
 ارباب زاده 

1 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



 ارباب زاده 

2 
 

 
 

 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 نکهیکردم تاا یی اعتنا یمن مثل هربار ب  یمامان دوباره به پهلوم زد ول

 ی خواب  یپرخون و خمارشدم که از ب  هیزد رو کمرم که با چشا محکم

   یکن یم  کاریبا اعتراض گفتم: مامانننن چ  بود

 رمیکه برم نون بگ فهموندی حرکات دست مادره اللم که داشت بهم م به

   یراه گلوموبست ول  یمثل هرروز بغضه بد ییاکردم لحظه  توجه

 که مژگان مونینگاه به اتاق نه متر هیدادم و از جام بلند شده  قورتش

 و مانتوم  یبهمون داده بود نگاه کردمو باچشم دنبال روسر  خانم

 بودن زود  زیه تو اتاق وصل شده بود آوک یرو طناب  گشتمیم

   رونی گرفتم و رفتم ب چارمیب و پولو از دست مامانه  دمشونیپوش 

 برسم  دیربع طول کش هی رو تا  یهفصد متر  اطیح  شدنیباز نم چشام

 که مژگان خانم بهمون داد قبل  یچون اون اتاق یدره خروج  به

 دور تر از عمارت بزرگشون بود   یل یخ نی انبارشون بودو براهم  

http://www.romankade.com/
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 برم هوففف   ادهیتاسره کوچه پ دیدوباره با-

 داشته باشم دیهم نبا  هیپول کرا یعنی

 سوار شو  نازیپر-

 چشام که بسته بود گرد شد برگشتم به سمت صاحب صدا دهنم  هوی

 ن ینب ینجور ی: ادوگفت یخند افمیبود باق  ربدیکه ه  نیا نیشد ا باز

 و چک کنه چقد نی باشه ودورب ونیزیتلو یهیپا  یک یاگه االن  یدونیم 

 ن یتو ماش  نیزود بش شهیبد م برامون

  نیسوار ماش دومنویکه چشم غره رفت و اومد سمتمو دستمو کش کردمی مات و مبهوت نگاش م من
 ن یکرد و زود خودش سوار شدو ماش 

 به حرکت در آورد برگشتم سمتش ودستمو بردم سمت صورتش  و

 دختر  یکن ی م کاری: چدوگفت یعقب کش که

 برگشت ربدیدستم لمسش کرد باورم شدکه ه یوقت

 

 ی خودت یبادادگفتم: ارباب تو برگشت 

 میست یاالن که تو عمارت ن  ربدی گفت: نه  من روح سرگردانشم بعدشم ارباب نه ون وه یباشوخ

 و بغل پارک کردو نینگام آزارش داد ماش ینیشت سنگگذ قهیدق چند

 : جلو در نتونستم بغلت کنم دوگفت یبرگشت سمتمو دماغموکش 

 محکم منو به خودش چسبوندوسرشو گذاشت رو گوشم و گفت:  بد

   یتصوشم کن  یتونینم یکه حت  یدلم برات تنگ شد جور  یلیخ
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کردم   مومرتبیپسش زدم و روسر انهیرفت وحش یافتادم که بدون خدافظ یاون روز  ادیلحظه  هی
 زمان  یحت  یخبرم ازم نگرفت هیچهار سال   نیتو ا یپوزخند زدموگفتم: خودتو مسخره کن تو حت هیو

 دور و ور من نباش   گهید یزن یم یاونوقت حرف از دلتنگ یهم نکرد یخدافظ  رفتند

 

 بدم  حی برات توض  دی: من بادگفتیشم مچ ددستموچسب ادهیباز کردم که پ  نویماش دره

 

   یبد حی الزم نکرده تو توض دمیاز مادرت شن  وی از دستش جدا کردموگفتم: من همچ دستمو

 ... نازی پر یگفت :ول  ه

 بزنه اون منو احمق    یبستم و اجازه ندادم حرف   نویدره ماش محکم

 بره  صدایاون حق نداشت ب یول ستمین  شتریکلفت ب هیفرض کنه من   دم یهه با کنهی م فرض

** 

هرچند مامان توعمارت   کردمیم ز یتم  نجارویا دیکار مونده بود با  یکل یول  خردی داشت زنگ م میگوش
 اما چون الله کنهیوقته کار م   یلیخ

 که خرج دانشگاه من وبتونه بده چون   ستین  ادی اونقدر ز حقوقمون

 دهیما خانم تو عمارت جا خواب داد ماهانه هفصد به مامان م به

 نجا یا دیبا یتاک میبه پس اندازم دار ازی کمه و ما ن یل یهفصد خ یول

 االن نجایا میهرچند که االن از دوساله بودن من امد میکن  یزندگ

 ی بده میداشت شیما تا دوسال پ یول میینجایا شهیسال م ۱۷ بایتقر

 م یدادیازش نداشتمو م یو خاطرات  دمشیند  یکه حت یپدر  یها
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که بکار آورده بود فقط مامان بدبختم   ییها یصفر بود با معتاد شدن بابا و بده  مونی اول وضع مال از
 گفت یمامان م کردی کار م یمثل چ

 د مرد هرچندکه بهتر ش دنیدو ماهم بود بابا بخاطر نکش یوقت

 که  ییامرگ بابا با مامان تا دوساله بودن من تو همون خونه بده

پول   تونستیبود و مامانم دست تنها نم ادیچون خرج ها ز یول  میکردیم یزندگ  میبود یمستجر  
 و خرج منو اجاره خونه رو  یبده

 .میصاحب خونه مارو بلند کردو درست تو اون سن من ماآواره شد  بده

 عمارت بزرگ  نیتو ا میت که از راه اون ما امدداش قیرف  هیمامان  یول

قبول  مونیخاهش مامان و وضع بده زندگ   یبودو باکل ی( با وجود من ناراضربد ی خانم )مادره مژگان
   ربدیبار ناخواسته من با ه هی ی ول نهیبب یکس  دیالبته گفت منو اصل نبا میکن  یکردکه ما اونجا زندگ

 یواشک یباعث شد که باهم  نیبچه بودم هم  ی ل یشدم و البته خ آشنا

 ... یول میو عاشق هم ش میباهم ارتباط داشته باش انهی مخف نجوریهم میکن  یباز 

 نازز یپر-

 بله آقا -

 ی ستادیبذار چرا وا  زی ِمنو رو ببر رو اون م-

 برم یفراموش کردم االن م دیببخش یوا-

 غرق روزنامه  یگذاشتم طرف جور  زی دسر هارو بردم رو م یِمنو زود

 ن؟ یدار لی م  یاقا ِمنو تون چ دی.گفتم: ببخش  دیبود که اصل منو رو ند خوندن

 خردم یم شهیاز اونا که هم یشکلت یبستن  هیخاستم برم که گفت:  دم ینش صداشو

 ه یپایصبح تا حاال داره منو م   نیبود ا  ربدیکوب شدم برگشتم سمت صدا که متعلق به ه خیم هوی
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  دایکارو پ نی ا یبا چه بدبخت  یدونی م م؟یکار طیتو مح یمنو ببر  هیابرو یخایم  یکنیم کار ی چ نجایتو ا-
 کردم؟  

  نجایا یچرا انقدکار کنا  ارهیمنو ب یبستن  یکی و بلند داد زد: آقا اقا   زیرو تاکردو گذاشت رو م روزنامه
 ! رنیگیادمو حرف م 

 زدم رو بازوشو با حرکت دستم گفتم خفه شو آبروم رفت  محکم

 شده؟یاقا چ دیاومد سمتمون وگفت: ببخش یجی با حالت گ  دویشن یصالح یشد اقا  رید یول

 ارم یم شونو ینشده االن بستن ی چ یتپه پته گفتم: ه با

درس   شویشگیهم  هیبهش رفتمو و رفتم تا براش بستن ییامثل مشنگا نگام کرد که چشم غره ربدیه
 برعکس من...  ومدیخوشش م ادیازشکلت ز  شهیکنم هم

همسرم   یبرا  یکار  هیمن  یآشپزخونه وگفت: خانم عباس اومد تو   یصالح یحاضر کردم آقا شویبستن
 . نیکه رفت درارو خوب قفل کن  یمشتر  نیاقا آخر نیا  شهیاومد اگه م شیپ

 

  یو به تند زویتند گذاشت رو م  دویکه کل ارمیدهن باز کنم که نه ب خاستم

رو   یبستن گهید ربدهی ه نازیحفظ کن پر  توینداره خونسرد بیکنم؟ ع  کاریخدااا حاال چ یشد وا دور
 گذاشتم زی بردم سمتش و روم

غرورم    ینجور یا کنمی که من کار م  دیفهمینم  یکاشک  کردی اون داشت نگام م ینگا نکردم ول  بهش
 روع رو گرفتم وش  یط  شدیدار نم حهیجر

 فقط مشغول باشم تا چشمم بهش نخوره   خاستیکردن کفه رستوران شدم دلم م ز یتم به

 بدم   حیتوض یخا ی مگه نم نیبش  ایب-

مامان  می کردی م لیموقع تعط  نیا شهینزدم به ساعت رو دستم نگا کردم هشت شب بود هم یحرف 
 بکنم  تونمیم کاری چ یکردم ول  رید نکهیاز ا شهیحتما نگران م
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 کنم.  زی تم خامیکه گفتم: بدش من! م وارید یتو دستمو گرفت و گذاشت گوشه  یبلند شدوط هوی

جم  تونستمیمنو نشوند رو مبل و کنارم نشست دوتا دستامو سفت داشت نم  دویدستمو کش مچ
 که گفت: منونگا کن نییبخورم سرمو انداختم پا

 توچشاش  دیبا زنهی حرف م  یبود که وقت نینقطه ضعفش ا نی تر بزرگ

 من نخاستم نگاش کنم  یول  یبزن  زل

 ناز یپر-

 دلتنگش شدم  یلیکه خ دم یفهمیم  کردیاسممو صدا م یدلم براش تنگ شده بود وقت چقد

 منو نگا کن خانم من  نازیپر-

  گهید یطرف مقابلم به جا ادیخوشم نم  زنمیحرف م  یرفت که وقت  ادتی گاز گرفتم که گفت:  زبونمو
 رفت!  ادتی ویچشام نگا کنه؟ نکنه همه چ ریغ

 فراموش کنم اما نشد  و یکردم همهچ یچشاش زل زدموگفتم: سع به

 منو به خودش چسبوند وگفت: قربونت بشم   لبخندزدو

 ! ؟ینداد اممی پ هی یخدافظ ی برا ی...چطور قبل رفتند حت یل یخ ینامرد یل یکردم وگفتم: خ  بغض

 رو سرم نشوندو گفت: منوببخش   یاروم یبوسه به

 چهار سال  نیاز ا یدونیم یتو چ  بخشمتیجداشدمو گفتم: نم ازش

   تونمینم ی بهت بگم ول  دیمن با-

 بدم  حی توض تونمینم یکه بگ  یاومد ؟یتونیچرا نم-

 .... یدون یرو نم   زاریچ  یل یتو خ نازیپر نی+بب

 دونمب  ویهمچ خامیوسط حرفشو گفتم: خب بگو تا بدونم منم م دمیپر

 ترسم یم-
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 ؟ یترسیم  ی از چ ؟یترسیکه م یکرد  کاری چ ؟یترس یگردشد که گفتم: م  چشام

چون  ترسمیکه چقد دوست دارم من م  یدونیم یز یکه چقد برام عز یدونینکردم، م ینه نه من کار -
.... 

 ؟ یچون چ-

 چون...-

 دمیقول م گمیبزار بعدا بهت م تونمیبگم بهت نم تونمیمن نم ناز یکردوگفت: پر یمکث

 حس دوست داشتند به من شک دارم  نیمن به ا ی مبل بلند شدموگفتم: ولگرفتم و از رو  لبموگاز

 کردم  ریبخور من د تویباز شد بهت زده بهم نگا کرد که از کنارش رد شدم و گفتم: زودتر بستن  دهنش

خودمو  یافه و از تنم در آوردم و لباس ها ک یولباس. ها شبندویرفتم اتاق پرو و بد پ دمینشن ییصدا
 و از   دمیپوش

 شونه هامو  سی و خودش ن زهی رو م  ربدیپول ه  دمید رونی امدم ب اتاق

 گرفتم و رفتم.  فمویجمع کردم و ک   زوی رو م ی ها لهیباال و وس دادم

 شهیبوق زد برگشتم ش یتاکس هیدره رستورانم قفل کردم  

 ن؟ ی هست یگفت: خانم عباس نوییداد پا رو

 بله-

   دییبفرما-

 زنگ نزدم  یابرومو دادم باال وگفتم: من که برا تاکس هیتا هی

 همسرتون زنگ زد  -

 غره بهش رفتم و سرمو تکون دادم و رفتم سوار شدم  چشم

 **** 
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 یل یحتما کار امروزش خ   سیمامان ن  دمیکه لباسامو در آوردم د نیهم

 برم کمکش کنم  کمیمامانم گناه داشت  یبود خودمم خسته بودم ول  ادیز

تو حال خونشون  چوقتیمن ه نیداشت و براهم رونیتو آشپزخونه، خونشون چند تا در از ب رفتم
  کردمی کمک م کمی کردن آشپزخونه  زی نرفتم فقط برا شستن ظرف و تم

: سلم مامان تو برو بخواب من و گفتم  ششیآروم رفتم پ  شستیم  نکویتو س یداشت ظرفا مامان
 شورم یم

تموم شد مامانو   ری دادم که کارم امروز د حیو براش توض  رکردمیبهم فهموندکه چرا انقد د بادستش
 در آشپزخونه باز شد و خانم امد داخل  هویبردم اونسمت و خودم شروع به شستن ظرفا کردم 

 سلم-

 یکه دخترتو فرستاد یکرد یخوب کار  یخسته شد یل یتکون دادورو به مامان گفت: امروز خ سرشو
 کارو برسه   هیبق

 براش نوشت که خانم  یز یچ هیتو کاغذ تو دستش  مامان

 پسرم شما رو امروز  نکهیگفت: حقوقتون رو باال تر بردم فقط بخاطرا 

ممنون   یل یبا ذوق گفتم: خ  شترکردمیب سختتونه و دلش به حالتون سوخت حقوقتونو  یلیکه خ دید
 خانم  

 یی برم جا دیبشورفردا با اطیتو ح   نمویتکون دادو گفت: کارت تموم شد برو ماش سرشو

 مامان خاست دوباره  رونی من آروم سرمو تکون دادم که رفت ب نباریا

 یهمهخودم  یخسته شد  یلیکه گفتم: مامان امروز خ ن یبشوره و منو بفرسته برا شستن ماش  ظرفو
 رسمی کارارو م

 کردم  ش یراض  یبدبخت   باهزار

 *** 
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 بود    یباکلس و بزرگ یلی خ نیماش هیخانم   نیماش اطیح رفتم

 آب و باز کردم و شروع به شستنش کردم   ریش

 آب بکش  تو  زنمیکف رو بده به من من م-

  دی ری خرد به صورت ه میآب تو دستم مستق لنگیترس برگشتم ش با

و دستمو گذاشتم   ششیو رفتم پ  نیپرت کردم رو زم  لنگویشده بود .چشاشو بست من زود ش  سیخ
 د یببخش  ربدیه یرو بازوشو گفتم: وا

 به خودش کردو تو چشمام زل زد.  کیو منو نزد دیکش دستمو

   ترسوندیمنو م نیفرق داشت و ا یل یخ هیبا بق شهیبود هم  یعیطب  ری اصل غ ربدیه یکارا

نگا انداخت بعد شروع به شمردن   هیبهم نگا کرد ساعت رو دستشو  یمددت طوالن هی
 ......۱،۲،۳۵،۷کرد:،

   ۱۰:۱۰شصد شمردو گفت: تا

 گوشم گفت: عاشقت شدم   ری بغلم کرد که کامل بهت زده شدم ز هوی

 !مونه؟ یچرا مثل آدم نم  ؟ یچ یعن ی ومدیمن کامل داشتم شاخ هام در م دو یسرمو نرم بوس رو

 

 فرق داره  یل یخ  شیچهار سال پ ربدی با ه  ربدیه نیجداشدم که رگ کلفت رو گردنش صاف شد ا ازش

 ازت  ترسمیم یشد ینجور یچرا ا ربدیلبخند زد اب دهنمو قورت دادم وگفتم: ه  هینگا کردو  بهم

 شدم مگه؟  ی: چجور دوگفت یخند

 کنه ی م رییتغ  یاخلقت ه  دونمینم-

منم خودم سرما داشتم از قبل بدتر   یکرد سی تو هم که منو خ میبر میو بشور  نیماش ایسرد شد ب -
 شدم 
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 ی صبح که سرما نداشت-

 نازز یپر-

 ها؟!-

 ها نه و بله بعدشم سرما داشتم-

 اره باشه -

 از دستش... شدمیداشتم خنگ م کل

 هیما چ یزدم بهش نگا کردم وگفتم: آخر قصه  نی و گرفتم و به ماش  آب

 هیما چ فید که بهش بفهمونم تکل بو  نیا منظورم

 ...ای میکنینگفت بد دوباره گفتم: ماباهم ازدواج م یز ی نگا کردو چ بهم

 نزن.  یحرف نازیپر سیما معلوم ن  نی ب یچ یه-

 .م یبهم نرس دیبود که شا نیمنظورش ا سیمعلوم ن یچی گرفت ه دلم

که من   گفتیهم م هیبه راننده تاکس  زدوی برام بال بال م ش یپ قهیآخه خودش تا چند دق  ؟یچ یعنی
 همسرشم... 

** 

زود از   نیبراهم  ششیدلم خاست برم پ یاالنم نصف شب ربدیتو اتاق ه ومدمیم  یواشک یقبلنا که  مثل
   رونیکنم رفتم ب داریمامانو ب نکهیجام بلند شدم و قبل ا

 **** 

 ...شهیض روح مدره اتاقشو باز کردم و رفتم داخل االن قب  آروم

ازش دلخور بودم بابت   نکهیباا شی خرما یکنار تختش آباژور روشن بود دستمو گذاشتم رو موها رفتم
 کم نشد. ییابازم دوسش داشتم و حسم بهش زره  یاخلق. بابت تنها گذاشتنم تو مددت چهار سال ول
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 شه زود از تخت بلند شدم که برم   داریب دمیخورد که ترس   یتکون هی

 باهات ندارم بخدا  یبمون کار  شمیستمو گرفت وگفت: نرو پد هوی

 ... یطرز حرف زدنش دلم نرم شد ول با

سرمو به سمتش چرخوندم بهم نگا کرد لبخند   دمیکنارش دراز کش سین یآدم بد ربدیه ناز ینه نه پر نه
 ؟ یکردینگام م قهیزدوگفت: چند دق

 قه یکمتر از پنج دق-

بودم لبشو به لبم   دهیکه بهش چسب یکرد جور  کیبهم نزد  شتریگذاشت رو صورتم خودشو ب دستشو
 دستمو  هوی چسبود چشامو بستم 

 اخمش تو هم بود رگ گردنش  دمیزد ترس  مهیانداخت و روم خ  چنگ

 ؟ ی کنی کارمی نجاچیشده بود، به بازوم فشار آوردو گفت: ا متورم

 ؟یشد ی نجور یچرا ا یکنیکارمی چ  ربدی گفتم: ه نکارا؟یا  یچ یعن ی گفت؟یم یچ  نیگرد شدد ا چشام

 نههه خدااا بدبخت شدم. ییدر باز شد ...وا هویکه  دیبهم ساب  دندوناشو

 برق روشن شدو  می از روم بلند شد و زود از تخت بلند شد ربدیه

 خدا  یی... وادمیقرمز شده خانم بود رو که د یافهیق

 ؟ یکن ی م کاری چ نجایگفت: تو ا دمیکه تابه حال ند یت یبود بغض کنم خانم با عصبان کینزد

 ... ی:من بهش گفتم بربدگفتیدهنمو باز کنم که ه اومدم

 : خفه شوو تو مژگان

چرا دست رو   هیکارچه نیا ؟یچ ی عنیبلندشد:  ربدیگوشم که داد ه ریخابوند ز  یکی من و  کینزد امد
 ... یکنیبلند م  نازیپر

 الل شد خانم  ربدمیه  ربدیخابونده شدن دست خانم رو صورت ه با
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  نیباش   نجای ا نمیتاصبح بب نجایاز ا  نیری و م نی کنی جمع م  لتونویوسا یامشب همه نی : همبلندگفت 
تا اموال   یمخ پسرمنو بزن  یتونی م ی... فکر کردریفق یتو کوچه دختره  زمیریتمام خرت و پرتاتونو م 

 ! یماروباال بکش

که از خشم قرمز شده بود نگا کردم وبعد به خانم که   ربدیرو صورتم به ه ختنیگوله گوله ر شکاما
 سربه منم بزن   هیپوزخند زدوگفت: قبل رفتند 

 نیپرپشتشو گفت: مامان بس کن ا یدستشو گذاشت تو موها دویکش یاز کلفه گ ینفس هی ربدیه
 .مونهیم  نجایهم رهی نم  جایه  نازیپر ارویمسخره باز

 

 ابلهه ی: خفه شو پسره  مژگان

  خامیدارم عاشقشم م نازودوسی خفه شو خفه شو اره من پر شهیم ی:د بسه مادر من هرچ  ربدیه
 باهاش ازدواج کنم... 

 

 منم بلند  غیمحکم خابوند تو صورتش که ج گهیبار د هیخانم  مژگان

 ... یمژگان خانم بلند داد زد:گمشو از جلو چشمام پسره  شد

 .رونیزود از اتاق زد ب یل یمشت شد وخ ربدیه یدستا

 خاستم برم که مچ دستمو با حرص گرفت که دردم امد، پرتم کرد منم

 نبار یگوشم که ا ریمحکم زد ز ستادمیتعادلمو حفظ کردمو وا یول

با    یکنی م یچه غلط یمن. دار  یکرده بودن با داد بلندگفت: تو تو خونه دای راه خودشونو پ  اشکام
 پسرم 

 فقط... میکردی نم یهق هق گفتم :بخدا خانم کار  با

 با داد دومش منو  کردیطرف صورتم گز گز م  هی زد توگوشم که   دوباره
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 که  کارای که پسرم نبود چ یچند سال نیا یدونی م چیکوب کرد: ه خیم

 به تو  ادی و م کنهیدور و ورشو ول م یاون دخترا یفک کرد کرد؟ینم

 سوزهیعاشق تو بمونه؟ دلم برات م یصدبرابر بهتر از تو بود توقع دار   یکی اون هرشبشو با  چسبه؟یم
 ساده...  یدختره 

 داغ کرده بودم... چطور   گفتیزن م نیکه ا ییهقم غط شد با حرفا هق

 ... سین ینجور یا ربدیه کنمی باور نم کنه؟ی نم یو کار  دونهی رو م زایچ نیمادر ا هی

   یگیدروغ م -

 ؟ی بدون  یخایم ویمشت کردوگفت: چ  دستاشو

که  ییاگه... هست پس چرا شما  سین ینجور یا ربدیبه چپ و راست تکون دادم وگفتم: ه سرمو
 ن؟ یکنی نم یچرا کار  نیدونیم

  یدهیترس یافه یباز شد و ق انهی هقم دوباره بلند شد در وحش هق

 رتت صورتت....صو یکن یم هیبا ترس امد سمتمو گفت: چرا گر دمیرو د  ربدیه

 یعن یعربده زد: تی نزد با خشم برگشت سمت مژگان و با عصبان حرف

 بسه  گهی د ن؟یو ولم کن نی نداشته باش یکار  زنی که برام عز ییکه شما با من و ادم ها یروز  رسهیم

 وبا دادگفت: فقط بشنوم   واریمشت شدشو محکم زد تو د یدستا

  زنمیم شی عمارتو آت نیا یبد  نازیدست پر یمزخرف  یزهایچ

 

 ی زن یم ردادیفق یدختره  نیرو سره من بخاطر ا ضیمر ی: خفه شو پسره مژگان

 

 نذار حرمت ها شکسته شه گینفس هاش تند شدو گفت: نذار د ربدیه
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 کنم ی م کاری من چ سیمربوط ن یکس  چیدهنم باز شه به شما و ه نذار

 ی ازدواج کن نازیدرست با پر هی یحت دمیاجازه نم  ی: العقل الله آدم بود ولمژگان

 

 : مامان الله رو به من نچسبون  شوگفت یشون یزد تو پ  ربدیه

 . ختی ریاونا چشم دوخته بودم اشک چشام م یکه با صورت بهت زده به مکالمه  من

 کنه ی فکر بد م ونهدی نم  یز یچ  نازینکن مادر من پر یقاط ویبسه همه چ گهی: بسه دربد یه

دلم  یکن یکه تو م ییانتخاب ها نی حرف بزنم گمشو از جلو چشام با ا  یکیباتو  خامینم گهی: دمژگان
  واریسرمو بکوبم به د خادیم

 

  یجور  تشینگا کردم... عصابان  ختی ریعرق م قشیکه از شق ربدیه به

 در اومد   یکه کل قرمز شده بود رگ گردنش از حالت متورم بود

 م یزنی لحظه برگشت وگفت: راجب الله بعدا حرف م  هیکه  رفتی م داشت

 داشتم نجوریمن نگا کردو اومد سمتمو دستمو گرفت و من که هم به

 وی همه چ دیبود که با یبعدا ک  نیگلوم بود باهاش راه افتادم ا خیکه ب یاز بغض  کردمیم دق
   دم؟یفهمیم

 یبرگشت سمتم برق ها ربدیبغضم شکست ه  رونی ب میاتاق اومد از

 نفس  هیآروم تر از قبل بود  یلیخ  ربدیه یخاموش بودن ول  اطیح 

 ناز ینکن پر هی : گردوگفتیکش قیعم

 منو چسبوند  ربدیبزنم ه یحرف  تونستمینم کردمی بس هق هق م از

 آ....  نازیخودش و پشتمو ناز کردو گفت: آروم باش پر به
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 نگه  یز یکاره بذاره وچ  مهی هقم بلند تر شدو باعث شد حرفشو ن هق

 ی عنیمامانم بهت گفت اشتباهه  یهرچ نازیکه گذشت گفت: پر کمی

 ی فهمیبه وقتش م ویچ یبهت بگم ه  تونمیهست نم درستم

ساده   یل یندارم وخ ویمن کس یدیتو د یداد یباز  یتو منو از بچه گ  یزدموگفتم: خفه شو عوض پسش
 عوضع ...  هیتو یخودت کرد یمنو اسباب باز 

 فرق دارم  هیراجب من؟ من فقط با بق یکن یفکر م ینجور یواقعا تو ا-

  یداد یچرامنو باز  یلعنت هیبا بق یدار  یچه فرق یدار   یو گفتم:چه فرق  نشیس زدم تو قفسه  محکم
 چتم؟ یمگه باز

 اطی ح یسست شد و رو زانوهام دوال شدم همون لحظه برق ها پاهام

  یک  اط؟یتو ح نیکن یکارمیهم بود بلند شد: چ   ضی که مر ربدیداد پدره ه یشد وصدا  روشن
 اونجاست؟ 

امدم   دمیپدر فقط حال خانم بد شد من صداشو شن یچی دستمو گرفت و منو بلند کردو گفت:ه ربدیه
 کمک 

 پسر   هیها چدادو هوار  نی:پس ا ربدیه پدر

   دی: ببخشربد یه

  ییبود فردا با مادرت برو درمانگاه  یبرو اتاقت اگه مشکلت جد گهیروبه من گفت: تو هم د  باباش
 یی جا

 خانم نکهیاز ا دمیکش قینفس عم  هیتو دستشو فشار دادو رفت  یعصا

 قلبم احساسم لتمه خورده بود.  ینزد.ول  یبودم حرف ربدی من اتاق ه نکهیبا اقا راجب ا دویسر نرس  باز

 می زنیفردا باهم حرف م-

 ... دیترکیقلبم داشت م دمیترک یساده از کنارم گذشت داشتم م یلیخ
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  شترازیب ه؟ی و الله ک گفت؟یم ینداد که مادرش چ حیبرام توض یاصل حالم براش مهم نبود؟ حت  یعنی
 که مادرش  سوزونهیمنو م نیا یهرچ

 به تو بچسبه؟!  اد یو م کنهیل مدور و ورشو و یدخترا گفتیم

حالم از  یکردی م کاریو کجا و چ   یچهار سال باک نیبهش نگفتم تو ا  یتو سرمن کنن که حت خاک
 ...خورهیخودم بهم م

 شد...   کیخاموش شدن وهمه جا تار  برقا

** 

 مامان امدم داخل بهم  دمید هویکه  ودمیخونه کز کرده  یگوشه هی

 نیتوا د ینبا گهیمن د گفتیافتادو خانم چرا م یچه اتفاق  شبیکردوبا دستش بهم فهموندکه د نگا
 خونه باشم 

 یعن ی: مامان ستادموگفتمیمامان وا هیجام بلند شدمو رفتم روبه رو از

 برم؟  نجایاز ا دیفقط من با ؟یبمون   یتونیم تو

 ه؟یدم که خانم از دستم عصبانکر کاریتکون دادو محکم زد تو بازومو بهم فهموند که چ سرشو

 یبرم خونه  دمینتونستم حرف بزنم مامانو بغل کردموگفتم: مامان نگران من نباش من قول م یول
 فقط مراقب خودت باش   ییجا  ای قمیرف

 از بازوم گرفت و دوباره ازم خواست بهش بگم که شگونین هی مامان

 نزدم...  ی من فقط مثل بچه ها بغض کرده بودم وحرف  یافتاده ول  یاتفاق چه

 **** 

 

 ه یفقط  رستانمیدب یها  قیاز رف یکیبود  هی زنگ خورد سم میگوش
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 �🄷�شهی م قیمثل من رف یر یفق  هیبا   یبود اخه ک نیداشتم که اونم ا قیرف

 برداشتم:الوو  ویگوش

 ی دیزنگ یکار داشت  یخوب  یسلم پر -

 چند وقت خونت بمونم؟  تونمیکار که خاستم بگم م ستم،ینه خوب ن  هیسلم سم-

 افتاده یاتفاق -

 آره -

 شدش یچ-

 ام یب تونمیحاال م گمی_بعدا بهت م

 منتظرم  ایخودته ب یخونه هیها چ یمسخره باز  نیخفه شو بابا ا-

 فدات بشم -

 خدانکنه -

 √√√√ ربدی√√√√ه

 تونستمینم  یگرفتم تو مشتم خاستم نخورم ول  زویرو م  یها قرص

 د یکشی برداشتم وخوردم مغزم سوت م یهارو با حرص از قوط قرص

چرا   ستمای که س زننیبرام زنگ م  قهیدم به دق ینداشتم شرکتم که سرنزدم و ه  ناز یاز پر یصبح خبر  از
 هکر ماهر  هیظاهرن  شنیم ینجور یا

باهاش اشنا شدم باخبر   کایراد که تو آمر یبا آقا غوممی و از پ  رهی بگ  مویکار یهاداره تمام برنامه  قصد
 ماهرن  یلیشن ظاهرن هکراشونم خ

 �🄦�چه برسه شرکت  رونیاز اتاق برم ب  ادیزورم م  یحت  یول

 دره اتاق امد... یصدا
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 تو   ایب-

 ...ششونیپ  نیاز خانما امد داخل وگفت: سلم ارباب مادرتون گفتن بر یکی

 ولم کن  -

 ن یکردن بر دی'اقا تاک-

 اه برو حاال  -

 رو ندارم هرچند برام   کهی زن نیا یاروم بست و رفت حصله درو

 هم در حقم کرد  یتا تونست بد یکرد ول  یمادر 

   رونی و رفتم ب دمیکه از تنم برداشته بودم رو پوش شرتمو یپام کردمو و ت  مویروفرش ییدمپا

 **** 

اصرار کن د ول کن مارو+دهنتو  یبا اون تحفه ازدواج کنم تو ه خادیدلم نم گمیم یهوفف من ه-
 ... یببند پسره 

 چرا سکوت  ؟یچ یپسره -

کردم و االن من برا ازدواج  یمن االن چندساله برات مادر  نی: بب دوگفتیکش  ینفس پر حرص  هی
   یار یرو حرفم حرف ب   یو حق ندار   رمی گیم میکردنت تصم

 ی کن کاری چ یخایم کنمی من با خواهر زادت ازدواج نم-

 و اسمتم  یشیاز خونه ترد م یشیزدو گفت: از ارث محروم م  پوزخند

   خورهیمنو پدرت خط م یشناسنامه از

   یکن ی درک م نویدوست دارم ا نازویمن پر-

 ی خایبفهم اونو م نویا رهیفق هی نازیهاشو داد باال وگفت: پر شونه

 ما کرده...  یه یسرما یبرا ییهاتو ذهنشم چه نقشه سیمعلوم ن  کار؟یچ 
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 صحب کن  نازدرستیارزه بعدشم راجب پر یبودن الله م فیبه کث   نازی بودن پر  ریفق-

 شد ها  یچ  یمردی تو که برا الله م-

  نیدونیبودنم م ضیندونه تو بابا راجب مر یاخه هرک مردمیبرا الله م یگفتم: من ک مویشون یتو پ زدم
 ن؟ یکنیم تمیباز چرا از

 رهه ی بم رهی بم دیبا  رهیزن بگ دیمثل تو که نبا یاصل ادم-

   رمی میچرا من سگ جونم نم دونمیحاال نم  دونمیاره م-

 ی تا راحت ش   یکنی نم  یچرا خودکش-

شد   شتریحسم روز به روز ب نیبودم ا نازیعاشق پر یگفتم: من از بچه گ یول سوختمیدرون داشتم م از
 اونو تنها بزارم  تونمیمن نم

و از   یشیاز ارث محروم م ای یکشی خودتو م ای یکن یبا الله ازدواج م  ای دونمیزدوگفت: من نم  پوزخند
 خوره یمنو پدرت خط م یو اسمتم از شناسنامه   یشیخونه هم ترد م

 کنمیمن باالله ازدواج نم یفهمی دوست دارن چرا نم نازو یمشت کردموگفتم: مامان من پر دستامو

 شد؟یپس چ  یمردیالله م یتوکه برا یتکرار  یبسه بسه بازم حرف ها-

 اون که من نبودم  مردمیالله م یبرا یمن ک-

 ارم یدختره م نیسره ا ییبل هی امنی یکن یالله ازدواج م  ابایبحث نکن   ربدیه-

کم بشه من همتونو  نازیپر هیخال مو هی یار یب  نازیسره پر ییبل یکن یعربده زدم: غلط م  تیباعصابان 
 کنم ی نابود م

 ی زنیبچه سره مادرت داد م هیگوشمو گفت: حاال بخاطر  زدتو

 میستیکه هم خون هم ن می دونیخوب م  یل یندونه من وتو خ یمامان هرک اریدر ن یباز  ی_هند

 بود دهیصبر منم بصبر رس  یبود ول   تشیمامان خبراز عصبان یها مشت
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  ییجا  برمی وباخودم م  رمیگیازدواج کنم دستشوم نازیباپر  نینذار که برگشتموگفتم: اگه رفتمیم داشتم
 ن یازمون داشته باش یکه نه تو نه بابا خبر 

که اول  ی به شرط  یازدواج کن نازیبا پر کنمیکرد: قبول م خکوبینرفته بودم که حرفش منو م دوقدم
 بده چند وقت   یبا الله ازدواج کن دیبا

الله رو    یتون یم یاون شرکتو که گرفت ربدی ه خامیمن فقط اون شرکتو م یازدواج کن نازی با پر یتونیم
 رمش یگیاون شرکت مال منه من بلخره م یول  یکن  یزندگ  نازی وبا پر یطلق بد

 مامان  یگیم  یبرگشتم سمتشوگفتم: چ گفتیم یمامان چ دیکش یسوت م  مغزم

 باشه   یابونیخ یدختره  هیعروسم  خادی من دلم م یفک کرد-

 ی چ یعنی-

الله رو   های من ترج یموافقم نه با ازدواج کردنت با الله ول نازیمن نه باازدواج کردنت با پر نکهیا یعنی-
  سی کس وکار ن یچون العقل ب  کنمیانتخاب م

  کنمیوج ازدواج نم چیپوزخند زدموگفتم: من باالله به ه هی

جمع کن برو فقط خاهشا همه رو قشنگ  لتوی امد روبه رومو مثل خودم پوزخند زدوگفت: وسا مامان
 تورو جمع کنم  یها لی جمع کن حصله ندارم باز وسا

 داشتم دوباره سرم   گرنیو دره اتاقشم محکم بستم م رونیمشت کردم...رفتم ب دستامو

 د یتنگ شده بود با نازی دلمم برا پر کردیگرفت به شددت درد م درد

وصا امروزم اصل خبر ازش نگرفتم مطمئنم اگه االنم  مخص اوردمی و از دلش درم  زدمیحرف م  باهاش 
 ازم  ششیبرم پ ایزنگ بزنم 

 تونستم یکاش م خادیالله رو م یهیچند سال و قض نیا حیتوض 

که از خودمم  ایدن نیتو ا هیبفهمه ولم کنه و بره اون کس نکهیبده ا ترسمیم ترسم یم  یبگم ول  بهش
 دوسش دارم  چارمی مادر ب یکه اندازه هیزن  نیدوسش دارم اول  شتریب
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 که داشتم نجوریخوردم و بد هم گمیقرص د هیبرداشتم  ویگوش

بار بود که   نیرد تماس داد اول یچندتا بوق خورد ول  کردمی شلوارمم عوض م گرفتمیم نازویپر یشماره 
 برام تعجب داشت   کردیم  نطوریا

 خاموش بود استرس    نباریدوباره زنگ زدم که ا یول دمیترس اولش

 در اومد  یتند تند لباسمو عوض کردم که صدا گرفتم

 لتونویوسا  یخانم داد گفت همه  نویبهم دادوگفت: ا  اهیبزرگ س لونینا هیاز خدمتکارا اومدو  یکی
 ن یشترخاستیب لونیاگه نا نیتو ا نی زیبر

 فقط... نینبر   ونویزیبعدش گفتن تلو  نیبه من بگ گفتن

 گرفتم وگفتم: باشه لونویباز شد با حرص نا دهنم

منو کفن کنن اگه  رونیرو گرفتم و رفتم ب یگذاشتم تو شلوارمو گوش  راهنموی و درم بست پ رونی ب  رفت
 ... نجایپامو بذارم ا

* 

  دمید نازو یدر باز شدو مادر پر  نکهیتاا دمینشن یجواب  یاتاقشونو زدم ول دره

 خونه هست   نازیپر دیسلم ببخش-

 یبهم دادو سرشو به علمت منف  ییاچشم غره  هیگرد شدو و چشاش

وقت شب؟ شماچقد   نیکجاست ا ؟یچ یعن یداد خاست درو ببنده که تند درو گرفتم وگفتم:  تکون
 خونه؟ االن کجاست؟  ومدیشبه چرا ن   ازدهیساعت  نیلکس یر

 ت روح از بدنم در رفت  هاشو باال دادو درم محکم بست و رف شونه

  موندینم رونی موقع ب نیتاا چوقتی شبه اون ه ازدهیدخترش کجاست؟ ساعت   دونهیکه نم  یچ یعنی
 بود تند  رونی فوقش تا هشت نه ب
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بود وقت نشد    نکیتو پارک  نمیو چون ماش  رمیو بگ چیرفت سو ادمیتا کوچه   دمیو دو رونیب رفتم
 رو دادم  کنهی که کار م ییاگرفتم و بهش آدرس اون کافه  یتاکس هیبرم...  ادهیمجبور بودم پ 

اصل؟ا اه  هیسالمه؟ کجا یعنیجواب نداد خداروشکر روشن بود .  یگرفتم دوباره زنگ زد ول شمارشو
 ...یلعنت

 از بس از درون یتماس برقرار شد ذوق کردم ول  نباریزنگ زدم ا  دوباره

چرا   ؟یرفت  یسر گذاشت  یابون یدزدم: معلومه کدوم ب بلند دا رم یدهنمو بگ هیبودم نتونستم جلو شیات
 ؟ ییکجا شم؟ینگرانت م  یگینم ؟ یدیجواب نم  تویگوش

 کردم  خودمو اروم کنم  یشه منم  سع  دتاآرومیکش قینفس عم  هی

 ربع منتظرتم   هیتا  ای در شیپ  ای دلم اروم شد:ب یتو گوش  دیچی که پ صداش

 ... کیم کاری چ ایدر-

 ... کردیغط کردو منو کلفه م ویگوش

   سی و منم گفتم باش مهم ن  رهیگیپول م شتری عوض شد اونم گفت ب ری راننده گفتم مس به

* 

نبود اونجا   یبود فقط خودش بود کس  ستادهیوا ای که کنار در دمید نازویشدم پر ادهیپ  نیماش از
 اد یب  دیاعصابم خورد شد که چرا با

تنها   گهیمنو بزنه د خادیتا هرچقدر م بردمشیجا م هی گفت یدم ماگه از من دلخور بود به خو نجایا
 راننده منو به یصدا هیبودن چ

 من کار دارم  شهیتومن م ۲۵آورد:آقا پول مارو بده  خودم

 االن دیببخش-

 بلند داد زدم:  ارمیب فموی رفت پول ک ادمی بمیگذاشتم تو ج دستمو

 خانم -
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 نخاست اسمشو بلند داد بزنم مجبور شدم صداکنم خانم  دلم

 √√√√√ نازی√√√√پر

با صورت بهت زده رفتم کنارش که تند  کنهی خانم خانم م یداره ه ربدیه دمیسمته صدا د برگشتم
   یحساب کن یدستمو گرفت وگفت:پول دار 

   گهینفهم به من م یپسره دمیکش رونی حرص دستمو از دستش ب با

   یبگه خودت کم پول دار  ستین  یکیمنو حساب کن  یهیکرا پول

  نایا هیسم  ییجا یهتل هیبهش گفتم و راه مو گرفتم تا برم سمت   یعوض هیشعور  یادم چقد ب  اصلن
 رفته بودن سفر  

 حساب کن   گهینباش د  سیخس سی همرام ن فمی :بخدا پول کدوگفت یدستمو کش ربدیه

  فمویرفت پول ک ادم ی رونی نفهم گفت:مامان منو از خونه پرت کرد ب یپسره  مردمی از حرص م داشتم
   ارمیب

 حرف پول راننده رو حساب کردم    یگرد شد و  ب چشام

 *** 

   یرون ی موقع ب نیچرا تاا-

 میرابطه خاتمه بد نیتر کردم وگفتم: بهتره به ا  زبونمو

  یهرچ  یول  ادیز یل یود خبست و دستاشو مشت کرد سرمو گذاشتم رو زانوم برا منم سخت ب چشاشو
 راست    ربدی مادر ه کنمیفکر م 

  یلیکه نه خ  یدختر  هیپولدار من  ه ی ربدیگدا بدبختم ه هی من  میخوریاصل بهم نم  ربدیمنو ه گفتیم
 خوشگلم نه زشت که  یل یخ  یلیخ

کارو   نی بودم صد درصد هم  دی ری مادره هیو اگه منم جا  میدختر معمول هیعاشقم شه من  یکی بگم
   کردمیم
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از   یر یم دمیمن با لباس سف یخونه یای م دیتو بالباس سف یشد وونهید میخاتمه بد یگیچه ساده م-
 ؟ یکن یپشتمو خال  یخایتو صورتت،انقد زود م زنمیبا مشت م یبخور  گهیگهه هاهم اگه بار د نیا

من   دونم؟یازت نم  یز یچرا من چ ؟ یهست یتوک  یول  یبرامنم سخته ول  ربدیهقم بلند شدوگفتم:ه هق
 پونزده شونزده ساله  شترازیاالن ب

  ینجور یچرا تو ا هیالله ک یگیبهم نم  یچی چرا ه دونمینم  یچ یهنوذ ه  یول کنمیم  یباهات زندگ دارم
   ؟یشیم

ندم   حیتوض یز یت چ بذار االن برا  یول کنمیالله رو درست م  یه ی:من قضدوگفت یکش ینفس بلند هی
 رو درست کنم  یهمه چ دمیتو تا اخرش پام بمون قول م

 ازت ندونم وبازم دوست داشته باشم یز یتحمل کنم که چ تونمیمن نم-

  گمیبهت م   ییبگم تو سواالتو بپرس من تاجا  یز یبهت چ تونمیبخدا نم نازیپر-

 ه؟؟یشد گفتم: الله ک یعصبان  کمیپوزخند بهش زدم که  هی

 

   ستی ن میاصل یدختر خاله  یعنیالله دختر خالمه -

 فهمم ی نم-

 س ین میتر کردوگفت: مژگان مادر واقع  زبونشو

دوسش    یل یوگفت: مژگان زن اول پدرمه پدرم خ نییسمتش چرخوندم که سرشو انداخت پا  سرمو
مژگان خودش اسرار کرد که بابا   یول  رهیبگ گهیزن د هیحاضر نبود که بخاطر نازا بودنش  یداشت حت 

از همکارا ازدواج کنه و از اون بچه دار شه و بچه رو خودوشون بزرگ کنن و مادر منو بندازن  یکی با زنه 
 ... رونیب

   یست ین نایا یتو بچه  یعنیگرد گفتم:  عیچشا با

 داشت  ینه چه ربط -
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 از همکارا  یک یزنه   یاخه گفت-

  یازدواج کرده بود که اون همکار بابام بود ول یکی: مامانم با  دوگفتیدست کش هیگردنشو  پس
کنه   انتیو مامان مجبور شد بهش خ  ومدیوقت خونه نم چیبود که ه یمرده زن باز  هیشوهره مامانم 

  باباکه  کرد یفکر نم  ی آورد ول ایاونم با پدر من ازدواج کردو منو به دن دادیچون شوهرش طلقش نم
 رهی و م دهیبچه خاسته باشه... مامان اولش گفت بچه رو نم  هیو فقط ازش  نقشه داشته باشه

... بهش گفت مادرشو  شیزندگ یپول دادو اونو مجبور کرد بره پ یبابا بهش کل یول  کنهی م تی شکا
  مادرشوبارم   هیمادر داشت مجبور شد بره  هیایخانواده باشه مامانم که تودار دن نیا یاگه پ کشهیم

 ونی لیبابا هرماه دوم یمامان و بابا طلق گرفتن ول نکهیباا دیعذاب کش  یو مامان کل دنیدزد
طلق گرفت به پدرم   شمیمامان از شوهر اول زهی ریبراش پول نم نهیب یکه منو م یو زمان  زهیری حسابش م
 ابمبد تو حس یر یبگ میطلق منو از شوهر اول دیاول با نمی نب ربدوی ه یخای گفت اگه م

 هرماه اونم از خداخاسته قبول کرد   یز یبر پول

 

 شد که طلق بده زنشو  یراض  یمامانت چجور  یشوهر اول -

 اونم قبول کرد   رونی پول دادو اونو از کشور برد ب کمی بابا بهش -

 ؟ یر یمامانت نم  شیپ-

من برام سخته   پانی االنم چندتاشون دارن مارو م یحت پانیمنو م شهیبابا هم  یکه ادم ها  ییاز اونجا-
بابا (ام اس)  نکهیبده ا  رمیم شش یپ  شیخب کمو پ   یول  وفتهیمامانو ملقات کنم چون توخطر م

بودم   جچون منم خار  دیرسیشرکتو م یکل کارا بایخوب برسه مژگان تقر تونهیکارشو نم  گهیگرفت و د
  یبعض  ناروی تر شد ا ضی بابا رو عوض کردو بابا مر یارو هاکردو د یبابا رو دست کار  یاز کارا یاون کل
شد که مژگان االنم  نیپول بهم گفتن منم برگشتم و ا یبابا که باهاشون خوب بودم باکل یگاردایاز باد
 یبه بهونه  نباریا برهیم لوخوب ج یل یبازم داره نقشه هاشو خ نجاستیراد ا  یمن پسره آقا نکهیباا

 و نشون بزنه... د  ریت هیبا    خادیخواهرزادش م 

 ران؟یا ی مال واموال باباتو باال بکشه برگشت خاستیفقط چون مژگان م یعنی پوزخند زدموگفتم:  هی
 خارج؟   یمسخرس اصل چرا رفت یلیخ
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  خاستمیچون نم رانیا ومدمیبخدا دلم برات تنگ شده بود من ن نازیگرفت تو دستشوگفت:پر بازومو
 من چقد سختم بود که برگردم   یدون یو اموال بابام نبود تو نم ه بزنم همش بخاطر .مال بهت صدم

 دادم یتورو از دست م گشتمیمن اگه برم   یدون ینم یچ یتو ه رانیا

 . خامیتورو مثل قبل نم گهیکه بدتر شد! من د ینجور یچرا ا-

 ... کنمی درست شه من نبودمو جبران م یهمه چ دمیقول م نازیپر یپام بمون دیبا یبخا دیبا-

 تو؟  یستی ن  هیچرا؟ چرا مثل بق-

 یهمه چ یازم ول  یخودمم خسته شد یتحمل کن  ینجور یکه سختته منو ا دونمیکردوگفت:م بغلم
 شه یدرست م

 ی الله رو دوست داشت   گفتیوگفتم:مامانت م رونیبغلش امدم ب  از

   زدیزر م -

 درست صحبت کن  -

 دوسش نداشتم  چوقتیمن ه یمن ول  شی پ کا یآمر قایالله خارج بود دق-

 یکن یم  کاریچ نجا یوقته شب ا نیگفت: تو ا یبا لحن تند   یمکث بده

 ی دونیخودت نم-

 رو یچ-

 ندازهی منو مامانو باهم م امیاگه هم ب رونیخونتون مامانت منو انداخت ب  ام ی ب تونمینم گهیمن د-
 شه یبد م یو انوقت همه چ رونیب

 

   رونی چرا انداختت ب یچ یعنی-

 ... ستین ادتیرو  شبی انگار د یزنیحرف م یجور ی هامو دادم باال وگفتم: حق داره...  شونه
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 ؟ یتا صبح تو کوچه ها باش  دی با رونی حاال که تورو انداخت ب یعنی...ادمهی-

 کنم  کاری چ یگیرو ندارم برم تو م ییجا-

   یای بامن م-

 کجا؟ -

 ... برمتی جا م هی-

 همرات نبود  یچ یخودت اصلن چرا پول و ه-

 رمیروبگ  یز یوقت نشد چ رونی منم باهاش دعوا افتادم منو انداخت ب-

 تو چرا؟ -

 م یدعوامون شد االنم پاشو بر گهیول کن گفتم د یچ یه-

 میریبگ یتاکس یکه گفت: پول دار  میبلند شد باهم

 هست فقط  کمینه تو کارتم -

  میر ی م ادهیپ  خادیپس نم -

 قشنگ شه مونی انقد زندگ دم یصب کن قول م کمی گرفت وگفت:  دستمو

 ختسیدختر ر یدور و برت کل گفتیمامانت م-

 نازیگاز گرفت وگفت: انقد سوال نپرس پر لبشو

 ی کی هرشب با-

 باتو داشته باشم؟ یسفت سفت گرفت وگفت: تاحاال شده کار  دستامو

 داره؟  یربطچه-

 ت بزنم به تو دس ادیمن دلم نم نهیمهم ا-
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بود وقت   ختهیاز بس دور و برت دختر ر رانیا یگشتیپوزخند صدا دار زدموگفتم: پس بگو چرا برنم هی
 ی ای ب شدینم

 خسته شدم   گهیبس کن د  ستین ینجور یاصلن ا نازینه پر-

چهار سال   نیاز ا یچرا حرف ربدی: منم خسته شدم ه ستادموگفتمیدموایکش رونی از دستش ب دستمو
  یکجا بودچهار سال نیبدونم ا خامیبه منو تو داره من م  یمامانت چرا ربط یهی مصل االن قض یزنینم

   کارسیوالله چ یکردی کارمیو چ

هم خون  نکهیخونم هوس باز بودم مثل شوهره مامانم باا اوردمیزن م هیدادزد: اره من هرشب  بلند
 اخلقم به اون رفت  یول ستمیاون ن

بعدشم هرکدومشون  خامیاونا رو م یکه من همه شهینم  لیدل نیا یم ول بود ی کی اون هرشب با مثل
رابطه  نیشه چند بار ا ینطور یا  خاستمیخودشون بودن من که اجبار نکردم خودم که نم  یبه خاسته

 شد برام عادت شد ادیها ز

 

حرفا اون اصلن به قلب  نیرو گونم چقد براش آسون بود ا ختن یریم صدایمن بودن که ب یها اشک
   کنهی من فکر نم

 ش ی مامانتو وشوهر اول ییهق گفتم: فک کنم عاقبت منو تو هم بشه جدا باهق

 نکن    میعصب نازیفرو کرد تو موهاشوگفت: پر یانگشتاشو با کلفه گ ربدیه

منو   یخایم ی ک یباز و هرشب با هوس مونمیمن مثل شوهره مامانم م یگیخودت م گمیمگه دروغ م-
 تر شه   دهیمن ر یده یر هیاخرش  هم زندگ یبدبخت کن 

 چندبار بگم گهید نویمن دوست دارم بفهم ا نازیپر-

االن  یخبرم ازم نگرفت  هی یچهار سال ولم کرد یبهم ثابت شد که دوسم دار  دونمیاره اره خودم م -
از حرفات منو آروم نکرد من   چکدومی ه یول یکنیچرت و پرت منو به نبودت قانع م  یبا حرف ها یدار 
کنم   تتحمل گهید تونمیمن نم ستمیمثل قبل ن گهیمن د ربدی ه ستیاصل کنار تو حالم خوب ن گعید
 تموم شع توکه یبهتره همه چ  ربدیه
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 الفت نکن  دورو ورت پس مخ هیابونیخ یبا دخترا یخودتو سرگرم کن یتون یزود م  یلیخ

 

به تموم کردن  یخور یدو رگه گفت: تو گهه م یطرف صورتم سوخت با صدا هیزد تو صورتم که  محکم
 ؟یدیفهم  یمال من ییاتو تا زنده یرابطه فکرکن  نیا

 هق هق گفتم: پس منو بکش راحت شم. با

  میکجا دار دونستمیشروع به حرکت کردن کرد نم  دویمحکم کش دودستمویبا حرص بهم ساب  دندوناشو
کرد زنگ درو زد در با   ستیا ییاخونه  هی هیهق هق کنان باهاش راه افتاتم جلو یول  خودی ب میریم

کن ترو خدا دله منو چرا خون  هیبرگشت سمتمو اشکامو پاک کردوگفت: گر  ربدی باز شد ه یر ی تاخ
 تو  یکن یم

 یلعنت یداد یبه باز  تو منو  یبغض گفتم: هوس باز عوض با

 ول کن  کشمیخودم زجرم یکاف یبه اندازه نازبستهیمحکم بست و گفت: پر چشاشو

 تو   یکنیم هی من فقط تورو دوست دارم بسه چرا گر غمبری به پ  ری هقم دوباره بلندشد که گفت: به پ هق

  کنهیفکربد م رونیب ادینکن مامانم االن م هیاشکامو پاک کردوگفت: گر دوباره

 چشام تار شد   ارمیاخت یب  یچشام گرد شد هم بخاطر اشکا هم

 ....نازیپاک کردم که گفت :پر اشکامو

 ی دوست داشتکه چرا مامانت گفت تورو الله رو  دمینفهموست حرفش وگفتم: هنوذ   دمیپر

 

 گاز گرفت وگفت: اون من نبودم ....  لبشو

 پسرم   ربدیوگفت:ه رونیو الغر امد ب بایز  یخانم هی

 ی مجبور شد حرفشو غط کنه و بره مامانشو بغل کنه وبگه: سلم مامان خوب ربدیه
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 ... یزن یوقته سر نم  یل یقربون قدت برم پسرم خ  ی: تو خوبمامانش 

  تونمی نم  ادهیز  گارداشیکه بابا باد یدون یخودت م -

 هم فاصله گرفتن تازه چشمش به من افتاد بهش سلم کردم که از

 دنبالش  امیشما بخوابه من فردا م شی دوست دخترمه امشبو پ نازی ن پر: ماماربدگفتیجوابموداد  ه 

 من یخونه یار یگفت: دوست دخترتو م ضی گاز گرفتم آبرومو جلو مامانش برد مامانش با غ لبمو

 گهیمامان جان مراقبه عروست باش من برم د-

 شهیهم  دهیآدموخجالت م  ربدمیه نیا ربدی زود دور شدو من موندمو مامان ه  یلیخ

 √√√ ربدی√√√ه

هم  یکه من کنهی فکر نم نیاصلنم به ا کنهیدل منو خون م زنهی حرف از رفتن م نازیبد بود پر  یلیخ  حالم
 وجود داره ادم چقد خودخاه

کنم   یهم خودمو راض نکهیو از دست ندم ا  نازی تا پر کنمیم یمن هرکار  یول  دمیکه بهش حق م  هرچند
 برام سخته  کمی  نازی پر روز خوب هم هیبه 

 رفتم  ومدیمژگان و چند نفر م یخنده ها یشدم صدا اطی ح وارد

 تر که چشمم به مامان الله و خوده الله افتاد دستام مشت شد کینزد

  ییالحظه یمغزم برا زهیری داره اعصابمو بهم م گهید کنه؟ی م  کاریمامان داره چ کنن؟یم  کاریچ  نجایا نایا
 از درد سرم چشامو دویسوت کش

 هیبا  کشونی چشامو آروم باز کردم رفتم نزد شهیمردم مثل هم ای دن نیانگار از ا ییاهیثان  یو برا بستم
 لبخند به مامان و الله و مادرش سلم کردم  
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  نکهیالله جونو وخودشو دعوت کنم منم باا یخانواده یجان همنجور که اسرار داشت  ربدی :سلم همامان
خواهرمو دعوت کردم االنم بحث    زمویعز یچون نخاستم دلت بشکنه الله یکار داشتم ول  یامروز کل 

 راجب تو بود  

  دیشا ان؟ی ب  نایگفتم ا یشب بود من کجا بودم تااالن؟ من ک میونساعت تو دستم نگا کردم دوازده  به
 ... سین ادمیگفتم و  دمیمن نگفتم... شا

 کنم   یزندگ ینجور یدای با یتاک  یلعنت یمار یب ن یبخاطر ا ییدورو نیخورده بخاطر ا  اعصابم

 گردم یلباسمو عوض کنم زود برم رمیمن م-

آب   هی خچالیاز تو  دمویدست کش قمویحرف زدن بهشون بدم رفتم تو خونه شق یاجازه  نکهیا بدون
 آروم شدم   کم ی خوردم  ختمویر خی

الله  یمن برا یلعنت عیاون رو ایکنم   یزندگ   دیمن با ای  شهینم ینجور یخودمو بکشم ا دیمن با یول
کسه  ینه برا  جنگمیالله م ینه برا گهیالبته من د هیمشکل بزرگ هی نیا نازیپر یاون روم برا جنگمیم
 ...کشمی زجر م یمار یب  نیمن االن فقط دارم بخاطر ا گهید

  ری وقت شب گ  نیا نامینبود ا ییاچاره یخسته بودم ول یل یهرچند خ  اطیلباسم رفتم توح ضیتعو بده
بلندشو رو باز   یخاله الدن نشستم الله کنارش نشسته بود موها یآوردن مارو... رفتم رو تخته رو به رو

 دامن کوتاه که  هیشالم ننداخت رو سرش  یگذاشته بود حت

  یول  نییسرشو انداخته بود پا یتنش بود مثل چ  شرتی ت هیتنش بود با  یخشبختانه جوراب شلوار  
   هیچه جونور نیا دونمیمن م

 مامان و خاله گوش سپردم  یگاز محکم بهش زدم و به حرفا هیاز ظرف برداشتم و  بیس هی

حاالهم که   یعشق و عاشقاز  شونهیحال ییزایچ هیبزرگ شدن و  گهید ناهمی: آره خواهر جان امامان
  مینشون هم کن  نارویا ای میریبگ  یبهتره زودتر براشون عروس خانیانقد همو م

با ازدواج کردن  تونمینم  یتو گلوم من هرچقد الله رو دوست داشه باشم و براش بجنگم ول دیپر بیس
   رمیرو بپذ یابون یدختر خ هیبا

 زوده یلیهنوذ خ  سی و بلند شدموگفتم: مامان ماهنوذ وقت ازدواجمون ن دمی سرکش زوی رو م  شربت
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 سرم دیکردو با چشماش برام خط و نشون کش  یاخم درشت هی مامان

  دادمیمسخرشون گوش م  یرو سرمو و نشستم سره جام و به حرفا دمیکش  یدست دیکشیم  ریت

 امان بلند م یبا صدا  دمیخوابیاصل تو باغ نبودم کل داشتم م البته

 تکون دادموگفتم: ها بله بله  سرمو

  نی بزن  نیدار یشماهم هرحرف  میتو اتاقم حرفامونو بزن میری گفت: منو خالت م ضی باغ مامان

  می ندار ی گفتم: ما که حرف شدیکه داشت بسته م ییشدمو با چشا بلند

 پس برم بخوابم شب بخ....  منم

 !! ربددی بلند گفت: ه مامان

 ما خلوت کنم  خانیم نایا ه یچ هیقض دمیفهم  تازه

که سکوت بودو منم داشتم از خواب  قهیدور شدن بده چند دق شمونیاز پ ناهمیرو تخته و ا نشستم
 گهید دمی من قول م یول شهیباورم نم  ؟یهنوذم عاشق  ربد؟یه یالله گفت:واقعن دوسم دار  مردمیم

عاشقت   دم یرام فکر کردم فهمبهت و کا ادیز یکه نبود ی مدت  نیباشه توا یتاتهش باهات باشم هرچ
 شدم.

 گفت  یگ-

 و یچ-

 عاشقتم نکهیا-

 و...  یو خواب وخوراک ندار   یگفت که عاشقم یلیخاله خ -

 و بس... یبه تو ندارم تو فقط دخترخالم  ییچرت گفت...من علقه ا-

 من دوست دارم  یو به سمت دره خونه حرکت کردم که بابغض گفت: ول پاشدم
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تندش امد  یقدم ها یو دوباره به سمت دره خونه به راه افتادم که صدا دمی دادم وخند سرموتکون
 هق هقش  یصدا  یاز پشت بغلم کرد که اعصابم خورد شد خاستم پسش بزنم ول هوی

نباشم قول دادم  یآدم بد گهیدارم من قول دادم دمن دوست  یبد  یلیخ ربدی لرزوند گفت: ه دلمو
 خام ی بخدا من فقط تورو م  ربدی نباشم ه یباکس

 

  ربد؟یه یدوسم ندار  گهیبلند شد و حرف الله غط شد با بغض گفت: نکنه د میاس ام اس گوش  یصدا
 .کشمی خودمو م یباش   گهید یکی بخدا اگه با 

 ی برگردم گفتم: هرطور راحت  نکهیزدمو و بدون ا پسش

افتادم و  دم ید نایکه الله رو تو بغل س یاون روز  ادیتو خونه دلم روحم جسمم کل خسته بودم  رفتم
 بازم  یحس نفرت تو وجودم امد ول هوی

ارزشه و   ی الله برام ب  دونمیم یهم نفرت توشه هم عشق... ول هیچه حس دونمینم دیلرزی براش م دلم
 ....فشه ی تو ذهن کث یاالنم چ سیمعلوم ن سیبرام مهم ن گهیحرفاش د

انقد زود گذشت رو تخت دراز   یبود ساعت دو بود ک  دهیتو اتاقمو درم بستم... خواب از سرم پر رفتم
 چشامو بستم و ساعتمو  دمیکش

اون شبع تولدش افتادم که   ادیالله امد جلو چشمم  ریتصو هوی گذاشتم رو سرم سرماش بدنمو لرزوند  
بزرگ و در   انتیاون خ  ینداشت پونزده شونزده سالش بود ول  یسن  نکهیبا ا خراب کرد الله رویهمه چ

   شهیفراموشم نم  چوقتی حقم کرد که ه

... 

 داشت کفرمو  گهیسردردا د نیاز خواب بلند شدم ا یدیشد باسردرد

 بود و سه تا تماسم از   نازیاز پر امیپ هیچک کردم  موی گوش اوردیم در

 [ ؟یبود]خواب شبید یباز کردم برا  امویبود پ خودش

 زنگ زدم با چندتا بوق برداشت    براش
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 ربدیالو ه-

 ی داشت یخواب بودم نتونستم جواب بدم کار   دمیند امتویپ شب ید نازی الو سلم پر-

 سلم-

دعوت شدم اکثرا زوج هستن خاستم اگه تو هم دلت   یمهمون هیمن  ربد ی گفت: ه یمکث بده
 ....خادیم

   امی شو گفتم: باشه موسط حرف دمیپر

 دنبالم  ایامشبه ساعت هشت ب -

 مگه یست یباشه خونه ن-

 یخونه یو تو هم منو آورد رونی رفت مژگان منو انداخت ب  ادتی  ربدی متعجب گفت: ه یصدا با
 مادرت؟ 

 نکهیا یبرا  یمن نبودم ول  شبی به خودم چون د دمیحقم م  ومدیبه ذهنم ن یز ی فکر کردم چ یهرچ
 کشهیطول م ادی باال ب ندوزمیامد من خواب بودم تا و ادمیسه نشه گفتم:اه اره 

 ی ندار  یباشه کار -

 ی مامانم یخونه   ییاالن کجا-

 نه سره کارم  -

 اها مراقب خودت باش -

 نگفت که خودم گفتم: خدافظ  یز یچ

که کل درحال   سوختیم یناز ی پر یهمه برا شترازیغط کردم دلم ب ویو گوش دم یآرومشو شن خدافظ
 عوض شه   تمیشخص نکهیبدم قبل ا  حیتوض  ویبراش همه چ  دیبودن بود با جیگ

  یزمان کنمی م یحرفا سع  نیگفتن ا یفرصته برا ن یفکر کردم که امشب بهتر نی بستم بد به ا چشامو
 بهش آروم بفهمونم که من  میکه تنها شد
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 [از جام بلند شدم یت یدوشخص ای  ییدورو  یمار یدارم ]ب  یدوقطب 

 دوش داشتم بدنم کوفته بود. هیبه   ازین

.... 

   یمنو کاشت ربدیالو ه-

 امدم  یامدم پر -

  یهاش و از اون برا قیاز رف یکی  یرفت خونه  گفتیم نازیکردم و تند تر روندم پر شتریو ب نیماش  گاز
   یمنم حرف  رهی گیلباس م  یمهمون

 با هول و ول  کنهیکلمو ماالن  نازیدوباره زنگ خورد پر میگوش نزدم

 جلوپاتم گهید نیمن پشت چراغ قرمزم تا پنج م ی: پر برداشتموگفتم

   دیچی پ یالله تو گوش زی تنفر آم یصدا  نازیپر یصدا یجا به

فقط از دور   خاد ی دلم م نمتیقبل مردنم بب خادیدلم م کشمی من دارم خودمو م ربد ی هق گفت: ه باهق
 ربد ی نگو ه یچی نگو ه یچ یه نمتی بب

 من مردم   ینباش گهید قهیادرس ... تا ده دق نیبه ا ای ب فقط

تند   کردمیم نیی داشتم حرفاشو تو ذهنم باال وپا  قهیغط کرد من با صورت بهت زده فقط دو دق ویگوش
 چراغ  نمیبب نکهیگازو گرفتم و بدون ا

 کرده بودم   ریرو ز یقطعا چند نفر  بودیکه اگه کوچه خلوت نم روندمیراه افتادم انقد تند م قرمزه

 ساختمون نییروندم پا قهی پنج دق هیرو تو ییاقهیدق ستیب یجاده هی

ساختمون نگا کردم الله بود که اون باال  یگرفتن بودن و جمع شده بودن به باال  لمیادما در حال ف یکل
 ساختمون هی بود تند تند خودمو رسوندم به باال ستادهیوا

 √√√ نازی√√√√پر
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دلخور و رنجونده   یکاف یساعته منتظرشم خودم ازش به اندازه میمنو قال گذاشت ن ربدیاقا ه هه
 از رو  کنهیم  رمی آقا د نیبودم باز ا

  ادمیشده بود بهتر بود خودم برم   لی بود که تعط یساعت  کیکنار رستوران بلند شدم رستوران  هیصندل
 زنگ هی ربدیه یرفت اصل به جا

  نیقبلنا تو هم نایس ومدیدنبال منم م گفتمیبهش م  یکاشک ادیقرار بود ب ناهم یبزنم س نا یس یبرا
 س ی ن یخوب   ادیپسر ز کردیرستوران کار م

 دارم.  نانی خاطر بهش اطم  نیو از ا دونهیبامن خوبه منو مثل خواهرش م یول

سرعت جلو پام ترمز  با   ینیماش هیکه   یبه تاکس زنمیو برم داشتم زنگ م  رمیبگ  یتاکس  هیبودم  مجبور
 ربد یه دمیکرد سرمو بلند کردم که د

 ورم کرده نشسته اولش  هیو چشما ظ یغل یلیخ   شیخوشگل با آرا یدختره  هیجلو  نشسته

  شدمیم وونهیفرا گرفت داشتم د تی کردم بد کل بدنمو از عصبان تعجب

 ن یبش ای ب دمیم ح ی برات توض نازیگفت: پر یبا شرمندگ  ربدیه

 پوزخند زدمو وگفتم: الزم نکرده  هی

برداشته    رونی ب ادی شب ازش خاستم باهام ب هیباشه   فیکث تونهیراه گلومو گرفت ادم چقد م بغض
 همراه خودش دوست دخترشو 

من تو رو   گهیم  نیرفته بوده باز انوخت ا  یکرده بود کدوم قبرستون ریتااالنم که د سی معلوم ن آورده
 ادهی پ نیتند از کنارش گذشتم که تند از ماش یل یفقط دوست دارم دوست داشتند بخوره فرق سرت خ

 بدم   حی رو توض   زایچ  ایلیبهت خ  دیشه با ینجور یا خاستم یترو خدا صبرکن نم  نازیگفت: پر شدو

  کردمیدنبالم فقط خدا خدا م ادیآدرس و ب  نیبه ا ادیدادم که ب  امیپ  نایتوجه به حرفاش به س بدون
 بخونه   یمهمون ی تو اون شولوغ اممویپ

تو برو با    یعوض یکه بلند داد زدم: دست به من نزن پسره رهی امد کنارم خاست دستتمو بگ ربدیه
انقد منتظرت نباشم اصل من اشتباه   یگفتیالعقل م یامدن بد رونیهمه... الزم نکرده به من قول ب
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  یکی گهید انی دوست دختراتم ب یه یبق یزدی تورو کجا ببرم باخودم زنگ م یا یبکردم که به تو گفتم 
 به نظرت؟؟  سیکم ن

  دیشا یاز چهرش معلوم بود ول ادم ی ز یلی بود خ  یفرو کرد تو موهاشو محکم چنگ زد عصب دستشو
 ن ی دره ماش شدمیزدن آروم م ادی من با فر

 میبر ایب   ن؟یزنیچرا داد م شدی چ  ربدی و گفت:ه ستادی امد کنارمون وا یشدو اون دختره با طناز  باز
 ؟یدختر دار  نیبا ا کاریچ

 بلند عربده زد:تو خفه شو دخالت نکن    ربدیه

 شهیسرشو از ش کمویزود امد نزد یل یخ زدویکوچه چراغ م هیبود که از باال نایس  نی لحظه ماش همون
 کهی مرت یبا ناموس مردم دار  کاری چ یندار  اقا خودت ناموس یو بلند گفت: ه  رونیآورد ب 

که  شدیچ  دونمیتموم برگشت به سمت صدا همزمان با اون الله هم برگشت نم  تیبا عصبان   ربدیه
 هاشون رنگ افهیق  دنیهمو د نایا یوقت

من   یبوق برا هیسرشو برد داخل و  نا یبود س  ییخبرا ای حس کردم   ینجور یمن ا دونمیکرد نم عوض
 زود   یلیمنم خ  نمیزد که برم بش

تند   یل ی کار هر روزش بود خ نیاز جا کند البته ا نویشدم و با شددت تموم ماش  نی سوار ماش رفتم
 شده؟ یز ی چ نای گفتم: س روندیم

 بودن؟  یک  ناینگا کردوگفت: ا بهم

 ارباب و فک کنم دوس دختر اربابم بودن  نایبا زبون تر کردموگفتم: ا لبمو

 ؟یومدیون دادو گفت: چرا باهاشون ن تک سرشو

 ن؟ یشد ینجور یا دنی سوال نپرس چرا شماها همو د نایول کن س-

 میشکه شد میدیشد که همو د نیا میشدیم ر یدرگ شهیما قبلن باهم تو مدرسه هم یچ یه-

 پسرونه بود اون موقع ها یعه دخترعه هم تو مدرسه-



 ارباب زاده 

39 
 

 ساناز گرفت  نیبود که ا ی امشب تولد چ دونمینم  ناززی+نهه اون دختره که اصلن... ول کن پر

 

البته خودشون گفتن  میشدکه هردو دعوت بود نیبود ا  نایس قیمن بود داداش ساناز رف  قیرف  ساناز
 ن یفقط زوج باش  نیار یب  نییخا یرو م  یهرک

 یزوج شد   یتو باک نایس-

 آوردم باخودم  قمویرف یاز دوس دخترا یک یمن -

 که  شمیعه من تک م-

 سی نداره اون دختره که بامن امد اصلن از بس خورد هواسش ن بیع-

 جنبه   یب  یپسرا  نیرف با ا یکدوم گور  یمعلوم ن االنم

واال  یدیرو م  یر یم یکه دار  یبود]زود آدرس اون  گورستون ربدیامد بازش کردم از ه امی پ میگوش از
 [  بندمیتو من منعش

 آدرس و براش فرستادم  نی هم یبرا  دمیترس کمم یشدم  مونیبد پش  یخاستم ندم ول اولش

 داخل  میرفت نایشدم و همراه س ادهی پ نیاز ماش میدیزود رس  یلیخ

** 

  نارویبار دسته س  نیسوم یکه کل چشمش بهم بود از اول مجلس تااالن برا ربدی توجه به ه بدون
و   کردی بودو ولش نم دهیچسب ربدیالله اس کل به ه  دمیرقص دختره که فهم یبرا میو باهم رفت دمیکش
رو نگا    نایمنو س یجور یبود که   ربدیه نیا یاخم کرده و بق کرده بود ول  یمثل چ  کردیبه ما نگا م  یوقت
  کردمی به الله هم هروقت نگا م یچشم  ریز کردیم

که   نجوریاعتنا بودم هم ی ب یول زنهیداره به من پوزخند م ای رهیچشم غره م نا یداره به س ای دمیدیم
 لحظه هی دمی رقصیم  نایداشتم با س

 رقص داشت  ستیچشم تو چش شدم اونم امده بود وسط پ ربدیه به
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به من نگا نکرد دلم  گهیپوزخند به من زد و د هیکردم  ییاعتنا  یشدم هم ب یهم عصب دیرقص یالله م با
 گرفت منم بهش   شی خون شد آت

ربع با   هیوسط مجلس   کردمیم  هیجا داشت گر  یتفاوت جلوه بدم ول یخودمو ب  دینکردم تاشا نگا
 اصل به دور و برم   دمیرقص  نایس

با   نایس میسره جامون نشست دیرقصی داشت م هنوذم اینشست  ربدیکه ه دونستمینداشتم و نم  توجه
 نازیپر یدیرقصیلبخند بهم گفت: قشنگ م هی

نبود    ربدیاز الله و ه  یخبر   کردمی سرمو تکون دادم اصل بهش نگا هم نکردم به دور و برم نگا م فقط
 کجا رفتن کجا بودن االن   یعنی

 شد یگفت: چ نایبلند شدم س یرو صندل  از

 دستمو بشورم  رمیمن م  نایس  یچیه ه-

 ؟یبشور  یگفت: دستتو واسه چ زدی که تعجب توش مج م  ییبا صدا نایس

 ام یاالن م-

که وسط باغ   یک یدره کوچ هیچشمم به  گذشتمیهمه م ش یکنارش رد شدم همنجور که پاشدم از پ از
   یبرم ول  دمیداشت افتاد اولش ترس 

  کیباغ کوچ هیکردم و رفتم داخل  شدم و به سمت در رفتم درو باز ری ش کمیهمه جا روشن بود  چون
 اون بغل  یبود که دوتا صندل  یتر 

 وصل بود   یرنگا رنگ  یبرق ها  زویم هیو  بود

باورم   میدیم یداشتم چ ستادیلحظه ا هیرو به رو قلبم  یالله گشتم به صحنه  ربدوی چشم دنبال ه با
 بود که  ربدی ه نیا ربدیه شدینم

  رفتیم  جیسرم داشت گ بوسهیپس چرا االن داره الله رو م شهیباورم نم زدی از عاشق بودن م حرف
 بغض   کردی وجود منو حس نم یبود حت   دنشیدور کمر الله حلقه بودو در حال بوس ربدیه یدستا
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دورم حلقه شدو منو سمته  یگرم هیدستا هوی شدمیکه داشتم خفه م یگلومو بسته بود جور  راهه
 بود منو به خودش    نایس  دیخودش کش

رو   نایس یصدا   زدمیآروم هق م کردمی م هیگر صدایرو صورتم ب  ختنیپشتمو ناز کرد اشکام ر چسبوندو
 تو االن فقط   کنمی درست م  وینکن خودم همچ هیگر ینکن پر  هی: گردم یکنار گوشم شن

 ییاچه یاالن تو فقط باز یهم باشه ول  یعشق دیشا ییاچه یباز هی

 که حالمو بفهمونم ستین ییاکلمه چیه شمیم وونهیم د هق گفتم: دار باهق

 می کردوگفت: بر ینگفت سکوت مرگ بار  یچیه

 

 مهین یبا چشم ها  نباریا دمیکردم که د ربدی به ه یینگاه هیجلوتر رفت بار آخر  نایجدا شدم س ازش
 قطره  هی بوسهیبازش داره الله رو م 

   نییسمج از گوشه چشمش افتاد پا اشک

  ربدیافتادم که ه شبیاون  ادی  سوختیمنم پر از اشک بود درد تا نخام رفته بود کل دلم م هیچشا
 اره من هوس بازم باهمه بودم مثل  گفتیم

 اونا رو بخوام   یکه همه شهینم لیدل نیا یام ول  یکی هرشب با گفتیمامامانم م شوهره

دور و   یفقط با زن ها  ش  یو کل زندگ شمیزندگ هیمن کجا دونمیباشم که نم یبا مرد تونمیم  چطور
 و   یکیبرش گذروند و حاال هم دلش 

 مسخرس من هرچقدر   یل یپاکه خ ی لیو خ ستین  یکه باکس خادیم

فکر کردن  یحت  گذرونهیم یکی هرشبشوبا  یپولداره ول یل یکه خ یباشم سگ شرف دارم به اون  گدا
  لرزونهیبدنمو م هیکی هرشب با ربدیه نکهیا

   رونی و رفتم ب نییاونجا بمونم سرمو انداختم پا شترینخاست ب دلم
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خوردم و نشستم بدنم سست شده بود فشارم انگار افتاده بود  زی نبود ل یپشت اون دره چوب یچک یه
 هق هقم بلند شد دستمو گذاشتم رو 

 

هق زدن بلند و   یبه خودم اجازه تونستمیزنم نم بلند هق ب تونستمینم چوقتیبود ه شمیکار هم دهنم
 بدم چشامو بستم و فقط از خودم گله 

داشتم  کردمیخودمو نابود م ینجور یا دیچرا با شدمیمرد هوس باز م هیعاشق  دیکه چرا چرا با کردم
 و دم نزدم  گرفتمیم شیآت

حقه من نبود   یمشکل من بود که باهاش کنار امدم ول   دینفهم  یشک یاز درون و ه سوختمیم داشتم
 مرده هوس باز و  هی حقه من نبود که  نیا

دستمو گذاشتم رودقلبم با مشتم کوبوندم روش و   ومدیداشته باشم... قلبم داشت از جاش در م  دوس
 بامن تو   یکرد کار ی گفتم: چ

 

 امد  چشامو باز کردم دید ی رو به روم بود وقت نای باز کردم س چشامو

 کنمیدرست م  ویمن همچ میپاشو بر  یول نازی برات سخته پر دونمی زانو زدوگفت: م   کنارم

 

 تو  یدرست کن  یخای م یاخه چجور  کنمیدرست م  ویهمه چ ادیکلمه بدم م  نیاز ا چقد

منو نشوند و   نی نگفتم فقط نگاش کردم که بازومو گرفت و بلندم کرد باهاش رفتم توماش یچیه
 خودشم نشست پشت رل سرشو گذاشت 

  هی: من دمیصداش وشن  زدمینداشتن و پس م یچرا تموم دونمیکه نم ییاشکا صدایفرمون من ب رو
   اری االن بگم تو فقط طاقت ب تونمینم  یبهت بگم ول  دیو با ییزایچ
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ام بود گفتم: چرا  هیدورگه ام که بخاطر گر ییزود بغضمو قورت دادم و باصدا  یلیهق زدمو خ هی
   نیو بهم بگ یز یچ  هی نییخایهمتون م

 که مردم؟؟؟   یوقتشه زمان  یپس ک  سیاالن وقتش ن  یول

 حرف بزنم ربدیبا ه دیفقط صبر کن من با سیه-

نگفتم فقط  یچی ه یکنم ول یبزنم تا خودمو خال غ یداد بزنم ج  خاستمیم  یپر بود از همه چ دلم
نبود که   یکس  یبود که تو دلم مونده بود ول ییانگفته یکردم سکوت من پر از حرف ها  یسکوت َکر کن 
آورد گذاشت پشت   نایوانگار س فمویمانتو با ک  ومدی زنگ خورد صداش از پشت م  میبشنوه، گوش

 از  مویگرفتم و گوش فمویک  نیماش

 ضربان قلبم دوچندان شد  دمیکه رو صفحه د ییابا شماره  برداشتم توش

 جواب دادم  ویکردمو صدامو صاف کنم و بد گوش یسع کمیمژگان بود  یشماره 

 الوو سلم خانم -

   نازی آروم بود: الو پر  یلیتعجبم صداش خ درکمال

 بله خانم  -

 صدات چقد گرفتس -

 خانم سرما خوردم یچ یه-

 آها زود برگرد عمارت کارت دارم -

که بهم زل   نا یغط کرد استرس تمام بدنمو گرفت باترس به س ویاز من بشنوه گوش ییصدا  نکهیا بدون
 کارم داره  نهیمنو بب  خادی زده بود نگا کردمو گفتم: خانم م

 نگران نباش  برمتیتکون دادوگفت: االن م سرشو

 و روشن کردو راه افتاد  نیزود ماش  یلیخ
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  قینفس عم هیو بد به در نگا کردم   نیدره بزرگ عمارت ترمز کرد با ترس به دورب  هیجلو قهیچند دق بده
 رو به یو با لبخندزورک  دمیکش

 اگه بهت بد گذشت   دیگفتم: ببخش نایس 

 سرتو بلند کن   نازیگفت: پر زدی توش موج م  یکه صداش که خستگ  نییانداختم پا سرمو

کلمه حرف بزنه و من بغضم بشکنه باهر   هی نکهیاز ا دمیبغض داشتم تو چشام پره اشک بود ترس  فقط
 زود رنج شده بودم    یچرا ول دونمینم  گرفتیبغضم م ییاکلمه

   یپر -

مددت  هیاشکام باز شه و تو نی که باعث شد سده ب دی از چشمام چک یبلند کردم اشک سمج سرمو
 از اشک بشه    یلیکل صورتم س یکم

 

 شهیحالم بد م یبار ی که مثل ابر بهار م ینجور یا نازینکن خواهره من پر هیبغلم گرفت و گفت: گر نایس

 

من که دوسش دارم چرا عذابم  کنهی باهم م نکارارویحق من نبود آخه چرا ا نیا  یهق هق گفتم: ول  با
 آخه چرا؟  دهینم حیبهم توض ویچ یچرا ه دهیم

 منو از خودش جدا کردو اشکامو پاک   ناید سهقم دوباره بلند ش  هق

 نکن  هیباش گر ی: قوکردوگفت 

پشتم نبود ممنون که تو  چوقتی ه ربدی ه نکهیباا یبود  زیبرام عز شهیگرفتمو گفتم: هم دستشو
   یپشتم شهیهم

بوق زدو دور    هی نایگرفتم و س نی از پشت ماش  لممیشدمو وسا ادهیپ نی لبخند بهم زد از ماش هی فقط
 و زنگ درو   دمیکش  قینفس عم هیشد 
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که لرزشمو خودم حس   یشد طور   شتریب  یلیباز شد استرسم خ یک ی نداشتم در بات گهید دیچون کل زدم
 که ماتوش   یچشمم به انبار  کردمیم

مامان منو  نکهیاز ا یول دمیجونمو سمتش کش یب یبود که برقشم روشن بود پاها  میکردیم  یزندگ
 بدنم لرز گرفت   هوی نهی بب ینجور یا

که  دمیرفتم به سمت عمارت از پنجره خانمو د رمینم شهیباز االن بدتر م  خورهیمنو م یکم غصه چارهیب
 و  رفتم داخل  نییسرمو انداختم پا دیپرده رو کش میچشم تو چشم شد  یوقت کنهی داره نگام م

جورابتو در   گفتیمامان بهم م  کردمی کار م نجایشونزده سالم بود و ا یحرف مامانم افتادم که وقت ادی
 جوراب نو بپوش   هیو  اریب

کفشمو گرفتم و جورابمم  کردمیبغض م   کردمی فکر م یبه همه چ یچرا وقت دونمیکردم نم  بغض
 گرفتم  هیکه از سم ی برداشتم لباس مجلس

 له هاروباال وپ  دمیخب مانتومو بازم پوش یدار ول نیبود و آست بلند

 اتو ی بده در زدن گفت: ب دمیاتاق خانم رس  یتابه طبقه رفتم

منو   نکهیاونم تنگ شده بود باا یکه دلم برا دمیخانم تازه فهم دنیرفتم تو و با د ادیز  بااسترس
   کردمیم یباهاشون زندگ  یعمر  ی ول  رونی انداخته بود ب

 سلم-

بزنم  یحرف   نکهیبدون ا نمیپراز تعصب بود بادستش اشاره که بش شهیتکون داد مثل هم سرشو
 خوشبحالت شد نه؟ یل یخ رونی انداختمت ب نجایاز ا نکه ینشستم لبشو تر کردوگفت: فک کنم بده ا

 خانم  هیگرد شده گفتم: منظورتون چ هیچشا با

 ییاگهید یز ی چ هیخوشبحالت شده باشه آخه چشات   ادمیتو هم دادوگفت: نه فک نکنم ز افشویق
 گه ید  زیچ هیو لباست  گهیم

 خا... -

 باهات بزنم   خامیکه االن م هی...مهم حرف زایچ نیا سی وسط حرفم وگفت: برام اصل مهم ن  دیپر
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 ی حقتونم بود بهتون دادم ول  یو هرچ نی کار کرد نجایساله ا یل یتو و مادرت خ خوب

  چوقتیه نم یبی بازومو با چنگ گرفت وگفت: به مادرت گفتم تورو نم دکمویامد نزد ییادورگه  یصدا با
 د یبه مادرت گفتم دخترت نبا

 انجا بدم  دیرو با رشدهی د یلیرو که االن خ یگوش نداد و من االن کار  یپسرم باشه ول  دور

با   دینبا ی کشور بر  نیاز ا یبر  نجایاز ا دیدهنمو قورت دادم که خانم از جاش بلند شدو گفت: با آب
 ی در ارتباط باش ربدیه

 ختمی نر یاشک  یحرف خانم بغض گلمو چنگ زد ول  نیزد از ا خی قلبم

 کنم ی ول نم ربدویگفتم:من ه ییخفه ا یبا صدا شدمیخفه م داشتم

 گرفت تو  دیلرزیسرشو خم کردو چونمو که از شدت بغض م بااخم

 کنم ی که مادرته رو نابود م تویزندگ یهمه یاگه نر   اریعاشقارو درن  لمیمن ف یوگفت: برا دستش

 

رو مهره   یحرفش دوباره به قلبم تلنگر وارد شد ترس نبوده مادرم تمام من شده بود عرق سرد  نیباا
 کمرم حس کردم   یها

 م... م... من پول ر... رفتو ندارم. -

اال شد، االن زدوگفت: ح یلبخند هیخانم  رفتمیو م ذاشتمیم دیبا  یعنیجمله رو بگم  نیکندم تا ا جون
 ... گردمیبرم

گلمو  شم؟ی شدم چرا دارم خفه م  ینجور یچرا ا زهی ریخارج شد و منو تنها گذاشت چرا اشکام نم ازاتاق
 سوخت یکه م دمیدست کش

 اشکام خشک شده بودن. یانگار  ختی قطره اشکم از چشمام نر هی یحت  یول

 باز شد و خانم بالبخند امد داخل پشتش آقا هم امد داخل  در

  شهینقد م گهیچکه تا دو روز د نیچک داد دستم وگفت: ا هیکه خانم  ینشستن رو صندل  هردو
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 تمام مدارک   نمیبودو داد دستموگفت: ا ییاپوشه هیتو دستش که  بد

  کاسی سفر به آمر یتو ومادرت برا یکه برا ییها

اونجا ثبت   یدانشگاه ها نیاز بهتر یکی چون تو  یما تشکر کن دازیگفت: دختر با رشتیبا ذوق ب  بد
 مینامت کرد

  هی گهیکشور د هیتو  نیببر نیی خا یممنون که منو م  یل یپاشم بگم دستت درد نکنه خ دونستمینم
 انهی تونمیم  نمیبب ربدینه بدون ه ا ی ارمیتوش دوون م  دونمینم  یکه حت یکشور 

از  شدیانگار قلبم داشت کنده م  خوردی به قلبم م یتلنگر  هی یز ی چ هیانگار  اوردمیم ربدویاسم ه یوقت
   نمیتو س

 برم  خادیم ربدمیگفتم: ه دمیکه خودم ازش ترس  ییباصدا

گفت گفت دوست دارم گفت   یبه تو چ  ربدیه دونمیزدوگفت: دختر نم  ثی مژگان لبخند خب  هی
 دونم ینم  ای خامیعاشقتم گفت تو رو فقط م

زود همه رو گذاشته کنار وتو هم   یلیحرفا زده و خ  نی که پسرمن به همه از ا یکل خاستم بفهم در
 فقط   ییاون دخترا یبراش مثله همه

  دونهینم ی کنه که بر  یکار  تونهینم  یکن ی م یکه تو چون کنارش زندگ نهیفرق تو ا هیفرق تو چ  یدونیم
 ی دست به سرت کنه من برا یچجور 

... هم  هی بودنت   ریبه پسوند فق یاگه دوست دار  شهی کم نم  یز یواال از پسرمن چ  یبر  گمیم خودت
  هیبا تو  ربدی ... هشیچی ه خورهی بهت نم شی چی ه ربدی ه یبر  دیبا  یعنی یبهت اضافه نشه بهتره بر 

ا  یدن هی یمال  تی ,که از وضیدل ببند یبه پسر  یدختر تو چطور جرعت کرد یفهم یفاصله داره م ایدن
 اتفاق  نکهیقبل ا نازیپر  نیباهات متفاوته بب

بده ازدواج   ربدمی مطمئن باش ه ی فراموش کن  ربدویو ه یبهتره بر  وفتهیتو و مادرت ب  یبرا یبد یها
کم نداره تازشم در   یز ی چ ییبایاز زالله دختر قشنگ و  کنهی هفتس تورو فراموش م نیبا الله که اخره ا
 تورو از  تونهیساده م یها یراحت با دلبر  یل یسطحه ماعه و خ
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... تو  یرو برا خودت دست و پا کن یک یخارج   یرفت نکهیکامل محو کنه بهتره تو هم بده ا  ربدیه ذهن
 کن. توی هم بزن و راحت زندگ هیمخ بق  یبزن یتونست ربدوی که مخ ه جوریهم یکه کارتو خوب بلد

 نویا  ینداشتم تا بگم تا از حال بدم بگم ول  یواژه چ یه دونستمیحالم چطوره فقط م  دونستمینم
 نابود شدم  یواقع هیکه به معنا دمیفهم

 تلش کردم تا بهشون بفهمونم   یلیو خ  ومدیکه از گلوم در ن ییصدا با

 ... ی...  ولیول  رمی :م ... من مگفتم

 فقط بده...   خامی... مخامی م یوگفتم: ول دم یبه گلوم دست کش ومد یره باال ندوبا صدام

داشتن بشنون  یخفم که خانم و آقا سع یدوباره با صدا سوختیسرفه کردن افتادم گلوم م به
 برم   ربدیه یبده عروس  خامیگفتم:م

 !گس؟ی کلک د هیپوزخند صدا دار زدوگفت:  هی خانم

که اگه  دونهیاهل دوز و کلک باشه بعدشم خودشم خوب م ادی گفت: مژگان بسته ظاهرن بهش نم آقا
 عمر زجر بکشه. هیکه  وفتهیبرا خودش م  یو اتفاق  دهیباشه بل اثتثنا مادرشو از دست م   یکلک

 

و بد   نمی عشقمو بب یخوشبخت  خاستمیم  دیملتمس به اقاو خانم زل زده بودم شا هیفقط با چشما من
 صدا یوم برم... بآر

 تورو   نه یبب ربدیه  دی: نباخانم

  طیبل نی ا رمی گیپروازو م طیتکون دادم که با اخم گفت: همون شب ساعت چهار صبح برات بل سرمو
 دنهیمدت حق د نیتو ا یول  یبر   یخودت بعده عروس  یمامانتو بفرست یتون یپسفردا بود م یبرا
   یندار   ربدویه

باهاش خوب باشم حاال که قراره برم   ششمیکه پ یچند روز  نیا نی ذاریشکست وگفتم: چرا نم بغضم
 بمونم... ششیپ  نیذاریچند روزو نم  نیبرم چرا ا شهی هم یحاال که قراره برا

 بود با صورت بهت  دهیحالمو ند نیخانم که تابه حال مطمئنم ا مژگان
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که  ییحرف ها یهمه یعنی شهی هاتون ظبط مکه صدا  دمیبهت م یز یچ هیمن  ی:باشه ولگهیم زده
 دم یاجازه م شنوممی و من م  نیزن یم نیدار

  دینبا ربدی ه یش  دیناپد دیتموم شد تو هم با یعروس   نکهیبه محظه ا یچند روز ول  نیفقط ا نیبمون
   یر یبفهمه کجا م

 تکون دادم و گفتم: باشه  سرمو

 **** 

 هیمن  یکه به جا شدی عشقمه باورم نم هیامشب عروس شدینم  باورم

کابوس باشن   هیهمش  نایا خاست ی دلم م کردمیرو باور نم  یچیه شهیعروسشه سوگل گهید دختر
 کابوس ترسناک...

 براش   یبود وقت جینگران بود و مثل من گ یل یخ  کای رفت آمر مامان

باهام حرف   تونستیبکنه نم  تونستینم یکار  یناراحت شد ول ادیز  یلیدادم براش گفتم خ حیتوض
 بهم بگه...  یز یچ تونستیبزنه نم 

برگردونه   یمنو به آدم قبل تونهینم یز یچ گهیحرفا گذشتس د نیدادن و ا یکار از دلدار  هرچند
  یز یهروقت خاست چ میباهم خوب بود  یلیخوش گذشت خ   یلی خ ربدیچند وقتم باه نی... ایچیه

 ... شهیعروسبهم نگفت امشب  ینتونست اون حت یبگه ول

  کهیت  کهی ت شکنهیقلبم م شکنهیگفته قلب نم یک دیکش  ری که قلبم دوباره ت دم یکش قینفس عم  هی
 تنها گذاشت و قلبم داره روز به روز  یحی به طرز فج نویا یک یزدس  خی ضهیقلب من االن مر شهیم

دروغاش همش   نهی ریبرام ش  شهیدروغاش هم  دونمیبمونم م ربدیبدون ه تونمی نم دونمیم زنهی م کمتر
 یدل ساده یول  مونهیتو دلم م

 باهاش رقم بزنه... مویزندگ تونهیدست سرنوشت نم  جورهیشد که ه  یکی بود که عاشق  من

بود روز    یمشک  پمیکل ت  یو شلوار مشک یکامل مشک   هیمانتو هی دنیجمع کردن لباسام و پوش بده
   یکه کل کمون یکوچ یاز خونمون خونه رونیمن چمدونمو گرفتم رفتم ب یبود روز عزا ربدیه یعروس 
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بامامان  نجایروزها که ا یو کل بافتمیم  ایرو  ربدیشبها که به فکر ه یها باهاش داشتم کل خاطره
 . زدمی و براش حرف م نشستمیم

  خاستمینگا کردم م کردمی که توش کار م یدرو باز کنم برگشتم به عمارت بزرگ  نکهیکنار دروازه قبل ا رفتم
 باشم.  ادشیآخر از عمارت تو ذهنم باشه تا دلم تنگ شد به  ریتصو هی

بده   دمشیدیبود که نم ینگا کردم دو روز  شناسمشی که هنوذ هم نم یمرد  ربدیاتاق ه یپنجره  به
خاموش بود   ممیگوش گهیچون د  شی نی نب  دیبا یگفت دو روز قبل عروس  ربدیباهم بودن مامان ه یکل
  کار یبه ما اجازه شونیمهربون ی که باهمه  ییهم ازش نداشتم نگامو به اتاق خانم و اقا یخبر  چیه

و درو باز کردم و رفتم... پاهام قفل کرده بودن  دمینفس کش  هیکردن سالها رو دادن نگا کردم  
 ی حس هیبرم  خام ی کجا م دونستمینم

 .یروز بود  نیکه برو چون تو منتظر ا گفتیهم م یحس هی ی... نرو ول ربدیه ینرو عروس  گفتیم بهم

  یو خدافظ رفتمیم  دینکرد با یچند سال کم برام خواهر   نیافتادم ا هیسم ادیقدم دوباره برداشتم  هی
 که قراره شدی هنوذ باورم نم  کردمیم

که همه کسم بودو االن  ربدیفقط دونفرو داشتم ه نجای ول کنم و برم هرچند که من ا  نجایا ویچ همه
 که هیو سم سیمال من ن گهید

 بودو مجبورم فراموشش کنم. خواهرم

** 

  نییای ب  رونیخوب اونا انداختون ب  ؟یشد وونهید ؟ی گ یم یدار  یچ نازیپ... پر  ؟یچ  یعنی: هیسم
 ما... یخونه

 . تونمینم هیسم  تونمیبغض گفتم: نم با

شم    یبزنم تا خال غی کنم  زار بزنم ج هیگر یکی بغلش کردمو تو بغلش زار زدم خاستم خوب بغل   سفت
 که قصد جانمو داشتن. ییبغض ها نیکنم از ا  یخودمو خال خاستمیفقط م
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نکن خواهرمن...  هیگفتم: گر رونویاز بغلش امدم ب  زدیکردنش م  هیحرف از گر  هیلرزون سم یهاشونه
خوب ازت داشته باشم تا هروقت دلم تنگ شد نگات کنم و   ری تصو هیر قبل رفتنم بزا   ؟یکنیم هیچرا گر

 لبخند بزنم. 

پس من بدون تو  یبر  یخای...مشهینگوو چراا آخه باورم نم ناززی با هق هق بغلم کردوگفت:پر هیسم
 کنم  کاریچ

 سقوط دادم و آروم  ی صدام اجازه   یب یناز کردم و به اشک ها پشتشو

 شهی اورم نم: خودمم بگفتم

  شدمیروبه رو نم  ربدیوقت با ه   چیه یکاشک یول-

 دو رگم یاشکاشو پاک کردم وبا بغض و صدا رونیامدم ب  هیبغل سم از

تو بغل اون دختره   نمشیبرم بب  نمی بخت شدنشو ب  دیبرم سف نمیعشقمو بب هی: زود برم برم عروسگفتم
 اون  ا یمن خوشحال تر بود  شیپ نمیچقد خوشحاله برم بب

 هی جام بلند شدم وچمدونمو برداشتم دستمو سفت برداشت و با گر از

  یینجایکنم تا مژگان نفهمه ا میتورو قا دمیمن بمون قول م شیبمون پ  نجای: نرو ترو خدا نرو همگفت 
 . کنمیبخدا من بده تو دق م  نازی بمون پر

   تونمیاونجا نم ارمیبخدا دل خودم خونه من خودم طاقت نم تونمینم هیسم تونمیهق هق گفتم: نم  با

 **** 

 که برم از کشورم... یبه حال زمان  یوا مردمیبودم داشتم م  نجایا نکهینشسته بودم من باا نیزم  رو

جون نداشتم  گهید رمیبم  نیاز ا شتریبرم داخل و ب  خاستمیباغ بزرگ بود نم  هیتو  ومدیآهنگ م یصدا
 خودم داشتم.  نمیهمه اتفاقو بب نیا

  شمی که دارم نابود م میدیخودم م  هیکه آرزو هام در حال سوختن بودن خودم با چشا دمیدیم
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داشتم به  ده یو داره جون م نیکه از آب افتاده رو زم یدور در دسترس همه مثل ماه نیزم یگوشه هی
 ...گهیهق نزدم د گهیعروس امد از جام بلند شدم د نیبوق بوق ماش یکه صدا  دمیچ یپ یخودم از زار م

 به هق هق خودم  نکهی ا هیبه جا خاستمیم دیشا  گهید کردمی نم هیگر

لباس   نمی چشام از اشک تار نشه تا بب خاستمیم دیگوش بسپرم شا ربدیه یکنم به خندهه ها گوش
 ...نمشیخوب بب تونستمیشد ضربان قلبم بلند شد نم  ادهیپ  نینه از ماش ای ادی بهش م یداماد

 تنش بود برام تعجب آور بود که چرا کت  یشلوار مشک  ه یبا   یتک کت کرم هی

با خنده   لمبردار یکه فسمته دره باغ  رفتی ناراحته داشت م ای خندهی م نمینتونستم بب دیشلوار نپوش  و
 . رونی آوردش ب نیو دسته الله رو گرفت و از ماش  نیگفت که رفت سمت دره ماش یز یچ

حق بدم دوسش داشته باشه   ربد ی باعث شد که به ه نیخوشگل بود خوشگل تراز من و ا  یلیخ الله
 داد  یچرا منو به باز  یقلب من چ  یول

چرا گفت دوست دارم و رفت چرا منو چهار سال به   کردمی خودمو م یعاد  یمن که داشتم زندگ 
 . زدیآخرش که حرف از خاستن من م ینبودش دلتنگ کرد فقط بخاطر جمله 

حس   ستمی ن نجایجمع باعث شد گوشام کر شه و حس کردم اصل ا غ یجمع سوت و ج یهلهله یصدا
 گهیحس کردم د  فهممی نم یچی کردم ه

با خودم حرف بزنم   نکهیبپرسم بدون ا  یاز خودم سوال  هنکینشستم بدون ا نی عمرمه رو زم یآخرها
 صدا شکوندم قشنگ  یفقط بغضمو ب

 نی! حقته بکش بکش ایشد ی عاشق ک نی بب وونهیزدم دستمو محکم کوبوندم رو قلبمو گفتم: د زار
 همه درده بعده اونو... بکش بدون اون طاقت 

از خودت   یخای که م یوقت یتونینم گهید س یمال تو ن ربدیه گهیتموم شد د یهمه چ گهی... داریب
 من نامزد دارم.  یبگ شه یمثل هم یدفاع کن

 ...  ری بم یر ی بم یر یبم  یر یبم دیبا گهیکه اون مرد منه د یهمه بگ  شیپ  یتونینم گهید و
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 کردی روحمم درد م یهمه کردی بودن درد م دهیاشکام امونمو بر کردیگلومو داشت خفم م بغض
 نجا وسط جاده چشامو ببندم همو خاستمیم

 کابوس ترسناک بود  هی یهمه چ نمیفرداش بب  و

نه اصل بهم فکرم کرد   ایهستم  یمن  نهیبه اطرافش نگا نکرد تا بب یحت  ربدیرفته بودن داخل ه همه
 چند روز؟؟  نیا

از جام   ششیپ نمی اون دختره من بش هیبه جا  یکه قرار بود روز  یعروس  نیربع زل زدن به ماش هی بده
بود چقد سختم   کیپروازم نزد رفتمی م دیبا گهیچمدونو به حرکت در آوردم. د  یبلند شدمو به سخت 

 ...یبود همه چ

 من...  چارهیب 

 **** 

اگه بهش زنگ   کردمیم یافتادم نامرد نای س ادی هوی شدمیم مایسوار هواپ دی نگا کردم با میگوش به
 بودی م یو بد یهرچقدر ادم منف زدمینم

 نیکه ا موی بار آخرم اون بود که آرومم کرد گوش   کردیم تمیو حما  دونستیمثل خواهرم م شهیهم منو
 چند روز خاموش بودو روشن کردم 

زمانا ذوق و شوق باز   نیمثله ا گهینه د یمختلف داشتم ول یاز افراد با شماره ها امیزنگ و پ یکل
  دیبرسه چه نه من با نیچه اسمون به زم گهیبه چک کردنشون... چون د یلی کردنشونو داشتم نه م

 یخاستم غط کنم که  صدا دادیهم جواب نم نایس شدیم  رمیگرفتم داشت د نارویس ی... شمارهرفتمیم
 دم یدادشو که گوشمو کر کرده بودو شن

چرا  س؟یازت ن یرد چیچرا ه ؟یتو خاموش کرد  یدختر؟ چرا گوش  یهست یمعلومه کدوم گور  چیه-
 ...یر ی سره کار نم

 

برم فقط خاستم نامرد نباشم   دیبا وفتهی شد پروازم عقب م  رمیمن د نایکه گفتم: س دادیادامه م داشت
چند سال   نیا یبرام بود  یبرادر خوب  یلیخ  نایکرده باشم... س یخدافظ هی شهیهم یو قبل رفتم برا
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مو  یزندگ  عتیشرمندتم خودت وظ   ینداره ول یارزش چیتشکر من ه نکهیباا  یکرد تمیحما  یلیخ
 برات بکنم.  یکار  تونمینم یدونیم

...  یدینفهم ی دیحرف موند که نشن  یهنوذ کل  یکن  کاریچ ؟یکجا بر  ه؟یحرفا چ  ن یا ناز؟یپر یگیم یچ-
 تو؟  یکجا بر  شهیهم یبرا یخایم

مقصد به  قهی دق۲۲:۳۰: مسافران پرواز ساعت  دیبه گوشم رس کردی که پروازو اعلم م یاون زن یصدا
 باتشکر... وفتهیراه م  مایهواپ  گهید قهیزودتر سوار شن تا ده دق کایآمر

 ؟ یدیبغض گفتم: شن با

تو   یکن یم کار ی چ یدار  یفهم یم چی نصف شب ه یخل شد  یتک و تنها کجا بر   ؟یچ یبرا کاای آ آ آمر-
 ؟ یکجا بر  یخایدختر تنها م هی

 نگو مجبورم ...خدافظ.  یچی ه سیه-

که  یوقت شهیخسته بودم مثل هم گهید یچی فکر کنم ه یز ی به چ خاستمینم گهیغط کردم د ویگوش
  نجایا  یبکوبونم تا آروم شم ول  ویزیچ هی خاستمیله کنم م ویزیچ هیفقط  خاستمیم شدمیم  یعصب
و خاموش کردم و خطمو همونجا    خوردی که داشت زنگ م  مویگرفتم گوش مامویپی... رفتم هواشدینم

 ما یو رفتم به سمت هواپ مشکوند 

 

 *** 

نگران بود حقم داشت  یلیکه خ دمید افشوی کنه بلند شدم ق داریمنو ب خاستی مامان که م یدستا با
 البته دمیساعت چهار صبح رس شبید

 بش یغر یها ابونیتو کوچه خ یچند ساعت هیبارون بود   نجایبودم چون هوا ا دهیزودتر رس 
 . دمیچرخیم

کنم   دارتینخاستم ب دمیرس ر ید شبیوگفتم: د دمشیجام بلند شدمو مامانمو بغل کردمو بوس از
 مامان قشنگم.
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فقط سرشو تکون دادو با دستش بهم فهموند برم اتاقم لباسمو عوض   یبهم شک کرد ول  نکهیباا مامان
 صبحونه بخورم    امیکنمو وب 

بود مامان   دهیهم چ لهی آپارتمان...توش وس هیبود تو یقشنگ ینقل یخونه هیبه خونه توجه کردم  تازه
  ینتونم زندگ  ربدی بدون ه ترسمیهم ناراحت بخاطر حال من م تمونیموق نیهم خوشحال بود بخاطر ا

 کنم.

عمرتو بدون اون  یه یبق  یتونیمطمئن باش م یچهارسال بدون اون باش  یدرونم: توکه تونست یصدا
 ...یباش 

 رفتم تواتاقم  کردیتکون دادمو از جام بلند شدم مامان داشت صبحونه درست م  سرمو

اپن تو  هیقشنگ بود  یآشپزخونه اتاق پخت نداشت ول  هیداشت و با   کی حال کوچ هیخونه  
  ر یداشت که نور گ یقد یپنجره  هی اتاق داشت که داخل اتاق  هیخونه  هیراهرو  هیآشپزخونه داشت تو
داشت گذاشته بود چند دست   نهیک آ یکمد هیکمه منو تو  یدم مامان لباس هابود دره کمدو باز کر

لباسارو نداشتم چند دست   نیبودن چون من که ا نجایلباسا هم از قبل ا نیهم بود انگار ا گهید باس ل
 مامان بود. یلباس هم برا

ذوق   یلیخ  مینکرد یزندگ  ییاخونه  نیکه تا به حال توهمچ ییما یکمد سه تا لحاف بود برا تواون
 حالم خوب نبود.   ادیز  یروح یلتمه نیالبته من باوجود ا میداشت

بود که حدس زدم   یدر  هیتهه راهرو  رونی و شلوار ساده عوض کردم و از اتاق زدم ب  زیبول  هیبا  لباسمو
صورتمو شستم و رفتم کنار مامان تو  ییدرست حدس زدم رفتم تو دستشو ییحمام و دستشو

 خونه... آشپز 

 

 یهست یمامان ازخونه راض-

 ( ؟یکن  کاری چ یخایتوم  نازی اش نوشت)پرتکون دادو تو دفرچه سرشو
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دارم بکنم  کاریکردموگفتم: چ  ی و مکث شدمویزود جد  یلیخ  یدفترچه نگاه کردمو بغض کردم ول  به
  یکار خوبم برا هیو  دمیبه اون دانشگاه ودرسمو ادامه م  رمیهمون تور که مژگان خانم گفت من م 

 . کنمی م مویبد زندگ کنمی م دایخودم پ

 

 ؟ ی کن کاری چ یخایم  ربدویکه ه گمیزد به بازومو باحرکت دستش بهم گفت:اونو نم  محکم

مادر من   اریاسمشو ن گهیمن مرد د یاون برا گهیکنترل عصابم از دستم در رفت و داد زدم: د هوی
ادامه  میو به زندگ کنمیو کارمو هم م خونمیمن درسمو م  خورهیبهش فکر کنم حالم ازش بهم م  مخا ینم
 تموم شد.  گهید ربدیه دمیم

 

 هیگفتم: همونجاهم  ارمیاز دلش در ب نکهیا یسره مامانم داد زدم ناراحت شدم خودم... برا نکهیازا
  ریمرد پولدارگ هی یرو گونم بالبخند گفتم: توهم قول بده بر   ختنیاشکام ر کنمیتور م  پی پسر خوشت

 ...یار یب

رو گونم پشتمو ناز کردو ازم جدا شدو رو دفترش    ختنی لبخند پراز درد زدو بغلم کرد اشکام ر هی
 دانشگاتو برس  یجمع کن و بشور بعد برو کار ها ینوشت:غذاتو که خورد

 مگه؟ یر ی تکون دادموگفتم: خودت کجا م سرمو

 ؟ ی؟چجور یآورد ری گ یسره کار باتعجب گفتم: سرکار؟کجا؟ک  رهیفهموند که م بهم

  هیتونستم مستخدم شم و حقوقش عال  ییابتدا یمدرسه هینوشت:من تو برام

 ی آخه چجور -

  یبعد راض یامدم اونا اولش قبول نکردن ول  رانیدارمو از ا اجی: براشون نوشتم که به پول احتنوشت 
 شدن.

 ی قول بده مراقب خودت باش یآها خوبه پس ول -
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امد بهم فهموند که من نرم سره کار   ادشی یز یچ هویتکون دادو به غذاخوردنش ادامه داد بعد  سرشو
  یهرچ کنمی م دایخودم کار پ  یشدم که برا روزی من قبول نکردم و آخرش پ یو فقط درسمو بخونم ول

منو  انزب  یزبانشون فرق داره ول   نجایفرق داره اتفاقا سخت ترم هست ا رانیبودن باا نجایباشه ا
 یبازم سخته گاه یول زنمیمنم که حرف م  سهیداشت بنو یاگه کار  تونهیخوبه مامان م یل یمامان خ
 .میهم ندار نجایا مینداشت یکس و کار  رانیبگم ما تو ا یچ  رهیم ادمیاوقات 

طاقت   تونمیم  یعنی هیو سم ربدی من بانبود ه یول میی ایکنار ب  یزود باهمه چ یلی خ یتون یپس م 
 ارم؟ یب

از   دیبا ی من ه هیایدن نهیچه کنم ا یشروع کنم هرچند سخته ول  مویدوباره زندگ دیبتونم من با دیبا
خونه  یاجاره یواال غصه  میخونه بمون نیاول شروع کنم خداروشکر خانم دلش سوخت اجازه داد تو ا

 . کردیم  ریمارو پ 

 **** 

خوششون امد   کردمیصحبت م   یباهاشون به خوب نکهیبهم چندتا فرم دادن که پر کردم و از ا اونا
 .دنیخندی هم به لحجم م یگاه

حرف بزنم بعده خوده دانشگاه هرروز   نایسختم بود که مثل ا یلیداشتن بنده خدا ها... خ حقم
 آموزش کامل زبان تا راحت بتونم حرف بزنم. یباشم برا  شتریب  دیدوساعت با

 **** 

حرفاشونو ضبط   یمن همه  یول نیدانشگاه واقعا استاد هاش عال رمیروزه که م نیچهارم  امروز
 کنم.  نییسخت بود تا حرفاشونو توذهنم باال و پا کمیچون  کردمیم

و   ازدهیاالن ساعت  خونه ومدیخوردم... مامان ساعت دو م  یز یچ هیلباس هام رفتم  ضیتعو بعده
 کنم دایکار خوب پ  هیبود من که اخر نتونستم  مین

وقتش مناسب   ای خوردیبه دردم نم اینبود  یحقوقشون کاف  ایدنبال کار بگردم کارها  دیدوباره با امروز
  کنمیم دایکه پ  یکار  خادیدانشگامو همه رو تا ظهر گرفتم آخرش ساعت دو سه دلم م ینبود کلس ها
 هار تا هشت باشه تا بتونم هم کار کنم هم درس بخونم. از ساعت چ 
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سخت ترم   ینداشت حت یمن فرق یبرا  یول کنهیم یبهتر زندگ  نجایتازه شد انگار ا ش یروح مامان
فقط مامانمو   گرفتمیم مریآلزا هی شدیم یچ ربدیبه ه دمی بازم رس  ربدی و نبود ه  کای بود... بودن تو آمر

 ... اوردمیم ادیبه 

 . کردی تر م ری منو روز به روز پ ربدیه نبود

* 

  یبود قرار شد برا یخوب  هیجا هیمهم  یلیسوپرمارکت دنج وخ هیکنم تو  دایکار پ  هیتونستم   بلخره
 رستوران  سی ساله با رئ کی امضا کردن قرار داد 

  نمویبش  زهیبود که پشت اون م نیکارم ا کردیقبولم کنه اگه قبولم م کردمی بزنم خدا خدا م  حرف
 . شدیم دایپ یبزرگ بود توش همه چ یل ی... سوپر مارکت خ نی حساب کتاب کنم هم 

من مجبورم کلسمو  ستیعصر ن یبرا سهیرئ نیحرف بزنم چون ا نجا یا سی صبح قراره با رئ  فردا
 . چونمی بپ

 

هست بنظرم   میوب از نظرمن آدم خ هیدختر جذاب یلی کردم خ دایدوست خوب پ  هیدانشگام  هیتو
 هیدوسش داشته باشم دختر دوست داشتن تونمیم

که از شهر دور افتادس  هیباز سرسبز هیفضا هیرو نشون داد  نجایباهاش آشنا شدم بهم ا نکهیا بعده
 خوبه...  یل یخ  نیباخودم تنها شم و ا  نجایا تونمیمن م

باهاش    یکل  نکهیبده ا  دسیچی چرا انقد پ ربدیکه ه کردم ی فکر م نیسبزه ها نشسته بودم و به ا رو
 نشناختمش ...  یکردم ول  یزندگ

شد اون فقط به من گفت که مادرش مادر   گهیآدم د هی از سفرش برگشت اصل  نکهیبده ا  مخصوصا
 اون الله رو دوست نداره... گهیم  ستی ن شیواقع

 ته بود؟ رف یالله رو دوس داره اصل چرا بدون خدافظ ربدیه گهیچرا مادرش م یول
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بهش کمتر فکر   گهیبهتر د شهیفکر کنم حالم خراب م شتری اگه ب دونستمیسواالت تو ذهنم امد م یلیخ
   کنهی م شویزن داره و داره زندگ  گهیکنم اون د

و منم زود  رهی گیمنو م ادیم خرهی مغز خر م میکی بلخره  کنمی م مویمن به پاش بمونم منم زندگ چرا
به نبودش خودمو   تونمیپس من م ارمی من تونستم بدون اون چهار سال دووم ب رمی م ادیاز  ربدویه

 قانع کنم... 

  هیروبه روم نشسته از ترس  هانی ج دمید هویسرمو از رو پاهام برداشتم که  دمویکش قینفس عم  هی
 که بلند   دمیکش یبلند نیه

 ؟ یکرد دایمنو پ  یچجور  ؟هانیج ی کن ی م کاریچ  نجایبه لحجه خودشون گفتم: ا ت یعصبان  دبایخند بلند

کنم   بتیخاستم تعق یای م ینطرفیا یر ی گیم یتاکس یدار   دمیگفت: د یسینگلیهاشو داد باال با ا  شونه
 با موتورم امدم دنبالت. 

 ! یوفتیدنبالم راه ب  خادیگفتم: دلم نم بااخم

 دارم؟!  کاریشونه هاشو داد باال وگفت: من به دل تو چ  دوباره

که با   ومدی خوشم نم  ینبود ول یبود پسر بد  میاز هم ترم یکی  هانی گرفت از جام بلند شدم ج حرصم
 در ارتباط باشم. ادیز  یخارج یمردا

 چیهبال بال بزن  نجایدنبالم راه افتادوگفت: تو تا صبح ا یجام بلند شدمو رفتم تو جاده اصل  از
 ...یهست  یرانیا هیتو  ؟یگم ش  نجایا یدیتو نترس نمیجاده پرته اصل بب نیا شهیرد نم  یتاکس

 . دمینترس  ریگفتم: نخ  یسیلیزود با انگ  یلیخ  یگفت ول  یچ دمینفهم  اولش

 ... یبر ی بمونم کلمو با ساتور م شتریبرم ظاهرن اگه ب گهیاخم کردوگفت: خوب من د به

  هانیراهه بابا... با داد به ج یتا خونم برم کل ادهیپ تونستمیبره من که نم خاستیباز شد کجا م  دهنم
 کرد یکه داشت موتورو روشن م

 برم خونم؟  یمن چجور  یبر  یخا یکجا م  هانی: ج گفتم

 مگه فضولم؟ دونمیهاشو داد باال وگفت: من چه م شونه
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گازو گرفت    دمیبعد د یول  کنهیم ی اولش فکر کردم شوخ وونهید یسرشو بکنم پسره  خاستمیم قشنگ
 ... شدیجا داشت باز تر م شتریبوقم زد... دهنم اگه ب هیو رفت 

دوباره برگشت   دمیکه د رفتمیم ادهی پ نجوریافتادم داشتم هم یر یخدا عجب گ  یکنم من ا کاری چ حاال
 سوار شو... نازیچشام گرد شد بلندگفت: پر نباریا

 یته بود مگه نرف هانی ج-

 بگو برم. یش ینصف راه دلم برات سوخت برگشتم حاال بدو سوار شو که کار دارم اگه شوار نم-

محکم داشتم کله و داد گفت من   زشوی بل  دمیترسیقشنگش شدم چون م یل یتند سوار موتور خ تند
 کرد.  ییاعتنا یب  یزدم ول غی چندبار ج یحت  کردمیکه داشتم سکته م رفتیبزارم منم گذاشتم انقد تند م

 **** 

 دم یاز ترس شانس آوردم سالم رس مردمیمنو رسوند خونم داشتم م بلخره

که امدم  ی کتابمو خوندمو ورفتم تو الفم از زمان  کمیبعد  دیبا مامان حرف زدم و از کارو درسم پرس کمی
 روشن نکردم از جام   مویگوش  نجایا

  مکارتموی س یشکوندم کاشک  مکارتموید که سام ادمیگرفتم و روشنش کردم تازه  مویشدمو گوش  بلند
 خاست یدلم م شکوندمینم

بخرم العقل   مکارتیس هیباشه  ادمیشد  فیکه برام فرستاده شده بودو بخونم... هوفف ح ییها امیپ
 وال امیدر ب یگوش  یب نیاز ا

 . دمیگذاشتم باال سرمو خواب ویگوش

 **** 

 تراز باسنم بود نییکه بزور تا پنج سانت پا  دمی کوتاه پوش هیمانتو هی

 کنم یم  شیآرا کمیمن  کا یآمر میامد یکردم از وقت  ش یآرا کمیسرم کردم  مو ینرم و نازک رنگ شال

 جذاب تر! دمیباز تر کرد شا افموی ق شیآرا
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توش  که قراره   یاون سوپر مارکت رفتمیم دی... مامان که رفته بود مدرسه منم بارونی اتاقم امدم ب از
 منو قبول کنن... کردمیاستخدام بشم دعا دعا م

محوم   شتری ب ینجور یحجاب داشتم نسبت به همه متفاوت بودم و ا کمی بازم   نکهیبخاطر ا کای آمر تو
 شال سرم نکنم  خاستمیاولش م شدنیم

ام   یرانی ا کیباشه من هنوذم  یهرچ  رونی انقد آزاد برم ب نکهینداشتم نسبت به ا یحسه خوب  یول
  نمیبه ا دمیخودمو ادامه م نیپس د

 بخاد...  ینجور ی هم دیبا  خادیمنو م یدارم که هرک اعتقاد

استخدام امدم و بهم گفتن   یو گفتم که برا یز ی م شیسوپر مارکت و باز کردم و رفتم داخل رفتم پ دره
 نشونم دادن و گفتن برم اونجا... یاتاق  هیاونام  امیامروز ب 

ها   ییکایآمر یبود که با همه یخوش پوش یمرد هیه به در زدمو رفتم داخل داشتم چند ضرب استرس
 فرق داشت مثل اونا بور نبود. 

سرفه کرد که به خودم   هیهم تو دستش بود  ینگیر یحلقه  هیبود  یاونا چشم و مو مشک برعکس
 امدم.

 

 گفتم: سلم  یسیلیانگ به

 ؟ی هست یرانی گفت: ا یس یل یخودش به انگ که

 وطنم تنگ شد. یمردم ها یگفت: چه خوب دلم برا یبه فارس هویآره که  گفتم

   نیگردشد که گفت: بش چشام

 ؟ یار ی که اشاره زده بود نشستم خودشم امد روبه روم رو مبل نشست وگفت: از کارت سردر م یروصندل

 هیقو میاض یحساب کتاب کنم ر  تونمیخب من م-
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 ؟یتکون دادوگفت: درسته،چندم سرشو

 ...یاض یر یگرفتم وگفتم: من دانشگام سال اول رشته اززبونموگ 

 ؟ یزندگ   ایخارج؟ یدرس خوندن امد یکردوگفت: برا یاهان بلند هی

 ...نجایامدم ا یزندگ یگفتم: نه درس خوندن نه برا نهیپوزخند به خودم زدم البته نذاشتم بب  هی

بعد   یهست یتیتوچه موقع نمیبب دیسمتم دادو گفت: پرش کن با یفرم هیسرشو تکون دادو   بازم
 .کنمیقبول م

 ییمن سرمو تکون دادمو فرمو از دستش گرفتم توش سوال ها نباریا

 دادم مطمئنم دیآخرشم نصف فرمو سف سمی که سختم بود بنو بود

  شی نگفتم بخون  سیابروشو دادباالوگفت: من گفتم بنو هیتا هیدادم دستش که   کنه،فرموی قبول نم منو
 که 

و آدرس خونتو   یکن ی م ینگفتم که خودش گفت: فقط با مادرت زندگ یز یدرون گاز گرفتم و چاز  لپمو
 بگو... لتتیو از تحص سیشماره تماسم بنو  هی ستی ن یکاف  یول  ینوشت

کار   یعمارت هیچندسال تو رانیو شروع به حرف زدن کردم: من و مادرم تو ا  دم یکش قینفس عم  هی
 م یکردیم یهمونحا زندگ  میکردیم

درسمو ادامه ندادم خانم اون عمارت منو مادرمو   نیهم یدانشگامو نداشتم و برا ینهیپول هز من
خرج   یثبت نام کرد من برا  یدانشگاه هیهم بهمون دادو منو تو یخوب یخونه هیو  نجایفرستاد ا

 نکردم.  دای خودم پ یهم برا یکار خوب چیپول دارم ه ازبهین  میدانشگاه و زندگ

اون خونه  هیتا آخر تو میتونیکار دارم منو مادرم نم  نیبه ا ازیکردم آقا من ن  دایرو پ  نجایا نکهیا تا
 ...ن یمنو استخدام کن  کنمی به پول دارم خاهش م  ازی پس انداز ن یو من برا میبر دیما با میبمون

 کا؟ ی شمارو فرستادن آمر یچ یکه گفت:اون خانواده برا دمیشن  صداشو

 ن؟ ینش م یزندگ یوارد مسائل خصوص  ادی ز شهیم یول گمیم  نویا دکهیببخش-
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 شم.  تی وارد مسائل زندگ ادیز  دینبا یگیتکون دادو از جاش بلندشدوگفت: راست م سرشو

به بعد  نیتواز ا نجا یا ریهستم مد یذوق رادیه یگفت: من آقا  نمشیبب تونستمیبود نم پشتم
 .یاستخدام

 یممنونم آقا یلیو از جام بلند شدمو با لبخند برگشتم سمتش وگفتم: خ دم یکش قینفس عم  هی
 ... یذوق

  یکن ی کار م نجا یاز پنج تا ده شب توا کنهی کار م یک یتکون دادوگفت: از صبح تا ساعت پنج عصر  سرشو
 ؟ یندار  یمشکل

  یرانیا هیمطمئن بودم اگه  رونیاز اتاق زدم ب  یقبول کردم بعده خدافظ یبود ول رید یل یده خ هرچند
 خاست بهم کمک کنه...  می همنوع هست کی نکهی بخاطر ا شتریب دیشا کردیمنو قبول نم  بودینم

 *** 

و   گرمیو سره کارم حقوق خوب م خونمیو من درسامو م  کایآمر میامد رانیماهه که از ا هی بایتقر االن
 .کنمیم یکنار مامان خوب زندگ 

 کنه؟؟؟ یبه من فکر م کنه؟اصل یم کاری کجاست؟داره چ ربدخوبه؟االنی ه پرسمیهرشب از خودم م  یول

 ادامه بدم... مویمعمول یتا زندگ کنمی تمام تلشمو م یول  دهیشبانه منو آزار م یسوال ها نیا

 د برام مامان بود مدرسه بو دمیخر دیخودم خط جد یبرا امیپ میگوش

 ( ره ی خونه رو از ما بگ خاد ی داد برام گفت م امیمژگان پ  نازی)پرنوشت

من نه دوباره نه َبستمونه   یخدا  دمیدیم یکرد چ دنیجمله رو چندبار خوندم بدنم شروع به لرز  نیا
 مژگانو بده به من  یزدم: مامان شماره امیبه مامان پ گهید

 ؟ یداد: دعوا نکن امی شمارشو دادو پ  مامان

 ندادم شماره رو گرفتم با چند بوق برداشت    یامیپ چیه

 الو بله -
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 : سلم دموگفتمیکش  یقینفس عم  هی

 ؟ یدار  کارمی با تحکم گفت: چ  دمینفس هاشو شن  یصدا

 چتونم؟؟ یگفتم: من باز  یتخس  با

 چطور مگه؟-

  یچقد ب  ادیه چطور دلتون م آخ نیری خونه رو از ما بگ  نیا نییخایکه م نیداد امی شما به مامانم پ-
 نمیا نیخونه بهمون داد هی بی کشور غر نیحاال تو ا  رونیب  نیمارو که از کشورمون انداخت نیرحم 
 ن؟ یری بگ  نییخایم

  کای آمر ای ب خادی خودمه االنم مادرزن پسرم م یخونه  م؟یکه خرجتونو بد فمونهی مگه منو همسرم وظ -
 به شما مربوط باشه... کنمیبدم بهشون فک نم  خامیخونه رو م نی ندارن منم ا ییاخونه

 

که من تو کشور خودم   سیبه شما هم مربوط ن  نطورهیبغضمو قورت دادموگفتم: اگه ا یکردم ول  بغض
 رانیا میگردیمنو مادرمم برم نطورهینه حاال که ا ایبمونم 

 نیبرگشت یآخه وقت  نیشاد باش آخرو   یلحظه ها نیبد پوزخندگفت: باشه منتظرتونم فقط ا  بادادو
 ... یاصل خل ش دیخودتم که شا  ینیب ی مادرتو نم گهید رانیا

 

 ن ی رو کن نکارایباما ا ادی دلتون م نیو باهق هق گفتم: آخه چقد خودخاه دیترک بغضم

ثبت نام   کایآمر یدانشگاه ها نیاز بهتر یکیصدا دار زدوگفت:برو خداروشکر کن که تو   پوزخند
 دنبال خونه.... نیو بر یکن  لتوجمعیزودتروسا یکردمت االنم هرچ 

 

خونم لطفا همه   انیبگم گفت: تا دو روز بعد مهمونام م یز ی چ تونستمینم  دیلرزی از شددت بغض م  لبام
 . نینکن یهم خاهشا دزد ییاله یوس چیه یباشه اها راست  زیجا تم 
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همه دردو   نیا دیداره که با تیآدم چقد ظرف هیآخه  هیگر  ری غط کرد رو زانو هام نشستم زدم ز ویگوش
 تحمل کنه.

 **** 

 ؟ یوام،وام واسه چ-

 میکردیم یکه ما تو خونش زندگ یبود با من من گفتم: خب خب اون خانم  رهیگردش بهم خ  هیباچشا
 ...رهیازمون بگ خادیخونه رو م 

  خانیخونه رو هم ازت م گهیکه د یکردوگفت: چقد خوب نسبت بهش ضعف نشون داد یاخم هی
 رن؟ یبگ

من که بابام مردس مامان بنده خدامم هم  کردمیم  کاری: چ دوگفتمیقطره اشک از چشام چک عی
تا پشتمون باشه فقط خودمم خوب من   میهم ندار یلی فام چیحرف بزنه هم کل سره کاره ه تونهینم

 خانم.  یها دی ز خودم دفاع کنم نسبت به تهدا تونمیچقد م

 

 ؟ یکس  یانقد ب یعنی؟یگ یوگفت: راس م دیکش یآه بلند هی

: من  دموگفتمینفس کش هیخورد شم بغضمو قورت دادم و  شترینخاستم ب  دیلرزیهام از بغض م شونه
 گذره یمنو مامانم نم یمن مامانمو دارم.تازشم خدا از اشک ها ستمیکس ن یب

 ؟یخا ی گفت: چقد وام م کردی زده بهم نگا م بهت

اجاره کنم    کیکوچ یل یخ یخونه هیاگه  دونمینم یز یچ  نجایا یخونه ها یها  متیراستش من از ق -
 پول پرداخت کنم؟  شی پ دیچقد با

 ؟ یوام و برگردون یتون یلحظه نگام کردوگفت: م چند
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 تا پول و پرداخت کنم.  کنمیو کل کار م  رمیدانشگا نم گهینگا کردموگفتم: فوقش د  بهش

صورتش بود صورتش  هیامد تو اتاق... گل روبه رو  انهیوحش  یل یخ  یکی بزنه که  یحرف  خاست
 بود.   سی رئ هیآقا یهم امد داخل که منش یزن  هیپوشونده بود 

 گوش ندادن. ن یمهندس من گفتم شما جلسه دار ی: آقازنه

گفت: پسر تو   رادیدفترچه به سمت اون مرد پرت کردکه خورد به پاش و ه  هیبهش گفت بره و  رادیه
 ؟ یهنوذ آدم نشد

 و گفت:دادا.... نیی مرد گل و آورد پا اون

اونم حرفشو  رو گونم  ختن یدهنم باز شد اشک توچشام جمع شد از جام بلند شدم اشکام ر دنشیباد
 ناز یخورد و با پته تپه گفت: پ... پ... پر

 داشت؟؟  کاریچ نجایبود اما اون ا  ربدیه

 ن؟یشناسیکه متعجب بود گفت: شما همو م رادیه

  نجایردشم که دستمو محکم گرفت وگفت: ا  ربدی گرفتمو خاستم از کنار ه فمویپاک کردمو ک  اشکامو
 ؟ یکن ی م کاریچ

 ...گهید ستیوگفتم: فک کنم به شما مربوط ن  رونی ب دمویاز تو دستش کش دستمو

و چند  رونی زود از مغازه امدم ب  رونی بزنه ب نمیقلبم قصد داشت از تو س رونیزود از اتاق زدم ب   یلیخ
 نفسم بند امده بود. دمینفس کش 

* 

بهش گفتم فردا  ینگران بود ول  ی خودمو مشغول جلوه بدم مامان مثل چ  کردمیم  یسع یه توخونه
 .میکن ی خونه اجاره م هیو  رمیگیوام م

 



 ارباب زاده 

67 
 

وامو برگردونم   دیزود با  یلیخ ی دارن ول ییاونجا وام دانشجو رمیقرار شد از دانشگاه هم وام بگ من
 کلس گهیدوبرابرش... قرار شد من د

 برم سوپر مارکت...  یبده دانشگاه برم اونجا بعد اونسمت  رمیوقت بگ  مهیکار ن هیو نرم بجاش  زبان

  یکیمن که  یها یگرفتار  کردیم  کاریچ  نجایاون ا ؟یچ  ربدی اشکامو پس زدم ه دمویکش یبلند یه
 . ستیدوتا ن

 ...زهیری اشک م صدایگوشه نشسته و داره ب هیمامان  دمیتو حال د رفتم

 .  دمیدیو اشک مادرمو نم شدمیکور م ی شکست کاشک  بغضم

  یحرف بزنه آروم شه ول خاستیم دونمیبوسش کردم م  میکرد هیبغلش کردم تو بغل هم گر رفتم
 و دم نزنم...  نمیمادرمو بب  یکه اشک ها ستیحقه من ن  نیقربونت بشم ا ایخدا تونستینم

 

* 

 تو   یگفت: چقد تو فکر  یسیلی(بهم به انگقشیِسدنا )رف شی کلس بودم پ تو

 . ستین  یز ی: چ دموگفتمیخند

 ؟ ی: تا حاال عاشق شددم یپرس ازش

 : نه قسمت نشد تجربه کنم. گفت 

 رو شونشوگفتم: خوش به حالت   زدم

 ی گفت: چطور مگه؟توعاشق شد باتعجب

 آره عاشق شدم -

 شد یپس چ-

 ازدواج کرد  -
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 بود کطرفهی گرد شد که گفت: عشقت  چشاش

 .دمید شویداماد یدوسم داره ول  گفتی خوش که م دونمینم-

 ...یخور یچقدم غصه م زمیوگفت: آخه عز کرد بغلم

 گهید سیزود بغضمو قورت دادمو ازش جداشدموگفتم: نه مهم ن  یل یخ کردنیبچه ها نگامون م  چون
 نداشت.  اقتمویاون ل

نداشت   یتکون داد که استاد امد داخل ازش اجازه خاستم تا صداشو ظبط کنم اونم مشکل سرشو
 ... هانی ج هویبردم کنارش که  رویگوش

هاش باال   هیپا زیداده بود م هیمحکم تک  زیتهه کلس قهقه زدکه استاد اخمش بلند شد چون به م از
 .دیببخش  دی زود درست نشست و گفت: ببخش یل یبود خ

 کل مشنگ بود رفتم جام نشستم.  دنیخند  ها بهش بچه

 درو باز کردو بلند گفت: سلمممم دوستان... یکیکه  دادیداشت درس م نجوریهم

پوزخند   هی هانیج  کنه؟ی م کاریچ  نجایخدا ا یوا  ربدینبود جز ه  یکلس منفجر شد اون کس کس هوی
 اوسکله امد  نیزدوگفت:باز ا

 بود.  نجایقبل ا ربدیلجه انگار ه  ربدی با ه دمیبرخورد اولش فهم از

 رونننن یشده بود بلند داد زد: ب  یکه کفر  استاد

 

** 

 

دانشگاه رفت بچه   یوسط ها یول  خوندی درس م نجایپسره ا نیا گفتیم دمی که از سدنا شن اونجور
اصل   گفتیهم باهم دوستن م یوگاه ندازنیکل م اطیتو ح  هانیبا ج  نویاز بس ا شناسنشیها همه م

 وقتاهم دوستن... یهمنن گاه هیدشمن خون یشناخت گاه شهینم نارویا
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آدم نشدن بهش   یهم تا چند مددت اخراج بودن ول  یچندبار  گفتیهمه مشناسنش م نیهم یبرا
 بود.  نیهم  زدمیکه ازش حرف م  ینگفتم که اون عشق

 کردو گفت: توکلس تمام شد کارت دارم. زینگفت فقط چشاشو ر یز ی چ یول  دیمنو د ربدیه

 ... وونهینگفت حاال د یچرا فارس نییها بهم نگاه کردن ابروم رفت سرمو انداختم پا بچه

  کاری چ نجایداره اصل ا کاری باهام چ ربدیه نکهیاصل استرس داشتم از ا شدیچ  دمیآخر کلس نفهم تا
 دونه؟یخانم م یعن ی کنهیم

  یک ی شی پ رمیپسره باهات کار داشت پس من م  نیموم شدن کلس سدنا گفت:فک کنم ات بده
 ... گهید

 ناز یپر  شیشناختیگاز گرفتم که گفت: م لبمو

 رم ی نگفتم که گفت: پس من م یز یچ

  ادی اگه کارش واجبه خودش ب رونی زدم ب لمیگفتم و خودمم بده جمع کردن وسا یآروم  یباشه هی
  دمیبعد د دمیتند نشست کنارم اولش ترس یل یخ  یکی هوینشسته بودم که  مکتی بهم بگه رو ن رونیب

 ییا وونهیچشم غره رفتموگفتم: د ونس ید هانیج نیکه ا

 ر ی چشم غره رفتوگفت: خدانکنه مثل تو باشم زبونتو گاز بگ هی

،شب خواب بد  نگام نکن حاال ینجور یبرگشتم سمتش که رفت عقب تر نشست وگفت: اوو ا انهیوحش
 . نمیبیم

 ی شناسیم  یپسره رو چجور   نیازش گرفتم که گفت؛توا رومودوباره

 

  ربدیه یصدا هویکه  دیبه ذهنم نرس  یز یبگم بهشون چ ی سوالو ازم بپرسن خب چ نیا دیهمه با حاال
 : فضول و بردن جهنم. دیچ یپ

 ضربان قلبم رفت باال میکه باهم چشم تو چشم شد  دمیچرخ  سمتش
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 . سی حصت ن ربد یگفت: رو مخ نرو ه هانیج

 کار خودت.  یزد پس گردنش و بلندش کردوگفت: پاشو برو پ  ربدیه

 .ن یشد که بلند شدمو گفتم: ترو خدا دعوا نکن  ربدیه یه یقیشد دست به  یکه عصب  هانیج

رفتمو نشستم سره جام   همو ول کردن مثل بچه هان چشم غره یقه یبااخم نگام کردن و  هردوشون
 . میگذشت هانی بلندم کرد از کنار ج دویامد سمتمو دستمو کش ربدیه

 

چرا دست  یعوض  یدار  کارمی : چدم یدموغریدور منو برد که محکم دستمو از دستش کش هیجا هی
 ؟ یدار یازسرم برنم 

  یکن یکارمی چ یباکدوم پول؟ تو دار  کا؟یآمر یامد یچ یبرا ؟یکن ی م کاریچ  نجای: توادیغر ربدمیه
 ناز؟ یپر

 . تیزندگ   یپ یمنو مامانم به خودمون مربوطه تو هم بهتره بر  یبه خودم مربوطه کارها-

  یای ب دبامن یکردو پوزخند زد که حالمو بد کرد گفت: با یاخم

 باش   رادیه یخونه یبه بد تامددت نیخودش اخم کردم که گفت: از ا مثل

اگه مجرد بود که   یفکر بد کن  خادیداداشمه خودشم زن داره نم رادی گفت: ه تر شد که ظیغل اخمم
 فرستادمت ینم

 الزم نکرده -

 .یدی چشم فهم  یبگ دیمن گفتم با یمحکم فشار دادوگفت: هرچ چونمو

دوست ندارم چرا   گهیمن د یکن ی چرا ولم نم ربدیدستو پس زدموگفتم: دست از سرم بردار ه محکم
 نجام؟ یبهت گفت من ا یک  کایآمر یامد

 خودم امدم درسمو ادامه بدم.  یینجایبهم نگفت تو ا یکس-

 هه درس  -
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 کنم؟ کاریچ یاونوقت توقع داشت یرفت  یگذاشت یاز خودت بزار  یرد نکهیتوبدون ا-

 . یکنارم نباش گهیو د  یخاهش کنم بر   خامی ندارم فقط م  یی من اصل ازتو توقع-

باهام نداشته  یکار  یو بد بگ  یخودت کن  یفته یمنو ش یتون یچطور م نازیپر  خورهیالم ازت بهم مح-
 ! یانصاف یب  یل یباش خ

از زبون   دی با  یعنی ی ازدواج کن یبهم بگ  نکهیبدون ا یتوچشام جمع شدوگفتم: توچطور تونست اشک
 دم؟ یشنیمادرت م 

  یخایتمام شه م یهمه چ یخای کردوگفت: م یهوف هوف هیکلفه تو موهاش گذاشت و  انگشتاشو
 شهیهم  یو برا یتحملم نکن گهید یدوست دار  میهم نباش شیپ گهید یخای بهت فکر نکنم م گهید

 برم؟ 

 . شهیبرا هم  رمیبرو م  یاگه بگ انه؟ی یداد زد: توچشام نگا کن بگو دوسم دار  بلندتر 

 

آره   گفتمیاگه م گفتمینه دروغ م گفتمیبگم آره چون اگه م تونستمیبگم نه نه م تونستمیشدم نه م الل
 فقط سکوت کردم.  کردی ولم نم ربدیه

 

 دور و ورت نباشم.  گهید خورمیپوزخند زدو دستشو آورد جلو وگفت: قسم م هی

 

پلک بزنم چشام  خادیدلم نم نم یبب تونستمیرو نم   جای دستش نگا کردم بخاطر اشک توچشام ه به
 رو گونم نشست.  یشدو قطره اشک  نیسنگ

 

چرا   یبجاش اشکمو پاک کردومنو انداخت تو بغلش وگفت: تو که دوسم دار  دویپس کش دستشو
 بامن؟  یکن ی م ینجور یا
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 !کنمیکارو م نی منم دارم هم یبهتره منو فراموش کن یزن دار  گهیتو د ربدیجداشدم وگفتم: ه ازش

  میت: منو الله هنوذ نامزد مشت کردوگف  دستاشو

 تو شناسنامته...  ییا گهیزن د هیاسم  گهیکه د نهیداره مهم ا یچه ربط-

 ؟ی زنیسرکوفت م یمن مجبورم باهاش باشم بازم ه یدونیخودت خوب م  نازیپر  یچ یعنی-

 ...یمتاهل یستیمجرد ن گهیهم د ینداز یمنو مادرم خطر م ینباش هم برا گهیفقط د  سی برام مهم ن-

نه از خودش نه از  زدیحرف نم  جورهیه ربدیحرفاشو بشنوم ه  خاستمینم گهیکنارش گذشتم د از
 داداششه رادیه  گهیخانوادش االنم م

 . شدیمژگان بچه دار نم گفتیم  ربدیاالن خان دوتا پسر از زن دومش داره اخه ه یعن یاخه چطور  

 **** 

 رادمهر   یاقا یچ یعنی-

 .نی اخراج نکهیا ای به بعد  نیاز ا نیکن یم  یمن زندگ  یبا مادرت خونه  ای نکهیا یعنی-

به  نیبود مطمئنم ا  ربدیه نیهمش کار ا مردمیدهنمو صدا دار قورت دادم داشتم از حرص م آب
 رو گفتِ   زایچ نیا رادیه

 ...ایاخراج  شدیگفت :چ  بلند

 شرط... هیخونتون فقط به  امینه نه نه باشه م-

 ؟؟ یچه شرط-

 نباشه  ربدیم هام-

 تو هم وگفت: چطور ممکنه داداشم کجا بره؟  دیکش  اخماشو

 نجاس یا ربدیمامانم بدونه ه خامی من نم-

   کنمی م شیکار هیگفتو بعد گفت: باشه  یآهان هی
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چظور برادر   نایپس ا یکه ذوق رادم یه یل یفام یکه فرهان ربدیه یل یبه مغزم زد فام ییاجرقه  هی هوی
 برادرته؟ ای قهیچطور برادرته رف  ربدی: هدم یهمن زود پرس

 کردوگفت: بردارم؟ چطور مگه؟ زی ر چشاشو

 .ستین  یکیهاتون که   یل یبا زبونم تر کردموگفتم: فام لبمو

 . سی کردوگفت: به تو مربوط ن یاخم

 دهنمو صدا دار قورت دادمو الل شدم. آب

 **** 

به مامان   روزیگنده بود د یلیترش به حرحال خ کیکوچ کمی حاال   یمثل عمارت خانم بود ول خونش
 گفتم اونم مجبور شد قبول کنه  ویهمچ

 به اونجا...  نجایاز ا  یما ه میگناه دار چقد

 . ادیب  گمیاالن به گلناز م دیی: بفرمارادیه

 خوش ازمون استقبال کرد.  هیکه معلوم بود گلناز همسرش بود گلناز امد و با رو اونطور

 خوب بود مهربونم بود.  یل یخ کلشمی بود و قد و ه  یبود چشاش اب  یزن خوب هی

 .میراحت تر بود ی نجور یباهامون خوب بودن و ا یل یزنش خ رادوی ه میخونه شد وارد

 اتاقش بزرگ و خوشگل بود.  یلیدادن خ  باال رو به منو مامان یاز اتاق ها  یکی  تازشم

چقد سخت بود   ستادیبراش رفت کنار پنجره وا رمیباال موند فک کنم بازم دل مامانم گرفت بم  مامان
 درست کنم.  ویخودم همچ دمیقول م ی: مامان دموگفتمیبراش گونشو بوس

 

  دمیها رو دوشمه شا یسخت یهمه  نکهیمنه بخاطر ا یشرمنده  دیشا  دیلرزیکرد شونه هاش م  بغلم
 بده  یلیمطمئنم حالش خ ی چه مرگشه ول دونهیدلش انقد گرفتس که نم
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 **** 

  ینجور یخونه رو من انجام بدم ا یبهتره کارها  میکنیم یزندگ نجایمددت ا هیگلناز خانم حاال که ما تا -
 .ستمین ونتونیمد

سخت   ن یکن  یجاش شما زندگ  هی حاال ی بزرگ نیبابا خونه به ا هیچ ونیمد نازیپر هیچه حرف  نیوا ا-
  نایحاال ا  پزم ی اضافه تر م کمیاالن  پختمیغذا م رادیمنو ه یبه اندازه شهیمگه بعدشم من هم شهیم

  زیرو تم  هخون شهیهم ادیگندم خانم م دم یکارا رو که من انجام نم نیا یدارن بعد همه یخسته گ
 . رهیم پزهیغذا م کنهیم

 

  میاواقعن منو مامانم شرمنده  نیبهمون پناه داد  نکهیممنون بابت ا یلیوگفتم: خ   نییانداختم پا سرمو
 م یتا بر می داشت یرو م  یکیما اگه 

  یکه انقد ب ستین رمایتقص میکن  کاریچ میشدیوقت مزاحم شما نم  چیه میکنارش و انقد تنها نباش 
 .میکس

 

  یمونی تو هم مثل خواهرم م نازیپر هیچه حرف  نیبودو گرفت تو دستشو گفت:ا  زیکه رو م دستمو
 ...یگیم هیچ نایمادر تو هم مثل مادر خودمه ا یمیکه مثل داداشمه تو هم مثل ابج  ربدیه

 

 ... میکن یزندگ ینجور یمنو مامانم ا دیبا یتاک  دونمیگاز گرفتم و گفتم: نم لبمو

 ؟ یزنیحرف نم ربدی تو چرا با ه-

  یخاستم باهاش حرف بزنم خودش نخواست االنم حرف یبود گفتم: من چندبار  ربدیذهنم ه کل
 زن داره... گه یباهاش ندارم اون د

 زن داره  گهیاون د یگی: آره راست مدوگفتیکش یبلند ییه هی گلنازم

 ؟ یدونیم ربدی از ه یز یکردموگفتم: توچ بغض
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خانه  هی پسر  ربدی و ه هیکیمادرشون  رادیو ه ربدیه  دونمیکردوگفت: من فقط م  یکردو مکث  نگام
  شیکه همون پ  ربدمی کنار پدرش  و ه رادیه راد،یکار بعده طلق مادر پدر ه انتیخ  هیپسر  رادیه

 خان بزرگ شد. 

 ! هی ک یمادرشون  یپسر خان ول  ربدمی کاره و ه انتیپسر اون خ  رادیه یعن یگاز گرفتم پس  لبمو

  ربدهیبزرگ تر از ه  رادیه-

دوسالش بودو کنار پدرش بود مادرشونم با   رادیآره اون موقع که مادرشون با خان ازدواج کرد ه-
  نی مددت آخه محبوبه خانم و اقا صادق باهم کل دعوا داشتن براهم هیتا  کردی م یمادربزرگشون زندگ 

ازدواج کرد و از   گهید یکی که زنش با  دیاقا صادق دسته بچشو گرفت و رفت بعدش که برگشت فهم 
کرد تا   یدوتا از هم جدا شدن محبوبه خانم هرکار  نیکرد که ا یکار یاونم بارداره اخرشم که خان 

ازش   یکسو   کایامده بود آمر رادیکه گرفته بود با ه  ینشد اخه صادق با پول   رهیاز پدرش بگ رادویه
  یسخت یلیاز محبوبه خانم گرفت بنده خدا محبوبه خانم خ  ربدمینداشت بعدش که خان ه یرد
 .دیکش

 زن گفتم: اقا صادق هنوذم زندست؟  نیپر اشک شد چقد گناه داشت ا چشام

 مرد   ش یدوسال پ-

 دوسش داشت  رادیه-

پدرش با   انتی خ شهیهم خودش که رادی ه ادیکار خوشش م   انتیخ هیاز  ینه بابا خواهر جان اخه ک-
 .شدیمتنفر م شتریب دیدیخونه م اوردیکه م ییزن ها

   دیمامانشو د رادیه-

خوب شد   ربدمیمددت اونجا موند و با ه هی رانی سالش تموم شد رفت ا جدهیه  نکهیبده ا  دشیآره د-
 ... یول

 بخاطر من مجبور شد برگرده  رادی ه میخاستیهمو م رادی وگفت: منو ه نییانداخت پا  سرشو

 درسته؟ ی هست یرانیرفت بپرسم تو ا  ادمیاصل -
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  رستانیتو دب رادیو منو ه  نجایا میمن امد هیام منو خانوادم بخاطر کار بابام از بچه گ یران یآره منم ا-
 . میاشنا شد

 ! نی: پس عاشق و معشوق بوددموگفتمیخند

 االن کجاست؟  ربدی شدموگفتم: ه یجد   هویکه  دیخند اونم

  رونیب  رهیخونه و صبح زود م  ادیاخر شبا م  ربدیه گمیم ی گاز گرفت وگفت: قرار بود بهت نگم ول  لبشو
 . نجاستیا نیا نیتو و مادرت نفهم  نکهیبخاطر ا

  نکهی: ممنونم گلناز جون از ادموگفتمیاز جام بلند شدمو لپشو بوس  گهیم ویگلناز بهم همه چ خداروشکر
 . یگیبهم م ویهمه چ

 بگم.  ویکردم مجبور شدم همچ دایرو پ   یکی ی : منم خواهر نداشتم بده عمرمدوگفت یخند

 ه؟یچ ربد ی اخلق ه لی دل یدونیکه گفتم: م میدیخند

من دهن لقم به  گهیاخه م گهیبهم نم دونهیم رادیه یول  دونمیبا زبونش تر کردوگفت: من نم  لبشو
 .گمیهمه م

 

 ناز؟ یچند سالته پر ی: راست دیگفتم که پرس  یآهان هی

 سال 20 شمیسالمه البته دوماه بعد م19من -

 و چهار سالمه...  ستی اوو منم ب-

 !؟یبزرگ تر   ربدیسال از ه هی-

  گهیآره د-

 ی گیغذا سوخت چرا نم  ییپر  ییداد زد: وا هوی

 **** 
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تازه زن وشوهرن ما سرخر   نایا گهیاتاقمون مامان م می گلناز منو مامان رفت یشام جزغاله  بعدخوردن
 باال میامد نیبهتره براهم مینباش 

 

دوباره   میتونیاگه مهمون مژگان خانم برن ما م یبعن میموندینم  نجایما که تااخر ا کردمی م یکار  هی دیبا
 م؟یکن  یاونجا زندگ میبر

فعل   میکارکن دیندارم منو مامان با یبااون خانواده کار  گهیکه ازدواج کرد من د  ربدی ه میریما نم  نباریا
 . میکن یشروع م مونویبعدش کم کم زندگ میریخونه بگ هی

 کنم؟؟ یفراموش م ربدویه یعنی

 

که،  ربدی البته خوابم نم دمیبخواب منم غر غر کنان گرفتمم تو جام خواب  ریزد به بازمو گفت بگ مامان
 آخرش خسته شدم   زدمی غلت م یه

خواب باشن آروم  ناهمیبود فک کنم گلناز ا ازدهی بچرخم ساعت  اطیگرفتم برم تو ح میوتصم
 ...نییخدا سرم کردم و رفتم پا  هیشال محض رضا هی  دمویپوش  وشرتمویس

زرد تو خونه   ییگلناز با رنگ و رو  دمید دمیپر یبرق روشن شد که مثل چ هویخونه خاموش بود   برق
 : دمیباترس پرس ستادهیواوسط حال 

 ی هست یختی ر نیچرا ا شدیچ گلناز

 

 زن آوردن تو خونه  ربدی ه رادویه  نازیوگفت: پر  هیگر ریامد سمتموزد ز بااسترس

 ی چ-

  دمی خودم شن گمیبخدا م-

 االن کجان؟  -
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  خامیگفت منم م رادمی ه دیفک کنم نوش ادیخوب نبود ز ادی که امد حالش ز  ربدیه اطن یپشت ح-
صداشونو  اطی کردن رفتم تو ح رید دمیبخورم اول قبول نکردم من بعدش قهر کردم رفتم اتاقم د

 ...گفتیم ربدی که ه دمیشن

 گلناز  گفتیم یچ-

 من  به بده رو  ..هنی س رادیه گفتیم-

 نبود. ینجور یا رادی من طاقت ندارم ه نازیپر میکن کار یگاز گرفتم وبغض کردم گلناز گفت: چ لبمو

 

هم تو سره اون دخترا هم تو  م یزنیچوب م هیمنو تو هم با  نطورهیکردموگفتم: حاال که ا زیر چشامو
 سره پسرا. 

 

 رن یدهنشو قورت دادوگفت:نم  آب

 ؟ یر یاونجا تا مچشونو بگ یرفتی تو نم ومدمیگفتم: اگه من نم ض یباغ

 

 . میما خونه چوب ندار ناز یتکون دادو گفت: پر  یمنف هیبه معنا سرشو

تا بشه باهاش اونا رو   گشتمی م یز یغره رفتم رفتم وبعد رفتم تو آشپزخونه تند تند دنبال چ چشم
کارد بزرگ سمت گلناز گرفتم که باترس   هیگرفتم تو دستم  یچ دونستمیبودم که نم یبکشم انقد عصب

 . تونمیمن با کارد نم ناز یگفت :پر

 

 شون یبشور ی تونستیدادم دستشو وگفتم: نم  زویرو م  بیل یچرب و چ یتابه یماه

 میبر  نازیچشم غره رفت و گفت: زود باش پر بهم
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 میکن  کاریگلناز برگشت وگفت: االن چ هوی که  میرفتی م اطیتند تند به سمت ح  میداشت

آخرشم خودمونو  میکنیپسرا رو م یبعدش کله  میکش ی دخترا رو م نیزدم تو سرمو وگفتم: ا  یکی
 م یکشیم

گفتم: مامانم  هیگر ریز میپر اشک نگام کردو امد بغلم دوتامون زد هیدهنشو قورت دادو با چشا آب
 ؟یچ

هم   ادیتا ب زنمیزنگ برا مادره خودم م هی میخودمونو بکش نکهیباال وگفت:نترس قبل ا دیکش دماغشو
 جسد مارو ببره هم مراقب مامان تو هم باشه 

 

 میری ندارم همون بهتر که همه باهم بم یبه زندگ  یدیمن که ام یگ یگفتم: آره راست مکردمو  بوسش

 میپشت داده بود  اطیح واریبه د اطیتو ح  میو رفت میو اشکامونو پاک کرد  رونیب میبغل هم امد از
 . میبود یو عصب  میهردو گارد گرفته بود

 

   زارمیامشب زندت نم  یکار باش انتی انقد بدجنس و خ کردمیآقا فکرشو نم  رادیگفت: ه گلناز

 یخودتو بکش  یخاینگا کرد و گفت: تو چرا م بهم

   رمیم یخود به خود م مونم ی زنده نم گهید ربدی دادموگفتم: من که بده مرگ ه بغضموقورت

 

 یبود یخوب یوگفتم: دوست میدیسردم خورد هردو به خودمون لرز هیسردش به دستا هیدستا

 نطور یت:تو هم همگف  گلناز

 

اون رونو بدش به   رهیم جیسرم داره گ میچقد خورد ربدی:ه دوگفتیبود که بلند آه کش رادیه یصدا
 من
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 داداش   ای : بربد یه

 بزرگم مال تو  ینهیس*  نیا ای:ب رادیه

 

و بلند داد  میگذاشتم جلو دهنم منو گلناز با تموم خشممنون به سمتشون حمله کرد دستمو
 هااااا ی:عوضمیزد

داده بود  رادی فش به ه یماهم دنبالشون گلناز کل دنیی دویپسرا هم بلند شد اونا م غیج  یهوصدای
 دخترا کجا  نیزود بگ گهیبلند داد زدم:بسته د  میخسته شده بود گهید

 

 میاوردیبخدا دخترن  هیفت: دختر چبا ترس گ  رادیه

 رو بده به من رون*و بده به من   نهیس*  گفتیم  یه یبا حرص گفت: پس ک گلناز

 

  ربدیه میخوردیما حرص م دنیخندی م نایخنده ا ری باهاش زد ز رادمیخنده که ه  ری بلند زد ز ربدیه هوی
 م یخوردی مرغ م میگفت: بابا ما داشت

 

منظورشون ر*و*ن و  نایا  یعنی میو آب دهنمونو صدا دار قورت داد میگلناز به هم نگا کرد  منو
 مرغ بود نهه  ینهیس*

 زشت شد بلند گفت: من اصل قهرم  دیکه د گلناز

زن   نکهی خنده و چرت و پرت گفتن از ا  یباکل رادمیبه سمت خونه رفت ه دمینگا کردم که د  بهش
 دنبال گلناز رفت.   هیانبار ری ز میآورد
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  کمویکرد که رومو ازش گرفتم امد نزد زیچشاشو ر می بود نینگا کردم که االن فقط منو ا ربدیه به
   یکرد یوگفت: حسود

 کنم  یحسود  یچ یبرا  ریسمتش گرفتم وگفتم: نخ  رومو

  دونمیچه م-

 برم   خامیانور م  اینکردم ب ینه حسود-

 بامن؟  یباش  ینجور یا یخای م یتا ک نازی گرفت وگفت: پر بازمو

بار گفتم دوباره هم  هیکنا من نباش من  گهید ربدینگا کردمو با اخم پرخاش کردم: ولم کن ه  بهش
بهم    چوقتی ما ه یمرد زن دار چشم ندارم و بهتره دور منو خط بکش هیو من به  یتو زن دار  گمیم
 .میخوردینم

 

  یکنم باور کن  کاری چ نازیپر کاریبهم دادوگفت: من چ یتکون بد هیاز دستش خاستم بکشم که  بازومو
 کنم هااا  کاری چ خامیکه من فقط تو رو م ی کنم بفهم کاری چ ستی ن یز ی منو الله چ نیب

 

 ویخودمو نباختمو گفتم: گذشتتو بهم بگو همه چ  یدادش قبض روح شدم ول با

  یاستم تقل کنم ولخ دیدستمو کش تیانگشتشو  تو موهاش بردو بااعصبان  دویکش یهوف کلفه
 بهت بگم. میباشه بر گهید یبدون یخایباحرفش دنبالش رفتم: م

 

 همراش رفتم  یول دمیترس اولش

حرف    میشیم ادهیکردو گفت: پ  ستیرو ا ادهیپ هیکنار   روند،ی و بدون حرف م میشد  نیماش سوار
 . نیتو ماش نجایهم ای میزنیم
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  ینجور ی که گفت: ا دمیصداشو شن گهید گفتیم اطی همونجا تو ح  رونیب می چرا امد دونمینم اصل
 بهتره... 

 

 گهیگفتم: هرچند گذشتت برام د تی با جد دمویاون حرفمو بلند زدم لبمو گز دم ینگا کردم فهم   بهش
و   یرفت  یچرا بدون خدافظ  یچند سال کجا بود  نیبشنوم ا خامیمشتاقم بشنوم م ی ول ستیمهم ن

 وض شد؟ چرا بده برگشت اخلقت ع

 

 بده  یقول هی یبهت ول  گمیم وی: باشه همچ دوگفتیکش یهوف هی

 یکردموگفتم: چه قول زیر چشامو

   یکنارم بمون   یراجب خودم گفتم ترکم نکن  نکهیبا زبون تر کردوگفت: بعده ا لبشو

 

 قول بدم  تونمیگفتم: من نم  دمویکش  قینفس عم به

 بودم االن عوض شدم یمن هرچ  یمشت کردوگفت: واسه چ دستاشو

 نظرم راجبت عوض شد  دمیفهم  ویهمه چ نکهیبده ا دیمنم حق انتخاب دارم شا-

 

 یبا من بد باش  یکردوگفت: تو حق ندار  یاخم

 ؟یبگ یخاینم  شهیبود گفتم: داره صبح م میساعتم نگا کردم دوازده ون به

  اهیدست به س ذاشتنینم  چوقتی برام کم نذاشتن ه یچ یه امدم همه دوسم داشتن ای دن یمن وقت-
خوبه و بهتره    ربدی حال ه گفت یکه م  دمیشن  میبابام با مادر واقع یبار از مکالمه  هی نکهیبزنم تا ا دیسف
من   کنمی م هم مادرت که همه کسته رو نابود  رمیگیدرده خودت و اال هم اون پسرتو ازت م یپ یبر 

 بده  یول  دمینفهم یز یاول چ
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خوب  یلیو باهم خ   گذروندمیوقتمو باتو م شتریاون روزا ب  دمیرو فهم  ییزایبابا و مژگان چ یبامکالمه 
 کرد.  رییتغ  ییزایسن بلوغ بودم تو وجودم چ  کیکه من نزد ییبعدها اون زمانا  میبود

 

 هی شهیسر درد داشتم هم کردمیم  ریی و بعدش کل تغ شدمیو دوباره زنده م مردمیاوقات م یگاه من
 نیا دادیکه آزارم م  یها زی اون روزا تنها چ یروز مغرور و سرد بودم ول هیروز خوب بودم و شوخ تب 

  یلو شدیوخوشگل م ییموطل یدختر  هی اهامیتو ذهنم رو شدمیکه شوخ تب م یبود که من زمان 
که کل   یمهربون هیماو چش ییخرما یبا موها یدختر  هیتمام من  شدمیمن خشن و سرد م یوقت
 .شدیبود م  امیدن

ظهرتا شب   کنمیفکر م  یکی مرد هوس بازم که صبح تاظهر به  هیچمه اولش فکر کردم من  دونستمینم
وجع   چی به ه خاستمینم  یچرا ول دونمیفاصله گرفتم نم ییمن از اون دختر موخرما گهید یکیبه 

 نهیصدمه بب 

که اخلقم سرد بود   یشدم که عاشقش شدم البته من ک یشدم و انقد نزد کی به الله نزد  شتریب من
 .شدیالله م  امیدن کردی م ریی اخلقم تغ یمهربون بود وقت هیبا چشما یدختر  هی امیفقط دن

بار   هی یاون بودم  و کم کم بهش وابسته شدم ول  شی اوقات پ شتریتر ب کیالله بهتر بودم و نزد با
حواسم به الله نبود اون موقع من   دمینوش ادیاز دوستام من ز یک یده جشن تول میباهم رفت  یوقت

دست  دادمیکه انجام م ییکارها شد یم ینجور ینبود اخلقم خوب بود و هروقت اخلقم ا یاخلقم سگ
من هواسم نبود هواسم به  شدمیخوب م یرابطه  هی  یو تشنه  شدیفعال م م یخودم نبود مردونه گ

 کارام نبود. 

بخاطر در آوردن  شتریب  دیشا دمی... و من به جننون رسیک ی کنارم نبود الله باال تو اتاق داشت با الله
 شد که من  ینجور یحرص الله ا

 از دخترا رو گرفتم و باهاش... یکیرفتم و دسته -

بزار    نازی ه تو موهاش فرو کرد گفت: پردستشو کلف دویکش یحرف نزد هوف ربدی هق زدن بلند من ه  با
 بدم حی توض ویمن همچ

 ی کارعوض انتی هق زدموگفتم: خ بلند
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 گذاشت جلو دهنموباحرص گفت: دسته خودم نبودد  دستشو

 خوره ی پس زدموگفتم: حالم ازت بهم م دستشو

 نازز یپر-

 بگو  شویپاک کردموگفتم: بق اشکامو

 من از فرداش با الله تموم کردم یافتادول وفتادی م دیکه نبا یبازبون تر کردو گفت: اتفاق  لبشو

 

دکتر   هی ش ی منو پ دادیشک کنن و بعدکه اخلقم ازارشون م  شتریبهم ب نایباعث شد که مژگان ا نیا و
 گرفتم. ی که من دوقطب دمیفهم نهیهز ی بردن بده کل

 

 ؟ یضیتو تو مر یییگذاشتم جلو دهنمو وگفتم: چ  دستمو

 خاستم؟ ی شم م ضیمر خاستم یپر اشک شدوگفت: من که نم  چشاش

 

 ماجرارو بشنوم  هیکردم تا بق زیبه نه تکون دادمو وگوشامو ت  سرمو

تا درسشو بخونه و    کای رو بفرست به آمر  ربدوی به بابام اجبار کرد که ه ضمیمن مر دیفهم یمژگان وقت-
 بد مبجور شد قبول کنه...  یبابا اول قبول نکرد ول شهیم یز ی که باشه باعث ابرو ر نجایبمونه اهمونجا  

بهم گفت   گست ید یکی و مادرتو  یستیمن ن یهمون موقع ها بود که مژگان بهم گفت:تو بچه  قایدق
و باخودش برد ... و بده  دیکه دوسال ازت بزرگ تره و شوهر مادرت اونو دزد یداداش دار  هیکه تو 

و در آخر بهم   دیدرد کش  یلیبهم گفت گفت که مادرت خ   ویبرگشت بامادرت جدا شد بهم گفت همچ
 .میاجازه داد... بهم اجازه داد تا چند وقت آخرو کنارش باشم کنار مادر خودم مادر واقع
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  یزندگ یتو حق داشت  زدمیباتو اصل حرف نم  دمیفهم نکهیبودم و بده ا  میماریخبر از ب   یدوسال ب من
به دل خودم فکر   یول  رمیازت بگ خاستمیرو نم یخوشبخت  نیو من ا یشاد باش یحق داشت  یکن

 نکردم.

  یباهات خدافظ  یحت  کاینوزده سالم شد رفتم آمر یبگم من وقت یز یبه تو چ  نکهیرفتم بدون ا من
صداتو بشنومو وبرم رفتم اونجا درسمو ادامه   تونستمیبخدا نم تونستمینم نستم توینکردم چون نم
 دادم کار کردم.

 اصل برام مهم نبود.  یعن یاقدام نکردم  می ماریدرمان ب  یبرا یول

   کای درسش امد آمر ی الله برا دمیشن بعدها

  یلیخ گفت یم ینداشتم ول یشد اما من باهاش کار   کمینداشتم اون دوباره نزد یباهاش کار  یول
و پس حق اعتراض   یبود یک یکردو اونشبم کارش دسته خودش نبود و بعدشم گفت خودتم با رییتغ

 ..یندار 

 

 شد؟یچ  یدون یم ی ول دمیشد که کامل دورشو خط کش نیباهاش باشم ا تونستمینم گهیمن د یول

 

 موند.  یوخ تبم عاشق الله ماون اخلق ش ینگاه کردم که گفت: کاشک  بهش

 چرا -

 تم یعاشقت شدم هم با اون شخص تمیشخص نیچون من هم باا-

 ست یکه بد ن نیا-

رو از   می آدم سردو جد هیخودم که   یواقع تی شخص ی من وقت نازیبده پر یلی بده خ  یفهمی نه تو نم-
 کنم. یو مجبورم ازت دور   زنمیتو صدمه م یحت  ای لیشادم به خ  تیدست بدم با اون شخص

 کردموگفتم: چرا زیر چشامو
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 رهی بم  دیاز من با یکیچون -

دارم اخلق    یمن دوقطب نازی پر نیدادن کرد: بب  حیمنظورشو که شروع به توض دمیگرد شد نفهم چشام
از ماها   یکیشوخ تب خودش به من دامن زد و  تی شخص  نیمنم همون اخلق سردو خشن و ا یاصل
   میبمر دیبا

 یپته تپه گفتم: چ چجور  با

 ؟ یکمکم کن یتون یتو م-

شوخ تب شدم منو بکش اون  تی شخص هیبه  لیمن تبد  یدهنمو قورت دادم که گفت: وقت آب
 لحظه.

 تونم ین ن نه من نم-

   ضمیهفت ساله مر شیبه کمک دارم من االن ش  ازیمن ن  نازیپر-

 ؟ یچ یر ی اگه واقعا بم ستی ن نیروانپزشک کار درست ا شی برو پ-

درس خوندم   نجایبودم و هم رادی ه شیپ  کای نگفت دوباره ادامه داد:من تو آمر یز ی نگا کردو چ بهم
 بودم من کل باخودم دعوا داشتم.  یکی با  یشب دادمی از دست م مویاصل  تی شخص  یمن وقت  یول

 

  ری غ تیشخص  شدمیم مونیپش یکنه ول  یاز من زندگ  یک یخودمو بکشم تا  خاستمیاوقات م یگاه
 اون افسرده هم بود. یبود ول یک یبدتر شده بود و هرشب با یل یبده الله خ میاصل

  رانیگشتم ابر   یوقت یول  کشمیخودم خودمو م یعنی کشهی خودشو م نیاولش فک کردم آخرش ا من
  یتا تو ازم سرد ش شدمیازت دور م دیمن با دمیکشیعذاب م شتریعاشق تو شد و من ب  تمیاون شخص

و   مییخایمنو تو همو م دونستی. تا بهت صدمه نزنم... مژگان نقشه داشت اون نمیو دنبالم نباش
 با الله ازدواج کنم دیکرد بهم گفت با یدستش و اونم نقششو عمل یاتاقم اتو داد یکه امد یباونش

که از راه من بهش   خاستیها و کارخونه رو م نیاون فقط اون زم یول  ومدیاز الله خوشش نم خودش
 . دیرسیم
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  وفتهیهم م  یمن مجبور شدم با الله عقد کنم وعروس نازی... پر یبا الله ازدواج کن  دیگفت با نیهم یبرا
 .شمیو از شرش خلص م  رمی گیو م  نیمن کارخونه و زم یس بده دانشگاه اما تا قبل عرو یبرا

  نجامیمن ا دوننیمژگان و بابا نم  نمیب یکمتر الله رو م  ینجور یتا درسمو بخونم و ا کایامدم آمر االنم
 کشور خارجه تا درسمو بخونم. هیبه  رمیفقط بهشون گفتم م

 ؟ی کن یم  کاریچ  نجایتو ا ناز یقبول کردن، پر اونام

کنار تو نباشم اون منو تو  گهیخونه بهمون داد تا د  هیو  نجایپاک کردموگفتم: مادرت منو اورد ا اشکامو
 اون دانشگا ثبت نام کرد.

 یچرا قبول کرد-

 . بردنی م نیمنم از ب کردنی م ستیمامانمو سربه ن کردنی اگه قبول نم-

تو گلوم چنگ زده بودو  که تابه حال  یشد منم بغض  ادهیپ  نیو از ماش  دیتو موهاش کش  یدست یعصب
 شکوندم و بلند بلند هق هق کردم. 

 فکرشم کنم. یحت  تونمینم  امیکنار ب  ربدیهمه مشکل ه نیمن چطور باا آخه

من  یدی چشم من الله رو بوس  هیتوجلو ادتهیشدم به سمتش رفتم وگفتم: اونشبو  ادهیپ  نیازماش
 کنم؟  یباهات زندگ دیچطور با

 بودم   گهید تیشخص هیکرده بود اون روز کل من  رییتغ  تیاونشب من شخص نازیپر-

 ی کردیم هیپس چرا گر-

 چون دوست داشتم.-

 ترسمیمن ازت م  ربدیه-

  ینطور یا  ارهیسرت م  ییاون بل ی دوراخلق خوبم باش دیتونبا ترسمیمنم از خودم م یگیاره راس م -
 خودمو ببخشم. تونمیمن نم

 .کنمیمن باهات ازدواج نم  یتاخوب نش  یدرمان ش دیبا  یضیمر هیتو -
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 انقد سخته؟  یکنی چرا کمکم نم  یگیخانوادمو م هیکردوگفت: چرا حرفا بغض

  ستمیبراش؟ من که دکتر ن  کردمی م کاری چ دی... من بانینزدم که رفت نشست توماش یحرف 

کنم چقد  کاری چ دونمیاصل نم یعنی شمیم وونهیخدا دارم د ی... واشی ماری از ب دونستمیچه م من
 ی تا دلت بخاد باهاش حرف بزن   یتا ازش کمک بخا یندار  ویشکیسخته که ه

 ی کردیکه منو خلق نم خوردی برم  اتیدن یبه کجا ایخدا

 شب بود. هیساعت دو  نیرفتم نشستم توماش ربدیه  بابوق

 ...میرفتیم صدایب  روی مس هیبق

 **** 

 که   رفتمی نبود داشتم به سمت دانشگا م ربدیاز ه یکردم خبر  یواز گلنارم خدافظ  دمیپوش لباسمو

 کردم  دایخونتو پ  نازیسمتم اول تعجب کردم که گفت: پر ادیبا موترش داره م هانیج دمید

 هان؟ی ج یکن ی م کاری چ نجایتو ا یییگفتم: چ یکه هل کردم به فارس من

  سیسم مهم نبگم اصل حصلشو نداشتم وگفتم: اصل وا  یسی لیکه به انگ دیازم پرس دیکه نفهم هانیج
 خدافظ.

 

  ؟یخواهرش ؟یکن یم  یزندگ ربدیکرد: با ه خکوبمیبه رفتم ادامه دادم که حرفش م   دوباره
 ؟یزن داداشش  اخواهری ؟یخدمتکارش 

 

کار خودت   یپ  یبهتره بر  هانی بگم اخم کردمو برگشتم سمتشو گفتم: ج  یدهنمو قورت دادم حاال چ آب
 انقدم دنبال من نگرد. 

 



 ارباب زاده 

89 
 

 اون استاده  دهی رات نم یکن رید گهید  قهیساعتش نگاه کردوگفت: اوه تا پنج دق به

 

  رسمیهم نم میکنم اگه بدو  کاری خداا حاال چ یییساعتم نگاه کردم گاز موتورو گرفت و رفت وا به

 **** 

 

بگم  میدنا حرف بزنم راجب زندگدلم خاست با س خوردمینشسته بودم و داشتم غذامو م مکتی ن رو
 رو ندارم.  یکس  نیا ری غ نجایظاهرن ا

 سدنا -

 بله-

 ؟ یازمن بدون  یخایم-

بهش راجب   یمشتاق تکون داد انقد دلم پر بود که از همه در باهاش حرف زدم حت یلیخ  سرشو
 توشک بود.  چارمی گفتم اون ب ربدمی ه یضیمر

 ناز یپر-

 بله-

 گناه داره کمکش کن.  ربدیبنظرمن که ه-

ازمنو   یکی  دیبا گهیاون م یکه رو صورتم بودو با پشت دست پاک کردموگفتم: اخه چجور  ییاشکا
 . یبکش

جا   هیمن  شهیروانپزشک حتما خوب م  هی شیپ شی مجبورش کن ببر یول ی ابنکارو کن خادی تو نم-
 کمه...  یل یدرصد خوب شدنشون خ رنیها رو نگ یمار یب نیا هیاگه جلو گفتیخوندم که م

 کنم   کاریچ  دونمیکه اصل نم  دسیچ یانقد پ  میزندگ دونمیسدنا نم  دونمینم-
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 بنظرم باهاش بمون -

من که دوسش  کردمی بهش کمک م دیگناه داشت با ربدیه  گفتیسدنا راست م   دمیکش یبلند یه هی
 .کنم یخوب شدنش م  یداشتم پس تلشمو برا 

 شه؟ی م یچ یدر ارتباط  ربدیاگه خانم بفهمه که باه یدون یم نازینه نه پر 

مهم   ادیخودم که ز میبودیمراقب مامان م دیدادم من فقط با یخودمو دلدار   یبه جونم زد ول  یلرز 
 س ین

 *** 

   میحرف بزن کمیتا باهم  رونی ب  ادیخاستم ب  ربدمی گرفتم ازه یمرخص رادی غروب از ه امروز

 

 میکه قرار گذاشته بود یگرفتم و رفتم به اون روستوران ی تاکس هی رونیبستن بنده کفشم رفتم ب بعده
 شاد بود  یچقد پشت گوش دونهیخدام

چشام گرد   دمیرو د نایشدم برگشتم س ادهیپ  نیکه از ماش نیبه مقصدم هم دمیرس  کیتراف  کمی بده
 اخه کردیم  کاریچ  نجایشد اون ا

 کپ کرده بود اونم

 ؟ یخودت  نازی با تپه پته گفت:پ پر نایس

کردمو وخودمو انداختم تو بغلش اولش تو هنگ بود بعد دستشو گذاشت پشتم و ناز کرد   بغض
 داداش دلم برات تنگ شد  یبلند کردموگفتم:,خوب نشیسرمواز س

 نطور یبغض کردوگفت: منم هم  خودش

* 

 کرد یدرکم م یل کل مشنگ شده بود و چارهی اومدنمو رو گفتم ب کای آمر هیقض  بهش
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و  زدموی بودم وباهاش حرف م مانهیبود که باهاش انقد صم  یپسر  نیاول کردی خوب درکم م  یلیخ 
 . کردی اونم کمکم م

بود اولش فک کردم منو قال گذاشت   ومدهیهنوذ ن ربدیه ربد،یبرم سره قرار کنار ه  نای شدم با س مجبور
 نرو   ییتو جا  امیتر م  رید کمیامد  ش ی پ یمشکل  هیانداخت گفت  سیبهم م یول

 .مونمیهمونجا منتظرت م داکردمویاز دوستامو پ یکینوشتم  منم

  کاریچ نجایبا اخم وبه همراش الله نههه الله ا  ربدیه دمیکه د میدیوخند مویحرف زد  کمی  نایمنو س 
 داشت؟ الله هم باهاش بود. 

 

  یعنیدادم الله هم کپ کرده بود   دست ربدی زود از جام بلند شدمو وبا الله و ه  یلینباختم و خ  خودمو
 م یبر  گفتی که مطمئنم م  گفتیم ی ز یچ هی ربدیبه ه یبود ه دهیاصل رنگش پر

 چخبر   نایبلند گفت: به به اقا س  ربدیه

 باشه؟ تونهیم  یچ نایرنگ عوض کردن الله و س لی بود دل دهینگاه کردم که رنگ اونم پر نایس به

خبر   رانیندارم از ا یگفت: خبرخاست  تی با جد نایپوزخند نگاه کردم که س هیبا  ربدیگنگم به ه کل
 ...خورهیم نازیفقط به درد پر خورهی من به درد تو نم یخبرا ؟یخایم

توچشاش   ییرفت وباخشم به من نگاه کرد منم با خشم دوچندان با پرو ییدندون قورچه ا ربدیه
 گهیراست م  نایذول زدموگفتم: س 

 م ی: بردوگفتیاز جاش بلند شدو دسته الله رو کش ربدیه

  میرو به من گفت: فک کنم منو الله مزاحم شد بعد

 خدافظ بچه ها  میکار دار یامروز کل  ربدیمنو ه گهیبا ذوق گفت: آره راست م الله

خشن بود باز چش    تشیشخص ربدیما دور شدم بغض کردم توچشام پره اشک شد االن که ه بعداز
 بود؟
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رو دستم نشست با ترس سرمو بلند کردمو اشکمو پاک کردم که گفت: اون شب که بهم   نایس دسته
 . شیض یبهت بگم راجب مر ربدی اونشب خاستم راجب ه یر یم ی دار  یو گفت  یزنگ زد

 گفت  ویبهم همچ  شبید-

 و یوگفت: همچ  نییتر کردو سرشو انداخت پا زبونشو

 چرا باالله امد. دونمینم  یکمکش کنم ول خامیمنم خاستم امروز بهش بگم که م وی: آره همچگفتم

 ؟ یستیبا تعجب آورد باال وگفت: تو االن از من متنفر ن  سرشو

 ! سیکه به تو مربوط ن  یز ی کردموگفتم: ازتو چرا چ زیر چشامو

 

 بگم بود.  شی ماریخاستم بهت راجب ب نکهیمنظورم از متنفر بخاطرا یچی ه یچی تند گفت: ها ه  یلیخ

 ؟ یخبر دار  هیمو خوردمو روبهش گفتم: از حال سم سمکیگفتم و آ یآهان هی

 شه یآروم تکون دادو لبخند زدوگفت: داره عروس م سرشو

 نا؟ یس  یگیدروغ م یییبلندشدمو داد زدم: وا  ازجام

 زشته...  نیبش  سیه سی گفت: ه دویخند نایس

.  بودمی م  شیروسشب ع شدی م  یپر اشکم گفتم: کاشک هیجامو دستامو بهم زدمو باچشا نشستم
 چقد دلم براش تنگ شد خدا کنه خوشبخت شه... شهیقربونش بشم خواهرکم داره عروس م

  ران؟یا  یبرگرد یزدوگفت: توقصد ندار   یتلخ  لبخند

 .تونمینم  کشنی اونا مامانمو م نایس تونمی: نمگفتم

 ی دار  اجیبه پول احت-

   کنمی من خودم پول جمع م میرادیه ینه نه فلن که خونه -

 شم ینجوریبدهکارم هم یل یوگفتم: من بهت خ  نییانداختم پا سرمو
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 ندارم  ویکس  رتویمن که غ یتوخواهرم وونهید-

  نایس مانینداشت مادرش سره زا ویکس  گفتیراست م  نای رو گونم س ختنیلبخند زدمو اشکام ر  هی
خودش تو پرورشگاه بزرگ شد و بعدش که  تصاف همون روز دست داد  هیمردمو پدرو برادر بزرگش تو

چون اون کارو خونه داشت   رونی از پرورشگاه زود امد ب دس یکش یسخت یلیخ چارهی خودشو ساخت ب
 . رونیسال امد ب  جدهی قبل ه

 هم نداره اصل  یلیفام چیقول خودش ه به

 ...یبابت همه چ نایکردموگفتم: ممنونم س بغلش

 **** 

 ازش...  میخبر یکل ب  ادیخونه نم  گهیو من نگرانشم گلنازم م ستین هیخبر ربدیماهه از ه هی

 

دعوا   یجرو بحثشون شده بود وکل  اطیتو ح   ربدیه رادویامد خونه هشب  کهی امشب ساعت  نکهیتاا
 ...کردنیم

 مامانم خواب بود. دمیدیم اطو یهردو امدن خونه من تواتاق بودم فقط دعواشون تو ح  نکهیتاا

ساعت دلم خاست   میبده ن زدنینم  یحرف  گهیانگار د نکهیتاا ومدیساعت حرفاشون توحال م هی بعده
 کردم. نکارمیهم  نییبرم پا

العقل   رمیهمه راه که امدم م نیباز گفتم ا   یبود خاستم همونجا برگردم ول کیهمه جا تار  نییپا رفتم
 . خوابمیبعد م خورمیقلوپ آب م هی

با   یبزنم فک کردم دزده ول  غینشسته اولش خاستم ج ز یرو م یک ی دمیکه رفتم تو آشپزخونه د نیهم
 آشپزخونه   یکه از پنجره اطینور ح 

نگام   رهیبلند کردو خ  زی اون منو حس کردو سرشو از رو م دمید ربدوی ه کلیه  دیرسی داخل خونه م به
 کرد...

 سلم کردم که سرشو تکون داد. یبه سخت کرد ی نگام م زدوینم  یحرف نکهیبخاطر ا  دمیترس
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با حرص چند بار زد رو سرشو با   وارویدرو باز کنم منو چسبوند به د نکهیقبل ا خچالیسمت  رفتم
  نای چراا؟ چرا باس یکنیم  نکارارویچرا ا  نازیپر یدیم میباز یبود گفت: چرا دار  دی که ازش بع یتیعصبان 

 ؟ یپر یم

 یترسناک شده بود بادندون ها  یلیخ  هیگر ری د بزنم زبو  کیکتفو فشارداد که دردم گرفت نزد محکم
اون آدم  ؟ی باش نایس شی پ یخایهااا؟ باز چرا م  ؟یخایم  ی گفت:من که دوست دارم باز چ دهیبهم ساب 
 !. ستین یدرست

 

  میلیخ  نایولم کن .دست از سرم بردار س ؟یکن یم  ینجور ی چرا ا ربد؟ی ه یکنیم کاریهق زدموگفتم: چ هی
 بهم کمک کرد. نایداداشمه س نایخوبه س

 

 چشم یبگ دیتوهم با هیآدم بد گمیکنار سرم زدو گفت: من م واری مشتشو تو د باحرص

   یکن ی م ینجور یولم کن چرا ا  ربدیه-

 !یعصبان  ناز یپر میعصبان-

 نکن  هی گفت: گر دوآرومیکه موهامو دست کش ختنی رو گونه هام ر  اشکام

 

 هق زدمو که منو انداخت تو بغلش...  هی

 از خودم دورش کردم و پسش زدم و رفتم تو اتاقم... بزور

  یدلم انقد ب نیا یتا آروم شم ول  دمیکش قیچندتا نفس عم  دیکوبیم نمیس یبه قفسه   یمثل چ قلبم
 .دیکوب ی م نجور یجنبس که هم

بود تند بازش کردم    ربدیبرش داشتم ه ز یود از رو مبلند شد ز میگوش  امکیپ ی ساعت صدا مین بعده
 که نوشته بود
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 [ناز؟ی]پر-

 : دیرس  امشیجوابشو بدم پوست لبمو کندم که. دوباره پ یعنی

 [ ؟یدی]خواب-

 داد امیجواب ندادم که دوباره پ  بازم

 [؟ یدیواقعا خواب یعنی]-

 [چقد زود؟ی دیکه خواب کنمی]من باور نم -داد امیپ  دوباره

 دادم امیپ  زدیتاصبح حرف از خواب حرف م نجوریهم  کردمی ولش م اگه

 بدم[  اماتوی جواب پ تونمیچون خستم نم ی]از کارت بدم امد االنم بهتره بخواب -

 بغلت کردم؟[  نکهیاز ا ای  دمیسرت داد کش نکهی]ازکدوم کارم؟از ا-دی رس  امشیزود پ   یلیخ

 ]هردوش[-کردمونوشتم یمکث

 بعد حاال من بغل من بهت بر خورد[ یگردیم یعی طب  ری پسر غ هی]هه با-

 

 [؟یی]کجا-از حرص از جام بلند شدم و نوشتم کردیم نی توه نای به س نطوریهم  نیخورد شد ا عصابم

 [ اطی]ح-

برق   نی بود براهم کیروشن بود اما بازم همه جا تار اط یح  یاز چراغ ها یکی رونیتند رفتم ب   یلیخ
 گشتم. ربدی روشن کردمو دنبال ه  مویگوش

 

  یکیاز پاهاش رو جمع کرده بودو اون  یکیداده بود  هی نشسته بود و بهش تک  اطی تو ح یتخته کنار
 هم دراز کرده بود 
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  نایس ه؟ی آدم بد نایگفته س یک  ؟یکن یم  نیتوه نایتند باخشم رفتم سمتشو گفتم: چرا انقد به س تند
هاا؟ خودت   ؟یهست یک  یخودت فکر کرد  یزنی حرف م  ینجور یا انی خوبه بار آخرت باشه با س  میلیخ

 نم یگی بشه تو روم م یکه چ ی ! و باخودت آوردیاون روزم الله رو خبر کرد ی حت یک ی که هرشب با
  ؟یمنو بسوزون  یخایکنار من؟ هه مثل م یایو م یر یگی دسته الله روم یر یتورو دوست دارم و بعد م

 باشم بازم از تو و امثال الله پاک ترم... ری مطمئن باش من هرچقدرم حق

 

 بودو داد باال و  شی شونینگام کرد از جاش بلند شدو موهاش که رو پ فقط

 منم بگم؟ ید یحاال اجازه م ؟یآروم شد ی: حرفاتو زدگفت 

ال الله پاک شک نکن صد درصد تو از منو امث  یگیراست م  یکه گفت: تو پاک  دمیکش  قینفس عم به
 یز یدوست دارم برام عز  ونتمیمن راستن من عاشقتم د هیخودتو به ما نچسبون اون حرفا یتر 
  یدونیم  یشیکه تو دچار سو تفاهم م وفتهیم  یچرا هربار اتفاق دونمینم  یاز دستت بدم ول خامینم

 شمارو بلند کرد  یبرا چ ممادر

 

مامانم اون خونه رو داد  کا یبه منظور نه تکون دادم که گفت: چون مادر پدر الله اومدن آمر سرمو
از شانس بدمم  نجایالله هم به بهونه کمک کردن خانوادش امد ا نجامیمن ا دنیبهشون اونا شن

  روز هی چون اون فقط برا رونیب  میاصرار کرد که باهم بر رونی ب امیب خاستمی که باتو م یهمون روز 
از   کامی که من آمر فهمهیزود مامان م یل یاالنم خ ارمشی موند و بعد اون روز مجبور شدم ب کایآمر

که منو تو... تو  فهمهی زود م یل یاون خ  شهیبراهردومون سخت م ییکایتو آمر دونهیکه م ییاونجا
 .میکن یم  یزندگ رادیه یخونه

 

 م؟ یکن کاری حاال چ   ؟یچ یعنی: دموگفتمیلبمو گز باترس

اونجا   یر یآوردم تو م  ر یکار خوبم برات گ هیدانشگاه  کیخونه گرفتم نزد  هیماه برات  هی نیمن ا نازیپر-
 کنم.  کاری چ دیبا نم یتا خطر رفع شه تا بب



 ارباب زاده 

97 
 

 ؟ یتاک-

 ؟ یتاک یچ-

 به اونجا برم...   نجایباشه؟ من از ا ینجور یا دیبا یتاک-

 تا تا... -

 گفت: تا الله رو طلق بدم   تی عصبان با

 باهات باشم  چجورهی ه تونمیبغض کردم گفتم: من نم  رهدوبا

   نازی و مطمئن باش پر نیا  یشیگرفت وگفت:تو بلخره زن من م قمویامد سمتمو  تی باعصبان

 

 کنم ی م انتیهق زدموگفتم: من اگه زنت شم بلخره بهت خ  هی

 بد بود.  یلی خ یل یبد بود خ  یلیانگار حال هردومون خ دیبار یاز سرو روش م عرق

 ؟یپاک کردو بهم نگا کردوگفت: مگه دوسم ندار  قشویسست نشست رو تخته و عرق رو شق یپاها با

 نه... گهیبغض گفتم: د با

 یعنیگفتم  ویبود که بغض کرده بود بغض کردو گفت: چرا آخه؟ من که همچ ربدیه نیکرد ا بغض
 ! ؟یموندیباهام م  بودمینم  ضیاگه مر

 بسته    ربدیپاک کردموگفتم: ه اشکامو

و دوباره عاشقم   یشیتو زن من م یکن  انتیتو بهم خ  ذارمیچنگ انداخت و گفت: من نم موهاشو
 مطمئن باش.  یشیم

 نا یس نایس نایگفت: س  یمکث طوالن هینگا کردم بده   بهش

 

 کرد؟  انت یبهت گفتم شبه تولد الله بهم خ ادتهی : دوگفتیسرشو دست کش کردی سرش درد م انگار
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 بود که با الله رابطه داشت  یهمون  نای گفت: س  ختنی توچشام ر یسرمو تکون دادم اشک ها یوقت

 

امکان نداره  شهیاخه چطور؟ باورم نم نا؟ی س دم؟یشنیداشتم م یچ شدیداشت رو سرم خراب م ایدن
 با الله... نایس

 ...  یگیتپه پته گفتم: د... دروغ م با

 ...ره یتورو هم ازم بگ خامی ازش دور بمون من نم گمیم یپس واسه چ-

 . یکن یاشتباه م یدار  ربدی ه ستین  ینجور یاون ا یول-

 . گمیراست م  یبه عل-

 اعتماد کنم؟  یبه کس  تونمیامد کنارم منو به خودش چسبوند گفتم: چرا نم نیزدمو و افتادم رو زم هق

 

 باز شه... مونیبه زندگ ینفره سوم هیپا نکهیاز ا ترسمیم ترسم،یمن م نازیناز کردوگفت: پر پشتمو

 

منظورت نفر   میاالنم منو تو الله سه نفر یول  کنمی نم یمن باتو زندگ مون؟یجدا شدموگفتم: زندگ ازش
 چهارم بود؟. 

 .. .نیفقط هم  یخوب ش کنمی زود گفتم: من بهت کمک م  یلیرفت تو هم که خ اخماش 

 ؟ یگیم یجد یتا آخرش؟ دار  یمون یدهنشو قورت داد وگفت: پ... پس باهام نم آب

 ؟یتکون دادم که بلند شدو گفت: پس دوسم ندار  سرمو
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تکون دادم... حالش بد بود. حال منم بد بود. تلو تلو خوران ازم دور شد... برگشتم نخاستم  سرمو
 ضهیاون مر نکهیفقط بخاطر ا  گهیمنم حالم بد بود من دوسش داشتم؟ نه نداشتم من د نمشی بب
 کمکش کنم.  خامیم

ش گوش بده  باهاش باشه و به حرفا  تونهیم  شتریب ربدیهستم که ه یمن تنها کس  کنمی فکر م چون
 یکه گذشته  یزن دار  مارهیفرد ب ه ی...ازدواج با رمی... به موقش مرمی م یول کنمیمن حالشو خوب م

حماقت   خورهیداره که به وصله من نم  ییهم با دوس دختراشم داشته و مهم تراز همه خانواد یبد
... و خاستمیو م نداره ر یبد یکه گذشته  یآدم آروم عاد هیبا یآروم و عاد  یزندگ هیمحضه...من 
 نبود...  ییزناشو یرابطه   کی زیعشق همه چ

 **** 

  گهیمنم د  نازیبود]پر ربدی امد بازش کردم ه امیپ میچهار صبح بود هنوذ خوابم نبرده بود گوش ساعت
 [میمثل دو تا دوست باش یخایم  یدوست ندارم ول

  نیباور کنم؟ اشک تو چشام جمع شد ا یعن یدوسم نداشت؟  گهیواقعا د یعنیدهنمو قورت دادم  آب
 خانم...   نازیپر یبود که خودت کرد یکار 

 دادم ]باشه[ ام ی دردشو بکش پ پس

که برات جور   یکار  نیکه بهت کردم و ا ییو کمک ها العقل بخاطر خونه یتون یم ینجور ی]خوبه ا-
 [یجبران کن  یکردم و کم

خاموش کردم... سرمو تو بالشت فرو   مویشکلک لبخند فرستادمو گوش هیرو گونم فقط   ختنیر  اشکام
 نذاشتم صدام به گوش مامان برسه. یکردم و به حال خودم زار زدم ول 

  ینجور یا تونمیم یتاک  یعنی ربدیهم من هم مامانم هم ه  میگناه داشت اصل هممون گناه داشت اونم
 بمونم؟ 

  یزندگ ه یمنم  ی!مامانم! من! الله! کاشک شی تیو شخصد یمار ی! بربدی! هنایس  کنم؟؟ی تحمل م اصل
 تو کما..   رفتمیم کردم ی من تصادف م یاصل کاشک داشتمیم یو عاد یمعمول

* 
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خسته بود   یلیخسته شده بودم مامانم خ  گهی... دمی مکان داد رییدوباره تغ   دیرس ربدیه  کارهامونو
 خودش  شیپ  دیمجبور بود شا یول

ادامه  موی و زندگ کردمیخودم تو عمارت کار م ینجور یا اوردمینم  ایبه دن نازو یپر  یکاشک  گفتیم
 .دادمیم

 بگم من؟  یچ یییه

  ومدین رونی وقت دارم مامانم که کارش تومدرسه بودو ب مهیرو راست شد دوتا کاره ن کارامم
 خوشبختانه 

* 

  نشیتریپشت و هیلباسا یلیافتاد که خ یلباس فروش  هی بودم که چشمم به  دمیجد یخونه   ریمس تو
 جذاب بود.

بود   یتنش گل گل نییبود و پا  ی شل بود و باال تنش مشک قشیکه  یلباس هیبه   نیتریپشت و رفتم
 شدم!  رهیبود خ یهم سه ربع نشی ناز بود و آست  یلیخ

کنم رفتم تو مغازه و از فروشنده که   متیبود نگاه کردم دلم خاست ق   یخوشگل  یلیخ  یل یلباس خ هی
 .دمی لباس رو پرس نیا متی دوتا مرد جوون بود ق

امد تو  ربدی ه رونی که خاستم برم ب نیتشکر کردم و هم  نیگرونه بود براهم  یل یخ  یلیخ  متشی ق یول
 کرد؟ یم بیمنو مگه تعق نیچشام گرد شد ا

 هیو از باال نییداد پا نکشوی اشت عبلند تنش بود که باالش خز د هیپالتو هیزده بودو  نکیع هی
 بهم نگا کردو گفت: سلم دوستم  نکشیع

 سلم کردم کل تو بهت بودم. یگفته بود منم به خارج یبه خارج چون

 هیبرداشت و   نکشویانداخت بعد به سرتا پام نگا کردو ع  یکه بهش زل زده بودم نگاه یلباس  به
 و برو پرو کن.  نی چشمک زدوگفت: هم

 رو بپرسم.  متشیمن پولشو ندارم من فقط امدم ق خام ینم  یز یمن چ  ربدیگرد شد گفتم: ه  چشام
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چون تو در   دمیبه بد من اکثر خرج هاتو م  نیاز ا یانجام بد دیمن بخام با یکردوگفت: هرکار  اخم
 . یمنو خوب کن یخایعوضش م

 ...ارهیگفت که برام درش ب  دهنمو قورت دادم و سرمو تکون دادم به فروشنده آب

 نایتابه حال از ا ومدیناز بود انقد بهم م  یلیهم بهم دادو رفتم تو اتاق پرو تنم کردم. خ فروشنده
 بودم.   دهینپوش

گفتو بعد    ییاز فروشنده وا یکی  رونی که زدم ب نیاز اتاق پرو هم نیبپرسم براهم ربدمینظر ه  خاستم
 نیشد  یگفت: چقد خوردن

   نطوریگفتم: شماهم هم یاشتباه هویچون هل کرده بودم  من

 زود گفتم: نه نه اشتباه شد   یلی خودش کپ کرده بود از حرفم خ  فروشنده

 . دیلبخند زدو زبونشو به لبش کش هیفروشنده انگار هوا برش داشته بود  یول

  یاصل ک ومد یگرونه من خوشم ن  اریزود لباسو درش ب یل یگفت: خ یاخم پهن کردو به فارس  هی ربدیه
 ... رون ی ب یای به تو گفت ب

و از   دمیخودمو پوش یزود لباسو از تنم در آوردم و لباس ها یل یخ  ربدیه یشعور یب  یلیکردم خ  بغض
 . رونیمغازه زدم ب 

 ؟ی خوردن ؟یبود زد یچه حرف نیگفت: ا ضیباغ ومدیشونه به شونم راه م رونیامد ب ربدمیه

 کردمو گفتم: دوست داشتم بگم اخم

 ... یکرد خودیب  میلیبهش زل زدم اخم کردوگفت: خ  ستادیا

** 

 میبود رونی بود ب۱۲:۳۰خسته شدم از ظهر تابه حال که ساعت  یلیو خ  میخورد  مونویبستن  نکهیا بعده
 بود.    یعال یخوش گذشت البته اون موقعه که رفتم لباس پرو کنمو حذف کنم همه چ  یلیخ
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 ربد یه-

 همم-

 .زنمی حرف م تی ماریروانپزشک راجب ب  هیمن فردا با -

 فکر کنم نباشه یکار  ی ازمنو بکش یک ی نکهیا  ری غ یهوفف باشه، ول -

 . ستمیکردموگفتم: من قاتل ن اخم

 .  یدیفقط منو از خودم نجات م  یشیگفته قاتل م یک-

 دم یانجام نم نکارویمن ا ری نخ-

  دیانگار درد گرفته بود چشاشو محکم بست سرشو گذاشت رو فرمون برا چند لحظه انگار خواب  سرش
 ؟ یشد ینجور یچرا ا ربدی ه ربدی زدم به بازوش وگفتم: ه  دمیترس

  ادهیپ کمی  میباهم بر یایم نازیلبخند پهن زدو گفت: پر هیزود آورد باال و بهم نگاه کردو   یلیخ  سرشو
 م؟یقدم بزن 

  میبود باز بر میساعت دوازده و ن رونی ب میامد یخور  ی تکون دادم آخه تازه از بستبا تعجب  سرمو
 بود؟  یچ میقدم بزن 

و من فقط   زدی حرف م  دیرو خر هیماه رفت و بق شیکه ش  شیاز سرباز ربدی ه رونی ب میرفت
 ... دمیخندیم

اونم باتعجب   ستادمیخندمو قورت دادم و وا هویانقد سرحال و شوخ تب شد  هوی چطور  دونمینم
 ادیز ینکنه از خنده یکپ کرد هوی  نازیپر هیو بهم نگا کردو منو به خودش چسبوندوگفت: چ  ستادیوا

 ؟یسکته زد

 ؟ یربدیشوخ تب ه تی جدا شدم و بهش زل زدم و گفتم: تو اون شخص ازش

چشاشو بست و سرشو   هوی  کمیمد نزدا میفقط بهم زل زده بود قهیپنج دق  شترازینگا کرد تا ب بهم
 بعد چشاشو باز کردو   دیدست کش
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 من نمون...  شی برو فقط برو پ  نازی اخم بزرگ کردوگفت: پر هی

چقد سخت بود   نیهم باشن و ا هیتا جا کردنیها باهم مقابله م تی سختش بود انگار شخص انگار
 دستمو سفت   کرد و ر ییدوباره تغ ربدیه

  میقشنگ داره لباسم داره بر  یها زی و چ  شیلوازم آرا یتو اون مغازِه کل میبر  نازیو گفت: پر گرفت
 برات بخرم.    خامیم

خونه مادرم   میبهشون ندارم فقط بر یاز ین  خامیوگفتم: نه نه من نم  رونیاز دستش گرفتم ب دستمو
 نگرانمه...

 . دمی... ترسکردیم  تشیشخص نیراجب ا ربدیکه ه ییها  فیبخاطر تعر  دمیترس

تا بخندم مجبور بودم باهاش   اوردیدر م  یکمرمو هل دادو بزور منو برد تو اون مغازه و مسخره باز  تند
 . رفتیحصلم سرنم  تشیشخص ن یبا ا ربدیه یخوب باشم برخلف اخلق سگ

 

از  رژ لب قرمز زد به لبش  هیبچه هارو در آورد و  نیا هی قرمز گذاشت رو سرش و ادا یتل عروسک هی
 بود کل... وونهیخنده قش کردم د

تست   نکهیطرف عطرها خوشبختانه از ا میلبشو پاک کردو تلم گذاشت سره جاش رفت  دیخندیم اونم
 . گفتینم یز ی چ یکس میکردیم

 مگه نه؟  هیمن و بعد به خودش زدوگفت: چقد خوشبو هیعطر به سرو رو هی

بروز   یول  دمیلبخند زد ترس هی شت تو شالم بودو گذا میشونیکردم که موهام رو پ  دییبا سر تا منم
 ندادم.

 نمی سمت لباس ها چند دست لباس داد بهموگفت: برو بدو بپوششون بب میگرفت و باهم رفت دستمو
 انه؟ی ادیبهت م

 ...ربدی ه خامیگرد گفتم: نه نه من نم هیچشا ای
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  دییباسر تا  ربدمیو ه  دمیلباس داده بود... همه رو پوش   یغره رفت و منو فرستاد تو اتاق پرو کل چشم
رو که خوشرنگ   ی کی  کردمی به رژ لب ها نگا م ش یآرا لیسمت وسا میلباسارو گرفت دستشو رفت کردیم

 خوشرنگ بود. یل یبودو رو دستم تست کردم خ

بعد غر غر کنان چونمو گرفت و رژ لبو به لبم   کننینم که تکست  ینجور یاز دستم گرفت وگفت: ا ربدیه
 زد چشام دوباره گرد شد.

 زود.  یل یبود خ  رهی کردم به لبم خ نکارویدهنش بهم گفت که لبمو به هم بزنم هم با

 م یبر  ربدیدور شدم وگفتم: بسته ه ازش

بود اجازه هم  لیگرفت و رفت حساب کرد کل دستش وسا شمیآرا لیدادو چندتا وسا تکونسرشو 
 .ارمی رو ب یک یمن  دادینم

کردو خودشم با ادا اطفار    یپل یمیقد یآهنگ فارس هی میهارو گذاشت صندوق و باهم راه افتاد لیوسا
 . خوندیباهاش م

اون   دیافتادم که بهم گفت با ربدیه  یاصل تیشخص ادی  هویبود کل  وونهی د دمیخندیفقط م منم
 . یشوخ تبمو بکش تی شخص

 بکشم انقد سنگ نبودم...  تشویشخص نیامکان نداشت من ا اصل

* 

 واقعا امشب خوش گذشت.   دمیکش قی نفس عم هیهارو تو کمدم گذاشتم و  لیوسا

بود خداکنه باز االخون باال خون   یقبل یخونه هم خوشگل و جادار تر از خونه  ن یا دمیدراز کش توجام
 ... گهیخسته شدم د مینش

 بپرسم   ربدیه یمار یروانپزشک راجب ب  هی باشه برم از  ادمی فردا

* 

خودش دوسش نداره و  یول  گهیسمجه م یلیخاستگار داره که خ هی گفتی کلس بودم سدنا م تو
 حتما با پسره ازدواج کنه... دیبا گهیباباش م
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 ...شهیدرست م یدادم و گفتم همه چ شیناراحته منم دلدار یلی هم خ چارهیب نیا

پشت داده  یبه صندل  نینشستن تو جاشون همچ ضی با غ هانی و ج ربدیدر کلس باز شدو ه هوی
 کار بود. یلینشکست خ   یبودن که صندل

 

خاستن  ربدوی و ه هانی از دفتر حراست اومدن و ج هو یکه  دادیدرس م یکمیاومدو داشت  استاد
 رون یبرن... اون دوتا هم بااخم رفتن ب 

 

قبل که با دعواشون حراست بهشون ظلم کرد که کل   یکردن دفعه  کاری چ ستی باز معلوم ن  نای: اسدنا
 کنن.  زیدانشگاه و تم اطیح

 دروغغ -

 به خدا که -

 ه؟ یوا مشکلشون چ-

بودن تا چند وقت    قیرف رستانی که اونا دب دمیاز بچه ها شن یعنیکه  دونمیخودمم فقط م دونمینم-
 دشمن هم شدن. ییهویبعد 

 اها-

ترم   ربدیکه ه ییتو کلسم هست از اونجا ربدی دوبارم ه ییچهار روز کلس دارم هفته ا ییاهفته من
   میاز درس هارو باهم یباالتر از منه بعض

* 

  زننیدارن کفه سالن و کف م هانی ج  ربدویه دمیکه د میتو سالن بود  رونی ب دمیسدنا از کلس امد منو
 ...افشونوی ق ییوا  شورننیوم
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 هیچندتا دمیمنم بلند بلند خند دیبود بهشون نگا کردو بلند بلند خند دهیکه امروز اصل نخند سدنا
 از افراد. یکی دنیخند گمید

و   کردنینگاه مبا خشم  گهیتر بشور اوناهم به هم د زیرو تم نجایا گفتیم یکنارشون بودو ه حراستم
   شستن یو م نیزم

 شن؟  هیتنب دی با نایکه ا شدیچ یعنی

غذا سفارش   ییچون ظهر بود دوتا میدانشگاه نشست  اطیرستوران تو ح  زیروم کمی  میسدنا رفت منو
 ی کلس بعد یبرا  میو بعد رفت م ینهارمونو خورد میداد

* 

 من مطمئنم.  ادی دکتر نم  ربدی کنم؟ ه کاریچ دی خانم دکتر االن من با-

هنوذ دارن عذاب  مارهاینوع ب  نی از ا ییاعده ا یحت شنیزود خوب نم  مارهای جور ب  نیخانم ا  نازیپر-
 رو داشته باشه و خوب شده باشه...  یمار یب  نجوریوجود داره که ا یکمتر کس  کشنیم

  یلیخ  ربدیدارن االنم ه یرو دارن حق زندگ یمار یب نیام که ا ییافراد نیخانم دکتر؟ ا  یچ یعنی-
 کمکش کنم.  خامیسختشه من م

زودتر   ی خوب شه کاشک  دیکه سره فرصت بخوره شا دمیبعد چند مدل دارو بهش م   نمشی بب دیمن با-
 کرد ی به پزشک مراجعه م شی ماری ب نیا یبرا

 **** 

 اورد؟ی ن فیرو داره چرا خودش تشر یمار یب نی ا گنیکه شما م ییآقا نیدخترم االن ا نیبب -

از ظهر تابه   پرسهیسوال و م نی که داره ا هیدکتر نیدکتر سوم نیخسته شدم االن با ا گهید هوففف
 ...زنمیبا دکترا سرو کله م ربدیه یمار یحال دارم راجب ب 

 ازمن خاستن تابهشون کمک کنم.  ی ول انیب  شنینم  یآقا خودشون راض نیخانم دکتر ا-

 . کننینم  یکار درست یهاشو داد باال وگفت: ول  شونه
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که  یدکتر   نیسوم شهیبتونم خوبش کنم من االن با شما م  نیراه حل بهم بگ  هیخانم دکتر فقط -
 . میزنیموضوع باهم حرف م نیراجب ا

پنج درصدم   نیها خوب شدنشون پنج درصده که باز ا مار ینوع ب  نیاصل ا گفتنیدوتا دکتر که م اون
 ...نیکنم کمکم کن  کاری چ دونمیتند که زود به پزشک مراجعه کردن واقعن نمهس یافراد

 

  کنمی کمکت م یحاال که اصرار دار   شنیخوب م مارهایب   نیا شنیها خوب نم  ماریب  نیگفته ا ینه ک-
 فقط خوب گوش کن. 

 

براشون  ینوع افراد دو نفرن و زندگ نیدادن داد: ا  حیذوق سرمو تکون دادم که شروع به توض  با
 آقا  نیا یکه شخصت اصل نی سخته شما گفت

مرد شوخ تب و   هیبه  یکه به جونشون افتاد گاه گهید تی شخص  هیبا وجود  یبود ول   یو جد خشک
 . شنیم لی اراده تبد یب

 اشونیعضالبته ب دمیکه م ییمن با دارو ها میرو ازشون دور کن   یواقع ری غ تیشخص نیا دیشما با منو
 کنه... ریی تغ تشیبهش کمک کنم تا کمتر شخص  تونمیآقاس م نیسرد درد ا یبرا

دارو رو به   نیداره اگه ا یجد  تی که شخص یبهش بد  دیبا یدارو هارو زمان  نیباشه ا ادتی اما
 . یزن یصدمه م  شی اصل تیبه شخص  شتریب  ینجور یا یبد ش یواقع ری غ تی شخص

 

اسم   هی  تی دوشخص نیا یوگفت: چطوره برا دیبودم فقط سرمو تکون دادم دکتر خند جیکه گ من
 م؟ ینکن  یتا قاط میبزار

 

 بهتره  ینجور یزدموگفتم: آره ا  لبخند
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 ونیل میگی سردش م  تیبه شخص  یول  ربدیهمون ه میگ یم شی جد تی فکر کردوگفت:به شخص کمی
 خودمون بمونه...  نیسانگ البته ب

 

  یباشه خارج  ینبود اسم سخت بگه هرچ دیدکترم بع نی دهنمو قورت اخه اسمش سخت بود از ا آب
 اسمه پسره خودمه... نیدکتر گفت: ا

 یاسم ژاپن هیاسمم  نیتصادف از دست دادم ا هیوگفت: همسرو پسرام تو  نییانداخت پا  سرشو

 : متاسفمدموگفتمیگز لبمو

 . سره کارمون میریم م یزدوگفت: بگذر  لبخند

به   نارویباشه اگه ا  ادتتی یدیم ربد ی دارو هارو به ه نیا  یتا خوب متوجه ش  گمیدوباره م نازیخب پر-
 . یو نجات بد ربدی ه یخایاخه تو م یزن یصدمه م  ربدی به ه یسانگ بد ونیل

 ه؟ یچشم اما خانم دکتر کار من چ-

  یعاشق تره خودت کن  شتر یب یاونو هرچ یکن یسانگ دور  ونیکه از ل نهینگا کردوگفت: کارت ا بهم
وبه سره  ینداز یدعوا راه م تیدوتا شخص  نیا نیب ینجور یبجنگه و ا  ربدیکه اون با ه شهیباعث م

 . یزن یصدمه م  ربدیه

 داره... تی که دوتا شخص یبستم چقد سخت بود خوب کردن آدم  چشامو

نسبت به خانم   بودیت نم اراده و سس یسانگ ب  ونیهمون اگه ل ای  ربدیشوخ تب ه ت یشخص اگه
  یهمن و کس کینزد  ربدیه یها تیآخه شخص   کردمی نم  یکار  ربدی نجات ه یاطرافش من برا یها

 ... شهینم  شیماریمتوجه ب

 باش.  ربدی وقتتو با ه  شتریتو ب نازیپر-

بعدا باهاش بمونم من  خامیعاشقم شه نم خامیخوب شه نم ربدیحال ه خامی خانم دکتر من فقط م-
 کمکش کنم. خامی که بهش دارم م ین یفقط بخاطر د

 ناز یپر-
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 بله-

 ...شهیاگه عاشقت شه خوب م یخوبش کن  یتون یم ینجور یتو ا-

 

 ... شهی م جادی تو خودش ا گهیغم د هیاگه خوب شد  ینجور یآخه چطور ا-

رو فراموش کنه چون تاآخر   یمار ی ب نیا تونهینم  چوقتیاون ه  یبتونه تورو فراموش کنه ول دیاون شا-
 ... مونهیباهاش م ینجور یا

 باشم   کشیآخه مجبورم نزد گفتمیم  ی تکون دادم چ سرمو

* 

مامان خوب   هیمن چون حال روح  ی تامدت برهی مادر خودش م شی بهم زنگ زده بود که مامانم و پ گلناز
 .هیزن خوب   یلی... قبول کردم گلناز خ ادینبود ز

  نایگلناز ا یهارو جمع کردم و به سمت خونه  لیگرفتم وسا ویم خوب همه چغدارو چک کرد یها ظرف
 . کی ن کیپ میبرم دنبالش تاباهم بر خاستمی م یول  دونستینم  ربدیراه افتادم ه

 

 بگذرونم.   ربدی گرفتم تمام وقتمو با ه میروم اصر گذاشت و امروز تصم  روزیخانم دکتر د یها حرف

 در باز بود چه بهتر   نایگلناز ا یسمت خونه رفتم

 ...کین  کیپ  میبر ا یب ربدی ه میکن  حیبرم تفر ایب  ربدی ه ربدی ه ربدی تو خونه و داد زدم: ه رفتم

 . کنهی ورم کرده از خواب و بهت بهم نگاه م هیچشا یبرهنه یبا باالتنه ربدیه دمید هوی

و   مینرفت کی ن  کیباهم پ هگیبده چهار سال برگشت د کای از آمر نکهیخان بده ا  ربدیتازه اولشه ه نیا
 . نداختیبه تعجب م  ربدویه نیا
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که هنوذ خواب بود گلناز چرا  ربدی باز کردم وگفتم: ه شموین  کردی گرد شده نگام م هیچشا گلنازبا
 ؟ ینکرد دارشیب

 

 باز کرد؟  یاصل درو ک  یشد  یچت شد جن  ییهوی مامانم بودم تو  یوال من تااالن خونه -

 درم باز بود  هیچ یوا جن -

 . نازیپر هیچ  نکارایبردم تو اتاق وگفت: ا دویکه تند دستمو کش ربدی سمت ه رفتم

 ...کی ن کیپ م یبر ایب  ربدی ولم کن ه-

 ؟ یگیم یابروشو داد باال وگفت: جد هیتا هی

 .ک ین کی پ میغذا رو بهش نشون دادم وگفتم: امروز سره کار نرفتم پس زود بر یها ظرف

* 

تو فضا  یخوب  هیبود بو دیو سف ی تو آسمون آب یسقفش باز بود ابرها میخوشگلش بود  نیتوماش
 . دیچ یپ

که گوشمو گرفته بودم بلند داد زد:   یگذاشت و صداشو بلند بلند کرد جور  یآهنگ شاد رقص هی ربدیه
 زز نا یپر

   یگیم یبلند تر داد زدم: چ  منم

 ؟ یکن یهم م  یدوچرخه سوار -

 ؟ یییگیم ی_چ

 هاااا؟-

 ما یکردی حال م میخودم کمش کردم که غر زد: عه داشت  گهیخله خب کمش کن د کلن

 رسهی تازه صدا به صدا نم یگفت  یچ-
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 م؟یهم کن  یدوچرخه سوار  گمیم-

 ربد؟ یدوچرخمون کجابود ه -

 م یکن یاجاره م -

 ها  یگیفکر کردمو گفتم: راس م کمی

 زدو و دوباره آهنگ و آخر کرد کل کرم داره... چشمک

 *** 

 .نیی پا  امیب دادیاجازه نم  ی ازش جداشم ول  کردمی بغلش بودم تقل م تو

 .ستمی خدا شنا بلد ن  ییتو آب دستاش دور کمرم بود وا میدوتامون افتاد هوی بعد

زود کمرمو سفت گرفت و منو باال    ستمیبود شنا بلد ن دهی فهم  ربدیفک کنم ه زدمی آب دست و پا م تو
 تر برد خودشم سرشو از آب در آورد. 

 نبود خوشبخاته    یکس ای به سرفه کردن کردم تو در شروع

 ؟یمنو بکش یخاستیزدم به بازوشو گفتم: م محکم

 .دادمیبود بدتر چراغ م ونیشده بود چون لباسمم خودش چس سیخ  کلمیکل ه رونیب میآب امد از

  کلمویکردو وکل ه زی چشاشو ر کمی امد نزد ربدینبود اونجا ه یبود هم کس کی هوا هم تار خداروشکر
 تر.  کیاسکن کردو دوباره امد نزد

  کیزدو امد نزد  ثی لبخند خب هیبودم رفتم عقب اب دهنمو صدا دار قورت دادم که  دهیچون ترس منم
 ترم 

منو کامل باخودش مماس کرد وشروع به باز   دویبرگردم فرار کنم از دستش که کمر سفت چسب  خاستم
 کردن دکمم کرد.

 . دمیترس شتریبلند سرداد که ب یخنده هی دمیترس به خودم لرز از
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که دستم رفت رو دستش توچشام زل زد لبشو با زبون تر کردو   کردیداشت دکمه هامو بازم  نجوریهم
 مانتوم کرد. یاره شروع به باز کردن دکمه هادوب

به خودش   دیاشک تو چشامو د یوقت  کنهی م نکارارویشد چرا داره ا ینجور یچرا ا ربدیخدا ه یوا
 منم محکم تو بغلش پرت کرد  دویلرز

و کتمو که رو ساحل افتادرو بدم بهت تا   ارمیمن فقط خاستم مانتوتو درب  وونهی: د وپشتمونازکردوگفت 
 چسبون شد.  یل یاخه لباست خ یبپوش 

 .دی ودستمو پشت کمرش حلقه کردم سرمو بوس  دم یکش قینفس عم  هی

 که کتم اندازه مانتوته  ییجداشدم کتشو داد دستممو وگفت زود بپوشش انقد کوتاه ازش

 هم کردما... یزه چه فکر منحرف چشم غره رفت و بعد رفت نشست رو ماسه ها خل منو باش تا هی

بگم   یز یچ هیتنم کردم وکنارش نشستم دستشو دورم حلقه زدوگفت:  ربدو یدر آوردمو کت ه مانتومو
 دوستم؟

 دوست دارم   قمیکرد تامثل بهم بگه من تورو مثل رف دیتاک دوستمو

 ؟ یگ یم یگفتم: هم چ منم

 ؟یدار  ییاتو تو آسمون ستاره -

 یاهم توچ-

 ستارم باهمه فرق داره یمنم دارم ول -

 

 ی کردموگفتم: چه فرق زیر چشامو

 من ماهه  یستاره -

 ماه که تنها ستاره من بود.  کینزد یآسمون نگاه کردم به ستاره به
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کنار ماهه اون مال  شهیازهمه کم نور تره تازشم هم ینیب یشدم و دستمو بردم باال وگفتم: اونو م   رهیخ 
 منه...

 . درخشهینگا کردوگفت: چقد خوشگله مثل خودت م بهم

 

 د یحرفا ازم بع نیشدوگفت: ازا یبلند شروع به سرفه کردو جد هوی

 بابهت سرمو تکون دادم منم

ازش   دیبا نازیبده آب دهنمو قورت دادم پر تی شخص رییسرشو محکم گرفت انگار بازم قرار بود تغ هوی
 . یدور باش

 بگم؟ یچ هی یگفت:پر  یباز کردوباشوخ  چشاشو

غبض روح شدم اصل غلط  کمی دهنمو قورت دادم که چونمو گرفت و به لپم فشار دادو امد نزد آب
 . رونی کردم که امشب اوردمش ب

ولم کردو بلند بلندشروع به سرفه کردن کردو   هوی کمهی نزد یل یمحکم بستم حس کردم خ چشامو
 . سوزهیگلوم، م  یی : آدوگفتیگلوشو دست کش

 

 ببوسمت؟  خاستمیم ینگام کردو گفت:فک کرد ثانهیخب  بعد

 چرا الل بودم. دونمیگرد نگاش کردم نم هیچشا با

 : مثل خاله سوسکس... دوگفت یدماغموکش دویبلند خند هوی

 تو؟ یدیغره رفتموگفتم: مگه خاله سوسکه رو د  چشم

 نمش یب یزدوگفت: آره دارم م چشمک

 خورمت ینکن م   ینجور یکردوگفت: ا زیکه چشاشو ر دمیبه لبم کش  زبونمو
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 سانگ ونیهستا پاشدم و بهش گفتم: ل یشعور یب

 

 اسمت...  زهیچ ربدیگردشد که با تپه پته گفتم: هان ه چشاش

 

 دته؟یسانگ دوست جد ونیکردوگفت:ل زی وچشاشو ر  کمویامد نزد بلندشدو

 دهنمو قورت دادم وگفتم: نه   آب

 ه؟یسانگ ک ونیل  ه؟یپس ک-

 سانگ دوست پسرمه  ونیل کردیموج گرفته بود فکرم  صداش

 سانگ تااشتباه نکنم.  ونیل گمیم تتیشخص نیمن به ا یدار  تی چون تو دوتا شخص ربدی: هگفتم

 

  می رفت  نشیگفت وباهم به سمت ماش  یآهان هی

 باشم؟  یجور ی من چ یدوست دار   شتریتو ب  ناز ی: پرگفت 

 بگم؟ یاالن چ دمیترس یبود که ازش م یسوال ستادیسانگم ا  ونیکه ل ستادمیا هوی

 ده یبه همن و آزارم نم کیهات نزد تینداره شخص  یمن برام فرق-

 تندتر راه افتادم. نیواز کنارش رد شدم و به سمت ماش  دم یکش قینفس عم  هی

* 

بازار بهش   میبر ای ب گفتیو م زدیبرام زنگ م  یظهر ه  ربدی خسته بودم ه  یلیدانشگاه و سره کار خ بده
 فک کنم قهر کرد.  امیگفتم نم
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بهم زنگ نزد... مامان خانمم بهش خوشگذشت انگار با   گهیچرا د دونمینم یول   ستیقهرو ن  هرچند
 جور شده... یل یمامان گلناز خ

گرفتم تو سرعت   ی تاکس هی نایگلناز ا یو رفتم به سمت خونه  دمیوش خشک کردن موهام لباسامو پ بده
 . دمیرس  یآن

 

خونه بود فک کنم مهمون داشتن اولش خاستم برگردم    رونیهم ب  یخوشگل نی ماش هیبودم  توکوچه
باشن بعدشم گلناز که   رادیآقا ه یهمکارها دیندارن شا لیفام نجایکه ا نایا رم ی بعدش گفتم حاال م

 ... ششیپ رمیخونس م گهید

 

  نامیگلناز ا  یبامهمونا  ینجور یباال ا رمیبهتره اگه دره باال بازه م ینجور یزنگ نزدم ا  نیباز بود براهم در
 .شمیروبه رو نم 

 

دوباره رفتم به سمت   نیبراهم ی نیب یقفل بود هوففف شانس و م  یدره سمته باال رو باز کردم ول  رفتم
 خونه...  یاصلدره 

متعجب مژگان خانم و دهن  یکه سرمو برگردوندم با چشم ها نیتقه به در زدم و رفتم داخل هم دو
روبه رو شدم... ضربان قلبم انقد باال بود که   رادی گلناز و صورت پراز استرس ه یده یرنگ پر ربدوی باز ه

 همه هیخانم از جاش بلند شد بق   رونیب  زدیم نمیس یاالن از قفسه

حس افتاد کنار خانم پر از خشم شد با پته تپه گفتم:   یبود ب  رهی بودن دستم که رو دست گ ستادهیاو
 س سل سلم خانم  

مامان جلو چشمم امد نه نه نکنه مامانمو   یافه یق هویدادو دستاشو مشت کرد   رونی ب  ینفس عصب هی
 من نه  یخدا یبخاد بدزده وا

 من کمکم کن. ی.....نه نهه خداایگلنازه  یمامانم االن خونه یعنی اصل



 ارباب زاده 

116 
 

   ادین کیفهموند که نزد  ربدیمژگان با دستش به ه کمیهمراش امد نزد ربدمیکه ه کمیامد نزد مژگان

 

بلند شد: مژگان خانم   رادیه یباال تا بخوابه تو گوشم که صدا روبه روم قرار گرفت دستش رفت درست
دوست همسر منه و مهمون خونم پس  نازی پر رونیب ن ی خونه بر نیاز ا دیبخوره با  نازیدستون به پر

 .یروش دست بلند کن  یحق ندار 

 

 . میازخونه خارج شد دویتند امد دستمو کش یل یخ  ربدیکه ه دیکش یقینفس عم  مژگان

 

اشک   صدایتوشهر ب میدور زد کمی و گازوگرفت  میشد  نیسوار ماش  کردمی م هیگر یابر بهار  مثل
 خونشون رفتمینم  یکاشک  ختمیریم

 . دیکشیم  یوهوف  کردی و دستشو تو موهاش فرو م کردیبهم نگا م   یه ربدیه

 نکن.  هیر تورو خدا گ  نازینکن پر  هینکن گر هیو داد زد: گر دیبه سر رس  صبرش

 مامانم.  ربدی گفتم: مامانم ه ییدورگه ا یمامانم افتادم با صدا ادی هوی پاک کردمو.  اشکامو

 

 دنبالش تو آروم باش. میری بلند هق زدم کلفه گفت: باشه باشه االن م  نباریشکست ا بغضم

** 

مامانو ازم جداکنه قصه رو براش   یکی  دمیترس یم خوردمی ازکنار مامان جم نم میمامان خونه بود منو
 کردم بنده خدا هل کرد.  فیتعر

 مو یبودگوش   ربدیزنگ خورد برداشتم ه میگوش

 خبر خوب  هی نازی'الو پر-
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 یچه خبر -

 نمت یبب شهیم نازیپر-

 افتاد  یچه اتفاق یبگ شهیم  ربدیه-

   نازیپر نمتیبب  دیبا شهینم  ینجور یا-

 ماما.... ی_باشه باشه ول 

 .وفتهیبراش نم   ینباش اتفاقنگران مامانت -

 ام ی کجا ب-

 ستادمیسره کوچتون من وا ایب-

 باشه -

 بدو بدو -

که خاستم برم مامان دستمو گرفت و بهم   نیو هم دمیلباس پوش  هیغط کردم و تند تند  ویگوش
 کارم داره...  ربدیسره کوچه ه رمی گفتم: مامان جان م رمیفهموندکه کجا م 

و   یشدینبود توهم عاشقش نم ربدی اگه ه مینجوریکه ما ا ربدهیکردو و رو کاغذ نوشت )بخاطره یاخم
 (میوضع نبود نیتوا

 

اتفاق   نیا بودمیاگه منم نم  یگی م ربدی راجب ه  ینجور یا ادیپراشک شدوگفتم: مامان دلت م  چشام
 . وفتادیها نم

 

به   یه  چشی بودو باسو ادهی پ نی ماش... بغضمو قورت دادم و رفتم سره کوچه از رونی رفتم ب زود
 .زدی دستش ضربه م
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امد روبه رومو محکم منو پرت کرد   زدمی نفس نفس م دمی بهش رس  یبدو کردم و رفتم سمتش وقت بدو
 تو بغلش... 

 سانگ؟  ونیکرد اروم گفتم: ل  ینجور یچرا ا ییهو ی گرد شد اخه  چشام

 ربدم یه-

 من موفق شدم. نازیکه گفت: پر دمیقلبم رفت باال صداش و شن ضربان

 گفت: سوار شو.  دویکش قینفس عم هیجداشدم  ازش

 

 شد؟ی چ  یبگ شهیم ربدی: هدم یو به حرکت در آورد پرس نیسوار شدم که ماش یج یباحالت گ من

 ناز یپر-

 بله-

 

 من مامانم موافق شد با ازدواج منو تو  نازی من من کردو گفت:پر کمی

 

 ؟ یشد وونهید ربدیه ؟ییی گردشدو برگشتم سمتش و گفتم: چ چشام

 

من   یول  میناز من بهت گفت دوتا دوست باش یکنار جاده پارک کردوگفت: پر  نیکردو ماش  یاخم
 من هنوذ دوست دارم.  نازیچقد برام مهمه پر یدونیتو غرورمو شکستم خودت م یبرا
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حسم نسبت بهش مثل قبل   گهیباهاش باشم د  تونمیمن نم یول  دادیم یقشنگ بود دلگرم حرفاش
 دوسش نداشتم. گهیمن د دینبود شا

 

 . میما باهم حرف زد ربدی بازبون تر کردم وگفتم: ه لبمو

 بود.  اتیمشت چرند هیحرفمون -

  کنمیم انت یمن اگه باهات ازدواج کنم بهت خ خامیبود من تورو مثل قبل نم  یمن واقع یحرف ها-
 .کنمیکه زن داره ازدواج نم ی کسبعدشم ما با 

  یدون یبرات توضح دادم خودت م  ویکه نکردم؟ من که همچ  کردمیکارمی چ دیعربده زد: من االن با بلند
 ... یر یم یذار یبگم م می ماریگفتم راجب ب  یدیچقد سخت بود برام د 

 سره من داد نزن من دوست ندارم!  ربدیه-

شد ازکارش موهاش   مونیچطور تونست دست روم بلند کنه پش ختنیخابوندتو گوشم اشکام ر محکم
  یچنگ زدو آروم هق زدم و با صدا

 کنم؟ دوست ندارم خب.  کاری چاه گفتم: چ تهه

 ... یدوباره عاشقم ش دمیتو مال من شو من قول م نازیپر-

 مباهات باش تونمی پاک کردموگفتم: من با وجود الله نم اشکامو

 ...ی: الله الله الله لعنتگفت یباحرص م یلب ه  ریبه فرمون زدو ز مشتاشو

کار خوبم    هی رمی گیمامانت خونه م یاونجا برا ران،یا میگرد یهفته بعد همه برم هیکردوگفت: تا مکث
 .ید یو تو هم جواب مثبت م  تی خاستگار امیبعد م کنمی تورم دانشگا ثبت نام م رمیگیبراش م 

  یزن دار   یفهمیم یخجالت بکش توزن دار   ربدیه-

که من الله رو دوست ندارم دوسش ندارم بزور باهشم  یدونینکن خودت خوب م میعصب نازززیپر-
 باهاش باشم.  دیبا ی بخاطر اون کارخونه بخاطر اون کارخونه لعنت
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 .شمیدرصدم دوباره عاشقت شم باوجود الله ازت متنفرتر م هیمن اگه -

  رم ی گیهفته کارخونه رو از الله م هی نیمن تو ا-

 ؟ یچجور -

 مطمئن باش.   رونی ب کنمی شوت م میهفته الله رو از زندگ هی نی من تو ا یول دونمینم-

 منو برسون خونه -

 چرا -

 حوصله ندارم ولم کنِ -

 ؟ یمنو ندار  یحوصله-

 تورو ندارم.  ی: آره حوصلهدمینگاه کردم و باخشم غر  بهش

* 

 چسبوندم سرماش سر دردمو کمتر کرد. وانیبه ل سرمو

اون   نازی پر گمیبه خودم م یچرا هرچ دونمی... نمتونمی ازدواج کنم؟ نم ربدیبا ه ی عنیخدا  کارکنمیچ
 . شمیکنم قانع نم کاریچ  یالله هم که مجبور بود ول ی هیقض ضهیمر کمی فقط  ربدهیهمون ه

سرد شد   ربدیحسم نسبت به ه گهی عدشم من ددرصد با وجود الله ازدواج کنم ب  هی تونمیاصل نم یعنی
 ندارم.  یحس  گهیاصل بهش د یعنی

 دوسش نداشته باشم؟  شهیمگه م پرسمیبازم از خودم م  یول

 یاونم قول داد عاشقت کنه بعدشم با الله کار  یازدواج کن ربدیبا ه یتونیتو م  نازی پر نی : ببافکارم
خوشحال    دیتو با ی،ول کنهیاگه بهت توجه هم نم یباش حت   ربدیقصر ه هینداشته باش بجاش تو 

و العقل مامانت   زنهیننگ گدابودن بهت نم  یکس گهیکه د یکنیم  یزندگ یی جا هیچون تو  یباش 
گفت برا    ربدیخانم ه نازیدختر پراز حد و مرز داره بعدشم پر هیو  یدختر  هیتو  نکهیاز ا شهیم راحت
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با   یآخه باز ک نازیاز خدات باشه پر دیتوبا کنه؛یم دایپ  کار توپ هیو براش  خرهیخونه م  هیمامانت 
 ...شهیکارخونه رو گرفت گفت با الله جدا م نکهیبده ا  ربدیه کنه؟یگدا ازدواج م هیتو

 

 کنم؟ یبهش ندارم زندگ  یکه دوسش ندارم حس  یکیافکاره نفهمم من چطور با یگیم ی: اههه چمن

 

که بعدا بهت خوش بگذره   گمیم  یز یچ هیمن من العقل  ای  یتو نفهم شعوریب  ی: نفهمم خودت افکارم
... انقدم نگو که نیکن ی شروع م ییا عاشقانه  هیزندگ هی شهی دکتر خوب م  رهیبعدشم م ی ماه نیپسربه ا

با   یخایتو فقط م یتو که هرشب به فکرش  یکردی بهش فکر نم یداشت یدوسش ندارم اگه دوسش نم
 باشه... یکه فک نکنم شدن ینداز از سرت ب ربدرویحرفا ه  نیا

 . رونی قرص خوردم و از آشپزخونه زدم ب هیاز خودم دور کردم و آبمو با دمویافکار پل 

 *** 

 ده یجونشو برات م  ربدیه  سین  یکنی که فک م ینجور یا بردی ه یخل شد ی:پر گلناز

   یگل دونمینم-

پول پول   یه ترسه؟یمژگان خانم از مردن نم نیکنه از کجا امد... ا یالله نیغره رفت وگفت: ا چشم
 همشم پول مردم... کار؟یچ  خادیپول انقد پول م

 کرد؟ کاری شد باز؟ مژگان خانم چ یاون روز چ-

  قموی ادیب  خاستیجرو بحث کرد و آخرش منم دخالت کردم که م رادیبابا کلش بسوزه با ه یچ یه-
 جرو بحثمون شد باز...   رادمی منو ه رونی انداختش ب رادی که ه رهیبگ

 اووو! -

 ...گهید هیمادرشوهر تو-

 مادرشوهرمن مادرشوهر توهم هست.  ستین  نیغره رفتموگفتم:مادر شوهر من که ا چشم
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پس حرفات؟ توکه االن  شدیازدواج کنه؟ چ ربدی با ه خادی نم گفتیتااالن م ی: کدوگفتیبلند خند بلند
 ؟ یبرا مادرشوهرت جوش آورد

 . کنمیبغلتم م نیانقد خوب باشه بب  یجار  یدید انهیخاورم هیگاز گرفتم که بغلم کردوگفت: کجا لبمو

 نثارش کردم   ییاونهیخندم ود  آروم

 **** 

  هیدم فقط گرازدواج کنم با مامانم حرف ز ربدی گرفتم با ه  میبار به افکارم گوش دادمو تصم  نیاول یبرا
 . کردیم هینگفت فقط گر یز یچ کردیم

منو دوباره عاشق خودش   ربدیه دوارمیبرا سرگذشتم... ام  دمیشا کردیم هیگر اهمیبخاطر اقبال س دیشا
  تونم؟یبا وجود الله م ؟یبا وجود الله؟ چ یکنه ول

 و آخرش خودمو بکشم.  ام یکوتاه ب دمیبتونم... شا دی! شادیشا

رخت و   ری بست اخه ما غ شدیو که بزور دوتا چمدون م  لمونیمامان امروز وسا رانیا میقراره بر فردا
 . میندار یز یلباس که چ

که  ییکه چهارتا جهاز مامان بودو هم فروخت کار ها مونیپدر چون اخرها کوتاه آورد کل زندگ جناب
 . ومدیمامانم م رمنویگ

  امرزمویپدر خداب یبده میسال داشت نیکه البته ما فقط تا چند دادنینهصد به ما م  یفوقش ماه فوق
  نینه تنهاکه ا میکردی م یصافکار 

بگه من  خاست ی م یعنیبلکه به ما بده مرگشم ضرر زد  ای دن نینداشت توا یما ارزش  یبرا  یگرام پدر
 ... دمیهم هستم بازم زجرتون م ایاون دن

 

  نی امشب آخر رونی ب میامشب بر  ایب  نازیمامانم هواسمو بهش دادم که رو کاغذ نوشت)پر یها باضربه
 سخت تر شه( نیاز ا مونی زندگ دیشا مییا یب مینتون  چوقتیه گهید دیو شا  میینجایکه ا هیشب

 . میشاد باش  کمیبهتره  گهیراست م دیقطره اشک سمچ از گوشه چشمم چک هی
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بهمون    ایدن نیتکون دادمو مامانو بغل کردم غرق در بوسش کردم وگفتم: قربونت بشم که ا سرمو
 ...م؟یبود  یک  یها یاضاف ومدین

 . کردمیرو حس م ی سیزود خ یل یتاپ نازک بود خ هیمامان رو شونم حس کردم چون تنم  یها اشک

 **** 

حرف    یمامان کاشک میخورد یستنب هی میو باهم رفت دی مامان مهربونم دستمو کش دمیبلند خند بلند
 ...یزدیم

 ...میخوردیم ونیبر می انگار داشت  میخوردیرو بالذت م یبستن  یجور 

 .می قدم زد کمی میپولشو حساب کردم و باهم رفت  مونیخوردن بستن  بده

ماهم  ی روز  هیگرفت بهش گفتم  یانرژ  کمیگفتم انقد گفتمو گفتم که  یمامانم گفتم از زندگ یبرا
  یشاد یزندگ هیهمه درد  نیو خدا بده ا  ستیهمه درد حق ما ن نیگفتم ا میکنیم دایرو پ   یخوشبخت
 .کنمی م یباهاش زندگ  کنمی ازدواج م ربدی بهش گفتم من با ه دهیبه ما م

خوده ما  یکنار خونه  خرهیخونه م هیتو هم  یبرا  ربدیبهش گفتم ه رهیگیبهم سخت نم  چوقتیه اون
 کنارت...  امی بعد من هرروز م

باهات ازدواج   دیبهم گفت با ربدی سه چهار روز که ه نیاز الله نزدم تو ا  یحرف  ی آرومش کرد ول  حرفام
 ...رانی کنم فک کنم برگشت ا

بازم برام   دونمینم رانیبار قصد داشت بره ا  نیآخر ینداره ول یازش خبر  یکس ی عن یازش ندارم  یخبر 
 اصل هرجا هست باشه. ستیمهم ن

 . مینیبش  کمیرو اون سکو  میبر ای مامان ب-

 نشستن   کمیقبول کرد بعده  مامان

نشستن حس کردم   کمیبعده  می و پفک بخره تا مشغول ش  پسی چ کمیروبه رو  یرفت مغازه  مامان
 روبه رو شدم.  ربدیصورت ه یکره  میکنارم نشست با ترس سرمو چرخوندم بان یکی
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 ؟ ی نیب یگرد شد دستشو به جلو اشاره زدوگفت: اونارو م چشام

 یبودن اشاره زدوگفت: اونا دنبالتن! چرا امد ادیز  یلیخ یچندتا مرد که روبه رومون بافاصله  به
 رون؟ یب

 ه؟ یمنظورت چ  ربدیتپه پته گفتم: ه با

 مامان هنوذ دست از کارش برنداشت.   یعن یزل زدوگفت:  بهم

 با ازدواجمون...  ی خودت گفت ؟یچ  یعنیترس گفتم:  با

از اون ازدواج که مامان  یباز  هی  ی... همچنیمن محو ش یتو ومادرتو بدزدن تا از زندگ  خانی اونا م-
 .رونیبکشه ب یشده بود  یکه مخف ییبا اون حرفش تورو از جا خاستیم

 

ون طرف درست تو اون مغازه بود از من... نه مامانم ا  یعوض شد مامانم... مامانم... نهه خدا رنگم
 .زنهیجام بلند شدموگفتم: بودن من کنارتو به منو مامانم صدمه م

 

 اگه از جون خودم بگذرم.   یمن مراقبتم حت وفتهیبرات ب  یاتفاق  زارمی : من نمدوگفتیدستمو کش مچه

 

چشام از ترس گشاد  رونیب ومدی داشت ازش م یاز مچش در آوردم و به مغازه نگا کردم که زن دستمو
 سمتش  دمیشد تندتند دو

 

 : ماماننننن... دمیکش  غیمن فقط ج  یبلند صدام زد ول   ربدیه

 

  ستینگاه کردم ا رفتیکه به سمت مامان م یموتور  ه یچرا از اون سمت دور زد به  دونمینم ربدیه
 ت تو دستش نگاه کردم. کردم به کل 
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  کیزود شل یل یبهم نگاه کردو و اسلحه رو سمتم نشونه گرفت وخ یزدمو سمته مامانم رفتم موتور  هق
 بودم. ربدی من تو بغل ه ی کرد ول

جونش گفت: خوش خوشحالم که ت   یب  یبا صدا ربدی خورده بود به ه  ریت دی کش یاز درد آخ  ربدیه
 ...ینجور یبه من خورد ا  ریت

 کند شدو ادامه داد: ازت محافظت کردم.  نفساش

از   یقطره اشک  نیپس زدم که تعادلشو از دست دادو افتاد رو زم   ربدویرو گونم ه  ختنیر  اشکام
 و چشاشو بست من...   دیچشمش چک

 طاقت نداشتم مامانم مامانم خدااااا گهید

  یفتن رفتم تو مغازه ولکه اونجا بودن ر ییها نیاون ماش ینبود همه  یسمت مغازه رفتم کس به
 نبود.  ینبود اصل انگار از قبل کس  یکس

 نبود هق هق کردم... مامانم مامان منو ببخش...  یچک یه

چه  رفتیم جیسرم گ ینبود همه ربدمیه  نباریا یول  میکه بود ییافتادم رفتم سمت جا ربدیه ادی
 وفته؟یداره م یاتفاق

  نیافتاده بود همونجا افتادم خون رو زم ربدیکه ه ییدرست جا نیرفت و افتادم رو زم  جیگ سرم
 مامان... ربدیکرده بود. آه ه سیدستمو خ

 نداشتم. گهید یحس چی شدو ه  کی تار چشام

 **** 

که چشمم به دست سرم زدم   دمیاز پنجره به چشام خورد چشام درد گرفت... دستمو به چشام کش نور
 منو آورد؟  یک  یول مارستانمیب یییافتاد ا

 خانم؟  یشد داریبازم گفت: ب  هیپرستار امد داخل با چشا هیباز شدو  در
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 نجا؟ یمنو آورد ا یخانم پرستار ک-

به مغزم حجوم آورد سرم   ربدی شدن ه دیامان ناپدم دنیدزد یانداز  ریت شبید یصحنه ها هوی
  هیخانم پرستار بگه مامانت و   خاستیانقد دردو تحمل کنم االن دلم م تونستمینم گهیشد د نیسنگ
 تورو آوردن... ییآقا

 خواب بود.  یهمه چ یکاشک 

 آوردنت.   ییزن و آقا هی-

که   رادیبود و ه یهستن اما با وارد شدن گلناز که مثل ابر بهار  ربدیفک کردم واقعا مامانمو و ه  اولش
 شدم.  یبود روبه رو شدم بادم خال  شونیپر

چه  یعنی تو گوشم   دیچی پیم ربدی ه یچشامو بستم هرلحظه صدا ختنیدوباره دمغ شدم اشکام ر و
 واسش افتاد؟   یاتفاق

 برات افتاد؟ یقربونت بشم چه اتفاق نازی: پرگلناز

 گلناز! -

 شد؟ یانم چج-

زنگ زدن و ما  مارستانیبه ما از سمت ب  ؟یمامانت کجاست؟ تو کجا بود شدیبگو چ نازی: پررادیه
 مادرت خاموشه...  یگوش یول میاومد

 مامانم  ربدیه-

 نبود؟ رانیمگه ا ربدی ه ربد؟ی : هرادگفت یهق کردم که ه هق

گفت مژگان آدم  ربدیمامان اون ور جاده بود ه یبرگشته بود انگار  شبیتکون دادموگفتم: د سرمو
 ... یچک ی نبود ه یچک یخورد بهش بعدش ه  ریاومد جلوم ت  ربدی ببره ه  نیفرستاد تا منو مامانمو از ب

 شد؟ یخورد؟ مامانت چ   ریت  یچجور  ه؟یچ  ری ت ؟یپر  یگیم یبا هق هق گفت: چ گلناز
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مامانم... مامانمم نبود برگشتم  بخاطرمن هلش دادم بخاطر  رخوردی ت  ربدیهق کردموگفتم: ه  هق
 نبود.   ربدمیه

 ... ؟یزن یم  ری... داداش منو تکشمتیزدوگفت: م یداد رادیه

مامانم مامان  نینجات بد ربدوی ه نیترو خدا نجاتش بد رادیمن بود ه ریهق کردموگفتم: تقص هق
 ... نینجاتش بد ای تو دن دیند یقشنگم اون هنوذ خوش 

 همه درد هنوذ کمم... نیا یبود چقد سخت بود من برا  دهیهقم امونمو بر هق

 .کردم ی م زشیر دیتااالن با بودمیکوه هم م اگه

 **** 

 . رسهیکارها رو م یهمه رادی بخور قربونت بشم ه یخور ی نم یز یاالن چند وقته چ نازیپر-

 نجات بدم.  ربدو ی مامانمو ه  دیگلناز بذار برم من با-

برا خودت دردسر درست   نکهیجز ا  اد؟یبر م یاخه از دست تو چه کار  یکن یم میعصب  یدار  گهید نازیپر-
 تو...  یدنبال دردسر  شهی... همیکن

 باشه کار اونه... یهرچ  زدمی با مژگان حرف م  دیگرفتم من با موی گوش رونیاتاق زد ب از

  زشی نفرت انگ یرو برداشت صدا یبعدش گوش  شدیو غط م خوردیمژگان و گرفتم اولش بوق م شماره
 اد یاز دهنم در م یباعث شد هرچ 

 ؟یکرد کی چرا بهش شل ربدی ه ؟یدیها؟ مامانمو چرا دزد یکرد کاریاشغال چ ی بارش کنم: عوض 
 ؟ یدیکارهاتو م نیکجاست؟ مژگان مطمئن باش تاوان ا ربدیه

پسر   ربدی... مامانت؟ هربدیخانم... ه  نازیپر  سیبرام مهم ن  یچیه گهیاز حرص کردوگفت: د ییاخنده
و   کنمیبه نفعمه.. اون نقشه هامو خاست خراب کنه منم خودشو خراب م یلیخ  رهی اون بم سیمن ن
  ربدیگرفتم ه مویتصم نیا شبید  ییهوی  زمی گرفتم نقشمو عوض کنم عز مینابود .من تصم زانشویعز

 . رسهیخوشبختانه به خودم م خادمیام که از ارث م  ییحق ها  نیکه مرد تمام ا
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خب   یول  کردی اونشب از پدرش حق ارث نم دیبا دیبچم  شا  یسر دادوگفت: آخه طفل یبلند یخنده
... تو با  نی شما دست منو بست یخودش همه   شیپ فرستمی زود م  یلیخ شمیبهت بگم پدر گرام  نمیا

  ربدی تو با ه یپدرش بگذرم... اگه داستان عشق  ربدویبخام از ه گهید یمن حت نی مادرت باعث شد
با وجود   یمنم حق هامو گرفته بودم... ول  کردویم شوی داشت با الله زندگ  ربدی ه دیشا  شدینم عشرو 

 بگذرم...   زایچ یل یشما من مجبورم از خ

 

 ک... کجاست؟   ربد ی... هریگفتم: ه... ه... ه ومدیباال نم نفسم

 مرد  -

 گرفت و از هوش رفتم. نفسم

 **** 

چرا؟ اون بخاطر من مرد؟ نه نه  ربدیمرد؟ خدااا نه ه ربدی ... هربدیبود ه  دهیهقم امونمو بر هق
بهش بگم بگم که دوسش  نویاگه زمان برگرده عقب ا دمیخدامن غلط کردم گفتم دوسش ندارم قول م 

 دارم.

 . رونی پاشو از خونه بزاره ب یکس دادیاجازه نم رادیه شمونیامد پ  روزی مادر گلناز از د کردیم هیگر گلنازم

 آخر امد تو ذهنم.  ینمرد سکانس اون لحظه  دونمینمرد... خدا من م  ربدیخدا ه نه

  ربدیمن تو بغل ه یکرد ول کیزود شل یل یبهم نگاه کردو اسلحه رو سمتم نشونه گرفت و خ ی)موتور 
 بودم.

به من   ریجونش گفت: خوشحالم که ت... ت یب  یخورده بود بهش با صدا  ریت دی کش یاز درد آخ  ربدیه
 ... ینجور یخورد ا

 کند شدو ادامه داد: ازت محافظت کردم(  نفساش

 انگار قصد جانمو کرده بودن...  کردیتو مغزم اکو م  یه صداش

 *** 
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  یر شدمامان افتادم چقد دلم براش تنگه قربونت بشم که بخاطرمن بدبخت ت  ادی بردی نم خوابم
 . دیکشیخورد تو مغزم سوت م ربدی که به ه یر یت یصدا

 که از درد مچاله شده بودتوذهنم بود... چرا پسش زدم؟  افشیاشکش که از چشمش افتاد ق قطره

تا آب   نیی آبم تموم شده بود رفتم پا  یگلوم از بغض خشک شده بود... بطر  دیاز چشام چک اشک
 بخورم.

 مژگان دروغ گفت؟؟  یعنیزندس؟   یعنی یچ ربدی ه یکنه ول دایبتونه مامانمو پ رادی ه خداکنه

  یآب  یچشاش آب  دمیبود ترس ستادهیمماس با من ا یکی بستم  خچالویکه دره   نیآب خوردم هم کمی
 ...دمینفهم یز ی کرد و چ  هوشمی ب  یبزنم که با دستمال غیبود خاستم ج 

 **** 

چشامو کامل باز کردم   سوختیدهنمو آروم قورت دادم گلوم مدرد سوزش گلوم چشامو باز کردم آب  با
دستم از پشت بستس... چشام گرد شد به دور و ورم نگا   دمیبه بدنم بدم که د  یخاستم کش قوس

 اونسمت ترم بود. کمیهم  یچوب  یصندل   هیداشت و  یدر فلز  هیانبار هستم که  هیتو دمیکردم د

ستون بسته بودم   هیپنجره هم نداشت چون وسط انبار به  یتو اتاق نبود فک کنم حت گهید یز یچ
 .دمیدیپشت ستون و نم 

االن کجام؟ بخاطر گردو قبار تو انبار به سرفه کردن افتادم تقل کردم تا بتونم دستمو باز   یعنی دمیترس
 سفت بسته بودم.    یلیخ  شدینم  یکنم ول

گلناز تنم بود هستم  یکه خونه یشلوار  زی بول هیبا  دمیبه خودم دقت کردم د دی باریاز سرو روم م  عرق
آب بخورم   رفتمیافتادم که داشتم م شبید ادیه هم سرم نبود مطمئن بودم کار مژگان یروسر  یحت

 کرد.  هوشی منو ب یدوتا چشم آب

 مرد؟ ای... ای  نجاست؟یاونم ا یعنی... ربدی باشه ه  نجایا دیکار مژگان باشه پس مامانمم با اگه

نقشمو عوض کردم    نیکردم دستمو باز کنم اما نشد برا هم یسع  کمیخودمو نجات بدم اولش  دیبا
 بلند داد زدم. 
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 ارث پدرتونو مگه خوردم؟  ن؟یها چرا منو بست یهوو عوض ست؟ین یکس  ییه-

و  مردمیم  ای کردمیمقاومت م  دیبا یبه خودم ول دمیلرزیچقد م گفتمیکه م نارویا دونستیم خدا
 .دادمینمو نجات م و ماما مونستمیزنده م  ای ربدیه ش یپ رفتمیم

 . ربدی ه شیکه اول مامانمو نجات بدم بعد برم پ  نهیا نهیگز ن یبهتر

 ! باشمام!  ابوهاای  ست؟ین  یسگدون نیتو ا یکس  ییه-

حدس زد  شدیم یباز شدو سه تاهرکول امدن داخل دوتاش بور بودن به خوب  انهیدر وحش هوی
 بود.   یمعمول شی ک یان اما  ییکایآمر

 مژگان بود. هیبود و صد درصد از آدما یرانی نفر ا هیحدس زدم اون  درست

 صداش روح از تنم در رفت: ببر صداتو نوچه... با

 ! یخفه شو... عوض-

امد داخل وگفت:   یکی که خاست بهم ضربه بزنه  نیقرمز شدو با خشم به سمتم امد هم افشیق
 نه... یک یزیمگه بهت نگفتم ف اوشیس

که تازه امد داخل نگاه کردم   ینگفت به اون مرد یز یبود رفت عقب وچ اوشیمرده که اسمش س اون
 .زدی حرف م یرانیبود اما ا یبود موهاش مشک  هیهمون چشم آب

سمت   هیکه سرمو به  کممیلبخند ژکوند زدو امد نزد هیبود    یکلی هم ه یلیبود و خ یآب  یآب  چشاش
 بردم چونمو تو دستش گرفت وگفت:  گهید

 !یانقد دل و جرعت داشته باش  کردمی نم فک

 

که لبام امد جلو به لبام نگا کردوگفت:   یجور  دیسفت تر چسب  یکردم چونمو از دستش بکشم ول  یسع
 .میهم باهات کن  یحال هیباشه قبل کشتنت  ادمی

 ... نییخایامانم ماز جون منو م  یکه واضع نبود گفتم: ولم کن آشغال چ ییصدا با
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  خادیدلمون م یخانم گفت فقط هرکار  دونمیاز چونم گرفت وشونه هاشو داد باال وگفت: نم  دستشو
 . ایبعدشم بفرستمت اون دن  میباهات بکن

 هق کردموگفتم: مامانم؟ مامانم کجاست؟  هق

 !... یشیزدوگفت: امروز غروب خودت شاهد مرگش م  پوزخند

 . نینداشته باش یبامامانم کار  ن یسر منو مامانم بردار هق کردمو عربده زدم: دست از هق

 دخل شماهاهم آورده شه... دی خانم گفت حاال که پسرش مرد با شهینچ نم-

 کجاست؟!  ربدی ه ربد؟ی واقعا مرد؟ هق هق کردمو گفتم: ه یعن ی ربدی ... ه... هدمیکش ییه

کله شقم  یپسره  نیکه قرار بود به تو زده شه ا ییبعده گلوله ا یبدون کردمیزدوگفت: فک م  پوزخند
 زودم مرد.  یل یاومد جلوت و گلوله خورد به قلبش خ

مرد فکر کنم   ربدی ه نکهیبه ا تونمینه... من نم  ربدی... نههه خداا... هربدی... هربدیاز تنم در رفت ه  روح
 نه اخه... چرا خدا؟

 نکن پرنسس من...  هیرپوزخند زدوگفت: گ  هیبا شستش اشکمو پاک کردو  پسره

 . شدمیم  ینجور یا گرفتمیحالت تهوع داشتم هروقت استرس م حس

گفت منو ببره  اوشیگفت و به س یَاه هیپسره  ختمینر یچی خداروشکر ه  زدمیعاق م داشتم
 .ییدستشو

دخلش   دهیاگه فرار کنه تا دم در نرس دونهیگفت: خودش م  دویکه چشممو د ارهیخاست نه ب  اوشیس
 امده. 

تند دستمو باز کردو    اوشیدهنمو قورت دادم و دوباره معدم درد گرفت و خاستم عاق بزنم که س آب
 گرفت. انهی بازومو وحش

و اصلحه اشو رو    دیفرار کنم... دستمو سفت تر چسب خامی که فکر کرد م دمیدستمو از دستش کش که
مغزت   نیا یجم بخور  وفتی ه سرم. زد که سرم درد گرفت و گفت: راه ب ضربه ب هیسرم گذاشت و 

 وار یبه د دهیپاچ
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 ی : وحشدمیغر

 ؟ ییداد زد: چ بلند

 ... ایراه ب ه؟یجام تکون نخوردم که اخم کردو گفت: چ  از

 ... واریرو د دهیمغزت پاچ  یجم بخور  یمثل خودش اخم کردمو گفتم: تازه خودت گفت منم

 ... نمیبب وفتیبرا من قدقد نکن راه ب یوجب مین  نیمحکم خابود تو سرموگفت: بب  بااصلحش

 

 بکشم.  ییانقشه هی ییخاستم برم دستشو  یحالت تهوعم رد شد ول هرچند

در   یکل  نجایکنم ا دایرو پ یکردم تا دره ورود قینگامو دق ییکشون کشون برد سمت دستشو منو
 مامان کجاست؟   یعنی بود   بزرگ یل یخ  یلیخ  یخونه   هیداشت انگار 

 ... ایجون زود در ب یدخ  نیدرو ببندم گفت: بب  نکهیو قبل ا ییتو دستشو رفتم

تو   امیباهات ب  یخاینکنه م هی برگشتم سمتشو دستشو گرفتم خاستم حرف بزنم که گفت: چ  باترس
 ؟ییدستشو

 که نداره؟  یمخف  نیدورب تونیفقط خاستم بگم دستشو ری کردموگفتم: نخ یاخم

 داره...  یمخف  نیدورب اطمونی پوزخند زدوگفت: نترس فقط ح هی

  اوشهیس  نیاز دست ا دیدر برم فقط با یجور ی تونمینداره پس م نیخونه اصل دورب یعنی ولیا ییوا
 در برم. 

نگاه کردم رنگم مثل گچ  نهییبه خودم تو آ دمیکش قینفس عم  هیدرم قفل کردم  ییتو دستشو رفتم
 کنم. کشی که تحر  دمیرس  جهینت نیفکر کردم به ا کمیشده بود 

 . رمیتا ولم کنه بد م یالک  زنمیم غمی ج  هیکنم  کشی تحر نکهیبده ا ییتو دستشو  کشونمشی م ینجور یا

 شه.  کیمنو ببخش من مجبورم خدا کنه تحر ایکنم اها خدا کش ی تحر یچجور  یول
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 ؟ یکارتو کرد یییکه گفت: ه دمیشن  صداشو

 داخل...  ادیو درو که قفل بودو آروم باز کردم تا خودش ب  دمیکش غی که آب و بستم بلند ج نیهم

.... 

 ...واریمنو چسبوند به د ییکه تو دستش بودو گذاشت رو سنگ روشو ییااصلحه 

.... 

به خودش   ییزود با درد رو سنگ دستشو یل یشد خ یعقدم خال  یعنیحساسش  هیزانو زدم تو جا با
 بود.  ییلتشو که رو روشوکه ک دیچی پیم

قبلش دوباره رفتم سمته  یبدو بدو کردم ول کردی فن شدم قلبم هنوذ تاالپ تولوپ م میو ج  برداشتم
 بهتره.  ینجور یو درم بستم ا ییدستشو

 هم قفل داشت درو قفل کردم و دوباره فرار کردم.  ییدستشو نسمتیا چون

 

هنوذ  کردم یعفت م  یخودمو ب  یبود دست دست کیهامو بستم و به خودم فش دادم نزد دکمه
 اتاق هاست.  نیاز ا یکی کنم حتما تو  دایگرفتم مامان و پ میضربان قلبم باال بود حاال کجا برم تصم

خوشبختانه  واریزود خودم چسبوندم به د  یلیخ  رفتنیم ی بودم چند نفر داشتن اونسمت وارید پشت
   ارنیب  رمیاگه گ دونمیم دنیمنو ند

 بس...  نویفقط مامانو نجات بدم هم سیبازم مهم ن  یول  زارنینم  زندم

و اون بنده خدا   کنمیمن دارم فرار م  دینفهم یفک کنم هنوذ کس دمیدر اتاق سرک کش هیپشت  رفتم
 جونم نفله کردم... ایس

 سرگرم کار خودش بود.  یهرک اخه
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نبود داخل رفتم تو خاستم کامل مطمئن شم   یدرو آروم باز کردم کس  دمینشن ییصدا  ستادمیوا گوش
 نبودِ  یواقعنم کس ستین یکه کس

 شم.  دایپ یی تند تند گشتم تا جا دمیشن ییصدا  هویبرم که  خاستم

 ... گفتیم یچ دم ینفهم  گهید زدی چون تند تند حرف م زدیحرف م  یسینگلیبه ا  اروی

  یشد من رفتم پشت مبل  دهیدر کش یره یکه دستگ نیم همش میبودم قا  ییجا هیدنبال  یمثل چ من
بکشم که جلو  ین یجناز خاستم ه هیاونجاس البته  گمیمرده د هی دمید هویشدم  میکه اونجا بود قا

 خودمو گرفتم و دستمو گذاشتم رو دهنم.

که امدن تو اتاق   یاون دونفر  هیکردم به گفت و گو یو ساکت شدم سع دمیکش قیچندتا نفس عم و
 . دمینفهم  یز ی چ یگوش بدم ول

 . گمیبه دردم خورد راستم م دیشا  رمشیکه بگ  زدیبود بهم چشمک م  بشی اون مرده که تو ج یاصلحه 

بسته شدن در حرف از رفتنشون   یشلوار خودم صدا بی برداشتم و گذاشتم تو ج بش ی از ج یواشکی
 ...زدیم

بنده خدارو   نیصلواتم برا روحش فرستادم ا هیبلند شدمو قبل بلند شدنم  یگرام یاز کنار جنازه  زود
اون  کنمی خدا خواهش م یول  رمی بم  دیبا نی... خودمم حتما مثل اپوسهیم  نجایا ن یالعقل دفن کن

 زهره مارم نکن العقل برم بهشت من ازت توقع بهشت دارم.  اتویدن

امم چقد  یییر اتاق چند دست لباس زنونه بود وا که از پشت مبل در امدم متوجه اتاق شدم کنا  نیهم
 . دمینپوش  نایخوشگلن تو عمرم از ا

  نایاز ا ی ک یالعقل قبل مرگم  رمیبعدش گفتم بلخره که قراره بم   یول ادی ب یک ی هوی  دمیترس اولش
 تنم بود.  کسی چقد خوشگل شدم ف دمیبود پوش راهنی پررنگ که پ یلباس صورت  هیبپوشم 

امد داخل خاست حرف بزنه که هول کردم و   یکی  رونیکه خاستم برم ب  نیم و هماصلحه رو گرفت زود
 و درم بستم. رونی تند از اتاق زدم ب یلی کردم به پاش و خ  کیبا اصلحه شل

 که اون بغل بودو پشت در بزارم و تند تند دور شم.  ینبود مجبور شدم صندل  رونیب  قفلش
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 کنم.   یکار  دیبا شهینم  ینجور ینبود باز زود فرار کردم ا ی کس  دمیسرک کش  واشیرو  یاتاق بعد رفتم

 واضع گفت دختره فرار کرد...   یسیلیامد که به انگ یک ی یصدا هوی

اتاق   دمیدر د هیسرک بکشم که از ال گمیاتاق د هیخاستم تو  کنم؟کار ی خدا حاال چ  یی... وادنیفهم  تازه
 .کشهی دست م یهس که سرشو ه  هیاون پسره چشم آب

 هیاز خودت اون  یدفاع کن  ینتونست یخفه حت   ای: خفه شو سگفت یم اوشیکه به س دمیشن  صداشو
 ... یزنی زر م نجایبلندباشه ا یحرکات رزم  دیدختر گدا از کجا با

 نرفت.  رون ی هنوذ ب یچک کردن کس اطویح  نینشده بعدشم نگهبانا دورب  یز یعامر خان حاال که چ-

 خارج شم...  اطیاز ح تونمینم گهیسخت شد د یل یخ  کارم

اول زنه  مید ینگا کردوگفت: ماکار خودمونو انجام م ییانقطه هیکه اسمش عامر بود به  هیچشم آب اون
دختره   میکشی بعدشم دختره رو م می کن ی و حالمونو باهاش م میدارماهم دختره رو  شی تا ش میکشی رو م

 .گردهی هم مطمئنم... االن مطمئنم دنبال مامانش م

  یدرس درس حساب هی نهی مامان جونشو بب کنمی گفت: عامر خان صبر کن االن بهش کمک م اوشیس
 . دمیهم بهش م

بود کردم؟ مرگ خودمو سخت تر    یچ نکارایپس ا رمی بلخره که قراره بم دمی اونجا دور شدم ترس از
بندت قسمت   نیمامانم و نکشن خداجونم توروجون بهتر کنمیتمنا م  اینه خدا مامانم خدا یکردم ول 

 ازم... ری مامانمو نگ دمیم

  نشیزم ری ز یر ی دوباره م خرهی پله م نشیطبقه سوم پا ایخاله سوسکه ب یاز بلندگو صدا امد: ه بهو
 مامانت اونجاست االن وقت مرگشه العقل قبل مرگش اونجا باش... 

به نبودش   تونمینم ینه خدا مامانم نهه مامانم حت  کردیتو سرم اکو م  اوشیس یسست شد صدا پاهام
 فکر کنم...

 ... دمیعامر و از دور د دمید یتند رفتم سمت طبقه سوم چند نفر  تند



 ارباب زاده 

136 
 

  دینداشت شا ینگفت از کنارش گذشتم باهام کار   یز یلبخند زد فقط و چ   هیپر اشک شد  چشام
 کنم.  یکار  تونمیمن نم نکهیمطمئن بود از ا

در کار نبود چند نفر با اصلحه به مامان  ییا... راست گفته بودن حقهنشیزم ریسوم ز یطبقه  رفتم
  دمیبغلم کرد بوس دمشیبوس  نشونه گرفته بودن... بدو بدو رفتم سمته مامانم بغلش کردم بوش کردم

 کرد.  هیگر

من بدون تو   میری باهم بم دیفهموند که برمو خودمو نجات بدم... هق هق کردموگفتم: نه مامان با بهم
 . تونمینم

 کشتن مامان... ربدمی نامردا ه نیهقم موج گرفت صدام بلند شدوگفتم: ا  هق

 مرد.  ربدمیه ربد ی امان هزدم مثل بچه دوساله... مامان پشتمو ناز کردو گفتم: م  زار

 نامرد؟  یتنهام بزار  یخایکنم؟ توهم م کاریچ گهیبود گفتم: د دهیهق امونمو بر هق

بود... چقد دلم براش تنگ شد قربون چشاش    یاشک ی منو جدا کرد از خودش چشاش اشک مامانم
 نداشته باش.  یبا مامانم کار  یمنو بکش راحت شم ول ایبشم خدا

 که گفت: دختر بلند شو... دمیعامرو شن ینکرد اشکاش خشک شد خشک خشک صدا هیگر گهید

از جون منو مادرم؟ ولمون کن...   یخا ی م یاشغال چ یزدمو و سمتش حمله کردمو داد زدم: عوض  غیج
 ... ییعوض  بخشمتی ... نمبخشمتینامرد ولمون کن بخدا نم

  کنمیکست خاهش م نی تر زیتورو جون عز کردم وگفتم: تورو خدا  یزد تو گوشم زانو زدم التما  یکی
نداشته  یبامامانم کار   کنمیتورو جون عشقت خاهش م یعامر تورو جون مادرت مگه خودت مادر ندار 

 کنمیخاهش م نی نداشته باش ی فقط با مامانم کار  دمی انجام م ن یشما بگ یاصل من هرکار  نی باش
 کست.   نیتر  زیتورو خدا جون عشقت جون عز عامر

 ...نی کن  کیشل  نیهست یداد زد: منتظر چ ینم اشک گرفت ول  چشاش

 وونهیکردم د هیمامانم غرق خونه داد زدم عربده زدم گر فیبدن نح دمیاومد برگشتم د ک یشل صدا
انگار نفسم غط   گهیسمتش چندنفر امد منو بردن تقل کردم هق زدم انقد هق زدم که د دمیویشدم د
 شد.



 ارباب زاده 

137 
 

 **** 

 دکتر وضعش چطوره  یاقا-

 . ستین یز ی: خوبه چ دکتر 

 نشد.  داریخوبه االن سه روزه ب ن یگی: عهه شماهم که هرروز معامر 

 .شهیم داری که هردو جلو چشمش کشته شدن... ب زانشی: بخاطر شک از دست دادن دوتا از عزدکتر 

 

نه چشامو باز نکردم چون  یول رونیچشمامو باز نکردم انگار رفتن ب  یول دمی شنیواضع م  صداشونو
 تو اتاق بود. یکی

منو ببخش چشماتو باز   نازی: پرد یچی عامر تو اتاق پ یگرفت و پشت دستمو نوازش کرد صدا دستمو
از مژگان اون مادرمنم کشت   رمیگی همه ظلم کنم من دارم انتقام م  نیمن مجبورم ا کنمیکن خاهش م 

د ازش  ی من االن با یزنده بمونم مجبورم کرد تا باهاش کار کنم ول  نکهیا ی.بخاطر عشقم، و منم برا
و    یو تو باند مژگان باش نجایا یا ی العقل مردن بهتره تا ب یترس یخوشبحالت از مردن نم  رمی انتقام بگ

 . ین یهر روز مرگ چند نفرو بب

لبخند زدوگفت:   دیبازمو د هیچشا  یگرفتم و چشامو آروم باز کردم وقت ول کرد که دستشو دستمو
 ؟ یدارشدیب

 شد؟ یتکون دادموگفتم: عشقت چ سرمو

 اروم بود گفت: ازدواج کرد.  یل ینبود خشن نبود خ نیخشمگ  نییانداخت پا  سرشو

 .ارهیبرات غذا ب  گمیهم م یکی به کارم برسم به  رمیزود گفت: من م  ی لیعوض کردو خ  بحثو

 عامر داشت.   کاربای شد مژگان چقد بده چ یچشام اشک  رونیزود از اتاق زد ب  یلیخ

مامانم افتادم از تخت بلند شدمو هق هق کردم هق هقم موج گرفت مامانمم مامانم خداا  ادی
 . دیروز خوش ند هیقربونش بشم که 
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 قمویکردو امد  ی چشام بخاطر اشک تار شد اخم دنشیبا د دمیامد داخل ترس  اوشیباز شد س در
 مشت جانانه زد تو صورتم.  هیگرفت و 

 م از دماغم خون امد بخاطر...انگشتر دستش لبمم پاره شد نفس بکش تونستمیشددت درد نم از

 . دمیخراب نشونت م یدختره  یی عوض  یکن ی م ی: تو با احساس من باز دیغر

 کردم هیگر دمیپرت کرد رو تخت به خودم لرز منو

.... 

عامر بود که   کردمیو از روم بلند کرد از جام بلند شدم هق هق م اوشی س یکیباز شد  انهیدر وحش هوی
 و از روم بلند کرد. اوشیس

و که   اوشیعامر س  کردمیشد من فقط هق هق م اوشیبا س یشروع به جروبحث و کتک کار  عامر
کتکت   اوشیو امد کنار من روزانوش نشست و گفت: س  رونیداشت و از اتاق پرت کرد ب  حیقصد توض

 زد؟

لباس بهت    نیلبخند زدوگفت: ا هی اک کرددستمال در آورد و صورتمو پ هی بشی تکون دادم از ج سرمو
 .ادیم

 ام  یمنم مثل خودش قربان نکهیبخاطر ا دیچرا باهام خوب بود شا دونمینم 

کردو دستمالو کنارم پرت کرد... خاست بره دستشو  یلبمم پاک کنه که دردم گرفت اخم  خاست
 گفتم: مامانم دمویکش

 .میو گفت: دفنش کرد نییانداخت پا  سرشو

  یکرد؟ قربان  کاری... مامانم... چطور دلشون امد؟ مامانم مگه چرونی هق زدم از اتاق زد ب شکست قلبم
 بود...  ینجور یهم شهیمن شد هم

داغون داغون بود  مینره حال روح  رونیمن خودشو نابود کرد دستمو گذاشتم رو دهنم تا صدام ب  هیجا
 ... ایبخاطر من مرد مامانم بخاطرمن مرد آخه چرا لعنت  ربدیه
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صورتمو شستم تو  ییاتاق بودم رفتم تو دستشو هیتو نبار یجام بلند شدم تازه به اتاق دقت کردم ا از
 ... اوشی به خودم نگاه کردم صورتم کبود بود بخاطر مشت س نهییآ

انتقام   یر ی انتقام بگ یو بر  یو نجات بد خودت دیتوبا  نازیپر یخودتو نجات بد دیتو با نازی: پرافکارم
 . ربدی مامانت انتقام ه

 

بالشت رو   یاز ملفه کهی ت هیکه روش بودم  یتخت شیتکون دادم وعضمو درست کردم و رفتم پ سرمو
 به هزار مکافات کندم و موهامو باهاش گره زدم 

 بودم تنم بود.  دهیتو اتاق پوش روزیکه د یلباس صورت  هنوذ

  نیفکر کردم به ا کمی  نییبرم پا یز ی چ ینخ هیداشتم با   ازیباز ن  یره ارتفاش کم بود ول سره پنج  رفتم
 رو باهم گره بزنم.   یتا ملفه و روتخت دمیرس  جهینت

 خداروشکر بود. گشتمیم غی دنبال ت  ییرفتم تو دستشو  یبالشت و در آوردم و با روتخت یملفه

چون ملفه پارچش سر   خوردی ملفه هارو دوقسمت کردم و بد همه رو گره زدم خوب گره نم غی بات
 .شدیگرش باز م یبود ه یسر 

تخت گره   یهیپنجره طناب و به پا هیطناب بلند درست کردم تخت و آوردم روبه رو هی یسخت باهزار
 ...هیب یکلت تو ج هی دمیدست گذاشتم د دادیبود آزارم م  یز یچ هیشلوارم دست زدم  بیزدم و به ج 

چندتا نگهبان کنار   نییپا دمیکلت اون جنازهه بود از طناب آروم آروم پر نیامد ا ادمیکردم تازه  ذوق
 سمت نبود طناب کوتاه بود. نیحواسشون به ا  یبودن ول یدره ورود

از   یک ی ییگوشه... وا هیشم  میگرفت لنگان لنگان رفتم قا  یخورد درد بد چیپام پ دمیآروم پر  نیبراهم
 نگاه کردم.  وارهای... به دنهیمنو نب نی دورب

 یتند تند رفتم گوشه دنیدینگهبانابودم االن منو م ه ینبود چون روبه رو نجایا نی دورب خوشبختانه
 شدم کلتو گرفتم تو دستم. میقا اطیح
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امد ضربان   یکی یناله  یصدا هوی... گهینبود د یاون چندتا کس ریدور و ورم نگاه کردم ظاهرن غ به
 که پشت داده بودم نگا کردم در باز بود. یقلبم باال بود به در 

شخص روبه روم اشک تو چشام جمع شد دهنم  دنیباد دادیآزارم م میرفتم داخل حس کنجکاو  آروم
 باز شد. 

 ممکنه... نه نه من خوابم... چطور

و   دیباریعرق از سرو روش م شدی ستون بسته بود و چشاش باز نم هیبود که به  ربدی... هی... ه... هه
 .زدی از شدت درد ناله م

چشاش برق زد  دنمیتند رفتم سمتش و دستمو گذاشتم روصورتش چشاش و آروم باز کرد با د تند
 فشردم. نمیو سرشو به س هیگر ر یزدم ز

   ؟ییتو ربدیه  ؟یخودت  ربدی : هوگفتم

 !نازیدستاشو باز کردم رنگش زرد بود لباش تکون خورد: پر دادیحرف زدم بهم نم یهقم اجازه هق

 

رق  بود اسممو بگم تا براش پر بکشم رفتم تو بغلش پشتمو ناز کرد دلم براش تنگ شد غ  یکاف فقط
 ربد یو گفتم: ه  دمیچونشو بوس ری بوسم کرد منم ز

 

 . ربدیچسبوندو دستاشو دور صورتم قاب کردوگفت: جون دله ه م یشونیبه پ  شویشونیپ

 هق کردموگفتم: مامانم مامانمو کشتن.  هق

 اروم شدم چقد دلم براش تنگ بود!   یل یخ  یلیانداخت تو بغلش آروم شدم خ  منو

 .میفرار کن  دیمابا س؟ی حالت خوب ن  ربدیگفت که از خودم جداش کردم وگفتم: ه  یآخ

 خوبم -

 ؟ یدیپوش هیناچیکردوگفت: ا یمتوجه وعضم شدو اخم تازه
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 . دمیلباس گرفتم پوش هینجایتنم بود ا  یلباس خونگ دنیمنو شب دزد ربدیه-

 کردن؟  تتیگفت: ازو  دیدستشو به بازوم کش باترس

  رونیشدو بلند شد تابره ب  یعصب  هویکردم اشک تو چشام جمع شد وسرمو آروم تکون داد  بغض
 ...رهی می اگه بره م سی ن شی اصل حال وونهید  یوونه ی... دوونسید

 تورو جون من ول کن.  کنمیتروخدا خاهش م ربدیچنگ زدموگفتم: ه بازوشو

  تونمی: نمد یسرم و غر شی دست مشت شدشو گذاشت پ هیچسبوندو  واریشدو منو به د یعصب  هوی
 . نازی پر تونمیساده باشم نم 

 بد برسه... هیوگفتم: بخدا نزاشتم کاربه جا  نییانداختم پا سرمو

 بود؟  یبگو؟ ک  یچسبوند و گفت:فقط بگو ک م یشونیبه پ  شویشونیپ

 اوش یس... س-

 به سرم ضربه زدوگفت: لمست کرد؟  باسرش

  خاستیچرا فقط دلم م دونمینزدم توچشام زل زد ضربان قلبم باال بود نم یکردم حرف یطوالن سکوت
 بغلش کنم و از کنارش جم نخورم دلم برا چشماشم تنگ شد. 

 : پس لمست کرد. دوگفتیکش یبد  یلینفس خ  هی

بزنم اصلحه رو از دستم  یحرف  تونستمینم گهید رونیب  میدستمو سفت گرفت و باهم از انبار زد مچ
 .میپشت رفت  اطیگرفت و باهم به سمت ح

 داره... یمخف نیدورب  اطیح  گفتی م اوش ی گفتم: س آروم

 ... اری رو ن یمشت کردو باحرص گفت: اسم اون عوض دستاشو

 د یتکون دادم وگفتم: ببخش سرمو

 ؟ یشناس یعامرو م  ربدیه-
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 نه گفتم: مامانت مادر عامرم کشت عشق عامرم ازدواج کرد.  یعن یداد باال  سرشو

دردو   یباهاشون سنگاتو وا کند ی( تو رفت ضیبعدشم)باغ ستیسمتموگفت: مژگان مادر من ن  برگشت
 ؟ یکردیدل م

 دهنمو قورت دادمو گفتم: نه خودش گفت. آب

  یچند وقت روسر  نیا رادیه شی بود تو پ  دنیچه طرز لباس پوش نیغره رفت و گفت: اصل ا چشم
 ؟ یذاشتینم

 . یبزار   دیبه بعد با نیاز ا یکرد خودیتکون دادم که اخم کردوگفت: ب  یمنف هیمعنا سرموبه

 چشم-

 دلم برا غر غراش تنگ شد لبخند زدم و باهاش راه رفتم گفت: عامرم خطرناکه  چقد

 نجات داد اگه اون نبود... اوشی نبود اون منو از دست س ینجور ینه اون ا-

من   یشناسیمردا رو نم نیتو ا اوشهیتراز س فیکث  یکیعامرم  نازیوسط حرفموگفت: حرف نزن پر دیپر
 .شناسمی نگاهاشون کاراشونو م شناسمیهم جنسمو م

 ؟ ییخودتم مثل اونا یعن یپس -

 

 نبودم  یباکس رتو یغ  یدونیکردوگفت:خودت خوب م یاخم

 که...  یبا الله بود-

 تو... یدیبود چرا زجرم م گمید تی شخص هین نبودم : من نبودم مدیو تو صورتم غر  برگشت

اصلحه رو سمتش  ربدیمرد امد سمتمون ه هی هوی میکه بدون حرف راه افتاد  نییانداختم پا سرمو
 سختش بود.  کردینشونه گرفت دستش درد م

 . میدستاشو آورد باال هردو تعجب کرد مرده
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بودو    یبودو گرفتم مرده که خارج یخون  یکه خون راهنشی پشت خودش گذاشت از پشت پ   ربدمنویه
 نیی ایام دنبال من ب  یمخف سی : من پلربدگفت یبه ه  یامدو به خارج

 کنم ی : باور نمزکردوگفت یچشاشو ر ربدیه

تو همراش   نازیراحت شدوروشو سمت من کردوگفت: پر الشیخ  ربدیکارتشو نشون داد که ه مرده
 برو... 

 .امی منم م یباال دادموگفتم: نه هرجا تو بر  سرمو

 . امیزدو موهامو ناز کردو گفت: قربونت بشم تو برو منم هروقت کارمو کردم م  یجون   یلبخند ب ربدیه

 ...ای توروخدا ب ایتو هم ب ربدیرو گونم گفتم: ه ختنینه آوردم چشام پراشک شد اشکام ر دوباره

منم  یزود تر بر  دیبراتو خطر داره با  نجایپاک کردوگفت: ا دواشکاموباشستشیکردو سرمو بوس بغلم
 نکن دلمو خون نکن.  هیانقدم گر امیم

 بوس کردم.  شویشون یشدمو پاهامو بلند کردمو پ  کیبار نزد نی بره که برا اول   خاست

  یل یداشت و گذاشت تو انگشت دست چپم وآروم گفت خدافظ و خ یمشک  نینگ هیکه  انگشترش
 زود دور شد. 

 زود منو باخودش برد.  یل یخ سهیروگونم پل  ختنیر  اشکام

 √√√√ ربدی√√√√ه

  هی کندیاز بس تاالپ تاالپ م شدی قلبم انگارداشت از جاش کنده م دیبوس موی شونیرو پ   نازی پر یوقت
 لحظه سخت شد ازش جدا شم.

  واریبه هزار زحمت از د  یول کردی. کتفم درد مشمیآروم نم ینجور یو برسم ا اوشیحساب س دیبا یول
باش    نازیمراقب پر ایخدا گشتنیم  نازی همه دنبال پر رونی اتاق از اتاق زدم ب هیتو دمیباال رفتم پر

 فقط...

اتاق   نیفقط دوتا اتاق داره که ا  نییپا ین طبقهمطمئن بودم تو همون اتاقه چو نییپا یطبقه  رفتم
 مژگان تواون اتاقن. یو صد درصد دارو دسته ه یتربه دره ورود کینزد
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 داخل بودن. اوشیو س  یمرد چشم آب هیآروم درو باز کردم  دم یدر سرک کش پشت

 یشدم اون مرد میقا یوار یرفتم پشت د  رونی زنگ نوشته بود زنگ خطر زنگ و زدم تا همه برن ب هیرو
 . رونی از اتاق زد ب شناختمشیکه نم

 ... سیپل  نیباشه به ماش دهیرس  نازیخداکنه پر  اطیاز نگهباناهم رفتن ح یبود کل  یعصب  و

داره  دمیاخل و درم بستم دبه صورت نامحسوس رفتم د رونی بزنه ب اوشیس  نکهیتندتند قبل ا منم
 پوزخند زدم.  کنهی م یگاوصندوقو خال

  ییابود که گلوله رو زد بهم بلند شدوگفت: هنو زنده یهمون اوشیمن اخمش رفت تو هم س دنیباد 
 سگ جون؟

 وگفتم: آره متاسفانه  کشینزد رفتم

 .یکرد ادیز یگه خور  دمیوگفتم: شن قشوگرفتمیروعصابم بودم رفتم   یلیخ

 .اوردمی ولم کن تا دخلتو ن-

  یزنی دست کم گرفت پرتش کردم و رفتم روش تاخورده زدمش وگفتم: به خانم من دست م منو
 ...یعوض یپسره 

 اون دختره هر... -

 بدم.  ش ی زودتر گوش مال دیامد با یم رونی ازب یرانداز ی ت یشم صدا  یکلمه کم بود تا عصب نیهم

  یهاا اگه جرعت  دار  یبخور  یچه گه یخاستی گفتم: توم دیرو گرفتم و گذاشتم رو سرش ترس اصلحه
 . ایبگو تا بفرستمت اون دن

تو   مویآب دهن خون  ومدیمنو گرفت و چندتا ضربه زد از دهنم خون م نیا نباریشدم و ا یعصب  هوی
 گرفتم و بلندش کردم.  قشویپوزخند زدم  هیو  ختمی صورت ر

گلوله  هیو  اورد یگلوله زدم به پاش اونم کم ن هیآخرش  می کردیدعوا م میزدیعربده م میکلفه شد هردو
 زد به شکمم...
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 √√√√ نازی√√√√پر

امد طاقت   یمهب یصدا هویچند نفر  ری همشونو گرفتن غ سایپل کردمیگلناز بودم هق هق م شیپ
 جلو دارم نبود.  یبدو کردم و رفتم داخل کس اوردمین

 است؟ کج ربدیه  ربدی داخل با هق هق طاقت نداشتم ه رفتم

بدو کردم بدون    ومدیجروبحث م یاتاق صدا هیتو گشتمیم ربدیداخل عمارت تو اتاق ها دنبال ه رفتم
 غرق خون ربدوی ترس رفتم داخل ه

بزنه که بدو کردم و رفتم بغلش   ر یت  ربدی دوباره به ه خاستی م اوشیشد س دی... هق هقم شددمید
 خوبه...  نیآروم دورم حلقه شد ا ربدیه هیخورد به کتف من دستا  ریت

 

 .میری میبا باهم م میری گفتم: حاال اگه  ق... قراره ب... بم آروم

زود چشاش بسته شد که منم از درد  یل یخ ربدیه  ربد،یاشک بود هم صورت ه  سی صورت من خ هم
 دم ینفهم یز یچ ادیز

* 

تحمل کرد   ربدمیدرو ه نیبود چون ا  نیریدردش ش  یول  کردی آروم باز کردم کتفم درد م چشمامو
 االن کجاست؟  یعن ی ربدی ه ربدیه

 ... ادتتیداخل ع انیب گمیاستراحت کن بعد م کمیچک کردوگفت:  ممویپرستار امدو تمام عل هی

 خانم پرستارحال اون آقا چطوره که بامن بود. -

چند لحظه   یبرا یکرد و االنم خوابه ول دایگفت: عملش سخت بود اما نجات پ  یسی لیپرستارم به انگ 
 دستگاهاو ازش جداکنن که بهوش امد. یانگار مرد دکترا خاستن همه

 امد رو لبم... خداروشکر...  یخداروشکر کردم که االن سالمه لبخند  یول  دمیترس
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مطمئنم اون  دیروز خوشم ند هیونش بشم قرب  چارمیمامانم افتادم مامان ب ادیبه   رونی رفت ب  پرستار
 آزار نکرد پس بهشت حقشه... ویبهشت اون که کس رهی م ایدن

 منو ببخش...   یتو قلبم  شهیمامان جون تو هم ییه

 **** 

  وونهیگفتم: گلناِز د  دمویخند

 شد؟ یبازچ -

االن همشون  افتاد ریگ یفرار کنه ناکس ول  خاستیکردن و م دایبابا مژگان خانمو تو مرزها پ یچ یه-
 حبس ابدن. میبق شهیمژگانم اعدام م شهیکه اعدام م اوشهیان اون س یکلنتر 

 عه-

 خبر بد.  هی گم یآره بابا حقشونه م-

 شد؟یچ-

 بهش دادن...  ینه روز قبلش انگار قرص هاشو اشتباه روزیخان اقا مرد د-

 شهی حتما ناراحت م   ربدیسره مژگانه ه ری همش ز-

   یعوض کهیآره زن -

 خوبه؟   ربدیه-

  یکنارشه ول  رادمی ه هی... خوبه حالش عالیپرس یم قهیپنج دق یکه کنارتم ه یساعت کیهوفف االن از -
  یمار ی راجب ب رادی برگشت دکترا تعجب کردن اما ه مشی باز عل یلحظه مرد ول   هیتوعمل  ربدی ه نازیپر
 .دتو عمل مر  ربدیه یها ت ی از شخص یکیکه  گنیاز دکترا م یعضیباهاشون حرف زدو   ربدیه

 ؟ یزنده باشه چ  ربدیه ی اثل  ریغ ت یتو وجودم گرفت اگه شخص  ترس

 شد؟یبرگشتم سمتشوگفتم: الله الله چ باترس
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 .زنمی رو بهم نم غهیمن ص گهیالله موند الله م ربدویه یغه یگاز گرفت وگفت:دوماه از ص لبشو

 کنم؟  کاریچ-

 رده کارش... رهیم بابا بده دوماه هیکنم چ کاریچ  خادشیکه نم  ربدیه-

 خداکنه -

 **** 

و    یکیکله پلست هیکه  دمیلباس ملقتو پوش ربدیه شی من زود تر مرخص شدم خاستم برم پ چون
 بودو تنم کردم.  یک یروپوش پلست هی

  دیبا کم یشد   یتا عمل شه عفون  دیزخمش طول کش نکهیرفتم داخل خواب بود دکتر گفت برا ا و
 لباسش گرفته باشه تا چرک زخمش خشک شه وهوا بخوره... 

کنارش نشستم  یبرهنه(رفتم کنارش رو صندل  ینبود لباسم تنش نبود )باالتنه یچی باند پ   نیبراهم
االن باکدوم  نکهیدستمو گذاشتم رو موهاش حاال چقد دوسش داشتم من استرس داشتم ازا

 .شمی روبه روم  تشیشخص

  یمن لبخند دنیدستمو حس کرد چشاشو آروم باز کرد با د هیانگار سرما گذاشتم رو بازوش دستمو
 ! نازیزدوگفت: پر

 جانم! -

 به صورتموگفت: دلم برات تنگ شد. دیکش دستشو

 ... نطوریکردموگفتم: منم هم بغض

 من؟  هیجلو یقربون بغضت بشم اون روز چرا خودتو انداخت-

 .یمردیم خوردی ن گلوله بهت م کردموگفتم: اگه او کیگرفتم و به خودم نزد دستشو

 تو مردن لذت بخشه یبرا-
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دلم  یخورد  ری بخاطرمن ت باریحرفش لذت نبردم... ذوقم کردم گفتم: تو هم  نیگفتم اگه بگم از ا دروغ
 دردو تجربه کنم. نیخاست منم ا

 شوخ تب خل وچل؟  ربدیاه ی یبداخلق خودم هیغرغرو ربدیگفتم: همون ه یبعدمکث 

 توام...  هیبداخلق غرغرو ربدیکردوگفت: فک کنم ه ییاخنده  تک

 دوچندان شد....  میکردم خوشحال  ذوق

خونه زود    رمیدارشو بوس کردموگفتم: تورو خدا زود خوب شو من م  شی جام بلند شدمو صورت ته ر از
 . گردمیبرم

 زدوگفت: چشم  یلبخند

شدم که الله گفت: به به خانم   ی اخل اول تعجب کردم بعد عصبان که الله امد د رونیب رفتمیم داشتم
 ن؟ یداریدست از سر نامزد من برنم نجاهمیخدمتکار شما ا

 ؟ یزدموگفتم: نامزد زورک  پوزخند

  دمیبودو تا باال سرش کش  ربدیه هیپا  ری که زود رفتم پتو رو که ز ربدیسمت ه رفتی کردو داشت م اخم
 شاش  چ ربدینگام کرد ه ضیالله با غ

 سردمم بود.  نازی: پر زدی شدو تو صداش خنده موج م  طونیش

ها امدن بهتره پتو   بهی رفت پتو رو زودتر سرت بکشم حاال که غر  ادمی زمی لبخند زدموگفتم: آره عز منم
 سرت باشه. 

گرمه تو اتاقم کولر   رونیخوبه هوا ب رونی ب  رمینم گهیحاال د ینشستم رو همون تک صندل  خودمم
 گذاشتم...   نیروشنه باز پتو سره ا

 .ی ر یکپ یالله نگاش کنه دختره ا شهیم میحسود  خادی دلم نم هیخب چ 

به نامزدم   یمثل چ شهیجون م ناز یالله گرفتم تو دستم الله با حرص گفت: پر ض ی از غ ربدمیه دست
 شه.  ضیمر  ربدمیدستت آلوده باشه ه ترسمیم ینچسب
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 م: نهگفت یجد  یلیخ

 چشاش گرد شدو گفت: نه؟  الله

 ازش جداشم تونمینه نم-

 انوقت چرا؟-

 دستامون تو دست هم باشه. میهم  شی هروقت پ میقول داد ربدیچون منو ه-

زود لبخند زدوگفت: آره آره   یلیخ   یچشاش گرد شد ول  دمینگاه کردم که د ربدی گفتم اصل به ه یچ
 ... گهیراست م

 .دیترک یدلم خنگ شد الله از حرص داشت م شی آخ دمی کش  ینفس اسودگ هی

  ،یچند لحظه منو نامزدمو تنها بزار  شهیفقط م یبانامزدم داد ییچه قول ها دونم ی:نمنبارگفت یا الله
 که... یرفتی م یتازه داشت

 

 شوهرم آشنا شم. یها لی کم کم با فام خامیم... م تنهاتون بزار تونمی کردموگفتم: نه نم اخم

 خاهشا... شوهرت؟ هه   رونی باحرص بازمو گرفت و گفت: برو ب الله

  دتویسختمه با دنینفس کش   نازی من بدون پر یدار  ناز ی با پر کاریامد: بس کن الله چ ربدیه یصدا
 اتاقم باشه. 

الله با حرص از اتاق زد   یفدات بشم که پشمکش کرد یی درست شد وا یدلم کارخونه آبنبات ساز  تو
الله باشه تا تو با من مهربون   دیگفت: حتما با ربدیمنم لبخند گله گشاد زدم که ه دیخند ربدیه رونیب

 !؟یباش 

الله خانمم امد پتو  گردمیتو اتاق جمم نخوره خودم زود برم ادیب گمیم رادیغره رفتموگفتم: به ه چشم
 اشم حرف نزن. رو بزار سرت باه

 بچه دو ساله ها گفت: چشم مثله
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قبل عقد   رونی ب میری م مارستانی: نزار ازبدوگفت یبراش غنج رفت لپشو محکم بوس دادم که خند دلم
 ...مای بچه داشته باش هی

 .رونی نثارش کردمو رفتم ب  ییا وونهیود دمویخند

 **** 

 میفقط چون هردومون خانوادمونو از دست داد میکن یعقد م  ربدیمنو ه رانیا م یبرگرد دیبا گهید فردا
و همه  ره یم ن یازب غشیماهه عسل الله فک کنم تا بعده برگشت ما از ماه عسلمون ص میری بعدش م

 . شهیتموم م  یچ

مغزش   کردی م یبود خل وچل داشت باز  وتریسرش تو کامپ ربدیلباسم رفتم تو اتاق ه دنیپوش بعده
 پسر.... نیا کنهیرشد نم 

 !شمیپ یومدیزدوگفت: به سلم دلبر امروز اصل ن یرد باال و لبخند گله گشادآو  سرشو

 : کتفت خوبه؟دوگفت یرفتم بغلش لپمو بوس  دمویخند

 روسونه یسلم م-

 گفت: سلم منم بهش برسون. دویکش دماغمو

  یخایمنو تو بغلش نشوندو گفت:کجا م دویاز رو پاهاش بلند شدم که کمرمو سفت چسب  دمویخند
 خوب.  دمتیند مارستانیدلم برات تنگه؟ بده ب یدونیاالن؟ نم یبر 

 ربد ی عهه ه-

 جونم -

کرد به چشاش بعد به لباش نگاه کردم آب دهنمو صدا دار قورت دادم   کینزد م یشونیبه پ  شویشونیپ
  وونتیمن د یکن  یکار  هی یخای م  یکه ه یندار  یکه سرمو گذاشت رو کتفش وگفت: تو کارو زندگ

 شم؟

تنهام    چوقتی کردم وگفتم: مامانمو کشتن تو ه کیبهش نزد شتریرو سرش گذاشتمو خودمو ب دستمو
 نذار باشه؟ 
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کار   یکار و نشدن  نیتنها گذاشتن تو آسونه؟ سخت تر یفشار دادوگفت: فک کرد شتریب  کمرمو
 ... اسیدن

 . یباش شمیپ دیکل با کنهینم  ریی تغ تمیشخص گه یزدم و ازش جدا شدم گفت: چون د  لبخند

 . میجار شی برم پ دی: نچ بادموگفتمیخند  زیر

 ها... یشد طونی گفت: ش دویلپموکش

گلناز گفت:   میکرد  بتیو غ میحرف زد کمی گلناز  شی... رفتم پرونی زدمو و زود از اتاق زدم ب چشمک
 کرد؟  ربدیبه نام ه  ویخان قبل مرگش همه چ یدونستیم نازیپر

 گردشدوگفتم: مگه مژگان به نام خودش نکرده بود؟  چشام

  ربدیکرد فقط ه ربدی به نام ه و یآخر مرگ خان، خان رفتو همچ ینچ اونطور که معلومه ساعت ها-
 بره چندتا جا رو امضا کنه... دیبا

 عه-

 آره بابا  -

 شد؟ یچ نایکارخونه الله ا  نیآخر ا-

که مژگان برا منافشون پسرشو ِگرو   دیمامان الله هم فهم یبابا کارخونه ورشکست شد انگار  یچ یه-
 گذاشت. 

 شهیکنده م مونیشره الله زودتر از زندگ  ینجور یپس ا-

 اهم -

باهام حرف   نکهیبود باا شمیاالن پ یمامانم افتادم چقد دلم براش تنگ شد کاشک ادیچرا  دونمینم هوی
 تک زدناش... دلم برا ک یول  زدینم

 برا اشکشم دلم تنگ شد. یبغلش برا نگاش برا لبخندش حت  برا

 ناز؟ یپر یشدیروگونم گلناز تعجب کردوگفت: چ  ختنیر  اشکام
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 وگفتم: دلم برا مامانم تنگ شد.  دیلرز لبم

 کنهیم یبهتر زندگ ایبود مطمئن باش اون دن نیکردوگفت: قربون دلت بشم اونم قسمتش هم بغلم
 هم نگرانشه. ایغم بغل گرفته اون دن هیزانو  ینجور یتک دخترش ا  نهینم بببهشت اال رهیم

 

کردم اون    اهیکه س اشویدن نیبخاطرمن زجر بکشه ا اهمیمن دوس ندارم مامانم اون دن  یگ ی_راس م
شه تا او    گهید یکی  یقربان مونی کی  دیحتما با  رایما فق  یخوش باشه قربونش بشم... ول  شاهللیا ایدن
 کنه...  یخوشبخت زندگ  یکی

  چرخهیخان که ول توخونه م ربدی آب بزن برو دنبال ه ه یگلناز پاک کردو گفت: االنم صورتتو  اشکامو
 نباش.  یز ینگران چ گهیغذاشو بخوره... خودتم د ادیبگو ب کنهیشوهر بدبخت من داره مثل خر کار م

 اد؟ی نم رادی: داداش هدموگفتمیخند

 روز لنگ بود  کارش ام ادینه بابا کجا ب -

 گفتم: پس واسش غذا ببر.  دمویخند

 ن ی غذاتونو بخور ربدم ی تو با ه رادیه شی پ رمیبکنم من پس م   خامی م نکارویاره هم-

 باشه -

 **** 

 شده بودم. ربدیه ییاو شناسنامه یزن رسم  ومدیتو دستم نگاه کردم چقدم به دستم م یحلقه  به

 دور دور  می زود بر نی بش یدستمو گرفت وگفت: پر  مویکرد یخدافظ  نایگلناز ا با

 رستوران...  میبر میی خایاالنم م میدیخند مو ی و گفت میکرد حی تفر ی و نشستم کل  دمیخند

 **** 

انگار غذارو فقط   شدیانگار حنجرت نابود م یخوردیقاشق م هی یعن یغذامونو آوردن  میرستوران بود تو
 با فلفل درست کردن اشکام در امدن....
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خنده دار بود ساعت   افمونیسوختم ق گفتیو م رونی ب اوردیزبونشو م  یدر امد ه ربدمی ه هیاشکا
 رستوران نبود.   یشب بود کس هیدو

خنده دار بود شده بود مثل فلفل بلند بلند   ربدیه یافه یق  نجایا میرستوران باز نبود امد  جایه چون
 یشد کپه فلفل قرمز   ربدیگفتم: ه  دمویخند

 بازشد  شتریحال و هوام ب  رانیا میکه امد یوقت از

 من تو عمرم انقد تند نخوردم.  نازیگفت: اوفف پر ربدیه

 . ربدیگفتم: منم نخوردم ه خوردمیهمونجور که م منم

* 

ر  آب بخوره منم امدم تو اتاق مشترکمون تا لباسامو عوض کنم لباسامو از تنم د وانیل  هیرفت   ربدیه
 آواز خوان امد داخل ربدی که در اتاق باز شد و ه گشتمیتاپ و شلوار کوتاه م هیآوردم و دنبال  

 

 مبارک بادا...  شاهلل یمبارک بادا ا اری+ 

 

 ززیه روننننیلباس سمتش پرت کردموگفتم: برو ب  هیزدمو  غی من چشاش برق زد ج دنید با

 

   رمیتا نخوردمش نم   خامیخودمو م ی: نه من پر دوگفت یخند

 

  میشونیبه پ  شویشونیپ  دویتند خودشو بهم رسوندو کمرم سفت چسب هویلباس نبود معذب بودم  تنم
 چسبوند کار هرروزش بود...

... 
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 **** 

  دمیداشت کش شیخوب بود دستمو رو صورتش که ته ر یل یخ شبینگاه کردم آزارم نکرد د ربدیه به
 لباس نبود.  چکدوممونیتن ه یعنیتنم لباس نبود 

حوله    دمیچی به باال تنم پ دیسف یحوله  هیزود بلند شدمو لباس گرفتم و رفتم حموم و بده شستن  من
 تا باالتر از زانوم بود. 

 دنمیاستفاده کرد با د نییحوله به کمرش بستس انگار از حموم پا  هی ربدمیه  دمیحموم در امدم د از
از اولش   یمال خودم  گهی: زن شدنت مبارک خانمم ددوگفت یزدو امد کنارمو کمرمو دست کش یلبخند

 ... یمال خودم بود

 شب؟ی: آزارت که نکردم ددوگفت یبوس  مو یشونیگرفت پ  خندم

 ی بود یوگفتم:نه عال   نییانداختم پا سرمو

 بودم.   یکردوگفت: پس عال طونی بهش نگار کردم که چشاشو ش اخداایگفتم؟  یچ ؟یچ

 گفتم من...  یخداا چ ییشانس وا  یبزنم زنگه خونه به صدا در امد به خشک یباز کردم تا حرف  دهنمو

کله  رادنی فک کنم گلنازو ه نییپا  ایبعد ب  ی:لباستو بپوش موهاتو خشک کن سرما نخور ربدگفتیه
 . کننیسحرم ولمون نم 

 ... رونی تنش کردو شلوارش هم گرفت و رفت ب زی بول هیتند  خودش

خانم؟   نازیپر  یبود که گفت  یبود چ ی فوش به خودم دادم االن عال یموهامو زود خشک کردم و کل منم
 ... یابرومونو برد

 ... گهیبود د  ربدی نداشت ه بی خداا حاال ع یییوا یبود یبگم نه خوبم گفتم نه عال خاستمی م یییوا

 ادیکه  رونی خاستم برم ب دمویبلندتر پوش زی شلوار و بول هیزود  گهیخودمو قانع کنم د دیکنم با کاریچ
شالم سرم گذاشتمو رفتم  هینباشم افتادم   ینجور یا رادی ه شی اون روز که بهم گفت پ ربدی حرف ه

 .رونیب
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گلناز نشستم گلناز خانمم نه گذاشت و نه برداشت بلند داد   شیبودن واقعا سلم کردمو پ  رادی ه گلنازو
 خوش گذشت؟  شبیزد: د

بهش رفتم که   ییاخندش گرفت من هم چشام گرد شد هم از خجالت قرمز شدم چشم غره  ربدیه
 عروس جون؟  یهم بود یباز کردوگفت: خجالت ششوین

 ه؟ یعروس چه رنگ ییچا مین یبب میما بخور اریب  ییچا هیگاز گرفتم که گفت: پاشو پاشو  لبمو

  ریشکمم ت  ری ز کمی مسکنم در آوردم و خوردم  هی  خچالی رفتم سماورو روشن کردم از  دمویخند
 بخورم بهتره  نویا دیکشیم

  ینیداداش ه هیبه دره آشپزخونه تک   ربدیه دمیو بستم د خچالیکه دره   نیخوردم و هم  قرصو
 ؟ یینجای: چرا ادموگفتمیکش

 دکتر؟  می بر  یخایم یدرد دار  نازی: پرکموگفتینزد امد

 خوبم بخدا   ربدیغره رفتموگفتم: نه ه چشم

 کردوگفت: مطمئن باشم   زی ر چشاشو

 .گمیگلناز امد که گفت: عه برادر من مطمئن باش من دارم بت م  یصدا

 شد.  دایمحل سرو کلش پ یخروس ب   نیگفت: باز ا ربدیکنه ه کارتی گلناز خدا نگم چ ییوا

 

 من یمرده  لی تو آشپزخونه رو زد تو سر شوهر زل یروفرش  ییذاشت نه برداشت دمپانه گ گلناز

 نکردم   ی خال رادیسره ه نارویا ی: اگه همهدوگفتیسرشو دست کش ربدیه

 جون  یشوهرم درد گرفت جار  یکله-

 . کننیآوردن دارن دعواش م ری زنتو مظلوم گ  نیبب ای ب راددی گفت: ه هیگلناز به حالت گر 

 پرنسس منو دعوا کرد  یامد و دستشو دور گلناز حلقه کردوگفت: ک  یزود رادیه
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   نی بب لتوی: مردشور زن زلرادوگفت یزد تو سر ه   یکی  ربدیه

 لبشو گاز گرفت و آروم گفت: عه نگو داداش  دویخند رادیه

 صدا کردم که.:گفت:جانم خانم جان...  ربدویه

 ... یستین  لیگفت:چقدم تو زن زل  رادیکه ه دنی خنذ  گلناز رادویه هوی

رو پخش    ییگفت خودش چا ربدیرو آماده کردم و بچه ها رفتن تو حال ه ییجوش امد چا  سمارم
 تا مثل خسته نشم.  نم یو من برم بش کنهیم

  شیو پ رانی ا ادیب  رادمیو چرت و پرت گفتن بچه ها گفتن که قراره ه یی... بده خوردن چاوونسید
 قرار شد  ربدی کار کنه چون ه ربدیه

شن و کار کنن   کیباهم شر رادی ه نویعسلمون که برا فرداس کارخونه رو دوباره راه بندازه و ا بعدماه
 ... رهی حصلم سر نم زنمیالعقل گلناز هست و باهاش حرف م  نکهیمنم خوشحال شدم از ا 

  ربدیبا ه  نامی باشه راجب س ادمیشد!  یبده ازدواجش چجور  نمیبب   خامیم ه یسم یلک زده برا دلم
 ...ادی حرف بزنم هرچند ازش خوشش نم

 فک زدن رفتن.  کمی خوردنشون و   ییبعده چا نامیا گلناز

بزرگم برا خودمون گرفت   یخونه  هی نمشیبیم شهی فروخت گفت حالم بدم ربدیخانمو ه   عمارت
 خونمون بزرگ بود   دیخر ی..متر ۳

عمارت   ه یبا پول عمارت   ربدیگفت ول کنم ه ربدیدرسمو که ه میدیخر لیخونه هم وسا یبرا باهم
 باشه...  مونیتا سرما سازهیداره م گهید

 بودن کمک کرد.  ازمندیکه ن یبه افراد شمیکمیهم خرج کارخونه کرد و با اصرار منم   یکم یو  

 سره سامون گرفت... مونی زندگ خوشبختانه

باز از اون طرف چهار   میهفته باش  هی شیک میماه عسل بر مونیقرار شد دوتا بندم یامشب م چمدونو
  میمشهد باش  میروز بر
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 م یمن آمادم بر ربدیه-

 باشه -

دور دور اما قبل   میباهم بر رهیدسته شوهرشو بگ  مییا ی م ربدیاس ام اس دادم که منو ه هیسم  یبرا
 خانم قرار   هیدور دور رفتن با سم

  یرفت ول نی از ب  شیاصل  ری غ تیشخص  نکهی... بااربدیه یروانپزشک برا هی شی پ میبر ربدیشد منو ه 
 م ینیبب  میدکتر بر هی شی حتما پ دیبا

 شد.  یاولش نه آورد و بعد با اصرارم راض  ربدیه گهیم یچ 

* 

گفت و دکتر گفت چندتا   مشیاز عل ربدمی گفت و ه یمار یراجب ب   کمیدکتر  می اتاق خانم دکتر بود تو
 ماه مصرف کنه  شی تا ش دهیقرص بهش م

پنج بار تو مطب زنگ زد االنم داشت  هیسم دمینگا کردم د میامدن از مطب دکتر به گوش رونی ب بده
 دلم برا صداش تنگ شد... خوردی زنگ م میگوش

 . تیگوش  نازی: پرربدگفتیه

 ه یدادم: الوو سم جواب

گفت:الو نامرد   کردم ی م هیزدن کرد منم بلند بلند گر  غیکردن و ج هیشروع به گر  یبده سکوت هیسم هوی
 کردم. یبهت گفت که من عروس  یاصل ک  ینبود ممی عروس یتو حت یچقد بد یبلخره زنگ زد

دا مجبور بودم بخ هیبار روبه رو شدم اون خبرارو گفت بهم سم هی نایهق گفتم: من با س باهق
 . رانیا امی ب تونستمینم

 ی گفت: خوب هیسم میکرد ی م هیکه هردو پشت تلفن گر یسکوت  بده

 مامانم مامانمو کشتن  هیزدموگفتم: سم هق

   یگیهم هق هق کردوگفت: دروغ م  هیسم
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غط کردو چندتا دستمال که رو داشبرد   دویاز دستم کش ویگوش ربدکلفهیهقم اوج گرفت که ه هق
 بود برداشت و اشکامو پاک کرد   نیماش

 نکن.  هیانقد گر نازیبسه پر ؟یکن یم  هیتو هم بود بااخم گفت: چرا انقد گر اخماش 

  ربد ی ه میازش گرفتم و اشکامو پاک کردمو با بغض گفت: بر دستمالو

 منو انداخت تو بغلش   دویستمو کشد هوی برنگشتم تا نگاش کنم  یول  کردمینگاشو حس م  ینیسنگ

 . یستیکنارمن خوشبخت ن کنمی فک م یلرزونیدلم وم  یکن یم هیکه گر ینجور ی ناز کردوگفت: ا پشتمو

 بودگفتم: من کنار تو خوشبختم. هیکه از گر ییادورگه یهقم غط شده باصدا هق

 آب بخرم برات.  هی رمی منو از خودش جدا کردوگفت: م دو یسرمو نرم بوس رو

 شد ادهیتکون دادم و پ سرمو

** 

نهارمونم   امی ب  دنشید یبرا ریظهر بود دلم طاقت نداشت که د هیساعت دو میپارک منتظرش بود تو
 اصل درست نکردم هنوذ.... مینخورد

 باز گشنمون نشد.  میخورد میساعت دوازده ون  نایرو که با گلناز ا  صبحونه

 . کنمی خوشمزه درست م یغذا هی ربد یه یخونه برا میرفت

 نم؟یهم بب نارویس تونمیم  ربدی: ه ربدگفتمیه به

 ش؟ ی ن یداره بب یکردو گفت: چه لزوم  یظیغل اخم

 کمک کرد.   یلیبه من و مامانم خ   نایس ربدیخب خب ه-

 شلوارشو بکشه باال باز به تو ومامانت کمک کرد؟  پیاون پسره عرضه نداره ز-

باهاش صاف   موی بده نمشیبار بب  هیخوبه العقل بزار  می لیخ  نایگفته س یمن اخم کردموگفتم: ک نباریا
 کنم.
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 یخوبه قصه ستین  یپسر خوب اد؟یخوشم نم   نایچندبار بگم من از س نازی: پردوگفتیکش یهوف کلفه
 رو بهت گفتم. نایالله و س

 نکرد. یهرچقدم بد باشه بامن خوب بود به من بد نایس-

 . شینی بب ذارمیکه گفتم نه نم  نیهم ری نخ-

 . مشی نیبب  میری م  ییخوب باهم دوتا-

 ؟ ینی رو بب یاون پسره دوهزار  یکرد له یانقد پ هیاصرارت چ -

 ..  کنهی اصرار کنم اقا شک م ادینزدم مطمئنم اگه ز  یکردمو حرف یهوف

 ناززز یزد: پر  غیامد بلند ج هیسم یصدا

 ه یزدمو بلند گفتم: سم غی ج دمیبراش پر کش  دنشیباد

از هم  دیپر کش مونیکه دل تنگ می انقد تو بغل هم بود می کردیم هیو محکم بغل کردم و هردو گر هیسم
 .میلبخند زد گهیهم د دنیبا د میو اشکامونو پاک کرد میجدا شد

رفتن    ربدیه  نویبود نگا کردم لبخند زدمو سلم کردم اونم سلم کرد و ا یبه شوهرش که مرد جذاب تازه
 نشستن انگار بچشونو آوردن پارک.   یرو صندل

 بده حی توض  ویوگفت: همچ یبرد رو اون صندل  دویدستمو کش هیسم

 یتم و اونم گاهگف ویبدم براش همچ  حی توض ویتا براش همچ هیمثله سم یک یداشتم به  ازین واقعا
 و خوب شدنشو شدنشو گفتم.  ربدیه ه یضیو آخرش  مر دیخندیهم م یو گاه هیگر

 ... یدیکش یچقد سخت نازی بغلم کردوگفت: قربونت بشم پر و

 خوبه  یحاال همچ  یپاک کردموگفتم: ول اشکامو

 نی کنیم  کارشی الله روچ-

 . شهیو الله تموم م  ربدیه یغهیماه عسل بده برگشتمونم چند روز بد ص  میریفردا که م-
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 کپ کرد...   چارهیبود ب  یدنید افشیق گفتمیم  نایراجب س یوقت

 

 ؟ی قراره منو خاله کن یاالن ک ؟یآشنا شد یچجور  ه؟یکن اسمه اقات چ  فیخب حاال شما تعر-

 .میخوشش امد بد امد خاستگارکه ازم  مونهیپسر همسا دیچشمک زدو گفت: اسمش سع  دویخند

 شد؟ یچ یداشت  لیخاستگار تو فام هی-

 . ومدیبابا گفتم که ازش خوشم نم یچ یه-

 : خب  دموگفتمیخند

نگفتم   یاالن به کس مونیسره خونه زندگ میو رفت میگرفت  یزود عروس  یل یخ  یچی خب به جمالت که ه-
 سه هفتس حاملم.  گمیبه تو م  یول

 

 .شمیخداا آخ جون دارم خاله م  ییدروغغ وا هیگفتم:,سم دمویکش یبلند  غیج

بزار دردمو بهت   یازم گرفت که بغلش کردم و که منو از خودش جدا کردوگفت: پر  شگونین هی هیسم
 بگم.

 شدیچ-

کلشونو   خادیدلم م یخوبم اون دوتا هوفف پر   شونیکیسه تا خواهر شوهر دارم مردشورشونو ببرن با-
  رهی بدبخت م یساده  دمیبخره اون بخره سع نیبره براشون ا کننی نه زورش مخو ادی م دیبکنم تا سع

 مرد... شیشوهرم دارن مردشورشو نو ببرن خداروشکر شکر مادرشوهرم دوسال پ خرهیم

 حقته  هیسم یی: وادموگفتمیخند

 . یشوهر ندار  لی خوبه تو که راحت فام  یلیپدرشوهرم خ چیکه ه نارویغره رفتوگفت: ا چشم
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با   ربدیخوشبختانه ه  یول یخدافظ یبرم خونه مادرشوهرم برا  خامی زدموگفتم: امشب شام م چشمک
 . دیاون ع دیع نیفقط ا گهیرفت و آمد نداره م ادی ها ز لیدخترعموهاش و فک و فام

 گه ید یراحت-

 بدبختا.  نیا شیپ م یبر ا ی: بدموگفتمیخند

  قتویخانم رف هیگفت: سم  دیسع  دنیمارو د زدنی داشتن حرف م ونیآقا شی پ میرفت  ییدوتا ویخند
 ؟ یآروم شد یدید

 چشم غره رفت و گفت: آره   هیسم

 .میما غذا بخور یخونه  میقرار شد االن بر میحرف زد میبود نایا شیپ کمی

 *** 

خورد    ازیداشت پ  هیو فلفل نمکشو زدمو برنجم درست کردم و سم  یتند مرغ و سرخ کردم ترش  تند
 تو مرغ  زمی تا سرخش کنم و بر کردیم

اجاق و گازو   نی براهم  دیکشیطول م کمی  یو زرشک پلو درست کنم قرمه سبز   یقرمه سبز  خاستم
 کردم.  شتریب

 تو مرغ  ختمیسرخ کردم ور ازهاروهمیپ

 ه یگفت: دسپخت تو که عال هیتا غذاهام درست شن سم هیسم  شینشستم پ و

 گه ی گفتم: آره د دمویخند

 بود.  یعال  میآشپز نی براهم  رمی بگ ادیرو  یمژگان خانم که بودم مجبور بودم آشپز  یخونه

 ... شهیخوشمزه م  یلیتو غذات غذات خ  یز یریگفت: فلفل دلمه م هیسم

  زیم  یامدن داخل و رو صندل ربدی ه  دویسع میکردی ساالد درست م میکه داشت نجور یزدمو هم چشمک
 گشنمه  شهیحاضر م یغذات ک  ی: پر ربدگفتی نشستن ه ینهار خور 

 صبر کن شهیاالن حاضر م -
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 بود حاضر شن.   کینزد گهیکردم د شتریاوجاق و ب  کمی رفتم

 ن؟ی خانم آشنا شد هیبا سم یشما چجور  دیگفت: خب اقا سع ربدیه

بار    نیآخر دمش یبابا چند بار تو کوچه د  یچی کرد: ه فیشروع به تعر  دمیگل کرد سع شیاقا فضول باز
داداش تاخورده زدمشون بعدش فردا شب رفتم  یچی ه زدنی م کهیچندتا پسر امدن داشتن ت دمید

 . شیخارستگار

 یه  ربدیه میخوردیغذا م  میو داشت مینگفت سفره رو گذاشت نارویناکس ا هیگرف سم خندمون
 . دادیخجالتم م

 !یمدل  نیتاحاال نخوردم ا یچقد خوشمزه درست کرد ی:پر ربد یه

 میکه سفره گذاشت یاز اول ربدیگفت: اقا ه هیغذاشو خورد سم دویکه خند  زی م ری پاش زدم از ز به
 .نیگی م هیثان  یتااالن هر س

 کنه... فیبدم تو جمع از زنش تعر اد یبه شوهر تو   خامیمن م یگفت: آبج  ربدیه

 نجور یگفت: عه پس آموزش بده هم  هیسم

 .  نمکیم  فیخوبه ازت تعر هی: سمدوگفت یخند دیسع

 . یکن  فمویخواهرهات تعر شی پ دیکردن نداره با فیکه تعر مونییگفت: تو تنها هیسم

 گفت: چشم  دیکه سع میدیخند

کنه حاال با   یحامله ببود اجازه ندادم کار  هیخوردن غذا جمعشون کردم و شستمشون چون سم بده
 که بلخره رفتن... میحرف زد مویخورد وهیم کمی اصرار خشکشون کرد 

 ...ربدی که رفتن ه نیهم

 . یامروز خسته شد می بخواب میبر  ی: پر گفت 

دو   کمی  میریبامامان م ی: امشب بده خدافظربدگفتیبود ه  ربدی ه هیسرم رو بازو دمیخواب  میرفت
 دور...
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 دور دور   میبر ییبا مامانت سه تا هیگفتم: نظرت چ دمویخند

 ی توبگ  ی: هرچدوگفت یبوس  مویشونیپ

 **** 

  گفتیم  یخجالتم داد و ه ربدمی کردو ه  فموی بماند چقد مامانش تعر مویگشت ربدیبا مامان ه کمی
 بهم خوش گذشت.   یلیبود خ  ی...درکل روز خوب هیدستپختم عال

 امشب انقد فک زد خسته شد.  چارهی ب دمیخواب ربدی ه شیاماده کردمو رفتم پ ساکمو

 **** 

شبم   هیتازه  میسوار شد قیقا ایدر م یبود رفت  یعال یلیخ می بود شی ک که یاون چند روز  میبود تومشهد
و  میخونه زنگ زد هیشب بود برا  ه ی...ساعت دومیخونه زنگ بزن هیبرا  یکرممون گرفت مزاحم ییدوتا

 .میفرار کرد

تو مغازه و داشتم به مرده  میبخره رفت یگفتم برام بستن  ربدیتو مشهد که به ه میزدیقدم م میداشت
 . خامیم ییچه طعم ها گفتمیم

 .شدیم  یعصبان  ربدیکلفه شدم االن ه گفتیم نمیا گفتم یکه من م یبغل دستمم هر طمع یپسره 

 ن یزیهم برام بر یمغازه دار گفتم: اون موز  به

 ن ی بزار یاون پسره گفت: مال منم موز  ختیرو برام ر یموز 

 بسته خام یطعم ها رو م نیممنون من هم یل یگفتم: خ چونمشیبپ  خاستم

 هم برام اضافه کن. یلیوان هیمرده ببره حساب کنه زود گفتم: اقا  نکهیگفت قبل ا نویهم هم پسره

که  نیزد پشتشو هم ربدی بزار ه یلی وان هیبگه مال منم  خاستیکه پسره م نیکارو کرد هم نیهم مرده
 . دیدهنش ماس تو  ربدیپسره روشو سمتش کرد مشت ه

جوونه و کله    نیا گفتیم  ربدیبه ه  یمنم رفت هوا مغازه فروش ه غی پسره رو هوا معلق شد ج یبستن
 حرفا...  نیشقه واز ا
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دختره   نیها... ا  یر یرو مخ من راه م  ادیز یپسره رو گرفت و گفت: دار  یقهیبود   یعصبان  یربدولیه
 صاحاب داره...

بخندم مردشورتو ببرن  نمیبش  ستمین یت یتو موق دمیکه فهم  شدیشل م شمی غنج رفت داشت ن دلم
 بود.  یخوردن چ  یبستن  نازیپر

 ...نازیبشه پر تی بستن  نیآخر

معذرت خاست و   ربدمیدوتارو از هم جدا کردو از ه  نیجروبحث مرده فروشنده ا  یبده کل  بلخره
 میبهشون زل زده بودم گرفت و از مغازه زد یچ روحساب کردو دسته منوکه مثل  یبستن  ربدمیه
 .رونیب

  د،یبخورم که دستمو سفت تر چسب  شهیکه داشت آب م مو یتا بستن ارمیدستمو از دستش درب  خاستم
 دستم ربدیگفتم: ه

 هنوذ تو هم بود جرعت نکردم باز حرف بزنم. اخماش 

تو کاسه بود  یبخورمش چون بستن   خامیاممم من م کردمینگا م  شدیکه داشت آب م میبه بستن فقط
 . دیکش یخان دستمو مثل چ  ربدیکه ه خوردمیبا قاشق م  دی زدش با سی ل شدینم

 تا انقد چشم نباشه دورت.  یکه تومال من سمی بنو تی شون یرو پ دیدستمو ول کردو گفت: با اخرشم

 نیکه ا نجاهمیجروبحث کرد ا ربدی مزاحم شد ه یکی شمیلبمو گاز گرفتم تو ک  شستن یدلم رخت م تو
 خورد شد. ربدی مزاحم شد عصاب ه شعوریب یپسره 

 شد؟یانقد اخم نکن حاال مگه چ ربدیه-

  شدیم یچ  دی: مگه باربدگفتیه ناز یپر یبود گفت  یچ نی شد گهه خوردم ا شتری حرفم اخماش ب  نیباا
 باز؟ 

 ... ربدینکن ه ینجور یانقد ا میبر  ایگفتم: ب  دمویگز لبمو

 برا من... ذارنیگفت: اعصاب نم دویتو موهاش کش یدست کلفه
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  هیبده  ربدیبزنه باز بخورمش ه خی تا  یدون  خیآب شدمو گذاشتم تو  یتو هتلمون و بستن میرفت
 . دیدوش رو تخت باز تاق خواب

  ربدیه  شی ور رفتمو آخرش خسته شدم و رفتم پ ربد ی ه یباگوش کمیخودمو   یباگوش کمی منم
 . دمیدراز کش ششی که پ نیهم  دمیخواب

 چقد دوست دارم جوجه...  یدون یدورم حلقه کردوگفت: نم  دستاشو

 ستم یعهه من جوجه ن-

 .یخودم یجوجه  یگاز گرفت و گفت: هست لپمو

 ...خندهی چقد قشنگ م ناهاشیکه گفت: ا دمیخند

 . ربدیگرفتمو گفتم: عهه ه شگونیبازوش ن از

  گهید گمیخوب راس م-

گفت: صداشو  شدیهر لحظه تندتر م  زدی ضربان قلبش تند تند م یگذاشتم صدا نشیرو س  سرمو
 .شمیرو قلبم زنده م یتو سرتو بزار  رمیاگه بم  یحت  قرارتهیب یشنویم

 . هیچه حرف نیا ربدیخدانکنه ه-

به خودش چسبوندو گفت: توکه خواب و خوراک از من   شتریکه منو ب دمی بوس  نشویرو س دیخند
 کارات.  نیباا یر یگیم

 .می دیآروم باهم خواب دویروموهامو بوس  دمیخند

 **** 

 

خسته بودم رفتم حموم تو وان   ی لیداخل و خ میخوشگذشت بهم... رفت  یلیبود خ یعال   مسافرتمون
 ...رونی برو ب ربدددی: هدموگفتمیکش غی درو باز کرد ج ربدیبودم که ه
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 کنم.  کاری قعطه چ نیی گوشاشو گرفت وگفت: آب حموم پا دویخند

 رون ی برو ب  امیمن زود در م -

 نچ -

 یتر  یبود امد کنارم کمرمو گرفت و گفت: توحموم خوردن   ییتو وان، وان چون دو تا امد

 ربددیتو صورتش وگفتم: ه ختمیو ر کف

 ... گهید می جبران کن دیاالن با میانقد تو بغل باش  میتونینم  میش ینزن باز فردا بچه دار م غ یج یاهه پر -

 موهاتو بشورم  خامیو گفت: من م  دیبود موهامو دست کش یموهام کف  دیکه اونم خند دمیخند

 شورم یخودم م  ربدیعه ه-

 شورمیخودم م رشمی نخ-

 چقد موهات بلنده  یشست و گفت: خانم موهامو

 یبلند دوس ندار  هیمگه مو-

 دوس دارم  بلند  هیمو-

 موهاتو درست کردم. میخوب  شگریچه آرا نی بود باال سرم گذاشت گفت: بب  یچون کف موهامو

   ینشون دادموگفتم: عال کی انگشت شستمو به صورت ال دمویخند

 یموهامو بشور  دیحاال توبا-

 کردم..ِ یپاهاش نشستمو موهاشو کف  رو

... 

  یتاپ و شورت ل هی...زدنیچون زنگ م نییتند تر رفته بود پا  ربدی ه رونیبده شستن خودم رفتم ب 
 الله تو سرم اکو کرد.  یرو پله ها بودم که صدا کردمیکه داشتم موهامو خشک م  نجوریو هم  دمیپوش
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 ...نجام یا گهید زیچ هی یتموم شد من برا غمونیص  دونمیم دونمیاره م-

کلفه رفت روبه   ربدیتند رفت رو مبل نشست ه پوزخند زد و تند دنمیالله با د نییتند رفتم پا تند
 نشستم.  ربدی روش نشست منم رفتم کنار ه

 نباشه بهتره  نازیبهم نگا کردوگفت: بنظرم پر الله

پس دخالت نکن کجا باشه وکجا   نازهیپر یخونه نجایجواب داد: حرفتو بزن ا ربدیکردم که ه اخم
 نباشه... 

 نداره باشه...  یب یخب ع  یل یخ خب   یلیدستاشو آورد باال وگفت: خ  الله

 کردو گفت: من حاملم  یمکث

 پوزخند زدو گفت: مبارک باشه  ربدیه

 تو تو شکمه...  یلبخند زدو گفت: مبارک هردومون باشه بچه الله

...  ریه یب...  بچه  ؟یچ مردمیروح شد داشتم م یباز شد اشک تو چشام جمع شد بدنم ب  دهنم
 نهه... ربد؟یه

 . یبچت بمون هیپا د ینشونمون دادو گفت: با شویباردار یبهت زده شد الله برگه  ربدیه

از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق درم محکم بستم   دیچیهق هقم تو اتاق پ  رونی شدو از خونه زد ب بلند
 تحمل کنم. ربدویه تونمیلحظه هم نم هی گهید یحت

اتاق و   یتو دستمو گرفت و پرت کرد گوشه فیک امد داخل و ربدی تا برم که ه دمیپوش ی لباس م داشتم
 ؟ یبر  یخایکردو گفت: کجا م یاخم

حالم   یکه تو نباش  رمیهرجا م  نمتیبب   خامی نم گهید رمیگفتم: هرجا... هرجا که بخام م میاشک  هیباچشا
 پست...  یعوض  خورهیازت بهم م

تا من برم    یکنی ... صبر میر ینم  ییجا  چیکه بازومو چنگ زدوگفت: توه شدمی از کنارش رد م داشتم
 ...گهید یکی ایمنه  یبدم و معلوم شه بچه بچه   شیآزما
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نشستم و هق هق...  نیرو زم  رونیاز اتاق زد ب  اوردیکه طاقت ن  ربدیبود ه دهیهق امونمو بر هق
 ه نبوده... با الل گفتیکنه اون که م  نکارویبامن ا تونستیچطور م کردمیم

 *** 

  ربدی اصل با ه دنینه رو دور روز بد م ای ربدهی بچه مال ه نکهیدکترو جواب ا شی رفت پ  روزی د ربدیه
 کلمه... هی یحت  زنمیحرف نم 

از درون    یباهاش ندارم ول  یو کار   دمیتفاوت جلوه م ی من ب یبگه ول یز یحرف بزنه و چ  خادیم یه
 .سوختمیداشتم م

امد روبه رومو   نییکه از پله ها امدم پا نی کارخونه هم نرفت هم  یکلفس حت دمیها بودم که د روپله
 نباش...  ینجور ینکن بامن توروخدا ا ینجور یا نازیبازمو گرفت و گفت: پر 

 ؟ییاپس چرا کلفه  یاز دستش در آوردموگفتم: اگه باالله نبود بازومو

باهاش نبوده باشه   تمیاز کجا معلوم اون شخص یبودم ولزد: آره کلفم کلفم چون من باالله ن داد
 ...ی نرفته بود کلفم چون تو به من شک دار  نی از ب  تمیشخص نیباشه اون موقع ها ا یهرچ

 ناز یکلفم پر یل یکلفم خ یرو انداخت وداد زد: کلفم چون بامن سرد یزدو گلدون کنار جا کفش عربده

کنم فقط دوباره به اتاقم پناه بردم و دستمو جلو   کاریچ  دونستمیگونه هامو تر کرده بودن نم اشکام
 نره...  رونیهق زدنم ب یدهنم گذاشتم تا صدا

* 

معلوم شه  ی تا وقت  دادمیرو موهام حس کردم بهش اجازه نم  ربدویه هیتخت خواب بودم که دستا رو
 ..بخوابه وباهاش قهر بودم.  شمیپ  هیبچه ماله ک

پشت پلکم اشک جمع شد رومو    یدلم نخاست چشامو باز کنم ول دیدستشو رو گونم کش پشت
 رو بالشم...  ختی اونطرف کردم اشکام ر

رو   دارمیب  دیدستاشو دورم حلقه کرد انگار فهم زدیو م ربدی ه دنیرفتن تخت حرف از خواب  نییپا
 و سرشو رو بالشم گذاشت... دیگوشمو آروم بوس 
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  یباهاش زندگ تونمیباشه من نم ربدیاگه بچه ماله ه  کردی باشه داغونم م ربدیبچه ماله ه نکهیا فکر
 . رمیگیکنم و صد درصد طلق م

 کجا برم؟؟  یول

 . کنمی م یو خودم زندگ  خرمیخونه م هی  رمی و م رمیگیم  مویمهر

 فراموش کنم؟؟  ربدوی ه ینه من چجور  نه

** 

نفر   هیخبر عمرم بود بچه مال   ن یبهتر سین  ربدیل هبچه ما   نکهیدو روز گذشت و خبر ا نیا بلخره
 ... یول خوردی الله حرص م گسید

 خبر خوشحال بود..   نیباا ربدمیشاد بودم ه یل یخ من

به قهر کردنم    ایهام  یبرخود کنم ازش معذرت بخام بخاطر کم محل  یچجور  ربدی با ه دونستمینم  یول
 ادامه بدم... 

 ... ارینکن بعدا از دلش در ب  یآور  ادی ویزی: به نظرم مثل قبل باش حرف بزن اصل چافکارم

 . کنمی کارو م نیتکون دادم و گفتم هم سرمو

برداشتم  می ذوق کردم گوش میتلفنم زنگ خورد سدنا بود با شمارش رو گوش کردمی نهار درست م داشتم
و    ربدینکردم و گروگان گرفتنمو ازدواج منو ه یو خدافظ رانیرفتم ا  ییهوی نکهیاز ا میحرف زد  یو کل
هم  یو کل هخاستگار داره که قراره باهاش ازدواج کن هی اونم گفت  میباهم حرف زد گهیحرف د یکل

 غط کردم.  ویحرف گوش ی ذوق کردم بده کل

آرومشو    یباهاش برخود کنم صدا  یچجور  نکهیامد داخل  استرس گرفتم از ا  ربدیباز شدو ه درخونه
 که گفت: غذات سوخت  دمیشن

  ینجور یهم رمیپارچه بگ هی نکهیغذام... غذا کل سوخته بود... بدون ا ییوا  ومدیم یسوختگ هیبو
ردم  تابهیرفت هوا و ماه غمیرو برداشتم ج  تابهیماه از دستم افتاد دستم سوخت انقد داغ بود که م 

 آخه چرا پارچه نگرفتم من...
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که امد دستمو  رمی افتاده بودو بگ کیرو که رو سرام تابهیماه خاستمیبدو امد تو آشپزخونه م  ربدیه
 آخه؟  یکن ی م ینجور یگرفت و آروم گفت: چرا ا

فقط   کردمیچند لحظه اصل دردو حس نم  نیچندتا پماد آورد و به دستم زدو دستم فوت کرد تو ا رفت
 غرورم نذاشت.  یکنم ول یازش معذرت خاهبغلش کنم و  خاستمیبود م  ربدیچشمم به ه

 

کرد من اصل   زی آب و اونجارو تم ری رو گرفت گذاشت ز  تابهیبست و خودش بلند شدو ماه دستمو
حس   رونی از آشپزخونه زد ب تونمیاالن نم یکنم ول  یازش معذرت خاه خاستی م دیشا  زدمیحرف نم 

عاق زدم انقد عاق زدم که  ییگرفتم بازم بخاطر استرسم حالت تهوع گرفتم تند رفتم تو دستشو یبد
 شد روح از تنم در رفت...   یخال  یگه معدم انگار خال ید

سرخ کردم العقل   ینی زم بیس کمیقرص حالت تهوع خوردم و   هینبود  ربدیه رونی زدم ب ییدستشو از
 . میری نم یشنه گ از گ میو نونم که شده بخور ین یزم بیس

که اونجا چند تقه به در  ربدیگذاشتم و رفتم اتاق کار ه زی ها سفره رو م ینیزم  بیسرخ کردن س بده
 غرقه کاره  دمیخودم رفتم داخل که د  دمینشن  ییزدم صدا

 نهار  ایب  ربدی: هگفتم

 که گفت: من نهار خوردم خودت بخور  دمیبهم نگا نکرد فقط صداشو شن  یحت

 بزور خوردم.  ییابود چند لقمه  یچون معدم خال  نییحرف با بغض تو گلوم درو بستم و رفتم پا بدون

 کنم.  یمعذرت خواه ربدی برم از ه یعنی

 ؟یچ اد یاگه خودش ن یسمتم ول ادیخودش ب مونمی منتظر م  تونمینه نم نه

 **** 

  یبرا  رهینم ن یینه نهار منم که غذا از گلوم پا خورهی نه شام م میرهفتس هردومون از هم دو هی کینزد
سرم شلوغه وکار دارم   گهیتو اتاق م یخواب یچرا نم پرسمیو هروقتم م مونهیتو اتاق کارش م دنیخواب

 ندارم...  دنمیوقت خواب
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  ربدمیکه ه یشد جور   ادیحالت تهوع هام ز ربدیه یکه از من دلخوره من بخاطر دور  دونمیمن م یول
  یه دیبا  یبامن؟ تاک کنهیم ینجور یروزا اخه چرا ا نیشد ا  ادی استرسم ز یلیمن خ  یول فهمهیم نویا

 ندارم... یمنم باهاش کار  نطورهینازشو بکشم؟ حاال که ا

* 

  ربدیچون ه میزنیحرف نم   چکدومی ه هینی خونه جو سنگ زنمیباهاش حرف نم گهیسه روز که منم د دو
 ذا نپختم.منم غ خورهیشام نم 

نداشتم روتخت خواب بودم که بر خلف   ویکار یحصله ی ول  کردی نون خوردم معدم درد م کهی ت هی یول
 .دیامد کنارم خواب  ربدی تصورم امشب ه

 ؟ یچرا شامتو نخورد نازیکه گفت: پر دمیچشامو باز نکردم و پشت بهش خواب بودم صداشو شن یول

 ... رمیواقعا س  رمیمن س گمیم نکهیندادم که گفت: از ا جوابشو

 ی شیم  ضینزدم که گفت: مر یحرف   بازم

 ... یر یکه هر شب س یخور یاصل کجا شام م  شمیم ضیبه دندون گرفتم به درک که مر لبمو

 ؟ یآروم گفت: خواب کردی باال سرم حس کردم انگار سرشو بلند کرده بودو بهم نگا م شویسا

 . دیو کنارم خواب  دیکه رو صورتمو بودو پشت گوشم فرستاد آروم گونمو بوس نزدم موهام یحرف 

  ادمی حتما امروز   شدمیم ینجور یصبح ها ا شهیصبح شدو حالت تهوع من شروع شد. هم  دوباره
 بگم...  یحالت تهوع کوفت نیباشه برم دکتر و راجب استرس و ا

 . کردی درد م یلی عاق زدم معدم خ  کمیو  ییرفتم دستشو  ربدی توجه به نبود ه بدون

شامپو هم حالت تهوع   هیشده بودم که بابو یصبحونه خوردم و رفتم حموم موهام چرب بود جور  کمی
 کم بود. نیناعلج گرفتم نهه هم یمار یب هیخدا چرا نکنه  یا گرفتمیم

 √√√√√ ربدی√√√√ه
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  نازمیمنو پر یقهر کردن ها هیچ به  یچ دونستمیبود که اصل نم ختهی شرکت بودم انقد روسرم کار ر تو
 شد   یطوالن

کردنش منو به استرس  یدور  نینگران شدم ا یل یخ نازیشد من نسبت به پر  ادیهامم که انقد ز کار
 وفتم یحرفاش تو خارج م ادی نداخت یم

کنه   انتیبهم خ  هوی  دمیترسیم کردی م یحرفا منو کفر  نیا کنمی م انتی : من بلخره بهت خگفت یم که
 بهم هنوذم شک داره... ناز ی الله که عصاب برام نذاشت مطمئنم پر نیا

 . کردمیهارو جمع م یکثافت کار  د یبا الله نبود وِاال با تممیمن با الله نبودم خوشبختانه اون شخص یول

کارش درست بودو من بهش    یل یبود که خ  نجایا یاز کارکن ها یکی  یامدن داخل عل یو عل  رادیه
 عامل شرکت کردم.  ریمد رادمی هاعتماد داشتم  یلیخ

 کارا رومن بود.  یخودم کلفه بودم چون همه  شتریاز همه ب  یول

چون سرش شلوغ بود رفت   رادیو ه  میدینرس ییاجه یو آخرشم به نت میفکر کرد ینقشه کل نیا راجب
  نمیخاستم بب یول  دمیگرفتم اولش خودم ترس  یمیتصم هیآن  هیکه تو  کردیداشت فکر م یعل رونیب
 هم قابل اعتماد بود.  ی عل انهی دهیپا م  نازیپر

 ی : علگفتم

 جان داداش -

 ره؟ی کجا م کنهی م کاری چ ینی بب ییچند وقت زنمو به پا شهیم-

 زشته. هیحرف  نیداداش ا ؟ییچ-

 ی عل کنمیخاهش م -

 کارکنم؟ی که بهت زده شد گفت: چ یعل

 ی زنمو امتحان کن  خامی م یعل-

 ؟ی چجور  ربد؟یه یگیم ی گرد شده نگام کردو گفت: چ هیبا چشا یعل
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 !انهی دهیبهت پام  نمی بب خامیگفتم: م دمویبه سرم کش دستمو

 داداش تونمیباپته تپه گفت: نم  یعل

 !انهی دهیبهت پام  نیبرو باهاش خوش باش چند روز بب  گمیم -داد زدم  یعصب

 ؟ یآخه چرا؟ چطور -

 ... انهیاون ازم زده شد  نمی بب خامیم ستی باهام مثل قبل ن گهیم سرده اون داون باها-

 ست یراهش ن نیبخدا ا-

 کن بخدا داغونم. کاروی  نیداداش ترو خدا ا-

 خودت... هیافتاد به پا یتکون دادو گفت: پس اگه هراتفاق  سرشو

 ...انهیازم زده شد  نازیواقعا پر  نمیبب خاستمیم  یسرمو تکون دادم... استرس گرفته بودم ول باترس

 ... رهیکجا م  نیبب ستمی که من ن  ییزمانا ستای برو دم خونم وا  یعل-

 االن؟-

 آره از امروز تاچند وقت -

 

 . رونی سرشو تکون دادو رفت ب دیباترد

 √√√√ نازی√√√√پر

  یلیسالمه خ کیو   ستیب  ستی زود بود مادر شدنم من تازه ب  یل یخوشحال بودم هم ناراحت خ هم
 کنه... کارتیخدا بگم چ ربدینهه ه  ییدوقلو وا یزوده انقد زود مادرشم اونم چ

خودش   کنمی بگم؟ صبر م  ربدیبه ه ی دوهفتم بود حاال چجور  کیگرفتم دوقلو حامله بودم نزد شیآزما
 شه و بعد بهش بگم... کمینزد

 ... رسونمتونیم نیی خانم بفرما  نازی: پردمی شن  ییآشنا یصدا هوی



 ارباب زاده 

174 
 

ممنون  ی ل یاقا خ یگفتم: سلم عل کننیدلم نخاست سوار شم مردم فکر بد م  ربد ی بود دوست ه یعل
 ... رمی من خودم م

 ه یکیباشما  رمی مس نیی بفرما-

 قدم بزنم  خامی ممنون م یل ینه خ-

 تونباشه پس خدانگهدار-

 خداحافظ -

  یگرفتم و رفتم خونه حصله نداشتم نهار درست کنم ول  ی از راه و قدم زدم و بد تاکس یکمی رفت  یعل
 بخورم.  یز ی چ هیسه تابودم مجبور بودم  گهیچون د

امد بهش بگم؟ نه نه  ربدیاالن ه ی عنیگوشت درست کردم و برنج صبر کردم تا تم بکشه ... کمی بزور
 اره... گمیبعد م کمی

غذا رو گذاشتم  یه یبق  خورهی نم ربدی درست شدن غذا خودم غذامو خوردم و چون مطمئن بودم ه بده
   دمیخواب کمیتا خراب نشه رفتم  خچالیتو 

 *** 

 نیا  دمیترسیم یهمه دور   نیاز ا کردمیحس نم  ربدو ی رفت و آمد ه گهیسه روزه که اصل د االن
 ...چرخهی ورم م و دور و دهیم ر یبهم گ  یهم ه یدوستش عل

 براشون زنگ زدم که قبول کردن.  دیخر  کمی میو گلناز بر هیبا سم  خاستیدلم م امروز

  نیمهمون کردم ا گر یج  نارویذوق کردن و ا یبهشون گفتم و کل  مویو خبر حاملگ   رونی ب  میرفت ییتا سه
 مهمون کرد.  یز یانگار خودش منو چ یمهمون کن یچ هیمارو  دیبا گهیم یه وونهید هیسم

  ایتوله دن ن یج هی میدست به کار ش  دیبا رادمی گلناز خانمم اخرش گفت منو ه  دمیخند مویخورد یکل
 ... میاریب

دعوتن زود تر رفت   رادیه قیرف یامشب خونه  گفتیشد گلناز م  کیهوا تار دمی با وجودشون خند یکل
 .میکرد یگشتن خدافظ کمیبده  هیمنو سم



 ارباب زاده 

175 
 

اخمام رفت   یعل  دمیبعدش د دمیکرد اولش ترس ستی جلو پام ا  ینیماش هیخونه بودم که   ریمس تو
 . دمیدیداشتم هر روز م گهید نویتوهم ا

 ن؟ یکن یم  کاری چ نجایوقت شب ا نیخانم ا نازیگفت: پر کردی و خورد م عصابم

چطور   رونی ب میامد گفتم: با دوستمو گلناز نیهم یبگم برا  یز یچ تونستمیبود نم ربدیدوست ه چون
 مگه؟ 

 وقته  ریبرسونمتون د  دییبفرما-

 نش یبود نشستم توماش کیهوا تار کردویخودمم کمرم درد م چون

 ه؟ یچ رونی ب میبار باهم بر هی نکهیخانم نظرتون راجب ا ناز ی: پرگفت 

  یچطور م یمن شوهر دارم اقا عل ن؟ یکنی فکر م ی: شما راجب من چدموگفتمیتو هم کش اخمامو
  لیدل نیا یول  میباهم قهر کمی دیبهتون شا گهیم  یچ ربدی ه دونمی. نمنیبد یشنهادیپ  نیهمچ نیتون
 نی ! اصلنم از انیرفتن و بد رونیو به من درخاست ب  نیکه شما از فرصت استفاده کن  شهینم

 نیبا ا نی بهتره خجالت بکش میشیبچه دار م میدار  ربدیبعدشم منو ه ومدیخوشم ن توندرخاست
 .شنهادتونیپ

 

شم که  ادهی کرد خاستم پ ستی و درست دم خونمون ا نییبا صورت شرمنده سرشو انداخت پا  یعل
  نیراجبم فکر کن ینجور یا خاستمی من اصل نم سین  نیکنیکه فکر م  نطوریخانم اصل ا ناز یگفت: پر

  نیبه من گفت ا ن یکن انتی بهش خ نینکنه قصد دار دی س تر نی بهم گفت شما باهاش سرد شد  ربدیه
معذرت   یلی نه االنم خ ای نیهست کنه ی فکر م ربدیشما واقعا اونطور که ه نمیباشما باشم تا بب  قتچند و

 . خامیم

کنه... سرمو  ریمنو تحق  ینجور یبخاد ا   ربدی ه کردمی گرد شد اشک توچشام جمع شد فکرشو نم چشام
من پرده رو   دنیپشتش بود باد ربدی شدم به پنجره خونه نگا کردم که ه ادهیپ  نیتکون دادم از ماش 

 زد.
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امد   ربدیکه داخل خونه شدم ه ن ی درو باز کردم و رفتم داخل هم نمی تار بب شدی اشکم باعث م یپرده
 زنگ زد.  بهش یعل  گفتیجواب نداد حسم م  یزنگ خورد ول  شمیسمتم همون لحظه گوش

 ؟یوقت شب کجا بود نیتا ا ؟ یکردی م کاری چ یعل نی گفت: تو ماش  دنمیباد

  یشد هم بهت زده بود هم عصب دهی زدم تو صورتش که صورتش به سمت چپ کش یک یروبه روم  امد
چرا   یگی انوقت به من م یو برام به پا بذار  یراجبم فکر کن  ینجور یا کردمیبا بغض گفتم: فکرشو نم

 هی یانقد سرت شلوغه که حت ؟یخور یاصل شام و نهارو کجا م  یبه خودت نگا کرد کنم؟یم یازت دور 
 ؟ یتو اتاق خودمون بخواب یایب  یتونیانقد سرت شلوغه که نم ؟ یکنی سلمم بهم نم

  که یکن  یقرار نبود انقد ازم دور  گهید یول یتوبا الله بود نکهیدرست من راجبت بد فکرکردم از ا آره
 کنم. یازت معذرت خواه امی تا ب  ادیخودمم عارم ب یحت

 

  دمیکنارش گذشتم و رفتم تو اتاقم اشکامو پاک کردم و لباسامو عوض کردم و رفتم رو تخت دراز کش از
نداشت تا   دتویهردومون تنگ شد خط جد یداد بهم گفت دلش برا امی پ نایس  نازی داد )پر امیپ هیسم

 بهت زنگ بزنه( 

 ( اد ی ازش خوشش نم ربدیه هیسم  دونمیدادم)نم امیپ

اون   گفتیم یول  دمیبهش گفتم منم فهم دیبودنت فهم  نکارهیراجب ا نازی)من خودم بهش گفتم پر-
 ( اورد ی اونم طاقت ن چسبوندیموقع مست بود و اون دختره الله خودشو بهش م

 ( ام یم ربدیبا ه  نمشیرم بب اگ شهیم یچ نمی باز بب  هیسم  دونمی)نم-

 ( اد یبگم ب دمیبه منم بگو به سع رونی ب یباهاش بر  ی)باش پس هروقت خاست-

 )باشه( -

 ( ی)شب خوش با-

 ( ی)با-

 *** 
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داره آروم    ربدی ه دمیرفتم آشپزخونه د ومدیسروصدا م   ن ییشدم صورتمو شستم از پا داریخواب ب از
روبه روش    یکرد رفتم رو صندل ئنییغذا تز یصبحونه رو هم با کل  زی و تو فکره م خورهیصبحونه م

 کردم؟   دارتینشستم بهم نگا کرد لبخند زدوگفت: ب 

 شدم.  داری لحن سرد اون روزام گفتم: نه خودم ب باهمون

 من وگفت: بخور  شی که هنوذ نخورده بود گذاشت پ شویچا

  شتریب  یکش یرده بودم حاال که منت م لج ک  خورمیگفتم نم یکره مربا هم سمتم گرفت ول  یلقمه هی
 بکش. 

  کردی باز م زدوی بهم گره م یدستاشو ه زیشد لقمه رو خودشم نخورد گذاشت رو م  زونیو لوچش آو لب
 .دیآخرشم گفت: ببخش 

 خاستمینم خامی معذرت م دی ببخش   نازینزدم که دوباره گفت: پر یبود بلند نکردم حرف نییپا  سرم
منم کلفه  کنمی م انتی بهت خ ی روز  هیمن  یبهم گفت  کایخودت بود که تو آمر  ریشه تقص  ینجور یا

 . یولم کن  دمیدسته خودم نبود ترس میتصم نیشدم .ا

 یخایکردو گفت: تا هروقت م دوبغلمیدستمو کش هویکه   رفتمیزدمو از جام بلند شدم داشتم م  پوزخند
 باهام سرد نباش.   یقهر باش ول

 ؟ یبخش یمنو م نازیخودش و ازم جدا کردو گفت: پر برا بغلش تنگ شده بود دلم

گفتم: انقد سفت   شدمیآروم تکون دادم که منو محکم محکم به خودش چسبوند داشتم له م سرمو
 . شنیبغلم نکن بچه هات سقت م

 . شنیبچه هامون سقت م گمیباتوام م ربدیگفتم: ه کنمی م یفک کرد دارم شوخ دیخند

نگفته بود    یبهش گفت ول نمیا یمنو از خودش جدا کرد چشاش گردشد فک کردم عل  یمثل چ هوی
 شم؟یانگار، لبمو به دندون گرفتم که گفت: دارم پدر م

 ناز ی پر یگ یسر دادو گفت: دروغ م یبلند یتکون دادم که خنده سرمو

 نه دوتا  یک یبخدا -
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 چشاش بزرگ تر شدو گفت: دوقولو ان؟  نباریا

 شکرت! ا یخدا ییگفت: وا دویدادم که بلند خند دوباره تکون سرمو

 . یلیخ  نازیخوشحالم پر  یلیآروم تر بغل کردو صورتمو غرقه بوسه کردو گفت: خ  نباریا منو

 

 . ستمیخوشحال ن ادیمن ز یکردمو گفتم: ول زونیو لوچمو آو لب

 چرا؟ -

انقد زود بچه   میدوقولوان بعدشم ما تازه ازدواج کرد ربدی ه یبد یلیبه بازوشو گفتم: خ  زدم
 . خاستمینم

 .خام ی بچه م گهید نیج ه یام دلت بخاد من هنوذ  یل یگفت: خ دویوخند دیآروم کش دماغمو

  نایفردا شب با گلناز ا ایامشب  شهیم  ربدی از فرصت استفاده کردمو گفتم: ه دوی به بازوشو که خند زدم
 رون؟ ی ب میو مامانت بر نایا هیو سم

 چرا نشه-

 اد؟ یب  نامیس شهیم-

 بخاطرمن.   کنمیدوباره رفت تو هم گفتم: خاهش م  اخماش 

 آروم تکون دادو گفت: باشه  سرشو

اون  دنیچشم غره رفت وگفت: فک نکنم انقد ذوق داشته باشه د دمیذوق کردم که لپشو بوس انقد
 پسره...

 نم یبچمو بب خامیم میچشم غره رفتم که پشتمو هل دادوگفت: بدو بدو برو لباس بپوش بر منم

 ؟ ین یبب یگرد شدو گفتم: چجور  چشام

 .میگریم یسونوگراف میری گفت: م دویخند
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 ...یتو دستگاه سنوگراف  ستی معلوم ن یز یبودم هنوذ چ  شیول کن من چند روز پ   ربدیه-

 نداره... بیع  ستمیمعلوم ن یچ ی نداره ه بیبچه هامو ع نمیبب   خامیمنم م-

که مردم   رفت ی انقد آروم م میبود نی تو ماش میمنم رفتم حاضر شدمو باهم رفت موندیبچه ها م مثله
 .شدمیم یداشتم کفر  میکرده بود   کیشدن تراف  یپشت سرمون عصبان 

  میکفر ربدددی گفتم: ه دادیو فش م رونی ب نداختی سرشو م ربدمیه دادنیو فش م زدنی بوق م  ایبعض
 مطب دکتر.  میرس یتا شبم نم یر یکه تو را م ی نجور ینکن تندتر برو ا

 خوبه   ینجور ینه هم-

 تو... یچقد خشن شد ییگفت: پر دویگرفتم که پر شگونیاز بازوش ن  محکم

از چاله چوله هارو   یبعض کردی م یو داشت خل خل   ومدیدردش ن  دونستمی م دیدست کش  بازوشو
 موهاشو بکنم گرمم شده بود.  خاستمیم یعن ی کردیکامل م  ستیا

هارو داد باال و کولرو روشن کرد. گفتم:  شهیکه ش ادند یبه صورت باد زدن به خودم تکون م  دستامو
 حاال تندتر برو تورو خدا...   ربدیه

  ربد یو ه  میدیبلخره رس میگذروند شتریساعت ب کیساعته رو  میراه ن هیکردو  شتریسرعتشو ب  کمی
چقد   گفتیم یالک  اوردویدر م یمعلوم نبود چقدم مسخره باز  یز یالبته االن چ د یخان ام بچه هاشو د

 کنه   عیمثل منو ضا خاستیمعلوم م یز یمنه هرچند چ  هیشب

* 

  رونی ب میری استراحت کردم و به بچه هاگفتم که امشب م کمیرفت شرکت و منم  ربدینهار ه ظهربعده
هم زنگ زدمو گفتم اونم  یر گراممادرشوه  یبگه ...برا نا یهم گفتم به س هیاونام قبول کردن و به سم

 ذوق کردو قبول کرد. 

* 
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آروم بود   یول  نایس میدیخندیو ما م کردنی م یخل خل دیو سع  ربدیو ه رادیه می دیخند  یبچه ها کل با
از نگاش   نوی . اومدیبازم ازش خوشش نم   یول  ربدیو ه هی کرد بخاطر اون قض یاز هممون معذرت خاه 

 .خوندیآواز م یو اونم کل میبود تو پارک بود  یهم همرامون امده بود صداش عال یعل خوندمیم

الله و  نکهیراجب ا رادیه یبا خبر خوشحال کننده   میباال بزن  نیآست نایو س  یقرار شد برا عل االن
 دوچندان شد.  میفروختن و رفتن لندن خوشحال ویمادرش همچ

به  یهم ه ی مادرشوهر گرام نیعاشق دختر بود ا یگذوق داشت از بچه  یبچش دختر بود و کل هیسم
 . کردیم  ضیغ یشد... گلنازم ه  ری پسرم پ یار ی قراره بچه ب  یکه توک دادیم ری بدبختم گ یجار 

 .میدیخندیبهش م و

 گرفتم: الو جونم  ویبرام زنگ زد گوش  سدنا

 ناز یسلم پر-

کنار گذاشتمو گفتم:   ویهمه تعجب کردن خندم گرفته بود آروم گوش زدمی حرف م یس یلینگیا باهاش 
 سدنا  کامهیآمار قیرف

با   خوردی داشت حرص م  یگفتن و به حرف زدن خودشون مشغول شدن گلناز که ه یآهان هی هیبق
  ناززی سدنا منو به خودش آورد: پر ی... صداافشی.خندم گرفت از قکردی حرص هندوانه رو قاچ قاچ م

 کا؟ یآمر  یایم میعروس یبرا

 ؟یذوق کردموگفتم: به خاستگارت جواب مثبت داد انقد

 آره -

 خبر خوش دارم بگم هیآخ جوننن حاال منم  ییوا-

 بگو -

 ی شیخاله م یدار -

 ؟ییاحامله   نازیپر  ییگوشمو کر کردوگفت:وا غشیج
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 آره دوقولو -

که گفت:    دمیخند شهیره مادر مدا  قمیمامانش امد اونم گفت رف یکه صدا دی کش  غیبلند تر ج  نباریا
 ...نازیآخ جون پر ییوا

 .کایآمر میبر  دیسدناس با ی... عروسمیافتاد یگفتم عروس  ربدیو به ه نییآوردم پا  ویگوش

 . مییاین شهیمگه م مییایم تمی کردمو گفتم: عروس کیبه گوشم نزد ویگوش

 ازدواج کنم؟  خامیم یبا ک  یدونیگفت :م سدنا

 ؟ ی:باک گفتم

 ...هانی گفت :ج سدنا

 ...شهیگفتم :واقعا؟ باورم نم دمویخند بلند

 نمیشیمن االن نامزد م ییاچون تو حامله گفت یغط کردم م ویآخرش گوش  مویحرف زد گهید یکمی
  یبرقص یتونینم ییااالن که حامله  یبرقص دیچون تو هم با گرمیم یتو عروس  یآوردن بچه ایبده به دن
 کل  ونسی... دمیریگیم  یآوردن بچت عروس ایبده به دن

کرد با کارش    ریمنو غافلگ ربدیآخرش ه ادیز  یلیشاد بودم... خ یل یخ میدیخند  مویگفت یبچه ها کل با
 داده بود. هیمن بهم هد یطل بخاطر باردار  سیسرو هی

 امشب. کنهیمنو م یکله هیسم نیاالن ا یدادیخونه م نویا شدیگفت: داداش نم  دیذوق کردم سع  یکل

بود که  د یو سف   ییطل سشیسرو دیبازم خودش خند یول  خوردی حرص م هی سم میدیخند هممون
 ناز بودن.  یلیخ

 قراره برام بخره. رادمی گفت: ه ضیبا غ گلناز

 گهیان د ی: جار ربدگفت ی جمع بلند شد و مامان ه یخنده   دوباره

 . خرمی نم یمنو پدر نکن ی: تا وقتدوگفتیخند رادیه
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منو   دیتورو پدر کنم تو با یتابه ابروشو داد باال و گفت: من چجور  هیشد گلناز   شی متوجه سوت رادیه
 . یمادر کن

و حرص    یباز  ونهیو د یخل خل   یدوتا... بده کل  نیا ووننیکرد کل د دنیجمع شروع به خند  دوباره
قصد رفتن  پروندیم کهی ت  یبه شوخ  یول  پروندیم کهی ت یخوردن گلناز از دست مادرشوهر که قشنگ ه

 .میکرد

 . یگفت: خداکنه امشب مارو عمو کن  رادویزد رو دوش ه  نایشب بود آخر موقعه رفتن س  کهی  ساعت

گفتم   یهرچ  میمادرشو دم خونش رسوند ربدیمنو ه د یو گلنازم مثل خجالت کش میدیخند هممون
 خودش راحت تره...  یما قبول نکردو گفت خونه یخونه ادیب

که داشت  یراجب عمارت  ربدیخودمون از ه یخونه میرفت  مشویرسوند میرفت می اصرار نکرد ادیز ماهم
کنه اونم گفت اگه مامانم   یو بهش گفتم اگه آماده شد مادرش بره اونجا زندگ   دمیپرس ساختیم

 شه چرا که نه...  یراض

 یتنه  میبا ن دمیشلوار کوتاه گشاد راحت پوش  هی پختمیخونه انقد گرمم بود که داشتم م میدیرس
 ...میمشک

امد تو اتاق و   ربدمیعادت داشتم قبل خواب موهامو شونه کنم موهامو شونه کردم و ه شهیهم
رنگش سبز   دیبودو پوش  نییاطرفش پ هیطرفش مدلش باال بود  هیکه  یشلوار  هیلباساشو در آوردو 

 بود خوشگل بود.  ی لجن

 ... یعروس میریم یانگار دار  دمینظر م نینشستم دارم به شلوار ا حاال

ورم   کمیاوالشه هم زودتر بچش معلوم شد هم   نکهیبا ا هیسم یول  ادیهنوذ بزرگ نشده بود ز شکمم
 کرد.

 کنه؟ ی فکر م یچ از پشت دستشو دور شکمم حلقه کردوگفت: خانمم دارم به ربدیه

 کردم ی به بچه هامون فکر م -

 م یبخواب میگفت: بر دویبوس گوشمو
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منو به خودش   دمی... دستمو رو موهاش گذاشتمو موهاشو چنگ زدم و لپشم بوسمیدیخواب باهم
 فشردو گفت: حاال بخواب خانمم. 

 

 ماه بعد..... شیش

 

ماه بودم بچه هامون معلوم  شیش  یآخرها گهیبزرگ شده بود بچه هامون معلوم شد د  یلیخ  شکمم
  میبچه دار ش دیکه بچه ها دوسالشون شد دوباره با یگفت به محض ربدیشده بود هردو پسر بودن ه

 خندم گرفت. 

 دختره...  یونهید میاری دخترم ب هی دیبا  گفت

راه  نیهشت ماه فک کنم شده باشه... مثل پنگو هگید  هیسم شهیتمام کار م گهیتا دوهفته د عمارت
 حتما  دیکه من با زنهی غر م یو ه رهیم

و دلم  ترسمیخودمم م چاره،ی ب خورهی غصه م یعمل کنه و کل تونهینم  گهیدکترش م  یعمل کنم ول  بچمو
گلنازم بلخره   نکهیخبر خوشحال کننده تر ا هیعمل کنم...  تونمیمتاسفانه منم نم  یعمل کنم ول  خادیم

 حامله شد. 

براش   یخاستگار   میکه االن استراحت داره بر هیسم مانیخوشش امدو قرار شد بده زا یک یاز  ناهمیس
 اتفاق ها  نی چند وقت بهتر نیا

درد ساخته نشدم  یبرا شهیو من هم کنهیمنو خوشبخت م یروز  هیمن مطمئن بودم خدا  وفتادویم 
 و بهم داد.  یم اون خوشبختواالن

 

 مامانم افتادم. ادینشسته بودم  اطیرو تاپ تو ح لهی تازه اوا هیهنوذ بچش معلوم نشد که چ گلناز
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منو  ربدی... هیمامان گهید یدوتا نوه دار  شهیدخترت داره مادر م نیجون قربونت بشم بب مامان
بهترم   مونیبهم زندگ  زننیلقد م یدوتا وروجک ها که ه نیامدن ا ای خوشبخت کرد مطمئنم با دن

 ...شهیم

دارم مامان   ربد یبا ه  ییاعاشقانه  یزندگ هی گهیاز مژگان د یاز الله هست نه خبر  ینه خبر  گهید مامان
 مراقب منو بچه هامونه...  شهیهست که هم  ربدی ه نجاینگران من نباش ا ایجونم اون دن

 .میزندگ  نیبار شکر کردم بخاطر ا  نیارمهز یلبخند زدم وخدارو برا هی

ما  ییبابا  سیپ  سیبه سمت دره خونه که گفتم: پ رفتیامد داخل داشت م  ربدی شدو ه  درباز
 ... میینجایا

 گفت: خانم من چطوره؟ دوی بوس مویشون یبرگشت سمتمو کنارم روتاب نشست پ  دویخند  ربدیه

 شوهرجون یتوچطور  یعال -

 شدم.  ی عال دمی گفت: تورو د دویخند

منو بچه هامون  یوقتشو برا شتریب  ربدی ه ینجور یخوب شد ا یل یکارخونه وضعش خ خوشبختانه
 ...ذارهیم

 : باز که موهات بازه...ربدگفتی باز بود ه موهام

موهات بازه همش تو غذامونه...  گهیموهام بسته باشه م شهیدوست داره هم ربدی ه دمیخند
  ری دستمو گرفت و گفت که پشت کنم پشت کردمو موهامو شروع به بافتن کرد زکشت تو  شعوره،یب

 ؟ یدونستیم یمی اتفاق زندگ نیتوبهتر ناز ی گوشم زمزمه کرد: پر

باز شد   سمیکرد البته نصف گ سی موهامو گ یرو صورتم نقش بست بلخره باهزار بدبخت  یپهن  لبخند
کنم   سیبه بد هرروز به من بگو موهاتو گ نیاز ا رمیگیم  ادی هیخندم گرفته بود چشمک زدو گفت: چ

 . رمیگیم ادیمنم 

 چشم-

 من هی به خودش چسبوندو گفت: خانم چاقالو منو
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 من کجا چاقم من االن چون حاملم چاق شدم. ربدی زدمو گفتم: عهه ه غر

 ...فهیضع دونمیگفت: م دویخند

 رو لبم نقش بست...  یکه چشامو بستم و لبخند دیرفت از لحن حرف زدنش روموهام نرم بوسگ خندم

. 

. 

. 

 

 رمان...  ارباب زاده...  انیپا

 هاتون... ت ی ممنونم بابت هما زمی: دوستان عزسندهینو

 ۱۳۹۸/۴/۹ریت

 ۱۸:۳۰ساعت

  

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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