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 ۹۹ /  ۱/   ۵تو   نیاز کفر من تا د

 .دهدیشدم، چشمام به ساعت افتاد؛ که ُنه را نشان م  داریخواب که ب از

رفتم، صورتم را شستم و به کمد گوشه اتاق هجوم آوردم،   یبهداشت   سیسرعت به قسمت سرو با
 که  یلباس نیاول

 . دمیپوش  نی مشاهده کردند؛ را برداشتم مانتو، شلوار ج میچشمها

 بستم. ی رنگام را دم اسب ییخرما یموها نهییآ مقابله

وقت    رگیکردم، د یدگی رس امیعسل  یبود؛ را باز کردم، به چشمها یشیاول که پر از لوازم آرا یکشو
 ش ینداشتم ب

  امیرا درون کوله پشت  ازمیمورد ن لیرنگ سر کردم، وسا یساتن مشک  یبه خود برسم روسر  نیا از
 یو رو ختمیر

 رفتم.  رونی انداختم ، از اتاق ب شانهام

 برخورد کنم.  نیشدم که هر آن امکان داشت با سر به زم  ریاز پلهها سراز یچندان سرعت  با

http://www.romankade.com/
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مانند    خورد،ی صبحانه م  لکسیر  یلینشسته است، خ زی را به آشپزخانه رساندم بابا پشت م خودم
 شکم  شهیهم

 متر جلوتر زده. کی اش

 رفتم: سالم بابا.  جلو

 دهن پر جواب داد: سالم برنا خانم تنبل.  با

 مامان بدم؟ به   یحاال چه جواب گه،ید دیکردی م داریمن رو هم ب د،یبود داریکردم: بابا شما که ب اعتراض

 مشکل خودته. گهید  نیگفت: ا یالی خی ب با

هر چقدر   ی عنی م،یخوشگلم شدم و برو که رفت  سی سوار جنس اطی رفتم، در ح رونی قهر از آشپزخانه ب با
 که

 است.  الیخ یمن ب یبابا دهد،یم تیبه تناسب اندام اهم مامان

نکرده، زبانم الل اندام من  یوقت خدا هیبه باشگاهاش بروم، که  دیاصرار دارد؛ که من هر روز با مامان
 مانند بابا 

 .بردی من را با خودش به باشگاه م یدارم؛ از کودک ادیبه  نشود،

ا  شدم چشمام به تابلو(باشگاه ُبرنا) افتاد؛ لبخند زدم برن  ادهیرا مقابل در باشگاه پارک کردم و پ   نیماش
 یبه معنا

 است که مامان اسم من و باشگاهاش را برنا انتخاب کرده. نیهم یاندام است، برا  خوش

توجه به  یلباس عوض کردم و وارد سالن شدم ب عیمن سر یخدا یشدم؛ وا رداخلی ربع ساعت تاخ با
 ی نگاهها

جا دادم و   گونهاش بوسه نشاندم، خودم را وسط یسر دادم و رو ییچپ مامان سالم بلند باال چپ،
 شروع به 

 کردم.  ورزش
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 . میخودم به خانه بازگشت  نیساعت بعد همراه مامان با ماش دو

رنگ به   یسرمها  یگرفتم بلوز شلوار خانگ  یمحض ورود، داخل حمام اتاق خود شدم و دوش کوتاه به
 تن کردم 

 دارد.  یبا پوست روشن من همخوان  یلیخ که

2 

بود گونهاش را   یرفتم، مامان در آشپزخانه درحال آشپز   نییو پا دمیچ یپ  میرا دور موها حولهام
 و گفتم:  دمیبوس

 ؟ یناراحت ازمن

 . رسهیبه من نم  یز یخودته واگرنه چ یورزش کن بخاطر سالمت گمی_نه دخترم، من اگه م

 د؟ یکن ی کار نم نی_خب چرا بابا رو مجبور به ا

 داره. ازیاز من به ورزش ن  شتریب اون

 اش کرد.  دینشد، اون شکم بابات سف  دی سف  ابیموها با آس  نی د: اسرش اشاره کر به

 . هیکه صورت  ستین  دی_نه مامان موهاتون سف

 منتظر نشدم تا چپ نگاهم کند، خودم از آشپزخانه فرار کردم.  گهید

 .میو سه نفره مشغول نهار خوردن شد وستیبعد بابا به جمع ما پ یساعت

چرا انقدر  یستیخودت ن یمامان شروع شد: آخه مرد مگه تو به فکر سالمت ی غر زدنها شهیهم مثل
 غذا

 . یهم دار  یو قند یخوبه چرب یخور یم

 .میدو روز خانم بزار حال کن  ایبابا دن  یغذا خورد: ا  یال یخ یبا ب شهیهم مانند هم بابا

 خبر خوب.  هی یکه بابا گفت: راست خوردیهمچنان حرص م مامان
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 . میخبر خوب شد دنی منتظر شن م،یبابا برگشت  و مامان به طرف من

 خوب قرار به فروش بره.  متیق  هیدستمال دور لبش را پاک کرد: بارمون با  با

و   رودیبابا م   یت یموقع نیدر چن  رایناراحت شدم، ز یاصال خوشحال نشدم بلکه کم یخبر  ن یاز چن منکه
 ما را 

 .گذاردیم  تنها

 ؟ یدیکش یکه مدتها انتظارش رو م یبا ذوق گفت: همون مامان

 . قا  یو گفت: دق دیآب را سر کش  وانیل پدر

 .نی جا بلند شدم که بابا گفت: بش از

 نگاهش کردم: بله؟  یدلخور  با

 ؟یخبر خوشحال نشد نی_از ا

 پاسخ دادم: اصال . یدلخور  با

 باال سرم باشه نه تو سفر.  شهیکه هم خوامیم یرا با آب دهانم فرو بردم: من پدر  میگلو بغض

 دفعه باشه. نی آخر نیا دمی بلند شد جلو آمد، دستم را گرفت: قول م   بابا

 .یداد ادی قولها ز ن ی: از ادمیرا کش دستم

 ه؟ یچه کار نی: برنا ادمیمامان را شن ادیرفتم فر رونی آشپزخانه ب از

3 

 ندادم و به اتاق خودم پناه بردم. تیاهم

خواهر و برادر که ندارم بابا   خواهدی دارم که دلم خانواده م یهجوم آوردند، مگر من چه گناه میاشکها
 شهیهم

 و ورزش است.  میمامان هم که مدام در فکر رژ رودی م مسافرت
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 .دهی رو نشون م میساعت نگاه کردم دوازده و ن به

 که سر کارم برم.  بهتره

 انجام دادم. میمال شیآرا هی دم یپوش دیسف یو شلوار و روسر  یزرشک  تومان

 رفتم. شگاهی خودم به آرا نیماش  با

 قفل در چرخوندمش داخل شدم. یدر آوردم و تو فمی رو از ک دیکل

همکارها اومدن و کم کم کارمون    هیبق  نکهیشدم تا ا یر ی و مانتوم رو در آوردم و مشغول گردگ یروسر 
 شروع شد. 

 .زنهیهم داره حرف از رفتن م ومدهیاومد، هنوز ن ریطبق معمول د لیآن

 . لیبا هم دوست بودن، درست مثل من و آن یهستن در واقع از بچهگ کیمن شر یبا بابا  لیآن یبابا

ن امشب خونه شما  برنا جو گفتمیگفت: خب م کردیرو اصالح م   یخانم هیکه صورت  یدرحال  لیآن
 م یدعوت شد

 . یکن لیزودتر سالن رو تعط دیبا و

 خودت برو.  یخوای _من حوصله ندارم م

 شده؟  یز ی_چ

 .ی سکوتم انگار متوجه آشوب درونام شد: حتما از رفتن بابات ناراحت  از

 رو به عالمت مثبت تکون دادم. سرم

 به تو برسه. یشتر یکه پول ب رهینداره، بابات داره م ی_ناراحت

 کنم؟ یدارم کار م نجایخودت بگو من چند وقته ا  لی_ آن

 .شهیم یدو سال  یعن ی یگرفت پلمیکه د یگفت: اووم از وقت متفکر

 مدت از بابا پول بخوام؟  نیتو ا  یدی: ددم یپرس دوباره
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 _نه.

کنه االن وقت   یبه پولش ندارم دوست دارم خودش باشه واسه من پدر  یاز یمن ن گهی_خب د
 استراحت اون 

 باشه. خوامی فقط م دمیاصال اگه الزم باشه خودم بهش پول م  دهیرس

 .کردنیجلو اومد: کاش همه مثل تو فکر م د،یکارش به اتمام رس  گریکه د لیآن

 ودم به خانه بردم. را با خ لیکردم و آن  لیزودتر سالن را تعط  لیاصرار آن به

4 

  میو بهش سالم کرد دمیکش نیی رو پا شهیاومد ش رونی ما ارسالن هم از خانه ب دنیبا رس همزمان
 : د یپرس لیآن

 ؟ یبر   یخوایم  ییجا داداش

 _نه اومدم هوا بخورم. 

 . کنمی رو بده خودم پارک م چ ییمن گفت: سو روبه

 .میداخل خانه شد لیرا به دستش دادم و همراه آن چییسو میشد ادهی رو خاموش کردم و پ  نیماش

 نکهیخواهر و برادر نداشتهام را پر کردندهر دوسه سال از من بزرگ تراند بخاطر ا  یو ارسالن جا لیآن
 دوقلو

 .هستند

 ؟ ییشنوینگاه کردم: تو هم صدا رو م لی به آن د،یرسی به گوش م یقیموس یاتاق مهمان صدا از

 گرفتن.  یفکر کنم امشب مهمون زد: آره یمستانها لبخند

 ؟ یبر  یخوایلباسها م نیگفت: با ا لیطرف در اتاق رفتم که آن به
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سراغ کمدم رفت: لباس واسه من   لیو آن میباال وارد اتاق خودم شد میو از سالن گذشت دیرا کش دستم
 یچ

 ؟یدار 

 . یمن واسه تو تنگ هستن خانم ی_لباسها

 من رو به رخ من نکش.  یانقدر هم چاق شه یم دایپ یز یچ هیبالخره  گردمی_حاال من م

لباس که به چشماش خورد را سمت من پرت کرد:   نینزدم اول یحرف  گریرا با تاسف تکان دادم، د سرم
 ن یا ریبگ

 بپوش.  رو

 . پوریبلند گ ینهایبا آست  یبلند کالباس لباس 

 کردم.  یدگی به سر و وضعام رس یرا شانه زدم کم  میموها

 شی من را به تن کرده آنقدر تنگ است که من به جا یانداختم که لباس سرمها لی به آن ینگاه
 ی احساس خفگ 

 . کردم

بلوند   یکردن، موها  ونیبه کنار در حال شن نیحاال ا د،یآیم  دشیعوض رنگ لباس به پوست سف  در
 اش بود. 

 . میبرو یبه عروس  میخواه یکردم که م تصور

 ه؟ یکارها چ نیا نمی پاشو بب یکار یب  یلیزدم: معلومه که خ  تشر

 شد بزار خودم رو خوشگل کنم. دایجشن پ  هی_صبر کن بابا بعد از مدتها 

 باهات کار دارم.  ایتا چشمهاش به من افتاد گفت: دنبال من ب   دمیآمدم که بابا رو د رونیاتاق ب  از

ول پ  یدخترم انقدر بزرگ شده که به جا دونمیمامان بابا شدم: م میرفتم وارد اتاق شد دنبالش
 . خوادیخانواده م
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اما بهت   اد، ین  شیپ  چوقتیه گهیاومده ممکنه د شیکه واسهام پ  یفرصت  نی ا یخوبه ول  یلیخ نیا
 که دمیقول م

گرفتم که کارها رو به دست  می شمال تصم  میریم ییهم برگشتم سه تا یسفر باشه وقت نیآخر نیا
 ب یشک

 مدت خونه بمونم، در خدمت شما باشم. هیو خودم  بسپارم

 نگرانش هستم. یلیخ ترسمیم یکردند ول  دییدفعه چشمهاش حرفش را تا نیکردم ا نگاهش

 را به زبان آوردم: بابا من نگرانتم.  حرفم

 ن؟ یینجایبابا خواست حرف بزند مامان داخل شد: شما ا نکهیهم

 ؟ یگفت بهش

 جواب داد: نه خودت بگو.   بابا

 .میکه باهم سفر بر میگرفت م یمن شد: برنا من و بابات تصم کینزد مامان

 کردند.  یر یگ میبدون در نظر گرفتن من تصم بازهم

  المیمن همراهش باشم خ یول ره یهم اونجا م  بی درست آقا شک ضهیادامه داد: آخه بابات مر مامان
 راحتتره. 

 ن؟ یگیبه من م نی چرا دار گهید نیرو گرفت متونی_شما که تصم 

 .یکه ازما ناراحت باش  میی خواینم  یواسه ما مهم یتو دخترما هست نکهیا یجواب داد: برا  بابا

 رفتن ندارم.  نی به ا یمن اصال حس خوب یول  دی_باشه بر

 . میو برگرد میخدا واسهامون دعا کن که سالم بر  شیگفت: پ  مامان

 .دهینم  تی معلومه که به حرفامون اهم میافتیخدا م  ادی هایزدم: ما فقط موقع سخت  پوزخند
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 حواسش به ما هست.  شهیخدا هم  هیچه حرف نیتشر زد: ا مامان

 خبر مهم رو بگم.  هیاومدم  حاال

 ؟ ی: چه خبر دیپرس   بابا

 کرد؟ یمنتظر به مامان چشم دوختم که گفت: مهراوه خانم برنا رو واسه پسرش خواستگار  زین من

 ؟ ییی: چ دمیکش  غیج

 که شد: واسه ارسالن؟مثل من شو  بابا

 ارسالن. گهیبا ذوق جواب داد: آره د مامان

 . شتریواسه من برادر بوده نه کمتر نه ب شهیگفتم: ارسالن هم رفتمیکه به طرف در م یدرحال 

 نه؟ی هم تیی گفت: پس جواب نها بابا

 برگردم گفتم: آره.  نکهیا بدون

 رفتم. رونیاتاق ب  از

6 

گفت:   دمیبهش رس  یبود انگار منتظر من بود وقت ستادهیپله ها ا یآمدم ارسالن انتها ن ییها را پا پله
 وقته  یلیخ

 .گشتمیم دنبالت

 ؟یخوایم یز ی : چدم یپرس یسرد با

 رو بهت بدم.   چییسو خواستمیم یعنیمتعجباش را به من دوخت: آ آره  یچشمها

 . کردیاز حدقه نگاهم م رونی ب یرو تو دستم گذاشت و همچنان با چشمها چییرو جلو بردم سو  دستم

عالمه مهمان  هیآب خوردم و به اتاق مهمان رفتم  وان یل هیبه سمت آشپزخونه رفتم  یتوجه یب با
 میداشت
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 .دنیخندی و م  گفتنیواسه خودشون دور هم م جوونها

 .کردنی هم رو مبلها نشستن و صحبت م بزرگترها

 ؟یشد: پاشو دختر چرا تنها نشست داشیاز کجا پ لی آن دونمیمبل نشستم که نم یگوشه رو یتو

 ؟ یبا غم نشست چرا

 . یبرقص یتونیدروغ گفت، تو هم م یاند بابا

 ساکت شو حوصله ندارم.  ل،ی زدم: آن داد

 ؟ ی_هنوز به خاطر رفتن بابات ناراحت

 راره باهاش بره و البته مامان تو.من هم ق یبابا

 من هم قرار تنها بمونم.  دونم،یحوصله جواب دادم: م یب

 .می من و مامان و ارسالن هست می_ مگه ما ُمرد

 م؟ینگفتم چه داشتم که بگو یز یچ

 بهتر شد.   امیجوانها گپ زدم حال روح  یه یو بق   لیبا آن یوقت

 اش ماندند. و خانواده  لیآن یاز شام مهمانها رفتند؛ ول بعد

 سفر شوند.  یرا بستند که صبح راه شانی) چمدان هالی آن ی(باباب ی و بابا و آقا شک مامان

 کنارم به خواب رفت.  لیماندم و برعکس آن  داریصبح ب تا

باراست که هر دو   نیاول نیسر دادم، ا هیدر بغل بابا و مامان گر میپنج همه به فرودگاه رفت ساعت
 و  روندیدارند م

 . گذارندیرا تنها م من

 . هایبه مهراوه خانم گفت: مهراوه، جون تو و جون بچهام مواظبش باش مامان
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 نداره.  یفرق چیواسه من ه  لیبرنا با آن  هیچه حرف نیا یدار  اری_اخت

سالن خواهر و  تو و ار میستی وصلت ن نیبه ا یگوشم گفت: به مهراوه گفتم که ما راض ریز مامان
 الت یخ  نیبرادر

 باشه. راحت

7 

 لبخند زدم. دیبه گوش من رس  رای بود؛ که اخ یتنها خبر خوب  نیا دیشا

 ما رو تحمل کن. یهفته دور  کیگفت: فقط  بابا

 . نمیاونها رو بب  ستیقرار ن گهید کنمی از قلبم جدا شد: حس م یتکها ایگو مای پرواز هواپ با

 خونه.  میبر ای گفت: نفوس بد نزن دختر ب دیرا شن م یخانم که صدا مهراوه

خوابم برد ساعت نه صبح به باشگاه رفتم؛ درنبود مامان  دهیسرم به بالشت نرس  م،یخانه برگشت به
 ت یمسئول

 به گردن من است.  باشگاه

 . دمیتازه دم را نوش ییو شروع به نظافت کرد، من هم در آشپزخانه چا دیاز راه رس  مستخدم

 وجود دارد برگشتم.   یورزش یسالن بزرگ که در آن دستگاهها به

 سالن منتظر شما هستن.  ی_خانم، خانمها تو

 که مخصوص نرمش و… بود رفتم.  یگفتم و به سالن منته یباشها

 وقت به خانه بازگشتم.  انیاز پا بعد

 .میرفت شگاهیبه آرا  لیامروز را مهراوه خانم پخت بعد از نهار همراه آن نهار

 من هم چند دست لباس برداشتم وهمراه آنها رفتم.  میاصرار کردند که به خانه خودشان برو شب

 بود. لیآن  یپا نیمشت نازن نیشدم ا داری شد؛ از خواب ب دهیکه به دهنم کوب یمشت با
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او همانند خرس با   یبود ول دهی پر میجا بلند شدم خواب از چشمهاکردم و از    شی پا یهواله یمشت
 دهن باز 

 . دهیخواب

از شستن دست و صورتم به آشپزخانه رفتم انتضار داشتم مهراوه خانم در آنجا باشد؛ اما نبود   بعد
مه  ظاهراه 

 شدم؟   زیهستند و من سحر خ خواب

 ساعت چند است؟ اصال

مامان در   ستیهم زود ن یلیخ دهد؛یرا نشان م  میهشت و ن افتمیتا ساعت را  دمیخودم چرخ  دور
 ی وقت  نیهمچ

 رفتن؛ به باشگاه است. یاش را خورده و آماده صبحانه

  دیچ یتلخ در فضا پ  یاست خودم دست به کار شوم صبحانه را آماده کردم، عطر خوش قهوه بهتر
 دماغم را

 .دادیم قلقلک

داخل شد: مامان  مهبازین ینشستم تا خواستم قهوه را نوش جان کنم ارسالن با چشمها زی م پشت
 صبحونه 

 ...آماااا

 . ی: فکر کردم مامانم دیحرفش تمام نشده بود که من را د هنوز

 صبحونه بخور.  ای: اشکال نداره ب دمیخند

8 

 .میدیشما رو د یگفت: چه عجب بالخره خنده  نشستیکه م یحال  در

 خندونم.  شهیتر شده: من هم قیعم خندهام



 تو   نیاز کفر من تا د

14 
 

 _آره معلومه.

 که بخاطر رفتن مامان و بابا ناراحت بودم.  یدون ی_خودت م 

 به من داره؟  یموضوع چه ربط نیگفت: پس ا یدلخور  با

 منظورش نشدم: به تو!  متوجه

 .یکردیبا من سرد رفتار م  یلیخ  گهیداد: آره د جواب

 .کردمیبا او سرد رفتار م  یآمد بخاطر موضوع خواستگار  ادمیبه  اکنون

 به او بدهم؟ ی دانستم چه جواب ینم

 به باشگاه برم.  دیشده با رمیجا برخواستم: من د از

 . ی_تو که صبحانهات رو نخورد

 . خورمی حال رفتن پاسخ دادم: بعدا م در

بخوابم بعد از باشگاه   توانمینم نهوا ید نیرا جمع کردم من کنار ا  میشدم تمام لباس ها لیاتاق آن  وارد
 به خانه 

 . گردمیبرم  خودمان

 ه؟یباز شد: ها چ  ش یرا تکان دادم چشمها لی و قبل از خروج آن  دمیپوش  یرون ی ب لباس 

 درستش کن.  ستین دنیوضع خواب  نیا  یمنکه رفتم ول نی_بب 

 _برو بابا 

 . ستین  نجایمن ا نیآمد که ماش ادمیاتاق خارج شدم تازه  از

 . رسونمتی : صبر کن خودم مدیکه پشت اپن آشپزخانه در حال خوردن صبحانه بود؛ من را د ارسالن

 وقت مزاحمت نشم. هی_
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 شه؟یم دای _مراحم تر از تو مگه پ

 ما رد و بدل نشد. نیب  یبه باشگاه حرف خاص  دنیرس تا

 دنبالت؟  امیب  ی_ک

 م.برم به خونمون سر بزن  دیبا  نجایبعد از ا یایب  ستین ازی_ن

 شدم.  ادهیپ  نیماش از

که   رمیبگ  یخارج شدم در را قفل کردم وجلو آمدم تا تاکس زی از آنکه همه خانمها رفتند من ن پس
 ارسالن سر 

 ؟ یکن ی م کاریچ نجا یسبز شد: تو ا راهم

9 

 دنبالت اومدم. دیاشاره کرد: با االغ سف نیماش به

مامان خوب جواب  ینگاهها نیکرد ا مامان چپ، چپ نگاهاش کردم که خودش را جمع و جور  مانند
 .دهدیم

 . آدیاالغ شما به کارمن نم نجایا امی غرور گفتم: بنده با کالسکه مدل باال م با

 .یبدبخت اومد  نیصبح با هم  نکهیمثل ا رتی بابا جو نگ ایو گفت: ب  دیخند

 شکمام فشردم. یرا رو میشدم سوزش شکمام را احساس کردم، دستها نیسوار ماش تا

 شده؟  یز ی: چد یپرس ارسالن

 گشنمه. کمی_نه 

 . نییرا کنار رستوران نگه داشت: بپر پا   نیبعد ماش یقیدقا

 پسر دمت گرم.  ولی_ا
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  یت: نگفدیپرس  یکه ارسالن ناگهان   خوردمیتند، تند غذا م م،یسفارش داد دهیهر دو کوب  شهیهم مثل
 چرا رفتارت 

 ؟یمن سرد شده بود با

را گم کرده بود؛ دوغ و   شیدست و پا ی کرد و به سرفه افتادم ارسالن که حساب ریگ میدر گلو غذا
 م ینوشابه را برا

 . دمیخندیو به دستم داد منکه سرفهام را فراموش کردم و مستانه م  ختیر وانیل در

 رو بخور.  نیا ای ب  یکنی م هی_ چرا گر

 رو بخورم؟   یچ قا  یشد: دق  میرا باال گرفتم تازه متوجه خندهها سرم

 میکرد دنیانداخت و هر دو شروع به خند وانیل یبه محتوا ینگاه

 عکس گرفتم. وانیخود را برداشتم و از ل  لیمبا

 ؟ یکن ی م کاری_چ

 واسه خواهرت.  فرستمی_ م

 نگو.  یز یچ لی : لطف کن به آنمی رفت  رونیرستوران ب  از

 _ چرا؟ 

 . برهی _آبرومو م

 . گمی نم یچیدفعه ه نیشدم: باشه ا  نیماش سوار

 م؟ یرا روشن کرد: حاال کجا بر  نیماش

 خونهامون.   رمی_م

 ؟ یر ی _مگه آرشگاه نم

 استراحت کنم.  کمی خوامیم رمیم رتری _امروز د
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 گفت و من را به خانه رساند.  یباشها

 اب رفتم ساعت چهار به آرشگاه رفتم.خسته بودم؛ که متوجه نشدم چه موقع به خو آنقدر

و مادرش آماده کردند بعد از شام مهراوه خانم   لی آمدند، شام را آن نجایو خانوادهاش به ا  لیآن شب
 خواست 

 هم باشه؛ نوبت ارسالن و برناست؛ که ضرفها رو بشورن. یمانع شد: نوبت  لی که آن  دیرا بشو  ضرفها

 ست؟ یچقدر هوا گرم شده، مگه کولر روشن ن گمیعمد حواسم را پرت کردم: م  از

 . خورهی داره زنگ م میاوه، اوه گوش ،یگیهم گفت: آره راست م ارسالن

 . میعجله، در خدمت بود نیسد راهاش شد: کجا با ا لیبلند شد آن  اشیاز جا تا

 ما را مجبور به شستن ضرفها کرد. لیهرحال آن  به

با   یایدعوتم؛ م یعروس  هیرا با حوله خشک کردم ارسالن گفت: فردا  میدستها د؛ یرس  انیکه به پا کارم
 هم

 م؟ یبر

ه  مخالفت وجود ندارد: اگ یبرا  یلیدل نیهستم بنابر ا  کاریفکر فرو رفتم فردا جمعه است و من ب  به
 من  ادیب  لیآن

 هستم.  هم

 _خب، برو ازش بپرس. 

 . امیاز خدا خواسته گفت: چرا که نه معلومه م لیآن

رنگ   یپوش آماده از اتاق خارج شدم که با ارسالن روبه رو شدم، کت زرشک  ک یروز جمعه ش عصر
 اسپرت همراه 
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 به خود آمدم:  اشیبا صدا زدیرا ژل م  اشیفرفر یراه رو موها نهیی آ یبه تن کرده بود، جلو نیج  شلوار

 ؟ یدیند خوشگل

 اما… دم،ید ادیخودم اشاره کردم: اتفاقا  خوشگل ز به

 .دمیمنتظرش را به من دوخت ادامه دادم: زشت مو فرفرو ند یچشمها

 و جلو آمد عقبگرد کردم. دی کش  شیاز موها دست

 زد.  میو به پهلو مبل برداشت یکه پا به فرار گذاشتم کوسن را از رو یوقت  درست

:  دمید شی را مقابل خو  لیآن نیخشمگ یبرخورد کردم؛ چشمها  یز یدرحال فرار بودم که با چ همچنان
 برنا 

 .یکجاست زحمت سه ساعت من رو به باد داد حواست

 . نایمامانم ا یشکلک در آوردم: وا  شیبرا

 ؟ید یکردم: برادرت مقصره، در ضمن چه خبره انقدر به خودت رس اضافه

 رن؟ ی گیتو رو با عروس اشتباه م یگینم

 ؟ یدیتو به خودت نرس نکهی_نه ا

11 

 گفتم: من دوست دارم به خودم برسم. سانهی زدم و خب  شیبرا  یچشمک

 .دید توانیبه وضوح م  لیخشم را از چشمان آن یشعلهها

 .دمیخود را مظلوم کردم: من در حد تو به خودم نرس   یچهره دمیخند

 میو به سالن برگشت میرا عوض کرد مانیدر رختکن لباسها لیمن و آن م،یارسالن به تاالر رفت نیماش  با
 موقع
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 گریکد یکرد و کنار او رفت من و ارسالن کنار  دایرا پ  اشیمیقد یاز دوستها یکی  لیشام آن  صرف
 از میماند

شاخه به آن    نیبزند اما از ا یحرف   خواهدیم  ییارسالن را حس کردم گو بیعج  یورود رفتارها یابتدا
 شاخه 

 ؟ یگ یسوال ازت بپرسم راستش رو م هی بعد از صرف شام گفت: برنا   نکهیتا ا پرد،یم

 بهت دروغ بگم. خوامی مسخره گفتم: نه م به

 باش.  یگفت: لطفا  جد تییجد  با

 سکوت منتظر سوالش شدم.  در

 ؟ یدیجواب م یکنم چ  یاگه ازت خواستگار  _

تو حالت   نمی : ببمینگو یز یدادم فعال  چ حی از گفتناش حراص داشتم ترج یجوابم مطمئن بودم ول از
 خوبه؟ 

 خوبم، بحث رو عوض نکن صادقانه جواب بده.  یلی_آره خ 

 وجود نداشت.  یحرفم را بزنم راه فرار  دیبا  بالخره

 . هیه جواب دادم: جوابم منفنگاه کردم و قاطعان  شیچشمها به

واقعا    ستیدست خودم ن یدلش را شکستم ناراحت شدم ول  نکهیرفت از ا  نجایبزند از ا  یآنکه حرف یب
 اون

 من برادر بود. یبرا شهیهم

 .میسرم را بلند کردم: پاشو بر لیآن  یصدا با

بابا شما دوتا   یبود که فضا را پر کرد: ا  لیآن یدر راه تنها صدا م،یو رفت میرا عوض کرد  مانیلباسها
 چتونه چرا

 اد؟ یدر نم  صداتون
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را تا   شیخاتمه دادن به آن آهنگ پخش کرد و صدا یکالفه شده بود برا  لیآن یکه از سخنها ارسالن
 اد یآخر ز

 .کرد

 ما را به منزل رساند و به خانه خودشان نزد مادرش رفت.  ارسالن

صحبت کردم خوشحال  زی نا گفته نماند با مامان، بابا ن م، یده گذراندو خن یشب را با شوخ  لیو آن من
 بودند؛ از 

 . رفتی م شیبر وفق مراد پ شانیکارها نکهیا

سه روز هرچه با مامان و بابا   نیهنوز از دستم ناراحت است در ا  دمیروز گذشت که ارسالن را ند سه
 تماس 

نگران   یل یاست چون خارج از کشور هستند، اما من خ  یع یطب د؛یگویم لیخاموش هستند آن گرفتم؛
 شدم.

12 

 نگذاشت به من سخت بگذرد. لینگران مامان و بابا بودم؛ اما آن نکهیمدت با ا نیا در

برود و به   رونیب  شتریب  توانستیبهانه م نیهم به ا لی آن  م،یرفتیدوستانه م ی و جشنها یهمانیم به
 ش یقرارها

من گوش   یکارها آخر و عاقبت ندارد باز هم به حرفها نیا میگویفکر هر چه م یدختر ب  برسد؛
 .دهدینم

  دیبودم شا ب ینس یبود؛ خب حق داشت من هم اگر مانند او از محبت پدر و مادر ب نگونهیا ینوجوان  از
 مانند او 

 . کردمیم  رفتار

 .دانمیآنها م ونیخود را مد دهند،یمنت مرا مورد مهر و محبت قرار م یپدر و مادر ب نکهیاز ا شهیهم
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 آمدم مهراوه خانم دستش بند بود.  نییپا  فنیزنگ ا یصدا با

 دادم: بله. پاسخ

 ؟ یکن ی_سالم دخترم در رو باز م

 تو.  نیای ب بیگفتم: عمو شک  یخوشحال با

 آمد: اومدن؟ نروی از آشپزخانه ب دیرا شن میرا زدم مهراوه خانم که صدا دکمه

 : آره، آره اومدن.دمیکش  غیج

 هم آمد: چه خبر؟  لیخانم را بغل کردم آن مهراوه

 اومدن.  بیمهراوه خانم جدا شدم و گفتم: مامان، بابا و آقا شک  از

 . انیب گهی_ اونها که قرار بود دو روز د

 زودتر بهتر.  یهرچ  کنهی م یخانم گفت: چه فرق مهراوه

از پدر و مادر   یوارد شد اما خبر  یحرف   چیه یب  بیطرف در سالن رفتم و آن را باز کردم عمو شک به
 من نبود. 

 : عمو مامان، بابا کجان. دم یپرس

 .میدینشن  یباز هم جواب  د؛یانداخت مهراوه خانم هم سوال من را پرس ن ییرا پا  سرش

 تا بگم. د یبشن  نیای رفت: ب جلو

 هیتا  رون یشدم رفتم ب  داریصبح که از خواب ب  شیکرد: دو روز پو شروع به صحبت   مینشست همه
 واسه یز یچ

 ساعت بعد که برگشتم.  میمغازه نبود و مجبور شدم دور بشم ن های کیاون نزد یل یبخرم خ صبحانه

 شد؟  یگفت: بابا بعدش چ  لیشد آن  ساکت

 گرفتن.  شیبود آرام گفت: آت   نییپا سرش
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بار تکرار   نی در ذهن من چند شی زدم حرفها  ینم یحرف   دمیشنینم ییمن متوقف شد صدا یبرا زمان
 شد: 

 گرفتن.  شی آت  شیآت ش،یآت

13 

: مامان، دم یمزخرفات را بشنوم بلند شدم عاجزانه پرس نیا خواهمیسرم گذاشتم نم یرا رو میدستها
 بابام 

 کجان؟ 

 . کردی م هیقعا  داشت گروا دیلرز شیپوشاند و شانهها شیصورتاش را با دستها عمو

 گفت: به رحمت خدا رفتن.  هاشیگر یبه ال ال

 ز…یشده همه چ  اهیس زیهمه چ دمید ینم  یز یچ چیه گرید د یچرخ یدور سرم م  ایدن

 افتادم. نیزم یو رو  دیکش ری ت سرم

 ماندم، پنج روز تمام در  رهیخ مارستانیرنگ ب دیو من به سقف سف گذشتیو شب م شدیم یط  روزها

چرا   کنمی هم نم هیگر یحت  زنمیکس حرف نم  چیدر فکر و سر درد با ه ایخوابم  ایهستم،  مارستانیب
 ه یگر دیبا

 . دانمینبودنشان را نم لی دل یپدر و مادر من که نمردند ول کنم

 توان راه رفتن را ندارند. میو پاها میشده، دستها نیسنگ مینفسها

 توان حرف زدن را هم ندارم. یرا بسته، حت میدفعه به آغوش مرگ رفتم و برگشتم، بغض راه گلو چند

 . چسبندی خوش مزه و رنگارنگ به مزاجم نم یازغذا ها کی چیه

مواظب خودت   شتیپ ادیاالن مامانم م رمی خونه دوش بگ رمی من م ی: آج دی را بوس امی شانیپ  لیآن
 . های باش
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 نزدم، در سکوت رفتناش را تماشا کردم.  یحرف 

  لیکه از رفتن آن یهنگام د،یفکر فرار به ذهنام رس دهند،یرا نم   امیخسته شدم اجازه مرخص  نجایا از
 مطمئن 

 خارج بشوم.  مارستانیتوانستم، از ب انهی داشتم اما به زحمت و مخف جهیبرخواستم؛ سرگ زی من ن شدم،

 . رومیشهر راه م یانتها یب  یو آهسته در کوچه پس کوچهها آرام

 چه به روز من آمده.  ندینب یدرونم غوغا شده خود را آرام نگه داشتم تا کس یآشوب

 شود؟ یم دایاز من پ نتریمگر غمگ نام،یاما غمگ کنم،یم  سکوت

 حال من را دارد؟ یکس چه

 . چه کنم دانمینم  ده،یدارم، بغض امانام را بر هیگر یهوا

 از راه رفتن خسته شدم.  رفتم،یراه م  ساعتها

  نجایا یمگر جزمن چه کس ییجای آنجا نبود چه توقع ب چکس ی گرفتم به خانه رفتم ه نیماش سرجاده
 د؟ یآیم

 .ترسمیم  یینداشتم در خانه بمانم من از تنها دوست

را روشن کردم در جادهها حرکت   نی کاناپه برداشتم و از خانه خارج شدم ماش  یرا از رو   نیماش چییسو
 کردم؛ یم

 مدنظرم باشد.  یمقصد نکهیا بدون

 ساعت، دو ساعت…  کیساعت،  مین

14 

 شد و من در جادهام.  کیتار هوا

 . آمدیم نجایبه ا  گرفتیکردم که هر وقت مامان دلش م دایپ  ییخودم را جا نکهیا تا
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 کرده داخل شدم.  یتمام محله را نوران  اشی شدم گنبد سبز و نوران ادهیپ  نیماش از

  یکی  یبود، که رو میکوچک حوض قرار داشت، از کنار گلدونها گذشتم دو در رو به رو اطی ح وسط
 خانمها و 

 نوشته شده. انیآقا یگر ید

  یبرداشتم و رو یرا از چوب لباس   یبود، چادر گل گل یدنج و آرام  یقسمت خانمها شدم، فضا وارد
 سرم مرتب 

 . کردم

 زدم. هیتک حی گام برداشتم سرم را به ضر آهسته

 صدا نشستم.   یزدم، ساعتها آرام و ب هیپشت سرم تک  وارینشستم، به د حی خوردم و کنار ضر ُسر

 کس نبود.  چیماندم ه داریشب ب یمههایشده باز هم تا ن  قیکه به من تزر ییوجود آن همه دارو با

  رهینقطه خ کیدر سکوت به  خواستی درد و دل کردن نداشتم، تنها دلم م  یحرف زدن و حت ینا
 بمانم. 

چرا  دانمیاما نم شدیبسته م میشد، چشمها نیسنگ  میپلکها کرد؛ی دارو داشت کار خودش را م اثر
 دم یترسیم

 . بخوابم

  یرفتند وقت نماز ظهر تعداد خانمهاسه خانم آمدند نماز خواندند و   دیاذان صبح به گوشم رس یصدا
 ی شتر یب

 . دندید نجایا یبی موجود عج  ایگو کردند؛یهمه نگاهم م آمدند

 نداشتم.  یآزار دهنده است اما من با آنها کار  شانینگاهها ینیسنگ

 .ندیگویچه م فهممی هستم؛ که نم جیاما آنقدر گ دم؛یشنیم  زیرا ن  شانیپچ، پچها یصدا

 برا نماز آمدند. یشمار یغروب شد و تعداد ب نکهیا تا
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 . خوانندینماز م نقدریعجبم آنها چقدر خدا را دوستدارند که ا در

شاهد رفت    یدار یخواب و ب  انیو من تمام مدت م ندیآی م نجایسهبار به ا یکنند، روز  یآنکه تنبل  بدون
 و

 بودم.  شانیآمدها

 در نظر داشته باشم.  یاز جا بلند شدم بدون آن که مقصد  اری اخت یب

 . کندیم ین یرفتم، سرم به تنم سنگ یسمت در خروج  به

 داشتم. وارنگهیمن را گرفت، دستام را به د دید  یجلو یاه یهم س باز

 مقابله کنم.  توانستمینم  نیزم  یسرپا باشم، انگار در برابر جاذبه توانستمینم اما

وارد اتاق شد و اشاره کرد   یانسال یشدم زن م  زی مخی تا ن دمید واریکنج د یدر اتاق  باز کردم خود را چشم
 که

 . یبه استراحت دار  ازی: بخواب خوشگل خانم تو نبخوابم
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  هیکه داشت من را به آرامش دعوت کرد نشستم و به بالشت پشت سرم تک  یو لحن آرام ینوران چهره
 زدم.

 نیگفتم خدا ا دمتیکه د شبی: از دختیر میر کنارش برااز سماو یچا وانی ل کینشست و   کنارم
 دختر چقدر 

 ؟ یکردیم  یزندگ نجایا دمتیکجا د ادینم ادم ی کنمی فکر م یآشناست اما هرچ چهرهاش

 ن؟یدیمن رو کجا د شبی: ددمی تکان دادم، آرام پرس  ی را به عالمت منف سرم

در رو قفل کنم که   خواستمیم دمیتو رو تو امامزاده د شبی را گرفت: چقدر صدات بغض داره، د دستم
 دمید
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کنم در امامزاده رو باز گذاشتم و تا صبح   رونتی دلم نخواست ب زدی م ادیغم از چشمات فر ییاونجا
 پشت در 

 . دمیصبح شد اومدم خونه خواب  نکهیشدم تا ا منتظرت

 ن؟یگرفته گفتم: شما مسئول امامزادها یهمان صدا با

 _نه قربونت من خادمش هستم.

 . دهیآرامش م یکردم: چقدر خونتون بو  میههای را وارد ر ژنیاکس دم،یکش قیعم  نفس

 ؟ ینکنه گم شد نمی بب  ،یبگ  یز یاز خودت چ  ی خواینم  ،یآرامش دار   نجای_خدا رو شکر که ا

 حفظ بودم.  زدم من تمام شهر را مانند خانه خودمان  پوزخند

 _حرف مسخره زدم؟ 

 را به عالمت نه تکان دادم. سرم

 .دهیواسهام سر تکون م یه  یجونم رو به لب رسوند گهیباال رفت: حرف بزن د شیآن صدا کی

 زن مهربان داد زدن هم بلد است؟  نیا مگر

 سرت داد زدم. دیرا به دندان گرفت: ببخش  لبش

  نجایمن هم دلم گرفته ا اومدیم نجایا گرفتیش مخود تکان خوردم: مامانم هر وقت دل  یجا در
 اومدم، بلکه 

 بهتر بشه.  حالم

 کرد: بخورش.   کیرا به من نزد ییچا

 داشتم. ازین یدن ینوش  کیخشک بود، واقعا  به  میگلو دم،یرا نوش  یقلوپ از چا کی

 .یضعف کرد نکهیمثل ا ؟یهم خورد یز ی: چد یپرس

 روز غذا نخوردم اشتها ندارم.   شی_ ش
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 ؟ ی کنیم ینجور یبرات چرا ا رم یزد: بم یل یصورتش س به

 پر از غذا برگشت: منکه گفتم اشتها ندارم.  ین یبعد با س یقی رفت و دقا رونی جا بلند شد از اتاق ب  از

 کنه.  ی_ دست پخت من اشتهات رو باز م

16 

  شودیچشمانم پاک نم یپدر و مادر از جلو ری که بخورم اما تصو کردی م کمی داشت تحر یقرمهسبز  یبو
 هر

 .کند یرا کور م میاشتها شودیقلبم مچاله م یچه ی در کنم؛یآتش تصور م  انیکه آنها را م لحضه

 . نمیدهانم سبز شد: دهنت رو بازکن بب  یقاشق جلو کی

 را باز کردم و با ولع لقمه را خوردم چقدر گشنهام بود و خبر نداشتم. دهنم

  تیاحساس اهم نیاما آنقدر درد بدتر داشتم که به ا کردمی احساس م یمعدهام را از گرسنگ سوزش
 ندهم.

 واسهات بزارم.   ای یشد ریبشقاب را خوردم: س تمام

 .هیکاف گهیشدم د ری س یل ی_خ

 شکمت بزرگ بشه. شهیباعث م  ادیز ی: برنا غذاگفت ی مامان بود حتما م  اگه

چرا من   ایبابا خدا  یبرا  ش،یچپ چپ نگاه کردنها یبرا ش ی غر زدنها یتنگ شده برا شی دلم برا ایخدا
 انقدر 

 بدبختم؟ 

 دختر با توام.  ید یچرا جواب نم ییمعلوم هست کجا چی_ه

 کردم: هووم؟  نگاهش

 ؟ یرفت ی_هوم نه و بله چته بازبه چه فکر 
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 .کنمی فکر م هامی _دارم به بدبخت

 ش رو بگو شوهرت ترکت کرده؟ راست ؟یخورد ینکنه شکست عشق  نمی_دور از جونت بب

 _نه نه.

 . یحرف بزن یخوای نم نکهیرا برداشت: مثل ا  ینیس

 رفت.  رونیاتاق ب  از

  یز یچ  هیخستهام مجسم شد: دختر بابا واسهات  یچشمها  یبابا جلو یرا بستم چهره میچشمها
 آوردم. 

 : جون من؟ داد یم یزندگ یبو دم،یآغوش پر مهرش خز  به

 ؟ یآورد یچ

 سالن تو هستش. دیکل نیبه دستم داد: ا دیکل

 _ سالن من؟ 

 تولدته. یه یسالن هد دیهم کل نیا یخواستینم ی_آره مگه سالن آرشگر 

 . ینیبابا تو بهتر یهم بغلش کردم: مرس باز

 باهم بودن مان جدا شدم.   نیریش  یای باز شدن در از رو با

 سرلخته برا شماست؟  نیماش نی_ ا

17 

: کدوم  دمیپرس شودیصفت داده م  نیمن ا نیبار است، که به ماش نیاول نیتعجب نگاهش کردم ا با
 رو   نیماش

 د؟یگیم

 رنگش هم قرمزه. گه،یکه سقف نداره د نی_هم
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 _آها آره برا منه. 

 سر راه. یجابهجاش کن یبر  دی_با

 شود؛یختم م  اطیاتاق به ح  نی آمدم، در، ا رونیو از اتاق ب  دمیجا بلند شدم شالم را برداشتم پوش  از
 ن یبنابر ا

شده،  دهیکه دور آن گلدان چ یکوچک  یداشت، در گوشه باغچه یقشنگ اطی را پا زدم ح  میکفشها
 وجود داشت، 

ما است با آنکه   یدلباز تر از خانه یلیاما خ  شتریجا داشت نه ب  نیماش کی به اندازه ورود  اطیح
 ما چند  یخانه

انگار که خانه خودم است و  دهدیرامش به من محس آ  نجایواقعا ا یخانه است؛ ول  نیا برابر
 نجا یسالهاست ا

 .کنمیم  یزندگ

 رد بشن.  خوانی برو، مردم م  ایزدنت تموم شد ب دی: اگه درمی بگ اطی زن باعث شد نگاهام را از ح یصدا

اسمش   دانمیخانم که هنوز نم نیخانه ا  اطیرفتم در ح ن یاز خانه خارج شدم و دنبال ماش عیسر
 پارک  ستیچ

 . کردم

 باال.   ایشدم زن مهربان که منتظرمن بود گفت: ب  ادهیپ  نیماش از

هم قرار  یگر ی. البته کنارش در دشودیاست؛ که به در اتاق ختم م ییاز باال همان سه پلها منظورش
 دارد، باال 

 فردا برم.  دمیمن مزاحم شما شدم، قول م  د،یو گفتم: ببخش  رفتم

که من بزارم به    ستین یرسم مهمون نواز  نیا یبر  یخوا ی وا، کجا م یپاسخ داد: ا یلحن با مزها با
 یزود نیا
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 و آشنا بازه.  بهی غر یبه رو شهیمن هم یدر خونه  یب یغر نجایتو ا یبر 

 دزد نباشه.  بهی وقت اون غر هی_

 .شهینم  دایپ یز یچ قه یخونه بجز من عت نی ا یراحت تو  التی_خ

 دیستی ن قهیاتاق را باز کرد و اشاره کرد که داخل شوم، داخل شدم: البته دور از جون شما که عت در
 . دیرحمت

 از خونه خودمون. شتریب یحت ده،ی به من آرامش م   یلیخ  نجایو گفتم: ا نشستم

 .شهیمثل خونه و خانواده نم  یچیآرامش بده؛ اما ه نجایا دی_ شا

 انداختم: آره. نییرا پا سرم

 گفتم: اما من که خانواده ندارم. دمی شنیم یکه خودم هم به سخت یآروم یاباصد

  یل یخ ییتنها   یول کنم؛یم  یمقابل من نشست و گفت: من سالهاست که تنها زندگ د،یرا نشن میصدا
 درد آوره 

پسرخواهرم بدجور به من   یهم نداشتم؛ ول یقلب شکسته بچها هیاز رفتن شوهرم من موندم و  بعد
 وابسته بود، 

18 

چشم   ای دن نینفر تو ا هی دونستمیمجدد رو داد؛ چون م یزندگ دیبود که به من ام یتنها کس اون
 انتضار من 

 . هست

که اون  یعذابم داد، خونها   یلیکه در حق من کرد؛ خ یانت یشهر واسهام خفه کننده بود خ  یهوا گهید
 واسهام 

 خوره؟ یم آخه خونه به چه دردمن مبود رو ترک کرد گذاشته

 .خواستمی خودش رو م من
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  کردنیم یزندگ  رمردی و پ رزنیپ هی اتاق  نیکردم جفت ا  یدونه اتاق زندگ هی نی هم یتو  نجایا اومدم
 اتاق رو  نیا

 من اجاره دادن. به

 . اشیهر کدوم رفته بود سر خونه و زندگ  یداشتن ول ادی بچه ز  اونها

  ایاز دن رزنی پ یخودم رو جمع و جور کردم بعد از مدت  نکهیتا ا رفتمیهمسن خودم سرکار م  یدخترها با
 رفت 

 بچههاش رفت.  شی هم خونهاش رو به من فروخت و پ رمردیپ

 تجربه کردنش، واقعا  درد داره.  یاتفاقها گفتنش آسونه ول یبعض

 . کردمی و من همچنان نگاهش م دیکش  قیم شد نفس عمکه تما شیحرفها

 درمان است.  یاتفاق ها گفتنش آسان است اما تجربه کردنش درد ب  یبعض  گفتیم راست

من، غصه من رو نخور، من خودم هم فراموشش   یدردها الیخی ب یکن ینگاه م ینجور ی: چرا ادیخند
 کرده بودم، 

 رو به تو گفتم؟  نهایکه امروز ا شدیچ دونمینم اما

 کردم.  فی کردم واسهات تعر یبابا چه اشتباه  یندادم، که گفت: ا یپاسخ

 جلو چشمم آمد.  دمیکه آنها را د یلحضها نیباز هم زبانم قفل شد آخر انگار

 مارستانیکه در ب  یرفته، مدت  نیاثر داروها از ب ایوع به لرزش کرد، گوشر میدرد گرفت، دستها  قلبم
 بودم؛ تا 

 .شدیلرزش بدنم شروع م رفت،یاثر دارو از بدنم م  یوقت

 ؟  کنهی م تتیکه اذ هیچه درد نیرا گرفت: ا  میها دست

 _من هم تنهام مثل شما. 
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بغض سنگ   نیکن نزار ا هیکن دختر گر هینوازشم کرد: گر  شیسر دادم، با دستها  هیبغلش رفتم و گر به
 بشه

 .رونیب  زشیتو گلوت بر بمونه

بود   شی پا یشدم هنوز سرم رو  داریقرآن ب نیدلنش یچقدر گذشت که خوابم برد با صدا دانمینم
 نگاهش کردم 

 د؟ یداریبلند شدم و گفتم: خانم هنوز ب خواندیآن قرآن م یدر دست داشت و از رو یکتاب

را بست جلد کتابش سبز بود و اسم نداشت. کنارش گذاشتش و لبخند زد: من رو باش کل شب   تابک
 داشتم

 اسم ام رو بهت بگم. نکهیاز ا غیدر گفتمی رو واسهات م دردهام

19 

 هست؟  یرو بلند کردم: خب اسمتون چ سرم

 و تو؟  زننیاشرف صدا م یبی _من رو ب

 _برنا. 

 ... یعنی_برنا 

 . ادیادامه داد: خوش اندام چقدر هم بهت م یاز مکث کوتاه بعد

 _مادرم انتخابش کرد. 

 ؟یایبرم امامزاده تو هم م د یمن با گهیزد و از جا بلند شد خب د  لبخند

 کار؟ ی چ می: بردم یپرس

برم در رو باز کنم برا نماز،   دیدست منه با دیرفت کل ادتی نکهیبرداشت: مثل ا  یدیرا از جا کل  دهایکل
 صبح شده. 
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 .میباهم بر  دی_خب صبر کن

 .میاشرف آن را باز کرد و داخل شد یبی در قفل بود ب م یهم به امامزاده رفت با

را باز کرد بعد   انیقشنگ تمام حس آرامش به من القا شدو در قسمت آقا یوارد شدن به آن فضا با
 هم در

 .می نشست اطیر ح خانمها را باز کرد و ما د قسمت

نفر با بلندگو اذان را گفت سه خانم مسن هم  کیکوچک آمدند  یکه گذشت چند مرد و پسرها یکم
 آمدند، اما

 کردند؟ ینگاهم م  بیچرا عج دانمینم

 آن بلوز و شلوار جذب و شال همه رنگشان. ریکه ز یجلو باز مشک  یبه خودم انداختم مانتو ینگاه

 زده بودم هنوز مانده. میکه قبل از آن اتفاق به دست و پا یالک زرشک اما

 ماندم.  رونیمن بلد نبودم نماز بخوانم ب یاشرف داخل رفت تا نماز بخواند ول  یب یب

لوع کرد اشرف خانم آفتاب ط نکهیماندند تا ا هایهم رفتند بعض انیاز آقا یکم خانمها رفتند برخ کم
 آبپاش را 

 .دیحوض پر از آب کرد و به گلها آب پاش  از

 .نمی جز قلب غمگ  باستیز  زیاست، همه چ یدن یکه آفتاب طلوع کرده منظره د اکنون

 شدند.  انیپسر نوجوان آمدند به اشرف خانم سالم کردند و وارد قسمت آقا چند

 : مگه نماز تموم نشده؟دم یپرس

 .رنی بگ ادی ین یحاجآقا درس د  شیپ انی سرها مپ  نی_چرا تموم شد، ا

 پنجره رفتم و از آنجا نگاهشان کردم.  کنار

 . خواندندی حلقه درست کردند و قرآن م  پسرها
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 اشرف گرفتم و خودم مشغول به کار شدم. یبی شدم آب پاش را از ب بلند

20 

 .میاز آنکه کار تمام شد به خانه بازگشت بعد

 .رمیخونه م ام،ی داخل نم گهی_اشرف خانم من د

 ؟ یزود نی_به ا

 نبودم؟ یخوب   زبانی م نکنه

امروز  د،یوقت رفتن رس ی خوب کرد ول  یلیحالم رو خ   نجایزدم: دور از جون شما اتفاقا  ا  لبخند
 هفتمشونه؟

 ؟ ی_هفتم ک

 _پدر، مادرم مراسم روز هفتمشون امروزه. 

در   یقیقدرت تکلمش را از دست داده، دقا ایکه به او شوک وارد شده، گو ینگاهم کرد، مانند کس رهیخ
 نیا

 مرگ پدر مادرت بود؟  کرد یکه ناراحتت م  یز یماند؛ اما بالخره لب تر کرد: پس اون چ  حالت

 جواب مثبت دادم.  میحرکت چشمها با

 .یفت: قول بده که دوباره برگردرا گر دستم

 فعال خداحافظ. ام،ی: چشم مدم یرا بوس  گونهاش

 : برو خدا به هم راحت.د یرا بوس امی شانیپ

 شدند. دهیچسب وارید یرو  تیتسل  یساعت بعد مقابل در خانه خودمان نگه داشتم بنرها مین

در مهمان ها را   یو ارسالن جلو  بیعمو شک شد،یداخل م یک ی و  رفتیم یک ی در شلوغ بود  یجلو
 بدرقه 
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 .کردندیم

 شدم و جلو رفتم.  ادهیپ  نیماش از

 عمو جون. یگفت: برنا تو کجا بود دنمیبا د عمو

حرف داخل شدم خانه شلوغ بود تا وارد سالن شدم همه از جا برخواستند   یب کردی فقط نگاه م ارسالن
 و سالم 

 گفت.  تی تسل ینحوبغلم کردند و خالصه هر کس به  های بعض کردن

 ممنون. یلی...خ نیآورد فیرا صاف کردم: من از تک تکتون ممنونم که تشر میصدا

 .رهی دل من هزار راه م یتو دختر نگفت یخانم بغلم کرد: کجا بود مهراوه

 _کاش من هم مرده بودم مهراوه جون

 زم ی _دور از جونت عز

که مزاحمت   یمن به همه گفتم نا خوش احوال ادیتا حالت جا ب  ری دوش بگ هیرا به اتاقم برد: برو   من
 نشن.

 را به دستم داد و رفت. حولهام

 به در خورد: بله؟ یوارد حمام بشوم تقها خواستم

21 

 _ارسالنم.

 . ای_ب

 داخل شد: سالم. ارسالن

 _سالم.

 ؟ ی_با من قهر 
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 _نه.

بگم   تی اتفاق واقعا متاسفم فقط اومدم که تسل نی_باشه اومدم بگم اون موضوع به کنار، بابت ا
 . نیهم

 _ ممنون.

به خودت بنداز اندازه  ینگاه هیزد و به طرف در رفت؛ قبل از آنکه خارج شود گفت:   یتلخ  لبخند
 ر یچندسال پ

  یناراحت شدم به من ربط یرفت  دمیکه شن شبیاز د نمت،یبب ینجور یاصال دوست ندارم ا ،یشد
 تنها  ینداره؛ ول

 .میکه ما هست ی حداقل تا وقت نباش

 رفت.  رونیاتاق ب  از

 را گرفته.  یدیسف  یجا یگود افتاده و سرخ میچشمها ریمنم ز نیواقعا ا  ایرفتم خدا نهیی آ روبه

حاال پژمرده و   ماندینم  شیساعت هم بدون آرا کیکه  ییشده برنا ختهیصورتم ر  ینامرتبم رو یموها
 خت یبدر

 .شده

بعد   دم،یگرم خواب  مهیشدند، حالم از خودم بهم خورد حمام رفتم درون وان آب ن یهمه خاک میلباسها
 کیاز 

شالم پنهان  ری را ز سمیخ یبه تن کردم و موها یو شلوار مشک  کیآمدم تون رونی بلند شدم ب  ساعت
 کردم. 

 .کردمی و من ساکت نگاهش م  زدیدر آشپزخانه نشستم. او حرف م لیرفتم کنار آن رونیاتاق ب  از

 رفتند.  کیبه  کی بعد از صرف نهار   همانهایم
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تک    دمیاز آن نمانده حاال فهم یز ی که حاال چ  یخانوادها دهیخانوادهام را م  یخانه بو  نیا یجا همه
 فرزند بودن

 بد است.  چقدر

 کنم. هی بخاطرش گر  دیکه حاال با یخاطرها د؛یآیبه ذهنم م نیری ش یخاطرها کنمی را نگاه م  هرجا

خوب  زیبودند همه چ  یاما تا وقت کردی من را ناراحت م شهیهم نیو ا رفتندی م رونی ب  ادیآنها ز یآر 
 بود.

 . کشندی هنوز نفس م  دانستمیکاش م کنند،یم  یزندگ ای از دن ییدر جا دانستمیفقط م کاش

حهان بزرگ نه پدر دارم نه مادر، کاش به، سفر رفتنشان قانع بودم، اگر در   نیکه در ا  غایدردا و در اما
 سفر 

 راحت بود. المی خ بودند؛

چه شد خانوادهام از هم  نکهیبه ا کنمیشده فقط فکر م   یکی میشب و روزبرا فهممی زمان را نم گذر
 د؟ یپاش

22 

 دم؟ یدارم تقاص کدام گناه را پس م  من

و   خندمیخاطراتم گاه م یادآور یبا   نمینشیم یگوشه ا ست،یشدم حرکاتم دست خودم ن ونههاید دمانن
 هیگاه گر

 . کنمیم

 از او خواستم برود. نیشود برا هم   تی بهخاطرمن اذ یکس خواهمیمن نم یول د یآی کنارم م  یگاه لیآن

 کنار من باشد؟  خواستی م یک تا

 عادت کنم.  ییبه تنها دیبا  بالخره

 سخت گذشت تا صبح از ترس المپ را باز گذاشتم. امییاول تنها شب
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 چاقو گذاشتم. کیو کنار تخت  دمیرا قفل کردم، پرده را کش درها

 .می ایکنار ب  یی تنها نیتا توانستم با ا دیکش طول

 کنارم بودند.  شهیو خانوادهاش مثل هم لی آن دیروز از مرگ آنها فرا رس   نیچهلم

 … یهستم ول یمنتظر چه کس دانمیه نشستم و چشمام به در ماند نمباغچ  کنار

 . انی دختر بلندشو االن مهمونها م  ینشست نجای_تو چرا ا

 آماده و مرتب بود.  زیهمه چ میبود دستم را گرفت و بلندم کرد داخل رفت لیآن

بود همه  دهیفایمراسم مهراوه خانم اصرار کرد که همراهشان بروم هرچه مخالفت کردم ب  انیاز پا بعد
 اصرار 

 و من دربرابر آنها کم آوردم.  کردندیم

 شدم و همراهشان رفتم. آماده

 برود.  یگرفته به سرباز  میمدت دانشجو بود، اکنون تصم نیرا آنجا گذراندم ارسالن که در ا  یروز  چند

باشم که از دردش خبر   یمن تنها کس  دیبود، البته شا ب یما عج یهمه  یبرا اش یناگهان  میتصم نیا
 دارم.

 که به او دادم. یمن را ندارد، بخاطر جواب منف دن یتحمل د کنمیم  فکر

 دعوت کردند.  یخداحافظ یرا برا لی دادند و فام بیترت یرفتن ارسالن مهمان یبرا

 شرکت کنم.  یمهمان  نیدر ا مخواهیفرد مجلس من بودم هرچه گفتم نم  نیآرامتر

 که بود آن جشن را تحمل کردم. یهر سخت به

 . کنمی م یجشنها بودم و حاال ازآنها فرار   نگونهیعاشق ا  یزمان

حالم را   زی چ چیه گریاما حاال د کردی جشنها حالم را خوب م نیفقط ا گرفتیدلم که م ییوقتها هی
 خوب
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 . کندینم

23 

برام   زیچ هیفقط، فقط   زیرد دادم به همه چ یانگار  شگاهی نه باشگاه نه آرا یقیجشن، رقص و موس  نه
 آرامش 

رفته بود، به   ادمیشدهام  میاشرف انقدر که غرق غصهها یبی ب  یبود آن هم امامزاده و خانه  بخش
 که دادم  ییقول

 بروم به او سر بزنم. دیکنم با ادا

 وسط؟  یآیدستم را گرفت: نم  لیآن

با تک تک   امیب  خوامینگاه کردم: آره حال من اونقدر خوبه که م شی ف در چشمهاجا بلند شدم صا  از
 مهمونها 

 . برقصم

 را گفتم و رفتم.  نیا

  کندیدختر با خودش چه فکر م  نیا  دیچک میاتاق راهرو شدم و در را بستم اشک از چشمها نیاول وارد
 واقعا

 دارم؟ یچه حال فهمدینم

با   زیم یشروع کردم به ضربه زدن رو میگذاشتم و با انگشتها زیم ینشستم و دستم را رو یصندل یرو
 ی برگها

 . دمیبرگه د یبود موشک درست کردم خواستم پرتش کنم که اسم پدرم را رو  زیم یرو که

 ؟ یکنی م کاری چ  نجایخواستم بازش کنم؛ در اتاق باز شد و ارسالن آمد: برنا تو ا تا

 ؟ یکرد هیبود، جلو آمد: گر ب یانداختم ضاهرا  اتاق کار عمو شکبه اتاق  یکل نگاه

 ؟ یناراحت لیبابا از دست آن  یا
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 . زنهی واسه خودش حرف م ینطور یهم اون

 هم اخالق برادرش را داشت، عاقل و مهربان.  لیآن  کاش

 صورتم تکانش داد: دختر خوب قهر نکن.  یجلو دیموشک را از دست من کش ستاد؛یمن ا مقابل

 ؟ یکن ی واسهام م  یکار  هیرا با دهنتر کردم و گفتم: ارسالن  لبم

 : جانم بگو. دیخند

 رو ندارم.  نجای_منو ببر خونهامون تحمل ا

 خب، آماده شو. یل ینکرد: خ دمیوا رفت اما نا ام صورتش

 . میو صدا رفت سریرفتم آماده شدم و ب عیسر

 از ارسالن خواستم من را ببرد.  نی هم یخودمان مانده برا یخودم خانه   نیماش

 در خانه نگه داشت. یرا جلو  نیماش

 منو.  نیبشوم که گفت: بب  ادهیپ خواستم

 _هوم؟

 .یراه ننداز  یزار  هیگر گهی_د

24 

 _چشم.

  نیخودمون باشه ا  نیگفت، ب  یز یچ هیحاال  خوادیکه بد تو رو نم لی گفت: انقدر تنها نباش آن دوباره
 دختر 

 . دیبا هم دوست باش یقول بده ازش دور نش شه،یم ونهید یگاه

 _اونم چشم.
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 ! رمهایانصاف من دارم م یآخه ب  یخداحافظ   یشوم که گفت: ب ادهیخواستم پ  باز

 باشه حق با توعه مواظب خودت باش خداحافظ.  یتو نمک رو زخمم نباش ول  ادهی _ من دردهام ز

نمک رو زخمت   خواستمیوقت نم   چیمن ه فهممیهمه تنفرت رو نم  نیا لینگاهم کرد: دل تی عصبان با
 باشم. 

 یپنجره با انگشتها یشه یشدم خواستم برم اما دستهام شروع به لرزش کرد، برگشتم و زدم ش ادهیپ
 فام ی نه

 .نیبش ای و نگاهم کرد: ب دیکش نییرا پا شهیش زدم

 .برهی رو نخورم شب خوابم نم نیمن تا ا  نی رو بب  نیدرآوردم و گفتم: ا فمیرا از ک  قرص

 .ادی بند نم هامیگر شمینخورم آروم نم نمیرو باال آوردم تا ا یبعد قرص

 آره؟  لرزنیم  نی لرزلنم را جلو آوردم: دستهام رو بب یدستها

 نباشه کنترل دستهام هم ندارم.   نیآوردم: تا ا رونیب  گرید یقرص 

 ؟ یدیو اخالق خوش رو از من نداشته باش فهم یضار خداحافظ انت گهید پس

 : لعنت به من. دیفرمان کوب یرا رو دستش

 . امی گرفتم با دردهام کنار ب  ادیهم نباش من  یچیراحت برو نگران ه الی زدم: با خ  یتلخ  لبخند

 خبرم کن.  یداشت یرا روشن کرد: کار   نیماش

 را گفت و با سرعت تند حرکت کرد.  نیا

خودم هم از   روحی کبود و صورت ب یلرزش بدنم و چشمها ستیخانه شدم اوضاعم اصال خوب ن داخل
 خودم 

 .ترسمیم

 . دمیرا خوردم و باال رفتم دوش کوتاه گرفتم و خواب میقرصها
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د، از جا  شدم شماره ناشناس بود تا خواستم جواب بدهم قطع ش داریب  المیزنگ مبا یصدا با
 برخواستم،

 اشرف آماده شدم. یب یب  یرفتن؛ به خانه  یرا خوردم و خانه را مرتب کردم عصر برا  صبحانهام

دست   کیتنگ و شال   یبا شلوار کم  رسد،یم میانتخاب کردم، که تا زانوها یبلندتر  یدفعه مانتو نیا
 اهیس

 رفتم.  رونیالکام را پاک کردم و ب   دمیپوش

 به مقصد اصال توقف نکردم.   دنیرا روشن کردم و راه افتادم، تا رس  نیماش

 اشرف خانم رفتم، در باز بود چند تقه زدم و داخل شدم.  یکردم، بعد به خانه  ارتیز اول

25 

 ؟ یخوای_صاحب خونه مهمون نم

ساده به تن داشت مقابل من    ینبود و لباسها یب یشباهت به ب  یب دش یکه پوست سف  یجوان مرد
 شد، در  ظاهر

 : شما؟ د یبود؛ پرس نیزم یکه نگاهاش به رو  یحال

 اشرف کار دارم. یب ی_با ب 

 داخل.  دیی: بفرمادیکش ششیبه ته ر یدست

 رفت.  رونی رفتم از پلهها باال رفتم و آن مرد جوان از خانه ب جلو

 ؟یما افتاد ادیلبخند زد: چشم من به راه خشک شد و شما تازه  دنمیدر آمد با د یاشرف جلو یب یب

 . امیزودتر ب  تونستمینم دی: ببخشمیرا بغل کرد  گریکدی

 ؟یشد ینجور یانداخت : چرا ا میبه سرتا پا ینگاه

 گه؟یبگم د یو چ  دهیو رنگ پر الغر
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 رو تو هوا چرخوند. دستش

 داخل پاهام خشک شد. یدعوتم کن یخوای : نمدمیخند

 گلم خونه خودته. ایرفت ب  ادمیدخترم انقدر محو جمالت شدم  ایب  ایب یوا ی_ا

  یکن کجا رفت فیو گفت: خب تعر ختیر  یچا یاز سماور کنار دستش درون نعلبک میبرا میشد داخل
 کجا 

 ؟یاومد

دوستم و خانوادهاش مواظبم بودن  یعنیخونه بزرگ تک و تنها  هی یتو رفتمی م دی: کجا بادمیکش آه
 من  یول

 سربارشون باشم.  خواستمینم

 .فهممی _ اووم م

 مرگ مامان بابا را گفتم و… یبا اشرف خانم گپ زدم و قصه  ساعتها

عکس پدر و مادرم را به او نشان دادم، گفت که   میکه متوجه گذر زمان نشد میگرم صحبت بود آنقدر
 را  مادرم

 .دهید نجایا قبال

 به گوشم خورد: خاله شام آوردم.   یمردانها یصدا

 داخل. چرا؟  ایخانم جلو در رفت: ب  اشرف

 به دست داخل اومد: واسهامون شام آوردن. کی گفت و پالست یهم باشها آخرش

 اگه من مزاحم هستم برم؟  یب یب گمی_م

اهر من هم که رفته امامزاده امشب پسر خو نیا مونمیمن تنها م  یبرا خودت تو که بر   یگیم ی_چ
 ا ی شب اح
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 .هستش

26 

 ؟ یچ یعنی_

 خالصه شب عبادت هستش.  خوننی و مناجات با خدا دعا و قرآن و نماز م  یدار یشب ب یعنی_

 عبادت کنم؟  تونمی: من هم مدم یپرس

 .کنه ی خدا رو عبادت م ی_بله هر موجود زندها 

 امامزاده؟ میما هم بر یرا پهن کرد: دوست دار  سفره

 دوست دارم.  یلیرا دوست دارم، جواب دادم: آره خ  دی جد یهر کارها انجام

که  ی شدم به خانم  ییآمد که وضو ندارم وارد دستشو ادمی میاز خوردن شام به امامزاده رفت بعد
 درحال وضو 

 رفت من هم مثل خودش وضو گرفتم. رونیب  یبود، نگاه کردم و وقت گرفتن

 آمدم و وارد قسمت خانمها شدم، چادر برداشتم و کنار اشرف خانم رفتم نشستم.  رونیب

 شدم.  بایز یصدا ن یو من محو ا خواندیدعا م  یبه زبان عرب نیدلنش  ینفر با صدا کی

اما به من  دمیم فهی نم یز یبسته به صدا گوش دادم با آنکه چ یمهر گذاشتم و با چشمها یرا رو سرم
 آرامش 

 .دادیم

 هم رفت.  یرو مینخوردم.چشمها یقرص  چیشده، با آنکه امشب ه نیسنگ  میکردم پلک ها حس

 شدم: هووم؟  داریب  یب یب  یصدا با

 وقت اذان صبح.  دارشوی_هووم، نه و بله ب

 جا بلند شدم: صبح شده؟ از
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 .شهی_داره م

 .میآمد رونیدوباره وضو گرفتم، بعد از خواندن نماز ب  یبی گفته ب به

 . میدیو خواب می بود به خانه اشرف خانم رفت کی هوا تار هنوز

 یشد داری اشرف هم وارد اتاق شد: ب یب  یشده ب دهیشدم صبحانه در اتاق چ  داریساعت نه ب  صبح
 اومده بودم

 کنم.  دارتیب

 . دمیدعا رو شن  ی. مخصوصا که اون صدادمیخوب خواب  یلیخ شبیشدم آخه د داریب گهی_آره د

 _خداروشکر. 

 به دست و صورتم زدم و برگشتم.  یرفتم آب  رونی جا بلند شدم پتو و تشک را جمع کردم و از اتاق ب از

ببرمت    خوامی نخورد به من گفت: امروز م یز یرا تنها خوردم، اشرف خانم که روزه گرفته چ صبحانه
 هی رونیب

 . میبزن  تو محل یدور 

 .نمی محلهاتون رو بب خوادیدلم م یل یگفتم: واقعا؟؟؟ خ یخوشحال با

27 

 سفره رو جمع کنم.  نی_معلومه که واقعا فقط صبر کن من ا

 سفره رو جمع کنم.   دی_ نه اصال، خودم با

را  میکرد و رفت؛ تا آماده شود من هم بعد از جمع کردن سفره برگشتم شالم را مرتب کردم مانتو تشکر
 ی رو

 .میرفت رونیو ب  دمیپوش کمی تون

 کرد.  یمعرف هماناشی و من را با عنوان م کردیاشرف با همه سالم م  یب یب میبازار سر زد به
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 .یگلگل دیهم سف یآمده بودند، برخ رونیب  یاکثرا  با چادر مشک خانمها

 . کنندیهمه به من نگاه م کردمی متفاوت بود حس م گرانیبا د پمی من بودم که ت تنها

 سالم کرد.  شدیداشت از کنارمان رد م یبه من دست داد، خانم  یبد حس

 خانم.  هیهد یاشرف گفت: چطور  یب یب میدو جوابش را داد هر

 ه؟یدختره ک  نی_به لطف خدا الحمداهلل ا

 دختر گل مهمونمه؟ نی_ا

شه و پچ پچ کرد اما من متوجه در گو دیاشرف را کش  ی بی نثارم کرد و دست ب یخانم نگاه چپ هیهد
 شدم داشت 

آخه اصال    گنیم یمردم چ  دنشی طرز لباس پوش نیبا ا  ابونی تو خ  شیاریبا خودت م  ی: براچگفت یم
 معلوم

 اومده؟ یاز کدوم خراب شدها ستین

 گفت؟ یزن چه م نیسرم آوار شد ا یرو ایدن

  شیبراش پ  یمشکل یدختر خانوادهداره ول نیقضاوت نکن ا یخبر ندار  یز یاز چ  ی_بزار بگن تا وقت
 اومده.

 . دمشیجلو کش توانستمیرا بردم سمت شالم و تا م دستم

در  یجلو  میبه خانه برگشت می بعد از آنکه دور زد میکدام حرف نزد  چیاشرف برگشت ه یبی ب یوقت
 ی بی گفتم: ب

 .رمیم گهید من

 ؟ یبر   یخوایم ومدهی_کجا ن

 کنم. جادیواسهاتون مزاحمت ا  خوامیموندم بهتره که االن برم نم  یکاف یبه اندازه گهی_ نه د
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 بهت گفته؟  یز یچ یشد: کس   امیمتوجه دلخور انگار

 . کننی راجع به من فکر م یبفهمم چ تونمیاز نگاهاشون م ستیبه گفتن ن  ازی_ن

 میبر ایتعجب کردن، حاال ب  دنتیبار د نیفقط چون واسه اول کننی راجع به تو فکر نم  یز ی_اونها چ 
 داخل.

کند در عوض   ینهار درست کند؛ که گفتم اشتها ندارم و نگذااشتم کار  میبرا خواست یخانم م   اشرف
 افطار را 

 . رمی درست کردم و قرار شد فردا من هم روزه بگ شیبرا خودم

 .میدیخواب  یو بعد از نماز کم  میخورد یاذان صبح سحر  کینزد

28 

از کنارش   گذاردیاشرف هم اصال نم یب یعادت کردهام ب  نجایو بدجور به ا گذردی از آمدنم م یروز  چند
 بروم.

اما اشرف خانم به من گفت که با او حرف   دادمیجوابش را نم  لیچند بار با من تماس گرفت اوا لیآن
 بزنم 

اما به او   دیرا پرس نجایسر داد و بخاطر رفتارش ازمن معذرت خواست، آدرس ا هیگر ی گوش پشت
 گفتم کهندادم 

 نگران نباش.  میآ یخانه دوست مادرم هستم و خودم بعد م در

 هم قانع شد. لیآن

  میکرد هیزد خودم هم بدتر از او هر دو گر هیگر ری اشرفخانم ز یعزم رفتن کردم موقع خداحافظ   بالخره
 و

 .میشده از هم جدا شد هرجور 
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  کیبود که حمام کردم و  نیکه کردم ا یکار  نیشدم و حرکت کردم با ورود به خونه اول  نیماش سوار
 دست

 . دمیپوش زی تم لباس 

 درست کنم؟؟؟  یآشپزخانه شدم خب حاال شام چ وارد

 مدتهاست فستفود نخوردم.  رایبود ز نهیگذ نیبهتر اسنک

 و برگشتم.   دمیرا خر ازیو مانتو به تن کردم و به مغازه رفتم لوازم مورد ن شال

 دارم  ادیکه اسنک خوردم را خوب به  یبار   نیآخر

 شد:  ی تداع میبرا نی ریآن روز ش  یخاطره 

 . خوامی_مامان اسنک م

  کنه تا من درست دینوشتم بده به بابات بره خر ستی ل هیگفت:  کردی م یر یکه گردگ  یدرحال مامان
 کنم.

 _چشم.

 . یخور یکتک از مامان م هیبدو برو و اگرنه  دینازم وقته خر یرا به بابا دادم: بابا  ستیل

 برا خودت؟  یگیم یدار  یاالن چ گفتمی_جانم؟ چه حرفا من همسن تو بودم به بابام تو نم

که   ادهی اتفاقا  بخاطر دوست داشتن ز ادبمی من ب دیکن یلپش بوسه زدم: چرا فکر م  یو رو دمیخند
 ی نجور یا

 .زنمی م حرف

 . کردمی تعجب م دیبود با نیاز ا ریاگه غ گهید ی_دختر خودم

 . نیخودتون اغرار کرد گهیو گفتم: د میدیدو بلند خند هر

 چگونه اسنک را درست کردم. دمیغرق خاطره شده بودم که نفهم آنقدر
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 باز هم خاطرهها من را به اون روزها کشاندند. دمیدرونش چ  باال دستگاه را در آوردم و  نتی کاب از

 تو دستگاه.  نماشونی بچ دی_من با

 برو بزار من کارم رو بکنم.  یبچه زرنگ  دمیخب فهم یل ی_خ

29 

 درست کنم.  خوامی_مامان من م

 زد: برنااااا. داد

 رو سرتون.   نیداخل شد: چه خبره خونه رو گذاشت بابا

 . کنهیم تمی_مامان اذ

 . یبش  تی اذ دیبا کمی  زمی پدر حرص من را در آورد: خوبه عز پاسخ

 : بابااااادم یکش غی ج کردیداشت مسخرهام م بابا

 باال انداخت.   ییابرو میبرا مامان

 هم ناراحت شدم و جلو رفتم تا از آشپزخانه خارج شوم که بابا راهام را سد کرد.  من

 نشاندند. یصندل  یدستم را کشاند و من را رو مامان

 باهم گفتند: قهر ممنوع.  همزمان

  یو اشکها دمیکش میبه بد اقبال  ی آه دیکش رونیاذان بلند شد و به اجبار من را از اون روزها ب  یصدا
 ی رو

 را پاک کردم. شوندیم می گونهها همانی م اریاختی روزها ب  نیا که صورتم

 سفره و… کی من بودم  حاال

 کنم؟   یتنها زندگ دیبا  یتا ک ییو نه دلجو ینه سرپناه  یهست و نه مادر  ینه پدر  ن،یهم
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وقت روزه    چیبابام قند داشت و ه رمی گیکه در خانه روزه م ستیدفعها نیاول نیکور شد ا میاشتها
 گرفت ینم

 . رمی روزه بگ  دیبه من نگفته بود با چکس یاما ه گرفتیروزه م یهم گاه مامان

 خرما خوردم و بلند شدم نماز خواندم.  کی

 حالم بهتر شد، به آشپزخانه برگشتم و اسنک خوردم.  گرید حاال

 نگاه کردم.  شود یپخش م دایکه جد یال ینشستم و به سر ون یزی سالن روبه تلو در

 میلب ها همانیشماره لبخند م  دنی شدم با د  داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یجا خوابم برد با صدا همان
 شد جواب 

 . یبی : سالم بدادم

 ؟ی_سالم دختر گلم خواب بود

 که خوابم برد.  دمیدیم  ونیزی_آره داشتم تلو

 کنم.  دارتیب یزنگ زدم برا سحر   یخواب باش  زدمی _حدس م

 مگه ساعت چنده؟  ی: سحر دم یجا پر از

 .یوقت دار  مساعتی: نگران نباش هنوز ندیخند

 .دی: باشه ممنون که زنگ زددمیکش  یآسودها نفس

30 

 رو بخور تا اذان نگفته  اتی حاال برو سحر کنم،ی _خواهش م

 ن؟ یندار ی_چشم کار 

 _نه دخترم خداحافظ.
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کردن آشپزخونه خوردم بعد از شستن ضرفها و مرتب  یکردم و تماس قطع شد سحر  یخداحافظ 
 آمدم.  رونیب

 با خدا شدم.  ازیاتاق خود شدم و مشغول نماز و راز و ن  وارد

بود اصال حوصلهاش را نداشتم اما جواب دادم:  لیدفعه آن نیشدم ا داریب لمیموبا یهم با صدا باز
 هوم.

 ؟ یدرست حرف بزن  یستیبلد ن هی : هووم چد یچی پ یدر گوش اشیپر انرژ یصدا

 اصال حوصله ندارم کارت رو بگو.  نی_بب 

 . زنهیباهات حرف نم  یاخالق گندته که کس نی _ با هم

 دارم.  یبه حرف زدن با کس ازیشدم: خب حرف نزنن مگه من ن  یعصب

 سر اصل مطلب.  میاصال بر یزن ی_باشه، باشه؛ چرا داد م 

 ؟ یزنیچرا داد م پرسدیبعد م  زدیریاعصاب من را بهم م اول

 .می بر ییده باش قراره جاامشب آما  نی_خب بب

 . امی نم یی_من جا

 ی ای_م

 . امی_گفتم نم

 ؟ یقطع کنم که گفت: چرا هنوز از من ناراحت خواستم

 به ظاهر شاد را ندارم. یهای حوصله اون مهمون  یول  ستمی_نه ناراحت ن 

 . یشیمطمئنم خوشحال م ستیدرکار ن یاصال  بزن بکوب  کنهی فرق م یکی نی_نه ا

چند لقمه  یی زدم و قبل رفتن نماز خواندم سرپا یساده، مشک پی که شد من کامال آماده بودم ت غروب
 خوردم و 
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 زنگ زدم.   لیآن به

 ؟یآماده شد یزود نینزده جواب داد: نگو که به ا بوق

 دنبالت؟  امی_آره آمادهام خواستم بگم ب

 دنبالت. امی_نه خودم م

 ن؟ی _اونوقت با کدوم ماش 

 _حاال 

31 

خودم    نیماش هیشب قا  یکه دق  ینیا قطع کرد من هم منتظر نشستم تا بالخره آمد آن هم با ماشر  تماس
 ل یبود، آن

 گرفته. افهی پشت فرمان ق هم

 ؟ یشده خانم پولدار شد دایپ ینشستم و گفتم: جانم گنج  کنارش

  یل یمن خ یاحتماال  از دوستانش قرض گرفته اما در کمال ناباور  ستیخودش ن   نیکه ماش دانستمیم
 پاسخ  یجد

 .دهیبابام واسهام خر  ی: آره اون هم چه گنجداد

 . نطوری_که ا

  ییم میدار م،ی: در راه هستگفت ی زنگ خورد و در جوابشان م لشیبه مقصد چند دفعه موبا  دنیرس تا
 .مییآ

 .میشد ادهیرا کنار ساحل پارک کرد و پ  نیماش میپارک معروف شهر رفت به

 م؟ یدیمگه نرس نمی_بب 

 رستوران. برمتی_نه دارم م
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 _اونوقت کدوم رستوران.

 .هیکه تو کشت یجواب داد: همون کالفه

 همه راه را بروم.  نینگاه کردم اصال حوصله نداشتم ا ای وسط در یکشت به

 ؟یجا رزرو کرد ای کردم: جا قهط بود وسط در نگاهاش

 . گهید  میریم قیبا قا یبر  یخوایم ادهیمگه پ گهیبرنا ساکت باش د ی_ وا

 برسون.  ی بود پول داد و گفت: ما رو تا کشت ستادهیکه لب ساحل ا یپسر  به

 .دی نی بش دیی_چشم بفرما

 ؟ یدست و دلباز شد هیگفتم: چ قیحال رفتن به سمت قا در

امشب واقعا   گرفتیرا هم از من م  شیهایپول خوراک   روزیبود پول خرج کند، تا د  دیبع لی از آن آخه
 شده!  بیعج

 . کنمیکارهارو م  نیبه من انداخت: خوبه بخاطر تو دارم ا یچپ نگاه

 رساند.  یما را به کشت قشیپسربا قا آن

 دو اال پنج نفره هستند.  زهایم  یهمه میجلو رفت شدیدر فضا پخش م یآرام کی پلهها باال رفتم موز از

 . میرفت نییپا  یچوب یبرد آرام از پلهها  ن یزم ری من را به سمت ز لیآن

بزرگ وسط بود که دورش همه دختر   یل یخ  زیم کیکوچک بودند  زهایکه م شهیبار برخالف هم  نیا
 نشسته

 .بودند

 من آنها…  ی پوش بودند، خدا یآنها مشک یما از جا بلند شدند، همه  دنید با

 بغلشان کردم.   یکی  ،یکی طرفشان  مدیدو

32 
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 .نمیب یشود بعد از مدتها دارم آنها را م یآمدهاند؛ باورم نم نجایمن به ا رستانیدوران دب  یهای همکالس

  دیجمع با ندهی به عنوان نما شهیکالسمان گفت: مثل هم ندهی نما اینشستم که پر های از صندل یک ی یرو
 بگم که

 .میبگ  تیو بهت تسل  میتو باش کیتا بخاطر اون غم شر میجان ما امشب اومد برنا

 بگم؟  دیبا  یچ دونمیزدم: واقعا از تک، تکتون ممنونم اصال نم  لبخند

واسه  میتونست یکه م هیحداقل کار نیا یبگ  یچیه  خوادیتو نم زمی خوش قلب گفت: عز  یکایمل
 دوستمون انجام 

 .میبد

برنا جون   می برنا رو خوشحال کن می ما اومد میکن یم هیاالن گر گهیوا بسه د یدختر شوخ و بامزه: ا زهره
 بگو

 ؟یبه ما بد  ینی ریش  هی یشوهر کن یخوای تو نم نمی بب

 . دنیخند اشیاز حرف ناگهان همه

 . زارمیبدها م ستیو اگرنه اسم همهاتون رو تو ل دیگفت: بهتر ساکت بش ایپر

 . دمیهمه خند دوباره

 … یاضیبچه زرنگ کالسمان گفت: بر اساس فرمول اول ر  ثیحد

 رو بزار کنار.   یاضیفقط امشب ر کنمی: من خواهش م دی وسط حرفش پر زهره

 .ارمی گفتم که حرص تو رو در ب نی: اتفاقا واسه ادیخند  ثیحد

 گشنمه. ن؟یسفارش بد یز یچ هی دیخوا یتپل گفت: نم  یلیل

 ؟ ییبا غرور گفت: تو هنوز شکمو شهیمثل هم نایت

 _خب گشنمه. 
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 .میچمن به صورت حلقه دور هم نشست یو رو میآمد رونی ب یاز خوردن شام از کشت بعد

  تی مدت رفته بودند در نها نیهم در ا  هایساعت دوازده شد البته بعض نکهیتا ا میصحبت کرد  آنقدر
 با   لیمن و آن

 .میآخر از همه رفت کای و مل  نایت

  ایب  رهیگ یسراغتو م یل یمامانم خ یگفت: راست لیمن را رساند، قبل از آنکه داخل خانه شوم آن لیآن
 خونهامون.

 . امی _باشه م

  یبا چشمها  دمیتخت دراز کش یلباس رو  ضیدست تکان دادم و داخل خانه شدم، بعد از تعو شیبرا
 بسته به

و خندهها   یبحث کردنها و شوخ  میرفتیکه به مدرسه م  ییافکر کردم درست مثل روزه شی پ یقیدقا
 گمیمن م

 بود. کا ی مل یدهیا نیا دمیدور از انتضار است، آخر هم فهم لیاز آن  یمکان  ن یدر چن زی کردن م رزرو

 مییدوستداشتم مانند او باشم. همه من را به باوفا  شهی مثل قبل دختر باوفا و باهوش بود، هم کایمل
 بشناسند. 
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من  یکه پول برا  یدرحال شناختند،یمن در آن جمع حکم بچه پولدار را داشتم و من را به پول م اما
 ی ارزش 

 . نداشت

 . دمی) رس ی(آرشگر  میبه آرزو تی خانم آرشگر بود و در نها دادندیبه من م شه یکه هم یلقب  یراست

بلکه به اروپا و    یرانینه تنها ا دم،ی آرشگران آموزش د نی چه کارها که نکردم توسط بهتر یگر آرش یبرا
 عربستان



 تو   نیاز کفر من تا د

56 
 

 و…

 آموزش رفتم.  یبرا

 . خواهدیدلم خانواده م گهید زیچ چیو نه ه  ینه آرشگر  خوامی م ایاز دن یچ  ؟یحاال چ یول

 کرد. دارمیب   یسحر  یاشرف برا یب ی که خوابم برد و باز هم ب  دیطول نکش یلیخ

 ه؟یجواب دادم: ک دیچ یدر خانه پ فنیزنگ آ یبه خواب نرفتم؛ تا آنکه ساعت نه صبح صدا گرید

 منش؟  کیگفت: منزل ن یمردانها یصدا

 د؟ یی_بله بفرما 

 جلو در.  انیب شهیمنش کار دارم م کی_با برنا ن

 شما؟  دی_ببخش

 . دیایهمراه ما ب  دیهستم، با ی_سرهنگ غفار 

 رفتم. رونی لباس ب ضیگفتم و بعد از تعو یباشها

 افتاده؟ ی_اتفاق 

 . نیهم میچندتا سوال از شما بپرس  هی دیایهمراه ما ب دیفقط با دی_نه نگران نباش

 .میشدم و رفت  نیماش سوار

هه در   نندی ب یکه از پشت من را م  دانمیبود م میبزرگ هم روبه رو ینهایینشستم آ  کیتار یدراتاق
 دهید لمهایف

 .بودم

  رهیکه در دست داشت خ  یدر سکوت به برگها هینشست چند دق یحرف  چیه  یب  میروبه رو سرهنگ
 شد.

 . دیپرس یسوال م ستایشما بود تا االن ب یجا یگهایرا بلند کرد: هر کس د  سرش
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 خوره یسرتون تو برگهاس مزاحمتون نشدم خب حاال اگه بهتون بر نم  دمید دی_منتظرم شما صحبت کن

 نجام؟یچرا ا : منپرسم یم

 د؟ یشناسیم  یعزت  دیبه اسم سع یکه شما کس  دی_ اوال بگ

 _نه.

 . دیفکر کن شتریب  دیخوای_نم
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 ن؟ یازش ندار یبه گوشم نخورده عکس یاسم  نیکردم و گفتم: اصال همچ فکر

و عکس رو پرت   دمیکش  یخفها غی ج  یمرد با سر و صورت زخم هیعکس در آورد  هیبرگههاش  یال از
 ن یکردم: ا

 ه؟یک گهید

 لطفا   دی_آروم باش

قبل از   قهیتماسهاشون بود درست چند دق ستیل یشما تو  یشماره میکرد یاون آقا رو برس لیموبا ما
 تصادف. 

 _به من؟

 _بله شما. 

 اد؟ی نم ادمی  یز ی_ پس چرا من چ 

 . دونمیبه چه علت من نم  دیتکان داد: البته شما تماس رو جواب نداد دانمی را به عالمت نم  سرش

 هیالبته من  ست،ین ادمی یز یمنکه چ دینگاهش کن دادمیرو دم در ازم گرفتن واگرنه م لمی_موبا
 آرشگرم و 

 .دی گ یکدوم رو م ستین ادمی نیهم یبرا شهیبه من گرفته م ییتماسها
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 . ردی بگ لی من را از حراست تحو یداد گوش که پشت در بود را صدا زد، دستور یسرباز 

 را آوردند رمزش را باز کردم و وارد تماسها شدم.  لمیکه موبا  دیطول نکش یلیخ

دادم   حیبپرسد، خودم توض یبودند، قبل از آنکه سوال لیاشرف و آن  یبی که داشتم از ب یر ی اخ یتماسها
 نها یکه ا

 هستند. که

بهم زنگ   شی شماره چند روز پ نیآمد: از ا ادمی فکر کردم تا  یکم میدیرس  یناشناس یآنکه به شماره تا
 زدن

 من خواب بودم تا خواستم جواب بدم قطع شد.  البته

 _خودشه. 

 _خب؟ 

 د؟ ینرفت رونی_شما اون روز از خونه ب 

 رفتم. رونی جواب دادم: عصر همون روز از خونه ب عیسر

 نداشت: کجا؟  یتموم پرسشهاش

 _امامزاده.

 _بعدش؟ 

 من کشتمش؟ نیبگ نیخوایم ی عنی شمیهمه سوالهاتون رو متوجه نم  نیا لی خسته شدم: دل گهید

 . میکن دایپ  یسرنخ  هی دیشا میکه سوالها رو بپرس میدار فهی ما وظ  دیختیخانم چرا انقدر بهم ر ر،ی _نه خ

 د؟ یکن دای پ  دیخوایمن م ی_سر نخ اون مرد رو تو زندگ
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 شروع به لرزش کردند.  میشدم و دستها یجان ی ه باز
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 _خانم شما حالتون خوبه؟

 نداشتم که بدهم. یندادم اصال جواب  جواب

آمد که روزه   ادمی در آوردم تا خواستم در دهانم بگزارم   فامی قرصام را از ک ختی آب ر وانیل کی میبرا
 هستم. 

 شد؟ یباز سوال کرد: پس چ  نییپا آوردمش

 . قرص بخورم تونمی_روزهام نم 

 تنها نبودم.  یتیموقع  نیدر همچ چوقتیمن ه دیلرزیهم م صدام

 . دیحالم بد هست، دست از سرم بردار  یکاف یآقا، من به اندازه دینیقلبم شدت گرفت: بب  ضربان

 ه؟یمشکلتون چ قا  ی_شما دق

 . دمیفقط چندتا سوال ساده پرس من

رفت   رونیاحترام کرد و ب  یبلند شد ادا میروبه رو سی خانم چادر به سر داخل شد پل هیباز شد و  در
 خانمه اومد 

فقط   میکه ناراحتت کن میاوردین  نجایمنش ما شما رو ا  کیروم نشست دستم را گرفت: خانم ن روبه
 ازت 

 . یکن یکه با ما همکار  مییخوایم

 یگهایرو ندارم تحمل مشکل د  چکسی نهام هت  ی_من تازه خانوادهام رو از دست دادم حاال هم تنها
 رو هم ندارم 

 . رمی با درد خودم بم   دیبزار

 شما رو ناراحت کنم.  خواستمی _من واقعا متاسفم نم

 کار رو کرد.  نیهمکارتون ا ی_ول
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 .شتونیپ امیبعد م  دیتا شما استراحت کن رمیم رونی من ب کنمی م ی_من از طرف اون عذرخواه

  یرا برداشتم و رو زی م یگذاشتم کم کم حالم بهتر شد خودکار رو زیم  یرفت سرم را رو رونیاتاق ب  از
 برگه

 به نوشتن کردم.  شروع

 مرگ پدر مادرم تا به امروز آخرش هم آدرس شرکت بابا رو نوشتم تا اگه الزم باشه اونجا برن. از

 که حالت بهتره.  نمیبی داخل شد گفت: خب م  سیکه خانم پل  یوقت

 رو ندارم. زیچ  چیروزها تحمل ه نی ا دیم: ببخشزد  لبخند

 من برم.  دیبه دردتون بخوره فقط بزار دینوشتم شا  نجایکه الزمه ا یرا طرفش گرفتم: هر چ برگه

 . میفقط از شهر خارج نشو ممکنه باهات کار داشته باش یبر  یتون ی_باشه م

 جا بلند شدم: کجا رو دارم که برم. از

 اداره خارج شدم. رفتم و از   رونیاتاق ب  از

36 

 شدند.  ری سراز میکه اشکها دمیمبل دراز کش یبه خانه برگشتم رو  یتاکس با

 بروم.  بی عمو شک  یبعد از افطار آماده شدم تا به خانه شب

 رفتم.  رونیگذاشتم و ب  فمی درون ک  ستیحالم بد ن  دمیدارو بخورم اما د خواستم

 ه؟ی_ک

 _برنام. 

هم به  لی مبل دو نفره نشستم آن یرو م،یبه استقبالم آمد و سالم کرد لیباز شد و داخل شدم آن در
 آشپزخانه 

 . رفت
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 کنار در اتاق افتاده. نیزم یبودم حاال رو دهیدر اتاق د یهمان یکه شب م  یبرگها

 از اتاق توجهام را جلب کرد. ییرفتم خم شدم تا آن را بردارم، که صدا کشیشدم نزد بلند

 . امی من همراهت م هیرفتنت چ  لیجان تو به من بگو دل بی_شک 

  ومدیخوشت ن میعوض کن ییآب و هوا هی میبر میموند یبرا چ نجایما ا یستیچرا متوجه ن زمی _عز
 .میگردیبرم

برگه را در  نمیبنش میبرگه را بردارم و بروم سرجا عیباعث شد سر شدیم کیکه نزد  ییقدمها یصدا
 م یقا فمیک

 . کردم

 دختر؟  یاومد  یگرد شد: تو ک شیچشمها دنمیخانم از اتاق خارج شد با د مهراوه

 . دمیشما رس  یپا شی پ نی_هم

چقدر دلم برات   ی دونینم یخوش اومد  یلی: خ میرا بغل کرد گریکدیشد من هم بلند شدم  کمینزد
 تنگ شده.

 . نطوری_منم هم

 آمد: به به برنا خانم حالت چطوره دخترم؟  رونی از اتاق ب بیجدا شد عمو شک  ازمن

 ن؟ی _ممنون عمو شما خوب

 .نیبفرما بش ستمی_شکر بد ن 

 زحمت نکش.   نیبش ای شربت آورد: ب میهم آمد برا لی نشستم که آن سرجام

 شربت بخور.  گهید هیتعارفها چ نی_ا

 شام رو بکشم. خوامی م نیایگفت: ب   رفتی که به آشپزخانه م یخانم در حال  مهراوه

 .میوستی صحبت به اونها پ یهم دنبالش رفت و ما بعد از کم بیشک عمو
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 شام خوردم.   دینشستم: برا من نزار لیآن کنار

 برنا جان.  یشد  یخانم در جواب گفت: چه تعارف  مهراوه

 واقعا شام خوردم.  کنم،ی_نه تعارف نم 
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 . یخور ی گفت: چقدر زود شام م لیآن

 جوابش لبخند زدم.  در

به اسم   ی: عمو شما کسدمیامروز صبح افتادم و پرس یهاییبازجو ادیشام خوردن شدن که  مشغول
 ی عزت  دیسع

 د؟ یشناسیم

 حرفام تمام نشده بود که به سرفه افتاد. هنوز

 چش شده؟ نمیآب به بابات بده بب  وانی ل هی لی_ آن

 ؟یشد نی همچ  هویرا به پدرش داد:بابا چرا  وانیل  لیآن

 .د ینگران نباش ستین یز ی خورد و گفت: چ آب

 بد موقع حرف زدم.  دی_ببخش

 ه؟ یاسمش چ اروی اون  یاوم گفت یندار  یر ی_ نه شما که تقص 

 .یعزت  دیدادم: سع جواب

 چطور؟  دم،ینشن یاسم  نی: چندی به موهاش کش یدست

  حیبودم ترج  دهیکه شن ییکنم اما با وجود حرفها فیتعر  شیامروز را برا یداشتم ماجرا میتصم اول
 دادم؛ فعال

 .مینگو یز یچ
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 . دمیپرس ینطور ی_هم

 . دمیکش  قیآسوده نفس عم الینشد و با خ ریگ یپ خوشبختانه

حال   نیشوم، اما با ا داریخودم عادت کردم که ب گریهفته از آن ماجرا گذشت وقت سحر بود و د کی
 اشرف 

 بهم زنگ زد.  خانم

 .ی ب یدادم: سالم ب  جواب

 مبارک.  دتی: سالم دورت بگردم ع د یچی پ یشادش در گوش  یصدا

 ! دیتعجب گفتم: ع با

 فطر.  دیماه رمضان تموم شده حاال وقت ع  زمی _بله عز

 به هر حال از شما هم مبارک باشه.  ن،ی کرد  دارمیب  ی_ واقعا من فکر کردم برا سحر 

 ؟ یایم یک نمی_ممنون، خب بگو بب 

 .دی_ هر وقت شما دستور بد

 . نمتیاالن بب نی گفت: دوست دارم هم یاز مکث  بعد

 . دمیو تا خونهاتون گاز م کنمی رو روشن م  نیاالن ماش نیچشم هم ی: به رودمیخند
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 بعد گاز بده.  ادیصبر کن آفتاب ب  کیقربونت بشم نه االن هوا تار ی: اله دیهم خند اون

 باشه؟ ی_اون هم چشم امر 

 مواظب خودت باش خداحافظ. ی_سالمت باش

کنم اووم مثال   ری فرصت که اشرف خانم را غافلگ نیبه ذهنم آمد االن بهتر یز یرا که قطع کردم چ  تماس
 او را به 
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 و…  آورمی ب خانه

 خونهامون؟

 شدم تا آفتاب طلوع کرد و رفتم. منتظر

 .دندیخندیبه خودش گرفته بود، همه شاد بودند و م  یگر یرنگ د محله

 اشرف رفتم.  یب یب  یبه خانه  ارتی را کنار امامزاده پارک کردم و بعد از ز  نیماش

لبخند زد و مادرانه من را به آغوش   دنمیدر بودم که چندتا خانم خارج شدن اشرف خانم با د یجلو
 .دیکش

 کرد. ییرایو شربت و... ازمن پذ ینیر یبا ش   میاتاق نشست در

 ؟ ی گیازتون بخوام نه نم یز یچ هی یب یب

 زم؟ یعز یخوایم ی_چ

 . یمهمون من باش  یچند روز  هی خوامی_م

 شد رهی لحضه مات و مبهوت به صورتم خ چند

 تونم… یدارم نم  یخونه زندگ  نجایجواب داد: منکه ا  تی نها در

 . کنمی _خواهش م

 .گهید نیای ب یب ی: ب رمی بگ یشدم تا جواب  رهی خ  شیسکوت کرد و من منتظر به چشمها باز

مزاده هم دسته  اما دینکنه من تا حاال از خونهام دور نشدم درضمن کل دامیپ ادی ب  یکس ترسمی_خب م
 منه.

نفر   کیامامزاده رو هم به  دی کل رهیگ یهست هرکس با شما کار داشته باشه تماس م لی_خب مبا
 تا  نیبد

 . میبرگرد
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 هست؟  یگهاید حرف

 بگم. ی_چ

 باشه.  نی_بگ

 که خب باشه.  کنهی_اگرباشه من خوشالت م

 گفتم: واقعا ؟ یخوشحال با

 : بله واقعا  دیخند
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 .میجا بلند شدم: پس بر  از

 صبر کن آماده بشم. یوا ی_ا

 . نی تا آماده بش ارمیرو ب ن یطرف در رفتم: باشه من برم ماش به

 را آوردم.   نیرفتم و ماش رونیب

 رو بهش دادم.  دهای بود بوق زدم که آمد: کل ابانیدر خ یچادر به سر کنار خانم  اشرفخانم

 .میتا بر  دی_خب پس سوار بش

سقفش   ستیآخه آدم اصال توش راحت ن  هینیچه ماش نیا گمیز کردم کنارم نشست: مرو براش با  در
 کجا رفته.

 : آره حاال شد.د ینفس آسوده کش هی رو زدم سقف جلو اومد: حاال نظرتون چ دکمه

 .میکار دار  یکه کل می_بر

 . دیخر میبر دیمحلهامان نگه داشتم: اول با  پرمارکتی ها کنار

 ؟ یبخر  یخوایم ی_چ
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 بخرم. دیبا  یچ قایدق دونمیدارم من نم  ازیکه برا خونه الزم باشه البته به کمک شما ن  ی_هرچ

 . می_آها پس بر

 .کنمیم  دیخر  نجایاز ا شهیچون هم شناختی صاحب مغازه که من را م  میمغازه شد وارد

 .گمیم تی منش تسل کی_سالم خانم ن 

 _سالم ممنونم. 

 .میکن  دیرخ کمی می: با اجازتون اومدم یرفت  جلوتر

 مغازه خودتونه.  دیی چشم بفرما  ی_به رو

از   یکیصاحب مغازه  دمیبعد از آنکه کارت کش میرا درونش گذاشت  مانیدها یآوردم و خر یسبد
 شاگردانش 

 را در صندوق گذاشت.   دهایخر رافرستاد

 را بردم تمام خونه را نشانش دادم.  یب ی ب  میدیخانه که رس به

 .یهست  یخوب یمعلومه که کدبانو  یز ی _چه خونه مرتب و تم

 .میبخورد  ارمیب یز ی چ هیبرم  یب  ی_خب ب 

 .میمبلها نشست  یو به سالن بردم رو  دمی را درون ضرف چ  وهیم

 . میرفت رونیب  یب یاز نهار و خواب کوتاه عصر شد با ب  بعد

خدا چپ نشه ما  یکردم: وا اشیاما هرجور شده بود، راض دیترسیم بتدا  م،یارفت یسوار  قیقا به
 . میوفتیب

 . امی م نجایا شهیمن هم دی_نه نگران نباش
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 بگذرونه.  ری خدا به خ گهیبگم د یبابا چ  ی_ا



 تو   نیاز کفر من تا د

67 
 

 خانم. یب ی خنده: نترس ب  ریو من زدم ز دیکش غ یج  یبی روشن شد ب تا

چون   دمیتا بلکه هواسش را پرت کنم نترسد، راستش خودم هم ترس میگرفت یعکس سلف چندتا
 صورتش سرخ 

 .شده

 شوفر بگو برگرده.  نیبه ا هیکاف گهیکه گفت: خب د می نرفته بود یادی ز ریمس

 . میو شام را خورد میتا آنکه شب شد به رستوران رفت می در ساحل قدم زد میبه ساحل برگشت خالصه

  میدیکه نفهم مینشان دادم، آنقدر سرگرم شد یب یرا به ب میآلبوم عکسها م،یاز آن به خانه برگشت بعد
 چه وقت 

 . میخواب رفت به

 .دمیتخت ند یاشرف را رو یب ی شدم ب داریکه ب صبح

 . میبود دهیتخت خودم که دو نفره هست، خواب یهر دو رو شبید

 حس کردم.  دا  یلحضه حضور مامان را شد کی آمدیرفتم، از آشپزخانه صدا م نیی جا بلند شدم و پا  از

 ... آمدمیم نیی و پا شدمیم داریکه ب ییروزها

 .ادیخوشمزهات تا اون باال م یغذا ی_به به مامان خانم امروز چه کرده بو

 شدن؟  داری چه وقت ب نیدوما  ا ری _اوال  سالم و صبح بخ 

 _مامان امروز جمعهاس وقت استراحته.

 باشه.   زیزرنگ و سحرخ  دی_دختر من با

 خواهم شد مگر روز جمعه.  زیسحرخ  گریقسم، د دگانمید یچشمام گذاشتم: به رو یرا رو دستام

 آن لبخندها زد، که مثال خندهاش نگرفته.  از

 خندهات عشق جان. یجانم به فدا ی: ادمیبرجستهاش را بوس  یگونه
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 .یبخور ضعف نکن  یز یچ هی نی برو بش گهی: خب دد یمن را بوس زین او

 شده؟ یمادر چ یکن یم هی_برنا چرا گر

 . دیکش رونی اشرف بود که من را از اعماق فکر ب یبی ب یصدا نیا

 . یبی ب یینجایخوشحالم که شما ا یل یکردم: خ بغلش

 م؟یامروز کجا بر یب ی: خب بمیشد  نیماش سوار

 . هاینبر قیمن رو تو قا روزیبرو فقط مثل د یخوای_هرجا م 

 : چشم، چشم.دمی خند روزید یادآور ی با
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خودم هم مانتو انتخاب کردم از اتاق    یبرا دم یو کفش خر یروسر  کی یب یب یبرا  میدر بازار زد یگشت
 رون یپرو ب 

 چطوره اشرف خانم؟  نی: اآمدم

 . نمی_بچرخ بب

 گه؟ ید هیچ  نیا دهیبه بدنت چسب چقدر نمیبب اریکه گفت: برو درش ب  دمیچرخ

 چطوره؟  یکی  نی: ادمیکه انتخاب کرده بودم را پوش یی از مانتوها گرید یکیخنده وارد پرو شدم   با

 ؟ یتو دار  یقهایچه سل نیا دونمیکوتاه من نم یل ینگو خ نوی_ا

 لباس خستهام شدم. ضی گرفت، از تعو یم رادیاز آن ا دمیپوش یم چه

 . نمیرو بپوش بب   نیا ری ظاهر شد: بگ یب ی آن در باز شد و ب کی

 هم دکمه داره. نییداره از پا  نیاز باال چ نهاشیکمربند داره و آست هی رسهیتا رو زانو م   دمشیپوش

 کرد. دیی آن را تا   یبی بود، ب کی ش  اری بس  یدارد، در کمال سادگ یسادهاا ناتییهم تز قهاشی دور
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 .اورندیب  میبرا ی هست، گفتم رنگ مشک یاسیدارد، فقط رنگ آن  ییبای ز  یقهیآمد، سل خوشم

 ؟یخسته نشد  یتو از مشک نمی_بب 

 _خب من عزا دارم. 

 . اریرنگ شو ب  یعزا دارم عزا دارم روبه فروشنده گفت: آقا آب نمی_بس کن بب 

 ؟یندار  نیآورد که اشرف خانم گفت: روشنتر از ا یکاربن  یرنگ آب   فروشنده

 . خوامی نم من روشن نمبابا اشرف خا ی_ا

 _شما ساکت باش. 

 رو دارم. یآب  نیگفت: متاسفم فقط هم فروشنده

 . میبعد هم با اصرار من سوار بالن شد میشام را در پارک خورد میبرگشت  نیو سراغ ماش میدیخر  بالخره

 خوابم برد. ده یکه سرم به بالشت نرس یبه ما خوش گذشت جور  یحساب  خالصه

  یباز  میبا موها ای کند،  دارمیب خواستیبابا هر گاه م ری بخ  ادشیشدم،  داریب م یحس نوازش موها با
 .کردیم

 . شدمیم داریتا ب  داد،یآنقدر قلقلکم م ای

: برنا  دیآیسرم م  یباال قهیهر دو دق کندیم  دارمیب  لیبرعکس مامان که مانند زنگ هشدار موبا درست
 شو  داریب

 شو.  داریب برنا

 لبم نشست.  یرو یکمرنگ  لبخند

 ؟ ینی بیخواب م یمادر دار  یخندیم ی_به چ

 افتادم. یز یچ هی  ادیباز کردم: نه  چشم
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 ؟ یکن فیبرا من هم تعر یخوای_نم

 کردم. فیتعر  شیو برا  دمیکش سامی خ  یبه چشمها یدست

 . امرزهی_انشاهلل که خداهر دو شون رو ب

 .دیوقت رفتن من هم رس گهید خب

 . یب یگفتم: نه ب  یبا ناراحت  جا بلند شدم از

 _آخه مهمون دارم.

 ان؟ی ب گهیروز د هی شهی_نم

 نیحاال اومده به من سر بزنه بهت گفته بودم، که ا  دمشیوقته ند  یلی_نه گلم خواهرزادهامه خ
 خواهرزادهام 

 جداست اصال انگار پسرمه خودم بزرگش کردم. ل ی فام هیاز بق حسابش

 _خوش بحالش. 

 ؟ ی کنیم یبابا حسود  ی: ادیخند

 نفر انقدر دوستش داره. هیخوبه که   گمیم  ینطور ی هم ستمی_نه حسود ن

 _البته که من تو رو هم دوست دارم. 

 نرفته و من دلتنگش شدم.  یبی نگفتم هنوز ب چیزدم و ه  لبخند

 را به خانهاش بردم.   یب یعصر ب شوم،یخسته م ییتنها از

 کرد: تو هنوز اخمهات تو هم رفته.  نگاهم

 لبخند کوتاه و سکوت…  کینگاه و  کی

 گذره؟یم  یتو اون دلت چ  یبگ یحرف بزن   یخوای_نم
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 .ترسمی خوش ندارم م   یخاطره  یاز خداحافظ یبی _ب

تو هم هر  نمیشیبرم تو خونه خودم م خوامی نم یدور  یآخه منکه جا یوا یباال انداخت: ا ییابرو
 وقت دلت 

 .شمیپ  ایب  خواست

 بشم؟ ادهی پ یدیاجازه م حاال

 _اجازه ما هم دست شماست. 

دست   شیلبخند زد و برا یب یب دنی شد با د  انیدر نما یجلو یب یب  یباز شد و خواهر زاده یب یخانه ب  در
 تکان 

 هم جوابش را داد. یبیب داد،

 داخل؟  یای_نم

 . دهیمهمونتون رس نکهیل امث گهی_نه د
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 بهم خوش گذشت.   یلیممنون خ زی_بابت همهچ 

 خوشگذشت.  شتر یرا برداشتم: به من ب امی آفتاب نکیع

 .ارماشونی من م یب یرا ببرد که گفتم: شما برو ب  الشیو وسا  فیرفت خواست ک رونی ب  نیماش از

 سالم کردند.  گریکدی و خواهرزادهاش به   یبی را برداشتم، دنبال ب یب یب  لیشدم و وسا ادهیهم پ خودم

 _سالم.

 کرد. یمعرف گریکدی ما را به  یب یمن به طرفم برگشتن ب یصدا با

 آن آقا صادق بود.  اسم

 خوش بختم آقا صادق.  دنتونی_از د
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 را ازمن گرفت: ممنون.   یبی ب لیزد و وسا  یکوتاه لبخند

 . دیکمکم کن شهی م  دیداخل رفته بود و من گفتم: ببخش یب یب

 آمد: بله؟ جلو

 .دی بریرو م  نیبرنج در صندوق بود گفتم: ا یگون

 بود گفت: کجا ببرم؟  نیی که سرش پا  یحال  در

 .یب ی _خونه ب

 .دیآ  یبود اصآل از حرف زدن با من خوشش نم مشخص

 دادم زودتر بروم. حیترج  نیبنابرا

 گذاشتم پسره هم که داخل رفته بود. یب یدر خانه ب   یصندوق را برداشتم و جلو  یانتها کیپالست

  یکس  نجایا دیآیبمانم که از من خوششان نم ییرا روشن کردم و رفتم دوست ندارم جا نیماش  عیسر
 من را

 . یب یندارد جز ب دوست

آنچه که الزم بود را دوختم حرف نزدم اما انگار قلبم  حی امامزاده توقف کردم، نگاهم را به ضر کینزد
 گفت؛ از 

 .میو ازغم و غصهها  ییتنها

 ن؟یدلتنگم شد یزود نیبه ا  یبیزنگ زد: جانم ب   یبی رو روشن کردم ب نیماش  تا

 ؟ یاون همه جنس آورد یبگم برا چ ی_آخه من به تو چ 

 . دیرو بخاطر مزاحمتم قبول کن ههایهد نیجان ا  یبی _ب

 دخترم به هرحال ممنون. ی_تو رحمت

 قابل شما رو نداره.  کنمیرا کم کردم: خواهش م سرعتم
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بودم زمان با سرعت    یبی تا آنکه شب شد و به خانه برگشتم چند روز که با ب دمیدر شهر چرخ  نیماش  با
 گذشت 

 . گذردیحاال که تنها شدم چقدر زمان کند م  و

 ار من را فراموش کرده.زنگ بزنم او هم انگ لیفراموش کردم به آن یراست

 را گرفتم اما خاموش بود.   شمارهاش

 زود خوابم برد. یل یو خ دم یتخت دراز کش یرو

نگاهش کردم:   رهیدل س کیمامان کنارمن نشسته نگاهش کردم   نمیب یمن، چه دارم م یخدا یوا
 مامان تو 

 ؟ یبرگشت

ناراحت   یل یخ  یول  دانمینم یگر یاز کس د ایکرد اما حرف نزد انگار از من دلخور بود،  یباز  میموها با
 بود.

 ؟ یاز من ناراحت  یزن ی_مامان چرا حرف نم 

لبخند زد رو به مامان گفت:   دیتا من را د شهیوارد اتاق شد او هم انگار ناراحت بود اما مثل هم  بابا
 . میبلندشو بر

 _اما اون تنهاست. 

 . نهیا رشیتنها باشه تقد دی_اون با

 _اما...

 . کننی_نگران نباش کمکش م 

 دم؟یدیکه من خواب م ایشدن رفتند،    بینبود انگار غ یخبر  چکدامیرا باز کردم از ه میچشمها
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 آخه؟ نیی _مامان، بابا کجا

 خسته شدم.  دیپوک دلم

  ستیبا آنکه اصال هوا سرد ن  دیترسناک شده تنم لرزو  کی جا بلند شدم به طرف پنجره رفتم هوا تار از
 از  دیشا

 . دمیلرز ترس

 و منظره مقابالم پنهان شد  میرا کش پرده

 را  مینفسها  یفقط صدا نیاما خوابم نبرد در سکوت سنگ دمیتخت دراز کش یاتاق را قفل کردم و رو در

 . شنومیم

 بلند شدم المپ را روشن کردم.  دوباره

فکر   دمیکه د یدر اتاق شروع به قدم زدن کردم و به خواب دمیهرگز ترسو نبودم اما االن واقعا  ترس من
 کردم 

 مامان چرا نگران بود؟ یعنی

 .کندی م تشیاذ یز ی آنقدر ناراحت بود انگار چ چرا
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از   یکه احساس آرامش کردم و خبر  مشغول نماز خواندن شدم، د،یرسی اذان از دور به گوش م یصدا
 یترسها

 نماند. امیقبل

بلند شدم هوا روشن   یچقدر گذشت اما وقت دانمیکردم، نم هیبه سجده گذاشتم و شروع به گر سر
 شده بود.

 کردم. فیتعر شی زنگ زدم و خوابام رابرا یب یب به
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خب اونها حق دارن  نن یبی تو رو م یبرنا جان پدر و مادرت االن از حال تو خبر دارن و ناراحت  نی_بب 
 تو رو  یوقت

 . یسابق خودت رو داشته باش یو زندگ یایبهتره که به خودت ب   شنیناراحت م نن یوضع بب  نیتو ا  تنها

 .ادی مسراغم  الیاگه برم سالن کارم رو شروع کنم کمتر فکر و خ  دی_حق با شماست شا

 .نطورهی_آره قطعا  هم

 به تن کردم.  یشدم سراغ کمدم رفتم بازهم مانتو، شلوار مشک بلند

خانوادهام  یشاد باشم وقت  توانمیاصال حوصله ندارم، به خودم برسم چگونه م ستیخودم ن  دست
 ستند، ین

 . کندی نم نهییکه دل از آ  ییبرنا رومینم  نهییسراغ آ ادیکه ز مدتهاست

 انداختم تا شالم را مرتب کنم. نهییبه آ  یکوتاه نگاه

 رفتم.  یرا برداشتم و از خانه خارج شدم به سالن آرشگر  چییو سو فیک

 برداشتم در قفل در گذاشتم و چرخواندمش.  فمی را از درون ک دیشدم و کل ادهیپ  نیماش از

 . ستین یخبر  لیاز آن  یداشتم، راست لیبا آن ییچه خاطرهها نجایا ر یبخ ادشی

 کمال تعجب در باز نشد دوبار و سهبار امتحان کردم اما باز نشد.  در

حد خلوت    نیتا ا ابانینبود مگر ساعت چند است که خ ابانیدر خ چکسی اطراف نگاه کردم ه به
 است؟

 .دادیانداختم هفت و ربع را نشون م لمیبه ساعت مبا یبه دستم نبود نگاه  ساعت

 که کنار سالن هست آمد.  یپاساژ  شیپ ینشستم تا آنکه مرد نی ماش داخل

بودم خم شده بود و کرکره را باز   دهیآقا را د نیجلوتر رفتم قبال  هم ا  یآمدم و کم رونی ب  نیماش از
 کند، یم
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 آقا. دی شدم: ببخش کشینزد

 شد: بله؟  بلند

 هستم.  یسالن آرشگر  نی_من صاحب ا

 ن؟یبودم خوب هست دهیقبال شما رو د کنمی _بله فکرم

 . گرفتنیسراغ شما رو م اومدنیم هاتون یمشتر شهیهم دی کنیسالن رو باز نم  چرا

کردم آرام باشم اووم حاال جواب کدوم سوال  یحوصلهام سر رفت اما سع شیاد یز  یاز حرفها نکهیا با
 د یرو با

 بدم؟ 
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 : ممنون خوبم. آها

رو    نجایقفل ا ادیب یکس دیدیمدت نه د نیا یشما تو امیآمد نتونستم ب شیپ میبرا یمشکل  راستش
 عوض کنه؟ 

 اد؟ یم نجا یاز شما ا ری غ یمگه کس دمیرو در حدقه چرخوند: نه ند  چشمهاش

 کردم باز نشد.  یفقط دست منه اما هر کار  نجایا دی_نه خب کل

 کمکتون کنم؟ دییخوایبه در انداخت: م ینگاه

من را گرفت به طرف در رفت به    یدهایو کل دیمزاحمتون بشم کرکره پاساژ را باال کش خوامی _آخه نم
 ی خر راه

 و ُهل داد باز نشد. چرخواند

قطعاش   دیفعال شد با ریدزدگ  نیرا به طرف من گرفت: خانم ا  دیبلند شد کل یدر پ  یبوق پ  یصدا
 . دیکن
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 نصب نکرده بودم.   ری دزدگ نجای_ اما من ا

 ه؟یچ یصدا نیاز ا _چطور ممکنه پس 

 . خورهیبه قفل در نم یهم که به من داد یدیضمن اون کل در

 . دیبه کارتون برس  دییرا از دستاش گرفتم: باشه شما بفرما دیکل

 افتد؟ یم  یچه اتفاق نجایچکار کنم ا دیبوق حاال با یهم از خدا خواسته رفت، من ماندم و صدا  او

 افتاده خانم؟ ی شد: اتفاق ادهی سرباز پ هیشد کنار پارک کرد و   کینزد سیپل  نیماش

 آره.  یعنی_نه. 

  شتریب نیاز ا ینه بدبخت یشد که درجه دار هست به صورتش نگاه کردم وا ادهیپ  نیاز ماش  یبعد  نفر
 آقا نیا

چه تصادف   کمنشی : به به خانم برنا نکرد ی م ییاز من بازجو شیسرهنگ که چند وقت پ  همون
 . یمونیم

 _سالم.

 د؟ یکنیکارم ی چ نجایبپرسم شما ا شهی_سالم م

 به شما جواب پس بدم؟  دی_من با

 مونه؟یم  ادتونیاسماش رو  دیکنی م ییشما از هر کس بازجو یراست آااا

 به شما جواب پس بدم؟  دیخودم گفت: من با مثل

 رو ندارم. هایباز سیمن اصال حوصله پل دینی_بب 

 . دیایهمراه ما ب دیی_خانم بفرما

 د؟ یخوایاز من م یچ  فهممیشما رو نم  یکارها نیا لی: من واقعا  دلستادمیبه کمرا دست

 .کنمیخدمتتون عرض م دیاریب ف ی_شما همراه ما تشر



 تو   نیاز کفر من تا د

78 
 

 . دمیکوب نیرا از حرص محکم به زم میرفتم پاها نی طرف ماش به
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انجام دادم که شما   یآخه من چه کار خالف  دیبگ یز ی چ دیخوای نشستم: بالخره نم ییاتاق بازجو در
 دنبال من راه 

 کار من اشکال داره؟  یخب من رفته بود سالن خودم رو دوباره افتتاح کنم کجا دیافتیم

 :اون سالن به نام شماست؟ شدیم  شتریو حرص من ب کردی نگاه م یخونسرد با

 _به نام پدرم بود.

 شد: خب و حاال؟  یجد  افهاشیق

من رو   یدوست پدرم وکالت ما رو داره اون قرار بود کارها  ارمیسر درنم  زهایچ  نیمن از ا دونمی_نم
 دنبال کنه. 

 . کمنشی خانم ن  ستیبه نام شما و پدر شما ن  ی: اون سالن آرشگر د یحرفم پر وسط

 _چرا هست مدرکاش رو دارم. 

 . ستی گفت: نه ن نانیاطم با

 د؟ یواضح صحبت کن شهی: مشم یم ونهیدارم د گهید

 هست؟  یدوست پدرتون چ  اسم

 .ینادر  بی_شک 

 کارخونه پدرتون شده؟  ریکه مد یی_همون آقا

 ر؟ ی_مد

 هستن. ینادر   بیشک یکارخونه، آقا  دیجد ریجا بلند شد و شروع به قدم زدن کرد: بله مد از

 د؟ یشما خبر ندار مگه
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 تونه؟ یباشه، م ریمد تونهیوکالت از ما گرفت با اون وکالت که نم هیفقط  شونیا ی_ول

 بشه. ریمد تونهینم یبا وکالت کار  چکسیبله ه ی: البته وکالت کار سادیا میرو روبه

تمام مال و اموال شما   یعنی نیداد اریکه شما به اون آقا وکالت تماماخت شهیسخت م ییکار اونجا اما
 تحت 

 هست.  شونیا تصرف

 دوختم: خب؟  سیمتعجبام را به پل یچشمها

دراومده و هر   شونیکه به نام پدر مرحومتون بود، حاال به تصرف ا ی_کارخونه، خونه و سالن آرشگر 
 وقت بخوان

 کنن.  رونی شما رو ب توننیم

 قلبم باال رفت.  ضربان

 . دیزدیکارخونه مبه  یسر  هیمدت  نیا ی_بهتر بود تو

داره از ما  میهمه بهش اعتماد کرد  ن یکه ا یهنگ کردم اصال برام قابل باور نبود کس دیسوت کش مغزم
 سوء

 . کنهیم استفاده

48 

 برم؟  تونمی_م

 رفته. رانیاز ا ی نادر  یچون آقا رهید ی لی_االن واسه رفتن خ

 افتادم. نیزم  یقدم جلو رفتم و رو کیرفت تا  جی جا بلند شدم سرم گ از

 . دمیکه ِسرم به دستام وصل بود د یدر حال   مارستانیتخت ب  یباز کردم خودم را رو چشم
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باز شدهام جلو آمد: خوب  یچشمها دنیبود با د  ستادهیفاصله از من ا ی با کم یغفار  سرهنگ
 خانم  نیهست

 کمنش؟ ین

 برا گفتن نمونده. یحرف  گهینزدم د یحرف 

 کدوم تخت خوابوندناش؟  یدختر رو نی: پس کجاست ادیبه گوشم رس ییاآشن یصدا

  یمن شده کم دیخودش متوجه شد که مانع د یوقت شد،یاما نم  نمیکردم پشت سر سرهنگ را بب  تقال
 کنار 

 . رفت

 ند یاشرف آمده دستم را بلند کردم تا من را بب  یب یخودش بود، ب  یآر 

 به روزت اومده آخه دخترجان.  یو حراسان به طرف من آمد: چ انیگر یچشمها با

 ؟ یزن یپر مهرش فشرد: چرا حرف نم  ینشست و دستم را در دستها یصندل یرو

 . کردی داشت خفهام م می ته گلو ین یسنگ بغض

 .ستادیبا فاصله از ما ا سرهنگ

 .کنهی داره خفهام م انتی خ ی_بو

 دخترجان. یشده، نصف عمرم کرد یچ نمیب کرده درست حرف بزن ب انتی خ  ی_غلط کرده هرک

 م؟ یبعدا صحبت کن شهیم یبی _ ب

 زد و گفت: باشه پس استراحت کن.   میشانیپ یرو  یبوسها

 آمدم. رونیب  مارستانیاز ب  یب یکه شدم همراه ب مرخص 

 گرفت.  یجلوتر از ما رفت، تاکس  یبی ب خواهرزاده

 کردم.  فیتعر یب ی ب یراه ماجرا را برا در
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 تو رو بردن و فرار کردن؟  یی اونها تمام دارا یعنی نطوری_که ا

 . نطورهی_ظاهرا هم

 مگه، مگه دخترشون دوست تو نبود؟  یهمه مدت متوجه نشد نی_چطور ا

 .دادیجواب من رو نم  گرفتمیاواخر که باهاش تماس م  نی_ا

 . وفتمیوقت ن هیدستم را گرفته که  یبی ب میشد ادهینگه داشت و همه پ  یبی ب یدر خونه  یجلو  نیماش
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 رو بده .  نیماش چییسو  یگفت: راست یب یب

 ؟ یآوردم: براچ  رونی ب  فیرا از ک چییسو

 .ارهیب  نجایتو رو ا نیصادق ماش گمی_م

 را از من گرفت و به خواهرزادهاش سپرد. چییسو

 .شهیبهش انداختم: ممنون زحمتتون م  یکوتاه نگاه

 . نیدار اری_اخت

 من را همراه خودش آورد.  نیکه برگشت و ماش دیطول نکش  یلی را گفت و رفت، خ نیا

 رو آوردم.  چییداخل شد: سالم سو انیاهلل گو ا یکه آقا صادق  کردمیصحبت م  یبی با ب داشتم

 داخل مادر.  ای در جواب گفت: ب یب یب

 جواب بده.   دیدوستت شا نیروبه من گفت: خب زنگ بزن به ا و

 . یب یب  دهی_جواب نم

 پسرشون سرباز خب به اون زنگ بزن.  یمگه نگفت نمی_بب 

 ن؟یمن رو بهم پس بد ی مال و اموال پدر  نییا یزنگ بزنم بگم ب یب یکار از کار گذشته ب گهی_د
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 اما…  کنمی دخالت م  دیبرگشت: ببخش شدیصادق که داشت از اتاق خارج م آقا

 حق رو به شما بده. یممکنه قاض نیدادخواست بد دیتونیادامه داد: شما م یاز مکث کوتاه بعد

فکر هم  زهای چ نیپدر و مادرم بودن اصال به ا یجلو رفتم: راستش من تا وقت   یشدم و کم بلند
 سرم  کردمینم

 ارم یسر درنم  زهایچ ن یکه اصال، اصال از ا یکار خودم بود جور  یتو

 بکنم.  دیبا   کاریچ دونمینم واقعا

 . کردیموند انگار داشت فکر م  رهی خنا معلوم  یی به جا نگاهاش

خانم هم   نیا رهینم  یدور  یجا  یکن ی سکوت را شکست: خب صادقجان مادر تو چرا کمکاش نم یب یب
 مثل

 نداشتهات بدون. خواهر

 ندارم.  یزد: چشم، خاله جان منکه اعتراض شی آالیب  لبخند

 تونهیگفت: صادق ما، درس وکالت خونده م  یب یو آقاصادق در نوسان بود که ب یبی ب  نیمن ب نگاه
 بشه و  لتیوک

 تو رو راه بندازه. یکارها

 د؟ یکن ی گفتم: واقعا  کمکم م یخوشحال با

 . دمیاز دست من ساخته است انجام م یبه طرف من چرخوند: هر کار  یبی رو از ب  سرش

 انجام بدم؟  دیبا ی_من چه کار 
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وکالت   هی  دیو البته با دیاریمن ب یرو برا دیتون دار ییکه مرتبط با دارا  یز یچ ی سند یدرک_شما هر م
 به  یکار 
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 تا کارهاتون رو انجام بدم.  دیبد من

 _باشه. 

 .دادیو ربع را نشان م ازدهی ساعت نگاه کردم  به

 را بلند کردم: بهتره که من االن برم مدارک رو آماده کنم. فامیکه نشسته بودم ک ییسرجا برگشتم

 نهار بخور بعدا  برو.  نیبلند شد: کجا بش  یب یب

 زودتر برم دنبال کارهام.  یهرچ دیبا رنی وقت ندارم امروز فرداست که خونه رو از من بگ یب ی_نه ب

 حالت بد بشه.  ترسمیدنباالم آمد: خب م   یب یطرف در رفتم ب  به

 انجام بدم فعال  خداحافظ. دیدارم که با یادیز یکارها  دیباش_نه نگران ن

به هرحال   آمدمی وقت بود کاش زودتر م  ریشدم و به سمت کارخانه حرکت کردم د  نیماش سوار
 اد یسرعتام را ز

 به مقصد اصال توقف نکردم.  دنیو تا رس  کردم

چه خبره مگه  یاومد: آها رونی متداول زدم تا آنکه نگهبان جوان ب یبوقها دمیدر که رس یجلو
 ؟ یسرآورد

 آوردم در رو باز کن. یمن چ ستی_به تو مربوط ن

 در رو باز کنم؟  یبه هرک ی_مگه هرک

 . یدر رو باز کن  دیکلکل با من با یاالن بهجا  یدونستینبود م یبه هرک یشدم: اگه هرک ادهیپ  نیماش از

 خانم؟  یکاردار  یاومد: با ک رونیب  یدیمج یمهربان آقا رمردیپ

را برداشتم و گفتم: واسه اومدن به  نکمیع  شناسدیو من را م  کندی کار م نجایبچه بودم او در ا یوقت از
 کارخونه

 رم؟ ی اجازه بگ دیبا پدرم
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 . کنمیداخل خواهش م دیی_خدا من رو مرگ بده خانم بفرما

 پارکاش کردم.  برگشتم و بردم داخل نی ماش داخل

سالن رفتم با آسانسور باال رفتم و طبقه سوم نگه داشتم  یشدم و به قسمت ورود ادهیپ  نیماش از
 پشت  یمنش

 ؟یر ی م  یرفتم که دنبالم اومد: خانم کجا دار   تیری توجه به اون به اتاق مد ینشسته بود ب  زیم

 جواب پس بدم؟  دی_ به شما هم با

 . یجواب پس بد دیمن که هستم: معلومه که با دانستیو اگرنه م دهیجد یمنش

 شانهاش گذاشتم و از جلو راهام کنار زدماش: برو بابا.  یرا رو دستم

 . رمی گیواگرنه با حراست تماس م  رونی ب  دیی_خانم بفرما

 بکن.  خوادی دلت م ی_برو هر غلط
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 خانم.  رونی ب  ایرا گرفت: ب  میبازو

 .کنمی چکار م نجایداره من ان یربط  چیزدم: دهنت رو ببند به تو ه داد

در   زارم،یآنها ب   یاما از همه شناسمیآمدند، اکثر آنها را م رونیاطراف باز شدن و چند نفر ب  یاتاقها در
 حق

 کردند. ینامرد من

 ن؟یخودتون هست  کمنشی_خانم ن 

 اتاق من. ایدخترم ب نجای ا ایبود: ب  یانسالیطرف صدا برگشتم مرد م به

 چه خبره؟ نجایا دیلطفا به من بگ ومدمین  نجای_من برا خوش و بش ا

 . دیتا اموال اون رو باال بکش نیکرد یک ی دست به  نیمنتظر مرگ بابا بود همهاتون
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  نجایا یخواستیکه نم  یشما بود  نیدخترم پدر شما به گردن تک، تک ما حق داره، ا هیچه حرف نی_ا
 . یایب

 مزخرفات رو سرهم کرده؟ نیا  ی: ک میگویچه م فهممی شدم نم یو عصب  داغ

 یبرگشت: فقط آقا  دیرفت و با کل زی دختر به طرف م اری رو ب تی ریاتاق مد دیگفت: کل یمنش به
 اگه  ،یکاظم

 .شهیبفهمن برا من بد تموم م  ینادر  یآقا

 غلط کرده.  ی: نادر دم یحرفش پر وسط

 . دییآن را باز کرد: بفرما یبه در اشاره کرد و منش  یکاظم یآقا

 من. نی دفعه که آمده بودم؛ افتادم: سالم بر پدر نازن ن یآخر ادی میشد داخل

 طرفها؟  نی سرش رو بلند کرد: به به دختر گل بابا از ا بابا

 ه؟ یمشکل نمی _اومدم بابام رو بب

 .یخوش اومد  یلیمن باز کرد: خ یشد آغوش گرماش را به رو بلند

 ،ی: بابا چقدر خوبه که هستافتی توانیرا م  تیکه آرامش و امن ییجا یمثل بچگ دمیبغلش پر به
 چوقت یه گهید

 ما بمون.   شیسفر نرو پ  ییتنها

 _چشم.

 ست؟ یمنش خانم با شما هستم حالتون خوب ن کی_خانم ن 

 د؟ یگفت یز یرا بلند کردم: چ  سرم

 .دی حالتون خوبه اصال  رنگ به رخ ندار دمی_پرس

 . هیاز گر سی شده و البته خ دینگاه کردم صورتم مانند گچ سف نهییخودم در آ  به
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 د؟ یبرا گفتن دار  ی_حالم خوبه حرف

 . دینایبش دییمبلها اشاره کرد: بفرما به

52 

 . دیاری ب ییگفت: لطفا  واسه ما چا یمبل نشستم اوکنار در به منش ن یاول یرو

 کارخونه.  یهستم مشاور حقوق یرا بست و آمد مقابل من نشست: من کاظم در

کرده بود که آدم باهوش و   فیدوختم قبال  بابا دربارهاش تعر اشیمشک  یمنتظرم را به چشمها نگاه
 است.  یزرنگ

 مشخص بشه. زی همه چ فیتا تکل نیای که شما ب میما خواست یاون اتفاق افتاد همه یداد: وقت ادامه

  دیندار یکه توصت شما امضا شده رو به ما نشون داد و گفت؛ حال خوب یوکالت  یبرگه ینادر  یقاآ اما
 و خودتون 

 .دی ای ب  نجایکه ا دینخواست

هم که به  ییرو زدم نه تا اونجا زیهمه چ دیکه ق ستیمعنا ن نی_درسته من حالم خوش نبود، اما به ا
 دارم  ادی

 .مینزد یمورد حرف نیما در ا اصال  

 شما رو سرکار گذاشتن؟  ینادر  یآقا_پس 

 گذاشت و رفت.  یفنجون چا هیوارد شد مقابل هرکدوم  یبه در خورد و منش یتقها

 کرد؟ یم کار ی چ ینادر  ی خود آقا  نیکردی مدت نبود پدرم چکار م نیا یشما تو می_حاال بگذر

به من نزد   ی حرف   چیکه بردن بفروشن ه یدر مورد بار  یاون حت  اومدینم  نجایا اد یز گهید ینادر  ی_آقا
 ی درحال 

بود که بعد از فروش اون همه رو با خبر   نیبود قرار بر ا  یمن و پدر شما و نادر  نیموضوع ب نیا که
 و  میکن
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 .میکن  میهمکارها تقس نی رو ب پوالش

 سهم حق دارن. نیا یو کارمند گرفته تا تا کارگر و نگهبان همه تو  سیر از

  یایجو ینادر  یمنش، هر دفعه که از آقا کیخانم ن ستین ی: اون پول کم دیرا نوش  یاز چا یجرعها
 مسئله

  دیجد رینداشتم مجبور بودم با مد یاما چارها چوندی پیدر واقع من رو م دادیبهم م  یجواب هی شدمیم
 . امیکنار ب

 ره؟ یم رانی_به شما گفته بود که داره از ا

بود   نیتعجب من از ا رهی به سفر م یکار  یگفته برا یاما به منش مداویاواخر اصال سراغ من نم نی_ا
 که همراه

 . رهیم خانوادهاش

 به سفر خارجه برن.  ی_حق با شما است اونها اصال  سابقه نداشتن خانوادهگ

 رفتم داخل کشو و کمد را گشتم. زی جا بلند شدم به طرف م از

 افتاد. زی م یرو  مانیخانوادگ یبه عکسها چشمام

 نکردم. دایپ یدیمف  زیچ

 د؟یگردیم یز ی _دنبال چ

 به اون نامرد ندادم. یکه ثابت کنه من وکالت گردمیم  یز یچ هی_دنبال 

 ن؟ینداد شونیبه ا  یوکالت چیشما ه ی عن یهم بلند شد:  اون
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 _نه.
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  نیون دختره بگفقط به ا گردمی اما باز هم برم رمیمبل بلند کردم و گفتم: من فعال  م یرا از رو فامیک
 جلو راهام 

 .نهیب ی نشه واگرنه بد م سد

 .د یری تماس بگ دیداشت ازیکارت من اگه به کمک ن نیا ی_باشه، راست

 طرفاش برگشتم کارت را از دستش گرفتم: ممنون. به

 از جانباش نشدم.  یحرف منتظر

 زدم.   رونی رفتم و از آنجا ب یمنش یبرا یدی شد  یراه چشمغره در

 کردم:  ادی را تا آخر ز  شیروزها به آن عادت کردم را پخش کردم و صدا نیکه ا یآهنگ

 دوست دارم……  هاتو یی الال هامیبهت بگم چقدر صدات رو دوست دارم چقدر مثل بچهگ شدیم یکاشک 

 از اشکام را با دستمال پاک کردم. سیخ  صورت

 داخل شدم.  نیباز کردم، بعد از پارک کردن ماش موتیخانه را با ر در

 مبل پرت کردم شال را از سرم برداشتم و وسط حال پرتش کردم.  ن یاول یرا رو خودم

من  یبرا  جانی ه یاز طرف کند،ی م  وانهامیدارد د یهمه گرفتار  نیا ست یبودنم دست خودم ن  یعصب
 ضرر دارد. 

 .دمی برود وبعد از آن خواب رون ی از تنام ب یرا خوردم و باال رفتم دوش گرفتم تا خستهگ میقرصها

تخت   یگشتم اما رو  لمیشدم در همان حالت خواب با دست دنبال مبا داریاز خواب ب لیزنگ مبا با
 نبود. 

 . دمینشستم صدا قطع شد و دوباره خواب  نکهیاما هم نمیهم نبود، مجبور شدم بش یپا تخت یرو

که کنار تخت قرار دارد، آن را  مدآیم  فامی کردم و نشستم صدا از درون ک یزنگ پوف  یهم صدا باز
 آوردم  رونیب
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 بود. یبی ب  شماره

 ی بی _سالم ب

 ؟یدیچقدر تماس گرفتم چرا جواب نم یدون یم  ییمعلوم هست کجا چی_سالم ه

 افتاده؟  یخواب بودم، اتفاق دی_ببخش

 ؟یایم  ی_نه نگران تو بودم ک 

اگه فردا پسرخواهرتون موافق باشن وقتاشون رو به   یب یجا بلند شدم المپ اتاق را روشن کردم: ب  از
 من بدن تا 

 .میوکالت بر  یکارها دنبال

 بهتره.  یمونی تنها نم ای_موافقتش با من، تو فردا رو حتما  ب 

 _چشم.
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به   تونمیجز تو نم گهیکمکم کن من د ایکردم: خدا ازی خودم راز ون یشده بود سر نماز با خدا کیتار هوا
 ی کس

 .کنم اعتماد

 جا گذاشتم. کیداشتم همه را   یرا خوردم دنبال مدارک گشتم هرمدرک شام

 . شانیلباسها یخاطرات گذشته و استشمام بو  یاتاق مامان، بابا رفتم بازهم تداع به

 د؟ یرسی م نجایمن به ا یزندگ د یمن، چرا با یخدا آخ

 ان را با خود برده بودند.اما متاسفانه مامان و بابا اکثر مدارکش گشتمیشب در خانه م یمههاین تا

 تخت مامان، بابا نشستم، وجودشان را احساس کردم.  یرو
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جا دادم،   نی را برداشتم در ماش  لی را انجام بدهم تمام وسا  میکارها عیسر خواستمیم دمینخواب   یلیخ
 که  یبرگها

 به دردم بخورد. دیکرده بودم، را هم برداشتم شا دایپ  بیآقا شک  یدر خانه شیوقت پ  چند

آن راه   دیاست بعدهم با یطوالن یکم  ریمس  یبی رفتم چون تا خانه ب  رونی از خانه ب میهفت و ن ساعت
 را برگردم 

 است.  داریاول صبح ب شهیهم دانمیهم که م یبی هرچه زودتر بهتر، ب نیبنابرا نجایا میایب

به من دست   یعکس هاشون هست حس بهتر  یوقت کردمیگاه م داشبرد ن یبه عکس رو  یاز گاه هر
 .دهدیم

 تماس گرفتم: سالم من جلو در اومدم.   یب یدر خانه پارک کردم و با ب  یرا جلو  نیماش

 .میداری ما ب زمیداخل عز ای_ب

 را برداشتم در باز بود داخل خانه شدم.  مدارک

آرامش به اعماق وجودم نفوذ   یبو دیکه داشتم پر کش یبد  یانگار تمام حسها دم یکش قینفس عم  هی
 کرد.

 : سالم. دم یماهاش را بوس  یدر را باز کرد رو  یب ی اتاق را زدم که ب در

 ؟یزنگ زد یبراچ دارمیکه من صبحها ب یدون ی_سالم م

 آقا…  دیاما گفتم شا دونمی_بله شما رو م 

 داخل.  ایب دارهیاون هم مثل من ب ی گیجواب داد: صادق رو م دیسکوت من را د  ی بی بود اسماش ب یچ

 . کمیبلند شد: سالم عل دنمیشدم آقاصادق کنار سفره نشسته بود با د داخل

 مزاحم شدم. دی_سالم ببخش

 . دییخواهرم بفرما  هیچه حرف نی_ا
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 صبحونه بخور.   ایکنار سفره نشست: ب یب یب

 . یب ی_اشتها ندارم ب 

 ؟یدنبال کارها بر  یخوایم  یشکم خال  نیبش  ای_گفتم ب

 عقبتر رفت تا من راحت باشم.  کمینشستم آقا صادق هم  یبی ب  کنار
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 گذاشت.  میو جلو ختیر ییچا  میاز سماور برا یب یب

 و مدارک را کنارم گذاشتم.  فیک

  دیفقط قبلش با د،یتا وکالت نامه رو امضا کن میری م کنمی که توش کار م یصادق گفت: اول به دفتر  آقا
 مدارک

 بندازم. ینگاه هیرو  شما

 _باشه. 

از خوردن صبحانه مدارکام را به آقا صادق دادم خودم هم بلند شدم ضرفها را جمع کردم و به  بعد
 ی آشپزخانه

 رفتم، ضرفها را شستم.   اطیح  یگوشه

 که تمام شد داخل اتاق برگشتم.  کار

 بده دخترم.  رتیتشکر کرد: خدا خ  یب یب

 زدم و کنارش نشستم.  لبخند

اسناد ظاهرا  معتبر هستن مگر  نیتمام ا  کمنشیاز ربع ساعت آقا صادق سرش رو بلند کرد: خانم ن  بعد
 نکهیا

 شده باشن.  باطل
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 شن؟ ی_چطور باطل م

 . دیپدرتون به اون آقا وکالت داده باش ای _مثال شما 

 دادم. شونیبه ا یاما من وکالت کار  دونمی_پدرم رو نم 

 د؟یفقط امضا کرد ای نی_شما وکالت نامه رو خوند

بودم که   مارستانیتخت ب ینداشتم رو یبودم افتادم: اصال  حال خوب مارستانیکه در ب یآن روز  ادی
 اومد گفت 

 وکالت بده تا دنبال کارها برم.  بهم

 واسهام مهم نبود.  یچی امضا کردم ه یک دمیبودم نفهم  جیهم گ من

 د؟ ی_شما اون وکالت نامه رو ندار

کردم و با خودم   دایتو خونهاشون پ  یبرگها هیحالم خوب شد  نکهیبه من نداد اما بعد از ا یز ی_اون چ
 آوردماش. 

 . دییدر آوردم و بلند شدم کنارش رفتم: بفرما فامی را از ک برگه

  یبرا خودتون کارآگاه باز  نکهیبه من انداخت با لبخند گفت: شما هم مثل ا یبه برگه و نگاه ینگاه
 . دیاریدرم

اصل وکالت   نیانداخت: ا  نییدوختم سرش را پا   اشی مشک یمتعجبام را به چشمها یچشمها
 نامهاست که 

 . نیخودتون نگهاش دار شی فعال  پ یول خورهیبه درد م  یلیخ

 . میدار یادیکه کار ز میبلند شد: بر   زیگذاشتم او ن فامی را داخل ک برگه

 برد: خاله جان با اجازه. مدارک رو   یهمه

56 



 تو   نیاز کفر من تا د

93 
 

  یرا روشن کردم عکس رو نینشستم او هم کنارمن نشست تا ماش نیهم دنبالش رفتم در ماش  من
 داشتبرد با 

 در بغل آقا صادق افتاد آن را برداشت به دستم داد نیتند ماش حرکت

 کردم.  ماشیقبل تنظ یگرفتم و سرجا ازش

 رو جلو برد و عکس رو چپ کرد.  دستش

 د؟ یکن ی کار رو م نی: چرا ادم یبه طرفاش برگردم پرس نکهیا بدون

 تو چشمم باشه.  خوامیخب، نم  ی_عکس خانوادگ

 است.  ای مواجه نشدم چقدر با حجب و ح یمرد ن یگرفت تا بحال با چن خندهام

 . میبرگشت یب یب  یکه تمام شد به خانه  یوقت ادار  دیظهر کار ما در دفتر طول کش تا

 دختره.  نی باز هم ا  شیمواجه شدم: ا یورود با منش یدر ابتدا  میهمراه آقا صادق به شرکت رفت عصر

 .میرد نگاهام را گرفت لبخند زد و جلو رفت  آقاصادق

 لطفا .  دی_کل

ساف زل زد به صورتش،   دمیحواسش به حرف من نبود، رد نگاهاش را گرفتم به آقا صادق رس اصال  
 خب حاال 

 نگاهاش کنه. ینجور یکه ا شهینم  لیخوبه اما دل افهاشیق درسته

 ؟یدیچته خوشگل ند ی: خانم دمی کوب زیم  یرا رو دستام

 آقا صادق روبه رو شدم.  یگرد شده  یرا حس کردم برگشتم با چشمها  ینگاها ینیسنگ

 .دمیحرف را نداشت، دختره در جواب من گفت: خوشگل محجوب تا حاال ند نیکه انتضار ا معلومه

 پرو است.  یل یکه خ واقعا  
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ا  ب یبه حرکات آقا صادق بخندم که دهنش دو متر باز شده و از طرف   ایباشم  ی عصبان  نیاز ا دانمینم
 به   تیعصبان 

 . کندی دختر نگاه م آن

  دیفقط قبالش اون کل ینش یوقت عقدها هینگاه کن  ی دیمن پرو تر از او بودم: خب حاال که ند اما
 رو به من 

 .دیبد

 را به من داد.  دیکل

 .دییبفرما  یشکوه یهم گفتم: آقا من

 بود.  یدن یآن دختر د یافه یاز خداخواسته جلوتر از من راه افتاد ق  زین اون

 زدم: حاال رفتناش رو تماشا کن.  طعنه

 پرت کرد.  زیم یحرص خودکارش را رو با
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با آقا صادق صحبت کند   ادیگفتم ب  یکاظم یبعد هم به آقا میگشتیشب در آن اتاق دنبال مدارک م تا
 د یشا

 شود. رمانیدستگ یز یچ

 . شدیداخل م یدفعه به بهانها هر یمنش

 یعقب جا دادم چشم ها یصندل  یهرچه در دستم بود را رو میزد  رونی ده شب از شرکت ب ساعت
 خستهام 

 نداشت.  یرانندگ   تحمل

 د؟ یکن یشما رانندگ شهیرا به طرف آقا صادق گرفتم: م چییسو
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 . دین یبش دییرا برد: باشه بفرما چییسو

 .میبرگشت ی بی ب یراه از رستوران شام گرفت و به خانه  سر

 ما سه نفر را ندارد.  تی اتاق ضرف نیاز صرف شام خواستم به خانه برگردم، چون ا بعد

 ؟ یبر  یخوای خمار کجا م  یچشمها  نیوقت شب با ا نینگذاشت: آخه ا یب یب اما

 . یتو اون واحد جفت ره یصادق هم م میخوابی م  نجایمن و تو ا بمون

 بخوابن. یبرن رو کاش  شونیبخوابم ا  نجایمن ا شهیکه نم  ینجور یا _نه

 ه؟ یچی چ  ی: کاشدیخند یب یب

 .گهیامکانات د یو کل ونیزیاونجا هم فرش داره هم تخت و تلو دختر

 . ستیاونجا ن یچیه کردم ی من فکر م ی_جد

 . ااهللیباز شد و آقا صادق اومد:  در

 . دیی_بفرما

 ست؟ ین ی_من برم بخوابم امر 

 زنگ بزن.   یالزم داشت یز یجواب داد: برو بخواب خاله قربونت بشه چ یب یب

 . دمیو چگونه خواب  یک یاز خستگ دمینفهم  خالصه

 نشده. یخبر  چیکه دادم گذشته اما ه یاز دادخواست  یروز  چند

 خانه را دادند.  ی هی بنگاه امالک تماس گرفتن و دستور تخل از

خودمه چطور ممکنه من خونه رو فروخته باشم و خودم    یخونه نیا دیگیم ی شما چ  فهممی _من نم
 ی چیه

 ندونم؟
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اومده سند به من نشون داده من هم طبق   داریخر  ارمی_خانم محترم منکه از خودم حرف در نم 
 دستور  فهامیوظ 

 رو به شما دادم هیتخل

 . دیهفته فرصت دار کیضمن  در
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 نفروختم.  یبشر  یبن چیخونه رو به ه  نیمن ا دیستیبدوش چرا متوجه ن یگینِر شما م  گمی_آقا من م

 د؟ یست ین کمنشی _مگه شما خانم برنا ن

 _بله هستم اما…

 .افتهیم یند ی شد، اتفاق ناخوشآ  شتریهفته ب کیکنم اگر  ی_حرفام رو تکرار نم 

 کنم؟  کاریچ دیقطع شد حاال با  تماس

آمد که شماره ازش ندارم   ادمیمورد صحبت کنم اما  نیبا آقا صادق در ا د یرا برداشتم با  المیمبا
 ی ب ی ب یشماره 

 که جوب داد: الو  دیطول نکش یل یگرفتم خ را

 ی خوب   یبی _سالم ب

 دارن؟ فیصادق تشر آقا

 _سالم ممنون خوبم

 دستت باشه تا صداش بزنم.  یگوش

 ه؟: بلدیچ یپ  یمردانهاش در گوش یبعد صدا یکم

 . نمیشما رو بب  دی_سالم من حتما با
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از اسباب خانه را به   یبعض  نکهینتوانستم انجانم بدم، جز ا یکار  چیهفته مثل برق و باد گذشت ه کی
 کمک 

 .میو چندتا کارگرجمع کرد یب یب

کجا را   یاوضاع در به در  نیگذاشتم تا آنها را بندازم و حاال ماندم که در ا رونیاز لوازم اضافه را ب یلیخ
 دارم

 بروم؟ 

 مانده بردارم. یز ی اتاق خودم شدم تا اگر چ وارد

 کنم.  دایپ  ییتا من جا ردیتوانست چند روز وقت بگ  آقاصادق

 شد.  انینما فنیکوچک ا شیآقا صادق در صفحه نما ریبلند شد، تصو  فنیزنگ ا یصدا

 داخل. دییرا زدم در باز شد: بفرما کمهد 

 که وارد شد: سالم. دیطول نکش یلیرا باز کردم خ  یسر کردم و در ورود شال

 . میدو جواب سالماش را داد هر

 مبل سه نفره نشست. یرو یب یآمد کنار ب  جلو

 . یبرا گفتن دار  یحرف  نکه ییگفت: مثل ا یب یب

 زد: حرف که دارم اما دهن من خشک شده.  لبخند

 . کنمی واسهاتون حاضر م یز ی چ هیاالن  دیگفتم: اوه ببخش رفتمی که به طرف آشپزخانه م یحال  در
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 گذاشتم. شی حاضر کردم و به سالن برگشتم جلو عیسر کی و ک  ییفنجون چا هی

 د؟یدار یگر یملک د نجایشما عالوه بر ا کمنش ی : خب خانم ندیرا نوش  اشییاز چا  یکم

 شمال.  یاون هم تو الیو هی_نه فقط 
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 . دیبنداز  نجاینگاه به ا هیدرآورد: لطفا   راهناشی پ بیبرگه از ج  هیاطراف  نی_نه منظورم هم 

 برگه را خواندم آدرس باشگاه مامان نوشته شده بود.   یرو  ینوشته

 که باشگاه مامان منه. نی_ا

 _به نام مادر مرحوم تون بود؟

 _آره. 

مادرتون   یی هست اما دارا ینادر  یآقا  اریام ارث پدرتون در اخت وکالت نامه نوشته شده بود؛ تم ی_تو
 به وراثش 

 .رسهی م دیشما هست که

 : واقعا؟ میگفت یب یمن و ب  همزمان

 : بله واقعا . دیخند

 .دی خبر نسبا  خوب به گوش من رس هیبالخره  و

 . زارمی _خوبه پس من اسباب خونه رو اونجا م

 .دیخونه بخر هیو   دیاونجا رو بفروش  دی تونیصادق گفت: م  آقا

 از مامان دارم. یادگار یتنها  نیاما ا هی_ فکر خوب 

 من بزار.  ی گفت: خب منکه از اول بهت گفتم:اسباب رو خونه یب یب

 . ادی شمیپ یچ  نمیتا بب  زارمشونیفعال  تو باشگاه م گهی_نه د

 .میکارگرها هماهنگ کردم و صبح روز بعد اسباب را به باشگاه برد با

در   دندیدر گوشه اتاق چ میرا کارگرها برا یورزش  لیتا آنجا را خوب مرتب کردم وسا دیروز طول کش دو
 گوشه

 تخت خودم را گذاشتم. زی ن گرشید
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 . دمیسالن بزرگ هم مبل و… چ در

 کس...  چیخدا ه یا لیبود که؛ غربت را احساس کردم نه خانواده نه فام نجایا

 حمام هم دارد. یحت  زاتیبختانه باشگاه تمام تجه   خوش

 باشه؟  تونهیم یبلند شد ک فنیزنگ آ یصدا

 پشت در است: بله؟  یمتوجه نشدم چه کس نیبرا هم ستین یر ی تصو فنیآ

 اشرف.  یب ی_منم ب
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 جان بفرما داخل.  یبی به فکر من است با ذوق گفتم: ب یهنوز کس  پس

 .ااهللی داخل شد و پشت سرش آقا صادق: یب یب

 . نیو جلو رفتم: سالم خوش اومد دمیپوش  عیبود سر  یو شال که رو چوب لباس مانتو

  ینی ریش دیی در دست آقا صادق بود که به من داد: سالم بفرما  ین یری رفتم جعبه ش  یبی آغوش گرم ب به
 منزل

 .دتونیجد

 کردم.  ییکردم و آنها را به طرف مبلها راهنما تشکر

 کرد و رفت.  یآقاصادق خداحافظ  اما

 موند و بعد خودم او را به خانهاش رساندم.  نجایروز ا  کی یب یب

 نتونست انجام بدهد. یکار   چیآقا صادق هم ه شودیپول کم م میکم متوجه شدم از حسابها کم

 . ستیوارد ن  یاعتراض چیخودم امضا کردم و حق هدادگاه به نفع آنها شهادت داد، چون من  یحت

نداشته باشد    یبه آنها دسترس یکس  گریرا توانستم با رفتن به بانک حل کنم تا د میمشکل حسابها اما
 هرچند 
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 .شدندیم  یداشتند، خال  گرید که

 ارسالن را گرفتم چند بوق خورد اما جواب نداد. یشماره 

 . دیجواب بده خستهام کرد یلعنت

کنار من بودند   روزیکه تا د یمگر ممکنه کسان شوم؛یتر م وانهید کنمی چه خاطرات گذشته را مرور م هر
 و

 شدند.  معرفتی داشتند حاال آنقدر ب دوستم

 من را خوردند و فرار کردند.  پول

 اعتراض بروم.  یبرا  دیشدم آخه باز هم با  داریصبح زود ب  دمیرا بستم و خواب میچشمها

 . میخودم دنبال آقا صادق رفتم و به دادگاه رفت نیماش  با

 . شهینم شه،یآخه چند دفعه بگم نم دیکن یم  دنهیمن رو د دیپروندهاتون دار نی_شما با ا

 . ختیری آقا صادق هم داشت اعصاب من را بهم م ی، خونسردمسئول بود یصدا نیا

پرت کردم: باشه پرونده   نیزم یبرداشتم و محکم رو ز یم یدست به کار شدم، پرونده را از رو خودم
 ی من ارزون 

 . امی نم نجایا گهیمن د خودتون

 چه طرزشه لطفا …  نی_خانم ا

 .کنمیم  یگفت: من عذر خواه عیصادق سر آقا

 من رو  یتمام دار و ندار من از دستم رفته پولها دیکن یعذر خواه ستیجواب گفتم: شما اصال  الزم ن  در

 د؟ یاز من دار یباال شماها چه توقع دنیکش
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 .کنمیبشه، من واقعا  درک نم  نیگرفتم که تهش ا لیسرم وک ریخ
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 کمنش ی آقا صادق فضا را پر کرد: خانم ن یرفتم، صدا رونیاتاق ب  از

 . دیصبر کن کنمیمنش خواهش م کی ن خانم

 .دی لحضه صبر کن هی خب

  شد،لرزشیم دیشد هیبه ثان هیتپش قلبم ثان  ستیندادم من واقعا  حالم خوب ن تی حرفهاش اهم به
 میدستها

 شد.  شروع

 . دمیدینم چیرفت ه ی اهی چشمام س یپله جلو  نیآخر یرفتم رو نیی دوتا پا  یکی را  پلهها

 دادم. هیتک  واریاما محکم خودم را به د افتمیکردم دارم م  احساس

 .دیبه گوشام رس  کیآقا صادق از نزد یسرم فشردم، صدا یرا رو میدستها

 ست؟ ی_حالتون خوب ن

 بهتر شد و از دستش فرار کردم.  دمید کمی ندادم  تیاهم  بهش

 . شدیم اهیجلو چشمام س  ینشستم هر از گاه نی ماش در

 پشت گذاشتم. یصندل یرا رو فامیک

معلوم   چینشست: ه نیرا روشن کردم و تا حرکت کردم در باز شد و آقا صادق داخل ماش  نیماش
 کار ی هست چ

 د؟ یکن یم

 کرد.  یرانندگ شهی اوضاع نم نیرا نگه داشتم اصال  با ا  نیماش

 . رونی ب  دی_بر

 . رمی _نم

 ز ی از همه چ یرا باال بردم: برو، برو خسته شدم از خودم و زندگ میصدا
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 نه... فهممیرو خودم م  یکار یو ب  یندار  فهممیرو فقط خودم م دردهام

 ساکت شو.  گهیزد: بسه د داد

هر دو را مشت کردم و محکم   شدی م دهیبه وضوح د میدستها شترلرزشیشده اما من ب یعصبان  زین او
 به فرمان 

 : سر من داد نزن.دم یکوب

 .دی_حق با شماست ببخش 

 فرمان گذاشتم و چشم بستم. یرا رو سرم

 لرزه؟ ی_دستاتون چرا م

 .نی اریرو ب  فامی_ک
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 . اریقرص درب  ه ی کهیکوچ  پیز یمن را آورد: از تو فیبه پشت انداخت و ک  ینگاه

 انهاش را در دست من گذاشت. د کیرا درآورد باز کرد و  قرص

داشتبرد هست را برداشتم اما لرزش   یآب که رو یرا بلند کردم قرص را در هنام انداختم و بطر  سرم
 دستهام 

 .شدیم یباز کردن درب بطر  مانع

 فرمان گذاشتم. یباز کرد؟ پس از آنکه قرص خوردم دوباره سرم را رو میرا برا  یبطر  یصادق در  آقا

 م؟ ی_بر

 کنم.  یرانندگ  تونمی_نم

 شد. ادهیکه دستش بود را عقب جا داد بعد هم پ ی لیوسا هیو بق  فیک

 . کنمی م یاون طرف خودم رانندگ  دیدر طرف من را باز کرد: بر آمد
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 آرام حرکت کرد. یل یخ  نی خودم را با اون عوض کردم، ماش یجا

 را بستم.  میزدم و چشمها هیرا به پنجره تک سرم

  رینگاه آقا صادق به خودم غافلگ دنیاز لرزشام کم نشد چشم باز کردم با دگذشت هنوز  هیدق چند
 شدم.

 نگاهاش را گرفت و به جاده دوخت.   عیبه من بود سر  ماشی نگاه مستق نیاول نیا

 شده؟  ی_چ

 وقت حالتون بدتر نشه.  هیکه  کردمی داشتم نگاه م یچ ی_ه

 اوضاع عادت کردم.  نی من به ا دی: نگران نباش دم یکش یق یعم  نفس

 . کنهیو دستهام شروع به لرزش م ارهی به من هجوم م  یرفتن فشار عصب ایپدر و مادرم از دن یوقت از

 . فهممی_م

 . یفهم ی _نم

 .فهممی را باال انداخت: باشه نم  شیابرو یآنکه به من نگاه کند تا بدون

  بیکشور غر هی یر آدم توکردم: سخته پدر، ماد میههای را وارد ر ژنیو اکس دم یکش نیی را پا شهیش
 . رنیبگ  شیآت

 از اونها وجود نداره که برم.  یقبر  یحت

 تنهام.  یل یخ من

 شدهام نشود.  ختهیر یتا متوجه اشکها دم،ی صورتام کش یرا رو میدستها  ختندیر میاشکها

 آرام بود. یلیخ  زدینم  یحرف  او

  یحالم خونه   نی: من با اکنهی داره حرکت م یب یب  یشده نگاه کردم فکر کنم به طرف خونه  یط  ریمس به
 ی ب یب
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 . رمینم
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 _باشه. 

 ؟ یبر یمن رو م ی_پس کجا دار 

 . ستیمن که انقدر دور ن خونه

 _به من اعتماد کن. 

 به او اعتماد کنم. توانمی م ستین ینزدم خب اون آدم بد یحرف  گرید

 کردند. انتیکه به آنهاعتماد کردم و به من خ  ینادر  یمانند خانواده یآر 

 را بدزد. نامیخفهام کند و ماش   یکند مثال من را ببرد در چاله چولها یهم بخواد کار  نیا نکند

 ببرم.   یدروغش پ ایبه صداقت  شی مشکوکام را به او دوختم تا از چشمها نگاه

 .برمتونی نم یبد ینگاهام شد چون لبخند زد: جا ین یمتوجه سنگ انگار

 قرص که خوردم.  نیشدند، اثر ا  نی سنگ مینشدم اما ساکت شدم پلکها قانع

 آروم باشم و خوابام ببره.  یادیز شهیم باعث

 شدم.  داریتق، تق ب یصدا با

 .میدی: رسد یکوبی باز بود و آقا صادق داشت با انگشت به اون م مهین شهیش

 وجود داشت.  یکلنگ  یکه اطرافش چندتا خونه یاطراف نگاه کردم جاده خاک به

 ربع به دوازده مونده. هیبودم به ساعت نگاه کردم  ومدهین  ییجا  نیبه حال چن تا

 .میساعت تو راه بود کی یعنی

 خفهام کنه؟ خوادی م یراست  ،یراست نکنه
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 م؟یاومد نجایا ی_برا چ

 نشون شما بدم.   یز یچ هی خوامی_م

 نگاهاش کردم.  مردد

 ؟ یترس یم یاون خونهها پر آدم از چ  ستین ابونیکه ب نجایبابا ا ی_ا

 . ترسمینم  یز یشدم: من از چ ادهیپ  نیماش از

 از لرزش نبود. یخبر  گریانداختم د میبه دستها ینگاه

 . کردندی م یباز تابستان توپ  ی چند پسرکوچک در گرما م،یراه افتادم به طرف خانهها رفت دنبالش

 هستند.  یهم مشغول خاله باز  دخترها

 لباسشان پاره بود.  یهم گوشه ها ی رنگ و رو رفته به تن داشتند، بعض یلباسها

 باز بود.  مهیزنگ زده و ن اطی درح میاز خانهها نگه داشت یکی  کنار
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 و زنگ نبود آقا صادق در زد.  فنیاز آ یخبر 

 ؟یآمد، در را باز کرد: عمو صادق شما اومد یکه پسر بچها  دیطول نکش یلیخ

 . زمی را بغل کردند و داخل شدند، پسر به من سالم کرد آرام جواب دادم: سالم عز گهیهمد

 : مامان خونهاست؟ دیصادق پرس  آقا

 . دیی_بله عمو بفرما

 .میداخل شد یاز در ورود ست یخانهما ن   اطیکوچک شان که ربع ح  اطیح  میرفت جلو

  یم یقد زیبه سر کرده همه چ یمی و قد دیبود چادر سف  اهی س شیچشمها ریبه استقبال ما آمد ز یانم خ
 ی بود حت
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 و…  یو قال  دهیپوس یوارهاید

 ؟یبه ما خبر نداد یبه به آقا صادق زن گرفت  دیخوش اومد یل ی_خ

 چکار کنم. دانستمیآن نگاه مان به هم گره خورد از خجالت نم کیخانم  نیحرف ا با

 را از صورت سرخ شدهاش متوجه شدم.   نیهم اوضاعاش بهتر از من نبود، ا او

 خانم جلو آم و من را بغل کرد. آن

 از جانب اون بودم.  یو منتظر حرف کردمیمن هنوز در شک به آقا صادق نگاه م اما

مَوکل من   شونیا نیاشتباه متوجه شد نکهیخانم از من جدا شد آقا صادق به حرف آمد: مثل ا یوقت
 ر یهستن مس

 به شما سر بزنم.  امیگفتم ب دیرس  نجایا ما

 رو باش.  الیبابا من خوش خ  ی_ا

 .دین ی بنش دییبفرما  نیسادی خب حاال چرا وا  یلیخ

 ن یصادق به من گفت: شما بش  آقا

 برم به آقا رحمت سر بزنم. من

درد و دلش که نشستم متوجه  یپا مینشست گری کدی است، کنار  لوفریو خانم که اسمش ن من
 شدم:  شی هایسخت

 نداره.  هیزی جه چی خونه هست که ه نی دختر دم بخت تو ا هی

 . کنهی درس و مشقاش رو رها کرده داره کار م یپول یاز ب پسرم

 یآقا یاتاق افتاده اگر خانواده یتخت گوشه   ینداره سالهاست رو یهم که اصال  اوضاع خوب پدرشون
 ی شکوه

 . میما تا االن زنده نبود نبود
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 توانستندیآدمها آنها چگونه م ن یا یمن غرق فکر شدم به زندگ میراه بازگشت هر دو ساکت بود در
 نجا یا

 کنند؟   یزندگ

 . آمدینم  یآب درست حساب  ینداشتند، حت یامکانات چیکه ه یحال  در
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 هی شانی شیسرما یلهیگرما تنها وس نیپدر خانواده واقعا درد ناک بود در ا یمار ی و ب  یمیقد یلباسها
 پنکه بود. 

 است.  یمن نسبت به آنها عال یزندگ کنمی جور فکرش را م هر

با   یما خستهاشدم: آقا صادق ش ادهی پ نی از ماش دمیمتوقف شد و خودم را مقابل در باشگاه د نیماش
 ن یماش

 . دیبر

 . رمیگ یم نیآژانس ماش نیاز هم  ستین  یاز ی_نه ن

 خداحافظ.  دشیرو الزم ندارم ببر   نیرا برداشتم: من ماش فمیک

 وارد خانه شدم.  دی بگو یز ی از آنکه چ قبل

آب   ری حال من را خوب کند، به حمام رفتم و ش توانستیدوش آب خنک م کی گرم بود و فقط  یلیخ
 را باز 

 . کردم

ساعت   کی که تا  یفکر افتادم، خانوادها نیاما به ا بردم،یو من از آن لذت م   آمدی م ادیبا فشار ز آب
 ش یپ

 آب را هم نداشتند. نی بودم نصف ا کنارشان

 کنم.از آنها مصرف  شتریکردم، دوست نداشتم ب میتنظ زانی م نیرا به کمتر  ریش
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 ه؟یتفاوت من با آنها چ مگه

 . کننیکه اونها قطره قطره از آب استفاده م ی آب حدر بدم درحال  لو یک لویک  دیمن با چرا

 . ستیاصال عدالت ن نیا

 گریرا جور د  یآن خانواده است، تا بحال زندگ  یگذشت و من تمام فکر و ذکرم در پ یروز  چند
 آقا   یول دم،یدیم

 عوض کرد.  ای من را نسبت به دن دید صادق

  یاحساسیکه با او درد ودل کردم اما حرف نزد، حرصام گرفت فکر کردم چقدر آدم ب نیروز در ماش  آن
 است،

 به من داده.   یکه او چه جواب بزرگ دمیحاال فهم اما

 نرفتم اما آقا صادق گفت که خودش دنبال کارها است.   زهایچ  نیو ا تیشکا یدنبال کارها گهید

آقا صادق را  یرا برداشتم و شماره   لمیمبا یناگهان میتصم  کینرفتم، با  رونی چند روز اصال  ب نیا رد
 کیگرفتم 

 نخورده پاسخ داد: بله؟ بوق

 _سالم.

 _سالم حال شما؟ 

 _ممنون.

 از من دلخور شود.  دمیترسیحرفام را بزنم م  دیچطور با دونستمینم

 افتاده؟ ی_اتفاق 
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 فقط…  وافتادهین یمن کردم: نه اتفاق من،
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 ؟ ی_فقط چ

 بگم… خواستمی_م

 نشده؟ یدیخبر جد نمیگفتم: خواستم بب شیحرفام را بزنم بهجا نتوانستم

 .دمیشد به شما اطالع م یهر خبر  د،یشما نگران نباش  ست،ین ی_فعال  خبر 

 نشود. فکر بودم که چطور حرف بزنم ناراحت  نیمتوجه جواباش نشدم و در ا اصال  

 _الو

 . شنومی_صداتون رو م

 د؟ یبگ نی خوایم یگهاید زی_چ

 نم؟ یشما رو بب شهی_م

 . شمی_دارم نگران م

 .کنمی م امکیآدرس رو واسهاتون پ  د،یجواب داد: نه نگران نباش عیسر

از دوستان بابا را   یک ی یفرستادم، بالفاصله بعد شماره  رونیب  یرا قطع کردم، نفسم را با آسودگ   تماس
 گرفتم که

 دارد. رستوران

 .دیی_رستوران مهرانفر بفرما 

 بود: سالم یمنش یصدا

 _سالم در خدمتم. 

 ساعت نه امشب آماده باشه.   کمنش ی دو نفره واسه خانم ن زی م هی دییمهرانفر بفرما ی_لطفا به آقا

 _بله حتما . 
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 آقا صادق ارسال کردم.  یو ساعت را برا آدرس

  دهیخر  یب ی که همراه ب ییو رو کردم تا آنکه به مانتو  ریرا ز میکردم و به اتاق بازگشتم لباسها حمام
 بودم؛ 

 . دمیرس

با   دماشیرا گرفتم پوش  مامینه بالخره تصم  ایدو دل بودم که بپوشم  ست،ین  یاما رنگاش مشک قشنگه
 ی روسر 

 و شلوار همرنگاش.  یمشک  ساتن

 .آمدی به نظر م دهینگاه کردم الغر و رنگ پر نهییصورتم در آ به

 حرکت کردم.  قهیهم برداشتم و منتظر ساعت شدم هشت و چهل دق یو کفش مشک  فیک
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و   شخدمتی و مرتب دارد، سمت چپ پ کیسالن ش  کی را پارک کردم و وارد رستوران شدم،   نیماش
 یمنش

 بزرگ نشسته بودند زی م پشت

 کمکتون کنم؟ تونمید: سالم، مخدمت جلو آم شیپ

 منش هستم. کی رزرو کردم ن  زی_سالم م

 د؟ یشما هست  کمنشی _آها خانم ن

 دادند.  بیرو واسه شما ترت زیم  نیمهرانفر بهتر یآقا

 _متشکر. 

 . دیایحرکت کرد: دنبال من ب جلو

 داخل شدم. دییباز کرد: بفرما   نیدر آنجا بود برا کی میسالن رفت  یاو حرکت کردم به انتها دنبال
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 که من آنجا را دوست دارم.  داندیچون م دند،یرا در باغ چ   زمیم شهیهم مثل

 . میآیبار است که تنها م نی اول نیا آمدم،یبا مامان و بابا م شهیهم

  یقشنگ همه جا را پر از گل و گلدانها یها قیشده و در اطراف پر از درخت و آالچ یچمن کار  نیزم
 رنگارنگ

 .شده

 شدند. دهیپراکنده چ به صورت زهایم

 شده.  دهیمن کنارش چ زی که م دمیبه حوض کوچک رس  تیدر نها و

 آقا  دینشستم: ببخش یصندل یرو

 _بله خانم؟ 

 . دیکن شونیقرار دارم اگه اومدن راهنما یشکوه  ی_من با آقا

 بعد آقا صادق آمد از جا بلند شدم: سالم. یقیدقا

 سرد پاسخ داد: سالم. یلیخ

 . دییاشاره کردم: بفرما یصندل  به

 د؟ یدعوت کرد نجایبپرسم چرا من رو ا تونمی: م نشست

 . دیسفارش بد یز یچ هی_بله، اما قبلش 

 . میدو قهوه سفارش داد هر

 _خب؟ 

هم با دوستهام حاال که  یبا اونها گاه  یگاه اومدمی م نجایا ادیپدر و مادرم زنده بودن ز  ی_تا وقت
 نواده ندارم، خا

 دفن کنم و برم.  نجایخاطرات خودم رو ا شهیاومدم، اومدم تا واسه هم تنها
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 . رمیرو بگ  میتصم  نیمن ا دیچون شما باعث شد دیدلم خواست شما هم باش اما

 . کردمی عوض نم  یوقت نگاهام رو به زندگ چیمن ه  دیاگه شما نبود دیشا

 کردم؟  کاری_مگه من چ

نه مهم  ایبرسم  امی به ثروت قبل ستیواسهام مهم ن گهید  دیرو به ذهنم رسوند  حی صح ی_شما باورها
 قدر  نکهیا

 که دارم رو بدونم.  ییزهایچ

 . دیرو گرفت میتصم نی_خوشحاالم که ا

 . دیکردم ببخش نیبهتون توه  یلیخ  نیماش یزدم: اون روز تو   لبخند

 شده.  یواسه من عاد زهایچ  نیا ستی _اصال  مهم ن

به من   یجواب  یول دیبزن یحرف   نکهیبدون ا د،یبا حوصله و آروم به حرفهام گوش داد یل ی_اما شما خ
 که  د؛یداد

 .کنمیعمر دارم فراموشش نم تا

قشنگ برم   یجاها  تونمیمن چطور م  کنمیفکر م  نکهیبزارم بخاطر ا نجایگرفتم پام رو ا میاگه تصم حاال
 ی درحال 

 نیا یکه اندازه یو خانوادهاش دارن بدون امکانات و پول تو خونها لوفرخانمیمثل ن ییآدمها که
 حوض هست 

 کنن؟ یم  یزندگ

 . کنمی _درک م

 .دی کنی _ممنون که درک م
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  یچرا اما احساس خوب  دانمیفرمان گذاشتم نم یشدم و سرم را رو نیاز صرف شام، سوار ماش  پس
 داشتم،

 و آرامش. یسبک  احساس

 آقا صادق با من کار داره سرم را بلند کردم.  دیباز شد فکر کردم، شا نی ماش در

  ریت هیسرم گذاشت: خفه شو و اگرنه  یبلند شد کنارم نشست و اصلحه رو غامیج دمیکه د یز ی چ با
 حرومت 

 . کنمیم

 . نمیصورتش ماسک بود نتوانستم صورتش را بب یرو

 . افتی_راه ب

 ی هست ی_تو ک

 رو روشن کن دهنت هم ببند.   نی_ماش

 . کنمی م کیشل  واگرنه

 _باشه، باشه. 
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بود که در باز شد و   دهیبرد اما هنوز دستش نرس یرا روشن کردم دستش را به طرف قفل مرکز   نیماش
 نفر  کی

 .دیکش رونیب  نیرا از ماش  او

  دهیچسب  گریکدی  یقهیبه   کرد،ی شدم آقا صادق بود که داشت با مرد نقاب دار دعوا م ادهیپ  زین من
 بودند.

 . کردیافتاد و مرد نقاب دار داشت خفهاش م  نیصادق به زم آقا
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افتاد آن را برداشتم و  نیزنگ بزنم که چشمام به چوب داخل ماش  سیرا بردارم به پل لمیمبا برگشتم
 سراغ آنها 

 .رفتم

 . زدمی او را م دینداشتم با یبودم اما چارها دهیترس   یلیخ

 را باال بردم و محکم زدماش. دستم

 . کردمینشد بلند شد دنبالم آمد و من فرار م  یچیه اما

  نیزم یپرت شدند، اصلحه هم رو ن یزم یو هر دو رو د یدستش را کش آمدیهم دنبال ما م آقاصادق
 افتاد،

 و آن را برداشتم. دمیدو

 : ولش کن.دمیکش  غیدر حال جان دادن بود، ج نیزم  یصادق رو آقا

 . کنمیم کی ن و اگرنه شل_ولش ک

 آمد.  کیشل یجلو آمد همان لحضه در باز شد و صدا  دیترسیاصال  نم  یشد لعنت  بلند

 کرد.  کیبود که به مرد نقاب دار شل سی پل  نیمن همانا ا غیهمانا و ج کیشل یصدا

است، به آنجا   یدزد بود که مدت کی. آن مرد میبرد مارستانی صادق از هوش رفت و او را به ب آقا
 را یز آمدیم

 .کنندیثروتمند در آنجا رفت و آمد م  یآدمها معموال  

به موقع از راه  س یخدا به ما رحم کرد که پل رند،ی بم  ای که زنده بمانند  ستی هم اصال  مهم ن شیبرا
 . دیرس

 سرخ شدند. میکردم که چشمها هیاز ترس گر آنقدر

خوب   عیجنتلمن حالشون سر  یآقا نیا دیان نباشآقا صادق به هوش آمد، دکتر گفت: نگر بالخره
 و بخاطر  شهیم
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 شده بود. هوشیب  نی سرش با زم برخورد

 رفت.  رونیب  دکتر

 . دیحق دار دیکردم، اگه من رو نبخش تتونی_باز هم با کارهام اذ

 . وافتادین  نیکه اتفاق بدتر از ا دیخداروشکر کن هیحرفها و گر نیا یزد: بهتره به جا   لبخند

 که دکتر هم گفت من جنتلمنام.  نیدید

 جنتلمن.  یکند: ممنون آقا یبودم شوخ  دهیتا بحال ند دمیخند

 که دستم بود زنگ خورد. لشیمبا
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 چند بار زنگ خورد.   لتونیمبا ی_آها راست

 را به دستاش دادم: سالم مامان   لیمبا

 . نیجواب بدم هم تونستمیفقط نم  ی_نه مادر من چه اتفاق

 . گردمیبرم  عینت بشم سر_نگران نباش قربو

 را به منزلشان رساندم وبه بازشگاه برگشتم فاصله خانه آنها تا باشگاه ربع ساعت بود. او

 ماه بعد… دو

 آقا صادق را ندارم.  دنید یبعد از اتفاق آن شب اصال  رو گهید

، عادت کردم  حکم خانه را دارد میاوضاع و باشگاه که حاال برا  نیبه ا دانم،یرا سبب آن اتفاق م خودم
 ی رو یتابلو

 برنا)   ییبای باشگاه برنا نوشتم(سالن ز یرا عوض کردم به جا  در

از پس چند نفر   ییندارم، خودم تنها یادیز  ییمشتر رای کردم اما بدون شاگرد ز یبه کار آرشگر  شروع
 . امی برم
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من   یهم خانه  نگونهیبردم ا لوفرین  یو... که اضافه داشتم را به خانه یو قال ونیزیو کولر و تلو لباس 
 شلوغ  گرید

 . ستندیبدون استفاده ن نکهیهم ا ستین

خودم    یب یزنگ خورد: جان دلم، ب  لمیمشغول کار بودم که مبا زنم،ی سر م یب ی بار به ب  کی یهفتها
 چطوره؟ 

 _اوال  سالم.

 سالم.  دی_ببخش

 . یاز ما نکن  یادی گهیتو د نمیبب  یشد ی _خب حاال دختر خوب 

 .ادتونمیبه  شه یمنکه هم یبی _عه ب

شروع   ی که ماه محرِم و عزا دار  یدون یم  نجایا ایهفته ب نیخب حاال، زنگ زدم بگم که آخر ا یل ی_خ
 شده من

 دارم. ینذر  هی هم

 .یتو هم شرکت کن  خوادیم دلم

 چشم. ی_به رو

 شدم با خودم لباس بردم که آنجا بپوشم.   یبی ب یرفتن به خانه   یروز بعد آماده صبح

 رفتم.  یبی به خانه ب ارتیابتدا به امامزاده رفتم و بعد از ز  شهیهم مانند

 ی بی _سالم ب

 ماهت دختر گلم. ی کرد: سالم به رو بغلم

 شدم.  داخل

 . میکرد  دیپخت وپز الزم بود خر یکه برا یی زهای رفتم تمام چ دیبه خر  یب یهمراه ب  عصر
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 باشم. میسه  ری امر خ نیرا خودم پرداخت کردم، تا در ا دهایاز خر یبرخ  ینهیهذ

 ؟ یایگفت: حاال وقت روضه رفتِن تو که م یبی که شد ب شب

 . امی_بله که م

 م.به تن کردم، شاالم را مرتب کردم و گفتم: من هم آمادها یلباس مشک  زیچادر سر کرد، من ن یب یب

ازش   یتونیمن به تو هر وقت دلت خواست م  یادگار ی نی که دستش بود به من داد: ا یکی پالست یب یب
 استفاده

 . یکن

جان   یب ی: ممنون بدمیرا بوس   یبیآوردم و صورت ب  رونیبود آن را ب یرا نگاه کردم، چادر مشک   درونش
 ی لیخ

 . یکرد خوشحالم

 آنکه خوشحالش کنم چادر را سر کردم.  یزد، برا  لبخند

 .یقربونت بره چقدر خانم شد یبی ب  ی_اله

 . یبی _خدا نکنه ب

  یب یب  یتا به خانه م،یگذشتیاز جاده م دیبا م،یآمد رونی بعد از آنکه تمام شد، ب میبه روضه رفت باهم
 م یبرس

 برگزار کردند.  ئتیه را یشلوغ بود، ز سرجاده

 .میرا رساند بود خودمان ی با هر زحمت خالصه

 متوجه شدم آقا صادق است. میکه شد کیبود نزد ستادهیدر ا یپوش جلو ینفر مشک  کی
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  ریمتح یجورها  هیچشماش به صورتم افتاد  یبه من انداخت وقت ینگاه کل هیسالم کرد بعد   یب یب به
 نگاهام کرد 

 ست؟ ینشدم، تعجباش از چ متوجه

 د؟ یمنش خوب کی_سالم خانم ن 

 .نی_سالم ممنون شما خوب هست

 _ممنون تشکر. 

 ؟ یگفت: خاله جان شما خوب یب یب  روبه

 ؟یاومد ی_ممنون خوبم تو ک

  رمی امامزاده رو بگ دیبودم، حاال با اجازهاتون اومدم کل  ئتیپسرها تو ه  شیوقته اومدم اما پ یل ی_خ
 ی چند روز 

 باشم.  نجایا

 داخل؟ یای نم  زمیعز ریرا در آورد: بگ  دیکل یب یب

 . میکار دار یبرم پسرها منتظر من هستن، کل  دی_نه با

 بده.  رتونی _خداخ
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 میاز رفتناش ما هم داخل خانه شد بعد

 . یانداخت رتی _ امشب همه رو به ح 

 دادم: من؟  جواب

 ؟ یچ برا
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ما هم با تعجب   ری صادق سر به ز نیا یهمه تعجب کرده بودن حت یچادر سرت کرد نکهیا ی_برا
 نگاهت کرد.

 .کرد ینگاه م نگونهیحاال متوجه شدم چرا ا آها

 فردا هستش. یچون نذر  میکارها را امروز آماده کرد یکمک کردم برخ یب یکه شد به ب صبح

 .میو عصر دوباره دست به کار شد میکرد تراحتیو ا مینهار خورد ظهر

 .میکه فردا صبح زود به کارها برس  میود بخوابز دیچون با میزودتر برگشت یهم به روضه اما کم شب

 شدم.  داریب کرد،ی م دیاز ضروف تول  یبی که ب ییسر وصداها با

 _سالم.

 کردم. دارتیب  دی_سالم، ببخش

 .شدمی م  داریب دیبا گهی_نه د

 از جا بلند شدم.  دهدینگاه کردم ساعت هفت را نشان م المیصفحه مبا به

 . میصبحانه خورد یب ی رفتم، بعد از شستن دست و صورتم با ب رونیو تشک را مرتب کردم و ب  پتو

 . میاز آن مشغول پخت و پز شد بعد

 باشند.   میآورده بود تا در نذر سه یز یکمک آمدند، هر کدان با خودش چ یبرا  ههای از همسا چندتا

اشرف رسوند   یبی از آنها که کنارمن بود گفت: خدا تو رو به ب یکی کمک ماندند،  ینفراز آنها هم برا دو
 هرسال

برا کمک   میشدیروز آخر هم دوسه نفر مثل االن جمع م دادیرو خودش انجام م  یاصل  یکارها همه
 امسال  یول

 به گردن تو افتاد خداحفظت کنه.  یاصل  یکارها یهمه

 به گردن من حق داره.  نهایاز ا شتریب  یبی نکردم ب ی_من که کار 
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حق داره انقدر    یبی الحق که ب یکه با فاصله از ما نشسته بود گفت: چه دختر با کماالت یکی اون
 دوستت داشته

 . باشه

 زدم.   لبخند

 باز افتاد.  مهیکه چشم ام به در ن م؛یرو بشو میشدم دست ها بلند

پشتسرش آقا صادق داخل شد،    خانم چادر به سر و کی و بعد داخل شدند  کردیسالم م  یبا کس یب یب
 داشت 

 . کردی م تینشسته را به داخل هدا لچریو یکه رو ییآقا
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 را شستم و به استقبال آنها رفتم: سالم. میدستها عیسر

 به طرف من برگشتاند. همه

 سالم، خانم، خانمها.  کیمن لبخند زد: عل  یدارد، به رو ییبایز   یچهره یچادر  خانم

 خواهر من و مادر صادق هستش. شونیگفت: ا یب یب

 د؟ یکن یم ی تعجب گفتم: شوخ  با

 . ادی جوون تر به نظر م یل یداشته باشه خ ی پسر بزرگ اومدی اصال  بهش نم دنیدو خند هر

 پسر گنده داشته باشم. ادیبهم نم هیجواب داد: چ ن یلحن آروم و دلنش  با

 _وا مامان من گندهام. 

 _شما ساکت باش. 

 درسته؟ دیبرنا خانم باش  دیگفت: شما با بود  لچریو یکه رو یمرد

 _بله درسته.
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 _من هم پدر آقا صادق هستم. 

 داخل اتاق رفتن و من دوباره به کار ادامه دادم. یاز احوال پرس  بعد

 آمدند. رونیکه آقا صادق و مادرش ب   دیطول نکش یلیخ

 ر کرده.س  یشمیابر یبه همراه روسر  یاز چادر نبود، بلکه کت و دامن مشک یخبر  گرید

 چکار کنم؟   دیمن شد: خب خانم، خانمها من با کینزد

 . دیفقط دستور بد د،یی_شما بفرما

 تعارف بگو.  ی ب  ز،ی عز  ییامسال سرآشپز شما گهی_اوه نه د

 ی: خب شما سبز شود یم تییندارد و کمتر اذ ستادنیبه ا یاز یپاک کنه چون ن  یدادم که سبز  حیترج 
 پاک

 . دیکن

 زن هستم.  ریمگه من پ  طونیش ی_ا

 پاک کردن واسهاتون راحتتر.  یگفتم سبز   نیدار اری: اختدمیخند

 _باشه. 

 گاز گذاشتم. یمشغول کار شد من هم قابلمه را رو رفت

 د؟ یخوایصادق جلو آمد: کمک م آقا

 _نه ممنون.

 رد نگاه را گرفتم. یچشم ری را به خودم حس کردم ز ینگاه  ینیسنگ
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 .کردیه ما نگاه ممشکوک ب  یب یب  خواهر
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 بگم. خواستمیم یز یچ هی درباره پرونده  ی_راست

 اصال  راحت نبودم.   کندینداشتم با من هم کالم شود؛ چون مادرش به ما نگاه م دوست

بعدا   دیشد: فعال  به کارهاتون برس تی نگفتم که انگار خودش متوجه موقع یز یماند و چ نییپا  سرم
 صحبت 

 .میکن یم

 نظر گرفته.  ری را گفت و رفت اصال  در انجام کار راحت نبودم آن خانم بدجور من را ز نیا

 ِف یدستهام کث  ای غذا درست کنم  ستمیفکر کرده بلد ن  دونمینم

 .میو سفره انداخت  میفرش پهن کرد اطیکه تمام شد در ح  کارها

 . میکرد غذا را هم من و آقا صادق و مادرش پخش یهی محل جمع شدن، بق یزنها تمام

 . میو خورد میدیغذا کش میکه همه غذا خوردند و رفتند ما سه نفر آمد یوقت

 خوش مزه شده دست درد نکنه.  یل یگفت: خ یب یب  خواهر

 _نوش جان. 

 رفته؟ ی _دست پختت به ک

 : به خودم. دمیخند

مامان از دستام کالفه شد  گهی تخممرغ، د یتر که بودم اصال  بلد نبودم غذا درست کنم حت کیکوچ
 گفت یم

 .مونهی مثل موش کور م ستی بلد ن  یآشپز  یدختر 

مامان بفهمه  نکهیبدون ا ستمی ثابت کنم موش کور ن نکهیادامه دادم: من هم واسه ا دندیخند همه
 ی کالس آشپز 

 نام کردم.  ثبت
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 . یهست یآشپز واقع هی_پس تو 

 گفت: آره برنا رو خدا به ما رسونده.  یب یب

خانه را مرتب   میخواستیاستراحت رفتند، ما هم م یبرا  یب یصادق و پدرش در واحد جفت اتاق ب  آقا
 اما  م؛یکن

 .میکن یمرتب م میریبعد همه باهم م د،یداخل استراحت کن  دیایمانع شد: ب یب یب

 خوابام برد.  دهیسرم به بالشت نرس میرفت  یب یاتاق ب  در

 .دادیرا قلقلک م امینی قهوه ب یبو

 ؟ یجون قهوه درست کرد  یبی آنکه چشم باز کنم گفتم: ب بدون

 .ی_بله اون هم چه قهوها

 بود. یبی پتو در آوردم آها خواهر ب  رینبود سرم را از ز یبی ب یصدا نیا
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از   خوادیجونت م  یبیکه امشب ب  میقهوه رو بزن ایب جواب لبخند من را داد:  زیلبخند زدم او ن  شیرو به
 ما کار 

 . بکشه

 آره؟  نیکرد یک یگفت: خوبه، خوبه باهم دست به  یب یب

 . میدیدو خند هر

 . میمشغول کار شد رونی استراحت ما تمام شد و ب خالصه

 . کندی نشسته، ما را تماشا م اطیح  یآقا صادق گوشه پدر

 . کندی به ما سه نفر کمک م  یهم کنارش نشست و هر از گاه یب یب
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برگشتم متوجه شدم، توصت آقا    دیکش غیکه حاال متوجه شدم نامش شکوه هست، ج  یب یب  خواهر
 صادق آن هم 

 شده.  سی خ ناخواسته

 مامان حواسام نبود.  دی_ببخش

 شده.  یم یکلکها قد نیا زمی_که حواست نبود، نه عز

 افتادند. گریکدیبه جان  مانند موش و گربه خالصه

 نکن.  تی گفت: شکوه پسرم رو اذ یب یب

 دور دونهاتو.  نیا یخانم لوسش کرد  یآبج گهی_بله د

 خواهر و برادر بودند.  ایبه مادر و پسر نداشتند گو  یشباهت چیه

 شب که شد شکوفه خانم همراه همسر و پسرش رفتند.  خالصه

 ماندم، آنقدر خسته بودم که تا ساعت ده خواب ماندم. یبی وقت بود کنار ب ریهم چون د من

 ؟ یدار  یگفت: بمون تا عصر چه عجلها یب یب

 . دمتیند میکردیچند روز اونقدر کار م نیا

 . مونمی_باشه پس م

 ه؟ی_حاال نظر تو چ 

 بگم حاال   یچ کردم،ی چت م یداشتم با مشتر بود   لیدر مبا سرم

 خوبه.   یلیگفتم: آره خ ینطور یهم

 ؟ یتو موافق  یعن ی یی_جد

 ؟ یرا بلند کردم: با چ  سرم
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 تو حواست کجاست؟  زنمی_من دو ساعت دارم حرف م 

 در خدمتم. دییبود، بفرما یکار   امکیپ  دیگذاشتم: ببخش نی زم یرا رو لمیمبا
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 ه؟ینظرت راجع به ازدواج چ دمیبه من انداخت: پرس  یتاسف بار  نگاه

 _چرا؟ 

 کرده.  یازت خواستگار  یکی _تو فکر کن 

 نگاه کردم.   یبی و مبهوت به ب مات

 ماه بعد:  کی

 د؟ییشماره ناشناس بود پاسخ دادم: بله بفرما  دیبه گوشام رس لی مبا زنگ

 زاده هستم.  ی منش من سرهنگ لطف کی_سالم خانم ن 

 _سالم حال شما؟ 

 .یآگاه دیاریب  فیاگه امکانش هست تشر میشما رو مالقات کن میخواستی_ممنونم خانم، ما م

 _باشه چشم.

 ه؟یبلند شدم: ک  دیبه گوش رس فنیزنگ ا یدفعه صدا نیقطع شد ا تماس

 آورده.   فی_آقاتون تشر

 . میآقا نداشت نجایگرفت: ما ا خندهام

 .دیبه بعد دار   نیاز ا ی_ول

 . زیداخل مزه نر ایخب ب یل یرو زدم: خ دکمه

 گذاشتم. زیم  یو رو ختمیاضافه ر ییفنجان چا کیمانده   زی م یهنوز دست نخورده رو نمی نازن صبحانه
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 _سالم.

 . یصدا برگشتم: سالم خوب   طرف

 .شمی م یعال یصبحانه خوشمزه به ما بد هی_اگه 

 ؟ی_تو چرا انقدر شکمو شد

 مقابلش نشستم. زینشست، من ن زی پشت م آمد

 .یچ  یعنیغذا  دمیبا تو آشنا شدم فهم ی_از وقت

 ؟ یچ یعنیغذا  یفهمیرو خوردم: هر وقت به مامانت گفتم م  امییقلوپ از چا  کی

 ؟ یبهش بگ  یخوایم ی_مثال  چ

 .پسندهی شما رو نم یکه گل پسرت عاشق دست پخت زنش شده غذا گمی_م
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اونوقت باهات ازدواج  شدمیخوردن شد: آخه دختر خوب من اگه عاشق دستپخت تو نم  مشغول
 االن  کردمینم

 . کردی م تی داشت ترش یب یب  پهلو

 : صااادق. دمیکش  غیج

 . رهی م رونیاالن صدامون ب  سی: هدیاز خوردن کش دست

 کنم؟  کاریچ  دیبا یای ب نجاینکنه اصال  من نخوام تو ا سی ه س،ی_واسه من ه

 .یا یما ب یخونه   دیگفت: خودت با یالی خ یب  با

 از جا بلند شدم:  دهاست یفا یمرد ب  نیزدن با ا حرف

 سخت در اشتباه بودم.  یول  کنمیمرد عاقل ازدواج م هی_من رو باش فکر کردم دارم با 
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 طرف اتاق رفتم که صدام زد: کجا؟  به

 .گردمی_االن برم

 اتاق رفتم لباسام را با مانتو، شلوار عوض کردم، مقنعه هم سر کردم و برگشتم. به

 .شودیروز به روز چاقتر هم م  میعقد کرد یبود خورده از وقت زیم یروشن هر چه رو چشمام

 تا چشماش به من افتاد گفت: کجا؟  د یکشی مامان از دست بابا چه م فهممی م حاال

 .یبرم آگاه  دیتماس گرفت با زادهی _سرهنگ لطف

 شده؟  یز یشد: چ بلند

 نگفت.  یچی به من که ه دونمی_نم

 .میرفت  یو با هم به آگاه میرا جمع کرد زی م گریکدیکمک  به

 .میاتاق سرهنگ نشست در

با شما تماس گرفته و همون روز هم  یبه نام عزت  ییمنش خاطرتون هست گفتم آقا کی_خانم ن 
 کشته شده؟

 _بله.

 باشه؟ ی ک دیکنیفکر م  م،یکرد دای_ما قاتل رو پ 

 .شناسمیمنکه همون موقع هم به شما گفتم اون آقا رو نم دونمی_نم

نامه پدر مرحومتون به دستش   تیو دوست پدر شما بود و وص   لی_بله حق با شماست اون مرد وک
 بود.

 . خواستیبل از مرگاش با اون تماس گرفته بود و ازش کمک مق  یشما لحضات پدر

 .میبه سرهنگ چشم دوخت ریمتح یو صادق با چشمها  من

 بود. یعمد یسوز  شیداد: ظاهرا  اون آت ادامه
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 باشد.  ختهی سرش ر یرو خیرا داشتم که آب   یکس حال
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 را مشت کردم.   مید، دستهابغضام باالتر آم  زدمیرا به سرهنگ دوخته بودم و حرف نم   امیاشک  یچشمها

 ؟ یمن نشسته بود بلند شد آمد جفت من نشست: برنا خوب  یکه روبه رو صادق

 آره تکان دادم و منتظر صحبت سرهنگ شدم:  یرا به معنا سرم

  خواستیبده و احتماال م  لینامه رو به شما تحو  تیاون روز با شما تماس گرفته بود تا وص  لیوک یآقا
 درمورد 

بود اما   ناشیماش یپدرتون تو یضبط شده یکمک پدرتون با شما صحبت کنه چون صدا درخواست
 یآقا

سراغ شرکت   شکیب دیخوندی نامه رو م تی چون اگه شما وص افتهیاتفاق ب  نیا خواستی نم ینادر 
 و  دیرفتیم

 . دیرسی اموال پدرتون به شما م همه

 د اومده بو ینادر  یضبط شده اسم آقا یاون صدا یهم تو یطرف از

 رو بکشن تا اون راحت به کارهاش برسه.  لیچند نفر رو فرستاد که وک ینادر  یحساب آقا نیا با

 رفت.  ران یتمام اموال رو فروخت هم از ا نکهیاز ا بعد

آن مرد آنقدر نامرد است؛ که بخاطر پول حاظر بود آدم  یعنیحرفها را بشنوم   نیا خواستینم دلم
 بکشد. 

 زده؟  شی پدر و مادر من رو آت ینادر  یآقا دیبگ دیخوایم  یعنیفرو بردم:  یرا به سخت  بغضام

 . نطوری_ظاهرا  هم

 _دروغه.
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 دستم را گرفت: آروم باش.  صادق

  نید، اما حال من بدتر از افوران کن خوادیدرون من برپا شده و هرآن م یچه آشوب دانستیم انگار
 حرفها بود 

 بخواهم داد و هوار راه بندازم.  که

 آمد.  ادمی یز یبلند شدم به طرف در رفتم بازش کردم اما قبل از خروج چ دمیرا کش دستم

 . خوامیضبط شده رو م یآنکه برگردم گفتم: صدا بدون

 _اما…

 .خوامی _گفتم اون صدا رو م

 .کنندی نم امیاریشدند و در راه رفتن  نیسنگ میاتاق خارج شدم پاها  از

در راه رو نشاند خودش هم کنار من نشست:   یصندل ی و رو دیکش میدنبالم آمد من را از بازو صادق
 برنا.

 کردم.  نگاهاش

 _آروم باش خب. 

 نگفتم  یچیه
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کلمه حرف   هی یچشمهات سرخ شدن مثل مردهها شد دهیبده رنگت پر یلیحالت خ  دونمیم نی_بب 
 بزن تا 

 .ینکرد سکته

 _صادق. 

 _جانم؟ 
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 بدبختم. یل ی_من خ

اون  شهی درست م زیهمه چ دمی رو نخور بهت قول م زی چ چیغم ه یمن رو دار  یتا وقت یستی_نه ن
 ی مرد به سزا

 .رسهی م عملش

 خودم خفهاش کنم.   یبا دستها خوامی_م

 خونه.  میبر  ای ب ستیحالت خوب ن   جا بلند شد: تو االن از

 .ار ی حال من خوب بشه صدا رو ب یخوای_اگه م

 … ی_ول

 پس دورغ نگو برو.  شی اری ب یتونی م یمن لیحرفاش رو کامل کنه: تو وک نزاشتم

 بمون تا برگردم.  نجایگفت: هم رفتیکه داشت م  یحال  در

 کنم ی م اهیتو س  یفقط دستم بهت برسه زندگ بیشک   کشمتی لب زمزمه کردم: م ریز

 . اشیشد گرفت  ی : چدمیکرد پرس یبعد صادق برگشت پشت فرمان نشست و رانندگ  یقیدقا

 ارسال کرد. المی_آره، به مبا

 باشگاه پارک کرد.  یرا جلو  نیماش

 _صدا رو واسهام بفرست و برو. 

 من گوش بده.  لی بار با مبا کیفقط  یگوش بد  یخوای_اگه م

 بابام رو داشته باشم.  یصدا  خوامی_م

 .رسهی دست تو هم بهش نم رمیکه من گفتم و اگرنه م نی_هم

 حوصله کل، کل کردن را نداشتم به ناچار قبول کردم: باشه.  اصال  
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 خودت رو بهم بده.   لیدر آورد، دستم را جلو بردم تا ببرمش اما گفت: اول مبا  باشیرا از ج  الشیمبا

 بود.  فامی من تو ک لیمبا

 را بردم.   لشیرا در بغلش گذاشتم و مبا فیک

 ام؟ ی ب یخوای_م

 تنها باشم.  خوامی_نه م
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 مبل نشستم.  یدر را باز کردم و داخل شدم، بدون آنکه المپها را روشن کنم رو قفل

 . زننی م شیدارن ما رو آت  میشد  یزندان  نجایا را پخش کردم: ما اصد لیفا

 . یکمکم کن یتونیفقط تو م  بیشک   ریتقص  نهایا یهمه

 : بگو مواظب برنا باشه. گفتیمامان آمد با عجز م  غی ج یصدا

 قطع شد.  تماس

 . دمیکش غیج توانستمیتا م دمیکش  غیصورتم گذاشتم و ج یمبل را برداشتم رو کوسن

 به نفس نفس افتادم. د،یشد، صادق بود که آن را کش دهیاز دستم کش کوسن

 دست خودم نبود. میاشکها زشیر

 . نمیبی خواب بود بگو من دارم کابوس م نهایا یبگو که همه شم،ی م ونهی_صادق دارم د

 کن.  دارمیتو گوشم ب  بزن

  زنمتیمن نم  یکن ول هیگر کنهی اگه آرومت م یتلِخ، اما واقع  قِت،یحق هینشست: برنا جان   کنارم
 اونقدر کنارت 

 . ادیبند ب هاتیتا گر نمیشیم  آروم
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 کنم؟  کاری _حاال تو بگو چ

 .یکردیم  یو زندگ یبود سادهی خودت ا یپا یکه رو شهیمثل هم  ،ی_زندگ 

 به تو برسه.  ی ب یآس چیه  زارمی نم ،یست یتنها ن  گهیتو د یدفعه من رو دار  نیا یول

 مواظب برنا باش.  گفت؛یم دمیمامان رو شن غی ج ی_صدا

 اون اوضاع هم به فکر من بود. یتو مامان

 اگه جون خودش در خطر باشه. یحت  مونهی_خب مادر، نگران بچهاش م

 . ستی_حالم خوب ن

 . ایرا گرفت و بلند شد: پاشو ب  دستم

 . امی تا ب ن یشدم و به کمکاش وارد اتاق شدم: بش بلند

رو بخور حالت    نیا ریآب و قرص برگشت: بگ  وانیل کی که با  دیطول نکش  یل یتخت نشستم خ  یرو
 .شهیخوب م

 نکهیمن انداخت و کنارم نشست تا ا یصادق پتو را رو  دم،یتخت دراز کش  یرا خوردم و رو قرص
 میپلکها

 خوابم برد.   یک دمینفهم  گریشد و د نیسنگ

 : برنااااا شد یمامان تکرار م  غی ج یدر خواب هم آرامش ندارم صدا انگار

 .د ی: مامان، بابا تنهام نزارزدم یم  شیمن صدا و

 کابوسه. نهایکرد: برنا، برنا آروم باش ا دارمیب  صادق
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 چشم باز کنم، دوباره خوابم برد. تونستمینم اما

 حالت به من دست داد. نیخواب هم نیدفعه ما ب چند
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  گهید ایمطلق فرو رفته صادق در اتاق نبود نکنه رفته خدا یک یشدم اتاق در تار  داریاز خواب ب  بالخره
 از  ترسمیم

 رفتم.  رونی بلند شدم ب ترسمیم ییتنها

 ؟ یی_صادق کجا

 _آشپزخونهام.

 .ی آشپزخانه شدم: فکر کردم تنهام گذاشت وارد

 ؟ یدیچرا تنهات بزارم، ترس  زمی_نه عز

 ؟ یکن ی م کاریضعف نشان بدهم: چ نی از ا شی ب خواستمینم

 . یکه آشپز  ینیب یشد بحث رو عوض کردم لبخند زد: م  متوجه

 . میکار دار یامشب کل اد،یآورد: بخور حالت جا ب  ییفنجان چا کی مینشستم صادق برا یصندل یرو

 کار؟ ی_چ

 که پشتش به من بود گفت: حاال. ی گاز رفت درحال  سمت

 م؟ی دار کاریخب بگو چ  یزن ی_چرا مرموز حرف م 

 ما. یخونه  میبر  یبند و بساتت رو جمع کن دیمن نشست: با یروبه رو آمد

 ؟ یزود نی_چرا به ا

 ماه از عقد مون نگذشته. کیهنوز  ما

 .میکن  یسقف زندگ هی ریز می ما که اول و آخرش قراره بر کنهی م ی_چه فرق

جواب دادم: باشه   نینبابرا ترسمیخسته شدم و هم م ییاز تنها گریصادق درست بود من هم د حرف
 هر جور تو 

 . یدار  دوست
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 ؟ یش یبلند شد کنار گاز رفت: تو ناراحت نم  دوباره

 ندارم.  ی_نه مشکل

داشتم را جمع   ازیکه ن  ییزهای البته فقط چ میاز آنک شام صرف شد مشغول جمع کردن شد پس
 .میکرد

 دارد. زهایچ  یلیخ دمانیجد یخانه  چون

آپارتمان دو واحد است؛ که  کنند،ی م یصادق زندگ  یهست که خانواده یما در آپارتمان دیجد یخانه
 ی برا  یکی

 پدر، مادر صادق هست.  یبرا یک یو  ما

 .میبرد دیجد  یکه شد اسباب را به خانه صبح
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 . میبزار استراحت کن گهی_صادق بسه د

 . ادهیواسه استراحت وقت ز ری _نه خ

 ستم: خب خسته شدم. مبل نش یرو

 . ینکن الیانقدر فکر و خ  ایبلند شو ب  کنهی کار م ادیفکرت ز  ین ی_تو اگه بش

 را از رو مبل برداشتم و به طرف در رفتم.  شالم

 _کجا؟ 

 _برو بابا. 

 آمدم و در خانه مادرشوهر را زدم.   نییرفتم، پلهها را پا  رونی در ب از

 خانم در را باز کرد: سالم مامان. شکوفه

 ؟ یشد یشکل  نیچرا ا زمی _سالم عز
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 . دمیم حیبرات توض  امی_مامان بزار ب 

 .یخسته شد  یلیآب به دستم داد: معلومه خ وانی ل  کیمبل نشستم مامان شکوفه  ن یاول یرو

 استراحت کنم از دستش فرار کردم.  زارهیصادق هم که نم  یلی_ آره خ 

 بمون استراحت کن.  جا  نی : باشه همدیخند

 لب گفت: خدا رحم کنه.  ر یشدن در اومد مامان رفت در رو باز کنه ز دهیتند و پشت سرهم کوب یصدا

 شدم.  میاوپن آشپزخانه قا پشت

 _مامان برنا کجاست؟ 

 دونم؟ ی_ من چه م

 ومد؟ ین نجایا یعنیشد:  کینزد صداش

 کنم؟  کاری هم نبرد حاال چ لش یکجا رفته مبا پس

 که فرار کرد؟  یبهش گفت  ی_چ

 چش شد.  هوی دونمینم میزدی م یگفتم من حرف معمول ی_وا چ

واسه خودش آب   خواستیاوپن بود م یپارچ آب رو دمیرو شن  اومدیکه داشت جلو م شیپاها یصدا
 که ز یبر

 شد.  یمتالش نیمن پرت شد، بعد هم با برخورد به زم یپا یرو وانیل

 ؟ یکن ی م کاری چ نجایو ازد و اومد داخل آشپزخونه: ت دور

 .یمن رو داغون کرد یپا ی_من از دست تو کجا برم آخه زد

 شد؟  یاومد گفت: چ  مامان

83 



 تو   نیاز کفر من تا د

136 
 

 شکست.  وانیمن خوبم فقط ل یچ ی_ه

 چپ، چپ به صادق نگاه کرد.  مامان

 . رمی گیقشنگتر واسهات م یک یشکست فدا سرت  گهی_شرمنده د

 بود.  یادگار ی نیا یر ی_الزم نکرده قشنگتر بگ

 ؟ یکن ینم  مشی چرا قا هیادگاریاگه  دمی وقت نفهم چی_من ه

 چقدر پروعه.  ین یبیروبه من گفت: م مامان

 تاسف به صادق نگاه کردم.  با

 خونه. میبر  اینگاهم نکن که از دستت کالفهام، ب ینجور یا یک ی_ تو 

 ندارم.  یجان تی مامان من از دستش امن ین یبی مامان گفتم: م روبه

 و داد و هوارش بلند شد. د یگرفت، گوش صادق را کشخندهاش  مامان

 نجا؟ یآمده بود گفت: چه خبره ا رونیکه تازه از اتاق ب   بابا

 حرف بزنم که صادق گفت: ساکت شو. خواستم

 ؟ یکنی من بلند م ینگم دست رو  یعنیگفتم:  یی هم با پر رو من

 صادق بود؛ که فضا را پر کرد: برناااا ادیفر  تی و در نها کردندیبا تعجب نگاهام م همه

 سال بعد:  دو

 ؟ یندار  یگهایمشکل د ای_خب مامانش ضعف، حالت تهوع 

 _ نه.

 _خوبه. 

 . ادیم  ایو سالم به دن  حی خدا صح دیدختر کوچولو به ام ندهیرو بهم داد: دوماه آ  دفترچهام
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 کنه؟ ی هست که ناراحتت م یز یچ یدار   ییتپش قلب باال فقط

 _نه.

تپش قلبم را   لیدل  یبهتر از هر کس گفتم؛یداشتم دروغ م دانمیقاطعانه دادم اما خودم که م جواب
 کا  دانم،یم

 . کندی م  یرا از من مخف یز ی چ ای مشکوک صادق گو یاست آن هم بخازر کارها ینگران  لشیدل

 صادق با خنده نگاهام کرد. میآمد رونیمطب ب  از

 زدم: نخند.   شیرو به بازو مشتم

 ؟ یبه من نخند شهیاش نشست من هم کنارش نشستم: صادق م  دیجد نیپشت فرمان ماش صادق

 _نه.
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من حاملهام انقدر چاق شدم تو به خودت   نیخندد: بب یبه من م  ادی حامله شدم و ورم کردم ز یوقت از
 بخند که 

 . یبرار من شد دو

 ابر تو شدهدهانش گذاشت: عه عه من کجام دو بر یرا جلو دستاش

 .گهید شمیچاق م  خورمیمن هم م یکنی خوشمزه درست م یشماست غذا  ریهم تقص بعد

  د؛یکش رونی را ب  لیگذاشت مبا باشیبلند شد، صادق رستش را در ج  لیزنگ موبا یلحضه صدا همان
 به صفحه

 انداخت و صدا را قطع کرد.  ینگاه

 .دادیرا نم شی دفعه نبود که در حضور من پاسخ تماسها نیاول نیا
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وجود دارد که  یدر نگاهش نکران کنمی را از نگاهش درک نم شی کارها یمعنا کردم ی نگاهش م هرچه
 ی ب میبرا

 است.  ری تعب

 من گره خورد، لبخند زد: جان؟  یدر نکاه مشکوکانه  نگاهاش

در قلب پر تپش   ییچه غوغا داندی اما خدا م من نشود؛ ی نشان دادم تا متوجه کنجکاو الی خیرا ب  خود
 من

 . برپاست

 م یحرف نزد یب ی ب  یبه خاته  دنیرس تا

 جونم.   یبی _سالم ب

 ؟ یمن باز کرد: سالم دختر خوبم چطور  یآغوش گرم اش رو به رو شهیهم مثل

 ؟ ی_ممنون خوبم شما خوب 

 ما چطوره؟  یحال دختر کوچولو  نمی_خداروشکر بگو بب 

 ره؟ یگی نم  لیما رو تحو یکس گهیجواب داد: د  صادق

 از من جدا شد و به استقبال صادق رفت.  یب یب

 پسرم؟  ی _فدات بشم من خوب

 سر بزند.  اشیمیاز خانه رفت؛ تا به دوستان قد رونیصادق ب  م،یداخل شد یاز احوال پرس  بعد

 است؟ یتماسها چه کس  نیپشت ا دانمیمشکوک رفت؛ نم  یآن تماسها یهم فکرم در پ باز

 با من است.   اشی دشمن ایباشد قطعا قصد مرا دارد گو  یهر کس اما

 شده؟  یز ی_برنا مادر چ 

 . ستی ن  یز یجان چ یب ی_نه ب
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 نگاهم کرد: با صادق حرفتون شده.  مشکوک

 مشکوک نشود: نه.  نی از ا شتریتا ب دمیخند
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 .یخندی م یگیدروغ م یوقت دونمیمن نم  ی_فکر کرد

 بگم؟  یآن را گرفت: خب، چ یمحور شد و تعجب جا خندهام

 صادق شک دارم.  به

  تیتو بخاطر وضع باردار نی حرفها، بب نیا دهیگرد شد: استغفراهلل، از صادق بع یبی ب یچشمها حاال
 ممکنه 

 . یشده باش  حساس

شت دور از  اصال تا حاال صابقه ندا کنه،یم  یرو از من مخف یز یچ هیمن مطمئنم اون داره  یب ی_نه ب
 چشم من به

حرف    رونی ب رهی م ای دهیجواب نم ای خورهیزنگ م ش ی تا گوش هیجواب بده اما حاال مدت تلفنهاش
 . زنهیم

 . یتو بدون  خوادی باشه؛ که نم یز یچ یکار  یمسئله دی_خب شا

 مشکوک شده.  یلیاواخر خ  نیبا من راحت بود؛ ا شهیاون هم  یبی ب شناسمی_نه اصال من صادق رو م

 من باهاش حرف بزنم؟  یخوای م دونم،یبگم؛ نم ی_چ

 . کنهیکال  فرار م گهیاگه بفهمه بهش شک دارم د وردمی_نه من اصال  به روش ن 

 ؟ یبی ب  هیشدم: چ ریمستانهاش متح  یو من از خنده دیخند یب یب

 که ازت فرار نکنه.  یار ی به روش نم ،یبلد زهایچه چ یوجب  مین ی_آخه تو
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راه سکوت است اگر صادق فکر کند    نیکه بهتر دانستمیه طرز تفکرم خندهام گرفت، اما م هم ب خودم
 به او

 داشت.  مینخواه یخوب یندارم، زندگ  اعتماد

به اندازه اعتماد   زی چ چیه یزندگ یهم عقل دارم؛ تو یوجب  میمن ن یبی را به زبان آوردم: باه ب حرفام
 مهم

 . ستین

 مثل تو ازدواج کرده. یکه صادق با دختر خوب کنمی _خداروشکر م

 .میوقت شام مشغول درست کردن کباب شد شب

  اطی ح یمن هم گوشه  پختیدر آشپزخانه برنج را م یب یو ب  ستادهیبه دست کنار آتش ا خی س صادق
 نشسته

 .بودم

 کباب کنم. دیاونوقت من با زنهینم  دیو سف  اهیشانسها، خانم نشسته دست به س نی_خدا بده از ا

 ؟ یگفت  یز ی رفتم: جانم، چ کشی جا بلند شدم و نزد از

اما  دی بگو یز ی چ خواستیم ا ی دوخت، لب تر کرد؛ گو میرا به چشمها  اشیمشک  یچشمها برگشت
 نگاهاش  یوقت

 شکم برامدهام افتاد، به من پشت کرد. به

 نگاهام کند. خواهدی دلش نم یشدم که حت  ختیمن انقدر بدر یعنی فهممی را نم  شیکارها لیدل

 ؟ی کن ی _چرا از من فرار م
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 فرار کردم؟  ی من ک زمیآنکه نگاهام کنه گفت: نه عز بدون
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 . یزن یحرفهاتو نم یدزدینگاه تو م گه،یاالن د نی_ هم

 نگاهت کنم. یمدل نیشد: حاال خوبه ا  رهیخ  میبه چشمها قی عم  یبا لبخند برگشت

لبخند را  یجا  نمی نگاه غمگ خت،ی را بهم ر  زیهمه چ لشیزنگ مبا یگفتم؛ صدان  یز ی زدم، اما چ  لبخند
 گرفت. 

 .دیکش رونی شلوارش ب بیرا از ج لی مبا ردی آنکه نگاهاش را از من بگ بدون

 . خواندمیم  شیرا به وظوح از چشمها  یاما نگران زدی آنکه لبخند م با

مامان   یکن ینگاه م ینجور ی: چرا اد یپر کش اشی شد و نگران قیبه صفحه انداخت لبخندش عم  ینگاه
 زنگ زده.

 . نیمن گرفت: بب ی را به رو ل یمبا صفحه

 _ باشه. 

 را وصل کرد: جانم مامان.  تماس

 . ستیمن دست خودم ن  یاما نگران ستیدروغ و کلک در کارش ن  دانستمینگاهم به او بود م  هنوز

 دو انگشت فشار داد، هر چه تقال کردم دستش را کنار بکشم نشد.  نیرو ب دماغم

 را قطع کرد و گفت: فضول رو بردن جهنم.  تماس

 گفته من فضولم؟ ی_عه دستت رو بکش بچه پر رو، ک 

 _ چشمات. 

 : تو چته؟ دیرا گرفت و کش میگرفتم، بازو شیو من راه رفتن را در پ دیرا کش دستش

 صادق دستم رو ول کن حوصله ندارم. -

که حامله شدم اجازه دست زدن به   یاتاق رفتم، بعد از صرف شام صادق ضرفها را شست از وقت داخل
 را  یز یچ
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 دستور از آقا صادق هست.  نیا ندارم،

روزها معذل روح و   نیکه ا ییشدم؛ صدا  داریاز خواب ب یلعنت  یخوابم برد، با آن صدا هیاز بق  زودتر
 روان من 

 .شده

 : بله؟ دمیخمار صادق را شن  یصادق بود، صدا  لیزنگ مبا یآر 

 شه؟ی_من چند دفعه بگم نم

 . نهینداره شما رو بب  یمن اون االن آمادگ زی گرفت: نه عز ت ی رگ عصبان شیصدا

 . امی خودم م  دیخب آدرس رو بفرست  یلیآورد: خ نییرا پا شیصدا

 ناراحتش کنم.  ایبزنم   یحرف   آمدیخسته بود دلم نم  شیآوردم، چشمها رونی را از پتو ب سرم

 چه کنم؟ ایشد، خدا ری سراز میاشکها دم؛ی سرم کش یرا تا رو پتو
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 ؟ یکرد هی: چرا گردم یصادق را مقابلم د نکهیتا ا  دمیپتو ترس یکنار رفتن ناگهان  با

 . شهی م داریب یب یب  سی_ه

 بگو چته؟گفت: باشه تو  آرام

 درد داشتم برو.  کمی یچ ی_ه

 مارستان؟ ی_ببرمت ب

 . ستی_نه مهم ن

 کار مهم دارم. هی رمی شدم: برنا جان من دارم م داریصادق ب  یبا صدا صبح

 _برو خوش بگذره. 
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 ؟ یمونیم  نجایهم گهیکار، تو د ست ین ی_خوش گذرون 

 _آره. 

  شیپ ش یبرا ی پتو ماندم، خب مگر روز جمعه چه کار مهم ری غصه ز ایدن کی رفت و من با   صادق
 آمده؟

 . ایب  یدار ی_برنا جان صبحانه حاضره، اگه ب

 لبخند زدم: چشم اومدم. ی بی جا بلند شدم به ب از

 .میوارد امامزاده شد تی و در نها میقدم زد رونی ب کمی  م،یرفت  رونی ب یب ی از خوردن صبحانه با ب بعد

 از صادق نشد، با شمارهاش تماس گرفتم. یخبر   چیساعت دوازده هتا   میبرگشت یب یخانه ب  به

 ؟ یشد زنگ زد ی_چ

 _آره زنگ زدم، خاموش بود.

 رو خاموش کرده.   اشیگوش  نیصحبت کنه، برا هم تونهیداره نم  ی_خب حتما  کار مهم 

 _دلشوره دارم. 

 .شهیم  داشیصبر کن پ کمی ی چ یبابا دلشوره ی_ا

 ساعت دو شد.  نکهیتا ا  گرفتمیباهاش تماس م  قهیو هر ده دق شدیاز ساعت دور نم نگاهام

 نهار را آماده کرد.  یب یب

 برم دنبالش.  دیمن با یبی _ب

 حاال نهار بخور.   ای دنبالش، ب ی_کجا بر 

 _دوست ندارم. 

 به فکر اون بچه باش.  ی ست ی_به فکر خودت ن
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 .دادندیجواب نم گرفتمیبودن و هرچه تماس مرو داشتم که مامان بابا رفته   ییاون روزها حال

88 

 رفتم و در را باز کردم.   رونی بلند شدم، ب مهیزنگ در سراس  یصدا با

 ؟ی: کجا بودکرد ی من را نگران م دیراحت شد اما او نبا اشیاز بابت سالمت المی بود صادق خ خودش

 من داد: اول سالم. لیتحو یوجود لبخند خستها نیسرحال نبود با ا شهیهم مثل

سالم، حاال جوابم   کیاما من واقعا نگران بودم حق دارم بدانم کجا بود: عل  کنمی اش را درک م یخستگ
 رو 

 ؟یدیم

 خستهام.  یل یخ م،یبعدا راجع بهش صحبت کن  شهی_م

 در کنار رفتم و او داخل شد.  یجلو از

 .میخانه خودمان شد هید راهبعد از ظهر که ش م،یبحث کن  یبی در حضور ب خواستمی نزدم نم یحرف 

 از ظاهرش مشخص است فکرش مشغول است. کرد،ی م  یآرام رانندگ صادق

 _صادق 

 _هووم. 

 ؟ی گفت  یز ینگاهام او را قرار دادم که به خودش آمد: جانم چ ری ز آنقدر

 ندارد.  تیاهم ش یذره هم برا کیمن   یرا ندادم مشخص بود که صحبتها جواباش

 . ستیواسهات خوب ن جانیکه ه یدونیکرد: م نگاهام

 _خب؟ 

 من رو از تو بدزده.  تونهیکه نم یبد فکر نکن من کنارتم کس  یزهای _پس به چ
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است اما پاسخ دادم: آره معلومه، مخصوصا  که   یحرفاش شوخ دانستمیرا به جاده سپرد م  نگاهاش
 فکرت همه 

 هست جز من.  جا

 ؟ یکن ی فکر م یرا کنار جاده نگه داشت با تعجب نگاهام کرد: تو راجع به من چ  نیماش

 .یروزها واقعا  مشکوک شد نی که بهت دارم اما ا ی_با وجود تمام اعتماد 

 شد.  ادهیپ  نیبود، از ماش یعصب   یلیخ  د،یفرمون کوب یرا رو مشتاش

 .زدی نگاهش کردم؛ داشت در اطراف قدم م  نهیآ از

 تا آرام شود.  زندیآنقدر قدم م زند،یداد نم شودی م  یعصبان یرا دارد وقت عادت نیهم شهیهم

 . ماندمیشدم؛ کاش ساکت م  مانیکه زدم پش  یحرف  از

 حساس شدهام.  یادیمن ز دی کنم، شا یبروم از او معذرت خواه  دیبا حاال

 لحضه صبر کن.  هیتند خودم را به صادق رساندم: صادق  یشدم و با قدمها ادهیپ  نیماش از

 .زدمیاون حرف رو م دینبا خوام،ی : من معذرت مستادم یا شیجلو تر از او رفتم روبه رو ستادیا
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 .ستمی_من از تو ناراحت ن 

 رون؟یب  ی_پس چرا اومد

 بگم. تونمی اطراف نگاه کرد: نم به

 _چرا؟ 

 _چون نگرانتم.

 گهید کنمی رو گذروندم فکر نم یسخت  یل یخ ی: صادق من روزهادمیم را دزدمن بودم که نگاها  حاال
 به  یز یچ
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 اون روزها باشه. یسخت

 . شهیحالت بد م  یکه بش یجان یه  یکرد: اما تو االن حاملها تمیهدا نیرا گرفت و به سمت ماش دستم

 که االن دارم. هیبشه بهتر از کنجکاو ی_هر چ

 نشستم، صادق هم پشت فرمان نشست.  نیماش یصندل یرو

 . نهیتو رو بب خوادیشده م دای نفر پ هیآرام و در سکوت گذشت؛ تا آنکه صادق لب تر کرد:  یقیدقا

 ؟ یپرسشگرم را به او دوختم: ک نگاه

 واسه گفتن داره. یادیحرف ز نکهیکه از گذشتهات خبر داره، مثل ا گهی_م

 ه؟ یک دمی_پرس

 نپرس.  گهیرو د نی_ا

  یشده و برا مانیپش دیباشد شا  لیآن کنمیباشد فکر م  تواندیم یراه را در فکر بودم چه کس  تمام
 معذرت 

 آمده.  نجایبه ا یخواه

تخت دراز   ی را عوض کردم و رو می و داخل اتاق شدم لباسها دمیکش یق یخانه که شدم نفس عم وارد
 .دمیکش

 به مامان، بابا سر بزنم. نییپا  رمی: برنا مواظب خودت باش من مدم یصادق را از سالن شن یصدا

 _باشه. 

: سالم بر  د یخانه بودم که صادق از راه رس  یر یاستراحت کردم بلند شدم، مشغول گردگ نکهیاز ا بعد
 خانم خونه.

 _سالم.

 .ی و فقط دستور بد ینی_مگه قرار نشد شما بش 
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 نکردم.   ی_حاال هم کار خاص

 شد.  ونیزیکردن تلو زی و مشغول تم دیکش  را از دست دستمال

 مبل نشستم: صادق یرو

 _جانم؟ 
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 . نمشی بب خوامی_م

 ؟ ین یبب یخوا یرو م  یطرفم: ک  برگشت

 . نهیمن رو بب خوادی_همون که م

 ش؟ ی شناس یمن نشست: م  یمبل روبه رو یرو

 . ستین ی_حدس زدنش کار سخت

 من نگرانتم. ی_ول

 آروم باشم. دمیقول م شه،ینم  یز ی_نگران نباش چ 

شاپ   یوارد کاف  م،یکه داده بود رفت یهمراه صادق به آدرس د،یرس دم یکشیکه انتظارش رو م  یروز 
 چشم م،یشد

 از او نبود. یاما خبر  نم؛ی تا شخص مورد نظرم را بب چرخاندم

 اشاره کرد: اونجاست.  ییبا دست به جا صادق

 نبود بلکه ارسالن بود. لیبود؛ اما آن ستادهیمنتظر ما اسالن  یکه اشاره کرد نگاه کردم انتها یمحل به

 .میبود ستادهیمتر ا کیکمتر از   یحاال درست مقابل هم با فاصله  م،یرفت جلو

 _برنا. 
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 کرده چهرهاش مردانهتر از قبل شده.  رییتق اری بود بس دهیبار که او را د نیبه آخر نسبت

 . نیاشاره کرد: بفرما بش یصندل  به

 فقط…  زارمیگفت: من تنهاتون م صادق

دادم که حال من خوب است، ارسالن گفت:   نانینگرانش را به من دوخت با لبخند به او اطم نگاه
 د ینگران نباش

 ناراحتشون نکنم.  دمیم قول

 نشستم. یصندل   یآهسته دور شد و من رو صادق

 _قهوه سفارش بدم؟ 

 _نه.

 ؟یخور یقهوه نم گهی_د

 را در هم قالب کردم: اومدم حرفهات رو بشنوم.  میدستها

 زد: مادر شدنت مبارک.   لبخند

 _ممنون.

 نه.  لی اما آن ،یداشته باش  ی آروم و خوب یکه زندگ  ی_تو حق دار 

 افتاده؟ یاتفاق  لی: واسه آندم یکرد، پرس سکوت
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  بانشیکه آه تو گر یاون هم تا وقت افته، ینم  یکه حق مردم رو بخوره واسهاش اتفاق  یکس  یکنی_فکر م
 باشه. 

 نرو.  هیانقدر حاش شهیاگه م خوره،یخودش رو م یچوب کارها یآنکه نگاهاش کنم گفتم: هر کس  بدون

 .می_هنوز هم زبونت تلخه، بگذر
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ه اونجا رفتم، تازه متوجه شدم موضوع از چه قرار نکهیخبر نداشتم، بعد از ا یز ی سرباز بودم و از چ من
 ریاما د

 مامان رو از دست داده بودم. گهیچون د دم،یفهم

 چرا مرد؟  یدونیم

وضع رو    نیکرده نتونست ا کاری بود بابا در حق تو چ دهیبزنم جواب داد: چون فهم  یاز آنکه حرف قبل
 تحمل کنه

 سکته کرد.  و

 . کندیاز بابا دل نم ل یاز بابا جدا شدم اما آن دمیموضوع رو فهم نیا یهم وقت من

که   ییکرده بود اون بخاطره وعدهها یحال از من و مامان مخف نیو با ا دونستیرو م  زیهمه چ اون
 بابا بهش 

 بود. داده

  نیتر یم ی صم  انتیجز خ  یفکر کردن را داد؛ چه فکر   یو به من اجازه دیکش یق ینفس عم ارسالن
 دوستم در

 . شودیم یجار  ذهنم

 و…   نیبودن پول و ماش ادیز  لیبابا به آن یبه او چشم دوختم ادامه داد: وعدهها  منتظر

 تر بود.  یکه از پدر من عقدها یتر از همه وعده ازدواج بهش داده بود اون هم با پسر  مهم

 : باهاش ازدواج کرد؟ دم یپرس

اون دعوا  ماه بود و بعد از شی فقط ش شونی_آره، دو ماه بعد هم حامله شد دوران عشق و عاشق
 شروع شد. 

  اشیباشه خواهرمه طاقت نداشتم ناراحت یاما دورا دور خبرهاشون رو داشتم هر چ رفتمیجلو نم  من
 . نمیرو بب
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کرده بود و اصال    یخودش رو پارت یکامال  عوض شده بود خونه  گهیرو کنار خودم بردم آخه بابا د اون
 شد ینم

 . شدینم یراض رهی خواستم طالق بگ لیشد، از آن  کینزد  بهش

 هستش.  یف یچه آدم کث دونستمی شوهرش اما من م یبرگشت خونه  نکهیا تا

بود که شوهرش تمام طالها و   ل یآن  یآخر باردار  یماهها گفتیاما دروغ م لی عاشق آن  کردیم وانمود
 و  نیماش

 از پدرم رو برد.  یادیرو برداشت به عالوه ثروت ز  لیآن پول

 مرد. ومدهین  ایشکه شد که بچهاش به دن  یبه قدر  لیآن

  شیمتوجه شد دامادش دارا نکهیشد، بابا هم بعد از ا  مارستانیت  یگرفت و راه یهم افسردگ  خودش
 رو از گرفته

 فهمه؛یم شنوه،یم نهیبیکه روش نشسته م لچریو هیکرد و حاال سهم پدر مت از اون همه ثروت  سکته
 چیاما ه

 بکنه. تونهینم  یکار 
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دو  انی گرفت و م نییحال ارسالن هم بهتر از من نبود، سرش را پا  خت،ی ری وقفه م  یب میاشکها
 ی دستش مخف

 .کرد

 بودم. دهیند یشکل  نیرا پنهان کند، تا بحال او را ا شیاشکها  خواستیم دیشا

  ختهیآم گریکد یدر  مانیلحضه نگاهها کی یدستمال را به طرفاش گرفتم، سرش را بلند فقط برا جعبه
 شد.
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را نداشتم، چند برگ دستمال برداشت، اطراف   دنشی به قدر قرمز بود که من تحمل د  شیچشمها
 را   شیچشمها

 کرد.  پاک

 ناراحتت کردم. دی_ببخش

 لبخند زدم.   شیرو به

که از تو بخوام ما   هییجای توقع ب دونمیداشتم که با تو صحبت کنم، م ازیدلم گرفته بود، واقعا ن یل ی_خ
 رو 

 .کنمیاما ازت خواهش م یببخش 

 . دیفهم توانی م قشیعم ینفسها یرا از رو   نیرا ادامه نداد بغض داشت؛ ا حرفش

 _من به حرفات گوش دادم حاال تو گوش بده.

کنارم    یهر از گاه لیپدر و مادر من نبودن آن یبه من چشم دوخت و من ادامه دادم: وقت منتظر
 مادرت  اومد،یم

 رو واسهام ادا کرد.  ینقش مادر  هم

اول از من وکالت گرفت و تمام   یاما پدرت که هفته  کنم،یفراموش نم  چوقتی رو ه  شونیخوب نیا
 رو  امییدارا

 . برد

 زن شده بود.  ریپ هیبودم همدمم  یکه اون همه فانتز  یباورت نشه ارسالن من دیشا

دادم  نانی با نگاهام به او اطم کرد،ی نگاهام م یبا نگران   نیتریبه روبه رو افتاد؛ صادق پشت و نگاهام
 که حالم خوب 

 .است
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بودم، اون  یو در به در  یکالنتر  یگذاشتن رفتن من تو خبریتو ب یهم خانواده یدادم: وقت ادامه
 بچه  هیموقع 

در حق من لطف کرد، بدون   م؛یکردیمسخرهاشون م  شهیهم لی که من و تو آن ییاز همونها مثبت
 درخواست 

 . امی که حاال شده تمام زندگ یشد، مرد لمیوک  الیر کی

 . یهست یراض  تی : خوشحالم که از زندگد یرد نگاهام را گرفت و به صادق رس ارسالن

سوزوند و بعد از   شی آت یام را از صادق گرفتم و روبه ارسالن گفتم: پدر تو پدر و مادر من رو تو نگاه
 اونها 

 فرار کرد. نجایرو کشت و از ا لشونیوک

 ؟ یگرد شده به من نگاه کرد: برنا تو، تو مطمئن  یبا چشمها ارسالن

 _مدارکش رو دارم، که بهت ثابت کنم.
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که تو دروغ   دونمی: مدادیخبر از آشوب درونش را م  اشیشان یمشت شده و رگ متورم پ یدستها
 . یگینم

که پشتش به من بود گفت: اومده بودم   سادهمانطوریبلند شد، در حل رفتن بود؛ اما ناگاه ا  شیجا از
 ت ی ازت حالل

 پدرم رو ببخشم. تونمیکه خودم هم نم  دمیاما حاال فهم  بخوام

 بلند شدم: صبر کن ارسالن.   زیتکه به م با

به   ازیروز افتاد پس ن نیپدرت به ا یو بخاطر وعدهها ی بچهگ ی: خواهر تو از روستادم یا شیروبهرو
 بخشش من 

 .داره
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داشتم؛ اما  یادیمدارک ز رمیانتقام بگ خواستمیفرستادم: اما پدرت من اگر م رونیرا ب  نمیسنگ  نفس
 سپردمش 

 که بخوام نبخشم. ستمین یخدا، بهش بگو از خدا طلب آمرزش کنه اگه خدا ببخشه من کس  به

 بود: شرمندهام نکن برنا.  نییمدت ارسالن سرش پا نیتمام ا در

هم تو   گهیخواهر د هینره  ادتیوقت  چیبرو، از خواهر و پدرت موظبت کن، ه   ی_تو چرا شرمنده باش
 ،یدار  رانیا

 ؟ یکن ی ما رو که فراموش نم ،یشیم ییهم دا گهیوقت د چند

 . نستتوایبزند اما انگار نم  یدفعه با لبخند نگاهام کرد، چند دفعه دهن باز کرد تا حرف نیا

 داشته باشه. تونهیآدم م هیکه  یهست یخواهر  نیشد: تو بهتر  ریسراز شیاشکها

 آهسته خارج شدم.  یرفت، من هم با قدمها نجایتند از ا یرا گفت و با قدمها  نیا

 .میبا صادق مشغول قدم زدن شد و

 ؟ یکن ی فکر م ی_به چ

 م؟ یدیرس نجا یشد به ا یچ نکهیبود گفتم: به ا میکه نگاهام به دوبه رو همانطور

 . میکن دایرو پ  گریدست به دست هم داد تا ما همد  زی_همه چ

 ن؟ ی: فقط هم دم یپرس

 .یتو عوض بش نکهی_و ا

رو   یزندگ یتازه معنا کردمینم یاما زندگ دم،یکشیزدم: درسته، من قبال  زنده بودم و نفس م  لبخند
 دم، یفهم

 بود. گهیجور د هی دم یکشی که م یینفسها

 کردم، البته با کمک تو.   دایتازه خودم رو پ من
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 کافر نداشتم. هیبا   یتفاوت من

 حرف رو نزن.   نیا چوقتیه گهی: دستادیا میروبه رو  صادق

 . ستین دیبجز ترد یز ی تو چ نیکردم: از کفر من تا د زمزمه

 ست؟ ین   دیمگر خورش نجایزد و ادامه گفت: دلخوش به فانوسم مکن ا  لبخند

  

 .شودیپرده مومن م ی: کافر اگر عاشق شود، بمیهمزمان گفت یصورت اتفاق به

 .شودیمعجزه با عشق ممکن م هی شب یز یدادم: چ ادامه

 . انیپا

۱۴/۵/ ۹۹ 

 ست یحکمت ن  یب  یدر زندگ یهر اتفاق سمینوی م تی نها در

 . میرا بدان مانیقدر داشته ها دییایب

 ما است.  یثروت ما خانواده نی تر بزرگ

 تشکر  با

  .زادهی حاج نبیز

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

http://www.romankade.com/
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