدر خانه بود، الهه ب دی ام  یوقت

 

 . کردی کسب اجازه م یزد و با خنده و شوخ یزنگ م ابتدا

 

 .ماندی من م شیسر کار بود، او در خانه و پ  دیام یوقت اما

 

 غیو از محبتش در  کردیخرجم م  زیر ی رفته رفته در حضور الهه هم عاشقانه ها دیام
 . کردینم

 

 نسبتا پا گرفته بود. مان،ی ماه گذشته بود و زندگ  کی

 

  نیرا با گوشت و پوستم عج شیو آسا  یماه، خوشبخت کی   نیتمام ا یلحظه لحظه در
 .دمیدی م
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  گذشت؛یاما هر روز که م  شد،ی تازه عروس با من رفتار م کی مدت مثل   نیتمام ا  هرچند
 .شدی م تی در من تقو ییزناشو  ت  ی احساس مسئول شتریب

 

 و بن، عوض شده بود.   خیام از ب یزندگ

 

 مراقبم بودند. ش،ی اعضا گریخانواده شده بودم که د کی مهم در راس   یفرد 

 

 کردم. ینگاه م زی م ی رو اتیآشپزخانه نشسته بودم و به محتو  در

 

 یکالباس خانگ یها  سی اسال  ونز،ی سس ما ،ارشور یتخم مرغ، خ ج، یهو  ،ینیزم بیس
 الهه...

 

را از   یز ی چه چ کردمی داشتم فکر م ار،ی درخواست کرده بود و با وسواس بس هیالو  دیام
 قلم انداخته ام. 

 

به عهده گرفتم،  د،یالهه و ام یکردن را به اصرار فراوان، به جا  یدوم که آشپز یهفته   از 
 بود. نیهر روز و هرشب، کارم هم

 

 کردم. یناهار را م  ریکردم و تدب یبعد از صرف صبحانه، خود را در آشپزخانه حبس م از 
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 وضع بود.  نیمورد شام هم هم در

 

 شام بودم. یکر چاره برا ناهار را خورده و نخورده، به ف شد،ی ظهرم که تمام م نماز 

 

را به خودم   زیهمه چ کردی م یسع  د،ید یوسواسم در غذا پختن را م  نیا  یوقت  دیام
 بسپارد. 

 

و وسواسم، به مرور، کمتر   می برآ میکارها یتوانم از عهده  یطور راحت تر م نی گفت ا یم
 خواهد شد. 

 

 گفت: د،یبار، قبل رفتن، صورتم را که بوس نی اول یآن روز، برا  اما

 

 عروسکم؟   میدار ی_ناهار چ

 

 فکر کردم.  یکم زان، یآو  ییلب ها با

 

 . کنمی م  شیکار  هی. حاال دونمی _هنوز نم
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 کاشت. میموها  ان ی م گر ید  یا  بوسه

 

 ؟ یدرست کن ی_من بگم چ

 

 وقته نخوردم.  یلیخ

 

 نگاه کردم. شی به چشم ها د،یترد  یکم با

 

 ؟ ی_چ

 

 مکث، جوابم را داد.  یهم با کم او

 

 ! هی_الو 

 

 .می بود  گرید کی   محو

 

 ...یلیبه دل  کی  هر
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 شه،ی افتادم که هم نایو س امکیس  یپر اشتها یچهره  ادیدرخواستش،   دنیبا شن من
 من بودند.  یها   هیالو  یدایش

 

 ... دیاما ام و

 

 خود را جمع و جور کرد.  د،یچشمانش که لرز  مردمک

 

 . میبود هیمن و بابا عاشق الو  ،ی_از بچگ

 

وقت برام    چیمخصوص سرآشپز بود. اما مامان که رفت، الهه ه  یواسه مامان، غذا  هیالو 
 درست نکرد. 

 

 مامان رو نداشت. یها   هیالو  یهم اون مزه  گهید  یجا چیه

 

 صدا و حسرت کالمش، دلم را به درد آورده بود.  لرزش 

 

 کرده بودم.  کوت س

 

 آمد.  شیپ یقدم
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 را محکم گرفته بود. میها دست

 

 .دیترس  یم یزیاز چ  انگار

 

 داشت. دیترد  یزیاز چ  ای

 

 لحظه هم به نبودنت فکر کنم سمانه.  هیتونم   ی_نم

 

 داد. یاز رفتن مادرش، وحشت کرده بود و آن وحشت، او را درمورد من هم آزار م  دیام

 

 . دیام رمیجا نم چیه ،یکن رونممیت ب_اگه از خونه

 

 خنده گفتم: انیم بعد

 

 جناب مهندس! رهید ی لیخ یمونی _برا پش

 

 .دیام را بوسو دست باال برده   دیهم خند  او
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 آخر، بدرقه اش کردم، دل به رفتن داد. یبا بوسه یو وقت  میرا در آغوش گرفت گری کدی

 

 را که پشت سرش بستم، تازه ترس برم داشت.  در

 

 کردم؟  یچه م شدی الهه ناراحت م  اگر

 

 چه کنم؟  امدی مادرش خوشش ن ی من به اندازه   یهیاز الو  د،یاگر ام  اصال

 

بود را هم آماده کرده   از یکه موردن  ییها و ظرف ها هیادو یُنه صبح بود و حت ساعت
 بودم.

 

 کم است.  یزیکردم چ یفکر م مدام

 

 از اول شروع شد.   زیآمد، همه چ نی که پا الهه

 

 استرس،  بازهم

 

 هم فکر... باز 
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 کرد لبخند بزند.  یسع  د،یکه رس کنارم

 

 بود.  دایهو یچشمانش، به خوب  یباران زا  یلبخندش، از پس  ابرها  یتلخ هرچند

 

 رو اضافه کن. ی. به جاش نخود فرنگریرو قلم بگ  ارشوری_خ

 

 .د یرس زیم  یرو  اتی به محتو رانمیح  نگاه

 

 همان حال گفت:  در

 

 چرا!   ،یدوست نداره. اما نخود فرنگ هیداخل الو  ارشوریخ د،ی_ام

 

 .دم یکش رون یرا ب یکنسرو نخودفرنگ یقوط نت،یدادم و از کاب یبه خود تکان زود

 

 پر کرد و در حال خروج از آشپزخانه گفت:  یرا از چا  وانشیل

 

 .یدرست کن ادی کن ز  ی_سع
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 بر صورتم نقش بست.  ت،ی لبخند، از سر رضا  کی   طرح 

 

 را خشک کردم و دستمال نم دار را در سبد انداختم. میها دست

 

 رفت.  فونیسمت آ  که به صدا درآمد، نگاهم اطیح  یپر صدا زنگ

 

پله ها، سرم به سمت او کج   انیالهه در م یده ی قامت حاضر و لباس پوش دنیبا د اما
 شد.

 

 الهه جان؟  یری م  یی_جا

 

 کفشش شد.  دنیو مشغول پوش دیبوس  عی را سر صورتم

 

 بدم.  لی سفارش تحو  دی. بام یقرار دار ی. کارخونه با مشترزمی_آره عز 

 

 .گرددیناهار برنم یهم برا  دیلحظه فکر کردم، ام  کی

 

 ...دی_پس ام
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 .دیخند

 

 رم.  ی_اون پشت دره خانوم خانوما. من جاش م

 

 جمع و جور کردم.  یرا کم خود

 

 نبود. نی _ببخش منظورم ا 

 

 آخه ناهار... اما

 

 تکان داد.  میرا در هوا برا  دستش

 

 خورم.  یت رو مشام خوشمزه  ام ی_نوش جونتون قربونت بشم. شب م

 

 پر رنگ حواله ام کرد.  یچشمک بعد

 

 _دلت رو صابون نزن به عشق جانت  تو نبود  من. 
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 گذاشتم و رفتم.  نیخودم جانش برا

 

 رفت.  رونیو از در ب دیخند طنت،یصدا و پرش پر

 

  انی در م ام،یدر زندگ زیبعد، همان در باز شد و قامت سه مرد عز  یلحظه ا  اما
 شد.  انی چهارچوبش نما

 

 را با خود آورده بود...  امکی و س  نایس  د،یام

 

 گرفت. یلقمه م  یپر، دو لپ یبا دهان نایو س دیبلع یرا م ش یبا ولع تمام غذا دیام

 

 بود.  شی مشغول صرف غذا شتر،یب یاما با آرامش   امکیس

 

 را بشنوم.  زانمیعز ی داشتم صدا  لی م شتریحاضر آزار دهنده نبود، اما ب سکوت 

 

 ن؟ ی قرار داشت ای خونه؟   یرفت د؟یام  یرو از کجا آورد  کی دوتا مرد کوچ نی _ا

 

 به حرف آمد.  امکیاز او، س  قبل
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رو   نایو س  دیکه آقا ام رونیب ومدم ی_من امروز انتخاب واحد داشتم. داشتم از دانشگاه م
 .منتظرم بودن   نیتو ماش دمید

 

 .دیکامال پر، خند یطور که در حال خوردن بود، با دهانهمان  نایس

 

 زنه. یداره بم چراغ م دیآقا ام دمی کردم، د یم ی_منم تو کوچه فوتبال باز 

 

 رو گرفت. امکیزنگ زد مامان و اجازه من و س گهید

 

 باز به خوردنش، ادامه داد.  و

 

  د،یما بودند و من چقدر از ام یمهمان خانه   امک،ی و س  نایغروب، س یروز تا حوال آن
 سپاسگزار بودم.  ز،یتوجهات ر  نیبابت ا 

 

 بار بود که استرس شام پختن نداشتم. نیاول

 

 بودن، دی کردم از با ام یبار بود که سع  نیاول
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 خانواده بودن،  با

 

 فکر نکنم. یگرید زیچ چ یببرم و به ه لذت

 

 داد. شنهادیشام، پ یهم کباب کردن را برا  دیام و

 

 . گرددی به خانه برم گر،ی ساعت د کی زنگ زده بود و اطالع داده بود که تا  الهه

 

 گرفتم.  دیکه در سس خوابانده بودم را سمت ام یتکه شده ا یها  مرغ 

 

 .دی _بفرما

 

 مزه دار شدن. نامیا ،ی رو َعَلم کن شیآت تا

 

 کم صبر کن الهه کارش تموم شه بعد. هی البته

 

 .دیگرفتن ظرف مرغ، دستم را گرفت و به سمت خود کش یجا به
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 گذاشتم و به سمتش رفتم. زی م یرا رو  ظرف

 

 را در صورتم چرخاند.  چشمانش

 

 .میباشهم    شیکم پ هی ایدرست کردن، ب شی_قبل اومدن الهه و آت

 

 بعد...  

 

 را پشت کمرم به حرکت درآورد. دستش

 

 .دمی را به دندان کش لبم

 

 .دیهمان قسمت کش  یرا رو انگشتش

 

 نکن سمانه. یجورن ی _ا

 

 کرد. یدعوت م ییتنم را به رها م،یلبها یانگشتش رو   حرکت
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 نکنم؟  ی_چه جور

 

 چشم دوخت.  میلب ها  به

 

 مات حالت نگاهش بود.   نگاهم

 

کار    نیوقت تو جمع ا  هی. ید  یقلب من رو تکون م ،یریگی لب ها رو به دندون م نی _ا
 که...  یرو نکن

 

 و ادامه داد:   دی ام سا یشانیاش را به پ یشانیپ

 

 و...  رمیخودم رو بگ یتونم جلو ی_اون وقت نم

 

 شد.  نیگزی بزرگ سالن، جا یکاناپه  یحرفش، با خواباندنم رو   انیپا

 

 کرد.  یم حرکتمیتنم، مسخ و ب  یرو  شی دست ها یباز 

 

 واسه باهم بودن، هم دوش گرفتن، هم...  می_تا اومدن الهه، هم وقت دار
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 .د یچرخ  یهدف در حدقه م یب چشمانم،

 

 ؟ ی _هم چ

 

 _هم بابا کردن  من...

 

 م؟ یبچه دار شو  د،یمن و ام شدی م یعنی

 

 ...دیاز جنس من و ام  یا بچه

 

 کم شده بود. اریبس ل،یازدواج کرده بودم، رابطه ام با فام ی وقت از 

 

  دهیرا فقط سه بار د لیفام هیداشتم، بق داریدوبار که با خانواده ام د  یجز هفته ا  به
 بودم.

 

 . رفتی م شیکارخانه خوب پ یکارها 

 

 .می نداشت یمال مشکل
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 کارگرها هم پرداخت شده بود. یحق و حقوق عقب افتاده  تمام 

 

 دانست.  ی ها را از قدم من م  نیا  یهمه  د،یام و

 

 عمر من بود.  زی پا نیآن سال، سبزتر  زی پا

 

 فراموش شدن نداشتم.  یبار غصه  نیا

 

 تا تولدم را به خاطر داشته باشد. ستین یکس کهن ی ا ی غصه

 

 و الهه در تدارک خوشحال کردنم بودند.  دیام ز،ی پا یهمان ابتدا  از 

 

 را تحقق بخشد. میاها ی رو ،ییا یسفر رو   کیخواست با  یم  دیام

 

 . افتی ی سفر، از تهران آغاز شده بود و شهر به شهر، ادامه م  نیا  و

 

بزرگ   یاتفاق ،یمن  ساده و دستخوش  روزمرگ یپر ماجرا، که برا  یروزه  ستی سفر ب  کی
 بود.

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
512 

 

 .شدی بعدها در ذهنم حک م یپررنگ، برا  یبه عنوان خاطره ا  م،یرفت یجا م هر

 

 بود که تا به حال مسافرت نرفته بودم. نی ا  لشیدل کی  دیشا

 

 بود.  میایبا من و دن د،یام یهمراه لش،یدل نیشک نداشتم مهمتر  اما

 

 . میدل کند  یمشهد به سخت از 

 

 . میعالم سوغات ارمغان گرفت کی سبز،  شهیشمال  مرطوب و هم از 

 

 . میبدون  آب، اما هم چنان پابرجا گذراند پل  سهو ی را در کنار س بایاصفهان ز  یها  شب

 

  ییبا رو  دی را به همراه داشت و ام ادمیز  اریبس ری باشکوهش، تح دیو تخت جمش  راز یش
 . نشستی باز، ذوقم را به استقبال م

 

 کردم. یدار طلب مبودن را، کش دی ا امالهه تنگ شده بود و لحظات  ب  یبرا  دلم

 

 . میدر بطنم، سفر را به اتمام رساند یاز خلق طفل  یدواریبازگشتمان که شد، با ام کی نزد
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 بود.  یدواریپر از ام دیام

 

  یکوچک برا  دیام کی شکل گرفته در وجودم،   یچون او، منتظر بودم با بچه ا زین من
 خود داشته باشم. 

 

 نداشت.  یفرق چیدختر و پسر بودن، ه  د،یام یبرا  هرچند

 

بودم، فقط به پسردار   افتهیکه در آن پرورش   یسلطه گرانه ا   تیترب  یمن به واسطه  اما
 کردم.  یشدن فکر م

 

 مادر شوم. یکه باردار باشم و به زود خواستمی قبل از خواب از خدا م هرشب

 

 بازگشتمان، با شب تولدم، مصادف شده بود.  شب

 

 کرده بود. ایمه  میالهه برا ی رگچه جشن بز و

 

 حاضر بودند. همه

 

 نشسته بودند. نی که بعد از ازدواج، احترام گذاشتنم را به تمر  یخانواده ا  ی همه
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 طعنه...  اوشیزد و نگاه س یزخم م نیمیهنوز زبان  س  هرچند

 

 کرد.  یها، مامان با افتخار به من نگاه م  یسوغات شکشی و پ  ییرایپذ وقت

 

  زیخود را از هر چ ،یجد  یا  افهیانداخته بود و با ق ن ی سرش را پا شهیممثل ه  بابا
 داشت.  یدور نگه م ،یو نه چندان مهم  یا  هیحاش

 

 .داشتندی دست برنم د،یو دست انداختن ام   یاز شوخ شهیمثل هم  امکی و س نایس

 

 . رفتی پذ یدر چهارچوب ادب و احترام، صورت م ،یکه همگ ییها  یشوخ

 

دستبند   ره،یخ یبرنداشت و با نگاه نیمیگرفتم، س زمی ها را که مقابل مهمانان عز  یچا
 بسته شده بر دستم را از نظر گذراند. ان  یبرل

 

 شوهرت واسه امشب بهت داده؟  نوی_ا

 

 نگفتم.  چینگاه کردم و ه دیام به
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  یاجازه   د، یماه قبل، که به ام  کی  یاست، برا  هیهد  کی فقط  نیا می شد بگو  یم چطور
 پدرشدن داده بودم. 

 

 پاسخ به سوالش را متقبل شد.  الهه

 

 تولد داداشم هنوز مونده.  ی_کادو 

 

 با تمام وجود، به صورتم لبخند زد.  امکیو س  دیخند مامان

 

 بود.  نیمیس  یمحکم ابروها  وندی پ ریدرگ شتریاما نگاهم ب من

 

 گفت:  نیمیبا همان لبخند پرافتخار، رو به س  مامان

 

 واسش.   دهیخر دجانیوقته ام یلیکه خ نوی_ا

 

 .داره  یبرات تازگ نی که ا شش،یباال پ یومد یما، انقد تو ن  دنیمدت هر بار اومد د  نیا  تو

 

 نبودم.  نی میفشرده شده بر هم  س یحال  گرفته شده و دندان ها   دن  یمشتاق د   اصال
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 ! گریگرفت د  یآرام م یطور  نیمامان هم ا  اما

 

فروخته است و مغازه را   اوشیس  یچند وقت برا  نی را در ا شیدانستم تمام طالها  یم
رو مانده است. شیپ شان،یداده اند، اما همچنان هشت زندگ لیهم تحو   ُنه گ 

 

 . دینکوه  یرا به تند  اوشیکه پراند، س یو با تکه ا   دیکوب ن یرا بر زم ا یح  یبود که رو  نیا

 

 دل نبند. زای چ نیبه ا  ادی_ز 

 

 چند برابرش رو داشتم. من

 

 ی  عرضگ یجمع کردن  ب ی ه یواسه تو موندگار باشن. واسه من که شدن ما دوارمیام
 .ایبعض

 

 باز شد. اوشی به سمت س رت،یهمه مان در هم رفت و چشم و دهانمان با ح چهره

 

 را گرفت.  انهیزود از جا برخاست و م یلیخ دیام

 

 لطفا؟  یکشی رو م کی _الهه جان، زحمت آوردن ک
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 لرزان و جمع و جور، به سمت آشپزخانه رفت.  یبا لبخند الهه

 

 کدام از ما نبود. چیه لی خانه ساکن بود، باب م ی که بر فضا   یسکوت

 

 ...اما

 

 .ستادندی مت چپم اسمت راست و الهه س  دیقرار گرفت، ام ز یم  یکه بر رو کیک

 

 ها بلند شدند و سمتمان آمدند.هم به تبع  آن  امکی و س نایس

 

رو شد. کی گرفته، جمع شد و شمع ها فوت شد و ک یزود، چهره ها  یلیخ  هم س 

 

مجزا لم داده بودند و به   ی مبل ها   یسمت سالن رو  ک یهر کدام    اوشی و س  نیمیس
 دست هم نزده بودند. کشانیک

 

 بود. زی همه چ یا یدرهمش، گو  ی ، اما اخم هاگفت ینم چیه بابا

 

 ام بود. خانواده  یهمه اعضا  ی هیشکل، هد  یجفت آباژور قلب کی ا، یبازکردن هدا  وقت
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 به دستم داد.  سینف اری دفتر خاطرات بس کی که   یزیعز  امکیس  یاستثنا  به

 

ماه، دفترت تموم    کی که کمتر از  یداشته باش تیخوش تو زندگ  یانقد خاطره    دوارمی_ام
 بشه.

 

 و تشکر کردم.  دمیخند  شیرو به

 

 داد. هیتمام چرم  به من هد  ف  یست  ک  کی و  دی صورتم را بوس الهه

 

 _االن اخم نکن. 

 

 . انی به شدت به کارت م ه،یهد  نیا  اتیمحتو  یروز  هی

 

 . دمیخند

 

 و باارزشن.  کیش یلی. خباز موند   رتی دهنم از ح زم؟ی عز هیچه حرف نی _ا

 

 مرا به سمت خود چرخاند.   دیام
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حواس، لبم را به دندان   یچشمانم را بستم و ب  د،یام را که مقابل  همه بوس یشانیپ
 گرفتم.

 

 کف دست، کمرم را نوازش کرد.  با

 

 کنم.  میکادو به مامان تقد هیخوام   یتو، م  ی_من به جا

 

 لبخند داشت.  الهه

 

 اما، متعجب بودند.  هیبق

 

 از همه...  شتریب مامان

 

 جان؟  دی_من چرا ام

 

 را به سمتش گرفت.  ییطال  ی جعبه

 

 .یز یدختر باوقار و عز  ن یپرورش چن ی_برا 
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 و جعبه را در دست مامان جا داد.   دیرا بوس دستم

 

 حد خود، از هم گشود.   نیمامان را تا آخر   یانگشتر، لب ها   ق  یعق ن  ینگ رنگ

 

 تمام شده بود. یمهمان

 

 گفته بود: دیدم رفتن با پوزخند به ام نیمیس 

 

  یماست مال  یجور نینداشتن کادو رو ا  یرفته بود، خواست ادتی_نکنه تولد زنت رو  
 ؟یکن

 

 مامانت بوده.   ادگاریانگشترم   البد

 

 زده کرد.را غم  نه، اما چشمانش را که  دیام  یلب ها  فانه،ی جمالت سخ نیا  و

 

 . بردی نم ادیاش را از سمانه   یکه بود، شاد یهرجا که بود و در هر حالت  دیام  یول
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برداشته بودم و الهه در آشپزخانه مشغول شستن آن ها   زیم  یبشقاب ها را از رو من
 بود.

 

 آهسته  نجوا کرد:  دیام

 

 دنبالم که کارت دادم.  ای_بدو ب

 

 بلند گفت:  و

 

 .رم ی گ ی_الهه جان سمانه رو ازت قرض م

 

 و از همان جا جوابش را داد.  دیپرصدا خند  الهه

 

 مجنون جان.   میر یاز تو قرض بگ  دی_اون رو که ما با 

 

   گرفتی و صورتم بوسه م دندیبار یاتاق مشترکمان، چشمانم اشک م  وسط

 

اونجا بهت کادو    ن،یهم  یبشه. برا اوشیس  یخانوم باعث سرشکستگ  نیمی_نخواستم س
 ندادم.
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 .شدمیشاکر م  شتریشناختم، خدا را ب یم  شتری را ب دی قدر ام هرچه

 

کرده   ام  یو پنج سالگ  ستیقبل از ب  یفروخورده   ی تمام عقده ها  ن  یگز یرا جا  دیام  او
 بود.

 

 زدند.  یداشتند به من چشمک م ز،ی م یرو  ی ها کتاب

 

کرده   هیش داشتند و آن را به من هد در تحقق  یو الهه سع  دیبزرگ، که ام میتصم  کی
 بودند.

 

 . لیبه نام ادامه تحص یا  هیهد

 

 ... دیدرخشی م ز،یم  یکه بر رو  ن، یپر نگ یگردنبند و

 

 بعد از ازدواجم، جشن عقد  جواد بود.  یرسم  یهمانیم  نیاول

 

 همسر  اول عمه بتول!  پسر  
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 نسبت بود! یهم ب نیمیکه درواقع، با خود عمه بتول و س  یکس

 

 .میجشن شرکت کن نی در ا میهمه موظف بود اما

 

هم با   شهی را دوست نداشت و هم نی میوقت شرکت در محافل  مربوط به س  چیه مامان
 .کرد ی محافل شرکت م  نیدر ا ،یتی نارضا

 

 تواند با ما همراه شود. یمکرده بود و اعالم کرد ن  یاز چند روز قبل عذرخواه الهه

 

  نیتع شیاز پ یبرنامه  کی ن،ی میدعوت شدنش توسط س میدانست یهمه م هرچند
 شده است. 

 

با   رد؛یقرارگ  نیذره ب ر یانتخاب بزرگ، ز  ک ی  یبرا  ای شود؛  نشیکه قرار است گز یکس مثل
تخت پرت   یتر از بار قبل، آن را رو  مان یو هربار پش  دمیپوش یلباس م ار،ی وسواس بس

 کردم.  یم

 

 بود و هنوز دوش هم نگرفته بود. دهیتازه رس دیام

 

بودنش،  الیخی ب نیتمام، در آشپزخانه مشغول عصرانه خوردن بود و ا  یخونسرد  با
 . کردی مرا کالفه م  شتریب
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در حدقه  رت یاطراف، چشمانش با ح  یفضا  یختگیبهم ر دنیاتاق که شد، با د وارد 
 بلند باال، مرا مخاطب قرار داد. یو با سوت دیچرخ

 

 خانوم؟ چهارشنبه بازاره؟  نجای_چه خبره ا 

 

 .دمیسمتش چرخ به

 

 ! یو عصب کالفه

 

 .میشب شد هنوز آماده نشد  د؟یپس ام یی_کجا

 

 انداخت.  ینگاه  اشی ساعت مچ به

 

 هنوز غروب هم نشده.  گهی _ساعت من که م

 

 .دمیپا کوب نیحرص، بر زم پر

 

 استرس دارم. ینکن. زود باش حاضر شو. من خودم به حد کاف تمیاذ  د یام  ی_وا
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 .دیرا در هم کش شیها  اخم

 

 _استرس چرا؟ 

 

 ؟ ی دون ی_خودت نم

 

 دونم. ی_نه نم

 

 .ستیعصبان ی زیاز چ یعنیکوتاه جواب دادنش،  نیا

 

 و عمه بتولش بودم؟  نیمیس  نیذره ب ریز  شهیمن هم  یدون ی_نم

 

 ه؟ ی حال االنت واسه چ  نی ! پس ایبود یگی م  ی_خودت دار

 

 بار تاب دادن دور گردنم، پشت سرم بستم.  کیام را با   یروسر گره

 

 من و تو...  نیهمه دوست داشتن ب نیشده. خصوصا با ازدواجم و ا  شتری_االن که ب
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 . دیرا گرفت و حرفم را قاپ دستم

 

  هیچ هیترست از حرف و نگاه بق  گهیهمه دوستت دارم، پس د  نی من ا یدون یم ی_وقت
 من؟   زیآخه عز

 

 آتش بود. یآب رو  میبرا شهیهم شیها   حرف

 

 ناجور به پا شده بود.  یجور بلوا  کی بار ته دلم  نیا  اما

 

 ...دی_اما آخه ام

 

  یبانو  نیباتریو ز  ن یبهتر ، یسادیمن وا   ین که جلواال  نی_اما و آخه رو بذار کنار. هم
سرپوش واسه پنهون   هینداشته باش. لباس و ظاهر فقط  یکار هی به بق گهی. دیعالم

به فکر   دی از سر و وضعش، فقط با باست،ی پاک و ز  نتشیکه ط یآدمه. کس نت  یکردن ط
 باشه، نه رنگ و لعاب و مدل.  یآراستگ

 

 دور، دور اتاق، مرا چرخاند.  کی را گرفت و   دستم
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 ؟ ی دیتا حاال نپوش ،یدوخت یقشنگ   نی_لباس به ا

 

 که... مینرفت یخاص ی_آخه جا

 

 شد.  دلخور

 

 ؟ یبپوش  کی که واسه من لباس ش میبر  یخاص یجا دی_حتما با

 

 نگاه دوختم.  ام ییو طال  یسرمه ا   یلباس بته جقه  یسر تا پا  به

 

 _آخه مناسب خونه نبود.

 

 . دیدر آغوش کش مرا

 

 واسه من مناسبه.  یبپوش ی_هرچ

 

 حاضر شد. ع،ی سر   یلیو خ دیرا چند بار بوس صورتم
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 جهت نخواهد بود... یبه پا خواسته در وجودم، ب یاز آن بود که دلشوره   غافل

 

 .میرفتیجشن نم  نیما هم مثل الهه، به ا  کاش

 

ام شده بود،   شهیرنگارنگ گرفته بود و درس خواندن، پ یمعلم ها   میبرا دیام ی وقت از 
 .زدی حرف اول را م ام یاسترس، در زندگ

 

 عقد، چهارشنبه بود. جشن

 

  یاضیزبان و ر یها از صبح زود، وقت کالس با معلم خصوصشنبهکه پنج نی فکر به ا و
  یه در جانم دامن مشورش  به پا شد نیبه ا ،یگر ید زی از هرچ  شتریداشتم، در آن شب ب 

 زد.

 

خودم و    یکم، با سخت کوش اریمدت بس  نیها از درس دور افتاده بودم و در اسال  من
 سطح خود را باال بکشم. یادی و الهه، توانسته بودم تا حد ز   دیام یها  یریگی تالش و پ

 

و هربار قبل از   شدمی باز هم مثل دوران مدرسه، با کمبود اعتماد بنفس مواجه م اما
تمام طول خانه را قدم رو   ،یاضیهر دو درس زبان و ر  یخصوص ی آمدن معلم ها

 کردم.  یآخر، با خودم بلند بلند درس ها را تکرار م ی ه یو تا ثان رفتمی م
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عمه بتول   یها   ییودم و به خوشامد گوسالن نسبتا بزرگ تاالر، کنار مامان نشسته ب در
 شده بودم.  رهیخ

 

 خود را آراسته بود.  ار،ی وجود سن و سال باال، باز هم با وسواس بس با

 

قرمز   یو پولک ها  یمشک ینه یبود که زم ده یشده پوش یکامال پولک دوز  یراهنیپ
 داشت. 

 

 . کردی بودنش، کم نم کیدر تنش گشاد بود اما باز هم از ش یکم

 

 بود. امده یهنوز ن نیمیس

 

کردم چرا   یرفته است و من داشتم با خود فکرم شگاهیگفته بود با عروس به آرا  مامان
 دوست دارد نخود هر آش شود!؟  شهیهم نیمیس

 

 شد، ناخودآگاه لبخند زدم. انیکه از دور نما  نهیتهم

 

 . کردی خوب م  شهیکه حالم را هم  گرفتمی آرامش خاص از وجودش م کی
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 سالن نشست.   گری و در سمت د  دیاو مرا ند هرچند

 

 از عروس و داماد نبود. یاز هشت گذشته بود و هنوز خبر  ساعت

 

  م،یمن و هم مامان، حوصله مان سر رفته بود و از بس به حضار نگاه کرده بود هم
 . میخسته شده بود

 

که از تنها    میبود یبود که من و مامان، مادر و دختر نی ا ،یز یتر از هرچ زی تاسف برانگ اما
 . میگرفتینم یشور چیبودن، ه

 

 .میبا هم نداشت یحرف مشترک  چیو مامان ه  من

 

 ام بپرسد، یدوست داشتم از زندگ یلیخ

 

 که چرا هنوز باردار نشده ام؟  ن یا از 

 

 برم؟  یم  شیرا چطور از پ می که درس ها ن یا از 

 

 مشترک، چطور زنانه رفتار کردن را آموخته است!؟  یکه دخترش در زندگ ن یا از 
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که تازه داشتم آن ها را   ییزها یو من هم شرم داشتم از گفتن چ دی پرس یمامان نم اما
 کردم.   یتجربه م

 

مهمانان،    یهلهله و شاد یگذشته بود که صدا  نمان یاز سکوت سنگ  گرید ی  قهیدق چند
 خبر از آمدن عروس و داماد داشت.

 

کردند و   ی ها احوالپرس یو صندل ز یکه از همان بدو ورود، با تک تک م ی و داماد  عروس
 تشکر کردند. یبه گرم

 

  انیکه از م یعمه بتول هم خود را به آن ها رساند و طور دند،یما که رس  زیم کنار
 بود، رو به عروس گفت:  دنیهم به وضوح قابل شن یجی د یادها ی فر

 

 ! فتهیم بی تون عوقت رو بچه  هیجا نمون.   نی _ا

 

 نگفت و رد شد. چیلبخند زد و ه  عروس

 

 من...  اما
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 خورد.  شیقلبم ن زش،یگزش حرف ت از 

 

 دواند. شهیبد دهن، در جانم ر رزن  ی پ نیو نفرت از ا  دی لرز   میها لب

 

 شد.  ری در قاب نگاهم جاگ  ن یمیکه از کنارمان گذشتند، س نیهم

 

 حجابش،  یو ب  بیعج  ظاهر

 

 پر نازش  در حضور داماد،  یها لبخند

 

 بلند حرف زدن و تکان خوردن تنش، بلند

 

 نکرد. ری که همراهش بود، مرا در بهت، اس یکس دنید یکدام به اندازه   چیه

 

شده اش را کامال باز کرد و با مهمان   زی که چشمان ر دیمن و مامان را د خوب
 دست در دست هم به سمت ما آمد. اش،ی افتخار

 

 . کردی به عروس و داماد نگاه م زان،یآو ییبا لب ها مامان
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  ینکردنش با دل غم زده  یهمدرد  نیدانم از حرف عمه بتول مکدر شده بود، اما ا  یم
 .سوزاندی م  شتریمن، مرا ب

 

ما   یاز سه ماه دارد، اگر در خانواده   شتریزد نوزادش ب یم  ادیعروس که فر  یبرآمده  شکم
 برابر با حکم مرگ مادر و فرزند بود.  افتاد،ی اتفاق م

 

و   بردی طرف و آن طرف م نی عمه بتول با افتخار داشت عروس حامله اش را ا اما
  یدست دختربچه   یسوختگ  ا یصورت من،   یرو یحواسش هم کامال جمع بود تا لکه 

 شم عروس نباشد. آن طرف سالن، در چ یشش ساله 

 

 نقص داشته باشد!  اشیی با یمتولد شود که ز   ینوزاد نکند

 

 از آن ها ولو شد. یک ی ی و رو دیعقب کش  یدو صندل ،یحرف  چیه یب نیمیس

 

 تازه به خود آمده بود. مامان

 

 که همراه او بود، نگاه کرد. یو زن  نیمیبه س متعجب

 

پا   یپا رو  روزمندانه،یپ  یبا لبخند  نیمیو س  دمیلرز ی داشتم از خشم بر خود م من
 .دیکشی تنه اش را به رخ م نی پا ی انداخته بود و لخت
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 .ندیطاهره هم اشاره کرد تا بنش به

 

 . نشست

 

 من.   یروبرو 

 

 شده بود و توان گرفتن نگاهم را هم نداشتم. خیدر چشمان من م نگاهش

 

 الر از کنارمان گذشت. تا یاز خدمه   یکی

 

  ده یکرد که تازه رس یتعارف م  یبود و شربت به مهمانان ییرایبه دست، در حال پذ ینیس
 بودند.

 

 برداشت. وانیشد و دو ل زیخ مین نیمیس

 

 را به دست طاهره داد.  گرید وانیو ل  دیزود، سر کش  یلیرا خ وانی ل  کی 
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سرد زمستان،    یهوا  یاز گرما  یبدنش را با حرکت دست، باد زد و شاک  ؛یشینما کامال
 غرولند کنان گفت: 

 

 .ادیذره باد ب هیکه  ننیشی. نم لولنی بابا. چقد شلوغه. همه هم دارن تو هم م می_پخت

 

 طاهره بود.   بینگاه عج ریهمچنان درگ  نگاهم

 

 ... زیم ک یتهمورث با من سر   زن

 

 داشت؟  ییمعنا چه

 

رو سالم نکردنش را  ن یبود. از ا  دهیشناخت چون او را ند یطاهره را نم  مامان،
 درک کند. توانستینم

 

 ...ستی دانستم او ک ی من که خوب م اما

 

 در سالن نگاه چرخاند و بعد به سمت ما برگشت. یکم نیمیس

 

 ست؟ ی_خواهرشوهرت ن
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 جوابش را داد.  مامان

 

 .ومدی_نه کار داشت. ن

 

 را کامال محسوس و به وضوح شاهد بودم.  نیمیس خشم

 

 .نشیاریانقد اصرار کردم ب ومده؟ ین یچ یعنی_

 

 شده بود. جی اما مامان گ دمیچیپی در دل داشتم از حرص به خود م من

 

 مش؟ ی اوردی م میکشوندی _وا. خوب کار داشت. به زور م

 

 هم فشرد و به طاهره نگاه کرد.  یرا رو   شی لب ها  نیمیس

 

 سالن رفت. گریلحظه از جا جست و به سمت د  کیدر   ناگهان

 

در سر دارد   یاشک نقشه  یرا که مقابل صورتش گرفت، َشستم خبر دار شد که ب  یگوش
 که مربوط به الهه است.
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باز هم رو به ما   ن،یمیکوتاه به طرف س ینگاه م ین یتکان نخورد و بعد از روانه طاهره
 نشست. 

 

 آشوب شده بود. دلم

 

 .دمیترس یم

 

 . دمیترسیم  ک،ی اما نزد   فتادهین  شیاتفاق پ کی  از 

 

 .دیکشی طاهره داشت به آتشم م بیصبر کردم اما نگاه عج یکم

 

 بود که از جا برخاستم و به طرف اتاق پرو به راه افتادم. نیا

 

  نهیرا در آ شانی هم موها یند و چند نفرکرد یدو دختر جوان داشتند لباس عوض م یکی
 کردند.  یمرتب م

 

 خارج کردم و شماره الهه را گرفتم.  فمیرا از ک یگوش
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 .دیچیپ یسرخوش و شاد، در گوش شی صدا ،یاز چند بوق طوالن بعد

 

 ! ی_جانم خواهر

 

 ؟ یی کجا  ؟ی_سالم الهه جان. خوب

 

برم   خوامی م مخسته  یخونه. شام هم خوردم. فقط کل رمی . تازه دارم مزمی_سالم عز 
 تخت بخوابم.

 

و باز    کردی قرمزش را قرمزتر م یکامال خمار، لب ها  یبود که با چشمان یبه دختر نگاهم
 .دیکشی لب م  ینبود و رژ پررنگش را محکم تر رو یهم راض

 

 را گاز گرفتم. لبم

 

 . دنی. عروس و داماد تازه رسمید_مواظب خودت باش الهه جان. ما هنوز شام نخور

 

 . میدار دیباز نکن. خودمون کل ی شکیرو واسه ه در

 

 برو بخواب.  فقط
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 خودتم باش. مواظب

 

ام را  مادرانه یها  هیکردم و توص یم  یینگران، الهه را راهنما شهیمادر  هم  کی مثل  داشتم
 .کردمی حواله اش م

 

 .دیخند

 

 .دمی . قول مزنمیکس هم حرف نم چی_چشم ننه جون. با ه

 

 .دیهم خند باز 

 

 تر. طنتیبار پرش نیا

 

 هم به خنده افتاده بودم.  خودم

 

 نگرانت شدم. هویخانوم.   طون ینکن ش تی_اذ 

 

 جمع تر شد. یاش کم خنده
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 :د یپرس یبار جد نیا

 

 اومده؟  شی پ یشده سمانه جونم؟ مشکل یزی_چ

 

 ور شور افتاده! و اون  ورنی و دلت واسه ا یدلواپس شد ،یدرس هات رو نخوند نکنه

 

 . ستی از چ ینگران نیا  دانستمی هم نم خودم

 

بزرگ و روشن در ذهنم نقش   اریچراغ بس  کیاتاق پرو،    یطاهره، در ورود دنیبا د اما
 گرفت. 

 

 بده. امیبهم پ یدیبرم. رس دیبا  گهی_من د 

 

 .ری _چشم خانوم خانوما. برو خوش بگذرون. شبتون بخ

 

 من و طاهره...  یقطع شد و باز هم دوئل چشم ها تماس

 

 .دیاز کنارش رد شوم که دستم را محکم کش  آمدم
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 پرت شد. نیزم یاز دستم افتاد و رو  یگوش

 

زده بود و داشت   ییقا ی را بافت آفر شی هفت_هشت ساله که تازه موها یبچه ا  دختر
 را برداشت و به دستم داد. یکرد، گوش  یچک م نه یرا در آ انشیپا

 

 کم رنگ، از مقابلم گذشت.  یهم با لبخند  بعد

 

 تر آمد.   شیپ طاهره

 

و   لمیتو وسا  یزد  یرفته چه گند ادمیمنم   ت،یسر زندگ   یو رفت  ی_فکر نکن ازدواج کرد
 .یگم شد

 

 اش را کنار صورتم رساند.  کورشدهیمان  یها  ناخن

 

آن قسمت را   یصورتم متوقف شد و کم  یفتگناخن بلند انگشت اشاره، کنار ماه گر  با
 فشرد. 

 

 ام در هم رفت.  چهره
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 .دم یرا عقب کش سرم

 

 شده.  نیوقته باهام سرسنگ یل یکه با من بد شده و خ یکرد  کاری با تهمورث چ دونمی_نم

 

 واسه تهمورث.  هی گفته خواهر شوهرت دختر خوب نیمیس

 

 ؟ یکن فی کارهاشون رو تو رد هیچ نظرت

 

 بودند. دنیجه رونیاز بهت، در مرز ب چشمانم

 

 : دمیخشم غر با

 

 ؟یگی م  یدار ی_معلومه چ

 

اجابت    دیبا نیبخوا یکه هرچ نی ایتو و شوهرت صاحب و مالک همه دن یکرد  فکر
 شه؟

 

 شد. لی کج، ما  یبه پوزخند ش یها لب
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چون من   فته،یاتفاق م ن یکه ا نه ینداره. مهم ا  ینصفش، فرق ای  ایدن ی_حاال صاحب همه 
 . خوامی م

 

 من شد. تی تو و عصبان یگر یبه خاطر وحش م،یکوتاه اومد  یدی بارم اگه د اون

 

 زود شوهرت دادن. یلی که از ترس، خ بعدم

 

 صورتم اشاره کرد و ادامه داد:  به

 

 . یمن نشد  ی_البته خوشحالم که سهم خونه 

 

 شده بود. تفتهیبدجور ش تهمورث

 

 .ستین یپولداره و مثل تو گدا و پاپت دمی شن خواهرشوهرتم

 

 .گهی د از یامت  هی نمیا

 

 کردنم وارد تر باشه!  نیتو تمک دیشا
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 شده بودم.  یعصب   شیحرف ها  از 

 

 ؟ ی کن نشیتمک یتونی چرا خودت نم ،یآدم یلی_اگه خ

 

 بهش اعتماد کرد.  دینبا شه،ی نم نیزن تمک هیکه با   یمرد

 

 همه سال، دور از چشم تو... نیتو ا  ممکنه

 

درآمدند و با تکان انگشتش مقابل صورتم،   شیبا حرص به اسارت دندان ها  ش یها لب
 : دیحرفم دو  انیم

 

 یکار انجام نشه، زندگ  ن یپرچم من و شوهرم هست که اگه ا  ریقدر ز اون  اوشی_س
 . ست ی ن یتونم به حراج برسه، باز کافهمه 

 

 هم بباف.  به ،یخوا ی م یفیهر اراج حاال

 

 . دیسوت کش سرم
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 ...اوشی باز هم س ایخدا

 

 را محکم با حرکت دستم، کنار زدم. انگشتش

 

 .یبافی به هم م فی اراج ی_تو دار

 

 از تو دارم، نه از شوهر چشم چرونت. ینه ترس من

 

 نداره. یارتباط چیتو، به من و خواهرشوهرم ه یکور اجاق

 

رو   شی نگهدار  تی . هرچند شک دارم صالحیر یبچه از پرورشگاه بگ هی یبر یتونی م
 . نیداشته باش

 

شاهانه و بدبختانه  ی زندگ نمتون،یم ببخودم و خانواده  یبه بعد، اگه صد فرسخ ن یا از 
 . کنمی رو سرتون خراب م ن،یکه واسه خودتون ساخت یا

 

 و از کنارش رفتم.  دمیرا محکم به تنش کوب فمیک

 

 خورد.  یعد، حالم از خودم به هم م ب قهیدق چند
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 .زدمی زن را به جرم مادر نشدن، زخم زبان م کی  دینبا  من

 

 . دمیطاهره را ند  گریآن لحظه، د از 

 

 .کردیتر م یآن شب، آن قدر کش آمده بود که هر لحظه مرا عصب یمهمان

 

  یمارا نشان م  زیم د،یرسی رفت و به هرکس که م یراه م زیر  کی ن یمیبتول با س عمه
که من بر چهره   گفتی م یاز نقص  اش،ده یصورت چروک یداد و با حرکت دستش رو 

 داشتم.

 

را از  یداشت و دانستنش چه درد  یچه ربط گرانینقص، به د نیا  دمیفهمی ابدا نم و
 کرد.  یها دوا مآن 

 

  کی که نزد  یصبر کردم تا سالن خلوت تر شود و از ازدحام یکم  د،یشام که رس وقت
 شده بود، کاسته شود.  جادیا یسالن غذاخور یورود 

 

 بود. دهیفا  یب اما
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 .شدی تر مکم  تیجمع  یشدن داشت و نه ازدحام و همهمه  ی سالن قصد خال نه

 

موجود، سردرد گرفته بود و   یش یتند ادکلن ها و مواد آرا یاز بو شه،ی هم مثل هم مامان
 تکان نخورد.  شیاز جا  دادی م حیترج

 

 شک تنگ تر و خفه تر بود.  یب ،یسالن غذاخور یکه فضا  چرا

 

غذا   مان یبرا ن،یمیبا س ییتا به مدد آشنا  میماند م،یکه نشسته بود  ییهمان جا نیبنابرا 
 .اورندیب

 

 به شدت بر من غالب شده بود.  یگرسنگ

 

 بود. خود یسر جا میبودم اما اشتها  یکه افتاده بود عصب ی از اتفاق هرچند

 

و با    خوردندیمخصوصشان نشسته بودند و شام م گاهی در جا لمبردار،ی و داماد و ف  عروس
 .دادندی خود را وفق م لمبرداریف یدرخواست  یژست ها 

 

 شد. دایدوم را به دهان برده بودم که عمه بتول، از دور پ قاشق
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 به مامان نگاه کردم.  ینگران با

 

 او هم مثل من بود.  نگاه

 

شان  دستش  بر خود ، قربان صدقه  دن یبود و داشت با کوب ده یعروس و داماد رس کی نزد
 .رفتی م

 

 .دی لحظه برگشت و من و مامان را د  کی

 

 کرد و راهش را به سمت ما کج کرد. زی لحظه چشمانش را ر همان

 

در فضا نواخته  رمتن،یکه به صورت ز  م یمال  یقیموس  کیدر سالن نبود، جز  ییصدا 
 . شدی م

 

تمام توجه عروس و داماد و   اش،ی که از بلند ییو با صدا دیرا در هم کش شیها  اخم
سالن مشغول صرف شام بودند، به سمت ما   یکه در گوشه گوشه یرزنیو چند پ  لمبرداریف

 جلب شد.

 

  یافه یق نی وبروش با ا ر ینشست یست. اون وقت تو اومد عروس ما حامله  گمی _من م
 قشنگت؟ 
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 . دیلب گز  مامان

 

 _عمه بتول آروم تر. 

 

 زد:  ادیتر فر  بلند

 

نقص   هی  ادی دختر؟ خوشت م نی چشم تو چشم ا ی. گفتم چرا نشست_با تو بودم سمانه 
 عاقبتش بشه عاقبت تو؟  ادیخوشت م گه؟ یطفل معصوم د   هیرو صورت   فتهیب

 

 . شدمی شرم و خجالت داشتم آب م از 

 

 .کندی سالن چشم درآورده و مرا رصد م  یهمه کردمی م احساس

 

که فقط دو قاشقش را مزه کرده بودم، تا   ییو غذا دندیچکی قطره قطره م میها   اشک
 آمد.  یدهانم باال م

 

 و خود را به ما رساندند.  دندیدو  رونیب  یاز غذاخور مهیکم چند نفر سرآس کم
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 . گفتیبتول همچنان داشت م عمه

 

 . ی_تو زرنگ بود

 

 . ششیبه ر یو خودت رو بست  یپدر و مادر مردم رو گول زد  یب پسر

 

 .میندار  ایزرنگ نی از ا  ما

 

 شد. شتریها ب همهمه

 

 .شدی م شتریو ب  شتریکه شاهد و ناظر ما بودند، ب ی افراد تعداد

 

 .دمیدو رونیجا برا برداشتم و با تمام توانم از آن  فمیپچ حضار که اوج گرفت، ک پچ

 

 شده و او کف سالن پرت شده است.  ده یام به عمه بتول کوبمهم نبود که تنه  میبرا یحت

 

 هم از قسمت مردانه خارج شد.  دیگذاشتم، ام  ابانیکه در خ پا
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 کرد. شتریام را ب  هیگر ش،ی لب ها  یرو  لبخند  

 

 نمود؟ ی غصه خوردنم، رخ م یدر بزنگاه ها  شهیهم د یام  چرا

 

 افتاده است.   ریبازگشت به خانه، در تشنج گ ی از لحظه   زیچ همه

 

گرفتارش شده   دیکه ام یکه سر داده بودم، در مقابل خشم ییها هی من و گر   تیعصبان
 بود. چیبود، ه

 

 بودم.  ده یند  یحد عصب نی وقت او را تا ا چیه

 

 ز،ین یروح  طی شرا نی که شناخته ام، در بدتر یسال و چند ماه   کی  ن یرا در ا دیام من،
 ام. دهی محکم و متبسم د 

 

 با او ندارد.   یخشم، ابدا شباهت  یکوره  نیمرد در حال انفجار، ا   نیا  اما

 

  واری محکم به د  یو چند ضربه ستدی ایرود، م ی راه م یچند قدم که تند و عصب هر
 " ی: "لعنتزندی م دای و چند بار فر کوبدی م
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 . ردیگی باز هم راه رفتن را از سر م و

 

 . دیا یتر ب ش یترسد پ  یم الهه

 

 را آرام کنم. دیام کندیاش، التماس م  دهیبا چشمان ترس  فقط

 

 ست؟ ی مرد، آرام شدن  نیمگر ا   یول

 

 کشد؛ی م غیشب را ج  مهین کیکه   ساعت

 

 .دهدی م  ستی به خود، فرمان ا د،یام

 

 .شودی م لی سمتم ما  به

 

 ،یعصب

 

 پرخشم،

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
553 

 

 ! یجد  کامال

 

 نه؟  ای قصه خبر داره  ن ی هم از ا اوشی_س

 

 .کشمیرا به دندان م لبم

 

جواب پس بدهم اما   دیبازخواست شدن، با   یکرده ام و برا یمن کار اشتباه  ییگو
 . و راه دفاع ندارم   امده یترس

 

 .کندی م  تکرار

 

 بلندتر،

 

 تر!  یجد

 

 نه؟  ا یخبر داره از دسته گل زنش  اوشمی _گفتم س

 

 . ترکدیبار بغضم هم م  نیا
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 بلند، وحشت دارم. یمن از صداها   د،یام

 

 ...شومی م الل

 

 ...الل

 

 .کشدی را به چنگ م شی موها

 

شده است و   ریپله ها اس انیداده بر نرده ها، م  هی از من ندارد که تک ی هم دست کم الهه
 .ندیچی ملب بر 

 

 بندد. یچشم م دیام

 

 .کندی کم م ش یبار، از شدت صدا  نیو ا دهدی م رونیتر از هر بار ب قیرا عم نفسش

 

 جا.  یسکوت ب  نی_حرف بزن دختر. داغونم نکن با ا 

 

 خبره؟ یواقعا ب ای پاهاش له کرده  ری من رو ز  یکار، مردونگ نیبا ا  اوشیخوام بدونم س یم
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 رسد. یحد ممکن م نی به کم تر شیصدا 

 

 . شمی م  وونهی _حرف بزن سمانه. دارم د

 

 . زنمی م  حرف

 

 شوم.  یم  وانهی حرف نزنم، خودم هم د  اگر

 

 _فکر کنم خبر داره. چون... 

 

 ...گفتی طاهره م چون 

 

 گفت... یم

 

 حرفم را تمام کنم.  انی اجازه داد مکث م سکوتش

 

کار رو   نی گفت مجبوره ا  یزده. م ید بزرگبهشون بدهکاره و گن یلیخ  اوشی س گفتی _م
 درست کنه وگرنه...
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 توانم ادامه دهم.  ینم گرید

 

 . افتمی هق هق م به

 

 کند؟ یچرا مرا بغل نم  دیام

 

 همه مرا وابسته و بدعادت کرده است!  ن یکه ا حاال

 

 کند. یالهه نگاه م به

 

 

 

 مردمک چشمانش، لرزش 

 

 هم،  یرو  شی محکم دندان ها فشار

 

 کنم.  یرا خوب، احساس م همه
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 الهه؟  ی_تو چرا زنگ نزد 

 

 ؟ یچرا خبرم نکرد  تو

 

 بغض دارد.  الهه

 

 من.   مثل

 

 دارد.  اشک

 

 من.   مثل

 

ناشناس بود، اصال   رشیتصو  فونیتو آ دمی. دنگرفتمش  ی. جدهی ک دمی_به خدا نفهم
 کم بخوابم. هیندادم. رفتم که  تی اهم

 

 زده.  یکردم زنگ رو اشتباه فکر

 

 .کندیو نفسم را قطع م  ردیگی من، هزار بار جانم را م  یرو دی شماتت بار ام نگاه
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سراغ الهه رو گرفت و رفت اون   نی میس  یجا. وقت نیتا ا  ادیدونستم قراره ب ی _من نم
راحت شه و   المیبه الهه زنگ زدم تا خ عیرو برد سمت گوشش، سر  شی طرف و گوش

. اما بعدش  دهیبده که رس امیست. ازش خواستم مواظب باشه و بهم پ مطمئن شم خونه
 ...گهید

 

 زند: یم ادی فر

 

 _بسه سمانه، بسه! 

 

 نباش.  فیضع انقد

 

گفت، گوشت رو بکن   تی بای ز  ای در مورد صورتت  یبهت گفتم هرکس هر مزخرف هزاربار
 دروازه و اصال نشنو. 

 

 .نانهیسر و ته ظاهر ب  یب یحرف ها  نینداره ا  یتیهما   چیبرا من ه گفتم

 

 . رونیب یزنیبچه م  هیو مثل   چکهی اشکت م ،یحرف  نیباز با کوچکتر  اما

 

 . ردی گ یم  شتریب دلم
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 حرف نزن. نی چن نیبا من ا  دیام

 

 . دنیواسه الهه د  یخواستگار سابقت و زن برادرت چه خواب یگفتی به من م دی_تو با

 

 ش برنداشته.و مسخره   یواه  یخواستگار سابقت دست از فکر ها  یگفتی م  دیبا

 

 تو فکرشه. ییبرادرت چه کارها یگفت یم  دیبا

 

 ...دیبا

 

مانم و من هم بلند تر   یصدا، ساکت نم کی   یها و بلندا ادیبار است که مقابل فر  نیاول
 زنم: یم ادی فر

 

 _اون مرد خواستگار سابق من نبود. 

 

 من بود.  داریخر

 

 خواستگار من نبود. یعوض اون
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 خواستگار من نبود. اون

 

 خواستگار نداشتم. من

 

 زنم. یو بلند بلند حرف م کشمی م غیمنظور ج  یبسته مانده و ب چشمانم

 

 گرفته.  میصدا 

 

و    کوباندی و محکم و مردانه، مرا به تن خود م دی آ یم  شیپ د،یندارم که ام ستی ا  توان
 کند.  یساکتم م

 

 . ردی گ یام اوج م  هیگر شوم،ی آغوشش که فشرده م انیم

 

 ام! حساس بوده  شهی خواستگار، هم یکلمه دنیشن یرو  من

 

گذرد، فشار دستش کم   یآرام کند، اما هرچه م یکمرم تا مرا کم  یرو کشدی دست م دیام
 کند.  یو ناگهان، دستش کنار تنم سقوط م شودی و کم تر م
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 روم. یقدم عقب م  کیکشم و   یم   غیج د،یآ یکه فرود م ش یزانوها  یرو

 

 شده؟  ی_چ

 

 د؟ یشد ام چت

 

 ؟ ی شد یچ

 

و به سمت ما   کندی رد م یکیدود و آن ها را دوتا   یم  نی مانده پا یباق  یاز پله ها  الهه
 دود.  یم

 

جان   یرنگ و ب  یو لبخند ب نمیبی او را م ی ها  هیفقط گر د،یگو  یداداش که م داداش،
 را. دیام

 

 . میکاناپه بخوابان یرا رو  دینشد ام م،یچقدر با الهه تالش کرده بود هر

 

 حرکت نداشت.   و توان دیدراز کش ن،یزم یسالن، رو انیجا، م همان

 

 الهه را؟   یضجه ها  ای را کنترل کنم،  میها  هیگر دیدانم با ینم
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 را!  دیام  یحال  یب یحت  ای

 

 .میاما باز هم مانع مان شد تا او را به درمانگاه ببر   ،یحال یتمام ب با

 

 حرکت از وجودش رفته بود.  توان

 

 زد. ی حرف هم نم  یحت

 

 من و الهه، لبخند بزند.   یدل گرم یبرا  کرد،ی م یسع  فقط

 

 ترساند. یمرا م   شتریحال  الهه، ب  یناگهان یدگرگون

 

 نیزم  یو خود را رو  دیکش  غیاش، ناگهان ج یحرکت یو ب  دیکه با پرت شدن ام نیا
 انداخت و داداش داداش، سر داد. 

 

 بود؟  دهیاز چه ترس الهه

 

 .میراند مانده تا صبح را گذ  یباق یشب همه در وسط سالن، ساعت ها  آن
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 بود، به سرفه و گلودرد افتاده بود. دهیکه کش یممتد ی ها  غیالهه با ج اما

 

 کردم.  یمهلک، دست و پنجه نرم م  یهم که با ترس من

 

پر   ی و چادر گلدار شب را با ستاره ها  دیآسمان سرک کش یاز پنجره   دیکه خورش صبح
 بود. ینورش، جمع کرد، روز بهتر

 

 امروز، سرحال بود.  د  یام

 

شده بر صورت مهربانش، شرم از الهه را کنار گذاشتم و خود را در   کتیلبخند  ات دنید با
 آغوشش رها کردم. 

 

 خنده گفت:  ان ی و م  دیکه خند دمیرا بوس ششیرقدر صورت زبر از ته آن

 

 ! خواهرم عذبه ها. ای ح یکم شرم کن دختره ب هی_

 

 خواد.  یدلش م هوی
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 .دیغض، خندب انی م الهه

 

 خانه را آکند. یهدف، فضا   یب یکم خنده ا  کم

 

امروز اما به   م،یزد  یم ادی و فر  میکرد ی م یموضوع خودخور  نیا ی برا  میداشت شبید
 .میداد ی سر م یتصنع ی قهقهه ها ل،ی همان دل

 

من،   یکردن الهه به جا شکشیبا پ خواستندی خود م الیبه خ  نیمیو  س  اوشیس
 تهمورث را کم کنند.  ی ها  یریگیمشکالتشان را حل کنند و پ

 

 بود... رتیغ یبرادر، ب نی چقدر ا و

 

  کی  یکه شده، الهه را برا  یشب سرد، تهمورث را فرستاده بود تا به هر بهانه ا  کی در  او
 . استی جد  زی و مطمئن شود همه چ ندینظر بب

 

 یدر زندگ شرفتیپ یکه برا  یو طمعاز زور حرص   اوشی س کردمیبا خود فکر م  یگاه
 .زدیگدار به آب م  یب ،یفکر  یبا ب شهیداشت، مشاعرش را از دست داده بود و هم

 

 .کردیم  ییرفاه خود و همسرش، همه را فدا  یداشت برا  او
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 از همه ناراحت بود.  شتریب اوشی از دست س  دیام

 

روبرو شوم و من با جان و دل   نیمیبا او و س دیتا مدت ها نبا  گریکرده بود د هیتوص
 . رفتمیپذ

 

 .میرا فراموش کرد  زیروز همه چ آن

 

و طاهره با هم درموردش به   ن یمی که س ییکه در تاالر افتاده بود و حرف ها  یاتفاق هم
 بودند، دهیتوافق رس

 

 ام کرده بود؛که عمه بتول به من زده بود و مسخره  یی طعنه ها هم

 

 دست داده بود. دیکه به ام  یهم حال بد و

 

 شد و به آن روز افتاد. یاز شدت شوک، دچار حمله عصب دیخودمان؛ ام  الیخ به

 

شان با هم حرف  و نه در رابطه میفکر کن ایقضا  نی نه به ا گرید میداشت یبود که سع نیا
 .میبزن
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 .شدی م مانی تازه داشت وارد دوران سخت زندگ د،یکه ام نی از ا  غافل

 

 کرده بود. دایادامه پ  نیمیو س  اوشیما از س یخورو دل  قهر

 

 میدانستی که م میکرد یرا انتخاب م  یمواقع شتر،یو ب میرفتی م یبه منزل پدر کمتر
 . ستندیو همسرش در منزل ن  اوشیس

 

 مسئول خبر دادن به ما شده بود.  امک،یس

 

  دندیکش رونیخود را از دل زمستان ب عت،یرنگارنگ طب یشکوفه ها  ی ل، وقتبهار آن سا 
و بازهم به   مید یو عزلت را برگز  ییو الهه، تنها د یشان را زدودند؛ من و امتن  ی ها خی و 
 . مینرفت اوشی و س  نیمی س دارید

 

 بود. یاز نظر ما کاف  م،یها را مالقات کرد آن  یکه در منزل پدر نیهم

 

آمده بود، به ما   شی که پ ییاما برخورد ها م،یکس قطع رابطه کن چیبا ه مینداشت دوست
 .ست یمان مهمتر ناز سالمت فکر و روان  ز یچ چینشان داد ه
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 گذشت و تابستان خود نما شد.  بهار

 

 .شدی تر م کی و نزد  کیسالگرد ازدوجمان نزد   نیاول

 

 مان خوب بود.   یدر زندگ زیچ همه

 

 و الهه، بر وفق مراد بود.   دیام یکار اوضاع

 

فکرش    یخوب را جواب کرد و ازدواج را در پستو  اریمدت، الهه دو خواستگار بس  نیا در
 کرد. یمخف

 

  گریسال د  کیو هنوز   گذاشتمی پشت سر م تیبا موفق یگریپس از د یکیها را  درس
 کنم.  افتیرا در پلمم یمانده بود تا د

 

باردار نشدن   کرد؛ی بغرنج بود و فکرمان را ناخواسته مغشوش م مانی که برا یزیچ تنها
 سال بود. کی من بعد از حدود   

 

به ستوه   ییرا خوانده بودم و از تنها  میو الهه سر کار بودند و درس ها   دیروز که ام کی
 شد تا با همسرم حرف بزنم. ریآمده بودم، دلم بهانه گ



 سرما زده   چک ی پ 

 
568 

 

 

 .ستیچ  لشیدل دانستمی که نم یهم در رابطه با مشکل آن

 

نگاهش قرار دادم و   ررسیو قصد حمام کرد، خود را در ت  دیرا نوش شی و چا   دیرس یوقت
 مانع شدم. 

 

 رفته را برگشت و کنارم نشست.  راه

 

 بشنوم؟  ی_قراره چ

 

 خواست.  یرفتن نم  هیحاش دلم

 

 . خواستی م  ییهوک ی و   میحرف مستق دلم

 

 درمورد بچه باهات حرف بزنم. خوامی _م

 

بود که چشمانش را گرد کرد و ابرو باال  ییهوک ی و   میمستق یاد یگمانم حرفم ز  به
 انداخت. 
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 _کدوم بچه؟ 

 

در دل   یلحظه فکر کردم اگر باردار بودم و قرار بود خبر پدر شدنش را بدهم، چه شور  کی
 شد. یبه پا م  مانیهر دو 

 

 خواست... یاگر خدا م اما

 

 م؟ یش یچرا ما بچه دار نم دی_ام

 

 به صورتم نگاه کرد. قیدق

 

 مکث و پر تمرکز. یب

 

 بعد از جا برخاست. اما

 

 .دهی _خدا بخواد، بهمون م

 

 . میدرمان الزم دار دیبهمون بچه بده. شا یخدا نخواد الک دی_اما شا 

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
570 

 

 . میمشکل دار  دیشا

 

 . ستادی ا

 

 شد. یعصب

 

 خودش؟  یزندگ یبره پ دیبا  یکی_اون وقت اگه مشکل از هرکدوم مون باشه، اون  

 

 تعجب به صورتش زل زدم. با

 

 ...دینبود ام نی_منظور من ا 

 

 : دیحرفم دو  انیم

 

 دربندازم.  ری خودم رو با تقد خوادی_تو کار خدا دخالت نکن سمانه. دلم نم 

 

 .دهی بهمون بچه م د،یوقتش اگه مصلحت د به
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 من...  د،ی_اما ام

 

 سمانه.  می_اما ندار 

 

 . میندار اما

 

 ها.  ال یفکر و خ نیاعصاب خودت خط ننداز با ا  رو

 

 طور.  نی اعصاب منم هم رو

 

 کنار بدنش افتاد و باز، ساکت و ثابت شد. زد،یچرخاند و حرف م  یکه در هوا م  یدست

 

 . دیلرز  دلم

 

 که ممکن بود باز تکرار شود.  ی اتفاق از 

 

 قبل هم باز نخواهد گشت...  یو به روزها  ستی ن یشگیهم دیام د،ی ام افتمیشب در آن

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
572 

 

 حوصله شده بود.   یب دیام

 

 .ستین لش یحرف زد که باب م  ییزهایبا او از چ شدینم

 

 بودم...  یقبل دیمن چقدر دلتنگ همان ام و

 

 کردم. پرت   یرا بستم و آن را محکم به سمت کتاب

 

 اتاق انداختم.  گری را به سمت د زیم  یشده رو  فیرد  یها  پارچه

 

 خواست. یم غیج دلم

 

 خواست.  یشدن م یخال

 

 نداشتم.  ییبودم و راه به جا هیاز بغض و گر  پر

 

 کردن هم نداشتم. هیکردن و گال هیجرات گر  گریقدر حساس شده بود که د آن  دیام
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  زیسر ر  یعنیبسازد،   یطراح لباس حرفه ا کی داشت از من  یکه سع نیخود، ا  الیخ به
 .یزندگ ی ها  یشدن تمام خوش

 

 خود او را هم نداشتم.  گری مدت ها بود که من د اما

 

 من نبود. دی روزها، ام نی ا  د  یام

 

 من نبود.  مرد

 

 نبود... ز،ین میشب ها اری  گرید  دیام

 

 به بازگشتش مانده بود. قهیدق چند

 

 آمدنش کردم.  یای مه ار،یس بسرا با وسوا  خانه

 

 مورد عالقه اش را پختم.  شام

 

 انار درست کردم که عاشقش بود. ی ژله  شی برا
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 .دمیو درشت، در ظرف چ   زیر  یرا با توپک ها نیر یش یهندوانه 

 

 مان معنا نداشت.رابطه ن یبودن، ب یو خودمان  یبودم که راحت ی منتظر مهمان  ییگو

 

و به سمت   دی را کوتاه بوس  میفقط لبخند زد و موها  ر،ی اخ یآمد، مثل همه روزها  یوقت
 حمام رفت.

 

 نبود.  یدونفره، خبر یاز بغل کردن و ناز و نوازش ها  گرید

 

 .گشتی بازم روقتی رفته بود و د رایتولد دوستش الم  یبرا الهه

 

 م. امشب درست کن نیبوجود آمده را، هم ط یخود عهد بسته بودم شرا  با

 

 .میسخت، صرف کرد  یهم شام را در سکوت یروبرو  به،یدو غر  مثل

 

 کرد.  یآن، درخواست بستن یرا نخورد و به جا  ژله

 

ترس   نیقرار داده بود و ا  اشیی برنامه غذا  نفکی را جزء ال  یها بود ماست و بستن مدت
 . کردی م شتریمرا ب
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 سرد شده بود.  دیام یذائقه 

 

...  درست  مثل 

 

 دلم را گرم هم نکرد.  یلبش، حت یکرد و لبخند گوشه  لیرا با تشکر م هندوانه

 

 . دانستمی آب  گل آلود  آن شب م ی  ماه  نیرا بهتر یخستگ نیخسته بود و من ا  یلیخ

 

  یمورد عالقه یلباسم را با دوبنده   عی سر یلیبود که خ امدهین رونیب  ییاز دستشو  هنوز 
 کردم. ازدواجمان، عوض لی در اوا دیام

 

 و بعد از مدت ها، تن خودم را هم به رعشه انداخته بود. یراحت نی به ا یپوشش

 

 . دیلرز یدلم م  یو پا   دست

 

 شود. ریپتو جاگ  ری کردم تا کنارم ز  صبر

 

 .آمد
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 .دیکش دراز 

 

 کرد. م یتن هردو نفرمان تنظ ی را رو پتو

 

 کنار تنش افتاده بود.  گرش،ی اش گذاشت و دست د یشانیپ  یدستش را رو کی

 

 به درد آمده بود. دلم

 

که عاشقانه حضورش را، وجودش را، بودنش را   یمرد  یتوجه یهمه ب  نیاز ا  داشتم
 . شدمی در خود مچاله م دم،یپرستی م

 

 .دمیدستم را به سمت دستش باال کش ف،یخف  یو با لرزش  آهسته

 

 اش حصار کرده بود. یشانیپ یکه رو  یدست همان

 

 به صورتم نگاه کرد.  یبرداشت و پرسش را دستش

 

 سمانه جان؟  هی_چ
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 بودم.  جانش

 

 جانش بودم. هنوز 

 

 . دمیخند

 

 .دم ی بغض؛ خند انیم

 

 د؟ یام  یبغلم کن شهی _م

 

بودنش، تنم را در  دی زود، با تمام وجودش، با تمام ام یلیماند و خ  رهی خ میهاچشم در
 خود غرق کرد. 

 

 .شدمیزنانه م  یاها یو غرق رو  شدی چشمانم بسته م ،

 

 داشت، یشرو یپ  الیکه خ ن یهم اما

 

 لحظه بود. کی فقط   گرفت،ی مدت را از سر م نی ا یتمام شده  یکه داشت رابطه نیهم
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 لحظه... کی   فقط

 

 دانم چه شد و چرا شد... ینم

 

 خود افتاد. یتنم را رها کرد و در جا  د،یام اما

 

 بار هم نخواست... نیا

 

 مرد را امشب هم نخواهم داشت.  نیا  من

 

 انگار از کار افتاد.  هویچم شده. دستم   دونمی. نم_ببخش سمانه 

 

 بغض داشت. شیصدا 

 

  اشی جوان یعزاگرفته بود؛ که در ابتدا   یاتمام رابطه ا  یدل من، آن شب تا صبح برا  اما
 مرگ شده بود.جوان 

 

 . دانستمیرا هم نم  لشیدل یبود و من حت دهیخود رس یمن و همسرم، به انتها   یرابطه
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 .دم یشن رونیالهه را از ب  یقدم ها یصدا 

 

کرده بودم، رها   ری اس  میچند ماه در گلو نیو هرچه بغض در ا  دمیصورتم کش ی را رو پتو
 کردم. 

 

 بگذارم.  انیدردم را با او درم شدیبود که م  یکس کاش

 

زن تنها، روزها و ساعت   کیکم و کاست،   یپر تجمل و ب یخانه  نیدر ا  جا،ن یبداند ا تا
 کس را جز "غم" ندارد.  چیهاست که ه

 

 سنگ صبور بود.   میمامان برا  کاش

 

 خواهر داشتم...  کاش

 

 بچه داشتم... کاش

 

 ...کاش
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 سابق را داشتم...  دیام کاش

 

بود که چشمان متورمم را خسته تر نشان   نیآن قدر سنگ میپلک ها  د،یکه از راه رس صبح
 . دادی م

 

 .دیخود رس یصبح، به انقضا   یده ی و غصه خوردن، همان سپ ختنیوقت اشک ر  اما

 

 فاصله گرفتم.  دیتخت و ام از 

 

 .و صورتم را شستم   دست

 

 .دمی را پوش میها لباس

 

 . کردمی م  امی به حال و روز زندگ یفکر دیبا

 

 کوتاه، نگاهش به من افتاد.  یشده بود و بعد از کش و قوس داریتازه ب دیام

 

 شد. زیخ میتعجب چشمانش را باز و بسته کرد و در جا ن با
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 ؟یری م  یدار ییباشه خانوم. جا ری_خ

 

 ؟ ی دار امتحان

 

 .دیکنار تخت، برداشت و زمان را سنج یعسل  زیم  یاش را از رو یمچ  ساعت

 

 کردم. ک یزدن از اتاق، جمله ام را به سمتش شل رونیب نیح

 

 . مارستانیب می_زود حاضر شو تا بر 

 

 عالف بمونم.  ادیز  تونمینم کنهی منتظرم. سرم درد م رونیب

 

 رفتم.  رونیاز اتاق ب  عی سر یلیخ

 

 طرفم آمد.با همان سر و وضع آشفته به  د،ی که ام دی نکش یطول

 

 ه؟ ی همه عجله واسه چ  نیچرا؟ ا  مارستانیشده سمانه؟ ب  ی_چ
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 جواب دادم:  زیبر هم نهادم و تند و ت چشم

 

 هم عجله دارم.   ی_آره بدجور

 

 زودتر لطفا.  فقط

 

 .ی بد شیآزما  د یچون با  میهم ندار صبحونه

 

 شد. کالفه

 

 رفتارت رو. ن یا فهممی_چت شده سمانه؟ نم

 

 کالفه تر بودم.  من

 

 . یتا بفهم فتی_دنبالم راه ب

 

 : دیغر یعصب
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 . امیجا باهات نم چیه  ه،یرفتارا چ ن ی_تا نفهمم منظورت از ا

 

 بلند تر جواب دادم.  یاد یرا با فر  دادش

 

 . یا یخوبم م ،یای _م

 

به بن بست   یمسخره، دار یالیخ یو ب  یسهل انگار  نیمون رو با ا تازه پا گرفته  یزندگ
 .دی ام یرسونی م

 

 ست؟ یبرات مهم ن اصال

 

 ستم؟ یزنت ن گهید  ستین مهم

 

 ده؟ یبداخالق شدنت داره زجرم م  ستین مهم

 

 کنه؟ی کردنت داره داغونم م یتند

 

 ؟ یهم نگفت  کی تبر  هیبهش  یو حت  یتولد خواهر دسته گلت رو فراموش کرد   ستین مهم
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 کنه؟ی همه کار م  مونی که واسه رفاه زندگ یخواهر اونم

 

 ره؟ ی مون داره از دست مرابطه ستین مهم

 

را باال برد و الهه را از پله ها، با سرعت، به  دیدست ام دم،یآخر کش  یکه با جمله یغیج
 . دیکش ریز 

 

 .زدی بود انجام دهد، دودو م کی نزد دیکه ام یو چشمانم از بهت کار  دیلرز ی م  میها لب

 

 ما رساند.   انی کرد و خود را م یط  عی پله ها را سر الهه

 

 بود تا چه حد خسته و خواب آلود است. مشخص

 

 ن؟ ی صدا راه انداخت  نیبلندتر یچرا مسابقه  ی_معلومه چتون شده؟ سر صبح

 

 .میدیکشی نفس م گر،یکدی و کش دار تر و بلندتر از   میچشم در چشم بود دیو ام  من

 

 . میکدام، قصد آرام شدن نداشت چیه
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 جا دادم. فمیدراور برداشتم و آن را در ک یرا از کشو دیام دفترچه

 

 سر مرتب کردم و رو به الهه، حرف آخر را زدم. یبار آخر، چادرم را رو  یبرا 

 

 .مارستانی منتظرم. الهه لطفا زحمت بکش ما رو برسون ب  اطی_تو ح

 

 الهه نشسته بود.   نیعقب ماش یکنارم در صندل دیربع بعد، ام کی

 

 فاصله با خود داشت. ای دن کی که  ینشستن

 

 . میو نه قصد شکستن سکوتمان را داشت  میزد یکدام حرف م چیه نه

 

 خانه خراب کن شده است!  ی  ماریکدام ب ریهمسر جوانم، درگ دمیفهمی م  دیبا  من

 

 دو قسمت داشت. مارستانیب

 

مجزا بنا شده بود تا   یسمت بود و در سمت مقابل  اورژانس، ساختمان  کی در  اورژانس
 خدمات دهد.  ماران،یبه ب ،یبخش تخصص کی بعنوان  
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 .میگرفته بودم و همه در سالن انتظار، کنار هم نشسته بود نوبت

 

 بودم. نی سرسنگ دی ام با

 

 .میزد  یهم حرف نم با

 

  یاز صندل  یکیکه در   یبا اخم، به مردو  ندیآن قدر حواسش جمع بود، که کنارم بنش اما
 روبرو، به سمت ما نشسته بود، نگاه کند. ی ها

 

 به شدت شلوغ بود. مارستانیب

 

  مارستانیوارد کرده بود که خود را به ب مارانی بر ب یچه فشار یمار یگاه، بآن صبح  در
 رساندند.

 

 که خوانده شد، من زودتر از او، از جا برخاستم.  دیام نام

 

 .دادی هم فشار م  یرا محکم رو ش یها لب

 

 به برخاستن نداشت.  یلیم
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 شانه اش گذاشتم. یرو دست

 

 را به سمت نگاهم چرخاند.  سرش

 

هرچه التماس در دلم بود، به  ،یزبان یهم گذاشتم و با زبان ب  ینم دارم را رو چشمان
 . دمیچشمانم بخش

 

 بود تا او را از جا بلند کند.  یکاف ش ینگاه، برا نیهم دیشا

 

 بود، گفت: ستادهی شد و به الهه که سر پا ا بلند

 

 .میا ی_بمون تا ب

 

 نگران بود اما اطاعت کرد. الهه

 

 : دیزد، آهسته پرس یم  ادیکه التماس را فر  ییاز باز کردن در، با صدا  قبل

 

 ؟ یجا نزن ،یدیشن یهر چ  یدی_قول م
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 گرفت.  شی از لرزش صدا  مدل

 

 را محکم فشار دادم.  دستش

 

 داخل.  می_بر

 

باره تمام هول و   کیباتجربه، به  اری دکتر ُمسن و بس دنیاتاق که بسته شد، با د در
 بر جانم چنبره زد. ایدن ی هراس ها

 

رحم   یطبابتش را با ب یتمام سالها  یتجربه  ر،یپزشک با تجربه و پ نی آن داشتم که ا میب
 داغ بزند. میحالت ممکن، بر گوش ها نی تر

 

 دست، اذن نشستن داد.  ینگاه به ما، با اشاره  بدون

 

 لطفا. دی _بفرما

 

 آرامم کرد. یکم کرد؛ی درخواستش م یبا احترام، لطفا را بدرقه د،یکه مثل ام نیا
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 کند.  یدارد و به ما نگاه م یکوچکش را از چشم بر م نکیو او ع  میدکتر نشسته ا یروبرو 

 

 _خوب. من درخدمتم!

 

در صف انتظار  یاریبس مارانیو ب  ستی ن یاست و مطب خصوص مارستان یب میدانی م
 اند.  ستادهی ا

 

 .میتر شروع کن ع ی سر دیبا  میدان یم

 

 رود؟ ی کداممان به حرف زدن نم چیچرا دست و دل ه اما

 

 ن؟ یکدومتون مشکل دار  ه؟یشروع کنم. مشکل چ د ی_فکر کنم خودم با 

 

 .دهدی جواب م دیام

 

 _مشکل از منه جناب دکتر.

 

 . کندی چانه، قفل م  ری را ز  شی ها دست
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 ه؟ ی. مشکلتون چنی_خوب ادامه بد

 

 . ستی چه گوش شنوا و صبور د،یدست سف  کی  ی موها نی با ا ، یپزشک عموم نیا

 

. انگشتام  شنی از کنترلم خارج م  هوی. دست و پام  کنمی که... که احساس ضعف م هی_مدت
 . فتنیکنار تنم م هویو  شنی به شدت مورمور م

 

دکتر حرفش را ادامه   یبرا  م،یو غرق مردمک چشم ها  چرخاندی را به سمت من م سرش
 :دهدی م

 

 اما... اما... ستی. دست خودم نکنمی م  تیاذ  یلی_همسرم رو خ

 

 حرف بزند.  مان ی هاچندماه  شب  نیاست از غم ا   سخت

 

 خواستن است. ادیز  حیتر از توض دهی فهم دکتر

 

 نکرده؟  ری تون تغ  یینایب تی _وضع

 

 ؟ ینیدوب
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 د؟ ید یتار

 

 ؟ ی خستگ

 

 عضالت؟  یگرفتگ

 

 دکتر.   ی_همه رو دارم آقا 

 

 ن؟ یشد ر ی_چند وقته درگ

 

 . شهی م  ی_چندماه

 

  یرا از رو دی و مشخصات ام داردی برم یو کاغذ گذاردی چشم م یرا رو  فشیظر  نکیع
 .کندیم  ادداشتیدفترچه  

 

 .متخصص مغز و اعصاب  هیبه  کنمی م ی_شما رو معرف

 

 راد.  یمی دکتر ابراه ی . جناب آقایساختمون اون طرف نی هم تو



 سرما زده   چک ی پ 

 
592 

 

 

 بپرسم: کنمی م  جرات

 

 دکتر؟  ی آقا نی مشکوک ی_به چ

 

 دهد.  ینوشتنش را ادامه مو  کندی نم نگاهم

 

 _ممکنه شروع ام اس باشه. 

 

 .مانندی گشاد شده ثابت م یچشمانم در حدقه   مردمک

 

 . دیگوی نم چیاما ه  دیام

 

 . ستی دردش چ داندی خوب م ییگو

 

 . ستی مشکل از چ داندی م خوب

 

  ییکه گو میداری مانده تا ساختمان مقابل را، آن قدر پر استرس و پر درد برم  یها قدم
 . میخبر تمام عمرمان را بشنو  ن یقرار است تلخ تر
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 .داردی مو فقط دنبالمان قدم بر   پرسدی نم ی زیچ یهنوز نگران است ول الهه

 

 از مطب قبل ندارد.  یمتخصص مغز و اعصاب هم دست کم مطب

 

 . ستی متخصص موفق و معروف مارستان،یب ن ی ا  مارانیب ان یراد، درم یمیابراه  دکتر

 

سر راه    یاریبس ی ها لهیتا بدانم خدا وس  تابدی در دلم م یدواریبار هم نور ام  نیا  و
 قرار داده است.   مانی ها  یزندگ

 

 .م یو بهتر درک کن مینیاست بهتر بب یکاف

 

 راد، جوان تر است و پر جنب و جوش تر.  یمیابراه  دکتر

 

 . گرددی و برم دیآیم   زیم  کی اش، تا نزد  یبا صندل مرتب 

 

 خوانده است.  ق ینامه را دق یمعرف

 

 درخواست حرف زدن دارد. دیاز ام ز،ی م یدر هم قفل شده رو   ییبا دست ها  حاال
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 کند.  یهم شروع م  دیام

 

 زند. یم  حرف

 

 زند. یم  حرف

 

 .د ی گوی را م زیچ همه

 

 .دی گویوقت درموردش به من نگفته بود، م چیکه ه ییها جهیسرگ از 

 

 ضعف حافظه اش، از 

 

 .کندیم   دایحس شدن و گز گز کردن  دست و پا و صورتش پ یکه با هربار ب یدرد از 

 

  یتا کم کنمی م فی و دور از چشم او، دانه دانه اشک رد ترکدیکه بغضم م دیگو  یم قدرآن 
 . رمی آرام گ

 

 .ندیب یرا م میاشک ها   دکتر
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 . زندی و کمرنگ لبخند م  تلخ

 

 :می گوی م شود،ی که تمام م دیام یها   حرف

 

 _دکتر ام اسه؟ درسته؟ 

 

 کند. یکوتاهش را تکرار م لبخند

 

 جنب و جوشش کاسته شده است. از 

 

 ام اسه. ،صی _بله درسته. تشخ

 

 بلعم. یدوباره متولد شده ام را م بغض

 

 دکتر؟  یاصال آقا  یچ یعنی_ام اس 

 

 دهد: ی ارامش جواب م با
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 . هیمختص اعصاب مرکز  یماریب نی _ا

 

 مغز و نخاع!  یعنی

 

 . شهی در مغز م یمتعدد ی هاپالک ای  دیسف ی لکه ها جادیباعث ا  و

 

  ای سفت   نیمغز هستن که ا   یعصب یهاسلول  ی هاغالف  یسفت شدگ یا یگو  هاپالک
و   یعصب  یرشته ها ییا ی میالکترو ش  انیاز انتشار جر ی ریباعث جلوگ ،یسخت شدگ

 شه. یاختالل در حرکات م 

 

  چهیبه اعضاء و ماه یراحتشه، به یکه از مغز صادر م یفرمان جهیدر نت  لی دل نیهم به
 شه.  یانجام نم  یراحترسه و کار به یها نم

 

اندام مهم و    نیا  قایدق دیقرار داره. شخص با  یعی رف گاهیکل بدنه و در جا یمغز فرمانده  
 اندام مهم داشته باشه. ن یرو بشناسه و حداکثر  مراقبت رو از ا یاتیح

 

 . دیگو  یفهمم چه م ینم اصال
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 فهمم. ینم چیه یاصطالحات پزشک ن یا از 

 

 .پرسمیم  یگریسوال د  پس

 

 ام اس گرفته؟  یسک دیشه فهم  ی_چطور م

 

 داره.  یادی ز  ی_نشونه ها 

 

ضعف در   ،یزبان یها  تی در تمرکز و صحبت کردن و فعال یو ضعف حافظه، ناتوان  کاهش
 .ی جنس یها  تی فعال

 

 .کننیم  دایپ از یراه رفتن، به عصا ن ی برا یکه گاه یطور جه،ی سرگ 

 

 ،یینا یهمون اختالالت ب  ای ینیدوب 

 

 شدن انگشتان. مورمور

 

کنه،  یم  ری که معموال صورت و دست ها و پاها رو درگ یو مورمور شدن مداوم  یحس یب
  یسلول ها  بیو تخر  بیهستش که به علت آس MSمبتال به   مارانیب عی شا یعارضه 
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  یماریکه هنوز به ب یفرد   یبرا  ت یوضع  نیشه اما ا یم جادیدر مغز و نخاع ا  یعصب
 رسه. یبه نظر م  بیعج یلی کنه، خ یتجربه م وباره که اون  نی اول یبرا  ای مبتال نشده و 

 

 بخش بدنه. نیتر  عی شا  پاها

 

دردناک هستن و   دایاسپاسم ها معموال شد نیعضالت که ا  یاسپاسم و گرفتگ و ضعف
 قه،یشن و بعد از چند دق یم   جادیا  بدن، مثل دست ها و پاها  ییانتها  ی در بخش ها

 شن.  یبرطرف م

 

در کنترل   MSمبتال به   مارانیهشتاد درصد ب بایتقر در کنترل ادرار و مدفوع، که اختالل
 ادرار و مدفوع خود مشکل دارن. 

 

 ست.روده  هیمداوم و اختالل کنترل تخل اسهال افراد،  نیدر ا گهی آزاردهنده د مشکل

 

سر و   ین یکلمات در سخن گفتن، سنگ نیب یهماهنگمثل: عدم  یا  گهید  ادیز  میعال  و
هضم شدن غذا، حساس و زود رنج   رید  گران،یاز حد ادرار نسبت به د  شیبدن، دفع ب

  یسرد  یافراد، عالقه به خوردن غذاها  یکابوس در بعض دنید مزاج،  بوستیشدن، 
  یماریب شرفت یدر صورت پ ،یبستنمخصوصا ماست و   اتی( مانند لبنید یبخش )اس

گرم و آب گرم، عدم   یعدم تحمل هوا  ،یینایاز دست دادن کامل ب  ایعدم کنترل ادرار،  
و   یانزوا طلب  ،یو خودخور ی افسردگ ان،ی آقا در ی سرد، زود انزال یتحمل آب سرد و هوا 

پا   ی ها  چهینکردن ماه یارینداشن تعادل، داشتن لرزش هنگام حرکت،   ،یریگ  گوشه
 بدن، خصوصا پاها...  یدن استخوانها هنگام راه رفتن، سرما سرما ش
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 در مرز انفجار است.  سرم

 

بروز کرده   دیمدت در ام نی ا  یهمه اطالعات  نادانسته که اکثرشان در ط نیا  دنیشن از 
 بکشم. غی ج خواهمی است؛ م

 

 .کندی و سکوت م ندیب یحالم را م  دکتر

 

 . کندی و شروع به نوشتن م کندی را طلب م دیام دفترچه

 

 دل بسوزاند.   میدارد پدرانه برا یاز بابا جوان تر است اما سع  یسال چند

 

 .دی خودتون رو بباز  دی _دخترم نبا

 

 . دنیجنگ یماریب نیکه با ا  م یداشت یادی ز  موارد

 

 .عالئم دچار بشن که ن ی که همه به طور کامل به ا ستی ن قرار

 

 باش.  صبور
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 باش. پرستار

 

 . تیو سالم برگردونه سر خونه و زندگ حیباش تا خدا شوهر دسته گلت رو صح همراه

 

 عالئم و حمالت بهش دست بده. نیدوبار، ا  یکیممکنه در طول سال، فقط   بعدم

 

 خواهم لبخند بزنم.  یم

 

 خواهم قول بدهم. یم

 

 ...یهمراه  قول

 

 خود را باخته است.  دیام اما

 

 زند. ینم یانداخته و حرف نی را پا سرش

 

 سفارشات الزم را کرده است.   دکتر
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 هنوز نشسته است.  دیاما ام  رمیگ یفاصله م  یرفتن، از صندل دم

 

 دهم.  یفشار م ی و کم گذارم ی شانه اش م یرو دست

 

 : پرسدی م ری به ز  سر

 

 نشم؟  نیو خونه نش ری _چند درصد احتمالش هست که مثل بابام گوشه گ

 

 نشم؟   نینش لچریو و فلج

 

 زبون نشم؟  یب

 

 .ابندیی م  ییاز بند چشمانم رها  میها   اشک

 

 . زنمی نامش را صدا م آهسته

 

 جان. دی_ام
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 پرسد:  یدکتر م از 

 

 که دوست داره؟  یی_چند روز وقت دارم تا از پاهام استفاده کنم و خانومم رو ببرم جاها 

 

 وقت دارم تا قدرت تکلمم رو داشته باشم و بتونم بهش بگم تا چه اندازه عاشقشم؟  چقد

 

 درخشد. یچشمش م یاشک از گوشه    قطره

 

 برد تا آن را پاک کند اما... یرا باال م دستش

 

 کند. یافتد و سقوط م  یراه، م یانه یم  دستش

 

 رود.  یو باز عقب م دیآ  یجلو م یبار با صندل  کی   دکتر

 

 . یاالنم به زور زنده و سر پا موند نی. همیندار یوقت چیه ،یباش دیام_اگه نا 

 

 .رمیگیرا محکم در دست م دیام  دست
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 . شهی ممنونم. همسرم خوب م  ایدن کی دکتر. از شما  ی_ممنون آقا 

 

 .شمی پرستارش م خودم

 

 . داردی کم رمقش را به سمت خارج از اتاق، برم یهاشود و قدم  یجا بلند م از 

 

 پشت در منتظر است. الهه

 

را   شی دست و پا یمن، کم یکند اما لبخند نشسته بر لب ها  ینگرانش م د،ی ام  صورت
 کند. یجمع و جور تر م

 

 در. یجلو  ارمی رو ب نی_برم ماش

 

 : کنمی نجوا م دیاز سوار شدن، اروم رو به  ام  قبل

 

 نه من مادرت.  ،ی_نه تو پدرت

 

 و منم بذارم و برم.  فتهیواسه ت ب یاتفاق  ستی ن قرار
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 باش. دمیتو رو خدا ام پس

 

 . ستمیکه محکم ن یدونی م

 

 .فمیکه ضع یدون یم

 

 کن که بتونم کمکت کنم.  کمک

 

 خواهد.   یدلم بوسه م نم،یب ی را که م لبخندش

 

 خواند. یرا م میچشم ها  حرف

 

 . کندی تر م  شیرا با لب ها  م یبرد و سر انگشت ها  یرا باال م دستم

 

 کند. ینم میراه برگشت، دستم را محکم در دست گرفته و رها  در

 

 را نگه دارد.  نی خواهد ماش ی راه، از الهه م انیم
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 کند.  یبا مکث، اطاعت م الهه

 

 .شودی جا به جا م یکم دی در دست ام دستم

 

 کند:  یزمزمه م اروم 

 

 داده شد.  صی تشخ  میماریب ش،ی آزما  یکه ب ید ی_د

 

 م؟ یبا هم صبحونه بخور میبر  یدی اجازه م  حاال

 

 فهمم خودم هم ضعف کرده ام. یم  تازه

 

 .گذارمی هم م یمثبت، رو  یرا به نشانه  چشمانم

 

 زند. یبه الهه زل م شود،ی مان تمام م  میحل  یوقت

 

 . ستی ما ن  یحال و هوا  انی فرو رفته و حواسش م قی عم یالیفکر و خ در
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 دهد.  یدستش را در هوا و مقابل صورت الهه تکان م یکم دیام

 

 . دیآ یخود م به

 

 _جانم داداش؟ 

 

 _تولدت مبارک خواهر قشنگم. 

 

 دوزم. یچشم م  دیکند و من به ام ی به من نگاه م الهه

 

 بود، اما تمرکز نداشتم. روزها رو گم کرده بودم. ادمی _باور کن 

 

که   کردمی هزاربار خودمو سرزنش م فتاد،یم ادمیبعدها که   گفت،یسمانه نبود و نم  اگه
 دونه خواهرم رو.  هیرفته تولد   ادمیچرا  

 

 بلعد. یآن را م عیلرزاند اما سر  یرا م شی الهه، لب ها  بغض

 

 . دی_تو فقط خوب باش ام



 سرما زده   چک ی پ 

 
607 

 

 

 باش. سالم

 

 حال باش.  سر

 

 ست. واسه من تولد دوباره   نیا

 

 . میزن یهم لبخند م   یبرا ه،یگر انیدر هم قفل شده است و م ز،یم  یرو  مانی ها دست

 

 .می کن یفکر م زیچ کی سه در دل، به   هر

 

 ...یزندگ یمهلکه  نی از ا  ییراه رها به

 

 روز گذشته بود.  پنج

 

 کردم.  یم ی کرد و من همزمان با درس خواندن، از او پرستار یدر منزل استراحت م دیام

 

 .میکن  اشی بستر مارستانینداد در ب اجازه
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 دارد. اجیاز دکتر و پرستار احت شتریهنوز حالش خوب است و به من، ب گفتی م

 

  ییو فضا   یبه اجرا دراورده بودم تا دور از خستگ شی دکتر را برا  یهمه حرف ها  اما
 تر شود.متشنج، حالش به

 

و فقط به تلفن کردن، اکتفا   می مامان و بابا نرفت داریبار به د نیقبل، ا   یهفته ها  برخالف
 . میکرده بود

 

 آمدند. دارمانیخود به د د،یحال ام یبرا  یاز سر نگران  نا،یو س  امکیمامان و بابا و س  اما

 

 نیخانه نش بای تقر د،یو ام  افتی ماه ادامه  کی طرفه، حدود    کی ی رفت و آمدها  نیا
 شده بود. 

 

 داد و مرا هم ترسانده بود. یانگشتانش، او را به شدت آزار م  یحس یب

 

 هیحالتش شب نیکه ا   گرفتیگرفت و الهه غمباد م  یصحبت کردن، زبانش م  انی م یگاه
 شان است.پدر مرحوم 
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 شده بود.  شتریالهه هم ب ی ری روز غروب پنجشنبه بود و بهانه گ آن

 

 کرد.  یکار را بهانه م  یزدم، با کالفگ یو هر بار زنگ م  گشتیبرم از سر کار رترید

 

 .رفتیم   یکیرو به تار  هوا

 

 آماده بود و الهه هنوز بازنگشته بود.  شام

 

به ساعت نگاه   گریبار د کیگذاشتم و  زی م یشده را رو  سی اسال ارشوریگوجه و خ  بشقاب
 کردم. 

 

 هشت بود.  کی نزد  ساعت

 

رفتم و   فونیکه الهه است، به طرف آ نیا  الیلحظه زنگ در به صدا در آمد و با خ همان
 را فشردم. دیکل یآن، دکمه  ر یبدون نگاه به تصو 

 

 صرف شام صدا بزنم.   یرفتم تا او را برا  دیسمت اتاق ام به

 

 خواند.  ی شاهنامه م داشت
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 پدرش.  ادگاری

 

 لبخندم، کتاب را بست و از جا برخاست.  دنید با

 

 . میجا بخور نیهم  ارمی _اگه سختته، شام رو م

 

 به سمتم برداشت. یقدم

 

 _تنبلم نکن سمانه. خوبم.

 

 . شدی رفت و الغر تر م یم  لیتحل  شتریب شیرو یگذشت، ن یروز که م هر

 

 بازشد. ی که در ورود  میدو دوشادوش هم وارد سالن شد  هر

 

 اما... میالهه را در چهارچوب در داشت دنید  انتظار

 

 کردند.  ریما را غافل گ  اوش،ی و س  نیمیس
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 . نمینشی و م گذارمی را کنار دست خودم م ینیو س دیآخر را مقابل ام یچا

 

است که   بانهیو غر   نیآمده اند، اما آنقدر فضا سنگ دارمانیبرادرم و همسرش به د مثال
 کنم. یم دی شد  یاحساس گرما

 

 تا گردنم آزادتر شود. کنمی دور م یلباسم را کم  یقه یدست،   با

 

  یرو میکند و نگاهش مستق  یاش را دور فنجان حلقه مالک خورده   یدست ها  نیمیس
 است.   دیام

 

 تر کند.  مانهیتر و صممهمانان همسرش، گرم  یخانه اش را برا  یدارد فضا یکه سع ید یام

 

  نیبره. خوب کرد  ییمدت پاسوز من شده. نتونسته جا  نی. سمانه انی خوش اومد  یلی_خ
 . دنمونید نی اومد

 

 تون سرد نشه.  یچا

 

 کند.  ینگاه م رهی همچنان خ نی میاست اما س ینگاهش فرار اوشیس
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 کرده؟  توننیماهه خونه نش  کی شده که  ی. چ نی_گفتن ناخوش

 

 زنم. یم یمصنوع یلبخند  د،ی نگاه به صورت درهم ام با

 

 استراحت کنه. تونهی م  شتری . تو خونه بمونه بشهی م  _شکرخدا بهتر

 

 : دیگوی م  اوشیس

 

. قبل  مارهیب  دیام  میاالن متوجه شد نی . اما واقعا هممیاالن اومد  دی_خدا شفا بده. ببخش
 . دیدرس و کارخونه ا ریو درگ  دیمهمون دار گفتنی م  نایبابا ا نیا

 

 بوده، نتونستم صبر کنم. ض ی همه وقت مر نی ا  دیکه گفت ام االن

 

 لبخند بزنم. خواهمی م

 

بار احترام خواهر و همسر خواهرش را نگه   کی که برادرم  نی خواهم ذوق کنم از ا یم
 داشته است. 
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 ...نی میس اما

 

مشکل رو    نیبابات هم هم  دمی. شندیام شنیحس م  ی_مامان گفت دست و پاهات ب
 داشت. 

 

 .بزند هیبر حرفش اصالح شودیباعث م اوش،ی س زی تند و ت نگاه

 

 ه؟ یگفته؟ نگفته از چ  یکه دکتر چ نهی ! منظورم اتی_البته دور از جون جوون

 

 .کنمیم  یچیو بحث را ق  شومی تا حرف بزند اما مانع م کندیصاف م  ییگلو  دیام

 

 . شنی . سرد منیرو بخور هاتون  ییچا  دی _بفرما

 

 . میهم حاضره دور هم هست غذامون

 

 .شودی انداختن در قفل، وارد م  دیو الهه با کل  خوردی م  یبه در ورود ی لحظه تقه ا  همان

 

 منزل برادرش، شوکه است. یژه یمهمانان و   دنیدانم از د یم
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 . دیآ یم  شیو پ  ابدیی زود بر خود تسلط م اما

 

 . دیگوی خوش آمد م اوشیو به س کندی م یروبوس یسرسر نی میس با

 

 در هم شده است.  دیام یها  اخم

 

 ُمهلک است.   یحالش، سم یو تنش، برا   تیعصبان

 

 هم حضور دارند.  اوشیو س نیمی باشد که س یندارد الهه در جمع دوست

 

 نگران است.  زین الهه

 

 . دهمی لباس را بهانه اش قرار م  ضیفرار از جو بوجود آمده، تعو  یبرا 

 

 _الهه جان لباست رو عوض کن تا شام رو بکشم.

 

  یو ب کنندی کدام تعارفم را رد نم چیه اوش،یو نه س   نیمیجالب است که نه س میبرا
 .شوندی شام م زیم  دنیحرف، منتظر چ
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 . کندی پله ها نگاه م یراه رفتن الهه تا باال  ری تمام مدت به مس نیمیس

 

 .زدیخی از جا برم  دیام

 

 است.  یعصب

 

 .کنمی _سمانه جان من کمکت م

 

 از جمع فرار کند.  خواهدی م

 

راه   یابتدا   شیو پا  کندی مبل گرفته است، کنار تنش سقوط م یکه به لبه  یدست نمیب یم
 .شودی َلنگ م

 

جز توسل به دامان پروردگار  یدانم و باز هم چاره ا  یو م نمیب ی را م زیهمه چ من
 ندارم.

 

 .زندیتبسم م  دیه به حالت امکج شد یبا لب نیمیس

 

 بکشم،  رونیچشمانش را از کاسه ب  خواهدی م دلم
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 را از ته بکشم، شی موها

 

 را بر هم بدوزم،  ش یها لب

 

 مرگ شود! نگاه کند و ذوق  دیام یجرات نکند به ناتوان تا

 

 توان حرکت ندارد.  دیام

 

 . ماندی جا مشود و همان   یحرکت م یلحظه انگار تمام تنش قفل شده باشد، ب  کی

 

 محو شوم.  نی آب شوم و در قعر زم خواهمی م

 

 . لرزدی م  میها لب

 

 .ندیبب فیمرا ضع  دینبا  دیام اما

 

 . گذارمی دستش م ی را رو دستم
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 . بنددی را م چشمانش

 

 درد... پر

 

 غم...  پر

 

 .ستدیای ن مو کنارما  کندی پاتند م اوشیس

 

 آشپزخونه. دی . شما برکنمی _من کمکش م

 

 .کندی حفظ م شی هستم که عزت نفس همسرم را برا  یقدردان برادر چقدر

 

 . کندی را نظاره م دیام یو ناتوان  ستدی ای تا لحظه آخر م نیمیس  هرچند

 

 بدتر شده است.  د،یبد  ام حال

 

به  گرش،ی در دست د  یبه دهان و چنگال کی نزد ی با قاشق ن یمیمدت صرف شام، س تمام 
 . زل زده است  د یام  یناتوان
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 یبه او غذا بدهم، راض ییحاضر نشود تا در اتاق، به تنها  زیسر م دیاصرار کردم ام  هرچه
 نشد.

 

  نیمیکرد از نگاه س یتوانست، سع یکه م ییکنارمان جا گرفت اما تاجا ر یهم با تاخ الهه
 .ندیگز  یدور اوش،ی و س

 

 :دی از الهه پرس  نیمیس

 

جات   خوادی م  یک ی.  بعدم ازدواج کنیشی م ر یکه زود پ یمونی موقع سر کار م ن ی_تا ا
 موقع شب؟   نیتا ا  سهیوا 

 

و به شدت سرفه   دی پر شی لقمه در گلو د،یاما ام  میو الهه آب دهانمان را قورت داد   من
 کرد.

 

 را از آب پر کرد و به دستم داد. وانشی ل عی سر   اوشیس

 

ر بود، تا خود، ل د،یام اما  من نباشد.  یو وابسته ردیرا به دست بگ وانی ُمص 
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  یصورتش باال برده بود، از دستش پرت شود و رو   یکیکه تا نزد یوانی باعث شد ل نیهم
 سقوط کند.   شیپاها 

 

 و دائم نبود.  یشگیهم ش،ی دست و پاها  یو ناتوان یکم جان نیا

 

  م،یانتظارش را نداشت یوقت اش،ی و کوچک و بزرگ شدن ناگهان  زهیمثل داستان خاله ر اما
 . افتادی اتفاق م

 

 روح و روانمان.  یباز هم سوهان شد رو نیمی س یها   حرف

 

 تو خونه؟   ن ی. چرا نگهش داشتمهی وضعش وخ یل یکه خ نی بابا ا ی_ا 

 

 کنن ازش.  یکنن، نگهدار ش یکه بستر  ییجا  دشیببر

 

.  یزنی خانه حرف م نیدرمورد شوهر من، صاحب ا  میبکشم و بگو غی خواست ج یم دلم
 محتاج کمک و ترحم. یاز کارافتاده   کینه 

 

 .دیرس ادمی به فر اوشیس
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 .ن یمی _ساکت شو س

 

 رو بخور ببرمت خونه. شامت

 

 ؟ ی_خودت کجا قراره بر 

 

 .دیام   شیپ گردمی _برم

 

 تکان خورد. شی در جا یکم نیمیس

 

 االن من مزاحمتم؟  یعنی_

 

 . هم خودت، هم زبونت. ی _آره مزاحم

 

 باشم.  شانی زن و شوهر ینداشتم شاهد دعوا  دوست

 

  دینبا یط یهمسرش در هر شرا  دیبار فهم نیمالحظه بود، ا یب شهی که هم یاوشی س اما
 شود. گرانیباعث سوزاندن دل د
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 از جا برخاست.  یبشقابش را کنار زد و شاک  نیمیس

 

 .دتیام  شیپ نی. بشی_خوبه واال. مگه من و زبونم چمونه؟ الزم نکرده زحمت بکش

 

 .رمی م  ستمیچالق ن خودم

 

 دست لرزانش را بلند کرد تا مرا متوجه خود کند. دیام

 

 طرفش برگشتم.  به

 

 از آشپزخانه خارج شد. ن،یمیبه دنبال س  اوشیس

 

 گرفت.  دیاما صورتش را از ام  ختیر یداشت اشک م  الهه

 

 لرزان همسرم را به دست گرفتم.  دست

 

 ؟ ی خوا یم  یزیچ  د؟ی_جانم ام
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 دست مرا هم لرزاند. لرزشش،

 

 ... اتاق. می_بر

 

 خواست فرار کند. یهم م  دیام

 

 متشنج فرار کند. طیخواست از آن مح یم

 

از  ز،ین ش یپاها  ،یعصب یناگهان یلحظه فراموش کرده بود که در تنش ها   کی  دیشا  اما
 . کنندی م یچی فرمان مغزش، سرپ

 

 کنم. دشیناام دیآ ینم دلم

 

 برمت.  یکم صبر کن، بعد م هی_

 

 بندد. یم چشم

 

 رفتن اصرار دارد. یبرا 
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 _االن.

 

 کنم. هیخواهم گر یم

 

 بزنم. ادی فر اشیناتوان  دنیام را در د  یخواهم ناتوان یم

 

 کند. یکالفه ام م شتریب الهه

 

 .لرزاندی کردنش، دستم را م نی ف نیف یصدا 

 

 در سالن.  اوشیو س نیمی س دادیداد و ب یبدتر از آن هم صدا و

 

 را بلند کنم. د یتوانم ام ینم کنمی چه تالش م هر

 

 .دیآی م  یدر ورود دنیبه هم کوب یصدا 

 

 کنم. ینگاه م دیام به
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 بلند شود. کندی م یدهد اما سع ینم تی اهم

 

 . میجوی م  یاریرا به   الهه

 

 _کمکم کن الهه.

 

 همه اشک، کجا توان کمک دارد؟  نیپر از عجز است اما الهه با ا  میصدا 

 

 کنم تا بلندش کنم. یرا جمع م میرو ین تمام 

 

 " یاعلی "

 

و کمکم   رسدی م بیاز غ اوش،یمردانه س ی و همان لحظه، دست ها  ردیگی درد م کمرم
 . کندی م

 

 .بردی را به اتاقش م دیام ییتنها به

 

 دارم.  یو او را نگه م  رمیگ یخواهد باز به اتاقش بازگردد که محکم دستش را م  یم الهه
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 الهه؟  یکن  یفرار م ی_کجا دار

 

 .کشمی دارم زجر م یمنو خون نکن. خودم به حد کاف  گریج گهید یکی  تو

 

 . ردی گ یرا از سر م هیگر

 

 نکن.  هی_گر

 

 نکن.  هیمن گر  مرگ

 

 نکن الهه. هیگر  دیام جان

 

 .ترکهی دلم داره م خودم

 

 شود. یسست م میشود و پا  یروان م  میها   اشک

 

بابا جلو چشممه. داداش حالش   یحالت ها  یسمانه. مو به مو  ستی _دست خودم ن
 . ستی اصال خوب ن
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 آخر...  ی... مثل روزا مثل

 

 خواهم بشنوم.  ینم

 

 رسد. یبه آخر نم دیام

 

 به آخر برسد. دیمن نبا  دیام

 

 _بس کن الهه. بس کن. بس کن. 

 

 کشاند.  ی را دوان دوان به آشپزخانه م اوشیبلندم، س غیج یصدا 

 

 ندارد.  یبه همدرد عادت

 

 .گرددی بازم دیبه اتاق و نزد ام کند،یکه نگاه م  یکم پس

 

  یاوشیو به س ستمیای شب، ساعت ها و ساعت ها در چهارچوب در اتاق خوابمان م آن
  یمشکالتش مدد م یقبل از به خواب رفتن همسرم، از او برا  یقی کنم که دقا ینگاه م
 خواهد. 
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 که اومدم به تو رو بندازم. ده ی_کارم به آخر رس

 

پول و چک و سفته ها رو با   د،ینرس یچیبه ه یبهم کمک کرد، اما وقت یلیخ تهمورث
 .یغول وحشتناک از قرض و بده هیهم جمع کرد و شد  

 

 به توئه. دمی فقط ام حاال

 

 . دیآ یبند نم اشکم

 

 کرد.  یبرادر میشب برا  کی فقط   برادرم

 

 اش.   یپرداخت بده ی! برا اشیو درشت زندگ  زیر  یبه خواسته ها لین یهم برا  آن

 

 . شومیم   زارتریاز او ب چقدر

 

 یما، شور زندگ تیدر خانه بزرگ اما کم جمع ی کس چیه  گرید د،یکه رس  زی پا زانیبرگر 
 نداشت. 
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 مان بساط پهن کرده بود. یدر زندگ زی پا

 

 . ماریقدر زرد و خشک و ب همان

 

 نداشت.   یمشکل خاص  دیام

 

که او هر روز بدتر شود   شدیبار، باعث م  کی چند هفته  یپراکنده  یضعف ها  ن یهم اما
 ن هرروز پژمرده تر.و م 

 

 بود. دتر یاز همه ناام الهه

 

دخترانه   ی ها   یروز دستم را از تمام بدبخت کیبودم که  یکس مارداریمدت، ت  نی تمام ا در
 .دیکش رونمی ام گرفت و ب

 

 حاال... اما

 

بار   کی شده بودم که در دوره تجرد، فقط  یبه همان دختر لی تولدم بود و من تبد  کی نزد
 گرفتند.   الدیجشن م شی برا
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 . سوختیتولد نداشتنم نم یبرا  دلم

 

 ها بزرگ شده بودم.  یتفاوت ینوع ب نی با ا من

 

ها و مناسبت ها را داشت فراموش   تی همه موقع د،یسوخت که ام  یم ن یدلم از ا اما
 کرد. یم

 

 . کردی ش مو همه کس را داشت فرامو  زیهمه چ  دیام

 

 کرد... یکردن و زنده بودن را هم داشت فراموش م یزندگ د،یام

 

 .از خاطر برده بودم  یخودم را به کل د،یحال زار ام  نی ا  ریاس زیمن ن و

 

  شتر  یرمق بودن و وخامت ب  یالغرتر شدن و ب  آمدند،ی م دارشیخانواده ام به د هربار
حرف ها،    نیا  انیب دانستندی نم دیو شا  آوردندی م میحالش را بدتر از بار قبل، به رو 

 . ستی ن یاسمش دلسوز 

 

 کند.  حیتفر د یداشت با ام یبود که سع امکیس تنها

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
630 

 

 .شی حرف ها و کارها  با

 

 روز مانده به تولدم بود.  کی

 

 .دادی نم مانی داشت که تاصبح، مجال خواب به چشمها یوحشتناک  یسرفه ها   دیام

 

 صبح را کنار گذاشتم و از جا برخاستم.  کی بار خواب نزد نیا  اما

 

و حاضر و آماده، از  دهیمرتب کردم و لباس پوش ری تحر  زی م یرا رو   میو جزوه ها  کتاب
 زدم.  رونیخانه ب

 

 رها کردم و رفتم. زیم  یرا رو  یگوش

 

 خود گشتم.  یشهر را برا  تمام 

 

 پا گذاشتم.  ریها را ز  ابانیخ تمام 

 

 همه مغازه ها را از نظر گذراندم. نیتر ی و
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 .دم یخواست و خر  یم   دنیلباس خر دلم

 

 خودم. یبرا  فقط

 

 .دمی هم به طور کامل خر   شیلوازم آرا   یحت

 

 .دمی زنانه د شگاهیاز ظهر گذشته بود که خود را مقابل آرا  یساعت

 

 ارش دادم! تولد سف   کیخود ک یمجاور، برا  یقبل از ورود، از قناد اما

 

 خودم باشم. یخواستم برا  یرا م امروز 

 

 خودم.  یو فقط برا   فقط

 

 هم بهتر بود.  دیام یبرا  دیشا

 

 .می کرد ی شاد آن را فراموش م یها کردن و بهانه یزندگ دینبا  ما
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 بدون رنگ و لعاب،  دم،یجد  ظاهر

 

که   افتهی  ری کوتاه و مرتب، آن قدر تغ یی و موها  زیدست و تم کی   یفقط با اصالح و
 نشان دهد. زیچند ماه، متما  نیا  یامروز را از سمانه  یسمانه 

 

 . مودمیتر پ  عیبرگشت را سر  ری مس

 

 قفل در را باز کردم. آهسته

 

 . دمیام را پوش ی پاشنه سه سانت یرا از پا درآوردم و صندل ها  میها کفش

 

 رها کردم.  یجاکفش یا رور دیو کل  فی کردم و ک زانی را آو چادرم

 

 هر دو دست گرفتم و به سمت آشپزخانه رفتم. ی را رو  کیک یجعبه

 

را به  دی الهه و ام شد،ی م دهیپارکت ها شن یام که بر رو یسه سانت  یپاشنه ها یصدا 
 سالن کشاند.

 

 خارج شد.  دیو از اتاق من و ام دیدو  رونیزودتر ب الهه
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 . افتیدرون دستم، وسعت   یمن و جعبه  دنیصورتش، با د  یرو  یها   اشک

 

 . دیایب  رونیاز اتاق ب  دیتا ام دیطول کش یکم

 

 دم؛ ید یسالن م انیکه او را م نیا

 

 ستاده، ی پا و ا سر

 

 لحظه دلم را تکان داد.   کی  یبرا 

 

 بود.  ستادهیپا ا  ی رو دیام

 

 خود. یپا  یرو

 

 و حرکت نکردن،  ینیاز چند ماه گوشه نش بعد

 

 عجز سر دادن.  اد  یو ثبات و فر   یتحرک یماه ب چند
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 تر آمد. شیپ یقدم

 

 تر رفتم. شیپ یقدم

 

 را به حرکت درآورد. ش یها لب

 

 لب زد.   میکوتاه برا یجمله  کی از دهانش خارج شود، فقط    ییآن که صدا یب

 

 " ؟ ی "کجا رفت

 

و با تمام قدرت   شدیاز کنترل خارج م شی جمله، چطور پاها نیا ی که با ادا  دمید یم
 و سرپا نگه دارد. یداشت خود را قو  یسع

 

 به خود آمد. الهه

 

 و مرا تنگ در آغوش گرفت.  دیسمتم دو به

 

 را محکم نگه داشته بودم تا سقوط نکند.  کیک جعبه
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 صورتم را غرق بوسه کرد.  الهه

 

 . یشقتم خواهر قشنگم. عاشقتم که تنهامون نذاشت_عاشقتم سمانه. عا 

 

 .دیلرز   یکه داشت م ییبود و لب ها  دیبه ام چشمم

 

 داشت.  یاش را   پا بر جا نگه مخم شده  یبود و زانوها  ستادهی تمام رمق ا با

 

 و اروم  نجوا کردم: دمی الهه را بوس  صورت

 

 ؟ یریگی_برا خواهرت تولد م 

 

 کرد.  فی رد میرا برا شی پهن، دندان ها یرا از دستم گرفت و با لبخند  کیک

 

 .یکن فیکه ک  رمی برات بگ ی_تولد 

 

 آهسته گفت:  رد،ی که خواست فاصله بگ نیهم
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 ناقال!  یخوشگل شد  یلی_خ

 

 و رفت.  دمیلبخند پاش   شیرو به

 

 نوبت همسرم بود. حاال

 

 حرکت کردم.مان  رفتم و شانه به شانه اش، به سمت اتاق  کنارش

 

 قدم بردارد. ،یاری دادم بدون کمک و  حیداشت اما ترج ضعف

 

 کمتر شود. اشی را با او هماهنگ کردم تا خستگ میها قدم

 

 وارد شدم. د،یو من زودتر از ام میدی به اتاق رس باالخره

 

 سرم وارد شد و در را بست.  پشت

 

 .ابمیبر خود تسلط   یداشتم کم  یسع ق،ی عم یرا بسته بودم و با نفس چشمانم
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 .دمیشنی م یاو را هم به خوب دنیتند تند نفس کش یصدا 

 

 شانه ام گذاشت. یبر رو  دست

 

 . دیلرز  یکه م یدست

 

 بود.  ادیز  شی هافشار انگشت  اما

 

 .سمتش برگشتم  به

 

 کرد.  دایرا به زحمت، پ شیصدا 

 

 ؟ ی خبر رفت ی_چرا ب

 

 .ی_خواب بود 

 

 .یگفتی _بهم م
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 به سرم زد. ییهو ی_

 

 . دیچرخ امره یخ یچشمانش در چشم ها  مردمک

 

 ؟ ی _خسته شد 

 

 . زدیآرامشش را به هم بر ،ی منف یفکر ها  نیدادم ا یاجازه م  دینبا

 

خودم رو واسه خودم لوس کنم. رفتم برا خودم   خواستمی. مخواستی_دلم لوس شدن م 
 . دیببخش د،یبزنم. طول کش یچرخ هی

 

 کردم؟  ییچه فکرا یدون ی_م

 

 را گرفتم.  دستش

 

. فکرکنم تا حاال بهت ثابت شده من آدم  جا زدن  دی ام یفکرا درمورد من بکن نیاز ا  د ی_نبا
 . ستمیتو عشق ن
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 مرا به سمت آغوشش کشاند. عی صورتم را با چشمان لرزانش رصد کرد و بعد، سر تمام 

 

 در ذهن نداشتم.  بارش را نیآخر  یتجربه خ  ی حل شدم که تار   یآغوش انیم

 

 بخش و محکم بود. یهنوز هم گرم  د،یتن مردانه اش، با وجود ضعف شد چقدر

 

 .میخواست همان طور بمان یم دلم

 

 آغوش هم!  غرق 

 

 به نفس و تن به تن. نفس

 

 .دیکش رون ی آن را کامل از سرم ب دیعقب رفت و ام یام کم یروسر

 

 شانه اش جا داد. یفرو برد و سرم را رو  م یرا در موها  سرش

 

 .شدی م دهیشن رون یالهه از ب یصدا 
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 چه کردم!  دینیبب د یای_ب

 

 محکم تر مرا نگه داشت.   دیام

 

 _خانوم مهندس  مزاحم! 

 

 که بودم، بلند گفتم:  یو در همان حالت  دمیاعتراض بچه گانه اش خند  به

 

 . میایتا به وقتش مام ب ریجشن بگ یی_فعال تنها

 

 .دیخند  طنتیپر ش الهه

 

 _بله چشم 

 

 را هم به خنده واداشت.  دیو من و ام  دیخند زیر

 

 شدم. رهیصورتش خ به
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 د؟ یام دم یچند وقته لبخندت رو ند  یدون ی_م

 

 دست خودم نبود.  میصدا بغض

 

 پر شده بود.  ار،یاخت یب دلم

 

 عاجز نشون دادن خودت؟  نی با ا دمیچقدر زجر کش یدون یم دی_ام

 

 . دیکش آه

 

 .ستی _دست خودم ن

 

 ش دست خودته.. همه دی_دست خودته ام

 

 را به دندان گرفت. لبش

 

 هم دلش پر بود.  او
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 از من.   شتریب دیشا

 

 تا فکرش را منحرف کنم. دمیخند یتصنع

 

 حرفام جناب شوهر. ن ی _من پر رو تر از ا

 

 نرفته امشب شب  تولدمه ها.  ادمی

 

 .دیخند  آهسته

 

 . یدی_زحمتش رو که خودت کش

 

 باال انداختم.  ییابرو 

 

 ؟ ی ش بود. کادو چگوشه هی_اون که  

 

 که خودم به خودم کادو بدم!  یندار انتظار
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 .دیخند

 

 . دیرا بوس دستم

 

 _شما جون طلب کن.

 

 . زدلمی_جون و تنت سالمت عز 

 

 .یکنی قبول م خوام، یم  یرو بنداز دور. بگو هرچ تعارف

 

 کرد.  یداشت به من نگاه م  بیعج  یحالت با

 

 .شدی لحظه بر وسعت لبخندش اضافه م هر

 

 زدم که... یحرف خنده دار  ه؟یخنده واسه چ د؟ یام هی_چ

 

 

 .دیحد رس نی تمام اعضا و جوارحم، به باالتر انقباض
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 که فاصله گرفت، آهسته گفت:  یکم

 

 سمانه خانوم.  یچقد خوشگل شد _

 

 شدم و به خود نگاه کردم.  قیدق نهیپشت سرش، در آ از 

 

 ؟ ی _جد

 

 مرا در آغوشش حل کرد.  بازهم

 

 تنگ شده دختر. یلی_دلم برات خ

 

 شد تا عطر تنش را به جان بخرد.  جی وجودم بس تمام 

 

 شده بودند. شهیبدنم فعال تر از هم یسنسورها 

 

 ...دی_منم دلتنگتم ام
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 ... یلیخ

 

 ... ادیز  یلیخ

 

 خواهد شد.   تی دانستم اذ  یم

 

 بود که زود از او جدا شدم.  نیا

 

 ؟ ی پروندی کادو رو از ذهنم م یداشت یدیناقال. د  ی_ا 

 

 .دیخند بلند

 

 _چقدرم که موفق بودم.

 

 کوتاه حواله اش کردم.  یچشمک

 

 . دیحرفام آقا ام ن ی_من زرنگ تر از ا
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 .دیرا کش دستم

 

 را لمس کرد. انگشتانم

 

 مهر زد و تر کرد.  ش ی آن ها را، دانه به دانه با لب ها یرو

 

 خواد. یم ارتیفردا. دلم ز  نی. همدیمشهد ام  می_بر

 

 . دیتنگه ام دلم

 

 . دیرا بوس م یو موها دیکوتاه کش یآه

 

 پابوس امام رضا.  میری فردا م نی_هم

 

 .میکم آروم گرفت هی  دیشا

 

 . میآروم گرفت دیشا
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 است.  طنتیدر حال  ش دادی نشان م رون،یالهه از ب  یخنده   یصدا 

 

 تولد من، بود.  کی بزرگ از ک یتکه   کیفوت کردن شمع و خوردن   اش،جه یکه نت یطنتیش

 

 گذاشته بود و به اتاقش رفته بود! زیم  یناقص را رو کیک

 

 .دیدی قهقهه به خود م یاز مدت ها، خانه مان رنگ و رو  بعد

 

 گرفت.   یرنگ م م یبرا ایدن  د،یخند یکه م دیام

 

ضامن     کی مظلوم شده بود، دلم را به داشتن    ییکه ضامن آهو  ییو امام رضا مشهد
 مهربان و بخشنده قرص کرده بود.

 

  شهیهم  دمیفهمی تازه م دم،یدی مختلف م  مارانیرا پر از ب اطی ها سرتاسر حشب  یوقت
 جور افراد گذشته ام!  نیچقدر راحت از کنار ا 

 

حد   ن یفقط در هم میدعا د،یدعا کن مارانیب ی شفا یکه برا  دمیشنی م ییدر جا  هربار
 :گفتمیکه م  شدی خالصه م
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 " خدا شفا بده" 

 

  یوجودم درماندگ یبودم، سراپا  امی موجود زندگ ن یزتر ی عز یماریب ریحاال که خود، درگ  اما
 بود.  صالیو است

 

  نیحالش خوب نشود، از ا یرفته بودم و دوست نداشتم تا وقت  دیشفا گرفتن  ام تین به
 . نمیگز  یمهربان، دور  یآقا نیو ا   یبارگاه ملکوت نیشهر و ا 

 

 عزم برگشتن کرد.  د،یو ام  دیسفرمان پنج روز بعد به اتمام رس اما

 

نبود؛ خود را   یوقت تمام شدن  چیکه ه یانبوه جماعت انیتوانستم از م یآخر، به سخت روز 
 آرزو، دو آرزو طلب کردم. ک ی  یتر شد و جا  ری بار، دلم بهانه گ نیبرسانم و ا  حیبه ضر

 

 .میشدی بچه دار م دیبا  د،ی، اما من و امبود میتمام آرزوها  یکه منتها  دیام  یشفا

 

 . مانیاز جنس هردو   یا بچه

 

 گر! زبان و معجزه  نیر یش یکودک
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برگشتمان از مشهد، فقط تا دو هفته دوام داشت و   یاز لحظه  د،ی ام ی بهبود یروزها 
  دیو ناام دادی سرم  یناتوان یندا  ش،ی ضعف در دست ها و پاها ن یبازهم با اول دیام
 و من چقدر غصه دار تر شده بودم. شدی م

 

  یگرید ز یندارد؛ اما رفتارش چ یو مشکل  ستی سر حال است و َقو   کردی وانمود م مثال
 .گفتی م

 

  بردم،ی راد م یمیمرتبش نزد دکتر ابراه  یها  تی ز یو  یشده بود و هربار او را برا  بدقلق
دوام   مارستانیدر بماندن،  ی شب و دوشب بستر ک یو جز    دیتراشی هزار عذر و بهانه م

 . آوردینم

 

 شده بود. زی رقت انگ مانیزندگ

 

 جدا شده بود. انی مان از تمام اطراف یزندگ  م،یآن که بخواه یب

 

 م؛ی رفت یم یمهمان نه

 

 م؛یشدی دعوت م یخاص یجا نه
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 .آمدیم  دیام ادتیبه ع یکس  گرید  ینه حت و

 

  کی بود به ده روز  دهیرس م،یهم بابا و برادرها  یمامان و گاه  ان یدو روز درم یها مالقات
 بار.

 

 هم تنها و تک نفره.  آن

 

 آمد؛ یامروز م مامان

 

 گر؛یدو روز د بابا

 

 آخر هرماه، نایس

 

 ...افتادی کالس صبح و عصرش، سه ساعت فاصله م نیکه ب ییپنج شنبه ها امکیس

 

 آورد. یرا در م یماریب ی ادا دیام کردندی اقوام هم فکر م  گریو عمه و خاله و د  عمو

 

 در خانه و تخت دونفره نبود! شیکه جا  ماریب
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 باشد! ادتی تا قابل ع شدی الغر و نزار م مارستان،یتخت سفت ب یرو  دی با ماریب

 

 اصال نبودند.  ایبودند   ای دورادور جو ایآمدند و   یم  ای  یبه نحو  همه

 

 ...اوشی س اما

 

 قدرشناسانه تر رفتار کند.  اش،ی به او و زندگ د،یام  ادی ز  اری داشتم بعد از لطف بس انتظار

 

 ...اما

 

  ایرا جو  دی گرفت و حال ام یبار فقط تماس م  کی بود که هر ده روز   یتنها کس  اوشیس
 داد. یم انیبعد، مکالمه را پا  قه یدق کی و  شدی م

 

 بود!  امی فرد تمام زندگ نی چشم و رو تر یو ب  نیانصاف تر یب او

 

  رونیرا از قعر جهنم به ب اوشیس  یچک رقم درشت در وجه  تهمورث، زندگ کی با  دیام
همسر خواهرش   ر  یگاوضاع، دست  نینداشت که در ا  تی قدر انسانبود و برادرم آن  دهیکش

 باشد.
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 گذاشتم.  یپشت سر م یگریپس از د یکی را  امتحاناتم

 

 گذشته بود.سال  ک ی  د،یام یماریب از 

 

 نبود. یپوست، کار دشوار ری استخوان از ز   صیشده بود، آن قدر که تشخ الغر

 

 بدنش کامال مشهود شده بود.  یو پ رگ

 

 بود.  دهیپر شهیهم رنگش

 

 تر نشان دهد. ی کرد خود را قو یم یسع شهی بعد  تولدم و بازگشت از مشهد، هم از 

 

 کند. یرا زندگ ی کرد زندگ یم یسع

 

 بود. زهیانگ یب ی  سع  کی ها فقط در حد  نیا  اما

 

 مه آلود.  یکمرنگ و در هاله ا  اریبس یکارخانه بازگشته بود اما با حضور به
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  توانیکردن، نم  هیاست و با غصه خوردن و گر گری د یبود عمر دست کس دهیهم فهم الهه
 تمام شدنش چانه زد. یبرا 

 

 را از سر گرفت.  ش ی ها طنتیبازگرداند و ش شیایرا به دن یبود که شاد  نیا

 

 .آمدی به چشم م شهیاز هم شتریبود ب یکه چند روز  یطنتیو ش  یشاد

 

 نکته واقف شده بود. نی هم به ا   دیام  یحت

 

 نشده سمانه؟  یرعاد یوروجک رفتارش غ ن ی_به نظرت ا

 

 ارتباط داشتم. دیو در خفا، با ام  انهیمخف  ام،ی پنهان یافتادم که با گوش  یدوران ادی به

 

 .دمیخند کوتاه

 

  یخوشبخت  یی  پتو واسه هر صبحش الال  ر یداده که شبا از ز  یگوش هیبهش  یکی_فکر کنم  
 !خونهی م

 

 متفکر شد. یکم
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 ؟ یگی م  نوی_چرا ا 

 

 .دمی_آخه برق چشماش رو د

 

 از جا برخاست.  آهسته

 

 _واضح حرف بزن سمانه. 

 

 .ترساندی مرا م شهیهم ،یماریب یدوره  نیدر ا اش، ی و نگران  تیجد

 

 پروندم.   یزی چ هی یجور نی . همدیام یچی_ه

 

 بود.  ساکت

 

 شدم.  ساکت

 

 را گرفت.  یرا برداشت و شماره ا یگوش قه،یاز چند دق بعد
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 پخش را فشرد.  یدکمه 

 

 _جانم؟ 

 

 _الهه؟ 

 

 طرفا!  نی ! از اسی_سالم رئ

 

 ؟ یی _سالم! کجا

 

 باشم؟  دی. کجا باگهی_کارخونه د

 

 را از صورت موشکافانه ام گرفت. چشمانش

 

 ؟ ی کار دار ی_تا ک

 

 شد. یطوالن یالهه کم مکث
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 ؟ ی_الهه؟ پشت خط

 

 شده داداش؟  یز یچ دی_آره آره... ام

 

 شد. دهیاز سمت الهه شن ییصدا 

 

 شما آوردن. یدسته گل رو بازم برا ن ی_خانوم مهندس ا 

 

 . دیبه سمت صورتم دو د،یام چشمان

 

 گفت:  عی سر الهه

 

 زنم. یبرم. بعد بهت زنگ م دی_داداش با 

 

 خونه، خداحافظ!  امی م  شیتا ش  یراست

 

 خارج از اتاق مشترکمان پر گرفته بود. ییایبود و فکرش در دن دی در دست ام یگوش
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 بود؟  دهیاز چه ترس  دیام

 

 شد.  دهیبه پنجره کش  نگاهم

 

 .دادی شده بود و مدتها بود که گل نمسرما   ریکه اس یچکیپ گل

 

 بسته بود. خی به من،  دیام  ییاهدا  چکیپ تن  

 

 . گرفتی نم اشی زندگ یها  چکیاز پ  یسراغ چیمدت ها بود که ه  دیام و

 

 د؛یدیپشت پنجره را م  چکینه گل پ گری د او

 

داشتم، توجه   شیرا برا  افتهی بارور شده و تکامل  چکیروز حکم پ  کی نه به من که   و
 . دادی نشان م

 

 و از اتاق خارج شدم.   دمیتلخ و زهر مانند به گل  محبوبم پاش  یلبخند
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از با من بودن خسته و   د یکه ام دمیرس ینکته م  نی ها من هم داشتم به ا یتازگ
 شده است. مانیپش

 

  ن،ماان یارتباط م  نیتر  یو عاد نیتر  کی نزد جادیا  یبود که هربار برا  نی هم یبرا  دیشا
 . زدی م ی و دم از ناتوان دیکشی وسط راه دست م

 

 ،یخوشو محض دل  دیرسیبه سرانجام م  تیبار با موفق کی که هر چند ماه،  یا رابطه
 . شدی نم یمنته جهیبار هم به نت کیها همان وقت  یلیخ

 

 .تنگ و قفس مانند نبود میاندازه برا   نیتا ا   یداشتم، زندگ یفرزند دیاگر از ام  دیشا

 

 .شدی گذشت، تنگ تر و تنگ تر م یکوچکم، هر روز که م یایدن

 

 حضور خانواده ام را هم نداشتم.  یحت  من

 

 را کم داشتم. دیام من

 

 و همراز نبود.  کی با من شر گری وقت بود که د  یلیهم که خ الهه
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 شده بودم؟  افسرده

 

 افسرده شده بودم.   دیشا

 

 سرمازده و تنها شده بود.  گر ی وجودم، د چکیپ

 

 آمد.  الهه

 

 بودند.  یکه از نگاه کردن فرار یو چشمان دهی لبخند  جو کی دسته گل بزرگ و   کی  با

 

 کند به اتاقش فرار کند، او را فراخواندم. یکه سع  نیو قبل از ا   ختمیر  یچا شی برا

 

 بخور بعد برو باال. ییچا هی ای! بی_سالم خانوم. خسته نباش

 

 برگشت. میسمت صدا به

 

 سمانه جان؟  یینجا ی_سالم. ا 
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 . امیپس بذار لباس عوض کنم و ب 

 

 شدم.  ریقندان درگ با

 

 آن که به الهه نگاه کنم، گفتم:  یب

 

 .یریرو بخور بعد م ت ی چا ای. بستیخونه ن دی_ام

 

 ز نظر گذراند.خانه را ا  یفضا  ،یاجمال یرا به دندان گرفت و با نگاه لبش

 

 جا داد و وارد آشپزخانه شد. شخوانیپ یها را رو  گل

 

 کرده بودم. یی. واقعا هوس چای_دستت درد نکنه خانوم

 

 _نوش جان. بخور تا سرد نشده. 

 

 نگاهم را از صورتش گرفتم.  بازهم
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 را دارد. یصحبتکامال واضح بود قصد فرار از هم  اما

 

 . مینداشت یقصد سخنران کی  چیو ه م یدیرا در سکوت نوش مانیها   یچا

 

و به صورتش    اورمیمکث کرد تا چشمانم را باال ب یقرار داد، کم زیم  یرا که رو  فنجانش
 شوم.  رهیخ

 

 الهه؟  یخوا   یم یزی _جانم؟ چ

 

ن کرد. یکم ن و م   م 

 

 کجاست؟  دیآره! ام یعنی_اووم. نه... 

 

 شدم. ها را برداشتم و از جا بلند  فنجان

 

 حال شستن آن ها جواب الهه را دادم. در

 

 الهه.   ریکس رو از من نگ چیو ه زیچ چی روزا سراغ ه نی _ا
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 .ستادی سرم ا پشت

 

 ؟ یشده خواهر  یزی_چ

 

 گرفته بودم. ادیکردن را خوب   هیگال

 

 ! ی_خواهر

 

 ! یخواهر

 

 به کار برده اش را چند بار با پوزخند تکرار کردم.  لفظ

 

تنگ و    یایخودم دارم تو دن ینیبیالهه؟ نم یا   بهیهمه غر نی_خواهرتم و باهام ا 
 شم؟ یو خفه م زنمی دست و پا م کمیکوچ

 

 بشه؟  شتریقفس برام ب ن یا یتا تنگ یریگی وقت تو هم ازم فاصله م اون

 

 به سمت خود چرخاند. مرا
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 جان؟  _سمانه

 

 شده؟  یچ

 

 ؟ ی بغض کرد چرا

 

 واقعا بغض کرده بودم.  و

 

 ن؟ ی_الهه چرا منو تنها گذاشت

 

 م!هم خانواده   د،یتو، هم ام هم

 

 . رهیگی ازم نم  یسراغ گهیهم د  امک یس  یحت

 

 .نیتون تنهام گذاشت همه

 

ثابت    میهابر گونه  دهیقطرات  اشک  چک یدر تمام صورتم به نوسان درآمد و رو  چشمانش
 شد.
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 قربونت برم؟  یزنی حرف م  یجور نی_چرا ا 

 

 م؟ ی تنهات بذار  دیبا چرا

 

 را با پشت دست، محکم پاک کردم. میاز او فاصله گرفتم و اشک ها  یکم

 

 گم؟ ی _دروغ م

 

 جواب داد: زود

 

 و... ی حساس شد دی . اما شایگی _نه اصال. دروغ نم

 

 سکوت کرد. یکم

 

 به فکر فرو رفته بود. ییگو

 

 . می! ما همه از تو غافل شدیگ ی _هرچند راستم م
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 .شد  دهیآشپزخانه کش  یرقصان در باد  پنجره  یبودم، نگاهم به پرده   ستادهی که ا ییجا از 

 

 .ستادیپشت سرم ا  قایآمد و دق جلوتر

 

 . میرها کرد تی تو رو تو تنها  یایکه دن م یشد  امونیخودمون و دن ریما انقد درگ ی_همه  

 

 . طتهیشرا ت  ی پس سکوتت از سر  رضا ،یکنی نم یچون اعتراض  میکرد فکر

 

 . دمیخند کج

 

 ! تی _رضا

 

 ؟ ی از چ تی رضا

 

 بار، ماه قبل منو راه داد به خلوتش؟  نی که آخر ی شوهر از 

 

 ! یبعد از دوماه دور اونم
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 ! ینیبی حواست کدوم طرفه که اصال ما رو نم  ستی روزا معلوم ن نیتو که ا از 

 

که   رهی باشه و دامن اونارم بگ یُمسر  دیام ی  ضیمر   دنیم که انگار ترساز خانواده   ای
 ! انینم کشینزد

 

 بازمانده بود.  رتیاز ح دهانش

 

 _سمانه!

 

 .حق بده بهم الهه   ؟ی_سمانه چ

 

 بده افسرده شده باشم.  حق

 

 نقو و غرغرو شده باشم.  نق

 

 باشم. ر یبده دلگ حق

 

 آورد. نی را گرفت و تا کنار تنش پا دستم
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 همه پره؟   نیدلت ا  ی_از چ

 

 .دی لرز   میها لب

 

 _حرف هام و بهانه هام قانع کننده نبود؟ 

 

 را کج کرد.  سرش

 

 نبود.  نی_نه نه منظورم ا 

 

 منم برات کم گذاشتم.  یگفت

 

 ؟ یکنی طور فکر م نیبگو چرا ا  بهم

 

 شدم. ره ی دسته گلش خ به

 

 _مبارک باشه. قشنگه.
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 نگاهم را کنترل کرد.  ری را عقب برد و مس سرش

 

 راه گرفت. شی بر لب ها قیعم یلبخند

 

 که مرا هم به تبسم نشاند.  یلبخند

 

 شازده خانوم رو کوک کرده؟  ف  یکه ک   هی_چ

 

 . دیبار خند نیا

 

 و پرصدا.  بلند

 

 . انگار رو ابرام. تو آسمون. تو خالء.امیجور  هیسمانه   ی_وا

 

 خوشحالم.  یلیخ سمانه

 

 حرف بزند.  میداد برا حیکه عاقبت ترج نیو ا   کردمی تازه اش ذوق م  ی  خوش یبرا داشتم
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 .دیاز درد دلش بگو   میبرا

 

 . میشد خکوبیهر دو بر جا م  د،یام یبا صدا  اما

 

 ه؟ یک  لشیدنت تو ابرا، دلو پرواز کر یهمه خوش نی_اون وقت ا 

 

آب دهانمان را    د،یام یلرزش تن  کبود شده   دن  یو با د میو الهه به هم نگاه کرد   من
 . میپرصدا قورت داد

 

 مرد،  نی ها چقدر از ا یتازگ

 

 همسر،  ن یا از 

 

 . دمیترسی م

 

 .دیکش ی بود و نفس بلند م  ستادهیا  مان یروبرو 

 

 شده بود که هر آن، قصد حمله ور شدن دارد.  یمثل کس صورتش
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  شی جانانه، من و الهه را با دندان ها یزیلحظه، با دورخ  کی گارد گرفته بود تا در  ییگو
 تکه تکه کند.

 

 پودر شوند. گری کدی  یکه از سر  خشم، کم مانده بود رو ییها دندان

 

 با لکنت گفت:  الهه

 

 ... یشده داداش؟ چرا انقد عصبان ی_چ

 

 .دیالهه را تمام نشده، سر ُبر  یجمله د،ی بلند ام ادی فر

 

 باشه؟  تونهی م یک  لشیدل ،یکه زد  ییحرف ها  نی _جواب منو بده الهه. گفتم ا

 

که با اعتمادم، بهت سپردمش، دست به   یا باعث شده به اسم کار و کسب تو کارخونه یک
 .یبزن  ای کثافت کار نیا

 

 زد.  غیج الهه

 

 _داداش...



 سرما زده   چک ی پ 

 
671 

 

 

 تر گفت: میبعد مال  و

 

 کار کردم؟  یمگه چ ه؟ یچ ی_ کثافت کار

 

 آمد.  شیپ یقدم

 

 رساند.  شخوانیبه پشت پ قایرا دق خود

 

 الهه را بلند کرد و محکم در هوا تکان داد.  یبایبرد و دسته گل  ز  دست

 

 ه؟ یپس چ ست،ین یاگه اسمش کثافت کار نی _ا

 

  یباهات خداحافظ ،یبا  یبوق و دوتا با  هیکه تا در خونه اسکورتت کرده و با  هیک اون
 کرده و رفته؟ 

 

 کردم.  یو الهه نگاه م  دیباال رفته به ام ییابروها با

 

 سابق!؟  اوش  ی شده بودند به سمانه و س لی خواهر و برادر، چرا تبد نیا
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 دست و پاشکسته و نامرتب، به حرکت درآمدند. یلرزان الهه، با راندن جمالت  یها لب

 

 _من...

 

 ...اون

 

 آقا...  اون

 

 .شناسمیدو ماهه که م  یکیاون آقارو   من

 

 . شیشناسی تو هم م یعنی

 

 و اون...  من

 

 و اون آقا...  من

 

 و من... محسن 
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 برساند، موفق نبود. دیتر و آرام تر به گوش ام یکرد جمله اش را مفهوم  یم یسع  هرچه

 

 گفت:   عیمکث و سر  یافتاده، ب ن ی پا یزد و با سر ا یدل را به در عاقبت

 

 مهرتاش.  یکارخونه  رعاملیمحسن  مهرتاش بود. مد  شید یکه د ی_کس

 

تر و ادامه دار تر که شد، بهم  یشراکت، رفت و آمدش طوالن یواسه قرارداد و کارها  اومد
 داد.  شتریب ییآشنا شنهادیپ

 

 گرفته بودم.  یلیحال و روز تو بودم و خ  ری اون روزا درگ منم

 

 درددل کردم و... یبود که با محسن کم نیا

 

 نگاه کرد.  دیکرد و به ام زان یرا آو ش یها لب

 

 .چطور بهش دل بستم  دمی_به خدا نفهم

 

 شد. یمون جد  هیشد که قض یچ دمینفهم
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ش و تلفن نزدنش، باعث شد دلم تنگش بشه و خودم  هر روزه  دنی و ند یکم، دور کم
 . رمی سراغشو بگ

 

  هیسا ،یلیتو دفترم و بعد از تعط  فرستهی دوهفته است که هر روز برام گل م کی نزد  حاالم
 تا تنها نباشم. ادیم  مه یبه سا

 

از غم و اندوه،    شیلب ها  شد،ی م ک یکالمش نزد   انیمتوجه نبود، هرچه به پا  دیشا  لهها
 .خوردی و شور وصله م یبه شاد

 

 .دیو هم ام  دمیهم من لبخندش را د  اما

 

 باد کرده بود.  یبد وقت رتشیکه رگ غ ید یام

 

 سراغش. یرفت  یکرد خودی_تو ب

 

 فرسته.  یکرده گل م غلط
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  یبزرگ با اون همه پرسنل، با مردم یتو اون کارخونه  یبه خودت اجازه داد یچه حق به
 سر زبونهاشون؟   یفتیو ب ی بد یآتو دست کس  ان،ی خاله خان باج شترشون یکه نصف  ب

 

هم از   شتین ،یخوری لب کوزه آبش رو م یرو گذاشت  نیراست یساله  نی چند یآبرو 
 شه؟ ی گفتنش باز م

 

 ینی به الهه بزند و هر توه یوافرش مشخص بود ممکن است هر حرف  تیعصبان از 
 کند. شی گوش ها  یبدرقه

 

 هر دو آرام تر شوند. یکنم تا کم یدار انهیکردم م یبود که سع نیا

 

 قدم، حرکت تنم بود. ک یرفتم و تنها همان   شیپ یقدم

 

 شده که...  یمگه چ دجانی_ام

 

 عالم بود. ینوا  نیزشت تر  ادش،ی فر یصدا 

 

 . ییتو  ناینگو که مقصر  همه ا یچی ه  یکیساکت شو سمانه. تو   یکی_تو  
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 قدم، پا نگرفته، فلج شد. کی راه ماند و همان   انی م میپا

 

نداره خانوم هم شوهر   یلیدل  چیه ،یحرف نزن نمونیگوشش از مسائل ب ری _اگه هر روز ز 
 کردن به سرش بزنه. 

 

 حس بد بود،  هرچه

 

 وم و تلخ بود، زهر  مسم  هرچه

 

 شد.  زیبا هم به جانم سرر  همه

 

 نکرد.  ییمن و الهه حضور داشت و رخ نما یاز همان ابتدا هم در جمع دونفره  د یام پس

 

 بود. یتکرار ی قصه ا  شدم،ی مکرر، من الل  مادرزاد م ی ها   ادیکه با فر  نیا

 

 بار فرق داشت. نیا  اما

 

که با زخم زبانش داشت به   یحسرت   گر،ی طرف د ک ی بود و   دیام هیطرف قض کی بار  نیا
 .نشاندی تنم م
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 اله و بله و... م یبگو زندگ ایب ی_ه

 

 جهنم سمانه. به

 

 جهنم.  به

 

جارش   یری ارتباط نداره که م  یشکیکه هست، به ه یمن و تو هر جهنم دره ا یزندگ
 . یزنی م

 

  تیتقو  یهم داروعمه بتول جونش، ب زیزنگ بزنه و با تجو  نیمی مونده که س نمیهم
 کنه.  یمعرف یجنس

 

 سمانه؟  یبری با کارها و حرفات م یآبروم رو دار یفهمی چرا نم تو

 

 با کارهات؟  یکنی م تمی اذ ی دار یفهمی نم چرا

 

 الت؟ یفام یها  کهیخودت و ت یبا رفتارا  ید  یزجرم م یدار
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 ...یفهم ینم چرا

 

ام در آن بچگانه یقوا  یهر دو گوشم محکم فشار دادم و با همه  یرا رو  میها دست
 . دمیکش غیبا اقتدار شدم و محکم ج رزن  یش کی لحظه، 

 

 _بسه... بسه... 

 

 کن... بس

 

 نده... ادامه

 

 .یکنی م  موونهید یدار

 

 .یکنیترم م  وونهید یدار

 

 نزدم. یکس حرف چیبه ه من

 

 نزدم.  یکس حرف چ یمون به ه نی از مسائل ب من
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 نزدم.  یحرف  یبه کس یا  گهی وقت د چیامروز و کنار الهه، ه جز

 

 حرف نزدم.   من

 

 نزدم. حرف

 

گوش   ی را از رو میو دست ها   چسباندی دانم اگر الهه مرا به تن لرزان خودش نم ینم
 بکشم و گلو پاره کنم!؟  اد یقرار بود فر  یتا ک داشت،ی برنم میها

 

و محکم با هق هقم، هم نوا شد، آن وقت بود که  دیوشم کشکه الهه به آغ ن یهم اما
 تنهاست. یبه دخترها  ی خواهر نداشتن چه ظلم بزرگ دمیفهم

 

 خواهر داشتم...  ک ی  اگر

 

 خواهر داشتم...  کی  شهیهم اگر

 

 از ما دور شد.   دیام

 

 طرف اتاق مشترکمان به راه افتاد. به
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 جان. یآهسته و ب شهیهم مثل

 

 . کردی و مات م ش یبار، خشمش، انبار باروت را هم ک نی تفاوت که ا نی ا با

 

 . اورمیخواست کم ن یدلم م اما

 

 که زده بود، تمام  مرا مورد هجوم  حمالت  دردآورش قرار داده بود.  یحرف

 

 . کردمی سرد م  یجور دلخواه، دلم را کم کی   دیبا پس

 

تو اون   یباز بچپ یر یحاال م ، یهات رو کرد  نیتوه ،یتهمت هات رو زد  ؟یر ی_کجا م
 خوابگاهت؟ 

 

 . ستادی ا

 

 کوتاه، راهش را ادامه داد.  یباز هم با مکث اما

 

 _آره برو...
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 بتراش.  االتی باز تو خلوت خودت، فکر و خ برو

 

 . ریبگ ادی تهمت زدن  برو

 

 .ستادی هم ا باز 

 

 و کامل!   یبار طوالن نیا

 

 توش نبوده. یدروغ چیزده باشم، ههم  یمن اگه هر حرف  د،ی_آقا ام

 

 خواد الهه بفهمه شوهرم مشکل داره.  یمن دلم م آره

 

 من و زن بودنم مشکل داره. با

 

 .ادیزنش برنم از  ین نیبفهمه شوهرم از پس ساده تر  خوادی م دلم

 

 کنن؟  یم  زیو عمه بتول واست دارو تجو   نیمیس
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و   میکنار هم بخواب میستیمن و شوهرم بلد ن  دنیکه اونام فهم می چه قد بدبخت نیبب
 !می خواهر و برادر نباش

 

برق آسا، که   یجانانه  یلیس کی و جوابش شد  دمی چه درد در دلم بود به صورتش کوب هر
 شد. دهیبر صورتم کوب د،یام  یبا دست مردانه

 

صف و  کرد و الهه را با برخورد ن نیبود که مرا نقش زم یاش آن قدر محکم و کار ضربه
 مبل انداخت. یبه تنم، رو  اشمهین

 

 شوم.  هوشیب خواستمی و من نم شدیو تار م   اهی چشمانم س شیداشت پ ایدن

 

مرا از جا کند    ع،یحرکت سر  کی آمد و در  شیپ دیگرفتم تا بلند شوم که ام  نیبر زم دست
 و با خود به سمت اتاق کشاند.

 

 . افتی یبر زبانش راه نم یحرف  چیکرد و ه یم هیپرصدا و بلند گر  الهه

 

 .توانست بد باشد  یهم م د یام پس
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 .بزند ادیتوانست فر  یم

 

 شود.  زیتوانست نفرت انگ یم

 

 !؟ دیچرخی م  عیقدر سر   نیداشت ا  نیو چرا زم دید  یرا دوتا م زیهمه چ چشمانم

 

 زد؟  یتخت پرت کرد و چرا اتاق داشت سرم را دور م  یمرا رو   دیام

 

 شد؟ یو چرا جهانم داشت جهنم م   دیکش رونی به سمت کمربندش برد و آن را ب دست

 

 بود؟  ده یزد و چرا حالم به تهوع رس مهیتنم خ  یو رو دیکش رون یاز تنش ب لباس

 

 خواد؟ ی م زای چ یلی_که دلت خ

 

 من مشکل دارم؟  که

 

 داغ شد و آن وقت بود که نفسم رفت.  خی هرچه فشار بود بر قلبم س ،
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 ،یکالم ای و زبانم را به حرف    اوردیتوانست، چنگ زد تا مرا به خود ب  یواری به هر د د،یام
 بچرخاند.

 

 تخت خواب را صاحب شدم و همان جا ماندم.  یرمغ، گوشه یصامت و ب اما

 

 یغروب آفتاب در روز  ی  ریگت، به دل و ساع  دی و شب به صبح رس  دیبه شب رس صبح
آن خانه استفاده نکرده   زیچ  چیو من هنوز جز همان اتاق و متعلقاتش، از ه  دیرس گرید

 بودم.

 

دادم و از اتاق   حیساختمان ترج ی  رونیب س  ی خراب اتاق را هم به سرو یی  دستشو یحت
 خارج نشدم.

 

 .دیرسیاتاق، به گوشم م   رون  ی از ب امکیو س دیام ی  احوالپرس یصدا 

 

 .مرا سرحال آورد  یاو را فراخوانده تا حال  گرفته  دیبود ام واضح

 

تولدم را   هیآباژور هد  یعنی و تنها چراغ  روشن  اتاق،    دمیصورتم باال کش  یرا تا رو پتو
 خاموش کردم. 

 

 خواهم.  یخانواده نم ت،یموقع  نی دانست من در ا یم  دیام کاش



 سرما زده   چک ی پ 

 
685 

 

 

 خواهم.  ینم برادر

 

 خواستم.  یرا هم نم دیآن لحظه ام یحت  من

 

 که حال  بدم را بدتر کرد.  یکس

 

 بلند شد. امکیس  یسرزنده   ی  به در خورد و پشت بند  آن، صدا یا  تقه

 

 ! ییتنها  ستمیشوهرت. راحت ن شیپ شهیها. روم نمخانوم! من مهمون  شمام  ی_آبج

 

 سرم را چرخاندم و پشت به در قرار گرفتم.  ت،ی اهم یب

 

 کوتاه، در باز شد. ینگرفت، با مکث یپاسخ یهم در زد و وقت گریبار د کی

 

 دهم.  صی توانستم تشخ یهم م زان یگر  یبسته و نگاه یرا با چشمان دیام  یها قدم

 

 فرو رفت.  یو الغرش، کم  ماریتن  ب ی  نیتخت نشست و تخت با سنگ یرو
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 _سمانه جان؟ 

 

 از بر کند.  یپرتکرار، نامم را هربار به نوع اریبس  یباعث شده بود با مکث ها  سکوتم

 

 ؟ ی_خانوم

 

 ... 

 

 _سمانه خانوم؟ 

 

 ... 

 

 ! ای داریدونم ب ی_م

 

 بغض دار و مهربان بود.  صال،یدر اوج است شیصدا 

 

 . می_سمانه جان مهمون دار
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تنها خواهرش، در اوج    یبرا  ایبرادر دن ن یبهتر ی  زبانیبود، از م یگر یهر وقت د دیشا
 کردم. یم  ییآسمان فرمانروا 

 

 تحمل کردن  خودم را هم نداشت.  یآن لحظه، وجودم، حوصله  اما

 

 کمرم به رقص درآمد.  یگود   یپتو، رو ریاز ز   دستش

 

 بودم. زاریمحبت  بامنظور، ب  نیمن چقدر از ا  و

 

 سکوت کرد.   گرید

 

 نگفت.  چیه

 

 جذر گرفته بود تا کمتر مزاحم خلوتم باشد.را هم   شی ها نفس

 

 ساعت در همان حال ماند و کمرم را نوازش کرد.  کی از   شتریدانم که ب یم خوب

 

 نظر صحه گذاشت. نی بر ا  امک،یس  یصدا 
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 . گهیشده د ری. درمی با اجازه تون من م دی_آقا ام

 

 زنگ زده برم از مطب ببرمشون خونه. به سمانه سالم برسون. مامان

 

 رم. ی. من خودم مرونیب این

 

 .ریبخ شب

 

جا به   شی در جا د،یشد  یا که یجا خورد و با   دی که ام دمیاز جا جه ی لحظه جور  کی در
 جا شد.

 

 شد.  رهی منتظر به صورتم خ  یچشمان با

 

 برسم. امکیتفاوت به او، از کنارش رد شدم تا به س یب اما

 

 . دمی دو رون یتخت چنگ زدم و از اتاق ب یرا از رو  شالم

 

 هم رد شد و رفت.  اط ی در را بست و از ح امکیشده بود و س رید  یول
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 مناسب نبود تا در را باز کنم و به او برسم.  لباسم

 

 افتاد.  فونی چشمم به آ ناگهان

 

 را برداشتم.  یوشو گ  دمیسمتش دو  به

 

 امک؟ ی_س

 

 امک؟ یس

 

 ؟ یرفت

 

 امک؟ یس

 

 شد.  ریجاگ  ر،ی در قاب  تصو صورتش

 

 ؟ ی خوب ؟ی دار ی_سمانه؟ کار
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 :دمیپرس زود

 

 رفته؟  یرفته؟ با ک ی_مامان چرا رفته دکتر؟ چه دکتر

 

 وجود ندارد. ینگران کننده ا  زیحدس زد چ شدی خونسرد بود و م یلیاش خ  چهره

 

رفته دکتر زنان. مامان هم باهاش رفت. منم رسوندمشون و   نی مینشده. س یزی_چ
 .شما  شیسر پ هی  نجایاومدم ا

 

مامان که زنگ زد، گفتم    گهی. ددی طول کش یلیکنه. اما خ  دارتیاومد ب ،یگفت خواب دیام
 برم. 

 

 شده؟  شیطور  نی می_س

 

 لبخند زد.  م یمال

 

 . یشی عمه م ی_دار
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 را در دستش چک کرد.  یگوش

 

 . زنمی بهتون سر م امیسمانه. بعد م  گهی_من برم د 

 

 هجوم برده بر مغزم، گم شد.  یصداها   انیاش، در م یخداحافظ یصدا 

 

 شد!  یباردار بود و داشت مادر م نیمیس

 

 حسود بودم.   من

 

 حسود بودم... یلیمورد، خ  نیدر ا  من

 

ام جا   یپناه  ینشستم و تمام تنم را در آغوش  ب نیزم یامان و ظالم، رو  یب یبغض با
 دادم.

 

 شد و من چقدر حسود بودم... ی هم داشت مادر م نیمیس

 

 بود. ستادهی سرم ا   یباال دیام
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 شدم. رهیزده به او خ خی و   سرد

 

 شد؟  ی هم حسود م  دیام

 

 حسادت کند؟   اوشیتوانست به س یهم م او

 

 . شهیداره بابا م  اوشی_س

 

 خوشحال شد.  دیو شا  دیدرخش یکم چشمانش

 

 ام...  یبعد یجمله  اما

 

 _اون تونست زنش رو مادر کنه... 

 

 .مامان بشه  تونهی م  نیمیس

 

 .رحم شدن را دوست داشتم یب نیا  چقدر
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 شد. یهمسرم م ی گلو بکیاش، بغض و تورم س  جهینت یوقت  یحت

 

 حسود بودم. بیمورد، من عج ن یو در ا شدی داشت مادر م نیمیبچه نداشتم و س من

 

 با بهت به من زل زده بود و خود را به داد برادرش رساند. الهه

 

 من...  اما

 

 رحم بودم.  ینبودم و چقدر حسود بودم و چقدر ب مادر

 

 بردارد و همان جا پرت شود و... یقدم   دیتا ام دیطول کش هیثان کی   فقط

 

 کردم.  یفکر م نی میچرا فقط داشتم به مادرشدن  س من

 

 _داداش... داداش...

 

 . سمانه بلند شو.دی خاک بر سرم سمانه نفسش رفت. رنگش پر یوا 
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  یدر مقابلم، مرا ذره ا  دیجان ام  یب ی مات شده  ری الهه، با تصو ی در پ یپ یها غیج
 تکان نداد.

 

 سمانه. _بلند شو 

 

 .دیجه میروبرو 

 

 .گهی _بلند شو د

 

 برادر و خواهر، کتک زدن را چه خوب آموخته بودند.  نیا

 

باردار    نیمی آن فراموش کردم س کی قدر تکانم داد که محکمش در گوشم، آن   یضربه
 است و من حسود...

 

 .وستی شدگان پگم نی به سرزم ن یمیس دم،یرا که د  دیام حال  

 

از راه برسد و    دیبدون اسب سپ یشاهزاده  کیروز،  ک یکردم،   یوقت فکر نم  چیه دیشا
 برساند. یو مرا با خودش به عرش اعل  ردی دست دلم را بگ
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 برسد.  انیکوچکم، به پا یا یدن یروز برسد که انزوا  کیکردم   یرا نم فکرش

 

 را با ورودش، باغبان باشد.  امیجوان یسرمازده   چکیباشد تا پ یکس که

 

 آمد. دیام اام 

 

 شد... همراه

 

 شد،  باغبان

 

 شد،  اری

 

 شد، قیرف

 

 شد... همسر

 

 کرد.   لی تنومند تبد یو به درخت دیکوچک  مرا از شاخه چ یدست عشقش، غنچه و
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 بار...  یب یدرخت

 

 بر...  یب یدرخت

 

 حاال همان مرد،  و

 

 و همسر، اری همراه    ق  یرف همان

 

 باغبان  عاشق، همان

 

 بستر  مرگ است؟  د،یکردند بستر  ام  یبستر افتاده بود و چرا همه فکر م در

 

 دو روزه کار دستم داد و اجازه نداد پرستار همسرم بمانم. ضعف

 

 ماند و الهه تنها به خانه برگشت.  دی ام  نیبر بال امکیس

 

 اما...  من
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 برد.   شانینهمورد  ترحم، که مامان دستم را گرفت و با خود به خا  ایشده بودم   زیعز

 

 در آن نبود.  امی از اتاق مجرد  یکه خبر یا خانه

 

 تصاحب کرده بود.  نایرا س اتاقم

 

او هم اوضاع را درک کرده بود که اجازه داد از تخت خواب سابقم استفاده کنم و شب   اما
 را آن جا به صبح برسانم.

 

امان، بر ضعفم غلبه م  یها  تی مهمان ماندم و مثال داشتم با تقو  ،یروز در منزل پدر  کی
 بود تا همه بفهمند چه بر سر روزگارم آمده است. یروز کاف کی و همان   کردمی م

 

دل   دی ام  یکردند و برا یام نشسته بودند و با ترحم نگاه م  یپدر یتا دور خانه  دور
 .دادندی قسم م اوی و خدا را به رحم بر جوان سوزاندندی م

 

 شده بود.  نی گزیبود و با الهه جا   دهیتازه رس  امکیس

 

 اعالم کرده بود.  روز یرا مثل د دیام  طی شرا
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 . ستیحرف  آخر دکترها چ دندیپرسی باز هم دوباره و چندباره از او م اما

 

  طی ما به حساب آورده بود که در هر شرا  لیعمه بتول را جزء فام  یدانم چه کس ینم
 او هم حضور داشت.   ،یخوش و ناخوش

 

 خودنما شده بودند. ش،یاز پ شتریصورتش ب یعوض کرده بود و چروک ها  را ش یعصا

 

 حضار را نداشتم.   یاعصاب گوش دادن به حرف ها   اصال

 

 .کردندی من و همسرم دعا م ی خوشبخت یبقا  یداشتند برا کهن یا  ولو

 

پا به   یمثل زن ها   توانستی مبل لم داده بود و چه خوب م  یوارفته، رو یبا تن نیمیس
 فتار کند.ماه ر

 

زد و هر چه   یبلند و گشاد، نشسته بود و خود را باد م یراهنیزود بود اما با پ یلیخ هنوز 
 . دیبلعی م د،یدیمقابلش م   زیم  یرو

 

 .رفتی م  اش امده یخودش و طفل ن یبتول کنار او نشسته بود و مرتب قربان صدقه  عمه
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 صاف کرد.  ییکه سمتم برگشت و صدا  دیخود د یسردم را رو   نگاه

 

 اون پسر هم رحم کنه. ی_خدا به جوون

 

 نخور دختر... غصه

 

 .تونیسر خونه زندگ  نیری و م  مونهی بخواد، زنده م خدا

 

 و... شدی که دلت خوش به بودنش م یدی زای بچه براش م  هیکاش حداقل   اما

 

 مکث، چشم در جمع چرخاند. یکم با

 

 . موندی وارث نم ی_اونم ب

 

کند و از    ز یجمله باعث شد هرچه محبت  قلنبه شده در دل اقوامم بود، سر ر کی  نیهم
 . ندیمسخره، زبان به سخن بگشا ی  سر دلسوز 

 

 _خدا شفاش بده.
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 وارث بمونه.  یب شهی_واقعا هم اون همه مال و مکنت، نم

 

 _خصوصا با اون خواهر  مجرد! 

 

مهم بود، نه در تمرکز  نداشته ام    میآورد، نه برا  یبر زبان م  یکه هر جمله را چه کس نیا
 .دیگنجی م

 

 رفتند. یبودند که بر قلبم نشانه م یزهرآلود یرها یت یهمگ اما

 

را به جان خود و کودکش   نش یر یش یبه دهان گذاشت و با ولع، مزه  ییزردآلو  نیمیس
 .دیبخش

 

 و به من نگاه کرد.  د یبه شکم صاف  او کش یبتول دست عمه

 

 .یذاشتی _کاش براش وارث م

 

 که دق مرگ نشه. یآوردی بچه براش م هی  کاش

 

 طرف و آن طرف تکان داد. نیو تنش را به ا  ختیاشک ر  یقطره ا مامان
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 در هم رفت. شتریب  شیاما اخم ها  بابا

 

 داره؟  ی حرفا چه معن نی _ا

 

 و...  شیسر زندگ گردونهی خودش بخواد، سرپا و سالمت برش م خدا

 

 را عقب تر برد و حرف بابا را قطع کرد.  نکشیع میمر عمه

 

 ؟ ی_کدوم زندگ

 

 ؟ ی برگشت چه

 

 خودش به کنار،  ی  ضیخدا مر  بنده

 

 بار سکته کرده.  نیا

 

 گفت: عی سر  امکیس
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 _سکته نکرده عمه. سکته رو رد کرده. 

 

 بوده. شوک  هی

 

 : دیغر اوشیس

 

 حالش خوب بوده.  یتا اون جا بود  یگی خودت م ه؟ی. شوک چ_تو ساکت بچه 

 

 . ی ش کرده باشکه تو شوکه نیا  مگه

 

 جمع، پوزخند زدند و باز هم به من نگاه دوختند. تی اکثر

 

 من نبود.   یجا  گریخانه هم د نیا

 

 برداشتم. یسمت در ورود ی  جا بلندشدم و چادرم را از جالباس از 

 

 کردن در توانم بود.  یجمع سالم داده بودم و نه خداحافظ نیبه ا نه
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ماندن    یو نامم را صدا زدند؛ اما حوصله  دندیپشت سرم دو امکی مامان و س  دمید
 نداشتم.

 

 بود که من داشتم. یحسرت  بچه ا لش یمن سکته را رد کرده بود و دل  شوهر

 

 . زدندی داغ م امیشانیقوم  دهان گشاد، داشتند همان حسرت را به پ  نیا  حاال

 

 خانه کنم. یاستراحت، راه  یگرفتم تا الهه را برا  شیرا در پ مارستانیب راه

 

 داشت و من به او... اجی به من احت شوهرم

 

 روز، کنار گذاشتم.   کی  نینبود و من حسود بودن را در هم مانیدر زندگ بچه

 

 من بود و من او را چه مفت باخته بودم. ی زندگ یهمه    دیام

 

با متخصص زنان را   امیپنهان  یها خدا را شکر کردم که چقدر خوب شد که مالقات  بازهم
 نگه داشته بودم. یمخف  دیاز ام
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 . کردی ا بدتر مموضوع، حتم داشتم حالش ر نی ا  دانستن

 

 . دانمی خالء بزرگ م کی من بچه نداشتن را    ردی بپذ خواستیکه او نم چرا

 

که  شودی م یکس ری فکر و ذکرت درگ یهمه ،یکنی با خودت خلوت م  یوقت ییروزها  کی
 موجود  وجود  توست.  نی تنهاتر

 

 قلبت،  یزکرده یعز

 

 ت، یا یدن یو بو  رنگ

 

 کردنت... یزندگ ل  یدل

 

ها روبرو شده بودم و غم    هیهمسا  گریو د  ستهی ترک خانه، با خاله شا  یلحظه  از 
 شان حالم را بدتر کرده بود. چهره 

 

 مارستان،یبه ب دنیرس یشدم تا لحظه نی سوار ماش ی وقت از 
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جوان را کنارش دسته گل به دست و نگران   ی آن زمان که با الهه روبرو شدم و مرد و
 دم، ید

 

 زنده ماندن بود.  یاش براو مبارزه   دیو آن هم ام دیچرخی محور م ک ی فکرم حول   فقط

 

 پاسخ نداشتم. یبرا  یبه صدا درآمد اما رمغ فمیبار در ک نیچند یگوش

 

 جمله خواستم:  کی نامش محسن بود؛  کنمی که کنار الهه بود و فکر م یمرد  از 

 

 خونه. دی_الهه رو برسون

 

 به راه افتادم.  وی.ی .سی، به سمت سبعد لخ لخ کنان و آهسته و

 

 زده بود.  نیاو را زم ی افتاده بود و ناگهان یبه باز  دیام قلب

 

مختلف، او را   یداروها  ریبا تاث ایمطلق بوده؛   هوشیهمسرم ب روز،یدانم از د ینم یحت
 اند؟ خواب کرده 
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بردند، همچنان   رونیکه از سالن خانه او را ب یبا همان چشمان بسته ا  دمیدی م  فقط
 تخت افتاده بود.  یرو

 

به تخت   ار ی و هش  داریب یبود و همگ ماریپر از ب و، یی سی دور تا دور بخش س یها تخت
 زده بودند.  هیتک شانیها

 

 حدود دوبرابر بود.  د،یشان با ام یپا به سن گذاشته بودند و تفاوت سن یکه همگ یافراد 

 

 ...دیام اما

 

 اتاق بود.   نیا  ماریب نیجوان تر  او

 

 . بود  دهید بیهمه قلب  آس  نیا  انی قلب، م ن یقلبش، شکسته تر دیشا  و

 

 که من شکستم. یقلب

 

تخت  سفت و سخت   یکه باعث افتادنش رو  یکه من پر پر کرده بودم و تن یقلب
 شده بودم. ویی سیس
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 دن داشت. حرف ز   یبهانه  دلم

 

 ...دی_ام

 

 م... خونه  یآقا

 

 ؟یکنی باز م چشماتو

 

و سرحال   دن یلحظه خند   کی ی فدا  میزندگ یغلط کردم؟ بگم اشتباه کردم؟ بگم همه  بگم
 ؟ یبهم بخند ؟ ینگام کن یشی بودنت،  اونوقت بلند م

 

رهاتر شد و کم کم به  می هر جمله، صدا  انیرا ابتدا در دلم شروع کردم و با ب  جمالتم
 .دی هم رس  دیگوش ام

 

 منو.   یببخش د یبا د،ی_ام

 

 الهه رو تنها گذاشتم.  شبید

 

 بود تو خونه. تنها
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 بابا. یو رفتم خونه جان ینذاشت بمونم ا امکیس

 

 تختم هم واسه خودش گذاشته؟  نایس  یدونست یم دی ام  یراست

 

 ش عوض کنه!پسرونه هیترنجم رو با  ینداشته که روتخت قهی قدر سلاون  اما

 

 . دمی صدا خند یب

 

 استفاده کنم. یدلش به حالم سوخت و اجازه داد از تخت سابقم، چند ساعت شبی_د

 

 نداشتم.  تمرکز

 

 بود. دای ام هو ختهیجمالت افسارگس انیاز م نیا  و

 

 ؟ ی گرفت رادی از الهه ا خودی ب یدید د، یام یراست گمی _م

 

 ؟ یشد ی عصبان  یالک  یدید
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 . ذارهی لحظه هم تنها نم  هیاونو   آقامحسن

 

 بود. جان ی ا االنم

 

 نامرتبش زل زدم. یها شیر به

 

 ها و لمس پوست صورتش را دوست داشتم اما...آن  انیم دن یدست کش چقدر

 

 .رفتی نم شیپ دستم

 

 نکردند.  یار یرحم شدند و او را   یبد شدند و ب د،یسقوط ام یکه لحظه  ییدست ها  نیا

 

 زبانم چه خوب به کار افتاده بود. اما

 

 کرد.  ماریو او را ب  دیکه زخم شد بر قلب ام یزبان همان

 

 بلند شو... دی_ام
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 که. یدونی م اد،ی بدم م مارستانیاز ب من

 

 .شهیتنگ م نفسم

 

 به زحمت خودمو نگه داشتم.  االنم

 

 بلند شو. دیام

 

 خونه. میبا هم بر  ایب بلندشو

 

 رو تخت سابقم، محتاج  ترحم بشم.  دنیواسه خواب گهیبار د هی  خوامی نم من

 

 شو...  بلند

 

 . میشو بر بلند

 

 گرفت؟ ی ام چرا نم هیگر
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 .زدی چنگ م م یبغض به گلو  فقط

 

 کردم. یاحساس م  دیخود و ام یو خفه هم، نگاه همه را رو ماریب  یفضا نیدر ا  یحت

 

 .دمینکش  شیام را پعقب رفته یبود که روسر یبار نی بار اول نیا

 

 داشت؟  تیاما چه اهم  خوردی از هربار به چشم م شتریام ب  یگرفتگ ماه

 

 داشت؟  ت یاما چه اهم چرخاند،ی اتاق را م جه، یو سرگ  کردی چشمانم را تار م ضعف،

 

  نیدر ا  زیچ  چیاست، هچشمم افتاده  شیجان پ  یگونه ساکت و ب نیا  دی ام  یوقت
 ندارد.  ت ی اهم گریجهان، د

 

  ییو نگاه ها  شودی که بر تنم غالب م یدهد و ضعف یکه به من دست م یحال زار  یحت
 ندارند.  تیهم اهم شوند،ی تر م نیتنم سنگ  یرو  کی به  کیکه 

 

لحظه   ن یغم عالم بر دلم آوار شود اما، ا  دیو با   پرسدی که پرستار از من م یسوال  یحت
 ندارد.  میبرا یتی اهم چیه
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 . ستمی _نه خانوم، باردار ن

 

 دارد که مرا باردار بداند.  یاصرار چه

 

 .میر ی بگ شی ازت آزما نانی. بذار برا اطمیباش کنمی فکر م ی_ول

 

 .رم یگی را به سمتش م وکتی و آنژ  شومیتخت بلند م   یرو از 

 

 بمونم. تونمی لطفا. نم دیاز دستم جدا کن نوی_ا

 

ُرم  را ندارم.  شتریپ یقیسر حالم آورده و ضعف دقا  ،ینمک یقند  س 

 

 .دهندی بار اجازه ورود نم نیا  یول رومی م  وی یسی سمت س به

 

 حال زارم به من اذن ورود داده بودند.  یبار اول هم از سر ترحم برا  ظاهرا

 

 .نمینشی م  یصندل نی اول  یوزنم و پشت اتاق، ر  یم پوزخند
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 است؟  ری اس  شانیهادر چشم  یا  رحمانهیعقل همه کس، به شکل ب چرا

 

 با مامان. امکیو س  دیآ یصبح، الهه تنها م  یابتدا  همان

 

 .دهندیبه بخش را انجام م  دیانتقال ام یو کارها  مانندی عصر م تا

 

 .شوندی بابا و محسن هم اضافه م شود،یساعت مالقات که م  

 

 بهتر است. تشیوضع  دیام

 

 به هوش است و چشمانش باز است. حداقل

 

 ند،یخواهد مرا بب یکه نم یبا وجود  یحت

 

 خواهد با من حرف بزند، ینم

 

 است که به هوش است،  یشکرش باق یباز هم جا  اما
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 است،   اریهوش

 

 است.  زنده

 

 دهد.  یجان م ی ب یهمه را با لبخند یاحوالپرس  جواب

 

 نشده است.  ریگن ی اس زمبا ام  د،یروشن کرده است که ام میبرا  دکتر

 

 .مکد ی جانش را م یره ی است که ش یتفکرات مخرب ری درگ او

 

 شده است.  یروح یها  ی ناراحت یقربان  دیام

 

 نبوده است.  دیمن و ام یاس، قاتل خوشبخت  ام

 

  ریگ نی موضوع، زم  نیبودن دامن من از بچه و اصرارم بر ا  یاز فکر کردن به خال  دیام
 شده بود. 

 

 است. ن یبا من، سنگ دیبودند رفتار ام دهیخوب فهم امکیو س الهه
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 .زدندی او حرف م  یدر زمان اغما  امی از نگران زی ر کی مامان و بابا،  اما

 

 نگاه گذرا هم نبود. کی  اش،جهیکه نت ییها   حرف

 

 قهر کرده بود؟   دیام

 

 من؟  با

 

 .شدی با من قهر م ایدن کرد،ی با من قهر م دیام  اگر

 

 .کندی و از آمدنش تشکر م  فشاردی دست محسن را هم گرم م یحت  او

 

 .زد یاشک نر  گرید خواهدی و م کندی و سرش را نوازش م بوسدی الهه را م  دست

 

 با من... اما

 

 ندارد.  میبرا یاست و حرف   نیسنگ
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  یبمانم تا رشته دیبا داندیو الهه خوب م  شودی روند و اتاق خلوت م یکم کم همه م 
 را دوباره درهم بتنم. نمان یگسسته ب

 

سکوت و حرف    ایدن کی و  دی و من و ام ماندی بخش م یرود و اتاق خصوص یهم م او
 ناگفته.

 

 .میو شد با هم روبر مارستانیکه در ب  یبار نیمثل اول  زیهمه چ چقدر

 

بار   نی حاضر شده بود و ا  نمیبر بال دیبودم و ام ماریتفاوت که آن روز من ب نی ا با
 او آمده ام. ادتیبرعکس آن روز، من به ع

 

 . لرزدی م تنم

 

 ندارد. ییارویحرف زدن و رو   ی  که رو  یکس مثل

 

 .رساندی او خود را به خواب زده است و باز مرا به بغض م اما

 

 د؟ ی برات باز کنم ام یخوریم  ی_چه کمپوت
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 ندادنش را دوست ندارم. جواب

 

 ادامه دار باشد.  دینبا 

 

 خنک هم شده. خچال،ی. الهه گذاشته تو  زم ی بر بیبرات آب س ی خوای _اگه هم م

 

را پر نکرده ام، که ملحفه نازک را تا صورتش باال   وان یکنم و هنوز ل یرا باز م  وهیآب م در
 : دیگو ی و م کشدی م

 

 _برو خونه. تنهام بذار.

 

 شود در اتاق خلوت و ساکت.  ی ناقوس م شیشود و صدا  یاز دستم پرت م لی است  وانیل

 

 .ندیخواهد برگردد و حالم را بب ینم دیام اما

 

 خواهد من بروم. یم  فقط

 

 خواهد من نباشم. یم
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 بروم؟  دیبا

 

 ... نه

 

 ... نه

 

 مانم. یم

 

 . ندیوقت مرا بب چیاگر نخواهد ه   یحت

 

 . نمینش یکنم و همان جا کف اتاق سرد م یکنار تخت، سقوط م ن،یزم یرو

 

 شود؛ یبعد از چند روز مرخص م دیام

 

 گردد؛ ی خانه برم به

 

 کنندی م  افتیو لبخندش را در پرسندی حالش را م کنند،ی م  ادتیرا ع  دیام ند،یآ  یم همه
 روند. یو بعد م
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و    دهیشن گرانیهشت روز، من فقط صدا و لبخندش را در مواجهه با د   نیتمام  طول  ا  اما
 . امده ید

 

 نگاهش را هم ندارم.  ینیسنگ

 

 .دهدیتخت راهم نم  یرو

 

طرف و آن طرف تنش قرار   نیکوچک و بزرگ را ا  یو متکاها  خوابدی تخت م وسط
  یمتکاها  نی من را ا  یجا دانمی تا راحت تر بتواند دراز بکشد و من خوب م دهدی م

 .استی عمد نیمزاحم، غصب کرده اند و ا 

 

  شتر  یسپرده است و ب ارش،یدست ،یپناه یکارخانه را به آقا ط،ی شرا ی  ماست مال   یبرا الهه
 .راندگذیوقتش را در خانه م 

 

و سر به   چرخدی مدام دورم م ز، یچجلوه دادن  همه   یبر شاد نشان دادن  خود و عاد  عالوه
نرمال   زیعقل، فکرکنم همه چ یدراز گوش  ب  یچونان احمق ها  خواهدی و م  گذاردی سرم م
 است.
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عصر را با ما   یهر روز، از صبح زود تا حوال  بایمامان که تقر  یوقت  کنمینم یتعجب
 !بردی نم ام ییزناشو  یرابطه ی  به شکرآب یپ گذراند،ی م

 

  یم یچا  یو فنجان دیآ یبابا هر غروب به دنبال مامان م  یوقت کنمی هم تعجب نم باز 
 .رودی و م کندی قلمداد م یرا واقع امیتصنع  ی و لبخندها ندیبیخورد و اوضاع را م 

 

و تمام مدت،   زندی ام زل م  دهی به صورت رنگ پر یبا نگران نیمیس کنمی جب متع اما
 دارد. یشانی نگاهش رنگ پر

 

  دهیرا فهم دیمن و ام نیب  یشده ره یت یمن نگران است و رابطه  یبرا  نیمیس یعنی
 است؟ 

 

 د؟ یچرا مامان نفهم پس

 

 د؟ یبابا نفهم چرا

 

 چطور؟   امکیس

 

 د؟ یاو نفهم  چرا
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به غم درونم برده بود و بعد، با خوشحال   یپ ام،ی دو روز  اول از ناراحت یکیهمان    فقط
دور   یخواهرش، رو    یدر زندگ زیآسوده گشت که همه چ الشینشان دادن  خودم، خ

 است.  یخوشبخت

 

  یروبوس ی است، به بهانه  دهی وقت صورتم را نبوس  چیکه ه ینیمیس شود،ی رفتن که م دم  
 .شودی م کمی دو نز  دیآی م شیپ

 

 کنند. یبا تعجب نگاه م همه

 

 متعجبم.  زیخودم ن یحت

 

 :دی گوی بوسه و آغوش، اروم م ی به جا اما

 

 ها! شگون نداره.  یتو هم حامله باش نمی_نب

 

 بهت، به در بسته زل زده ام.  ییا یهمه رفته اند و من با دن حاال

 

 شدن من بدشگون است؟  باردار
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بغض کنم که  خواهمی و م شودی م  دهیشکم صاف و پوچم کش یدستم رو  ناخودآگاه 
 .افتدی م دیچشمم به ام

 

 است و چقدر نگاهش حسرت دارد.  ستادهی چهارچوب در ا  در

 

 کند.  دیرا از من، تمد اشی دور شومی هم باعث م باز 

 

 ...ناخواسته

 

 ناخواسته... کامال

 

 دانمیدر اتاق مشترکمان ندارم و هنوز نم ییامشب، جا یعنی  نیو ا  بندد ی را محکم م در
 ! ستیچ حرف،یطرفه و ب  کیقهر    نیاز ا دی حرف حساب ام

 

 زدم.  وندیبه صبح پ ،یاستراحت چیه یشب را هم ب آن

 

بها   زیمان نشستم و به احساس ضعفم ناتاق   یروبرو  یکاناپه  یآن که بخوابم، رو یب
 ندادم.
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 فکر کردن را هم دوست نداشتم. یحت  گرید

 

 خسته شده بودم.  یتکرار ی زهایفکر کردن به چ از 

 

داشته باشد، پس فسفر سوزاندن    ییراه به جا  ا یببرد   شیرا از پ یز یقرار نبود چ  یوقت
 نوع اسراف است!  کی مغز، 

 

  دمیمدر فه ریز  یی از اذان صبح، سجاده ام را که جمع کردم، قبل از برخاستن، از روشنا بعد
 شده است.  داریهم ب دیکه ام

 

 شدم. ریهمان کاناپه، جاگ   یرا در سبد مخصوصش جا دادم و باز هم رو سجاده

 

 تنم نداشتم.   یانداختن رو  یبرا  یزیچ  چینمازم در اتاقمان بود و من ه چادر

 

 طور بود. نیمدت، برنامه خوابم هم  نیا

 

نماز، دو   یگذراندم و بعد از ادا  یم  الی به فکر و خ ن،یزم یتخت و رو  یصبح را، پا  تا
 .دمیخوابی م  یسه ساعت
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 نداشتم. چ یبار ه نیخود بکشم و ا  یرو  یزیداشتم چ عادت

 

که چشمانم گرم   دینکش یناچار تنم را در آغوش گرفتم ودر خود مچاله شدم و طول  به
 شد.

 

 .بستی دو سه ساعت خواب، از تنم رخت برم نی مدت، هر روز با هم  نیتمام ا  یخستگ

 

وجودم را در بر    ر،یدلپذ  ییمطبوع و گرما  یا   حهیبودم که را یداریعالم خواب و ب در
 گرفت. 

 

 بود. دهیکه باز کردم، آفتاب تا وسط سالن رس چشم

 

 تر. نیبود و چشمانم سنگ نی سنگ سرم

 

 فشردم و به ساعت نگاه کردم.   یفشار سر انگشتانم، چشمانم را کم با

 

 برق را از سرم پراندند. دادند،ی نشان م میکه ساعت را دوازده و ن ییها عقربه

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
725 

 

و الهه   دی از ام یفرورفته بود و چه بد بود که خبر یبود که خانه در سکوت مطلق بیعج
 هم نبود.

 

 در آشپزخانه. نه در اتاق مشترکمان بود و نه دیام

 

 نگرفتم.  یرا هم چند بار صدا کردم و باز هم جواب الهه

 

 . افتادی و دلم به شور م دمیترسیرفته داشتم م  رفته

 

 کنار در. دیام یجفت شده   یافتاد و کفش ها  ی به جاکفش چشمم

 

 شده بود.  زیآو  ،ید یکه بر جاکل  دشیدسته کل و

 

 الهه نبود. لی از وسا  یخبر

 

 هنوز در خانه بود.  د،یهه رفته بود اما امال یعنی نی ا پس

 

 افتادم.  یتراس پشت ادیو به   دمی دور خود چرخ یکم
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 داشت. دید  گر،ید یابانیکه پشت ساختمان بود و به خ یتراس

 

 . دمیرا د فش یدر را که چرخاندم و در را باز کردم، قامت نح رهی دستگ

 

 چرخدار پدرش نشسته بود.  یصندل  یرو

 

وقت نگفتم تا همان اندازه    چیو ه  کردی با وحشت به آن نگاه م شهیکه هم یا  لهیوس
 هم از آن نفرت دارم.

 

 .ستادمیرفتم و پشت سرش ا  شیپ

 

 شد.  لی ما لچریو  یبه سمت چرخ ها  دستش

 

  میم قا زد و پشت سر  غیاومد خونه، الهه از ترس ج یصندل نیبار که پدرم با ا  نی_اول
 شد.

 

 از الهه نداشت.  یکرد آرومش کنه، اما خودشم دست کم یسع مادر

 

 بشه؛ اما شده بود...  لی به قول پدربزرگم، عل ای  ن،یتوقع نداشتم بابام خونه نش من
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 خودش؟  افتن  ی آرامش  یبرا  ای  کردی من درددل م ی برا داشت

 

 سخت بود برامون.   یلیخ لی_اوا 

 

 . میبر شدی نم ییجا

 

 دکتر رفتنش، یها خی تار

 

 مون پر از مکافات بود.خارج از خونه، برا همه مشیببر  میکه مجبور بود یمواقع  ای

 

 نداشت.  یدادن چرخش کار هل

 

شدن    ادهیروها گذشتن و سوار و پ ادهی پ یها یبلند  یکردنش و از پست نی باال و پا اما
 سخت بود.  یلیخ ن،یماش

 

پدر حالشون خوب   ای م،یکنی ما عادت م  ایمدت که بگذره،   هی میکرد ی خودمون فکر م با
 . شهی م
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 .دیبودن، دست کش یطور که الهه کم کم عادت کرد و از فرار همون

 

 ...اما

 

 فرستاد.  رونیرا پرصدا ب نفسش

 

 نداشتم. ستادنی بر تنم غالب شده بود و توان ا  ضعف

 

 را بشنوم.   ش یحرف ها  یه دادم و پشت سرش نشستم تا ادام هیتک  واری جا به د همان

 

 .راندی از آن را به لب م یکه هربار؛ بخش ییها   حرف

 

 _ الهه عادت کرد، 

 

 عادت کردم،  من

 

 پدر عادت کرد؛  خود
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 مادر...  یول

 

  طی مادر نتونست با شرا گهی پدر کم کم از حرف زدن هم مفلوج شد، اون وقت د یوقت
 .عادت کنه  دیو به وضع جد ادیکنار ب

 

 بود که... نیا

 

  توانستمی کردنش را خوب م هیدر خود داشت، که گر  یاش، لرزش  ییانتها یها  جمله
 بفهمم.

 

بد بود، مامان   یلیبود و منم امتحان داشتم و بابا هم حالش خ ضی روز که الهه مر  هی_
 باهامون ادامه بده و رفت.  تونهیگفت کم آورده و نم 

 

 گذاشت و رفت... تنهامون

 

 را رو به من نگه داشت.  داد و آن  یبه صندل یچرخ

 

 . میچشم در چشم بود کامال
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 !؟ دیبودمت ام دهیروز بود ند چند

 

 زکم؟ یخود نداشتم عز یروز بود نگاهت را برا  چند

 

 . دیپر رنگ خند یلیهم فشرد و خ یرا رو  شی لبها

 

 رساند.  شی لب ها  یبوسه  ق  ی اشکش را به توف یدانه ها که  یا  خنده

 

 . صالیو است  یتلخ، از سر درماندگ یا  خنده

 

 اشک مرا هم درآورده بود. ش،یها   اشک

 

 درشت و پرسوز، که مهارشان دست خودم نبود. ییها   اشک

 

 فدات بشه سمانه. می زندگ یهمه   ی_اله

 

 .زی اشک نر  یجور نیا
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 . دیلرز  دلم

 

 و رو شد.   ریز  دلم

 

 .زدیمن داشت با من حرف م  دیمن، ام  مرد

 

 . دیخری را به جان م دردم

 

 .ینکن خانوم هی_گر

 

 رو شاد و سرحال تو ذهنم حفظ کنم.  رتی تصو بذار

 

 که... ییمباداها   برا

 

 . دمیجا پر از 

 

 زد؟ ی حرف م ییاز چه مباداها  دیام
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 را به عالمت توقف، مقابلم گرفت. دستش

 

 باشکوه باشه. مونی بذار خداحافظ_نرو سمانه. 

 

 تلخ نباشه.  رفتنت

 

 .یدلم نسوزه که تو هم مثل مادرم کم آورد  بذار

 

 گم شده است.   میبزنم اما صدا غیخواهم ج یم

 

 : زنمی لب م  آهسته

 

 _کجا برم؟ 

 

 .شودی جا بلند م از 

 

 .ستادهی ا  میروبرو حاال
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 . به نفس و رخ به رخ  نفس

 

را تا   میدست ها رد،یکه نگاهش را از صورتم بگآن  یو ب  ردیگی را در دست م میها دست
 . زندی ُمهر  بوسه م شان یو رو   بردی باال م ش یلب ها   کی نزد

 

 از دستش فرار کنم. خواهمی م

 

 نگاه، نیا

 

 ،یکی نزد نیا

 

 دن، یبوس نیا

 

 دارد.  یتلخ یمزه 

 

 زهر دارد.  یمزه 

 

 ! ییجدا زهر
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 ...ریقفل شده است و دستانم در دستانش اس  نیبر زم میپاها اما

 

 . تیزندگ یسمانه، برو پ تی خوشبخت ی_برو پ

 

 ... ی  پ

 

 :دهدی و ادامه م بلعدی را با آب دهانش م بغضش

 

 مادر شدنت.  ی_برو پ

 

 دلت!  ی  پ

 

 : زنمی م غیج

 

 ، ییمن تو  ی_زندگ

 

 جاست، ن یمن ا  یخوشبخت
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 ... دی من گرو  توئه ام دل

 ساکتم کند که  دنمی با بوس خواهدیم

 

و پشت سر   کنمی جمع م فمیظر  یرا در مشت ها   میرو یشود و تمام ن  یم ادی اما قدرتم ز  
 .کوبمی هم بر تنش م

 

 _ولم کن. 

 

 کن. ولم

 

 بهم دست نزن.  

 

 رم. یجا نم چیه من

 

 .رمی نم جان یاز ا من

 

 کشد.  یرا محکم به سمت خود م تنم

 

 . زمی _آروم باش دختر، آروم باش عز
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 نکن با خودت. یجور نیا

 

 برو؟  یگی _پس چرا بهم م

 

 با من.  یشی _چون حروم م

 

 حروم شم.  خوامی _م

 

 تلف شم. خوامی م

 

 . رمی به پات بم خوامی م

 

 . گذاردیدهانم م  یرو دست

 

 _بس کن سمانه.

 

 ؟ یکنی م  رونمیب یکنم. چرا دار ی_بس نم
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 خوام؟ ی گفتم بچه م چون 

 

 . خوامی نم گهی د حاال

 

 از بچه متنفرم.  گهید

 

 مامان و باباش بشه متنفرم.  ییباعث جدا خوادی م ومده،یکه ن ی بچه ا از 

 

 بدشگونه، متنفرم.  گهی م نی میکه وجود نداره و س ی بچه ا از 

 

 اون بچه بدشگونه. آره

 

 . ابونیتو خ رون یب کنهی پرت م میکه داره منو از خونه زندگ بدشگونه

 

اما    شومی و متوجه م نمیبیاطراف را خوب م  یاز ساختمان ها  دهی سرک کش یها   نگاه
 .دهمینم  یتی اهم  نیکوچکتر

 

 : غردی م  دیام



 سرما زده   چک ی پ 

 
738 

 

 

 نکردم سمانه.  رونتی _من ب 

 

 .زم ینکردم عز  رونتیب

 

 .نمیهر روز آب شدن و غصه خوردنت رو بب خوامی نم فقط

 

 . نمیحسرت رو تو چشمات بب  خوامینم

 

 چرا؟   ابونیخ

 

 ت و...خانواده  یه یسا  ریز  یری م

 

 خندم.  یم

 

 . زنمی م قهقهه

 

 .خندمی شوم و بلند بلند م یاو جدا م از 
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 : میگوی و م خندمی و من هم چنان م د یآ یسمتم م به

 

 م؟ خانواده  یه ی_سا 

 

 بودن که بعد تو باشن؟  هیمگه تا به حال برام سا  ام خانواده 

 

 . زنمی م غیج

 

 _ها؟ 

 

 بزن!  حرف

 

 .دهمیدهانم را فرو م  آب

 

 ...گهی_بگو د 

 

 حرف منو بفهمن؟   یدید یک
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 رو، غصه هام رو بفهمن؟  میناراحت

 

 .دیآی م شیروم و او به دنبالم پ   یعقب عقب م من

 

 .میا  ده یهردو وسط سالن رس حاال

 

 . افتمی تن خود  یرو دارشدنم،یافتد که با ب یم   ییبه پتو  چشمم

 

 کرده بود.  داریپتو، مرا ب یرو  دیبه جا مانده از تن ام عطر

 

 .رد یگی ام اوج م هیگر

 

 است.   دهیاش رس  یزندگ یکه به آخر خط  جاده  یکس مثل

 

 آخر... ستگاهی ا

 

 ...ییجدا
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 شده است.  یجد  دیام  گری د حاال

 

 برو سمانه. جان ی_از ا 

 

 . میتا هردومون به آرامش برس برو

 

 ...یجون من باش  یتن مفلوک و ب دن  یتو مجبور به د نه

 

 : دیگوی گذرد و آهسته تر م یکنارم م از 

 

 ت.سرکوب شده   یزجر دادن  حس ها  شتریداشتنت و ب شتری_نه من عادت کنم به ب

 

 .ماندی م  رهیخ زیچ  کیبندد، فقط چشمم به  یاتاق را که م در

 

 را صرف بستن آن کرده است.   شبشیکه معلوم است تمام د یچمدان

 

 آورده بود.  هیهد م یرنگارنگ با آن برا ی  روز، خروار خروار خلعت کیکه   یچمدان
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 بمانم؟  دیبار، من نبا نی کرده است و ا رونیمرا ب  دیام

 

 . مینداشت دنی د یغرق شده بود و ما چشم برا  مات،یدر طوفان نامال   ،یزندگ نی ا ی  ک شت

 

را   میرا مشت و گلو میو دست ها میآی که به خود م کشدی طول نم شتریب قهیدق چند
 .کنمی صاف م

 

 کجا آدم  جا زدن بودم؟  من

 

کنم و او را در  یرا خال دان یم دی است، من چرا با  یفرار شیاز ترس ها   دیام  اگر
 اشتباهش غرق نگه دارم؟ 

 

 کنم.  یم دای وسط سالن پ  ز  یم ی تلفن را رو  یچرخانم و گوش یم چشم

 

 .رومی و از پله ها به سمت باال م دارمی را برم آن

 

 .کنمیالهه را وارد م   شماره
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 _بله؟ 

 

 .یالهه جان؟ خسته نباش ی_سالم. خوب

 

 ممنونم.   ؟ی _سالم عروس گل. تو چطور

 

 . زنمی حرفم را م زود

 

 تنگ است.  اریکه در ذهن دارم، بس یاد یز  ی انجام کارها  یبرا  وقت

 

 شد؟  ی. چدنیتور شمال د هی دوستات تدارک    ی_الهه جان گفته بود 

 

 ؟ ی بر یخوا ی . چطور؟ مرنی م  گهی دو روز د یکی_

 

 . رمیگ یرا به دندان م لبم

 

 _من نه. 
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 قراره بره؟  ی_پس ک

 

 : میگوی تر م آهسته

 

 _تو...

 

 .کندی م تعجب

 

 _من برم سمانه؟ 

 

 .شودی با ترس همراه م شیصدا 

 

 شده؟  یزی_ چ

 

 . رمی به کار بگ دی ام با  ینگه داشتن زندگ  یزورم را برا  یهمه 

 

 اگر الهه از دستم ناراحت شود.   یحت
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 .ستیاوضاعمون خوب ن  دی_الهه من و ام

 

 باهم.  میمدت تنها باش هی  خوامی م

 

 .میبر  ییکنم که جا ش یتونم راض ینم

 

 .میبه هم کمک کن میتا بتون میتنها بمون دی با اما

 

 . متهیبه تو و تصم دمیام  فقط

 

 که ناراحت شده باشد.  شومی نگران م شود،ی که با سکوتش همراه م مکثم

 

 .د یآیسکوت، به حرف م  یاما بعد از کم 

 

 ؟ ی بکنم واست خواهر دیکار با ی_چ 

 

 .دی آی شود و لبخند به لبم م یبه خواهر گفتنش قرص م دلم
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 .ده روز رو برو با دوستات  نی _ا

 

 .یهرکدوم که راحت شیامروز برو پ   نیهم از 

 

 . میایروز بهمون فرصت بده تا با هم کنار ب ده

 

 .ردیگی م یاست اما دل خودم کم تی رضا ز ی دانم وجودش لبر ی م کند،ی که م قبول 

 

 _الهه جان؟ 

 

 _جانم!

 

 . شمی م  تی_ببخش که باعث آواره شدنت از خونه زندگ

 

 . شومی و آرام م چدیپ یاش در گوشم م خنده

 

 ! یاریمن از خدامه خان داداش بدعنقم رو به راه ب  ه؟یچه حرف نی . اوونهی_د
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 شود.  یتلخ م کامم

 

 بهش. یجور نی _نگو ا

 

 . خنددی هم م باز 

 

 جان.  یل ی_اوه اوه... َچشم ل

 

 ! میتون رو بد خطاب کردکه مجنون تحفه دیببخش

 

 .شودی از بابت الهه و لطفش راحت م المیخ

 

  یو ب دیا یب یپنهان ازش،یمورد ن  لیبردن وسا  یکار، برا  یلیاست غروب، بعد از تعط  قرار
 خبر برود. 

 

 نمانده است.  شی کس برا چیدر اشتباه بماند و فکر کند ه دیخواهم ام یم

 

 اش با من. یکس جز من و زندگ چیه
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 . کنمی حرف، در را باز م یو ب کشمی و محکم م قینفس عم کی در اتاق،  پشت

 

 .کشمی است، اما به زحمت آن را دنبال خود م نیسنگ چمدان

 

 داده است. هینشسته و کمرش را به تخت تک نیزم ی رو دیام

 

 .دهمیبه تعجبش نم یتیکنم و اهم یچشم به او نگاه م ریاز ز   فقط

 

را در کمد و کشوها   لمیو آهسته و صبور، تک تک لباس ها و وسا کنمی را باز م چمدان
 .دهمی جا م

 

 .خندمی ها، ملباس  دنیوسواسش در چ  نیدل، به ا در

 

کدام،  قرار دادن هر  یاست که مشخص است برا دهیآن ها را چ دستک ی قدر مرتب و   آن
 زمان صرف کرده است.  یکل

 

 خاطره، در چمدان گذاشته بود. کی هر کدام را با مرور  دیشا
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را در کمد نگه داشته   یگذاشته بود و باق میکه فقط چند دست از آن ها را برا  ییهالباس 
 بود.

 

 ...دی ام  کی به  دیشا

 

 دلش... یوعده برا   کی به  دیشا

 

 . افتدی به حرف م کشد،ی که طول م کارم

 

 ؟ یکنی م  یکار دار ی_چ

 

 ...شیصدا 

 

 .سوزاندی را م یشده است که هر دل ری رفته، اس لی تحل یصدا   نیغم، در ا قدرآن 

 

 ...گریمن که د  دل

 

 .رانمی ام را پشت پلکم م  دهیو اشک جوش بندمی لحظه م کی را   چشمانم
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 و محکم باشم. یقو  دیبا

 

 را، دیام من

 

 را دوست دارم.  دیبا ام یزندگ

 

 را دوست دارد.  ماریو ب ف یضع یزکرده یمرد  عز   نیا  ام،ی لعنت دل

 

 کند.  رونمی اگر ب  یحت

 

 خانه ام... از 

 

 خانه مان... از 

 

 که با تنش برخورد نکنم. دارمی نگه م یو خودم را به سخت  ستدی ای م کنارم

 

 ؟ یکنی کار م  یچ یخانوم. گفتم دار _با شمام سمانه 
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 . آَوَردیدادم را درم شهیبچگانه لج کردنش، هم نیا

 

 کنم. تش یاذ   یام کمکه من هم توانسته  کنمی بار ذوق م نیا  اما

 

 _سمانه؟ 

 

تا   ستمی ای م  میپنجه ها  یو رو  کنمی را بلند م م یپاها  شود،ی لباس ها که تمام م  دنیچ
 جا دهم.  یواریکمد د یچمدان را باال

 

 .رسدی هم سخت است و هم دستم نم اما

 

 .کشمیباال م  شتریو خود را ب کنمی تالش م شتریآورم و ب ینم کم

 

دست   اری  شیکه از پشت سرم، دستها  شود،ی و صورتم جمع م کشدی م  ریت یدلم کم ریز 
 .دهدی ماش جاو چمدان را در قفسه  شودی م  میها

 

 ام.   دهیاست، کامال در آغوشش چسب  ستادهی که ا ییجا از 

 

 . افتدی به جوشش م میو زنانه ها   شودی گرم م  وجودم
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 .رودی و عقب م شودیبعد جدا م  یکم اما

 

 : پرسدیبه کمر م دست

 

 . شنومی_خوب؟ حاال بگو! م 

 

 . شومی و از کنارش رد م کنمی را جمع و جور م خود

 

 .دهدی آزارم م یو گرسنگ  شودی م  رهی بر وجودم چ ضعف

 

 : میگوی و فقط م رومی م  رونیاتاق ب از 

 

 _شستن کاهو و گوجه ها با تو.

 

 . نمیبچ زیهم کتلت سرخ کنم هم م کنمی نم فرصت

 

 : میگوی و م زنمیبه صورت متعجبش م  عی سر یچشمک
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 .خورمی _فقط به خاطر تو، منم امروز با کتلتم کاهو م

 

 که هالکم. ای زود ب فقط

 

 قدم اول را خوب برداشته ام.  دانمی و م  ماندیاز تعجب باز م دهانش

 

 من ماندن، فکر کند.  یحق ندارد به تنها ماندن و ب  دیام

 

 ندارد... یحق چیه

 

 .شودیناهار حاضر نم  زیقهر است و سر م مثال

 

 .کنمیو همه را ُسس اندود م  نمیچی بشقاب م کی ها را در  کتلت

 

رنگ و  خوش  یدهم و به همراه کاهوها  یقرار م گر یبشقاب د  کیو گوجه را در  ارشوریخ 
 .دهمی جا م ین یتازه، همه را در س

 

 .افتمی و راه م دارمی مرا هم بر  چهارنفره  یتاشده  یکوچک  نان و سفره  سبد
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 بکشم. نی را پا رهی اتاق بسته است و دستم پر است تا دستگ در

 

 .دهمیقرارم زیم  یرا رو  ینیو س  گردمی ناچار برم به

 

 . شومی و وارد اتاق م دارمی را برم ینیو دوباره س کنمی را باز م در

 

 را به دست گرفته و مثال در حال مطالعه است. یبار کتاب نیا

 

 . گذارمی م  نیرا بر زم ینیتوجه، س یب

 

 .کنمیپهنش م  نیزم یو رو کنمی را باز م سفره

 

 . کنمی سفره منتقل م یرا رو  ین یس ات یمحتو  تمام 

 

 اند.راه انداخته  یدر دلم سمفون  م،یو روده ها  معده

 

 فتم؛یبه ضعف ن نیاز ا  شتر یتا ب دارمی برم یا   لقمه
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  قیتا دق زنمی چانه م ری و دست ز  کشمی من هم دست م د،یآی نم شی پ نمیبی م  یوقت اما
 تر نگاهش کنم. 

 

 کامال مشهود است. م،یهادست  لرزش 

 

 .شودی تا کالفه م کنمی قدر نگاهش م آن

 

محصور شده توسط   یخواهد بلند شود، که در همان حال، با فک یو م  بنددی را م کتاب
 : میگوی دستم، م کی انگشتان  

 

 .دیام کنمی _دارم غش م

 

 . زنمیمنم لب نم  ،یایخدا ن به

 

 است. ستادهی ا

 

 .ندیسر بدهد و بنش یتا با اعتراض، نوچ کوتاه کشدی طول م یکم
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 .ندینش یفقط م اما

 

 . لرزهینشستم، حاال غذاتو بخور که همه تنت داره از ضعف م  ای_ب

 

 لبخند زدن هم ندارم.   یکنم اما آن قدر ضعف کرده ام که نا یدل ذوق م در

 

کوچک    یلقمه  ک یو    دیگوی م یگریحرکت مانده ام، نوچ د   یهمچنان ب ندیبی م  یوقت
 .بردی و به دهان م داردی برم

 

 کاهو بردارد.  یتکه ا  شودیو مجبور م رمیگی را به سمتش م گر ید  مخلفات

 

 عاشق کاهوست.   شهیدانم هم یم

 

 همراه با کتلت!   خصوصا

 

 .کنمی من هم شروع م  رد،یگیدوم را که م  یلقمه 

 

 :دی گوی م دهم،ی که لقمه را فروم ن یهم اما
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 . رونیبرم ب دیبا د،ی اگه اجازه بفرما  د،ی_حاال که جواب گرفت 

 

 غذات رو بخور. خودت

 

 .پردی م  میو لقمه در گلو  شومی برود و مرا تنها بگذارد، هول م رونیکه ب نیترس ا  از 

 

آب  شودی آب به دستم بدهد، که متوجه م وانیل  کی  خواهدی و م شودی م  دستپاچه
 ام.  اوردهین

 

و به دستم   کندی آب پر م یوانیو از آشپزخانه، ل دودی م شود،یکه تند م   میها سرفه
 . دهدی م

 

و   شودیچهره ام در هم م  رود،ی م  نی پا میکه از گلو یاما کم کشمیرا الجرعه سر م  آب
 . گذارمیم  نیرا بر زم وانیل

 

 ؟ ی_از تو حموم ُپر ش کرد 

 

 گرم بود! چقد
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 . بردی و به دهان م داردی برم عی را سر وانیل

 

 .شودیو متوجه گرم بودنش م  نوشدی م یکم

 

 .رودی او هم در هم م  چهره

 

 .یآب رو به سمت آب داغش بست ریخودته که ش ری _تقص

 

 . زنمی زل م شی در چشمها  خوب

 

 غرغرو را هم دوست دارم.  د یام  نیا  من

 

 . زنمی و لبخند م کنمی کج م یرا کم سرم

 

 م؟ ی، باهم غذا بخورلقمه  نیکنارم که تا آخر  ینیشی _م

 

  ع یوس میکه هر لحظه بر لب ها   یو لبخند چرخندی چشمانش در حدقه ها م ی هامردمک 
 . گذاردی جواب نم یرا ب شودی تر م
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 سکوت است و نشستن در کنارم.  جوابش

 

 .میخوری و در سکوت، غذا م میکنیآخر کتلت ها را با هم نصف م  یدانه  تا

 

  دهیهمه گوشت شده اند و به تمام تنم چسب کنم،ی قدر غذا خورده ام که احساس م آن
 اند.

 

 .میخوانی و باهم نماز م  ستمی ای بعد، پشت سرش م یکم

 

شستن ظرف ها، به   ن  یو در ح دارمی را برم یگوش شود،ی چرت بعدازظهرش که م یآماده 
 .میو امکان تماس ندار   میستین یده روز  دهمی هم اطالع م  امکیس

 

که شک ندارم محال است   ییدر جا د،یام  ی  و همراه با گوش کنمی را خاموش م یگوش بعد
 .کنمی پنهانشان م ابد،یها را بآن 

 

  نیو قرار است من و همسرم، در ا دیآی م  لشیبردن وسا  یبرا  گریتا چند ساعت د الهه
 . میدونفره را تجربه کن یخانه، زندگ

 

 باشد و بس... نیریفقط و فقط ش خواهمی م  که یا  تجربه
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پاسخ   یب زد،ی زنگ م اشی و هربار با تلفن به گوش  گرفتی غروب، سراغ الهه را م از 
 .ماندی م

 

 دختر کجاست؟  نی بابا! ا ی_ا 

 

 من کو؟ چرا خاموشه؟   یگوش  اصال

 

 . رمی است تا کمتر مورد هجوم سواالتش قرارگ یخوب  یبهانه  سردرد،

 

 بازهم نگران الهه است. اما

 

 : میگو یم دهم،ی که سرم را با سر انگشتانم، محکم ماساژ م  نیهمان ح در

 

 نشو. حشی_رفته شمال. انقد مزاحم تفر 

 

 . ردیگی م نی را پا  یو گوش بردیرا باال م  شیابروها 

 

 _رفته شمال؟؟ 
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 شود.  یتر م یسکوتم، عصب از 

 

 : پرسدی و تند تر م دیآ  یم کنارم

 

 ؟ ی_با تو بودم سمانه. چرا ساکت شد 

 

 ام، گفتم:  قهی ماساژ دادن شق ن  یبه طرفش کج کردم و در ح  یرا کم سرم

 

 کلمه گفتم رفته شمال.  هی_

 

 داره؟  یری من، تو رفتن و نرفتن  الهه تاث یدوباره  دیتو و تاک   دنیپرس گهید

 

 رود.  یدر هم م شیها  اخم

 

 ؟یزنی _چرا با طعنه حرف م

 

 . یمرتب غر بزن ی _چون دوست دار
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 . یبد خودی ب ری گ یدار دوست

 

 . یکن دادیرو سرت و داد و ب یصداتو بنداز  خوادی م  دلت

 

 . کندی همان اخم، هم چنان نگاهم م با

 

 د؟ یام گمی _مگه دروغ م

 

 ؟ ی چند وقته از خودت دور شد  یدون یم

 

 ؟ ی من دور شد از 

 

 ؟ ینکرد  یالهه برادر برا

 

 و... یمهربون  سابق رو ترک کرد   د  یاون ام  چندوقته

 

 رود. یقدم عقب م  کی و   کشدی به صورتش م یحوصله، دست یب
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 :دی گو ی و م  گرددی برم ع ی سر  یلیبعد خ اما

 

 _بحث رو عوض نکن سمانه.

 

 . الهه رفته شمال  یگفت

 

 رفته؟  یبگو با ک حاال

 

 خبر رفته؟  یب چرا

 

 .گهید دونمی خبر نرفته که من م ی_ب

 

 نترس. گروهشون همه خانومن.  بعدم

 

 .دمدی م  رونی شود و نفسش را ب یآسوده تر م الشیخ نمیب یم

 

 .شودی قدم دور م کی و   کندی رها م زیم  یرا رو  یگوش
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 .شودیم   قیو در صورتم دق  گرددی بعد، برم اما

 

 من رو که نبرده با خودش!؟  ی_گوش

 

 برده باشه.  دی _از کجا بدونم. شا 

 

 به پختن شام ندارم.  لیو چرا م شومیم بلند

 

 طور.  نی را هم هم قدرتش

 

 .کنمی بهانه خود را در آغوشش رها م یب رسم،ی که م کشینزد

 

 . ستی حالم خوب ن دی_ام

 

 واسه شام؟  یکنیدرست م  یزیچ هی

 

 از حرکاتش مشخص است.  ینگران
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 .چسباندی به خود م مرا

 

 و گذرا.  عیسر 

 

 .شودی و جدا م د یآ یبه خود م بعد

 

 .کندی دستش را از دستم رها نم اما

 

 .کشاندی با خود سمت کاناپه م مرا

 

 دهد تا دراز بکشم.  ی تحکم، فرمان م با

 

 . یرسیبه کجا م نمیتا بب ر یبه خودت سخت بگ ی_ه

 

 واسه شام.   رمی بگ یزیچ هیتا   جان ی بکش ا دراز 

 

 کنه!  یواسه من پرستار خوادی به رو نداره، بعد م رنگ
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 .خودت رو نگه داره  ستین یکی

 

 لجباز  ُغد!   یدختره 

 

 .خزدی پوستم م ر یو در ز  شودیذوق م   شیها  غرغر

 

 : میگویبندم و م  یم چشم

 

 . زدلمیعز  شتمیر خی_رو به مرگم که باشم، ب

 

 . زندی لبخند م  نمیبی چشم م ر یو از ز  شودی قطع م  شیپا  یصدا 

 

 ام را دارد و من چقدر خوشبختم که او را دارم. نداشته  یمرد، حکم بچه   نیا

 

 . باشد.. ضی اگر مر   یحت

 

 کند...  ی اگر بدخلق  یحت
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 مرا عاشقانه دوست دارد.   او

 

 ...اوردیخود ن یاگر به رو  یحت

 

 سرشب، احساس دل درد داشتم.  از 

 

 و نظم نداشت.   افتادی که از بعد ازدواج، سر موعد، اتفاق نم یدرد دل

 

 مرا از پا درآورد. توانست ی هم م یبینظم و ترت یبا همان ب اما

 

 خود را در آشپزخانه معطل کنم. ادیز  نخواستم

 

را پاک کردم و به   میرا خشک کردم و دست ها یشام و چا  یشسته شده  ی ظرف ها زود
 رفتم.  دیسمت اتاق مشترکم با ام

 

 در اتاق بود. 
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  یگریکرد مانعم شود تا کار د یسع یلیکه خودش درست کرده بود، خ ییاز صرف چا  بعد
 بود.  افتهیو سردردم بهبود   انجام دهم، اما حالم بهترشده بود

 

 تنها گذاشت و به اتاق رفت. شیرو، مرا با آشپزخانه و کارها  ن یا از 

 

 بود منتظر من بوده است. مشخص

 

هدف،   ی که من در را باز کردم، دستپاچه شد و ب  نی بود و هم ستادهی اتاق ا   انیکه م چرا
 به سمت کمد رفت.

 

 خنده دار بود.  رفتارش 

 

 کمک کردم.  دیهم به طرف کمد رفتم و در باز کردن در آن، به ام من

 

 ؟ یبسته لباس انتخاب کن ی_قراره از پشت درها 

 

 ؟ ی_چ

 

 ! یچی_ه
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 لباس عوض کنم. خوامی زحمت برو اون طرف تر م یکم ب هی

 

 قدم فاصله گرفت و عقب رفت.   کی

 

 رفتارش بدون   تمرکز بود.  

 

 را دوست نداشتم. اشیسی شده بود و حس خ سیخ لباسم

 

پد   یدر کمد را ببندم، که چشمم به بسته  خواستمی برداشتم و م یراحت یلباس
 افتاد. ام یبهداشت

 

 شدم.  مانیرا بردارم اما باز پش یکیبردم  دست

 

 رفتن نداشتم.  ییدستشو یغلبه کرده بود و حوصله  م یها به چشم  خواب

 

  یگریدو بار قبل، فقط در حد همان دل درد باشد و مورد د یکیبسا ممکن بود مثل   چه
 . دیاین شیپ
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 . دمیتخت خز ی گذشتم و رو د یکه بودم، لباسم را عوض کردم و بعداز کنار ام ییجا  همان

 

 که چند شبانه روز از آن رانده شده بودم.  ییجا

 

 !ی ری تقص چیه  بدون  

 

 بود. ستادهی اتاق ا انی مردد م  دیام

 

 انجامش، منتظر تعارف بود!   یداشت و برا رادی آمدنش کنار من، ا ییگو

 

 یآهسته و ب د،یخود  ام  یشگیام قراردادم و به حالت هم یشانی پ یدستم را رو  کی
 حوصله گفتم: 

 

 . کنهی م تم ی. نورش اذ زمی_چراغو خاموش کن عز

 

 ام از درد، در خود مچاله شد.   چهره
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هر   گفتندی شان، داشتند معروس و مادرشوهرانه ی بار در حرف ها  کی  ن،ی میو س مامان
شک بعد از  یدست و پنجه نرم کند، ب ودیاز ازدواج، با مکافات  دوران  پر  شیپ یزن

 ازدواج، راحت خواهد شد.

 

 نشده بود.  سر ی اتفاق م نی درمورد من که ا  اما

 

به همان   زیدر دوران تاهل ن دم،یکشی همان قدر که در دوران تجرد، به شدت درد م من
 درد  وحشتناک دچار بودم. 

 

آرامش بخشش،  یبود که با نوازش ها  ید یبار، ام  ن یبود که ا نی که داشت، ا یتفاوت تنها
 .زدودی درد ها را از تنم م یهمه 

 

 را خاموش کرد و جلو آمد.  چراغ

 

 دلم به حرکت درآمد.  یرو  گرمی د دست

 

 و مرا به عذاب رسانده بود.  کرد ی که درد م یدل

 

با تخت، به گوشم  دیلباس ام  شیسا   یزمان، صدا رفت و هم  نی طرف تخت پا  کی
 .دیرس
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 نشسته بود. کنارم

 

 شد. ز یمطبوع و مردانه، به تمام تنم سرر  ییدستم نشست، گرما  یکه رو  دستش

 

 و آهسته.   یَدَوران ییدلم به حرکت درآورد و شروع کرد به ماساژها ی دست را رو همان

 

 بود. ادیز  دردم

 

 را هم داشته باشم. دیام  یدرد، لطف  گرما  اد یازد  نیاز پس  ا  توانستمی بازهم م اما

 

 .د یحالت داد و کنارم دراز کش  ری کم از حالت نشسته تغ کم

 

 و تمام!  کامل

 

 . دیبه تنم، کنارم خواب دهیچسب

 

بار دلم بلرزد و در خود جمع   کی  ه،یهرچند ثان شدی دلم، باعث م ی دستش رو  حرکت
 شود.
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 که گذشت، اروم زمزمه کرد:  یکم

 

 ؟ یداری_ب

 

 _اوهوم! 

 

 خودش بود.  یصدا  ی به آهستگ م،یصدا 

 

 .میبا همان لحن آهسته، مشغول حرف زدن شد  پس

 

 کنه؟ ی _دلت درد م

 

 _اوهوم! 

 

 ؟ ی_از ک

 

 شد.  دیقبل شد   قهیچند دق  نی_هم
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 : دیتر از قبل پرس آهسته

 

 ؟ یشد  ضی _مر

 

 ُتن صدا و نوع سوالش؛ نفسم رفت.  دن  یلحظه با شن  کی

 

 صدا موج زد!؟   نیدر ا یجمله، چه غم نی ا  انیب با

 

 نداشتم.  ییپاسخ گو  جرات

 

 . ماندی جواب ندادن نم یهم برا یلیدل

 

 از اتاق خارج شدم.  ،یرونیب یی  به ناچار از جا برخاستم و به قصد دستشو  پس

 

 داشت. یعصب ینهی ها، همه، زم دنیرکشی ت نیو ا   دیکش ری دلم محکم تر ت ریز 

 

 خود را محبوس کردم. ،ییاتاقک  کوچک  دستشو داخل
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 .رساندندی قرمز رنگ درشت، هر ماه مرا به بغض م یها  لکه

 

 فکر نکنم. یزیچ چیشده، به ه رشیکه درگ یو عذاب دیکردم به خاطر ام یبار سع نیا  اما

 

 تر از قبل کنند. دیرا ناام دی قرمز رنگ، ممکن بود ام ی لکه ها  نیا

 

 زدم. رونی شستم و از آن جا ب  زیرا تم ییدستشو 

 

تنش،   ی  گرما  ری چسباندم و اس دیبعد، تن به تن ام یرا برداشتم و کم یبهداشت یها پد
 کنار آمدم.  ام،یبا درد دوران قاعدگ 

 

 .میشده بود  ده،یزوج  تازه به وصال  هم رس کی   مثل

 

 گذاشتم. یتنها نم یرا لحظه ا  دیام

 

 . میمدت در کنار هم بود تمام 

 

 حرف بزند.  میکردم برا  یم  مجبورش
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 اش را بروز ندهد. ینشود و خستگ خسته

 

 کند. ی باف ا یرو  میبه پا پا

 

 . دیرا بستا  شرفتمیدرس و مدرسه سوال بپرسد و پ از 

 

 . کردمیرا اخذ م پلمیو د شدندیبرگزار م  گریامتحاناتم دو هفته د  نیآخر

 

 کنکور آماده کنم. میماراتون  عظ  یسال فرصت داشتم تا خود را برا   کی  ز،یبعد از آن ن 

 

  نگیسالن مدل نیتر و پرآوازه   ن ی بهتر سیلباس بود و تاس یمن، طراح  یبرا  د یام  یا یرو
 . رانیدر ا

 

 .کردیهم، قند را در دلم به آب بدل م  دنشیکه شن یزیچ

 

 . کردمی درست م شی برا آورد،یبه زبان م  ییغذا  هر

 

 بهتر شده بود اما هنوز تمام نشده بود.  امجه یو سرگ  سردرد
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  یبست  و مجبور م یشب، از زور سردرد، خواب از چشمانم رخت م یها  مهین یگاه
 . زمیقرص ُمسکن، از جا برخ کی خوردن  یشدم برا 

 

خورد و محکم تر مرا در آغوشش نگه   یهم تکان م دیوقت با تکان خوردنم، تن ام آن
 .دادی و اجازه دور شدن به من نم داشتی م

 

آغوش امن و   نی شوم و خود را در ا الیخیسردرد را ب  شدمی موقع مجبور م  نیا در
 گر، به دست عشق بسپارم. درمان 

 

خون، در لباسم   یاز لکه   یگذشته بود و جز همان شب اول، اثر  امینیروز از لکه ب سه
 نشد. دایپ

 

 . دادی داشت بدتر از سردرد، عذابم م م،یو انقباضات محکم شکم و پهلوها دی درد شد اما

 

 هم نگران شده بود.  دیام

 

 .شدمی گاه دچار سردرد نم چیه ن،ی بر ا ابقس
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 . ییجا ،یدرمونگاه ،ی_بلندشو بپوش ببرمت دکتر

 

 .ستی هم گود افتاده و حواست ن  چشمات

 

 سمانه. پاشو

 

 کردم.  مخالفت

 

 ندارم.  اجی _حالم خوبه، دکترم احت

 

 با درس و کتابها سرگرم شدم، االن افتادم به عوارض پس دادن.  یادیز  

 

 شد. معترض

 

 ؟ یچ یعنی_

 

 . ینیرو بب تیروز ثمره تالش شبانه   یخوای آخر کار، تازه م نیا ارین بهونه
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 رفتم. خچالی تبسم به سمت  با

 

 .قرار دادم زیم  یرا برداشتم و رو  وهی م سبد

 

 خچال؟ یواسه تو   یدی خر  نی ری و ش یعسل  یهمه زردآلو نی _ا

 

 صابخونه.  یکن ییرایاز خودت پذ ستیبدن

 

 را گرفت و مرا به سمت خود کشاند. دستم

 

 _حرف رو عوض نکن خانوم. 

 

 دکتر.  میبپوش بر  گمی بهت م دارم

 

 باال؟  یباز صدام رو ببر ادیم  خوشت

 

 باال انداختم.  ییابرو 
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 د؟ یام یکنی م  دمیتهد ی_دار

 

 گفت:  یجد

 

 باهات مدارا کنم. کنمی م ی_کامال درسته. دارم سع

 

 رو رفتارم تسلط داشته باشم. شتریب کنمی م  یسع دارم

 

 هامون کو؟  یپرسم گوش ینم

 

 خونه کو؟  تلفن

 

 خبر رفته؟  یپرسم الهه چرا ب ینم

 

 . ستی ن داشونیچرا پ تخانواده 

 

 و... میتا تنها بمون سنیکنار وا  یکرد  یپرسم چطور همه رو راض ینم

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
781 

 

 فرستاد.  رونیرا کالفه، ب نفسش

 

 تفاوت باشم. یب یکنم به همه چ  یم ی_سع

 

 سمانه.   امیابدا کوتاه نم  ت،ی درمورد تو و سالمت اما

 

 .ایباش بپوش و ب  زود

 

 آژانس. زنمی م زنگ

 

 ندارم. ی رانندگ حوصله

 

 خاطرش شوم.  یخواهد باعث آزردگ ینم دلم

 

 دهم. یدست جا م یو چادرم را رو  شومی رو زودتر حاضر م ن یا از 

 

 .می_من حاضرم. بلندشو بر 
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 کند.  ینگاهم م میمستق

 

 .دهمی پاسخ م رهیو خ میمستق  یهم نگاهش را با نگاه من

 

 د؟ یام   یخوای م  یزی_چ

 

 کند. یجمع م  یرا کم ش یها لب

 

 ؟ یخوا ی م یزیشده؟ چ یزیچ  د؟ی_ام

 

 م؟ ینر  یخوا  یم  اصال

 

 دستم برداشتم که از جا برخاست.  یرا از رو چادر

 

 .میری خوبم م م،یری _م

 

 کنم؟  داشونیکه نشد پ یکرد  م یها رو کجا قا یگوش نیموندم ا   فقط
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 ها؟  یگوش نیرو ا  یبابا. چرا بند کرد ی_ا 

 

 نشده  کی تا هوا تار  میبر بلندشو

 

 . میبر  دیکنم با ی_خودمم فکر م

 

 ؟ ی چطور اما

 

 باال انداختم.  ییابرو 

 

 . گهید  میقرار بود با آژانس بر ؟یکه چطور یچ یعنی_

 

 را با نوک انگشتش خاراند. لبش

 

 م؟ یر یآژانس بگ دی_اون وقت چطور با 

 

 خوب زنگ بزن تا... د؟یچه ام یعنی_
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 ! ستی منظورش چ دمیفهم تازه

 

 مکث کردم.  یکم

 

 را از داخل گاز گرفتم و با خنده گفتم: میها لب

 

 .میرو بزن  دشی_پس بهتره ق

 

 به سمتم آمد.  عیسر 

 

 و به طرف در رفت.  دیرا کش دستم

 

 کنم. یکار رو م نی ببرمت، ا ادهی خود! شده پ ی_ب

 

 سر مرتب کردم.  یو چادرم را رو  دمیخند

 

 برگشتنش، محال بود. شد،ی ُمصر م یز یچ یرو  یوقت  دیام
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 .داردی خود را سر پا نگه م یبه سخت دمید یدکتر، شلوغ بود و م مطب

 

 .رفتی م  جی نگران شده بودم و سرم گ شی برا

 

 آن نشاند. یشد، دستم را گرفت و مرا رو یکه خال  یصندل  نیاول

 

 . رفتینپذ ند،یبنش میچه اصرار کردم او به جا هر

 

 ت بهتر شه.  جهیتا سرگ نی_بش

 

 کرده بودم.  دایاسترس پ یکم

 

 شده بود.  ادی ام ز  یعصب حمالت 

 

 شد. یآن طرف تر خال  یکم گر،ید یصندل  کی

 

 .ندیچشمانم به او التماس کردم تا بنش با
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 و مطمئن به صورتم زل زد.   نشست

 

 کرد.  یچشمانمان، آرامم م یباز 

 

 تا نوبت به ما برسد.  دی طول کش یلیخ

 

ها،   نی زودتر از ا  یلیخ دی شا  م،یبشنو  یقرار است از دکتر چه پاسخ میدانست یم  اگر
 .میکرد  یمراجعه م

 

 ی  نگاهمان، در پ یدکتر، به دنبال معن دیدر هم مات مانده بود و شا  دیمن و ام  نگاه
 بود.  ری تفس  نیبهتر

 

 . زمیعز یندار  یمشکل چی_ه

 

 .یممکنه باردار باش  فقط

 

 جا. تا بهت بگم.  نیهم ا یچک بخر و ب یب یب هی یکنار یاز داروخونه    برو

 

 داشتم. ینیدو سه روز قبل لکه ب نی_نه خانوم دکتر، هم 
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 کامل گفت:   نانیاطم با

 

 .یدونم، باردار یکه من م یزیو چ  یکه داد  یحاتی_با اون توض

 

 خودته. نانیفقط واسه اطم ،یکه گفتم تست بد نمیا

 

 . زمی عز یباردار

 

 نکن.  شک

 

 نگاه کنم. دیجرات نداشتم به ام گرید

 

 داشتم. یبیعج احساس

 

 بودم اما... گانهی با مادر شدن ب من

 

 ...دمی د یابرها م انیلحظه خود را در م  کی
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 قرار بودم مادر شوم؟  من

 

 .دی آ  یبند نم میچک در دستم مانده و اشک ها یب یب تست

 

 کوچک است.  اریمطب، بس  ییدستشو 

 

و به   دهی تست را خر  یدانم با چه جان کندن یمطب منتظر مانده و خوب م  رونی ب دیام
 دستم سپرده است.

 

 پدرشدن.  یاوست برا  د  یام یروزنه ن یآخر  نیدانم ا  یم

 

 که اگر به جواب نرسد، او را دگرگون تر از هربار خواهد کرد.  ستی د ی ام یبارقه  نیآخر

 

چک ثبت   یب یجلد ب یکه رو ی ریبازهم با تصو   بودم،یسطح سواد هم م نی با کمتر اگر
چک، مفهومش فقط   یب یب  یدو خط بر رو  نی رنگ شدن ا عیسر  دانمی شده است، م

 است!  زیچ  کی

 

 که من باردار هستم!  نیا
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 ودم.واقعا باردار ب  من

 

 .کندی نگاه م میبا لبخند به اشک ها دکتر

 

 . چکندی م  دالوصفی زا یداند از سر ذوق  یکه م ییها   اشک

 

 _نگفتم خوشگل خانوم!؟ مبارک باشه. 

 

 .امی پزشک عموم هیمن    فقط

 

 .یری تا تحت نظر قراربگ مان،ی متخصص زنان و زا هی  شیپ یبر بهتره

 

دکتر،   یبر  یاگر نتونست سم،ی نوی چند روزت رو برات م نیا  از یقرص مورد ن یسر هی فعال
 اونا رو استفاده کن.

 

 .یری متخصص قراربگ هی  ایماما    هیکن زودتر تحت نظر   یسع اما

 

 :می گو  یم  جیحواس و گ  یحرفش، ب انیم
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 _آخه چطور ممکنه خانوم دکتر؟ 

 

 .میدو ساله ازدواج کرد  ما

 

 .میکه بچه دار نشد لی اوا

 

 . مارهیکه همسر من ب هیدایمدت ز  االنم

 

 چند ماهه که... ما

 

 .میبا هم نداشت یرابطه درست و حساب که

 

 اندازم.  یم نی را با شرم پا سرم

 

 ... گمی م یعنی. دی_ببخش

 

 .دهمیحرفش، نجاتم م  با
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 عفونت ساده زنانه بوده.  هیهمه مشکل،  دی ... شازمی _عز

 

 موضوع دامن زده.   نیبه ا  ن،ید یمدت کش نیکه ا  ییاسترس ها  و

 

 . زمیعز یخداروشکر کن دیبا االن

 

 . دوره بهتون بچه بده  ن یخواسته تو ا خدا

 

 بوده. نیدر ا  تونی صالح زندگ  دیشا

 

 تون... یخوشبخت صالح

 

 شود.  یدر ذهنم تکرار م حرفش

 

 .میاست که حاال طعم بچه داشتن را بچش  نیما در ا  یخوشبخت صالح

 

 .گردمیم  دی شوم و در سالن انتظار، دنبال ام یاتاق دکتر خارج م  از 
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 .ستین اما

 

 .نمیب یاو را غرق در فکر م  رون،یب واریزده به د  هیروم و تک  یم  رونی آن جا ب از 

 

 .دیآ  یو به خود م شودیمتوجه حضورم م ستم،ی ای که م کنارش

 

 .رمی بده برات بگ یدارو دار اگه ؟ی _اومد 

 

 خونه.  میتا بر  نیتو ماش نیبش

 

 متوقف شده و منتظر ماست.  ابانیکه سمت مخالف خ کندیاشاره م   یبه آژانس و

 

 است.  یاز من فرار  دیام چشمان

 

 بشنود. یکننده ا  دیدانم دوست ندارد خبر ناام یم

 

 .میجا فرار کنزند و منتظر است تا زودتر، از آن  ی رو حرف نم ن یا از 
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 گذارم.  یدستش م ی را رو دستم

 

 ترساند. یکه سرد است و مرا م ییدستها 

 

 د؟ یام ی_خوب

 

 چرخاند.  یم گر یرا به سمت د  سرش

 

 _خوبم. بده نسخه رو.

 

 است.  زانی تا به صورتم نگاه کند اما نگاهش گر کشمی را م دستش

 

 م؟ یبر  ادهیپ شهی _م

 

 .میکم قدم بزن هی

 

 کند. یو نگاهم م  گرددی بار به سمتم برم نیا
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 افتد.  یکند و راه م یکه قبول م ندیبی ام چه م هیدانم در چشمان سرخ از گر  ینم

 

 زحمت دارد.  شی رفتن چقدر برا ادهی پ نیا میدانی که هردو، خوب م نی ا با

 

 .گرددی و عذر خواهانه بازم کندیصحبت م  ابانیآن طرف خ یراننده   با

 

 :می گو یکه م  میچند قدم برنداشته ا هنوز 

 

 د؟ ی ام شمی م  ی_به نظرت من مامان خوب

 

 .شودی سست م شی ها قدم

 

 .یشیآل م  دهیپدر ا  هی_تو رو که شک ندارم 

 

 ماند. یقدم از من عقب م دو

 

 ممکن است کار دستم دهد.  جان،یه نی زده ام و ا جانیه
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 گوش خودم را کر کرده است.  دنشیتپ یو صدا   ستی دور تند یقلبم رو ضربان 

 

 .لرزدی م میصدا 

 

 به خدا راسته.  دی_ام

 

 خدا جواب داد بهمون. گهی دفعه د نیا

 

 .میشی بچه دار م م یمن و تو دار  دیام

 

 .می کن ینگاه م گری کدیترسناک، به صورت    یو با تعجب م یا ستادهی رو ا اده یپ وسط

 

  نیاز اشتباه بودن ا  دیترسم و او شا  یکه قرار است نشان دهد، م ی از عکس العمل من
 پزشک. یه ینظر

 

 مثبت شد. ،ید یکه خر ی به خدا تست دی_ام
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و در   زندی اش را کنار م یشگیو متانت هم تیکه شخص شودی دانم ناگهان چه م ینم
 .کشدی تمام وجودم را به آغوش م بارهک یو    ردیگی م ده یبودنمان را ناد ابانیخ

 

 از نگاه رهگذرها شرم دارم.  دیو شا   شومی شوکه م یکم  ابتدا

 

و دل به دلش  شودی چشمانم بسته م بوسد،ی ام را محکم م یشان یکه پ ن یهم اما
 . سپارمی م

 

 من.  یشکرت. ازت ممنونم سمانه  ای _خدا

 

 !نمیزتر یعز

 

از   شومی و شاد م خوردی تکان محکم م کی دلم  شوم،ی م  نشیزتریبار که دوباره عز  نیا
 .کوستیو ن ریهمه پر خ ن یکه قدمش ا یآمدن موجود 

 

پزشک متخصص را   کیو در عوض، راه مطب  می به خانه برگرد میاجازه نداد مستق  دیام
 گرفت.  شیدر پ

 

 .میکن دایپ نان یاطم زیبهتر است از همه چ گفتی م
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 که او هنوز هم شک داشت.  ن یا  مثل

 

 . گری د زیچ ک یبود و در سرم   زیچ  کیمن که در دلم    مثل

 

طفل  تازه شکل گرفته، در حد سه چهار هفته   نی عمر  ا میکرد  یبود که فکر م نیا  جالب
 است.

 

 تخت دراز بکشم، با لبخند گفت:   یمرا سوال و جواب کرد و خواست رو  دکتر یوقت اما

 

 شه. _کوچولوتون هفت هفته و سه روزه 

 

 شده.  لی تشک قلبشم

 

 خوبه. طشمیشرا

 

 قل هم هست فقط.  هی
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حواس، از برخورد ژل چسبناک با پوست شکمم، به   یو ب جیزد و من، گ یحرف م  او
 .شدمی مورمور افتاده بودم و جمالتش را ناقص متوجه م

 

  نیقیبه   گری پخش کرد، د مانیمان را برا ی اقلب طفل هفت هفته ی که صدا  ن یهم اما
 وجود ندارد. یو پوچ  ی الیخ زیچ چی دارد و ه قتی حق زی که همه چ میدیرس

 

من و همسرم، لقب پدر و مادر را صاحب   یما به ثمر نشسته بود و به زود   دیام
 .میشدی م

 

 غرق شد. دیام  ییایدر چشمان در نگاهم

 

 ...افتیی م یزندگ د یمرد داشت ام  نیا

 

 کرده بود.  ریبه شدت تغ دی ام م،یبرگشته بود  ی وقت از 

 

 شد. ی دور نم ش یاز چشم ها و لب ها خنده

 

 بود. به ذوق نشسته  صورتش
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 و همه را در ذهنم ثبت کنم. نمیو رفتارش را بب نمیجا بنش کیداشتم فقط   دوست

 

بود، در گوشم   گرید ینواخت و متعلق به کس یکه در وجود من م  یی ضربان ها  یصدا 
 شد. یتکرار و تکرار م

 

 بود؛ طنتی کُره اسب  پر ش کی  دن یمثل دو  یگاه

 

 و پر تالطم بود.  یطوفان ا،یهمچون آب در یگاه

 

 بودم.  دهیبود که در تمام عمرم شن یینوا  نیصدا، خوش تر  نیدانست که ا یخدا م و

 

 تنم.  یله یشده بود پرواز کنان، در اطراف پ یپروانه ا  دیام

 

 .د ی بوسی بار صورتم را م کیکرد و   یم ایمه  م یبرا یزیچ  کی زد،ی که م یچرخ هر

 

 کودکانه شده بود.  رفتارش 

 

دوست   اری بس ی  اسباب باز  کی  دی ها وعده خرکه به آن  ییپسربچه ها هیشب درست
 . کنندی م ز یعز  تی وعده، خود را برا  نی و به پاس ا  یدهیرا م یداشتن
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 رفت به خدا.  جی. سرم گ دیام نی_بش

 

 ندارم. لی م یچی ه من

 

 آب پرتقال را به زور به سمت دهانم گرفت.  وانیل

 

 . یکه دکتر گفت کم خون ید ی_د

 

 .یش  تی تقو  دیبا پس

 

 .میندارم هم ندار  لی و م  خوامینم

 

 .ی بخور یمجبور

 

 . کنهی بار بچه مونه که امر م نیا  چون 

 

 گذاشتم. زیم  یرا رو  وانی و ل  دمیجرعه از آب پرتقال را نوش کی
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 .شهی هم بهتر م میهام کمتر شه و کم خون  جهیسرگ کنهی دکتر کمک م ی_قرص ها 

 

 . یاستراحت کن  دیخودتم با تو

 

 . یامروز رو سر پا بود تمام 

 

 .دیخند بلند

 

 ! گهی_دندم نرم د

 

رو حاضر و آماده   ی و همه چ اد یمون بچند برابر قبل، تالش کنم تا بچه   دیلحظه با ن یا از 
 داشته باشه.

 

 صورت  پر خنده اش لبخند زدم.  به

 

 . دیروشکر که حالت خوبه ام_خدا

 

 خنده بزنم. ری ز  یبه خاطرم آمد و باعث شد پق یزی ناگهان چ بعد
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 ؟ یخندی به من م ؟ یخانوم هی_چ

 

 را جمع کردم و آب پرتقال را برداشتم. میها لب

 

 .دمی_نه به خودم خند

 

 .یو ساکم رو جمع کرده بود یعذرم رو خواسته بود  شیچند روز پ نیکه هم نیا به

 

 .یکرد ی م  فیو تخم واسم رد  اخم

 

 االن... اما

 

 . دمی صدا خند یب

 

 نشست.  میپا کنار

 

 به زانو... زانو
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 .ی که موند  یدونم خودت درکم کرد  ی_م

 

 زدم.  لبخند

 

 درکت کردم. شهی_من هم

 

 .یکن  نانیدرست بهم اطم یتو نتونست اما

 

 . دیام  یوقت باورم نکرد چیه

 

 گذاشت.  میلب ها  یرا رو  دستش

 

 سمانه.   میلحظه رو به خودمون تلخ نکن نی _ا

 

 که برام با ارزش باشه، ترس  از دست دادنش رو دارم.  یزیهرچ من

 

 دختر. یمن ییدارا  نی با ارزش تر گهی که د تو
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 نگفتم. چیو ه  دمیرا بوس دستش

 

 . دیماند و ناگهان از جا پر  رهیدر چشمانم خ  یکم

 

 تنهات بذارم؟  تونمی دو ساعت م یکی_

 

 شده؟  یزی_چرا؟ چ

 

 طرف اتاق رفت و کتش را برداشت.  با

 

 دارم.  یکار هی_نه 

 

 هامون کجان؟  یکنم بگو گوش یخواهش م فقط

 

 .رهی برم و برگردم دلم هزار راه م تا

 

 جا برخاستم.  از 
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 . ارمی _االن م

 

 . دیسته کشرا گرفت و آه  دستم

 

 . ارمیبگو خودم م ؟یری _کجا م

 

 .دمیخند طنتیش پر

 

 رو لو بده.  ین یچن نیا  ی خانوم، جاساز  روزا هی_محاله  

 

 . ستادی ا

 

 تعجب به صورتم نگاه کرد.  با

 

 و ندونم کجان؟  نمیکه من نب لتی واسه وسا ی_جاساز درست کرد 

 

 جوابت رو بدم. امیتا بعد ب ای _فعال دنبالم ن
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 متعجب همان جا مانده بود.  هنوز 

 

خلوتم ارزش قائل است که پشت سرم راه نخواهد   یقدر برا دانستم آن  یخوب م اما
 افتاد. 

 

  یو گوش دمیکش رونیرا ب شده   یجعبه قلمکار ،ییلباسشو   نیپشت ماش ی  اضاف  یفضا از 
 ها را خارج کردم. 

 

 .دمیکش رونیب خچالیهم از پشت قرار دادم و تلفن را   زیم  یرا رو جعبه

 

 ها و تلفن.  یگوش  نمی. ا دی _بفرما

 

 را گرفت.  یتنگ کرد و گوش میچشمانش را برا  ن،یر یش یاخم با

 

 طلبت خانوم  پنهون کار!  یکی_

 

 مبل لم دادم.   یو رو   دمیخند
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 .دی م امخسته  ی لی_جون خودت خ

 

 . میواسه شام درست کن یزیچ هی تا با هم  ایب زودتر

 

 . دیام را بوس یشانیشد و پ خم

 

 تا برگردم.  یزنینم دیو سف  اهی_دست به س

 

 . یچون ممکنه خواب باش زنمی بهت زنگ نم فقط

 

 حتما بهم زنگ بزن.  یداشت اجی احت یزی اگه چ اما

 

 .گردمیدو ساعته برم  یکی

 

 .دیکش ر یرفت و دست خواب، شب را مقابل چشمان من به تصو  او

 

 .کردم ی و کودکمان م د یبافتم و بر تن خود و ام یم ای رو ،یداریعالم خواب و ب در
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 .گوشیو باز  طنتیپرش ی بار، پسرک کی و  شدی معصوم م یبار، دختر کی که  یکودک

 

 . کردمی به رنگ شب تصور م اهی را موجدار و س شی موها

 

 .دمیدی م ینافذ و خواستن د،یرا همچون چشمان ام چشمانش

 

 یتداع  میبرا م،یعمه مر  اطیح یمزه خوش   یها  یسرخ چون توت فرنگ ش یها لب
 . شدی م

 

 صورتش... و

 

که دور   نی کم نداشت و هم ییبایاز ز  یزیچ چی از قرص ماه بود که ه  یتکه ا صورتش
  دش،ی صورت سف د،یدویطرف و آن طرف م  ن یو ورجه وورجه کنان، ا  دیچرخی خود م
  یلکه ا شدی و ناگهان تمام صورتش، م افتیی ادامه م  اشیو سرخ  شدیسرخ م

 من  مادر!  ی  موروث  ی  و زشت از ماه گرفتگ  دستک ی

 

از هم باز  یزدم و چشمانم ناگهان غیج دم،یحک شده بر صورتش را د  یکه لکه  نیهم
 . دمی را مقابل خود د دیشدند و ام

 

 ؟ ی زد غیج هویچرا  ،یدیخندی تو خواب م ی_چت شد دختر؟ تو که داشت
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 گشاد شده، به صورتش نگاه کردم. یچشمان با

 

 بود. برگشته

 

 ؟ یاومد  ی_ک

 

 داد: جواب

 

 . شیپ قهی_چند دق

 

 .یبود که حدس زدم خواب باش کی انقدر تار خونه

 

 .یدیخندی و با صدا م یزدی تو خواب لبخند م دمید

 

 . ید یو از خواب پر یزد  غیج هویکه   کردمی کنارت، داشتم نگات م نشستم

 

 تکان خوردم و نشستم.  یکم میجا در
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حک شده بر    یماه گرفتگ یبه همان تکه   دیو کف دستم، رس دمیبه صورتم کش یدست
 صورتم. 

 

 همان جا... درست

 

 همان لکه...   یرو  درست

 

 : دمیپرس دینگاه، از ام یب

 

 د؟ یام رهی م ی_به نظرت بچه مون به ک

 

 نداد. جواب

 

 و نگاهش کنم. اورمیباعث شد چشمانم را باال ب سکوتش

 

 . کردی داشت به صورتم نگاه م فقط

 

 ؟ یکنی نگاه م ی_به چ
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 ره؟ ی م یبگم به ک ی_دوست دار

 

 را جمع کردم.  میباال انداختم و لب ها  ینداشتم بزنم. شانه ا یحرف

 

 .دونمی_نم

 

 را گرفت و مرا از جا بلند کرد. دستم

 

 دنبالم کارت دارم مامان  خوشگل و تنبل!  ای_ب

 

 شدم.  همراهش

 

 دانستم قصد عوض کردن بحث را دارد. یم

 

 .میسمت آشپزخانه رفت به

 

 بود.  کی تار ک  ی تار



 سرما زده   چک ی پ 

 
812 

 

 

 چشمانم قرار داد. یدستش را رو  ،میکه شد وارد 

 

 .ی_فعال صبر کن تا به وقتش بگم چشمات رو باز کن

 

 خنده اطاعت کردم. با

 

 برق را که زد، دستش را از چشمانم برداشت.  د  یکل

 

 _حاال باز کن. 

 

حد   نی از تعجب، تا آخر زیکه باز کردم، عالوه بر چشمان  درشت شده ام، دهانم ن چشم
 خود باز ماند. 

 

 من.  ی_سالگرد ازدواجمون مبارک ملکه 

 

و کوچک، چه  دیمهمان  جد نی در آغوشش حل کرد و تازه به خود آمدم که ا مرا
 دارد. یمعجزه گر  ی هادست 
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 . دیبود ام ادتی_چه خوب  

 

 زده بود.  یخیت چه تارتو ذهنم اومد رو نسخه هوینبود سمانه.  ادمی _به جون خودت 

 

 جرقه اومد تو ذهنم که سالگرد ازدواجمونه. بعد

 

 بود. یاز خستگ زیلبر  صورتش

 

که زنگ در به  دمی سا شی بازو یرا پر حرارت جواب دادم و سرم را  رو  زشی ر ی  بوسه
 صدا درآمد.

 

 . میدیکشیکس را نم چیه  انتظار

 

 ...اما

 

نگاهمان به چشمان   کی بود و  فونیحک شده در آ  رینگاهمان به تصو  کی تعجب،  با
 .گرید  کی

 

 کنن؟  یکار م یجا چ نیا  نای_ا
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 : دمیپرس  عی باال انداختم و بعد، سر  یا شانه

 

 د؟ یام ی_تو خبرشون کرد 

 

رو   کیک  نی_باور کن نه. من انقدر خسته بودم که فقط تونستم تا سر چهار راه برم و ا 
 نتونستم برات کادو بخرم.  ی. حتامیبخرم و ب

 

 زنگ بزنم. یکه به کس دیجا نرس  نیبه ا فکرم

 

 تکرار شد. فون،یآ یصدا 

 

صبر    شتری بود که بتوانند ب نی تر از ا شانیپر  فون،یدر قاب آ  امک،ینگران الهه و س ری تصو
 کنند و باز هم زنگ را نواختند.

 

 . منتظر موندن. دی_باز کن ام

 

 .میرفت یباز کردن در را زد و هر دو با هم، دوشادوش هم، به سمت در ورود  یدکمه 
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 بودند. ستاده ی و خسته، کنار هم ا  زانیو الهه، عرق ر  امکیس  م،یرا که باز کرد  در

 

 . میسالم کردزمان  هم  دیو ام  من

 

کشف   کی کردن   دایتعجب، به هم نگاه کردند و در صورت من و همسرم، به دنبال پ با
 مهم بودند.

 

 ن؟ ی_خوب

 

 .دم یاز لبخند، الهه را به آغوش کش پر

 

 . خوش گذشت شمال؟ زمیعز  ی_عال

 

 و او را از خود جدا کردم.  دمیرا بوس صورتش

 

 .دیهم او را بوس دی بار، ام نیا

 

 _چرا خشکت زده الهه خانوم؟ 
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 داخل، منزل خودتونه. دی بفرما

 

 بودند. رهیزده تر، به رفتار سرخوشانه ما خ رت ی ح امک،یو الهه و س  میدیدو خند  هر

 

 .دمیرا کش  امک یس  دست

 

 دم در؟ یچرا موند  که؟یداداش کوچ  ی_خوب

 

 هر دو آب شود و وارد شوند.  خیتا   دیطول کش یکم

 

 تا وارد شوند.  میو صبر کرد  می رفتمقابل در کنار  از 

 

 مانع شد. د،یکه نشستند، قصد رفتن به آشپزخانه را داشتم که ام  نیهم

 

شربت درست   هی ای دم کردن  یچا هی گهی. درم ی خودم م نیبش ای _شما چرا خانوم؟ ب
 کردن که بلدم. 

 

 خنده، گفتم: انیم
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 .ارمیخودم م نی. بشزمیعز   ی_خسته ا

 

 .ندیخواست بنش ینم اما

 

 شد و به دنبالم آمد. بلند

 

 . م یو به سالن بازگشت  میرا برش زد کی و ک میبا هم، شربت درست کرد  همراه

 

 صورت هر دو نفر بود.  یو بهت، تنها شناسه  تعجب

 

 نشستم.  دیام کنار

 

 ...زمانیاشاره کرد به مهمانان عز  گرش،ی را در دست گرفت و با دست د دستم

 

 ! دی _بفرما

 

 . کردی نگرانم م یسرد بود و کم  دستش
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 دادم خواهر و برادرمان را نگران نکنم.  حیترج اما

 

 بچه ها؟  دیخور ی نم یزی_چرا چ

 

 ن؟ ی اومد گهی شد با هم د ی چ دیبگ دیبا بعدم

 

 .دمیاز ذهنم گذشت و خود را جلوتر کش یزی باره چ کی

 

 افتاده؟  ی_اتفاق

 

 امک؟ ی س آره

 

 گفت:   دستپاچه

 

 ؟ ی... چه اتفاق_نه نه

 

 ...گهیدخبر؟ اونم باهم  یجا؟ ب نیا  ؟ی _پس چ
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 بار جواب داد: نیا  الهه

 

 ن؟ یهاتون رو خاموش کرد  یجفتتون گوش یوقت میدادی خبر م ی_چطور

 

 زده کرد.شرم  یخور نبود، اما مرا کمدل  لحنش

 

 _ببخش الهه جان. بهت که گفته بودم چرا...

 

  م،یو راه تماس نداشت میخبر بود یکه چون ازتون ب نهینظورم اسمانه جان. م دونمی _م
 . مینگران شد

 

 زنگ زد و سراغتون رو گرفت.  امکیآقا س امروزم

 

 اوضاع از چه قراره که...  مینیبب م یایب میسالگرد ازدواجتونه، گفت  میدونستی م  هردو

 

 شد. رهیخ امکیو به س دیحرفش را سر بر  بعد

 

 رفت... ادمونی ! یوا ی_ا 
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 و از جا برخاست.   دیخند  امکیس

 

 الهه را از دستش گرفت و رفت. چی سو

 

 .میگشاده از تعجب، به هم نگاه کن ی بود که باچشمان دی نوبت من و ام حاال

 

بزرگ را در   اریبس یکیحدس زد ک شدی م  یبزرگ که به راحت یجعبه   کی برگشت،  یوقت
 بود.  امکی خود جا داده است، در دست س

 

 . یرزهلند یها خوشبو از گل  یدسته گل و

 

 قرار داد و نشست.   زیم  یها را رو  آن

 

 _سالگرد ازدواجتون مبارک! 

 

 .دیرا بوس  مانیبلند شد و صورت هردو  الهه

 

سال کنار هم    یسالها  شاالی. ازمی_سالگرد ازدواجتون مبارک باشه داداش و زن داداش عز 
 .دیکن یزندگ یبه خوش
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 .میاز ته دل به خنده افتاد   م،یکه از بهت خارج شد دیو ام  من

 

روز و دو   کی خواهر و برادر از ما، محض   نی ا  تیحما   میدانستی خوب م مان،یدر دل ها  
 . ستیروز ن

 

 اشقانه ما را دوست داشتند و دارند.دو، ع نیا

 

 داشت.   طنتیقصد ش  دیام

 

 ؟ ی چ میکرد یدر رو باز نم ای  می_حاال اگه ما خونه نبود

 

 را برداشت.  کشیبشقاب ک امکیس

 

 پا انداخت.  یپا رو  

 

 .میکنی نوش جان م کیک  میدار میو مام نشست  نی_فعال که هست

 

 به الهه اشاره کرد. بعد
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 . میدار  ادیز  دنی. شمام مشغول شو که انگار حرف واسه شن_بفرما الهه خانوم 

 

 همه وقت.  نیکردن ا  لم یدوتا ما رو ف نیا

 

 .و سرش را تکان داد  دیخند  دیام

 

که آن روز با من کرده بود و مجبورم نموده بود که همه را   یدانستم از رفتار یخوب م اما
 نگه دارم، از خودش ناراحت بود.از خود دور 

 

 بشقابش را برداشت و چنگالش را در دست گرفت.  امک،ی از س  تیبه تبع الهه

 

 د؟ یر ی رو به خودتون سخت بگ یباعث شده بود زندگ گرانیمزاحمت من و د یعنی_

 

 .کردن نبود   هیوقت اهل طعنه زدن و گال  چیه الهه

 

 . رمیرا با تمام وجود، به دندان بگ میجمله اش، باعث شد لب ها ن ی حرفش، ا  نیا  اما

 

 انداخت.  ن ی سرش را پا  دیام
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 من بوده.  ری _همش تقص

 

 اتفاقات شده. نی نداشتن من باعث ا تعادل

 

 و... میدیکه تازه چند ساعته شن هیهمه خوبه، بخاطر خبر  نیحالمون ا  دینیبی اگه م االنم

 

 شد. ساکت

 

 من نگاه کرد و لبخندش را با لبخند پاسخ دادم.  به

 

 چشم در چشم شوم.  امکی با الهه و س شدی مانع م ب،ی شرم عج کی  اما

 

 باشه! ریخ ؟ی _چه خبر

 

 الهه گفت:  و

 

 بهتون؟  دهی. از کجا خبر رسنیارتباط نداشت  ی_خبر از کجا؟ شما که با کس
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 از جا برخاست.  دیام

 

 صرف کرده بود. یانرژ  تش،یبر ظرف ادهیمروز، ز ا  یعنی نیبود و ا  دهیپر رنگش

 

تا مطب متخصص، و بعد هم رفتن به   یآهسته مان از مطب دکتر عموم یزدن ها قدم
 رمغ کرده بود. یمان، او را خسته و بسالگرد جشن   یبرا کی دنبال ک

 

 داد. امکیرا به دست س فشیک

 

 ؟ یکشیجان. زحمتش رو م   امکیس  رمی _من فراموش کردم شام بگ

 

 آهسته گفت:  ف،یاز جا برخاست و بدون گرفتن ک   امکیس

 

 د؟ یآقا ام ی_حتما! فقط... خوب

 

 .دیکاناپه، دراز کش یبر هم گذاشت و رو  چشم
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به زن و   دن،یکش یماریجا افتادن و درد و ب هیبا  گهید  خوامی. نمشمی نم نی _بهتر از ا
 م بد بگذرونم. بچه

 

 .ستادیا   امکی بار، کنار س نی و ا   دیاز جا پر الهه

 

 واکنش نشان دادند. دیزده، به جمله آخر ام رتی ح هردو،

 

 _بچه؟؟ 

 

 .دمیکش یهمه خجالت م  نی دانم چرا ا ینم

 

 یزیاند، چ دهیو الهه شن امکی که س یزیچ دی و در تا   رمی نداشتم سرم را باال بگ جرات
 . میبگو

 

 عرق کرده بود. تنم

 

 بود. ن ی کامال پا سرم

 

 زدم. یرا چنگ م  یگری د یرو  ،یکی  یافتاده بودم و با انگشت ها م یجان دست ها به
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 . دیبه سمتم دو  الهه

 

 آهسته تر شد. یکم شیصدا 

 

 لرزان، واضح و مشخص بود.  ی صدا  نیا  انیدرونش، از م جانیه اما

 

 گفت بچه! دیام ؟یگینم  یچی_سمانه چرا ه

 

 بچه؟  کدوم

 

 ...ایحرف زده   یکل

 

 ؟ ی تو باردار سمانه

 

 : میکوتاه بگو یکلمه کی لب، فقط   ری توانم ز  یبار م نیا

 

 _آره! 
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  یاش کمشانه  یسرم رو   رد،یگی آورد و مرا در آغوش م یم ورشی که الهه به سمتم  نیهم
 کنم.  ینگاه م امکیو به س شودیجابجا م

 

  یرا رو  شی زند و لب ها  یپلک م یفهمم؛ وقت یو حال دلش را خوب م   ستادهی ا  مبهوت
 .زندی م رونیاز خانه ب عی دهد و بعد سر یهم فشار م

 

 . میاو و الهه صرف کرد  یها  یشوخ ان یبود را در م دهیخر امکیکه س یشام

 

 و حاضر باشد.  یدر بزممان ح کردی م ی روبراه نبود؛ اما سع یلیحالش خ  دیام

 

 . میاز خود پرداخت ییرا ی به پذ د،یو در کنار ام میدیوسط را کنار کاناپه کش  زیم

 

توانست به سفر   ینم د،یمن و ام ی برا یگفته بود از سر نگران شی حرف ها انی م الهه
 فکر کند.  ی رفتن و خوشگذران

 

روبراه تر   یمهمان شد تا اوضاع کم یچند روز   را،ی دوستش الم یبود که در خانه نیا
 شود.

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
828 

 

مان افتاده بود،  سالگرد ازدواج   ادیکه به  روز یفقط دو سه روز تحمل کرده بود و از د اما
 بازگشت کرده بود. یبنا

 

با او تماس گرفت   امکیس یموفق نشده بود و وقت   رد؛ی کرد با ما تماس بگ یسع هرچقدر
جشن سالگرد   مانیبود؛ هردو برآن شدند تا باهم برا  دهیرس ینگران نیو او هم به هم

 .رندی ازدواج بگ

 

  یشک از واژه  یبرادرم نبود، ب اوش،یدر کنار س امک،یاگر س کنمیبا خود فکر م  یگاه
 ! شدمی م زاریب  شهیهم یبرادر، برا 

 

همسرانه شان    دیشا اوشیکه س کرد،ی دانه خواهرش م کی خرج  ییبرادرانه ها  امکیس
 به جا آورد!  نی میرا هم بلد نبود تا در حق س

 

 ! از خونه چه خبر؟ امکی_س

 

 چطوره؟  نیمیس

 

 .میدینوشی م  یو دور هم چا  میآشپزخانه نشسته بود در

 

 . میآهسته تر صحبت کن میکردیم یخواب بود و سع دیام
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 صدا گفت:   نی با همان ولوم پا اش،ی پرتقال تی سکویبرداشتن ب نیح 

 

که فکرکنم الهه خانوم مجبوره    یکن ادهیرو پ نیمیس  ی_اگه تو هم قرار باشه ادا و اطوارها 
 چادر بزنه!  نایا  رای الم یبره خونه 

 

 .مید یخند کوتاه

 

 .دیو محکم بوس ع ی گونه ام را سر الهه

 

هرچقد بخواد  و مامان خوشگلش هستم.   زمی عز ی_من دربست درخدمت برادرزاده  
 .ادیناز کنه و ادا ب تونهی م

 

 نرخش. نیبه باالتر  خرمی همه رو م خودم

 

 خنده گفت:  انی م  امکیس

 

 !گمی م یچ ی که بدون یدی_نکش
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 . امکی حرف زدن س  نیدار بود ا  خنده

 

مغازه    میرو بفرسته بر نایس  ایمن   ادیب اوش یس دی شب و نصف شب با  شهی _باورتون م
 !؟ ارونهیدنبال و  یشبانه روز 

 

به کار برده بود، به خنده   امکیکه س یو از لفظ  میو الهه به صورت هم نگاه کرد  من
 .میافتاد 

 

 ؟ ی گرفت ادی رو از کجا  ارونهی_و 

 

را داشت،    زیانگ  جانیه ی ماجرا  کی   ییکه قصد بازگو یو مثل کس دی را کامل نوش شی چا
 .دیجلوتر کش یخود را کم

 

 !ارونهیو گهی م  ی. مامان هدونمی _چه م

 

 کارت داره.  اوشی کردن که بلند شو س  داریمنو ب میساعت دو و ن شبید

 

 زغال اخته بخر!  ن ی میزود برو برا س ایب گهی کارت رو بگو، م گمیتو تراس م از 
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 هست!   یزغال اخته چ دونمی من اصال نم  حاال

 

هم زغال    حای. ترجرهیبگ شیکه خوب آت  یدنبال زغال یشبانه روز  یافتادم تو مغازه   راه
 بلوط! 

 

 . میدیخندی م سه،ی صدا اما با دل ر یو من و الهه، ب زدی حرف م  او

 

 دادم. ل ی و رفتم تحو دمی_آخر سر، دوبسته خر

 

 !نهیچشمتون روز بد نب آقا

 

و صبح کل سحر، از اون   دیخانوم فهم ستهیکه شا اطیبه پا کرد تو ح  یامتی ق هی  اوشیس
 کاسه زغال اخته آورد!  هیسر کوچه اومد واسه مون  

 

اسمش زغال   نم،یبی قرمز خوشگل ها که هربار تو بازار م نیا  دمیاون جا بود که فهم تازه
 است! اخته 

 

 اش گرم شده بود. چانه تازه
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 . ختیر  یچا  گرید  وانیل  کیخود،  یشد و برا بلند

 

 است. ی تیدر چه وضع د،یام  نمیهم از جا برخاستم تا بب من

 

او    شتریحالت، ب  نیصورتش، در ا  تیو آسوده به خواب رفته بود و چه قدر معصوم  آرام
 . کردی م  یرا خواستن

 

 شد.  دهی و صافم کش  دستک ی شکم  یدستم رو  ناخوداگاه

 

  مانی زندگ یو آرزو   دیروز، تمام ام کیدر آن جا خانه کرده است، که   یدانستم کس یم
 خواهد شد. 

 

 اشک از چشمم چکاند. ی قطره ا ،یذوق  ناگهان  کی  یشاد

 

 شد، از اتاق خارج شدم و به آشپزخانه بازگشتم. لی ما   شیپهلو یرو  یکه کم دیام

 

 ماند و بعد قصد رفتن کرد.   گری د یکم  امکیس

 

 قدر الهه اصرار داشت، قبول نکرد که او زحمت رساندنش را بکشد.  هرچه
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 آژانس تماس گرفت و بازگشت.  با

 

 کارها بزنم. د یو سف  اهی اجازه نداد دست به س الهه

 

  سهی از خنده ر  امک،یس  یحرف ها   یادآوریرا به عهده گرفت و با   زیهمه چ خودش
 .رفتی م

 

کنه! آخه پسر خوب، زن  شیکه خوب آت  یزغال یعنیفکر کردم زغال اخته   گهی خدا م ی_وا
 کار؟  یچ خوادیخوب م  شی باردار آت

 

 ؟ یبچاقه نصف شب  ونی خواسته قل یم  مگه

 

 . دمیخند  شی هم، هم پا من

 

  یتنقالت و خورد و خوراک ها ن یوقت اهل ا چی. آخه ما ه چارهیخوب ب دونستهی _چه م
 .مینبود  یاضاف

 

 .شومی باره ساکت م کی به
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 بحث را دارد.  ر ی کنم اما الهه قصد تغ یبغض م خودم

 

بود انداخته   ینون چ ن یکه ا کنهی سه وعده از خدا طلب عفو م یروز  اوشی آقاس گهی _م
 ش! تو سفره 

 

 کن!  فکرشو

 

 اولشه... تازه

 

 !؟ گهی م یچ ادیو وونگش که ب  ونگ

 

 .دی به سمتم چرخ بعد

 

 _سمانه؟ 

 

 شم؟ی عمه م یمن ک گمی م

 

 .کردی کف آلودش را باال گرفته بود و با ذوق نگاه م یها  دست
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 هشت تاش رو کم کن.-استاندارد، هفت ی_از چهل هفته  

 

 که! هیلی_اووو... خ

 

 برداشت.  نکیاز س  یبرگشت و بشقاب یی سمت ظرفشو به

 

 .زدیافکار خودش غرق بود و در همان حال، با من حرف م  در

 

 سال بعد! بهشتیارد یحدودا  شهی _پس م

 

 ...ری د چقد

 

 که قربونش بره عمه جونش! یاله یوا 

 

 استعفا بدم. یو از کار و زندگ ادی ب منتظرم

 

 بشم مسئول وروجک نازمون.  فقط
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 گفتم:  طنتیو با ش  دمیخند

 

 .ارهیب ین یخودش دست به کار شه واسمون ن دیا _عمه جون که تا اون موقع ب

 

 ! هیتو سا رهی عمه شدنت م ،یخانوم  یمادرشدن بش یآماده  دیوقت با اون

 

 نگاهم بود. ررسیرخش کامال در ت  مین

 

 .دیرا گز  لبش

 

 را شست و آب را بست.  شیو دست ها دیآخر را هم آب کش چنگال

 

 .کشمی ! خجالت مینشو زن داداش طون ی_ش

 

 . زمیعز یشی بهش گرفتار م ده،یو نکش  دهی_خجالت کش

 

 ... دیخند
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 خنداند... زین مرا

 

 ! امکی به روز آقاس فتهیب دمیام ترسم ی _اون وقت م

 

 دهانش، فرو خورد.  یرا با گرفتن دست جلو  زش ی ر یقهقهه

 

 خداتومن بخره!  یا  قهی تون رو دق ییداداشم که فکر کنم از امشب، تنها شی _برو پ

 

 سمت اتاق فرستاد و خود به طبقه باال رفت و در اتاقش پناه گرفت. به مرا

 

  امیو زندگ شدی ختم م شیو صحبت ها   دیبه ام شیکه آخرشب ها   ییروزها  ادیبه  دلم
 رنگ ها دعوت کرده بود، بهانه جو شده بود. یایرا به دن

 

  یخاطره  دیتجد  کی  ریبودم و خواب بودنش هم مانع نشد تا از خ دهیخز  دیام کنار
 بگذرم.  یخواستن

 

چه را که در چشمانم  هر آن  د یرا آن قدر به تنش چسباندم تا چشم باز کرد و فهم خود
 النه کرده بود.
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 دارم خواند و...وجودم را از چشمان تب  یتمنا  یهمه 

 

 اجابت رساند.  به

 

 .میا   دهی خر ینیر یجعبه بزرگ ش کی  دی ام با

 

 نا، یموردعالقه بابا و س  یاخامه ی ها نان

 

 را اشغال کرده بود. ینیر یجعبه ش یهاف ی رد شتر  یموردعالقه مامان، ب  یرولت ها  و

 

  قدمش یبه خانواده نزده تا خودمان پ یمن، حرف  یخبر داده بود که از باردار امکیس
 . میشو

 

 . میآمده بود یخبر، به خانه پدرو خوشحال و خوش  دهیخر ینیر یحاال ما ش و

 

خالل شده را سرخ   ی ها ین یزم بی س ع،ی بود و مامان داشت تند و سر امدهیبابا ن هنوز 
 به انتظار غذا نماند.  ادی تا بابا ز  کردی م
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 ملحق کرد!   ،یقبل ینیریبرداشت و به پنج ش زیم   یرا از رو گر ید  ینان خامه ا کی  نایس

 

 گفت:  با خنده دیام

 

! الاقل آهسته  هیچ ی که به شکمت داد یافتیض ن ی مناسبت ا  یبپرس خوادی _دلت که نم
 .ادیتر بخور که صداش بعدا درن

 

درد، را به نشان دل  گر یو دست د   دیدستش را به نشانه دندان درد، به صورتش کش کی  و
 دلش به حرکت درآورد. یرو

 

 .دیبم و ضمختش، خند یخورد و با صدا  ینیریش ی را رو  شیچا  نا،یس

 

 شکم جا داره!  نی_فعال ا 

 

 قرار گرفته بود.  د یوقت بود در آفسا یلیکه خ یشکم

 

 ؟ یچقد چاق شد  نی. ببنایس  یباشگاه رو ول کرد ی_اشتباه کرد

 

 خود نگاه کرد و جوابم را داد:  به
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 _به بابا بگو! 

 

 ! رهیگی جلو درس و مدرسه رو م گفت

 

 بودم. ناراحت

 

 است.  نیبه جز ا  یزیبابا، چ لی دانستم دل یم

 

 داشت. یمشکل مال بابا

 

چند   یکه داشت، فقط روز  یبه مشکل برخورده بود و با زانو درد  ،یر یپ ی هادر سال  بابا
 .رفتی ساعت به مغازه م

 

و او را از مشکالت    ردیگی را م رشیدست پدر پ اوش،یس میدار بود که فکر کن خنده
 .کندی رها م اشده یعد

 

 . گشتی ترم آخر بود و در به در به دنبال کار م  امکیس
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 تفاوت داشت.  اوشیاو با س  اتی اخالق البته

 

  یعاشق لقمه ها   اوشیکند؛ اما س یهم کارگر  یدانشگاه التیحاضر بود با تحص  او
 شبه بود!  کی   یدرشت و گنج ها 

 

 ن؟ ی فرماینم یچرا چا   دیآقا ام_

 

 دختر؟  یکنی! چرا تعارف نمسمانه

 

 نشست و به ساعت نگاه کرد. مان یروبرو 

 

 مرد؟   نیا  ومدی_چرا ن

 

 ساعت نمازشم خونده بودا.   نیروز ا هر

 

 کارش.   دهی_حتما طول کش

 

 . ومدهین رشیگ  نیماش  ای
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 نباش مامان.  نگران

 

 را برداشت.   یبعد ینیر یش نایس

 

 . ادی_با اتوبوس م

 

 .ادی بار م هیربع   هی  اتوبوسم

 

 !کشهی م  طول

 

 باز، به مامان نگاه کردم.  یدهان با

 

 چرخاند. نایرا به سمت س سرش

 

 ! جا واسه غذا هم بذار.ید یترک ؟ی خورد ینیر یهمه ش نی. چه خبره ا _پاشو بچه 

 

 .دیچیپی در هم م دلم
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 . دانستمیو من نم  بردی م شیرا پ ی داشت زندگ ییها  یبا چه سخت پدرم

 

 لبخند زد تا فکرم را تلخ نکنم.  میبه رو دیام

 

 ه؟ یها چ ینیریش ن ی مناسبت ا  یخان بپرس نایمثل س یخوا ی _مامان شمام نم

 

 محکم و پر کوبش به صدا درآمد.  اط،یحرف بزند، در ح  خواستی که مامان م نیهم

 

 شد. دهیکش یبه سمت در ورود یهمگ  نگاه

 

 . نای. برو در رو باز کن سباشه  ری_خ

 

 که مامان، از خدا طلب کرده بود، دلم را به شور انداخت.  ی باشد ریخ

 

 بود و بس... اوشی س یاعصاب یب یطرز در زدن، فقط مخصوص روزها   نیا

 

 برادر عنق و بد دهن نبودم.  نیبا ا  ییاروی من ابدا در فکر رو  ت،ی موقع نی در ا و
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 بلند شد و به سمت در رفت.  نایس

 

 بود که تندتر قدم بردارد.  نیتنش، مانع از ا ینیشده بود و سنگ چاق

 

 مجدد در، داد مامان را درآورد.   یصدا 

 

 _تکون بده به خودت بچه. در رو از جا کند.

 

 با مکث، از جا بلند شد. دیام

 

 بود.  صی قابل تشخ ،یپس  هر فاصله و حجاباز   اوش،یس ی داد زدن ها یصدا 

 

 دانست!  یباَرش چه بود؟ خدا م نیا بهانه

 

 شد.  مانیقدم برگشت و باز پش کی راه،  یانه یم  دیام

 

 .میدیشنی بابا را هم م یبار، صدا  نی که ا چرا
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 .میرفت اطیو هر سه، به سمت ح میوستیپ دی جا بلند شدم و به دنبال مامان، به ام از 

 

 بروم و همان باال، در پاگرد مرا نگه داشت. نی اجازه نداد از پله ها پا  دیام

 

 . ستی ن یخاص زی. چزمیعز  نی _نرو پا

 

 زد.  یخاص م ی زها یچ یلیحرف از بودن خ  اوش،یس ی ها ادیداد و فر  اما

 

 ! فتهیوظ ،ی_پدر

 

 ؟ ی خسته نشد  ،یها رو درآورد ندارها و گداگشنه  یادا  یه

 

 .صورتش را چنگ زد  مامان

 

 ه؟ یکن پسر! چه طرز حرف زدنه تو در و همسا  ا ی_ح

 

 بود. ستادهی ا  فیبالتکل دیام
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 : دیخند یعصب  اوشیس

 

 مون! شونم بفرستن در خونهشب مونده  ی! کم مونده غذادنیفهم  گهیها د  هی_همسا 

 

 گفت:  دم،یدی چادر گلدارش را م ن ی بود و من فقط پا ستادهی که ا ییاز جا  نیمیس

 

 ست؟ یواسم خوب ن خورمی تکون م هوی یگی_چه خبر شده؟ نم

 

 . ستادیکه به او برسد، ا  نیبرداشت و قبل از ا  زی خ اوشیس

 

! تو خرج خودت موندم، یکن  دی توله تول هی  رهیگی م  رتیبس کن که هر سال و  یکی_تو  
 !کنهی داره پرپرم م گهید ت یاقه یدم به د یها اری و  نیا

 

 معترض گفت:  نیمیتکان دادم و س و من سر   دیلب گز  دیام

 

 نق و نوق بچه موندن!  هی ی! همه تو آرزو یندار اقتی_ل

 

 وارد شد.  امکی لحظه در باز شد و س همان
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 کرد و چشم به اطراف چرخاند.   سالم

 

 شده؟  یزی_چ

 

 گفت:  ن یمیتوجه به او، رو به س یب اوشیس

 

 پولش رو دارن. دمی_همه حوصله دارن! شا

 

 من ندارم.   یول

 

 ش رو! پولش رو، نه حوصله  نه

 

 مجددا گفت:  نیمیس

 

 . اوشی س یندار اقتی _به خدا که ل

 

خواهر خودت، کم مونده پسش بفرستن انقد حرف پشت  مادرنشدنش دراومده،   نیهم
 قدرنشناس... یوقت تو اون 
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 زد:  ادیفر  بابا

 

 . دی_بس کن

 

که دم به ساعت   کننی م یمشت سگ و گربه زندگ  هیخونه  نیتو ا   دنیمحل فهم همه
 واسه هم. کشنی چنگول م

 

دارم، نه اگه داشتم، قصد خرج کردنش رو داشتم که تو   یاطالعتون، من نه پول  محض
 ! یکرد  زی واسش دندون ت

 

 زد:  ادی فر اوشیس

 

 از تو خواست؟  ی_ک

 

 به خواهرت بگو.  گمی م

 

 ؟ یموندن واسه ک   کاریهمه باغ رو گذاشته ب اون

 

 رو بفروشه سهم شماها رو بده!  شکه یت هی
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 ارث.  نی سهم دارم از ا  منم

 

 .ری بگ میخودمو از عمه مر  سهم

 

 مونده!   نمی_هم

 

  یعمرا برم جلو گهیبسه! د مونیی آبرو یعمر ب هیبرا  ،یزد  غیبنده خدا رو ت دیام اون
 کنم!  کی خودمو کوچ میمر 

 

 ن؟ یفهمی _بابا چرا نم

 

 پول الزم دارم.  من

 

 . نیرو بهم بد یپول اون دستگاه لعنت حداقل

 

 بهنام رو بُبرم. یکه صدا نیواسم جور کن  یکی  ای

 

 زد:  ادیفر  بابا
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 نادون!  ی_بفهم پسره 

 

 .ندارم

 

 ندارم.  یعل به

 

 کنم واست؟  دایاز کجا پ ابیمن دستگاه گنج  آخه

 

 . دیگونه اش کوب یمحکم رو   مامان

 

 _بسه توروقرآن. آبرومون رفت. زشته واال.

 

 مرد.  میدار  مهمون

 

و بابا   اوش یرد شدن از کنار س نیانداخت و ح ن یمی به س ینگاه مین د،ی مرا د  امکیس
 گفت:

 

 . سرپا بمونه  ادی ز  دی. سمانه نبا میباال بابا. آره مهمون دار میبر  نی ای_ب
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 . ستیبچه ش خوب ن واسه

 

 ! دمیپله ها د یو مامان را به سمت باال  نی میسر س یناگهان دنیچرخ

 

 . کردی آوار خود، له م ریبابا، داشت مرا ز  یده یخم یشانه ها  اما

 

 چه بود!؟  اوشی س یتازه  یبرنامه 

 

 و خود را به من رساند.   دیاز پله ها باال دو مامان

 

 بود. یعصب دیام

 

 .دمیفهمی م  یاش به خوب  قهیمحکم کنار شق ی را از ضربه ها  نیا

 

 گفتم: دیمامان، اروم به ام دنیاز رس  قبل

 

 حرفا ناراحت نکن.  نیخودت رو واسه ا  کنمی _خواهش م
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 را باال رفت.  میآمده بود نی که پا یو چند پله ا  دیدم رونیرا پرصدا ب نفسش

 

 شد. قیدر صورتم دق  مامان

 

 ؟ ی سمانه حامله ا  ی_جد

 

 ؟ ی بچه دار واقعا

 

 بود. ستادهیپشت سرش ا  یهم از پله ها باال آمده بود و بابا با کالفگ امکیس  حاال

 

 ...یکه تلخ بود و پر از حمالت َترک ش نیمی نگاه س و

 

 _بله مامان. دو ماهمه!

 

 ! زتریاز خشم، ر نیم یو چشمان س شدی بازتر م رتیمامان از ح  دهان

 

 پس؟  یفدات شم مادر. چرا نگفت ی_اله
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 جا؟ ن یا  یبمون یومد ی ن چرا

 

 را گرفت و مرا با خود از پله ها باال برد.  دستم

 

 .ستادی پله رساند و همان جا ا  نیخود را به اول  نی می آخر، س ی  لحظه

 

 جور خاص بود.  کی   نگاهش

 

 آور و پر حرف! عذاب

 

  یلبخند به ارمغان آورد اما برا دی ام  یبرا گشت،یکه مامان، پروانه وار دور وجودم م  نیا
 خودم...

 

شده است و صاحب خانه جهت  یبار وارد مکان نی اول  یرا داشتم که برا بهیغر ک یحس   
را   ششیاو را بشکند و اسباب آسا  خی دارد  یسع   اش،ی خاطر مهمان خجالت ی آسودگ

 فراهم آوَرد. 

 

 . اینخور  یی_سمانه مامان تو چا
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 .ختمیتوش ر  نیدارچ

 

 .ختی ر میخنک برا  یمو ی شربت ل وانی ل  کی

 

 .ستی. نترس مامان جان، رنگش از رنگ غذاست، زعفرون نکنهی رو بخور آرومت م نی _ا

 

 کردم. کی نزد می را به لب ها  وانیل

 

 نشست.  دیرا با حوله خشک کرد و کنار ام ش یدست ها بابا

 

 . میکرده که نشد بهت سر بزن  رمونی پسر درگ ن ی مدت انقد ا  نیجان. ا دی_شرمنده ام

 

 از همان جا گفت: مامان

 

 بودم.  نیمیس  ری _منم به خدا درگ

 

 . کردی قشقرق درست م هیلحظه بذارمش به حال خودش،  هی شدینم
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 .افتیوسعت   م یلب ها یزهر مهلک رو  کی   یبه تلخ لبخندم

 

 چند روز ما هم نشده بودند. نی ا  بتیمتوجه غ  یو مامان حت بابا

 

 . دیتلخندم را فهم یمعن  امکیس

 

 صاف کرد.   ییگلو ،یکوتاه و مصلحت یسرفه ا  با

 

 جور کنه؟  اوشی حتما س دیدستگاه رو با  نی _بابا حاال ا

 

 است؟  هیکدوم سر قض قایبهنام دق خود

 

 .شهی از گور همون بهنام بلند م  ی_همه چ

 

 کنه.  حتشینص یکی  د یو مدام با فهمهیست که نم بچه  انگار

 

 گنج کجا بود وسط تهرون!؟  ،یمرد حساب آخه
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 با تو!  لهیگوشش خونده که نقشه با من، وس تو

 

 انداخت. یکه در دست داشت، در نعلبک یو قند  دیبه صورتش کش یدست

 

 اومدم.  ادهیناهار بده به ما. همه راه رو پ هیخانوم.  خوامی نم یی_چا 

 

 .دهمیورت م و بغضم را محکم تر، ق   رمیگی را محکم گاز م میها لب

 

 .کندی کمک م یبغض لعنت نیمانده شربتم، به فرودادن ا   یباق دنیبلع

 

ناهار درست کرده بود و ما را نگه   یمامان که برا  ی ساعت بعد از صرف مرغ سوخار  کی
 .گذشتی داشته بود، م

 

 . میو وقتش بود که برگرد شدی کم کم داشت خسته م دیام

 

 گذاشت و با ذوق گفت:  زیم  یسوم را رو  یچا مامان

 

 سمانه؟   یندار اریم  اری_و 
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 درد؟  دل

 

 ؟ یزی خونر

 

خجالت زده شدم اما همه را با دو   امکی سوال ها در حضور بابا و س  نیا  دنیپرس از 
 کوتاه جواب دادم. یکلمه

 

 _نه خوبم!

 

 . شکفتی داشت م شی ها مادرانه

 

 وقتا.  ه ی ی_زعفدون نخور

 

 .طورن ی هم هم زرشک

 

 اصال نخور... نیو دارچ یباقال

 

 بده!  یلیرو نگفتم! اونم خ شنیآو  یوا 
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 . ایبخور  تیواسه بچه ضرر داره، نکنه واسه کم خون ه،ی قو  یاد یکه ز  گرمیج

 

 . کردی را تند تند ادا م جمالتش

 

 حوصله بلند شد تا نماز بخواند. یب بابا

 

 باردار بودنم ذوق کند.  ینداشتم برا  انتظار

 

 خوشحال شده است.  یخبر، کم نیا  دنینشان دهد از شن  خواستی دلم م اما

 

 تفاوت رد شد و قامت بست.  یب

 

 صبر کند تا نماز بابا تمام شود.  ی خواستم کم دی از ام ،یتصنع یاشاره چشم و لبخند با

 

 . میکاش همان موقع رفته بود اما

 

که آمد، بابا سالم آخر نمازش را با حرص و بلند ادا کرد و   اطی در ح دنیبه هم کوب یصدا 
 رساند.  انینمازش را به پا 
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 رفته است.  رونیاست که از خانه ب اوشی بود س مشخص

 

 . دمیسرم کش  یشدم و چادرم را برداشتم و رو  بلند

 

 .میری م گهیتون ما د _با اجازه 

 

 . دیدو  رونیاز آشپزخانه ب مامان

 

 داد و آهسته گفت: پاکت پر به دستم  کی

 

کم خورد و خوراک   هیکم کشک داشتم گذاشتم واست. با  هیرو داشته باش سمانه.  نای_ا
 .گهید

 

رو بفرستم واست   امکی حتما بگو س  ،یکرد یزیچ   اریوقت شب و نصف شب  و   هی اگه
 . رهیبگ

 

 قدرشناسانه لبخند زد.  دیام
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 مامان. دست شما درد نکنه.  نی_لطف دار

 

 پر گفت:  یبا دهان نایس

 

 . دختر دوست ندارم.ای اری _پسر ب

 

 گفت: رلبی ز  انداخت؛ی م حیبود و تسب ستادهی که ا ییاز همان جا  بابا

 

 کنه؟ ی م  ی_چه فرق

 

 .توننی بخوان به سر ننه باباشون گل بزنن، م هرکدومشون

 

 .ستیمهم ن  تشیجنس

 

 و آهسته تر گفت:   ری بعد، سر به ز  و

 

 ! دی_مواظبشون باش آقا ام
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 .دی نگاه بابا، گوشت شد و به تمام تنم چسب یحواس و ب یب ی جمله   کی  نیهم

 

 از افراد خانواده ام جدا شدم.  یا مانهی گرم و صم یو با خداحافظ  دمیخند

 

 و بابا، همان باال ماندند.  نایس

 

 فرش شده، همراهمان آمدند.  یپله ها  نی و مامان، تا پا  امکی س اما

 

 اسمم را صدا زد. نی میس م،یکفش ها  دن یحال پوش در

 

 ور کارت دارم.  نیا  ای لحظه ب هی_سمانه، 

 

 انداختم.  دیبه مامان و ام ینگاه

 

 و نگران شد. دیلب گز  مامان

 

 آرام گفت:   یبا لبخند د،یام اما
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 داره. ی. حتما کارزمی_برو عز 

 

 رفتم. اوشی را جمع و جورتر کردم و به سمت واحد س چادرم

 

 .نبود یخبر نیمی باز بود اما از س در

 

 !دی ای ب شیپ یکه داشت، حضور یکار یحاضر نبود برا   یحت  او

 

 را درآورم.  میکفش ها خواستمینم

 

 و گفتم:  ستادم ی چهارچوب در ا  انی رو در م ن یا از 

 

 ن؟ ی میس  یداشت ی_کار

 

 سالم!  

 

 او اصرار داشت وارد شوم. اما
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 داخل کارت دارم. ایلحظه ب  هی_

 

 را از پا درآوردم و وارد شدم.  میناچار کفش ها  به

 

 انداخته بود.  گری د یپا  ینشسته بود و پا رو  ی مرکز یکاناپه  یرو

 

 از حد، باز و راحت بود.  شیب لباسش،

 

شکم تنگ بود و از شکم   یبود که تا باال دهیپوش د یسف  یسبز رنگ با گل ها راهنی پ کی
 .شدی دار و گشاد م نیزانو، چ  یباال  یتا کم

 

 بود.  دهی هم که نپوش شلوار

 

 منتظره.  دی. امنی می_سالم. بگو س

 

 را محکم گاز زد. بشیس

 

 زرد، ُمهر زده بود. بیس  یرو شیلب ها  یسرخ
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 ؟ ی_چند وقته حامله ا 

 

 دهانم را قورت دادم. آب

 

 _کمتر از دو ماه! 

 

 ؟ ی د ی_چند وقته فهم

 

 !روز ید  نی_هم

 

 از جا جست.  ناگهان

 

 . یحامله ا   زدی داد م افتی! قشعوری ب ی_غلط کرد 

 

 ؟ یرو خر فرض کرد  من

 

 بوده.  لمت یف  نایهمه ا دونمی نم انگار
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 گفتم:  آهسته

 

 . آروم تر. ن یمی_بس کن س

 

 حرفا؟   نیاصال ا  یچ یعنی

 

 پر صدا سر داد. یپوزخند

 

 ؟ یدونی _تو نم

 

 _نه!

 

 !یدونی_آره جون خودت نم 

 

 بدونم آخه؟  دیبا ویبابا! چ ی_ا 

 

 . دیسمتم جه به
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 چند وقتشه. قای _کره خرت دق

 

 بگو ها! تعداد هفته و روزش رو!  قیدق

 

 لرزان گفتم:  ییصدا با

 

 _هفت هفته و سه روز... 

 

 .. چهار روز! نه. نه

 

  ن یچرا حالت صورتش، ا دمیو نفهم شدی م  لیکم کم، از خشم، به خنده ما  ش یها لب
 کرد. ری همه تغ

 

 قدم عقب رفت و بعد به سمت کاناپه برگشت.  کی و   دیبلند خند بلند

 

 جونت منتظرته!  دیت. امخونه ی بر یتون ی_حاال م

 

 و کنکاش رفتارش را نداشت.   لیو تحل هیتوان تجز  ذهنم
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 و مبهوت به صورت خندانش نگاه کردم. جیگ

 

 شده؟  یزی_چ

 

 _نوچ! 

 

 داشت؟  یلیسوال جوابها دل  نی_پس ا 

 

 بار بلند تر گفت: نیا

 

 _نوووچ! 

 

 گفت:   رونیاز ب  امکیس

 

 سر پا.   سادهی منتظر وا دی_سمانه خانوم، آقا ام

 

 آوردم. ادی اش را به  ی و خستگ  دیام تازه
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 .وستمیپ دی به ام ن،ی میبا س یخداحافظ  یزدم و ب  رونی از آن جا ب زود

 

 ...؟ زمی عز یاومد  ری _چرا د

 

 .د یاز پشت پرده سرک کش نیمیبزنم، س ی که حرف نی از ا  قبل

 

 قرار داد و گفت:  شی موها یبر رو  یپرده را حجاب ناقص ر یحر  پارچه

 

  هیخدا رحم کنه که بمونه واستون. باالخره   دیبا یل یمراقب اون بچه باش. خ شتریب دی_ام
 تالش به دست اومده!  یدونه بچه است و بعد از کل

 

 رذالت.   تی بود و لبخندش، نها حانهی وق حرفش

 

 : دیغر امکیس

 

 _زن داداش مودب باش. 

 

 گفت:  دیتفاوت، باز به ام یب نیمیس
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 چه شما بزرگتره! من ده روز از ب ی _شکرخدا که بچه 

 

زمان باردار  خانواده، دونفر هم  هیتو  یبگم وقت دیبا ن،یدونیاطالعتون اگه نم  محض
 و...  مونهی نم کتره،یکه کوچ یاون شن،ی م

 

 ... بله

 

 !شهی م سقط

 

 و از در فاصله گرفت.  دیخند

 

 پشت سرتون.  ن ی_در رو ببند

 

 زخم دار ساخته بود.  یافع کی بود و خشم، از او   دهیرنگش پر  دیام

 

شد تا   زهیدر چشمانم ن دیام یدر گوشم زنگ زد و چهره   نیمی س یلحظه حرف ها   کی
 به سمت خانه برادرم بدوم.
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شد تا   زهیدر چشمانم ن دیام یدر گوشم زنگ زد و چهره   نیمی س یلحظه حرف ها   کی
 به سمت خانه برادرم بدوم.

 

 گرفتم و محکم فشار دادم.   میدست ها انیگشاد لباسش را م قهیچطور شد که  دمینفهم

 

 رو بس کن.  اتیچرند  نی _ا

 

 مربوط به من رو فراموش کن.  یزها یچ یو بچه م و همه  میو زندگ  من

 

 .یبافی خزعبالت م نی آخرت باشه از ا بار

 

. 

 

 شد و محکم دستم را پس زد. یعصب

 

 چند سانت از من کوتاه تر است. بار که بدون کفش بود، کامال مشخص بود که  نیا

 

 زد:  غیدر چشمانم ج رهی باالگرفت و خ یرا کم سرش
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 فته؟ ی _من نگم اتفاق نم

 

 منه؟   ریتقص مگه

 

 .یگفتم شگون نداره با من باردار ش بهت

 

 واست!  شهی بچه بدشگون م ن یا گفتم

 

جمع کردم و به صورتش  میمادرانه ام را در دست ها  یزنانه و عاطفه  یرو ین تمام 
 .دمیکوب

 

 بلند شد. بی مه  ییصدا شش،یبرخورد انگشتان سردم با صورت پر آرا از 

 

 احمق.  یذاریباشه که رو بچه من اسم م  ی_دفعه آخر

 

 مراقب سالمت بچه خودت باش.  برو

 

 داره. یمادر عقده ا   هیو   یپدر روان هیمتاسفم که    واسش
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 مبل پرت شد.  یخورد و عقب عقب رو کهی ت ضربه ام، شد با

 

 زد: اد یدوباره فر  امکیس

 

 ت.برو خونه  ایب گمی _سمانه م

 

 دختر.  گهید بدو

 

 رفتم.  اطیو به ح  دمیرا کش چادرم

 

 . میزد  رونیب اطیدر دستم بود که از در ح دیام  دست

 

 از حدش داشت. ادهیز  یمامان، نشان از تحمل کردن ها  انیگر  نگاه

 

 بدشگون...  د یکس حق نداشت به طفل معصوم من بگو چیه

 

 همسر و فرزندم، الزم بود محکم باشم...  شیحراست از آسا  ی برا من
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 امن و استوار... یچون پناه گاه محکم

 

 شدم. ادهیاز آژانس پ د،ی در دست ام دست

 

 و اعصاب متشنجم، بر دندانم فشار وارد کرده بود.  دیکشی م  ری دلم ت ریز 

 

 بود. رونیب الهه

 

 .می تنها بود دیو ام  من

 

 کاناپه نشست و مرا به سمت خود خواند.  یرو

 

 سمانه. جان یا  نیبش ای_ب

 

 کاناپه لم داده بود.  یرمق بر رو  یرا بسته بود و ب چشمانش

 

 انداختم.  نیزم ی را رو فمیمبل رها کردم و ک نی اول یدسته  یرا رو  چادرم
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بر منظم بودن،  یرا مبن امی شگیهم ی عمل کردن به وسواس ها یو حوصله  حال
 نداشتم.

 

 .نمیو باعث شد کنارش بنش دیدستم را آهسته کش  ستادم،یکه ا  کنارش

 

 قلبش محکم شد.  یسرم، رو   گاهیجا

 

 م؟ یکم با هم حرف بزن هی ی ش رو دار_حوصله 

 

 حوصله که بودم!  یب

 

 .شی حرف ها  دنیبودن و شن دی با ام ینه برا  اما

 

که تازه با او   شدی م  ییدلم مثل روزها یغنچه شد،ی به نجوا بدل م یوقت  شیصدا 
 صحبت شده بودم.هم

 

 . زدی و جوانه م شکفتی م

 

 _اوهوم! 
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 و همان جا را نوازش کرد.  دیرا به سمت صورتم کش دستش

 

 همان جا که...  درست

 

  یدختر جوون افتاده و ب هیمن دست   ی مدارک و گوش دمیکه فهم  یبار نی_اول
 تعجب کردم.  یلیهمه رو بهم برگردونه، خ خوادی داشت مچشم

 

رو باالتر   شیکرده، وگرنه نرخ مژدگون ریگ یاون گوش   شینگو کارمون پ گفتی م الهه
 ! برهی م

 

 . ینزد  یاز مژدگون  یحرف  نیوقت کوچکتر  چیتو ه اما

 

 . میخودم بود که به الهه دادم واسه جبران زحمتت، بخر شنهادیهم پ یاون گوش  دیخر

 

مشترک، حاصر نشدم آن را    یدو سال زندگ ن یکه ا  اش،یی اهدا  یبه گوش دیرس ادمی
 کنم!  ضی تعو

 

 من بود.  یبرا زی عز ادگاری  کی  یگوش  نیا
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 .دیرسی و سرم به آرامش م شدی م  نی باال و پا قلبش

 

نگاهت و    یصورتت و پاک  تی عاشقت شدم، اما معصوم گمی نم دمت،یبارم که د  نی_اول
 فکرم رو مشغول کرد. یلیکه تو وجودت بود، خ یترس مرموز 

 

 آن روز ها، پر گرفت. یدر هوا  المیخ

 

 ... بار اومدم بهت زنگ بزنم، اما جلو خودم رو گرفتم که نکنه نیچند شهی _باورت نم

 

 واست دردسر درست کنم!  نکنه

 

 ! ینکنه درموردم بد قضاوت کن ای

 

 .رفتمی و به فکر م  زدمی آن روزها، لبخند م ادیزد و من به  یحرف م  او

 

مهم   یبهونه هیش تو کارخونه، شد سر و کله   یدوباره داشدن  یو پ داشیو تهد ی_مرتض
 که بهت زنگ بزنم و... 
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 .رودی م نی قلبش محکم باال و پا  کشد،ی که م آه

 

 .ندینشی چشم در چشمم، م م،یکند و روبرو  یرا بلند م سرم

 

 .کندی و عشق درو م زندینگاهم را شخم م نگاهش،

 

 برخورد،  ن ی_من از همون اول

 

 مون،ی دن جد حرف ز   نیهمون اول از 

 

 دمت،ی د مارستانی ب یکه تو  یهمون وقت از 

 

 هم دارم.  شهیداشتم و تا هم دوستت

 

 . افتادی هم م یداشت رو  میها  پلک

 

 .کردیدعوت م زمیپنوت یمرا به ه  ش،یحرف ها   حس
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 خانوم... تتمی معصوم  نیعاشق ا  شه ی_سمانه من هم

 

 ... یکنی و به همه منتقلش م یکه دار یآرامش عاشق

 

 من...  یها یتو گوش  کج فکر یو زد   یصبور بودنت که پا به پام موند  عاشق

 

 .کنندیفرار م  یطوالن یاز پلک بستن ها  ار،یبس یبا تقال  چشمانم

 

  یخانوم، دهن به دهن بش نی میمثل س  ی_من دوست ندارم با آدم کوته فکر و پر حماقت
 سمانه جان. 

 

 دات باال بره واسه اون آدم.ندارم ص دوست

 

فکرکردن به اون حرف ها و رفتارها   یحرف هاش، به شکنجه دنیندارم عذاب  شن دوست
 بشه. لی تبد

 

 را در دست گرفت. میها دست

 

 داشتند؟  دنیخواب  الیچرا خ چشمانم
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 من!   ی_سمانه

 

 .زمیعز  یستیهمسر ن هیدختر مجرد و فقط   هی گهی د تو

 

 .یش ی مادر م  یدار تو

 

 .یکنی من رو پدر م ،یکنی که تو وجودت حمل م یبا بار یدار

 

  نیبه ا  یبخوا  ،یا  گهیهرکس د ای خانوم،  نیمی با س ییروبرو  یهربار برا  ستین درست
 .یو از کوره دربر  یو غصه بخور یفتیروز ب

 

 اد؟ یمون مبه خودت و بچه  یچه فشار یدونی م تو

 

 نم؟ یواسه من داره که تو رو ناراحت بب  یچه درد یدونی م

 

 یذهن  ب یها   یتمام آشفتگ انی پر از آرامش است م یی  الال  کیپژواک  ش،یها   حرف
 خوابم.
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 آهسته لبخند بزنم. توانمی فقط م زند،ی که م لبخند

 

 .دهدیقلبش  قرار م یو دوباره سرم را رو  کشدی را م دستم

 

 ... جان ی _بخواب هم

 

 ...نمیزتر ی عز بخواب

 

 اش... یمنطق  ی حرف ها نی با ا شودی م  نمیزتریو عز  شوم ی م  نشیزتر یعز

 

 کنم، ی نم یزندگ نی میس ی برا من

 

 نکشانم. یو دهان  گشادش به تلخ ن یمیس  یرا برا  امیبهتر است زندگ  پس

 

 : دیگو ی گرفتن از عشق است، آهسته مطور که سرم، در آغوشش، غرق گرما  همان

 

 اره؟ یبراش ب یینکرده بابا اری و   یزیبابا چ زی _عز
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 . زنمی خنده ندارم اما لبخند م ینا

 

 بوده.  ی خوب و قانع ی. فعال که بچهزمی _نه عز

 

 جا رها کرده ام.را آن  فمیکه چادر و ک  یسمت مبل شودیم  دهینگاهم کش بعد

 

 است.  یخال زیچ  کی  یجا

 

 .نم یبب توانمیبه دستم سپرده بود، نم دیکه مامان با هزاران ذوق و ام   یسفارشات

 

 ام، اما کجا؟ جا گذاشته ییمامان را جا ییاهدا   ییها یخوراک 

 

 کجا...؟  اما

 

 رد،یگی پر م ادمی

 

 شود،ی خمار م چشمانم
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 .شودیفکر در ذهنم روشن م  کی  ی که جرقه  

 

 را در منزل برادرم جا گذاشته ام!  هاآن 

 

 ... دیدی ها را مآن  نیمیس  اگر

 

  د،یام ی پدرم گذشته، من با مراقبت ها  یکه از آن روز در خانه یپنج هفته ا نیا  تمام 
کند و مادرش   یگذارفرزندش تاج  یرا داشتم که قرار است به زود یاحساس ملکه ا 

 منصوب شود.  ن،یسرزم کی مادر   یملکه 

 

 . کردی نم غیرا از من در یزی چ چیآمد و ه یم  دارمیبه د انی روز در م کی  مامان

 

 و قشنگ بشن!  یم، صورتبچه  یبخور لب ها  ی_توت فرنگ

 

 _خربزه بخور خوشگل بشه! 

 

 بشه!  بتیمومن و صبور نص یبچه هیقرآن و ذکر بخون که  یتونی _تا م

 

 نکن!  غیدر یکرد  یهرچ اری_و 
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 ! کنهی حالت رو بد م  یو چ ی دوست دار یچ یاگه بهم نگ  یونی_مد 

 

  چیه   اریدو بار، و یکیمن جز   می بگو آمدی نداشت و دلم نم یمختلفش تمام  یزهایتجو 
 .کنمیرا نکرده و نم  یزیچ

 

 .می دیدی را کمتر م الهه

 

 را با کارها مشغول کرده بود.  خودش

 

 سرپا شده بود. مان،  وجود طفل   منیبود به  یهم که چند روز   دیام

 

 .دادی را سرحال نشان م خود

 

 ندارد.  یمشکل چیه د یکه ام دمی باور رس ن یمن باز هم به ا  و

 

  یکه به آن دچار شده است، فقط و فقط به خاطر فکر ها یو ضعف  دیمشکالت ام تمام 
 خود اوست. ی  نیتلق ی  منف
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 که بارها و بارها به من ثابت شده بود.  یزیچ

 

 .رسدی سر م  ینوبت سونوگراف نیدوم

 

مهمان را بشنود، که مرا هم ناخودآگاه    نیزتر ی عز نی قلب ا   یقدر ذوق دارد تا صدا آن  دیام
 .کشاندی به ذوق م

 

هزاربار خدا را در دل شکر   ،یکرد، از خوشحال دی را تا نمیسالمت جن  ،یسونوگراف  یوقت
 گفتم.

 

 خود دار نبود.  دیام اما

 

و دستم را رها    دیچشم خانم دکتر  مهربان و خنده رو، صورتم را چند بار بوس مقابل
 . کردینم

 

 . دید  میرا خواه گری د کی زنگ زده بود و خبر داده بود که در منزل،  الهه

 

 بود که حرف دارد.  گفته

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
885 

 

 بود.  بیعج  یکم مانی برا نیا  و

 

 کرده بود.  نیسنگ  مانیرا برا   اشه یبود که سا  یکه الهه چند روز  چرا

 

 :دی از دکتر پرس د ی تخت بلند شوم، ام یکه از رو  نی از ا ش یآخر و پ یلحظه 

 

 شه؟ی مشخص م  یما ک  یمسافر کوچولو تی _خانوم دکتر، جنس

 

 .دی دکتر، شاد و سرحال خند خانم

 

 حی. اما ترجخورهی بهتون بگم ساختارش به پسر م نانیبا اطم تونمی _راستش االنم م
  شیهم پ  یتر بهتون بگم که اشتباه  قیسونو، دق  نیآورد  فی که تشر  ینوبت بعد دمی م
 .باشه  ومدهین

 

معلوم    یکم فمانیتکل میاحساس کن  دیبود تا من و ام یجمله اش کاف نی هم دیشا  و
 شده است! 

 

 فرزندمان، هرچند با شک، اما پسر است!  میبود  دهیفهم
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 گفت:  د یام  م،یزد رونیدر مطب که ب از 

 

 باشه واسه گل پسرمون؟  یچ  یسمونی س  نی_اول

 

 به صورتش کردم. ینگاه

 

. الهه هم م یخری م یهمه چ میری به وقتش م م،یخونه استراحت کن میفعال بر ای_ ب
 معطل نشه، بهتره. 

 

 .زدی الهه پر م رامونینداشت موافقت کند، اما فکرش پ دوست

 

 .می به خانه برگشت پس

 

 بود.  ده یالهه هم رس  م،یدیرس یوقت

 

 برود.  رونیقصد داشت دوباره ب  ییدر پارک کرده بود و گو یرا همان جا جلو نیماش

 

 در خانه پخش شده بود.  ،یعطر خوش چا  م،یکه شد وارد 
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 را هم از دستش گرفتم.  دیکردم و کت ام زانیرا آو  فمیو ک چادر

 

 دست و صورتش را شست و برگشت. دیام

 

 گذرا لبخند زد.  یلیگرفت و به لبخندم، خ   شیبزرگ چا  وانی نگاهش را از ل الهه

 

 باشه!  یعمه خانوم. اوامر دی _بفرما

 

 مرتب کرد. شی پا یو حوله را رو  نشست

 

 : دیکوتاه پرس الهه

 

 _چطور بود؟ 

 

 هم کوتاه پاسخ دادم:  من

 

 خوب بود.  ی_خدارو شکر. همه چ
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  نیچن نی مگو، که ا   یقتی حق  انیب یدر پ ایبودند  یپنهان کار یدر پ ش،ی زپایگر چشمان
 آوردند؟ ی جا دوام نم ک یو   زدندی دودو م

 

 داد. هیمبل جا به جا کرد و راحت تر تک  یخود را رو  دیام

 

 ؟یزنی_الهه جان؟ حرف نم 

 

 رفته بود. لیتحل یبه طور محسوس  د،ی ام  یها صدا یتازگ

 

 . دیپری تر از قبل م ادیز  رنگش

 

 .کردندی م  یاز قبل، نافرمان شتریب شیپاها 

 

 .شدی خسته م زودتر

 

 بزرگتر  مسئول بود.  کیپدر نمونه و   کی  شهیهم  دیبود، ام انیخانواده که در م یپا  اما

 

 خانوم.  می _الهه جان؟ منتظر
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 کوتاه، به حرف آمد.  یو با مکث  دیرا به دندان کش شیلب ها  الهه

 

 درمورد خودم باهاتون حرف بزنم. خواستمی _م

 

 . میسکوت کرد هردو

 

 عکس العمل بود، که سکوت کرد. کی منتظر   دیشا

 

 . داد ادامه دهد  حینکرد، ترج افتیکه در  یزیچ اما

 

 _درمورد خودم و...

 

 .میو زندگ خودم

 

 باال برد. دیرا تا صورت ام نگاهش

 

 را دگرگونه کند. دی را داشت که ممکن بود حال ام یزیترس گفتن چ  دیشا
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 کرد خونسرد باشد.  یسع  دیام

 

 که زد، متوجه شدم. یو لبخند کوتاه دیکه کش یق یرا از نفس عم نیا

 

 خودم و... هیدرمورد قض  خواستمی... من... م_راستش... داداش 

 

 تاش باهات حرف بزنم.مهر  یو آقا  خودم

 

 نگاه کردم.  دیام به

 

 نکرده بود.  یریتغ

 

 رنگش قرمز شده بود، نه

 

 شده بود و نه به نفس نفس افتاده بود.  یعصب نه

 

 . حرفت رو کامل بزن.زمی _بگو عز
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 الهه هم مثل من تعجب کرده بود.  دیشا

 

 .ندیبب نیرا خشمگ دیاو هم انتظار داشت ام  دیشا

 

 بود. بی عج یمن و الهه کم  یآرام و خونسرد، برا  د  یام ن یا  دنید

 

 ؟ ی_حرفت رو برن خواهر من. چرا ساکت شد

 

 . دیبگو  یزیتا چ افتی جرات  الهه

 

 جان؟  دی ام یخوب ی_مطمئن

 

 تر لبخند زد. قیبار مهربانانه تر و عم نی ا  دیام

 

 ؟ یکار دار ی! با خوب و بد من چکهی_حرفت رو بزن خواهر کوچ

 

 شد.  افتنشی  ی م نگاه کرد و صورت متبسمم، باعث دلگرمبه من ه الهه
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 من مانع شدم.   یباهاتون حرف بزنه. ول ادیب خواستی مهرتاش م  ی_آقا 

 

 مانع که نه... یعنی

 

 . دیبگو دیدانست از کجا با یرا گم کرده بود و نم شی و پا  دست

 

 . دیدم رونی حبس کرد و بعد، به ب یرا کم نفسش

 

 قبلش خودم باهاتون مطرح کنم. خواستی_دلم م

 

 ...من

 

 ... کنمی فکر م من

 

 را بر زبان راند.  اشی اصل یجمله   ع،یسر   یلیانداخت و خ نی را پا سرش

 

 عاشق شدم... کنمی _من فکر م
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 بجوشد.  دیمنتظر بود خشم ام هرآن 

 

 قلب و احساسش نباشد.   ل  یبشنود که باب م دیاز ام یزی بود چ منتظر

 

 کرده بود...  شهیپ دیکه ام  یسکوت نیا  اما

 

 بود. ب یمن هم عج یبرا 

 

 داشت؟  ییو تکان نخوردنش، چه معنا  دیام سکوت 

 

 .رمیقرار گ دیتا کنار ام شومی جا بلند م از 

 

 .دیآیبه نظر م  بیعج یکم  رش،یاخ ینسبت به حال و رفتار ماه ها  دیشا  سکوتش

 

 .کندی به من نگاه م یبا دلواپس الهه

 

 شده است. قراری از جان، چه قدر ب زتریخواهر  عز  نیا خوانمی چشمانش م از 
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 . گذارمی م دیدوش ام  یرو دست

 

 جان؟ حالت خوبه؟  دی_ام

 

 .دیآی خود م به

 

 رو به من و الهه است.  قایو حاال صورتش دق شودی جا به جا م شیدر جا یکم

 

 کم استراحت کن. اما قبلش جواب الهه رو بده و برو.  هی  یستی_اگه خوب ن

 

 جواب، بمونه.  هیتو انتظار    نذار

 

کرده   رهی لرزانش چقدر حرف در پس  خود ذخ یانداخته و دست ها   نی سرش را پا الهه
 اند!

 

 . ستیدست خودش ن دانمی م خوب

 

 .ستیشدنش دست خودش ن قراریب
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 . تس یدست و مردمک چشمانش دست خودش ن لرزش 

 

 واقعا دل باخته بود. الهه

 

راز را در قلب خود نگاه   نیروز و چند ماه، ا  نیچه قدر سخت بود که مجبور بود چند  و
 دارد و دم نزند.

 

احساسش را به گوش فلک   یتا آوازه  شدینظر من که آدم  عاشق، دهانش لق م  از 
 برساند! 

 

 کم جان است؛ دیام لبخند

 

 ...ستی سرد ن اما

 

و کم کم به حرف   دهدی هم فشار م  یرو یشروع بحث، کم یرا از سر تفکر برا ش یها لب
 .افتدی م

 

 الهه. یکه زد  ییهاشدم با حرف  یجور هیچرا  دونمی_نم
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 .شودیم   دهیمکث دم یکوتاه و ب شی ها نفس

 

 شه؛ی از هم جدا م  مونی که راه زندگ  رسهی م یروز  هی دونستمی م  شهی_هم

 

 ش؛یسر زندگ  رهی و م شهی که خواهرم عروس م رسهی م یروز  هی

 

 اتفاقم بودم!  نیا  منتظر

 

 روز سر برسه و...  هیانتظار  نیانگار نخواستم باور کنم که ا  اما

 

 .کندی فوت م رونیرا محکم به ب نفسش

 

 :دی گوی م  عیسر  یلیو خ شودی جا بلند م از 

 

 .اد ی_بگو آقامحسن ب

 

 . زمی فکرات رو خوب بکن عز اما
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 دارند.  اجیروز، به زمان احت نیدر ا  شانیی هضم تنها یخواهر و برادر، برا  نیا دانمی م

 

 باشند اما... تی موقع  نیدر ا  دیافتاده اند که با یپدر و مادر ادی به  هردو،

 

 .ستندین

 

 تنها بماند. یدوست داشتم کم یدر اتاق را باز گذاشت ول دیام

 

 الهه را گرفتم و او را از جا بلند کردم.   دست

 

 !ایکنی م  هیگر یکه دار مینکرد رونتی_عروس قشنگ، هنوز ب

 

 . خنددی کوتاه م ه،یگر انیم

 

 _چقد بده که مادر ندارم سمانه! 

 

 بغضم هم باشد. دنیتا جورک ش  بلع دهمیدهنم را قورت م  آب
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 بوده. اما... یبرادر حام هیپدر مهربون و  هی شهیواسه من هم  دی_ام

 

 االن. خوادیدلم مادرم رو م  من

 

 .کنمی نگران به سمت اتاق نگاه م رد،یگیاش که اوج م  هیگر

 

 .شومی م  دیام دلواپس

 

 هستم. یی _سمانه من چه عروس تنها

 

من  و  ماندی م  جهینت یهرچه تقال صرف  فروخوردن بغضم کرده ام، ب ترکد، ی که م بغضش
 . زنمیو زار م  زمیری خواهر  تنها مانده، اشک م  نیا  ی هم پا به پا

 

 آرام کنم. یکردم با آرامش  آغوشم، او را کم یو سع  میرا در آغوش گرفت گرید  کی

 

آغوش     نیو آرام تر   نیو معتقد بود، نرم تر  ختیآوی به آن م شهی که الهه هم یآغوش
 ... است یدن یخواهرانه 

 

 دارد... اجیبه من و آغوشم احت خواهرم
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 قرار است عروس شود.   خواهرم

 

هم فرصت کند تنها  یتا کم فرستمی م رونیکردن، به ب دیخر  یبعد، او را به بهانه یکم
 بماند.

 

 . رومی مان مقرص مسکن، به اتاق  کی آب و  وانی ل کی با  بعد

 

چشمانش    لی را حادستش  کی و   کشدی تخت دراز م یکه در لحظات غم داشتن، رو  نیا
 است. د یام یبرا  ی شگیعادت هم کی کند؛ی م

 

 . مینکرد یکار چیو هنوز ه انیب گهی داماد و مادرش قراره تا دو_سه ساعت د ی_آقا 

 

 .دیآی م نی و با مکث پا خوردی تکان م یکم دستش

 

 باشه! دیصورتت، االن نبا  یرو  ش  یته ر  نی_بلند شو که ا 

 

واسم اصالح کن تا منم کارهام رو تموم   غهیت شی و صورتتم ش  ریدوش بگ هیبرو  پاشو
 کنم. 
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 .چرخدی بار کامل به سمتم م نیا

 

 در صورتش خانه کرده.  یناباور یکم

 

 سمانه؟  یگی _واقعا م

 

و   یچیق وان ی مورد نظرم را از ل  ن  یو موچ کنمی جا به جا م یتوالت را کم زیم  یرو  لی وسا
 .کشمیم   رونیها ب نی موچ

 

 تا مرتب شوند. رومی ور م  میبا ابروها یکم

 

 ! گهی _واقعا د

 

 ها.  رهی م  یادی شو که از برادر بزرگ عروس، توقع ز  بلند

 

 .ندینشی جا م سر

 

 ... ین یری... شوهی_اما... م
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 . میندار یزیچ

 

 یو از دردش، کم کشمیم   رونی را به زحمت ب میابرو  ری اما سمج  ز   زیر  یدانه مو کی
 .شودی چشمانم جمع م

 

  نیکم به خودت برس که هم هی_عروس خانوم رو فرستادم بره بخره. فقط تو بلند شو  
 وصلت کردن!  یتموم ی همه چ یاول کار بدونن با چه خانواده 

 

 شهی کار، هم نیبودنم در ا یکه ناش کنمی حواله اش م یاز خودش، چشمک دیتقل به
 محسوس است! 

 

 .شودی خندد و بلند م یم کوتاه

 

 :دهدی و اروم  نجوا سر م کشدی از رد شدن از کنارم، پشت کمرم دست م  قبل

 

 و رو نکن خانوم خانوما. ریز  یجور نی _دل من رو ا

 

 !ایکنی م ضرر
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 .رودیو به سمت حمام م  داردی را برم دستش

 

 گرما شده ام!  نی ا  قراری تنم جا مانده است و چقدر ب  یدستش رو یگرما  اما

 

 د؟ ی_ام

 

 .ماندی م

 

 _جانم!

 

 .بندمی و در اتاق را م  رومی سمتش م به

 

که به خود  دارم،ی بسته ام نگه م یو حرف دلم را پشت لب ها  کنمی قدر نگاهش م آن
 . ردیگی و مرا تنگ در آغوش م دیآی م

 

 .گذارمی و چشم بر هم م  شومیآغوشش غرق م  در

 

 :دی گو ی ر خنده ملوپم ، پ   دن  یاز بوس بعد
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کارها رو   همه میری هم کار نداره که سه ساعت وقت بخواد! بعد با هم م  ی_خونه انقدر
 .میکنی م ف یرد

 

 .کشاندیاتاق م  انیو م کشدیبار دستم را م نیا

 

 . کندی دعوت م یداریدر اوج ب یمرا به خواب ن،یزم  یاتاق و رو  وسط

 

 ...نیزم یبر رو  میهست ییجا

 

 ابرها...  انی م اما

 

هردو نفرشان   طی مادر و پسر تنها بودند، شرا کی که خواستگاران و خواستاران الهه،  نیا
 را مشابه هم کرده بود.

 

جرگه قرار داده بود، اخالق و   کیعروس و داماد را در   نیاز همه ا   شتریکه ب یزیچ اما
 منش هردو خانواده بود.
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از تمام وجناتش   تیسه ساله بود که شخص ای و دو   یحدودا س  یمهرتاش مرد محسن 
 .دیباری م

 

  یبا کس یو راحت  یمیصم یرابطه  چیه یپنداشتی که م زدی قدر لفظ قلم حرف م ان
 ندارد.

 

راحت   راند،ی بر زبان م یبود که هر جمله ا  میباوقار و فه اریبس یخانم زین مادرش 
 است.  تیزن، دانا و بادرا  ن یچقدر ا یافتیدرم

 

 مان گفتند.   یزندگ طی از تمام شرا   د،یهمان جلسه اول، الهه و ام در

 

 را هم گرفتارش کرد.  دیام  ر،ی نبود اما دست تقد یپدرشان که ارث یماریب از 

 

چنان آن را به همان  هم  ،یریتغ  چیداشتند بدون ه میو تصمبود  یکه اشتراک  یراثیم از 
 نگه دارند.  لی شما

 

 داشتند.  یو با هم مراودات کار شناختی تر محسن را م  شیپ یلیاز خ  دیام

 

 کرده بود.  دی از همه نظر او را تا دیام دنشان،یاز رس  قبل
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 .دیدی ازدواج کردن آماده نم  یهنوز هم خواهرش را برا  هرچند

 

 ! ستیآماده ن یروز  نیچن  دنیرس یاست که برا  دی ام  نیا  دانستمی من خوب م اما

 

 .دادیآزارش م  نی جداشدن از خواهرش را نداشت و ا دن  یدل  د او

 

 ساده برگزار شد.  یلیخ یمهمان

 

به   یگری پس از د یکیشد و قول و قرارها   انیخاص ب یتیمیها در آرامش و صم  حرف
 .دیرسی م  دی تا  یامضا

 

که در دستش بود آمده بود و   یمتیگران ق اری مهرتاش با همان تک انگشتر بس خانم
 بدون  آن برگشت. 

 

ها صورت گرفت، انگشترش را در دست چرخاند و آن را    ییحرف ها زده شد و آشنا  یوقت
 به سمت الهه گرفت. نش،یبر تاج پر از نگ قیعم یبا بوسه ا 
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 نیکه ب یاز عشق   ادگاری انگشتر رو به   نیمن ا  د،یبدون قیاگر ال ن،یراست یآقا  ی_با اجازه 
 .کنمی من و پدر محسن بوده، تو دست دختر قشنگم م

 

 . میکنی م  هیبا خودشون ته دیرو هروقت امر کن زدلمیعز  یها  ه یمراسم و هد یباق

 

 .دیآن قدر براق و درخشان بود که خوب در چشمم درخش د،یکه از چشم الهه چک یاشک

 

 شوق... اشک

 

 از سر عشق...   یوصال  اشک

 

 جمله گفت:  کیپشت بند حرف مادرش، فقط   محسن 

 

 . نیجناب راست میوصلت با شما رو داشته باش  اقتیل  دوارمی_ام

 

 بودن  محسن را دوست داشتم.  ایهمه ماخوذ به ح  نیا

 

که درس و کتاب قورت داده    انداختی م ییکرده ها  لی تحص ادیمرا    یطور خاص  کی
 را بلد نبودند.  یگفتار یها  طنتیبودند و ش
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ها را نثار وجود همسرش   طنتیش نیوقتش که برسد، تمام ا دانستم ی خوب م اما
 خواهد کرد. 

 

 . شدی مرد پر از احساس م  کی  مانی من، در خلوت ها یبرا  دیطور که ام همان

 

 .دیآمد و صورتم را بوس شیخانم مهرتاش پ د،یکه رس یخداحافظ وقت

 

 . را.. امیی کذا یماه گرفتگ  یکیدر نزد  ییجا

 

 که بار اول با آن مواجه شده بودند،  یگانی و همسا  کی از اقوام دور و نزد یلیمثل خ اما

 

 برنگرداند، رو

 

 نکرد،  تعجب

 

 و تخم نکرد و ترش رو نشد.  اخم
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که در وجودش   ی همان قسمت صورتم را نوازش کرد و تمام محبت فش،یبا دست لط فقط
 . ختیبود، در چشمانش ر 

 

 در حقش. دیکن ی_مراقب دختر ما باش خانوم خانوما. امانت دستتونه. خواهر

 

را   شی شب اول، الهه را مثل جان دوست داشت و هوا نیمادر؛ در هم نی که ا نیا
  کی  یهم بود، اما بازهم برا   یشینما  یی  بزرگنما  ک ی محال،   یاگر بنا بر فرض یداشت، حت

 .ختیلحظه حسادت مرا برانگ

 

 کس نکرده بود.  چیگاه سفارشم را به ه چیکه مادرم ه نیاز ا  حسادت

 

 . دیلغزیشکمم م  یرو  دستم

 

 بودم.  ستادهیرفته بودند و من در آشپزخانه ا  مهمانان

 

 .دادمی محبت م ثاریبه کودکم قول  ا  داشتم

 

 کودکم کنم. شکشیکردند، پ  غیهرچه مهر و محبت مادرانه را از وجودم در دادمی م  قول
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 است. دی ام دیفهم شدی بر شانه ام نشست که خوب م یدست

 

 . کردی وجودش از راه دور هم تنم را  گرم  م  یگرما 

 

 . دیخند میرو به

 

 . دمیخند  شیرو به

 

 خانوم؟  ی_با گل پسرت خلوت کرد 

 

 . هم به باباش داشته باش  یچشم گوشه

 

 شکمم مانده بود.  ی هنوز رو دستم

 

 جا شد.هم بند آن   دیام  دست

 

 د؟ ی_ام
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 ! دی_جان ام

 

 ...ادی _کاش زودتر بگذره و پسرمون ب

 

 . دیبوس عی سر یلیرا خ صورتم

 

 ؟ یخانوم  ی_عجول شد 

 

 را در آغوشش رهاندم.  خود

 

 . رمیگی ش رو م_اوهوم. بهونه 

 

 بر صورتم نشاند.  گر ید  یا  بوسه

 

 ؟ یر یگی منم م  ی_بهونه

 

 . کردی م  طنتیش داشت

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
911 

 

 راه...  یراه و ب کهن ینه به ا ،یزدی که پسم م ی_نه به اون وقت

 

   دیرا بوس م یآمد و لوپها شیپ

 

 شدم.  ساکت

 

 ماندم.  ساکت

 

 حال، همراهم بود.  نیلحظه و در ا  نیدر ا دی بود که ام نی ا مهم

 

 سرفه الهه از پشت سرمان، ما را از هم جدا کرد.   یصدا 

 

 گذاشت. زیم  یکه در دست داشت رو  یبشقاب

 

 .نی _ادامه بد

 

 !خورمی . قسم مدمیند یچیه
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 رفت. رونیبعد پر خنده از آشپزخانه ب و

 

 گرفتم.  هیهد  دیخنده، از ام انی آخر را م بوسه

 

 . میامروز خسته بود هردو

 

 خوب... یروز پر از اتفاق ها  کیاز   خسته

 

  یدو، برا  نی خوانده شد و ا تیالهه و محسن، خطبه محرم  نیب د،ی ام یخواسته  به
 محرم شدند.  گرید  کیراحت تر، با   یو رفت و آمدها  شتریب ییآشنا

 

الهه ذوق   یکه من هم برا  دیچرخی پروانه وار دور الهه م یجور  کی مهرتاش   خانم
 . کردمی م

 

 . رندیازدواجشان، جشن بگ  یدو نفر برا  نیا  د،یشد با شروع سال جد قرار

 

تر   بیعج د یحال ام م،یشدی تر م  کی سال نزد انیکه به پا  یهر روز  دمیدی با چشم م اما
 . شدی م
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 .خوب و سر حال بود  دیام شد؛ی که بحث الهه و ازدواجش مطرح نم ییهازمان  تنها

 

 . شدی م  شتریو ب  شتریکودکم روز به روز داشت ب حرکات

 

و از   دادیبا لمس دستش ، او را مخاطب قرار م  د یام یو وقت کردی م  یدلبر میبرا  پسرکم
 . شدی م  شتری ها ب  یدلبر نیا زد،ی آمدنش حرف م یبرا  مانی ها یقراریب

 

 . میتنها تر شده بود د،یو من و ام گذراندی وقتش را با محسن و مادرش م شتریب الهه

 

 .میرفتی م د یبه خر باهم

 

 .م یکرد ی م هیته یسمونیکودکمان س یبرا 

 

 ه جانش!... در انتظار ازدواج خواهر  بسته بدی به انتظار تمام شدن سال بود و ام شهر،

 

 ببرم. رادی میبه مطب دکتر ابراه ت،ی زیو   یرا برا دیآن روز عصر قراربود ام 

 

 بود. دهیبرف بار یاپیروز پ دو
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 کرده بود.  ماریرا ب دی سرما، ام  نیو ا  سوزاندی زمستان، استخوان م یو سرما سوز 

 

 خوب نبود.  حالش

 

 شده بود. شهیتر از هم فیخورده بود و بدنش ضع سرما

 

 توان راه رفتن نداشت.  ابدا

 

 هم درد دارد.  شی تک تک استخوان ها گفتی م

 

 .کردیوحشتناک  هوا، حال بدش را بدتر م  یسرما 

 

شام   ی  در کارخانه چند قرار مهم داشت و بعد از آن هم قرار بود با محسن به مهمان الهه
 در منزل مادربزرگش برود. 

 

 ندارد.  یخال س  ی که در حال حاضر سرو کردی اعالم م  تم،گرفی که تماس م یهر آژانس با

 

 شده بودم. کالفه
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 ما را برساند.   دیام نیو از او بخواهم با ماش  رمی تماس بگ امکی بار به سرم زد با س چند

 

 شده بود. رفتهیوقت پذ  مهیکار ن  کی هم تازه دو روز بود سر   امکی س اما

 

 که در اطرافمان بود را گرفتم. یآژانس نی دورتر یرا برداشتم و شماره  یگوش

 

 و چندبار با بوق اشغال بودنش مواجه شدم.  نیبار هم چند  نیا

 

 .دیچکی داشت م اشکم

 

 درآمده بود.  دادم

 

 .کندی حالم را بد م شتریب ک،یو تار   یابر  یو هوا  کنمی نگاه م رونیپنجره به ب از 

 

 . ستیکجا بند ن چیو دستم به ه کشدی مغزم ناخن م  یرو  شی ها سرفه

 

 بکنم. یکار  خواهدی نگران پدرش شده است و از من م دانمی م کوبد،ی که پا م کودکم
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 اما...  رمیتا از او مدد بگ رمیگیرا م امکی ناچار شماره س به

 

مرا در اوج بدبخت بودنم، تنهاتر   باشد؛ی مشترک مورد نظر که در دسترس نم  دستگاه
 . کندی م

 

که بتوانم   دانمی او را برادر نم یقدردارد اما آن  اد یدار ز  نیماش ق  یدوست و رف اوش،یس
 به او متوسل شوم. د،یام یروزنه نی به عنوان آخر  یحت

 

  کیو کمک کرده بابا  دهی بابا چک ضمانت کش یبرا  دیام د،یکه فهم یاز وقت  خصوصا
 نسبتا روپا و سالم بخرد.  کانیپ

 

را بخرد   ابشیدر پوست گردو ماند و موفق نشد دستگاه گنج   اوشیدست س نیچن نیا  و
 را آغاز کند.  دش یو کار جد 

 

 . رمیگی شماره بابا را م اریاخت یب

 

خوش عطر و   ینبات ها  یاست و او مهمان چا لی تعط یخراز  شهیهم ،یبرف یروزها در
 خوش طعم مامان است. 

 

 بوق... کی
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 بوق... دو

 

 . کنمی را قطع م یگوش ماند،ی جواب م یسوم که ب بوق

 

 بابا خواب باشد.  دی شا  میگو ی خود م با

 

 مزاحم استراحتش نباشم.  خواهمی خودم م الیخ به

 

 وقت نداشته ام.  چیحرف زدن با بابا را ه یتلفن  ی  آمادگ دانمی خودم که خوب م اما

 

 .کنمی و چادرم را سر م کنمی رها م زیم  یرا رو  یگوش

 

 واب رفته است. کاناپه به خ ی رو دیام

 

 . رمی را بگ یعبور نیماش  کی  یتا جلو  دومیم  ابانی سمت خ به

 

 حی زدن ترج رونیدر خانه را به ب دنیهمه از ترس طوفان به پا شدن، چپ ییگو  اما
 اند.داده 
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 .دوم ی طرف م نیا به

 

 آن طرف. به

 

 .شودی م کی نزد ادیبا فاصله ز  ینیماش

 

 اما... رسانمیو خود را به آن م  رمیگی سمتش پر م به

 

سو پرت   کی است که مرا به    ادیو سرعتش آن قدر ز  شودی تفاوت از کنارم رد م یب
 . کندی م

 

 است.   دهیامانم را بر  هیو گر  نمینشی م نیزم یرو

 

 زخم شده است.  میها دست  کف

 

و من   آوردی مو پوسته پوسته شدنشان، اشکم را بدتر در   رمیگی ها را مقابل صورتم م آن
 ! امچاره یچه قدر ب
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 . شومی جا بلند م از 

 

 تنهاست. دیام

 

 .رمیبا الهه تماس بگ دهمی م حیترج

 

 خواهد کرد.  ی اگر نتواند کارش را رها کند، بازهم چاره ا  یحت

 

 راننده دارد.  نیچند کارخانه

 

 .گردمی که رفته بودم، به سمت خانه برم یو راه   زمیخی و از جا برم م یگوی " مااهلل ی'

 

از پشت   نیماش کی سرعت وحشتناک     یپا در خانه بگذارم، صدا  خواهم ی که م نیهم
 .کندی م  خکوبیو مرا م شودی سرم بلند م

 

  کهیرنگ بابا و او که پشت فرمان است،  دیسف  کانیپ دن  یاز د گردم،یپشت سر که برم  به
 .خورمی م

 

 که توان  تکان خوردن ندارم. جم یقدر گ آن
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 .دیآی م  شیپ ع،یو سر  شودی م  ادهیپ ن یماش از 

 

 تا سالم کنم. چرخدینم زبانم

 

 شده؟ شوهرت کو؟  ی_سمانه؟ چ

 

 .ای کینزد نیبودم، مسافر داشتم هم س یسرو یزد زنگ

 

 شماره خونه شماست و زودم قطع شد،  دمید

 

 ... نمیبب ام ی سر ب  هیگفتم  ن،ی جواب نداد گهیزنگ زدم د یهرچ بعدم

 

شده است، خودش   ایکار دن  نیسخت تر  م یحرف زدن و تکان خوردن، برا ندیبی م  یوقت
 .دیآی و به سمت خانه م شودی دست به کار م

 

ام  تنش در شامه  یلحظه، عطر پدرانه  کیلحظه، فقط    کی شود،ی کنارم که رد م از 
 . چدیپی م
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 اش... خسته  عطر

 

 داشت... شهیکه هم یتیانسان عطر

 

 اش...پدرانه عطر

 

 .کندی ام را باز مو چشمان بسته  کندی جدا م نیرا از زم میپا خ  ی بلندش، م یصدا 

 

 ...دی ... چت شده پسر؟ امدی... آقا امد ی! آقا امنیحس ا ی_

 

  خوردی تاب م میدوم که چادر دور پا  یم  عیاما آن قدر سر  بنددی م خی در تمام تنم  نخو
 .دارمی نگه م یسقوط کنم که خود را به سخت  خواهمی و م

 

 حاله؟  ی_چش شده سمانه؟ چرا انقد تنش داغه؟ چرا ب

 

 : میگوی هق مو هق   هیگر انیم

 

 نبود.  نی _خواستم ببرمش دکتر. ماش
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 . پردی جا م از 

 

 : دیگو ی شده بر صورتش م مهیضم ی  شگیهمان اخم هم با

 

 نبود؟  نی_ماش

 

 نبود؟  باباتم

 

 نبودن؟  داداشاتم

 

 ... یزنگ بزن هی یتونستینم

 

 . دیآیبه خود م ند،یبی را که م زانمیو لوچه آو  لب

 

 : دیگوی و کالفه م کشدی به صورتش م یدست

 

 . رمشایرو باز کن تا ب نیالزمه بردار برو در ماش ی_هرچ
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 .مارستانیب مشیبری م

 

 ماند؟ ی جز اطاعت مگر م یا  چاره

 

 . میزنی م رون یو بابا ب  دیو همراه با ام دارمی را برم زیچ همه

 

هم جا   مانیها  یگوش  د،یکه عالوه بر کل افتدی م ادمیتازه   بندم،ی که در را م نیهم
 اند.مانده 

 

 .کردمینگاه م  دیجلو، به عقب و ام یها  یصندل  انی و از م ختمیریمدت اشک م  تمام 

 

 .زدیراد در ذهنم زنگ م  ی می دکتر ابراه حرف

 

 سرما بخورد.  د ینبا  د،یکرده بود که ام دیبار تاک  نیچند

 

  دیرا تشد اشی ماریعالئم ب ،یسرماخوردگ  نیحساس بود و ا  دیبدن ام یمنیا  ستمیس
 .کردی م
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آن مرد   یخاطره  ش،یچند روز پ  دیبر خود لعنت فرستادم که چرا با بارش برف شد هزاربار
 کردم. فی تعر دیام یبار، برا  نی چندم یساخته شده ام را برا  ی  نقاب دار و آدم برف 

 

موقع   یکه ب  فرستادمی لعنت م یدهانم نگه داشته بودم و بر دهان ی را محکم رو دستم
 باز شده بود. 

 

 ، زدمی نم یحرف  اگر

 

 زدم، ی با خنده از آن روز حرف نم اگر

 

 . کردی ام را نمکردن خاطره  دیو تجد  یآدم برف  دیام

 

 .افتادی حال و روز نم نی به ا دیوقت شا آن

 

 حوصله گفت:  یکه توقف کرد، بابا ب نیماش

 

. تنش  ستین ش یزیراه ننداز. چ یزار هی_پاک کن سر و صورتت رو. انقد باالسرش گر 
 از حال رفته.  فهیضع
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 شود. ادهیپ نیکمک کند از ماش  دیشد تا به ام  ادهیپ و

 

و باز از   داشتی از هم باز نگه م یحال بود که چشمانش را فقط کم یقدر باما آن   دیام
 .رفتی حال م

 

  یخال اط،ی کوتاه  ح یسکو  یدرمانگاه، بر رو  یسقف جلو ری افتاد که ز  ی لچریبه و  چشمم
 افتاده بود. 

 

ممکن است خراب باشد، وارد   کهن یا   ایباشد   یمتعلق به کس  دیآن که فکر کنم شا یب
 را برداشتم. لچریو و  دمی درمانگاه شدم و به آن سمت دو  اطیح

 

 سخت شده بود. اری بس طم،یکه با وجود شرا یدنیدو

 

 کرده بودم.  تیو من چقدر پسرکم را امروز اذ  دیکشی م  ری دلم ت ریز 

 

 چرخدار را به حرکت درآوردم.  یدلم لغزاندم و صندل ی را رو دستم

 

 بنشاند. لچر یو  ی را رو دیکردم تا بابا، ام کمک
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 .دی لحظه نگهبان هم از اتاقک گرمش دل کند و به طرفمان دو همان

 

  ن یدست و صورت بابا از ا  دمیفهمی برف، همچنان ادامه داشت و تازه داشتم م بارش
 سرما و برودت، سرخ شده است. 

 

 بود. دهیفا  یتفاوت باشم، ب ی به آن ب خواستمیو هرقدر م   کردمی کم احساس لرز م کم

 

سردش شده بود که در خود جمع شده بود و شکم برآمده ام، چقدر سفت و    پسرکم
 محکم بود. 

 

 بابا را نداشتم؟  یا به پا پ دنیو چرا توان  دو  میرا به اورژانس برد دیام

 

 . دمیو دردش را به جان خر  دمیشکم سنگ شده ام کش یدستم را رو  کی

 

 ... دیچرخی نم زیچ چ یمن که به ه زبان

 

 سالمت پدرش دعا کند؟  یبرا  توانستی م کودکم

 

 سرحال شود. دی تا ام دی از دو ساعت طول کش  کمتر
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 ،یشگی هم  یبه سرحال نه

 

 نبود و دردش کم شده بود.  هوشیحداقل ب اما

 

و چقدر احمق بودم که فراموش   زدی م  شتریبر جانم ن یگریپس از د یک یدکتر   یها   حرف
 شدن ندارد.  ماریتحمل ب فشیاست و تن ضع  ماریب دی کردم ام

 

 .زدی لبخند م میبه رو  داشت

 

بود  رها شده  گر یکه د  یمن و کودک یجان بود، اما پر از محبت و احساسات خوب برا  کم
 و شکمم را از انقباض، خارج کرده بود. 

 

 هوا را از خود و فرزندم دور کنم.  یبودم تا سرما  دهیرا محکم دورم تن چادرم

 

 گفت:  دی و به ام ستادیکنار تخت ا  بابا

 

 . دیآقا ام یبمون جان ی_بهتره امشب ا
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 نباشه. طشیشرا  دیکه تو خونه شا یدار از ین یشتریب مراقبت

 

 آورد. میکه بابا به رو  یکردم از حرف شرم

 

 را نداشتم! د یاز ام ینگه دار  طی شرا من

 

 چشم بر هم گذاشت و رو به بابا گفت: دیام

 

 خونه.  نیزحمت سمانه رو با خودتون ببر  ی_ب

 

 .شمیپ انیمحسن م ا ی  امکیندارم. شب اگر شد س  اجیمراقب احت فعال

 

 رو به من گفت: ،یجد  یبا چهره ا بابا

 

برسونمت   میشلوغ نشده، بر ابونایشده. تا خ  دتریبرسونمت. برف شد  می_بلندشو بر 
 . یممکنه خودتم سرما بخور طتیشرا  ن یخونه. با ا

 

 زن شوهردار شده ام!  ک یبفهمد من   خواستی رفت و چرا نم رونیاتاق ب از 
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 مادر شده ام!   کی

 

 کرد؟ ی م  یهنوز امر و نه  چرا

 

 رها کنم؟  طی شرا نی را در ا دی من ام شدی م مگر

 

 آهسته نوازش کرد. یلیدستم را خ دیام

 

 نداشتند.  یادیتوان ز  شی ها دست

 

 شده سمانه خانوم؟  یجور نی قرمز، واسه من ا ین یچشمها و ب نی _ا

 

 نزدم. یو حرف دمیبار، باال کش  نی صدم  یرا برا  امینیب آب

 

 !؟ دیخشکیاشکم چرا نم یچشمه 

 

 _سمانه خانوم؟ 
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 .د یلرز ی داشت م اد،یاز تحمل  فشار ز  تنم

 

 ...یجور نی م که ا_سمانه جان؟ من مرده 

 

 گفت:  ن،ی ر یکوتاه و ش یخنده ا  انی حواله صورتش کردم که ساکت شد و م یاخم  چنان

 

 ! دی_ببخش

 

 !شهی نم تکرار

 

 جان من، بلند شو با بابا برو خونه. فقط

 

 الهه هم خبر بده.  به

 

 شب بمونه خونه مادرشوهرش. قراره

 

 که نگران نشه.  ستین یزیبهش خبر بده چ  اما
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 رفتن ندارم، آهسته تر گفت:  الی و خ خورمیتکان نم  دید  یوقت

 

 تر بشم. ضی تو و پسرم به جون من... نذار از فکرتون مر  ی_درد و بال

 

 شبه فقط. ام هی

 

 تا بهتر بشم. مونمی م

 

 .ادی م دنی راد هم خبر م یمیدکتر ابراه به

 

 نداشته باش و برو استراحت کن. ال یفکر و خ پس

 

 . دیهم لرز   یرو میها لب

 

 ...دی_ام

 

 زم؟ یجانم عز د؟ی_جان ام
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 ؟ ی_خوب

 

 ببخشد.  نانیبر هم گذاشت تا به قلبم اطم چشم

 

 _خوب  خوب... تو فقط به فکر خودت باش... به فکر پسرمون...

 

 که داشت، فشرد و با تبسم گفت:  یتوان  نیرا بازهم با آخر دستم

 

 . نذار فکرم مشغولت شه. زمی_برو عز 

 

 .دمیتوجه به اطراف، صورت زبرش را بوس  یرا فشردم و ب دستش

 

 شب را در منزل پدرم مهمان بودم.  آن

 

 جا انداخته بود. م یبرا مانی میقد ی نه یکنار شوم مامان

 

 باز شدن نداشتند.  الیخ شیها   لیزده بود و قند خی تنم
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کردن اوضاع کار و   فی و قصد داشتند با تعر آوردندی داغ م یچا می برا امکی و س نایس
 منحرف کنند.  د،یو ام مارستانیدرسشان، فکرم را از ب

 

 ام. را جاگذاشته مانی ها یبودم که چرا گوش  یدست خودم عصب  از 

 

 بسپارد. دیرا به ام یبه محسن زنگ بزنم و از او بخواهم گوش دمیکشی م خجالت

 

 ساعت نه شب بود.  کی نزد

 

  اوشی و س  نیمی بودم، که در باز شد و س دهیخود خز یو باز در جا میشام خورده بود  تازه
 وارد شدند.

 

 بودم.  دهیبودم و خبرشان را شن دهیبود که آن ها را فقط دورادور د مدتها

 

 از جا برخاستم و نشستم. معذب

 

 بودم.  دهیباال کش میگلو ری را تا ز  پتو

 

 دوبرابر من، چاق شده است! کردمی و احساس م  رفتی راه م یبه سخت نیمیس
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را از هم باز نگه داشت تا راحت تر   شیراحت، پاها  یلیمن لم داد و خ  یمبل روبرو   یرو
 . ندیبنش

 

 .کندی دل نم ونیز یاز تلو   نایبه اتاقش رفت اما س امکیس

 

 آورد.  رونیب جاتیمغز   یگشاد لباسش، مشت بیدست برد و از ج نیمیس

 

 به او نگاه نکنم.  کردمی م یسع

 

 نگاهش فرار کرد؟  ی  نیاز سنگ شدی مگر م  یول

 

 به من هم تعارف کرد. یسرسر

 

 هفت مغزه!  ؟یخوری _م

 

 لرزان و کم رنگ، تشکر کردم. یلبخند  با

 

 . اوردیب  یرفت تا چا  مامان
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از جا برخاست و   ،یمخالفت چی ه یب نایگرفت تا اخبار تماشا کند و س  نایکنترل را از س بابا
 رفت.  اط یبه ح

 

که تند تند  کردی را حساب و کتاب م یزی چ ییاش مشغول بود و گو یبا گوش اوشیس
  ادداشتی  یزی کاغذ  کنار دستش، چ یو بعد رو  گرفتی را به کار م یگوش یدکمه ها 

 .کردی م

 

 .دادی اش داشت عذابم م رهیبود و نگاه خ کی به من نزد یلیخ نیمیس

 

  شیتا راحت تر صدا  دیخود را جلو کش یشد، کم  یهفت گانه خال یکه از مغزها  دستش
 را بشنوم. 

 

انگار دست به کار شده   یک کرده! من گفتم خودش ممکنه نمونه، ولکوال  ومدهی_پسرت ن
 باباهه رو از دور خارج کنه!

 

 و تمام صورتم از درد، جمع شد.  دیکش ریت  یدلم، به طور وحشتناک  ری لحظه ز   کی

 

 ساکت شد.  نی میکه آمد، س مامان
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 داد.  هیبه حالت قبل نشست و به مبل تک شیجا  سر

 

 . دیکش رونیاز تنقالتش را ب گری د یبرد و مشت بی هم دست در ج باز 

 

 .زدی مامان داشت آتشم م  نگاه

 

عروسش را خواهد   یهفت گانه   یمغزها  اریدختر باردارش، و  کردی فکر م الشیبه خ حتما
 کرد! 

 

 تنم مرتب کردم.  یبرنداشتم و پتو را رو یچا

 

 . خورمی _ممنون مامان. نم

 

 .دی خند نیمیس

 

 .ار ی. پسرت رو سوسول بار نشهینم ت ی چی_نترس بابا ه

 

 .گهینم یچ یو ه خورهی م یمن که همه چ   پسر
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 در همان حال گفت:  اوشیس

 

پس   ،یخورد  یانقد که هرچ  یبه زندگ نی_چهار ماه تموم خودت و اون پسرت گند زد
 !یشی خوب م یرو فرش و موکت! تازه دار یداد

 

 ام در هم جمع شد.  چهره

 

 معترض گفت:   نیمیس

 

دارن و حالت تهوع. مگه فقط من   اری. همه زنها چندماه اول و هیعی_اون کامال طب
 بودم؟  یاونجور

 

 با افتخار گفت:  مامان

 

 روزم تهوع نداشت. نه سمانه؟  هیخوب بود.  یلیخداروشکر سمانه خ ی_ول

 

 شرکت در بحثشان را نداشتم.  حوصله

 

 مامان، کوتاه جواب دادم:   قینکردن لبخند عم لی زا  یبرا  اما
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 _آره. 

 

 داد.  شیبه ابرو  یتاب نیمیس

 

 طعنه گفت:  با

 

 بچه مشکوکم.  نی _من که به ا

 

 سمانه!  گما ی خودت م واسه

 

 !ضهیبچه مر ن یا  یول

 

 . ستی ن یعیطب شیچیه

 

 که؟ یشکم خودت چرا انقد کوچ اصال

 

 نه؟  ای رشد کرده  ینیسونو بب یرفت
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 !یمونده و خبر ندار  کیهمون جور کوچ دیشا

 

 . کردیم   کی داشت اعصابم را تحر اش،ی فکر ی از سر ب یها   حرف

 

 باالتر برد و امر کرد:  یرا کم ون یز یتلو  یصدا  بابا

 

 .مینیبی اخبار م می. داردی_آروم تر بحث کن

 

 در را باز کرد و وارد شد. نایس

 

 کرده بود.  دپوشیا سفتمام سرش ر ش،ی موها یبرف بر رو  زیر ی ها دانه

 

 :دی در و آمدن  سوز سرد  هوا، غر یاز باز شدن ناگهان  اوشیس

 

 هوا؟   ن یتو ا  ی_کجا رفت

 

 بودم.  یی _دستشو
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 گفت:  یعصب

 

 اط؟ ی تو ح یریکه م   نیندار یی_مگه تو خونه دستشو

 

 د؟ یام شیپ  نیتون دراز کش بشهمه  نی دار دوست

 

 نشست و چرا اصال توان بحث کردن و اعتراض نداشتم؟  میدر گلو  بغض

 

 . رمیگی واست اجازه م رمی بگو خودم م ،یمدرسه نر ی_اگه دوست دار

 

 ندارم.  یدار ضیکه حوصله مر  نیاریخونه ن نیتو ا  یضیمر 

 

 سرما بخورن.  دیش نباو بچه   نیمیس

 

 تنگ شده بود و توان تحمل نداشتم. دلم

 

 رفتم.  امک یاتاق سجا برخاستم و به سمت  از 
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 . کردی م  یرا بررس  ییزهای با لپ تاپش گرم بود و چ سرش

 

گرفت و به من چشم دوخت و بعد   توریورود من به اتاق، چند لحظه نگاهش را از مان با
 دوباره به کارش ادامه داد.

 

 شده؟  یز ی_جانم سمانه. چ

 

 رفتم. شی قدم پ  کی

 

 امشب؟  ی بهم قرض بد  شهی رو م تی_گوش

 

را به من  یصورت غم زده ام؛ گوش دنیجدا کرد و با د توریرا باز هم از مان نگاهش
 .دیبخش

 

 از گرفتن، گفتم:   قبل

 

 . دیرو بده به ام یزنگ بزن به آقامحسن و بگو گوش  هی_
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 را به دستم سپرد. یرا انجام داد و گوش درخواستم

 

 تختش که نشستم، لپ تاپش را برداشت و به سمت در رفت. یرو

 

 گفت:  آهسته

 

 .خوابمی م  نای_من امشب تو اتاق س

 

 راحت باش. تو

 

 را بست و رفت. در

 

 و مهربان بودم.   میفه شهیبرادر  هم ن ی سپاسگزار ا چقدر

 

نداشتم که   یاحساس خوب ،ییجاجابه نیمن از ا   ایسفت بود   امکی س تخت
 آسوده باشم؟  توانستمینم

 

 ام. سنگ نشسته   یتکه ا یرو  کردمی م احساس
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 و سنگ بود، نابود شد و فراموش شد.   یهرچه سخت د،یچیپ یکه در گوش دیام یصدا 

 

 _جانم؟ 

 

 _سالم! 

 

 منتظر تماست بودم.   نای. حالتون چطوره؟ زودتر از ازمی_سالم عز 

 

که  ندینشی لبخند به لبم م شنوم،یهمه بلند و به وضوح م نیمحسن را ا   یکه صدا نیا
 دارد. ییهمسرش، چقدر درک باالمرد هم مثل   نیا

 

 تا محوطه و برگردم.  رمی من م  دی_آقاام

 

  ،یمیخطوط س ن یا  گری د یتا من هم از سو  زندیگونه بلند حرف م  نی به عمد، ا دانمی م
 عاشقانه سر دهم.  یآسوده تر، با همسرم، نوا  یالیمتوجه شوم و با خ

 

 _سمانه؟ 

 

 ؟ ی بهتر د؟یام ی_خوب
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 .کندی سرفه م کوتاه

 

 _خوبم خانوم. گفتم که نگران نباش. 

 

 .شودی تر م یو طوالن  شودی کوتاهش تکرار م یسرفه 

 

 خانومم؟  ی_شام که خورد 

 

 _اوهوم! 

 

. تو فقط به خودتون  زمی. من خوبم عزایر ی_سمانه خانوم، به خودت و پسرمون سخت نگ
 برس. 

 

 .گردمی و برم شمی خوب م منم

 

 .کشمی دراز م امکیتخت  سفت  س  یرو

 

 . قندیخواب عم کی  یتشنه  چشمانم
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 دختر باردارش است. شیاخبار کمتر شده است و خوشحالم که بابا به فکر آسا  یصدا 

 

 . دیآیهمچنان م  نی میس یصدا  اما

 

که پشت خط تلفن   یاتاق و شخص  نیتا جز سکوت  ا  کنمی م  شیرا کامال درو م یها گوش
 نکند. ریذهنم را به خود درگ ،یگرید  یصدا  چیاست، ه

 

 شت؟ یپ  ومدیدکتر ن د؟ی_ام

 

 به خس خس افتاده است.  شیصدا 

 

 . انی. فرداصبح مزمی_فردا عز

 

 : پرسمیم  نگران

 

 د؟ یام یچ  ی_اگه فردا هم مرخص نشد

 

 . خنددی م کوتاه
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 نگه داره؟  جان یجرات داره منو ا ی_ک

 

 بده؟  خوادی م یرو ک  میتنگدل  جواب

 

 : میگوی م  اریاخت یب

 

 خونه. میبر م،یکن مرخص ش یکار هی . تو رو خدا  ستمیجا راحت ن نی _من ا

 

 : پرسدی و نگران م کندیرا صاف م  شیصدا 

 

 ؟ ید یخانوم رو د نیمی اومده سمانه؟ س  شیپ یزی_چ

 

 بهت زده؟  یحرف

 

 . شومی در تخت جا به جا م یکم

 

 نگران کنم.  هوده یرا ب دیام  دینبا
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 نشده... یزی... چ_نه نه

 

 ...فقط

 

 ! خوادیدلم اتاق خودمون رو م فقط

 

 : پرسدی م  آهسته

 

 االن؟   یی_کجا

 

 ! امکی _اتاق س

 

 کجان؟  هی_بق

 

 دیاتاقشو بهم بخش امکمیکه بتونم با تو حرف بزنم. س جان ی _تو هال بودن. من اومدم ا
 واسه امشب. 

 

 .دیدم  رونی را ب نفسش
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 کن.  یخانوم دور نی میکه شده از س یهر جور  کنم،ی _سمانه ازت خواهش م

 

 ها و برخوردهاش بها نده. حرف  به

 

 نده.  تی اهم

 

 خونه. میگردی برم فردا

 

 امشب رو بگذرون.   فقط

 

 . کردمی م ری ذهنش را درگ دینبا

 

 ...دینبا

 

 . دی_دلم واست تنگ شده ام

 

 االن تو بغلت بودم. کاش
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 .ادی خوابم م یلیخ

 

 .کندی رها م یرا پرصدا، در گوش نفسش

 

 : دیگو ی م طنتیش پر

 

 هاست دختر؟ حرف ن ی_االن وقت ا

 

 تا صبح؟  ارمیچطور طاقت ب من

 

  نیو ا زنهی بار داره بش زنگ م کی  قهیاومده، الهه پنج دق  یبا محسن که از وقت اونم
 !دهیم  شی آقام داره با قربون صدقه، دلدار

 

 . ندینشی م  میبه لب ها  لبخند

 

 داشت!  دنید کرد،ی م شه یپ یاگر عاشق ن،ی مت  شهیهم محسن  

 

 _پسرم چطوره؟ 
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 .زنمی لبخند م  آهسته

 

 : میگویو م  کنمی شده است، فکر م شتریکه امروز، تعدادشان از هر روز ب ییلگد ها به

 

که بگه  کوبهی شده، از عصر داره تند تند برام پا م یی چقد دلش تنگ  بابا  یمامان  دهی_فهم
 . شتمیمن پ  یمامان

 

 : دیگوی از تمنا م پر

 

 _عاشق هردوتونم.

 

 . مونیتو زندگ ادیزودتر ب کاش

 

 روزا بگذره... نیزودتر ا  کاش

 

 ...کاش

 

 بشنوم.  خواهمی آخرش را نم کاش  
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 .دهدی نم یگواه خوب دلم

 

 . کندی نگرانم م ،یدواریاز ام شتریب د،ی آخر ام کاش  

 

 : میگوی کنان م سرفه

 

 بسته بنده خدا.  لی قند رونی_فکر کنم آقا محسن اون ب

 

 .کنمی قطع م من

 

 داخل.  ادیزنگ بزن بگو ب بهش

 

 : دیگو ی خنده م با

 

 مال خود آقامحسنه ها!  ی_خانوم خوابالو... گوش

 

 !ن شو یا  ی  رو گوش نیکه زنگ زد  ن یا  مثل



 سرما زده   چک ی پ 

 
952 

 

 

 چندبار تو گوشم بوق بوق صدا کرده که الهه پشت خطه! قه،یچند دق ن یبماند که هم تازه

 

 .میخندی دو، با هم م هر

 

 . گهید کنمی _پس قطع م

 

 هیها! نگهت ندارن  یا یدکتر برب ناتیاز پس معا   یهم بخواب. فردا صبح، پر از انرژ تو
 . گهیروز د

 

 خودت باش!  مراقب

 

 . ی_تو هم مراقب جفتتون باش خانوم

 

 و فردا رو بهت آوانس دادم.  امروز 

 

 .یهات رو شروع کندرس  دی با اما

 

 نمونده خانوم خانوما. یزیکنکور چ تا



 سرما زده   چک ی پ 

 
953 

 

 

 .شودی به نجوا بدل م شیصدا 

 

 واست تنگه سمانه.  یلی_دلم خ

 

 ... ادیز  یلیخ

 

 .کنمی تحمل م  یجور هیرو   امشب

 

 ...اما

 

 ! زمیعز ریبخ شبت

 

 ندارند. دن یخواب الیخ گر ی چشمانم د شود؛ی که قطع م تماس

 

 د؟ یام  ایاست   شتریمن ب یحجم  دلتنگ   امشب

 

 دهد،ی ضرباتش قرار م تی که با مشت محکمش، شکم سفت شده ام را مورد عنا کودکم
 .خندمی و م  افتمی به قلقلک م
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 :می گوی و م کشمی شکمم م یبر رو  دست

 

 . زدلمی_بابا رو خوب کن عز 

 

 خوبش کن... خوب  

 

 دعا کردنت...  با

 

 ...شمونیبرگرده پ دی با فردا

 

شب من و پسرکم، حتما به  مهین یکه آرزو کندی را راحت م المیخ  گرش،ی د ی ضربه
 .د یاجابت خواهد رس

 

 ...اما

 

دارد   یگرید  زیاز چ تی حکا  ش،ی راد و حرف ها  یم ی با دکتر ابراه دارمی د رسد،یکه م صبح
 بشنوم... خواهمیکه نم
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 . نیخانوم راست ستی همسرتون اصال خوب ن ی_حال جسم

 

 تحت نظر باشن.  د یبا چنانهم

 

 بمونن.  ی بستر یچند روز  نیبد  اجازه

 

 کمه. یلیدارن و مقاوت بدنشون هم خ یاد یز  ضعف

 

 .دنیهم کش یاد یمدت استرس ز  نی ا دم،یطور که من فهم  اون

 

 . دیگوی م  درست

 

 .خردیرا به جان م  ایدن یرفتن الهه و محسن، تمام استرس ها  رون یبا هر بار ب دیام

 

 سخت است؟  شی قدر برا  نیخانه، ا ن یرفتن الهه از ا  چرا

 

 خالصه شده بود.  مارستانی در ب امی و زندگ کار
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 . دیخواهد رس یک  صشیروز ترخ دانستمی بود و من نم یهمچنان بستر   دیام

 

افتاده بودم و از هر دکتر و   یدر بند گرفتار شده باشد، به دوندگ  زشیکه عز  یکس مثل
 درخواست کمک داشتم. شد،ی م یکه معرف  یمتخصص

 

و خوب و    گرفتی تحت مراقبت قرار م مارستان،یدو روز در ب یکی د یخودم، ام الیخ به
 .شدی حالش بدتر م گذشت،ی اما هر روز که م گشت؛ی سرحال، به خانه بازم

 

  دیام ف  ی ضع یه یروح رفتند،ی و م  آمدندیکه مرتب م یمارانیآن، با ب  یو فضا  مارستانیب
 تر کرده بود.  فیرا ضع

 

 . دمیدی بود و ُنه روز  تمام، من خالصه وار او را م مارستانیدر ب د یروز  تمام، ام ُنه

 

  نی و حالم به بدتر  آوردمیدوام نم  مارستان،یب  ن  یسنگ  یخودم نبود که در فضا دست
 .خوردی شکل ممکن، به هم م

 

 جا بمانم.آن  ادیهم دوست نداشت ز  د یام خود  

 

 فاصله،  نیا  اما
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 ما از هم،  یدور نیا

 

 کرده بود.  ماری را ب مانی هردو

 

 و او هم دل و دماغ  کارخانه رفتن و کار کردن نداشت. م یالهه در خانه مانده بود با

 

مشترکشان را با    یو زندگ رندی نوروز، او و محسن جشن عقد بگ دن  ی قرار بود با رس مثال
 آغاز کنند. د، یبا شروع سال جد ،ییا یرو  ی ماه عسل

 

  مانیآن را برا  دیکه ام یبد  ی  ماریما با ب یو زندگ  دیرسی عمر  زمستان داشت سر م اما
 و رو شده بود. ری ترسناک کرده بود، ز 

 

 ام مهربان تر شده بودند. خانواده 

 

 محبت تر... با

 

 .آمدندی من و الهه م دارید به
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 و محسن، به نوبت، مسئول مراقبت از ما بودند.  امکیس

 

 ماند،ی م دی و نزد ام مارستانیدر ب یکیکه   هرشب

 

 شد.تا مراقب من و الهه با آمدی به خانه م یگرید

 

که داشت و به   یز یو با وضع ناچ آمدی ام مسر به خانه کی غروب   ی  هر روز حوال بابا
تا   آوردی م  یزیچ  میبرا شد،ی و کرامت  خداوند، هر روز بهتر م دشی کار جد یشکرانه 

 احساس کمبود همسرم در خانه، کمتر آزارم دهد.

 

 آورد؛ی پرتقال م میبرا  روز ک ی

 

 ترش؛   بیروز س کی

 

 ...یسیروز برگ آلو و ق  کی

 

 . کردی غرق تر م امی کودک ی چه قدر مرا در روزها و
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  یلهیوس  کی دستش  کیو در   رساندی که از مدرسه مرا با موتور به خانه م ییها  وقت
 خوشمزه! یخوراک  کی  گرش،ی نوشت افزار بود و در دست د

 

 که فقط دوسال دوام داشتند و بعد...   ییروزها

 

و   زدیو کماکان زخم م  دمیدیرا هربار م  نیمیسه بار بود، س یاکه هفته  ییهامالقات  در
واجب تر از دل  یهمدرد   ،یمواقع نیو آن قدر شعور نداشت که در چن  سوزاندی دل م

 سوزاندن است.

 

 ؟ ی که چ دهی فا یب مارستان،یتو ب نیختی_سمانه به نظرم اون همه پول مفت ر

 

 شد!  یفرج دی خونه، شا ادی ب دیام

 

 هم کمتر. خرجتون

 

 ها! رفته گهیبره خونه بخت، د خواهرشوهرت

 

 ! هااره یو پول درم کنهی واسه تو کار م ادی م ینکن فکر
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 .دیهم به انتها رس  دیروز  نبودن ام نیدهم

 

 بود و نه مرا... دهیرا به خود د دیمان، نه رنگ امکه تخت خواب دونفره  یروز  ده

 

 همسرم، بها داده بودم. یگذاشته بودم و به اجابت خواسته  زی م یبر رو  سر

 

 .کردمی دنبال م تی درسم را با جد  دیبا

 

 تا آمدن  پسرکم.  میماه و ن  ک یسه ماه تا کنکور مانده بود و    حدود

 

 چقدر مانده بود؟  د،یتا خوب شدن و بازگشتن ام اما

 

 را از وجودم گرفته بود.  یتوان هر کار ه،یگر

 

مشترکشان به توافق  ی و الهه در سالن بودند و درمورد حساب و کتاب ها محسن 
 .دندیرسینم

 

 را داشت.  یگر یقصد قانع کردن د  ک،ی و هر رفتی باال م شانیصدا یگاه
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 .شدی آرام م انشان ی و جو  م  رفتی م لیتحل  شانی کوتاه، صدا یاخنده  انیم بعد

 

 دست خودم نبود. آمد،ی که بند نم یا  هیگر

 

 و باز هم... دندی زایآبستن، باز م  ی هاچشم نیو ا   کردمی را پاک م میها   اشک

 

 است!  ده یگفتنش رس ریاست و وقت شب بخ د ی دانستم ام د،یلرز  ز ی م یکه رو  امیگوش

 

 دم. به خود آم زود

 

 .دمیپاک کردم و آب دهانم را محکم و پرقدرت، بلع ع یرا سر  میها   اشک

 

 داشت. اجیاحت  یدواریبه ام د،یام

 

 محکم بودن من!  به

 

 به کار گرفتم.  م یقدرتم را در شاد کردن  صدا تمام 
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 .زمی_سالم عز 

 

 .دیخند

 

 .شناختمی گرفته را خوب م ی  صدا   نیهم دلتنگ بود و من ا  او

 

 ! ی_سالم خانوم قشنگم. خواب که نبود

 

 _بدون  حرف زدن با تو بخوابم؟ 

 

 ؟ یکرد ی کار م ی_چ

 

 . خوندمی _درس م

 

خوندن   ی حوصله   ایهات سخته که اشکت رو درآورده؟  درس  ه؟یواسه چ ته ی_پس گر 
 !؟ ینداشت

 

 .رمیگی که دست دلم رو شده است، لبم را آهسته گاز م ن یا از 
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 که چقدر عقبم! وقتم کمه تا کنکور! فهممیم   شتریب خونم،ی م شتریب ی_اتفاقا هرچ

 

 : دیگوی م  آهسته

 

 ندارم. گهی جا موندن رو د_سمانه من تحمل  ابن

 

 دارو گرفته. یجونم بو  یهمه 

 

  ن یته  ا یمشرف   یآقا  نی. از بس ا خورمی م یضدعفون یانگار دارم دارو  خورم،ی که م غذا
 کرده!  یاتاق رو شسته و ضدعفون

 

 جون  آمپول نداره.  گهید بدنم

 

 شونم؟ نیبذره  ریهمه ز  نی بفهمن از حالم که ا خوانی م یچ

 

 .گرفتیمثل بچه ها بهانه م  داشت

 

 جان.  د ی_به نفع خودته ام
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 . زمی نکن عز لج

 

 .شهی روزام تموم م نیا

 

 .شودیپر از غم م  شیصدا 

 

 سمانه. شهی _تموم نم

 

 !شهی نم تموم

 

 نه بدتر!  شدم؛ی بهتر م دیتموم شه، من با خواستی م اگه

 

 شده سمانه... فیضع بدنم

 

 به کنار... نایا  همه

 

 برات تنگ شده.  یلیخ دلم
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 . دمیدو_سه ساعت فقط د  یده روزه تو رو روز  من

 

 دختر!   رمیگی غمباد م دارم

 

 . نمیبی م  دیرا ناام  دم یکه ام نی از ا  رمی گی هم غمباد م من

 

 . ردیبغضم پا نگ کنمی م یسع

 

 : میگوی و م کنمی را خفه م آن

 

 .کنمی مرخصت م ام ی _فردا خودم م

 

 که هست. هرجور

 

 طور شده!  هر

 

 .شنوم ی م انیدر م یک یآخرش را   جمالت
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 .شودی م  رمی لباس ز  یناگهان ی  حواسم پرت  داغ تمام 

 

 را رها کنم. دیام دیآیقطع کردن و دلم نم  یبرا  کنمی م عجله

 

 . _برو بخواب 

 

 .زمیراحت عز  الیخ با

 

 . دنتید  امی م فردا

 

 .میخودمون  یخونه  فردا

 

 ! باهم

 

 شود؟ی تنه ام چرا رفته رفته آزاردهنده تر م  نی پا یداغ نیو ا  کشدی م  ری دلم ت ریز 

 

 . میباز با هم حرف بزن یبود  داریتا اگه ب دمی م  جی_اگه خوابم نبرد، بهت مس
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 است! شده  ر یامشب چقدر کودکانه بهانه گ  همسرم

 

 .خونمی . درس مدارمی . من بزمی_باشه عز 

 

 زنگ بزن. یخواست هروقت

 

که دستم را به   ن یاما هم دومی م  ییبا قدرت به سمت دستشو شود،ی که قطع م یگوش
هم   ست؛یچ دانمیکه نم یز یچ دن  ید  یو برا لرزدی دستم م برم،ی م ش یسمت شلوارم پ

 و هم کور...  شومی فلج م

 

و از ترس   ردیگی ببخشد و جان تازه کند، جان مرا م یزندگ تواندی که م یقرمز رنگ  عیما 
  رونی ب ییاز دستشو  ،یوار وانهید ی  در حال خودخور رد،یکودکم را نگ یکه زندگ نیا
 . زنمی م

 

خانه، در خواب   نی ا  گرید نیساکن یعنی نی است و ا دهیاتاق خواب رونی ب یو صداها  سر
 نازشان غرق شده اند.

 

 .شودی و تنم در خود جمع م چدیپی هزاربار به خود م دلم

 

 کند؟ ینم  یچرا پا کوب کودکم
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 خواب است؟  چرا

 

 .کندی و مرا در خود عرق م دواندیم   شهیترس کشنده دارد در وجودم ر  کی

 

و   ی عاد زیکه فکر کنم همه چ ستی از مقدار  شتریب یقرمز رنگ خون، کم یها  لکه
 . ستیعیطب

 

 .شوندی لحظه در سرم ناقوس م نیو ا  جان یچرا ا  نیمی س یها   حرف

 

 مونه، ی بچه نم نی"ا 

 

 شومه، 

 

 مونه، ینم

 

 مونه،یبچه نم نیا

 

 ..." مونهیشوم نم  یبچه  نیا
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پناه را   یگناه و ب یکودک ب نی نگه داشتن  ا یچرا عرضه  کنمیو من با خود فکر م  
 نداشته ام.

 

 گاهم!  هیتک شودی م  ییدستشو وار یو د نمینشی م نی زم یبر رو  جاهمان 

 

 تمام شدن ندارد. الیو خ رودی باال م میایاز سر و کول دن یبدبخت

 

 . دیآیبرنم  یکار چیدستم ه از 

 

 باشم! یکه بخواهم از خدا شاک  نیا  یحت

 

احساس   نم،یبی کنار  تخت م یواری کمد د ی  سرتاسر ینه یام را که در آ  دهیرنگ پر فقط
 است. دهیاز من و فرزندم پر کش یروح زندگ کنمی م

 

 . شومی و بلند م زنمی را چنگ م نیزم
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  کیبکشم؛ که  ادی با تمام وجود فر خواهمی و م زنمی دست و پا م میمرگ آرزوها  با
محکمش، حکم برگشت به    دن  یپا کوب نیو ا  کوبدی لحظه کودکم پا م  کی لحظه، فقط 

 .کندیصادر م   میرا برا  ایدن

 

 . نمینشیهم همان جا م  باز 

 

 بار از سر ذوق؛  نیا

 

 تکرار نشود. گریباشد و د االتمیاز خ یحرکت، ناش  نیکه نکند ا ن یاز ترس ا   دیشا  ای

 

دارد   یو خنده چه لطف  شودی دستم دور کودکم حصار م شود،ی که تکرار م گری بار د اما
 ناتمام...  یاه یگر انیم

 

 .شودی هم تمام م اممه ینصف و ن یزیساعت بعد، خونر  کی

 

 .خوابمیبه حالت نشسته نم  ز،یده روز، پشت م  نی بار برخالف  ا نیا

 

 . زنمی و بر تخت، چنبره م شومیم بلند
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راحت دعوت   یو بهتر است امشب او را به خواب  مریگی م میرا در آغوش  دستها  کودکم
 کنم. 

 

را تا کنار    یگوش شودی باعث م ام،یپ کی کوتاه  یبره یهنوز گرم نشده است که و  چشمانم
 .اورمی چشمانم باال ب

 

 کنم. دارتیب ومد یدلم ن ،یخواب دی گفتم شا زدلم،ی"عز 

 

 بهم گفت فردا قراره مرخص بشم! سرپرستار

 

 ...شتونیخونه پ گردمی برم فردا

 

 !" گردهی پسرم بگو بابا برم به

 

 .شودی و چشمانم بسته م کندی تخت سقوط م یجانم رو  یب یاز دست ها  یگوش

 

 : میگویلب م  ری که دست  خواب، مرا با خود ببرد، ز  نیقبل از ا  اما

 

 .زمیعز  ادی _بابا فردا م
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 .می روی بار، هردو به خواب م نیو ا  دهدیخود را تکان م  شهی آرام تر از هم پسرم

 

 . ستی شک، فردا روز بهتر بدون  

 

 ابم،یی تخت م یچند روز، خود را رو  نیبرخالف ا  یوقت  شوم،ی م داری که از خواب ب صبح
 بر من و کودکم چه گذشته است. شبیکه د آورمیتازه به خاطر م

 

 مهین ام یپ لم،یموبا  یگوش  دن  یو با د شومی تر، از خواب بلند م اطیتر و با احت آهسته
 .آورمی را هم به خاطر م دیام یشب

 

 شود و من چقدر کار دارم.  صی قرار است امروز ترخ  همسرم

 

 .کنمی تخت شروع م نی از هم اول

 

عوض    م،یگاه فرصت نشد از آن استفاده کن چیه ه ک ید یجد ی  اش را با روتخت  یروتخت
 . کنمی م
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  دیام شهیکه هم  نیاز اسانس جاسم  یو قطره ا  کنمی سوز را کنار تخت روشن م اسانس
 . چکانمی آن م ی دوست داشت، رو

 

 عطر خواهد شد. نیا  نیدلنش  یحه یاتاق حتما پر از را  د،یآمدن  ام تا

 

 الهه و محسن کجا رفته اند.  دانمی و نم شنومینم  رونیاز ب ییصدا 

 

 .زنم ی م  رونیاتاق ب از 

 

 . درخشدی و م زندی گل، برق م یابه راه است و خانه مثل دسته  یچا

 

رنگ از  یفسفر ی کنم، که برگه ا لی با پسرم صبحانه م خواهمی و م زنمی م لبخند
 . نمیبی م خچال یبه در  دهیرا چسب امیُنت بردار  یکاغذها

 

 است با دست خط الهه!  یا جمله

 

 "سالم خانوم خانوما، عروس خانوم! 

 

 سرم.  یو داد راه ننداز  غیخدا ج تورو
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 نکنم. دارتیگفتم ب  ،یخواب دمید

 

 مرخصه.  دیزنگ زد که ام امکی س آقا

 

 .صشیترخ  یدنبال کارها  میری و محسن م  من

 

 جا و خودت رو واسش آماده کن!  نیا  تو

 

 ..."زمیعز  میا یم زود

 

 !ییظرفشو  ریز  یسطل زباله  شودی م گاهشی و جا کنمی را در دست مچاله م کاغذ

 

 و امروزم مناسب تر باشد.  شبیحال د  یبرا  د یشا ،یکم تحرک آورمی م  ادیبعد به  اما

 

  نیتا خانه را ببشتر از ا شومی و بلند م کنمیصبحانه را تمام م  عی سر  یلیرو خ ن یا از 
 سامان دهم. 
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وقت بود فراموشم شده بود را با    یلیکه خ یمحو   اریبس شیام و آرا  ستاده یا  نهیآ  یروبرو 
 .کنمی م یدقت بررس

 

فر   ییرنگ  مات و مژه ها  ی خط لب  صورت کیکه تماما خالصه شده است در   یشیآرا
 خورده! 

 

 .شودی دور نم میو لبخند از لب ها چرخمی دور خود م اریاخت یب

 

 . کنمی لب با خود تکرار و تکرار م ریز 

 

 گرده؛ ی که دنبال خبر م ی"هرک

 

 !" گردهی عشق داره برم نیبگ بهش

 

 "عشق" هستم.  نیو من چقدر دلتنگ و منتظر آمدن  ا  

 

و به کودکم   کنمی و شکم برآمده ام را نوازش م چرخمی آهسته دور خود م گر،یدور د کی
 : میگوی م
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 پسرم. ادی_بابا داره م

 

 .زدلمیعز  ادی داره م بابا

 

  یکه در ورود  کشدی نم هیو به چند ثان  دیآیکوتاه به صدا در م فون،ی لحظه زنگ آ همان
 و... شودی باز م

 

 خوددار تر باشم. دیکه با میآی به خود م کشد،ی م ری و دلم که ت دومی م  رونیاتاق ب از 

 

شکل گرفته است، هرچه خنده در  م،یکه روبرو یر ی تصو دنیاز د رسد،ی که به هال م میپا
و بعد هم  رسدی و غم م  ردیگی را م ش یو بهت، جا بنددی صورتم خانه کرده بود، رخت م

 .ُبردی که امانم را م یا  هیگر

 

 !یبودم و در همان حد هم فرار  زاریتا حد مرگ ب شهیصحنه، هم نی ا  دنید از 

 

 چرخدار پدرش... ی  من نشسته بر صندل  د  یام

 

 .شودی جدا نم گریو من قدمم از قدم د  آورندی م شیرا پ او
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 جا مسخ شده ام. همان

 

 ام.جا مانده  همان

 

 شده، خشک شده ام.  یدرمیتاکس ی  موجود  شکار کی   مثل

 

 ! یعیطب کامال

 

 . ستدیای و محسن عقب م  ردیگی نگاه م امکیو س گزدی که الهه لب م نمیب یم

 

 .کندیم   تیاز همه، چشمانم را اذ  شتریب د،ینور  ام یچشمان ب اما

 

 قدم مانده تا الهه او را به من برساند. چند

 

  شتریب کند،یفرق م شبیکه با د یعیشدنش، حجم ما  کیکه با هر بار نزد  یقدم چند
و  کندی را رها م دیو الهه ام کنمیسقوط م نیزم ی که رو  میآی به خود م یو وقت شودی م
 .دودی کشان به سمتم م غیج

 

 امروز فرق دارد. یشده  ختهیر  عیما   جمح
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 .ست یقطره و چند قطره خون ن کی حرف   گری د نیا دانمی م

 

 .شناسمی شده بر فرش را خوب م ختهیر  ی  آبک عیما 

 

 و... شودیپاره م  یکه در هفت ماهگ یآب یسهیک

 

 جان در بدن ندارد.  گری که د یمادر

 

 . زنمی کجا دست و پا م دانستمیو گم بودم و نم  جیگ

 

 یی اما راه به جا  زدم؛ی و به هرچه بر سر راهم بود، چنگ م کردمی را دراز م دستم
 . بردمینم

 

 هم افتاده بود و کور  کور بودم. یچشمانم رو  ب،یاتفاق مه  کیبا   ییارویترس رو  از 

 

 ! هوشی ب ای خواب بودم،  ای

 

 نه...  اما
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 مرده بودم...  دیشا

 

 مرده بودم... حتما

 

 بودم که نه توان حرکت داشتم،  مرده

 

 حرف زدن... نه

 

  توانمی ام اما نمستانده  های لیاشک چشم، از خ کردم،ی بودم که احساس م یعالم در
 آرامشان کنم. 

 

 .کردمی سرم کامال احساس م یرا رو  امکی س یها دست  حس

 

 الهه را...  ینوازش ها و

 

 .مامان را.. یپرصدا  یها هیگر  و

 

 را...  دیام  یضجه ها و
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 و نوحه سر کن! زی افتاده بودم که دور تا دورم پر شده بود از اشک ر  یبه چه روز  من

 

  یو احساس پوچ  بستی هم داشت از وجودم رخت م  یحس و حال یب نی رفته هم رفته
 ... شدی م  زیو خالء، به وجودم سر ر 

 

 ها اوج گرفت و... ادیو داد ها بلند شد و فر  غیج

 

 ...دمیفهمی نم چیه  گری د من

 

 ...دمیشنی م ای در یصدا 

 

 آب... یصدا 

 

 .رفتی و م کرد ی ام را نوازش مو تن  به آب زده   آمدی م موج

 

 بود، ییا یبود و در ایدر

 

 ...دادی نم نم یبو  اما
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 عطر ناب را داشت.  کی  ی  تازگ یبو

 

 آشنا... یعطر

 

 آشنا... یعطر

 

 و رغبت نبودم.  لی م یباز شدن داشتند و من هم ب الیخ چشمانم

 

 تالشم را کردم تا چشمانم را از هم باز کنم. تمام 

 

 حد دشوار باشد. نیباز کردن چشمانم از هم، تا ا  کردمی وقت فکر نم  چیه دیشا

 

را به هم وصله کرده   میهابودم که مژه  دهیچک می پلک ها انیم ،یقو   اری بس یچسب ییگو
 بود.

 

 شوم.   داریبود، که کمک کرد تا ب یزندگ یبوسه دینشست و شا  ام یشانیبر پ ییگرما 
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چند بار آن ها را باز و   شودیو باعث م   زدیری نور در اتاق  چشمانم م کنم،ی که باز م چشم
 بسته کنم...

 

 است.   ستادهی کنارم ا دیام

 

اوج    اشه یو به گر   ردیگی که از او انتظار دارم، نگاه م  یابر خالف  خنده  کنم،ی که م نگاهش
 . دهدی م

 

 قدر ساکت است؟   نیاتاق ا  نیو چرا ا دهدی را تکان م شی هابلندش، شانه هقهق

 

 جا کجاست؟  نی ا  اصال

 

 کنم؟ی جا چه م نیا  من

 

 است؟  د یسف  ز،یهمه چ  چرا

 

در فکرم   زهایچ یلیکه کم کم خ شودی موتور ذهنم روشن تر م گذرد،ی هر چه م انگار
 . ندینشی م
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 .کندی م هیو گر  ستادهی طرف تر و پشت به من ا آن  یکم دیام

 

 زده بود؛ هیچرخدار پدرش تک  ی  به خانه بازگشته بود و بر صندل  دی ام  آورمی م ادی به

 

 ..را که همراهش بودند و نگاهشان را. یجمع آورم ی م ادی به  یحت

 

 ... کنمی چه م جان یکه من ا  نیا  اما

 

  گریکه د ند،ینشی م یشکم  یو دستم محکم رو  شودی وقفه باز م  یچشمانم ب ناگهان
 ! ستیبرآمده ن

 

 ...ستیاز چ دانمی و نم  بردی امانم را م ند،ینشیکه در تنم م ید یشد درد  

 

 و زخم دارد و درد؟  ستیبر سر شکمم چه آمده است که صاف شده است و برآمده ن اما

 

و برگشتن سمت مرا    هیبس کردن  گر ال  یو خ  ردیگی پر از بغض است که آرام نم دیام
 ندارد.

 

 پر از تضرع است.  ادمی فر
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 ...دی_ام

 

 .شودی م کی و آهسته نزد  چرخدی به سمتم م عیسر 

 

 .کندی اش را تند و تند پاک مزده  ایدرو اشک چشمان  بردی م  دست

 

 ؟ یدرد دار زم؟یعز  هی_چ

 

 دارم... درد

 

 است...  دهی که امانم را بر  یدرد

 

و حاال   ام ده یاز هفت ماه در بطن خود او را پرور  شیاست که ب یمن، نبودن کودک  درد
 آمده است.  اش ی کجاست و چه بر سر  کودک دانمینم

 

 م... بچه  دی_ام

 

 .دهمی سر م ه یگر  ی دارم و نوا هیگر  یبار من هوا  نیا
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 .کنمی را در اتاق رها م م یو صدا  برمی متصل به سرمم را تا صورتم باال م ی هادست 

 

 .داردی را پر قدرت نگه م میدست ها  دیام

 

 .زمی_نکن سمانه. نکن عز

 

 ؟ یکنی م  هیگر چرا

 

 کن دختر... بس

 

 نشده... یزیچ

 

 . شنومی م انیدرم یکی قدر بلند است که جمالتش را ناقص و ام آن  هیگر

 

 . لرزدی تنم م تمام 

 

 . استی تمام نشدن لرزاند،ی که مرا م  یا رعشه
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 .دهدی و مرا تکان م ردیگی را م میمحکم شانه ها   دیام

 

 نکن سمانه. گمی _م

 

 . لرزهی داره م بدنت

 

 ؟یزنی داد م چرا

 

 ه؟ یواسه چ  هیهمه گر  نیا

 

 .چرخانمی و من به سرعت سرم را به آن سو م شودی لحظه در باز م همان

 

 .شوندی با هم وارد م دپوشیپرستار سپ کی و  مامان

 

  ه،یگر انیو م زندی زل م دیبه ام ند،یبی که مرا م نی مامان پر از ماتم است اما هم یچهره 
 . افتدی به خنده م

 

 _خداروشکر...
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 دخترم... خداروشکر

 

 شکرت... ایخدا

 

 : دیگویم   یو با شاد دیآی م  شیجوان، پ پرستار

 

 .خانوم خانوما  ی شد داری_شانست گفت خودت ب

 

 کنم.  دارتیب دیبودم که به زور  تهد اومده

 

 . کندی م  ریو دلم از شدت درد، تمام صورتم را درگ رومی آغوش مامان فرو م در

 

 .کشدی و عقب م شودی متوجه م  مامان

 

 .دیآی م شی ار پبار، پرست نیا

 

به  یبدجور ن،ینازن یفرشته کوچولو هیکه  یی جا هی متیببر  دی_اگه حالت خوبه، با 
 انتظارت نشسته.
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 است.هم گرسنه  یلیخ

 

 همه پر نور شده است؟  ن ی ا  یو برق چشمانش، ک خنددی م  دیام

 

 یزندگ  یبرا  لی هنوز هم دل  د،یاست و جان دارد و من و امکودکم زنده  فهممی کم م کم
 . میکردن دار

 

  یگرید ز ی چ چیقدر درد دارم که به هو آن  نشانندی چرخدار م یصندل  کی بار مرا بر  نیا
 فکر کنم.  توانمینم

 

 را دوست ندارم.  مارستانیرنگ ب  یصورت لباس

 

 . زندی شدت گشاد است و در تنم زار م به

 

 .آورد ی و چرخ را به حرکت درم شودی آهسته همراهم م دیما

 

 :کندی اهسته  نجوا م افتند، ی که پرستار و مامان جلو م نیهم

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
989 

 

 به پشت سمانه خانوم!  نیز  یو گه ن یپشت به ز  ی_گه

 

 .دیگو ی چه م فهممینم

 

 حوصله ترم کرده است.  یدل درد، ب یطرف از 

 

 متوجه نشدم.   د؟یام یگی م ی_چ

 

 سمانه.   هیوونگید نیواسه من ع  ط،یشرا  نی تو هم تو ا  دنی_د

 

 از کنارش. گذرمی تا ابد ادامه داشته باشه، پس راحت م ستیو قرار ن  هیموقت دونمی م اما

 

 .یکن صبورتر باش یهم سع تو

 

 .یبود االن کار دستمون بد  کینزد  ،یکرده بود  دا یکه پ یحال با

 

 داشت خانوم من؟  ارزششو
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 درست است. حرفش

 

 و خود را باختم.  دمیچرخدار پدرش د یرا نشسته بر صندل دیام من

 

 باشد؛ یموقت  دیفکر نکردم که شا نیلحظه به ا  کی  یبرا  یحت

 

 آورده اند... لهیمدتش بوده که او را با آن وس  نیبه خاطر ضعف ا  دیشا

 

 افتاد؟ ی کودکم م یبرا  یاتفاق  اگر

 

 رفت؟ ی از دست م  کودکم اگر

 

 هم عبور کنند.  المیفکر ها، از کنار خ  نیدوست ندارم ا  یحت

 

 : میگوی م  آهسته

 

 _خدارو شکر که پسرمون سالمه.
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 : دیگوی تر م آهسته

 

 .ی _خداروشکر که تو واسم موند

 

 ...یبرگشت یتیو از چه وضع  یبود یتو چه حال یبدون اگه

 

 را بفهمم.  شی ها هی گر لی دل خواهمی و من تازه م دهدیو ادامه نم کشدی م آه

 

و   کندیم   هیگر  یکیکه  نمیب ی نوزاد م فی رد فیقطور و بزرگ، رد  ی شه یش کی پشت  از 
 ...ریش یباز، در حال جستجو برا   یبا دهان یکیخواب است و آن   یگرید

 

 است.  بیعج احساسم

 

 ... یبهت، ذوق، دلسوز  نیب یزیچ

 

 ها، کودک من است. نیاز ا کی کدام   دانمینم

 

 مشکل مشترک دارند.  کی همه  بایتقر اما
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 : دیگو ی م پرستار

 

 اومده.  ایشما نارس به دن ی_کوچولو

 

 دستگاه بمونه. یتو  دیبا فعال

 

 روز طول بکشه.  نیچند  ممکنه

 

 . نی حاالها خودت و کوچولوت مهمون ما  حاال

 

 .یکن زودتر خوب ش یلطفا سع پس

 

 ها و درد شکمت نداشته باش.   هیبه اون بخ یکار

 

 . میشد نی نجات جفتتون، مجبور به سزار  یبد بود و برا یلیخ حالت

 

بره   جانی تا زود  زود بزرگ بشه و از ا   یو به کوچولوت کمک کن  یایکن به خودت ب یسع
 ...رونیب
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 .رساندی مرا به بغض م  شیها   حرف

 

همه    نیتا کودکمان را ا   ستین جان ی ا  دیو چرا ام شوندی هم سوار م  یرو میها لب
 ند؟ یبب کی نزد

 

 نم،یبی را که م کودکم

 

 اش،  یکوچک

 

 اش،  یکودک

 

 تش، یمعصوم

 

 کوچک و الغرش، یها  دست

 

 دش، ی سرخ و سف  صورت

 

 و همه، همه
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مشت اتفاق  پشت   کی  شودی م د،یو حال  بد ام ه یو دل درد و بخ شوندی م یزندگ ی معنا
 افتاده اند. ری گ ،یصبح زمستان  کی آلود  مه   یسر، که پشت هوا 

 

 : پرسمی از پرستار م  آهسته

 

 _چرا انقد کوچولوئه؟ 

 

 . ردیگی جثه اش بغضم م یزیر از 

 

 . ستیهم کوچولو ن یلی_اتفاقا خ

 

 گرم بوده وزنش.  صد یو س  لویک دو

 

 هرحال نارسه.  به

 

"نوزادان   به عنوان  ان،یم ایبه دن یو هفتم از دوران باردار  یکه قبل از هفته س ینوزادان
 شن.  یدر نظر گرفته م نارس"
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  نی ا یها گاهاومده، البته پزشک   ایبه دن یو پنجم باردار  یپسر شما هم هفته س  گل
 .کننی م  ینوزادها رو در اواخر رده نوزادان نارس طبقه بند

 

 : میگوی م باز 

 

 ؟ یزیچ  ؟ یمشکل_سالمه؟  

 

 . خنددی م

 

 _خداروشکر سالم سالمه. 

 

رشد  یک ی زیکه از لحاظ ف یرسه که نوزادان نارس  یبه نظر م دیتو نگاه اول، بع راستش
ممکنه مشکل   ینوزادان نی داشته باشن. اما بازهم چن یداشتن، مشکالت اساس یکاف

 داشته باشند. یتنفس

 

 . دهیبه بلوغ کامل نرس هنوز  یو پنجم باردار ینوزاد، درهفته س ی ها هیچون ر 

 

بدنشون حفظ   یدن، تا دما  ینوزادان رو در دستگاه انکوباتور قرار م نی ا  ن،یهم یبرا 
 بشه.
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 . وردهیالزم رو به دست ن یبدن نوزادان نارس، هنوز چرب آخه

 

 .کندیکودکم را در آغوشم محکم تر م  گاهیجا

 

 صداست.   یچقدر ب  اشه یو گر کندی م  هیگر یکم

 

 بده. ری_بهش ش

 

 .ستگرسنه 

 

 کوچولوش واسه غذا باز شده. دهن

 

 خشک. ریبه ش شیکه ببند نیخودت رو بخوره تا ا  ری ش بهتره

 

 کنار بزنم. یتا لباسم را کم کندیم  کمک

 

 پسرکم را  نگه دارم. توانمی از شدت درد، نم کنمی تالش م هرچه
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 .شوندیمانع م   گر،ی د یکه به شدت درد دارند، از سو  یسو و شکم  کیها از   هیبخ درد

 

 .کندی کمکم م پرستار

 

 صبورانه؛

 

 .خواهرانه

 

 .کندی را بس م هیگر

 

 .کندی مکث م یکم  ابتدا

 

تالش   شتری ب یغذا خوردن، کم  ی تا برا کندی بعد با همان چشمان بسته شده، تمرکز م اما
 کند. 

 

 .افتمی خنده م به

 

 : دیگو ی م پرستار
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 . عجله نکن.هی_عاد

 

 . دیایدست پرستار افتاده، تا به شکمم، کمتر فشار ب  کی  یکم تن  الغرش، بر رو  وزن

 

  یاله یمعجزه  نی ا  رتیرا درک کند و من در ح ت ی موقع شودی آهسته موفق م آهسته
 !کندی م دایروزه، علم و توان خوردن  پ کی نوزاد   کی مانده ام که چطور  

 

به  دن،ی وسط مک  ای کشدیبار عقب م  کی  قهیقدر خسته و کوچک است که هر دق  آن
 .رودی خواب م

 

دادن به طفلکم را با   ریدردها را نداشتم تا لذت ش نی خنده دار است و کاش ا حرکاتش
 .دمیچشی تمام وجود م

 

زمان ببرد و چند   هیچند ثان دنشی هر مک دیخوردنش پر از مکث و فاصله است و شا  ریش
 توقف کند. انشی م قهیدق

 

و کامل به خواب   کشدی تا باالخره کنار م میساعت در همان حالت مانده ا   میاز ن شتریب
 .رودی م
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 . گرداندی بر م شی او را سر جا پرستار

 

 باهات راه اومدها!  یلیبود. کوچولوت خ ی_عال

 

 .نمیاو را خوب بب رمیگی م  اجازه

 

 ش، کنار سرش قرار گرفته. خواب است و انگشت کوچک اشاره  در

 

 به او توجه کنم.  شتر یتا من واضح تر و ب کندی به خود اشاره م ییگو

 

که دارند، خدا را در دل   یطیبخش و شرا اد  ی ز  ارینوزادان بس دنیچرخانم و با د یم چشم
 که کودکم آرام است و سالم. میگو ی شکر م

 

را هربار،  میوجودم است؛ مادرانه ها یکه از پاره  یازجثه یدادن به کودک ر ریش لحظات
 .کندی بارورتر و زنده تر م

 

و تقال    ردیرا محکم گاز بگ  شیفقط توانست لب ها  د،یخوردن او را د  ر ی که بار اول ش دیام
 . ردی را بگ شیهااشک  یکند تا جلو 
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 بود. شهیتاب تر از هم ی ب نش،یر یپسر ش دارید ی " گذاشت و برارسامی را "ام نامش

 

 و احساساتش نداشت.  دی من هم دست کم از ام حال

 

 .دادیآزارم م  شتریدر آغوشم، ب رسامی نبودن ام گذشت،ی چه م هر

 

در  یبهانه برا  کی و بانمک، آن چنان وابسته شده بودم که هر بار  بای کودک ز  نیبه ا  من
 .دمیتراشیم  دنشیآغوش کش

 

 .ندیداشت من و پسرکم را بب یدوبار سع یکی  نیمیس

 

 . شدی نم اما

 

 راند.وقت بگذ  رونیسخت بود و تحمل وزنش را نداشت تا ب  یلیاو خ  اوضاع

 

تا   خوردیم کند؛ی و هرچه اراده م دهدی گوشه لم م  کیبودم که فقط   دهیمامان شن از 
 گو باشد. اش را جواب  ارگونهی و

 

 بود. بیعج میو شوق مامان و بابا برا   ذوق
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  یبرا  ل،ینسبتا کامل و شک یسمونی س  کیو قناعت را فراموش کرده بودند و  یندار
 پسرکم فراهم آوردند.

 

مانده بودم و از حمام همان   مارستان یبود، در ب یکه کودکم بستر یپانزده روز  تمام 
 . کردمیهم استفاده م مارستانیب

 

را   زیصبرانه منتظر حضور من و پسرمان در خانه است و همه چ  یگفته بود ب دیام
 مسافر کوچک کرده است.   نیحضور ا  یا یمح

 

 شده است. ری را که در صورت همسرم جاگ  یو تحول بزرگ  ریتغ  دمیدی خوب م و

 

 سرحال شده بود.  دیام

 

 گرفته بود.  شور

 

 بود. افتهی  یزندگ شوق

 

 .زدی حرف م  شیاز آرزوها   دیام
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 بشه بتونه راه بره سمانه.  ی_ک

 

که من هر شب باهاشون   ده یمامان چند جفت کفش کوچولو براش خر شهی نم باورت
 . زنمی حرف م

 

 .رونیب می و با هم بر فتهیدارم زودتر راه ب دوست

 

 پارک،  میبر

 

 ، یباز  توپ

 

 . میبهونه و بابهونه کادو بخر یواسه مامان قشنگش ب  میبر

 

  لیدل کردم ی فراموش م یحالم را آن قدر خوب کرده بود که گاه  د،ی ام یچشم ها  برق 
 بوده است!  دیام  یحالی ب یا بر یزودرسم، بدحال مانیزا

 

 .میشناختی سر از پا نم م،یکه قرار شد به منزل بازگرد  یروز 
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 کند.  یها رانندگداشت بعد از مدت می خودش دنبالمان آمده بود و تصم دیام

 

 بود. دینشسته بود و تمام حواسش متوجه حرکات ام نیعقب ماش الهه

 

 ذوقش را کور کنم.  مورد،یب یبا نگران آمد ی من دلم نم اما

 

 بسته بودند. نی آذ  م،یازدواج کرده بود دیکه من و ام یاز وقت   شتریرا ب خانه

 

بوده   زمیکارها، حاصل زحمات برادر عز  نی تمام ا دیفهم شدی م  امکیصورت خسته س از 
 است.

 

 .دیسر بر  مانیپا یرا جلوو بابا آن  د یکودکم گوسفند خر یبرا  دیام

 

 است. رسام ی و تمام حواسش به ام خنددی ابا از ته دل مب دمیدی بود که م بیعج

 

 .خوردی اش نشسته بود و تکان نمگهواره  یمبل باال   یرو

 

 .ردیخشم گرفت که حق ندارد از کودک عکس بگ نایبار به س کی  یحت
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 پسر.   گهیطرف د _برو اون 

 

 .ی کرد  یصورتش رو تف مال همه

 

 داره؟  دنی بچه جون  بوس نیا

 

 رو هم ببر اون طرف.  یگوش اون

 

 .ای نگرفت ،یگرفت عکس

 

 واسش ضرر داره.  نیدورب فلش

 

و قربان   گرداندی و شربت م  ینیری و الهه مرتب ش کرد ی راه اسفند دود م یراه و ب مامان
 .رفتیم   اشدانهک ی  یکی یبرادرزاده  یصدقه 

 

آورده   هیهد کادیمن و کودکم پالک وان   یبا مادرش آمده بود و زن مهربان، برا آقامحسن
 بود.

 

 _ان شااهلل چشم بد ازش دور باشه. خدا حفظش کنه و خوش نام باشه.



 سرما زده   چک ی پ 

 
1005 

 

 

 رفتن نداشتند. یآمده بودند و دل برا  همه

 

فراهم کرده   زیناهار و شام نخورده خانه را ترک کند و همه چ یهم اجازه نداد کس  دیام
 . نندیتدارک را بب  ن یبود تا مامان و الهه، بهتر

 

 دهم. ریکودکم را ش دمیکشیبابا خجالت م  یجلو

 

 جور شود.  یپا و آن پا کردم تا بهانه ا  نیا یکم

 

 متوجه شد.   امکیس

 

 ت.و آهسته پسرم را در آغوش گرف  ستادیگهواره ا  کنار

 

 بده. ری سمانه تو اتاق بهش ش برمی _بابا م

 

داد و   ه یبه مبل تک افت،ی نان یاطم امکیاز حرف س  یو وقت دیبه سمت من چرخ بابا
 مشغول نشان داد.  اشی نیریخود را با بشقاب ش 
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 بازگردند.  شانیهااز ُنه شب گذشته بود و همه قصد داشتند به خانه  ساعت

 

 گفت:  مامان

 

 جان.   دیام مونمی _من م

 

 خسته شده.  یلیچند روز خ  نیا  سمانه

 

 .خوابش ببره  هوی ممکنه

 

 دستش.  یجلو  خوادیم  کمک

 

 پر محبت لبخند زد. دیام

 

 ممنونتونم مامان.   ایدن هیچشممون.   ی_قدمتون رو

 

 هم دوست داشت بماند.  بابا
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 . افتمیدر نش یماش چی کردن سو دایرا از تعللش در برخاستن و پ نیا

 

 کنم. یحرف دل و نگاهش را بر زبان خود جار دمیکشی خجالت م اما

 

 بلند شد. انیگو   یاعلیزد و   ایدل به در باالخره

 

 گفت:  نایس

 

 ! رویام شیپ مونمی ! مهاام ی _من نم

 

 : دیغر  بابا

 

 _اسم بچه رو درست تلفظ کن. 

 

 ! رسامی ام

 

 . حاال بمونم؟ رسامی_باشه ام
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 دوباره.  میا ی. فردا اول صبح مری_نخ

 

 همه استراحت کنن.   دیبا امشب

 

 .رسامیام  خصوصا

 

 .افتادمی بابا به خنده م تی حساس از 

 

 دوست داشتم.  یل یرفتارش را خ نیا

 

 و کالهش را بر سر گذاشت. دی را پوش شیکفش ها  یلیم  یبا ب نایس

 

 بابا زنگ خورد.   یلحظه گوش همان

 

 زود جواب داد: 

 

 ش؟ او ی_بله س
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..._ 

 

 ؟ ی_ک  

 

..._ 

 

 بابا! االن آخه؟  ی_ا 

 

..._ 

 

 خوب.  یلی_ خ

 

 کجا؟ 

 

..._ 

 

 ! میای _باشه م
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 :دیپرس  یکه قطع شد، مامان با نگران تماس

 

 گفت؟  ی شده آقا؟ چ ی_چ

 

 وقتشه.  گهی دردش گرفته. م نی می_س

 

 سمانه بردنش. مارستانیب همون

 

 گفت: صالیبا است مامان

 

 صبح الاقل!   ذاشتی بود؟ م دنی بابا. االن چه وقت زا ی_ا 

 

 به خود آمد. بعد

 

 _هرچند، دست اونه مگه!؟ 

 

 .هم که ناخوشه  مامانش
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 دست تنها بوده.  اوشیس البد

 

 حوصله گفت: یب بابا

 

 _عمه بتول جانشون هم باهاشونه.

 

 به مامان گفتم:  رو

 

 .ن یمیس  شیپ نی _بر

 

 هستن.  دیو ام الهه

 

 خودمون.  میا یپسش برم از 

 

 که تازه پا به خلوتمان گذاشته بود. یو مهمان میرفتند و ما ماند  یلیم یب با

 

 . دیصورتش را آرام بوس الهه
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 که... گرفتمیازت م  یگاز  هی. وگرنه یکه خواب فی _ح

 

 اش زد. شانه  یاز پشت رو  دیام

 

 خود. ی_ب

 

 .یکن یپسرمو گاز گاز  نمینب

 

 نگفتم. یچی هم چون شب اول بود ه بوس

 

 نبوستش.  یشکیکه ه کشم،ی خاردار م میفردا، اگه شده دورش س از 

 

 .دیخم شد و دست پسرکمان را بوس  بعد

 

 کوتاه باز شد و باز ثابت ماند. یا خواب، لبش به خنده در

 

 . میدیحرکتش خند نی سه به ا هر
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 پر خنده گفت:  الهه

 

 واسه باباش!  کنهی هم م یچه ذوق  ی_پدرصلوات

 

و باعث شد،    دیرا بوس رسامی صورت ام شتریبار محکم تر و باولع ب ن یخم شد و ا  عیسر 
 .فتدیب هیشود و به گر داریکودک  خوابالود، ب

 

 عقب گرد کرد و پا به فرار گذاشت.   د،یرا د نیکه ا  الهه

 

 غلط کردم.  ای خدا ی_وا

 

 ! دیام

 

 کنم.  دارشی خدا نخواستم ب به

 

 .زدی و حرف م رفت ی عقب م عقب

 

بود بر   کی که نتوانست خود را نگه دارد و نزد  رد،ی برداشت تا او را بگ ز یلحظه خ کی   دیام
 سقوط کند.  نیزم
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 . اوردمیخود ن ینگاهم را از او گرفتم و به رو  زود

 

 را در آغوش گرفتم و به طرف اتاق راه افتادم.  رسامی ام

 

 تو اتاق.   نیاری گهواره رو ب دی زحمت با الهه کمک کن یجان ب دی_ام

 

 خوابه! یتشنه  ر،یاز ش شتریکوچولوم، ب پسر

 

 .کردمیفکر م  مانشیو زا  نیمیبه س د،ینوشی م  ریدر آغوشم ش رسامیکه ام ی مدت تمام 

 

 . ردیبود جان من و کودکم را با هم بگ کی که گفته بودند نزد یمانیزا

 

 بار خدا رو شکر گفتم و کودکم را غرق بوسه کردم.  نیهزارم یفکر، برا  نی ا با

 

 گذشته بود.  کیاز   ساعت

 

 .کردمی تاک ساعت را چک م کی و ت  زدمی اتاق قدم م در
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است و همچنان   دهینرسبود که مامان گفته بود هنوز وقتش  شیساعت پ کی بار   نیآخر
 .کشدی درد م

 

 و باز هم شماره مامان را گرفتم.   اوردمین طاقت

 

 نشد؟  ی _مامان؟ خبر

 

 . ستین یخبر چی. همی_نه هنوز. منتظر 

 

 شته؟ یپ ی_ک

 

 ...یشکی_ه

 

 ....تنهام

 

 عمه بتول رو برد، خودشم برگشت خونه.  اوش،یس

 

 بود.  ارشیبس ی گواه خستگ د،یکشی که م ییها ازهیخم
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 شد بهم بگو حتما.  ی_خبر

 

 . تو هم بخواب. پسرم چطوره؟ ستین یکه خبر فعال

 

 شدم. رهیو گاه اخم داشت، خ زدی بود و گاه لبخند م دهیاش خوابکودکم که در گهواره به

 

 .دهیخورده و دوباره خواب ری _خوبه. تازه ش

 

هم ول کرده   اوشیس داشته باشه. دنی قصد زا نی می_بخواب خودتم سمانه. فکر نکنم س
 رفته.

 

  زدمی بار به مامان زنگ م کی شدم،ی م  داریب رسامی دادن به ام ریش یدو ساعت که برا  هر
 نداشت. مانی قصد زا نی می س ییو واقعا گو 

 

 .دادی آزارم م شتر یب اوشی س رفتار

 

 در قبال همسر و فرزندش نداشت!؟  یتیاحساس مسئول  چیه او
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همسرش   نی تمام شب را بر بال کشد،ی انتظارش را م  یزیفردا چه چ دانست ی اگر م  دیشا
 .شماردی ها را مآمدن  کودکش لحظه  یو برا گذراندی م

 

برده اند و قرار است برادر    مانیده صبح که شد، مامان خبر داد او را به اتاق زا  ساعت
 متولد شود.  زمی عز یزاده 

 

 .رفتمی م  دارشی داشتم به د دوست

 

 .دمیدی داشتم او را م دوست

 

 .دادی را م اوشیس  یها برادرانه یبو  دیکه شا  یکودک

 

 ام شده بود.  یکه صرف کودک یی برادرانه ها  همان

 

 .دیا یبهتر بود صبر کنم تا به خانه ب اما

 

 تا مرخص شوند. کردمیصبر م  دی روز با کی

 

 که... یروز  کی
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  یبرادرزاده  ن یبه ا بیکشش عج کی صبر کنم؛ اما   نی میتا مرخص شدن س  خواستمی م
 . ربودی داشتم که تاب و تحمل را از من م دهیهنوز ند

 

 گذشته بود.  نی میکردن س مانیظهر بود و فقط دو_سه ساعت از زا یحوال

 

 را به بخش زنان منتقل کرده بودند.  او

 

ازظهر، امکانش را  ساعت دو بعد  یعنیمامان زنگ زده بودم که اگر تا ساعت مالقات  به
 خواهم رفت. نیمیبسپارم، حتما به مالقات س دیام ای را به الهه  رسامی داشتم تا ام

 

 کارها را مرتب کرده بودم. همه

 

 ربع از دو گذشته بود. کی

 

 فرو رفته بود. قیعم یرا کامل خورده بود و در خواب رشی ش رسامی ام

 

 برسانم.  مارستانیتر حاضر شوم و خود را به ب عی خواست تا سر  دیام
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 سر دهد.  هی شود و گر  داریممکن بود پسرکم ب هرآن 

 

 رفتم.  مارستانی گرفتم و تا ب آژانس

 

 که کمتر از همه ساعات بود، باعث شد زودتر برسم.   یکیبود و تراف کی نزد  مارستانیب

 

 تا ساعت مالقات نمانده بود. یاد یز  زی وارد شدم، چ  یوقت

 

و عمه بتول هم   نیمیبودند و مامان و مادر س ستاده یسمت ا  ک ی   میو برادرها بابا
 تخت بودند. گریسمت د

 

 رفتم. شیکردم و پ  سالم

 

 و همسرش و عمه بتول.  نیمیگشاده جوابم را دادند جز س ییبا رو  همه

 

 . دانستمی م  رساممیام یپدرم را به خاطر خوش قدم یو مهربان  متی مال  ن یمن همه ا و

 

در   یبرا  زدی بود و دلم غنج م ده یخواب مارستانیکودک  مخصوص بدر تخت  ن یمیس نوزاد
 . دنش یآغوش کش
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  نیمیکه دستم را دراز کردم تا کودک را نوازش کنم، س  نی رفتم و هم شیپ ناخودآگاه 
 و پر خشم گفت: یعصب

 

 خوابه!؟  ینیبی. نمای_دست بهش نزن

 

 تا خوابش برد.  می د یمکافات کش یکل

 

خجالت زده، دستم را عقب   کرد،ی گونه با من صحبت م  نیجمع ا انیکه در م ن یا از 
 .دمیکش

 

و چرا من    کردی بود و به کودکش نگاه م ستادهی افتاد که دورتر از همه ا  اوشی به س نگاهم
 .دم یدی طور خاص، م  ک ینگاهش را   نیا

 

 رود؛ی نوزادش م یبود دلش برا  مشخص

 

 .دیآی نم شیاز سر غرور، پ اما

 

 احساس!   یپدر  مغرور و ب نی چه بدبخت بود ا  و
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 را از دلم درآورد.  نی می کرد رفتار س یو سع دیلب گز  مامان

 

 ؟ یو اومد  شی _پسرمون چطور بود سمانه؟ خوابوند 

 

 لبخند زدم.   آهسته

 

 رو دادم، عوضشم کردم و اومدم. رشی_خوبه مامان. ش

 

 . دیمضحک خند اری بتول، بس عمه

 

 واست!  میما عوضش کن جا،ن یا  شی ار یب یخواستی _م

 

مرا به سخره    زشیعز  یعمه  ینداشت تا پا به پا  دنیخند یدرد داشت و نا  نیمیس
 . ردیبگ

 

بزند؛ که همان لحظه در باز   یچه حرف خواهدیم  دانمی و نم دیآی م  شیقدم پ کی  بابا
 .شودی پوش وارد م دیپرستار سپ کی و  شودی م
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 ن؟ یکدومتون هست  یاشراق اوشیس  یآقا  دی_ببخش

 

 . ردیگی از پنجره فاصله م  اوشیس

 

 _منم. بله!؟ 

 

 .کندی موشکافانه به او نگاه م  یکم پرستار

 

 از بخش منتظرتونن.  رونیب  دی اومدن سراغ شما. بفرما  ی_از آگاه

 

 .شودی م  یدنیتک تک مان د یچهره 

 

 .میزل زده ا  گری د کی پر از بهت به   همه

 

 چرا؟  ی_آگاه

 

 مامان؟  ی کرد  یکار اوش،یس
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 .ستدی ای کنارش م بابا

 

 شده پسر؟  ی_چ

 

 .کندیبه ما نگاه م  یجیاست و با همان گ جی هم گ اوشیس خود

 

 :دی گوی موقع خارج شدن از اتاق، رو به همه م پرستار

 

 استراحت کنن.   دیبا مارهای. برونیب دی _وقت مالقات تمومه، لطفا بفرما

 

 .چرخدی م  اوشیدوباره به سمت س بعد

 

 لطفا.  دی_شمام عجله کن

 

 : دیگو ی م اوشیو رو به س کشدیجلو م  یتخت کم یخود را از رو  نیمیس

 

 ؟ ی باز  سیو پل ی به آگاه دهیبار کارت کش نیا  اوش؟یس  یزد ی _باز چه گند
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 .ماندی بتول هم ساکت نم عمه

 

 _واال دلمون به صاف و صادق بودنش خوش بود فقط...

 

 اونم... که

 

 .رودی م رونیبشنود و از اتاق ب شتریتا ب ماندی نم اوشیس

 

نگاه   توانمی ام و فقط م ستادهی هنوز پر از بهت ا  برند،یرا که دستبند به دست م برادرم
 کنم. 

 

 و دستم، توان رد شدن از چادر را ندارد.   لرزدی م  میمانتو بیدر ج یگوش

 

 .دهمی و جواب م میآیزحمت به خود م  به

 

 _بله؟ 

 

 .پسرت هواتو کرده  ؟یا یب یخوا ی _سمانه خانوم! نم
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 . شهی ما آروم نم با

 

 جا بمانم. نیا  توانمی نم گریو د  شنومی نوزادم را م ی  هیگر یصدا 

 

کرده اند و   ریرا به جرم قاچاق دستگ اوشیقابل باور است که س  ری غ میهم برا هنوز 
 مقصدش بازداشتگاه و زندان است. 

 

 بتواند لذت  طعم پدر شدن را بچشد. کهن ی ا  بدون

 

 . ردیکه بتواند کودکش را در آغوش بگ نی ا  بدون

 

شوند و دنبال   نیسوار ماش خواهندی که م ن ی و بابا پر از غم شده اند و هم مامان
 : دیگوی بروند، عمه بتول به مامان م اوشیس

 

 دنبالش به نوحه سر دادن. نینداره که راه افتاد یو زار  هی_گر

 

 مونده ها.  جان یعروستون ا  بعدم

 

 مرخصه! فردا
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 کنه! شویاونو ببره خونه و پرستار ادیب شی ضیمر   نیمامانش با ا  نی که ندار  انتظار

 

 وق وقو!   یبچه  نی با ا اونم

 

 خودتونه! شی ر خیبخودتونه،  عروس

 

 که نورچشمه البد! تونمنوه 

 

تنها موجود نفرت   رزن،ی پ نیا کنمی و من با خود فکر م شودی م  مارستانیزنان وارد ب عصا
 تمام عمرم بوده است!  ز  یانگ

 

 .میاخبر خوش مانده  ک یو منتظر    میگرد هم نشسته ا ،یمنزل پدر در

 

 کند. یکند و نق بزند و بد زبان یبتول فقط بلد است اعصابمان را خط خط عمه

 

 کند.  هیگر دیکه نبا  ردیگی مامان ُخرده م به

 

 .ای ثر  ری_کم آب غوره بگ
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 .کنن ی که نم اعدامش

 

 شب بازداشت بوده. هی  حاال

 

 .چرخدی ام مرو به سمت برادرزاده بعد

 

 _کم وق بزن بچه. سرمون رفت. اه! 

 

 ساکت کن. یجور هیبچه رو  نیا  ای ب نیمیس

 

 است.  یکه دارد، شاک  ییو از دردها  کندی فقط آه و ناله م نیمیس

 

 شود؟ ی رقمه ساکت نم چیبچه ه ن یو چرا ا کندی م هیهنوز گر   چارهیب نوزاد  

 

 . زندی ضربه م نایس یبه پا ش ی تا او را بغل کند که عمه بتول با عصا دیآی م  شیپ نایس

 

 !هی دا  یمونده تو بش نمون ی_برو برو... هم
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 نشسته.  جان یکن صدتا آدم ا ولش

 

 .هست که بغلش کنه یکی

 

و عمه بلور آهسته با هم پچ پچ  میو عمه مر  کنندی م  هیو مامان بلند بلند گر نهیمد  عمه
 . کنندی م

 

 خوابانده ام.  امکیرا در اتاق س مرسای ام

 

و به   کنمی را خشک م میو دست ها کنمی سماور را کم م شنوم،ی اش را که م  هیگر یصدا 
 .دومی سمت اتاق م

 

 !مایآش  پر مالت  زندگ انیم شودی بتول باز هم نخود م عمه

 

 شروع کرد.  یکی_حاال اون  

 

 ت.ت رو بردار پاشو برو خونهبچه  گهی د تو
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 .یستیکه ن کنهی نم هیگال  یشکیه

 

 پرت کنم. رونیجا به ب کیرا  شی برگردم و او و عصا خواهدی م دلم

 

مهمان قائل بوده   یبرا  شهی که بابا هم یو حرمت کنمی را م دشیسف سی مراعات گ اما
 است! 

 

 .خوابدیم  خورد،ی که م ریش  یو کم  آورمی م رونی را با خود ب رسامی ام

 

 . گذارمی م  شیپا یو تشک و بالش پسرم را رو  نشانمیمبل م  نی را پا نایس

 

 کم پاهاتو تکون بده تا بخوابه.  هیزحمت  یب ی_داداش

 

 .کندیکند و با غرور، به سمت عمه بتول نگاه م یذوق م 

 

 غرغرو، خنده دار است. رزنیپ نی فروختنش به ا فخر

 

 .کندی م هیهنوز گر  نیمی س پسر
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 .افتدی به چنگ م دلم

 

 .کشدی درد م یزیاز چ قرارینوزاد ب نیا

 

 که هنوز اسم هم ندارد!  ینوزاد

 

 .کنمی و او را بغل م شوم یم خم

 

 حوصله مخالفت ندارد.   نیمیس

 

 . خواهدی را با اشاره از او م یزیو چ زندی او م  یعمه بتول با عصا به پهلو نمیبی م اما

 

 .کشدی و کامل دراز م کندی توجه نم نیمیس

 

گرسنه و تشنه، با  نه،یو شوهر عمه مد   امکی و س  دیبابا و ام شود،ی که م میدو و ن ساعت
 . شوندی هم وارد م

 

درست کرده بودم، و بعد از   شیکه برا  یریش شهیاز ش  مهین کی زاده ام با خوردن  برادر
 پوشک، به خواب رفت.  ض  ی تعو
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 .گردمی جمع برم انیو م خوابانمی م  رسامی مرا آهسته کنار ا او

 

 . نمیبی بار است که بابا را کمرشکسته و پر بغض م نیاول

 

 .کشدی و آه م دهدی و فقط سر تکان م  داردی را برنم یچا

 

بفرستم تا   امکیاست که دوست دارم او را به اتاق س دهیقدر خسته و رنگ پرآن  دیام
 کنار بچه ها استراحت کند.

 

 :توپدی به شوهرش م زند،ی بابا حرف نم ندیبی که م نهیمد  عمه

 

 بگو خوب.  یزیچ هی_تو  

 

 جا بمونه؟ اون  دی که با یچ یعنی

 

 رون؟ ی ب نشیاریب نیجا، نتونست اون  نیهمه مرد گنده رفت  نیا

 

 ؟ یزی چ ،یسند
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 کرد.  یکار شدی_نم

 

 شد؟  ی_چرا نم

 

 آدم کشته؟  مگه

 

 تا روز دادگاه.  رون،یب ادی ب نیذاشتی م سند

 

 .شودی از جا بلند م بابا

 

 . ردیتا وضو بگ زندی را در همان حال باال م شی ها نیو آست رودی م  ییطرف دستشو  به

 

 نداره. یاز آدم کش یکرده، دست کم  اوشیکه س یکار نی _ا

 

 اعدام نشه.  دیکن دعا

 

 . آوردیمامان را در م  غیهق بلندش، جهق   یشانه ها و صدا لرزش 



 سرما زده   چک ی پ 

 
1033 

 

 

 م! به بچه یجور نی _نگو ا

 

  نا،یخانه، به جز س نیا  ی از مردها  کی  چیو ه شودی م  یسپر یها به کند هیو ثان  قیدقا
 قصد ماندن در خانه را ندارند.

 

 .ندیآی مبر ییو گره گشا  لی وک افتنی  یو در پ روندیم  رون یهمه ب  دوباره

 

نحو، با سر به   نی ها را به بدترو بهنام، کار دستشان داد و آن   اوشیچشم  طمع  س عاقبت
 کوباند. نیزم

 

شبه ره صد ساله   کی بودند تا با فروش آن،   دهیمواد مخدر خر  یادیز   اریدو، مقدار بس آن
 و پول پارو کنند.  ندیمایبپ

 

 : گفتی م بابا

 

 تهمورث بهشون مواد داده. گهی م اوشی_س

 

 صاحب همه اونا تهمورثه.  گهی م
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 . رهیگیگردن نم یزیاون چ اما

 

 .ستین شهی هم عل  یمدرک چیه

 

 ما دراز بماند؟  یزندگ میقرار است بر گل  یتهمورث تا ک یپا

 

 !دانمینم

 

 کودکش را زده بود. دیعلنا ق نیمیس

 

 شدنش. نیسرسنگ  نیآمدنش، نه به ا یبرا  دنیبه آن همه انتظار کش نه

 

  دنش یگز یدور  یو درد را بهانه   کردی اعتنا نم نیمیس داد،ی سر م  هینوزاد معصوم گر هرچه
 .کردی م

 

 . میاتراق کرد  یدر منزل پدر ،یواقع  یبه معنا  گرید

 

 .شدیم   یراه امک یو با بابا و س  گذاشتی را م  رسامیمن و ام  دیام
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 .گرداندی و ما را با خود برم  گشتی برم شب

 

 ها عقب افتاده بود.بود که مدت  یهم که با محسن در تدارک ازدواج  الهه

 

 بهار همه عمرمان بود. نی آن سال، زردتر بهار

 

 اما... زدی رقم م مانیبرا  یکی سال را با ن  نیخودم، کودکم ا  الیخ به

 

دو نا   نیکه ا یا حجم انبوهو ب ستی نیسنگ  اریجرم بس شهیو ش نی گفته بود هرو  لی وک
 .میفکر کن دینبا  یگرید زیچ  چیبه کار حمل کرده اند، جز اعدام، به ه

 

  دیو صبح تا شب با دادندی سر م هیهفته گذشته بود و بابا و مامان، شب تا صبح گر   کی
 .دادندی و آشنا را م  بیو غر هیو همسا   لی و درشت فام  زیجواب ر 

 

 . کردی نام کودکش را سامان گذاشت و هنوز با اکراه، از او مراقبت م نیمیس

 

 . افزودی اکراه، م  نیاش بر اوقفه  یب ی ها  هیهم با گر  سامان
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کودک   ک یها از او،   نیا  یو همه   کردی درد داشت و قولنج بعد از تولد، او را رها نم دل
 نق نقو ساخته بود. 

 

 . کردیاو را بغل نم  مامان،

 

  ییپسر ارشدش، نوحه سرا ادی و به   کردی م هیو گر  نشست ی اش مگهواره   یباال فقط
 .کردی م

 

 بود.  امی منزل پدر ی شگیبتول هم کماکان مهمان هم عمه

 

 ناخوش احوال بود.  یکم نیمی س مادر

 

 .گفتی نم چیه با یناراحت بود، اما تقر  یلیخ

 

 تفاوت بود.  یو نه ب زدی زخم زبان م نه

 

 .ماندی و تا غروب م آمدی ام، هر روز ظهر معمه ها و خاله  مثل

 

 بماند.  شتریتا ب کردی که تمام مدت طبقه باال بود، مادرش را معذب م نیمیس
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 . ردیرا آرام کند تا کودکش را در آغوش بگ  نی میس  کردی م یسع

 

دوست  پاره تن،  کیفرزند،   کی کرده بود و ابدا سامان را مثل  شهیسکوت پ  نی میس اما
 نداشت. 

 

و    هیگر یو مادرش و عمه بتول، دوباره سامان بنا  نیمی و س  میروز که فقط ما بود کی
 سر داد و همه را کالفه کرد.  یقراریب

 

 رقمه قصد آرام گرفتن نداشت.  چیو ه کردی م هی ساعت تمام گر  کی

 

 .شدی م داریب یخواب بود و فقط وقت گرسنگ  رسامی ام

 

 بابت، از کودکم سپاسگزار بودم.  نیچقدر از ا  و

 

 مهربان تر از مادر  سامان.  یه یبودم دا شده

 

 کردم آرام نگرفت.  یهرچه سع اما
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 گفت: یبتول بلند شد و عصب عمه

 

 بچه سر همه ما رو برد.  نی_به خدا که ا 

 

 . ریخفه خون بگ قهی کن بچه دو د  بس

 

 چشمانم را گرفت.   یجلو خون

 

 در حال خود نبود و قرآن را سخت در آغوش گرفته بود. مامان

 

 تر شد.  یبتول جر عمه

 

 بچه؟  نی رفته ا یبه ک ست ی_اصال معلوم ن

 

 !غویج غیو پر مو و ج اهیس

 

ل ش رو با برف درست کردن انقد سرخ و سف ن یا  یبچه  وقتاون   ! دهی سمانه، انگار گ 
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 رفته، یمعلومه اون به ک  نه

 

 ! نی میس یبچه نه

 

 ور.  یور ه یه

 

 رفت واال... سرم

 

 بزنه تو دهنش ساکتش کنه. ستیهم ن یکی

 

  ن،یمیچطور شد که سامان را محکم در آغوش مادربزرگش، مادرس دم یباره نفهم کی به
 عمه بتول را در دست گرفتم و مقابلش گذاشتم.  یرها کردم و عصا

 

همه   نیبا ا  نی که سر ما رو برد یچند روز  نیقد  هم ن،ی میس  ی_اگه از اول تا آخر بارداد
 بچه به خودتون رفته. نیا  دیپس شک نکن ن،ی هم غرغر کرد نیمی نق و نوق، واسه س

 

 .رونیب  دیبر دیبلند ش االنم

 

 همه غرغر رو نداره.  نیا  دن  یاعصاب  شن  یشکیه
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 .دی بگو  یزیبه خود داد تا چ یتکان مامان

 

 دستش را گرفت.  نیمی س مادر

 

 . ای ثر نی_بش

 

 جا داد. ن یم یبچه را برداشت و در آغوش س بعد

 

 کن. یت مادرعاطل و باطل موندن، برا بچه ی_بلندشو جا 

 

 ت.تو حلق بچه زشیبره به هدر، بر شیبدوش یکه بر  نیا  ی جا کنه؟ی هات درد م نهیس

 

 .کنهی م  یزار هیکه دلش درد گرفته و گر خورهی خشک ها رو م ریاون ش  دیشا

 

 و رو به جمع گفت: را برداشت   چادرش

 

 .نیغم و غصه دار ی. خودتون به حد کافنی_حق دار 
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 که حوصله خودمم سر برده.  برمی عمه رو م منم

 

 بچه رو تحمل کنم. نی ا  قهی دو دق تونمیخودم اونقد ضعف اعصاب دارم که نم من

 

 کرده.  ادیبدتر سردردم رو ز  گهی بتول هم که د  عمه

 

 گفت:  رونی و از همان ب رفت

 

 منتظرت.  سم یعمه. پاشو کمر ندارم سر پا وا  میبر  ای _پاشو ب

 

 بتول سرخ  سرخ شد.  عمه

 

 کرده بود.  دایصورتش، تراوش پ  یا یاز تمام زوا  تیعصبان

 

 .دیمحکم به تنم کوب یلیکنارم گذشت و خ از 

 

 رو سر جات َنشونم!  یکی اگه تو  ستمی _من خودم ن
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 درد گرفت. میبازو

 

 . دمی راحت کش ینفس دم،یبسته شدن در را که شن یصدا  اما

 

 صبر همه را سر آورده بود. رزنی پ نیا

 

 زودتر آمده بود تا ما را به خانه ببرد. دیام

 

 بر بازگشت بود. حمیبود که ترج ختهیقدر به هم ربابا آن  اعصاب

 

 .شدی م  شتریبابا ب تی عصبان شد؛ی م اهیس  ه،یو از شدت گر  کردی م  هیکه گر سامان

 

 بچه رو آروم کن. سر نمونده واسم. نی_خانوم ا 

 

 . میسامان را بغل کند، من و مامان اجازه نداد  کردیم   یهرچه سع نایس

 

 قابل کنترل نبود.  نایس یکوچک بود و برا  یلیخ بچه
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 خلوت بود.  خانه

 

شده بودند و بابا   جیبس لیفام یشده بود، همه مردها  ریدستگ اوشیاول که س یروزها 
 .کردند ی م  یرا همراه

 

 کمک مانده بود.  یبود که برا  دی با گذشت چند روز، فقط ام اما

 

  یمرخص  توانستی نم نیاز ا شتریسر کارش بازگشته بود و ب روز،یهم از د امک یس  یحت
 . ردیبگ

 

 قرار دادم و آهسته گفتم:  نیمی را در دست س ریش شهیش

 

مواظبش   کنمی تا راحت بخوابه. خواهش م ریکم کم بهش بده، بعدم آروغش رو بگ نوی_ا
 باش. 

 

 . دیبلند شوم که دستم را کش آمدم
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بودن نوزاد، اخم در  قراری اما به خاطر ب کردی به بابا کردم که به سامان نگاه نم ینگاه مین
 بود. دهیهم کش

 

 ؟ یدار  ی! کارنیمی_بله س

 

 ببر با خودت. نمی_ا

 

 ببرش. کنمی م واهشخ

 

 .دوزمی به دهانش چشم م دالوصف،یزا یرتیو با ح  شومی م جیگ

 

 .کندی تکرار م دوباره

 

 _ببرش.

 

 .ینگهش دار یتونی م تو

 

 : میگوی نشنود، اما پر حرص م یکه کس یطور آهسته،
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 ؟ ینگهش دار  یتونی_اون وقت خودت نم

 

چقدر   نیم یحرف س دانمی و فقط خودم م شودیهم فشرده م   یاز خشم رو  میها دندان
 است.  نیسنگ

 

 .کندی است که توجه نم رحمی مادر چقدر ب نی و ا کندی م هی کودک چقدر گر  نیا

 

 : دیگو یم  مامان

 

 برو مامان.  ای. باطی تو ح شهی . بچه سردش می_سمانه، شوهرت رو سرپا نگه داشت

 

 .کنمیجدا م  نیمیرا محکم از دست س دستم

 

 بده.  ریبچه رو ش ن،ی پا_پاشو برو 

 

 .کنهی م  هیگر یکه ه دهیترس  یاز شلوغ  دیشا

 

 تون؛ خونه ببرش
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 تو سکوت، بخوابونش. 

 

 . ری دوش هم بگ هی

 

 حموم. یبار رفت هی چند روز فقط    نیا

 

 به زور.  اونم

 

 .ایخودت ب به

 

 ه؟ یرفتارها چ نیا

 

 .کندی نگاه م فقط

 

 .زندی نم حرف

 

 . زندی نم پلک
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 وقت عادت نداشته ام. چیه  ن،یمی سکوت از سمت س نی من به ا و

 

 را خوابانده بودم و او را در گهواره اش گذاشته بودم. رسامی ام تازه

 

بود که کمتر از   یمانیرهاورد زا گاه،ی گاه و ب یضعف ها  نی و ا کردمی ضعف م احساس
 ماه قبل داشتم.   کی

 

 گذرا به ساعت، گفت:  یکرد و با نگاه م یشوفاژ را تنظ دیام

 

 مونده که.  یلی_تا شام خ

 

 بخور به عنوان عصرونه. یزیچ هی یدرست حساب  خوب

 

 . کنهینم  رت یکه س یو چا   تیسکو یب کهیت هی

 

َکَرش از دستم رها شوند.   یتکاندم تا دانه ها یرا کم تیسکو یب  درشت ش 

 

 بهتره. نی_هم
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 هر ساعت به فکر غذا پختن و غذا خوردن باشم.  دیباشه که با یجور اون

 

 .آمدی به سمتم م داشت

 

 _خوبه که! 

 

 تر، بهتر!  تپل

 

 شوخ گفتم:  یاخم با

 

 ه؟ یجورن ی _عه؟ ا

 

 ؟ ی کردی تا االن تحملم م پس

 

 خود را در حال فکر کردن نشان داد.  ،یشیرا خاراند و نما سرش

 

 حد...  نی_نه تا ا 
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َپر گوشت هم رو   هی  ادیاالن بدم نم  دم،یپسندیخوب اون وقتا، پوست و استخون م  اما
 ها نشسته باشه. استخون   نیا

 

 شدم. قیصورتش دق در

 

 بود. طنتی پر از ش چشمانش

 

 از برق!  پر

 

 داشتم دل به دلش بدهم.  دوست

 

 بود.  گری د یفکرم جا  اما

 

اما هرگاه در خانه خودمان، کنار   م،یتاب و پر غصه بود  یب اوشیس ی هر دو برا  کهن ی ا با
در با هم بودنمان، وقت صرف   یشتریبا آرامش ب میکرد ی م یسع  م،یگرفتی هم قرار م

 . میکن گری کدی

 

النه   گرید ییدر جا  المانیاجازه، مرغ خ یکه ب دیرسی م ییاما باز هم وقت ها  
 . ساختی م
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 _سمانه؟ 

 

 _بله؟ 

 

 ست؟ یجور ن ادیبچه ز  نی خانوم چرا با ا نی می_س

 

 جواب درست بودم.  کیو دنبال  زدمی را لبه بشقاب م تیسکو یب

 

 .دیگنج یمادر، در منطقم نم  نیا  ی  رحم یب ی برا  یلیدل چیه اما

 

 بگم؟  ی_چ

 

 تو رفتارش موندم. خودمم

 

 سامان.  یطفل

 

 که حوصله ونگ و وونگش رو داشته باشه. ستین یشکیه
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 .کنهی درد م شی جا دی ! شاضهیمر د ی_شا

 

 . زمی بر  یهم چا  دیام یجا برخاستم تا برا  از 

 

 _شک ندارم دل درد داره. 

 

 دور. زهیریم  دوشهی خودش رو م ریهم ش نیمیس

 

 بچه بخوره.  دهینم

 

 . سازهیبه بچه نم رخشکی ش دیشا

 

 را از دستم گرفت. یچا

 

 نشستم.  شیروبرو 

 

 قبلم. یجا  سر
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 بدهد گفت: تی اهم ش یآن که به چا  یب

 

 ش؟ بچه  ای اوشهیکه تو صورتته واسه س یغصه ا  نی _ا

 

 روانه اش کردم.  ینگاه مین

 

 .دونمی_نم

 

 ؟ یدونی_نم

 

 . دمیعمق بخش یبار نگاهم را کم نینگاهش کردم و ا  بازهم

 

 واسه بابا و مامان غصه دارم!؟   شتریکه ب شهی _باورت م

 

 کرده بود. سکوت 

 

 .ختمیر رونیدلم را ب حرف و غصه  پس
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 شده. ری_حواسم هست که بابا چقدر پ

 

و بازم    رهیبگ میکه در به در دنبال پوله و مجبور شده حق االرثش رو از عمه مر نمیبی م
 کنه!  رونیب یراثیم  یمجبوره خواهرش رو از اون خونه 

 

 ناراحت شده. یلیخ  هیعمو و بق یمعرفت یه از بک نمیبی م

 

هم از    لیجور کردن پول وک ده،ی طرف آزارش م کی از   اوشی که فکر به عاقبت س نمیبی م
 . گهیطرف د هی

 

 واسه باباست.  زیچ نیاوضاع، بدتر   نیتنها بودنش تو ا  نیا  اما

 

 بغض ادامه دادم:  با

 

 بچه هاش رو جهت داده. یزندگ ان،یاطراف ن ی_بابا با حرف هم

 

 را در دست گرفت. دستم

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
1054 

 

 صورتم را پاک کرد.  گر،یدست د  با

 

 دم؟ یکه نفهم دیاشکم چک یک

 

 !یگیم یچ کنمی _درک م

 

 ره؟ ی م شیاز پ  یبا فکر و غصه، کار یکنی فکر م اما

 

که   هیز یتنها چ نیمن درست نشه، اما ا   االتیبا غصه خوردن و فکر و خ یکار چیه د ی_شا
 . ادیازم برم

 

 کاش پسر بودم. گمی چند روز همش با خودم م نیا شهی باورت م دیام

 

 پسر بودم. کاش

 

 ... دیدختر نبودم ام  کاش

 

 ست؟ ی چ  یای گو سکوتش
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 کم آورده ام. من

 

 دختر بودن کم آورده ام.  از 

 

 فقط محکوم به اطاعت است.  شود،ی که دختر م  یخاندان ما، کس در

 

 .دیا یاز دستش برن ی ز یچ چیوقت ه چی است که ه محکوم

 

 گاه از جنس مذکر وابسته باشد.  ه یتک کی به  شهیهم

 

 شد؟ ی حل م  اوشیمشکل بابا و س  ی_اگه پسر بود 

 

 ؟ ی فکر یب نیدنبال ا رفتی نم اوشیس

 

 افتاد؟ ی دنبال پول نم بابا

 

 .لرزندی م  میها لب
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 کمکشون کنم. تونستمی _م

 

 شون بشم.  یمشکالت مال یگره گشا  تونستمی م

 

 فقط پوله سمانه؟  اوش،ی_مشکل بابا و س

 

 در صورتش.  شومی م قیدق

 

 شن؟  شتریهاش بو اون گرفت که کار کنه تا پول   نیکم پول از ا اوشی_س

 

 م؟ یما کمکش نکرد  خود

 

 کمکش نکرد؟  بابا

 

 شد؟ ی تر مطمعش کم   اوشیس  ،یتو پسر بود اگه

 

 _نه اما...
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 : دیگوی حرفم م انیم

 

 ش کمک کنه سمانه؟ به خانواده  تونهی نم گهیدختر شد، د  ی_هرک

 

 دختر مال مردمه؟  چون 

 

  تونهی م اوشی س م،یحساب ش  یب اوش،ی س لی اگه االن پول جور شه و با وک ی فکر کرد تو
 االن برگرده و از اول شروع کنه؟  نیهم

 

 کامال تبرئه شه. اوشی کنه که س یبتونه کار لی که وک رمیگ  اصال

 

 هندستون کنه؟  ادی خوادی نم لشیکه بگذره، باز ف یچند صباح یکرد  فکر

 

 . دیام یبگ یخوا یم  یچ دونمی_نم

 

مشکل از   هیتا    اوشیرو بدم به س لی بگم من حاضرم تا قرون آخر پول وک خوامی _م
 . یمشکالت بابا حل شه و تو آروم تر ش

 

 فقط به عنوان قرض. اما
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 .گمیم  نویاز سر خساست ا  یفکر کن  خوامینم

 

 . نهی اوضاعش هم  ره،ینگ ادی  یریگیکه ماه ی تا زمان  اوشیکه س  یبدون خوامی م اما

 

  ادیص ه ی میدستش و انتظار داشته باش میحاضر و آماده بد  یماه  شهیکه هم شهینم
 کنه. دی که بتونه همه مشکالت رو ص ادیازش درب  یعال

 

 . ردیگیرا محکم تر م  دستم

 

 .ست ی _سمانه مشکل برادرت، فقط پول ن

 

 .ست یطور که مشکل پدرت پول ن همون

 

 دارن.  اجیبه آرامش هم احت اونا

 

 ؟ یکن م یآرامش رو بهشون تقد نیا  یوقت نخواست چیه  چرا
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خواهر    هیو  ییدختر  بابا  هی  یو نخواست  یغرق شد  هاتیی تو ترس ها و تنها  شهیهم  چرا
 واسشون؟  یدلسوز بش

 

 بزنم.  یتا حرف چرخدینم زبانم

 

 .شودی باز هم او ناطق م پس

 

 دنبال کار داداشت. می فتیپات کن تا ب نی _از فردا کفش آهن

 

 . ستده ی درخت  پوس نیا ی  اصل  یتهمورث سر شاخه  دونمی م  من

 

واسه به حرف آوردنش   یراه  هی  دیبگه و ما با  یزیچ خوادی که بهنام نم دونمیم  نمیا
 .میکن دایپ

 

از پسر بودن و پول داشتن، به بابا و    ریغ یراه  هیاز  شهی چطور م ن یفکر کن و بب پس
 .یکمک کن اوشیس

 

 . شومی متوجه منظورش نم  ابتدا

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
1060 

 

 بعد... اما

 

 . زندی در ذهنم جرقه م یزی چ ناگهان

 

 در خونه تهمورث؟  میبر  باهم یای _م

 

 بشه؟  ی_که چ

 

 .ادیازش دستمون ب یزیچ  هیتا  م ینی_شده بست بش

 

 سر نخ!  هیآتو،   هی

 

 .کندی را کج م سرش

 

 .یفکر درست و حساب هی. گفتم ینشو خانوم  یی_جنا

 

 .میننشستن که من و تو وارد کار بش کاریو مامور ب  سیهمه پل  نیا
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 : میگو ی م دلخور

 

 گه؟ یکار کنم د ی_پس چ

 

 .خوردی زنگ م یکه گوش دیبگو یزیچ خواهدی م

 

 .شودیو الهه وارد م  دیآی زنگ در هم کوتاه به صدا در م همزمان،

 

 .دارمی را برم یگوش

 

 است.  اوشی منزل س  شماره

 

 . ترسمی م یکم

 

 .دهمی و جواب م  میگوی " ماخدایلب "  ریز 

 

 _بله؟ 
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 دختر؟ بدو برس به دادمون. زود باش. یی_سمانه! کجا 

 

اتفاق شوم   ک یکه  لرزاندی از حد سوز دارد، دلم را م  شیکه ب یا   هیمامان و گر ادی فر
 افتاده است.

 

 شده مامان؟  ی_چ

 

 بزن. حرف

 

 : دیگوی م  فقط

 

 بچه. ن ی م. برس به داد ابرس به داد بچه ای_ب

 

 .شومی م  الیخیو جواب سالم الهه را ب کنمی را رها م یگوش

 

 افتاده.  ی اتفاق  هیبرم خونه بابا.  دیمن با  دی_ام

 

 کنم واسه سامان. فکر
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 .لرزدی اما تمام تنم م شودی چه م فهممینم

 

 ! شتریب میپاها 

 

 . افتد   یهم دنبالم به راه م دیکه ام کنمی را نامرتب سر م چادرم

 

 .رسونمتی _م

 

 : دیگوی م  جیگ الهه

 

 باهاتون؟  امی_ب

 

 .کندی ممانعت م  دیام

 

 با خودت.  ارشیب  دارشدیب رسامی چقد طول بکشه. اگه ام دونمی _نه فقط نم

 

 : میگو یم یعصب
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 م رو. بچه  برمی _م

 

 . دومی به اتاق م رسام،یبعد به دنبال بلند کردن ام و

 

بزرگ، سوگند   یبال  کی رد شدن  یو قداست خدا را برا  م یگوی طول راه فقط ذکر م در
 . دهمی م

 

از آن حرف   دیکه ام ست یی از کارها یکیرفتن و حاضر شدنم در جمع خانواده،   نیا  دیشا
 زده بود. 

 

 .نمیبابا و مامان، نب یرا به جان بخرم اما خم به ابرو ایحاضر بودم تمام غم دن  من

 

 و عمه بتول زل زده بودم.  نیمیبا بهت همراه بود، به س شتریکه ب ینفرت با

 

راحت شده باشد، سر در   الشی خ ییگو دم،یکه من رس نیبود و هم  دهیرنگش پر مامان
 آغوشم گذاشت و رها شد. 

 

 . زدی را صدا م اوشیو س کردی م  هیبلند گر بلند
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 بودند. اط یو در ح  رونیب د،ی و ام بابا

 

 از حال من نداشت. یبود و حالش، دست کم نی پا امکی س اما

 

 گفت:  یبرد و عصب ورشی  نیمی به سمت س ناگهان

 

 ؟ یکنی کار م یچ یکه دار ی _اصال فکر کرد

 

 ت بوده؟ بچه ش،یبکش یکه خواست  یاون کس یدیفهم

 

 بوده؟  تگرگوشهیج

 

 مادر؟ گنی تو هم م به

 

 ن؟ ی میس آره

 

 زن داداش؟  آره
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 بتول جرات تکان خوردن هم نداشت. عمه

 

 او را خلع سالح کرده بود و آرام رفته بود. امک،یمن و بابا و س  یجمع یها   ترکش

 

 .زدی حرف نم  نیمیس

 

ها  از آن   یو حرف خوردندی تکان م یفیکه در بالتکل ییلرزان، و لب ها   ییهابا دست  فقط
 .کردی به نوزادش نگاه م شد،یخارج نم

 

 .کردی م ه یوز گر که هن  ینوزاد

 

 .سوزاندیدل نم آورد، ی سردرد نم ش،ی ها هیبار، گر نیا  اما

 

 گفت:   ده ینفس بر  مامان،

 

بخوابونم؛ فکر کردم مادر   ییتا بچه رو تو تنها نی پا  رمی گفت دارم م دم ی_من  کور شده د
 کنه. یش مادربرا بچه  خوادی بودنش زده باال، م

 

 بچه مونده باال. رخشکی ش یقوط دمید هوی
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 .مونهی االن بچه گشنه م گفتم

 

 کنه. نی باال پا ی پله ها رو ه نیا تونهی هم نم نیمیس

 

 ... نی شدم رفتم پا بلند

 

 ... نمیبی م

 

 ... نمیبی م

 

 .کندی اش سر باز م هیگر

 

 بده بچه بخوره.  ریش شهیتو ش زهیهاش رو اورده که بر _عمه بتول واسش قرص خواب 

 

 .دهدی هم زجرم م تی جنا نی فکر کردن به ا  یحت

 

 .شودیو من از نفرت، فکم ثابت نم لرزدیم  مامان
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دو زن دارم، بر   نی حمله ور شوم و هرچه بغض و عقده از ا  شانیخواهد به سو  یم دلم
 کنم.  یسرشان خال

 

بخواباند، سکوت   نی ش پاو آرام   ییبه او گفتم بچه را در تنها یفهمم چرا وقت یم  حاال
 کرده بود! 

 

 رقمه قصد کوتاه آمدن ندارد. چیه  امکیس

 

 ؟ ی زن ناحساب یکرد  یکار نیهمچ  یدونم شما مگه بچه ا  ی _من نم

 

 بده بچه بخوره؟  یاری وقت براش قرص خواب ماون  ،یننه بزرگم رو دار  سن

 

 : دیگو  یو م افتد ی چون گچ شده است، بازهم از تک و تا نم دیکه رنگش سف  نی ا با

 

 .دیخوابی م  گرفتی دو ساعت آروم م  شد؟ی م ی_مگه چ

 

 تا آروم بشه.  خوردی بچه م دادنی م  کردنی حل م  اک ی حبه تر  هیما که  زمون  
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 .میکنی زن نگاه م نیفراخ، به جهالت و بالهت ا  یباز و چشمان یدهان با

 

 .کندیم  شهیو باز سکوت پ  ردیگی م  نگاه

 

 .شودی وارد م بابا

 

 : دیگوی آرام نگهش داشته است م یکه مشخص است به سخت یو لحن   یخود خور با

 

 بتول خانوم. ید یخونه بر نی_پات رو از ا 

 

 . یاخراجت رو خودت امضا کرد  حکم

 

 . یدار نیمیبه اسم س یفراموش کن برادرزاده ا  گهید

 

 .نمتیخونه و آدمهاش، نب نیاطراف ا  گهید

 

 . بسالمت
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 .لرزندی همه بر خود م دیو شا  کشدی را بلند م بسالمت

 

 .رودی و به سمت در م شودیحرف بلند م یبتول ب عمه

 

 : دیگو ی رفتن م قبل  

 

 نداشتم.  ی _قصد بد

 

 کار کنم آروم شه، منم دلم سوخت، اومدم و... یگفت چ نیمیس

 

 . کندی بابا، ساکتش م ادی فر

 

 ! رونی_گفتم ب

 

 . ندینشیبر خاطرم م  ب،یعج  یحس آسودگ  کی شود،ی که بسته م در

 

 زن از ما دور شده است.  ن ی ا  شهیهم یکه برا   میگوی شکر م خدارا
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 . کندی سرش را بلند م مامان

 

 .زمیخی و برم کنمیفرصت استفاده م  از 

 

 . دارمی و کوتاه است را برم  یکه آرامشش، مقطع یو سامان  شکنمی را م سکوتم

 

 برگرد خونه مادرت.  ،یسختته نگهش دار یلی_اگه خ

 

 .ادی بچه برم نیاز پس ا ییهم به تنها نا یس جان یا

 

 :د یگو ی هم م  امکیس

 

 !یشدی م یخوب نبود، اقال مادر خوب تیچی_دلمون خوش بود اگه ه

 

 اسم مادر که رو تو بذارن.  فیح

 

که همه   ی و جور  ترکاندی را م  نی میسر دادنش، بغض س  اوشی س یمامان و نوا   یها هیگر
 .افتدی م  هیبه گر کند،ی را شوکه م
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 بچه رو دوست داشتم.  نی _من ا

 

 شدن رو دوست داشتم.  مادر

 

 .ادیب ایبودم زودتر دن منتظر

 

 . دمیواسش خر دم،یدی که م یلی و درشت وسا  زیر از 

 

 انتظار نداشتم قدمش نحس باشه. اما

 

 باشه.دقدم بچه سمانه ب ی من، جا ینداشتم بچه  انتظار

 

 :غرمی م یعصب

 

 _حرف دهنت رو بفهم. 

 

 . یزنیدرمورد دوتا بچه معصوم حرف م  یدار
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 رو.  یمزخرف خراف  دیعقا  نیکن ا  بس

 

 رو تو سرت فرو کرده؟  نایا یک

 

  نیت نتونسته بچه خودش رو نگه داره، ا و عمه  دهی عمه بتولت بچه سالم زا یهوو  چون 
 بعدش فکر کنه؟  یبه عزا  شونیکی  دیکه باهم حامله شدن با  یهردو نفر یعنی

 

 .کوبدی م ی شانیو چند بار محکم بر پ کندیمدستش را مشت  امکیس

 

 ! یوا   یوا   ی_وا

 

 .بقرآن  یتو نوبر نیمیس

 

 اورده؟  ریگ  یاخونه  وونهیتو رو از کدوم د   اوشیس

 

 :خروشدی پر خشم م بابا

 

 بس کن. امکی_س
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 .دی گوینم چی و ه زندیم پوزخند

 

 اطرافش دوخته است.  ینوا ساکت شده و چشم به دهان بزرگترها یب کودک  

 

 کنند.  ری دست از جدال بردارند و او را س دیشا

 

 . رمی گی م نی میرا از س شهیو ش دهمی آغوش مامان قرارش م در

 

  یمحلول خواب آور و کشنده برا کی را پر کرده است،   شهیکه ش یمحلول شودینم باورم 
 برادر زاده ام بوده است! 

 

آن را در آب  یَسر  نان،یو محض اطم  میشویرا م  شهیوسواس فراوان، چند بار ش با
 .جوشانمی م

 

 .شودی بدهم که بابا مانع م ریبه او ش خواهمیم شود،ی که آماده م ریش

 

 _بده مادرش.

 

 . میرو انجام داد فمونیوظ  ما
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  سمیمی زندون انداختنت وا ی تا پا نم،یبچه بب ن یتو ا  یکمبود  نیلحظه، کوچکتر ن یا از 
 . نیمیس

 

 .می همه آن جا را ترک کن کندی اشاره م بعد

 

 اما... میکنی م  اطاعت

 

 ...اشیجان  تی سامان و امن شودی فکرمان م تمام 

 

 . کندی آسوده م یرا کم المیخ ن،یمیبلند س یها  هیگر یصدا 

 

 مادر است؛ کی   نیمیس

 

 رحم شود... یفکر و ب  یاگر ب  یحت

 

  یو دست رو  یو زار هیکه گر  میبود افتهی و ما کم کم در گذشتی داشت م زمان
 نخواهد شد. اوشی س یبرا  یگذاشتن، چاره ادست 
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 فروش گذاشته بود.  یرا برا  نیماش بابا

 

 ندارد.  یعلنا ارزش ن،یماش  نی ا  دانستی خودش هم خوب م اما

 

بهتر، اقدام   یلیمالقات با وک  یو برا  کردی گفتن نداشت را رها م یبرا   یکه حرف یلیوک هر
 .کردی م

 

 . کردندی از مالقات، در خواست پول م ش یها پ یلیخ اما

 

 . دیدم رونیرا قطع کرد و نفسش را کالفه ب یگوش

 

  تا میپرونده رو بهش بد میتا بتون میپرداخت کن دیپونصد تومن با  گهی م  نمیا  ی  _منش
 بخونه.

 

 انداختند و سکوت کردند.  ریسر به ز  همه

 

 در آرام کردنش داشت.  یپسرش را در آغوش گرفته بود و سع ن،یمیس

 

 ! گرفتیو او آرام م  چپاندی را در دهانش م ریش شهیش افتاد،ی م هیبه گر  تا
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 و بعد بلند شد.  ستی به اطراف نگر دیام

 

 با اجازه تون.  دی_ببخش

 

 .رفت و در را هم پشت سرش بست  رونیدر ب از 

 

که تماس را   نیبه جمع، بدون ا  ینگاه میبه صدا درآمد و با ن امکی س یبعد، گوش یکم
 رفت.  رونیپاسخ دهد، از سالن خارج شد و او هم ب

 

 .میسکوت کرده بود همه

 

 .زدینم  یکس حرف چیه

 

 .زدیاز جا برخ  توانستی نم گریشده بود و د ماری از شدت سردرد چند روزه، ب مامان

 

و حرف    کردی م هیو گر  گفتی و در همان حال ذکر م گذاشتی بالش م ی را رو سرش
 . زدی م
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 وارد شد.  دیربع گذشت که ام کی کم تر از  دیشا

 

 گفت:   نیمیبه من و س رو

 

 با من؟   نیا ی_شما دو نفر م

 

 بهنام.  یسراغ خانواده   میبر

 

 بزنن. ییحرف ها  هیکرد  شونی بشه راض دیشا

 

 به گفتن کنن.  ی بهنام رو راض ای

 

 نداشتم. یحرف  من

 

 نگاه کردم.   نیمیبه س دیترد با

 

 نزد.  یانداخت و حرف نی را پا سرش
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 . میسکوت را به عنوان جواب مثبتش محسوب کرد نیا  اما

 

 : دینال هیبا گر  مامان

 

 . دی_منم ببر 

 

 . فتمیمادرش م یبه دست و پا  امیم

 

 بزنن. یحرف هی کنمی م شون یراض امیم

 

 متاثر گفت:   دیام

 

 مامان. نی ایشما ب ستین اجی_احت

 

 .میدی الزمه انجام م یو هر کار میری م  خودمون

 

 . دیدعا کن شما
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 کودکش را برداشت و به دنبالم به راه افتاد.  نیمیس

 

 بود.  دهیتازه خواب رسامی ام

 

 دانستم با او چه کنم. ینم

 

 د؟ ی_ام

 

 _جانم سمانه.

 

 دوتا بچه، تو دست و بالمونن.  م؟یو بر جان یا  میرو بذار رسامی_ام

 

 . میبری سامان رو م  فقط

 

 باال انداخت. یا شانه

 

 . میکه زودترم برگرد  میخودته. پس زود بر لی _م
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 آماده شه. ن یمیتا س دیرو روشن کن نی _باشه. ماش

 

 و راه افتاد.  دیلباسش پوش  یساده رو   یعبا  کی   نیمیس

 

 همراه شدن با ما، به سمت بابا رفت.  یبه جا  امک،یس

 

 کارت منه.  نی_بابا ا

 

 باشه. دستتون 

 

 .میحرف بزن  لی با اون وک میبر

 

 شد. یفرج دیشا

 

 .ینداشت  ی_تو که پول

 

 _االن که دارم بابا. 
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 _آخه از کجا؟ 

 

 .دیفکر نکن نی_حقوقمه بابا. شما به ا

 

 نکردن.  لیتا تعط میبر  زودتر

 

 به راه افتاد.  نشیکوتاه زد و به طرف ماش یبغض، تلخند ان ی م بابا

 

 در دستش گذاشت. ی زیو چ  ستادی ا  دیکنار ام  امکیس

 

 . دیآقا ام کنمی _خودم واست جبران م

 

همسرم باز هم در حق برادرم   دم یفهم دم،ید امکی را که در دست س دی عابر بانک ام کارت
 کرده است و کاش... یمردانگ

 

 احساس ضعف داشت.  ن یمیس م،یشد  ادهیکه پ ن یماش از 

 

 بود. دهیپر  یکم رنگش
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 شود. ادهیرا از آغوشش گرفتم و کمک کردم تا پ سامان

 

 دست برد و زنگ در را به صدا درآورد.  دیام

 

  یهاآدم  نی دونفر از رذل تر یپاسخ دهد، در باز شد و چهره به چهره   یکه کس نی از ا  قبل
 . میعمرمان شد

 

بهنام خارج شده بودند و آن دو هم با تعجب به ما زل   یو تهمورث، از منزل پدر  طاهره
 زده بودند. 

 

 . کندی م ی خودخور یبه سخت دیام  دانستمی و م شدی م  نی از زور حرص، باال و پا تنم

 

 عبور ما هم باز کرد. یتفاوت از کنارشان رد شد و راه را برا  یب

 

که از کنار طاهره گذشتم، کامال ناخواسته، تنه ام با تنش برخورد کرد و باعث شد   نیهم
 .فتدیب هیسامان به گر 

 

 درآغوشم شوم.  دهیباعث شد تا متوجه نگاه طاهره به کودک  آرم  هیگر  نی هم دیشا  و
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  د،یای مان باستقبال  یاز اهل خانه برا   یکس ای  میو منتظر بود   میبود ستاده یا  اط ی ح وسط
 تهمورث و طاهره از آن جا دور شوند.  ای

 

 .فتادین یاتفاق چیه اما

 

 رفتن نداشت.  ل یصاحب خانه متوجه حضورمان نشده بود و تهمورث م  ییگو

 

 ؟ یدار شد  _بچه

 

 بر جا خشک شد. میپا

 

 .دیلرز ی طاهره داشت م یصدا 

 

 !یتو هم بچه دار دونستمی_نم

 

 بهم؟ یچرا نگفت نیمیس

 

 ...یراست
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 شده؟  یخودت چ بچه

 

 ساختمان باز شد و مادر بهنام، لنگ لنگان خارج شد.  یورود در

 

 جا؟ ن ی_چه خبره ا 

 

 بودم.  دهیگاه، ند چیزن را ه نیا

 

 بودم.  دهیشن  ادیرا ز  فشیتعر  اما

 

 داشت. از پسرش بهنام، ن یدل خوش چ یبود و ه بداخالق

 

 و تموم شد.  می_فکر کردم خداحافظ گفت

 

 ن؟ ی دیقشون کش نیرفت

 

 شد.  یساکت نم دادم،ی سامان بلند شده بود و هرچه او را تکان م هیگر
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 قدم جلو رفت. کی   دیام

 

 .نیاما فکر کنم متوجه نشد می ما زنگ زد  دی_سالم حاج خانوم. ببخش

 

 تا...  میمنتظر موند  اطیهم تو ح یلیخ

 

 ؟ یکه چ نی_منتظر موند 

 

 .می_که حرف بزن

 

 ؟ ی _حرف چ

 

 .گفتینم چیسکوت کرده بود و ه  نیمیس

 

 زن پنهان کند. نی خود را از چشم ا خواستی م  دیشا

 

 در جلب توجه داشت. یامان، سع   یب ییها  هیاما با گر  کودکش
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 و شناخت.  دی را هم کنار من د  نی می که به سامان افتاد، س رزنیپ چشم

 

 کار؟  یچ  جان یا  یخانوم؟ اومد  نیمی س یی_تو 

 

 .یتو هم واسه شوهر خودت التماس دعا دار البد

 

 تکان خورد و به زحمت گفت: ش یها لب

 

 نکرده. ی کار چیه اوشی_س

 

 شما با حرف نزدنش داره... پسر

 

 . رونی جا ب نیاز ا  د ی_بر

 

 اون پسر رو عاق کردم. من

 

 کردم. نشینفر
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  دشیق اش، یواسه خراب کار   هیپامون رو برد فروخت تا پول بشه و سرما ریفرش ز  یوقت
 رو زدم. 

 

 . دیایجا دنبالش ن نیا  گهید

 

 _تو رو قرآن حاج خانوم...

 

 مجال حرف زدن به من نداد.  اصال

 

 و رفت.  دیرا محکم به هم کوب در

 

 تهمورث و طاهره هنوز بر وجودمان، مسلط بود.  نیسنگ  نگاه

 

 .میبمان  شتریها بدر حضور آن نخواست تا  دیام

 

 گفت:  آهسته

 

 .میا یفعال. فردا باز م می_بر
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 شد.  نیسنگ بغضم

 

 افتاد.   هیبه گر نیمیس

 

 .میبه راه افتاد  دی دنبال ام زان،یآو یافتاده و تن  ی سر با

 

 اما آرام گرفته بود. پسرش

 

 افتاد.  هیهمسا  یبا یچشمم به دختر ز  م،ید یکه رس نیماش کنار

 

 پر از غصه.  یغرق اشک و صورت یچشمان با

 

 وارد خانه شد و پرده را انداخت. د،یمرا متوجه خود د یدانم که بود و چرا وقت ینم

 

 طاهره گفت:  م،یسوارشو   میخواستی که م نی و هم می را باز کرد نیماش در

 

 ؟ یبکن یکار حاضر یدر ازاش چ رون؛یب ادیب اوشی_س
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 در ماند.  ره ی دستگ یرو  دستم

 

 واست طاهره.  کنمی م  ی_هرکار بگ

 

 . دیآمد و به من رس شیپ یقدم

 

 رو به من گفت:  ن،یمیتفاوت به س یبه سامان نگاه کرد و ب خوب

 

 تا ازاد شه؟  یکار برا داداشت بکن یچ ی_تو حاضر

 

 . یهم صحبت نیداشتم از ا  یحس بد  د،یمحضر ام در

 

 _منظورت رو واضح بگو. 

 

 . اما او بلند گفت: نجوا کردم آهسته

 

 .یدار  یبدعنق ی_بچه
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 به برادرزاده ام را دوست نداشتم. نگاهش

 

 دست بردار نبود.  اما

 

 را جلو آورد و گونه اش را آرام نوازش کرد.  انگشتش

 

 . دیخند طفلک

 

 _ازش خوشم اومده. 

 

 راهش را به سمت تهمورث کج کرد و رفت.  بعد

 

 گفت:  نیم یهمان جا به س از 

 

 . زنمی _بهت زنگ م

 

 .ختیهم فرو ر نیمیکه به سرعت دور شد، وجود س نشانیماش

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
1092 

 

 .دیبخشیم   امی تنم را الت یداغ  م،یلباس ها  ریز  شی و خنکا دیوز ی م باد

 

 .دمیلحظه ترس   کی افتاد،  یکه ناگهان نیمیس

 

 گرفتم.  دیزانو زدم و سامان را به سمت ام شیپا کنار

 

 . ستادی و کنارمان ا  دی را در آغوش کش او

 

 د؟ یچرا رنگت پر  هو؟یچت شد   ن؟ یمیشده س ی_چ

 

 ؟ ی افتاد  چرا

 

 . دادی تندش، اجازه نم یحرف بزند اما نفس ها خواستی م

 

 .دادی هدف، تکان م یرا ب شی و لب ها زدی و نفس نفس م کردی م هیگر

 

 . دمیبه صورتش کش یجا دادم و دست یروسر ریرا ز  شانشیپر  یموها 
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 حرف بزن.  نی می_س

 

 نصف شد دختر. زبونت

 

 بگو.  یزیچ هی

 

قبل، او را مقابل   یاداد که لحظه  یکه مقابلم قرار گرفت، توجهم را به دختر یآب وانیل
 بودم. دهی شان دخانه

 

 چسباندم.  نیمیس  یرا گرفتم و به لب ها وانیل

 

 تا از شوک خارج شد. دیجرعه نوش کی زحمت،  هب

 

 _سمانه...

 

 ...سمانه

 

 گفت؟   یچ یدید
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مگه   ؟یکنی فکر کردن به اون دوتا م ریچرا خودتو درگ ن؟ یمی گفت س  یگفت؟ چ ی_چ
 تونن؟ ی مگه م ه؟یالک

 

 _گفت از بچه خوشم اومده. 

 

 منو گفت سمانه. یبچه

 

 منو گفت.  یبچه بخدا

 

گرداند و از جا   دیرا درک کرده باشد، سرش را محکم به سمت ام تشیتازه موقع ییگو بعد
 برخاست. 

 

 .دیکند و به تن خود کوب دی از آغوش ام  ع،یسر   یرا با حرکت سامان

 

 افتاد.   هیو به گر دیکش  غیج خبر،یمعصوم  از همه جا ب  طفلک  

 

 . زدلمینکن عز  هی_گر

 

 نکن قربونت برم... هیگر
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 ...نکن پسرم هیگر

 

 ...پسرم

 

اش  سامان فرزند اوست و مهر مادرانه  رفتیروز، پذ نیبعد از چند نی میکه س نیا
خوب بود که حواسم را از دختر کنار دستم پرت    یپر از حس ها  می آن قدر برا  د،یجوش
 کرد.

 

 او شروع به حرف زدن کرد.  اما

 

 بگم؟  یزیچ هی تونمی من م دی_ببخش

 

 .می ایدر حرکاتش مشهود بود و باعث شد ما هم زودتر به خود ب شتاب

 

 جلوتر آمد.  دیام

 

 اومده خانوم محترم؟  شی پ ی_مشکل
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 به پشت سرش نگاه کرد.  عیسر 

 

 نگاه به سمت خانه خودش،  کی

 

 بهنام.  یبه سمت خانه  گر،ید ینگاه و

 

 . دیکش رونیب  یچادر، کاغذ ریکرد و از ز  کی چادرش را به هم نزد یها  لبه

 

 بهنامم. ی_من دختر خاله 

 

 ش. چهارساله نامزد

 

 خواسته. یگفته و ازش چ یتهمورث به بهنام چ دونمی م  من

 

 .میسراپا گوش شد ن،یمیرفت و من و س شیپ  گریقدم د کی   دیام

 

 گفته؟  ی_چ
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 خواسته؟  ی_چ

 

 را به دندان گرفت. لبش

 

 . رونی ب ارهی مدت، جفتشون رو ب هیتا بعد از  رنی رو گردن بگ ی_گفته همه چ

 

 .ارهی باخت تمام ع هی ن ی ا دونمی من م اما

 

 . ستی ن یآدم خوش قول تهمورث

 

 .کنهیواسه بهنام و دوستش نم یکار چیه اون

 

 .ستیبه نفعش ن چون 

 

 .دی شان به گوش رساز داخل خانه ییصدا 

 

 _ستاره! 
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 ! ستاره

 

 ؟ یی کجا

 

 زده، به عقب برگشت. وحشت

 

 .شدی هر لحظه بلندتر م شد،ی م دهیکش  نیزم یکه رو ییها   ییدمپا یصدا 

 

 جا داد و گفت:  نیمیدست س  انیکاغذ را م عیسر 

 

 بمونم.  ادیز  تونمی _االن نم

 

 نوشتم.  ییزا ی چ هیکاغذ  نیا  تو

 

 به حرف زدن.   شهی م  یشک ندارم که راض د،یحرف ها رو به بهنام بزن  نیا

 

 جوان از خانه خارج شد. یدر کنار رفت و پسر ی  پرده
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 و از ما فاصله گرفت.  دیرا محکم از دستم کش وانی هول کرد و ل ستاره

 

 که آهسته به پسر جوان گفت:  دمید

 

 . خواستی آب م وانی ل هی_حالش به هم خورد، 

 

 وارد خانه شد و رفت. بعد

 

نگفت و در را محکم   یزید که چباور کر دیبود، شا دهی را د نی میجوان که حال زار س پسر
 کوچه گذشت. چیبست و از پ

 

 گفت:  دیام

 

 . هیچ یکاغذ باز  نیا  انیجر  مینیبب میتا بر نی_زودتر سوار ش

 

فشرد و نگه  شی هابها، در دست گران  ءیش ک یکاغذ را مثل   ن،ی می و س  میشد سوار
 داشت. 
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حرف   م،یکه خوانده بود  ییزهای و درمورد چ  میهم نشست یروبرو  م،ید یبه خانه رس یوقت
 .میزدی م

 

که  نی کار شده بود و با فکر به ا  نیجشن ازدواجش، مجبور به ا   ییبرپا  یبرا  بهنام،
 سوءسابقه و زندان رفتن نبود.  دیتهمورث، هر دو را نجات خواهد داد؛ در ق

 

  یبجنبد، برادرش نامزد  ر یکه اگر د میخواست به گوش بهنام برسان یحاال ستاره از ما م  و
 شان را به هم خواهد زد.

 

 گفت:  یبا کالفگ بابا

 

 رو لو بده؟  یهمه چ ادی ب نیقدر آدمه که به خاطر ا_دختره فکر کرده بهنام اون 

 

 . هیخاله باز  فکرکرده

 

 کنه. یرتیخودش خواسته بهنام رو غ الی نامه داده دستتون و به خ هی

 

 چنده آخه؟   ییلو یعشق ک ها،چاره یبدبخت ب واسه

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
1101 

 

 نامه را دوباره و چندباره خواند.  امکیس

 

 چهارساله نامزدن. نایا د،یگی طور که م نی _ا

 

 واسه ازدواج داشتن که نشده ازدواج کنن.   یریگ  هی حتما

 

 برادر دختره... دیشا

 

 حوصله تر شد. یب بابا

 

 .دیکاغذ پاره دل خوش نکن نی. به ام یندار دیو با د یشا_

 

 گفت:  نیمی برود، که س بلندشد

 

 نداره.  ی_امتحانش که ضرر 

 

 .میکن امتحان
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 نه. ای دهی م جهینت مینیبب

 

 ملتمسش، موضع بابا را عوض کرد.  چشمان

 

 گفت:  آهسته

 

برسونه به   یجور هیتا  گمینامه رو بهش م  انیو جر   لیبه وک زنمی_باشه. االن زنگ م 
 گوش بهنام.

 

 و او را غرق بوسه کرد.  دیو سامان را در آغوش کش  دی خند نیمیس

 

 امروز چقدر آرام تر شده بود. کودک 

 

 در قلب مادر کجاست!؟  گاهشی جا دیکه فهم یاز وقت  دیشا

 

 چیباشد، ه انیدرم یو بدبخت یپول یب یپا یعشق و عالقه، وقت  کرد ی بابا فکر م دیشا
 .شودی گرفته م دهیو ناد شودی م
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خورد که   کهیقدر نامزدش، آن  یتلنگر کوتاه از سو   کیبود که بهنام با همان   بیعج اما
 توان  صبر کردن و ماندن در زندان را نداشت.   گرید

 

  اوشیس   یشگیو بهنام گذشته بود و حرف هم اوش یبودن س یماه از زندان  کی از  شیب
 . کردی م بیبود و بهنام هربار آن را رد و تکذ زیچ  کی

 

 آمده بود.  شیپ یگرید زیچ  ییبار، گو نیا  اما

 

  ی که برا م،ی دیفهم یرا وقت نیداشت و ما ا  قتیبهنام حق یبه هم خوردن نامزد  ی هیقض
  یو بار آخر، مامان متوجه پس فرستادن  نشان نامزد  م یاو رفت یبار به خانه پدر نیچندم
 او شد. 

 

  ینامزد  یا ی هدا ،یصبر و تحمل چیه یبهنام، ب ی برادر ستاره، دشمن قسم خورده  َسّتار،
 نمانده است. یدو، باق  نی ا  انی م یزیچ چی خواهرش را پس فرستاد و اعالم کرد ه

 

 رفته بود. ش یپ عی سر یلیخ  زیظاهر همه چ به

 

 بهانه بوده باشد؛ کی قابل باور نبود که ستار فقط منتظر  مانی برا

 

 وصلت را به هم نزده بود.   نیکه چرا تا به حال ا   نیا  ای
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 داشت. مانیبرا  یاریبس  ی مامان که از مالقات با مادر بهنام برگشت، حرف ها اما

 

 دوتا خواهر با هم مشکل و اختالف داشتن.  نی _ا

 

 بوده.  یکی  شیتا چندسال پ  شونخونه

 

بچه ها که بزرگ شدن، ستار و بهنام، دوتا پسر کله خراب شدن که عاشق خواهر   اما
 شدن.  گهی همد

 

 داشت.  ادی ز  ،یریو زورگ یری سابقه دار بود و سابقه درگ  ستار

 

 ه هم زد و عذر ستار رو خواست.دخترشو ب ی  بهنامم، نامزد  امرز یخداب پدر

 

کرد مانع بشه، اما راه به   یسع   یلیدو سال بعد که بهنام با ستاره نامزد کرد، ستار خ یکی
 نبرد. ییجا

 

 کنه. یفرصت مونده بود که تالف هیکرده بود و منتظر  نهیانگار ک بعدم
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 متفکر گفت:  امکیس

 

 مقابله به مثل  عادالنه!  هی_

 

 اومد.  شیهم واسه ستار پ  یفرصت تالف د،یدان رسبهنام که به زن یپا

 

 .دی کالفه پوف کش بابا

 

 _خدا کنه بدتر نشه.

 

 :دیپرس  یبا نگران مامان

 

 بدتر نشه؟  ی_چ

 

از دست دادن   ی برا یزیچ گهی وقت د تموم شده، اون  ی_ممکنه حاال بهنام بفهمه همه چ
 نداشته باشه و... 

 

 اعتراف کردن رو بزنه! دیق
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 احتمال بود... ک یبابا   حرف

 

 بود... اری که احتمالش بس  یاحتمال اما

 

بابا   ی  کردن  گمانه زن یو در جهت  حالج  مینگاه کرد  گریدک یبه   شی و تشو  دیترد با
 .میبرآمد 

 

 چقدر عوض شده بود.  نیمیس

 

کودک    نیبه ا  ب،یعججور   کی نگاه کرد،  دارانهی طاهره آن طور کودکش را خر  ی وقت از 
 وصل شده بود. 

 

 . گذاشتی نم نیسامان را زم  یا  لحظه

 

قدر و آن   گرداندی و در آغوش م دادی م  ریاو را ش نی میس کرد،ی م هیکه قصد گر  نیهم
 .ردیکه کودک، آرام گ کرد ی نوازش خرج تن کوچکش م

 

از    ادهیروزها، ز  نیکه ا یفیتن  نح یعالم، آوار شد رو  یهمه  یخستگ  د،یشب که رس مهین
 .کردی توانش، تحمل م
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بابا و   یمامان و کمر  خم شده  یاشک ها  دنیروز، محکوم بودم به د هر
 ؛ یگره یدر عالم همسا شان ی سرشکستگ

 

 امک؛یو س دیام ی ها  یو دوندگ  نیمیس  یها   یریبهانه گ و

 

 ...و

 

 کنم.  ضیرا تعو  میهاو تازه فرصت کردم لباس  کنمی اش رها مرا در گهواره  رسامی ام

 

 .کشمی م رونیرا از تنم ب لباسم

 

 پوستم خشک شده است.  کنمی م احساس

 

 . نمیبی نم یزیچ  ،یروح یو ب یجز خشک کنم،ی نگاه م م یهابه دست  هرچه

 

 . کنمی را به آن آغشته م میو دست ها دارمی مرطوب کننده را برم کرم

 

 .کندینم می اما وسواس، رها کنمی کار را تکرار م نی و چندبار ا  نیچند
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 شوم. آرام  خواهمی م

 

 سابق است.  ی من همان دست ها یهابه خودم ثابت کنم دست  خواهمی م

 

 .کردی م  سهی باغچه مقا یحس لطافتشان را با گل ها  د،یکه ام ییها همان

 

 .رمیگیو هر دو دستم را باال م ستمی ای م نهیآ  یروبرو 

 

من است و   یها برا دست  نیتر فی و مشخص کند لط  دیسخن بگو نهیانتظار دارم آ   دیشا
 نرم و بالطافت داشته باشد.  نی چن نیا  ییهاهمچون من، که دست   ستین یکس چیه

 

 . ندینشیبر شانه ام م  یدست

 

 .خورمی م  کهی  ش،ی هالمس دست  یداغ از 

 

 را فراموش کرده ام.  دنیشده ام که لباس پوش میهاقدر محو دست آن  و
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کتفم، به رقص   یجا، رورا همان  شیوار، انگشت ها   رهی و دا  داردی را برنم دستش
 . آوردیدرم

 

 . کندی اما سوالش، حواسم را پرت م شودی و رو م  ریز  دلم

 

ر م ور م نیو با ا   نهیبه آ یاست زل زد  قهی_چند دق  .یری ک 

 

 شده؟  یزیچ

 

 ام. نگه داشته  نی که وسط هوا و زم  یفیبالتکل یها به دست  رسدی م  نگاهم

 

از   شی حالم از رطوبت ب فهممی را دربرگرفته است، که تازه م شانیو رو  ری قدر ک ر م، ز  آن
 حدشان بد شده است.

 

 پاکش کنم؟  یشد؟ حاال چطور یجور  نی! چرا ا ی_وا

 

 . ردیگی دستم را به دست م کی و   ارددی برم یدستمال

 

 .داردی برم یگریو با اتمام دستمال، دستمال د  کندی را پاک م آن
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 .رودی م گرم یسراغ دست د کند؛ی دست را که تمام م کی

 

 .کندی م  زیتک تک انگشتانم را تم یالبال

 

نمانده   یباق یزیتا چ کندی م یوارس   قیقسمت ها را دق یاش، همهسرانگشتان مردانه با
 باشد.

 

  فی خروار دستمال  کث کی پاک شده و   ییو دست ها  مانمی من م شود؛ی که تمام م کارش
 شده! 

 

 .چرخاندی و تنم را سمت خود م  ردیگیرا م  میبار با هر دو دست، کتف ها  نیا

 

 شده بود؟  یزی_چ

 

 .شدنینداشت. نرم نم دهیفا کردم ی هام خشک بودن. هرکار م_دست 

 

 . ردیگی را باال م سرم
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 .خواهدی را م چشمانم

 

 را... زانمی گر ی مردمک ها اسارت  

 

 شده سمانه؟  ی_چ

 

 ! یچی_ه

 

 زده؟  یحرف ی_ک

 

 را دارد. یزیبه چه چ دنیقصد رس ،یزیاز چه چ دانمی و نم شومی م جیگ

 

 مثال؟  ی_ک

 

به جون پوست دستت و   یافتاد  یجور نیزده که ا  یحرف  هی  یکی دی! گفتم شا دونمی_نم
 ...یبا خشونت دار

 

 جنگ اعصاب تازه باشد.  کی که ممکن است شروع    یحرف  انی م دومی م
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 . دینزده ام یحرف  یشکی_به خدا ه

 

 حال شدن.  یهام چقد خشک و بحس کردم دست   هوی

 

 شدم. ی جور هیکردم  حس

 

 .ندیآی و ک ش م  رندیگی از هم فاصله م یکم ش یها لب

 

 . ردیگی و زود نگاه م کندی نگاه م رسامیپشت سرم، به ام  از 

 

تو هم که دلت   ده،یخواب یراحت نی هم به ا رسامیخونه، ام  ومدهی_به نظرت الهه امشب ن
 واسه من تنگ شده، منم که...

 

 ؟ یچ  یعنیلبخندت   نی ا ؟یزنی حرف م یجور  نیچرا ا   د؟ی_ام

 

 .کندی جانم را تازه م  ش،ینفس ها  ُهرم

 

ش شده ! خودت فکرت درگ ک  ی ن نزد_پسرمو  اما   ؛یتو نخش نبود ادیبوده و ز  ری دو ماه 
 رو سمانه خانوم.  یدور نی سخت تونستم تحمل کنم ا یلیمن خ
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  ییرا به نفع خودش، به جا ری و مس  کردی م طنتیش د،یرسی جا م نیصحبت به ا   هروقت
 .کردیکه دوست داشت، عوض م

 

 .زدیحرف م   میو برا  کردی کمرم را نوازش م 

 

وقته   یلیکه خ رفتی م  ادمی که منم داشت  نهیکه افتاده به جونت، واسه ا یوسواس نی _ا
 حرف بزنم و بهت بگم چقدر دلم تنگت شده. تی نتونستم از بودنت، از وجودت، از زنونگ

 

 !ستمی اگه تو رو نشناسم که عاشقت ن من

 

 . زدلمیعز  ی شد یدچار وسواس فکر بازم

 

 همسر، درکنارت باشم.  هیهمه مدت، نشد مثل    نیکه ا خوامی م معذرت

 

و   شودی م  دهیو در روحم دم خزدی پوستم م رینفسش، ز  ی  گرم بوسد،ی ام را که م  سرشانه
 . بردی مرا تا عرش، باال م
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 ی به او و نوازش ها  ،یچه وقت داندی آن قدر مرا خوب شناخته است، که م دیام
 دارم...  اج یگرش احتمعجزه 

 

 محتاجم... شی هاکردن  دیو تمج ختنی به زبان ر ،یوقت چه

 

 . خورمیها غبطه مدر آغوش فرو رفتن  نیبه ا ،یوقت چه

 

 . میاافته ی تازه  یهردو، جان چد،یپی را که دورم م پتو

 

  ابمیی که درم کند،ی را نوازش مو آن قدر آن  دهدی جا م شی دست ها انیرا م دستم
 دست ها از آن  من است.  ن یتر فیلط

 

 ...دیهم نگو نهیاگر آ   یحت

 

  یآمده بودند که عطرشان، شامه بایز  ی بزرگ از گل ها یو مادرش، با سبد  محسن 
 .نواختی مان را مخانه

 

 لباس، به اتاقش در طبقه باال رفت.  ض یتعو  یعذر خواست و برا  الهه
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 بودم.  امژه ی مهمانان و زبانیم ،ییهنوز برنگشته بود و من به تنها   دیام

 

 طور شما آقا محسن. نیتونم واقعا. هم _خانوم مهرتاش شرمنده 

 

لحظات   نیتک تک ا ی الهه جون تو   یهمراه یداشتم برا  یچه ذوق دونهی م خدا
 ! نشیریش

 

 .نیم هستخانواده  یهای گرفتار انی خودتون که در جر اما

 

 کوتاه گفت:  محسن 

 

 سمانه خانوم.  نی دار اری _اخت

 

 مادرش... و

 

هر پاش می به رو مانهیبه لب نشاند و صم بایو ز  عی وس  اریبس یلبخند  . دیم 

 

که جز  م یشد ری دوتا جوون درگ نی قدر تو کار ادختر گلم. ما هم اون   دیببخش دی_شما با
 . زمیعز میاحوالتون بش   یا یجو  شتریچندبار، نشد ب
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 .میگرفتی از الهه جان سراغ تون رو م  دورادور

 

 . ادتونیز   یلی_بله الهه جون بهم گفتن از لطف خ

 

 .زدنیسر م ومدنیدوبار م یکی  یمحسن هم که هفته ا  آقا

 

 ازتون ممنونم.   ایدن کی  واقعا

 

 گرفت.  یرنگ همدرد  یکم لبخندش،

 

 . خدا دل پدر و مادرتو آروم کنه.زمیشااهلل خدا خودش گره از کارتون باز کنه عز _ان

 

 .رساندیبغضم را به جوش و خروش م  دن،یحرف زدنش، و لفظ پدر و مادر را شن  لحن

 

 .دیآی م ن ی از پله ها پا الهه

 

 ؟ ی کجا رفته خواهر  دی_سمانه جون، ام 
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 رون؟ یکار داشت ب یچ

 

 .خندمی م  آهسته

 

 احساس بگذارم.  نی ا  یرو دیبا  یچه اسم دانمینم

 

 بودم؟  رفتهیپذ واقعا

 

 حرف را زده بودم؟   نیا د،یام  یدلخوش یبرا  ای

 

 !دانمینم

 

 شود.  یرفته بود و من او را مصمم کرده بودم تا راه دیچه بود، ام هر

 

 وقته رفته. یلیاالن. خ ادی _م

 

 .کردی نگاهم م نانهیزبی نشده بود و ر قانع
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و   دمیو چندباره بلع نیبکشد، چند رونیخود را ب  خواستی و م دیجوشی که م یبغض اما
 کردم. وهیو م  یبه مهمانانم تعارف چا

 

 کوتاه به صدا درآمد. زنگ،

 

 .دی وارد شد، همه سرها به سمت او چرخ د یکه باز شد و ام در

 

بود و به ما لبخند   ستادهی در ا یپدرش، در آستانه یشده  ریچرخدار تعم یبا صندل د،یام
 . زدی م

 

 از من نداشت.  ی الهه دسته کم حال

 

 و هم بغض داشت.   دیخند یم هم

 

  یصندل  نیبرسد، که ا  یروز  کی بود که ممکن است   رفتهیاو هم مثل من پذ  دیشا
 باشد!  دیام یشگی چرخدار، مرکب  هم

 

 . میکردی اتفاق، حاضر م  نیا  یچه بهتر بود اگر خود را از قبل برا  پس
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 : گفتی در دلم م یزی که چ هرچند

 

 چرخ نخواهد شد!"  نی وقت محتاج ا  چیه دی"ام

 

 را مشخص کنند. زی همه چ فی آمده بودند تا تکل  ار،یبس یو مادرش با عذر خواه محسن 

 

 کرده بود. ریابر مه آلود گ  ایدن کی که صدقه سر  برادر ندانم کار من، در پشت  یفیتکل

 

 نبود.  زیجا  شتریصبر ب اما

 

 .شودی حل م  یک اوشی مشکل س  میدانستی ما هم نم خود

 

  نیاحترام قائل بود که ا  میقدر براعقد و ازدواج خواهرش موافقت کرد و آن  خی با تار  دیام
 . ردیهم طرح کند و از آن دو هم اجازه بگ موضوع را با بابا و مامان

 

عذر  دیاز ام شیشاپیدعا کرد و پ اشیخوشبخت ی و برا  دیصورت الهه را بوس  مامان
 . ابدیجشن حضور   نینتواند در ا  دیخواست که شا
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 گفت:  ،یمخالفت چیه  یکه ب دانستی م د یالطاف ام  ون  یقدر خود را مد بابا آن  اما

 

 .م یایبشن. حتما م  ریهم پ یکه به پا  شاالی _ا

 

 . میخدمت برس مونهفه یوظ

 

او را    دیچنان بازتاب خواهد داشت که شا آن  ،یجشن عروس کی حضورش در  دانستمی م
 کند. مانیاز آمدن پش

 

 در آن لحظه، حرف از آمدن زد.  اما

 

 ازدواج الهه و محسن مانده بود.  خیتار دنیروز به رس سه

 

  ی  واریتمام غم و غصه ام را در همان چهار د گشتم،ی و برم رفتمی م یبه منزل پدر هربار
 .آمدمی ام مو بعد به خانه گذاشتمی مدوطبقه جا 

 

 بودم.  نیراست یعروس خانواده  من

 

 . کردیم  جادیا  امیی زناشو  فی در انجام وظا  یخلل  دیبودن، نبا  یاشراق یخانواده  دختر



 سرما زده   چک ی پ 

 
1121 

 

 

عشقش به او کمک   یخانه دمان یو در چ کردمیم  یاش، خوش یالهه در خوش  یبه پا پا
 . کردمی م

 

 گرفته بود. ادی کردن را  یدلبر رسامی ام

 

 طور. نی کردن و دست و پا تکان دادن و جلب توجه کردن را هم هم سروصدا

 

 را داشت؛ شیها   یقراریهنوز هم ب سامان

 

 نبود. یمهار شدن  افتاد،ی دور  خوش خنده بودن م یهرگاه که رو  اما

 

 : گفتیو م  زدی با غم به کودکش زل م نیمیس

 

 . سوزهی م  اوشی_دلم واسه س

 

 .رهیش رو تو بغلش بگلحظه بچه  هینتونست  یحت

 

 نگاش کنه! کی از نزد  ای
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 : گرفتی اش اوج م هیپشت تلفن، گر  اوشی س ی ها  هیبا فکر به گر بعد

 

به   دنمون،ید گهی بار د هیش بره و واسه  قربون صدقه من و بچه  اوشیس شهی _باورت م
 خدا التماس کنه!؟ 

 

 برادرم، هم گرفته بود و هم تنگ شده بود. یبرا  دلم

 

 بود. یخال مانی زندگ انیدر م شیجا

 

 رفتارش... یشگیهم یبا وجود تلخ یحت

 

 گرفته بودند. ادی که کتک زدن را خوب  ییو دست ها   زیبا وجود زبان تند و ت یحت

 

به  ی دگیرس یبود و نوبت دادگاه، برا فیبود و همچنان بالتکل ر ی در بند اس اوشیس
 ماه بعد بود. کی   یاش، برا پرونده 

 

 ! دیزده بود، عاقبت به اشتباه بودن خود، رس شیکه بابا هفته ها پ یحدس
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  دیام یحمله عصب  نی قبل، باعث اول میال و نکه دو س یالهه، کس یروز جشن عروس  در
 مراسم هم شرکت کند.  ن یشده بود، به خود اجازه داد تا در ا

 

دعوت از    نیا  مید یکدام نفهم چ یوارد شدند و ه  گریدک یو طاهره، دوشادوش    تهمورث
 صورت گرفته است!؟   یجانب چه کس

 

 بود.  دهیمثل دفعه قبل، رنگش پر   نیمیس

 

 خنده دار بود.  دیشا

 

افتادم که در جشن عقد جواد، پسر   یهمان شب  ادیبه  ن،ی میحال س  دنیمن با د اما
با هم مقابلم ظاهر شدند و حالم شده بود مثل   نیمی عمه بتول، طاهره و س یخوانده 
 کس نبود تا دردم را درک کند.  چیاما ه نیمیس  یلحظه   نیحال ا 

 

لحظه به    م،یبود دهیکه تدارک د  ینسبتا خلوت یکوبیشروع شده بود و جشن و پا  یعروس
 .شدی لحظه پرشور تر م

 

 . شانیهاو تمام کارگرها و کارکنان کارخانه و خانواده  میطرف عروس، ما چند تن بود  از 

 

 حاضر بودند.  یشتریطرف داماد اما تعداد ب از 
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جشن   نیمحسن، در ا یخوشبخت  یبرا  اریبس دیداشتند که با ام ی ها اقوامکه آن  چرا
 بودند و مثل اقوام من نبودند...  افتهیحضور  

 

به پا  یگرفتند، قشقرق  دیالهه را از دست ام یکارت دعوت عروس  ی ها و عمو وقت عمه
 !دیگنجی نم یمغز چیکردند که   منطقش در ه

 

نمک شدند بر زخم  شتریب ند،یآی م  یعروس  نیام به اخانواده  هیبابا و بق دندیوقت شن و
 مان.   افتهین ام ی الت

 

  نیاون وقت شما قراره بر  گرده؛یم  اوشی داره دربدر دنبال راه نجات واسه س ای_همه دن
 ؟ یعروس

 

 بکشن. ایواال بعض هیز ی_خجالتم خوب چ

 

 ! یعروس نیبر  نیقد دلتون خوش هست که بتون_خوبه اون 

 

رف ها تکرار و تکرار شد و بابا همه را در قلبش نگه داشت و غمش را در کالبد  ح  نیا  و
 اش محصور کرد. شکسته 
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آن دو   یجمع، خلوت  عاشقانه  ی برگشته بودند و هلهله و شاد هیو داماد تازه از آتل  عروس
 را دربر گرفت. 

 

 .شدیبرگزار م  دیام یدر خانه باغ  پدر یعروس

 

کس جز   چ یمانده بود و ه یاو و الهه، که دست نخورده باق  یاشتراک   هیقسمت از ارث  کی
 نداشت. یجا رفت و آمد به آن  رش،ی باغبان پ

 

 خواهرش کم نگذاشته بود. یرا برا  یزیچ چیه  دیام

 

 کرده بود. ایرا مه نشیبهتر  یز یهرچ از 

 

 شده بود.  نیگلچ ایمعروف دن  یبرندها  نی اش از بهتر  هیزیجه

 

 بود؛  د یکه انجام شده بود به درخواست خود  ام یمفصل ییرا یپذ

 

  یخواهر دردانه نیمحبتش را به ا   تیخواهرش در نظر گرفته بود، نها یکه برا  ییکادو و
 .دادینشان م بایز 
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 همان خانه باغ را به دست الهه داد و گفت:  دیجشن، کل  انی بعد از پا یوقت

 

 من به خواهر کوچولوم!   هی_هد

 

وقت دلت   چیو ه یرو توش جاگذاشته بود ت یکه تموم خاطرات کودک یباغ خونه
 دست بخوره.  خواستینم

 

 مقابلش نگاه کرد و گفت:  یدها ی به کل رت یبا ح الهه

 

 ؟یگی م یدار  یچ د یام  ی_وا

 

 هست. جا سهم االرث تو هم  نیا

 

 خواهر و برادر بودند. نی به ا رهیخ همه

 

 . دیخواهرش را بوس یشانیسرش را کج کرد و پ یکم دیام

 

 فشرد و آهسته گفت:   فشیرا در دستان ظر دیکل
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 جاها جداست. هیجا حسابش از بق نی _ا

 

 ...تی به خواهر دمیرو بخش سهمم

 

 آهسته گفت:  محسن 

 

 شما... ه؟یچه کار نی ا  دی_آقا ام

 

 را به انتها رساند. یدادن هر بحث و ادامه  دیصورتش را بوس  دیام

 

 و الهه بود. دیام ییدارا  نیخانه باغ، بعد از کارخانه، با ارزش تر نیا

 

 بود؛  دهی بار پدرشان در آن نفس کش نیبود که آخر یخانه ا  همان

 

 را برداشته بود...  شیقدم ها   نیکه مادرشان آخر  ییجا  همان

 

برادر،  یچون پدر و مادر، و حت  یاه یوجود سا  دمیوداع با عروس و داماد، تازه فهم وقت
 چه اندازه مهم است؛
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 . است  یاتیح  زانیم چه

 

 هرچقدر هم که خوشبخت بود، اما مثل من نبود. الهه

 

 پدرش را در شب عروس شدنش، نداشت.  یه یگر او

 

 نداشت. شی مادرش را وقت بستن چمدان ها  یدلتنگ

 

پرمهر از تنم جدا کرد و او   یرا با لبخند رسامیآمد و ام شیبابا که از پشت سرم، پ تدس
و دلم خواست من هم    دمیپر کش یلحظه به عالم بچگ  کی  د،یآغوش خودش خر  یرا برا 

 . میاسا یب یآغوش پدرانه، دم  نی همراه کودکم، در ا 

 

  یاز هوا  ،یدم و بازدم طوالن کی و قدر  دمی تنم را در اغوشش سا نامحسوس،
 را پر کردم.  میها  هیر ش،ی هانفس

 

به   یا یبر رو  امک،یس قیکه چشم گشودم، لبخند عم  نیرا بسته بودم و هم چشمانم
  یاتفاق را بعدها برا نی ا  ،یمحکمتر  تیشد تا با سند مهیضم  اموسته ی پ قتی حق

 خاطراتم مرور کنم.
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  نیدو مهمان ناخوانده در ا میکه فراموش کرده بود میبود  یالهه و مهمان ریدرگ قدرآن 
 جمع  شاد و خوشحال؛ با ما همراه است.

 

 مهمان  مزاحم... دو

 

 ...میو محسن را بدرقه کرد  الهه

 

 و عشق، بود. یدو، مامن خوشبخت نیا  یکه برا  یخانه ا  یسو  به

 

 الهه خوشبخت خواهد شد؛   دانستمی که م یوجود  با

 

 خوشحال است؛  دانستمی م

 

 پرستد؛ ی محسن او را عاشقانه م  دانستمی م و

 

 .کردی نم میرها یا لحظه  ه،یگر  اما
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راحت تر رفتن   دیخود را نگه دارم و خوددار باشم تا ام خواستمی خودم م الیخ به
در لحظه لحظه  شیهااما فکر نبودن الهه و نداشتن خواهرانه   رد؛ی خواهرش را بپذ

 امان از طاقتم ربوده بود.  ام،یزندگ

 

 حد به الهه وابسته باشد.   نیتا ا   دیام شدی نم باورم

 

 . کردی م هیرا محکم در آغوش گرفته بود و بلند بلند گر  خواهرش

 

  نی شکسته، به انتظار اتمام ا  یو بغض نی پا یبود و با سر  ستادهی ا  یگوشه ا محسن 
 وداع بود. 

 

 . دادی سر م هیو بدتر گر  دیدی را م دیمهرتاش هم ام خانم

 

 .کردی م  هیبا تمام وجود گر د،یدی وداع دو نفره را م نی ا  یشب هرکس آن

 

 داشت. یشتریخانواده من، شدت ب یاعضا یه یگر  دیشا  اما

 

ابر شوند و ببارند و ببارند و تازه آن جا بود   اوش،یس  ادیبودند تا با    افتهیها فرصت   آن
 بودم.  دهیها را ند مجلس، آن   یکه از همان ابتدا  ی افتاد به تهمورث و طاهره ا  ادمیکه 
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  یام، و چند خدمه برا و خانواده   دیمهمان ها رفته بودند و خانه باغ جز من و ام همه
 .نداشت  یگریمهمان د  چیکمک، ه

 

 و وقت خوابش گذشته بود.  زدیمرتب چرت م   نایس

 

 سام هم در آغوش من به خواب رفته بود. ری ام

 

 ؟ ینگهمون داشت جان یشده؟ چرا ا یچ یبگ یخوای جان، حاال که همه رفتن، م دی_ام

 

 لحن ممکن گفت: نی بر دوش بابا گذاشت و با آرام تر دست

 

 . شهی و اعدام نم  گردهی برم اوشی_س

 

 . میت و ما هم مثل او، شوکه شده بوداز جا جس بابا

 

 پسر؟ واضح بگو.  یچ یعنی_

 

 شروع به حرف زدن کرد. دیآن وقت ام و
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 از آن ها نبودم.  کی چ یه انیگفت که من در جر  ییزها یچ از 

 

 ها با من حرف نزده بود.از آن   کی  چیه  درمورد

 

 اون نامه، بهنام بهم زنگ زد. انی _بعد از جر

 

 ! اوشیس با

 

 خون تهمورث تشنه بود. به

 

 . رهیگی رو گردن نم یزیچون تهمورث چ  خورهیاعتراف من، به درد نم گفت

 

 کنن.  دایاونو تو دام بندازه تا خودشون نجات پ خوادیشد که گفت: م  نیا

 

 و طماعه.  صی تهمورث چقدر حر  دونستنی م  هردو

 

 جنس کلون بکنه. هی کنم و بفرستم سراغ تهمورث تا ازش طلب دایرو پ  یکس هیشد  بنا
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 عمل کنه. یهمه ناش  نیانقدر راحت وا بده و ا شدی نم باورم

 

 رو سست کنه. یهرکس  یکه گفته شد، اونقدر باال بود که اراده  ییرقم ها البته

 

 امشب با اون طرف قرار گذاشت.  نیو مدارها گذاشته شد و تهمورث، هم  قرار

 

 الهه.  یعروس ادیبخواد ب کردم ی نم فکر

 

 اومد!  اام 

 

به اون   یو مطمئن شه ربط میمطمئن شه ما سرگرم جشن خودمون خواستی م  دیشا
 .میمعامله کلون ندار 

 

دوساعت بعد از اومدنشون، اون طرف تماس گرفت و تهمورث و زنش بلند شدن   یکی
 رفتن.

 

 که خبر دادن به دام افتاده و... دیساعت هم طول نکش مین
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 .میبود  رانی ح همه

 

 .کردی م هیبدخواب شده بود و گر  سامان

 

 کداممان به او نبود. چیحواس ه اما

 

قول داده   اوش یموضوعات اطالع داشتم اما چون به س  نیمدت از همه ا   نی_تمام ا 
  یبه سمانه حرف یکنه، نتونستم حت دایتهمورث از آرامشمون اطالع پ خواستم ی بودم و نم

 بزنم.

 

 گفت:  بابا

 

 زد و همه سراغت رو گرفتن...  بتی_پس اون موقع که سر شام غ

 

 افتادن تهمورث شدم.   ریشاهد گ کی _بله همون موقع بود که رفتم و از نزد

 

 ...ایم، همسرم شاد باش یباز  سی و پل  یکار یمخف  نی دانستم از ا ینم

 

 : دیسامان را در آغوشش جابجا کرد و پرس ن،یمیس
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 شن؟ ی و دوستش اعدام نم  اوشی _حاال س

 

 _نه!

 

 حرف زدم.   لی وک با

 

 رو کتمان کنه. یزیچ تونهی نم گهید  تهمورث

 

 . کنهیدارم اعتراف م  حتم

 

 مدت. هیکه کردن، زندان رو تحمل کنن   یبه جرم خالف دی با اما

 

 _اگه اعتراف نکرد؟ اگه آزاد نشدن؟ 

 

 . کنهیبابا. خدا بخواد، اعتراف هم م  میبه نشدن ها فکر نکن د یای_ب

 

 داشت. یبیدل ما، حس عج یشب هوا  آن



 سرما زده   چک ی پ 

 
1136 

 

 

ها، توانست اشک چشم جان گرفته بود که بعد از مدت مانیدر دل ها  دیام یبارقه  کی
 . اوردیب ش یهابه لب  قیعم یک کند و لبخند مامان را خش 

 

در  دیکه چوب خدا، درست با   کردمی فکر م نیداده بودم و به ا هیتک رسامی گهواره ام به
ها مرا در همان  بار آن  کیکه  د،یا یتهمورث و طاهره به صدا درب یبرا  یتی همان موقع

 ...ضی را بدحال و مر دیاشک و آه کرده بودند و ام  ر  یاس ت،ی موقع

 

 کرد:  زمزمه

 

 .ی ت خانوم_دل بکن از بچه

 

 . ابی رو هم در ما

 

 . میخدا ما هم دل دار به

 

 را دلبرانه کج کردم و صورتم را مماس با صورتش قرار دادم. گردنم

 

 د؟ یام  یگرفت ادی  یپنهون کار ی_از ک
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 . دادی ادامه موقفه   یکرد و ب دیرا تمد  دنمیبوس

 

 _سوالم جواب نداشت؟ 

 

 و تنم را  در اغوشخود چسباند.   دیتر کش شیاعتنا دستش را پ یب

 

 نکردم.  مقاومت 

 

آرام شدنش  کردمی کرده بود، که فکر م هیالهه گر  یاز هوا   یخال یقدر در خانهآن  امشب
 ممکن است.  ریغ

 

 .می_اجازه بده بعدا حرف بزن

 

 شه؟ی _االن چرا نم

 

 .دی و بو  دیرا بوس م یموها
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  یبغض ب دن  یسر رس  یجلو خواستی م دانمی و خوب م دیکشیم   قیعم یها  نفس
 . ردی امانش را بگ

 

 _نخواستم فکرت مشغول شه. 

 

 بهت داده باشم.  یواه دیاگه نشد، ام نخواستم

 

 ...نخواستم

 

 .دهمی و دستش را محکم فشار م شودی م  لی هزار دل می برا  ل،یدو دل نیهم

 

 .دتیبخش شهیم نمیبی م کنمی حاال که فکر م_

 

 . بردیو دلم را به تاراج م خنددی و مردانه م  آهسته

 

 م؟ ی_پس بر 

 

 _کجا؟ 
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 _تو بغل من 

 

 .کوبمی مشت م  شیو محکم به بازو شومیم بلند

 

 .دی ام  یرو دار یلی_خ

 

 !نهیهم یکنی که فکر م یزیتنها چ به

 

 .دیآی و او هم به دنبالم م خنددی هم م باز 

 

 . ینیبی_خوب تو که منو نم 

 

 ! گهیاستفاده کرد د  دیمعدود دفعات هم با   نیهم

 

 . خزمی پتو م ریو ز  کنمی م اخم

 

 .کشدیو کنارم دراز م  کندیرا خاموش م  چراغ

 



 سرما زده   چک ی پ 

 
1140 

 

 د؟ ی_ام

 

 _جانم!

 

 شه؟ی سر به راه م  اوشی_به نظرت س

 

 _شک نکن تا االنش هم شده. 

 

 .دونهیم  گهیرو د  تی که قدر عاف ده یکش یقدر شکسته شده و سخت اون

 

 گفت، شانس آورده مواد رو از تو دستش نگرفتن.  لیجور که وک اون  بعدم

 

 رو لو داده.  اوشی رو با بهنام گرفتن و اون س مواد

 

 .دهمی م رونی را پرصدا ب نفسم

 

 _خداکنه درست شه... 
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 سر به راه و آروم بشه!   اوشیکه از خدامه س من

 

 . دانستی اش را مبرادرانه یو کمک ها  دیکاش قدر ام کنمی با خود فکر م بعد

 

  یکه بر سنگفرش خانه باغ، به زانو افتاده بود و پا افتمی م نیمیس  ادی آن وقت به  و
از ما    کی  چیدر باور ه  ن،یمیس  یبرا حال ن یا  دن  یرا بوسه باران کرده بود و د دیام
 .دیگنجینم

 

 خانومم؟  کنهی فکر م ی_به چ

 

 !دونمی _هوم؟ نم

 

 . رمیگیقرار م  شیچرخم و روبرو  یسمتش م به

 

 د؟ یام شمی _به نظرت دانشگاه قبول م

 

 ؟ ی_چرا نش

 

 سخت باشه واسم.  دی! شا دونمی_نم
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 من!   چکیپ ستیسخت ن  یچی_واسه تو ه

 

 آن را بخشکاند. تواندینم یسرما و باد و بوران  چ یباز هم گل داده است و ه چکمانیپ

 

 .خندمی م

 

 ! یکرد  دوارمی_ام

 

 بهت. دمی قول م یشی _قبول م

 

 .می کن فی و تعر مینی_بب

 

 .ردیگی ام را گاز م ینیب

 

 .ینی_حتما منتظر باش تا بب

 

 سمانه...   یراست



 سرما زده   چک ی پ 

 
1143 

 

 

 _جانم!

 

 نا؟ یدرمورد س ی_با بابا حرف زد 

 

 . رومی به فکر م یکم

 

 _هنوز نه.

 

 . زنمیحتما باهاش حرف م   میفردا اگه رفت اما

 

 .یکنی م ی_خوب کار

 

 . شهیحتما موفق م  نایس

 

 رو.  شی ش رو داره؛ هم تواناعالقه  هم

 

 . میکرد با حرف عمه مر هی_داداش کوچولوم چقدر گر 
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 هم شد عاقبت؟   یورزش و وزنه بردار گهی م

 

خوندن   یکنار، تو که عرضه   یگذاشت ری کار نون و آب دار باش! درست هم د هیفکر  برو
 .یندار

 

 . زندی را از صورتم کنار م م یموها

 

 .زمیهست عز   ای_دخالت تو همه زندگ

 

 نه با حرف اونا. میریبگ میبه دل خودمون تصم  دیکه با می ما  نیا

 

 که بهش قول دادم با بابا حرف بزنم. نهی_واسه هم

 

 قانعش کنم.  تونم یم گهی م  حسم

 

 . کنهی هم گفته کمکم م  امکیس

 

 تو سرشه. ییفکرا   هیخودش هم   آخه
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 ؟ یی _چه فکرا

 

 ...دمیخند

 

 ...کوتاه

 

 واسه پنهون کردن از تو داشتم!  ی زیچ هی_منم انگار  

 

 ؟ ی_چ

 

 باال برده بود.  یرا پرسش  شیابروها 

 

 دوماد خودمه! امکیگفته س  شهی_از همکارش خوشش اومده. اما عمه بلور هم

 

 پاش بندازن. شیسنگ پ ترسهی م  حاال

 

 .دیخود کش یحرکت، تنم را رو  کی را جلو آورد و در  شی ها دست
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 تمه یجر د یچطور با  ،یپنهون کار نیواسه ا  نمیال بگو ببخانوم خانوما! حا یشد طون ی_ش
 کنم. 

 

 ده ی را محکم دور گردنش تاب م میو دست ها خندمی م

 

 .دهدی و محکم تر به خود فشارم م خنددی قاه م  قاه

 

 ...یا ی با دلم راه م شهی_عاشقتم که هم

 

به   مانیرا برا  دارمانید ن یو هر روز، اول دهیپر از گل، دور تا دور اتاقمان چرخ  چکیپ
 .کشدی م ری تصو

 

 - يك پوپك  سرمازده در بارش برف  مثل

 

 پر و بال  توام!  یمحتاج به گرما   سخت

 

 ی زير سر  توست اگر لج نكن یزندگ
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 هم مال خودت باش، خودم مال توام. باز 

 

 ان یپا

 

 _نود_و_هفت خرداد 

 

 _آخر کالم

 

 _سرما_زده چکیرمان پ انی هم پا  نیا

 

 نداشت!  یشاکله و چهارچوب چیکه ه یداستان

 

 تو ذهنم شکل گرفت و بعدم بال و پر گرفت. شیخطک ی  یقصه  هوی

 

بود که قرار بود عالوه بر کوتاه بودن، خوندنش هم روون   یکار سفارش  هی د،ی بخوا راستشو
 و راحت باشه

 

بود با   زیداستان کم افت و خ هیکه  دیشی با شب نما، متوجه م د یکن شسه یمقا  اگه
 ساده  یلیخ یقلم
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 بود، یتوش واقع ی اتفاقات هی

 

 ذهن خودم بود...  یاتفاقاتش هم زاده  یلیخ

 

 بودنش دست من نبود،  کوتاه

 

 بود که کرده بودن... یسفارشات  بخاطر

 

 نوعشه!  هی نمیا  اما

 

 ...دیدوست داشته باش دوارمیام

 

 برقصه؛ گرانی مجبور شد به ساز د  شیبود که همه زندگ ی دختر ی قصه

 

 حرف ها شد... یقربان شیزندگ

 

 نداشتن و ندارن  یوقت تموم چ یکه ه ییها   حرف
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حرف    نیو خودشو از دل ا  رهیگرفت بال و پر بگ  ادیقصه، کم کم   یچه خوب که سمانه اما
 بکشه...   رونیها ب ثی و حد 

 

 پروسه، باز هم ادامه داره... نیا  میدونی که م نی ا با

 

 _جمال_پور نی نسر

 

 _سرما_زده چکیپ

 

 _نود_و_هفت ن یفرورد
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