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 رمان های عاشقانه    :آرایی صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

  

    

  

 ز یسالم دوستان عز  

 وستمیکه به جمع شماها پ خوشحالم

جهان گذاشته بود و  نیا  ی هستش که نا خواسته پا رو  اسمنیمظلوم و ساده به اسم  ی در مورد دختر  رمان

 گذشته اش قرار گرفته بود....   ریتحت تاث شیاالن هم زندگ

 

 

 نیا  ی ه پا رو  که نا خواست یبود مهمان  شیزندگ ی روز ها  نی از بهتر  یکیرا گذرانده بود و حاال  ی سخت هی زندگ

کرد   یم نی ر یرا ش ش یروز ها نیبود حس مادر شدن کام تلخ ا  ش یایگذاشته بود االن کل دن   شیاجبار  هی زندگ

http://www.romankade.com/
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داشت اما افسوس که مرد  وستشو د دیپرست یرا عاشقانه م شی بود و بس اد مرد زندگ یگناهش فقط عاشق

  یب ی درجه  نی باال تر   یعنی  نیاعتماد بود و ا  یگرفته بود و بهش ب شیرا در پ یجز عشق و عاشق یراه شیاهایرو 

که   ی فرشته ا  ن یو ا  شیزندگ کیبا او و شر  ی دانست زندگ  یکشاند نم  یم یتباه ی که هر دو را به سو  ی اعتماد

طفل هم   نیهم نیقیکند اما به  یم ییها ی گشوده بود چه باز  عرفتم یجهان ب نیچشم به ا  شیدو ساعت پ

 گذاشت.  ینم یخاک  ی کرخ  ن یگاه پا تو ا  چیخودش بود ه لیاگه به م

امد  یچشم دوخت که با لبخند و با تخت روان کودک به سمتش م ی امد و به پرستار  رونی در از فکر ب ی صدا  با

توانست بغلش   یسختش بود باالخره م ی که ماه ها همدم روز ها ی نا خود آگاه لبخند بر لب نشاند فرزند

کوچولو  ی دار  ی با عجله  مانکه گفت:چه ما  دیفهم یپرستار هم حالش را م  ایتاب بغل کردنش بود گو   یکندب

 برو بغلش  ایسکته نکرده ب جانیکرد ادامه داد:تا مامانت از ه ی،هموت طور که بچه رو بغل م

 را برا دخترکش گشوده بود که پرستا کودک را به آغوش گرم مادرش سپرد  آغوشش

 به پرستار چشم دوخت  یقدر دان با

 درد نکنه خانم پرستار باعث زحمت شدم دستت

برم به کارم برسم چون  ی ندار  ی اگه با من کار  نیبود خدا کنه خر دو خوشبخت بش  فهی خانم وظ ه یچه حرف نیا 

 . شهیاته و دور و برت شلوغ موقت مالق گه ید  قهیچنرد دق

 : دیو پرس اوردیسوالش مردد بود که باالخره تاب ن دنیهم به پرستار نگاه کرد از پرس باز

 ؟ی خوا یم ی ز یخانم پرستار،جان چ دیببخش 

 منتظر من هست؟  ی کس  رونیخواستم بدونم ب یم

 هم ان لبخند مهربانانه هش را زد و گفت؛  باز

 وقته منتظرته!  یلیمادرت خ زمیعز  اره

 رفته گفتم:فقط مادرم؟  ل یتحل ی صدا  با
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 دم یرو ند  یاز اون کس  ر یمنکه غ زمیگفت اره عز  پرستا

معرفت شد اصال چه شد که   یب نقدریشد چرا او ا  ریبه دلم سرا ز   ایزور ازش تشکر کردم و با رفتنش غم دن به

  میدفعه ورق زندگ هیاما  میعاشق هم شده بود میبود دهیرو د گه یکه همد یشد از وقت ی نطور یا  مون یزنگ

 داد. یرا به من نشون م گرشید ی رو  یبرگشت و زندگ 

  یم ی ام گرفته بود وقت دهیداد و کال ناد ینم یتیداشتم که تحمل کردم اصال بهم اهم وبینه ماه واقعا صبر ا  نیا 

 یامده حت ایگذراند االنم که بچه اش به دن   یساعت رو به سکوت م ی  هیداد و بق یسرد سالم م ی ایامد خونه خ

 برده باشه.  تیاز انسان ی بشر بو   نیکنم ا  یشک م یگاه نتشیبب ادینخواسته ب 

فشرد و قربون صدقه اش   یمالقات بود به مامان چشم دوخته بودم که دخترک کوچکم را در اغوشش م وقت

رو حس نکنم. لبخند منم بدتر از   میهمسفر زندگ  هیخال ی کرد شاد باشه و شادم کنه تا جا  یم یرفت.سع یم

 بود.  هی صد تا گر 

 

 

  اطیبر لبم نشست تو ح  ی به صورت دخترم انداختم و لبخند یمرخص شدم نگاه مارستانیاز ب باالخره

بکنم که    دیبا ی دانستم چه کار  ینم  دمیکش  یچارگ ی از سر ب یاه دمشیند  یچشم چرخاندم و وقت مارستانیب

 درست باشه . 

 خوره یسرپا نمون بچه سرما م ادیز  میسوار شو بر  ای،ب ه یسم دخترم

 بابا بود  نیمامان به سمتش برگشتم که تو ماش ی صدا  با

 رفتم نیارام به سمت ماش ی قدم ها با

 بابا جون ببخش زحمت تون دادم  سال

 م یهم در رکاب خانم کوچولو باش دیمنم خست با ی کوچولد نوه  نیدخترم باالخره ا  ه یچه حرف نیا 
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 زدم   ی کم جون لبخند 

 اوردند  ینم میرو به رو  ی ز یچ چیخوب بود که خانواده ام ه چقدر

 کردم  یدست  شیپ  لیدل نی بگه به هم ی ز یمامان مردد چ دم ید میکه رفت  یکم

 دنبالم االنم تو خونه منتظرمه  ادیگفت مطبش شلوغه نتونسته ب یزنگ زده بود م  دیسع بابا

 که....  ی نجور یگفت:اخه ا  ماما

 بد   یخوبه چ کاریدونند چ  یخودشون م نی نگ یچی:خانم شما هبابا

خانوادهم   دنیبا د  در را باز کرد کی و پ کیش  دیمامان و بابا به سمت واحد خونه رفتم در را که زدم سع همراه

 د یبار  یشاد نشون داد اما استرس از تک تک صورتش م ی خودش رو کم

 داخل دییبفرما  نیخوش امد یلیخ سالم

 :سالم پسرم چشمت روشن مامان

 گمی م کی جان تبر  دی:سعبابا

کرد و چشمش در صورت منو دخترم   ینگاهش را به بغل من دوخت و ساکت فقط نگاه م  دیحرف ما سع نیا  با

 اما نتونست دییبگو  ی ز یدر نوسان بود چند بار دهنش را باز کرد تا چ

بهش زدم و وارد  ی امده دست خودم نبود تنه ا  ایبچه اش به دن   ستین  ادشی ی زدم معلوم بود که حت ی خند پوز 

 دم یرا شن شیخونه صدم پشت سرم صدا 

 من....  هیسم

 دهنم باز مونده بود و خشکم زده بود دمید یدختر خانم ه یاتاق خواب شدم که در کمال تعجب  وارد

 ره یخانم امده خونه رو نظافت کنه االنم کارش تموم شده و داره م نیا  هیامد پشت سرم سم دیسع
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 اشاره کرد که برودبعد با چشمش به دختر  و

نظافت   یرو اوردم تا کم یکی نیبرا هم یبه کارهات برس  زارهی بچه نم نیهم ا  یاز طرف ادهیکارهات ز  دم ید هیسم

 کنه 

 سرد جواب دادم  یلیخ

 دیسع ی که به فکرم بود  ممنونم

 رفت  رونیرو تکون داد و از اتاق ب سرش

 ه یقی  شیرو تو گهواره اش قرار دادم و رفتم پ دخترم

 کرد و منم نشستم کنارشون   یم ییرا ی از مامان و بابا پذ دیسع

 دیبزار  یکوچولو رو چ نیاسم ا  دی:خوب حاال قصد دار مامان

 من سکوت کردم گفت دید  دیسع یوقت

   دیکه صالحه بزار  یکنه هر اسم یم یفرق چه

 کنم  یحسابش م چی منم ه الهیخ  یشد به جهنم که ب یتحمل داشت تموم م  گهید

 محکم گفتم یلیخ

 زارم یم اسمنیرو  اسمش

 انداختم و گفتم دینگاه پر تنفر به سمت سع  هیبعد  و

 زارم یم اسمنیاسم دخترم رو  اره

 انداخت  نییسرش رو پا هی حرفم شوکه نگاهم کرد و بعد از چند ثان ن یبا ا  دیسع

 بلند شد   بابا
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 برم  دیدخترم مواظب خودت و کوچولوت باش من کم کم با  خوب

 سر اون مامان هم بلند شد  پشت

 زم یعز  زنمی کار دارم اونا رو انجام بدم بازم بهت سر م یبرم تو خونه کم منم

 حمت انداختم و خسته تون کردم که شما رو هم به ز  دیببخش  ممنون 

 اخم کرد با

 نباش.  یچیپشتتم پس نگران ه طی و در هر شرا  شهیدختر خوب و بعد پر تحکم گفت من هم ه یچه حرف نیا 

 گاه بود   هی رو پس زدم بابا واقعا برام تک اشکم

 بابا ممنون 

  ی هم امد که هم زمان صدا  دیساعت سع میبعد ن دمیتخت دراز کش ی رفتنشون رفتم تو اتاق خواب رو  بعد

کرد تو چشم   یکردنش نگاه م  هیرفت و به گر  اسمنیبه سمت  ی بعد تاللول دیهم بلند شد سع اسمن ی ی ناله 

 خواست بروز کند.  یاما نم نمیرو بب ی تونستم برق شاد یم شیها

 و گفت :اما کاش پسر بود  دیکش یو بعد اه ی دار  یدختر خشگل هیسم

 رو بهم دوخت و ادامه داد  چشمش

 من چقدر پسر دوست دارم  یدونست  یکه م تو

 شدم  یعصب

  هیهد ه ی نیبرامون نداره ا  یپسر و دختر فرق ی حرف ها رو ادانه بد نیا  ی خوا  یم یتمومش کن تا ک  دیسع  بسه

 کنم یهست از طرف خدا پس حرف ها مزخرف نگو خواهش م
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 فاصله گرفت اسمنیو از  دیرا در هم کش شیها اخم

 م ییایراه ب می وقت ما با هم نتونست چیدونم چرا ه ی نم هیسمت من و گفت:سم برگشت

 شد ریرو دلم سرا ز  ا یحرفش غم دن نیا  با

 که تو گلوم نشسته بود جوابش رو دادم ی بغض  با

همه   نیودونم تو چرا ا  یدرکت کردم اما نم شه یعاشقت بودم هم شهیدوستت داشتم هم شهیمن هم دیسع

  ریاالنم د میخوشبخت بش یتو خودت نخواست دیسعی نداد تیچرا بهم اهم یگرفت دهی چرا منو نا د ی رق کردف

 .م یبا هم خوشبخت بش ییسه تا میتون یم میبد  ریرو تغ مون یخودمون رو زندگ میتون  ینشده االنم م

  میخوشبخت بش میتون یما م هیچند بار تکان داد و گفت حق با توست سم دییسرش رو به عنوان تا دیسع

 ی استراحت کن خسته ا  یکنم خوشبختت کنم االنم کم یم  یبه بعد سع نیکردم از ا  تتیببخش اگه تا االن اذ

 زمیعز 

کنه خودش هم گفت   یم ری داشتم که تغ دیدلم ارام شده بود ام یبا حرف هاش کم رونی از خونه رفت ب دیسع

 فرو رفتم  یقیحرف هاش ارامم کرد و به خواب عم ی نیر یکنه ش  یکه خوشبختم م

رو بغل گرفته داشتم فقط   اسمنی  دیسع دم یچشمام رو باز کردم و د ی ال  مینیب ی تو  یخوش   ی بو  دنیچی پ با

  یکرد وقت یم ی باز   اسمنیو با انگشت  زد یامد داشت لبخند م یکردم چقدر بابا بودن بهش م ینگاهشون م

 قرار داد و گفت  شی رو در جا اسمنی ی سر سر  ی ایمتوجه من شد خ

 ی نش  داریکرد خواستم با صداش ب  یم هیداشت گر  دمید

 اون دختر تو هم هست یکن  حیخواد منو توج  ینم دیسع

 سکوت کرد فقط

از نگاهش هم خوند که دوستش دارد و  شهیم یرو دوست داره حت اسمنیخواد من بدونم که   یدونم چرا نم ینم

 . رهیها و حرکات فرشته کوچولو  ضعف م ه یگر  ی دلش برا 
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 ی بخور  ارمیگرفت بلند شو تا ب  گریکنارم و گفت برات ج امد

 براش زدم   ی لبخند

 من چرا نخوام میخواست با هم خوب باش یکه اون م حاال

گذاشته بود   ی ن یاماده کرده بود و تو س یمفصل ی غذا  هیهم  دی اب زدم سع شدم و رفتم دست و صورتم رو  بلند 

 و خودش هم نشسته بود رو تخت  یعسل ی رو 

 بخور  فتادهیتا سرد نشده و از دهن ن ه یسم ایب

  میندهشت  یرو برداشت و برام لقمه گرفت به صورتش نگاه کردم هر چند سن  ینیمنم نشستم کنارش س رفتم

رو به   گرانیتونست د  یم یجذاب بود و به راحت افهیو از لحاظ ق زد یکم تر از سنش م یلیخ دیاما باز هم سع

 کرد یرو کامل م پش یپوش بودنش ت کی با ش  نیسمت خودش جذب کنه به عالوه ا 

 که زد به خودم امدم:  یه زوم صورتش شدم با ابخند و حرفدونستم ک یفکر بودم و نم تو

 بخور که دستم خشک شد   ری اقمه رو بگ نیخانم نگفتم که منو بخور بسه من تموم شدم ا  هیسم

 حرف مشغول خوردن شدم  یو ب نییو سرم رو انداختم پا دمیخجالت کش  یکم

غذا   ی همه  ی که چطور  دمیاصال نفهم نیچسبه برا هم یم یلیخ ی لقمه بخور  ی که دوستش دار  یدست کس  از

 رو تموم کردم 

 نگاه کردم و گفتم د یسع به

 دستت درد نکنه  ممنون 

 بود.  فهیکنم بانو وظ  یم خواهش
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گذشت و منم سرگرم خونه   یسخت بود روز ها م یلیبچه خ ی نگه دار  یباز کرده بود و از طرف ی بر و رو  اسمنی

  ی اس یبا  یو گاه میکرد یخوب شده بود رفتار هاش بهتر بود و قابل تحمل کمتر با هم دعوا م دیو بچه بودم سع 

 شد  یهاش کالفه م هیگر  ی از ثدا  یکرد و گاه یم ی باز 

 شدم و نه کالفه  یمن نه خسته م اما

 بود   میزندگ دیمن ام ی کوچولو برا  نیا 

رو خوابوندم و رفتم   ی اس یدادم ذهنم منحرف بشه  یامد خونه اما اصال به خودم اجازه نم یم رید یگاه دیسع

 به غذا سر زدم 

 گرفته بود برا شام زرشک پلو درست کنم میزرشک پلو دوست داشت تصم دیسع

 ن و یتلوز  ی کاناپه جلو  ی اماده بود رو  یامد.همه چ یم دی با گه یاالن د دمیگاز رو کم کردم و سفره رو چ ریز 

گذشته   دیساعت از وقت امدن سع ه یکردم  یطرف و اون طرف م نیحوصله کانال ها رو ا  ینشسته بودم و ب

 ساعت ساعت شده بود دو  ه یبه ساعت نگاه کردم  یبود بعد از مدت ومدهیبود اما ن

   دیقفل به گوشم رس  ی رو  دیکل دنیچرخ ی شب بود که صدا ۱۱ساعت

 کنار در رفتم

 یخسته نباش   دیسع سالم

 یخسته جواب داد سالم مرس  ی صدا  با

 رفت سمت اتاق که گفتم یم داشت

 می منم منتظرت موندم تا با هم بخور  میشام بخور   ایهاتو عوض کن ب لباس

 خوام استراحت کنم یخوردم م  ی ز یچ هی خودت بخور من سر راه  هی ام سم خسته

 نگفتم  یچ یاما باز هم ه دمیخورد شدن دلم رو شن ی صدا 
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 البد خسته است   خوب

 گاز چشم دوختم ی سمت اشپز خونه رفتم و به رو  به

 و عشق بورزم  نمیکه عشق بب  ومدهی برا من ن انگار

 .خچال یرو جمع کردم و غذا رو گذاستم تو   زیم

ش کردم و بهش  رو حموم بردم و لباس هاش رو تن اسمنیمنم  رویصبح رفته بود ب  دی جمعه بود اما سع امروز

 دادم و گذاشتم تو گهواره اش  ریش

 بسته شدن در امد ی صدا 

 رون یاتاق رفتم ب از

 یخسته نباش   دیسع سالم

 . ی بانو خودت هم خسته نباش  سالم

 کجاست  اسمنی

 رو خوابوندمش  اسمنی

 و رفتم کنارش  ختمینشست رو کاناپه منم رفتم اشپز خونه و دوتا شربت پرتقال ر  رفت

 داشتم  اجیشربت احت نیواقعا به ا  ممنون 

 جونت نوش

 خورد گفت یکه داشت شربتش رو م ی طور  نیهم

 گشنمه  یلیهست خ ی ز یناهار چ برا 

 کنم یمن حاظر م ی تا تو شربتت رو بخور  اره
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 و بلند صداش کردم  دمشیکش  سی درست کرده بودم رو گرم کردم تو د شبیکه د ییو غذا  دمیرو چ زیم

 گرمش کرد شه ینم  گهی اگه غذا سرد بشه د ایب دیسع

 اشپز خونه و گفت  امد

 گرمش کرد.  شهینم گهیاما چرا د امدم

  ی برا شام درست کرده بودم که نخورد شبید ستیقابل خوردن ح  یاز دو بار گرمش کن شتریاگه غذا رو ب چون 

 . نیمنم گذاشتم برا ناهار حاال هم بش

 د یرفته پرس  لیکه به غذا افتاد غم در چشمانش غم قابل مشاهده بود تحل چشمش

 ی زرشک پلو درست کرده بود  شبید تو

 اره 

 گفت:  یناراحت با

 خوام   یواقعا معذرت م من

 کردم یداشتم م کاریکرد و من چ یت مداش کاریچ نیا  ایلب نا محسوس گفت خدا  ریز  و

 

 کردم.   یداشتم م کاریکرد و من چ یداشت م کاریچ نیا  ایلب نا محسوس گفت خدا  ریز 

 در ارامش صرف شد ناهار

 د یغذات خوشمزه بود چسب  یلیجان خ هیسم ممنون 

 نثارش کردم   ی لبخند

 جونت نوش
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 ......... 

 یوقت ها هم غذا نم شتریامد خونه و ب یروز ها کمتر م نی ا  دیگذاشتند سع یرا پشت سر م گریهمد روزها

 کنم یگفت سرم شلوغ هست و وقت نم یم دم یپرس یرا م شی کار ها لیهم دل  یگفت خسته ام وقت یخورد و م

 منکه وقت داشت  اما

  زیصبحونه خوردم و بعد مشغول تم ی کم دمیرس اسمنیشدم به  داریصبح زود رفته بود مطب منم ب دیسع

 خونه شدم ی کار 

سر بزنم و هم  د یمامان و خودم برم مطب هم به سع شی رو بزارم پ اسمن یگرفتم  میاز ظهر بود که تصم  بعد

 براش عصرونه ببرم 

رنگم رو پام   ی ر یش ی و در اخر کفش ها دمیرنگ رو پوش  یرنگم رو همراه شال و شلوار بادمجان  ی ر یش ی مانتو 

 کردم

 به خودم انداختم  نهی تو ا  ینگاه هی

اماده   دیکه برا سع ی رو که حاظرش کرده بودم رو بغل گرفتم و سبد  اسمنیشدم   ی راض  پمیکه از ت  یزمان و

رو   اسمنی  یمامان حرکت کردم وقت ی شدم و به سمت خونه  نمیکرده بودم به زور دستم گرفتم سوار ماش

رو اطالع بدم اما  فتنمزنگ زدم تا ر  د یسه یرو پارک کردم به گوش   نیرفتم و ماشبهش سپردم به سمت مطب 

 اون جواب نداد 

 تونه جواب بده یداره و نم ماریخودم گفتم حتما ب با

 رو در دستم گرفتم و وارد مطب شدم  سبد

رو در دستم    رهیو دستگ دیهم نبود رفتم به سمت اتاق سع  یمنش  ی بود مطب در سکوت مطلق بود حت جالب

 گرفتم و در رو باز کردم 



 بِد سرنوشت 

14 
 

که انگار در   ی باهم داشتند جور   یکینزد  یلیخ ی بود فاصله  ستادهیدختر جلف وست اتاق ا  هیهمراه  دیسع

 اند  گهیبغل همد

 دست پاچه شد  دیمنو د یوقت دیسع

 ه؟؟؟ یسم  یکن  یم کاری چ نجایا  تو

 من امدم بهت سر بزنم دیسع

 میبفرما بش ی خوش امد ی ایخ نکه ی منظورم ا  نه

 تونند برن  یکارشون تموم شده و م گهیهم د یفیشر  خانم

 ی دکتر با ی اقا رمیزد و گفت پس من فعال م ی لبخند دلبرانه ا  دختره

 د یاز ارتباط اونو سع نیرفتار دختره تعجب کردم و همچن از

 کردم خود دار باشم  یسع

 خودش رو گم کرده بود  یحساب دیعس اما

 شدم   مون یامدنم پش از

 حرف سبد رو سمتش گرفتم و اونم از دستم گرفت یب

 سبد رو باز کرد باز هم با تعجب نگاهم کرد یوقت

 یتو برا من عصرونه اورد هیسم

 م یهم باش ش یپ ی امدم تا کم ی گفتم خسته ا  اره

 خانمم  ی کرد ی کار  خوب

 کجاست؟  اسمنی یراست
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 مامان  ی رو گذاشتم خونه  اسمنی

 ه؟ی.سمی کرد ی کار  خوب

 بله 

 داد یخدا بهمون پسر م کاش

 بلند شدم و گفتم میساعت از جا کیخشم نگاهش کردم که حساب کار دستش امد و ادامه نداد بعد  با

 ا یو برم خونه تو هم هر وقت کارت تموم شد ب رم یرو از مامان بگ اسمنی  رمیم من

 خدا حافظ فعال

اون دختر ذهنم رو  یکردم حساب  یم یهدف داشتم رانندگ   یشدم و ب نیمطب که خارج شدم سوار ماش از

 رو نداشتم یچیه ی .حوصله دیاعصابم کش ی خط بطالن رو  دیحرف سع یمنحرف کرده بود و از طرف

 

 دیسع

اما اون منو    شمیپ  ادیکه ب  دا یشلوغ نبود و حوصله ام سر رفته بود زنگ زدم به ل ادیمطب بودم امروز سرم ز  تو

  ی اراسته سمت خونه  ی هفت شب بود که با لباس ها رفتمیدعوتش رو پذ  یحرف چیه  ی دعوت کرد خونه منم ب

شده اش شدم و چشم که   شیرا رفتم زنگ در رو که زدم در و برام باز کرد چند لحظه محو صورت ا  دا یل

 خودم کرد  یچرخوندم پرهن کوتاه و جذب تنش منو از خود ب 

تونستم چشم ازش بردارم  یکردن رو بلد بود نم ی دختر واقعا دلبر  نیکرد ا  ییرا یدادم و رفتم داخل امد پذ سالم

 من ی  رهیخ ی امد از نگاه ها یاونم خوشش م ایگو 

 زد یحرف م ییگذاشت و با لبخند دلربا یدر دهانم م ی ا  وهیم ینشست کنارم و هر از گاه امد
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امد  یدونست متاهلم اما باز هم باهام راه م یم نکه ی حساس نبود با ا  ادیراحت بودم چون خودش هم ز  باهاش

ود حتما شب ب۱۱به ساعت نگاه کردم ساعت  نیح نیشدم و در ا  نیسوار ماش دا یل  شی پ یبعد خوش گذران

رو کاناپه نشسته    هیسم رم رو در قفل چرخاندم و وارد خونه شدم بر خالف تصو  دیکل  دهیتا االن خواب هیسم

هم   دا ی بودن با ل یامد جلو و سالم داد و گفت برم برا شام اما من شام خورده بودم و از طرف دیبود تا منو د

 خسته ام کرده بود یحساب

 دم یکلمه گفتم خسته ام و رفتم خواب هی

 ی رو  ادهیگرفتم برم پ  میپلک هام رو باز کردم امروز جمعه بود تصم ی نور چشمم رو زد ال  یوقت

باهاشون حرف زدم و   ینشستم که دو تا دختر امد کنارم نشست کم  مکتیخسته بودم و رو ن یپارک حساب ی تو 

 ه سربه سرشون گذاشتم و بعدش ظهر بود که رفتم خون

 گفتم ناهار حاظر کنه  هی سم به

  گهیکه زد د  یمنو پخته بود زرشک پلو با حرف ی مورد عالقه  ی غذا  هی شد سم یرفتم اصال باورم نم ز یسر م یوقت

 خشکم زد

 منم گذاشتم برا ناهار ی برا شام درست کردم که نخورد شبید

کرد و اون وقت منم  یمنو درست م ی مورد عالقه   ی داشت غذا  شبید ه یکردم سم یم  کاریواقعا داشتم چ من

 داشتم....  دا یبا ل

بود از دوران مجردم که دوستان رنگ و   یجور سرگرم هی کار برام  ن یاوردم ا  یخودمم سر در نم ی از کارها اصال

از  جذاب تر  د یحشگل بود مهربون بود شا ه یکارم رو ترک کنم سم ن یبا رنگ داشتم تا االن که نتونسته بودم ا 

 میها ی بشناختم بود اما مشکل من بودم و تنوع طل  یکه م ییدختر ها شتریب

 بود  دهینفهم یچیتا حاال ه هی بود که سم  نجایا  جالب

 نبودم که بچه هم دوست داشته باشم یاهل بچه نبودم که دختر و چه پسر من اصال اهل زندگ  منکه
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 کردم یبه دروغ دختر بودن بچه مون رو بهونه م اما

باشه اون از گوشت و  یاز ته دلم دوستش داشتم هر چ ییجورا  هیبه دلم نشسته بود و   اسمنیچند مهر  هر

 خون من بود 

 کردن   ی من خوش گذران را چه به پدر  اما

 (دی)عکس کاور سع

 بخوابم.  ی از صرف ناهار که زهرم شد ازش تشکر کردم و رفتم تا کم بعد

 یرو خراب م یرو حفظ کنه اما منم داشتم همون زندگ  مون ی کرد با چنگ و دندون زندگ یم یداشت سع هیسم

 کردم. 

رو هم مرخص  ینداشتم، منش  ضیمر   گه ید  بایعصر بود و تقر   کیروز گذشت تو مطب نشسته بودم نزد چند

  میهام هنوز ن م،کاریتنها باشم و فکر کنم. پکالفه بودم از دست خودم،زندگ یخواست کم یکردم دلم م

جمع و جور کردم   وهاست خودم ماریاز ب  یکیساعت نگذشته بود که در اتاقم زده شد،( با خودم گفتم:حتما  

 فتم: نشستم و گ  زیلباس کارم رو از تنم در اورده بودم اما حوصله نداشتم دوباره تنم کنم پشت م نکه یبا ا 

 داخل  دیبفرما

 که در راه رفتنش بود وارد اتاق شد  ی کمال تعجبم مهتاب با لوند در

را کامل کرده بود اما  پشیقرمزش ت فی بر تن داشت  و کفش و ک  یبا شلوار و شال مشک  غیقرمز ج ی مانتو  هی

 چشم بود   ی خوش فرم قرمزش تو  ی از همه لب ها شتریب

 روبه روم شده بودم. که با ناز گفت:   ی تابلو  محو

 شه؟ یدملون برات تنگ م یگیمعرفت نم یب  د ی_ به به سالم اقا سع

 جدا شدم و به سمتش رفتم یجذابم رو بر لبم اوردم و از صندل ی از اون لبخند ها یکی  دنشی_با د
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 کجا  نجای.دختر تو کجا و ا نجاستیا  یک   نی_ اوه بب

  یم خودمی از خود ب  دیرس یکه به مشام م ی عطر  ی انداختم بغلم و منم دستم رو دورش حلقه کردم بو  خودشو

خبر   یکه رفت خارج ازش ب یمدت هی. اما،  میبا هم بود یمدت  هی  شناختمشیکرد.مهتاب رو از دوران دانشگاه م

 به چشمام چشم دوخت! و وردازم فاصله گرفت و سرش رو باال ا  یفقط کم یکم قه یبودم.  بعد از چند دق

 چقدر دلم برات تنگ شده بود.  یدون یم دی_ سع

 رو گرفتم و گفتم:   دستش

 ران؟یا  یبرگشت   یک  ی _ منم دلم برات تنگ شده بود. راست

 که برگشتم.  شهیم یدو ماه یکی_ 

 بزنم زمیسر به دوست عز  هی  امیسرم خلوت بود گفتم ب امروز

کرد عشقش  یم ی بود سع ی دونستم عاشقمه و هر طور  یداشت از همون زمان هم م ی مهتاب برق خاص  نگاه

زود گذر    یرو بهم نشون بده و من رو هم عاشق خودش کنه. اما، من اهل وابسته شدن نبودم برا من همه چ

 خواستم. ی نم نویگرفت و منم ا   یدونست از من فاصله م یبود بهش نگفته بودم ازدواج کردم چون اگه م

کنه و صورت هامون  یپاهاش رو بلند م ی و کم کم پاشنه   میشد گهیهر دو محو همد دمیخودم امدم د به

 مماس هم و قرار گرفته

 که کرد به خودم امدم!!! ی کار  با

 دم یکش یمتعهد بود، اما عذاب م گمیکن نم کاریدونستم چ ینم

 پرند   یدخترا با من م میشغل تیو موقع افهی و ق  پیدونم بخاطر ت یم

 در اتاق باز شد.  رهیازم فاصله بگ  ی متر  یلیمهتاب م  نکه یبه در خورد بدون ا  ی باز هم تقه ا  نیح نیدر هم و

 کمال تعجبم وارد شد و سالم داد در
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 اصال نداشتم!!!! نویانتظار ا  گهید نهههههه 

 امد داخل به خودم امدم و از مهتاب فاصله گرفتم.  هیسم

به سمتم گرفت با باز کردن سبد، باز   ی حرف نشسته بود و سبد یب ه یکردم، سم رونشیب  ی جور  هی رو  مهتاب

 چشم دوختم هیهم متعجب به سم

 منه نامرد. ی عصرونه اورده بود.برا  برام

 کرد و رفت. یسرد خدا حافظ یلیخ یحرف چیه یاز صرف عصرانه ازش تشکر کردم و اونم ب بعد

کنه .کل   یارومم م یدونستم چ یشده بودم، نم ونهید یواقع ی شدم به معنا یرفتنش از دست خودم عصب بعد

بلند   ی و با صدا  دمیکوب  واریپرت کردم و چند بار مشتم رو به د واریرو با دستم به سمت د زیم ی رو  لیوسا

 : دمیکش ادیفر 

 ی لعنت یلعنت  یلعنت اه

 شده بود اما، باز هم مهمم نبود برامچ.  ختهیاز اتاق نشستم همه جا بهم ر  ی گوشه ا  خسته

که با   یافتاده در حال ی بود خودم رو به خونه رسوندم و با شانه ها  یرفته بود به هر جون کندن لی تحل میانرژ  کل

 در و باز کردم و وارد شدم .  گمی شونه ام نگهش داشته بودم با دست د ی دستم کتم رو رو  کی

   هی لحظه فقط برا  هی مشغول اروم کردنشه  هیامد معلوم بود سم  یم اسمنی ی  هیگر  ی صدا 

 لک زده .  اسمنیاحساس کردم دلم برا  لحظه

خواهد داشت وارد رو  ی ر با من چه رفتا هی کردم سم یکه داشتم فکر م یکاناپه انداختم و در حال ی رو رو  کتم

بلند   ی و عزمم رو جزم کرد م و با صدا  رونی .رفتم بادیشدم چند مشت اب به صورتم زدم تا حالم جا ب ییشو 

 گفتم:  

 همسرت؟ شوازیپ  ییا ینم ؟ییخانم، کجا هیسم خانمم،
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 بغلش بود از اتاق خارج شد. اسمنیکه   یدر حال هیمن سم ی صدا  با

 دیسع  ی_ _ سالم خسته نباش 

 ؟ یکن یم کار یممنون چه خبرا؟چ  _

 ! گذرونمیروزم رو م طون ی ش نیمنم با ا  یچی_ ه

  یرو در دستم گرفتم و نوازشش کردم، اونم با چشمان درشتش که از پاک   اسمنی کیکنارش و دست کوچ رفتم

 بود بابا شدن   یربنیکردم.حس ش ی باهاش باز  یزدم و کم ی کرد.لبخند محو  ینگاهم م دیدرخش یم

 بود.   بهیشد چقدر برا من غر   یچقدر برام گرون تموم م یکلمه چهار حرف نیا 

 داشت. ینه چون رفتار معمول ای شک کرده  ی ز یبه چ دمیفهم  ینم  هیبرخورد سم از

 کردم ینگاه م ون یپاهام نشسته بود و منم تلوز  ی رو  اسمنی

 قهوه؟ ای ارم یب ی چا دی_ سع

 زحمت قهوه.  ی_ ب

محو صورت تپلش   ییجورا  ه یکردم  یبسته اش نگاه م ی انگار خوابش گرفته بود داشتم به چشم ها اسمنی

 کرد،  یداشت نگامون م یبخش  تیکه با لبخند رضا  دمیرو باال سرم د ه یسرم رو بلند کردم سم یشده بودم وقت 

 _ خوشگله نه؟ 

 یلی_ اره خ

 خداست ! ی  هیبچه هد  نیا  د یسع ینی ب ی_ م

 طوره!! نیهم ای_ اره گو 

 ؟ی قدر کم حرف شد نیچرا ا  دیسع
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 من همونم!  هی سم نه

 ه؟ یمنظورت چ ینخندون منو تو همون دیسع هه

حرف نا گفته بود که دوباره ادامه داد: اگه   ن یچند یی ایحرفش گو  ن ینگاهش کردم چون ا   رهیحرفش خ نیا  با

 !! یستی همون ن  دیبگم نه اقا سع د یبود که با میزندگ لیاوا  دیمنظورت همون سع

 !! یستیهمون ن گمیکه باز هم م شهیچند ماه پ دیاگه منظورت همون سع ای

 .یو دوستم داشت ی کرد یمنت محبت م یب ی مرد عاشق بود ه یکه  مون یزندگ لیاوا 

  یتونم حت ینم  گه یاالن د د،یسع ؟یشد .اما االن چ یقابل تحمل بود وزود تلخ م ری هم که غ شیچند ماه پ دیسع

 گم؟یم یچ یدون یم د،یتونم بفهممد سع ی درکت کنم، نم

بود   یهر چ دمیرو در گهواره اش قرار دادم و امدم نشستم کنارش و قهوه ام رو هر چند تلخ سر کش اسمنی

 که من برا خودم ساخته بودم نبود که.  یجهنم یزندگ  نیتلخ تر از ا 

هر دو نجات   یکنم که از سر دو راه  کاریچ  ؟ یکنم که تو خوب باش  کاریکنم؟ چ  کاری ال اقل بگو من چ  دیسع

 م؟ یکن دا یپ

و سرش رو   دم یواقعا شکسته بود بغض کرده بود دستش رو کش هیدادم سم یبه حرف هاش گوش م داشتم

 کرد  یم هیکردم اونم بغضش شکست و داشت گر  یشونه ام گذاشتم ، موهاش رو نوازش م ی رو 

تونستم بهش   یم یال من چباشه!!! اص  هیسواالت سم نیکه پاسخ ا  یحرف چینداشتم ، ه  یچیخون بود.ه دلم

رو از دست  میو زندگ  ه یتونستم سم  یتونه نجاتون بده نه م یم ی دونستم چه کار  یخودمم نم  یبگم . من حت

 ستادهیا  یسر دو راه نم،که چند ساله بهشون عادت کرده بودم رو ترک ک  ی تونستم کارها  یبدم و نه هم م

 کرد.  یم یبودم که بد جور به من دهن گج

 . شهیدرست م زی خانمم، اروم باش همه چ زم،یعز  ه؛یسم

 ترسوند.   یمنو م ی ز یاز هر چ شتری نگفت، سکوتش ب یچیه
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.به صورتش چشم دوختم و اه  میجور هشدار بود برا من و زندگ ه ینبود. سکوتش  یعالمت خوب ه یسم سکوت

 دم یکش ی بلند

 رو گرفتم و همراه خودم بلندش کردم، به سمت اتاق خواب رفتم  دستش

 روت بود.  ی ادیروز ها فشار ز   نیا  یبخواب تا استراحت کن یکم  ایب-

 و کنارش نشستم و دستش رو تو دستم گرفتم و نوازشش کردم  دم یکش ش یو پتو رو رو  دیحرف دراز کش  یب

 به سمت اتاق کارم رفتم. دمیشنخوابش بود رو  ی ارامش که نشون دهنده  ی نفس ها یوقت

 روشن کردم و لب پنجره نشستم  ی گار یس

سهم داشت، اونم حق خوشبخت بودن   یزندگ  نیگفت کم بود، اونم تو ا  یکه بهم م ی حق داشت،هر چ هیسم

خوش   ی تنهاش گذاشته بودم و پ  شهینرفتم اون و هم ششیامد هم پ ایبه دن اسمنی  یوقت یداشت. من حت

 نداشتند.  یگاه تموم چ یکه ه ی ها یهام بود خوش گذرون یگذرون

که تا   ییها گاریبود شمارش س  گاریامدم اتاق پر از دود س رونیشد از خلسه ب یکم کم داشت روشن م هوا 

هامو عوض کنم هر  گرفتم از دستم در رفته بود پنجره رو باز کردم رفتم اتاق تا لباس  یصبح ازشون کام م

 کرد. یارومم م گاریس ی بو  یحموم نداشتم و از طرف ی اما حوصله  دادیم گاریس ی بو  کلمیچند کل ه

  یبه نظر م شه یچشم هاش بسته بود معصوم تر از هم یبودند وقت دهیرو بغل گرفته بود و خواب  اسمنی هیسم

 . دیرس

 زدم....  رونیلباس هام از خونه ب  ضیاز تعو  بعد

 

  یتا بدونم چند نفر م د یکن  کی ال  دیخون یم ی زحمت وقت یفقط ب دیخون  یرمان ر م نکهی)دوستان ممنون بابت ا 

 ( دیخون
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 (هی)سم

  دم،منیامد اخمام رو تو هم کش   ادم ی شبی چشمانم رو باز کردم و گنگ به اتلق نگاه کردم تا اتفاقات د ی ال 

 دهید بیاس یکه از لحاظ روح ختمی تحملم تموم شده بود اونقدر تو خودم ر  گهیشکستم اما واقعا د یم دینبا

خواستم به  یرفتم!اما نم یم شیجنون پ ااتاق بود ت هی تنها تو  گهیدختر د هی با  دیکردم سع یفکر م یبودم وقت 

 فکر کنم که ممکنه تا کجا ها ارتباط داشته باشند.  نیا 

حرف   گهیبا هم د شتر یب میوقت ها با هم بود شتریامد و ب یروز ها بهتر شده بود شب ها زود خونه م نیا  دیسع

قبلش فکر کنم حاال که خوب   ی و کارها دیخواستم به سع  ینم  گهی هم کنار ما خندون بود د اسمنیو  میزدیم

 رو برا خودمون زهر کنم.  یستم زندگ خوا  یشده بود نم

 صدام زد:  دیچشم دوخته بودم که سع  اسمنی ی تخت نشسته بودم و به چشم ها ی رو 

 ه؟ یسم-

 . دیبله سع-

 !! رونیب  میر یبلند شو حاظر شو امشب شام رو م-

 یم رونی ب میکه رفته بود  ی بار  نیتعجب کردم و به فکر فرو رفتم داشتم تو ذهنم دنبال اخر  دیحرف سع از

 االنم جمع کنم.  ی کردم فکرم رو به زندگ   یو سع دمیکش  ی خوب.اه سوز ناک  ی خاطره  کی از  غیگشتم اما در 

 . میبشه ،تا بر  داریهم ب  اسمنی گهیساعت د کی باشه هنوز زوده -

 . میر ی م گهیساعت د هیباشه  -

  هی خواستم موهام رو شونه بزنم که  یتخت قرار دادم م ی که قرار بود بپوشم رو رو  ییبلند شدم لباس ها-

 جرقه در ذهنم زده شد! 
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 نویگاه مجال ا  چیپوش بود اما ه کی ش  دیوقت نشده بود درسته سع چیبود با همسرم ست بپوشم اما ه ارزوم

که انتخاب کردم   ی لباس ها  دیسع دمیترس ی.دو دل بودم ممیر احترام بزا  گهیهمد ی که به خواسته ها مینداشت

 تخت گذاشتم. ی اونو هم رو  ی رو نپوشه بعد کلنجار رفتن با خودم لباس ها

هم به صورتم   یدست  هینشستم و ابرو هوم رو مرتب کردم،بعد موهوم رو شونه زدم.بد نبود   نهیکنسول ا  ی جلو 

وقت بود خودمم رو فراموش  یلی داشت نگاه کردم.خ یحیمحو و مل  شیساعت به صورتم که ارا  میببر.بعد ن 

تم چشم به صور   نهی کرد.از تو ا  یرو نوازش م مینی ب دیرو کنارم حس کردم عطر سع  یکیکرده بودم.حضور 

 کرد.  یدلم رو کباب م نش یدوخته بود.نگاه غمگ

 : زدیاروم حرف م یلیهاش تکون خود داشت خ لب

 ونم،یبهت مد  یلیمن خ  هیسم-

 حرفش منم نکگاهم رو به چشم هاش دوختم که ادامه داد: نیبا ا -

 !!!یست یدونم ن یوقت بد نباش. که م چی! اما، تو ههیدونم من بد بودم سم یم-

 من دوست داشتم و ...  دیسع-

 گفتم:   یمکث بعد

 .ی که خودت بخوا   هی. فقط کافی منو خوشبخت کن یتون ی. تو مدیسع یدخترم ی دارمت،تو بابا و

 موهام رو بوسه زد.  ی کرد و رو  کیسرش رو به سرم نزد اروم

 نه!   ایتونم  یدونم م یباشم اما،  نم تیتو زندگ  یکنم مرد خوب یم یدارم سع-

 . میحاال هم بلند شو دوست ندارم امشب مون رو خراب کن- 

  ی خواست بره سمت کمد تا اباس هاشو عوض کنه که چشمش به لباس ها یم دیزدم و بلند شدم سع ی لبخن

 تخت افتاد.  ی رو 
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 کردم که به سمت لباس ها رفت  یبا استرس نگاهش م داشتم

 خوبه.  قتیبرام لباس اماده کرده،نه سل دهیکه خانم زحمت کش  نمیب  یبه به م-

رو   رهنشیپ ی رو برداشت و تنش کرد به پاهام قدرت دادم و به سمتش حرکت کردم.دکمه ها ش یزرشک  رهنیپ

رو برداشتم و  شی نگاهش به زور تاب اوردم.شلوارش رو هم تنش گرد که کت مشک ریبستم که در طول مدت ز 

  ایشد دن یچه م ال.اصدمیخند یمنم م دیخند یت کردم.داشت مرو درس  رهنشیپ ی  قه یکمکش کردم تن کنه  

 امد. ی نم ندهیا  ی شد و روز ها یخمده هامون متوقف م  نیجا و کنار ا  نیدر هم

 . نیو دلنش نی ر یهامون از ته دل بود.ش خنده

همون رنگ   ف یو کفش و ک  یبر تن کردم و شال زرشک یبا مانتو جلو باز و شلوار مشک  یسارافون زرشک هی منم

  هیبلند شد،  د یکاناپه منتظر ما نشسته بود تا ما رو د ی رو  دیاماده بود بغلش کردم،سع اسمنیرو هم برداشتم.

 نگاه از سر تا پت بهم انداخت و سرش رو تکون داد.

 که دم گوش گفت:  میاسانسور شد وارد

 .ها ی با من ست کرد دمینکن نفهم فکر

 اما من خندم رو محار کردم.  دیخند طون یش بعدش

 شد .  یپخش م نی از پخش ماش یمیاهنگ مال  میشد نیماش سوار

 و گفت: دیسمتم چرخ دیسع

 م؟ یخوب حاال کجا بر -

 هر کجا که به نظر خودت بهتره!! د یدونم سع ینم-

 مردم.  یکه از گشنگ میباشه پس بزن بر -
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کردم و وارد شدم   ی و در رستوران رو برام باز کرد تجسم میشد ادهیرستوران نگه داشت باهم پ کی ی جلو 

 . ستادیخودش هم امد و کنارم ا 

از تخت   یک ی ی کرد.رو  یبه ادم ااقا م  یو مدرن بود و حس خوب یسلطنت ی از نما یب یبود ترک یعال اریبس  رستوران

 ی ار ینشست.گارسون امد و هر دو سفارش بخت  میروبه رو  دیو کنارم قرار دادم، سع اسمنیو   میها نشست

 .میداد

 یگردم گاه  یمنم بهش نگاه م دیکش  ون یقل یداد و کم ون یسفارش قل د یدر سکوت خورده شد بعدش سع شام

 کرد. یم یشوخ  دیسع یو گاه میزدیحرف م یو گاه میدیخند یم

 میخواه یکه ما م یاون یکه زندگ  فی، اما ح میبود ی نطور یا  گهیبا هم د شهیچقدر بهتر بود کاش هم دیسع نیا 

 خواد. یرو برامون نم

بازم   دیبود برام اما بعد از سه اون مدت سع ایکه مثل رو  یگذشت.سه هفته خ مون یزندگ هی هفته از خوش سه

 عوض شد!

 یصراط چیبه ه  نباریتفاوت که ا   نیهاش شروع شد با ا  ی ر یو بهونه گ ادیامدن ها،و داد و فر  ریهم د باز

 نبود.  میمستق

 (دی کن میو همراه نیخوش باش دوارمی.امشهی)روند رمان کم کم داره عوض م

 

 (هی)سم

  دم،منیامد اخمام رو تو هم کش   ادم ی شبی چشمانم رو باز کردم و گنگ به اتلق نگاه کردم تا اتفاقات د ی ال 

 دهید بیاس یکه از لحاظ روح ختمی تحملم تموم شده بود اونقدر تو خودم ر  گهیشکستم اما واقعا د یم دینبا

خواستم به  یرفتم!اما نم یم شینون پج ااتاق بود ت هی تنها تو  گهیدختر د هی با  دیکردم سع یفکر م یبودم وقت 

 فکر کنم که ممکنه تا کجا ها ارتباط داشته باشند.  نیا 
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حرف   گهیبا هم د شتر یب میوقت ها با هم بود شتریامد و ب یروز ها بهتر شده بود شب ها زود خونه م نیا  دیسع

قبلش فکر کنم حاال که خوب   ی و کارها دیخواستم به سع  ینم  گهی هم کنار ما خندون بود د اسمنیو  میزدیم

 رو برا خودمون زهر کنم.  یخواستم زندگ  یشده بود نم

 صدام زد:  دیچشم دوخته بودم که سع  اسمنی ی تخت نشسته بودم و به چشم ها ی رو 

 ه؟ یسم-

 . دیبله سع-

 !! رونیب  میر یبلند شو حاظر شو امشب شام رو م-

 یم رونی ب میکه رفته بود  ی بار  نیتعجب کردم و به فکر فرو رفتم داشتم تو ذهنم دنبال اخر  دیحرف سع از

 االنم جمع کنم.  ی کردم فکرم رو به زندگ   یو سع دمیکش  ی خوب.اه سوز ناک  ی خاطره  کی از  غیگشتم اما در 

 . میبشه ،تا بر  داریهم ب  اسمنی گهیساعت د کی باشه هنوز زوده -

 . میر ی م گهیساعت د هیباشه  -

  هی خواستم موهام رو شونه بزنم که  یتخت قرار دادم م ی که قرار بود بپوشم رو رو  ییبلند شدم لباس ها-

 جرقه در ذهنم زده شد! 

 نویگاه مجال ا  چیپوش بود اما ه کی ش  دیوقت نشده بود درسته سع چیبود با همسرم ست بپوشم اما ه ارزوم

که انتخاب کردم   ی لباس ها  دیسع دمیترس ی.دو دل بودم ممیر احترام بزا  گهیهمد ی که به خواسته ها مینداشت

 تخت گذاشتم. ی اونو هم رو  ی رو نپوشه بعد کلنجار رفتن با خودم لباس ها

هم به صورتم   یدست  هینشستم و ابرو هوم رو مرتب کردم،بعد موهوم رو شونه زدم.بد نبود   نهیکنسول ا  ی جلو 

وقت بود خودمم رو فراموش  یلی داشت نگاه کردم.خ یحیمحو و مل  شیساعت به صورتم که ارا  میببر.بعد ن 

تم چشم به صور   نهی کرد.از تو ا  یرو نوازش م مینی ب دیرو کنارم حس کردم عطر سع  یکیکرده بودم.حضور 

 کرد.  یدلم رو کباب م نش یدوخته بود.نگاه غمگ
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 : زدیاروم حرف م یلیهاش تکون خود داشت خ لب

 ونم،یبهت مد  یلیمن خ  هیسم-

 حرفش منم نکگاهم رو به چشم هاش دوختم که ادامه داد: نیبا ا -

 !!!یست یدونم ن یوقت بد نباش. که م چی! اما، تو ههیدونم من بد بودم سم یم-

 من دوست داشتم و ...  دیسع-

 گفتم:   یمکث بعد

 .ی که خودت بخوا   هی. فقط کافی منو خوشبخت کن یتون ی. تو مدیسع یدخترم ی دارمت،تو بابا و

 موهام رو بوسه زد.  ی کرد و رو  کیسرش رو به سرم نزد اروم

 نه!   ایتونم  یدونم م یباشم اما،  نم تیتو زندگ  یکنم مرد خوب یم یدارم سع-

 . میحاال هم بلند شو دوست ندارم امشب مون رو خراب کن- 

  ی خواست بره سمت کمد تا اباس هاشو عوض کنه که چشمش به لباس ها یم دیزدم و بلند شدم سع ی لبخن

 تخت افتاد.  ی رو 

 کردم که به سمت لباس ها رفت  یبا استرس نگاهش م داشتم

 خوبه.  قتیکرده،نه سل برام لباس اماده دهیکه خانم زحمت کش  نمیب  یبه به م-

رو   رهنشیپ ی رو برداشت و تنش کرد به پاهام قدرت دادم و به سمتش حرکت کردم.دکمه ها ش یزرشک  رهنیپ

رو برداشتم و  شی نگاهش به زور تاب اوردم.شلوارش رو هم تنش گرد که کت مشک ریبستم که در طول مدت ز 

  ایشد دن یچه م ال.اصدمیخند یمنم م دیخند یرو درست کردم.داشت م  رهنشیپ ی  قه یکمکش کردم تن کنه  

 امد. ی نم ندهیا  ی شد و روز ها یخمده هامون متوقف م  نیجا و کنار ا  نیدر هم

 . نیو دلنش نی ر یهامون از ته دل بود.ش خنده
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همون رنگ   ف یو کفش و ک  یبر تن کردم و شال زرشک یبا مانتو جلو باز و شلوار مشک  یسارافون زرشک هی منم

  هیبلند شد،  د یکاناپه منتظر ما نشسته بود تا ما رو د ی رو  دیاماده بود بغلش کردم،سع اسمنیرو هم برداشتم.

 نگاه از سر تا پت بهم انداخت و سرش رو تکون داد.

 که دم گوش گفت:  میاسانسور شد وارد

 .ها ی با من ست کرد دمینکن نفهم فکر

 اما من خندم رو محار کردم.  دیخند طون یش بعدش

 شد .  یپخش م نی از پخش ماش یمیاهنگ مال  میشد نیماش سوار

 و گفت: دیسمتم چرخ دیسع

 م؟ یخوب حاال کجا بر -

 هر کجا که به نظر خودت بهتره!! د یدونم سع ینم-

 مردم.  یکه از گشنگ میباشه پس بزن بر -

کردم و وارد شدم   ی و در رستوران رو برام باز کرد تجسم میشد ادهیرستوران نگه داشت باهم پ کی ی جلو 

 . ستادیخودش هم امد و کنارم ا 

از تخت   یک ی ی کرد.رو  یبه ادم ااقا م  یو مدرن بود و حس خوب یسلطنت ی از نما یب یبود ترک یعال اریبس  رستوران

 ی ار ینشست.گارسون امد و هر دو سفارش بخت  میروبه رو  دیو کنارم قرار دادم، سع اسمنیو   میها نشست

 .میداد

 یگردم گاه  یمنم بهش نگاه م دیکش  ون یقل یداد و کم ون یسفارش قل د یدر سکوت خورده شد بعدش سع شام

 کرد. یم یشوخ  دیسع یو گاه میزدیحرف م یو گاه میدیخند یم

 میخواه یکه ما م یاون یکه زندگ  فی، اما ح میبود ی نطور یا  گهیبا هم د شهیچقدر بهتر بود کاش هم دیسع نیا 

 خواد. یرو برامون نم
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بازم   دیبود برام اما بعد از سه اون مدت سع ایکه مثل رو  یگذشت.سه هفته خ مون یزندگ هی هفته از خوش سه

 عوض شد!

 یصراط چیبه ه  نباریتفاوت که ا   نیهاش شروع شد با ا  ی ر یو بهونه گ ادیامدن ها،و داد و فر  ریهم د باز

 نبود.  میمستق

 (دی کن میو همراه نیخوش باش دوارمی.امشهی)روند رمان کم کم داره عوض م

 

  اسمنیغلط ، بازم خوب بود  ی درسته و کار  ی دونستم چه کار  ی نم گهیخسته شده بودم، اصال د میزندگ از

که   ییخونه نبود ارام بودم و امان از وقت ها یشد وقت یو کار هاش م دیکنارم بود و کمتر فکرم مشغول سع

مامان  کینزد یخانوادگ  ی از دوست ها یکی ادیکرد. امروز قرار بود مهمون ب  یخونه بود، خونه رو برام جهنم م

و اخالق گندش   دیکه به کل حضور سع ی خوش حال بودم طور  یلیگفتم از امدنشون خ یکه بهش عمو م نایا 

 رو فراموش کرده بودم. 

 خانم! هیهه چه خوش خوشانت هم هست سم-

 خودم دوست دارم!  ی از عمو ها شتر ی من عمو محمد رو ب ی خان انگار فراموش کرد دیسع-

 ؟ی خند یاخم هات تو هم بود چه شده االن م شه یکه هم  یینه فراموش نکردم اما در تعجبم تو -

 ؟ی دی! فهمیچی کن به پر و بالم نپ  یامروز حالم خوبه سع دیسع-

 . دهیهم داره تذکر م یاوه باشه خانم، چه عصب-

 اماده بود که زنگ خونه به صدا در امد. زیهمه چ بایتقر 

 گفت:  دیرفتم که سع  یسمت در م داشتم

 ردنت!!از هول ک ی نخور  نیمواظب باش زم-
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 !!! شهی نم میچینه تو نگران من نباش، من ه -

 سمت در رفتم ودر و باز کردم.  به

 نجاست؟ی ا  یک  نیبب ی وااا -

 با لبخند بغلم کرد:  مایس خاله

 ؟ ی ر یگیاز ما نم یسراغ گهیدخترم ، د یخوب-

 . گهی د میسر گرم زندگ دیخوبم خاله ببخش -

 ی ما رو فراموش کن  دیمثل سع یجنتلمن و عاشق  ی هم در کنار اقا د یخدا ببخشه دخترم البته با-

 کردم لبخند بزنم   یکرد اما سع یم ین یهر چند بغض در گلوم سنگ-

 م؟ یکن ارتیما هم دخترمون رو ز  ی دیوااا خانم اجازه م-

 بار عمو محمد بغلم کرد. نی خانم امد داخل و ا  مایعمو محمد س ی با صدا -

 چطوره؟ حال دختر من -

 داخل.  دیی. بفرمایخوبم عمو مرس -

 گفت:  ی کیخواستم درو ببندم که  یسرش رو تکون داد و امد داخل م عمو

 !!!نینه تو رو خدا من گناه دارم منو هم تو خونه تون راه بد-

 به سمتش برگشتم ریام ی صدا  با

 نه؟  یش یوقت ادم نم  چ یتو ه ریام-

 !!!شنیمگه فرشته ها ادم م ه،یچه حرف  نی ا  دیدختر چشم سف-
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پشتم   شهیبرادر و برام داشت هم ک یشناختم حکم  یم یو از بچگ ریدهنم باز مونده بود.ام ریحرف ام نیا  از

 کرد.  یم تمیبود و حما

  گه یمن د ی اخم هاش در هم بود اما ، برا  یحساب دی.سعمیوارد خونه شد  میکرد یم ی که شوخ یدر حال ریام با

 مهم نبود. 

 . نم یمنم بب ی ار یفرشته کوجولوت رو ب یخواه یدخترم نم-

 داره.  یچه دختر خوشگل ه یکه سم یدون یمامامن نم ی گفت:وا  ریام

 کرد.   یداشت بهش نگاه م ی هم پرسش  دی.که سعدهیرو کجا د   اسمنی ریکردم ام یفکر م داشتم

 گذره که ادامه داد: یم یکه تو ذهنمون چ دیبود خودش از نگاه هامون فهم زی ت یلیخ ریام

رو سپرده بود دست زن  اسمنیهم  هی.، انگار سم یعل یحاج ی روز رفته بودم خونه  هی منو!  دیباشه بابا نزن -

 .میکرد ی هم با هم باز  یکل ی. جاتون خالدمشیعمو منم اونجا د

 و گفتم:  دمیخند

 . نه ی تا خاله هم بب ارمیب  رو  یاس  یپس منم برم -

 . مایرو بغل کردم و اوردم دادم بغل خاله س اسمنی رفتم

چشمش به    ی گذروند.که وقت یهمه رو از نظر م ی داشت چهره  نیدورب هی تو بغلش نشست و مثل   یکم اسمنی

  ی ر یدراز کرد و بهونه گ ریرو رصد کرد دستاش رو به سمت ام ریکامل ام ی صورتش زوم کرد وقت ی افتاد رو  ریام

 کرد. یم

 گفت:  یبه شوخ ریام

 .بابا اون اقا غوله نه من!!!یخواه یاز جون من م یبابا بچه چ ی ا -

 . دیفهم  یکه زبون نم اسمنیاما  میدیحرفش همه مون خند نیا  با



 بِد سرنوشت 

33 
 

 پسر، خودش رو کشت.  ری کوچولو رو بگ ن یا  ایب  ری:اممایس خاله

 ندارم.  ی ا  گهید ی :باشه مامان انگار چاره ریام

 ریبا خنده خودش رو انداخت بغل ام  اسمنیشد  مایخاله س  کی نزد یوقت ریام

 کرد.  یم ی انداختش و باهاش باز  یهم داشت باال م ریام

 خورد.  یقرمزش معلوم بود خون خونش را م ی  افهینگاه کردم ساکت بود اما از ق د یسع به

هم  اسمنیبشه و   کی نزد اسمنینکرد اونقدر به   یوقت سع چیحرص خوردنش خوشحال شدم چون اون ه برا 

 خواست. یم ی نطور یبود چون خودش ا  دیعذاب ها همش حق سع نیاونو دوستش داشته باشه.ا 

 خوبه؟ تیمحمد:خوب دخترم الحمدهللا زندگ عمو

 خوبه.اره عمو -

 . دهیفرشته کوچولو رو بهت بخش نیو ا  د یدوستت داشت که سع یلیخدا رو شکر.خدا خ-

 دوست داره.  یلیگرفتم و گفتم:اره عمو،خدا منو خ ینفس 

  یعذاب نم نقدریشد.خدا اگه دوستم داش ا  ی نم نیا  دیرو بستم تا نگم خدا اگه دوستم داشت سع دهنم

 .  دمیکش

 . دیفهم یخوب جنس حرف زدن منو ، جنس نگاه منو م یلیکرد،هه اون خ ینگاهم م رهیداشت خ دیسع

 امد کنارم نشست.  اسمنیبا  ی خسته از باز  ریام

 !!!یچ یعنی   یخستگ ی دیبهش گفتم:چه عجب تو هم فهم رو 

 . شه یکردن باهاش خسته نم ی ادم از باز  طونهیش  یلیوروجک تو خ نیاما ا  شمی، من که خسته نم هی نه سم-

 : د یاز دهنم پر  هوی
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باهاش  ستی ن ی شکیتر شد.اخه تو خونه ه طون ی ش دیتو رو د یبخصوص وقت  طونه ی ش یلیخ اسمنی ریام اره

 کنه!  ی باز 

 کنه؟؟؟  ینم ی باهاش باز   دیسع ه؟مگه ی : منظورت چدیبا تعجب پرس  ریام

 جوابش رو دادم.  جیگفتم!گ  یتازه به خودم امدم که چ ریحرف ام بعد

 ؟ یگفت یها چ-

 خشن گفت:  یکم ریام

 به من نگاه کن  هیسم-

 سمتش و نگاهش کردم،که گفت:   برگشتم

 کنه؟  ی نم ی باز  اسمنیبا   دیمگه سع گمیم هیسم-

 جوابش رو بدم که نا محسوس دستش رو باال گرفت و گفت: امدم

 ؟ی د یفهم ،ی بد  لمیو تحو  یخوام دروغ بباف یفقط نم-

 ! ستیقبل ن   دیوقته اون سع یلیخ دی راستش سع ریخوب ام-

 ه؟ ی سم هیمنظورت چ -

تو جلد   بهیغر  هی خوب بود بعدش انگار  مون یفقط چند ماه اول زندگ د یسع یبدون ی رو بخوا  تیخوب واقع-

کرد که چرا پسر   یامد بهونه م ایهم که به دن  اسمنیخونه،  ادیم ریشبا د  شه،یم ی بود.زود عصبان دیسع

 !! ست؟؟ین

 بار خشن تر گفت: نیا  ریام

 ؟ یبگ دیها رو بدونم بهد چهار سال ، االن با  ن یا  دیمن االن با هیسم-
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اما،   شه یدرست م دیداشتم سع دیام نکه یرو هم ناراحت کنم و ا  گرانیخووم د  ریخواستم غ ی خوب نم-

 . شه یقابل تحمل تر م ری رفته رفته بدتر و غ چیافسوس درست نشد که ه

 جا خفش کنم.  نیبلند بشم هم گهیم طونهی خوشبختت کنه؟ش ی نطور یشعور، مثال قرار بود ا  یمردک ب-

 .ی ادامه بد ی نطور یا  شه ینم یچاره باش  هیبه فکر   د یباشه با ی طور  نیاگه ه هی سم نیبب

 ها مطمعن باشم بعد.  ز یچ ی سر  هی از  دیفکرم اما با نیاره خودمم در هم-

 خبرم کن.  یداشت اجیباشه، هر وقت به کمکم احت-

 موضوع خبر دار بشه.  نیاز ا  یشکیخوام فعال ه ی.فقط نمی.ممنون که هستریحتما ام-

 موافقط تکون داد  یرو به معن سرش

  یافتاد.معلوم بود کالفه شده هر چنرد مشغول حرف زدن با عمو محمد بود اما هر از گاه دیبه سع نگاهم

 داد. یرا تند تند تکان م ش یو پاها دیکش  یم شیدر موها یدست

 امد گفت: یکه به سمتم م  یرو در بغل داشت بلند شد و در حال اسمن یکه  مایس خاله

 . میرفع زحمت کن د یکم کم با  گهیما د میزحمتت داد دی جون ببخش مایس خوب

 . نی.در ضمن شما امشب شام رو مهمون ما هسته ی چه حرف نیوااا خاله ا -

 محمد هم برخواست و گفت: عمو

تا دستپخت قشنگت رو  امیفرصت مناسب م هیبهش برسم سر  دیدارم که با  ی جلسه ا  ه ینه دخترم من  -

 . بخورم 

 . میکرد یبا هم خدا حافظ  یرو بهم داد و همگ اسمنی خاله

 رفت تاقتم تاق شد و رو بهش گفتم:  یقدم رو م  ییرا یداشت تو پذ دیسع
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 چته تو؟  

 د؟یغر  یبرد عصب  بشیکه دست راستش را داخل ج یدر حال ستادیا 

 کنه؟  ی کنه و باهاش باز  یتاب یب  ریبخاطر ام دیچرا با  یاس  ی هی چمه؟سم یدون یتو نم  یعن یهه چمه من؟-

شک نداشته باش اگه   ،ی خووته که از من و دختر غافل شد ر ی کنند.تقص یم ی حسود  دیاوه پس بگو،اقا سع-

 .  زدی کردن باهات پر پر م ی برا خاطر باز  ی کرد یتو هم بهش محبت م

 !ستی رو عصاب من رژه نرو.من حالم خوب ن هیسم-

چه  ی خودت رو فراموش کرد ی.تو حتشهیو نم ستی وقت حالت خوب ن چ یتو ه دیو گفتم:سع کش ینزد رفتم

 برسه به ما. 

 زد:  ادیفر  یعصب

 گفتم خفه شو!! -

 بسه برام. گهیهمه خفه شدم ،د نیا  د ینه اقا سع-

 زد.  رونی ب  هاش رو مشت کرد و کتش رو برداشت و از خونه دست

هم  دیرو دادم و خوابوندمش .خودم هم حوصله نداشتم غذا درست کنم و بخورم سع اسمنی ی بود غذا  شب

تخت   ی نبود.کالفه رو  ی بود به ساعت نگاه کردم .حدود دوازده شب بود و هنوز ازش خبر  ومدهیکه فعال خونه ن

که به اتاق   ییقدم ها ی ا دونم چند ساعت گذشت که در خونه باز و بسته شد و بعدش صد یو نم دم یدراز کش

  دیرس یادکلن زنانه که به مشامم م ی بسته ام رو با بو  ی تخت نشست.چشم ها ی شدند.امد و لبه  ینزدبک م

 ی نانه ادکلن ز  ی بود اما لباس هاش بو  دیتخت نشسته بود سع   ی که لبه  یباز کردم و با تعجب نشستم اون

 داد یرو م بهیغر 

 بکنه....  ی کار  نیبخواد با من همچ د یشد،سع ینم باورم

 ( دیباش  شیجانیه ی هست.منتظر بخش ها ت ی)رمانم بر حسب واقع



 بِد سرنوشت 

37 
 

 

 

 کل ( ی ) دانا

 

خونه رو   یکرد با سر و وضع داغون وارد خونه شد. وقت  یکه تو بدنش احساس م یو گرختگ یبا خستگ دیسع

  هیسم هی بود. کنارش نشست و بعد از چند ثان دهیتخت خواب ی رو  هیبه سمت اتاق رفت سم  دیتو سکوت د

  د یرو د هینگاه سرد سم  که  دیکرد. سع  ینگاه م دیبه سع   یچشم هاش رو باز و سرش را از بالش جدا کرد. با گنگ

که حاصل مست بودنش بود رو در    ی  جهی از سرگ یپوز خند زد هر چند هنوز هم با بودن ساعت سه شب کم

 ؟ ی تو کجا بود دیرو درک کنه که گفت: سع  هیتونست حرف سم  یحال بازم م نیکرد اما، با ا  یخود احساس م

 ! ستی به تو مربوط ن-

  دیکه حالت با ی بود  یتو کدوم جهنم  گمیم  ی: لعنتزدیم ادیو فر   دیکوب  یم د یسع ی  نهیکرد و با مشت رو س بغض

 جواب بده؟  دیده؟سعیرو م گه یزن د ه یکه تنت عطر  ی باشه؟کجا بود نیا 

 کردم .   یم کارینداره کجا بودم و چ ی : گفتم بهت ربطدیرو پس زد و غر  هیبا حرص دست سم دیسع

نگاهش کرد و به سمت اتاق  یانداخت، کم یعصابش خط م  ی رو  هیسم ی  هیگر  ی حرص بلند شد اما صدا  با

حاظر   نیبود براش شامپا دهیمهتاب، مهتاب هم که حال بدش را د شیکارش رفت حالش خوش نبود رفته بود پ

گذروندن شب در کنار مهتاب بود. اما، حالش بد بود   جشی و در اخر نت د یکش یسر م ک یپ  کیکرده و اونم پ

  صیرو تشخ گهیکرد که همسرش عطر زن د  یبه فکرش هم خطور نم یغافل شده بود، حت هیچطور از سم

 بده.

  ن یکه ا  یکی دهیداره جون م یکی  ی و در خواب فرو رفت اما خبر نداشت در اتاق کنار  د یتخت دراز کش ی رو 

  گهیهمسرش رو باور کنه اما، امشب، د انتیوقت خ چیخواست ه ی که نم یکی دش،ی پرست یسالها عاشقانه م
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  ی نشدن فرشته  داریب برا  یشد و گاه  یخودش رو قول بزنه ،هق هقش بلند تر م دیوضع سع نیتونست با ا  ینم

 صبح با هزار تا فکر به خواب رفت.  ی ها کی.نزددادیدهنش قرار م ی کوچو لوش دستش رو جلو 

  ییچشمانش را که گو  ی انداخته بود.ال  نیتو خونه طن  اسمنی ی  هیگر  ی زده بود صدا  رونی صبح از خانه ب دیسع

  ادیرفت و او را بغل گرفت.با  اسمنیرا درک کرد به سمت   طیکه مح ه یانها بود را باز کرد بعد چند ثان  ی وزنه رو 

را عوض کرد و او را در گهواره  شیها اس لب اسمن،یکردن   ریبعد از س د یکش ی اه جان سوز  دیشب و سع ی اور 

رفت   دیکردن هم بد نبود.به سمت اتاق سع دا یپ نانیخانه باشد اما اطم دیدانست سع یم دیاش قرار داد. بع

  گتر یس ی بو  دیاق سعداخل اتاق شد باز هم ات دیکش نییرا پا رهیدستگ  د ینشن ییصدا   یو چند تقه به در زد وقت

را در دست  سیگوش نیهم ی کرد برا  یم ی فکر  دیامد با رونی از اتاق ب یالیخ  یداد و تختش نا مرتب بود. با ب یم

 با او تماس گرفت.  یمکث کرد. بعد از تعمل یداداش  ی دنبال اسم اشنا گشت و در اخر رو  نیگرفت و در مخاطب

 د؟ یبه ما بزن ی زنگ ه ی نیخانم چه هجب افخار داد هیبه به سم -

 خوام باهات حرف بزنم. یسرنت خلوته؟ م  ر،یگفت:سالم ام یحوصلگ یب با

 نگران شد هیلحن سم  نیاز ا  یکم ریام

 شده؟ ی ز یچ کارمیاره، اره، ب-

 بود؟  یکنه!اما، چاره چ یم یبگه او را عصبان ریام ی برا  د یکه با ییدونست حرف ها یم

 من بدونم؟ د یشده که با ی ز ی؟چی گینم یچیچرا ه هیسم-

 به خودش امد  ریام ی صدا  با

 بکنم!!  یخواهش  ه یخواستم ازت  یراستش م-

 کنم. ینم  غیدر  ادیاز دستم بر ب  ی جانم، بگو هر کار -

 !!! یکن بیرو تعق دیسع ی چند روز  هی ی خواستم اگه وقت دار  یبگم! م  ی اممممم چطور -
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شد بعد از چند به چند کردن با خودش   یکرد.سکوتش طوالن یم لیرا تحل  هیحرف سم نیداشت ا  ریام ایگو 

 .  شهیفقط گفت: رو چشم، امرتون اطاعت م

 تونه بهم کمک کنه.  ی تو نم  ریغ یشکی. اما هشهیببخش اگه برات زحمت م ریممنون ام-

 راحت باشه از امروز حواسم بهش هست.  التیخ هی چه حرف نیا -

 ممنونم، فعال خداحافظ-

 ی عل ای. ریبود باهام تماس بگ ی مراقب خودت باشه بازم کار  -

  دی. اون موقع بادیفهم  یخودش م ریهر چند، باالخره ام دیکارش را نپرس نیا  ل یممنون بود که دل ریاز ام چقدر

 برسد.  دیخدا به داد سع

اونجا بود چشم دوخته بود .اصال  دیشد سع یم یکه دو ساعت ی نشسته بود و به خونه ا  نیداخل ماش ریام

بکند و قضاوت کند هنوز زود بود. به   ی خواست فکر  یداشته باشه.نم کاریتونه چ یم نجای ا  دیکرد سع ی درک نم

  کی سرش را بلند کرد. ساعت دیدر خونه به گوشش رس ی مارکش چشم دوخت که هم زمان صدا  یساعت مچ

 زن و بچه اش.  شیخواست برود پ ی االن م دیشب بود و سع

 کنه!!! یم یچه غلط ستی معلوم ن رتی غ ی:مردک بدیلب غر  ریز 

  رهیبه سمت خونه م دیسع د ید یهم حرکت کرد وقت ریشد حرکت کرد و پشت سر اون ام نشیسوار ماش دیسع

 او هم به سمت خانه اش رفت.

مدت قطعا از   نیکاناپه نشسته بودو  در ا  ی رو  ه ی.سمدیبه خونه رس  دیبود که سع  میو ن ک ی کینزد ساعت

اما باز   ردی بگ دیکرد او را ند یامد سع دی سع د ید یشده بود. وقت   وانهیکند د  یکجاست و چه م  دیسع نکهیفکر ا 

 دیسع یزد، وقت ی خند صدا دار   ز .پو رد یگفت تا دلش ارام بگ یم ی ز یچ هی  دیتوانست ساکت باشد با یهم نم

 متوجه او شد گفت:

 اوردند؟بهتون خوش گذشت؟ فیعجب اقا تشر  چه
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 نداشت که به او بدهد ینگاهش کرد جواب رهیخ دیسع

 بد گذشته؟  رمیبم یاله ی؟،اخی چرا هنگ کرد د یسع هیچ-

 نداره چطور گذشت؟  یبه طور ربط-

 نا خوش؟  ایکرد .خوش بود  یم کاریبدونم همسرم کجا بود و چ دی من با هیچه حرف نیوا ا -

 برا تو مهم شدم؟  یاز ک -

 از همون اولش!!! د،یسع ی برا من مهم بود دمتیاز همون اول که د-

خواد که تو   یم اقتیاال من.هر چند بودن با من ل  ی اال منه بدبخت.با همه بود ی دی.همه رو دی دیتو منو ند اما

 !!!ی ندار 

 کردم.  یتمومش م  دیعجله داشت با ی تموم داشتم که مشتر  مهیکار ن  هی تو مطب بودم -

 . دیخند  یعصب هیسم

 تموم!  مهیعجب!!!تو مطب!کار ن-

 !!!یتمومش کن  ی بر  یتون ینه اگه بازم مونده م ایتموم تون تموم شد    مهیکار ن نیگفت:، حاال ا  ه یبا کنا بعد

 رو منحرف کنه  هیداشت ذهن سم یسع دیسع

 ؟ ی کن یفکر م یتو در مورد من چ  هیسم-

کنم!  یبه تو فکر نم یچند روز هست که حت  گه ی. من در ی.خفه خون بگدیزد: خفه شو سع ادیفر   یعصب هیسم-

 گمشو از جلو چشمم 

 دانست که مقصر است. ینگفت چون خودش م ی ز یو چ دییرا بهم سا شیدندان ها دیسع-

 نره( ادتون ی کیاست.ال  دهیدو د نیا  ی برا  یداند که سر نوشت چه خواب ی(خدا ج
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  نیکرده بود اما ا  بیمختلف تعق ی را چند بار تا در خونه ها دی سع  دیفهم یرا نم ی ز یچ  چیبود اصال ه ج یگ ریام

 رفت و اند داشت  نجایبه ا  شتر ی ب د یخونه بازم همان خونه بود که سع

شد و به   ادهیپ  نیاز انجا دور شود.از ماش ریزد، منتظر نشست تا ام رونیاز خونه ب دی سع  یبعد از ساعت یوقت

 مورد نظر رفت اف اف را فشرد و منتظر موند  ی سمت خونه 

 د؟ ییجواب داد: بفرما ی با لوند ی دختر 

 دم در؟  نییا یب  شهیخانم م دیببخش-

 داخل؟ دیینه اقا لطفا شما بفرما-

 ؟ یلب گفت؛ چ ... چ...چ ر یبا تعجب ز  ریام

 داخل!!! دییوا گفتم بفرما-

با حوض اب   کی کوچ اطیح ک یدر باز شد به سمت خونه حرکت کرد. یوارد کرد وقت ی امر با تعلل به در فشار  

 . دیرس یبه نظر م دیجد یمیقد ی که با وجود داشتن نما یبود و ساختمان نیمنظم و دل نش اریاما بس کیکوچ

 سمت خونه رفت و چند تقه به در زد.  به

 داخل اقا؟ دییبفرما-

 دختر که بود که او را نا شناخته به خانه اش راه داده بود. نیاورد ا  یاز تعجب داشت شاخ در م ریام

بود که دختر با چوشش نا مناسب از اتاق خارج شد  ستادهیا  ف یتکل یلوکس ب ییرا یداخل رفت و وسط پذ ریام

 . دینی بش  دییبفرما دیبر لب نشاند و گفت: خوش امد  ی لبخند

 گذاشت. یجور جا ها پا م نینبود عمرا به ا  ه یگرفت، اگر بخاطر سم ن ییسرش را پا ریام

 گرفت و منتظر به او چشم دوخت  ی نشست و ان دختر هم در مقابلش جا ریام
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 هست. زی زرنگ و ت ی ادیوختر ز   نیکر کرد ا با خود ف ریام

مزاحمتون شدم .و مکث کرد و  دی: ببخشدیکه به ذهنش امد رو پرس ی سواا نیشروع به حرف زدن کرد و اول و

 ن؟یدو باره گفت: شما چطور منو نشناخته تو خونه تون راه داد

دم در خونه   نتون یبار شما رو داخل ماش  نیهم نا شناخته نبودم چند  نیزد و گفت: همچ ی قهقهه ا  دختر

 امد!!! یم نجای ا  دیکه سع یاونم درست وقت دمتون ید

روزگار  نیهم  ی هم بچه  ریربط دارد اما ام دیداند امدنش به سع  یکه مفهماند   یم ریبه ام میمستق ریغ داشت

روز ها   نیا  دمی! راستش من برادر سعیهست ی گرگ صفت بود پس اقتدارانه پاسخ داد: خوشم امد دختر زرنگ

 !!! دمیسع ان. خوب، من نگر دمشید نجایکردم و ا   بشی کالفه هست منم چند بار تعق ی ایخ

 کرد و گفت: خوب معلومه چرا کالفه هست اون عاشق منه!! ی مستانه ا  ی خنده  دختر

 ی از شربت پرتقال رو  ی رفت.جرعه ا  یتا اخرش م د یامده بود و با نجایتوان حرف زدن نداشت اما تا ا  گرید ریام

 عاشق شما شده؟ دی: سعد یپرس ی و به سخت دیایرا خورد تا حالش جا ب  زیم

من مجبور شدم برم خارج و  نکه یتا ا  میبود  یمیصم یلیمهتابه، ما از زمان دانشگاه با هم خخوب بله، اسم من -

 یلیمون خ تی میادامه داد و صم ی و با چشمک ناز  میاما االن باز هم با هم خوب میباعث شد از هم دور باش نیا 

 گم؟ یم یکه چ یفهم یاز قبل هستش.م شتریب

سرش را تکان داد و بلند   ر یکند ام یاشاره م یبودنش معلوم بود چه کاره هست و به چ  ایح یب  نیدختر با ا  نیا -

 شد.

 . نییافتاد و به سمت مهتاب برگشت اما باز هم با سر پا یحرف ادیاز خارج شدن از در خونه  قبل

 ... پسر نیمهتاب را نداشت اما ا  ی توان مقابله با خود اون هم جلو   ی پسر  چیحرصش گرفته بود ه مهتاب

 . دیدون  یرو م دیاز امدن من بدونه، خودتون که اخالق سع ی ز یچ دیخوام سع  یمهتاب خانم نم یراست-

 راحت باشه.  التون یبابت خ نی شناسم از ا  یخوب م یلی رو خ د یاوه بله من سع-
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 شما. ی ممنون، پس با اجازه -

  ه یبه سم ی جور  ه یحتما فردا  دیرو هضم کند با دهیو شن دهیکه د  ییها ز یتوانست چ یپشت رل نشست نم  ریام

 گفت. یم

 

 (هی)سم

 

 نینشده که زنگ نزده با هم ی ز یشد بهم خبر بده حتما چ ی ز یخبر بودم قرار بود اگر چ   یب  ریچند روز از ام نیا 

روز ها از هفت   نیو ا  میبا هم نداشت  یخوب ی  ونهیبرم هر چند م  دیسع دنیگرفتم امروز به د  میفکر تصم

رو باز هم   اسمنی.عصر بود وندکش  یم د یامروز منو به مطب سع یحس  هیاما  میتر بود   بهیغر  به یپشت غر 

بود   یدونم چ ی داشتم نم یبیعج ی دلشوره  هی شدم و به سمت مطب رفتم .  نیسپردم دست مامان و سوار ماش

 داد. یگواه بد رو م کی بود نشون از  یاما هر چ

 و وصل کردم.  ریرو پارک کردم و تماس ام نیزنگ خورد ماش میمطب بودم که گوش  ی ها  یکینزد

 . هی الو سالم سم-

 ؟ یخوب ری سالم تم-

 اره خوبم.-

 نبود.  یهمشگ ریهمان ام ریام اما

 م؟ ین یرو بب گهیامروز همد شهیم نمی خواستم بب یم هیسم-

 . دیمن االن امد مطب سع گهیفقط دو ساعت د شهیاره چرا نم-

 رفته گفت:باشه.پس منتظر زنگت هستم.  ل یتحل ی با صدا  ریام
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 شدم.  ادهیپ  نیرو داخلش گذاشتم و از ماش میکوچکم را برداشتم و گوش یدست  فیک

 خلوته؟  شهیمطبش االنم مثل هم نکهی خونه با ا  ادیم  رید شهیچرا هم دیدونم سع ینم

به   ی دختر   ی مستانه  ی خنده ها دیرس  یم دیدر سکوت مطلق فرو رفته بود اما هر چقدر به در اتاق سع مطب

 . دیرس یگوشش م

 !و باز هم خندهگهی ولم کن د دیسع ی واااا-

 موش کوچولو؟ یفرار کن ی خوا  یم زم،یکجا عز  -

 تونم نفس بکشم.  ینم ی بابا اخه محکم بغلم کرد ی .ا ستم یکه من اهل فرار ن یدون یم دیاااا سع-

 ی عادت کن دینداره خانم کوچولو با بیع-

به در اتاق زدم و پشت بندش در و باز کردم   ی کردم .با حرص لگد یخودم شک م ی داشتم به گوش ها گهید

از کرده بود و  رو ب  رهنشیپ ی هم دکمه ها دیتاب کوتاه و جذب تنش بود سع  ک یلم داده بود و   دیدختره بغل سع

 . دندیکش  یرا به رخ م شانیتن بود که هر دو اندام ها ی گذاشته بود انگار شو  شیستبرش رو به نما ی  نهیس

 کردند.  یمن فقط دهن باز نگاهم م دنید با

. داشتم  یسالها قولم بزن نیتو ا  یخوب تونست دیحرص چند بار کف دستانم را بهم زدم: براون براون اقا سع از

 زدم یم ادیفر 

 پاهاش بلند کرد و به سمتم امد. ی دختر را از رو  دیسع

 ؟ یکن یم یچه قلط نجا یتو ا -

 ! نمیهه من امدم قلط کردن اقام رو بب-

 تا خفه ات نکردم.   هیخفه شو سم-

 ! ستمیاهل خفه شدن ن گهیمن د د ینه اقا سع-
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 ی کرد با حرص کف دستم رو رو  یبودم که فکرش رو م ی ز یتر از اون چ یرو اورد باال اما من عصب دستش

 صورتش فرود اوردم. 

 کرد یبهم نگاه م ی وسط راه خشک شد و داشت با ناباور  دستش

 بلند دخترک به گوشم خورد که به سمتش رقتم و اب دهنم رو روش توف کردم.  نیح

 شمام..... گم شو از جلو چ ییهر جا ی .دختره ی گرد یتوف تو ذاتت که با مرد متاهل م-

 ( سمیبنو  شتر ی رو با قدرت ب ی بعد ی پارت ها رمی بگ ی تا انرژ  نی )نظر بد

 

بود به محض خارج شدن ان دختر هق هقم   جهینت ینشود اما ب ریتا اشکم سرا ز  دمی جنگ  یبا خودم م داشتم

  یدر پ یپ ی نفس ها ی خبر نداشتم اما، صدا دیاز سع ستمیخودم گر  یزانو زدم و به بدبخت نیزم ی بلند شد رو 

 بودنش داشت.  یاش  نشان از عصب

  یقدم دیشدم سع یمنحوس خارج م ی جا نیاز ا  دیرفت اما با یم ج یسرد جدا شدم سرم گ نیزار از زم یحال با

 به سمتم برگشت که با انگشت اشاره به سمتش برگشتم. 

 سمتم!!! یی ایب  گهیقدم د  هیاگه   دیبه حالت سع ی به حالت، وا ی وا -

خودم رو    شهیتموم شد هم  گهیکشم بعد خودم رو،د یکردم ادامه دادم:اول تو را م یناباور نگاهم م داشت

بودم اما باز هم نخواستم  دهیخودم د ی بار با چشم ها نیچند نکهی.با ا یکن  ینم انتی که تو بهم خ زدمیقول م

به بعد من تو رو    نیاز ا  یگرفت دهینادهمه وقت تو منو   نیا  ی شد حرف ها نیتو پست تر از ا   ایباور کنم اما گو 

 تموم شد.  یهمه چ گهی. درم ی گ یم دهینا د

کردم که با بوق ممتد  یعبور م ابانیرفتم داشتم از خ نیبلند از انجا خارج شدم و به سمت ماش  ی گام ها با

 مارستانیشک االن تو ب یزد ب یبوق نم  نیخوردم .حواسم پرت بود و اگه ماش نیو زم دمیبه عقب پر  نیماش

عبور کنم به هر جون   ابانیاز خ شتری ب  اطیکردم با احت یسع  نباریکرد اما مهم نبود ا   یزانوم درد م  یبودم! کم

 رسوندم.  نیبود خودم رو به ماش  یکندن
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 فرمان گذاشتم بعد چند بوق جواب داد. ی تماس گرفتم و سرم رو رو  ر یدستان لرزان با ام با

 میحرف بزن  یاونجا تا با هم کم ایفرستم ب یشاپ رو برات م یاالن ادرس کاف هیالو سم-

 حرف زدن نداشتم!  ی بزنم هر چند نا یاجازه نداد حرف  یحت

 که  یبه خودم امدم و خدا رو شکر کردم ، ادرس  یگوش   امیپ ی صدا  با

 دور نبود. ادیبود ز  دهفرستا

 کل( ی )دانا

را با خود مرور  دهید ه یکه سم ی دگر گون شده بود و بار ها  صحنه ا  دیاز مطب رفت حال سع هیسم یوقت از

از   هیبا سم شی. در طول زندگ ردیبگ  دهیرا ناد شیکارها هیسم نباریمحال هست ا  دانستیکرد ه بود. خوب م

 که بارها ازش واهمه داشت به سرش امد.  ی ز یچ

هاست که دل   یاسون نی رقم نخواهد خورد البته که چوب خدا صدا ندارد. مگر به ا  شیبرا  یخوب اتفاقات

 ؟ یکن ی راحت زندگ  یو بتوان یرا بشکن  یگناه یانسان ب

 شود؟  یخوشبخت م نیبعد از ا  دیسع ایا 

 د؟ یا  یبا دلشکسته اش کنار م  هیسم ای

 گناه قصه مون خواهد امد؟  یطفل ب اسمنیچه بر سر  یراست به

نشسته بود اما اصال   هی شد منتظر سم  یم یربع هیبرد و االن هم   یبه سر م  یو نگران شی در تشو  شبیاز د ریام

بگذارد. بخصوص که   انیبا او در م د یرو چگونه با دهیو شن دهیکه د ییها زیدانست چ  ینداشت نم یحال خوش 

 کامال اگاه بود اما خبر نداشت که....  دیبه سع  هیسم ی از عالقه 

اسم خودش را هم فراموش کرد چه بر سر  یحت دنشیبا د  ریشاپ شد و ام یبا حال ندار وارد کاف هیسم

 ی  رهینگاه خ  یو وقت به سمتش رفت  ه یبود سم شی ده سال شکسته تر از چند روز پ ایخواهرش امده بود که گو 

 بر صورتش روانه شد .  شیکه هم زمان اشک ها دیتلخ خند  دیرا د ریام
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 بر سرت امده؟ یخواهرم چ ه،یسم-

. هر از   ردی دلشکسته ارام گ نیحوصله خرج داد تا بلکه دل ا   یکم  ریبود.ام هیسم ی جوابش فقط هق هق ها و

 کرد  یزمزمه م یگاه

 ه یسم  گهیبس کن د -

سر   ی دید ر؟یبه سرم امد ام یچ ی دی گفت: د زدیم ایکه غمش را فر   ییبا صدا  هی جواب داد که سم ریصبر ام ایگو 

 جواب محبت ها و دوست داشتن هام رو داد.  ی چطور  ی دی امد؟ د  ییچه بال میزندگ

 . دهیکه به اخر نرس ایدن  میشده مگه خواهر من ؟ بگو تا حلش کن  یچ-

 منه.  ی ایدن ی اخر ها گه ید ر ینه ام-

 حرف ها رو نزن.  نیا -

 دختر!!داشتند.... داشتند...  هیدر کنار  دمشیمن د ریام-

 هق اجازه نداد حرف اش را تمام کند  هق

راه را انتخاب کرده  ن یخودش ا  دیچرا که سع  دیهم بگو  ی ز ی توناست چ ی. در واقع نمدینداشت بگو  یحرف ریام

 بود.  یخواهرش م ی به فکر چاره برا  دیبود االن فقط با

 . دیشما از اولش قسمت هم نبود دی. شامیو عوض کن ری تقد میتون ی ما نم هیسم-

 سوزم؟ یم یتز چ یدون یم-

 پرسشگرانه نگاهش کرد. ریام

 نخواست که داشته باشم.  یعنیروز خوش هم باهاش نداشتم   هی  نکهیاز ا -

 . ر یبگ  میتصم یفقط منطق ؟یکن کاریچ ی خوا یحاال م-
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 بکنم.  دیبا  کاریدونم واقعا چ ینم-

 راهه.  نیاما طالق بهتر  هی منو ببخش سم-

 باز هم فکر نکرده بود.  د یسع انتیهمه خ نیکلمه با ا  ن یبه ا  یکرد حت یمات بهش نگاه م هیسم-

 کرد. یم ی چه کار  دیبا حاال

 (هی)سم کاور 

 

 کرد. یم ی چه کار  دیبا حاال

 عاقالنه فکر کن   هیسم-

 کنم! ینگو خواهش م ی ز یفعال چ ر ینه ام-

 هیاما سم-

 ازت خواهش کردم.-

 بهم بگو  یباشه اما هر وقت کمک خواست ی خوا  یحاال که خودت م-

 انداختمت. یازت ممنونم،ببخش که از کار و زندگ  یبابت همه چ-

 . یبهم نگ  یکمک خواست ینداره وقت یپس لزوم میمنو تو خواهر و برادر  گمیبازم م هی چه حرف نی نه ا -

 فکر کنم.  یدارم کم ازیکنم فقط ن یباشه حتما خبرت م-

 سرش را بلند کرد نیهم ی امد برا  ادش ی ی ز یچ هیسکوت بر قرار شد سم یو کم د یته کش  حرفشانیوقت

 ؟ یحرف بزن یخواست یم یتو در مورد چ یراست-

 به تت و پته افتاد  ریام
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 یچی ...هی چی...هیم....من...ه-

 بدونم؟  دی هست که با ی ز یچ ریام-

 !!!ی ر یبگ  میتصم  یبزار بگم بهتر بتون یفکر کن ی خوا  یخوب راستش حاال که م-

 شنوم  یخوب م-

دختر رفت و امد   کی  ی که به خونه   دم یبگم...د ی که ...خوب چطور   دمیرو د دیمن چند بار سع هیامممم سم-

 داره. 

 . د یکش یقیاز تموم شدن حرفش نفس عم بعد

  نیا  گهید ختیغرورش هم فرو ر   ه یسخت بود ته ما شیها را حدس زده بود اما باز هم برا  نیا  ی همه  هیسم

 ثابق نخواهد شد.  ه یسم هیسم

 امد  رونی از فکر ب ریام ی صدا  با

 ؟ ی خوب هیسم-

 . شمینم ن یاره بهتر از ا -

  هیخونه نبود و سم شهیمثل هم دیشدند سع  یکم با هم رو به رو م یلیخ د یو سع هیگذشت و سم ی روز  چند

کرد که زنگ خونه به صدا   یرا عوض م ون یتلوز  ی هدف کانال ها یرو خوابونده بود و خودش داشت ب اسمنی

تونه   یم یهست ک  درکه پشت   ینیهم قرار نبود مهمونشون باشه پس ا  یداشت و کس  د یکه کل دیدر امد.سع

 باشه؟ 

 رو زد.  دیبه سمت در رفت و کل ستی ن یمانع دید یبه سر و وضعش انداخت وقت ینگاه

 سالم -

 سالم -
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 د؟ ییشما یعیشف هی خانم سم دیببخش-

 خودم هستم دییبله بفرما-

 د؟ یبرگه رو امضا کن  نیا  شهیم دینامه دار   هی-

 گرفت.  ل یکار را در دست گرفت و بعد از امضا نامه را تحو  خود

تمام وجودش را فرا گرفت. چطور   ی نامه را باز کرد اما بهت و ناباور  ی خونه شد و پاکت را گشود ال  داخل

 بار محکم تر.  نیدومش را هم زد اما ا  ی به کار را بکند عشق چند ساله اش ضر  نیتونستهبود با او ا 

 امکان نداره!! نیلب ناله کرد: نه ا  ریز 

 

 امکان نداره!!! نیلب ناله کرد: نه ا  ریز 

 ینگاه م ی گر ی پس از د ی کیدر دستش  ی بودند به عکس ها دنیبار  ی گرد شده که اماده  ی و با چشم ها متعجب

نشست به چشمان خودش   نیزد اما باز هم تحمل وزن خودش را نداشت! سر خورد و زم هی تک واریکرد به د 

و بتواند بهتر   بزندمزاحم را پس  ی تا اشک ها  د یچشمان نم دارش کش ی بار دستش را رو   نیشک داشت چند

 ی اهایمرد پست تو عکس مرد رو  ن یا  دید یم یداشت اشتباه دیدهد.شا  صیعکس ههارا بتواند تشخ ریتصو 

 ی و در حالت ها ی به طور مشمئز کننده ا   دیعذاب امروز ش نباشد.اما نه خودش بود سع ی و ملکه  روزید

 بود.  دهیدو بار او را در مطب د یکی که  ی مختلف کنار دختر 

  شیبرا  یرا زده بود مهم ان نبود که ک  یینها ی ضربه  دیجز طالق ندارد سع ی مطمئن بود که چاره ا  گرید االن

 گرفتنش بسه.  میقاطعانه تصم ی برا  نیبود هم دیسع ی است که عکس ها برا فرستاده مهن ان 

 کیسرام ی رو  هیحال سم ی باز کرد وارد خونه که شد از نشستم ب  یرا در قفل چرخاند و در را با تق د یکل دیسع

 ه؟ یسم ی اهااا ه؟یزد: سم شیها شوکه شد به طرفش رفت و چند بار صدا 
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  هیروح سم یچشمان سرد و ب دنینشست و به صورتش نگاه کرد اما د هیسم ی رو به رو  دینشن  یجواب یوقت

 ببندد.  خ یباعث شد تمام تنش 

 ؟ ینشست  نجایچرا ا  هی س...سم...سم-

 مگه برات مهمه؟ -

 بلند شو برو اتاق.  ه،ی چه حرف نیا -

 هه اتاق!!!-

 شده؟  ی ز یچ هیسم-

 پرت کند.   دیاز کف بدهد و عکس ها را با حرص به صورت سع اریاخت هیبود تا سم یکاف نیهم

 تونه باشه؟؟  یم یچ نی ، اتفاق بزرگ تر از ا  ایب-

عکس ها   نیا  دیحاال هم با به؟یدختر غر  هیدر کنار   دنتیبسم نبود د دنم؟ یهمه زجر کش  نیبسم نبود ا  دیسع-

 د؟؟؟ یانصافه سع نیا  ییخدا  نم؟ی رو بب

خودش  ی بخواد او را برا  نکه یشد مهتاب برا خاطر ا  یاز عکس ها رو برداشت باورش نم یکیبا تعجب   دیسع

 دست بزند!!! ی کار  نیکند به همچ

  دیکش شیبلند شد چند بار دستش را داخل موها شیو از جا  دییرا به هم سا شیدندان ها ی حرص چند بار  با

خطر را احساس  گری.دد یدیعکس ها رو م نیا  د یها نبود .حداقلش نبا نیا  هیواقعا حق سم زد،یو کالفه قدم م

گفته باشد بلکه   ی ز یتا چ هیکند. برگشت سمت سم ی کارش چشم پوش  نیا  ی رو  هی. محال ممکن بود سمکرد یم

 ابد یب ی راه چاره  

 من....  هیسم-

 . دیکش  یقینفس عم دانه یرو به رو سد و نا ام هیسم یخال ی با جا اما
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 هفته بعد  کی

 (هی)سم

حال باز هم با   نینداشت اما با ا  یحال خوش  مای. خاله سنایعمو محمد ا  ی صبح ان شب نحس امدم خونه  از

 ی هر چند از من کم سن تر هست اما باز هم نگذاشت من خونه  ریکردند.ام یشرمندم م شانیها ی مهمان نواز 

که گرفته در خواست   یلیک و و  ریتموم بشه بعد. با کمک ام یباشم تا همه چ ششون ی برم.گفت پ نایمامان ا 

 کردم اما خدا بزرگ است.   یبزرگ م ییجور ها هیرو هم  یاس ی د یطالق دادم هر چند فقط خودم نبودم و با

 ر؟ یام-

 بله؟ -

 دم؟ یقهوه را در دست گرفتم و پرس فنجان

 ؟ چرا نا خوشه مایخاله س-

 د یخند  زیر  زیر 

 شد مگه؟  یواااا خدا شفات بده چ-

 بهت نگم ی ز یگفت: گفته چ طون ی اش را خورد و ش خنده

 اااه چرا خوب؟-

 ؟ ی ترسه که تو لوسش کن یچون م-

 نه؟  ایشده  یچ یگی م ریام دمیتعجب پرس با

 تیحالش خوش ن نیخوب راستش مامان خواهر هشت ماهه مون رو سقط کرده برا هم-

 ی ز یمدت چ  نیبدونم؟ چطور تو ا  دیچطور ممکنه؟ پس چرا من االن با نیشه ا   ی نههههه اصال باورم نم-

 محمد خودش هنوز بچه است و فقط هشت سال داره.  نیازش نگذشته که ام یهر چند خاله سن دمینفهم
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 قصه ادامه دارد...   نیوا 

 

 قصه ادامه دارد...  نیوا 

 یحواسم رو جمع م شتر ی ب د یکرد با یم ییرا یوضعش داشت از منم پذ نی که خاله با ا  دم یخودم خجالت کش از

مادر   ریبا ش  اسمنیکردم  یگرفته بودم و حس م یروز ها افسردگ  نی کرد تو ا  یم یتاب یداشت ب اسمنیکردم.  

 رو نداشتم طی شرا  نیجز تحمل ا  ی خشک به خوردش بدهم و چاره ا  ریخواست ش ی شود. دلم نم ی نم ریس

 

 (دی)سع

  یشود که رفته اصال حال خوش   یم ی هفته ا  کی  هیسرم امد، سم دم یترس یکه ازش م ی ز ی! چدیرس باالخره

خونه   ی بود کم مونده که خودم هم در خرت و پرت ها خته ینگاه دور خونه چرخوندم همه جا بهم ر   هینداشتم 

  یفرد سر خوش  ک ینکردم  رک و زن و بچه رو د ی من زندگ  افتهیروز ب   نیبه ا  میگم بشم. خودم باعث شدم زندگ 

دادم من   یبه ازدواج تن م  دیکنم من از اولش هم نبا یخانواده حاال که فکر م لیمثل من رو چه به تعهد و تشک 

 شد رو اورده بودم.  یکه م ی به هر کثافت کار  یعمر با سر خوش   کی که   ی! منستمیاصال اهلش ن

دادگاه داغون شده  ی  هیاحضار  دنیبود و بس امروز هم که کال با رس  گاریشراب و س میروز ها نیا  همدم

 بود.  گهیچهار روز د ی برا   خشیبودم. تا ر 

جمله درک   نیخواد از من جدا بشه، انگار تازه همق فاجعه را با ا  یم هی زدم و با خودم گفتم:هه سم ی خند پوز 

 خواد ازت جدا بشه.  یم هی!!! سم یییییی د یشن د یزدم: سع اد یکردم که جنون وار فر 

 برو به درک!!!  ،یستی ن یزدم: برو به جهنم تو که اهل زن و زندگ  ادیو فر  دمیکوب  نه یخودم در ا  ریمشت به تصو  با

 چشمم به گهواره افتاد تازه
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نکردم  ی اونم پدر  ی برا   ی. من حتشهی م یدختر کوچولوم چ فی تکل  اینکردم؛اما االن ....خدا  هی وقت گر  چیه من

 شناسه.   یمنو نم یبا محبت پدرانه اغوشم نگرفتمش دختر کوچولوم حت یمن حت

 کردم.   کاریچ میبا زندگ من

 خانم تون ازتون درخواست طالق دارند یهاشم دیسع ی _اقا

 بود   نیینگاه کردم اونم سرش پا هیبه سمت سم یحرف قاض   نیا  با

 دم یمن زنم رو طالق نم-

 طالق ندارند.  ی برا  یلیکه دل   نه یاصرار به طالق دارند و جالبش ا  شون یا  ی_ول

را به   شیها یاش تمام مردانگ یزنانگ ی ایدر دن  هیکرد، سم  ینگاه م هی به سم نیبار شرمنده و غمگ نیا  دیسع

 خرجش نکردم.  یاز مردانگ یچی بود اما من با تمام مرد بودنم ه  ختهیر  دیسع ی پا

 د؟یندار  یحرف  یهاشم ی اقا-

 !!!دمیطالقش نم  یقاض  ی من بازم سر حرفم هستم اقا-

دادگاه   دیداشته باش ی قانع کننده ا  ل یکه اگه دل د یدون یه؟می طالقتون چ لیپرسم دل یباز هم م یعیخانم شف-

 طالق شما را خواهد گرفت. یبه راحت

 .دنیداشته باشم طالقم م تیاهم شانیبرا  ی دونند و اگه زره ا  یخودشون خوب م یهاشم ی منو اقا لیدل-

 بهم نگاه کرد و ادامه داد:   ملتسمانه

 بخشم.  یام رو م  هیاما مهر  دم یند ی مهر  شون یهر چند از ا -

 ... یقاض  ی کردم و گفتم: اما اقا  یبه قاض  رو 

 که مخاطبش من بودم حرفم رو قطع کرد هیسم
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  نی. از ا م یما دو تا اخر خط گهیبرام بسه.قبول کن د دمیهمه سال عذاب کش  نیکنم ا  یخواهش م دیسع-

 ازادم کن!!  یزندگ 

ام را بار ها   یعرضگ یخواست من چرا نخوام، منکه ب یو رو کرد حاال که خودش م ریبغض دارش دلم را ز  نگاه

 بهش ثابت کرده بودم. 

 به هم قفل شده ام را به زور از هم باز کردم:  ی انداختم و لب ها نییرا پا سرم

 ام.  ییجد..جدا  نیباشه منم موا...مواف...موافق ا -

 گفت:  ی سکوت حاکم شد که قاض  یکم

 سالش هم نشده!!! کی که هنوز  دیکودک نوزاد دار  کیشماست.شما  ی االن مسئله بچه -

  میمن با زندگ ایخدا  دم،یام کوب یشانی افتادم محکم کف دستم را به پ اسمنی ادیتازه  یحرف قاض   نیا  با

 کردم؟  کاریچ

بود و هر لحظه ممکن بود فوران   خته ی بهم ر  یچون اعصابم حساب دم یشن یرو نم ی قاض  ی حرف ها ی  هیبق

شد،   یم دیکه نبا ی ز یباعث شد چ یحرف قاض  یسخت بود؛ ول ی ایخ ط یشرا  نیکنم. خود دار بودن ان هم تو ا 

 شد!!!

  ی ر یگ میتصم  دیکنه و بعد ان باز هم با یاش کنار مادرش زندگ  یسالگ ۷تا  دیبچه با  د یدون یطور که م نیهم-

 بشه!! 

مامانش باشه من پسر   شیخواستم اصال کال پ یمادرش باشه.منکه دختر نم شیزدم:هه به جهنم که پ  داد

 شد.  نیمون ا  یهم زندگ   نیدوست داشتم برا هم

 هیسم ی شد که ارومم کردند اما، امان از چشم ها یدونم چقدر گذشت و چ ینم  زدمیم  ادیفر  تیزور عصبان از

 .ر ید یلیشده بود خ ریگفتم، افسوس که د یاون حرف ها رو م دیته دلم رو سوزوند نفرتش من نبا تا
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خوام، حرف هام از رو  یمن معذرت م هیگفتم، سم یم ی ز ی چ دیتموم شد رفتم جلو با  هیمنو و سم تیمحرم

 حرص بود.

 من.  یزندگ  یشد اخر خوش  نیکه هزار تا حرف داشت و ا  یاون فقط نگاهم کرد نگاه اام

 ... اسمنیاما  و

  هی یواقع یکنم رمان از زندگ  یم د ینره، تاک ادتون ی کیو ال  نیتون، دوستان نظر بد  ی)ممنون بابت همراه

 مدد( یعل ا یهستش. زیعز  یلیمن خ  ی هست که برا  یشخص 

 

 (هی)سم

  اسمنینداشتم که   ی ر یگرفتم ش ی کردم افسردگ  یگرفتند، احساس م یسبقت م گری گدیها داشتند از  روز

نبودم اما  تش یبه اذ یدادن براش رو به عهده گرفته، درسته من راض  ریش مایخاله س نیبرا هم هکنه یتغز 

نخواستم  نیبرا هم شهیاز دستش داد م ی که تو باردار  ی کمتر ناراحت دختر  ی نطور ی خودش اسرار کرد که ا 

 ناراحتش کنم.  ادیز 

 محمد به حال برگشتم ی کرد، با صدا  یم ی باهاش باز  نیشد محمد ام یکم کم بزرگتر و تپل تر م اسمنی

 کشه؟  یداره موهام رو م  اسمنیچرا  ه یخاله سم-

محمد رو  ی داشت موها یبودنش دو دست طون یاش با ش  ینگاه کردم خندم گرفته بود در اوج کودک  اسمن ی به

 !! دیکش یم

 دختر به سرت نزنه.  نی کردن با ا  ی هوس باز  گهی د ی امد و گفت:حقته تا تو باش  رونیاز اتاق ب ریام

 مظاوم نگاهش کرد محمد

 کنم.  ی خواستم بزنمش فقط خواستم باز  یداداش منکه نم-
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 نوچ، نوچ، نوچ ،ی خور  یدو ساله کتک م ی بچه   کیاز  ی حمد تو نه سالته دار م-

 !!! زنهیاون داره منو م  نمیکنم برا هم  تشیخوام اذ یخوب بعدش من نم گهیداره زور م اسمنیااه داداش -

رو به زور از محمد جدا کردم.اما دخترک    اسمنیکنند بلند شدم و  یدو برادر کم کم دارند دعوا م نیا  دمید

 . د یکش یمحمد خط و نشون م ی برا  شیداشت با چشم ها طونمیش

 ی غذا خور  یصندل  ی کردند منم به اونا ملحق شدم و رو  یم ی تو اشپز خونه داشتند اشپز  مایو خاله س مامان

 نشستم تا در درست کردن ساالد کمکشون کنم . 

 . د یخسته نباش ،یسالم خاله و مامان گرام -

 کاهو رو هم تو خورد کن.  نیا  ایب  ی سالم دخترم ممنون، حاال که تمد-

 .مای بله، رو چشمم خاله س-

 یخطاب بهم گفت:اله مایکرد.خاله س   یم یطونیش زیم ی هم داشت رو  اسمنیخورد کردن ساالد بودم   مشغول 

 . ی سال پوست و استخون شد کی  نیتو ا  نهینب شی از جون ریخ

حرف هاش بود چون ادامه   ی مقدمه  نیگفت؛ اما انگار ا  یمن م  دنیکردم. خاله داشت از زجر کش نگاهش

 ؟ یبمون ی نجور یکه تا اخر عمرت ا  ی خوا  ینم  ه؟یچ ندهیبرا ا  متیداد: خاله جون تصم

.  شهیم یچ  فشیتکل نمیبب   نکهیو ا  اسمن یبزرگ کردن  میندارم چون فعال هدف زندگ  ی میخاله من هنوز تصم-

 . رم یگ  یم میتصم میاز اب و گل در امد بعداز اون برا خودم و زندگ  اسمنی یوقت

 نیاونا هم سخت گذشت ا  ی دونستم برا  ی. مدیکش ی حرفم اه بلند ن یبود با ا  ستادهیکه کنار گاز ا  مامان

  یهمسرم فکر نم انتیبه خ یحداقل ارامش داشتم و ه ی نطور ینداشتم. ا  ییجز جدا  ی من، اما چاره ا ییجدا 

 کردم. 

 کل( ی )دانا
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سر نوشت    نکهیشد غافل از ا  یبزرگتر م  اسمنیشدند و رفته رفته  یها و هفته ها و سالها از کنار هم رد م روز

 خواهد نوشت.  شیبرا  یچه داستان

 خواهد امد!!! شینبود که چه پ هیو دل در دل سم شیسالگ  ۷امروز تولدش بود تولد  اسمنی

که تضاد   دشیسف یعروسک رهنی با پ  اسمنیتولد تولد خوندن امبر و محمد کل خونه رو فرا گرفته بود.   ی صدا 

 ی رو  رو  کی . مادر جون ک دیخند یکرد و م یاش داشت، مثل فرشته ها  ورجه وورجه م یبا صورت گندم  یبیعج

کوچولوشون رو به هم  یته تیکنارش جمع شدند و د اسمنی ی کوچولو  ی شده گذاشت و دوست ها نیتزئ  زیم

 فقط پر کم داشت تا بتواند پرواز کند.   اسمنی زدندیم

با   ر یام نکهی کم نگذاشته بود و ا  شی برا  ی ز یچ  چیکرد که مادرش دست تنها ه یاش درک م یدر اوج کودک  او

 احساس کند. پدر را   گاهیکم بود جا اسمنیداد  یکرد اجازه نم یکه خرجش م   ییپدرانه ها

گفت: حاال   یاس یو رو به   ستادیا  کیرو بغل گرفت و کنار ک  اسمنیکه به سر داشت  ی با کاله کله کند ریام

 ارزو کنه!!!  ییبابا  یاس ی

 شه یبخنده، چون با خنده خوشگل تر م  شهیخواد مامانم هم  یدلم م-

زد و   ی کرد چشمک با مزه ا  یدخترکش را نگاه م ی شاد ی زده بود و منظره  ه یتک واریبه مادرش که به د  بعدش

 را فوت کرد.  ک یک

 !!! بشیغر  ی سه کلمه  نیامان از دل مادر و ا  اما

سالها دار و ندارش رو به   ن یدر ا  هیدلشکسته چه ها کرد، سم  ی  هی با دل سم دیرا کرد اما نفهم شیارزو  اسمنی

 ی ها  هیداشته باشه با گر  گرانی نسبت به د ی بود دوست نداشت کم بود خته یر  شیکوچولو  اسمنی ی پا

را   ی مادر  ی خنده ها ی رزو خنده کرده بود و االن دخترش بزرگش شده بود و ا  شیو با خنده ها ه یدخترکش گر 

  نیتوانست فکر کند که حاصل چند ینم یخواست و حت  یقهر بود. نم شیداشت که لبخند سالها با لب ها

 بسپارد.   شیشخص زندگ نیمعرفت تر  یا دست بسال زحمتش ر 
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انداخت: من پسر دوست داشتم....من پسر   نیدر دادگاه، تو گوشش طن  دیاخر سع ی خود آگاه حرف ها  نا

 دختره  نی دختره....ا  نیدوست داشتم...ا 

رو دست ان  اسمنیکالم اصال امکان نداشت  ک یغرق خاطرات تلخش نشود.  نیاز ا  شتری را تکان داد تا ب سرش

 . ی گر ی د زی و نه چ د یکش  یم دکی اسی ی از پدر بودن فقط اسمش را برا  دینامرد بسپارد سع

 (نیباش  یراض  نجایوارم تا ا  دی(ام

 

رو   اسمنی نقدریدونم چرا ا  یجرد گنده شده نم کیرا پس کله اش انداخته بود انگار نه انگار که   شیصدا  ریام

 . میرو ببر  ک یک  ایال ب ای هیکنم خطاب بهم گفت: مامان سم ینگاهش م دید یدوست داره، وقت

 رفتم.  اسمن یبر لب نشاندم و به سمت   ی لبخند

 . میبا هم ببر  ییتولد دخترم رو دو تا  ک یخوام ک یم امیالبته که م-

 خوشگلم.   یمامان ایو با لحن کودکانه اش گفت: اخ جون پس بدو ب  دیخوشحال دست هاشو بهم کوب اسمنی

دستش گذاشتم تا   ی گذاشتم و خودمم هم دستم رو رو  اسمنی ی شده رو در دست کوچولو  نیتزئ ی چاقو 

 کمکش کنم. 

 ریمحمد و ام ی ها غیج انیم نیو ا   زدند یم غیبودند دست و ج ن یر ی که مثل خودش ش اسی ی کوچولو  ی دوستا

دور تر از بچه ها نشسته   یمبل ی همراه اقا جون و عمو محمد هم رو   مایبود.مامان جون و خاله س یدنیواقعا د

 ریداد و ز  ی تکون م  نیرو به طرف رشعمو محمد س یو گاه دندیخند یدو تا مرد گنده م نیا  ی بودند و به کار ها

 گفت. یلب ال هللا اال هللا م

بود منم اول اسمش رو به حروف  دهیخوشگل براش خر   عروسک ک ی  ری. امدینوبت کادو ها رس کی ک بعد

 دهیبراش خر   بایلباس قشنگ و ز  کی  نایا  مایپول دادند و خاله س  نایبودم و مادر جون ا  دهیطال خر   یس یانگل

 اشپزخونه کادو داد.  ی بودند محمد خودش هم جدا براش اسباب باز 
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 دستش رو گرفت برد تا خوابش کند.  مایکه خاله س دیکش ی ا  ازهیخم اسمنیها که رفتند  مهمان

 نیح نی کردم که در هم یو پاش ها نگاه م ختیبودم و داشتم به ر  ستادهیا  ییرا یدوسط پذ  فیبال تکل  منم

 کار در بروند.  ریاز ز  یواشک یداشتند  ی چشمم به دو برادر خورد که سع

 حاال؟  نیداشت فیتشر  ؟ی به به کجا به سالمت-

 زد  شیشونیحرفم محمد دستش رو به پ  با

 د یی.گاومون زا دیما رو د ریاه ام-

 . د ییو جواب داد: اره انگار خودش هم دو قلو زا  ستتدیهم ا  ریام

 حرفشان زدم.  ی برا  ی ا  خنده

 . ستیاز خواب ن ی مرتب نشده خبر  نجای تا ت  نیدست به کار بش نینداره، زود باش یحاال هر چند قلوش فرق -

! فردا جمع و میر یخودمون هم نم  ی در ضمن خونه  میکن  ی فرار که نم میبخواب میخواهر من بزار بر  ه،یسم-

 . میکن  یجور م

 هللا.  ای  دیدست به کا بش  ع،یحرف اضافه نباشه زود، تند، سر  ر،ی نه خ-

هم من رفتم سمت اتاقم و اون دوتا  میدیخواب یسر پا م می شد اما هر سه داشت زیدوساعت همه جا تم بعد

 چشمام اتومات بسته شد و خواب چشمانم را ربود.  دمیسمت اتاق مهمان، تا به تختم رس

 ماه بعد.  کی

که   دنیمدت من روزم فکر کردن و شبم کابوس د نیگذشت و تو ا  یم اسمنی یاز تولد هفت سالگ یماه کی

 نبود  دیاز سع ی رو از من جدا کنند اما چه خوب که خبر  اسمنیمبادا 
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و چشم بسته   میکن  یفکر نم ی ز ی اول به چ کند یکه چرا عشق ما انسان ها را کور م  کنمی فکر م ن یبارها به ا  

  ین یام سنگ  یاش بر زندگ  هیازش جدا شدم اما باز هم سا نکهیمن، با ا  یکه بعدش بشه زندگ  میر یگ یم میتصم

 گردد.  یکه گذشته بر نم دشو  یگرفتم اما چه م یدرست را م میتصم یکند.کاش در همان اوج جوان یم

گاه سراغ من و  چیبود و چه بهتر که ه  ینبود انگار سرش گرم زندگ  ی خبر  اسمنیو گرفتن حضانت  دیسع از

 . م یکن  یزندگ  میچند سال هم که شده بتون ی تا ما هم برا   دیایدخترم نب 

 ما باشه؟  ی طبق خواسته  نمیرفته که ا  شیما پ ی بر طبق خواسته ها یک  یزندگ  اما

 

 کل( ی )دانا

 

را در حق دخترش   ی پدر پدر  نی مب کرد و الحق که ا  یزندگ  اسمنیدر کنار پدر و مادرش همراه با دخترش  هیسم

در در کنار  سپرده بود، و دختر و ما  یرا به دست فراموش  دیسالها سر نوشت سع  نیتمام کرده بود. در طول ا 

و   یاس یکرد و کلکل کردن   ینم غیدر   یاس یپدرانه اش را از  تیحما  ریکردند اما باز هم ام  یم یزندگ  یهم به خوش 

 ادامه داشت.  نیام

 خوام موهاتو بکنم!  یصبر کن م نیام-

 بابا دختر دست از سرم بردار. ی جوابش رو داد: ا  زدیو نفس نفس م دیدو  یهمان طور که داشت م نیام

 سرش را سمت اسمان گرفت بعد

 . ی ر یگ  یدختر بچه امتحان پس م نیبا ا  ی دار  میبود که از بچگ یخدا مگه گناه من چ ی ا -

 تر شد.  ی جر  د یحرف رو شن نی ا  اسمنیکه  نیهم

 .ره یگ  یمثل من تقاص پس م ی فرشته ا  قیاز خدات هم باشه که خدا داره از طر  نمیصبر کن بب  یه-
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رو   ایکه انگار دن  اسمنیشد.  نیکه پاش به سنگ تو باغچه خورد و خودش پخش زم دیخند یداشت م نیام

 ی ار یتازه اب ی در باغچه  چارهیب نیبزن، ام یشد و حاال نزن ک  کینزد نیبهش دادند با لبخند سر خوش به ام

  چیدانست که چرا ه ینم مه نیداشت، اما خود ام یهم دست از سرش بر نم اسمنیشده گل و اب شده بود و 

 دختر با نمک بلند کنه.  نیا  ی داد دست رو  یگاه به خود اجازه نم

 بسه دست از سرش بردار. ،یبکش  ییخوا  یداداش دارم که اونو هم م هی  ایاز دار دن  ییبابا-

 جوابش رو داده!!! نیرو برداشته دوستم که زنگ زده ا  میکنه. امده گوش یم تمیچقدر اذ یدون ینم  ییاخه بابا-

 جدا کنه.  نیرو از ام اسمنیتونست   تیو در نها دیدو نوجوان خند نی به ا  ریام

 با حالت زار به سر و وضعش نگاه کرد نیام

 حال و روزم را.  ینیب یم ی خدا دار  ی ا -

  نیرقم خواهد زد که بار ها سر نوشتش را نفر  ی حال و روزش را سر موشت جور  دیحرف را گفت اما نفهم نیا 

 خواهد کرد. 

  ی هم نامرد اسمنیامروز دعوتشون کرده بود تا دور هم باشند  مایداخل خونه شدند، خاله س گهیهمد با

 و شب رفع زحمت کنند.  ندیا ینکرده و از مامان و مامان بزرگش خواسته صبح زود ب

 هست.  طونشیکه باز دسته گل دختر خانم ش دیفهم  دیرو د نیکه ام هیسم

 ؟ ی شد یشکل نیچرا ا  نیخاک بر سرم ام-

  نیجوابش رو داد: از ا  نیسنگر گرفت و ام ر یپشت ام اسمنینگاه کرد،   اسمنیخشن به  ی با چشم ها بعد

 حال و روزم انداخته.  نی به ا   یک  د یدینگاهتون معلومه که خودتون فهم

 ببخش.  نیشرمندمام-

 . میکن یطونیش یکم میفقط خواست هیچه حرف نیا  ه ینه خاله سم-



 بِد سرنوشت 

63 
 

نبود من خودمم مقصر بودم. با اجازتون من   اسمنی ر یانداخت و گفت: همه اش تقص  اسمنیبه  ینگاه  مین بعد

 . ام یبرم حموم و ب 

 . میکن یما هم سفره رو اماده م یی ایتا تو ب کهیبرو داداش کوچ-

 رو گرفت و رفت سمت اشپز خونه.  اسمنیدست  ریام

 گلم.  ی و خاله  مایسالم به مامان س-

 ؟ ی الزم دار  ی ز یسالم پسرم، چ-

 خواهش داشتم! هی  ینه ول-

 امر بفرما پسرم.-

 . مینیسفره بچ  اط یناهار رو تو ح دیخواستم اگه صالح بدون یم-

 سمت خاله برگشت تا نظرش رو بپرسه.  مامان

 فاطمه؟  ه ینظرت چ تو

 . هی واال به نظر منم که عال -

بهار بزرگ پهن کردند.هوا صاف و   شهیدرخت هم ی  هیسا ریبچه ها به کمک هم سفره رو ز  گه یساعت د کی

 اهانیکه به درختان و گ  ی کرده،  اواسط بهار و سر سبز   جادیا  ی بایز  نیکنجشگ ها طن ی ارام بود و صدا 

 مخلوق خود را محروم کرد.  نشیافر  نیشد از ناهار خوردن در ا  ی بود نم  دهیبخش

ادم  ی دست پخت مامان ها اشتها ی تابه ا کباب  ی غذا ها رو اوردند بو  هیو سم ریام نیامدن عمو محمد و ام با

 یاز اون سر سفره نشستند. عمو محمد اه تیکرد. عمو محمد که سر سفره نشست همه به تبع یرا باز م

 و گفت:  دیکش

 هم زنده بود و االن تو جمع مون نشسته بود.  نیکاش حس-
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که هنوز بعد چند سال نبود پدرش را  هیهمه نشست بخصوص مادر جون و سم ی حرفش غم در چهره  نیا  با

 هضم نکرده بود. 

 یبلند م ی گفت و با صدا  یجوک م یه نیبرا هم ارهیرو به جمع ب ی کرد شاد یسع دی د  نیکه جو را سنگ ریام

 نکن.  میجدا  ریگاه مرا از نعمت محبت ام چیه  ای: خدا زدیدر دل با خود حرف م اسمنیو  دیخند

 بود.  ریام اسمنی یکه االن تنها حام چرا 

    

 

 

 شکرت.  ایکه تموم شد عمو محمد دست هاش رو بلند کرد و گفت: خدا  غذا 

داشت اشپز  ریبهشون کمک کنه. ام هیبار سفره رو جمع کردند و اجازه ندادند سم نیا  اسمنی ن،یام ر،یام

  د یاز انها نشن ییصدا  یوقت ریشستند ام یهم داشتند ظرف ها رو م نیو ام اسمنیکرد و   یخونه رو مرتب م

 کار خودش بود ول مشغ  ینگاه کرد و در کمال تعجبش هر ک   طون یبه ان دو تا ش دیدست از کار کش

 شکرت.  ایپرند!!! خدا  ینم  گهیدو تا به هم د نیچه عجب ا -

اش گذاشت و  یشاتیپ ی ان دوتا بلند شد، کف دستش را رو  ی کند صدا   زیرا تم زیم ی که برگشت تا رو  نیهم اما

 خدا باز شروع شد. ایگفت: 

 کشمتتتتت  یم اسمنی: زدیم ادیداشت فر  نیام

نتونستم خندم رو کنترل کنم  نیصورت پر کف ام دنیکرده اما با د کاری دختر باز چ  نیا  نمی تا بب ک ینزد رفتم

کرد    زیصورتش را تم نیام یخورد. وقت یهم داشت حرص م نیبلند شده بود و ام  اسمنیمن و  ی خنده ها  ی صدا 

شد صداشون خونه رو برداشته   وعشر  شون ی مثل جن زده ها پا به فرار گذاشت، بازم موش و گربه باز  اسمنی

 بود. 
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 تیدخترمو اذ ی که دار  ی کارت مگه بچه ا  یبرو پ نیگفت: ام ی حد  یلیخ د یرس اسمنیبه داد  نباریا  مایس مامان

 ؟ یکن یم

 صورتم رو کف زده.  اسمنیمامان -

 و دستمال از دستش در رفته  دهیحتما نفهم-

 ماااامااان  ی گفت: ول یشاک  نیام-

 کارت  یپرو پ نیام هیکاف-

 کوتاه گفت: باشه  یلیانداخت و خ ن ییسرش رو پا نیام-

کنار هم  اطیح میرفت گهیو باز هم با هم د ختیر  ی چا ینیس ک ی  نیام میتموم کرد یسر کارمون و وقت میبرگشت 

و با چه جون  ی چه طور  نکهیگفت، از ا  یم شیو عمو محمد هم از جوون میخورد یم ی و چا مینشسته بود

ا جالب بود چونکه همه  بچه ه ا در بازار و تا تاجر فرش شدنش، حرف هاش بر  ی از کارگر  دهیرس  نجایبه ا   یکندن

 کردند.  یداشتند با دقت گوش م

 (اسمنی) 

 بزنم.   اطیدر ح ی دور  هیعمو بلند شدم تا   ی تموم شدن حرف ها بعد

 اسمن؟ ی ی ر یکجا م-

 بزنم. ی دور  ه یخوام برم  یم-

 ام؟ یمنم باهات ب-

 تنها باشم.  یخوام کم یم ن،ینه ام-

 کنم برو. یاهان، باشه درک م-

 ممنون -
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گرفته بود از سرنوشت خودم  یلیگرفت دلم خ  شیمن رو در پ ریبر عکس مس   ریرو برام تکون داد و مس سرش

اقا   ادیم ادمی  یکردم و از وقت یم یسال کنار مامان زندگ  زدهی! سستین  ادمیازش  یچی که ه ی و مادرم،  از پدر 

  میکم بود پدر در زندگ ی همه وجود باز هم جا نیپدرمو حس کنم اما با ا  یخال ی گذاشتند جا ینم ریجون و ام

  ی نطور یکردم ا  یوقت به خودم اجازه ندادم که از مامان در موردش بپرسم چون فکر م چیشد. ه یاحساس م

منتظر موندم تا خود مامان در  نیکنه نتونسته خوشبختم کنه برا هم یو مامان فکر م رمیرو م ی ته نا مرد

 پرسم.    یازش نم یچیمونم اما خودم ه  یم تظراگه باشه تا اخر عمر من یدش بگه حتمور 

  یدر م ی داشت دلقک باز  ریام شمیم کی دارم به جمع نزد دمیکه د  زدمیبود و داشتم هم چنان قدم م  نییپا سرم

 یداشتند به اونا م هیکرد و بق یم  ی هم با هاش همکار  نیاورد و بساط جوجه کباب رو راه انداخته بود و ام

بر چهره  ی نشستم. مامان لبخند  درخت ی  هی سا ریتخته ز  ی خوردند. رفتم کنار مامان رو  یم وهی و م دندیخند

 پوست کندم.  وهیبرات م  ایدخترم، ب ی نشوند و گفت: امد شیمهربان و گندم ی 

را در طرف    بیطرف و س ک یموز را در  شی شگیهم ی  قهینگاه کردم که مامان طبق سل وهیم ی بشقاب حاو  به

 بشقاب تکه تکه کرده بود.  گرید

 داشتم. از ین نایممنون مامان، واقعا به ا -

 شکمشه، بخور نوش جون.  ی دونم دخترم بنده  یم-

 . ستمیمن شکمو ن  گه،یاااه مامان نگو د-

 حاال بخور.  ،یگیاره تو راست م-

ما رو   ریو در اخر ام میرو نوش جان کرد نیو ام ریشدم برا شام جوجه کباب دستپخت ام وهیخوردن م مشغول 

کردم ذهنم رو از هر  یبالشت گذاشتم و سع ی بود و خوش گذشت سرم را رو  یبه خونه رسوند امروز روز خوب

 کنم و کم کم خواب چشمانم را در برگرفت. یخال ی فکر 

 .ممنون( دیو نظر بد  دی کن  کی)و اما دوستان ال 

 خانم خودمون(  اسمنیکاور) عکس
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در  ی هم بخوابم که صدا  گهید یخواستم کم لیشدم بعد از قطع کردن موبا داریاز خواب ب لمیموبا ی صدا  با

 مامان اومد: ی اتاق و به دنبال ان صدا 

 لنگه ظهر شد!  گهیمامان پاشو د ی خوابالو  یاس یخانم،  اسمنی

خنده هاش تموم شد   یوقت  دیخند د یرو د افمیمامان ق یهزار تا دنگ و فنگ از رخت خواب جدا شدم و وقت با

 نیبرا خاطر هم میکن  یم کاریمحمد چ عمویتا نصفه شب خونه   گمیم ینگاه کن تو رو خدا، وقت افشو یگفت: ق

 هست.  افتیق

.  ریاهل خونه صبح بخ ی رفتم بلند گفتم: اها یم یبهداشت س یطور که به طرف سرو  نیکشان هم ازهیخم

 صبحونه در سکوت کامل خورده شد به سمت مامان و مامان جون برگشتم:

 . شهیم رمیبرم مدرسه د دیدستتون درد نکنه، من با-

 ها!  یکن  ی نم یطونیبسالمت اما ش زمیمامان گفت:برم عز  

 د کروم و گفتم:رو گر  چشمام

   ؟یطونیش منو

 ! کمیدرجه  طون یکنه من ش یبشنود فکر م یخانم! هر ک   هیحرف رو سم  نیا  نگو

 برو دخترم خدا به همراهت  ؟ی به کارش دار  کاریبچه چ  گهیراست م هیازم گفت: وااا سم ی به طرفدار   مامانبزرگ

در   ریام نیحرکت کردم. طبق معمول ماش یو به سمت در خروج دم یزدم و صورت هر دو تا رو بوس  ی لبخند

رفتم در و باز کردم، بلند گفتم سالم   نیبود آرام به سمت ماش شی کوچه پارک بود و خودش هم سرش تو گوش

 . ایدن  ی بابا ن یبر بهتر 
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کال   ریخاصش که فقط مخصوص من بود رو بر لب نشاند ) ام ی از لبخند ها یکی دیمنو د ی و وقت دیجاش پر  از

 ی و لبخند هاش فقط برا  زدیهم لبخند نم نیرو صورت ام یبود حت ی جد شتریکم لبخند بر صورتش داشت و ب

 من بود( 

 ؟ یروز قشنگ داشته باش   هیتا  ی اماده ا ایدختر دن  نی گفت: سالم بر بهتر  و

 بهش زدم و گفتم: بله قربان  یچشمک

 شده؟ ی ز ی؟چیکه امروز اهنگ نگزاشت به یرفت رو بهم گفت: عج ریکه از مس  یاه افتاد کمر  به

 خسته ام!  ینگاه کردم و گفتم: نه، فقط کم بهش

 باشه  نی غمگ ییبابا اسمنی نمی هات به جونم.نب تیگفت: خسته گ  یلحن مهربون با

 

گواه نا   هی دادیکردم چرا! اما دلم گواه بد م یروز ها کالفه بودم و خودمم درک نم  نیجواب بود. ا  نی بهتر  سکوت

 . ستمی نتونم سر پا با  گهیکه د افتهیب میبرا  یاتفاق هی کردم قرار هست  ی همش حس م ندیخوشا

 ی با صدا  قهی نگفت، بعد چند دق  یچی و ه دیکش یقیندارم چون نفس عم یکه حال خوش   دیهم فهم ریام ایگو 

 به خودم امدم.  ریام

 دخترم  یاز مقصدتون، موفق باش  نمیخانم ا  اسمنیخوب، خوب  -

 ممنون بازم اسباب زحمتت شدم. -

 ارم یحرف ها رو نزن که جوش م نی صد بار گفتم ا  اسمنی-

و سرش رو   د یکردم. خند  ی با ی شدم و در و بستم براش چشمک زدم و بعد با ادهیپ ی هوا پسه فور  دم ید یوقت

کردم.   دا یانبوه دخترا اونا رو پ انیکه از م د یطول نکش ادیتکون داد داخل شدم و با چشم دنبال بچه ها بودم ز 

 ! به سمتشون رفتم  دکر  یو غزل و نگار سر و صدا م ایم یاز ک شتریب ی ک  گهیمعلوم بود د
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 رو سرتون؟ نیخودم، چه خبرتونه بابا مدرسه رو گذاشت   طون ی ش ی تاسالم دوس-

 خانم. یاروم ی ادیخودت ز  نکه ی و گفت: سالم، نه ا  دیخند  ایمیک

 . شهیروزتون شب نم دیروز با هم بحث نکن   هیشماها  گهی کالفه گفت: بسه د غزل 

مون هم    یاض یو بعد از ان معلم ر   میکرد به سمت کالس رفت  یناظم که داشت به کالس دعوتمون م ی صدا  با

 وارد شد.

 .میدار  ی ادیکه امروز کار ز  د یسالم بچه ها کتاب هاتون رو باز کن-

که اخر خسته شدم   دادیسره فقط درس م کی کردن و  سیو اونم شروع کرد به تدر  می هامون رو باز کرد کتاب

 خانم!  دیو گفتم: ببخش 

 نگاه کرد و گفت: جانم بهم

 گفتم:  یلحن مظلوم هیبا

 .دی تو رو خدا خسته نباش 

 بچه ها.  دیجا بسه خسته نباش  نیو کتاب رو بست سرش رو تکون داد و گفت: باشه تا هم دیخند

. ما چهار تا  میگوشه نشست ه یو  میرفت اطیهر چهار تا مون به ح هیتغز  ی خورد و برا  حیزنگ تفر  قهیاز ده دق بعد

 .میخبر داشت گهیهمد ی و از درد ها میشناخت  یو بهتر م گریهمد نیو برا هم میبا هم بود ییاز کالس اول ابتدا 

شده  ی ز یکه نگار گفت: چ می. مشغول خوردن بودمیرو باز کردم و گذاشتم وسط تا همه با هم بخور  تمیسکو یب

 ؟ی اخه گرفته ا  اسمنی

 نیبخوابم برا هم  ادیو صبح هم نتونستم ز  میبود  نایا  ریام ی وقت خونه  ریفقط تا د ستین ی ز یچ ،ی نه خواهر -

 کالفه ام. 

 .ی بزار  ون یبا ما در م یتون یهست م ی ز یو چ یاهان، اگه ناراحت-
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 قربونت.  ی نه خواهر -

.  میوارد کالس شد به احترامش بلند شد ریکه در کمال تعجب مد میو منتظر معلم مربوطه بود میداشت ینید

برا مون حرف زد و  ی بچه ها دوستش داشتند، کم ی تپل و قد کوتاه بود اما مهربون بود و همه  یمون خانم ریمد

 .ارندیب  فی به مدرسه تشر  افتش یر د ی برا   نیو به پدر هاتون بگ میدیدر اخر گفت: فردا کارنامه ها رو م

 وا رفتم  ریحرف مد نیا  با

 باهاتون صحبت کنم.  شهیخانم م د یکه گفتم: ببخش  رونیرفت ب یاز کالس م داشت

 د ییچرا نشه بفرما زمیبله عز -

 کنه؟   افتیکارنامه ام رو در  ادیبه مامانم بگم ب  شهی همراهش از کالس خارج شدم و گفتم: م به

 . میبا پدراتون جلسه داشته باش  دیو با  میدار  نیانجمن والدنه دخترم جدا از کارنامه -

 لب گفتم.   ریز  یانداختم و ممنون نییرو پا سرم

رو   یکه داشتم با پام سنگ یکردم و در حال یاز بچه ها خدا حافظ دیرس انیامروز هم درسمون به پا باالخره

 شدم.  ریام نی کردم سوار ماش یپرت م

 . ییبابا زیسالم عز -

 سالم  -

  ی ر یمس یرو روشن کرد. بعد از ط نینگفت و ماش یچیه قهیکرد اما بعد چند دق  یم ین ی اش روم سنگ رهیخ نگاه

د الاقل   ؟یها بهشون دلبست  ی که تازگ   هیاخالقا چ نیشده؟ ا  یچ ی بگ شهیم اسمنیاما آرام گفت:  یبا لحن عصب

 بگو.  ی ز یچ هی

 شدم  یمنم عصب ر یلحن ام ری تاث تحت
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لبخند زدم تا مامانم غمم رو  شهیهم ریام ده؟یدونم چرا خدا منو افر  یبشه ها. اصال نم یچ یخواست یم ریام-

بابام   ه؟یهستم؟ اصال بابام ک یبرام بگه من ک  ستی ن یکی.  گهید ی ها زیچ یلیتا دل تو رو نشکنم، و خ نه،ی نب

دونه که!هاااا  ینم ریبابا ندارم اما مد یدون یکجاست؟ چرا ولم کرد؟ اخه چرا من؟ چرا سر نوشت من؟ تو م

 چرا؟  ر،یام

 کردم.   یم هیو گال  زدمیاشک هامم دست خودم نبود داشتم هق م زشیر  گهید

 کنم اخه  دا یوسط بابا از کجا پ  نیفردا گفته پدرامون بره مدرسه من ا -

به طرفش کردم اما در کمال تعجبم داشت  یشد نگاه یسکوتش طوالن دم ید یوقت ،یچی گفت ه ی نم یچیه ریام 

داشت برا خاطر  ری! امهیرفت چه برسه به گر  ادمیهم  دنمینفس کش یشد حت  یباورم نم ختیر  یمردونهاشک م

 کردم.  حتمکسم رو نا را   نیخدا من بهتر  ی و ناراحت کردم. وا  ری کرد؟ من ام  یم هیمن گر 

 داد زدم  یلحن عصب با

 کردم؟  کاریخدا منو لعنت کنه، من چ-

 دو باره تکرار کردم  -

 !ی در اورد رویتو اشک ام  اسمن،یلعنتت کنه  خدا 

 دختر.  هی چه حرف نیا  اسمنیبا پشت دست نم چشمانش را گرفت. وااا  ریام

 کرد لحنش رو شوخ کنه  یم یسع داشت

 رفت تو چشمم.  یدونم چ یدختر؟ نم زمیبر مگه من بلدم اشک -

 اش شدم.  یمهربان ی سالها شرمنده  نیمهربونه من واقعا تو ا  یلیخ ریام  دم،یحرفش خند ن یا  به

 . ری بگ  دهیبودم تو حرف هام رو نشن یعصب یکم ر،یشرمنده ام-
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. در مورد مدرسه هم نگران یحرف ها رو بزن نیتو واقعا حقته که ا  اسمنی ی دشمنت شرمنده، تو حق دار -

 راحت  التیبده. خ ری هم حق نداره بهم گ یاحد و ناس  چیاونجا آماده ام، ه کی و پ کی نباش خودم اول وقت ش

 

  

بکشه   دیچرا با رینامردم رو ام ی زدم، جور بابا یکرد، به سمتش برگشتم و لبخند تلخ یم یداشت رانندگ  ریام

 اخه؟

کرده  دیرا سف شیموها ی ک  ریشد. ام ریاش افتاد و تمام غم عالم در دلم سراز  قهیشق دیسف ی به موها چشمم

تا    شهیوبال گردنش بودم هم یشدم من از بچگ ریزود رس ام ی ر یپ  نیبود مگه اون چند سالش هست من باعث ا 

برا خاطر   نباریکرد. باز هم بغض کردم ا  ی محبت نم یشکی من به ه ر یو غ دهینازم رو کش  ادیم ادمیکه   ییجا

نگاهم رو حس کرد که به سمتم برگشت و گفت:    ینی مهربانتر بود برام، انگار سنگ یکه از پدر واقع ی ر یام ر،یام

 کنم ها!   یتصادف م ینگاهم کن ی نجور یکار ها رو، ا  نی الهللا اال هللا  نکن ا 

چانه ام برد و   ریرا کنار زد، دستش رو ز  نیو ماش د یشک یانداختم.از حرص پوف  نییحرفش سرم رو پا  نیبا ا  

 . اسمیگل  نمتیسرم رو بلند کرد. بب

برا اون دلت که نازک تر از   رمیگفت: من بم  دیبودند رو د دنیبار  ی چشمان نم دارم که هر لحظه اماده  یوقت

 ؟ی بغض کرد ی جور  نیا  یگله. حاال برا چ

 تکون دادم. انگار زبونم قفل شده بود.   یچیه یرو به معن سرم

 شه یخونه، مامان نگرانم م میبر  ریگفتم: خوبم ام  گهینم  یچیه دمید  ینگاهم کرد وقت کمی

 ه یگفت: سالم سم  ه یرو دستش گرفت و بعد چند ثان  شیگوش

 .. ..... 

 منه نگرانش نباش.  ش یپ اسمنی
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 ......... 

 . شتی پ ارمیو سالم م  حیبعدش صح  میخور  یم یبستن ه یمیر یم

 ...... 

 ادیخواد اگه بخوره حالش جا م یم یخوبه فقط انگار دلش بستن نه

 ...... 

 خداحافظ باشه

 ؟ ی دیمگه خشگل ند  یکن ینگاهم م ی چرا اونطور  هی کرد که گفت: چ ینگاهش م داشتم

 ؟ یبستن   یواقعن ریبهم زد،با خنده  گفتم :ام یچشمک

 .ی واقعا بستن طون یاره ش-

 زدم  ی لبخند

 که دهنم اب افتاد.  میپس بزن بر -

 دونست.  یهام رو م یرگ خوابم دستش بود تمام اخالقام و دلبستگ خوب

  قه یسل تیداشتند و با نها یکوچک که هر کدام دوتا صندل زی داشت و چند تا م ی نیدلنش ی کافه که فضا رونیب

 . میشده بودند، نشست  نیتزئ

رفت و منم   یور م شیداشت با گوش  ر یتا برامون اماده کنند. ام میهو رو سفارش داد و منتظر بود یبستن ریام

هم نشسته بودند و   ی در روبه رو  زدیکه عشق در چشمانشان موج م  ییو به زوج ها زدمیم دیداشتم اطراف رو د

کردم به   یرا حس م یکی ی  رهیاما نگاه خ دادندیم ل یتحو  یمنت  یلبخند ب گهیهم د ی برا  ی خوردند و گاه یم یبستن 

!  دمیرس د،یرس یمسن تر به نظر م ریاز ام یکه کم ییدوباره جشم چرخاندم و به اقا ی انرژ  نی دنبال منبع ا 
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  هی اون اقا رو نگاه کن  ریو گفتم: ام  ریداشت برکشتم سمت ام یکرد و اصال جشم بر نم ینگاهم م رهیداشت خ

 کنه.  یداره نگاهم م ی جور 

 ... میمرد روبه رو شد هیخال ی اما در کمال تعجبم با جا ندیبرگشت تا ان نرد را بب ریما 

 

داشت  ریخوردن شدم انا ام یو ان نرد مر موز مشغول بستن  ایاز دن  الیخیخدمتکار سفارش هامون رو اورد و ب 

 کرد و تو فکر بود.  یم ی باز  ش یبا بستن

 شده؟ ی ز یچ ریام-

 نه، چطور مگه؟ -

 ! ی کنم تو فکر  یاحساس ماخه -

 کنه.   یم چارمیکنم ب   ریمامان جونت که اگه د شیرو تا ببرمت پ تیبخور بستن  ستین  ی ز ینه دخترم چ-

 یم ادهیپ نیداشتم از ماش میحساب کرد و به سمت خونه رفت ریام میرا که تموم کرد ی! بستن میدیدو خند هر

 رو پارک کنم بعد.  نیشدم که گفت: صبر کن ماش

 باال؟   ییایمگه م-

 . دمشیوقته ند ی لیخ نمیتا خاله فاطمه رو هم بب امیاره م-

وارد شد بعد   ریکنار اول ام دم یانداختم و در و باز کردم. کش  دیکل  یباال با خوشحال میرو پارک کرد و رفت  نیماش

 گرفتم.  ابون یپسر جذاب از خ  هیرو اوردم   یک  د ینی بب دیی ایاهل خونه ب ی من. اها

 داد. یداشت سرش رو تکون م ریام

رفت از اتاق خارج شد و با تعجب  یاش ور م یدست  فیبود و داشت با ک نییهمون طور که سرش پا مامان

 خدا مرگم بده! اسمن،ی یچ یعنیگفت: وا 
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 خنده رینتونست خودشو نگه داره و زد ز   گهید ریام

 امان از دست تو دختر. -

 .میدست پرورده ا  ر،یاقا ام ی دار  اریاخت-

 . نیبش ایب ی که هوش برا ما بمونه، خوش امد زارهی دختر نم نیا  ریتر و گفت: ببخش ام کیآمد نزد مامان

 . امیمنم لباس هام رو عوض کنم و ب  دیچاق کن یبهشون گفتم: تا شما سالم رو 

بزرگ   ادیسرش رو تکون داد و من اونا رو تنها گذاشتم و به سمت اتاقم رفتم. خونمون دو طبقه بود نه ز  مامان

قرار داشت و سه تا اتاق   نییدر طبقه پا ی بهداشت سیاشپز خونه و دو تا اتاق خواب و سرو  کی کوچ ادیو نه ز 

 باال بود. ی ن اتاق هاهمو  زا  ی کیدر باال قرار داشت که اتاق منم  یبهداشت س یسرو  کیخواب و 

 ی اتاق از همه  نیاتاق بودم ا  نیبود شدم عاشق ا  ی ر یو ش ی و تخت و کمد قهوه ا  زیاتاقم که متشکل از م وارد

 شبانه ام خبر داشت!!! ی ها هیگر 

  نکهیا  ی اور  ادیعوض کردم و از اتاق خارج شدم با  ی و شال و شلوار فسفر  دیسف ک یتون   هیهام رو با   لباس

با مامان و مامان جون رو  ریصحبت ام ی امدم که صدا  یم  نییاز پله ها پا یداشتم با خوشحال نجاستیا  ریام

 . دمیشن

 بزارم!  ون یرو باهات در م ی ز یچ هی  دیخوام ناراحتت کنم اما با ینم ی : راستش خواهر ریام-

 شم؟ یشده دارم نگران م ی ز یچ ری: اممامان

شک کرد اما  ی مرد کی به  اسمنی میرفته بود یبرا بستن اسمنی فقط امروز که با  ستین  یخاص   زینه راستش چ-

 باشه!   دیسع دیتا برگشتم نگاهش کنم نبود.فکر کنم که اون مرد با

 خدا ایجون:  مامان

  داشیپ  دیاالن با دیسع ر؟یاونم االن، هاااا ام! دیسع ؟یگیم ی دار  یچ یفهم یم چ یه ر؟یام یگیم ی دار  ی: چمامان

 م؟ یکش ینفس راحت م ی دار  یبشه؟ االن که کم
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 نشده. ی ز ی جون: آروم باش دخترم، هنوز که چ مامان

 باشه.  دی سع دیشنوه منم گفتم شا یم اسمن یتر االن  واشیچه خبرته   ه ی: سمریام

منه.   ی اسم اسمه به اصطالح بابا  نی ... ا دی... سعدی... سعدی ذهنم جرقه زد: سع دیاسم سع ی تکرار دوباره  با

خوردم که دخترش   یجوان بود و من اصال بهش نم یلیامکان نداره. اون مرد خ نیاون مرد بابام بود! نه ا  یعنی

ن باز گفت: اما بلند شدن نداشتم. ماما ی راه پله نشسته بود و نا ی کرد. رو  یداشت اشتباه فکر م ریباشم. ام

 باشه. گه ید  یتونه کس  ینم دیسع ریاون مرد غ ریام

رو   اسمنیشدن به تو و   کیحق نزد  یشکیمن هستم ه ستی ن ینگران ی باشه باز هم جا  دیسع ه یخوب سم-

  ادیبره و ب تده یپ  نیو اصال بهش اجازه ند ادیو م رهی با ن م اسمنیبه بعد   نیتخت باشه. فقط از ا  التینداره خ

 خواد. یم یخدا چ مین یتا بب میمدت مراقبش باش هی  دیبا

  نایاشک باز هم مهمان چشمانم شد اگه بابام باشه اگه بخواد منو با خودش ببره؟ نه ا  ریام ی حرف ها نیا  با

 من ازش جدا بشم..  زارهینم ریو دارم خودش گفت مراقبم هست ام ریافته من ام یاتفاق نم

 

 

 ی در کنارش برا  ر یرفتم و ام هی بق شیرفتم و صورتم را آب زدم، پ  سی حرف هاشون تموم شد به سمت سرو  یوقت

 من جا باز کرد. 

 اسمنیخودم گل  شیپ  ایب-

 ی کرد ری نشستم دستش رو انداخت دور گردنم و گفت: د  ششیبر لب نشاندم و رفتم پ  یمصنوع ی  خنده

 ؟ ییبابا

 بگم یدونستم بهش چ ینم

 کشه.  یلباس عوض کردن دخترا چقدر طول م یدون یمگه تو نم  زه،یخوب، چ-
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 نگفت! ی ز یباور کرد. چون چ انگار

هم بگذارم   ی شام رو کنارمون موند و بعد از شام رفت، اما من اون شب هم تا صبح نتونستم چشم رو  ریام

 جدا گانه داشتم  ی حس ها

 خواستمش. یخواستم و هم نم یبابام رو م هم

به سمت آشپز   شهیحاضر شدم تا به مدرسه برم بعد از حاضر شدن مثل هم شهیحوصله تر از هم یب صبح

 گفت: سالم، چرا چشمهات قرمزه دختر؟ دنمیخونه رفتم. مامان با د

 ! ادهیسلطان بخاطر خواب ز  ستین  ی ز یگفتم: ج یبا لحن شوخ دمیو صورتش رو بوس کش ینزد رفتم

 مامان  گهیگفتم: من برم د  عینگاهش سر  ریفرار از ز  ی برا 

 ینخورد ی ز یکجا هنوز که چ-

 خورم.  یم  ی ز یچ هیاونجا   شه،یم ریقربونت برم مدرسه ام د -

 اضهار به شاد بودن کنم.  نیاز ا  شتریرو بهش ندادم. حالم زار تر از آن بود که بتونم ب  گهیحرف د ی   اجازه

 ریام ی حرکت کردم اما بر خالف انتظارم به جا نشیاالن منتظرم هست به سمت ماش ریام نکهیاز ا  خوشحال

 مابه کمال شما روشن شد؟  ی دانشجو چه عجب رو  ی پشت رل نشسته بود. سوار شدم و گفتم: سالم آقا نیام

 . ری رو با لبخند داد: سالم خانم محصل صبح بخ جوابم

 کجاست؟ ر یپس ام ینگاه کردم و گفتم: راست بهش

 ؟ی قبول ندار   یمنو به غالم یعنیبابا  ی جوابم رو داد: ا یشوخ اب

 بازوش زدم  ی مشت رو  با

 شده.  رم یخجالت بکش االنم زود باش د-
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 منو فرستاد.  ادی خونه است حال نداشت ب ریام م،یباشه من تسل-

 است.  رفتهیاهان، پس عذرش پذ-

 ه؟ ینجور یچرا چشمات ا  ی: راستدیپرس  یکرد که بعد مکث یداشت نگاهم م نیام

نداشت   یباز گو کردم. حاال که من حال دلم خوش نبود لزوم نیکه به مامان گفتم رو هم به ام یدروغ همان

 . دندیکش یجماعت جور مرا م  ن یا  دیبا  یچه که تا شب زار زدم. تا ک  یرو هم ناراحت کنم، به کس   گرانید

 از فکر کردن دست بر داشتم. نیام ی صدا  با

 .میدی رس گمی دختر؟ م ییکجا-

 . ی دیکه کش  یخوام ممنون بابت زحمت یمعذرت م ی وا -

 کنم، باعث افتخاره، مراقب خودت باش!  یخواهش م-

  یشدم. به سمت بچه ها رفتم هر سه تاشون داشتند با تعجب نگاهم م ادهیبراش سر تکون دادم و پ فقط

 ؟ی شد  ی شکل نیچرا ا  یاس یگفت:  رتیه خودش امد و حکردند که نگار زود تر ب

 ! هی گر  رینتونستم خودمو کنترل کنم و زدم ز  گه یحرف نگار د نیا  با

 اس؟ یشده  یخاک به سرم، چ ی : وا ایمیک

 رو بهشون گفتم.   روزیبهشون چشم دوختم و بعدش اتفاقات د میاشک  ی همون چشم ها با

 .ستی مشخص ن ی ز یهنوز که چ ریبه قول ام یاس ی: غزل 

نگاه   هی  یداغون کن نجور یسر حرف پوچ خودتو ا  د یتو نبا گه،ی هم پشت حرف اونو گرفت و گفت: راست م نگار

 دختر!  ی کرد کاریبا خودت چ نیبه خودت بکن بب

 ؟ یاگه منو با خودش ببرد چ ؟یاما دخترا، اگه اون باشه چ-
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تنه کل   هی  ادیاسم تو وسط ب  یکه وقت ی ر یام ،ی و دار  ریدر ضمن تو ام ه یگفت: آخه مگه الک میدلدار  ی برا  غزل 

  یسو گول شهیبه صورتت بزن االن کالس شروع م  یآب هی! پس نترسون خودتو. بلند شو شهیم فیجهان رو حر 

مون بود و من به شدت   یاعزدم؛ معلم مطالعات اجتم  ی لبخند یاسم خانم امام دنی! با شنی خانم امام

 منتظرم بود.  ایمیبرگشتم ک ی بهداشت سیاز سرو  ی دوستش داشتم. وقت

 ؟ یخوب-

 ناراحت بودم نتونستم خودمو کنترل کنم.  شبیاره خواهر، شرمنده از د-

 . مین یبش   گهیگدیدرد و دل  ی موقع هاست که پا  نیبرا ا  ی دوست م،ی. ما دوستاسیحرف ها رو نگو   نیا -

 ا؟ یمیک-

 جونم؟ -

 امدم. نیدنبالم با ام ومدین  ریام گمیم-

 ؟ یخوب که چ-

 ! ادیبرا جلسه هم ن دیشا گمایم-

 امکان نداره دل تو رو بشکنه.  ر یام ؟یزنیکه م  هیحرف ها چ  نیا  ونهینه د -

  ریگرفتم بخصوص اگر طرف حسابم ام یم یالک ی من بودم که مدام بهونه ها نیدرست بود اما ا  ایمیک حرف

.  دمیاز درس رو فهم ی ز یج دیاگه فکر کن  دیونیند  یعنیکرد،  سیآمد و تدر   یشد. خانم امام یم الیباشه که وا و 

بلند به   ی شدم با قدم ها  خارجگفتم و با عجله از کالس  یکه تموم شد به معلم خسته نباش   سیساعت تدر 

 اما باز هم توقف نکردم و به  راهم ادامه دادم. دم یغزل را از پشت سرم شن ی رفتم که صدا  یم اطیسمت ح

  یو نگار داره در مورد تو م ایمیاز ک یعجله! خانم امام نیبا ا  ی ر یم ی صبر کن دختر. کجا دار  ،یاس ی ،یاس ی-

 پرسه که چته امروز.

 نه.   ای ادیم ریونم امد ی. اصال نمشه یاالن جلسه شروع م اط،یبرم ح  د یتوجه به حرفش گفتم: با یب
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 بگه که حرفش رو عوض کرد ی ز یخواست چ غزل 

 . ستندیخوبه که تک جلسه خونما ن  گمایکرده با خودش. م یاقا چ ن یا  نیکه... اوه ال ال بب  گمیم یاس ی-

شده   میتنها مرد زندگ یکنه. اما من محو حام یاشاره م ریداره به ام دمیحرف غزل سرم رو باال گرفتم که د با

که دو درجه از شلوارش روشن تر بود شده بودم. برا   یو اور کت دیو بلوز سف یطوس  نی شلوار ج ه یبا   ریبودم! ام

 . رمیحاضر بودم بم ریام پیت  نیلحظه و ا  نیا 

هم براش مهم نبود   گرانی و نظر د د یپوش یساده م شهیبودم هم دهیند  افهیو ق پیت ن ی رو با ا  ریام چگاهیه من

 رو هضم کنم. ر یرفتار ام نی تونستم ا  ی اصال نم گهیاما امروز برا خاطر من د

 

 

 زد.  یرو برداشت و چشمک شیآفتاب  نک ی ع دنمیبا د ریام

 ؟ یخانم،سالم خوب اسمنیبه به  -

 زدم و رفتم کنارش.  ی ژکوند لبخند 

 . ریسالم ام-

 به غزل افتاد.  چشمش

 د؟ یکن  یدختر ما چه م ی سالم غزل، با زحمت ها-

 بچه ها. ش یرحمته. با اجازتون من برم پ ستیزحمت ن اسمن ی ریسالم اقا ام-

 ؟ی کرد  ی نجور یرو بهم گفت: وا چرا چشمات رو ا ریرفت و ام غزل 

  ؟ی بود  ومدهیصبح چرا خودت ن یراست ،ی کرد یتعجب م ی من بود ی تو هم جا-
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 چطوره؟  پمیباشم، ت پیتا خوشت  زاشتمیبرا خودم وقت م  دیبا-

 . شهی. برو داخل االن جلسه شروع می ر ی نظ  ی برا من ب شه یتو هم-

به سمت اتاق   نیشناخت برا هم یو م ریاتاق جلسه و مد  بایآمد مدرسه تقر  یمن م ی کار ها شتریچون برا ب ریام

گفت:  دنمیتو کالس بود که نگار با د یجلسه رفت و منم برگشتم کالس، بر خالف انتظارم هنوز خانم امام

 خانم. اسمنی نمیا  یخانم امام دییبفرما

 ؟ی نبود  یقبل اسمنیشده امروز سر کالس همون  ی ز یچ اسمنیبه سمتم برگشت و گفت:  یامام خانم

 خسته بودم حال نداشتم. کمی.  ون تیخوبم خانم، ممنون از نگران-

 باشه. -

 ی شد یاز کالس خارج م یکه داشت یسرم رفت. مخمون رو خورد. وقت  ی گفت: وا   ایمیک یاز رفتن خانم امام بعد

 . ی دیدو بار صدات زد اما تو نشن

 ابروم رفت خاک بر سرم.  ی وا -

اجازه  شهیم ی خانم ساالر  دیآمد تو کالس و رو به معلممون گفت: ببخش ریدرس زبان مون بود که مد اواسط

 بره؟  دیوقت دکتر داره و با رم،یرو ازتون بگ یخانم هاشم ی 

 برو.   ریرو جمع کن و با مد  لتیوسا اسمنی ر،یکنم خانم مد یخواهش م-

 دند! تعجب کر  یدخترا معلوم بود که حساب  ی  افه یکردم تعجبم رو نشون ندم اما از ق یسع

طول و   ری. اممیرفت  نییپا ی به سمت طبقه  ریاز دخترا همراه مد یلب ریز  یگفتم و و با خدا حافظ ی اجازه ا با

هر دو باهم از مدرسه خارج  رمون یما چند قدم آمد جلو و بعد از تشکر از مد دنی. با دزدیعرض سالن را قدم م

 رفت و گفت: سوار شو. نیبه سمت ماش ریو ام میشد

 لب گفتم: خدا به دادم برسه.  ریو ز  دی تنم لرز   ریلحن سرد ام از
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 ر؟یشده ام ی ز ی: چدم ینشسته ازش پرس ی طور  نیهم ریام  دمید یشدم و وقت سوار

 ! شهیم  ریجمله ام باعث فوران ام نیدونستم هم ینم اما

 اسمن؟ی هینمره ها چ نیگفت: ا  تیعصبان با

 هااا؟  ی خون یو درست رو م شهی نمره هات خوب م ی لحنش جا خوردم که ادامه داد: مگه قول نداده بود از

 قورت دادم.  یدهنمو به سخت  اب

 . ر یتوانم خوندم ام ی من... من به اندازه -

 !  ی از توانت خوند  شتریب یلی! خی توانت نخوند ی به اندازه  اس،ی ی نه نخوند-

 دختر!   ی نمره هات خوب باشه اما تو محشر کرد ی خنده گفت: قول داده بود با

دهنم باز مونده بود کارنامه رو  ریام یموضع ناگهان  ر ییام رو به سمتم گرفت اما من همان گونه که از تغ  کارنامه

  ستیب  یض ا یدرس هام به جز علوم و ر  ی نبود همه  یتعجبم دو چندان شد. باور کردن  دنشیازش گرفتم و با د

 بودند. 

 . امی کنم و به خودم ب  یو حالج ریتونستم رفتار ام تازه

 کردم.  یداشتم سکته م ر،یام ی نامرد یلیخ-

باحال شده بود.   یلیخ افتیها ق می خودمون  یول  ،ینیخواستم فقط جذبه ام رو بب ه،ی چه حرف نیخدا نکنه ا -

 !!!ی ایدختر دن  ن یکرد مظلوم تر   یفکر م دتتیدیم یهر ک 

 باشه؟  یچ زتیجا ی و بعد ادامه داد: حاال الوعده وفا! دوست دار  دیجنس خند  بد

و غزل رو هم  ایمینگار و ک ی اجازه    نی قول بد  دیپارک و شما با میروز همه با هم بر  هی فکر کردم و گفتم:  یکم

 من بمونن!  شیپارک و امممم... شب هم پ انیتا با ما ب ی ر یاز خانوادشون بگ

 تعجب کنه.  میی دادم. حاال نوبت اون بود که از پر رو  لشی لبخند دندون نما تحو   هی وبعد
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 کرد مرد و قولش باشه. رو چشمم.  شی کار  شهیها، اما نم ی رو دار  یلیخ ییخدا  اسمنی-

رفتم. قرار بود بزرگتر ها با   رونی شدم از اتاق ب یاسپورتم راض  پیاز ت یبه خودم افتاد. وقت  نهییدر آ  نگاهم

با بچه ها   میغزل رو ببره. بعد از گذشت دو هفته تونست ا،یمیهم منو، نگار، ک  نیبروند و ام ریام نیماش

 که بهم داده وفا کنه.  یبه قول ریتا ام  میهماهنگ کن

 منتظر من بود تا باهاش برم.  نیتو ماش نیرفته بودند و ام همه

 . میشدم و با ذوق گفتم: بزن بر  نیماش سوار

  فهینکردم که، وظ ی کنم کار  یخواهش م د؟یمن خوبم شما چطور  کم،یگفت: سالم عل  یبا لحن شوخ نیام

 است.

منتظرم نشسته و من از   نجایساعته ا  هیهر چند طفلک حق داشت  دم یخند یهاش م ی برا دلقک باز  داشتم

 بهش سالمم ندادم. یحت یخوشحال

 دنبالم.  ی ممنونم که آمد ؟یکنه که گفتم: سالم، خوب یر نگاهم مداره منتظ دمید

 داد تا حرکت کند!  تیبار ابرو باال انداخت و سرش و تکان داد و آخر سر رضا چند

زنگ خورد به صفحه اش نگاه کردم   میبه ما بود و اما غزل دور بود. گوش  ک ینزد یکم  ایم ینگار و ک ی  خونه

 شده. ی کفر   یکردم حساب ریبود. حتما د  ایمیک

 ؟ ی میجونم ک-

 دم در.  یساعته منو گذاشت هی  ،یمیکوفت و ک-

 . مییاونجا نیپنج م -

 دنبالش؟  دی وقت نر  هی نجاستینگار هم ا  ،یاس یباشه، فقط  -

 .ی دنبال غزل فعال با میبعد بر  میچشم، شما دو تا رو بردار -
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. با  می مردم رو خورد  ی سر بچه  ی شهر باز  میما چهار تا، تا برس نیکم حرف بود برا هم ی پسر  بایتقر  نیام

رو به دور   یچند ساعت زانمیبود که با عز   هیهد ن یبهتر  نیواقعا ا   میشد ی وارد شهر باز  ی ر یوصف نا پذ  یخوشحال

 شاد باشم. ی از هر دغدغه ا 

! اهان د یبدم تا منو نکشت ریام لیمن شما رو تحو  دییایب  راتون یرفته گفت: جون عز  لیتحل ی با صدا  نیام 

 به شما. نیخوب، افر  ی دخترا  دیایب ر،یاونجاست ام

حرف   گهیبلند با همد ی با صدا  می. داشتمیو خانواده رفت  ریام ش یخنده و با هر و کر پ ریز  میچهار تا زد هر

خنده منم خندم   یم چارهیب نیاز خنده سرخ شده! رد نگاهش رو گرفتم و بلههه، داره به ام ر یام دمیکه د میزدیم

  ی خنده  یکنه. وقت یداره مظلوم نگاهمون م هک  نجاستیاز ترس ما دور تر از ما نشسته و جالبش ا  نیگرفت! ام

چهار تا   ریپسر مظلوم رو گ هی  ی هم بخند دیبا ر،یو گفت: بله اقا ام د یرا در هم کش شیاخم ها دید رویمنو  ام

 کردند بابا.  چارمی ب نجای! تا ا یصفت انداخت طون یدختر ش

 شناسمشون.  یخوب م یکیوروجک ها رو که من   ن یبشن ا  لیذل یاله یگفت: اخ مامان

. بعد دو ساعت گشت و گزار با دخترا حدود دند یخند یو عمو محمد هم داشتند م مایجون و خاله س مامان

 ؟ی باز   ادیم یتوپ آمد و گفت:  ک   هیبا   ر یکه ام میخورد یم  یبزرگتر ها نشسته و خوراک   شیرو پ یساعت مین

گروه   ه ی. منو دخترا میکن  ی باز  یبه جز خاله و عمو و مامان جون. قرار شد وسط میکرد یمون اعالم امادگ  همه

 در آمد. نیام ی گروه که صدا  هیو مامان  نیو ام ریو ام میشد

 د؟ ییای! بابا محمد شما ممیکم دار  اری  هیما   ستیآقا قبول ن-

 از سن من گذشته.  گهیها د ی باز   نینه بابا جون ا -

 معترضانه گفت: عه بابا!  نیام
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 عه نداره که پسرم. -

 زدم و به سمت عمو رفتم. ریبه ام یچشمک

 . گهید ی باز  ایب اسمنیعمو، جون -

شما اون وسط همش منو   ی با شما جوان ها باز  امینشوند و گفت: عمو جون من ب میشون یپ ی رو  ی ا  بوسه

 که.   دیزنیم

 کردم. یالک اخم

 ه؟ یشما رو بزنه با من طرفه، مگه الک  یبعدش هر ک  د؟یر ی گفته شما پ ی ک  ری نخ-

  یتکون داد و از جا برخاست دستم رو گرفت و همان طور که به سمت بچه ها م نیبار به طرف نی رو چند سرش

 نشدم.  فتیوقت خر  چی برم که ه تیزبون ن یر یگفت: من قربون ش میرفت

 دل آزار. شه یبه بازار کهنه م  ادیکه گفتند نو که ب نحاستی گفت: بله، بله، ا  یبا لحن شاک  نیام

 خنده.  ریم اما از آنجا که همه حواسشون بهم بود زدن ز دور از چشم همه زبونم رو براش در آورد به

 وسط؟  ادیم ی زدم و گفتم: خوب ک  یالیخ یکنم خودمو به ب  دا یاز مخمصه نجات پ نکهیا  ی برا 

که در اخر  میو گردو شکستم رفت   میانتخاب شد میاز هر ت نی. من و امم یگردو شکستم بر  د یایگفت: ب نگار

 زدم و گفتم: زدم پاتو شکستم.  نیام ی پامو محکم رو پا

 یرو هم م  نیام ی رفتم غر غر ها یداشتم سمت دخترا م  ی روز یطور که با پ  نیدخترا بلند شد. هم غیج ی صدا 

 . دمیشن

 زد پامو شکوند!  ونهیانگار واقعا جنگه، دختر د-
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دور مون حلقه زده  یجوان ی رو برداشته بود. دختر و پسر ها ی مون کل شهر باز  ی شاد ی شروع شد و صدا  ی باز 

  میت ی  هی بار ببرم بق  ۵کردند همه سوختند و فقط من موندم وسط، قرار بود اگه   یمون م قیبودند و تشو 

وپ رو  و ت ری نشسته آمد بغل ام قمثل قاش نیکه ام  زدندیو آقا جون از هر طرف توپ م ریوسط، ام انیدوباره ب

 از او گرفت.

 عه عه  د؟عهیرو بزن   اسی ادیشما چرا دلتون نم  ،ی تا باز   هیشب  ی به لوس باز  شتر یب نی! ا ی نشد باز  نکه یبابا ا  ی ا -

شالم خورد و منم باختم.   ی دفعه توپ رو به سمتم پرت کرد تا به خودم بجنبم و کنار بکشم توپ گوشه  هی  که

خودمو   یوسط بودند کم نیو ام  ر یکنند. ام ی بود که باز  ریام میدخترا بلند شد. االن نوبت ت  غیج ی باز صدا 

از نگاهم جا   یخوام اونو بزنم! کم  یکه حس کنه م ی نگاه کردم جور  ر یبه ام  یثیخب  ی  افهیجمع کردم و با ق

  ر یپرت کردم چون حواسش به ام  نیبه توپ دستم نگاه کرد. اما من توپ رو به سمت ام تیخورد و بعد با جد

 ضربه باخت، ابرو باال انداختم. نیبود با اول

 .نیهست آقا ام ار یدست رو دست بس-

 . دیکش   یخط و نشون م میچشمانش داشت برا  با

رو ادامه دادم که دوست گلم غزل، توپ رو با دستش چنان با شدت پرت کرد که توپ از   ی توجه بهش باز  یب

 جمع دور شد.

 گلم.  میکن  یم  ی باز  یوسط میها! دار  ست یغزل جان فوتبال ن-

درخت بزرگ   هی  کیتوپ افتاده بود رفتم. نزد  زدمی که حدس م  یکردم به سمت یطور که داشتم غر غر م همون 

  دنیخلوت بود. خم شدم و توپ رو دستم گرفتم کمر راست کردم اما با د بایافتاده بود و اون قسمت پارک تقر 

از احساس خطر   دیشا ،یکس   ید از بی از درد، شا دیشا دم؛یکش یغیج میروز ها نیا  ی تر از هر آشنا  بهیفرد غر 

 . خودم  یبگیاز غر  دیو شا

 . د یقبل از خودش به گوشم رس ریام ی که صدا  دندیبه سمتم دو  نایا  ریام غمیج ی صدا  با

 ؟ی شد یچ اسیخدااا  ای-
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شده بود.   میروز ها نی. اما من قفل کرده بودم و نگاهم قفل نگاه مرد مرموز ا دند یرس من  ش یبعد خودشون پ و

 ! دی.. سعزمزمه کرد: س... سع.   ی نگم، بدتر از من بود و با ناباور   گهیمامان که د

 اسم باز به تکاپو افتاد.  ن یا  دنیبا شن ذهنم

 . بابام! .. د ی.. سع. دیسع-

از چشمانم خواند که به   ایفرد بهم بود چنگ زدم. نگاهم کرد گو   نیتر   کیکه نزد نیام راهنی خود آگاه به پ نا

و  ستادیکرد. عمو هم کنار مامان ا  کی دارم دستش رو دور کمر م حلقه کرد و منو به خودش نزد اجیکمک احت

 دستش رو گرفت. 

 جان، اروم باش دخترم.  هیسم-

تر بودند. اونا هم از تعجب خشکشون   کیکه از خواهر برام نزد یشد. دوستان دهیسمت دوستانم کش نگاهم

 کردند.  یکه از صورتشون معلوم بود به من نگاه م یود و با غمزده ب

 . زدیم ی به خودم آمدم. چشمانش قرمز بود و صورتش از خشم جمع شده و به قرمز  ریغّرش ام ی صدا  با

 نامرد.  ؟یکن  یم یچه غلط نجا یتو ا -

 صورتم بود.  ی  رهی تکان نخورد و فقط خ شیزره هم از جا ه ی دی.اما سعد یگفت که تنم لرز   دهیمرد را چنان کش نا

 چند قدم عقب تر رفت.  دیو سع اشنه یتخت س د یشد و با مشت محکم کوب کیبهش نزد ریام

 هاااااا؟  یکن یم یچه غلط نجایگفتم ا   ،یبا تو هستم عوض -

 خود دار باش پسرم.  یمحمد: کم عمو

مشت محکم  نباریبار دوم و ا  ی . برا دیشن یرو م ییو نه صدا  دید یو م ی شده بود و نه کس  ونهید ایگو  ریام اما

  ادهیپ دیافتاد. بعد از آن فقط مشت بود که بر سر و بدن سع نیزم دیسع نباریو ا  دیکوب دیسع ی  نهیبر س ی تر 

کردم خودم رو جمع و جور کردم و داد  یم ی کار  دی. به خودم آمدم بادادیو فحش م  د یکش یم ادیکردو فر  یم

 زدم: باااابااا
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دست برداشتند و متعجب بهم چشم دوخته بودند. فکر کنم    گریگد یمن هر دو از کتک زدن  ی کلمه  کی  نیا  با

 مون حکم فرما بود. ن یب ینی سنگ  ی ! فضادندیکش  ینفس هم نم  یحت گرانید

رسوندم و از بازوش   ریبود خودمو به ام ی ا ی حرکت دادنم را نداشتند اما به هر سخت  ی ارا ی میچند پاها هر

 . دمیکش

 . ادیمهربونت ب  ی برا خاطرش خم به چهره یشو ارزشش رو نداره حت الیخ یب  ریبابا ام-

 گفت: دخترم.  یا رفته  لی تحل ی با صدا با تعجب و ناباورانه دیسع

 

و بغض گفتم: به من نگو   تیکه سالها بدون بابا بزرگ شدم.با عصبان، گفت دخترم به من   یم یداشت به ک  هه

  ینه اصال م  ایهست؟  ی تولدم برا ک  خیتار  یدون یسال بدون بابا بزرگ شدم. اصال م ۱۳دخترم، کدوم دختر که 

!  هیبرام کاف  یآمدم رو هم بگ ایکه به دن ی اگه سال یتولدم بخوره رو سرم حت ق یدق خیچند سامله؟نه نه تار  یدون

االنم برو   ؟ی همه سال کجا بود نی! ا یدون یرو در مورد منه دخترت نم  یچیتو به اصطالح بابا ه ،یدون ینم یول

 بابا دارم.  گهیچون من د ،ی همانجا که بود

 

از   ریدر کنار ام د یبا د یبودند، نگاهشان کردم. سع ستادهی که کنار هم ا   دیو سع ریمن بابا داشتم. به ام آره

تر به  جوان ریاز ام نقدریا  نیبود برا هم الیخیآدم ب  هی نکرده بود  ی پدر  دیهه سع دی کش یخودش خجالت م

  ن یو ب یشانی خرج کرده، خط اخم پ میبرا بود که    ییپدرانه ها ی ایگو  دشیسف ی موها ؟یچ ریآمد اما ام یچشم م

بود که   شیها یجوان ی ای. صورت شکسته اش گو خته یمن ر  ی بود که به پا  شیشدن ها  یرتیغ ی ایگو  شیابروها

برا خاطر من تن به    یکه حت ی ر یام نی! همبزرگ مرد بود  نیهم ی شک چیه یمن ب ی در راه من فدا کرده. آره بابا

 پسر هست. نیمن هم نمهربا ی . بابادهیازدواج هم نم

 

 بلند شد.  ریام ی صدا  دمیهدف دو  یدهنم گذاشتم و ب ی د شد. دستم رو جلو کردن آنها هق هقم بلن  سهیمقا با
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 زود باش دنبالش برو. نیدخترم. ام ی ر ی کجا م اسمنی-

 . دمیشن یدنبالم بود رو م ی در پ یکه پ نیام ی قدم ها ی بودم اما صدا  دهیدونم چقدر دو  ینم

 دختر.   سای... وا اسمنی...  یاس ی-

 رفتم. یمن همچنان م اما

 ... اسمنی ستم؟یبا تو ن مگه -

 ن یشد و بعدش افتادم تو بغل ام دهیکش دستم

 سا؟یوا  گمیگفت: مگه نم یارام  ی گوشم با صدا  ریز 

تو رو خدا، من   ی نیب  یم نی... امنیهق هقم بلند شد و از ته دل زار زدم: ام ی بود. صدا  نیام ی شونه  ی رو  سرم

 چقدر بدبختم. اصال 

 عذاب مامانم بشم؟  ی ه یما ا یآمدم؟ که عذاب بکشم  ایبه دن چرا 

 

 ی برا  یلیدل  ،یلیتو دل ؟ یعذاب مادرت هست ی  هیگفته تو ما  ی ک  اسمن،یآروم باش  سی نجوا گونه گفت: ه نیام

 تاب ام...  یقلب ب ی برا  یل یدل  ر،یام دنینفس کش ی برا  ی لیمادرت، دل یزندگ 

که  یوقت به خودت به چشم آدم  چیه یاس یکرد.    یومکث دیکش  یقینفس عم  دیجمله اش که رس ی نجایبه ا  تا

 هست نگاه نکن.  ی باعث بدبخت

 کرد.   یبار بود که آرامم م نی اول ی برا  نیام ی ها حرف

 ( ری)ام کاور 
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ها! تابستان بود، امتحانات خرداد را عذاب آورند چه برسد به گذر روزها و ماه میروز ها برا   نیها ا  ه،یثان  گذر

. خودم را در اتاق دیبار  یاز سر و صورتم م یها کم حوصله بودم و کالفگروز  نیام اما ا پشت سر گذاشته 

  ی . نمدم یتخت داراز کش ی برداشته رو   یکتابخانه کتاب  ی . از قفسه کسرا نداشتم  چیه  ی حبس کرده و حوصله 

 مامان آمد  ی دانم چقدر محو کتاب شده بودم که صدا 

 ؟یی ایتو هم باما م م،یبر  دیخر  میخواه یجان، منو مامان جون م اسمنی -

 خونم.  یمن دارم کتاب م  دیشما ها بر  ینه مامان -

داشتم! آنقدر   ازین  ییتنها نی من به ا  یهست ول یدانستم از دستم شاک  یم دم،یشن یرا م شیهاغر کردن غر

ام خارج شده و به سمت  زنگ خانه بلند شد. از اتاق ی گذر زمان را حس نکردم. صدا   یغرق کتاب شدم که حت

 رفتم. فون یآ 

 د؟ بفرمایی بله، – 

 ؟ یعیشف هیمنزل خانم سم د،یببخش -

 د؟ییبله، من دخترشون هستم بفرما -

 نامه دارند.  ه ی یعیخانم شف -

 . ن ییپا امیاالن م  د،یداشته باش ف یتشر  -

 رفتم. یبه اطرافم نگاه کردم. چادر نماز مامان جان که دم دست بود را بر سرم انداختم و به سمت در خروج -

 ستند؟ یبدم. خودشون ن ل یتحو  یعی نامه رو به خود خانم شف د یمن با دیگفت: سالم، ببخش  دنمیبا د  یپستچ -

  یبعد از کم  دیرا فهم انیجر  یبه سمت ما آمد. وقت ریخونه پارک شد و ام ی رو روبه  ریام نیماش نیح نیهم در

 . میبه خانه رفت گریدگرفت. با هم ل ینامه را تحو  یحرف زدن با پستچ

 .ی خوش اومد ر،یسالم ام –
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 داد جواب داد. یقرار م زیم ی همان طور که نامه را رو  ریام

 . م یدور بزن هی  میآماده شو تا بر  ،یاس یممنون  -

 .شهیناراحت م  ستمین خونه  نه یاما اگه مامان بب -

 .میمن بهش اطالع دادم. بدو برو حاظر شو تا بر  -

از پخش   ی می. آهنگ مال میزد ابون یبه دل خ ریبا ام دم،ی ام را پوشمانتو و شال  کهن یرفتم. بعد از ا  اماتاق

طول  ادیز  ریسکوت ام یداشتم ول از یآرامش ن نیسکوت کرده بود. واقعا به ا  ری. امد یرس یبه گوش م نیماش

 .  د ینکش

 ؟ ی سکوت گرفت ی شده؟ چرا چند روِز، روزه  یباز چ اسمنی-

 رو کرده؟ میچغول هیآهان، پس باز مامان سم - 

 شده؟  یچ یگیبود! حاال م یهمه چ ی ایزارت گو  ی  افهیکردند باز هم ق ی رو هم نم تیاگه چغول -

 .  ستی ن ی ز یمن خوبم، چ -

 خواد تو رو دکتر ببره!  ی! میگرفت  یتو افسردگ  گفتیمامانت نگرانته، م اسمن،ی –

 به مامان هم بگو.  نویدارم فکر کنم. ا  ازین  یفقط کم ،ی ا گه یبه دکتر دارم و نه به هر کس د  از ینه ن -

 ... اسمنیاما  -

 تا هوا بخورم و حالم عوض بشه، پس مراعات کن.  ی کنم. تو منو آورد یخواهش م ر،یام -

 . دمیادامه نم گه یخوام. د یلب گفت: معذرت م ر یم کرد.  ز نگاه  ملتسمانه
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 ی گر ی به د  ی کار  یخودش بود، کس  ی مشغله ها یپ یکه در تکاپو بودند چشم دوختم. هر کس  یمردمان به

  ابانیکه کنار خ ین یفروشد، از کنارمسک یو زمان فخر م نیمعلوم بود به زم شیکه از لباس ها ی نداشت. مرد

 ی  شه یکه از سر اجبار ش ی ، بچه ا   یزن گرید ی توجه گذشت. گوشه ا  یکمک داشت، ب ی ارا یبود و  ستادهیا 

  یب دنی رحم شده بودند؟ با د یهمه ب  نیا  یجماعت از ک  ی کرد. به راست یم شیشست، دعوا  یرا م نشیماش

جماعت چند رنگ   ن یهم رنگ ا  ر،یرا شاکر شدم که ام میبار خدا  نیهزارم ی جماعت در دلم برا  نیا  ی ها یرحم

 من فرشته بود.  ی برا  ریفرشته اند؟ ام هاگفته فقط زن  یرنگ بود. ک  کیصاف و صادق،  ری! امستین

 هر دوتامون عوض بشه.  ی تا حال و هوا  ام یب  رمی بگ  یمنتظرم باش برم بستن ی کم اس،ی –

همه نقطه ضعف ازمن داشته    نیا  دیاصال چرا تو با ر،ی گفتم: ام  یبه سمتش برگشتم. شاک  ریام ی صدا  با

 ؟ یباش 

 ! گهید نمیحرص نخور خانم کوچولو، من ا  - 

رفت. رفتنش را   ابانیخ ی  گهیشد و به سمت د ادهیپ نیاز ماش ری. امدم یصورتش پاش ی به رو  یمهربان لبخند 

اتصال را زدم. اما مامان  ی مون افتاده، دکمه خونه ی شماره دم ید یزنگ خورد. وقت  اشل ی کردم که موبا ینگاه م

 سالم دادن را هم به من نداد.   ی اجازه یجون حت

رو   اسمنیداد خواست حضانت   د ی! سعشهیم ونهیداره د  هیزود خودت رو برسون سم ؟یی پسرم کجا ریام –

 داده!!!

لرزان از  ی . با دست و پادیجوش  یقطع شد. زبانم الل شده و اشک از چشمانم مثل چشمه م یبعد گوش  و

توانست آرامم کند اما هنوز چند قدم نرفته بودم   یم ریبروم، تنها ام ریام شیخواستم پ یشدم . م ادهیپ نیماش

کل بدنم باعث شد چشمانم  در دیدر گوشم اکو شد.  بعد از آن احساس درد شد نیبوق ممتد ماش ی که صدا 

 . ردیبسته شود و سکوت مطلق همه جا را فرا گ

 (ری)ام

 



 بِد سرنوشت 

93 
 

  ریی را تغ یاس ی ی آب و هوا  دیبود با ی . امروز هر طور رمی بگ لی ها را تحو  یبودم تا بستن  ستادهیا  شخوانیپ ی جلو 

نا خود آگاه از    ینیبوق ماش ی . با صدا می برو  نمای ام تا با هم به ساش را گرفته اجازه هیاز سم نیهم ی دادم. برا  یم

سرم آوار شد.  ی رو  ایچشمانم ، انگار کل دن  ی جلو  ی صحنه  دن یچشم دوختم اما با د  ابانیکافه به خ ی شه یش

 داری. نفس بابا، باسمنی...  اسی...  ایاسمش را صدا زدم:  ی و کنارش زانو زدم با ناباور  دمیدو  ابانیبه سمت خ

 ات رو برام باز کن. شو. چشمان قشنگ 

 .  زدیم یحرف یبود. مردم دورمان حلقه زده بودند و هر کس    دهیآرام خواب اسمنی اما

 راننده فرار کرد.   –

 .ادیزنگ زدم آمبوالنس االن م –

 .دیدو  یم ابون یخودش داشت سمت خ دمدی من – 

کردم.   ینجوا م ش یلب برا  ریتوجه به حرف مردم، دستان سرد دختر معصومم را در دست گرفته و ز  یمن ب اما

رفتم.   نیبه سمت ماش ع یبلنکارد قرار دادند و در آمبوالنس گذاشتند. سر  ی را رو  اسمنیبا آمدن آمبوالنس 

لرزانم و  ی هامجبور بودم! با دست  ینداشتم ول  یخوب یو روح ی حالت جسم ،یرانندگ  ی را روشن کردم. برا  نیماش

 . دمیرنگم کش ییخرما ی داخل موها یکردم. کالفه دست  یم  یسرعت رانندگ  نیبا آخر 

 بدم؟  دیبا  ی رو چه جور  هیدست من امانت بود. حاال جواب سم اسمنیبرمن،  وای  – 

  نیتوجه مرا به خود جلب کرد. آخر  یگوش  ی . اما تماس آخر رو رم یرا دستم گرفتم تا با خانه تماس بگ  یگوش 

 خته؟یرا به هم ر  اسمنی همهن یگفتند که ا  یچ یعنی بود و پاسخ داده شده بود.   هیتماس از منزل سم

 اتصال را زدم.   ی بود. دکمه  مای. مامان سدیدر دستانم لرز   ی از تماس من گوش  قبل

  ؟ی مادر پس کجا موند ریام –

 . چطور مگه؟ میاومد رونیب  اسمنیسالم مامان، با  -

 ... تو هم خودت رو برسون. مارستانی اش ببرند یدارند با آمبوالنس م ستیحالش خوش ن هیپسرم، سم یچیه -
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 باشه، فقط شما حواستون بهش باشه.   -

 را گرفتم.  نیام ی را قطع کردم. شماره تماس

 جونم داداش.  –

 .  امیتونم ب  ی رو بردند اونجا من نم هی ... برسون. سممارستانیخودت رو به ب یهر کجا هست نیام ن یبب –

   ؟ی ایب  یتون یباشه داداش اما تو چرا نم –

 . مارستانیب مشیبر  یم میتصادف کرده. دار  اسمنی ن،یام نیبب  -

 خدا!  ای –

  اسمنیتوقف کرد. با دو خودم را به  مارستانیب ی درب ورود ی انداختم. آمبوالنس جلو  یصندل ی را رو  یگوش 

 رساندم.  

 بشه چشمات رو باز کن.  ونه ید ریام ی خوا  ی. اگه نمز یچشمات رو باز کن عز  اسمن،ی –

 

را داشت؟ او    رامونشیشده. دخترم مگر چقدر کشش اتفاقات پ  و زمان خسته نیخواب بود. انگار از زم اسمنی

انتظار، به انتظار   ی هایدانم چقدر در صندل یورود ندادند. نم ی بردند و به من اجازه  ژهیرا داخل بخش و 

کرد.   یپسرش دعا م ی بهبود ی برا  ترطرفکه آن  ی کردم. به حال مادر  یفکر م گرانیزار به د  یو با حال نشسته 

  قشیاز دست دادن رف ی برا  ،یقی. رفختیر  یعشقش که به کما رفته مردانه اشک م ی برا   گریکه طرف د ی مرد

در آرام کردن جو سالن را داشت. همه و همه دست در  یکه سع ی . پرستار زدیزجه م یبا دست و صورت زخم

به در اتاق  یدادم و هر از گاه یرا با استرس تکان م  می. پاهانند د تا صبر مرا به حداقل برسادست هم دادن

   ه؟ی جواب دادم: چ تیبا عصبان دیکه در دستم لرز   میانداختم. گوش یم ینگاه  میبسته، ن

 خواستم؟ یرو م مارستانیمنم داداش، آدرس ب -

 . بمون  نای ا  هیسم  شی. پی ا یب  نجایخواد تو ا  ی نم - 
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 هستند. آدرس رو بفرست.  نجایداداش بابا و مامان و خاله فاطمه ا  –

  میهاکردم. با دست جیمس نیام ی حرف زدن را نداشتم! تماس را قطع کرده و بالفاصله آدرس را برا  ی حوصله 

قدم   ی انداختم. صدا  نییکردم و سرم را پا میهارا ستون دست میچشمان خسته از دردم را گرفته و زانو ها

 .  دمیرا شن نیام ی شد و به دنبالش صدا   یم ک یکه بهم نزد ییها

 داداش؟ یخوب –

دارد! و تنها به تکان دادن   یچه معن  طی شرا  نیبپرسم که خوب بودن در ا  ریرا باال گرفتم. نخواستم از ام سرم

  شهیهم نیبود که ام بیعج میبرا  دی بار  یاو هم م ی از سر و رو  یفگسرم اکتفا کردم. آمد و کنارم نشست.  کال 

 نیاز من نگران هست. ام شتر یب نیام  د یشا هفکر کردم ک  نیبه ا  دنش یشده! با د یشکل نیخندان و مرتب چرا ا 

 اسمنیداشت! چند بار من، من کرد و در آخر حرفش را گفت:  ایمن ح ی هست جلو  ی بود و هر ک  یهر ک 

 چطوره؟ کجاست؟  

 بردنش.  ی عکس  ام ار آ  -

 چرا؟ –

 .  ومدهیهنوز به هوش ن نکه یبرا خاطر ا  دیدونم، شا ی نم - 

 خوب چرا تصادف کرد؟ –

 جواب داده. یاس یمن شده و  ل یبا موبا  یدونم از خونه تماس  یدونم. فقط م یرو هم نم نیا  نیام- 

 اش زد.  ی شانیچند بار دستش را محکم به پ نیحرف من ام نیا  با

 !!!ی !!! واااواااای – 

 .  دمیفکر کردم و بعد پرس  یچند برابر شد. کم  مینگران نیرفتار ام نیا  با

 رفته؟  مارستانی چرا ب هی سم نمیشده؟ اصال بگو بب ی ز یچ نیام –
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خواد!  یرو م اسمنیحضانت  دیاز دادگاه نامه اومده و سع ؟ی خبر ندار  یچیفکر کنم تو از ه ر،یداداش ام - 

و  دارهیرو بر م یگوش  اسمنی. از قرار معلوم رهیگی و خاله فاطمه با تو تماس م رهینامه از هوش م دنیبا د  هیسم

 فهمه!  یبفهمه رو م  دیکه نبا ی ز یچ

خود شود. حق داشت با  یود بحق داشت از خ اسمنی. دیچرخ یانگار کل اطرافم دور سرم م نیام ی حرف ها با

 ی از پدرانه ها ی شناخت؟ اصال مگر او پدر  یرا م دیبه اسم سع ی خبر تصادف کند. مگر او مرد نیا  دنیشن

 بود؟  دهیموجود د نیا 

 

زودتر از من  نیباز شدن در اتاق مرا به حال کشاند. ام ی بردم که صدا  یقدر در فکر به سر مدانم چه  ینم

 ما چطوره؟  ضی: دکتر، حال مر دیپرس  یبا نگران نیرفتم.ام ششیخودش را به دکتر رساند و من هم پ

 دکتر به صورت نگران ما دو تا نگاه کرد.  

 د؟ ییشما ،ی هاشم اسمنی همراه – 

 عجله جواب دادم: بله.  با

 ن؟ یباهاش دار   یشما چه نسبت –

 من پدرشم.  -

 دهید بی. فقط سرش آسدهیند یچندان بیآس مارینبوده، ب  دی شد  ادیخوبه، خوب خدا رو شکر چون ضربه ز  -

 تونه مرخص بشه.  یو دستش مو برداشته. امشب بمونه فردا م

 م؟ یبر   ششی پ میتون  ی: مدیپرس یبا خوشحال نیام

 باال. ی و دو طبقه ستی زد و گفت: بله، اتاق ب ی به او لبخند مهربان  دکتر

شد،   یم یبه سمت راه پله که به سمت باال منته ع یحرف دکتر نماند و سر  ی ه یمنتظر بق گرید نیام -

ام زد و با خنده چند بار سرش  کردم اما دکتر با دستش به شانه  ینگاه م نیرفت. من با تعجب داشتم به رفتار ام
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هوش   یهنوز ب اسمنی.  ستادمیتکان داد و رفت. خودم را به اتاق مربوطه رساندم و کنار در اتاق ا   نیرا به طرف

شدم و    ترک یشده بود. نزد رهیخ  اسمنیاش نشسته بود به صورت در خواب که بر چهره یبا غم نیبود و ام

 بلند شد.    یحضورم را حس کرد از صندل نیام یوقت

 بشه.   تیبه هوش اومد تقو  یبخرم تا وقت  یخوراک  یکمی خوب داداش، من برم   -

 معلوم بود که م نیام ی رفتار ها از
ً
رفتم.   اسمنیکه رفت به سمت  نی نگاهم فرار کند. ام ریخواهد از ز  یکامال

تم  . کنارش نشسدهیند ی چندان جد  بیشده بود. خدا را شکر که آس ی و صورتش زخم یچیسر و دستش باند پ 

 و کم کم چشمانش را گشود و زمزمه کرد: ما.. مامان. دیپلکش پر   قهیو سرش را نوازش کردم. بعد از چند دق

 ؟ی شنو یمنو م ی صدا  ،یاس ی -

 من دوخت.  تابی نداشتند را به چشمان ب ی و درشتش که حاال از رنجش سو  یمشک چشمان

 مامانم برم.  شی خوام پ یخواد منو ببره. من م یم دیسع  ،ییبابا -

 ی هاکه همچون دانه شیهاآتش درونم بود. اشک  ی بر رو  یزمی شد ه یرگه م دو یکه از بغض و ناراحت شیصدا 

 را با دستم گرفتم.   نندیبالش بش  ی آمدند تا بر رو  یاش به رقص مگونه  ی بر رو  دیمروار 

رو   هیسم  رم یخودم م اد،یو حالت جا ب یاستراحت کن یاگه کم ی مامانت خبر نداره تو تصادف کرد اس،ی –

 . ،باشهیتا باهاش حرف بزن زنمیبهش زنگ م ای ارمیم

باز  ی هاچشم  دنی. با ددیاز راه رس نیاش نهادم و همان موقع ام یشانیپ ی رو  ی را تکان داد. بوسه ا  سرش

 . دمیبرات خر  ی زهایچه چ نی . بب ی چشمان قشنگت رو باز کرد یسالمتبه، زبل خان، بهگفت: به  اسمنی

 ن،یبرم. ام  ه یسم شی پ د یچشمک نا محسوس گفتم: من با هی کردم و با  نیزد. رو به ام ی جون یلبخند ب اسمنی

 . امیتا من ب ی دار  یبر نم یاس یچشم از 

 مراقبم. اتیراحت، از امانت التیداداش خ -
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و استراحت   ی لواشک بخور  نیاز ا  یتا تو کم  اسیگفتم:   اسمنیتکان دادم و رو به   شیبرا  نانیاز سر اطم ی سر 

 من برگشتم.  یکن

حال  شیها یبا شوخ طبع ی تا حدود نیدانستم ام یداد. از آنجا خارج شدم. م لمیتحو  یجانهم لبخند کم  باز

را  نیگرفت. ماش یشدم، دلم آرام نم یو از حالش خبردار نم دمید  یرا نم ه ی. خودم سمکند یرا بهتر م اسمنی

 یین دو مادر و دختر سوخت. خدا یا  تیمظلوم ی دلم برا   ی ا پارک کردم و لحظه  مارستانیب  نگیداخل پارگ

 خواستند. یبدون دردسر م  یزندگ  کی  کهنیبود، جز ا  یگناهشان مگر چ

 . دمیراه آقا جان را د نیرفتم ب یبه سمت اتاق م ی. وقتدم یپرس  یرا از منش  هیبخش شدم. اتاق سم وارد

 خوبه؟  هی. سم یسالم آقا جون، خسته نباش  -

 چطوره؟  اسمنیخوبه.    هیسالم پسرم، آره سم -

 بزنم. هی سر به سم هی موند. منم گفتم  ششی پ نیخدا رو شکر، اونم خوبه. ام -

 ؟ ی گیرو بهش م اسمنی: تصادف  د یو ملتسمانه پرس دیکش  یآه بابا

 ندارم. اونم مادر حقشه که بدونه.  ی ا بگم آقا جون، چاره  دیبا -

 فهممت.  یبابا جون م-

 ی رو   هیتا بعد از آقا جان وارد بشم. سم  ستادمی. بر حسب احترام کنار ا میرفت  هیدو با هم به سمت اتاق سم هر

 رفتم. ترک یبود و مامان و خاله کنارش نشسته بودند، نزد دهیتخت دراز کش 

 ؟ ی خانم با خودت چه کرد ه یسالم به همه. سم -

 رنگ تعجب به خود گرفتند.  اشیچشمان باران دنم،یبا د  هیسم

 کجاست؟ اسمن یپس   ؟یکن  یم کاریچ نجایا  ر،یام -

 و بدون لرزش صدا جوابش را بدهم. یالیخی کردم با ب یسع
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 . نمی من اومدم تو رو بب ِن،یام شیپ  اسمنی -

 زنه؟ یشده؟ چرا دلم داره شور م ی ز یچ ریام -

 نبودم.  الیخ یهمه ب نیا  نجایشده بود که من ا  ی ز یبشه؟ اگه چ دیبا  ینه خواهر من، اخه چ -

 رفت.  یم لی کم تحل کم هیسم ی صدا 

 کجاست؟   اسمنیافتاده. تو رو خدا بگو  اسمیگل  ی برا  یکنم اتقاق ی! من حس مچون یمنو نپ ریام -

و  ی که بهم اعتماد کرد یتونستم بگم امانت ی گفتم؟ نم یم دی با یمادر بگم اصال چ نی داشتم به ا  یخدا! چ ی وا 

 است. مارستانیتخت ب ی االن رو  ی دستم سپرد

خاله فاطمه هم که  پاسخ گذاشت.   یگر من را برا به مادر دوختم تا بلکه کمکم کند اما او نگاه خواهش نگاهم

آقا جان بود که فقط با باز و بسته   دمیام نیبود و به اجبار دخترش سر پا مانده بود. آخر   هی حالش بدتر از سم

است برام   امین که حس کردم آقا جان حامیام را فشرد. همداد و با دستش شانه  ی کردن چشمانش بهم انرژ 

 بود. زبانم اتومات باز شد.  یکاف

 . گهید بگو د ی جون به سرم کرد  ر،یام -

 . یباشه، اول قول بده که اروم باش  -

 و سرد! یخال  ینگاهم کرد. نگاه فقط

 .مارستاِن یتصادف کوچولو کرده و االن ب ه یحالش خوبه. فقط... فقط   اسمنیخوب، راستش   -

 داد. ی بهت و ناباور را به  ش ی. نگاه سردش جازدی پلک هم نم  یحت هیسم

 مارستاِن؟ یکه تو ب  یچ ی عنیحرفت  ن یرو دست تو سپردم. االن ا   اسمنیمن  ر؟یام یگیم ی دار  یچ -

 خدا حالش خوبه. . اما بهی حق دار  یبهم بگ یخدا هر چبه  ،ی حق دار  هیسم -

 گرفتم.  هیآوردم و به سمت سم رونی را ب یکردم گوش   امی شلوار راسته مشک بیدر ج دست
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 راحت بشه.  الت یخودت باهاش حرف بزن تا خ ایاصال ب ن،یبب  -

 . رهیتا دلم اروم بگ  نمشیخوام برم بب  ینه، م -

تا   رم یبرمت. االنم بزار باهاش تماس بگ  یم شش یباشه اجازه بده سرم که تموم شد خودم نوکرتم هستم و پ -

 دق نکرده.

 دونه؟  یم ی ز یچ اسمنیمگه   -

 شدن تو.  ی از بستر  ریغرو به  یآره همه چ -

 ... دیچی پ ی در گوش  شی رو گرفتم و بعد از چند بوق صدا  نیام ی  شماره

 

 (اسمنی)

 

که زنگ خورد، دست  اشی به خوردم داد. گوش  وهیآبم یآرامم کرد و هم کل شیو حرف ها های با مسخره باز  نیام

پشت خط  ر یکه ام  دمیاتصال را زد. از جانم داداش گفتنش فهم  ی شلوارش برد، بال فاصله دکمه  بیدر ج

را   لیموبا نیغرق بودم که ام افکارمقائل بود. در   ریبه ام یآمدم و احترام خاص  یخوشم م نیهست. از اخالق ام

 مامانت پشت خطه.  ر،یگفت: بگ د،ینگاه پرسشگرم را د یسمتم گرفت، وقت

 را از دستش گرفتم. لیموبا

 خاتون.  هی سالم سم-

 ؟ ی دورت بگردم. خوب یسالم دخترم، اله -

سرش آمده   یبهم گفته بود که مامان چ نیخانم؟ )ام هیسم  ی کرد کاری بله، من خوبه خوبم. تو با خودت چ -

 بود.( 
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 . شتیپ  امیمنم خوبم دخترم، بعد از تموم شدن سرم م  -

 . این نجاینه مامان جون، تو ا  -

 باشم.  شتیپ خوادیدلم م ام؟یچرا ن اسمنیوا،  -

از بابت من راحت بشه.   التی. تو خنجاستیا  نی. امیاستراحت کن دیبا ست،ی مامان، تو خودت حالت خوش ن -

 و فردا هم که مرخصم. گذرهی هم هوامو داره و به من خوش م یدر ضمن کل

 آخه...  -

 ؟ی ندار  ی که من گفتم. کار   نی. همگهیآخه نداره د -

 گرفتم. نیرا سمت ام یکرد. گوش   یاز من خدا حافظ ی تینارضا با

 مامان نگران نشه تو رو انداختم جلو.  کهن یبرا خاطر ا   دیممنون، ببخش  -

 کند.  یتر مکرد، با خودم گفتم اخم چقدر صورتش را جذاب اخم

  اد،یکه ن   گمیم ر ی. منم به امی شد جانیامانت به ا که مانع اومدن م ی کرد ی. کار خوباسمنی  هی چه حرف نیا  -

 .مونمیم شتی خودم تا صبح پ

که اسم شان آدم هست  ییآدم ها شوندیم دا یپ  ت،یزندگ انیدرست در اون خط پا ی وقت ها در زندگ  ی. گاه1

من بودند. انگار خدا  ی آدم ها در نقطه سر خط زندگ  نیهم نی و ام رینهته دارند. و ام ی اشان فرشتهاما در ذات

از آن  یخانواده هم به خوب نی بود و الحق که ا  دهیخانواده بخش ن یبه ا  یها را بدون چشم داشت یمهربون ی همه

را  اشیاز مهربان ی ز یاما باز هم غرور چ دادیمغرور بود و کم تر بروز م یکم نیکردند. هر چند ام یاستفاده م

 کم نکرده بود. 

  نیدر اتاق تن مانیهاخنده ی شد. صدا  ی من، حدود دو ساعت سپر  ی و خنده ها نیام ی ها یتمام شوخ با

مامان را گرفته بود تا مانع   ی که بازو  یدر حال ریانداخته بود که در اتاق باز شد و قامت مامان و بعد از او ام

بماند و استراحت کند. داخل  بود بگردم که نتوانسته دورش   یدر ظاهر شدند. اله ی سقوط مامان بشه، جلو 
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  جه یسر گ  گهید ریگفت: ام  ریمانع شد. مامان رو به ام ریکه ام د یایشدند و خواست به سمت من ب

 ندارم،خوبم.

 رینظر من اسم ام. به داشتی مامان جدا کرد.اما باز هم چشم از مامان بر نم ی نامطمئن دستش را از بازو  ریام

 . ایمامان حرف گوش نکن، مگه نگفتم ن  ی آمد با لبخند گفتم: آ  یکه به سمتم م یبود. مامان در حال یحام دیبا

 شد. آمد و کنار تختم نشست.  حالشی صورت ب ی روانه  شیهازد که همزمان اشک یپلک

 ؟ی خانم، چطور  هیبه به سم -

لبخند زد و محکم  شیهاه یگر  انیشد و مامان م نیو ام ریام  دنیحرف رو زدم که باعث خند ن یا  یبا لحن لوت 

 بغلم کرد. 

 

  ی که چگونه سپر  ستیمهم ن تیبرا  ،ی ندار  ندهیآ   ی برا  یو هدف  ل یکه دل یشوند، هنگام یم ی که سپر  تیها روز

 .م یندارد که منتظر فردا باش یشود پس لزوم یم روزیکه امروز بدتر از د یشدند و خواهند شد. وقت

حال مامان بدتر شده  گذرد،یم شتریبود. از موقع تصادف من تا االن که دو ماه ب نگونهیاالن من هم ا  یزندگ 

.  ی ر یگفت کجا م ی و م دیپر  یاز جا م شدمیم داریآب خوردن هم ب ی برا  یو وقت دیخوابی بود. شب ها کنار من م

باشم.   اشیآشفتگ نیا  الیخیب توانستمی . نمدنداشتم، مادرم بو  ی ابود اما چاره ختهیهم ر عصاب و روانم به 

مدت آنجا بماند و من و مامان  کیرفت تا   مایخاله س  ی تواند تحمل کند به خانه  ینم دید  یمادر جان که وقت

  ی برا  ت،ی عصبان ی دارند. برا  یتیانسان ها ضرف ی. اما گاهمی ساخت یو م میسوخت یو م میدر خانه مانده بود 

  یحواس  ین از برا روشن کردم اما از شانس بد م رشیگاز گذاشتم و ز  ی صبر. غذا را رو  ی را ب  یحت ایمقاوم بودن 

شده به سمت   ی درد داشت اما دردش از درد قلبم بد تر نبود. کفر  ی دستم به شعله خورد و سوخت. بد جور 

کارش  نیچشم دوخته بود. هم وارید  ی تخت نشسته بود و به عکسم رو  ی اتاق مامان قدم تند کردم. مامان رو 

 باعث شد صبرم به اتام برسد.
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.  رهیتو رو از من بگ   یکس  ستیبرم و قرار هم ن  ییجا ستیقرار ن نجام،یمن ا  نیبب. ایبسه مامان، به خودت ب  -

 خسته شدم تمومش کن.  گهیمامان د

تکون کوچک هم نخورد. فقط برق قطره اشکش که   یاما اون حت نمیکردم تا عکس العمل مامان رو بب سکوت

 ند کردم. را بل میصدا  یتر از قبل کم یبود، چشمم را زد. عصب دنیبار  ی آماده

درد تو هم   ستیکه درد خودم برا خودم بس ن هی به عکسم. آخه گناه من چ ی مامان، مگه من مردم که زل زد -

 بهش اضافه شده. 

 داره.   ی ترس از دست دادن جگر گوشه چه درد یتا بفهم ی ستی مادر ن یعنی! یفهم  یسرد گفت: تو نم یلیخ

 کنم.  یبخدا درک م یول ستمیآره درسته من مادر ن  -

رفتارم دست بردارم. مگه دست  نی که از ا  ی سر من صدات رو بلند کرد ی که اومد ی کن  ی: درک نمدادزد

 خودمه؟

 نهیمن، هدف اون آدم هم هم زیمادر من، عز  ه؟یها، مامان بگو دست ک ه؟ یاز اون داد زدم: پس دست ک بدتر

 کنه.  تتیخواد تو رو اذ یبه موال، م

 اومد. ریام یحال عصب نیر عبلند و د ی صدا 

 . ی نیب  یمگه حال مادرت رو نم ؟یزنیچه خبره، چرا داد م نجایا  اسمن،ی -

  ی ایبه من سر بزنه، شد ب ادیاز شماها ب ی کیبار   هیشد   ؟یپس حال من چ  ریبغض بهش نگاه کردم و گفتم: ام با

تون فکر و  شده همه ضیمر  هیسم  یدرد و دلم؟ از وقت  ی پا ین ی بش ی ایمدت ب  نیمن چمه؟ شد تو ا  ی نیبب ین یبش

  نمیب یم ی بهش بگم. وقت دیهم با بآ  وانیل  هیبرا خوردن   یحت ر،یام گهیشده. خسته شدم د هیذکرتون سم

. اگه قرار بشه اون من رو از دست بده منم شماها رو از ترسمیمنم م ترسهیممامانم برا از دست دادن من 

به   دمی که مبادا حالش بدتر بشه. اومدم تو اتاق د زنمیدم نم نمیبیحال مامان رو م یت. اما وقدمیدست م

ساله   ۱۴دارم، مگه دختر  شیها، مگه من چقدر گنجا آخه ال مصب ؟ی کرد یم کاریچ ی عکسم زل زده، تو بود

 . اومدمی نم ایوقت به دن  چی. کاش هن یتون خسته ام کردام کرده اصال همهچقدر تحمل داره؟ خسته
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گذاشته و سرش   بشیرا داخل ج شیکرده و دست ها وارید هی را تک   شیپا  کی نیام دمی که د رونیاتاق زدم ب از

 کردم.   یدست شی من پکه  دی بگو  ی ز یخواست چ دیمن رو د ی بود. وقت نییهم پا

 بشنوم.  ی ز یچ خوامی نگو، نم یچیکنم ه یخواهش م ن،یام -

و به   نی نداشتند. سر خوردم زم ستادنیتوان ا  گرید میاتاقم رفتم و در را قفل کردم پشت در زانو ها سمت

در  ی ربع صدا  کیمهم نبود. بعد از   میاما برا  دیرسیبه گوشم م ریحرف زدن مامان و ام ی بختم زار زدم. صدا 

 اومد. ریام ی اتاق و بعد صدا 

 ام؟ یتو ب  ی زار ی نم اسم،یگل   -

 . دیآزادم بزار  ی حوصله ندارم. فقط کم ر،یولم کن ام -

 نگم.   یچیو ه نمیبش شتی و پ امیفقط ب دمیتو در رو باز کن، قول م  -

 ندارم.  یاجی. بهت احتیگرفتیازم نم یو سراغ ی مدت بود نیکه ا  ییجا خوام، برو همون  ینم -

و باز هم  ادیب خواستیداشتم. دلم م اجی. من به او احتگفتمیداشتم بهش دروغ م ی چ نهی . عگفتمیم دروغ

 اما دلم ازش شکسته بود.  میبه او بگو  میلوسم کند و من از درد ها

 

پشت در است،   ریام کهن یدر اتاق بلند شد. با فکر ا  ی شده بود که باز صدا  ی قدر از زمان سپر چه دانمینم

 تنها باشم؟ خوامیمگه نگفتم م ر یگفتم: ام یعصب

 آمد.  نیام ی بر خالف تصورم، صدا  اما

 در رو باز کن.  ن،یمنم ام اسمن،ی -

 تنها باشم.  خوامی نه، م -

 تا حال و هوات بهتر بشه، ها؟  میدور بزن هی رون،ی ب میبر  ایمن نگرانتم اصال ب اسمنی -
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 ی ا رفته  لی تحل ی داشتم. با صدا  اجیدور بودن از خانه احت ن یخوب بود و من به ا  نیام شنهادیکردم. پ سکوت

 منتظر بمون تا آماده بشم.  یگفتم: باشه، کم

 خوشحال شده. دمیکه جوابم را داد فهم ی لحن شاد با

 م. مون یمنتظر م یباشه، هر چقدر بگ -

  دنیلباس پوش ی نداشت، وا رفتم اما حوصله یفیسر و وضعم تعر  نکهی ا  دنینگاه به خودم انداختم با د هی

که   نی رفتم. ام رونی. قفل را چرخاندم و از اتاق بدمیسر هم کردم و پوش ی ز یچ  هیهم نداشتم.  یچنانآن

به من چشم دوخت. آرام لب    رمنتظ م،یشد و با گفتن بر  کی بود چند قدم بهم نزد ستادهیچنان منتظرم ا هم

 منظورم را گرفت که آرام جواب داد. ا ی. گو نجان یزدم: ا 

 . زنندیاند و دارند حرف منه تو اتاق مامانت -

 یکارم تموم شد به همان سرعت یرفتم. وقت ی بهداشت سیبه سمت سرو   امیبه صورتم بزنم و ب   یگفتن پس من آب با

 راه افتادم. نیجلو تر از ام میشده بودم به همان سرعت هم خارج شدم و با گفتن بر  یبهداشت  سیکه وارد سرو 

صحبتش با مامان به گوشم   ی خوب دقت کردم، صدا  ی. وقتامدهیهنوز ن  نیمتوجه شدم ام یدر خروج کنار

 . دیرس

 ا حالش بهتر بشه. ت  میدور بزن هی  میر یم میدار  اسیبا  -

 . امیمنم م -

 دورش کنه.  طیمح ن یاز ا  یبره تا کم یرو م اسیداره  نیام ؟ی ر یتو کجا م  هیاخه سم -

 تنها باشه.  یاس  ی شهی من دلم رضا نم ر،یام -

 راحت. التیچشمام مراقبشم خ نه ی. من کنارشم و عجم یجون دستت درد نکنه. پس من هو  هیوا، سم -

 اما...  -
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اگه تو خوب   ی عنی. یندادم مامان حرفش را تمام کند. داد زدم: مامان جان من خوبم اگه تو خوب بش  اجازه

 نه؟  ای ی ا یم نی. اممیمن عال یبش 

 اومدم، اومدم. -

نشسته بودم و از پنجره به   نی. داخل ماشمیاز خانه خارج شد گریدآمد و با هم نییبا عجله از پله ها پا نیام

بودم.   ازمندیسکوت ن  نی کرد و من چقدر به ا  یم یهدف داشت رانندگ  یصدا و ب یب نی کردم. ام ینگاه م رونیب

را   نیام ی را نداشتم که نگاه ها نی . االن حال ا گرفتمیگاهش را فاکتور م یگاه و ب ی رهیخ ی البته اگر نگاه ها

 کنم.  لی تحل

 

 

. جز حس نفرت  میبود که قرار دادگاه داشت ی به سرم آمد. امروز همان روز   دمیترسیکه از آن م ی ز یچ باالخره

و من و مامان و عمو محمد در  نیو ام ر ینداشتم اما استرس تمام وجودم را فرا گرفته بود. ام یحس خاص 

مرد  کی ساله و و دو  ستیب رپس کی با   دی. سعم یبود دیها نشسته و منتظر سع یصندل  ی سالن دادگاه، رو 

لب   ریهم سن خودش به سمت ما آمد و کنار من توقف کرد و سالم داد. چون جواب سالم واجب بود، ز  بایتقر 

 دادم. پسر جوان که در نگاه اول از او بدم آمد دستش را دراز کرد. یسالم

 ات؟سالم، من کسرام. پسر عمه -

رفتند داخل اما من  ه یو بق دیبه سمت ما آمد و مامان و سع ی نگفتم. سرباز  ی ز یبا او دست دادم و چ ی مجبور 

  اسمن،یآرام بخش گفت:  ی را متوجه خودشان کنند. با لحن نی بود که ام ی . لرزش دستانم به قدر مینرفت نیو ام

 . ی ستی . تو تنها نشهی نم ی ز یآروم باش، چ

چه خواند که دستش را دور کمرم حلقه کرد و مرا به   دانم از نگاهم یرا به او دوختم. نم شمیپر از تشو  چشمان

  ی سپر  قهی. ده دق رمیآرام بگ ی اش گذاشتم و چشمانم را بستم تا بلکه حدودشانه ی کرد. سرم را رو   کیخود نزد

تکان  نیکرده بود، چشمان را گشودم. ام ی را بر زبانش جار  یعیکه خانم شف ی سرباز  ی شد و من با صدا 
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هم نهاد اما من  ی رو  یمن به آرام یدلگرم ی را برا  شیرا محکم گرفتم و او پلک ها نیخورد. دست ام ی مختصر 

 نبودم.   یبه آن راض 

 . ایتو هم با من ب نیام -

 اونجاست. ریداخل اما ام امیمن اجازه ندارم ب زم،یبرو عز  -

سالم    یکرد. رفتم جلو و به سخت  یم شتریهمراه سرباز داخل شدم. جو ساکت اتاق استرسم را ب یلیم یب با

 دادم.

 چند تا سوال دارم. نجایا  نیبش ایسالم دخترم، ب  -

 

در   گاهچ یهست. من ه ی بدهم که قاض  صیتوانستم تشخ  یکه مرا مخاطب قرار داده بود، م ی فرد ی لباس ها از

منتظر    یقاض  ی جلو  نکه ی چه برسد به ا  کردم،ی تصور نم طیشرا  ن یم را در ا خود امیزندگ  ی مرحله  چیه

 سواالتش بمانم.

 دهند. درسته؟  یمالقات شما را به او نم ی ادعا دارند که مادرتون اجازه   یهاشم ی آقا ،یخانم هاشم -

 نه.  -

  ریبه ام ی ا آقا رو ) اشاره نیشما را از شما پنها کرده و ا  یادعا کردند که مادرتون پدر اصل نیهم چن شون یو ا  -

 کرد( پدر شما اعالم کردند؟

آقا که   نی. ا دم یآقا را فقط سه بار از دور به طور نا شناس د  نیسال سن دارم و ا  ۱۴. من االن یقاض  ی نه آقا -

که عقلم  امی مادرم در همان کودک . رندیبگ یمدت از من سراغ ن ینشد در ا  یبنده رو دارند حت ی پدر  ی ادعا 

 است که مرا رها کرده. ینام دیبهم گفت که پدرم شخص سع د،یرس

 ن؟ی گ یآقا بابا م نیپس چرا شما به ا  ،یخانم هاشم -
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منت   یداد و ب یبرام انجام م ریام دادند،یکه بابا ها برا دخترا شون انجام م ی بابام بود. هر کار   میچون از بچگ -

 بود.  شیهای گذرانخوش ی خودم پ ی که بابا ید. در حالکر  یبهم محبت م

 ن؟ یگی بابا م شون ی شما االن هم به ا  لی به چه دل ،پسیخانم هاشم -

 ن؟ یمحکم تر از ا  یلیکنارم هست. دل یحام هی چون االنم بابام هست و مثل  ،یقاض  ی آقا -

و   یداشت. مامان با نگران ن یبرگشتم. نگاهش برق تحس ریسرش را تکان داد و سکوت کرد. به سمت ام یقاض 

 بر لبانم نشاندم.   یبخش  نانیلبخند اطم اشیدلگرم ی افتخار بهم چشم دوخته بود. برا 

 

در است،  پشت  ریام کهن یدر اتاق بلند شد. با فکر ا  ی شده بود که باز صدا  ی قدر از زمان سپر چه دانمینم

 تنها باشم؟ خوامیمگه نگفتم م ر یگفتم: ام یعصب

 آمد.  نیام ی بر خالف تصورم، صدا  اما

 در رو باز کن.  ن،یمنم ام اسمن،ی -

 تنها باشم.  خوامی نه، م -

 تا حال و هوات بهتر بشه، ها؟  میدور بزن هی رون،ی ب میبر  ایمن نگرانتم اصال ب اسمنی -

 ی ا رفته  لی تحل ی داشتم. با صدا  اجیدور بودن از خانه احت ن یخوب بود و من به ا  نیام شنهادیکردم. پ سکوت

 منتظر بمون تا آماده بشم.  یگفتم: باشه، کم

 خوشحال شده. دمیکه جوابم را داد فهم ی لحن شاد با

 مونم.  یمنتظر م یباشه، هر چقدر بگ -

  دنیلباس پوش ی نداشت، وا رفتم اما حوصله یفیسر و وضعم تعر  نکهی ا  دنینگاه به خودم انداختم با د هی

که   نی رفتم. ام رونی. قفل را چرخاندم و از اتاق بدمیسر هم کردم و پوش ی ز یچ  هیهم نداشتم.  یچنانآن
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به من چشم دوخت. آرام لب    رمنتظ م،یشد و با گفتن بر  کی بود چند قدم بهم نزد ستادهیچنان منتظرم ا هم

 منظورم را گرفت که آرام جواب داد. ا ی. گو نجان یزدم: ا 

 . زنندیاند و دارند حرف منه تو اتاق مامانت -

 یکارم تموم شد به همان سرعت یرفتم. وقت ی بهداشت سیبه سمت سرو   امیبه صورتم بزنم و ب   یگفتن پس من آب با

 راه افتادم. نیجلو تر از ام میسرعت هم خارج شدم و با گفتن بر  شده بودم به همان یبهداشت  سیکه وارد سرو 

صحبتش با مامان به گوشم   ی خوب دقت کردم، صدا  ی. وقتامدهیهنوز ن  نیمتوجه شدم ام یدر خروج کنار

 . دیرس

 تا حالش بهتر بشه.   میدور بزن هی  میر یم میدار  اسیبا  -

 . امیمنم م -

 دورش کنه.  طیمح ن یاز ا  یبره تا کم یرو م اسیداره  نیام ؟ی ر یتو کجا م  هیاخه سم -

 تنها باشه.  یاس  ی شهی من دلم رضا نم ر،یام -

 راحت. التیچشمام مراقبشم خ نه ی. من کنارشم و عجم یجون دستت درد نکنه. پس من هو  هیوا، سم -

 اما...  -

اگه تو خوب   ی عنی. یندادم مامان حرفش را تمام کند. داد زدم: مامان جان من خوبم اگه تو خوب بش  اجازه

 نه؟  ای ی ا یم نی. اممیمن عال یبش 

 اومدم، اومدم. -

نشسته بودم و از پنجره به   نی. داخل ماشمیاز خانه خارج شد گریدآمد و با هم نییبا عجله از پله ها پا نیام

بودم.   ازمندیسکوت ن  نی کرد و من چقدر به ا  یم یهدف داشت رانندگ  یصدا و ب یب نی . امکردم  ینگاه م رونیب

را   نیام ی را نداشتم که نگاه ها نی . االن حال ا گرفتمیگاهش را فاکتور م یگاه و ب ی رهیخ ی البته اگر نگاه ها

 کنم.  لی تحل
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. جز حس نفرت  میبود که قرار دادگاه داشت ی به سرم آمد. امروز همان روز   دمیترسیکه از آن م ی ز یچ باالخره

و من و مامان و عمو محمد در  نیو ام ر ینداشتم اما استرس تمام وجودم را فرا گرفته بود. ام یحس خاص 

مرد  کی و دو ساله و  ستیب رپس کی با   دی. سعم یبود دیها نشسته و منتظر سع یصندل  ی سالن دادگاه، رو 

لب   ریهم سن خودش به سمت ما آمد و کنار من توقف کرد و سالم داد. چون جواب سالم واجب بود، ز  بایتقر 

 دادم. پسر جوان که در نگاه اول از او بدم آمد دستش را دراز کرد. یسالم

 ات؟سالم، من کسرام. پسر عمه -

رفتند داخل اما من  ه یو بق دیه سمت ما آمد و مامان و سعب ی نگفتم. سرباز  ی ز یبا او دست دادم و چ ی مجبور 

  اسمن،یآرام بخش گفت:  ی را متوجه خودشان کنند. با لحن نی بود که ام ی . لرزش دستانم به قدر مینرفت نیو ام

 . ی ستی . تو تنها نشهی نم ی ز یآروم باش، چ

دانم از نگاهم چه خواند که دستش را دور کمرم حلقه کرد و مرا به   یرا به او دوختم. نم شمیپر از تشو  چشمان

  ی سپر  قهی. ده دق رمیآرام بگ ی اش گذاشتم و چشمانم را بستم تا بلکه حدودشانه ی کرد. سرم را رو   کیخود نزد

تکان  نیکرده بود، چشمان را گشودم. ام ی را بر زبانش جار  یعیکه خانم شف ی سرباز  ی شد و من با صدا 

هم نهاد اما من  ی رو  یمن به آرام یدلگرم ی را برا  شیرا محکم گرفتم و او پلک ها نیخورد. دست ام ی مختصر 

 نبودم.   یبه آن راض 

 . ایتو هم با من ب نیام -

 اونجاست. ریداخل اما ام امیمن اجازه ندارم ب زم،یبرو عز  -

سالم    یکرد. رفتم جلو و به سخت  یم شتریهمراه سرباز داخل شدم. جو ساکت اتاق استرسم را ب یلیم یب با

 دادم.

 چند تا سوال دارم. نجایا  نیبش ایسالم دخترم، ب  -
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در   گاهچ یهست. من ه ی بدهم که قاض  صیتوانستم تشخ  یکه مرا مخاطب قرار داده بود، م ی فرد ی لباس ها از

منتظر    یقاض  ی جلو  نکه ی چه برسد به ا  کردم،ی تصور نم طیشرا  ن یخودم را در ا  امیزندگ  ی مرحله  چیه

 سواالتش بمانم.

 دهند. درسته؟  یمالقات شما را به او نم ی ادعا دارند که مادرتون اجازه   یهاشم ی آقا ،یخانم هاشم -

 نه.  -

  ریبه ام ی ا آقا رو ) اشاره نیو ا شما را از شما پنها کرده  یادعا کردند که مادرتون پدر اصل نیهم چن شون یو ا  -

 کرد( پدر شما اعالم کردند؟

آقا که   نی. ا دم یآقا را فقط سه بار از دور به طور نا شناس د  نیسال سن دارم و ا  ۱۴. من االن یقاض  ی نه آقا -

که عقلم  امی . مادرم در همان کودک رندیبگ یمدت از من سراغ ن ینشد در ا  یبنده رو دارند حت ی پدر  ی ادعا 

 است که مرا رها کرده. ینام دیبهم گفت که پدرم شخص سع د،یرس

 ن؟ی گ یآقا بابا م نیپس چرا شما به ا  ،یخانم هاشم -

منت   یداد و ب یبرام انجام م ریام دادند،یکه بابا ها برا دخترا شون انجام م ی بابام بود. هر کار   میچون از بچگ -

 بود.  شیهای گذرانخوش ی خودم پ ی که بابا یکرد. در حال یبهم محبت م

 ن؟ یگی بابا م شون ی شما االن هم به ا  لی به چه دل ،پسیخانم هاشم -

 ن؟ یمحکم تر از ا  یلیکنارم هست. دل یحام هی چون االنم بابام هست و مثل  ،یقاض  ی آقا -

و   یداشت. مامان با نگران ن یبرگشتم. نگاهش برق تحس ریسرش را تکان داد و سکوت کرد. به سمت ام یقاض 

 بر لبانم نشاندم.   یبخش  نانیلبخند اطم اشیدلگرم ی افتخار بهم چشم دوخته بود. برا 

پدر    شیخواهد پ یشما االن دلتون م ی: خانم هاشمدیدوباره از من پرس ی ا قه یبعد از سکوت چند دق ی. قاض  دم

   ن؟ یدر کنار مادر تون باش ای د یکن  یتون زنگ
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شناسم. اگر مقدور باشه   یاو را م ستیماه  هم ن ک یکنم که   یزندگ  یکس   ش یمن دوست ندارم پ یقاض  ی آقا -

 مامانم باشم. شیمن دوست دارم پ

 

 اعالم کرد.  ی نسبتا بلند ی با صدا  یقاض 

را   نیا  اریکنند و پدر شون اخت یم یمادرشون زندگ  شی به بعد پ نیاز ا  یشود. خانم هاشم یدادگاه داده م ی را  -

 . ندی دارد که دخترش را بب

 ساعت هم با من نگذرونده.  هی  یحت اسمنی. گه ی م نویبا خشم گفت: معلومه که ا  دیسع

 به او انداخت و ختم جلسه را اعالم کرد.  ی گر نگاه مالمت یقاض 

که از حرکتاش معلوم بود، او هم   ن یکنار ام میو رفت  میجلسه  تمام شد. همه خارج شد نیبود ا  یهر سخت با

افتاد، نتوانستم  د ی. چشمم که به سعدادیم ح یتوض نیداشت به ام یحالبا خوش  ریاز ما ندارد. ام یدست کم

 ؟ی ر یم  جاک  اسمنیگفت:  یو به سمتش قدم بر داشتم. مامان با نگران رم یآرام بگ

 مامان. امیاالن م -

که   یو با تمام نفرت ستادمیا  اشیهم متوجه من شد و به من چشم دوخت. چند قدم دیحرف مامان سع با

 گرفتم.  یتا آرام م زدمی حرف دلم را م دیداشتم به او چشم دوختم. با

 .یهاشم ی آقا -

 من پدرتم.  اسمن،ی -

 ترم. اومدم بپرسم باعث افتخارِت.راحت یهاشم ی اما من با آقا -

 ؟ یتعجب گفت: چ با
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افتخار داره که چهاده  یلینبودم؟ خ  شتیساعت هم پ هی ی من حت یگفت ی باعث افتخارِت که به قاض  گمیم -

بشه؟   یتر از مادر، که چ زیعز  ی هیدا  ی شده و شد داتیدفعه پ هیهمه مدت   نیبعد ا   ؟ی خبر موند یسال ازم ب

  ی که نم ی ز یاصال چ ،ی ر یبگ  قاممن از مامانم انت قیاز طر  ی که بخوا  تمی شب باز  مهیمن عروسک خ ی فکر کرد

! ی که ضرر نکرد تو بود  یهمه سال تنها کس  نیچون تو ا  ؟ی ر یاز مامان انتقام بگ ی خوا  یکه چرا م نهیفهمم ا 

به دور از حرف مردم  ،ی رو کرد تی. تو که راحت زندگرهیانتقام بگ  دیکه با مامانه  نیاگه قرار به انتقام باشه، ا 

 زبون. خمبه دور از ز  هی به دور از کنا

سالها   ن ی که به قول خودت تو ا   یو ازش تشکر کن یوفت یبه پاهاش ب ی بر  کهنیا  ی به جا ؟یمامان چ ؟یچ من

 مرد. رتت،ی!!! حاشا به غی هم طلبکار شد ی ز یچ هیدخترت رو در ناز و نعمت بزرگ کرده، 

قرمز  ی چشمانم نقش بست. رگه ها ی جلو  دیتازه کردم، تازه صورت سع یهام که تمام شده نفس  حرف

  ی نیاش نشان از سنگاش و دستان مشت شده وسته ی به هم پ  ی ابرو ها زد،یم ی که به قرمز   یچشمانش و صورت

 بود. همه سکوت کرده بودند و به ما، مثال پدر و دختر چشم دوخته بودند.  میحرف ها

 

 یبد م یسرنوشت خوب و گاه ی. گاهی که انتظارش را دار  ستیهمان ن ی. گاهیخواه یهمان هست که م یزندگ  ی 

رحمت باز  ی در ها ی دیو در نا ام یده یاز دست م دی. امچرخد یچرخد و گاه نم یبر وفق مرادت م ای. دن سد ینو 

به خود   یکن  یو ناز م یکن یقهر م یاهاما گ  ینیبیو در بند بند وجودت خدا را م ی شو  یبنده م یشود. گاه یم

 خودت. ی خدا 

  ی . اگر بنامیو با او سازگار باش  میوفق ده ایما خودمان را با دن دیپس با  میآمد ایما به دن  امدهیبه ما ن  ایدن

 . رد یگ یبد م مانیبرا  ی لیخ میرا داشته باش ایبا دن ی ناسازگار 

 

ها به دور دست فرستادم.   یام را با فراموش ساز گار شدم و مشکالت و گذشته  ایبا دن  یهاشم اسمنی من،

لبخند از ته دل مامان   دنیمن د  یهستند که کنارم قرار گرفتند. خوشبخت یاشخاص  نیمن هم یخوشبخت
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کنم. من   هی آنان تک ههستند که ب نیو ام ریمثل ام یمن داشتن کوه یسال، است. خوشبخ نیبعد از چند  هیسم

 خوشبختم. 

 ام انداختم.شانه ی ام را رو ال استارم را به پا کرده و کوله ی ها کفش

 مامان من رفتم.  -

 رو دخترم. مراقب خودت باش. ب -

صبح! چشمانم  شیداده بود، آن هم ش هیتک   نشیکه به ماش ریام دنیزدم و از خانه خارج شدم. با د  ی لبخند

 ی نورداطالع نداده بودم که امروز قرارهست کوه ر یبروم و اصال من به ام ر یچهارتا شد. اصال قرار نبود من با ام

 باشه.   ریوقت صبح خ نیا  ر،ی. رفتم جلو و گفتم: سالم اممیبرو 

که منم با   یی جاکوه و از آن ی ر یکردم که گفت امروز م یصحبت م یبا مامانت تلفن شبی. د ییسالم دختر بابا -

 کوه، گفتم تو رو هم برسونم. میر یم میدوستانم دار 

 نگاهش کردم. نه ی سرم را تکان دادم و با طمانبار  چند

 خوب؟ بد کردم؟    ه یزد و گفت: چ ی لبخند

دادم   جیهم سوار شد و به راه افتاد. به دخترا مس ریرفتم و سوار شدم و ام نیحفظ سکوت، به سمت ماش با

حال بودم که حال . خوش میدیو خند میگفت ریها هم خودشان رو برسانند. تا مقصد با امو ان رم یم ریکه با ام

 روز ها خوب بود.   نیما ا  ی دل همه

  ایمیکه نگار و ک یشدم و به سمت  ادهیپ  عیسر  یلیتوقف کرد، خ نیبودند. تا ماش دهیدخترا هم رس مید یرس یوقت

هم با من   ریافتاد که ام ادمیگپ زدن تازه  یو بعد از کم می را بغل کرد گریدبودند، رفتم. هم ستادهیو غزل ا 

. پس  دمیچند تا از دوستانش د انیرا در م  ریاماو به گردش در آوردم،  ی نگاهم را در جستوجو  یآمده بود، وقت

چند ساعت را در کنار   نیردم ا ک  یاطرافم سع ی ایاز دن الیخی . بدیآ یم حیتفر  ی گفت که او هم برا  یراست م

من کم   ی برا  شانیها و لبخند ها ی از شاد ی ز یام خوش بگذرانم که الحق آنان هم چساله  نیدوستان چند

 نگذاشتند. 
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 نشستم.  یکنده درخت ی راه را نداشتند، چشم چرخاندم و رو  ی ادامه ی ارا ی گرید میپاها

 تونم ادامه بدم.   ینم  گهیبسه من د نجایغزل تا هم -

 . م یرو بر  ر یمس نیا  ی تا انتها د ینبود. ما با نیقرارمدن ا  اسمنیاه،  -

 شده؟  ی ز یرو به ما گفت: چ ایمی. ک ستادند یو نگار هم از حرکت ا  ایمیمن و غزل، ک ی صحبت ها با

 جوابش را داد. غزل 

 خسته شده.  یفقط کم ی اس یجونم،  ی مینه ک -

 که تا ان موقع ساکت بود مداخله کرد.  غزل 

  ادیخواد ادامه بده ب  یم یتونه ادامه بده. هر ک  یواقعا نم دی . شام یمجبورش کن میتون یخوب دخترا ما که نم -

 . میکنه تا ما برگرد یاستراحت م یکم  نهیش یجا م نیهم هم ی اس ی. میبر 

از پسرا به گوشم   یجمع ی خنده ی که صدا  میبگو  ی ز یکردند. خواستم چ یدو دل داشتند من را نگاه م دخترا 

  یبلند م یو با صدا  زدندیحرف م  گرید. داشتند با همدمی را د نای ا  ریام پیخورد. به دنبال صدا بودم که اک

  یپسرا، نفس راحت  پیمتوجه ما نشد. با دور شدن اک ریام نیهم ی از راه ما دورتر بود برا  یآنان کم . راهدندیخند

آمد. دخترا هم مثل من داشتند   یاز اون پسرا از گروه جدا شد و به سمت ما م یکیاما در کمال تعجب  دمیکش

 کردند.  یآن پسر را نگاه م

 . پهیتدختر، چه خوش  نی! اونجا رو ببی : وا ایمیک

 . شد  داشیآقا جنتلمن از کجا پ نیخدا ا  ی : ا غزل 

 : خدا شانس بده. نگار

  یشد. دخترا وقت یم کی دادم و آن پسر هم رفته رفته به ما نزد یدخترا گوش م ی ها دی و تمج فیبه تعر  داشتم

را نگاه  اشنه ییآ  یکیکرد و آن  یشالش را درست م یکیشدند.    ریبا خودشان درگ آمد،یپسر به سمت ما م  دنید
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داشت من  ی که حال زار  ین وسط تنها کس  یها شده بودن. فکر کنم ا  ونهیام گرفته بود. مثل د کرد. خنده یم

 بود. 

 اسمن؟ ی یبه خنده، خوب شهیبه به، هم -

 که مرا مخاطب خودش قرار داده بود سرم را بلند کردم.  ی صدا  دنیشن با

 خودمونه.  نیام کهنیوا! ا  -

  شیپ نیام می بر لب نشاند. از حق نگذر   ینی هم لبخند مت نیباز مانده و ام مهیشان نحرف من دخترا دهان نیا  با

 کرده بود.   پیتاز حد خوش

 اسمن؟ی شده  ی ز ی را گرفته بودم اشاره کرد وگفت: چ میبه دستم که با آن پا یمن زانو زد و با نگران ی پا ی جلو 

 حت کنم. را را   الشیجوابش را دادم تا خ خونسرد

آرام کفشم را از  ی لیپاهام خسته شده. در کمال تعجبم دستم را پس زد و خ  ینشده. فقط کم  یچینه بابا، ه -

  ی آمدند و پوز خند معنا دار  یچشم و ابرو م میدهان منم باز ماند اما دخترا برا  گرید کارشن یدر آورد، با ا  میپا

جون انگار تو   اسمنی. غزل گفت: می راحت گریدهم اقدر بچه  نیدانستند من و ام ی. هر چند آنان که نمزدندیم

 و نگار برند و برگردند. ایمیمونم تا ک  یم شیمن پ ،ی ادامه بد  یتون ینم  گهید

پاسخ داد: نه خانم، شما هم با دوستاتون   نیکردم لبخندم را پنهان کنم که ام یاشاره کرد. سع نیچشم به ام با

فتصله   یکه از من کم ی گر یکنده درخت د ی . متقابال بلند شد و رو نیمونم تا برگرد  یم اسمنی  شیمن پ دیبر 

 نیآرام و در ع ی در سکوت به فضا می اشتد نیکردند و رفتند. من و ام یگرفت. دخترا ها خدا حافظ ی داشت جا 

انداخت و بعد از چند   یبه سمت م ینگاه مین یهر از گاه نی . اممیزدیم دین را دمااطراف ن یو دلنش بایحال ز 

 خسته ام کرده بود.  گریدوخت. سکوت د  یم نیمکث نگاخش را به زم ه یثان

 قشنگه!   یلیخ نجایا  -

 دور در محوطه چرخاند.  کیرا بلند کرد و باز نگاهش را  سرش
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 هم قشنگ و هم آرام و هم...  -

 سمن؟  ایهستش...   زیادامه داد: هم خاطره انگ یاز مکث بعد

 بله.  -

 ؟ یگفت: خوب د،یچشمان منتظر مرا د یکرد. وقت  یتعلل م یدر گفتن حرف ایهم سکوت کرد گو  باز

 نبود.  ن یا  اشیکه سوال اصل اورمین  شیکردم به رو  یسع

 خوبم.  ،یمرس  -

زد. منم داشتم دوئل دو تا از گنجشک   یضربه م شیپا ریز  ی در دست داشت و با آن به سنگ ها یکوچک شاخه

 گرفته بود.  شانی دعوا  ی کردم که بر سر تکه نان  یکوچک را تماشا م ی ها

 

بود،   دیشوخ بع شهیهم نیکه از ام  یتیبر خواست. با عصبان  شیبه من انداخت و از جا ی حرفم نگاه تند نیا  با

 ی خوا  ی! چرا نمیست ین  ،یستی ن ،یستیتو خواهرم ن یزد و گفت: د لعنت  شیپا  ریسبتا محکم به سنگ ز ن ی ضربه ا 

 ؟ یبفهم نویا 

از من دور شد و دستش را   یچند قدم نیمن را به عنوان خواهرش قبول ندارد. ام یحت  نیبر خورد که ام بهم

  بشیرا هم داخل ج گرشیکارش را تکرار کرد، دست د نیبار با حرص هم نیبرد و چند اشیمشک ی داخل موها 

چهره و خوش پوش   ییبا یز  د پسر جذاب و قد بلند بو   هی نیکردم. ام یگذاشته بود. از پشت داشتم نگاهش م

دوختم. آمد و  نیبه سمتم برگشت نگاهم را به زم  یکرد. وقت یم زیمتما شیو سال هابودنش او را از هم سن 

 زانو زد.  میکنار پا 

 . نگام کن. ریسرت رو باال بگ اسمن،ی -

من را به عنوان   یها حتمن بود و االن بعد از سال ی باز هم یرا نگاه کنم که از کودک  یخواستم کس  یمن نم اما

 خواهرش قبول نداشت، بغض کرده بودم. 
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 من رو ببخش، تند رفتم.  اسمن،ی -

 ام قرار داد و سرم را بلند کرد. چانه  ریدستش را ز  زنمی نم یحرف دید یوقت

 نداشتم. فقط... فقط...  ی . من از اون حرفم قصدری وقت نگاهت رو از من نگ چیه اسمن،ی -

علفزار ها برداشت و با حوصله   انیم ن،ینگفت. کفشم را از زم ی ز یدختر ها سکوت کرد و چ ی صدا  دنیشن با

 م و بر خواستم.گفت یلب ریکرد. ممنون ز  میبه پا 

با چند قدم فاصله از ما به   نیاما ام میکوه حرکت کرد نییرا برداشت و با دخترا به سمت پا امی کوله پشت  نیام

 کردند را نداشتم.  یم نیلب نثار ام ری دخترا که ز  ی هاکه یت ی . حوصلهآمدیمان مدنبال

از من فاصله گرفته بودند.   یبودند کم گهیداشتم و دوستانم که مشغول صحبت با همد یآرام قدم بر م آرام

 شدند.  یم ک یکه کم کم به من نزد دیرسیاز پشت سرم به گوش م ی قدم ها ی صدا 

 ؟ی اومده؟ چرا عقب موند شیپ  یمشکل اسمن،ی -

 .زدیآرام حرف م یلیبود که با من هم قدم شده و خ نیام

 .نفس کم آوردم  یفقط کم.  ستین  ینه مشکل -

 ک...  هی... اصال... به من... تک ی خوا  ی... می خوا  یم -

 . یچیو گفت: اصال ه دیرا چند برابر کرده بود، کش  تشیکه جذاب  ششی به ته ر  یدست د، ینگاه منتظرم را د یوقت

کرده بود که   نیسفارش مرا به ام ریکوه حرکت کرد. حتما ام نیی من به سمت پا ی انداخت و هم پا نییرا پا سرش

بر لبم   ی فکر لبخند  نیکرد. با ا  یو در همه حا محطاتانه عمل م  شهیهم ریمرا داشت. ام ی هوا  قدرنیا  نیام

 نشست. 
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 (ری)ام

 

  یهستم. وقت ی که کوه آمدنم چه بود. مگر من اهل کوه و کوهنورد دیبه من بگو  ستی ن ی پا افتادم، کس  از

تا   ختمیبا دوستانم برنامه ر  نیهم ی برا  دیا ینشد تنها ب یکوه دلم راض  دیا یخواهد صبح زود ب یم اسمنی  دمیشن

و بعد نا   دمیاول د ی که فقط لحظه  مدهچه آ  ی برا  نیام نیدانم ا  یکنارش باشم اما نم ی ا بهانه  کی من هم به 

و دوستانش افتاد اما...   اسمنیکردم که چشمم به گروه  یآمدن از کوه غرغر م نییپا ن یشد. داشتم در ح دیپد

را تند کردم اما در ده  میقدم ها اسمن یکنار  ی پسر  دنیاست؟ با د یک  اسمن یاون پسر کنار  نمی صبر کن بب

شد که   شتر ی ب ی کند و تعجبم وقت  یکوه حرکت م نییبه سمت پا اسمنیکنار   نیآنها متوجه شدم که ام یقدم

و  نیلب گفتم: جلل الخالق! ام ریبر لبم نشست و ز  ی بود. لبخند محو  نیدوش ام ی رو  اسمنی ی دخترانه  ی کوله 

 حرف ها. نیا 

  یبا غرور خاص  شهیکار ها تن بدهد و هم نیاون کسر شان بود که به ا  ی داشت، برا یخاص  ی اخالق ها نیام

 ... نجای کرد و حاال... االن... ا  یرفتار م

هست. منتظر بودم خودش   ریدانستم برادرم با خودش درگ یو تحول بود، م ر ییال تغدر ح نیدانستم ام یم

من بود.   ی ندهی هدف و آ  اسمنیبود.  منیقرمز زندگ  ی نقطه   اسمنی.  دیایو با دل و عقلش کنار ب  ری بگ میتصم

 خونم و برادرم باشد. مه ن،یاگر او شخص ام یبسپارم حت ی گر ینبود که او را به دست د یکس   اسمنی

شدم. به وضوح جا   ک یکردم و به آنها نزد یمصلحت ی گرم گرفته، سرفه  اسمنیاز حد با  ادیز  نیام دم ید یوقت

حرکتم را   نیا  ایگو  نیراستش زدم. ام ی شانه  ی و با دستم چند بار رو  ستادم یکنارش ا  دمیرا د نیخوردن ام

داده بودم شده بود و  قراراش شانه  ی کند، چون چند لحظه محو دستم که رو   ریتفس  یتوانست به خوب

  دیبه، خسته نباش حواس هر دو تا را پرت کنم گفتم: به  کهنیا  ی کرد. برا  یسر در گم به ما دو تا نگاه م اسمنی

 قهرمانان. خوش گذشت؟

 د. حس شدن ی. پاهام بیمردم از خستگ ر،یام ی گفت: وا   ی ا با لحن خسته  اسمنی

 زدم.  اشی تنبل نی به ا   ی لبخند
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 هوس به کوه اومدن به سرت نزنه.  گهید ی تا تو باش  -

 . ی ثیخب  یلیخ ریام -

 دونم.  یم -

نشست   یم می لب ها ی که بر رو  ی ا کردم خنده یگفت برگشتم سمتش و سع ینم ی ز یسکوت کرده بود و چ نیام

 را محو کنم. 

 نگاه هم به ما بنداز.  هی بابا  ی . ا ی ر یصدا م یب ،ییایصدا م یآقا، ب نیام -

 دی نگاه منتظر من را د ی. وقتد یبگو  دیداند چه با یمعلوم بود نم افشیدهنش باز مونده بود و از ق نیام

 ... ز یداداش... چ  یدون ی... ماسمنی... زهیچشمانش را مظلوم کرد و با تته و پته گفت: آخه چ

سن   اسمنیو حرفش را نا محسوس قطع کردم.  وستی پ نیقیرا گم کرد، شک من به    ش یدست و پا دم ید یوقت

 شد.  یاحساس م نیا  ر یاز االن درگ دیداشت و نبا یکم

 . میعقب موند ه یکه از بق نیافتیرا ب  گهی خوب د -

 

 

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

آمد دامن سبز رنگش را بر   یکرد. بهار تا م یاز عمرمان را کم م اشه ی که هر ثان ییگذشتند، روز ها یم داشتند

  زیی آورد و زمستان به پا یتمام دامنش را به رنگ زد در م یسنگبا دل  زییعادت کند. پا  نیپهن کند و به زم نیزم

کرد و اما عمر ما هم    یدفن م دشی سف ی دانه ها ی سرما ریسبکش را ز  ی داد. و برگ ها ی نم ین یمجال خانه نش

کرد و  یحاصل از گذر زمان در وجودمان رفته رفته رشد م ییکرد و بذر دانا یم ر ییو تحول ها تغ ریتغ نیهمراه ا 

 .  د یکش  یتمام بر رخ م  یرحم یمان را با بشدن سن  شتریب
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 یو م دمیدیرو به چشم م نیام ی ها یمدت کالفگ نیشد. در ا  ی سپر  شیها ی و بد یسال با تمام خوب دو

 .ستیچ ی برا  شیدانستم کم حرف شدن ها

  نیرنگم گذاشته بودم. ام یطوس  ی اشلوار پارچه  بیرا داخل ج میو دست ها ستادهی سالن ا  ی کنار پنجره قد 

 یتکان دادن سرش را م یچشم دوخته بود و هر از گاه ینا معلوم ی پله نشسته و به نقطه  ی رو  اطیداخل ح

 شدیسرد و کالفه کننده نبود و م ی ادیآن هم در تهران ز  زیی پا ی بدهم. هوا  صیفاصله تشخ نیا  توانستم از

تنها   یبار وقت  نیمدت چند  نیبچه را در انتظار گذاشته بودم بس بود. در ا  نیهر چقدر ا  گهی تحملش کرد. د

 یدانستم که اگر حرف یم ی طور  هی کردم.  یخواسته بود با من سر حرف را باز کند که من از او فرار م میبود

  ی حرف ها  ی . االن وقت آن هست که به پاشدیم جادیا  نمانیب ی شک دعوا  یتوانم خود دار باشم و ب ی بزند نم

 چه در دلش گذشته.  نمیتا بب  نمیداداشم بنش نیا 

حضورم را در کنارش حس   ی قدر غرق فکر بود که حتآن نیفرستادم و از سالن خارج شدم. ام رونیرا ب نفسم

 کنارش نشستم تازه به خودش آمد.  ینکرد. وقت 

 داداش؟ ،ییتو  -

 باعث شد از خودم نفرت داشته باشم.  شیپناه شده در صدا  غم

 ؟ یداداش قربونت بره. خوب -

  یاز او فاصله م ده،یکرد حرفش را نشن یاز نگاهش خواند. حتما باز هم فکر م شدی را م دیکرد. ترد نگاهم

 . رم یگ

شده بهم بگو    ی ز ی. اگه چی ستی ن یقبل نی ام یمدت هی و در ضمن حواسم هست که  ی تو فکر  یلیچند روز خ  نیا  ن

 داداش.

 یخودمم نم یبگم داداش؟ حت یگفت: چ یو بعد از مکث  یکش  یچشم دوخت و آه  ینا معلوم ی هم به نقطه  باز

  یب نقدریام ا دونم چرا قلب صاحاب مرده یشدم. نم ی نطور ی ا  یدونم از ک  یبه سرم اومده. نم  ییدونم چه بال

 بگم.   یکنه. از کجا شروع کنم از چ یم ی قرار 
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مان را نشکست و االن  انیم ی وقت حرمت برادر  چیکرد. ه یبا من صحبت م ایبا حجب و ح شهیمثل هم نیام

 کردم. یرا از بابت خودم راحت م الشیخ دیگفت. با  یقرارش سخن م یاز قلب ب میمستق ریهم غ

  ش یکرده. اگه واقعا دلت رضاست پا پ ریها گگوشه موشه  نیشده. دلت تو ا  یفهمم که چ یدونم داداش، م یم -

 ه؟ینظر اون چ  نیبزار و بب

 ... یدون یاما داداش... م -

 زدم.  یبخش  نانی. لبخند اطماوردیرو بر زبانش ب اسمنیخواستم اسم  یسکوت باال بردم. نم یرا به معن دستم

 تالشت رو بکن.  ی دونم. فقط همه  یآره داداش، م -

. اما نمیاش را نبلبش را بر دندانش گرفته بود تا من خنده  ی صورتش را فرا گرفت و گوشه  یخوشحال لبخند 

بلند شد و   شیرا فرا گرفت و از جا اطیاش حقهقه ی کردم، صدا   نییمنم با خنده سرم را چند بار باال و پا یوقت

 مردونه بغلم کرد. 

 عاشقتم داداش. -

 

 

 (اسمنی)

 

آمد و رفت و آمد من را به مدرسه به عهده گرفته بود. هر روز راه  یم ریام ی به جا نیروز ها ام نیدانم چرا ا  ینم

احساس  نیدانم چرا اما کنار ام یخواستم. نم یم نگونهی. خودم ا میرفت  یم ادهیخانه تا مدرسه و بر عکس را پ

  دیگو  ینم ی ز یاست پس چرا چ نگونهیدارد اما اگر ا  نبه م ییهاحس  هی  نیگفتند ام یکردم. دختر ها م یآرامش م

 که هم خودش و هم من را راحت کند.

 ؟ ی تو فکر  اسمن،ی  هیچ -
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 ها؟.  -

 ؟ یتو فکر غرق بش  نقدریباعث شده ا  یچ گمیم -

 رفتار کنم.  ی کردم عاد  ی. سعکردیم شتریرا ب می زد. تند زدن قلبم، دست پاچگ ی دختر کش  لبخند 

زاده  یانسان ی شک داشته باشم ها نه. من برا  نکهیکردم. نه ا  یام فکر م. داشتم به انتخاب رشته یچیآهان! ه -

 سر و کله زدن با کادر مدرسه رو ندارم.  ی شدم اما حوصله 

 . ل یبه کادر مدرسه نداره، خانم وک  یپس ربط ی انتخاب کرد نانیرو از سر اطم ی ا رشته  یخوب وقت  -

 . ر ینه، مد ل یوک

 .ادیهم خوبه. بهت م ریاوه، مد -

 . میدیبه مدرسه رس نکه ی ما رد و بدل نشد تا ا  نیب یحرف گرید

 . یموفق باش  ر،یخوب خانم مد -

 ممنون، خداحافظ  -

 کرد. به سمتش برگشتم.  م یمدرسه شدم و بعد چند لحظه صدا  اطیح وارد

 ؟یداشت ی بله، کار  -

 خوب راستش... ام...   -

.  به سمتم گرفت  یبرد و پاکت بشیدستش را در ج ی چپ چپ نگاهش کردم که فور  زندی نم یحرف دم ید یوقت

 را گم کرد. شیپاکت را از او گرفتم و تا خواستم پاکت را باز کنم، دست و پا

 بهتره.  ی نجور یا  ،یکن  یمن نه! بزار هر وقت که من نبودم باز م ش ی! حداقل پاسمنینه، االن نه   -
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شدم و به   اطیاز تعجب تنها گذاشت. وارد ح ی ایان داد و دور شد. مرا با دنتک میبرا  یعقب رفت و دست عقب

 .دی پرس عیدادم. نگار حواب سالمم را زود تر از همه داد و سر  یسالم یجیسمت دخترا حرکت کردم. با گ

 دستت؟  هیاون چ -

 من متمرکز شد.  ی حرف نگار هواس همه به دست ها با

 بهم داد. خواستم باز کنم که گفت هر وقت من نبودم باز ش کن.  نیاالن ام نیهم -

 گفت: خوب االن بازش کن.  غزل 

 گفتم: هان. ی جیگ با

 نیاالن که ام ،یبازش کن ی تون یاالن م میگی م ؟یکن  یم ریس ی گفت: ها و کوفت. تو کجا دار  ی به تند  ایمیک

 . ستین

 . هیحرف نمیآره خوب، ا  -

از حد   شیب دنیکارت، تپ ی با خواند متن رو   دمیکش  رونی اش پاره کردم و کارت را برو از محل نشان شده پاکت

 کرد...  یدر درونم فوران م ییآتش یمشتم احساس کردم. انگار که کوره  ریقلبم را ز 

 

 ؟ یوستیپ  یگفت: خوب، به لطف خدا به حق تعال  ایمیک

 هست؟  یبا خنده گفت: مگه توش چ نگار

 خواند.  ی ا بلند و حالت شاعرانه ی و با صدا  د یکش رونی مون مجال نداد و کارت را از دستم بکدوم  چیبه ه غزل 

 حرف ندارد.  شیاست که قهوه ها یدنج ی تو، همهن کافه ی چشم ها -

 به خودش گرفته.  ی با تعجب گفت: اوه، داداشمون چه فاز عاشقانه ا   ایمیک
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 کنه.  یبرا من معن  یکیادامه داد: خوب حاال  ی با مسخره باز  نگار

پرواز تا اوج را کم  ی بود. فقط دو تا بال برا  ی . اما من حالم وصف نشدندندیحرف نگار هر سه خند نیا  با

و   میگفت که من منتظر بودم مستق  یرا م ی ز یچ میداشت برا   میمستق ر یبار بود که به طور غ نیاول نیداشتم. ا 

 باز گو کند. میرو در رو برا 

 به خودم اومدم. ایمیک ی صدا  با

 .رهیاالن از دست م اره،یدختر آب قند ب نیبره برا ا   یکی -

 برگشت.  ضیگفت: خدا رو شکر، مر  ی ا حالت با مزه ه یبا   ایمیک  دم،یحرفش خند ن یا  به

 . دیرا فهم  نیمون هم ا  یاض ی معلم ر  یکه حت  ی تو حال خودم نبودم به طور  کال

 ؟ی دینم تیتو. چرا به درس اهم ی کجا اسمن،ی -

 نمک شده بود گفت: عاشق شده خانم. ی که کال گلوله   ایمیک

انداختم. باالخره کالس تمام   نییبچه ها از خنده سرخ شدند و منم از خجالت سرم را پا ی حرفش همه  نیا  با

مدرسه که   یام انداختم از در خروجام قرار دادم و کوله را به شانه را جمع کردم و داخل کوله  لمیشد. وسا

  ای. غزل چند ضربه به بازوم زد و ممنتظر من بود خوشحال شد ابانیکه آن طرف خ  نیام دنیخارج شدم با د

 منتظره. اریلحن آرام گفت: برو خواهر، برو.  کی

عبور کنم که با داد نگار، مجبور شدم   ابانیداشتم از خ یسع  یکردم و با حواس پرت یهر سه خدا حافظ از

 . ستمیبا

 مواظب باش!  اسمن،ی -

را از  الشانیخ  نکهیا  ی دوختم. و برا  شانیهر سه تا  ی دهیترس ی افه یدختر ها برگشتم و نگاهم را به ق شیپ

 م. آره خوبم.حال خودم راحت کنم. تند گفتم: خوبم، خوب

 . دیبد  دیمحکم زد به سرم و با حرص گفت: خاک تو سرت کنند، ند  یکی  ایمیک
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باعث شد  ییفرد آشنا یعصب ی بکشم که صدا  غیشد خواستم از درد ج دهیدستم محکم کش نیهمان ح در

 را در گلو خفه کنم. غمیج

 ؟ یستیچرا مواظب ن -

بود. خواستم   یحال باز هم خواستن نیترس سرم را باال آوردم و به صورتش نگاه کردم اخم کرده بود اما با ا  با

  ی عقل از سرش پروند ن،یوسط و گفت: سالم داداش ام دیپر   ایمیکه ک ی گذار یآدم م  ی بگم مگر تو حواس برا 

 داد.

. به دور  میکم نداشت نیاز ام ی ز یباز مونده بود و من و بچه ها هم چ  ایمیک  ییو پر رو  یرو راست نیاز ا  نیام دهان

از بچه ها به سمت خانه  ی. بعد از خدا حافظدیکش ی ا خفه  غیگرفتم که ج شی از بازو  یشگونیو  نیاز چشم ام

سکوت کنم اما انگار بر  دادمیم حیدم و ترجیکش  یخجالت م نی. االن داشتم بعد از سالها از اممیحرکت کرد

 خواست ساکت باشد.  ینم نیعکس من ام

 کردم؟  یم یاومد من چه غلط یسرت م ییاگه بال ؟ی تو فکر من اسمن؟یحواست کجاست  -

خودم  ی حس خفته  شی. پ ی که نوشت ی ا جمله  شیهست. پ یتو لعنت شیداد زد: آره. حواسم پ نیدر همان ح دلم

 کشد.  یسمت تو م شتریام که مرا بعالقه شی. پی کرد دارشیکه تو فقط با چند کلمه ب

 من با توام ها! یاس ی -

 ها... خوبم.  -

 ! ی مگه من گفتم بد -

 انداختم.  نییرا پا سرم

 خوام. یمعذرت م -

 داد.  رونیرا با صدا ب نفسش

 ؟ ی قدر کار دار فردا چه -
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 .دهیجلسه معلم نمره م نیرو هم تموم کنم که ا  ی ترا یبخونم و طرح و   ینی د دیدونم. با ی گفتم: نم متعجب

 را تکان داد. سرش

 .میبگرد   یکم میر یدنبالت تا ب  امی. تا شش عصر انجام بده و بعد از شش می درس ندار  ادیخوبه. پس ز  -

 کجا؟  -

 . ی هر جا که تو بگ -

 گفتم: بام تهران. یفکر کردم و بعد با خوشحال یکم

 رو چشمم.-

خدا  نیاز ام دمیرس  ی. وقتمیداشت  ازین  گری کدیسکوت و فکر کردن در کنار   ن یبه ا  ای . گو میدو سکوت کرد هر

 انداختم تا وارد خانه بشوم.  دیکردم و کل  یحافظ

 اسمن؟ ی -

 فقط مواظب خودت باش.   یچیزد و گفت: ه یبرگشتم. لبخند جذاب سمتش

را از پشت سرم   ریام ی سالم دادم که صدا  ی بلند ی لبخندش را با لبخند دادم و وارد خانه شدم. با صدا  جواب

 . دمیشن

 . ی ماهت. خسته نباش  ی سالم به رو  -

 چند برار شد جوابش را دادم. ریام دنیکه قبال داشتم و با د ی شاد

 . یی بابا یمرس  -

ام، دنبال دفتر  تخت انداختم و به سمت قفسه کوچک کتابخانه  ی رو  بایام را تقر اتاقم شدم و کوله وارد

و   دمیکش  رون یحمله بردم و کارت را ب فمیکردم و به سمت ک  شیدا یو جو پجست یخاطراتم رفتم. بعد از کم

 زد.  میصدا  انتمام شد مام میلباس ها ضیتعو   یبرگ از دفتر خاطراتم چسباندم. وقت کی ی رو 
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 ا یناهار حاظره بدو ب اسمن،ی -

گرفتم و   یاز مامان اجازه م  دیکردم که با  یرفتم و در همان زمان هم با خود فکر م هی بق شی و پ نییسمت پا به

  کرد یکردم اگر مامان قبول نم دواریرا ام نیفکر ام یدانم چرا ب یکردم. اصال نم یرا قبول م نیام شنهادیبعد پ

 اجازه نداد...  دیدانم شا یهست. نم نیهمان ام نیقبول نکنه ا  دیچرا با ؟یچ

 . ی تو فکر  یلیشده؟ خ  ی ز یچ یاس یگفت:   ریطور مشغول کلنجار رفتن با وجدانم بودم که ام نیهم

 نشسته بودم.  نایکرده بودم که االن کتار مامان ا   یپله ها را ط یدان ک  ینم

 .  رم یازتون اجازه بگ دی. راستش فقط با ستی ن ی ز ینه چ -

 ؟ ی ا چه اجازه اسمنی -

قبول کردم،    رمیاز شما اجازه بگ  نکهی منم بدون ا  رونیب می دنبالم تا با هم بر  ادیگفت عصر م نیمامان، ام -

 . حاال اجازه هست برم؟ دیببخش 

طور نشسته بود و به   نیدارند لبخندشان را پنهان کنند اما مامان جون هم یسع ریکردم مامان و ام اجساس

 تند گفت: نه  هومامانیداد که   یما گوش م ی حرف ها

 کنم. یگرد شده نگاهش کردم و گفتم: مامتن خواهش م ی چشم ها با

 گفتم نه.  -

 ... هیسم  ی: ولریام

  ی که بدون مشورت و اجازه  ی تا حاال خود سر شد یتو از ک  اسمنیحرفش را قطع کرد. تو دخالت نکن.  مامان

 ؟ی مگه کس و کار ندار  ؟ی من قبول کرد

 . دیمامان، بدون فکر جوابش رو دادم، ببخش ی حق دار  -

 . ی ر ینگ میخود سر تصم گه ید ی ر یگی م ادی  ی اگه نر  ندفعهیا  -
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 بلند شدم.  یکم دم مشقم بود. با نلراحتبود و اش  ختهیعصابم بهم ر  گهید

 ؟ ی ر یکجا م -

 . رمی زنگ بزن و بهش بگم که باهاش نم نیبه ام  رمیم -

 . ی دیغذات رو بخور بعد بهش اطالع م نیالزم نکرده، بش -

 . زهیرا بهم نر  شیتر بهش اطالع بدم بهتره. تا برنامه ها  عیسر  یندارم مامان. هر چ  لیم گه ید -

 . اسمنی  نیبش گمیبودم گفت: بهت م دهیکه تا حاال از مامان ند  یتیجد با

صدا  یدوختم. معلوم بود او هم تعجب کرده. ب ریبه ام ی گر . نگاه التماسمیبگو  د یدانستم چه با یتعجب نم از

 نشستم.  میسر جا

بارت باشه سر   نیاما آخر  ی بر  یتون یکرده بود گفت: غذات رو بخور. م دا یانعطاف پ یکه کم یبا احن مامان

 . یکن یرو قبول م ی ز یخود چ

 اش کاشتم. گونه  ی بوس رو  کی و به سمتش رفتم. و  دمی از جا پر  بایحرفش گل از گلم شگفت و تقر  نیا  با

 من عاشقتم. ا،یمامان دن ن یبهتر  -

 را خوردم.  میتند تند غذا  بعد

 .ی ر یگیدختر جان دل درد م واشی: ریام

و از  دمیآب سر کش وانیل  کیغذا تمام شد  یرا بدهم. وقت ریوقت نداشتم جواب ام یحت یمن از خوش  اما

سه   نیمامان تشکر کردم و به سمت اتاقم رفتم. هنوز ساعت سه بود و سه ساعت وقت داشتم اما باز هم ا 

زنگ زدم. بعد از  ایمیرا برداشتم و به ک  لمی . موبادمیبکنم؟ آهان فهم  دیبا  کاریبود. چ یوقت کم میساعت برا 

 جواب داد. ایمی ک  دیچند ساعت طول کش میچند تا بوق که برا 

 بله.  -
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 ؟ ی . چطور ایدوست دن نی سالم بر بهتر  -

 شده؟ ی ز ی. چ ی خوب یلیخ  یلیانگار تو خ یاس یمن خوبم اما  -

 .ایمی گفتم: ک  یلحن مظلوم با

 .ی خوا یم یگفت: باشه گوش دراز شدم. حاال بگو چ یلودگ  با

 ادته؟ یمن رو  ی ترا یکوفت. طرح و  -

 ؟ی عقلت رو از دست داد ه؟ی سوال ستی . بادمهیآره  -

  نیبا ام دیکنم و با ی آخه من وقت نم ؟ی بعد از تموم شدن طرح خودت طرح من رو هم بکش  یتون ی. مول یپس ا  -

 . رونی برم ب

 

 اوه الال، پس خانم عاشق قرار دارند.   -

 . زیمزه نر  -

 شرط داره! ه ی ی تو برو خوش بگذرون. ول م،یندار   شتریکه ب  اسمنی ه یباشه بابا.  -

 ؟ یچه شرط -

 . ی کن  یم فیبرام تعر   اتیفردا با تموم جزئ -

 . ی فعال با گم،یرو م یباشه فردا همه چ ق،یکنم رف یدمت گرم جبران م -

راحت   میرا از درس ها المیخ یخونم. وقت یدر مدرسه م ایکنم و  یتقلب م  ایرو هم  ینیحل شد. د  یکی  نیا  خوب

برا   یآمدم. وقت  رونیو از حمام ب دهی ساعت بعد حوله را پوش  میکردم، حوله را برداشتم و داخل حمام رفتم. ن

برتنم کنم. لباس    ی ز یبودم که چه چ اندهشدم. م رهیخ میتلف کردن نداشتم به سمت کمد رفتم و به لباس ها
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ربع به چهار بود افتاد باز   کی هم به ساعت که نگا  یو وقت زدمیباشد؟ با خودم حرف م ی رسم ریغ ای یرسم میها

 را گرفتم. با حرص جواب داد. ایمیک ی هم به ناچار شماره

 ه؟ یچ  گهی باز د -

  دیبا  یدونم چ یما، من نم ی خونه  ایبپر ب قه یکن دو دق  یخاله رو راض  ی جور  هیدستم به دامنت.   ی میک -

 بپوشم! 

 تونم بکنم.  یم کاری چ نمیخدا، از دست تو. بذار بب ی ا  -

را اتو کنم. سشوار را به دست گرفتم و   میموها ایمیگرفتم تا آمدن ک میتخت انداختم و تصم ی را رو  لمیموبا

  میبود.) ن ای میاز طرف ک  ج یبلند شد. به سمتش پرواز کردم. مس میگوش جیمس ی را خشک کردم. صدا  میموها

. اتو نو را بر  ردیمادرش اجازه بگ زبر لب نشاندم. پس توانسته بود ا   یبخش  تیاونجام( لبخند رضا گهیساعت د

را صاف کرده بودم   مینصف موها بایکردم تقر  یکمرم بود را اتو م ی بلندم را که تا رو  ی داشتم و آرام، آرام موها 

 و مامان به گوشم خورد.  ا یمیصحبت ک  ی که صدا 

 شرمنده مزاحم شدم.سالم خاله،  -

 طرفا؟  نیتو دخترم، دشمنت شرمنده. از ا  یمراحم اجان،یمیسالم ک -

 در اتاق را باز کردم و دادا زدم. ای میاز جواب دادن ک قبل

 باال.  ایبدو ب  ا،یم یک -

چه   ن یبا تعجب گفت: ا  دیمرا با حواه د یبه مامان گفت و چند لحظه بعد به اتاقم آمد. وقت ی دیببخش 

 ؟ی گردی چرا با حوله م ه؟یوضع

نرفته،   ارمیتا   یمنم موهام رو اتو کنم. اهان راست یی ایبپوشم. گفتم تا تو ب دیبا یدونستم چ  یبابا، نم ی ا  -

 اونم ببر کاملش کن برام.  ی بر  ی خوا  یم یکتاب هام هستش وقت   ی تو قفسه  میترا یو 

 د؟ یبر  دییخوا  ی لباس هات. حاال کجا م. بزار اول برم سراغ یاوگ  -
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 بام تهران.  -

کارم تمام شد فرق  ی شدم. وقت میموها ی ه یرفت و من هم مشغول اتو کردن بق میبه سمت کمد لباس ها  ایمیک

 زد. میصدا   ایم یخوشگل کنار زدم. ک ی رهیگ  گی باز کردم و با 

 لباس ها چطوره؟ ن یبنظرت ا  اسمن،ی -

شده  ی گل کار  شیها بیبازو و ج ی که رو  میمشک ی و بلوز هم رنگش و مانتو  نیسمتش رفتم و به شلوار ج به

 داشت.  یدر دستاش نگاه کردم. بنظرم که انتخاب جالب ییمو یبود، همراه با کفش همرنگ و شال ل

رو  نای ف تا من ا واقعا دستت درد نکنه. حاال برگرد اون طر  ن،یعال  نایا  ایمیسمتش بر گشتم و گفتم: ک  به

کارم تمام   ی انداختم. وقت میمانتو  ی قلب داشت را رو  کی را بر تنم کردم و گردنبد بلندم که  میبپوشم. لباس ها

 ا؟ی میشد، گفتم: چطورم ک 

 ( نی) عکس کاور، ام

 !ارهیسرت ن  ی بال  نی. امه یعال -

 . ایح یخاک تو سرت، ب-

با صورت   ی طور  نیهم ،یاس یدر حال فکر کردن، کنار لبش قرار داد گفت: فقط  یش ی را با حالت نما انگشتش

 ؟ی ز یچ ،ی کرم پودر   ؟ی ر یروح م یب

 گقت. یهوا نم یهم ب نیهمچ

 نه؟  ایکنم   شی دونم، بنظرت آرا  ینم -

و شاداب بنظر   ادیدر ب یروح یکن تا صورتت از ب شیزره آرا   هی. آره ی ستیندونستن داره. خنک که ن  نیآخه ا  -

 نباشه بسپار به خودم.  تیکار   ن یبش  ایبرسه. اصال تو ب

 نباشه که چندش بشه.   ظیغل  ادیباشه فقط ز  -
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 شد.  رید نی بش   ایحرف زدن ب ی بجا -

 . یگفت: به به برسونمت، خانم یداد و کنار رفت و با لحن شوخ تیرضا ایمیربع بعد، باالخره ک کی حدود

لحظه تعجب   هیافتاد   نهییآ  ریچشمم به تصو  ی . وقتنمی بب  نه یی کنجکاو شدم خودم را در آ  ایمیحرف ک  نیا  با

با چند قلم لوازم   ایمیکردم و االن ک  یلوازم استفاده نم نیاز ا  ادیز  نیهم ی نبودم. برا  شیاهل آرا  ادیکردم. من ز 

صورتم  ی رو  ح یمل یلیخ  یو رژ لب صورت لیمیو ر  ودرکرده بود. کرم پ ریی تغ  یکل افمیکه استفاده کرده ق یش یآرا 

 کرد.  یم یخودم راض  ی نشسته بود و منو از چهره

 تا موهات رو هم ببافم.   نیبش ایهنوز وقت هست ب یاس ی -

 خودم دل کندم و به سمتش برگشتم.  ری از تصو  ایمیک ی صدا  با

 . نییپا  میبعد. کم کم بر  ی دوست دارم. بافت هم بمونه برا سر  شتریب  شیجور  نیجون هم ی مینه ک -

.  میرفت نیی به سمت پا ایمیمتناسب با لباس هام رو برداشتم و همراه ک یزرشک  فیک  ه یسمت کمد رفتم و  به

 آوردن. فیو خانم ها عروس خانم تشر   ون یگفت: آقا  یبا لودگ  ایم یکه ک  میپله ها بود ی رو 

 چپ نگاهش کردم و معتظرانه اسمش را صدا زدم. چپ

 ! ایمیاه، ک -

 ی هنوز نگاهشان رو  نییپا  دمیرس  یکردم. وقت  یرا حس م رینگاه مامان و ام ین یشده بود چون سنگ رید اما

 : بد شدم؟  دمیصورت من بود. دو به شک پرس

 جواب داد. ریام

 .ی هم خوب شد یلینه واال، خ -

 زده،   پی گفت: قربون دختر گلم برم که بزرگ شده، ت ریحرف ام ی در ادامه مامان

 سر قرار.  رهیزده و با لبخند ادامه داد: و م ریبه ام یبا چشمک و
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به   ینگاه  مین  د،یدر دستم لرز   لیانداختم و همون موقع موبا نییحرف مامان سرم رو از خجالت پا نیا  با

 بدون تعلل جواب دادم. شد،یم روشن و خاموش نیانداختم که اسم ام یگوش  ی صفحه

 بله.  -

 ؟ ی حاظر  اسمنیسالم،  -

 بله. -

 خوبه، من دم در منتظرتم. -

 . نییپا امیم  گهید  ی چند لحظه  -

 . متیتا خونه برسون  ایتو هم با ما ب ،یمیکروم و گفتم: ک   ایمیبه ک رو 

 . رم یمن خودم م ؟ یچ گهی نه بابا، د -

 ها.  میتعارف ندار  ایم یک -

 . گهی د رمی. من خودم مه یتعارف چمسخره  -

 رسونم.  یرو هم م ایمیو سر راهم ک رمیداداشم علف سبز شد. منم دارم م ی پا ریبرو، ز  ایگفت: بچه ب  ریام

نشسته بود و   نیداخل ماش نیام نیی کردم و رفتم پا یآسوده شد از همه خداحافظ ایم یاز طرف ک المیخ یوقت

 طرز ژستش ضعف رفت. ی لحظه دلم برا   هیپنجره گذاشته بود.   ی آرنجش را رو 

 رفتم و سوار شدم.  نیبه سمت ماش خانمانه

 سالم.  -

 . کمی نگاهم کرد و گفت: سالم عل یکم

 دختر خوب.   ی منو بکش  ی دار  میلب ادامه داد: تو تصم ریز  بعد
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 ؟ یگفت  یزدم و گفتم: چ دنیاما خودم را به نشن دمیحرفش را فهم یچند کم هر

 !یچیها، ه -

کند   یم تمیبعد احساس کردم نور آفتاب اذ یرا به حرکت در آورد. کم نیماش نیکردم و ام یرا مخف لبخندم

 بود.    ریتاث ی آفتاب سوزان ب نیبکشم اما انگار آن هم در مقابل ا  نییرا پا ری گرفتم آفتاب گ میتصم نیهم ی برا 

رو بده   شیک یاونجاست،  نک یمن شد که گفت: در داشبورد رو باز کن دو تا ع یمتوجه کالفگ نیام کهن یا  مثل

 رو خودت به چشمت بزن.   گهی د یکیبه من و  

نگاه   نه یها رو که خشگل بود رو برداشتم و زدم به چشمم و به آ  نکیاز اون ع ی کیکه گفت را انجام دادم.  ی کار 

 گفتم: چطور شدم؟  نیآمد. ژست گرفتم و رو به ام یهم به من م یلیخ ییکردم. خدا 

 نگاهش را به صورتم سوک داد. نیام

 بنده.   نکیرو ع یکه درست دست گذاشت یهم هست قهی! چه خوش سلیاوه چه خانم -

 قشنگه، نتونستم ازش دست بکشم.   یلیآخه خ -

 مال تو.   نمیا  اینداره که ب  یرا به سمتش گرفتم و گفتم: فرق یدوم نکیع

مال   ی رو دوستش دار  نکیتکان داد و گفت: امون از دست تو، دختر. اگه ع نیخنده سرش را چند بار به طرف با

 خودت باشه. 

 دلش خاصه اما مردونه است. ممنون بابت لطفت. . رو صورت تو قشنگ تره. در ضمن می شد ونهینه، مگه د -

 من تعارف نکردما. اسی -

 . داشتمیخواستمش خودم بر م  یمنم باهات تعارف ندارم. اگه م -

 بچه پروو.  -
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سکوت هم هزاران حرف  نیسکوت هم کتار دلدارت قشنگه. هم نیاما هم میهر دو سکوت کرد گری و د دمیخند

  نی . من ا یفکر کن  تیو قشنگتر به حضور فرد کنار  شتریکنه تا ب یکنه. سکوت کمکت م ینا گفته رو منتقل م

 . دادمیم ح یسکوت را ترج

 

 کرد.   یو حال خوبمان را خوب تر م دیرس ی به گوش م نیاز پخش ماش میمال  ی با صدا  آهنگ

 

 انگار شمیدارم عاشق م ی وا  ی ا 

 

 دستم داد  ی چه کار  چشات

 

 اد یبردم همه رو از  که

 )اشوان( 

 

  ی ز یچ ه ی نجای ا  مینیبش   ایباال  میرو به من گفت: بر  نی. اممیشد  ادهیپ نیو از ماش میدیساعت بعد رس مین حدود

 م؟ یبخور 

 . ستمینه من گرسنه ن -

 .میخور  یم ی ز یچ هی باال و موقع برگشتن  میبر   ایپس ب -

  یمیگرد و باد مال   یکم کم غروب م دی . خورشمیبه سمت باال حرکت کرد گریدکی. همراه دیموافقت منو د یوقت

 بیهر دو دستش را داخل ج نی. اممیکرد یهم به سمت باال حرکت م ی . آرام آرام، شانه به شانه دیورز  یم
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بهت  ،ی هات رو صاف کرد موبود و در همون حالت گفت:  نییاش گذاشته بود و سرش پا یطوس  نیشلوار ج

 ! ادیم

از   دیبود که من نبا   نی. درستش ا ندی از حرفش سرش را بلند کرد و گردنش را گچ کرد تا عکس العمل مرا بب بهد

لبانم    نیاز ب یمرس  ی داغ شود و به زور کلمه  میحرفش باعث شد گونه ها نیاما االن ا   دمیکش یخجالت م نیام

 گرفتم. نیو به سمت ام دمیکش  نییرا از چشمانم پا نک یغروب کرد. ع  دیآمد. خورش ونریب

 کنم؟ کجا بزارم؟  کارشیچ نویاالن ا  ن،یام یمرس  -

را از دستم گرفت و   نک ی. مرا به سمت خودش بر گرداند و عستادمیمن هم ا  ستادنشی دستم را گرفت و با ا  مچ

 زد. میموها ی رو 

 حاال خوب شد.  ا یب -

 یخوب بلد بود راه عاشق  نیخوب بلد بود محبت کند و نا محسوس دل ببرد. ام نیچشمانش شده بود. ام محو

 بلد بود. نیرا رفتن. خوب بلد بود دلبسته کردن را. ام

به باال  نکه یمن هم همراهش را افتادم و تا ا  ع،یعروسک مت هی . مثل میمچ دستم را گرفتم و گفت: بر  دوباره

 . میدیرس

مختلف که کنار   ی عامله مردم و طرز فکر ها ه یشهر با  ه یپاته،  ری. کل شهر ز دوست دارم یلیباال رو خ  نیمن ا  -

جهان  ی . به قول خودمون از غوغاها ی دور  یو از همه چ ستین  یچیباال انگار ه نیا  ن، یکنند. ام یم یهم زندگ 

 . میفارغ

خارج کرد و   بش یرا از ج لشیموبا نی. ام میبام چشم دوخته بود  نییپا ی صدا به منظره  ی و ب نیزم میبود  نشسته

 از خودمون داشته باشم. ییدوتا یخوام چند تا سلف یرو بهم گفت: م

کان  داد. سرم را ت یاو فقط داشت بهم اطالع م ردیخواست از من اجازه بگ یبود. او نم ی خبر  نیحرف ام نیا 

 نیصحبت و درد و دل کردن ام یاز من انداخت و بعد از کم یو چند تا عکس تک یچند تا سلف  نیدادم و ام
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برم   ادهیتونم پ یام نم. من گرسنه میبا اتوبوس برگرد  ایب ی اس یدر اطراف چرخاند و رو به من گفت:   یچشم

 . نییپا

 کشه.   ینم گه یام و پاهام د. منم خسته میباشه، بر  -

  یو سنت کیرمانت  یقیتلف ییکافه فضا م،یحرکت کرد. داخل کافه رفت نییاتوبوس شده و به سمت پا سوار

لبخند    هینظر گذراند و بعد از چند ثان ریباز هم با دقت اطراف را ز  نیکرد. ام یداشت و حال آدم را عوض م

خلوت کافه بود حرکت  ی در جا هک ی بزرگ   بایتقر  ی  ه یچهار پا ز ینشاند و به سمت م شی بر لب ها  یبخش  تیرضا

را جالب تر کرده بودند افتاد و گل از    زیکوچک که م ی  چهی و قال  یشدم تازه چشمم به پشت  ک ینزد ی کرد. وقت

 ییها  ز یدانست من از چه چ یم نیبود و واقعا ام یدنج  ی بودم.جا ییجاها نیگلم شکفت. من عاشق همچ

کافه   نیحاظر   شتر ی جالب بود. ب میزدن اطرافم بودم، برا  دید. بعد از سفارش دادن غذا، مشغول دیآ  یخوشم م

 ی شد عشق را از صورت تک تک شان خواند. با صدا  یکم سن و سال بودند و م ایجوان و   ی مثل ما زوج ها

 توجه ام را بهش دادم.  نیام

 ؟ یاس ی -

 بله.  -

 رو بهت بگم.  ی ز یچ هیخواستم  یم -

  یبخوانم. وقت  شیرا یتوانستم استرس را از چشمان گ  یشناختم و در کنار او بزرگ شده بودم. م یرا خوب م نیام

 یم ی که با دستبد در دستش باز  یگرفت و در حال  نییپزوا به صورتش چشم دوختم سرش را پا  یمنتظر و ب دید

 آرام ادامه داد. یلیکرد، خ

مونم   یقبلم م نی! من همون امشهیعوض نم یچیه ینداشت تی بعد تموم شدن حرف هام اگه رضا ،یاس یاما  -

 برات، باشه؟ 

 یم ی ز ی چه چ نیسرم را تکان دادم. ام یبه من هم منتقل شده بود. بدون حرف نیاسترس چشمان ام ی لیدل یب

 کرد. یحرف ها را گوشزد م نیکه قبلش ا  دیبگو  میخواست برا 
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 خواستم... بگ...بگم...   یخو... م یراستش... م -

 . زندیکرد پس چرا االن با پت و مت حرف م یم یبلبل زبان شه یکه هم نیتعجب داشت. ام ی جا میبرا 

رسا و محکم گفت: راستش من از همون  یلیبار خ نیبه چشمان چشم دوخت و ا  میرا باال گرفت و مستق سرش

مثل همه  ی دختر  هیهم  اسی ،ی خول شد نیگفتم ام یبه خودم م  یه حسم به تو متفاوت بود. دمتیاول که د

 . ستیحرفا ن نینه بابا حرف مال ا  دم یاطرافت. د ی دخترا  ی 

. به خودم اومدم  باختم ی برد گفت: دملو بهت باختم، اونم بد جور  یم یوانگیکه مرا تا د  یلحن هی کردم و با  یمکث

. مرد هم اسیطاقتم تموم شده  گهیمنه!!! د  ی تو درد ها ی منه. درد ها ی ه ی گر  تیمنه، گر  ی خندت خنده  دمید

و   ای. انروز دل رو زدم به در شهیم روز ی بهت پ شهیکه هم  هیز ی چ ه ی. دل ی با دلت بجنگ ی تون یباز هم نم یکه باش  

 بهت ب... بگم... دوستت دارم!!!  امیگفتم. تا... تا ب... تا ب  ریجون و ام هی رو به سم  زیرفتم همه چ

 

نکند   دم،یشنیداشتم م یشده است. چ نیمن فقط غرق چشمان ام ی ایاصال چرا دن زند؟ی نم گریچرا د قلبم

  یرو دارم تجربه م ییا یو رو  ن یر یخواب ش ه ی! نمیب یاصال نه! نکند من دارم خواب م ایکند و  یم یدارد شوخ نیام

شده بودم. جالب  نیام ی را یو گ ذاب. مات چشمان جستیشدنم ن داریب الیخ گریکنم. اگه خواب هم باشد، د

 او نشوم.   یمشک ی ها لهی غرق ت ن یاز ا  شتریپلک زدن نداشت تا من ب الیهم خ نیام یبود که حت

 ... اسمنی...  اسمنی -

من هم دوستش   میکه بگو   میخواست من چه به او بگو  یخواست. او م یبود که از من جواب م نیام ی صدا 

 محال امر بود. آب دهانم را پر سر و صدا قورت دادم و جوابش را دادم. نیدارم! اما نه، اصال، ا 

 بگم.  یدونم چ یمن... من اصال نم -

 . یو عجله داشته باش   ی کن  تیخودت رو اذ ستی قرار ن یاس یگوش کن   -

 ندارم ادامه داد.  یحرف چی ه دید ی. وقت ند یکرد تا عکس العمل مرا بب سکوت
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 ی چند سال هم برا  ن ی. ا ارمینم ون یاز ازدواج رو اصال به م یاگه جوابت مثبت باشه تا بعد کنکورت حرف -

بود باز هم   یبدونه. اگر هم جوابت منف لیاز فام ی کس  ستی و قرار ن یفرصت مناسب ه ی گهیشناخت ما از همد

فراموش   یمونم برات. حت  یقبل م نیممن همون ا  ز،یچ چیمنو، ه ن یبب  اسیکنه.    ینم ری من و تو تغ نیب  زیچ چیه

 بهت داشتم.   یحس  یزمان ه یکنم  یم

گفتن و    نیدو دل شدم ب دیکوب یم امنه یس ی قرار تر از قبل به قفسه  یقلبم خودش را ب ن،یام ی حرف ها نیا  با

اش آمد و حسش را به من گفت  یبا تمام غرور مردانگ ایر  یب  نیمحض بود. ام یانصاف ی ب نینگفتن حسم. اما ا 

 ی. اما خدا قبل اعترافم ازت مدیآ  یم  شیرا کنار گذاشتم. هر چه خدا بخواهد پ یگفتم دو دل یم دیپس منم با 

  یوقت طوفان چ یدلم ه ییایزدم، کاش در  ای. دلم را به در یبخواه  ی ر یو خ یحس االن ما خوب ی برا مان،یخواهم برا 

 نشود! 

 .نیام -

بود که سرش را به سرعت بلند کرد و به   یلحن صدا کردنم چه شکل ایپر خواهش بود   میدان صدا  ینم

مکث   یکرد تا بتوانم راحت تر حرفم را به او بزنم. وقت ینگاهم نم میکاش مستق  یچشمانم چشم دوخت. لعنت

که    زدیحدس م ایگو  اندبر صورتش نش یو اخم کم رنگ ختیرا در هم آم  شیشد اخم ها یادامه طوالن ی من برا 

افسوده بود. نا محسوس سرش را با   نیبه استرس و اخم ام  دمیترد نی. اما ا میخواهم نظرم را بهش بگو  یم

 تکان داد.  هی چ هیبه معن ش یقبل لیهمان استا

 راستش من... منم... خوب... منم دوست دارم.  ن،یام -

کند و شوکه شود بعد گذشت چند  هی بود که حرف مرا تجز  نینوبت ام گریرا آسوده رها کردم. االن د نفس

و قشنگ بود.   بایز  زیهمه چ نیو الحق در کنار ام میغذا را خورد یگارسون غذا ها را آورد. با خنده و شوخ ه یثان

ور رفت و بعدش در   یبا گوش   یو کم  ترا در دست گرف شیدستانش را پاک کرد و گوش نیبعد از اتمام غذا ام

 م؟ یگذاشت و رو به من گفت: بر  بشیج

 . میبر  -
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زد و سوار شدم و  ی . لبخندستادیدر کمال تعجب در را باز کرد و کنار ا  نیو ام میحرکت کرد نیسمت ماش به

را به حرکت در آورد در  نیرا دور زد و سوار شد. ماش نیجواب لبخندم را با لبخند داد و در را بست و بعد ماش

  ییایرو   ی ایهر دو در دن ایو گو  می کرد ینگاه م  گریبه همد ی چشم ریز  یو گاه میهر دو ساکت بود ریطول مس

 خوب.   یلیخوب بود، خ. حال دلم  میخود غرق بود ی گذشته   قهیچند دق

خوش گذشت. امروز رو اصال   یلیخ ن،یام یرا در خانه پارک کرد. رو بهش کردم و گفتم: مرس  نیماش نیام

 کنم.  یفراموش نم

 .ی و همراه من اومد  ی ازت تشکر کنم که بهم اعتماد کرد دی. من با هیچه حرف نیکنم ا  یخواهش م -

آن  یقاط  طنتیکه ش   یبه پا کرد. بعد با لحن یکه بر لبانش نشاند در دل من آشوب ی جذابش با لبخند  صورت

 بود، ادامه داد.

 کنم.  یگاه امروز رو فراموش نم چیمنم ه -

کند. در همان حال  یمن اشاره م ی به ابراز عالقه   میمستق  ر یدانستم غ یانداختم. م نییرا از خجالت پا سرم

 باال؟  ییا یگفتم: نم

 با مامانت چشم تو چشم بشم.  شهیمنه روم ن -

 .می کن کاری. حاال چنطور ی! منم همییتند گفتم: وا  ادی ب  شی قرار بود پ یافتاده باشه چ ادمیکه تازه  انگار

 .دی با حرص سرم را بلند کردم و پرس دیبه گوشم رس   نیام زیر  ی خنده  ی صدا 

 دونند؟  یجون هم م مایشما، عمو محمد و س ی خونه  گم،یم -

حرف و با خنده فقط  یبود که ب دهیرا سنج  طیاو شرا  ای. اما گو رم یبه او دوختم تا جواب سوالم را بگ چشم

 سرش را به عنوان جواب مثبت تکان داد. 
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بود و امکان داشت تند برخورد کنم باز هم لب هام را  یاما از آنجا که عصبان مییبگو   ی ز یباز کردم تا چ دهان

کنند؟ حتما با   یم ی خودشون چه فکر  شی آبروم رفتم. االن پ ،ی سکوت گفتم: وا  ه یبستم و بعد چند ثان

 دختر پانزده ساله هر دو پسرم رو جادو کرده. هی  گنیخودشون م

 ؟ ی گفت: مگه نکرد ی ا دهینگاهم کرد و با لحن خاص و کش  طون یش

 . نیگفتم: عه!!! ام  ضرانهمعت

 ... به فدات.  -

 . گهی نکن د تمی خدا نکنه. اذ -

  هیحرف هت رو بگن؟ اونا از خدا شون  نی ا  دیبا ی. برا چی ار یکه به زبون م  هیحرف ها چ نیمن ا  زیآخه عز  -

 مثل تو داشته باشند.  یعروس 

در آوردم  فمیرا از ک د یشدم کل ادهیپ  نیکردم و از ماش یلب خدا حافظ ریو ز  نییخجالت سرم رو انداختم پا از

حرکت کرد. وارد  یکه منتظر بود من برم داخل بلند کردم و با لبخند و تک بوق نیام ی برا  ی و در را باز کردم. دست

 خونه شدم. 

 سالم، من اومدم.  -

که انجام دادم   ی کار  نیار کنم. اولفر  گرانید ی نگاه ها ریرفتم باال و وارد اتاقم شدم و تونستم از ز  عیو سر  تند

 یکردم. باز کردم و در کمال تعجب همان سلف افتیدر  امی پ  نستاگرامیروشن کردن نتم بود که بالفاصله از ا 

 متن:  نیو با مضنون ا  میدر بام انداخته بود یی بود که دو تا

 که من دیو بگوئ  دیببند  در

 او از همه کس بگسستم جز

 اگر گفت: چرا؟ کس

 که عاشق هستم!!! دیکه فاش گوئ  ستی ن باکم
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بار چند بود که   ی دانم برا  یبار خواندم. نم  نیبر لب نشاندم و متن را چند نیهمه عشق ام ن یاز ا  ی لبخند

مگه   نیسند کردم: ام ش یآمد. تند برا  ادمی ی ز یاز خلسه در آمده باشم چ ییدفعه گو   کیکردم که   یتکرارش م

 موضوع نفهمند؟  نیاز ا  ی ز یچ ل یقرار نبود فام

 به در خورد و مامان وارد شد. ی ا تقه

 خانم. خوش گذشت؟  اسمنیبه به،   -

 و جواب دادم. نییرا انداختم پا سرم

 بله.  -

 یسرت رو انداخت نمیزمان گفت: نب چانه ام برد و هم ریکرد. دستش را ز  ی ا تخت نشست و خنده ی رو   کنارم

بر لب   یحی همه محبت مامان لبخند مل  نیها، خجالت نداره که قربونت برم. عاشق شدنت مبارک. به ا  نییپا

 نشاندم و مامان ادامه داد.

که شماها   نهیا  ی ارتباط فقط برا  نیا  ی اس یکه من رفتم رو تو نرو،   یمواظب باش. راه یلیخ یاس  یفقط  -

  یکن یعمر باهاش زندگ  هیکه قراره  ی و کس   تیزندگ  کیر ش ی به جا  نیبه ام  دی. تو بادی بشناس  شتریو ب گریهمد

بابام،    ی بچه برگشتم خونه  کی با   یسالگ کیو   ستیبخت و ب ی رفتم خونه  یکه هفده سالگ. من ینگاه کن

از دستت بدم.   یراحت  نینکن به ا  ی پس کار  دم،یبود. من بخاطرت جنگ ی چه جور  مون ی زندگ  یاس ی ی دیخودت د

من موافقم. با بغض نگاهش کرد که دستانش را انداخت دور گردنم و  ی ر یکه بگ  ی میبعد کنکور هر تصم

 مادرانه بغلم کرد. 

لبم قرار  ی ام را رو کنم ، انگشت اشاره یکه مثال دارم فکر م  یش یتمام شد به حالت نما مانیخنده ها یوقت

کنم فعال همون دخترت باشم بهتره تا بعد    یگفتم: اوم، حاال که فکر م یبا لحن شوخ  هیدادم و بعد از چند ثان 

 خواد! یم یخدا چ مینی بب
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و حرف  می رفت  یدر کنار هم به گردش م قیو من در حد دو تا رف  نی. امم یبود یآمده راض  شیپ تیاز موقع همه

بزرگتر ها. خاله و عمو هر وقت کنارشان  ی البته با اجازه  م،یخورد یرا کنتر هم مناهار و شام  یو گاه میزدیم

تکان بخورم. مامان و مامان جون هم از  شاندادند از کنار  یکردند و اجازه نم یبودم با شوق و ذوق نگاهم م

که بود سر گرم    یما به هر روش  ی . همه  زد یکرد، کمتر حرف م  یفکر م ریبودند اما ام یآمده راض  ش یپ طیشرا 

 . میبود  مانیزندگ

 

 گرفتم.  ی جا ریرفتم و در کنار ام نییپله ها را پا یاز اتاقم خارج شدم و با خوشحال ریام ی صدا  دنیشن با

 ؟ یسالم، دختر قشنگم، خوب-

 ؟ ی. من خوبم. خووت خوبیی سالم بابا -

 قربونت بشم. منم خوبم. چه خبرا؟  -

 . یسالمت ،یچیه -

کردم اما  یکرد. با تعجب داشتم نگاهش م  یکه ترس بر دلم رخنه م  بیسکوت عج کی سکوت کرده بود.   مامان

 رد نگاهم را گرفت به حرف در آمد.  یبود. وقت زیت  شه یهم ریمتوجه نگاه من هم نشد. اما ام یاو حت

 باهات حرف بزنم.  د یبا اسمن،ی -

 جانم.   -

 رو بهت بگم.  ی ز یچ هی  دیراستش با  -

 .ی حرفت رو بزن. نصف عمرم کرد یفلسفه باف ی به جا ریام -

 بابات.  دنید  ی بر  دیخوب. راستش با  -

 !!! بابام. مگه من بابا دارم؟یچ -
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 تند نرو بزار بگ...   نقدریصبر داشته باش. ا  اسمنی -

 بشنوم.   گهیخوام د ی. نمر ینگو ام یچی . هسیه -

 تو رو به پدرت داده. دنیکه دادگاه حق د  یدون یتو م  اسمنی -

ساکت بود. نگاهش کردم. اشک در چشمانش حلقه بسته   نقدریا  نیوا رفتم. پس مامان برا هم ریحرف ام نیا  با

صدا  یب ی ا  قهیبشود. بعد از سکوت چند دق ریخواهد اشکش سرا ز  یدانستم که به خاطر من نم یبود اما م

در دست گرفتم و نگاهم را به  وگذاشتم  شیدست ها ی را رو  میمامان زانو زدم، دست ها ی بلند شدم. کنار پا

 دوختم. اشینگاه باران

نگران نباش.    نقدریمن تو رو رها کنم. ا  شه ی. من کنارتم. مگه مافته یب یاتفاق ستیمامان، قربونت برم. قرار ن -

 .  امیو م رمیم دو ساعته است، یکی دارید ه یفقط 

 ... ا یب یاگه اتفاق اسمن،ی -

 .ستی نگو. اون به هر حال پدرم هستش، دشمنم که ن ی ز یمامان چ س،یه -

بر صورتش داشت.   ی بخش  تینگاه کردم لبخند رضا ریدلش آرام شده بود که سرش را تکان داد. به ام یکم ایگو 

دور نگه   ی دانست فقط برا  ی. او که نم  نمی خواهم پدرم را بب  یکرد که من از ته دلم م  یحتما با خودش فکر م

 شدم.   یتنش ها راض  نیداشتن مامان از ا 

 برم اونجا؟  د یبا یحاال ک  -

 ناهار. ی فردا ظهر، برا  -

 . گهیرفتم د یآخه چرا ناهار. فردا بعد از ظهر م ریام ی وا  -

 که گفتم.  نیهم  اریبهونه ن  گهی د اسمنی -

 باشه.  -
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 نیو ام ریبرو باال حاظر شو امشب خااه و عمو و ام  اسمنیبهتر بود رو به من گفت:  یحالش کم  ایکه گو  مامان

 دعوتند.   نجایشام ا 

 وقته شامه. تیوا، مامان دستت درد نکنه. االن که در  -

رنگم رو همراه شال و   یاسمنی کی به صورتم زدم و تون یو من با عجله به سمت اتاقم رفتم. آب دیخند مامتن

را درست کردو در آخر عطر مخصوصم را بر تن زدم. مهمان ها   میها ی رنگ بر تن کردم و چتر  ییمو یشلوار ل

بازش کردم    یوقت د یتخت لرز  ی رو  م یدر اتاق باشم. گوش نیاز ا  شتری آمده بودند پس خوب نبود ب شی ربع پ کی

 بود.  نیاز طرف ام یامیپ

 . ادیدلتنگشم زود ب نیکجاست. بهش بگ  دیل منو ند گ   گمایسالم، م -

 .ارهیم فی سالم، گلتون االن تشر  -

آمد. رفتم   یکردند تا اتاق م یرا مسخره م گریکه همد نیو ام ریام ی خنده ها  ی از اتاق خارج شدم. صدا  تند

 کنارشون. 

 .دیسالم، خوش اومد -

 ؟ یتو. خوب ی به به، دختر عمو کجا -

 ممنون  -

 خودم.  شی پ نیبش ا یجون ب اسمنیسالم   -

خنده اش قطع شده بود و با ژست   ی من صدا  دنیگشتم. با د یم نیکنار خاله نشستم و با چشم دنبال ام رفتم

کرد.  ینگاهم م  یچشم ریمبل قرار داده بود ستون صورتش کرده و ز  ی دسته  ی که رو  ی دستش را در حال یخاص 

در هم   ی جوابش را با ابروها ریخارج نبود و ام ریام د یزد که از د ینگاهم را شکار کرد چشمک نا مخسوس   یوقن

 با خودشان معلوم نبود.   فشانیدو تا برادر تکل  نیرفته داد. خندم گرفته بود. ا 
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 یاعاتس ی برا   یسپرد و شده حت یرا به دست فراموش  زیهمه چ شدیباعث م ن،یخانواده و ام نیکنار ا  بودن

 کرد.   ی خوش زندگ 

 کنارم آمد. نیخورده شد و مهمان ها بعد چند ساعت عزم رفتن کردند. ام یو گرم یمیصم ی در فضا شام

 . من در همه حال و همه وقت به فکر تو ام.اسمنی -

 تک زنگ بزن.  هی فقط  یخواست یکمک ا یباشم  شتی پ دیکه با  ی اگه فردا احساس کرد  -

 ممنون.  -

  فیبابات اما چه کنم که حر  شی. برام سخت بود رفتن تو پ یباشه مراقب خودت باش   ادتیخواهش. فقط  -

 .شمی نم  ریقانون بخصوص ام

 ساده است. دارید ه یفقط  ن،یام ستین ی ز یچ -

 . ر یباشه. فعال شبت بخ -

 . زم یعز  ریشبت بخ  -

کردم.   یم د یبا  کاریاز کمک کردن به مامان و مامان جان، تازه تو تخت خوابم به فکر فردا افتادم. من چ بعد

اگر هم آمد،   ایآمد  یداشتم. کاش فردا نم ی بی. حس عجدندی کش یم دکیرا  بهیبرام اسم غر   انشیبابا و اطراف

 زود بگذرد. 

 ی طلوع کند، او برا  ریخواستم د یمن هر چقدر م ایطلوع کرد. گو  دیکردم خورش یاز آنچه که فکرش را م زودتر

 عجله داشت. نیبه زم شیتاباندن نور و گستردن گرما

سراسر وجودم را گرفته بود.   ی بیکنم. ترس عج داریمن بود د  ی برا  ی ا به یدانستم چگونه با پدرم که فرد غر  ینم

.  د یایدنبالم ب ر یرا به رخ پدر بکشم. قرار بود ام امی ختخوشب  نگونهی را بپوشم تا ا  میلباس ها نی کردم بهتر  یسع

 .زدندیرا داد م ینگران ش،یبایز  ی ا را گرفت. چشمان قهوه میمامان جلو  دم،یدم در که رس

 کنه، زنگ بزن. خوب؟  یم تتیداره اذ ی دی مامان، تو رو خدا موظب خودت باش. د ،یاس ی -
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سال ها زحمتش که   ی من هر چه که نبودم ثمره  گر،یافتاد. مادر بود د ش یگونه ها ی به رد اشک رو  نگاهم

 بودم. 

 را کنترل کنم.  میکردم لرزش صدا  یسع

 . ستمی قربونت برم. نگران نباش. بچه که ن شهینم ی ز یمامان، چ -

 شدم.  ریام نی. از در خارج و سوار ماشدمیرا بوس  اشیشانیزدم و پ  یبخش  تیدنبال حرفم، لبخند رضا به

 سالم.  -

 حرکت کرد. یحرف چیکرد. بدون ه یم دادیاش باز چهره نی کالفه بود و ا  ریام

 دونم.  یجواب سالم واجب بودها اما االن رو نم ما،یقد -

 زد.  ش یداد و باز مهر سکوت بر لب ها یلب سالم  ری. ز نمی نگاهش کردم تا عکس العملش را بب یچشم ریز 

 

 بشوم که دستم را گرفت.  ادهی. خواستم پمی دیبه مقصد رس باالخره

 مونم.  یمنتظرت م نجایمواظب خودت باش. من هم -

 . دمینه ممنون. تو برو به کارت برس. هر وقت خواست برگردم بهت خبر م -

کنم و    یرو پارک پ نیماش ییباال  ی که گفتم! کوچه  نیگفت: هم ی و با لحن خشن دی را در هم کش شیابروها

 مونم.  ینتظرت مم

 باشه، بازم ممنون.  -

از طبقه متوسط رو به باال بودند. پوز   انشیمشتر  شتر ی معلوم بود که ب نشیزا یرستوران شدم. رستوران از د وارد

را ثابت گرده بود. چشم   شی که پدر  ی را به من ثابت کند وقت  ی ز یخواست چه چ یزدم. مثال م د یبه سع ی خند

 .  دمیآدم ها حاظر در آنجا ند انیچرخاندم اما در م



 بِد سرنوشت 

149 
 

 تونم کمک تون کنم.  ی. مدیسالم، خوش اومد -

 ن؟ یندارم ادامه داد: رزرو داشت یحرف دیگارسون د یتکتن دادام. وقت ی سر 

 ندارم. یدونم. اطالع ینم -

 د؟ یچند نفر  -

 دو نفر.  -

 طرف.   نی. از ا دیبفرما -

 زنگ خورد. جوابش را دادم.  میکرد رفتم، تا نشستم گوش ییکه راهنما ی ز یسمت م به

 اون نامرد. شیخودم ببرمت پ ی معرفت بودم و به فکرت نبودم. فقط نتونستم با دستا یسالم. فکر نکن ب -

 . ممنون. نیسالم ام -

 ن.هم با م ری. جواب اممیتا بر   رونی ب ایب  ی شد مون ینشده اگه پش ریحاال هم د -

 ترسم.  یو مامان بگم. من م ریمن نتونستم به ام نیراستش، ام -

 با من.  شیبق رونیب  ایقربونت برم تو ب  -

 که اومدم حرفاش رو گوش کنم.   نجایخوام تا ا  ینه م -

 شت؟ یپ  امیمن ب ی خوا  یپس م -

 ؟ یش  یمن م یخوام اما بگم تو چ یخواستن رو که م -

 بگو همسرم، عشقمه، جونمه... اصال نسبت من و تو به اون چه؟  یچیه -

 یخوش  ی که وارد رستوران شد همه   دیسع دنیتمام تنم را فرا گرفت اما با د ی نیر یحس ش نیام ی حرف ها با

 .  دندیپر کش  میها
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 قطع کنم. دیاومد با ن،یام -

شدم پس محض احترام، به   یتوجه به او م  یهمه ب نیشد اگر ا  یتماس را چگونه قطع کردم. بد م دمینفهم

  یقرار، عذاب م نیزد. مگر او خوشحال بود؟ من داشتم از ا  یقیلبخند عم دنمی بر خواستم. با د یسخت

 و او خوشحال بود.  دمیکش

 سالم دخترم.  -

 بست.  خیلحنم دستانم  ی دادم که از سرد ی را طور  جوابش

 سالم.  -

که    یعقب بر داشتم. تعجب یفکر، نا خود آگاه قدم نی بغل کردنم از هم گشوده بود. با ا  ی برا  ایرا گو  دستانش

بابا جان،  نی داد. سرش را چند بار تکان داد و گفت: بش  یمن م ی نگاهش شد خبر از آگاه شدنش از دور  یچاشن

 . نیبش

 نشستم.  یحرف چیه بدون 

 !ی که زود اومد یمشتاق نقدریا  دنمید ی دانستم برا   ی زد و گفت: نم ی لبخند

 خندم را پنهان کردم. اما جواب شکننده ام دست خودم نبود.  پوز 

 قرار زود تموم بشه.   ن یمشتاقم که ا  شتر ی ب -

من بد   یکن  یهم که فکر م نقدریتو ا  اسمن،یگفت:   ینیخود را به غم داد و با لحن غمگ ی چشمانش جا لبخند 

 و شو دادند.بد در موردم، شست ی . مغز تو رو با حرف هاستمین

  یشکیبدم. در ضمن ه صیکه خوب و بد شما رو تشخ  ستمین  یکنم. من کس   یمن اصال در مورد شما فکر نم -

دونم. پس بهتره   یهمه سال نم  نیشما رو هم بعد از ا  ییجدا  لیمن دل  ینزده. حت یدر مورد شما با من حرف

 .یهاشم ی د،آقاینکنقضاوت 
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طالقمون رو هم  ل یتلخ نباش. دل قدری کرد و رو به من گفت: ا  یموقع گارسون منو را آورد، تشکر کوتاه همان

 من رو دوست داشته باش.  ی. فقط کمگمیبه موقعش م 

کنم تمام تنم در حال  یاحساس م  هی به ثان  هیهم گذاشتم. کاش زودتر تمام شود. ثان  ی را محکم رو  میها پلک 

 در عذاب است که من هستم؟  نقدریپدرش بعد از سالها، ا  داریاز د یخورد شدن است! چه کس 

 بغضم را قورت دادم.  شیصدا  ای

 دختر بابا؟ ی خور  یم یچ -

باشه! پس   ؟یپدرم  ه؟ی من چ قیعال  یدون یبچه هاشون با خبرند، تو هم م قیپدرا از عال  ؟ یپدرم یگیمگه نم -

 دوست دارم؟ یچ یدون یم نمی بب

 همه تلخ بودن، دست خودم نبود.  نیشدنش بود. ا  یشدن رگ گردنش، نشان از عصبان متورم

 ادامه دادم یحرف چیه بدون 

 خوام. یاستخوان م یب ی من جوجه  -

شد که   یم ی ا  قهیداد که ساکت بود. ده دق یحق را به من م دیشا اینگفت  ی ز ینگاهم کرد اما او هم چ قیعم

 .دادیم  امینشان از پ  می. تک بوق گوشمی غذا را سفارش داده بود

. جلو شو اگه  زنهی. داره پر پر منجاستیهم ا  نیام ی راست ؟یش ی که نم تیخوبه؟ اذ یهمه چ ؟ ی. خوبیاس یسالم   -

 نگرفته بودم تا حاال صد بار اومده بود. 

 جواب بدم.  د یبا دیگفتم: ببخش  دیبه سع  رو 

 را دادم. ریتوجه به نگاهش، جواب ام یکرد و من ب نگاهم

. بهش بگو آروم باشه.  میزنیحرف م می و دار  می. مثل دو تا آدم عاقل نشستستین ی ز یهم بگو چ نیخوبم. به ام -

 . دیاز من مراقب خودتون باش شتریب دیشماها با
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 کردم.  ینگاهش را حس م ین یجا دادم. هنوز هم سنگ فمیرا در ک ی گوش  لکسیر  یلیخ

 شده؟ ی ز یچ -

 ؟ی دوستش دار -

 جا خوردم.  شیسوال ناگهان از

 رو؟   یک  -

 . نیبود؟ اوممم... آهان ام یرو. اسمش چ ریداداش ام -

 جوابش را دادم.   یخجالت  چیشدم و صادقانه و بدون ه رهیچشمانش خ در

 . یلیبله، خ -

گفت را نداشتم.   یآن که بپرسم چ ی زمزمه کرد اما من حوصله  یکن یبه فراموشش م  هی شب ی ز یلب چ ریز 

 ی مشغول باز  نیهم ی و رفت. فکرم مشغول بود برا  دیچ زیم  ی گارسون غذا ها را با حوصله و دقت فراوان رو 

 بودم.  میکردن با غذا 

 بگم عوض کنند.  ی اگه دوست ندار  ؟ی خور  یچرا نم -

 خورم.  ینه ممنون. م -

 دیطالقش از مامان را بپرسم. سرم را باال آوردم اما سع ی را خوردم و دوست داشتم در مورد چرا  میاز غذا  یکم

زدم و   ی دانم چرا لبخند ی کرد. نم یخند داشت نگاهم م میاش گذاشته بود و با عشق و نچانه  ر یدستانش را ز 

 لب به سخن گشودم. 

 . دوست دارم بدونم. نیگ یرو بهم مطالقتون  لیدل نیاممم... راستش گفت -

 . غذا تو کامل بخور بعد. گمیدخترم، م  گمیم -

 ممنون.  گه،ی خوردم د -
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روبه    ینی امروز که بش نیصبر کردم. واسه هم ی روز  نیبرا همچ  یلیخب، من خ یلیگفت: خ دیسماجتم را د یوقت

. محرومم از پدر ی و بزرگ شد ی دیقد کش ی چطور  نمی بب کهن یروم و من با عشق نگاهت کنم. محروم بودم از ا 

کردم برا   ی . لحظه شمار یبابا به منم بابا صدا بزن یگفت  ریکه به ام ی اون طور  باریخطاب کردنت. آرزومه  

  ه یباشم! چون ته دلت  دواریام دی . بای رو بپرس  ییو از من علت جدا  یخانوم بش  ،یامروز، امروز که بزرگ بش 

تو خراب کنم اما برا داشتنت  شی حرف ها وجه مادرت رو پ نی خوام با گفتن ا  ی. من نمی کوچولو دوسم دار 

شد. کم کم حس   ل یتکم  مون یخوشبخت مون،یاومدن تو به زندگ باو  میو مادرت عاشق هم بودمجبورم. من 

 روز دنبالش رفتم و...   هی .  ستی عوض شده و مثل گذشته ن کردم مامانت

گرفتم. چرا  ینگاه ازش نم یاز طرف  شهی اش به کجا ختم مقصه نمیتا بب  دادمیسکوت فقط داشتم گوش م تو

مامانت به   اسمنیقورت داد و گفت:  یداد. آب دهانش را به سخت  ی نجاتم نم  یفیبال تکل ن یگفت و منو از ا  ینم

 کرد.  انتیمن خ

 

. چه  ختی فرو ر  ی خودم ساخته بودم در لحظه ا  ی همه سال برا  ن یکه ا  ییایماندم. حس خال داشتم. دن  مات

 دم؟یشن یگفت؟ اصال من چه داشتم م یداشت م

حرف  نیا  ی دار  ی ار یدل من رو به دست ب  نکهیرفته گفتم: دروغه! دروغ محض. تو برا خاطر ا  ل یتحل ی صدا  با

 . یزنیها رو م

 ؟ی خوا  یثابت کنم؟ مدرک م ی خوا  ی. مستی بابا. دروغ ن  ستیدروغن -

 را چنگ زدم و بلند شدم.  فمیک یحرف چیه بدون 

 کجا؟  اسمن،ی -

 

 . ایدنبالم ن  ا،ین -
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چشمانم  ی از جلو  میسال ها نیمامان مهربان ا  ریشدند. تصو  ی جار  میاز رستوران خارج شدم. اشک ها عیسر  -

 به سمتم آمدند. دنمیآنجا منتظرم بودند شدم.با د ریو ام نیکه ام ی ا . وارد کوچهرفتی کنار نم 

   ؟ ی ز یر یاشک م ی طور نیگفت بهت که ا  یشده؟ اون مردک چ یچ اسی: نیام

 ببر.  جان یکنم منو از ا  یخواهش م نیام -

 خودم ببرتم.   ایاصال ب ؟ ی شد؟ کجابر   ی: عمرم حرف بزن چریام

 دانست و سکوت کرده بود. یرا م زیهمه سال همه چ نی ا  یعنیکردم.  نگاهش

 برم.  نیخوام با ام یم -

نگفت  ی ز یداشت که مامان چ یراه افتاد. حتما علت یبدون حرف نی. اممیشد نیرو گرفتم و سوار ماش نیام دست

ها هق هقم بلند تر شد.   زیچ ن یا مامان بود که سکوت کرده. حتما...حتما... با فکر کردن به  ری بهم. حتما تقص

 ؟ ی کن یم هی چرا گر  ،یاس یرا کنار زد و گفت:  نیبا تعجب ماش  نی. امزدمیاز ته دلم زار م

 و ادامه داد. دیکش ی ا نفس کالفه نینداشت. ام یمن تموم ی اشک ها  اما

 آخه دورت بگردم. حرف بزن تو رو خدا.  اته ی . دلم کباب شد از گر یکن یم امونه ید ی دار  -

مکث که   هی هوا خودم را در آعوشش انداختم. بعد از چند ثان   یو ب دم یگفتم. به سمتش چرخ  یبهش م  دیبا چه

شد   ی دانم چقدر در سکوت سپر  ینشان از شوکه شدنش بود آرام با دستان مردانه اش کمرم را نوازش کرد. نم

 .مانداخت  نیی. با خجالت سرم را پارونی آرام شدم. از آغوشش آمدم ب یکه کم

 ؟ ی آروم شد ؟ یخوب -

 آره -

 را به سمتم گرفت.  ی کاغذ  دستمال

 . ی کرد ونمیپاک کن او ال مصب ها رو. د -
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 خوام. یمعذرت م -

 را پاک کردم. چشمانم به شدت قرمز شده بود. میاشک ها نیماش ی  نهیآ  از

 رو انداختتد؟  ن یبه ا  یچ یگب ی خوا  ی نم ،یاس ی -

  یکنم و خودمم تهش م یهمه رو نابود م نیبزار مطمئن بشم بعد. اگه راست باشه، آخ که اگه راست باشه ام -

  ریمس  یک  دمیشوکه شده بود، در مقابل حرفم سکوت کرد و راه افتاد.  انقدر در فکر بودم که نفهم نیکشم. ام

 نی. اممیوارد خانه شد گریدو با هم دمش ادهیپ نیرا نگه داشت. من از ماش نیماش نی. اممیکرد یخانه را ط

 . دمیمامان را شن ی صدا   وارد اتاق بشوم خواستمیم یماند و من تند از پله ها باال رفتم. وقت نییپا

 شده؟ ی ز یچ ؟ی خوب اسمنی -

 با تمام توانم داد زدم.  

 . ست ین یاسمنی د ی.  فکر کندیبه خاطر خدا هم که شده چند روز دست از سر من بردار  -

 زدم.  ادیبلندتر از قبل فر  

 مرده.   اسمنی  دیاصال فکر کن -

گذاشتم و زجه زدم.   ی زانوها ی نشستم. سرم را رو  نیزم ی و پشت در رو  دمیوارد اتاقم شدم، در را محکم کوب 

ها از  سال نیا  یکرده باشد، اگر من به ناحق تمام انتیراست باشد،  اگر ما مامانم خ دیسع ی هااگر حرف

  نیخانوم ا   ه یو پوشاندن گناه سم ترحم ی ها را بداند و  فقط از رو  نیا  ی همه ریپدرم دور شده باشم، اگر ام

 جواب!!! یاگر... اگر... و هزاران اگر ب ؟؟؟یکارها را کرده باشد، چ

بود که در همان حال   یزار بلند شدم، تنم خشک شده بود و دو سه ساعت ینداشتم. با حل هی گر  ی برا  یتوان گری

  خواهمی قبل بودم؟ چرا تا م ی خودم انداختم؛ من همان دختر شاد روزها به یاتاق نگاه نهی مانده بودم در آ 

عوض کردم.   یراحت راهنی پ  کیرا با  میهالباس  ست؟ یچ یزندگ   ن یدر ا  میگناها شود؟یمانع م زی چ کیشاد باشم 

داشت   دیسع ی . حرف هادم یتخت دراز کش ی بود را بغل کردم و رو  دهیخر  میبرا  نیام ش یرا که ماه پ یخرس 

  یرا چه کنم؟ نم دیسع ی صدا  نانیمامان را ناراحت کنم اما اطم میهابا حرف خواستمی . نمکردی نابودم م
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. با  رم یتا بم  دادیو فشار م میگلو  ی نفر دستش را گذاشته بود رو   کی گارنداشتم! ان ییتوانستم نفس بکشم نا

 ی برآ  ایدن  ی نبود، اصال انگار کل هوا  یکاف ییبود بلند شدم و پنجره کوچک اتاق را باز کردم اما گو   یهر بدبخت

نه اما چشمانم  ای  دیرا شن میصدا  یکس  دمی. با تمام توانم داد زدم، نفهمزدم ینفس منبود! نفس یتنفس من کاف

خودش را به   ریوارد شدند و ام نیو ام ریکردم، در اتاق با شدت باز شد. ام یرا درک م  رفتیم یاهیکه داشت س

 و کالفه داد زد.  یام را ماساژ داد عصبان نهیتخت و قفسه س ی سرعت به من رساند. نشاندم رو 

 . ایبه خودت ب ن،ی. منو بباینفس بکش. به خودت ب  قیبلند و عم  ،ینفس بکش، نفس بکش لعنت -

را که گم کرده بودم رابا   ی محکم زد به صورتم، انگار آن شخص دستش را برداشت. نفسم آزاد شد و هوا  یوقت

 داد زد.  ری. سرفه خشک زدم. امدمیبلع  ازیحس ن

 . اریبرو آب ب  نیام -

 به خودش اومد. ریدوباره ام ی . با صدا دم یفهم یرا م دنشیکرد. عذاب کش یمات داشت من را نگاه م نیام

 . ستمی مگه با تو ن ن،یام -

 زانو زد.  میپا ی که رفت. مامان جلو  نیام

 آخه دردت به سرم؟  یکن یچقدر تحمل م ؟ی شد ی نجور یکه ا   ی دیشن یبرات، چ رم یبم-

از   رونیممکنه بدترش کنه! برو ب ی ز یشده است. هرچ ی. دوچار شوک عصبستی ولش کن. االن وقتش ن هیسم -

 اتاقش. 

 ... ریاما ام -

 مگه؟  ینیبی . حالش بده نم رونیاما نداره، پاشو برو ب هیسم -

 نیگرفت و زره زره داد بهم. ام ری. اموانیگرفتن ل  ی آب را سمتم گرفت. جان نداشتم برا  وانیامد و ل نیام

 از چشمانم سر خورد.   یرا بغل کردم! قطره اشک ریهوا ام یکرد.ب یدستانم را گرفته بود و نرم نوازش م
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  کاریکنم؟ نگاه کن چ یکه م یدونی! مکشمی رو م د یسع رمیم شم یپا م ی کن ه یخدا اگه گر  ی به خداوند  اسمنی -

 گفته بهت آخه؟   ی. چیبا خودت نفس نداشت ی کرد

 که از خود سراغ نداشتم گفتم: مامان من چند سامله؟  ییآمدم. مامان هنوز در اتاق بود با صدا  رونیبغلش ب  از

 تعجب کرد! مامان

 اسمن؟ ی  یچ یعنی -

سال؟ شد   ۱۵سال؟  ۱۴؟ میبپرسم. چند سال طالق گرفت  گهی جور د ه یبذار   ایفکر کنم سوالم واضح بود  -

صدام به گوشت   اما نزاشتم دمیسوال و هزاران بار از خودم پرس نیهمه سال ا  نیا  ن؟یچرا جدا شد یبگ ی ایب

  ی من کم بوده بابا دارم! کمبود تفاقاکم بوده بابا داره که دارم مامان! ا   یوقت ناراحتت نکنه و نگ هی برسه که 

دخترا   نکهیبه خاطر تو قفل زدم به احساس ا  ینرفت ول نیو آقاجون و امثال آنها از ب ریام ی که با محبت ها

مادر من  ر ی نه خ  ی. ولگهیم گهیخودش، فردا د گه یم ادیگفتم م ینمک نشناسم. ه نی! قفل زدم که نگ اندیی بابا

 ن؟ی: چرا جدا شدپرسمیاما امروز خودم ازت م

 . ستیاالن وقتش ن  اسمنی: ریام

داره   یل ی دل ه ی. حتما گهی روز د هی امروز نه، االن نه،   دیچرا اتفاقا امروز وقتشه، خسته شدم بس که گفت -

 . گهی. بگو مامان... بگو دد یبگ دیترسی کرده که م ی کار  هیطرف قض  نی ا  یکی. گهید

 مواجه شدم بغض کردم.  اشه یبا گر  یوقت

تعجب کردند.    دیسع ی لفظ بابا برا  دنیبابام راست بود! همه از شن ی گرفتم مامان، جوابمو گرفتم. حرفا -

 گف... گفت؟ زویهمه چ دیمامان: سع

چرا حسرت منو   ؟ی و داشتن بابا محرومم کرد دنیهمه سال منو از د نیبرعکس تو. چرا مامان چرا؟ چرا ا  آره

 به خاطر کدوم مرد؟ ؟یبه خاطر ک  ؟ی به دل بابام گذاشت

 . یزنیبا مادرت حرف م ی حرف دهنتو بفهم. دار  اسمنی: ریام
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 کرد؟  انتیکه خ ی مادر  -

و مامان را گرفت. مامان به سمتم اومد و محکم زد به صورتم.   ریچشمان ام ی سرخ جلو  ی حرفم رگه ها نیا  با

 خفه شو. اسمن،یخفه شو 

.  ی مامان...! مامان نابودم کرد لیدل هی حرفاشو باور نکنم.  ار یب  لیدل  هیهمه مدت. مامان  ن یخفه شم مثل ا  -

 ؟ ی خواهرت، بابام بود ی کردن گندکار  یهمه سال، واسه مخف نیا  یدونست یتو م  ؟یتو چ ریام

 حرفم غرش کرد.  نی را نگه داشته بود با ا  تش یهمه مدت به زور عصبان  ن یکه معلوم ا  ریام

 ببند دهنتو، ساکت شو.   اسمنی -

 . نم یبب خوامیکدومتون رو نم چی . هرونیب  دیبر -

 داد زدم.  روند،ی نم دم ید یوقت

 . گه ید  دیبر  -

را دورم حلقه کرد   شیرا گرفتم و خودم را در آغوشش انداختم. محکم دست ها نیدست ام رفتنیداشتن م یوقت

 سرم گذاشت. من باز هم هق زدم.  ی و چانه اش را رو 

. نگاهش کردم با بغض و  اسیقدر نابودم نکن خودتو. تازه نفست جا آمده  نیدلم. آروم باش ا  زیآروم باش عز  -

 گفتم: من بدم؟  یلحن مظلوم

 ؟ ی تو بد گه یم ی دورت بگردم، ک  نه

   ه؟یگناهم چ -

و دوباره  اوردیطاقت ن نی. امکنه یم تمیاذ نقدری. پس چرا خدا ا ختیزدم که اشکم ر  ی. پلکمیزندگ ی ندار   یگناه -

 مرا به آغوشش دعوت کرد.

 ریام
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داده   اسمنی لی دروغش که تحو  ی و حرف ها دیاز سع ش،ی و حرف ها اسمنیبه شدت خورد بود از  عصابم

 توجه مرا به خودش جلب کرد. هیسم ی بود. سوز صدا 

! دمیبار ازش ترس نیاول ی ! برا ریام دمی ترس  ش؟ی بود دهید ی نطور یتا حاال ا   ش؟ی دیدخترم جلوم پر پر زد. د ریام -

همه مدت سکوت   نیکردم خاک تو سر من که ا  انتیگفته به بچه. گفته من خ یچ  نیکثافت بب دیاون سع

 از باباش متنفر نشه.  نیاز ا  شتر ی ب اسمنیکردم تا  

دانستم   یکرد. م  یم نیرا نفر  دیسع یکرد و گاه  یم نی. خودش را نفر زدیو با سوز حرف م ختیر  یاشک م هیسم

را متوجه اشتباهش  ه یسم دیاما با یگذاشت  شیرا پا اتیکه جوان ی ا سخت بود آن هم نفرت جگر گوشه  شیبرا 

 نکند.  ی لج باز  گری کردم تا د یم

از همسن و   شتری! چقدر گفتم بستی بچه ن  گهید اسمنی خواهر من چقدر گفتم بگو بهش، چقدر گفتم  -

 . نیکارهات رو بب ی جه یحاال نت ی گوش نداد فهمه؟یساالنش م

 بود ادامه دادم. هیکردم و از آنجا که حال خودم هم بد تر از سم یمکث

 !مردیحالت م ن یدخترت داشت در بدتر  یفهمیم هیسم مرد؛یباال م میرفت  یو ما نم زدی داد نم اسیاگه  ه،یسم

  تمیعصبان یگفتم حرف دلم بود و از طرف یم یاما هر چ دیحرف در زبانم چرخ نیا  ی چطور  دمیهم نفهم خودم

 . زد یهم به آن چنگ م

 . بس کن  ریام -

  هیندارم. اما سم اسمن یهم به رفتار زشته  ی ندارم؛ کار  دیسع ی به حرفا ی به اشتباه تو ندارم؛ کار  ی کار  هیسم -

ندنه! چه  شاخه قول شکو  تیاز االن به بعد حکا یبچه سخت شد. تا االن سخت بود ول  نیکردن دل ا  ریتعم

  اسمن ی هیسم  ؟ی مثل سابق کن وحال دختر ت ی خوا یم ی چه جور  گه؟یدروغ م دیسع ی ثابت کن ی خوا یم ی جور 

 امروز مرد!
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کدام   چیشد ه ی نم ه،ی و نه سم اسمنیانجام دهم. نه   دیبا ی چه کار  دانستمی بلندتر شد. نم ه یآرام سم ی  هیگر 

  هیداد. سم یکه روزگار عذابشان م ی مادر و دختر  ن یمادر و دختر مانده بودم، ب نیلحظه تنها گذاشت. ب کیرا 

نفس، رنگ صورتش   یکه از تنگ ی ا  لحظهبودم،   دهیرا به حال امروزش ند اسمنیگفت تا به حال  یراست م

 ... مید یرس یم رید هی کبود شده بود و اگر ثان

. حرفم را چند د یارز  یم اسمنی شی سخت بود اما به آسا هیکردن سم  یدر ذهنم جرقه زد. هر چند راض  ی فکر 

 مقاومت کند.   شترینتواند ب   هیمحکم و سخت تا سم ی بار در دهانم مزمزه کردم و آخرش به زبان آوردم اما با لحن

هم  اسمنی فکر کنم برا هر دو تون بهتر باشه و  ی نجور یما. ا  ی خونه  ادیب  دیبا  یاس یگوش کن. چند روز  هیسم

 نکنه.   ییاحساس تنها

 جواب داد.  ملتسمانه

 منم هستم.   ستی . تنها که نمونهیم جانیهم ره،یجا نم چ یه اسمنی ر،ینه ام -

نخواهد داشت.  یعواقب خوش  هیسم شیپ  اسمنیدانستم موندن  یکردم. چون م یم ی رو حرفم پا فشار  دیای

  ی تو بر  زارهیم  اسی ی . خواهر من، فکر کردی کرد ی تر از قبل گفتم: باز که لج باز  ی ابروانم را در هم کردم و جد

و بابا حواسشون بهش هست.   امانما، م ی خونه  ادیباز اگه ب  خوره؟ی خودش از اتاقش تکون م ایتو اتاقش  

! تو رهیدختر داره از دستت م نیبفهم ا   هیهست. سم بزاره. من هم حواسم بهش  شی هم فکر نکنم تنها نیام

 مشاوره خوب.  هی  شیببرمش پ دیفرصت هم با نیاول

دادم تا به   امی پ نیشد. به ام یراض  یعنی   نینگفت و ا  ی ز یچ گرید  هی . سمنمی را بب میحرف ها ریکردم تا تاث  نگاهش

 .  دیای را جمع کند و به خانه ما ب لشی وسا دیبگو  اسمنی

 

 اسمنی
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قرار داد.   بشیبهش انداخت و در ج ی اش بلند شد. نگاه یگوش  ی بودم که صدا  نیچقدر در آغوش ام دانمینم

 ؟ی کن کاریچ ی خوایرا کنار زد و گفت: حاال م میبا انگشت سبابه اش موها

 .دونمی نم  یچیه دونم،یاالن نم -

 . ی ر یبگ  میتصم یو منطق یآروم بش   کمیما، تا  ی خونه  ایب کمی ی خوا یم -

 مونده مزاحم شما بشم.  نینه هم -

 .میپاشو چند دست لباس بردار بر  ؟ی کم تا حاال خونه ما موند ه؟یبرو بابا، مزاحم چ -

دم دستم امد را در ساک انداختم. بعد از   یبرداشتم و هر چ یبلند شدم و ساک کوچک  یحال ی. با بگفتی نم بدم

صحبت    ی به مامان نه انداختم اما صدا   ینگاه مین  ی. من حتمیاز اتاق خارج شد نی آماده شدن، همراه با ام

آنها زن  ی به خانه   میدیرس  ی. وقتمی افتادبه سمت خونه شون راه  نی. همراه امدمیو مامان را شن ریبا ام نیام

مادر؟ چرا رنگ   ،ی ا افه یچه ق  نیخاک بر سرم ا  ی گفت: وا  دنمیکه شدم با د ک یپله منتظرما بود. نزد ی عمو رو 

   ه؟ی نجور یچشات چرا ا  ؟ی به رو ندار 

کردم لبخند کم   ی بود. سع یاحنرام یزن عمو اخر ب ی چقدر که حوصله ندارم اما جواب ندادن به سوال ها  هر

 بر لب بنشانم.  یجون

 خسته ام.  کمیجونم،  زن عمو ستین ی ز یچ -

 . ایداخل، ب ایدردت به جونم دخترم ب  -

 استراحت کن.  یبرو لباساتو عوض کن و کم اسی: نیام

 .  میکه داشتند، رفت  یداخل اتاق اضاف نیتکان دادم و همراه ام ی سر 

 .شمی. منم مزاحمت نمیراحت باش  یتون یمال خودته، م  گهی اتاق د نیا  اسمن،ی -

 . نیممنونم ام -
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 حرف ها رو نزن کوچولو خانوم.  نی. ا کنمیخواهش م -

همراه با تخت و  ک یکمد ساده و ش کی در اتاق چرخاندم.  یرا عوض کردم. و نگاه میلباس ها نیاز رفتن ام بعد

قرار داشت   ی هپ رنگ پرده هم وسط اتاق پهن بود تخت در جا کیفرش کوچ کیکنسول ستش و  ز یو م نهیآ 

تخت نشستم. اواخر بهار بود و آدم   ی بود. بهد از باز کردن پرده و باز کردن پنجره رو   دیکه باغ از پنجره تو د

 به در خورد.  ی ا باشه. تقه  دهیرس ی ها وهی خوش گل ها و م  ی توانست منکر بو  ینم

 جانم.  -

 ربت داخل آمد.  ش وانیل  کیعمو با  زن 

 . یش یآروم م ی درست کردم، بخور  دمشکیبا ب یمادر برات تخم شربت ا یب -

 . دیرا با مهر بوس  امی شانیپ شم،ی زن عمو جونم، ببخش باز مزاحم شدم. نشست پ یمرس  -

 حرفا رو نزن.  نیا  گهی دختر گلم. د یمراحم -

 را به دستم داد و گفت: بخور دخترم.  وانیل

 شانه ام گذاشت. ی را از دستش گرفتم و تا نصف خوردم. دست رو  شربت

 استراحت کن.  ی حاال دراز بکش و کم -

 را نوازش کرد و گفت: بدون فکر بخواب،   می. موهادیکش میو زنعمو پتو را رو  دم یکش دراز

 زد و ادامه داد.  یبخش  نانیاطم لبخند 

 . شهیدرست م یرو بسپار بخدا. نگران نباش. همه چ یهمه چ -

 به خواب رفتم.  یقیرا بستم و بعد از دقا چشمانم

  یحت کس،چیه ی . حوصله دمیمدت فقط در اتاق خواب نیو من ا  گذردیعمو م ی روز از آمدنم به خانه  دو

روشن بشه. در   ز یهمه چ فیتکل  دی با ستین ی مامان تنگ شده بود اما چاره ا ی خودم را هم نداشتم. دلم برا 
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  یم یساعت کی بزنم. آنها هم  فنشدم با آنها حر   یچند بار آمدند به اتاق اما من راض  ریو ام نیمدت ام نیا 

گذشته خوب است. آنقدر زن عمو، ناهار و  ی رفتند. حالم امروز نسبت به روزها یم ینشستند و بدون حرف

  ی گرفتم همراه با آنها غذا بخورم. جلو  میکشم. امروز تصم  یخودم خجالت م گریشام مرا به اتاق آورده که د

مرا  نیبه خصوص ام ه یخواستم بق ی بر تن کردم. نم  یمرتب ی هارا شانه زدم و لباس  میموها ستادمیا  نهیآ 

به   یمن بود که حت دنیآنقدر مشغول ناز کش  دیبار  یاز سر و صورتش م ی فگمدت کال  نی. در ا ندی آشفته بب

داد اما من  یاش را بروز مو کمتر عالقه دیکش ی. هر چند از عمو و زن عمو خجالت مد یرس یخودش هم نم

شدم از اتاق خارج شدم.   یراض  نهیو از ظاهر خودم در آ  دمیبه سر و وضعم کش  یدست ی. وقت کردم یدرکش م

. آرام آرام قدم  د یرس یبه گوش م ییرا یهنوز از پذ  هیبق ی صدا  نیهم ی تا ناهار مانده بود برا  یساعت میحدود ن

گرفتم.  ی عمو جا زن به سمتم نگاه کردند در کنار  یهمگ میقدم ها ی رفتم. با صدا  ییرا یبرداشتم و به سمت پذ

  ی همه راحت شد اما شاد الیزدم که خ یبخش   نانیلبخند اطم د یشد در صورت تک تک شان د یتعجب را م

. عمو رو به من با خنده گفت:  دهیکش یزمان چ نیتوانستم درک کنم که در ا  یقابل وصف بود. م ریغ نیام

کنار   قتیبا حق د یروز با  کی یهمگ  الخره. بای آمد رونیب  ی ر یکه از گوشه گ  ی کرد ی دخترم؟ خوب کار  یخوب

تو   یدانی باشد که تو م ی ز یاگر آن چ یو حت یدانیکه تو م ستین ی ز یآن چ قتیرا بدان که حق نیاما ا  مییایب

را رها کرد تا فقط تو را داشته   زیو همه چ دهیزحمتت را کش یکه کل ی مادر  ؛ی کردیم ی با مادرت بدرفتار   دینبا

 !!!یفروخته بود فروخت  زیکه تو را به همه چ ی پدر  درت،باشد. تو مادرت را به پ

کرد. عمو  یم دی. مرا دوچار تردنیسنگ یلیبود خ نیسنگ میبرا   شیعمو چند پهلو بود. حرف ها ی حرفها

  ک یرا به من بفهماند؟ چشمان منتظرم را بهش دوختم تا حرفش را ادامه دهد تا بتوانم به  زیچه چ خواستیم

 زد و ادامه داد.  ی لبخند محو   دینگاه منتظرم را د  یبرسم. وقت ی ر یگجه ینت

با  ی بهت بگم. االن که اومده و افتخار داد ی ز یتونم االن چ ی. من نمی دخترم از من نخواه که از زبون من بشنو  -

 . ی ناهار بخور ما 

 ادامه داد. یبا خنده و شوخ بعد

  یو اگر نخواست هیخود سم یپس سر فرصت اگر خواست ی ر ی از ما بگ  ت،یافتخار رو با بد خلق نیخوام ا  ینم -

 .ده یم حیبرات توض  ریام
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و کم حرف  ی جد شهیهم مثل هم  ری. امکردیمرا معذب م نی ام رهیباشه تکان دادم اما نگاه خ ی را به معن سرم

دورت بگردم دخترم. اما من    یگفت: اله  یم کباری کرد. زن عمو هر چند لحظه   ینشسته بود و نگاهم م

ها به که سال ی . دختر کس ه را شانه کرد و بافت میها موهاکه سال ی دختر مامانم باشم. دختر کس  خواستمیم

من  ی کرد. آر  هی گر  میها هی و با گر  دی خند میباشم که با خنده ها ی خواهم دختر مادر  ی. مدهینازم را کش  ییتنها

حال خوش   خواستمیکردم بغضم را فرو بخورم نم یباشم و بس. سع هیخواهم فقط دختر مامان سم یم

کردم. بعد از ظهر بود که باز هم در  لیمهربان عمو، م ی دهرا هم خراب کنم. ناهار را در کنار خانوا  گرانید

تمام شد   ی چا  ی. وقتمیکرد یم لیدستپخت خاله را م ک یو ک  ییو چا میکاناپه ها نشسته بود ی رو  گریدکنار هم

جون،  اسمن یلحظه بود که بالفاصله رو به من گفت:  نی منتظر هم ریگذاشتم. انگار ام زیم ی استکان را رو 

.  میو حرف بزن میدور بزن  نیو با ماش رونیب  میبر  ی کم ایب ی به حرفهام گوش بد  یتونیخوبه و م  حالتحاال اگه 

  دیکه سع ی بد تر از حرف ها ییرا هم دارم؟ اگر حرف ها  ی گر ید ی هاحرف شیمن گنجا ایفکر کردم. آ  یکم

نه خواهد بود! زما کستمدل ش ی پاسخگو   یچه کس  ؟ یبار هزارم دلم بشکند چ ی اگر برا   ؟یگفت بشنونم چ میبرا 

زد و پشت   یبخش   نانی را از چشمانم خواند. لبخند اطم دیترد ریام ایبا من خواهد کرد. گو  ییها ی چه باز  گرید

به من   شه یشکنم. مثل هم یدلت رو نم چگاهی که من ه  دمیم نانی. اطمییسرش گفت: بلند شو دختر بابا

 رو راست بشه.  یاعتماد کن تا همه چ

بود بلند شدم و بعد از حاضر شدن از اتاق خارج شدم. از عمو و   ریهم گذاشتم حق با ام ی را رو  چشمانم

 یکنار آنها نبود. زن عمو گفت: برو دخترم همه چ نیکردم اما ام یهمون زن عمو، خداحافظ ایخااه فاطمه 

 منتظرتند.  اطیتو ح نیو ام ریشه ام یدرست م

 پس با اجازتون فعال من رفتم.  -

برخواست و  دنمیبا د  نیام زدندیحرف م گریکنار پله ها نشسته بودند و با همد نیو ام ریرج شدن امخانه خا از

 آمد. ترک یچند قدم نزد

هر   ریرو بدون که ام  نیاما ا  ستین دیسع ی که بدتر از حرفها زنهیم ییهاحرف نیجان نگران نباش ام اسمنی -

 . گهیرو بگه، راست م یچ
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  ه ی د یبود. من نبا تیواقع نهیکه عمو گفت ع ییحرف ها ی. از طرفی هام رو باز کردجان، چشم نیممنون ام -

مدت   ن ی. جذاب و مرتب. ا نمتی قبل بب نیدوست دارم مثل ام ام،یو م رم یرفتم. تا من م یم ی طرفه به قاض 

 متاسفم.ی از خودت هم غافل شد یفکر و ذهنت من بودم. تو حت ی همه
ً
 . واقعا

 بر لبش نشاند.   ییلبخند دلربا نیام

کنم.    یکار و م نی. رو چشمم هممیها رو ندار حرف نیکن. من و تو که ا  ی طونیدختر خوب، برو. کم ش برو 

 رو با لبخندش دوست دارم. اسمنیلبخند رو لبت باشه که من  شهیهم دوارمیام

منتظرم بود.   نیداخل ماش ریو ازش دور شدنم. ام دمیجان و آکنده با خجالت و شرم به صورتش پاش یب لبخند 

 رو به من کرد.  ریگرفتم ام ی جا نیرفتم و در ماش

 .ی دور پدر و دختر  کی  میبزن بر  -

 . یی بابا  میبزن بر  -

را روشن کرد و به راه  نیبا شوق و ذوق ماش ریکرد که ام ق یتزر  ی انرژ  یلیخ ریام ی گفتن من برا   ییبابا انگار

شرشر آب به وجد آمدم.  دنیرودخانه و شن  دنیرا توقف داد. با د نیماش یدنج ی در جا ی افتاد. کنار رودخانه ا 

 . دم یشدم و به سمت رودخانه دو  ادهیپ نیاز ماش یحالباخوش 

 ها. گفته باشم. نجات بدم   امیمن نم یفتیدختر جون، اگه آب ب  ترواش ی -

 کنه.   دا یکه من رو پ هیتر از اون روز ی که من رو گم کنه پ  یاون یینگران نباش بابا -

 . ریها. زبونتو گاز بگ  اسمنی ی پررو شد -

  یهم در کنار من نشست. ب ریام نینشستم. بعد از چندم یسنگ ی رو تا زانو داخل آب کردم و همونجا رو  پاهام

 سکوت را شکست.   نیا  یبعد از مدت ری. اممیحرف، هردو به آب رودخانه زل زده بود

 دیقدر دوستش داشت که حاضر بود جونش رو براش بده اما سعدوست داشت. اون   یلیمامانت، پدرت رو خ -

شد خدا  دیناام ی از زندگ  ه یسم یداد. وقت ینم تیاهم هیبه سم  ادیخوش گذرون بود ز   د یمثل مادرت نبود؛ سع
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اونقدر خوشحال بود  هیاما سم ی ود دو شده ب ن یا  یباز کرد. درسته ناخواسته وارد زندگ   ایدن ن یتو رو به ا  ی پا

و خودش   دیدیفقط خودش رو م دی نکرد. سع یفرق دیرو بهش دادند. وجود تو باز هم برا سع ایکه انگار کل دن 

  شهیدرست م دیاومدن تو اخالق سع ایکرد با به دن   یفکر م هیسم ی اومد ایتو به دن نکهیها گذشت، تا ا رو. ماه

تو   تیبود مسئول ریپذ  تیمسئول  دیپدر شده بود، با  گهیکه بود د یهر چ االخرهمونه. ب یم ی به زندگ  بند یو پا

مشکوک شد. چند روز منو   دیبه سع ه یسم نکهینبود تا ا  شیحرفها حال نیا  دیاما سع رفتیپذ  یم دیمادرت را با

باز هم   دمیدیخودم که با چشمام م یکنه. حت یم کاریچ نمی رو دنبال کنم و بب دیفرستاد تا سع دیدنبال سع

مثل تو، اما باز هم هر  ی متاهل بود و پدر دختر  نکهیبا ا  دیکارها رو انجام بده. سع نیا  دیشد که سع یباورم نم

 بود که متعهد نبود.   نیا  دیبود. مشکل سع ی دختر  هی روز با 

و   شهیدرست م دیاومدن تو اخالق سع ایکرد با به دن یفکر م هیسم ی اومد ایتو به دن نکهیگذشت، تا ا  هاماه

تو و   تیبود مسئول   ریپذ  تیمسئول دیبود، با پدر شده  گهی که بود د  یمونه. باالخره هر چ یم ی به زندگ  بند یپا

مشکوک شد. چند روز   د یبه سع هینکه سم ینبود تا ا  شیحرفها حال نیا  دیاما سع رفتیپذ  یم دیمادرت رو با

باز   دمید یخودم که با چشمام م ی کنه. حت یم کاریچ نمی رو دنبال کنم و بب  دیفرستاد تا سع  دیمنو دنبال سع

مثل تو، اما باز هم  ی متاهل بود و پدر دختر  نکه ی با ا  دیکارها رو انجام بده. سع نیا  دیشد که سع  یهم باورم نم

به   ی رو چه جور  دمیکه د ییها زیچ دونستمی بود که متعهد نبود. نم  ن یا  دی. مشکل سعد بو  ی دختر  ه یهر روز با 

  انیجر  ی. وقتدیرو د  دید  یم دیرو که نبا ی ز یرفت و اونجا چ دیبه محل کار سع  هیروز سم  کی  نکهیبگم تا ا  هیسم

وقت   یلیخ برا من   دیمخالفت نکردم. دست سع مشیطالقه، منم با تصم مشیرو به من گفت و گفت تصم

 رو شده بود.   شیپ

 

 

از اعتماد مادرم سوء استفاده  دیداده بود؛ سع حیتوض میرا برعکس برا   زیهمه چ دیباز مانده بود! سع دهانم

  قیکه بود! اصال ال   گرید د یچشم من بد کند. سع ی را جلو  دینخواست سع گاهچ یکه مادرم ه  یکرده بود. در حال

 کنم.  شیاسم بابا نبود که من بابا صدا 

 بودم.   یاما من خنس  ندی را بب شیالعمل حرف هانگاهش را در صورتم قفل کرده بود تا عکس  ریام
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رو   دیشنیم د یسع دیبود و با دیسع  ق یکه ال  ییر من، با مادرم چه کردم. به مادرم چه ها گفتم؟ حرفهاب ی وا  -

تموم زحمت هام رو به گردن مادرم  شهیدلش رو شکستم، بازم مثل هم شهیبه مادرم گفتم. بازهم مثل هم

 هیبه صورت مامان سم  دیبا ی چطور  ؟کردم  کاریمن چ ریانداختم. تمام گناهان رو به گردن مامان انداختم. ام

 بهش بگم؟  دیبا  ینگاه کنم؟ چ

 

 رو بهت گفته.   زا یچ نیهم د یکه سع  دونهیم هی. سم کنه یحتما درکت م هی آروم باش. سم اسمنی -

 

به   دیسع نیدروغ ی که سر حرف ها یرو بهم دروغ گفته باشه. اعتماد خودم چ  زیهمه چ دیکن سعاصال فکر  -

مشت حرف مفت مادرم رو کنار بزارم؟   هیدوستش داشتم که با   نقدریمن مادرم و ا  یعنیمادرم، از دست دادم. 

 هم شکوندم.  ی . بدجور ر ی. دلشو شکوندم، امهینبودم برا مامان سم  یمن اصال دختر خوب

 

   ؟یکن یم ی خودخور  ی زنم. چرا دار  یرو. من باهاش حرف م  زی همه چ دونهیم هی نکن. سم تیدخترم، خودتو اذ -

 

 گاه. چیبخشم، ه یگاه نم چ ی رو ه دی. اما سعبخشمی اگه منو هم ببخشه من خودمو نم  هیمامان سم -

 

منتظرته. چند روز، هزار بار زنگ زده تا حالت رو بپرسه تا باهات حرف  هیجون. پاشو االن سم اسمن یپاشو  -

دلش برات تنگ   هی بد. سم ی ایمن مانع شدم. گفتم بذار حالت خوب بشه بعد؛ بزار با خودت کنار ب یبزنه ول

 تو دلت براش تنگ نشده؟  اسمن،یشده 
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  یلیچرا من هم دلم براش تنگ شده. خکردم گفتم:  یمانتوم پاک م نیرا با آست میکه اشک چشم ها یحال در

 منو بغل کنه و موهام رو نوازش کنه و نازم رو بکشه.  خوادیدلم م

 

به    دمیکش  ی. هرچند خجالت ممیحرکت کرد  مانیبه سمت خانه  گریدزد و با هم  یاز سر خوش  ی لبخند ریام

وقت بود که   یلیانگار خ هیمامان سم خواستم،یازش معذرت م دیبا  دمش،یدیم دیمامان نگاه کنم اما با ی رو 

 خودم را در بغل مامان انداختم. وبه داخل رفتم  مهیزنگ را فشرد در باز شد و من سراس ریمنتظر ما بود تا ام

 

نامرد فروختم!  دهیکردم. من تو رو به سع  تتیاذ یلیبد کردم؛ خ  یلیبد بودم، خ یلیمامان منو ببخش. من خ -

شکستم   ی بخشم. من دلت رو بدجور  یوقت خودم رو نم چیبدون که من ه نویمامان جون، تو منو ببخش اما ا 

 من و تو شد.   نیکدورت ب نیرو لعنت کنه که باعث ا  دیمامان. خدا سع

 

همراه با ما  ر،یام گر یطرف و در طرف د کیخانه را فرا گرفته بود. مادر جان در  مانیهر دو  ی هیگر  ی صدا 

  ی : اومدگفتیلب م ریکرد و مدام ز  یرا نوازش م میموها د،ی بوس  ی. مامان سر و صورتم را مختندیر  یاشک م

 دخترم.  یقربونت برم، اومد ی. الهاسمنمی ی اومد اسمن؟ی

 

 و هق هق جواب دادم. ه یگر  با

 . اومدم دست و پات رو ببوسم. یمعرفتت اومد. اومدم تا منو ببخش   یآره مامان، دختر ب -

مادران   ی پا  ریکه بهشت ز  گفتند یرا ببوسم. راست م  شیاما اجازه نداد پا دم یهوا گرفتم و بوس یرا ب دستش

را در حقم تمام کرده بود اما من  ی مادر  هیکردم. سم یمادر فداکارم تمام م نیرا در حق ا  ز یهمه چ دیاست. با

مانع   کی مانع بودم  ش ی. من فقط برا ردمحالش کخوش  ی کردم. ک  شیبرا  ی ها، چه کار سال نیمن در تمام ا  ؟یچ

 . ش یبزرگ در زندگان
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  کهنیا   ی نروم. برا  رونیشد که از اتاق ب ن یقرار بر ا  ریبحث با ام یاز صبح استرس داشتم، بعد از کل امروز

بود ازش  یپسر خوب ی لیبودم خ  دهیکه خواستگار مامان بود را د ی . پسر دیآ یمامان خواستگار م ی امروز برا 

  یجدا شد ول دینداشت که از سع یسنداشت آخر  ادیسالها خواستگار ز  نی. مامانم در تمام ا آمدیخوشم م

نبود من را دوست داشت   ه ینه، مثل بق ی کی نیشدند. اما ا  یبچه دارد منصرف م دندید یخوب، خواستگارا تا م

نسبت من و  شیخانواده و برادرها ،ی خواستگار  ند یایاند بشده  ینبودند. االن هم که راض  یاش راض خانواده یول

کنند که ما با    یمن و مامان هست اکثر مردم فکر م نیکه ب یکم  ی فاصله سن لیدانند. به دل  یرا نم هیمامان سم

و هم مامان  ریهم ام شی کنند. چند روز پ  یطور فکر م نیخواستگار هم هم نیا  ی . برادرهامیخواهر هستهم 

   فتمنه. و من هر دفعه مطمئن تر از قبل گ ایکه با ازدواج مامان مشکل دارم   دندیهزار بار از من پرس
ً
نه؛ واقعا

کند. با    یرا وقف من کرد و حق دارد خوشبخت باشد. حق دارد زندگ  اشی نداشتم. مامانم زندگ  یهم مشکل

از مامان استرس داشتم. با   شتر یرا نگاه کردم. من ب  نییباال، پا ی زنگ در به خودم آمدم. آرام از پنجره ی صدا 

 زدم و آرام جواب دادم.  ی لبخند نیماسم ا   دن یبا د دم یمتر هوا پر  هی  میگوش ی صدا  دنیشن

 جانم  -

 بانو؟  ی چطور  -

 استرس دارم.  ی خوبم ول -

 یجرات م یخواستگار تو باشه ها!!! ک  کنهیتوست؟ البته غلط م ی مگه خواستگار  وونه،ی د یاسترس واسه چ -

 تو؟ ها؟ ی خواستگار  ادیکنه ب

 . دم یخند یم شیبه حرف ها زیر 

 با خودت؟  یگیم  یچ ن؟یام ی شد وونهید -

 به فدات.  نیام -

 خدا نکنه، ی وا  -

 ن؟یام -
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 جونم محبوب من.  -

 فرا گرفت.  ینی ر ی وجودم را حس ش تمام

 حقشه خوشبخت بشه.  دهیکش  یسخت یلی. مامانم خنیدفعه بشه ام نیخدا کنه ا  -

 . تو فقط آروم باش. باشه؟ شهیکه قسمت مامانت بشه، همون م یهرچ شاهللیدلم، ا  زیعز  -

 بغض کردم.  ل یدل یب

گفتم:   عیخودم. سر  ش یپ ارمتیم امیم  شمیو پا م رمیگی رو در نظر نم یچیه ی بغض کن ی اونجور  ،یاس یبه خدا  -

 ؟ ی ندار  ی نه نه، غلط کردم. کار 

 شد؛  طون یش

 از اولم نداشتم. -

 . ی روتو برم. خوبه تو اول زنگ زد -

 از ته دلش کرد که دلم را لرزاند.   ی ا خنده

 خداحافظ دلبر.  -

 عاشق. ی خداحافظ دلداده -

 
ً
 کنم.   یبود. من تا مهمان ها بروند سکته م نجایکاش االن ا  واقعا

کند ساعت نگاه  ی هابه عقربه یکردم و هر از گاه ی باز  میهدف در اتاق قدم زدم.آهنگ گوش دادم با گوش یب

هم  گریبود، سر و صدا ها باالخره خبر از رفتن مهمان ها را داد. دو تا پا داشتم، دو تا د ی کردم. به هر سخت یم

 شد. تمومه؟ حله؟  یشد، چ یچگفتم:  عی رفتم. تند و سر  نییقرض کردم و با دو پله ها را پا

 ؟ یهول  نقدریخواستگار تو بودند که ا  ای  ی شد ریاز دستم س نقدریا  ی عنیبا خنده گفت: چته مادر؟  مامانم
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 مند رو به مامان کردم.  ه یگال 

 دور مردم و زنده شدم تا رفتند.  ه یمن  گهینکن د تیمامان. اذ ،ی وا  -

 . دیبه گوشم رس ریشاد ام ییصدا 

 سه شنبه که والدت قرار عقد گذاشتن. گه،ید ی هفته  -

کردم   یزود را نه. سع  نقدریا  یزود. دوست داشتم مامانم ازدواج کند ول نقدری!!! صدریشد اندازه غار عل دهنم

 بغل مامان.  دم یزدم و پر  ی را از چشمانم نخواند. لبخند یمامان، دلتنگ

 مبارکت باشه.  هیمبارکه خوشگلم، مبارکه دورت بگردم.مامان سم -

هست.   شیاز شاد ا ی یمثل من از دلتنگ دانمی حلقه بست را نم  هیمامان سم ی هاکه در چشم یاشک ی ها قطره

  میها ی در غم ها شاد هیرا نداشتم مامان سم چکسیه هیاما هر چه بود دلم را به درد آورد. من جز مامان سم

 خواهم کرد. یشدم که چگونه در نبودش زندگ  نیا  الیخی کنارم بود. ب

ها را کنار بگذارم، روزها چرا پشت سر هم  هی از ثان هیعجله داشتند. حاال که گال  نقدریها چرا ا  هی ثان دانمینم

 چرا خورش یزود م نقدریا 
ً
 کند!!!  یکند و ماه زود طلوع م یزود غروب م دیآمدند. اصال

از   ینتوانم خودم را کنترل کنم و حرف  نکهیا  ی . من به بهانه دی زودتر فرا رس یلیکه روز عقد خ دمیرا فهم نیا  اما

 رونی از خانه ب هی. قبل از مامان و بقمیگذاشت  رونیو غزل و نگار قرار ب ایم یدهانم در برود، محضر نرفتم . با ک

کند   یدارد عقد م هیکردم خودم را مشغول کنم تا فراموشم بشه مامان سم ی. سعمی پارک رفت  ی زدم و به سو 

 کرد گفت: اوه،اوه، آقاشون زنگ زد.   میبه گوش  ینگاه. غزل که دیلرز  لی دل یکه زنگ خورد. تمام تنم ب میاما گوش

 گفتم: زهرمار. یش یاخم نما با

 شد، عقد کردند؟ یتماس را وصل کردم و بالفاصله گفتم: چ بعد

 .دی از من استرس و عجله داشت که حرفم را بر  شتری پشت خط، ب  نیام ایگو 

 تو هم گوش کن.  فون یآ  زنمیم خونه،ی. عاقد داره خطبه رو می لحظه رو از دست بد  نی تو، ا   ومدیدلم ن اس،ی -
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 . دمیشن یرسا و بلند عاقد را م ی الل شدم. صدا  گریو مبهوت د  مات

 لم؟ یوک  ایآ  پرسمیبار سوم م ی برا  -

 بزرگترها بله.  ریمادرم وسا ی کرد و گفت: با اجازه یمکث هیسم مامان

 من گم شد. ی هیهق هق و گر  ی در صدا  یدست و سوت در آن طرف گوش  ی صدا 

اهل خانه روبرو شدم. سرم را از خجالت   نیخشمگ ی افهینه شب بود که به خانه رفتم و با ق بایتقر  ساعت

 ساعت از دستم در رفت. دیانداختم و آرام و شمرده گفتم: سالم، ببخش  نییپا

 با داد به سمتم آمد نیرا نه. ام نیرا داشتم اما ام ریام نیخشمگ ی صدا  انتظار

- 

 ها؟  ،ی وقت شب کجا بود  نیا  تا

 .دی به گوش رس  ریام ی صدا 

 آروم تر. چه خبرته پسر؟  نیام -

 حرف ها بود.   نیتر از ا  یعصبان نیام ایگو  اما

باشه. از بس که دل به دلش   رونیوقته شب ب نیکه به خودش اجازه داده تا ا  نیبهش نگفت  یچیشماها ه نیهم -

بار نشد باهاش مخالفت  هی!! نیغالم حلقه به گوش خانوم، شده ا  نیچشم، شد نی گفته گفت یو هرچ نیداد

 .ن یو جلو دارش باش د یکن

گفت! نکند همه موافق حرف  ینم ی ز یچ چیه کسچیو تعجب نگاهش کردم. پس چرا ه تیبغض و عصبان با

 به هم دوخته شده و خشکم را از هم باز کردم.   ی بلند نشد، لب ها  یاز کس  ییصدا   دمید یبودند. وقت نیام

الزم باشه به تو   کنمی دور برت نداره، فکر نم ؟یزنیسرم داد م ی نجور یا  یبه چه حق ؟ی ش یمن م هی تو ک ن،یام -

 !!!ی با من ندار  ینداره؛ نسبت ی بدم. چون به تو ربط ح یرو توض ی ز یچ
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 ! اسمنیبا تشر گفت:  مامان

که   میمشغول حرف زدن شد نقدریگفتم ا  ؟یچ اسمنی ،یشان. با داد گفتم: مامان ی بودم از دست همه یعصب

  ییبازجو  د یاالن چرا با م؟یبر نگشت  یی رفت. مگه نگفتم مامان غزا اومد دنباملون؟ نگفتم تنها ادمون یساعت 

 .نیام سمت. رو کردم دیکه زهر مارم کرد  رونیبا دوستام رفتم ب ی بشم؟ بعد از عمر 

از  یباشه همه چ ادتی نیآقا ام یگفتند چشم. دل به دلم دادن ول نایگفتم، ا  یمن هرچ یگیتو راست م نیام -

  ی ز یکه چ کنمیم ریام ی بخوام. تا آخر عمرم نوکر  ی ز یچ ریوقت به خودم اجازه ندادم از ام چیدور قشنگه! من ه

)واو( در  کی بار   هی  دیمزه کن شا مزهکال حرفاتو  یاز من گذشت ول ،یچیمن که ه نیواسم کم نذاشت. ام

 .  ی تاوان پس بد  یکه تا آخر عمرت مجبور باش  رو بشکنه یکیحرفات دل 

بودند. حرف   نیسنگ مینلرزد، بغض نکنم، اشکم نچکد اما پاها  میبود که نشکنم. صد نی ام بر ا  یسع تمام

 ی را درآوردم و رو  میهابود خودم را به اتاقم رساندم. لباس  یتمام شد. به هر جان کندن  نیسنگ میبرا  نیام ی ها

مال من   نیام ی حق داشت. همه نیسر باز کردند. ام نیام ی. بعد از پانوزده سال، حرفاهادمیتخت دراز کش 

 اوردهیرا جا ن شیسرگرم من بود که حق برادر  ریبود و ام نیبرادر ام ریبرسد. ام نیبه ام ی ز یبود نگذاشته بودم چ

 یدلش م ی ک  ؟ی نظر را داشته باشند چ نیو عمو محمد هم هم مایبود. خاک بر سر من کنند. اگر خاله س 

باشد.   گر ید یکی ی خواهد همه پسر ارشدش برا  یدلش م  یکند. ک  ی پدر  گری د یکی ی خواهد پسر بزرگش برا 

که    یباش  ی کس   یاست. چقدر بد است سر بار زندگ  یی بودن حس بد گری د یکی  یچقدر سربار بودن زندگ  ایخدا 

که زدم و   ییکردم اما دلم نه با حرف ها  هیبلند گر  ی با صدا  د،ی . خدا تو را لعنت کند سعهست تیخودش زندگ 

و با داد   ختمی ر  نیبود را زم  زیم ی که رو  ی ز یلحظه بلند شدم. هرچ کی آرام نگرفت. ذر  ختمیکه ر  ییاشک ها ا نه ب

  یم ادیآمد که فر  ریو ام نیام ی بود که مامان نبود صدا  نیا   میگفتم: خدا مرا لعنت کند. تمام دلخوش   هیو گر 

 زدند. 

 ی در با صدا  نکهی گذشت تا ا  ی نجور یهم ی کردم. مدت  هینشستم و گر  نیزم ی حس رو   ی من ب یدرو باز کن، ول -

 خودم فرو رفتم. ی باز شد و من در آغوش آشنا ی بد

 .  یکن یم وونمیهق نزن که د ی نجور ینکن، ا  هی . گر ی اس یباش. نفس بکش  ش. عمر من آروم بابا جون آروم با -
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 تمام زورم هلش دادم.  با

. نیام  ش یکباب شدم واسه ن ؟ی کن یحرفا رو نزن! چرا منو با حرفا و محبت هات مجازات م ن یولم کن، ا  -

 ی از همه یچ یباشم. تو بخاطر من از خودت که ه  تیسربار زندگ خوامیمن نم ریام ؟یبا من لعنت  ی کن یم کاریچ

  یبرو پ ر،یها رو داره. ام رفح نیهم حق ا  نیاز خانواده از کارت از خودت. ام ؛یدست بر داشت تیزندگ

رو به   تیمن زندگ ت،یزندگ ی نوبت خودته. منو رها کن برو سو  گه یدمت گرم. د ،ی هم که بود نجای ! تا ا تیزندگ

 کنم.  یخواهش م ر،یجا بسه ام نی. تا همدمیگند کش

  نه یدو رگه شده بود گفت: نظرت ا  تی که از زور عصبان یی. با صدا دم یبلندش فهم ی شد. از نفس ها یعصبان

 نظر تو ا  ؟یاس ی
ً
 نه؟ ی ... ا نی... ا ی واقعا

مرد  نیشکستن ا  ی نداشتم برا  یحرف نیاز ا  شتریب  گریگفتن. من د ی نداشتم برا  یکردم. حرف ینگاهش م مات

 ام، با بغض گفت: باشه و سکوت کرده میگو  ی نم ی ز یچ دید ی . وقتمیکرد برا  یکه واقعا مردانگ

 کرد.  یمکث

 پس خداحافظت!!!   -

 که به پشتش نگاه کند رفت.  نیسمت در برگشت بدون ا  به

 رفت.  ریدشوارم رفت. ام  ی روز ها یگاهم رفت. حام ه یتک ،یسادگ  نیهم به

 بار جان سوز تر و جگر سوز تر از قبل.  نیبلند شد. اما ا  امهیگر  ی صدا  دوباره

 یقوت دادم و بلند شدم. دق  میتوجه به سر و وضعم، به پاها یب
ً
 م قا

ً
خواست برود با   یسمت در بود واقعا

 زدم.  شیالتماس صدا 

 

 . سایبابا وا  -
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مان را پر کردم و از پشت محکم بغلش کردم   نیماند. راه کوتاه ماب هر ی دستگ ی دستش رو  م،یصدا  دنیشن با

  نیحرفام واست سنگ دونمی م دیگفتم: ببخش  ینشان نداد با لحن مظلوم یعکس العمل  دمید ینخورد. وقت یتکان

هم   نیام ی هابودن. حرف حرومحس مختلف؛ گناه، عذاب وجدان، خواستن، م ایدن  هی من موندم و  ر یبود. ام

از خودت! جور بابامو تو   یحت یبزن یدچار عذاب وجدان کرد. من باعث شدم تو از همه چ شتریامشب منو ب

پنج   ی دیخودت د ،ی دید ؟ی برام راحت بگم بر  ی زدن اون حرفا واسم راحت بود. فکر کرد ی فکر کرد ،ی دیکش

  تیزندگ  یپ ی بر  ذارمیاتم آخه؟ چرا نموابسته  نقدریبا من چرا ا   ی کرد کاری. چ اوردمیهم بدون تو طاقت ن قهیدق

حس مختلف؟ اتاق در سکوت مطلق   ایدن ه یکنم با    کاریاز دستت بدم. چ تونمی خوام نگه دارم نه م یچرا نه م

  ریو نه ام گفتیم ی ز یچ نیپر خواهش من نه ام ی انداخته بود؛ صدا  نیمن در اتاق طن ی بود و فقط صدا 

برگشت و دستانش را دورم حلقه   عی سر  ه یخورد و بعد از چند ثان یبالخره تکان نامحسوس  ریکرد. ام یم یحرکت

  یلی. خی چهار ماهه بود  دمتیبار که د نیآرام گفت: اول ریگذاشتم. ام امیزندگ  یحام ی نه ی س ی کرد. سرم را رو 

تا بغلت    یاس ی.  ی بود ردهو زنم عمو رو کالفه ک ی شدیرقمه آروم نم چیو ه ی بغل زن عمو بود ی کوچولو بود

عمر   ی بهم، خودمم تعجب کردم همون جا بود که شد ی درشتت زل زده بود ی . با اون چشمای کردم آروم شد

 فکر ک نیاز ام ریغ ی ا بچه  چ یمن، من تا اون موقع ه
ً
کردم   یبچه بغل م  بتیه نین با ا رو بغل نکرده بودم اصال

 . رمیبم وق از ذ خواستمیبابا م ی بار بهم گفت نیاول یوقت

دوست داشتم تا آخر عمرم او حرف بزند و من گوش کنم.   با،ی و ز  نیبود دلنش  نیدلنش میبرا  ریام  ی هاحرف

 طول بکشد ادامه داد. ادینگذاشت انتظارم ز  ریدوست داشتم ادامه بدهد. ام

 

داره. آخرم    یدو ساله چه درک  یکی ی بچه  ه یآخه  یول ستمی کرد که بهت بفهمونه من بابات ن یسع یلیمامانت خ -

نزارم   ،ینزارم کمبود داشته باش  نه،ینزارم چشمات تو اشک بش اد،یهمون روز عهد کردم نزارم خم به ابروت ب 

 چپ نگات کنه.  یکس 

 

از غرور. نه از   ،یبار از شوق،از شاد  نیا  یکه اشک بر چشمانم نشست ول دیاما نفهم زدیداشت حرف م ریام

 قشنگش را ادامه دهد. ی . لبم را بر دندان گرفتم تا هق هقم را نشنود تا حرف هازدیحرفش را م ریکه ام یغم
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  ت،یزندگ یبرو پ یگیبرو؟ بهم م یواقعا حقم بود که بهم بگ   اس،ی یکردم ول ی جاها کم کار  یقبول دارم بعض  -

 ! آخه من کجا برم؟ یی! عمرم من تو ییمن تو  یزندگ  ونهیخوب د

 نگاهش کردم بعد از فکر کردن در مورد حرفاش تند تند و با حرص حرف زدم.  رهیخ

 

   ؟ ی بر  دیکه من خر بگم برو. تو با مییاصال گو  -

 . وفتمیگرفتم که پس ن  شیبار دست پ  نیا  و

 !  هیچ یدون  یاصال م ؟یبچه که چ هیدست  ی عقلتو داد -

 باال انداخت.  یهاش رو با حالت با نمک ابرو 

 . یدستم رو رها کن نیبعد از ا  ی . حق ندار ی منو تنها بزار  ی ه بعد حق ندار ب ن یتو از ا  -

 

 . یباشه پس خودت خواست -

 

 زدم.  ی و لبخند رونیبغلش آمدم ب  از

 

 تو دختر؟  ی ار یهمه اشک رو از کجا م نیچشاشو نگاه، ا  -

 اومد.  نیام ی صدا 
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 پس؟   یمن چ -

 

 کردم.  یتصنع اخم

 تنب   یبا تو قهرم، جنابعال -
ً
 . ی ا ه یفعال

 

 . اس یبودم  ی خوب عصب -

 

 حرفا ی بود  یدونم عصب یمنم م -
ً
که طرف مقابلشون به دل   گنیم تی تو دلشون رو موقع عصبان ی ! آدما اصوال

 ی با هرکس چطور  رم یگ یم ادیتازه دارم  ی . چقدر تلخ شدندارهی بیبود و ع یتا طرف فکر کنه عصبان  رهینگ

 برخورد کنم!!! 

 

خواست از در بره که   یم ی دیمن ماست چقدر کره داره. با ناام هی ی دید نیآقا ام دم،ی را در چشمانش د تعجب

 صداش زدم. 

 .نیام -

 

 ذوق برگشت.  با

 به فدات.  نیام -

 کردم. ی ز یر  اخم
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 بار آخرت بودا  -

 زد.  قهقه

 نوکرتم بانو.  -

 . دمیخواب لمیرفتند و من هم بعد از جمع و جور کردن وسا نیو ام ریام ،یاز خداحافظ بعد

چند ماه  نیاز زمان بودن من با ام دانمیقابل باور بود. نم ریخودم غ ی کرد که برا   رییزود تغ  نقدریا  یزندگ  ریمس

پسر ساده سالها قبل نبود بزرگ شده بود و از همه دوستانش سر تر شده بود   گرید نی. امگذردیچند سال م ای

  یو جز حرص و جوش خوردن نم دم ید یم ررا یام ی دوستانم بر رو  یچشم فهیوظ رهیخ ی که نگاه ها ی به طور 

 یما دوتا را سر به سر م یگاه ری. امدیخند یهم به حرص و جوش خوردنم م نیبکنم ام ی گر یتوانستم کار د

بود و من کنار مادر جان    یراض  دشیجد ی. مامان از زندگ می را پشت سر گزاشته بود  یخوش  ی شت روزهاگذا 

و در طبقه   میگرفت  نیخانه جمع و جور و دلنش  کی به جدا شدن از ما نشد  یکردم. اما مامان راض  یم یزندگ 

  کندیفکر م شتریروزها سرگردان است ب ن یا  ری. اممیکن یم یو مادر جان زندگ  نییمامان بعد از طبقه پا ییباال

 . دیتا خودش بگو  دنیاز او نپرس ی ز یمن هم چ کندیم دادیب یاش ناراحتاز چهره  ایو گو  زندی کمتر حرف م

نام عشقم   دنیچنگ زدم و با د ز یم ی را از رو  یرا بستم گوش  خواندمیرا که م یرومان ی زنگ گوش  ی صدا  با

 لبخند بر لب نشاندم. 

 . دییجانم بفرما  -

 ؟یسالم عشق جونم خوب   -

 ؟ یکن  یم کاریچ ،یسالم آقا، خوبم تو خوب  -

 ؟ یحاضر بش   گهیساعت د هیتا   یتونی . ممیبزن ی دور  ه ی میبودم گفتم بر  کاریممنون، راستش ب   -

 . رمیاز مامان اجازه بگ دیتونم اما اول با یاش رو که متونستن   امم، -

 باشه پس منتظرم خبرم کن.   -
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تا تماس    دمیکش  شیاسمش انگشتان را رو  دنیگرفته شد دنبال شماره مامان گشتند و به محض د تماس

 برقرار شود. 

 د یچ یپ یمامان در گوش  ی از چند بوک صدا  بعد

 ؟ی از ما کرد ی ادیسالم دخترم چه عجب    -

چه  ی دانست که برا  یمامان م میدر کنار هم بود  شیچند ساعت پ نیهم  چون  دمی حرف مامان خند نیا  با

 .کردی م یگونه شوخ نیهم ی زنگ زدن برا  شیبرا 

 بهت زنگ زدم.  یمن برا چ یدونیتو م ی زنیحرف رو م نیا  ی دونم چرا دار  یمامان خانوم من که م   -

 بار نوبت مامان بود تا بخندد.  نیا 

 . واریرو بکوبم به د نیو ام ریسر ام دیآخه اگه من ندونم که با  -

 حرص گفتم: مامان، واقعا ممنون. با

 کنم.  یگفت: خواهش م دهیبا ته مونده خنده و کش مامان

 چپ نگاهش کردم.  چپ

 دم دِر، بدو برو حاضر شو.  نیام گهیساعت د می نگام نکن. ن ی حور  نیا  -

 چشم.  -

رو هم  میا و کفش سرمه فی ست کردم و ک رهیت یرو با شال و شلوار آب ی ا رو به اتاق رساندم مانتو سرمه  خودم

 بلند گفتم: مامان جون من رفتم.  ی رفتم و با صدا  رونی. زنگ خانه که به صدا در آمد از اتاق بدم یپوش

 برو دخترم. مواظب خودت باش.  -

 .ی چشم، فعال با -
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گذاشته بود و به بچه ها که در کوچه  نیسقف ماش ی پشت به در، دستانش را رو  ن یرفتم. ام رونی خانه ب از

 کرد. تازه نگاهم به سر و وضعش افتاد. یبودند نگاه م ی مشغول باز 

کردنش برداشتم و به   ز ی. دست از آنالیمشک ی به تن داشت با کفش ها ی با شلوار سرمه ا  دیبلوز سف هی

 نیآقا ام ایبه عقب برگشت. اوه اوه، گو  یدست را برداشت و کم کیکفش هام  ی سمتش قدم تند کردم. با صدا 

 امروز قصد کشتن مرا دارد.

چشماش بود. تعجب کردم   ی رو  ی دود نکیدرست شون کرده بود اما ع ییبا یرو باال زده بود و به طرز ز  موهاش

 .را بر نداشت نکشیچرا ه

 بر لب نشاند. ی لبخند مین

 . اسمنیسالم، گل  -

 ؟ ی جان. خوب نیسالم ام -

 مکث کرد.  یکم

 خوب، آره خوبم.  -

  دمیکردم لبخند بزنم اما نفهم یدهد. سع یچرا دلم گواه بد م ایلرزد  یم شیکه چرا صدا   اوردمین  شیرو  به

 . چقدر موفق بودم 

خشک شده بود که   نیام ایگو  یرفتم و سوار شدم ول نیحرف به سمت ماش ینگفت. ب ی ز یچ نیام دم ید یوقت

 بودم زل زده بود.  ستادهیا  شیپ  قهیکه من چند دق ییهنوز به جا

 منتظر به سمتم نگاه کرد. نیکارم ام ن یرا به سمت در راننده رساندم و چتد تقه به در زدم. با ا  خودم

 . گه ید  ایب نیگردش، آقا ام  میبر  مییخوا  یم ی ما رو باش با ک  -

 هاا، آهان... اومدم، اومدم.  -
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 سوار شد.  تیتا شده اش را مرتب کرد و در نها نیآست گرشیبرداشت و با دست د نیرا از سقف ماش دستش

 خوام. یمعذزت م -

 .مینداره، روشن کن بر   یبیع -

 رو چشمم.  -

 ی حال جان سوز  نیآرام و در ح یقیپخش را روشن کرد و موس  نیام قهیبه حرکت در اومد بعد چند دق  نیماش

 پخش شد. 

 تونه باشه.   یم ی. منشئاش چنیهمه غم برا ام نیا 

 دادم سکوت کنم.   ح یبزند. من هم ترج یخواست حرف ینم نیام

دنج و سر سبز توقف کرد. با تعجب به اطراف نگاه  ی جا هیدر   ی ساعت رانندگ  هیاز شهر خارج شد بعد  نیام

از چمن و   دهیپوش نیها، زم رک یرجیگنجشگ ها و ج ی بلند، صدا  ی جنگل بود. درخت ها هی مثل  ییجا هیکردم.  

 . دیرس یشر شر آب هام به گوش م  ایشدم. گو  ادهیپ نیرنگا رنگ، از ماش ی گل ها 

 خوشت اومد. -

 . هیعال یلیخ نجایا  نیام ،ی وا  -

 آره. -

 .ی چرا کم حرف شد نیام -

 نه بابا نشدم.   ؟یمنو کم حرف -

 را تکان دادم.   سرم

 . میار یب نیرو از ماش لی کمکم کن وسا  ایب  اسی -
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 باشه.  -

از   یکردم. آه یاش حس م ی دود نک یاز پشت ع  ینگاهش را حت ی. گرمستادمیاش ا . شانه به شانه کش ینزد رفتم

 انداز را دستم داد. ریو ز  دیته دلش کش

 . ارمیب  نوی پهن کن. منم ا  نو یببر ا  -

 اشاره کرد. یدستش به سبد بزرگ  با

آمد که   ادم یبود. تازه  دهیبساط کباب را چ نیانداز شدم. ام ریمشغول پهن کردن ز   یدرخت بزرگ  ی ه یسا ریز 

 وقته ناهار است.

 .دمیرا از سبد برداشتم و سفره را چ لیوسا

 مردم.  یکه از گرسنگ زود باش اسمن،ی -

 گذاشت.  ینیس ی ها رو رو  کباب

 .ی بخور تا ضعف نکرد  نیشکمو بش ی ا  -

 را پاک کردم و سرم را بلند کردم.  می بود که تو عمرم خوردم. دستا  ییغذا  نی . بهتر میخوردن ناهار شد مشغول 

بود   نیرا از چشمش برداشته بود اما چشمانش غمگ  نکشیع  یک  دم یکه نفهم  ینیشدم. ام نیتو چشم ام چشم

 کردند.  یم دادیرا ب یو ناراحت

 شده.  یکردم. دهانم را بازم کردم تا ازش بپرسم چ  یتعجب نگاهش م با

 ... یام -

 بعد.  می بزار سفره رو جمع کن -

 که جانم به نگاهش بسته بود.   ی. از مندیازمن دزد نگاه
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 جمع شد.  سفره

 شده؟ یچ نیام -

 دوخت. نیبر زم چشم

 . ِد لب باز کن. ی رو سکته بد اسمنی ی خوا  یم نیام -

 رفت.  ریام -

 . دندیکلمه را واضح شن نی که ا  میبه گوش ها  ایحرف را زده شک کنم  نیدانستم به عشقم که ا  ی کردم. نم هنگ

 ن؟یام ،ی ...چ...چیعنی... عنی... عی -

 .  هیرفت ترک  ریام اس ی نیبب  -

 دروغه.  -

 . اسمنی -

 دروغه.  نیام -

 گوش کن.  -

 بشود.  ریمانع رفتن ام دیرو در گوشم گذاشتم. تا شا  دستام

 .رهینم ی. حداقل بدون خداحاظرهینم  رینه. ام -

 .گردهیبر م ی روز  ه یکار هاش رو رو راست کنه اما  یکنه. رفت تا کم یازت خدا حافظ ومدیدلش ن ریام اسمنی -

 ها؟ ن؟یهست ام یک  یگیروز که م هی! اون ی روز  ه ی -

 سکوت کرد.  نیام

 . جواب بده. ستمیمگه با تو ن -
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 .  اسمن یآروم باش  -

 ؟ی آروم باشم. آخه چطور  -

نماند که   ی روانه شد. مشت میاش گذاشت. اشک ها نهیس ی . افتادم بغلش. سرم را رو دیرا گرفت و کش  دستم

کنم.   دشی ف ی راهنیپ  ی نماند که روانه   ینماند که بارش نکنم. اشک یباشم. حرف دهینکوب نیستبر ام ی  نهیبر س

 . یاز حرف غیاما او همچنان ساکت بود. در 

و چشمانم گرم   دمیدرخت دراز کش ی   ه یسا ریرا داشتم. ز  نیخدا را شکر که ام یگذشت. ول  میکه چه برا  بماند

 خواب شد.

 چشمانم را باز کردم.  نیام ی صدا  با

 گردش.  میشو تنبل خانم. مثال اومد داریب -

 زدم.  ی نیشرم گ  لبخند 

 .م یعصرانه را خورد کی با ک ی بود. چا دهیرا چ ی بساط چا نیخواستم. ام بر

 . میقدم بزن یکم  هینظرت چ -

 موافقم.  -

اش شروع به قدم زدن کرد و من شانه به شانه  نیبلند شد و دستم را گرفت و من متقابال بلند شدم. ام نیام

 . زدم یقدم م ن،یدست در دست ام

 چشن مان کنار زد. ی درخت را از جلو  ی شاخه  نی. امشد یتر م  کیشر شر آب نزد ی رفته صدا  رفته

 کردم.  یباز داشتم اطراف را نگاه م دهان

 . ری نظ یبهشت ب  هیبهشته.    نجای. ا شه یباورم نم ی وا  -
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سر سبز   ی شد. اطرافش را درختان و بوته ها یم ریزالل از کوه سر سبز سراز  یخروشان با آب ی ا  رودخانه

انداخت و دستش را حائل  گرشی د ی پا ی را بر رو  شی پا کی تکه سنگ نشست.  کی ی رو  نیپوشانده بود ام

 صورتش کرد و به رودخانه چشم دوخت.

را که در   میکه داشت بخصوص مکان سر سبز، مرا وادار کرد تا گوش یتیو جذاب پ ینشستنش با ت لیاستا

 داشته باشم.  میشگیاز عشق هم بایقاب عکس ز  ه یدستم بود را باز کنم و 

نشستم و به   نیام ی پا ی و جلو  نینشد. رفتم سمت ام که خودش خبردار نیاز انداختن چند عکس از ام بعد

 زدم.  هی سنگ تک

 ام کرده بود. کالفه نیگاه ام یگاه و ب قیعم دنی. اما آه کشمی دو سکوت کرده بود هر

 لب زدم.  آرام

 شده؟ یباز چ ن،یام -

 ،یچیه -

 !یا اما کالفه  -

 رو نداره.  شی. ارزش ناراحتاسمنی الیخی ب -

 . میپنهون نکن  گهیدرو از هم ی ز یمگه قرار نبود چ نیعه ام -

 چرا؟ -

 پس بگو.  -

 . یقبلش قول بده ناراحت نش  یباشه ول -

 . دمیچشم، قول م -

 . میکن  ی و رابطه مون رو علن تیخواستگار  انیب  گه یگفتم که د  نایخوب راستش، من به مامان ا  -
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 . د یکش یقیکرد و دوباره آه عم سکوت

ادامه  دینگاه منتظرم را د  یدارد! وقت میها برا  ی ر یغافلگ یلیامروز خ نیام ا،یدم که گو کر   یفکر م نی من به ا  و

 داد.

بهش نگفت، چرا دعواش نکرد، چرا بهش نگفت   ی ز یدونم بابا چرا چ ینم یدونم مامان چش شده، حت ینم -

 گذاشت رفت. د یرو شن انیهم که تا جر  ریادامه نده. ام گهید

را تا کردم،   یکیرا دراز کرد و  میاز پاها یکیو اضطراب نداشت!  دیرا شن نیام ی دو پهلو  ی حرف ها شدیم مگر

را که دراز کرده  میدستانم قرار دادم. اما پا ی طرفه رو  هیگذاشتم و صورتم را   میزانو  ی دستانم را محکم رو 

 .  دادمیبودم مدام تکانش م

و پشت سرش   دیرا با ال کش اشی نیکه ب نیام ی. ولدم ید یصورتش را نم نکهیهمچنان سکوت کرده بود. با ا  نیام

 به حال درونش ببرم.  ی توانستم پ یداد. م رونینفش را کالفه ب 

 

 . زنمیتر حرفم رو مراحت ی جور ن ی. ا ی کن  یبه صورتم نگاه نم ی کن یخوب م اس،ی -

 را در همان حالت به طکر نامحسوس تکان دادم. سرم

 تونند با هم ازدواج کنن ؟  ینم ییرضا ی که... ک... ه ...که. خواهر و بردر ها  دهیدونم مادرم از کجا شن ینم -

 کردم.  یم ل یتحل داشتم

 . مینبود  ییخواهر و برادر رضا یاما ما که حت ؟یناراحت نیهه برا هم -

 . شندیبچه ها خواهر و برادر م ی همه  گنیم ی مامانم خورد ر یچون تو از ش. اما میخوب آره، نبود  -

 گردنم صدا داد. ی برگشتم که رگ ها  ی جور 

 . ستی ن یخوب یشوخ گه ید نیا  ن،یام -
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 بودم.  ستادهی سرش ا  ی باال  طلبکارانه 

 .ست ین  یشوخ اسمنینه  -

صورتش را تر کرد. تازه   یشکنند. قطره اشک یدلش را م ایاز دن ییجا ه ی ،یزمان هی هر چقدر مرد که باشد.  مرد

. از هم رم یمن نم نبود که بگ ی بردم. تند دستش را برد و نم اشکانش را گرفت. اما اشک ها  یبه عمق فاجعه پ

مردانه اش را کنار گذاشت.  ی غرور ها امهم تم نی. امهیگر   ریبلند زدم ز  ی گرفتند. با صدا  یسبقت م گرید

در هم گره خورده بود اما سر نوشت   مانیاشک ی خورد. هر چند نگاه ها یتکان م شیکه شانه ها زدیزار م ی طور 

 ما بد نوشت.   ی برا  ایگو 

 ها برا منه؟  ی بدبخت یچرا آخه فقط من؟ چرا هم نیام -

 .م یسوال کن دیاز چند تا مرجع تقل  میکن قیتحق دینباشه. با گنیکه م ی نطور یت د ینکن. شا  هیگر   اسمنی -

 ؟ یگیراست م -

 خواد... یم یخدا برامون چ مین ینکن. تا بب  تیآره عشقم. خودت رو اذ -

 

 داستان ادامه دارد...  نیا  و

 

 . میرمان رو بخون  نیتا در کنار هم فصل دوم ا  دی دو زوج دعا کن نیا  دنیبه هم رس ی برا  دوستان،

 کردند میهمراه نجایکه تا ا  یدوستان یهز تمام ممنون 
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