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مقدمه

که ازحضورادمها شمیاند یم یبه لحظات یوقت

ماندیادگارمیخاطرات خوب وبدبه  یومشت یعکس فقط

لرزمیشوندبرخودمیهادرگلوفشرده م وبغض

نشست که ییددرانتظارروزهایبا یراست به

نظردردل بماند کیحسرت

درکنارهم بودن را يکاش قدرلحظه ها يا

تابعدهادیجوش یوچشمه محبت دروجودمان م میدانست یم

نگفته  يگذشته به خاطراعمال نکرده وحرف ها برخاطرات

...  ... میستیگرینم يها يها

خندم  یم

هم ندارم تیکبر

ستمیهم ن داغ

ستمین ادتوهمیگربهید

... دیشا دانمیام سردسردنم سردشده

کرده ام ددقیشا

داندیچه م یکس

ایدن ينسبت به تمام حس ها يحسم کرد یب

مونده  جهینت یداشت ب دنینخواب يکه برا یتمام تالش. زنمیلبخند م.هم افتاده  يخسته اش رو يپلک ها. دوزمیم دیام و به آورهیخ نگاه

.غلبه کرده بود  شیدوست داشتن يبود و باز هم خواب به چشما

. کشم  یم یها آه یبچگ ادیبه . یبچگ... یبچگ عالم

اون زمان که به ... يتو خاله باز شتریب یِکیو پالست یرنگ يداشتن کاسه بشقابا شدیکل حسرتمون مگذشت و  یدغدغه م یکه ب یامیا ادیبه

و بزرگ  میدنبالش کرد میبدون يزیچ یبزرگ نیاز ا نکهیبدون ا ... پر از دغدغه هست  یبزرگ میدونست ینم میدنبال بزرگ شدن بود

شد که  نیمهم ا ... مهم نشد  میکن کاریو چ میچطور برس نکهیا... دنیمون شد رستمام تالش...پر از دغدغه  یزندگ نیغرق ا ... میشد

. مهم شد دنیخودرس ... میبرس

.میبود که برس نیاصل ا. میدیم ینشد چند تا قربان مهم

. تاوان داره ،  گذشته . میبه عواقب کارمون فکر کن دنایکاش قبل از رس...کاش ...کاش  يا
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 میرفت شیپ يکه با ندونم کار یتاوان اشتباهات ... تک تک رفتارهامون تاوان داره ... میو بعد قدم بردار میارمون فکر کنبه تاوان ک کاش

.رهیکه انتظار م یتر از اون نیسنگ... نهیسنگ یلیخ

من خودمم...من

که هستم  نجایو ا خودمم

.آدما شدم ينهیگذشته ها و ک یه قربانک یبه من... کنم  یبه خودم نگاه م... که االن هستم ییجا

قدرت  ... بودم فیمن ضع... میتازه کن نهیدوباره زخم و ک ،  کهنه شده يو زخما یمیقد يها نهیدنبال ک میریچقدره که م یعمر زندگ مگه

. بودم زاریب ریاما از تحق ... دفاع نداشتم

قصه ها؟ یو منو کرد عروسک کوک مویزندگ گردانیشد باز ی؟ ک دیجلو کش ریگذشتمو تلخ و با تحق یچ

آدما  ينهیک مویزندگ يکه همه  یمن ... قاتل گهیم... انتقام جو گهیاما به من م ،  ام از حس انتقام یمن خال ... شم هیخوام مثل بق ینم من

... بودن يا نهیبه ک شمیحاال متهم م ... نابود کرد

 ... ؟یاماروح من چ ... دهیکنم و بگم ؛ اون جسمش مرده و روحش به آرامش رس يظهار همدردخوام ا یم ... يگریمرگ د لیدل شمیم

.ترسم یلحظه از خودم م هی... کشته شد شیکه سالها پ یروح

.دنیام از حس انتقام و پرم ازحس نبخش یمن خال گمیبازم م ... شمینه من از مرگ آدما خوشحال نم اما

؟... به خودم شک دارم؟ نکنه یعنی... دنبال حل کردن معما ... کشه به گذشته یپر م ذهنم

****************

. پادو و دوماد سرخونه گرانیپدرم شاگرد مغازه آقاجون بود وبه قول د. میکرد یم یزندگ) پدرمامان (آقاجون  يتو خونه  ادمهییوقت از

مرد حدود هشتاد ساله که  هی،  ییواسم شده بود نماد زورگو یهمون بچگآقاجون از ،  بود جز دختر خانواده هیشب یمامانمم به هرچ

 ياز جنس چوب گردو به رنگ قهوه ا ییعصا ،  براش رقم زده بود امویارمغان گذر ا دیسف"کامال يکمر و موها باز جان یاندک یدگیخم

 شیینظر نها انیبعد از ب ،  بودحکم آخرو صادر کنه قرار یوقت ،  زدیم هیبه اون تک یخاص یدردست داشت و با ابهت شهیکه هم ،  رهیت

از استبداد رفتارش  ،  ومدیوقت ازش خوشم نم چیه.يآخر هر بحث و نظر یعنینیو ا. کردیو جمعو ترك م دیکوب یم نیعصاشو به زم

 گرانیباشه که البته نظر د یمال ازیپول و نهمه کوتاه اومدن  نیا لیدل دیشا. ومدیبابا چرا انقدر در برابر ش کوتاه م دونمیاما نم.بودم زاریب

بودم مامان و بابام عاشق هم بودن  دهیشن. همه کوتاه اومدن و احترامه نیا لیمامان و بابا تنها دل نیمعتقد بودن عشق ب انیاطراف. نهیاز ا ریغ

فوق العاده  يخونواده  هیمامان  يخونواده آخه . شنیآقا جون روبه رو م دیباهم ازدواج کنن که بامخالفت شد یمتیخواستن به هرق یو م

 چیکه من ه يدیمج. پسر عموش ازدواج کنه دینبوده و قرار بوده با مج یامر مستثن نیمامانم که از ا. یلیازدواج فام بندیبودن و پا یسنت

تند که بابا به  یعشق. مثل بابا عاشق بودهالبد اونم .ازش خبرنداره  یبودم بعد ازدواج مامانم رفته و کس دهیشن گرانیبودم و از د دهیوقت ند

چرا بابا  دونمینم. شرط آقاجون قطع رابطه بابا با کل خونوادش بوده نیاول. ودنامعقول آقاجون کوتاه اومده ب يخاطرش در برابر خواسته ها

پدر و مادر و  یعنیلشیو اصیعشق نو عشق واقع هیتونه عاشق باشه که به خاطر  یمگه انسان چقدر م. شرط و قبول کرده بود نیا

؟ پس چرا  ستیعشق دوست داشتن ن یمگه معن. کردم یواژه رو درك نم نیمن ا... عشق... کردم یمن درك نم. فراموش کنه زانشویعز

. جالبتر بود شیآقا جون بشه؟ آ تازه شرط بعد بیاز بهم زدن رابطه ها قرار بود نص یاصالً چ. نمیب یرفتار بابا نم يدوست داشتنو تو نیمن ا
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شرط و قبول  نیپدرم که کلش داغ بوده ا. دنکر یبود ازدواج م دیکه از قضا زنش خواهر مج ییدا يبا فرزندا دیمامان با يتمام فرزندا

ر بود در هرکدوم قرا ایمن و پر ،  سایپر ،  پرهام. مارو نابود کنه  يهمه  یشروط قراره زندگ نیا رفتنیدونسته با پذ یکه نم یدرحال کنهیم

 ایو درست بعد از به دن شنیم ابحس ییازدواج دا يکه تنها ثمره ها یانیو شا نیریش.انیو شا نیریش یحت میضربه بخور یبه نوع ندهیآ

رو خوب به خاطر  يزیچ هیمیگنگ بچگ يتو خاطره ها کنهیواعالم م نیریو پرهام با ش انیمن با شا ياومدن منه که آقاحون رسماً نامزد

.ازحس دوست داشتن بود یخال نیریو ش انیرابطه من و شا .دارم

*********************

.صاحابو سوخت یب خچالیببند در اون  نیپر-

: دیکش رونیمامان بود که منو ازعالم خودم ب يصدا

. وا مامان خو گرسنمه -

.ستین يزیتوش چ يدید يدرشو وا کرد شیپ قهید هیتوکه  -

.بخورم میدار یچ نمیخواستم بب یشده م یچحاالمگه  -

توش  ینیبب یهر وقت خواست ریبگ خچالیعکس ازداخل  هیکار کن صبح به صبح  یچ یدونیاصال م. توش بود شیپ قهید هیکه  یهمون -

. همونو نگاه کن هیچ

: جمع کردم و اعتراض کردم لبامو

وا مامان-

.دیکن یباز م خچالوینیهزار بار در ا نیایمگه از صبح تا شب همتون م گمیدروغ م-

.برو رو نروم  یمن استرس دارم شمام ه ادیکنکور م جهیآخه؟ بابا فردانت میما دار یبابا زندگ يا-

: تونست خندشو کنترل کنه گفت یکه نم یبه من انداخت و در حال ینگاه متعجب مامان

.یشیقبولم م يخوند یلیخ ستین-

مگه  کنه؟یمنو درك نم یک چیچرا ه ادیخب من ازدرس خوندن بدم م. نشستم يو یت يکل کل بامامان رفتم و جلو الیخیب. دمیکش یپوف

. بشنوم هیازشون کنا دیهمش با. گهیدونم د ی؟فردا که قبول نشم مکافات دارم م دیکار با من دار یچ. هیدرس خونه کاف سایپر نیزوره؟ هم

: غر زدم ونیزیتلو يانال هاعوض کردن ک نیو در ح دمیکش یآه

نداره  لمیوقت ف چیام که ه يو یت نیا-

.جمله از دهنم خارج نشده بود که درب حال باز شد نیهنوزا

و اگه دو روز  اوردیدر م ایکه پر ایلوس باز نیازا. ندادم یتیبهش اهم گهیسالم کردم و د دنشیگشت با د یبود که از دانشگاه برم پربسا

منم که  نیا کردمیفکر م یگاه. شدیراحت تر بگم چندشم م. بودم زاریب کردیماچ و بغل م دیدیازخانواده رو نم يا گهیکس دهر ایسایپر

حاضرم شرط ببندم  رهیآروم و سربه ز شهیهم سایپر نیمشکل از جانب اوناس هم يندار یمشکل چیتو ه زدمیم بیمتفاوتم اما به خودم نه

لباساشو عوض کرده و دستو صورتشم شسته بود داشت  دیچرخ سایدوباره نگام به سمت پر. ادیبه تنگ م همه سکوت نیروز خودش از ا هی
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 يزایچ نیدختر به ا نیچرا ا دونمیکشوند نم یرفتارا منو به مرز جنون م نیا یعنی. با حرص نگاهش کردم. کردیباحوله دستاشو خشک م

 یمامان غذامو تا آخر م يناهار بدون گوش دادن به غرها زیرفتم سر م یراست م هیحاال من بودم . دادیم تیانقدر اهم ییو جز ریوقت گ

.شدیمامانم هم تندتر م شیو آت کردیو مدام بهم گوشزد م شدیمرفتار من چندشش  نیرو بگو چقدراز ا ییزندا. خوردم

: گفتم يبلند يدوختم و باصدا سایو نگامو به پر دمیکش یقیعم نفس

خانمم اومدن سایبالخره پر-

: زد و گفت يلبخند ساستیپر يمودبانه  يحرف رفتارا نیدونست منظور من از ا یبه اخالق من عادت داشت و م گهیکه د مامان

رنیبگ ادیایبعض-

!؟ ستمیمن که ن ایاون بعض انایاح-

دونست  یم یطفل. ن سر از آشپزخونه خارج شدبا تکون داد کردیم یکه هنوز خنده آروم یموقع زنگ تلفن بلندشد و مامان درحال همون

. کردیم يواسم جالب بود اصال حواسش به غذا نبود و مدام با غذا باز یلیخ. دوختم ساینگامو از مامان گرفتم و به پر. ستمیمن درست بشو ن

: م وگفتمزد ایبالخره دل به در. دوست داشتم علتشو بدونم یلیخ. بود بیواسم عج یکم سایپر الرفتار و ح نیا

شده؟ يزیچ-

: نگاه گنگشو بهم دوخت وگفت سایپر

نه چطور مگه؟-

.یتو خودت کنمیاحساس م-

: جواب داد یحوصلگ یبهم کرد و با ب يسرد نگاه

.سربه سرم نذار.حوصله ندارم یلیامروز خ نیپر-

.دلم واست سوخت. دمینداشتم فقط واسه خاطر خودت پرس يمنظور-

 یم يزیانگار تو چشمام دنبال چ. شد رهیمن خ يپرت کرد و توچشا ییجورا هیظرف غذا  يقاشقشو تو سایپر.باال انداختم يشونه ابعدش  و

: نه؟ اما بالخره زبون بازکرد و گفت ایکرد  داشیعاقبت پ دونمینم. گشت

.اومده شیواسم پ یموضوع هیراستش ... نیپر-

: دمیپرس یبادودل. کردیحالش نگرانم م نیا ییجورا هی. ز رفتار و حرکاتش خوندا شدیم دویترد. سکوت کرد دوباره

افتاده؟  یاتفاق.شمیدارم نگران م-

بالخره حرف . که گفتنش واسش سخت بود یحرف. حرف بزنه کنهیمشخص بود داره تالش م. نگاهش هنوز مردد بود. شد رهیبهم خ دوباره

: زد

.یکنیکمکم م... نیپر... راستش... اشت اتفاقاسمشوگذ شهینم... اتفاق-

: شد اعتراض کردم یسکوتش که طوالن.بازم سکوت کرده بود. نگاش کردم. مظلومانه گفت که دلم واسش کباب شد انقدر

.کمکت کنم تونمیمن که تا ندونم نم. شده  یبابا بگو چ يا-

.با مامان حرف بزن... راستش -
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.بود  دییظر تاانگارمنت. کرد نگام

.بدونم فمویفقط زودتر بگو که من تکل. باشه-

: تعلل و دست دست کردن به حرف اومد یبعد ازکم.کردیحکم م نمونیهنوز سکوت ب. کرد نگام

.واسم اومده.... خواستگار هی... راستش -

 دمیواژه رو تکرار کردم تا فهم نیچندبار ا... واستگارخ.کردمیم یداشتم حرفاشو با خودم حالج. بهم نگاه کرد دیکش یاز سر آسودگ ینفس

.مامان دوان دوان خودشو به آشپزخونه رسوند غمیداد و ج يبا صدا. دمیکش یاز سرخوش یغیج ایمثل بچه دبستان هیمنظورش چ

: گفت یمگینفس زنان خودشوبه اشپزخونه رسوندباسراس ،  قلبش گذاشته بود يدستش رورو کهیدرحال مامان

روسرت  یچه خبرته دخترخونه روگذاشت-

: گفت دهیبر دهیبر.بهش واردشده بودوکم کنه غمیج يکه بواسطه  یازترس یدتاکمیکش یقیحرف وکه زدنفس عم نیا

یکنیم نیچراهمچ...اخه چته دختر...دمیترس... مادر...نیپر-

: گفتم جانیوه دباخوشحالیکش یشون مکه بانگاهش داشت واسم خط ون.بودم سادوختهینگاهموبه پر کهیدرحال

.روهوا رهیم غتیشمام مثل من ج... شده یچ یمامان اگه بدون يوا-

: دیدپرسیبه گردش دراوردوروباترد سایمن وپر نینگاه مرددشوب...نشست شیشونیپ يرو یفیظر اخم

شده دخترا؟ یچ

...شده یچ یمامان اگه بدون ـــــــــــیوا-

: گقت یتعلل ودست دست کردن من کالفه شده بودبالحن محکم نیرازاکه انگا مامان

انه؟یشده  یدچیگیم-

 یبالفاصله وبانگاه.خندموقورت بدم یمصلحت يسرفه  هیمامان باعث شدبا يقره  چشم،  دمیخند يبلند يخودموکنترل کنم وباصدا نتونستم

: ساگفتمیبه پر

عاشق شده ساخانمیپر-

: روشوازمن گرفت وگفت یحوصلگ یدحرفموباورنکرده بابکه مشخص بو مامان

.يزاریچراانقدرسربه سرم م،  بس کن ،  نیپر-

: گفتم يوبادلخور دمیکوب نیکردم وبااعتراض پاموبه زم یکمرنگ اخم

دیساپرسیدازخودپریکن یباشه حرف منوباورنم ،  سربه سرتون گذاشتم یمامان من ک يوا-

: شده بودگفت رهیموشکافانه به من خ کهینگاهشوازمن گرفت ودرحال ،  افتاده بودکه حاالبه شک  مامان

سا؟یپر گهیراست م-

انگارسکوت . جواب گذاشت یبودوباسکوتش سوال مامانوب رانداختهیسرشوبه ز ،  که ازشدت شرم گلگون شده یساباصورتیپر

: دیکه پرس ،  هیرسوندخبر نیقیسامامانوبهیپر

؟!هیچ انیجر نمیبگوبب،  سایپر-
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 یسرشوباالاورداماهمچنان باشرم نگاهشوازصورت مامان م یراحت شده بودکم الشیخ يلحن اروم مامان تاحدود يبه واسطه  ساکهیپر

: شدگفتیم دهیکه به زور شن ییباصدا نیهم يبرا،  خودشوبزنه دحرفیکشیانگارهنوزخجالت م.دیدزد

ازدواج داده شنهادیبهم پ...ارمونیاستادنه استاد...موناستاد یعنی...تودانشگاه..راستش-

،  وازرو دوشش برداشته باشن ینیبارسنگ نکهیا دمثلیکش یقیعم یحرف وکه زدنفس نیا

 ،  شدیم فیضع یامااونم گاه ،  شتربودیصالبتش ازمن ب گرانیاکثرمواقع دربرخوردباد ،  اماکمروبود ،  داشت یخوب تیدرك و را سایپر

بودن  يبه قو یترازهرچ شیدونستن ما توجامعه ب یپدرومادرمون نم یعنی،  میشد تیترب ينجوریگفتم چراماا یباخودم م یگاه ،  نمثل اال

 یازراه برسه به مازوربگه مام الم تاکام حرف یهرکس نکهینه ا...میارحق وحقوق خودمون دفاع کن میبتون نکهیبه ا ،  میکنیدامیازپین

جواب ... شدبگوچشمیدارم مدام توگوشم خونده م ادیبه  یخودمن ازوقت...میبود ادگرفتهیمامان تو رفتار با اقا جون  ،  اباکه ازب یدرس...مینزن

وشلوغ  یمهمون میرفت یم...یوببخش یکن یدبزرگیتوبا...کترهیاشکال نداره اون کوچ...دعواتون شده ،  احترام بزرگترواجبه...بزرگترتونده

کاش درس  يا...مهمون احترامش واجبه ،  گفتن یم ومدیمهمون م...زشته احترام صاحب خونه روحفظ کن ،  دادنیبهمون تذکرم میکردیم

خودمون ونشون  تیتاشخص میاحترام بزار ،  دانیم ادمونیکاش  ،  دادنیومهمان بودن نسبت نم زبانیبه م ،  یکیوکوچ یاحترام وبه بزرگ

سن  يواسطه  دبهیشا ،  وپرهام بهتربودن سایالبته پر ،  میازحق خودمون دفاع کن میریگادنیشدما یم ناباعثیا يوهمه ...نه.میبد

افتادم  سایادپری،  تو فکر رفته بودم مباز ،  کردنیتشومیکه بچه تربودهمه رعا امیپر ،  بودازمن بهتربودن یاماهرچ ،  وسوداشون بود

.که االن داشت یتیوموقع

: بودکه گفتم  نیکرده باشم ا یخواستم کمک نیواسه هم دونستم صحبت کردن واسش سخته یم

سایپر يدار نیافر-

: ساگفتیدادوروبه پر لمیتحو یظیغل داخمیرس یمامان که حاالمضطرب به نظرم-

؟يباهاش اشنا شد يچطور.بده حیشترتوضیسابیاحازه بده پر-

: بودادامه داد دهیمامانودنگاه منتظر ساکهیپر.داد رییتغ ساینگاشو به سمت پر وبعدجهت

ازرفتاراش خوشم اومده .... باهاش روبه روشدم یبه خاطرمسائل درس يچندبار...کنهیم سیتودانشگامون تدر...شناسمشیم هیچندوق-

..میاریست ببه د گهیازهمد يشتریتاشناخت ب... میباش وباهمیمدت هیشنهادادیپ نیظاهراً اونم از من خوشش اومده بودواسه هم... بود

: دیساپرسیتولحن کالمش مشهودبودروبه پر تیمامان که دلهره وعصبان.به مامان نگاه کرد یحرفاش سرشوبلندکردوبانگران بعدازاتمام

چندوقته ؟-

: دهنشوقورت دادوباترس گفت ساابیپر

یرسم هیخواست که باشماصحبت کنم واسه خواستگار روزازمید... کمترازسه ماه-

. دیکش یاه نماما

؟یگفت یخواست توحاالحاالبه من نم یاگه اون نم یعنی-

واسه  ،  رفتارشوداشت هیمن من کردن قصدتوج یموضوع شده بودباکم نیکه متوجه ا ساهمیپر.مشخص بودکه مامان ناراحت شده کامالً

: گفت نیهم
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. دمیکش یخجالت م...من...مامان...اخه راستش -

؟يدیکش یخجالت م دازمنیپس چرابا...مگه تا حاال بدتو خواستم.تیفردزندگ نیکترینزد.من مادرتم...چرا؟ یگب شهیم...ازمن -

مامان هم نفس . انداخت نییسرش رو پا ینداره که بهش بده با ناراحت یحیتوض چیمامان ه يحرف ها نیکه معلوم که بود در قبال ا سایپر

: گفت يتر میو با لحن مال دیکش یعمق

به بابات  يا کدفعهیتونمیم يمن چطور یکه بدون نیوا.يکه خطا نر نهیواسه ا رمیگیخوام اگه االن دارم بهت خورده م یمن که بدتو نم-

دارم؟  یحیمن چه توض ،  ان هیبگه ک.ادیخواد واست خواستگارب یبگم م

: گفت تیلوممتوجه شده بودمامان حاال اروم شده بامظ ساکهیپر.دیازسرتاسف کش یاه دوباره

هست  يسرمد ياصال مامان آقا. نداره ازین یخاص قیکنن تحق یم فیهمه ازش تعر. هست مونمیتازه همشهر. هیمامان پسرخوب دیباورکن-

..نیپر انیز ریدب

: تکون دادوگفت يسر.کرده بود داشیگشت وظاهراًپ یم يسرمد يرد اشنا از اقا هیکه توذهنش دنبال  مامان

... خب -

.هیسرمد يپسره اقا نیخب ام-

گه؟یاسم پسرس د نیام-

اره-

 گهیلطفاً د یول.نیخوب يادما میازحق نگذر.شناسشمیخانوادشم م.تونم درموردش بابابات حرف بزنم یراحت ترم هیخوبه حداقل همشهر-

نکن؟ یمهم نیبه ا يبدون مشورت بامن کارا

 میحسود دمیسارودیحرکت پر نیا یوقت.به سمت مامان رفت وبغلش کرد يزدوباباشه ا یحیراحت شده بودلبخندمل الشیخ گهید ساکهیپر

من  يدستشودورشونه ها دیخندیم کهیمامان درحال.دوست داشتم ببوسمش شهیبودکه هم یمامان تنهاکس.دمیمنم رفتمومامانوبوس عیشدسر

شتردرموردپسراقایدبیاومدبا ادمیکه  کردمیرفتن مامان ونگاه م.که بابلندشدن زنگ دوباره تلفن مجبور شد مارو ترك کنه.ساانداختیوپر

: بودکه گفتم  نیبپرسم ا يسرمد ي

ه؟یاش چطور افهیق ینگفت...یراست-

. ازنطرمن خوبه-

بهتره؟ انیازشا یعنی-

: فکرکردوگفت  یساکمیپر

.بهترباشه انینه به نظرم شا-

: وگفتم دمیبه هم کوبیحرف وکه زد دستام و با خوشحال نیا

. همسرتوبهترباشه يافهیهمسرم ازق افهیبودکه ق نیمن ا يازارزوها یکیاخه .اشکرتیخدا.راحت شد المیخ..شیاخ-

: سردادوگفت يمستانه ا يخوشحاله خنده  یلیواضح بودخ ساکهیپر

نه؟یتوا يواقعاً ارزو یعنی،  وونهید-
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.دارم گمید يارزو ینه باباکل-

؟یمثالً چ-

؟يارزوها مو بدزد يخوایم،  گمینم-

: ازتاسف تکون بده وبگه يساسریکه باعث شدپر)گفتم يبچه گونه ا نوبالحنیا(

؟یبزرگ ش يخوایتوواقعاً نم نکهینه مثل ا-

: تکون دادوادامه داد يسر

. شهیکه قشنگ م وغماشهیباشاد میزندگ ياهنگا.وغمهیپرازشاد.ستین يبچه باز یزندگ...به اطرافت نگاه کن کمی.بزرگ شو نیپر-

 هیریاس.رعادتنیادماهمشوش اس.کنمیاطرافم نگاه م يایبه زندگ میلیاتفاقاًخ.بزرگم میلیخ.گمیفقط دارم ازارزوهام م من،  يشاعرشد-

.یمعمول هیمعمول.یمعمول یزندگ

...بگو ه؟خواهشاًیچ یمعمول هیدتوزندگیتفکرتم بچه گونه اس ازد نیهم-

تونستم  یومدنمیم ادمییازوقت یازبچه گ اوردمیکم م شهیمن هم.کنم اماکم اوردم انیکه توذهنمه ب یداشتم هرچ یسع.دکردمیترد یکم

 دمنیازد دخودموداشتمیوقت جرات بازگوکردن نداشتم حاالام عقا چیداشتم امافقط توذهنم بود وه يادیدزیعقا.توجمع ازخودم دفاع کنم

ازهم ...نه میگاه.موندنیم کردنوکنارهمیبه هم عادت م یگاه.کردنیباهم ازدواج م یلیادمابه دال.نوشته شده بود لازقبقانون  هییزندگ

مثل  شنیجدام اازهمیينجوریبچه دارنشه که ا نیازطرف یکیکه مثالً نهیا میفوق مشکالت زندگ.کردنیروترك م گهیهمد...شدنویخسته م

 نیدوست داشتم ا یلیخ.مونیمثل دخترفاطمه خانم همسا دنیادامه م شونیبه زندگ خوششادوانهیو مونیبهارهمکالس يدخترعمه 

بودکه من نه اعتمادبه نفس داشتم ونه  نیا لشمیدل نیشتریبودوب دمیدفاع ازعقا ایکار دن نیواسه من سخت تر.حرفاروبلندبگم امانتونستم

.انیقدرت ب

تعلل من خسته شده گفت نیمعلوم بودازا ساکهیپر

مزخرفه دتیعقا يخودتم قبول دار یحت يدید-

. سکوت کردم وبه سمت اتاقمون راه افتادم ارمیدونستم کم م یم کهییبهش بگم اماازاونجا يزیچ هیخواستم

**********************

رفتم  نیواسه هم دمیگاهوندپ رونیازخونه که زدم ب.میبر گهیباهم د میهماهنگ کرده بود میباپگاه ومر ومدازقبلیکنکورم جیامروزنتا

دم درمنتظرمون  میخوشبختانه مر.نایمیسرکوچه مر میرفت یسمت خونشونوزنگ وزدم که بالفاصله پگاه دروبازکردوبعدازاحوالپرس

نوبت ماکه شدپگاه .میمعطل شد یحساب نیشلوغ بودواسه هم یلینت خ یکاف.میکج کرد ابونینت سرخ یزودراهمونوبه سمت کاف یلیبودوخ

داوطلب شدم اول ازهمه  دادمینم تیبه رتبه ورشته ودرس اهم یلیامامن که خ.شونوبدنیشماره داوطلب دنیترس یازشدت استرس م میومر

. دیکش ینم شترطولیربع ب هییدونستم کجاس تاخونمون باتاکس یم.قبول شدم دنورشاهرو امیپ یصنعت تیریمد دمیفهم یوقت.شمارموبدم

 یگفتم اماوقت کیبهش تبر عیبودکه سر نیواسش خوشحال بودم ا.اراك قبول شده بود یصنعت تیریمدممیمر.نداشتم یحس خاص چیه

ظاهراًباهم  نکهیباا.بگم کیوحسادت بهش تبر یکه کردم نتونستم ازشدت ناراحت یتالش يقبول شده باهمه  فیشر يپگاه معمار دمیفهم

 ربودبدمیمن ییازخالش که زندا.اونوداشت يهوا شهیهم انیشا امونیباز يوت نکهیازا ومدمتنفربودمیازش بدم م یاماازبچگ میدوست بود
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اون  کهیومددرحالیمکالم من ازپگاه اصالًخوشم ن کیتو زاربودمیب دشیسنج يازرفتارا.ودیازحدش بدم م شیازخوشگل بودن ب.ومدیم

بامن خوب بود شهیهم

******************

: بالفاصله ازجاش بلندشدوگفت  دنمیباد.کشهیصبرانه انتظارمنوم ینشسته وب اطیکه توح دمیمامانو د دمیخونه که رس به

؟يکارکردیشدچ یچ-

کردم بالبخندجوابشوبدم یسع

واسه شاهرود قبول شدم-

: دوگفتیکش ینفس راحت مامان

. راحت تره المیخ یخودمون کینزد ينجوریا. خداروشکر -

.يداکردیپ یبلکه شوهرخارجک يقبول شد گهیدشهر هیدیشا میگفت.شد فیح نیپر یول-

. دیچرخ شدیم دهیاز اونجا شن ایپر  يکه صدا يبه سمت درورود نگام

... شهیحساب م گهیشهرد هیشاهرودم -

.اعتراض مامان باعث شد سکوت کنم يخواستم ادامه بدم اماصدا یم

نکن تیمعص...نامزدادره نیپر...یزنیم هیحرفاچ نیا...خجالت داره دختر-

. يجز نامزد خورهیم یبه هرچ نیوپر انیشا يچرا؟رابطه  تیمعص-

 یشده بوداماحرف مونیانگارازحرفش پش اافتادکهینگام به پر.سکوت کنه یاه دنیخاموش بودکه باعث شدمامان باکش قتهیحق هیحرفاش

 رهیم یرابیبودمطمئن بودم داره ز شیقات توگوشبهش کردم سرش مثل اکثراو گهینگاه د هی... شدکردینم شیبودکه زده شده وکار

.کشفش کنم دمتالشم نتونسته بو ياماباهمه 

مخالفت "صراحتا.دیوشن يخانواده سرمد هیخواستگار يهیکه قض یباباوقت...افتادم ومخالفت بابا ادمامانی.سابودیپر هیخواستگار شب

.خودشواعالم کرد

 یم فیوخانوادش تعر يسرمد يشناخت وازاخالق ومنش اقا یاوناروکامل م"اتفاقا...باشه مخالفت داشته يسرمد يباخانواده  نکهیا نه

نظرباباباعث شدمامان دست به دامن اقاجون شه وبازم  نیوا.بود نیساوامیوارتباط پر ییاشنا يمشکل اون نحوه ...بود یادم سنت هیبابا...کرد

 دهیخودش به احترام اقاجون اجازه م يبه گفته  نبارمیبودا عیرابراقاجون مطدرب شهیباباام که هم...گرفت یم میتصم رمردبودکهیاون پ

.انیاوناب

 يدخترا يخب چون توشهرمارسم بودموقع خواستگار یول ،  دیچرخ یم فتهیکه ممکن بوداونجاب یواتفاقات ییرایپذ يفکروذکرمن تو تمام

توتمام مدت مراسم .میعنوان پامونوتومراسم نزار چیه ابهیونه پر بودکه نه من ددادهیمجردحق شرکت تومراسم وندارن مامان دستوراک

شدن  دهیمنم پرازحس د...یمن چ یول.گرم بود شیسرش باگوش اکهیسررفته بودخوش به حال پر یحساب صلمحو میبود اتواتاقیمنوپر

ازاسم دوست پسرم خوشم  یحت...ونداشتم یپس چرامن کس...دوسم داشته باشه یدوست داشتم کس...پرازحس دوست داشتن ،  بودم

 میمثالًنامزد انیمنوشا...فرق دارم هیدبابقیشا کنمیخودمومتهم م...دونستمیم يگریبودکه من خودمومتعدبه د نیا لشیددلیشا...ومدینم
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من که ...نهینوببتاحاالدوست داشته م انیشا یراست...لیتافام میهاشباهت دار بهیغر شتربهیب.هیاون چ قیعال نیکتریکوچ دونمینم یامامن حت

حس منم که فقط تعلق نه ازجنس دوست ...هست یاتعلقیاماا...کنمیاحساس تعلق م...دارم یحس خوب.میباش یهروقت توجمع مشترک

نهیینگام به سمت ا.منودوست نداره انیوشا ستمیکه من خوشگل ن نهیا لشیددلیشا...انفرتیهمون بچه گ دمثلیشا...هیحس اون چ... داشتن

 یمعمول ینیب،  درشت اننه چند يچشما،  زیر يلبا،  دیصورت سف.کنمیخودم دقت م يبه چهره  نهیا يروبه رو.شد دهیاتاق کش يگوشه  ي

بهش اعتراف  گرانیکه همه جاد یتیمعصوم.بود يفوق العاده ا تیمعصوم يمن دارا يجذاب نبوداماچهره  یلیناخیازا دهرکدومیشا، 

ریمن ییزندا یحت کردنیم

یخوشگل يبهش نکنه فکرکرد يشد رهیکه خ يدید نهیاتو یچ-

کرد یسرخوش يحرف وزدوخنده  نیا

يجواب نزار یوقت اس ام اساشوب هیتیدرضمن توحواستوبده به گوش.خوشگلم میلیخ...بروبابا-

بهم انداخت وباهمون حالت نگاش گفت یمشکوک انگاهیپر

چطورمگه؟-

ازاون دسته  امیپر.دنیزودخودشونولوم یلیاخیکه بعض نهینظرمن ا.گردونمینگاهموبرم یحرف چیه یب.زنمیم دشیبه نگاه ترس يپوزخند

دادم سکوت کنم اون که کم  حیخواستم بهش بگم اماترج.هست یکیخانم  يایباز یگوش نیا يمطمئن بودم پشت پرده .ادمابود

.توحال خودش گذاشتمش دادپسیم لمیکردوتحویم سرهمچندت ادروغ .رشیزدزیقطعاًم.اوردینم

ازخروج  نانیرسوندم که به محض اطم يدرورود هیکیخودمونزد.دیرسیمهمونابه گوش م هیخداحافظ يچقدرگذشته بوداماصدا دونمینم

توحال میکه حاالمتوجه رفتن مهموناشده بودبلندشدکه به اتفاق هم بر امیپر.چه خبره نمیمهمونابرم بب

 جادشدهیردکردن مهموناا يبه واسطه  رکهیتاخ یمامانوبابام باکم.میوکنارشون نشستمیسالم کرد هیحال نشسته بودن  يتو یهمگ

البته به  دادنیم ينظر يام گاه گدار هیشدبقیاقاجون وباباردوبدل م نیشترنظرابیشدب دهیباالکش يکم کم بحث خواستگار.بوداومدن

 یباوجودشناخت نسب.شوگفتییاقاجون نظرنها يابابااجازه ب.اقاجون وباباصورت گرفت  نیکه ب یدادوبعدمشورتیفقط گوش م ساکهیجزپر

کنه شواعالمییخودشوکامل کنه وبعدنظرنها قاتیکه وجودداشت قرارشدباباتحق

******************

دکه اونابو هیدرست بعدازنامزد.دراومدن گهیهمد يبه نامزد نیساوامیبابامثبت بودوپر قاتیتحق جیرفت ظاهراًنتا شیپ عیسر یلیخ یچ همه

 یکیواسه  مونیدونستن من نامزددارم امابازم همسا یبودتمام شهرمون م بیعج یلیهمه خ شدواسهیم دهیخواستگارم شن نیاول يزمزمه ها

 یمونورسمینامزد انیفرستادبه محض اومدن شا غامیشدوپ یعصبان یدحسابیخبرکه به گوش اقاجون رس.اومده بود میتگارازاشناهابه خواس

.کننیم

 تیشهرکم جمع هیيتو یچراکه وقت.شه یمارسم يدادقبل ازرفتنم به دانشگاه نامزد یم حیاقاجون ترج...طرفه هیعجوالنه و ماتیتصم بازم

تازه به تهران رفته  نکهیباا انیبه دستوراقاجون شا...که من پاموبه دانشگاه بزارم يبه روز يادوایدخترنشون کرده خواستگارم هیواسه 

نخواستن واجبارها يقصه  يشدشروع تازه  نیوا گشتبوددوباره بر
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 لیاوا.ادیب شیپ یقراره چ ستیانگاراصالًبرام مهم ن...الیخ یادم ب هیمثل ..ام يجور هی...شمارش نفسهام تندشده...ستیخوب ن حسم

بلکه  ،  نرفته  نیازباحساس من نه تنها.دیفرارس میاماشب خواستگار رهیم نیحس پوچ تومن ازب نیبرسه ا ياگه شب خواستگار کردمیفکرم

باباوپرهام شادبه ،  پررنگ به لب داشت يلبخند یمامان ازخوشحال.حاضربه گردش بود يادما نیب توجمعنگام .بود دترشدهیشد

نگام به .داشت یتفاوت یظاهرب ییبوددا شینداشت سرش توگوش رجمعیبودوتوجمع وغ ادچارشدهیحاالبه دردپر سامیپر.دنیرسینظرم

نگاش  یرچشمیبودز یاونم عصب یچ انیشا.بده کردخودشوشادنشونیمن یواسه حفظ ظاهرم سع یشدحت ردوختهیمن یینداز هیعصب يچهره 

من ...شدمیاشنام یوحداقل باطرزفکرش کم کردمیدوست داشتم باهاش تنهاصحبت م یلیخ.داشت یتفاوت یبودوظاهرب نییکردم سرش پا

 یحت.نکته توجه نداشت نیاصالًبه ا ینجابودکسیجالب ا.میدونستیبودکه ماازهم م يزیچتنها نیفکرکنم ا.میودخترعمه بود ییپسردا انیوشا

که همه بهش اذعان  يزیچ.جوان قدبلندخوشگل بود هیاون فقط ازنظرمن .کنم فیتعر یواسه کس اتییوباجز انیشا يچهره  تونستمیمن نم

.مینامزدشد گهید اهمرسماًب تیمحرم يغهیص هیبا انیراقاجون منوشابه دستو. کردیدمییدادوباباتایم نجانظراتواقاجونیمتاسفانه ا.داشتن

انگارهمه .احساس سبک شدن،  کنم یبزرگ شداحساسیبودباعث م یبوداماهرچ یچه حس دونمینم.بودم يا گهیحال د هیاون روزتو يفردا

 کردمیاون جورکه فکرم انیشا.ترشد لبخندمحوم پررنگ انیشماره شا دنیکه زنگ خوردباد میگوش.بود دهیپرکش روزمیبدد يحسا ي

امتحاناشم باهام  نیتوسختتر یحت.حالم بود يایاوقات جو یگاه یتلفن.امااون پرازاحساساتوشوربود کبودم وخش يادم جد هیمن دنبال .نبود

.یبشه ازجنس اعتمادووابستگ انیرفتاراباعث شده بودجنس حس من به شا نیا يهمه .شدیامیگرفت وحالم وجو یتماس م

ییرسوا انشیوپا...بود يکه قرارش نابود ياعتماد

. یبارب يحس پرنسسا رو دارم تو قصه ها.ییایروز رو هی.یکه قراره با نامزدت باش یوقت...شهیروزعمرت م نیبهتر...جشن دونفره...روزتولد

بفهمم وعالقشو  شتریکه حسشو ب. کنم دوست داشتم آگاهش ،  دونهیدونستم که روز تولدمو نم یم ،  زدمیداشتم حرف م انیبا شا شبید

 ییایچند ساعت بعد زنگ زد و واسه جشن رو یوقت ،  قشنگ تو ذهنم حک شد يخاطره  هیاستقبالش قشنگ بود و  ،  مازقبل باور کن شیب

 یسنت يا تو خانواده ام...محرمشم دونمیم...نامزدشم دونمیم ،  کنم یم یاومد کجا زندگ ادمیاما ...رو ابرا بودم ،  دونفره دعوتم کرد

 یپس ب...بود ایواسم خود رو نیبودم وا ایمن دنبال رو...تونستم ینم...اما. زدمیقشنگ وم ياهمه حس نیا دیق دیپس با...نبود رفتهیماپذ

 ،  میم قرار دارباه انینفهمه من و شا یک چیقبول کردم و قرارشد ه انویشا شنهادیپ...ادیب شیکه قراره پ یبه توجه به هرچ...توجه به آخرش

و  ینگاه کن زتیعز يبود که توجشما يچه حس بد. رهیبار واسم جشن تولد بگ نیاول سهوا یکیقبول کردم . پنهان ازخانواده  ،  کورکورانه

..کاش يبفهمه باورمونو شکستم و ا نکهیکه به من داشت و من بدون ا يباور...بردن باورا نیازب یعنی...انتیخ یعنینیا...یدروغ بگ

چند قدم به  یحوصلگ یبا ب ،  ساعت گذشته مین...دوزم یم مینگاهمو به ساعت گوش. ستین يندازم اما خبر یم ابونیخ ينگاه به انتها هی

در اومدن  شیو به نما میزنگ گوش يبهش زنگ بزنم که هم زمان صدا رمیگ یم میتصم.ابانیخ يدوباره به انتها یبا نگاه.دارمیجلو برم

. تر ازخونمون نییازم تقاضا کرد برم سه کوچه پا ،  دهیچیپ یبمش تو گوش يصدا ،  رو بزنم ییپاسخگو يشه دکمه یعث مبا انیاسم شا

. کرد خودش سر همون کوچه اس دیدوستش اونجا بود تاک يخونه "ظاهرا

شلوار وکفش ... درنگیسف ییباخطهايهفت سورمه ا قهیشرت  یت...اسپرت زده بود پیت هی...بود ستادهیبهش افتاد که سرکوچه ا نگاهم

 یب...دیبالفاصله به آسمان نگاه کردم اما ابر بود و نه خورش دنشیکه با د ،  به چشم داشت یبزرگ تو قاب مشک یآفتاب نکیع هی.يسورمه ا

.انداختم و به سمتش گام برداشتم البا يشونه ا الیخ
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نگاهمو .برخوردار بود یمیاز بافت قد شیرونیب يخونم درست مثل نما یداخلينما ،  بود يآجر يطبقه  هیيخونه  هیدوستش  يخونه

.دهیمبل رنگ پر هیو رنگ و رو رفته و  یمیقد ينبود جز فرشا یجالب توجه زیچ ،  دورتا دورخونه به گردش درآوردم

شد  ینطافت م شهیه رنگ شده بود و همتاز واراشینبود اما د يما هم مدرن و امروز يخونه  ،  شد میبودن خونه باعث دل گرفتگ یمیقد

. میزن یحرف م یکم..دارم یبرم وانویبهش ل يبا لبخند. رو به سمتم گرفت وانشیل. اومد رونیبه دست از آشپزخونه ب وهیآب م انیشا

: گمیکشم و م یاخماموتو هم م شمیناراحت م ،  زودبرگرده یلیکه خ رهیم گهیم یمعذرت خواه هیاخوره و ب یزنگ م شیگوش

کارکنم؟ یچ ییمن تنها. شهیکه نم ينجوریا...انیشا-

: گهیکشه و م یم لپمو

.دم زود برم و برگردم یخانوم گلم قول م-

: گم یدم و م یسرمو تکون م"شکم وناچارا یم یآه

باشه-

 ،  کردمینگاه م شتریب یاماهرچ. ه خبره چ نمیخونه شدم تا بب يرو کنار گذاشتم و مشغول گشت و گذار تو وانیرفت و من هم ل انیشا

: و گفت دیبه موهام کش یدست. برگشت انینگذشته بود که شا شتریساعت ب مین. گرفت یبودن خونه دلم م یمیاز قد شتریب

.يمنتظر موند زمیببخش عز-

: گهیم يدست نخوردمه و با دلخور يوهیبه آبم انینگاه شا.زنمینم یحرف

.ارمیب گهید وهیآبم هیرمیمن م. يکه نخورد نویا-

: شدم و گفتم زیخ میجام ن در

.بذار من برم -

.سرورم يدستور بد دیحرفو امروز شما فقط با نیا ینگ -

.گمیکم بهم رو بده واسه خاطر خودت م شمیپررو م-

: گفت یبا لبخند سرخوش ومدیدستش بود و به سمت من م یآب پرتقال وانیکه ل یحال در

.آب پرتقال نمیا دییبفرما. يزیواسه ما عز یشما پروو هم که باش-

 دیو به تقل شمیم کیمنم تحر. دینفس سرکش کیوشویکه آبم انینگاهم به شا. کنم یو آروم آروم مزه م رمیگ یپرتقال رو از دستش م آب

: کشم یکامل سرم انیاز شا

. شمیگرم صحبت م انیتوجه بهش با شا یاما ب. کنمیس مزبونم ح ریطعم گس بودنو ز.ینیریوش یازترش شیب

: گمیم يو با لحن کشدار ذارمیسرم م يدستامو رو رو. کنهیم ینیسرم سنگ ،  تارشده دچشمامید ،  ستیخوب ن حالم

.ستیحالم خوب ن انیشا-

. اتاق خواب بغلمو گرفت و منو برد تو ریز.حالت بهتر شد دیشا. دراز بکش رمیاالن م زمیباشه عز-
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به باد  ،  کودکانه ییایسست و رو يبا افکار ،  یساختگ يغرق درلذت ها ،  کردینوازشاش حالمو درگرگون م ،  دیکنارم دراز کش خودش

وزم نه ،  ام اومد ندهیسرم منو آ ییشد وچه بال یچ دمینفم...بردم نجابت دخترانه رو نیازب...ساله رو جدهینوجوان ه هیيبایز یزندگ. دادم

.رنیگیو به سخره م میبچگ میروز زندگ نیتو بدتر... قهقه هام همستان يتو گوشم صدا

 نهیسرم سنگ. ارمیمکان نا آشنا به خاطر م نیحضورمو تو ا لیدل...ندازم ینگاه وحشت زده به اطرافم م هی.کنمیباز م یبه سخت چشمامو

اشک هام . لرزه یبند بند وجودم م.زنم یپتو رو کنار م یحال یبا ب. نم نقش بستهتو ذه شیپ یازحالت ها و اتفاقات ساعت يبد ياماخاطره ها

.زنم یو با تمام وجودم زار م رمیگ یبا دستهام صورتم رو قاب م. غلتن یصورتم م يرو

: گهیم یالیخ یو با ب ندازهیبه من م ینگاه. هق هق من وارد اتاق شد يبا صدا انیشا...شهیهقم به آسمان بلند م هق

؟ یکن یم هیشده ؟ چرا گر یچ-

: گمیو ضجه زنان م شمیم رهیبه صورتش خ تیعصبان با

.انیشا یپست یلیخ. زمیتو سرم بر یحاال من چه خاک! ؟ يبود که کرد يچه کار نیا -

: گهیبره و م یفرو م بشیدستش رو در ج يخونسرد با

.یخوبه خودت هم خواست! مگه من زورت کردم؟ -

؟ چرا؟ یختیمشروب ر وهیاون آبم ياصال چرا تو! ؟يکارو کرد نیتو چرا ا. شد ینم میمن مست بودم حال! داره ؟ یه من چه ربطب-

 یو گرنه نم ختنیمشروب ر وهیاون آبم يدونستم دوستم تو یدر ضمن من نم! ؟ یکن یم ينجوریشده ا یشلوغش نکن توام حاال مگه چ-

.دادم بهت 

: م گرفتم و گفتمدستا نیرو ب سرم

.ــانیشا. يبدبختم کرد انیشا-

: شد و دستمو گرفت و گفت  کیمن نزد به

.یبشه تو اول آخرش مال من یهر چ. مونم یمن تا آخرش پات م. زمینگران نباش عز-

: گفت انیو شا دمیلباسهامو پوش. آروم گرفتم یگفت تا باالخره کم انیاونقدر شا باالخره

.شنیو خونوادت نگران م شهیم کیکه داره هوا تار میبرپاشو -

: و گفتم دمیصورتم کوب يبا دست تو. مامانم افتادم ادیخدا تازه  يوا

.بدم یخدا حاال جواب اونا رو چ يوا-

.يدوستت بود يبگو خونه -

.ودماخه ممکن با دوستام تماس گرفته باشن و اونا گفته باشن که من اون جا نب شهینم-

.رو نگفتن نیدوستات اگه واقعا دوستت بوده باشن ا-

 یبودم که به پگاه زنگ نزده باشن که بدبخت م دواریفقط ام. به دروغ گفته که من اونجام میزنگ زده باشن مر میدونستم اگر به مر یم

: بغض کردم و گفتم. شدم

.انیترسم شا یمن م-
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مم اوضاع ازچه قراره؟زنگ بزنم خونتون تا بفه هیيخوایم-

: زنگ زد انیکردم و شا دییراه تا نیبهتر نیا نکهیفکر ا با

!کجا رفته ؟ دیاطالع ندار! ؟ ستیخونه ن نیممنون عمه پر د؟یسالم عمه خوب-

.رمیگیباشه ممنون دوباره خودم تماس م -

: تلفن رو قطع کرد با هول و وال گفتم یوقت

شد؟ یچ-

.ییاونا ياز دوستات اونم گفته خونه  یکیظاهرا مامانت زنگ زده به  يدیترس توچرا انقدر-

با . منو ببخش ایخدا. احساس گناه تمام وجودمو گرفته بود. کردم یرو در قلبم احساس م یغم بزرگ. دمیکش یحرف نفس راحت نیا با

بود و در اخر  نییمن هم تمام مدت سرم پا. ا بهش خبر ندادمکرد که چر حتمیکرد و نص یابراز نگران یمادرم کل. وارد خونه شدم یناراحت

رو به سمت گرفت که روش  یمادرم پالک. چشم مامانم نگاه کنم يکردم که تو یشرم م. کوچولو بسنده کردم یواهمعذرت خ کیفقط به 

. بهم نداده يا هیهد چیتولدم ه يبرا انیافتاد که شا ادمیتازه . لبم نشست يرو یلبخند کمرنگ. رو حک کرده بودند دیاسم آو ییبایبه ز

 يگرفته ا يبا صدا. شدن يدونم چرا ناخودآگاه اشک هام جار ینم. شونه اش گذاشتم يسرم رو رو ومامانم رو بغل کردم . رفته ادشیالبد 

: گفتم

.قشنگه یلیخ. ممنون مامانم -

: و گفت دیبه موهام کش یدست مادرم

خوشگلم پسر  يانشاهللا اگر نوه . ادیخوشت م یلیاسم خ نیدونستم از ا یم. تو از مشهد گرفتم ابتیرسال به نپا نویا. کنم یخواهش م -

.خوشت اومده باشه دوارمیام. بهت بدمش یبه مناسبت يصبر کردم تا برا. بنداز گردنش نویشد ا

: بغلش بودم اشکهام پاك کردم و گفتم يهمون حالت که تو در

.ممنونم یاال نوه کجا بود ولح. قشنگه یلیخ -

.مبارکت باشه دخترم -

.تختم انداختم و با تمام وجود زار زدم يخودم رو رو. هم وارد اتاقم شدم بعد

خواستم جوابشو بدم  یم. زنه یده و باهام حرف م یداره تکونم م یکردم کس یاحساس م يداریدونستم ساعت چنده فقط توخواب و ب ینم

دیرس یگنگ و مبهم مامان بودکه انگارازدوردست هابه گوش م ينداشتم و فقط صدا یرمغ چگونهیاما ه

.گهیشو د داریمعلوم هست چت شده ؟ ب. شو دختر داریب -

بر بدنم نشسته بود و لرزش  يعرق سرد. با ترس و وحشت از خواب بلندمبشم،  صورتم یسیشدن اب به صورت وخ دهیپاش يصدا با

. رنیذهنم رژه م يخاطرات روزگذشته تو ،  ارومم کنه کنهیمامان با ماساژدادن پشتم تالش م. کنم ینم احساس مرو در سراسر بد یفیخف

شدن ندارن وهق هقم  میاشکهام قصدتسل ،  نکردن هیتالشم واسه گر يباهمه .کننیم سیغلتن و صورتم وخ یگونه هام م ياشک هام رو

: گهیرسه که م یم مبه گوش ایپر یبلند و عصب يصدا. رهیگ یاوج م

.ازمون خراب کرده یچه اعصاب یسر صبح نیلوس بب يدختره -
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: تشر زد ایکرد به پر یمن بودونوازشم م يرایکه همچنان که بااعوشش پذ مامان

ومن اروم بودم...کاش خواب بود واالنم تموم شده بود يتو دلم گفتم ا.دهیساکت شو دخترم خواب بد د ایپر -

،  کنم دباورشیمحض بود که فقط با قتیحق،  جون خواب نبود ،  شدمینم اروم اما

همدم  هیدلم . دیکش یم ریت یدلم به شدت درد گرفته بود و گاه. مامان به زور چند لقمه صبحونه خوردم یدر پ یپ يو با اصرار ها یسخت به

بدون . فقط و فقط گوش کنه. سکوت به حرف هام گوش کنهدر و دل کنم و اونم فقط در  ،  حرف بزنم یدوست داشتم با کس. خواست یم

من وجود نداشت و  یزندگ يتو یکس نیاما متاسفانه همچ. نیهم. فقط گوش بده یقضاوت چگونهیبدون ه ،  یحتیسرزنش و نص چگونهیه

. پنجره نشستم نییپا وارید يگوشه. وارد اتاقم شدم و درو بستم. کردم یخودم تلنبار م يمن تنها بودم و همه حرف ها و درد هامو تو

. به فکرفرورفتم ،  شده بودم رهیکه بهش خ ونطورمامان رو در دست گرفتم و هم ییگردنبند اهدا

من  دهیمامان افتادم که گفت به پگاه زنگ زده و ازش پرس روزیحرف د ادی،  زد  یاتاق بهم چشمک م يام بودکه گوشه  یبه گوش نگاهم

. کرده دییتا نه و پگاه هم ایاونجام 

من بد بودم که  دیشا.باشه نه پگاه  میدونم چرا اما انتظار داشتم اون شخص مر ینم. تعجب کردم دمیحرف رو از زبون مادرم شن نیا یوقت

.ومدیوقت از پگاه خوشم نم چیه

داشتم که  ازین یکیواقعا به  .ناخواسته شماره پگاه و گرفتم.برش داشتم یآن میتصم کیشدم و بعد در  رهیخ میو به گوش دمیکش یآه

. کارم تعجب کردم نیخودم هم از ا. حرف زدن انتخاب کرده بودم يدونم چرا پگاه رو واسه  ینم. آروم بشم یباهاش دردودل کنم تا کم

: دیچیپ یشاد و سرحال پگاه داخل گوش يبوق صدا تاباالخره بعد از چند 

: گمیزنم وم یم یکمرنگلبخند .ياز ماکرد يادیچه عجب  یسالم دوست-

.سالم زنگ زدم هم حالتوبپرسم هم ازت تشکرکنم-

تشکر؟-

يدرحقم کرد یلطف بزرگ روزید-

: کرد و گفت يمستانه ا خنده

؟ یرفت يبود چوندهیحاالکلک کجاپ قیرف الیخ یب-

گمیواست م دمتیحاالاگه د-

 یخالصه بعد از کم. یقبل نیبرگردونده بودباعث شدمن باز بشم همون پر يروتا حدوداز دست رفته ام  هیزدن با پگاه باعث شد روح حرف

: حرف زدن بهش گفتم

؟يقصد ازدواج ندار یکنیکارام یتوچ -

چرا يراستشو بخوا-

ده؟اتفاق گذاشته ش نیقراره ا یک نمیاصالکلک بگوبب... اس سوادمواد شهیکارس چه پ یچ هیحاالطرف ک یخب به سالمت-

 عیسر یلیبعد هم خ.کنم یازدواج م ياگه شرش کنده شه به زود میمزاحم دار هیراستش  ستیمعلوم ن يزیحاالکه چ یکییکیدختر -

: بحث رو عوض کرد و گفت
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واسه تولدت؟ یگرفت یخب حاالخانم خانما کادو چ-

بگه  کیهم نشده بود که تولدمو بهم تبر کباریاشت و تا حاال تولد من خبر ند خیدونستم پگاه از تار یکه من م ییتا اونجا. کردم تعجب

: با تعجب گفتم نیهم يبرا

تولدمه؟ یدونستیمگه تو م-

میچندساله دوست یخب معلومه ناسالمت-

رفته بودن تهران  شدبهیم یداشتم اونم تارابودکه دوسال یمیدوست صم هیمن فقط . قیامانه اونقدرعم میماباهم دوست بود گفتیم راست

: کشوند رونیپگاه منو از افکارم ب يصدا. وتوذهنش مونده دهیشن ییامابازم قانع شدم البدازجا

یکادوگرفت یچ ینگفت-

چرا احساس کردم  دونمیکه گفتم نم نویا دمیخر انیبچه تو و شا تیپارسال به ن گهیشده م دنوشتهیروش اسم آو دهیپالك خر هیمامانم -

: دمیدپرسیبا ترد. دمیروشن يخنده مردونه ا

روپخشه؟ یگوش-

: انگاردستپاچه شده بود پگاهم

؟یزنیحرفو م نینه چرا ا-

اضطراب .قطع کردم و همون حال خرابم بازم سراغم اومد ویگوش يسرسر یخداحافظ هینداشتم بالفاصله با یچرا اصالحس خوب دونمینم

بود  انیشا. دیکش رونیب االتیزنگ تلفن منو از عالم خ شد؟یم یمن چ فیتکل فته؟یقراربودب یچه اتفاق.وجودمو گرفته بود يدیشد

 شتریب قهیانقدر زنگ خوردکه قطع شد چند دق یگوش یلعنت. کردیانداخت و حالمو بدم یروزمیاتفاقات د ادیومن ییجورا هیحوصلشو نداشتم 

از رنگ  کمیدیبه دست وصورتم زدم که شا یآب.گذاشتم لنتیرو سا مویبودگوش انیزنگ خورد بازم شا ینگذشته بودکه دوباره گوش

انگار نه  کردمیتر رفتار م یعیدطبیبا.شدیم دایپ ایسرو کله پر دیکم کم با گهید حاليرفتم تو.ادیصورتم کم شه و حالم سر جاش ب یدگیپر

 یدرو زدم و رفتم رو راحت هیبپرسم ک نکهیبدون ا دادیخونه رو م یازاهال یکیزنگ خونه خبر اومدن  يبلندشدن صدا. افتاده یانگار که اتفاق

 يبا بازشدن درورود کنهیپخش م یداره چ یهرکانال نکهیبدون توجه به ا. معوض کرد ونویزیتلو يهدف کاناال ینشستم ب ونیزیجلو تلو

. مبل فرو رفتم يحد ممکن تو نیربه بدنم افتاده و ناخودآگاه تا آخ یفیلرزش خف. قفل شد انینگام تونگاه شا.دینگام به سمت درچرخ

: دینشست و پرس کنارمپرشده از اشک نگاهش کردم که اومد و  يبا چشمها.زد یبه گلوم چنگ م يبغض بد

حالت خوبه؟-

.باشم اما حالم دست خودم نبود فیخواستم ضع ینم. تونستم یبزنم اما نم یحرف هیخواست  یدلم م. نگاهش کردم همونطور

؟به من شک نداشته  یترسیم یازچ. دهیرنگت وحشتناك پر ؟يبه خودت نگاه کرد. که فتادهین یاتفاق ؟یکنیم ينجوریااشده ؟چر یچ-

.باش

: امااون بدون توجه به نگاه سردم به حرفاش ادامه داد...بزنم فقط سرد نگاش کرد یامانتونستم حرف ترسمیبگم از تو م خواستم

...يه خودت شک دارمن تااخرش باهاتم اما اگه تو ب-
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بگم اما بغض توگلوم  نویآدم به خودش شک داشته باشه؟ خواستم ا شهیمگه م. یچه حرف نامربوط.نا تموم گذاشت و بهم نگاه کرد حرفشو

: داد یبهم نم ویحرف چیاجازه ه

؟ياومد یپسرم ک انیشا...ا-

: گهیشنوم که م یوصداشوم رمیگ یم انیرواز شا.بغضم رو قورت داده یبه سخت. دمیشن یمامان رو از پشت سرم م يصدا

سالم عمه تازه اومدم-

اومده؟ انیشا یمادرچرا بهم نگفت نیگفتم البد بچه هان پر دمیزنگم که شن يمن تو اشپزخونه بودم صدا يخوش اومد-

: گفت یمات شدوبه سخت دمیمامان روصورت رنگ پر نگاه

ه؟یشکل نیوت اشده حالت خوبه ؟چرارنگ ور يزیچ-

.دکتر مشیبر یباهم م انیپرهام ب ایعمو  میکنیفک کنم سرماخورده صبرم یکییکیعمه  يوا-

: اروم بگم  ییتونستم بابغض وصدا فقط

.شدم ينجوریکه ا هیازکم خواب... حالم خوبه -

داد حیسکوت وترج یاز نوع نگاه مامان معلوم بود حرفمو باور نکرده ول اما

 يامابه هرنحو..میاصرارداشت که به دکتربر ،  متوجه حال بدم شد،  به اطراف شیتوجه یباتمام ب،  ورودش به خونه يام هم درابتداباب یحت

،  که بودمنصرف وقانعش کردم

کنم و خودم  هیگر که شدیم سامانعیو پر ایبودنم باپر یبودن اما هم اتاق ختنیاشکام مشتاق ر يبدجور. منم به اتاقم رفتم انیرفتن شا بعداز

.بخوابم دهیهمون مجبور شدم با همون حال خراب وبغض نترک يبرا. کنم یرو خال

که  يطور دادیم میو دلدار زدیمدام زنگ م لیاوا شهیتنگ م شترواسشیدلم ب کردمیرفت بارفتنش احساس م انیاون روزشا يفردا

 ییجورا هیخوندمیدرس م شتریب انیشا قیم با درسام سرگرم بودم به تشومن گفتیم ندهیاون روزو فراموش کرده بودم مدام از آ گهیحاالد

نبود  ریاونقدرچشم گ ممیحساب اورده بودم البته چاق نیچاق شدنمو به ا کمینیو درس خوندن واسه هم دنیابکارم شده بود خوردن و خو

 یاز من نم یاصال سراغ گهیبود که د یو حاالهم مدت دزیزنگ م ونیخط درم هیانیشدشایم یاواخر چندوقت نیا.کنه رخودشیکه فکرمو درگ

.گرفت

 یارتباط تلفن دونستنیالبته اونا نم.که همه مشکوك شده بودن  يطور گرفتیازمن نم یسراغ چیهفته است که اومده اماه هیبودم  دهیشن

.قطع شده هیمامدت

استادم  ،  خودشونو جاداده بودن یبه زوره اضافه کردن صندل...کیکالس کوچ هینفرتو70-60،  شرکت توکالسونداشتم يحوصله "اصال

 ،  رونیکه ازکالس بزنم ب ،  دست واون دست کردم نیا یکم.کردم یکاش ازاول سرکالس شرکت نم يا،  تازه مدرك گرفته هابود نیکه ازا

داره که به  یچ یاخه رفتارسازمان، ومدام به خودم فحش بدم نمیبکشم وسرجام بش شدخجالتیاماضعف من توبرخوردبا ادماباعث م

.ییدانشجو یبگ"شاهرودکه مثال ياومد يدیخاطرش ازبسطام کوب

 هیبا ،  میکالس ناهمیم يتوجه به صدازدنا یوب رونیدادازکالس زدم ب یمرخص ياستاداجازه  نکهیبه محض ا ،  خورد یهمچنان بهم م حالم

دربست به بسطام گرفتم که زودترخودموبه خونه برسونم یستاک هیامام رسوندم وازاونجا دونیخودموبه م یتاکس
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دست ازسرم  شیخاطره دوماه پ. بهم دست داده بود يدیحالت تهوع شد. ارمیدارم باالم کردمیحس م.چرا استرسم شدت گرفته  دونمینم

ذهنم دنبال  يخوب نبود و تو"لم اصالحا.رفتم ییباحالت عق زدن به سمت دستشو.دوماه ازسوم مهر و روزتولدم گذشته بود ،  داشت یبرنم

ندارم؟ یحال خوب"اصال هیتچرا امد.گشتم یم لیدل

: دیکش رونیمامان منوازعالم خودم ب يکه صدا... زدمیباخودم حرف م داشتم

داره یکار واجب نکهیخونه بابام مثل ا میدبریحاضرشو با نیپر-

و واجب؟  ياونم انقدر فور کارداشت؟یبکشه؟ باما چ يزاربودچه نقشه اق رمردبازمیپ نیا. زدیچرادلم بدجور شورم ذونمینم

.میحاضرشدم وبامامان به سمت خونه پدربزرگ راه افتاد يادیبا استرس ز.داشت یتهوع دوست ازسرم برنم حالت

جواب سالم  نکهیشسته بودوبدون اتوهم ن يآقاجون با اخما. تا آقا جون حرف بزنه میو منتظر بود میبود ستادهیتو سالن ا. میخونه شد وارد

: کردیو نگاه م اطیما رو بده ازجاش بلندشدورفت پشت پنجره ظاهراداشت ح

هیمنتف انیوشا نیپر يازامروزنامزد-

 يرودست مامان دادمن باقدما یخواست اقاجون پاکت لیپدربزرگ دل.دازیکه کش یکوتاه غیاما مامان باج. حرف مات شدم نیا دنیباشن

.رمیبه سمت مامان م لرزون

رسونم وپاکت وازش  یخودموبهش م شدبااسترسیاماموفق نم ،  داشت درپاکتوبازکنه یسع يدیمامان بودکه بالرزش شد يبه دستها نگاهم

،  رمیگیم

.کنمیداخل پاکت نگاه م يزده به عکسا وحشت

 یمات و مبهوت عکس ها رو نگاه م نطوریبودو من همحالت تو تمام عکساچهره پسره معلوم ن نیمن تو بدتر يعکسا،  شناسم یخودموم

. کردم

گندزده باشه  ينجوریباورداشت دخترك محبوب و سربه هواش ا یعنی؟ مامان ازمن بدترفقط چشاش به من بود هیچ گهید نایخدا ا. رفتم وا

ش؟یبه زندگ

ستین نیپر نیا هیدروغه ساختگ ناهمشینه دروغه ا-

ماجرا انیپا یعنینیدوایکوب نیاش عصاشوبه زم شهیااما آقاجون طبق عادت هم.زد یادمیازمن فر تیمامان بودکه درحما يصدا

: تلخ گفتم اماگفتم ،  سخت گفتم ،  دفاع حقم بود ،  خواستم یانونمیپا نیا امامن

شاپه...فتو...نایا-

 نافتوشاپیمتخصص دادم گفت امکان نداره ا هینشون .نمهست که بدونم چه ک میاماانقدرحال ستمین يدرسته امروز.هیتمام عکساواقع-

 دوینجابریحاالم ازا نهینب بیاس نیا شترازیتا قلب پسرم ب زنمیکه خودم باعثش شدم وبهم م يدارم نامزد لیبامدرك ودل نجامیکه ا یباشه من

،  برگزار بشه نیریپرهام و ش هیدتاعروسیزنینم یفام حر یکس شیپ

. رونیب میاجداشدو من ومامان ازاون خونه زدحرف آقاجون ازم نیباا

نشسته  قیاما من غم عم. ستین حیانگاراصال دنبال توض ،  ندازمینگاه به مامان م هی،  خونه هادرسکوت گذشت يچندمتر فاصله

مثل من دلش اون هم ،  خورد ولگدمال شده درست مثل من تشیتمام شخص. هم سخته یلیخ. دونستم براش سخته یم. نمیبیدرنگاهشوم
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. بغض نشکسته توگلوم بود هیمنم . که نسبت به من داشت دود شده بود و رفته بود آسمون ییها راحتماال تا به حال تمام باو. شکسته بود

ازبس اجازه نداده بودم بغضام بشکنه . ختمیر یاما اشک نم دمیکردم به آخر خط رس یاحساس م. کردم اما درونم آشوب بود ینم هیگر

تونم  ینم یکردم حت یاحساس م یکه گاه ییو بغض بدجور تو گلوم لونه کرده بودتا جا گرفتینم میگر کردمیتالش م یهرچ گهیحاالد

.نفس بکشم

گذشت  یم لیما به افراد فام يبهم خوردن نامزد لیهر روزمون به جواب دادن دل. دیچیپ لیفام يتو مونیزودخبر بهم خوردن نامزد یلیخ

 نکهیپرهام بدون ا اویو پر سایپر. میکرد یسرباال مردم رو دست به سر م يو با جواب ها میپدربزرگ سکوت کرده بود وما هم به خواسته

 نکهیبدون ا. جنس بود نیبهم ازهم لیفام هینگاه بق. دونستنیهم منو مقصر م شیاونا از پ زدنیبامن حرف نم رابدونناز اصل ماج يزیچ

.دونستن یماجرا م نیا یبدونن هم منو مقصر اصل يزیچ

 يبرخورد ها نیهاشون از ا ثیحرف و حد نیمردم از ا ينگاه ها نیاز ا یکردن؟ گاه یدونستم چرا همه انقدر بد راجع به من فکر م ینم

 نیاول هم ااصال انگار که از . رفته یاومده نه خوان یبود انگار که نه خوان الیخ یبابا بازم ب. گرفت یکه با من داشتن دلم م يزیآم ریتحق

 یستین گنیکه م ینیتو ا دونمینگو م یچیگفت ه یبدم فقط بهم م حیخواستم بهش توض یو مامان هم هر وقت م. مهم نبوده راشموضوع ب

. ته قلبم روشن شد دیاز ام ییحرف از جانب مادرم کورسو نیا دنیبا شن. واسم ارزش داشت یلیحرف مامان خ نیا. من باورت دارم

. داره مانیبه من و پاك بودنم ا نیدروغ يدارم که هنوز هم با وجود اون مدرك ها يدم مادر یمیوقت دمید یم یوقتشدم  یخوشحال م

...شکستن نداشت الیبودکه خ یو تو گلوم بغض شدیمرهم دل شکسته ام نم نیهرچند ا

مناسب  ياماجا...بودکه دوست داشت بشکنهشتربغضیب...یکن هیشدراحت گر ینم یاحتیاماتوزندان دن...داشت هیگر يهوا يبدجور دلم

...ومدیم رشیووقت مناسب کم گ

... رفتن نداشتم رونیجرات ب.کردنیوداشتن اجراش م دهیحکمم وبر ،  کردیم یکه داشت دوران حبسشوط يا یزندان ،  بودم شده

که درموردمن  يتفکرات بد یعنینیتن واحضورداش امیازهمشهر يتودانشگاهم تعداد یکردحتیبدنگام م شناختیکه منوم یهرک ابونیتوخ

 کیکوچ يشهرا يمتاسفانه تو ،  دادنیجواب سالمم نم یکه اهل بسطام بودن حت ییاونا.کردیم تیوجودداشت به دانشگاهم سرا

. دونستن یازماجراروم یبیتقر ییجورا هییمردم باحدس وگمانه زن ،  شدیم ازودپخشیریداغ بودوخبرهاد عاتیبازارشا

 يازاتاقا یکیتوباغ اقاجون بودامامراسم عقدتو یخواسته اقاجون بودجشن اصل نیا شدالبتهیروزبرگزارم هیتو نیریپرهام وش یوسعقدوعر

اجازه خواست مراسموشروع کنه یدعاکنم عاقدازهمگ میاصرارداشت تواتاق عقدحاضرباشم وواسه خوشبخت شدمامانیباغ برگزارم

 خیو یهست برهنگ یهرچ ،  ندارن يازسبز ییباغ عطروبو دهیسربه فلک کش يدرختها ،  ه شدهدوخت اطیاتاق به ح يازپنجره  نگاهم

 یاسم صدام نیباغ وبه ا نیکه توخاطرم هست ا یازوقت ،  باغ پشت خونه ،  مهمون باغ پشت خونه شده شیزدگ خیزمستان باتمام  ،  هیزدگ

،  اقاجون قرارداشت يغ درست پشت خونه بودکه با نیا لشیدل نمک یدونم چرا؟ امافکرم ینم ،  میزد

که  یدوقشنگیتولباس سف.شهیم نیرینگاهم زوم صورت ش ،  اومدن عروس وداماد یبه معن نیوا ،  زنهیهاتوگوشم زنگ م دنیکل کش يصدا

حس محق  هی...یدلتنگ هی...حسرت هی.... دغدغه یدشادوبیمخند ،  مجلس نیعروس مجلس بودونگ ،  دیدرخش یبه تن داشت توجمع م

دونم ازبدبودنم  ینم... اخم داشت یحت...دیخند ینم...شادنبود... و به سمت پرهام چرخوندم نگاهمو دمیکش یاه...بودن به دلم نشست
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 ،  فتادما اداشکاشی... دیخند یچه راحت م... نگاه کردم انیبه شا... به خاطرمنه دادکهیحس وم نیبهم ا.بودم یازاخم پرهام راض.... ایبود

... همه شادشدن نیواسه ا ستیزودن: گفتمیوم ستادمیا یوتوروش م رفتمیم ،  شوداشتمییتوانا

.لعنت.... ضعف نیلعنت به ا ،  بودم فیضع امامن

: گفت یکه م دنیشن یعاقدوم يصدا

میبسم اهللا الرحمن ارح-

... و النکاح

دشدازجمع بلن ییاشوکامل نکرده بودکه صدا هنوزجمله

دیصبرکن-

دیچرخ انیخاله شا ناخانمینگاههابه سمت م يهمه

تومراسم عقدباشن وهیشگون نداره دوبخته وب-

 يزیکه جزپوزخنده مسخرش چ انیتوش بودوبعدشا یبغض وشرمندگ دکهیمن زوم بود نگاه من اول سمت مامان چرخ ينبارنگاههارویا

راه .خوشبختانه باغ پشت خونمون قرارداشت.رونیازاتاق اومدم ب یحرف چیه یب... شد؟یدوبخته حساب نم انیشا...شدینم دهید

 ریذهنم درگ.کشم یتخت درازم يورو کنمیدرخونه روبازم. و توذهنم نگه داشتم انیوزخندشاپ شهیگرفتم اماواسه هم شیخونمونودرپ

که  کردمیداشتم فک م... شد ينجوریچراا...بود خراب شده یهمه چ.گذشتیازدوماه ازروزتولدم م شیب ،  شهیچندوقت م نیاتفاقات ا

... باردار.کردمینشون بده بارداره ومن چقدرمسخرشون م زدکهیمطرف عق  یکه وقت فتمیلمامیف نیادایزدمیعق م يحالم بهم خوردبدجور

بدم که  شیدازمایفردابا... کارکنمیمن چ...اما...وحاالم که نکنه...عادت نشدنم... چاق شدنم کمیمن  يکلمه روچندبارتکرارکردم خدا نیا

 دوتوخونهیچک خر یبیازداروخونه ب شهیاومدم ادمی... بدم  شیکجاازما... برم ...ادیامکان نداره خدااونقدازمن بدش نم یول. ... مطمئن شم

.امتحان کرد

 نیا ادهیپ"ومعموال رکوتاههیمس نکهیچک باا یبیب دنیبعدازخر. کنمیوبه سمت داروخانه حرکت م پوشمیباترس ولرزلباسامو م صبح

.رسونم یخودموبه خونه م یتاکس هیازترس بودبالفاصله با یکه ناش یاماحاالبه خاطراسترس.کردمیروگزمیمس

 رونیب زنهیم نمیقلبم داره ازس.کنمیامتحانش م عیکنم وسر یازفرصت استفاده م.ستیخونه ن یوکس کنهیم ياریبارم شانس منو هیبالخره

هردوتاخط  قهیامابعدازگذشت چنددق... ازخطاقرمزشه یکیکه  کنمیهمش دعام.رسهیکه به وضوح به گوشم م دهیسهام اونقدرشدنف يصدا

گرفته بودن  دنیبار يامکان نداشت اشکام بدجور نیشدایباورم نم.من باردارم  یعنینیجعبه ا داخلوطبق بروشور...قرمزشده

ادم خوبه قصه  گمیتاوان کدوم گناه منه ؟نم ییرسوا نیا.هیخداحکمت کارات چ.زمیبر وسرمدتیبا یحاالمن چه خاک.کردنیم سیوصورتموخ

 يوحالت تهوع روهمزمان داشتم چاره ا کردبغضیفکرم اصالکارنم.یمجازاتم کن يجور نیاماادم بدقصتم من نبودم که ا.ات منم

مدت سکوت کرده بودم چرانرفتم  نیاشتباه ازمن بودکه ا.کردیمموباوریگناه یدبیبا.خواستمیم لیدل دازشیبا زدمیحرف م انیدباشاینبودبا

واسش اس دادم "زداجبارایاماردتماس م رفتمیگیانومیشا همدام شمار هیمثل بق.بود دهیاون بدنبودازمن بدشن.کردیاون منوباورم انیسراغ شا

کن يفکر هیکه بچه ته پس  یدونیمن باردارم م

میکه واسه تولدت رفت يخونه ا اهمونیب گهیساعت د هیتا نمتیبب خوامینگذشته بودکه اس دادم یلیخ
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که  دونستمیداشتم امام يادیدرانتظارم باشه ترس ز یخونه چه سرنوشت نینبارقراربودتوایروکامالبه خاطرداشتم ا یلعنت ياون خونه  ادرس

دربازشدبدون توجه به اطرافم داخل خونه لرزون زنگ خونه روزدم  يبادستا کردمیخودمومشخص م فیدتکلیباربا هیونمیبارش هیمرگ 

نشسته بود یناراحت افهیباقمبل  يرو انیشدم شا

دهیجواب م يسالمم وبه سرد.کرده هیگر"کنم ظاهرا یچشماش نگاه م به

؟يتوکه باورنکرد انیشا-

نمیشمارهاتوبب توبدهیگوش یگیراست م مونه؟اگهیجاواسه باورنکردن م.ومدرك لیاون همه دل-

به سمتم گرفت گفت  عیموسریگذاشته بودم گوش انیارشایمودراختیگناه یندونسته تنهامدرك ب کهیدرحال مودادمیسادم بالفاصله گوش من

توپرشمارس  نیا

یکنارم باش شهیبه خدادروغه توقراربودهم انیشا-

یکن انتیتوهم قرارنبودخ-

نکردم انتیمن خ-

ارامش داشته باشه  کمیبزارقلبم  کشهینفس م رتشیمردباغ هیردم م هیمن  رمیبروبزاربه دردخودم بم-

ادزدمیباخشم فر تمیوضغ اداوردنیخودم وباورکردم امابابه  انتیحرفاروبابغض گفت که منم دلم به حالش سوخت وخ نیاونقدرا

ياوردسرم  ییتوروزتولدم چه بال ستین ادتیمگه  یلعنت يتو میمن توچه حال یدونیم یلعنت یگیم یچ-

یمنوبااون اشتباه گرفت نکهیبوده مثل ا یروزتولدت مگه توتولدت ک-

خونه  نیتوا میومدیمن وتو روزتولدم مگه ن-

برم ییکه بخوام باهات جا هیتولدت ک دونمیخانم من اصالنم يتوهم زد-

واسه دفاع ازخودم  یچ گفتیم یداشت چ انیاواردشده بودم ش يباز شدتوچهینم زداماشکستهیاصالخوب نبودبغض به گلوم چنگ م حالم

داشتم 

یکه منکربچت بش یتونیمن باردارم نم-

 یگیوم ياومد یخوردم کن نیشترازایب يخوایم،  يخوایازجونم م یچ وونهیبه صحبت کرددخترد ادشروعیرفت باالوبافر انیشا يهوصدای

هت نخورده انگشتامم ب یکه حت یمن. منه يبچه اون دوست پسرنامردت بچه 

 نیا لشیکردن دل يهمه نقش باز نیا.نجابونیواقاجون افتادپس اوناا ییکردهمون موقع بودکه چشم به مامان وزندا هیبه گر وبعدشروع

.بود يگرماهریانصافاباز.بو

،  شهیکردم االن از جا کنده م یاحساس م ،  زدینامنظم م قلبم

. شده یاز گلوم خارج نم ییصدا چیکنم ه یبزنم اما هر چقدر تالش م یکنم تا حرف یبسته مچند بار دهنمو باز و . دمیبهت سرمو تکون م با

: گمیم شهیم دهیشن یکه به سخت ییدم وبا صدا یآب دهنمو محکم قورت م. شدند يگونه ام جار ياشکهام رو

 انیمن اون شب رو با شا...جا نیمن رو آوردم اشب تولدم  انیشا...رابطه نداشتم یکس چیمن با ه...گه یبه خدا دروغ م...گه یدروغ م-

.دیباور کن...گه یداره دروغ م...بودم
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 ،  خوابونه یمحکم تو صورتم م دهیکش هیباال و  ارهیدستش رو م. صورتش از خشم سرخ شده  ،  دارهیبرم زیبلند به سمتم خ یبا گام ییدا زن

: گهیشنوم که م یم ادشویفر يصدا

 یوصله ها به پسر من نم نیا...آبرو یخجالت بکش ب...ينداز یخودتو گردن پسر من م يها یهرزگ...بند و بار یب يه دهنتو ببند دختر -

.پسرمن ،  کار توئه نه یهرزگ...چسبه

ق هق هام اما ه ،  زنمیضجه م.شمیم نیحس شد نو نقش بر زم یزانوهام ب. تمام وجودم به لرزه افتاده . کنه یم ینیحرف ها سنگ نیاز ا قلبم

: گمیخفه و هق هق کنان م يدوزم و با همون صدا یم انیکنم و نگاه ماتم زده ام به شا یسرم رو بلند م،  خفه شدن

که ازم  یکه بعد از اون شب يمن که تو نبود...یستیمیکنار من وا شهیهم یکه گفت يمگه تو نبود...یپست یلیخ انیشا یپست یلیخ -

 نیهم يمگه تو تو...میش یزود مال هم م ایریکه د یمگه نگفت...که نگران نباشم یمگه نگفت...يذار یمنو تنها نمکه  یگفت يسواستفاده کرد

!؟يرو به من نزد هاحرف  نیخونه ا

: شلوارش فرو برد و با بغض گفت بیج يدستش رو تو يبا خونسرد انیشا

یانقدر دروغ بگ یستیزم نال...گه یباور نم یدروغ ها و توهماتت رو کس...نیبس کن پر -

: جواب حرفهاش ضجه زدم در

 يهمون خونه ا ایب يکه اس ام اس داد ينشون بدم که خودت بود...بهم بده تا بهت نشون بدم مویگوش...انیشا ییتو گهیکه دروغ م یاون -

.میکه شب تولد رفت

 انیازشا ینام گردمیاما هر چقدرم. شدم نباکسشیو وارد ا دمیشاز دستش ک مویرو بهش بدم گوش يکه فرصت انجام کار نیبعد قبل از ا و

شماره ها  دنید يبه بهانه  انیکه شا فتمیم يلحظه ا ادی...من که خودم خوندمش ...ادمهیمن که  ،  کنمیفکرم. نمیب ینم ششیساعت پ امیو پ

: گمیو م ندازمیم انیبه شا یبا نفرت نگاه.انهق هق کن. انگشت هام سر خورد ياز ال یحس شد و گوش یدستم ب.گرفترو ازم  یگوش

یلیخ... یپست یلیخ...یفیکث یلیخ...دروغگووو -

: گهیکه تشر زنان م شنومیصداشو م.کشه یوبازوش رو م رهیم انیام به سمت شا ییدا زن

.آبرو رو بشنوم یب نیا يخوام صدا ینم گهید... میبر ایب...انیشا میبر ایب -

.شنیاز در خارج م ییزنه و با زندا یکه بهم پوزخند م نمیبیکج شدشو م يلبها ،  ندازهیبه من م یه سردوتلخنگا انیشا

: و گفت ستادیسرم ا يبزرگ هم به سمت من اومد و باال پدر

  .یبشدایچشم من پ يجلو يحق ندار يتا عمر دار...ندارم نیبه اسم پر یفیکث يمن نوه ...من مرده يبرا گهید نیپر -

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

 یکه ذره ذره روح من رو م یسکوت. فقط سکوت جوابش بود. مدت نیمثل تمام ا.ختیر یدر تمام مدت سکوت کرده بود و اشک م مادرم

و پر از حرف به من  قیعم یمادرم هم نگاه. دمیکش یگرد کمتر عذاب م یزد و سرزنشم م یم ادیفر... دیکش یاگر سرم داد م. ردخو

.زنم یو از ته دلم ضجه م رمیگ یوصورتم رو با دستام قاب م زنمیزانوم نیزمرو. شهیوازدرخارج م اندازهیم



انجمن نودهشتیا انکاربر ستاك و فاطمه  –  گناه من رسوایی نیست             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥

پرهام گره  هیشد و تو نگاه عصب دهینگام به سمت در کش. بودم که دراتاق با شدت باز شد دهیتو اتاقم خواب. گذشت یروز از اون ماجرا م دو

: زد یداد م یخورد که با همون لحن عصب

گه؟یم یچ نیریش-

: شهیبزنه که پرهام با اشاره دست مانعش م یاز من حرف تیبود خواست به حما دهیحال پرهام ترس نیاز ا یکه حساب مامان

.خودش حرف بزنه  دیمامان اجازه بد کنمیمخواهش -

وقت قدرت حرف زدن  چیکه ه یاز من. خواست حرف بزنم یاز من م ،  نهیشیپوزخند گوشه لبام م هی. شمیم رهیپرهام خ یعصب يچهره  به

 دیگناهم و شا یب تنها تونستم با نگاهم بهش نشون بدم که. داشتم که بگم یمن چ.نداده بودن حرف بزنم ادمیکه  یاز من. نداشتم

: دیشمرده همراه با شرم پرس یپرهام که حاال معلوم بود آرومه با لحن. داشت ریظاهرا تاث. نگاهم آرومش کرد تیمعصوم

؟يتو واقعا باردار-

: دیشده باهمون شرم پرس یپرهام حاال که معلوم بود دوباره عصب. اکتفا کنم يتونستم به تکون دادن سر تنها

گه؟ید انیشايبچه -

: سکوت نکردم و گفتم گهید نباریا

گمیبه خدا راست م... انهیآره بچه شا-

: نگاه دلسوزانه بهم انداخت هیپرهام

؟یکنیم دهیچیحل کرد پ یبه سادگ شهیرو که م یچرا انقدر مشکل يدختر خوب تو که به خودت اعتماد دار-

.رفتیبود که مدام تو ذهنم رژه م یسوال نیا "مشکلو حل کرد؟ نیا شدیچطور م"پرهام دوخته بودم يتعجب نگامو به لبها با

.شهیحل مDNAشیازما هیمشکل با  نیکل ا-

.لبخند محو گوشه لبم نشست هی

: کنمیحق با پرهام بود دوباره به پرهام که آماده حرف زدن بودم نگاه م. بود دهیبه فکر خودم نرس چرا

.هست یمشکل هیفقط -

!؟ یچه مشکل -

: و پرهام بالفاصله جواب داد دیپرس یسوال رو با نگران نیبود که ا مامان

.شهیفقط تو تهران انجام م شیآزما نیظاهرا ا-

کارکرد؟ یچ دیخب حاال با-

.مدونیقدر م نیمن فقط هم. يبد Dnaشیدرخواست آزما.یکن تیشکا انیدادگاه و از شا يبر. تهران يبر دیبا-

: معلوم بود نگرانه گفت یکه حساب مامان

کنه؟ شیهمراه تونهیم یکجا بره؟ اصال ک دیاون با ه؟یمگه تهران رفتن الک. پرهام یگیم یبره تهران؟ معلومه چ-
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 قیتطب انیاش یبا گروه خون دیکه با کنهیم دییبچه رو تا یفقط گروه خون شیآزما نیکردم ا قیمن تحق. کنه شیهمراه ستیالزم ن یکس-

پس بهتره . از خودش جا نذاره ینشون چیممکنه شک کنه وه انیبره شا نیهمراه پر یاگه کس هیاجبار انمیدادن شا شیآزما یعنیداده شه 

.کرده فرارنیهمه فکر کنن پر

: به صورتش زد و گفت  یچنگ یبا نگران مامان

کجا بره؟ دیبا نیپر يفکر کرد چیآخه پرهام جان ه -

.دوست داشت به اسم تارا هینیپر ادتونهی. ره معلومه که فکرکردمآ-

..میریگ یهنوزم که هنوزه ازهم خبر م میباهم جور یلینره منو شکوه مادر تارا خ ادمیچرا .اره -

.و نگه دارن نیمدت پر هیزنگ بزن به شکوه خانم و سفارش کن  هیخب مادر من -

بگم؟ یچ نیپر طیدر مورد شرا-

: به زبون آورد و پرهامم بالفاصله در جوابش گفت دیبودکه مامان با ترد یحرف نیا

رفته به دلم برگشته  دیاز ام یکم.هیموقت نایا يالبته همه . نخواهد داشت نیبه پر یدخوبیمتاسفانه جامعه د. بهتره ینگ قتویبه نظرم حق-

 شیپ کردمیکه فکر م یاز اون عتریسر زیهمه چ. خورده بودم بشه  انیشا هیکه از نامرد یتونست مرهم زخم ینم زیچ چیهر چند ه. بود

حس  ییجورا هیتو فکر بود و  یلیروزا خ نیکه ا ییبابا. پرهام با بابا صحبت کرده بود. تارا صحبت کرده بود يخانواده  امامان ب. رفت

آخه طبق پرس و جو . درو اون درزدن واسم پول جور کنه نیکرد با ا یپرهام قانع شد و سع حاتیاز قبل شکسته تر شده با توض کردمیم

.نبود نهیکم هز نیهمچ دعواشو طرح  شیآزما نیا سایپر يها

 يآرامش ازدست رفته  ادنبالیخوان  یصالحمو م دمینفهم...يبر دیکردن که با نییهمه واسم تع...محکوم به رفتن شدم من

دلتنگ  ،  ...اشییبایدلتنگ ز...دلتنگ شهر و آدماش...شمینرفته دلتنگ م...رهیگ یمدلم ...مزاحمن هیدك کردن  ددنبالیشا...خودشونن

پرهام . رفتن نیاز ا رهیگینرفته دلم م...و پر از رنگش یسنت يایدلتنگ معمار... سفت وسختش يادلتنگ مذهب و سنت...شعر و شاعراش

.که بالفاصله به بسطام برگرده ،  تهران شد یبانه بامن راهش ییدا يو خانواده  نیریتنهام بزاره و دور از ازچشم ش ومدیدلش ن

 نیمامانم بود که ح. زنگ خورد میگوش میدیخونشون که رس يایکینزد. میرسوند نایو خودمونو به خونه تارا ا میدربست گرفت یتاکس هی

. دیکش یاز سر آسودگ ینفس میسته ییموال يآقا يخونه  کینزد دیفهم یوقت. پر از استرس و نگرانش مشخص بود يحرف زدن صدا

نگاه . رو قطع کردم و نگاهم رو به آپارتمان و محل سکونت تارا دوختم یگوش. رمیباهاش تماس بگ"حتما نهرفتم داخل خو یکرد وقت دیتاک

.زد رونیچشمم به تارا خورد که از مجتمع ب نیح نیدر هم. قدمهامو تند تر برداشتم ،  پرهامم به همون سمت بود

.دیبرداشت و در آغوشم کش زینبود به سمتم خ دنیشباهت به دو یکه ب ییهوا تکان داد و با گام ها يتو یمن دست دنیدبا

سکوت شروع به حرف زدن  یبعد از کم جانیتارا هم از شدت ه. دیچرخ ینم یزده بودم که زبونم به گفتن حرف جانیتارا ه دنیاز د اونقدر

.کرد

.خوشحالم  دنتیر از دچقد یدونینم نیپر يوا -

.ذاشت یم شیبه نما ویچشماش برق شاد.کردم نگاش

.دوست خوب بود هیشهیدوران مدرسه ام تارا هم يتو. دوست خوب داشته باشه هیشیزندگ يخودم گفتم چه خوبه که آدم تو با



انجمن نودهشتیا انکاربر ستاك و فاطمه  –  گناه من رسوایی نیست             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧

: دمیمعترضو شن يدم که صدادوباره نگاش کر.کمکم کنه يکه به نحو کردیتالششو م شهیهم نیخوب بود واسه هم یلیخ درسش

 یاز شدت خوشحال شمیپ يایب يخوا یتو م دمیکه شن يبابامن از روز. يزیچ. يا یابراز دلتنگ. یحرف. یکنینگام م يدختر تو که فقط دار-

؟یبه من که چ يحاال تو زل زد. کردمیم يروز شمار

.ه بودمشد رهیدر سکوت بهش خ دمشیکه د يگفت از لحظه ا یراست م. دمیخند

: کنترل کردم و گفتم  جانمویه

سالم-

.یسالم دوست جون. رفت سالم کنم ادمیمن  يوا-

متوجه "که من پرهام و ازخاطربرده بودم وتارا هم اصال يطور. میهم خوشحال بود دنیهر دو از د. زد و من هم در جواب لبخند زدم لبخند

.اون نبود

.کرد یسالم واحوالپرس ،  تاراکه تازه متوجه پرهام شده بود.دمون کردسرفه پرهام مارو متوجه حال خو يصدا

 هیپرهام همون دم در با سفارشات به من والبته .ازم استقبال کردن ییداخل خونه منتظرم بودن وبا خوشرو ییموال يخانم و آقا شکوه

،  تارا بالفاصله به سمت بسطام حرکت کرد يازخانواده  یمعدرت خواه

 یدر سکوت نگاهش کردم که وقت.پاك و خالص بود. شناختم یجنس تارا رو م. درد و دل کنم یکیاز خواب دوست داشتم واسه  قبل ،  شب

: دیپرس دینگاهش به نگاه مضطرب من افتاد با ترد

! ؟یبگ يخوا یم يزیافتاده؟ چ یاتفاق-

: بهش زل زدم که دوباره گفت نمینگاه غمگ با

.نگاهت دمغ و گرفته است. نیپر يکنم عوض شد یحس م-

.پس گفتم.... یدارم که تو بفهم ازیمن ن.... یگفتم اگه توام بفهم باخودم

تارا که . کردم فیرو براش تعر يزیهمه چ. پدربزرگم و پرهام ياز حرف ها. انیشا ياز نامرد. کردم فیتارا تعر يرو از اول برا زیچ همه

: گفت حرف هام ناراحت شده بود  دنیاز شن

!کارو باهات کرد ؟ نیا یچ يبرا. خدا اون نامزدتو لعنت کنه -

: گفتم یهامو پاك کردم و با ناراحت اشک

!دونم ینم-

!؟ نیپر یکار کن یچ يخوا یحاال م -

.خواد یم یخدا چ مینیبده تا بب شیگفتن آزما نایمامانم ا.دونم ینم -

: تگف یدستم رو گرفت و با مهربون تارا

 ییآشنا. واست کنه يکار هیبتونه  دیکنم شا یدر رابطه با تو با بابام صحبت م يمن هم اگر خودت بخوا. ناراحت نباش خدا بزرگه -

.ییزیچ

: مکث کردم و بعد گفتم یکم
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؟یکنیکمکم م.ستمیبلد ن یلیرو هم خ نجایا. بفهمن يزیخوام خانوادت چ یکنم اما نم تیشکا انیاز شا دیبا. برم دادگاه دیفردا با -

.گمینم يزیچ يا گهینه به بابام نه به کس د ينگران نباش تا تو نخوا. دمیانجام م ادیاز دستم بر ب يالبته هرکار -

دنبال ...امابازحس غربت داشتم.شمیشرمندشون م کهیطور.کننیخوب باهام برخوردم یلیخانوادش هوامودارن وخ.تاراجام راحت  يتوخونه

بااصرارمن .کردمیم فمومشخصیدزودترتکلیبا.ادامه داد تیوضع نیبه ا دیبا یتاک...بده ییاشنا يون بودم که توش راحت باشم وبوخونم

 دمیشن لیکه اززبان وک یاماحرف.میباتجربه مشورت کرد لیوک هیشنهادتارابایبه پ.کردم تمومطرحیوشکا میرفت ههمون روزاول به دادگا

اون گفت  نبودکه انتظارداشتم يزیچ

حساب  نیباا.رفتیمقدم توسرم رژه م ياقا يجمله .شهیثابت نم تونیادعا دنکنهییاعتراف وتا انیباشه تاشا امشابهیاگه گروه خون یحت-

وبامن را  يباز نیخواست اعتراف کنه که ا یاگه م کنهیمعلومه اون اعتراف نم.شهیباورم نم...تمام برنامه هاونقشه هام نابودشده بود

.نداختینم

.بود رممکنیغ نیکه داشتم ا یمال طیباشرا کهیدرحال.استفاده کنم لیازوک"حتما شنهاددادکهیمقدم پ ياقا

 انیام شا ییرسوا شدتاوانیبچه که م نیبه سرنوشت خودموا ،  ندمیبه ا.کنمیبوددانشگاه ومن تواتاقش تنهانشسته ام وفکرم تارارفته

روبه روش زده  یکه پشت سرش وحت یزودرشتیمثل من باهزارتاحرف ر یکیدشیرفت واونم م یبچه نم نیربارایهرگزز

تاافکارمزاحم  دمیسرموتکون م.که درانتظارش بود یگنگ ومبهم يندهیا،  ،  ..سوختیبچه م نیا يندهیدلم واسه ا شترازخودمیب.شدیم

رمیارامش بگ یکم مینگ مالاه هیباگوش دادن به  کنمیم یوسع زارمویتوگوشم م مویهندزفر... وازذهنم دورکنم

ازتوخاطراتم  یرفت شهیکه باورم نم من

تاجهنمم باهاتم شهیکه گفتم تاهم من

ستیتواون ادم قبل ن نیکارات ا شهینم باورم

ستیجزمن تودلت ن یکس کردمیساده فک م من

یبدش یاوج خوب يبه تووابسته ترشم توتو من

يکرد ينجوریتوبامن ا شهیباورش نم یکس

يتوسرد دونستمیم گرم چشات بودنمدل من

يدیتوند يکردم تونبود هیشباتاصبح گر یدونینم

يدیتوبه دادم نرس دمیکش یدردعشق م عاشقونه

روزام يچقدرابر یدونیوتنهام نم نیغمگ گهید یدونینم

جزتوندارم یشکیتموم کارم من که ه گهیتود بدون

همه باورم فکرتوچطورببرم ازسرم يشد حاالکه

ازت بگذرم طور؟منتوبگوچ

همه باورم فکرتوچطورببرم ازسرم يشد حاالکه

ازت بگذرم توبگوچطور؟من



انجمن نودهشتیا انکاربر ستاك و فاطمه  –  گناه من رسوایی نیست             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩

روزام يچقدرابر یدونیوتنهام نم نیغمگ گهید یدونینم

جزتوندارم یشکیتموم کارم من که ه گهیتود بدون

 داونمیشا کردمیاشتباه م انیراجع به شا مندیواسم مشکل بودشا انیمن تازه شروع شده بودهنوزم باورکارشا يتموم شده بودامااشکا اهنگ

مگه من  يکردیکاروم نیبامن ا دیبا انیلعنت چرا؟اخه چرااشا انیباشه لعنت به توشا تونستیم یانکاراش چ لیخورده بودپس دل بیفر

 نیم حقم اانجام داده باش میمن هرچقدرگناه توزندگ يخداخودت شاهد یگغتیلشومیکرده بودم کاش فقط بهم دل يدرحقت چه بد

کردمیم یخفگ وداحساسیهق هقم باالنم گهیاونقددرضجه زدم که د ستیرسواشدن ن

***********

لحظه فک  هیخراب بود یلیبارتواتاق تارابودم حالم خ نیاخر ادمهیفقط  نجامیاروم بازکردم نگام به سرم دستم افتادمن چراا چشامواروم

بکشم دنفسیمن هنوزبا یعنیصداش  نیچهره نگران تاراوطت دنیودبازشدن در يصدا... اما شمیکردم دارم خفه م

زمیعز یخوب-

توجه به  یبه حرف زدن داشت وب يدیشد لینزنم اماتارابرخالف من م احرفیدن ياباادمایتااخردن خواستیفقط سکوت بوددلم م جوابش

دادیسکوت من به حرفاش ادامه م

 نیافتاده باا يچه نخوا ياتفاقاچه بخوا نیا یروثابت کن یچ يخوایم یکنیم نکاراروباخودتیاچرا يکه ازحال رفته بود يکرد هیازبس گر-

شهیعوض نم يزیوگرنه چ يدیخودتوعذاب م يکاراتم فقط دار

که داشتم فقط تونستم بگم سخته به خداسخته  يدیبابغض شد-

 يموازدست دادم دلتنگم دلتنگ روزا یرودرك کن که همه چ یپندم نده درکم کن من زدمیادمیدادفریهام مجال م هیوگر تونستمیم اگه

 یسال باهاشون زندگ جدهیکه ه يازش متنفربودم دلتنگ خونواده ا يروز هیدرس خوندنم که  یگذشتم دلتنگ دختربودنم دلتنگ حت

به  يکه قراربودبه زود يگ بچه ادلت میخون وخانواده بود هیرابطه مهم بودکه هممون از نیا يبودنسبتاکرده بودم خوب وبدرابطه مهم ن

 ییوجودداشت امازبانم بنداومده بودمثل اکثروقتا نامگهیبدون اسم پدرتوشناسنامش قراربودانگ کس وناکس بشنوه بدترازا اپابزارهیدن نیا

دیرسیکه قدرت کالمم به صفرم

سکوت کردسکوت تارامنودوباره  گهیوجودنداره که د یبخش امیمن الت يواسه دردا دونستیدردم وازنگام خونده بودوم نبارعمقیتاراا انگار

دیکش رونیتلخم ب يایبازشدن درمنوازدن يخودم غرق کرده بوداما صدا يایمنوتودن

ازپرستارااومدن داخل اتاق  یکیدکتربا خانم

 هیيخوایباش مامان اخمونم ت ین یبه فکرن یستیبه فکرخودت ن یباخودت مامان يکارکرد ینازماحالش چطوره چ يبه به مامان کوچولو-

دادمیفقط گوش م یحوصلگ یباب زدومنیکارم اون حرف م یوچ میمن ک یوقت نپرس هییلبخندبزن

 مارستانمیب نیتوهم مانیمن هما ستوده ام ومتخصص زنان وزا کنمیم یمن خودموبهت معرف يچه نخوا يچه بخوا ستیخب مهم ن-

مامان شم يزوددرضمن خودمم مث خودت قراره ب کنمیکارم

مشخص نبودانگارخانم  یلیبارداره اما واسه من هنوزم خ دادکهینشون م شیموندبرامدگ رهیحرف وزدنگام روشکمش خ نیا یوقت

کنمیفک م یدکترمتوجه شده بود دارم به چ
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 شتربهیب نیوا کنهیم يشتریبنداره بعداون شروع به رشد یرشدچندان هیاول يدرماهها نیجن ادکهیم شیاپیواسه بعض زمینگران نباش عز-

خانم  هیایجامعه بشه  نیاقاکوچولوواردا هیقرار مینیبب یواسه سونوگراف میبر یزودتراماده ش یفرده حاالم بهترهرچ یبدن لیاست لیدل

 صیشخماه چهارم به بعدت"امامعموال ،  به روزما يباوجوددستگاهها ،  بچه مشخص باشه تیوجنس یشانس باش خوشکوچولوالبته اگه 

وتوام که هنوززوده برات ،  شهیدرست داده م

..ستین ابعدمهمیاالن .نهیشیپوزخندگوشه لبام م هیحرفش  نیباا... شانس

قشنگ شه ازکجامعلوم فرداپس فردابهم اعتراض نکنه که  شیزندگ ستیباشه قرارن یازهرجنس کنهیم یواقاش چه فرق خانم

رکنهییقراربودتغ یچ... قراربودباشه یدادگاه چ جهینت ،  کردیحرفاموچقدرباورم.بهش بگم ازگذشته تونمیم یاصالًچ يااوردیچرامنوبدن

 یجون گهید کنمیاحساس م ستیحالم دست خودم ن.کنمیم شیهدف همراه یب.میداشت کمکم کنه پشت سردکترحرکت کن یتاراسع

که بشه  ییجا.ازادماش بود یخال،  جا هی، ازدلمیراه گلوم وسدکرده که جرات سربازشدن نداشت ن يبغض بد ستیتوبدنم ن

قراربودتوکدوم جاده  میرزندگینگام که به تخت سونوافتاددل مرده ترشدم مس. شم ازخودم یکه خال ادبزنمیادزدانقدرفریفر

نسبت به  یازهرحس یامامن پربودم ازغصه هاوخال کردنیتاراودکترمشتاق انه منودعوت به نشستن م... روگنگیذهن من درگ.رهیقراربگ

. ازمن بودچه تلخ شده ام شیکه بطن وحود يموجودزنده ا

ییکجا يمامان ناز-

متوجه دکترشدبازم لبخند نگام

تخت درازبکش نیا يرو زمیخب عز -

 هییتوجوان هیغصه چ هیفهمه دردچ یجذاب باشه اون چه م دمیبدم چقدرلبخندش جذابه با خوادانجامیوازم م يهرکار کردمیم یسع

که توبدنم حس کردم نگاهم به  ییباسرما. میمردتمومه چقدمنواون فرق داشت هیبچه خوشبخت شه البدهمسرشم  هیخوادمادریکترموفقه مد

 يرورو نهیدستگاه معا.ازشدت سرمامورمورشه  شدبدنمیباعث م زدویشکمم م يژله مانندورو عیما هیشدکه داشت  دهیدکترکش يدستا

شکمم گذاشت 

یتشوبدونیجنس يدوست دار فهیرشدش ضع یلیبچه ات که خ نیاخب مامان بد-

زارمیپاسخ م یسکوت جوابشوب هیندارم با یحس خاص چیکه ه امامن

 يخب مشنو... یلحظه روفراموش نکن نیا ینیریش يتاعمردار کنمیم يمامان خانم بادخترکوچولوش قهره االن کار نیا نکهینه مثل ا-

م کوچولوت قلب خان يصدا نمیا زمیعز

چشمام ناخوداگاه بسته شدن دلم .اتاقودربرگرفته يباشدت تمام کل فضا استیدن يملود نیباتریز کردمیکه احساس م یضربان قلب يصدا

که  يحس قشنگ کل وجودموگرفت لبخند هیمشد قیازارامش به من تزر یخواست باتمام وجودحسش کنم انگارباهرتبش قلبش موج یم

شد یکه هرلحظه پررنگ ترم يلبام نقش گرفته بودلبخند يوددوباره روب گانهیمدتهاباهام ب

خواهدزد گفتمیکه م يلبخند نمیدوست بداخالقت رنگ وروش واشدبفرما ا يدیخب تاراخانم د-

کنم یکردم بالبخندم ازش قدردان یسع نیکردن برام سخت بودواسه هم هنوزصحبت
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 یبه کس هیفراموش نکن شماره همرام شخص رالبتهیباهام تماس بگ یداشت ينوشتم هرکارکارت منه شماره همراهمم پشتش  نیا زمیعز-

گمیدستورات الزم روبه همرات م شیند

که به لب داشت به من چشم دوشت  يوخانم دکنربازم بالبخند تاراتشکرکرد

 میداد لیپرونده تشک مارستانیب نیت توهمباکمک دوستت واس تمیکه ازحاالبه بعد من دکترشخص نهیاونم ا یدبدونیبا گهیزدیچ هی-

بچه ات فیخصوصاًباوضعبت رشدضع هیچه کاوواست الزام هیبار هیهرچندوقت 

میروکمکش حساب کنم ازش جداشد تونمیم شهیهم نکهیا دبهیدادوباتاک گهید حاتیتوض کمی

***********

خودش قرارداده بود رومخاطبزدوتارایدرموردکاروبارش حرف م شیشگیپدرتاراطبق عادت هم زشامیسرم

 يدرخواست بد یدفترروزنامه واسه استخدام چندتاکارگرنظافتچ يفردابر یکنیم یلطف هیدارم تاراجان  یکاربانک یبانک کل دبرمیفردابا-

رنیم یکییکیو شنیداره کم م روهامونیمدت ن هیاخه 

رکنهییخورده تغ هیواش که اونم حال وه میریم نیباپر کنمیکاروم نیچشم بابا حتما ا-

هیفکرخوب زمیاره عز-

.سرباربودنم ادامه بدم تیوضع نیبه ا تونمیم یتا ک کردمیمشغول صحبت بودن امامن فک م اوناهمچنان

************

دارشدمیدست تاراازخواب ب يباتکونا صبح

دفترروزنامه  میدبریزودباش تنبل خانم با-

امیمن ن شهینم-

تنهابرم  ادمنیدلت م-

حوصله ندارم  یلیاخه خ-

يایب دبامنیبا يانداریيحوصله دار-

 میواردساختمان که شد میفراوانش حاضرشدم وباهم به سمت دفترروزنامه راه افتاد يبالخره بااصرارا.تارا نیبودا یسمج چه

شدم وشروع به  یکه عصب يطور میمواجه شد تیازجمع يادیباازدحام ز میدیبه طبقه موردنظررس یزدوقت10تاراطبقه  میسواراسانسورشد

غرغرکردم 

شهیپوف تاشبم که نوبت مانم-

نگران نباش بابام قبالوقت گرفته -

کنن یاگه خواستیازشون م یشدتلفنیخب نم-

فرستادیم يوحضوریکیدیبودکه با نیزدایچونه م کمیهاش  نهیهز دواسهیدامابایرسیگلم به فکرخودش م-  -

کاراسررشته ندارم نیقانع شدم من که ازا یزنیباشه باباچرام-

خواستم بزنمت یخداشفات بده من ک-
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حاال-

وونهید

زدیصدام ينجوریمنوا اوردمیهروقت لجشودرم ساکهیبودمثل پر يجور هیگفتنش  وونهید لحن

يشمابازکه توفکر.یخانم... الو-

میرشدیاتاق سردب یدادم که حالم خوبه وباهم راه نانیبه تارااطم يبالبخند یمنشتارااززبان  هینام خانوادگ دنیباشن

فک  نیمن به ا ربودیکه اون مشغول چونه زدن باسردب یاستخدام توروزنامه چاپ شه تومدت یداداگه تیرضا یچانه زن یتاراباکل بالخره

صحبت کنم چه  دباتاراوپدرشیشروع کنم با ییجا هیکه از نهیسه افرصت وا نیبهتر نیخانوادم ا یودست تنگ یباتوجه به نبازمال کردمیم

 میطیشرا نیباا دباشهینبا یکارسخت کنمینظافت م شناسمشونوواسشونیکه نم ییتوخونه ادما رمیم ینطافت چ هیبشم  مداره که من یاشکال

نهیراه حل هم نیکه من دارم بهتر

دادم که راحتتربتونم صحبت کنم  رونیصداب ینفسم وب.اسه طرح خواستمِزمان و نیبهتر.کنمیبرگشت ازفرصت استفاده م توراه

تارا-

صدام پرازخواهش شده  لحن

یقول بده نه نگ...  ... خواهش هیتارا-

نگاه کردوگفت  بیجورعج هیتارا

انهیامکان داره قول بدم  نمیخواهشتوبگوبب-

ستیمطمِِئن باش خواستم نامعقول ن گهینشدد-

ندازهیباالم يازسرناچار يا شونه

دمیقول م ستین يبگم باشه ظاهراچاره ا یچ-

راسخ ادامه  یبالحن نیکارم ناراحتم واسه هم نیصحبت کنم دوست ندارم تارافکرکنه من ازا دباارامشیبا دمیاروم کش یخب راستش نفس-

دمیم

کنه منواستخدام روهاشیازن یکیبه عنوان  یبابابات صحبت کن خوامیم-

جواب داد يعاد یلیتاراخ

نکنم بشه  خوادفکیرونمیبابام ن-

توضح بدم شترواسشیدبیبا یعنینیمنظورم نشده بودوا انگارتارامتوجه

... روز ياستخدام داد یاگه یحاالرفت نیتوکه هم یول-

: کنه یبه صحبت م ادشروعیوفر تیدوزه وباعصبان یم نشوبهمیازدهنم خارج نشده که تارانگاه خشمگ هنوزکالم

!!!!!!!!خوادیم یبابام نظافت چ وونهید یگیم یمعلومه چ-

: گمیوم ندازمیشونه باالم يدیرولبم نشست که بالفاصله جمعش کردم باالق يپوزخند

نوع کاره هینمیداره ا یچه اشکال دونمیم-
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واسه ادم خودش نه واسه  ینوع کاره ول هینمیا... اره حق باتوا.ارهنوع ک هینمیا یگفتیراحت نم نیهمچ یدونستیاگه م...یدونینم...د-

نطافت  یدونیم.يدینکش میخاص هیاماسخت ینداشت یمرفه هیزندگ دونمیم يبود يدخترِنازپرورده ا گمینم کردهیکاراتومامانت م يتوکه همه 

صاحباشون  یگاه.ازهزارمتر شیبامتراژب ییخونه هانظافت  ،  یکش یط يریگردگ.شونیبهداشت سیشستن سرو یعنییچ یعنیخونه مردم 

 دهمشیبا،  يبه کنارتوتحمل حرف زوردار نایا يهمه .رنیگیکارگرم هیوناخون خشکن که واسه نظافت قصراشون فقط  سیازبس خس

من نگران خودتم  ياریدووم ب یتونیوچطورمت،  فکرکن  کمی.یبله چشب بگ یه یتونیم یباش عیمط

 طیخواست اماحاالشرا یوقت ازم کارنم چیرفتم مامانمم هواموداشت وه یرکاردرمیازز شهیمن توخونمون هم دونمیروم نایهمه ا دونمیم-

.کمکم کنن یلیکه خ.ستیخانوادم اونقدرخوب ن یوضع مال یدون یخودت که م.ستمین یفرق کرده من اون ادم قبل

واسه  ازدارمیبه پول ن لیمن واسه وک.بازنده م  رمینگ لیاگه وک.يدیدم وشنمق ياقا يخودت که حرفا.برنده شم انیباشا يدتوبازیبا من

 میزندگ کمیدرکم کن کمکم کن  کنمیکارمحاله خواهش م داکردنیکه دارم پ یطیباشرا یدونیخودت بهترم.ازدارمیکسب پول به کارن

روبراه شه

کشهیم یداره سختدوستم  نیبهتر نمیکارکنم حرفاتوقبول دارم اماسخته بب یچ دونمینم-

دمیبه ارامش رس یکم ينجوریا دحداقلیکن شا طمودركیشرا کنمیخواهش م-

اماباشه کنمیدارم اشتباه م دونمیم نکهیباا-

کوتاه اومدوقرارشدباباباش حرف بزنه تارابالخره

**************

تاراباپدرش صحبت کردبرخالف  یوقت شبید.میشیرب مشهرك غ یراه ومدمنوتنهابزارهیکه دلش نم ییوالبته تارا ییموال يبااقا صبح

صنعت  دانیتوم يبرج تجار هیکه تو یشرکت.بود يکارمن واسه شرکت جد هیراحت قبول کرده بود وحاالقظ یلیانتظارمون اون خ

حرکت  نگیرکپا ییبه سمت انتها ییموال يامابرخالف تصورم اقا میازطبقات برج بر یکیمتس نیانتظارداشتم بعدازپارك ماش.بود

 دونمیشرکت واسم شوك اوربودنم ياتاق حدود هفتاد مترفضا هیساخته شده بود باًبزرگیاتاق تقر هینگیپارک هییکردتوقسمت انتها

 یزوصندلیم هی.اتاق عادت کنه هیکیبع تار دتاچشماتیکش یم لطو یمناسب نبودکم یلیازنظرنورم خ دمیکش یوم کیش يجا هیچراانتظار

 يقهوه ا يکایکف اتاقم باسرام سهییر ياون جاجا یعنینیاونجاروواسه نشستن انتخاب کردکه ا ییموال يد بالفاصله اقااتاق بو يانتها

 يبه صورت پراکنده تو یام صندل ییچندتا نقرارداده بود یصندل نیرنگ وسط اتاق بودکه دورتادوراونوچند یضیزبیم هیشده بود دهیپوش

ینظافت يکارا هیمربوط  غاتیشرکت وتبل هیغاتیتبل يوستراپربودازپ واراتاقیاتاق بودودرود

وبعد  میکنیبه همراه ضامن معتبرتقاضام یونیلیسفته صدم هیمیاستخدام کن میخوایکه م ییازهمه کسا هیریشرکت من وام ينجافضایا-

نظلفت اگه  یرفت یشیبعدازچندمورد که ازمامونهیبستن قراردادم م میخوایسفته نم شهیموضوع شامل تونم نیاماا بندمیباهاشون قراردادم

که دارم برات  میکار نیدارم وهم کینجاشریا ادمنمیازدستم نم نیشترازایبه خداشرمندتم ب میبندیقراردادم م يایازپسش برم میدید

خالف شراکت ماست کنمیم

شماروجبران کنم  يزهمه محبتارو هیبتونم  دوارمیدامیکنیلطفاروم نیشماهستم شمادرحق من بزرگتر طیمن متوجه شرا-

تاراارزش قائلم يومن واسه تمام دوستا ییتودوست تارا ستین یلطف-
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شرمنده  نیشترازایکه ب کردمیم ییکارا هیيبه زود رفتیکه توسرم رژه م یالتیخونواده شرمنده بودم اماباخ نیزدم دربرابرلطف ا يلبخند

. خونواده نشم نیمحبت ا

 یباشخص ییموال يداداقایم یدرخواست نظافت چ یبارزنگ خوردهربارکه کس نیچندم يفته بوددانشگاه وتلفن براظهربودتارار يکاینزد

 یباق یخدمات يروین گهیاماظاهراد عتربرهیسر یواسه نظافت منزل متقاض خواستیوضمن دادن ادرس موردنظرازشخص م گرفتیتماس م

من ازش خواهش کردم اجازه بده من برم وگذاشتیکه گوش نیمروردکرده یمتقاض ییموال ياقا نینمونده بودواسه هم

ستیاسونم ن نیکارواسه توزوده نظافت کردن همچ نیا شهینم-

گندنزنم  دمیجاشروع کنم قول م هیکارمواز دکهیاجازه بد کنمیانجام بدم خواهش م یکه کارم وعال دمیامامن قول م دونمیم-

صحبتش  يبودهمچنان رو يریباتلفن مشغول شماره گ کهیدرحال.شدکه منوبفرسته یراض ییموال يبالخره اقا ختنیترفندوزبون ر یباکل

بامن بود

...یول ادهیز تیاحتمال خراب کار دونمیم نکهیباا زنمیثابتمونه االن بهش زنگ م يطرف مشتر-

نفروواسه نظافت خونش  هیحاال نیشدوگفت که همییبه نام طال ییحرفاشوقطع مردظاهراًتلفنشوجواب داده بودن مشغول گفتگوبااقا ادامه

 نیوانجام بده بعدازقطع تلفن ادرس ونوشت وبهم دادگفت ا ییکارا دچهیالبته تذکردادچون طرف تازه کاره بهش گوش زدکن فرستهیم

 ابونیتوخ ییالیخونه و هینگاه به ادرس کردم قرابودبه  هیزنگ زداژانس  دونمینم یلیتهرانوخ يکه من ادرسا مییواسه برگشتت وازاونجا

نیزم رانیا

رنگ دراومده  نیکه به هم یبزرگ يوکرم رنگ به کاررفته بودوبادرا یشکالت يکایازسرام یبیکه واسه ساخت نماش ترک یخونه شمال هی

رکنم داشتم استرسوازخودم دو یسع.دمشیکه بالخره د گشتیدردنبال زنگ م ينگام رو.دادنیم لیروتشک ییبایز هیبودن هارمون

بعدازبلندشدن  یکم.قراردارم  فونیزنگ ا يرو دنیلرزیبه شدت م کهیدستامودرحال.شدمیکمترموفق م کردمیم شترتالشیب یاماانگارهرچ

دیبه گوشم رس فونیازپشت ا یزن يزنگ بودکه بالخره صدا يصدا

دییبفرما،  بله -

منوفرستاده  ارانیهم یخدمات شرکت،  میاحمد-

رنگ تعجب  یبیقدمموکه به داخل گذاشتم نگام به طرزعج نیبازشداول یکیت يدرباصدا.ازم لرزش صدام محسوس بودتالشم ب يباهمه

 يبه درورود کردنگامیم قیبهت تزر یلذت وصف ناشدن هیهوا  يکه باوجودسرد،  ازدرخت وچمن دهیپوش،  بزرگ اطیح هیگرفت 

ذهن (کردنیخونه چطوررفت وامدم هیلحظه باخودم فکرکردم اهال هیياره به درورودنگاه دوب هیداشتم  شیدرپ يادیز يرو ادهیافتادظاهراًپ

 یاخ،  دمیکش یازسرلسودگ ینفس.دمید يورود يپله ها هیکه داشتم خودموتوچندقدم يریباذهن درگ)نبود یچیمن قادربه درك ه کیکوچ

 يجلو دنمیبه محض رس.باالرفتم یسه تاپله روبه راحت.دافتادخداروشکرتعدادپله هاکم بو يورود ينگام به پله ها... دمیبالخره رس

احساس  یشدکم یکه باعث م،  زد نیکوتاه ودلنش يلبخند دنمیمسن درچارچوب درظاهرشدکه به محض د یدربازشدوزن،  يدرورود

ازارامش کفتم  یحاک يکنم بالبخند یراحت

اومدم ییموال يسالم ازطرف اقا-

کرد داخل شم بعدازورددبه سالن زن گفت  مییوراهنماجواب سالمم وداد ییباخوشرو زن
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زهیریبدجوربهم م دارشهیچون خانم االن خوابه اگه ب يکاراتوبهتره اروم انجام بد زمیعز-

متوجه شده بود دانگارکهیتعجب منود یوقت

 رسمیباشه اخه نم یکه مهمون ییجزوقتا،  دمیگرفته تانظافت ومن انجام م يخونه ازاشپز يکارا يهمه ،  خونه نیمن اقدسم خدمتکاره ا-

زمزمه کردچقدرحرف زدم دوارومیکش ینفس... رنیگیم یواسم کمک رونیکه ازب نهیکنم ا هیته یمختلف يدغذاهایهمه کاراروانجام بدم وبا

همراه بالبخندادامه داد یبانگاه

شده باشه  فیکث یخه صبح باغبون اومده بودوفکر کنم حسابحتما اول جاروکن بعدبشورا یومرتب کن اطیح يبهتره بر يقبل ازهرکار-

چشم خانم -

ناراحت دوباره منومخاطب خودش قرار داد یبه شکمم کردوباحالت یخانم نگاه اقدس

ستیواست سخت ن يکه دار یطیدخترم باشرا-

نه خانم-

ازتاسف تکون دادوفقط گفت يسر

.یباش موفق

براش  یمشکل يفشارکار نیبچه ام ناخوداگاه دچارترس شدم نکنه ا ياداوریبا.شدنیم میمتوجه باردار بودم همه یتوچهارماهگ حاالکه

. انجام بدم یوکارم وبه درست رونیب امیب یومضطرب شدن الک اتییزدم بهتره ازفکرکردن به جز بیامابالفاصله به خودم نه.جادکنهیا

 خواستمیبودکه م یافتادم جارودست گرفتن من فقط مال زمان ادخونمونی.شدم یحالهیکه اقدس خانم بهم دادبودوبه دست گرفتم  ییجارو

 اطیح يبودجارو يامابه هرنحو شهیکمرم داره خوردم کردمیاحساس م.بااون متراژباالجاروکردم  اطیکل ح... اماحاال ،  به مامان برسونمش

 يشست شو یباهرجون کندن.بدنموگرفته بود یکرده ولرزش هواواب سردحس سرماروبهم منتقل يسرما.موندشستنیحاالم.وتموم کردم

 یمکتین يوادارم کردرو یتوبدنم نبوداحساس سست یجون گهید هیکل وجودم درحال نابود کردمیحس م.... کمرم ایخدا.تموم کردم اطمیح

اون  يانگاررو.بود یخستگتمرکزوارامش واسه رفع  ازمیگذاشتم ن چشاموروهماستراحت کنم  یوکم نمیقرارداشت بش اطیح يکه تو

میداریب کردواسهیسردخواب سراغموگرفته بودکه اقدس خانم باتکون دست تالش م مکتین

حالت خوبه دخترم -

استراحت کنم یکم نمینجابشیخسته شدم گفتم ا کمیممنون فقط -

 یاه...  ... یول ستینفرن هیکار شیزیبزرگه تمخونه  نیا گمیبه خانم م یکمکت کنم ه تونمینم ختهیبرات منم انقدرکارسرم ر رمیبم-

داد  دوادامهیکش

بکش ودراخرم  ینوطییفقط سالن طبقه پا یزکنیتم ستیطبقه باالروالزم ن يکاراروانجام بد هیبق میبر يایب دارنشدهیحاالم بهتره تاخانم ب -

وسطل اب رفتم چندبارمجبوربه  یباشه بودبه سمت ط یعنباتکون سرکه به م. دم دست گذاشتم ندهیموادشو. یبهداشت يسایسرو زکردنیتم

.زشدمیکردن سطل اب وپرکردن دوبارش بااب تم یخال

همه  نیا دونستمیواسه بچه ام م رمیکردبمیدردم یلیخ ردلممیز.مونهیکمربرام نم کهیسالن که تموم شداحساس کردم د دنیکش یط

من  تیمگه ظرف کنهیم ینیرودوش من سنگ ییتنها یسخت نیبارا.وسپردمدست ت اخودمویخدا.نداره یفشارواسه هردمون عاقبت خوب
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مداوم نفس  دنیباکش کردمیم ینفسم به شماره افتاده سع. سردوواسه نشستن انتخاب کردم نیزم نینانداشتم واسه هم گهید.چقدربود

اقدس خانم اول حمام وشستم  ییبه راهنماو زندونستهیتعلل کردنوجا یلینفسم جااومدخ یکم نکهیبعدازا.ارمیبه دست ب يشتریارامش ب

 فمیکث یهرچندهمچ(توالت  هیفیکث کردمیبودامااحساس م دستمدستکش .ختیبهم ر يجور هیتوالت حالم  دنیوبعدنوبت توالت شدباد

اومدوپشت سرشم عق زدنم اقدس خانم بالفاصله  يازصدا.طورم شدباالاوردم نیوهم ... تووجودم احساس تهوع رهیداره رفته رفته م) نبود

زدخانم خونس شدحدسیکه م انسالیزت م هی

خبره  نجاچهیا-

... نیفرستاده ظاهرابارداره واسه هم ییموال يکه اقا هیجواب دادخدمتکار یخانم باترس ودستپاچگ اقدس

ازخشم گفت يادیومدبافریبه نظرم یعصبان یلیباالاوردنم امازن که خ لیداشت به دل يا اشاره

بعدنم خودم حساب  یکن رونشیخونموبه گندبکشه بهتره زودترب نکهینه ا زکنهیخونموتم خاستمیومیکیمن  يبد حیتوض ستیالزم ن-

الف بچه روفرستاده  هیبودم واسه من گرفته  شیهمه سال مشتر نیا کهیمرد رسمیوم ییموال

ودل مردموبه زن  ینگاه اشک.انگارزبونم بنداومده بود...تونستم  ینم...شدیازخودم دفاع کنم امانم کردمیتالش م.زدیبه گلوم چنگ م بغض

.دوختم امااون بانفرت نگاشوازم گرفت

 يزیتم نیبودچه قدرواسه ا زشدهیبودافتادچه قدرتم کیادم کوچ هیبزرگ خونه که مال  اطینگام به سمت ح کردمیخونه روترك م یوقت

گونه هام به رقص اومده بودن  يهدف رو یدواشکام بنبودبغض توگلوم سربازکرده بو نیبودم حق من ا دهیزحمت کش

.افتادم اشکام شدت گرفت ییموال يبه اقا ادقولمیکردمیکارمیدچیحاالبا

باران درخشش  يقطره ها کهیدرحال یکیازنوروتار يتوهاله ا رونیب. چرخونم یاتاق م يپنجره  يبخارگرفته  يشهیسمت ش نگاموبه

به گمونم اسمونم دلش گرفته .کنهیم سیواروخیدرود رشیشدت باران باضربان نفس گ.ق شده بودن غر دهیروبه اون بخش ییبایز

 ادحالی.مثل من که حاالاروم ترم یشیاروم ترم يتوام به زود.دونم توام مثل من دلت شکستس یم.شکسته یدل توروک،  اسمون یراست

دیپرس یدبانگرانیود میکاش يچشما یوقت.روبه روشدنم باتارا يادلحظهی.فتمیم شمیچندساعت پ

شده یچ-

 يا گهیحرفه د چیه یتاراکه حال خرابمودرك کرده بودب.گرفتن یازهم سبقت م دنیاشکام واسه بار.تارابغضم شکسته شد دنیباد

 دهیبر دهیوبر یبه سخت.هام کمترشده بود هیارومترشده بودم گر یکم نکهیبعدازا.میتارابه اتاقش رفت یباهمراه.رسوند میکیخودشوبه نزد

چندضربه به دراتاق تارازده .ارومم کنه اشیداشت بادلدار یحرفام سع دنیتاراباشن.کنم فیتعر اسشکه بهم گذشته بودوو یهرچ

ییموال ياقا يشدوپشت سرش صدا

داخل  امیاجازه هست ب-

دییالبته بفرما-

 نییدرباالوپا رهیدستگ.س واضطراب به دراتاق چشم دوخته بودممن باتر کهیجواب دادوواسه استقبال ازپدرش بلندشددرحال تارابالقاصله

به چشمام انداخته بود درجواب سالمم گفت  ینگاه گنگ کهیدرحال ییموال ياقا.شد

ستیمن که گفتم کارتون-
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بهم انداخت وبه سمت پدرش رفت  نیغمگ یتارانگاه

باهاتون حرف دارم  نیایلحظه ب هیشهیبابام-

.دنبالش را افتاد یحرف چیه ینگاه به تاراانداخت وب هینگاه به من و هیییموال ياقا

گذشته بودکه وارداتاق شدن یکم مدت

متاسفم دخترم -

بالفاصله گفتم  نیواسه هم.کنم یباعث شده بوداحساس شرمندگ ییموال ياقا لحن

... شرمندم به خدانخواستم -

دوگفتیکالمم پر ونیم

فرستادمیدتورومینبا شناختمیسومیزن خحس نیمن ااشتباه ازخودم بود-

گفتم اصرارخودم بود دمیکه فک کنم فقط خودم شن يطور اروم

زنه  نیگفت ا یم یحاالچ-

دیبه سمت تاراکه پدرشومخاطب قرارداده بودچرخ نگام

هیخسارت نکرده کل يوادعا کنهینم تیکه شکا نیوهم ستین يازپول خبر گهیم خدانشناس–

زن باردارم  هیکه واسه  کیاشتباه کوچ هیبراش نمونده اونوقت واسه  یجون کهیکارواسش کرده طور یکل نیپر تیشخص یب کهیزن-

کنهیم يجور نیداره ا هیعیطب

چشم .شد اعثیرعدوبرق  يصدا.دیوزودتراستراحت کن نیشامتونوبخور نیایذاتش خرابه حاالم اشکال نداره بهتره ب یلیگفتم که اون خ-

کنم بخوابم یزپنجره بردارم وسعا

***********

گوشم  ينالم تو شهویازگلوم خارج م یصدابه سخت.کنهیبدنم کوفته وبه شدت دردم.شنیازهم بازم یچشمام به سخت.سوزه یگلوم م...سردمِ

صداتاراوشکوه خانم برام گنگ شدن.هیچیپ یم

نگاموبه گوشه کناراتاق انداختم .دارم امابدنم هنوزکوفته اس يهتراحساس ب.نممیب یم مارستانیچشاموبازکردم خودموتوتخت ب یوقت

زنه یم يلبخند دنمیوباد ارهیلحظه سرشوباالم هیخونهینشسته ودار کتاب م یصندل هیيتارارو

يبهتر-

دمیاره جوابشوم یسربه معن باتکون

سوختیکل بدنت داشت توتب م ينگرانمون کرد یحساب-

دهیازتاسف تکون م يسرو ندازهینگاه بهم م هی

نداشته باش يبه بچه ات کار ستین یالیخ یخودتونابودکن يخوایم.ستیناکارتونیمن که بهت گفتم ا-

کشم یم یازسراسودگ ینفس.فتادهیواسش ن یخداروشکراتفاق.فتهیاسم بچه ام اززبون تارانگام به شکمم م دنیباشن

: گهیم.متوجه حالم بود تاراکه
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يدوروزواسه خودت استراحت کرد میخودمون یول... وگرنه مارستانیب متیداروشکرزودرسوندنگران نباش خ-

دوروز-

 یفکرم یوقت.روازدست داده بودم یزمهمیچ هیگه من  یاحساسم بهم م.دلشوره دارم يخودیدونم چراب ینم.بهم دست داده يحس بد هی

پرسه یست مدون یعادت منوم نیا یتاراکه به خوب.شدیکردم چشمام تنگ م

... يتوفکر-

روفراموش کردم یزمهمیچ کنمیحس م...دارم  یحس هی،  تارا-

.رهیگ یونگاهش رنگ غم م رهیتارادرهم م چهره

دادگاهت بود روزنوبتیراستش د-

بودن به  اروفادارمنیروزا نیاشکام که ا.که منتظرروزدادگاه بودم نشده بودکه توجلسه دادگاه شرکت کنم یهمه مدت نیشهبعداینم باورم

زاره یدستشوروشونه هام م يتارابادلسوز.کنن یم دنیشروع به بار

تابعد يبد شیفعالً ازما ينامه گرفتم که بر هیخواهش  یمن به جات رفتم وباکل زمیناراحت نباش عز-

!شیازما-

اره-

میبحث ادامه بددوست نداره به  یلیخ کنمیحس م.کنهیم شیتارااحساس بدموتشو نهیغمگ نگاه

بگو یدونیکه م یهرچ زهیچقدرعز دونمیبه روح پدربزرگت که م دمیتاراقسمت م-

یدونیدونم توام م یکه من م یهرچ-

یدونیم شترازمنیمن مطمئم توب یول-

انداخت وگفت یبهم نگاه ينارابادلسوز

يچراانقدرسخت قسمم داد-

توجلسه دادگاه بودم مروزخودیفکرکن د.یکنیم یتاراچرابحث الک-

گمیم دموبهتیشن یپس من هرچ.یگیراست م-

دست واون دست کردن بالخره شروع کرد نیا باکم

 صیدادواسه تشخ حیدتوضیمنود يدواصرارایمشکلتوفهم یبعدکه قاض.یقاض شیکردم که برم پ یتومعرف يخودموجا.من که رفتم دادگاه-

 یبعدازمشخص شدن گروه خون يدیخونه همون که قبلنم شن شیازما هییدوم.ارخطرناکهیکه اسمشم ن یاول.پدربچه دوراه وجودداره

اگه واسه بارسوم .درخونش رهیم هیتادوباراحضار.يدیم انیکه توبه عنوان منزل شا یبه نشون فرستهیم هینامه احضار هیدادگاه .بچه

یعالف یچندماه.بعدراحت تربگم يواسه جلسه  مونهیحاالفکر کن هربارکه حاضرنشه دادگاه م.ادیحاضرنشداونوقت حکم جلب م

زدم وگفتم  يپوزخند

ازدست رفتم  يواسه برگرداندن ابرو.واسه شناسنامش ازدارمیمن االن ن.که دخترمم بزرگ شده ياونجور-

ستیدست منوتون.ناقانونهیا-
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گفتم  يزار باحالت

هیوسط چ نیمن ا فیتکل.قانون نیا زنهیحالموبهم م-

توکلت به خداباشه.شهیدرست م یهمه چ-

کردم انیحسم وب نیفراموشم کرده واسه هم کردمیکه حس م ییخدا.خداروبارهاتکرارکردم يذهنم واژه  يتو...خدا-

خدامنوفراموش کرده-

مونهینم يجور نیزایهمه چ.نیریکفرنگو-

زدم وگفتم يپوزخند

نوادم خصوصاًمامانم تنگ شدهدلم واسه خا.ارمیفقط دارم کم م.گم یکفرنم-

ریباهاش تماس بگ یحتم يوقت کرد.چونمشیدوبارزنگ زدکه مجبورشدم بپ.مامانت یگفت يوا-

زنمیبعداًزنگ م.ستیخوب ن یلیاالن که حالم خ-

باشه-

*******************

 گهید يواسه حموم کردن وکارا.هواموداره یلیت ناراخمد نیا يتو شهیبدنم رفته رفته داره بهترم هیازاون ماجراگذشته کوفتگ يهفته ا هی

کاراش باعث شده  نیوا کنهیبازکارخودشوم تونمیگم خودم م یبهش م میهرچ،  شوره یخودش م راممیلباس ز یحت کنهیکمکم م یحساب

 یلیکردم حالش خ یمبامامان که حرف زده بودم احساس .کارکردنم منصرف شم يمن ازادامه  شهینم لینادلیاماا.شرمندش شم یحساب

 یعنییمامان بگه کم یدونستم وقت یم.میدار یمشکل مال یکم.خرجو داشته باش ينزدفقط گفت هوا یحرف خاص.ستیخوب ن

کردن  یحتم دارم راض.باعث زحمتشون شم نیشترازایب رمامامن دوست ندا.پول خواستم بهشون بگم دکردهروقتیهرچندکه تاک.یلیخ

 یباکل یکردنش به مراتب ازباراول سخت تربودول یراض که،  ییموال يرفتم سراغ اقا نباراولیا.شهیم یم راضدون یتارامشکل ترشده امام

.وقرارشدخودش باتاراصحبت کنه شهیم یخواهش بالخره راض

.شهیرفتارش درست م نیا يبه زود دونستمیم.شده بود نیکم باهام سرسنگ هیدیفهم یتاراوقت

 نیازمدعو یمهمون هیيدتویبا گهیمن به همراه سه نفرد.کنه یوبهم محول م يتر نبارکارسبکیراقول داده بوداهمونطورکه به تا ییموال ياقا

میکن ییرایپذ

 یهرچ دونمیاون کنم امام يخونه ونما شترتوجهموجلبیدوست داشتم ب یلیخ يفرحزاد ابونینبارتوخیوبزرگ ا یونیخونه اع هیبازم

.کنم یکه تمام ذهنمومتمرکزکارم م نِیا مکنیشترضررمیپرت شه ب شترحواسمیب

 کشمیم یکه دارم سالن وط نمیبیخودموم.کنهیم قیروبهم تزر يبرق کف سالن حس بد.ادیبه گردش درم ییرایدورادورسالن پذ نگام

ارمیاالنه باالب کنمیلحظه حس م هی.کنهیوحالم وخراب م رهیتوذهنم رژه م یقبل يخاطره خونه .کنمیزمیوتم

.کنهیخانم ومتوجه من م نیکه شه هیگ چهرم به حدرن یدگیپر

حالت خوبه دخترم-

ستین یمتوجهش کنم مشکل کنمیم یدادن سرسع باتکون
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گهینونمیاماچهرت که ا-

شدگفتمیم دهیشن یکه به سخت ییباصدا

خاطره افتادم هیادیفقط  شمیاالن خوب م-

 یکل ییموال ياخه اقا دادمیبهش حق م شیبابت نگران یطفل.ه بحث صرفه نظرکردرسه باتکان سرازادام یخانم که نگران به نظرم نیشه

 یدنینوش يها ینیازمن بزرگتربودس یبهاره که دوسال اکمکیخانم  نیشه.کارکنم یلیسفارش کرده بودکه حواسش بهم باشه واجازه نده خ

امیدونستم ازپسش برم یامام کردمیستام حس مد يروتو ینیس ینیروبادودستم گرفتم سنگ ینیس.بودن دهیچ یبزرگ ینیس يروتو

دیاوردوپرسیبالخره طاقت ن رنظرداشتیخانم باچشماش حرکاتم وز نیشه.کردم تعادلموحفظ کنم یسرموباالگرفتم وسع.

ست؟ین نیسنگ ؟واستیتونیم-

راحتم،  خانم نینه شه-

دوارمیام-

بودن  یخوشگل يشدچه رنگا دهیهاکشیدنینوش ينگام به سمت محتوا.مادکنهکه بهم اعت دمیم نانیکه به لب دارم بهش اطم يبالبخند

دستام  يروتو ینیس یوقت.نه ازالبالوخوش رنگ تره یدالبالوولیبودشا یشربت چ یعنی.ازش بخوره ندازهیمخصوصاقرمزه ادم وبه هوس م

گس  يبو.هیچ واناشاملیل يمحتوا زدمیحدس م گهیحاالد...خاطرات گذشته.اشنا يبو هی.دیچیپ مینیب يگس تو يبو هیگرفتم اول ازهمه 

 طیخوام ازگذشته دورشم امابازم شرا یم یچراهرچ.میروززندگ نیخاطره ازبدتر هی.توخاطرم بودومن ازش متنفربودم شهیکه هم یوتلخ

 زنمیشپزخونه مدستام ازا يبزرگ تو ینیباس.خوبه یکه همه چ کنمیم نیقکشم به خودم تل یم یقینفس عم.دهیسوق م شتربهشیمنوب

دادنددرحال صحبت  لیکه تشک یمختلف ییپایدرحال پخش وهمه بااک یج يتوسط د یمیمال کیموز.فتهیوسط سالن م تینگام به جمع.رونیب

 یج ياهنگ د.کردمینگاه م یمهمون يبه ادما بتوام باتعج جانینمونده بودباه مینیداخل س یچندان یدنینوش گهیومن که حاالد.کردنن

 یهمه سرخوش نیواسم ا.بودجزهمون رقص هیشب یکه به هرچ یرقص.بودن امثالًرقصیییدوهمه وسط سالن مشغول هنرنماتندشده بو

روبه  يزننده ا يسرومشروب صحنه ها.تنداهنگ تمیر.بود بیفرق داشت عج یامانگاهامون به زتدگ میکه ظاهراًهمجنس بود ییازادما

درحال بحث وخنده بودن  یبودن وباسرخوش ستادهیکه هنوزگوشه سالن ا یجوون يااز دختروپسر پیاک هینگام به .وجوداورده بود

شدبه سمتشون  یم یبارپروخال نیکه واسه چندم ینیباس.بااشاره دست ازم خواست به سمتشون برم دنمیازپسراباد یکی.افتاد

جمع یبه سالمت میوگفت بخور واناروبرداشتیازل یکیپسرجوان .رفتم

 یبهم م یسبک زندگ نیحالم ازا.زدن واناشونوبهمیل زدنیقهقهه م کهیدرحال یبرداشتن وباسرخوش وانیل هین هرکدوم ازاو تیبه تبع هیبف

وسط سالن  تیبه جمع گهینگاه د هی.اونارودوست نداشتم يایدن نیامامن ا.فرهنگ وتمدن امروزه یعنینوع رفتار نیدازنظراوناایخوردشا

خواستم ازکنارشون ردشم که بازم .تهوع اوربود يبندوبار یهمه ب نیا دمنیازد...  ... درواقع یرقص بودن ول درحالانداختم که ظاهراً

دمیاون پسرروشن يصدا

کجــــــــــــا؟؟؟-

رفته روبه عقب برگشتم  يقدما نیواسه هم.اطاعت کنم دیدونستم که فقط با یم یمستانه وکشدازرکالمش ازاردهنده بودامابه خوب لحن

منتظردستورش شدم یاهنگ میوبان
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... يزیاجازه چ هی.قبلناکلفت نوکرامودب بودن-

بودگفت یاازمستیدادویبه تن صدادش م اخودشیکه  ییاز دخترابانازوادا یکیو.رخندهیوهمه زدن ز نوگفتیا

.ددنیبهمون دستورم م شونیرو بزار يامروز يکلفتا نیا-

گفت یکه م يا گهید يازاردهنده  يمستانه وبازم صدا يخنده ها بازم

شدیاهنگ گم م يخندهابودکه توصدا يدوباره صدا.کلفت حاملم مگه هست.حاملس ـــــــــیوا-

شهیدامیهمه رقمه توش پ گهیکه د ادشدهیازبس کلفت نوکرز-

دهیماروانجام م يکارا یک نانباشنیا...مگه بده-

شدوبه  یم ختهیشکسته شدن قلبم درهم ام يقلب منوبه نشونه گرفته بودو باصدایاازسردلخوشیبودو یاازسرمستیاونا که  يقهقه ها يصدا

که قادربه انجامش  يشدوتنهاکاریم غمابردهیتمام غرورمن به .ریهمه تحق نیگذشتم ازکنارا یدمیومن با.شده بود لیگلوم تبد يبغض تو

خوشحال  انتیاطراف ياگه همه  یحت ستیمهم ن یچیه گهیغرورت شکسته شدد یوقت.شکستم شهیازهم شیاون شب ب.بودم سکوت بود

 يبها یدونیچون توخودت م یخوشحال باش یتونیازت تشکرکنه ببازم نم)ییموال ياقا(ستییاگه ر یحت يباشن که توکارتودرست انجام بد

.شکستم یواقع ياره اونشب من به معنا.ستیجزشکسته شدن ن يزیچ ستین روبغضیجزتحق يزیتشکرچ نیا

مادرالناکه نگران .ومدیبه نظرم يکارساده ا. بچه چهارساله هیمراقبت چندساعته از.رهیگ یدرنطرم يا گهیواسم کارد ییموال يدوروزبعداقا

.شدیدازالنادورمیبا شیتابدست اوردن سالمت،  شده ضیظاهراپرستاره بچه مر.دخترشوبهم سپرد یدخترش بودبانگران

.بره یوکم کم توبغلم خوابش م نهیش یپام م يادورویم یاعتراض چیبدون ه دنمیبچه اروم که باد هیالنا

کنارش  دارشهیب یتاوقت دمیم حیترج.خوابونمش یتختش م يبوسمورو یشومیتپل ودوستداشتن يوگونه ها کنمیبلندش م اروم

من عاشق چشم "شهیشکل نیکاش دخترمنم ا،  ـــــــیاخ".ادینظرم دتربهیصورت نازش توخواب سف.دهیخواب حیچقدراروم ومل.نمیبش

.به بجم نداشتم یبگم حس خاص تونستمیخودم که دروغ نم امابه.النا يمثل چشم وابرو درست،  میمشک يوابرو

.مشکالت شده نیکه باحضوربدموقش باعث ا کردمیامابازم ته دلم اونم متهم م.گناه یاون ب اناتیدونستم که توتمام جر یم

>>شهیم یفرداچ<<بودکه نیرایدلشوره گرفتم ذهنم درگ يرادرایخاطراوردن دادگاه فردابه طورغ بابه

.دست بکشم االتمیبه موقع مادرالنلباعث شدکه ازخ خداروشکراومدن

.گذاشتم واهنگ موردعالقموگوش دادم موتوگوشمینشه هندزفر تیتارااذ نکهیازشدت استرس نتونستم بخوابم واسه ا اونشب

وسرگردونم جیکه گ یروشوبرگردونده ازمن یزندگ خستم

لحطه به عقب برگردونم هییاروحتیکه ارزوم بوده دن یمن

کم شد امیکه خسته شدموخواستن انقدخواستمونتونستم

شدجهنم شد یکه چ دونمینم یبسازم ول ابهشتیازدن خودموکشتم

بارمردم هیمنه که واسه هرکدوم  نهیهزارتادردتوس

خوردميبوده ازخود یبزرگترهست که هرچ نیمگه ازا يدرد

هاموول کنم  ندهیا خامیهاخستم که م انقدازگذشته
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درددل کنم  ترسمیم یهست دوروبرم که حت بهیانقدغر

وتهمت ودروغ خاکت کنن راوارحرفیکه ز خانیهمه م یوقت

که ازصفحه روزگارپاکت کنن خانیادمام نیتریخود یحت

واست جزمردن نزاشتن یهمه راهاروبسته وراه یزندگ یوقت

کردن نداشت یاصالارزش زندگ یفهمیم يادراومدازپ یوقت

بارمردم هیمنه که واسه هرکدوم  نهیهزارتادردتوس

خوردم  يبوده ازخود یبزرگترهست که هرچ نیمگه ازا يدرد

هاموول کنم  ندهیا خامیهاخستم که م انقدازگذشته

درددل کنم ترسمیم یهست دوروبرم که حت بهیانقدغر

.سردش درحرکت ام يراهروا يسست تو ییهاباپا.ربودینفس گ جودادگاه

.شنیم رهیکه اونجابودن خ ییکسا يگاهم رو یگاه وب ،  ونگاه

.هیرسیبحث وجدل به گوش م يصدا.ازهرگوشه دادگاه.کنمیخودم حس م يورو گرانید نیام نگاه سنگ یگاه

 رمیگیلحظه خورده م هی.زن ورمق راه رفتن روازم گرفتنلر یپاهام به شدت م ،  رمیلرزان به سمت اتاق موردنظرم ياسمم باقدمها دنیباشن

کردم که نزاشتم  یکاردرست: زنمیم بیبه خودم نه ،  امابابه خاطراوردن امتحان امروزش ،  اوردمیکاش تاراروباخودم م يبه خودم که ا

برگه .يانجام داد یالبدخالف ،  یکنیگاههاکه حس مازاون ن.ندازهیم.بهم  ينگاه بد یدادگاه که گاه ینگاهم به قاض.بفهمه امروزم دادگاه دارم

درانتظارم  یخوب يندهیاگه دروغ بگم ا: شهیمتذکرم ،  دادکاه يپرونده کردوضمن دادن وقت بعد يمهیواظهارات من وضم شیازما ي

ستین

************

به سمت اشپزخونه  یواب سالمم بدون دادن پاسخودرج کنهیروترش م دنمیشکوه خانم اد.خونه رمیراست م هیشهیکه تمام م کاردادگاهم

رهیم

.باشه تونهیم یرفتارچ نیا لیدل کنمیتوجه نم یلیام که خ انقدخسته

!کنجکاوشده ام که بفهمم بحثشون درچه مورده؟ کنمیواروم بازم ادچشامیسروصدام رونیازب

به وضوح مشخص بود ییموال ياقا يصدا

 یهرچنداون ب ابونیزن تنهاتوخ هیگفتم گناه داره  نجاباشهیگذاشتم ا شبمیکه بره اگه د یارکندیدوستتوازخواب ب يتارابهتره بر-

ستین زامهمیچ نیابروواسش ا

ستیدنیکنیکه شما فکرم يزیچ داونیکنیاشتباه م-

درسته  نیکه توومادرشوخودش سرهم کرد ییالبداون دروغا-

زننیهش تهمت مگناهه ب یدرست امابه خدااون ب میدروغ گفت-

گهیدروغه د یدانشگاه قبول شده وشوهرش کارداره وکل دیگفت یاگه تهمت پس چرالک-
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دیاصل ماجراروباورنکن میدیترس-

میکن دباورشیکه شک داشت دهیلنگیالبداصل ماجرام-

شماحرف خودتونه گمیم یمن هرچ-

)ادامه داد گهیکه انگارداره به خودش م يدطوربع(نکردم رونشیتاخودم ب یکنیم رونیدخترروب نیا يریم-

"رمیدختره دستش کجه بزارزنگ بزنم داداشم ازشون اماربگ نیگفتم ا"

صداشوبلندکرد دوباره

خونه نباشه نیخوام توا یتابرگشتم م رمیاالنم من م.نیدزمیبه باراورده پاهام چسب یدخترچه هرزگ نیداداشم گفت ا یوقت-

دستاشوروگلوم  یکیانگار.کنه  یمشکل م دنوبرامیوراه نفس کش زنهیبغض به گلوم چنگ م.شنوم یتاراروم يساهاوالتما هیهق گر هق

دادمیکه واسه زنده بودن انجام م ادمهیتالشام و.خفم کنه کنهیگذاشته بوتالش م

*******************

 یلبخندکاف نیهم.زد ییبایلبخندز دنمیباد.برام اشنابود یلیافتادکه خ ينگام به دکتر.مارستانمیب يتو شمیمتوجه م کنمیوکه بازم چشمام

.زدم يلبخندش لبخند دنیه؟بادیک اداونیب ادمیبودکه 

یینجایتوکه بازم ا-

کنارم مشست وگفت یدکتربامهربون.غم داد هیحرفش لبخندم کم رنگ شدوجاشوبه  نیباا

همه  نیا تونهیچقدرم کنمیدرك م.امروزش کاملترش کرد حاتیته باتوضبرام گفته بودکه الب تتیدرموردوضع ییزایچ هیدوستت قبالً-

کنم به  حتتیخوام نص ینم.یفک نکن ادبهشیوز يخودتوعذاب ند یلیکن خ یدخترتوسن توسخت باشه اماسع هیمشکل واسه 

ارزش بچه ات چقدره حاالباخودته که .شهیبچه ات دچارمشکل م يادامه بد يابخوایخودخور نیاگه به ا.گمیبچه ات م تیخاطروضع

هماقراره  کردمیفکرشم نم یموقع حت داونیشا.شناسمشیسالهاست م کردمیحس م دمشیدیکالًهروقت م دهیبهم ارامش م یلیخ حرفاش

.کنه موعوضیرزندگیمس

فت خانوادش گ اددکتربهمیب دنمیبه د ستیدونستم تاراقرارن یم گهید.ازدکترشه يدخبرینگام به دربودکه شا.دستموبازکرده بودن سرم

وقت بودکه  یلیخ.دهیازخودش م يدونستم هرچورشده خبر یکه من ازتاراداشتم م یهرچندباشناخت نهیحق نداره منوبب دکردنیتاک

 یخوشبختانه حالم خوب شده بودوبه راحت.گرفتم ازروتخت بلندشم وخودم برم سراغش میتصم.ودازش نب يمنتظردکتربودم اماخبر

 دنمیوباد شهیدربازم.خوامیورودم يدرزدم واجازه .به اتافش کننیم ییاونام منوراهنما رمیگ یراغ دکترومس.رسونم یم رشیخودموبه پذ

: گهیوم زنهیم يلبخند

اتویب -

رمیخوشحال شده وبالفاصله به داخل اتاق م تشیمیازصم

یداشت يخب گلم بامن کار-

مشیمرخص  یاومدم بپرسم ک.حالم بهتره کنمیاحساس م.راستش-

کنمیمرخصت م امیکم سرم خلوت شه م هیگفتم بزار.اتفاقاًتوفکرت بودم-
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: گهیم یاروم يوباصدا زنهیلبخندم هی

يکجابر يخوا یحاالم-

خواستم برگردم  یم.کم اورده بودم.شهرونداشتم نیموندن توا تیخوردظرفیشهربه هم م نیحالم ازا گهید.فکرکرده بودم بهش

به دکترم گفتم نیواسه هم.مهم نبود رمیواسم تهمت وتحق گهید.خودم خونه داشتم من.بسم بود یاوارگ.خونم

برگردم شهرمون خوامیم-

شهیکه واست سخت م ياونجور-

چون واقعاًکم اوردم.نهیراه حل هم نیبهتر کنمیفکرم یاماهرچ.دونمیم-

تعلل گفت ینگاه تلخ بهم انداخت وبعدازکم هیدکتر

حرفا نیوا يلسه دادگاه دارج گفتیامادوستت م-

کردمیدمیکه ازاول با يکار.امیدادگاه م يوفقط واسه روزا رمیبه اونم فکرکردم م.اره درسته-

داشتن که ازت  يادیز لیامادال دهیباش رس مطمئن،  دیازاول به فکرخونوادت نرس یکنیفکرم.ستین یکردن کارراحت یراه دورومدام ط-

یکن یدوستت زندگ يخواستن خونه 

وتنهابمونم نجاتکیا شمینم یوندارم اونام راض ییحاالکه جا.دوستم بودم يبودکه خونه  یتاوقت نیاماا.کتپنمیمنم درکشون م.اره خب-

کنمیبرات م يفکر هیماتافردا ياخونهیب.ندارم فتیمنم امشب ش.روقتهید گهیاالن د.شنهاددارمیپ هیمن

اون  دبهیاصالًچرامن با.کنه نانیادم اطم هیانقدرراحت به  تونهیاون چطورم.ترسم یلحظه م هیاواسه نسبت به هماداشتم ام یحس خوب نکهیباا

خونده بود یخوب دنگاهموبهیشک وترد.اعتمادکنم

نوام يباشه که کالًمن عاشقه تجربه ها نیا شیاصل لیددلیشا.کنمیم نانیمن چطوربهت اطم یگیباخودت م زنمیحدس م-

داد دادامهیخند یبه شدت م کهیدرحال

 اممیدوروبر يهمه .اگه اشتباه کنم بازم تابع دلمم یحت.بهت اعتمادکنم گهیحسم بهم م.یهست ینوودوست داشتن يتجربه  هیتوازنظرمن -

یتوام بهم اعتمادکن دوارمیام.دوننیخصلت منوم نیا

ده  یکیحق بادکتربودساعت نزد میازطرف.گشتمیدبرمیبا.خودم وگرفته بودم میتصم کردامامنیوتن کالمش ودوست داشتم جذبم م حرفاش

حساب دودوتاچهارتانبودحساب عقل ودل بودکه معموالًدل برندشه.بود روقتیواسه رفتن د یعنینیدادوایونشون م

 لدهیپ نیاشازم یفقط وقت شدمیرفت ومتوجه نم یکه همام يریمس.دادیم یروشن یبه جاده کم ابونابودکهیشده بودوتنهانورخ کیهواکامالًتار

 یکیازتار يشکل پرتره ا هیشب  یکیکه توتار ییالیو يخونه  هی.کرددوختم یکه همابه عنوان خونشون معرف ينگاموبه خونه ا.شدم

اتاق بودکه  يفضا یاهینگام به س.وسکوت مطلق غرق بود یکیخونه توتار.همادروبازکردوازم خواست داخل شم.شدیم دهید فیبانورضع

اطشدت ترس وحشت قلبم به شدت .دمیکش غیج تونستمیروچشمام قرارگرفت تام یکه به صورت ناکهان ییابادستاام.نمیبب يدنوریشا

 يوبه چهره  دمیکش یقینفس عم.عادت کرد یکیزدم تاچشمام به تار کردچندبارپلکیم تمیچشمام کناررفت نورفضااذ يدست ازجلو.زدیم

ادزدیفر رونیمده بکه ازشوك او یهمامثل ادم.همانگاه کردم يوحشت زده 

ه؟یاچیمسخره باز نیا رسامیام-
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گفت  شهیم.باًروشنیوصورت تقر یمشک يمو.روشن یچشمان.متوسط يباقد.پسرجوان هی.اون موقع متوجه شخص سومه کنارم شدم تازه

هماماروبه خودمون اورد يکه صدا.اونم محومن.جالب بودمن محواون.جذاب بود

زمیحالت خوبه عز-

گهیکه م دمیشن یهماروم يبودصدا یک گهید نیا.کردم به خودم ارامش بدم یسع.زدیوبه لباش دوختم هنوزقلبم تنتنددمگنگم  نگاه

حرکتونکن نیهزارباربهت گفتم ا-

ییمن فکرکردم تو-

شهیکارتوباعث ترس م نیا یگیمنم باشم نم-

کنمیکاروم نیا امیمن هربارکه ازسفرم هیگفتم واست عاد.يخب توکه عادت دار-

انگارنتونست خودشونگه .دهیانتقال م وبهتینگاه سرزنش گرازاون نگاههاکه حس بد هی.نداختیگاهشوبهم م یحرف زدن نگاه گاه وب نیه

داره که گفت

؟یکنینم یهمامعرف-

رسامیگل پسرم ام نیا.دوستم نیپر...که يزاریحواس واسه ادم نم-

ختمبه لب اوردوگفت خوشب يلبخند رسامیام

 نیا.تونستم انقدرراحت باشم ینم شدمنیخوشبختم اماخجالت مانع م گفتمیدمیدونستم درجواب منم با یم.کرد یاظهارخوشبخت چقدرراخت

دیرس یگرهمابه گوش م خیتوب يبازصدا.قناعت کردم  يلبخند میبودکه به ن

بچه بدهبابابه خداواسه .یمزه کن یب يایشوخ نیازا يحق ندار گهید رسامیام نیبب-

ادبده؟یخوام سوسول بارب ینم.خودمه يبچه -

سمت من کردوگفت روشوبه

مگه نه ؟.حق بامنه گهیم نمیپر نیبب-

حرف  یدوتاراجع به چ نیومداینم ادمیییجورا هی.گفتم حق بااونه یمن ک.زنش ياونم جلو.نخورده بامن پسرخاله شد ییچا یک نیا يوا

 کیمن که ازترس نزد.شوهرهمارسماًبچه خل کن بود نیباباا.دادنیافتاد که اونادرموردبچه شون نظرم دمایکم فشاربه ذهنم  هیوبا زدنیم

.هماچطورتاحاالسالم مونده ابچهیچرابچه ام سقط نشد عجبمبودسکته روبزنم در

 یمیخوب وصم یلیم خاوناکه رابطشون باه.بود گهیوهماازهم د رسامیام يجدابودن اتاق خوابا.بردم یپ بیعج يشب به نکته  اون

 یسع.هیخصوص یلیخ گهید نیا کردمیم شداحساسیدوست داشتم ازهمابپرسم اماروم نم یلیخ.دنیبوددرعجب بودم که چراجداازهم خواب

که  یچشماموبازکردم ونگاموبه سمت.دیرسیبه کوشم م یاروم يساعت چندبودامازمزمه ها دونمینم.مبخواب يزیکردم بدون فکرکردن به چ

بازشدم  يچشما دنیباد.شده بود دهیرکشیازچادرنمازبه تصو ییباینگام به هماافتادکه چهرش درقاب ز..شدگردوندمیم دهیصداهاشن

 یغلط يدازباورایشا.ابودیکاردن نیتر بیهماواسم تواون لحظه عج ندننمازخو نیچراا دونمینم.نمازشوبادقت تاکرد يزدوسجاده  يلبخند

نگام به .بودن نیپزشکاعمراًاهل د. ومدن پیووبه دورازت ينمازخون چادر يادما يباور من همه يتو گرفتیکه توذهنم داشتم نشات م

رفت خورد یم نییهمابودکه جلوم باالوپا يدستا
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یستیخانماکالًتوباغ ن ؟خانمییکجا.الو-

زودخودم وجمع کردم وگفتم یلیخ.کردیبهم نگاه م یمتعجب يافهیهماباق

قبول باشه-

؟یدارشیمن باعث شدزودب ينکنه سروصدا.یدارشیانقدرزودب کردمیکرنمف.قبول حق-

دارشدنیانقدرزودب ستین ؟سختیشماچ.بودم يداریخواب وب نیکه ب نهیبودا بیفکرکنم جام غر.نه بابا-

خوابم ینم گمیود شمیدارمیواسه نمازب شهیدوماًمن هم.اوالًشمانه وتو-

شما نکهیمخصوصاًا.شهیسختتون نم ياونجور-

 یباکم نیواسه هم.که مجبورم کردبهش بگم هما یندارم مثل وقت يدونستم چاره ا یتوسخت بودبرام امام دبگمیاوردبا ادمیچپ چپش  نگاه

مکث گفتم

ستیواست مشکل ن.يدارشدیزودب یلیتوکه خ یشب خواب ول هیفتنیشب ش هیپزشکا دمیمن شن-

 ییادشبایم شیالبته پ.برام زارنینم فتیحامله شدم ش یکلفته ازوقت میپارت من،  يروکاردارس یادم معمول هیبا يدخترجون نکنه فکرکرد-

من میادم کلفت نیهمچ هی.ازخونه خوش ترمه.امافقط درحددستور.باشم مارستانیتوب ستین یکه کس

کاراون حق  نیا دونستیم میوگرنه هربچه ا کشهیفقط داره جانمازاب م نمیباخودم فکرکردم باباا.زسردادیر يباصدا يا بعدخنده

مقدسه میفکرکردم طرف مر.دمینمازخوندنشود یمن چه سادم وقت نیبب.گهیحق مردم خوردنش م نیچه باافتخارم ازا.هیخور

؟یبازتوکجارفت-

بود یدهن کج هیشترشبیلبخندمن ب مچهین نیشک ا یحفظ ظاهرکنم امااب يکردم بالبخند یبلندش منومتوجه اطراف کردسع يصدا

تواشپزخونه میادپاشوبریاگه خوابت نم.ایتورو يتوهمش بر مینینجابشیفکرکنم تافرداا-

میموافقم بر.ادینه خوابم نم-

بالفاصله .قصه هاشه يگرمش باعث شده بوددوباره واسم حکم اون ادم خوبه  يودستا شیمیلحن صم.کرد میوهمراه همادستموگرفت

نشستوشروع به صحبت کرد یصندل يسماوروروشن کردوبادعوت ازمن رو

؟یکن فیتعر يخوا یخب نم-

؟یازچ-

بهش؟ يدار یچه حس.ازاحساست؟ازبچه ات-

اون بچه  یاماازطرف.دهیام هیاون واسم .شمیازش متنفرم میدوسش دارم گاه یوگاه کنمیحسش م یگاه.برام مهمه کنمیفکرم یگاه.راستش

نحسام متضاد دونمینم.مهیاون باعث اوارگ.انهیشا

سخته.کنمیدرکت م-

 هی.من قرارنگرفته بود طیاماچطور؟اون که توشرا کنهیدرکم م گفتیبهش نگاه کردم م.معلوم بودذهنش مشغوله.کرد دوسکوتیکش یاه

هینمیا نکهینه مثل ا.دیاه بلندکش هیدوباره .خوردیواسه امثال ماتوخوابم رقم نم یسبک زندگ نیا.ییایرو هیزندگ هیهمسرخوب داشت و
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من ارضاشه ازش  هیهم حال هماعوض شه هم کنجکاو نکهیوقته واسه ا نیباخودم گفتم االن بهتر.ناراحته یلیخ نم دواسهیشا.شدیم شیزیچ

باخجالت همراه بود تیمطلوم نیلحن صدام که درع.سوالموبپرسم

هماآآآآآآآ-

جانم-

سوال بپرسم هیاجازه هست -

توده تابپرس-

شهیاخه روم نم-

زمیبگوعز.کنمیکه دارم چپ وراست سوال بارونت م نیمنوبب.زمیراحت باش عز-

گفتم یاروم يباصدا.دوختم نیانداختم وبالفاصله جهت نگاهموبه زم یمنتظرش نگاه يچشما به

اتاق خوابتون جداس رسامیچراتووام-

بهم انداخت وگفت یمتعجب نگاه

دجدانباشهیچرابا.یربط یب یچه سوال-

خوابنیاتاق م هیخه همه زن وشوهراتوا-

گفت دهیبر دهیومدوبریسردادکه اشک ازچشماش م يچنان قهقهه ا.گفتم نوکهیا

... کاردستت داده ... یحساب رسامیام ... ترسوندن... فکرکنم.ستیخوب ن... حال اصالً... یگیم یچ... معلوم هست...دختر-

.داداشه منه... رسامیام...ریام

بسه باباکجاش انقدرخنده .دوست داشتم دادبزنم سرشوبگم.ومدیبودکه اشک ازچشماش م دهیاونقدرخند.ادامه داد دنشیه خندب وبازم

... باندشدوگرنه رسامیام يشانس اوردصدا.کردیم میاخه خندهاش عصب.داشت

روسرت یهماخونه روگذاشت.چته-

خنده هاش کم کنه کردازشدتیتالش م کهیدرحال دهیبر دهیبر

دمیشن...جک...هی...بابا...یچیه-

به خودش گرفته بودگفت یمتعجب افهیکه ق رسامیام

کرد یوعصب نیبودکه فقط توروخندوندوپر یچه جک-

 دازافقیبا گهیدادم وگرنه د یبازخداروشکرهمانگفت من چه سوت.زهینگاش ت یلیخ.میپسرخاله چطورمتوجه شدمن عصب نیا

.که انقدرخنده نداره کیاشتباه کوچهیهما يریبم.کردمیخودمومحوم

نگگاه به من کردوگفت هیکه حاالچهرش خندون شده بود رساممیام

دارهوبعدروشوکردسم هما يریهماکالًخوددرگ

.بدم لیسفروتحو يگزارشا دزودتربرمیبا رشدهید.همازودترصبحونموبده.-



انجمن نودهشتیا انکاربر ستاك و فاطمه  –  گناه من رسوایی نیست             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨

به .رونیعالم صبحونشوخوردوازخونه زدب الیخ یب رساممیام.دیصبحونه روچ لیوسا یشده بودباسرخوش لیحاالخندش به لبخنتبد هماکه

بوس گذاشت روگونموگفت هیدفعه  هیکه  کردمیکمک م لیهماتوجمع کردن وسا

یبخش يباورکن دست خودم نبوحاال .دمیازت خند يبدجور.یمنوببخش نکهیواسه ا نیا-

لبخنم گفت دنیبااد.دممشیبخش یمطلوم گفت که اگه قتلم کرده بودم نیهمچ.لبخندگوشه لبام نشست هی

يدیبخش یعنی-

بسنده کنم وگفتم یدروغ مصلحت هیدادم به  حیاونموقع ناراحت شده بودم اماترج نکهیباا.کنم ومدناراحتشین دلم

بهش فکرنکن گمید.ازاولشم ازدستت ناراحت نشدم من

تش دلخورنبودمبودکه حاالازدس نیمهم ا گمیمهم نبوددروغ م.مهمون لباش شد ییبایلبخنز

***************************

خونه روگرفتم  يبارشماره  نیواسه پنجم.اماتلفن همچنان درحال بوق خوردن بود.تلفن وبرداره یبودکه کس میکوش يبه صفحه  چشمم

 يهمزمان صدا هشدکینواخته م یگوش يبوق تو نیسوم.رمیتماس بگ شونیکیروبرنداشت باهمراه  یگوش ینبارکسیداشتم اگه ا میوتصم

دیمامان به گوشم رس

دخترم يبهتر،  نیپر-

 یازسردلتنگ یبغض.کالم منم بغض داشت.اخه خودم بدجوردلم تنگ بود.واسه من شیدلتنگ يگذاشتمش به پا.کالم مامان مشهودبود بغض

: ازبغض گفتم یناش یبالرزش.یودل خستگ

چه خبرازشما،  خوبم مامان-

 زدمیم دحرفیخودم با نکهیمثل ا.انگارقصدصحبت نداشت.دمیشن ینفس خسته واه سردشوم يصدا.ینسکوت طوال هی.کرد سکوت

صداموصاف کردم وگفتم

؟یزنیمامان چراحرف نم-

گفت يمن هان بلند يباصدا کزدکهیرمیس گهیعالم د هیمن نبودوتو انگارتوعالم

رهیم شیاوضاع خوب پ-

 یگفتم گفتم که م...اما.یاستقبال کن شنهادبرگشتمیباشه که باپ یبغضت ازسردلتنگ دوارمیام.دنبو یبغض کالم اون محوشدن نکهیمثل ا نه

رابطه روقطع  نیومدایدلم ن زدکهیبااعتمادازشکوه خانم حرف م يجور هیمامان  ینگفتم چراراحت نبودم وازطرف.خوام برگردم

قدرت کالمم .بودکه حرف زدم نیا.کردمیاسه قانع کردن مامان انتخاب مو يا گهید دراهیبا.زاربودمیبودم ازبدبودن ب دهیمن بدد.بدکنم.کنم

پس گفتم.بدبودامااون مامانم بود

ستیموندن ن يمن جا نجاواسهیا.کشمینم.کم اوردم.باورکن غربت سخته وتونمیمامان نم-

.نجاستیامابه خدااونجاواست بهترازا.کنمیدرکت م دونمیم-

خوام برگرد یمن م.ینکن منصرفم کن یمامان سع-
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پس .پرهامم عوض شده یعوض شده حت طیخورده شرا هینجایا.گمیکه م دونمیم ییزایچ هیمن البد.ینکارونکنیدخترا دمیقسمت م-

میفرستیواست م یخواست يزیچ یاگه پول.بمون

دپولیگیاونوقت شمام گمیازدل تنگم م گمیم امیمامان من دارم ازخستگ-

کشمیم یچ یکه بدون یستینمن  يجا.چه کنم دختر-

 یلعنت.نگاه کردم میبه صفحه گوش.ارتباطم قطع شد.تارابمونم شیاش بازم قسمم دادپ هیگر ونیکردوم هیگر.بغضش شکست.گفت نوکهیا

ق به سمت اتا.ندادم یتیامااهم.دهیمکالمموشن يهمه  دونستمیبودم نینگاش به زم.نگاه خستموبه سمت هماچرخوندم.شارژتمام کرده بودم

نگام به هماخوردکه .رفتم سمت کولم.نبود يا داداماچارهیسوزهواجواب نم نیمانتوام که واسه ا نیلعنت ا...کنمیممانتوموتنم .خوابش رفتم

دنبالم کرده بود

یکنیکارمیچ يدار-

گردمیبرم.روقراربودبکنمیکه د يهمون کار-

 ينر گهیمامانت م یوقت.ياریدرم يچراخودسرباز.بردم یبه حرفاتون پ يدودوتاح دمیامامکالمتوبامامانت شن.ستین ودخالتیقصدم فضول-

دهید یالبدمصلحت

بدونم؟ یبگ شهیم یچه مصلحت-

.دونهیشترمیازتوب.اون بزرگترته-

.خورهیبهم م رحالمیازتحق.زارمیازسرکوفت ومنت ب.خسته شدم تیوضع نیادازایم شیپ یچ ستیبرام مهم ن-

مگفتیوم کردمیم هیگر

زارمیکه واسم رقم زده ب یازسرنوشت.رمیازخدادلگ-

.نیکفرنگوپر-

منوخدارقم زد یبدبخت نیا.وضعم همش به خواسته خداس نیاگه من االن توا.گمیکفرنم-

خودت بوده یرانتخابیمس نیا-

مدافع خدا یبگ شهی؟میانتخاب چه

یدوستش نرفت يخونه  انیباشا ارخودتیتوبااخت مگه

امامثل من سرنوشت .برن ییکنن وباهاش جال یپسروهمراه هیکه ممکنه  انیدن نیا ينفرتو ؟هزارانیکه چ.خودم رفتم ياپااره ب-

بود؟ یبه نظرت گناه من چ.نبود ییتاوان گناه من رسوا.شنیمثل من رسوانم.کنهیباهاشون بدتانم

.دادوپندیوهماباارامش کنارم بودوگوش م دادمیم رونیوداشتم ب میزندگ يسکوت همه ساال.زدمیادمیوفر ختمیر یاشک م من

 يمادر.به مادرت یتودروغ گفت.بدتروباالترازدروغه یچه گناه.یگناه یب یکنیچرافکرم.بهش فکرکن یول یناراخت نش گمیم يزیچ هی-

ومدیهمه بالسرت نم نیکردوایم تییاون راهنما یگفتیاگه همون موقع بهش راستشوم.که به تواعتمادداشت

منم .فتادیهمه اتفاق نم نیفکرنکرده بودم اگه ازاول باخانوادم روراست بودم ا نیوقت به ا چیه.گفت یراست م.زدیحرف م باارامشچقدر

روبلندگفتنم که باعث شدهمااغوششوبرام بازکنه وبگهوبگه ياخر يجمله  نیا.دادمیروداشتم م ياماتاوان بد.مقصربودم
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مجرده همه  ستیسفرن رهیم رسامیاخه ام.وقتاتنهام یلیمن خ.کن یرفتن موقتاًبامازندگ يبه جا حاالم،  يزغوره حلواساز یگرصبرکن-

اونه تاگردنیمامور

دونست  یوم میززندگ يحاالکه باهماراحت بودم واون همه .کنهیم یچراهمابابرادرش زندگ.لحظه باخودم فکرکردم هیرسامیگفت ام یوقت

ون بپرسما یگرفتم منم راحت باشم اززنئگ میتصم

شوهرت کجاست؟.هماجان-

گفت یلباش نبودبااه سوزناک يرو یشگیاون لبخندهم گهید.نگاهش رنگ غم گرفت دمینوپرسیا یوقت

مرده-

چرامرد.امرزشیخداب-

وبرده بودمنوبه فکرفر کهیدرحال.رونیزدب دوازاتاقیکش یدوباراه.گمیروزحتماًواست ازگذشتم م هیاما.ازخودم بگم وتونمی؟االن نم-

****************

رابااوبگذرانم يگرفتم چندروز میتصم.مدت داشتم نیکه ازهمادرا ینبوداماباشناخت یماندن قطع يبرا ممیهنوزتصم

 ياماتو.همادرچه حاله نمیوبب دارشمیگرفتم ب میتصم يداریخواب وب نیدرجدال ب.بردیخوابم نم کردمیم يخواب داشتماماهرکار احساس

وبع  رسامیمکالمه هماوام ياماصدا.رونیتفکرازاتاق زدم ب نیباا.کنم یباهاش همصحبت تئنمیوم برهیخوابش نم داونمیفتم شاگ.اتاق نبود

تابهترمتوجه صحبتاشون شم کتررفتمینزد دمیشنیوضوح م داسمموبهیاتاق همابودوشن يکه درست روبه رو رسامیام شدازتواتاقیم یراحت

یدختراعتمادکن نیت به اانقدرراح یتونیهماتوچطورم نیبب

دمیقلبم گوش م يبه ندا.کنمیراحت اعتمادنم-

بهزادچطورجواب اعتمادتوروداد ادتهیوالبد ادتهییجمله روگفت نیا نیع يتازه بابهزادم اشناشده بود یوقت.ییاشنا یچه جمله-

مرده وخوب  گهیول دارم اون بامن بدکردامااون دقب.پشت سربهزادحرف نزن کنمیاماخواهش م.احترامت واجبه یبرادرم.رسامیام نیبب-

ادم پشت سرمرده حرف بزنه ستین

ازپشت بهت خنجربزنه يدار مانیبهش ا یلیکه خ یدوباره کس ترسمی؟میچ نیاماپر.باشه.یگینومیهم ادوسطیهربارکه حرف بهزادم-

شهیبهت ثابت م.که من دنبالشم هیکس نیپر.نبارمطمئنمیا-

مترسیمن م یول-

کنم فیروئاست تعر يزیچ هیپس بزار-

که  یبه اتاقم برگشتم درحال.زننیحرف م یتالش کردم نتونستم بفهمم راجع به چ یهرچ.شدوبعدسکوت لیبه پچ پچ تبد صداشون

.ماخط قرمزبودواسه ه هیکه انگار يبهزاد.بهزادم بود تیرشخصیذهنم درگ.ابهزادیکردمیبه خودم فکرم.بودم یمختلف يرحسهایدرگ

جام غلت بخورم  يدوست داشتم به عادت گذشته تو... خواب دل بکنم وندازتختیوجوددلم نم نیباا...دهیبازبودوخواب ازسرم پر چشمام

به اجبارازتخت دل ... گرفت یکاروازمن م نیا دلذتیتابیکه ازپنجره به چشمام و صورتم م یگاه زصبحیافتاب ت.اما... وگذران وقت کنم

مرتب  نهیا يموجلویروسر.باالانداختم  يشونه ا یالیخ یباب.ومدهیتاحاالن شبیازد یعنی.ومرتب بود یخال هماافتادکهبه تخت نگام ...کندم

کاغذوبازمردم ومتنشوخوندم.زخوردیکه چشمم به کاغذگوشه م کردمیم
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ریتماس بگ میباگوش یداشت میکار.صب حونه توکامل بخور.گردمیتاطهربرم.مارستانیمن رفتم ب زمیسالم عز-

هما قربانت

 يریاحسان خواجه ام یدون یواسه خودم اهنگ نم کهیراحت به اشپزخونه رفتم ودرحال الیباخ.دادیبهم م یحس خوب هیییتنها نیا

به اجرادراورده بودم داشتم اون قسمت اهنگ  يتنداهنگ وباحرکات بامزه ا تمیچه سرخوش بودم اون روزر.ختمیر یم ییچا.خوندمیرومم

گفتیکه مو

و ستیتوقهوت فال من ن.دمید یچشات ودزدک-

 یلیخ رسامیدستپاچه شده بودم ام یبرخالف من که حساب.قفل شد رسامیبرگشتم که نگام تونگاه ام ییپرازچا وانیوهمزمان بال خوندمیم

 هیخال يوهنوزنگام به چا دمشیامامن ازخجالت داستم اب م.سازرفت يجواب موندوکردوبه سمت چا یسالم که ازطرف من ب هیخونسرد

 رسامیبه ام یو وبدون توجه ونگاه زندونستمیموندن تواشپزخونه روجا.خونه باشه رسامیکه ممکنه ام فکرنکردملحظه  هییحت.بود رسامیام

 يوبعدصدا شد ذهیکوتاه وپشت سرهم به درکوب يکه چندضربه .کردمیونگاه م رونیازپنجره اتاق ب.شبرجه زدم ییجورا هیبه داخل اتاق 

گفت یکه م رسامیام

سرکارتوام بروصبحونه توبخور رمیمن دارم م-

واسه خودم  شیاتفاق چندلحظه پ الیخ یکردم ب یگرسنم بودبدون فوت وقت به اشپزخونه رفتم وسع یلیخ.وگفت ورفت نیهم

.صبحونموبخورم

 يباصدا.بودم یدرحال ذوق مرگ یسم تاراازخوشحالا دنیباد.اوردبه سرعت خودموبهش رسوندم رونیمنو ازفکرب میزنگ گوش يصدا

: روبرداشتم وگفتم یگوش یسرخوش

سالم تارا-

تو؟ ییکجا.سالم-

جام راحته-

کردم یدرحقت کوتاه خوامیمعذرت م.خونشون برتیخودش گفت م گه؟اخهید ياون دکتره ا يخونه .نمتیدببیبا-

تاخواستم حرف بزنم بازم ادامه داد.دادیواسه جواب به من نم یزدوفرصتیحرف م باعجله

امیتوواسم اس کن االن م ینشون-

.روقطع کرد یازطرف من باشه گوش یمنتظرجواب نکهیا وبدن

ادرس وزودترواسش  دمیبهترد.عجله داره دنمید يخودموقانع کردم که البدواسه .تارا بیعج رلحنیقطع شده بودوذهنم درگ یگوش نگامبه

 هیدرجوابم .ادرس واسه تارااس کردم.دمیشماره هماروگرفتم وادرس وپرس.دمیپرس یدازهمامیکه ادرس ونداشتم با ییبفرستم اماازاونجا

.فتهیاس دادکه االن راه م

دکمه .تاراکامالمشخص بود يچهره .رفتم فونیدربالفاصله به سمت ا يبابلندشدن صدا.ساعت يبه زنگ دربودوچشمام به عقربه ها گوشم

دراغوشش فرورفتم  دنشیباد.کردیم یبلند ط يوباقدمها اطیروحیتارامس.رفتم يبه استقبال تارابه سنمت درورود.دربازشدروزدم و فونیا

 ادداخلیدعوتش کردم که ب یبعدازاحوالپرس.بهش وابسته شده بودم یکه خونشون بودم حساب یتومدت.دلم براش تنگ شده بود یلیخ
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مدام مقدمه  یوبزنه ول یخواست حرف یم.رفتارتارامشهودبود يواسترس تو یدستپاچگ.میدونفره کنارهم نشسته بود یراحت يرو.خونه

وگفنم ارمینتونستم ظاقت ب.کردیم ینیچ

شده تارا يزیچ-

گفتم يباًبلندیتقر يکه باصدا يکردطوریم شترنگرانیتارامنوب يانهیرفتارناش نیواسه گفتن دودل بودوا.بهم انداخت نینگاه غمگ هی

من به لباش دوخته شده  زدونگاهیاون حرف م.شده بگزوبالخره نارحرف زد يزیاگه چ یکنیم میعصب يدار.تارا کنمیم خواهش-

تارابه خواست مامان اومده بودکه ازمرگ بابام .مرگ پدرم ..کردمیم لیذهنم تحل يشدوتویکه اززبانش خارج م يداشتم واژه واژه ا.بود

که به  يزیچ نیاخر.فیضع دمیچشمام تارشده بودد.نیبدنم سردشده وسرم سنگ کردمیمدواحساسیچیپ یتارانوسرم م يصدا.بگه

.تارابود يزده  اوحشتیفر ادداشتمی

*************************

به ذهنم .است مارستانیبه اطراف متوجه شدکه در ب یبانگاه.که به دستش متصل بود متعجب شد یسرم دنیراکه بازکردازد چشمانش

که  يا وانهیتاراهمچون د يبابه خاطراوردن صحبتها.ابدیکه به شدت ازان نفرت داشت ب یحضورش رادرمکان لیلفشاراوردکه د

هم  يدراتاق راباشدت رو.نداشت زتوجهیکه ازدستش فواره م یو خون ینه به ضعف بدن.نداردسرم دستش رابازکرد ياریازخوداخت

 نیاماپر.به سمت اورفتن نیپر دنیتاراوهماهردوباد.رون سالن رابه خودجلب کردنگاه تمام افرادد دبودکهیکوبش درانقدرشد يصدا.دیکوب

 یبه خاطررضعف بدن ادزدکهیانقدرفر.برود دارپدرشیدهندبه د هولش کنندواجاز زدکهیادمیشده بوددادوفر وانهیشوك زده ود یکه حساب

دوباره ازهوش رفت

هربارکه .بودم مارستانیب نیتوا ياریوهوش یهوشیب نیب شدکهیم يچندروز.کرخت شده بود یحساب کردوبدنمیدردم یلیخ سرم

 يبابا...وجودنداره ییبابا گهیکردم د یدبانورمیبا.ومدمیکنارم دباهاشیبا کردنیباامپول ارام بخش ظاهراًارومم م زدمیادمیدادوفر

گفت یکه م دمیشن یاومدصداشومبه سمتم  میگر يهمابابلندشدن صدا.همراه باشه يبلند هقهام باهق  هیباعث شدگر ادشی...من

که هدفشون اروم کردن من بودوچقدرم  ییحرفا.زدیم دادوحرفیدستام ونوازش م.کنهیادم وسبک م هیگر.یکن تاسبک ش هیگر-

سکوتم  دنیهماباد.شد لیبعد به سکوت تبد یصداومدتیب يهیکم کم هق هقام به گر.حق مطلب واداکنه که من اروم شم تونستیبامیز

دستش گرفت  يدستام ودوباره تو. بگه که براش سخت بود يزیخواست چ یانکارم.دمیفهم یبودن لبخندشوکامالًم یتصنع.زد يلبخند

مابالخره .دمیشنینم زدکهیم یحرف رلبیز یگاه.گردهیمشخص بودکه داره دنبال واژه م.ردادییتغ رونیب ياماجهت نگاهشوبه سمت پنجره 

به حرف اومد

رنیامیدن نیروزم ازا هیو انیروزبه وجودم هیادما.میدونیکه ماحکمتشونونم دهیرخ م ییاتفاقا یگزند يوقتاتو یگاه-

زدیتوجه به من داشت حرف م یاماهماب.نداره من که مرگ بابام وباورداشتم یلزوم ینیهمه مقدمه چ نیگفتم ا تودلم

خبرم یهست که ازش ب میزندگ يتوهمه  یکمتح گمیباخودم م شهیاماهم.دمینکش یکم سخت میتوزندگ نجامیخودمن که ا-

مثل من که واسه مرگ شوهرم .شیفهمیم ندهیداره که تودرا یلیادمطمئناًدلیم شیواست پ یاگه مشکل.توام پرازحکمت یزندگ بدون

پشتوانه  هیام  بوده که حداقل بچه نیوحکمت مرگش ا ارهیخواسته ب یبهزادچه به سرم م دمیفهم یانقدرزارزدم وگله کردم که بعدهاوقت
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که  بهیسربردم امابرام عج یحساب دحوصلتمیه؟شایچ يواسه  ینیهمه مقدمه چ نیا یگیباخودت م.رشدمداشته باشه خداروشاک یمال

يتوخودت نشد ربزرگییتغ هیتوتاحاالمتوجه 

شده بود یبچم چ شدپسیباورم نم.بابهت به شکمم نگاه کردم.گفت نگاشوبه سمت شکمم چرخوند نوکهیا

گفتم هیجمله روبابغض وگر نیل

... باعث شده  يدیکه شن يوخبراخر یمدت داشت نیا يکه تو یفشارعصب.اروم باش گلم-

انداخت وگفت زدبهمیاشک توش حلقه م ينمه ها کهیدرحال نینگاه تلخ وغمگ هی

...ات سقط بچه

کم .بودم دهیبر گهید.ختمیر یصدااشک م یودم وفقط بغرق شده ب یمختلف يمثل من که توحاا.ختیصدااشک ر یادامه ندادوفقط ب گهید

تمام قدرتموواسه صحبت به کاربردم .عزمم وجزم کردم که حرف بزنم.اشکام وبادست پاك کنم.من چقدربود ییمگه توانا.اورده بودم

وگفتم

تودلم ندارم نسبت به اون یمن ازاولم بهت گفتم که حس خاص.اشکال نداره-

که بغضم صدام مشکوکش  دواربودمیام.که دروغم وباورکنه  دواربودمیام.نیداشت جزا یانگارانتظارهرواکنش.ردبهم نگاه ک هماباتعجب

نکنه

**************************

 نیتنهاتوخونم ا یداشتم وقت مینجاتم نده تصم یکس نکهیواسه ا.وبه فرجام برسونم  تمیداشتم ذهن میتصم.مرخص شدم مارستانیازب یوقت

بدم نکاروانجامیسرکارکه همون روزا رهیم یباخودم گفتم بزارازش بپرسم ک.رفتنن نداشت رونیب الیهماانگارخ.ام بدمکاروانج

هما-

جانم-

؟يریسرکارنم گهید-

سردادوادامه داد يبچه ات استراحت کن خنده بلند ااومدنیبهم گفت بروخونه تابدن می؟پارتیباباکارچ.نه-

همه هوامودارن رمیهرجام.میانسمن چه خوش ش نیبب-

نگاه اخمالوبهم انداخت وگفت هیبعد

من هم به مامانتوهم به تاراقول دادم که مراقبت باشم.يشهرت کورخوند يوبر یش میج ستمیکه من ن یتوفرصت يخوایاگه م-

 جهیدرنت.کردینکارومیچشماش ا يلودجیبودبا هودهیرفتن اون بودن ب رونیپس منتظرب.یبه چ کردومنیفکرم یاون به چ.زدم يپوزخند

 يکردم وبه سو یبه سرعت فکرموعمل.مزاحمم نشه یوتاکس کردمیوقفل م ددرحمامیبا.وحمام بود غیداشتم ت یکه واسه خودکش یتنهاراه

رفتم شیحمام پ

نداشتم اماته وجودم  يدیام ندهیبه ا.ساخته نبود نکاترازمیا.دیلرزیم يامادستام بدجور.رگم بکشمش يداشتم رو میدستام بودوتصم يتو غیت

گفت دنمیهماباد.رونیوباوحشت داخل وان انداختم وازحمام زدم ب غیت.زدیادمیکه داشتم بازم خدافر ییادعا يباهمه 

یشدحموم نرفت یچ.ا-
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رمیفردام.سرده نه

دل تنگ  یگاه.ادت کرده بودمع میزاتوزندگیچ یلیگذشت وحاالمن به خ یازاون ماجرام يچندروز.نزدوبه اشپزخونه رفت یهماحرف

.شدیسازگارم طیبودم که زودبامح یامامنم ازجنس انسان.کردمیم هیگر میوگاه شدمیم

واسش  ينجوریا کردمیفکرم.وجودم ازسقط بچه ام ناراحت نشدم] خودخواه بودم که ته ته يادیز دمیشا.سنگ شده بودم یلیخ دیشا

اسمم  شهیهرچندکه مامان اعتقادداشت گذرزمان باعث م.بودم یدراضیجد یزندگ نیانگارازا. من بود تیذهن نیتلخ بوداماا.بهتره

رفتن  يمن باباوخاطراتش بودباارزو يروزا نیا يتنهادغدغه .نداشت یتیاهم یلیاماواسه من خ. تونم برگردم یوم فتهیازسرزبوناب

من  يکه مردونه پابه پا یرسامیکه همدمم بودوام ییهما.عادت کرده بودم رسامیمن به هماوام،  باخودم که روراست بودم.سرمزارش

 یلیادگاه خ يتو)به خاطرنداشتن پول(نبودم یراض ودماماخ رهیبگ لیاصرارداشت واسم وک.اخردادگام شرکت کرد يتوجلسه 

 یقاض.میداد لیحوکل مدارك وت نکهیبعدازا.روزافتادمید اددادگاهیباز...اخ.ومدیم بیواسم عج شیونگران تیحما نیکه ا يطور.هواموداشت

.کارفتهیبه امر لیادامه تحص يوبرا.خارج شده رانیازا يپرتو انیطبق استعالمشون شا: دادگاه گفت

راه  هی.میکن تیدشخصاًشکایکمک کنه ومابا تونهینم رانیا سیدکردپلیالملل ودادالبته تاک نیب سیشنهادپلیپ دواونمیراه حل وپرس رسامیام

وواسه  ستمیهم خونام با يجنس من ازاونانبودمن اونقدرپست نبودم که تورو.نبودم یشکل نیمن ا.یول.کنم تیشکا مییبودازدا گمید

 خورهیرقم م ياون معتقددبودسرنوشت جور،  سرنوشت ممکن وواسه بنده هاش نوشته نیباتریهمامعتقدبودخداز ،  نمیابروشون نقشه ببچ

.فتهیبه غلط کردن ب انیشا شهیباعث م یامسخره بوداخه چحرف هم نیا دمنیوچقدرازد فتهیبه غلط کردن ب انیکه شا

*******************

به سمتش رفتم وگفتم  اوردیکه اسمم وبه زبان م دمیشنیهماروم يصدا

يدار يباهام کار-

.شام مهمونمون کنه رسامیامشب قرارِ ام -

امیمن ن شهینم-

: کردوگفت یقیطر یهمااخم

دوستاشم هستن.يایدبیبا.محاله هن،  يازاون حرفازد-

شهیمن اصالًروم نم يوا-

خورنتینترس نم-

: دنبال بهانه بودم که گفتم.حاضرشم بهیجمع غر هیيتو تونمیم ياخه من چطور.کنهیهمام اصالًمنودرك نم نیا

اخه من لباس گرم ندارم-

نگاه منم به  کهیطور.کرد دنیبلندشروع به خند يباصدا کلشیاره به هبااش.یمنوبپوش يازپالتوها یکیفکرکن االن من بهت تعارف کنم -

به سمتم .شیزن چاق بودازاون چاقاکه معلوم بودمال قبل ازازدواجه نه حاالوباردار هیهما.شدوخندم گرفت دهیهماکش کلیسمت ه

: اومدوگفت

میخریپالتوم هیو میریقبل ازرستوران باهم م-
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فکرنکنم پولم برسه.دارمن یپول چندان گهیامامن د-

تونمیبهت بدم اماپول که م تونمیونم ستیپالتوم که اندازت ن-

 هیاومدکه  ادمیفکر یباکم.به اون وابسته شم میهمابودم امااصالًدوست نداشتم که ازلحاظ مال ونیمن همه جوره مد.گفتم نه بالفاصله

 یپس به دردمم نم.درکارنبود يحاالکه بچه ا.رولبام نشست يپوزخند،  بچه امبودواسه  ادگاردادهیکه مامانم بهم  يگردنبند.گردنبنددارم

.خورد

فروشمینداره اونوم یبرام ارزش.گردنبنددارم هیمن -

زدوگفت يهمالبخند

دیخر میریاومدباهم م رسامیهروقت ام.یباشه هرجورراحت-

گذشته روکنارگذاشته بودم  يازاخالقا یلیراحت بودم وخ رسامیمباهماوا یلیمدت خ نیدرسته توا.میبر ییدوست داشتم بگم تنها یلیخ

.بسنده کردم يبه لبخند نیواسه هم،  کنم یروم نشداعتراض یول دمیکش یخجالت م رسامیکم ازام هیاما

مغازه  نیبه سمت اول میرفت ییمنوهمادوتا.وپارك کنه  نیکردوخودش رفت تاماش ادهیپاساژپ هیيماروروبه رو رسامیام

داخل  يسایسرو کردبهیتوجه به طالفروشه که داشت قصه سرهم م یامامن که عاشق طالبودم ب.متوگفتیگردنبدووزن کردوق.یفروشطال

داشت  دپشمالوکهیسگ سف هیدنیباد.خورهیپام داره وول م نییپا يزیچ هیکه احساس کردم ..شدم رهیکه برق چشماموگرفته بودخ نیتریو

 غمیهنوزج کهیدرحال.رمیکجام دمیکه خودمم نفهم رونیزدم ب یازطالفروش یبه راه انداختم وباچنان سرعت يوداد غیج زدچنانیم سیپاهامول

: گهیکه م دمینش یصداشوم.داشت رامم کنه یباگرفتن دستم سع یکی..روهوابود

.کننیشده؟باباهمه دارن نگات م یمگه چ.نکن توروخدا يزیابرور.بسه-

دهیاترسیسگ خونگ نیدونه ازا هیاز گهیکه م دمیشنیهماروم يصدا

خنده توکالمش مشهودبودگفت يکه حاالرگه ها رسامیام

دنید یینمایس لمیف یکاف ينزن سرمون رفت مردمم به اندازه  غیخواهشاًج.بسه بابا-

کردم  یخرموتوگلوخفه ما غیج کهیدرحال.کجابودن که االن متوجهشون شدم تیهمه جمع نیا يوا.نگاه به اطرافم انداختم هینوگفتیا یوقت

که به مغازه  يتالحظه ا.کرد تیباالترقرارداشت هدا یکه کم يهمادستموگرفت وبه سمت پاساژ.نییباخجالت سرم وانداختم پا

قبل  جانیهماکه دوباره ه.من سکوت کرده بودن یخاطرراحت دبهیاوناشا یمن که ازخجالت بودول.میبود ههرسه سکوت کرد میموردنظربرس

شال وشلوارهمرنگش انتخاب  هیدونه پالتوبا هیخودش  دمینم تیاهم یلیخ دمنید یوقت.دادیبودباذوق پالتوهاروبهم نشون م داکردهیوپ

 دمیلباساروپوش یلیم یباب.ارهیمناسب ب فیوک نیبره پوت رشهیممکنه د دستوردادچونرساممیبه ام.کرد ییمنوبه سمت اتاق پروراهنما.کرد

: گفت دنمیهماباد.وبروم هماروصداکردمر ينهیبدون نگاه کردن توا

من اسم  هینظرت چ.راستش ازاسم روش خوشم اومد.دمیناراحت پول نباش خودم گردنبندتوخر نیبب.غرق شدن اتیچته دخترکشت-

 یهمابخوب بودکه  یلیخ.زدکه باعث شدلبخندمنم پررنگ شه یحیبعدلبخندمل.من به بچم يهیهد شهیاون گردنبندم م.دیپسرموبزارم او

.کردینگاه م شیدغدغه به زندگ
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 زشمیبودکه سا بیعج.دیخریواسه خودش م دمیخریکه من م یهماازهرچ نجابودکهیجالب ا.میخونه رفت دبهیخر يها سهیچرازک يبادستا

 هین چنبودبهش بگه کارت به کارم یکی«.بسازم همه کف کنن کهیت هیخوام ازت  یکه م زاشتیهمش سربه سرم م نیماش يتو.شدیدامیپ

»بزار هیازخودت ما يبلد

نشسته سه ساعت .کننده بود وانهیمثل من د یکیداشت که ازنظر یاخه اون عقادخاص.دمیرس یداشتم ازدست همابه مرزجنون م گهید

ندازم داد که ب ممیبود دهیکه باهم خر یهمون شال.داده که بزارم روسرم که کل موهاموازجلوبپوشونه کیکاله کوچ هیبعد.کرده شیمنوارا

 تیکه نگوونپرس وبانها ندازهیبه من م یبینگاه عج یهمچ.داره شِیباحجاب کامل ارا یکنم که کدوم ادمیبهش اعتراض م میوقت.روش

: گهیم یشگفت

نیبروخودتوبب.غرغرکردن يبه جا.مِیمال میلیمنوتوخ شیارا نیا.نکن سهیوباجلف بودن مقا یبودن واراستگ پیخوشت... وا-

 يتونگاهم برق شاد.گذشته روداره يچشمام هنوزم درخشش معصومانه .ادیخوشم م افمیازق.نمیب یم نهییا ياخودموجلواصرارهم به

 زنهیم يبهم لبخند نهیا يلبخندم ازتو دنیهماباد.خوشم اومده به نظرم ازقبل جذابترشدم افمیازق.رولبام نشست يلبخند.کامالًمحسوس بود

به .رشدهید یعنیاشاره به ساعتش کردکه  هیما دنیباد.پله هامنتظرمابود نییپا رسامیام.ادیدرم ساممریام يکه االن صدا میبدوبر گهیوم

امامن  کردنیمنم واردبحثاشون م یالبته گاه.زاشتنیهمش سربه سرهم م رسامیرستوران هماوام میتابرس نیماش يتو.سمت درحرکت کرد

 جانیلحظه فکرکردم ازشدت ه هیمیشد ادهیرستوران که نگه داشت وپ يجلو.مکردیم فادهکوتاه است يکه داشتم ازجوابا یازشدت استرس

هماکه متوجه .داشتم ازاسترسم کم کنم یسع دمیکش یکه م یقیعم يبانفسا.بود شترشدهیشمارش نفسام ب.ادیواسترس االنِ که قلبم باالب

: شده بودبه کنارم اومدوگفت تمیوضع

نیخوب وراحت يها بچه،  یشیتوباهاشون اشنام میریحاالم.سادس ییاشنا هیخونسردباش -

 شناسمیکه برم همه منوم یتوهرجمع کردمیحس م.بودکه ترس ازجمع داشتم نیا لشمیدل.شدیکردم خودموخونسردنشون بدم امانم یسع

. کننیم ییومنومتهم به رسوا

باتک تک پسرادست  رسامیام.اشون بلندشدنماازج دنیباد یهمگ.میدیدختروپسراونجارواحاطه کرده بودن رس يکه تعداد يزیم به

 یکیموقع سفارش غذا.هیبه ک یک دمیهرچندکه من ازشدت دلهره نفهم.من به اوناوبرعکس کردن یوشروع به معرف.دادوهمام بادخترا

 يبدجور دمیوشن بیغر بیعج يغذا نیاسم ا یوقت.خورمیتومیپوت بسیبانازواداگفت من فقط چ نِاسمش ترال دمیکه بعدافهم ییازدخترا

دوست  یلیخ یول.واژه هاتمرکزکنم یدادرومعنییجالب نبودامااون لحظم ذهنم ازبس اشفته بوداجازه نم میسیانگل.داکردمیپ يریخوددرگ

شدم که نتونستم کنترل  رهیترالن خ يبه غذا یباچنان تعجب.هارواوردنغذا یوقت!!!!!ه؟؟؟ییچه نوع غذا گهید نیداشتم زودتربفهمم ا

: گفتم يحالت متعجبانه ا هیوبااحساس کنم 

خودمونه يسرخ کرده  ینیزم بیکه همون س نیا...ا-

داشتم ازخجالت .کردن دنیبلندشروع به خند يانگارکه تازه متوجه حرفم شدن که همه باصدا.شدن رهیدفعه ساکت وبه من خ هیجمع  کل

که  يا دباخندهیاسمش نو دمیکه بعدافهم رسامیام يدوستااز یکیاما .دوست داشتم هرچه زودترازاون جمعشون فرارکنم.شدمیاب م

: گفتهمچنان قصدادامه دادنشوداشت 

؟؟؟يبلد یسیانگل یبگ يخوایمثالًم،  ترالن  گهیخب راست م-
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یتوکارواشِ بابات کارکن یزفتیکه نم یتواگه سوادداشتت.دینگونو یچیه گهیتود-

.دنکر دنیبلندشروع به خند يهمه باصدا دوباره

انبودیکوتاه ب گهیکه د دمینو

رهیگ یتورونم یک چیه کلیه نیباا،  یخوابیوم يخوریم ینه پس مثل توخوبه توخونه نشست-

: گفت ارهیکه معلوم کم نم ترالنم

باخودم گفتم  یکیالغربودکه من  یلیخ يادما دازاونیبودنو يترالن دخترپر.هردوشون کردم کلینگاه به ه هی.ونیقل یالبدمثل توخوبه ن-

معلوم بودقصدداره جوابشوبده بااعتراض هماسکوت کرد دکهینو.ستشِیکامالًشا ونمیقل ین يواژه .

-سقف  هیرِیدزیقرارِبر گهیدوروزد یناسالمت.دیکل وشروع کرد کل،  دهیهنوزنرس.چتونه شمادوتا...ا

: گفت يبلند يدرجواب باصدا دمینو.حرفا نیوادیقراره نامزدکن یکه ک.همه شروع به سوال کردن.نوگفتیکه هماا نیهم

دیهمتونم دعوت مونهیجشن نامزد گهید يدوهفته .دیکن یهمه م دهمیدار دهمشیریتاجوابتونوبگ نیاجازه بد... ساکت بابا-

 میزلفظ چاکردوستاش ا ددرجوابینو.گفتنیم کیترالن تبر دودخترابهیپسرابه نو يهمه .رفت روهوا ییجورا هیدیحرف نو نیباا جمع

که  کردمیفکرم نیوتمام مدت بحثشون من فقط به ا رهیباعث شددوباره کلشون باالبگ نیهم.یمرس کردوترالتیاستفاده م میومخلص

به .تااسمون باهم فرق داره نیدوتاادم زم نیدایشدعقایبچه متوجه م هییحت ارهیچقدردوام م شونیندگز.به هم عالقه مندشدن يناچطوریا

اونشب باخاطراتش .کنن کامل کپ کردم ينامزد خوانینامیا دمیکه فهم يلحظه ا.بود خیدادتاریرو نیتر بیدوتاادم عج نیج انظرمن ازدوا

که .شدنیم یکیشب ومهمون خونه  هیو شدنیوهمان که هرماه دورهم جمع م رسامیام هیدانشگاه ينادوستایا دمیتموم شدومن فهم

.انیب رسامیهماوام يخونه  نبارقراربودهمهیا

.اروم وقرارنداشت ومدام اصرارداشت کارکنه ،  باز یتونست جم بخوره ول یبه زورم.شروع به دستوردادن کرد یمهمون يفردا هماازهمون

مهوش خانم . واسه کمک اورده گمینفرد هیبازخوب بودمهوش خانم .کوزت مثل من کارنکرده .که انگارنه انگارمهمونشون بودم منم

.قبالًباهاش اشناشده بودم ومدومنیارواسه نظافت خونه مدوب يمعموالًهفته ا

. سراغ غذاها میبودرفت دهیواسمون خر رسامیکه ام يناهار دوبعدازخوردنیخونه طول کش يتاظهرکارا

 داشتم کل میانگارتصم.کردمیمن باالسرشون بودم وسوال م يمهارت داشتن وتمام مدت اشپز يخانم واعظم خانم هردوشون تواشپز مهوش

روم نشدبگم .رسامِِیام يموردعالقه  يگفت غذا یاخه همام.به خواست همافسنجونم درست کردن.رمیادبگیروهمون روز يدستورات اشپز

.منم هست يموردعالقه  يغذا

.میکه حاضرش میبه همراه همارفت.اماده شدن غذاهاکه

. رنگ به من دادوگفت بپوشمش یکت ودامن بادنجان هی

بود  دهیپوش يدهیکت ودامن پوش.ندادم تیاهم یلیاماخ،  ازکجااوردهدونستمینم نکهیباا

: زدوگفت يهمابهم لبخند دمشیپوش یوقت

؟یچ یعنیمدتابفهمن خوشگل  يتایبزنم توسا دعکستویبا.لباس بازترباشه قشنگ تره یهرچ کننیروزامردم فکرنم نیچراا دونمینم-

کردوگفت یفیظر يشدم خنده  رهیهمراه ترس بهش خ باتعجب
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دوگفتیدوباره خند.کنم ینکارومیا ينکنه باورکرد.يشد یشکل نیچراا-

شهیسرش نم میشوخ-

. تمام قداتاق هماخودمونگاه کردم ينهیا يخندم گرفت ورفتم جلو منم

ي.بنفش که ازپشت گره زدم وموهاموپوشوندم ونیکاله ر هیبازم

به خودم دروغ که .ست بزنه پیداره ادم ت یچه لذت.که همابهم داده بدوبه پام کردمیرنگ یاسیروش انداختم ووصندل  یاسیشال  هی

. دمیپوش یمن بودکه هماهنگ لباس م يتجربه  نیدوم نیبگم ا تونستمینم

: گفت یهمابالحن شوخ.زدم يبه خودم لبخند نهیتوا.شدیم شبیکه مربوط به د شمیاول

انیاالن مهمونام نییپا میابریب.يتمومش کرد-

: دمیخجالت وکنارگذاشتم وپرس.رونیخواست بره ب یانگارم!!!مانتوشلوار.شدم رهیکه زده بودخ یپیباتعجب به ت.سمتش برگشتم به

!؟یلباساتوعوض مکن يخوا ینم،  هما-

زدوگفت يهمالبخند

مشکلم حل  نیا یاطیخ میبر يایفردام لایخ یحاالب.یاطیکنم برم خ یوقتم نم.اوردمیرنیگ دهیلباس پوش میمانکن کلیه نیراستش باا-

شهیم

.دیخندیم یفقط به زندگ.گرفت ینم يزیادم دلش ازچ نیکالًا.لبخندزد دوباره

: گهیکه م دمیشن یصداشوم.کودکانه بود يباز هیشتریب یبه زندگ دشید يچهینظرم در به

همه محوشدن نداره  نیاماا.بامیز یلیدرسته که من خ-

.کردکه باعث شدمنم به همون شدت بخندم دنیخندشروع به  ومستانه

^ماگفت دنیباد رسامیام.میبرسون ییرایزنگ درباعث شدهردمون باعجله خودمونوبه سالن پذ يصدا

. رفت فونیساعته وبعدباعجله به سمت ا هیدباباییکجا-

؟.شده يزیچ: دیاتعجب ازم پرسبرگشت ب رسامیام یکه وقت يطور.بود رسامیام هیدست مشک کیپیت یحواس من پ اماتمام

: تمام گفتم هیباشتابزدگ.اونقدر دستپاچه شدم که مثالًاومدم درستش کنم.دادم یباچشمام قورت م چارروداشتمیبه خودم اومدم که ب تازه

سالم-

من هردوشون زدن  يخنده دنیباد.خندم گرفته بود یکه زده بودم حساب يخودم ازگند.کردنیهردوباتعجب بهم نگاه م رسامیهماوام

.رخندهیز

.میدار ادمهمونیب ادمونیباعث شد.يدرزدن مهموناپشت درورود يصدا

 يگریباد یدورهم جمع شده بودندوهرک یمعمول همگ يایبعدازاحوالپرس.که ازقبل گذاشتن همزمان امده بودن يمهموناباقرار يهمه

 رسامیام نیردوبدل شده ب يحرفا یپ شترحواسمیب شدمیمتوجهشون نم یلیکه خ.کردیم یسواالت یترالن کنارمن نشسته وگاه.مشغول بود

: گفت دمینم یتیاهم یلیترال ن که متوجه شده بودبه حرفاش خ.ظاهراًهمکاربودن.زدنیمومحمدبودکه راجع به کارشون 

دخترحواست کجاس-
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؟يبامن بود... هان-

واربودمینه ظاهراًباد-

: گرفتم وگفتم دهیشوناد هیکنا

نبود دحواسمیببخش-

: ومحمدانداخت وگفت رسامینگاه به سمت ام هیترالن

؟یخونیم يچه رشته ا-

: دمیپرس نیمنظورشومتوجه نشدم واسه هم یلیخ

؟یچ یعنی-

ششونیپ يگفت که واسه دانشگاه اومد رسامیام ؟اخهيخوند یچ... یونیبابا-

»ادم بگودانشکاه نیعخوب .بوداحتماالً سیدخترعشق انگل نیا«

: گفتم یچشمام به نگاه منتظرش افتادوبادستپاچگ.هول کرده بودم.جوابشوبدم یچ مونم

یصنعت تیریمد-

.دمیکش ینفس راحت نیواسه هم.بود میدانشگاه ينگفته بودم رشته  دروغ

: دانشگاه دکدومیپرس شدبازمیم الیخ یدخترب نیا امامگه

.مرکزنگاههاشدم یاصالًمتوجه نشدم ک.نگاههامتوجه دهان من بود يهمه .ودمنگاه به اطرافم کرده ب هی

گفتم  يادیز بااسترس

نور امیپ-

؟يچند ترم،  یاک-

: دمیدوشنینو يکه صدا ستیول کن ن نیگفتم نه ا باخودم

هیکیخب معلومه ترم .يترالن بازحرف مسخره زد-

سطتوخودتوبندازو.ازتوسوال کرد یهروقت کس-

که ول کن ماجرانبودادامه داد دمینو.بلندباالدرادامه حرفاش گفت شیا هیو

کمکت کرد يجور هیدیبا.کنهیخب فکرت کارنم-

يتوکه دانشگاتو نصفه ول کرد.نه من ییتو کنهیفکرش کارنم کهیاون-

به خاطربابام بودکه دست تنهاس .من اگه ول کردم-

هیبابات ادم باکالس یلیخ سین-

یکن نیتوه ستیکه هست قرارن نهیهم-

فقط مات بحث اون دوتا بودن هیداشت جوواروم کنه وگرنه بق یبازم همابودکه سع.هردوشون باالرفته بود يصدا

.دوتا بپرسم نیبمونه شب حتماًازهماراجع به ا ادمیدیبا.ارهیوچقدردوام م شهیم دهیهمه تفاوت به کجاکش نیبودکه ا نیرایفکرمن درگ وبازم
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 يشدوتنهاصدایشام درسکوت صرف م.وکنارترالن نشسته بودم رسامیام يمن درست روبه رو.نشست یوهرکس به سمت میبود دهیزوچیم

ردنگاه متعجبشوگرفتم که به .نگاه کردم رسامیلحظه سرموباالاوردم وبه ام هی.شکست یسکوت وم نیبه هم خوردن قاشق وبشفابهابودکه ا

.دوخته شده بود دوترالنینو

بهم خوردن بشقابهاکم رنگ وکم  يصدا گهیحاالد.صداشون رفته رفته اوج گرفت.درحال بحث بودن"ظاهرا.منم بهمون سمت رفت  نگاه

.ازنظرترالن دورازشان بود دبودکهیغذاخوردن نو يبحث اوناسرنحوه .شدیرنگ ترم

.رنیبگ دهیوناد شنونیکه م یهمه درتالش بودن که هرچ.انداختم هیبه بق ینگاه

و دانداختیبه ترالن ونو ینگاه یزرچشمی.دوباره کردم ینگاه رسامیام به

 صلهیروف هیداشت قض ینبارمحمدسعیا.گرفتناتموم شدن دهیبالخره ناد.نگاه کالفشوبه بشقاب غذاش انداخت.ازتاسف تکون داد يسر

: گفت نیواسه هم.بده

وشکست بدم رسامیواسه امشب که ام کنمیم نیماه دارم تمر هینیبچه هاتوا-

: گفت دبالفاصلهینو.نگاههابه محمدبود گهیحاالد

کرده نیتمر یکل.ترالن امشب برنده س.عمراً

: کردوگفت دنگاهیلبخندبه نو هیبا ترالن

برمیمن امشب حتماًم دجانینو اره

.وغذاروبه هممون کوفت کردن کردنیداشتن باهم دعوام شیپ قهیانگارتادودق انگارنه

.بکشه يگریخودش توپلک نزدن وبه رخ د يداشت مهارتها یسع یهرک.مه دورهم جمع شدنه بعدازشام

 يباز کردمیم يداشتن منم لحظه شمار جانیاونقدرکه ه.زدبازنده بود یپلک م یوهرک شدنیم رهیصورت بودکه توچشم هم خ نیبه ا يباز

.زودترشروع شه

.يا شهیتنگ ش هیيش توکوچک وانداختن يبرگه ها يهمه به جزهمارونوشتن تو اسم

.دونستن یبودوهمه ام م يباز نیصددرصدا ظاهراًهمامخالف

.خوشم اومد يباز نیهمامن ازا امابرعکس

.ونمازومذهب نیهمااهل د... باهم فرق داشتن ییجورا هیرسامیهماوام... همه تفاوت نیا... جالب بود یلیخ واسم

وتوجمع صحبت  شیوررفتنش باگوش يادیز.راحت بود یلیبرخوردش باجنس مخالف خ.ازبخونهبودم نم دهیاماند.نبود نیدودیق یب رسامیام

.مشکوك بود یلینکردناش خ

.من بودوممکن بوداشتباه کنم ینسب يشناختا ناهمهیا البته

.اسم ودراوردن توجهم بهشون جلب شد نیبچه هاکه اول يباصدا

.دینفربهرام بودوطرف مقابلش نو نیاول

.به نام فرشادبود يبعد يقرعه .حذف شد يدپلک زدوازباززو یلیدخینو

.ازفرشادباختن میترالن وبق... برد نباراونیوا.داره یخوب ییبودکه توانا مشخص
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دوتابه هم  نیتااخرعمرقراره ا کردمیفکرم یکیمن  دکهیپلک نزدنشون اونقدرطول کش.رهیفرشادقراربگ يبودکه حاالروبه رو رسامیام نوبت

.زل بزنن

.ودست بچه هاشد غیباعث ج نیفرشادکم اوردوپلک زدوهم مابالخرها

.قرارگرفتم رسامیام يلرزان روبه رو يقلبم شدت گرفت باهمون پا دوضربانیاسم دراومده ازتنگ وخوندن بدنم لرز یوقت

.انداختم رسامیام يچشماموتوچشما يحلقه .حسم دگرگون بود،  بود شترشدهیب جانمیه شدت

.غرق شد رسامیامتونگاه  چشمام

.پلک زدن وفراموش کردم اونقدرکه

.رنگ بودم نیمن عاشق ا.نشده بودم رسامیام يتاحاالمتوجه رنگ چشما. یمشک يوابرو چشم

.بود؟تاحاالدقت نکرده ام یصورتش چه شکل ياجزا هیبق

.صورتش دقت کنم ياجزا يهیبق يکه رو چشماموگردوندم

.مانع شد هیبق»پلک زد«ياماصدا

: داد یکه مخاطب قرارم م دمیشن یوم رسامیام يپلک زده بودم وصدا نم

.زدم یمن بودم که پلک م نیا،  يزد یپلک نم گهید يهیاگه چندثان اوردمیداشتم کم م گهید.يتوام استاد نیپر-

.وجوداره کردمیکه تاحاالفکرنم ياستادباز.استادبودم من

چندلحظه  يشکست خورده  بیبه رق يا گهینگاه د نکهیا یب.پرداخت شییباز يدغدغه به ادامه  یواون چه ب... محو.فقط محوشده بودم من

. کنه ششیپ ي

.شد يبرنده باز یک دمینفهم یحت.اطرافم نبودم يمتوجه ... اروم شدن نداشت الیقلبم خ.ونبود.... بود يبه باز نگاهم

..... خاطردارم تنهابه

.دعوت کردن شونیممون واسه شرکت توجشن نامزدازه دوترالنینو یخداخافظ موقع

: گفت رسامیام یووقت..... بپرسم دوترالنیفراموش کردم قراره ازهمادرموردنو یحت

.کننیم ينجوریا.حاالکه قراره به هم برسن.دنینال یازغم عشق م... کردنویهم تب م روزواسهیتاد.شدن يجور نیناچراایا يوا-

: گفت همادرجوابش

.بود بیدونم واسه منم عج یه مچ-

بالفاصله گفتم؟.دورکنم رسامیفکرم وازام نکهیا يبرا..... اونموقع بودکه به خاطراوردم وتازه

اشناشدن؟ ناچطورباهمیا-

: جواب داد رسامیصحبتم باهمابوداماام يرو

خوند یم یترالن باهماهمکالس بودوعموم.میانشگاه بود هیماهممون تو-

 رسامیدوباره حواسم ودادم به ام»!البدداروخونه داره امااون روزگفت برم شرکت،  چه جالب!يداروساز«خوند یم يل من داروسازمث دمینو

: دادیم حیکه داشت توض
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.ترالن شد يبسته  دل،  دینو ،  ییاول اشنا يمادوتاباهم دوست شدن وازهمون روزا يمن وهمابه واسطه  يازهم کالسا یلیخ-

.میکن دارِاوناروفراهمید يها نهیزم میتالشمونوکرد يماهام همه .اومده دخوششیازنو ترالنم،  میدیهمافهمقیازطر

 یکارم دهمینو لیاوا.بودکمکش کنه دخواستهیوازنو.توکارواششون کارکنه تونهینم گهیباباش د دخبردادینو،  فکرکنم میپنج بود ترم

.کرد لیحرف حرف خودش بودترك تحص.میکن یکمکش م میمابهش اصرارکرد میهرچ.گفت واسش سخته یامام.خوند یکردهم درس م

البته خونوادهاشون مخالف بود.اوناباهم خوب بود ينارابطهیا ياماباهمه

چرا؟-

!یسطح فرهنگ-

چطوره ونیوضع مال-

: گفت زنهینداره وبعدانگارداره باخوش حرف م يبرتر یکیکدوم به اون  چیه.هردومتوسط-

"کنن یم ينجوریناچرایا بهیعج"

 یرمیباباروبه تصو يذهنم چهره  یگاه.که اونجاممکن بودرخ بده یبه خونمون واتفاقات یکردم وگاه یفکرم دوترالنیبه نو یشب گاه اون

.شهیکردم داره کم رنگ وکم رنگ ترم یکه فکرم يچهره ا.دیکش

.بست یتوذهنم نقش م رسامیام يچشما یوگاه

کردن برام لذت بخش شده  یروزا زندگ نیا.دارم یحس خوب.اطراف يوناابیبه خ نگاهم

 یم یاه،  شهیهماکه متوجه جمع شدن حواسم م.دوزم یوبه اون م دارمیابونابرمینگاهموازخ.وکاراش  اطیازخ فیبه تعر کنهیهماشروع م.

: گهیکشه وم

.میبازارولباس اماده بخر میواست که برخ یازم م شهیهم نیهم ومدواسهیخوشش نم یاطیوقت ازخ چیمامانم ه-

.شدیم باخانمیبودکه بازدست به دامن ز نیکردا یدانمیپ یزمناسبیوقت چ چیه یول

.ششیپ میرینودم يقهیدق میزاریدچرامامینال یم شهیهم باخانمیز یطفل

هیدونست ازناچار ینم چارهیب

.غرق شدن هیه معننگاش تلخ بودوسکوتش ب.دمیفهم یغم نگاش وم.دیکش یاه دوباره

 شیکه غم وشاد یخاطرات.زودرشتیازخاطرات ر شهیذهنش پرم.کنهیفکرم زانشیبه عز یادم وقت دمیفهم یحسشوم.شدن توگذشته غرق

یازجنس دلتنگ... جنس هیاز شهیم

.ازدست داده هیاروم ییهوا يسانحه  يبودم پدرومادرشوتو دهیقبالًازهماشن

.یاطیشباهت داشت تاخ یگاه بزرگ لباس مجلسفروش هیشتربهیب باخانمیز یاطیخ

 یمسن ومعمول ياطامعموالًزنایاخه توتصورات من خ.برخالف تصورات من ییجورا هی.بود يوامروز کیفوق العاده ش يازاون ادما باخانمیز

خوش زبان بود یلیپوش وخ کیش باخانمیاماز.بودن

ثابت  یکاربن یاب راهنیپ هیينگاهم رو.گذروندمیداخل سالن مزون وازنطرميومن داشتم لباسا.مشغول بحث وگفتگوبودن باخانمیهماوز.

.لحظه خودموتواون لباس تصورکردم  هی.موند
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: گهیوم ادکنارمیم.دمیرمیینگاموبه سمت هماتغ... کنهیکه داره صدام م دمیشنیهماروم يصدا...اما

تو؟ ییکجا -

: گمیوم ندازمیسا مبه لبا گهینگاه د هی.رمیاندازه هاموبگ میابریب

يداریناروبرنمیازهم یکیهمه لباس چرا نیاا-

: گهیوم کنهیم يزیر يخنده

 يطبقه  میابریحاالب خورهیم زمنیبه سا یمانکن يلباسا نیاخه خودت بگوا... نباشن میاگه سفارش..نیسفارش شترششونیب ناکهیا-

کننیم یاطیاونجاخ.باال

 يزیشدچیمانع م یاطیخ يچرخها يصدا.کردنیهمچنان داشتن درموردمدل لباس صحبت م باخانمیاوزهم.میباالرفت يطبقه  باهمابه

نگاهم به دستاشون بودکه .قرارداشت یاطیپشت هرچرخ خ.دیچرخ ينگاهم به دورتادورسالن که پربودازچرخها.اونابشنوم يازصحبتها

.دوختن یپارچه روبه هم وصل وم يبامهارت تکه ها

.زننیدارن درموردمن حرف م یعنینیردنگاشون به سمت من بودوا.انداختم باخانمیهماوز به گهینگاه د هی

: وگفت کترشمیهم اشاره کردنزد يهمابالبخند

.میاماده بنداز ينگاه به لباسا هینییپا میبر

: اضافه کرد بعدباتاسف

یکن وانتخابیکیباخانمیز ياماده  يلباسا نیدازبیکه توبا نهیا.واسه هردومون بدوزه کنهیوقت نم باخانمیز-

  .رکردییزودحالم تغ یلیامابابه خاطراوردن پولش خ.رنگ نقش بست یذهنم اون لباس اب يخوشحال شدم وبالفاصله تو یلیخ نوگفتیا یوقت

:  .  :خته و منتشر شده استسا)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

******************

.شده بود کیخونه هواکامالًتار میدیرس یوقت

: بودم گفت دهیکه تاحاالازش ند يمابالفاصله بلندشدوبالحن تند دنیباد.نشسته بود ییرایپذ ينگران وکالفه تو يباچهره ا رسامیام

د؟یکجابود-

: جواب داد ییهماباخوشرو

یاطیخ میبود رفته-

دیدادیمن خبرم شدبهینم-

لمیبه موبا یزنگ بزن یتونستیم يبود نگرانم،  فتادهین یحاالکه اتفاق.رفت ادمیيوا-

که نداشتم نمیپر يشماره .خاموش بود لتیداماموبایفکرخودم رس به

: گفت يانداخت وباتکان سر شیبه گوش یهمانگاه

خاموش شده.م کردهاحتماالًشارژتمو.ایگیراست م يوا-
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ینکرده مراقب خودت باش هیمگه دکترِت هزارباربهت توص.يبر رونیبدون من ب يحق ندار گهید ستیمهم ن نیا-

من  فیتکل.یخودت يایرگرفتاریتوام که درگ.برم تونمیسرکارکه نم.رهیدرضمن حوصلم توخونه سرم.باهام بود نمیپر.من که تنهانرفتم-

ه؟یوسط چ نیا

بکن یدوست داشت يهرکار اداونوقتیابیبچه به دن نیا.تحمل کن ماه هی-

خوام حسرت به دل ارزوهام بمونم ینم-

رسونمتونیم دخودمیدبریهرجام که خواست.امیزودترب دمیازفرداقول م-

: دگفتیبار یازش م طنتیکه ش یزدوبالحن يهمالبخند

يماروببر میهرجاکه خواست يبد دقولیبا-

: گفت یتفاوت یباالانداخت وبالحن ب يه اشان رسامیام

.نرو ییجا ییخودسروتنها گهیخوبه؟فقط د.همه جوره درخدمتتم.ازفرداخودم.باشه -

: فقط من بشنوم گفت کهیاروم طور یهمابالحن.ازکنارمون ردشد رسامیام یوقت

واسش دارم يفرداچه برنامه ا نیبب-

شه؟یم یهمه نگران نیباعث ا یچ ،  داره شتردوستیهماروازخودهماب يبچه  رسامیام یعنی..  ...  ... .بود نیرایامافکرم درگ ،  زدم يلبخند

.ستین رسامیازام يوهنوزخبر.... 10ساعت ... تاك کیت... تاك کیت...پاندول ساعت درحرکته... رنیم شیساعت اروم اروم پ يها عقربه

 کهیدرحال... نفره نشسته هیمبل  يرو،  دوزمیهمام نبارنگاهموبهیا.... کنهیم یه بهم دهن کجدربست..... دمیم رنگاهییتغ يسمت درورود به

.کم کنه تشیداره ازشدت عصبان یراستش توهواسع يدپایباتکانن شد... چپ انداخته يپا يراستشورو يپا

... کنهیم يریوشروع به شماره گ کنهیدست راستشودوباره جابه جام يتو یگوش

: گهیشنوم که م یشومیبعص يصدا

.دارهیبرنم... یلعنت...اه-

.ساعت ودروهمابه گردش دراوردم نیشدم ازبس نگاهموب خسته

: دمیازش پرس یبانگران...بودنه نگران یبرخالف من فقط عصب... شمیم رهیبه هماخ دوباره

شده؟ یچ یعنی-

گرمِ ییالبدسرش جا-

دوباره.دمیمنظورشونفهم

:دمیپرس

اون قول داده بود-

 خواست کنارم باشن یم ااقوامیازدوستان  یکیاز رفتیم يکار تیهروقتم مامور.... ومدخونهیزودم رسامیمدتهابودکه ام.بهیواسه منم عج-

... "البته فعال... من حساسه يرو یلیخ، 

... بده يخودشوبه کنجکاو يام کمترشه وجا یگراننگران نبودن هماباعث شده بودن... فکرفرورفت دبهیکش یحرفاش اه الیدن وبه
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 ییحرفها... لحظه فکرکردم االن وقتشه هی... ومدینم شیبپرسم امافرصتش پ رسامیوقت بودکه دوست داشتم ازهمادرموردشغل ام یلیخ

ام  يروزانقش پرکاربرد نیکه ا يا واژه نیسخت تر... کنم انیهارودرست ب دواژهیبا...کردمیم یذهنم حالج يدتویوبا اوردمیکه به زبان م

گرفت حس  یلفظ اقادرپسوندش قرارم گرانید شیاماپ... بود رسامیذهن وخلوتم ام يکه تو يواژه ا... بود رسامیام يواژه ..... داشت

: پس گفتم...بپرسم  تونمیکردم م

چه کاره اس؟ رسامیاقاام...هما-

: نگاه بهم انداخت وگفت هیهما

... یحذف کن رسامیلفظ اقاروازام نیا يخوا یدخترتونم

منم  نیواسه هم...رفتیپذ یونم یهمه راحت نیمن ا تیترب يامانحوه ... بارهابهم تذکرداده بودن رسامیهم اون هم ام...گفتیم راست

: گفتم نبارمیا... راحت ترم ينجوریا...بارهادرجوابشون گفته بودم

ه؟یشغل داداشت چ یبگ یخواه یالنمحا... واسم سخته یدونیتوکه م-

... داروان عیتوکارواردات وتوز کنهیکارم یدولت مهیشرکت ن هیياون تو-

میواسه گذران وقت خودمونوگرم صحبت کن میانگارهردومون دوست داشت...دا د یحاتیتوض رسامیردشغل ام همادرمو

.شه دهیباعث شدنگاه من وهمابه اون سمت کش..... دروبه دنبال اون بازشدنش يرهیرفتن دستگ نییباالوپا

وردوش به لب داشت  يکه ازابتدا يلبخند دوباهمونیرس یشادتربه نظرم شهیازهم رسامیام يچهره

.جواب موند یکه ب یسالم.سرداد يبلند سالم

تیازشدت تعجب وهماازشدت عصبان من

: خطاب به من گفت یعصب یهمابالحن

حموم رمیمن م-

.وچقدرراحت ذوقمون کورشده بود میگردش دونفره ذوق داشت نیچقدرهردومون واسه ا.کردمیهمارودرك م تینعصبا علت

: گفت یاروم يروبه من وباصدا.تعجب کردوباهمونیهمارودنبال م ررفتنیانداختم که باتعجب مس رسامیبه ام ینگاه

شده؟ یچ-

... ببره رونیقراربوده امروزماروب...کرده بود اواقعاًفراموشیکردیم یداشت شوخ.گرفت شیالیخ یازب دلم

شناختم یونم رسامیام نیشناخت ادماچقدرمشکله ومن ا... مشخص بودفراموش کرده.نگاه کوتاه بهش انداختم هی

.به دنبال همابه راه افتاد رهیگیجواب نم دازمنید یوقت

.بود حینبودوفقط توض تیانیعصاز يوتوکالمشون خبر زدنیالبته اروم حرف م.دمیشن یبحثشونوم يصدا

 يصفحه  ياررویاخت ینگاهم ب.... نگاهم قرارداشت رراسیسالن ودرت زوسطیم يدرست رو.دیرسیبه گوشم م رسامیام لیزنگ موبا يصدا

موند زدثابتیچشمک م شدوبهمیاسم مهرنوش که روشن وخاموش م يورو... شد دهیکش شید يال ا
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ناله هاادامه ... دمینم یتیکه بهش اهم رسهیبه گوشم م یفیضع يناله ها يصدا.نوراتاق عادت کننتابه  دمیمالش م چشماموبادستهام

 اروباشدتیاخت یب...هماثابت شده يصورت رنجوروعرق کرده  ينگام رو...گردوندم  یچشماموبه اطراف م...شهیارترمیذهنم هوش...دارن

.نمرسو یسرهما م يزنم وخودموباال یخودم کنارم يپتوروازرو

دهیمغزم بهم فرمان نم... رنیگیقدرت حرکت وازم م فشیضع يصورت نشستش وناله ها زِبهیر يعرقها

شهیم يکه اززبانم جار هیواسم هماتنهااسم شنیازگلوم خارج م یسخت واژههابه

دیرس یترازقبل به گوش م فیبودکه هرلحظه ضع ییوفقط ناله ها...صدامونمشنوه نهیبیامنونم...ستیاماانگارن

مغزم به ... جرقه هیوشد... شد دوقفلیهمراه همالغز یگوش ينگام رو.مختلف اتاق درگردش بود يایهماوزوا نیبودم ونگاهم ب دستپاچه

اسم  يلرزانمورو يدستها... شمارههاکردم يلرزانم شروع به جستجو يرفتم وبادستها یسست به سمت گوش ییکارافتاده بودوباپاها

 يازنوصفحه  شدمیوهربارمجبورم.گرفت یقرارم گهید يشماره ها ياسترسم اونقدرباالبودکه رو دستهاوشدتلرزش . ..قراردادم رسامیام

.روبازکنم یگوش

دوباره .بوقــــــــــــــــ مشغول بود...رولمس کردن یگوش يدستهام صفحه ... الف فیاسم دررد نیاخر...بود یگوش يتارم زوم رو نگاه

کردن دستام همون اسم ولمس

ذهنمومتمرکزکردم .یباعجله ونگران.هماکرد تیزن جوان منومتوجه وضع يصدا...بکشم يازادتلفن باعث شدنفس اسوده ا نباربوقیا

هماروشرح دادم تیوضع

...وکردهیس شیگوش ياورژانسوتو يچه خوبه هماشماره  کردمیقطع شده بودومن باخودم فکرم مکالمه

ناله  فیهماهمچنان ضع. زنگ بزنم رساممیام دبهیذهنم فراموش کرده بودبا.گذشت یناك مامبوالنس لحظات کندوحشت دنیتارس

.دیپرس یگذشته اش ازمن م تیازوضع یاون سواالت ينهیمعا نیپزشک درح.کردیم

 یعصبانمن  یجواب ده تیدکترکه ازوضع... دادم یجواب سواالتشوم دونمیشترنمیوب یهماخبرنداشتم باگنگ تیازوضع یلیکه خ امامن

: دیپرس يشده بودبالحن تند

درست بده  حیخانم توض نیا تیدرموردوضع ستین یکس-

: گفت یکه م دمیشادوخندانشوشن يصدا،  بعدازچندبوق کوتاه.کردم کیسام کل ریام يوروشماره  لوبرداشتمیموبا یگوش باعجله

جانم هماجان-

که واسه حرف زدن انجام  یباتمام تالش...واژه هاازذهنم پاك شده بودن ... مده بودزبانم بنداو...باعث شدسکوت کنم رسامیکالم ام لحن

به سمت دکترگرفتم عیسر یدستموجابه جاکردم ودرحرکت يتو یگوش.فرمان داد هیمغزم تنها... موفق نشدم...دادم

وازم گرفت وشروع به صحبت  لیموبا یبودکه گوشچشماموخونده  االتماسیاجباربود... به چشمام انداخت ینگاه گنگ... بود دکترجاخورده

کرد

 دمیشنیانگارنه م...دادیفرمان نم... امامغزم قفل بود...کردمیدقت م اوردیکه به زبان م ییداشتم به واژه ها.به لبهاش دوخته شده بود چشمام

دمیفهم یونه م
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که پرازترس  یوبالحن دوزهینگاه نگرانش وبه چشمام م.رمیبه اون سمت م... دیکش یانتظارماروم رشیکه توقسمت پذ رسامیام دنیباد

: گهیووحشت م

شده؟ یچ-

به برانکاردپشت سرم اشاره  میبارون يباچشمها... کنهیسربازم رسامیام نیغمگ يچهره  دنیزدبادیوقت بودبه گلوم چنگ م یلیکه خ یبغض

...کنم یم

... خارش انداخته موبهینیتندالکل ب يبو.رن یمغزم رژه م يخاص مختلف روکردن دکترواش جیکه مدام درحال پ مارستانیجربیپ يصدا

.ندارم یحس خوب

: وگفتم اوردمیبالخره طاقت ن سوزهیحالش م نیا يدلم برا.... کنهیم یطول وعرض اتاق وط یدوزم باکالفگ یم رسامیام نگاهموبه

دینیبش کنمیخواهش م رسامیاقاام-

داده بود لمیدتحویاخم شد هیکهیدرحال... زدوروبرگرداند يت وباتکان سر پوزخندنگاه کوتاه بهم انداخ هی

برداشتش ...یشونیپ يدرویاخم شد هیکه جوابش شد یبرداشت.کرد يا گهیامااون برداشت د...داشتم يمن فقط قصدهمدرد...برخورد بهم

بود؟ یچ

: گمیم يوبالحن تند ندازمیچشمام وتوچشماش م...رمیگیوروبه روش قرارم شمیاربلندمیاخت یشده بودم که ب یاونقدرعصبان

افتاده؟ یاتفاق-

من باشم وبازم ...نیا...کنمیلحظه شک م هی...صحبت ییوتوانا دهیکه به من جسارت م یاخم...نشسنه شیشونیپ يدرویاخم شد هنوزاون

: گمیم

کردم؟ ییمن خطا-

: گهیبلندم ییتندوصدا یوبالحن ندازهیون نشسته شوتوچشمام مبه خ يچشما... شهیم یووحش کنهیرنگ عوض م نگاهش

...يتو-

امالحن همونه ردادهییمشخصه که ادامه روتغ... خورهیکنه اماحرفشوم نیخوادتوه یم

يشد رمتوجهیکه انقدرد يتوکجابود-

گمیاماارومتراز اون م...میعصبان...شدم مثل خودش منم

؟يخودت کجابود...يشمام که اون ساعت خونه بود-

: گفت یدکترهنوزم توخاطرم مونده که م حرف

 ماردارهیکه ب ییش؟ باسابقه  نیررسوندین؟بچراانقدردیچطورامتوجه حال خرابش نشد...ماربدشدهیظاهراًازسرشب حال ب-

دیکردیمراقبت م دازشینابایشترازایب

: گهیم رسامیاماقبل ازمن ام ناروبگمیا خوامیم...نه...دونستمیم...داره یقلب يماریهماب دونستمیکه نم امامن

.هما یهم اتاق يوشد يکه اومد یازوقت...یلعنت ياماتو...اره منم خونه بودم-

.زدمیمن توطول شب چندباربه هماسرم یدونیتاقبل ازاومدنت م...کردوارداون اتاق شدنو هماممنوع
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یختیهم ر وبهیهمه چ توبااومدنت

ب دجورسرکوفت زدو...یمنوبدجورشکست...نوبگهیخواست هم یم یعنیاونبارم ... یلعنتگفت ...نبارگفتیا گفت

کردمیمن حواسم وجمع م...يکردیاشاره م هیاگه  یتوحت...ازدارهیدونستم همابه مراقبت ن یدمیاخه من ازکجابا...کرد متهم

اجازه بدم سبک شه رسامیخواستم به ام...تم که بگماما خودم نخواس...تونستمینبارمیا...نتونم نکهینه ا...بگم امانگفتم خواستم

 ...

حرفاش اضافه کرده  يبودکه پرستاربهمون داده بودودرادامه  يخبر نیا.مینیاونوبب میتونیم گهیدوساعته د یکیهماخوبه وتا هیعموم حال

نهیماروببیخوادهمراه ب یبودکه دکترم

نگاه  رسامیشادم به ام يباچشما...رودارم که تبرئه شده یحس متهم...م خوبهحال...دمیم رونینفس خستموب...نهیشیلبم م يلبخندرو

 ظیاخم غل هی...کنهیاخم م نهیبینگاهش شاده اماتانگاه منوم...نبود رمنیتقص يدیخوام بانگاهم بگم د یانگارم...کنمیم

درکش ...زشِینگران حال عز...دلش گرفته...شیتناراح يبه پا زارمیم.دم  یم يبه خودم دلدار...بندهیم خینگام ...شمیسردم...یترازقبل

دادگاه  يکه تو یهمون ادم مهربون شهیدوباره اون م...شهیدرست م یهمه چ...ستین ياون ادم بد...نداره يقصدبد...واسش سخنه...کنمیم

 یم یشگیهم يخنده ا اون يوجا رهیدوباره اخم صورتش م...دلم ولرزوند کهيا یهمون چشم وابرومشک شهیم...واسم تالش کرد یکل

 دمینم یتیاهم...شهیقبل ازمن وارداتاق م...فتمیبه دنبالش به راه م...رهیداره به سمت اتاق دکترم...کنم یبه قامتش ازپشت نگاه م...رهیک

.شمیوواردم

هم  يبه رورو شهیکه م کینیش یم یبه سمت يگریگرفتن د دهیهرکدوم باناد...مینیبش کنهیواشاره م دهیسالممونوم دکترجواب

قرارگرفتنمون

کنهیدادن م حیشروع به توض يعاد یلیوخ ندازهیبه مام یمعمول ینگاه دکتر

...وچهارساعته ستیمراقبت ب هیدرواقع .ازدارهین يشتریب يبه مراقبتها.شده یقلب يدچارحمله  مانیاززا مارقبلیب نکهیا لیمتاسفانه به دل-

د؟یمراقبت کامل کنشماوجودداره اززاون  يامکان برا نیاایا

خندم .کنهیم یداره واسه اش سخنران یکیتوسالن کنفرانس نشسته و کنهیادم احساس م.رهیگ یصحبت دکترخندم م يلحطه ازنحوه  هی

دمیخندموقورت م...لرزهیبدنم م...شمیکه روبه رومِ م رسامیامامتوجه نگاه وحشتناك ام...شهیدترمیشد

: هگیدوزم که م یدکترم دموبهیترس نگاه

د؟یتون یم...دیمراقبت کن دازشیتون یم دکهیبد نانیاطم دبهمیبا-

: گمیم دومکثیترد یب

تونمیاره من م-

: گهیم یوبالحن تندومحکم کیرکوچیتاخ هیبا رسامیام

خودم هستم.الزم نکرده-

گمیباتمام جسارتم م...تر یونگاهشووحش کنهیترم ظیپوزخندرولبام اخمشوغل.کنمینگاه م بهش

دیبتون يکار یهمه مشغلع نیفکرنکنم شماباا-
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: دمیپس ادامه م.انهیشهیام م هیمتوجه کنا دونمینم.زنمیحرفوم نیا هیباکنا

دیحضورداشت یلیروزخید-

: گهیوم دوزهیترسناکشوبهم م چشماش

اومد شیکارواجب پ هیروزید-

شهیدکترمانع م يادامه بدم اماصدا خوامیم.ودالبدکارواجبش مهرنوش ب گمیباخودم م.زنم یپوزخندم بازم

تره مارمهمیب تیاالن وضغع گهیوقت د هیدیتونوبزاریخانوادگ يدعوا کنمیخواهش م-

.کاملِ یپزشک ينهیوبدون شک اطالعاتش درزم...خودمونه يمارازهمکارایظاهراًب

.وزن داشته اضاف،  يازباردار بلمارقیمتاسفانه ب.ماربدمیالزمه به شمابه عنوان همراه ب یحاتیتوض هیاما

.کنهیدشوارترم یقلب يماریتشوباوجوبیوضع نیوا

پس ...بپرسم دازخودشیبا...سوالِ يواسم جا.دونستهیپزشک نم هیاون به عنوان ...باردارشده یقلب يماریگذشت چراهماباوجودب ازذهنم

گهیکه م کنمیدکترم يدوباره ذهنمومتمرکزحرفا

کاهش  میتون یمانم،  ییوموادغذا يبه کالر نیازمادروجنیباتوجه به ن.مناسبِ میرژ هیقیوزن ازطر مارکنترلیبت ازبمراق يالزمه  نیاول-

اب قبل  وانیل کیخوردن .هیبریوف ینییموادپروت مارامصرفیب نیمابه ا يها هیتوص نیازمهم تر یکی.میکن هیروتوص ییمصرف موادغذا

.شهیم هیتوص یگالب،  بیس،  هلو یِعیطب يها وهیابمو وهیخوردن م.ازغذا

.مصرف کنه توت،  ریانج.قنددارمثل انگور يها وهیدمیعنوان نبا چیه به

پاك  ياروم وتوهوا ییباقدمها يرو ادهیساعت پ مین يوازهمه مهم ترروز.نانم فقط سبوس دارمصرف کنه.داًممنوعِیاک،  وبرنج یماکارون

.ومطبوعِ

 يصدا ،  الزم نبود حیهمه توص نیوا دونستیبدون شک هماخودش م ،  یالک حاتیتوص ،  بردیسرمداشت حوصلمو ،  زدیم چقدردکترحرف

: گهیکه م دمیوشن رسامیام

.دارم نهیزم نیدرا یخوندم واطالعات کاف يدکترمن خودم داروساز-

تنتونس گهید یول.فکرکنم تاحاالم حوصله به خرج داده بود ،  یگفت یشدزودترم یبگم نم خواستم

امامکث کردم خودشوبهم  ربودمیکه ازش دلگ نیباا...صدام کرد.حرکت کردم رسامیجلوترازام نبارمنیا.میازاتاق دکترخارج شد رسامیباام

.برسونه

: چشمام دوخت وگفت شوبهیوحش يچشما.بود ستادهیروم ا روبه

.یالزم نکرده جبران کن يدار نیاگه احساس د.يریم یکنیامروزجمع م نیهم-

: واخماموتوهم کردم وگفتم ومدازحرفشیخوشم ن.که باورم کرده بود یبه ادم.من فقط وابسته شده بودم.نداشتم نیاحساس د من

نیهم.خوام به دوستم کمک کرده باشم یمن م-

واسه من نه یول یواسه هماخودتومظلوم کن یدبتونیشا.دمیاددیز میمثل توام توزندگ.میمن ادم شناس خوب نیبب-

مظلوم نکردم یخودمم واسه کس...نمیمن هم-
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يرینجامیامروزازا نیگفتم که هم-

 میتصم.شدیحالم ازسکوت وضعف گذشتم بدم.خوردیمن حالم ازخودگذشتم بهم م.بودم دهیفهم وخوبیزیچ هی.که باهمابودم یمدت نیتوا

: باجسارت توچشماش زل زدم وگفتم پس زاشتمشیجواب نم یدبیبا...ازحق خودم...دفاع کنم...گرفته بودم جسارت کنم

...ویمن به دعوت شمابه خونتون ن-

ترشده بودوصالبت قبل  فیهرچندصدام ازقبل ضع...دادمیم دادامهیامابا...بازم سست شدم...دمیترس...دمیلرز... لحظه مکث کردم هی

ونداشت

که حاالبه خواست شمابرم ومدمین-

اماگفتم...گفتم اروم

،  سوپ خوشمزه واسش درست کنم هیبهش قول دادم  ،  کنهیش استراحت ماتاق يتو هما

قدم  يصدا ،  دمیتالشمو واسه درست کردنش به خرج م تیاما نها ادیازآب درم یچ ،  درست شه يکتاب آشپز يکه ازرو ییغذا دونمینم

اما نگاه  ،  به سمتش برگشتم يبا لبخند ،  روزیات دتوجه به اتفاق یب. باشه رسامیاحتمال دادم که ام. دیرس یاز پشت سربه گوشم م ییها

: گفت يبا صالبت و همراه با لبخند سرد. دیزدش لبهامو به هم دوخت وخنده از لبهام پرکش خیتلخ و 

؟یینجایو توهنوزا نه؟،  میداشت يقرار هیما با هم  -

اخم . کرد یبه من نگاه م یتفاوت یداده بود و با ب هیها تک نتیبه کابنهیدست به س. در قابلمه رو گذاشتم و به سمتش برگشتم. دمیکش یپوف

: گفتم یکردم و با لحن آروم یکمرنگ

کجا باشم ؟ دیمگه با -

: خطاب به من گفت يخنده ا يزد و سرش رو تکون داد و همراه با با لبخند مسخره ا يپوزخند

تو حرف  نمیخواد ؟ بب یما مزاحم نم یزندگ یفهم ی؟چرانميریو م یکن یجمع م نجایبهت نگفتم جور و پالستو از ا روزیمگه من د -

شه؟ینم تیحال

 یبودم اما بعد از کم دهیازش ترس نکهیبا ا. شدم یم ریتحق نشیسنگ يحرف ها نیبار ا ریبه شدت داشتم ز. هم فشردم يبا حرص رو لبامو

: گفتم ينه اکلنجار رفتن با خودم بر ترسم غلبه کردم و با لحن جسورا

.برم نجایکه به خواست شما هم از ا نجایا ومدمیبهتون گفتم من به دعوت شما ن شبیمن هم د -

: گفت ينسبتا بلند يو با صدا دیکوب نتیکاب يمشت گره شده اش رو محکم رو. منقبض شد فکش

 یمن فقط م ،  یکامال دراشتباه ،  هات اومدم دادگاهدروغاتو باورکردم و با يمن احمقم؟ اگه فکر کرد ؟یکنیدر مورد من فکر م یچ-

. امثال تواگه درست بودن که تو خانوادشون جا داشتن ،  شناسمیمن امثال تو رو خوب م ،  خواستم به هما ثابت کنم در موردتو اشتباه کرده

.کنن رونشونیب شونمخانواد یحت نکهینه ا

زده  یبدحرف. خواستم که جلوش از خودم ضعف نشون بودم یاما نم دیلرز یچونه ام م .محکم لبمو گاز گرفتم. به گلوم هجوم آورد بغض

.من خانواده دارم ،  دادمیبهش نشون م دیبا. گشتمیبرم کردمیهرزمان که اراده م ،  امامن طرد نشده بودم...طرشده ازخانواده ،  بود
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: جواب دادم تیو با عصبان دمین کوباپ يبسته بودم با حرص باز کردم و رو يآشپز يرو که برا يشبندیپ

خوام  یچون نم...نه... نیخوا یم نویشما ا نکهیاما نه به خاطر ا... رمیجا م نیخوب باشه من از ا لهیخ نهیاگر واقعا تنها مشکل شما هم -

.دیمنو خرد کن تیبا حرف هاتون شخص نیاز ا شتریبذارم که ب

.رمیفرصت با مادرم تماس بگ نیزدم تا بعدا در اول رونیآشپزخونه ببهش انداختم و از  يبعد هم نگاه بد و

 نکهیبمونم نه به خاطرا نجایدوست داشتم هم ،  من دوست نداشتم برم. رفتن ونرفتن مردد بودم نیب یهنوز هم کم. ستادمیدر اتاق ا پشت

چون عالقه مند شده بودم ...کرده بودم نجاعادتیبه اخواستم بمونم چون  یمن م...نه...دمیترس یکه پشت سرم بود م ییها ثیازحرف وحد

نگاه خوشگل  هیتا ...ساله ها دنبال عشق بود18مثل همه ...بود اهایکه دنبال رو...ساله 18دختر هی...بودم؟ یمگه من ک...دیجد طیمح نیبه ا

مورد توجه طرف  "که حتما دیلرز یقلبش م دیدیاز جنس مخالف م کیمحبت کوچ هیتا ...زدیو چشماش برق م دیلرز یدلش م دید یم

همه ... کرده بودند يباز میبا زندگ...شده اهیاما سرنوشتم س...گشتم یوعشق م یدنبال نوجوون کهدختر بودم  هیآره من ...قرار گرفته

دختر  کییکه زندگیبه خاطر کس... ختیمنو ر يآبرو یلیدل جیه یکه ب یبه خاطر کس...نفر از دست داده بودم کیبه خاطر  مویاهایرو

که در  ییبایز ياهایافسوس از اون همه رو... قشنگم يآرزوها يافسوس ازهمه ...دمیاز اعماق وجودم کش یآه...دیگناه رو به آتش کش یب

رو  میمن تصم. اندازن پس بزنم یکه منو به شک م یصبرکردم و بعد سرم رو تکون دادم تا افکار مزاحم يا هیثان ... پروروندم یذهنم م

 ختنیمکالممون شده بوداشک ر...ها که نکرد هیچه گر یازسر دلتنگ یطفل...مکالمه ام بامامان افتادم ادی...شک کنم دینبا. ..گرفته بودم

 رتحملیو تحق يطعنه و زخم زبون بشنو دیهر چند که با ایب...بسمونه یدلتنگ...بسته يگفت در به در یمامانم م یحت...کردن هیوگر

 یخودمو جهنم م یبا برگشتنم فقط زندگ... تگش یبرنم گهیشده بود د ختهیکه ر یمن يآبرو...دونستم یگفت و خودمم م یم مامان..یکن

 ،  زنن یاون وقته که همه بهم سرکوفت م...که برگردم يبر من و روز يوا...االن هم که نبودم هزار تا حرف پشت سرم بود... نیهم..کردم 

 ینم گهید...بود رسامیتوسط ام رشدنیبهتر از تحق نایا ياماهمه ... کوبن یسرم م يکنن و روز و شب تو یم یتکهاشون پ دهیها و شن عهیشا

و در زدم و  دمیکش یقینفس عم ... من مجبوربه بازگشت بودم... سوال ببره ریمنو ز تیبا حرف هاش شخص نیاز ا شتریتونستم بذارم تا ب

. نشستم کنارشو رفتم  دمیبه روش پاش يلبخند. تخت نشسته بود يبهش انداختم که رو ینگاه. دمهما وارد اتاق ش يصدا دنیبعد از شن

: دستش رو گرفتم و گفتم

حالت خوبه ؟ -

: تکون داد و گفت يبا لبخند سر همراه

.ممنون. بهترم یلیآره خ -

.خدا رو شکر -

قلبم  يتو یدلم گرفت و غم. نمشیتونم بب ینم گهیاز ذهنم که گذشت که د نیالحظه  کیبه صورت مهربونش انداختم و  یدوباره نگاه باز

: کرد و گفت زیشده بود چشمهاشو ر رهیهما که تمام مدت به صورت من خ. نشست

ن؟یشده پر يزیچ -

که  یانداختم و در حال نییسرم رو پا نیهم يبرا. خودم رو ناراحت نشون ندم ادیکردم که ز یسع. لبم نشوندم يبر رو یمصنوع يلبخند

: دستم بودم شروع کردم به حرف زدن يکردن با ناخن ها يمشغول باز
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باالخره اول آخر شهر من . کردم که بذاره برگردم شیهم با مامان تماس گرفتم و راض روزید. گرفتم که برگردم میراستش من تصم -

 گهید ينجوریا. فتهیب ابیآبا از آس دیمدت شا هیکنم و بعد  یحمل ممردم رو ت يها ثیمدت حرف و حد هیفوق فوقش هم . همون جاست

...االن هم خواستم ازت تشکر کنم بابت. بمونم نجایا شهیکه هم شهیباالخره نم. شمیمزاحم شما نم

 یظیوجه اخم غلبوده که مت یکارش چ لیدل نمیبا تعجب سرم رو بلند کردم که بب. محکم دستم رو گرفت که باعث شد حرفمو قطع کنم هما

: گفت ینگاهش کردم و خواستم حرف بزنم که اون زودتر از من با لحن محکم یکم. شدم که صورتش رو پوشونده بود

.یآدم مظلوم نما هست هیفقط  يستادیمن ا يکه حاال روبه رو ییچون تو ،  سوزهیمن اصالدلم برات نم نیپر یدون یم-

 ،  کنهیداره منو متهم م رسامیهما هم مثل ام یعنیگه؟یم یاون چ ،  دمیفم یمنظورشونم...ش شدممات صورت...کپ کردم...شده بودم شوکه

؟یمتهم به چ

: گهیکالمش م تیبگم تو رو خدا منو باور کن اما اون قبل از من با همون جد خوامیم ،  دوزمیوحشت زدمو بهش م يچشما

گفتم ...یینجایتوا ،  یتالش چیبدون ه ،  کشهیمرده که داره نفس م هی،  يتحرك و دارم يمرده  هیتواالن حکم  ،  یکنینم یحرکت چیتوه -

که  ؟یبمون فیبالتکل يتا عمردار يخوا یم ،  نشاط وحرکت یزندگ یمعن...ازسراجبار دنینه نفس کش...یاما زندگ...یکنیم یکه بامن زندگ

وامثال اون حسرتشو  انیکه شا ندهیآ هی...قشنگیندهیآ هی...يسازیم ندتویوآ یمونیم نجایتوا ،  حرکت کن هیکارانیا يبشه؟ به جا یچ

من از ساکن ...یرس یبهش م ندهیبره گذشته رو به حرمت اونچه که تو آ ادشونیکه مردم شهرت بهت افتخار کنن و  ندهیآ هی...بخورن

قرارداره؟ تیزندگ ينظر خودت کجا ،  یکنیقبول م گنیم گرانید یکه هر چ...اراده یب ،  یسکون نیو تو ع زارمیبودن ب

انکارش  نیبنابرا. بودم دهیکه خودمم مدتها بود بهش رس یقتیحق...بود قتیاماحق...محکم بود...تند بود...دادمیومن گوش م زدیم هماحرف

: گفتم ینکردم و به آرام

کار کنم؟ یچ دیمن با -

: و گفت دیکش یآه...حااللحنش نرم شده بود ،  زد يلبخند هما

؟يادامش بد يقصد ندار"واقعا یعنی...اماانگار نه اگار يدانشجوبود "تو مثال نیبب-

.به درس عالقه ندارم یلیخب من خ-

درستو ادامه ...یباش نجایا نکهیا ای...رونیب یوازترس حرف مردم از خونه نزن یو ت وخونه بمون يبرگرد یتونیتوم ،  یکنیاشتباه م يدار-

.وحرکته ییایتو پو ستیمجدد توسکون ن یزندگ هیشانس ...يبد لیمستقل تشک یو زندگ یکن دایکار پ هیندهیدرآ...يبد

.پشت بند حرف هاش زد یبعد لبخند گرم و

واسه کتاب  ،  دروغ بود اگه بگم دلم واسه درس خوندن تنگ نشده ،  من ازسکون خسته شده بودم. زدم و به فکرفرو رفتم يلبخند منم

کلمه هم  هییحت یشب امتحان وقت يواسه دلهره ... نشستن مکتیواسه پشت ن...مدرسه نیریواسه خاطرات ش ،  يتظاهر يت گرفتنادس

من واسه همه ... دیرس یتعداد دانشجوهاش به صد نفرم م ینور که گاه امیپ ونیخط در م کیيکالسا نواسه او یحت...درس نخونده بودم

که  ینینه پر...تونه از حق خودش دفاع کنه یکه نم یو نادون فیضع نینه پر. خودم تیخواستم برگردم به اصل یم .دیکش یها دلم پر م نیا

با قدرت سرشو  ندهیباشم که در آ یدوست داشتم کس...محکم باشم نیپر هیخواستم  یمن م... رهیگ یم یرو به مسخره و شوخ زیهمه چ
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 میام از زندگ یسخت رو با خوشبخت يروزها نیخواستم انتقام ا یآره من م... کنه رشیه تحقبه خودش اجازه نده ک یکس... رهیباال بگ

.رمیبگ

کوه وجابه  هییحت تونهیکه م.وداشتمیادم زدحکمیاون لحظه که هماواسم حرف م.کنمیهمافکرم ينشستمو دارم به حرفا اطیح يتو

به خودم واراده ام ...سنگ وجابه جاکنم هیکه بخوام  دمید ینم توخودم یحس ضعف داشتم حت...کردیاماحاالحسم فرق م...جاکنه

.بود یچ گرانیانتظارم ازد.من خودمودوست نداشتم یوقت.دخور یحالم ازخودم بهم م.پوزخندزدم

...نبودن و نیا...عوض شدن و...کنمیم نیدارم به خودم تلق مدام

کنم که  یزمیگوشام وت.کشهیادمیفر ییجورا هیشیتوگوش يبلند يصداکه بالحن تندو رسامیام.شنوم یوم اطیبازوبسته شدن درح يصدا

: گهیم ادکهیصداش به وضوح م.کرده شیانقدرعصب یاچییبفهمم ک

شمیم شترمتاسفیقبلش واسه خودم ب یمن واسه ذهن مسمومت متاسفم ول-

-   ...

نگو یچیفقط ه...نگو یچیه.یکنیم مارومتهمیادم ب هیيتودار-

.داخل خونه شد یدرهم وعصب يباچهره ا.متوجه من نشد وفکربودکهاونقدرت

بود؟به خودم تشرزدم که  یزد؟محورحرفاش ک یداشت حرف م یباک... شدنیتوذهنم پرسش هاتکرارم...کردمیرد رفتنشودنبال م بانگاهم

.رونیب امیادم ب نیبهتره ازفکرا

بهش دل  يدیرود یهرک یک ستیدل دروازه ن.رمیادبگیدیبا.رِدرست شماگه قرا...خصلت کودکانه واحساسات احمقانه نیبه ا لعنت

.زنمیم يبه خودم وافکارم پوزخند.يببند

: گمیم يوبالبخند دمیخودموکنارش جام.شهیپخش م زونیخنده بازارکه داره ازتلو يحواس همابه برنامه  تمام

شهیم یشکل نیجوشه بچه ات ا یخونت روشون م.نیباباانقدرخنده بازارنب-

: گهیکنه وم یم یفیظر همااخم

يتومثالًازنسل امروز.هیخرافات چ نیا...وا-

االن حالت چطوره؟.الیخ یب-

خوب خوب-

؟یحال بچه ات چ...خداروشکر

یبه اسم صداش کن گهیردیادبگی،  دیاسمشم او.بچه ام اسم داره! ؟یچ یعنیبچه -

دوست نداشتم حال خوبشوخراب کنم نکهیباا.حالش خوب بود.م بخندمکردکه باعث شدمن يدنبال حرفاش خنده ا به

مناسب حالش نبودن یلیدخیاماشا.سوال ازهماداشتم یمن کل.ام بگذرم میذهن يتونستم ازسواال یامانم

: دمیوپرس ازدمیپس دل به در شهیدونم که هماناراحت نم یم.باهاش حرف بزنم شیماریداشتم درموردب شتردوستیب االن

...هماجان-

سوال بپرسم هیازت  شهیم گمیم-



انجمن نودهشتیا انکاربر ستاك و فاطمه  –  گناه من رسوایی نیست             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٤

جسارت وبه من دادکه سوالموراحت تربپرسم نیا دشییدکردوتاییتا يوباتکان سر همابالبخند

يباردارشد يماریب یدونست یم نکهیتوچراباا-

: دوگفتیکش یهمااه-

مارباشمیدونستم قراره ب یمن که نم-

: دمیپرس نیواسه هم.منظورش نشده بودم متوجه

؟یخودت خبرنداشت يماریمگه توازب یچ یعنی-

: گهیدوزه وم یروبه روش م يپنجره  رشوبهیونگاه خ کشهیم یاه دوباره

وگرفت بانمیگر یبدشانس هینداشتم وفقط  یقبل يمن سابقه .نه-

: دوزه یوبازم جهت نگاشوبه پنجره م زنهیبهم م کیلبخندکوچ هی

 نیواسه اول یقلب يماریمن که اثارب تیحکا شهیم نی؟ايدیشن،  رهیوبگیکیبانیهانفرممکن گر ونیلیم نیکه ازب ییایماریتاحاالدرموردب-

دستگاه گردش خون  اهمونیبدن  کینامیهمود راتییتغ شهیشم م یعلم لیدل.شکل گرفت یبارتودوران حاملگ

.خراب کردم چاررمیب نیا حال نکهیازسرافسوس واسه ا یاه.کشمیم یهمامنم اه يسه باره  بااه

 تمیا هیخنده بازارکه داره  يوبرنامه  فتهیم ونیزیتلو ينگام به صفحه .فضاروعوض کنم يودل مرده  نیراه حلم که جوسنگ هیدنبال

تازه به .نبودکشتش شیچیطرف ه.کنهیدکترروتوروخداچطورداره عمل م نیا نیبب گمیوبه همام رهیگ یخندم م.کنهیپخش م یپزشک

.گنیم کیبرت تشونینم دارن واسه موفقخودشو

.خندش گرفته یاونم حساب.خنده بازارِ يهمام به برنامه  حاالنگاه

قاتال...نگا توروخدا...سازن یم یواقع یلمارواززندگیف گنیم.دیدکتر دکهیزاریهمش واسه ماکالس م-

شدوباتعجب به  ییرایواردپذ،  دمغ وگرفته ياافهیباق رسامیهمون موقع ام.رهیمنم شدت بگ يشدخنده ها دوباعثیبازهماخند

: به من گفت فیاشاره ظر هیهمابا.مانگاکرد

شتربخندمیب رسامیبه ام یکه باعث شدبانگاه.دکتره ییجورا هینمیا-

دلم ازحالش گرفت.به سمت اتاقش رفت یوسالم کوتاه نینگاه غمگ هیبا رسامیام

: ردادوگفتییبامکث جهت نگاهشوبه سمت من تغ.ش به دنبالش بودبه اتاق رسامیهماتارفتن ام يبهت زده  نگاه

چش بود نیا-

: دگفتمیوباترد.نگاه به دربسته وبعدبه هماانداختم هی

!خاطرمنِ دبهیشا-

به توداره؟ یچه ربط ه؟اخهیچه حرف نیا.يبچه شد-

.دمشیوقت انقدرناراحت ند چیاخه ه.چشه نیا نمیبب رمیمن م-

 نیرایاروم به دراتاق زدوداخل شدجسمم اس يچندضربه .کردمیبانگاهم رفتنشودنبال م.رفت رسامیدشدوبه سمت اتاق امبلن ازجاش

.حضورتوخلوت خواهروبرادر ياتاقابودروحم درارزو نیماب يواراید



انجمن نودهشتیا انکاربر ستاك و فاطمه  –  گناه من رسوایی نیست             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٥

که دوست  يباور.اطرحضورمنِبه خ رساممیرفتارام نیگفت ا یخواست اماباورم م یدلم نم.ومبهم بیعج يواستدالال يپربودازسوال توذهنم

.گرفت ینشات م شینبودوازاتفاقات دوروزپ یداشتن

حالم  نشینگاه غمگ.شهیکه ازدراتاق خارج م نمیب یخوره وهماروم یاش داره تکون م رهیکه دستگ.اتاقِ يبه دربسته  هنوزنکاهم

: گهیس نگاهموخونده که مانگا رتر.یسردومصنوع.زنهیلبخندم هیفتهینگاهش که به من م.کنهیوخرابترازقبل م

.نداره یربط چیبه توه رسامیام یباورکن ناراحت.دختر دهیتوچراانقدررنگت پر-

: گمیوشمرده شمرده م باتعلل

.بود یعصب یلیدوروزه ازدست من خ نیتوا یول-

افراط  اشمیتوشاد.ش به طرف نرسهمخصوصاًاگه زور.کنه یتالف هیخوادسربق یم شهیم یعصب یکیازدست  یکه وقت نهیا رسامیام يبد-

اشیدل خستگ يداشته بزارش پا يمدت رفتاربد نیاگه توا.خبرکنه يشاد نیخوادعالم وادم وازا یشاده م یوقت.داره

: انگاردنبال عوض کردنِ بحث بودکه گفت.بود یهنوزم جنس لبخندش سردومصنوع.زد يلبخند بازم

ه؟یچ متیخب خانم بااراده تصم-

؟یچ واسه

گه؟یدرستود.میهمه ماحرف زد نیا.نیپر ــــــــــــیوا-

: وگفتم دمیخند

ارمیمدارکاموب دبرمیفقط با.بهش فکرکردم یلیخ.ستمین امیاونجور گهید.کردم یباباشوخ-

؟یمطمئن

: گمیوم زنمیم یچشمک

مطمئنِ مطمئن-

میدار شیسفردرپ هیپس -

: گهیم نهیب ینگاهموکه م تعجب

شه؟یم!شهیماکه نم ی؟بياریمدارکتوب يخوا یامگه نمباب-

: گمیوم شهیشترمیب تعجبم

شه؟یم تت؟مگهیوضع نیتوباا-

اره چرانشه-

اماممکن ِواست ضررداشته باشه-

ياریبهونه م يدار.ينه باباچه ضرر-

میریاجازه بگ دازدکترتیبا نهیحاالکه نظرت ا یول.نه به خدامن خودمم قصدداشتم برم-

؟!ندارم یمنم که اطالعات پزشک-

اجازه نده حرفشم نزن گهیپزشک د هیتا يایشناسم هرجورشده م یمن که توروم-
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میکن یپس فرداحرکت م یباشه ول-

يزود نیبه هم-

شهیم لیتعط ادودانشگاهامیسال نوم يبه زود.گهیاره د-

نبود ادمیاصالً یگیراس م-

اومدنمون بزارم انیمامانودرجر يشنگ بودکه دوست داشتم قبل ازهرکارحسم اونقدرق يهوا حال

 نیکه ا دونهیاماخودشم م...کنم یحالشودرك م.خونم یم مونوتوچشماشیواسه همراه اقیاشت.ندازمینگاه به همام هی...شد امروزقراربررفتن

نگاردوستش .دادیا حتمال مشکل م...تاههرچندکو.دادسفرنکنهیم حیترج میباپزشکش صحبت کرد...ستیسفرواسه حالش مناسب ن

.میکرد یازهردوشون خداحافظ.هباش ششیدوروزروپ یکینیقراشدا

 نیمنوترالنم عقب ماش.دکنارشیونو نهیشیپشت فرمان م.به هما یباسفارشات رسامیام.گذاشتن نیوسائل وصندوق عقب ماش رسامیدوامینو

 یماروهمراه دوترالنیقرارنو دمیکه فهم شبیکشم ازد یم ينفس اسوده ا.روداره هیکنم که هنوزلبخنداول یبه ترالن م ینگاه.میریگیجام

.کردینم هامحس عذاب وجدان ر.کنن

 شونیبودن وحال شادوعاد بیامااوناعج.کنن یچندروزقبل ازمراسم عقدشون قرارماروهمراه ارخودشونیشدبااخت ینم باورم

.دادیم تشونیخبرازرضا

.پربکشه به سمت زادگاهم المیشدخیباعث م نیماش اروم يوفضا یقیارام موس يصدا

...يا گهید يکه خاص بسطام بودونه جا یزردرنگ ودرشت يزردالوها.کردیزردالومشاممونوازش م يشکوفه ها يبو

حس قدرت  نیوا.که ادماش پرازافتخارن میمن مال شهر.بزرگ يپرازادما شیکیکوچ يکه باهمه  يشهر.بودم کمیشهرکوچ چقدردلتنگ

همه بزرگ توشهرم رشدکرده  نیمن باداشتن ا.یدبسطامیزیوعارفوازسلطان العرفابا یازفروغ... من ازشهرشاعران وعرفانم.دهیمن م وبه

...شم گخواستم بزر یاماحاالم...بودم

: گهیم يکه بادلخور.زنمیترالن م یبه صورت عصب يلبخند.چشماموبازکنم.شهیباعث م یدست تکان

ییما يمثالراهنما.یازشهرت بگ کمیییخوا یدخترتونم.يدیهالاومدم  یمنوباش باک-

من عاشق بسطامم نکهیجزا.بگم یچ-

کهیکوچ یلیشهرتون البدخ-

یلیاره خ-

ادیبدم م کیکوچ يمن ازشهرا.يوا-

امابسطام فرق داره-

؟یچه فرق-

عالقه که منووابسته کرده دمیایاشیتعصبِ  هیشتریب.دونمینم-

.کننیم یتوکارهم فضول یلیمردم خ کیکوچ يتوشهرا یوندیم-

شهیدانمیبزرگم کم ادم فضول پ ياماتوشهرا-
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هییایرو یبه زندگ دادماشید.سرگرم کارخودشه یهرک.کنهیدخالت نم يگریتوکارد یکس.موافقم اماتواروپا-

: دلم واسش سوخت وبالفاصله گفتم یکیگفت که من  یازاروپام یحسرت باچنان

.کنم یشهرم افتخارم يمن به عارفاوبزرگا.طورشهرم نیهم.رانمیعاشق ا مامنا

یشناسیشهرتوم يتوشاعرا یعنی.شعارِ هیحرفات شب-

.میکشیمن وتمام مردم بسطام باشعرشاعرامون نفس م.شناسم یمعلومه که م-

دیشعراروحفظ يهمه  یعنی-

شعراروبلدناز یلیاکثرمردم خ یول.روحفظ باشن اهمهیدبعضیشا-

؟یخودت چ-

دارم ییاشنا يمنم تاحدو-

یتونیم یشعرازعارف بگ هیاگه من االن بخوام واسم  یعنی

خب معلومه-

بگو پپس

: گفتم رسامیدوامیبه نو يمتعجب وماتم وبهش دوختم وبااشاره ا نگاه

شهیروم نم...نایا يجلو

بلنده که متوجه مانشن یکاف ياهنگم به اندازه يصدا.سرشون گرم کارخودشونه اوناکه

: پس گفتم.دادیبه من جسارت م نیاهنگ بلندترازقبل شده بودوا يگفت صدا یم راست

.دوسش دارم یلیکه خ گمیم یشعرازفروغ هیمن -

یبسطام یازفروغ ییموافقت خودشواعالم کردومن شروع کردم به دکلمه شعررسوا يباباشه ا ترالن

ما  ییخلق تماشا ،  او  ییما ما تماشا ییرسواپرده کمر بست به  یب اری

ما ییبایبه ز فروختیچهره ن یکه بت گفتیم یو به شوخ رفتیافروخته م قامت

ما ییاو بنگر و خودرا دنیز ما فارغ و ما طالب او در همه حال خود پسند او

ما  یینایگو عدو کور شو از حسرت ب میدیمحبت د غیخود را به دم ت قتل

ما ییبود تن آسا نیاز عمر هم یعنیضربت قاتل ما را کیبه  داسویب جان

ما  ییتا چه رسد بر سر سودا نیعشق پس از ا تیفیز ک میمست و خراب ایحال

ما ییکودك خندان بخشدباده گو پاك بشو دفتر دانا آنیکجا جام م هر

ما ییعقبا ◌ٔ هیتا کجا صرف شود ما میداد یلب ساق يبه بها ایدن نقد

ما  ییشب تنها امتروز قی ◌ٔ که هست پرده ،  نشود روز امتیبه ق ما تا شب

ما ییور نه در همه شهر نگنجد دل صحرا دینما ریزلف تو زنج مگرش

ما ییبایشک ادیهجران تو بن لیبهل تا بکندس ،  ز وصلت نتوان کند دل
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ما ییبه توانا يخاسته مرد یرا دستورنه ک یچشم تو بر بست فروغ ناتوان

.خوره یگره م رسامینگام تونگاه ام کنمیبازم هچشماموک

قطع  یقیموس يصدا.نیبه کف ماش دوزمیوچشم م ندازمیم نییسرم وپا...ندارم جزشرم یحس...لرزم ینم.خورهیگره م رسامیتونگاه ام نگاهم

: گه یکه م شنومیدومینو يصدا.شده

هیشاعرش ک.بایچه ز-

: گهیازمن ترالن م قبل

باتربودتاخودشعریز انتیبه نظرم ب...يخوند یعال نیپر ياو...یشعرفروغ-

اکتفاکنم يفقط تونستم به لبخند يریغافلگ نیاماباا.داشتم شتردوستیشعروشاعرشوب امامن

 زمایمتنفربودم ازهرکدوم اماحاالپرازن يروز هیدیشا...يهمه وهمه توذهنم شدن نمادبرتر...دیسنتها وعقا...خانوادم...شهرم...تنگ شده دلم

دانشگاه تمام  رهروقتیبه خ ادشی...به بسطام دنیواسه رس میرمستقیمس هی...وریشهر17فتهیم ابانیسرخ الكینگاهم به .واسه خواستنشون

 دنشیبهش قول دادم که به د.مامان برم دنیتونم بدون د یکشم نم یم یاه.واسه خونه میگرفت یم یجاتاکس نیناازهمیشدبامیم

سرخاك امیخوادب یمخالفت کردم وگفتم دلم م ادشاهرودامامنیداشت بهرچندکه اون اصرار.امیم

جهت نگاهم .ادامه بدن نیشترازایباشن ونتونن ب دکارداشتهیشا...بهشون بگم شهیروم نم...دوزم مشغول صحبتن یدمیوبه ترالن ونو نگاهم

قدمهامواروم به سمتش .زده هیتک شیمشک يدستاش گرفته وبه پژو يلشوتویموبا هیگوش یحوصلگ یباب رسامیام.دمیرمییوتغ

صدامم ...دونم ینم یازچ...لرزهیم یبدنم به طورنامحسوس.شترازخوردشدنِیب یحت زارزششیعز هیدنید...ندارم که بگم یترس.دارمیبرم

خودم لرزش صدام احساس نشه شیکنم که پ یصدام م یِچاشن يلبخند...لرزش داره

رسامیاقاام-

: گهیم یاروم يوباصدا کنهیبلندم شیسرشوازروگوش

بله-

دیمنوتابسطام ببر...خواهش کنم هیشهیم-

: گهیوم ندازهیباالم یتفاوت یب يشانه

بگم دوترالنینو دبهیندارم فقط با یمن حرف-

است  دهیشاهرودتابسطام پوش رگوتاههیمس.دوزم یم رونیبه ب نیماش يشهینگاهم وازش.ابن فصل ازسال شاهرودسردوخشکه يهوا

 يدرنگاه اول متوجه چندتا مغازه  نندهیب هیکه  رنیفصل سال اونقدرچشمگ نیدرا انیدرختان عر یحت.وزردالو وهیازدرختان و باغات م

.شهیسرراهس نم

قلبم  يناخوداگاه تپش ها.ن رفتیدرخواستموپذ،  بااستقبال یمخالفت یدبیخوشحالم که ترالن ونو.نمیب یبسطام وم يورود يتابلو

 گهیکه به مامان زنگ زدم وقراره همد ییجا.به سمت قبرستان بسطامِ رحرکتمونیمس.خاك نیا دهیم ییاشنا يبو.وبدنم گرم تر شهیرمشتیب

.کنم دنیکه درحال حاضرمن دوست دارم ازش د هییاماجاستین یقشنگ يجا.مینیروبب
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پرنده .فقط خاص قبرستان بود يسوت وکور نیا.دنیرده پاشانگارخاك م گنیجاخلوته م هییچراوقت کردمیتازه درك م.شنبه بود امروزسه

.اخرمون يکه قراربودبشه خونه  ییزدتوجا یپرنم

حرف  یب.اومده ادهیروپیمس نیمتوجه ام که طبق عادت گذشته هاش ا.ستادهیکه منتظرا نمیب یقبرستان مامان وم يورود دم

 یازش فاصله م.روش نشسته يریگردپ.کشمیوازش گونه روصورتش مدست راستمون.کنم یبه صورتش نگاه م.رمیگ یدستاشوتودستام م

اما اغوش بازشدش ...يشد نقدرشکستهیخوام بگم مگه چندسالتته که ا یم...ادیبه نظرم بلترازق دهیکمرش خم.شمیم رهیبه قامتش خ رمیگ

خوبه که  گهیکه م شنومیبالخره صداشوم.دنیاشکهام مجاله صحبت نم.سکوت کنم وخودموتواغوش گرمش غرق کنم شهیباعث م

نشون  یواکنش.بهش گفته بودم یرفتن بچه باشه که وقت نیاش به ازب داشارهیشا...ه؟یچ یمنظورش ازسالمت.زنمیم یلبخندتلخ...یسالم

: ندادبودوفقط گفت

بوده نیحتماًمصلحت ا-

.خندم یمصلحت فقظ م نیبه ا ومن

 يتوراه برگشت چشماشورو یرانندگ یدازخستگیکه شا رسامیوام کنهیم یرانندگددرسکوتینو انیهمه کسل تربه نظرم ربازگشتیتومس

.کنه یونظاره م ستین يزیچ یکیکه جزتار رونیب يترالن اماغرق درفکرداره باچشماش منظره ها.هم گذاشته وظاهراًبه خواب رفته

 هی.دهیرس يرودارم که فرارکرده وحاالبه ازاد یمحس مجر.پشت سرم ونگاه کردم هیچندثان يبرا.دانشگاه دوختم يوبه سردرورود نگاهم

.کنهیلبخندکنج لبام جاخشک م

...حس استقالل...دارم یخوب حس

فرستم که  یم امکیوواسش پ دمیردتماس م.حتماًنگران شده.هماست...یاخ.کنم یصفحه نگاه م يبه شماره رو.خوره یزنگ م میگوش

خودم باشم يدوست داشتم روپا.راحت تربودم ينجوریامامن ا.شهیستم ازم ناراحت مدون یم.رمیگیکارم تموم شدخودم تماس م.دانشگاهم

 ردانشگاهیدبامسیکنم فقط با سکیر یلیخواستم خ یبارم بودونم نیاول.دربست گرفتم واسه دانشگاه یتاکس هیبود یکارراحت

خبرش کنم وچقدرخوب  ازداشتمین دکردهروقتیدوتاککه بهم دا یوپول...مینیدلتنگ بودودوست داشت هم وبب...فتمیم ادمامانی.شدمیاشنام

پولم ته  نیهم يهرچندکه مراقب باشم وبدونم به زود.گهید يخرجا یلیوخ.ازداشتمینبهش  هیواسه شهر... پول نیبودا

.پول واسش سخت بوده نیجورکردن ا کردمیدرك م...مامان...چارهیب.کشهیم

به ...ینه به خاطر کس.خوام سست جلوه بدم ینم.قدمهامومحکم بردارم کنمیم یسع.دوزم یروبه روم م يوبه ساختمان ادار نگاهم

.خوام واسه خودم محکم باشم یم.خاطرخودم

سوال بپرسم یازکس نمیبیبهترم.چرخونم یراهرونگاهم وبه اطرلف م يتو

دوم سمت راست يطبقه -

.رسونم یوخودم وبه قسمت اموزش م رمیگیم شیراه پله هارودرپ.يباتشکر

.قسمت واشتباه اومدم شمیمتوجه م.بابازگوکردن درخواستم...یمعطل یبعدازکل

: گهیکه م زهیاعتراض ام دادوصداشیتندبه نظرم یمسئول بخش کم لحن

هیتوکل يمربوط به اقا تیریمد.ينوشته حسابدار ینیب یزونمیم يمگه رو.خانم محترم-
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: انداخت وگفت شیزکناریم بعدنگاشوبه

دیکن شونییدراهنمایلطف کن.شدن ازشاهرودواسه تهران دارن امهمانییانتقال يتقاضا.تیریخانم رشتشون مد نیا یکلتو ياقا-

گنگ ...اب دهانم روقورت دادم یبه سخت.قفل شد ینگاهم تونگاه.که اون داشت چرخاندم یردنگاهموبه سمت.کردیکه م یباخطاب همزمان

یزرگینیشهربه ا نیا یت یعنی...بود رممکنیباورش سخت وغ...بودم

موردنگفته  نیدرا یچراکس...کرد یکارم ینجاچیا نیاصالًا...داشتم یحیچه توض...من يخدا...هیشهرتش توکل...یتوکل ياقا گمیم باخودم

!مگه رشته اش؟...بود

 نیگرم بودم نه به ا امامن...بودواسه گرم شدنم يا دوبهونهیکش ینفس هاشوم نیسردزمستون اخر يهوا.نشسته بودم نشیماش يتو

خشک  میشانیعرق شرم نشسته برپ نیتاا.نییروبدم پا شهیکه ازشرم حضورش داشتم باعث شدش ییگرما...من گرم بودم ازشرم...لیدل

کردم  یومحو شه وچه ساده فکرم

.نمیب یام اونونم هیبدبقال نهیب یونم یچون خودش کس کنهیم يداره خرابکار یوقت کنهیجمع فکرم نیکه توشلوغ تر يمثل بچه ا درست

 نییدانشگاه باسطح پا هیاز یلیدل چیمن داشتم بدون ه.رمیدانشگاه وبگ هیمحال بودبتونم انتقال...اگه اون نبود.خوشحالم ازحضورش یازطرف

.ربودیامکان پذ یپارت هیفقط به لطف  نیوا...دانشگاه باسطح باالتر هیگرفتم به  یم یترانتقال

: هگیشنوم که م یصداشوم

دیندار يا گهیکارد-

: گمیم نییپا يبدون نگاه کردن وباسر.هیبق يام رو یکینیپس ا.بهش زحمت دادم یکاف يخجالت وکناربزارم به اندازه  کنمیم یسع

حساب  زمیمن پول خوابگاه وبر دکهیبر دتابانکیاگه لطف کن-

.دهیدوزه وبه رفتنش ادامه م یاروم نگاهشوبه جلوم يا باباشه

.دارم تیحس موفق.ادیبه لبهام م يلبخند بازم

انتخاب  شدومهلتیدانشگاههاشروع م يهیرترازبقیبودکه انتخاب واحدش د نینورا امیپ یخوب.شدیم يبه نفع من سپر زداشتیچ همه

.دیکش یطول م هیشترازبقیواحدش ب

.بود دهیاالاون فرصت به من رسکه قبالًنتونستم انتخاب واحدکنن وح ییواسه کسا زاشتنیام م گهیفرصت د هیو

...اما...البته قانع کردن هماسخت بود.دانکنمیپ یمشکل امیباهم خوابگاه اوردمیم دشانسیمونم که خودگردان بودوفقط با خوابگاه

.که دلم کجاراحت وارومِ دمید یدمیبا.کنم یخواستم واسه دلم زندگ یم ادفقطیم شیپ یمهم نبودچ برام

قدرشناسانه که بهش  یوبانگاه رونیب امیاتفاقات امروزدانشگاه ب الیاسفالت جاده باعث شدازخ يهارو کین الستشد دهیاروم کش يصدا

.به سمت بانک حرکت کنم عیبلندوسر ییقصددارم باقدمها.شمیم ادهیوپ کنمینوبازمیدرماش یحرف چیه یب ندازمیم

باعث شدنگاهموبه عقب برگردونم نیبازوبسته شدن درماش يصدا

رسونه یوبه سرعت خودشوبهم م کنهیوقفل م نیماشدر

دمیکش یم شترخجالتیوازخودم ب.شدمیفقط شرمنده م تیهمه حس مسئول نیازا ومن

یطورمعذرت خواه نیدارم توراه برگشت ازش تشکرکنم وهم میتصم
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 یمحل واسه نظم دادن به عروسکل .شدیخودمون برگزارم يها اتوخونهیعروس میبچه بود یوقت ادمِی.شده زعوضیروزاهمه چ نیچقدرا

شدنیم جیبس

 يبو.واسه طبخ غذا.زاشتنیبزرگ م يگایام د گهیخونه د هیهامردونه وتو هیازهمسا یکیيخونه .قسمت زنونه شدیصاحب مجلس م يخونه

 یعروس يغذا يتوو انیمردم معتقدبودن فرشته هام.بود یغذاکه وصف نشدن نیداشت ا يعطر هی.ومدیتاچندتاکوچه باالترم یعروس يغذا

.ینیبیجانم جیوه یعروس يعطروطعم غذا نکهیواسه هم زنیریم یعطربهشت

شده بود یمیمادربزرگاقد ياون سنتاورسم ورسومامثل قصه  يهمه .کردیم زفرقیهمه چ یاماحاالچ

خوبه .بیعج يلباسا ومدال.هشگایوقشنگ رفته بودن ارا کیش شدهمهیسالن تاالربرگزارم يکه تو.امروز یمثل عروس.بود يزامروزیچ همه

.بودن قسمت زنونه مردونه روجداکردن دهیپرده که وسط کش هیحداقل با

.زنه اماوجودش معذب بودن مهموناروجبران کرده یپرده توذوق م نیهرچندا

.نهیزم نیاستعدادن درا یوچقدرم ب نییدرحال هنرنما يعده ا.که مخصوص رقصِ کنمیوسط سالن نگاه م به

.کردن دمجبورتونیستیبلدن نابگهیه اب ستین یکی

 یطورلباس نیشدن هماازدستم به خاطررفتارخودسرانه ام وهم یعصب.مجلس ونداشتم نیا ياصالًحوصله .کشم یبودن م یازسرعصب یپوف

امیجشن ب نیبودم باعث شدبه ا دهیکه خر

 یامااون مثل من ب.کنه یتوبحثاشرکت م یته وگاهازدوستاشونم کنارشون نشس گهید یکینایم.به هما کنم بانگارغرق درصحبتن ینگاه

ادیحوصله به نظرم

.خودشونودارن گاهیسنتاجا یهنوزبعض دهیاسپندنشون م يوبو دنیکل کش يدومادهمراه باصدا حضورعروس

.وسط سالن جلب شه يبه پرده  نینگاه متعجبم مثل اکثرحاضر.شهیبحثاباعث م يشم اماصدا قیترالن دق يخوام به چهره  یم

 يخانواده .باعث بحسشون شده بود نیوهم.اولش بزاره يرفته که پرده روسرجا گهید یکیپرده روکنارزده و ونیازاقا یکیظاهراً

.عروس موافق یدامادمخالف کنارزدن پرده بودن وخانواده

.دنیبلندشدن ورفتن مانتوهاشون وپوش اشونیلیخانماخ.جمع بلندشده بود يهمهمه  يصدا

لباسوواسم درست  يخواسته بودباالتنه  باخانمیباشه وازز دهیپوش دکردلباسامونیکه تاک ربدهیخداهماروخ.رخودم انداختمنگاه به ظاه هی

.کنه

.شدمینادچارمیسرنوشت ا دبهیبودوگرنه حاالمنم با دهیکه بسته بودکامالًپوش یبامدل موهامم

عده اشون  هیعده شون قهرکردن و هیداماد يوفق شدن وخانواده عروس م يکشمکش خانواده  نیخداقدرتشونم کم بودچون توا يها بنده

هنوزحضورداشتن  یبودن ومشخصاًبه حرمت یعصب یلیمرداشونم که خ.شده دراطراف سالن نشستن دهیچ يزایم يباهمون مانتوهارو

.شد لطکنارشون قرارگرفتن ورسماًمجلس مخت

.کنه یعذر خواه نیردازحاضرکیتالش م ییدباخوشرویمادرنو.شده بود زارومیچ ظاهراًهمه

.شده بود یکیباما رساممیام يدوستا جمع

: که گفت دمیناروشنیم يصدا
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-بچه هامحمدم اومد...ا

خودمو  يکردم خونسرد یسع...استرس.شد يجور هیحالم .ادم وفراموش کرده بودم نیانگارا.شد دهیکش يبه سمت درورود هیمن وبق نگاه

.تفاوت باشم یحفظ کنم وب

.هماام امروزوواسه تشکرکردن انتخاب نکنه دواربودمیما

.یبگ يبزرگتر يدروغا يمجبور یگیدروغ م هییوقت گنیراست که م.تهران اومدنم و اسم سخت بود لیدل حیتوض دوباره

بود دهیمن بودکه مجبورشدم درجواب سوال ترالن که توشاهرودازم پرس تیحکا نیا

!یینجایا يدانشجو ؟توکهيومدین لیمگه واسه ادامه تحص-

: کلمه سرهم کردم وگفتم يسر هیيوجمله بند بااسترس

کاربود  داکردنیپ میهدف اصل یول.اره-

.دادسکوت کنه حیبوداماترج شهیباورم نم هیکه به معن.متعجب ترالن وهنوزبه خاطردارم نگاه

.ودروغ باشم حیدوست نداشتم بازم مجبوربه توض حاالمن

 ییکردبدون ذکررداشنا یسالم واحوالپرس يعاد یلیدخیبه من که رس.کرد یاحترام م يادا بیکه به ترت دمیشن یمحمدوم یساحوالپر يصدا

.بکشم يباعث شدنفس اسوده ا نیوهم

.کرد یتوکل يرازاقاینداده بودم که هماشروع به تشکروتقد رونیوب هنوزنفسم

دیبهش کرد یکه جه خدمت بزرگگفت  نیپر.دیشرمنده کرد.دستتون دردتکنه اقامحمد-

.رفت یرومغزم راه م ییجورا هیکردویمحمداعصابمومتشنج م زهماوبمیر يصدا

: دادیم حیراحت داشت توض یلیوهماخ هیچ انیبلندشده بودکه جر هیبق يهمهمه  يصدا

داده شوانجامیثبت نام وانتقال يوتمام کارا نیپر هیافامحمدشده پارت-

: م داشت گفتکه درکال یناباتعجبیم

ستیتودانشگاه تهران ن یقبول نیتهران اومدن پر لیمگه دل...یانتقال-

من که .نگاهشوبه من دوخت یموقع حرف زده باسردرگم یبودچه ب دهیهماکه تازه فهم.شد رهینگاههاروهماخ يجمله روکه گفت همه  نیا

شدن نداشت چراکه  هیناانگارقصدتوجیبازگوکردم امام يشتریب ياخونسردنباربیهمون وا...واسه ترالن داده بودم یساختگ حیتوض هیبار هی

: دیبالفاصله پرس

ه؟یمگه شغلت چ-

بازم متوسل به دروغ شدم ینسبتاًاروم يوسردرگم باصدا جیگ

گردم یحاالام دنبال کارم.بودم امانشدکه بشه راوردهیشغل گ هی-

ارکردیکرظاهراًقانع شده وسکوت اختکه خداروش.نکنه ینابحثیم گهیکه د دواربودمیام

دیپرس یتوکل ينباراقایا.داستان قصداتمام نداشت نیا یول

د؟یگرد یاالن دنبال کارم یعنی-
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: که شرم داشت ازگفتن دروغ گفتم نییپا يپته وسر باتته

اره-

باشه؟ يچه کار-

داره تیشتراهمیواسم ب طشیمح-

 یامامن فقط ارامش م.نامناسب طمیباالبود وشرا دتوقعمیشا.نرم ییهرجا.گه قراربرکارکردن باشهراست گفتم دوست داشتم ا گهینودیا

خواستم

: گفت یمحمدبودکه م بازم

یکارکن یبه عنوان منش يحاضر-

: گفتم نینداشتم امابه نظرم مشکل نبودواسه هم يا ومدتجربهینم بدم

دبدباشهیشم نباالبته حقوق.داره تیکارواسم اهم طیمن فقط مح-

يقبول دار .کارباخودمن طیمح نیتضم-

البته-

حرف زد نابودکهیم بازم

؟يخوا یواسه شرکت خودت م-

اره-

دمیخودم جرات دادم وپرس به

دارن تیفعال يا نهیشرکتتون درچه زم-

یحسابرس-يحسابدار-

: دمیپرس نیشدت تعجب کردم واسه هم به

ن؟یخوندن تیریشمامد مگه

: خونسرگفت یلیخ

خوندم يداریمن حسا.نه-

ن؟یکرد یم تیفعال تیریپس چراتوبخش مد-

ینباش یمخصوصاًاگه کادررسم.دهینم تیزااهمیچ نیبه ا یلینورکه خ امیباباپ يا-

دیستین یشمارسم یعنی-

اسم جورنشدهفعالًکه و یول.سمیاخه عاشق تدر.رفتم دانشگاه سیتدر تیشتربانیمن ب...نه-

.بودکه سکوت کردم نینداشتم که بپرسم ا ینزدومنم سوال یحرف گهید

شد؟ یچ میکرد یفکرم یخودم گفتم چ با

گذشت یلب واسم م يلبخندرو هیو ندهیا دبهیباام یبود که مهمون نیا.کرد یدوارمیام ندهیمنوبه ا زداشتیچ همه
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: بودکه گفت رسامیروزم زهرشه اونم حرف ام يشدکل شاد زباعثیچ هیوفقط

یهست یخوب يدروغگو-

کرد یخودم وداشتم واون هرگزدرك نم لیمن دال.شم بهتره الیخ یجوابشوبدم امابه نظرم اومدب خواستم

.بودکه فقط تمرکزم وروکارم گذاشته بودم نیا.شدن لیدانشگاه رسماًتعط يبودوکالسا اخرسال

.بزرگ بود يمجتمع تجار هیهشتم  يطبقه  یتوکل ياقا شرکت

 یمشک یچوب يزایم.داده شده  نتیز یمشک يکف سالن باکفپوشا.دادیبهت م یبودکه ناخوداگاه حس خوب زومدرنیشرکت اونقدرتم يفضا

من  شداتاقیم نیکه دورتادورسالن واسه مراجعه کننده هابودوا یدومشکیازسف یبیباترک ییایقرارداشتوصندل يرنگ که سمت راست ورود

.ودمیاشناشده  بیشرکتم به ترت يازکارمندا ییباچندتا.داشت کمیکوچ يابدارخونه  هیو گهیسه تااتاق د کتاماشر.نیاجعسالن مر اهمونی

.شه ومن بتونم زودتربه خوابگاه برم يحدبودوهرلحظه چشم انتظاربودم که زمان سپر یشغل داشتم ب داکردنیپ يکه به واسطه  یلذت

.داشتم یاستقالل حس خوب نیازا.دم نبودعجول شده بودم امادست خو يادیز کمی

 یداشتم که م یالیچه خ دونمینم.ناراحت شدم یلیخ دمینوشنیاونموقع که ا.لیخوابگاه تعط نیفرورد16خوابگاهمون گفته بودتا  مسئول

امابعدش که اومدم خونه.وبه خاطرمن نبتدن دخوابگاهیع التیخواستم تعط

به هماکنم وکنارش باشم  یکمک رسامیتونستم درنبودام یخوشحال شدم که م.بره يسفرکارهیمجبوره به  رسامیکه ام دمیوازهماشن

. خوابگاه ه رفته رفته به همابگم يهیکردم که قض یدامیفرصتم پ ينجوریا

.دیرس یدلخوربه نظرم رسامیهماازام هرچندکه

گفت یبودم که م دهیاعتراضشونوشن يصدا

ستین نواسه المان رفت یاالن وقت مناسب-

.هما قانع کردنش مشکل نبود تیکه باشخص.داشت اونوقانع کنه یکه سع رسامیوام

دادمیم رسامیداشتم اماکامالًحق وبه ام تیشرکت فعال نیا يدوروزبودکه تو درسته

.داروچقدرحساسه عیورودوتوز ينهیدرزم رسامیدوروزمتوجه شده بودم کارشرکت ام نیتوا چراکه

دادیانجام م یشونوشرکت توکل يحسابدار يکردکه تمام کارا یکارم ییروشرکت دا هیتو رسامیام

.اوناشده يکرده وساکن خونه  لشوجمعیباروبند رسامیبارفتن ام نامیدونستم م یم.اتوبوس رفتم ستگاهیبه سمت ا باعجله

.ستیهماتنهان یعنینیوا

 ینومیدرموردش فقط ا.داره یجالب تیشخص.هست ناامیم نیبه اخو.داشتم ودوست داشتم زودترخودموبه همابرسونم تیحس مسئول امابازم

داره يدوستانه ا يام باهمارابطه  یلیدونم طالق گرفته وخ

ینیبوق ماش يباصدا شهیهمزمان م ستگاهیبه ا دنمیرس

 شهیم ادهیاحترام پبا.بلند یشاس يپرادو هی.رودرخاطردارم یتوکل ياقا نیمدل ورنگ ماش.نمیوبب نیماش يگردونم که راننده  یسربرم

کنهیم یوازمن دعوت به همراه

کنمیقبول م يمدت کم اونقدرموردلطفش قرارگرفتم که باتعارف مختصر نیتوا
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کنم یدنمیلحظه ترد هییکنه حت یوبرام بازم نیماش يدرجلو یکه وقت هیدرحد یتوکل يووقاراقا تیشخص

د؟یخوب هست-

ممنون-

د؟یهست یازکارتون راض-

ستین یکارخاص.ونممن-

 يزیچ یبهرحال اگه مشکل.شهیادمیکارتونم ز.برسه زمان سفارش کار.یِدگیاالن فقط زمان رس.ستیحاالموقع سفارش کارن-

دیکن دحتماًخبرمیداشت

ممنون-

: دیدست واون دست کردوبالخره پرس نیا یکم

دیش یسوال بپرسم ناراحت نم هی-

کنمینه خواهش م-

د؟یمجبوربه ترك شهرتون ش...باعث شدشما... خانوده اتون..یوضع مال-

دونستم  یم ونشیخودم ومد یپرازاستفهام بودومن که حساب سوالش

داشتم بازم دروغ بگم شرم

ومدین شیپ یبحث گهیبه خونه د دنیدعوت به سکوت کردم وتارس ییجورا هیبودکه باسکوتم اونم  نیا

.خوند ینشسته بودوداشت مجله م یمبل يهما رو.ندمخودموبه خونه رسو يحد یب یباخوشحال

: وگفت رونیبالفاصله ازاشپزخونه زدب ناامیم.مجله بلندکردوجوابموداد يشادوسرخوش من هماسرشوازرو باسالم

؟یزنیشادم هیچ.سالم-

: زدم وگفتم يلبخند

يجور نیهم-

اختهکارباتوس نکهیمثل ا یول.حوصله ان یب انیهمه که ازسرکارم-

ام یراض یلیاتفاقاًمن ازکارم خ.حوصله باشم یچراب-

یشیم میاالن اولشه بعدناراض-

خب منم کارکردن ودوست دارم گهیراست م.کن تشیکم اذ ناجانیم-

بودمش دهیهمه شادند نیاخه تاحاالا.کنمیم یباهاش شوخ-

ینکن بچه امون بره توفازافسردگ يکار-

ترالن دپرس به قول.هیچ یافسردگ-

بت؟یغ...نایم-

شهیمحسوب نم بتیراجع به ترالن غ یفتوااومده هرحرف-
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: شه وادامه بده کشیمنم باعث تحر يخنده ها.دیبلندخند يتوجه به اخم هماباصدا یدنبال حرفش ب ببه

excusemeگفت یدمیاببخشیخواست بگه متاسفم و یتمام مجلسش تام- - sorry

ترالن  شیگو يدوباره واسم زنده شدونحوه  یعروس ادوخاطرهیامامن .بهش دادکه باعث شدسکوت کنه یحیرصراخطا تیهماباعصبان

.دامادم جالب ربود يروترش کردناش واسه خانواده .بود ییاروپا يادیز گهید شیتوعروس

 يوتوبرخوردا نیودوانب ياماتوذاتش بد.بود یاهل کالس الک.ادیدوست داشت سرترازهمه به نظرب یلینبوداماخ يدختربد

داد صیشدتشخیشترمیب

.به اتاق رفتم یگفتم وباسرخوش يریشب بخ.ندارن یکارخاص دمید یوقت.میکرده وشست ناظرفاروجمعیباکمک م میوکه خورد شام

مونده بود جهینت یب دنیذهنم بودوتمام تالشم واسه خواب يمدت تو نیندایاتفاقات خوشا تمام

دونستم یخوب ونم يهمه حسا نیا لیخودمم دل.زدم یم غلت مداشتم توجا دنیشترازخوابیب

.تربود یعیطب طیشرا نیتوا یناراحت یدحتیشا

.کرد یترم م دسرزندهیاماام

.کردمیم يفردالحظه شمار دنیبودم اماواسه رس امروزازسرکاربرگشته

شهیم لیرسه وکارتعط یسال نوم يخوردم که به زود یحسرت م فقط

.اسفندکارکنن28درخواست کنه تاروز یازهمگ یتوکل ياباعث شده بوداقاکار یفشردگ هرچندکه

.وادماش بدونم شردرموردشرکتیاون روزکه رفتم سرکاردوست داشتم ب يفردا

 يکه توروزا.دنیکه کاراشونوتوخونه انجام م.ام د اره گهیتاحسابدارد15.دمیکه روزاول د يبودم شرکت عالوه براون سه کارمند دهیفهم

.کاراشون مدام باشرکت درتماس بودن لیتحو يبواسطه اخرسال 

.دررفت وامدبودم سییواتق ر یگانیاتاق با نیمدام ب.بود يواسطه ا شترکارمنیب

کردیم یکه ادم باهاش احساس راحت.مردجاافتاده بااخالق بود هییزمان ياقا یگانیبا مسئول

.شرکت سالم وارامش بخش بود يفضا درکل

شهیم نجاتنگیدلم واسه ا یلیومن خ.لهیشرکت تاچندروزتعط گهیکردم فرداد یفکرم نیبه ا داشتم

: زدیوداشت حرف م ستادهیکه روبه روم ا دمیمحمدوشن يصدا که

حالتون خوبه يخانم حمد-

: انداختم وگفتم یبهش نگاه یباسردرگم

بله چطورمگه؟-

ستیمجانیاماظاهراًحواستون ا.چندبارصداتون کردم-

یانداختم لب به دهان گرفتم وضمن عذرخواه نییپا يسر یندگباشرم

کنه؟یفکرم یخودش چ شیکردم االن داره پ یفکرم نیا به

.اصالًتوباغ نبود ناکهیم...سردودلمرده...بود يجور هیزیهمه چ لیسال تحو موقع
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.نبود شیشگیازلبخندهم يتوفکربودوخبر هماام

.دیچک یکه ازش م یاشک يوقطره ها نیهفت س يشمع وسظ سفره  يدوخته بودم به شعله هاچشم  یبیکه دلتنگ خانواده وباحال غر منم

به گوشم  ونیزیتلو يمجر يکه همزمان بااهم صدا دمیکش یاه...میزنده ا گهیماتاچندساعت د.شمع قراربودعمرکنه نیا گهید تاچندساعت

کیسال نوروتبر دکهیرس

داد یاتااخرسال همون کاروانجام خواه يانجام بد لیموقع سال تحو يگفتن اگه هرکار یم مافتم که مرد یگذشته م يباورا اداونی.گهیم

.خنده ام گرفت.بکشم یم داهیمن تااخرسال با یعنی

.من خواب بودم اماتااخرسال خواب نموندم لیموقع سال تحو پارسالم

ناشدمیهماوم يزدم که متوجه صدا يلبخند بازم

يخند یم يباباتوهمش دار-

: ناگفتیبهشون اتداختم که م یگنگ نگاه

سال نومبارك.هیخبر نکهینه بابامثل ا-

بازفقط به همون شمع زل زده ام شیوبان الیخ یاون موقع بودکه متوجه شدم سال نوشده من ب تازه

سال دوباره سرجام نشستم کیوتبر یجبرانش بالفاصله ازجام بلندشدم وباربوس واسه

واسم فرق داشت لیتحوقبل شکل سال  يساال

بزگترشدم حسام فرق .وشکالت بخورم ینیریش تونمیازعزادرارم وتام یدل هیبودم که زودترسال نوشه ومن بتونم  نیترکه بودم عاشق ا بچه

کرد

وشکالت واسم عطروبونداشت ینیریش گهید

بهش داشته  یحس خاص نکهینه ا.نمیوبب انیتم شاخواس یم.اینا ب ییازاول دوره چشمام به دربودکه زودترزندا.کرد یحسام فرق م گهید

کنه؟یم ه؟چهیچه شکل ندمیکه قراره بشه همسرا يخواستم بدونم مرد یباشم فقط م

.حس منِِ نیع نیا نمیب یکنم م یگذشته که فکرم به

.باشه تونهیم یالچیتحم نیندادم که اخرا تیمثل من که هرگزاهم.شهیم میناخوداگاه تسل ادم

کرد یکارم یاالن چ.انیسمت شا دهشدبهیم کشلحظه ذهن هی

.داشتم درموردش ازمامان بپرسم میتصم.وجدانش اروم بود یعنی

...دمیشا.دبرگشتهیشا

.کنم یم يسپر نیودرانتظارششم فرود التیپنج روزتعط تمام

.رفتن سرکارم عجله دارم واسه

.دونهیمنومسخره م اقیهمه اشت نیناایم

ماده شدم که برم سرکارا اقیبااشت.بود امروزششم

بازشد یکیت يکه درباصدا.وخواستم دروبازکنم.رسوندم اطیح يبه رود خودموباعجله
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ختیدرهم ام دمیشن یکه ازپشت سرم ییقدمها يسالم محمدباصدا.ام دوخته شدبه در رهیعقب گردکردم ونگاهم خ هی...جاخوردم

.بدمیبود؟چرامن نفهم اومده یک.تعجب کرده بودم.دمیود رسامیعقب برگشتم وام به

سالم کردم یپاچگ دبادستیرس میکینزد به

کردم واجازه رفتن  یبالفاصله درجواب سالمش سالم کوتاه.جواب مونده یب شیقبل ادسالمیب ادمیمحمدباعث شد يسالم دوباره  يصدا

خواستم

.مانع رفتنم شد یتوکل ياقا يصدا که

دشرکتیر یدمیدار-

بااجازتون-

انیرترمید یبچه هاکم.هیروزکار نیوزامروزچون اولزوده هن-

: گفتم یبادرموندگ

برم؟ یک-

رسونمتون یخودم م.کنم ینگاه هیو رمیبگ رسامیدداروروازامیخر يفرما نیدایبزار-

.شددرخواست شوردکنم یانتظارشونداشتم امانم.کم جاخوردم هی

.اروم به سمت خونه حرکت کردم يپس باباشه ا.بودم دهیازش ند يزیبودجزلطف چ دورازادب

ومن همون معمولم دوست .گذشت یاون روزشرکت معمول.میشرکت شد یبالخره کارشون تمام شدوراه یساعت معطل هیبعدازحدود

داشتم

 شیهماواسم پرفتم اماهنوزفرصت صحبت کردن با یمن م گهیسه روزد.بود یرسم یلیکه تعط زدهممیدوازدهم وس.جمعه بود ازدهمی

هست بهش بگم يگرفتم هرجور میتصم.شدیروم نم نایم ياونموقع جلو.بود ومدهین

: رفتم وگفتم شیکیبه نزد.همامشغول مطالعه بود.نکاربودیفرصت واسه ا نیبهتر میتنهابود حاالکه

هماجون-

: گفت نیدلنش يوبالبخند زگذاشتیم يخوندوبست ورو یکه م یکتاب-

جانم-

...ستش من را-

: بهش انداختم وادامه دادم ینگاه باتعلل

خوابگاه دادم...درخواست...من -

يدار یمشکل.زمیچراعز-

فقط دوست دارم راحت ترباشم.نه اصالً-

یستین نجاراحتیا یعنینیا-

رفتن فقط خودمم لیدل.فکرنکن ينجوریا...نه-
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ياریدرم ییارتنهاومنو یشمینجاپیتوا.يمن که دوست ندارم بر-

زنم یمن هرقت فرصت شه بهتون سرم.که برم میفلب يدونم اماخواسته  یم-

یبهمون سربزن شهیوهم یوقت فراموش نکن چیه يبد بدقولیبا-

زنم یبهتون سرم شهیمعلومه هم.هیچه حرف نیا-

.کنهیبرخوردم یمنطق شهیخوبه که هماهم.تشیرضا یعنیولبخندهما

.کولم گذاشتم وکتاباموجمع کردميلوتویوسا تمام

.جاش گداشته ام اطیح يتو يسکو ياومدتو ادمی.ارمیفکرکردم تابه خاطرب یکم.نبود میدولت تیریمد کتاب

شم خکوبیپشت تلفن باعث شدسرجام م رسامیبحث ام ياماصدا.گرفتم شیوپ اطیسرعت راه ح به

کنمیم زودرستیچ فقط چندماه بهم فرصت بده همه.کن؟یمنودرنم طیتوچراشرا-

-...

...فقط چندماه.مونم یقول دادم پاشم م-

دیرس یاروم ترشده بودامابازم به گوش م حاالصداش

به داخل خونه برگردم و.دادم حیترج یول

وواسه جمع کردن کتابام انتخاب کنم يا گهید فرصت

.دیول نکش.ط یلیخوابگاه خ يتو مستقرشدنم

ترانه هم .اسم هیواسم فقط شدن  امیشدکه هم خوابگاه نیوا.کنم يازهمهدور تونمیگرفته بودم تام میمازاومدن به خوابگاه تص قبل

شدویمحسوب م میدانشگاه

 میخواستم اونام توزندگ یبدونم ومتقبالًنم يزیدوست نداشتم ازشون چ نیشترازایب.خوندنیوثناومحدثه دانشگاه ازاددرس م اماالهام

کنکاش کنن

.رنیشده بوداوناباتفکرمغروربودن ازم فاصله بگ باعث رفتارسردمن

.کارودرس متمرکزباشه يتنهادوست داشتم ذهنم رو.بودم یتفکرم راض نیبه ا یمهم نبودحت برام

 ییکه چندتا.سالن متوسط هیو یبهداشت سیسه تاسرو.اشپزخونه هیو.بودکه اشامل هشت تااتاق يجاریاست يخونه  هیکه درواقع  خوابگاهم

تداره یاماواسه من تفاوت.ستنین یراض طیمح نیازبچه هاازا یلیخ.عموم قرارداده بودن يواسه استفاده  نچیا21ونیزیتلو هیو یصندل

بالفاصله تلفن وبرداشتم.دراومد شیصفحه به نما يرو یتوکل يکه شماره اتاق اقا.کردم یم میقراروتنظ يشرکت ساعتا يتو

يخانم احمد-

بله-

دیریبگ یزمان يروواسم ازاقا83سال وکل  نیدفترمع-

ارمیاالن م-
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وردودداخل شدم يبعداززدن درواجازه .کردم شدحرکتیشرکت محسوب م یگانیکه با یسمت اتاق به

یخسته نباش-

دخترم یسالمت باش-

روخواستن83وکل سال  نیدفترمع یتوکل ياقا،  یزمان ياقا-

ارمیلحظه صبرکن االن م هی-

کوتاه دفترارودستم داد يجستجو هیپشت سرش حرکت کردوبعداز يازقفسه ها یکیبه سمت  ینزما ياقا

اروم به درزدم يچندضربه .ام ستادهیا یتوکل يدراتاق اقا يشوترك کردم وجلو باتشکراتاق

: ام که گفت دهیصداشوشن

دییبفرما-

دیخسته نباش-

زیم يدفترارورو

داش متوقفم کردکه ص رونیب امیوخواستم ب گذاشتم

يخانم احمد-

بله-

نیایدوست داشتم شماام ب.وهماخونمون دعوتن رسامیراستش امشب ام-

: بالفاصله گفتم نینداشتم واسه هم یداشتم واصالًحوصله مهمون فرداامتحان

تونم یمن امانم-

داره؟ یلیدل-

.نه فقط امتحان دارم-

کنمیدرخواست م من دارم ازتون.ستین یبهونه خوب-

: فکرانه توچشماش زل زدم وگفتم یروازکجااورده ام که ب یهمه گستاخ نیا دونمینم

نمیب یواسه اومدن نم یلیدل-

: دوگفتیهم کش يچراکه بالفاصله اخماشوتو.برخورده بود انگاربهش

اراحت نشدن همابودفقط واسه ن.دمید یواسه دعوت نم یخاص لیمنم دل.اصرارکردکه به شمابگم یلیهماخ-

.من شده بود تیحاالحکا.موقع بازشه یکه ب یلعنت به دهان گنیراسته که م.یبودم حساب گندزده

: گفتم یوباشرمندگ نییپا سرموانداختم

نداشتم یدمنظورخاصیباورکن-

میمنتظرتون باش-

.خورد یبرم تشیبه شخص یلیگفتم نه خ یم.شدم میتسل گهیرسماًد
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.ل کردمقبو نیهم واسه

.پوشم یولباساموم.فتمیبه سمت خوابگاه راه م باعجله

.ستمیوستم نبوده ون پیدنبال مدوت.که وسواس ندارم نهیاخالقم ا یخوب

...که اصالً شمیارا اهل

ستیبارکه بهش گفتم چراواست مهم ن هی.دادیبه رفت وامدانم تیاهم یلیخ مسئولمون

: زدتوچشاموگفت زل

بزارخوش باشن.کارشون دارم یچ.دادن دارن رازدرسیغ یهدف انیمنجایا ناکهیاکثرا-

 شهیکه بچه هافوق العاده دوسش دارن وهم نهیا شیالیخ یاخراج نشدنش باجودب لیبودم دل دهیازبچه هاشن.تاسف خوردم واسش

کننیفشومیتعر

.راحت برم وبرگردم الیباخ تونستمیکارمنم اومدوم نباربهیا البته

: گفت یاس م گهیخوابگاه د هینشگاهمون که تودا يازبچه ها یکی

زارنیم انیواگه تکرارشه خانواده رودرجر کنهیم ختیتوب یحساب یاگه تاهشت شب خوابگاه نباش.مسئول خوابگاهمون-

.وحاالاون منتظرمن بود میازقبل باهماقرارگذاشته بودکه باهم بر.زدم رونیوازخوابگاه ب دمیدست کش هودهیب يفکرا نیازا

روبرداشت یبالفاصله گوش.راه رفتن به مامان زنگ زدم يتو

یمادرخوب نیپر-

سالم مامان-

دخترم؟ یخوب.سالم دخترم-

چطورن؟ هیبق.دیشماخوب.ممنون مامان-

يتوچطور.مادر میهمه خوب-

منم خوبم -

ستیدرسات که واست سخت ن-

یپرس یازمن م يدار نوکهیا یزن یم اشمازنگیزنم  یمامان جان هروقت من زنگ م-

یدرستوخوب بخون يبد دقولیبا.کارکنم دخترم نگرانتم یچ-

دمیقول وم نیمامان من هرروزدارم ا يوا-

یکن یکارام یخودت چ-

؟يناخبرندار یی؟ازدایشماچ.مامان یچیه-

جواب دادچطورممکن خبرنداشته باشم یکردوبعدبااه یمکث مامان

: دمیروم پرسا يوصدا یبادودل

چه خبر انیازشا-
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: گفتم نیترشدواسه هم ینبارطوالنیمامان ا مکث

بگو شمیمن ناراحت نم-

: دوگفتیکش یاه

قبل ازخارج رفتنش ازدواج کرده دمیازاشناهاشن یکیاز.بگم یچ-

برخوردکنم يکردم عاد یسع

.مامان الیخ یب.نداره یکه ناراحت نیا-

.من نگران توام-

یگذره همه چ یم.منم بزرگ يخدا-

انتخاب کرده بودم یطوالن يمکالمه  نیزمان وواسه ا نیمنم بدتر.شدیرمیداشت د یحساب

.ناگرفتمیهماا يواسه خونه  یتاکس هیکردم و یازمامان خداحافظ باعجله

میدراه افتا یمحمدتوکل يوخونه  شیاژانس گرفت وبه اتفاق هم به سمت تجر مونیراخت هماواسه

وزد میبود ستادهیکه درش ا يخونه ا فونیا.کردمیم یاروم هماروهمراه ییباقدمها

اغواکننده بود شیرونیب ينما.شدم رهیروبه روم خ ییالیو يخونه  ربهیباتح

بودن  یخاک لشیددلیشا.نسبت بدم یهمه ثروت وبه محمدتوکل نیباعث نشده بودمن ا...متیگرون ق نیماش.کیوش یرسم شهیهم پیت

ازحدش بود شیب

...و شدنیادعابودن وقشرمتوسط محسوب م نافقطیترالن.نبود دجالبینو یوضع مال... دوستاش دمیاشای

نداشتن يلطف کارشون بودکه اوضاع بد دبهیکه شا رساممیهماوام

اماهمون خونه  ییالیهرچندو.توشرق تهران باشه یکلنگ يخونه  هیخونه ات  یوقت...شدیخونه وثروت بدم محسوب م نیدربرابرا البته

ومدیشترنمیمترب150به نظرم اطیباح

امیهماباعث شدبه خودم ب يصدا

 یچیخونه دربرابرش ه رونیب نیچون ا.ها ياریادرنیدبازیدبدیند نیازا.دهید یچ نیبب گهیکه ادم م يرشدیمتح نیهمچ...ببنددهنتودختر-

ستین

بازگوکنم ییجااطشونویوصف ح تونمینم یحت.راه نگفته بود یوواقعاًپرب

!چیه گهیکه د خونشونم

ازمون استقبال کردن یمحمدباگرم يخانواده

یگوشت کلیداشت وه یقدمتوسط.ومدیبه نظرم انسالیزن م هیکرد که  یوروبوس یباهاهمون حالپرس یباگرم یتوکل خانم

.ومدیماندامش خوشفرم به نظر.که به تن کرده بود يا دهیوکامالًپوش یکت ودامن مشک يوبواسطه

میکن یراحت شداحساسیاش باعث م مانهیاستقبال گرم ودعوت صم.مردکامالجافتاده بود هیبزرگم  یتوکل ياقا

.سه نفره بودن يخانواده  هیظاهراً.دونستم یمحمدنم يازخانواده  يادیززیچ
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بزرگ  یتوکل يدست اقا حیتسب يهاشدوتنهادانهیردوبدل نم نشونیب یحرف چیه.کنارپدرش نشسته بود.بهش انداختم یرچشمینگاه ز هی

.شدیگفته م رلبیکه ز ییشدوواژهایبودکه جابه جام

.شدن رسامیبه جمع کنارگذاشته ومشغول خوش وبش باام رسامیبااضافه شدن ام که

.ازرخنخواب دل بکنم. شهیم ادباعثیم رونیکه ازب یوقال لیق يصدا

.رم یم اطیح باعجله به.رسه یبه گوش م ییشترازهرصدایب نیریش يصدا

.زنه یداره سرمامان دادم تیگرفته باعصبان مارودردستین يدستها کهیدرحال نیریش

.رسونم یباعجله خودموبهش م رهیگیدلم ازحالش م.بغض کرده يکه گوشه ا فتهیدمیبه او نگاهم

.کنهیتوبغلم پرت م ییجورا هیرسونه و یمتوجهم شده بادوخودشوبهم م دکهیاو

: پرسم یوم...ومامان نیریسمت ش کنمیودرهمون حال روم زنمیموهاش م ياروم رو يوبوسه ا کنمیش منواز سرشوبادستهام

شده؟ یچ-

: گهیزنه بهم وباانزجارم یزل م تیباعصبان نیریش

رهیانتظارنم نیشترازایب...يبچه  هیاز-

 یزنم توچشماشوم یزل م یترازخودش باگستاخ یرئعصبمنزجرت...کنه نیکه بخوادتوه ستین يدرحد...کنه نیحق نداره توه.شمیم یعصبان

: گم

شده؟ یحرف دهنتوبفهم مگه چ-

ادبت بپرس یازپسرب-

: گمیچرخونم وم یوبه سمت مامان م سرم

شده؟ یمامان چ-

دعواشون شده.کردنیم يباهم باز دداشتنیمااوین...یچیه

: گمیزده م تعجب

!نیهم-

ه؟یدچیدونیاصبالًم.کنم ینم تیامامن بچه ام وبدنرب.باشه يتوعاد دواسهیبا-

زارمینجانمیمن پاموا نجاسیخانم ا نیا یتاوقت

بفرماراه بازجاده دراز-

نداشته باشم ییکه راه به جا ستمیمن مثل تون.بابام يخونه  رمیم-

نجامیمنم که ا نیفعالًا-

: گهیوم زنهیم يپوزخند

.فعالً یگیخوبه خودتم م-

؟يبر يخوا یمگه نم نیبب-
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: گمیم اطیدستام به سمت درح بااشاره

دییبفرما-

 اطیکه به سرداره به سمت درح يکشونه وباهمون بلوزودامن وروسر یبه دنبال خودش م ییجورا هیو رهیگیم تیبچه اشوباعصبان دست

رونیه بکه ازخونه زد دهیهم نشون م يبه رو يشدن وحشتناك درورود دهیکوب.کنهیحرکت م

: گمیشدم وم رهیبه مامان خ باتاسف

دعواشون شد؟ یسرچ-

: گهیم ینیاومده اس بالحن غمگ شیکه معلوم بودهنوزتوشوك اتفاق پ مامان

.کنهیبزرگش م یالک نیریش...نیبچه کونه بودهم يدعوا هی-

بهونه بود؟ ددنبالیشا-

: گهیاتدازه م یندونستن باالم یبه معن يشونه ا ماان

بگم؟ یچ-

بدم يکنم به اعصابم مسلط باشم وباگرفتن نفس به خودم انرژ یم یسع

رفت شهیکه م ییجا نیدوننستم بدتر یم.داغون اومده بودم یبااعصاب من

کرد نجاروانتخابیامادلم بازم ا بسطام

 میتصم نیا...کنم هیتسو یب خودم وبازندگداشتم حسا میچون تصم.محض بوداماانتخاب من بود دحماقتیشا...ممکن بود يجا نیدبدتریشا

حساب بود هیتسو هیییجورا هیمن 

پس .خطانکردم یوقت...کننیکه منومتهم م ییاونا يزدم توچشم همه  یوزل م ومدمیترم دزودیبا...راومدمید...دوروبرم يوباادما باخودم

کارم درسته ...کارم درسته

.گرفتم توسالگردپدرم شرکت کنم میتصم که

دهیکهنه وپوس يوارایدوزم به درود ینگاهموم.فکرکنم یوکل خانواده اش حت نیریدوست ندارم به ش برمیومنم به اتاقم پناه م رهیم نیریش

اتاق ي

...دهینشون م یچه واکنش دنمیدوست دارم بدونم اقاجون باد یلیخ

: گمیم یمنسبتاًارو يوباصدا.امیب رونیب الیفکرموازادکنم وازخ شهیدراتاق باعث م يصدا

اتویب-

وباخوشحال به سمتم  زارهیم نیدوزمیاو.شمیوازجام بلندم ارمیبه لب م يبغلم گرفته ازلبخند دوبهیاو اکهیپر دنیوباد شهیدربازم

رمیودراغوشش فروم.ادیم

ازباورم  تیمیهمه صم نیالااماحا.بود دهیبارم حالمونپرس هییهمه سال اون حت نیا.انداشتمیحرکت وازپر نیشوك زده ام اصالًانتظارا یکم

ازم دعوت به اومدن کرد...چندساله نیودرواقع تنهاتماس ا رشیاخ یتوتماس تلفن ابودکهیاومدنم اصراپر لیازدال یکیهرچند.دوربود

.کنم یسالم م یمیبالحن صم یوبامهربان امیخودم م به
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: گهیوم دهیم يسالمموبالبخندوشاد جواب

نمتیب یخوشحالم م یلیخ.يایکردم ب ینمفکر.شهیباورم نم نیپر يوا-

.خوشحال شدم یلیشماهاخ دنیمنم ازد-

يراومدیچرانقدرد-

دلم رضابه اومدن نبود-

.يشداومد یچ...پس االن-

امیخواست که ب نباردلمیا-

بدم يا گهید یحیمنم نخواستم توض.ارهیکردبه روم ن یبوداماسع دهیزدانگارحرفامونفهم يلبخند

صحبت بود اانگارمشتاقیراماپ

نهیچقدردوست داره توروبب یمرتض یاگه بدون.نیپر يوا-

.پسراهل اصفهان هی.نامزدکرده یبودم بامرتض دهیازمامان شن.زدم جانشیه نیبه ا يلبخند

 ین تلختورابطه امو يزیچ ياداوریاماحاالدوست نداشتم با.کنجکاوبودم که ازش بپرسم ادمهیمشکوك گذشته اش  يهنوزتلفنا

 نیا نیدرح دمیطفلک او.دادم یبودگوش م تشیورفتاروشخص یازمرتض شترشونیکه ب یفاتیبودکه تنهابالخندبه تعر نیا.جادکنمیا

توبغلم خوابش برده بود فاتیتعر

: گهیم شهیدمیمتوجه نگاهم به او اکهیپر

خوابش برده یطفلک-

: گمیم دحرفشییودرتا زنمیم يلبخند

اره-

نشونت بدم يزیچ هیخوام  یم اطیتوح میابریب.تخترو بزارش

فتهیوقت ازروتخت ن هیکه .ورواون ورش نیودوتابالشت ا زارمیم دوروتختیاو

شمیم اطیح هیاراهیبه همراه پر يبالبخند

میرفت اطیح يگوشه  يسمت درخت زردالو ابهیپر دنبال

ادتهینویا-

باغ بزرگ  هیخونه  نیپشت ا یسوال توذهنم بودوقت هیشهیهم.مشکل داشتم یلیدرذخت خ نیاخه من باا.بود ادامیمعلومه که -

وقت  یدادکسیهاشون باهم ثمرم وهیم نجابودچونیجالب ا.نجابکارنیدرخت وتک وتنهاا نینبوا یلزوم.زردالو يبودپرازدرختا

.کالغا شدقسمتیم شهیوهم نهینجاروبچیا يکردزردالواینم

 يزردالوها ییاقاجون منومجبورکردتنها.بره نیلزب ينجوریکه محصولش ا نجابکارنیبوده درخت وا یفکرک نیبارکه اعتراض کردم ا هی

.درخت متنفرشدم نیوازاون به بعدمن ازا نمیدرخت وبچ يرو

...کردم انگاهیوبه پر رونیب ازفکراومدم
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.دیکه روش حک شده بوددست کش یاسم يدرخت ورو يبردبه تنه  ادستیپر

فرشاد

نیحال هیچشماش .اکردمینگاه به پر هینگاه به اسم وهیباتعجب

اسم نیا-

مهیچراهمش سرم توگوش يدادیرمیاون موقع هاهمش بهم گ ادتهی.زنهیم یلبخندتلخ

.ازگذشته روفراموش نکرده بودم یچیمن ه.بود ادمی

: گهیوداره واسه خودش م ستمیانگارمن اونجان.کنهیم حیبه توض اشروعیپر

اصرارم واسه  لیاصالًدل.باهاش دوست شدم ردادکهیتوراه مدرسه انقدربهم گ. همون که سرکوچمون بودن.خانم یبفرشادپسرطو-

فرشادبود یدگوشیخر

میتوازدواج کن يبعدازنامزد میبود کردوقرارکذاشتهیابرازعالقه م بهم

.یچ رهمهیاتفاق اون زدز امابااون

: گهیوم ندازهینگاه معذب بهم م هی

زنش خواهرتوا.بگه یبه کس شهیگفت روش نم یاون م یدولیببخش-  -

 یحس م.بودامادلم خنک شده بود يکاربچه گانه ا.فرشادوحک کردم ومداسمیکه ازش بدت م یاومدم ورودرخت.موقع ازت متنفرشدم اون

يشد یدرخت عصب نیو ازعالقه من به ا یینجایکردم توا

که یتاوقت.نمتیازت به دل گرفته بودم ودوست نداشتم بب نهیک

بهم خوردن  لیقبلش بهش ازگذشته وفرشادودل یول.شدم میبه من تالش کردوبالخره منم تسل دنیواسه رس یلیاون خ.اشناشدم یبامرتض

رابطه مون گفتم

 ياماکجا.مقصره ندارم یوسط ک نیا نکهیبه ا يگفت کار یم.بهانه باشه هیتونستهیفقط م نیدادکه ا حیاون واسم توض.اقاس یلیخ یمرتض

من چقدراشتباه کردم دمیکه فهم.انقدرواسم گفت که قانعم کرد یمرتض.زارنیم يگرید يوپایکیاگناهیدن

که باورت نکردم.که خواهربودنموفراموش کردم.که ازت معذرت بخوام نجامیا حاالم

کنهیواسم فرشادومحوم به جون درخت فتهیکاردك که تودستاشه م هیوبا رهیم نیرزمیبالفاصله به سمت ز گهیم نوکهیا

: گهیوم کنهیبالبخندبهم نگاه م.شهیکارش که تموم م.کنمیدارم به حرکت دستاش نگاه م باتعجب

راحت شدم شیاخ-

: گهیوم دورهیشادشوبهم م انگاهیپر

؟یازخوت بگ يخوا ینم...تو-

شم میتسل شهیاما سماجت وحرفاش باعث م...ندارم حیوضبه ت یلیبا سکوتم بهش بفهمونم تما خوامیم...نه یعنیسکوت  نیوا کنمیم سکوت

يدیرس نجایبهت گذشته که به ا یدوست دارم بدونم چ یلیباور کن خ...یسبک ش دمیبهت قول م...تو از خودت بگو -

: گمیو م...کنمیفکر م یکم
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کنمیم فیواست تعر...باشه-

حضورموتوقبرستان  نیسکوت اخر.سالگردباباافتاده بودپنج شنبه...ایبدم بودام ازشانس  یحال هی.قبرستان میکه بر میشیحاضرم میدار

.بدم تیداهمیپس نبا.بودکه خودم انتخابش کرده بودم یهمون راه نیا یول.تیازدحام جمع نیبها دادمیم حیترج

 کردنیازعمدسالم م يدنفرچن.محسوس بود گرانینگاه د ینیسنگ.میقبرهادرحرکت بود نیابیدست داشتم وبامامان وپر يدوتویاو دست

توچشمام زدنیوزل م

 ییداشتم ودرجواب سالمشون باخوشرو یمحکم قدم برم ییامامنم پرروترازاوناباگامها.داشت شهیمجرم م هیکه به  یمثل نگاه درست

.گرفتنیم شیمحل راه پ یکرده وباب یاخم ابعدازسالممیجالب بودبعض.دادمیجواب م

چناردورقبرستان  يجهت نگاهموبه درختا.خوان مطمئن شن یمن اللم وم کننیدفکرمیشا.فهمم یاقعاًنمسالمشونوو لیدل.زنمیم يپوزخند

.بودن يبلند نیبه هم اقبلنمیچندسال انقدربلندشدن  نیتوا.انیبلندبه نظرم.دمیرمییتغ

: گهیکه م شنومیدومیاو يصدا.شهیم دهیمانتوم داره کش نیاست

مامان...مامان-

شده؟ یجانم چ-

ترسم ینجامیخونه من ازا میبر-

: گمیوم زنمیپاش زانوم يجلو

چرا؟

نجابدهیا-

: گهیکه م شنومیمامان وم يصدا

شیاوردیکاش نم يا-

زاشتمش؟یم یک شیخواستم اماپ یخودمم م-

یگیراست م-

: گهیوم کنهیخاص خودش لوس م يبازصداشوبااداها

میمامان بر-

میریدارم م کیکارکوچ هیباالترمن  میبر کمیفقط بزار.میریباشه االن م-

ترسم یاخه من م-

چرامن که باهاتم-

؟یکن یپس بغلم م-

تونمینم یدونیخودت که م-

رندادهییعادتشوتغ نیاماهنوزا ستیسنش مناسب بغل کردن ن گهید.دارم قانعش کنم یسع

یکن دبغلیمنوبا یول-
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مامان وتونمینم-

ارمشیمن م-

شمیم رهیخ ستادهیا میکه درچندقدم یوبه ادم کنمیسرم وبلندم باتعجب

شمیم رهیخ ستادهیا میکه درچندقدم یوبه ادم کنمیسرم وبلندم باتعجب

شهیازجلوم ردم يتکرار لمیف هیگذشته مثل .گذشته امافرق نکرده يادیز دزمانیشا.چهره اش توخاطرم هست هنوز

بدم سست شده.ش کالمم محسوسلرز.کنمیاسمشوزمزمه م رلبیز

.دمیرمییجهت نگاهموتغ نیدارم ازبهت خارج شم واسه هم یسع

.دمینم یتیکه اهم میادم عصب نیاماانقدرازدست ا شنومیاخشوبه وضوح م يوصدا کشمیم ییجورا دوبهیاو دست

: گهیکه م شنومیشومیصدا.وهست دبودهیرفتارمن بااو نیرحمانه تر یب نیمدت ا نیا دتوتمامیوشا

کنمیصبرکن خواهش م-

صبرکنم تونمیادم تنفرم که نم نیاونقدرازا.کنمیصبرنم

سراغت امیداشتم ب میبه خداتصم-

: گمیوم زنمیتوچشماش زل م تیوباعصبن گردمیبرم-

يبه نام خداقسم بخور يحق ندار یدونیم-

.ستادمیکه کجاا ارهیمامان منوبه خودم م يصدا.لب بشهبلندم باعث شده توجه هابهمون ج يتن صدا.ولرزش کالمم مشهوده خشم

کننیمردم دارن نگامون م.ارومتر-

مامان دقت  دینگاههاازاولم رومن زوم بودوشا نیا.ستیبلندمن ن يصدا لشیدونم دل یم.مازوم ياکثرنگاههارو.ندازمینگاه به اطرافم م هی

.نکرده

.خوام برم یکنم وم یپشت م دوباره

.کنم یمدت سرش خال نیا تیخوام تمام عصبان یم.کنم یوباانزجارتوچشماش نگاه م گردمیبرم.شهیم هدیدستم کش که

.کنم یوسکوت م ارهیدلموبه رحم م...مظلوم...مهربان.ستینگاه گذشته ن،  اون نگاه.ارهیحالت چشماش زبانموبندم.ادیبندم امازبانم

.یمن اومدم واسه عذرخواه.گهیوم کنهیم دستموول.شهیخشم نگام جسورم انیازپا...من انگارازسکوت

.شد ينجوریچراا...دیبخش یمن بودم ياون جا.امکانش هست.دیبخش شهیم...یعذرخواه.کنم یم لیوتحل هیذهنم تجز يتو

...ازاولم جهنم بود نجاکهیا...شدینه اونجام داشت جهنم م...موندم یکاش توخونم م يا...امدن نیازا شمیم مانیپش دارم

.اتفاقات خوب وبدگذشته يازهمه  شهیذهنم پرم.درست انتخاب کردم یعنی...داده دادم حیروترجنجایاماا

: گهیکه م شنومیمامان وم یعصب يصدا.توگوشش زنمیباالومحکم م برمیازخشم ونفرت دستاموم شمیبازپرم

؟ياومد یواسه چ-

.رمیکنارقبرستان م رابیباعجله به سمت ش.درداومدهازشدت ضربه کف دستم به .کنمیدستامومشت م.دمینم تیمکالمشون اهم به
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نیباا تونمیتام یپس باحالت عصب.خرده یک یدستهابه صورت نیا فتهیم ادمی...خوام دردش ساکت شه یم دونمینم رمیگیم رشیدستاموز

فتمیدستم به جونش م یکی

.کنم زشیکنم تم یم یسع و

.ادیلحظه دلم به حالش سوخت ازخودم بدم م هینکهیازا.ادیبه رحم ب ددلمیمن نبا...ازت متنفرم...کنم ازت متنفرم یتکرارم باخودم

.کنیدارن همون قسمت ونگاه م یرچشمیمردم ز.کنم ینگاه م دحضوردارنیاواویکه مامان وپر ییگردم وبه جا یبرم

زنهیحرف م انیداره باشا تیباعصبان ومامان

شمیم رهیخ ستادهیا میکه درچندقدم یوبه ادم کنمیسرم وبلندم باتعجب

شهیازجلوم ردم يتکرار لمیف هیگذشته مثل .گذشته امافرق نکرده يادیز دزمانیشا.چهره اش توخاطرم هست هنوز

بدم سست شده.لرزش کالمم محسوس.کنمیاسمشوزمزمه م رلبیز

.دمیرمییجهت نگاهموتغ نیدارم ازبهت خارج شم واسه هم یسع

.دمینم یتیکه اهم میادم عصب نیاماانقدرازدست ا شنومیخشوبه وضوح ما يوصدا کشمیم ییجورا دوبهیاو دست

: گهیکه م شنومیشومیصدا.وهست دبودهیرفتارمن بااو نیرحمانه تر یب نیمدت ا نیا دتوتمامیوشا

کنمیصبرکن خواهش م-

صبرکنم تونمیادم تنفرم که نم نیاونقدرازا.کنمیصبرنم

سراغت امیداشتم ب میبه خداتصم-

: گمیوم زنمیتوچشماش زل م تیوباعصبن گردمیبرم-

يبه نام خداقسم بخور يحق ندار یدونیم-

.ستادمیکه کجاا ارهیمامان منوبه خودم م يصدا.بلندم باعث شده توجه هابهمون جلب بشه يتن صدا.ولرزش کالمم مشهوده خشم

کننیمردم دارن نگامون م.ارومتر-

مامان دقت  دینگاههاازاولم رومن زوم بودوشا نیا.ستیبلندمن ن يصدا لشیدونم دل یم.مازوم يرنگاههارواکث.ندازمینگاه به اطرافم م هی

.نکرده

.خوام برم یکنم وم یپشت م دوباره

.کنم یمدت سرش خال نیا تیخوام تمام عصبان یم.کنم یوباانزجارتوچشماش نگاه م گردمیبرم.شهیم دهیدستم کش که

.کنم یوسکوت م ارهیدلموبه رحم م...مظلوم...مهربان.ستینگاه گذشته ن،  اون نگاه.ارهیماش زبانموبندمحالت چش.ادیبندم امازبانم

.یمن اومدم واسه عذرخواه.گهیوم کنهیدستموول م.شهیخشم نگام جسورم انیازپا...من انگارازسکوت

.شد ينجوریچراا...دیبخش یدممن بو ياون جا.امکانش هست.دیبخش شهیم...یعذرخواه.کنم یم لیوتحل هیذهنم تجز يتو

...ازاولم جهنم بود نجاکهیا...شدینه اونجام داشت جهنم م...موندم یکاش توخونم م يا...امدن نیازا شمیم مانیپش دارم

.اتفاقات خوب وبدگذشته يازهمه  شهیذهنم پرم.درست انتخاب کردم یعنی...داده دادم حینجاروترجیاماا

: گهیکه م شنومیمامان وم یعصب يصدا.توگوشش زنمیباالومحکم م برمیمازخشم ونفرت دستامو شمیبازپرم
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؟ياومد یواسه چ-

.رمیکنارقبرستان م رابیباعجله به سمت ش.ازشدت ضربه کف دستم به درداومده.کنمیدستامومشت م.دمینم تیمکالمشون اهم به

نیباا تونمیتام یپس باحالت عصب.خرده یک یستهابه صورتد نیا فتهیم ادمی...خوام دردش ساکت شه یم دونمینم رمیگیم رشیدستاموز

فتمیدستم به جونش م یکی

.کنم زشیکنم تم یم یسع و

.ادیلحظه دلم به حالش سوخت ازخودم بدم م هینکهیازا.ادیبه رحم ب ددلمیمن نبا...ازت متنفرم...کنم ازت متنفرم یتکرارم باخودم

.کنیدارن همون قسمت ونگاه م یرچشمیمردم ز.کنم ینگاه م حضوردارندیاواویکه مامان وپر ییگردم وبه جا یبرم

زنهیحرف م انیداره باشا تیباعصبان ومامان

.زنهیکه مامان صدامون م کنمیم دموهاشوتوازشیواسه اروم شدن او دارم

... نایمامان شیپ میریدستاشودردست دارم م کهیدرحال

.کنمیجهت نگاشودنبال م.لیمتما يا گهیکه به سمت د نمیب یشماشومچ ياشاره  ستادهیا ییرایپذ نییهمون پا مامان

.شهیسامیپر يشکسته شده  ينگاهم مات چهره ... توچشم خواهرم چشم

دمیپرس یم لشوازمامانیوهرباردل اشهیازمن جو ینشون بدم نسبت به ادم که هرگزنخواسته حال یچه واکنش موندم

زد؟یحرف وم نیبه اونم هم امامانیا دونمینم...درکش کن: گفت یسرباالفقط م یباجواب

چتونه شمادوتا؟-

.احترام کنم يادا.کنهیم جابیا فهیپس وظ کترمیمن کوچ.ارهیمنوبه خودم م فشیظر يمامان واشاره  يصدا

: گمیوم.دمیزدش فشارم خیيلبهاموروگونه ها...جونشو یتن سردوب رمیگیودراغوش م رمیسمتش م به

سالم-

.رهیگ یوبالفاصله ازم فاصله م کننیاکتفام یتکان به لبهاش

فاصله  نیتفاوت به ا یاماب سایپر.کنمیم میگرم تقد يلبخند.يپس به ابن همه سرد.جادکنمیا ينه دلخور.ببرم نیاروازبیدلخور اومدم

.جزادماش.ردهرنکییخونه تغ نیزتوایچ چیه.کشمیم یاه.نهیشیم شیسالهاپ يمبل رنگ ورورفته  يورو دهیدادنش ادامه م

 هیسایکه مامان گفته بودپر ارمیبه خاطرم...توذهنم دنبال بهونم...بزنم ساحرفیفهمونه که باپر یبهم م يبازبااشاره ا مامان

.بنمیشیمبل م يکنارش رو یبهانه واسه اشت نیوباا دمیجسارت وم نیبه خودم ا...ومدنشونیازن شمیمتعجب م...دختروپسرداره

وقت  یلیبودخ يا گهید دهرکسیشا...که فنرشون دررفته دهیبهم خوردن وجرز مبالنشون م يصدا.رمیمبل فرومتو کنمیلحظه حس م هی

.مبالرودورانداخته بودن نیا شیپ

.ناداشتهیبه حفظ ا يمامان چه اصرار دونمیامانم

.شده رهیدخیاو يروکه  کنمیوجهت نگاهشودنبال م کنمیبهش نگاه م.سابازکنمیکه قراربودسرصحبت وباپر ارمیخاطرم به

سایپر-
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کشم که  ینفس م.ازدارمیبه اعتمادبه نفس ن.زدش دستپاچم کرده خینگاه  نیانگارا.منه يحرف منتظرحرفا یب دوزهیزدشوبه م خینگاه

کنمیوشروع به صحبت م...رو يسرد نیبتونم کم کنم ا

ساجانیپر-

نهیک نیکنم ازا دکمیبزارادامه بدم شا.کنهیخوبه که نگاهمم م.ش فقط زل زدهاماباسکوت.بگه جانم اماانتظاردارم حرف بزنه انتظارندارم

منم؟ لشیدل...نمشونیمن بب یخواست ینم.ياوردیچرابچه هاتون-

: گهیتوچشمام وباخشم ونفرت م دوزهیچشم م نهیباک...تصورم ادامابرخالفیکه دلش به رحم ب گمیم مظلومانه

زیبه همه چ یکه گندبزن ياومد.نتتوکه بااومد...ییتو لشیاره دل-

: گهیکه م شنومیوم ادمامانیفر يصدا

کن ساتمومشیپر گهیبسته د-

خواهرم  ییسرکوفت رسوا...رشدمیتحق یازاول همون زندگ.اورد میخانم بدونه باگندش چه به روززندگ نیمامانوبزارا کنمینه بس نم-

؟دهیم یک ده؟هانیهرشب منوکه م يجواب اشکا.دمیوشن

ده؟یم یمنوک یگناه یجواب ب-

: گهیوم بارهیبه لب م يا پوزخندمسخره

يکردیکه ازحق خودت دفاع م يگناه بود یتواگه ب...بگو گهید یکیدروغاروواسه  نیبروا...گناه یب-

که من ادمش نبودم یحرمت یزدم بسته شدومونددرب يامانشدبه هردر...نخواستم نکردم یکنیفکرم-

هست  انیحاالکه شا...يادامه نداد گهیرفته تود انیچون شا.گفت یمامان م-

.من عوض شده بود یزندگ دکلیفهم یچرانم

خسته ام .بت کنثا تو یگناه یب یگیتوروخدااگه راست م.نداره يسن که ضرر نیواسه بچه توا يان ا يد شیازما.کن تیدوباره شکا-

اززخم زبون وطعنه

شده  يجار ياشکها نیچه کنم باا...ولحن پرازخواهششحس  نیچه کنم باا...حال خواهرم نیچه کنم باا.هگذشت یبه تالف ومدمین امامن

لحظه  هی.رمیگیم شیحرف راه اتاقمودرپ یپس ب.اشتباهه نجااومدنمیا کنمیدارم حس م...که بغض به دلم کاشتن...گونه هاش يرو

 یسامیکاش پر...سایبه خاطرپر...فقط اعتراف...بهش فرصت اعتراف بدم خوام یکه اعتراف کنه؟م ومدها...افتم یم انیشا يادحرفای

که حال بدمو متوجه شده بود به دنبالم اومد ایپر...اماتالش دارم نشکنه دهیگلوم وخارش م بغضاما...ومدمینجانیا نیواسه ا دمنیفهم

...راه بود واسه فرار از حال بدم نیبهتر نیانگار ا...ف بزنمزد به سرم از گذشته حر...شدمیاما اروم نم...بده میداشت با حرفاش دلدار یسع

تمام کارارومهوش خانم انجام داده که  دمیاونجارفتم د یهماکمک کردن بهش بوداماوقت لیدل.به خونشون رفتم هیاصرارهمازودترازبق به«

غذاسفارش داده  رونیکنه وازب لیپخت وپزوتعط يدکاراگرفته بو مینبارهماتصمیا...شتریالبته باحقوق ب.نجایبعدازرفتن من حضورثابت داره ا

بود

 یابیهمسر يبودبه نحوه  ردادهیمدام گ.دونست یخاطرسنم بودکه منومناسب سربه سرگذاشتن م دبهیشا.قبل ازمن اونجاحضورداشت ناامیم

.من
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 نیازهم یکی.نوراکثرن شاغلن امیپدمیمن شن.یابیشوهر يهینیازاصول دانشگاه رفتن عرضه به خرج دادن درزم یکیدختر نیبب-

مگه نه هما؟...میکنیم دشییماام تا...تمومه یهمه چ ستونییر نیاهمی.اریربیواسه خودت گ پیشاغالروکه جوون وخوشت

ازمناسبتر یکس.کنم  یخال یکیخواستم خشمموروسر یانگارم.که متوجه منظورش شدم.کردم یم لیوتحل هیتوذهنم حرفاشوتجز داشتم

بود انشدهدیپنایم

ازخودم نشون دادم یمگه من رفتارنامناسب.دیزنیحرفاروراجع به من م نیا یشمابه چه حق-

: روبه من گفت تیهماام باعصبان. گردشده بهم نگاه کنه يناباچشمایباعث شده بودم لمیدل یبودن ب یعصب

یزنیف محر ينجوریکه بابزرگترازخودت ا ستیرسم ادب ن نیا.دختر یگیم يدار یچ-  -

: گفتم ینسبتاًاروم يهمابه خودم اومدم وباصدا باحرف

خوام یمعذرت م-

حرفاش داشت  نیدوست نداشتم هرگزبه ازدواج فکرکنم واون باا.اماحق داشتم.ازکوره دررفته بودم ينجوریچراا

به جامعه بازوعوض  دمیکه داشت د یتوزماناونم .من قرارگرفته بود نیموردتوه ناندونستهیم چارهیب.داد یمن وبه ازدواج سوق م تیذهن

شدیم

.عاشق شم ودوباره ازدواج کنم تونمیم کردمیفکرم شیدوماه پ یکیدتایشا

جامعه  تیکردم ذهن یتازه درك م...دمیشن یم...وحشتناك من طینه باشرا وهیب...وهیب يبچه هارودرموردزنا يخوابگاه بحثا يتو یاماوقت

و...وحساسِمسئله خراب  نیچقدرنسبت به ا

.شمیکردم دارم دست انداخته م یم نااحساسیم يحاالباحرفها

 میداخل اتاق شد.حرف به دنبالش حرکت کردم یپس ب.خوادسرزنشم کنه یدونستم م یم.کارت دارم اتواتاقیوگفت ب همااومدکنارم

: گفت یاروم يودراتاق وبست وباصدا

؟يکرد يجور نیچراا-

کورکورانه تیحماقت وعصبان هیجزقبول ...جینبودواسه توضیحرف...نییپا سرموانداختم

توفکربودنتوعوض کنه يخواست حال وهوا یفقط م.دونهیازتونم يزیکه چ چارهیامااون ب...کنمیمن درکت م-

شدم یهوعصبیچرا دونمیفقط نم.دونم یم-

.کنهیداره درست انتخاب م نیپر گمیمن همش باخودم م...یبزرگ ش يخوا یانگارتونم-

کنمیکه به باورام شک م يدیرفتارکودکانه ازخودت نشون م هیامابازم

: وگفتم نییپا سرموانداختم

ارمیوازدلش درم رمیاالن م.شه ينجوریبه خدانخواستم ا-

 شتربهمیب نجامیا یخوام تاوقت یم...شهیاحترام بزرگترازخودتونگه دارهم.يبحث من اخالق توئه که روش کنترل ندار.ستین نازودرنجیم-

یسربزن

: دمیدپرسیباترد
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؟يقراره بر ییجا ؟مگهیینجایا یتاوقت

: زدوگفت یلبخندتصنع هی

میکن یالمان زندگ میاره قراره بر-

: دمیپرس متعجب

چرااخه؟-

داد دوادامهیکش یاه

ستین یزندگ ينجاجایا کنهیفکرم.کنه یزندگ یمعمولحقوق  هیوبا نجابمونهیا تونهینم گهیاون بلندپروازِومدام م یشناسینم رسامیتوام-

ه؟ینظرتوچ-

رمیدارم م رسامیامابه خاطرام.دارم نجارودوستیمن ا-

»ارمینادربیفراموش کردم قراربوده ازردل م یشوکه ام کردکه حت يبه حد خبررفتنشون

...درسفربود ندهیگذشته وحال وا نیدبیبا یفکرکردم تاک نیوبه ا دمیکش یاه

.میدبزنیزیبه ارامگاه با يدسریاواویامروزبه اتفاق پر.میدار میتصم رباشمیخوام توخونه اس یمن

 میومدینجامیهابه ا ستیتور دنیکه واسه د یوزمان یادبچگیدارم به  نجارودوستیا یشلوغ.ارامگاه دررفت وامدنم اطیتوح يادیز تیجمع

.زنمیم يلبخند

دارم بازم به خودم  یحس خوب.کنم یرنگ م یبه گنبداب ینگاه.شهیم دهیغارکالغابه وضوح شنگنجشگ ها وغار يصدا.میشیمحوطه م وارده

کردم که برگشتم  یکارخوب گمیم

فرزند امام جعفر  ،  که به امامزاده محمد...شکل با گنبد رك  یبرج يمزار... به مزارکنارمسجد فتهیچشمم م.چرخونم یاطراف م نگاهموبه

.به بسطام فرستاده بود دیزیهمراه با ،  مردم ییراهنما يبازگوکردن که امام او نوبرا انینیشینسوب شده ومردم ازپم ،  السالم هیصادق عل

میریبه داخل ارامگاه م.خاك سپرده شد نجابهیفوت کرد و در محل ا دیزیاو قبل از با ،  یقول به

که  ییاعتنا یب...سخن گفتن اتیماد دبهیزیبا ییاعتنا یشناختن ازبیدومیزیکه با یچراکه تمام کسان. نِیبدوراز هر گونه تزئ یآرامگاه

.خصلطش برد نیبه ا یازمقبرش پ شهیبعدازمرگش هم م

همه وهمه .بر آن حک شده است) ع(قبرکه کلماتى از مناجات مشهور على بن ابى الطالب  يمسقف آهنى وسنگ مرمر رو ◌ٔ پنجره

.مقبرن نیا يایدنیازد

.تونمیخستمونم گهیه مدام درحال غرزدن که دخسته شد یدکهحسابیاو

: گمیامیپر روبه،  نیکردم واسه هم دنیجاد باًازهمهیتقر گهید خودمم

برج کاشانه؟ میبر یفردام هست.هیواسه امروزکاف-

دوست نداره یلیدخیانگاراو یاره من هستم ول-

: گمیوم ندازمیم ینگاه زنهیدمیداره اطراف ود یباکالفگ دکهیاو به

مامان  شیپ زارمشیاگه قبول کنه م-
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هیاره فکرخوب-

شهیدوباره جلومون سبزم انیکه شا میصحبت درحال

میگرفتنش ازش دورش دهیباند میکنیم یوسع مونهیپاسخ م یابیازطرف من وپر سالمش

زنهیچراکه پشت سرمون درحرکته ومدام داره حرف م.انگارقصدکوتاه اودن نداره امااون

فقط منوببخش.قبوله یبگ یهرچ.کنمیم يبخوا يهرکار نیپر-

 يبازچه نقشه ا...همه مدت نیاصالًچرابعدازا...ستمین لشیمتوجه دل...ذهنم يجرقه تو هیشهیحرفش م نیا...يهرکار.متوقف شدم سرجام

ه خداب جمیگ...ه؟یکارات چ احکمتیخدا...نمیوبب انیدشایمن که فقط اومدم دنبال ارامش پس جرابا...دهیکش

... ستین یوفرصت مناسب رچندتاکارامااالنیدرگ ذهنم

میبهتره بر نیپر-

.زل زده بودم انیشا يمتاسفانه توتمام مدت فکرکردنم توچشما.کرد تمیوضع امنومتوجهیپر يصدا

راهموکج کردم وبه .متوجه باش یبهش ب نکهیواسه ا.احمق فکرکنه رامش شدم...زل زدنم باعث شده بود نیچراکه ا.بودم بدجورگندزده

به سمت خانه  انیشا يتوجه به التماسا یدست تکون دادم وب یتاکس يبرا.به دنبالم جرکت کردن دمیاواویبر.حرکت کردم یتاکس هیسمت 

.میحرکت کرد

.دیرس یضبط راننده بودکه به گوش م يسفقط صدا یتوتاکس

.یزودبه خونت برس یلیشدخیشهرباعث م هیکیخداروشکرکوچ

 یمیکه داشت کنارحوض قد.نیریچشمم خوردبهش اطیبه محض ورودم به ح.وازمن خواست که قبل ازخودش داخل شم ددروانداختیاکلیپر

خودشوبه  کنهیداره دستاشوباگوشه دامنش خشک م کهیبه لب درحال يبالبخند.شهیبسته شدن درمتوجه مام يباصدا.شستیدستاشوم

رسونهیمام

گلم؟ یخوب.سالم-

: گهیم ییباخوشرو.زارهیسردترم م يگونه ها يسردشورو يالبه کهیودرحال

ومدمیم دباهاتونیگفت یبه منم م.دیکجارفته بود-

.ودرنظردارن نیریحرف وساکن رفتارش یوب انیچشمام ازشدت تعجب دارن ازحدقه درم.کشهیودراغوشش م رهیدمیسمت او بعدبه

دمیکه توروندزدم  دذوقیواو نیپر دنیازبس ازد.سالم اجونیاواپر-

: گهیم يولحن مسخره ا هیاباکنایپر

اومده نیدوروزه پر-

: گهیاومیکنه به پر یخونسردوباهمون لبخندکجش روم یلیخ

شمیم یمن هروقت پرهام سفره عصب یدونیتوکه م زمیعز-

: گهیلحن م ابازباهمونیپر

-مگه پرهام اومده...ا
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اومدنشه يکاینزد ینه ول-

: گهیطعنه م هابازبیپر

کننیدامیدپیجد يمردم اخالقا-

نده ومنوبه خونه خودمون دعوت کنه تیااهمیبه حرف پر ییباخوشرو کنهیم یسع نیریش

باشه؟ تونهیم یچ یهمه مهربون نیا لیکه دل.تیذهن نیباا رمیخودموم دراهیشد یتوجه بهش بااخم یب ومن

وبه سمت اتاقم  سپارمیم دوبهشیاو.مونه یدمیمامان مراقب او نکهیبه انانیبااطم.نیریازحدش شیب یتوجه به مهربان یب

 دبهیشا...چراباورش ندارم دونمینم یول.دم یفرصت وبهش م نیاگه حاضربه اعتراف من ا.کنمیوفکرم رمیگ یسرم م يدوتادستامورو.رمیم

.هگذشتم بود يبردن باورا نیخاطرازب

...اون نبود اگه

بد و از  يدارم حسا یو سع زنمیم يلبخند ایپر الیخ یبه لبخند ب...یارضا کن مویزودتر حس کنجکاو يخوا یحالت خرابه اما نم دونمیم

خودم دور کنم

خواه ناخواه ذهنم .باعث شده بود،  محمدومادرش يمهربانانه  يامارفتارا.فکرنکنم يمرد چیخواستم فکرم ازادباشه وبه ه یم یهرچ من«

...رشهیدرگ

کن  اکمکیخدا...ربودیدستم ز...ازداشامیمن به کارم ن...اماچطور...شن المیخ یکردم که ب یم يدکاریداشتن من با ينظورازرفتارشون م اگه

...باشه یرخواهیمحبت اوناازسرخ...فکرم اشتباه باشه

: وگفتم دمیرت ماب دهنم وقو...رمیگیاسترس م...مادرمحمد يشماره  دنیباد.ازجام بپرم شهیباعث متلفن يتوفکرم صدا اونقدرکه

الو-

 یمستعصل موندم چ.کنم شیدهمراهیخر يازم دعوت کرد برا یوقت.وجودبه صحبت کردن ادمه داددم نیصدام محسوس بود اماباا لرزش

.ترس باعث شده بودسکوت کنم یازطرف.دورازادب بودردکنم.جوابشوبدم

 يجلسه  هیهیشترشبیکه ب يدیخر.دشمیخر یت بدم وباهاش راهباعث شدبه خواستش پاسخ مثب یمجددوپرازاحترام خانم توکل يحرفها

.سواالس نیپشت ا يا گهیبفهمه منظورد تونستیم يپرسش وپاسخ بودوهربچه ا

...دادمیعاقالنه تربه هرسوال جواب م یمن کم واگه

هنوزتوگوشمه صداش

ازخانوادت بگو کمیزمیخب عز-

بگم؟ یچ-

درسته؟.یهست یبسطام دمیشن

هار-

؟یکم حرف یلیخ یمدونست-

ادامه داد.کرد یفیظر يحرفش خنده  نیدنبال ا به
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کاره ان؟ یمامان بابات چ...زمیخب عز.پرحرفم یلیمن خ دمیشا-

شهیپدربزرگم اداره م يبسطام تودستا يوهیبازارم ییجورا هی.یبارفروش يومغازه  میبسطام باغ دار یازاهال یلیماام مثل خ-

: صورتشودربرداشت وگفت ياپهن لبخندش

؟يدار...ياسم ورسم دار يپس خانواده -

: گفتم صادقانه

که اسم ورسم داره شترپدربزرگمیب-

دیخانواده ا هیشمااز.زمیداره عز یفرق چه

رفتن به  نیدرح.دکریبودکه البته انتخابم نم دپارچهیاونم درظاهرمشغول خر.نکنم یکردم بحث یتودلم زدم اماسع يتفکرپوزخند نیا به

: دیازم پرس يا گهید يمغازه 

گه؟ید يمجرد-

اره-

؟يندار يزیچ ينامزد یعنی-

خب نه-

.واردمغازه شد يا گهیحرف د یدوبیبه چهرهام پاش يلبخند

...اره گفتمیم داگهیشا

 نییکه جوابش ازطرف من شده بودسرپا یکردتعارفاتیپاره م کهیتعارف ت ییجورا هیو.اظهارلطف داشت نسبت بهم یجداشدن کل موقع

...وممنون کنمیمثل خواهش م...یرلبیز يوحرفها

... تونستم منظورشونفهمم یاگه خنگم بودم نم یمحمدمنوبه صرف قهوه دعوت کردحت یهمون روزوقت يفردا

نیپر...نیپر-

شده؟ يزیچ-

شد رهیروبه رو ت خ ينهیفقط به ا یبزن یحرف نکهیاس بدون ا قهیفقط چند دق... نه -

بودم دهیبه سکوت رس یمتوجه نشدم که ک "اصال

...نیپر گمیم-

جانم-

!کرد تیدحمایازاو نیریش یشدول ددعواشونیماواویامروز بازن-

متعجبم بهش دوختم وگفتم نگاه

بهیعج-

شده يزیچ هی...گمیمن م.همون-

انیهست درموردشا یهرچ-
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انتقام...فرصت نیبهتر نیفکرکنم ا...اره-

  کردم یداشتم بهش فکرم دمیسارودیپر یاماازوقت...متنفربودم ازانتقام

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

میریگیحالشوم یوبعدحساب گهیم یچ مینیبب...حرف زدن بدهبهش فرصت  گمیمن م...نیپر نیبب-

نبوداماحاالمصمم  نیا نجااومدنیهدفم ازا...کردیکه منوواسه انتقام وسوسه ترم يلبخند.به لب داشت یطانیزدن حرفاش لبخندش نیدرح

بودم به انتقام

هیوگرنه شناگرماهر ستیاب واسش ن...گفتن وچقدرراست

مگه من شنابلدبودم؟ یول...خواستم شناکنم یفراهم بودماون اب واسه من  وحاالکه

یشیموفق م دونمیکنم م یمن کمکت م...بهش فکرنکن-

داد نانیبهم اطم یوبعدبالبخندگرم

داره افرقیپر یذهن اتیبامحتو گذرهیاونچه که درذهنم م دونستمیم

 یکردم چه سواالت اهماهنگیباپر ،  نمیش یم نیریش شیوپ رمیپس بااعتمادبه نفس م ،  کردمیوطبق اون عمل م دخودموداشتمیعقا

کنهیوانتخاب م نیریممکن به ش يجا نیتر کینزد.که به لب داره يابالبخندیپر.بپرسه

جان چه خبر نیریخب ش-

خوش جوابشوداد ییبارو نمیریش

خوبه یتوچه خبرا؟ اقامرتض.زمیعز یسالمت-

که خانداداشتونم اومدن یتخب به سالم...اونم خوبه ،  زمیممنون عز-

یسالمت باش-

رانیاداینداره ب میتصم گهید یبارگفت هیادمهی...شدکه برگشت یچ -

: گهیم يبالبخند نهیبیکنجکاومنوکه م نگاه،  انهیخود مطمئن شه منم حواسم هست  یانگارکه م...ندازهینگاه بهم م هینیریش

به مشکل برخورده شیگتوزتد ،  شانس تداره ،  داداشم جارهیب-

 يازمهمونمون به عهده  ییرایپذ يفهیحاالوظ ستیدرسته عمع ن ،  میبخور ارمیب يزیچ هیمن برم  گهیبه من م یوبانگاه کشهیم یاه دوباره

ادامه بدم گهیاروم م شنومیارومیپر يکه صدا کنمیردرفتنشودنبال م،  وبالفاصله ازجابلندشد وبه سمت اشپزخونه حرکت کرد.من

: گهیکه م دهیانگارنگاه متعجبمونود نهیشیم ادوکنارمونیم یبادست خال نیریش.اره گمیم يبالبخند

قهوه درست کردم-

؟یگفتیم یخوب داشت.دستت دردنکنه-

؟یازچ-

گهیداداشت د-
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اومددنبال ارامش...اش خراب هیروح... اومده گهید یچیه ،  اهان

کشهیم یوهمزمان اه اندازهیبه من م یقیحرف نگاه عم نیباا

: پرسه یکه م اسیبازپر... روز کیادم ودرکمتراز هیررفتارییجوابشوندم ودرارامش کشف کنم علت تغ ،  دارم یسع یلیخ

اخه انگارتنهااومد ؟یپس زن وبچه اش چ-

...اره-

: گهیدرعوض کردن بحث م یوسع کنهیم یمکث

انهیقهوه اماده شده  نمیمن برم بب-

: گهیاروم م ایپر نیریش بارفتن

ه؟ینظرت چ-

ه؟؟یدفعش چ هییمهربون نیا لیدل دمیفهم یاگه فقط م.برد ییبشه راه به جا نیریش قیفکرنکنم ازطر یبگم ول یچ-

اصل ماجراروبهش گفته انیالبدشا-

ماجراروبدونم يخواستم ادامه  ینزدم امام یحرف

مه  يونگاهموبه هوا کنمیم يزاره تشکرسرد یفنجونوجلوم م ،  میکن یهردوسکوت م شهیم ییرایردپذداغ فهوه وا يکه بافنجونا نیریش

... دوزم یگرفته دورفنجون قهوه ام م

 میارامش بتونم درست تصم نیباتلق کردمیم یباورنداشتم سع تیموقع نیهنوزخودموتوا کهیروبه روم بودودرحال ينگاهم به بخارقهوه  <<

دمنوبه خودم اوردمحم يبگرم صدا

دیکه بهم اعتمادکرده ودعوتم وقبول کرد دوخوشحالمیدعوتم متعجب باش نیکه ممکن ازا کنمیدرك م...يخانم احمد-

بدم انیوپا رمیکه باهاش درگ ییحسا نیوا فموبدونمیفقط اومدم تکل...اره اعتماد: گمیم تودلم

... راستش من-

دمیروجواب م یاسم همابالفاصله گوش دنیباد ،  شهیثش مبح يمانع ازادمه  شمیزنگ گوش يصدا

بله-

یخوب ،  جان  نیسالم پر-

یشماخوب ،  یسالم هماجون مرس-

نجایا يایخواستم ازت دعوت کنم که امروزوب ،  زمیممنون عز-

باشم زمیعز شتردرکناردوستیبرن ومن دوست داشتم ب رانیقراربودازا يزود به

امیم"حتما-

جمله روهم اضافه کردم نیمحمدا ينگاه کالفه  دنیباد

نداره یاشکال ،  امیرمید یکم-

یچه اشکال زمینه عز-
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نمیب یپس م-

"حتما باشه

: ازهماروبه محمدگفتم یوباخداحافط

دیگفت یدمیداشت ،  خوام یمعذرت م-

...خودمم...فقط خانوادم نه...راستش خانواده ام ...گفتم یداشتم م،  ،  ،  بله... اه-

شده بودکه ادامه داد میمتوجه نگاه تندوعصب... ونداشتم تیظرف نیا شدومنیم يداشت بااعصابم باز...سکوت

دادم خودم بگم حیاماترج... راستش مامانم اول خواست باهاتون صحبت کنه... سخته واسم صحبت-

ارمیخودم ن يداشتم به رو یاماسع... حرفاشونفهمم ینبودم که معن اونقدرخنگ

که  میشخص یزندگ يهست تو یلیمسا هیاماراستش ...دیدار ییاشنا يموتاحدیوخانوادگ يکار طیشرا...فکرکنم بهتره اول ازخودم بگم-

... من...دیدبدونیبا

: بگم که خودش ادامه داد يزیخواستم چ...کالفه بودم نینچنیا دادکهیم يباز انگارداشت

ازدواج کردم"من قبال دکهیدبدونیبا يزیقبل ازهرچ...دارم يادیوقع زت دونمیم-

میازدواج کن میواگه بشه وتفاهم داشته باش میباهم اشناش یشنهاددادمدتیپ...گفت زدوبالخرهیحرف م گنگ

باشن انیمنم درجر يواگه بشه خانواده  اننیخونواده اش درجر گفت

 ينه که بشه تورو هی...محترمانه ينه  هی...نه...دونستمیخودم جوابشوم کهیدرحال...بدمتنهاتونستم ازش فرصت بخوام که جوابشو ومن

کنم دمشورتیبا... یبمون وسرکارتینگاه کن ستییر

دمیدیحاضرهمارومناسب م ودرحال

 میهماتصم دنیباد.منارسوندیهماا يبه خونه  یتاکس هیمحکم گفتم وبالفاصله خودموبا ينه  هیبررسوندنم  یمحمدمبن يخواسته  ودجواب

گرفتم ازمحمدودرخواستش بگم

: خونسردگفت یلیهماخ.اشمیونظرشوجو

دیپرس یم یلیاخه مادرمحمددرموردتوازم خ ،  من انتظارشوداشتم يراستشوبخوا-

: دگفتید نگاهموکه

بزارمت انیکه درجر يایخواستم ب نیامروزم واسه ا ،  تونستم نظربدم یتونم يوجا فتوکردمیمن فقط تعر-

کارکنم یدچیمن با-

ه؟یچ ه؟حستینظرخودت چ-

،  ندارم یحس-

... یواسش بگ وازگذشتهیاگه بشه بامحمدحرف بزن گمیمن م -

کنم ینکارونمیمن ا... "نه اصال-

یکن یفرصت ازدواج نگاه نم هیچرابهش به عنوان ...چرا-
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دارم هرگزبه ازدواج فکرنکنم میتصم-

بشه؟ یکه چ...ستین یخوب میمتص-

راحت ترم ينجوریاماا دونمینم-

تیموقع نیبهتر نیا...ازدواج کرده"محمدم قبال یازطرف ،  دکردنییاالن محمدوخانواده اش هردوتوروتا نیبب-

...من طیامانه باشرا...هیخوب تیاره موقع-

-به خودت فرصت بده گمیم...زمیدونم عز یم طتویمن که شرا-

رشمیاگه تحق-

من باهاش حرف بزنم يخوا یم-

تونم توروش نگاه کنم؟؟؟ یم.سرکارم بمونم  تونمیم ياونجو-

بهم فرصت بده...کنمیم شیکار هی

ستیمهم ن...برام...اخه خودمحمدم راستش...دونمینم-

کنم امادوست  نیخوام توه ینم...یباعشق وعالقه فکرکنبه ازدواج  یلیدخیناراحت نشوامانبا...فکرکن طتیبه شرا کمی...هیمحمدپسرخوب-

باشه یمنطق یزندگ دتوبهیدارم د

بده یلیامم خ هیروح-

ای...اون همه جوره هواتوداره نمیبزاربب...بزاربامحمدحرف بزنم گمیکه م نهیواسه ا-

ترم یمن به همون نه راض یول-

 ییجدا لیددالیالبته توام با...کنمیخودم محترمانه جوابش م ستیتون بیمحمدمنا دمیاگه د.اجازه بده باهاش حرف بزنم-

مهم یلیخ نیا...یمحمدوزنشوبدون

حاالچراجداشدن؟...فکرنکره بودم نیبگم؟راستش به ا یچ-

خوام  یم..نمیب یمو انیامروزبازم شا گهیحسم م...نکنه میهمراه اخواستمیازپر...مثل دلشوره..ام  یحال هی...رونیب میزنیکه ازخونه م صبح

درست روبه روم قرارگرفته ...نمشیب یهنوزچندقدم ازخونه دورنشدم که م...سمیوبنو نیقصه خودم وشاه انیخوام پا یم...تمومش کنم 

ودروزبیروزوپرید یکه حت ستین یمن قرارگرفته اون ادم يکه االن روبه رو یادم نیانگارا...رکردهییچقدرتغ...کنم  یم نگاه...چشم توچشم

زدیتوذوق م اهشیس يکه حلقه ...گودافتاده يچشما...انهینما يروش تاحد یاثارترك خوردگ یکه حت دوخشکیسف ییلبها...اشفته يموها

: گمیم يبلند يکشم وباصدا یم شترتوهمیاخماموب...نکرده بودم اتوجهیبود یشکل نیازاولم ا یعنی

ه؟یامر-

: گهیم حرف یچون ب ستین هیدنبال حاش گهیانگارد

خوام یمن بچه ام وم-

 یگنگ يوباصدا زنمیباتعجب توچشماش زل م...زنهیداره ازکدوم بچه حرف م...کنم یباخودم فکرم...کنم یم لیتحل هیحرفاشوتجز دارم

: گمیم
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کدوم بچه-

دیاو...پسرم-

دپسرته؟یگفته او یک-

شواهدوسنش-

کدوم شاهد؟-

اون گردنبند-

 يتو...کنه یمغزم کارنم...ختهیبحسابم به هم ر...گردنش دانداختمیشده بودمال هما من بعدازتولداو شهیکه واسه هم يگردنبند...گردنبند

 یتاکس هیوبا کشمیراهموم انیتوجه به شا یحرف وب یب دهیکه به ذهنم قدم يتنهاکار...حاال یول دیچرخ یحساب کامل م هیتسو هیذهن من 

چون ...رهیوازمن بگ دیاو تونهیاون که نم انیندارم بابت شا یمشکل...يجور هیحال دلم ...شمیخال ازدارمیمحمدن امازاده متس رمیدربست م

دیاون واو نیب ستین یچون نسبت...نداره انینسبت به شا یحق

 نشونیب یدونم چ یرومحمدحساب کردباهاش حرف زده بودنم شهیگفت م یم...هماچقدردوست داشت من به محمدفکرکنم ادمهی<<

ازدواج دومش محتا ط ترعمل کنه؟  يدتویبا یبه نظرم هرکس بهیعج...من ندونه يازگذشته  یلیمحمدخواسته بودخ دونمیگفته شده فقط م

 میتصم گفتیاون م...اش بود یشخص يدهیپاسخ محمدمسخره بوداماانگارعق...روبه محمدرسوند لهجم نیهم نیوانم ع نوگفتمیبه هماا

روواسه گذشته اش  یخوام کس یممکن منوواسه گذشتم نخوان منم نم ایلیهمونطورکه خ...شخص نپرسم يازگذشته گرفتم توانتخاب 

نخوام

 هیمن  ،  ..ستیبوده که واسش مهم ن نیبامجمدحرف زده وسربسته بهش گفته من نامزدداشتم وپاسخ محمدا یلیخوردکه خ یم هماقسم

 یبدون يخوا یگفتم نم...شهیتازه برابرم تامونیموقع ياونجور...ونم گفت اشکال نداره ا یبهش گفتم توبانامزدت رابطه داشت ییجورا

 دباهاشیکه خودتم با نهیامابازم نظرم ا کنمیدمییگفت محمدوتا یهمام...ستیگفته واسم گذشته مهم ن نمبه هم خورداو شونیچرانامزد

بدم حیتوض نیشترازایمن تالش کردم امانشدب...یحرف بزن

خوب بودکه محمدخودش اومدوگفت جوابتون بمونه ...داکنمیپ یبودم که راه نیازاولم کارهمارونشددونستم وفقط دنبال ا...دارمن یحیتوض

داکنمیکارپ يا گهید يتااون موقع جا دبتونمیبه خودم گفتم شا...فرصت مناسب دونستم هینویحرف ا یبعدازامتحانات ترم ومن ب

روبرداشتم یشماره همابالفاصله گوش دنیباد...که تلفنم زنگ خورد کردمیماده مخودموواسه امتحانات ترم ا داشتم

جانم هما-

دیشناس یمهوشم م...خانم نیالوپر-

: دمیپرسیبانگران.محسوس بود یمشوشش به خوب يصدا...کرد یناکارمیهماا يخونه  يزدم مهوش خانم باشه که تو حدس

افتاده؟ یسالم مهوش خانم اتفاق-

ششیپ نیایدبیتونیم.باشه مانشیبدبودفکرکنم موقع زا یحال هماخانم کم...بگم دخترم یچ-

کجا امیدبیالبته فقط با-
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سالن چرخوندم که چهره  يبه بخش موردنظررفتم وچشم موتو.رسوندم مارستانیخودم وبه ب یتاکس هیکردم وبا ادداشتیادرس و بالفاصله

-باعجله خودموبهش رسوندم...اه نگران مهوش خانمنگاهم سرخوردرونگ...نمیبب ییاشنا ي

سالم مهوش خانم-

: نگرانترشدم وگفتم ،  کردیدستش که ونه دونه جابه جام حیتسب ينگام افتادبه دونه ها دمیشن یسالمشوم يکه صدا همزمان

شده مهوش خانم یچ-

حال هماجان بدشداوردمش دکتر-

چرااخه؟ -

دونمیبگم دخترم نم یچ-

کجاست؟ رسامیام-

دیمضطرب ازم پرس يصدا دوباهمونیرس یکه اشفته به نظرم دمیرود یرسامیروم ام دموروبهیبه سمت صدابه پشت سرم چرخ نجامیمن ا-

شده؟ یچ-

؟یپرس یم دازمنیشماقراربودازش مراقبت کن-

: دیرسمهوش خانم پ يانداخت نگاشوازمن گرفت وروبه سو یشانیکه برپ ینیباچ

شده مهوش خانم یچ-

به درخواست خودش زنگ زدم اورژانس عیمنم سر ،  نفس داره یدفعه اومدوگفت تنگ هی...بگم پسرم یچ-

االن حالش چطوره-

ازش ندارم يخبر میاومد یازوقت-

پرستاربه  دمیگفته شدفقط د نشونیبیچ دمینفهم ،  کردیاونجاصحبت م يازپرستارا یکیرفت وداشت با رشیباعجله به سمت پذ رسامیام

.شدن ژهیو يبخش مرافبتها کینزد رسامیاتفاق ام

د؟یخانم بالفاصله ازش پرس مهوش

شدپسرم یچ-

گنیواسمون م تشیوودرموردوضع رنیم شونیاالن ا-

مصطرب  ییباصدا رسامیام...میباعجله به سمتش رفت...نفرنگاهمون به دربسته بخش بودکه بالخردربسته بازشدوقامت پرستارمشخص هرسه

: یازپرستارپرس

شد؟ یچ-

دینیداونوببیتونیم گهیتاچندساعت د.ستین ینگران يجا-

باعث شدمهوش خانم واکنش نشون بده رسامیام يپرصدا نفس

شهیقبل م زمثلیهمه چ...شهیحالش خوبه خوب م يپسرم خودتونگران نکن به زود-

دبهترهیخونه باش...دیبر گهید ممنون مهوش خانم شمام بهتره-
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تنهات بزارم طیشرا نیاخه پسرم توا شهینم-

منم بهتره دواسهیگفتم که خونه باش-

خبرم کن نیازداشتیون يزیبودوچ يفقط کار.خونه رمیپس من م.بگم یچ-

ممنون ازلطفتون.مهوش خانم"حتما-

يندار يجان مادرتوبامن کار نیپر...هیحرفاچ نیا.کنمیخواهش م-

دیمراقب خودتون باش...نه مهوش خانم-

...رمیپس بااجازه تون من م زمیممنون عز-

 يکه صدا...سالن همقدم شده بود يمهوش خانم به سمت انتها ينگاهم باگامها...کردمیداشتم رفتنشونگاه م...خداحافظش پاسخ دادم به

بچرخونم ستادهیکه ا یباعث نگاموبه سمت رسامیام

دیبهتره بر شمام-

رکردهییشکل تغ نیبه ا"اماانگارلحنش واقعا...شوبه خاطرندارم یام شک کردم لحن رسم ییلحظه به شنوا هی

نه من هستم-

خوام مزاحمتون شم ینم...دیشمام کاردار-

که دوسش دارم بگذرم یازکارم به خاطرکس تونمیمن م-

: شدوگفت یچون چشماش عصب...من ومتوجه بشه يهینااونم اونقدرعاقل بودکه ک "گفتم ومطمئنا هیباکنا

بگو منظورتوواضح

: وگفتم دمیترس انگارازنگاش

نداشتم...يمن منظور-

بگم که مدتهاست  یمن چ.یکنیدوست داشتن م يادعا يدوروزاومد...ستیمثل من عاشق همان یک چیه نوبدونیا...یخوبم داشت"اتفاقا-

کنمیم یدارم باهاش زندگ

بودبه  یمدع ادمهیاما...کارشورهاکنه تونستیاونم که نم...نداشت يریاونم تقص چارهیب...شم  مونیخودم پش يحرفاش باعث شدازگفته غم

کردم یاون روزوجبران م یاحترام یروزب هیاالن وقتش نبوداما...ازش مراقبت کنه تونهیم یخوب

همراهش زنگ خورد یبزنه که گوش یدوباره حرف خواست

نه خوبم ،  مسال-

-   ...

بازم حال همابدشده...بگم یچ-

-...

مارستانمینه االن ب-

دمیشن یصداشونم گهیدورشده بودکه د اونقدرازم
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رمغش  یدروبازکردم نگام تونگاه خسته وب.لرزان به سمت اتاقش حرکت کردم ییباگامها...مالقات صادرشد يهمابه بخش اجازه  بااومدن

حرف زدن واسش سخت بوداماتالش داشت حرف بزنه...گذشته رونداشت یازشاداب ياش اثر دهیرنگ پر يه چهر...گره خورد

؟...یکنیم...واسم...يکار...هی-

پلک نزدم ..اب اشکام شناوربود يمردمک چشمام تو...حالم ازحالش گرفت...زدیم دسرفهیکلمات شد نیزدوبیحرف م یبه سخت...نانداشت

 ياروم رو يپس بابوسه ا...ادم روبه روم يمن اومدم واسه دلدار...گونه هام تجاوزکنه میوبه حر داکنهیاشکام گسترش پتااجازه ندم محوطه 

: گفتم يدست گرفتم وبااندك فشار يتودست ازادش دستشو

کارکنم؟ یچ-

اریبروسجاده وچادرنمازموبرام ب-

گفتم باشه یحیتوض چیه یب دادکهیم زجلوهیترحم انگاونقدر...بود ينجوریچراا...خشک يسرفه ها...گرفته يصدا

...برو...االن -

 يوخودموبه محوطه  رونیازاتاق زدم ب یاروم یچشم انتظارباشه پس باخداحافظ نیازا شیومدبیامادلم ن.نداشتم تنهاش بزارم دوست

رسوندم مارستانیب

دمیوشن رسامیام يازمحوطه دورنشده بودم که صدا یهنوزچندقدم

خانم نیپر...خانم نیپر-

برسه کمینزد رسامیو منتظرموندم تاام...به عقب کج کردم ستادموگردنیا سرجام

امیهمراهتون ب...دیاجازه بد-

رمیخودم م-  -

ادیهماخواست باهاتون ب یول-

...اما دهیلحطه فکرکردم شعورخودش رس هی

خودم راه خودموبلدم-

: جمع کردوگفت عیاماخودشوسر...دمیبه وضوح د رسامیام يماگفتم که تعجب توچش اونقدرمحکم

میکه زودبرگرد میبر...ستین ياالن وقت لجباز-

 ادهیخونه متوقف کردوبالفاصله ازاون پ يرو نوروبهیماش رسامیام...ردوبدل نشد نمونیب یحرف چیشدم تاخودخونه ه نشیحرف سوارماش یب

شدم وزنگ دروبه صدادراوردن

که بامهوش خانم انجام دادم بالفاصله به سمت اتاق  يمختصر یبعدازسالم واحوالپرس...صدام بالفاصله دروبازکرد دنیباشنخانم  مهوش

 اطیهنوزپاموازدرح...حرکت کردم اطیبه سمت درح يسرسر یهماحرکت کردم وازکمدش جانمازوچادرشوبرداشتم وباخداحافظ

ودشکردخ منومتوجهیزن جوان يبودم که صدا روننزاشتهیب

دیدار یخونه چه نسبت نیبپرسم شماباا شهیخانم م-

بود؟ یبود؟منظورش چ یک نیا.شده ام رهیبهش خ باتعجب
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؟یبهم؟نکنه الل يزل زد هیچ-

.دیچرخ یزبانم تودهانم نم.شده بودم الل

امیبودکه باعث شدبه خودم ب رسامیام يصدا

؟یکنیکارم ینجاچیمهرنوش ا-

؟نه یانتظارنداشت-

رو؟ یانتظارچ-

یکنیم يعشق باز ياداری!ضهیکه دستت واسم روشه؟که خواهرت مر-

گفت یکه م دمیشن یوم رسامیام يبازم صدا.نقش بسته بود رسامیام لیموبا يکه اسمش روصفحه  یکس.اسمش کامل توذهنم بود مهرنوش

 :

خانم دوست هماس نیا.نه یگیم.گم ذهنت مسمومِ یگفتم وم شهیهم-

انیهم سن به نظرنم-

گفتم تشیبرات که ازهماوشخس-

یهست یمیباهاش صم یلیالبدخ...یزنیصداش م کیهمون که به اسم کوچ...نیپر نیالبدا-

صدانکنم کیروبه اسم کوچ یمنم که ازاون روزبهت قول دادم کس...یدونیباباتوکه اخالق منوم-

نیکردیکارم یخانم چ نیخونه باا نیاالن توا-

رمیلشوببیوسا میگفتم که حال هماخراب بوداومد...بابامهرنوش جان مهوش خانم توخونه اس-

مگه هماکجاس-

مارستانیب-

ششیپس من وببرپ-

درواقع ...دبزنمیفقط اطراف ود شونیاون دو ونسبت احتمال يتوجه به حرفا یداشتم ب یسع نیماش يتو...موافقت کرد يباتکان سر رسامیام

بانگاه يوربازج هی

اتاق هماشدم یازاردهنده درواقع فرارکردم وراه طیفوت وقت ازاون مح یب مارستانیدرب ب يجلو نیشدن ماش بامتوقف

خشک و يوروبه روم قراردادوباهمون صدا...اورد رونیب یکیلرزان سجاده روبازکردوقران کوچ ییبادستها...روبه همادادم چادروسجاده

: گفت پرازسرفه

 لیفام هیمثل ...يزاریقران قسم بخورتنهاش نم نیبه هم یتونیاگه م...پسرموداشته باش يتوبکن وامادورادورهوا یدگزن-

کنارش بمون یتونست یفقط تا وقت گمیخورخواهانه نم...توخاله بچه ام باش"اصال...کینزد

>>توجه به عاقبت کارم قبول کردم  یب زبودکهیاونقدرزاروترحم انگ حالش
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 دنیباد...زده بودم اجازه گرفتم نازنگیالبته قبلش به مامان...دمیبشب وتوامامزاده خواب...دارشمیازخواب ب شهیام باعث م یزنگ گوشيصدا

دمیجواب م ابالفاصلهیپر يشماره 

؟يایم یک نیالوپر-

کنهیم تیداذیاو.امیاالن م-

نه -

پرسم یپس م...مختلف وداره يباادما یزندگ يهدکودك رفته وتجربه م یاخه ازبچگ...ستیکردن ن یبگیغر داهلیدونستم او یم

شده؟ یپس چ-

ازدادگاه واست اومده...نامه هی...راستش-

؟یچ ينامه

ینیخودت بب يایبهتره ب-

ه؟یک یشاک-

خودت"ظاهرا-

؟!هیچ انیجر نمیکه بب دزودبرمیبا

اغوشم  يوتو ادوخودشیبالفاصله به سمتم م فتهیچشمش که به من م...کنهیم يباز مایبانداره  اطیدتوحیرسونم او یخودم وبه خونه م باعجله

بالفاصله ازجاش  دنمیابادیپر...اتاقم يرم تو یراست م هیاشادامه بده وخودم  يخوام به باز یازش م...زنم یصورت وموهاشوبوسه م.ندازهیم

 انیحضورشا لشیکه دل وستیپ هیخودمن با تیهمون شکا...خونمیبازشده روم نامه...رهیگ یکوتاه نامه روبه طرفم م یوباسالم شهیبلندم

متعجبم که فقط دارم باچشمام کلمات نوشته  يبه حد...دادگاه به شاهرودارجاع داده شه يفقط اون تقاضاکرده جلسه ...خودش یومعرف

 انیباعث شده شا یفهمم چ یهمه سال نم نیفقط بعدا...ندارم یترس...فهمم یونم انیکارشا لیدل...جمیگ...کنم یرورومیکاغذوز يشده رو

...فتهیب ادگذشتهیبه 

هینامه چ نیا انیجر-

من تیشکا يمربوط به پرونده ...بگم یچ-

کنن یدگیاومده رس ادشونیتازه ...همه مدت نیبعدازا-

دادهیدگیاومده وخودش درخواست رس انیتاحاالکه شا...گهینکرده بودم د يریگینه من پ-

چرا؟-

شه یدگیکه زودتربه پرونده اش رس نیواسه ا"احتماال-

حضانت بچه اش ادواسهیز يعجله  یعنی-

خواد؟ یبودکه بچه شوم یمدع روزمیاخه د..."قایدق-

چرا يدینپرس-

بپرسم يزیاونقدرشوکه شدم که نتونستم چ-
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؟!هیچ انیجر منیبب...دادگاه رمیم دونمینم یکارکن یچ يخوا یحاالم-

يمجبورت کنن بچه توبهشون بد توننیم یعنی-

دخبرندارهیاو تیازهو یدونستم جزمامان کس یم...کردم سکوت

؟یکارکنیچ يخوا یم یبگ يخوا یحواست بامنه نم نیپر-

 انیشا میون گفت اگه بتوندادگاه بهم يالیازوک یکیاون موقع  بیعج...وبدونم انیخوام علت کارشا یفقط م"فعال...دونمیخودمم نم-

دپسرشهیخوادثابت کنه او یشدن خودش م یزندان متیاون داره به ق یعنی...بره دزندانیبا یاون حت میومحکوم کن

نبودواسه اثبات ادعاش  يا گهیراه د یعنی-

عجله داره"همون طورکه گفتم اون ظاهرا...راهه نیعتریسر نیچرااماا-

یکارکن یچ يخوا یم-

بره شیدادگاه کندپ کنمیم يارک-

رفت ینرومثل خودش که نم-

برعکس خودش من راه حلشوبلدم رمیم"اتفاقا-

؟یکنیکارم یچ-

شاهرودباشم11خوام تا یم...رهید حیاالن واسه توض-

امیباهات م یول! ؟یکارکن یچ يخوا یفهمم توم یمن که نم-

رمینه خودم م-

که بانگاهش به اتاق زل  فتهیم نیریچشممون به ش رونیب میزن یازاتاق که م...شم واونم همراه خودم ببرم میشدتسل اباعثیامااصرارپر

: گهیوم زنهیم یلبخندخشک دنمونیباد.زده

نیبر نیمخوا ییجا-

شاهرود میریم ،  اره-

دم ...میش یازش جدام یوباخداحافظ...میاریحرکاتش وبه رومون نم...ارهیبه لب م قیعم يولبخند فرستهیم رونیاسوده شوب نفس

 نانیسپرم ودربرابراصرارش واسه رفتن مابه شاهرودبااطم یم دوبهشیاو... ییرفته نونوا دهیتازه دستش نشون م يکه نونا مینیبیدرمامانوم

میدیم حیتوض میایم میگیم ستین یزخاصیچ نکهیبه ا

شه تیشتراذیب انیکارکنم که شا یکنم چ یودم حساب مدارم باخ...میشیوسوارم میریگ یبه مقصدشاهرودم یتاکس هی

از خودت بگو یکم میرس یتا م-

کنمیم فیو شروع به تعر اناتیجر يسر هیطور  نیتمام اونچه که روز قبل با خودم مرور کرده بودم وهم...ستین يبد فکر

داشت زره زره اب ...بودمش  دهیشادوسرحال د شهیهم که یادم...یاهیطعم تلخ بودورنگش س تونمیکه نم ییروزا...بود یسخت يروزا <<

دادهمهیکنارهماباشم اماکارودرس اجازه نم کردمیم یسع...کرد يکار شدواسشیکاردستش داده بودوانگارسخت م یلعنت یچاق نیا...شدیم
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اون ...دمیفهم یحرفاشومیتازه معن...مارستانیخالصه شده بودتوهمون ب رسامیاماشب وروزام...بگذرونممارستانیب يوقتموتو ي

اش  یمحل زندگ"ظاهرا...المان دبرگردهیکردکه با یروزسوم مهرنوشم اومدوخداحافظ...هماباشه يکنارهماوبرا تونستیم یشترازهرکسیب

المان بود

داغون ترکرد شهیوازهم رسامیموقع ترش ام یموقع ورفتن ب یکردم حضورب حس

 کهینشسته بودودرحال یصندل هیيکه دورترازمارو یرسامیهماوام يدهیت رنگ پرصور نیاتاق کنارهمانشسته بودم ونگام ب يتو

نیبه زم"بادودستش صورتشوپوشونده وظاهرا

رنگ کف اتاق چشم دوخته درگردش بود کرم

ماباعث  یسالم واحوالپرس يمحمدومادرش بالفاصله ازجابلندشدم صدا دنیباد...برداشته وبه دربدوزم رسامیدرباعث شدچشم ازام يصدا

محمدبالفاصله به سمتش رفت ...امافقط غم بود نمیتوچشماش بب هیازگر يا انشونهیانتظارداشتم اشک ...سربلندکنه رسامیشدام

به صحبت باهاش کرد روعشونه اش قراردادوش يودستاشورو

ازمن دنیبازشروع کردبه سوال پرس مادرمحمدم

: روبه من گفت یموقع خداحافظ...قصدرفتن کرد رسامیازام یبامعذرت خواه کارداشت "ظاهرا دومادرمحمدکهیهماطول کش دارشدنیب

عروس گلم يبامن ندار يکار-

کردم  یسع...باتعجب وخشم به محمدنگاه کردم انگاراونم ازابن حرف مادرش تعجب کرده بود...که به کاربرده بود يا ومدازواژهین خوشم

لحنم واروم کنم والبته مودبانه

ندادم...یمن هنوزجواب یعنی..اما من باشما یخوام خانم توکل یمعذرت م-

: شده بودکه گفت انگارمنظورمومتوجه

متوجه شدم فقط خواستم باهات راحت ترباشم-

که  نمیانداختم تاعکس العملشوبب رسامیبه ام ینگاه یرکیرزیز.میکالمش دلخورشده بودباهمون لحن گفت محمبدبهتره زودتربر لحن

ومحمدم بالفاصله  رسامیوباخروج مادرمحمدازدرام... حدس زدم ممکن درموردمن باشه...زنه یشدم داره بااشاره بامحمدحرف ممتوجه 

پشت سراون خارج شدن

هماباعث شدبالفاصله به سمتش برم ياتاق بودکه صدا يبه دربسته  نگام

جانم هماجان-

نرفته بگم ادمیتا يزیچ هی-

خشک نبود يازاون سرفه ها يخبر گهیامادهنوزم اروم بود صداش

؟یچ-

کمداتاقم گذاشتم يکشو يدفترنوشتم وتو هیيکه الزمه روتو یهرچ...يدیچقدرازگذشته ام پرس ادتهی-

خودشون استفاده  يدم درمجبورمون کردن ازچادرا...میاریچادرهمراه ب میهردوفراموش کرده ا...میش یم ادهیپ نیداداگاه ازماش يجلو

زنهیدادگاه مدام غرم یبه سالن اصل دنیاتارسیپر...میکن
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کردم نیکنم به قداست چادرتوه یمعذبم حس م...کنم یمکان سربسته رودرك نم نیچادرتوا دنیاجبارپوش...ام داره حق

ادیوبه سمتمون م شهیماازجاش بلندم دنیباد...خوره یم انیسالن چشممون به شا يتو

ه؟یاچیباز مسخره نیا لیبپرسم دل شهیم-

خوام یندارم فقط بچه اموم یلیدل-

...بدم شیخوام باز یکه م فهممیاماخوب م ه؟یتوفکرش وقصدش چ یچ دونمینم چارهیزنم ب یم يپوزخند

همه سال نیبهدازا ییپسردا بهیعج-

باعث  یپرسم چ یازخودم م...اسدهیقامتش ازپشت خم...کنهیدادگاه حرکت م یداره که بگه؟ پشت به مابه سمت منش یچ...کنهیم سکوت

شه؟یم یدگیخم نیا

يا گهیحاالدرمکان د شیچندسال پ يهمون پرونده  میدادگاه نشست يتو

میشدیمطلبم م نیا دیمجبوربه ق.میکرد یم يریگیشترپیاون موقع ب داگهیوشا...وقت توش ذکرنشداون بچه مرده چیکه ه يا پرونده

امیببه خودم شهیاداگاه باعث م یقاض يصدا

 رمکانییبرتغ یمبن شونیخوانده وبه درخواست ا يکه سالهاخاموش مونده وحاالبامراجعه ...شماس تیدرخواست شکا نیا يخانم احمد-

دیندار ينظر...افتاده انیشعبه ازدادگاه به جر نیدرا

دوباره انجام شهDNAشیازما...درخواست دارم هیچرامن -

وبه شدت  کنهیازشدت خشم دستاشومشت م... نمیبیچهره شوم یدگیدوزموبه وضوح رنگ پر یمانیکالمم چشماموبه شا انیب موقع

: گهیم یبلندوعصب يباصدا...دهیفشارم

من عجله دارم یقاض ياقا یول-

رسه یبه گوشم یعصب یوالبته کم تیباجد یقاض يصدا

د؟یعجله وار یمحترم واسه چ ياقا-

به بچه ام عجله دارم دنیواسه رس...خوام یمن بچه اموم-

دیشیخانم ثابت شه شمامحکوم م نیا ياگه ادعا...دیعجله دار یواسه چ-

گفتم که عجله دارم ستیمهم ن-

وحاال... دیدار ينبودبچه ا ادتونیشماهشت سال ...بهیعج-

دیدرتهران مراجعه کن یشگاهیه ازمادم که ب ینامه به شمام هی...شهیدوباره انجام م شیازما نیا يطبق درخواست خانم احمد-

کشهیچقدرطول م-

کشه یدوهفته طول م دحداقلیحضورمستمردردادگاه داشته باش دوالبتهیرباشیگیدوپیاریشانس ب-

: گهیفشاره وم یخشم دنداناشوبه هم م ازشدت

صبرکنم تونمینم دمنیفهم یاچرانمیلعنت-

عمل کنم لمیم رخالفدبیمجبورم نکن.دیاحترام دادگاه وحفظ کن-
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همه خشم  نیا...انکار رقابلیچشماش قرمزن وخشم چشماش غ ،  ،  ،  زنه یوتوچشمام زل م رسونهیخودشوبهم م تیباعصبان انیشا

امابازم غم چشماش محسوس ختهیتوچشماش ر

یپست یلیخ-

دهیجوابشوبدم که ادامه م یموندم چ...ادیتعجب زبانم بندم ازشدت

ستیاالن وقت انتقام ن...دردموبهت بگم تونمینم نیواسه هم...بهت اعتمادکرد شهیگزنمدونستم هر یم-

رمیانتقام بگ یازکس ستیمن قرارن-

؟یکن ینکارومیا يدار-

دنبال انتقام؟ یک نیاونوقت ب...هیتوبه من بگودردت چ-

پاش برسه...یگیم ينجوریاالن ا-

بفرما يمشکل دار.که هست نهیاالن هم-

يهمه تندنبود نیا"قبال-

نابودکردوتموم شد یکیقبلموکه -

خوام یمن که گفتم معذرت م-

حله یهمه چ یعذرخواه هیبا يفکرکرد-

کارکنم یپس چ-

گذشته روجبران کن...جبران-

دمیانجام م يبخوا يهرکار...کارکنم ؟ یچ-

؟يهرکار-

دمیانجام م يوبخوا یبگ یاره هرچ-

منبخوام انجام بده یحاصره هرچ یعنی...ادیبه لبم م یطونیدشلبخن

يسرم اورد یاونقدردادبزن که کل بسطام جمع شن وبعدبگوبه همه چ دونیبسطام وسط م دونیبروم-

: گهیکوتاه م یکه بعدازمکث رهیکارش گ"اماظاهرا...کرد یهاشوباورنم دهیانگارشن...کردیفقط نگام م مات

باشه قبوله-

رسونه  یخودشوبهمون م انیکه شا میریم یسمت درخروجبه

رسونمتون یدمیصبرکن-

: گمیوم زنمیم يبهش لبخند...میابریولش کن ب گهیوم کشهیادستمومیپر

میبر اباهاشیب

شنوهیازمادورشده وصدامون ونم انیشایانقدرخونسردباش یتونیچطورم ،  رهیگیاون داره بچه توازت م-

: گمیم راحت الیباخ... 
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ارمیسردرب دازکارشیامابا...ستیمتنفرن انیمن ازشا يکس به اندازه  چیه...انجام بده تونهیتم يکار چیاون ه...بهم اعتمادکن -

کنهیم ارورامیکالمم پر يتو نفرت

 ایپر...میریبگدهیوجودش وناد میدار یوسع مینیشیم نیهردوعقب ماش...میکنیحرکت م انیشا نیکشم وبه سمت ماش یارومیپر دست

زارمیهم م يدم وچشمامورو یم هیتک یمنم سرموبه پشت صندل...کرده يوخودشوسرگرم باز ارهیشودرمیگوش

گذشته رو  يدلم هوا...شک کنه انیخوام شا ینم...ستیبگم اما االن جاش ن دیاو یواقع تیاز هو ایبه پر دیبا...به گذشته رهیم فکرم

ام بگم ایبعد واسه پر شهیم کنمیرش مواسه اروم شدن با خودم مرو...داره

ه؟یدلمرده چ يوصفم ازاون روزا...شدم نینفسم نفس سنگ...پشت در اتاق عمل يانتظار کشنده ...بدهما حال

سالن انتظار نشسته  يها یازصندل یکیيخونسرد رو...انداختم رسامیبه ام یرچشمینگاه ز هی...چشمام که انگارقصدبنداومدن نداشت اشک

نگام سرخورد رد رو ارم ورود ممنوع ...اتاق عمل دوختم ينگاه ازش گرفتم وبه دربسته ...همه اروم باشه نیتونست ا یچه خوبه که م...بود

اتاق عمل دونسته يارم ومناسب درورود نیا یک...دیلرز لمد...اتاق عمل

کلمه بود هیادراوریمت واسه من فقط عال نیا...بود ماریقلب ب ستیا اداوریخط راست وسطش ...دادیخون م يارم بو يقرمز

...مرگ...مرگ...مرگ

سالن  يبلندزن تو يصدا...دوختم شدیکه از ورودممنوع خارج م یدراتاق عمل نگاه ازاون عالمت تلخ گرفتموچشم به زن بابازشدن

دواکودادیچیپ

همراه هما ستوده-

ازجابلندشدوبه سمت پرستاررفت رسامیام

من برادرشم-

اوردنیدوام ن شونیاماا...میما تالش خودمونو کرد...فممتاس-

زاشتن که  یقلبشون م يکاش ورودممنوع روتو...شهیم یچ مارشیبفهمه حال همراه ب نکهیا یب...راحت وخونسردگفت ورفت...نیهم

ستین زسادهیعز هیداغ دل ...زیعز هیخبر مرگ  رنیادبگی...ممنوع یعاطفگ یب رنیادبگی

پاهاش ...لحظه شکست هیمردتو نیحس کردم ا...نمیلحظه شوبب نیخواستم حال ا یم...چرخوندم رسامیتموبه سمت امبه اشک نشس يچشما

 رقابلیمردغ هیاماضجه ...بودم دهید زاشونیمن اشک مرداروتوفراغ عز...زانو زد نیاونقدرسست که روزم...وسست شدن دنیلرز یم

وازته دل بودکه کل  قیاونقدرضجه هاش عم...کرد یخدا م زدوخدایچطورضجه م یواشکبه خون نشسته  ياباچشم رسامیکه ام دمید...باور

وبفهمه؟ رسامیام يحال اون لحظه  تونستیم یک...کرد یافرادحاضرتواون مکان فقط درسکوت نگاه م

که  یت دراتاق عملعکس پش نیا.... سکوت بود تیرعا یکه به معن یعکس...سالن واریشده به د دهیافتاد به قاب عکس کوب نگاهم

اسیعکس دن نیتر یمعن یب ادیب رونیب زازشیعز هیجان  یسرد وب دجسمیشا

... هام خشک شده بود هیگر،  ..به صورتم بکشم یهق هق بند اومده ام باعث شد دست...اروم ترکرده بود نمویسنگ ينفسا الیهمه خ نیا

>>دهیاغ دمردد هیيبودن دربرابراشکها  دنیبار يانگاراشکام شرمنده 
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اون  نمیخوام بب یکنم م یبهش نگاه م...نشسته ام انیشا نیتوماش شهیباورنم... شهیداره کمترم نیسرعت ماش...رونیب امیم ازفکرگذشته

سرخورده روگونه هاش يواشکا انیشا نیغمگ يخوره توچشما ینگام سرم یوقت...لرزم یبه خودم م...هیتوچه حال

دارم  دونیوسط م رهیوم شهیم ادهیپ انیشا...بسطام  ياشنا دونیم...مییکجا نمیکه بب کنمینگاه م...کنهیترمزتوقف م شین هیبا نیماش

کنمیباتعجب بهش نگاه م

: گهیم يا دهیبالحن متعجب وترس ایپر

کارکنه؟ یخوادچ یم-

خواد به قرارمون عمل کنه یم دیشا دونمینم-

!قرار؟-

شهروداد بزن دونیو وسط مکه گفتم بر نیهم گهیاره د-

کنهیم نکارویا"واقعا یعنی...شده وونهیفکرکنم د-

: زدو گفتم  يخند شین

وهیکه داره انجام م يدید-

رهیبرو نزار ابرومون م يوا-

کنمینگاه م ایتعجب به پر با

میع نشدن دربرشو تامعرکه نگرفته ومردم جم ادهیحاالم پ...اقا نیا يلهیرفت به وس"ابرومون قبال-

!فهمم ی؟ من که نم یکنیکارم یچ يدار نیپر-

دمیفهم یبه جاش خودم خوب م-

 ماتتیهدفت عوض شه تصم یوقت...بود...نه...سوال  نیجوابم به ا دم؟یفهم یخودم خوب م"واقعا...شمیم ادهیپ نیاز ماش عیوسر گمیم نویا

شهیعجوالنه م

... شدیم دهیخواست جمع شن شن یازمردم م ادیکه داشت بافر انیشا ياما بازن صدا میدور شده بوداز اون محل  یکنم به اندازه کاف فکر

 انیکارشا اتییکل حوادث وجز گهید قهیتا چنددق...شناسمیادما شو م شناسمیشهرمو م...رمیوکارش به خونه م انیتوجه به شا یب

نمیب ینم يباز نیا يواسه تماشا یمپس لزو...توخونمون بود

: گهیوم زنهیداد م...شنوم یاقاجون وم یعصب ادینگذشته که فر دانیتوم انیساعت ازحضور شا کیهنوز...به اتاقمون میر یم ایباپر

سربلند کنم گهیتونم د ینم...شهرابرو واسم نمونده نیتو ا ه؟یچ ایمسخره باز نیا انیجر نمیبب نیایب-

: گهیم ایپر

میجا باش نیبهتره هم-

 یوقت هیحالش چ نمیبب... مینگاه کن رمردمغروریپ نیا يوتوچشما نییپا میبر ایب...میخودمونوحبس کن میکه بخوا میکرد يه مگه کارن-

.نهیب یبه چشم م اشویتاوان خودخواه
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بحثش  يصدا...سخود خواه گذشته ها اداورادمیدستش هنوزم  يرنگ تو رهیت يعصا.استاده  ییرایوسط پذ یشگیباهمون ابهت هم اقاجون

نگاه ...ستمیا یو روبه روش م رمیبا اعتمادبه نفس م... کالمش چقدرتنده شیپرواضح که ات...شهیم دهیبا مامان به وضوح شن

: گهیزنه تو چشمام و م یزل م تیباعصبان...شهیوداد اخرش توگلوش خفه م شنیعکس چشمام م...نشیخشمگ

هیچ ایمسخره باز نیا لیدل-

: گمیم یالیخ یخودم وزود جمع کنم وبا ب کنمیم یاما سع...لرزم یترسم وبه خودم م یزدادش ملحظه ا هی

ریبخ دنمیرس...سالم اقا جون-

: گهیغرانش م يوباصدا شنیم دهییلرزه ودندوناش از فرط خشم روهم سا یم فکش

؟یچرا برگشت...میکرد یتو سربلند م يبه تاوان گذشته  میتازه داشت-

اومدم خونه ام-

رهید کمییکن یفکر نم...همه سال نیبعد ا-

خودم يخونه  امیب دیبا یک دونمیخودم م-

یهست یتو دختر گستاخ-

دیهست یشما ام ادم خود خواه-

دختر احترام بزرگترتو نگه دار-

 تیباعصبان ستیچشمام ن يجلو یچیاما من که ه...ارهیمجمله رو به زبان  نیا دهیازتاسف تکون م يسر کهیدرحال...تدازمیبه مامان م ینگاه

: گمیوم اقاجونیتو چشما زنمیزل م

متنفرم يبزرگتر نیمن ازهمچ-

: گهیوم شهیم رهیجون با نفرت توچشمام خ اقا

کنم یرو تموم م يزیابرور نیا...انیسراغ شا رمیاالن م-

: گهیکه م شنومیلرزون مامان وم يصدا...بخورم کهیشهیهم باعث م يشدن دررو دهیکوب يصدا...شهیازدرخارج م تیوباعصبان

ه؟یچ انیجر-

رمیبه اتاقم م یمعذرت خواه هیبحث ندارم با يحوصله

دهیوبه خوابش ادامه م زنهیدستموپس م...کنمیم يدبازیاو يبا موها...نمیشیکنارتخت م...خوابه دهمچنانیهمه سروصدا او نیخداروشکرباا

ازم داره یچه در خواست دونمیم گهید...بردارم دیاو يدست از موها شهیباعث م ایپر يصدا

خونه داشتن  اطیح يومحمدتو رسامیام...بود ومن عجله داشتم که زودترخودم وبه خوابگاه برسونم  دهیرس انیمراسم هفت هما به پا <<

کردن به سمتشون رفتم  یباهم صحبت م

سالمشونوجواب دادم... ازجاشون بلندشدن دنمیباد هردو

...گمیم تیبازم تسل-
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ممنون-

اما امتحاناتم شروع شده ومجبورم زودتربرم ...برم طیشرا نیدوست نداشتم توا-

دیدیزحمت کش-

محمد مانع حرکتم شد يوخواستم به سمت در حرکت کنم که صدا...کردم یگفتن نبودخداحافظ يبرا یحرف گهید

... يخانم احمد-

بله-

رسونمتون  یم دیاجازه بد-

شمینه ممنون مزاحم شما نم-

باعث افتخاره هیمزاحمت چ-

زودتر برم دیبا...من عجله دارم-

میریباشه االن م-

مارستانیب میکه بر يایقراربود باهام ب يمحمد فراموش کرد-

فراموش کردم"کال رسامیام يوا-

زننیحرف م یچشدم که بفهمم درمورد کنجکاو

؟یواسه چ مارستانیب-

خونه ادیتونه ب یم گهیهما حالش خوب شده د يبچه -

هما  میبه خاطر حال وخ مارستانیب يپزشکا...بود یغم نگاهش انکارنشدن...نگاه کردم رسامیبه ام یرچشمیوداد ز حیتوض نیمحمدا یوقت

کرده بود یدستگاه زندگ يچند روزوتو نیپسرهما ا نیواسه هم ارنیب ایمجبور شدن بچه شو زودتر از موعد به دن

گردمیام زود برم یلیخ...نمیبیرم وبچه شو م یفقط م فتمیبه هما م ادقولمیمشکل اما  امتحانم

محمد که حواسش بهم ...شدم رهیبه اطرافم خ یبا گنگ...کار کنم یدونستم چ یبودم که نم دهیبچه رو داد دستم اونقدر ترس میمستق پرستار

...بود اومد وبچه رو ازم گرفت

؟یترس یم-

؟یازچ-

یبچه روبغل کن يدیترسیاحساس کردم م-

فتهیازدستم ب ترسمیخب م-

: کرد وگفت  یاروم يخنده

؟یکنیحاالچرا بهش نگاه نم...هیچه حرف نیا-

...راستش...خب-
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 چیوقرمزش ه زیصورت ر...به صورتش نگاه کردم...ندارم یاصبچه حس خ نیمن نسبت به ا نکهیا...بگم یکردم موندم که چ سکوت

برام نداشت یتیجذاب

میحسابشو انجام داده بود که گفت بر هیتصف يکارا"ظاهرا ...اومد رساممیام بالخره

بچه  نیور مهراخواست به ز یانگار م...بهتر بگم محمد بچه روبهم داد...نشسته بودن وبچه روبه من داده ان نیماش يومحمد جلو رسامیام

دوستش يادم به بچه  هیبچه فقط حس  نیاما حس من به ا...رو تو دلم جا بده

کردم زودتر به خوابگاه  یارزو م...دادیقضاوت نم ياز حد پوستش اجازه  شیب يقرمز...بود؟ یک هیشب...بهش انداختم گهینگاه د هی...بود

 نیبچه ا نیمن چقدر بد بودم مادر هم یاخ...بچه رو نیدونستم قراره ا یاگه م...کردم یکاش دعوت محمد و واسه رسوندنم رد م يا...برسم

... لطف داشت اما من منهمه در حق 

نگاه بهش  هی؟یچ رسامیام...بچه کنم نیخودمو وقف ا یزندگ تونمیاما نم...زنمیبتونم به بچه اش سر م کهییتا جا...بهش قول دادم درسته

...بچه نداره نیبه ا یچندان لیانگار اونم تما...داده هیتک یلچشماشو بسته وبه صند کنمیم

نبود  رسامیدقت ام...عقب دمیشدم ودستمو کش ریاز لمس و برخورد دستامون بهم غافلگ رسامیشدم بچه رو دادم به ام ادهیپ نیازماش یوفت

>>زدیتند تند مقلبم  ومدیم ییممکن سر بچه بال نکهیاز شدت ترس واز فکر ا...فتادیم نیبچه به زم

دمیرو جواب م یبالفاصله گوش دیاسم نو دنیبزنم با د رجهیش ییجورا هییرو گوش شهیباعث م میزنگ گوش يصدا

ترالن  ریتمتم ذهن وفکرش درگ شونییجدا لیبه خاطر دارم اوا...کنهیهنوزم به ترالن فکر م ایا..کنمیفکرم نیازش به ا یاز خداحافظ بعد

بود

بود رسامیدعداشون شده اززبان ام دمیبار که شن نیاول

بود؟ یک-

دینو

ه؟یک دینو-

یشیاشنا م باهاش

کن که زودتر اشنا شم فیپس زود تر تعر-

که تمرکز نداشتم درس  يزیبود که روتنها چ نیا تیاما واقع...کردمیدرسامو مرور م"خوابگاه نشسته بودم وداشتم ظاهرا يتو <<

بود ایاتفاق دن نیتر بیبا من کار داشته باشه عج یکس نکهیا...دادن دم در کارم دارن متعجب شدم بچه ها که بهم خبر...بود

... ارومتر کردم یسالم...نگاه کردم ودر جواب سالم ارومش  رسامیمتعجبم به ام يباچشما.بود که باهام کار داشت یتر ادم بیعج وازاون

 يدیسف شتریگذشته رو نداشت وب یاون رنگ مشک گهیکه حاال د يموها...کردیه مموهاش بود که جلب توج شتریبود وب نیینگاهش پا

... کرد ریغافلگ رمویهنوزنگاهم به موهاش بود که سروشو باال اورد ونگاه خ...کردیرنگش توجه ها رو جلب م

: کردم که گفت یحضورش فکر م لیدل به

یاومدم کمکم کن-
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حرفشم يدامه متعجب منتظر ا یکرده وباچشمان سکوت

تا حاال سه تا پرستارم استخدام کردم اما هربار متوجه شدم بچه رو با قرص ...بچه بزارم يوقتمو رو يتونم همه  یکار دارم ونم یمن کل-

خواست هما ازم ...کم اوردم "من واقعا... از روزو ازش مراقبت کنه اما تمام روز واسش مشکله یمین تونهیمهوش خانم م...خونن یخواب م

رمیازبچه اش از تو کمک بگ تواسه مراقب

چرا اسم نداره؟...بچه...کنم یم لیوتحل هیحرفاشو تجز دارم

تونم کمکش  یمن که نم...خواد من ازش مراقبت کنم یم یعنی...اما هما...ستیبه من مربوط ن نایا...شه؟یمگه م...کنهینم دایخوب پ پرستار

وکم  نیغمگ ينگاه به چشما هی...کنهیم یداره شوخ "بچه رو درست بغل کنم حتما هیتونمینم یحت...رمندا ياز بچه دار ياخه تجربه ا...کنم

که از سمت  ییصدا...شهیمانع حرفام م یکودک يهیگر ياما صدا تونمیکنم که بگم نم یدهان باز م...شده رهیمنتظر بهم خ...کنمیسوش م

 ادهیپ نیمتوجه نگاهم که شد ازماش...نشسته بود نیماش يت چرخوندم مهوش خانم توچشمامو به همون سم...شد یم دهیشن رسامیام نیماش

: گفت یام که م دهیصداشو شن...تشکر کردم شیکردم ودر جواب احوالپرس یروبوس اشباه...شد وبه سمت ما اومد

مزود برگرد دمیقول م...طفلک مراقبت کن نیچند روزاز ا نیتوا...ستمیدخترم من چند روز ن-

اما متاسفانه حالش خوب نبود ونتونست رمیبه خدا خواستم از ترالن کمک بگ-

: دمیپرس ینگاه کردم وبا نگران رسامیام به

واسش افتاده یمگه اتفاق-

میبگذر...اتفاق که نه-

...رکشون بشهمشت یبخش مهم از زندگ هیترالن بود که قراربود  يدعواها وقهرا میبگذر نیا یموقع ندونستم معن اون

شد دخترم یچ-

وقتش ازاد  شهیاخه خودش گفت مهوش خانم هم...هیشگیمراقبت هم هیرسامیچرا فکر کردم منظور ام... واسه چند روز کنمیم فکر

گفت به پرستار اعتماد نداره...ستین

تاهمدت کو هیفقط ...میریم رانیجور شه از ا...همام يشناسنامه واقامت بچه  يدنبال کارا-

شدمیتر م جیبودم وداشتم گ جیگ...يا گهید زیچ رسامیبود وام يا گهید زهیمهوش خانم حرفش چ...شدمیمتوجه حرفا نم انگار

که  یینگاهم داشت تو نگاه ادما...حرکت کردم ییرایبه سرعت به سمت پذ...شد یم دهیاقاجون بود که شن يکه نه نعره ها ادیفر يصدا باز

که شده  انیوشا...زدیحالمو بهم م شیتفاوت یکه حس ب ییدا...بهم زل زده بود نهیکه با ک ریمن ییزندا...شدیگم م شوندمید یبعد از مدتها م

...دیرس یمن وهمچنان چهره اش مغموم و گرفته به نظر م يروزا نیذهن ا کیشماره  ونبود مهم

زنه یم ادیکه فر رهیگیگستاخ من انگار دوباره گر م نگاه دنیکه با د ياخرم به مرد خودخواه رو به روم دوخته شد مرد ونگاه

خوام یم حیمن از هردوتون توض-

دیاالنم بهتره از خودش بپرس...داد حیتوض انیوشا دیشما گفت"قبال ادمی-

نگاه ..رهرو دا یمیرنگ قد رهیت يهنوز همون عصا...عصا دوخته شده نهییو پا نینگاهم به مشک شهیباعث م نیمحکم عصاش بازم کوبش

: کنهینگاه م انیوبه شا رهیگیرو ازم م ظیغل یوبا اخم دهیهم فشار م ياز شدت خشم دندوناشو رو...دوزمیوبه چهره اش م رمیگیازعصا م
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بده پسر حیتو توض-

 انیمحزون شاينگام با صدا يسو...نداشته يرییدستش تغ يدرست مثل عصا...پوستش يرو يچروکا یحت...نگاه مستبد...طلبکارانه لحن

کنه یم دایپ رییتغ

دیکن یچرا درکم نم ستیمن حالم خوب ن-

... ا هیقصه اش چ نشیکوب یوتو شهر م نیکه برداشت ییطبل رسوا نیچه خبره ا نجایبگه ا یکی-

بازم نگاهش  نکهیازا...یینگاه زندا نیاز ا ادیبدم م...شهیوصدا توگلوش خفه م شهیمن زبانش الل م نیدربرابرنگاه خشمگ...کنهیم سکوت

...کنمیرسم مکث م یکه م انیبه شا...کنمیمنتظرو رد م يبا نگاه سرخم دونه دونه نگاهها...کنهیکه بد نگاهم م ادیبدم م... مجرمه هینگاه به 

رانگرویو يباز نیپس بگو وتمومش کن ا...يدار يدرد هیدونمیاما م ؟یکن کاریچ يخوا یفهمم م یمن نم-

روزامه نینه لرز تنم از اعصاب متشنج ا ایازحاصل تالشم واسه هر چه بلند تر شدن صدام و  دونمینم...لرز تنم... گرفتم اوج يصدا

اون موقع ...پگاه زنشه شهیهنوز باورم نم...زنش...ستیبا زنش قشنگ ن شیزندگ دیلحظه گفتم شا هی...انینگاهم گره خورد تونگاه شا باز

از  یکرد ومن شدم کوه یدرك نم یکس مویحالمو ودرد وجود يبد...دوستم حاال زن نامزد سابقم شده شوکه شدمدهامیاز مامان شن یوقت

هایخود خور

...مویکه سرد کرد زندگ یسرد بودم نسبت به ادم...دادینم رییرو تغ يزینگاه مظلوم چ نیا

رمیشهر م نیا يتک خونه ها شده تو تک...دمیانجام م يبخوا يهر کار...کنم یم یبگ یهرچ...کمکم کن-

يسرم اورد یوبگو از هرچ ستیجماعت با نیا يتو رو "فعال... يخواد تک تک خونه ها رو بر ینم-

که باهاش بزرگ شدم و مادرم مدام  يعاشق پگاه بودم دختر یاز بچه گ...شنهادیپ هیاجبار و هیاز نخواستن شروع شد از  یهمه چ...گمیم-

...دوست داشتن دو طرفه هی...دوست داشتن هیحاصلش شد  گرانید نیمن وتحس يحس عالقه ...گفت یم اشیاز خوب

بود وخواسته  نیما پر يمشکل اون روزا...میمشتر کمون برد يبه عالقه  یکه هردو پ رستانیسوم دانشگاه بودم وپگاه تازه رفته بود دب سال

 نیو ا ستادیاقا جون ا يتو رو شهیمن اعتقاد داشتم راحت م...دیرس یگران به نظر من یلینداشتم پگاه بود که خ یالبته من مشکل...اقاحون ي

...اما...شهیتموم م یبه اسون هیقض

ییزندا يزل زد تو چشما نبارینگاهشو عوض کرد ا جهت

واسه برادرت  یدلتنگاز ...یچقدر تو گوشم از نفرتات گفت ادتهی...مامان ينفرت بزرگ کرد تو بود نهیمن و بااتش ک کهیاما اون-

با هر واژه پر ...یو قدرت انتقام داشت یتونستیکاش م یگفت...ياز مادرش متنفر یگفت...يمتنفر نیاز پر یگفت...شونیبخش ینم یگفت...یگفت

 یونفرت م نهیازبغضم ک کردمیمن بغض م...یختیر یاشک م یاما من که داشتم وقت یتو قدرتشو نداشت...يبد زوجودمو ا يکردیم

که  ياونقدر ذهنم از انتقام پر شد وپر کرد...ساختم یسالح جنگ م ختنایر نیواز ا ختمیر یتو خودم م يکرد یشکوه م یوقت...اختمس

انتقام شد واسه  ریاونقدر ذهنم درگ...خوام یونم نیرفت من فقط قرار بود به همه بگم پر ادمی...بود یام چ هیاول يفراموش کردم خواسته 

درمدل خنک کردن ما

اونقدر گفت وگفت که ...یرتیغ یب يریاگه انتقام نگ...گفت حق با مادرته یبهروز که م...ماجرا قرار گرفت انیام در جر یمیدوست صم که

... ومن اجرا کردم دیاون طرح چ...کردم ياون گفت ومن شاگرد...شد معلمم
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اما باز ...دهیگفت ترس شدیم...تونه یبهونه اورد که نم...باعث شد جا بزنه یلعنت يغهیاما اون ص...وازار بده نیبود که بهروز پر نیما ا قرار

طرح داد گفت خودت اقدام کن

خونه ...وببرم خونه شون نیدادا پر شنهادیبهروز پ نیبه خونشون سر بزنم واسه هم یتو خونه من گاه نیبود تو مدت حضور پر نیما ا قرار

تونستمکوچه ومن راحت  نیبود به ا کیکه نزد يا

نشون دادم نیخبر از پر یب "عمع و خودمو ظاهرا يرفتم خونه ...بار رفت وامد کنم چند

وازار  نیبه پگاه گفته بودم قراره بهروز پر...جمع شد نیاز پر میخبر یشاهد واسه ب یبهروز رد خور نداشت اونقدر که کل ينقشه

 ایباور کرد ...ستین شتریبهش گفتم فقط چند تا عکس ب...اما به مرور قانع شد...دونست یوراه مناسب نم نیپگاه اولش مخالف بود وا...بده

کنه يبه خواستش که من بودم هر کار دنیدونم پگاهم حاضر بود واسه رس یفقط م...دونمیهنوزم نم...خواست باورکنه

 دمید یمادرمو م يبودم وهر بار که شادابروش دل مادر م وخنک کرده  ختنیمن با ر...نیبد موقع پر يدرست بود جز باردار زیچ همه

اش باعث شد پگاه ناراحت شه ازم اون معتقد بود تجاوز درست نبوده ومن با مقصر جلوه  يباردار نیاما ا...داشتم تیاز کارم رضا شتریب

به من دروغ گفته دل پگاه وبه دست اوردم نکهیدادن بهروز و متهم کردنش به ا

واسه من مادرم وپگاه  زیهمه چ...مهم نبود نیوخود پر نیپر يواسه ام بچه ...دیرو نخواهند د گهیاه همدراحت بود که بهروز وپگ المیخ

...بودن

ومن  یبا انتقام قطع کن شدیرو فقط م نهیک نیا يشهیر...کردیکه تو دلم هر لحظه رشد م يا نهیچشمامو بستم رو حرمتا ودل سپردم به ک-

کردم نکارویا

سوز  رمیبه سمت پنجره م...حاضر در جمعه يتنها صدا ییرایباز وسط پذ مهین يباد با پنجره  يباز...دهیچیو اتاق پزوزه باد ت يصدا

همه نگاه زوم حرکات من شده  نیا یک ندازمینگاه به پشت سرم م هیبندم و یپنجره رو م...باز باشه يپنجره  نیا لشیدل دیشا...هوا

 بیسکوتم عج دیبود؟ شا زیحال من ترحم انگ هیچ... بودم زاریاز ترحم ب...فقط رنگ ترحم داشت بود که نگاهها رمن چطو يچهره ...بود

اومده شیپ یمشکل- ...بود

شهیبلند م ییپدر بزرگ قبل از هر صدا یعصب يصدا...اون جمع يداریمحکمم شد تلنگر ب کالم

دروغه یگیم...حرفا که نیا...انیشا-

امروز دروغ  انیشا...کلمه بود کیدنبال  انیکه دوخته به دهان شا دمیدیحالت چشماشو م..بود ریاپذانکار ن...محسوس صداش لرززش

کنهیمرد ودود م ریپ یخواسته ایاما کالم اخر شا...گهیم

  من بد کردم وحاالم حاضرم جبران کنم-

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

به  انیمن وشا نیب شویعصب يچشما...نینگاهش خشمگ...کنمیبهش نگاه م...اقا جون  یدر انتظارواکنش احتمال رمیگ یم انیاز شا نگاه

خواد سکوت  یکنم م یفکرم...نهیشیبود م ستادهیکه کنارش ا یهمون صندل يوازدستش رها رو شهیعصاش شل م...ارهیگردش در م

...لرزونه یتنمو م ادشیفر ياما صدا...کنه

کردمیو درست م زیهمه چ...خودم شیپ دیومدیکال م هی؟  هیجار زدن چ نیبود؟ ا یچ ایمسخره باز نیا-
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مرد خودخواه الزم  نیا خیواسه توب...اما...دیرس یاون نم ادیفر يبه پا دیبلند بود شا یمنم عصب يصدا...خورد یداشت از حرفاش بهم م حالم

بود

دیمن وبد بلند جار زد ییطبل رسوا...قانون نبود نیواسه من ا ادمهیکهییتا اونجا-

...دختر يجار زد خودت بود کهیاون-

دیفهم ینم یکس يکردیمن خوب اگه سکوت م-

شد که سکوت  یاونوقت چطور م...کرد که رسوا کنه يهمه باز نیاون ا...کردیم فیتعر ینوه اتون داشت چ دیدیهنوزم نفهم نکهیمثل ا-

بهم  کیشهر کوچ نیتو ا...میکن یم یزندگ میکه نرفته کجا دار ادتونی...حرفها دونه دونه پخش شدن...میزد یمگه ما حرف"اصال...کرد

به حال منو حالم يحاال وا... چرخه یوقضاوت دهان به دهان تو زبونا م ریوتفس حیام با هزار توض يرخوردن مراسم خواستگا

اما باز ...نداره یحال خوب دادیلرزش دستاش نشون م...شدمیازش زده م شتریب انمیکردمم از شا یکه حاال که فکر م یتو چشم با ادم چشم

که حقش نبود یاز حق یدفاع کن...که بگه کردیداشت تالش م

شهر سر بلند کنم؟ نیبگم؟ چطور تو ا یحاال چ تونیبچگ يپا اون زمان گذاشتم به دیمنو برد يشما دو تا بچه ابرو-

...کرد انیاخر وبانعره ب يجمله

اورده؟ نیسر پر یاومده چ ادشیاالن  انیبده چرا شا حیخواد توض ینم یکی-

...دوخته شه انیباعث شد باز نگاه ها به شا ایپر حرف

 یخودخواه هیباز ...زدیمشکلشم حالمو بهم م نیاما هم...ث سکوت اقاجون شدباع یکه حت يدرد...داد واز دردش حرف زد حیتوض انیوشا

 ازین یمنفoگفت  انیشا...نداره طشویشرا یحت دیدونستم او یاما م...دادمیاجازه رو نم نیمن ا...تونست کمک کنه یم دیاگه او یحت...گهید

دادگاهم بهش  يبود تو پرونده  یمنفoبچه خودم  یگروه خون ادمهیفرق داشت اما دیاو یگروه خون...نبودبراش یکمک چیه دیپس او...داره

اما من اون لحظه شدم ادم ...بگم دیاو تیکه اصرار داشت از هو دمید یمامان وم ياشاره ها انیشا حاتیتوض نیدر ه...اشاره شده بود

 ينداشتم که بخواد به دلسوز یحس...سوخت یدلم نم...دادمیم يحاال من داشتم باز...گرفتن يعمر خودخواهانه ازم باز هیهمه ...خودخواه

نگاهم خواهش شده بود واز ...خودم به کنار يرایبابام تحق... سایپر...شدنیصحنه ها تکرا م...شدیچشمام رد م يگذشته جلو...منجر شه

اما سکوت کرد...بود یناراض...خواست سکوت کنه یمامان م

 میتصم...خواستم فکر کنم ینبود م تمیدر ظرف نیاز ا شیب...کرد ریهنم منو به خودش در گکه تمام ذ يدرد...که درد دارم دیفهم یم

داره  يریخودرگ..ذهنم حال وفراموش کرده...رو نابود کنم يزینکنه خودخاهانه چ دمیترس یبازم م...زمیبه قول خودش طرح بر...رمیبگ

دیچرخ یهما رو دور تکرار توسرم م يجمله...یینمایس لمیف هیشده بود  گذشته...وگذشته ندهیا نیب

 یپسرك دوست داشتن...ارهیبه لبام م يلبخند ادهمای...مجبور شه اعتراف کنه انیکرد که شا يسرنوشت کار يباز يخدا تو...خدا حکمت

 يصدا...بوسم یشو مگونه ...کردنش داریب الیخ یب...دهیاما محل نم...کنم دارشیدارم ب یسع...که هنوزم خوابه بهیعج...کنمیشو بغل م

چقدر واسم سخت بود که  ادمهی...شهیم یچه شکل دیاو...کردم یفکر م شهیاون موقع ها هم...لبخند بزنم شهیم باعثمعترض خواب الودش 

فتمیکه مجبور به مراقبت ازش شدم م يروز نیاول ادی...بغلش کنم یحت

؟یچه کن يخوا یم...نیپر گمیم-
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دونم ینم-

شد که شد بچه ات یبگو چ دیاز او واسم "فعال-

: گمیکشم و م یم یاه

سفارش داد وه چطور  یکل...اما مجبور به رفتن بود...بهم اعتماد نداره...خوندم یتو چشماش م...دیرسینگران به نظر م یلیمهوش خانم خ<<

نفس راحت  هیبعد ازرفتنش ...کردمیم دییاتوجه به حرفاش فقط با تکون سر ت یومن ب...خشک درست کنم ریش ایپوشاك بچه عوض کنم و

از ...پوشاك عوض کردن یول...نداره حیهمه توض نیا دمیخشک بهش م ریکالم ش هیبابا ...رفتیام داشت سر م لهحوص "واقعا دمیکش

...شدمیفکرشم دچار حالت تهوع م

کار کنم که ساکت  یموندم چ رونیب امیاز فکر ب شهیبچه باعث م هیگر يصدا...ستیازدست من ساخته ن نکاریگفتم ا یم رسامیبه ام دیبا

مهوش خانم گفت ...خشک  ریش مانهیپ هیوبا  ختمیاش ر شهیش يبود باعجله به اشپزخونه رفتم واز اب سماور تو یخال رشیش شهیش...شه

هموا رفت دستپاچه شده  ربهشتیب غشیافتاد وج هیبچه به گر هیاول دنیکردم که با مک کیرو به دهانش نزد شهیش...هیکاف مانهیپ هی

ام  هیمنم گر...هاش قصد بند اومدن نداشت هیگر...بلندش کردم یبا دستپاچگ...نپره تو گلوش ریمهوش خانم گفت حواست باشه ش...بودم

دیکش یم غیزدم واون ج یمن هق م...میکرد یم هیهم گر يگرفته بود پا به پا

د؟یکن یم هیچه خبره؟ چرا گر نجایا-

ادیاون بچه قرار نبود بند ب يها هیاما گر...دمیکش يبا هق هق اروم شده ام نفس اسوده ا رسامینگران ام يصدا با

چه خبره نچایا گمیم-

با بغض گفتم -

شهیارم نم کنمیم يهر کار-

کننیبچه مراقبت م هیاز  ينجوریا گه؟یاس د هیمنظورت گر يهر کار-

: گفتم شدیه اروم مکه داشت رفته رفت یهمون هق هق با

ستیمن که گفتم از من ساخته ن-

دیکش یبودنشو به رخ م یلحن تند صداش عصب...ومدیاش بند نم هیگر...تکون داد وبه سمت بچه رفت وبغلش کرد يسر کالفه

...ایخدا...انگار حالش بده...دکتر مشیحاضر شو ببر-

اروم به پشت بچه ارومش کنه ياکرد با ضربه ه یوتالش م دیتو موهاش کش یدست کالفه

بهش  نکهیقبل از ا...نداشتم یحس خوب...اوردیکه دلمو به درد م ییها هیگر...شدیم دهیبود که شن دیاو يها هیگر يفقط صدا ریطول مس یط

 هیود نداشتم واسه تحمل در خ یتوان...بگذرونه ریلب به دندون گرفتم واز خدا خواستم خودش به خ...حد نیبدم نا ارام بود اما نه در ا ریش

زود  یلیخلوت بودن درمانگاه باعث شد خ...میشد ادهیپ نیبالفاصله از ماش...ونگه داشت نیدرمانگاه ماش نیکترینزد يجلو...گهیدر دسر د

: وگفت...انداخت رسامینگاه غصبناك به من وام هینهیبعد از معا...بود یعصب یلیزن خ هیدکتر درمانگاه ...نوبتمون بشه

ماریاسم ب-
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هنوز اسم نداره-

: بگه تیباعث شد دکتر نگاهشو غصبناکترکنه وباعصبان رسامیحرف ام نیهم

بچه جند وقتشه؟ نیا-

روز ستیب-

 یب يادما دیفهم شهیطفل معصوم م نینسبت به ا تونیتوجه یب نیازهم...نداره یالبته تعجب...روزشه اما هنوز شناسنامه نداره ستیب-

الیخ یدوتا ادم ب نیاونوقت بها...دهیبچه نم ایعدالت خدا کجاس که به بعض دونمیمن نم...دیهست یاوتتف

کالم بگوحالش چطوره؟ هی؟یبافیواسه خودت قصه م...یگیم يدار یخانم چ-

مهمه براتون؟-

داره تیمعلومه که واسمون اهم-

..غذادادن به بچه تون معلومه ياره از نحو-

شده؟ یچ مگه-

داده ریبچه ش نیبه ا یک-

: گفتم یاروم يسرمو بلند کردم وباصدا باترس

خشک دادم ریمن بهش ش-

: ازافسوس تکون داد وگفت يسر

سه وا یدونیشما هنوز نم...ياریبچه م يمجبور...یبچه مراقبت کن هیاز  یتونینم یخواهر من وقت...مادر باشه تونهیم شونیاخه ا...دییبفرما-

یاز اب ولرم استفاده کن دیخشک با ریش يهیته

 شهیتو ش میاب سماور ومستق...ام  یحوصلگ یبه خاطر ب... کردم یچه غلط دمیتازه فهم...دکترم چه حرفا که نیا دونستمیکه م معلومه

بدنم به رعشه در اومد دهیمعصوم کش يبچه  نیکه ا ياز فکر درد...بودم ختهیر

بستم لحظه هیواسه  چشمامو

جلو تر خانم ایب-

خشک همون  ریش يدیسف...زده بود زیتاول ر هیگوشه لبش ...نگاه کردم دادیکه دکتر نشونمون م یوبه قسمت...سست جلوتر رفتم ییپاها با

...زبان اورده بودم یب يکوچولو  نیسر ا یچ يبا ندونم کار...تحملشو نداشتم...دمیباز لرز...بود دهیگوشه خشک

مگه؟ ير کردکا یچ-

بود یکه تن صداشم عصب "خصوصا...دادم یم یچ نویحاال جواب ا...خدا ای

نیبچه شناسنامه نگرفت نیشما که هنوز خودتونم واسه ا...تند نرو-

اون قصه اش فرق داره-

اسه نوبت واکسنشو دیبچه رو تا حاال درمونگاه برد نیمگه شما ا"اصال...نمیب یوم تیواقع...به قصه ندارم يمن کار-

...اره اون نوبتاشو سر وقت زده-
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نداده صیبچه رو تشخ نیا يماریب یپس چطور کس-

؟يماریچه ب ؟يماریب-

دادن یمن فقط گوش م کهیدر حال کردیم انیبا ترس ب رسامیجمله ها رو ام نیا

 یکم ادبهینم شیبراش پ یکه اگه زود درمان شه مشکل خاص...یانم يماریحالتاش به احتمال نود درصد مربوط به ب یبده ول شیازما دیبا-

شما خارج يکه انگار از عهده ...داره ازیمراقبت ن

دیجا نکن یقضاوت ب...دیخبر ندار يزیاز چ یوقت دیلطف کن...داشتم يگرفتار یخانم محترم من کل نیبب-

ادیبچه ب نیسر ا یقراره چ ستیربوط نوگرنه به من م...کنمیم تونییپزشک دارم راهنما هیمن به عنوان -

میکه ما بر دیسیداروه هاشو بنو دیپس لطف کن-

...دستش کرد يجلو يبرگه  هیبه هردومون انداخت و شروع به نوشتن تو  ینگاه متاسف دکتر

: بهش گفتم نیماش کیتزد...میراه افتاد نیسمت ماش به

دارمیبه من نگهش م دیبچه روبد-

... دمیبالفاصله دستامو به عقب کش...وقع گرفتن بچه دستام با دستاش برخورد کرد...و بهم دادحرف بچه ر یب

رمیباعث شد سرمو باال بگ رسامیام يصدا

 زارمیبه خاطر هما اسمشو م...رمیگ یبه اسم هما وبهزاد واسش شناسنامه م رمیفردا م...رمیکردم نشد به اسم خودم شناسنامه بگ يهرکار-

اسم صداش کن نیبه هم گهید...دیاو

خواست حینه داد زد ونه توض...نیهم

سکوت کرد گهینزدم واونم د یحرف

تو  نکهیا يوبه جا ریش يشهیسر ش...که به خرج داده بودم يا یعرضگ یبازم خوب بود که با ب...بزنم یزاشت حرف یوجدان نم عذاب

وداخل  ریوگرنه اگه سر ش...بودم دهیدست کش غشیج يم که بالفاصله با صدابود ختهیلرزش دستام گوشه لبش ر يدهنش بزارم با واسطه 

زد یتاول م شزاشتم کل دهان یدهانش م

اورد رونیسام باز منو از فکر ب ریدوباره ام يصدا

بهت بگم دیبا...گهید زهیچ هییراست-

: گفت دیکرد وباشک وترد مکث

... دیمن با-

اروم کنارم ...کنهینگاه سرد وخسته ام با نگاه نگران مامان برخورد م...شم رهیوبه در باز اتاق خ رمیبگ دیازاو رو شهیدر اتاق باعث م يصدا

نهیشیم

يما رو تنها بزار شهیم ایپر-

نهکیاز خروجش شروع به صحبت م نانیبا اطم...رو گرفته ایمامان که با چشماش رد رفتن و پر...شهیاز در خارج م يبا تکان سر ایپر

دخترم  یکنیکار م یچ يدار-
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دلم تنگ ...شمیم رایوبا جان دل پذ زمیعز ياغوش باز شده ...کنمیسرد مامان و با دستهام نوازش م يدستا...زنه یبه گلوم چنگ م بغص

شنیم ریاشک اروم اروم ازچشمام سراز يدونه ها...اغوش مادرانه اش يشده بود واسه گرما

ضربه  یقرار نبود کس...شم یداشتم خال ازین...اره دردامم بزرگ شده بود...بزرگ شده ...دیچیپ یدرهم م...لم ته د يهق هقم و دردا يصدا

ه؟یفهمه دردم چ یم یک...شدیدل من بود که خنک م نیفقط ا...بخوره

 یک...کردم  یتلخ زندگ...کرد یسرخوش زندگ دیکه با ییتو جا...من مرگ ارزو بود يتو گذشته  ه؟یچ یمرگ کن يکه ارزو یبرس يمرز به

واسترس گذشته هیشب و روزش با گر یک...فهمه یحالمو م

ریهاش شده تحق هیمثل من جنس ثان یک

؟یبگو مامان ک-

از ارزشهاست ییایصداب اروم باشش واسم دن...بخشه یمامان پشت گوشم ارامش م ينفس ها هرم

اونم خودش کم درد ...تونست بگه یم یچ...نداره یدفاع...نداره یکه حرف دمیفهمیم...کردیم هیو گر ختیر یمن اشک م يپا به پا مامان

بود دهینکش

اتفاقا بچه  شتریب لیهر چند دل...افتاد یم یاتفاق هیخواستم به ارامش برسم با ز  یچرا تا م...کرده بودن دایاشکام تازه راه خودشون و پ انگار

خودم بود يها يباز

رهیگ یم شتریخودم ب ياز حماقتا دلم

؟یکار کن یچ يخوا یحاال م-

کم اوضاع از قبل بهتر شه هیخوام  یفقط م ستیازم ساخته ن يکار-

يچطور-

حرف بزنم انیخوام با شا یم...سوخت سایدلم واسه پر یلیمامان اون روز خ-

اقاجون  ياونا رفتن خونه -

اونجا میکه ما م بر دیخوب پاش-

 دتیعا یچ یخنک نیاز ا نمیخوام دلت خنک شه بب یکه م نهیسکوتمم ا لیدل...ستمیرفتارت ن يکننده  دییاما الجرم تا...من سکوت کردم-

شه یم

کنم یباز اتاق حرکت م مهیوبه سمت در ن... زنم ینم یبرابر افسوس کالمش حرف در

: گمیزنم وم یم يلبخند دنشیبا د...از اتاق منتظر نشسته رونیب ایپر

گردمیوزود برم رمیاقاجون م يمن تا خونه ...رونیب میکه با هم بر دیکن وحاضر ش داریوب دیاو -

 یفیحرف با اخم ظر یمامان ب...کشم یرو م رهیودستگ رمیبه سمت در م...مقارن نیسطح خونه با زم...کنمیم یاقاجون نگاه يخونه  به

کنه یم میهمراه

شهیم دهیما کشنگاهها به سمت  يباز شدن در همه  با

من اومدم حرف بزنم-
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مونهیحرف نم يگم که جا یمحکم وبلند م اونقدر

دمیاجازه رو بهت م نیا دیبه عنوان سرپرست او يبگم انجام بد ياگه هر کار-

؟يچه کار-

در  يبر...خوام یم...ستمین یراض نیاما من فقط به ا...دهیرس سامیهمسر پر يتا حاال به گوش خانواده "ومطمئنا یقدمو که برداشت نیاول-

یبه اونا بگ گهیبار د هیو  تیواقع نیپدر مادر ام يخونه 

عصاش نییپا یبازم جهت نگاهم بره به سمت مشک شهیباعث م نیاقا جون با زم يعصا يصدا کوبش

 يگرده تو رو یبر م میخانواده ا هیاز ما ...تف سرباالس  نیع نیا نیفهم یچرا نم...یرو ثابت کن یچ يخوا یم ه؟یچ ایبچه باز نیا-

خودمون

عذر بخواه سایبعدشم از پر-

رونیب زنمیتوجه به داد اقاجون از خونه م یوب گمیجمله رو م نیا

 انیاز شا المیخ...کنم یاز اون خونه فرار م ییجورا هینیواسه هم..دنبالم ادیدونم اقاجون م یم..ان ستادهیحاضر دم در ا دیواو ایپر

 ایوپر دیو به دنبال او زنمیم يبه فکر م لبخند..ادیبرب يامکان نداره بتونه از پس شرط بعد یدون ینم چارهیاما ب...کنهیکارو م نیاون ا...حتهرا

کنم یبه سمت پارك حرکت م

یاز خودت بگ يخوا ینم-

نییپا ادیره باال و بالبخند م یم سرسره رو يکه باذوق پله ها کنمیکودك هشت ساله نگاه م هیبچه گانه  يبه شاد دارم

...بگم یچ-

دونم از بعد اون بگو یشو م ییجا هیالبته تا ...تیزندگ يواتفاقا تیاز زندگ-

داشتم با خواهرم حرف بزنم وبراش از خودم بگم میتصم

کار ...درس...اومده بود ایدن هیتازه  دیکه او ییشد به روزا یمربوط م میزندگ يروزا نیسخت تر...یدون یبگم واز کجا شروع کنم م یچ-

شدمیبچه که هر روز بهش وابسته تر م هیو

وسط استرس اتمام خوابگاهم داشتم نیا تازه

که  دمیفهم یم...گهیمشخص بود که داره دروغ م...تعجب کردم یلیخ...سفر به المان بره هیدیواسه اقامت او دیسام گفت با ریام یوقت

برگرده ستیقرار ن...کردمیدونم چرا حس م ینماس  گهید زهیچ هیدردش 

 هیاما ...ام يگفت ادم سرد شهیم ییجورا هی...نداشتم یکه اسمش محبت باشه به کس یوقت حس خاص چیه...یشناسیمنو م تیکه شخص تو

من  ياینابلد يوجود همه  که با يبچه ا...بود دیدوست داشتن ولمس کنم وبفهمم اونم او یمعن...گرم بودن و یباعث شد معن یکس هیيزیچ

روز بعد از ...باشه یدوست داشتن تونهیچقدر م یبهش خوب برس ینوزاد وقت هیدمیتازه فهم.مهوش خانم اومد یاز وقت "خصوصا ...اروم بود

...رفت رسامیاومدن مهوش خانم ام

زودتر خونه باشم  دادمیم حیش نداشتم وترجکه مثل قبل دوس يکار...دمیرس یوجو دمهوش خانم راحت امتحانام ودادم وبه کارمم م با

.شدمیاز قبل بهش وابسته م شتریهر لحظه ب...نمیوبب دیواو
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 یاز رفتنش م يروز ستیکه حاال ب رسامیام...اون لبخند بزنم ادیبا  یگاه شدیتو شرکتم نقش خنده هاش تو خاطرم بود ومنجر م یحت

انقدر زحمت واسم  خواستهیکه نم دادیم لمیتحو یعذرخواه یو کل...بپرسه دمیواز خودش خبر بده وحال ا کردیم یگذشت و هر روز سع

 یاز اومدنش خصوصا وقت دمیترسیم یگاه...مند شدم ازین یوابسته و حت...بودن دیمن واو نیدونست چقدر با ا ینم کهیدر حال...درست کنه

...بود یمیوسائل م تو همون اتاق قد يکه مهلت خوابگاه تمام شده بود و حاال جا

فکرمومشغول کرده بود  یزمان هیکه  يزیچ...اون واسه پناه من لیدل...داشتم نیحس د هی...هما رو مرور کرده بودم يکه گذشته  یازوقت

حاال قانع کننده بود

دونستم  یسواالمو معمه عمو وحاال که جواب ...ییخاله دا...فقط دو نفرن نایچرا ا دمیپرس یاز خودم م یگاه...خانواده اش...اش وگذشته

کردیحسامم فرق م

بود؟ یک یدون یم میروز زندگ نیبدتر

بالفاصله جواب دادم...زنگ خورد میخونه که گوش ومدمیاز شرکت م داشتم

الو -

خوبه؟ دیاو ؟یخوب...سالم-

...میاره خوب-

واسه  ارهیب يبه بنگاه سپردم مشتر...کن يکار هیفقط ...امیم يوبه زود شهیداره درست م دیاقامت او يخواستم خبر بدم کارا-

اومدراشون بده يمشتر...خونه

داشتم هر جور شده  میشب قبل تصم...دادنیم يحرفاش ذهنمو به رگبار بسته و تفکرات بچه گانه مو باز...اروم قطع کردم یخداحافظ هیبا

 رساممیام دیشا یو حت شهیهرگز درست نم دیکار اقامت او کردمیم چرا حس دونمینم...ونگه دارم دیصحبت کنم که اجازه بده او رسامیبا ام

ستیمشکل ن یلیوکار خ...خواد یشو نم دهخواهرزا نیا

پرت  ییرایمبل گوشه پذ ياز رو شانه ام در اوردمو ورو فمویرمق ک یب...مشکل داشت شهیمن هم يچرا فکرا...بازم اشتباه فکر کردم اما

...بچه داشتم نیواسه ا میهمه تصم نیحاال که ا...خوردیشکست م کردیم يبود که هر کار یاون ادمحسم ...نداشتم یحس خوب...کردم

ست؟یشده؟ حالت خوب ن يزیدخترم چ-

شرمنده تو فکر بودم د؟یخوب...سالم مهوش خانم-

شده يزیچ...اره متوجه شدم-

ستین یخاص زینه چ-

گهینم نویاما رفتارات ا-

رنیم يدرست شده وبه زود دیاقامت او يکارا...ش خانمبگم مهو یچ-

یرس یبه کاراتم م گهید يام خوبه اونجور یلیخ...نداره یکه ناراحت نیا-

بچه جدا شم نیاز ا ادیدلم نم ستیحرفا ن نیبحث ا-
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 تتیشخص یبسته نشو وتو خودت گفتطفلک وا نیکردم به ا دییبارهام بهت تاک...رفته يواسه چه کار رسامیام یدونستیتو که م زمیعز-

شد؟ یحاال چ...یشیزود وابسته ن یلیکه خ هیطور

 تونهیکه م یتنها کس کنمیاحساس م...قسمت از قلبم هیکنمیحس م...دارم دیحسخاص نسبت به او هیدونم  ینم..خودمم موندم دیباور کن-

ودارم دیاو يمادر اقتیام که ل یتنهاکس کنمیخودخواهانه اس اما فکر م ییجورا هی...ازاون مراقبت کنه منم

 یمنطق...مثل من یکیبزار فکرت باز باشه ودرستو ادامه بده که عاقبتت نشه ...بچه نکن نیفکرتو صرف ا حتیدخترم از من به تو نص-

اش خوشبخت تره ییاون با دا...باش

گهینم نویحسم ا یول-

دونهیم دیمنو مادر او حسم

یکنیچند روزه رو فراموش م یوابستگ نیام اکه رفت تو  دیاو-

حالتش خنده ام گرفته بود  نیاز ا...دهانش جا بده يداشت داشت دوتا دستشوبه زور تو یسع...به سمت تختش رفتم...نبودم یراض اما

از  یباشه وتو حاضرش تو بغلت یدوست داشتن يبچه  هیشهیمگه م...دینبوس کویکوچ يکه گفته بچه ها دونمینم...وبالفاصله بغلش کردم

یوتپلش صرفه نظر کن دیسف يگونه ها دنیبوش

از قبل واسش ضعف بره شیخنده هاش که با بغل کردنم بلند شده بود باعث شد دلم ب يصدا

و واسه خودم نگه دارم دیخودم قول دادم هر جور شده او به

خوب وبد  يرهایمس شهیباعث م یاتفاقات زندگ یگاه ؟یچه کن دیواسه سر هم کردنش با یدونیوتو نم چهیپ یتو هم م یکالف زندگ یگاه

 حیمن پر بود از انتخاب صح يوذهن اون روزا...یدرست وانتخاب کن دیبا يکه دار ياریوتو با قدرت اخت رهیراهت قرار بگ يجلو

 یتازه م تیداشت از من شخص دیبا او یانگار هر روز زندگ...مثل سابق دل به کار ندم شدیباعثم هاذهن يباز نیا يوهمه ...وغلط

من  يها یخودخواه...بردم یشدن لذت م یقربان نیومن از ا شدیم یدوست داشتن يپسر بچه  یخودم داشت قربان يخواسته ها...ساخت

شدیدر نظر گرفته م دیوهمه جا صالح او شهیباخت و هم یرنگ م

کار طیکه انگار هر جا بود جز مح یذهن...ت خودشو حفظ کنهتونست ثبا یمن که نم يبودوباز ذهن اشفته  يروز کار هیباز شروع 

دیرس یبه گوش م دادیاتاق محمد با شدت باز شدو صداش که منو مخاطب قرار م در

اتاقم دیاریب فیلحظه تشر هیيخانم احمد-

بود شهیلحن کالمش نا اشنا تر از هم...حرف پشت سرش راه افتادم یتعجب وب با

دیخسته نباش-

تکان داد يبهم انداخت ودر جواب حرفم سر یتفاوت یسرد وب هنگا

دیدار یفیشرکت چه وظا یشما به عنوان منش يخانم احمد-

...شدن یاز زبانش خارج نم متیاما واژه ها هم بامال...تند نبود لحنش

خب-

حرکت اجازه حرف زدن نداد نیراستشو باال برد وبا ا دست
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دارهیبر نم یزنن کس یبه تلفن شرکت زنگ م یتماس گرفتن وگفتن هر چ میشبا گو يفرهاد ياالن اقا-

چطور متوجه زنگ شرکت نشده بودم...دادیمن داشت کار دستم م يتو فکررفتنا نیا

تکرار نشه دمیقول م...متاسفم-

ستیشما کم ن يها یحواس یب لیقب نیکه موارد مشابه از ا نهیموضوع ا-

...تکرار شه گهیکه اجازه ندم د کنمیخودمو م یتمام سع...نیمن هست يهایفتارگر انیشما که در جر-

شرکتم و به خطر بندازم يابرو دیکن یشما تالش خودتون وم نکهیتونم با اعتماد به ا ینم-

به حرمت  تونستینه به خاطر من اون م...حرفاش برام مشکل بود و دور از انتظار لیوتحل هیتجز...دادمیتعجب به حرفاش گوش م با

بود يجد مشیاما انگار تصم...منو درك کنه طیچند سالش شرا یو دوست رسامیام

دیکن هیوتسو يحسابدار دیبر دیتونیم...با شما ادامه بدم يبه همکار تونمیمتاسفانه نم-

اسه اخراجو ستین یخوب لیدل...وقتم کم نزاشتم چیه...از جون ودل ...کنمیکار م نجایمن چند ماهه دارم ا-

توافق دو طرفه هیگمیمن بهش م یول...اخراج دیشما اسمشو گذاشت-

نکردم یاش منم درسته؟ اما من که توافق گهیطرف د هی-

خودتون بهتره يکار يندهیاستعفا واسه ا...به نفع خودتونه نیا-

کار ندارم يواسه ادامه یومن مشکل انیدوستتون م يگرفتارم به زود يمن چند روز دیدون یشما که م-

دیام اصرار نکن گهید...ستین نایموضوع ا-

 هیطیکه شرا هیشدن در برابر ادم ریاز تحق شتریب اقتمیمن ل...ستیشدن ن کیدوباره التماس کنم اما با خودم گفتم ارزش من کوچ خواستم

 یفکرشم نم یپا گذاشتم حت نجایکه به ا یروز اول...رونیب ساده از اون شرکت بزنم یخداحافظ هیدادم با  حیپس ترج...کنهیدوست ودرك نم

به سمت خونه  يشونه ام جابه جا کردم وبدون رفتن به حسابدار يرو فمویوک دمیکش ینفس پر حرص...ام انقدر کوتاه باشه يارکردم عمر ک

حرکت کردم

 حیبچه نبودم که توج...دمیفهم یکار محمد و نم نیا لینجم دلوبس ریاتفاقات اخ ییجورا هی...داشتم فکر کنم ازین...قدم بزنم دادمیم حیترج

باور کنم شویا کدفعهیمسخره و البته 

انگار  رسامیداشت ام یاروم يچه صدا...منتظر نزارم یلیمختلف دست بکشم ومخاطب پشت خط وخ ياز فکرا...باعث شد میگوش يصدا

گفت تصور  یکه داشت از پرواز فرداش م یکنج لبشو وقت رلبخندیوتص یاز پشت تلفن وب تونستمیم...تمام مشکالتش حل شده بود

مگه مهم بود شدمیاگه م...شدیمن نم يبغض صدا جهاونقدر شاد که متو...شاد بود...کنم

ارهیکه حاصل فروش خونه ست وب یبهم گفته بود اومده پول رسامیام...بنگاه دار محل اونجا حضور داشت فیشر ياقا...دمیخونه که رس به

به بانک بردم رسامیام يپول وازش گرفتم وطبق خواسته .

: دیکارمند بانک ازم پرس...بانک منتظر نوبتم شدم يتو

یحساب قبل ایدیواسه افتتاح حساب اومد-

: دستم مشت کردم وگفتم يو تو رسامیام يچه  دفتر
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افتتاح حساب-

اما ...دمیلحظه لغز هیبود؟نکنه  یکارم چ نیا لیدل"اصال...شدیم یشاک یحساب دیمفه یم رسامیداشتم اگه ام يحس بد...خونه که برگشتم به

 یشاک..بودم دهیبا خودم که رو راست بودم لغز... بود که به ذهنم خطور کرد یچ گهید نیا...کردم نکارویپس چرا ا...نه من ادم خالف نبودم

کردن باهاش  يتا با باز دیسمت او رمیم...امروزمو يخطا نیا کردمیران مفردا جب...گذرونم یاما با فکر نکردن بهش وقت م خودمام از 

 کنمیچال رو گونه هاشو بوس م يجا...خندن رو گونه اشون چال باشه یم یام که وقت ییعاشق بچه ها...اروم شم و از فکرها دور ودورتر

 دهیخندش که از اعماق گلوش شن يصدا...بره یدنا لذت نمپرت ش نیا يبه اندازه  یچ چیاز ه...کاره نیعاشق ا...ندازمشیبه هوا م یوکم

 گهیاز فردا د...کشمیهام م هیعطر تتنشو با لذت تمام به ر...خاصه شهیعطر بچه ها هم يبو...بوسمیدوباره لبو گونه شو م...لذت بخش...شهیم

کنه یم ینیسنگ يقلبم درد يرو شهیاز دست دادن شغلم باعث م ادی...باشم دیهر روزم وقراره با او

افتادم که کنارم  دیاو ادی...کرد اریبودن صداها ذهنمو هوش یبدم اما طوالن تینخواستم اهم...دیرسیخس خس به گوشم م يصدا

گفت مهم  یم...مهوش خانم وخبر کردم...سرما خورده بود یعنینیوا کردیاش خس خس م نهیس...شدم داریبا عجله از خواب ب...دهیخواب

دکتر  يکارا...دادم ببرمش دکتر تا از سالمتش مطمئن شم یم حیترج...دادینم تیساده اس اما من دلم رضا یخوردگسرما  هی...ستین

وارد کنم رسامیاونقدر ازم وقت گرفت که فراموش کروم قرار بوده امروز به بانک برم وپول از حساب خودم خارج وبه حساب ام

چشمام رژه مرفت يجلو رسامیام یعصب يتمام طول روز چهره ...ادم بدم نیبه ا یحیومن مونده بودم چه توض دیرس یم رسامیام امشب

فردا ام قبل ...فکر کنه خوابم رسامیام دمیم حیترج...دمینشون نم یعکس العمل شنومیرو که م يباز شدن در ورود يصدا...شب کیساعت

رونیزدم ب یشدنش از خونه م داریاز ب

با  تونمیوم دهیخواب رسامیبه خودم گفتم تا حاال ام...داشتم یدهانم خشک بود واحساس خفگ..برد یمشب از شدت استرس خوابم ن تمام

فکر بود  ياشپزخونه لم داده بود وتو یصندل يکه رو رسامیام دنیبا د...فکره اشتباه هیاما باز ...راحت به اشپزخونه برم واب بخورم الیخ

دادم بدون  حیترج...حضورم نبود يمتوجه ...صورتش شدم ياشک رو يردپا يردم متوجه خوب که به چهره اش دقت ک...دمجا خور"کامال

 يزد وچهره  یکه تو چشماش به وضوح برق م ینم اشک...چشمام بود يجلو رسامیام يبه اتاقم برگردم اما تا خود صبح چهره  ییسروصدا

اوردیکه دل به رحم م یمغموم

: گمیوم کشمیم ییپرصدا نفس

خونه میبر گهیبهتره د...میاریوب دیوا میبر-

یکن فیرو واسم تعر هینره شب بق ادتیباشه اما -

: گمیوم زنمیم يلبخند

وزودتر بگم مویزندگ يخودمم دوست دارم قصه ..."حتما-

گهید میبر ایجان ب دیاو-

گهید قهید هیمامان -

..شهیپسرم داره شب م رهید-

امیرسره شم مبار سوار س هیدمیقول م-
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اغوشم  يکه سوار شد خودش رو تو ياخر يبعد از سرسره  ادیصدام در ن نکهیام و واسه ا یدونه ناراض یم...دمیبهش اجازه م يتکان سر با

هنوزم ...کنمیوصورتشو غرق در بوسه م زنمیموهاشو با دستام کنار م...رهیضعف م اشینیریخودش يدلم واسه همه ...پرت کرد ییجورا هی

دهیاو يبوسه ها...میدگزن نیش طعم ترخو

زمیمامان عز میبر-

واسه لوس کردن ودل به دست اوردنه گهیم یاما وقت زنهیحرف نم یلیخ"کال

شهیبلند م ایاعتراض پر يکه صدا کنمیبغلش م یخوشحال با

نیبزارش زم...یکمر خودت وداغون کن يخوا یم وونهید-

میافت یوبه سمت خونه راه م نیزم زارمشیپس بالفاصله م...تحمل وزنشو ندارم ییو من توانا بزرگ شده دیاو ارمیبه خاطر م تازه

بود؟ یک يصدا نیتعجب کردم ا...بچه ها کل خونه رو  ادیداد وفر يصدا

مامان مهمون داره-

شهیدرست م زیخدا روشکر همه چ...وبچه هاشن سایفکر کنم پر-

شهیداره درست م یج-

یستیتو مقصر ن دوننیهمه م گهیکه د نیخب هم-

بتونم تو  گهید دیشا...شهیجبران نم زیچ چینه خواهر من ه...گذشته يجبران خطا شهیم...تاوان دل شکسته شهیم دوننیکه همه م نیهم-

 شهیخوب م یپس فکر نکن همه چ...شده که را درمون نداره يشکسته ا يشهیدل من مثل ش...اما ...نفس بکشم گهیجور د هیشهرم 

کرد یزندگ شهیوخوش وخرم م

ینیبب سارویپر يبچه ها یمگه دوست نداشت-

خواهرمو فراموش کنم ییوفا یب شهینم لیمعلومه دوست دارم اما دل-

مثل خودش  یشیم ياونجور...نکن یاحترام یب گهیاما تو د...بگم یچ-

 ایکه با گفتن خاله پر رسهیبه گوش م يپسر بچه ا غیج يهمزمان صدا...کنمیروبا دستام باز م يودر ورود شمیبحث م يادامه  الیخ یب

پسر  نیمت نیا شمیمتوجه م...جان  نیمت یو با گفتن خوب کنهیام با لذت پسربچه رو غرق در بوسه م ایوپر...اندازه یم ایخودشو تو اغوش پر

 يشاد غیج دیاو دنیبا د...قابل درك نیشناسه و ا یمنو نم...کنه یم یبیاحساس غر...بوسمیگونه هاش و م يو رو کنمیم غلشب...ساسیپر

: گهیزنه و م یم

يباز يایاخ جون م-

کو دکانه اش  يبه شاد...کنهیم یو همراه نیوکسب اجازه از من مت یپسر بچه هم سن خودش ذوق کرده با خوشحال هیدنیکه از د دمیاو

کنمیمرفتنشو دنبال  ریو با چشمام مس زنمیلبخند م

ستیمهم ن...خواهمرمه نیا کنمیم نیبه خودم تلق...وچطور تو اغوشش جا گرفتم یفهمم ک یو نم کنهیچشمامو عوض م ریمس سایپر يصدا

...خودمو قانع کنم تونمیخودم نم...شمیباورم نداشته اما بازم قانع نم یزمان هی



انجمن نودهشتیا انکاربر ستاك و فاطمه  –  گناه من رسوایی نیست             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٠

خوام یمن معذرت م-

ستیمهم ن-

رو هوا بود میزندگ...از همه جهات تحت فشار بودم...تمداش يبد طیشرا...نه مهمه-

یباورم داشت یکاش کم يا-

يمن نبود يتو جا-

نسبت  نیبه حرمت هم میمنو تو خواهر...يداد رییتغ دگاهمویچقدر د یدونیتو م...یحسمو بفهم ینخواست یحت...يمن نبود يتو ام جا-

رهیم رونیدور وبرم از دلم ب يک ادماتک ت يوقت فکر نکن واکنشا چیاما ه...کنارتم

 نمیخدا رو شکر از ام...شدیجواب داده م یچیکه با ممنون وه یکنیوچه م یجز خوب...زده نشد نمونیب یاونجا بود حرف سایکه پر يلحظه ا تا

رو نداشتم یکینیا يحوصله ...نبود يخبر

پشت سرم اومد ایافتادم پر بغلش کردم وبه سمت اتاق راه...بود دهیبا خبال راحت خواب دیاو

شد یسرنوشت اون پوال چ "اصال...یختیپول وبه حسابش نر دیفهم رسامیام...نمیکن بب فیزودتر تعر-

: گمیزنم وم یم يلبخند جانشیه به

گمیتو دختر باشه م یچه فدر عجول-

حدس ...از تخت خواب بلند شدم یمگیبا سراس. دادیشون معدد ده رو ن...نگاه به ساعت روبه روم انداختم هی...خوابم برد ینشدم ک متوجه

سر جام توقف کردم دیرس یبه گوش م ییرایکه از سمت پذ ییاما با زمزمه ها..رفته باشه دیبا رسامیزدم تا حاال ام

کار کنم یموندم چ دیبه خدا نو-

ادامه بده تا بعد تیبه کار قبل "فعال-

 یحساب يریبه جز استعفا با ام...پشت سرم و خراب کردم يپال ییجورا هیمن قبل از رفتنم  شهینم یول...دیه ذهن خودم نرس يفکر کرد-

اجازه بده بازم تو شرکتش کار کنم یکنیفکر م...دعوامون شد

داد تیدوباره رضا دیشا يخوبش بود ياز کارمندا یکیبگم تو  یچ-

چشمامو وباعث شد  يبودم وومد جلو دهیمزد کش یچند سال زحمت ب نیتو ا یچ بودم و هر یعصبان...من بد حرف زدم...دونمیم دیبع-

زده شه .شدیزده م دیحرف که نبا یکل

يمگه مجبور بود وونهید-

زهیریبه هم م یدونستم همه چ یچه م...کنم یخودمو خال زاری...المان رفتنم که درست شده يگفتم کارا-

نداره یراه یعنی-

اونقدر واسه خودم وغرورم ارزش قائلم که نخوام خوردش کنمام بود  یراه-

؟یکار کن یچ يخوا یپس م-

کنم و اونجا کار کنم  دایداروخانه پ هی"فکر کنم موقتا...سابقه دارم...دنبال کار رمیاز فردا م دونمینم-

يهمه تالش کرد نیتو ا...ستین يبه نظرم فکر عاقالنه ا-
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ستین يچاره ا-

و اونم  گردهیمگه نگفت برم...قراره بمونه رسامیبود که ام نیکه در ذهن من شکل گرفته بود ا یو تنها سوال کردنیداشتن صحبت م انهمچن

دیبا او

هر دو رد شده به سمت اشپزخونه  ياز مقابل چشما يمختصد یرفتم و با سالم و احوالپرس ییرایندونستم به پذ زیموندن وجا نیاز ا شتریب

زدم  يلبخند...مهوش خانم که تو اشپزخونه نشسته بود دنیباد...دمحرکت کر

د؟یخوب هست...مهوش خانم ریصبح بخ-

يشد داریب ریکه انقدر د يخسته بود یلیانگار خ...ریممنون دخترم صبح توام بخ-

: زدم وگفتم يلبخند

کجاس؟ دیاو-

شیدیمگه ند...رسامیام شیپ-

نه متوجه نشدم -

صبحونتوبخور  نیشب-

تونمینم نمیونب دیتا او یباشه ول-

نداره یعاقبت خوب یهمه وابستگ نیا...یقبول کن يخوا یدختر جون تو چرا نم-

امیاالن م ستیدست خودم ن-

 یت کردم و ببه همون سمت حرک...بود دهیراحت خواب رسامیام يشدم که تو دستا دیچشم چرخوندم و متوجه او...رفتم ییرایسمت پذ به

وبغل کردم دیاو رسامیتوجه به ام

به سمت  زارمیگونه اش م يمحکم که رو يتونستم ازاون دل بکنم پس با بوسه ا یمنم نم...خواست از خوابش دل بکنه یانگار نم-

کنمیاشپزخونه حرکت م

کننیحرف فقط نگاه م یکه چهار تا چشم گرد شده پشت سرم ب نیتوجه به ا یب

: زد وگفت يلبخند دنمیبا دخانم  مهوش

!؟يبالخره کار خودتو کرد-

کار کنم شده عادت واسم یچ-

بگم خدا به عاقبتت رحم کنه یچ-

: زدم وگفتم  يتوجه به حرفش لبخند یب

ستیمهم ن...مگه شهیم یچ-

برگشته  رسامیچرا ام یدونیدخترم م-

نه چرا؟-

ستیبد ن یفکر کردم تو ام بدون...دمیدو تا دوست وشن نیا يکن اما ناخواسته حرفاخواستم گوش  یخدا منو ببخشه نم-



انجمن نودهشتیا انکاربر ستاك و فاطمه  –  گناه من رسوایی نیست             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٢

موندگار شده دهیوببره اما حاال رفتارش نشون م دیاو ادیخواد ب یخودش گفت م...کنجکاوم بدونم  یلیراستش خ-

یشناسیمهرنوش وکه م-

با باهاش برخورد داشتم هیاره -

اما اونجا فقط واسه ...کشونه المان یوم رسامیمهرتوش با نقشه ام...رهیاقامت بگ دیواسه خودش واو تونستهینوش ممهر يبا اجازه  رسامیام-

 یچون نم...رهیاقامت بگ دیواسه او تونهینم گهیتا روز اخر که م کردهیهمش امروز فردا م دیواسه افامت او...رهیگیاقامت م رسامیخود ام

دیاونم به خاطر او زنهیالمان رفتن و البته مهرنوش وم دیق شهیو واسه هم شهیناراحت م رساممیام...کنه رو بزرگ يا گهیکس د يچهخواد ب

اما ...نبوده ادیعالقه اش به مهرنوش ز دیشا...گم بود وگنگ رسامیام تیشخص نیام ا یذهن اتیکل محتو يتو...فکرام غرق شده بود تو

بود ادیز یلیخ دونمیعالقه اش به المان رفتن و که م

 يتفکر اخر نیبه ا يپوزخند... داشتم مونینامشخص بود اما به حساب پرو پ فمیتکل...زدمیقدم م االتیداشتم تو برزخ خ االن

و تا چند  میبود کاریهر دو ب... کرده بودم دایپ رسامیوجه اشتراك با ام هینظر  نیکارم و از دست داده بودم و از ا...بود یچ فیتکل...زنمیم

فکر ...دیاما نو...يایاز پسش برب ییتنها شدیکه نم يفکر...جرقه به ذهنم خطور کرد هیفکر مثل  هی...شدیم هیتخل دیخونه با نیا گهیه درورز

شدیکنم با اون م

ارهیمنو به خودم م ایپر يگذشته توقف کرده بود که صدا يتو ذهنم

حالت خوبه -  -

ستین نیمن ا يشهاحق تمام تال...کشم یم یاه امیبه خودم م-

شهیات بهترم هیروح یتو جمع که باش ستیحالت خوب ن یلیانگار خ...ییرایتو پذ میبر ایب

فتهینگاهم به نگاه نگران مامان م...رونیزنم ب یو به دنبالش از اتاق م دمیحرفش گوش م به

...مادر یکار کن یچ يخوا یم نهیخوادتو رو بب یفرستاده م غامیچند باره پ انیشا-

ادیب دیبهش زنگ بزن-

خودشو به خونمون برسونه انیتا شا دیطول کش قهیکمتر از پنج دق...ازجاش بلند شد و به سمت تلفن رفت یلیم یبا ب مامان

کردیاما نظرات من و عوض نم...بود یالتماس چشماش انکار نشدن.. شدیفروغ تر ازروز قبل م یهر روز ب نگاهش

 گهیگفت فقط چند روزهد یدکترش م...ستیخوب ن "حالش اصال...مارستانهیب يبچه هام تو...کن وقت ندارم چه کنم باور دیبگوبا-

يعملبد ياجازه  یتونیکه م یهست یتو تنها کس يبچه ا نیا میتو ق...کن يکار هی...تورو خدا...میکن دایپ هیکل هیبراش  میفرصت دار

ارهیب رعملدوومیز تونهیملچه اس چطور  هیفقط  دیاو...یخودخواه یلیخ-

ادینم شیپ یمشکل...با دکترا حرف زدم ...تونهیم-

سوخت یدلم م يهمه خوخواه نبود نیاگه ا...بزرگتر شد یبعدها وقت ادین شیپ یاگه االنم مشکل-

نوعشون ...کشم یارم ممنم د يدیتو اگه درد کش ه؟یدردم چ یکن یودرك نم یدون ینم...کشمیم یمن چ یدون یچون نم...دلت بسوزه-

درده...اما درد...جنسشون فرق داره...ستین یکی

اشیو تلخ ایسختیهمه  با
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نکن سهیمن و با خودت مقا-

چه کنم دیبگوبا-

ه دونم حق اون بچ یم...نداره یدونم اون بچه گناه یم..هیباز هیدونم در واستم  یم...شهیدونم مامان دلخور م یم...نه ایدارم بگم  دیترد

بگم قتویخوام لج نکنم و حق یو م دونمیو م زیهمه چ...وبده گرانید يتاوان خرابکار ستین

لج کنم شهیباعث م انیشا يجمله  نیا اما

کارکنم واسه جبران  یچ گهید...گذشته جبدان کروم يابروزده تا تونستم از خطاها دیتا حاال ق...دمیبه تاوان گذشته انجام م یبگ یهر چ-

خطاهام

شده  ختهیکه ر یاب...ستین ریامکان پذ يزیحقشه بدونه جبران هر چ...گذشته رو جبران کرد...شهیوقت نم چیه...خوام بهش حال کنم یم

: گمیپس محکم و بدون لرزش صدا م...ستیقابل جمع کردن ن

؟یزنده اش کن یتونین...خوام یمن بابامو م-

زنم یم ادیقب گرد کردم فربه سمت اشپزخونه ع کهیتر از قبل در حال محکم

قبوله یبگ یهرچ...ياگه بابامو زنده کرد...درخواست منه نیاخر نیا-

دمیفهم یبرق نگاشو م یکاش معن يو ا نمیو نب انیشا يجمع وبهت نگاهها باعث نشد که برق نفرت تو چشما سکوت

 رسامیکه ام یتو فرصت...شدیم نیبهتر شهیراه هم نیلم ترروم قرارداشت اما سا شیپ يادیز يراه ها...رمیبگ میداشتم درست تصم دوست

مینیرو بب گهیقرار شد همد...و گرفتم دینو يرفتم و شماره  شیبه حمام رفت سراغ گوش

به احترامش از جا بلندشدم...اومد دیمحلمون بود نشسته بودم که نو یکیکه نزد یشاپ یکاف يتو

دارم ییایتصم هیمن ...دمب حیبراش توض کنمیم یسع یاز احوالپرس وبعد

 یم...شهیمتعجب تر م يا کدفعهیيمقدمه  نیبود وحاال با ا زیدرخواست مالقاتمم واسش تعجب برانگ یحت...فهمم یتعجب نگاهشو م-

رفتم یزودتر به خونه م دیاما خوب با...حرف زد يا کدفعهیانقدر  دیفهمم که نبا

دارم ازیفقط به کمک شما ن...خودم دارم يدهیبه ا یو نظر مثبت کنمیحاال دارم روش فکر م تا شبیاز د یعنی...دارم یماتیتصم هیمن -

دمیباشه انجام م یهر کمک-

 یاز طرف...میاونجا رو ترك کن دیو ما با شهیقرار داد خونه تمام م گهیماهه د هیتا ...خونشو فروخته رسامیکه ام دیباش انیدر جر دیبا-

شده کاریب رساممیام

: بزنه که گفتم یحرف خواست

داروخانه  هیبا پول خونه  دیخوام کمک کن یم...حرف بزنم دیپس اجازه بد...امور هستم انیکه الزمه در جر ییام وتا جا دهیحرفاتونو شن-

میبزن

داروخونه رو فکر نکنم بده  هیپول خونه کفاف -

میاستفاده کن نهیاز کمک هز میتونیدونم اما م یم-

دیمحدومباش يمنطقه  هیدنبال  دیبا ياونجور-
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نه ایشهیم يکار نیبه چن یراض رسامیبدونم ام دیکه با نهیمهم ا...ستیجاش مهم ن-

درسته؟...رونیبکشم ب رزبانشیاز ز میرمستقیغ دیومن با-

.شمیممنونتون م دیبکن نکارویاگه ا-

.دیدانجام ب رسامیبا مشورت ام نکارویا ستیبهتر ن-

.تو حساب منه رسامیام يپوال.ترسم یراستش م-

.داره یخب چه اشکال-

...اما.زمیازم خواسته بود پوال رو به حساب خودش بر..رسامیام..اخه-

.چند روزه نیا يها یکه تموم شه دلمشغول گفتمیها رو م یگفتن دیبا یحرف زدن شرم داشتم ول موقع

 یاز ب رسامیام دنیاز فهم ترسمیحاال م.شدم  مانیزود پش یلیلحظه بود خ هیبه خدا فقط  ندهیاز ا دمیترس ،  لحظه وسوسه شدم هی-

.شیاعتماد

.رسامیبه حساب ام يزیپوالرو بر يریچرا زودتر نم-

.کار کنم یچ خشویتار-

..پول نگاه نکنه يزیوار خیکه به تار ،  رهیاالن اونقدر درگ رسامیام-

..شنهادمیفقط در مورد پ.رسامیبه حساب ام زمیر یبانک و پول و م رمیشما م به اعتماد حرف-

هیراض رساممیکه ام دونمیم...باشه يبد يدهیفکر نکنم ا...کنمیمن کمکتون م-

ادیب شیپ یتا چ-

ادیب شیپ نیبهتر دوارمیام-

.دوارمیام-

پوال که راحت  زیاز وار المیخ.بهونه از خانه خارج شدم یپس ب ستیبهونه الزم نیمصمم یوقت.به بانک رفتم ياون روز قبل از هر کار يفردا

بود که اونم  یمکان واسه زندگ هیفقط مشکلش ...کرد یاستقبال خوب...میقرار داد انیو درجر رسامیام دیبا کمک نو.خبر دادم دیشد به نو

میبراش کن يماه فکر کینیقرار شد تو ا

که باالش  يمغازه  هی...مغازه اجاره کنه هیاز محالت محروم شهر  یکیوخانه شبانه روز نداشت و بالخره تونست تو دار يکارا الیدن رسامیام

 کهییو از اونجا میکن لیتبد یمکان واسه زندگ هیقرار شد اونجا رو به  میکه باهم انجام داد یدو خوابه قرار داشت و طبق توافق يخونه  هی

کمکش کنم و  ادیکه از دستم بر م ییبه در خواست خودم قرار شد تا جا...رو واسه کمک استخدام کنه یستونست ک ینم "فعال رسامیام

درواقع بشم کارمند موقت داروخانه اش

: بود که گفت رسامیام يجمله ...موند یکه از تمام خاطرات گذشته واسم باق يزیچ

ممنون زیبابت همه چ-

.دمیبه خاطر موندن در کنار او ،  به لب اوردم  یمینبودم و در جواب حرفش لبخند مال نهیما من ادم کا...دادمیم صیشرم زده شو تشخ نگاه
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مهم  گهید...ستیمهم ن یچیه گهیدلت خوش باشه د یوقت گمیاما من م...کردن سخته یبدون پول زندگ...کردن سخته یگن سخت زندگ یم

خوام پرستار  یخودم و مشخص کنم م فیخوام تکل یم...یکن يروزاتو سپر کیچکو يخونه  هیتو  یمیکم و قد لیبا وسا يمجبور ستین

خوام دوست بدارم و  یم...خوام مادر باشم یم...خوام عاشق باشم یم ادیه که مهوش خانمم از عهده اش بر میاگه قرار به پرستار...نباشم

شم رفتهیشه وپذحرفام حرف با...منم نظر بدم یگاه...خوام مهم باشم یم...دوست داشته شم

رسامیاقا ام-

بله-

خواهش کنم هیتونمیم-

البته-

کنم یزندگ نجایخوام ا یم-

اما-

حرفمو بزنم  دیدیاجازه م-

اکتفا کرد يتکان سر به

که  يزیاما چ...کمکتون کنم تو حساب کتاب و مرتب نگه داشتن مغازه فتمیراه م یتا وقت تونمیندارم اما م يتجربه ا میقراره با هم کار کن-

خوام کنارش باشم یم...دهیداره او تیواسم اهم

دمیتوجه به بهت نگاش ادامه م یب

واسش کم  دمیقول م...داره ازین يبه محبت مادر "بچه اس که قطعا هیاون ...مادرش شمیخوام ممکنش کنم م یاما م ستیممکن ن دونمیم-

يرمادر باشم نه ناماد دمیقول م...نزارم

شکنه یشو م یطوالن سکوت

نه...شم اما تو مشیق تونمیم...نگهش دارم تونمیشم م ییمن دا...ستیممکن ن یاما همون طور که خودت گفت-

خوام کنارش باشم یم...به نسبتا ندارم يکار-

ام يمن خودم استاده باز...محرفا خرش نیکه با ا ستمین يمن مرد یدونیم یاما به خوب یکنیتمام تالشتو م يممنونتم که دار-

دیکن یم نیبهم توه دیدار دتونیمتاسفم واسه افکار پوس-

نباشه یخونگ یدرد ب دوارمیشده؟ ام یحاال چ...دیو نگه دار دیاو دیشد یبه زور راض ادمهی...ستین نیقصدم توه-

وابسته شدم دل کندن ازش سخته برام دیمن به او...هیدرد من وابستگ-

: زد وگفت يپوزخند

دیبه من وابسته نش دید یم ینیاونوقت چه تضم-

خورد یحالم از تفکرش به هم م...بهش انداختم نینگاه خشمگ هی

شما  يبه جا...من احمق و باش که دلسوزانه تو نبود شما کم نزاشتم دیمترجم واسه خودتون استخدام کن هیدیشما اشتباه گرفت نکهیمثل ا-

انجام بدم ادیاز دستم بر م یشدم هر کمک فکر کردم و حاضر
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دردسر ندارم ياما من حوصله ...بابت اون روزا ممنونتم-

تنها وجه اشتراك ما شهیم دمیاو...خودتون یشمام زندگ کنمیخودم و م هیمن دارم زندگ...يچه دردسر-

 ریادم فضول و امارگ یشک کل یکه ب یکن یحله زندگم هیقراره تو ...یکنیم یزندگ رانیتو ا يدار يفراموش کرد يبچه ا "واقعا-

داره ینیچه قوان نجایا یدون ینم...داره

شمیدر ظاهر پرستارش م-

گرفته بود يبه لب اورد که اعصابم را به باز يپوزخند باز

و مهوش خانم-

اونم مثل قبل خدمتکار محسوب شه-

کنمیم یچه غلط نجایانوقت من پولدار با خدمتکار و پرستار مخصوص ا-

روز مادرش در حقم  هیکه  یو بزرگ کنم محبت دیاو دیکه با نهیکه برام مهمه ا يزیتنها چ...دیکن یم يچه فکر ستیواسه من مهم ن دینیبب-

تمام کرد و تمام کنم 

؟يدار نیپس احساس د-

کنمیکردنم به خودتون فکر نم لیبه شما و تحم يا ذره یحت دیبدون نویاما ا ستیواسم مهم ن دیاسمشو بزار نیخوا یم یهر چ-

: و عاقبت سکوت شکسته و گفت...فرو رفت  یمحکم حرف زدم که به سکوت طوالن اونقدر

رمیگ یدرست م میتصم هیو  کنمیباشه فکرامو م-

نداره یکیبرتر از اون  یطیشرا یکس ما متقابل و نیب زیهمه چ...دیزاریسرم نم یمنت دیفراموش نکن دیگرفت یمیهر تصم يزیچ هیفقط -

!منظور؟-

دیتا منظور من و درك کن دیخودتون فکر کن-

گل  ادیصورت خندانش که از ورجه وورجه کردن ز دنیبا د. مشغول سوار شدن سرسره هاست یکه با خوشحال دهیبه آو رهیخ نگاهم

نگاهم رو از . کنه يخونه حوصله اش سر نره آوردمش پارك تا باز يوت نکهیا يامروز هم برا. نهیشیصورتم م يرو يانداخته لبخند محو

اواخر  نیکشم و دوباره ذهنم به سمت اتفاقات ا یم یزنم و آه کوتاه یپام م ریز يبه سنگ ها يلگد. شمیم رهیخ نیو به زم رمیگ یم دیآو

 دیبا. فرق کرده بود تیاما االن وضع. افتادم یم گرفتن نمبه فکر انتقا چوقتیه دمید یرو نم انیاگر دوباره شا دیشا. کشه یپر م انیو شا

 کییکه تاوان خراب کردن زندگ دیفهم یم دیبا. شهیفراموش نم یمعذرت خواه هیبا  دمیمن کش هک ییکه همه رنج و عذاب ها دیفهم یم

 یرو نم دیآو یاندازم ول یسرسره ها م به سمت ینگاه. کنم یکشم و سرم رو بلند م یم یقینفس عم. حرفاست نیتر از ا نیسنگ یلینفر خ

 یرو نم دیباز هم آو یگردونم ول یشم و نگاه سرگردونم رو اطراف پارك م یبا وحشت از جام بلند م. زهیر یام م نهیس يقلبم تو. نمیب

. افتم یدم و راه م یحسم م یکرخت و ب يبه زانوها یتکون. زنه یم خیباره در رگ هام  کیبند بند وجودم به رعشه افتاده و خون به . نمیب

چرخه اما  یم دینشونه از آو افتنیيبرا یچشمهام به هر سمت کمردم. هیخال دیبه جز آو يزیبر پاست و ذهنم از هر چ یدر دلم آشوب

 دمیآو ایخدا. ستهیدم که قلبم هر لحظه از حرکت با یاحتمال م. کنه یرو تار م دمیبنده و د یاشک در چشمهام پرده م. کنم ینم داشیپ

 یدهنم م يزده ام رو جلو خیيدست ها ه؟سرش اومده باش ییبال هینکنه . ره ینم ییکه بدون من جا طونیش يکجاست؟ اون پسر بچه 
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. مونم یزنده نم دمیمن بدون آو. خودت کمکم کن ایخدا. رمیم یکم بشه من م دیتار مو هم از سر آو کیاگه . دم یذارم و سرمو تکون م

. کنم یو رو م ریز دیآو يشهر رو در جستجو يضجه زنان کوچه به کوچه . افتم یو کم کم به هق هق م رهیگ یم راه مصورت ياشک رو

و جوون  ریاز بچه گرفته تا پ. ستیبرام مهم ن يزیچ چیه دیجز آو. ستیکنم اما برام مهم ن یخودم حس م يمردم رو رو يرهینگاه خ

 هیبسطام شهر کوچک. دم هر لحظه از حال برم یامکان م. نداره يکس ازش خبر چیاما ه رمیگ یرو م دیبه مشخصات آو يسراغ پسر بچه ا

انگار که آب شده بود و رفته بود . کنم ینم داشیگردم پ یهر جا رو م. ستیمن ن دیاما آو. شهیم دایپ یکه توش گم بشه به راحت یو کس

سرم رو . افتادم یم نیزم يو رو شهیزانو هام سست م. ه هر لحظه از حال برمدم ک یاحتمال م. چرخم یوار دور خودم م وانهید. نیزم ریز

. امیگذره به خودم م یکه م کمیزنم اما  یرو صدا م دیزنم و اسم آو یبا تمام وجودم زار م ورمیگ یدستام م نیب

تو اون آشفته بازار  ؟یـخه ک یول.نشیه دزدنکن.سر بچه ام اومده ییچه بال کنمیمدام فکر م. کنم یصورتم پاك م يبا خشم از رو اشکهامو

!من کجام؟ دونهیاما اون که نم.شهیکار خود لعنت...دیو ـیسمت عمو رهیذهنم به م.یذهن

خودت  ایخدا.کنمیم دایپ یمونیکه اومدم حس پش ییاز اومدن به از جا...بار از انتخابم نیاول يبرا کنه؟ینم دامیپ کردمیچرا فکر م ،  احمقم

 ییبا پاها.کرده باشه داشیپ یکس دیشا.رفته باشه خونه دیشا دمیم دیاز دردم بگم؟ به خودم ام یبرم به ک.کنم کاریچ دین بااال.کمک کن

و نگاه مامان  شهیدر باز م.دمیتوانم فشار م يوبا ته مونده  زارمیزنگ م يدستم و رو.رسونم یخودمو به خونه م دیام يوذره ا زانسست ولر

.مونه یم رهیخ به صورت غم زده ام

شده دختر؟ یچ-

: گمیم شهیم دهیشن یکه به سخت فیضع ییصدا با

.دیآو -

کجاس؟ دیآو-

.هق هق ام يته دلم و بلند شدن دوباره  يمونده  یباق دهینابودشدن ذره ام یعنیحرف مامان  نیا

.زدلمیشده دخترم؟حرف بزن عز یچ-

هق هق ام  انیو م دهیبر دهیبر.افتاده دمیواسه آو یچه اتفاق دمیفهم یزودتر م دیبا.گفتمیم دیبااما  شدیاز گلوم خارج م یبه سخت صداها

: گفتم

کرد...يخبر یاظهار ب...ام سراغشو گرفتم یاز هر ک دمیوند دیسر بلند کردم او...لحظه حواسم رفت هی...میبود...پارك يتو-

: فت ،  با چنگ به صورتش زد و  مامان

سر بچه ام اومده؟ ییچه بال! اونوقت؟ یچ یعنیرگم بده خدا م-

: گفتم  يزار يصدا با

دونم؟یبه خدا نم...دونمینم

؟یکنیچرا دست دست م زمیعز-

کار کنم ؟ یچ یگیم -

بزار انیو در جر سیبرو پل-
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.گرفتم یکمکم م سیاز پل دیبا.حق با مامان بود.نشه دهیکش سیداغون بودم که فکرم به پل اونقدر

هم چشم  قیازخواسته ها و عال میتونستیبود که م نیقسمتش ا نیوسخت تر...دوباره بود یزندگ هیما درست مثل ساختن  يوهیبه ش یزندگ

.گرفت دهیبچه رو ناد هیيخواسته ها شدیاما نم میکن یپوش

 دیخر یو ب یناراض يمشتر یگاه شدیو دارو ام باعث مکمبود جنس ...رفت یکه اورده شده بود م ییقرض و واما يدرآمد داروخونه جا تمام

.خوب نبود يکار يندهیواسه آ نیوا...رونیاز داروخونه بزنه ب

گذشته اش که  يها ییالبته تنها...وابسته شده بود دیدر واقع اونم مثل من به آو.کردیم یباما زندگ یپول کم يمهوش خانم در ازا طفلک

. لت بودبر ع دیحاال پر شده بود هم مز

 يکار چیدادم و از ه یانجام م مینداشته باش یممکن مشکل يبره و تا جا شیکارها خوب پ نکهیا يتمام تالشم رو برا نیب نیهم در ا من

 یبود که من م نیبر ا یلیکار باز هم دل لیکه اوا ییها یکار عالقه مند شده بودم چون با وجود سخت نیبه ا يالبته تا حدود. کردم یم غیدر

لبخند  شهینکنم و هم یاحساس خستگ يشد که با وجود فشار کار یباعث م دیبودن آو. بود یمن کاف يبرا نیباشم و هم دیآو نارتونستم ک

. به لب داشته باشم

 ییکتور هافا یو من هم تمام. داده بود هیتک وارینشسته بود و سرش رو به د یصندل يسام رو ریام. بود میساعت نه و ن يکایبود و نزد شب

چشمام . کردم یفروشمون رو وارد دفترم م زانیم نطوریو هم نهیخرج ها و هز ستیهم تلنبار شده بود رو به روم گذاشته بودم و ل يکه رو

 یداشت م ينطوریچشماش هم. خسته است یهم معلوم بود که حساب رسامیام ياز چهره . کرد یدرد م یو سرم هم کم سوختیبه شدت م

اگر . بود نطوریهم شهیهم. از خوب بودن حالش مطمئن شدم دوباره برگشتم سرکارم یسر زده بودم و وقت دیبه آو شیعت پسا مین. رفت

کردم باز هم تموم  یبود که هر چقدر حساب کتاب م ییامروز از اون روزها. گرفت یگرفتم دلم آروم نم یخبر نم دیبار از آو هیساعت  هی

مگه تموم . هم گذاشتم تا از سوزش چشمم کاسته بشه و بعد دوباره مشغول نوشتن شدم يه پلک هامو روو چند لحظ دمیکش یپوف. شد ینم

: که گفت دمیرو شن رسامیاميصدا. دمیحاال؟ دستمو باال آوردم و گردنم رو مال شدیم

.نیپر -

: بود ستادهیسرم ا ينگاه کردم که باال رسامیتعجب سرمو بلند کردم و به ام با

بله؟ -

: فاکتور ها گذاشت و گفت يرو دستشو

.يخسته شد یامروز هم حساب...دهه کیساعت نزد...یبخواب يبهتره بر -

: بهش انداختم و گفتم ینگاه دیترد با

.مونم ینه فعال م...نیمون یدر ضمن اگه من برم شما دست تنها م...اما کارام هنوز مونده -

: و جواب داد دیکش رونیدستم ب ریاز ز دفترو
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تو هم برو استراحت ...خوابم یم رمیگ یکارا که تموم شد م يهیبق گهیساعت د مین هیمن هم ...نگران نباش...دم یمن کاراتو انجام م -

!کن

آروم . ومدیخوابم م یخسته بودم و حساب یلیخ قتایحق. زدم و سرمو تکون دادم یفکر کردن لبخند کمرنگ یمردد بودم اما بعد از کم بازهم

: لب گفتم ریاز جام بلند شدم و ز

.ممنون -

.رفت ینم شیکارها انقدر خوب پ يمطمئنا اگر تو نبود...يمدت بهم کرد نیکه تمام ا ییبابت تمام کمک ها... من ازت ممنونم -

روحم .بودن دیحس مف.شد دهیکارم دبالخره  نکهیداشتم از ا یحس خوب. لبم نشست يرو یحرف لبخند پررنگ نیا دنیبا شن ناخودآگاه

 یو تاب تحملم به اتمام م ردنیکیهام فروکش م زهیانگ ،  گرفته شه دهیروزا و زحمتام قزاز بود ناد نیاگه ا دیشا. انگار آروم شده بود

.دیرس

.ام از در خارج شدم یکوتاه دورن يکردم و با شاد یبه در خروج نگاه

: داد حیزد و بعد از سالم شروع به توض یلبخند کمرنگ دنمیباد.شده داخل شد نگاه کردم ياتل بند يکه با دستا یدخترجوان به

 دیبا کنهیدرد م یلیحاالم دستام خ.ارمیدفترچمو فراموش کردم م یاومدم مهمون ستمین نجایاهل ا.دستم شکست شیمن چند وقته پ-

مسکن استفاده کنم "حتما

: به گودنشسته دختر جدان انداختم و گفتميو چشما دهیرنگ پر يبه چهره  ینگاه

.میدیبدون نسخه دارو نم نجایمتاسفم ما ا-

.اخه من دفتر چه ام گم شده-

!حاال گم شده؟ دیفراموش کرده بود شیتاچند لحظه پ-

شدم و گرنه همون فراموش کردم جیگ دیکن یاز بس حولم م-

.يبهتره خودت بر ه؟یدت چفهمم در یدختر جان من که از حالت م نیبب-

...که شما میاگه ما نباش.دیریبگ ادیرو  يبرخورد با مشتر کمییچ یعنی-

چه خبره؟ نجایا-

انداختم و خواستم حرف بزنم که دختر با لحن  یکردم نگاه یمن و اون دختره نگاه م يکه با تعجب به بحث باال گرفته  رسامیام به

.به صحبت کرد شروع دهیکش ییاغواکننده و صدا

.دکتر ياقا یسالم خسته نباش-

: دستش اشاره کرد و ادامه داد به

فقط چند تا .مهمونم نجایاخه ا ارمیمتاسفانه فراموش کردم دفترچه مو ب.گچه و به شدت درد دارم يدستام تو دینیب یطور که م نیهم-

.خوام یمسکن م

.ستیمتاسفم بدون نسخه امکانش ن-

ه؟یمنو دردام چ فیت تکلگف مظلومانه
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که حاضر  دیاونقدر درد دار "مطمئنا. بنده در خدمتم دیاریو نسخه تو ب دید یازاد م تیزیدکتر و هیمطب  دیر یم.شما مشخصه فیتکل-

درسته؟ دیدکتر بد تیزیپول و دیش

دینیب یدستامو نم نیا.متاسفم براتون  "واقعا-

.یمشکل چیه یب.متوجه حرکاتش نبود دستاشو به شدت باال اورد و تکون داد.بود قرمز شده  تیاز شدت عصبان کهیحال ودر

.دستتون خوب شد نکهیمثل ا-

.اب داده از در خارج شد و با سرعت از داروخانه دور یدونست بند وحساب یم گهیکه د دختر

به خودم اومدم رسامیام يشده بودم که با صدا رهینگاه رفتنش خ ریمس به

.داره ادیاعت میفهم ینم کنهیتابلوش فکر م يافهیق نیبا ا-

...یگناه داشت ول هیبد درد ادیاعت."اره واقعا-

.نداره خودش انتخاب کرده یول-

بد بوده؟ طشیشرا دیشا-

.خودش و به خطر بندازه یانسان سالمت شهینم یلیهر چقدربد دل-

...بگم البد شما یچ-

.کنمیم یبگیاحساس غر.یکنیخسته ام م يشما دار یگانقدر به من ن شهیم-

!م؟یستیمگه ن-

.داشت و درواقع به فکر فرو رفته بود به قسمت خودش رفت ریسربه ز کهیدر حال یحرف چیه یب

رو به  با تعجب.داره یزنگ در گذاشته و برنم يدستاشو رو یکی.میایب رونیاز خاطرات گذشته ب شهیباعث م اطیزنگ در ح یمتوال يصدا

: گفتم ایپر

!ه؟یک گهید نیا-

باشه سیپل دیشا.چه خبره مینیبب میزودتر بر ایسرم رفت ب یول.دونمینم-

.میاومد سیپل يدر ضمن ما که تازه از اداره .زنهیدر م ينجوریا سیپل-

بگم ؟ یچ-

میدر وباز کن میدختر بر یمنو به حرف گرفت-

.شدم رهیجب به روبه روم خدر وباز کردم وبا تع بالفاصله

 دنیبا د. سادهیکنار خونه وا دیدست در دست آو یمونیپش يکه با چهره  نمیب یرو م انیشا. کنم یرم و بازش م یعجله به سمت در م با

 يجلوش رو .دومیو با تمام وجودم به سمتش م رهیگ یم يو بدنم قوت دوباره ا شهیبود تمام دردهام فراموشم م سادهیکه کنارش وا دیآو

: کنم یبار زمزمه م نیلب چند ریشم و ز یآروم م. کشم یهام م هیعطر بدنش رو به ر. رمیگ یو محکم در آغوشش م مزن یزانو م نیزم

.شکرت ایخدا... شکرت ایخدا -

: گم یکنم و م یکنان سر و صورتش رو غرق بوسه م هیگر. رمیگ یازش فاصله م یکم
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.قربونت برم دلم هزار راه رفتم شه؟یگه مامانت نگران م ینم زمیعز ؟يدکجا رفته بو یمامان -

: گهیقشنگش و بچگانه اش م ییکنه و با صدا یکوچکش اشک هامو پاك م يدست ها با

.اما عمو به من گفت بهت خبر داده که من با اونم یمامان دیببخش -

زنم و  یم یلبخند پر از محبت. کنم ینگاه م دیدوباره به صورت آو. ندازهیم نییاندازم که سرش رو پا یم انیبه صورت شا يخصمانه ا نگاه

: گمیبوسم و م یموهاش م يرو

باشه؟. ير یفقط با خودم م يبر ییجا یبه بعد اگه خواست نیاز ا یول. زمیباشه عز -

: گهیده و م یسرش رو تکون م مظلومانه

.باشه -

: گمیکنم و م یبغلش مدوباره . کنم یرو نوازش م صورتش

. پسر گلم نیآفر. قربونت برم -

: گمیمتوجه نشه م دیکه آو يکنم و طور یبا نفرت به صورتش نگاه م. ستمیا یم انیشا يو رو به رو شمیجام بلند م از

.يبود شهیکه هم یهست یتو همون. يذره هم عوض نشد کیامروز مطمئن شدم که . یتو مثل گذشته هات نامرد و پست ه؟یچ یدون یم -

: گهیم یو با لحن نادم کشهیبه صورتش م یدست

اما باور کن . دمیرو دزد دیزد به سرم و آو. کنم کاریدونستم چ ینم. شدم وونهید دمیشن شبتوید يحرفا یباور کن وقت. نیمنو ببخش پر -

.شدم مونیکه از کارم پش دیساعت نکش کیبه 

که  يدارم و درست لحظه ا یقدم به سمت عقب بر م کی. رمیگ ینگاهمو ازش م یحرف چیه یو بعد ب شمیم رهیلحظه در چشم هاش خ چند

از مامور ها  یکیيصدا. داره یخونمون نگه م يو درست جلو چهیپیکه داخل کوچه م نمیب یرو م یسیپل نیخوام عقب گرد کنم کنم ماش یم

: گهیشنوم که م یرو م

؟يخانوم احمد -

د؟ییفرمابله ب -

.تا همکارانم هرچه زودتر کارشونو شروع کنن دیعکس از پسرتون به ما بد کیدیشما با -

: گم یکشمش کنار خودم و م یو م رمیگ یرو م دیدست آو. رم یم انیسمت شا به

.ستیبه زحمات شما ن يازین گهید. کردم دایپسرمو پ شیپ قهیچنددق نیممنون اما هم -

: گهیچرخه و خطاب به من م یم انیشا يرو سیر پلمشکوك مامو نگاه

...شما داده شده و تیطرح شکا ياما خانوم احمد -

: گهیو م ستهیا یم انیشا يو رو به رو ذارهیتموم م مهیرو ن حرفش

آقا بوده؟ نیا شیپسر شما پ -

...بله اما -

: پرسه یم انیپره و از شا یحرفم م ونیم بازهم
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...ياشما آق -

: کنه یم یخودش رو معرف يبالفاصله با تعجب و ناباور انیشا

...یصالح انیشا...هستم یصالح -

: ده یبره و چند بار سرشو تکون م یفرو م فرمشیونیبیدستش رو داخل ج سیپل مامور

.سیپل يره ادا دیاریب فیبا ما تشر دیشما با يخانوم احمد تیبر شکا یمبن یصالح يآقا...نطوریکه ا -

: گهیو تته پته کنان م شهیاز شدت تعجب گشاد م انیشا يچشمها

..من دیکن یاما شما اشتباه م -

.لطفا دییبفرما. شهیمشخص م زیاونجا همه چ. دیایبا ما ب دیشما با یجناب صالح -

به  سیندازه و همراه مامور پل یبه من م يلمرده انگاه د انیشا. کنه یکه وسط کوچه پارك شده اشاره م یسیپل نیبعد هم با دست به ماش و

با ترس . رسه یو آقاجون سر م فتهیم فتهیب دیکه نبا یاتفاق شهیم سیپل نیداره سوار ماش انیکه شا یره و درست موقع یم نیسمت ماش

در عاقبت  انیشا. دید شهیاش مرو از چشم ه تیخشم و عصبان. لرزه یو دستاش به وضوح م انهیاما اون نگاهش به شا. نمک یبهش نگاه م

 يو با صدا ستهیا یمن م يجلو و رو به رو ادیم. شهیم کیو آقا جون که سالنه سالنه بهمون نزد میمون یو ما م. رهیو م شهیم نیسوار ماش

: پرسه یم یحال محکم نیآروم و در ع

!اومده بود؟ یچ يبرا سیپل! جا چه خبره؟ نیا -

: گهیجلو و م ادیم عیمدن آقا جون شده سرکه حاال متوجه او مامانم

د؟یاومد یشما ک...اوا سالم آقاجون -

: گهیبدون توجه به مامانم رو به من م آقاجون

!نیجواب بده منو بده پر -

از رفتن به  ،  دیاز گم شدن آو. کنم یم فیآقاجون تعر يبرا یبه آروم زویزنم و همه چ یندازم و انگشتهامو در هم گره م یم نییپا سرمو

: گهیلب م ریکه ز فتهیآقاجون م يدهیکنم نگاهم به صورت رنگ پر یسرمو بلند م یو وقت. انیتوسط شا دیشدت آو دهیاز دزد ،  سیپل

...يوا يا...يوا يا -

.انداخت ریکرد و سر به ز یبه آسمون نگاه کوتاه آقاجون

امروز کمرم .سالم کنم و جواب سالم بدم ییبا چه رو.خونه بزارم نیاز ا رونیپا ب ییرو با چه گهید.اشتباه کردم.غلط کردم.بسمه ایخدا-

به درد هر چه که مسببش بودم رمیبه درد خودم بم دیبزار.دیایسراغم ن یتو خونه ام کس رمیم.شکست قلبم به درد اومد

: گهیکشه و م یم یاه

خدا خودت بهم صبر بده-

شده بودکه با نبودش  یگاه هیعصا حکم تک نیحکم ا.عصا فقط واسه نشون دادن تحکمش نبود نیحاالا.سمت خونه اش راه افتاد وبه

.قدم برداشتن نداشت ییعصا توانا نیا یلرزون آقاجون ب يو پا دهیکمر خم.شدیم نیصاحبش نقش زم
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 50و 30يها spf.ضد افتاب رفتم  يمهاکر فیو به سمت رد دمیکش یپوف دیرس یکه هم سن و سال خودم به نظر م ياز دست دختر کالفه

و به سمت  دمیدست از کار کش.به داخل مغازه شدم یبودم که متوجه ورود شخص فهایشده بودن در حال مرتب کردن رد یقاط گهیبا هم د

.سرد سالم کنم ،  شیرفتار کنم و در جواب سالم معمول يکردم عاد یاما بالفاصله سع.جا خوردم یمحمد کم دنیبا د.نگاه دادم رییدر تغ

.اونجا حضور داشت رفت رسامیداروخونه که ام ییکرد و به قسمت باال يمختصر یاون در ادامه س سالمش احوالپرس اما

.بود رسامیام دیکار جد کیشک قصدش تبر یاومده بود وب ینیریو با گل ش دهیپوش یرسم لباس

قیبه سالم رف-

.فرصت نشد یول امیبود که زودتر ب نیقصدم ا.رهیبگ یبکارت حسا دوارمیام.گمیم کیتبر.سالم-

چه خبرا؟ از شرکت چه خبر؟.لطفه یاومدنت کل نیهم-

چطوره؟ نجایاوضاع ا.دهیخودشو انجام م يشرکتم داره کارا-

.شهیم یعال یلیخ رمشیام بگ گهیوام د هیدنبال .میداروها رو ندار یبعض.ستیبد ن-

؟یکن ینم ادیپ کیچرا وام؟ چرا شر-

.دمیم حیرو ترج ییتنها.دوست ندارم کیراستش شر-

من باشم کیاگه اون شر یحت-

.و بشنوم رسامیکردم که جواب ام زتریگوشهامو ت.ومدیاخر محمد به مزاجم خوش ن يجمله  نیو ا دمیشن یمکالماتشونو م واضح

.شهیم یمثل تو باشه که عال یکیدروغ چرا؟ اگه -

؟يخوا یقدر مخب حاال چ-

،  ؟یشراکت کن يخوا یم يجد يجد-

م؟یام دار یمگه شوخ-

.کنمیم یکل دیخر هیاونوقت .ادیب بنیته انبارمم پا.خودمم جمع شه يکه پوال.خوام یم ندهیپول واسه ماه ا نیمن ا.بگم یچ-  -

.پس خبرم کن-

."حتما-

به خونه برم و ازچشم تو  یخستگ يدادم به بهانه  حیتر ج نیواسه هم.شده بودم ریلگام از مکالماتشون سر رفته بود ودروغ چرا د حوصله

: گفتم  يرفتم وبا لحن خسته ا رسامیبه سمت ام.کنم يریبا محمد جلوگ شتریچشم شدن ب

.استراحت کنم یباال کم رمیمن م-

.برو باشه

با .باال رفتم شدیم یدوم منته يکه به طبقه  ییداروخانه راه افتادم و از پله هاياز اونا فاصله گرفتم و به سمت اتاقک انتها يا گهیحرف د یوب

ا  یم رونیخورد از فکر محمد ب یباد به کله ام م یورود به خانه قرار داشت که حداقل کم يبرا یهم راه رونیکاش از ب يخود فکر کردم ا

کردم  یکه متوجه ام شد سالم یزمان.ند به سمتش رفتم وکنارش نشستمخو یم ییالال دیکه داشت واسه او دمیمهوش خانم را شن يصدا.مدم

چانه ام قرار  ریدستم رو ز.شدنش رو داشت داریافتاد و مهوش خانم ترس ب یهم م ياوبد داشت رو يچشما.که با تکان سر جوابمو داد
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 نیبودم رومو زم دواریداشتم بهش بگم و ام میتصم.رسامیبودم واسه خواستن و خواهش از ام یدنبال راه دیاو يهرهدادم و با جستجو در چ

چه  "اصال.سخت بود دیکوب نیمنو به زم ،  دونست و بعد از بلند کردنم یبه کار منو م ازین طیکه شرا يتحمل کار کردن با محمد.نندازه

کارم نکنه؟ نیاز ا راجمووجود داشت که دوباره قصد اخ ینیتضم

.نمیمهوش خانم بش يدردال يباشم و پا شتریب دیدادم و اون روزمو با او حیو ترج خود شب نتونستم به دارخونه برم تا

.خوام باهاش صحبت کنم یبه خونه اومد از فرصت استفاده کردم و گفتم که م رسامیکه ام شب

د؟یدار یمیچه تصم.در مورده شراکتتون -

.هیخوب يدهیخوب ا.يدار.. نه  دیدار-

؟.نظر منم مهمه-

لبته ا-

.کنم يهمکار یتوکل يمن دوست ندارم دوباره با اقا-

اخراجت؟ يهیالبد واسه قض-

د؟یپس خبر دار-

.کرد نکارویمادرش ا ریاون تحت تاث ستین يمحمد پسر بد ،  معلومه اما باور کن-

مادرش؟-

همون مادرش تورو مناسب .اهل مداخله اس یلیکن اون خبه ظاهر خوب مادرش نگاه ن...بود؟ مادرش یمحمد چ ییجدا لیدل یکنیفکر م-

 یلیخ نویکرده بود و نظر ش کامل عوض شده لودوا یقاتیالبته محمدم تحق.داد صیداد و همون مادرش تو رو نامناسب تشخ صیمحمد تشخ

...اماخب با دستور مادرش .اخراجتم نداشت صدق یقبل به من گفته بود ول

از افسوس واسه  يسر ،  بعد از امتحانام بهش جواب بدم دهیکه داره بهم فرصت م هیکردم محمد چه ادم منطقیمن تمام اون مدت فکر م و

: دمیفکر مثبت خودم تکون دادم و پرس

؟یشما بهش گفت-

.نیهم.خونتونو از من گرفت یاون فقط نشون! ؟یمنو انقدر بد شناخت یعنی.نه-

: گفت یاروم ينگاه بهم کرد وبا صدا هی

واست مهم بود؟-

؟یچ-

.محمد-

.بهش بودم یراه حل واسه جواب منف هیمعلومه که نه من خودم دنبال -

.اهان-

شه؟یم یشراکتتون چ دیبالخره نگفت-



انجمن نودهشتیا انکاربر ستاك و فاطمه  –  گناه من رسوایی نیست             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٥

به خاطر  از تو نگفت و اگه مادرش با تو سر لج افتاد يزیبه مادرش چ یاون حت.ستین يبد يباور کن محمد بچه .میش کیشر "احتماال-

.انسان حق انتخاب داره کیکه به عنوان .يدیشد مطمئنم خودتو ام بهش حق م مونیاگرم از ازدواجش پش.بود مارستانیب يهمون روز تو

فرصت دادن خوبه اما اون .کردمیجور م گهیکارد هیکه  کردیحداقل باهام هماهنگ م ،  دمیاخراج کردنمو نم يا کدفعهیبهش حق  یول-

.منو اخراج کرد یبدون فرصت

: زد و گفت يلبخند

.اومد رمیکار فعال و خوب گ يروین هی،  بگم؟ واسه من که بد نشد یچ-

.دادم یم حیرو ترج نجایا ومنم

 نکاریها رو مرتب کنم که متاسفانه ا نیا يهمه  نمیبش دیدوباره با. بود انداختم دهیبود و تازه برامون رس نیرو زم ییبه کارتن داروها ینگاه

بود که  نیاز کارتن ها گذاشتم اما انقدر سنگ یکیریدستم رو ز. و خم شدم تا کارتن رو ها رو بلند کردم دمیکش یپوف. برد یزمان م یلیخ

به  یناچارا خم شدم و دو دست! آخه؟ نهیذارن که انقدر سنگ یم یچ نایا يمگه تو. با تعجب با پام بهشون ضربه زدم. نشدم بلندش کنم موفق

لبم نشست و خواستم  يرو يلبخند محو. جلو رفت یکارتن ها سر خورد و کم نیهم يبود برا کیکف هم سرام. سمت جلو هلشون دادم

: و گفتم ستادمیصاف سر جام ا. حرکت کارتن ها رو بلند کرد کیجلو اومد و با  رسامیدوباره هلشون بدم که دست ام

...شما چرا زحمت -

. بهم انداخت که حساب کار دستم اومد ینگاه میگردوند و نرو به سمت من بر سرش

.یگفت یچ دمی؟ نشن یچ -

مسئله حساس شده بود و من هم مدام  نیبه ا یلیخ ریچند وقت اخ نیا. بازهم شما خطابش کرده بودم دلخور شده نکهیشدم از ا متوجه

.کردم یفراموش م

.رمشب یخودم م...یکش یتو چرا زحمت م...گفتم که -

لبش نشست و  يرو يلبخند محو. باهاش حرف بزنم ينجوریعادت نداشتم ا. جمله و دوم شخص خطاب کردنش برام سخت بود نیا گفتن

: گفت متیبا مال

.حاال شد...نیآفر -

: مکث دوباره ادامه داد یبعد از کم و

کمکت؟ يایب يرا صدام نزدچ ؟یرو بلند کن ینیسنگ نیکارتن به ا یخواست یم يبعدش هم تو چجور -

: کردم گفتم یم يدستم باز يبا ناخن ها یدر هم قالب کردم و در حال انگشتانمو

...خواستم به شما یآخه نم -

.ــنیپر -

: انداختم و آروم جواب دادم نییسرمو پا. دمیبه صورتم کش یدست یکالفگ با

  .حرف بزنم ينطوریعادت ندارم ا...سخته برام...خب دیببخش -

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 
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.به من انداخت يصورتش نشست و نگاه سرزنشگرانه ا يرو یساختگ یاخم

!کجاش سخته؟. ستمین بهیمن که غر -

.نها سرم رو تکون دادمنزدم و ت یحرف

.یرو بلند کن نیسنگ يبگردم بعد تو کارتن ها نجایکه من راست راست ا شهینم...کارا منو صدا کن نجوریبه بعد واسه ا نیدر ضمن از ا -

.ممنون... باشه -

داخل کارتن ها  اتیکه به محتویدستشو به کمرش زد و در حال. دارو ها گذاشت يقفسه  يکارتن ها رو بلند کرد و جلو يهم همه  بعد

: دیشده بود پرس رهیخ

؟یکن کاریچ يخوا یاالن م... خب -

.نمیقفسه بچ يرو مرتب کنم و تو دهیکه تازه برامون رس ییخوام دارو ها یم -

...بذار منم کمکت کنم -

...دم یکار منه خودم انجامش م نیا...ستیبه کمک ن يازینه نه ن -

: م و ادامه دادممکث کرد یکم

.کارات برس يهیتو برو به بق -

: کارتن ها رو باز کردم و در همون حال گفت يدر همه  یکییکی. لبش نشست يرو يمحو لبخند

...خوام بهت کمک کنم یحاال من م يهمه تو به من کمک کرد نیا...در ضمن کار من و تو نداره که...کارمیکه فعال ب ینیب یم -

 ریو در همون حال هم با هم درباره کار و اتفاقات اخ میو مرتب کردن دارو ها شد يازش تشکر کردم و با هم مشغول دسته بند لب ریز

رو  دیعقبگرد کرد و نو. دیحرفمون پر نیباز شدن در داروخونه ب يکه صدا میغرق در صحبت کردن شده بود نطوریهم. میصحبت کرد

: زدم و گفتم يلبخند. کرد یبه اطرافش نگاه م يو با کنجکاوبود  هکه وارد داروخونه شد دمید

.دیخوش اومد دیسالم آقا نو -

کردم مثل قبل شاد نبود  یکه احساس م یزد و با لحن يلبخند محو. از نگاه کردن به اطرافش برداشت و نگاهش رو من ثابت شد دست

: گفت

.دیکرد شرفتیپ یلیتاه ظاهرا خمدت کو نیتو ا...گم یم کیتبر...ممنونم...سالم -

: مانعم شد رسامیام يجوابشو بدم که صدا خواستم

...داداش يزد یبه ما سر م گهیسال د هییذاشت یم...دیقدم رنجه فرمود...دیبه به سالم آقا نو -

: جواب داد و دیکش یآه کوتاه دینو. دیبه کمرش کوب يضربه ا یرو در آغوش گرفت و به آروم دیدنبال حرفش نو به

...شرمنده ام نکن نیاز ا شتریب گهید...ریباور کن گرفتار بودم ام...سالم  -

.بهش انداخت یگذاشت و نگاه مشکوک دینو يشونه  يدستشو رو رسامیام

تو حالت خوبه؟ د؟یشده نو يزیچ -



انجمن نودهشتیا انکاربر ستاك و فاطمه  –  گناه من رسوایی نیست             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٧

.تکون داد يهم گذاشت و سر يرو یپلک هاش رو با ناراحت دینو

دوست دارم ترالن رو کنار خودم داشته باشم و  یاز طرف...زنم یبرزخ دست و پا م يانگار دارم تو...داغونم یلیخ...ستمیناصال خوب ...نه -

دونم  ینم...خونمون جنگ مرافه است يشده که مدام تو ادیز ياختالف نظرمون به قدر نمیب یدارم م گهیطرف د هیکنم و از  یباهاش زندگ

...کنم کاریچ دیبا

 کیبار يتا کار به جاها دیکن یبا هم زندگ دیتون یکه نم یبنیم يخودت هم دار یوقت...ياریانقدر زود کم ب دینبا...باش يقو دینو -

.راه حل جداشدنه نیبهتر دهینرس

: دینال دیرس یبه گوش م یکه به سخت یفیضع يموهاش برد و با صدا يدستش رو ال به ال دینو

.وجود باز هم برام سخته نیاما با ا...میاز هم جدابش یتا توافق میگرفت میتصم...میدیرس جهینت نیم به همخودمون ه...ریدونم ام یم -

به صفحه اش  یو نگاه دیکش رونیب بشیرو از ج شیگوش دینو. بلند شد دینو لیزنگ موبا يبزنه که صدا یلب باز کرد تا حرف رسامیام

: گفت سامریبالفاصله از جاش بلند و رو به ام. انداخت

 هیيامروز که وقت نشد بمونم اما بعدا تو...حالم بهتر بشه دیباهات حرف بزنم تا شا کمیاومده بودم تا ...قرار مهم بود هی...برم دیمن با -

.زنم یفرصت بهتر دوباره بهتون سر م

 شونیزندگ نکهیاز ا. برگشتم سرکارم یو با ناراحت دیکش یآه. با عجله از در داروخونه خارج شد رسامیکردن با من و ام یبعد از خداحافظ و

 تیمسلما وضع. نهیهم مشخص بود که تا چه اندازه غمگ دینو ياقهیاز ق. متاسف شدم یلیبود خ دهیرس ییبود و کارشون به جدا ختهیبهم ر

.وقته باهاش حرف نزدم یلیخ. گ بزنموقت مناسب به ترالن زن هیباشه که بعدا در  ادمی. از اون داشته باشه یدست کم دیترالن هم نبا

که درست  دیاو يخنده ها يبا صدا.کردیم يباز دیداشت با او رسامی.میدیچ یشام رو با کمک مهوش خانم م زیکار م ياهویه یشام ب موقع

: لبخندم گفت  دنیمهوش خانم با د ،  لبخند به لبم اومد.،  دادنیگوشم رو نوازش م ییمثل اهنگ خوش صدا

.که شام و بکشم.و صدا کن  رسامیلبات خندون باشه مادر حاالم بروام شهینشااهللا که هما-

،  از اشپزخانه خارج شدم یسرخوش يباشه  با

؟يایشام حاضره نم-

: گفت یگرفت و با نگاه کوتاه دیاز او چشم

.امیاالن م-

و بغل کرده بود به اشپزخونه  دیاو کهیدر حال رسامیخانم بودم که اممشغول صحبت با مهوش .گفتم و دوباره به اشپزخونه برگشتم يا باشه

.اومد

؟يکار کرد یچ.مهوش خانم یخسته نباش-

ساده درنظرم  ینیزم بیس يشه و اون کوکو کیمنم تحر يباعث شد که اشتها جانشیه ،  اشاره کرد زیم يرو يبه غذا يادیز جانیه با

،  بشه ایدن يغذا نیخوشمزه تر

اومده بود دیبچه ها امروز نو یسترا-

،  تعجب به دهان مهوش خانم چشم دوختم با
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!؟يریگینظر م ریز نمییمهوش خانم از اون باال پا-

.بود تیو دور از جد یبه شوخ رسامیکالم ام لحن

.کشم یم یسرک نییپا یگاه رهیخب حوصله ام سر م-

یمخف یچرا مخف.نیبش شمونیپ ایخب مهوش خانم ب-

گردمیو بر م امیم يگفتم که زود ،  خب توام بچه-

.ارنیدر ب هیکه سر از کار بق ننیهمسن مهوش خانم عاشق ا يکل زنا یعنی

.بابا فقط اومده بود سر بزنه یچیه-

.بود يجور هی؟ اخه صداش  يمطمئن

: با همون خنده گفت رسامینطور ام یهم.گرفته بود  خندم

د؟یر یو م نیایر مس هیفقط  دیمطمئن -

.جون منو مسخره نکن طبچه

.میشوریو ظرفا رو م میکنیرو مرتب م نجایا نیمنو پر ،  دیاستراحت کن دیشما بر يحاالم واسه رفع دلخور.خوام ینه به خدا معذرت م-

.مهوش خانم يزشته جلو دمیبزار اما د هیبگم از خودت ما خواستم

.رمیپس من م.رو نداشتم يزیحوصله تم "واقعا.دستتون درد نکنه بچه ها-

 رسامیام يکردم که صدا یم بیرفتنشو تعق ریداشتم با چشمام مس.واز بغلش گرفت و از اشپزخونه خارج شد دیرفت واو رسامیسمت ام به

.دمیو شن

؟یکمک کن يخوا ینم-

.دادم يشنهادیپ نیمن همچ-

؟یکه منو کمک نکن يخوا یمن بود اما نم شنهادیپ-

: گفتم نیام دوست نداشتم که فکر کنه با برده طرفه واسه هم یاز طرف ،  کنم تشیداشتم اذ دوست

.زودتر بخوابم بهتره ،  سر تا دانشگاه برم هیدیفردام با.استراحت کنم دمیم حیتر ج ،  خسته ام "من واقعا-

.خوام باهات مشورت کنم یم.قط باشتو ف ،  دمیخودم کارا رو انجام م نیفقط بش ،  نرو کنمیخواهش م-

به حر فاش گوش بدم ومدین بدم

کنه؟ کیدو تا رو به هم نزد نیا که،  رسهیبه فکرت نم يزیچ ه؟یچ دینظرت در مورد ترالن و نو-

.بدتر گهیروز عقدم که د يبا اتفاقا ،  شون بودم ییمنتظر خبر جدا دمیکه اونا رو د یراستش از روز اول دونمینم-

.باهم خوب بودن یلیخ ییتو دوران دانشجو یبگم؟ ول یچ-

.عشق زود گذر  هی.حس موقت هیاسمشو گذاشت  شهیاونم م-

؟ ستیعشق که زود گذر ن-

چرا هست؟-
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 یبه حسش بگ شهیم.انجام بده کیکوچ یاز خود گذشتگ هیکیکار کوچ هیحاضر نشه واسه عشقش .عاشق کنهیکه ادعا م یکس یوقت-

.شق زود گذرع

 ،  المان داره يشرکت فروش دارو تو هیباباش  ،  میکه منو مهرنوشم قرار بود با هم ازدواج کن یدونیم اییگیناخواسته م دونمینم-

قبول کرد اما شرط گذاشت که برم .ازدواج دادم شنهادیازش خوشم اومد وبهش پ،  و اونجا باهاش اشنا شدم کردیمهرنوشم باهاش کار م

کف دستم  زیحقوق ناچ هیکندم و سر اخر  یجون م گهید یکیداشتم واسه  نکهیاز ا ،  از خدام بود.منم قبول کردم.کنم ین زندگالما

.خسته شده بودم زاشتیم

 یول..و نه دیخواست اما او یخودم و م.یهمه چ ریمهرنوشم زد ز ،  اومد شیپ ایکه چ یانیدر جر ،  نشد که قرار بود بشه یاون زیهمه چ اما

حق  ،  عاشق نبودم یلیمنم مثل مهرنوش خ دیشا.دیمهرنوش و او نیسخت نبود انتخاب ب ،  خواهرمه ادگارهیتنها  ،  و دوست دارم دیمن او

 یاز اول گفت نم ،  صداقتش قشنگ تر بود نیتازه ا ،  کنه ينخواد مادر ياول کار نیاونم حق داشت هم ،  نگذرم زادمداشتم که از خواهر

...کردیم تیو اذ دیوبعد او تونهیگفت م یاگه م.کنه يمادرتونه 

گفت که  یم ییزایچ ،  کردن دلش یدنبال منطق بود واسه راض ،  و برهان واسه خودش لیبا دل ،  دادیم حیداشت واسه خودش توض انگار

.شه میحال يزیذاشتم کنارش که چ یاطالعات اون روز مهوش خانم و م دیمن واسه فهمش با

از  یانداختم و وقت فمیداخل ک اتیبه محتو ينگاه مجدد. زدم رونیکردم از اتاق ب یکه با دست مرتبش م یام رو سرم کردم و در حال همقنع

با  یافتاد که کم رسامیشونه ام جا به جا کردم و خواستم از در خارج بشم که نگاهم به ام يرو جا نذاشتم مطمئن شدم بندشو رو يزیچ نکهیا

: لبم نشست و گفتم يرو يلبخند محو دنشیبا د. کرد یبود و به من نگاه م ستادهین وسط سالن ام ازفاصله 

.ریصبح بخ... سالم -

: هم متقابال لبخند زد و گفت اون

؟يبر يخوا یم ییجا...ریصبح تو هم بخ...سالم -

: تکون دادم و جواب دادم يسر. بعد با دست به لباس هام اشاره کرد و

.برم دانشگاه دیامروز کالس دارم با...آره -

: بود کنار زد و گفت ختهیر شیشونیپ يرو که رو ییدست چند تار مو با

رسونمت یخودم م...صبر کن من برم لباسمو عوض کنم قهیخب پس پنج دق -

شمیمزاحم نم...تو برو به کارت برس...نه نه -

: نگاهش رو از من گرفت و گفت یحوصلگ یب با

..گهیتوام انقدر تعارف نکن د..؟يدر ضمن کارم کجام بود روز جمعه ا... یستیمزاحم ن -

 تیخواستم به خاطر من اذ ینم. استراحت کردن وقت داشت يبود برا لیجمعه ها رو که داروخونه تعط نیفقط هم. نگاهش کردم مردد

: چند لحظه سکوت کردم و بعد دوباره گفتم. بشه

...آخه-

: گفت يبلند يو با صدا دیکش یپوف
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.من رفتم لباس بپوشم -

سوار . میرفت نیهم اومد و با هم به سمت ماش رسامیبعد ام قهیچند دق. مانتوم شدم يکردن با دکمه ها يو مشغول باز دمیکش یقیعم نفس

 تیدر سکوت و با جد. میار شد و راه افتادهم سو رسامیام. عقب گذاشتم يها یصندل يبود رو نیرو که نسبتا سنگ فمیشدم و ک نیماش

 نیساعت ماش میباالخره بعد از گذشت حدودا ن.اطرافم بودم يها ابونیمشغول تماشا کردن خ یحوصلگ یهم با ب منکردم و  یم یرانندگ

: به سمتش برگشتم و ازش تشکر کردم که گفت. دانشگاه توقف کرد يجلو

!دنبالت؟ امیب شهیتموم م یکالست ک...کنم یخواهش م -

..تونم برگردم یخودم م...گمیم يجد...دنبالم دیایب ستین يازین...ساعت سه -

: شد و گفت رهیرو از من گرفت و به رو به رو خ نگاهش

.پس مواظب خودت باش...خوب  یلیخ -

.فعال خداحافظ...تو هم مواظب خودتون باش...باشه -

ناچارا  نیهم يبه شروع کالس مونده بود برا یساعت میهنوز ن. شدم و به سمت دانشکده امون رفتم ادهیپنیاز ماش یحرف چیه یبعد هم ب و

 دمیمردونه رو شن ییدر همون حال صدا. شدم نیمحوطه دانشگاه نشستم و با نوك کفشم مشغول ضربه زدن به زم يها یاز صندل یکیيرو

: داد رارکه من رو مخاطب ق

.خانوم نیپر -

 کینبودم که بخواد منو به اسم کوچ یمیصم يدانشگاه به قدر ياز پسرها چکدومیبا ه. هام گشاد شد و سرم رو با تعجب بلند کردم چشم

دونم  ینم. ناخودآگاه اخم هام در هم گره خورد. اومد یبه سمت من م يهام افتاد که با لبخند یاز همکالس یکییقینگاهم به صد. صدا کنه

 نیدانشگاه داشت باعث ا يکه خواه ناخواه با اکثر دختر ها یتیمینوع نگاهش و احساس صم دیشا. اومد یپسر خوشم نمنیچرا اصال از ا

: گفت یکه با خوشحال ستادمیرو به روش ا. و از جام بلند شدم دمیکش یپوف یحوصلگ یبا ب. شده بود هیقض

!د؟یخانوم خوب هست نیسالم پر -

: جواب دادم یلیم ینگاهم رو به صورتش دوختم و با لحن ب. نثارش کردم يهم رفت و چشم غره ااز قبل در  شتریهام ب اخم

د؟یشما خوب...ممنون من خوبم -

!خواستم بدونم وقتت االن آزاده؟ یم...کنه ینم دایفرصت سر خاروندن پ گهیدرس ها که آدم د نیبا ا...ستمیمنم بد ن یمرس -

از پشت سرم به  ییآشنا يبزنم که صدا یلب باز کردم تا حرف. یخون یدلم گفتم چقدر هم که تو درس م يتو. درو لبم اوم یکمرنگ پوزخند

: دیگوش رس

.نیپر -

پرسشگرانه بهش نگاه کردم  یبا تعجب و نگاه. ستادیدر هم پشت سرم ا ییافتاد که با اخم ها رسامیعقب گرد کردم و نگاهم به ام عیسر

: رو از دستش گرفتم و گفتم فمیبالفاصله ک. رو مقابل صورتم گرفت فمیو ک که دستش باال اومد

.ممنون...رفتم سر کالس یم یدست خال دیآوردش با یاگه نم...جاش گذاشتم فمویاصال حواسم که ک...یمرس يوا -
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 ریبا خودم فکر کردم االن که ام. داشتبه حرف هام ن یبود ثابت شده بود و توجه سادهیکه پشت سر من وا یقیصد يرو رسامینگاه ام اما

: به سمتش برگشتم و گفتم نیهم يبرا. پسره خالص بشم نیفرصته تا از دسته ا نیهم هست بهتر

؟یقیصد يآقا دیگفت یم دیداشت یچ -

.آرش صدام کن...راحت باش -

 يمتقابال من هم اخم کردم و با جد. تر بود ظیغل شهیاش از همافتاد که اخم ه رسامیبه ام ینگاه مین. باز مونده بود ییهمه پرو نیاز ا دهنم

: که از خودم سراغ داشتم گفتم یلحن نیتر

.دییزودتر کارتون رو بفرما دیاالن هم لطف کن...صدا بزنم کیداشته باشه که من شما رو به اسم کوچ یکنم ضرورت یفکر نم -

: و گفت دیو عقب کشخودش ر یمن جاخورده بود کم يکه از لحن جد یقیصد

... يندار يمونده اگه کار یلیخواستم بگه که هنوز به شروع کالس خ یم -

: ناتموم مونده بود رسامیام یحرفش با لحن نسبتا عصب و

...ادیتونه باهاتون ب یکار داره و نم نیاما پر...متاسفم -

: دادادامه  يزیزد و بالحن تمسخر آم يپوزخند. لحظه مکث کرد چند

.آقـا آرش -

: دیپرس يو با لحن تند ستادیرو به روم ا. برد گهیمنو گرفت و کشون کشون منو به سمت د يمانتو نیآست یبعد هم بدون معطل و

بود؟ یپسره ک نیا -

.کالسمونه ياز بچه ها یکی-

: دیپرس تیقدم به سمتم برداشت و با عصبان کی

؟یباهاش دوست -

: جمع کردم و جواب دادم یصورتم رو کم. شدت تعجب گرد شد از چشمهام

ه؟یجه سوال گهید نیا...معلومه که نه..اه اه  -

: و گفت دیکش یقینفس عم. حالت صورتش آرومتر شد یکردم کم احساس

.ریازش فاصله بگ...دور و ورت بپلکه ادیز ادیدر هر صورت خوشم نم -

به . بهم بگه يزیچ هیدمیبود ترس یاما از اونجا که عصبان ادیخواستم بپرسم چرا خوشت نم یم .لحظه در سکوت نگاهش کردم چند

: دیجلو کش یشده بودم که دستش رو باال آورد و نوك مقنعه ام رو گرفت و کم رهیصورتش خ

.جلوتر اریب کمیمقنعه ات هم  نمیا -

: ازم فاصله گرفت و گفت کمیرسامیام. ب کردمزدم مقنعه ام رو مرت یلب با خودم غر م ریکه ز یحال در

.نره ادتیهم که بهت زدم  یحرف...يایدنبالت الزم نکرده تنها ب ادیکالست تموم شد خودم م یظهر هم وقت -

و چشمم ر. لبم نقش بست يرو يناخودآگاه لبخند. از جانب من بمونه عقب گرد کرد و رفت یپاسخ افتیمنتظر در نکهیهم بدون ا بعد

.به سمت دانشکده امون رفتم یشد گرفتم و همراه با حس خوب یازش که لحظه به لحظه دورتر م
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 ،  داره يبد تیدونم موقع یم.دونم گرفتاره یم،  زودتر ازاد شه انیبدم تا شا تیدارم رضا میتصم ،  میر یم يهمراه مامان به کالنتر به

،  اشتباه از منم بوده دونمیم

.دیبد تیرضا نیخوا یکه م دیمطمئن  -

.ندم تیمن رضا دیترس یم چارهیب دیشا "بله"من جواب داد يبه جا مامان

.میرو امضا کن نجایا نیایپس ب-

شه؟یازاد م یخدا ک دیبه ام-

: گهیندازه و م یبههردومون م ینگاه متعجب سیپل مامور

.شه یط دیبا یبازم مراحل قانون یشاک تیبا رضا شهیمحسوب م یم اجتماعجر ییربا ادم،  هیبه قوت خودش باق شونیجرم ا یول! ازاد شه-

شه؟یم یاونوقت حکمش چ-

.دیپرس دیسوال و مامان با ترد نیا

.داره یشما و نظر قاض حاتیبه توض یبستگ.سال حبس داره 15تا  5نیب-

.میاومد رونیب ياز کالنتر یکوتاه یبا خداحافظ.نبود حال مامانم بهتر از من.دمیکش یتعجب اب دهانم رو قورت دادم و نفس سخت با

م؟یبد یتو چ ییو زندا ییحاال جواب دا-

.میستین انیمامان جان ما مسئول رفتار غلط شا-

لنیدونم اما اونافام یم-

،  دهیه خودش و مداره تاوان کار اشتبا انیشا ،  ستمیناراحت ن "من که اصال.مینبود لشونیبه ما بد کردن ما فام یوقت-

.فکر وکنه نیهم تمییزندا یکنیفکر م-

.دیبهش فکر نکن-

.بگم یچ-

کنم و  یو بغل م دیاو يزیقبل از هر چ،  خواست یم حیکه با سرعت خودشو بهمون رسوند و توض دمیرو منتظر د ایپر ،  میدیخونه که رس به

.اون واسم مشکله یب یروز زندگ هیتحمل  ،  براش تنگ شده  "دلم واقعا ،  دم یسخت به خودم فشار م

.کنم یو از خودم جدا م دیاو ایاعتراض پر با

 یو م دیگفتن حقشه دست او با،  ارهیاطالعات الزم و به دست م یوقت ایپر.کنم یاومده م شیزده شده و اتفات پ يحرفا حیشروع به توض و

.ابسته شده و دیبه او یاونم مثل من حساب،  بره یم اطیو به ح رهیگ

بهم  شهیباعث م ییمغموم و گرفته زندا يه؟چهرهیک نمیکه بب شمیازجام بلند م.شهیمن و مامان م نیبحث ب يزنگ در خاتمه  يصدا

.اما حرفاش باعث شد بفهمم اشتباه کردم ،  اومده واسه باز خواست و عدا کردمیفکر م.استرس وارد شه

از دستت دلخور بودم یلیقبول دارم خ ،  به خدا شرمندتونم-

.صحبتش با مامان بود يرو

زشت و انجام بده يکارا نیا انیوقت نخواستم شا چیکه خودش شاهده ه ییاما به خدا-
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.داد رییصحبتشو به سمت من تغ يرو نباریا

.که رو دوش خودم و پسرمه کم کنم یتونم از بار گناه یام کنم نم يدونم هر کار یم-

 ییلحظه فکرم رفت سمت دا هی.چشماش محسوس بود یمانیهنوزم مثبت نبود اما پش ییاحساسم به زندا.جز سکوت ،  منداشتم بزن یحرف

دستوراته؟ يهنوزم فقط مجر ه؟ینظر اون حاال چ

،  بهش فکر نکنم گهیدارم د یاما من سع شهیعوض نم يزیچ میکن شیهرکار ،  شهیپاك نم میکن شیگذشته هر کار ییزندا-

بازم تو شرمندمون  یول،  نداره تتیبه رضا یربط انیاما جرم شا يداد تیرضا يکه گفتم اومد میبود ياالن کالنتر ،  خدا شرمندتم به-

.يکرد

.اومده ناراحتم شیپ اناتیمنم از جر دیباور کن یول.ییزندا ستیمهم ن-

مونیخوام ازت ببخش یم-

.بهش فکر نکنم کنمیم یمن سع-

؟يدیشنبخ یعنی-

.بهتره برم استراحت کنم با اجازتون ،  خسته ام یلیاالن خ-

رو که در  ییفکر نکنم تا اخرعمرم بتونم ادما،  ییچه انتظار نا به جا "واقعا.زارم  یتنها م ییومامان و با زندا. فتمیسمت اتاقم به راه م به

.کردن ببخشم يحقم بد

دستهامو . لبم نشست يرو يصورت معصومش لبخند دنیبا د. دوختم که غرق در خواب بود دیرو کنارم گذاشتم و نگاهم رو به آو تلفن

و رفتار  رسامیناخودآگاه ذهنم به ام. نگاهمو به سقف دوختم و مشغول فکر کردن شدم. دمیتخت دراز کش يسرم گذاشتم و رو ریز

 يمن برا دیشا ای؟یچ يشده بود؟به خاطر من؟ اما برا یرتیغ یعنی. لبم نشست يرو یلبخند کمرنگ ودیدانشگاه پر کش ياونروزش تو

از چند . به تلفن انداختم یسر جام زدم و نگاه یغلت. بود ندیکه بود از نظر من خوشا یدونم اسمش هرچ ینم. کردم یم یباف الیخودم خ

 يامتحان کنم برا گهیبار د هینسم رو گرفتم شا میتصم. نشدم و جوابمو نداد موفقرمیکردم با ترالن تماس بگ یهر چقدر سع شیساعت پ

: بود که قطع بشه که بر خالف تصورم جواب داد کیچند بوق خورد و نزد. تلفن رو برداشتم و شماره اش رو گرفتم نیهم

بله؟ -

: شدم و گفتم زیخ میسر جام ن بالفاصله

.سالم...الو ترالن -

.انگار نشناخته بود. لحظه مکث کرد چند

؟ییتو نیپر...سالم -

چه خبرا؟ ؟یخوب...؟یشناس یمنو نم گهیچشمم روشن د...بله خودمم -

 زیهمه چ...؟یتو خوب...گهید میگذرون یم چیه...خبر هم که...ستمیبد ن...یاولش باورم نشد خودت يریگ یاز ما سراغ نم گهیانقدر که د -

مرتبه؟

.ارهیخودش ن يمن به رو يکرد جلو یم یته اما سعاز صداش مشخص بود که چقدر ناراح. دمیکش یکوتاه آه
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.يایسرحال به نظر نم ادیز...؟یخوب یترالن تو مطمئن...گهید نامیسرگرم کار و درس و ا...ستمیممنون من هم بد ن -

: گفت یپربغض يلحظه سکوت کرد و بعد با صدا چند

.نیبه گوشت نخورده پر دیمن و نو یینگو که خبر جدا-

رو جا به جا  یگوش. داغون بود یهر دوشون حساب. افتاد یاتفاق نم نیکاش ا. شد قیدر صداش بود ناخودآگاه به قلب منم تزرکه  یغم

: کردم و گفتم

خواستم ناراحتت کنم  ینم دیببخش... جاخوردم یلیخ دمیشن یوقت...من واقعا متاسفم ترالن -

.امیکنار ب طیشرا نیزود با ا ایریمنم باالخره د...فتادیم دیکه با بود یاتفاق... يتو ناراحتم نکرد نینه پر -

انداختم  دیبه آو یوحشت زده از جام بلند شدم و نگاه. بلند شدم دیناله آو يبزنم که صدا یلب هامو جمع کردم و خواستم حرف یناراحت با

: ردم و بالفاصله گفتمرو جا به جا ک یگوش. کرد یناله م رلبیکه صورت کوچولوش جمع شده بود و ز

.خداحافظ... دمیخوشحال شدم صداتو شن...حالش بد شده دیظاهرا آو...برم دیترالن جان من با دیببخش -

تب  يداشت تو. دیگذاشتم برق از سرم پر شیشونیپ يدستم رو که رو. هجوم بردم دیرا قطع کردم و به سمت آو یهم بالفاصله گوش بعد

شونه اش رو . اونم خواب بود. و بالفاصله سراغ مهوش خانوم رفتم. بچه تپ داره؟ هول شدم نیا دمینفهم يورمن چج ایخدا. سوخت یم

: گفتم يندبل يتکون دادم و با صدا

.میمهوش خانوم تو رو خدا بلند شد...مهوش خانوم -

: دیاخت و پرسبه صورت من اند ینگاه. شد زیخ میمن بالفاصله در جاش ن يصدا دنیخانوم با شن مهوش

ه؟یچه حال و روز نیجان؟ ا نیشده پر یچ -

: صورتم راه گرفتند و گفتم يرو یبه آروم اشکهام

.تب داره ستیحالش خوب ن دیآو...دیآو -

.زود باش...دکتر دشیکن که ببر داریرو ب ریتو هم برو ام دیرم سراغ آو یمن م...نکن هیگر...خوب دختر یلیخ -

و با مشت  سادمیپشت در اتاقش وا. رفتم رسامیدوان دوان به سمت اتاق ام. اشکهامو پس زدم و تند تند سرمو تکون دادمپشت دست  با

 يجلو يوحشت زده ا يکه در اتاقش به شدت باز شد و با چهره  دیطول نکش شتریب قهیچند دق. دمیمحکم به در اتاقش کوب يچند ضربه 

: و نفس زنان گفت دینگ از صورتش پرر گهیکه د نم دنیبا د. در ظاهر شد

شده؟ شیزیچ یکس ؟یکن یم هیشده؟ چرا گر ی؟ چ هیچ -

: گفتم یسرمو تکون دادم و به سخت. افتادم هیناخودآگاه به گر دوباره

...دکتر شیببرم دیبا...تب داره...حالش بده دیآو -

.نیزود باش آفر...دکتر مشیربب عیبرو حاضر شو که سر...نکن هیگر...باشه...خوب یلیخ -

. با عجله تنم کردم و حاضر شدم دیاز دستم رس یهر چ. اتاق انداختم يسرعت ممکن تو نیحرفشو قبول کردم و خودمو با آخر عانهیمط

: فتاش گذاشت و گ یشونیپ يدستشو رو یبا نگران ریام. داد یم رسامیرو به ام دیاومدم مهوش خانوم داشت آو رونیاز اتاق ب یوقت

شده؟ ينجوریا یهم داره؟ از ک یچه تب -
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: جواب دادم یآروم يانداختم و با صدا نییپا سرمو

...سوزه یتب م يکه داره تو دمیرفتم سراغش د یوقت...کنه یخواب ناله م يکه داره تو دمید شیپ قهیچند دق -

نگفت و تنها  يزیحرفا چ نیو از ا يجمع نکرد شتریکه چرا حواستو بکنه  یکردم که االن مواخذه ام م یبر خالف تصورم که فکر م رسامیام

.سرش رو تکون داد

...مراقبش بودم شتریمن بود اگه ب ریتقص همش

: نداد جمله ام رو کامل کنم و گفت  اجازه

.صبرکن-

: اما در کمال تعجب گفت.داشتم مواخذه ام کنه انتظار

.میبر فتیتوهم زودتر راه ب.نداره یکسچیبه ه یربط چیه.هیماریب هینیا-

. کرد یم یسرعت ممکن رانندگ نیشتریهم با ب رسامیخلوت بود و ام ابونایخ. میشد نیو سوار ماش میزد رونیهم با عجله از خونه ب بعد

 هی. داد صیهوا تشخ یآلودگ در اثر عیشا يماریب هیرو  شیماریدکتر ب. کرد نهیرو معا دیدکتر آو. میرسوند مارستانیرو به ب دیباالخره آو

اومدم و  نییپا يتا حدود دیتب آو یآمپول وقت قیخالصه بعد از تزر. هم به من کرد که انجام بدم ینوشت و سفارشات راشدارو ب يسر

.میحالش بهتر شد به خونه برگشت

 ماریب دیکردم او یم يشتریمراقبت ب اگه کردمیمدام خودمو سرزنش م..یکن يامانتدار..یتونیتم ینتونست.ینبود که حس کن یخوب حس

به  دیبده خودش مراقبه اوضاع هست و از او نانیداشت بهم اطم یهر چقدر مهوش خانم سع.به داروخانه نرفتم  گهیروز و د اون،  شدینم

.نمیراحت تو داروخانه بش الیدل بکنم و با خ دیاز او تونستمیخواستم و نم ینم،  کنه یمراقبت م یخوب

.شلوغ بود یلیداروخانه خ.وحشتناك بود امروز-

: نشست نگاه کردم و گفتم یم ییرایوسط پذ يکاناپه  يرو یکه با خستگ رسامیام به

.یخسته نباش -

لطف  شهیرو اگه م فردا،  یهوام شده معظل یالودگ نیبمتاسفانه ا.شده بودن ماریب دیمثل او يادیز يبچه ها.خسته ام "واقعا یول.ممنون -

.نصف روز کمکم کن هین ک

.حالش بدتر شه دیترسم او یم.تونم ینم-

.مهوش خانم مراقبشه-

!شد ماریاما ب-

زحمت  دیهمه واسه او نیاون داره ا ،  مهوش خانم برنجه ،  شهیتو باعث م يکارا نیا.مراقبت نداشت يبه نحوه  یربط شیماریب-

؟یکنیمهوش خانم و سرزنش م میمستق ریبه صورت غ ينش خودت دارحرفات و مقصر سرز نیباا یکن یفکر نم.کشهیم

،  ندارم يمنظور نیهمچ یول-

.چه برسه به مهوش خانم گهید کنمیم یبرداشت نیاما خود من دارم همچ ستین نیتو منظورت ا دیشا-
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متوجه .باشم و ازش مراقبت کنم بهتره جانیبدتر شه ا دیترسم حال او یمهوش خانم بهم گفت برم داروخانه بهش گفتم نه م یوقت صبح

 یامروزو بار فتن فردام به دارخانه و البته تشکر زبان دکاریبا.ام نبود ياعتماد یجواب زحمتاش ب.اوردمیخودم ن يبه رو یشدم ول شیناراحت

.خانم جبران کنم شاز زحمات مهو

سر کارت؟ يایم فردا

.امیاره م...اره -

.بخندش به لبم اومددر جواب ل یجون یب لبخند

البته واسه  ،  میکردینگاه م واریبه درو د میدارو انتخاب کرده بودن که امروز از صبح تا حاال فقط داشت دیواسه خر روزید مارایکنم کل ب فکر

 دیشا.رخورد کردمتر از قبل ب يعاد نباریاما ا.ارامش رو به هم زد نیهر چند حضور محمد ا.خوندم یم یمن بد نشد با ارامش داشتم صنعت

.کردمینگاه م دبهشیجد سییداشتم به چشم ر

.دیخوش اومد.سالم-

.سالم ممنون-

چشمام به کتاب بود اما در واقع داشتم  "ظاهرا.ما به استقبال محمد شتافت و به خوش و بش با اون پرداخت يصدا دنیبا شن رسامیام

.دمیشن یاونا رو م يحرفا

ارم؟یتا پول واست ب بگو یکن دیقراره خر یک-

...راستش-

.کرد دایپ یتالق رسامینگاهم به اونا بود که با نگاه ام یچشم ریز

.ستیبه پول ن يازین گهید.وامم جور شده-

.بهر حال دوست داشتم کمکت کنم و به نظرم از وام برات بهتر بود ،  خودته لیم-

.ادیم شیپ یچ نمیتا بب.م اعتماد کنم فکر کردم به خود.حاال که با وامم موافقت شده -

.مکان کمکت کنم نیبه ا شتریب یدگیرس یتونستم تو حساب کتاب و حت یمن م-

.توام ونیرو مد روین نیو من داشتنه ا هیخوب يروین "واقعا نجایا نیپر.نهیپر يبه عهده  نجایا يحساب کتابا.ممنون -

.شد انیاخرش با طعنه ب کالم

: به سمتم انداخت و گفت ینگاه مین محمد

.دارم تیموفق يبهر حال برات ارزو-

.ممنون-

سام به اخراج  ریام يمتوجه بود که طعنه  "و محمد مطمئنا.زحماتم تو شرکت محمد نبود يکردنم سزا رونیب يمعتقد بودم نحوه  هنوزم

.شدن دهید نیچه شاد شدم از ا.فیتعر نیبردم از ا یومن چه لذت. به فکر فرو رفت قیچرا که عم.کردنم بوده

هفت صبح . به ساعت انداختم ینگاه. دمینشه صورتش رو بوس داریکه ب يکه کنار رفته بود رو دوباره روش انداختم و آروم طور دیآو يپتو

. رفتم کالس یشدم م یمبعدش هم پا  دمیخواب یمعموال جمعه ها تا ساعت نه و ده م. برد یکردم خوابم نم یم يدونم چرا هر کار ینم. بود



انجمن نودهشتیا انکاربر ستاك و فاطمه  –  گناه من رسوایی نیست             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٧

که چشمهام  یدستم رو صورتم گذاشتم و در حال. زدم رونیبه بدنم دادم و از اتاق ب یکش و قوس. آروم از سر جام بلند شدم ودمیکش یپوف

 يرو و دستمو از ستادمیجلو نرفته بودم که سر جام ا شتریچند قدم ب. رفتم تا دست و صورتم بشورم ییبه سمت دستشو دمیمال یرو م

 داریب یک نیا. قدم رفتم عقب کیو  دمیکش يخفه ا غیبود ج ستادهیکه وسط سالن ا رسامیام دنیبا د. صورتم برداشتم و چشمهامو باز کردم

من انداخت و  دهیترس يبه چهره  ینگاه رسامیام ؟یبفهم یخواست یاز کجا م يبا خودم گفتم تو که تو اتاق بود دم؟یشده بود من نفهم

: زد يلبخند محو

ترسوندمت نه؟...ریصبح بخ -

: و گفتم دمیچروك شده بود کش یبه بلوزم که کم یدست

.دمینه نه نترس.. ریسالم صبح بخ -

دمینگاهش کردم و ناخودآگاه از دهنم در رفت و پرس يبا کنجاو. مبل برداشت و تنش کرد يکتش رو از رو. تکون داد يو تنها سر دیخند

 :

؟يبر يخوایم ییجا -

: کرد جواب داد یکتش رو مرتب م يقهیکه  یحال در

.خوام برم بهشت زهرا یآره م -

. سرش رو باال آورد و به من نگاه کرد کار؟یخواد بره بهشت زهرا چ یم یصبح اول صبح. گرد کردم و با تعجب نگاهش کردم چشمهامو

: دیشد و بعد خند رهیمتعجبم خ يچند لحظه به چهره 

.خوام برم سرخاك هما یم...نگام نکن ياونجور -

وقت  یلیخ. خواست منم باهاش برم یرفته بود؟ دلم م ادمیيچه جور. انداختم نییاسم هما لبمو گاز گرفتم و با خجالت سرمو پا دنیشن با

: چون گفت دیهم انگار فهم رسامیام. بود که بهش سر نزده بودم

؟يایتو هم باهام ب يخوا یم -

.مونه یتنها م دیاما آو...آره -

: شد و گفت کیقدم به سمتم نزد چند

.رسونمت دانشگاه یبعدش هم از انور م...مهوش خانوم مراقبشه...نباش دیتو نگران آو -

: گفتم یلبم نقش بست و با خوشحال يرو یعیوس لبخند

.ممنون -

: لبخند من متقابال لبخند زد دنیهم با د رسامیام

منتظرم نیبرو لباس بپوش من تو ماش...کنم یخواهش م -

که توانم بود حاضر شدم و از  یسرعت نیبا باالتر. به اتاقم هجوم بردم تا لباس بپوشم و آماده بشم يرو تکون دادم و با گفتن باشه ا سرم

هم استارت زد  رسامیام. ر شدم و کمربندم رو بستمبا عجله سوا. منتظرم بود نیهمونطور که گفته بود داخل ماش رسامیام. زدم رونیخونه ب
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دست برد و ضبط رو روشن  رسامیکه ام مینکرده بود یط شتریاز راه رو ب یمین. میهر دو ساکت بود ریدر طول مس. هست یحرف چیه یو ب

: دیچیپ نیآهنگ در ماش میمال يصدا. کرد

بکن ياریمنو  ایمن ب چشم

بکن يشد کار دهیهام خشک گونه

کرد شهیم يمگه کار هیگر رهیغ

بکن يزار ادیاز ما نم يکار

ادینم چوقتیه گهیرفته د اونکه

خوادیم هیدل من گر امتیق تا

داره خدا نیرو زم ایدر یهرچ

آسمونا يتمومه ابرا با

همه رو به چشم من دادیم یکاشک

کنن هیچشام به حال من گر تا

ادینم چوقتیه گهیرفته د اونکه

خوادیم هیمن گردل  امتیق تا

خوب من يگذشته ها قصهء

خواب تموم شدن هیزود مثل  یلیخ

سر رو زانوم بذارم دیبا حاال

اشک حسرت ببارم امتیتاق

مث من غم نداره یشکیه دل

من غربت و ماتم نداره مثل

دردمه يدوا هیکه گر حاال

ارهیچشمام اشکشو کم م چرا

دنیروشن ما رو دزد دهیخورش

دنیکش نیسنگ ياون ابرا رهیز

ماتمه اههیجا رنگه س همه

کمه یلیموندنمون خ فرصت

ادینم چوقتیه گهیرفته د اونکه

خوادیم هیدل من گر امتیق تا
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نهیبیچشاش کوره نم سرنوشت

نهیتو س مونهیخنجرش م زخم

غرق به خون نهءیبسته س لب

نهیموندن آدم هم قصهء

ادینم چوقتیه گهیرفته د اونکه

خوادیم هیگردل من  امتیق تا

)وشیدار. چشم من ( 

هر چقدر که . براش تنگ شده بود یلیدلم خ. داده بودم و همه ذهنم پرشده از هما و خاطراتمون بود هیتک نیماش يشهیسرمو به ش من

خودش بود و کاش . براش تنگ شده بود یلیدلم خ. شد یتر م میتر و حج نیکه در گلوم نشسته بود سنگ یکردم بغض یبهش فکر م شتریب

رو براش پر  دیآو یمادر واقع یخال يجا میتونست یبازهم نم میکرد یم یسع رسامیهر چقدر هم که من و ام. بزرگ کنه دیتونست آو یم

سرمو چرخوندم و به . بودم دهیچقدر زود رس. به اطرافم انداختم یبا تعجب نگاه. به خودم اومدم نیو با ترمز ماش دمیکش یآه. میکن

 یسنگ قبر ها عبور م نیاز ب اطیآروم و با احت. شدم ادهیپ نیاز ماش یحرف چیه یب. ودچهره اش به شدت گرفته ب. نگاه کردمرسامیام

نگاهم به . نشستم نیزم يبه سنگ مزار هما انداختم و دو زانو رو ینگاه. به من ملحق شد یدسته گل دیهم بعد از خر رسامیام. کردم

که  يطور رسامیام. کنه یم ینیدر قلبم سنگ نیسنگ یغم کردمیاحساس م. براق حک شده بود افتاد رنگ و یسنگ مشک ياسمش که رو

سرم رو باال آوردم و به . سنگ قبرش گذاشت يبود رو دهیکه خر ییخم شد و گلها. نشست نیزم يبرخورد نکنه رو نیلباسهاش با زم

احساس کردم . تنهاش بذارم دیبا دمدونم چرا اما احساس کر ینم. ته بودگرف یلیخ. کلمه داغون بود یواقع یبه معن. صورتش نگاه کردم

مشغول قدم  نطوریهم. گفتم و ازش فاصله گرفتم يدیلب ببخش ریز نیهم يبرا. تونه یخواد با هما حرف بزنه اما در حضور من نم یکه م

بود و با فکر  شتهگذ يا قهیدق ستیب بایتقر. خوندم یمنشستم و براشون فاتحه  یها م یوقتا هم سر قبر بعض یگاه. زدن در اطرافم بودم

در  یکه شاخه گل دمیاز همون فاصله د. نشسته بود رفتم رسامیکه ام ییتموم شده باشه برگشتم و به سمت جا دیتا به حال حرفاش با نکهیا

: دمیصداشو شن یشتم که اتفاقباهاش فاصله ندا شتریو چند قدم ب دمیبه قدمهام سرعت بخش. کرد یدست گرفته بود و پرپرش م

 یرو م دیهر وقت که آو یدون یم... شلوغ شده بود یلیسرم خ...باور کن فراموشت نکرده بودم...وقت بود بهت سر نزده بودم یلیخ -

 یخودت بزرگش م و يکاش بود يا...هینیریش يبچه  یلیخ...کنه یم دایبهت شباهت پ شتریب شهیهر چقدر که بزرگتر م...فتمیتو م ادینمیب

 یم مویتمام سع...حس کنه شیزندگ يرو تو يکمبود چیدم که نذارم ه یقول م...من مراقبشم...نگران نباش یستیکه ن ماما حاال ه...يکرد

.نگران نباش...دلش تکون بخوره يذارم آب تو ینم...که از تو دارم هیادگاریتنها  دیآو...بزرگش کنم يخوا یکنم که اونطور که تو م

. اواخر کم کم به هق هق افتاده بودم نیا گهید. کرد یم شتریو ب شتریمن رو ب ياشک ها شدیخارج م رسامیام يکه از لب ها يکلمه ا هر

که  يتونست کنار بچه ا یکاش م يا. حقش نبود که انقدر زود بره. هما حقش نبود. دهنم گرفته بودم تا صدام بلند نشه يدستم رو جلو

 رهیچند لحظه با تعجب به من خ. برگشت و نگاهش به من انداخت. و از جا بلند شد دیکش یآه رسامیام. باشه دیکش یم انقدر انتظارش رو

: دیبه سمت من خم کرد و پرس یسرش رو کم. ستادیچند قدم به سمتم برداشت و رو به روم ا. شد
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چت شده؟ ـنیپر -

لبهام فشار  يدستم رو. من نشسته بود يشده بود و در گلو یعالم بغض يتمام غم هاانگار . داد یاشک امانمو نم. دونم چم شده بود ینم

: دستش رو شونه هام گذاشت و تکونم داد رسامیام. دادم و در جواب تنها سرم رو تکون دادم

.آروم باش...نمینکن بب هی؟ گر يدفعه ا هیشد  یچ ؟یکن یم ينجوریدختر خوب چرا ا -

: لرزونم خارج شد يلب ها انیجمله از م کیانداختم و تنها  نییسرم رو پا. نگاه کردم نشیغمگيلحظه به چشمها چند

.دلم براش تنگ شده -

: دیتلخ پرس يچونه ام گذاشت و سرم رو بلند کرد و همراه با لبخند ریدستش رو ز. چند لحظه سکوت کرد رسامیام

؟يزیر یاشک م ينجوریا يدار نیهم يبرا -

 يباال اومد و با سرانگشتاش آروم اشک هامو از رو رسامیام يدست ها. چندبار تکون داد یو سرمو به آروم دمیکش یقینفس عم یتسخ به

: صورتم پاك کرد

.نکن هیگر...آروم باش...حل نباشه یکه مشکل هیبا گر...نیپر گهیبسه د -

: گفتم يگرفته ا يلب با صدا ریقورت دادم و ز یرو به سخت بغضم

.باشه -

 نیب فمیکه مچ ظر رمیکردم و دست بردم که ازش بگ يلب تشکر ریز. آورد و به سمت من گرفت رونیب بشیاز ج یدستمال رسامیام

.مردونش قفل شد يدستها

.باال اریسرتو ب -

اون سرما و  يبدنم تو يدما.داشت یاز نگاهم چشم بر نم. اش چونمو گرفت و خودش سرمو باال آورد گهیبا دست د. اما نتونستم خواستم

.باال رفت و لحن آرومش گوشمو نوازش داد يزییسوز پا

.ستیمادر اصال خوب ن هیبودن واسه  فیهمه ضع نیا.دهیهات حس ضعف به آدم م هیگر-

.مادر شدم یمن ک نکهیا شیراه افتاد و فکر من رفت پ نشیول کرد و به سمت ماش دستمو

 شتریهر لحظه منو ب ایسوالت ناتمام پر نیاما ا.يکنم خودم رو از هر حس بد یخال خوامیم.زارمیهم م يمامو روتر از هر زمان چش خسته

کنهیگذشته م ریدر گ

.حالت خوبه-

.ممنون خوبم-

.یخوب باش یلیخ ادیاما به نظر نم-

.رهیفقط فکرم در گ-

.دهیحضانت او يهیبه خاطر قض-

.فتهینم یاقاتف چیمطمئن باش ه-

.خدا کنه-
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.و هما کجا بودن رسامیام يسوال؟خانواده  هییراست-

.خب پدر مادرش که فوت کرده بودن-

.هییعمو وعمه و دا.منظورم خاله .دونمیاونا رو م-

کل خاندانشونو در  يواول ته و ت يتو روزا يمن بود يکنم تو اگه جا فکر،  دادمینم تیمسائل اهم نیبه ا "من اصال شهیباورت م-

ندادم؟ تیمسائل اهم نیدفتر هما رو خوندم به خودم گفتم چرا تا حاال به ا یمن تازه وقت یول.ياوردیم

.باز شد تونیخونواده شون به زندگ يشد که پا یکن چ فیحاال تعر.گهید ییتو-

خانواده هاشونم  دیازدواج از د نیو ا.دو به هم عالقه داشتنهما و بهزاد هر.هما با پسرعمه اش بهزاد ازدواج کرده دمیاونجور که فهم -

بودن اما  انشیدر جر "که پدر و مادر بهزاد کامال ینقص.دونست هرز بودن بهزاد بوده یکه هما و خانواده اش نم يزیاما چ.شده بوده دییتا

و دور از چشم هما همچنان به  یو پنهان شهیست نماما بهزاد بعد هز ازدواج در.بعد از ازدواج درست شه دیفکر کردن که شا ونبا خودش

.دهیروابط قبل از ازدواجش ادامه م

ماه  نیاما درست در سوم.بچه دار شه رهیگیم میتصم شونیخبر از همه جا واسه قشنگ تر شدن عشقشون و گرم تر شدن زندگ یب هما

اما .خراب یحساب شویمرگ بهزاد داغونش کرده و اوضاع روح اونجورکه خودش نوشته بود ،  شهیو فوت م کنهیفهزاد تصادف م شیبارادار

فهمه بهزاد تو تمام مدت  یو تازه اون موقع هما م.کنهیم یبهزاد معرف يا غهیخودش و همسر ص هجوان ک یبدتر از اون حضور زن

،  کردهیم انتیازدواجشون بهش خ

 یاوضاع روح.کنهیم دایپ دیتشد شیقلب يماریب ،  شهیداغون مهما .تصوره يفرا ،  کرده انتیهمسرش بهش خ فهمهیم یزن وقت هیحس

 روداریهمون گ يو تو کنهیخوش نوشته بود از همون موقع نماز خوندن و شروع م.ذارهیپشت سر م رسامیبدشو فقط با کمک دوستاش و ام

.کردیشون فرق مفقط شکل.میاون من و خودش هر دومون نارو خورده بود دیاز د.شهیعهدهاش با خدا با من اشنا م

.من طیواسه شرا.من ییواسه تنها ادیبا هما اشنا شدم که اون دلش به رحم ب یزمان يخوش شانس بودم که تو اون لحظه  يادیکنم ز فکر

.يشانس اورد "واقعا-

نواده ش با کل خانواده قطع عمه و خا ياز پنهان کار شیواسه نشون دادن دلخور.شونیزندگ طیواسه دور شدن هما از شرا رسامیام ،  اره-

.دنیبه رفت و امد نشون نم یلیبه مرور م شمیمادر يممنوعه و خانواده  شنیم شیپدر يخانواده  ییجورا هی،  کنهیرابطه م

.دوباره اومدن شیپدر يشد که خانواده  یچ-

.کنه ينگه دار دیاز او تونستیاز اونا نم کس بهتر چیخودشون ه دیو از د شدیاونا محسوب م ينوه  دیاو ،  بود دیاو لشونیدل-

به عنوان دکتر داروخانه مکان  رسامیاسم ام يکه تونسته بود از رو یکس.ما رو زد يزن اومد و دره خونه  هیشروع شد که  ياز روز زیچ همه

.انسالیزن م هی.کنه دایاونو پ

مشخص بود که .دیکش یور و اون وره مغازه رو سرك م نیداشت اتوجه به حضورم  یب.بود که وارد داروخانه شد یانسالیبه زن م نگاهم

: دیبالفاصله پرس یبالخره به سمتم اومد و با سالم کوتاه ،  گردهیم یدنبال کس

؟.ستنیدکتر ن-

.انیاالن م.چرا هستن-
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 يزن نااشنا به اخم و دلخور دنیلبش با ديرو يخنده ها.شد داشیپ یبه باال رفته بود بعد از مدت کوتاه ییاوردن چا يکه برا رسامیام-

.بود رسامیام يعمه  اهمونیدیمادربزرگه او دمیکه بعد فهم یزن.شد لیتبد

 يقرار.قرار بود از دستش بدم دیام به او یهمه وابستگ نیبعد از ا شدیباورم نم ،  چشمام شده بود ياشک مهمون ناخوانده .گرفته بود حالم

.که باور کرده بودم یتوجه به مادر بودن یب.که در من بود یبه حس توجه یزاشت ب یکه قانون م

که به در  ياهسته ا يضربه ها يصدا.ممکن بود ریتصورش غ یحت...دادمیاگه از دستش م.کردمینگاه م دیاتاق نشسته بودم و به او يتو

.باز شده بدوزم مهیخورد باعث شد سربلند کنم و چشم به در ن

حالت خوبه؟-

ام؟ینظر چطور مبه -

.ندهیممکن ا ریو غ ندیناخوشا يواسه اتفاقا رهیگیم یشیکه پ یادم-

.دور از منطقه فتادهیکه هنوز ن یواسه اتفاق يهمه خود خور نیکه ا نهیمنظورم ا-

.دهیقانون حق و به اونا م یدونیم یخودت بهتر از هر کس-

.میکن يهم فکر يایب هیگر يبه جا ستیبهتر ن ، نداره یلزوم ختنیهمه اشک ر نیا.نداد دمیشا-

.هیپدر یحق حضانت با خانواده یطیتحت هر شرا دونمیاما م ستمیقانون بلد ن.ياخه چه فکر-

.و درست کنم زیهمه چ دمیقول م.به من فرصت بده-

!تونم؟یچرا نم دونمیاما نم.دوست دارم باورکنم-

.یکن يخودخور ياز بس دوست دار-

کنم؟ کاریچخب

،  باور کن-

 نیاز ب يرو که شکلش داد يباور نیتا ا یدرستش کن دیپس خودتوام با ،  دمیمن مادر او یکه گفت يتو بود يقول مردونه بد هیبهم  دیبا-

.نره

.ینکن هیگر گهیحاالم بهتره د.دمیقول م-

.داد يپدر يقانون حق حضانت بچه و به خانواده  یقولش قول نبود وقت اما

.شهیدرست مک.دخترم خودنو ناراخت نکن-

.میمادربزرگش بد لیو تحو دیکه او میفرصت داشت گهیدو روز د.مهوش خانم نداشتم يجمله  نیقدرت پوزخند زدن به ا یحت

.رهیکه بدون اون قرار بود شکل بگ يا ندهیبود و نگام به ا رهیخ دیاو يبه چهره  چشمهام

.زنمیعمه ام حرف مو با  رمیمن امروز م-

!اومد رسامیام یمهوش خانم رفت و ک یک دمینفهم

هودهیتالش ب-

.که بعدها حسرتشو نخورم کنمیتالش خودم و م يهه -
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!؟یشیموفق م-

.دونمینم-

.امکان نداره یول-

.دیچرا انقدر ناام-

.گهیشانس منه د-

.تخت نشست يلبه  کنارم

.دمیقول م.ادیمه ام کوتاه مدارم ع مانیمن ا یول-

.يبار قبلم قول داد-

.دنیگونه هام غلت يگفتم و اشکام و نویا

...هیبازم گر-

با دست راستش .شدیم نییبدنم باال و پا يمات بودم و دما.دستش بود يحاال تنم مماس با شونه هاش و چونه ام تو.کرد کتریشو نزد فاصله

.زد میشانیپ يرو یاروم يوسه .ب.امو پاك کردسرمو باال اورد و با دست چپش اشک

.وسه.ب نیشوکه شدم از ا.یکیهمه نزد نیشدم از ا شوکه

.کردن هیبه تک.داشتم به ارامش ازیمن ن.اما نشد نتونستم.دستاشو پس بزنم.بهش حرف بزنم خواستم

.ییتکرار تنها نیخسته بودم از ا.داشتم به درك شدن ازین من

.اسم سخت بودو یکیهمه نزد نیا اما

.بندازم ریبدم و سرم و به ز رییشل شده اش بهم فرصت داد نگاهمو تغ يدستا

: که گفت دیصورتمو د ينشسته تو چشمام و عرق تشسته رو شرم

.خوام یمعذرت م-

.قدمهاش خروجشو متوجه شدم يبزنم و فقط از صدا یبازم نتونستم حرف ومن

 يچجور ارم؟یدووم ب دیتونستم بدون آو یم يمن چجور. دوختم و اشک در چشم هام پرده زد دیآوبار به صورت  نیهزارم يرو برا نگاهم

 يموها يآروم صورتش رو نوازش کردم و رو. شد ینم یوجه راض چیبه ه رسامیام يتحمل کنم؟ عمه  دیلحظه هم بدون آو کیتونستم  یم

نه من . گونه ام باز کردن يمقاومت کنم و اشک هام راه خودشون رو رو کردم باز هم نتونستم یهم که سع چقدرهر . دمیکم پشتش رو بوس

رحم  یانقدر ب رسامیام يکاش عمه  يا. تونستم ادامه بدم یبود در نبودش نم دیام بودن آو یروزها که تنها دلخوش نیا يتو. تونستم ینم

 دهیها رو به جون خر یحاال که تمام سخت ،  ش وابسته شده بودماونم حاال که انقدر به ره؟یمن بگ ازرو  دمیتونست تنها ام یم يچطور. نبود

سختمو  يرسم و روزها یکردم دارم به آرامش م یبود؟ چرا هر بار که احساس م ينجوریمن ا یچرا زندگ. بودم تا بتونم در کنارش باشم

از اشک  یحجم انبوه. ثابت شد دیم آومعصو يچهره  يخوردم؟ نگاهم رو یو به بن بست م ختیر یبهم م زیذارم همه چ یپشت سرم م

رو حل  یمشکل چیکردن ه هیگر. ذاشتم یدست م يدست رو نطوریهم دینبا. دستمو باال آوردم و اشک هامو پس زدم. ختیگونه هام ر يرو
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 یکردم که حت یتالشمو م تینها دیبا. دمیجنگ یم میشخص زندگ نینگه داشتن ارزشمند تر يبرا دیهم که شده با کباریيبرا. کرد ینم

.فکر کنم شهیختم م دیکه به نبودن آو "ياگر"چیخواستم که به ه یدر حال حاضر نم. مکث کردم و سرم رو تکون دادم...اگر

ه افتاد ک رسامینگاهم به ام. رفتم رونیجونم دادم و از اتاق ب یب يبه پاها یتکون. موهام فرو بردم و از جا بلند شدم يال به ال یبا کالفگ دستمو

 یبعدا باهاش حرف م. نکنم دارشیبهتر بود که ب. ظاهرا خواب بود. زده و چشمهاش بسته بود هیمبل تک ینشسته بود و سرش رو به پشت

: ام دهیگرفته اش رو شن يدادم و عقب گرد کردم که صدا رونیب یحوصلگ ینفسم رو با ب. زدم

.ـنیپر -

 یآه هیبعد از چند ثان. شد رهیسرش رو باال آورد و به صورت من خ. ه سمتش برگشتمچند لحظه مکث کردم و آروم ب. خواب نبوده پس

: و گفت دیکش

نه ؟ يکرد هیبازم گر -

رو به . از جا بلند شد و به سمت من اومد رسامیام. دادم یرو از داست م دیکه داشتم آو یداشت وقت یتینکردن من چه اهم ایکردن  هیگر

: به سمت من خم کرد یمو سرش رو ک ستادیا يرو

.فتهیاتفاق ب نیکنم که نذارم ا یمن باز هم تمام تالشمو م... نینکن پر ينجوریکنم با خودت ا یخواهش م -

: گفتم یحال مصمم نیآروم اما در ع يرو فرو خوردم و با صدا بغضم

.حرف بزنم دیبذار منم با مادربزرگ آو شهیاگه م -

: و گفت دیخودش رو عجب کش یکم.شد از شدت تعجب گرد چشماش

؟یکارو بکن نیا يخوا یم یمطمئن ؟یچ -

.ضرر که نداره... شانسمو امتحان کنم يخوا یمنم م... آره مطمئنم -

و فرستاد  رونینفس حبس شده اش رو ب دیعجز و التماس رو در چشمام د یداشت اما وقت دیانگار ترد. لحظه در سکوت بهم نگاه کرد چند

: گفت

.میعمه تا باهاش حرف بزن يخونه  میریفردا با هم م...خوب باشه یلیخ -

 يآخر صدا يبرگشتم و به سمت اتاق رفتم اما در لحظه . لب ازش تشکر کردم ریلبم نشوندم و ز يبه زور رو یو تلخ مهینصفه ن لبخند

: به گوشم خورد رسامیام

 یازت نم یچیکه ه يبر شیپ ينجوریا يبخوا...يدیچند شبه که نخواب...استراحت کن کمییکال يها يکردن و خودخور هیگر يبه جا -

.مونه

. اتاق نشستم و زانوهام رو بغل گرفتم يگوشه . لب اکتفا کردم و به اتاق رفتم ریز يا "باشه"به  نیهم يحرف زدن نداشتم برا يحوصله

بگم؟  رسامیام يبه عمه  دیبا یکردم که چ یفکر م نیتمام مدت به ا. کرد یمینیقلبم سنگ يبزرگ رو یغم. اومد یخواب به چشمم نم

سرم رو  یگذشت اما وقت يدونم چجور ینم. زانو هام گذاشتم يو سرم رو دمیکرد؟ آه کش یرو قبول م بهیغر هیحرف  ،  حرفم من یعنی

اما برام مهم . رفت یم جیسوخت و سرم هم گ یچشمام م. داتاق رو روشن کرده بو دیتاب یکه از پنجره م يبلند کردم صبح شده بود و نور

استرس مثل خوره به . بزنم بود رسامیام يکه قرار بود به عمه  ییو حرف ها دیداشت آو تیهمکه اون لحظه در نظرم ا يزیتنها چ. نبود
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عمه  يبا هم به سمت خونه  میه بودکه گذاشت يشد و طبق قرار داریهم ب رسامیدو ساعت که گذشت باالخره ام یکی. جونم افتاده بود

.میرفت

هم که  رسامیام. بند بند وجودم به لرزش افتاده بودم. شدم رهیخ رسامیام يعمه  يدهنم رو با ترس قورت دادم و به در خونه  آب

: دستم رو گرفت و فشرد دید تمویوضع

.تسیهم ترسناك ن نقدرایمن ا يعمه ...يلرز یم يدار...نیآروم باش پر -

اگه قبول نکنه . مانتوم چنگ زدم يناخودآگاه به گوشه . زنگ در رو زد رسامیام. هم گذاشتم و چند بار سرمو تکون دادم يهامو رو پلک

و آروم چشم هامو باز  دمیکش یقینفس عم. ختیام فرور نهیس يقلبم تو دمیباز شدن رو که شن يکنم؟ صدا کاریچ دی؟ اونوقت من با یچ

سالم  یلرزون يو با صدا دمیکش یقینفس عم. کرد ینگاهمون م تیبود و با جد ستادهیافتاد که رو به رومون ا یزن مسن نگاهم به. کردم

و وارد سالن  میگذشت يبلند ياز داخل راهرو. در سکوت براندازم کرد و بعد جواب سالمم رو داد و ما رو به داخل دعوت کرد. کردم

در فضا حاکم بود که  ینیسنگ یسکوت. انداختم نییعمه نشستم و سرمو پا يمبل ها درست رو به رواز  یکیيبا ترس و اضطراب رو. میشد

: دمیعمه رو شن يدستم شدم که صدا يکردم با ناخنها يانداختم و مشغول باز نییسرمو پا نیهم يبرا. من جرات شکستنش رو نداشتم

مگه نه؟ ینیتو پر -

: رو باال گرفتم و گفتم سرم

.بله خودمم-

.يدیزحمت کش دیآو يدونم که چقدر تا حاال برا یم... دمیشن رسامیرو از ام فتیتعر -

 دینکش هیاما به ثان. کردم سخت نباشه یکردنش اونقدرا هم که من فکر م یراض دیشا. لبم نقش بست يرو يحرف ها لبخند نیا دنیشن با

: بر سرم خراب شد يبعدش مثل آوار يکه جمله 

که کنار  نهیا دیچون صالح آو... يبگم که اشتباه کرد دیرو به شما بدم با دیکه حضانت آو يکردن من اومد یراض ياما اگر برا -

.بزرگ بشه شیپدر يمادربزرگش و خانواده 

: اما خودم رو نباختم و شروع به حرف زدن کردم. ستادیرفت و قلبم از حرکت ا یاهیکردم که چشم هام س احساس

رو  يکمبود چیبا بودن کنار ما ه دیکه آو دیاما باور کن...درست نیخوا یرو نم يزیچ دیمطمئنا جز صالح آو...درست نیشما مادربزرگش -

ا حاال هم ...مونه یخوددم م يمن درست مثل بچه  يبرا دیتونم بگم که آو یم دیشا...من با تمام وحودم بهش عالقه دارم... یکن یاحساس م

 دیباور کن...ها رو براش فراهم کن نیبهتر شهیدم که هم یمن بهتون قول م...و عشق به اون بوده دیفقط و فقط به خاطر آو دمکريهر کار

...دیرو دوست دارم باور کن دیمن واقعا آو...ذارم بهش بدبگذره یمن نم

عمه چند . دادم یاز خودم ضعف نشون م دینبا. ردمک یم هیگر دیو در چشمهام اشک جمع شده بود اما نبا دیلرز یام از شدن بغض م چونه

: گفت دیباالخره به حرف اومد و با ترد. گذشت یاون سکوت مثل هزار سال بر من م هیبه ثان هیثان. لحظه در سکوت نگاهم کرد

...آخه -

: و با التماس بهش نگاه کردم دمیرو جلو کش خودم
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 یمگه تا حاال که با ما بوده اتفاق...ستیبد ن دیآو يکه در کنار ما بودن برا دیباور کن...دیرینگ میکنم که عجوالنه تصم یازتون خواهش م -

 یعاجزانه ازتون تقاضا م...کنم یتونم زندگ یمن بدون اون نم...منه یزندگ يهمه  دیآو...م؟یدر حقش کرد یبراش افتاده؟ مگه ما کوتاه

اونوقت  میکن یم یکه کوتاه دیدیاگر د ،  میندار شوینگهدار تیکه ما صالح دیدیمونه اگر دکه کنارمون ب دیبذار...دینکن نکارویا هکنم ک

.دیریاونو از ما بگ

رو در  دیترد. شد یسکوت عمه طوالن. دستمو باال آوردم و پاکش کردم عیسر. قطره اشک از چشمم فرود اومد کیو  اوردمیطاقت ن گهید

 یحت د؟ید یرو نم دیآو گهید یعنیکردم؟  یم کاریچ دیشد من با یاگه باز هم راض نم. داوم یجونم داشت به لبم م. نگاهش خوندم

 يصدا. بودم نرم باشه نرم بشه دوارینه؟ اما ام ایسخت بود  ،  دمشیفهم ینم.زن که رو به روم نگاه کردم به. تصورش هم عذاب آور بود

: که گفت دیرو شن رسامیام

اختالف  هیبا .میپدر ومادرش باش میتونیم نیمن و پر.حضور پدر مادر ازیو پز از ن شهیبزرگ م يبه زود ،  هسالش نشد هیهنوز  دیعمه آو -

.فرق داره یلیخود من خ ینسل امروز با نسل شما و حت يازاین.میدرکش کن شتریب شهینسل ها باعث م هیکینزد.مناسب یسن

به حرمت .کنه یبچه اش با ما زندگ دادیم حیهما ام ترج یحت.دیاس ما رو درك کنانتظار دارم شمام احس.دیدیکه شما نگران آو کنمیم درك

 دیبار دل هما رو بد شکست هی،  عمه کنمیخواهش م.روحش آروم باشه واسه خوب بودن حال بچه اش دیهما اجازه بد يایدلشکستگ يهمه 

و هر  دینیهما رو بب دیکه دوست دار دیبارها وبارها گفت دونمیم.دیکن نید يادا.دینبود اما حاال که فرصت جبران دار بدکه قصدتون  دونمیم

 دیتونیم ،  واسش کم نذارم دمیقول م.دیبه خواستم احترام بذار نبارمیتورو خدا ا ،  دینکرد نکارویو ا دیبار به خواسته ام احترام گذاشت

دمیمن بهتون قول م دیمونیمادر بزرگشم م ،  نیشما مادر بزرگش.دیبهش سر بزن دیکه خواست روقته ،  نیکنارمون باش شهیهم

تو؟ ییکجا-

.گردونهیمنو به زمان حال برم ایپر يصدا

.يادامه بد حاتتویتوض يکه فراموش کرد قیاونقدر عم.يتو فکر بود قیعم-

گفتم؟یم یداشتم چ ،  حواسم پرت شد يلحظه  هی-

.که بالخره عمه خانم قبول کرد نیا-

اون زمان حاضر نشد  یو پس گرفت ول دیدرخواست حضانت او ،  وبه ما بده دیشرط و سفارش او یره عمه خانم قبول کرد با کلاره بالخ-

.میکن تیاز نوه ش خوب حما میما نتون دیترس یم شهیاون تا زمان مرگش هم.شو به ما بده یحضانت رسم

.بود یعیطب یلیخ نیو ا ،  چقدر نوه شو دوست داره خوندمیاز تو چشماش م "قایو عم زدیسر م دیوقتها به او یلیخ

.نشه یکه االن عموش مدع دیگرفت یو ازش م دیاو هیکاش اون موقع حضانت رسم يا یول-

.میمسئله فکر نکن نیبه ا "که اصال میاخه ما انقدر خوشحال شده بود-

بگم؟ یچ-

،  استراحت به مغز من بده هییچیه-

.یبا من هم صحبت از خداتم باشه-

.ییو از خداشه تو پرسهیسوال م کهیاون-
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.بخواب نصف شبه ریحاال بگ.اون که بله-

.ادیخوابم م يدیخوبه که فهم-

؟يندازیام م کهیبهم ت ياتاقمو که صاحب شد-

.ادیبرو دختر خوابم م-

.ریشب بخ ،  باشه-

.ریشب بخ-

.شدم رهیخرفتنش  ریو به مس دمیکش یراحت نفس

اروم و حرف گوش کن  شهیهم ،  کردینم یخاص يریوقت بهونه گ چیه دیخوش شانس بودم که او یلیخ ،  دمیدراز کش دیتخت کنار او يرو

حسم .کشمیاروم نفس م.دهیکه بهم م يا یواسه حس بزرگ ،  گذر زمان رو دوست دارم ایدن نیا ياز ادما یلیبرخالف خ.بود

بود ..وباز هم خدا بودو هست..عشق هست..خدا هست..هست دیبهم ثابت شده ام یکه تو زندگ ییهاوفت يمثل همه ...دهیام..هیقشنگ..هییبایز

که  ییزایاون چ يهمه ،  ارزشمند شه ،  قسم خوردم که  دیمادربزرگ او يقبل از پا گذاشتن به خانه  یقسمش دادم وقت یو هست که وقت

اش رشته  يقرار گذاشتم نذر.برگردم شهرم.تونستنم نیفرصتم تو اول نیلکه تو او..بچه ام بمونهدمیکه اگه او،  ارزش شده بود یواسم ب

داره  اریکه اخت دونستمیم.بدم به امامزاده محمد يهیروش بود و قرار بود مال اون باشه هد دیمشهدو که اسم او هیگردنبند تبرک نیکنم و ا

.ستمیمال ن نیا

دادن به  هینداشت اونقدر باوراش باور بودن که از هد یکه همام مشکل دونمیم.گردنبند طال بخرم ،  همون خواستم به جاش هم وزن  یم اما

.مکان مقدس ناراحت نشه هی

 میقرارمو که اون روز تو سخت.. رفت ادمیپشت گوش انداخته شد من عهدم و  زیهمه چ.و ادا کنم نمیاون سال گذشت و من نتونستم د اما

.بعدش يایکه فراموش شد تو شاد.کردم فراموش،  گذاشتم

پس بازم  ،  شرم داشتم باز از خدا بخوام اما خدا بخشنده است.گذشتمو یاومد فراموش ادمی.به خاطر اومد..سخت شد  یزندگ یبازم وقت که

.که کمکم کنه خوامیازش م يدواریخوام با ام یو ازش م رمیگیو به سمتش م ازمیدست ن

.میبا هم حرف بزن میتموم شه و من و تو بتون یمهمون ،  کردمیم يتو حال لحظه شمار همه اش یدونینم يوا-

.شده دایمورد پ هیماین يخوشحالم که واسه بچه  یلیخ-

.خوشحالم یلیمنم خ.اره-

.حاال ارومم یعذاب وجدان داشتم ول ییجورا هی-

.رنیتو کمک بگ يکه ازبچه .شتنزایاونا که دست رو دست نم ،  بود لیدل یعذاب وجدانت ب-

،  نمیمادر و بب هیهیناراحت شمینم یمادرم راض هیمنم  یول ،  دونمیم-

.خب حقشه یول انیبه شا شهیم يبد يصربه  شونییجدا ،  پگاه خوشم اومد میاز تصم یول-

.وقت از شکست دشمنتم خوشحال نشو چیه یدونیم-

.يبچه مثبت شد حاال توام چه ،  بابا الیخ یب-
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.نمیدوست داشتم پگاه و بب یلیخ-

.نشه یتو افتاب يوقت جلو چیفکر کنم از شرمش ه یول ،  هیواکنشش چ نمیبب خواستمیمنم م.اره-

.اونم خودخواهانه رفتار کرده بود ،  گناه نبود یب یلیاونم خ ،  کنمیفکر و م نیمنم هم ،  اره-

.گهیکن د فیتعر.بگذر نایخب از ا.اره-

.باشه عجول-

بهمون  یاما وقت ،  همه محبتش نیاز ا ومدیخوشم م ،  پا بند نبود يرو یما بمونه از خوشحال شیقراره پ دیاو میبه مهوش خانم گفت یوقت

.میتعجب کرد.باهامون حرف بزنه خوادیگفت که م

.دیبهش فکر کن یمنطقاما دوست دارم .داره شنهادیپ يجنبه  شتریحرف من ب ،  بچه ها گمیم-

شده؟ يزیچ-

.دیاشتباه کرد یول ،  بزرگ شه تونیسا ریبچه ز نیکه ا دیهمه تالش کرد نیا-

چرا؟ میهمزمان گفت هردو

پدر ومادر؟ ای.دیاونوقت شما دوتا واسش خانواده ا ،  به به پدر ومادر ،  داره ازیخانواده ن هیبچه به  نیخب به قول خودتون ا-

. میکنیتالشمون و م يهمه ما -

ه؟یشما تالش چ دیاز د-

.میبهش محبت کن میکنیم یسع-

.محبت به چه معناست یواژه دیدونیم "شما واقعا-

..خب-

اگه  ،  دیکن ينگه دار دیاز او دیتونیراحتتر م دیاگه ازدواج کن ،  سر اصل مطلب رمیپس م.بدم حیواستون درست توض تونمیانگار نم-

 دیکن يپدر ،  دیکه بتون مادر کن.هیانسانه چ هیکه نباز  یاون ،  یمحبت کردن واقع دیریبگ ادیکه .دیمهمه به حضورتون نسبت بد دیراتون اوب

.دیپحبت درست کن ، 

.واژه کم اورده بودم انیب يبازم برا.کردمینگاه م گنگ

.دیبرس یدرست جیبه نتا دوارمیام.نرویب رمیمن از اتاق م ،  دیبرس جهیو به نت دیبا هم فکر کن-

.نگاه دادم رییتغ رسامیبه سمت ام ارمیبه زبون ب خوامیکه م یهرچ لیتحل هیخانم رفت و من در حال تجز مهوش

..خب-

.باعث سکوت دوباره شد نیو ا.میاوردیمشابه به زبان م يبار بود که همزمان با هم واژه  نیدوم

.بگم یچ دونمیمن نم-

.بگم یچ دونستمیمن م رسامیاميجا به

 يپس همه .شهینه هم کنمیبهت فکر م..نه یگاه یگاه هیتک هیواسم  یگاه..نه یازت گاه ادیخوشم م یگاه ،  ستین یحس من به تو منف-

.تعارف و دروغ یتو بگو ب..یستیذهنم ن هیدلمشغول
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.دمدایو من گوش م ومدیواژه ها به زبانش م..غم داشت..نگاه بهم کرد هی

اما  يدیبهم ارامش م یگاه..یتو فکرم یمثل خودت گاه..اما بعد شد ترحم..صفر یعنیگمیکه م یچیه..نبود یچیه لیحسم بهت که اوا-

.یستین شهیهم

.کنم یزندگ کنهیکه بهم ترحم م یبا ادم تونمیمن نم-

.کنم یگاس زندگ هیکه دنبال تک یبا ادم تونمیمنم نم-

...پس-

؟یازدواج کن يخوایتو م-

؟یچ یعنی-

و تو؟.نهیمن ا يحاال میاما تصم.شم مونیو بعدها پش هیاحساس میتصم هینیا دیشا.وقت ازدواج نکنم چیه خوامیمن م-

.ام خرابه که به ازدواج فکر نکنم هیخب منم انقدر روح-

..اگه نه میمونیبا هم م میدیاگه به توافق رس میبهم فرصت بد..یرسم.میعقد کن ایپس ب-

.میمشترك دار ينقطه  هیما -

.قبول کن دیبه خاطر او-

.بودم یو اما راض تمیرضا نیا اوردمیبه زبان ن.بودم یاما ته دلم راض کنمیقبول م دیخاطر او به

د؟یپس عقد کرد-

.دمیرو م ایپر جواب

.گهیاره د-

.خطبه رو خوندن یوقت یداشت یسوال چه حال هی-

.هم خوب هم بد.دونمیهنوزم نم-

؟یچ یعنی-

.گهید نیهم-

.شد یکن بعدش چ فیخب تعر ،  یستیبده ن حیتو درست توض-

 شهیدونستم اون روش نم یبهونه اورد واسه رفتنش و من م یو کل قشیبرگرده سر کار سا خوادیمهوش خانم بعد از عقدمون گفت که م-

.کنه یبا ما زندگ گهیکه د

ت؟رف-

اره رفت؟-

.چه مهربون یاخ-

.داشت یخوشحال يجا نیو ا.زدیبهمون سر م یواقعا مهربون بود و مارو با محبتاش شرمنده کرده بود البته گاه-
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 ينقطه  چیبدون ه ییجا هیتا ..میشد بهونه اش تا خودمون به ارامش برس دیکه او يواسه اون گذشته ا ،  واسه اون گذشته تنگ شده دلم

 یکه درست زندگ یعاشق باش ستیالزم ن شهیگرفتم ه ادی.واسم شد ارزش یتو زندگ ییزایچ هی. هم هیتو زندگ میمشترك ش ،  یاشتراک

،  یشیبراش احترام قائل نم کهیدر حال يدوسش دار یهر لحظه به طرف مقابلت بگ ستیالزم ن ،  یکن

.دوستت دارم ياز هر واژه  شتریب.خوشم اومد امرسیام يتو رفتارا میحاضر تو زندگ شهیاز احترام هم من

حس  نیو ا.فیقابل توص ریعشق بود و غ يهشت سال حس من فرا يتو..میکرد یمادرست زندگ کنمیکردن خوبه و فکر م یزندگ درست

.کرده بودم به وجود اورده بود یکه کنارش زندگ يمقابل مرد يو رفتارا

حستون عادت بود؟ لیدل دیشا-

.که عادت نبود. طمئنمم. نه-

 الیداشتم سر.میزندگ کیواسه شر زدینم يو با انرژ جانیبگم که عادت نبود که اگه بود قلبم پر ه..بگم  نیاز ا شتریب ایواسه پر شدینم

.یکیز نزدهنوز معذب بودم ا ،  خودمو جمع و جور کردم ،  کنارم نشست رسامیکه ام الیهمه فکرم به همه جا بود جز سر ،  کردمینگاه م

.خسته ام یلیخ-

.واژه ها ناملموس شده بودن چرا؟باز فاصله گرفتم دیچرخ یحرف بزنم اما زبانم نم خواستم

؟يدور نیاز ا یستیتو خسته ن.یبزار کنارت باشم و کنارم باش.ریفاصله نگ-

...ناملموس يواژه ها باز

خودخواهم حق  یکنیاگه فکر م.کنم یخودم زندگ يبهم اجازه بده برا.مخود ينه برا.کنمیم یهدف دارم زندگ یب.من خسته ام یول-

.کمکم کن ،  ندارم تیظرف کشمیمن خودخواهم اما نم.باتوئه

.کنمیبا رخوت سرم و بلندم.بود نیمنم ا يحرفا يهمه  یوقت.داشتم که بهش بگم یبند اومده بود چ زبانم

.بازهیتو نگاه خسته اش رنگ م نگام

.باهات دوست داشتن و تجربه کنم خوامیم.میعاشق يتجربه  یخوام بش یم-

.واژهاش فکر کنم یبه معن دهیلبهام اجازه نم يزوم شده اش رو نگاه

.یقول بده ترکم نکن-

.که سکوت کردم فمیداره صداش و من چه ضع ترس

تت؟یبزارم؟ رضا یچ يسکوتتو پا-

.اتیکنارت باشم اما نه واسه رفع خستگ بگم دوست دارم.بگم يزیچ هی.بتونم حرف بزنم کاش

و عرق  لرزمیم.کشمیقفل شدم و به عقب م يلبها.بدنم يکنترل نشده  يدما نیباز باال رفت ا..بهاش.مماس با صورتم بود و ل صورتش

منو اواره کنه؟ یبازم قراره ک.منو نابود کنه یبازم قراره ک زنمیم ادیفر.کنمیتنم و حس م ينشسته رو

.بود لیدنبال دل دیشده شا یچ شدیباورش نم دیسکوت کرده بود شا يا هیچند ثان.ا تعجب زل زده بهم ب رسامیام

.یکنیم ينجوریجرا ا-

.کنهیشو باهام کمتر م فاصله
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.انیم انیبه ب..واژهها ملموس شدن .کنمیم دایجرات حرف زدن پ.کشمیومن عقب م ادیم کینزد اون

؟یازم سوءاستفاده کن يخوایم.ازت متنفرم.یکنیم کاریچ يدار-

.فهمم یمنظورتو نم ؟یسوءاستفاده چ. میما ازدواج کرد ؟یشناسیمنو که م.حالت خوبه؟ بابا منم-

.برم دیبازم با.شمیبازم من اواره م.یمنو نابود کن يخوایاره تو م-

.که با مشت به بدنش بکوبم کنمیم دایجرات پ نباریشده و من ا کینزد بهم

.یکن تمیاذ يخوایتوام م.يام نامردتو -

.کنهیگوشم زمزمه م ریز.کشهیجونم و به اغوش م یو تن ب شهیتو دستاش قفل م میدر پ یپ يمشتها

.پس اروم باش.کنمیاروم باش درکت م زمیعز...اروم باش ...شش-

.قشنگ عاشق شدنه يحسا همه...دوست داشتنه...عشقه.ستیگاه ن هیکه فقط تک يتو اغوش مردانه ا شمیمن اروم م و

دکتر  یثابت جلسات روانشناس يشد که شدم پا نیا..رممکنیسخت بود و غ.نداشتم یکه از زن بودن خاطره خوش یبودن واسه من زن

کس به  چیه.جملش بود نیکه منو به خودم اورد ا يزیاما چ.کردیم حتیخواست و نص یم حیتوض.زدیدکتر روانشناس حرف م...یصادق

.کنهبه خودم کمک  تونهیم نماندازه خود

.تو فکر یباز که تو رفت-

.زنمینم یاندازم و حرف یم ایبه پر ینگاه

.شد دایپ دیاو يعمو يشد که سر و کله  یچ-

اما .فقط واسه گرفتن پول اومده دیفهم یبچه ام م هیزبونش سست بود و  ریز.عموش اومد و درخواست حضانت داد شیچند ماه پ-

مشورت  لیوک هیبا .به قانون سپرده شد زیبود که همه چ نیا.میتکرار کن نکارویا دیمدام با.میج کرد و گفت اگه االن بهش باج بدل رسامیام

 یداره که قاض يادیو احتتمال ز میکرده بود يسال ازش نگه دار 5از  شتریاما ما ب.دادگاه داره يبه را یبستگ زیچ ههم گفتیاونم م.میکرد

.ا صادر کنهو به نفع م يرا

حضانت  نباریداشت ا نانیو اون اطم.ادینگرفته سراغمون ن دیبه حضانت او يرا یو تا وقت.نجایا میایب دیمن و او میقرار گذاشت رسامیام با

.رهیگیوم دیاو هیرسم

منِ .هیبینسبتشو با ما م دیوکه ا یوقت.ندهیاز ا ترسمیم.از دست دادن تموم شه متیبه ق...یحضانت دائم نیا ترسمیم.ترسمیمن هنوزم م یول

...ییواسش زندا شمیم.مامان

.شک نکن...محبت.و جواب محبت یکنیتو محبت م.فکرا نرو نیتو ا-

.رو بزار کنم ينگر یفکرکن و منف تیمثبت زندگ يبه نکته ها گهیتوام د.برم بخوابم من

.شهیاز در خارج م يریو با گفتن شب بخ بوسهیم گونمو

دکتر  يحرفها یحت.به ارامش ازین.به زمان داد ازیکه تو وجودم بود ن یاما ترس.زن رفتار کنم هییباشم و مثلداشتم زن  دوست

بدم  يحسا يهمه .شدیهر روز و هروز ترسها کمتر م..تونستن..که پر از ارمش بود و واسه من شده بود پر از حس قدرت ییحرفها...یصادق

.رفته بود نیاز ب
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من ..ومدینه از سر عادت که من از عادت بدم م.از سر دوست داشتن.نداشتن پناهگاه ازینه از سر ن...گاه هیتک هینبال د.خواستم زن باشم یم

.دمیپرس یم دیبا.خواستم ازش بپرسم یم..رسامیحس ام یول.داشتم مانیبه حس خودم ا

.گفتن و نگفتن نیداشتم ب دیترد..شدم يجور هید افتا رساكینگام که به ام.ذوق کودکانه در حال رشد بود هیداشتم و ته دلم  استرس

.نیبش ای؟بییچرا سرپا-

.لرزان کنارش جا گرفتم يقدمها با

؟يلرز یچرا م-

.کشمیم یته دلم نفس اروم يهمون ذوق کودکانه  شترهیدنبال رشد ب.لرزانم و مشت کردم يدستها

 دهیکه قرار بود ازش بپرسم از ذهنم پر کش یوشش بودم و تمام حرفها و سواالتتو اغ گهیحاال د.بلند کرد شونه هام و تو بغل گرفت دستاشو

.کردیگوشم زمزمه م ریکه ز دمیشنیصداش و م.و تو نگام رنگ گرفته شترشدهیب..ته دلم نمونده..ته دلم يحاال شاد.بود

؟یرفتیبگو که منو پذ.خوشبختت کنم دمیقول م.دارمدوست  شهیاز هم شتریب.امروز عاشق تر از هر زمانم..باترهیز شهیحال امروزم از هم-

.شهیاز هم شتریمن ارومم ب... و گونه ها م داع شنیحرف بزنم اما لبهام قبل از باز شدن قفل م خوامیم-

داشتن و  پر از دوست.اما واسه من قشنگ بود.کردیفرق م ایدن يبود وبا همه ازدواجا بیغر بیعج.نبود ییایرو دیشب ازدواجمون شا نیاول

 يرو با همه  یزندگ میکردیم یو سع میکه دوسش داشت مونیزندگ يلحظه ها يمثل همه  ،  مهم حس ما بود که مشترك بود.خواستن

.میتحمل کن اشیسخت

*********************** *************

کار ممکن و انجام  نیدارم بهتر نانیطمسبک شدم و حاال ا.کشمیطلوع افتاب و م دنیو انتظار رس زنمیخود صبح تو خواب غلت م تا

..نمیبیدلم ارامش هم م يته دلشوره ها.و رو شده ریو دلم ز بهیغر بیحالم عج.دادم

،  دهیصبح رو نشون م 7.کنمیتخت م يروبه رو يواریبه ساعت د ینگاه

 ونیش.شهیجسم به خواب رفتش ثابت مينگام رو.کنمیاقاجون حرکت م يبه سمت خونه .رونیب کشهیمامان منو از اتاق م ادیفر يصدا

چشمم  يگذشته رو جلو لمیاز ف يپرده ا.دیا یدلم به رحم م یحت.خورمیم کهیمرگ  نیمرگ و من از ا یعنیییدا ادیمامان و فر

 هیرا گرچ ره؟یگیام م هیگر یک..صورتم رو ينشسته رو ياشکها زنمیم پس،  کشمیبه صورتم م یدست.شدهشور .کنمیدهانم را مزه م.نمیبیم

.زندیهنوز دلشوره دارم و هنوز ارامش ته دلم موج م.کنم هیگر دیبا یک يخودم برا يدلم و همه  يبرا کنم؟جزیم هیگر یک يبرا کنم؟یم

.هیکه عصب شنومیرو م ییدا يصدا

.یتو قاتل.شیتو کشت-

گناه و گناهکار جلوه  یب.حق و ناحق کنه ستیر ندلش پره درست اما قرا.کنمیبار حرفاش سر خم نم ریحرفاش به سمت منه و من ز هجوم

.بده

.فتهیداره دور و برتون م ییچه اتفاقا دیدونیانگار هنوزم نم.دیگیم دیدار یمعلومه چ ییدا-

.به من زل زده ساکت
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دارم تو  ه؟دوستیچ شلیدل ،  فتهیروزا واسمون م نیهمه اتفاق که داره ا نیا دینیبیچرا نم.دیکنیچرا درست به اطرافتون نگاه نم-

 یروز با پسرت م هیکاشیو گناه بودم اما ا بیع یمن ب گمینم ،  که سرم اومد ینه به خاطر پدرتون به خاطر هر چ نمیبب یچشماتون ناراحت

 نهیداشت ک نهیاگه ک يکردیاگه دلش از هر جا گرفته بود ارومش م ،  يکردیو به درد دلش گوش م يکردیم يپدر يزدیو حرف م ینشست

.گهید يایلیخودش و خ ،  خانواده ام ،  قاتله روح من ،  قاتل نشه ينجوریکه ا.يکردیهاشو اروم م

.زنم یم رونیمهمان چهره ام شده از در ب يناخوانده  ياشکها يکردم و با پس زدن دوباره  یسکوت حاکم در جمع نگاه به

شونه ام احساس  يرو رو ییدستها.کنمیباز وبسته شدن در نم يبه صدا يا و توجه رمیگیزانوهام و بغل م ،  تختم ياتاق نشستم رو کنج

که روبه رو مه قفل  ياما نگام تو نگاه مرد..حال خرابم و خرابتر کنه خوادیکه م یکه تشر بزنم به کس کنمیتفاوتم و بلند م ینگاه ب.کنمیم

که قرار بود واسم  يتو اغوش مرد شهیو تن خسته ام گم م.زنهیدلشوره رو پس م.شهیم شتریو ب کنهیته دلم رشد م دیام..رسامیام..شهیم

.مادر موندنم و بده غامیپ

92دي  : انیپا

  93فروردین : انتشار
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