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 رمان های عاشقانه   :آرایی صفحه  و  طراحی 

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

  

    

  

 

 باشد  یرمان م نیسنج ا اریدر دسترس شما ع لیفا  ن یباشد و ا یم ی رمان فروش  نیا

 

  

 

 بنام  خدا 

 

 خالصه

 

 ... نهیر ید یگذشته  کی . به خاطر شودی ممنوعه م یا  وهی. مکندی . وسوسه مطانیاز جنس ش  یخبر از هر جا. مرد ی. باسیعطر  ی از بو  ی دختر 

 و.....  گذاردیدلش م یدزد. پا رو   یانتقام دختر مورد عالقه اش را م ی شود. برا ی دلها آتش م یبرا

 

 

 ................ 

 

http://www.romankade.com/
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 با دست مهارش کنم.  یتوانستم حت  یکه نم خوردی چنان بهم م میهادندان

 .کردی ام منفت داشت خفه  ی آمد. بو   یباال نم نفسم

 و هوا.   نیزم  نیمعلق ببودم.  جی. گدمیدی نم ی ز ی. چدیچرخیساعت بود داشت دور سرم م کی

گرفت. من چرا سوار   شتری. نفسم بدمی. خودم را عقب کش دمیبه جانم انداخت. تازه اوج فاجعه را فهم  ی ام لرز گونه  یدستش رو  یگرم

 رو خوردم.  یکوفت یشدم. چرا اون ران  نشیماش

 کرد. به تته پته افتادم. ی نیحرف زدن سنگ ی در دهانم برا زبانم

 ... ب... م...ن... د... ست.... نز....ن....بب

 را آزرد.  م یگلو  غمی. جدیتنم لغز  یها  یبرجستگ یکرد. دستش رو  ارترم ی اش هوشخنده  ی صدا

 

 

 

 

 

 « یتعال »بسم

 

 _خوردهبی#فر 

 

 #پارت_اول 

 

 روزهاست.   برم. امروز هم از آن  یو نگران به خودش پناه موقت دلتنگم  هر

 دانستم چه کار کنم.  ی نم ینگران از
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 لذت بخش بودند.  یلیخ شیهابرگ  ی عطرش، سبز  ی که تازه جوانه زده بودن، بو  یینبود. برنج ها یسر شال یاطراف نگاه کردم. امروز کس   به

 کردم. دای نشستن پ یخشک وبدون کاشت برا یجا  یو کمچرخاندم نگاه

 و بدون ابر بود.آسمان صاف  ر، یمداوم چند روز اخ  یطرف آسمان گرفتم. امروز بعد بارندگ را به  سرم

 مطلوب لذت بخش هوا گرفتم.  ی از بو   یقیعم دم

 .دمی متر از جا پر  ک یآرش  ی صدا با

تو از جون خدا وآسمانش  دونمی. من نم یاله  ی ر یٌنم  ی. وادینفس، نفسم بر  یمردم... وا  ینکنه دختر. وا کارت ی خدا بگم چ ی نفس، نفس ... ا -

 . نهیکه ماها رو نب  یکن یسر خدا رو گرم م ی ش ی کار م یهر وقت ب ؟ یخوا یم یچ 

 خندم گرفت.  افشی ق دنید از

  هیبرام هرهر وکر کر کن. واست  نجایتو هم ا فتمی. من از نفس بستین یبخنده؟ نفس بابا شدن خودش کم حرف یپس ک  ی اره بخند، تو نخند -

 ...  یبا یبعد. با یزارم برا  یتوپ داشتم که م خبر

 . دمیو دنبالش دو از جا بلند شدم  هراسان 

 .ی... مثل لبو قرمز شد  یبامزه شده بود یلیاخه خ ، یآرش داداش  -

 دنبالم کرد. منم پا به فرار گذاشتم.  برگشت

 زحمات مردم مخصوصا پدرم را به خدا بدهم. یقدم بزارم وبرنج ها وهمه  یتا مبادا داخل شال دمیدرختها دو  سمت

 . دمیکش یکوتاه غیام ج ی درست در چند قدم شیصدا با

   ؟ ی نداز  یسر. حاال منو دست م رهیخ  یکنم، دختره  تیحال ستایحاال من مثل لبوام؟ وا -

 ... ستایآرش جون من وا  یغلط کردم ، خودم لبوام. وا یوا  -

 من کجا. گردنم را گرفت. یترش کجاو قدم ها دنیدو  سرعت

 هم مژده بدم هم ولت کنم ؟  ؟ یکن  یدرست م یشام واسم چ  نمیبگو بب ،یکوچولو حاال که غلط کرد یخوب آبج -

 پزم .  یبرات م یبخوا یآرش، گردنم . ول کن گنده بک ... هر چ   یوا یوا  -

 کنم .  یبعد ولت م  ،یدرست کن  ایواسم الزان ید یم دخترخوب وبا ادب، اول قول  هینشد. مثل  گهینه د -

 . دمیکش غیج
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، خ ا؟ی... الزانیچ  -
ُ
 تونم بپزم.  یسخته . امروز نم یلیعمرا

 به گردنم داد.   کی فشار کوچ 

 گم.  ینم ،یمنتظرش بود  یلیرو که خ ی پس منم خبر  -

 پزم .  ی: باشه زور گو، ول کن خبرتو بگو... م دادزدم

 و گردنم را رها کرد. دیغش خند غش

 بغل گرفت. ی را با ژست خاص  شیهادرخت گذاشت. دست  یتنه  یرا از زانو تا کرد گذاشت رو  شیپا ک ی به درخت پشت سرش،  هیتک

 دادم، به دهانش را زدم. ی دست ماساژ م کی طور که پشت گردنم را با  همان 

 تمام نگاهم کرد. یبدجنس   با

 پر حرصم خنده اش را درآورد. یها چشم

 .  کیبه  ک یعوض اون خنده هات،  نیا -

 نثارش کردم.  ییلب پرو  ریز 

 : دیوار غر  دیتهد

 نگم؟  یخوا یها ... م دم یشن -

 شدم. پاچهدست

 ...غلط کردم. د یببخش دیببخش  - 

 گرفت.  اشخنده

 به غلط کردن م -
ً
 ؟ ی ر یگ یچرا اون زبونتو گاز نم  ، یفتیجوجه تو که فورا

 ذارم.   یمن که عرضه ندارم چرا سر به سرش م گه،یگه د  ی خودم گفتم: خوب راست م با

 باز هم زبونم به کار افتاد.  اما

 . ایالزان یب ایالزان ،یاگه نگ گه؟ی زود خبرتو بگو د ی آرش داداش  -

 را خاراند و خودش را متفکر نشان داد:شکلش  یلی مستط یچانه
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 خوام. یهم نم ا یگم، الزان ی ِا... راستش، منصرف شدم نم -

 را مهار کنم.   غمینتوانستم ج بارن یا

 اوردغ ورش یکه سمتم  د یقدر ترس آن

 ... استغفرا...یدونم وتو دختره  یمن م ی بکش  غیج گهیبار د  هیفقط  گه،یبار د هیاگه  -

 ...دمیکوب نی را به زم میپاها

 ...گه؟یمن و با اون خبرت، د بگو د ی آرشششش... کشت -

 ؟یحدس بزن یخوا یخوب حاال خبر... م -

 : دمیپرس یخوشحال با

 و عوض کرد؟  نیبابا ماش  -

 باال انداخت: ابرو 

 نوچ. -

 داداش اومده؟  -

 نه .  -

 را باال بردم:  میشدم و صدا وانهید

 زنما...   یم غیج ینگ  .یآرش... جون به سرم کرد -

 دست باال برد: تند

 .  ینه جان من سوت نزن، دانشگاه قبول شد -

 :دمیبغلش پر  ی ر یوصف ناپذ یخوشحال با

 کنم، خودم نوکرتم . یبرات درست م یبخوا یقربون داداش گلم. هر چ  -

 در چشمانم جمع شد .  یجدا شدم. دستانم را به طرف آسمان گرفتم و از ته دل خدا را شکر کردم. اشک شوق وشاد ازش

 شد:  یخال ادمیحذف آرش  از
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 زوده. ی لیخ ختن یخوشحال شدن واشک ر  ادیز   ینفس خانم، هنوز برا -

 : دمیپرس  متعجب

 شده؟  ی ز یچرا!؟ مگه چ -

 زد:  یطانیش لبخند

 ؟ یاز کجا قبول شد یدون یم آخه خواهر کوچولو -

 : دمیپرس دهیترس

 نه!...از کجا؟  -

 که زد چشمانم گرد شدو نفسم گرفت! یحرف از

 ازمشهد. -

 زدو مسخره ام کرد:   ی خند کج

بشن نفسشون    ی دونم مامان وبابا راض  یم دیمن بع ی...ولیبد ل یادامه تحص  ی . دعا کن بزارن بر دوننینکن. هنوز مامان وبابا نم یچشماتو وزغ -

 بره. ییجا

 کردم: بغ

 دادنته؟  ی عوض دلدار  -

 باال انداخت:  یاشانه

 .  رهیدرست کن که دلم داره ضعف م  امویالزان می بر  ایگم.حاال هم ب  یو م ت یخوب واقع -

 به راه افتاد.  برگشت

 پشت سرش غرلندکنان راه افتادم.  

 درست کنه...کارد بخوره تو اون شکمت آرشه فرصت طلب.  ای حوصله داره الزان یک  گهید حاال

 آرش بلند شد:  ی صدا

 شنوما...  یفکر کن و کمترغربزن، من م واشیجوجو  -
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 شد:  زانیام آو و لوچه لب

 تونم با خودمم حرف بزنم؟  یبرو بابا، من نم -

 کنان گفت:  مسخره

 . ینی ب یدر مورد من نباشه که بد م یبا خودت حرف بزن، ول یخوا یم.هر چه قدر   ستین یتو شک یونگیخوب در د -

 نازک کردم: یچشم پشت

 ... تحفه. شششششیا -

 . دیکندو زور بگو  یخان به من حسودسه سال از من بزرگتره. من هم تک دختر محبوب خانواده... باعث شده است آرش   آرش

 دارد.  یدل مهربان و رئوف ش،یهایی برعکس زور گو  اما

کردن مامان وبابا کمکم   یبود در راض   نجایکردم: کاش آرمان هم ا یداشتم ودر دلم دعا م یسالنه سالنه پشت سرش قدم برم ال یفکرو خ رد

 .کردیم

کربال   یصلوات به روح شهدا  حیتسب  هیخودت کمکم کن  ایخدا ؟یبدم چ  لیکنم؟ اگه نذاشت برم ادامه تحص   کارینشد چ  یاگه بابا راض    حاال

 کنم که موافقت کنن .  ینذر م

 دفعه با آرش برخورد کردم. کیافکار خودم غرق بودم که  در

 آرش بلند شد:  داد

 کردم. جلو پاتو نگاه کن، درست راه برو. یاز تو جوب جمعت م  دیرفتم وگرنه االن با  ینفس، حواست کجاست؟ خوب شد من جلوترراه م -

 را ماساژ دادم.  امیشانیشده پجمع  یصورت با

 کردو راه افتاد.  یپوف

 بپوشم.   ییو دمپا اورمیپله در ب ی شده ام را جلو   یگل ی مجبور نبودم کفش ها  شیبار بلعکس چند روز پ نیا

 باران ناراحت کننده بود. دنینبار  زار یشمال و شال یهوا ینبود. برا یاز بارندگ  ی روز بود خبر  سه

 . دمیکش  یبه آسمان انداختم و آه ینگاه

 نبود. ندیخوشا ادیآسمان ز  یادیبودن ز  صاف

 آرش بلند شد:  ی صدا
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 با آسمان تموم نشد!  تیر یدرگ

 ها را باال رفتم:  حال پله یب

 اد؟ یبارون نم  چرا

 را باز کرد:  یو در ورود دیخند

 سفارش کردم عصر بباره نگران نباش.  -

 هم را باال بردم.و نگا  نرده گذاشتم  ی را رو  دستم

 . ندازمی به آسمان ب یدر و پله ها اجازه نداد نگاه دوباره ا یرو  یروانیش

 را گرفت:  م یآمد و بازو  نیی دو پله را پا یکی  یبا نامرد آرش

 . یوقت تلف نکن. مردم از گشنگ یخود یب -

 آشپزخانه دستم را رها نکرد.  تا

 نه!... ای یقانعشون کن  یداشته باش    یانرژ  دی. باشهیم  داشون ینفس زود باش که االن مامان و بابا پ -

 . دمیکش یکوتاه غیاش ج  یهمه نامرد نیا  از

 :  دمیپر  یگرد و چوب ی غذاخور  ز یحمله کند که پشت م  خواست

 ... گفته باشم. پزمای بهم بخوره نم دستت

 نثارم کرد و از آشپزخانه خارج شد. ی غره ا چشم

  نی هم شهی ومجنون رو هم از پشت بسته . هم یل ی دوتا، دست ل نیساده مامان و به زور برده دکتر . عشق ا یسرما خوردگ  کیبابا به خاطر  صبح

 رن .  ی شام و نهار رستوران هم م یکنن وبرا  یخلوت م ییدوتا یبرنامه هست . به هر بهانه ا

 کنم.  یم فیعر گه به وقتش برات ت یپرسم، م یهمه عشق رو م نیوقت هم از مامان راز ا هر

به   یلی . خمیتا به کارامون برس میکن  یط  ری مس  یکل د یاومد با  شیبرامون پ ی کار   ای ی اگه دکتر  م یکن  یم  یاز شهر دور زندگ   یما کم   نکهیخاطر ا به

 شد.   یمگه م یول  می کن  یشهر زندگ   میبر  میبابا ومامان اصرارکرد

 وخاطراتش دست بکشه .   نجایتونه از ا یمامانم که نم ،یسر شال امیتونم هر روز صبح ب یگفت من نم یم بابا

 برا خودشون خوشن.  یرستوران هیجوشه. اونا هم انگار نه انگار، االن تو  یم  روسرکهی االن منم که دلم داره مثل س خالصه
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ه، نفس مردشور تو رو ببرن. مثل ا ی صدا
ٌ
ه، ا

ٌ
 مادرتن ها؟  پدرو  نکهیوجدانم دراومد. ا

  ای نیطورعاشق بمونن .ام  نی خوش و هم شهی من و ببخش، انشاا... هم  ایرو چندبار به چپ وراست تکان دادم . آره،آره ...غلط کردم خدا سرم

 . نیرب العامل

 :دمیآرش از جا پر  ی صدا با

 را شفا بده.  وانهیو د یروان  یها  ضیهمه مر   ایخدا -

 قلبم وبرگشتم:  یوگذاشتم رو  دستم

 !... دمیا،آرش...ترس -

 : دیخند کج

 . یکن یودورو برتو هم نگاه نم یزن  یخوب به من چه که مثل جن زده ها با خودت حرف م -

 و گفتم:  ختم یر  تابهی ها را داخل ماه قارچ

 ؟ یش  یدفعه ظاهر م ه یچرا  ، یتو هم خود جن -

 ...خوایخواره ها؟ م  یدوباره تنت م نکه یمثل ا -

 عقب هولش دادم: دهیترس

 وا رفت ...برو کنار.   ایالزان یوا ،یوا  -

  یگاز م ب یهم برداشت وهمان طور که به س بی س  هیزدو  روزمندانه ی لبخند پ هیمن از ترس کتک خوردن فورا بحث وعوض کردم  دید یوقت  آرش

 رفت  رونی زد ازآشپزخانه ب

. تا من بگم غلط کردم اونم واسه خودش افتخار کنه که از من بزرگتره  دادیگردنم و فشار م   ای چوندیپ یو مدستم  ایچه عرض کنم  کتکم

 . یزورگو واز خود راض    نهیپسرا هم  ت ی. خاصتریوقو 

 در رفتم.  ی به استقبالشون جلو  عیفرما شدند. سر  فیتشر  یدو نعمت اله  ن یشب بود که ا 10 ساعت

 ؟ نیق با هم خلوت کرده بود. بازشما دو مرغ عشینیزم  ی سالم بر فرشته ها -

 ، لبخند زد:  بابا

 ؟ یته تغال ی ز یر  یزبون م  ی سالم نفسم. چرا بازدار  -
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 :  دیپسراش هست پرس ش یخدا حواسش پ شهیکه قربونش برم، هم  مامانمم

 ... ؟یکه نکرد تشیسالم دخترم . داداشت کجاست؟ اذ -

 جمع کردم و گفتم: ومهالب

 درست کنم .  ا یمجبورم کرده واسش الزان  نیکنه،نه من ...بب یم تیمن و اذ   شهیا...مامان! آرش هم  -

 .دندیبلند خند یبا صدا هردو

 آمد:   رونی شان ب یخنده  یاز صدا  آرش

 .  نیکرد یهم از ما طفالن معصوم م  یادی هیخوش گذشت؟  یسالم دو پرنده عاشق، دوره نامزد -

 به چهرش داد: یحالت بانمک هی بابا

 از سنت گذشته...  گهید ؟یآدم ش  ی خوا یم  یک  گهیسالم . پسر تو د  کیعل -

 به غبغب انداخت:  یباد آرش

 خوام تنهاش بزارم. یمونه. گناه داره نم ی نفس کوچولو تنها م نیاگه من آدم شم ا  زان، یآخه عز  -

 کردم که با خنده گفت:   یم یگشاد داشتم تو مغزم حرفاش رو هالج  ی چشما با

 . ایترشی رو دستمون م یمون یم   فتهیکار م اراز یفشار ن تیبه اون مغز نخود ادیکوچولو ز  یآبج -

 . دمیسمت پر  غیج کی با

 بابا سنگر گرفت.  پشت

 .  دی من و به آغوش کش دیخند  ی طور که بلند بلند م ن یهم بابا

 .  یست یتو که آدم ن گه،یگه د یآرش راست م -

 گرد داد زدم: ی با چشم ها 

 ا...بابا! شما هم؟!   -

 . یجان من رو به ارث برد ،یخوشگلت که چشما ی . قربون اون چشمای. تو نفس خودم ی فرشته ا هی یست یاره دخترم توآدم ن -

 گه جان من .  یکنه، بهش م ی مخفف اسمش و صدا م  شهیبه مامان هم  ادشی.  بابا به خاطرعشق ز جاِن یمامانم م  اسم 
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 واسمون.  ن ینعمت هیخدا نکنه باباجون. من قربون شما ومامان برم که  -

 گفت؟ ی: مامان جونم دکتر چ دمیازمامان پرس ربودیکه تو کل وجودم سراز  یادیو با محبت ز  برگشتم

 اش را باز کرد:   ی مبل نشست و روسر  یرو 

 . م یساده است . بابات اصرار کرد بر  هیسرما خوردگ  هیخترم ، من که گفتم د یچیه -

 باز مزه پروند: آرش

 . گهیشه کرد د یم کار ی ست.  چما عاشق دل خسته  یبابا نیجونم، ا ی ا -

 باز کرد:  وراهنش ی پ یبا لبخند دکمه ها بابا

 .میدرست کنه؟ ما که واستون شام گرفته بود ا یواست الزان یدچرا نفسم رو مجبور کر  نمیمزه پروندن بگو بب ی خوب آرش خان به جا -

 طرف دار منه.  شه یقربونش برم بابا برعکس مامان، هم  آخ

 و خاروند و گفت:گوشش یالله   آرش

 . دمیمژده نم ی به کس  یخواستم من که دست خال ا یکه بهش دادم ازش الزان یمژده ا  یخوب به جا -

 خودش و باد زد و وگفت:  شیروسر  ی با لبه  مامانم 

 . دنیمژده نم  یکه به کس  یگه، دست خال ی خوب بچم راست م -

 : دیباباخند

 عسل مامان؟   یداد یروم یحاال مژده چ  م ینگفت ی ز یبله جان من، ما که به قند عسل شما چ -

 آمد: یخونش به جوش م شهی بابا هم ی انداختن ها کهیت نیاز ا  آرش

 ...گفته باشم .  ستما یمن دختر ن ن؟یبازم شروع کرد اد،یکالم ها بدم م کهی ت نیز امن ا  یدون یا، بابا !...م -

 . میدیخند یکه از حرص قرمز شده بود کل  آرش

 : دیپرس مامان 

 ؟یبه ماهم مژده بد یخوا  ینم ؟یداد یرو م یمژده چ  زمیحاال عز  -

 پا انداخت:  یمامان نشست و پارو   ی مبل کنار  یرو   آرش
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 ن؟ ید یم یخبر توپ واسم چ  هیخوب حاال شما واسه  -

 گفت:   نشیبا لبخند دلنش  بابا

 محفوظه؟  شمیپ تیخبرت رو بگو که مژده گون یمعطل  ی...پس بیبتیج ایبه فکر شکمت  شه یرشوه خوار، تو که هم  یآ

 نفس شما کنکور قبول شده .  نیسر اصل مطلب، ا رمیکچلم کرد. منم االن فورا م  ایالزان هینفس به خاطر  نکهیخودم . نه ا ی قربون بابا ی ا -

 گفت.   ک یو تبر  دیرو بوس  میشونیپ بابا

 اشک شوق در چشمانش جمع شد. یبلند شدو محکم بغلم کرد و از خوشحال مامان 

 کردن ؟  ی م یخوشحال یطور   نیکجا قبول شدم بازم ا دنیفهم  یکنم. دل تو دلم نبود. اگه م یتونستم خوشحال ی من نم یول

 : دیسرخوشانه پرس بابا

 .  ستیانشاا...که دور ن ؟ یخوب دخترم کجا قبول شد  -

 بزنم و گفت:.  یفرصت نداد من حرف آرش

 خانم مهندستون مشهد قبول شده. -

 !...کجا؟...  یزد:چ   غیج مامان 

 برد. رونی بزد. آرش دستش رو گرفت واز خونه  یاهینزد. رنگش رفته رفته به س  یبابا الم تا کام حرف یول

 بره . اتاقش رفت.  تونهی. نم زارمیگفت نه امکان نداره، من نم   یهم همون طور که م مامان 

برخورد   یطور  ن یکردم که ا ی حرف بزنم . از اول هم فکرش رو م ی نتوانستم دهان باز کنم وکلمه ا یبودم. حت ستاده یا ییرایوواج وسط پز  هاج

 کنن . 

 کرد . کاری اومد وچ یبابا ک  دمی نفهم گهی. ددمیکرده بدون شام اتاقم رفتم. گرسنه خواب بغ

 درمورد رفتن من حرف بزند.   ییبا بابا تنها خوادیکه م دمیرفت .فهم   یمامان هم همراه بابا به شال  شهی زود برعکس هم  صبح

 .زدم  رونیصبحانه از خونه ب   زی ننشستم وفورا بعد جمع کردن م کاری ب منم

  ی دست به دامن عمه ساره م میاومدی از پس مامان وبابا بر نم  ی برادرام در کار  ایهستند. هر وقت من  مون وار ی به د وارید یه یساره همسا عمه

  گرو یهمد یهوا  شه یمثل دو خواهرن و هم  یهوامون و داره. با مامانم از بچگ   شه یو هم کترهی. عمه ساره تنها خواهر بابامه و ازش کوچ میشد

 .ندار د
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 هام فرستادم. هینم بارون رو به ر  ی بو 

و  کرانشی ب یایتو در  ایدن ی ها ییبایز  ی. همه یبهشت واقع  هیشه گفت بهشت،  یم  رانینقطه ا نیبود. به ا  دهیبارون بار  شب ید خداروشکر

توان به   یم ییبایهمه ز  نیبود جمع شده بودند.  با ا دهیآفر  ییبایها شده و نقش ز   ابانیخ بان یاش که سا دهیدرختان سر به فلک کش ی سرسبز 

 کشاند.   یم نجا یا  نیسو وآن سو به ا  نیهمه صفا وعظمتش، همه را از ا نیبرد. با ا یپ یخالق هست 

 .   دیبخش  یکه جان وروح دوباره به آدم م  عتشیوطب نیدلنش یبا آب وهوا ،یست یتور  یجا هی

. عمه ما هم  ستی چند ساعت پشت درماندن الزم ن گهیشه و د  یباز م یبزرگش به راحت  ی که درها نه یشمال ا ییالیو  ی حسن خوب خونه ها کی

 کنه.  یوقت قفل نم چ یرو ه  یخدارو شکر در ورود

 و صداش زدم. عمه یخونه  دمیپر  یمعطل بدون 

آرش دورت    یپات بشه . اله  ریآرش کف ز   ی. الهمرگت بشه شینفس پ ی اله ؟یی سالم به عمه ساره جونم. عمه مهربونم. عمه خوشگلم . کجا -

 مرگت بش... شیبگرده . آرش پ

 .  رونی گذشتم که عمه از آشپزخونه با خنده اومد ب ی داشتم از آرش م زیر  هی

 ؟ ی گذر یآرش بدبخت م نی که ازا یخوا یم ینکنه دختر. بازچ  کارتی نفس خدا بگم چ یوا  -

 بغلش کردم: دمیپر  یفور 

 ومدن؟ یدم؟امروز دخترات ن یبگو من برات انجام م ی دار   کاریقربونت برم عمه خانم . چ  -

 : دیروبوس می شونیپ عمه

 خودشون برسن .  ی به زندگ  دی. اونا هم شوهرو بچه دارن، باشمیپ انیکه هر وقت دلشون خواست ب ستیها دست خودشون ن یطفلک -

 دم؟ ی خودم انجام م نی بگ نیهم داشت   ی خودم در بست مخلص شمام ،هر کار  -

بده وبا پدرش سر   لی نتونست ادامه تحص  ی پسر داره که هر چهارتا دختر ها ازدواج کردن وپسرش به خاطرمخارج زندگ  هیچهار دختر و  عمه

 هنوز ازدواج نکرده.  یکنه از من و آرش هم بزرگتره . ول  یکار م نی زم

 عمه به خودم اومدم.  ی صدا با

 ؟  یزبون چرب ونرمه تو کار انداخت  نیشده که تو ا یوروجک ، بازچ  ی آ ی آ -

 زدم که از چشم عمه دورنموند.   ن یلبخند غمگ هی

 ؟ یدگرگون شد ی طور  نیشده دختر خوشگلم؟ چرا ا  یچ  -
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 روگرفتم تو دستم.  دشی چروک یها دست

 عمه جون دانشگاه قبول شدم .  یدون یم -

 ؟ینموند پس چرااالن چرا غمبرک زد  جهی نت یکه اون همه تالشت ب ی االن رو ابرا باش    دیکه غصه نداره. با  نیخوب خدا رو شکر،ا -

 که من دارم دانشگاه مشهد قبول شدم .  یاد یآخه قربونت برم از شانس ز  -

 بود؟ یخدا مرگم بده! ...دختر حاال اونجا چرا ؟مگه جا قعط ،یوا  -

با من حرف هم نزدن، چه برسه به مخالفت   یحت  دنیکه مامان وبابا فهم روزیمنه . از د   یاز خوش شانس   منی...اگهیگم د  یوم نی خوب منم هم -

بدم   لیبشه برم ادامه تحص  یتا بابا راض  ن یکن  ی انجگر ی وم نیفرشته راه چاره ام بش  شهیخاطر اومدم دست به دامن شما بشم. مثل هم  نی. به ا

 .   دن یاونا به حرف شما گوش م  دمیزحمت کش یلی خ. من 

بابات چقدر بهت وابسته است ؟ از نظر من هم تو دختر ناز   یدون ی، اگه قبول هم نکنن حق دارن . م هییدور  ی لیخ ی دخترم ، مشهد جا ن یبب -

 ؟  ی کن یزندگ  ارت،یز  یبرا  انی که از هر نقطه جهان م بیتواون شهر بزرگ وغر  ییتنها یتون یم  یپرورده، چه طور 

. اگه دست  دمی رس نجا یچه قدرتالش کردم تا به ا ن یدون یاز آرزوهام دست بکشم . خودتون بهتر م  یراحت  نیتونم به ا  یعمه جون من نم یول -

. اونجا همه مثل  رم یگ ی مراقب خودم باشم . تو خوابگاه جا م دمی . قول مدی کن شون یکنم راض  ی بابا ومامانم بود االن بچه هم داشتم .خواهش م

 پشت وپناهمه .  شهی هستند، از همه مهم تر اول خدا وبعد امام رضا هم ها نمن ت

 رفتنت.    یبده برا تیراض  

 ...  یبه مجنون گفته زک  گهیدونم . بابا د یم -

   دیاز ته دل خند عمه

 خانم وبه دست آورد.  یلی ل نیتا ا دیکش یبابات چ  یدون ی. نمطون یش ی ا -

 کنه .      فیکنم . مامان قول داده برام تعر  یروکشف م یعاشق  نیعمه جون بالخره راز ا -

مورد عالقه  ی کرده باشم شروع کردم به درست کردن غذا  ینیر یخود ش نکهیار عمه به خونه برگشتم . به خاطر ا  یتشکر وخداحافظ بعد

 جون بهتر پخته بشه . گازو کم کردم که فسن ریکارم بود ز  یآخرا  گهیمامان و بابا. د

که   یی. به خاطر عطر وگلبرگ هادی چیعطرش تواتاق پ ی م رو باز کردم که بو  دیاذان فورا وضو گرفتم وبه اتاقم رفتم. سجاده سف ی صدا با

 کرد.  ی مستم م  شهی خوشش هم ی داخلش گذاشته بودم بو 

 شد .  قیبه تمام وجودم تزر  یآرامش خاص   هی . ازکردمیخودم راز ون یرو تو آرامش کامل خوندم. وبا خدا نمازم



 فریب خورده

16 
 

 .  رونی اتاق اومدم ب  از

 _خورده بی#فر 

 

 #پارت_پنجم 

 

 ؟  یزبون چرب ونرمه تو کار انداخت  نیشده که تو ا یوروجک ، بازچ  ی آ ی آ -

 زدم که از چشم عمه دورنموند.   ن یلبخند غمگ هی

 ؟ یدگرگون شد ی طور  نیشده دختر خوشگلم؟ چرا ا  یچ  -

 روگرفتم تو دستم.  دشی چروک یها دست

 عمه جون دانشگاه قبول شدم .  یدون یم -

 ؟ینموند پس چرااالن چرا غمبرک زد  جهی نت یکه اون همه تالشت ب ی االن رو ابرا باش    دیکه غصه نداره. با  نیخوب خدا رو شکر،ا -

 که من دارم دانشگاه مشهد قبول شدم .  یاد یآخه قربونت برم از شانس ز  -

 بود؟ یمرگم بده! ...دختر حاال اونجا چرا ؟مگه جا قعطخدا  ،یوا  -

با من حرف هم نزدن، چه برسه به مخالفت   یحت  دنیکه مامان وبابا فهم روزیمنه . از د   یاز خوش شانس   نمی...اگهیگم د  یوم نی خوب منم هم -

بدم   لیبشه برم ادامه تحص  یتا بابا راض  ن یکن  ی انجگر ی وم نیفرشته راه چاره ام بش  شهیخاطر اومدم دست به دامن شما بشم. مثل هم  نی. به ا

 .   دن یاونا به حرف شما گوش م  دمیزحمت کش یلی خ. من 

ابسته است ؟ از نظر من هم تو دختر ناز  بابات چقدر بهت و  یدون ی، اگه قبول هم نکنن حق دارن . م هییدور  ی لیخ ی دخترم ، مشهد جا ن یبب -

 ؟  ی کن یزندگ  ارت،یز  یبرا  انی که از هر نقطه جهان م بیتواون شهر بزرگ وغر  ییتنها یتون یم  یپرورده، چه طور 

. اگه دست  دمی رس نجا یچه قدرتالش کردم تا به ا ن یدون یاز آرزوهام دست بکشم . خودتون بهتر م  یراحت  نیتونم به ا  یعمه جون من نم یول -

. اونجا همه مثل  رم یگ ی مراقب خودم باشم . تو خوابگاه جا م دمی . قول مدی کن شون یکنم راض  ی بابا ومامانم بود االن بچه هم داشتم .خواهش م

 پشت وپناهمه.   شهی هستند، از همه مهم تر اول خدا وبعد امام رضا هم نها من ت

 باز کرد:  می براو بغلش را  نشست
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ازت    ادیاز دستم بر ب ی . منم هر کار  یکنه تا موفق بش   ی. خدا خودش کمکت م  یشناس ی قدر پاک، و با دل و جون خدا رو م ن یفدات بشم که ا -

 کنم .  ینم غیدر 

 وچند ماچ آبدار از لپاش گرفتم.    رونی بغلش اومدم ب از

 شد:  رهیچشمام خ به

 بابات رضا نیغمگ  اینشه  یاگه اون راض   ؟ی کن  ی مامانت و راض  دیاول باکه   یدونیبهتر م نوخودتیا زمیعز  -
ً
 رفتنت.   یبده برا  تیباشه عمرا

 و گفتم:  دمیخند

 ... ی به مجنون گفته زک  گهیدونم. بابا د یم -

 : دیامو کشو گونه  دیاز ته دل خند عمه

 خانموبه دست آورد.  یلی ل نیتا ا دیکش یبابات چ  یدون ی. نمطون یش ی ا -

 زده بلند شدم. جان یه

 کنه.      فیکنم . مامان قول داده برام تعر  یروکشف م یعاشق  نیعمه جون بالخره راز ا -

مورد عالقه  ی کرده باشم شروع کردم به درست کردن غذا  ینیر یخود ش نکهیار عمه به خونه برگشتم . به خاطر ا  یتشکر وخداحافظ بعد

 گازو کم کردم که فسنجون بهتر پخته بشه .  ریکارم بود ز  یآخرا  گهیمامان و بابا. د

که   یی. به خاطر عطر وگلبرگ هادی چیعطرش تواتاق پ ی م رو باز کردم که بو  دیاذان فورا وضو گرفتم وبه اتاقم رفتم. سجاده سف ی صدا با

 کرد.  ی مستم م  شهی خوشش هم ی داخلش گذاشته بودم بو 

 شد .  قیبه تمام وجودم تزر  یآرامش خاص   هی . ازکردمیخودم راز ون یرو تو آرامش کامل خوندم. وبا خدا نمازم

 .  رونی اتاق اومدم ب  از

. ته راهرو هم  شهیاستفاده م  ی هم به عنوان انبار  ی کیهم مال آرمان وآرش . اون  یاتاق من، واتاق بغل  یکیخونمون سه اتاق داره.  یباال  طبقه 

 .  میدار  یودنج  ییالیخونه و  هیهم اتاق مهمان .در کل  ی کیاون   ناست،یمامان ا ی اش برا  یکیهم دو اتاق که   نیی، طبقه پا یحمام ودستشوئ

 .یدرورود ی تند رفتم جلو  دم یدرو که شن ی صدا

 د؟ یخودم ، خسته نباش لی وبابا آئ جانیسالم به مامان م -

 دختر قشنگم ؟  ی راه انداخت ی. چه بوئ یسالم نفسم . درمونده نباش   -
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 فقط جواب سالمم رو داد .  ی مامان باز هم با ناراحت  اما

 

 .  یکه مردم از گشنگ نیی ایمورد عالقتون رو درست کردم . زود ب ی غذا واستون 

 تو سکوت مطلق خورده شد.  نهار

داره ، دست آرش وپسر خودش  ن یماش شگاهیکنن وخودش هم نما  یم  یتو شهر زندگ  نایماکان ا ییدا نکهی. به خاطر اادیوقت نهار نم  چیه  آرش

  رونی اوقات هم اگه خجالت بکشه ب یخدا خونه اونا پالسه وبعض  شهیآرش هم نهار روهم  یطوالن ر یماهان رو هم اونجا بند کرده . به خاطر مس 

  یلیکنه .اونم قربونش برم خ یرو نم یکرده ول دا یمهتاب پ  ییبه دختر دا یینظرها ه یش کنم آر  ی فکر م هیکنه . االن هم چند روز  ی م لی نهار م

 . هییو باوقار  نی ، مت بایدختر ز 

. منم تندتند ظرفها رو شستم ورفتم کنار مامان دو زانو  دیدراز کش یمبل راحت   یرو   ییرایمامان هم رفت پذ ن،ی نهار دوباره بابا رفت سر زم بعد

 شروع کردم با مامان حرف زدن: واش ی واشینشستم و  نیرو زم 

 دم. ی همونو انجام م نی شما بگ ی هر کار  ؟ید یخودتو عذاب م نقدر ینفس دورت بگرده چرا ا یمامان گلم،  اله -

 که بسته بود رو زود باز کرد .  چشماش

 .  یکن رونین رواز مغزت بخوام فکر رفت یم -

 مامان ... یول -

 شد:  یعصب

 گم.  یم یچ  ن یساکت باش وبب -

 چشم .  یعنیهم گذاشتم.  یرو رو  چشمام

 کرد. به زور گفت:  بغض

نفسم مثل   خوامینم  گهیکه هزار رنگن اعتماد کنم. د یمردم نیمردم ، به ا  نیبه ا خوامی م دوباره تکرار بشه. نمخوام اشتباه گذشته  ینم -

درو  یب یایدن  ن یتونم تو ا ی کنم . نم سک یتو ر  یتونم رو  ینم گهی. د امیو از پا در م  رمیم یبارم نی. ا ارمییدووم نم گهیبار د نیخودم نابود بشه. ا

 زا...  یزارم بشکننت.،نم یزارم نابودت کنن ...نم  یم...ن یزارم نابود بش  ی نم ،ی زارم از دستم بر  ی به امون خدا ولت کنم. نم کریپ

 شد.  لیبه هق هق تبد شیقدر گفت که گر  نیا

 .  ختم ی شده بغلش کردم ومنم پا به پاش اشک ر  شوکه
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 شه. یداغون م یطور  نیآوردنش ا  ادیکه مامان هر بار با به  هیچه گذشته نحس نیدونم ا ینم من

 گرفته گفت:   یآروم گرفت و با صدا یکم

 .  میزن  یشب با هم حرف م یکنه... ول ی درد م یلی خسته ام نفس، سرمم خ یلیاالن خ -

 .  ارمیمسکن ب هیچشم قربونت برم . شما دراز بکش برم برات  -

ن نشستم دارو رو در آوردم وگذاشتم  آب برداشتم ورفتم کنار ماما وان یل هیمسکن با  کی از جعبه داروها  نتیرفتم آشپزخونه داخل کاب زود

 کنار لبش . 

 . شهی زود حالت خوب م  یبخور  نویمامان جونم ا -

و از   وانیگلبافت آوردم و ل ی شد دارو رو گذاشتم تو دهنش آب رو هم دستش دادم . زود بلند شدم وبه اتاق مامان رفتم. پتو  ز یخ  میجاش ن تو

 گرفتم وگفتم:   شیشونیپ یاز رو   قیبوس عم هی.  دم یپتو رو کامال روش کشسرش درست کردم و   ر یدستش گرفتم..  بالشت رو ز 

 گردم .  یزود برم  ایرم کنار در  ی جونم م مامان 

 : دیسرخش کش ی چشم ها ی رو  یدست

 باشه دخترکم تو برو نگران من نباش. -

 رسوندم.   ایتو گلوم نشسته بود خودم رو به در   ی. بغض بدرونی بلندم رو انداختم رو سرم واز خونه زدم ب شال

  ی موج آب به پاهام خورد احساس کردم دوباره متولد شدم . تمام فکرهام برا  یشدم . وقت کینزد ایزانو شلوارم و تا زدم وقدم به قدم به در  تا

نعمت   نیکه ا یکرد . به وجود خالق  یرم مرا گ ایکه داشت با نورش آب در  ید یشدم ، به خورش رهیفراموشم شد. به دور دستها خ یلحظه ا 

  ی کنم، به قدرت اله یکرانش نگاه م  یوآسمان ب ایبه وسعت در  ی. وقتاستیهم رنگ در  یلی که امروز خ ی...به آسمان دهیجا آفر  ک یپرعظمت رو 

خودت   ان،یتمام عالم وآدم  ی خدا ی...ا انیمعبود تمام جهان یعالم ، ا یکتای  یخواد با تمام وجود داد بزنم وبگم ا  یبرم ...دلم م یم یپ شتر یب

 کمکم کن. 

دل کندم . کفشام   ایحس ترشدند. به زور از در  یحس وب یپاهام نموند. احساس کردم پاهام ب ی تو  یشدم که قدرت رهیقدربه دوردستها خ اون 

 به طرف خونه قدم برداشتم .  دمیرو پوش

 بهتر شده بود وتو آشپزخونه مشغول درست کردن شام بود . یلیخونه مامان حالش خ دمیرس  یوقت 

 بغلش کردم  

 ؟  ی مامان گلم خوب شد -
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 .ختهیاشک ر   یهنوز گرفته بود. معلوم بود بعد رفتن منم کل  صداش

 بهترم .  یلیاره دختر قشنگم، خ -

  یسر پا ییدونم تو گذشته چه بال ی.  نمییرایپذ ی کردم تا شام زودتر آماده بشه. دستش روگرفتم ودنبال خودم کشون کشون بردم تو  کمکش

از پاش   ی ز یچ  دمیعاشقشه که تا حاال ند یهمه بابا به حد  نیبا ا یرفت. ول یراه م  واش ی شهی وهم د یلنگ یم یراست مامان اومده بود که طفلک 

 .  ارهیروش ب هب ایبگه 

 حرکتم معترض شد:  از

 دختر!؟ یکش  یم ی طور  نیشده نفس؟ چرا من روا  یباز چ  -

 .  نیوقتشه از گذشتتون حرف بزن گهیخانم د مامان 

 به چشمام نگاه کرد  یکم

 .  یبزرگ شد گهیاره منم فکر کنم د -

 . شهیه پدر خونه نبود. تو گذشته توخون ن یکرد که انگار تو ا  یم فیتعر  یکردن. طور  فیداد به مبل وچشماش رو بست وشروع کرد به تعر  هیتک

 ................. 

 

، پر    بایده بودم خوشگل وز  ی اومد. چون تک فرزند کدخدا  یاز کنارش در م  جانی هزار تا م جان،یکرد م  یصدام م ی خان بابام وقت -

باعمه   ی،چهارده سالگ زدهیشده بودن . تا س یکه اونا هم از دست من عاص   می چند تا کلفت داشت دیدو  یدنبالم م شهی . مامانم همطون یشروش

هم پشت سرمون دورا دور مراقبمون بود. پدرو   ل یآئ م یرفت  یم  رونی ب یهوامونو داشت . وقت شه ی، هم ل ی. بابات آئ میکرد یم ی ت خاله باز ساره 

 تنها اونا . کردن، نه یمن کار م  یخان بابا یهمه ده برا  ی عنیکردن،  یمن کار م یخان بابا یمادرشون هم برا 

.  میکردیبهشون نگاه نم ت یرع  هیوقت به چشم   چ ی.  هکردنیم  یما که خان بابام بهشون داده بود زندگ  یتو خونه پشت نایساره ا هیبرعکس بق یول

جوب   هیازشون نفرت داشتم ...آبم باهاشون تو   ییجورا هیاومد   یاز پسرا بدم م  شهی خانواده دوسشون داشتم. هم هیخواهر،  هیمثل  شهیهم

گفتم: چرا داداشت پشت سرما   یشدم و به ساره م یم ی شاک  دمیدیپشت سرمون م  لیآئ  یجنگل وقت می رفت یاوقات که با ساره م  یگاه فتر  ینم

 نداره ؟  یمگه کارو زندگ  ادیم

 ندارم .  ی گه من که با شما کار  ی...م ای شه دنباملون ن یناراحت م ن جای گم م یگفت :هر وقت بهش م یوم نیینداخت پا یناراحت سرش و م اونم

  کی گفتم :خوب بزار به عنوان  یکردم و م  ی کنه زود بحث وعوض م یساره به چشم دختر کدخدا حرفام رو برداشت م دمید ی م یوقت  منم

 .دیخند یم یچه بهتر. ساره هم کل اد یدنبال ما دو خواهر ب گاردیباد
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 خانواده سه نفره که تو شهر باهاشون آشنا شده بود به خونه برگشت .   هیروز خان بابام، با   هی نکهیا تا

کردم، چه برسه که باهاشون   ی رفتم دست وپامو گم م ی راه هم م یدک وپز داشتن که من وقت ی .  اونقدر دیوهمسرش وپسرش فر  دون یفر  آقا

بود.   زهیپاستور  ی لیخ ییجورا هی...آخه  میدیخند یوم م یزد یپشت سرش حرف م یکلبا ساره  میدید یروم دیهر موقع پسره فر  یحرف بزنم . ول

 سبز، مدام هم کنار مادرش بود ییپوست با چشما دیسف

 دورو اطراف رو نشونش بده هم اسبها رو.  ن یگل وبربر هم ا د یآقا فر  ن یا جانمیروز خان بابام من رو صدا کرد وگفت: م  هی

 شازده رو ببره بگردونه ؟   نیهم داره که ا ی از من فرزند ر ی! بعدش گفتم مگه کدخدا به غ با خودم گفتم: چرا من؟ اول 

دو   یکی. دمی خند ی ذوق کردناش م ن یاز ا زیر   زیها ذوق کرد. منم ر  دیبد دیند نهی ع دیاسبها رو د  دیفر  ی. وقت م یبه طرف استبل اسبها رفت اول 

 مادرش، منم طبق معمول رفتم دنبال ساره.   ش یخونه اون رفت پ می برگشت یساعت هم دورو اطراف و نشونش دادم. وقت

 

 ..................... 

 

 .  رون یب میبابا از فکر گذشته اومد ی صدا با

 ن؟ یست ینفس بابا. جان من...خونه ن ن؟ ییصاب خونه...کجا -

 بلند شد:  مه یسراس  مامان 

 ها ..  ینکن یبابات دهن لق ی نفس جلو  -

 تعجب گفتم:  با

 .گهیده د یچرا مامان؟ خوب بابا هم گوش م -

 گفت: یعصب

 .  ری دهنت رو بگ ی شه. توهم جلو  یناراحت م یلینزنم . اگه بفهمه خ یراجب گذشته حرف گهیبابات ازم قول گرفته د -

 شد.   ییرایوارد پذ بابا

 ؟ نیمادر ودختر خلوت کرد  نمیب یم -

 فورا گفت:  مامان 
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 . نیسالم آقا ...خسته نباش  -

 مشکوک نگاهمون کرد.  بابا

 سالم دادم: عیسر 

 سالم بابا جونم .  -

 جواب داد:  بابا

   د یبار هم به مامان نگاه کرد وپرس کی بار به من  ک ی.با تعجب نیسالم. درمونده نباش   کیعل -

 .  میدونما هم ب  نیبگ ه؟یشده! خبر  یچ  -

 به طرفش رفتم وخودم رو براش لوس کردم.  تند

 .  میزد ی گپ م می ؟ فقط داشت ی نه بابا جونم.  چه خبر  -

 بال .  طون ی...ش یرو دور گردنم انداخت وگفت: ا  دستش

 . میخورد یدور هم شام م می شد. داشت دایدو ساعت بعد آرش هم سرو کلش پ یکی

 خبر توپ واستون دارم . هی ی راست -

 شده آقا کالغه؟  یباز چ  -

 خنده   ریز  م یو مامان بلند زد من

 شه .  ی...خوب پرو م ن ی حرف نزن یطور   نیبچه با من ا نیا  ی بابا...چند بار بگم جلو  -

 لبخند زد:    بابا

 بود؟ یخوب آقا بزرگ خبرت چ  -

 رفت.  ادمی یچیخدا، بابا ...اصال ه ی ا -

 ... خبرت روبگو. گهیداشتم تند گفتم: ا...آرش ، لوس نشو د جانی خبر دست اول ه یخدا برا شه یکه هم  من

 گرفت و گفت:  ی ژست

 فردا شب شام دعوتمون کرده.   ییعرض به خدمتتون ، دا -
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 : دیپرس داشتی برم ی همان طور که سبز  مامان 

 ! م؟یوا... ما که تازه اونجا بود -

 قورت دادو گفت: دیجو  یم دلش یو که دولپداخل دهنش  ی غذا آرش

 شام دعوتمون کرد. نیهم   یخوشحال شدو برا یلی خ یینفس وگفتم، دا یقبول یخوب مادر من، وقت -

 و قاشق رو داخل بشقاب رها کرد:   د یابرو در هم کش بابا

 . ه یجا هم که خونده کاف نی ره تا ا یدانشگاه نم گهینفس د -

گه،   یم یاون چ  نم یبرگشتم به مامان نگاه کنم بب  یش کردم. وقتگشاد، تا ته راه رو بدرقه  ی بلند شد. با چشما ز یشد. بابا که از سر م  یخال بادم

 بلند شد .  ز یبهت زدم، بدون حرف از پشت م  ی وا رفتم. مقابل چشما

 باال انداخت ومشغول خوردن غذاش شد.  یآرش نگاه کردم که اونم شونه ا به

شم . رفتم    یم ونهینداره، دارم د یا دهیفا  دمید یبرام نموند. بلند شدم و به اتاقم پناه بردم . طول وعرض اتاق وقدم رو رفتم ول یلیم گهید

  د یشه، با یکه به صالحمونه همون م ی ز یمعتقد بودم هر چ  شهینماز آرام بخش قلبم بود.  دو رکت نماز حاجت خوندم هم  شه یوضو گرفتم هم

 کردم . ازیعالم رازو ن یکتایشب با  یها  مهیتوسل . تا ن یبرداشتم  وشروع کردم به خوندن دعا حمی.مفات میر یکمک بگ دشاز خو 

مامان   دمید ی م ی چشم ریدو لقمه صبحانه خوردم . ز  ی کیشدم . به زور  داریاز همه ب رتریبودم ...صبح هم د دهی خواب ریشب د نکهیخاطر ا به

 دمغ بودم. تا از مامان وخاطراتش بپرسم .   یلی من خ یرومن ازش بپرسم ول روز ید یخواست ماجرا  یم ییجورا هیام. گرفته نظر  ریز  یچطور 

 بلند شدم.  ز یحال از پشت م  یزنگ تلفن ب ی صدا با

 ؟   دییبله بفرما -

 آوردم . بهش فرصت حرف زدن ندادم.    یداشتم بال در م یپشت خط بود از خوشحال  آرمان

 ؟ یگرد یبرم یدلم برات تنگ شده . ک  یلیخ ؟ یآ یچرا نم ؟پسی...خوب یسالم داداش  -

 : دیخند

 بپرس بگم؟  یکی ی کیکرده.  ر یبازکه تو سوزنت گ  -

 . زنمیدارم بال بال م یطور  ن یو چرا ا هیدردم چ دونست ی . نمدمیکوب ن یزم یرو  پا

 ؟ یایم  ی.زود باش بگوک  گهین دنک تیا...داداش، اذ -
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 بعد از ظهر.  -

 .دیپر   رون یمامان هم از آشپزخونه ب چارهیکه ب دمیمعروفم و کش  یها  غیاز اون ج غیج هی یخوشحال از

 داد زدم: یخوشحال با

 ؟ یگ  ی جون من راست م -

 . امیکنسل شد نتونستم ب  گهید یگفتم، ول یاره راست م -

 رفته گفتم:   وا

 چراااااا؟... -

 .دهید بیپرده گوشت آس می گن فکر کن  یبشم . دکترا م ی بستر  دیبا گهی. االن د یچون پرده گوشم وپاره کرد -

 شدم:  ی که دستم انداخته بود کفر  نیا  از

 . امی یبابا ومامان بر نم از پس یی... تنهارهیکه کارم گ  ایدق دادن من؟ زود پاشو ب ی برا یشد  ی، داداش ...آرش بس نبود تو هم اضاف یوا  ی ا -

 : دمیمتعجبش رو شن ی صدا

 شده باز؟  یچ  -

 گفتم:  آهسته 

 ؟ی رس  یم  م،یشام دعوت ییشب هم خونه دا ی . راست ی بشنو  کیخودت از نزد یایب دیبدم با حیتونم توض ی تلفن که نم یداداشم پا -

 ست؟ یمامان خونه ن یاونجا. راست   امیم  می منم مستق نیکردم بر  ریاگه د یفکر کنم برسم ، ول -

 زدم و گفتم:   یکه به مامان بود برگشتم و لبخند گشاد پشتم

 .  دمیمن نم یول  ره،یرو بگ یتا گوش   زنهیبال م منه ، داره بال   شیچرا اتفاقا پ -

 بلند قهقهه زد و گفت:   آرمان

 ده .ذره ش هیرو بده بهش که دلم براش  ینکن ...گوش  تیدملو اذ زینفس اون عز  -

 رو دادم به مامان .  یبچه ننه نثارش کردم وگوش   هیبلند همراه با  ششششیا هی

 رو سمت مامان گرفتم:  یگوش 
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 دور دونه هات .  نیما رو با ا ی کشت ایب -

 . دمیبغلش پر  یعمه ساره از خوشحال دنیدرو باز کردم . با د دمیدر اومد. پر  ی برم تو آشپز خونه که صدا خواستم 

 دونستم به خاطر من اومده تا با مامان حرف بزنه.   یم

 روز شانسم بود. امروز 

 رو گذاشت وبه استقبال عمه اومد .  ی گوش  مامان 

 ن؟ یسالم ساره جان...چه عجب ؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده که شما خونه ما رومنور کرد -

 گلدار بزرگش رو باز کرد:  ی روسر  عمه

 . یزن  ی به ما نم ی وسر  یشد لیکه ستاره سه ییشما نیا  ش،یشگیم ه  یسالم. آفتاب از جا  کیعل -

 کرد:  تیدست پشت عمه گذاشت و سمت مبل ها هدا مامان 

 دختره با درسش اعصاب واسمون نذاشته.  ن یطرف هم ا هیطرف سرما خورده بودم از   هیساره جان از  یدون ینم -

 داد زدم:  معترض

 . نیفکر کن یمنطق  ی کنم مامان ....کم یخواهش م -

 گفت:  نی نشست کنار عمه و غمگ  مامان 

 نخونه.  ایبخونه  یدرس   د یکه شا بیشهر غر  ه یکنم وبفرستم  سکیجگر گوشم ر  ی تونم رو  یباشم .نم یتونم منطق ینم -

 طرف عمه برگشت:  به

 . ی بگو ساره جان؟ تو که بهتر از حال وروز من وبرادرت خبر دار  ی ز یچ هیشما  -

 مامانم گذاشت:  ی بازو  یناراحت دست رو  عمه

ونوشته   ر یدر تقد ی ز یره . هر چ  ینم  شیما پ ل یمطابق م ز یچ چ یه زمی عز  جان، ی م ی...ول انم یاز خودت هم بهتر در جر  زم، یدونم عز  یم -

 ...ایچه اون سر دن نجا،یشه به زور جلوش رو گرفت. چه ا ی. نمفتهیم فته یقرار باشه ب یشه .اگه اتفاق ی باشه همون م مون یشونیپ

 باشم.  ریبفرستم ومنتظر تقد ب یشهرغر  هیدخترم روبه  یتونم با چشم باز دو دست یساره جان من نم یول -
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همه زحمت   ن یباش...نفس ا نیواقع ب یکنم کم  یم  دیرو هم تاک  ن یا ی. ول نیبه صالحتونه اون و انجام بد ینفسه . هرچ  ی منم قصدم خوشبخت -

اخالقش  یدون یتونه از خودش مراقبت کنه . خودت هم بهتر م یم ه،ینفس دختر عاقل وبالغ ؟ یبش  شرفتشیمانع پ  ادی چه طور دلت م دهیکش

 رفته . زرنگ وباهوش.  امرزتیخدا ب ربه خودت وپد

 انداخت. بغض کرده گفت:  نیی و سر پا د یکش  یآه مامان 

 ساده وزود باور.  یلیوخ -

 کنه، معترض شدم. یمامان عمه رو هم قانع م نم ینتونستم ساکت بمونم وبب گهید

اعتماد   یقدر ب نیا د یازم سر زده؟ شما نبا یحرکت نامعقول ای ،ی. تا حاال حرف نامربوط ن یبهم اعتماد کن دیکنم... شما با یمامان خواهش م - 

 بزرگ شد...  گهیخونن. من د یدرس م کیدور ونزد ی. امسال من همه در شهرها نیباش

 حرفم وقطع کرد. مامان 

 شه اعتماد کرد.  ینم شیگرگ وم  یایدن نی. به ا ستیبحث، بحث اعتماد به تو ن -

 کرد. یونیرسه پا درم  یم ک یبار  یبحث ما به جاها  دید یوقت عمه

 یچ  ر یتقد نیبب ر،یتقد ی نکن . بذار پا ی پا فشار  متی در تصم ادیدونن . ز  یشون روبهتر از خودشون مصالح فرزندان  شهی پدر ومادر هم زمیعز  -

 زنه.  یبرات رقم م

 زانو گذاشت و قصد بلند شدن کرد:  یرو  دست

 .  ن یشم . به داداشم وپسرا سالم مخصوص من وبرسون یمن مرخص م ن یحاال هم اگه اجازه بد -

 :دی متعجب پرس مامان 

 . یهم نخورد ییچا هیکجا ساره جون؟   -

 ندارم .   لیم  ی ز یهم چ  یاول صبح ستم، ی ن بهیمن که غر  زمیعز  جانی م -

چند روزه از   نیوت وفروغ صورتش اگرفته آشپزخونه رفت. نگاهم روبه صورت ماه اش دوختم ،اون طرا یبدرقه کردن عمه ، مامان با حال بعد

و دچاره غم واضطراب کرده بودم. اگه مرحمت   زانمیعز  م،ی باطن لی م رغمیروح شده بود. عل یچند روز سرد وب  نیبابا هم توا یرفته بود. حت نیب

  ی خوام با پا فشار  ی. نمچیه  گهیدم، اگر هم به صالحم نباشه که د یدرسم و ادامه م رشون یخ  یپدر ومادرم ودعا تیعالم باشه، با رضا یکتای

 .  ارمیبه بار ب  یمانیکردنم ندامت وپش

 مامان به خودم اومدم.   یتکون دادن ها با
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 ؟  یشد رهیبه من خ ی ستادیساعت وا هی؟...االن  یینفس . نفس دخترم ! کجا -

 انداخت .  یلرزه به جانم م ش یناراحت یهام فرستادم. حت  هینش وبه ر خوش ت حهی. اون رادمیخودم اومدم ومحکم به آغوشش کش به

 .  می شونیمن و از خودش جدا کرد،دستش رو گذاشت رو پ مامان 

 !   ی حالت خوبه نفس؟ تبم که ندار  -

 زدم.  یگشاد لبخند

 و بغل کنم؟  زمی که من مامان عز  فته یب یاتفاق دیقربون مامان گلم برم . مگه با -

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین مامان 

 . یتو فکر باش   ی طور   نیزوده که ا یلی .هنوز برات خ ی شنو  ی صدام رو هم نم ی که حت ی ر  یبه فکر فرو م ی وقتها طور  یگاه -

 

 نازش نگاه کردم.  یاعماق چشما به

.   یهر روز شاداب وسر زنده باش  خوام مثل  یفروغ بشه . م یخوام صورت ماهت ب ی بشن . نم نیخوشگلت غمگ   یچشما نیخوام ا ی مامان نم -

 ... ری م ی م ر،ی درس که صحله برو بم  ی اگه بگ

 دهنم ومانع ادامه حرفم شد.  ی گذاشت جلو  دستشو

  ی به خاطر رنجها می ستی به رفتنت ن ی که من وبابات راض  ین یب یوجود نداره . اگه م ی بره ، اون روز من زانم یعز  یکه خار به پا اره یخدا اون روزو ن -

 .  نی شما هم دچاره رنج وعذاب بش  مییخوا ی. نم میکه ما دچارش شد  یرنگی...به خاطر مشقت ون میدیکه کش  هیادیز 

 .  دمیرو بوس دستاش

 کنه ؟  ی اون روز شما رو برآشفته م ادیچرا  ن؟یگذشته واهمه دار  یآور  ادیشما وبابا افتاده؟ چرا شما از  ی برا یمامان چه اتفاق -

 شروع کرد به صحبت کردن.  می مبل نشست یرو  ی. وقتدیکش  یم ییرایرو به طرف پذ  بارمامان بود که دستم نیا

  ی. ولنیگ یشرم ششیشدم وپ اهیرومثل من امتحان نکنه . چون من تو امتحان پروردگارم رو س  زانمیوقت عز  چیکه ه  نمیبزرگ طالب ا یاز خدا  -

 ها بگذرم. یراهم قرار داد تا از سخت  ی بنده گناه کارش روعفو کرد وپدرت رو جلو  نیا د، یبخش شیبا بزرگ

  ی شد ، واسه مادر  یسوخت وخاکستر م یم  ش یآت هیکرد. دل من هم مثل  یم   انیب خت یر   یاشک م  ی که مثل ابر بهار  ی حرفهاش رو طور  همه

 .دستیوغم د دهیقدر دل رنج  ن یکه ا
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با   ی خوا یم  ی کن. تا ک  رونی دفتر خاطرات واز ذهن وقلبت ب نیدت روعذاب نده . گذشته ها گذشته، اخو  یطور   نیکنم مامان ا یخواهش م -

 بسپار.  یخوام بشنوم. همه رو به فراموش  ینم گهیده د یقدر آزارتون م نیاگه ا ؟یگذشته هاعذاب بکش   ادی

فقط   شه،یخوام هم ی بشن .م طان یخواد دچار وسوسه ش ینمهمه فرزندانم ازگذشته مادرشون با خبر باشن. دلم   دیحقمه. با نینه دخترم ا -

  چیکه ه نی بر  شیپ ت یوبا خلوص ن نیدستاتون رو به طرف خدا دراز کن  هی. هر ثان ن یوبه خودش توکل کن نی وفقط همه جا خدا رو صدا بزن

 .  نی نش اهشوقت شرمنده درگ 

 : دیرو پس زدو پرس  اشکال

 کرده بودم ؟ فیدخترم تا کجا تعر  -

 اعتراض کردم:  ن یغم

 مامان...  یول -

 هم فشردو گفت:  یو گرفت و پلک رو  دستم

 تا کجا گفته بودم ؟  ادتهی نمیناراحت نشم . حاال بگو بب  ادیز   گهیدم د یخوبم، خوبم قول م -

 . نیهمه جا رو نشونش داد نیکه شما پسر مهمونتون روبرد ییتا اونجا -

 سفر کرد:   تکان داد و به گذشته ی سر 

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

هنوز حس    یپانزده سالم بود ول نکهی. با ایترس  چیبودم وبدون ه شیآال یرفت داخل خونه منم رفتم دنبال ساره . ب  دیفر  می برگشت ی اره . وقت -

کردم... منتها با   فیکرد تعر  یاسب ها مثل دخترا ذوق م دن یبا د یکه چه طور  دیساره از فر  ی برا یبود. کل داریدر وجودم ب میسرکش کودک

 ؟  ه یچه طور  افشیحاال ق دیپرس ی. ساره مدام مادیداغ ز  نروغ

  ی ز یکنه اگه چ  ی،سبز سبز. آدم فکر م شهیچشماش و نگو مثل ش د،یه سف  دیهاست . سف  ی نیتر یگفتم: آخ نگو، مثل عروسک و   یخنده م با

  میدیخند یوبزرگ ، م  کریدرو پ یب یایدن نی گفتم وغافل از ا ی نم دختره که لباس پسرونه تنش کردن. مشکنه . اصال فکر ک  یبهش بخوره م

  یکودک  یبایکنه ...چه طور اون حس ز  یدختره، بعدها با من وسرنوشتم چه ها م هیمن مثل  دگاهیپسره که از د ن یکردم که ا یواصال هم فکر نم

تا شب خوش    ،ی از هر فکر  ی ز یده . فارغ از هر چ یوبه باد م نمیدل ود شی ا  شهیش  یبره. چه طور با اون چشما یم  نیونشاط درونم واز ب 

 از کلفتها اومد سراغم وگفت :آقا احضارت کرده .  یک ی شامموقع  نکه ی. تا امیگذراند
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  یبودم وحرف گوش کن. از حد خودم پا فراتر نم ریمقابل خان بابام سر به ز  شه یخان بابام. هم  شیزور از ساره دل کندم و رفتم خونه پ به

  زهاش یکن ا یمهمان هاش  ی . اما جلو  میکرد  یدردودل م م، یدیخند یو م میکرد  یم ی با هم باز  یکل میکه باهاش تنها بود ییوقتها یگذاشتم. ول

گوشم خونده بود.  ی تو  یرو خودش از بچگ نیگفتم چشم. ا ی کردم بدون سوال وجواب، فقط م  یم تیکرد. منم رعا یصحبت م ی رسمباهام 

 ارباب بود وبس . ه یمن هم   یعادت . اون ساعتها خان بابام برا هیشده بود برام 

 .  ستادمیروبه روش ا  رفتم

   ن؟یدار  ی خان بابا با من امر  -

 دورو برا. ن یوگشتن ا ی اسب سوار  نیگل بر  دیآقا فر   نیدخترم از فردا با ا -

غضبناک خان بابا روبه رو شدم. حرفم و قورت دادم وسرم  یبا چشما یدر کمال ناباور  یزده سرم و بلند کردم تا مخالفت کنم . ول شتاب

 سر سفره .  میاعتنا بهم گفت بر  ی. خان بابا بنییروانداختم پا

. آخه چرا من؟ مگه آدم دورو یکردم و خودخور   یم ی با غذام باز  شتر یشتم. ببرا خوردن ندا ییاشتها گهی. من اصال د میسر سفره نشست  همه

 هستن؟  یچ  یهمه کلفت ونگهبان برا  ن یبرمون کمه؟ ا

 ادیدونه من از پسرا بدم م  ی چندش. خوبه خان بابا م پسره

 

  دنی کش ون یقل یتراس بود که ک  ی . چشمم فقط تو دی ترک یکه از افاده داشت م دیشام رفتم نشستم کنار مادرم و فروغ خانم، مادر فر  بعد

بود،  دهیفا  یکه گرفته منصرفش کنم. هر چقدر منتظر شدم ب یم یباهاش حرف بزنم واز تصم ییشه تا من بتونم تنها ی تموم م نا یخان بابا ا

 لحظه خان بابا بلند شد رفت اتاقش. هیگرفت که  یخوند. منم کم کم داشت خوابم م  یخروس م ن کشو اونا کپ شتر یب

 بلند شدم وپشت سرش رفتم وصداش زدم  تند

 خان بابا...  -

 طرفم .  برگشت

 شده ؟ ی ز یجون دلم دخترم ؟ چ  -

 ونم راحت قانعم کنه . وا ،یترس ودلهره ا  چ یتونم راحت تر حرفم روبزنم، بدون ه یتنهاست م یبودم وقت مطمئن 

بگم بد   ی ز یچ ه یترسم  یتونم درست باهاشون ارتباط برقرار کنم... م یندارم . نم یبا پسرا رابطه خوب ادیمن ز   نیدون یخان بابا شما بهتر م -

 من با برادر ساره بره ؟  یبه جا نیشه بگ یبشه. م
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  ی دار  یوسع  ستیدونم برات مقدور ن یمن، م ی ولذت بخش بود گفت : دختر رعنا  نیر یش  شهی و قشنگش که برام هم با یوبا اون تبسم ز  برگشت

نتونستم مخالفت   گهی. منم دیکن  یخودش ازم خواست تا به تو بگم پسرش و همراه دون یآقا فر  ی...ول ی حرفم باش  عیومط یمن وهم نرنجون

 تونم بکنم .  یم ار کی چ نمیتحمل کن بب ی کنم. حاال تو چند روز 

 رفتم:  بغلش

 .  ستی ن ی ز یکه چ نیکنم ا یم ی شما هر کار  یمن برا -

 و گفت:   دیوبوس میشونیپ

 ... گهیکنم د کاریچ یدونه خودم هی یکی

پشت خونه، با تلنبه آب   می بر  مینبود مجبور بود یشدم ورفتم دست وصورتم و شستم. اون موقع ها آب لوله کش   داریخروس خون ب صبح

مردم مجبور   هیی بق ی. ولگهیخونه کدخدا بود وتلبه داشت، آب چاه وچند امکانات د نکهیاونم فقط ما. به خاطر ا  میدست وصورتمون روبشور 

 .  ارن یشد، آب ب یم ی ل کوهها جار که از د  ییآبها ایبودن برن لب چشمه، 

 شن؟ ی م داریب ی ک  نای:مامان پس ا دمیکه تموم شد از مامان پرس صبحونه

 گفت:   واش یمادرم   چارهیب

 .  شن یم  داریندارن. سرو صدا نکن بزار راحت باشن هر وقت خودشون خواستن ب ی ز یدخترم اونا که مثل ما عادت به سحر خ -

 باال انداختم.  یا شونه

 صدر اعظم روبگردونم .  ن یا امیب ن یشدن خبرم کن داریساره، هر وقت ب شیپ  رمیخواد بخوابن به من چه ، منم م ی بزار هر چقدر دلشون م -

 با دست زد رو صورتش ...  مامانم 

 چه طرز حرف زدنه ؟ ن یا...دخترم ا -

 خروس اونا هنوز صبح وخبر نداده بود . یبودن ومشغول کار،  ول داریده ب ی. همه  رون یحرف از خونه زدم ب بدون 

کن زود تر   ی کار  ه یکنم ؟  کار ی چ ییکردم اونم حالش گرفته شد ومعترضانه گفت :حاال من تا شب تنها فیوبه ساره تعر  شبیموضوع د  همه

 .  نیخسته بشه وبرگرد

 و صدامو براش کلفت کردم:  دمیگردن کش  منم

 پشت سرشو نگاه نکنه. گهیکنم از ده فرار کنه ود ی م ی کار  ه، یچ خسته
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ساره رو   ی روز   هی دیفر  یکردم به جا یخود منم .فکر نم یاصل  ی کردم بازنده و فرار  یفکر نم یخنده. ول ر یز  میخودمون زد ی دو به حرفها هر

  یدونستم نابود یکنه. نم ی کشه وخاکسترم م  یم  شمیزنه، به آت ی ام م  شهیبه ر  شهیکنه وت ی به قلبم نفوذ م دی کردم فر   یدم. فکر نم یم ی فرار 

گاه سرنوشت   چ یوخنده من هم، همون صبح خروس خون به باد فنا رفت. ه  ی شاد دمیگلوم همراهمه. نفهم   خیکه تا عمر دارم ب  نتظارمهدر ا

 کرد.  یبود از ذهنم وقلبم پاک م یها رو پاکن  یتلخ نیا  تونستم برگردم ودوباره از نو شروع کنم . کاش ی. کاش م میخودمون رقم بزن میتون یونم

 .دیلرز  یشد. چشماش و بسته بودو داشت م  یغرق درخاطراتش شده بود. رفته، رفته حالش بدتر م مامان 

 کنم؟ تکونش دادم .  کاریخدا چ ای. دمیترس

 صداش زدم، هرچه قدر بغلش کردم آروم نشد .  یکنم. هر چ  یمامان... مامان خواهش م -

زود به   یلی خ یشد. ول رهیچند لحظه مات ومبهوت بهمون خ  ت یما تو اون وضع  دنیمردم که بابا وارد خونه شد .اول با د ی از ترس م  داشتم

 ؟  دیپرس ای. با فر دیخودش اومد وبه طرفمون دو 

 افتاده نفس ؟    یچه اتفاق -

 ام شدت گرفت:   ه یهق گر  هق

 شد.  یطور  ن یکرد که ا یم فیو تعر بابا!... مامان داشت گذشته اش -

 باال رفت: دادش

 ... ؟ییییچ -

 بلندش رعشه به جانم افتاد.  یصدا   از

 وحرف زدن.  دنیتوبغلش وشروع کردبه بوس  دیمنو کنار زدو سر مامان وکش زود

 .دادی م  شیدلدار  گفتی . از گذشته مدمیفهمی من نم ی. ولزدی م حرف

 .دیکش  رونی بابا ب یو ازحصار دستامامان آروم گرفت. سرش  خرهبال 

 .  دید یبه من بعد به بابا نگاه کرد. انگار االن داشت بابا روم اول 

 !؟یاومد یجان ک  ل یآئ -

 نگران، صورت مامانم قاب گرفت: بابا

 ؟ ی زم؟بهتر یعز  یخوب -
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 تموم داد و گفت: ی سر  مامان 

 نگران نباش .  ستین میز یاره خوبم!چ -

 از کنارش بلند شد. از زور خشم صداش دورگه شده بود.  تیحاصل کرد با عصبان نان یبابا از بهتر بودن حال مامانم اطم  یوقت

 

  ی خوا ی م یتا ک  ؟ید ی . چرا خودتو... منو عذاب میحرف نزن ی از اون لعنت گهی...د یبه گذشته فکر نکن گهیکه د ی تو به من قول داده بود جان یم

 تحمل ندارم. گهیقدر دل من و آشوب نکن، من د نیبه فکر من باش... ا یست یهمه سال؟ اگه به فکر خودت ن ن یا ست یبس ن ؟یادامه بد

 گفت:  تیبابام گذاشت. با مظلوم یبازو  یبا کرده بلند شدو دست رو  مامان 

 کنم.  یاز ذهنم پاکش م ی حت ی ز ی فقط نفس مونده، اگه به اونم بگم به جون خودت که برام عز  یکردم ...ول  تت یاذ یلی دونم خ یم -

 گفت:  وسانهیشد. مأ  رهیکالفه به مامانم خ بابا

 ؟ ی به فکر فرو بر  ی جور  ن یا دینکرده بود که نبا د یآخه جان من، مگه دکتر تاک - 

 و گفت:  دیصورتش کش  یرو  ی با عجله دست مامان 

 . زنمیدم به فکر فرو نرم. فقط حرف م  یبارقول م نیباشه، باشه قربونت برم ا -

 همه آشوبه؟!.   نیافتاده! چرا دلشون ا یکردم چه اتفاق ی کردم. اصال درک نم یمامان وبابا نگاه م  یبه بحث ها داشتم

 .. لرزان بابا رو صدا زدم: بابا . ییو پاک کردم. با صدازدم وتند تند اشکام   ایبه در  دل

پر محبت بابا دوباره   ی با صدا ینزنم ول یکاسه خون بود. دلم به حال هر دوتاشون سوخت . خواستم حرف هیمهربونش  یطرفم . چشما  برگشت

 شد.  ی اشکام جار 

 ؟یبگ  یخواست ی م یبگو نفسم؟ چ  -

 کرده گفتم:  بغض

 ن؟ یشه شما بگ یداغون م یطور  نیبابا اگه مامان با گفتن گذشته ا -

 گفت:  عیبه بابا فرصت نداد. سر  مامان 

 قول دادم .   گهیگم. د ینه، نه من خودم م -

 مامانم انداخت:  یدست دور شانه  بابام
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 . یباشه جان من، هرطور که تو بخوا -

 .دیبه صورت بابام پاش ی پرمحبت لبخند مامان 

 از مامان جدا شدو سمت آشپزخونه قدم برداشت و گفت:  بابا

 بهتره؟ مینون با اشک شما مادرو دختر بخور  م؟ یبخور  دیبا ینهار چ  م ین یبب می بر  نییایاالن ب 

 برخاستم واشکام رو با دست پاک کردم ولبخند زدم.   می بابا منم تند از جا یشوخ  با

 ترسم فشارتون بره باال.  یشوره، م یلیبابا جونم اشک ما خ  -

 :.دی برگشت و گونه ام را کش بابا

 شم؟   یکه من خسته وگشنه دارم هالک م یبه حرف، نگفت  یخانم بنده رو گرفت  نی. عوض نهار اایزود ب  زیهمه زبون نر  ن یوروجک ا ی ا -

 گفت:  عیسر  مامانم 

 . شهی زود آماده م پزمی م یماه

 رفت و گفت:   سیسمت سرو  بابا

 .امی م خونمی نکن. من نماز م عجله

 : دی سمتم چرخ مامان 

 . کنمیرو آماده م  هایپوست بکن. منم ماه ینی زم  بیزود س نفس

 و گفت:  دم یصداشو شن بابام

 . کنمیسرخشون م  امیم  منم

 . میتوسل هم امروز بهش اضافه شده بود نهارو آماده کرد یبابا نمازشو بخونه که فکر کنم نماز حاجات و دعا  تا

 نمونده! ی سرخ شده لبخند زد و گفت: واسه ما کار  یها یماه دنیوارد آشپزخونه شد از د  یوقت بابا

 گذاشتم:   زی م  یو رو  ختم یها رو داخل بشقاب ر   ینی زم  بیس

 بابا! چرا

 نگاهم کرد. یسوال
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 گفتم:   یگشاد  یلبخند با

 .نیخور یم  ن،ی کشیزحمت م  شمام

پ رنج از کجا نشعت گرفته بود رو   بتی مص همه  نیکرد. ا ی م هیمامانم سر نماز گر   یض یبعد مر  شهی سرخش دلم و داغون کرد. هم یها چشم

 دونستم. ینم

 نشست.  زی خنده پشت م با

 .گذاشت و کنارمون نشست   یدستشیباقلوا داخل پ مامان 

قهوه   یتر، شده بود. چشماشده وخودش هم شکسته  ادتریز  دشیسف یشد. موها یم رتریپ رترو یبه بابا چشم دوختم. چه قدر رفته رفته پ 

 روزها غم داشت.   نیا شیا

از    یمتناسب وپوست  یلبا ،یقلم ی نیب ده، یکش یمتوسط، نه چاغ نه الغر. به مامان نگاه کردم چشم وابرو مشک  ی متناسب، قد یگوشت  ینیوب لب

 قد بلند   ی برنزه ، کم یخداداد

 متناسب با صورتم ، الغرو قد بلند.  ،یبه بابام رفته گوشت  می نیلب و ب د،یسف د یپوستم سف یولچشم وابرو از مامانم به ارث بردم  منم

 مامان به خودم اومدم:  ی صدا با

 .  شهی بد م  ت، ییخونه دا م ینرس ریزود باش برو حاضرشو که د شورمی نفس مادر، تا من ظرفا رو م -

 

 ............... 

سالم  هی یرو زدم مهتاب با خوشحال  فون یآ ی.  وقتنگهیسه طبقه. البته طبقه اول پارک  ،ی ر یمرمرش  ی با سنگها با یز  ی . نمامی دیرس ییخونه دا به

و   ییکه زندا م یبرد. با آسانسور به طبقه دوم رفت نگ ی روداخل پارک  دمون یخوشگل سف دیرو باز کرد . بابا پرا  نگیبلند باال داد ودر بزرگ پارک

  یم ت یخوب حجابش رو رعا یپوشش نداره وتو خانواده آزاد بزرگ شده بود ول اد یمثل ما ز  نکه یبا ا ییبودند. زندا ستادهیمهتاب به استقباملون ا

 . هی نیکنه.  واقعا هم خانم با کماالت ومت

 عشغم.  ی: چطور دمیکردم و بغل مهتاب پر  یروبوس   ییزندا با

 بهترم شدم مشقم. دمی: تورو که ددیخند

 . می شد یسلطنت  دمانیمدرن با چ ییراین و مهتاب با سربه سر گذاشتن هم پشت سرشون وارد پذداخل رفتند و م نا یا مامان 

 : دیمامانم و گرفت. مهتاب دستم را سمت اتاقش کش  ی مانتو و روسر  ییزندا
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 لباس عوض کن.  میبر  ایب

 . کردیستش دل آدمو باز م یبا روتخت  ی اسمنی یرنگ  و پرده ها د یسف  ی وار ی. کمد دزدیمهتاب طبق معمول برق م  اتاق

 لبتابش باز مانده بود برداشتم:  یاکه صفحه  وترشیکامپ زی صداش نگاه از م با

 . گهیباز کن د شالم

 باال انداختم و اشاره به لبتابش کردم: ی سر 

 . یکردیم  یگوش یباز  ا ی یخوندیدرس م  یداشت

 و سمت کمد لباسش رفت: دیخند

 گذاشتن....   ایچ دایجد یدونی نفس نم ی بزنم... وا جاتیهم به بدل ی سر  هیشدم گفتم  خسته

 متنفر بودم.  جاتیدادم. بلعکس مهتاب من از بدل می نی به ب ینیچ

 .فتهیدهنش به آب م میچطور   نی! بب یکنی نگاه م نایا ه یچ آخه

 لبتاب کنارم زدو خاموشش کرد: ی جلو  از

 ... گهید  ی خدا ساز منف شهیکنار هم  برو 

 رفتم.   رونی خنده از اتاق ب ای

 بودم.  دهی پوش اه یبلند با شلوار س کیتون

 را به خاطر ماهان باز نکردم. شالم

 وآرش وماهان هم اومدند.  ییساعت هم نشده بود که دا مین

 . دمیخاص مهتاب و سرخ شدن هاش رو تنها من فهم یوسط نگاه ها  نیکرد که همه را به خنده وا داشت. ا  یگرم ی با آرش احوال پرس  بابا

مهتاب   یرفته .ول امرزم یخدا ب یگفت به خان بابا یم  شهی بلند قد بود که مامان هم یلی زد. فقط خ ی با مامان مو نم افشیقربونش برم ق ییدا

 متوسط.   یوقد یمعمول  ینیولب وب  د ی،سف ی مامانشون بودند. چشم عسل هی شب ادیوماهان ز 

 یموجود بود. ول  ینیر یو ش وهیم م یاومد  یما م یوقت د یدونم شا یبود. نم ایدر خونه شان مه  شهی هم هم ینیر یو ش  وه یبت آلبالو آورد و مشر  ییزندا

 . زارهی پا به خونه نم یهم دست خال ییهست و دا ی اخامه  ی نه مهتاب عاشق قناد

 وسط چرا مادر من به خان باباش و به داداشش نرفته و پسر پرست شده بود. نیدونم ا ی به نسل عاشق دختر بودند و دختر درست. نم نسل
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بوس وبغل از جانب همه که آرش هم از فرصت سوءاستفاده کرد وآرمان بدبخت رو   ی وبعد کل دیده شب بود که آرمان هم رس  کهایساعت نزد 

 شد.   ه یبق دنیرفت هوا و باعث خندچلوند که دادش   یطور 

داد   شنهادی پ ییمامان وبابا مخالفن، زندا دنیهم فهم  نایا  ییاومد دا  شیبحث دانشگاهم پ ی. خدارو شکر وقتمیبود یینصف شب خونه دا تا

م هر سال به چند  خونش رو ه  ی کنه و طبقه باال  یم ی دخترش مشهد زندگ  یهم هست  با نوه  ی دورشون که زن مسن ی ها ل یاز فام  یکیکه 

شدن، در مورد    یآرش وماهان بالخره راض   یحت ییآرمان ودا ی با اصرار ها یشد ول ینم یده، برم. اول باز مامان راض   یم ره دختر اجا ی دانشجو 

 کنند. قی خونه ومکان امنش تحق

 فرو رفتم.  قیعم  ینماز شکر خوندم به خواب می برگشت یوقت

کردن   فیپرس وجو کنن. تا برگشتن اونا مامان هم شروع کرد به تعر  ییزندا  لی بابا همراه آرمان وآرش رفتن تا درمورد دانشگاه و فام صبح

 گذشته اش. 

 

 ................. 

ه همه کارهاشون رو  د ی مردا وزنا یشدن. تا اون ساعت همه  داریاز خواب ب  مون یشهر  یبود که مهمونها  11 ی کا یاون روز بالخره ساعت نزد -

به خاطر   شیآت  یها تا نصف درو شده، نهار هم رو  نی . زمی سوار  یشده برا نیوز  ز یکرده بودن. گوسفندا رو به چرا برده بودن. اسبها تم 

 مهمونها بره شکم پر گذاشته شده بود .

 

 بشورم ؟  دیامن دستام و کجا ب  دی:ببخشدیوخطاب به مادرم پرس رونی خانم با ناز وافاده اومد ب حهیمل

 با محبت گفت:  چارمیب مادر

 شما گفتم آب گرم آماده کنن .  ی آب تلنبه سرده، من برا -

 .  زم یبه گردنش دادو گفت :ممنون عز  ی قر  اونم

 رو به من کرد و گفت:  بعد

 .  شهیبا آب گرم دست وصورتش و بشوره، بچم سردش م  ادیبگو ب دیدخترم برو به فر  -

 کردم.  ی شدم تو دلم هم غرغر م یبه تکون دادن سرم اکتفا کردم. همان طور که داخل خونه م فقط

  نجا یچرا ا گهیخوب پاشو برو شهرتون د یچای کشه. اگه با آب سرد م ی خجالت هم نم ، یگندگ   نیشش سالشه مرد به ا نکهیبچم مثل ا بچم،

 .  هیز یمامانم خجالت هم خوب چ ی. طفلنیسپال 
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روبه روم   گوندی لبخند ژ  هیبا  دیفر  دمیبرخورد کردم . با وحشت چند قدم عقب عقب رفتم ...د ی ز یچ  هیکردم که با  ی با خودم موعظه م داشتم

 کنه. یوبرو بر من و نگاه م ستادهیا

تلنبه   ایوقت با آب سرد چاه  هیکه  نیت وصورتتون رو با آب گرم بشور دس ن ییبا گه یتون م یبراش نازک کردم وگفتم :مامان ی پشت چشم هی

 شه.  یاوخ م  فتون یظر   ی. آخه دستانینشور 

 : دیمحو شدو اخماش تو هم رفت و غر  لبخندش

 شورم، نه چاه وتلنبه.      یورزش، دستام رو هم تو آب چشمه م ی برا رونی . در ضمن به مامانم بگو من رفتم ب یبچه خودت -

 باال انداختم.  یا شونه

 .  شور ی . پسره بدهی بهم دستور م ستم ی خواد بره من که کلفت باباش ن یمن چه هر جا دلش م به

  ییهاش هم پولکها شهیبزرگ که از ر  یلیخ ی روسر  هیدور کمرم بستم،  یدست بلوز وشلوار گشاد و با شال هیهام رو با  یاتاقم لباس محل  رفتم

 گرفت بستم.   یکه همه موهام و م  یوسرم طور  م یشونیبود، دور پ زونیآو 

  شیکیشلوار و دو تا دامن،  قه، یبلوز وجل هیاومدن.   یکه هم وزن خودمون به حساب م  یبودن طور  نی سنگ یلی ما خ یمحل ی موقها لباسها اون 

 .  م یبست یوگشاد، شال دور کمر وچاغ چورم ن یپرازچ یساده دوم

 کردم . یرفتم لباسام و سبک م یم   ی اسب سوار   یمن وقت خالصه

که   ی اسب سوار   انای:شما اح دمیو ازش پرس  ستادمیروبه روش ا یبا گستاخ   نیی حاضر وآماده منتظر منه. رفتم پا دیفر  دمیتراس د یرو   رفتم

 ؟ نیبلد

 و مواخظه ام کرد.  د یبده ابرو در هم کش جواب سوال من رو  نکهیبدون ا دیفر 

 رم لب چشمه؟  ی که من م ی چرا صبح به مامانم خبر نداد -

 جواب دادم.   ییپرو  با

 دادم . ی نگرانت شده حتما گزارش م ت یدونستم مامان ی نگرانت بشه. اگه م یست یخوب بچه که ن-

 لبخند پر تمسخر رو لباش نشست.  هیبود  یدونم هر چ   ینم م،ی بچگ ایمن بود  ییپرو  به

 از کنارش گذشتم به طرف استبل اسبها رفتم .  یعصبان یلیخ
ً
 شدم، فورا

  هیشدم .   یسوار نم  یاسب چ یتندره رازیشده بود از استبل خارج کردم. اسم اسبم و گذاشته بودم تندر، به غ ن یخودم و که آماده ز  اسب

 باهاش بزرگ شده بودم . ییجورا
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 انتخاب کن؟  یبود گفتم: اگه بلد ستادهیشت سرم اکه پ دیفر  به

 طرفش برگشتم.  دمیتعللش رو د یوقت

 گفت:  دویام رو د  یسوال نگاه

 . رمیبگ ادیکه  نجایکم بلدم . اومدم ا  ی لیمن خ یول -

 !  ؟یییی:چ دمیتعجب پرس با

 باال انداخت.   یاعتنا به من شونه ا  یب

 به غبغب انداخت و گفت:  یباد

 . ید یم  ادیخوب من تو شهر بزرگ شدم . حاال هم نترس خودت بهم  -

 :دمیخونم به جوش اومد و بهش توپ گهید

بدم . من فقط به خاطر خان بابام و به حرمت   ی به شما آموزش اسب سوار  ستمیهم ن  کاریدارم ...ب یمن کارو زندگ  ، ی آقا پسر شهر  ن یبب -

 از محاالت ممکنه، جناب..       گهیدادنم د ادیاسب  یجاها رو نشونت بدم . ول ن یکنم وا تیخواستم همراه مهمون بودننتون 

 صورتم وتو چشام زل زد گفت:   یشده بود، خم شد رو   کیکه با هرحرف من قدم به قدم بهم نزد اون 

 .  ید یم ادی، خوبشم  ی دیم ادی -

قهقهه اش رودرست پشت   یصدا ی . وقتدیچشمام خود به خود بسته شد، پشتم لرز بود  یازتحکم صداش، هر چ  ایبود  ش یوحش ی چشما از

 .  دمیپشت سر هم کش  قی باز کردم. چند نفس عم ی، چشام و فور  دمی سرم شن

 کوچولو، خوابت برده؟  گهید ایبا خنده گفت :ب دیفر 

کلمه جلوتر ازش حرکت کردم اونم درست   کی ی هم فشار دادم، اسبم و به نگهبان استبل سپردم . با حرص وجوش، بدون حت یو رو  دندونام

 داشت .  یپشت سرم، با به به و چه چه قدم برم

 ...جنگل گم بشه، پسره پرو   ی تو  ذاشتمیاالن م  نیکرد هم  یافتاده بودم. اگه خان بابا مواخذه ام نم  ری گ  یبد مخمصه ا ی تو 

  دمیکش یداشتم و با خودم نقشه م یقدم برم ا ی. همان طور که کنار در  میدیرس  ایکه رفت وآمد هر روزم بود به در  ییانبرهایداخل جنگل وم  از

 ...      است یتا نصفه داخل در  دیفر  دمیدفعه د کی پسره رو از سرم وا کنم .  نیا ی که چه طور 

 احمق...  یش   ی!؟ کجا ؟االن غرق میکن  یم کار یزدم: چ ادیفر  غیبا ج  دمیترس یلیخ
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 برام دست تکان دادو با خنده گفت :نترس کوچولو، شنا بلدم.  برگشت

شه شنا   یوپر تالطمه، برگرد. نم یطوفان ایحال داد زدم :امروز در  نیبا ا یکرد لجم گرفت، ول یکالمش که من و کوچولو خطاب م  کهیت نیا  از

 کرد . 

 آب وبه طرفش شنا کردم.  ی تو  دمیپر  مهیآب. سراس  ریشد ورفت ز  یخالکامل نشده بود که پاش   حرفم

 بودم . دهیآموزش د  یماهربودم چون از بچگ یلی شنا خ در

 کنه عقب گرد کردم وبه طرف ساحل برگشتم .   یمتوجه شدم داره به طرفم شنا م یشد. وقت انیجلوترسرش نما یکم

از   دیفر  یمشت کردم. وقت ت ی. دستام و ازعصباندیکش  ی. شعله خشم از وجودم زبانه م د یچک یشده بود از سرو صورتم آب م سیتا پام خ سر

 بارش کردم.   دیرس  ی به دهن وذهنم م یمجال حرف زدن بهش ندادم هر چ  رونی آب اومد ب

 .  یممکن بود غرق بش   شور،ی داره؟ب ی برم یهم شوخ  ایدر  ی فکر کرد ، ی بچه ننه پرو شهر  -

 ؟ یپروا وگستاخ  یب یل یخ یدون یچشمام گفت :م ی زود خودشو جم وجور کرد و زل زد تو  یشد ول رهیبهم خ ری متح یکم

تو قلب وروحم فرو رفت ومن و از ادامه   زهیچشماش مانند ن یاون جنگل یبارش کنم ول گهید چاردیغضب زل زده بودم تو چشماش تا چند ر  با

 بحث بازداشت 

وگفت   دی به وجودم افتاد که خودش هم فهم یلرز  هیرو صورتم.   دیمشت آب پاش  ه یودم که ومبهوت تو اون جنگل چشماش غرق شده ب مات

 خوام. سردته ؟  ی :معذرت م

 .  دمیلرز  یدونم چرا م یمن سردم نبود نم یول

 شد و نگران گفت: ک یبهم نزد شتر یب

 .ایتو در   ی پر  یدونستم تو به خاطر من م  یکنم نم ی. من فقط خواستم شوخ یخور  ی سرما م م یبرگر  ایب -

 و به راه افتادم تا از اون نگاهش فرار کنم.  برگشتم

سبز بود که تا ته   یچشما ری داشتم. فکر وذهنم درگ ی لرزان وسست داشتم قدم برم یی. با پاهادمیشن  ینم یچیمن ه   یزد ول  یحرف م اون 

به ده  یک   دمیخودش کرده بود. نفهم ریبود من و درگ  یتوهم، هر چ  ایبود  التایخ د یدونم شا یداشت. نم  ی حالت هیبود و  یمردمکش جنگل

 لحاف تشک خوابوندم . ی لباسام روعوض کردوال  مان. چه طور مامیدیرس

  لمیف کی به وضوح مثل  زی کس داخل خونه نبود با اکراه از جام برخاستم وپشت پنجره رفتم. همه چ چیچشم باز کردم غروب شده بود وه یوقت

 شنا کردنم، اون چشما ...  ا،یبه در  دیچشمام گذشت... رفتن فر  ی از جلو 
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چه گونه تضاد خوب  چشم دوختم که  ی وبگو بخند به راهه. به پسر  وهی، م کشنیم  انیخورن وقل یم ی همه دور هم دارن چا دمید رونی ب رفتم

 کنه .  یوحالم رو منقلب م دهیوبدش درونم وقلقلک م

  د یبا فر  یاز هم صحبت  ی.اون روز با هرمکافاتدندی خوشحال شدن واحوالم و پرس دنمی. همه از دوستمیخودم مسلط شدم و به جمعشون پ به

 اجتناب کردم . 

 صبح زود عازم رفتن شدن. بالخره

 . می شدم. با ساره کل جنگل رو از پا انداخت یشگیهم  جانی گذشته بود که من باز همون م  نایا د یهفته از رفتن فر  چند

 

 پنج ماه اتراق کردن خونه ما.   یبار هم چه اومدن ن یفروکش کرد. ا نایا دیبا اومدن فر  میچند هفته دوباره همه سرخوش بعد

رفتم. از هم   یدر م رش یاز ز  ییجورا هیببرم   ییجا دویخواست فر  یکردم . هر وقت خان بابام هم ازم م  یرفتار م ن یسرسنگ یلیخ  دیبا فر  اول 

کنه تا با من همراه بشه،    یم یودلتنگ ییابراز تنها ییجورا هیشه و  ی حالش گرفته م دیچه طور فر  دمید یکردم، م ی کالم شدن باهاش اجتناب م

 دادم . یه تله نمحرفها بودم ودم ب ن یاز ا زتریمن ت  یول

 بدم.  ادشی ی مادرش به مادرم موفق شد تا من اسب سوار  ی انجگر ی شد.  بالخره با م ی برنده باز  دی روزگار، فر  ایبخت بد من بود  از

رام خودش کرد.   روی تو قلب وتمام وجودم رخنه کرد ومن واس دیداد. فر  یرفت وجاشو به دل ودلدادگ   نیها از ب دیدو ماه شک وترد یکی بعد

 بودم و ساره رو به کل فراموش کرده بودم. دیوقت کناره فر  یوقت وب گهیشدم. د ی م دهیخود به خود به طرفش کش گهید

همه   گهیمن د یکرد. ول ی م ییوتنها یابراز دلتنگ ی لیزدم. ساره هم خ  یهاش حرف م یوشوخ  دیرفتم فقط از فر  ی ساره م شیهم که پ یگاهگه

 .دیفکرو ذهنم شده بود فر 

اون   ی؟ ول ی کن یم   بمون یهم بهش تشر زدم که چرا تعق ی شدم. چند بار  ری غافل گ دیدر جنگل درست پشت سر من و فر  لیآئ  دنیبا د ی بار  چند

 از جواب دادن طفره رفت .  ه یهر بار با طعنه وکنا

 دردلم رشد کرد.   شتری ب دیمدت با رفت وآمدها، عشق فر  نیسال گذشت. در ا کی

موند.   یبرام نم یاقیاشت  چیه گهیگشتن شهرشون من د یبرم نایا  دیفر  یسال وقت کیخان بابام هنوز با خبر نشده بود. تو اون  یول  دی فهم مادرم

من   یمانیندامت وپش یبرا ییاش پرنفوذ بود که جاچشم ی. طور می خوشبخت یمعن  اهام،یورو  م یشده بودتمام زندگ د یغذا خوردن. فر  ی برا یحت

 ذاشت.   ینم یباق

پا   هیمرغ من  یشد. ول  یم ی فتگی همه ش نیمانع ا ی قیکرد وبه هر طر  یم حتم ینص  یکردم گاه یباهاش دردو دل م یهم ازدلم باخبر بود. وقت ساره

 داشت . 
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 کردم .   ی م ری ابرا س ینبودم و رو  نیرو زم  گهیهم ابراز عالقه کرد که من د  دیکم فر  کم

 افاقه نکرد .   یول ،یطب  یسرش، جوشونده وداروها   یاومد باال   بینداشت. طب  یبود که مادرم حال خوش  ی روز  چند

کس   چیبه شهر بردنش ه دیم همراه خانواده فر خان بابا  نکه یموند، تا ا تینبود. مادرم دوماه به اون وضع شگاهیوآزما شیروزا دکترو آزما اون 

 کرد بعد شانزده سال مادرم باردار باشه.   یفکرش رو هم نم

ده شام ونهار داد. منم   ی وسه روز تمام به همه  یده مژده گون هیشناخت. به همه اهال یسراز پا نم یبه ده برگشتن خان بابام از خوشحال یوقت

 همدم تو راهه.    هی ی هم باز  هی نکه یخوشحال بودم از ا

مادرم و انجام بدن. خودش هم مثل   یکرده بود تا کارها ج یمادرم قدغن کرده بود. خان بابام همه رو بس یرو برا  یهر گونه حرکت اضاف ب یطب

 .  د یچرخ یپروانه دورش م هی

 تمام ده وجنگل رو مثل کف دستش شناخت.  یت حتگرف ادیرو کامل  ی اسب سوار  دیبود. فر  دیفکر وذکرم گشت وگذارو بگو بخند با فر  منم

  ایوابسته اش شده بودم. برادرم به دن یلیخ یلی جا آوار شد. خ ک یسرم   یرو  ایعازم رفتن شدن وغم دن نایا دیآخر مادرم بود که باز فر  ی ها ماه

  شپا شد منم کنار مادرم،  برادرم ماکان به آغو خان پسر دار شده بود، همه جا هلهله بر   نکهیهم آورد از ا یاومد با اومدنش شور نشاط وشاد

 کردم . یتنش رو استشمام م ی بو  دمی کش یم

 ره .   ینم ادمیوقت  چیو ه میافتاده ومهمون دار   یروز رو که خان بابام خبر آورد تهران شلوغ اون 

 

من. روز آخر هم اون قدر    یزده بودن از کارها  رتیکردم. همه ه یم  زی کلفتها همه جا رو تم یتو راه بود .منم پا به پا دیشناختم فر   یاز پا نم سر

. خالصه تا  هیجور   نیا  نیا اد یبهم نم نیلباس رنگش بده ،ا نیگفتم نه ا یبلند شدن نداشتم باخودم م ینا گهیو عوض کردم، د دمیلباس پوش

 شب به زور آماده شدم. 

  چ یفرمان بود از حرکاتم. ه یمغزم کال ب گهیدلم براش تنگ شده بود که د یخواست بپرم بغلش. به حد ی دلم م دنشی. از ددی رس دیبالخره فر  

 دست خودم نبود. یعکس العمل ،ی کار 

  زیقدرعز  ن یا  نکهیرفت از ا ی داد. دلم غنج م با یز  ی پارچه قرمز پولک دوز  هی من هم  یآورده بود وبرا  هیفارغ شدن مامان هد یخانم برا  فروغ

 شدم .

 فرشته بهم داد .  هی به شکل  نهیگل س هی می جنگل وبا هم تنها شد م یکه رفت دیفر  با

 .  یباش  ادمیهر جا به  شهیکه هم ی ادگار یبه عنوان  دمیروخودم برات خر   نیا -

 افتادم.  یپس م یرو لو داده بود. داشتم از خوش   میچشمام عاشق ی حرکاتم ، حت تمام
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 ذوق کردم: شتری که زد ب یحرف از

تا وقت رفتنم بگو که   ،ی ودوسم دار  یخوا ی. اگه تو هم من و میمال خودم بش  شه یخوام هم یگردم. م یبر م  یدفعه بعد با حلقه نامزد -

 برنگردم؟ یدست خال

 جواب دادم :  یمعطل یدونم چراعجول شده بودم . ب ینم

 دوست دارم .  یلی منم خ -

 سر دادو گفت :  ی که خنده بلند یچ  ا یبود  یاز سر خوشحال  دمینفهم

 شم .  یکنم وزود دست به کار م  یخوبه . پس منم وقت و تلف نم یلیخ -

 

 بست .  خیبدنم  یهمه  هویحرفش  نیبا ا یکنه ول بود غش کیحد نزد  ازش یب یدلم، از خوش   نکهیا با

 خودم گفتم :  با

 خوام؟   یم یچ  گهیخواد. د  یهم من وم دی. فر دمیترسم؟ من که به عشقم رس یچرا م گهید

 با تمسخر گفت :  دیصورتم به خودم اومدم . فر  ی جلو  یدست یفکرم در کلنجار بودم که با تکونها با

 دختر.   ی که از من عاشق تر  تو

 اعتراف کردم .   یحرفش دلخور شدم و با خودم فکر کردم نکنه دوباره دستم انداخته؟ من زود باور هم فور  از

 برگشتم که برم جلوم و گرفت   

عاشقت   دمتی. من از همون روز اول که دی ش   ی از من عاشق تر نم یکردم بابا. هر چه قدر هم عاشق باش   یشوخ  ؟ یش  یچرا زود ناراحت م -

 بازم دوست داشتم و دارم.  ی... ولیکرد ر یمدت من و تحق هی تو تا یشدم. ول

 کردم.  یوازش عذر خواه ن ییانداختم پا  سرمو

 کنن.   ی م ی زنن ومن وازش خواستگار   یبا خان بابام حرف م ندهیواونم قول داد که تا چند ماه آ  میحرف زد یکم

 

 .............. 

 .  میاومد  رونی ذاشت از خلصه ب یه سر آرمان مخدا آرش سرب شهی آرمان وآرش، که هم ی با سر وصدا -
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کارو   نیا زشیافتاد که به خاطر همسرعز  ادمیزود   یهنگ کردم. ول شیحرکت ناگهان نیتند از جاش برخاست وبه آشپز خونه رفت .از ا مامان 

 کرد تا نفهمه دوباره به گذشته سفر کرده. 

 استقبالشون رفتم .  به

 .  نیسالم خسته نباش -

 به اطراف چرخاند  یزدو نگاه زیآو  ی کتش را رو  بابا

 : دیجوابمو داد و علت نگاه سرگردانش رو پرس  ی با لبخند 

 !...ادی سرور ما کجاست؟ سرو صداش نم نیسالم دخترم. ا-

 زدم و گفتم:   یگشاد لبخند

 رسه.    یمامان توآشپزخونه داره به نهار م -

 طرف آرمان وآرش برگشتم:  به

 ن؟یچه خبره شما بازم که سر آورد -

 تلنگربود که فوران کنه.  هیمنتظر   نکهیمثل ا آرمان

برسه.... از صبح داره   ندشی...خدا به داد زن آ دنیاومده؟ اصال نافش رو با حرف زدن بر  ایبه دن یمرده چه طور   لی آرش زل ن یدونم ا ی...نم یوا  -

 کشه.   یم ری. مغزم داره آژ زنه   یحرف م زیر  هی

 در داخل سبد انداخت و گفت:  ی را از پا کشد و جلو  شیجوراب ها یبا لبخند  آرش

  می ازش استفاده کن  دیداده با یخوشگل نیزبون به ا  هی می . اوس کر  دنینافت زبونت رو بر  یبه جا یخوب داداش من،  به من چه که تو بچگ -

 ... گهید

 به طرفش چرخاند و گفت:  ی سر  بابام

 استراحت کنه بهتره.    یآرش بابا؟ زبونت هم گناه داره کم   ی ار یوقت کم ن هی -

 و به کمر زدو گفت:دستاش  آرش

 انتخاب کنم؟   اری؟ منم  هی ارکشیبابا  -

 انداختم و گفتم:  یسمتش رفتم و دست دور بازو  عیسر 
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 شم وهواتو دارم .  ی م ارتیخودم  ی آرش داداش  -

 .  دنیچشمک به بابا و آرمان زد که اونا هم غش غش خند هیشت برگ  آرش

 :دمیحرص دستش رو ول کردم و بهش توپ با

 ؟ یزن ی...چرا چشمک م هیچ -

 و گفت:  دی کش چارمو یب ینیب

 ... یکور خوند یول ؟ یزبون من و بکش  ریز   ی خوا ی ... میکن یطرف من دراز نم  یدست دوست یدونم تو الک یخوب خاله سوسکه... من که م  -

 باال برد:  میودر آوردم  تا بکوبم تو سرش که دستاش و به حالت تسل میروفرش

 خواد بپرس، خودم نوکرتم.   ی دل تنگت م یهر چ  ؟ یش  یم ی ا...ا...دختر چرا وحش  -

 نظرگرفته.   ریبابا  با خنده مامان رو هم ز  دمید 

 گشت که زود حاضر بشه.  یم ی ز یکنم دنبال چ   ی. فکر مخچالیمامان با سر رفته بود تو   یطفلک

 نکن.  تی. خودتو اذمی نهار گرفت رونیب  ایب خچالی تو  یخور  یجان من، سرما م -

 متوجه اومدنشون نشده.   ی عنیکه  یزود کمر راست کرد طور  مامان 

 ؟!  نیچرا؟ چرا زود اومد ن؟ ی. نهار گرفتنیا...سالم . خسته نباش  -

 نگاه کرد.  شیب اول به ما بعد به ساعت مچبا تعج بابا

 ؟  می! ...اگه زوده برگردمهیاالن ساعت سه ون زمیعز  -

 مامان باال رفت:  داد

 .. ؟ییییییچ -

 پروندو گفت:  یش یرا به حالت نما  شیشانه ها  آرش

کنه، آخه من جوونم ...به آرمان    یقلبم کار نم گهی... جون نفس دی ز ی... چیزنگ ، یتک سرفه ا هی یبزن غیج یخوا یم ی مامان قربونت برم وقت -

 .  شهینم شیحال  زای چ ن یا رهینگاه نکن پ

 و گفت:   اوردیطاقت ن گهیمبل لم داده بود د یکه تا اون موقع خسته وکوفته رو  آرمان
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 نوبره واال ...     ؟ ی ار یرو از کجا م  یهمه انرژ  نی دونم ا ی پسر، من نم ی بترک  یه -

 بست.  خچالیجلو رفت و در  یبا لبخند بابا

 مامان کاشت و گفت:  یشونیپ یو رو محبتش   شهی هم مثل

 !یاحتما تو هم خسته  ایدورت بگردم. ب ایب

 متعجب به بابا نگاه کرد:  مامان 

 نکردم.  ی من که کار  نه

 رو روشن کردو گفت: ی کتر  ریز  بابا

 زدن هم سخت تره...   لیاز ب  وروجک زبون دراز و خوشگل، خودش ه یسروکله زدن با  چرا

 باال رفت: میصدا  دادمیاون موقع که گوش م  تا

 ِا.... بابا... من که اصال حرف نزدم.  -

 رفت:  سیو سمت سرو  برگشت

 ! یبه حرف که گرفت ی حرف نزد -

 و تند تند مشغول آماده کردن استکان ها شد.   دیبودن بابا مامان لب گز  زی ت از

 از پهلوم گرفت. شگون ین هی. مامان می نیبا هم بچ  وزی کمک مامان رفتم ، تا م به

 

 باال رفت:  می که از حرف بابا صدا دادمیاون موقع که گوش م  تا

 ِا.... بابا... من که اصال حرف نزدم.  -

 رفت:  سیو سمت سرو  برگشت

 ! یبه حرف که گرفت ی حرف نزد -

 و تند تند مشغول آماده کردن استکان ها شد.   دیبودن بابا مامان لب گز  زی ت از

 از پهلوم گرفت. شگون ین هی. مامان می نیبا هم بچ  زوی کمک مامان رفتم ، تا م به
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 وپهلوم رو گرفتم   دمیکش فیخف غیج هی

 ؟ یکن  ی... به ساعت چرا نگاه نمی ر یگ ی من و به حرف م دهیاخه ور پر  -

 رو ماساژ دادم و گفتم  پهلوم

 ... گهیرفته بود د ادمیخوب مامان منم  -

 : دیبه دادم رس بابا

 کرده بودم. ی حاظر  ی . امروز هوس غذا میخورد  یهم نم ن یپخت ینکن. اگه م تیدونه من و اذ ه ی یکی ن یا زمیعز  -

 نثارم کردو تند تند بشقاب ها رو آورد. یاچشم غره  مامان 

باطل، همه با ولع   الی خ یزه ی. ولادیب رونی از دهانشون ب یحرف هی ییندا هیمن مدام چشمم در حرکت بود.  ی. ولم یخورد یغذا م می هم داشت دور 

 خوردن.  ی غذاشون و م

 . دی؟فکر کنم حرف دلم رو شن یگرفت یمنه که الل مونحاال از شانس  یدهن لق بود شهیتو که هم دمیدوختم به آرش . تو دلم نال چشم

 غذاتو بخور.   یخود خور  ینفس کوچولوبه جا -

 به من نگاه کردن.   دنویبا حرف آرش همه دست از غذا کش 

 شده دستپاچه شدم:  یکه مرتکب جرم یآدم  مثل

 خورم. یگه، به جون خودم من دارم غذا م  یداره چرند م نیا -

 خنده هوا رفت:  کیشل

 از همه آرمان خندش و خورد و گفت:    اول 

 . یش یخدا. مهندس هم م  دیبه ام ی شنو  یخوش هم م  ی دلقک گوش نکن. خبرها ن یا یبه حرفها  ی خواهر  -

 خوشحال شدم و تند تند برنج و داخل قاشق پر کردم و خوردم. یکم

 . دنیگاهم کردن و خندگشاد شده ن  یرو نوک چنگال زدم و داخل دهان پرم گذاشتم. همشون با چشم ها کباب

 . می نشست ییرایهم تو پذ دور 

 روباه ؟  ای نیر یش  ون ییخوب آقا -
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 باال برد .  ری دستاش رو مثل پنجه ش آرش

 .  میر یش رهیش  م؟ی روباه باش  ادیمادر من به ما م -

 مامان به حرف اومد:  یبه خاطر نگران بابا

د. با دختر خاله اش حرف زد اونم شماره تلفن مادر شوهرش و در  در حقمون کر  یشه گفت لطف بزرگ   یجان من برادر خانم شما، م -

با دل وجون قبول کرد وگفت از طرف ما   ه،یمتشخص  یلیو براشون گفتم. اونم معلوم بود زن خ طمون یاز شرا  ی کم ی گذاشت . تلفن ارمون یاخت

هم   کیاز نزد  میبر  دیبا یخونش و به اونا اجاره داده. ول یکه طبقه باال  گهید ی منم تنهاست،و دو دختر دانشجو  هراحت باشه نو   التون یخ

 راحت بشه .  املون یتا خ م ینیبب

 گفت:  دی. با تردشدی مامان کاسته نم یاز نگران  اما

  ن؟ی گرفت  یمیجان چه تصم ل یآئ -

 آرام و مطمئن گفت:  بابا

به   یادیدرمورد دانشگاه وخونه. زمان ز  یقی تحق هیهم  ارته، ی...هم ز  م یش یپس فردا عازم مشهد م  یموافقت کن و  یباش   ی اگه شما هم راض  -

 شروع دانشگاه نمونده. 

 .مردمی م  جانی از ه  داشتم

 به فکر فرو رفت و گفت:   ی کم مامان 

 بگم. یچ 

 گفت:  یبا لودگ  آرش

 . یسرور گرام نیرفتن بد دستور 

 استراحت بلند شد.  ی مامان موافقت کردو آرمان زودتر از همه برا بالخره

 . شمیاجازه من برم دراز بکشم دارم تلف م با

 بلند شد و دست دور کردنش انداخت:  آرش

 داداشم منم هالکم.  میبر 

 به عقب هولش داد: آرمان
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 .شکنهی من برو تو اتاقت... پاهام داره م مرگ

 آرش و صدا زد:  مامان 

 نکن...   تیاذ پسرم و آرش

 ش انداخت: گرد شده دست به کمر شد و صداش رو پس کله ی با چشم ها آرش

 ...م؟ی جی!... ما هم هو پسرتون 

 برخاست و با لبخند گفت:  بابا

 برو بخواب. یتو چغندر قند مامانت  نه

 .دمیرفتن بود بلند خند  یکه از خوشحال من

 کرد:  یدندان قروچه ا  آرش

 قهقهه زدنش کرده... یمنو بهونه مار... خوشحال رفتنه   زهر

 :دمیخنده سمت اتاقم دو  با

 . شمی دل تنگته بگو... بالخره مهندس م یهرچ 

 ............ 

 

 که به روح شهدا نذر کرده بودم رو ادا کردم. یحیشب با تمام وجودم قامت بستم ونماز شکر به جا آوردم وتسب اون 

 بدرقه امون کردن با  نایا یی. عمه ودامیمثل برگ وباد گذشت وما آماده رفتن شد دوروز 

 

 داره.   یعامل  هیداد. عاشق تلق تلوق کردنشم. از نظرمن سفر کردن با قطار  ی بهم دست م یاحساس قشنگ هیشدم  یسوار قطار م یوقت

 آرش وحشت زده چشمام و باز کردم.  ی صدا با

 ؟ ی ر  یدختر تو هنوز هم با سوار شدن به قطارتو کما م -

 پس گردنش زد و گفت:  آرمان
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 . میکن شیخونه بستر  ونهید  ی باشه چند روز  ادمون ی. هیعیطب   ری پسر غ نیبه جون خودم ا -

 جهش خراب شد سر آرمان.   هیبا  آرش

 بچه سوسول ... ونمیمن د -

 در آروم کردن اونا داشت.   یمامان سع  یول  میدیخند یم م یومن داشت  بابا

 . نیی پا دیآرمان پر   یجهش از رو  هیکرد. آرش با  ی گشاد به ما نگاه م یکوپه داشت با چشما کوپه به شدت باز شد ومامور  در

 کرد.   یبه زور لبخندش و خورد و مامور کوپه عذر خواه بابا

 بود قطار واژگون بشه. کیچه وضعشه؟ نزد ن ی...ا نیدار  کی محترم فکر کردم چند تا بچه کوچ  یآقا -

 گفت: بابام

 . شهیتکرار نم  گه یخوام د یمن از شما عذر م -

 شده بودند .  ریچهار ساله سر به ز  ی آرش و آرمان مثل بچه ها 

 از طرف بابا، رفت. یمعذرت خواه یطرف واون طرف تکون داد وبعد کل نیکوپه چند بار سرش رو ا مامور 

 چشم غره نثار آرش کردو نشست .  هیبابا  

 .  میکه منتظرمسافربودن شد ییسوار ون ها می . از راه آهن خارج شد مید یشب به مشهد رس  11 یکاینزد

  هیحس مبهم،   هی ف، یلرزش خف هیتو وجودم نقش بست.  ی بیاحساس عج  هی آقا امام رضا خورد  ییچشمم به گنبد طال نیاز داخل ماش  یوقت

 آرامش خاص . 

 همون جا سالم دادم    از

 الرضا( یابن موس    یثار هللا، از سلطان خراسان عل ای کیالغربا، اسالم وعل ب یغر  ای کی)اسالم وعل

 دوباره آقا امام رضا شد.    دنید یبرا یپر از اشک شوق و شاد چشمام

 .   می که شب قبل رزرو کرده بود.خودمون هم به حرم رفت  یببره هتل میهامون رو به آرمان سپرد ساک

وبه  نه یس یدستم رو گذاشتم رو  هی هام فرستادم مثل بق هیحرم رو از ته دل استشمام کردمو به ر  یهوا  م یحرم مطهر گذاشت اطیبه ح قدم

 قسمت خانم ها .  م یرفت  میجدا شد نایمامان ومن از بابا ا   م،ی وضو گرفت زیدوباره دادم. قبل از هر چ  یکردم وسالم م یآقا امام رضا تعظ

 . ارتیطال نشست منم رفتم ز  وان یا  ریز  مامان 
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 داد.   ی. آرامش مدیبخش یم  ی داشت انرژ  یخاص   یحال وهوا هی. حرم دمی بوس یوم دمیکش  یبه نقطه حرم رودست م نقطه

 دست بزنه.   حیتونست جلوتر بره وبه ضر  ی خدا مامانم با اون پاش نم بنده

 شروع کردم به دعا... دی رس حی دستم به ضر  ادیاز تالش ز  بعد

 برسم .  می قلب ی وقت تنهام نذاره خودش کمکم کنه تا به آرزو  چی تا ه یخدا بکن شیخودت وساطتم رو پخوام  یم ی ار یسالم آقا از خودت  -

. از سرو  رونی گذشتم وخودم و انداختم ب تی جمع یزدم و به زور از ال  حینداشتم. چند بوسه به ضر  ستادنیا  ی نا گهیقدر شلوغ بود که د اون 

 . ختیر  ی صورتم عرق م

  نا ی. بابا ا م یباب الرضا رفت یوبه طرف درب خروج  میبه جا آورد ارتیمنتظرم بود. با هم نماز ز  ی اشک  یطال برگشتم مامان با چشما  وانیبه ا یوقت

 .میمنتظرمون بودن بهشون ملحق شد

 محترم...   ون یقبول آقا ارت یز  -

 گفت:  بابا

 شمام قبول خانما...   ارت یز  -

 ن؟یکن  ارتیراحت ز   نیبابا تونست -

 کنن.   ارتیهم ز   هیکه بق میگرد یبرم میکه کرد  ارتیز  ح،یبه ضر  م یچسب  یساعت که نم ک یمحترم  یبله دخترم ما مردا مثل شما خانما -

 برگشتن نداشتم.   ینا گهیاومد تو دهنم. اون قدر فشارم دادن د  یمن که قلبم داشت م ، یگیاره بابا راست م -

 خواهر گلم.   ی از بس که جوجه ا -

 ...  هی کردم جوجه ک یم تیوگرنه حال  م،یرونی که ب  فیحآرش  -

 .  دمیترس یوا  ی ا -

 . ین یب یآرش سر به سر نفسم نذار که بد م -

 چشم وابرو به آرش رفتم.  هیلبخند به بابا نگاه کردم و  با

 .  یش  ی تنها که م یعنیبا چشم وابرو برام فهموند که  اونم
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حال نسبتا بزرگ وآشپزخونه اپن. در کل   هیمجهز به دوتا اتاق ،  کی بزرگ و ش  یلیبه حرم، خ کی. هتلمون تو فلکه آب، نزد می طرف هتل رفت به

  یم ی اگه دستتو دراز کن یکرد یفکر م یرفت  ی کنار پنجره م ی که پنجرش رو به گنبد بود وانتخاب کردم. وقت یخودم و مامان اتاق ی من برا با،یز 

 ی گنبدو ملس کن  یونت

 

 .  می دیتخت دراز کش یمامان رو  با

 بپرسم؟  ی ز یچ هی ی ستی مامان اگه خسته ن -

 گفت:  آهسته 

 خواد هر چه زودتر قصه گذشتم و تموم کنم.   ی . خودمم دلم میبپرس  ی خوا ی م یدونم چ  یم -

 :دیپهلو چرخ به

 م؟ یاز کجا موند ادتهی -

 گفتم:  خوشحال

 . ی خواستگار   ادیوقرار بود اون ب نیشده بود  د یکه شما عاشق فر  ییازاونجا -

 و پلک بست.  دی کش یآه

 

 .................. 

 

اون قدر دعا کردم و   یکردم رفته وفراموشم کرده ول ی وخانوادش نشد. اول فکر م د یاز فر   ی خبر  یاز قول وقرارش با من گذشت، ول یچند ماه -

 که بالخره بعد هشت ماه برگشت.   دم یانتظارش و کش

 گله کردم ...  شاز 

 ؟  ی دوسم ندار  گهینکنه د ؟ینکنه فراموشم کرده بود ؟ یاومد  ریچرا د -

 رو هم آورد.  هیبا چند کلمه عاشقونه قانعم کردو سرو ته قض  دیفر  یول

 .ادی یبر نم یبچه است واز پس مشکالت زندگ  جانیبا خان بابام حرف زدن اونم طفره رفت وگفت: م  یوقت
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 .  میکرد  ی حرفمون پا فشار  ی رو  روزیهر روز مصم تر از د  دیمن وفر  یول

 کرد. یگشت و پشت سرش رو نگاه م یمدام برم دیدونم چرا فر  ی نم میبه جنگل رفت  ی اسب سوار   یبرا دیروز با فر  هی

 عقب؟  یگرد ی افتاده؟ چرا تند تند بر م  یاتفاق دی: فر دمیپرس

 دنباملونه...  ی فکر کنم کس  جانی م -

 . دیرو چسب قشیو  رون یب دیپر  دیبهمون فر  دیرس یوقت  میشد میت چند درخت قا جلوتر پش یکم

 تعجب کردم ! ل یآئ دنیواز د رونی پشت درخت اومدم ب از

 ؟ی...چرا دنباملون؟یکن یم  یچه غلط نجایگفت: ا یم ادیکردو با فر   یاش و ول نم قهی دیفر 

 .  ن یهم خونش به جوش اومد و هلش داد. با پشت افتاد زم ل یبارش کرد که آئ چاردیتا ر  چند

 زدم ... ادی برداشتم وفر  زی خ ل یطرف آئ به

 ؟ یبکن  نکارو یکدخدا ا نده یبهت اجازه داده با داماد آ ی...ک یعوض   یکن  یم  کاریچ -

 .  ن یدر جا سرخ شد و چشماش غمگ لیحرفم صورت آئ با

 پوزخند صدا دارنثارش کرد   هی دیفر 

که تورو به دست   هیکدخدا آدم   یکن یدنبالت باشم. فکر م ی ر  یتو چشمام نگاه کردو گفت: کدخدا خودش من ومامور کرده هر جا م لیآئ یول

 بسپاره؟  ی شهر  هیجوجه فکل نیا

 تو صورتش داد زدم .  بلند  یگوشش و با صدا   ریزدم ز  یکیدستم ناگهان باال رفت و  ل یدونم چرا وبه چه دل ینم

 ؟ یبهت اجازه داده اظهار نظرکن یک   ؟یکن  ی م نی بهش توه یبه چه جرات تو

 پر از اشک شد وچشماش و بست.   ل یآئ یلحظه چشما  هیلحظه، فقط  هی

 نداره! خان بابام ازش خواسته . یکردم؟ اونکه گناه یم  نکارو یباهاش ا دیگرفت چرا با شیشدم. دلم آت یحال هیخودم بدم اومد.  از

 من و هم داره. لعنت به من، لعنت ...  ی مثل خواهرش ساره هوا  شهی هم  لیآئ 

 شد به خودم اومدم.   دهیدستم از پشت کش یوقت

 ... گهید م یبر  ایچرا خشکت زده؟ ب -
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 کردم و کرده بودم.  ی م دیرو که نبا ی کار کار از کار گذشته بودو من  گهید دم؟ یرفت من نفهم ی چشم دوختم. اون ک  لیآئ  یخال یبه جا 

  یعذر خواه  ل یخواستم از آئ ی اسب وبه طرف ده تاختم. م  یرو  دمی. پر رونی ب دمیکش دیبه جونم افتاد. دستم و از دست فر  یبیحس غر  هی

 کنم.  

 .  رونیبغلش از ده زد ب  ر یبخچه ز  هیبا  ل یآئ دمی به ده رس یوقت

 اتفاق افتاد.   ییهو یگم که دست خودم نبود  ی دم، م یم حی رو توض یبرگشت همه چ  یرم خونشون وقت یخودم گفتم... م با

 ساره ومادرش شوکه شدم .  هیخونه وگر  تیوضع دنیوارد خونشون شدم از د یوقت یول

 چه خبره ؟   نجای:ا دمی لرزون پرس ییصدا با

 متوجه من شد خودش و رسوند تو بغلم و زار زد.   ی وقت ساره

 :ساره داداشت کجاست ؟  دمیاومد پرس   یم رونیکه به زور از گلوم ب ییصدا با

 نگفت.  یچی. ه جانیم م یدون یبا هق هق گفت :نم ساره

 ساره؟  یچ  یعنی -

 آرام تر شد و شروع کرد حرف زدن .  یکم  ساره

سرو وضع   هیبا  شیکه چند لحظه پ  نیداد. تا ا ی جواب نم م یدیپرس ی هم م ی. هر چ خوردیزد. غذا نم  ینم ی پکر بود. حرف یلیخ ی چند روز  -

  ی: جواب بابا وکدخدا رو چ دیازش پرس  هیمامان با گر  رون یرفت ب یاز درم یوقت م ی جلودارش باش می . نتونستختیآشفته اومد وهمه جا رو بهم ر 

 کجا رفت؟   میبگ م؟یبد

 برد وغرق شد.  ایمرد. در  ن یگفت: بگ فقط

 اتفاق شدم.  نیبه حال ساره ومادرش سوخت. از خودم متنفر شدم خودم و لعنت فرستادم که من باعث ا  دلم

 زده ؟  یبرا دادشم افتاد؟ چرا داداشم رفت؟ خان بابات حرف یچه اتفاق یدون یتو م جانی م -

 دونم.     ینم یچیتند گفتم: نه نه، من ه تند

 .  رونیافکنده از خونشون زدم ب  ی اونا رو از دست بدم. ساره ازم متنفر بشه. با سر   دمینه. نتونستم بگم. ترسم ر یشدم. نگفتم تقص   الل

با چند تا از مردان   ل ی. .پدر آئدمیدو  اط یبه طرف ح ومدیم اط یکه از ح ییشب با سرو صدا  یها مه یاتاقم حبس کردم. ن  ی شب خودم و تو  تا

 برگشتن.   یمتاسفانه دست خال  یرفته بودن. ول ل یده به دنبال آئ
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 بدم.   ی تونستم ساره رو دلدار  ی باشه. فقط م فتادهیواسش ن یکردم اتفاق  ی. فقط دعا مدی جوش یسرکه م روی مثل س دلم

ده   یاز مردها  ی کیبه  لی خبر آورد، آئ یکیروز دوم  ی که فردا نیهم نبود. تا ا الشون یخ نه یکه ع دیبه جز خانواده فر  د،یکس نخواب چ یروز ه دو

 . نی من حالم خوبه ونگرانم نباش  نیخبر داده به پدرو مادرم بگ

 چشمش اشک.  هیچشمش خون بود و  هیساره ومادرش  یبرگشت. ول یهمه به روال عاد ی روز گذشت، زندگ  چند

تحمل ندارم و   گهیشه ومن د ی نم یزد که چرا خان بابات راض   ی مدام غرم شه یبرعکس هم د یبه گشت وگذار. فر  میومن دوباره شروع کرد دیفر  

 حرفها ...  نیا

 .  می هم  یکردم که بالخره ما برا ی م دوارشیگفتم وام  ی به منه. منم از عشقم بهش م ادشیکردم ازعشق ز   یساده لوح هم که فکر م من

...تو   یشد یده م ن یاومد تو همه کاره ا ینم ایگفت :اگه برادرت بدن یشد. م یکه اصال باورم نم ییکردن حرفهاشروع کرد به زمزمه   دیکم فر  کم

 .  میشد  ی. وخوشبخت مدیرس یخان به تو م راثیهمه م یارباب بود

 خوام.   ینم یچیه  گهیسالمت باشن من د شم یحرفها رو نزن خانوادم پ نیا گهی...د دمی.بهش توپومدی حرفهاش به مزاجم خوش ن اول 

که اگه   نیازا ش، ییبایگوشم زمزمه کرد.ازارباب بودن، ثروتمند شدن. از تهران وز  ریکرد.اون قدر ز  ی بحث وباز م یاون هر بار، به هر ترفند 

 کنم.   یوشم برم تهران وشاهانه زندگ تونم بفر  یکد خدا به من برسه م  ییمتعلق به من باشه وهمه دارا  زیهمه چ 

 دست بردار نبود. دیفر  یبه تمام روحم نفوذ کرد ول طانیکم ش  کم

شه. اونه که   یشه وهمه وارث خان م ی اونه که مهم م گهیکنن. د  یگفت: کم کم با بزرگ شدنه برادرت خان بابات ومامانت فراموشت م یم 

 مثل کلفت کنار برادرت.   یمون ی ده... تو م یبه پسر م زرو ی همه چ. دولت هم یمون ی م یشه وتو دست خال ی ارباب م

 سال ماکان رو داد.   16کردم که چرا بعد  ی خدا گله کردم، ناشکر  شیکم از برادرم بدم اومد. ازداشتنش پ کم

 نباشه.   گهیاتفاق ساده د  هیتونه با  یبزرگ نشده م ادی گفت :هنوز برادرت ز  دیفر  یوقت

 گرفتم...سوختم ...  شیکردم! آت  هنگ

 از دهنم دراومد بارش کردم .  یباشه هر چ  یمرد ن یچن دیشد فر  ی باورم نم اصال

 باخته دوباره منتظرش نشستم.   یاز کار افتاده ودل ی برگشتن شهر ومن با مغز  نایا دیفر 

  ییجورا هی همه هواسشون به برادرمه  دمید یم  یشدم. وقت یم ونهیکردم که داشتم د ن یاون قدر حرفهاش رو سبک سنگ دیاومدن فر  تا

 تو وجودم رخنه کرد.   دیفر  یطانیش یرفت . کم کم ازبرادرم متننفر شدم وفکرها  یتو مغزم رژه م دیفر  یحرفها

 شده بودم  یعاص   شیبرگشت نتونستم خودار باشم . عشقش کورو کرم کرده بود. از دلتنگ دیفر  یوقت
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 گشت.    یکرد. گفت اگه عاشقم نبود بر نم هیازم گال  ی کم اونم

افتادو  که از اسب  ن یگردش و بعد ا  یبرا ارمیمن ماکان وب می ابله زود باور هم، باورش کردم وپا به پاش همراه شدم.  اون روز قرار گذاشت  من

 ... یجان هیشده بودم.  ون یح هیزد.  یتمام بدنم نبض شده بود وم م ی. از اون تصمیآسون  نیاتفاق بودو از اسب افتاد به هم   هی می بگ میمرد بر 

 ................. 

 تکونش دادم.  دمیلرزش بدن مامان ترس  با

 خواد تموم بشه؟  یم ی ک  یگذشته لعنت نی. اهیکاف گهیرو بشنوم.  بسه، بسه د شیخوام بق  یبسه. نم گهیمامان. مامان د -

 آروم گرفت .  ی کم مامان 

  یبه هر کس   دینبا ی تنها رها کنم. تا بفهم بی شهرغر  نیتموم بشه تا من راحتتر بتونم تو رو تو ا دیگذشته با  نیخوبم. خوبم نترس دخترم، ا -

 . یرونخور  ی وقول ظاهر وزبون کس  ی اعتماد کن

 مامان دوباره به گذشته سفر کرد. -

 

 ................... 

  ایداد ب شنهادی سرم و گرم کنه. پ ییجورا هی من منصرف بشم وخواست  دیترس  د ی. شاارهی ب رونیخواست من و از فکر کردن ب  دیروز فر  اون 

 شم .  یاستادترم و برنده م یمن از خودت که استادم بود ین یتا بب م یمسابقه بد

و من رو   دیکش ههی چه قدرازمن عقب تره. اسبم ش د یفر  نمیجلو زدم. با خنده برگشتم بب دی. از فر میاسب وبه سرعت تاخت  ی پهلو  م یزدبا پا  -

 زد.   نی زم

 لنگ بزنه.   دی با شهی خورد شده که هم یده تا شهر، همه گفتن پاش طور  یها  م یکس نتونست معالجه کنه . ازحک  چیپام شکست که ه  یطور 

  ی ها هیو گر   لی کردن آئ ری گناهم بشم. تقاص دادم، تقاص تحق یخواست خدا بوده نذاشت قاتل برادر ب نی ا دمی که فهم دیطول نکش یلیخ

 اعتماد کردنم. نابود شدم.  م،یساره وخانوادش رو، تقاص زود باور 

من هنوز آدم نشده بودم، دلم   یهمراه مادرش برگشت شهر. ول ینگران ای یدلسوز  نیبدون کوچکتر  دیشدم. تو اون دوماه فر  ن یدوماه خونه نش -

 شد .  یبراش تنگ م

گرفت به خودم   یم شیآت  گرمینداخت بغلم. ج یاومد و با خنده خودش و م  یماکان تازه تونسته بود راه بره، قدم به قدم به طرفم م یوقت

 زدم.   یدادم واز ته دل زار م  ی فشارش م
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  یوجدانم م یکرد من ب ی داد  اصال فکرش رو هم نم ی م میزنم. دلدار  یزار م یفکر کرد به خاطر پام اون طور  دیهام و د   هیر بار که مامانم گ چند

  یهام از اون طفل معصوم تلب بخشش م هی گر  ون ی کنم و م  یجهنم وبا دل وجونم احساس م شیکنم. حاال هم نشستم وآت   کاری خواستم چ

 کنم. 

تونستم راه برم.   ی م یشناختن. منم خوشحال شدم. به زور دو تا چوب دست  یبرگشته بود ده. خانوادش سراز پا نم ل یشد که آئ یم ی چند روز  -

  فیدونستم ساره براش تعر  ی برات افتاده.. م یچه اتفاق  دینپرس ینزد... حت یحرف  چی فقط زل زد تو چشمام، ه نی غمگ یلیخ دیمن و د ی وقت لیآئ

 کنه.  یخواست از خودم هم بپرسه والعقل ابراز ناراحت   یچرا دلم م دونم ینم یکرده ول

 باز هم ازش انتظار داشتم.  ی باال گرفته بودم با اون همه بد یلیروخ خودم

خواست حداقل چند   یشدم. دلم م ونهیکه باعث رفتنش شده بودم الم تا کام حرف نزد واز کنارم گذشت،د یل یوس ن یاز کارم، از اون توه یوقت

الغرو نامرتب تر از قبل شده نابود   یلیخ دمید ی شتروقتیداد. از همه ب شترزجرمیبا سکوتش ب یکنه ...ول نیدونم توه ی چه م ا یتا فحش بهم بده 

 .  چون باعث اون همه اتفاق من بودم مشد

 من و خام خودش کرد.   دیعاشقونه، وعده وع یبا حرفها دیبرگشتن. دوباره فر  نایا  دیبعد دوما ه فر  -

 .دمیو ازمامانم پرس دیبلند شدم و دنبال فر  یروز به زور چوب دست  هی

 اونم گفت: با مادرش رفته جنگل.   

 .  می بشه. وزودتر ازدواج کن ی خان بابام راض  م یکن  ی رفتم جنگل، تا هم با خودش وهم با مادرش حرف بزنم که کار  دنبالش

کنجکاو   یلیاسم من و آوردن خ  یگشتم که متوجه حرف زدن با مادرش شدم. وقت  یم نا یا دیبه زور قدم به قدم داخل جنگل دنبال فر  داشتم

 شدم.  می درخت قا هیپشت  نیهم   یتا با خانوادم حرف بزنن برا رن یبگ میخوان  تصم  ی شدم فکر کردم م

 .  شترکنجکاوشدمیب دیحرف فر  دنیبا شن 

منتظر   ادیرو ز   ژهیتونم من یتونه کارو تموم کنه... منم نم ی دختره احمق نم نیشم. ا یم ونهید جانیدختره م نیدارم از دست ا  گهیمامان من د -

 مونه.   ی منتظرم نم  گهیره. باهام اتمام حجت کرده که د  یبار از دستم م ن یبزارم. ا

 بمونه! با حرف مادرش داغون شدم. د یمنتظر فر  دیچرا با ه؟یک گهید  ژهیگفت!؟ من یم یداشت چ  نیبه تعجب شد! ا لیتبد میکنجکاو 

 

 بمونه! با حرف مادرش داغون شدم.  د یمنتظر فر  دیچرا با ه؟یک گهید  ژهیگفت!؟ من یم یداشت چ  نیبه تعجب شد! ا لیتبد میکنجکاو 

حرفهاست.   نیترازا چارهیکنم . ب  یرم و پشت سرم و نگاه نم  یم ی نکن یدختره چالق روقانع کن ... بگو اگه بابات رو راض  نیبا من، تو ا ژهیمن

 کنه.   یم یبگ  ی خواد هر کار  یم ی لیخاطرتو خ
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 زد. ادیفر  دیفر 

همه    نیکرد ا  یخودم بشم. اگه دختره احمق زودتر اون برادر نحسش رو نابود م جانی م ق ی، از طر همه ثروت نیخواستم وارث ا یمامان من م -

 شد برامون.   ینم بتیمس

رو عقد کن    ژهیمن  رویخونه بگ میکنه، اونم به نام تو... بعد بر  جانیها رو به نام م ن یکن زم  ی که شده. تو االن عقدش کن بعد کار  هیکار  یول -

 .  مید یکارها رو انجام م هییوبق م یگرد یراحت شد برم ژهیاز بابت من التیخ ی...وقت

نقش   نایاز ا شتریتونم ب ی. نمستیزنه اصال قابل تحمل ن یتونم تحمل کنم. االن هم که لنگ م یرونم ی کبر یا جانی دختره م نیا  گهیمامان من د -

 کنم.   ی باز 

 فکر کن.   ندهیشه. به آ ی ،اسبا، ده مال تو م نایزم ن یپسرم محکم باش. بالخره ا -

 نداشتم    ستادنیا ینا گهیشد و من و نابود کرد. د ده یپتک رو سرم کوب هیناقوس، مثل  هیمثل  حرفهاشون 

کنم که چرا با   ن یوبهش توه دیگوش فر  ریبخوابونم ز  یکیونرفتم جلو... تا  دمیترس  دم،یخورده بودم. بد باختم. از اون مادر وپسر ترس ی باز 

 کرد؟   ی احساس پاکم باز 

  یب یطب چی. ه دمیخواب ی مار یبه خونه برگشتم. خودم و تو اتاق حبس کردم. دو هفته تب ولرز گرفتم وتو بستر ب واشی واشیلرزون  یبدن با

زد تا    یتنهاست وزودتر خوب بشم حرف م که ن یهامون، از ا ی نتونست عالجم کنه. همه نگرانم بودند. ساره باال سرم فقط از گذشته از باز 

  ی نگاه می ن هی ی حت دمیلرز  یم  شتریب دمید  یو مادرش رو م دیفر  ی بهتر شدم. تو اون سه هفته وقت دوین هفته کم کم تبم خوابی که سوم نیا

 انداختم.   ی بهشون نم

  د ی. اون قدر از فر ستی ن یخواستن ونخواستن، دوست داشتن ونداشتن فاصله ا نیقدم فاصله است. ب  کیعشق ونفرت فقط  نیاوقات ب یگاه

 .نمیرو بب افشیخواستم ق ینم ی عشق به کنار، حت گرینفرت به دلم نشست که د

ناله کردم.   و دمیکش ادی. فر دمیشد وبهش توپ زیکه صبرم لبر  نیرفت. تا ا یکردم از رو نم ی م ی شد. هر کار  چمیپا  یلی خ دیحالم بهتر شد فر  یوقت

 .  دمینحثش رو داخل جنگل با مادر گرگ صفتش شن یگفتم که همه حرفها

  دهیها رو شن  یدنیشن گهیمن د یکنه وبه حرفهاش سر پوش بزاره ول یزود خودش جمع وجور کرد. خواست ماست مال  یبا بهت نگام کرد ول اول 

 بودم . 

  ی م دیتو آغوشش. داشتم مثل ب د ی. خان بابا زود اومد طرفم من و کشدنیآشفته د  یمن و با حال یاتاقم. وقت  ختنیمن همه ر   یسرو صدا با

 .  دمیلرز 

 کرد.    رونشون ی بردن خان بابام از ده ب یخانواده پ نیا لهیرو شد و به مکرو ح زی همه چ یوقت

 . میشون رو خورده بود ی ما شده بودن. ما هم گول ظاهرو جلوه ساختگ یبا ذکاوت تمام وتوطئه وارد زندگ  اونا
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گفت   یرو تو جمع خانوادم راه دادم. م نایکرد که چرا من ا یم نی. به خودش لعن ونفر دیبار  ی از سرو صورت خان بابام م یمانی وپش ندامت

 .  میدیوزود تر فهم  می نشد دهیکرد که تا ته منجالب کش یخدا رو هم شکر م یشما سرشکسته وخوار شدم . ول ی جلو 

 دل غافل  یا  یواونا هم رفتن... ول  میکرد رون یسرو صدا از ده ب یرو ب   نایا د یخودمون فر  الیخ به

گرفته بود. همه در   ش ی. استبل اسب ها آتمیرفت رون یوب می دیبه پا شد . همه هراسان از خواب پر  ی غول غوله ا  اطیشب بود که تو ح ی ها مهین

  یتونست حرکت کنه مادرم وقت ینم یکرد... حت یخان بابا شوکه داشت نگاه م میبودوخاموش کنن ما هنوز هنگ کرده   شیتکاپو بودن تا آت

 تکونش داد به خودش اومدو رفت جلو. 

گرفتنم نگذاشتن جلوتر برم. داشتم   هیمامان وساره وبق یکردم وارد استبل بشم. ول یتالش م لی عل یبه خودم اومدم که با اون پا ی هم وقت من

همدمم بوده. من باهاش بزرگ شده بودم. برام از   ی دونستن اون اسب از بچگ  یخواستم. همه ده م یاسبم و م   دمی کش ی زدم هوار م یم غیج

 حرکت کردن برام نموند.  ینا گهیو تندر ونجات بدم. د شیخواستم برم تو آت ی. مزتربودیخودمم هم عز 

  رون یهمه بالخره با اسب من ب یادهاینکرد. با جون کندن ودادو فر  ییمانع شدنش اعتنا یبرا  هیبق یادهایپتو بر سر وارد استبل شد وبه فر  یکی

من و ول کردو به طرف برادرش    هیزد وبا گر  غی . ساره جمیتعجب کرد لی آئ دنی گرفته رو تند از سرش برداشتن همه با د شیآت  ی پتو  یاومد. وقت

همان طور که مات    ،یشد تو دو چشم قهوه ا خی . چشمام مختمیرفت زانوهام خم شدو فرو ر  ادمی. اسبم دیکردو به آغوشش کش  ز رواپ

 مونه.    یزنده نم گهیاسبت داغونه د جان ی بودم که چرا به خاطر من واسبم خودش و به خطر انداخته مامانم تکونم دادو گفت :م ل یومبهوت آئ

که   ن یلرزان به طرف تندر رفتم وقبل از ا یسر تندر سرش و نشونه گرفته بود. با پاها ین بابام اسلحه به دست باال طرف اسبم برگشتم خا به

  یمنم م رهیخوام زنده بمونه... اگه بم یگفتم : نه خان بابا  نکشش م ی و زار  هیکنه، نشستم کنارش و سرش و بغل کردم با گر  ک یخان بابام شل

 رم.یم

زل زده بود بهم، مثل   باش یدرشت وز  یزدم و ناله کردم که مامان وچند تا از زنا به زور من و از تندر جدا کردن. اسب قشنگم با اون چشما  غیج

  ی ز یچ گهیمنم بسته شدو د  ینفسم بند اومد چشما  دمیگلوله رو شن کیشل  یصدا  یبود. وقت ریکرد. اشک از چشماش سراز  یم ه یگر  نکهیا

 .  دمینفهم

. خودم رو رسوندم استبل، همه جا سوخته بود.  رونی چشم باز کردم تو اتاقم بودم هوا روشن شده بود. با اکراه ازجام بلند شدم و رفتم ب یتوق

 هم از اسبها نبود.   ی خبر 

 بودن... منم عزادار اسبم.  یروز همه دنبال عامل آتش سوز  چند

سوخت وخاکستر شد. خان بابام   زی همه چ یتونستن مزرعه هارو خاموش کنن. ول یه ظلمگرفته. با چ شیبرنج آت ی خبر آوردن مزرعه ها روزبعد

وپول کارگرها و خسارت کشاورزها رو   م یکم بفروش یلی خ متی همه مزرعه ها رو به ق می شدن. مجبور شد  کاریسکته کرد و دربستر افتاد. همه ب

 . میبد

 و دارو دستش بوده.  دیکار فر  بتیاون همه مص   میدیچند ماه که خان بابا هم بهتر شده بود فهم  بعد
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کردم.   ی اعتماد م  یبه هر کس وناکس  دیو خوردم نبا می گفت گول سادگ  یگفت. م ی م راهیوزمان بد وب ن یگرفت به زم یم  شیبابام داشت آت خان

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد.  

با نگاهش   ی اومد ول ی رفت وآسته م  یداد آسته م ی بود که آزارم م ل یآئ ی فقط کارها ان یم  نیبرگشته بود. در ا یبه روال عاد ز یکم همه چ کم

 کرد.      یداشت داغونم م

 کرد .  ی خواستگار  ل یآئ ی خان بابام من و برا شیاومد پ ل یروز پدر آئ هی

 ندازه.  یم رونشون ی ب یکشه واز خونه پشت یشده بود سرش هوار م نیو آدماش بد ب  ایکه خان بابام به همه دن نیخاطر ا به

 بودم.  نی به همه بد ب گهیچون منم د ؟یچ  ایکارو کرده؟ حس ترهم،  نی. چرا الیکار آئ رون یموندم وه  من

  یحال وحشتناک  هیگرفته . با  شیزد. خونه کدخدا آت ادیفر  ی کیوداد  ری ن گ. تو او می کمک رفت ی گرفت وهمه برا شی ده روآت ی دوتا از خونه ها یکی 

 .   میرو خاموش کرد شیو آت  می به خونه برگشت

دو نفر رو هم که مردان ده گرفته بودند  یکیکنه .    دای تونست بهش دست پ یکس نم  چیبود که ه دهی نقشه کش یدست بردار نبود. طور  دیفر 

 داده شدند.   لیده به دولت تحو  یکارو کردند. بعد کتک از طرف اهال نیا دی که اعتراف کردند به دستور فر 

وخانوادش در    لیآئ  ی. ولمی کس نتوانست مداواش کنه آواره شد  چیکه کرد ه  یبار خان بابام با سکته دوم ن یندارمون به باد رفت. ا دارو 

کرده بودم شرمنده بودم  ل یکه با آئ ی . من به خاطر کار می نگاه کردنشون رو نداشت ی ما باز کردند . خان بابام ومن اصال رو   یخونشون رو به رو 

 .  لی دونستم وآئ یخودم م طکه فق

  ت یباز ازمون استقبال وحما ی.. با رو حرفها بودند. نیکردنشون. اما اونا مردترازا رون یواز خونه ب لیبابام هم به خاطر برخوردش با پدر آئ خان

 کردند. 

 بابا بعد چند هفته که از اونا طلب بخشش کرد وما رو به اونا سپرد به رحمت خدا رفت . خان

پرمشقتمون ادامه   ی پرآه، به زندگ  یدونست. با قلب و روح  ی نم ی ز یپر مشقت و پرازگرگ چ  یایاز دن  یچیکه هنوز ه ی موندم و مادرم وبرادر  من

 . میداد

خواد   یکه خاطرم و م دیپلک یفرستاد ...دور وبرم م یم غامیساره بهم پ ق ی. ازطر دمیشن لیاز طرف آئ ییچهلم خان بابام، کم کم زمزمه ها بعد

 ودوسم داره.  

که اظهار   ی شد. من از کس  یصاف نم ی بشر  یبن چی . دلم با هزهیهم نه، زخم ن ر یبه گول معروف زخم شمش ،یزخم خورده بودم اونم چه زخم من

خوام   یخصوصا جنس مذکر به قلب وارد بشه . به ساره گفتم نم ، یشخص  چیحاضر نبودم ه گهید دمیو توطئه د ییکرد دورو   یم یعاشق

 مرده متنفرم.   یبرام احساس ترهم کنه. از هر چ  یکس  

 .  دمشید یدورو برم نم گهیگفته بود چون د لی به آئ اونم
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احساس   گهیبهم نظر داره به خودم اومدم  د نکه یوا ل یآئ ی با حرفها یشده بودم ول ن یحال وگوشه نش یب ی لیخان بابام رفته بود خ ی وقت از

از اون    شتریب دی. نبا یبه زندگ  میوبرگرد می کن ی باز ساز  یشده مون رو کم  رانیکردم تا خونه و  یتو اون خونه نداشتم . مامان وراض   یندیخوشا

 .  میشد ی رمباسر 

هم که ما   دینمونده بود. فر  ییوکدخدا یاز ارباب ی ز یچ گهید میکرد  ی . من ومارم کشاورز می کن  ی اتاق باز ساز  هی  می کمک خانواده ساره تونست به

 ما گم وگور شد.   یرانینشوند... بعد خان بابا و و  اهیرو به خاک س

خواستن ونخواستن. با خودم گفتم دو ساله   نیانداخته بود. ب  یجورتضاد وحس دو گانگ هیبا حرفها ورفتارهاش من رو دچار  لیسال تمام آئ دو

  گهیگم د ی کنم، م ی منتظرش بزارم ...خودم  رودررو باهاش اتمام حجت م  نیاز ا شتری ب دیکنه چرا با ی کمکم م ی به نحو  ادویکه پا به پام م 

 باشه . منتظرم ن ن یاز ا شتر یب

  یسرکوفت م  شهی گفتم اگه ازدواج هم کنم هم یبا خودم م شهیمشترک نداشتم. هم  یزندگ   یبرا یلیتما گهیبود که با اون پا، د ی طور   طمیشرا

 بزرگ بهتره تنها بمونم.   بی ع نیچشم همه است. با ا ی لنگ جلو  ی پا نیا  شهیشنوم. هم 

 

 منتظرتم.    ا یکنار در  5گفتم ساعت  لیآئ به

تو فکر فرو رفته بود که   یشده. طور  رهیخ ایتکه سنگ بزرگ نشسته وبه در  هی  یرو  ل یآئ دمیشدم که د ی م کینزد ا یقدم به قدم به در  داشتتم

شد. رومو برگردوندم به  رهیخوردو بدون حرف بهم خ  فیتکون خف  هیصداش زدم  ی نشستم  وقت ن یزم  یمتوجه من نشد که کنارش رو  یحت

 به صحبت .  ردموشروع ک ایدر طرف 

  یخوام هم بدونم فقط ازت م ینم ؟ید یکشش م  ی دونم چرا وبه چه علت دار  ی... نمیدی. ازاول هم جوابم و شنمیخور  یما به درد هم نم -

 . تی دنبال زندگ  ی بر  ی خوام دست از سرم بردار 

  ون ی م ی... ولمی دادم. از وضع خودم، از زندگ یمن ادامه م  یخورد. ول ی بود که به گوشم م لیآئ  یدر پ یو پ یعصب  ی هر حرف من نفس ها با

 که زد شوکه شدم و دهنم بسته شد.   یادیبا فر  لی حرفم آئ

 .  یکن یم سهیپدر ومادر مقا یب دیکه من و با اون فر  ی قدرنفهم وکور  ن ی... نگو که اید یم  لمیتحو  اتیالمصب ...چرا چرند گهیبس کن. بسته د -

خوام   ینم گهیصفت شدم. د  یب ون ی ح هی...عاشق  تیکردم وخر  یبار بچگ هی. من اریمن ن  شیرو پ ی . اسم اون عوض دمیمتقابلش داد کش  منم

 کنم؟  کاری چ ی توقع دار  ؟یخوا یاز جونم م یهم فکر کنم دست از سرم بردار چ  یبه کس   یحت

 .  هیوشروع کردم به گر  دینتونستم ادامه بدم. بغض چند سالم ترک گهید

ناراحت بشم.   یحت  ا ی ارم،یبهش نداشتم که طاقت ن یاحساس   چیمن عاشقش نبودم. ه ی. ولدیبار  یپام زانو زد. غم از سرو صورتش م ی جلو  لیآئ

 رومو ازش برگردوندم . 
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با ساره چه   دمید یم  یمنم عاشقتر. وقت یخواستم. رفته رفته که بزرگ تر وبزرگتر شد  ی خاطرت و م دمتیگفت :از همون لحظه که د لیآئ

  می فکرها زندگ نیبا ا دمی. نفهم نهی بچه ست بزار بزرگ بشه ...بزار اونم کم کم من و بب یلیگفتم هنوز خ یبا خودم م یکن  ی م ی خاله باز  یطور 

 . تیپا گذاشت تو زندگ زیهمه چ   یاون ب  یک  دمی.  نفهم زمبا یرو م

گرفتم.   یم شیآت  دمید یرو تو چشمات م یعشق به اون عوض  یبا دست دست کردنم چه قدر ارزون فروختمت. وقت دمیموقع بود که فهم اون 

 ، ارباب زاده.  اون دختر کدخدا ت یرع  هیندارم به دختر ارباب فکر کنم من حق انتخاب نداشتم وندارم. من  ی ز یگفتم من که چ یبا خودم م

به خودم اومدم. گفتم از دستم   یکه به خاطر اون بهم زد یلی کردم . اما اون روز تو با اون س یدور نظاره کردم و حسرت خوردم. خود خور  از

. رفتم.  یطرفه بش  ه یعشق  نیوقت متوجه ا چی دور بشم، نزارم ه  تیاز زندگ  دینمونده با ی فکر  چیه  یجا ی که بهش دار  یهمه عشق  نیبا ا یرفت

  یچشمام بود... هنوز که هنوزه جا ی معصومت جلو   یصدات توگوشم و اون چهره   هیهر لحظه وهر ثان یکنم. ول یرم و فراموشت م  یگفتم م

 سوزه.   یرو صورت و قلبم داره م یلی اون س

گفتم تا   یپرواز نکنم... م شت یداشتم به زور خودم و نگه داشتم تا پ یچه حال یدون یوپات شکسته. نم یاز اسب افتاد دمیروز شن  هیکه  نیا تا

 شم ونابود.  ی ...منم که سرشکسته م یکن  یچشمام ازدواج م ی . جلو یش   یبه منه؟ خوب م ی از یچه ن ششه یعشقش پ

.  دمیچشمام د ی .. جهنم رو جلو .یکش    یو عذاب م ی ر  یراه م ی چه طور  دمید  ی م یوبرگشتم. دورا دور وقت  ارمی نتونستم، نتونستم طاقت ب یول

نتونستم نظاره گر باشم.   دیچ یده پ ی و خانوادش تو  د یکه خبرتوطئه فر  یدردت بشم. وقت نی تسک ایبدم  تیبارهم دلدار  کی  ینتونستم حت یول

 . یدون یگه خودت بهتر میشود هیبق

 ی. ولی دوستمم ندار  ی...حت  چیکه ه   یستیدونم که عاشقم ن ی . می از دستم بر  اتینابجات، با غد باز  یزارم با فکرها  ینم گهیاالن ، االن د یول

کنم دلم و   یخواهش م  رمیم  یمن بدون تو م  جان ی . میحداقل دوسم داشته باش   یکنم که عاشقم نه، ول یم  ی که من بهت دارم کار  یباعشق

 عذابم نده ...منتظرم نزار.   نیشتر از اینشکون وب

هم از جاش تکون نخورد همان طور که دو  لی گرفتم . آئ شینگاش نکردم . بدون حرف راه خونه رو در پ ی. حتستادم یسرپا ا یهر جون کندن اب

 زانو روبه روم نشسته بودبا چشم بدرقه ام کرد.   

اومدم ودوباره  رونی شدم.  بعد چند روز از الک خودم ب ی کرد باهاش هم کالم نم ی م ی خودم و تو خونه حبس کردم ساره هم هر کار  ی روز  چند

. اونم از دور فقط  دمیترس یکه دوباره به ازدواج فکر کنم م  نی. از ادمیکش یهم ازش خجالت م  ییجورا هیبودم  ی فرار  لی. از آئنی رفتم سر زم

  یم ؟یتا آخر عمرت تنها بمون یخوا یم ؟یادامه بد  ی خوا ی م ید و گفت تا ک ش یروز مامادرم از دستم عصبان هیکه  ن یداشت تا ا نظرم ریز 

 .   ستنیبه خودت فرصت بده همه که مثل هم ن  ؟یو نابود کن یخودت وزجربد یخوا

هر   یعشق واقع  نیکه منم به ا نیفقط برام دردو دل کرد وازعشقش گفت. تا ا  ی دادم. چند ماه لیمادرش وساره دل به دل آئ ی ها ی انجگر یم با

 بردم.  یطرفه پ  کیچند 
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هر   یعشق واقع  نیکه منم به ا نیفقط برام دردو دل کرد وازعشقش گفت. تا ا  ی دادم. چند ماه لیمادرش وساره دل به دل آئ ی ها ی انجگر یم با

 بردم.  یطرفه پ  کیچند 

 شیلحظه دور   هیاز   یحت  گهی. ددی.  بعد عقد منم قلبم براش تپمیو دوستش دارم.عقد کرد ستم ی ن لیم یمنم بهش ب  مدیسه سال که فهم بعد

. همه  اوردهیبه روم ن ی نزده وحت یاشتباه گذشتم حرف ایوقت در مورد پام  چیشدم. پدرت صادقانه عشقش رو بهم ثابت کرد تا االن ه یداغون م

 . لیهمه کسم شد آئ زویچ

 

 .................. 

 

 .  می اومد رون ینماز صبح کوکش کرده بودم از فکر ب یکه برا می آالرم گوش ی صدا با

 نماز صبح.   ی حرم برا میبر  می زود حاضر ش د یمامان با یوا  -

 تخت.  یدستم رو گرفت تو دستش و دوباره نشوند رو  مامان 

خودم و دادم. خدا من و   ی وخام ی . تاوان بچگیطرف من به دلت راه بد از  یشک وشبهه ا   چیخوام ه ی. نمید یدختر گلم گذشته من و شن -

 کم سن بودم و نادون.   گهید یها ی لیمن مثل خ یباش   نی ناکرده از مادرت دل چرک ییخوام خدا ی...نم دیبخش

 بغلش کردم . محکم 

 باشم.  نی باشم که ازتون دل چرک ی برم . من ک  قربونتون 

 .  ایره... بزرگن ودلشون در   یانتظار نم شتر یب نیاز ا  ،لی آئ ی . از بچه هایدختر بابات -

 به چشمام گفت:  رهیخ

زود دل نبند.   یوقت به کس   چی . مخصوصا به مرد جماعت... هیاعتماد نکن  ی. به کس  یکردم تا مثل من زود باور نباش  فیبرات تعر  نارو یا زمیعز  -

 باشه .  ییتوکلت به اون باال

 .  دی درو باز کرد. تو اتاق سرک کش واشیبه در اتاق خوردو بابا  یتقه ا چند

 ؟  دارن یبنده ب زان یعز  -

 .  میدار ی...بابا جونم ما بری سالم صبح بخ -

 وارد اتاق شد مشکوک نگامون کرد.   کامل
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 !ر ی سالم...صبح شمام بخ  کیعل -

 حرم که نماز جماعت از دستمون نره.   م یبر  نی. زود حاضر ش نیتر  دار یاشتباه کردم شما از منم ب یول ن؟ یفکر کردم خواب -

   می به هتل برگشت ارت یبعد نماز جماعت وز  ی همگ

بودنش به  کینزد ایهم از دور  م،یهم از مکانش مطلع بش یخونه حاج خانم سهراب میشد که بر   نی. قرار بر امیهم صبحانه خورد دور 

 دانشگاهم.  

محله   هیخونه دو طبقه تو  هیکه داده بودن   ی. با مشخصات خونه امیبرس  یتا به خونه خانم سهراب میکرد ی چند کوچه پس کوچه رد م دیبا

 نبود.  شتری .  تو کوچه سه تا در بادیتونست داخل محله ب ی شد وم یرد م  نیماش   کیکه به زور  ک،یبار 

 ار داد. دکمه اف اف وفش مامانم 

 : دیچی در کوچه پ یخانم مسن  ی صدا

 .  دییبله بفرما -

 ؟  یسالم حاج خانم. منزل خانم سهراب -

 ؟  نیداشت  ی سالم مادر. بله خودم هستم ...امر   کیعل -

 گفت: عیبه ما نگاه کردو سر  مامان 

 ؟  ییخونه دانشجو  ی برا میحاج خانم ما از شمال اومد دی ببخش -

 .  ن ییای. پسرم سفارش کرده بود که مدییبله، بله بفرما -

 باز ازمون استقبال کرد.  یبا رو  یدر ورود ی جلو  ن یدلنش یبا چادر گلدار وصورت ی. زن مسن می باز شد. هفت،هشت پله باال رفت یکیبا ت در

ساده   ون یز یوپتو، با تلو  ی د درش باز بود . خونه با پشتآشپزخونه که اپن هم نبو   هیدر که فکر کنم اتاق بود .  ه یبا  ی حال حدودا پنجاه متر  کی

خونه   ه ی. در کل هییکه بوش هم کل خونه رو گرفته بود. معلوم بود خونه دنج وبا صفا بایز   یخونه با گلدون ها  یشده بود گوشه گوشه  دهیچ

 و منحصر به فرد.  ی سنت ون ی با دکوراس ینقل

 بابا فکرم معطوف حرفاش شد. ی صدا با

ازاونجا که   یشهرشما قبول شده ول نجا ی. همان طورکه به استحضارتون رسوندن دخترم نفس امیمزاحمتون نشده باش دوارمیخانم ام حاج -

 لشیکنه ما مخالف ادامه تحص   یتنها زندگ  ی خونه اجاره ا ایبه دور ازخانواده  تو خوابگاه  ییتنها دیدوره وبا ی لیخ نجایما به ا ی مکان زندگ 
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. اگه براتون  می خونه شما رو اجاره کن ینفس طبقه باال  یداد برا  شنهادیکه همسر برادر خانمم، پ ن یکرد تا ا  ی پا فشار  یلینفس خ یول. میبود

 باال سرش باشه هم بتونه درسش و ادامه بدم. تون یبزرگتر سا هیمقدور باشه هم شما به عنوان 

 

خواهد بود. طبقه   زیراحت باشه دختر شما هم مثل نوه خودم طال برام عز  التون ی بابت خ نی. ازا دمیده شما رو از عروسم شنخانوا فیتعر  منم

تنها   نجایکنم. من و نوه ام ا ی کنن قبول م یکه سفارش دختراشون رو م کیدورو نزد ی ها ل یکه از فام یدم. گاه ی اجاره نم  یباال رو به هر کس  

 . ادی ب رونی ب یکس   یوب ییاز تنها یکارو هم قبول کردم تا دخترم کم نی . امیشهر ندار   نیهم تو ا ییدوست وآشنا چی وه می کن  یم یدگ زن

 .  دیزد پرس یکه توصداش موج م  یبا غم مامانم 

 ؟  نییشه بپرسم چرا تنها ی حاج خانم م -

به  ریتو شماله، د شیپسرم هم که خونه وزندگ  یکیه شما.  اون بله دخترم چرا که نه . پسرم وعروسم ، مادرو پدر طال...عمرشو ن و دادن ب -

 زنه.    یبه ما سر م رید

 عمر شما وطال خانم باشه.  یخدا رحمتشون کنه. خاکشون بقا -

 خدا رحمتشون کنه.   م یاز مامان گفت  عت یهم به تب ما

 م؟ ی مالقاتشون کن کیما از نزد ستن ی طال خانم ن دی ببخش -

 . نمیخواست  طال رو بب  ی دلم م یلی قول مامان منم خ به

شاد و سرزنده ست. با همه زود   شه یداره هم  ی چرا طبقه باالست. تازه دو تا دختر دانشجو اومده و با اونا انس گرفته. دخترم طال اراده قو  -

 کنم.   ی. االن صداش م طونهیهم ش  یلیشه وخ ی اخت م

 خانم با هزار زحمت دستش و گرفت به زانوهاش و برخاست و به طرف آشپزخونه رفت.   حاج

 با سرو صدا وارد شد.  یکیبعد  هیثان چند

 ... یداشت ی جون. با من امر  ز یجونم عز  -

 سالم داد.  دویعقب رفته بودو جلو تر کش یکاره موند. شالش که کم  مهی چشمش به ما افتاد حرفش ن تا

 . میوجواب سالمش رو داد می احترامش همه از جا برخاست به

 . نیخوش اومد یلی... خنییبفرما  ن،یشرمندم نکن  ،یوا  ی ا -

 رو از دستش گرفت .  ین ی. فورا رفت طرفش وسرونی از آشپزخونه اومد ب یچا  ینی س هیخانم با  حاج
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 چهار نفر.   نیشد گهیبه خواهرات اضافه شد االن د گهیاهر دخو  هیخدا اجرت بده دخترم. ببر تعارف کن به مهمونا از شمال اومدن...  -

 طال کنار مادربزرگش دو زانو نشست.   ییتعارف چا بعد

 .  امیبه بعد برادر شما هم به حساب م نیاز ا ن ینفس. اگه قابل دونست کهیبه غب غب انداخت ورو به طال گفت: من آرش برادر کوچ یباد آرش

 مثل بچه ها ذوق کرد. طال

 از آق داداش .    نمیا  زجون ی. عز ول یا -

 چشم غره رفت.  هیطال وارد کردو  ی به زانو  ی فشار  هیخانم با دست  حاج

 .  نییسرشو انداخت پا طال

 برادر داشته باشم.  هیباعث افتخاره که  دی . بخشدی ببخش -

 

 خندمو گرفتم تا قهقه نزنم.    ی زور جلو  به

 فت: گرفت و گ یژست   آرش

 حاج خانم ...من رو داداش صداکن. ز یبه بعد من برادر شما وپسر عز  نیپس از ا -

 کنه.   ی خودشو تو دل همه جا م ی چه طور  نی آرش مارموز بب ی لب گفتم: ا ریز 

 رفت .   یآرش، سگرمه هاش توهم م  یها  یبا وراج  شتر ی نزد. ب یآرمان الم تا کام حرف یول

هم به   ی سر   ه ی. میکرد ارت یو ز  میچند روز گشت  میدادن تا به هتل برگرد تیسفارشات مامان وبابا که مراقب من باشن. بالخره رضا  یکل بعد

 .  میدانشگاه زد

 لمیوسا یه یبسپارن و خودشون برگردن شمال وبق ز یگرفتن من و به عز  م یتصم نایفقط دو سه روز به شروع دانشگاه نمونده بود بابا ا چون 

 من.  ییخونه حاج خانم وخونه دانشجو  می آرمان برام بفرستن. با هم رفت قیو از طر ر 

بابا به زور خودش   یکرد ول ی م هیمامان هم پا به پام گر   ختمیساعت بغل مامان وبابا اشک ر  هی.  دیروز موعود ودل کندن از خانوادم رس بالخره

 رو نگه داشته بود. 

 داد زد.    ستمیمن آروم بشو ن دید یوقت یداد ول ی م میار دم گوشم دلد واشی واشیهم داشت  طال
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قدر هم لوس؟   نیدختر گنده ا ه؟ یک گهید نیزگ زگو... ا یبچه ننه   هیکه با  نیکردم با هم سن وسال خودم طرفم ... نه ا   یخدا، من فکر م ی ا -

 واه، واه...

 کردم.  یبهت زده به طال نگاه م ی بند اومد. مامان هم مثل من با چشما م یگر  گهیکه د من

 زد.  گوندی لبخند ژ  هی طال

خوان برن سفر قندهار؟ چند   یدادم. مگه م ت ی. خوب بابا دهنم کف کرد اون قدر دم گوشت وز وز کردم و دلدار ی ز یچ ه یخوب حاال شد  -

 ...  گهیزنن د ی تا شمال. زود زود بهت سر م ست یساعت راه ن

 لبخند اکتفا کرد.   هیفقط آرمان بود که سرش و به چپ وراست تکون دادو به  دن یبه خند میدفعه منفجر شد. ما هم شروع کرد کی  آرش

 رفتنشون دوباره اشک تو چشمام هجوم آورد. بعد

 : دیغر  طال

 کشتمت.  ی به مرگ خودم اگه دوباره زر زر کن -

 که از آرش هم بدتره.  نیا  ه؟ی ک گهید نیا  ایخشک شد. خدا دهیاشکم نجوش  چشمه

 دخملم.  ایو گفت: بدو ب برگشت

 .   زیبچه تبر  واهم یبچه تهران، ش ن یآشنا شدم . ثم وا یوش ن یوبا ثم م یسرش راه افتادم. طبقه باال رفت پشت

 وساده با دو اتاق خواب. ینقل نییباال هم مثل پا طبقه 

 از کرد.از اتاق ها رو ب ی کیدر  طال

 مونم.   یم شت یپ ام یمنم مهمونتم ، م  یگاه یاز اتاقت. ول نمیا -

 کردم:   تشکر

 .یممنون که به فکرم  یلیحتما. خ -

 گفت:   ی و شوا انداخت و با لبخند نی به ثم ینگاه

 .  یو زندگ  می خون یبا هم ... مثل چهار تا خواهر کنار هم درس م میپاره کردن ندار  کهیبه بعد تعارف ت نیاز ا  هیچه حرف نیا -

 گه. مثل خواهر پشت هم وهمراه هم.   ی راست م طال

 نگاه کردم.  نیوثم  وایش به
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 .  نیر یش یلیلهجه خ ،یگندم یمناسب وپوست   یهم الغر با اندام وای. ش ینازو معمول یلی خ افهیق هیتپل با  نیثم

وخوش   بایروشن، در کل دختر ز  ییبلند خرما ی خوش فرم موها یلبها ،یقلم  ین یوب دهیکش یشرنگ، با صورتخو  ی وعسل دهیکش  یچشما  طال

 برخوردجمع .

 .  وایوش نی . نهار به عهده من و طال، شام هم ثممی صبحانه باهم درست کن م یگذاشت  قرار

 دوروز به شروع دانشگاه مونده بود که از طال خواستم من و ببره حرم.   فقط

 خانوادم رو تحمل کنم وبا بهتر درس خوندنم سربلندشون کنم .  یکردم واز آقا امام رضا کمک خواستم که بتونم دور  هیگر  ر یدل س  هیحرم  تو

 .  می رنگه به دانشگاه رفت دیسف 206 هیطال که   نیزود با ماش   صبح

هنوز کارشون تموم   وایوش نیثم  یخونه ول م یهم حقوق. بعد انتخاب کالس من و طال برگشت  وای ش ،یعموم ی. طال دکترامیاومن هم رشته  نیثم

 گردن.    ینشده بود. گفتن باهم برم

 پارک کرد .  ابون یدم محله تو خ نویبودن محله طال ماش کیعلت بار  به

 اومدن .   رونی ب یدو پسر جوان از خونه بغل میمحله که شد داخل

 . میشد هیخوش وقتم . امسال هم ما با شما همسا یسالم خانم سهراب -

 .  نیسالم .خوش اومد  کیعل -

 مامان تو مغزم اکو شد.   ی. حرفهادنیکرد. تمام ستون بدنم شروع کرد به لرز  ی م کیکه با طال سالم و عل یافتاد به کس   چشمم 

 لحظه باهام چشم تو چشم شد.   هیروشن.  ی با پوست ی سبز وحش  یچشما

 کنه ؟  یم کار ی چ نجا یا  ه؟یک یعنیکه مامان عاشقش شده بود.  ی سبز   یو قبل ازطال خودم و انداختم تو خونه. همون چشما  دمیترس 

 با تکونها طال به خودم اومدم.   

 چت شد؟!  هوی ده؟ینفس چرا رنگت پر  -

 بودن ؟  یک   نایا یچی... ه  یچیه -

 باال بگم.   ایب ؟ یستادیها ا حاال چرا رو پله -

 رفتم طبقه باال. طال هم رفت لباساش و عوض کنه.    من

 همون روپوش ومقنه زانوهام و بغل کردم ومنتظر طال نشستم.  با
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   دمیطال پر  ی صدا با

 ؟  ی. چرا هنوز لباس هم عوض نکرددیببخش ؟یدی ا... ترس -

 بودن ؟ یاون پسرا ک   یبگ ی خوا ی طال نم -

 شناسن.   یما رو م ن یهم ی رو اجاره کرده بودن برا یاهان. خوب اونا هم مثل ما دانشجوهستن. سال قبل هم خونه بغل -

 به حال تو داشت ؟  یچه ربط نا یحاال ا -

 و هول کردم. دمی انداخت که شوکه شدم. ترس یکی  ادیاون پسره که باهات حرف زد من و  یچشما  -

 اومده  شی پ یاشتباه د ی.  نترس شانییر یز  خوب و سر به ی پسرا ی لیاونا خ -

 

 مرده باشه.  ای رشدهیپ دیشه اون مال پنجاه سال قبله، االن اون نامرد با یدلم گفتم: همه چشم سبز ها که اون مرد نم در

 طال به خودم اومدم.  ادیفر  با

 شون؟ یشناس یم ؟یافتاد  یک  ادیگم  ی نفس ... م یوا  -

 بود. فکر کنم اشتباه گرفتم.   یمیداستان قد ه ی یچیجنبوندم: ه سر

 . م یرسن ما هنوز نهار حاضر نکرد ی پس پاشو که االن بچه ها م -

 .  رونی ب میزود زود نر  کیکوچ زی چ هی ی تا برا م یکرد هیته یمدت   یبرا ی آشپز   لیو وسا م یمقدار پول گذاشت هیقبل همه  روز

 ............. 

  می از دلتنگ یکمیطال عادت کردم. هر روز هم با خانواده در تماسم.   یها یا بچه ها خو گرفتم هم به شوخ ماه مثل برک و باد گذشت. هم ب کی

 براشون کاسته شده.  

 .  میبخور  تزای هم شام پ  می زده باش ی هم گشت رونی ب میداد باهم بر  شنهادی طال پ امروز 

 .  میگفت یم  زیاز طال، به مادر بزرگش عز  عت یهم به تب ما

 . نیکرد قبل ساعت نه خونه باش   دیاونم تاک   میاجازه گرفت  ز یازعز 

 .  میوخنده به طرف فست فود حرکت کرد یشوخ  با
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ما   نی مدل باال با سه پسر جوان هر کدوم هم موهاشون رو به مدل اجغ وجغ درست کرده بودن کناره ماش  نیماش  هیکه   میچراغ قرمزبود پشت

 بود شروع کردن به متلک انداختن.   نییهاشون که پا شهی توقف کردن . ش

   ن؟ید یم یی. جوجه کوچولو ها افتخار آشنایخوشگل  ی به به، چه جوجه ها -

 مردم.  یمن داشتم از دلهره م یشسته بودن ولن لکسیر  یلی . همه خچیه  گهیکه د  منم

 وبرگشت طرفشون.  نیی سمت خودش رو کامل داد پا شهی مونده بود چراغ سبزبشه که طال ش هیثان دو

 نشناختم . از مامان مرغه چه خبر؟... سالم برسون.  دیببخش ؟ییا...سالم بابا خروسه... تو  -

 .  می وپاشو گذاشت رو گاز. د برو که رفت گفت

 به پشت سرمون بود.   نهیمن چشمم از آ  یعقب غش کرده بودن از خنده . ول یصندل  دخترا

 زد .  یادمیوفر  نییده بود پارو دا شه ی ما قرار گرفت. همون پسرا بودن.  راننده ش  نیمثل جت بغل ماش  ین ینشد که ماش هیثان چند

 .  ینشونت بدم که حض کن  یبابا خروس  هینگه دار تا  ی اگه مرد -

 . تندتر برو. ید یطال جون من دهن به دهنشون نزار کار دستمون م -

 ندازم.   یم  رشون یگ  یچه طور  نی بب نیتونن بکنن . بش ینم یغلط چ ینترس نفس من کارم و بلدم. اونا هم ه -

 . اونا هم پشت سرمون.  ور یشهر  17به فلکه  دی وچه رد کرد رسسرعت چند ک با

نشده بودن وبا سرعت داشتن به   سیپسرا که متوجه پل یواز کنارشون رد شد. ول نیی سرعتش روآورد پا دیفلکه د کیونزد سیپل نی ماش یوقت طال

 افتادن.    ری شدن گ ی م کیما نزد

 .  میدی نفس آسوده از ته دل کش هی

 و به طرف آسمون گرفتم. دستام

 رو در پناه خودت نگه دار.   ی... ماموران انتظامری واسالم وازمون نگ ت یامن نیا  ایشکرت. خدا ایاوف... خدا -

 ما حفظ کن. ی و برا رزنی پ نیا  ایبا خنده گفت: خدا طال

 نثار طال کردم.  یپس گردن هی 

 شد.   ی بودن شرشون کم نم فتادهین ری گم اگه گ ی... دوما، بد م یخودت رزنی اوال پ -

 .  یگ  یراست م شینه خدا -
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 کرد.    یشه شوخ  یکنه با همه م یپرو فکر م نیا  ن،یقربون دهنت ثم  -

 خونه.   می و برگشت م یگرفت  زیعز  یهم برا  یکی کی فست فود کامال ش هیتو  تزایخوردن پ بعد

 . دنتید امی شب بهم تل زد که فردا م آرمان

 . دمیپر  یم   نییباال پا یاز خوشحال  داشتم

   ؟ی پر  یم  نییها باال پا  یتوپ طونکینفس چرا مثل ش -

 ...  نجایا  ادیطال داداشم آرمان فردا م -

 داره؟   یقدرهم خوشحال نیهم ا دنیود خ یواه واه، چندش لوس. فکر کردم چه خبر شده . اون کوه  -

 کردم.   یگشاد نگاش م یتعجب وچشما با

 کش دار از کنارم گذشت.  ششششششیا هی با

 ذوق. تمام ذوقم کورشد.  یگفتم: ب بلند

 برد.  میچطور خوا دونمینم یخوشحال از

 ............. 

 دونستم آرمانه.   یم دمیاف اف به طرفش دو  یپنج بعد از ظهر با صدا  ساعت

 . دستش رو هم گذاشت رو بازوم ومانعم شد.  دیرو قاپ یزودتر از من گوش   طال

 آرمانه.   دمید ی ر یتصو  فون یآ  از

 درآورد .   ز یعز  یصدا  هیصداشو شب طال

   د؟یی بله پسرم بفرما -

 سالم حاج خانم. من برادر نفسم . با نفس کار داشتم.   -

 ... ؟ی دار  کاریسالم پسرم . با نفس چ  -

 رفته بودن.   سهیبچه ها هم پشت سرم از خنده ر  ست یطال دست بردار ن دمید

 به آغوش داداشم پرواز کردم.  یدر باز کردم و بدون معطل نییپا دمیپر  دکمه رو زدم واز پله ها زود
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 قربون صدقم رفت.   یمن و به خودش فشردو کل آرمان

 حرف دارم .  یباال کل م یبر  ایب  یداداش  -

نکنه... هم تورو   یرانندگ  یی. هم تنهاامیدادم همراهش ب شنهادیکار داشت منم پ نجایاز دوستام ا ی کی نجامیدو ساعت ا یکی، من  گهینه د -

 .  نمیبب

 .  می هم حرف بزن  میکرده باش یارتیحرم هم ز  میخوام دوستات به خاطر من معذب بشن. بروحاضرشو بر  یاالن هم نم -

 .  امیباشه پس زود م  -

 .  دنیترک شتریمن هم ب  دنیبرگشتم هنوز خنده دخترا قطع نشده بود با د یوقت

 کجا نفس؟   -

 .دنمیدو ساعت اومده د یکیحرم ...  میر ی . م  ن یباال تا شما معذب نش ادیم داداش گلم نخواست بخان طال

 شه؟ یزاحالیچ  نیشما هم ا ل یآقا قور   نیا  ؟یگ  یا...راست م -

 قدم عقب رفت وبه تته پته افتاد.   هیطال  یبرگشتم طرفش که طفلک  یطور 

 کردم.   یجون خودم شوخ  -

 ترسوندمش خندم گرفت نکهیا  از

 قبض روح شدم.   ی برگشت ی...جون نفس اونجور شیآخ -

  ی و اخالق ورفتارش. من که م کل یبه شما رفته نه ه  افشیکردن چون نه ق دایپ  ییجا نویبه جون عمه نداشتم نفس، فکر کنم مامان وبابات ا -

 .ستین تیگم داداش واقع

 شد.   میقا وا یکه بدو بدو رفت پشت سر ش  دمیکش  یغ یج چنان

 کنم.   کاریدونستم باهات چ یشده طال وگرنه م رمیکه د فیح -

 کردم که طال از باال صدام زد .  ی هام و پام م یکتون نیی پا داشتم

 . نیمن بر  نی با ماش غو،یج غیج ر یبگ -

 پام ورفت داخل.   ی رو انداخت جلو   نشیماش  چیخواستم مخالفت کنم سو  تا

 رونیتعلل برداشتم و رفتم ب بدون 
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   ؟یدیکش غیچه خبر بود نفس؟ چرا ج -

 !  نییداداش؟ مگه صدام اومد پا یدیتو از کجا فهم  -

 . ستیخوب معلومه . صدات که صدا ن -

 ا...داداش...  -

   فون؟یشت آبلندتون پ یاونم از اون خنده ها غت،یج ی. حاال نفس اون باال چه خبر بود؟ اون از صداگهیگم د یراست م خوب

 کنم.    فیتو راه برات تعر  میبر  -

 ه؟ ی ک نی ماش  گهید نیا -

 .  نیمن بر  ن یطالست. اصرار کرد با ماش  نیماش  -

 پشت فرمون نشست.   آرمان

 شنوم.   یخوب م -

 داداش...  یدون یا... خوب راستش ...م -

 .  نمیدرست حرف بزن بب ؟یکن ینفس چرا من من م -

 شوخه.  ی لیها... فقط مثل آرش خ  هیخوب یلیطال دختر خ  یچیه -

 خوبببب...  -

 رو برداشت.    یطال بود که گوش    یزد  فون یآ ی .  وقتگهید یچیه -

 من که با مادربزرگش حرف زدم.  یول -

 .  ینشناخت  ن یکنه. به خاطر هم  ی م دیمادر بزرگشو تقل یبامزه صدا  یلی نه دادشم طال خ -

 !؟.... یییچ -

 .دمی لندش ترسب یصدا   از

 ؟  نیدیخند یوم  نیمن و سرکار گذاشته بود -

 پاچه شدم:  دست
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 ساده بود.  یشوخ  هینه به جون خودم. فقط  -

 : دیغر  یعصب

 زاره.   ی من و سرکار م  دمیدختره پرو نشونش م -

 کردم . شیشش یحرفم آت نیبا ا یکنم ول فیقائله رو بخوابونم واز طال تعر  خواستم 

 باشه.  یسر راه  شیلیقور  کلی با اون ه دی شا ستیشما ن هیگفت داداش بزرگت اصال شب  ینگو از بس بامزه هست، م ی طور   نیداداش ا -

 .  یبه صندل دمی زد که چسب  یداد چنان

گه   یمن م ادب ...احمق نفهم.  به  یکه دوست داره در موردم بلغور کنه؟ دختره بشور ب یهر مزخرف ی نگاش کرد  ی نفس بس کن ...تو هم نشست -

 دم. ینشونش م ل؟یقور 

 و گفتم:  دنیبه طرفش چرخ کامال

 ... یکم کلت یخوب ه ی ش   یم یداداش چرا اعصبان -

 گرفتم.   یالل مون  گهیچشم غره رفت که د با

 .  نی. اومدنم و زهرمار کرددمیشن یهر چ  گهی. بسه دیزن  یحرف نم ونهیاز اون د گهید -

. دستم وگذاشتم  ارمیدو ساعت وهم از دماغش در ب یکی ن یا دمشیمدت که ند  ن یبعد ا ومدیکرد دلم ن  یم یبرافروخته داشت رانندگ  یصورت با

 رو دستش.

  ی ز یآرش چ  یها یکه در مقابل شوخ  نیا ؟ی عادت کرد ی. تو که به شوخ ی ز یبهم بر  یطور   نیساده ا یشوخ  ه یکردم با  یداداش من فکر نم -

 نبود. 

   به؟ یغر  هی ه؟ی ک  نیا یشناسمش. ول یخواهر من اون داداشمه. خوب ماخه  -

 خواهر بزرگ هوام و داره.   ه ی. مثل ستین به یواسه من غر  گهیطال د  یول -

 تموم داد:  ی سر 

 طور؟ واست شده خواهر اونوقت...  نیپس ا -

 کنم.   یم یتالف  یچه طور  ن ینشون. بب نم یخط، ا نیوگفت:  پس ا د یفرمون کش  یرو  ی خط فرض  ک یانگشت  با

 وطبق معمول دم محله پارک کردو کنار من تا دم در خونه اومد. ن ی. آرمان من رسوند. ماشمی گشت رونی روهم ب یساعت  ک یو  می هم حرم رفت با
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 شد؟   یچ  یدیا ...د -

 :دمی پرس جیگ

 شد داداش؟! یچ  -

 برد باال و گفت:  دستاشپ

 گردم.   ی جا موند. صبر کن االن برم ن یتو ماش لمیموبا -

 گرفت طرفم.    چیبعد برگشت سو  قهیدق چند

 . یازامانت نمیخانم کوچولو ا ایب -

 : دمیبغلش و گونشو بوس دمیپر 

 دلتنگم.  ی لیشه. واسه مامان وبابا هم خ یدلم براتون تنگ م یلی . خ ایداداش زود زود ب -

 . به درست برس.  یدور  ن یعادت کن به ا یبزرگ شد گهیهم د . تودنتید انی . اونا هم مامی م ،ی خواهر  امیم -

 آرمان رفت منم رفتم داخل.    یطوالن یخداحافظ هی بعد

 گفت:  دیتا منو د طال

   ؟یآبغوره گرفت  یدیواه واه بچه نه نه رو. تو باز داداشت و د -

 ام رو در آوردم:مقنعه یعصب

 طال سر به سرم نزار.   -

   ؟یکوچولو پستونکت رو گم کرد هیچ -

 سنگر گرفت.    نیکردم که پا به فرار گذاشت پشت ثم  دنبالش

 دنبال هم؟   نیافتاد  یخروس جنگ نه یشده شما ع یباز چ  -

 کشتم.   نویبرو کنار من ا ن یثم -

 .  خرمی م ی جالد نجات بده... عوضش برات بستن ن یجونم من وازدست ا نی نه ثم -

 .  یبستن می ر  یتو زود حاضر شو م وا یم آماده شم . ش پس نفس حاضره. منم بر  -
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 .  مینگاه کرد ن یگشاد به ثم یرفت با چشما  ادمون ی دعوا

 .  نیدوست دارم خو . زود باش ،یچرا خشکتون زد؟  طال گفت بستن  هیچ -

 ؟   ی هم دوست دار  ی . با اون وزنت بستنیبترک  یکارد بخوره تو شکمت. ا ی ا -

 شدن هم هنره؟    ون یلق یطال تو حرف نزن... ن -

 تو هم ؟  وایش -

 خواست.   ی خوب منم دلم  بستن ه؟یاره مگه چ -

 پس گردن نثارم کرد.  هیکه طال  دمیخند ی به حرفاشون م داشتم

 کردن.  یهم سوءاستفاده نم نا یا یکرد  یاگه دنبالم نم  شتوی تو ببند ن -

 

 زدم و گفتم:   یگشاد لبخند

 فردا پس فردا زمستونه.    میبر  گهیگن د ی خوب راست م -

 ازم گرفت.    یشگونی با حرص ن طال

 و بازومو ماساژ دادم.   دمیکش  یخفه ا  غیج

 دلم خنک شه...  یداد: بزا کم رونینفسش رو ب  طال

 .ی بستن  ی به سو  ش یگفت: پ  وایش

 به سفارش دادن.  میشروع کرد یفروش   یبستن  ی جلو 

 م!ش  ادهیگرد نگامون کرد و گفت: من پ یبا چشم ها  طال

 !یرو باز کردم و گفتم: پس ک   شمین

 برام نازک کرد و درو باز کرد.  یچشم پشت

 جدا بشه.   یکرد نتونست از صندل ی هر کار  یشه ول ادهیخواست پ رون یپاشو گذاشت ب هی طال

 طرفش...    میخم شد ییتا سه
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 ؟   یش  ی نم ادهیطال چرا پ -

 زده گفت:  بهت

 .یبه صندل دمی دونم نفس! چسب ینم -

 گفت:    وایش

 نداره.  یما رنگ شیپ گهیطال بلوف نزن که حنات د -

 پشت نشسته بود، چرخاند: یکه صندل  وای سمت ش گردن

 تونم بلند شم.   ی نم واینه به جون ش -

 کمرش گذاشتم و هولش دادم و گفتم:  یدستم و رو  متعجب

 !  نمیبلند شو بب یطال کم  -

 مانتوش شوکه شدم:  دنیتکون خورد از د یکم یوقت

 !؟  هیچ ن یا الط

 کردم؟ ری ! کجا گهیچ ی: چ دی چرخوند و پرس سرشو

 !....تیرو صندل ختن یر  ری ق زمیعز  ی ر ینگ ری گفت:  گ نیثم

 !... یطال باال رفت: چ  غیج

 .  میجداش کرد یوبه زور از صندل م یگرفت

 به من نگاه کرد! دیو د دشی سف ی برگشت پشت مانتو  یوقت

 نگاه کردم و گفتم:   وایو ش ن یبه ثم پاچهدست

 .  ستیطال به جون خودت من خبر ندارم! کار من ن -

 :دی نشون داد و پرس یچشم گوشه

 دست تو بود؟  ن یصبح ماش یول -

 باز کردم:   دهن
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 من...   یول -

 کرده.  نکارو یبرگشت ا لشیدم در به خاطر موبا یجرقه تو مغزم زده شد! نکنه کار آرمان باشه وقت هی

 اومدم: رونی طال از فکر ب ی صدا با

 ه؟ یشد نفس؟ کار ک  یخوب چ  -

 خنگ ها گفتم:  مثل

 فکر کنم داداشم.  -

 کرد!   تعجب

 تونم بپرسم چرا ؟  یاونوقت م -

 باال انداختم و گفتم:  شونه

 کنه.  یم یکه تالف دیشد. برات خط ونشون کش   یچون صبح از دستت عصبان -

 :  دیدندوناش غر  نی از ب یعصب

 کار کردم که خودم خبر ندارم؟   یمن چ  -

 تفاوت به حرص خوردنش گفتم:  یب

 ...  ی... اون حرفها رو در موردش گفتیدر سرکارش گذاشت ی خوب جلو  -

 که شوکه بودند نگاه کردو گفت:  ن یو ثم  وایبه ش رانیح

 کف دستش!؟  ینگو که تو همش و گذاشت  -

 .  ینگ یور  ی درموردش در  یاون طور  ی خواست ی. مدیخوب به من چه. از دهنم پر  -

 قفلش و زدم.   یو دور زدو خواست درو باز کنه که فور  نیبه سرعت ماش  

 .  شهیبه ش  دیدست کوب با

 دم.   ینشونت م یکن  ی من و م یچغل گهیکنم. دختره دهن لق. حاال د کاریدونم باهات چ یم  ای یکن  یباز م ای -

 هم پشت از خنده دوال شده شکمشون و گرفتنه بودن. نیوثم  وایش
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 ؟  ی ش   ی... چرا هار مگهیکرده د یتالف یخوب داداشم طفلک -

 منفجر شد.    یزده باش   تیبه باروت کبر  انگار 

 من هار شدم ؟...من ...  -

وجور کرد برگشت طرف   کنن خودشو جمع ینگاهش م ستادنیاز مردم ا ی بعض  دید ابون یطرف واون طرف خ نیچشمش افتاد به ا یوقت

 زد.   شهی و چند تقه به ش  نی راننده. خانومانه پشتش و کرد سمت ماش

 . کلمی به آبرو وه  یالمصب و گند زد نیباز کن ا -

 کنم.  ی ترسم گفتم: باز نم از

 ...کننیالمصبو همه نگاه م نی: باز کن اشهیتر زد به ش محکم 

 رفتن از خنده.   ی م سهیتا اون لحظه داشتن ر  وایوش نیثم

 گفت:   وایش

 کنن.   ی نفس باز کن که هوا پسه. همه دارن نگامون م -

 بسمه هللا گفتم و قفل وزدم.  هی وایحرف ش به

 از بازوم گرفت که تا مغز واستخونم سوخت.   شگون ین هیداخل  دیپر  طال

 زدم: داد

 شه.  یاالن جاش کبود م  یوحش  -

 از پهلوم گرفت .  گهید شگون ین هی

 به جهنم...   -

 دهنم.   ی که دستشو گذاشت جلو  دم یکش غیج هی

 ها...   ینزد یصاحب و زد یاگه اون سوت ب -

 باال، سرش محکم خورد به سقف.   د یو گاز گرفتم که پر  دستش

 و از رو دهنم برداشت گذاشت رو سرش.   دستش
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   ؟ی ر یگ ی چرا گاز م یسگ وحش  -

 که ما رو از هم جدا کنن غش کرده بودن.   ن یا یبه جا  وایوش نیثم

  یدر داخل سطل زباله انداخت.  بازو  ی را جلو  شیخونه. طال مانتو  می و برگشت میشد ی بستن الیخ یطال ب یو خط و نشون ها  یغرغر ها  با

 منم که کبودشده بود.  ی وپهلو  چارهیب

 

   ؟یکارو کرد نیآرمان تل زدم که چرا ا به

 که عوض داره گله نداره.    ی نوشت کار  -

 . دیپر  یم  نییشد مثل فشفشه باال پا  ی به طال نشونش دادم جر  یوقت

 به سرش نزنه. یکنم که تا عمر داره فکر تالف یم ی شه ؟ کار  یکه م  داشی طرفا پ  نیا -

 ....................... 

 خوش گذشت .  یلیکه خ دنمیاومدن د  ناریبار هم بابا ا هیمدت   نیماه مثل برق وباد گذشت تو ا چند

 پوش کرد. دی همه جا روسف  دویوقفه برف بار  یروز ب دو

 . م ی گشت یاز دانشگاه برم می داشت

 . میکرد یم ی و برف باز  مینفس کاش بچه بود -

 .  ارهیم ینشاط وشاد  ی اره طال برف باز  -

 جلوتر از ما بدو بدو داخل محله شد.   طال

 داشت. ش یبچه ها فکر کنم طال چ -

 همزمان خورد تو صورتامون.  یکه چند گلوله برف میدی خند ی م وایبه حرف ش می داشت

 .  ی برف باز  میگل انداخت و شروع کرد مون ی طال، بچگ دنید با

  یاز پسرا یکی به صورت خورد  دیسرش رو دزد دویبدجنس زود فهم یبزرگ درست کردم و صورت طال رو نشونه گرفتم ... ول یگوله برف هی

 شدن.   یدانشجو که داشتن وارد محله م 

 بدبخت شدم رفت. ینزنم . وا  غیدهنم تا ج ی رو گذاشتم جلو  دستم
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 بست.  خیتو چشم پسره شدم. نه از سرما بلکه از ترس بندبند وجودم  چشم

 پسره چشم سبز تکونش داد.  همون 

   ؟ یمرد ای ی زد خی ییرضا کجا -

 شد.   ک یبه خودش دادو قدم به قدم به ما نزد یتکون هی

 فورا از بغل دستم به حرف اومد...  طال

   ن؟یشما داخل محله شد مید یآقا رضا اصال نفهم  دی ببخش -

 خوام.    ی . معذرت منیی به پهلوم زد سرم و انداختم پا وا یکه ش  ی تنه ا با

 پوزخند مسخره زد.   هی

 ... یییکنم ول یخواهش م -

 .  دنیخند یقبل االن چشماش داشتن م قهیرفتم باال، برعکس چند دقسرم رو گ فورا

 کنم. منتظر باش ... یم یتالف یول -

 و با اون پسر چشم سبز وارد خونشون شدو درو بست.   گفت

 جا خشکم زد   همون 

 .  دی دستم و کش طال

زنه وبراشون    یسرم نایاوقات به ا یکنه گاه ینم ی زندگ  نجا ینترس دختر بلوف زده ، اون اصال ا ن؟ی زم یدیچسب  یشد خکوبینفس چرا م -

 . ارهی یم لیوسا

 

 _خورده بی#فر 

 

 _سوم ی #پارت_س 
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پرو  کنه؟ اگه به  یخواد تالف یم ی چه جور  یعنیداد.  ی پسره رضا  تو مغزم جوالن م یحرفها یول  د،ی کش یزد و من رو داخل خونه م  یحرف م طال

 کنم؟ ... یکنه چه غلط ی اگه کار   ؟یچ  چهیپام بپ

 هوا.   دمیمتر پر  هیطال   غیبودم که با ج ری طور با خودم درگ همان 

 زنم اونوقت  خانم تو هپروته؟   یساعته دارم فک م هی -

 ترسم. یم  یلیمن خ زم؟یبه سرم بر  ی؟ من چه خاک  چه ی کنه؟ به پرو پام بپ تم یاگه بخواد اذ   ؟یکنه چ  ی طال اگه کار  -

 تو بغلش  د یدفعه من کش هی طال

 و من خبر نداشتم؟!  یقدر ترسو بود نیکرد، توا یاون فقط شوخ  ؟ ینکرد ی تو که کار  ؟یاز ک  ؟یاز چ   ؟یدی دختر تو واقعا ترس -

   ؟یبترس  یانجام نداد ی نفس تو که کار بد -

 کنم.    یدستام خفه م نیکنه با ا تت یرو که بخواد اذ یگه نفس، من کس   یراست م وایش -

 .میدیکه به حالت پنجه باال گرفته بود .خند م ینگاه کرد نی ثم یدستا به

 صد هزار مرتبه خدا رو شکر کنم.   دیبا یخوب  نیبه ا یداشتن دوستا بابت

 مدام مغزم در تالش بود.  یپختن غذا به آشپزخونه رفتم. ول ی آرام شدم و برا یکم

 

 ............. 

چشم تو   ایوقت باهاشون هم کالم  هیکردم تا  ی راهم و کج م ییجورا هی دمید  ی دانشگاه اون پسرا رو م ایاون روز نحس، هر وقت تو کوچه   از

 چشم نشم.  

 رفتم.   نی ف ماش اومدم به طر   رونی از بخت بدم تنها از دانشگاه ب امروز 

 .  ستادیدونم روبه روم ا  ی پسره چشم سبز که اسمش رو هم نم نیطال بودم که ا  منتظر

 خوشبختم .  یلیخ تون، یهستم همسا  نیسالم عرض شد. من شاه  -

 دونم چرا از اون چشما هراس داشتم. یآروم دادم. نم  یلیجواب سالمش رو خ فقط

 رو نرفت. راهم سد کرد و گفت:  از
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. از بابت رضا، همون  نیحساب کن د یرو من و دوستم سع  نیداشت  ی اگه مشکل  ن،یودوست قبول کن  هیهمسا ه یبگم من وبه عنوان خواستم  -

 یخواد هر شوخ   یکله شکه و م یکمیزنه ،درسته   یبه ندرت به ما سر م یلیاون خ  نی ... اصال نگران نباش نشیبا برف زد یاتفاق  شیکه چند روز پ

 بهتون برسونه.   یب یزارم آس ی من نم  نیشما نگران نباش  یکنه، ول یالفرو ت یکوچک

 وحشت کردم!  د یآن پشتم لرز  کی

 صورتش براق شدن و گفتم:  ی رو  یعصب

  یاتفاق بود که ازتون عذر خواه  هینداشتم و ندارم، اون فقط  یشوخ  ی کنه؟ اصال من با کس  یبخواد تالف ینکردم کس   ی محترم من که کار   یآقا -

 هم کردم.  

 و با کماالت گفت:  می مال  یلیخ

 . فعال خدانگهدار. نی شما نگران نباش رمیگ ی جلوش و م ییجورا هیمن خودم  ینفهمه، ول یگم. رضا کم ی رو م  نیدونم، منم هم  یم -

 بهم نداد و راهشو کج کرد و رفت. از حرفاش نتونستم حرکت کنم.  ی و فرصت گفت

 دانشگاه . یداغون زل زده بودم به خروج  ی فکر  با

اومد سرش رو که بلند کرد چشم تو چشم من   ی دونم چرا منم مثل منگل ها زل زده بودم بهش، چند قدم ی. نمرونی پسره رضا اومد ب همون 

 کردم.  یرفت منم مثل احمق ها نگاهش م  نشیتو نگاه پر از ترس من قفل بود به طرف ماش طور که نگاهش  نیتعلل هم  ی شد. با کم

 لحظه از جاش کنده شد.   هیتو  نی از اون مدل باال ها بود سوار شد وماش  نشیماش

 داد.   ی اومد وکنار من داشت شونم روتکون م  رونی ب یطال ک   دمینفهم

 باز نفس؟ چرا خشکت زده ؟ هیچ -

 طرفش، طال سوار شو...    برگشتم مضطرب

 شده!. ی: خوب چ دیکه نگاه از صورتم برداره سوار شد و متعجب پرس نیرفت. بدون ا  نیسما ماش عیاز حرکتم سر  دهیترس

 گفتم:  تندتند

که من با برف زدمش ... گفت    یگفت رضا... همون نیبگ  نیکرد گفت اگه کمک خواست  یمعرف  نیاومد خودشو شاه   ی اون روز  یاز اون پسرا  یکی 

 ترسم.  ی... مخورهیبه مشامم م یبد ی بو  هی ی... ولزارمینم نی کنه... گفت نگران نباش یتالف  خوادی هنوز دست برنداشته... م

 بازوم گذاشت:  یو دست رو  د یکامال سمتم چرخ یصندل یرو 

 ؟ یکرد کار یتونن بکنن، خواسته بترسونه. مگه تو چ ینم یغلط چینفس آروم باش... اون پسره چاخان کرده ه  -
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 چرخوندم: سر

 شناسه که بخواد بترسونه؟  یمگه من و م ؟یاخه واسه چ  -

 زدو گفت:  استارت

  نیا  ری. تو هم فکرتو درگ  ست ین دیمونه بعدوره ز  نیا  ینداشتمون بخندن. از پسرا شیکنن وبه ر  یخوان شوخ  یهم م  دیدونم، شا ینم -

 مزخرفات نکن.  

 حالم بده بود. یلیکردم. خ ییلحظه احساس غربت تنها کیو بست. دلم گرفت.  میدادم. بغضم راه گلو  رونیرو پر استرس ب نفسم

 رخش نگاه کردم.  میحذف طال به ن با

 داره.   ی خاص  ی امشب حرم صفا لیدوتعطیحرم؟ فردا هم ع م ینفس، شب با دخترا بر  ی راست -

 بدنم رخنه کرد.   ی به تمام سلول ها یب یآرامش عج دم یاسم حرم و شن یوقت

 زده گفتم:  جان یه

 .  ارمی یمن که واسه حرم رفتن نه نم  م،یحتما بر - 

بهتراز   یلی. خمی با حرمت تا حرمش بر  نجایداره واز ا. آقا حرمت میخانم دستور داد همه تو خونه چادر سر کن  ز یهمه موافقت کردن، عز  یوقت

 .  می واونجا چادر سر کن م یکه تا دم در حرمش بدون چادر باش نهیا

 . همه هم نماز خون وموئمن. میدوخته شده همراهمون آورده بود  یچادر مشک کیاز اول ورودمون به مشهد،   یشکر همگ خدارو 

 کردم. یداشتم چادرم و مرتب م نه یآ ی جلو 

 .  یش  یتر م یوخواستن باینفس با چادر واقعا ز  -

 .  ادیبهت م  یلیگه، چادر خ یراست م وایاره ش -

 هم حجاب.     باستیکه چادرهم ز  نهیهم  یزن، حجاب زن است. برا نتیگه ز   یممنونم بچه ها نظر لطفتونه ... اسالم م -

 کرد:   ی و مسخره باز  دیباز خند طال

 شد.  رید می اره مامان بزرگ بر  -

 

 .................... 
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شد. چشمام خود به خود نمناک شدن امروزحرم آقا   قیبه وجودم تزر  یب یآرامش عج  هیقدم به صحن بزرگ آقا امام رضا قدم گذاشتم.  کنارهم

 بود.   بایز   بی حرم عج ی بو گالب ، ی . بو دیتالوت قرآن مج یداشت همه جا پرازچل چراغ، گل بارون،صدا ی بیعج  یشوروشاد

 .  می طال منتظر هم باش وان یا ر یز  م یگم کرد گرو یاگه همد میقرار گذاشته بود ارت ینماز وز  بعد

نامه ، در دلم دعا کردم به خودم به  ارتیوز  ارتیبود. شروع کردم به خوندن نماز ز  ومده یکدومش ن چیطال رفتم هنوز ه   وانیا ریکردم وز  ارتیز 

 شدن.    ی دلتنگشون بودم اشکام خود به خود جار  یلیمامان وبابام. خ

 دخترچهار، پنج ساله به خودم اومدم به طرفش برگشتم.  هیحرف  با

 نکنه؟  ه«یخانومه گله »گر  نی سکالت هم بدم به ا هیمامان  -

 
ٌ
کوچولو که داشت   ینیشفاف مثل برف، لب وب دوی سف ی روشن، پوست  ییبا چشما ییمو طال ی اشکام و پاک کردم به دختر کوچولو  فورا

 کرد لبخند زدم.   ی مشکافانه من و نگاه م

 بهش داد. یبا لبخند شکالت مامانش

 نکرد؟  هیگر  گهید یدیدخترکم، د ایب -

 نشوندم.  م یپا یو گرفتم و رو و سمتم گرفت. دستش  شکالت

 خواد اسمش رو به خالش بگه.  ی خوشگل نم ی خانم کوچولو  نیا  نمیبب ایب -

 گفت: یزبون نیر یش با

 فرسته.  -

 زدم:    یزده لبخند جان یه

 م؟ ی شه با هم دوست بش ی. منم نفسم، میفرشته ا  هی. واقعا هم مثل اسمت یچه اسم قشنگ یوا

 : دیمامانش و پرس   طرف برگشت

 با نفس دوس بسم؟   سهیم یمامان -

 گفت:   یبا لبخند مامانش

 کنه... بگو خاله نفس.   یاز خودش بزرگتر وبه اسم صدا نم ی دختر خوب کس  هی زمیعز -
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 تند سرتکان داد و گفت:  فرشته

 باسه باسه حاال دوس بسم ؟  -

 هم بست .  ی رو  مامانش

 خوشحال با لبخند طرفم برگشت:  فرشته

 رو به طرفم گرفت.   دستش

 .سهی خاله نفس، دوس دوس، تا هم  -

 رو تو دستم فشردم.  کشیکوچ دست

 ده.  یبه من م  یفرشته کوچولو افتخار دوست هیخوشحالم که  یلیخ -

 کرد.   یمعرف ماه ی. خودش و فر هییبایمادرش هم آشنا شدم اونم زن باوقارو ز  با

 ن؟ ییتونم بپرسم شما اهل کجا ی. م مییای برادرو مادرم حرم م وهر هفته پنج شنبه ها با  میما اهل مشهد -

 زنن.  ی بهم سرم یخونه گرفتم خانوادم تو شمال هستن ول نجایا ل یادامه تحص   یبله حتما. من اهل شمالم، االن هم برا -

 رو بست و گفت:   جانمازش

 نفس خانم.  یموفق بش    دوارمیام  -

 ممنون  -

 ه صحبت.  زنگ خورد شروع کرد ب  مایفر  لیموبا

 مادرو دختر.   ن یبه دلم نشسته بود ا یلیبا فرشته شدم خ ی مشغول باز   منم

 .  میبر  دیبا گهیکن د یدخترم از خاله نفس خداحافظ -

 نجا؟ یا  یایخا له نفس باسم م  -

 دوست کوچولو.   می نیب یم گرو یچرا که نه، بازم همد  زمیاره عز  -

 آب بخورم برگردم.   یبرم کم انی تشنم شده گفتم تا بچه ها م یلیخ دمیکردم د یخداحافظ باهاشون 

 قدر تشنه بودم و خودم خبر نداشتم.  ن یا یعن یخنک شد  گرمیپشت سرهم آب خوردم. ج وانیطرف سقا خانه رفتم و چند ل به
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 ودم و کنترل کردم.  بود بخورم بهش که به زور خ کیمرد در اومدم. نزد  هیکه رخ به رخ   رونی اومدم ب  تیجمع یاز ال   برگشتم

 آوردم !   یبه صورتش. از تعجب داشتم شاخ در م د یو شال سبز رفت ورفت رس د یسف راهن یتا پ دی بود از شلوار سف  نیی که پا سرم

کردم.   یبهت زده داشتم نگاش م یشده؟ با چشمان دپوشیکنه؟ چرا مثل شبح ها فقط سف یم کار ی چ نجایا   گهید نیا ب، یامام غر  ا ی!؟  رضا

  دمید یچشم  ریشدم. ز  می به خودم اومدم و از کنارش ج یخانم هی یکرد که با تنه  یاز من نداشت ناباورانه داشت برندازم م  یاونم دست کم 

 که هنوز خشکش زده.  

 . دیلرز  یدست وپام م یطال رسوندم ول وانم یگم شدم. خودم و به ا  تیجمع انیم

 : دی شوکه پرس دنمیاومد. از د  رونیتر باز همه زود طال

 ! فشارت افتاده؟دهینفس چت شده ؟ رنگت پر  -

 

 _خورده  بی#فر  

 

 _پنج ی #پارت_س 

 

 . ستی ... نمیز ینه نه، چ -

 نشست و گفت:  کنارم

   ؟یپس چرا لکنت گرفت  -

 گفتم:   دم یچرخ سمت

 دم؟ یرو د یک  یدون یم -

 چادرش باد زدو گفت:  یرا با لبه  خودش

 ؟ یک  -

 بود.  نجا یاون پسره رضا ا -

 کرد:  نگاهم 
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 خوب...  -

کردم که به زور خودم و نگه  یبود... رفته بودم آب بخورم که موقع برگشتن داشتم باهاش برخورد م دهیپوش د یسرتا پا سف گه،ید یچیه -

 داشتم. 

 گفت:   بازم

 خوب...  -

 شدم و گفتم:  یعصب

 . نیهم گهیکرده؟خوب که خوب، د ر یا ...تو هم سوزنت گ  -

 کرد تا صداش باال نره گفت:  یاگروچه  دندون 

 داره؟  دنیرنگ پر  نیحرم ا انیاخه خاک تو سرت نکنم ، فکر کردم چه مرگت شده. همه م  -

 کرده گفتم: بغ

 ازش.  سم تر یم  یلیخ  لرزه،یناخداگاه بدنم م نمشی ب یم یوقت ست یکنم دست خودم ن کاریچ -

 : دیلب غر  ریز 

 .  یاز بس احمق -

 و گفتم:  دمینشن

 ؟ ییییییچ -

اونا رومصمم به   شتر یرفتارات ب  نی. با ایکرد  یم رون یرو از ذهنت ب  یلعنت یاون ماجرا   ی... اگه احمق نبود گهید ی گم احمق یچم چاره، م  -

 نکردن؟  ی تا با ترسوندنت لذت ببرن، اخه چه مرگته نفس ؟ اونا که کار  ی کن یاهدافشون م

 .مینزد یحرف وای و ش نی ثم دنیرس با

 خسته شد.   گهی. االن دمیبر  میبردار   زمیعز  م یبلند شدو گفت: بر  طال

.  میافراد مسن بود، سوار کرد  ایراه رفتن نداشتن  ییکه توانا ییکه مخصوص کسا ییها نی تا کنارماش میکرد  لچر یصحن سوار و  زوداخلیعز 

 .  میباب الرضا رفت  یبه طرف خروج  ادهیخودمون پ

 بغلشون.   دمیو پر  دمی کش ف یخف غیج ه یدر خونه، خوشحال  ی جلو  نایبابا ا دنید از
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 گفت:   آرش

 .  یبدبختم و آبکش کرد یمامان وبابا ن ی، ا ابیخواهر کوچولو ما رو هم در  -

 به طرفم گرفت. خشکم زد.  ست یخواستم بپرم بغل آرش که دستش رو به صورت ا رون یاومدم بمامان  ازبغل

 گفت:  یلودگ  با

 کمر بشم .  سکیدچار د  یاوج جون ی خوام تو  یبپر بغلم که من هنوز جونم و آرزو دارم ، نم واشیخواهر کوچولو  -

 شدم   زون یاز گردنش آو  غیج با

 شده بود.  زره  هیدلم  اتیآرش واسه دلقک باز  -

 بغلم کردو گفت:  محکم 

 .یتوکه آبرو واسم نذاشت  ؟یشد ابراز دلتنگ نمیا  دهیور پر  ی ا -

من و   شیبه نما ی طال بعد سالم و احوال پرس   زو یسالم کوتاه رفته بودن داخل خونه. عز   هیهمون اول با  نیوثم وای. شدنیخند یداشتن م همه

 .  دنیخند یم میآرش که راه انداخته بود

 گفت:  زیعز 

 داخل. اریطال دخترم مهمونا رو ب -

 گفت:  مامانم 

 هتل بهتره.   م یحاج خانم، ما بر  گهینه د -

 و گفت:  د یبرو در هم کش زیعز 

 .  ادی یداخل که اصال از تعارف خوشم نم نیای؟ شما هم مثل دختر خودم. ب  هیچه حرف نیا -

 داخل.   م یحرفش رو کش ندادو رفت گهید مامان 

 :دمیکفشامو از نام درآوردم و پرس تند

   اد؟یم  یمامان از داداش چه خبر ک  ی راست -

 .  شتون ی پ امیم  مایگفت فردا با هواپ م یما اومد د یشن ی آرمان هنوز تهرانه، وقت زمیعز  -
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 خدا ...  ای یوا  -

 سرها به طرف طال برگشت.  همه

 خنده.   ریزدم ز  یپق  دمیکه منظور طال رو فهم  من

 کردن.   ی بار به طال نگاه م هیبار به من  هیبارهمه با تعجب،  نیا

 متعجب گفت:   آرش

 ... م؟یما هم بخند  نیچه خبره؟ بگ ی خواهر  -

 آرمان روگفتم.   یوسربه سر گذاشتن طال، تالف نجایاومدن آرمان به ا یبه چشم و ابرو اومدن طال و حرص خوردنش همه ماجرا تی اهم یب

 از خنده اشکشون در اومده بود.   همه

 گفت:  دویکوب  شیران پا یخنده رو  ان یم  آرش

 .  یدستت طال ، تو که دست من و هم از پشت بست نیطال خانم، آفر  یواقعا خواهر خودم -

 انداخت. نیی سرخ شده سر پا طال

 گفت:  مامان 

 من موندم تو کار شما جونا؟   -

 به گردنش داد و گفت: ی گر   آرش

 اره مامان خانم. جوان نگو بال بگو.   -

 بلند شدو رفت آشپزخونه. یی. طال به بهانه چادیلرز  یصدا م یهمان طور از خنده بدنش ب زیعز 

 .کرد ضمیمعروفش مستف یها شگون یکمک طال بلند شدم و رفتم آشپزخونه که از ن به

 ........................... 

 

رفت باال    میکه ما راحت باش ن یا یومامان ومن هم تو اتاق. طال هم قربونش برم برا زی. عز دنیبعد شام بابا وآرش تو هال خواب ز یاصرارعز  به

 دخترا.   شیپ
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 .  میطال رو به زور همراهمون برد  ی. ولومدیبه خاطر درد پاش همراهمون ن زیحرم، عز  می بعد صبحانه رفت صبح

 . میونماز ظهر هم به جماعت خوند میکرد ارت یظهر ز  تا

 آرمان با تن باال به گوشمون خورد.   یصدا م یدیچی محله که پ داخل

 زود...    ن،یی پا ادیبه نفس بگو ب -

 . مینگاه کرد گهیهمد به

 گفت:   دهیترس مامان 

 داداشته!؟  نکهینفس ا -

 سر تکان دادم و گفتم:  تندتند

 اره مامان...  -

 : دیدر جا پر  رنگش

 زنه؟    یپس چرا داد م -

 پا تند کردو گفت:  بابا

 شده.   یچ  م ینی بب میسوال وجواب از نفس بر  یجان من، به جا -

 . میدیاومد شن  یبلندتر م فون یرو هم که از آ  زیعز  یصدا  م ی دیچیپ ی داخل محله اصل یوقت

 حرم.  پسرم من که گفتم، رفتن  -

 دوباره داد زد: آرمان

 دونم وت... یمن م  نیاگه باز سر به سرم گذاشته باش -

 .  می خواست جملش و کامل کنه ما هم جلوش ظاهر شد یم تا

 تعجب به ما وطال نگاه کرد!  با

 : دیاشارش وبه طرف طال گرفت و پرس  انگشت

 تووووو!؟  -
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 و متعجب گفت:  فون یبرگشت به طرف آ دوباره

 پسسسس!؟... -

 خاک به سرم.  ی و سرخ شد: وا شی شونیرو پ د یدست محکم کوب با

 قهیطال هم سرش رفته بود تو   م،یدیخند یم   زیر  ز یر  می خنده. ما هم داشت ریقدم بود بلند زد ز  ش یهر هر کردن پ یکه برا   شهیمثل هم   آرش

 اش.  

 خوام .  ی معذرت م دیم. واقعا ببخشگفت:  سالم حاج خان فون یفورابرگشت روبه آ آرمان

 گفت:  زیعز 

باال خودت و   ای باز طال سر به سرت گذاشته، ب  یمتوجه شدم فکر کرد م،یعادت کرد دهیور پر  نیا  یبه کارها گهیکنم پسرم. ما د یخواهش م -

 ناراحت نکن.  

 طرف آرمان رفتم وبغلش کردم.  به

   ؟یچرا زنگ نزد ،یداداش  ی خوش اومد یلیخ -

 زد.  ی نفس نفس م داشت

 زور جواب داد:  به

 . ادیبال سرم ب نیاومدم که ا یخبر نم یشارژتموم کرد وگرنه ب لمیموبا -

 با دست چند ضربه به شونه آرمان زد.   بابا

 .  میدیخند ریدل س  ه یبال کدومه شازده پسر. رحمته، ما هم  -

 گفت:  مامان 

 .  یخسته ا ید یرس  باال قربونت برم از راه ایب -

طور شکمش    ن یآرش هم   یتو خونه، ول دیداد وپشت سرشون پر  ی لب ریسالم ز   هی ریهم پشت سر بابا داخل خونه شد. طال هم سر به ز  مامان 

 کرد.  یوگرفته بود وداشت غش م

 جانانه نثارش کرد.   یپس گردن هی آرمان

 زنا صداش و انداخت پس کلش.  ر یمثل پ  آرش
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 ؟ یآورد ر یدستت بشکنه ...مظلوم گ  یا  ،ی ر یبگ  گریج ز یج ی ا -

 کرد.    یعذر خواه ز یباال. آرمان هم دوباره از عز  می خنده رفت با

 .  می ونهار رو با هم درست کن رونیب ادیطال از خجالت خودش و تو اتاق حبس کرده بود. به زور قانعش کردم ب  طفلک

 شد.  یم  دیهم سرخ سف یاون طفلک  یول دیخند یگفت وم یم یی زای چ هیونش برم دست بردار نبود. دم گوش آرمان هم قرب  آرش

 .  رهیهم سر به ز  یهم خجالت  یطفلک ست،ی گلم مثل آرش دلقک ن داداش

  یغصه  ادیدانشگاه اجازه نداد ز  ها و درس وبچه  یروزها تموم شدو عازم رفتن شدندو منم باز غمباد گرفتم. باز هم انرژ  یچشم بهم زدن کی با

 به زادگاهشون رفته بودن ... وا یوش ن یرا بخورم. ثم  شانیدور 

  یداشتم قالب ته  گهیاز ترس د  یینرفتم. تنها ییبرف ودرس وامتحان جا دنیمن به خاطر بار  یپسرش رفتن. ول دنیبه د زیطال هم کنار عز  روزید

 گرفتم برم حرم وعصر برگردم . م یبستم. تصم یم

 داخل محله شد.   واش ی واشیمدل باال   نیماش  هی رون یپامواز در گذاشتم ب یوقت

 داشته باشه.  ی نی سنگ لهیوس نکهی آورد... مگر ا ی داخل نم ن یماش  یبودن محله کس   کیخاطر بار  به

رو با اون پسره رضا که پشت فرمون نشسته بود،   نی شاه مون یبغل هیدقت کردم همسا ی خورد. وقت یداشت سر م نی زده وماش  خیجا هم  همه

 . دمید

 .  فتمیبخورم و ب ز یل دمی ترس یقدم برداشتم. م  وار یاز کنار د  واشی واشی. اوردمیخودم ن یحال به رو  نیبا ا ی. ولدمیرضا ترس  دنیلحظه از د هی

 بشم.   یکی  واریبه طرفم کم مونده بود که با د د یچیپ یلعنت

گاز داد که صداش کل محله رو برداشت. هول کردم پام به پله  ن یبه ماش یطور   زی همه چ یوراه رفته رو برگشتم طرف خونه، اون ب تند کردم پا

 .  نیسر خوردم، زانوم خورد لبه پله وافتادم زم  دهینرس

 اومد.    ینوم هم خون مکنم شکست. چشمام از درد و وحشت پر اشک شد. به زانوم نگاه کردم شلوارم پاره شده بودو از زا فکر

 وگذاشتم لب پله خواستم بلند شم که دو نفر باال سرم ظاهر شدن.   دستم

 شدم.   رهیبهشون خ  ینشستم رو برفا. با صورت اشک دوباره

 مشت زد تو صورتش.  هیسر شونه رضا رو گرفت وبه سمت خودش برگردوند و  ن یلحظه شاه هی تو

 ومانع از افتادنش شد.   واریکار رو کرد که رضا به زور دستشو گرفت به د ن یا یناگهان ی قدر  به
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 شد.  لیبه هق هق تبد می. تو جمع شدم وگر دمیکش  ف یخف غیج هیترس  از

 زد .  ادیفر  ن یشاه

 نفهم...  یمگه کور بود  ؟یسر دختر مردم آورد ییچه بال ن ینفهم بب شور یب -

 گفت.   یم  راهی وبد و ب دیکش  یم داد

 کلمه حرف نزد، انگار به شوکه شده بود. کیرضا  یول

 پام زانو زد.  ی من سرش و بطرفم برگردوند. جلو  یه یگر  ی به دوستش بود که با صدا رهیخ اول 

 نبود.   یکنم من و ببخش... عمد یخواهش م -

 کرد.   شیپرازغمش، خون گوشه لبش، دلم ور  یمنم بند اومد، نگاهم به چشما هیشد. گر  رهیلحظه به چشمام خ چند

 فرصت نداد و تند بازوش رو گرفت وبلندش کرد.   ن یشاه

 ....گهیخوب دلت خنک شد؟ گورتو گم کن د -

 حرکت دوستش چند لحظه چشم دوخت! نیبه ا یبا ناباور  اونم

 رفت .   نشی زود پا تند کرد وبه طرف ماش یلیخ یول

 وهمه چراغاش خورد شدند . واریخورد به د ی متی به اون گرون ق نیدنده عقب رفت که پشت ماش گاز داد و کوچه رو  نیبه ماش  یطور 

 کمک پله، بلند شدم.  به

 لرزه به اندامم انداخت.  نیشاه  ی صدا

   ؟یدرمانگاه ،ی مارستانیب می بر  یخوا یم یآبج -

 نگاهش کنم گفتم: نکهیا بدون 

 .  ستین  میز ینه ممنون چ -

 گفت: یعصب

 بترسونمش.   ی خوام کم یساده است، م یشوخ  هیلجبازه، گفت  یلی خ یکارو نکن ول نی به پسره نفهم تذکر دادم که ا -

 تعجب وپرخاش برگشتم و گفتم:   با



 فریب خورده

94 
 

 کردم که بخواد بترسونه ؟!  ی دارم؟ مگه کار  یشوخ   ی مگه من با کس  ؟یچ  یعن یآخه  -

 کردو گفت:  ی خند کج

 کنه.  یتو صورتش اونم قسم خورده تالف نیزد یدنده ست. اون روز که شما با گلوله برف هیک و کله ش یلیرضا خ  ن،یدون یآخه م -

 اش گفتم:  یبرداشته شده کمان یشده و ابروها غیبه صورت سه ت نگاهم 

 اتفاق بود.    هیاون   ن؟یدون یشما که بهتر م -

 به چشماش نگاه کنم.  میمستق   دمیترس یم

 گفت:  عیسر 

به بعد   ن یاز ا ن، یودوست قبول کن  هیهمسا هیمنو به عنوان   نی. شما هم نترس ادیازدستش برم  ی بله، بله من شاهد بودم، اون نفهمه. هر کار  -

 مراقبتون هستم.  

 چرا تند شدم و گفتم:  دونمینم

دست از سرم برداره   ن یدوستتون رو قانع کن نی ندارم، فقط لطف کن  اج یتونم از خودم مراقبت کنم ... به دوست هم احت یممنون. من م یلیخ -

 .  نهیب ی وگرنه بد م

 و برگردوندم وخواستم وارد خونه شم که با حرفش شوکه شدم.  روم

 ن؟ یترس ی نم ییامشب که تنها -

 م رگ به رگ شد!شدم که گردن رهیسمتش برگشتم و به چشماش خ چنان

 زد و گفت ؟!   یو وحشت زده ام لبخند ینگاه سوال از

. درسته من مانعش  میخند یم یوکل مشیترسون یم  یسر وقتش، کم م یر  ی گفت امشب م ی رضا م ن ی. به خاطر هم نیی که شما تنها میدون یما م -

 رسونم. فعال خدانگهدار.  یزود خودم وم نیندا بد هی ن، ینترس ن یدیشن ی ز ی چ ییصدا ی گم اگه نصف شب یخاطر به شما م  ن یبه ا یشدم. ول

 رفت!  ادمیبستم و درد زانو  خیبدنم منقبض شد.  کل

 

 برگشت خونه، برگردم.  زیطال و عز   یگرفتم تا صبح حرم بمونم صبح هم وقت م یامشب وتنها بمونم. تصم گهیتونستم د یم  عمرا
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دوست دارم که حد واندازه نداره. با   ی رو اون قدر  نجا یطال. ا وان یا  ری، رفتم نشستم ز نماز جماعت که از درد زانوم به زور تونستم بخونم بعد

 دختر کوچولو به طرفش برگشتم . هی ی صدا

 ؟ یکن  یکه گله م یخوا یخاله نفس بازم سکالت م -

 کرد.  یشکالت که به طرفم گرفته بود من و نگاه م هیمعصومش و   یکوچولو با اون چشما فرشته

 .  دمشیام وپاک کردم و تو بغلم کشتند اشک تند

 کوچولوش رو دور گردنم حلقه کرد.   ی دستا اونم

 .  سمی ناراحت م یلی گله نکن اخه من خ گهید  ارم،یبه مامانم زنگ بزن برات ب ی خاله هر وقت سکالت خواست -

 خودم فشردمش و گفتم:   به

 کنم.   ینم هیگر   گهیخاله قربونت بره. چشم د -

 گفت:  تند

 قول ؟   -

 و گفتم:  دمیو بوس شگونه

 اره قول...   -

 کنم:    یطرف مادرش تا عرض ادب  برگشتم

 شم.   یخود م یاز خود ب نمشیب یکوچولو اون قدر نازه که هر وقت م ن یا دی سالم ببخش -

 :  دیعقب کش یرنگش و کم د یزد و چادر سف  یلبخند

 کنه.   یخودش م فتهیوروجک همه رو ش نی. اکنمی.خواهش مزمیسالم عز  -

 که کنارش نشته بود اشاره کرد:   یانسالیم  بایزن تقر  به

 مامانم هستن.   شون یا -

 مادرش برگشت و گفت:   سمت

 هم نفس خانم، دوست ما.   شون یمامان ا -
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 خوش بختم.   یلیخ  دنتون یسالم حاج خانم، از د -

 نامه گرفت با محبت نگاهم کرد:  ارتیرا از ز  نگاهش

 زنه.    یهر روز تو خونه از شما حرف م دهیشما رو د  یخوشحالم. آخه از وقت نمیب ی یکه دوست نوه ام رو م  ن یسالم دخترم، منم از ا کیعل-

 کوچولو دوست بودن باعث افتخاره .  نیممنون. با ا یلیخ -

 دوند. دستش رو گذاشت رو صورتم ومن به طرف خودش برگر  فرشته

 حلم ؟ نیی ایخاله سما هر روز م -

 ن؟ یی؟هر روز ما ی. شما چ نجایا  امیدلم، امروز دوستام رفته بودن خونشون منم تنها بودم گفتم ب زینه عز  -

 . میاومد میینه فکر کنم امروز به خاطله دا  -

 واسش افتاده ؟  یشده؟ اتفاق یچ  ت ییچرا! دا -

 : دیکرد به مادرش و پرس  رو 

 ؟  میاومد  ییرا به خاطله دا. چیمامان -

 کنار مادر جون صلوات بفرست .  نیبردار برو بش  حیتسب هی. حاال تو هم پاشو  میما هم اومد  نجاست یا ت ییدخترم دا یچیه -

 بلند شد و گفت:  عیسر 

 .یچسم مامان -

  نهیخواست ساعت ها بش یفرستاد، با اون چادر گلدارش آدم دلش م  یصلوات م ی وخواستن با یز  یلینشست کنار مادر بزرگش. خ رفت

 وتماشاش کنه . 

 چشم از فرشته گرفتم وبه طرفش برگشتم.   ماهیفر  ی صدا با

  یهم حالم خوب نشده برنم ی رم حرم تا وقت  یفقط گفت م م یآشفته اومد خونه... هر چه قدر ازش سوال کرد  یداداشم ظهر با سر وضع  -

 گردم.

همه    نیبا ا ی، ول می کن  داشیتا بلکه پ نجایا  میده. اومد یو خاموشه و جواب نم لشیموبا م، ی. هر چه قدر هم تماس گرفت میران شدهم نگ ما

 .نجایا م یوخسته نشست  نمشی بب می نتونست یوشلوغ تیجمع

 _خورده بی#فر 
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 _نهم ی #پارت_س 

 

 ؟ یینجایموقع ا  نیتونم بپرسم تو چرا تا ا ینباشه م ینفس جون اگه فضول -

پام و گذاشتم مشهد، تا به امروز ظهر که اون اتفاق   ی که ازوقت ییبهش داشتم وبهش اعتماد کردم. تمام ماجرا  یاحساس خوب  هیدونم چرا  ینم

 .  بگم زویترس باعث شد همه چ  دمیکردم. اونم صبورانه به حرفام گوش داد. شا فیبرام افتاد وبراش تعر 

 گفت:   ن یغم

دم، من   یمن شمارم و بهت م ی شه اعتماد کرد. اگه قابل دونست یدورو زمونه نم  نیکس تو ا چی توخونه ، به ه یکه تنها نموند  یکرد یکار خوب -

 .  یشم رو کمک من وخانوادم حساب کن ی خوشحال م ر،ی اومد باهام تماس بگ ش یپ یمشکل  ای ی وهم مثل خواهرت بدون هر وقت کار 

 زده نم چشمامو پاک کردم و گفتم: باعث افتخارمه   تخجال

 کردم. و یس م یتو گوش شمارشو 

 نکن، ما رو هم مثل خانوادت بدون.  یبگیو غر  ییوقت احساس تنها چ یکنم ه یخواهش م -

 .  شدیبهم القا نم  یحس منف چی داشت. ه یب یشدم آرامش عج رهیمحبت به چشماش خ  با

 گفتم: عیسر 

 اعتمادتون رو داشته باشم.   اقتیل دوارم ی جان، ام ماهیممنونم فر  یلیخ -

 نوشت و سمتم گرفت:   ی ز یش چبرگه  کی داخل  د یکش رونیب ی اداشتیدفتر  فشی داخل ک از

  دایهمدم پ هیهم به ما بزن، هم من   ی سر  هی یگرده، اگه تونست   یره و شب برم ی صبح م  ستیوقت شوهرم خونه ن چیآدرس خونمونه، ه  نمیا -

 خاله.  هیکنم هم فرشته  یم

 وسعت گرفت.   لبخندم

 .  فمیازش تشکر کردم وکاغذ وگذاشتم تو ک  دوباره

 .  میاذان صبح در دو دل کرد تا

 گفت:  ماهیفر 
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بهش استراحت دادن چون فشارش  طرف هم دکترا   هی. از میخوشحال شد یلیبعد چند سال مادرم دوباره حامله شد، خ  ینفس؟ وقت یدون یم -

کردن نتونستن   ی دفعه فشارش رفت باال، دکترا هر کار  هیمامانم هشت ماهش شد  ی ره، وقت ینم ادمیوقت اون روزو  چیباال بود. ه شهیهم

زد. بعد دو   یم  فیضع  یلیخ یلی گذاشتنش تو دستگاه. قلبش خ د یکش ی. بچه نفس نمارن یب ایمجبورشدن بچه رو به دن ارن،یب نییفشارش وپا

اون   نجا یحرم. ا ارتشیکنه ب یمامانم با اون سرو وضع، به بابام التماس م یول  رون، یب ارنشیکردن وخواستن ازدستگاه ب دی روز دکترا قطع ام

مامانم    نیمونن. به خاطر هم  یم  رتیکنه. همه تو ه ی م دنیشوک شروع به تند تند نفس کش هیبنده که بچه با   یم ل یقدربه خدا وامام رضا دخ

. خادم امام رضا  ادیحرم پابوس آقا... االن هم که خودش بزرگ شده خودش م اره ی هرهفته م شیزاره رضا، رضا رو از دو ماهگ یاسم برادرم رو م

 هم هست. 

 که تورو نشسناسه لعنت.   ی به کس  ا ینشست پشتم. خدا ی هر کلمه اش عرق سرد با

 پر شدو گفتم:  چشمام

 گردونه. یبر نم یرو دست خال یکس   چیونش برم هقرب -

 .  میشاکر باش دی با شهیاره نفس. ما انسانها هم  -

 م؟ یی ایبب میر یوضو بگ  م یبر  دهینگاه کردو گفت: االن اذان م  شیساعت مچ به

 شدمو  بلند

 مادر بزرگش به خواب رفته بود.   ی پا ی. فرشته رو میبه طرف وضو خانه رفت گهیهم د با

 من که دانشگاه نداشتم نشستم حرم   یبرگشتن خونشون ول نایا  مای. فر می کرد ینماز صبح خداحافظ بعد

 شکمم در اومد.   ی ساعت نه قرآن خوندم . بالخره صدا تا

 وع کردم به خوردن. جدول نشسم وشر  هی ی داغ گرفتم همونجا رو  ر یش  وانیل هیهمراه با  ک یک  هی رونی حرم رفتم ب از

 .  ون یگر  یشاد و بعض   ی خواب آلود، بعض  یبا آرامش، بعض  یها با عجله، بعض  یمردم در رفت وآمد بودند. بعض   همه

شدم. اگه    ینم ابون یکوچه خ ری از ترس، اس ییوپشتم بودند. تا من تنها شمی پ نجایچه قدر دلتنگ خانوادمم. کاش االن ا ای. خدادمی کش یآه

 شدم. یآواره م دیبودم با گهیشهر د ه یدردناکه. اگه االن تو  یپناه یسخته، ب ییچه قدر تنها اینبودم؟ حرم امام رضا نبود؟ خدا نجایا

دوست   هی یحت  یجدا از خانواده باش   یفهمم وقت ی پناهمه. االن م شه یشکر کردم که اول خدا بعد امام رضا هم ییچشم دوختم به گنبد طال 

 رات قوت قلب باشه. تونه ب یچه قدرم
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کابوس بد، مارو در بر   هیمثل   ییکه تنها  میفهم  یتازه م می ش ی از هم دور م یوقت  م؟ یدون یقدرهم رو نم می هم شی پ یچرا ما انسانها تا وقت ایخدا

  گرو یکدی می در کنار هم ی تا وقت میر یبگ ادیکاش  ی . امیقدم از هم دور ش  ک یکه  ی امان از روز   یول م ییآ  یبه چشم نم می کنار هم یگرفته. چرا وقت

 .  می هم بشنو  یوصدا  م ینیبب

 _خورده بی#فر 

 

 #پارت_چهل 

 

گرفتم وبه   یتاکس   هی م،ی خونه ا گهیساعت د  هیطال تماس گرفت که تا  یهم بازار امام رضا زدم. وقت یظهر خودم وسر گرم کردم. چند دور  تا

طال رو    ی.  وقتدنیهم گرفتم. بالخره رس ی دوش سرسر  هیبه خونه دادم،  یمون سروسا هیطرف خونه پرواز کردم. اول سماور و روشن کردم 

 رفتم.    نییدوتا پا یکیپله ها رو  یازخوشحال دمید فون یپشت آ

 باز کردم و گفتم:  درو 

 . واقعا مثل مادر بزرگ خودم دوسش داشتم.  دمشیبوس ی دورت بگردم. بغلش کردم وچند بار  ی جون اله زیسالم عز  -

 گفت:  طال

 منم هستم ها... انگار نه انگار منم رفته بودم. دهیور پر  ی ا -

 .  دمیجدا شدم وطالرو به آغوش کش زیلبخند ازعز  با

 پله ها رو باال رفت.   واشی واشیجون  زیعز 

 کرد:   غیج غیج طال

 ؟ یکن یآبکشمون م یطور  ن یکه ا میله شدم نفس، مگه سفر قندهار رفته بود یوا  -

 رو هل داد عقب وتند تند رفت باال، منم دنبالش.   من

 چقد دلم براتون تنگ شده بود.   نیدون ی آخه نم -

 خوبه خوبه، لوس. -

 نثارش کردم.  یپس گردن هی



 فریب خورده

100 
 

 .  ومدهیبه تو محبت هم ن ،ی ندار  اقتی...تو ل ق یهرچه ال  قیخال  -

 بسته بودم راحت تو چنگش انداخت. صداش رو کلفت کرد.  ی . چون دم اسبدیوهام از پشت کشبه طرف آشپزخونه برم که م خواستم 

 نکردم.   ینفس کش کجا؟ من هنوز ابراز دلتنگ ی ا -

 هوا رفت.   غمیوفشار داد که ج دیوچسب گردنم

 . دی خند ی داشت م زیر   زیهم ر  زیعز 

 . دمیزور از خودم جداش کردم وبه طرف آشپز خونه دو  به

 گردنم شکست .  ت، یابراز دلتنگ  نینکنه با ا کارت ی خدا بگم چ -

 بار صداش و مثل بچه ها کردو دنبالم اومد.   نیا

 تموم نشده. می من هنوز ابراز دلتنگ ؟یمامان ی ر  ی کجا در م -

 روت ها، گفته باشم.   زمیر   یآب جوش وم  یایقدم جلو ب هی هم بخوره تو مالجت. به سماور اشاره کردم، اگه  ی ابراز دلتنگ -

 برد باال سرش.   می رو به صورت تسل دستاش

 کنم، تو هم دلت بسوزه.  ی م دایبرا خودم پ گهید یمامان هیرم  ی. اصال مونهیباشه باشه، دختره د -

 .  رونی ورفتم ب ختمیخوش رنگ ر  ییچند تا چا رونی رفت ب یوقت

 دوباره صداش وکلفت کرد.   طال

 .  دمشیآورد نپسند رید ییخوام. چا یعروس رو نم  نیمن ا  م،یخانم پاشو بر  زیعز -

 بود.   برهیاز خنده تمام بدنش رو و  زیعز 

 بالش وپتو آورد.   هی. طال ییطال وخوردن چا  یها یشوخ  بعد

 تو اتاق، گپ و گفتگو.   می ر  یاز بکش استراحت کن، من ونفس هم مدر  نجایجون شما ا زیعز -

 و گفت:  دی دراز کش زیعز 

 شما حرف بزنم.  یتونم پا به پا یازمن گذشته نم  گهید ن،یراحت باش  نی. شما بر نی نیبب  تون یاز جون ر یگلم، خ  یدخترا  ن یرشیپ -

 خرو پوفش هوا رفت.  دهیبه بالش نرس سرش
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 : دیپرس طال

 ؟ یکرد کارای چ میخوب نفس خانم چه خبرا؟ ما که نبود -

 . دی چشمه اشکم جوش ناخوداگاه

 به طرفم اومد   مه یسراس  طال

 افتاده؟ یشده نفس !؟ اتفاق یچ  -

 خوردنم تا تو حرم موندنم وبراش گفتم.   نی ماجرا رو از زم  همه

 زد.   ی حرف م د یپوش ی بلند شد وهمان طور که تند تند مانتو ش رو م یاعصبان

 برگردم ؟  یچرا به خودم نگفت شت؟ یپ ادیب یزنگ نزد ل یپس چرا به اون قور  -

 گشاد شد و پشت سرش گفتم:  چشمام

 ؟ یگشت ی کجا برم ه؟یک گهید لیقور  -

 گفت: یعصب

 . شت یاومد پ ی م یزد  یزنگ م گه،ی گم د یداداش مثل اژدهات وم -

 از تعجب گشاد شد.  چشمام

 و گفت: برگشت

 کنه.   ینکن، آدم وحشت م یچشمات و واسم وزخ  -

 گفتم:  آهسته 

 .؟یچسبون یبه آرمان م هیچ نا یخوب ا -

 تند شالش رو بست و گفت:  تند

 نشوند.   یرو سر جاشون م  نایاومدو ا ی م یگفت یشه، م کله یه  یگم ؟ اندازه سه تا آدم معمول یخوب دروغ م -

کردم؟ اونم خودش درس   ینگرانش م یخود یب  دیقد بلند وچهارشونه ست . دوما چرا با یاوال کجاش اندازه سه آدمه؟ قربونش برم فقط کم -

 داره.   ی و کارو زندگ 
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 باال انداخت و تند طرف در رفت:  شونه

 . یمهربان تر از مادر شد  هییبرو بابا، واسم دا -

 :دمیعجله پشتش دو  با

 ؟  یا شال وکاله کردخوب حاال کج  -

 : دینگه داشت و غر  نیی صداشو پا زیخاطر عز  به

 وتماشا کن.   ن یشهر برن. بش  نیخونه، بلکه از ا نیکنم نه تنها از ا یم ی کار 

 منم به دنبالش.  رون،یاتاق زد ب  از

 چنگ زدم ودنبالش رفتم.   زیبزنم ومانع رفتنش بشم. تند مانتو وشالم رو از رخت آو  یحرف گهیاز خواب نپره نتونستم د  زیکه عز  نیخاطر ا به

 وبا مشت ولگد افتاد به جون در.  رونیب  دیبهش برسم پر  تا

  به ما نگاه  یبود. با ناباور  دهیآشفته، فکر کنم بد بخت ازخواب پر   ییوموها دیسف  شرتیقرمز، ت یشلوارورزش   هیدروباز کرد.  مه یسراس  ن یشاه

 کرد . 

 طال به خودش اومد.   ادیفر  با

چشماش ... مگه   ی جلو  انیکنم جدوآبادش ب  ی م ی بشه. کار  داشیورا پ نیا گهیبار د هیسرو پات بگو اگه جرات داره  یبه اون دوست الت وب -

 قانون داره. نجایدلش خواست انجام بده ؟ ا یآورده؟ مگه شهر هرته هرغلط  ری گ بیغر 

 _خورده بی#فر 

 

 کیو_#پارت_چهل 

 

 تازه به خودش اومد ودستش روبه صورت صبر کن باال بد و گفت:  ن یشاه

 

باهاش برخورد کردم ...   یحساب روزیخانم شاهدن من خودم د نی؟ ا ن یکش  ی. سر من چرا هوار منییپا نیار ی کنم صداتون رو ب یخواهش م -

 .  نیباش  بشه، خواهشا شمام آروم داشی دور وبر پ ن یزارم ا  یهم نم گهید
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 گفت:  ی خودش و تکون داد و عصب طال

 .  نیبرامون نذاشت شیبزارم؟ آسا گریاز کجا آروم باشم ودندون رو ج -

 و گفت:  دیانگشتانشو شانه وار به موهاش کش ن یشاه

   ه؟یمن چ ر یخوب تقص  -

 دست به من اشاره کرد و ادامه داد: با

از دستم   ی...هر کمک ن یدوست رو من حساب کن  هیو  هیاومد به عنوان همسا شی براتون پ یمشکل ای ی خانم گفتم اگه کار  نیهم به ا روزیمن د -

 .  ارمینه نم ادیبر ب

 گفت:  ی عصب طال

 . نین یب ی. وگرنه بد منیمحله راه ند نیرو تو ا ی هر کس وناکس  نی نه کمک ... شما هم لطف کن م یما نه دوست الزم دار  -

 

 تا بس کنه.   دمیکش یطال رو از پشت م  ی هم مانتو  یفقط نظاره گربودم، گاه من

 . دیتو خونه، دررو پشت سرش بهم کوب د یدست من و کش تیحرفاش رو زد برگشت با اعصبان یوقت

  یوخشک رو با هم مهم بشه تر  ی ش ی آت  یفهمم وقت ی االن م یشوخ وسر به هواست، ول شه یبودم. درست هم  دهیند ی طور   نیبه حال طال رو ا تا

 .ستی جلو دارش ن یسوزونه وکس 

 . دی و با خشم دستم و گرفت و کش برگشت

 در خشمش زده بود. ی جلو  ن یشاه

 .دمیکه از صداش خودم بابا پر  دیدرو بهم کوب چنان

 ...شهینم کنم یم ی خوددار  یکنم. هرچ  کاریچ دونمی به بعد م ن یالدنگ... از ا شور ی ب یلب با غر باال رفت: پسره ریز 

 پرت کرد.  نی زم ی تند لباستشو کن و رو  تند

جسور باش. زرنگ... آتو دستشون   ی... کمستکالت پس معرکه  یاز حد ترسو باش    ادیز  یگفت: تو هم حواستو جمع کن اگه بخوا  ن یخشمگ

 . میکن یزندگ  میتونی نم نجا یا یبد

 نزدم سمت آشپزخونه رفت.  یحرف وایو ش نی تکان دادم. با ورود ثم ی سر 
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 .دیو اشاره حال طال رو پرس ما یبا ا نیثم

 باال انداختم.  ی سر 

 لباس عوض کردند.  الیخ یب

 کمک به طال رفتم.  یبرا

 . وستیپ  می روز پر تنش هم به روزها کی

 

 

 ....................... 

 . می باهم برگزار کن می گرفت م یرو تصم  وایش تولد

 . می کن ن یهمه جا رو تزئ میبرد تا منو طال بتون رونی ب دیبه بهانه خر  وارو یش  نیرفت. ثم  ییتنهاخودش  کی سفارش ک یبرا طال

 . میهمه چراغا رو خاموش کرد  فون یآ ی صدا با

 برق.   ز یطال هم کنارپر  ستادم،یا  ید ی و  ی کنار د من

 .  میرو که باز کردن هم زمان من آهنگ تولد تولد، طال هم برق رو روشن کرد در

 زد.   یم  غیدهنش وج ی دستش و گذاشته بود جلو  یاز خوشحال  وایش

 ...  کی گفت: آخ جون، تولد ، ک یوم دیپر  یم  نییهم قربونش برم عشق شکم، مثل بچه ها با ذوق باال پا نیثم

 باد کنک ها.   ریز   دیرو کش   وای دست ش طال

 دست زدن خواندن تولد، تولدت مبارک.   میکرد شروع

 یکرد که اصال نم یعذر خواه ن یثم یول  میرفت. بعد فوت کردن شمع ها، من وطال کادو داد  یکردو قربون صدقه م ی مدام تشکر م  وایش

 دونست وخبر نداشت. 

 دوباره دستور داد که:  بچه ها االن موقع گرفتن چند تا عکسه. طال

 . ری بگ لمینفس تو ف -
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 چشم قربان.   -

که طال دستش و از پشت برد باال، با سوزن بادکنک   د یبوس یم وارو یهم داشت ش   نیرفت کنار، ثم  سدیرو بو  وا یگرفتم طال ش ی م لمیف داشتم

 رو ترکوند.   وا یباال سر ش

هم   ن یکرد طال وثم  یبه خودش و لباساش نگاه م یشد. با سر در گم  دهیمثل موش آب کش وایبه دست خشکم زد. بادکنک پر آب بود. ش نیدورب 

 رفتن.    یم سه یاز خنده ر 

 نذاشت.   ب ینص  یپارچ آب طال رو ب ه یبه خودش اومد وبا  وایش

 .میبخند نوش جان کرد یوبعد شوخ  فتادین یاتفاق  کی کرده بود که واسه ک  میرو تنظ زی م  یرو شکر طال طور  خدا

 وپر از خاطره شد برامون.  یماندن ادیتولد به  هی

 _خورده بی#فر 

 

 

 و_دو #پارت_چهل 

 

  یخالصانه وبرادرانه هست. ول تش یکرد. فکر کنم کارهاش ون  کیبهمون نزد یلیمدت خودش و خ   نیتو ا ن یهم گذشت. شاه یها وماهها از پ روز

 .  میباهاشون دهن به دهن نش ادیز  م یکن  ی م ی. سع میر یگ  یبا پسرا گرم نم یلیطور، خ ن یکنم، دوستام هم هم  یم ی تا حد امکان ازش دور 

 کنم.   یراض تونستم طال رو  یما. به هر جون کندن یوطال رو هم دعوت کردخونه زیمامان تماس گرفت وعز  که،یت نزد الینو و تعط سال

 خانوادم.  دنیکردم واسه د یم ی شمار  هیکوپه قطار داشتم ثان تو

وداشتن پدر   ایقبل لذت دن شترازی گرفتم، ب  یتو آغوش پر محبت مامان وپرمهر بابا جا ی. وقتدی رس انیکشنده به پا ی ها هیثان ن یکه ا نیا تا

 . دمی ومادر رو با تمام وجودم فهم

 من و فشرد که تمام استخونام ترک ترک صدا دادن . ی نکرد وطور  یوبغل کردم اونم نامرد آرش

 . میبه طرف خونه حرکت کرد زیبه طال وعز  ییبعد خوش اومد گو  

خاک مد هوشم کرد. جان وروح دوباره برام   ی بو  ا،یدر  ی بو  جنگلها ودرختان تازه شکوفه زده، ی تازه، بو  یهوا ی به زادگاهم گذاشتم. بو  قدم

 .  دیبخش
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 کرد.   ی م یشمال ابراز خوشحال  تینها یب ییبایفرستاد و از ز  یهاش م هیرو به ر  ی بهار  یهوا یخاص  اریهم با ذوق وشوق بس طال

 به اتاقم هجوم بردم همان طور دست نخورده ومرتب بود.  یمعطل یب م یدیخونه رس به

 پشت سرم ظاهر شد.   غ یج غیج با طال

 ه؟ یچه طرز مهمون نواز  نیپره تو اتاقش؟ آخه خنگول ا یکنه بعد خودش جلوتر از همه م یچشم ورو، آدم مهمون دعوت م یب یدختره  -

رو    میکارو کرد نتونستم تعادلم رو حفظ کنم با هم افتاد نیا  یناگهان یلی دفعه رو سرم آوار شد. چون خ کیکه   دمیخند یحرص خوردنش م به

 تخت . 

 که در اتاقم با ضرب باز شد.   م یدیخند یوقاه قاه م میداد یهم و قل قلک م می داشت

 شد خونه رو...  داتیباز تو پ -

 .  دیما، تو در گاه در خشکش زد، حرف تو دهنش ماس  دنیبا د آرش

 ومرتب کرد و شروع کرد به نطق کردن...   شیسر . رو  ن ییپا دیزود از رو شکمم پر  طال

 بدم تا جلوتر از مهمون نپره تو اتاقش. ادیرو براش   ی آداب و رسوم مهمون نواز  یخواستم کم یدادش من، م ن یبب -

 .  دیقاه قاه خند آرش

 .  میکن یآدمش م گهیبا هم د ،یخودم اریبه بعد  نیوبس ... ازا یخواهر خودم -

 به خودم گرفتم.   یحالت دفاع هیو  نییپا دمیاز تخت پر  فورا

 بازنده؟ یبرنده است وک  یک  نم یدونم وشما... حاال بب یمن م اد،یآرمان ب  نی صبر کن ه؟ یارکشیپس  -

 .  لتیقور  اریجوجه ... با اون   م ینی ب یحاال م -

 اتاق کشوند. خندش بلند بود که مامان وهم به   ی با حرف طال آرش منفجر شد. اون قدر صدا -

   م؟یما هم بخند  نیشده بگ  یلباتون پرازخنده... چ  شهیهم  -

 از خندش وخورد با دست طال رو نشون داد.    یکم  آرش

 گه؟  یم  یدردونت چ  زیبه اون پسر عز  یاگه بدون ی خواهر ما چه قدر با حاله ... وا نیا یدون ی مامان نم -

 پر محبت به طال نگاه کرد و گفت: با
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 خاله؟  زیعز  ن یگه ا یم یحاال چ  -

 چشم غره نثار آرش کرد وبا عجله رفت طرف مامان.   هی طال

 دستپاچه جلو رفت و گفت:  طال

 هم تنهاست.  زیکه عز  ن ییپا میکنه. بر  یم  یخاله شوخ  یچیه -

 .  میرش از خنده ولو شدمامان رو گرفت وبه طرف در هول داد. ما هم پشت س یشونه ها  سر

 تنگ شده بود.   یلی بودم ودلم براشون خ دهیتلفن صداشون رو شن یمدت فقط پا نیاومدن. تو ا دنمیبه د نا یا ییودا عمه

 کرد.  ی ودر دو دل. طال هم عاشق عمه ساره شده بود، اونم مثل من عمه صداش م میبغل وبوس کرد ر یدل س  ک یعمه  با

 بشه.   نی غمگ ایناکرده ناراحت  ییخواستم خدا  یگرفتم نم  یبا مامان وبابا گرم نم ادیز   تشیخاطر طال وموقع به

 خوابمون برد.   ده یکه شب سرمون به بالش نرس میقدر خسته بود اون 

 از ما بهتر بود.   یآرش کم تی. وضعمیشد یبه هم که شکل مجسمه سفال میدی ، آب وگل پاش ایکنار در  می زود بعد صبحانه رفت  صبح

 .  میخونه هر سه به نوبت دوش گرفت می رگشتب یوقت

 .  رونی قرار بود بعد از ظهر برگرده. آرش هم رفت ب آرمان

 طال در حاله جنب وجوشه.  دمیبود د کی ی کاینزد ساعت

   ؟ی کمک الزم دار  ؟یگرد یم یطال دنبال چ  -

 خوام.   ی سطل م هیاره ،اره  -

 کار؟  یچ  ی خوا ی سطل وم -

 نباشه.   ت یبده تو کار  -

 سطل آورم ودادم دستش .  رفتم

   ؟ یکن یکار م  یچ  نم ی سطل. بگو بب نمیا -

 کرد توش.  یحرف رفت حموم، سطل وپر آب کرد شاپو رو هم خال بدون 

 کاسشه.   می ن ریز  ی کاسه ا هی ن یجرقه تو مغزم زد، ا هی
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  ؟ی دی نقشه کش یک  ی طال باز برا -

 شد.   میو پشت در قا اط یتند رفت ح تند

 .  ارمیآرش خان در م نیصبح وسر ا یتالف ی چه طور  نی . بب ینش   دهیس بروعقب تردنف -

 .  میوالل شد م یدیپا شن یافاقه نکرد. صدا  ی. چند باربه طال تذکر دادم دست برداره ولمیشد  میربع قا کی

 کرد رو سرش.  یسطل پر آب کف رو خال رون یب دیپر  یباز شد. طال بدون معطل اطیدرح

 _خورده بی#فر 

 

 و_سه#پارت_چهل 

 

 

 .  میدیجلو رومون د یآرش با سرو صورت کف  یکه آرمان وبه جا میزد  یقهقهه م می داشت

 .  میکرد یآرمان ونگاه م م یقطع شد،.با وحشت داشت خندمون 

 سرخ وکبود شد.  تی ازعصبان دیمن وطال رو سطل به دست روبه روش د ی صورتش وپاک کرد. وقت  واشی واش ی آرمان

 بخند.   یخنده، حاال نخند ک  ر یزد ز  یشت سرآرمان، اول به آرمان بعد به ما نگاه کرد وپقپ آرش

 هوا ...  میدیمتر پر   هیآرمان آرش خفه شد، ما هم  ادیفر  با

 ؟  نی راه انداخت هیها چ  ی بچه باز  نیا ن؟ یکرد یشما چه غلط -

 به طرف طال گرفت.   د یو به صورت تهد انگشتش

 . یشورشو در آورد گهید ، یش  یگم پرو م  ی نم یچیه یدارم ؟ه یخانم... مگه من با شما شوخ  یه -

 به چشماش زل زد .   ییفرصت نداد حرفش تموم بشه با پر رو  طال

 دارم؟   یگفته منم با شما شوخ  ی... ک  لهیآقا قور  یه -

 دست به آرش اشاره کرد   با
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 کم شد.  یجناب عال یشازده رو کم کنم که خداخواسته رو   نیا ی خواستم رو  یم -

 برداشت وبه طرف ما هجوم آورد.  نیاز زم   یجهش چوب بلند  هیآرمان با حرفش مثل آتشفشان منفجر شد. با  -

 بدو . ی ندو ک  حاال

 زد.   یم ادیپشت سرمون فر  آرمان

 دختره پرو ...  ؟لمیکنم. من قور   یآدمت م ستا یوا ؟یمن و کم کن یرو   یخوا یحاال م -

 .  دنیمون گل کرده شروع کردن به خند ی که مثل بچه ها دنبال باز  دنیما رو د ی. وقتوانیهم اومده بودن رو ا زیما مامان وعز   یسرو صدا با

 کرد.   ی غش م رهیکه آرمان وبگ نیمعرفت عوض ا  یب آرش

 تونست به ما برسه.  ینم سشیخ  ی به خاطر لباسا یطفلک  آرمان

 .  میطال نوش جان کرد  یکی چوب من،  هی بالخره

 بزنه، دوباره به کار افتاد.   شیزبون طال رو مار ن یول

 .  ریرو بگ  الیگودز  نینفس ا -

 ده!؟  یبه من لقب م ه یچ گهید نایگفت؟ ا  یباز چ  نیبا تعجب رو به من گفت: ا ستادویحرف آرمان ا نیا با

 .  میبه طرفش برگشت  زیعز  ی صدا با

 کنه   ی م یمن شوخ  ی دلقک کوچولو  نی. اریپسرم به دل نگ -

 از پشت درخت داد زد: طال

 غافله ؟  قیرف ای نیدزد ک یشما شر  ز،یا...عز  -

 پا به فرار گذاشت.   غیج ه یسرش وبرگشت طرف طال که اونم با  یبه سرعت چوب رو برد باال  آرمان

 حمام شد.   هیراه   می مستق آرمان

 هم خونه موندن .  نا یمامان ا ،یبازار گرد م یما جونا رفت دی کش ی نهار که آراکان فقط با نگاهش خط و نشان م دبع

  یم دیوخنده خر  یما با شوخ  یغرغر کردنش به راه بود، ول شه یزدن. آرمان مثل هم  یتنه م گهیبود. همه به هم د امتیق یدیهم دم ع   بازار

 .  میکرد
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 گفت:   آرش

 . گهیبخر د ی ز یچ هیخوب  ؟یدادشه من تو که مشکل پسند نبود -

 نزاشت آرمان دهن باز کنه، گفت:  طال

 نه از ما بهترون. ه،یمعمول  یلباسا واسه آدما نیآخه آرش خان ا -

 : دیدندوناش غر  انیتونست صداش و باال ببره از م  یکه نم آرمان

 . ستمی نکنم آرمان ن یچیمن از ما بهترونم؟ من زبون تورو از ته ق -

 ببر.   یبراش زبون در آورد: اگه تونست طال

 در حال غش وضعف بود.   شهیقربونش برم هم آرش

 .  دمیبه جون هم افتادن دست طال رو گرفتم ودنبال خود کش  یدوباره مثل خروس جنگ نا یهوا پسه، ا دمیمن د یول

 . می برگشت دنیخر  ییزایچ هی گشتن  ی م بعد کلوآرش ه  آرمان

 _خورده بی#فر 

 

 و_چهار #پارت_چهل 

 

 ...................... 

  یبا هم رو بوس   لیبمب سال تحو  ی. بعد خوندن قرآن با صدا می و همه دور هم نشست میدی . لباس نو پشمیآماده کرد ن یصبح سفره هفت س   از

 .  زیعز  یداد... حت  یدیقرآن به همه ع ی. بابا از ال میکرد

 اونا موندن و برگشتن.  ش یروز پ  کیپسرش رفتن و  دنیوطال هم به د زیعز   م، یرفت  نایا  ییعمه ودا دنید به

 .دیبار  ینم نم باران م د،یروز چهارم ع امروز 

 طال چشم از پنجره گرفتم:   ی صدا با

   ا؟یلب در  مینفس بر  -
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 اشاره کردم و گفتم:  روتیب به

 اد؟ یبارون م  ی نیب ی طال نم -

 و باال انداخت و گفت:  دستش

 .  یخوب نیبه ا ی. هواادیم  لیباران، انگار داره س یگ  ی م یطور  -

 گفتم:  دنشیلباس پوش از

 ندارم. یض  یطال به جون تو حوصله مر  -

 رو جمع کردو گفت:  صورتش

 .  یزن  یهمش ضد حال م گه،ینفس لوس نشو د -

 کرد دست بردار نبود.  یم  لهیپ ی ز یبه چ  یوقت طال

 سمت لباسام رفتم.  بالاجبار

 .  ایرفت کنار در   یباران بدو بدو م ر یطال ز   یچتر برداشتم ول من

 کم باران تندتر شد.   کم

   ؟یخور   یاالن سرما م  میبرگرد ا یطال ب -

 ده.  یم  یچه حال نیبب  رونی ب ایاون چتر ب  ری... تو هم از ز ی ز یتم ن یبه ا یهوا  گه،یا...نفس لوس نشو د -

 و گفتم:  دمیخند

 .  ستمین ونهیمن که مثل تو خل ود زمینه عز  -

 .  ی ر ینم ی ا -

 .  دنیرو باز کرد وسرش و گرفت به طرف آسمان شروع کرد به چرخ دستاش

 داد.   یو بهش آرامش م کرد ی م ی رو تجربه کرده بودم باران با روح وروان آدم باز  نیر یحس ش  نینکنم . چون خودمم ا ی دادم اعتراض  ح یترج منم

 به وجد آمده بود.  یلیکنم طال بار اولش باشه؟ خ  فکر

 آرمانه.    دمیشه، دقت کردم د  ی م کیاز دور بدو بدو به ما نزد  یکی دمیکردم د  یبه طال نگاه م 



 فریب خورده

112 
 

 داشت.   ی . از سرعتش کم شد. چشم ازطال برنمدیشد سرش رو بلند کرد طال رود کیکامل نزد یوقت

 کرد.   ی م فیهم قربونش برم چشم بسته داشت ک طال

 ماتم برد.   دمیعکس العمل آرمان ود یوقت  منم

 کرد.   یمات ومبهوت طال رو نگاه م رون،یزد ب  یکه ازچشماش م یبا برق آرمان

رنگش   ییخرما یهابود، مو  دهیسرش چسب   یس  ی شده بود. شالش از خ باتریباران ز  ریز  باش یز  دوی انداختم، واقعا صورت سف  یطال نگاه به

 .یعاشقانه ا  ی پخش صورت وگردنش شده بود. واقعا چه صحنه 

 قادر به حرکت نبود.  گهیداداشم سر جاش خشکش زده بود. د چارهیب

 گوش طال گفتم:   ریشدم ز  خم

 ازکف رفت .   مانشیوا  نید نیدادشم به باد فنا رفت، بب  چاره ی بس کن ... ب -

 بود چشم تو چشم شد.   ستادهیوچشم باز کرد وبا آرمان که روبه روش ا نیی م کم دستاش و انداخت پا. کستاد یباره از حرکت ا کیبه  طال

 به طرف آرمان قدم برداشتم .  ته،یاوعضا خ دمید یبه هم زل زدن. وقت یا  قهیدق چند

 افتاده؟ یاتفاق  ؟یداداش چرا اومد -

 ومنگ به طرفم برگشت .  جیگ  آرمان

 ؟ یچ  -

 رو به زور کنترل کردم و گفتم:  خندم

 دنباملون؟  یهوا اومد ن یشده تو ا ی ز یگم چ  یم -

 تازه به خودش اومد. انگار لکنت گرفته باشه گفت:   طفلک

 دنباتون... امیماما ...ن گفت... ب یچی...هیه -

 آوردم.  یلبام نم یبه رو  یول دمیخند یدرون داشتم غش غشم از

 داشت.  یقدم برم واشی واش یش رو گرفتم وبه طرف خونه کشوندمش. آرمان هم پشت سرمون مثل چوب خشکش زده بود. دست طال

 ؟ یگرفت  ی...خودت چرا الل مون یشدم دم گوش طالگفتم:  خوب خانم خانما، دادشم رو به فنا داد خم
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 برگشت طرفم و گفت:   تند

 ؟...  ییییچ -

 خنده گفتم:  با

 ... ینخود چ  -

 رو گونش.   دیبا دست کوب دیمامان سرو وضع آرمان وطال رو د یوقت

 آبن، نفس!؟ سیچرا خ نایخاک به سرم... ا یوا  ی ا -

 و بستم و تکونش دادم و گفتم:  چترم

 .  ومدنیچترهم ن ر یکردم ز  ی بود، هر کار  اوردهیبه من چه، طال خانم هوس باران زده بود به کلش... آرمان هم با خودش چتر ن -

 گفت:  عیسر 

 سرما نخوره. آرمان تو هم زود لباس عوض کن موهاتم خشک کن .  رهیدوش آب گرم بگ هی باش نفس طال رو ببرحموم  زود

 . می ... تا تموم بشه سفره رو بنداز هم سر نمازه  زین،عز ی عجله کن -

 طال رو هول دادم حموم خودمم زود وضو گرفتم ونمازم وخوندم . عیسر 

 کردن. آرش متوجه حالشون شد. با چشم وابرو به من اشاره کرد؟   یم  ی با غذاشون باز  شتریب ر،یسفره آرمان وطال سر به ز  سر

 چشونه؟   نایا یعنی

 باال انداختم.   ی شونه ا  منم

 زبون طال روبکشم نشد.    ریکردم تا ز  ی رو شدن. هرکار   نیرو به ا  ن یچند روز طال وآرمان از ا اون 

 خوش گذشت.  یلیکه خ می رفت ییدا یال یبه در رو هم به و  زدهیس

 . دمی ندادن من فهم ی رو از دل دار  ن یبار طال هم ناراحت بود، ا نی. ادیدل کندن از خانواده رس روز

 هم متوجه حالش شد.  ز یعز  ی نشست. الم تا کام حرف نزد... حت رغضبیم  نهیمشهد ع تا

 _خورده بی#فر 
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 و_پنج#پارت_چهل 

 

اونا. صبح زود به    یبودن ما برا دهیخر  دیع ی ما از شهرشون کادو  ی ما به خونه ، برگشتن. اونا برا دنیدو ساعت بعد رس یکی هم  نیوثم  وایش

گفتن . رضا دوباره بابت اون   کیوتبر  دیع  نیرضا وشاه ی حت م، یگفت کیتبر  گهیرو به هم د د یع دیتاسا ی تو دانشگاه بچه ها حت م یدانشگاه رفت

 کرد. یازم عذر خواه  اقاتف

 دلم هواش رو کرده بود.   یلی پا بوس آقا امام رضاحرم . خ میرفت  می در خواست من از دانشگاه مستق به

طال هر چه قدر دنبالشون   ون یا  ریومسافرت رفته بودن. ز  دیع التیدر ارتباط بودم. اونا هم تعط یوفرشته کوچولو تلفن ماهیمدت با فر  نیا تو

 .نمشون ینکردم، فکر کنم پنج شنبه شب حتما بب  داشون یپ یگشتم ول

 کنم.   یآرامش واحساس نم ن یا ایدن یجا  چ یرسم که ه  یبه آرامش م نجایا  ی به آقا دلم رو آروم کرد. اون قدر  ک یحرم وحضور نزد ی بو  باز

 کردن.    یچه برسه به شوخ  می کدوم وقت سر خاروندن هم نداشت  چی. هدیامتحانات رس موقع

. به درخواست من، طال رو هم با خودمون  میکوه سنگ رفت  ز، یمثل ترقبه، شاند یدنید ی. تو اون دو روز جاها شمیآرمان اومد پ یلیتعط دوروز 

 . میبرد

 ...   می بود ما خبر نداشت یکاه ریداداش منم عجب کلک وآب ز  نیا

 خواست طال رو به حرف بکشونه.   ی. اونجا به بهانه من فقط مهییآب نبود وگرنه خودش شنا گر ماهر  ا؛یقول بعض  به

 نه.   ایاونم قبول کنه  ستیفقط مطمعا ن خواد، یبرگشتن بهم اعتراف کرد که خاطر طال رو م وقت

 دم.   یکشم وبهش خبر م یزبونش وم ریدوباره امون ز  دار یبهش داره. و تا د ییحس ها هیبهش قول دادم طال  منم

بهش   واشی واش یشده  رهینقطه خ  هیطال کتاب به دست به  دمیحرم کرد. رفتم اتاق د یدلم هوا  یلیپنج شنبه شبه. بعد رفتن آرمان خ امروز 

 شدم.   کینزد

 طال خانم ... طال خوشگلم، جواهر من...   -

 اخم گفت:  با

 هندستون کرده؟  ادی لتینکنه بازم ف ؟ ی ز یر  یباز نفس؟ چه مرگته زبون م هیچ -

 و گفتم:  دمیخند

 .یقربون دهنت. اونم چه هندستون یوا  -
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 اخم رو برگردوند: با

 هندستونه بسته است حسن کچل خسته است .  یول -

 . گهید اریحسن کچل برم. نه ن یمن فدا -

 زد و گفت:  تشر

 .یدختره پرو... حسن کچل خودت -

 زدم و گفتم:  ی چشمک

 .یدم که حض کن  یخبر توپ برات م هیحرم  می بر  یایاگه ب -

 و ورق زدم گفت:  کتابش

 بابا من درس دارم، شنبه امتحان دارم .  ؟یزن ی بچه قول م -

 و از دستش گرفتم و گفتم:  کتاب

 شد بهانه ؟  نم یجون من نه نگو ... منم امتحان دارم، خوب ا -

 کوبم به تاق.  ینفس به جون تو سرتو م ارم،یاگه نمره کم ب -

 به گردنش چند تا بوس از لپاش گرفتم .  دمیرفتم چسب  -

   ؟یوملوس   ی ناز  نیمن به ا  ادیآخه دلت م -

 .  دی کش غ یداد عقب وج هولم

ه، حالم و بهم زد -
ٌ
 ؟  ی کن  یم م یگنده بک... چرا تف مال  یاه ا

 .ایزود ب  نیرم کنار ماش   ی: طال من مزگفتمیبا عز  یرفتم چادرم و سرم کردم بعد خداحافظ یخوشحال با

 _خورده بی#فر 

 

 

 و_شش#پارت_چهل 
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 باشه برو اومدم.   -

 در ما برگشت طرفم.   یکرد که با صدا  یهم داشت در خونشون رو باز م نی شاه  رون،ی ب رفتم

 که به خاطر چادرم هنگ کرده.   دمیشد. خودم فهم رهیبا تعجب بهم خ  اول 

 شد.   کیسالمم به خودش اومد وچند قدم بهم نزد ی صدا با

 .  یخوشگل و خانم شد  یلیخ -

اصال به مزاجم خوش   فشیحس خوب وبد به سراغم اومد. تعر  هی یشده بود. ول  فیجواب سالم، ازم تعر  یشدم. به جا یجور  هیدونم چرا  ینم

 .  دمی. ابرو در هم کش ومدین

 جواب سالم واجبه؟   -

 بره.  یم  ادمیاز  زوی همه چ ت یخوشگل -

 .  رونیب دیآوردم که طال پر   یجوش م داشتم

 ؟  نیداشت  ی امر   نیا ...سالم آقا شاه  -

 گفت:  یچاپلوس  با

 با چادر شوکه شدم.   ییبایز  نی خانم به ا دنینداشتم، فقط با د یسالم عرض شد. نه عرض   -

 کرد.   یبا دست به من اشاره م 

 بشر.  ن یخورد، چه قدرپروست ا ی داشت خون خونم وم گهید

 بهم فرصت نداد.   طال

 .  هیکاف می باش هیکه همسا  نیهم  ن، یلطفا زود پسر خاله نش یممنون نظر لطفتونه ... ول -

 و به زور لبخند زد.   اوردیخودش ن یبه رو  یسرخ شد ول ی کم ن یشاه

 خانم... شب خوش.   کترهیخوب از پسر خاله هم نزد هیهمسا -

 داخل خونش ودروو محکم بست .  رفت
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   دی دستم وکش طال

 فکر کرده چه خبره .  میدیجنبه. دو بار به روش خند یمحلش نزار. پسره زبون باز ب م یبر  ایب -

... گهید ز یبرق خونه، وچند چ هیودرست کردن اتصال نیرماش یاتفاقا کمکمون کرده بود... مثل تعم  یمدت، در بعض  ن یتو ا نی که شاه ن یا یبرا

 . میزد ی وبه اسم صداش م میباهاش خوب بود

 بشه. یهم خودمون ادیشد که ز  یم لیدل یول

 .  میشد نیماش   سوار

 ها از هر روز شلوغ تر نشده؟   ابانیطال ؟امروزخ -

 اومده باشه.    ادیچرا. فکر کنم زائر ز  -

طال، برامون عادت شده    وانیا ریز   می رفت شه یداخل.مثل هم میوبر  م یبش  یتا بازرس  د یساعت طول کش میخانمها هم بد جور شلوغ بود. ن یورود

 نداشت.   ییجا گهید یوبا عظمت  یبزرگ  ن یکه حرم به ا  نیبود... مثل ا

 ؟ یراستشو بگ ید یازت بپرسم، قول م  ی ز یچ  هیطال  -

 مگه من بهت دروغ هم گفتم؟   -

 .  یجوابم رو بد  ین یراست وحس دی. االن هم بایانکار کرد ی... ولینه دروغ نگفت  -

 شده ؟ یچ  نمی! بگو ببمیترسون یم  ی دار  واشی واشیخوب دختر،  -

 ل مطلب مقدمه رفتم سر اص  یب

 ؟  ی تو آرمان رو دوست دار  -

   ؟ ینفس بازم توهم زد -

 کنم طفره نرو... برام مهمه.   ی طال خواهش م -

 ؟ یبدون یخوا یرو م یچ  -

 رو.  قت یحق -

 نننننه...   -

 گفت بهم ؟ یآرمان قبل رفتن چ  یدون  ی. طال مستی فهمم. مثل قبلنا ن یم گهینگاهتون رو به هم د  ستم ی ... من بچه نیگ   یدوروغ م -
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 برگشت طرفم.   جان یدفعه با ه هی

 ... ؟ییییچ -

 .  دمیحرکتش که راحت خودش و لوداد خند نیا به

 برگردوند و گفت:  روشو

 گفته.   ی... به من چه که چ  یاصال هر چ  -

 چونش وصورتش و به طرف خودم برگردوندم.  ریوگذاشتم ز  دستم

 .  ی کنه تو ازش متنفر  یفکر م  یآرمان خاطر خواهت شده. ول -

 پاچه شد و گفت:  دست

 د... یلیازش متنفر باشم؟ منم خ   دینه نه، به جون تو ... چرا با -

 نزد. یحرف گهیلبش رو گاز گرفت و د دیلبخندم ود یوقت

 که خجالت نداره؟    ی عاشق ؟ی کش  یبشم. چرا خجالت م ندم یقربون زنداداش آ ی ا -

 پرو سرشو آورد باال.   پرو 

 .  اریدر ن ی کشم... واسه من مامان بزرگ باز  یمن کجا از تو خجالت م -

 اصال من تو رو به عنوان زن داداش قبول ندارم. دختره پرو.  -

   دیخند زیر  زیر 

 بشم.   لتیزن اون دادش قور  امیهم دلت بخواد من ب یلیخ -

 نگاش کردم   یناباور  با

 !؟ی دوسش ندار  ی عنیطال  -

 بهش دارم.   ییحس ها  هی... منم یدورغ چرا. تو خواهرم رم،یهنوز خودم با خودم درگ -

 دختر.  دمی خدارو شکر. ترس -

 . یدونه تو هم عاشق شد  ینم یطفلک  رم؟یفرست بگ کیخواد ازت   ی. مادیترسه تو ازش بدت ب یم  ست،یطال آرمان دل تو دلش ن -
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. نفس  میبد گهیفرست به هم د ک یشم. فقط بهش بگو قبول کردم که  کیکوچ ششی خوام پ ی ها... نم یبهش نگحرفها رو  نینفس جون من ا -

 نکن، قول بده ؟ کمیجون من کوچ

 ارزش بشه.   یپسر ب هی شیکنم که نخواد پ یدختر پرغرور، باوقار ومتانته. درکش م هیدلم براش سوخت. طال هم مثل من  یلیخ

 ازعشقش حرف بزنه.   ،ییاز احساسش به آرمان نگم تا خودش بعد آشنا  ی ز یقسم خوردم چ ن یهم  یبرا

 .  نی بشناس گرو یبه آرمان نوشتم. طال قبول کرد همد زود

 قربون صدقه داد. یجوابم وبا کل اونم

 فرشته کوچولو سرم رو باال گرفتم.   ی صدا با

 حال شدم . خوش دنشون ی. از دمی وطال به احترامشون از جا برخواست من

  یمشغول قرآن خوندن شد. طال هم ازمون عذر خواه ماهیمادر فر   مینشست  یومادرش آشنا شد. کم ماه یطال هم با فر   ،یسالم واحوال پرس  بعد

 .  ارتیکرد رفت ز 

از دخترش نداشت اون قدر از داداشش گفت که با   ی هم دست کم ماهیکرد. فر   یم فیتعر  شیینشسته بود رو پام واز مسافرتشون ودا فرشته

 .  نمیبرادرش رو بب ن یبار ا هیخودم فکر کردم کاش 

 فکر بچه گونه خودم خندم گرفت. از

 _خورده بی#فر 

 

 و_هفت #پارت_چهل 

 

 مامانش به طرفش برگشت.   ی صدا با

 ؟  م یوقته بابات هم خونه تنهاس بر  ریجان د ماهیفر  -

 . میچشم مامان بر  -

 .  می رسوند ی شما رو هم م میشد یداره شب حرم بمونه، وگرنه منتظر م  م یداداشمه، اونم تصم شی پ ن یماش دی س جون ببخشنف -

 نگران نباش.  می مون ی ما هم شب حرم م یرسونه. ول ی نظر لطفتون رو م ن یا زمیممنون عز  یلیخ -
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 .  نی پس التماس دعا دخترم، ما رو هم دعا کن -

 هم واقعا خوشحال شدم.   دنتون یبه دعا حاج خانم . از د م یمحتاج -

 خنک شد.   گرمیآب خوردم ج وان یبه طرف سقا خانه رفتم وچند ل یخداحافظ بعد

داره من رو نگاه   یکیدونم چه قدر گذشت که احساس کردم  یبا خدا و امام رضا شدم. نم ازیاز فرشها نشستم ومشغول دعا وراز ون  یکی یرو 

 کنه.   یم

زنم؟   ی قرآن. همه مشغول کار خودشون بودن به خودم چند تا فحش دادم که چرا توهم م ایخوندن  ی نماز م ا یدورو برم نگاه کردم همه  به

دونم چم   یرو حس کردم، نم   ینگاه ی نیزدن.  دوباره سنگ  ید جور ستاره هاش چشمک مکه امروز ب بایدوباره سرم وگرفتم به طرف آسمان ز 

 شده؟   رهیبهم خ نی سنگ یلینفر خ هیکردم  یشده؟ چرا فکر م

لعنت فرستادم که نذاشت تو خلوت خودم دعا کنم. از جا برخاستم وداخل حرم رفتم. با خودم گفتم االن نصفه شبه کنار   م یرج  طانیش به

نه هنوز هم پر ازدهام وشلوغه. چادرم و صفت بستم   دمیشدم! د کینزد حیبه ضر  یوقت یکنم، ول ارتیتونم راحت تر ز  یشه م یم مآرو  حیضر 

 کردم . کتوبه طرف جلو حر 

  ینشستم. کم کم همه داشتند دانشگاه وترک م مکتین یتو محوطه رو  قهی. چند دقرونی من زودتر ازهمه از جلسه امتحان اومدم ب  شنبه

 کردند. 

در خشکم زد! اونا  ی آرمان وآرش جلو  دنیقدم گذاشتم از د رون یبه ب یمنتظر بچه ها بمونم، از خروج   نیکنار ماش رون یخودم گفتم برم ب با

گرفت باال...   ست ین دستش رو به صورت امتوجه من شدن وبا لبخند به طرفم قدم برداشتن به خودم اومدم به طرفشون پرواز کردم. آرما 

 .  ستادمیا  وشهمونجا روبه ر 

 کنن.  یمردم نگاهمون م م یتو کوچه ا فیح یذره شده... ول ه یسالم خواهر کوچولو، منم دلم برات  -

 دست دادم.   باهاش

 ... یلیذوق کردم، خ  دنتون یآخه از د -

 به بزرگ شدنت باشه.   یدیمن فکر نکنم ام  -

 آرش که فورا مچ دستم وگرفت.    یندم تو بازو مشت خوابو  هی

   ته؟یابراز دلتنگ نم یآخه ا -

 دانشگاه هم نتونست آدمت کنه؟ نی ؟ ا یهست  ی هنوز که وحش  یوا  -

 .  ابانی که چشمم افتاد اون طرف خ میدیخند یم می هنوز تو دست آرش بود وداشت دستم



 فریب خورده

121 
 

 شده بود. فکر کنم قصد سوار شدن داشت.  رهیبه ما خ  ن،یپاش زم هی ن یپاش تو ماش  ه ی رضا

 از جا کنده شد.     نیلحظه ماش  هیگاز داد که تو  ن یبه ماش ی چند بار سرش و به چپ وراست تکون داد وسوار شد. طور  دینگاهم ود یوقت

 زد به بازوم.    آرمان

   ؟ یزل زد یبه چ  ؟ یکن  یم ر یدختر کجاها س  یه -

 .یچیها ...ه  -

 .  ن یرفتن کنار ماش  وایوش ن یکوتاه ، ثم  یبعد سالم احوال پرس   رونی ها هم اومدن ب بچه

 برعکس آرمان سرخ شد.  یاز اون نداشت، فقط کم  یطال برق سه فاز تو چشماش روشن شد. طال هم دست کم دن یاز د  آرمان

 .  یخونه، آرمان وآرش هم با تاکس  می طال برگشت نی ودخترا با ماش من

 .  می گفتن باال راحت تر  وا یوش ن یثم یآرمان وآرش با ما نهار خوردن. ول ز،یاصرار عز  به

 فرستاده .  گهید ی زایمحبوب من، تمشک وچ یخونگ یگل کاشته بود. برنج اصل شمال، لواشک ها  شه یمثل هم مامان 

 .  میحرم به بهانه آب خوردن دست آرش وگرفتم واز طال وآرمان فاصله گرفت  م یرفت  یینهار چهارتا بعد

 خوشحال شد.   یلیکردم خ فینگاهم کرد؟ همه ماجرا رو براش تعر  یآرش سوال یوقت

 خوشبخت بشن.   دوارمی. امهیخوب وپاک یلینفس ، طال دختر خ -

 .  انی انشاا... به هم م شن یخوشبخت م  -

 .  م یشد می املاس شرق. باز هم من وآرش ج م یاونجا هم رفت  از

 شب رو رفتن هتل.   یموندن ول شمیروز پ دو

 بلند شدم که طال بهم مهلت نداد. فون یآ ی . با صدایبرا خداحافظ انیشون بودم ب منتظر

 ودر آورد.   زیعز  یگل کرد وصدا  شیطونیش دوباره

 م؟یگرد  یبر م می دار  نییپا ادینفس ب  ن یشه بگ  یخانم، م زیسالم عز  -

 . نیداشت فیکجا پسرم؟ هنوز تشر  -

 . میکه زحمت داد دیم. ببخش خان زیممنون عز  یلیخ -
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 . د یغش غش خند رهیخندش وبگ ی رو از دستش بکشم که خودش نتونست جلو   یکردم گوش  یسع 

 .  دیخند ی م زیر  زیکپ کرده بود. آرش هم پشت سرش ر  دمیآرمان ود چارهیب ریتصو 

 ن؟ ییپا ایب ی خندش گرفت وچند بار سرشو تکون داد وگفت: اگه جرات دار  آرمان

 . لهیمگه مغز خر خوردم آقا قور  -

 گفت:  آرمان

 دادم.  یبودن ونشونت م لیوگرنه قور  میکرد رید یلیکه خ فیح -

 : دوگفتیخند طال

 نگوووو...  دم،ی آخ آخ ترس -

 وگذاشتم سر جاش.   دمیاپرو از دستش ق  یمجال کل کل رو بهش ندادم و گوش  گهید

 .  یمون ی شوهرم یوخودت ب  یکن  ی م ونهیداداش من و د نیطال گفتم: تو بالخره ا به

 گرفت .  شگون ین هی

 برو بابا لوسسسس...   -

 کرد.  ی در رو باز کردم آرمان داشت پشت سرم ونگاه م یوقت

 _خورده بی#فر 

 

 و_هشت #پارت_چهل 

 

  مارستان یت هی ناکرده خودت راه ییعادت کن که خدا اش یباز  ونهید نیبه ا گهی . تو هم دنییپا ومد ین خنده گفتم: نگرد داداش من، از ترسش با

 .  ینش 

 کنم.   یبچه پرو رو آدمش م ن یخودم ا ، ی گفت: نترس خواهر   طنتیگوشم با ش  ریشد و ز  خم

 و گفت:  د یشن  آرش
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 . یایب رونی بودن ب یخشک نیازا  یکم  هیکنه، تا بلکه  یبه جون خودم اون تو رو آدم م  -

 برداشت طرف آرش که دستش رو گرفتم.  ز یآرمان خ  

 .  ن یمون ی شه، از قطار جا م  یم رتون یداداش د -

 لبخند بغلم کرد. با

 .  دمیبغل وبوس پشت سرشون آب پاش بعد

 جلوم .  دیکه طال پر  دی جوش یاشکم داشت م  چشمه

 گفت؟ رفتن ؟  یچ  -

 آرمان وبهش گفتم.    یگرفت وحرفها خندم

 ش و درآورد وبراش نوشت.   لیموبا زود

 شکلک خنده دارهم گذاشت.   هی. لهیآقا قور   یکور خوند -

 گشاد شد!  چشمام

 مارموزها ... یبهم شماره دادن؟ ا یچه فور  نایا

 نگذشت آرمان نوشت.  هیثان چند

 ش.« در مزرعه رو گذاشت کنار  ی حنا خانم. شکل حنا دختر  م، ینی ب یم »حاال 

 .  دمیخند یوم یبا سر رفته بودم تو گوش  من

 « ی ش   ه یچه بامزه، درست شب یوا ؟یبود دهیدر مزرعه رو د ی »طال خانم کارتون حنا دختر  نوشت

 قرمز شد ونوشت.  ت یاز زور عصبان طال

 .«  یشکلک عصبان   هیشه که؟  یم داتیطرفا پ ن یبالخره ا الیگودز  »

 و پرت کرد اون طرف وبا بالش افتاد به جونم.   لیموبا

   ؟یزن ی رسه من و م  یدستت بهش نم هیخنده چشمام اشک شد. داد زدم: چ از

 کشم.   یتر شد محکم تر زد : من اون دادشت رو م ی جر 
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   ؟ یکش  ی خوب به من چه شوهر جون خودته . من وچرا م -

 . نیزم  میبزن، هردو خسته وکوفته دراز به دراز افتاد بزن  یبود. بعد کل نییهم پا زیها خونه نبودند، عز  بچه

 ................ 

 تلفن به مامان خبر دادم.  یطال وآرمان وپا  یماجرا

وطال رو هم بردارم برم خونه، هم تولد آرمان، هم بحث   ز یچند روزه گفت عز  یلیهفته بعد به خاطر تعط ی خوشحال شد وبرا یلیخ

 .  ی خواستگار 

 آخ جوننننن...   -

  ماه یاسم فر  دنیبا د یول ،ی افتاده هجوم بردم طرف گوش  ادشی یزنگ خورد. فکر کردم مامان دوباره حرف لمینه شب، موبا ی کاینزد ساعت

 کار داره؟   یموقع چ   نیتعجب کردم! ا

 ؟ یاز ما کرد یادیخانم گل ... چه عجب  ماهیسالم فر  -

 . مییشما ادیبه  شهی سالم از بندست خانم... ما هم -

 . فرشته کوچولو چه طوره؟ دیشما بزرگوار   -

خانم   زیاست، دعوتتون کنم. شما هم با دوستاتون وعز  هیفردا بعد از ظهر خونه مادرم سفره حضرت رق ی دست بوسه. مزاحم شدم برا -

 .  میش  ی . خوشحال منیار یب فیتشر 

 .  میش  ی حم مقبول باشه. حتما مزا -

 ... تا فردا. سالم برسون .  رمیگ یپس فعال وقتت رو نم ه؟یچه حرف نیا  ن،یشما تاج سر  -

 شما هم سالم برسون. خدانگهدار.  -

 .خدانگهدار

 خوشحال شدن.    یلی به بچه ها خبر دادم خ یوقت

  ی پتو، تازه داشتم خواب م ریز  دمیدم. بعد نماز خز کر   داریاذان صبح وضو گرفتم، بچه ها رو هم به نماز ب  یتا صبح درس خوندم. با صدا شب

 دانشگاه.   م یورفت م یخورد ی صبحونه سر سر  هی ی تند بلند شدم. همگ  می آالرم گوش  یکه با صدا دمید

 .  می رفت ماهیخونه مادر فر  ز،یهمراه عز  میبه نوبت دوش گرفت  م یوقت استراحت نداشت گهیدانشگاه د بعد
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هستن. آدم تو   ی. واقعا خانواده خون گرم ومهربانمیهست  ک ینزد یلیخ ی ها لی از اول فام  نکهیازمون استقبال کردن مثل ا ی میگرم وصم یلیخ

 افتخار کنه .   یدوست ن یبه داشتن همچ دیبا ب یشهر غر  هی

 شده بود.  نیودل نش  بایز   یلیبا سنگ فرش، چند درخت وگل، خ  اطیح

  ییبود. همه جا رو با سفره ها ییبایبزرگ کار شده بود. واقعا خونه ز  بی س هیبه شکل  شیکه ورود یبزرگ ودل باز، با آشپزخونه ا  یلیخ ییرایپذ 

 بودند. دهیچ یفیخونه رد  ی داده بودند.مبلمان رو هم به خاطر سفره ها باال  نتیپرازغذا ز 

 .  می نشست ه یدور سفره مثل بق میل وهم سرمون مرتب کرد. شا میبود دهیلباس پوش یرسم  یلی . خمیرو در آورد  مانتوهامون 

 . میشروع کرد به تالوت قرآن کر  یخانم

 به خودش گرفت.   ین یودلنش یروحان  یحال وهوا هی خونه

 رفت.   یم  جیزد، سرمم بدجورگ   یدونم چرا چشمام دو دو م ینم

 متوجه حال خرابم شد   طال

   د؟ی نفس چت شد؟! چرا رنگت پر  -

 شه.  یرفت. االن بهتر م  جیسرم گ یفقط کم ستین م یز یخوبم. چ سیلبام، ه  ی انگشتم وگرفتم جلو  -

 که از دور نظارگر بحث ما بود. اومد کنارم.   ماهیفر 

 ! ده؟یچرا رنگت پر  زم؟یافتاده عز  یاتفاق -

 خواستم دهان باز کنم طال نذاشت.   تا

 ره.    یم جی . سرش گنیکرده درس خونده، حاالهم عاقبتش شده ا ی صبح نشسته خودکش خانم تا  یچیه -

 اره نفس؟  -

 کنه. من خوبم.   یبزرگش م ادینگران نباش، طال ز  -

 .ی اتاق استراحت کن. رنگ به رو ندار   میکنه. بر  ی روطال بزرگش م یچ  یچ  نم، ی بلند شو بب -

 کرد.   تیاز اتاق ها هدا یکیبلند شدم. من و به  ماهیاصرار فر  به

 گردم.  ی برو دراز بکش االن بر م -
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همه   وارکهید یتابلو رو  هیرنگ،  یست، پرده وفرش کرم شکالت یاتاق شدم. تخت تک نفره با روتخت  ی بایز  ون یدرو بست تازه متوجه دکراس یوقت

بوسه روش زدم تا خواستم بزارمش   هیسجاده بزرگ با قرآن، قرآن رو برداشتم و   هی یتخت یپا ی روش حک شده بود. رو  ییبایخدا به ز  یاسم ها ی

 که در اتاق باز شد.  شسر جا

 _خورده بی#فر 

 

 و_نه#پارت_چهل 

 

 وخرما وارده اتاق شد ودروهم پشت سرش بست. یچا  ینیس  هیبرگشتم. با  ماهیطرف فر  به

اتاق داداشمه.    نجا،یهم ا  یکیمال مامان وباباست،  شیکینداره  شتر یاتاق داداشمه. خونه مامانم دو تا اتاق ب  نجاینفس راحت باش ا -

 .  یراحت تر باش    نجایفکرکردم ا

 قرآن تو دستم اشاره کرد  به

 . خونهی همشه بعد هر وعده نماز، قرآن م  داداشم

مگه   ؟یکن  یدعاست م نم یزدم ا بیدونم چرا؟ به خودم نه ی . خودمم نمنمیرو بب  ماهیداداش فر  نیبار ا هیشدم، تو دلم دعا کردم کاش  یحال هی

 خصوص یلیآدم خ  نیخونن؟ بعد هر نماز، نه. ا  یخودت نماز وقرآن نم یبرادرا
ٌ
 .  اتشیبرام مرموز شده، مخصوصا

 که رو شونم نشست به خودم اومدم. یدست با

 ؟  ی دکتر  یدرمونگاه مت یبر ب ادیزنگ بزنم داداشم ب ی خوا ی م ؟یخوب زمیعز  -

 خوام تو رو هم به دردسر انداختم .  یمعذرت م یلیشم. خ  ی فشارم افتاده االن بهتر م ی نه نه، خوبم. فکر کنم کم -

 .  نمیب ی. من تورو از همه دوستام خاص تر مینفس؟ تو مثل خواهر نداشتم هیچه حرف نیا -

 کردم  بغلش

 طور.   ن یمنم هم -

 افت فشار خوبه.    یرو بخور برا نا یاخرما داد دستم.  چند

 .  رونیکه همه خرما رو به خوردم داد، به زور خوابوندم رو تخت و رفت ب  نیا بعد
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 .  نی خاص ودلنش ی بو  هیداد.  ی حرم م ی باره تمام بدنم گرم شد. بو  کیبالش وپتو به  ی بو  با

 .دمی به سرم کش  شتری پتو رو ب ی دست ی تکون ها با

 .  قهیطال جون من فقط پنج دق -

 .  دیپتو رو از سرم کش غ یج غیبا ج طال

 شه.   یم  داشون یمگه خونه عمته؟  شب شد. االن شوهراشون پ  قه؟یرو پنج دق یچ  یچ  -

 جهش رو تخت نشستم به دورو برم نگاه کردم.   هی با

 ر... نک دارمیچرا ب دم؟ یکجاست؟ چرا من خواب نجای! ام؟ییخدا مرگم بده ما کجا -

 دهنم.   ی دستش رو گذاشت جلو  طال

 .  ریزبون به دهن بگ  قهیدق هیدختر،  ی بترک  یه -

 .  دمینفس بلند کش هیدهنم برداشت.  ی کردم. دستش و از جلو   نییرو باال پا سرم

 شدم ها...   یداشتم خفه م -

 .  میاز دستت راحت ش ی اله  یخفه بش  -

   ؟ینکرد دارم یچرا ب -

 نذاشت گفت بزار کپه مرگشو بزاره.   ماهیکنم فر   دارتیب امیشده. هر بار خواستم ب زی همه رفتن. خونه تم ، یدیچهار ساعته خواب -

 گشاد شد!   چشمام

 گفت !؟  یجور  نیواقعا ا -

 گرفت . خندش

 .  میی نجاینم هنوزاخا هیما به خاطر خوش خواب  یرسن. ول  یخونه م نیا ی کردم. زود باش حاضرشو که االن مردا یشوخ  -

 . رونیب م یواز اتاق رفت دم یهم به شالم کش  یدست هیرو مرتب کردم.  یشدم روتخت  بلند

 بغلم.  د یبدو بدو خودش رو بهم رسوند و پر  دنمیبا د فرشته

 . نیسالم حاله، خوس اومد -
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 ؟  یماهت. قربونت بره خاله، کجا بود  یسالم به رو  -

 کنم .  دارتیب امی وقته اومدم. مامان نذاست ب یلیمهد بودم. خ -

 خوابم برد.   یطور  نیدونم چرا ا ی نم زم،یخوام عز  یمعذرت م -

 در حاضر آماده منتظر منن.   ی ودخترا جلو  زیعز  دمید

 .می کن یم  ی باهم باز  یکل امیم گهیوقت د هیبرم.  دیبا زخاله،یخوب عز  -

 کنم؟  کال ی حاال چ دمتیمن هنوز ند یول -

 دونم چرا خوابم برد.   یخوام، نم  یعذر م یلی همه گفتم: خ به رو 

 .ی ندار  یفرق ماه یهم مثل خونه خودتونه. تو واسم با فر   نجا یکنم دخترم ا یخواهش م -

 .  نیخجالتم ند نی از ا  شتریممنونم حاج خانم، ب -

 ؟ینخورد ی ز ینفس تو هنوز چ  یول -

 ندارم. متشکرم .  لی منم م ستادن، یهم سرپا ا زیبچه ها وعز  ره،ید یلیخ گهیجان د مایفر  -

 خوره.   یببرن خونه م اری گذاشتم، برو ب لیوسا یکم نینخوره، به خاطرهم  ی ز یچ گهیزدم د  یدخترم حدس م مایفر  -

 .  نی کن  یحاج خانم واقعا شرمندم م نیلطف کرد یلیخ -

 .هینظر  نا یا ه؟یچه حرف  نیدشمنت شرمنده. ا -

 . دمسیحلم؟ اخه من هنوز ند ادیخاله نفس هم باهامون ب سهیم یمامان -

  ی ز یچ هیوروجک هم رو  نیقربونش برم ا یتونستم اصرار کنم .ول ینم هیوبق  زیحال به خاطر عز  ن یبا ا یخودمم دوست داشتم برم ول درسته

 دست بردار نبود.  گهیکرد د یم دیکل

 . ستی م به اسرار ن. الز انی دخترکم، اگه دلشون بخواد م  -

 استراحت کنن.    یکم دیبچه ها فردا مسافرن با یگفت: ول طال

 .  گهیخوابن د یتو قطار م  م؟یداره بر  یدم گوش طال گفتم: طال چه اشکال واشی

 .  می... نه ما ، خسته ایتو تا حاال کپه مرگت وگذاشته بود -
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 ؟  ن یکن یپچ پچ م هیچ -

 .  میبخواب  م یخواد بر  ی دلش م نیبود، برا هم  ده یکه تا االن نخواب ن ینفس خانم نه ا نیجان، ا ماهیفر  یهچ -

 زدم؟   یحرف نی کجا من همچ -

 .  دمیکش  فیخف  غیج هیاز پهلوم گرفت که  شگون ین هی طال

 .  دنیشروع کردن به خند همه

 برات سکالت بدم؟    دم یقول م ی ایخاله نفس اگه ب -

 فشردم. کردم واز ته دل به خودم   بغلش

  رونی وقته نرفتم دلم برا آقا تنگ شده حاال که از خونه اومدم ب یلی رن خونه. خودمم خ یرم؟ دخترا هم م ی حرم منم م ی بر  یدخترم اگه بخوا  -

 خواد به پابوس آقا هم برم.  یدلم م

 برم.   زیقربون عز  ی ا -

 کردن وبرگشتن خونه.  یخداحافظ نا یا طال

 _خورده بی#فر 

 

 

 #پارت_پنجاه 

 

 آژانس خبر کن؟   هیما  یشه برا  ی جان اگه م ماهیفر  -

 . ادی. االن داداش م میجا دار  ینفس؟ ما به حد کاف هیچه حرف نیا -

 ...  یول -

 . نفس تعارف بسه.  یول یب یول -

 هم دلهره.   نم،ی ب یرو م  ماهیداداش مارموز فر   نیدرون هم خوشحال بودم ا از
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 صدامون زد.   مای نگذشته بود که فر  قهیدق چند

 .  م یداداش اومده بر  -

 نفر سرم رو باال گرفتم.   هیبود که با سالم  نیی . سرم پارونی ب می تو دست فرشته از دررفت دست

 کرد.   یزده نگام م  رتیاز من نداشت. ه  یرضا روبه روم شوکه شدم! اونم دست کم   دنید از

 بغلش.   دیدستم رو ول کرد وپر  فرشته

 جون.   ییسالم دا -

 .  دیبه خودش اومد وفرشته رو به خودش فشرد وبوس رضا

 طرفا؟    نی:  شما! ادیبه من با تعجب پرس  رو 

 از پشت سرم ظاهر شد.   ماهیفر 

 ن؟ یشناس  یم  گرو یداداش مگه شما همد -

 .  میهست  یهم دانشگاه شون یبله. با ا -

 سر خم کرد.   میفورا به حالت تعظ دیرو د  زیعز  ی اومد. رضا وقت رونی لنگان لنگان از در ب زیعز 

 .  نیخوش آمد  یلیخ یلی سالم حاج خانم، خ -

 سالم پسرم، ممنونم. خدا عمرت بده زحمت ما هم افتاد به گردن شما.    کیعل -

 .  نیحاج خانم، شما رحمت  هیچه حرف نیا -

 کرد.  ی ما رو از مامان وخواهرش گرفت وصندوق عقب جاساز وخر  ی نیر یش ی تند سبد ها رضا

 گرفت.  ی من جا یجلو نشست، ما هم عقب. فرشته هم رو پا زیعز  ماه یاصرار مادرفر  به

 قبول نکرد.  نهیمامانش بش  ی کرد بره رو پا ی هر کار  مامانش

  ی کردم برا یکاش با بچه ها رفته بودم واصرار نم یکردم، که ا یم ی داشتم خود خور  ریهم دلهره داشتم. سربه ز  دمی کش ی خجالت م یلی خ هم

 کنه .  ی کارا م یمن که دوست خواهرشم چ  دن یدونم رضا هم با فهم ی. نمدمید یرو هم نم ماهیرفتن به حرم، وبرادر فر 

 حرکت کرد به خودم اومدم. فرشته از رو پام بلند شد ودستش رو گذاشت رو شونه رضا.   نیماش  یوقت
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   ؟ یییدا -

 کوچولو.  ؟ییلبخند گفت: جون دا با

 پس سکالتم کو؟   -

 رفت ها...   یم ادمیوروجک، داشت  ی ا -

 .  رونی شکالت آورد ب هیکت اسپرتش   بیبرد تو ج دست

 به قربون اون زبون خوشگلت. ییدا ر، یبگ -

 دونم چرا اصال تپش قلب گرفته بودم . ی رفت . نم یصداش هم ضربان قلبم باال م  با

  ی سر راهم سبز م شهیهم نمیترسم ا ی منه بخت برگشته است. من ازش م تیشه .حکا یسر راهش سبز م ادیل معروف مار از پونه بدش مقو  به

 کنم.  کار ی هست چ  ماهیشه. حاال هم که داداش فر 

 ورجه وورجه فرشته بهش چشم دوختم.   با

 جون پس سکالت دوستم کو؟  ییدا -

 گفت:  یبا لبخند  رضا

 .هی رفت که دوستت هم مثل خودت شکمو  یم ادمیداشت  ی ا ی ا -

 گفت:  یزبون نیر یبا ش  فرشته

  گهیخوره د یدم م یبهس سکالت م یبه جاس وقت یول  رم،یس رمیگفت س  یخونه ما بود کم غذا خورد. م ی. وقتستیجون اصال سکمو ن یینه دا -

 دوس داله.   یلی کنه. اخه سکالت خ یگله نم

 .  دیخند یم  زیر  ز یدهنش ور  ی دستش و گرفته بود جلو  ماهیدونم چرا فر  ینم یول  میکرد ی فرشته نگاه م یها  یزبون نیر یبه ش  همه

 شکالت رو گرفت سمت من.   فرشته

 ؟ی کن یگله م ی گم دوستم؟ تو اگه سکالت نخور  یمگه راست نم -

 گفت.   ی ساعته منو م  هی نیآوردم ا ی شاخ در م  داشتم

 کرد.   یبه رضا نگاه کردم. با تعجب داشت نگاهم م نهیدونم چرا از آ ی نده به خودم اومدم. نمخ  ریزد ز   یکه پق  ماهیفر  ی صدا با

 . دیخند  یم واش ی واشیاز خنده رو به موت بود ومادرش هم  ماهیفر 
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 مامان ومادر بزرگش در حرکت بود .  نیهم چشماش ب  چارهیب فرشته

بره برا نفس جون. اخه   یم رهیگ  یهر بار که ازت شکالت م  یوجب می ن نیداداش، ا یدون یاز خندش وخورد وگفت: آخه نم   یبه زور کم ماهیفر 

 نفس خانم خودمونه. نی دوستش هم

 از خنده.  د یگفت ودوباره ترک 

دور   د یکش یه بود. مدام دستش وم . دوباره به رضا چشم دوختم از زور خنده قرمز شددنیهم که تا حاال شنونده بود شروع کرد به خند زیعز 

 خنده.  ریلباش که بلند نزنه ز 

 دوستم. دستم خسته سد .  گهید ر یبگ -

 لب گفتم:  ریز 

 . یآبرو واسم نذاشت  طون یبده من ش -

 :  دیتعجب پرس با

 ره ؟   یسکالت بخوره آبروس م  یخاله نفس مگه کس  -

 . د یخند ی بلند م یرضا هم با صدا  یمنفجر شد. حت  ن یماش گهید

 مشت کردم که ناخونام رفتن تو گوشتم.   ی الل شدم از حرص دستام و طور  گهید یواقع  یمعنا هب

 _خوردهبی#فر 

 

 ک ی #پارت_پنجاه_ 

 

 نتونستم سرم و بلند کنم.   اصال

فراموش   زو ی افتاد عز  ادمیدر  ی خواهران پا تند کردم. جلو  هی. به طرف وروددمینفس آسوده کش هیحرم متوقف شد،  ی جلو  نیماش  یوقت

در نذر ها رو   ی و مادرش هم جلو  ماهی. فر دهینشسته رضا هم داره هولش م لچریکه رو و  زیکردم. دوباره راه رفته رو برگشتم. چشمم افتاد به عز 

 .  ندکرد یپخش م

 آورد. خدا عمرش بده.  لچریبرام و  دیزد؟ آقا رضا زحمت کش  بتی : دخترم کجا غدیپرس  زیجلوعز  رفتم
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 تته پته افتادم:  به

 شرمنده.   زی... عز دیبببخش  -

 به رضا نگاه کنم گفتم:  می که مستق نیا بدون 

 هول داد و گفت:   لچرو یبرم. و  ی م زو یمن خودم عز  نیممنونم.  بد یلی ازشماهم خ-

 .  ارمیم ستیکنم. کار شما ن  یخواهش م - 

 حرکت کرد و مانع اعتراض دوباره ام شد.   

 پا واون پا کردم و پشت سرشون حرکت کردم . نیا

 خودش وبه ما رسوند.   ماهیفر 

 .  یکنه که انگار هم سن وسالش  یدوستم دوستم م ی بچه طور  نیبه جون خودم ا ؟ ینفس ناراحت شد -

 حرص گفتم:  با

 خند.  جوجه ات آبرو واسم نزاره تو هم ب ن یا گه،یاره د -

 اعتنا به حرص خوردنم گفت: یب

 شده؟   ی... مگه چ گهید ر یسخت نگ ادیز  -

 باال رفت:   یگرد شد و صدام کم چشمام

 نشده!..... یچیه-

 گفت:  یکرد و با خوشحال نگاهم 

 چه قدر خوشحال شدم.   یدون  ی نم یهست  ی با داداشم هم دانشگاه دم یفهم ی نفس؟ وقت یراست 

 .کردینگاهم م م ید. چون رضا داشت مستق که زدم واقعا مزحک بو  لبخند

 منتظرتونم.  اطی. حامیخواهران ب یورود تونمی من نم گهید یما داد: بفرما آبج  لیرو تحو  زی خواهران رضا عز  هیورود ی جلو 

 گرفتم.    لچرو یو  یمن دسته ها  ی بود ول ماهیصحبتش با فر   طرف

 برادران رفت.   یبه طرف ورود 
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 گفت بده کمکت کنم.  ماهیفر 

و   راهنیپ ه یبرد. مثل مردها نبود که ساده با  ی و چادر و مانتو کشتن زمان م فی. کدیطول کش ی لیتشکر کردم. صف خواهران خ محترمانه 

 رفت داخل و گشتن هم آسون بود. ی شلوار م

 بود.   ستادهیمنتظر ا اطیداخل ح یورود ی درست جلو  رضا

 من.  نیاومد: بد سمتم 

 ممنون.   ارمیه تشکر کردم: خودم مزد  خجالت

 رها کردم.   لچرو یو  ی دسته ها عی دستش به دستم نخوره سر  نکهیا  یاعتنا دست جلو آورد. برا یب

 رفت.    ین یطرف رواق خم به

 مادرش برگشت و گفت:   سمت

 دنبالتون.  ام یجا م نیهم  نیر یمامان وقت رفتن باهام تماس بگ -

 با لذت و پسرش را نگاه کردو گفت:   مادرش

 باشه پسرم برو نگران نباش.   -

 بار هزارم به جون رضا دعا کرد.  یبرا زیعز 

 تشکر ساده بکنم.   هیمادرو خواهرش بد نشه منم تونستم   ی جلو  نکه یا یبرا

 . کردمیلذت به همه جا نگاه م با

 گفت:   ماهیفر 

 . ارتیز   میما بر   نن،ی بش نجایم اشلوغه... بزار مامان و حاج خان یلیجلو خ نفس

 .میخونی ما هم چند رکعت نماز م نیی ای. تا شما من یگفت: آره دخترم. شما بر  زیعز 

 رفت و آمد جدا کرده بود گذاشت.   یبست و کنار نرده ها که راه را برا لچرو یو  ماهی. فر ادیب  نیی پا لچریاز و  ز یکردم عز  کمک 

 . میهم قدم شد ماهیو مرتب کردم و کنار فر  چادرم

 ن؟ ی کالس هی: نفس با داداشم تو دیزده پرس  جانیه ماهیفر 
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 کنه. ی زبون کش   ریخواست ز  یخانم م ماهیدستم اومد. پس فر  یگوش 

 کالس ها...   یزدم و گفتم: نه. بعض    یلبخند

 دونست من چه قدر ازش واهمه دارم.  ی من ی... حتهیدونست داداشش چه مارمولک ینم یکردن رضا. ول  فیکرد تعر  شروع

 

 .................... 

 . دوباره زحمت مون افتاد دوش برادرش. رمیاجازه نداد آژانس بگ ماهی کردم فر  ی برگشتن هر کار  موقع

به رضا نگاه   نکهیمن بدون ا  یدونه به دونه از همه تشکر کرد. ول زیمحله عز  ی . جلو دمیترس ی نتوستم نگاهم رو باال ببرم. ازش م یراه رو حت  کل

 .دم یو مادرش تشکر کردمو صورت فرشته رو بوس ماهیکنم از فر 

 .  میبردم و داخل محله شد ز یبغل عز  ریز  دست

 د. به مغزم هجوم آور   الیلبام نشست و هزار فکرو خ یرو  ی. لبخند تلخدمیرضا رو شن ن یراه افتادن ماش یصدا تازه

 ! یتالف یکنه، برا کیخودشو بهم نزد شتریب  ماهیبشه... نکنه به خاطر فر  چمیپاپ شتریبه بعد ب نیاز ا نکنه

 . دمیرو تا اتاقش بردم و تند باال دو  زیعز 

 لباس عوض کنم نشستم باال سر طال و تکونش دادم. نکهیا بدون 

 ... دارشویطال، طال ب -

 آلود به ساعت نگاه کرد.   خواب

 !... بزار بخوابم.  یبه جونم که چ  ینکنه نفس. ساعت دو نصف شبه مثل بختک افتاد کارت ی م چخدا بگ  -

 گفتم:  دهیآروم ترس ی صدا با

  ه؟ یک  ماهیبرادر فر  یدون یطال م -

 :دیرو سرش و غر  دی رو کش پتو

 !...هیک  ماهیگندت بزنن. نصف شب به من چه که برادر فر  ی ا -

 .  دمی رو از سرش کش پتو
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 . نی که... برادرش همون رضاست ، دوست شاه  ی ر یم  ینم یلحظه گوش بد هی -

 زد و گفت:  نق

 خوب به من چه؟  -

 چهار زان نشستم و گفتم:   یعصب

 دستمون بده .  ی بشه کار  ک یبهمون نزد ماهی فر  قیترسم از طر  یعقل کل. م گهید یچیه -

 _خورده بی#فر 

 

 #پارت_پنجاه_دو 

 

 و گفت:  دیچرخ چشم باز کنه به پهلو نکهیا بدون 

 کنه با تو. برو گمشو بزار بخوابم.   یغلط م -

 دادم و گفتم:  خواهش

 جنبه...   یب -

از خواب. همش    غیدر  یپهلو واون پهلو کردم ول نیبرد تا صبح ا یپتو، مگه خوابم م ر یز  دمیبلند شدم و لباس  عوض کردم و خز  تیعصبان با

 داد. یمزخرف تو سرم جوالن م یفکرها

 

 ....................... 

 سوار شدن ، ما هم بابلسر.   زیقطار تهران تبر  وایوش نیراه آهن. ثم  م ینه رفت ساعت

 شده بودم. یم یبهشون صم یل یبفهمم خ نکهیکه، بدون ا یبود. اما کل حواسم به رضا و خانواده ا رون یمن فقط نگاهم ب کوپه

 تماشا کرد.   لمیم خورد و تخمه شکست و فهم قربونش بر  طال

 بار آرمان اومده بود استقباملون .  نیخالف دفعه قبل ا بر
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 کرد.    یم دادیب اری دنیچشماش شوق انتظار، شوق د تو

 کرد.  ی رهام نم  یلحظه ا الیمن دمغ بودم و فکر و خ یاز آرمان نداشت.پل  یهم دست کم طال

 .  دیبار  ینم نم باران م شه یمه آلود بودو مثل هم  هوا

 . رونیسرشو همراه با دستش برد ب یکم  ن، ییداد پا ن یماش شهیش طال

 گفت:  زیعز 

 داخل. ا یب یخور  یدخترم سرما م -

 و گفت:   زیلذت برگشت سمت عز  با

... جان  یبخش، انگار دوباره متولد شد یوانرژ  ز یشمال نابه، تم  ی ده. هوا یداره ملس کردن باران، به آدم آرامش م  ی چه حس  یدون ینم زیعز  -

 .  ی ر یگ یدوباره م

 زد.  ی با شوق خواستنش بهش زل زده حرف م یکه، دو چشم چه طور  نیغافل از ا طال

 جاده گرفته... به کشتنمون نده؟آرمان کل هواسش رو از  ن یخدا ا یو تو دلم گفتم: ا  دمیلحظه ترس کی

 گوشش  گفتم:  ریطرف طال خم شدم و ز  به

 .  ید یبه فکر ما باش ...االن به کشتنمون م ی ستی... عاشق، اگه به فکر خودت نیه  -

 تعجب به طرفم برگشت!    با

 چشم وابرو به آرمان اشاره کردم و گفتم:  با

 دو چشم محو تماشات شده وچشم از جاده گرفته؟   یدون ی نم یشاعر شد -

 شد، نشست سر جاش.    دیهم سرخ وسف  یاز پهلوم گرفت کم   شگون ین هی

 .افشیگرفت از ق خندم

 . دیوبوس ش یشونیوپ د یتر از قبل به آغوش کش ی میصم یلی بار مامان، طال رو خ ن ی. امیدیخونه رس بالخره

 .دی کردو به من رس ی روبوس  زیعز  با

 مقدم.  زو یمامان و بابا مهمان عز قول  به
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 اومد.  یساعت خونه نم ن یشک امروز رو به خاطر من و مهمونا خونه بود وگرنه ا یآرش ذوق کردم. ب  دنید از

 شوق بغلش کردم: سالم داداش گلم... با

 مشنگ.  یچطور  بغلم کردو گفت: سالم وروره جادو.. محکم 

 تنگ شده.  ی ... منو باش ک دلم واسه ک یگرفت  ادی: کلمات تازه دمیاومدم و آبرو درهم کش  رونیبغلش ب از

 بود. ومدهی. بابا هنوز ندیخند زیر   زیر  طال

 بود. یشک سر شال یب

 . یکنی باز م شتو یچه زود ن نمیبب ا ی: بدمیاتاقم رفتم و دست طال رو هم با خودم کش  سما

 گرفت. تا زدن  یرو برا زیهم چادر عز  مامان 

 حواس به من شروع کرد با لذت به اتاقم نگاه کردن.  یب طال

 رفت.  ادمیسمت پنجره رفت. از ذوقش خندم گرفت و حرفم  اول 

 .رهیبگ رونی . تا چشم از بدمی و عوض کردم و دست طال رو هم کش لباسام

 . از پشت پنجره صفاش کمتره...ینی بب رونی ب میر یلباس عوض کن. همه جا رو م ایب

 نداره.  ینگران  یاست و جا   ی. شکر طال هم دختر محجبه ادیپوش دینازک با سال سف یاسمن ی ی تند لباس عوض کرد. مانتو  یخوشحال با

 کارا رو خودش کرد.   ینداد و همه  ریرو شروع کرد. قربونش برم به خاطر مهمونا به من گ  ییرایبه نحو احسن پذ مامان 

  ی کنه. مامان هم مراعات طال رو م یبغلم کنه و ابراز دلتنگ تونستی طال نم ی . اما جلو کردی ما خوشحال بود. مدام نگاهم م دن یهم از د بابا

 کرد.

 

 .............. 

 

 آرش سفارش داده بود.   کمیسرگرمش کنه. ک  رونی آرمان وببره ب  میتولد آرمانه،آرش رو مامور کرد امروز 

 بودن.   کی تو ج کیبا آرش ج یلیباشه. چون خ  دهینکش یرو چک کردم تا طال نقشه ا  ین یتزئ لیبادکنک ها ووسا همه
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 .  م یدیبرق وزدم. همه دست وسوت  وهورا کش ز یآرمان داخل خونه شد پر  ی. وقتمیفورا برق ها رو خاموش کرد م، یی ایم م یداد دار  امیآرش پ یوقت

 لبخند گشاد داد.  هیزود جاش وبه   یلیخ یاول تعجب کرد ول  آرمان

 ازمون تشکرکرد. یکل

 آرمان رو هم روشن کرد.    یشش سالگ ستیوآورد شمع ب ک یزود تر از من ک  طال

 گفت:   آرش

 داداش اول آرزو کن بعد شمع ها رو فوت کن.   -

 چشم هاش و بست وباز کرد.  یکم

 همانا.   رو صورت آرمان  کی شمع ها همانا، پخش شدن ک یکرد. خاموش   فوت

 دست ها باال خشکمون زد. همه

 غش کردن پا به فرار گذاشتن.  دنیخند یم  زیر  ز یرو از چشماش پاک کرد وبه طال وآرش چشم دوخت. اونا که ر  ک یخامه ک  آرمان

نکرد   ی. آرمان هم نامردنیکردو افتاد زم ری گ  زی م  هییطال به پا یپا یول دیدو   اط یوبرداشت ودنبالشون کرد. آرش به طرف ح کی ک ه یبق آرمان

 کرد رو سرش.  یوخال ک یوظرف ک 

 استفاده رو کردم.  ت یبودم از همه صحنه ها نها لمبرداریکه ف  منم

 _خورده بی#فر 

 

 #پارت_پنجاه_سه 

 

 از خنده ولو شده بودن.    همه

 ببره.  شی از پ  ی شه نتونست کار  یمحرم سرش منشد. آرمان هم قربونش برم که محرم ونا یکی ک ادیطال شال سرش بود موهاش ز   چون 

 به طرف طال رفت.   مامان 

 نکن .  تیآرمان عروس گلم واذ -
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 .دونستمیکه م ی از طرف مامان به همه وارد شد. خنده همه جمع شد جز من  گهیشوک د هی

 و گفت: دی چرخ زیسمت عز  مامان 

 خوام طال عروس ودختر خودم باشه.   یم  نیقبول کن  یخانم اگه شما هم آرمان به غالم زیعز 

 مهربان گفت:   یبه حرف اومد و با تبسم بابا

   ن؟ یکرد ری خانم خانما، شما ما رو هم غافل گ -

 کوتاه به من نگاه کردو گفت:  یابا خنده  مامان 

 شون هم باشه.  وستن یتولد، تولد به هم پ نیخوام ا یامروز هم که تولد آرمانه م دم،ی خودمم تازه فهم -

 و گفت: د یدست دور لبانش کش بابا

 .  نید ی انجام نم ی بگم؟ شما بدون صالح کار  یچ  -

 گفت: زیمبل تک نفره نشست و رو به عز  یرفت. رو  ز یکنار عز  مامان 

 ه؟یخانم نظرتون چ زیخوب عز  -

 انداخت و گفت:به طال  ینگاه زیعز 

بزرگ شده   گهی. درهیطال خودش بگ دیرو با  یاصل  میتصم یکنم، ول یدونم واال ... من آرمان رو مثل پسر خودم دوسش دارم وقبولش م ینم -

 دونه.   یوبهترم شیصالح زندگ 

 دست زد و گفت: یبا شاد مامانم 

 پس مبارکه...   -

 و گفت:  دیاش پر  یوسط خوشحال بابا

  دنی وبا هم سنگاشون ووا بکنن، اگه به تفاهم رس نن ی بش دی. با هییعمر زندگ هیشه. حرف ،حرف  یکه نم یهول هولک  یطور   نیاخه جان من ا -

 . می زن ی باال م نی اونوقت ما هم آست

 : دمیمن ذوق زده وسط حرفشون پر  نبار یا

 خوان.  یرو م   گریهمد نایدونم ا یمن م -

 ار دستم اومد. واسم چشم غره رفتن حساب ک  یوطال، طور  آرمان
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 . مامان هم قربون صدقه طال وآرمان رفت. دیمثل زنا کل کش   آرش

 کرد.   نیر یکام پسرمو ش یتوروخدا... عروس گلم روز اول ینی بیم  ر،ی دوش بگ هیآرمان پسرم تو  -

 سرخ شد.  شتریب طال

 دست طال رو گرفت و گفت: مامان 

 .  عی... زود، تند ،سر ایدخترم تو هم شالت وعوض کن ب طال

 .میشد  نی و زم زی م  یکردن رو  ز یرو بستم و تند تند. مشغول تم  نیدورب

 . میکرد ز یرو تم  فیکث ی صحبت کردن. آرش به کمکم اومدو  جاها  یدر مورد عقد موقت وعروس  ز یمامان و بابا و عز  

 زده برگشتن.  پی . آرمان وطال هر دو تدنیکش یحساب شده نقشه م یلیآورد. ناقال ها خ گهید  کی ک ه ی  نیرفت از تو ماش   آرش

 . نی آرزو کن ییخوشحال گفت: عروس خوشگلم تو هم برو کنار آرمان دوتا مامان 

 . ستادیمعذب به اصرار مامان کنار آرمان ا طال

 جمع، شمع ها رو فوت کردن.  لمبرداریصوت زد و منم که عکاس و ف  آرش

 ...ن یداد زد: آقا دست نگه دار  آرش

 . میدستاشپ باال برده بود نگاه کردبه آرش که  همه

 کادوشو بده. دی: اول زنداداش باستادیخنده کنار آرمان ا با

 با روبان قرمز رو سما آرمان گرفت. چی جعبه کوچک کادو پ عیخواست اعتراض کنه که طال سر  مامان 

 شدو جعبه رو گرفت.  دیسرخ و سف یقربونش برم کن  آرمانم

 زده گفتم: زود باش بازش کن... بازش کن...  جانیبار من داد زدم و ه  نیا

 کادورو باز کرد.   اط یآهسته و با احت  یلی خ آرمان

 پالک هللا طال آرش گفت:  کی  دنید از

 ... نجارو ی... اواوووو 

 تشکر جانانه از طال بکند.  کیسر بلند کند و  دی خجالت کش یآرمان برق زد. ول  یچشما
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 .  دی رس ی طال م ی کادو  یمگه به گرد پا یول میبود  دهیخر  ی ز یچ  هیهم هر کدوم  ما

 . میکرد نیر یو کاممان را ش دیرو بر  ک یک  ارامنه

 

 .......................... 

 

که با رسم   نا،یا ییبه پسرش خبر بده مامان هم به عمه ودا زیبعد برگشتن ما به مشهد عز  م یزده شد. قرار گذاشت  یانیپا یشب حرفها اون 

 وعقد کنون.  ی خواستگار  می بر  یشگیورسومات هم

 .شدی خانوادم برگردم ودوباره وابستشون بشم. دل کندن ازشون برام سختتر م شیپ التیخواستم تعط یبرداشتم. نم یترم تابستان 

 کردن رفتن زادگاهشون.   یخداحافظ وایوش نیثم

 زدند .   یرفته بودم اونا هم به ما سر م ماهیسه ماه چند بار به خونه فر  نیتوا

 کردند.  یشعله زرد پخش م ی ، نظر  ماهیخونه مادر فر  میقرار بود بر  امروز 

 طال دراومد.   یکه صدا شدمیآماده م  داشتم

 ؟  یبند ی شال م ی ساعته دار   هی ؟یکن  یکار م ینفس چ  -

 زدم و گفتم:   یپهن  یلبخند

 زنه.    یحرص نخور زن داداش صورتت جوش م -

 نثارم کرد.  یپس گردن هی

 گردنم داد زدم:  ی رو  دستم

 آسمون به حالت زار بزنن.  ی که مرغ ها ارمیدرب ی خواهرشوهر باز   هیدستت بشکنه. صبر کن  ی ا -

 طرفم برگشت و دست به کمر زدو گفت: به

 نم؟ یبب اریدر ب ی اگه مرد -

 _خورده بی#فر 
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 #پارت_پنجاه_چهار 

 

 

 ....یمقول یقوقول ی ناز  نیزدم و گفتم: نه من کجام مرِد... منه به ا  یپهن  لبخند

 از بازوم گرفت:   یشگونینشست رو لباش و ن  خنده

 پاش سبز شد.   ریعلف ز   زی...عز  یمقول یقوقول م یبر  ایب -

 پله نشسته مناظر ما بود.  یرو  ز ی. عز می رفت نییپا

 .د یایتا سر کوچه ب م یکرد کمکش

 بزرگ هم رو اجاق به وجد اومدم.  گ یدو تا د دنیباز بود.  از د اطشون ی در ح دم،ی رس یوقت

 به استقبال اومد.  عیسر  دنمون یاز د ماهیفر 

 کرد.  ی. عمه، خاله ودخترش رو به ما معرفیبعد احوال پرس  مایفر 

 ، و خاله جوانش. زهیم  زهیکوتاه قد ر  دختر

 ی لباعوض کردن  یبرا

 دو چادر طرفمون گرفت و گفت: مای. فر می خونه رفت داخل

راحتر   یطور  نیا  اط،یح ان یشعله زرد م یبردن کاسه ها  یچون رضا وچند تا از دوستاش برا ن، یرو سر کن  نا یا ن یباش ی اگه خودتون راض  -

 .نی هست

 چادرو گرفت: ی با تشکر  عیسر  طال

 . یواقعا ممنون که به فکر ما هم بود -

 بر لب نشاند و گفت:   ی تبسم ماهیفر 

 . نیز یکنم شما عز  یخواهش م -
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 . میرفت  رونیکمک ب ی خانم ها نشست، من وطال هم برا ش یخونه پ ی تو  زیعز 

 . میودعا خوند م یهم شعله زردو هم زد ما

 به پخش کردنش.   دیرس

  یبرد م یها رو دم در م  ینی هم تند تند س ماهی فر  م،یکرد یم  نیوخالل بادام تزئ نی کاسه هارو با گل سرخ ودارچ یوطال با دختر خاله ش رو  من

 . ون ییداد به آقا

 اومد طرفش.   غیج غیبرد که فرشته با ج یرو م ین یداشت س ماهیفر 

 . سهیر یدارم، االن م  سیج یمامان -

 و گفت:  دیپر دستش سمتم و چرخ ین یس ماهیفر 

 کنه.    یم ی کار  فی ... االن کثریوبگ ن ینفس زود ا -

 رو گرفتم.    ینیس

 گفت: دیدو  یم  سیطور که سمت سرو  همون 

 نفس قربون دستت رضا دم دره ببر بده بهش.   -

 ناچار سمت در رفتم.  به

 سالمم به طرفم برگشت.  ی بود. با صدا ستادهیپشت به در ا رضا

 .  رهیگ ی رو نم ی نیس دمیانداختم . د نیی شد  سرم رو پا رهیجا خورد وبه چشمام خ دنمید از

 زور گفتم:  به

 .  نیی. بفرماارمی. ازم خواست من بییجان فرشته رو برد دستشو  ماهیفر  -

حالت   هیداشت با  یناخوداگاه  نگاش کردم چشم ازم برنم د،یلرز  یدستاش م رهیرو بگ  ینی خواست س یداد. وقت  یلب  ریسالم ز  هیخودش اومد  به

 .  اطیکرد، خون به صورتم هجوم آورد . تند برگشتم داخل ح ینگاهم م یخاص 

 مشکوک نگام کرد.   طال

ه رو شم.  خواست دوباره باهاش رو ب ی.دملم نم دمیرضا رو ند گهید ی. ولمیشستن ظرف ها کمک کرد یشعله زرد تموم شد ما هم برا نکهیا بعد

 که هر لحظه با رضا چشم تو چشم شم.  نینبودم به ا یبود، وگرنه من راض   ماهیرفت وآمد ها هم به اصرار فر  نیا
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 .میبرگرد ماهی با داداش فر  م یطال بودو مجبور نبود  نیشکر ماش  خدارو 

 رفت.  ینم ادمیاز  ی خونه. اما نگاه رضا لحظه ا می برگشت یاتفاق چی شکر بدون ه خدارو 

 _خورده بی#فر 

 

 #پارت_پنجاه_پنج 

 

 

 ................ 

 . دیچرخ ی چرخ روزگار تند تر م یرو  ی زندگ  یکند، ول ی کم  یها زودتر، ناراحت  ی گذشتند. خوش  ی وقفه م یتند و ب روزها

 بودم.  دهیوند نی بود شاه یماه چهار

 برنداشته بود.  یکه ترم تابستان شکر

 شود.  یهم واهمه آور کوتاه م د یشرور و شا یها  هیهمسا نیا  دنیام بابت ند  یخوشحال عمر

 توجه بهش وارد محله شدم.   یمپ کردم! ب دنشیکوچه از د سر

 چند قدم برنداشته بودم که با صداش متوقف شدم.   هنوز 

   رم؟یتونم وقتتون رو بگ یچند لحظه م دی ببخش -

 که نگاهش کنم گفتم:   نیزد. تند بدون ا یبه شکش دامن م شتر یو فرار ب یمحل ی. بستادمیپاو اون پاذکردم و ا ن یا یکم

   ن؟ یداشت  ی امر  -

 گفت:  محترمانه 

 داشتم .  ی سالم. عرض  -

 شد اما ظاهر تمدن را حفظ کردم و گفتم:  ترم ی لحنم مال  یکم

 ؟  نیی سال م. بفرما  کیعل -
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 اشاره کردو گفت:  دیخر  ی ها سه یدستم و ک  به

 .  میزن  یمهمون من، اونجا حرف م  یبستن ای یچا ه ی. نیایخونه ب نیار هاتون رو بز   دیاگه امکان داره خر  -

 و نگاهم رو باال بردم:  دمیدر هم کش ابرو 

 . رونیب امیباهاتون ب نمیب ی نم یمن لزوم یول -

 شدو گفت: رهیبه چشمام خ ملتمس

 مهمه.   یلیکنم، خ یخواهش م -

 نگاه کردم و گفتم:  وار ید یشده   خته یر   یچشم گرفتم و به آجرها عیافتاد. سر   ادیمامان  حرف

 کنم.   ی جا گوش م نیخوب هم  -

 گفت: ی کرد و با تک سرفه ا  یمکث

 با خانواده خدمت برس...  نیخواستم آدرس بد یشدم. م فتتون یش دمیکه شما رو د ی من از همون روز اول  نیدون یم -

 حرفش وقطع کردم.  دمیبه خودم لرز  یول یخودیب  دیتمام وجودمو گرفت. شا لرز 

 ندارم.  یقصد ازدواج  چ یمن ه یول-

 قدم از قدم بردارم که راهم را سد کرد و پر تمنا گفت:  خواستم 

 .  می العقل با هم آشنا بش  ن یبزار  ن،ی کنم زود جواب ند یخواهش م -

 باال رفت و گفتم:  م یصدا یعصب

 ندارم.  ییبه آشنا یلیمن تما یول -

 جنبه شده بودم. یو ب دم یترسیدونم چرا م  ینم

 طرف خونه پا تند کردم.   به

 . رهیراهم و بگ نتوستم

 پشت سر صداشو باال بردو گفت:   از

 . یفرصت بهم بد هی دیتو با یول -
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 عقب برگردم وارد خونه شدم ودر ومحکم بهم زدم.  ایجواب  نکهیا بدون 

 به دو باال رفتم.  یکیاز پا کندم و تند پله ها رو  کفشامو 

 و حالم دست خودم نبود. حس

 گفتم.    یم راهیهم بد ب  نیکردم به شاه  یها رو جابه جا م  لیطورکه وسا همان 

 فکر کرده.... شور ی ... احمق بارهیخانواده ب  خوادیو نشناخته م دهی کرده... هنوز ند دا یپ یچه جرات  دهیآمِل ابله از راه نرس یپسره

 هوا.   دمیمتر پر  هیزدم و   غیج ی کس  ی صدا با

 گفت: ی از دستم افتاد. طال عصب  ینیزم  ب یطال س دنیو از د برگشتم

 ؟یمرگ، چته گوشام و کر کرد ی ا -

 بردارم گفتم: نیرو از زم  ی نیزم  بی تا س شدمیطور ک خم م همان 

هم یِاهم هیطال. آدم   یزهر ترکم کرد -
ُ
 کنه.  ی م ی... ا

 داخل آشپزخونه اومدو گفت: یعصب

 . ی ها غرغرنکن که بشنو  رزنیاهم تهم، چند بار صدات زدم. خوب مثل پ   یبه جا -

 : دمیبا حرص و جوش غر  ختمیها رو داخل سبد ر  ی نی زم  یس 

 دلم آروم شه؟  یر کنم کمکا یغرغرهام لعنت. خوب چ  یبه باعث و بان -

 دست به کمر زدو گفت: متعجب

 کجاست ؟  ز یچته بازنفس ؟ عز  -

 باورم خشم کردم: نییشستم و با پا دستامو

 رفت مسجد.    زیعز  -

 :د یانداخت و پرس  خچال یبه داخل  یرو باز کرد و نگاه  خچالی در

 خوب تو چه مرگته؟   -

 گفتم:   شون یانداختم و پر  یصندل یرو  خودمو



 فریب خورده

148 
 

 .  ختهیاعصابم و بهم ر  ن یشاه نیا یدون ینم -

 و برگشت سمتم:   دیو بهم کوب خچالی در

 !...؟ییییک -

 گفتم:   نیغمگ

کرد   لهی. پستمیحرفا ن  ن یخواست قهوه مهمونم کنه. گفتم من اهل ا یازم م دمش،یوقت برگشتن سر کوچه د ؟ یخودت هم شوکه شد یدید -

 حرفها...   نیکه آدرس خونتون رو بگو من ازت خوشم اومده وا

 چانه زدو گفت: ریو دستاشپ ز  دی رو بقب کش یصندل

 عاشقت شده برگشته؟  دهی سه ماه کجا بود که االن فهم -

 باال انداختم :  یا شونه

 کاسش باشه.   می ن ریز  یمن چه بدونم. فکر کنم کاسه ا  -

 هوا تکون دادم و گفت:  یبلند شد و دست رو  دوباره

 . ینینه بابا نفس، تو هم به همه بد ب -

 رفته فکراش رو کرده، با خانوادش حرف زده.    حتما

 دستانم گرفتم و گفتم:  نیو ب سرم

 کنم .   ی. من اصال به ازدواج فکر هم نمستیحرفها ن نیبحث، بحث ا -

 رو پر کرد گفت:   وانیل

 . نیدرخواست ساده بود. هم  هی . فقط یخت یبهم ر  ی طور   نینشده ا یچیهبگم؟ هنوز   یخوب چ  -

 طرفش و شوکه شده گفتم:   برگشتم

 ؟یکنه چ  لهیپس چرا دلهره گرفتم، اگه پ ن؟یهم  -

 : دیکوب زی م ی و رو  دمیرو سر کش  آب

 کارش.  یره پ ینه، م  یگ   یمگه مرض داره؟ فوقش م -
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 شدم.  رهیگرفتم و به دور شدن طال خ  ق یعم یدم

 آروم شدم.   ی کم انگار 

 فکر نکنم.  ادی. ز می بلند گفت: پاشو نهارو حاضر کن طال

 _خورده بی#فر 

 

 #پارت_پنجاه_شش 

 

 طال بلند شد:  ی زدم که صدا  ی رو هم م  مهیخورشت ق داشتم

 خودش وکشت.   لتینفس موبا -

 دم و زود جواب دادم:ز  ی لبخند ماهیاسم فر  دنی. از ددمیداخل قابلمه انداختم و سنت اتاق دو  قاشقو

 ... سالم عرض شد.  زیخانم عز  ماهیبه به فر  -

 : دمیاش رو شن  یتک خنده

 ن؟ ی سالم نفس جون. چه خبرا ؟خوب هست -

 فرشته جونم خوبه؟  ن؟ یممنون. شما چه طور  -

پسرش در نظر گرفته، اگه   ی از تو خوشش اومده وبرا م، یداشت  ی که خونه مامانم نذر   ی ممنون خوبه. مزاحم شدم بگم خالم همون روز  -

 خواد؟   ینداره آدرس خونتون رو م  یاشکال

 و ناخودآگاه صدام باال رفت :  دمیسرم کوب یدست رو  با

 خدا، نه...   یوا  -

 و گفت: دیترس  یپشت گوش   ماهیفر 

 زدم؟ ی شده نفس!؟حرف بد ی ز یچ -

 پاچه شدم و تند گفتم:  دست
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 ...نی شوک بود واسم، هم  ن یفقط امروز دوم د ی. ببخشیچینه نه، ه -

 : دیخنده پرس با

 هم ازت درخواست کرده؟ یمگه کس   -

 گفتم:   ی فکر  چی و بدون ه ایر  یب

 شم .  یم  زحمت نکشن، ممنون  ن یمن هنوز قصد ازدواج ندارم. به خالتون هم بگ یهام. ول  یاز هم دانشگاه  یکیاره صبح  -

 گفت:  تند

 .  هیکرده وخوب لیخوشت اومد؟ پسر تحص  یاگه با پسر خالم آشنا شد  دیشا ر؟ی نگ می زود تصم ینفس جون ول -

 . به زور صدامو کنترل کردم و گفتم: دمیانگشتان بود از حرص کش  ری و موهامو که گ دمیخودم چرخ دور 

 فکر کردن هم ندارم.   یمن اصال آمادگ  ر؟یکنم به دل نگ ی خواهش م ماهیفر  -

 گفت:  محترمانه 

 نداره .  ی خونه وآمادگ  یگم هنوز درس م ی . پس من به خالم میهر طور راحت  زمیباشه عز  -

 همه درک و فهمش گفتم:  نیاز ا  خوشحال

 .  یکن  ی ممنون که درکم م یلیخ -

 خواهش، پس فعال.  -

 خداحافظ  -

 جلوم. دیپر  جان ی با ه طال

 ؟  گهیخواستگار د هی -

 قلبم گذاشتم و گفتم:  یدست رو  دهیستر 

 اره خبر مرگم . -

 گفت:  یخوشحال با

 بندازم ها... گفته باشم.   ی ترش  ستمی .من حاضر نیازدواج کن دیبالخره که با زمیچرا خبر مرگت؟ عز  -
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 برداشتم که فرار کرد.   زی طرفش خ به

 .  ارهیدر ب ال یخواد من و از فکر خ ی دونستم م یم

 شدم.   مون یبرداشتم پش یکه ترم تابستان نیا  از

 

 ........................ 

 رهام نکرد. ال یصبح فکرو خ تا

 بلند جلو پام روترمز زد. یشاس   نیماش کی  رونی دانشگاه اومدم ب از

 شوکه شدم.   نیشاه  دنیاز د  نیی رو داد پا شه یش یوقت

 سالم سرکار خانم. بفرما باال برسونمت. -

 شدو گفتم:  کیبهم نزد ابروهام

 رم.    یتشکر. خودم م -

 باز هم شدو گفت:  شهی سمت ش شتر یب

 .  می کنم سوار شو باهم صحبت کن یخواهش م -

 طرف و اون طرف نگاه کردم و گفتم:   نیا به

 حرف هامو زدم.   یهمه   روزیمن د یول -

 عقب اومد و گفت:  قدم برداشتم که دنده چند

 !قهیکنم ،فقط پنج دق یخواهش م -

 شد. ادهیکه جلو نشسته بود پ مایرضا هم جلو پام ترمزکرد فر   نیشد که ماش  یزمیداشت صبرم لبر  گهید

 شده نفس؟ مزاحمه؟  یچ  -

 نگاه کردم و گفتم:   نیشاه  ن یباز به ماش کیرضا   نی بار به ماش کی

 .  زهیرستاخ  یآقا  زمینه عز  -
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 گاز دادو رفت.  نشی به ماش ن یتموم نشده بود شاه حرفم

 _خورده بی#فر 

 

 #پارت_پنجاه_و_هفت 

 

 گرفت و گفت:  نیشاه  ن یدر گذاشت و نگاه متعجبش رو از ماش یدست لبه نی داخل ماش گرشید یپا  رون،ی ب نی پاش از ماش هی ماهیفر 

 . متی رسون ی ما م ایخوب ب -

 جلو گذاشتم و گفتم:  یقدم

 شم.   ینه ممنون مزاحم نم -

 شدم در و رها کرد و گفت:  ادهیپ کامل

 .  میرسون  ی تورم سر راه م ایرفتم خونه مامان فرشته رو بردارم. ب ی،داداش هم تو دانشگاه کار داشت، منم داشتم م هیچه حرف نیا -

 چشم به داداشش انداختم.  یاز گوشه  ینگاه

 . چشمش جلو، تمام حواسش به ما بود. دی کش ی ومدام با انگشت به دور لبش م شهیداده بود به ش هینشد دستش وتک  ادهیاصال پ  رضا

 جلو نشست.  یصندل ماهیسوار شدم. فر  مایاصرار فر  به

 موند.  جوابیدادم. که اونم ب یلب  ریسالم ز  -

 حرکت کرد.   یحرف چیه بدون 

 .به خودم اومدم  ماهیفر  ی صدا با

 بود؟  ی روز ینفس همون خواستگار د -

 کرد.  ی به من نگاه م نهیدونم چرا به رضا نگاه کردم. داشت از آ ینم

 و به زور گفتم.   ماهیطرف فر   برگشتم

 بله خودش بود.  -
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 به داداشش انداخت و رو به من با تأسف گفت:  یبود نگاه کوتاه دهیکامال به عقب چرخ یصندل یکه رو  ماهیفر 

 ه؟ یخواستگار  ی هم جا ابون یشن آخه کوچه وخ یم  دایپ ییاعجب آدم  -

بود. هم دلهره هم خجالت.   ب ی. حالم عجکندمی داشتم با ناخنم چرمش رو م شتر یگرفتم. ب ی را به باز  فمیب کگفتن نداشتم. دسته  ی برا ی ز یچ

 رفت.  یدونم چرا ضربان قلبم داشت باال م ینم

 با سرخوشانه گفت:  ماهیفر 

 درست تموم بش...  می کن ی گه صبر م یم  نفس.  خالم هنوز رو حرفشه..  -

 . دیتند رضا حرفش رو بر  لحن

 فرشته کجاست؟   ماهیفر  -

 رخ برادرش خبره شد و گفت:  می و شوکه شده به ن دیپر  شیهابلند داداشش شانه  ی . از صداماهیفر  چارهیب

 رفته؟!  ادتی. مگه ید! خودت بر گهیداداش خونه شماست د -

 رخ رضا انداختم.  م ینامحسوس به ن ینگاه

 .بردیو باال م نیصورتش قرمز شده بود. رفته رفته داشت سرعت ماش   رضا

 جواب خواهرش و داد: یبدخلق با

 رفت.   ادمیاره  -

 گرفت و راست نشست. منم شوکه شدم.   یاز حالت داداش الل مون چارهیب ماهیفر 

 .  یی. تنهایبهم دست داد. تنفر، خشم، ناراحت  ی حس  هی

 پوست دستم رو کندم. در دلم سر همه غر زدم. تی بدوزم. اما از عصبان روتیباعث شد نگاهم پ ب ماهیفر  سکوت

 .  ماهیفر  یشه؟ طفلهم به سر خواهرش هوار بک ی طور   نیکرد که ا یخواست منو برسونه چرا سوار م ی نم اگه

 گرفت. ی کرده بود، سوخت. به خاطر من مورد مواخذه قرار م اری که سکوت اخت  ماهیفر  یبرا دلم

محترم مزاحم   یآقا  دیشم که به خاطر رفتار رضا نتونستم حرف پرطعنه  ام رو کنترل کنم. روبه رضا گفتم:  ببخش  ادهیمحله خواستم پ دم

 وققتون شدم.  

 برگردوند.  شه یف شندادو روشو طر  یجواب
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 گفتم:  ماهیزور خشمم و کنترل کردم و رو به فر  به

 ممنون.    یلطف کرد زمیعز  ماهیفر  -

 عقب سر چرخاند و گفت:  شه یسمت ش از

 . میزود بر  دیشد با رمون ی... ما دگهید دی ببخش -

 چشم وابرو به رضا اشاره کرد . با

 نداره .  یاشکال یعنیرو هم گذاشتم ولبخند زدم.  چشم

 پرواز کرد.   نی گاز داد که ماش یاومد. طور  نی ماش  ی وارد محله شدم صدا تا

 متوقف شد و از زدم: میپاها

 !ی. مگه زورت کردم سوارم کن ی،عوض  وانهید -

 زور خودمو با شستن مانتو و مقنعه ام سرگرم کردم. به

کرده   چشیاز برخورد داداشش، گفت تا خونه در مورد خواستگارم سوال پ یعذر خواه یتماس گرفت. بعد کل  اهمیدو ساعت نشده بود فر  یکی

 .  نیکن یگه نه چرا اصرار م ی که م  نی. ارهیرو در نظر بگ گهید یوتذکر داده خاله رو منتظر نذار، بهش بگو کس  

 .  شور یکنم؟ پسره ب  یپا سفت م ی چه بدونم جا ایکنم؟  یناز متا حد مرگ ازش متنفر شدم که از طرف من حرف زده. فکر کرده  گهید

 کرده بود.   رید یلیامروز کالس زبان هم داشت. خ طال

 اعتماد کنم و حرفامو بزنم. یا  گهیجز طال به کس د تونستمینم

 گوش بدم. ن یشاه  یمتقاعدم کرد به حرف ها  میهاحرف  دنی بعد شن طال

 _خورده بی#فر 

 

 

 #پارت_پنجاه_و_هشت 
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شاپ ببره. طال هم موافق بود که   یبار هم به کاف هیکنه.  نشی بار سوار ماش هیحرفاش من و  یشد که بالخره تونست برا چمیاون قدر پاپ ن یشاه

 فرصت. بهش بدم.   هی

سالش    کی یکه مادرش وقت  نیگفت. ا  یرو رک م  زی باشه. چون همه چ یا لهیپ  لهیش یکرد. فکر کنم پسر ب  رییکم کم نظرم در موردش تغ  منم

مهم وقابل احترامه. دو سال هم به علت تصادف از   ا ی. االن پدرش براش از همه دنشهیم  کای آمر   یکنه وبا خانواد راه  یبود، اون وپدرش رو رها م

 خواد خودشو برام ثابت کنه.  یکه م نیافته وا  یم  دانشگاهدرس و 

 

 ............ 

 خونشون رفتم.  ماهیبه اصرار فر  

 کرد.  یهارو جمع م وهیهم ظرف م  ماهیکردم. فر   یم ی با فرشته باز  داشتم

 بلند شد.   فون یآ ی صدا

 ؟یبود یجان منتظر کس   ماهیفر  -

 باشه.  هیهمسا دیراحت باش. شا زمینه عز  -

 وبرش داشت..  فون یطرف آ رفت

 !؟ییا... داداش شما -

 ! ماهیمن تعجب کردم! هم فر   هم

 داداشته؟!   ماهیفر  -

 هم تعجب کردو گفت: خودش

 خواد.  یم  ی ز یچ هی دیاومده! شا  یدونم برا چ  یاره... نم -

 اومدم.   رونی و ب  دمیرفتم اتاق. مانتو وشالم رو پوش تند

 جان.  ماهیبرم فر  گهیمن د -

 .  ادی یموندن نم یموقع برا ن یاومده. اون ا  ی ز ینفس کجا؟ رضا فکر کنم برا بردن چ -

 برم . دیبا دیزحمت دادم ببخش  گهینه د -
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 .  می رضا به طرفش برگشت ی صدا با

 شه.    یبره. اخه دوست پسرش نگران م دیخواهر جون اسرار نکن با -

 داخل.   رو باز کرده بود. رضا اومد یهمون اول در ورود ماهیفر 

 بزنم.  ت یرو تخم شیحسود  خواستمیدونم چرا م  ینم

 . می نامزد کن یزود نیقراره به ا گهیگفتم: اره د ماهیو رو به فر  دمیدر هم کش ابرو 

 شه.    ی ها دهن به دهن بشم ناراحت م بهیکه با غر  نیهم از ا نی شاه 

 دهن باز کنه.   ماهیفرصت نداد فر  رضا

 قدم بلند خودش رو بهم رسوند روبه روم قرار گرفت.   هی با

 هان ...   ؟ی با من دار  ی چه پدر کشتگ تو

 . خصمانه گفت: رونی زد ب یم شی آت شیخاکستر  یقدم عقب رفتم. از چشما هیداد زد که  یطور 

 ؟  یرام کرد ی رو چه طور   نی. شاهیدیقاپ خواهر وخانوادم رو دزد تیخوب که با چرب زبون -

 زدم.   ادیکردم ومثل خودش فر  دا یجرات پ یدونم چه جور  یگرفتم .  نم شیحرفش آت از

 احترامت رو نگه داشتم وگرنه ...    ماهیحرف دهنت رو بفهم، به خاطر فر  -

 یوحرف خشککش زده بود ماهیفر  نیدونم چرا ا ی بستم. نم یم ی به چشمام زل زده بود که داشتم قالب ته یشد. طور  کیبهم نزد گهیقدم د هی

 زد.   ینم

 : دیام دوخت و غر  ده یش رو به نگاه ناباور و ترسنافذ و و پرجذبه یچشم ها رضا

 تو صورتم؟  یبزن یبا گلوله برف یخوا ینکنه م نم؟ی... نشونم بده بب؟یوگرنه چ   -

 .« ستی،قابل اعتماد ن ست یکنه نفس... مثل خانوادش خوب ن یم یبه مغزم هجوم آورد. »رضا تالف نیشاه  یحرفها

 شد به تعجب و ترس!.  ل یبار خشم چشماش تبد ن یکه ا دید یدونم وضعم رو چه طور  یرنگم رو خودم هم احساس کردم. نم  دنیپر  دم،یلرز 

 #پارت_پنجاه_و_نه 
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 #پارت_پنجاه_و_نه 

 

 شد.   یپام خال ریکردم ز  اومد وبه طرفم هجوم آورد. احساس  رونی از شوک ب ماهیفر 

  میرنگ، روبه رو   یاسمنی ی مبل تک نفره سلطنت یمبل. رضا هم عقب عقب رفت و درست رو  یبغلم رو گرفت ونشوند رو  ریز   دهیترس ماهیفر 

 نشست

 از خودش... از نگاهش.    دم،یترس ی. اصال سرم رو بلند نکردم. مدمیلرز  یم د یب مثل

 دستم و ماساژ داد و خواست از کنارم بلند شه نذاشتم.   یکم ماهیفر 

 گفت:  نگران

 فشارت افتاده. ارم،ینفس برم برات آب قند ب -

 زور لب باز کردم و گفتم: به

 خواه برم.   یخورم... م ینه نم -

 آب قند برگشت وگرفت طرفم.    وانیل  هیتند از جاش بلند شد وبا  رضا

 ز دستش گرفت و به خوردم داد. ا مایتوجه بهش نکردم که فر  اصال

 بود.  ستادهیهمان طور باال سرم ا  رضا

 نگاه به من کردو گفت:   هینگاه به رضا  هی چارهیب ماهیفر 

 ؟  نیباهم حرف زد یطور   نیچرا ا نیبگ ن یخوا ینم -

 . می بزن می نداشت یکدوم حرف چیه

 حالم بهتر بشه و بتونم باند شم.  یکم  یانداختم کم ن ییرو پا سرم

 :دی دل داداشش نگاه کردو پرس به

   ن؟ یبا هم دار  ی رفتار  ن یچه خبره؟ چرا شما همچ نجایبگو؟ ا  ی ز یچ هیرضا داداش تو  -

 بود  ومده ین رونی فرشته هم از اول مادرش فرستاد اتاقش. هنوز ب ی ، طفلک رون یبدون حرف برگشت واز در رفت ب رضا
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 که حالم بهتر شد.  یکم

 کردم. فیبا رضا رو براش تعر  یبا بچه ها و برخوردش اشتباه مون یاتفاق اون روز و برف باز   شیوب کم

 کردند. یید گو از رضا ب ی دشمن ی. از رو ستیکردن ن یو تالف ها یبچه باز  نیقسم خورد که رضا اهل ا ماهیفر  -

 هم پشتش باشه، نه طرف من.   دیگفتم خوب برادرشه، با یبود. م ی جور  هیته دلم  یول

 وقت به آرمان خبر نده.   هینگرانش نکنم. تا  شترینگفتم، تا ب ی ز یبار به طال چ نیا  یدر هم وبرهم برگشتم خونه. ول یفکرها با

 

 .................. 

 نفهمند.   ی ز یرو به زور فراموش کردم تا مامانم و طال چ  ماهیو خونه فر  شی. اتفاقات سه روز پ دنمید انیهمراه عمه ب  نایقرار مامان ا امروز 

   زشینامزد عز  دنید یازمن نداشت. برا   یرفتم. طال هم دست کم  یتو خونه شلنگ تخته م یاومد.از خوشحال  ی من م دنیتنها به خاطر د عمه

 زد.  یبال بال م

. من کنار عمه جا انداختم. چون واقعا عمه  دمیخواب نییخودمون هم پا میخواب به طبقه باال فرستاد یبود مردها رو برا یطبقه باال خال  چون 

 بود برام... نه از اوناش ، خوب مثل ماه. 

 .  دیخر  میبر  میبعد از ظهر آرمان وطال ومن آماده شد 

 . رونی ب انیتا مجبور بشن زود ب دنیدو  رونی از همه من حاضر شدم و ب  اول 

 جلو در تعجب کردم ! ن یشاه  دنیگذاشتم از د رون یپا ب یوقت

   نجا؟یسالم شما؟!  ا -

 زدم جلوتر اومد:   یلبخند

 .  نمتیسالم خانم خانم ها. اومده بودم بب -

 و گفتم:  دمی بود. ناخوداگاه ابرو درهم کش ومدهین ی هنوز کس  به پشت سرم انداختم  ینگاه

 کنم.   یو گفتم راجبش فکر م دمیحرفاتون رو بشنوم، منم شن  نی. شما اصرار کردنینش ی میخواهش کردم ازتون زود صم نی آقا شاه -

 آرمان هراسان عقب برگشتم:  ی صدا با

 باشن؟    ی ک  شون یافتاده؟ ا ینفس اتفاق -
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 ت: گف نی سپر کرد و خشمگ نهیس ن یشاه

 از شما بپرسم؟ شما ؟... دیمن با -

 پاچه شدم و سمت آرمان رفتم:  دست

 که باهاتون صحبت کردم.  هیهمون ز،یرستاخ  یآقا  شون یداداش صبر کن. ا -

 و با دست به آرمان اشاره زدم و گفتم:  دمیچرخ نی را گم کردم و سمت شاه میو پا دست

 هم آرمان برادر بزرگم.   شون یا ز، یرستاخ   یآقا -

 دستش رو به طرف آرمان دراز کرد.   یبا خوشحال ن یشاه

 خوشحالم.   دنتون ینشناختمتون، واقعا از د دی سالم ببخش -

 گذاشت و گفت:   نیدست داخل دست شاه  ی با مکث آرمان

   ست؟یدرخواست کردن ن ایصحبت   یکوچه جا نیکن  یکرده مملکت، فکر نم لی تحص  هیشما به عنوان  یطور. ول ن یمنم هم -

 رو خاروند.  شیابرو   یانداخت و گوشه  ن ییخجالت زده سر پا ن یشاه

 شه من خدمت خانواده برسم .  ینم یخواهر شما راض   یدونم، ول یهم خوب م یلی چرا خ -

 و نگاهم کردو گفت: یآرمان راض   

 ه هم بدونن . خانواد ستی ن یهنوز، خوب در موردتون فکر نکرده که راض  دیخوب شا -

 گفت:  ن یشاه

 اما ...  -

 حرفش رو قطع کرد:  آرمان

 نه؟ ای رهیبگ می تصم دیاما نداره با -

 خودش رو نباخت. گفت:  یاز لحن آرمان تعجب کرد ول ن یشاه

 نه؟  ایفرصت هم به من بده  هی دیبا یول  ن،ی بله حرف شما مت -

 .  میبود به طرفش برگشت  ستادهیمامان که تو درگاه در ا  ی صدا با
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 ش...  ی ز یآرمان پسرم چ -

 تموم موند.   مهی حرفش ن ن یشاه دنیبا د مامان 

 شوکه شدم، هنگ کرد.  دمیود نیشاه ی مثل من که بار اول وقت اونم

جواب   دیبا یشد، چ  یمن اون طور  دنیچرا مامانت با د دی پرس ینفهمه. اگه م ی ز یحالت مامان چ ریی تغ نیاز ا  ن یمامان تا شاه  ی رفتم جلو  زود

 پنجاه سال قبله؟   بایآدم تقر   هی هی گفتم چون شما وچشماتون شب  یدادم؟ م یم

 کرد؟  یام نم  مسخره

 _خورده بی#فر 

 

 

 #پارت_شصت 

 

 بودند. رونی آرمان وطال هنوز ب یو باال بردم. ول مامان 

 شوکه شد: دنمون یاز د عمه

 ه؟دیشده نفس ؟! مامانت چرا رنگش پر  یچ  -

 نشوندم. رو به عمه گفتم:  ی پشت ی رو جلو  مامان 

 بگم عمه ؟  یچ  -

 مامان نشست: یرو دو زانو روبه عمه

 ؟ یچ  یعنی -

 آب برگشتم.  وان یل هی شما آشپزخونه رفتم و با  عیسر 

 . دیپرسی و با دو دست قاب گرفته داشت حالش رو مصورت مامان  عمه

 گردن چرخاند و نگران لب زد:   دیمنو د تا
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 کجان!؟ ه یباال؟ بق می شد؟ چرا دوباره برگشت یچ  نییپا نفس

 مامان گرفتم و گفتم:   یو سمت لبها وانیل

شوکه شده   دمشیمنم بار اول د ی مامانه. وقت  هیی میعشق قد هیشب  یلی دم در بود. آخه خ زی رستاخ  یمن آقا یاز هم دانشگاه  یکیراستش عمه  -

کمک کرده ،آرمان در   یلیمدت خ ن ی. به ما هم تو اهیخوب ی آقا یلی خ نیشن که. ا یهمه چشم سبز ها اون آدم نم دمیبعدها فهم یبودم. ول

 . انهیجر 

 شد.  رهیآب رو پس زد و به صورتم خ مامان 

 . میکردیع م بابا رو قان یبودو بابا هم با آرش حرم رفته بودند. وگرنه چطور  نییپا زیکه عز  شکر

 وطال هم برگشتند.   آرمان

 گفت:  آرمان

 . میاتاق حرف بزن ی ایب شهی م مامان 

 ش رو به آرمان دوخت. نگاه غم زده مامان 

 بغل مامان و گرفت: ریجلو اومد و ز  طال

 .  دهی م ح یتوض زویآرمان همه چ نیمامان جان، بر   اره

 ساره فقط چشم چرخاند و نگاهم کن کرد.  عمه

 دست مامان و گرفت و سمت اتاق برد.  آرمان

 نگران نگاهمون کرد. عمه

 بهت زده گفت:  طال

 از عضو خانوادتونم.   یکی گهید ی. ناسالمتنیبه منم بگ نییخواینم

 زد و به من نگاه کرد:  یلبخند عمه

 . کنهیم فینفس تعر  

متاثر   ی لیکردم. اونم خ فیطال تعر   یبا سانسور، گذشته مامان رو برا  یول ش،ی ند در بافتش شد ومنم کم وببل ی مشغول شانه کردن موها عمه

 شد . 
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 اومد.   رونی حال و دمغ از اتاق ب یمامان ب یبا لبخند ول آرمان

 من بود.  ینگاه خسته و نگرانش رو  ن یاول

 عوض کردن جو گفت: یبرا  آرمان

 شد. آرش صد بار زنگ زده.  ری... دگهید نیباش زود

 نبود. ن یاز شاه ی رفتم. خبر   رونی ترس اول از همه من ب با

 بود که بره و دردسر درست نکنه. یشعور تر از اون با

 

 .................................... 

 . دمشیند ابانیکوچه و خ ینبود حت  نی از شاه ی که اثر  ی . پنج روز دیرس ییقدر زود پنج روز گذشت و موقع جدا چه

 .  ی ادخواستگار یتورو خواست صبر کنه تا درست تموم بشه و بعد ب ی واگه واقعا کس  رمیگرم نگ ی کس  چ یکرد، با ه دی موقع رفتن دوباره تاک مامان 

 دوشش انداخت و با عجله سمت در رفت:  ی کولش رو رو  طال

 .شهی بدو االن کالس شروع م نفس

 برداشتم.  زیانداختم و مقنعه ام رو از آو   فمی داخل ک کتابامو

 . دمیمن رس یتا تو کفشاتو بپوش  کشهیسه ساعت بستن بند کفشات طول م -

 رفت.  ن ییزد و پا نق

  ی دم محله برا ینسبت به من و گفت هراز گاه اش ش و عالقهباهاش حرف زدم و گذشته  یدم محله منتظرم بود. از وقت نی معمول شاه  طبق

 .ستاد یا یم  یپرس  و احوال دنمید

و ترس رو به    شدی مانعم م ی گر یو افسرده هست. حس د دهیکش  یسخت  ن یشاه گفتی م ی حس  هیبرام چشمک زد وراهش رو ازم جدا کرد.  طال

 .رمیباهاش گرم نگ ادیتا ز  نداختیدلم م

 دو حس بالاجبار جلو رفتم. ن یا نیب

 _خورده بی#فر 
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 ک ی#پارت_شصت_و 

 

 طال دادو سمتم اومد:   به  یبا لبخند سالم ن یشاه

 .  ری بخ یسالم صبح عال -

 آرام جوابش رو دادم: 

 .  ری سالم صبح شمام بخ -

 رفتن؟    نایمامان ا -

 کالمش لبخند زدم.   کهیت نیا  از

 بله با اجازتون .  -

 کش اومد و گفت:  یلبخند پهن  یبرا لباش

 .کنم بگم مامان   نیتمر  دیبه بعد با نیبشه . ازا ندهیقرار مادر زن  آ ه؟یخوب چ -

 بود.  یاومد. واقعا پسرخوب یخوشم م یلی خ شیرو تکون دادم وبه راه افتادم. از شوخ طبع سرم

 برسونمت ؟  ی بر  یم فیخوب خانم خانم ها، کجا تشر  -

 که سمتش برگردم گفتم:  نیبدون ا  یعصب

 خونمون، با پدرت.   یایم  یعالقه داشته باش  گه اگه واقعا بهم  ی برخورد نکن. مامانم م یم یقدر صم نیخواهش کردم ا نیشاه  -

 .  یکن یخوام تو قبول نم  یرو ازت م ن یخوب منم که هم -

 و گفتم:  ستادمیشدم که ا ی م ک یبه سر محله نزد داشتم

 شه؟ یم یآخه مدرکم، درسم چ  -

 کرد و خوشحال گفت:  یتبسم

 ندارم .  یبده، من که حرف لی کنار من ادامه تحص  یاونا رو که قول دادم، تو مال من بشو... هر چه قدر دوست داشت -
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 زدم و گفتم:  ی خند کج

 . رشیز  ن یزن ی خرتون از پل گذشت م ی وقت یول ن، یزن یحرفا رو م  ن یاولش هم  شهیهم  -

 .دیخند بلند

 ردم.طرف و اون طرف نگاه ک  ن یبلندش به ا یاخنده از

 آورد و گفت:  نیی اش رو پاقهقهه  ی صدا

 دم.   یوبهت قول م نیمونه ا  یخرم رو پل م شهیمن هم  -

 کرد گفتم:  شتری که برق چشماش و ب یگرفت. با احمد  خندم

 باش.   یجد ی...کم ن یا... شاه -

 جلو آورد و زمزمه کرد:  سرشو

 . چه طوره ؟ می خون یبدم تا فوق دکترا، باهم م  لیخوام ادامه تحص  یام. چون خودمم م  یبه جون خودم جد -

 نداشتم مقابلش بزنم.  یحرف گهید

 مرد کنارم باشه؟    ک یبهتر، که  نیاز ا یدوسش دارم. چ  ی لی. نگاهش مجذوبم کرد. حس کردم خودمم  خدیلرز  دلم

 . نشیماش . نه خودش بود نهدمیطال رو ند ن یطرف و اون طرف و نگاه کردم و ماش نیا

 اشاره کردو گفت:   نشیبه سمت ماش  یبا لبخند ن یشاه

 .. میحرف بزن می ... رفته که راحتتر بتونهی با درک و فهم دختر

 قدم بردارم.   نشی شدم سمت ماش مجبور 

 ..در جلو رو برام باز کرد: بفرما بانو جنتلمنانه

 زدم.  یو حرف م کردم  ی جنس مخالف بگو بخندم ک یبارم بود با  ن یبهم دست داد. اول ییبایحس و حال ز  هی

 حرکت کنه برگشت طرفم .  نکهیا قبل

 خواهش کنم؟   هیشه ازت  ینفس م -

 کردم:  نگاهش
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 ؟  یچه خواهش  -

 رها کرد:  رونی بر هم زد و نفسش رو ب پلک

 ؟ ی خواهرش نر  ایخونه رضا  گهیخوام د یبازم ازت م -

 بار قبل گفتم: مثل

 .نی خانواده محترم یلیچرا؟ اونا خ -

 شدو گفت:  رهیجلو خ به

 یگلوله برف هیبه خاطر  یدیکردم. ند یمن چند سال باهاش دوست یکن  یازش دور  دیبا ست، ین ی گقتم به خود رضا اعتبار  یخانوادشون اره، ول -

 کنه؟   یخواست چه غلط یم

 و بغض دار گفتم:  دمی کش یآه

 رم.   ی ترسم. چشم نم ی ازش م  ییجورا هیبهش دارم،  یاحساس بد  هیمم راستش خود -

 شدو گفت:  خوشحال

 راحت ؟   المیخ -

 کش آمد:  میاش به خاطر من لبها یخوشحال از

 راحت راحت.   -

 . کردیقلبم و گرفتار م اشی پوست ر یز  ی ها تیحما

 لبخند استارت زدو راه افتاد.  با

 دانشگاه گفت:  ی جلو 

 .  میامروز با شما کالس ندار  فیح

 رفت.  رهیشدم و دستم سمت دستگ د یو سف سرخ

 شوم گفت:  ادهیکه پ  نیا قبل

 رو ابرام.  کنمی. احساس مشمیم  یچه حال میکالس مشترک دار  یوقت یدونینم
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 گفتم: ناخودآگاه

 . پس تا فردا.میکالس مشترک دار  فردا

 رو داده بودم. شیها  یکردن و با لبخند پاسخ دلتنگ یراز خوشحالبار اب ن یاول  یکه برا یبه خاطر من  دیکرد. شا ذوق 

 شدم. ادهیپ ن یاز ماش یخداحافظ با

 کردم و سمتش رفتم.  دا یرو داخل محوطه پ طال

 بهم زد و به طرفم اومد:  ی چشمک

 .گفتی م یشد؟ چ  یچ  خوب

 کردم.  فیهمه ماجرا رو تعر  هم

 به آرمان هم خبر داد.   عیشد و سر  خوشحال

 نگفته بودم. ی ز یچ نی خونمون.  اما هنوز به شاه ان یخبر بدم با پدرش ب ن ینمونده بود  به شاه شتر یترم که چند هفته ب ن یا انیشد بعد پا قرار

 که نگاهم به رضا افتاد.  زدمی با طال حرف م داشتم

 .کرد ینگاهمان م  ستادهیچپ کنار درخت سنوبر داخل محوطه ا سمت

 .دیرد نگاهمو گرفت و ل رضا رس طال

 لب گفت:  ریز   آرام

 نگاش نکن. محلش نزار.  

 هولم داد: یطال سمت سالن اصل م یناوارد نگاه دزد یلیخ

 .ی تر طور راحت  ن یداخل سالن، ا میبرو بر  -

    

 دیمراجعه فرمائ ریز  نکیصفحه به ل  274رمان در  نینسخه کامل ا افتیدر  یبرا 

https://zarinp.al/185696 

https://zarinp.al/185696
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هر منبع  قیکه شما از طر یباشد و در صورت یرمانکده م تیسا ایباال و  نکیرمان ل نیا دیخر ی: تنها منبع معتبر برا تذکر

واقب آن به عهده خودتان م دیرمان کن نیا دیاقدام به خر ی گرید  یرمان م نیا یرمانکده که منبع اصل تیباشد و سا یع

 در قبال آن ندارد . یتیمسئول چیباشد ه

 

   

 

 جعه کنین . ا مر  سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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