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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 ی معصومه نوروز |رمان سخت مثل سنگ  

 

 

 

 

 

 باشد  ی م سندهی رمان با نو ی محتوا  تیمسئول

 

 اثر: سخت مثل سنگ  نام

 

 ی : معصومه نوروزسندهینو نام

 

 : عاشقانه، طنز ژانر

 

http://www.romankade.com/
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 : خالصه

 

  ماهک یکه   ی. نامزد حورباشد ی م ه ی از حور ترطون یکه شر و ش   استیبه اسم رو گه یقُل د ک ی ی به اسم حور که دارا ی دختر  درمورد

ها آن  یاز دست رفته  ی تا آبرو د یایدرب د یاش سعتا او به عقد پسرعمه  خواهند یاش ممانده به ازدواجشان، او را ترک کرده. خانواده 

 مخالف است. چون باز هم عاشقانه نامزدش را دوست دارد و...  داًیدواج شد از ن یبا ا ی رحو یرا برگرداند؛ ول

 

 اتاقم نصب شده بود.  وار ید ی که رو   یشده بودم به تابلوعکس ره یخ شه یهم مثل هم باز

 

 .امده یرنگش را هم ند  گریاست که د یکه چند سال ی تا باز وجودم پرشود از آرامش  کردمی نگاهش م فقط 

 

 . کردینم نی تابلو عکس، تسک نیجز هم  ی زیچ چیرا ه  میخوابی بودن و ب ده ینفسم را بر د یشد  یو سردردها  یخوابی ب شیجا به

 

بود که مسکن تمام   دهیفهم د ینزده بود و شا ی از بردن آن به انبار یحرف  گریتابلو عکس بود د نی پدرم که مخالف نصب ا یحت

 مرد درون قاب عکس است.  نیدخترش هم یهادرد 

 

 . نیریو ش   قیخواب عم ک یبه تابلو تا خوابم ببرد   شومیم  رهیخ آنقدر

 

شد که   دهیرا گشودم و نگاهم به سمت در کش میهاچشم  کرد ی م می که صدا ایرو  ی بودم؛ با صدا ده یخواب یچند ساعت دانمینم

 بدون در زدن وارد شد.

 

 رفت در بزنم.  ادمیاِوا بازم  -
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 در را درآورد.  ی بعد خودش صدا و

 

 آلو وقت خواب؟ تَق سالم علمم خوابتَق  -

 

  یاد یز ستمیکه قل خودم بود را نگر  یخواهر ی و با لبخند محو دمیکه البته بخاطر خواب بود کش ادیز یاز سر خستگ  یاازهیخم

 ! میهم بود  هیشب

 

تر از او   متفاوت  یکم میهای بورم و چتر  یو من با موها د یآی عتقد بود بهش مکرده بود و م یبلندش را پرکالغ یآن موها فقط 

 بودم. 

 

 خانم!؟  ا یرو ی نکنه راه گم کرد ی از اتاق من سردرآورد شدهی چ -

 

 ولوچش گفت:جمع کردن ل**ب  ی فکر کردن را به خود گرفت و بعد از کم یبامزه  حالت

 

 راهم رو گم کردم.  ی انگار کنم؟ی م کاری چ جان یمن ا های گ یعه راس م -

 

 سرم وگفت:  د یتختم برداشت ومحکم کوب ی بالشو از رو بعد 

 

 خونه شوهر مجبورم صورت زشت تو رو تحمل کنم.  یوقت من به جاخونه شوهرشونن اون  یملت همگ  -
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 گفتم:  دمویصدا خند  با

 

 ؟یکه زشت ی پس خودتم قبول دار -

 

 ! اتیبا اون چتر یی گفته؟ زشت تو یک  ر ینخ -

 

 حاال من زشتم تو خوشگل؟ یبرابر خودم  ی تو که کپ وونه یاخه د -

 

 چشاشو چپ کرد و گفت: ایرو

 

 نه!  گهی تو ساخته شدم د ی من از رو  یگ یم ی االن جنابعال ی عنی -

 

 ! ییتو  هی که کپ  یاون  کهیخواهر کوچ ی خودت بدل -

 

 اش ده یبر یهاخنده  ونیخل وچل؛ م وونهینثارش کنم دختره د یبه سمتش پرتاب کنم و زهرمار ی نوبت من بود که بالشت حاال

 گفت: 

 

 ! یکم آورد  ی د ید -

 

 تو اتاقم؟   یمادمازل حاال چرا اومد  دم یاره د -



 سخت مثل سنگ 

6 
 

 

 رفت!  ادمی ید ید ی وا ی ا -

 

 گفت: ی ثیخب یبا خنده  بعد 

 

 جان! مادر شوهر جونت.  یاومده حور  باتونیز یعمه  -

 

 خل.  یدختره  ی. رو آب بخند د یغش خند غش  و

 

 رو شروع کرد.  بتشیغ بعدم

 

اخمو تو   هیشب  شتریب یی بایآخه اون رو چه به ز با؛ی اسمش رو گذاشته ز ده یتو دخترش د  یمامان توران چ نی... ایحور گم یم -

 ! واال.هی برف د یسف

 

 گفت:   یبا حال زار  بعدم

 

 خفته هم قراره بشه مادر شوهرت... یبایز نی ا یاز شانس بدت هم حور  -

 

 گفتم:   ایصورتم کردم رو به رو یچاشن یحرف اخم  ن یا دنیاز شن بعد 
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 جانش! د یشم اونم زن سع بایقلم رو کم دارم که عروس عمه ز ه ی  نیموقوف... فقط هم ی ادیحرف ز ا یرو -

 

 عق زدن رو در آوردم. فکرشم حال بهم زنِ!  یبعدش ادا  و

 

 . ادیبابا درب  یاالنِ صدا نییپا میحاال پاشو خودت رو مرتب کن که بر  -

 

  گذروند ی از نظر م یکیی کیهام رو سرش را داخل کمدم کرده بودو لباس  ا یرفتم رو یبهداشت سیگفتم و به سمت سرو  یاباشه

 زدنشون بود گفت:   د یهمان طور که مشغول د

 

 ببافم برات.  ار یقرمزت بپوش موهاتم ب  کیتو با تون یخ ی  نیشلوار ج نیا یحور  -

 

 روم باشه. د یسع  ی ورزغ  یشالم کنار بزار دوست ندارم چشا ه یواسم   ا یرو -

 

 : گفتی شال، م گفتم ی فعه م بود، چون اصال اهل حجاب نبود و هر د بیعج  نیکارو کرد و ا ن یبدون مخالفت ا ایرو

 

 کار؟ی چ یخوای همه آشنان شال م یحور رن؛ یدهنتو گل بگ   یاله -

 

 موافق بود  ی چشم وزغ د یدفعه بخاطر سع نیا ی ول
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  بی. عجدمیدخترعمو هاشم رو هم شن  قیجلف شقا یهاتوراه رو بودم که خنده   میخارج شد  ایشدم و از اتاق به همراه رو حاضر

چشمش به    اینداشتم از بس عاقل بودم! بله. عمه اخمو جان به قول رو یجلفم کشش یدختر عمو ن ینسبت به ا یبود که از بچگ 

 جمال ما روشن شد. 

 

 !؟یمارو معطل گذاشت قدرن یعمه که ا ی کردی م کاری جان چ یعمه به قوربون قد و باالت حور -

 

 داشت؟!  ی گریمنظور د ای گه یه دها زده شد گفت ناز ماز نکن که حرف   یعنی االن

 

 وگفت:  د یصورتم را بوس  یهاشم با مهربان عمو

 

 همشو بخره!  د یبا دم یناز داشته باشه سع نقدریا د یباشه با ی که حور یمعطل کنه؛ عروس خانم دمیبا -

 

 مثال خجالت زده شد و رو به عمو هاشم گفت:  دمیسع

 

 .خرم یرو م  ایدن ی هاشم! من واسه حور ییناز که سهله دا -

 

رو   هانی فقط گورتو گم کن برو. کاش ا ی رو واسم بخر  ایپسر از بس پروئه، نخواستم دن نیا ارمی باال ب خواستمی م ی عنی جان،

 : گفتی که م د یمامانم سرم سمتش چرخ ی متاسفانه انگار ل*با*م رو دوخته بودند؛ با صدا ی محکم بگم ول تونستمی م

 

 رو ببر.  ییچا ایمامان ب یحور  -
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 تو چشماش لوستر روشن بود به سمت آشپزخونه رفتم.  یکه انگار  بایبه عمه ز ینگاه م ین بدون

 

نره و   ییرای هقم تا پذ هق  یدهنم گذاشته بودم تا صدا  یشد. دستامو جلو  یافتاد اشکامم جار ممیکه چشمم به مامان مر  نیهم

مرهم دردهام باشه.   ط یشرا نیتو ا تونستی هم نم م یمامان مر ی. حتد ی بغلم کرد و سرم را بوس  میاوقات همه تلخ نشه. مامان مر

که راه آروم کردنم رو بلد بود؛ بلد بود با ضربان قلبش    یعکس نصب شده تو اتاقم بودم! مرد  و من االن فقط محتاج مرد درون تابل

من    ستم؟یازش متفر باشم؛ چرا متنفر ن د یکه با ی چرا من ست؟یاالن کجاست؟ چرا ن یجادوم کنه و وجودم رو از آرامش پر کنه ول

 احمق هنوزم دوسش دارم چرا خداجون؟ چرا؟! 

 

 ود که مرا به خود آورد. ب  میمامان مر یصدا

 

 دلم؟  ز یعز یفهمی چرا نم م؟یخواهی بخدا ما صالحت رو م  ؟ی... آروم باش! حور سیه -

 

من دنبال صداقت حرفاش نبودم   ی ول د یباری رنگ مامانم که صداقت از چشماش م ی شیم یزل زدم تو چشما میاشک یهاچشم با

 کنم.  دایمهلکه نجات پ نیاز ا خواستمی فقط م 

 

 سرم زد و با لبخند گفت:  یبر رو  یابو*س*ه  م یمر مامان

 

 ... زشته! گهیرو منتظر نزار د ه یعروس خانوم بق -

 

و هر   داد یگلوم را فشار م  ی انگار کس یرفتم، ول یی رایرو ازش گرفتم به سمت پذ  یچا ی نیرا قورت دادم و بدون حرف س  بغضم

 آن ممکن بود سقوط کنم. 
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 گفت:   یرا در دست گرفت و با خوشحال ییو به سمت عمو هاشم رفتم، استکان چا  مودمیرو پ  ر یبود مس ی هر جون کندن با

 

 خوردن داره.  ییچا نیا -

 

 تعارف کردم اون هم با گفتن:  بایبعدم به عمه ز و

 

 هزار ماشااهلل چشم حسود بترکه.  -

 

 رو را برداشت و پدرم بدون حرف فقط گفت: شیچا باالخره

 

 ممنون دخترم.  -

 

صورتش   ی مانده را رو ییاستکان چا نیپسر کاش هم نیا اس یحی زل زده بود بهم از بس ب شیوزغ یهابا چشم  د یدر آخر سع و

 تا چشماش به حق پنج تن از کاسه درآد!  ختمیری م

 

 م چسبوند.خانم هی نثارم کرد و تهشم  یرا برداشت و مرس  ییچا

 

خط و   د یسع یهاش برابود که با چشم  ده یهم کلمه خانمم را شن ایرو یخونش حالل بود! انگار  کردم ی لهش م زدمی م  یعنی

 بود.  زی دختر ت نیا یها. از بس گوش د یکشی نشون م
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  ه یبازم قهوه بود  خورم ینم یی که من چا  یدونی م  زمی: »عزگفتی م  کردم ی را هم که آدم حساب نکردم البته تعارفم م قمیشقا

 .« یزیچ

 

 که تعارف نکردم بهش بهتر. نیهم

 

که اندازه   ید ی بده؟ سع د یواقعاً پدرم قصد داره من رو به سع  کرد؛ی م تمی اذ د یسع نینگاه سنگ  یمبل جا گرفتم ول ی رو ایرو شیپ

 داره!   دمیسرش دوست دختر داشت و شا یموها

 

 ممکنِ! ر یگاه بشه؟! غ ه یتک تونه یمگه م  ی و دختر باز ی که دائم دنبال خوش گذرون ید یسع

 

  یمردم زندگ ی کدوم آبرو؟! مگه من برا  ی برگردونه ول تونهیام رو ماز دست رفته  ی ازدواج کنم آبرو  د یاگر با سع کنه یفکر م پدرم

 ! کنمیم

 

 شد که گفت:  دهینگاهم به سمتش کش بای عمه ز یصدا با

 

و از اون طرفم   شگاهیو باهم برن آزما یدنبال حور  اد یب د یسع نیداداش االن که جمعمون جمعِ، فردا اگه اجازه بد   گهیخب د -

 .می دنبال عاقد و مراسم عقد باش 

 

 تکون داد و گفت:  دنیفهم ی به معن یهم سر بابا

 

سند رو امضاش کنه تا رسماً بشه به   ادیب  د یده سعفقط مون  دمیخر نمیماش   هی  یآبج  یندارم؛ هرچه زودتر بهتر. راست ی من حرف -

 به اسمش!  زنمی! خونه رو هم بعد عقد مستین ی زیکم چ خره یشو داره م یی دا ی باشه آبرو یاسمش خالصه هر چ



 سخت مثل سنگ 

12 
 

 

 گفت:   یهم که از اون زبون بازا بود زود  بایز عمه

 

جواب   یحور دم یشن یکارو کرده؟! خدا شاهده داداش من وقت   نیو خونه ا نیواسه ماش  د یمگه سع ه؟ ی حرفا چ نیوا! داداش ا -

رو عروس   یداداش از شما چه پنهون من از اولشم حور  ستیگرفت! آخه از خدا پنهون ن ش یمثبت رو به اون پسره داده قلبم آت

 . گهیبوده د یجوراون  م یقسمت حور یول  دونستم ی خودم م

 

 هماهنگِ.  یکارها  نینمونه بارز دوقلو بودن هم م یزد یو پوزخند   میکرد  گهیبه هم د ینگاه ایرو منو

 

 ! اون هم احضار نظر کرد:مردیم  زدی که اگر حرف نم  د یسع

 

که من و به    نیهم خوام ینم نم یتکون بخوره. من، خونه و ماش   یآب تو دل حور ذارم یتخت باشه، نم التیشما خ ی هاد یی دا -

 ! هی لیخ د یقبول کرد یغالم

 

 گفت:  د یرو به سع کردی نگاه م  ییموجود فضا ک یانگار داشت به  د یحرف سع نیکه با ا بابام

 

بگم   یز یچ ه یدخترم بخاطر کمبود رفاه، آب تو دلش تکون بخوره. فقط   ذارهیکه نم  ییزهایو خونه هم از چ  نیماش  نیهم -

 !ین یبی بد م ی واسه حور یکم گذاشت  ،ی و تتل ی للیدنبال  یکه رفت  نم، ی! بشنوم، بب د یسع

 

 !ست ین یپسر مرد زندگ  نیکه ا  یدون یخداروشکر خودتم م  ییمن قربونت بشم بابا یاله
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طور که   نیتا فاز را عوض کنِ وهم د یخند   ی بزنه. عمه هم الک یواشاره گفت که حرف  مایبا ا بایقرمز شد و رو به عمه ز یآن د یسع

 رو به بابام گفت: د یخند ی مثال م

 

 . یتو هم که گربه رو دم حجله کشتداداش  -

 

بزاره کنار   د یداره که با ییهااخالق  یپسرت بعض م یدونیکه هم من هم خودت م نه ی! بحث استین ی خواهر من بحث گربه کش -

 اداره کنه. فقط گفتم تا بشنوه و بفهمه.  ی زندگ ه ی تونه یوگرنه نم

 

 کردوگفت:   د یهوا پسه رو به منو سع د یکه د مامان

 

 داشته باشن که تو جمع نتونن بهم بزنن.  یحرف د یهاشون رو وا بکنن شاها هم سنگ بچه   ، یجان اجازه بد  یاگه هاد  -

 

 . می به سمت اتاقم رفت ،یهم اجازه رو صادر کرد و من چشم وزغ بابا

 

بدون   کرد؛ی نگاه م نیبود اخم کرده بود و به زم ومدهیبابام به دهنش خوش ن یهاچون حرف  ی وارد شد ول د یمن و بعد سع اول

 رو بهش گفتم:  ی نیمقدمه چ

 

و   گرده ی برم ی روز هی  دونمیرو دوست دارم و م  د یبهت ندارم هنوزم ام یاعالقه  یدونیسر اصل مطلب خودتم م  رمیپسر عمه م -

 ترکم کرده!  مونیماه مونده به عروس  ه ی ی چ یبرا  گهیم

 

 زد گفت:  ینگاهم کرد و پوزخند  شیوزغ  یبا چشا م یمستق
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ته مونده    وقتچ یکه گذاشته در رفته! منم مجبورم وگرنه من و چه به تو آخه؟ من ه  یداشت  یرادیو ا بیچه ع ن، یحتماً بب -

 . رهینم نییاز گلوم پا یکس

 

 فقط خودش بود!   یتر از هر کس  یعوض ختنی سرم ر ی آب سرد رو رو انگار

 

  یجواب گستاخ تونستی کنارم بود! اون م  ایچه بگم کاش االن رو د ی سع یدر جواب گستاخ دونستمی بند اومده بود و نم زبونم

حرف رو زده بودم، و واقعاً در   ن یکاش ا افتادی م ادم یو  کرد ی را بده. وگرنه بعد چند ساعت، مغزم شروع به پردازش کلمات م د یسع

 ل شده بودم. لحظه ال نیا

 

 کرد و دوباره ادامه داد.  دایجرأت پ  د یکه سکوت من رو د د یسع

 

 تلخِ نه؟  قتی حق ؟یساکت شد  یی شد دختر دا یچ -

 

 هاش رو تنگ کرد و گفت: چشم کنهینگاه م یآورموجود چندش   هی که به  یانگار بعد 

 

  نکه یباشه نه ا ده یکه آفتاب مهتاب ند  خوامی م ی ! من زنیکه به درد من بخوره را ندار یاگه ید یهاو بس! آپشن  یفقط خوشگل -

 نامزد کرده باشه و نامزدشم فلنگو بسته باشه و از دستش فرار کرده باشه! 

 

 بودم.  بره یسکوت من رو شکست انگار رو و یبود که فضا یای لیس  ی صدا فقط 
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  ترسوندمی نم گر یکه با خشم بهم دوخته شده بود، هم د  د یسرخ سع یها. چشم دادی و بغض هم گلوم رو فشار م دمیلرزی م

 نثارش کنم.   یبلندتر عوض بارن یبهم داد که بتونم به عقب هلش بدم و ا یی روین یدرعوض انگار

 

 رو بهش گفتم:  شد ی م یهام جارکه از چشم  ییهااشک با

 

 ! شمینم شعوریب ی هم زن تو اهیمن صد سال س  ییعنابه تمام م ی عوض هی تو  -

 

 بعد با پوزخند ادامه دادم:  و

 

  یول  کنه ی تو کم تر رنگ عوض م شیکه آفتاب پرست پ ییتو زنه یاز مهتاب و آفتاب حرف م ی ک نی! هه! بب دهیآفتاب مهتاب ند  -

 !یرنگ پرست آشغال  ه ی ؟ یتو چ

 

 دخترِ مواظب حرفات باش! ی ه -

 

 اضافه کرد:  ی با لبخند کج و

 

 ! یخیمشا  یحور  مونهی هم بدون جواب نم اتیلی س  نی... ارسهیم ی به حور د یسع ی ول  رسهیکوه به کوه نم -

 

 از در اتاق خارج شد. و
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وارد شد و در آغوشم    ایرو چقدر گذشته بود که دونم یکردم نم  هی بار گر نیتوانش رو از دست دادن و من سقوط کردم؛ ا میپاها

 در آروم کردنم داشت. ی گرفت و سع

 

 آروم باش! من قربون صورت زشتت بشم!  که یخواهر کوچ سیه -

 

 دادنش نوبر بود.   یطرز دلدار   طمیشرا ن یدر ا  یزدم حت  یکردن لبخند محو   هی گر  ونیم

 

 کردنات بشه!   نیف نی هم یخفتت فدا یبایز یاله ی کرد ف یرو کث رهنمیکن پ ن یف ن ی... کم فیحور ی اَ -

 

 حواله بازوش کردم و گفتم:  یمشت

 

 ساکت شو.  ا یرو -

 

 کرده؟  تیوحش  ینجوریا ی وا...چته؟ چشم وزغ -

 

 رفتن؟  نا یعمه ا ا یرو -

 

 ! ید یبله م یکیبدون اجازه من به  ی و قبول کرده« تو از ک  یِراض ی هم گفت: »حور ی چشم وزغ نیاهوم ا -

 

 جواب مثبت بدم؟!  د یمن به سع  یکنی درصد فکر م ه یتو  ا یخفه شو رو -
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خفته هم   ی بایدست زدن و ز ه یبق ی. ول گهیداره از خودش م دمیفهم  ی زود شناسمی رو خوب م یجا که چشم وزغ خب از اون  -

  نیاز ا شگااه،یو آرا  شگاهیآزما خوشگل ما رو ببرن ی پر ن یا انیرو گرفت و رفتن خونشون تا الال کنن! فردا هم ب یدست چشم وزغ

 کارها. اشک هامو پاک کردم و گفتم: 

 

 و بس. ن یهم رهینم  د یمن جسدمم خونه سع -

 

 هم گفتم:  ایو به رو دم یسرم کش یتختم رفتم و پتو رو  ی به سرعت رو و

 

 چراغ رو خاموش کن.  -

 

 رفت.  رون یکار رو کرد و از اتاق ب   نیاون هم هم و

 

 کجاست و چرا ولم کرده به خواب رفتم.  دونمینمکه   ی د یمن درفکر ام و

 

!  دمیشنیاالنم داشتم صداش رو م  یهنوزم تو گوشم بود انگار د ینحس سع ی صدا یشدم، ول  داریساعت چند بود که ب  دونمینم

 . ادبی چشم وزغ ب

 

خوده   ی چشمام رو باز و بسته کردم ول دم؛ی رو د د یسع ریتصو هو یکه  دمیچیتر پو پتو رو دورم محکم  دم یسمت چپ تخت خز به

 بود!  تشیشخصیب
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 : دمیکنترل کنم غر تونستمی که نم یهام شکستن! با خشمکه فکر کنم ستون مهره   دمیپر نییاز تخت پا یجور

 

 ! هان؟! ؟یکنی م  کاری چ نجای! تو ایه -

 

 اش گفت: . با همون خنده مهار شده کردی اش رو مهار مخورد انگار داشت خنده نیسمت راست چشمش چ یگوشه 

 

 ! میاول برو دست و صورتت رو بشور بعد باهام حرف بزن یی دختر دا گم یم -

 

کرده بود و لباسم، خدا رو   اه یچشمام رو س  ریز  ملممیخورده بودند و ر  ج یخدا! موهام توهم پ ایشد.   ده یکش نه ی به سمت آ نگاهم

 . با اخم رو بهش گفتم: رفتی چشم چرون به فنا م نیوگرنه االن آبرومم جلو ا دمیخواب یشبیشکر با همون بلوزِ د

 

 تو اتاقم؟  ی اومد  ی چطور یدار کاریچ جان یمگه؟! گفتم ا  ی کن خودت خواهر مادر ندار  شیهات رو دروچشم ی ه -

 

 و گفت:  د یصدا خند  با

 

  دارتیگفتم خودم ب ی گفت خواب ییبعدشم زندا گه ی! دکنمینگاش م ی جور ن یمامانمم محرمه هم  یواهر که ندارم ولخب خ -

 کنم! 

 

 ! دارشمیب خواستمی من نم د یشا ی کن داریمنو ب  یخواست ی کرد جا یجلف! تو ب یپسره  ی آب بخند  رو

 



 سخت مثل سنگ 

19 
 

  ص یرو تشخ حیجمله صح ه یمغزم بعدا    شه یچرا هم ی !« وارونیبرو گمشو ب ایحی ب ی: »پسره گفتمی اون جمله م  یبه جا کاش 

 آخه!  دهیم

 

 !رونیبرو گمشو ب ی حاال هر چ -

 

 زل زد تو صورتم و گفت: تیجلو آمد و با جد  یقرمز شد و چند قدم  تیباز از عصبان د یسع

 

صدبار به گوه   ی که روز ارم یسرت ب یی بال هی روز تا ادب کردنت مونده  ه ی بدجور! فقط  ی کرد یاعصابم رو خط خط  یحور  -

 حرفت!  نیو ا یل یواسه اون س   یفت یخوردن ب

 

افتاد و دوباره برگشت سمتم؛ سرش را به   د یرفتن چشمش به عکس ام رون یب نیهمون چند قدم اومده رو برگشت و ح وبعد 

 گفتم:  غ یرفت. با ج رونیاحمق نثارم کرد و ب ه یافسوس تکان داد و  یمعن

 

  یخوای حاال منو م دهیم  ریش  ی ! تو خودت دهنت بویبکن یتون ینم یغلط چیه شعور یب یو دوست دخترات، پسره  ی احمق خودت -

 ! ؟یبترسون

 

 رو پس زدم و گفتم:  زهیاز چشمم بر خواستی که م یقفل شد، قطره اشک د ینگاهم تو صورت خندون ام  خودمم 

 

 ! دم؟یام یی! کجام؟یزندگ  د یام یی اخه کجا -

 

  یجور ن یهم ذاشتمی فکرها داشتم نم  یبدم ول ی به دست کس یابهونه  خواستمی رفتم نم رونیحاضر شدم و ب ه یبعد در صدم ثان و

 به هدفش برسه! ذارمی کرده واسه پول بابام نم ز یکه دندون ت ی د ی! سعامیدرب د یبه عقد سع
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کردم    یآخه! سرفه مصلحت نهیریبشر خودش  نیهام اندازه توپ شد. چقدر اچشم د یخند ی و م گفت یکه با مامانم م   د یسع دنید با

 شه.  دهیشون به طرف من کشکه توجه 

 

 که انگار از بند تولد عاشق دل خسته منِ گفت:  یداد و با لبخند   ریینگاهش رو به سمت من تغ د یام سعسرفه  با

 

  کاریچ د یبا دونم یوگرنه نم استیحداقل زبونش کوتاه تر از رو یورکه ح گفتم ی م  ییاالن داشتم به زندا ؟یاومد  ی عه... حور -

 ! کردمی م

 

فردا هم   کشتمشی م  زدمی دم دستم بود م  ی زیچ ه یکاش   ؟یکرد ی فقط نگاه م ی عنی! تو مظلوم. زبون من دراز بود، ی ونیح ،یآخ

 .می گرفتی واسش مجلس ختم م

 

 روبه مامان گفت:  ی واکنش  چیه بدون

 

 کو؟  ا یرو -

 

 گفت: رفتی آشپزخانه ور م یهانتی مامان همان طور که با کاب و

 

 . گردنیشب برم  رون یبا ندا رفتن ب -

 

 ساعت تا شب! نیغلطا از ا چه
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  نیتو هم دمیدردسر! آخه با ام  گفتی م د ی.« به امکنهی دردسرت درد م ی باز جا ه ی: »چگفتی بابام م رون ی ب رفتمی االن من م اگه

 رفتنا آشنا شده بودم.  رون یب

 

 . میاز منزل خارج شد  د یهمراه سع یتکون دادم و بعد خداحافظ م یتفه ی را به معن سرم

 

 شده بود.  ۲۰۶ نیگزیکه جا د یسف یواندایه ه یخورد،  دش یجد  نیبه ماش  چشمم

 

 ! یر یکبیول بگرده پسره ا ابونایتو خ شتریب  تونهیم نیا با

 

 : گفتیکه م  د یسع یصدا با

 

 ! یسوار شو حور -

 

و تُن سبز داشت که اصالً به   یهاش آبپرداختم. چشم زش ینگاه کردم به آنال افش یشدم و بعد خودش سوار شد. به ق نیماش  سوار

چشم   یخیخاندان مشا یها! البته تمام نوه ست یاصال خوب ن یباشه؛ مرد چشم رنگ  یچشم ابرو مشک  د یمرد با نشستی دل من نم

 . یِکه ارث  نهیا لشمیهستن دل یرنگ 

 

  هی  پشم،ی. تشیته ر یبا کم  اومد ی و ل**ب دهنشم بهش م ی ضیبا صورت ب یاقهوه   ییصورتشم بور و رنگ موهاشم طال رنگ

 نمشیبی افتضاح م  شهیمن هم ی ول ستیگفت بد ن شهیمموهاشم حالت داده بود در کل   اهیشلوار س  ه ی بود با  ده یسبز پوش  شرتیت

 که انگار مچمو گرفته بود گفت:  د یسع
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 مورد پسند واقع شدم؟  -

 

 ابروم رو انداختم باال و گفتم: هی

 

 هات!چشم نی! با ایخور یاصالً به درد من نم -

 

 زد و گفت:  یپوزخند 

 

 . ادیتا جونت درب کردم ی تر م ی رنگ  نیهام رو از اوگرنه چشم  ادیخوشت نم ی از مرد چشم رنگ  دونستمی شرمنده مادمازل! نم -

 

 ! یکبر یا ادیخودت درب جون

 

 رد و بدل نشد. نمونی ب یحرف  شگاهیتا آزما  گهید و

 

 . میبابام بود شد که صاحبش دوست  یشگاهی شدم و با هم وارد آزما ادهیبشم و من هم پ  ادهیامر کرد که پ د یسع نیماش  ستادنیا با

 

کارمون تموم شد و از   قه ی دق  ۴۰کرد و کارامون رو انجام داد بعد حدود    یگرم   یسالم واحوال پرس  د ی تا ما رو د ی سلطان یآقا پسر

 . میخارج شد  شگاهیآزما
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ها  از فروشنده یکی میشد ی هرجا وارد م د یبا سع نهیکه البته چشمتون روز بعد نب  میکردن عالف شد   د یساعتم تو خر ۳ حدود

اونم تو؟! بعد کات   جا؟ن یجان ا د ی: »سعگفتی م اومد ی م  یدختر  ه ی یبود وقت  ی دنیاون لحظه د یعن یدوست دختر سابقش! بود 

 !« ؟یکنی م کارای ازت نداشتم! چ ی کردنمون خبر

 

 .گرفتی تمام جلو چشم من باهاشون گرم م یی با پرو دمیسع

 

 حرومش باشه![  نیماش  نیا شاهللیبود. ]البته ا ده یکه بابام براش خر یخوشگل نیسمت ماش  م یخسته و کوفته رفت دامونمیخر بعد 

 

. که اونم من مخالفت کردم  میپاساژ بخور کینزد یهااز رستوران یکیناهار رو تو  کرد ی اصرار م د یکه اونم سع  می افتاد راه

 ومجبورش کردم منو برسونه خونمون.

 

 ! نجایا یومد ی جان بعد کاتمون ن د یبگه سع اد یجا هم اگه خانم باشه بدوست نداشتم آشپز اون چون

 

 ! ننیبب یموجود  ن یکه منو با چن  خوردی کنه. چون به شعورم برم ی منو نامزد خودش معرف  ییو با پرو  رهیباهاش گرم بگ  اونم

 

داخل خونه که با اخم و تخم   ادیب خواستی م  دمیبه سمت خونه رفتم و سع دایو بعد برداشتن خر دمیو کوفته به خونه رس  خسته

 افتاد کار داره و رفت. ادش یمن مواجه شد و 

 

 بلند مامانمو صدا زدم:  یو کوفته وارد خانه شدم وبا صدا خسته

 

 مامان... مامان!  -
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 خارج شد و گفت:  از اتاقش مهیسراس  مامان

 

 کو؟!  د ی. پس سعیخسته نباش  ؟یحور  یاومد  -

 

 مامان کار داشت رفت.  -

 

 !رفتی و م خورد ی م ی شربت هی تو   اومد ی آخه م  ی چه کار -

 

 موضوع گفتم:   نیتموم کردن ا واسه

 

 چطوره.  دامیخر  نیبب ایمامان ب -

 

. منم که وقت رو  دادی و نظر م کرد ینگاه م  یکی  یکیهجوم اورد و  دامیرفته بود به سمت خر ادش ی د یمامان که انگار سع و

رو   زمیشکم عز ی صدا یکه مونده بود سه، چهار قاشق خوردم تا جلو  ی به سمت آشپز خونه رفتم و از قرمه سبز دمید متیغن

 .رمیبگ 

 

 . خوردمی و افسوس م کردم ی بغض م یاون، من ه ی کنار مامانم رفتم. با خوشحال یی با دوتا چا وبعد 

 

 ! ارهیدوام ب اد یز یخوشحال نیا ست یکه قرار ن فرستادمی به خودم لعنت م  شتر یب و
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هام رو خشک  ها دستمرو برداشتم و به آشپزخونه رفتم و بعد شستن ظرف   یخال یهااستکان د یرو د دام یمامان خر که نیا بعد 

 مامانم برگشتم. رو به مامان گفتم:   شیکردم و پ

 

 استراحت کنم.  کمی رم یمامان من م  -

 

 گفت:   حش یصورتش را پوشونده بود، با همون لبخند مل یسر عقدم بخاطر ذوق، لبخند  یدای خر دن یکه از موقع د مامانم

 

 ببر تو اتاقت.  داتم یخترم برو. خرباشه د -

 

 . گهید  نه،یاومد بب ی هم وقت ا ینه مامان بزار باشه رو -

 

 فدات شم.  یاتو برو استراحت کن خسته  زم، یباشه پس عز -

 

  یها. خودم رو با لباس دمیکردم و به اتاقم رس   یرا ط د یرس ی ها مکه به سالن اتاق یامامانم زدم و چند پله  گونهی رو یا*س*ه بو

هاش رو نگاه کردم. باز هم  بار عکس  نیهزارم یشدم برا  د یام ج یرا تو دست گرفتم؛ وارد پ لمیتخت پرت کردم و موبا یرو  رون یب

  ج یمون که تو پعکس دونفره  دن یهام، با دافتاده؟!« براش سند کردم قطره اشک  ی! چه اتفاق؟ییکجا دم ی»امرو که،  امی تکرار  امیپ

 هق شدن.به هق  ل یشدن و تبد  یهام جاراز چشم  یکییک ید گذاشته بو نستاگرامشیا

 

 نوشته بود: »جان جانانم دوستت دارم.«  رش یز
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سرم گذاشته بود که از دستش  اونقدر سربه  د ی. اون روز چقدر خوش گذشت! اممیانداخته بود یعکس دونفره که در پارک جنگل هی

منو وادار کرد به صدبار گفتن:    شیتالف  یکردم و اون هم برا  یلسرش خا ی آب رو رو یبطر  یشده بودم و بخاطر تالف  یعاص

 »دوستت دارم« کرد. 

 

  یول  ،ی هر کس آلده یخاص بود و ا د ی. امکردی و فقط نگاه م د یخند ی نکنم. خودش م ی دستم داده بود که قاط حم ی تسب هی

  یحت ن،یو عقد دائم من رو گذاشت و رفت. انگار آب شده بود رفته بود زم  مونیماه مونده به جشن عروس  ک یچرا  دونم ینم

بودن،   د یاسمم به عنوان زن ام شد ی تمام م مونغه یفردا، ص قا یوجود نداشته! دق یای نام د یام یشدند و انگار بیاش هم غخانواده 

 . شهیام نوشته ماسمش در شناسنامه بارن یا گهیمرد د ه ی و   شهیتموم م شه یهم یبرا

 

هم فکر   هابه ی ولم کرده و غر د یام دوننیم ک ینزد یهال یو فام ستیدر کار ن ی د یام ی است. ول د یمن و ام ی جشن عروس  خیتار  فردا

 ام هستم!ازدواج رو بهم زدم و عاشق پسر عمه  نی. خودم اکننی م

 

 باشم!  د یجوک سالِ، اگر من عاشق سع نیدارتر خنده

 

 به خواب رفتم. د یو بعد با نگاه کردن به عکس ام ختمیکردم و اشک ر  هی گر  ریدل س  کی

 

با دستم هلش دادم که اصال تکون   کرد؛ ی که مشکوک نگاهم م دم یرا د ایرو  یچشم رو باز کردم و چهره  دادی که تکونم م   یدست با

 دو رگه شده بود گفتم:  ه یکه بخاطر گر یینخورد و با صدا

 

 مگه؟  ی د یآدم ند  ؟ینکی نگاه م  ی جور ن یچرا ا -

 

 ازم فاصله گرفت و گفت: یکم
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از عاقل شدن    یمامان با چه ذوق   یدونی اومدم خونه نم ی از چشمات. وقت نمیمون! افروش سرکوچه  یسبز  ه یصدات که شده شب -

رو   دایبعدشم خر د یو خر شگاهیرفت آزما د یو با سع  اوردیکلمه هم نه ن  هی  ی که، حور یدون ینم ای»رو  گفت ی م ی . هگفتی تو م 

! منم که انگار بهم شک وارد شده بود خشک  یبش  یزن چشم وزغ یخوای و م ورده »سرت به سنگ خ گفتی نشون من داد.« م 

تو   یچه برسه به دوست داشتن طرف! زود بگو چ ادیخوشت نم د یدرصدم ازسع ه ی تو   یحور  دونمیندونه، من که م  ی شدم. هر ک

 سرته؟! 

 

 . قبول؟ یکمکم کن  یل بد قو  د یاول با ایخوب رو -

 

 ذوق زده از قبولش زود گفتم:  هاش رو به منظور باشه بستکه دهنش بود را باد کرد و ترکاند. چشم  ی خرس  آدامس

 

 فرار کنم.  خوامی م -

 

 نسبتا بلند گفت:  یهاش گرد شد و بعد با صداها نگاهم کرد و چشم خنگ  نیا نیهوعی

 

 رو!  نایا ی دونیم  ده یتو خونه راهت نم  گهیبابا د ی فرارم کرد م یریگ  ؟یبر یخوای کجا م ، یحور ؟یفرار! تو عقلت رو از دست داد -

 

 چوب ال چرخم نزار!  گهیتو د  ایو به عواقبش فکر کردم؛ رو  دونمی م -

 

 ؟یفهمی . م ستیخنگ فرار کارساز ن یخواهر من... حور  -
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 هق گفتم:و با هق  هی گر  ریز  زدم

 

 ! گهید  رش ی. نزن زی کمکم کن ی قول داد -

 

 تاسف تکون داد و گفت:   یسرش رو به معن ایرو

 

  اد ی! نه که کمک کنم خواهرم از چاله دربادی و مسموم شه و نتونه سرعقد ب ش ییتو چا  زمیبر یز یچ ،ییکایر یگ یمن فکر کردم م  -

 تو چاه.  فته یب

 

 ! نیمن سر عقد بش یپس فردا تو به جا -

 

 !یشی . بدتر مگمینم ی چیه ی ه ؛کنمی ناکارت م زنمی م یحور  -

 

 .از قبل شد و با التماس نگاهش کردم  دتریشد  امه یگر

 

 . نیفرار کنم فقط هم شگاهیکن از آرا ی کار ه یتو رو قرآن کمکم کن. فقط  ا، یرو -

 

 . یبر یخوایکجا م   یخوب فرار کرد  -

 

 برم.  خوامیفقط م دونم ینم -
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  یرفتی م گرفتم ی رو م نایندا ا یال یو د ی تا حداقل کل  یگفتی هفته قبل م  هی  د ینقشت رو با نی! اگهی د نِ یهم یعقل ندار گم یم -

 اونجا نه االن! 

 

 ؟ یکن  یکار  هی  ی تونیخوب االن نم -

 

 . تونمینه نم -

 

 . مامان دستپاچه وارد شد و رو به من گفت: میکه به در خورد هردو ساکت شد  یاتقه  با

 

 عقدتونو بخونه!  ارنیعاقد ب خوانی امشب م نیهم ی. انگارجانیا ان یدارن م  نایعمت ا یحور  -

 

 . زنهینم گهیو د ستاد یکردم قلبم ا حس

 

 بد بود فقط تونستم بگم:  ی لینفس بکشم. حالم خ تونستمی نم اصالً

 

 شه یفسخ م غم یعجله؟ من فردا ص نیامان چرا با ام -

 

 هم روبه من گفت:  ایرو
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 فسخ کنه نگران نباش.  تونه یحاج آقاهم م نیرو هم غه یص -

 

 بود گفتم:  یبزنم تا خفه شه با هر جون کندن ایگوش رو ر یز ی کی تونستمی م کاش 

 

 باشه مامان. -

 

 وهزاران فکر و دلشوره!   ایمامان از اتاق خارج شد و من موندم و رو و

 

 گفتم:   ایجام بلند شدم و روبه رو از

 

 کنم؟  کاریبدخت شدم! حاال چ  ی د ید -

 

 : گفتی م  یبده، ه یداشت من رو دلدار ی که سع ایرو

 

 ! یبساز ی تونیباهاش م ست، ین یبد  اد یپسر ز دمی سع ، یحور نهیسرنوشتت ا -

 

 حرفا! نیا واز

 

کنم!« که در   کاری کنم چ کاری : »چ گفتمیبا خودم م  ی تا به کمکش بره از اتاق خارج شد. ه زدی رو صدا م ا یمامان که رو یصدا با

 . آره خودشه! شد ی کوچه پشت خونه ما ختم م  هی که به   ی! در د یبه فکرم رس  یپشت
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! خداروشکر  میبانک یهااز طالهام و کارت  یکمید گرفته تا از پول نق ختم،یدم دستم بود رو توش ر ی رو برداشتم و هرچ کولم 

صدا   نیاوضاع اصالً برام مهم نبود. در اتاقم رو با کمتر نیچروک شده بودن و االن در ا یحساب یکه تنم بود؛ ول  رونم ی مانتو شلوار ب

انداختم،   ینگاه م ین ییرایت. به سمت پذ اتاق هاس  ی راه رو یانتها می در پشت  نیهزار بار شکر کردم که ا یباز کردم و خدا رو برا 

نشنوه و بعد    ییصدا نیکوچک تر یکه کس گذاشتمی م  نیزم ی پاهام رو رو ی و با تمام دقت، جور ستیها ناون طرف  یکس  دمید

.  اومد یکه نفسم باال نم دمیپا به فرار گذاشتم. انقدر دو  تونستمی که م   یسرعت نیرفتم و با آخر رونیدر رو باز کردم و آهسته ب

از سرِ   یمحله خلوت، سوار شدم ونفس نیساعت و در ا نیبرام اومده بود، اونم در ا بیکه انگار از غ یتاکس  ی و برا دمیسرکوچه رس 

 !ختی ر یسرو وضع مرد دلم هر  دنیبا د یول دم؛ یکش ی آسودگ

 

 !اومد ی الکل هم م  ی د وبوزده بو  غ یکه از باال ت یی ابرو با

 

 زد و به سرعتش اضافه کرد. یبه چهره مضطربم انداخت و لبخند کج  ینگاه نهیاز آ مرد

 

 حرف بزنم، انگار الل شده بودم!  یاکلمه   تونستمینم

 

 :د یکلفتش پرس  یمرد با صدا م،ی که حرکت کرد  یربع  هیبه غلط کردن افتادم. بعد  صدبار

 

 ! ؟ی از خونه در رفت -

 

 !گهیتابلو بود! حتما د  نقدریا یعنی

 

 حرف بزنم!  تونستمی نم یاو کلمه  شد ی فقط زبونم باز و بسته م یکردم بگم نه؛ ول یبار سع چند 
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 شد؟! زبونت رو موش خورده خوشگل خانوم؟!  یچ -

 

 . دمیزد که تو خودم لرز  یابعد قهقهه  و

 

مرد نگاه کردم که    یوحش یهابه جلو پرتاب شدم واز ترس، بزاق دهنم رو قورت دادم. به چشم  ترمز زد که یبا سرعت رو  قدراون 

. دست دراز کرد، تا صورتم رو نوازش کنه، که خودم رو عقب  کردی آورش نگاهم مداشت و با لبخند چندش  دنم یدر در یسع

 دراز کردم.  رهیدستگ   یو دست به سو دمیکش

 

 تر شده بود گفت: ترسناک  بارن یکلفتش که ا ی با صداو   د یم رو محکم چسبکوله   مرد

 

 ! د یداشت فیکجا؟ حاالتشر -

 

 زد.  ی فی لبخند کث وبعد 

 

  اده یکردم که آخش به هوا رفت و در رو باز کردم وخواستم پ  جادیصورتش ا یرو  ی بلندم خراش  یهاشدنم با ناخن  آبروی ترِس ب  از

طور دنبالم  مرد ول کن نبود و همون  یو فرار کردم؛ ول   نییپا دمیپر نیکوله شدم واز ماش  الیخیم رو گرفت. ب شم که باز کوله 

 در لواسان باشم.  د یه شاک  دادن ی نشون م ییالی و یهاها و خانه درخت  یتهران هستم؛ ول  یجاک  دونستم ی . اصال نماومد ی م

 

 . کردمی و از ترسم به عقب نگاه نم  دمیدوی فقط م  تونستمی که م  یسرعت نیآخر با
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 . کردی من دور بود رو نثارم م ت یکه از شخص ی و القاب داد یبهم م  ک یرک یهاکه فحش  دمیشنی مرد را م ی صدا فقط 

 

شدم   اطیهم آهسته وارد ح به اون سمت رسوندم و من  یرا داشت؛ خودم رو آن  اط یقصد ورود به ح ینیکه ماش  دم یدر باز رو د  هی

 پناه گرفتم.  یو پشت درخت

 

 شد و گفت:  ادهیکه پشت فرمون بود پ ی وارد خانه شه، مرد خواستی م ی هم پشت سر من اومده بود و وقت مرد

 

 آقا، کجا؟!  -

 

 گفت:  زدی نفس مطور که نفس همون  مرد

 

 برم دنبالش!  د ی! بانجایدختر اومد ا ه ی -

 

 گفت: د ینفهم یز یکه از حرف زدن سرته مرد چ  مرد

 

 بشه... پس گمشو و بعد هلش داد و در رو بست.  اطی وارد ح دمیرو ند   یمن کس -

 

  گه ید جانیخدا ا ایگوشم رو پاره کرد!  کی کر کننده موز ی دفعه صدا ک ی یو خداروشکر کردم؛ ول  دم یکش ی از سر آسودگ ینفس

 چه خبره؟ 
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بر   که دست شه یریقدر س اون  ی عنیمرد م**س.ت سر کوچه منتظرم بود.  ی صبر کردم و بعد در رو باز کردم تا برگردم ول یکمی

 ! داره؟ینم

 

که تو بغل   یی! همه م**س.ت و دختراکردمی رو هضم نم دمیدی که م  یز یچ یبار به سمت ساختمان رفتم؛ ول  ن یرو بستم وا در

 !دند یخند ی بلند م  یو با صدا دند یرقصی پسرا م

 

 حدم نبود!  نیتا ا گه ید  یرفته بودم؛ ول  یهزار تا مهمان من

 

 !دادی دست م   یشده بود و به آدم حس حال بهم زن  یبا هم قاط گاریالکل و س  یو خنده! بو   غی نور و ج رقص

 

 گفت:   یکشدار یکنارم اومد و با صدا  یمست پسر

 

 !؟ی د ی! افتِ... خار... م یــد یل -

 

 . نیخاطر م**س.ت بودنش تعادلش رو از دست داد و افتاد زمدادم و به  هلش

 

 شم! م یکنم و قا دایپ یی ها به سمت باال رفتم تا جااز پله  منم

 

 !ستی که قابل گفتن ن  دمیدی م ییهاچون صحنه  بستم؛ی زود م کردم، ی رو که باز م  یدر  هر

 

 باز کردم.  اطیو درش رو با احت دم یرس  یسر به اتاق  آخر
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  ییو جا دمی اتاق سرک کش یجاجا شدم و درش رو بستم. به همه توش نبود. زود وارد اون  یها کساتاق  یه ی اتاق بر خالف بق نیا

 کردم.   دایپناه گرفتنم پ یبرا

 

گلوم   ی ول دم؛ینفس باال کش ه یو  ختم یخودم آب ر یبرا  وانیل ه یبود که از اون  یپارچ ز یم ی گلوم خشک شده بود. رو  یتشنگ  از

 بود!   ی چه زهرمار گه ید  نیباره سوخت و به سرفه افتادم! ا کی

 

 تخت خواب افتادم.   یاز دست دادم و رو  هویو تعادلم رو   رفتی م جی! سرم گ ستیآب ن که نیا ی آب باشه ول د یپارچ مسلماً با تو

 

انگار ذهنم از کار افتاده بود. چند   کرد، ی رو ماساژ دادم. تمام تنم درد م م یشونیپچشمام رو باز کردم و  ید یبا سردرد شد  صبح

 کجا هستم! اومد ی نم ادمیاصالً  قه یدق

 

 کرد.   عتمیدفعه مغزم شروع به پردازش موق کی

 

 اونم...  کنمی م  کاری تخت چ  یرو  من

 

 خدا! ای

 

فقط   نیبکشم. دوست داشتم خواب باشم و ا  غی بهم وارد شد! فقط تونستم از ته دل ج یکیانگار شوک الکتر تم یوضع  دنید با

 نه خواب بود؛ نه کابوس!  ینباشه؛ ول  ی وحشتناک یکابوس 
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 ! کردم ی م نیو خودم رو نفر دمیکشی م  غیتر جو محکم  دم یمحکم به سرم کوب ی که سرم اومده، دو دست یی و بال  انمیتن عر  دنید با

 

 خواسته چه گرون برام تموم شد! ه یندادن به  تن

 

! اصالً خودم، خودم رو  کشتی حتما من رو م گهیهضم کنه، حاال د  تونستی زد رو نم  میشونیبا رفتنش به پ د یکه ام یننگ  پدرم

 ننگ رو پاک کنم!  نیتا ا کشتمی م

 

 تکه شد.خاطر ضربه، تکه پرتش کردم که به  نیبه زم  ی خورد. جور ی شب یبه همون پارچ د چشمم

 

  ی شدم و اون رو برداشتم. انقدر تو دستم فشارش دادم که خون از دستم جار دهیکش  شهیاز ش  یابه سمت تکه  وونه، ید  هی  مثل

توجهم رو   یمرد  یکار رو بکنم که صدا نی قلبم فرو کنم! چشمانم رو بستم و با ترس و لرز خواستم هم  یِتو دمیترس ی م ی شد؛ ول

 جلب کرد. 

 

 !؟یکنی م  یدار   یتوهِ احمق... چه غلط  -

 

  یبردم! من برهنه، در مقابل مرد  یپ تمیدفعه به وضع ه ی. کردی به من نگاه م تیروم نگاه کردم که با خشم وعصبانمرد روبه  به

 ! با عجز نگاهش کردم و گفتم: کردی بودم و اون من رو نگاه م  سادهیوا

 

 تو رو قرآن نگاه نکن!  -

 

 .فتاد ی اتفاق ن یامعجزه  ی من رو خاکستر کنه؛ ول خواستمیو از خدا م  دمیلرزی شرم م  از
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 !ینگاه نکن... عوض زت یتو رو جون عز -

 

 بمش گفت:  یو با صدا  د یچرخ یاگه یدفعه کامل به سمت د ه ینافذش زل زده بود بهم و  یهاچشم با

 

 تو اون کمد سمت راست، لباس هست، برو بردار بپوش.  -

 

نکنم! با   هی خاطر سوزشش گربود که نتونم به  یدستم انقدر  یزیرخون  یکه گفته بود پرواز کردم؛ ول  یسرعت به طرف کمد  به

اطراف کمرش   یاوله بهم زل زده بود و فقط ح ،یحس چ یو به مرد روبه روم نگاه کردم که بدون ه دمیپوش  یامردانه  راهنیپ ه یگر

هام به جون بازوهاش  بردم و با ناخن  ورش ی به طرفش  یمثل ببر زخم هوی یدوختم؛ ول  ن یزم به رو پوشانده بود، نگاهم رو از شرم 

 : گفتمی م  هی افتادم و با گر

 

 ! ؟یرو کرد کارن یبا من ا  ی ... به چه جرأتی! آشغال عوض؟یکرد کاری کثافت تو چ -

 

  د یکش ی مرد داد هویمرد رو پر از خون کرده بود،  نه یقدر باز شده بود که س و زخم دستم هم اون  دمیکوبی م ش نه یمشت به س  با

 که خفه خون گرفتم. 

 

 به صدا در اومده بود!  منه یتو س  ده،یکه ترس   یمثل قلب گنجشک  قلبم

 

 من داشت گفت: دنیدر در  یکه سع   شیبا نگاه عصبان مرد
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 !کنمی ت موگرنه خودم خفه  ر یخفه خون بگ  ؟یکنی م  یاعصاب من رو خط خط  ی چه مرگته؟! اول صبح -

 

 که آخم به هوا رفت! د یچیپ یدستم رو طور بارن یبس کنم؟! باز هم به سمتش حمله کردم و ا تونستمی من مگه م ی ول

 

 !یار یدر م ی باز ی*جاوز کردم که کول چه مرگته؟! مگه بهت ت ؟یکنی بدتر م  گمینم یچی من ه ی ! هیدختره وحش -

 

 استپ کردم و گفتم:  یاقه یدق

 

 گن؟ یم یچ  نیآشغال... به ا هی اسمش چ نیا -

 

 زد و گفت:  یپوزخند 

 

 وسط رابطه... من که زورت نکردم!   یخودت اومد  یبا پا شب ید ،یخودت رو بهم بنداز یخوای شده اگه م  یمیقد  هاله یح نیا -

 

 . کردی م  میعصبان شتری ب نیو ا اومد ی نم ادمی یچیه

 

 اتاق پر از لجن! نیاز خشم، از فکر احمقانم، و از پناه آوردن به ا دمیلرزی کامال م بارن یا گهید

 

 به طرفش گرفتم و گفتم:  د یتهد   یرو به معن دستم
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 !ی عوض کنمی م  تیازت شکا -

 

 هم بکشه!  ی کش تیکه کار به شکا مونم یزنده نم ایدن نی تو ا دونستم ی من م خودی ول

 

 جلو اومد.   یشده بود بهم زل زد و چند قدم جاد یصورتش ا یخاطر اخمِ تو که به  ی ترسناک افه یق با

 

 .دمیچسب واریکه به د یی تا جا رفتم، ی تر مو من عقب   اومد ی جلو م اون

 

 صورتم زل زد و گفت:  به

 

 ! خورهی زنه، حالم بهم م  ی که از هرچ اریها رو در نقدوسه ی واسه من ادا ن،یاتون ه*رز همه  ن،یتون آشغالهمه  -

 

خاطر کردم، از ته دل زجه زدم، به  ه یهام، گر یتمام بدبخت  ی نشستم و برا ن یزم ی سر خوردم و رو واری کنار د ه، یضعف و گر از

 !دمی اوان پس مکدوم گناه، دارم ت

 

 در، مرد به سمت در رفت و اون رو باز کرد.  یصدا با

 

 که گفت:  دم یرو شن یزن  فیضع یصدا

 

 نباشه مرخصشون کنم.  یکردن. اگه امر  زیآقا تموم کارگرا خونه رو تم -
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 گفت:  ی مردهم با لحن سرد و

 

 خانوم همشون مرخص هستن؛ درضمن تا برگشتم... ایباشه لع -

 

 و ادامه داد:  د یسمت من چرخ به

 

 نباشه! جان یهم ادختره   نیا -

 

رو درسته قورت   ایمرد ح ن ی! اشهیروش از خجالت آب م آدم روبه  فهمهی سر و وضع بچرخه و نم  نیمرد عادت داره با ا نیا انگار

 داده! 

 

 فوراً کردم:  تینباشه، از عصبان نجایدختر ا  نیحرفش که ا دنیشن با

 

 برم؟!  یگ یحاال م ی ... آبروم رو گرفتیکرد   آبرومی آشغال... ب ی پس کجا برم عوض -

 

 بود هم از ترس سکته کرده باشه!  ایکه اسمش لع ی زن چارهیکرد! فکر کنم ب ی خال چاره،ی حرصش رو سرِ درِ ب تموم

 

 محکم که پرده گوشم رو پاره کرد، گفت:  یصدا ن یبلند کرد و با آخر نیآورد و من رو از زم  ورش یسمتم  به
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 ! زارمیب شتریکنه مثل تو هم ب  ی شد دختره ه*رز؟! از دخترا رفهم ی... ش یر یم نجای واز ا  یکنی گورت رو گم م -

 

 :دمیبلند غر ی که از من سابقه نداشت رو بهش با صدا یشجاعت با

 

که   یوقت! شب ه ی یی گم و گور بشم؟! نچا  یخوای ! حاال میبا ارزشم رو ازم گرفت  زیتنها چ  ،یو جد و آباتت عوض  یه*رز خودت  -

 ! ؟یرو نکرده بود جاش ن یازت گرفته بود فکر ا یهوش و حواست رو اون زهرمار

 

 پوزخند گفت: با

 

 کردم؟   آبروی حتماً تو رو هم به زور ب -

 

 گفتم:  ه یگر با

 

 بال مبتال شدم!  ن یتو اون پارچ بود که به ا  یچ دونم ی نم ی ... من فقط خواستم آب بخورم؛ ولستین ادم ی ی چیمنِ احمق ه -

 

 وار گفتم:   د یتاک وبعد 

 

 !؟یفهمی شم م ل یخار و ذل ن یاز ا شتر یب خوامیجناب... من نم برمی آبروت رو م دمیبه جان ام یآبروم رو برد  -

 

 حالت ممکن گفت:  نیترالیخی و ب   نیسردتر با
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 بکن! ی دوست دار  یهر غلط -

 

 به سمت کمد لباسش رفت.  و

 

  نیاز ا خواستمی جوابم رو بده و من ازش م  یدرست و حساب اومد ی روم رو نگاه کردم که انگار از سنگ بود، اصال زورش مروبه   مرد

 م رو برگردونه. از دست رفته  یافتادم، نجاتم بده و آبرو  ری که توش گ  یباتالق

 

 شدنم؟! دهیبخش د یزنده بمونم؟! به ام ی د یبه چه ام گه ید من

 

 ندارم! ید یبازگشت به خانه که ام د یبه ام ای! د یبخشی پدرم من رو نم اهمیصدسال س  که 

 

 گفت: تیکه با عصبان دم یمرد رو شن ف یضع یفقط صدا دم؛ یرگم کش ی برداشتم و رو نیرو از زم شهیش 

 

 دختره احمق! ی کرد کاری چ -

 

 مطلق!   یاهیبعد س  و

 

به من زل زده بود؛ لبم رو با زبونم تر کردم و با   طنت یکه با ش   دمیرو د  ی سوزش دست راستم چشمام رو باز کردم و چهره مرد با

 :دمیپرس  ی فیضع یصدا
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 من کجام؟  -

 

 پاسخ داد: طنتیبا همان ش  مرد

 

 ! نگران نباش!ینی توخونه آرو -

 

 ! ه؟ی ک گه ید ن یآرو  ن؟یآرو

 

 :دمیسوال رو از مرد پرس  همون

 

 ه؟ یک  نیآرو -

 

 زده گفت:وحشت  یرو به طرف گوشم خم کرد و با صدا سرش 

 

 ... و ترسناک! رحمی مردِ... ب  هی خانه باغ...  ن یا یمرد سنگ  -

 

 بعد ادامه داد:  د؟یکنی باور م  د یرنگم پر بگم

 

 ! نهیهمون که جونت رو نجات داده، همون آر... و -
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 و رو به من گفت: د یخند ی بلند م ی! با صداوونهید  هی  ه،یک  گهید  نی. اد یهرهر کرکر خند  وبعد 

 

 !های د یترس   یول -

 

 .د یدوباره خند  و

 

 .د یچشمام به طرف صدا چرخ ن،یبهتره بگم همون آرو ایکه آبروم رو به غارت برده   یمرد  یصدا با

 

 دختره به هوش اومد؟   هان،یآ شد یکم هرهر کرکر راه بنداز پسر! چ -

 

 خندش رو کنترل کرد و گفت:  هانیآ

 

 سبز خوشگلش رو باز کرده!  یآره داداش! چشما -

 

 . د ینثارم کرد و دوباره خند  یبعد چشمک و

 

 گفت:  کرد یرو تو دستش محکم م  ش یطور که ساعت مچهمون  نیآرو

 

 . رونی پول بده بهش بعدم بندازش ب کم یحالش بهتر شد  کم ی ی خوبه پس... وقت -
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 جا شدم و گفتم: تو جام جابه   کمی ی حرکت کنم؛ ول تونستمی خاطر ضعفم نمبه  نکهیا با

 

 ! ؟ینجاتم داد یبه چه حق  -

 

 گفت:  یز یبه طرفم خم شد و چشمانش رو به سمت باال انداخت و با لبخند تمسخرآم سرش 

 

 ! ؟یه چه حق ب -

 

 کج شده بود، گفت:  ی که به شکل تمسخر به سمت ی طور با دهنهمون  و

 

 ! ؟یت کمه انگارتخته  ه یتو واقعا  -

 

 مهارش کنم گفتم:  خواستمی که م  ی! با بغضدنیچشمام جوش  یشدن و از چشمه  ریباز سراز هاماشک

 

 !مردم ی م د یباتالق بمونم؟! من با نیتو ا ی! چرا گذاشت؟یعوض ی نجاتم داد یبه چه حق  -

 

  ی م بودختر ه*رز تو خونه   هی م و خودت رو بکش! اصالً دوست ندارم با مرگ از خونه  رون ی برو ب یریبم  یدوست دار  ی لیخب خ -

 گند همه جا رو برداره! 

 

 و باز مغزم قفل کرد.  د ی*با*م باز لرزل
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 رو به برادرش گفت:  د،یکه من رو درمونده د هانیآ

 

 بهش وارد نکن لطفاً!  یهوش اومده فشار عصب دختره تازه به   نیداداش ا -

 

 گفت:   هانیآ روبه 

 

 خفه شو!  گه ید ی کیتو  -

 

 بعد رو به من با تحکم گفت: و

 

 دختره؟!  ید ی! فهمنمتیبینم جان یبرگشتم ا -

 

 اده بود. و قلبم به سوزش افت ختنیری از چشمام م یونمثلِ بار  هاماشک

 

 نکرده بود!  ارزش ی انقد من رو خرد و ب یکسچ یسن، ه نیبه ا تا

 

طور که روبه در بود  همون  ستاد،یدر ا یبعد گفتن حرفش که قلب و جان من رو سوزوند به سمت در رفت و تو چند قدم  نیآرو

 رو مخاطب قرار داد و گفت: هانیوپشتش به ما، آ
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! و توهم دختره... گورت رو گم  یخونه جم بخور  ن یبه حالت اگه از ا یوا  کنم، ی چکت م زنم یزنگ م باره یساعت  م ی... هر نهانیآ -

 ! یر یو م یکنی م

 

 و رفت. د یبعد در رو محکم کوب و

 

 هم پانسمان شده بود.  می دست زخم یبلند شدم، حت  جهیپاهام کنار زدم و با سرگ ی رو از رو پتو

 

خرد شم وعزت نفسم بشکنه!   ن یاز ا شتریبه سمت در رفتم. دوست نداشتم ب رفتی م ج یگ سرم  جهیخاطر سرگکه به   طورهمون

 بود!  یمگه اون ک

 

ازدواج کرده    د یکاش با سع ایبده، خدا نیمرد رو بده، خودت دل و روح شکسته من رو تسک  نیا یخودت جواب خودخواه  ایخدا

دم  انگار من رو آ  ؛کنه ی گوش نم هامنی مرد به نفر ن یا یکردم و االن هم، حت ی . چه اشتباه بزرگافتادمی روز نم نیبودم و به ا

 کرده!  کاری من چ حبا جسم و رو  فهمهی ! نم نهیبینم

 

 که گفت: هانیآ یصدا با

 

 کجا؟  -

 

 سمتش نگاه کردم و با خشم گفتم:  به

 

 !جانیجز ا یهر گورستون  -
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 خاطر لبخند جمع کرد و گفت: ..*باش رو به ل

 

 اوضاع؟!  ن یخب با ا -

 

 به لباسم اشاره کرد.  و

 

 باشه!  ا یحداقل کار همون زنه، لع خواستمی لحظه از خدا م  نیتنم بود و فقط تو ا یاشلوار دخترونه  بلوز

 

 ادامه داد:  و

 

 ! یتا سرکوچه بر  ی حت یتونیکه نم  رون یب ی بر یجورن یا -

 

 بعد رو به من گفت:  و

 

 . کنمی م فش یصبر کن االن برات رد -

 

 بلند داد زد:  یصدا وبا

 

 ! ای... لعــایلع -
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 اومد.  نییها پااز پله  مهیسراس  ا یلع و

 

 !ن؟ی داشت  یامر کهیبله آقا کوچ -

 

 آخه؟!  کهیکجاش کوچ  ن ی! اکهیکوچ آقا

 

 نگاه کردم.  هانیبعد به قد دراز آ و

 

 . اریرو ب ناز یآ رونیب یهادست از لباس  ه یبرو واسه خانوم  -

 

 با ترس گفت:  ایلع

 

 خانوم...  ناز یآقا آ  یول -

 

 گفت:   اومد یکه اصال بهش نم یابا جذبه  هانیآ و

 

 زود باش.  ایلع  ؛ یول  یب  یول -

 

 اومده رو دوباره برگشت.  ریهمون مس ا یلع و
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  یول   کردم؛ی م ش سه یمقا کیو با کلمه کوچ  کردمی قدش رو نگاه م  ی بودم و ه هان یبه آ ایگفتن لع  کیکوچ نیکه تو نخ ا من

 . دادی قد نم یی عقلم به جا

 

 با خنده گفت:  کنمی نگاهش م ی طورو همون زنم یم  جیگ د یکه د هانیآ

 

 جذبه رو!  یکرد  فی جان من ک -

 

 آخه.   کننی باهم فرق م  قد نیدو برادر چرا ا نی! اد یدوباره خند  و

 

 دوباره ادامه داد:   کنم ی که نگاهش م  د ید بازم

 

 س.خونه  نیچون داداشم بزرگ ا زنن یصدا م کیها من رو آقا کوچ بابا خدمه  -

 

 نگاه کرد و گفت:  جم یبعد به چهره گ  و

 

 فرستاده بود؟!  نیشرو شبیتورو د -

 

 ! ه؟یک  گهید نیشرو
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 دوباره گفت:  دمی نشون نم ی واکنش  د ید ی وقت

 

 همون که...  -

 

 ادامه بده.  تونستی انگار نم و

 

 و گفت:   د یدستش رو به سرش کش و

 

 ! ده؟ی... همون که دخترا رو واسه شبا اجاره م گهید  نیهمون شرو -

 

 سرد شد. یخ یگر گرفت و قلبم مثل   تنم

 

 اشتباه گرفته بودن! ی. اونا من رو با چه کسد یاشکم جوش  باز

 

 تن فروش ه*رز؟  یِ دخترا با

 

 بعد ادامه داد: و

 

!  ؟یکردی م  یکار  نیهم بوده که همچانگار بار اولت  نم؛یبی رو م یچشمات پاک ی ... توستیاصالً جنستم از اونا ن یتو که خوشگل -

 ...ای  یداشت اج یبه پولش احت
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 ! گهیرو روشن و بدون پرده م ی زی هر چ شه؛ یبگم که شرم دخترونه سرش نم یپسر چ نی . حاال من به ادمیرو گز لبم

 

 که گرفته شده بود گفتم: یی! با صدادنیهام جوش اشک بازم

 

 ! ستمین نیکنیکه فکر م   یجور... اصالً من اون شناسمی نم نیمن شرو -

 

 با هق هق ادامه دادم:  و

 

 شد! ی نجوریپناه آوردم که اونم ا  نجایفرار کردم و به ا  یشبیمن فقط از دست راننده م**س.تِ د -

 

 و بعد گفت:  کردی نه؛ ا شک به من نگاه م ا ی رهیمستاصل بود که حرفم را بپذ  انگار

 

 تو خونه؟!  ی اومد  یچطور  -

 

 و گفتم:  دمیرو باال کش مینیب

 

اون مرد مسته سرِ   ی بعد خواستم برگردم ول اط، یاومدم تو ح یواشکیمن پشت سرش  اط،یتو ح اومد ی داشت م نیماش   هی خب  -

 برم!  رونیکوچه بود نتونستم ب
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 رفت. ون ی زیافتاده باشه به سمت تلو ادش ی یز یاون انگار چ و

 

 دارن! نیجا دورب همه  نایبله! ا دمیفهم شد ی نشون داده م ونیزی تموم خونه که از تلو  دنید با

 

 جا شدن!گردنش جابه  یهاکه فکر کنم مهره  د یچرخسمتم  یو جور  د ید   اطیاومدن من رو به ح یواشکی صحنه  ون یزیاز تلو هانیآ

 

 گفت:  رتیح با

 

 تو... تو!  -

 

 ! گهیبردار د گفتی کالفه م هانی که آ  خوردی بوق م ی گرفت. فکر کنم ه یارو تو دستش گرفت و شماره  لشیبعد موبا و

 

مبل کنار گذاشت. نگاهم را از    یبرام رو  همی به سمتم اومد و اونا رو دستم داد و در آخر شال سبز اه یمانتو شلوار س  ه یبا  ایلع

از اتاقا رفتم. لباسم رو عوض کردم و به رنگِ   یکیگرفتم و به سمت   گرفت، ی م ی داشت کشت یچرا با گوش  دونم یکه نم یهانیآ

 شدم. از خونه خارج  سروصدای شدم و بعد ب ره ی خ نهیدر آ امدهیپر

 

  متیگران ق یهانیهم ماش  اطیح یکه در طرف راست آن استخر قرار داشت و انتها ی بزرگ اطیرا از نظر گذراندم، ح اطشانیح

 !! قهیگل رز البرشت چه با سل ن یپارک شده بود. و اطراف ساختمان هم گل رزسرخ کاشته بودند. همچن

 

 کاشته شده بود  یهم گل سرخ بهشت اطیح ی ورود باست،ی و واقعاً ز  شهیرز رنگش تو زمستون عوض م  نیا
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  آمد یبرنم دنشانیچون از پس خر کردی را نگاه م شانیهافقط عکس یلوکس بود ول  یهانیهم عاشق عاشق گل و ماش  د یام

 وجود نداره.  یز یچ ن یچن گرید  کنمی فکر م جانیا ن د یبا د یول شدند یشهر حساب م یهم جز سطح باالها یخیمشا یهاخانواده 

 

را داشته باشد.  هانیبهتر خواستی م شهی لوکس نبود و او هم  ینسبتا گران بود ول نشیبود ماش  ترنیی از سطح خانواده ما پا دمیام

 خود کار کند و پولدار باشد، نه پدر زنش.  د ی به پول پدرم نداشت ومعتقد بود آدم با یچشم داشت یحت

 

  دونم ی االن نم یمقدس بود، ول   میکه برا  یمانند بت دمیپسند ی م د؛یپسند ی قدر دوست داشتم که اوهرچه را مرا آن  د یهم ام من

س بنز،  ، مرسد 8  یآ  یام و  ی ها خورد. ب نیچشمم دوباره به ماش  شد؛ی از دوست داشتنش م  یقلبم روز به روز خال   گریچرا د

  ی است. ول وانهی د شکی هم ب نیو آرو  د یآیاز رنگ قرمز خوشش م  وانه یگفتن فرد د  میاز قد  ؟ قرمز رنگ. چرا قرمز ی و فرار  یمازرات

 باشد؟ ینکند قاچاق چ ایخدا کار؟یچ خواهند ی وم  نیهمه ماش  ن یآخه ا هی اردیلیشون م متیق  نایهمه ا

 

جلو در   ی را باز کردم خودم رو تو کوچه انداختم. کم اط یرا بلندتر برداشتمو به سمت در حرکت کردم در ح میهافکر قدم  نیهم با

 . اورمیب ر یاز کجا گ نیحاال ماش  جانیا د یرس ی م یبود و سپس به جاده اصل یسنگ 

 

  نیکردم آن هم با ا ی رو  ادهیپ یاقه ی دق ۴۰فکر کنم    کردمی همان طور در طول جاده حرکت م داشتمی را بزرگتر برم میهاقدم

بودند و   یدود   نیماش  یهاشه ی. ش زدی هم بوق م ینبود وه ی تاکس ختیاعصابم را بهم ر  آمد ی که م ین یبوق ماش  ی حال زارم؛ صدا

بوق نزند ول کن هم نبود به راهم   قدرنیبه طرفش پرتاب کنم که ا  ی. کم مانده بود از حرصم سنگ نمیراننده رو بب توانستمینم

باز شدن در   یکردم و صدا دن یترس در وجودم رخنه کرد شروع به دو ک یباز  د یآی پشت سرم م نیماش  دم ید ی ادامه دادم ول

 . دجوانه تنفر را در دلم کاشته بو  شبیکه از د ی بم مرد  ی و بعد صدا نیماش 

 

 !ستمی صبر کن؟ مگه با تو ن  ی ه -

 

 با هزار زحمت گفتم:  یتا جوابش را بدم ول  اومد ی نفسم باال نم دنمیدو  بخاطر  یول  دم یکش ی قینفس عم ستادمیا
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 =؟ ؟ یکنی م کاریچ جانیا گه یتو د  ؟یخوا یم  یچ -

 

 باهات حرف بزنم!  خوامیم -

 

 .زدمی نفس مگذاشته بودم وهمچنان نفس  م یزانوها ی را رو دستانم

 

راحت   التی! از جونم... جونمم بدم خیخوا یم  یچ گه یباهات ندارم فقط واگذارت کردم به خدا! د ی حرف گه یمن د ؟ یچه حرف -

 : دمیداد کش  غیآشغال نجس نباشه. با ج  یالبته اگه خونم واسه تو شه،یم

 

 کثافت!  -

 

 و گفتم:   دمیکش یاخفه  غی دستش شد ج ریاس  م یراه نرفته بودم که بازو یراهم ادامه دادم چند قدم  وبه 

 

 ... بهم دست نزن! یبهم دست نزن عوض -

 

 : د یبا خشم غر کرد؛ی نم یاکر بود! که اصالً توجه  شیهاانگار گوش  ی ول

 

 ! یکثافته دختره عوض ی ک -
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 که احساس کردم دستم شکست! دادی فشار م ی را جور می بازو و

 

 ... دستم شکست!ی... ولم کن وحشیآ -

 

 کثافت؟ هان...  ی گفت  یبه ک  -

 

 گفتم:   هی وگر  غیج با

 

 شکست دستم... ولم کن!  -

 

هم خراش  م یشلوارم جر خورد و زانو یپرتاب شدمو زانو  نیخوردم و به زم ی او با خشم مرا به سمت جلو هل داد سکندر و

کنترلش کنم مانند  هم  تونستمی ونم  کردمی م  ه یدست خودم نبود که گر  یکنم ول ه ی مرد گر نیا ی جلو خواستمی برداشت؛ نم

 .مرد مشکل اعصاب دارد   نیداشتم که ا  نیقی  گریپرت کرد، واقعاً د ی توپ ثل م نیبلندم کرد و مرا داخل ماش  نیاز زم یپرکاه

 

. چشمم به در باغ خورد  کردی آزاد شده از کمان حرکت م  ی ری مانند ت یرا نگه دارد ول  نیکه ماش   کردمی از او تمنا م غی داد و ج با

 . اوردیسرم ب خواهد ی م  ییچه بال گریبازگردانده؟ دچرا مرا 

 

سمت من اود و   د یپارک شد؛ در را باز کرد و محکم کوب گرید یهانیکنار ماش   نیباغ باز شد و ماش   می بهتر است بگو ای اط یح در

 در رو باز کرد با داد گفت:

 

 ! نییپا ایب االی -
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  د یگوی اول م کردم؛ی مرد را درک نم نیا  ی نگاه کردم. رفتارها دند یلغزی م شیهامردمک  ت،ینافذش که از عصبان اه یچشمان س  به

 . گرداند ی گورتو گم کن و بعد به زور برم م

 

 کرد و گفت:  اماده یپ نیواز ماش  د یدستم را کش تیعصبان با

 

 . نمیبرو تو بب االی ؟ یکنی بِرو بِر نگاهم م ه یچ -

 

 بودم نشاند. دهیخواب شیرو شیپ ساعتکی که  ی همان مبل یمرا رو  و

 

 باز کردم و گفتم:  زبان

 

 کم مونده از جا کنده بشه...   شیکشی م قدرنیا ستیدستم کش، ن  ؟ یچته وحش -

 

 بهتر؟  -

 

 باعث شد دست از سر بدبخت من بردارد و به سمت برادرش برود.  کردی را صدا م ن یکه آرو هانیآ یصدا

 

 و سپس گفت:  د یلغز شیدر جا ی کم هان یزد، که آ هانیآ نه یبه س  تیعصبان با
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 ! نمیکو؟ نشونم بده بب -

 

 رو بهش گفت:  هانیآ

 

 داداش آروم باش... باشه!  -

 

 زود باش نشونم بده کو؟  هانیآ -

 

  ن یکرد. آرو  یپل ، یشبید لم یهمان ف  یمداربسته بهش متصل بود حرکت کرد و رو  یهان یکه دورب  یونی زیبه سمت تلو هانیآ

گلدان را   تیبا عصبان دمیشن ی را من هم م دنشینفس کش یصدا  ی وترسناک تر حت شد ی تر م  و رگ گردنش متورم  د یدی م

 حمله ور شد هانیآ ی سو به سپس  دم، یکش یاخفه  غی پرت کرد که ج ن یزم ی رو یجور

 

 !؟ یکرد ی م  یپسر؟ هان چه غلط  ی کردی م  یغلط پس تو چه  -

 

 درو براش باز کرده!   یکیحتماً  ی نبودم که ول اط ی... من تو حدمیبه جون خودم من نفهم -

 

 : گفتی زد و م  یم  هان یآ نهیس  یرو  تیعصبان با

 

من   شی... هان! بعدشم حتماً به ر دمشیاومده تو خونه من و بعدشم در رفته و من ند  یکه عباس   ی مرده بود یتو کدوم گور  -

 !دنشیهام ند از آدم  یکیکه   دهیخند ی م
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 آمد و گفت:  نیبه سمت آرو  یآب  وانیبا ل ایلع

 

 .د یآب قند بخور نیاز ا کمیها!  د ی کنی آقا زبونم الل سکته م -

 

 که زد چهارستون خانه را به صدا در آورد.  ی ادیافتاد و خرد شد؛ با فر ن یزم ی هم رو وانی زد و ل یدست  شیپ ر یز ن یآرو ی ول

 

 ! رونیب د یهمتون گمش -

 

ترسناکش رو   یالل شده بودم. با چشمها  میبهتر است بگو ای کردم ی م شیخارج شدند و من در سکوت تماشا یبه آن  هانیو آ ایلع

 به من گفت: 

 

 ! رونی تو هم پاشو گم شو! ب -

 

 بار مغز و زبانم خاموش نشدند و توانستم جوابش را بدهم.  کی خداروشکر

 

 !؟ یندار یخاص ی ضیتو مر  اناًیباز گم شو! اح ی گ یحاال م یبرو... منم که رفته بودم؛ بعدشم برم گردوند  ی گ یاول م ی توعه عوض -

 

 .د یش غررگ متورم شده  با

 

 توهم معلوم شه.  ف یتکل د ی... بایبزار رونیخونه ب نیپاتو از ا یحق ندار ی ... ولرونیگمشو ب -
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 رفتم. ی مرا مشت باران کند پس بدون حرف منم به سمت در خروج  هانیمثل آ بارن یو ا می بهش بگو یز یچ ه ی دمیترس 

 

 و گفت:  د ی من سمتم دو دن یبا د هانیآ

 

 ه؟ یچه سرو وضع نیشده؟ ا یدختر پاهات چ -

 

 روبهش گفتم:  یشد که پاره شده بود و خون  دهیشلوارم کش یبه زانو  نگاهم

 

 انجام بده. و یکار ه ی تونه ی! مثل آدم نمتهیکار داداش وحش -

 

 با تاسف گفت:  هانیآ

 

 رو اعصابش تسلط نداره.  گه ید  نی... بخاطر همرهیدرگ  یلیروزاهم ذهنش خ نیا -

 

 گفت:  دنشانیبا د  هانیآورده بود. آ  میهم برا یدست لباس راحت  ک یسمتم آمد و  و پنبه به  ن یبا بتاد ایلع
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 . امیمن برم و ب ، یزخمتو پانسمان کنه و تو لباساتو عوض کن  ایخب تا لع -

 

 رفت.  هان یحرفش تکان دادم و آ د ییرا در تا سرم

 

  ی باز ی گذاشت و سپس چسب زد که البته آنقدر کول ش یزد و پنبه رو  نیزخمم را بتاد اطیساله بود با احت ۵۰/۵۲ یکه زن  ایلع

 . آوردی در نم ی باز  یهمه کول نیا خورد یم ریکه شمش  یدرآوردم که کس

 

فرستادم شالمو سرم   ی لعنت  طانیبه ش  یول  گه یبودند د دهینه؟ چون منو بدون حجاب د ایبودم که شال سرم کنم  ری خود درگ با

  ینیبا س  هانینشستم آ  ی صندل یراهم تنم کردم. رو  امیلباس راحت نند، ینزارم بب تونم ین که من م باشند اال ده یکردم، خب د

چون   دمیضرب نوش  ک یبرداشتم و  وانویل   کیگذاشت به من تعارف کرد که بردارم منم بدون تعارف   زیم  یشربت وارد شد و رو 

 :دمیپرس  هانیگرم بود ومنم تشنه بودم؛ و بعد از آ  یلیهوا خ

 

 ؟  ه یک  یعباس  نیا -

 

 خورد و گفت:  اش وه یقُلُپ از آبم هی

 

جا رو بخره... و تو  اون  خوادی م نم یگذاشتنش بخره آرو ده یشرکت پارس رو که به مزا خواد یکه م یشرکته کس  بیرق نیبزرگتر -

شرکت پارس رو مال   می نتون گه یما د د یو شا دونه ی حتماً لو رفته صد درصد االن م  یبا اومدن عباس  ده، یرقم مزا روزمیجشن د

 . میخودمون بکن

 

 که رقم لورفته!   د یدونی خب از کجا م -
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 باشه.  دهیفهم تونه یهم حتماً م ده یپس رقم مزا رهیتو خونه ما و بعد بدون سروصدا م اد یکه روز جشن م ی کس -

 

  ی تیاوضاع خانه در چه وضع یعنیافتادم االن   ایرو  ادی ل یموبا دن یبرگشت، با د قه ی گفت و بعد چند دق ی د یببخش لشیزنگ موبا با

 است؟

 

 گفتم:  ی سیرو دروا بدون

 

 زنگ بزنم.  ه ی لتیمن با موبا شه یم  د یببخش -

 

 بله حتماً. -

 

 بلند شم که گفت:  خواستم

 

 .یباش  یعباس  ی که از آدما م یچون به توهم شک دار یحرف بزن جان یهم د یفقط شرمنده با -

 

رو گرفتم   ایدوباره نشستم و شماره رو یصندل ی که آدمشم باشم؛ رو شناسمی رو نم یدلم بزارم من خود عباس   یرو االن کجا  نیا

 .د یلرزی و ترس دستانم م  جانیاز ه

 

 گفت:   جانیبا ه ایکردند رو  زش یشروع به ر میباز هم اشکها شیصدا دنیشن با
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  یی... کجا؟ی... آخرشم کار خودتو کرد یمن که مُردم از دلواپس ؟ید یرو جواب نم لتیدختر؟ چرا موبا یی !... کجایخودت یحور  -

 تو؟ 

 

 کردم گفتم:  ی م ه یهمان طور که گر  د؛یپرس یکه حرف بزنم و پشت سر هم سوال م  داد ی اجازه نم یحت

 

 گفت؟   یبابا چ ا یرو -

 

کنترلش کنه، حال بابا هم بد شده   تونه یکشته تو رو، مامان هم نم  نتتیبب گه یم ی ده... حورش  هاوونه یاز بابا نپرس که مثل د -

 شد. دتریشد  امه ی گر مارستانیاسم ب دنی . با شنمارستانیب مش یآورد

 

 مارستان؟ یکدوم ب -

 

 خونه. بعد با اضطراب گفت:  مشیبری م م یحال بابا خوبه دار کار؟ی چ ی خوایم -

 

 و قطع کرد.  زنم یشماره زنگ م نی طرف من، من خداحافظ به هم اد یداره م  د یسع یحور  -

 

  لشیموبا هانیکرده باشم؛ آ  هی گر م یفکرکنم اندازه تمام زندگ نور یکردم از روز فرارم به ا  هی گذاشتم و باز هم گر ز یم ی رو رو لیموبا

 را در دست گرفت و گفت: 

 

 شده؟  ی د چبو  ی ک -
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بخور   نیقُلپ از ا ه ی: »گفتی م  یآب آورد ه وان یل ک یبا عجله رفت و برام  هانیکردم. آ ه یتوانستم بگم »بابام« و دوباره گر فقط 

 حالت بهتر شه.« 

 

  ی وآب رو رو  وان یاست ل  دهیفایاصرارش ب  د یکه د  هانی. آکردمی از خونه فرار نم شکستی م میدرد من نبود کاش پا ی آب دوا ی ول

 با خنده بانمکش گفت:  هانینگاه کردم؛ آ هانیبند اومد و به آ امه ی . از شُک گرد یصورتم پاش 

 

 گذاشت. شیرا به نما  دش یسف یهابند اومد بعد دندان  اته ی چه زود گر  نی... بب یکنیم  هی گر ی ساعته دار می کنم! ن کاری خب چ -

 

صورتش چنگ   ی ها رومثل زن  کنمی فقط نگاهش م  د ید ی افتادم وقت یی آدما  چه ریاش کمه، گتخته  ه ی ا یمثل رو نم یخدا ا به

 انداخت وگفت: 

 

 ؟ یخدا مرگم بده!... مُرد -

 

 .دمیصورتش پاش  یرا مثل خودش، رو  اش وه یآبم مانده

 

 ؟ یکنیم کاری چ -

 

 بعد زبونم رو براش درآوردم.  کنمیدرست م وه یبا طعم آب م  هان یدارم آ -

 

  یبودم. برا دهیدر آورد که از خنده بر ی بلند شد و من هم پا به فرار گذاشتم. انقدر دنبالم کرد و دلقک باز ی صندل یرو  از

 رفت.  ادمی هامی تمام بدبخت  یالحظه 
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  ک یهم را باال آوردم چشمانم در نگا یخوردم و وقت  یسخت  زیبه چ کردم ی و به پشت سرم نگاه م   دمیدوی همان طور که م  ی ول

 شده بود.  ب یاوهم غ یبرگشتم، ول هانیگره خورد. به سمت آ کردند ی که با خشم نگاهم م اه یجفت چشم س 

 

 .کنند ی م ف یخانوم خانما واسه خودشون دارن ک نمیبی م -

 

 خم شد تا هم قد من باشه وادامه داد.  یبعد کم و

 

راستشو بگو چه   ؟یشد  یی هوا رون یب یخونه پاتو بزار نیاز ا یتموم شد... چون گفتم حق ندار هاته یبد نگذره!... چه زود گر -

 با داد گفت:  ندرال؛یحاال منم خودم رو بهش بندازم و بشم س  داره یو ما په یپسره خوشت یگ یحتماً با خودت م  ؟ یکرد   ید یفکر پل

 

 نه.  -

 

 بغضم را قورت دادم و گفتم: د ینبا ینک  هی گر  د ینبا یحور  نه

 

 وقت! ه ی... باد نبرتون نییپا د یفتادی ن لیاز دماغ ف  اناًیشما اح -

 

 بلند گفت: یبا صدا هان ینبود رو به آ ر یتصو  یکجا بود که صدا بود، ول  دونمی که نم  د یبه گوشم رس   هانیخنده آ کیشکل

 

 زهرمار.  -
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 دلم قرص شده بود که سوزوندمش ادامه دادم.   کم ی هانیآ یکه از خنده  من

 

اومدم و نه از   ن ی... من نه از طرف شرود یو قضاوتش کن  د یآدم تهمت بزن  هی به  د یتونی که راحت م ن؟ی هست ی ک ن یشما فکر کرد -

 .د یدی بت مخودتونه به من نس قیو ال ادی از دهنتون درم ی هرچ د یکه راحت دار ؟ یکرد   یفکر  یشما درباره مم چ میعباس  ی آدما

 

 و رو به من گفت:  یهم شد همون غول عصبان باز

 

 الف بچه... ه ی. توعه کم ِشروور کن..  -

 

 بعد ادامه داد.  اومد ی او همچنان جلو م ی عقب رفتم ول یچند قدم هی جلو اومد از ترسم  بعد 

 

... بعد  یکه تعادل نداشت یقدر خورده بود ... اون یپاک  یگ یرو تخت خواب من و بعد م ی ! هان؟ اومد یزرنگ  ی لیخ ی کنیفکر م -

 دختره...   یهست ی . تو کستین ادم ی ی چیمن ه  یگ یم

 

 بگه ه*رز...  خواستهی را نگفت حتماً م د یبگو خواستی که م  یاکلمه 

 

 کنترلش کنم رو بهش گفتم:   توانستمی کامالً مشهود بود و نم  میصدا لرزش 

 

آدم م**س.ت افتادم و از   ه ی ر یازدواج کنم... بعدشم گ د یمون فرار کردم تا بابام نتونه به اجبار وادارم کنه با سعن از خونه م -

 گفتم:  ه یبغضم رو شکست و با گر میتوش نبود لرزش صدا کسچ یبود که ه ییسر درآوردم. اتاق تو تنها جا جانیا
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بعدشم   نیرفت و افتادم زم جیب خوردم اون آب نبود تلخ و گس بود. بعدشم سرم گآ ی وقت  یمن فقط خواستم آب بخورم... ول -

 که... 

 

 نداشت. یقصد عقب کش ن یآرو ی کردم ول  ه یبلند گر یصدا با

 

 ؟یی... دختر فراریگ یم یعن یپس  -

 

 گفتم:   غیج با

 

 ... نه. ینه عوض -

 

 را گرفت. ش یجلو هانیبه سمت من حمله ور شد که آ نیآرو

 

 رو!  یعوض  ی... ولم کن تا بکشمش دخترهزنهی بزرگتر از دهنش م یهابچه حرف نیا هان یولم کن آ -

 

  ی . ولشد یتموم م  هامی . اصال چه بهتر بدبختکردی تکه مواقعاً منو تکه   گهید بارن یگوشه و سمت من اومد ا ه ی پرت کرد  هانویآ

 متوقفش کرد.  یرمرد یپ یصدا

 

 گفت:   زدی نفس مهمان طور که نفس  رمردیپ

 

 دم دره...  یسپهر عباس  د یبه آقاتون بگ  گه یاومده م یکی ..آقا.  -
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 ام را آزاد کردم. به سمت در رفت. نفس حبس شده ی رزخمیهمچون ش  نیآرو

 

 

 

 با عجله به سمتم آمد و گفت: هانیآ

 

 ؟ یخوب -

 

 فکر کنم.  -

 

 .می د یدو اط یبه پا کرده بود همه با عجله به سمت ح طایح یتو  نیکه آرو  ی دادیداد و ب یصدا با

 

  ن یاز اون بدتر، انگار مسابقه بهتر نمیو آرو داد ی م  کیرک یفحشا یبود. عباس  ی شده بودند و صورتشان خون ز یگالو یو عباس  نیارو

  ن یالل شد. آرو هویچشمش به من افتاد و  یعباس  یها آقافحش گفتن  نیتو هم ی رنگ  یرنگ  یفحش گو گذاشته بودند. فحشا

 اش را گرفت.  قهی حمله کرد و باز  یهو به سمت عباس ی د؛ینگاهش را گرفت و به من رس  ریمس

 

 ناموس! ی ب ؟ یکنیکجا رو نگا م -

 

 ها دو تا مشت بهش زد.  یمثل وحش نیتو صورتش و آرو د ینکرد و با مشت کوب ینامرد  میمثال من ناموسشم، عباس  االن
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هر   که نیبعد از ا گرفتند؛ی مگر آرام م یدر آرام کرده نشان داشتن، ول   یسع رمرده یو همان پ هانیبوکس آ نگیشده بود ر اطیح

 نشستند. نیزم  ی دو از زد و خورد خسته شدند. از هم فاصله گرفتند و رو

 

 رتش کرد و گفت: پ اط یح رونیگرفت و ب شی از بازو نباری تازه کرد و باز به سمتش رفت و ا  ینفس نیآرو

 

 .شونم ی... مادر تو به عذات میزرنگ  ی لیسپهر فکر نکن خ -

 

 و گفت:  د یخند  هاوانه یمثل د سپهر

 

پارچ آب رو    یتو یهوش یقرار بود تو ب  ؟یاتا االن زنده   یمن موندم تو چطور  ،یمنو بکش  یخوا ی. تو میجناب حائر دمیترس  یوا  -

 ؟ یقسر رفت  یچطور  دونم ی نم ی و آدمام کارتو تموم کنند ول ی بخور

 

 بوده و بعد با خنده ادامه داد:  یهوش یبست، پس تو آب ب  خ یدر تنم  خون

 

 قسمت نشده.   یانگار فی... حیزی بودم تا کامال بهم بر ختهی البته قرص روان گردانم ر -

 

 .گرفتی صورت من شده بود و نگاهش را نم خیم  نیآرو

 

 حمله ور شد. ینگاهش را از من گرفت و به سمت عباس  ن یچرا خداجون چرا! آرو یشده بودم، ول نیآرو ی پر بالمن س  پس

 

 آشغال... ، یعوض -
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نداشته باشند؛ سپس سوار   نیبه کار آرو ی هم با دستش اشاره کرد کار یرا گرفتند و عباس  شیجلو یعباس  ی ها گاردیباد ی ول

 بلندش شد و دور شد. یشاست

 

 گفت:  ختیری با محبت بغلم کرد و همان طور که اشک م ایلع هوی صورت من شده بودند که  رهیخ نیمثل آرو هانمیو آ ایلع

 

 واست دختر!  رم یبم -

 

  کرد ی کمکش رفت. هرچقدر اصرار م  به ه یاول یهاهم با جعبه کمک   هانیبدون حرف از کنارم رد شد و به داخل رفت. آ نیآرو

 کاناپه به خواب رفت.   یهمان جا رو  شیهااو قبول نکرد و بعد پانسمان زخم ی ول مارستانیرا ببرد ب نیآرو

 

 را به سمت من گرفت و گفت:  لشیموبا هانیآ

 

 با تو کار دارن.  یحور  -

 

 شد. ی اندازه نعلبک چشام

 

 ؟ یدونی اسم منو از کجا م -

 

 زد و گفت:  یلبخند 
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 . یرو بده به حور  یکه زنگ زده گفت گوش  یکس  نیهم -

 

 از دستش گرفتم.  ی گفتم و گوش  یآهان

 

 را بهم دادند.   ایانگار دن ت یوضع نیآن هم در ا ا،یرو یصدا دنیشن با

 

 دنبالت!   امیبگو ب یی ... کجایالو سالم حور -

 

 نکنه؟  بت یتعق  د یسع هوی! یای ب ی تونی ... آخه مایسالم رو -

 

 ! ترکهیم  یو دلتنگ  ینه مواظبم فقط زود باش... دلم داره از نگران -

 

 گفتم:  هانیلبهام نشست و رو به آ  یرو  ی محو لبخند 

 

 .د یرو بگ  نجا یآدرس ا شهیم -

 

 کرد.  یخداحافظ ی گفتم بعد زود ایگفت و منم به رو  هانیآ و

 

 . دمیرا شن شیرد بشم که صدا نیاز کنار آرو خواستم
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 بود؟  ی ک -

 

  کنه ی م یو معذرت خواه مونه یپش گفتم االن از کاراش و حرفاش صد درصد  ی بود، خواستم بگم تو رو سننه... ول ده ینخواب نیا مگه

 گفتم:  نیبخاطر هم

 

 دنبالم.  ادیخواهرم بود داره م -

 

 پس چه بهتر!  -

 

 خشک شدم و نگاهش کردم.  ی جور نیهم

 

 . دمیغر شد. رو بهش با خشم  ی کردم چ ی فکر م یچ

 

 . یجناب حائر یکن  یمعذرت خواه انایاح یخوا ینم -

 

 اش را باز کرد و گفت:بسته چشمان

 

 ؟ یچ ی وقت برااون  -

 

 خودشو زده به اون راه.  ای  دهیرو نشن که یاون مرت ی واقعا کر بوده و حرفا نیا
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  یواست عاد ی د یاشتباهت که اونم انگار با همه خواب ن یو بزرگتر  ،یکه بهم داد  ی واسه تمام تهمتات و حرفات... القاب زشت -

 ؟ یبه سرم آورد ،یتو عالم مست یی چه بال یفهمی شده... که اصال نم

 

 تو چرا؟  یول کنمی م ی چه غلط دونستم یاز اون آب و خورده بودم و نم من

 

 ترسناک کرد و با پوزخند گفت:   را باز هم چشمانش

 

  نیهم ی ندارند... تو هم مطمئن باش که مستم نبود ی ا گه یکارها ساخته شدن و ارزش د  نیهمه زنا آشغالن... فقط واسه هم -

 چون مرد مقابلت من بودم.  یدادی غلط و باز انجام م 

 

بود که سرعت   ف یانگار نتم ضع یدر ذهنم بودم که دهنش را ببندم ول  یاو دنبال کلمه   دمیکشیم   یقی عم یحرص نفس ها از

 فکر کردنم کند شده بود. رو بهش گفتم: 

 

 ...نییپا ی و تو ازش افتاد ده یآسمون ترک ی کنیکه فکر م   یادم مغرور  هی تو  -

 

 بهم زد و از کنارم گذشت. ی تنه ا تیچه برسه. با عصبان کنمینگاهت نم اهمیصد سال س  من

 

 ی . پسره عوضاورمیدر ب  شهیسرش را از ر  یموها توانستمی م کاش 

 

 . دمیدو اطیو به سمت ح دمیکش  یاز خوشحال  یغی ج اس یحدس بزنم مال رو توانستمی که م  ی نیبوق ماش  با
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 پله ها برگشت و با تعجب نگاهم کرد. یباال نم یآرو یحت که 

 

و به سمتم پرواز   نییپا د یپر نیپارک کرد اوهم مثل من زود از ماش   اطیح ی را تو نشیماش   ایو رو در را باز کرد   رمردهیپ همان

 .میگرستی و مثل ابر بهار م  می را در آغوش گرفته بود گریکد یکرده. هر دو 

 

و    کردند یدهانشان را باز م   یکه ناظر ما بودند ه   هانیخانوم و آ ای. لعکردی کرد و بو*س*ه بارانم م  یبه صورتم نگاه م ی ه ایرو

 گفت:  اومد ی که به سمت ما م هان یحتما از شباهت ما تعجب کردند. آ بستند ی م

 

 !د یهم ن یمن شما که ع یخدا ی وا-

 

 رو بهش گفت:  ایرو

 

 توش. رهیدهنتو ببند االن مگس م -

 

 گفت: کرد ی که بلندم م طورنیهم  ا ی. روکردی ما را نگاه م  هاج واج هانیخنده و من هم به خنده افتادم. و آ ر یزد ز خودش 

 

 . می بر د یپس زود باش با یکه بهم بگ  ی حرفا دار ی لیخ -

 

 م؟ یکجا بر -
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 اونجا!  م یری... مهیاونجا هم خال ستنین ران ی... پدر و مادرش که انایندا ا ی الی و -

 

 باشه پس.  -

 

 شد که با نگاه من پرده اش انداخته شد. دهیبه پنجره باال کش نگاهم

 

 خانوم گفتم: ایو لع   هانیآ روبه 

 

 . رمیم  گهیمن د -

 

 گفت:   ایروبه من و لع هانیآ

 

 د یموند  ی واسه ناهار م_

 

 زود جواب داد  ایورو

 

 م یکار دار ی نه مرس _

 

 سرش را سمت گوش من خم کرد و گفت: هانیآ
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 داداشمه... بخدا شرمندتم.  ر ینابود شده و تقص تی زندگ  دونمی... مخوامیداداشم ازت معذرت م  یمن به جا -

 

 لبخند گفتم:  با

 

 انگار بهش بدهکارم! م یزیچ ه ی چیه ست،ی شرمنده باشه شرمنده ن د یکه با  یاون  ی تو چرا شرمنده ا -

 

راهش بود؛ بعد   قهی دق۳۰ نجایهم از ا نایندا ا ی الی . ومیخارج شد  اطیکه زد از ح  یبا تک بوق ایشدم و رو نیسپس سوار ماش  و

 . مید یبه اونجا رس  قهی دق۳۰

 

خودش را روش   د یرو که د ی کیمبل نزد  نیاول ای. رومیشد  الی وارد و ا یرا پارک کرد و بعد من و رو  نیشد و ماش  اط یوارد ح ایرو

 پرت کرد. 

 

 منو گرفت و گفت:  دست

 

 . هی چه سرو وضع نیکن... ا  فیخب تعر -

 

 بدون حجاب. نییدار بود از باال حجاب از پابودم با شال خنده ده یلباسام نگاه کردم که بلوز و شلوار پوش  به

 

 خب سرو وضعم چشه؟!  -

 

 با دقت نگاهم کرد و گفت: ایرو
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 ؟ یشد  یجور  هی  یعوض شد  کنهی آدم فکر م  -

 

 شدم؟  ی چه جور -

 

 ؟یانگار عوض شد  یول  دونم ی نم -

 

 کردم.   رییتغ نهمه یا نوریبه ا شبیتم از د کردم و گف  یالک خنده

 

 آره!  -

 

 نزدم و در سکوت نگاهش کردم.  ی حرف گرید

 

 ! ی حور گه یخب... بگو د -

 

که سرم آمده را فاکتور گرفتم چون از خواهر خودمم خجالت   یی بال یول  ن یراننده م**س.ت گفتم و پناه گرفتنم در خانه آرو از

 رو به من گفت: ایافتاده. رو میبرا ی چه اتفاق میبگو دمیکشی م

 

 بودن؟!  ی خوب ی... حتما آدماستین ی دورو زمونه کار آسون  نیبده اعتماد به مرد اونم تو ا رشون یخدا خ -
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 بود.«  یف یآدمه شر یلیزدم وتو دلم گفتم: »آره خ یدلم به فکر خواهرم پوزخند   تو

 

 م یبکش الی و ی به سر و رو ی و بلندم کرد تا دست د یدستم را کش ایرو

 

 خوابمان برد.  نی زم ی سه ساعت کار کردند هر دو خسته و کوفته رو بعداز

 

 خواب آلوده اش جواب داد.  یبا صدا ا یرو دم،یدی نم ی زیچ شده بود  کیچون هوا تار ی چشم گشودم ول ایرو  لیموبا یصدا با

 

 بله.  -

 

 بلند شد و نشست. خیس  مامانم بود که  یصدا انگار

 

 ساعت چنده مگه.  -

 

 نگاه کرد. لشیبه ساعت موبا سپس

 

 اومدم مامان... غر نزن.  -

 

 تونستم باز کنمش.  قهی دق۱بعد برق و زد. چشمانم چون به نور عادت نداشت جمع شده بودند  زیبلند شد و پر سپس
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 گفتم:  د یپوش یکه داشت با عجله لباسهاشو م ایبه رو رو

 

 آره مامان بود؟  -

 

 . رونیاوضاع گذاشتم اومدم ب ن یکه تو ا  هی بابا از دستم شاک  گهیمامان بود م  یآره حور  -

 

 موندمیم   نجایتنها در ا  د یبا ینگاه کردم که انگار یبزرگ ی الیو  به

 

 بعد ادامه داد: و

 

 بمونم...  شت یپ امیجور کنم و ب یسفر الک ه ی تونم یم نمی! بب ینگران نباش خواهر یول_

 

 گفت: رفتی م رون یهمون جور که ب دمیبغلم کرد و بوس  بعد 

 

 نره.  ادت یدرو قفل کن...  یحور  -

 

 را سمت من گرفت و گفت:  لشیبرگشت، موبا فتد ی ب ادش ی ی زیچ یانگار بعد 

 

 . زنمیانداختم روش بهت زنگ م گه ید کارتم یس  هی باشه...  شتیپ نم یا -
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 خارج شد. خواستم دنبالش برم که گفت:  ال یو از

 

 . رونیب  ایپس ن الی تو و ی برگرد ی تونینم رون یب  ی ایب که یتار رون یب یحور  -

 

 نترسم.  یی کردم تا بخوابم و از تنها یاز هم سرجام برگشتم سع کردم و برگشتم تو خونه، و ب یخداحافظ ایهمان جا با رو از

 

 *** 

 

  نتت یبب خوادیکه زورت کرده م مونهی: »بابا خودش پشگفتی م  زدیهر روز به من سر م  ایماه از فرار من گذشته بود و رو کی

 . دمیگنجی خانوادم در پوست خود نم دنیمن در د « یحور

 

 به صدا درآمد.  فونی که آ خوردم ی م وه ی نشسته بودم و م ونیزیتلو یو من جلو  کردی سرخ م  سیناهار در آشپزخانه سوس  ی برا ایرو

 

 پشت در، هم خوشحال شدم و هم تعجب کردم  هانیآ ر یتصو  دنید با

 

 .کند ی چه م نجا یا اون

 

 از آشپزخانه داد زد:  ایباز کردم و به سمت در رفتم رو درو 

 

 ؟ یبود حور  ی ک -
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 داد گفتم:  با

 

 . هانهیآ -

 

 هم در صورتش بود.  شیبای اومد و همان لبخند ز ی و سرخ به سمتم م د یدسته گل رز سف   کیبا  هانیا

 

 ادا کرد و گفت: دهیرا کش سالم

 

 .یچشم رنگ  ی بانو م یگال تقد   نیا -

 

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 

 ؟ یکنی م کاریچ نجای... دستت درد نکنه! ا یمرس  -

 

 برگردم؟  ی خوایم -

 

 !؟ یکرد دایرو از کجا پ نجا یاصال ا ی شد به من سر زد یماه چ ه یبعد  گمیم ی عن ینه منظورم اون نبود...  -

 

 زد و گفت:  یلبخند 
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 فکر کن دلتنگت بودم!  -

 

 و گفت:ه  د یکش  یقی وارد خونه شد. نفس عم بعد 

 

 . پس به موقع اومدم... ادیم سیسوس  ی به به بو-

 

 گفتم:  ا یها را داخل گلدان گذاشتم و به روها وارد آشپزخانه شدم و گل مبل نشست. با گل  ی رو

 

 اد؟ یم هان یآ یدونست یتو م -

 

 امروز نه!  ی ول  ادیدونستم م ی م -

 

 . د یچ یغذا خور ز یم ی رو  اطیدر ح ایهم بساط نهار را رو قه ی برگشت؛ بعد چند دق ییرایبه پذ  ینی ریگفتم وبا شربت و ش  یآهان

 

شدند؛ رو به   ی میصم نقدریچرا ا نای. اکردند ی بودند و باهم بحث م یدرحال مزه پران ایو رو هانیآ ی ول  خوردم ی در آرامش غذا م من

 گفتم:   ایو رو هانیآ

 

 ن؟یشد  یمیصم نقدر یباهم ا یشما از ک  -
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 با خنده گفت؛  هانیآ

 

 . یزنگ زد ایمن به رو ی که با گوش  ی از وقت -

 

 دادم که با خنده گفت:  ر ییتغ ا یدوست شده بودند؛ نگاهم را به سمت رو  یعنینه بابا  جان

 

 رفته بود بهت بگم! ادمیخب  -

 

 گفتم:  خوردم یواقعا حال بهم زن بود م  شی که بو  یسیهمان طور که از سوس  شیبایجون عمه ز اره

 

 تو دلت واسه من تنگ شده بود؟  هانیپس اقا آ -

 

 و گفت:  د یصدا خند  با

 

 ... گهیتنگ شده د ایآخه دلم واسه تو تنگ بشه... انگار واسه رو نیمگه شما دوتا باهم فرق دار  -

 

 . به هر دو آنها با اخم نگاه کردم و گفتم: د یخند  دوباره 

 

 گه؟ یبودم د به ی من غر -
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 زود جبهه گرفت وگفت:  ایرو

 

 ... گهید گمی خونه بهت م  م یبرگشت کهنی گفتم بعد ا  ینه بخدا حور -

 

 گفتم:   ایباز روبه رو نباری کردم و ا  یباز م یباشه تکان دادم و با غذا ی را به معن سرم

 

 ده؟ یبو م نقدری ... چرا اگهید  هی چ نیا ا یرو -

 

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: ایرو

 

 ده؟ یبو م یچ -

 

 ها اشاره کردم و گفتم:  س یقاشقم به سوس  با

 

 ... دنیبوم نایا -

 

 گفت:  هانمیآ نباریا

 

 ... دنیکه بو نم ناینه بابا ا -
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و هر چه خورده بودم باال آوردم اونقدر   دمی دو یی و به سمت دست شو د یچی دل و رودم در هم پ هوی  دهند ی من مطمئنم بو م ی ول

 : گفتی و م دادی کمرم را ماساژ م ا یعق زدم که فکر کنم جان از تنم رفته بود. رو

 

 ؟ یشده حور  ی آخه چ -

 

 ؟ یمسموم شد  -

 

 . زدمیمن فقط عق م -

 

شدنم دکتر   نه یحرکت کرد. بعد معا مارستانیب یبه سو  هانیسوار شدم و آ ایرا روشن کرد و من به کمک رو نشیزود ماش  هانیآ

 گفت: 

 

 ؟ یازدواج کرد -

 

 تمام گفتم:   یباز ج یبا گ من

 

 نه..  -

 

 دکتر گفت: و

 

 نیبد  شی آزما  د یپس با نیدار  یخانوم باردار هی خانوم شما عالئم  -
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 با تعجب گفت:  ایرو

 

 مسموم شده!  خانوم دکتر خواهر من مجرده... حتما یول -

 

 گفت:  ایرو به رو  د یمرا د ده یکه رنگ پر دکتر 

 

 خواهرت مجرده.  یمطمئن  -

 

 هم از آن بدتر.   هانیآ  کردی باز مرا نگاه م یبا دهان  ا یرفت رو رون یب سپس

 

 را ندارم.  یهمه بدبخت نیکشش ا  گهیهم در شوک بودم. خداجون د خودم

 

 رو به من گفت:  ایرو

 

 گه؟ یم یدکتره چ   نیا یحور  -

 

دستان   ای خواهم کشت. رو نباریبه خدا خودم را ا ؟یاگه من باردار باشم. چ  کندمشیم  یاسترس به جان لبم افتاده بودم و ه از

 سردم را در دستانش گرفت و با لرزش صدا گفت:
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 گه؟ یم ی چ نیا یحور  -

 

 به کمکم آمد و گفت:  هانیآ

 

 . نوریا ایب  قهیدق ه ی ا یرو -

 

 گفت:   هانیرو به آ  ایرو تیعصبان با

 

 گه؟یم ی دکتره چ نیا ی ... حورشمیم وونه یولم کن دارم د -

 

 : گفتی با زبان تلخش م یکه اونجا بود ه  یپرستار  یشد شروع کرد به خود زن دتریاش شد  هی گر د یسکوت و اضطراب منو د ی وقت

 

 چه وضعشه!  نیها... ا مارستانهیب نجایخانوم... ا -

 

 : گفتی م ی؛ ه کرد  ی بس م ایمگه رو ی ول

 

 .شد ی م دتریاش شد  هی و گر ؟ یکرد کاری... چیحور  ی کرد کاریچ -

 

 گفت: ا یرو به رو هانیآ
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 ؟ید یاوضاع... فهم  نینداره تو ا یری تقص ی... حور ایبس کن رو -

 

 گفت: ختیری آمد و همان طور که اشک م  نییاز تخت پا ایرو

 

 ... نه؟ یدونستیتوهم م  -

 

 س؟ ین یکنی که فکر م  یاونجور  ایرو  نیبب -

 

 با داد گفت:  ایرو

 

 بچه؟  نیا ه یاصال مال ک -

 

 بخش با داد گفت: نینگاه کرد؛ پرستار اتاق ا داد ی و به خودش فحش م کرد ی م ه یکه گر  ایسکوت کرد و به رو هانیآ

 

 ! رونی... خانوم لطفا ب رونیخانوم ب  -

 

 : گفتی م ایرو

 

 رم؟ یخانوم... نم رم ینم -
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 برد. رون ی را گرفت و از اتاق ب  ایدست رو هانیآ ی ول

 

 ها به گردن من است.  ریکه تمام تقص  پنداشتند ی حتما آن ها هم م کردند؛ی با ترحم نگاهم م  پرستارها

 

 باز به اتاق برگشت گفت:  ی خانوم دکتر قبل همان

 

 ساعت جوابشو بدهند. ه ی تا  سپرمی ... اونجا هم مرمیگی ... خودم ازت خون میبر شگاهیتا آزما  یتون ی نم تتیوضع  نیبا ا -

 

 گذشته یساعت ک یرفت فکر کنم  رون ی کارش را کرد وب سپس

 

 پشت سر آن وارد شدند. مهیهم سراس  هانیو آ   ایکه در دست داشت وارد اتاق شد. رو  یکه با کاغذ   بود

 

 و ترحم گفت:   ی دکتر با حس دلسوز خانوم

 

 بگم جواب مثبته!  د یخوشبختانه با  ایانه... متاسف -

 

 کنم.  دایآوار نجات پ ر یاز ز تونمیسرم آوار شده ومن نم یرو  مارستانیفکر کردم سقف ب نباریا

 

بهم   ایکه رو یل یشک بودم. با س  ی فقط تو کردمی نم هی گر ؟ یبال رو سرم نازل کرد   نیببخشد چرا ا خواستی حاال که پدرم م ایخدا

 . می کمکم کرد تا به خانه برگرد ایرو ستم،یو من هم گر زد از شک خارج شدم
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بچه را نگه دارم. من   نیمن عمرا ا  ی دور از استرس باشم. ول د یاوضاع بچه را نگه دارم با نیدکترم معتقد بود اگه با ا خانوم

 . خوامینم خوامش،ینم

 

  الی وارد و  مید یرس  ال ی. به وشکستی م  یسکوت را گاه ا یرو ه یگر یفقط صدا زد یحرف نم چکسی غرق سکوت بود و ه نیماش 

 .میشد 

 

 دستانش گفت:  رو به من با لرزش صدا و  ایرو

 

 دلم بگو که اشتباه شده!  زی! عزکهی... خواهر کوچیحور  -

 

 دو طرف صورتم را گرفت و گفت:  بعد 

 

 بگو دروغه!  یدروغه نه.....حور  -

 

 و سپس گفتم:  زند ینر میتا اشکها  دمیدندان کش ر یرا ز لبم

 

 . خوامی... نمخوامیبچه رو نم ن یمن ا ا یرو -

 

 : گفتی م  دادیرا شروع کرد با داد و ب  ی باز هم خود زن ایرو
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 کار؟ یچ یکرد  کاری!؟ تو چ میبد  ی... جواب مامان بابا رو چمینشست اهی... به خاک س میبدبخت شد  یحور  -

 

 به روم حمله ور شد و گفت: بعد 

 

 ... یحور هی بچه ک نیپدر ا -

 

 گفت:  داد  با

 

 ! جواب بده. هی ک -

 

 با داد گفت:  ایمثل رو هانیآ

 

 منم.  -

 

با   ایرو  رد؛یکنه حق نداشت گناه برادرش را به گردن بگ  ی کار نی چن تونستی نگاه کردم. او نم هانیگرد شد و به آ چشمانم

 زل زد و گفت:  هانیاش به آ یباران یچشمها

 

 تو؟  -

 

 گفتم؛  ایرو به رو نمیو بب هانیآ یحجم خود گذشتگ  نیکه نتوانستم ا من



 سخت مثل سنگ 

92 
 

 

 بخدا داره...  -

 

 گفت:   ایاجازه حرف زدن رو بهم نداد رو به رو هانیآ ی ول

 

 آوردم.  یباز ن یتو رو هم وسط ا نی... بخاطر همشمیم ک ینزد یشدن به تو دارم به حور  کی... من فکر کردم با نزدایبچه منِه رو -

 

 اش افتاد. نه یرفت و با مشت به جان س  هانیآ ی به سو ایرو

 

 ؟ ی... چرا از اعتماد من سو استفاده کرد؟یکارو با خواهرم کرد   نیچرا ا ی چرا... عوض -

 

  ی حور شیپ خواستمی فقط م  یدر حق توهم بد کردم... ول دونم ی... مکنمیجبرانش م یبد کردم... ول یمن در حق حور  ا یرو -

 باشم...

 

 خفه شد  هانیزد، آ   هانیبه آ ایکه رو ی ا لهیس  با

 

 و گفت:  د یکوب هانیرا در سر آ فش یک  ایرو بعد 

 

خواهرمو   یمن به درک... ول   ؟ی... چطور تونستیاور یب یی بال نیدختر معصوم همچن ه یسر  یچطور تونست ؟ یآشغال پست هی تو  -

 چرا؟ یعوض یچرا به عزا نشوند 
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 گفتم:   نیبه اشتباه مجازت بشود. بخاطر هم هانیو آ رمیسکوت بگ  روزه  تونستمی نم من

 

 ...هانی... آایرو -

 

 رو به من گفت:  ت یبا عصبان هانیآ ی ول

 

 ! یحور  -

 

 چرا؟  کند؟یکار را م نی دارد ا هانیتمنا خواهش بود، چرا آ  ایدن  کیچشمانش  در

 

 : د یغر هانیروبه آ ایرو

 

 حرفش رو بزنه... هان؟  یزار یچرا نم -

 

 سردم را در دستانش گرفت و با بغض گفت:  یسمت من اومد دستها به

 

 ؟یبگ  ی خوای م ی... چ یبگو حور -

 

دوست دارد    هانیبفهمم که آ تونستم یخواهرم م  ی. چون از چشماد ی گوی دروغ م هان یآ می بود که، بگو ن یهم دنبال ا ایرو انگار

 گفت:  ایبه سمتم با حرص اومد رو به رو هانیآ چکار کند؛ داند ی االن از غصه نم
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 ا؟ یرو  یهست یدکتر گفته استرس براش سمه... االن تو دنبال چ   ید یند  -

 

 .د یبا درد نال ایرو

 

 ... تونمینم هانیباور کنم آ تونمیدنبال دروغ حرفات... نم -

 

 . کردی حرف ها تباه م  نیاش را با گفتن ا ی چرا زندگ هانیآ  ،ی ول  دمیرا د هانیشدن اشک در چشمان آ ی پر و خال من

 

 مانع رفتن من شد گفت:  گرم یبا گرفتن دست د ای. رود یدست مرا در دستش گرفت و کش هانیآ

 

 ... ولش کن! هانیآ ش یبریکجا م -

 

 داد زد:  تیبا عصبان هانیآ

 

 رو ول کن.  یدست حور  ا یرو -

 

 : گفتیدن سرش م وبا تکان دا فشردی مصمم دستم را م   ایرو ی ول

 

 نه.  -
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 و گفت: ا یرو یزل زد تو چشا تیرا از من جدا کرد و با جد  ایبا خشم رو هانیآ

 

 . ادیکه با من ب ه یبه نفع حور ا یرو -

 

 زد و گفت:  ی پوزخند  ایرو

 

 . بخشهی... مبخشهیخونه آره بابام م  می... برگردادیبا من ب د یبا یحور  -

 

 . کنمیجاش امن تره... خواهش م ی نجوریا ادیبا من ب ی ... خودخواه نباش... بزار حورایرو  بخشه یبابات نم -

 

 افتاد.  نیزم ی خواهرم از پا در اومد و رو نباریو ا شه ینم هانیآ شه ینم -

 

 جدا کرد همان طور دم گوشم گفت: ا ینزاشت و مرا از رو هانیسمتش خواستم بروم که آ  به

 

 دم ی... قول مشنیدرست م ی همه چبهم اعتماد کن... بعدا  یحور  -

 

به من چه   شیبفهمم با چشمها تونستمی نم یمن بود. ول یکه هم رنگ چشا  ایرو یاشک یتونستم غرق بشم در چشما فقط 

 ترک کردم.   هان یرا با آ ال یشکست. با بغض و هانیخواهرمو آ د،یگوی م
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با پدر و   یی از رو در رو دمی. ترس شومیام ترد ماز خانواده  شه یهم ی داشتم که برا  نیقی منم  د ینرفتم، شا ا یچرا همراه رو دونستم ینم

 مادرم. 

 

 گفتم:  هانیشده بازگشتم. با هراس رو به آ نیبه خونه باغ نفر هان یبه همراه آ باز

 

 نجا؟ یچرا ا هانیآ -

 

 به جلو گفت:  ره یهمان طور خ هانیآ

 

 .ستین رانیا ی چند ماه ن ینترس آرو -

 

 من به سمتم اومدو گفت:  دنیخانوم با د  ای. لعدمیکش ی نفس آسوده ا ومن

 

 ! یدخترم تو برگشت  یوا  -

 

 . زمیکنم که در آغوشش اشک بر دایپ تونستم یرا م  ایبهتر از لع ی چه کس من

 

 گفت:  ایروبه لع هانیآ

 

 باش! بارداره.  یمواظب حور   ایلع -



 سخت مثل سنگ 

97 
 

 

 اش را چنگ زد و گفت:خگونه  ایلع

 

 ! نهیبچه نکنه بچه آقا آرو نیه آقا... اخدا مرگم بد  -

 

 !ید یفهم ی نگ  یز یچ یچکی به ه یتا اطالع ثانو  د یبا یول ایآره لع  -

 

 گفت:  د یبا ترد ایلع

 

 ...ی که نم ن یآقا... آقا آرو  یول -

 

 و گفت:  د یحرفش پر انیم هانیآ

 

 ؟ ید ی. فهم..یگ یم  یزینه چ  ؟ی زنینم یحرف  یخانوم... تا من بگم نه به کس ایلع -

 

 گفت:  کردی نگاه م هان یوهم به آ کرد ی همان طور که هم مرا آرام م ایلع

 

 چشم آقاجان چشمم! -
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 کنم.  ی کنجکاو هانیو آ ا یلع یهاکه نخواهم درباره حرف  کرد ی آمدم وانقدر سرم درد م رونیب ایبغل لع  از

 

پوشانده شده  یاسمنی یبا کاغذ رنگ  شی وارهایبود. د بایوز  بیگذاشته بود وارد شدم. دکور اتاق عج ارم یدر اخت  ایکه لع یاتاق  به

 . د یسف ی شیآرا زیرنگ و م  یاس یو  د یبه بنفش بودند، با پرده سف لیو متما ترره یبود و رنگ تخت وکمدها ت

 

 فرو رفتم.  ی قیبالش گذاشتم و به خواب عم یبود، سرم را رو  یوخواستن جالب

 

حمام جانانه کردم. بدنم کوفته شده بود و انگار صدسال است که خسته   کیرفتم و سپس  یبهداشت س یبلند شدنم، به سرو بعد 

 راه بودم. 

 

 رفتم ونشستم. را در آغوش گ میتخت پاها یو سپس رو   دمیبرداشتم و پوش  ز یدست لباس تم کیداخل کمد،  یهاهم از لباس  بعد 

 

 : گفتی آمد که م  ایلع یصدا

 

 ن؟یشد  داریخانوم ب  -

 

 وارد اتاق شد.  ایرا به سمت در کشاندم و با گفتن بله، لع نگاهم
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 بود.  تییسکویو ب ر یخرما و ش  یحاو  ی نیس  کی دستش  ی رو

 

 به من با لبخند گفت:  رو

 

 . نیبخور نایاز ا کم ی. نینکرده گفتم االن ضعف کرد ییخانوم جان، خدا -

 

 بهش گفتم:  رو

 

 خانوم، دستت درد نکنه!  ایندارم لع ل یم -

 

 .تختم گذاشت یرا رو  ینیشد و س  ک یبه تختم نزد ایلع

 

 هم کنار من نشست. وخودش 

 

 کرده؟  یخانوم، به فکر بچه تو شکمت باش. اون چه گناه  یحور  -

 

 کلمه بچه، با اخم گفتم:  دنیشن با

 

 . دند یدوباره جوش  میهاخانوم، نامشروع. واشک ایبچه نامشروعِ لع ن ی. ارهیبم د یبچه با ن یا ست،یدر کار ن ی بچه ا -
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 عقدتون کنه.  نیآقا آرو د ی. شایکار باشه که باردار شد   نیتو ا یحکمت د یشا ؟ید ینکن. خدا رو چه د  هی گر قدرن یدخترم ا -

 

 باال رفته گفتم:  یابروها با

 

 ... هی ... اون هی . اون آمیدر نم ی من به عقد اون عوض رمیبم اهمیعقد؟ صدسال س  -

 

 . می چه بگو ن یآرو  فیدر توص  دانستمینم

 

 ادامه داد: ی با آا جان سوز ایلع

 

 .ستیهم بد ن  قدرهانیا نی جا بزرگ شدم. آقا آرو نیتو هم یه نکن. من از بچگ طرفه به موضوع نگا ه یقدر  نیا -

 

 ... مثل قبل باشه! تونهی نم  گهید  فقط 

 

 ؟ یچ ی عنیمثل قبل؟  -

 

 و گفت:  د یکش  یگرید  آه

 

 اون آدم سابق نشد  گه یخانوم رفت، آقا هم د ی نازل ی از وقت -
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 بلند شود که گفتم:  وخواست

 

 خانوم؟  ا یلع یِ ک ی نازل -

 

 دستم گذاشت وگفت:  ی را رو دستش

 

.  پزهی هم واسه شب واستون جگر م هانیآقا آ  ،ی ریبخور جون بگ  ریخرما وش  کمی. فقط گمی رو بهت م یوقتش که بشه همه چ  -

 منم برم به کارام برسم. 

 

 از اتاق خارج شد.  وسپس

 

  ده ید بایباال ز ن یباز منظره از ا ی ول  کردی کم غروب مکم  شدم. هوا داشت ره یخ اط یشدم و پرده پنجره را کنار زدم وبه ح بلند 

 .شد ی م

 

به دست از   ین یو س  دمیرا هم با خرما نوش  ر یداد. ش  ی زبانم لمس کردم بهم انرژ ر یکه از ز ی نیریدر دهان گذاشتم وش   یتییسکویب

 اتاق خارج شدم. 

 

 شده بود.  رهیجا خ هی و به   کردی دود م گارینشسته بود و س  ون ی زیتلو ی جلو هانیآ

 

 نبود.  شناختمی که م  یهانیآ ه یشب چیه دم، یدی م م یکه روبه رو ی مرد
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 برگشتم.  هانیگذاشتم وسپس به کنار آ  زیم  یرا به آشپزخانه بردم ورو ینیس 

 

 . د یمرا هم نشن یهادر فکر بود که اصال صدا زدن  انقدر

 

 صورتش به خود آمد  ی تکان دادن دستم جلو با

 

 : وگفت

 

 ؟ یشد  داریعه ب -

 

 شد و گفت: ره یانگشتش خ یمانده در ال  گاریبه س  وسپس

 

 واسه بچه ضرر داره.   گارهِ،یس  یهم که پر بو  نجایا -

 

 شد و پنجره را باز کرد.  وبلند 

 

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 

 نکن.  یپرداز  الیخ یپس الک  اد، یب ایبه دن ستی. قرار هم نخوامی بچه رو نم نیکه من ا ی دونی خودت هم م -
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 من اخم کرد و گفت:  روبه 

 

 .نیفقط هم  آد،ی م ا یو سالم به دن  حیبچه صح نی هم نزن. ا ی خودی حرف ب -

 

 رفت بساط شام را حاضر کند.   دونم،ی تو رو نم  ،یرو خاموش کرد وبا گفتن من گرسنمِ حور ون یزی تلو وسپس

 

 ! یو دلتنگ  ییخانوم کجاست؟ مردم از تنها ایلع پس

 

 نشستم.  یصندل  یرفتم و رو  اط یمن هم به ح وسپس

 

بود و   هیساخته شده بود. اخالقشان شب  ایرو ی بود و انگار برا پیکال خوشت  یول ی بود با شلوار ورزش  ده یپوش  شرتیت  کی هانیآ

 !ند یآی هردو بهم م 

 

 خواهرم حالش چطور است؟   کند؟ی چکار م ایاالن رو ی ول

 

کرد و دلم هوس کرد   شتر یرا ب امیجگر حس گشنگ  ی. بوزدی وباد م گذاشتی زغال م ی و رو د یکشی م خیجگرها را در س  هانیآ

نگاه  هاخیرفتم و همان طورکه به س  هانیاجاق پخته را بخورم. بلند شدم و به سمت آ ی رو ی آب دارد و کم ی که کم  یکه جگر

 گفتم:   کردمی م

 

 به من؟  یرو بد  خیاون س  شهی م -
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 زد و گفت:  ی لبخند  هانیآ

 

 باشه، فقط صبر کن کامل مغز پخت بشه بعد.  -

 

 .خوامی رو م  شیجورنه من اون  -

 

 کرد و گفت:  یاخنده

 

بهش نمک زدم و با آب و تاب خوردم. انگار   ترش یرا به دستم داد. نمک را برداشتم و ب خیها، وسپس س  اره یاز عالمت و نایا -

 . خوردمی شتها م بود که با ا یی غذا نیتروخوشمزه  نیبهتر

 

 . کندمی و من شرش را م  دادی را به دستم م  خیس  یهم با لبخند ه  هانیآ

 

 وگفتم:   دمیمتر باال پر می که زد ن یاسر با قهقهه  آخر

 

 ! د یم ترکزهره  وونهی چته د -

 

 گفت: د یخند ی طور که م همان

 

 .شمی واسه من بمونه، ممنون م   یهم بذار خیس  ه ی گم ی م -
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 که در دست من بود مانده بود.  یخیبه جز س  خیس  کیشد تنها   دهیمنقل کش ی به رو نگاهم

 

 وگفتم:  دمیدندانم کش ر یخجالت لبم را ز از

 

 همش رو خوردم آخه؟  یمن چطور  یوا  -

 

 گفت:   طنتیبا ش  هانیآ

 

 عمو همش رو خورده.  ی که فسقل ی تو نخورد -

 

 مانده را هم خودش به دست گرفت و بعد خاموش کردن منقل به سمت خانه رفت.  خی. س د یدوباره خند  و

 

 نداشت. ی برآمدگ چیشکمم گذاشتم که ه یرا رو  دستم

 

 . ردیگی که در بطن من دارد شکل م   یجفت یبرا  د یدلم لرز یامن لحظه  و

 

را   ی که مرد ن یچون من از پدرش متنفرم. وا د،یایب ایبه دن  د یبچه نبا نی د صادق باشم که ااحساسم را کنار بزنم وبا خو د یبا ی ول

 ام.زنده  دش یمن به ام  یول کند ی کجاست وچکار م دانمی دوست دارم که نم
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 به سمت خانه حرکت کردم. زدی م  میکه صدا هانیآ یباصدا

 

 :دمیپرس  رفتی م  ونیزیکه تخمه به دست به سمت تلو دنشید با

 

 کار؟ یچ یخوای تخمه م -

 

 بهم انداخت گفت:  ی هیعاقل اندر سف نگاه

 

 کمک!   یا ی. صدات کردم بگهیدرست کنم د  یباهاشون کاردست خوامی خوب م -

 

 باز گفتم:  یدهان با

 

 ؟؟ یچ -

 

 بره نه به تو!  ن یبچه به آرو  ویک  یآ  خوامیصدبار از خدا م  ی فقط روز -

 

 افتاده بود گفتم:  میکه دوهزار  تازه

 

 واقعا که!  -
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 با ناز دخترانه گفت:  هانیآ

 

 ! گهیخانوم، جون بقال سر کوچتون ناراحت نشو د  یجونم، حور  یحور  -

 

 من محلش نذاشتم و خواستم به سمت اتاقم بروم که با خنده گفت:  و

 

 خنگِ!  یدختر؟ حور ی!چقدر تو لوس یاَ -

 

 را سرداد.  اش وقهقهه 

 

 ! شعوریب  یخنگ  خودت

 

 گفتم  غی حمله کردم وبا ج ش یسو به

 

 ! یخودت خنگ  -

 

 و من به دنبالش. د یدوی او م و

 

کم دارد در  وجود دارد، حس مزخرف مادرانه کم دمیفهم  یکه از وقت ین یجن راحت شدن از دست  ی. براد یبه ذهنم رس  ی فکر هوی

 دهد.  یو آخر حتما سرم را باد م شودی م  داریمن ب
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 وبا خود گفتم:  دمی کوب  نیرا محکم در زم  خودم

 

 خدافظ طفل من.  -

 

 :د ی. با ترس واظطراب پرس د یدوی که با سرعت به طرفم م دمیرا شن هانیگفتن آ  یعل ای یصدا

 

 حالت خوبه!  ؟ یشد حور یچ -

 

 .رفتی به آسمان م میهاوناله   کردی شکمم درد م ری من ز ی ول

 

  یآورد و به سو  م یهم برا یگذاشت وبا سرعت رفت وشال نیدستانش بلندم کرد و درون ماش   یومخالفت کنم رو   میایتا من ب هانیآ

 حرکت کرد.  مارستانیب

 

 نوشت. م یبرا یاز سالمت بچه سونو ضرور  نان یاطم یکرد و برا  امنه یر معادکت  مارستانیب در

 

شکمم به   یکه رو یشکمم زد و سپس با دستگاه یرو ی که آنجا بود ابتدا ژل  یو دکتر   می رفت ی به سمت سونوگراف هانیهمراه آ به

 کرد.   نیجن نهیشروع به معا آورد ی حرکت درم

 

 .رفتی اش مچه با ذوق قربان صدقه برادرزاده  هانیو آ دمیشنی من هم م  یرا حت ن یکوبش قلب جن یصدا
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 گفت: ی بخش تیبا لبخند رضا دکتر 

 

.  ینزن د یوسف  اه یو دست به س  یاستراحت مطلق باش  د یکه به شکمت خورده با یابخاطر ضربه  یخداروشکر بچه هم سالمِ. ول  -

 . ادیب ایوسالم به دن حیتا بچه صح یکن  تیرعا نارویا د یبا

 

  یهاه ی توص دنیو سپس باز هم بعد شن می ایب نییجمعش کند به من کمک کرد تا از تخت پا توانستی که نم یبا لبخند  هانیآ

 . میدکتر به خانه برگشت

 

 ! د یبا ،یریبم د یبا خواهدتی مادرت نم ی به تمام معناست! وقت شعوری ب هی بچه هم مثل باباش  نیا

 

 را کم کرد و روبه من گفت:  نیآهنگ پخش شده در ماش  یصدا هانیآ

 

 !نیزم  یکه خودت خودت رو پرت کرد  دمیفکر نکن نفهم یحور  -

 

 . گمی رو م ت یبهت برنخوره چون واقع ، یخنگ  گمی م ی وقت

 

 هان؟  ، یرو ثابت کن ی با کشتن بچه خودت چ یخوای م  تو

 

 پام له کردم  ر یبچه دل خودم و خواهرتو ز  نیبخاطر ا من

 

 ؟ یهست ی تو چطور مادر  ؟ یتوچ  یبچه باشه، ول نیا تا
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 داد گفتم:  با

 

 ؟یفهمی م  خوام،ی رو م د ی. من بچه عشقم امخوامی . من بچه برادرت رو نمخوامی . من بچه نمشمی بچه نم نیمن مادر ا -

 

 : د یرا کنار جاده نگه داشت وبا خشم روبه من غر نیماش 

 

اخه؟ تو   یتو خنگ  قدرن یشه برات؟ چرا ا ی فردا همسر خوب شهی مگه م  ش یخوش  یکه ولت کرده و رفته پ ی کس د؟ یکدوم ام -

 نه؟  یعزت نفس ندار

 

 گفتم:  ه یگر با

 

 . د یفقط ام خوام،ی م  دوینه ندارم. من ام -

 

 فت: را با افسوس تکان داد و گ  سرش 

 

 . دونمی . واقعا نمیایبگم که سر عقل ب یبهت چ دونم ی نم -

 

 به راهش ادامه داد.  وسپس
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که   ییهاشدم وبا سرعت به سمت اتاقم رفتم وبا بغل گرفتن بالشم و اشک  اده یپ نیزود از ماش  اط، یدر ح نیتوقف ماش  با

 به خواب رفتم.  ختند یری م

 

صورتم گذاشتم وبه   یبالش را رو  نیبخاطر هم آمد،ی باز خوابم م  یباعث شد چشمانم را باز کنم. ول   خوردی که به چشمم م  ینور

 خواب رفتم. 

 

 آمدم.  نییکه به بدنم دادم از تخت پا یشدم و بعد کش و قوس  داریچند ساعت گذشته بود که ب دانمینم

 

 رفتم.  نییرا شانه کردم سپس به پا میوصورتم را شستم و موها دست

 

 نبود.  هانیاز آ یخبر

 

 . کردی خانوم داشت لپه پاک م  ایلع ی ول

 

 :د ینشستم که سرش به سمتم چرخ نیزم ی رفتم و رو کنارش 

 

 !نی اتاقتون، استراحت مطلق  ارمیآقا گفتن صبحانتون رو ب  نجا؟یا د یخانوم جان چرا اومد  -

 

 خانوم، من حالم خوبه!  ا یلع ستیالزم ن -

 

 خانوم، آقا گفتن...  یول -
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 کجاست؟  هان یخانوم آ ایلع ی گفته رو فراموش کن. راست  یآقا هرچ -

 

 سر به شرکت بزنن.  ه یرفتن    هانیآقا آ نی بخاطر هم ستن، یفعال ن نیخانوم جان حتما شرکتن! آخه نه که اقا آرو دونم ی واهلل نم -

 

 خانوم گفت:  ا یلع هوی  زنگ بزنم که ایگفتم وبه سمت تلفن حرکت کردم تا به رو یآهان

 

 .ستی وقته تلفن رو قطع کرده، وصل ن ی لیخ نیخانوم اقا آرو -

 

 وا چرا؟  -

 

 خانوم جان.  دونم ی نم -

 

 .دهد ی را نم لشیموبا  میهم بگو هانیزنگ بزنم. اگر به آ ایبه رو توانمی نم نکهیشدم از ا پکر

 

 نگاه کردم.  اط ینشستم و به منظره ح  ی صندل یاعصاب خراب رو  با

 

با شتاب چشمانم  هو یدوباره بسته شدند و   ی . ولدمیرا د  نیچشمانم باز شدند که چهره آرو هویو  شدند ی باز وبسته م یه چشمانم

 . خوابم نبود، خود خودش بود. دمیرا د ن یآرو نیو چهره خشمگ  را باز کردم 
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 . کردی نگاهم م د یباری ازش م تیکه عصبان  یخشم و چشمان با

 

 .کند ی م کاریمن چ ی پس روبه رو نیاالن آرو د،یآی م گه یو چند ماه د ستی ن  رانینگفته بود ا هانیآ مگر

 

. همان طور که آرام  میو اشاره به من گفت که فلنگ رو ببند  مایخانوم با ا ا یو لع د یخانوم سرش به سمت او چرخ ایلع یصدا با

 .د یسمتم چرخ هو یخانوم به حرف گرفته بودش،  ایولع شدمی بلند م

 

 .د یگرخی کردم، انقدر نگاهش با جذبه و ترسناک بود که آدم م س یکنم خودم را خ فکر

 

 اش گفت: باال رفته  یابروها با

 

 ؟ یبری م  ف یکجا تشر  یبه سالمت  -

 

 خانوم هم رو بهش گفت:  ایتا جوابش را بدهم. لع د یچرخی نم زبانم

 

 ... یآقا ناهار چ گم ی م -

 

 . ستادیهم فکر کنم قلبش ا  چاره یب  رزنیو پ  د یام ترکزد زهره  ایکه سر لع  یبا داد  ی ول

 

 برو.  نجا یبار بذار، فقط از ا ی خانوم برو زهرمار ایلع -
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 تنها گذاشت.  نجایدوسر ا و ید  نیرا ترک کرد و من را با ا ییرایپذ  ی بدون حرف ایلع

 

 بگم بهش.  ی چ کنمی م کاریچ  نجایاگر از من بپرسد ا االن

 

 گفت:  کردی نگاهم م رهیآمد و همان طور که خ کم ینزد یقدم چند 

 

 ؟ یبرگشت یواسه چ ؟ی کنی م  یچه غلط  نجایتو ا -

 

 را بازبانم تر کردم وگفتم:  لبم

 

 ...جان ی... من ازهیخوب... چ -

 

 .رفتی م ادم ی میها. حرف می بگو یچ د یبا دانستمی نم اصال  کردم ی اش نگاه م  یبه چشمان وحش یوقت  ی ول

 

 جلو آمد و گفت: ی چند قدم باز

 

 جا؟نیخوب تو ا -

 

 جا مونده بود اومدم اون رو ببرم.  فم ی ک -
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 نجاتم بده.   تونه ی رو برسون. اون م هانیماه؟ خدا جون آ  هی اونم بعد  فمی گفتم من. ک  میدروغ عجب

 

 نثارم کرد و گفت:  یپوزخند 

 

 آره؟!   ،یچرت بزن  یرو صندل  یخواست کممیو  ید یاز راه رس  پ یت ن یماه اونم با ا ه یاونم بعد  فتی دنبال ک -

 

 آخه؟ بابا اونور رو نگاه کن.  کننی چرا من رو از حرف زدن سلب م نیجورنیچرا چشات ا نیآرو  ی ریبم یاله

 

 رفتم.  هانیو به سرعت سمت آ دمیکش  ی را خطاب قرار داد، نفس راحت ن یکه آرو هانیآ یصدا با

 

 که از کارم تعجب کرده بود.  نیارو

 

 با تعجب گفت:  هانیآ روبه 

 

 ؟ یدختر نیا گارد یتو مگه باد  هانیشد؟ آ ی االن چ -

 

 نگاه کرد و گفت:  امده یبه چهره ترس  هانیآ

 

 واسه همونِ.  دهیترس   کمی ی خوب داداش حور -
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 و گفت:  د یحرفش پر انیم  نیآرو

 

 م مگه بترسه؟من لولوخورخوره  -

 

 گفتم:  ی فیضع یصدا با

 

 . یاز اونم بدتر -

 

 با چشمانش اشاره کرد خفه شم. دویشن هانیانگار ا که 

 

 بعد اضافه کرد.  نیارو

 

 کنه؟ ی م  کاریچ نجایا ن یا هانیآ -

 

 ها!من اسم دارم  گه؟ یمنم د  نیاز ا منظور 

 

 گفت:  ن یروبه آرو کرد یهمانطور که مرا نگاه م  هانیآ

 

 تا...  نجایاومده ا یخوب داداش، راستش حور  -
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 را نجات داد. هانیآ نیآرو ل یموبا یصدا ی ول

 

 که پشت تلفن بود گفت:  ی اخم رو به کس با

 

 ؟ یدار  کاریچ ه،یچ -

 

 :د یشد و غر تری عصب ن یآرو هو یبهش گفت که  ی چ دانمی نم و

 

 ؟ ید یفهم کنم،ی خودم با دستام خفت م  یبد  لمیچرت وپرتا تحو نیاز ا ی بخوا گه یبار د ه ی ی نازل -

 

 رو قطع کرد.  ی وگوش 

 

 گفت:  تیبا عصبان هانیآ ،ی اسم نازل دنیشن با

 

 بگه داداش!  ی باز زنگ زده بود چ کهیزن -

 

 ؟ ید یفهم ،یحرف بزن ی نجوریا یراجب نازل  ی! حق ندارهانیخفه شو آ -

 

 داداش...   یول -
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 داداش.  ی داداش ب -

 

 را هم صدا زد.  هانیسمت اتاقش رفت وآ وبه 

 

 پشت در سنگر گرفتم.  یواشکی من هم  زنند ی حرف م ی زیکنجکاو بودم بدانم درباره چه چ  یلیآنجا که خ از

 

 بشنوم.  توانستمی م زدند ی حرف م داد یبعدا چون با داد و ب یابتدا واضح نبود ول صدا

 

 : گفتی که م هانیآ یصدا

 

 اون دکتره اشتباه کرده و مشکل از تو نبوده؟  د یشا گه؟ یدکتر د ه ی شی پ ی که نرفت ی اعتماد دار یبه حرف نازل قدرن یخوب چرا ا_

 

 گفت:  تیبا عصبان نیآرو و

 

 ؟ید یفهم هانیآ  گهی به من دروغ نم ی نازل -

 

 چطور؟  یباش  ی به جز نازل گهیزن د ه یبچه از  ه یاگه تو صاحب  یول -

 

 صدا قطع شد و نفس من هم رفت.  هوی
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 ! یکمکم کن  یخواستی م  ی جورنیا هان؟ یا یگ یم یچ

 

 و گفت:   د یبا صدا خند  نیآرو

 

 !یزنی حرف رو م  نیا ی و دار  یدونی رو م  نی! اممیبچه دار شم، عق تونمی . من نمهانیچرت نگو آ -

 

 !؟یش یدرصد هم خوشحال نم ه ی بچه توِ،  کنهی و ادعا م از تو حامله شده  ی کیخوب تو فکر کن  -

 

 گفت: ن یآمد و سپس آرو یز یشکستن چ یصدا -

 

 شم،ی اون موقع نه که خوشحال نم  هان،یگوشات رو باز کن و خوب گوش کن آ -

 

 !کنه ی عقدم م گفت ی که م ایبود لع ال یرا بشکافد. چه خوش خ امنه یس  خواستی قلبم قلبم گذاشتم که م یرا رو  دستم

 

 که  دم یداشت را د دنمیدر در  ی سع نیدرهم آرو یهاو از در فاصله گرفتم که اخم   دم یکش ی نیباز شدن در ه با

 

 اخم گفت:  با

 

 ؟؟ یاتو حامله  -
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 . دمیکه من نشن  بهش گفت  یک  هانیرو آ نیا

 

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  بزاق

 

 گفته؟   ینه، ک -

 

 روبه من گفت: تیبا عصبان هانیآ

 

 ؟یگی دروغ م  ی الک ی چرا دار ،یحور  -

 

 گفتم:  هانیآ روبه 

 

 .رمی م  نجایجهت اطالع هم دارم از ا گم،یدروغم نم  ستم،یمن حامله ن  -

 

 روبه من گفت:  نیآرو

 

 گه؟ یدروغ م  هانیآ ی گی م ی عنی -

 

 نگاه کردم و گفتم: کردی که داشت با اخم نگاهم م هان یبه آ رو
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 من باردارم!  گهی بخاطر همونه که داره م  گه،یدکتر د ه ی ش یپ د یشما رو وادار کنه بر خوادی م هانیآ د یشا -

 

 داد زد و گفت:  هانیآ

 

 تمومش کن!  یحور  -

 

 که پر از اشک شده بود رو بهش گفتم:  ییهاچشمبا

 

 نرفتم و به تو اعتماد کردم.  ا یاشتباه کردم که با رو رم،ی من م -

 

 شد. ن یدست آرو ریاس  م یبروم که بازو رونی برگردم و به سمت ب خواستم

 

 :د یخشم غر با

 

 دکتر.  شی تا من رو وادار کنه برم پ  کنهی برادر من داره از تو استفاده م یگی م ی دار  یعن یپس  -

 

 . دمیدرد نال با

 

 دستم رو ول کن -
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 داد زد  هانیبه عقب هلم دهد که ا خواست

 

 اس.حامله  ی حور ن،ینه آرو -

 

 رو هوا خشک شد و با پوزخند گفت:  ن یآرو دست

 

 ؟یگی م  ی پس تو چ س، یخانوم ادعا داره که حامله ن نیا -

 

 نگاهم کرد و گفت: یبا ناراحت هانیآ

 

 . گهی دروغ م  یحور  -

 

 و تو دلم گفتم:  هان یزل زدم به آ میاشک یهاچشم با

 

 نامرد!  یکمکم کن  یخواستی م  ینجور یا -

 

 روبه من گفت:  تیبا عصبان نیارو

 

 نه؟  ای یاحاال حامله  -
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 تکان دادن سرم گفتم نه.  وبا

 

 شده بود گفت:  ی که از دستم شاک  نیآرو

 

 . انهی یاحامله  نمیدکتر بب   شیپ میری خوب م -

 

 .د ی دستم را گرفت وکش وسپس

 

 .شمی واز دستش راحت م  افتهی بچه م ن یشکرت ا ایکه گفتم خدا  نیاش پرتم کرد تو م یو جور  د یکشی کش دستم را م مثل

 

شدن توسط دکتر در سالمت کامل بودن بچه هم مشخص شد. واقعا    نه یو معا مارستانیبه ب دنیکه بعد رس  د ینکش ی طول ی ول

 ! کنهی بهم و ولم نم ده یبچه چسب نیچرا؟ ا

 

 رو بهم گفت:  می باردار دنیبعد فهم نیآرو

 

 ه؟ یبچه مال ک نیخوب خانوم خانما، ا -

 

 !ه ی بچه ک گهی م، االنم داره مساعته معطلم کرده بفهمه حامله  ه ی ! هی ک گه ید  نیاهلل ا بسم
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 ! هیچه موجود گه ید نیا

 

 : دمیبا خشم غر روبهش

 

 بچه شما باشه!  تونه ی پس نم گه، ید نیمی. شما عق ستین ی بچه جنابال -

 

 زد و گفت:  میشانیانگشتش وسط پ با

 

 بچه،بچه من نباشه.  یول  ت یشونیدختر ه*رز بخوره پ  هی اسم  یخوای تو االن م -

 

 گفتم:  تیعصبان با

 

 خفه شو.  -

 

 کرد و گفت: ی کیریستیه خنده

 

 معلوم شه.   فتیتا تکل  یبدون اجازه من آب بخور  ی حق ندار ی تا اطالع ثانو -

 

 گفتم:  روبهش

 



 سخت مثل سنگ 

125 
 

 ! یخوای از جونم م ی! پس چیمکاره  چی! توهم هستی بچه تو که ن نیچرا مثال، ا -

 

 گفت: د یباری م  طنتیکه ازش ش  ییکرد و با چشمها یاخنده

 

طمئن  هم مشخص بشه تا کامال م گهیموضوع د  هی تا اون موقع  د یبا یکارات شصت درصد مطمئن شدم بچه، مال منِ ول   نیبا ا -

 ! یت چشم رنگ بشم همه کاره  نباریبشم و ا

 

 !یش ی م مون یمثل سگ پش  امیب مارستانیب ن یتا ا ی و مجبورم کرد  یدروغ گفت  کهنیروز مطمئن باش بخاطر ا  اون

 

به درد خورد،   کم یبچه  ن ی. خدا رو شکر ازدی تر حرف مبا مالحظه  کمی نبار یا ی. ول نمیتو چهرش بب  تونستمی هم خشم رو م باز

 سرم بودم.  ریوگرنه االن ز

 

 کرد.  نمیسوار ماش  اط یبار با احت نیا مارستان،یبار هم دستم را گرفت وبعد خارج شدن از ب نیا

 

 .دمیترس ی م داداش یاز دادو ب شتریکه در برخورد با من داشت ب ی همه آرامش نیا از

 

 شد. ی نجوریا هویچرا  نیا

 

  یصدا یتون ی م ی آرومه، چون وقت یلی خ ی عنی نی. ادمیشنی هاش هم نمنفس  ی صدا یال حتو اص  کردی م  یسکوت رانندگ در

 شکمم گذاشتم و با نگاه به شکمم تو دلم گفتم:  ی. سپس دست رو رهیگازت بگ  خوادی که مثل سگ هار م  ی هاش رو بشنونفس 
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  و ید  نینه ا یو طرف من باش  ی مامانتم بشنو  یدردو دال  د یخوب با ی که پدرتِ فنج کوچولو بهت برنخوره ها، ول ن یالبته با ا -

 .دوسر 

 

زور زدم تا   ادی لبخند هست. البته من ز کمی وتو ته صورتش   کنهی به ژست من نگاه م دمیبندازم که د  نیبه آرو یخواستم نگاه که 

 ذره لبخند رو کشف کنم ها.  هی نیا

 

 خدا آبروم رفت.  یاو

 

 تر شد.دختره خل بود خل  ن یا گهی م االن

 

 رو از روشکمم برداشتم و روبه جلو نگاه کردم  دستم

 

 گفت: که 

 

 ؟ یدرد دار -

 

 نه!  گه ید  د یاالن حالم رو پرس  نیشد. ا س یاندازه توپ تن چشام

 

 بهش همان طور که شک زده بودم گفتم:  رو

 

 نه، حالم خوبه.  -
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 نزد.  ی به باغ حرف دنیگفت و تا رس  یاباشه

 

 در رو باز کرد   یرمرد ی زد و پ ی به باغ تک بوق دنیرس  با

 

 شدم اده یپ نیزود از ماش  نیماش  ستادن یبا ا وسپس

 

 که بخاطر اخم بهم گره خورده بودند گفت:   ییابروها با هانیبه سمتم اومدن. آ دنمیبا د ایولع  هانیسمت خونه رفتم. آ وبه 

 

 ! گمی من دارم دروغ م یتو اون سرتِ که به داداشم گفت  ی چ ،یحور  -

 

 خشم رو بهش گفتم:  با

 

 نیبگ  اد یب ایبچه هم به دن نیمن بشم غالم حلقه به گوش داداشت. ا یخوای . تو آخرش مخوامی کمک کردن رو نم  ینجور ی من ا -

 ! ی هر ی خوش اومد  یحور

 

 با حرص گفت:  هانیآ

 

  یآخرش بش نکه ینه ا رسونمی م  یکه تورو به خوشبخت ی کمک یعنی. کنمی کمکت م  گمی انگار! من م ینیبی م  لمیف  یاد یز -

 بدبخت.
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 کنارم گذشت و رفت.  واز

 

 بغلم کرد و گفت:  ایلع

 

 چقدر آروم نشسته.  ن یبودم، بب دهیآروم ند  قدرنیرو ا نیجان من آقا آرو  ی حور یول -

 

 مرد نداشت.. نیا دمش یکه من هرموقع د ی جاش رو داده بود به اپآرامش ش یشد، واقعا صورت عصبان دهیبه سمتش کش نگاهم

 

 گفت:  نیاومدم وخواستم برم اتاقم که آرو رونیب ایبغل لع  از

 

 آپارتمان من! میری جمع کن م -

 

 بابا! واش یگردنم گفتن  یهاکه مهره  دم یبه سمتش چرخ یجور

 

 :دمیدهنم رو قورت دادم وبا اضطراب پرس  آب

 

 آپارتمانت؟ -

 

 آره بست و گفت:  یرو به معن  چشاش 
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 هست؟ یآره آپارتمانم! مشکل -

 

 که بفهمه!   هی ک  یول ، یِلیکه خ مشکل

 

 خانوم مداخله کردوگفت: ایلع

 

 م دکترشون استراحت مطلق نوشتن براشون! . بعد ترسنی م یی نکرده تنها ییآقا، خانوم اونجا خدا  یول -

 

 مبل بلند شد و گفت:  یاز رو  نیآرو

 

 دست از پا خطا کنه.   تونهی آپارتمان من!اونجا چشمم روشِ نم میری م  یول  یکه به فکرش   یخانوم، مرس  ایلع -

 

 و برم.   امیتا خونه باغ ب  تونمی شرکت نم ی هم بخاطر کارها من

 

 دوسر! وی د ن یخواستش دست بکشه. من تنها با ا نیاز ا یول  ریگاز بگ  ی بشه همون هاپو نی آرو نیا خوام ی از خدا م االن

 

 **ب باز کردم و گفتم: ل

 

 ! ستمیخوب من تو آپارتمان شما راحت ن -
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 رو باال انداخت گفت: ابروهاش 

 

 ! هی منظورت از راحت چ -

 

 ! یکنی م  یوهر کار   ی هگ که جلو من راحت االن

 

 ! گهی م  یچ  نیخوبه شالمم دارم پس امن که پوششم  خوب

 

. خوب  ییجان یوا م ینه که االن محرم گهی . به اونم بگم مشمی م وونه ی دارم د ی ! وامیبگم ما بهم نامحرم نیبه ا ی من چطور حاال

 .نجاستیهم ا ایفرق داره لع نیا

 

 جا باشم.  هی  ن یبا آ و ییتنها تونمی نم من

 

 گفتم:  روبهش

 

 هم راحتم.  یل ی! خمونمی جا م ن یمن هم -

 

 زد و گفت:  یپوزخند 

 

 و برم.  ام یهر روز ب تونمی خوب من ناراحتم. من نم -
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 .شمی خوشحال م شتریب یاین  نجا؟ی ا یایتو ب خوادی م  یک

 

 گفت:  آمد یم  نییهمان طور که پا هانیآ

 

 بعد ببرش خونت!  نتون یب  نیبخون تی محرم غه یص ه یکه، حداقل   شهی نم یجورن ی. اگهید گه یهم راست م  ی داداش حور -

 

 توروسننه؟  ؟ی کنی بلغور م یدار  ی . چکنمی م تکه یت  کهیخودم ت هانیآ

 

 هم نثارم کرد.  یبهم زد و لبخند  یدوختم که چشمک هانیرو روبه آ زم یت نگاه

 

 با کله برم تو صورتش.  گهی م  طونیش 

 

 که روبه من انداخت گفت:   یبا نگاه نافذ  نیآرو

 

 . کنمینم اش غه یبچه منِ ص نیتا مطمئن نشم ا -

 

 گفتم:  یبا خوشحال  منم

 

 !نیتا شما مطمئن بش مونم یم جان یپس من ا -
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 کرد و گفت:  ینوچ

 

 حاضر باش. رمیدوش بگ   رمی دوست ندارم حرفم رو دوباره تکرار کنم. تا م -

 

 گفتم:  شد ی خارج م ییرایطور که داشت از پذ  وهمان

 

 ! ادیخانومم ب ایخوب پس لع -

 

 گفت:   کردی وهمان طور که باسوظن نگاهم م برگشت

 

 داشته باشم!  تیکار یست ین ی مال نینترس. همچ  -

 

 الل شدم. دویپوستم دو ر یز خون

 

 کنم.  کاریحاال چ  کهن یو در فکر ا ییرایرفت ومن موندم وسط پذ  اون

 

 با چشم وابرو اشاره کرد که زود باشم.  هانیآ

 

 . خوامی هم با باال انداختن ابروهام گفتم نم من
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 باال انداخت و رفت.  یخود دان ی را به معن شیهارا گاز گرفت تا نخندد وشانه لبش

 

 باشه.  ن یافتاد، فکر کنم مال آرو ز یم ی رو لیبه موبا چشمم

 

 . گهیبا معرفت باشم د د یمعرفتِ رفته، من با  یبزنم. اون که ب  ا یباهاش به روزنگ  هی  د یداره با  نیدورب نجا یجهنم که ا به

 

 . کنمیم  شیکار ه یبعدا بفهمن  نه یمن رو نب ی ور اون ور نگاه کردم تا فعال کس  نیا به

 

 خدا! د،عاشقتم یخدا منو د یعن یرمز نداشته باشه که نداشت.  کردمی را زود برداشتم وبه اتاقم رفتم. دعا دعا م یگوش 

 

 .شد  یبوق ضربان قلبمم تند تر م  یرو گرفتم و باصدا ایشماره رو  زود 

 

 کردم.   فیکه اومد زود پشت سر هم حرفام رو رد ا یالو گفتن رو یصدا

 

 دنبالم، بدبخت شدم، زود باش.   ایزود باش ب ا یالو رو_

 

 که گرفته بود گفت:   ییبا صدا ایرو

 

 اومده!  د یام ،یحور_
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 سرم آوار شد. یرو  ایدن ستادو یاز تپش ا قلبم

 

 : گفتی آمد که م ایرو یصدا

 

 تر شده سفر. اوضاع افتضاح بود افتضاح  ی رفت  گهی . باباهم ممیاومده دم خونه بست نشسته آدرست رو بد  ی از وقت -

 

 کرد.   هی وگر

 

 کنترل کنم گفتم:  توانستمی که نم یجانیه با

 

 ش؟ ید یتو د ا یرو -

 

 . گفتمی م یچ  د یمن با ی. التماس کرد جات رو بگم ول دمشیآره د -

 

 . هی گر ر یزد ز وباز

 

 - التماس گفتم با

 

 تو رو خدا. نجا،ینجاتم بده از ا ا یب هانیتو رو جون آ ا یرو -
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 گفت:   غیج با

 

 . زارمیرو نبر، ازش ب ی اسم اون عوض -

 

 خواهش گفتم:  با

 

 زود باش.  ا یرو -

 

 پاک کردم وگذشتم جاش. یتماسم از رو گوش  نیروش بود. آخر لیکه موبا ی زیقطع کردم و بدو رفتم سمت م و

 

 . کردمی م  یقلبم رو صد بود انگار که داشتم دزد  ضربان

 

 گرفتم ی فاصله م ز یطور عقب عقب داشتم از م همان

 

 . دمیکش ی از سر آسودگ یونفس استیلع دمی. برگشتم د یکیخوردم به  که 

 

 با ترس گفت:  ایلع

 

 شده؟  ی گچ شده، چ  نهویخانوم جان رنگتون ع -
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 گفتم:  کرد ی گوشم را کر م  شانیکه صدا ی ضربان قلب با

 

 فشارم افتاده!   یانگار ،ی چیه -

 

 . اردیآب قند ب میبدو بدو رفت برا ایولع

 

 شد. دهیها کشپله  ینگاهم به سمت باال زدیم  م یکه صدا ن یآرو یصدا با

 

 با داد گفت:  کرد ی با حوله داشت موهاش رو خشک م طور که  همان

 

 خودتِ.  یحاضر باش، وگرنه عواقبش پا پوشمی من از انتظار متنفرم تا لباس م -

 

  آدی م یجورن یا کنه ی واقعا شرم نم ن ی. اکردی را خشک م شیبود و با کالهش موها دهیحوله حمومش نگاه کردم که پوش  به

 من!  یجلو

 

آب قند داد دستم و مجبورم کرد تا   وانیل  کی خانوم هم  ایدادم و به سمت اتاق رفتم که لع  یزد به خودم تکان ن یکه آرو ی داد با

 تهش بخورم. 

 

رفتم.لباس بر نداشتم چون   رونیو ب دمیپوش  یلباس  م، یگربه شور کردم و بعد خشک کردن موها قه ی خودم را در عرض ده دق زود 

 . دمیند  ازیپس ن  لباس بود،  نیحتما خونه آرو
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شدم و از اتاق خارج شدم   الیخی نبود پس ب  یشیهم لوازم آرا نجایروح شده بود. ا  یب ی لینگاه کردم که خ  شمیآرا ی صورت ب به

 مبل نشستم. ی رو ییرایودر پذ 

 

 بود و خوشبو.  nice blackزده بود. ادکلنش هم که مارک   یپیچه ت  ی انگار که بره عروس  نیآرو

 

 اومدو گفت:  نییطور با اقتدار از پله ها پا همان

 

 . میپاشو بر -

 

 زودتر از من خارج شد. وخودش 

 

 مش رجب گفت یبهش م  ایکه لع رمردِ یپ همان

 

 شست. ی وم نیبلند آرو  یشاس  نیماش  داشت

 

 نبود.  هانیاز ماش  یآثار  چیه ی شد، ول ده یال پارک شده بود کشکه قب یرنگارنگ  یهانیماش  ی به جا نگاهم

 

 . زدی برق م یزیبعد شست وشواز تم نیماش 
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 شدو من هم سوار شدم.  نیسوار ماش  نیرا باز کرد و آرو اط یرجب در ح مش

 

 . کردی داشت نگاهم م  یبا لبخند  بیکه دست به ج  دم یرا د هانیآ

 

 . دهی حرصم م ی آخه؟ ا زنهی چرا لبخند م  نیا االن

 

 تو دلم گفتم:   نیروشن شدن ماش  با

 

 دختر!   گهیزود باش د ا،یرو  ی کجا موند  -

 

 . میخارج شد  اطیزد از ح ن یکه آرو ی تک بوق وبا

 

 فرو رفتم وچشمانم را بستم.  نیماش  یدر صندل   شتریب ا یاز اومدن رو د ینبود. نا ام ایاز رو یاثر  یول   کردمی به اطراف نگاه م یه

 

 حرکت کرد.   نگ یو به سمت پارک ستادیساختمان ا ک ی ی جلو نیباز کردم که ماش  یرا وقت  چشمانم

 

 . میشدم وبه سمت آسانسور رفت اده یپ نیاز ماش  نیبه همراه آرو نیپارک کردن ماش  بعد 

 

 دکمه طبقه دوازده را زد وآسانسور به سمت باال حرکت کرد.   نیآرو
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 . میخارج شدنمان هم به سمت واحد پنجم قدم برداشت بعد 

 

 برق رو زد.  ز یانداخت ودر واحد رو باز کرد وپر د یکل  نیآرو

 

 پاش و تو بذاره.  تونستی بود که آدم نم  ختهیتعجب کردم. خونه انقدر بهم ر دمیدی که م  ی زیچ از

 

 تا اول من وارد شوم وسپس خودش وارد شد.   د یکش کنار

 

 گفت:   هوی خونه، یتعجب من انگار ذهنم رو م  از

 

 هم جمع و جور کنم.  نجارویا تونمی تو شرکت سرم شلوغِ نم -

 

 . ریکارگر بگ  خوب

 

 باز ذهنم رو خوند که گفت: انگار

 

 ! یِجورن یا نجایا نیفوت شده بخاطر هم  شیهفته پ هی  کردی م  زیتم جارون یهم که ا ی. کسآدی از زنا هم اصال خوشم نم_

 

 . من که اصال حال نداشتم باهاش حرف بزنم. خونهی خوبه ذهنم رو م حاال
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کرم و    یاقهوه ی بند  نتیبود و سمت راستش آشپزخونه با کاب ییرایپذ  یشد ی دکور و ساخت خونه نگاه کردم. وارد خونه که م  به

بود که از    ونی زیکاناپه جلو تلو هی  ییرای. جلو هم که بالکن بود. وسط پذ شد ی جدا م یی رایپذ و از  خوردی سمت چپ هم راهرو م 

 نم یبب  تونستمی بس روش لباس بود رنگش رو نم

 

  ز یخونه تم ن ی. اخوردی که تو بالکن به چشم م یآپارتمان یهاطرف چپ گذاشته شده بود با گل  غمی دست مبل چرم قرمز ج ه یو

 .آدی به چشم م  شتریشه ب

 

 سمت راهرو اشاره کرد و گفت: به

 

  یصدا برم. و بعد به سمت در رفت و از خانه خارج شد  د یمنم کار دارم با یاستراحت کن  ی بر یتونی ته راه رو اتاق توعه. م  -

 .یآورده انگار  ریگ  ریواقعا من رو اس  نیکه در رو قفل کرد. ا دم یرو شن د یچرخش کل

 

  یاخامه  ینیری دلم هوس ش   هوی. دمیکش خچالی به  یکندن شالم از سرم ودر آوردن مانتوم سرک حرص چشم از در گرفتم و بعد  با

 آه از نهادم بلند شد. ی خال خچالی  دنیبا د یهم به نفسم غلبه کنم ول  تونستمی کرده بود، نم 

 

 نخوره.  یزیکه مامانش چ شهی بکشه. من به جهنم بچش چشاش چپ م نجای من رو ا خوادی م  نیآرو نکنه

 

 و گفتم:  دمیکوب  نیرا از حرص به زم میپاها

 

 .خوامی م  ینیر یمن ش  -

 

 .رمیمی بودم که انگار نخورم م ین یریدنبال ش  ی جور ه ی شناختمی را نم میرفتارها نیا واقعا
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 از گشتن خسته شدم به سمت اتاقا رفتم  نکهیا بعد 

 

 بود.  ی جا گرفتم. رنگ کاناپه هم زرشک شیرو کاناپه را کنار زدم و رو  یلباسا می ور کوه عظور اون ن یتو ا  یفضول  کمی وبعد 

 

بود که   زیانگ  جانی جذاب و ه لمشینگاه کردم. انقدر ف شد ی که ازش پخش م  یینمایس  لم یرو باز کردم و به ف ون یزیهم تلو بعد 

 .وارد شد  دهایخر سه یبا ک نیتو در به سمت در نگاه کردم که آرو د یبودم که با چرخش کل ون یزیتلو رهیچند ساعت خ دانمینم

 

 نگاه به من کرد وبه سمت آشپز خانه حرکت کرد.  هی

 

تعارفم نزد   ه ی. کنهی کوفت م تزایبله آقا نشسته داره پ دم یازش نشد خودم بلند شدم و به سمت آشپز خانه رفتم که د یخبر  دمید

  ره یمی . اصال چه بهتر بچش مدمیرو د  ال یم نبود برگشتم سرجام وادامه سره اصال هم تشنه آب ک   وانیل ه ی. بعد خوردن شعوریب

 از دستش.  شمی راحت م

 

 حالم رو دگرگون کرد.  بارنی کباب ا  یدر باز شد و بو  دمی ساعت گذشته بود که د مین

 

با پرس غذا و دوغ داره   دم ید قه ی د چند دقتا به سمت عقب برنگردم و نگاهش نکنم که موفق ام بودم. بع   کردمی رو کنترل م   خودم

 آورد؟ ی واسه من داشت م  یعن ی. آدی به سمتم م

 

 اصال بروز ندادم.  ی ول  کنمی م داینجات پ یدرون خوشحال شدم که دارم از گشنگ  از

 



 سخت مثل سنگ 

142 
 

 کاناپه نشست وکنترل هم از دستم گرفت و زد شبکه فوتبال.  ی رو کنارم

 

 کرد. ی نجوریچرا ا نیها ا دمیدی م ال یمن سر وا

 

بزنم منم   یحرف  نکه یغذا مال منِ من شروع کنم به خوردن آخه. بدون ا نیا گهی چرا نم نینگاه به غذا. ا ه ینگاه بهش کردم و  هی

 پسر خوب.  نیآفر رهیواسم لقمه بگ  رسهی . خداروشکر عقلش مرهیگی داره لقمه م دم یشدم که د ونیزیتلو رهیخ

 

 .د یلقمه رو چپوند تو دهن خودش ودوغم سر کش هوی ی ول

 

 آخه.  شد ی مگه م ی واکنش نشون ندم ول خواستمی م یه

 

 گفت: نم یبش کرد ی وهمان طور که وادارم م د یسر از حرصم بلند شدم و خواستم برم اتاقم که دستم رو گرفت و کش آخر

 

 ! ستیتو گشنت ن انایاح -

 

 رو باال دادم وگفتم:  ابروهام

 

 دستم رو ول کن.  ر، یخ -

 

 .د یبرم که باز مانعم شد ودوباره سوالش رو پرس  وخواستم
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 . ستیپس گشنت ن -

 

 آخه.  ینداختی صدا راه م د یشکمم بلند شد وآبروم رو به باد داد. االن با یصدا هو یکه  ر یمن هم با اخم گفتم خ و

 

 خواست به خنده باز شود را کنترل کرد و گفت: ی که م  یلب

 

 گفت: رفتی وخودش بلند شدو همان طور که مبخور.   نیبچه گشنشه. بش ی انگار یول -

 

 !یکشی م یگشنگ   یغذا بخور. نخور  ایب یاگشنه  گم ی از دفعه بعد هم نم -

 

 رو از تنش کند و به سمت اتاق رفت.   شرتشیبعد ت و

 

 انداختم. ینگاه زی م  یرو  ده ینثارش کردم و به کوب ییایح ی ل**ب ب  ریو ز دم یبخاطر کارش کش ینیه

 

 کردم.  ده یشروع به خوردن کوب یکامال دور شده دو لپ نیمطمئن شدم آرو ی وقت

 

 دهنم.  ذاشتم ی م گه یلقمه د ه ینرفته  نییاز گلوم پا ی کیو اون  گرفتمی خودم لقمه م ی ها پشت سر هم برازده  ی قحط مثل

 

 ! یخفه نش هوی -
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 و به سرفه افتادم.  د یصداش غذا توگلوم پر دنیشن با

 

 گفت:   زدی و همان طور که ضربه مدستش پشتم زد  با

 

 تو! یکشی هم آخرش م بچه  -

 

 بست به آخرش. تیمالک م یپس چرا م ست؟یمطمئن ن گه یاالن گفت بچم؟ مگه نم  نیا

 

 اخم برگشتم و نگاهش کردم و گفتم:  با

 

 کمرم شکست. واش، ی -

 

 ادامه دادم:  بعد 

 

 نباف.  الیاز االن خ اد یب ایبه دن ستیو قرار هم ن  ستیبچه تو ن ن یآقاهه، ا -

 

 کرد و گفت: ز یرو ر هاش چشم

 

 ! ید یهم خواب گهید یک یبعد من، با  ی گی م ی عنی -
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 از درد گرفت که به خودم هزار تا فوش دادم که چرا زندم!  یجور قلبم

 

 گفت:  تی با جد  نباریخواستم از کنارش رد بشم که ا یحرف  بدون

 

 ! یحور تکشمی تار مو کم شه، م ه ی بچه  نیاز سر ا -

 

 کرد واسم.  یرو وحش هاش وچشم

 

 واقعا چه عجب.  ، یدخترِ گفت حور یعجب به جا چه

 

  نم یبب ندازمشی تارموش کم شه. آخه کم عقل، بچه مو داره؟ منم م ه ی  گهی م  سیبچه نخودم ن نیا کنه ی هم م یی بچه و مو چه

 دوسر.  و ید میکشی چطور م 

 

 افتاد و برگشتم:  ادمی یحرف هی از جلوش رد بشم و برم،که  خواستم

 

 صورتش تکان دادم و گفتم:  ی رو روبرو انگشتم

 

  ،یزنی اصال باهام حرف نم ،یکنی جلو من لباس عوض نم ،یش یخونم مثل جن ظاهر نم نیمن تو ا یتا وقت  ، یحائر نیآرو ی آقا -

 ؟ید یفهم
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 نگاه بهم کرد و گفت: هی

 

 ؟ ی ار تا بازو رو هم ندارچه دنیجنبه د  -

 

 .آدی خوشم نم ست،یموضوع جنبه ن -

 

 ! آدینم  با،خوشم یجون عمه ز آره

 

 دادم:  ادامه 

 

 !کنمی م  تیکن من هم کارام رو رعا تیخواهشا رعا -

 

 نداره که.  د یکل  نجایدل غافل ا  یرفتم تو اتاقم و خواستم درش رو قفل کنم که ا  وبعد 

 

 آورد و گفت: نییبود پا دهیکه به سرش کش ی آب ی من بطر دنی. با دخورهی داره آب م   دم یرو برگشتم و د ریمس باز

 

 ؟ یِباز چ -

 

 !خوامی رو م دش ینداره؟ من کل  د یاتاقم کل -
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 ؟ یندار ی ا گه یکار د -

 

 گفتم:  یخنگ  با

 

 زود باش! گهینه د -

 

 کردم و سپس گفت:  سیدونه از اون نگاه بدهاش رو سمتم انداخت که خودم و خ  هی

 

قفل   ییهم فراموش کن. تو خونه من تا من نخوام جا د یکم! کلکم  یکنی م  میعصب یبرو تو اتاقت و آروم بخواب چون دار  -

 ! حاال برو. شهینم

 

 هاپو بودن!  ی باز برگرده به خو دم یترس  کنهی ذره مثل آدم داره رفتار م  هی ادامه بدم باز سگ شه چون  دمیترس 

 

 ! دمیو بعد رفتن به اتاقم بالشم رو بغلم گرفتم و خواب دم یکوب  ن یحرص پام رو زم با

 

 

 

 

 

 *** 
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 زنگ زد.  لیابه موب شهی هم نم نجایبزنم چون از تلفن ا  ایزنگ به رو ه یومن نتونستم   گذرهیم   نجایهفته از اومدنم به ا دو

 

جواب   گهیگفته که چند روز د  نیو از ا ده یبار زنگ زده وحالم رو پرس  ه ی هان ی. مثال آتونمیمن نم ی زنگ بزنه ول تونه ی م یکی

. ومنم فقط  شیتلل ی للی ی و ترکش کرده رفته پ  نِیاز آرو بیبه دروغ گفته ع یمعتقِد نازل هانی و آ آدی م  نیآرو یهاشیآزما

 ! رمیبگ ساختمان رو  ینگهبان تونستمی م

 

شماره   دمی فهم ی علم و فناور شرفتیکه البته با پ یها زنگ بزنم فوت کنم تو گوش موقع  ی بعض خواستمی م اد یز ی کاریاز ب که 

 .افتهی م

 

 تر شده! افتضاح بود افتضاح  تشیدو هفته وضع ن یتو ا  خونه

 

 خونه بکشم.  ی سر و رو به  یدست  هی ندارم چطوره حداقل بخاطر خودم  یهم که کار  من

 

  ی الی ماه تو و هی داد. واقعا چقدر گذشته؟   ی به زندگ د یبه صورتم خوردو بهم ام ی خنک می نس هی ها رو باز کردم و شدم وپنجره  بلند 

 تنگ شده! مم ی. چقدر دلم واسه بغل مامان مرزِییماه پا نیواالن بعد ا نجام یماه هم هست ا هی  ک یندا پناه گرفته بودم و نزد

 

 آخه!  گرده یمگه زمان به عقب برم  یبخاطر حماقتم خودم رو سرزنش نکرده باشم. ول  ستین ی روز

 

. از صبح تا  دمیپوس ی خونه ماهواره داشت وگرنه م نی. خداروشکر اکردی که آهنگ پخش م  یاشبکه  ه یباز کردم و زدم  ونم یزیتلو

 سرگرمم.  هاش لم یشب با ف
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 اهلل شروع کردم. بستم و با گفتن بسم  یاسرم گوجه  ی رو موهامم

 

 .کشتمی م  نینشه وگرنه ارو ی لباسا قاط یهاخدا کنه رنگ یول یی لباس بود رو انداختم تو لباس شو یهرچ

 

  ریز  هیچارپا هیه. بعدشم  باز ش  خشیدر آوردم وگذاشتم  زر یبسته چرخ کرده از فر هی اب کرده بود که هم دلم هوس کباب تابه  بعد 

همه   نیکردم. خوبه دکتر گفته استراحت مطلقم و من دارم ا  زیو تم دم یخودم چ قهیبا سل هارونتیپام گذاشتم ودرون همه کاب

چون غذا کال   مینداشت ادیز  فیهم داره. ظرف کث ییشوظرف  نیخونه ماش  نیکردم ا اروشکر. بعدشم خد دمی وسواس به خرج م

تو    ایبود   ونیزیجلو تلو ا یخونه  اومد یهم م  ی و وقت  خوردی م رون یب  ن یارو خوردم ی م ییکه البته منم تنها م یخوردی م یحاضر

 بود.  داریرو صورتش پا شه یاتاقش و اخم و تَخمش هم که هم

 

  یزیتم ی برق زد. وقت یز یکه از تم  دم یجارو کف آشپزخونه کش  هی کردم و آخر سر هم   زیرو تم ز یهم رو اجاق گاز و م بعد 

  ن یها رو هم آب دادم البته آروکردم وجارو زدم وگل  زی هم تم ییرایپرداختم. پذ  میزیشدم به ادامه تم ر یجوگ دم یآشپزخونه رو د

 رفته بود. ادش یامروز  ی اگار یها ول به گل  دادی هرروز آب م 

 

 هم قفل بود.  ن یخودم هم جمع کردم و اتاق آرو اتاق

 

 . مصرفی ب کنهی خودش در اتاقش رو قفل م دهی نم د یمن کل هب

 

به من   کنمینم  زیکنم؟ اصال تم ز یتم ی و حموم مونده آه از نهادم بلند شد. حاال اون جارو چطور یبهداشت سیسرو که ن یا دنید با

کردم و   زشون یرفتم و باهزار مکافات تم کنمی کردن خودم که بعدش حموم م ی . با راضمونهی کارم اون موقع نصفه م  یچه. ول

دست لباس    هی موهام رو هم خشک کردم و  ز یحوله تم هی خودم رو شستم و بعد با  یوحساب امبعدش هم خودم رو انداختم تو حم

 بود  دهیافتاد من لباس ندارم و چند دست لباس خودش برام خر ادش ی  نیهفته از اومدنم آرو هیهم تنم کردم که البته بعد  زیتم
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 تنگ. ایگشاد بودن   ایالبته  که 

 

 رو خاموش کردم.   رش یهم سمت آشپزخونه رفتم و شروع به پخت ناهار کردم وز بعدش 

 

رو شالم    دمینگاه کردم که با باز شدن در پر ال یسر کمینشستم و ونیز یکه شسته شده بودن هم پهن کردم و جلو تلو ییلباسا

 تیمن رعا یول  کرد ی و کار خودش رو م کرد ی آدم حسابم نم نیاصال آرو  نکه یبا ا قانون گذاشتم  نکهیوسرم کردم. آخه بعد ا

 . کردمی م

 

  هویوارد شد که  ی سالم چیتاسف تکان داد و بدون ه  یبه معن یسر  کردم ی من که با شال داشتم خودم رو خفه م  دنید با

 !زیسوپرا

 

 .د یبه خونه نگاه کرد که گفتم کَفِش بر ی جوری

 

 با داد گفت:  بعد 

 

 ؟ یِجورنیجا چرا ا نیا -

 

 .نینگاه به آرو ه ینگاه به خونه کردم و  هی

 

 کرد.   نیچرا همچ نیا
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 اصال موضوع رو نگرفتم با داد گفت:  د ید وبعد 

 

 ه؟تو سرت  ی تو چ ؟یبچه من رو بکش یخوای هان؟ م ،یستی مگه تو استراحت مطلق ن -

 

 چشمش رو کبود کنم.  ر یبزنم ز گه ی م طونه یمم شد. بچه من رو! ش صاحب بچه  ومدهین

 

 گفت:  جانی تو دستاش رو باال برد و با ه یکاغذها وبعد 

 

 دروغ گفته.  ی نبودم، نازل م یمن عق -

 

 با داد گفت:  وبعد 

 

 !کشمی رو م  کهیزن کشمشیم_

 

 . کنهی م  یوبعد آب روغن قاط شهی ذوق زده م  هوینداره.  یمرد تعادل روان  نیخدا ا به

 

 خودش اصال فکر نکنم بدونه چند چنده؟!  با

 

 نگاه کرد و با داد گفت:  نیمن رو هم خشمگ  وبعد 
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 .ذارمی نم ن،ی آشغال ی بفهمه زنا چه موجودا ذارمی اصال نم  ذارم، ی تو بزرگ شه، نم  هیسا ر یبچم ز ذارمی نم ی مثل نازل ی کیتوهم  -

 

 . کردمی . از ترسم تو خودم جمع شده بودم و نگاهش هم نمزدی م اد یفر ی گردنش متورم شده بود و ه رگ

 

 ؟هست  ی ا گهیموضوعِ د ا یولش کرده   یاز زنا متنفره؟ چون نازل قدرنیکه ا  ده یمرد مگه چه کش نیا

 

 را باال گرفتم و نگاهش کردم که چشمانش کاسه خون شده بود.  سرم

 

 کنترل کند.  توانستی دستانش راهم نم  ولرزش 

 

 گرفت و گفت:   د یلرزی م تیکه بخاطر عصبان ییهارا با دست  لشیموبا

 

 ! دهی کن! جواب تلفنم رو نم دایرو از هرکجا هست واسم پ ینازل هان،یآ -

 

 آرومم، فقط زود باش.  باشه

 

 داد زد:   هویگفت که  ی چ دانمینم

 

 زود باش. هانیبه درک. آ ترسهی م  یبه جهنم که حور  -
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 سرش گذاشت. ی را شل کرد و آرنجش رو رو  راهنشیپ قه ی مبل انداخت و  ی خودش را رو وبعد 

 

آهسته بلند   .شدمی داشتم تلف م میترسناک شده بود. از گشنگ  افشیآب دستش بدم چون واقعا ق  وان یل  هی بلند شم  دمیترس ی م

بود. بغض گلوم رو   ی عاشق کباب تابه ا د یافتادم. ام  د یام ادیام لقمه  دنی گرفتم. با د یاخودم لقمه  یشدم و به آشپزخانه رفتم وبرا 

  یکی یوقت   گفتی مامان بزرگم م  ادمِیقورتش دادم.  ی کرد و به سخت ر یگ م ی. لقمه در گلوزدیبر میاهنذاشتم اشک  ی فشرد ول

 .کنه! یم  ریغذا تو گلوت گ یو به اون ند   یکن  یوگشنشِ اگه تک خور  شتِیپ

 

 گشنشه؟  ن یاالن آرو یعنی

 

 رفتم.  نیلقمه بزرگ گرفتم و به سمت آرو ه ینشد.  ی مامان بزرگم فکر نکنم وغذام رو بخورم ول یخرافات  یهابه حرف  خواستم

 

 رو بسته بود. به شونش زدم و  چشاش 

 

چشاش رو   یکنم تا چشاش رو باز کنه ول   ی صداش کنم؟ صالح دونستم سرفه مصلحت ی االن چ دمی ترس  ی ول  نیبگم آرو خواستم

اسم من رو   یبرگرده بگه به چه حق  ، یعصبان نمیا نیبگم آرو دمی صداش کنم. خوب ترس  یحائر ی باز نکرد ومجبور شدم آقا

 .ستین د یکاراهم بع  نیا ن، ی. از ایصدازد

 

 خون بودن.  یچشاش کاسه  اه، یس  لهیدو ت  یبه جا  یول چشماش رو باز کرد  ش یلیفام دنیشن با

 

 را با اضطراب به سمتش گرفتم و گفتم:  لقمه 

 

 ست؟ یگشنت ن -
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  د یبار شکر کردم که داد نکش ن یهزارم یرفت. خداروبرالقمه رو گ  یحرف  چینگاه به چشمام و بعد بدون ه هی نگاه به لقمه کرد و  هی

 . یِلعنت ی باردار نیروزا کمتر شده و همش هم فکر کنم بخاطر ا ن یسرم چون جنبم ا

 

 آب ببرم.  وان یل  هی دستور داد براش   یاش را خورد و بعد با امر دستور سکوت لقمه  در

 

 .رفتی کم داشت از کوره در مساعت گذشته بود که به ساعتش نگاه کرد و باز هم کم چند 

 

 در واحد رو زد.  ی کی هوی که 

 

 .دنیساختمونم شن  یکه فکر کنم همه اهال د یکش  یداد  هو یاز رو مبل بلند شد و در رو باز کرد که  نیآرو

 

بود   نی. ادمتیپرستی که مثل بت م ی تر نگفتم بهت. منل نازک که از گ ی به من؟ من ؟یگی . به من دروغ مکشمتی کثافت م ینازل

 .د یرس ی به گوش م  ی نازل یو هق هق.ها شد ی م  ینازل  بیفوش بود که نص  یحقم کثافت؟ وه

 

 :گفتی اومد که م  هانیآ یصدا

 

 زشتِ. هاه یراه بنداز جلو همسا دادیداداش برو تو بعد داد و ب -

 

که آدم   نایکوچولوها بود. از ا نیصد و شصت بود و کال از ا د یداشت. قدش شا ی که وارد خانه شد. جثه کوچک  دمیرا د ی زن وسپس

 .شدمینم دهید  کی هم کوچ قدران یپر بودم، ا کمم یدست بزنه بهشون بشکنن. خوب من خودم قدم صد وهفتاد بودو ترسهی م
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 .ناز بود  یل یام خ یی بود خدا زهیر یلیخ

 

وکم مونده   دادی مثل سنگ اصال نرمش نشون نم نیآرو ی ببخشتش ول کرد ی خواهش م  ن یو از آرو کردی م  هی با صدا گرانقدر  ی ول

 . رتشیمشت ولگد بگ  ری بود ز

 

 گفت: کرد ی م  هی همان طور که گر ینازل

 

 بگم.  دمی... ترس یکه طالقم بد   خونهی ... مامانم گفت اگه بگم مشکل از منه مامانت اونقدر تو گوشت منیبخدا آرو -

 

 به سمتش حمله کرد و گفت:  نیآرو

 

آشغال مهر طالقت خشک   ی آره؟ عوض یمادر بش   یمثال خواست  ؟یخودت طالق گرفت هو یواسه من دروغ سرهم نکن، پس چرا  -

 کثافت.  ؟یشد   یزن اون کامران  ی نشده رفت

 

خودت   یمن. تو االن هم با پا یهادوست داشتن ف یآخه! ح یببخشم. تو آدم بود  ی .گیحاال م ی و دورم زد ی به من دروغ گفت تو

 ممکنِ.  ریغ ن؟ یخونه آرو  ادیخانوم ب  ی وگرنه نازل یایمجبورت کرده ب  هانیکه آ  یدار یی حتما آتو نجا،یا یومد ین

 

 رو مخم بود.  هاش ه ی هم که گر یبه نفس نفس افتاده بود. نازل  تیعصبان از

 

 : د یغر هانیرو به آ نیآرو
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 هان؟ ادیمجبور شده با تو ب شی کرده که از ترس لو رفتن کثافت کار ی چه کثافت کار -

 

 با پوزخند گفت:  هانیآ

 

 !اده یز ی لیاشتهاش خ زنه،ی هم دور م یخانوم داره کامران  -

 

 داد زد:  تیمشت شد و با عصبان ن یآرو دست

 

 ه*رز کثافت! کشمت،ی م ی نازل -

 

 .هانیاز ترس به عقب قدم برداشت که خورد به آ  ینازل

 

 داد زد:   هی با گر ی نازل  هویگفت که  راه یقدر سرش داد زد و بد و باون  نیآرو

 

 خسته شده بودم.  تیومرد ساالر  تیالک یهاردادن یخسته. از گ یفهمی بسِ ازت خسته شده بودم، م  ن،یآرو گه یبسِ د -

 

 . یروان هی به  ض،یآدم مر  هی ه ب  کردی رو متهم م نیو آرو  زدی م  زجه

 

 منم همراه شد. غ یکه با ج  یمحکم زد تو گوش نازل یلیس  ه ی د یرو شن  یکلمه روان ی وقت  نیآرو
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 همراه شد.  ی صورتش با لبخند تلخ هی گر  یبار به جا نی ا یبه سمت چپ خم شد ول ی لیاز شدت س  ی نازل صورت

 

 و گفت:   نیآرو یفنچ بود زل زد تو چشا  نیکه در مقابل آرو اش زه یهمون جثه ر با

 

 ! کنمیم تیشکا  ی.عوضکنمی م تیازت شکا_

 

 گفت:   بردتشی هلش داد عقب و همون طور که به سمت در م نیآرو

 

 کردم واقعا احمق بودم.  ی بودم که با تو سه سال زندگ یبکن. من چه احمق  یخوای م ی هر کار -

 

 . رونیپرتش کرد ب وبعد 

 

 ! شهیم   یکنه ازش چ تی! شکاترسهی نم یچ یبشر از ه نیا واقعا

 

 گفت:  ی نسبتا بلند  یبه سمتم اومد و همان طور که هل شده بود با صدا هانیآ

 

 ! یحالت خوبه حور -

 

 شد. ک یهمه جا تار هویبستن چشمام گفتم خوبم که  با
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 *** 

 

 خورد و چشمام رو باز کردم.  می نیالکل به ب یبو

 

 صدام زد:  هانیباز چشمام رو ببندم و بخوابم که آ خواستمی که نگو. فقط م  اومد ی اونقدر خوابم م ی ول

 

 جان!  یحور  ؟ی خوب یحور  -

 

 من کجام؟  -

 

 ! وبعد به اطراف نگاه کرد و گفت: یمارستانیب -

 

  ی . ولکشتی به پا کرده بودها! داشت منو م ی آشوب ه ی. اون روز بعد رفتنت از خانه باغ  تنتیبب  ادیدادم حالت بده ب  امیپ ایبه رو -

 .د یوبعد با شکلک خند   ستیبچه مال من ن د یخوبم شد ها اون وسط فهم

 

 !ستیعوض بشو ن هانیآ نیا

 

گرفتم و وبه در دوختم که خواهرم تو چارچوب   هانیکجاست؟ نگاهم رو از ا  یخیمشا  یکجاست؟ حور زدی که داد م   ایرو یصدا با

 شد.  انیدر نما
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که   رفتی ام م. اونقدر قربون صدقه ختیری سمتم پرواز کرد و بغلم کرده بود واشک م هویزل زده بود بهم و  شیاشک یهاچشم با

 گفت:  دویخند  هاش ه یگر  ونیحد نداشت. م

 

 . یآری در م  بال ی از خوشحال شتیاومدم پ ی با ک یاگه بدون یحور  -

 

 گفت: جان یبا ه هو یمنتظرم رو سمتش دوختم که  یچشما

 

 اومدم!  د یبا ام -

 

 . د یرقصیم ی بندر نمیتو س  دنش یقلبم از شوق د د؟یکنی نفسم رفت باور م بگم

 

 کنه؟ ی قبولم م  د ی. امستمیچند ماه قبل ن  یِمن که حور   ی . قراره جواب سوالم رو بده ولنمشیچند ماه قراره بب بعد 

 

 .د یجوش  میهااشک  شیو رفت و به جا د یدفعه پر کش  کی( جانیه تمام

 

 شده بود گفت:  ریمن غافلگ  ت یوضع ر یکه از تغ ایرو

 

 ؟؟ یشد حور یچ -

 

 لرزش صدام گفتم:  با
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 من که...  ایرو یول -

 

 بهش نگاه کردم.  ودرمانده 

 

 گفت:  یخوشحال با

 

 . دونهی رو م ی همه چ د یکه غصه نداره، ام  نیا -

 

 رو گرد کردم و گفتم :  چشام

 

 دونه؟ ی م -

 

 با لبخند گفت:  ایرو

 

 . شهیواسه هم  ،یری م ران یاز ا د یو بعدشم با ام یکنی بچه رو سقط م  نیا -

 

 نگاه کرد و گفت:  ا یبا اخم به رو هانیآ که 

 

 اون تموم شده رفته!  ؟یِکدوم خر  گه ید د یها! ام یخواهرت بد  ل یچرت وپرت تحو نجایا ی اینگفتم ب -
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 گفت:  هانیروبه آ ایرو

 

 نداره، دخالت نکن جناب.  ی ربط  چیبه تو ه -

 

 بعد ادامه داد: و

 

 !و... یرس یم یخوای که م ی زیوبه اون چ یش ی و از شرش راحت م   رمیگی وقت دکتر م واست

 

 کرد:   یترس رو تو رگام جار ن یآرو  یصدا هوی که 

 

 کنه؟ ی بچه رو سقط م  ی با اجازه ک ی خوب... سرکار خانوم اونوقت حور -

 

 نگاه کرد و گفت:  نیبا تعجب به آرو ایرو

 

 باشن؟ ی آقا ک -

 

 !یزنی که از کشتنش حرف م یاپدر اون بچه  -

 

 کال هنگ کرد.  ایرو
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 زود خودشو جمع کرد و گفت:  ی ول

 

 برمی م نجای. من خواهرم رو امروز از ایبکن ی تونی نم یکار  چیشما ه -

 

 انداخت و گفت:  ای نگاه ترسناک به رو  هی  نیآرو

 

 ! رونیب  کنم ی خودم پرتت م ای رون یگم شو ب  ای شمرمی تا سه م  -

 

 انداخت وبا کج کردن دهنش گفت:  نیاز ترسش رو به سمت آرو ی نگاه خال ایرو

 

 !دمیترس  یوا  -

 

 افتاد و گفت: ی بعد رو دنده لجباز و

 

 . نمیبب رونی پرتم کن ب االی  رون؟یب ی پرتم کن یخوای م  یچطور  خوب

 

 .شد ی هم بلند م شیهانفس یو صدا شد ی کم داشت منقبض م کم   نیگردن آرو رگ

 

 انداختم و با چشمانم بهش گفتم تمومش کنه.  ایپر از ترسم رو به سمت رو نگاه
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 رو بچشه.  ش ی لیهم طعم س  ایرو ترسمی و م ستاوانه ید  نیشک آرو یب

 

 نداد و بهه کار خودش ادامه داد.  تیاهم ی ول  د یخواهش و التماس رو تو چشمانم د ایرو نکهیا با

 

 و گفت:  د یرا از دستم کش ِسرُم

 

 ! رهیجلومون رو بگ  خوادی م  یآقا چطور   نیا نمیپاشو بب االی یحور  -

 

 ن ییپا د یاز روتخت کش ومنو 

 

 مداخله کردو گفت:  هانیا

 

 ؟ یخوای م  یچ گه ید  کنه،ی هم عقدش م ن یباشه، آرو نیبهتره که با آرو  یحور  یرو تموم کن، برا  یمسخره باز  نیا ا یرو -

 

 گفت: یساختگ  ی با خوشحال ایرو

 

 خواهرم رو!؟  ره یگی واقعا داداشت م -

 

 و با طعنه ادامه داد:  د یخند  وبعد 
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 ! یممنون، چه لطف بزرگ  ی لیخ یوا  -

 

 زد و با داد گفت:  هانیستبر آ نه یبه س   یمشت هوی

 

 . د یولمون کن  م،یخوای لطف رو نم ن یما ا -

 

 .د یکشی دست مرا م ایو رو  ستم یبا میپاها یرو  توانستمی و نم رفتی م  جیگ سرم

 

 کرد. ایرو رو حواله من و  شیراهمون رو سد کرد ونگاه طوفان نی که آرو  میقدم نرفته بود  چند 

 

 با داد گفت:  ایرو

 

 بکش کنار!  -

 

 دستش رو به سمت بازوم آورد و اون رو محکم گرفت و گفت:  ن یآرو ی ول

 

 بمونه!  د یبا یرو ول کن حور ی دست حور -

 

 و ول کن هم نبود:  ن یآرو  یوحش یهازل زده بود تو چشم  ایرو
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 بمونه؟  د یبا ی برا چ نی بگ  ی اونوقت جنابال شهی م -

 

 داد زد و گفت:  نیآرو

 

 چون بچه من تو شکمشِ! -

 

 گفت:  تیبا عصبان شد ی که از آنجا رد م یپرستار

 

 رو سرتون!  نیرو گذاشت جان یچتونه ا -

 

 گفت: زد ی طور که غر مکرد. پرستار همان ی شیآت شتر یبا گفتن خفه شو بابا، پرستارو ب نیآرو و

 

 آقا؟   دونِیچاله م نجایگه ا. مرونیبندازتون ب انیب  یاز نگهبان گمی االن م  -

 

 . ورفت

 

 شده بود با حرص گفت:  یعاص نیکه از دست آرو  اینذاشت، رو نیکه آرو   می رو پس بزنه و از در خارج بش نیخواست آرو ایرو

 

 بابا!  گهیبکش کنار د -



 سخت مثل سنگ 

166 
 

 

 بار روبه من گفت:   نیفشارش داد که آخم به هوا رفت و ا شتر یدستش شده بود ب  ریبازوم رو که اس  نیآرو

 

 .شمی م  ونهیبگو خواهرت دستت رو ول کنه چون دارم کم کم د -

 

  د یکوبیام م  نهیس  واریهزار بود. قلبم خودش را به در د یقلبم عوض شد و ضربانش انگار رو تمیاومد. ر دمیام یصدا هوی که 

 را بشکافد. امنه یکه س  خواستی وم

 

رفتم. هنوز   ش یجدا کردم و به سو نیرا از دست آرو م یبازو یی رویبا چه ن دونم ی کردم ونم دایجرات پ د، یشدن چهره ام انینما با

 اصال مهم نبود.  میبرا نیو ا رفتی م  جیهم سرم گ

 

قلبم در   ستاد،یاز حرکت ا ن یباز کرد و من خودم را در آغوش گرمش انداختم. انگار زم دنمیدر آغوش کش  یدستانش را برا د یام

 .د یجوش  یاهمچون چشمه  میهاآغوشش آرامش گرفت و اشک

 

را با انگشتش  میهااشک  د یام ی . ولنمیبب  یبه خوب  توانستمی را تار کرده بودند و چهره مردم را نم امده یپر از اشکم، د یهاچشم

  انیجدا کرد و م دمیمرا از اغوش گرم ام  نی آرو هو ی ینگاهش کنم. ول میهای اجازه را بهم داد که اندازه تمام دلتنگ  نیو اپاک کرد  

  ید یپر از التماس و نا ام یبدنم به لرزه افتاد وبا نگاه  هویکرد که  قیرا به وجودم تزر ییسرما ن،یآرو  شمانخودش برد. چ یسرما

 جدا شدم.  دمیاز ام

 

 حواله صورتش کرد و با خشم گفت:  یآمد و مشت ن یبه سمت آرو د یام
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بار او   نیو خونش را پاک کرد و ا د یکش اش ده یبه ل**ب ترک یدست نی آرو ؟یزنی دست م ی به حور ی آشغال، به چه حق   یعوض -

 افتاد.  د یبا مشت به جان ام

 

 .خواستمی کمک م  یکیواز  زدم ی م غ یج من

 

 بود.  ستادهیو ا  کردیاشا مکتک زدن برادرش را تم هانیآ

 

 : د یرو گرفته بود وبا رگ متورم شدس غر د یام قه ی  نیبار، آرو نیا و

 

 رو تصاحب کنه.   هیحائر ن یکه مال ارو ی زیکه بخواد چ ینشده کس دهیی،از مادر زا یعوض_

 

 با داد گفت:  وبعد 

 

 نشده.  ده ییزا -

 

 رسوندن و اونارو از هم جدا کردند.  د یو ام   نیخودشون رو به آرو مارستانینگهبان ب  دو

 

  نکه یا یبود و آروم نشده بود، به جا یکه هنوز عصب  ن یآرو یهم اومد تا زخم هاشون رو ببنده ول  مارستانیب ی از پرستارا یکی

 مکن تن صدا گفت: حد م ن یرو به من کرد و با آخر د یش و به نشانه تهد بذاره زخماش رو ببنده ، انگشت اشاره
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به خودت ربط   یبکن  یخوای م کاری و چ  یرفت  ی به من بعد اون، با کدوم آشغال ش ی.دیو م  یآریمای مثل آدم اون بچه رو به دن  -

 ! یمرگ کن ی که آرزو ترم ی سرت م ییبال هی  تار موش کم شه  ه ی. خوامی و سالم م  حیداره. من اون بچه رو صح

 

 رو جمع کردم وگفتم: جسارتم

 

 برسم.  می ! برو ازدواج کن وبچه دار شو، بزار منم به زندگیندار یخوب توکه مشکل_

 

 اش را حواله من کرد و گفت: برنده  نگاه

 

 برس!  تیبرو و به زندگ  یداد  لم یو سالم تحو حیاون بچه رو صح که نی! بعد ایحور یندار ی تو فعال حق زندگ_

 

 !خوامی م یابچه بچه  نینه به جز ا کنم ی چون نه ازدواج م ن،یمنم برنامه نچ واسه

 

 .دادی پرستار آرام به کارش ادامه م ی تمامش کند ول گفت یبه پرستار م  ی بند شود و ه یصندل  ی رو توانستی نم د یام

 

 .ختاندای نم هانیهم به آ ینگاه  م ین ی از بابت من راحت شده، حت الشیهم که انگار خ ایرو

 

 رو جمع کردم و بدون ترس گفتم:  عزمم

 

 دمی برم. بچه رو هم بهت م  د یخوب بذار با ام -
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 ببرش.  ا یاومد، ب ایاون باشم بچت که به دن  شیپ

 

 گفت:  هوی داد ی که گوش م هانیآ

 

 .یِکلمه مادر واست اضاف  ؟یگذری ازش م یجورن یهم یمگه بچت کاالست که دار  ؟ یهست یتو چطور مادر  ی واقعا حور -

 

 سمتش قدم برداشتم وگفتم: به

 

 !خوامی نم ؟ ید یفهم خوامشیمن به اجبار مادر شدم. نم  -

 

 ادامه دادم:  نیروبه آرو  و

 

  ی حق چی! هیبه زور نگهم دار  ی تونی هم بچه نامشروعِ نم نی. استیجا بند ن چی. تو دستت به هرمیو من م   یقبول کن ی مجبور_

 . یدر قبالش ندار

 

 بذار برم.  فقط 

 

 را:  ادش یدلخراش فر یکه زد با دو دستم گوش هام رو گرفتم تا نشنوم صدا ی داد با
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 ؟ یفکر کرد  ی تو چ -

 

 .ستین می مستق ی صراط چیمرد چرا به ه  نیرو تو اون کلت فرو کن، ا نی. اشهی نم ؟ یم رو ازم دور کنو بچه  ی و بر یبذار

 

  م یبود نیماش  یهاک ی. نزدشد ی خارج م مارستانیپشت سر ما داشت از ب ایدورم کرد و رو ن یو از آرو  د یاز پشت دستم را کش د یام

بودم که بکس کار   دهیاومد و دعوا رو شروع کرد. تو خونه باغ د د ی بار به سمت ام نیا هانیو آ دنیسر رس  هانیو آ ن یکه آرو

 . زدی رو م د یفقط ام  نیبخاطر هم کنه،ی م

 

  یحت هایدور کنه وبعض   د یرو از ام هانی تا آ ومد یخدا ن ی نفر هم محض رضا ه ی ی پاره شده، ول میگلو  میهاغ یکنم بخاطر ج فکر

 .گرفتنی هم م  لمیف

 

 نیرو باز کرد و من رو داخل ماش  نی. بعد در ماش کردی من توجه نم یو داد ها غ یهم مثل پرکاه بلندم کرد و اصال هم به ج نیآرو

 .رهیتا ولم کنه هم نتونست جلوش رو بگ  انداختی چنگ م  نیکه به سروصورت ارو ایشت. روگذا

 

 با سرعت تمام شروع به حرکت کرد.  نیوماش 

 

 گفتم:  داد یدادو ب با

 

 زندان.  ی فتی م یوتوِ عوض رهی م  سیپل شیپ د ی. امییِآدم ربا نیاسم ا یعوض -

 

 کرد و گفت: ی کیریستیه خنده
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 .ستیجا بند ن  چیبکنن. دستشون به ه توننی هم نم ی کار چیمن رو از اون بچه نترسون! ه -

 

 ! هیبند نبودن چ جاچ یاز ه منظورش 

 

 دنده رو عوض کردو دستانش را دور فرمون مشت کردو با سرعت تمام راند.  وبعد 

 

را گرفت   میبازو نیپارک شد و آرو نگیبا سرعت در پارک نیو ماش  مید ی در آن قرار داشت رس   نیکه خانه آرو یهمون ساختمان به

 کرد.  اده یپ نیومرا از ماش 

 

 .اومد ی داشت در م امه یکه گر داد ی را فشار م م یبازو انقدر

 

 هم در را باز کرد.  گرش یدست مرا گرفته بود با دست د ک یطور که با  همان

 

که   نی زد زم ی را جور زیم  یبرد و گلدان رو  یی رایاو مرا کشان کشان به وسط پذ  ی ولم کنه وبذاره برم ول  کردمی م التماس 

 تمام ستون بدنم را به لرزش درآورد:  د یکه کش ی خانه پخش شدند ونعره ا یهمه جا شیهاتکه 

 

نداشته باشم، روزگارت رو به   تیکه کار مست ین ش یدو هفته پ نیآرو گهی چشم، چون د یبگ  د یبا ریاز امروز به بعد بگم بم ،یحور  -

 . کنمی م  اهیواهلل س 

 

 و ادامه داد:  د یخند  هاوانه یوبعد مثل د ؟ یبر بذارم
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 بشه.  د یتا موهات مثل دندونات سف  یمونی م نجای. اونقدر انهیرو بب تهیسا  ی اون عوض ذارمی نم ی حت -

 

 گفت: داد ی وار تکون م د یش رو تهد و همان طور که انگشت اشاره نیزم  د یرا کوب ی ا  شهیگلدان ش  ک یباز  وبعد 

 

 . ی.کشمت دختره عوضیاومدنش بگن بچه اله و بله م ایبعد به دن ،یآری م ای وسالم به دن حیبچه رو صح  -

 

 . دمیلرزی از دست داده بودم و از ترس واضطراب م نی تکلمم را در برابر آرو قدرت

 

 دونم؟ یکه من نم  یدونی م های . چستیجا بند ن چیدستشون به ه ی چرا گفت میگورا نداشتم که ب ن یقدرت ا یحت

 

 کردن خسته شد  دادی که از نعره زدن و داد و ب بعد 

 

 مبل نشست.   یدستانش گرفت ورو   نیرا ماب سرش 

 

  ی همه اضطراب و استرس  نیچرا با ا دانمیبچه هم نم  ن یوا رفتی م جیاز حال بروم، سرم گ  ییرایهمان وسط پذ  خواستمی م  یعنی

 کنه.  اه یروزگارم رو س   شتری.خواد بیسنگِ وفقط م نیع مونِ، ی م نی. مثل آرو شودی که من دارم سقط نم

 

 وارد شد.  یبا دست خون  هانیبا شتاب به سمت در رفت و باز کرد و آ نیدر امد و آرو یصدا
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 گفت:   نیو به آرواز حسش رو به سمتم انداخت و ر ی برادرش نگاه خال مثل

 

دنبالم. اگر )با دستش به من اشاره کرد( بازداشتم کنن، حتما   آنی م ی . ولنیکردن، در رفتم آرو تیدنبالمِ، ازم شکا  سیپل -

 اونقدر بهش مشت زدم.  مردی داشت م ارو یزندانم دارم، 

 

 من رو!  د یرو به قصد کشت زده بود، ام د یپر از اشک شدند. ام  چشمانم

 

 نگاه کردم وگفتم:  هانینفرت به آ با

 

چرا   یعوض  ؟ یرو اونقدر بزن  د یام ی. چطور تونستیهست  یعوض ه یبرادرت  نیع ی کیمن واقعا چطور به تو اعتماد کردم؟ توهم  -

 ؟  شیزد

 

 و گفت:   د یکوب  نیزم یسرش برد ورو   یکنار مبل را باال  زیم  نیآرو

 

 ... سوزنمشیم  رمیم  د، یام یبگ  گه یکلمه د ه ی -

 

 با نعره گفت:  و

 

 ؟ ید یفهم -

 

 کردم.  ه یدهانم را گرفتم وگر ی دست جلو با
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 . دارهیپس چرا االن دست از سرم برنم رونیب کنه ی من رو پرت م اد یب ایبچه هم به دن نکهیبعد ا  ده،ی چرا داره عذابم م  نیآرو

 

 .زدی و نفس نفس م  دادی اش را با دستش فشار م  یشانیوسط پ  نیآرو

 

 . کردی بود و نگاهم م  ستادهیا واریهم کنار د  هانیآ

 

 تا به آرامش برسم. ره یگی خدا هم جونم رو نم ی حت ی نباشم. ول ای دن  نیو در ا رم یاالن بم کاش 

 

 :د یچ یدر خونه پ ایرو هی گر  یصدا هو یگذاشت که  فونی آ ی بعد برداشتنش رو هانی زنگ خورد و آ  هانیآ لیموبا

 

 گفت: کرد ی م ه ی که... وهمان طور که گر یرو کشت  د ی... امشعوریب هانیآ -

 

خواهرم رو به گند   ی. اون داداش کثافتت زندگ آدی . ازت متنفرم، ازت بدم مآشغال  ه ی ی مثل داداشت یعوض  هی تو هم   هان،یآ -

 آشغال... ه یلجنه  ه یاون  د یکش

 

 نعره زد  نیآرو هوی که 

 

 خفه شو!  -
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 گفت: هانیدر دست ا لیاز رو مبل بلند شد و رو به موبا بعد 

 

 ؟ یدختره عوض یتونی م  ؟ی کمکش کن یتونی بزنم. م  شیخواهرت رو اصال ات  یزندگ  خوامی آره من م -

 

 ! رهیپدرت بم یخوای نجاتش بده، م ایب ی تونیکنم. م  ش که یت که یت خوامی م

 

 باطعنه ادامه داد  وبعد 

 

 !ید ی خواهرتو نجات م یآی حتما م ،یدختر شجاع ه ی ی که. تو بت من یذاری تو نم   یول -

 

 شده؟ یمگه چ ره یبابام بم چرا

 

 تمام ادامه داد:  یرحم  ی اون با ب ی کردم ول نی نگرانم رو حواله آرو یچشما

 

 پدرت کجاست؟  یبه خواهرت بگ  یخوای نم -

 

 ؟ذره نفسش هم بره و تمام  ه یاون  ی.خوایم

 

 به من نگفته؟  ایشده که رو ی. چکردمی نگاه م ن یقلبم اوج گرفته بود و درمانده به آرو ضربان
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 با لرزش صداش گفت:  ایرو

 

 ! یکن  دمیبا پدرم تهد  یتونی چطو م  ،یتونی ! چطور میهست یعوض ه ی تو -

 

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:  نیآرو

 

دنبال   ی کنارتم بگ   یذره نفس بابات هم دست منِ .به اون عوض  هی که اون  ی نبود کوچولو فقط خواستم بدون د یتهد   نیاُ اُ،  -

 .د ینیبی نباشه که بد م هانیاز آ تیشکا

 

 پوزخند گفت:  ه یگرفت و خاموش کرد و با   هانیرو از دست آ ی وگوش 

 

 هم تمام شد. نیا -

 

 لعد رو به من گفت:  و

 

 ! یخیمشا ی حور ی د یفهم خوام،ی م رو سالم ازت م من بچه خوب گوشات رو باز کن،   -

 

  زمیکند؟ من چه ه  تیدوست دارد مرا اذ قدرن یمرد چرا ا نی. اریبودند و دلگ  اه یرنگ چشمانش نگاه کردم، که مثل شب س  به

 به او فروختم، که خودم خبر ندارم؟  یتر
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که فکر کنم    دم، یکشی م غیج هاوانه یو مثل د زدم، ی بلند شدم و چنان به شکمم مشت م هویبود؛  سابقهی که از من ب یشجاعت با

 : گفتمی نزنمش. م  کرد ی و التماس م ختیری داخل شکمم مثل من اشک م نیجن

 

 . آرمی... نمآرمشی نم ایمن به دن -

 

 : گفتمی م ن یو به آرو دمیکشی م غ یدستانم را گرفتن، و مانع از ضربه زدن به شکمم شدن. من باز ج ن یو آرو هانیآ

 

 .آرمشی نم ا یچون من به دن ؛ یری بچه، به گور م نیا دن ید ی با آرزو -

 

. از  دمی که رنگ خون رو د دم،یکش  می نیخارج شد. دست لرزانم رو به ب امی ن یاز ب ی گرم عی سوخت؛ و ما هویطرف صورتم  هی

 گفت:   دواریلباسم گرفت، و تهد  قهی شده بود. از  ویو مثل د شد،ی باز و بسته م نی آرو ی نیب یهاپرده  تیعصبان

 

 ! هیک  نیآرو یمتا بفه ؛یبش آبروتر ی الزمه ب یانگار ی... ول زمینر لتونیخواستم بهت لطف کنم، و آبروت رو تو فام -

 

 بعد با آرامش گفت:  و

 

 . یبد  لم یتحو گه ید ی کیو  ،یحامله بش  گه یبار د ه ی ی مجبور اد؛ین ایبچه هم به دن نیا -

 

 زد؛ و گفت:  شخند یهمراه با ن یبعد چشمک و

 

 چطوره؟  -



 سخت مثل سنگ 

178 
 

 

 چرا؟  کنه؛ ی کارها رو م  نیمرد، چرا داره ا  نینگاهش کردم؛ ا رتیباح

 

 زل زد بهم، و گفت:  ش یعصبان یهابا چشم سپس

 

 ! گهید  ی کیبچه هم نشد؛  ن یکه ا ی دونی . چون میرو بکن ه یو قال قض  ،یار یب ایبچه رو به دن ن یپس به نفعتِ ا -

 

 کرد، و گفت: هان یبعد رو به ا و

 

 .ترکهی سرم داره از درد م ار؛یقرص سردرد واسم ب ه ی پاشو  هان،یآ -

 

بلند شد، و رو به   د، یآب رو سرکش  وانیل  کهن یبعد ا ن یآب و قرص سردرد برگشت. آرو وانی ل ک یزود به آشپزخانه رفت و با  هانیآ

 گفت:  هانیآ

 

 ! میکن ی شلوغ کار کم ی م، یپاشو بر -

 

 روبه من کرد و گفت:  شخندش یبعد با ن  و

 

اش وخودش به پدرش بدم...  خبر از نوه  ه یهمه لطفش؛  نیخاطر امن هم برم به  اره؛ یب ایبچه من رو به دن  خوادی خانوم که نم نیا -

 . شهیخوشحال م چارهیب
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 مقصودش من بودم. ادامه داد:  ی ول  زد؛ی حرف م نیداشت با آرو  مثال

 

سالم   لیحتما به عزرائ خبر، نیبا ا بارنیبشنوه و نگاه کنه. ا  تونهی خانوم سکته کرده، و فقط م نیباباش. بعد فرار ا چارهی البته ب -

 . کنهی م

 

گفته بود که    ایرو  ی. پدرم سکته کرده؟ ولستادهیا ن یام؛ و روحم در مقابل آرومرده   کردمی که حس م  زدی قلبم انقدر کند م ضربان

 قلبش درد گرفته و بعد خوب شده.

 

 ختم شد. اون مقصر بوده، اون.  جانی که کرد و آخرش هم به ا یابشه. با کار احمقانه  ر یگنیباعث شده بود پدرش زم یحور

 

 تمام ادامه داد:  یرحمی با ب  نیآرو و

 

 .گنی م کی وتبر زننی که، همه زنگ م  شهی بد نم شه؛یخانوم داره مادر م نیبدونن ا لشونمیفام -

 

 طور که در چشمانم زل زده بود گفت: و همان   ستاد،یا م یروروبه  و

 

 ؟ ینه حور  -

 

  ی معن توانستم ی کاش م کرد؛ ی هم با غم نگاهم م هانیبدتر بود را زد. آ می که از صدتا فحش برا  ،یلعنت شخند یبعد همان ن و

 با حرفش ضربه آخر رو زد: داشت،ی برم زیم  یرو از رو  نیماش  چ ییطور که سوهمان  نیکاش! آرو  ینگاهش را بفهمم؛ ا 
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دم   ن،یاگه بعد ا یحت بارن ی. و ایخونه گورت رو گم کن نیبگم؛ حاضر باش که از ا لتون یها رو به اهل فامحرف  نیمن تا برم و ا -

 تو.  یا یب ذارمی نم یبر  ی ندار ییجا ی و بگ   ؛یدر خونه مثل سگ پارس هم کن

 

 گفتم:  کردم؛ی م  هی طور که گراز در خانه خارج شود، که همان خواست

 

 .ریکردم؛ نگ   رش یگ  نی. نفس بابام رو، که منِ احمق با کارهام زمآرمی م  ایت رو به دن... باشه؛ من بچه یحائر ن یباشه آرو -

 

 هق ادامه دادم: با هق  و

 

 . کنمی خواهش م -

 

 و گفت:  د یسمتم چرخ به

 

 ؟یملتفت شد  ، یآری و خواهرت هم نم  د یام ارو،یاسم اون  ی حت -

 

 کردم. ه یباشه تکان دادم، و با صدا گر  یسرم را به معن عیسر

 

و ترسناک شده   نی. چشمانش انقدر خشمگ د ینگاهم کرد که دلم لرز ی جور  هی بارن یمبل نشست. ا  یدوباره برگشت، و رو  نیآرو

کنارش خوشحال    شهیداشت. هم  یشتریب  تیآرامش و امن  دم،ی. چشمان امکردی ها خوف مآدم از نگاه کردن به آن  ی بود، که حت

دهانم    یلرزان، خودم را به اتاق رساندم. بالش را رو   یبرعکس بود. با پاها ن یودر کنار آر ی ول  کردم؛ ی م  تیبودم وحس امن

 .دمیخفه کش یهاغ یج یپناهی گذاشتم، و از ب
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 *** 

 

هم از ته دل   نیآرو ،کرد ی را صدا م ن یکه آرو  دم،یزن را شن ه ی دنیخند  ی چشمانم را باز کردم، که صدا ید یسردرد شد  با

است.   یواقع  دمیدادم؛ فهم ص یتشخ یکیرا در تار ون یز یبلند شدم، و نور تلو یوقت ی ول  نم؛یبی . اول فکر کردم خواب مد یخند ی م

پخش شده از خودش و   ریبه تصو و دود همه جا را پر کرده بود.   کرد،ی روشن م یگر ید گاریخاموش نشده؛ س  گارش یس  نیآرو

دل بود که آدم به  انقدر از ته  شانیهاکنار هم خوشحال بودند، وخنده   نیو آرو  ینازل  ون،یز ی تلو شده بود. در  ره یخ ینازل

 .خوردی غبطه م شانیخوشبخت

 

  یبرا د یگذشته بود، که ام  د یمن و ام ی نشستم وغرق شدم در خاطرات خودم. دوماه از نامزد نی زم یهم، کنار راهرو، رو  من

  یلی که خ یبرود و از من خواست که همراهش بروم. بابا هاد  هی لباس داشت( خواست به ترک  کیچند بوت د ی)ام ک یبوت یدهایخر

  توانستی هم م د یام نیخاطر همبود؛ و به   ی زیتبر د،یمن هم باهاش بروم. مامان ام  تاکرد  اش یراض  می مامان مر یمخالف بود، ول 

داشت،  ی قیبود. کال عشق موس  یهم عال شیاه ی بود؛ زبان ترک هیصحبت کند، و بخاطر شغلش هم چون دائما در ترک  ی آذر

که همه دورمون   خواند ی قدر خوب مکرد. اون   راکنسرت زنده اج  میبرا د یام م؛ یاست تو استامبول بود ادمی. خواند ی هم م  یگاهوگه 

. انقدر باشوق  دمیکشی ناز کردن؛ خودم خجالت م همهن یاز ا ی که گاه د،یخری . انقدر نازم را مکردیهم اجرا م  د یکرده بودند، و ام

  د یام یشود. ول لیمتک مانی بشوم، و آن موقع خوشبخت شیهاکه دوست داشتم هرچه زودتر مادر بچه  زد؛ یحرف م مانیهااز بچه 

و   نمش، یبب گرید بارک ی خواهمی و سرنوشت من را هم عوض کرد. فقط م  خت یرا بهم ر ی رفتنش همه چ هویبا ترک کردن من، و  

با   یچرا حت دانمی نم یپول کرد؟ ول  هی سکه  ل یفام ن یکرد و من را ب ی باز م یبوده؟ چرا با آبرو یرفتنش چ  یی هویبپرسم علت 

نشان   شتریتنه لختش را ب  م ین ون، ی زیشد؛ نور تلو ده یکش ن یهنوز هم دوستش دارم! نگاهم به سمت آرو کرد،که در حقم   ی نامرد

گرفت. در دستش،    دهیکند اصال حرفم را نشن تیگفتم رعا که نیبا ا  ی ! حتشرتیبود؛ بدون ت شیشلوارک پا ک ی. باز هم دادی م

  هو یکه  کرد؛ ی پرتشان م نیزم یو رو  شکست،ی را م های دی . س کردیم و بعد نگاه کردنشان تکه تکه   داشت،ی ها را نگه م عکس

نگاهم   ره یاش را جلب کرده بود؛ ختو صورتم بود، که انقدر توجه   یچ دانمی نم آمد،ی طور به سمتم مچشمش به من خورد. همان 

 جمع کردم؛ وخواستم بلند شوم، که گفت:  نی. خودم را از زمکردی م

 

 . نمی بب سایوا -
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گذاشته بود؛ حواسم را   شینگاهش کردم. عضالت محکم بدنش را که به نما ره یحرف به سمتش برگشتم؛ و مثل خودش خ بدون

طور که نگاهم  ام را گرفت؛ و همان و با دستش چانه   ستادیا میرو. روبه کردمی همچنان من فقط به صورتش نگاه م  یول  کرد؛ ی پرت م

 گفت:   کرد،ی م

 

 کنن؟ی رنگ عوض م یپرست هالمصب، چرا مثل آفتاب  یهاچشم  نیا -

 

  ی اوضاع، مست نیرا پر کرد. فقط در ا امین یب یدنینوش  ی که جلو آمد بو ی برخوردش. کم نیاز ا دمی تعجب کردم، و هم ترس  هم

  یخم شده بود، و صورتش را برابر صورتم قرارداده بود؛ و چشمانش تمام اجزا یرا کم داشتم، که اون هم اضافه شد. کم نیآرو

 ، که مانع شد و گفت: . خواستم برومکردی صورتم را رصد م 

 

 کنه؟ ی تو نگاهتِ که حالم رو خوب م  یچ -

 

 زد، و گفت: یبعد پوزخند  ی! ول زند ی ها را محرف  نیاست که دارد ا ن یآرو ن یسرم دوشاخ سبز شد؛ ا ی کردم رو احساس 

 

 ...یعوض  هی ! ینازل  هیشب ی هست ی کیتوهم  ی ول  زنه؛ی هات، آدم رو گول مچشم _

 

و مرا در آغوش تنگش به اسارت در اورد. بدنم   د ینداشت. خواستم به اتاقم برگردم، که دستم را کش ی**س.ت بود، و تعادل روان م

 کرد، و با ترس گفتم:  دن یشروع به لرز

 

 ولم کن.   ن،یآرو -
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مگر ازم   یقب هلش دادم، ولگذاشتم؛ و به ع نش یس  ی. دستم را رو د یی را بو م یقرار داد؛ و موها میموها ی سرش را رو ن یآرو ی ول

 گفتم:  د یلرزی که از بغض م یی. باصدااومد ی در م میهاباز داشت اشک  امیپناهیخاطر ب. به شد یجدا م

 

 ولم کن.  -

 

 طور که مرا در آغوشش گرفته بود؛ گفت: همان  نیآرو

 

 ولت کنه؛ بغل من ترس داره؟  یگفت ی که نم ارو یتو بغل اون  -

 

 آمدند. نییپا میهاسرباز کردند و از چشم  میهاه ی بود، و گر  دهیتوانم به آخر رس  گرید

 

ولم کرد و با    هوی ی او همچنان مرا به اسارت آغوشش درآورده بود. ول ی تا ولم کند؛ ول  زدم یم اش نه یکردم، و با دستم به س  ه یگر

 :د یخشم غر

 

 گمشو از جلو چشمم... زود باش! -

 

 زجه زدم.  امیپناهی بردم وپشت در نشستم و بخاطر ب عقب رفتم؛ و به اتاقم پناه عقب  زود 

 

 بودم.  ده یخواب نیزم یرو  شبیچون د کردی تمام بدنم خشک شده بودو درد م صبح

 

 خونه نبود.  نم یرفتم وخداروشکر آرو  ییرایشدم و بعد شستن دست و صورتم به پذ  بلند 
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تلفن خانه به صدا    یکه صدا خودم درست کردم ومشغول خوردنش شدم  ی برا ییمروین ی نداشتم ول یکار  چیحوصله ه که نیا با

 در اومد.

 

 :د یچ یدر گوشم پ  نیآرو یشدم و به سمتش رفتم وتلفن را برداشتم که صدا بلند 

 

 .ییجا م یبر د یحاضر باش با گهیساعت د هی  یحور  -

 

 کرد.   وقطع

 

 ادبم هست که،  ی ب ی کینه عل یسالم  نه

 

 را تکان دادم وبلند گفتم: سرم

 

 آخه!   یاخالقِ تو دار نمیا ی حائر ن یبرات متاسفم آرو -

 

 م رو خوردم. آشپزخونه رفتم و ادامه صبحانه  وبه 

 

 دوش گرفتم و لباس عوض کردم  بعدشم
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 ما!  میری بپوشم آخه. االن کجا م یتنگ چ  ایگشادن  ای نایا رون، یافتاد من لباس ندارم واسه ب ادمیو

 

 .شدم  رهیساعت خ یهامبل جا گرفتم وبه عقربه  یرو   فیطور بالتکل همان

 

 ساعتم گذشت و کی. گرفتیکم خوابم م که داشت کم   کردی ساعت کند حرکت م انقدر

 

 شد. ده یدرقفل، نگاهم به سمت در کش  د یچرخش کل با

 

 گفت:  آورد ی را در م  شیهاوارد خانه شد و همان طور که کفش   نیآرو

 

 ؟ یتوچرا حاضر نشد  -

 

 نگاهش کردم وگفتم:  رهیخ

 

 م؟ ی بر میخوای کجا م -

 

 گفت: داد یاش را ماساژ م  یجگاهیطورکه با انگشتش دوطرف گ همان

 

 بچه معلوم شه  تیوضع د یدکتر،با  شیپ -
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 نه.  ایسالمِ  مینیبب

 

 مبل بلند شدم که آقا امر کرد براش قرص سردرد هم ببرم.  یرو  از

 

 گفت:   کردی و همان طور که نگاهم م د یسر کش نفسک یبردم.  ش یآب برا وان یل  کیرگشتم و قرص و  آشپزخونه ب  به

 

 زود باش برو حاضر شو، کار دارم!  -

 

نکند را   تیبزرگ نبود اذ ادیبخاطر شکمم که البته ز کردمی که دعا م ین یگشاد با شلوار ج ی مانتو کم ک یناچار به اتاق رفتم و  به

 وبعد سر کردن شالم از خانه خارج شدم.  دمیپوش 

 

 . میو به طرف مطب رفت میشد  نیماش  سوار

 

 .بود که با خوردن قرص هم خوب نشده بود  د یشد  یل یوانگار سردردش خ داد ی را ماساژ م جگاهشی باز هم داشت گ نیآرو

 

رو از   هامه ی و ر  دمیکش  یق یبهتر کرد. نفس عم یحالم رو کم خوردیکه به صورتم م  یو باد خنک  دمیکش نییرو پا نیماش  شهیش 

 شد. ق یبه وجودم تزر یتازه پر کردم و سرزندگ  یهوا

 

 بود.  بایز رونم یب یکه از نما  مید یرس  یکیبه آپارتمان ش  ستادویاز حرکت ا نیماش 

 

 آن نوشته شده بود  ی در نصب بود و رو یدر باال یی تابلو م، یوبه طبقه سوم رفت  میآسانسور شد  سوار
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 .مانیراد متخصص زنان زا یشاد

 

 در را گشود  یبه در زد و دختر بانمک یاتقه   نیآرو

 

 کرد. ن یبا آرو ی گرم  یپرس  واحوال

 

 رو بهش گفت: نیآرو

 

 خانم راد هستن؟  -

 

 داخل.  ن ییتو اتاقشونن بفرما ی حائر یبله آقا  -

 

 وارد شد.  نیر رو باز کرد. اول من وسپس آروبه در زد و د  یاباز تقه  نیآرو

 

 گفت:  یحی برخواست و با ما خوش وبش کرد و با لبخند مل اش یو شش ساله بود از صندل یس _و پنج ی س  یدکتر که زن خانم

 

 !ییجان شما یپس حور  -

 

 که تعارف کرد نشستم.   یصندل  یمثل خودش با لبخند جوابش را دادم و رو  منم
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 بود گفت:  نی منو ارو  رهیش را در هم قفل کرد وخطور که دستان همان

 

 !نیآی بهم م  ی لیخ -

 

 . میو هردو اخم کرد م ینگاه کرد گریبه همد  ن یو آرو من

 

 سرداد و گفت: یادکتر خنده  خانوم

 

 ! هوی ن یبابا! چرا هر دوتون هم زود ترش کرد یِچ -

 

 .نی آی بابا اصال هم بهم نم خوب

 

 بود.  یمیصم ن یو با آرو  دونستی م ییزایچ  هی خانوم دکتر هم  نیا انگار

 

 به من گفت:  رو

 

 اون تخت دراز بکش.  یلطفا بلند شو و رو   زمی خوب عز -

 

 گفت:  کرد ی م م یسونو گراف که ن یا نیو دکتر ح دمیتخت دراز کش ی هم بلند شدم وبه سمت تخت رفتم و رو من
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 س!هم هست بعد مشت بارون شدنم هنوز زنده  یعجب بچه سرتق  -

 

 گفته که من با مشت به شکمم زدم؟   نیآرو یعنی

 

 داره؟  ن یبا آرو ی خانوم چه نسبت نیا ی عنینگاه کردم.  نیآرو به

 

 قلبم گذاشت گفت   یو رو  ی طور که گوش  همان

 

 برداشت. نمیس  یرو از رو  یبکشم و با گفتن خوبِ گوش  قیعم یهانفس 

 

 گفت:   نیبه آرو رو

 

  شگاهیآزما نیری کف مطبقه هم  نیکه هم سمینوی م  شیضربان قلب خانومت خوبه و بچه سرتقت هم سالمِ. فقط چند تا آزما -

 . نیآری وبرام م نیدی م

 

 رو.  شیآزما  یدی آزاد م نیهم ندار دفترچه  چون

 

 کلمه خانومت قلبم گرفت.  دنیشن ای
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 روبهش گفت:  نیآرو

 

 ؟ یِشیچه آزما ی شاد -

 

 گفت:  نوشتی کاغذ م ی طور که با خودکار رو همان

 

  نیباردار ا یهمه خانوما ی برا سم،ینوی مادر و بچه م ی مطمئن شدن از سالمت یرو برا  هانینگران نباش، ا ستین ی خاص زیچ -

 ها الزمِ.آزماش 

 

  شیرو پ شیآزما  جه یباالخره نت  ی عد دو ساعت معطلو ب  میکف رفت به طبقه هم  ن یشدم وبعد درست کردن شالم به همراه آرو بلند 

 . میبرد یهمون شاد  ا یخانوم دکتر 

 

 گفت:  شیآزما دنید با

 

 . یآهن دار حتما مصرف کن یغذاها د یکه اون هم با  ی دار  یخونکم  کم ینرمالِ فقط  زتیهمه چ_

 

 گفت:  ن یضمن رو به آرو در

 

 .کنم ی و بچه رو چک م   یحور  ت یوضع آمی خودم م  نیایهر دفعه تا مطب ب ستین ازین_

 

 .نیداشته باش   یمحضر   نامهغه یص ه ی د یبا ن یالزمِ فردا اونجا به مشکل نخور نامهغه یحداقل ص ن یآرو مارستانیب یکارها  یبرا  فقط 
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 رساند. انیحرفش را به پا کنمی م کارش یچ  نمیباشه تکان داد و با گفتن بب یسرش را به معن  نیآرو

 

 رو نگاه کرد و گفت: نیآرو یشاد

 

 نه، الزمِ. کنم ی م کارش یچ نم یبب -

 

 .نیریپرستار براش بگ  هی  نیتونی م ستین  ی مشکل نیهمراه خانوم داشته باشه که اگه نداشته باش  هیشدن هم بهتره   ی بستر موقع 

 

 .خوادی ! گفتن نمگهید  دمیفهم ی شاد -

 

 . میرو به من گفت بر  و

 

 ممنون. ی لیخ یگفتم لطف کرد  ی به شاد رو

 

 با همان لبخندش گفت:  وبعد 

 

 نداشت خوشگلم. ی قابل -

 

 : د یپرس  طنتیش  وبا
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 !؟ کنهی نم تت یپسرخاله من که اذ نیا -

 

 ش بود. دخترخاله  پس

 

 کنه ی م  میروان ینه ول  تی بگم اذ تونستم ی االن م کاش 

 

 زدم وگفتم:  ی در جوابش لبخند  ی ول

 

 نه.  -

 

 گفت:  ن یخنده روبه آرو با

 

 معروفِ.  دن یبه داد کش نی آرو  دونم ی که من م  ییچقدر هم هوات رو داره! تا اونجا -

 

 اخطار گونه گفت:  نیآرو

 

 ! یشاد -

 

 .د یدهانش را بست وخند   پیبا لبخند و حرکت دستش مثال ز ی شاد و
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 گفت:   نیآرو

 

 . کشهی از دستت م یخدا به داد شوهرت برسه،چ  -

 

 . ینگرانش باش  خوادی تو نم  زمی عز نِیزم ی مرد رو  نیخوشبخت ترمرد من  -

 

 زد و گفت:  یشخند ین نیآرو

 

 نه بابا! -

 

 با خنده سمت در اشاره کرد و گفت:  یشاد

 

 هم دارم ها!  گهید یهاض یمن مر -

 

 . میباشه بابا رفت -

 

 از مطب خارج شدم. نیبه همراه آرو ی تشکر و خداحافظ وبعد 

 

 . کردی م ی گذاشته بود و با مهارت رانندگ ی موقع برگشتن آهنگ آروم  نیآرو
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 ه؟ یچ تشیجنس نی جن نیا ی عنیرو تجربه کردم.  نیریحس ش  ه ی بار  نیشکمم گذاشتم و ا ی رو رو دستم

 

 سوزاندم.  شه یاز ر کبارهیدر وجودم جوانه بزند را  خواستی که م ییهاشکمم برداشتم و حس  ی دستم رو از رو زود 

 

کنم نه    یوبا عشق زندگ د یام  شیبرگردم پ د یبچه داخل شکمم داشته باشم، من با نیبه ا یوقت حس چیه خواستی دلم نم اصال

 ها با حسرت وغم. سال

 

 ! دمیبه ام دنی رس  د یبه ام رمیپذ ی رقم خورده را م می گونه برا  نیو سرنوشتم رو که ا کنم ی صبر م پس

 

 رو به من گفت:  ن یو آرو  ستادیا کبارهی نیماش 

 

 شو.  اده یپ -

 

 راه رفتم.  نیشدم و کنار آرو ادهیپ نیهم از ماش  من

 

 رو به من گفت:  نیو آرو می لباس وارد شد   کیبوت  ک ی به

 

 ! ستین ی خبر د یاز خر گهیبردار چون دفعه د  یلباس راحت ی هر چقدر دوست دار -
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 . میرفت رون یوب د یفقط کارت کش نیاشتم آروخودم برد ی هم بدون تعارف چندتا بلوز وشلوار شال و... برا من

 

 بود، برداشتم.  یکه البته مخصوص حاملگ  نیکفش و شلوار ج د یخر بعد 

 

 .میوارد شد  ی مغازه مانتو فروش   هی  به

 

 . ختیر ی صاحب مغازه دلم هر دن یبا د ی ول

 

 .کرد ی بود که با تعجب به من نگاه م د یسع یعمو پسر

 

 کنم!  کاریچ دم،حاالینفس کش ی باره خشک شد و به سخت ک ی دهانم

 

 گفت:  ی الیخ ی هم با ب نیآرو

 

 کدوم سمتن؟!  اتونیمانتو حاملگ  ن یفروشنده ا ی آقا -

 

 که آشکار بود گفت:  یبهم گره خوردن و با حرص شیپسره خشکش زده. ابروها د یهم چشمش به فروشنده افتاد و د نیآرو هوی که 

 

 گفتم!  ی چ یشنفت  -
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 پسره که اسمش احسان بود با شک گفت:  چارهیب

 

 ؟ یواسه ک  ،یمانتو حاملگ  -

 

 ل**ب گفت:  ری ز نیآرو

 

 واسه عمت! -

 

 حرص به فروشنده نگاه کردو گفت:  با

 

 . گهیواسه خانوم د -

 

 من اشاره کرد.  وبه 

 

 زوم کرد و گفت:   شتریرو من ب احسان

 

 ان!؟ حامله  -

 

 . اندازدیراه ب یحساب ی دعوا ه ی و کم مونده بود  رفتی داشت از کوره در م   نیآرو
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 گرفتم و گفتم:  راهنشیپ از

 

 . می بر ایب -

 

 درنده اش نگاهم کرد و گفت:  یچشمها با

 

 که!   مید یکجا؟مانتو هنوز نخر  -

 

 رو به فروشنده گفت:  وبعد 

 

 ها. ینیبی زل نزن بد م نقدرهم یا گه،ید یبگو ندار یده! ندارخشکت ز  ی جور ن یهم میما اومد  یاز وقت ارویشارژت تموم شده  -

 

 گفتم:  اومد ی که انگار از ته چاه م  ییبه سمتش برود که از دستش گرفتم ومانعش شدم وبا صدا وخواست

 

 ! خوامیمن مانتو نم  م یتو رو خدا بر -

 

 :د یشد و با خشم غر یوحش  هویفکر کرد که   یبه چ دانمی نم نیآرو

 

 ن؟ یهم جا خورد دنیاز د ی نجوریکه ا  متِیقد  ی از دوست پسرا -
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 ذهنش مسموم است. قدرن یمرد ا نیا چرا

 

 بار احسان گفت:  نیا

 

 نه از آشناهاشونم آقا.  -

 

 خاموش شد و احسان را نگاه کرد  کبارهی نیآرو

 

 احسان ادامه داد:  که 

 

خورده قرارِ  همبعدش گفت به  د یمن ازدواج کنن که سع  ی. قرار بود که با پسر عمودمیخانوم رو د یحور  یفقط شکه شدم وقت -

 شدم. ر یباردارن من باز غافلگ  نیخانوم رفتن سفر. شماهم که گفت یازدواجشون وحور 

 

 ن؟یخانوم شما ازدواج کرد  یحور

 

 که گفت:  د یحالم را فهم نیکنم آرو فکر

 

 . میبر -

 

گره    کردی و هم با خشم نگاهم م  رتی جفت چشم سبز که هم با ح  ک یجارو ترک کنم که چشمانم در برگردم و اون  خواستم

 خورد. 
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 احسان معذب است. یکردم جلو  یبا چشمانش قصد داشت مرا بدرد واحساس م  د یسع

 

و با تعجب   برد ی م ی بودنش پ ی به الک یا  نندهیبنشاند که هر  شیهال**ب یبه رو  یاکرد و خنده   ی نیاز موضعش عقب نش زود 

 گفت: 

 

 ؟ یکنی م کاریچ  نجایا ؟ یبرگشت یک  یحور  -

 

دستم رو گرفت و خواست مرا کشان کشان ببرد   هویشد و   ال یخ یکه فکر کنم بخاطر احسان ب ستی مرد ک ن یخواست بپرسد ا و

 با اخم مانعش شد  ن یکه آرو

 

 داد گفت:  وبا

 

 .نمی! دستش رو ول کن بب ی هو -

 

 با داد گفت:  دمیسع

 

 به تو چه!  ؟ی هست ی کدوم خر  گهیتو د -

 

 را در دستش گرفت و چانه اش رافشار دادو به عقب هلش داد.  د یصورت سع نیآرو
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 دعوا به راه انداختن. ه ی آورد و  ورش یبه سمتش  دمیسع

 

 کند. شانیجدا کرد ی م ی باز هم سع چارهی ب ی ول شد ی م بش یدر جدا کردنشون داشت و اون وسط کتک بود که نص یسع واحسان

 

 گفتم:  نیداد رو به آرو  با

 

 مِ.پسر عمه  نیولش کن آرو -

 

  سکوت  گهید  ینفهمد ول  یزیاحسان چ خواستی که م  د یبود. سع د یاش رو به سعنگاه درنده  ی در هوا خشک شد ول ن یآرو دست

 رو به من گفت:  دادینکرد و با داد و ب 

 

 ؟ یِک یعوض ن یا ؟ی... کجا بود یها حور ، یرفته بود  ی کدوم گور -

 

 با داد گفت:  نیآرو

 

 ! یمامان شیت یجد و آبادتِ پسرِ ت یعوض -

 

 گفت:   یبه احسان م  و

 

 بابا.  نمیبکش کنار بب -
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 : گفتی و م د یکشی ش منداشته شی احسان دست به ر یه ی ول

 

 شو. ال یخیآقا جان من، ب -

 

 د یکشی م  تیاز سر عصبان یقیعم یهانفس  نیآرو

 

رو از   د یما اومد ودست سع شیهم با سرعت پ نیمغازه برد و آرو  رون یو مرا ب  د یسکوت کردم با خشم دستم رو کش د یکه د د یسع

 جدا کرد و رو به من گفت: میبازو

 

 ! نمیبب فتی راه ب -

 

 شد و با داد گفت:  یهم عاص د یسع

 

 وسط؟  نیا یگی م  یبر خر مگس معرکه لعنت! تو چ -

 

 به هوا رفت.  د یکه آخ سع   د یکوب د یچشم سع  یپا یابا چنان ضربه  نیآرو

 

 رو بزنن و به من کمک کنن  نیخواستن آرو ی نفر چند 
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 با داد گفت:  ن یآرو که 

 

 زنمِ. ن؟بابایکنی م ی چه غلط ن یدار -

 

 ادامه داد:  تری بلندتر و عصب یصدا با

 

 . د ی. گورتون رو گم کنیِمسئله شخص نید یزنمِ. فهم هاالناس یا -

 

 با پوزخند گفت: د یسع

 

 زنتِ!  یگی ازدواج نکرده تو م ی! حور که یکدوم زن مرت -

 

 بدشانسم آخه!  نقدر ی. آخه چرا من ااومد ی داشت اشکم درم  گهید

 

 پوزخند زد و گفت:  د یهم متقابال رو به سع نیآرو

 

 ؟ید یشما مادر بچه منِ! فهم یحور  -

 

 زد و گفت:  ش نه یحمله کرد و به س  ن یبهش وصل کرده باشن چنان به سمت آرو یولت  ستیکه انگار برق دو د یسع
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 کم شرو ور کن کدوم زن کدوم بچه!   اروی ی ه -

 

 من نگاه کرد که پر نم اشک بود.  یهابه چشم  وبعد 

 

 من گفت:  روبه 

 

 گه؟ ی م  ی چ نیا یور ح -

 

 .د یپر از تعجب سع ی نگاه کردم و به چشا نیآرو ی چشمان عصب به

 

 باشم و باهاش برگردم خونش.  ن یطرف آرو د یپس من چرا با  دهیفهم د یسع  گرفتم،ی م م یتصم د یبا االن

 

 وجب چه صد وجب   کیاز سرمن گذشته چه  آب

 

 گفتم:   د یبه سع رو

 

 . گهی داره دروغ م -

 

 . رونیواز فروشگاه زدم ب  دمیبا سرعت تمام دو و
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دست تکون    یتاکس  نیاول یو توجه نکردم. برا  دمیشنی رو م ن یآرو یهاگفتن  ی حور ی که نفس کم آوردم و صدا  دمیدو انقدر

اه  نگ  نی پشت به آرو شه یپدال گاز گذاشت و با سرعت راند. از ش  ی دادم و بهش تند آدرس خونمون رو دادم و اون هم پا رو 

 . کردی با خشم نگاهم م زدوی منفس نفس   دن یکه او هم بخاطر تند دو  کردمی م

 

 تموم شد!؟ من تونستم فرار کنم از دستش!؟ خداجون شکرت!  یعنی

 

 از ته دل بکشم و بلند بخندم.  یاد ی، فر  یاز خوشحال خواستی م دلم 

 

 که به پست ما خورده!  یِک  وونه ید  نیا گهی و االن حتما با خودش م   کردی نگاهم م  نهیبا تعجب از آ ی تاکس راننده

 

 کنم!  ی زندگ تونمی راحت م  الیو باخ ی آزاد شدم از دست مرد سنگ  ی خیمشا یکه من، حور  نِیمهم ا ست، یمهم ن ی ول

 

 گفت:  هوی تیبا عصبان ی تاکس راننده

 

 !؟ گهی م ی چ گهید  نیا ده یچراغ م  قدرن یچرا ا نیاه ا -

 

که    دادی عالمت م ی و به راننده تاکس  کردی که پشت سر ما داشت حرکت م دم یرو د  نیآرو نیاش پشت سرم که نگاه کردم ، م به

 بار شروع به بوق زدن کرد.  نیو ا ستهیبا

 

 که با داد گفتم:  ستد یکه انگار از دستش کالفه شده بود خواست با  ی تاکس راننده
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 ! نستایت وانه آقا جون بچه  -

 

 ما شو!  الیخی جون مادرت ب ستم،یخانوم من دنبال شر ن  -

 

 تو چشام و گفتم:   ختمی التماس بود ر یهرچ

 

 که گفتم.  یبه آدرس   نیتا برس  ن یگاز بد  کمی. فقط  د یتوروخدا کمکم کن -

 

 از روز ما. نم یافتادما، ا ی ریالاله اال اهلل، عجب گ  -

 

 دم یشدم ودر خونمون رو با مشت کوب ادهیپدال گاز گذاشت ودم خونمون نگه داشت. پ ی بعد پاش رو رو و

 

 شد و با داد گفت:  اده یپ نیراننده از ماش   مرد

 

 ت؟ه یکرا یآبج  -

 

 من که پول نداشتم!  یرو بدم ول ش ه ی که کرا  برگشتم

 

 پرت کردم!  اطیدر رو باز کرد و خودم رو تو ح  ایرو هوی
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 ق گفت: با شو دنمیبا د  ایرو

 

 !؟ یحور  -

 

 بغلم کرد.  و

 

 ترس گفتم:  با

 

 ! آدی داره م نیآرو  ا یرو -

 

 نگاه کنم.  ایباعث شد به پشت سر رو زدی رو صدا م  ایمامانم که رو یصدا

 

ودر آغوش گرفتمش و زدم   دم یصبرانه به سمتش دو یمن هم ب د یو به طرفم دو د یکش  یاز خوشحال ی غیج دنمیبا د م یمر مامان

 ! هی گر ریز

 

 شدم. زار یکه کردم ب ییم رفت که خودم از کارهاو انقدر قربون صدقه کرد ی و بغلم م  گرفت ی طرف صورتم رو م دو

 

 کنم.  تشونیاذ نقدریدلم اومد ا  چطور

 

 کردو کمکم کرد بلند شم! بغلم
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گفتم بابا و بغلش کرد.م اشک از   غیقلبم فشرده شد. با ج  لچریو  یرو  میبابا هاد دن یبا د یول میومامان وارد خونه شد  ایرو با

 شد. یبابام هم جار  یهاچشم

 

 .ییبابا ی فتی روز ب نیمنو بکشه که باعث شدم به ا خدا

 

 باهات ؟ کارکردمیاحمق چ منِ

 

 . ختیبغلم کرد و اون هم تو بغل من اشک ر ایو رو  کردمی م  هی و گر  زدمیرو م  خودم

 

  می بهم نگاه کرد ا یدستش رو گذاشته بود روش و قصد سوزوندنش رو داشت من و رو  یکدوم احمق  دونم ی که نم  فونیآ یصدا با

 شد  ی ته دلم خال هویو

 

 ! نِیخود آرو مطمئنم

 

 گفت: گرفته بود   هیکه از گر ییشده بود با صدا یزنگ عصب  یکه از صدا مامانم

 

 انگار سر آورده!  ،یِ ک -

 

 . د ی. به سمت در دوکنمی به سرعت بلند شد و گفت من باز م  ایبره که رو فونی به طرف آ خواست
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 رو نگاه کردم.  اطیپنجره ح از

 

 را کنار زد و وارد خونه شد.  ا یرو ن یآرو هوی گفت که   یچ ا یرو دونم ینم

 

 گفت:   نیرفت و روبه آرو اطیشده بود به سمت ح  یشاک ن یکه از کار آرو مامان

 

 تو؟   یاومد  یجورنی آقا ا ستله یطو  نجایمگه ا -

 

 گفت:   ایروبه رو وبعد 

 

 آقا رو ببرن!  نیا انیزنگ بزن صد و ده ب ا یرو -

 

 . د یرد نگاهش رو گرفت ومن رو د نیانداخت و به سمت خونه اومد که آرو یبه سمت من نگاه ایرو

 

 :گفتی به سمت خونه امد و مامانم با داد م ی اوهم با تند  هوی

 

 ! نمیبب سایکجا آقا؟ وا -

 

 .د یفهمی مگه حرف م ن یآرو ی ول
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 گفت:  تیوبا عصبان  د یگرفت و کش  راهنشیاز پشت از پ مامانم

 

 ! نمی بب رونیبرو ب  ایب ؟یخوای م ی چ نجای ا ؟یمگه کر  -

 

 زد و گفت:  یانعره  ن یآرو هوی

 

 م!اومدم دنبال بچه  -

 

 رو بهش با داد گفت:  مامانم

 

 ؟یگی م  ی آقا کدوم بچه؟ چ -

 

 :د یبا خشم غر نیآرو

 

 ! یِکه تو شکم حور یاهمون بچه  -

 

 رنگش مثل گچ شد و به خس خس افتاد.  د یشن بابام

 

 احمق آخر کار خودش رو کرد.  ن یو به سمت بابام رفتم، آرو دم یکش غیج
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 : گفتمی م غ یو با ج  زدمی بابام رو صدا م  ه یگر با

 

 زنگ بزن آمبوالنس، زودباش. ا یرو -

 

 با دستش به سرش زد و مامانم رو صدا زد.  ایرو

 

 . نیوارد خونه شد و پشتشم آرو  مهیسراس  مامانم

 

 زجه زد و گفت:  مامان

 

 جان! ی ... هاد ی... هاد رمی بم یاله -

 

 گذاشتش.  نیو تو ماش  رفت و کولش کرد  نشیگرفت و راند و به سمت ماش   یبابام رو دودست لچر یو  عی سر نیآرو

 

 هم سوار شدن. ا یو رو مامان

 

 کنم.  کاریرو چ نی طرف هم آرو  ه یطرف شک حمله بابام بودم و  کیاز  ومن

 

 گفت: اد یبا فر نیآرو
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 سوار شو!  -

 

 حرکت کرد.  مارستانیبه سمت ب نیهم زود سوار شدم و ماش  من

 

 دکتر رو خبر کرد و گفت:   عیها سراز پرستار یکیبرانکارد گذاشتن و   ی رو رو پدر

 

 . یدکتر مورد اضطرار  ی آقا -

 

من   ب یبود که نص ه یوفقط گر مارستانیوسط سالن ب  میو بابام رو بردن و ما موند   دنیدکتر و پرستار هم به سمت برانکارد دو چند 

 و مامانم و خواهرم شد.

 

 اومد وگفت: رون یگذاشته بود که دکتر از اتاق ب یساعت کی

 

سش  فقط وا برن،ی به سر م ی بحران تیشدن، چون قبال هم سابقه سکته داشتن، االن تو وضع یدچار شک عصب مارتون یخانوم ب  -

 . د یدعا کن

 

 . دمیدی روز رو نم نیو ا شکستی عالمه غصه ودرد. کاش پام م ه یو  میرو گفت و رفت و ما موند  نیا

 

 . کردی م دمیبود و با نگاهش تهد  ستاده یخورد که گوشه سالن ا نیبه آرو نگاهم

 

 اوضاع هم دست بردار نبود.  نیا در
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 : گفتی م  یو ه  دادی مامان رو ماساژ م یهاشانه  یبا آن که حالش مثل من و مامان خراب بود ول ایرو

 

 !شهی ... مامان جان بابا خوب مشهی مامان خوب م  -

 

اومده   شیکه پدرم حالش خوب شه، خودم رو مقصر اتفاقات پ  کردمینزدم. فقط دعا م  یروبه رو و حرف  واری هم زل زدم به د من

 . امیبا عذاب وجدانم کنار ب تونستمی و نم  دونستمی م

 

 . زدی نم یکس حرف چی وه  می نشسته بود ی صندل یگذشت و ما رو  یساعت ند چ

 

 .نگاهش به سمت من بود  یول  زدی هم داشت با تلفنش حرف م  نیآرو

 

 که پر اشک بود زل زد تو چشام و گفت:  ییبا چشا مامانم

 

 سرم؟  زمی من خاک کجا رو بر  یحور  -

 

 چرا دخترم؟  ؟ی کرد یبا آبرمون باز  چرا

 

 رو گرفتم وگفتم:  دستش
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 .ستمیمن مقصر ن  د یبه جون ام -

 

 دستش رو به حالت ساکت باش باال آورد وگفت: م یمر مامان

 

 .د یبه جون ام یگی نشوندت... بازم م  اه یبود که به خاک س  د ی... همون امیحرف نزن حور -

 

 . یتن من رو با کارات بلرزون  یخوای چرا م تو

 

 نگاهشو به سمت شکمم سوق داد و بالرزش صداش گفت: بعد 

 

 ؟ ی معلومه!پس واقعا از اون مرد بچه دار  کمیشکمت  -

 

 کردوگفت:  یدار  ان یم ایرو

 

  تیشکا ارویاز اون  میتونی قبول داره. م ی جور ن یهم هم ی باشه. حور یکرده گذشته. االن اومده با حور   یهرکار د یمامان، ام -

 عدامِ!حکمش ا ی دونی . ممیکن

 

 و گفت:  د یکش ی آه سوزناک مامان

 

 ! یدونینم  ی چیتو ه ی . حوریکرده نابخشودن یی خطا هی خودش  د ی هم قبول داره. ام ی جورنیرو ا ی بگه حور د یهم ام د یبا -
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 گفت:   ختیریهمان طور که م  شیهااشک  و

 

 ! یدونی نم د یاز ام ی چیه -

 

 . میبه صورت پر از اشک مامانم نگاه کرد  ایو رو من

 

 رو تو دستم فشار دادم و گفتم:  دستش

 

 کرده؟  کار یچ د یخوب تو بگو ام -

 

 ! دونمی نم یچی ه د یبگو چرا من از ام مامان

 

 رفت.  نیوبه سمت آرو  رونیب د یکش  رونیدستش رو از دستم ب مامان

 

 هم توجه نکرد.  ایمن و رو یهاصدا زدن  به

 

 .زدی تو صورتش موج م ی انداخته بود وشرمندگ نییسرش رو پا ن یگفت که آرو  یچ دونم ینم
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از کنار مامان گذشت ورفت و   ن یآرو دم یگذشت که د  یساعت میگفت. ن یی زایچ ه یمن رو نگاه کرد و  نیحرف زد و آرو  مامان

 مامان سمت ما برگشت.

 

 گفت:  ایرو

 

 بهش! ی گفتی م  یمامان چ -

 

 گفت:  دوی دستشو رو سرش کش مامان

 

 واسم.  اریآب ب وانی ل ه یبرو  ا یرو -

 

 فرستادش. اه ینخود س  ی پ شتریب ی ول

 

 به منو مامان انداخت و بعد رفت.  ینگاه  یبا دودل ایرو

 

 گفت:   تیکامال دور شده، دستام رو تو دستاش گرفت و با جد  ایرو د یکه د مامان

 

 . می رو جمع کن یز یآبرو ر  نیا د یخونمون، با آدی با خانوادش م نیفردا آرو -

 

 بست و گفتم: خی کباره ی دستانم
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 ! چرا؟ یراحت نی به هم ؟یگی م  یمامان چ -

 

 م و گفت: زل زد تو صورت برافروخته  مامان

 

 نه؟  ا ی یحور ی فکر کرد نجاش یبه ا یاون روز که از خونه فرار کرد -

 

 ؟ یما بود  یآبرو  ؟فکر یری وکجا م ی کنی فرار م ی کرد فکر

 

 م ساکت باش بزار کارمو کنم. االن پس

 

 کلمه حرف بزنه.   هی  تونه یافتاده رو اون تخت ونم  پدرت

 

 زد و گفت:  زار

 

 مرده متحرک شده!  ه ی من... ساکت شده،  ی هاد -

 

و عقدت    ادیکه قبول کرده ب  ن ی! همیحور  یحق اعتراض ندار  ، یبال رو سر خودت و خونوادت آورد نی ا یکه پاره تنِ من   یوتو،کس

 ؟یفهمی . میِلیکنه خ
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 . گردهی ما برنم ی من اون مرد اعدام بشه آبرو تیشکا با

 

 رو گرفت.  شتریب ی ز یآبرو ر ی جلو شهی م  یول  ه، ی مثل قبل نم  یهاد  شه،یشده جمع نم  ختهیکه ر یآب

 

 گفت: شهی م  کیهم داره نزد ایسکوت کردم ورو د یمامان د ی وقت

 

  یتونی اگه نه م یول  ی قبول کن د یبا یاگه من و پدرت رو دوست دار  کنه، ی شلوغش م یاد یز ایبشنوه، چون رو ا ینخواستم رو -

 . یماروهم ندار گه ید ی بش مونیکه گذاشتت و رفت و اگه بعدا پش  یرو انتخاب کن  د یام

 

 نشسته بود.  میشونیرو پ  یخشک شده بودوعرق سرد لبم

 

 آب رو به مامانم دادو وبه من گفت:  یبطر  ایرو

 

 ده؟ یرنگت پر ؟چرا یحالت خوبه حور -

 

 رو بستم و فقط گفتم:  چشام

 

 ! آدیخوابم م  ا،یرو آدی خوابم م -

 

 . میخونه شد  ی راه ایهستم، من و رو جان یخونه من ا نی بر د یمامان انقدر اصرار کرد با  نکهیبلندم کرد و بعد ا ایرو
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تخت خودم   یبعد از دوماه رو  دم، یتختم دراز کش  یسمت اتاقم رفتم. در اتاقم رو باز کردم و رو و به  میخونه شد  وارد

 .دمیروز خوش ند  هی و   بارهی م پشت سرهم داره واسم  ی جورنیهم ی اریکه بدب دم،دوماهِ یخوابی م

 

 رفتم.  ی قی چشام رو بستم وبه خواب عم کردی خشک شده بود.وسرم درد م  م یشونیپ یرو  عرق

 

من تا صبح   یعن یکرد. همه جا روشن شده بود  دار یصورتم را نوازش کرد و مرا از خواب ب آمد ی که از پنجره تو اتاقم م   یخنک مینس

 بودم!  دهیخواب

 

 رفتم.  ییرایبعد از جا برخواستم و به سمت پذ  یکم ی سقف شدم ول رهیخ یکم

 

 . کردی جمع م لیتو آشپزخونه مشغول پخت غذا بود و وسا ایرو

 

 به سمت من نگاه کرد و سپس گفتم: ایگفتم که رو  یسالم

 

 ؟یکنی م  کاریچ -

 

 .آمی م  ی. توهم تو خونه بمون واستراحت کن منم زود برم ی دارم واسه مامان غذا م -

 

 گفت:  شد یرو جمع کرد و از آشپزخونه خارج م  لیطور که وسا همان
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 زنگ بهش بزن!  هی شمارش رو رو دفترچه تلفن نوشتم واست  یخبر دادم برگشت د یبه ام یراست -

 

 تکان دادو رفت.  یخداحافظ یدستش رو به معن  و

 

 قطع کردم.  جانیبوق بخوره از ه کهن یسالنه به سمت تلفن رفتم و چند بار شماره رو گرفتم و قبل ا سالنه

 

 بعد شماره را گرفتم ومنتظر موندم تا بردارد.  ی ول

 

 . با محبت گفت: د یچی در گوشم پ  د یگرم ام یصدا

 

 ؟ یخودت یحور  -

 

 قلبم اوج گرفت و با لبخند گفتم:  ضربان

 

 باهات حرف بزنم.  د یبا د، یام یی آره خودمم. کجا -

 

 دارم!   ادیزاونجا منم حرف واسه گفتن  میبر  یتو هرجا بگ   زمیباشه عز -

 

 .نجایا  ایپاشو ب گه یمن وقت ندارم سه ساعت د د یباشه پس ام -
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 باشه خانومم.  -

 

قطع   یسرسر ینگذاشت به حرف زدن ادامه بدم وبعد خداحافظ فونیآ ی صدا یکلمه خانومم لبخندم پر رنگ تر شد ول  دنیشن با

 کردم. 

 

 بگم!  یچ نایخدا االن به ا ایبود.  د یو سع  با یعمه ز ریتصو فون یآ پشت

 

 . هی فکر خوب  نیآره ا ادی ب ا یباز نکنم در رو تا رو بهتره

 

  د ی. امروز امدمیبعدشم زنگ زدم وحال بابا رو پرس  دم ید لم یف کم یرفتم و  ون یزی فاصله گرفتم و به سمت تلو فون ی فکر از آ نیهم با

 رو شروع کرد و باعث شد فقط بخندم. شیقراری ب امنه یاسمش قلبم در س  دنیبا شن آد،ی م

 

، بعدش هم صورتم رو اصالح کردم االن دوماه بود که دست به صورتم نزده بودم و ابروهام پر  رفتم باال و لباسام رو عوض کردم  زود 

ساز و دهل   ای ومثل ر  کنم،ی کار رو م  نیکه، چون هم د یدی از خانوادم بگذرم بهم فوش نم د یبخاطر ام خوامی شده بود، اگه بگم م

 نه با فرار!  گمی بلند اعتراضم رو م نبار یدستم و ا رمیگی م

 

کرد من رو،البته   ی گریچه ج ن یرو ساخت بشم، بب یشیکه لوازم آرا یقربون کس ی ساده کردم، چقدر ماه شدم! اله ش یآرا ه ی بعدم

 من رو جمع کنه!   ادیب ی کیبودم!  گریج

 

 رفتم. نییو به پا کردم  یلباسم خال یخوشبوم رو هم رو  عطر
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کار رو هم کردم با   نیرفتم تا خودم در رو باز کنم و هم اطیبه سمت ح جان یبا ه د یچهره ام دنیبه صدا در آمد و با د فون یآ

.  شدند و من چقدر دلتنگش بودم  یباز جار  میهاهمانا. اشک د یام دنیبه سمت در رفتم، باز شدن در همانا و در آغوش کش جانیه

برداشتم و   د یام نه یدر گذاشت و من سرم را از س   یپاش رو ال یکیخواست در رو ببنده که   د یمدر همان طور باز مانده بود و ا

 . دمیرو د  ن یآرو ی چهره برزخ

 

 شد.  اطیو با دستش در رو هل داد و وارد ح  ستیرا نگر م یسرتا پا کرد، یکه آدم خوف م  ییهاچشم با

 

 ! دادهی م  کیداره نکنه سرکوچه کش کاریچ نجایا نیگرد شدند آرو چشمانم

 

 بودم وقصد رها کردنشم نداشتم.  د یانداخت که در آغوش ام یمن نگاه به

 

 وهمان طور باخشم گفت: کردی نگاهش م  تیبا عصبان دمیام

 

 تو!  یآی م نییپا یسرت رو انداخت ی نجوری!؟هملسیطو  نجایآشغال مگه ا یعوض_

 

 نکوبد.  د یمشتش را در دهان ام کند ی را م  اش ی دارد تمام سع ی عنی نیدستش را مشت کرد و ا  نیآرو

 

 :د یش غرقفل شده  یهابا دندان  نیآرو

 

 نه؟  ای لسیمنم شک کردم که طو نجایپاش رو گذاشت ا ی گاو  هی  دم یآخه د -
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 با داد گفت:  د یام

 

 باال، آشغال! ی کالهت رو بنداز د یکنم با تیشکاکه نرفتم از داداشت  ن ی! همیعوض کشمتی م -

 

 زد و گفت:  یشخند ین نیآرو

 

 !یش رو نداشتعرضه  -

 

 و سپس گفت:  د یلغز ی کم ش یدر جا نی زد و آرو ن یآرو نه یرو س  د یام

 

کار رو نکردم،    نیا اینکنم، فقط بخاطر رو تیهم از ترسش التماس کرد شکا چارهیاون ب ی کرد د یرو با پدرش تهد  ایتوِ جونور، رو -

 ؟ید یفهم

 

 کرد.   یشیرو آت  د یزد که ام ی و پوزخند  د یزبانش کش یلبش را رو   نیآرو

 

 : د یبا خشم غر د یام

 

 ؟ یِ ها چ ؟یِچ  یعوض -

 

 رو گرفتم و گفتم:  د یام دست
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 .آروم باش تو رو خدا دجانیام -

 

ناغافل   د یفرود آمد وام د یرو صورت ام نباریکه مشت شده بود ا یو همان دست  ومد ی خوش ن چیه نی حرفم به مزاج آرو  نیا انگار

 ضربه خورد. 

 

 . دادند ی بهم م کیرک یشدن و فوش ها  زیگالو باهم

 

 گفت:  داد ی رو فوش م د یهمان طور که ام نیآرو و

 

 ! یدنبال حور ی و اومد  ی ت رو ول کردزن وبچه   ،یعوض یی به تمام معنا یالش  هی تو  -

 

 زد و گفت: ی پوزخند  وبعد 

 

 . یسراغ حور یباز اومد  دوننی ت مزن وبچه  -

 

 نگاه کرد  ن یو با تعجب به صورت آرو  د یپر د یاز رخ ام رنگ

 

 ادامه داد:  نیآرو و
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خواستم بگم. بعد روبه   نیو آشغال یهردوتون الش  دم یچون د ی ول  نهیرو بب  تی اصل افه یکه مثال مادر بچمِ ق   یکس خواستمی نم -

 گفت:  د یمن با تهد 

 

م، به مادرت هم بگو  که اسمش بره تو شناسنامه  یکس  نیاز همچ خورهی چون حالم بهم م یخیمشا ی حور  کنمی منم عقدت نم -

 آشغالِ! ن یکه تو بغل ا  رمیگی نم ی زن ن یگفت برم زندان واعدام بشم همچ  نیآرو

 

 که با داد گفتم:  گشتی برم  وداشت

 

 ش؟زن وبچه  ی گفت ؟یگفت   ی! تو چنمیبر کن بب ص -

 

 اخم نگاهم کرد و گفت:  با

 

 ش!آره زن وبچه  -

 

 االن فکر کنم ده ماهش باشه. پسرش 

 

 وار گفت:   د یتاک  د یروبه ام بعد 

 

 د؟ ینه ام -

 

 نداشت که بگه!  یز یچ یول  ن ینگاه به آرو هی نگاه به من کرد و  ه ی د یام
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 بغض آلودم گفتم:  یشدم و با صدا رهیسمتش رفتم وبه صورتش خ به

 

 ؟ یتو زن داشت  گه؟ی م  یچ ن یا د یام -

 

 سکوتش رو مخم بود.  ن یسکوت کرد و هم د یام

 

 لباسش گرفتم و با داد گفتم:   قهی از

 

 !د یبگو ام یز یچ ه ی -

 

 مارو نگاه کردن.  وارد شدن وهر دوشون با تعجب ایاومد و بعدش هم مامانم و رو د یکل یصدا که 

 

 اشاره کرد و گفت: د یبه ام مامانم

 

 کنه؟ ی م کاریچ نجا یا نیا -

 

 کرد.   نیآرو  ی نگاه به چهره برزخ ه ی وبعد 

 

 روبه مامانم گفت:  نیآرو
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 .خوامی نم ی زن نیچون با عرض پوزش همچ کنم،ی م ی من فردا خودم رو به پاسگاه معرف  یخیخانوم مشا -

 

 به من اشاره کرد.  وبعد 

 

 نگاه کرد وبا التماس گفت:  ن یباره کدر شد و با خواهش به ارو کی روشن چشمان مادرم  رنگ

 

 ! یزنیحرف رو م  نیو من ازت خواهش کردم! چرا ا  میما باهم حرف زد ،یِ چه حرف ن یآقا ا -

 

 با خشم به من نگاه کرد و گفت:  نیآرو

 

 ! نیکه شده ا  نیکرد ی کم کار تشی فکر کنم تو ترب  خوره،ی نم یچون دخترتون به درد زندگ  -

 

 گرفت والتماس کرد:  شرتشی خواست بره که مامانم از ت و

 

 شده؟  یچ  نمی بب د یصبر کن ن یآقا آرو -

 

 : د یروبه من با خشم غر و

 

 گفتم.   یگفتم... چ ی من بهت چ یحور  -
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 گفت:  د یرو به ام و

 

 !ینذاشت ینگم ول  ی چیه ی به حور ی که سرمون آورد یی آبرو یخواستم از ب  ی ه نجا؟یا ی اومد  ییبا چه رو ، یندار ایواقعا تو ح -

 

  د یام یاز وقت   گفتی دختر من مقصرِ!م  گفتی . مد یرو بکن تون یزندگ میبذار خواستی و از ما م   کردی م  ه یزنت چطور گر  رهی نم ادمی

 زهر شده.  مونیزندگ دتشید

 

 !یینجایاالن ا یی دختر من؟ واقعا با چه رو یخواستگار ی عرضه زنت حامله بوده واومد  ی ب تو

 

 و گفت:   د یداد کش د یام

 

 زنت، زنت.  نینگ  نقدریا ستیاون زن من ن -

 

 من گفت:  وروبه

 

 . دمیم   حیهمش رو توض یحور  -

 

  د یام ی خواستم از خانوادم بگذرم ول د ی شدم، من بخاطر ام کهیشکستم وهزار ت یاشه یش  وان یمثل ل کردمی من احساس م ی ول

 کرد!  کاریچ
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بود که با خواهش ازم   د یام یهاگفتن   یحور  یو فقط صدا دم یبه سمت خونه دو هی کردن و با گر س یصورتم را خ میهااشک

 .حال مرا خوب کند  توانستی نم دم یام گریمن خرد شده بودم و د یصبر کنم ول  خواستی م

 

کرده بودم از وسط   یمان را که در آلبوم جمع آور دونفره  یهاشکستم. عکس یکیی کیرو  د یام یقم پناه بردم و تمام کادوهااتا به

 . ختمیر  اطینصفشان کردم و از بالکن اتاقم تو ح

 

به سمت بالکن   ختمیری م  نییکه از باال به پا ییهاعکس  دنیوبا د زد،ی حرف م داد یکه داشت با مامانم با داد و ب دم یرو د د یام

 نگاه کرد و با داد گفت:اومد و باال رو 

 

 گم؟ ی م  یچ ن یگوش کن بب  قهیدق ه ینکن،  ،یحور  -

 

 :گفتمی و داد م  هی من با گر ی ول

 

حالم ازت بهم   تو...  ی ول ،ی رفت یکه گذاشت ی دار  یمحکم  لیدل هی  کردمی چرا؟ منِ احمق فکر م ؟ی کار رو کرد نیچرا ا د یام -

 . نیتر از آروپست  یهست ی کیتو  خورهی م

 

 نشستم.  نیزم  ی هقم مجال نداد، سر خوردم و رو وهق

 

 : گفتی و م زدی از ته وجود نعره م  د یام

 

 گوش کن.  قه یدق ه ینکن!  ه ی گر ی لعنت  ستم؟یواسم حکم نده. مگه من با تو ن یحور  -
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 خودش اشاره کرد و گفت:  به

 

  گه ید ش ه ی دستم شد مهر ه یحکمم اعدام بود. تو عقدم  شد ی . زنم نمرمیکردم و مجبور شدم رها رو بگ  یی خطا هی من االغ  -

 نتونستم طالقش بدم! 

 

ه شد  تبا می کردم و زندگ  تیچرا خر دونمی ... نمدمیدی قرآن بعد اون شب نحس دستم هم بهش نخورده چون من فقط توروم  به

 من فقط تورو دوست دارم.  ییقسم به اون باال ی ول

 

  یخسته شدم، ول  یگفتم از زندگ ادتِیآشفتم،   نقدریچرا ا ی خودت بهم گفت م؟یو باهم حرف زد   دمتید  یتو جشن عل ادتِی

 وونه، ی من عاشقتم د ،ی رو به اون رو کرد  نیرو از ا  میتو زندگ  یحور

 

 ! ستی... نستیخدا من رها رو دوست ندارم اون زن من ن به

 

 من شکست زار زد از ته دل و التماسم کرد  ومرد 

 

 گفت:   هی گر وبا

 

!  یفقط تو بگو که هست ی ول  دمی . به قرآن دستمم بره رها رو طالق مکنمی خوشبختت م ن یبهم بده. بب گهیفرصت د  هی  ،یحور  -

 ! یبگو که دوسم دار
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 کرد و با داد گفت:   سمت باال نگه وبه 

 

 ! یلعنت گه یدِ بگو د -

 

آمد. نگاهم رو به سمت در   اط یاز ح یابچه  یه یگر  یصدا اهویه نی و در ا  د یلرزی که تمام تنم م کردم ی م ه یاز ته دل گر  انقدر

 رو صدا زد.  د یدر آغوشش بود و ام یاکه بچه   دمید  یانداختم که دختر معمول اطیح

 

 خشم تنفر در دلش جوانه زد و به سمتش حمله کرد.  دنشیبا د د یام

 

 داد گفت:  با

 

 هان؟  ، یکنی م  یچه غلط  نجایتو ا -

 

 گفت:  هی فشرد و با گر شتریاش را در آغوشش ببچه  دخترک 

 

 چرا؟؟  د یام ی کنی کار رو م  نیا مونیبا زندگ ی چرا دار -

 

 داد گفت:  با

 

 ! آدی بدم م ،یفهمیرها. م   آدی چون ازت بدم م -
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 گفت؟ ی ک جا،ن یا یایگفت ب  یک

 

 دوخته بود.  د یکه با خشم نگاهش رو به ام ین ینگاه کرد و آرو نیکرد و به سمت آرو  هی شروع به گر رها

 

 به سمتش حمله کرد و با داد گفت:  د یام

 

 وسط معرکه؟  یندازی چرا مثل قاشق نشسته خودت رو م نجا،یا اد یب ی ما، چرا به رها گفت یاز زندگ  یخوای م  یتوچ  -

 

 . نیخورد تو صورت آرو د یمشت ام و

 

 رو گرفت و با داد گفت:  ن یآرو  یمشت بعد   نیآرو

 

 ! هی به چ یچ فهمه ی کورش رو باز کنه... عشق چشاش رو کور کرده و نم  یچشا یتا حور   ادیگفتم ب -

 

 :د یغر د یام

 

 بشه؟  شرف یکه زن توِ ب ی چشاش رو باز کرد -

 

 :د یرو هل داد و با خشم غر د یام نیآرو
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 تخت.  التیخ کنم،ی رو اصال نگاهشم نم دمش یکه تو بغل تو د  یزن رم، یگی نم ی زن نیمن همچ -

 

 خارج شد. اط یاز ح و

 

 من رو بخره!   یآبرو  گفت یم  نیکه به آرو دمیشنی التماساش رو من هم م یرفت، وصدا نیپشست سر آرو مامانم

 

رفت و   یاهیچشام س  هویخار نشم  نقدریا  رمیکه بم دم یبه نرده، انقدر کوب دم یزدم و سرم رو کوب غیرو گرفتم واز ته دل ج  گوشام

 از حال رفتم. 

 

 نجاست؟ینرفت، پس االن چرا ا نی. مگه ادمیرو تو اتاقم د ن یباز شد و صورت نحس آرو چشام

 

 . کردی درد م  یاد یسرم باد کرده چون ز کردم ی م حس

 

 با پوزخند گفت:  نیآرو

 

 احمق!  له،ی به م یسرت رو بکوب نکهینه ا نییپا ی کردی از اون باال خودت رو پرت م د ی! بایعرضه کشتن خودت هم ندار ی حت -

 

 پر اشک شد و گفتم:  چشام
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 ؟ یفهمی ... میحائر نی آرو خورهی حالم ازت بهم م -

 

 گفت:  کرد یهمان طور که نگاهم م  نیآرو

 

 حس رو دارم!  نیست، چون من هم همپس حسمون بهم دوطرفه  -

 

پسره تو جشن آشنا   نی! تو واقعا با ایدختره ولگرد بود ه یمعصومت  یبرخالف چشا دمیکه فهم دم،ی و د  دمیشن زا یچ یل یخ امروز

 که همه مستن. یتو جشن ؟یشد 

 

 خشم نگاهش کردم وگفتم:  با

 

 . نیجشن ساده بود هم هی انداخت،یجفتک نم چکسیهم نبود!مثل شماهم ه یدنیبهترِ، نوش  یلی خ یلیشما خ یهااز جشن  -

 

 گفت:   کردینگاهم م ره ی صورتش گذاشت وهمان طور که خ ر یرو ز دستش

 

 آخه!  شهی م ی که نصف خونش از توِ چ یابچه  نیا -

 

 .شهی پسرم باشه بابا م  شه،ی آخرشم دختر باشه حامله م  کنه، ی از خونه فرار م ا ی ره،ی و اون م  نیتو، تو بغل ا مثل

 

 خنده.  ریز وزد 
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 نثارش کردم و گفتم:  یکثافت

 

 !نیا یکاره بودن که تو شد  نیهم هم ی پس حتما مادر جنابعال -

 

 غلط کردم!  میاستم بگومتورم شد و چنان با غضب نگاهم کرد که خو هویگردنش  رگ

 

 وهمان طور با خشم گفت:  دمیدستمو تو دستش گرفت و فشار داد که شکستن استخوناش رو شن یطور  ن یآرو ی ول

 

 !نیریهمتون بم د یهمه جارو برداشته، با اتونیآشغال و کثافت کار ی . بون یهم نیهمتون ع -

 

 واقعا دستم شکسته بود!  ی مجبور شد دستم رو ول کنه ول دمیکه از درد کش یغیج

 

 وارد اتاق شد و به صورتش زد و گفت: مهی مامانم سراس  غم، یج یصدا با

 

 شد؟ ی خدا مرگم بده چ -

 

 . کردی هم درد م اد یدستم را تکان بدم وز  توانمی نم کردم ی م حس

 

 حرف بزنم! توانستمی بودم و نم دهی دندان کش  ریلبم را ز اد یواز درد ز ختند یری م نییگلوله گلوله از چشمانم پا میهااشک
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 گفت:   نیرو به آرو مامانم

 

 شد؟  یچ ن یآقا آرو -

 

 گفت:  شیبا نگاه جد  نیآرو

 

 . خوامی نم گهی وم کشهی م  غی وج  آرهی در م  یباز ی کول کنمی م اتغه یگفتم ص ی چیه -

 

 هم بشه!  امغه یص یحت  یکس  نیهمچ خوامی کنم. من که اصال نم ش غه یقبول کردم فقط ص  نیاصرار کرد نقدریخود شما ا خوب

 

 رو سمت من روانه کرد و گفت:  شی از دلخور ی نگاه حاک مامان

 

 به خدا! شمی من آخرش از دست تو دق مرگ م یحور  -

 

 هم گفت:  بعدش 

 

  یپس مورد  یِت یدر چه وضع م یحور ی بابا دونه ی آشنا هست و م خونهی رو م غتون یص آدی م گهی ساعت د هی  یحاج آقا کمال  -

 !ستین
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 با غضب نگاهم کرد و رفت. وبعد 

 

 گفتم:   هیبا گر  نیرفتنش رو به آرو  بعد 

 

 .ییبه تمام معنا ی عوض هی تو  -

 

 و گفت:  د یخند 

 

چشم، تا سرت نشکسته. وبعد دستم رو تو دستش گرفت و فشار داد که آخم به   ی فقط بگ  ریبگ  ادیکوچولو از کارام بود .  هی  نیا -

 هوا رفت. 

 

 خنده گفت:  با

 

 ! رهی م ادتی  ی شینداره بزرگ م ی بیع یواقعا شکسته، ول  یانگار یوا  -

 

 بلند شد و با خنده اتاق رو ترک کرد.  وبعد 

 

 بود.  ض یشک مر یب  نیآرو

 

  خیتار ی ول شیاغه یبار رسما شدم زن ص نیخوند و من ا ن یمن و آرو  ن یرو ب تیرممح غه یساعتم گذشت حاج آقا اومد و ص کی

 با وقاحت گفت:  ن یشده بود. بعد اون آرو نییاومدن بچه تع  ایتا به دن غهیص
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 .کنمی م دش یتا اون موقع دست از پا خطا نکنه تمد  نم یبب -

 

 خورد کرد و شکست. شتری مارا ب یحرفش همه  نیا وبا

 

 حرکتش بدم.  تونستمیو نم کرد ی درد م  یاد یز دستم

 

 شد که بازم اخم داشت. ده یکش  نیبه سمت آرو نگاهم

 

 پاش له کرد  ر یمرد من رو ز ن یباز ا شیپ قه ی دق چند 

 

 زد  یدائم  غهیحاج آقا حرف از ص ی وقت

 

 د یرو تمد  غهیاونم اگه دست از پا خطا نکنم حتما ص غه،یص د یهفت ماهه زد و وبعدشم تمد  غهیبا پوزخندش حرف از ص ن یوآرو

 اومده.  رش یگ  یوچه عوض  افتاده  ی دخترش به چه روز  نهیکه بب ستی. خداروشکر بابام ندمی. شکستن کمر مامانم رو دکنهی م

 

 . نیآب بشم وبرم زم خواستی دلم م دم یرو د ینگاه ترحم بار حاج کمال  ی وقت

 

اجازه   یتنها موندم بلند شد و همان طور که ب ن یکنن ومنم با آرو یرو راه یرفتن تا حاج ا یافتادم، مامان و رو یبه چه روز  نیبب

 گفت: کرد ی رو م رویکمد لباس رو ز
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 االن.  یبپوش  ی لباس آبرومندم ندار ه ی -

 

 اخم نگاهم کرد.  وبا

 

 رو در آورد و پرت کرد طرفم گفت:  اهمیشال و مانتو س  هی سر  آخر

 

 .مارستانیب  میبر د یپاشو بپوش با -

 

 درد گفتم:  با

 

 . کنهی لباس بپوشم دستم کار نم تونمی من نم -

 

 پوزخند گفت: با

 

 .یراه بر  ی نتون شکستمی پات رو م زدمی خداروشکر. کاش م -

 

 .اومد ی سمتم م تینگاه کردم که با عصبان می رحم روبه رو یمرد ب به

 

 کرد و به درد دستم توجه نکرد مانتو رو پوشاند و شالم رو سرم کرد و به سمت در من رو برد.  بلندم
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 گفت:  دنمون یبا د مامانم

 

 کجا؟  -

 

 گفت:  یبا گستاخ نیآرو

 

 ! یخیخونش، خانوم مشا برمی زنم رو م -

 

 نگاه بغض آلودش رو به سمتم انداخت وگفت:  مامانم

 

 باشه.  -

 

 گفت:  نیبه سمتم اومد و بغلم کرد وروبه ارو وبعد 

 

 .نمشیبی م  آمی م یمن گهگاه -

 

 سرش را تکان داد و گفت: نیآرو

 

 .نیباشه قبلش به من خبر بد  -
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 رفت. ش رو نوشت وبه سمت مامانم گکاغذ و خودکار رو برداشت و شماره  زی م یاز رو  و

 

 بغلم کردوگفت:  هیبا گر اهم یکرد و رو یگفت و ازمون خداحافظ یاباشه  مامانم

 

 خدا بزرگِ.  ، ینگران نباش خواهر -

 

 گوشم گفت:  ر یز وبعد 

 

 . دمی خودم از دستش نجات م -

 

 نبود و خدا رو شکر کردم.  نجا یحواسش ا ی نگاه کردم ول نیبه آرو نیبشنوه و بخاطر هم ن یکه آرو دمیترس 

 

 به دستم خورد که آخم به هوا رفت.  هوی ایرو

 

 ترس گفت:  با

 

 ؟ یشد حور یچ -

 

 ! یچیه -
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 زود من رو از خونه خارج کرد.  نیآرو

 

 . کردی و بعدشم خودشو که با غم نگاهم م دمیرو د  د یام نیخونه ماش  یجلو

 

 نگذاشت و با داد گفت: ن یآرو ی ول

 

 سوار شو!  -

 

 .میحرکت کرد  مارستانیشدم وبه سمت ب ن یآرو نیماش  سوار

 

 کنم! ه ی گر ی اریهمه بدب نیاز ا خواستمی دستم معلوم شد که گچ گرفتن و منم م  یعکس گرفتن از دستم شکستگ  بعد 

 

 کارا سخت بود.  ی بازم بعض یدست چپم بود ول  نکه یبا ا دم؟ یکارام رو انجام م   یچطور حاال

 

 . کردی سرم آورده و فقط نگام م ییبال ن ینبود همچ الشیخ ن یکه اصال ع  نیآرو

 

 . می درد دارم بخورم به خونه برگشت  یچند تا قرصم که دکتر نوشت تا وقت بعد 

 

 کارگر گرفته.  نیحتما آرو  یعن ی نیشده بود و ا زیتم  خونه
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 گفت:  تیبا جد  آورد ی داشت کتش رو از تنش در م  نیطور که آرو همون

 

 !یخوابی به بعد تو اتاق من م نیاز ا م، یدار  د یقانون جد   یراست -

 

 سرم دوتا شاخ سبز شد و ضربان قلبم از ترس اوج گرفت. ی رو

 

 دهانم رو از ترس قورت دادم وبا ترس گفتم:  بزاق

 

 وقت چرا؟ اون  -

 

 زدو گفت:  یشخند ین

 

 فقط بچم کنارم باشه.  خوامی م خورمت،ی نترس نم  -

 

 بردم.  یپ اش ی گری مخالفت کنم چون واقعا با شکستن دستم به وحش توانستمی ترسم نم  از

 

 انداخت و گفت:  گرش ید ی اپ یمبل نشست و پاش رو رو  ی نزدم و نگاهش کردم که رو یحرف

 

 اون کنترل رو بده من! -
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 اتاقم شدم. ی رو دستم گرفتم و بهش دادم وبعد راه کنترل 

 

 تخت نشستم.  ی بود عوضشون کردم ورو ی با هر جون کندن یرا عوض کنم و سختم بود ول  میهالباس   توانستمینم

 

 و رو بهش گفتم:  برگردم  ییرایمجبورم کرد به پذ  زدی م  میکه صدا  نیآرو یصدا ی ول

 

 ه؟ یچ -

 

 رو باال انداخت و گفت: ابروهاش 

 

 بله!  یبگ  د ینه دختر خوب، با ه یچ -

 

 ترسناکش رو سمتم انداخت. نگاه

 

 راستم رو مشت کردم وگفتم:  دست

 

 ؟ یداشت کارم یخوب چ -

 

 اخم گفت:  با
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 ! دمیش رو نشنقبل اون بله  -

 

 کردم وبا حرص گفتم: پ یهم ک ی را از حرص رو میهادندان

 

 ؟ یبله کارم داشت -

 

 زد و گفت:  یشخند ین

 

 بهتر شد! کم ی -

 

 بعد همان طور به کنارش اشاره کرد و گفت:  و

 

 !نجایا نیبش ایب -

 

 نگاه به کنارش انداختم و وترس تو دلم لونه کرد.  هی

 

 کنم!  کاریچ حاال

 

 گفت: تیعصبان با
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 ! گهید  ایب ؟ یریگی استخاره م -

 

 !نیبش نور یکه گفت ا نمیو خواستم سمت چپش بش  رفتم

 

 نداشتم.  یچاره ا  یبه دسته مبل ول  یخوردی ذره جا بود و م   هی راستش  طرف

 

 . د یپام گذاشت رو دراز کش ی سرش را رو هویجا کنارش نشستم که   همان

 

 .د یشنیهم صداش رو م  نیقلبم باال رفته بود و فکر کنم آرو ضربان

 

 شکمم گذاشت و با خنده گفت:  ی انداخت و دستش رو رو یسمت شکمم نگاه به

 

 ها! شمی من واقعا دارم پدر م_

 

 .د یخند  هاوانه یمثل د وبعد 

 

 زد.و با خنده با بچش حرف م  د یکشی شکمم م یرو رو  دستش

 

 کلمه هم معترض باشم. هی  توانستمی از ترسش نم ی ول شدمی معذب م ی کینزد ن یاز ا من
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 پام هم خوابش برد. ی حرف زد رو یبا بچش حساب نکهیا بعد 

 

 .جذاب بود  ی تو خوابم صورتش اخم داشت ول  یانداخته بودن وحت ه یصورتش سا ی بلندش کردم که رو یهارو به مژه  نگاهم

 

رو که از خواب بلند   ی روز اره یخدا ن ی. ول دهیخواب طان یش  هی چهره جذاب  نیپشت ا کرد ی فکر نم گهیخواب بود آدم د یوقت  ی ول

 رو به کام آدم تلخ کنه!  ی بشه و زندگ

 

 ... کاش! یحائر نیآرو دمتیدی وقت نم چیه کاش 

 

  ییدادم و چشمام رو بستم و به خواب رفتم. با صدا ه ی منم هوس خواب کردم و سرم رو به مبل تک دمیرو د  نیآرو دنیخواب ی وقت

 .دمیکش یاازه یچشام رو باز کردم و خم اومد ی که از آشپزخانه م

 

 مثل چوب خشک شدم.   یچطور  ن یبب یریبم  نیارو  یکمرم هم خشک شده بود. اله کردو ی درد م گردنم 

 

  ه ی. بازم کنهیو داره غذا درست م   ستادهیاجاق گاز ا ی باال نیآرو دمیکه داشتم بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم که د  یدرد  با

 ممکنِ. ریغ  ؟ی و آشپز نی! آرو گهیشک د

 

قلنج   خواستمی م ی و ه  دادمیدستم گردنم رو ماساژ م  هی دستم رو رو کمرم گذاشته بودم و با   هینگاهش به من افتاد که   ی وقت

 .شکستی گردنم رو بشکنم که خشک شده بود و نم

 

 سمتم اومد و گفت:  به
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 شده؟  یچ -

 

 اخم گفتم:  با

 

 خشک کرده!  تون بدن رو چوب فقط حرف زدن شما با بچه  ،ی چیه -

 

 بهم انداخت و گفت:  یهیعاقل اندرسف نگاه

 

 دفعه بعد کنارم دراز بکش تا بدنت خشک نشه!  -

 

 رو گرد کردم و با داد گفتم:  چشام

 

 خجالت نکش ها بگو. هو ی ؟یخوای هم م اهینه بابا؟ نوشابه س  -

 

 زد و گفت:  یپوزخند 

 

 .اری نترس رو در ن یدخترا  ی ادا ی آخه دختر؟ پس الک کنمی کردن تو توجه م داد یکنم مگه به داد و ب ی من بخوام کار -

 

 دستاش دور کمرم حلقه شد.  دمیو د ستاد یبعد اومد و پشتم ا و
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 حس ترس تو وجودم رخنه کرد و با لرزش صدا گفتم:  بازم

 

 ؟ یکنی م کار ی... چیچ -

 

 گفت:   فقط 

 

 تا سه بشمار. -

 

 ؟ یواسه چ -

 

 بشمر خوب!  -

 

 . دمیکش غی کمرم با تلق تلوق شکستن و من ج یهااومدم بگم سه من رو بلندم کرد و تمام قلنج  تا

 

 و گفت:  ن یمن رو گذاشت زم وبعد 

 

 .یش ی االن بهتر م -

 

 کرد؟   نیچرا همچ نیرفت. ا بعد 
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 رم خوب شد. کم  میاز حق نگذر یول  دم،یچشام براش خط ونشان کش با

 

 اومد! نیآرو یبرم که باز صدا خواستمی رفتم و دست و صورتم رو آب زدم. به اتاقم م   ییسمت روشو به

 

 کنارت باشم؟ خوامی بگم من نم یکردن من بسته، به ک  وانه ی کردن ود ت یامروز کمر به اذ نیا

 

 و با حرص بازم به آشپزخانه برگشتم.   دمیکوب نیزم  ی را رو میپاها

 

 رو واسم ترسناک کرد و با داد گفت:  چشاش 

 

 تو اتاقت؟ ی اجازه دادم بر ی من ک -

 

 واقعا!  آوردی شورش رو در م  داشت

 

 وگفتم: ختم یخشم بود رو تو چشام ر یهم تو وجودم هرچ  من

 

 ؟ یخوای م یتوام آخه؟ چ  ریمگه من اس  -

 

 .ستادی کرد و مقابلم ا  یون بود را طم  نیکه ب یاقدم فاصله  چند 
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 را تو دستش گرفت و با پوزخند گفت: امچونه 

 

 ! یرو در آورد   یقو  ی دخترا  یبازم که ادا  -

 

 کنم نه؟  لیرو بهت تحم زیچ ه ی سرت و با زور  یباال سمیچوب وا ه یبا  یخوای واقعا م  تو

 

 باشه تکان داد و ادامه داد:  ی رو به معن سرش 

 

 . یخوای خودت م -

 

 که درست کرده بود!  ییکرد تو اون غذا  یفلفل رو برداشت و خال ه یسمت اجاق گاز رفت و ادو وبه 

 

 ن یگذاشت وبا داد گفت بش  زیم  یاجاق رو خاموش کرد و تابه را رو  ر یز وبعد 

 

 . دمیلرز د یمثل ب د یکش  یبه حرفش گوش ندم و برگردم که چنان داد  خواستم

 

 خشم گفت: با

 

 دستت هم بشکنه؟   یک یاون  یخوای م -
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 نشستم. ی صندل ی بستم و باز کردم وبعد رو تیرو از عصبان چشام

 

 درون نان گذاشت و لقمه کردش و سمت دهنم آورد.  ی از نان لواش رو برداشت واز املت فلفل ی هم کنارم نشست و تکه ا خودش 

 

 مصممش نگاه کردم وتو دلم گفتم:  یچشما به

 

 بخورم!  نویمن ا خواد ی م نیواقعا ا -

 

 لبم آورد و گفت:  ک ی نگاه به لقمه کردم که لقمه رو نزد هی نگاه به املت و  هی

 

 دهنت رو باز کن!  -

 

 و گفتم:   دمیرو عقب کش سرم

 

 پر فلفلِ!  نیا  ؟ یمن رو بکش ی خوای تو م -

 

 گفت:   یلودگ با

 

 ! دونستمیمن خودم نم یخوب شد گفت  -
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 بعد با داد گفت:  و

 

 زودباش! -

 

 .ختیر رون یبه سرفه افتادم و آب از چشام ب هویرو باال آوردم و لقمه رو ازش گرفتم و درون دهنم گذاشتم که  دستم

 

  د یبا گفتی وم  ارم یب رون یلقمه رو از دهنم ب  ذاشتی نم  یوبعد خوردن آب باز اشاره کرد لقمه رو بخورم حت  ختی ر یآب  وانی ل میبرا

 ! یقورتش بد 

 

 باره آتش گرفتن.  کی تمام گلوم وشکمم  ی قورتش دادم ول بتی هزار مص با

 

 ! دمیکش  یبلند  غ یبلند شدم و ج ی صندل ی از رو کبارهی

 

 . کردی کنار لبش نگاهم م شخند ین ه یبا   نیآرو

 

که به جونم افتاده بود    یشیمگه از آا ی. ولدمیضرب باال کش ه یو پارچ آب رو  زدم ی آورده بودم و با دستم بادش م رون ی رو ب زبونم

 خالص بشم؟  تونستمی م

 

 . کردمی م  هی و گر دمیکشی م  غی و ج سوختمی م
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بار آب   نیبلند شد و مرا کشان کشان به سمت حمام برد و ا هوی  ی. ولکردی فقط داشت نگاه م د یدیم   لمی که انگار داشت ف  نیآرو

 روسرم.  خت یسرد رو ر

 

 ادم. بار وضع بدتر شد و به لرزه هم افت نیا

 

 که کامال در آغوشش بودم!  دم یچسب یرو طور نیآب آرو یو از سرد  دمیکشی فرابنفش م یهاغ یج

 

 که از کارم شکه شده بود دست از کارش برداشت و نگاهم کرد.   نیآرو

 

 گفتم:  ه یگر با

 

 ! یعوض -

 

 کردم!  ه یبه هم خوردن و باعث شد نتونم حرف بزنم و گر میهادندان  ی ول

 

 ! نهیصحنه رو بب نیتا ا  رونیب امیاز آغوشش ب خواستی بود و اصال دلم نم ده یبه بدنم چسب لباسم

 

 .دستش بلندم کرد و به سمت اتاقش برد  ی حرکت رو هی او مرا از آغوشش جدا کرد و با  ی ول

 

 زوش چنگ انداختم وبا ترس نگاهش کردم! نفسم بکشم به با تونستم ی ترس نم از
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 تختش گذاشت. یاو در رو باز کرد و من رو رو  ی ول

 

 حرف بزنم و انگار زبانم تاول زده بود.  توانستمی نم اصال

 

 خودش رو درآورد.  راهن یو پ  د یکش ی نه تکون دادم. پوف یسرم رو به معن   هی به سمت بلوزم آورد که دستش رو گرفتم و با گر دست

 

 بکشم!  غیحرکت بلوز رو از تنم درآورد که فقط تونستم ج هی با  زدم، یداشتم از ترس سکته م  گرید

 

 حوله موهام رو خشک کرد.  هی خودش رو تنم کردو با  راهنیبعد پ ی ول

 

 وهم به سکسکه افتاده بودم!  کردم ی م  هی گر هم

 

 . کردی را خشک م م یو همان طور موها کرد یدرونشان نفوذ کند نگاهم م  تونست ی که آدم نم ییچشا با

 

 گفت:  طنتیکرده بود و با ش   سیتختش رو خ ی به شلوارم انداخت که رو ینگاه قه ی چند دق بعد 

 

 ! سِیعه شلوارت هم خ -

 

 گفتم:  هویگرد کردم و   ش یرو برا چشام
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 نه!  -

 

 تکانش بدم.  توانستمی م  یشده بود که با سخت   ادیزبانم انگار حجمش ز ی ول

 

 خنده گفت:  با

 

 شلوارت هم عوض کنم!  ی نکنه انتظار دار -

 

 خشم نگاهش کردم وبا مشت به بازوش زدم که دست خودم درد گرفت.  با

 

  ه ی فت وبا ر  رونیبلند شوم که دستش رو رو شونم گذاشت و نگذاشت بلند شوم و بعد هم خودش بلند شد و از اتاق ب خواستم

 شلواربرگشت و گفت: 

 

 . زنمی زود عوضش کن تا من مسواک م -

 

 . ورفت

 

در آخر عوضش   ی مشکل بود ول ی لیخ ده،ی که بهت چسب  سیدست اون هم شلوار خ  هی عوض کردن شلوار با  ی بلند شدم، ول زود 

 اومد تو اتاق.  نیکردم که در اتاقم باز شد و آرو
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 از اتاق خارج شوم که اجازه نداد و گفت:  خواستم

 

 رفتِ؟ ادتی دمون یقانون جد  -

 

 و به کنارش اشاره کرد.  د یدراز کش ش یتخت رو عوض کرد و رو ی رو سیملحفه خ بعد 

 

 و چشام رو بستم  دمیکنارش دراز کش ی شک و دودل با

 

 و در حصار آغوشش گرفت و چشاش رو بست.   د یبه طرف خودش کش هو یبا دستش من رو  که 

 

 .شد ی تنم، مور مور م  خوردینفساش که به گوشم م  یصدا

 

سرش رو   شتریکردن من رو داشت، ب تیکه قصد اذ   نیو آرو کردم ی دور م خورد یهاش بهش مکه نفس  ش ینیصورتم رو از ب یه

 .د یکشی به صورتم و بلندتر نفس م چسبوند ی م

 

 .بردی کردن من لذت م ت یاز اذ شتریداشتم بمنم حق اعتراض ن چون

 

 .گرفتی برام در نظر م  گهید  هی تنب ه ی  زدمی م  غی ج اگه

 

که بسته فرو   ییچشا ی پنج انگشتم رو هم تو تونستمی و به صورتش که مماس صورتم بود نگاه کردم کاش االن م دمیکش  یپوف

 کنم و چشاش رو کور کنم. 
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 طور که چشاش بسته بود گفت:  نیهم ن یآرو هوی

 

 ! یتونی نم یول -

 

 بار با خودم گفتم:  نیبه جانم افتاد و ا ترس 

 

 ذهن بخونه!   تونهی مگه م  نیا -

 

 باز گفت:  هوی

 

 بخوابم! ازش فاصله گرفتم وبا ترس نگاهش کردم.  ی ذاریکم با خودت حرف بزن نم  -

 

 باشه!  طانیواقعا ش  ایهم باشه  ی زیچ یی آدم فضا نکنه

 

 ازش جدا باشم و باز هم من رو تو بغلش گرفت و گفت:  ذوشتی مگه م ی ول

 

 کنار پسرم بخوابم!  خوامی تکون نخور م -

 

 پسرم! جان



 سخت مثل سنگ 

258 
 

 

 رو کج کردم و گفتم:  دهنم

 

 پسرتون؟!  -

 

 کرد و دهن کج شدم رو با دستش درست کرد، که با حرص دستش رو پس زدم. ی اوهوم

 

 بخوابم آخه!  یمن تا صبح چطور   برهیخوابم نم ی کیاصال تو بغل  من

 

 در اومده بود وبا داد گفت: ن یآرو ی که صدا  خوردمی وول م یه

 

 !گه یبکپ د ریچه مرگته؟ بگ  -

 

 هم مثل خودش با داد گفتم: من

 

 بالشم رو بغل کنم خوابم ببره !  د یبخوابم من با ی نجوریا تونمی من نم -

 

 گفته باشم!  یعجبب ادیز ز ینگام کرد که فکر کنم چ یطور  هی

 

 بود آاه!   بیحرفم عج ی کجا ی ول



 سخت مثل سنگ 

259 
 

 

 گفت:  کرد ی نگاهم م یکیطور که تو تار همون

 

 ! ید یفهم کنه، ی ترک عادت م کنه ی شوهر م ی آدم وقت -

 

 حرص گفتم:  با

 

 رو؟ غهیص نیا ی کدوم شوهر اونوقت! نکنه به خودت گرفت -

 

 و بعد گفت:   دمیکه ترس  د یبلند خند  هوی

 

 !نیکه تو شکمتِ هستم هم یا! من فقط پدر اون بچه نمیرو زن خودم بب   یکیمن عمرا تو  -

 

 گفت:   ینگاهم کرد و با سخت قیعم وبعد 

 

 !دمیساله که نخواب ستیکنارت خوابم برده چون من ب شیچطور چند ساعت پ دونم ی نم فقط 

 

 سال چشام اندازه توپ فوتبال شد.  ستیب دنیشن با

 

 اخه!  شهی مگه م دهیساله نخواب ستیکه ب ی چ یعنی
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 گفتم:   کردمی نگاهش م د ی طور که با شک و ترد همان

 

 آخه!  د یسال نخواب  ستیب شهی ! مگه میستیامروز مطمئن شدم آدم ن گهید -

 

 زد و گفت:  یوزخند پ

 

 ! ؟یچ یعنی نیکنار تو بدون قرص خوابم برده ا ی ول دمیخوابی هم با قرص م  یکنار نازل ی حت -

 

 . یحتما خسته بود  -

 

 گفتم:   رونی از بغلش خودم رو بکشم ب خواستمی همون طور که م بعد 

 

 شو!  ال یخ یپسرت ب نیبخوابم جون هم تونمی من نم  ینجوریبه خدا ا -

 

 ! یکنی شد. بابا خنده که خوبه بخند چته فقط اخم م د یمعلوم شد و زودم ناپد  دش یسف یهادندان  ی کیتار تو

 

 آورد ی رو در م مه ی طرف داشت گر ه یاز   نیآرو  یدگیحجم چسب نیطرف و ا ه یاز  گرما

 

 بکشما.  تونستمی نفس نم  ی نیبب ر یخ یو با گفتن اله دمیتخت خز  گریدستاش رو شل کرد و من به سمت د هوی
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 .د یچسبی م دنی بار خواب ن یهم بغل کردم و ا  دونه یپام گذاشتم  ی ها رو برداشتم و الاز بالش  یکی وبعد 

 

 رو بستم و به خواب رفتم. چشام

 

 نداشت یتمام  هانیآ یهاخنده یصدا یول  کرد ی م  قمیتشو شتریب  دنیخواب ی و برا اومد ی م  یدلچسب   یپنجره خنک از

 

 . نمیبی حتما دارم خوابش رو م کنه ی م  کاریچ نجایا ی زود  نیصبح به ا نم یا هانیآ ی ول

 

 گفت:   یکیکه   دمیسرم د ی آب پرتقال باال وانیل ه ی هوی

 

 ؟ یخوری نم -

 

و   دمیرو نوش  اتش یرو از دستش گرفتم و محتو  وانی و زود ل نمشیخواب اجازه نداد بب  یم نگاش کردم ولبسته  مه ین یِچشا با

 . دمیدوباره خواب

 

 . دمیکرد رو د یرو که با لبخند نگاهم م هانیشدم و آ اریکامال هوش  هوی ی ول

 

 تخت نشستم و هاج و واج نگاهش کردم و گفتم:  ی بلند شدم و رو زود 
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 ؟ یکنی م کار یچ نجایتو ا -

 

 خاراند و گفت:  یشیرا به حالت نما سرش 

 

 فک کنم خونه داداشمِ!  -

 

جلو چشام نقش بست و با اخم نگاهش کردم ودوباره خواستم   د یلحظه کتک زدن ام هو ی یداشت؟ ول   دن یها پرس  گهی راس م  واقعا

 بخوابم که با داد گفت: 

 

 ! گهی. بلند شو دنمیبی موش م  هی نگاه کردم االن توروهم شب ی ها! از صبح اونقدر تام و جر ی نخواب -

 

 اخم نگاهش کردم و گفتم:  با

 

 !رونیت رو ندارم برو بحوصله  -

 

 خنده گفت:  با

 

 ! یشد  نیآرو نیروت اثر گذاشته ها ع ن یکمال همنش -

 

 نگات کنم دلم واسه خواهرت تنگ شده!   ریدل س  ه ی خوامی م ایب پاشو
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 و بالش رو به طرفش پرت کردم و گفتم:  دم یکش یغیج

 

 ! رونیبرو ب  هانیآ -

 

 باال برد و گفت:  میاش رو به حالت تسلدست هانیآ

 

 چته خوب باشه! -

 

 که پشت خط بود گفت:  ی به کس هو یکه  دمیکش یاگه ید  غی ج دمیرو د  ش یالیخ یب  یرو دستش گرفت وزنگ زد، وقت  لشیموبا و

 

که راه انداخته بود نگاه   یشیداد زد و من رو صدا کرد. به نما  یدستش شکست و الک  نیافتاده زم یبرسون خودت رو که حور  -

 ! کنهیم نیچرا همچ نیکردم. ا

 

 هم نوشت و سند کرد. یامیپ وبعد 

 

 گفت:  کنمی هاج و واج نگاهش م د ید ی وقت

 

 ! یبزن غ ی ج ینه مال تورو که فقط بلد  نمیبی صورت ماه اون رو م  آدی االن خواهرت م -
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 رفت.  رونیگذاشت و ب شیادندوناش رو به نم وبعد 

 

 ! ستنیدو برادر متضاد هم هستن انگار اصال برادر ن نیا

 

 دستم گفت:   دنیبا د هانیبه بدنم دادم و بلند شدم، آ ی و قوس  کش

 

 اضافه شده.   نمیاوضاعت ا نیدستت شکسته؟ با ا  یحاال از کجا افتاد  -

 

 شدم و به جاش گفتم:  الیخی ب یول  تِیکار برادر وحش  میبگو خواستم

 

 سر خوردم.  ،یخورد رو کاش  زیپام ل  -

 

 شد و باخنده گفت:  الیخیب  یکه قانع نشده بود ول هانیآ

 

 .آدی داره م   ایبه کار من که اومد. رو -

 

 !د یزد و خند  ی بعدم سوت و

 

 افسوس تکون دادم به آشپزخونه رفتم.  یرو به معن  سرم
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 که هراسان وارد اشپزخونه شد و گفت:   ایرو یاومد و بعدشم صدا فون ی آ یگذشته بود که صدا یساعت می ن هی

 

 شده؟! یچ  یواست حور  رم یبم -

 

 زدم و گفتم:   یتلخ لبخند 

 

 سر خوردم دستم شکست! ی چیه -

 

 نشده که؟!  تی زیآخه! چ ی کجا سر خورد -

 

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 

 نه خداروشکر!  -

 

 انداخت و بعدشم چشاش رو لوچ کرد و گفت:  ینگاه  هانیسمت آ به

 

 !کشتمشی م گفت ی دروغ گفته. بخدا دروغ م ارو ی نیفکر کردم ا -

 

 اومد که گفت: هانیا یصدا هوی
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 ! ارویشدم  ی از ک -

 

 گفت: ی با خونسرد ایرو

 

 ! وقتهی لیخ -

 

 گذاشت. خچالیکه با خودش آورده بود رو تو  ییهاسه یو ک خت یر ییخودش چا ی شد و برا وبلند 

 

 کشم؟ ی م یگشنگ   نجایلبخند گفتم مگه من ا با

 

 در جواب گفت:  ایرو

 

آب   یعرضه  کنهی خدا! تشنشه؟ آدم فکر م ایگشنشه؟  کنه؟ ی م کاریاالن چ  ، یبچم حور  گهی. اونقدر میشناس ی مامان رو که م  -

 ! یخوردنم ندار

 

 تر شده بود. جذاب تشیال ش یخواهرم نگاه کردم که رنگ موهاش رو عوض کرده بود و با آرا افهی. به قد یخند  و

 

 گفت:   خوردی رو م  شییکه چا  طورهمون

 

 . مونهی مثل معجزه م  گفتی بهتر شده. دکترش م یلیبابا حالش خ یراست -
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 و گفتم:  دمیکش یااسوده  نفس

 

 خداروشکر!  -

 

 صدا گفت: نیگذاشت و دستام رو تو دستاش گرفت و با کمتر  ز یم ی رو رو شییچا فنجون 

 

 کنه؟ ی که نم تت یاذ -

 

 جا خوش کنه!  ایصورت رو ی رو  ی باعث شد لبخند  ن یتکان دادم و هم  یبه حالت نف سرم

 

 زنگ خورد و به من گفت جواب بدم. لشیبذاره که موبا نکیشد تا فنجان رو درون س  بلند 

 

 باشم. دهیرو د ی کس ن یهمچ ایرو یمن تا حاال فک نکنم تو دوستا ی طرف شهاب بود ول اسم

 

 ! زدمینم شکستی کاش پام م یخودش حرف بزنه ول  ایبزنم تا رو کر یاسپ یدونستم رو   صالح

 

اومد و انگار که   ی به سمت گوش  ایدرنده شد. رو  هانیو نگاه آ د یتو گلوم پر م یی( که چا؟یگفت )عشقم کجا موند  ی طور پسره

 با عشوه گفت: کرد ی م حیداشت تفر 
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 صبر کن!  آمی دارم م  زم یعز -

 

 کاشت و گفت:  یاصورت من بو*س*ه  ی بعد رو و

 

 . االن با شهاب قرار دارم! زنمی بهت سر م آمی م -

 

 هم دستش شکست. ایگرفتش که گفتم رو ی طور هانیکه آ  رفتی مت خروج داشت م به س  و

 

 : د یآورد و غر رون یب هانی بازوش رو از دست آ ایرو ی ول

 

 ؟یکنی م  کاریچ -

 

 : د یبا خشم غر هانیآ

 

 ه؟ یشهاب ک -

 

 با لبخند گفت:  ایرو

 

 ؟ ی دار ی خوب دوست پسرم که قراره بشه نامزدم. مشکل_

 



 سخت مثل سنگ 

269 
 

 ترس!  یا. بدون ذره کردی مصمم نگاهش م ایرو  ی ول شد ی م ی پر و خال ژنیاز اکس یه  هانیآ نه یخشم س  از

 

 باز راهش رو سد کرد و با داد گفت:  هانیبگذرد که آ هانیکه از کنار آ خواست

 

 ! یخوری تکون نم نجایاز ا ره ینم یخوای اگه م  -

 

باز زود خودش رو جمع کرد و   ی ول د یرنگش پر  یالحظه   یافتاد، برا  زدیم د یبه ام هانیکه آ ییهامشت  ادیکه فک کنم به  ایرو

 گفت: 

 

 !نیافر  ؟ یهم که بلد  ی الت باز -

 

 طور گفت: تند شده بود، همان   تیبخاطر عصبان شیدنشهایکه نفس کش هانیآ

 

 من بهت هشدار دادم نذار به عزاش بشونمت!  ا یرو -

 

 زد و گفت:   هانیا ینه یبه س  ی مشت ایرو

 

 ندارم؟  مم یزندگ اری! من اختیکنی م جای ب ی لیتو خ -

 

 دست منه. پس رو مخم نرو!  ارتیاخت -
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کاله کاسکت موتورش را برداشت و با عجله   هانیپشت سرش آنثارش کرد و از خونه خارج شد.  یی زد و برو بابا ی پوزخند  ایرو

 خارج شد.

 

. با  دمیمنم شن ی قدر باال گرفته بود که حتاون داد ی داد و ب ینگذشته بود، صدا قه ی چند دق شه؟ی م یچ ایبه شور افتاد که خدا دلم 

هم با   سیپل  نی. ماش کردی م ه ی گر ایپسر غرق خون بود و رو ه یرسوندم.   نییعجله سمت در رفتم و بازش کردم و خودم رو به پا

 و ترس خودش رو در آغوش من انداخت و زار زد.  ه یبا گر ایو پسره رو بازداشت کرد وبرد. رو  هانیسرعت اومد و آ

 

 د و باخشم طرف من اومد و با داد گفت: که با عجله پارک ش  دم یرو د  نیآرو نیماش 

 

 گور به گور شده کجاست؟ مگه نگفتم بهش از خونه تکون نخوره  هانیاون آ ؟یکنی م  یچه غلط  نییپا نیتو ا -

 

 شد که با غضب نگاهم کرد و گفت:  ا یرو گرفت. فکر کنم تازه متوجه رو  هانیشماره آ ت یبا عصبان ام؟ یمن ب تا

 

 گفتم؟  ی . من بهت چیهم که کرد یقانون شکن -

 

 اشاره کرد و با داد گفت:  ایبا انگشتش به رو و

 

 کنه؟ ی م  کاریچ نجایا گهید  نیا -

 

 گفت: ن یفضولِ رو به آرو ی لیخ یلیخ د یفهمی که از طرز نگاه کردنش آدم م هاه یاز همسا یکی
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 ن؟یخوب هست ،یحائر ی سالم اقا -

 

 گفت:  جان یبا ه وبعد 

 

 . خدا رحم کرد. نجایکه دعوا شده بود ا  نینبود ی حائر یآقا یوا  -

 

 انداخت و گفت:  ا ینگاهشم سمت رو و

 

 . کردنی پشت سر هم نطق م  ی. دوتا پسر به جون هم افتاده بودن و هدنی زنا اخرش سر ما مردا رو به باد م نیا -

 

رو   تیانگار رادارش فعال شد و با عصبان زنه،یو حرف م کنه ی نگاه م ایو اون مرده هم فقط به رو کنه یم  هی گر  ایرو د ید ی وقت  نیآرو

 به مرد گفت: 

 

 کدوم پاسگاه بردنشون؟  -

 

 مرد گفت:  و

 

 ان!پاسگاه سر کوچه  یانگار -
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 :د یگفت و با خشم کنترل شدش رو به من غر  یاباشه  نیآرو

 

 گمشو باال درم ببند.  ریدست خواهرتم بگ  -

 

 شد و رفت.  نشیامر کرد که فقط تونستم اطاعت کنم وخودش هراسان سوار ماش  یجور

 

 . هق هقاش رو مخم بود. با اخم گفتم: کردی م ه یمبل نشسته بود و گر  ی فقط رو ایرو

 

 باش! نجاشمیفکر ا ی کن  یرو عصب هانیکار، آ   نیبا ا یخوای م  یوقت -

 

 گفت: کرد،ی م ه یکه گر طورهمان

 

 . اصال به اون چه؟ شعوریپسره ب -

 

 نه؟  ،یتو بدون غرض اون همه واسه اون پسره عشوه اومد  ی عنی -

 

 شدت گرفت. بغلش کردم و با آرامش گفتم:  اش ه ی گر شتر یبهم کرد و ب ینگاه

 

 !شهی درست م  ینکن همه چ هی گر ا یرو -
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 :د یغر ایوارد خونه شد و با خشم رو به رو ت یبا عصبان نیگذشته بود که آرو یساعت کی

 

 تو بازداشت بمونه. اونم بخاطر تو!  د یبرادرم امشب رو با -

 

 بعد با نفرت نگاهش کرد و گفت:  و

 

 ! زود باش!رون یب  نجایپاشو گمشو از ا -

 

 رو نگاه کردم و گفتم:  نیحرص ارو با

 

 ! ی حرف بزن ینجوریبا خواهرم ا ی حق ندار -

 

 زد و گفت:  یپوزخند 

 

 خفه شو!  یحور  -

 

 گفت:  بردش ی طور که به سمت در مگرفت و مجبورش کرد بلند شه و بعد همان  ا یرو ی بازو از

 

 !کنمی قلم پات رو خورد م  نمت ی. ببنجایا اد یب تونه ی . فقط مامانتون میاینم نجایا -
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هم که من راه انداخته   یداد ی . به داد و برونیرو انداخت ب ا یدر رو باز کرد و رو ن ی. آرو دادی جوابش رو نم کرد، ی م ه یفقط گر ایرو

 . کردی بودم اصال توجه نم

 

 گفت:  ادیسر، سرم داد زد و با فر آخر

 

 . خفه شو!یخفه شو حور  -

 

 دادگفتم:  با

 

 ! ؟یبا خواهرم اونجور برخورد کرد   یبه چه حق  ؟یفهمی که. منم آدمم م ستم ین رت یمن اس  -

 

بهم   ی لیس  خوادی برخورد کردم. دستش رو باال آورد، فکر کردم م واریبه سمتم اومد. انقدر از ترس عقب رفتم که به د تیعصبان با

 کنار سرم و با خشم گفت:   واریبه د د یدستش رو مشت کرد و کوب یبزنه و از ترس چشام رو بستم ول 

 

 بفهم!  یحور  آد،ی از خواهرت خوشم نم  -

 

 زد و گفت:   میشونیپ ی با انگشتش تو و

 

 ! آدی مغزت فروکن، از خواهرت خوشم نم ن یتوا -
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که حس   د یکوبی قلبم گذاشتم. انقدر محکم م  یاز کنارم گذشت و رفت. نفسم رو که حبس کرده بودم آزاد کردم و دستم رو رو و

 رو بشکافه.  منه یاالنه س  کردمی م

 

 . کردیرو نگاه م   نیبا اخم زم دادی گذاشته بود و ماساژش م هاش قه ی شق ی دستش رو رو  نیآرو

 

 هاش رو بست.داد و چشم   هیکولر رو برداشت و روشنش کرد. بعد هم پاهاش رو دراز کرد و سرش رو به مبل تک کنترل 

 

 !یسر کن  یش که عرصه ارتباطاتِ، تو بدون گو  ییایدن  نیبده تو ا ی لیخ ی تختم نشستم. ول ی زود به اتاقم رفتم و رو منم

 

 . واری! نه که مثل بز زل بزنم به در و دکردمی و آهنگ گوش م گشتمی م نستایتو ا کمیداشتم  ی گوش  االن

 

 دوسر شدم!  وید  نیا ر یکنم که اس  کاریچ ی ول

 

که من دوست   ییها. بلند شدم و رفتم آشپزخونه و از آلو خشک کنمیرو نگاه م   واریمثل خنگا نشستم و دارم در و د  یاد یز دمید

نشستم و صداش   ون یزیتلو ی نمکدون نمک هم برداشتم. جلو ه یو بعد شستنشون  ختم یداشتم رو مامانم فرستاده بود تو ظرف ر

 کم کردم.  ی لیرو خ

 

 . خوردمیم   یو من چه با لذت شد ی دهنم، بخاطر ترش بودنش صورتم جمع م   ذاشتمی رو که م آلو

 

با دهنش آلو رو از دستم   ن یآرو دم ید هو یبود و آلو تو دستم که  ونی زی. نگاهم به تلوشد ی عاشقانه هم داشت پخش م لمیف  هی

 . دمیلرز هویبهش خورد و  ن یآرو ی ! به دستم نگاه کردم که لباد یقاپ
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 گفت:   خوردیکه داشت آلو رو م   طورهمون

 

 ؟ یاز کجا آورد ناروی! امایما آلو خشک نداشت -

 

کردم. با تعجب نگاهم    مشیبرداره و من زود نذاشتم و قا گهید  یکی خواستی که م ی نگاه به بشقاب ه ینگاه به صورتش کردم و  هی

 کرد و گفت: 

 

 از کجا اومده حاال؟ نای دختر! ا یسیچقدر تو خس -

 

 م: برداره گفت  گهی د ی کی ذاشتمی طور نم همان

 

 مامانم فرستاده!  -

 

 دستش درد نکنه خوشمزن! -

 

 گفت:  خوردی م  یکی ی کیحرکت بشقاب رو از چنگم درآورد و همان طور که آلو هارو داشت  هی با  وبعد 

 

 ! خورمی آلوهارم من م نیبردار بخور ا  وهیم  خچالیپسر من آلو دوست نداره برو از   -
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 مبل نشست و زد شبکه فوتبال.  یورو 

 

 بشر پرو واقعا! نیپرو نگاه کردم، چقدر ا و ید  نیبه ا رتیو واج موندم وبا ح هاج

 

 نشستم. میچندتا گذاشتم تو بشقاب و برگشتم وسرجا ی ا وهیداغون رفتم آشپزخونه واز هرم یاعصاب با

 

 با خنده نگاهم کرد و گفت: نیآرو

 

 شده؟  ی زیچ -

 

 اخم نگاهش کردم وگفتم:  با

 

 نه چطور مگه!  -

 

 به بشقابم اشاره کرد و گفت:  دویخند 

 

 اومده.  یفکر کردم قحط  -

 

 براش لوچ کردم و گفتم: چشامو
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 مقصر منم ها!  ی نگ  ینجور یبشه ا ختتیر  ی اون پسر ب ی چشا یوقت -

 

 باشه من رو نگاه کرد و گفت:  هاش اب یکه فکر کنم از اون خنده نا  یاخنده با

 

 ؟ یگی آلوها م ن یبخاطر ا -

 

 حرص نگاهش کردم و گفتم: با

 

 واقعا! ی شعوریب ی لیخ -

 

 به سمتم پرتاب کرد و با خنده گفت:  ییبار آلو نیا

 

 ها! ی بازم بهت رو دادم پرو شد  -

 

با   د یکردم. چون ناهار هم که نخوردم پس با  یریشدم اونقدر خوردم که احساس س  هاوه ی و بهش کردم و مشغول خوردن م پشتم

 .رش یواقعا شدم اس   ارنیب ییغذا ه یزنگ بزنه  ه ی که  شهیبخار روشن نم نم یآرو نیاز ا گهید کردم ی م  ریخودمو س  نایا

 

 اشتراک رو گفت و سفارش دو پرس جوجه کباب داد.  یتلفن رو برداشت وبه پشت خط  دم ید هوی

 

 شده بودم.  ریرس یکه س   دمیرو رو شکمم کش دستم
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 ! هی نجوریچرا ا نیا واقعا

 

 . دادیزودتر سفارش م  کم ی مردی م

 

 گفت: رفتی همان طور که به سمت در م  نیو آرو د یبعد غذاها از راه رس  قه ی دق چند 

 

 آلوها دلم رو زدن و گرسنم شد. نیا -

 

 غذاها رو گرفت و حساب کرد و در و بست.  وبعد 

 

 و من نگاه کردوگفت:  وه یبه بشقاب م شخند ین با

 

 زده؟!  یقحط  ی خوری م -

 

 گشنه!  گه یبه من م  یر یکبیبشقاب رو رو سرش بشکنم ا وهیم خواستم

 

 حرص گفتم:  با

 

 صرف شد. -
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 ل**ب گفتم:  ر یز وبعد 

 

 تو کوفت کن!  -

 

 . د یشن ، یعنی ن یبود با اخم نگاهم کرد وا زی ت ی ادیبشر ز نیکه گوش ا ییان جا واز

 

 در آرامش خورد و بعدم لباساش رو عوض کرد.  ناهارم

 

 رو به من گفت:  د یپوش یطور که کفشاش رو م  وهمان

 

 خونه! و رفت. آمی من شب نم_

 

 خونه رو مثل قفس کرده برام.  نیا ینگاه کردم که باز قفل کردو رفت. عوض  ی در  به

 

 از کباب رو برداشتم و تو دهنم گذاشتم. که یت ه یاپن گذاشته بود رفتم و   ی که رو ییپرس غذا هی و به سمت  دمیکش  یپوف

 

 غذا بخورم. تونستم ی بودم واصال نم ریس  ف یح یبود ول  یعال مزش 

 

 کنم آخه!  کار یخونه چ ن یمن تک و تنها تو ا االن
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 . آدی که نم نم یآرو

 

 کنم.  یدستم چطور آب باز ن یبا ا یگذشت ول  ی از ذهنم آب باز هوی

 

خوبه به درک که   ی پس همون آب باز شم،ی م  وونهید  یکار یاز ب نمیبش کاریهم ب یجور  نیهم دمید  ی بشم ول ال یخ یب خواستم

 .شهیم  س یگچ و پانسمان دستم خ

 

 باره زنده شد.  ه یانگار روحم  سادمیآب وا ر یرو با هزار مکافات از تنم کندم و ز لباسام

 

 کال شاد بودم.   دمیرقصی وم خوندمی وم  کردمی شامپو حباب درست م با

 

 م یبود واالن هشت و ن  م یحموم رفتم ساعت پنج و ن ی . من وقترونی دل کندم و اومدم ب اخرش از حموم  ی ساعت آب باز۳ بعد 

 

 با شلوارک و موهام هم همونجور باز گذاشتم.  دمیتاب بندار پوش  ه ی نیمشکله بخاطر هم  ی لیخ رهن یپ دنیوش پ دمید

 

هم   ش یسیخ  کم یهم گرفتم روش که اون  یساعت مین  هی سشوار رو به برق زدم و  ی نشده بود ول سی خ اد یدستمم ز خداروشکر

 خشک بشه. 

 

 آد یخوابم نم دم ید  ینگاه کردم و وقت ون یزی دوازده شب ام تلو تا
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بود   یی بودم آوردم. در بالکن رو که کشو دهیکردن آشپزخونه د  زیموقع تم نتیکه تو کاب ییهاچراغارو خاموش کردم و وشمع  همه

 باز کردم و بالکن رو پر شمع کردم و بعدم همشون رو روشن کردم. 

 

  د یزن وبچه داره ونبا د یام نکهیبا فکر ا یبود. ول نجایتنگ شد کاش ا د ی اموخاص شده بود که دلم واسه  ک یرمانت ی به قدر فضا

بده، بجاش   د ی ام  گفتمی هرچقدر م ی ونفرت تو دلم داشته باشم ول  نهیبهش فکر کنم... اون بهم دروغ گفته. خواستم نسبت بهش ک

 .کردیم موونه یو د  چشممجلو  اومد یهاش موخنده  اش یخوب

 

 شد. لیتکم ی همه چ گهیآهنگ آرومم پخش شد که د ه ی زدم کانال آهنگ باز کردم و  ونم یزیتلو

 

 .نشستی به دل آدم م شیاهیس  ی. ول شد ی نم دهید  یاستاره چی شدم که ه ره یآسمون خ به

 

جوره قصد پاک شدن از ذهنم رو   چی که ه ی د ی. به امکردمی م فکر مطور نشسته بودم وبه گذشته  نیهم یکنم دوساعت فکر

 بشه!  یقراره چ  دونمی که نم یاندهیبه پدرم وبه آ ایو رو هانیو کاراش، به آ نینداشت. به آرو

 

و نگاهم   سادهیوا  یاهیتو س  ی خاموش بشن که بلند شدم تا برم و منم بخوابم که حس کردم کس خواستنی کم کم م  شمعا

 . کنهی م

 

 ! هی ک نیخدا ا ای!دمیشنی هاش رو هم منفس  یصدا یحت

 

از ترس   یغ یانقدر سفت بغلم کرد که ج ی کس هو ی یبرق رفتم ول  د یها رو تو دستم گرفتم و به سمت کلاز شمع  ی کیترس  با

 گوشم گفت:   ریز نی . آروnice blackعطر تنش آشنا بود همان   یول دمیکش
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 منم!   شیه -

 

 نامنظم شده بود گفتم:  میهاطور که از ترس نفس  همان

 

 ؟ یکنی م کاریچ  نجای؟ایآی نم ی توکه گفت -

 

 رو روشونم گذاشت و گفت: سرش 

 

 رم؟ یواسه برگشتنم از تو اجازه بگ  د یبا -

 

 لباسام افتادم.   ادی هو یلختم خورد   ینفساش به بازو  ی وقت

 

 . کردیولم نم  بود و  ده یخواستم ازش جدا بشم که مثل کنه چسب  نم؟ یلباسا کنار آرو  نیبا ا من

 

 خاموش نگاه کرد و گفت:  مه ین یهاشمع  به

 

 ها. ی کنیخوب واسه خودت خلوت م  -

 

  ذاشتی و نم شد ی برم که مانعم م  کخواستمی و م ککردم یدستم رو از دستش جدا م  یو به طرف اتاقش برد. ه  د یدستم رو کش وبعد 

 از تن صدام تعجب کرد.  نم یبرق رو بزنه که چنان با داد گفتم نه که آرو زی به اتاق خواست پر دنیبا رس 
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که    یبود، مثل کبک  نیشدن به زم رهیکه تونستم بکنم خ  ی رو زد و من تنها کار  زیمصمم شد و پر شتر یبا نه گفتن من ب ی ول

 شده!  میقا کنه ی برف و فکر م ریز  کنهی سرش رو م

 

برق رو خاموش کرد و دستم   زیپر کبارهی نگاهش رو حس کنم و  ینیسنگ  توانستمی م  یبه موکت کف اتاق بودم ول رهیخ نکهیا با

کند وکنارم   شد،ی نم آوردی صاحابش رو که اگه در نم ی ب شرتیتخت مجبورم کرد دراز بکشم. خودش هم ت  یرو گرفت ورو 

  ی رو شروع کرده بود و بغلم کرد. تنم به تن لختش خورد و گرما یباز لجباز نیوآر  ی گذاشتم ول نمونی. زود بالشت رو بد یخواب

 چشاش رو بست.  یحرف چیبدون ه نیرو پر کرد و آرو نمونیب یبیعج

 

 خوابش اشتباه گرفته بخدا! ی من رو با قرصا  نیکنم ا فکر

 

ن رو در آغوشش گرفته بود و هرم گرم  بار نذاشت جم بخورم، محکم م  نیا نیآرو ی خودم رو ازش دور کنم ول کردم ی م  یسع یه

 .خوردی هاش هم به شانه لختم منفس 

 

 از ترسم تکونم نخوردم.  گه یبچه خوب د هی که سرم زد مثل   یبا داد  یتو بغلش وول خوردم تا ولم کند ول انقدر

 

 چشام رو بسته نگه داشتم تا خوابم برد.  اونقدر

 

شکمم بود رو   ی از کارم، دستش که رو د یترس  نمیکه خود آرو دمیکش  ت یباناز عص ی غینتونستم خودم رو کنترل کنم و ج گهید

 که داشتم گفتم:  ی برداشتم و با تمام حرص

 

 ها! مگه من قرص خوابتم که تا من نباشم خوابت نبره؟  یکنی سو استفاده م ی خوب دار -
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 دستش گرفت و گفت: ن یرو ب مینیب

 

 ؟ یدار  ی آره مشکل -

 

 ! یبهم دست بزن  یبله که مشکل دارم حق ندار -

 

 پوزخند گفت: با

 

 . خوامی م رو مندارم فقط بچه  ی من با تو کار -

 

 خودش با پوزخند گفتم:  مثل

 

 ت هم ازت متنفره. ! مادر بچه یکنی م تیمادر بچه رو اذ  یاومد اونوقت بغلش کن و ببوسش. االن دار  ا یت به دنپس هروقت بچه  -

 

 داد گفتم:  وبا

 

 .د یام ش یبرم پ خوامی اصال من م  -
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ساکت بشم و از چشمام   هو یبا پشت دستش بکوبه تو دهنم و  نیو باعث شدآرو د یاز کجا تو زبونم چرخ هویحرف   ن یا دانمینم

 بشه.  یاشک جار

 

جلو صورتم تکان داد و با   د یچشاش سرخ شده بود. انگشتش رو به حالت تهد  تیو از شدت عصبان کرد ی نگاهم م تیعصبان با

 دادگفت: 

 

 خونت حاللِ!  د یام یبگ  گه یبار د هیکه تو شکمتِ  یابه جون اون بچه  -

 

در خفه   یسع  شتریب ی ام کند دست از سرم بردارد ولخفه  خواستی که م یتا بغض  دمیکشی نفس م  ی بغض نگاهش کردم، و ه با

 اشت. کردنم د

 

 به سرتا پام نگاه کرد و گفت:  شخند یبا ن بعد 

 

 .یپوش ی منم لباس م  شیپ ی نجوریبهت دست نزنم که ا یخوای تو م -

 

 بعد با همون حالت ادامه داد: و

 

 .د یکشی م  شیبا پا پ د یزنی با دست پس م د یهم نیهمتون ع -

 

 حرص گفتم:  با

 



 سخت مثل سنگ 

287 
 

  امه ی گر شتریبار ب نیشد. ا داتیدوسر پ  ویباز تو د یکردم ول  یخونه و منم احساس راحت یآی نم  یگفت روز ید ، یخفه شو تو عوض -

 شدت گرفت. 

 

 رو باال انداخت و با پوزخند و تعجب گفت: ابروهاش 

 

 ودوسر؟ ی... د؟یعوض -

 

 .  کنه ی بارم م گهید ز یچ هی و  شهی م  ی که گفتم افتادم. االن باز عصب یاجمله  ادیبه  هوی

 

 افتادم روش.  عیحرکت سر کی خواستم بلند بشم که دستم رو گرفت و در  زود 

 

 گرد شد. چشام

 

 گذاشتم و خواستم بلند بشم که محکم تر من رو گرفت و همون طور که تو چشام زل زده بود گفت: نش یرو رو س  دستم

 

 . یکه بر  یاومدن بچه مختار ایبعد به دن -

 

 ادامه داد:  طنت یبا ش  وبعد 

 

 ! یبر ی که نتون  ی کن عاشقم نش ی سع یول -
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 چه برسه به عشق آخه!  کنمی هم نگاهت نم اهیاعتماد به نفست منو کشته، من صدسال س  بابا

 

 پوزخند گفتم:  با

 

 وقت... عشق!  ه ی یی نچا -

 

 رو ل*با*م زوم کرد.  هویل*با*م و چشام درحرکت بود که  نیماب نگاهش

 

 . د یقلبم اوج گرفت وخون به صورتم دم ضربان

 

 بود گفتم:  عیضا یل یخ ی لیکه خ یدست پاچگ  با

 

 دارم ولم کن! یی من دستشو -

 

 زد که از تعجب رو سرم دوتا شاخ سبز شد. یاچنان قهقه  نیآرو

 

 .شد یم ینمک د یخند ی م  ی وقت افش یق شعور یب چقدرم

 

 شد و گفت:   دار یوجدان درونم ب هوی بعد 
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 ![ یکنی االن از خندش ذوق هم م گه ید  زیو هزار تا چ ی و عوض  وی د یگی ]تو که م 

 

 کردم.  یزندان  ییگفتم و زود اتاق رو ترک کردم و خودم رو تو دسشو  دارم یخفه شو به وجدان ب هی

 

 !زنهی م  ینجور یچم شده چرا ضربان قلبم ا من

 

 آب رو باز کردم و چند مشت آب به صورتم زدم و بعدشم زود رفتم اتاق و لباسم رو عوض کردم.  ریش 

 

 . آوردیم  رونیداشت کره و مربا را ب خچالم یبود و از  ده یپوش  رونی لباس ب نم یبرگشتم آرو ی وقت

 

  یز یبه من چ نکهیت بدون ارو برداش  نیماش   چیآب پرتقال خورد و بعدش هم سو وان یل  کیخودش چند لقمه گرفت و با  واسه

 رفت.  رونیبگه ب

 

 قفل کردن.   یباز هم صدا و

 

 پالس بودم.  ون یزیتلو ینداشتم طبق معمول جلو  یبهش نکردم و منم بعد خوردن صبحانه چون کار  یتوجه

 

  ییچا ه یبالکن بودن رو جمع کردم و  ی که تو  ییوتمام شمعا دمیخونه کش یبه سر و رو  میدست  هی دو ساعت بعد بلند شدم و  ی ول

 هم دم کردم. 
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 . هانیآ یاومد و بعدشم پشت سرش صدا نیآرو یساعت بعدش صدا م ین حدود

 

 مبل جا گرفت.  ی سالم کرد و رو هانیوارد خونه شدن و آ زدن یطور که با هم حرف م  همان

 

 گفت:  هانیرو به آ رفتی همان طور که داشت به سمت اتاقش م هانیآ

 

 ؟ یکنی م  تیقدر خودت رو اذ ن یا ی! بخاطر اون دختر نچسب دار یپسر تو واقعا خر -

 

 .استینچسب، منظورش رو نکنه

 

 گفت:  تیهم با عصبان هانیآ

 

 !یکنی م  حتینص ی ! از صبح دارگهیبس کن د یداداش تو رو جون حور  -

 

 زدم و گفتم:  یزخند دلم پو  تو

 

 ! کاریچ خوادی جون من رو م ن یآخه آرو  دهی هم قسمش م ی به جون ک نیبب -

 

 . ختیبهم ر نیتمام معادالتم با سکوت آرو ی ول
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 حال وحوصله بحث نداشت؟ ایاالن بخاطر من سکوت کرد  نیا

 

 گفت:  هانیعوض کرده بود اومد کنار من نشست و روبه آ  گه ید شرتیت   هی رو با  شرتش یکه ت  نیآرو

 

 ! یخالصه عقل ندار -

 

 درهم بود رو به من گفت: شیهاهمان طور که سگرمه  هانیآ

 

 ... گهیکنه،دختره پرو به من م  یدوست داره با اعصاب آدم باز  ه؟ی جور نیخواهرت چرا ا نیا -

 

 صداش رو نازک کرد و با ادا و اطفار گفت:  بعد 

 

 دوست پسرمِ که قراره بشه نامردم!  -

 

 . د یبا خشم غر وبعد 

 

 بشه نامزدت!  کنهی غلط م -

 

شد و کوسن مبل رو   یکفر   شتریب هانیکه آ  دمیقهقهه زدم وخند  هوی شد؟ی مگه م  ی به ادا درآوردنش نخندم ول کردم ی م یسع

 طرف من پرتاب کرد و گفت:
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 بکشمت. خوامی م نجاستیا ایرو کنمی فکر م نمتیبی پاشو برو تو اتاقت م -

 

 با اخم گفت:  نیآرو

 

 نکن!  ه یمثل اون خواهر نچسبش باشه، پس تشب  تونهی نم  یحور هانیآ -

 

 و گفت:  د یخند  هانیآ

 

 نکنم!  ه یمن کجا رو تشب گهیهمن د  ن یکه ع نایداداش ا -

 

 پرتاب کرد و گفت: هانیکه به سمت من پرتاب شده بود رو به طرف آ  یکوسن مبل   نیآرو

 

 !یری نم ا یدوروبر رو ، یکنیتا روز دادگاهت شر نم  هانیآ -

 

 !شمی م مونیکنار و منکر برادر ذارمی م  بوسمی رو م  مونیمن اسم برادر   یرفت ایدور و بر رو بفهمم

 

 با تعجب گفت:  هانیآ

 

 داداش! -
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 .دونستمی نم یکه بعدا نگ  ید یداداش ومرض! بفهم اگه نفهم -

 

 نگاه کرد.  شد ی که پخش م یواناتیرو باز کرد و با اخم به مستند ح ون یزیبعدم بلند شد و تلو  و

 

 بهش بگم. یز ینگاه به من کرد و با چشم ابرو اشاره کرد من چ ه ی با چهره گرفته  هانیآ

 

 تکان دادم.  یشد  وانه یتعجب نگاهش کردم و بعد انگشتم رو به نشانه د  با

 

 خورده انگار. ییواقعا سرش به جا گه یرو چه حساب به من م  هانیآ

 

ها  اون  یمستند هم از وزن و زندگ  ندهی وگو زدن ی رو م گریدداشتن با موزها هم  هامون ینگاه کردم که م ونیزیبه سمت تلو منم

 .گفتی م

 

 با داد گفت:  هانیآ هوی

 

 تو من رو نگاه کن!  یحور  -

 

 تعجب نگاهش کردم که ادامه داد:  با
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! حداقل به من نگاه کن تا اگه دختر شد تو خونه نمونه و  شهی م  مونیم  ن یهم هیت شببچه  ون یزیبه تلو ی اون جور که تو زل زد -

 نترشه! پسرم شد دخترا دست و سر بشکنن بخاطرش. 

 

 به خودم گرفتم و گفتم:  یامسخره   افهیق

 

 روشنه پس  شوننده یتو بشن آ ه یشب -

 

 انگشتم بهش اشاره کردم و ادامه دادم:  با

 

 تو!  ه یشب -

 

 گفت:   یزد و با لودگ نشیمشت به س  با

 

 بشن!  مونِیباباشون و همون م هی اصال شب یاله -

 

 . کردی نگاه م هان یشده بود به آ وند ی که بهم پ یینگاه کردم که با ابروها نیآرو به

 

 به هوا رفت.  هانیپرتاب شد که آخ آ  هانیبه طرف سر آ هوی  ونی زیتلو کنترل 

 

 گفت:   دادی طور که سرش رو با دستش ماساژ م همان
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 آخه!  یزنی چرا م  -

 

 با حرص رو بهش گفت؛ نیآرو

 

 !شیخوای که م یو اون دختر  ی خودت مونیم -

 

 با تعجب گفتم: هوی  نیبه آرو رو

 

 ! یوا  -

 

 نثارم کرد.  ی درد که 

 

 . یعوض نیکرد ا  مونمیم  هی خوشگل من رو شب خواهر

 

 گفت: تیصباناخم نگاهش کردم که با ع  با

 

 ه؟ ی ها چ -

 

 رو ازش گرفتم و از رو مبل بلند شدم.  نگاهم
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 آشپزخونه رفتم.  وبه 

 

رو   مییکه مامانم واسم فرستاده بود چا ییهانشستم و داشتم با کلوچه  ی غذا خور ز یو همونجا رو م  ختمیر ییخودم چا واسه

 من نشست و گفت:  ی شد روبه رو دایام پ هانیکه سروکله آ  خوردمی م

 

 .می ستیآره مگه ما آدم نم  یی هم چا گرون یآدم واسه د -

 

 شکمم اشاره کردم و گفتم:  به

 

 که باردارم!   ینیبی م -

 

 کرد و گفت: یکوتاه خنده

 

 . یکنار اومد  تیخداروشکر با باردار  -

 

 .د یوخند 

 

 گذاشتم و گفتم:  ز یرو رو م م ییحرص استکان چا با
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 جا؟ن یا یاالن چرا نشست -

 

 گذاشت و گفت:  شیرو به نما  دش یسف یهادندون 

 

 ! گهید  میلیخوب من و تو از چند جا فام -

 

 متعجبم رو به سمتش انداختم و گفتم:  نگاه

 

 م؟ یلیجان فام  -

 

 رو با لبخند بست و گفت: چشاش 

 

 ...یمادر برادر زادم  ، یبچم ه یخال ، یزن عمو بچم ، یخواهر زنم  ، یتو زن داداشم  گهیآره د -

 

 رو به حالت بسِ باال آوردم و گفتم:  دستم

 

 ؟ یچ گهینه بابا د -

 

 حالت مسخره گفتم:  وبا
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 .رمی ! من ممونمی زن داداشت نم -

 

 گفت: تیاخم کرد و با جد  هوی

 

 باش. الم یخ نیبه هم -

 

 بلند شد و رفت.  وبعد 

 

 کرد؟   نیچرا همچ نیاش نگاه کردم. ا رفته  ر یمس به

 

 گفت:  نشستی م یصندل یباز دوباره برگشت و با خنده همان طور که باز رو  ی ول

 

 االن هم ؟یمادر بزرگ شه چشم رنگ  یت ببچه  ی تو فکر کن من رفتم ها، چون حرفت مسخره بود. تو واقعا دوست دار -

 

 گشتمی کارت نداشتم برنم  اکه

 

 روبه من گفت:  تیبعد با جد  و

 

بچه بذارم تو   ه ی نکنه منم  یکار  ه ی یگ ی به خواهرت و بهش م یزنی نفهمه، زنگ م نمیکه آرو کنمی جور م  لیموبا  هی واست  -

 و تمام.   دهی و جواب بله رو م  شیبرم خواستگار ذارهی دامنش و به زور متوسل شم. مثل آدم م
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 زده نگاهش کردم و با اخم گفتم:  رتیح

 

 . مثل اون خودخواه. ینیتو هم برادر همون آرو  گهیآره د -

 

 خوادت؟ یاصال نم د یشا

 

 زد و گفت:  یشخند ین

 

 نه!  گهی فقط افتاده تو دنده لج و م  خوادی م  میلیخ خوادی من رو نخواد. م  کنهی اون غلط م  -

 

 شد و گفت: و به سمت جلو خم  نیبلند شم که گفت بش  خواستم

 

 کمکم کن!   کنمی خواهش م -

 

 نباشه. یباشه نه جد  ی جد  تونه ی بودم ثبات اخالق نداره نه م یام گرفته بود هم از دستش شاکخنده  هم

 

 کم گفتم:  ی مثل خودش با تن صدا منم

 

 .کنمی دوست داره باشه کمکت م   نمی اگه بب -
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 ! یهرموقع ازت خواستم کمکم کن د یتو هم با ی ول

 

 قبول کرد.  دهینشن

 

 ن یکنی که گفت شما دوتا چکار م ن یآرو ی با صدا هوی که 

 

 . می دوخت  نیو نگاهمون رو به آرو  مید یترس   هردومون

 

 : میصدا گفت کیو  می به هم نگاه کرد هانیو آ من

 

 ! یچیه -

 

 اخم گفت:  با

 

 آره کامال معلومِ!  -

 

 گفت:  هانیبه آ و رو د یضرب باال کش ک یآورد و  رونیب خچال یآب رو از   یبطر  و

 

 .آنی م  نایو مامانت ا نازیفردا آ  زکننیرو تم ه یتو کامران  یخونه  ر یبرو خونه باغ چند تا کارگرم بگ  گه یپاشو د -
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 ! هی چ ناینگاه کردم منظورش از مامانت ا ن یتعجب به آرو با

 

 ؟یِاغه یچه ص  گهید  نایمامانت ا ه یپس قض  ست ین ن یبرادر آرو  هانیآ مگه

 

 با گفتن باشه بلند شد و به سمت در رفت و با لبخند رو به من گفت:  هانیآ

 

 . یخداحافظ چشم رنگ  -

 

 رو هم بست.  ودر 

 

 دلم واسش سوخت و رو بهش گفتم:  هوی داد یگذاشته بود و داشت ماساژش م ش قه ی شق یدست رو  شه یمثل هم  نیآرو

 

 .ایب قه یدق ه ی -

 

 رفتم.  ییرایهم بلند شدم و به سمت پذ  خودم

 

 کنارم اشاره کردم و گفتم:  ی خال یمبل نشستم و به جا ی باتعجب نگاهم کرد و پشت سر من اومد. رو نیآرو

 

 ! نجایا ایب -
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 با تعجب ابروهاش رو باال انداخت و گفت:  نیآرو

 

 ؟ یمهربون شد  ه یچ -

 

و    د یزود اومد و سرش رو رو پام گذاشت ودراز کش نیآرو یبکنم ول  خواستمی که م  یشدم از کمک مون یبلند شوم و پش خواستم

 گفت: کرد ی همان طور که نگام م

 

 خب؟  -

 

 وسرش.  شیشونیرو به سمت سرش بردم و شروع کردم به ماساژ پ دستام

 

 بعد چشاش رو بست وگذاشت کارم رو انجام بدم.  ی ول  کردی اول با تعجب به کارم نگاه م نیآرو

 

 خودش به خواب رفته بود.  ی سرد شده بود ول شیشونیمنظم نفساش به گوشم خورد. پ یصدا شیشونیماساژ دادن پ ی کماز  بعد 

 

 مبل گذاشتم وخودمم به آشپزخونه برگشتم.  ی بلند شدمو وسرش رو رو آهسته

 

 بودم.  ن یگذاشتم و تو فکر مامانت گفتن آرو  نکیرو شستم و تو س  ف یفنجان کث  نکهیا بعد 
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 آن؟ یدارن م   نایمامانت ا ی چ یعنی

 

 ست؟ی ن ن یمادر آرو هان یمادر آ مگه

 

 ! یچ ی عنیبفهمم  تونستمی ونم  کردمی هنگ م شترمیب  کردم ی فکر م شتر یب هرچقدر

 

 ناهارم رو خوردم.  ییبساط ناهار رو آماده کردم و تنها بلند شدم و  رسمی نم ییبا فکر کردن به جا دمیکه د آخر

 

 . دمیناهارم منم سمت اتاقم رفتم و خواب بعد 

 

 نشده بود.  داریهنوز ب ن یآرو  یرفتم ول ییرایو به پذ  دارشدمیبعد از ظهر بود که ب شیش  ساعت

 

 سرد بود.  خ یگذاشتم که مثل   شیشونیپ ی . دستم رو رودمیترس   هویشده بود  د یرنگ پوستش که سف  دنید با

 

 کنم.  کاریچ د یبا دونستم ی جواب نداد از ترس نم یباال صداش کردم ول  یتن صدا با

 

 دوباره بست.   قهیدق  کی بعد  یچشاش رو باز کرد ول   هویکردم که   یخال ن یآب آوردم و رو صورت آرو وان یل  هی

 

 ! ی واکنش چ یبار چشاش رو باز کرد و زل زد تو صورتم بدون ه نیزدم. ا شیتو صورتش زدم وصدا یلیس  با
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 شد؟  یچ هو یکه خوب بود  ن ی. آرواومد ی کم داشت از ترس اشکم در م   کم

 

 شد. ار یگوشش زدم که هش ری ز  یمحکم  یلیتوانم س  نیو با آخر د یلرزی م م یترس صدا از

 

 از شک خارج بشه.  د یتو سرش تا شا زمیبر خیزور بلندش کردمو به سمت حمام بردمش و خواستم آب  به

 

  دونستمی که از ترس نم  د یسرم کش یاز خواب بلند شد چنان داد  نیشد و انگار آرو خته ی سرش ر یآب رو باز کردم و آب رو  ریش 

 کنم.  م یخودم رو تو کدوم سوراخ قا

 

 گفتم:  ه یگر با

 

 گچ شده!  نهوی... رنگت عدمیترس  ؟یزنی چرا داد م -

 

 نگفت و تو صورتم زل زد و گفت:  یز یهم چ باز

 

 ؟ ی! پس چرا کمکم کردیازم متنفر  یگی مگه نم -

 

 . نکنه تشنج کنه! کردی بارم داشت تب م نی بدنش باال رفت ا ی بعد دما و

 

 گفتم:  ه یبا گر شدمی داشتم از ترس زهر ترک م   گهید
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 ؟یش ی م  ینجوریچرا ا شیکوره آت   یشد  -

 

 . بردی سر خورد و همان جا کف حمام نشست و انگار داشت خوابش م نیآرو

 

 کنم.  کاریچ ط یشرا نی تو ا د یبا دونستمی وپام رو واقعا گم کرده بودم و نم دست

 

 ! دونستمی نم واقعا

 

 ! رهینکنه بم کردم، ی م  هی داشتم با هق هق گر  گهید

 

 شاد بشم.  ی کس که واسه مردن  ستمین ینه من کس  یول شم،ی از دستش خالص م خوب

 

 دستش رو گرفتم و گفتم:  هی هم جلو پاش نشستم و با گر من

 

 ! توروخدا چشات رو باز کن، توروخدا! نیآرو -

 

 کردم.   هی انداختم و گر نییرو پا وسرم

 

 گفت: د یلرزی که م یی و با صدا د یدستش رو رو سرم کش   نیآرو
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 نکن!  هی گر  رمیمی من سگ جونم نم یحور  -

 

 چندتا سرفه کرد و ادامه داد:  بعد 

 

 .اریاون رو ب  خچالِیتو  یول ستین ادم یشربت هست که اسمش  ه ی خچال یپاشو تو  -

 

شربت بود پس خودش. اون رو   شهی ش  ه یفقط  خچال یرو باز کردم، تو  خچال یو  دم یبلند شدم وبه سمت آشپزخونه دو زود 

 . نیارو ش یبرداشتم و رفتم پ

 

 از اون خورد و گفت: کمیش لرزان یهابا دست نیآرو

 

 !شمی واسم، بعدش هم کمک کن برم اتاقم بخوابم خوب م ار یپاشو لباس ب -

 

 و شلوار برگشتم.  شرت یت ه یبه سمت اتاقم رفتم و با  نباریا هراسان

 

 گفت تنش کنم.   یخجالت  چیبدون ه نیارو

 

 .لرزوند ی لرزش دستام کامال دلمم م  ی عنی د یرقصی م  یصر یق  نمیداشت تو س   قلبم
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 رو از تنش در آوردم.  شرتش یدهنم رو قورت دادم با گفتن بسم اهلل ت آب

 

نه   ی دستم نخوره بهش ول ایو بازوهاش نگاه نکنم   کش یت ش یبه شکم ش  خواستمی م  یحوله اول موهاش رو خشک کردم و ه  با

 نه دستام.  د یفهمی چشمم م

 

 کردم.  واسترس تنش بتی هزار مص با

 

 .کنمی رو خودم عوض م  ش ه ی بق رون یگفت برو ب د یلرزشم رو د یوقت  ن یکردم بلند شه و آرو کمک

 

 هاش.خودش سوخت بخاطر سرفه  نه یچندتا سرفه بد کرد که فک کنم س  و

 

 تکان دادم و گفتم:  ی رو به حالت نف سرم

 

 ! کنمی حالت بده کمکت م -

 

 دستش هلم داد به طرف در خروج و گفت:  با

 

 دختر!  ی کنی غش م نجایاالن از ترس و اضطراب ا -

 

 من مصمم گفتم هستم.  ی ول
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 با گفتن پس بچرخ اونور شلوارش هم عوض کرد و بعدشم کمک کردم بره تو اتاقش. نیآرو

 

 .خواستی زور م  یلی بازم کمک بهش خ ی ول انداختی وزنش رو روم نم  نکهیا با

 

 . رونیو کمکش کردم استراحت کنه و خودشم گفت برم ب دمیهزار دنگ و فنگ به اتاقش رس  با

 

دست خودش   دنشینگاهش کردم که اصال انگار خواب ی با نگران زدی م  یبار به زرد نیتبش رو چک کردم و رنگ پوستش هم ا  منم

 بشه.  هوش یب خواستی نبود و م

 

 سرش رو گذاشت رو بالش خوابش برد.  چون

 

 اومدم.  رون یاز اتاق ب هستهآ

 

دفعه هم رمز نداره و   نینکردم چون اون دفعه که برداشته بودم رمز نداشت پس ا داش یپ لش یخونه هرچقدر گشتم دنبال موبا تو

 چون واقعا نبود.  ن،یانگار آب شده بود رفته بود زم   گشتمی هرچقدر م ی خبر بدم. ول هانیبه آ تونمی من هم م

 

 ساختمان زنگ زدم.  یکنم به سمت تلفن رفتم و به نگهبان  داش یپ تونمی نم دم ید ی وقت

 

 هم گفتم تا اگه بپرسن بتونه بگه.  ن یواحده ما. عالئم آرو  ادیهزار دروغ بهش گفتم زنگ بزنه اورژانس تا ب  وبا
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  دنیخاص پرس  ی ماریرو چک کردن از من از سابقه ب شیاریو سطح هوش   دنیرو د نیآرو نکه یاومدن باال و بعد ا قهی دق ستیب بعد 

 . دونستمی من نم ی ول کنه، ی مصرف م یی دارو ای

 

  ایحتما معدش سوزش س وشربت گفت مال معده  دنیاپن افتادم و با عجله رفتم و آوردمش بعد د یرو  ی شربت و داروها ادی هوی

  ی نجوریا دمیقرصا استفاده کنه با  نیداره و اگه از ا ی سابقه افسردگ ماریقرصام گفتن حتما ب  دن یدرد داشته که از اون خورده وبا د

 قرصا مصرف کرده!  ن یباشه و بخوابه چون حتما از ا نییپا شیاریسطح هوش 

 

 سرم هم وصل کردن و بعدم رفتن. هی نکته هم گفتن تا خودم انجام بدم و  چندتا

 

 نگاه کردم.  نیصورت غرق خواب آرو به

 

 و قرص اعصاب و معدشم داغون بود.  خورد ی م ی هضم کنم او قرص ضد افسردگ توانستمی را نم یافسردگ  کلمه

 

 حد حال وروزش داغونِ.  ن یتا ا یعنی

 

هم   کردوخودمی گذاشتم چون معدش درد م نیسوپ واسه آرو کمیرو بستم و به سمت کولر رفتم و روشن کردم و بعدشم  در

هم سرمش تموم شد اون رو از دستش   ی . وقتکردمی وضعشو چک م  کباریساعت  م ینشستم هر ن ون یزیخوردم و جلو تلو  وه یم

 . دمیکش رون یب

 

 همچنان خواب.  ن یده شب بود و آرو ساعت
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و اومد کنار من نشست. باز    د یسره باال کش هی آب رو  یرفت و بطر  خچالی در اتاقش اومد و بعدشم خودش که به طرف  یصدا هوی

 از قبل بهتر بود.  تش یوضع یرو داشت ول  یجی گ م یهم عال

 

 دستم رو رو هوا گرفت و گفت:   هویبذارم که  شیشونیرو پ خواستمی رو م  دستم

 

 ! ستین ی ازیخوبم، ن -

 

 .شد ی هم کنترل رو برداشت و زد شبکه که راز بقا پخش م  باز

 

 هم با اشتها خورد.  نیکه درست کرده بودم آوردم و آرو  یشمردم و رفتم سوپ مت یرو غن وقت

 

 بود.  افتهیکامال بهبود   تشمیاالن بهتر شده بود. وضع شیورو رنگ

 

 .شهی قبل م نی داره مثل آرو ی عنی ن یهاش تو هم بودو ابازم سگرمه  چون

 

 دستش نگاه کرد و گفت:   به

 

 ؟ یِچسبه چ نیا -

 

 صورت اخموش نگاه کردم و گفتم:  به
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 سرمِ. زنگ زدم اورژانس اومد!  یجا -

 

 بلند گفت:  یاخم کرد و با تن صدا شتریب

 

 شما؟  یزنگ زد  ی اونوقت چطور -

 

 گفتم:  دادمی ماساژ م  کردی م رو که درد م طور که شانه  همان

 

 به اون گفتم زنگ بزنه!  یخوب زنگ زدم نگهبان -

 

 حرف زل زد تو صورتم و من ادامه دادم:  بدون

 

 !یریبم د ی... شاد یبودم گفتم شا دهیخوب ترس  -

 

 داد و گفت:  رییم تغ رو به سمت شونه  نگاهش

 

 شده؟  یت چشونه  -

 

 به جاش گفتم:  ی ول  رمیمی م واالن از درد دارم مبگم وزن ناقابل شما افتاده رو شونه  خواستم
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 . کنهی درد م ی چیه -

 

خواهد کرد. بدون حرف به طرف   ی دارکه امروز شب زنده نم یمن امروز خسته بودم و آرو ون، یزیگفت و بازم زل زد به تلو یآهان

 خوابم برد.  دهیاتاقم رفتم و سرم به بالش نرس 

 

 *** 

 

رو   تم یو وضع آدی م  کباریدو هفته  یماه شاد هی  نیتو ا  گذرهی م یماه  ه ی ن یآرو یضی مر ه یمشغول تدارکات ناهارم و از قض  امروز

 .نجایا ادیوامروز هم قراره مامانم ب کنه ی چک م

 

 . ستمیرو پام بند ن یازخوشحال  اد یبهم خبرداد که قراره مامانم ب نیآرو یوقت  از

 

 دسته گل.  نیکارگر گرفته وخونه شده ع ن یو دلمه گذاشتم و خونه هم آرو ی قرمه سبز ناهار

 

 هم گرفتم وموهام رو خشک کردم.  ی دوش سرسر هی سر به غذاهام زدم  هی  نکهیا بعد 

 

 . نیآرو یدر اومد و بعدش هم صدا یصدا

 

 چهرش مسخره بود تا ذوق زده گفت:  شتر یطور که مثال ذوق زده بود چون ب همون
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 اونوقت.  خورمی م یخونگ  یِمنم غذا نجا، یا اد یبه مامانت بگم هرروز ب اریب ادم ی -

 

 حس نگاهش کردم و تو دلم گفتم:  یب

 

 . اهینوکر بابات غالم س  -

 

  نکهینشست و من رو نگاه کرد برخالف ا یلباس عوض کرد و اومد تو آشپزخونه و رو صندل نم یآرو دم یکارم ادامه دادم که د  به

 .دادی شکمم بزرگتر نشون م یل یخ یسه ماهم بود ول نکهیاالن با ا ی شکم نداشتم ول لیاوا

 

 نگاه کرد و گفت:  رفتم ی که مثل پنگوئن راه م ی با لبخند به من نیآرو

 

 بچه!  تیجنس شهی دفعه معلوم م  نیها، ا  یدار  یبعد ظهر سونوگراف  -

 

 گفتم.  یاتکون دادم و باشه رو منم  سرم

 

 اومد.  ا یمامانم وبعدش هم رو  یبلند شد و بعد خوش و بش کردن صدا نیخونه به صدا در اومد و آرو زنگ

 

 هم قرض گرفتم و باسرعت خودم رو تو آغوش مامانم انداختم.  گه ید ی پا داشتم و دوپا دوتا

 

 . مکردی م ه یگر  یذوق زده بودم که از خوشحال   دنشیاز د اونقدر
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 و انگار از اومدنش ناراحت بود.  کرد ی نگاه م ایبا اخم به رو نیآرو

 

 . کردی نگاه م ن یهم با اخم به آرو ایرو

 

 صورتم رو غرق بو*س*ه کرد و بعد به نشستن تعارف کردم.  مامانم

 

 نشست و منم کنارش  مامانم

 

 که حاضر کرده بودم رو آورد.  ییهاوه یبا م ییتعارف بلند شد و چا ی هم ب ایورو

 

 ذوق به صورت مامانم نگاه کردم و گفتم:  با

 

 حال بابا چطوره؟  -

 

 لبخند نگاهم کرد و گفت:  با

 

 . مِیدلگرم  هی که هست ما نی. همکشهی خداروشکر نفس م  -

 

 احمقانم افتادم و قلبم درد گرفت.  ی کارها اد یهم  باز
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 بلند شد تا در رو باز کنه. در رو که باز کرد  نمیدر اومد و آرو  یگرم صحبت با مامانم بودم که بازم صدا  تازه

 

 به گوشم خورد.   هانیخنده آ یصدا

 

 رو بشکنه.  هانیدوست داشت گردن آ  قه ی دق  نیرا با خشم نگاهش کرد که فکر کنم االن در ا هانیچنان آ نیآرو

 

 با لبخند رو به من گفت: هانیآ

 

 سالم زنداداش.  -

 

 باز گفت:  ش یافتاد و با ن  ایچشمش به مامانم و رو بعد 

 

 ن؟ یعه مهمون داشت -

 

اصال انگار نه انگار. بعد به سمت مامانم اومد و با   هانیآ  یبرگرده بره ول کردی کرد که با چشمش اشاره م  ن ینگاه به آرو ه ی وبعد 

 لبخند گفت: 

 

 ن؟یحال شما خوب هست یخیسالم خانوم مشا -
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 هم همان طور با لبخند جوابش را داد.  ومامانم

 

 تر گفت:کم  یبا تن صدا ایرو به رو هانیبار آ نیا

 

 حال تو چطوره ترسو؟  -

 

 اخم کرد.  شتر یب دنشیبا شن ایرو

 

 افتاد که کامال سرخ شده بود. نیآرو ی برزخ افه یبه ق چشمم

 

 چپ. ی خودش رو زده بود کوچه عل هانیآ ی ول

 

 . هانیونه آ اینه رو  زدی حرف م  نیشده بود چون نه آرو نیفضا سنگ  کمی

 

 .دنیکشی هم خط و نشون م یسه تا با نگاهاشون برا نیو ا میزد ی من و مامانم حرف م فقط 

 

 رو به مامانم گفت:   هانیآ هویگفت که  ی چ هانیبه آ ا یرو دونم ینم

 

 ها! د یدعوت کن یماهم عروس   یخیخانوم مشا -
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 با تعجب نگاهش کرد و گفت:  مامانم

 

 ؟ یک ی عروس  -

 

 که از حرص سرخ شده بود انداخت و گفت:  یی ایرو سمت رو طونش ینگاه ش  هانیآ

 

 قراره ازدواج کنه.  دمی! شنگهیخانوم د ا یرو -

 

 .یمنِ پسر محجوب  ی از دوستا رشمخواستگا

 

 نگاه کرد.  هانیگرد شده به آ   یبا چشما ایرو

 

 زد و گفت: ی بار لبخند  نیا مامان

 

 آقا رضا دوست شمان پس! -

 

 با لبخند گفت: هانمیآ

 

بود بعدش هم که من واسطه شدم و   ده ید  نه یرو بب  یخانومم اون روز که اومده بود حور  ایمنِ. رو یمیقد   یقای بله رضا از رف -

 . یاومدن خواستگار
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 رو نگاه کرد و گفت:  هانیبا لبخند آ مامانم

 

 . کنهی تا من رو نکشه که ازدواج نم  ایپسرم رو -

 

 زشتِ.  گه ی م ی کیبه  ،یِچشمش رنگ  گه ی م  یکی ذاره،به ی م  یقدکوتاه ب یع یکیرو

 

 مامانم رو صدا زد. د یبا تاک  ایرو

 

 ر ادامه داد: همان طو مامانم

 

 بخدا. شهی راحت م  المیمن خ ی ریتوهم سروسامون بگ  ایرو گه ید گم ی راست م -

 

 رو گرفته بود روبه مامانم گفت:  ایکه انگار مچ رو هانیآ

 

 . ذارهی م  بیهزار تا ع چارهیب یرو خواستگارا بندهی دل م  یکیبه   یدوره زمونه آدم وقت ن یا یخیخانوم مشا -

 

 و تمام.  شیخواستگار رمی رو دوست دارم که انشاهلل اگه خدا بخواد با خانواده م  یکیمن هم   مثال

 

 گفت:   کردی رو نگاه م هانیهمان طور که آ  مامانم
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 ! یریگی ش رو هم مانشاهلل که جواب بله  -

 

 که چونش گرم شده بود گفت:  هانمیآ

 

 من بخوام و طرف نخواد.   شهی مگه م رم یگی حتما م -

 

 و گفت: د یاز ته دل خند  مامانم

 

 .ریاز دست شما جوونا انشاهلل خ -

 

 ها!زهر بود المصب  نیخورده بودن چون نگاهشون ع یکه انگار زهرمار  نم یو آرو ایرو

 

 گفت:  ایبلند بشم و ناهار روو حاضر کنم که مامانم روبه رو  خواستم

 

 سختش.  ی حور نیسفره رو بنداز نیپاش  ستین ی ه زحمتاگ  هانیجون تو با آقا آ ا یرو -

 

 زود از رو مبل بلند شد و گفت:  نیآرو

 

 .ندازمی من م -
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 گفت:  ن یمامانم رو به آرو ی ول

 

 .ندازهی م  ایدارم رو  ک یکار کوچ ه یمن با شما  -

 

 .اومد ی داشت اشکش درم ایرو ی که از خداش بود ول هانیآ

 

 نگاه کرد که حواسش رو جمع کنه.  هانیترش کرد و اومد کنار مامانم نشست و با چشاش اخطار گونه به آ  شتریب نم یآرو

 

 گفت:   نیرو به آرو مامانم

 

 .نن یشمارو بب خوانی و م نیشاک یلیاز دستم خ یراستش عمو و عمه حور  ن یآقا آرو -

 

 نداده با شما فرار کرده.  تیوچون پدرش رضا  خواستهی از قبل شمارو م ی به دروغ گفتم حور منم

 

  یخانوادگ  یمهمون  هی هفته  نیمن آخر ا ن ی. بخاطر همننیتا شمارو نب کنه ی باور نم یکس  چیکه ه د یدونی خودتون بهتر م  ی ول

 تموم شه.  هاثیخونمون تا حرف وحد  نیایحتما ب ی با حور خوامی که ازت م   دمیتدارک د

 

 قبول کرد.   زدی مامانم نگاه کرد که التماس توش موج م یبه چشما یبه فکر فرو رفت وقت  نیآرو
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 . مینشست م یانداخته بودن و ماهم رفت ن یرو رو زم  سفره

 

و   کرد ی م ی تو بشقابش باز یبا غذا  ی حرف چ یاخم کرده بود و بدون ه هانیگفته بود که آ یچ  هان یبه آ ایرو نباریا دونم ینم

 و گفت:  کرد یم  ف یستپختم تعرمامانمم از د

 

 !نی که دستپختت شده ا  یپزیغذا م  اد یز ن یها! حتما واسه آرو یگرفت   ادیخوب  یحور  -

 

 من رو نگاه کرد و گفت:  شخند یبا ن  نیآرو

 

 نزدم!  رون یب یاومده اصال ل**ب به غذا یحور  یآره خداروشکر از وقت -

 

 زدوگفت:  ی لبخند  مامانمم

 

 خوب شده. ی لیخ نمیبی االن خداروشکر م ی نداشت ول یف ی تعر ش یآشپز ل یاوا یحور  -

 

 ادامه داد:  شخند یبا ن  نیآرو

 

 واسه اونه.  کنه ی خوب شده از بس غذا درست م شیالبته بخاطر حضور منِ که آشپز -

 

 من رو نگاه کرد.  و
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 واقعا خوب شده بود.  دمیکه پخته بودم رو چش یی رو تو دهنم گذاشتم و مزه غذا قاشق

 

 .نداختی م که یبهم ت  خوردو ی هم با اشتها م نیآرو

 

بخاطر محبتات واست غذا هم بپزم چقدرم توقع   د یبا نِیریش  ی لیو زبونتم خ ی خوش اخالق یلیبگم نه که خ تونستم ی کاش م االن

 داره! 

 

 سفره رو جمع وجور کرد و اومد نشست. ایغذا باز رو بعد 

 

 همه کارا رو کرد.  ای رو یبودم ول  زبان یمن م  مثال

 

 لبخند روبه خواهرم نگاه کردم و گفتم:  با

 

 امروز!  ی به زحمت افتاد  یلی خ ایدستت دردنکنه رو -

 

 زدوگفت: ی هم متقابال لبخند  ایرو

 

 .ستفه یوظ  که،ینکردم که خواهر کوچ  ی کار -
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 که داشت نگاهش رو به سمت شکمم دوخت وگفت:  ی گاه گرمبا ن مامانمم

 

 بچه هنوزمعلوم نشده؟  تیمامان جنس یحور  -

 

 شکمم گذاشتم وگفتم:  ی ناخداگاه رو دستمو

 

 دارم.  ی نه هنوز، امروز عصر وقت سونوگراف -

 

 باهم با ذوق گفتن:  هوی ایورو  هانیآ

 

 ! یاله -

 

 هردو با اخم بهم نگاه کردن وسرشون رو به سمت مخالف چرخوندن.  وبعد 

 

 زدم.  شونیبخاطر لجباز یلبخند 

 

 . کردی م ی داشت لجباز  یاد یز کمی ایرو ی رو دوست داشتن ول گریدوتا همد  نیا

 

 . کردی دوخته بود و با اخم نگاهشون م  هانیو آ  ایهم نگاهش رو به رو نیآرو
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 رو دوست دارن!  گریفر همد دون   نهیبشر چشم نداره بب نیا

 

 گفت، کم کم بلند شدن و عزم رفتن کردن.  ل یو مامان از اخبار تازه تو فام  میکرد بت یغ لیاز فام  ریدل س   هی با مامان  نکهیا بعد 

 

 و گفت:   د یباز هم من رو در آغوشش گرفت و بوس  مامانم

 

 مواظب خودت و بچت باش! -

 

 گوشم ادامه داد:   ریوز

 

 باشه پدر بچته!  یهرچ یوکم کم دوسش داشته باش   یکن سربه سرش نذار یسع  ستین  یپسر بد  نم یآرو -

 

 به حرف مامانم زدم و گفتم:  ی پوزخند  تودلم

 

مادر   الِیکم کم دوسش داشته باش! چه خوش خ  گهی خالص بشم اونوقت مامانم م  نجا یو من از ا ادیب ایبچه به دن نیمنتظرم ا -

 من.

 

 . د یبغلم کرد و بوس  ایصورتش زدم وبعدم رو یبررو  ی گفتم و منم بو*س*ه ا یسراجبار چشم از

 

 .دارن  نیگفت ماش   ایهم تعارف کرد برسونتشون که رو هانیکردم و رفتن. آ یخداحافظ ازشون
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 در رو بست و به ساعت نگاه کرد و رو به من گفت:   نیآرو

 

 . یشادمطب  م یاز اونجاهم بر رونیب م یحاضرشو بر -

 

 تعجب نگاهش کردم.  با

 

 افتاد منم آدمم.  ادش یچه عجب  رون،یب می بر گهی که م  ن یآرو نیا

 

 .خواستیو قدم زدن م  ح یتفر  کمیبچه ها ذوق کردم، واقعا دلم  مثل

 

 رو آورده بود.  میشیلوازم آرا فی مونده بود که لباس کم دارم وچند دست از لباسام و ک ادش ی ایرو خداروشکر

 

 کردنم داشتم.  شی بعد چند ماه ذوق آرا یعنی

 

 بستم و از وسط فرق سرم رو باز کردم.  ی رو دم اسب موهام

 

ودر در آخرم ابروهام رو مداد  زدم وبعدم کرم پ   یرژ کالباس  ه یو  دمیخط چشم نازکم پشت چشمام کش هی رمل زدم و  ی کم بعدم

 .دمیکش
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 کردم تنگ شده بود.  ش یآرا افهیدل خودمم واسه ق ی چقدر عوض شده بودم حت ش یذره آرا  هی با  یعنی

 

 .دم یجفت کفش بدون پاشنه هم پوش  ه یسبزم سرم کردم و  ی شال سه متر هی با شلوار گن دار  دم یپوش  میحاملگ  مانتو

 

 !ایعاشقتم رو یعنیخورد  لون یبه ادکلن ته نا چشمم

 

 شد.  لیتکم ی زدن ادکلن رو نبض دست وگردنم همه چ با

 

 صورتم موند.  ریجلوم سبز شدو مات ومتح ن یآرو هو یلبخند از اتاق خارج شدم که  با

 

 گفتم:  ی وبا سرفه مصلحت  دمیخجالت کش نبار یاز زل زدنش ا کمی

 

 من حاضرم!  -

 

 اخم کرد و با حرص گفت: هو یکه به خودش اومده بود   نیآرو

 

 ؟ یعروس  یبری م ف یتشر -

 

 خشک شدم.  هو یحرفش  از
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 آخه!  زننی م پیت  ی نجوریا ی واسه عروس  مگه

 

 :د یقفل شدش غر یهاگرفت ومحکم فشارش داد و با دندان  م یبازو از

 

 !یکنی آت و آشغال رو از صورتت پاکش م نیاالن ا نیهم یحور  -

 

 که نشون داد گرد شد.  یاز واکنش  چشام

 

 . گهید مل یکردم فوقش در حد رژو ر شیآرا ادیکرد مگه من ز  نیچرا همچ نیا

 

 شد که روبهش گفتم:  ق یشجاعت از کجا به خونم تزر هوی دونم ینم

 

 خوب نبر!به جهنم. رون یب  یببر  یم! دوست ندارپاک کن نمیبی نم می مشکل یحائر ی نکردم آقا شیآرا  ادیمن ز -

 

 :د یاز خشم قرمز شد و غر  نیآرو

 

 گفتم پاک کن!  ،ی باز که تو دم درآورد -

 

 حرص شالم رو از سرم کندم و گفتم:  با
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 ؟ ید یاصال فهم آمی هم نم یمن سونوگراف _

 

که فکر   یبلند  ی گوشم با تن صدا  ریکه از پشت کامال من رو تو آغوشش گرفت و ز گشتم ی حرص داشتم به سمت اتاقم برم با

 کنم پرده گوشم پاره شد داد زد و گفت: 

 

 ! کنمی خودم واست پاک م -

 

 برد.  یی کشان من رو به سمت روشو  وکشان

 

 . کردی نم یزدن منم توجه غ یدستام گرفته بود و به ج از

 

 . زدی صورتم م ی ورو داشتی مشت آب برم مشت

 

در اوج    هو یافتادم و  میشیضد آب بودن لوازم آرا اد یتکون نخورده بود.  شم یذره هم آرا ه یبه خودم خورد که   نه یتو آ  چشمم

 قهقهه زدم.  تیعصبان

 

شد و خواست با دستش صورتم رو بشوره که از دستش فرار کردم وخودم رو تو اتاق خودش حبس    یعصبان شتر یبار ب ن یا نیآرو

 داشت قفل کردم.  د ی ن اتاق خودش کلکردم و چو

 

وبه داد و   دمیخند ی فقط م شدمی م ف یمنم که از حرص خوردنش خر ک  ی در رو باز کنم ول خواستیم   دادیو با دادو ب زدی در م  به

 . دادمی گوش م داداش یب
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 کردنش اومد و بعد ساکت شد. داد یداد و ب ی سروصدا یاقه ی دق چند 

 

 شد. ل یلبخند تبد  ه یخنده منم به  دادش یداد و ب دنی با خواب یخندم رو جمع کنم ول  تونستم ی که اصال نم  منم

 

 رو نگاه کردم.   مافه یرفتم و ق نه یسمت آ به

 

 شده بودند. شونیپر کم یفقط موهام   افمیقبل بود ق  مثل

 

 . دمیکش غیو از ترس ج  دمید  نهیرو تو آ نی آرو ریکه تصو  کردمی طور با لبخند به خودم نگاه م همون

 

 گفت:  تیکه با عصبان دم یسمتش چرخ به

 

 .یو حال من رو گرفت  ی بار چشم نگفت ن یخودت ا الیبه خ -

 

 جلو امدو گفت:  یقدم چند 

 

 ! ید یاالن چرا مثل موش ترس  ی زدی قبل که قهقهه م قهی تا چند دق شد؟یچ -

 

 از کجا اومد تو اتاق نکنه جنه واقعا.  نیل**ب گفتم، ا ری ز یالله بسم
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 نگاه کردم و گفتم:  شیبرزخ افه یق  به

 

 !رمی نم ی من سونو گراف_

 

 گفت؛  دادی رو بهم رسوند و از دوطرف بازوهام گرفت ومن رو همان طور که تکان م خودش 

 

 ! یکنی م  جایب یلی! تو خ یکنی م  یتو غلط اضاف_

 

 دست خودته؟  مگه

 

 به سمت در برد.  من رو کشان کشان وبعد 

 

 کنترل کنه گفت: خواستی که م یت یبرداشت و انداخت روسرم و با عصبان نیرو از رو زم شالم

 

 !رسمی بعدا حساب تو رو هم م یدو کنم ول   یکیباهات  تونم یبرم شرکت و نم  د یبا  فیح -

 

 رو باعجله برداشت. چییسو
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سپرد و خودشم با   ی به مطب من رو دست شاد م ید یرس  نکهیبعد ا کردی م  ی با سرعت رانندگ می شد  نشیسوار ماش  نکهیا بعد 

 عجله رفت. 

 

 ام ذوق داشتن نگاه کردم.  یل یشون وخبچه  تیجنس دن یکه با همسرشون اومده بودن واسه فهم ییهازن  به

 

 . شهی نم فیح ی ل که اشتباه اومدم رو پاک کنم و یی به عقب برگردم و هر جا تونستم ی داشتم م دوست

 

 ذوق مادرانه هم واسم حسرت و عقده شده. نیهم االن

 

 شد. ی شد بعدم مشغول سونوگراف ایباهام دست داد و احوالم رو جو شیبا محبت ذات یشاد

 

 از حس مادرانه شد. ز یو وجودم لبر د یقلب بچه به گوشم رس   یهم صدا باز

 

 گفت: کرد ی نگاه م توریهمان طور که با لبخند به مان یشاد

 

 . یاوه اوه، چه خبره حور -

 

 با ذوق گفت:  بعد 

 

 ت دوقلوِ! بچه  -
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 تر شد.پررنگ  ولبخندش 

 

 بس نبود شد دوتا. ش یکیروسرم   ختنیآب سرد رو ر انگار

 

 بود گفت:  توریمان  رهیخ یطور که شاد همان

 

 .یش ی پسر م ه ی دخترو  ه یخوب خانم خانوما شما مادر  -

 

 خودشم از حرفش ذوق کرد.  وبعد 

 

 من تو شک بودم.  ی ول

 

 آوار بمونم.  ر یو ز  زهیاالن سقف رو سرم بر کردم ی م حس

 

 گفت:  یدستم داد و با دستپاچگ  ی آب وان یل د یرو د ختمیاوضاع بهم ر یوقت یشاد

 

 ؟ یشد حور یچ -

 

 آب بخورم و بعد بگم:  یاکنم و جرعه   کیآب رو به لبم نزد  وان یتونستم ل فقط 
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 خوبم.  ی چیه -

 

 هل شده. چارهیب دادی نشون م ن یکولر روشن بود و ا  نکهیبا ا زدیبادم م یشاد

 

 فکر کرد بچه ناقصه.  ی شاد یزارم و نگران افه یق  دنیاومد و با د نم ینشسته بودم آرو یکه حالم بهتر شد و رو صندل کمی

 

 نگه بچم چش شده!  نقدریتو سرش ا زدم ی م دونه ی کاش 

 

 گفت:  نینگران حال من باشه رو به آرو  ایذوق کنه  دونستی که نم  چاره یب یشاد

 

 هات!بچه نه، بچه  -

 

 هنگ کرد و با شک گفت:  هو یمثل من  نم یآرو

 

 هام؟ بچه  ؟ یچ -

 

 به من کرد و گفت: ینگاه یشاد

 

 دوقلو بارداره!  یحور  -
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 . دمیزد که لرز یاچنان قهقه  هوی دنش یبا شن نیآرو

 

 : گفتی با خنده م  یشاد روبه 

 

 واقعا؟  -

 

 . کردی م  د ییهگ تا یوشاد

 

 امخورد که ماتم گرفته  ی چشمش به من ی وقت

 

 درآورد رو سرم چرخوند و با خنده گفت:   ی اومد و همان طور که شاد بود اسکناس صد تومن کنارم

 

 ممنون  -

 

 بود؟   نیآرو ن یا گهیشکِ د ه ی بازم

 

  یابرعکس چشمان من از غم کدر شده بودند و انگار وزنه  ی ول دند یدرخشی م  یهاش نگاه کردم که از شاد مردمک چشم  به

 .کردمی م ینیاحساس سنگ به دلم وصل شده بود که  نیسنگ 
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 وجودش باز ازم تشکر کرد. رو تو دستش گرفت و ازته  دستم

 

 نکنه واقعا خوابم! ی صحنه ا نیهمچ دمیدی تو خوابم نم ی حت کنهی که ازم تشکر م  نهیآرو نیا

 

 کو؟   نیپس آرو دم یرو صورتم زد به خودم اومدم وخودم رو تنها تو اتاق د یکه شاد  یلیس  با

 

 : د یپرس  ینمونده بود با ترس ونگران ش یرنگ به رو  یکه از نگران ی شاد چارهیب

 

 ! رهی. نه که مثل تو ماتم بگ آرهی بال در م ی.گم دوقلو بارداره از خوشحالیم  یبخدا به هرک هو؟یتو چت شد آخه   یحور  -

 

به سمت پارچ آب رفتم چند   شدمی م وونه ی من خواب نما شدم داشتم د  ی عنیبگه ممنون.  تونه ی به من م ایفقط تو رو  نیوآر  یعنی

 .دمیسره باال کش هی و  ختم یخودم آب ر یپشت سر هم برا وانیل

 

 اعصابم مسلط شدم پشت سرهم تکرار کردم  به

 

 دوتا بچه هم روش! نی ا اه یتو که بختت س  یحور  -

 

 واقعا اومد تو اتاق  نی بار آرو نیدر باز شد و ا هوی

 

 گفت:   یفیضع  ی با تن صدا د یکرد و به من که رس  یاحوال پرس  یشاد با
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 !ییهالشکر شکست خورده   نیا نیبه راه بود االن چرا ع که هرهر کرکرت  شیشده چند ساعت پ یچ -

 

 : گفتم  یاخم بهش نگاه کردمو رو به شاد با

 

 ! می رفع زحمت کن  گه یجون ماد یشاد ی مرس  -

 

 گفت: هوی شمی من دارم از در اتاق خارج م د ید ی وقت  نیآرو

 

 ! نمیصبرکن بب یحور  -

 

 گفت:  ی شاد وروبه

 

 ؟ یِبچه چ تیجنس ی شاد -

 

 که آهسته گفت:  د یترس ی م نم ینگاه به من کرد و انگار از واکنش آرو ه ی یشاد

 

 دوقلو.  -

 

 چشاش گرد شد و بلند گفت: نیآرو
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 ؟ یچ -

 

 چشاشو گرد کرد و گفت: نیمثل آرو  یشاد که 

 

 دختر.   هی پسر  هی دوقلو  -

 

 گفت:  کرد یچند بار زل زد به شکمم و همان طور که براندازم م  نیآرو

 

 ؟ یچطور  -

 

 ؟ یچطور  یچ  یعنیزبونم رو گاز گرفتم تا نخندم آخه  یاوج ناراحت در

 

 گفت:   نیر شد و روبه آرواز خنده منفج یشاد ی ول

 

 و گفتم!  دونستم ی رو م هات یجنس یول دونم یرو من نم  ش یخوب چطور -

 

 به من نگاه کرد و گفت: نیآرو

 

 چاق نشده؟ اد یدوقلو بارداره پس چرا ز یواقعا االن حور  ی شاد -
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 گفت:  نیبا لبخند رو به آرو یشاد

 

 !شهی سه ماهشِ بابا بذار چند ماه بگذره چاقم م -

 

 براندازم کرد و گفت:  بازم

 

 پسر؟  ه یدخترِ  ه ی ی شاد -

 

 شده بود گفت:  یعصب  نیمکرر آرو یهاکه از سوال  یشاد

 

 آره آره!  -

 

 . شهی م  ترونه ی بود داره روز به روزم د وونهیقهقهه زد. د  نیآرو

 

 .د یخند ی از ته دل م  که   میو من با تعجب نگاهش کرد یشاد

 

 خوشحال شده بود گفت:  نی که انگار از لبخند آرو یشاد

 

 !نی بودم ها آرو  دهیرو ند  دنتیجور خند  نیوقت بود ا ی لیخ -
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 بود.  داریصورتش هنوز پد  یرو  ی لبخند کمرنگ   یخندش جمع شد ول نیآرو

 

 رفت و گفت:  ی سمت شاد به

 

 .کنمی و کمک به من، جبران م  ی واسه چکاب حور ی مرس  -

 

 هم با لبخند گفت:  یشاد

 

 روز شام مهمون تو!  ه ی -

 

 .میاز مطب خارج شد  یگفت و بعد خداحافظ یاسرش را با خنده تکان داد و باشه  نیآرو

 

 . خوردمی حرص م  شتر یو من ب  زدی و لبخند م  کردی نگاهم م  ی ه نیآرو

 

 کردم یرو برام باز کرد و من با تعجب به کاراش نگاه م  نیماش  در

 

 خونه نبود.  ر یمس یول  کردم ی نگاه م  میکرد ی که حرکت م  یر یمس به

 

 کرد ی کم کم داشت غروب م د یهفت بعدظهر بود و خورش  ساعت
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 .شد ی م ک یزود داشت تار کمیهوا  میشد ی م  کینزد  زمییبه پا میکم کم داشت چون

 

 وخوشگل بود.  ک یش  یل یخ رونی ب ی که از نما  مید یرستوران در کنار جاده رس  هی کرد به  نی که آرو ی گرانند  ی از کم بعد 

 

 بشم.  ادهیرو پارک کرد و به منم گفت پ نیماش   نیآرو

 

دوال    نیو گارسون منو رو آورد واسه آرو می نشست نکهیکرد. بعد ا تمیهدا  یز یبه سمت م ن یو آرو میرستوران شد شدم و وارد   ادهیپ

 با احترام خوش آمد گفت. شناسهی رو م  نیشد و انگار که آرو

 

 زود منو رو باز کرد و شروع کرد به سفارش دادن.  نیآرو

 

 و برگ، دوتا نوشابه و خوراک جگر!  یکیپرس جوجه کباب. ساالدمکز ه ی و   یاریبخت دوپرس 

 

 !کاریچ خوادی همه غذا رو م  نی گرد نگاهش کردم ا یچشا با

 

 همه رو نوشت و رفت. گارسون

 

 شدم و گفتم:  لیبه جلو متما یکم
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 اد؟ یقراره ب ی کس -

 

 گذاشت و به طرفم خم شد و گفت:  ز یخودم دستش رو رو م مثل

 

 ! یشکیه -

 

 اهشیس  یهاشدم تو چشم  رهیبه جاش با تعجب نگاهش کردم و خ ی ؟ولیخوری همه م نیا یشد  لمیگور ی بگم از ک خواستم

 

  ش یرو سمت خودش گذاشت با نوشابه و بق ی اریپرس از بخت ه ی ن یشد. آرو ده یچ ز یگذاشته بود که همه سفارشا رو م قه ی دق چند 

 من.   یجلو  د یرو چ

 

 تعجب به کارش نگاه کردم و گفتم:  با

 

 کار؟یچ  یخوای همه غذارو م نیا -

 

 گفت:   ذاشتی طور که قاشق پرشده از برنج وتو دهنش م همان

 

 هامِ.واسه تو و بچه  -

 

 شه ی صاحبشون م ن یا آرمشونی م ایهام من به دنگفت بچه  نیا باز
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 گفتم:   کردم ی از ابروهام باال رفت و همان طور که نگاهش م یکی

 

 هات گشنن؟همه بخورم؟ وبچه  نیا د یمن با یکنی چرا فکر م  -

 

 اش خورد و گفت:از نوشابه  یاجرعه

 

 پوست و استخون!  یچون دوتا بچه تو شکمته و تو فقط شکمت گرد شده. شد  -

 

 بال مال سرشون اومد.  مانمیموقع زا ید ید هو یو  شنی هام اصال بزرگ نمبره بچه  شیپ یجورنیا

 

 بود!  یکامال جد حرف  نیصورتش نگاه کردم که موقع گفتن ا به

 

 به غذاها اشاره کرد و گفت:  تیجد  با

 

 ! گهیشروع کن د  -

 

 ادامه داد:  وبعد 

 

 هام فردا بمونن تو دستگاه! دوست ندارم بچه  -
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 رو چنان در دستم فشار دادم دست خودم درد گرفت. قاشق

 

 دهنم گذاشتم و آهسته مشغول غذا خوردن شدم. ی از کباب رو جدا کردم و تو یاتکه 

 

 نشست و من رو نگاه کرد.  نهیغذاش رو تموم کرد و دست به س  ع یسر ی لیکه خ  نیروآ

 

 ! شنوهی قورت دادن غذام هم م یصدا کردم ی احساس م یحت

 

 حرص گفتم:  با

 

 ! رهی نم نییغذا از گلوم پا ینگام نکن  نقدریا شهی م -

 

 و قاشق رو پر کرد از برنج و سمت دهنم آورد و گفت:  د یطرف من کش  شمیقاشق رو از دستم گرفت و صندل  نیآرو

 

 ! موننیهام هم گشنه م بچه  ی نجوری چه جور غذا خوردنِ؟ ا نیا -

 

 گفتم:  تیعصبان با

 

 !ستیهمه غذا ن نیبه ا ازین رن یشم اونا هم س  ریمن س  یهات باش الزم نکرده شما نگران بچه  -
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 ت: تو دهنم چپوند و گف تیقاشق رو با عصبان  نیآرو

 

 شونه، بفهمم.گرسنه  ی عنی موننی اونا گرسنه م گمی م  یمن وقت  -

 

 از کباب رو تو دهنم گذاشت. یاتکه  وباز

 

هم چند تا دختر چنان با   ی ریو  یری ه ن یو اشکم در اومده بود، تو ا ذاشتی تو دهنم م  گه یقاشق د ه یرو قورت نداده   غذام

 . د یترکی که فکر کنم چشاشون از حسادت داشت م کردن ی حسادت نگاهم م

 

 : گفتی م ی کیکه به اون  دم یرو شن شیکی یصدا

 

 دهن اون دختره!  ذارهی جذابش داره لقمه هم م  افهیبا اون ق پِیچه خوشت نیخدا بده شانس! بب  -

 

 گفت:  ی کی اون

 

 !تیجذاب ی رو، خدا افه یق  نیمردا، بب نی ا از  خوامی منم م ایلع  یوا  -

 

 اومد که گفت: یدختر اول  یصدا باز
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 دختر رو بکشه.  ه یناز  یجور  نیهست که اونم ا ایمگه تو دن افهیو ق س یف ن یآدم با ا -

 

 تو حلقم!   ختیاز بس غذا ر کنهی داره با غذا خفم م  خرهی بگم نازم رو نم خواستم

 

 گفت:  گشون ید یکی

 

 خوامی نم ی چیبخوابم از خدا ه نیشب کنار ا ه یمن فقط  -

 

 و گفت:  د ی که روبه دختره چرخ د یشن نم یتو گلوم که به سرفه افتادم فکر کنم آرو د یچنان پر غذا

 

 ! خوابمی من با زن ه*رز نم -

 

 و با مِن مِن کردن گفت:  د یرنگ از روش پر دختره 

 

 آقا درست صحبت کن  یگی م  یچ -

 

 :د یو با خشم غر زشون یبلند شد و با مشت زد رو م شد ی ز خشم داشت منفجر مکه ا  نیآرو

 

 .یامعلوم چه کاره  یکه کرد   یشیاز صد قلم آرا -
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 از ترس زبونشون بند اومده بود به سمتم اومد و از دستم گرفت و بلندم کرد.  همشون

 

 : گفتی حرف بهم م نیا دن یبود بعد شن نیآرو ی به جا د یاالن ام اگه

 

 تو دهن طرف تا خفه شن!   زنهی با مشت م نیآرو  ی ول د یخند ی حواست بهم باشه ها بهم نظربد دارن. و م یحور  -

 

 با احترام گفت:  نیآرو دنیبه سمت ما اومد با د یا نگرانو مرتب ب ده یاتو کش ی مرد

 

 نشده؟  ییرای پذ  یشده ازتون به خوب یافتاده؟ چ یاتفاق  ی حائر ی آقا -

 

 بسِ باال آورد و گفت:  یدستش رو به معن  نیآرو

 

 جور آدما... نیا یرستوران شما جا -

 

 دخترا اشاره کرد و ادامه داد:  وبه 

 

 نجا؟ی راه داده ا یک  نارو ی! استین -

 

 گفت:  د یلرزی داشت م نیآرو دادیکه بخاطر دادو ب مرده 
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 !خوامی معذرت م یل یاز ما بوده خ یکوتاه د یآروم باش  ی حائر ی آقا -

 

  ایاز دخترا که واقعا انگار شرم وح ی کیبرد که که  رون یو به سمت ب د ی با خشم همه رو نگاه کرد و مثل کش دستم رو کش نیآرو

 گفت:  شد یسرش نم

 

 بابا جذبه! من ملدم  -

 

 . دمینتونستم خود دار باشم و خند  گهید

 

و هوس   دمید ی که تو جاده هم من بستن م یو به سمت خونه حرکت کرد م یشد. خالصه سوار شد   بمی نص نیآرو ی نگاه برزخ که 

 کردم 

 

 . د یرو نگه داشت و برام خر نیماش  کنمی سرم کج شده و دارم به پشت سرم نگاه م  د ید ی م وقت  نیآرو

 

 صورتم شد.  بینص  ی زدم که وجودم از سرما پر شد و لبخند  یبه بستن  یگاز

 

 .بار کنار پارک نگه داشت  نیا گه ید کمی

 

 . زدنی تو پارک داشتن کنار هم قدم م هایلیشب بود و خ  م یده و ن ساعت

 

 بشم.  اده یشد و به منم گفت که پ اده یپ خودش 
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  ییتو چشم بود و ابروها  یکه ساده بود ول نی با ا پش یکه ت  یاشد و به قول دختره تو رستوران، به مرد با جذبه  اده یپ نیاز ماش  آرام

 بهم گره خورده بودن نگاه کردم.  شهیکه هم

 

رو جر   راهنشیپ خوانی م شهیهاش همفکر کنم از بدو تولدم باشگاه رفته که عضله  ن، یبود با شلوار ج ده یچهارخونه پوش  رهنیپ

 بدن.

 

 چشمانم شد. رهیاونم خ کنمی نگاهش م  رهیخ د ید ی وقت

 

 وسط پارک اشاره کرد و گفت:   مکتینگاهش رو ازم گرفت و به ن وبعد 

 

 . مین یاونجا بش م یابریب -

 

 نشستم.  مکت یسرش حرکت کردم و کنارش رو ن پشت

 

 حواسم رو معطوف خودش کرده بود. د یخند ی و از ته دل م د ی دوی که م یکودک  یهاخنده

 

و   د ی دوی بود و بادکنک در دست جلوتر از پدر مادرش م  دهیپوش  ی موهاش رو باز گذاشته بود و تاب شلوار خال خال دختر

 .د یخند ی م

 

 گفت:  کنم ی دخترک رو نگاه م  رهیکه خ د ید ن یآرو ی وقت
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 دوست دارم؟   یل یبچه خ یدون ی م -

 

 که تو پارک بودن زل زده بود.  ییهارخ صورتش نگاه کردم که اوهم به بچه  می ن به

 

 ادامه داد:  نیارو

 

 هم عاشق بچه بود! باهاش تو دانشگاه آشنا شدم. ی نازل -

 

کل   یازه ی م زه یدختر ر ی ول اومد ینرفته بودم وکال از زنا خوشم نم   یدختر چیطرف ه یو پنج سالگ  ستیکه تا سن ب نیا با

 . ختیمعادالتم رو بهم ر

 

 .آوردی لبخنداش لبخند به لبم م کردو ی م  طنتیش  ی بودو خانوم، گاه ب ینج ی لیخ ینازل

 

 گفت:  د ی منتظرم رو د یهاچشم  یبار به سمتم نگاه کرد و وقت نیا

 

  یول شناسمشی نم  گهیکه د ی آدم گه، یآدم د  هی شد به  لیتبد   بیبهم نارو زد و چند سال بهم دروغ گفت و از دختر نج نکه یبا ا -

کجا اشتباه    دونمی نم  یرو براش فراهم کردم ول ی زندگ ن یجدا شده ناراحت شدم. من بهتر یاز کامران نکه یا دنیمن بازم با شن

 شد. ی نجوریکردم که ا

 

 و دردودل اونم با من؟  نیباشم، آرو اوردهیشاخ ن انایاح نم یبه سرم بکشم بب خواستمی رو م  دستم
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 به من بگه؟ یاز نازل  خوادی م چرا

 

 و بگم به من چه؟   ارمیرو در ب  بزنم تو ذوقش حرص همه کاراش  خواستم

 

 خودش پوزخند زد و گفت: که 

 

 شد، کثافت شد.  یعوض شد، عوض شناختمی که م ی نازل -

 

 :شد ی گردنش داشت متورم م رگ

 

 از اون.  ترف یکث  دمیوشا ی نازل هیشب  ن یهست یکیتو و امثال تو  -

 

 کرد؟ ی م  سهیمقا یداشت من رو با نازل ی . به چه حقکرد  م یشدت حرفش عصب به

 

 صورتش نگاه کردم و گفتم: به

 

که تا االن مرتکب شدم فرار از خونه   یتنها اشتباه  یخیمشا  یو نخواهم بود من حور   ستمین ینسبتا محترم! من نازل ی آقا  نیبب -

تار شد و همان طور که   دم ی!چشمانم از اشک پر شدو دد یکش  شیرو به آت م یکه به تو ختم شد و زندگ  یاشتباه نیتربوده. بزرگ 

 ادامه دادم:  زنی بر ورتمهام تو صبذارم اشک  خواستمینم
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 . کنهی فرق م ی لیخ یبا نازل  د یام ی ! ولیبهم دروغ گفته، مثل نازل  نکهیبودم و االنم هستم با ا د یمن عاشق ام -

 

 مجال ندادن و صورتم رو پر کردن!  میهاواشک

 

 .شد ی و حشتناک م شتر یبا هر کلمه من ب افشم یبه صورت اخموش نگاه کردم چشاش سرخ شده بود و ق دمیکش  یق یعم نفس

 

 کردم و گفتم:   هی صدا گر یب

 

 دوسم داره!  یفهمی دوسم داره م   د یام -

 

 : دمیبا خشم رو بهش غر و

 

 . رونیولت کرد وپرتت کردب ف یکه مثل دستمال کث ی نه مثل نازل -

 

 سوخت و مزه خون رو تو دهنم حس کردم.  یاچپ صورتم لحظه  طرف

 

 گفت:  ت یبا عصبان کردی که پر خون بود و داشت ازش خون چکه م ییهاچشم با

 

 خفه شو!  -
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 تلخ است!  قت یگفتن حق می شده بود و دلم به سوزش افتاده بود از قد  دتریشد  امه یگر

 

 . کردنیپچ مو پچ   کردنی هم تنها به من نگاه م  یو گاه کردند ی ما بودند با تعجب نگاهمون م ک یکه نزد ی نفر چند 

 

 من اصال مهم نبود.  ی برا ی ول

 

 بزند تا دلش خنک شود.  گهید  یلیس  ه ی خواستی با خشم زل زده بود تو صورتم و انگار م نیآرو

 

 گفت: ت یروبه روم گرفت و با جد  د یرو به حالت تهد  انگشتش

 

  ،ی از اونجا بر ذارمی خودتم نم یبا پا گهی اون خونه. تو رو هم د ارمیکنم ب غه یبرم ص م یدختر، اصال امروز به سرم زد نازل  نیبب -

 ها!مامان بچه  شهی م م ینازل  یکنی و تر خشکشون م  یداری هارو نگه مبچه 

 

 هام!ه مادر بچه بش  یتر نازلبرم؟ از اون مهم  تونم ی من نم  یچ یعنی. ستادیا کباره یقلبم  ضربان

 

 ! فتهی ب یاتفاق  نیممکنه بذارم همچ ر ی. غذارمینم

 

رو گرفت سمت گوشش و   لشیبعد گرفتن شماره، موبا کرد ی نگاهم م تی درآورد و همان طور که با عصبان بش یرو ازتو ج لشیموبا

 گفت:  هویبعد چند لحظه که تماسش وصل شد 

 

 ببخشتمت! خوامی م -
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 و گفت:  د یخند  ن یشد که آرو ی پشت خط چ دونم یسکوت شد و نم ی ا قه ی دق چند 

 

 شب آپارتمانم. ای ! پاشو بیسور بد  خوادی نم -

 

 ! نیآرو ی فی کث یلیناخودآگاه مشت شد، خ دستم

 

 گفت:  د یقطع تلفن رو به من با تهد  بعد 

 

 شما!  د یخوب واما بحث ام -

 

 شکمم اشاره کردو گفت: به

 

 !کشمشی م  ، یاز دوست داشتن مزخرفت بگ  د،یام یبشنوم بگ   گه یبار د هی فقط  گه، ید کباریبه جون اون دوتا بچه فقط   -

 

 اشاره کرد که برم سوارشم. نیبلند شد و با دستش به ماش  بعدم

 

که    دمیکوب  یرو جور  نیحرکت کردم و موقع سوار شدن در ماش  نینفرت نگاهش کردم و با خشم بلند شدم و به سمت ماش  با

 دادزد و گفت:   نیآرو
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 چته؟  ی هو -

 

نگاه   رونیبه ب ختن یری هام مگونه  یرو  میهاچرخوندم و همان طور که اشک  نینکردم و سرم رو به سمت پنجره ماش  یتوجه بهش

 کردم. 

 

 . میو هر دو بدون نگاه بهم وارد خونه شد  م ید یبود که به خونه رس  م یو ن ازدهی ساعت

 

 داغون شد. شتری شه، که شکر خدا ب امروز قرار بود حال وهوام عوض مثال

 

و برگشتم   نمی جا بش ه ینتونستم  ی ول  نمینب  کهیرو با اون زن ن ینرم و آرو رون یب خواستمی تو اتاقم و لباسام رو عوض کردم و م   رفتم

 یی رایبه پذ 

 

 . رهیهام رو ازم بگ که بذارم بچه  ذاشتی تموم وجودم رو پر کرده بود و نم ی حس هی

 

 لحظه خشک شدم. ه ی ف که خودمم شکه شده بودم حر  نیگفتن ا بعد 

 

 حرف رو زدم؟  نیبرم پس چرا ا خوامی مگه من نم  رهیرو ازم نگ  هامبچه 

 

 . تونمی ازشون بگذرم نم تونمی سه ماهم، که از قضا هم دوقلو فکر کردم. من نم نیشکمم گذاشتم و به جن ی رو رو دستم
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. نگاهش انقدر با مفهموم بود که دلم از  کردی بود و داشت نگاهم م دهیآب رو سر کش  یبطر  خچالی ینگاه کردم که جلو  ی نیآرو به

 شکمم گذاشته بودم،  ینگاهش سمت دستم بود که رو  د یترس لرز

 

 نشستم ومنتظر به ساعت زل زدم،  شیها رفتم ورواز مبل  یکیرو از شکمم برداشتم و به سمت  دستم

 

 خوش خوشانش شد. نیزنگ خورد و آرو  نیآرو لیربع مونده بود به دوازده که موبا هی ساعت

 

 به پشت خطش گفت:  لشیجواب دادن به موبا بعد 

 

 باال. ایباشه... ب ؟ید یعه رس  -

 

 مشت شد و دلم پر غم شد. دستم

 

 که داشتم گفتم: یصدام بلرزه با تمام شجاعت خواستمیبه سمت در بره که بلند شدم و همان طور که نم  خواست

 

 ! نیآرو -

 

توجه بهم بره و در رو باز کنه که چند قطره اشک لجبازانه ازچشمانم   ی به هم خواست ب  میزل زد هی سمتم نگاه کرد و چند ثان به

واز االن ذوق داشتم، واسه مامان گفتناشون. من نتونستم   کردم ی حسشون م امده ین ایکه هنوز به دن ییهابخاطر بچه  ختن،یر نییپا

 نتونستم. ،تفاوت باشم ی نسبت بهشون ب
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 تر صداش کردم و گفتم: بار محکم  نیا

 

 کار رو با من نکن.  نیکه قسمت بدم ا  زهیواست عز ی جون ک دونم ی نم -

 

 ! تونمی نم رهیگی دستاشون رو م گه ید ی کی نم یهام بگذرم و بباز بچه  تونمی نم من

 

 تر ادامه دادم: بار داغون نیمغرورانه نگاهش رو ازم گرفت و بازم چند قدم به سمت در رفت که ا ن یآرو ی ول

 

 .خورمی قسم م  کنم،ی جا چال م  ن یرو ا د یبه حرفم گوش کن و نکن منم امروز اسم امبار  ه ی ی حائر نیآرو -

 

 بدون توجه بهم ازم گذشت و به طرف در رفت.  ن یآرو ی ول

 

 .کردند ی تمام صورتم رو پر م یپاکشون کنم و با لجباز دادن یمجال نم ی اشکم حت یهاقطره 

 

که تمام صورتش رو پوشانده بود با   یبا لبخند  هانیبه جاش آ یبودم ول ی نازل ک یکوچ افه یدر رو باز کرد منتظر ق ن یآرو ی وقت

 زل زده بود که من بهت زده شدم.  نیروصورت آرو یخوشحال

 

 بگم.  ی چ دانستمی و نم شد ی باز و بسته م یه  دهنم

 

 گفت:   یبا لودگ د یمن رو د یوقت  هانیآ
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 االنِ مگس بره توش!  ی دهنت رو ببند حور -

 

 اخطار گونه گفت:  ن یبغلم کند که آرو ییبه سمتم اومد و خواست با پررو و

 

 کجا؟ ی هو -

 

 گفت:  یی با پررو هانیآ

 

 کردم!   تیبغلش کنم داداش ن ایرو ت یبه ن خوامی من م -

 

 ! نمیبرو اون ور بب ایب ،ی غلط کرد -

 

 گفت:  شد ی مانع م نیرفت و بغلش کرد وهمان طور که مصمم بود ببوستش و آرو  نیبار سمت آرو نیا هانیآ

 

 چه برسه به قولم!  ره ی م  ادمیخودم  گه ید نم یرو بب  ایمن رو ی دونی نوکرتم بخدا قربونت بشم خودت که م -

 

 مبل نشوندش و گفت:   یرو از خودش جدا کرد و به زور رو  هان یآ نیآرو

 

 ها مثل آدم رفتار کن!   رونیب کنم ی م پرتت هانیآ -
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 :گفتی پشت سر هم م یه هانیآ

 

 چشم، چشم.  -

 

 بذارم برم؟  تونم ی من نم  نکهیرو خواست ثابت کنه، ا ی چ نیآرو کردم،ی انگار برق گرفته بود فقط نگاه م  ییرایرو که وسط پذ  من

 

 گفت:   نیرو به آرو دمی نشون نم یواکنش   چیه د ید  یوقت  هانیآ

 

 چش شده؟ نیا -

 

  تیطور که من رو داشت به سمت مبل هدانذاشت وخودش به طرفم اومد و همان  نیکه آرو اد یخواست بلند شود و به طرفم ب و

 گفت:  کردی م

 

 .یاز من بگذر یتونی روزم نم  هی  ،یخونه بگذر نی ها و ابچه  نیاز ا یتونی نم -

 

 درصد اعتماد بنفسش باال رفت.  نیا باز

 

 به طرف اتاقم رفتم.  تیهلش بدم که اصال تکونم نخورد و من با عصبانحرص خواستم  با
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 : گفتی که م  دمیشنی رو م هانیآ یصدا

 

 ؟ یِچ تش یبچه جنس یگفته؟ راست  یز یچ یشاد  ضه؟ی واقعا چش شده؟ مر یحور  -

 

 که گفت:  ن یآرو یصدا

 

 دوقلوِ.  -

 

 اش.وبعدم قهقهه  هان یگفتن آ "یحور ای" و

 

 د یپرس ی م  نیاز آرو یذوق ه با

 

 دوتا دختر؟  ایواقعا دوقلو؟ دوتا پسرِ   -

 

 گفت: نم یبب وارم یاز پشت د تونستمی که م  یبا لبخند  نم یآرو

 

 پسر.  هی دختر  ه ی -

 

 ذوق کرده گفت:  شتر یب نباریا هانیوا
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 پس دخترت عروس خودمِ!  -

 

 !ایحاال کمر، حاال ب گفت ی م یکه ه   د یرقصی داشت م وانگار

 

 . آوردی در م  یدرصد داشت دلقک باز وصد 

 

 که گفت:  هان یآ یبار صدا  نیشدن و ا  ی شد و هردو برادر انگار جد   ی جو عاد قهیاز چند دق بعد 

 

 .رهیرو بگ  یداداش با مامانم حرف زدم قراره هفته بعد زنگ بزنه و اجازه خواستگار -

 

 گفت:   نیسکوت برقرار شد و بعدش ارو قه ی دق چند 

 

 .ستین  یزن زندگ  ایپسر، رو یخوری بعدا چوبش رو م -

 

 گفت:  هانیآ

 

 از پا خطا کنه. دستش و نذاره مرد دست   رهیچماق بگ  هی  د یمن زن آروم کال دوست ندارم، زن با -

 

 ادامه داد:  هانیخطابش کرد و آ لمیزن ذل  هی  نیآرو
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 ؟ یناهارم بد  ه یفردا    ید یترس ی م ام؟یاالن ب  یگفت   یحاال واسه چ -

 

 گفت:  نیارو

 

 ازت کم شد؟ یز یچ گهید ی حاال اومد  -

 

 .افتی صله یماجرا ف باالخره

 

 گفت:  ن یبلند شود و برود که روبه آرو خواستی انگار م  هانیهم آ بعدش 

 

  شهی نم یزی و برو خونه. بخدا چ  ریرو بگ  ی روز دست حور ه ی ، یسر بهش بزن ه ی  گفتی م گرفت، ی امروز بابا سراغت رو م ، یراست -

 دلتنگتِ.   نازمی آ نیآرو

 

 بلند خطاب به منم گفت:  یبا صدا وبعد 

 

 ! من رفتم. یخداخافظ حور -

 

 اومد. بسته شدن در  یصدا عدم

 

 گفت:   یبدون در زدن وارد اتاقم شد و با امر دستور  نیآرو
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 ! آدی خوابم م ایپاشو ب -

 

 انا؟یاح ی خوای نم یاگه ید ز یبابا چ نه

 

 . د یکنارم دراز کش  ییهم با پررو نیو آرو دمیتخت دراز کش  یتوجه بهش رو  بدون

 

 بود گفت:   ره یطور که به سقف خ همان

 

 از خونم.  رونی ب  کنمی هم اون رو و پرتت م  کشمی بخدا هم تو رو م  یاری اسم اون پسره هم ب ی حت دم،ی دفعه بعد بهت آوانس نم -

 

 محکم بغلم کرد و چشاش رو بست.  و

 

 کنه!  تم ی که دوست داره اذ  بِیدر عج  بیمرد عج  هی  نیآرو واقعا

 

  ده یتمام کنارم خواب یی زده و االن با پررو  یلیکه بهم س  آورد ی اصال به روش نم نیآرو یول  سوختیبه گزگز افتاده بود و م  صورتم

 .بود 

 

 شد و خوابم برد.  نی کم چشمانم سنگ هم کم  من
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رو قورت داده بود و بازم بدون خجالت داشت با باال تنه   ا یکه باز ح دمی رو د  نیآب دوش چشام رو باز کردم که آرو  یبا صدا صبح

 .گشتی لخت م 

 

 شدم گفت:  داریکه من ب ن یا دنید با

 

 . یلنگ ظهرِ حور یخوابی پاشو چقدر م -

 

 ساعت خواب بودم؟  نی تا ا ی عنیساعت نگاه کردم که ساعت دوازده بود. من  به

 

 . رونیب  رفتی بود و داشت م ده یلباس پوش  نم یه آروشدم و بعد شستن دست وصورتم به آشپزخانه رفتم ک  بلند 

 

 رفت و در رو هم قفل کرد.  رون یتوجه به من بازم ب بدون

 

شده باشم و بخاطر   نیرو نگاه کردم، نکنه منم نفر نیریانتقام ش  الینشستم و سر ونیزیتلو  یبدون خوردن صبحانه جلو منم

 روز افتاده!  ن یبه ا می زندگ ی کی نینفر

 

 .اومد ی نم ادم ی یز ی چ کردمی فکر م   یهرچ ی ول

 

کانال رو   کنمی دارم رفتار م  دنی رو به بخت اقبالشون ربط م یزیکه هرچ یی زنا نیو مثل ا شمی دارم کم کم خل م دم ید ی وقت

 نگاه کردم!  ی عوض کردم وتام وجر
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 . دمیقفل شن  رو تو د یچرخش کل ینشسته بودم که صدا ون یزیجلو تلو  یساعت چند 

 

بلندشدم و منم   میزود از جا کرد، ی که با تعجب بهم زل زده بود و داشت براندازم م دم یرو د  یبه پشت سرم نگاه کردم دختر  ی وقت

 با تعجب و ترس گفتم: 

 

 ؟ ی هست یک  گهیتو د -

 

 زد و گفت:  ینیریلبخندش 

 

 درسته؟ ،یباش  ی حور د یتوبا -

 

 نازِ؟ یآ نینکنه ا زدی م  هانیآ ه یشب ی کمینگاه کردم که  افش ی! به قدونهی اسم من رو از کجا م گه ید نیا

 

 : گفتی و م کرد ی نگاهم م یو بغلم کرد که چشام گرد شد، ه  د یچنان با ذوق سمتم دو   ی نیگفتن شما خواهر آرو با

 

 ! یکرده دختر؟ چقدر تو ناز دایتورو از کجا پ نیآرو -

 

 !یشناخت  دهیکه ند   یاعروس نمونه  هی پس  یس شنای هم که م من

 

 : گفتی اومد که با خنده م هانیآ یصدا
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 تو؟  ی کنی م ی بدبخت کپ کرد! چرا اون جور ناز، یبابا آ -

 

 گفت:  جان یبا ه نازیآ

 

 که!  یدون ی بخدا نم شمی دارم ذوق مرگ م هان،یآ  سیه -

 

 دستش رو گذاشت رو شکمم و زانو زد و گفت: و

 

 !ی عنی شمی منم عمه م  یاله -

 

 رو ازم جدا کرد؛ و گفت:  نازیآ هان،یآ

 

 !؟یزنی بکشه؛ چته ور ور حرف م   ی نفس ه یبزار بدبخت   ناز،یا -

 

 ل**ب و لوچش رو جمع کرد؛ و گفت:  نازیآ

 

 هم نازه.  ی لیاومده که از قضا خ رمیگ د یزن داداش جد  هی بعد  شم؛ یسال دارم عمه م ن یبعد چند  هان،یوا... آ -

 

 روبه من با چشمک و لبخند گفت:  بعد 
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 ؟ ی داداش ماداش ندار -

 

 و گفتم:  دم؛ یاز ته دل خند  بارنیا

 

 خواهر دارم!  هی  زم،ینه عز -

 

 شد.  فیوا چه ح -

 

هم دستور داد واسمون ناهار سفارش بده!   هان یمبل نشوند؛ و خودش هم کنار من نشست. به آ  یبعد دست من رو گرفت و رو و

  گفتی م  یاز هر در ناز یمبل نشست. آ یرفتن بهش، دستورش رو اجرا کرد؛ و خودش هم رو  یچشم غره حساب ه یهم بعد   هانیآ

که   یشاد  یاا هم اومد؛ن و در فضاسفارش  ، یاز کمنداشت! بعد  یبود که دوم یمگردختر خون   هی واقعا  د،یپرس ی و ازم سوال م

خواست  هانیو آ   د؛یمن رو ازم دست کش د ی کرد، بوس  م یتف مال ی کل که نی. و بعد امیدرست کرده بود، ناهارمون رو هم خورد نازیآ

 یو فقط صداباز سوت وکور شده بود   خونه بلندشدن و رفتن!  نیخاطر همکار داره و به   گفتی م  هانیکه برن خونه، چون آ

 اومد خونه.  ن یروال گذشت، بعدش آرو ن یبه هم ی. دوساعتزدیبود که سکوت رو بهم م ون یزیتلو

 

 هاش رو از پاش درآورد روبه من گفت: کفش  که نیا بعد 

 

 ! ییجا م یبر د یپاشو، با -

 

نگه   شگاهیجلو سالن بزرگ آرا یرانندگ  یبعد از کم رون؛ یب م یرفت نینذاشت ازش سوال بپرسم. زود حاضر شدم و با آرو یحت

 داشت و گفت: 
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 ! یایکه ب شه ینم یجورنیو ا  می بکن؛ فردا خونه مامانت دعوت یخوای م  یبرو هرکار  -

 

 رو سمتم گرفت؛ و گفت:  شیبعد هم کارت بانک و

 

 ها.  ی بگو که از طرف من اومد  ی د یبه خانوم مر -

 

رفتم. بعد وارد شدن، زن   یشیحرکت کرد. و من به سمت سالن آرا یشدم، با تک بوق  ادهیپ کهنیبعد رمزکارت رو گفت؛ بعد ا و

 اومدم و وقت گرفته بودم، بهم گفت:  یاز طرف ک د یفهم که ن یسمتم اومد و بعد ا یخوش برخورد 

 

 . زمیخب عز -

 

 اشاره کرد و گفت:  ی صندل به

 

 . ادیجون ب یجا تا بگم پربرو اون  -

 

  یاومد و بعد احوال پرس  یخانوم نسبتا خوشگل هی  قه ی نشستم. بعد از چند دق یصندل ی که گفته بود، رفتم و رو  یهمون سمت به

گفت که رنگ موهام   گه یخانوم د هی شروع کرد. صورتم رو اصالح کرد و بعدش هم به  کارش رو ،ید ی همون خانوم مر دمیکه فهم

 خواستن؟ی چرا از من نظر نم هان یکنه. ا ترره یت کم یرو 

 

 گفت: هو یبهش بگم الزم نکرده که  خواستم
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 خوشگلن. یل یوگرنه رنگ موهات خ  م؛یگفتن رنگشون کن ن یآقا آرو -

 

  ی جور ه ی نی سروکله بزنم. آرو د یبا نیگفته پس بگم هم رنگ نکنه، بعدش با آرو  نیراه بندازم؛ آرودعوا   گهید تونمی االن نم  دمید

کار موهام هم تموم شد که البته   که نیاظهار نظر کنم. بعد ا تونمیم جانی حداقل ا گهیبکن فکر کردم د یخوای م ی گفت برو هرکار

  یلیکه خکرد. من  شونیو بعد زدن ژل، طراح  د یناخونام هم سوهان کش گه ید زه یدختره ر  ه ی ت،ی الیشده بود و ها رهیذره ت  هی

پاره کرد   کهی خانوم هزار بار تعارف ت  یهمون پر ای ید یازشون تشکر کردم و خانوم مر  که نیخوشم اومده بود، ناز شده بودند. بعد ا

! بعد شناختی رفت. خوبه حداقل م بشونید به جهم دا  فیکه البته مثال تخف  زبونی ب  ونی لیبمونه و... سه م د یبزار  دونمی که نم

و بعدش هم لبخند   کنهینگاهم م  دمیشدم که د نیرفتم. سوار ماش  رونیاومده، بلند شدم و به ب نی خانوم گفت آرو یپر  کهنیا

 زد. کارتش رو به طرفش گرفتم؛ و گفتم:  یمند تیرضا

 

 هم کارتت!  نیا ایب -

 

نوبت به لوازم   م؛یو چند دست لباس تازه گرفت  می به بازار هم رفت که ن یباشه، ازم نگرفت. بعد ا شتیبا گفتن بزار پ ن یآرو ی ول

انگار جان از   یشیلوازم آرا دن یبا خر یول د؛یخری طال واسم بخر، م یگفت ی بود که بهش م  ییمردها نیاز ا نیآرو د،یرس  یشیآرا

و   رشد یخهم ختم به  ن یا م،یاون هم قسمت رژ داشت یشیلوازم آرا د ی که سرخر  نیآرو یهایدخلق. خالصه با ب شد ی تنش جدا م

. بعد  میسمت خونه راه افتاد م،ی هم که به بدن زد ی بستن ه یو رنگ شاد بردارم؛ کال مات برداشتم. بعد  ی گرینذاشت اصال رژ ج

شدم که بعد چند   ترن یذره سنگ  ه ی نه یخاطر ابه  ن یو ا  داشتم؛واسه چند قدم راه رفتن هم ن یینا گه ید  م،ید یبه خونه رس  کهنیا

 گفت:  د،یکشی طور که باال مو همان خت؛ یر وانیتو ل یواسه خودش شربت  نی ! آروشمیساعت زود خسته م

 

 جا؟نی اومده بودن ا هانیو آ  نازیآ -

 

 از تنم در بره، گفتم:  یتگ مبل دراز بکشم تا خس یرو  خواستمی که م  طورهمان
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 بودن!  جان یآره... ا -

 

  شتر یبلکه ب رهیکه از تنم در نم یبخوابم خستگ  دم یرو از تنش کند و به سمت اتاقش رفت. من هم د راهنش یگفت و پ یاباشه

تلفن خونه بلند شدم؛ و باهزار مکافات   یخوابم برد. صبح باصدا یک  دونمی دوش گرفتم نم که نیبه طرف اتاق رفتم و بعد ا ش،ه یم

 کرد.  قیتزر  یمامانم بهم انرژ یصدا هویخودم رو بهش رسوندم که 

 

 ! یسالم دخترم، خواب که نبود -

 

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 

 ؟ یدختر دار هی  یگفت ی من افتاد اد یمامان، چه عجب  شدمی داشتم بلند م  -

 

 کار دارم باهات.   کمی ؛ یایزودتر ب کمیزدم بگم حاضر باش که  زنگ  ، یلوس نشو حور -

 

 واسه مامانم فرستادم؛ و گفتم:  یا*س*ه بو

 

 جا!اون  اره یمن رو م نمیبب اد؛ یزود ب  نیاگه آرو -

 

 دنبالت. ادیم  ایبهش گفتم... حاضرشو رو  -
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کردم؛ با وسواس لباس   ی تیال شیو ارا دمیموهام رو سشوار کش  کهنیرفتم؛ و بعد ا دمیجد  یااگفتم و زود به سمت لباس  یاباشه

 .اومد ی به صورتم م  ی لیبه وجود آورده بودن و خ یی بایز یسرم انداخته بودم هارمون  یکه رو  ی. موهام با شالدمیپوش 

 

پنچر   هوی کی ثل الست!؟ منییدر که قفله آخه من چطور برم پا  یجا با مانتوم عوض کنم. ولگذاشتم که اون  فم ی ک ی هم تو کیتون

  گه یکه نگهبان ساختمون که م  دمیداغون جواب دادم و د یاعصابتلفن باز زنگ خورد. با  هو یمبل نشستم که  ی شدم و باحرص رو

 و گفتم:  دمیکش یاخفه  غ یج یباال. باخوشحال اد یب خوادی و م  کرده  ریزنگ زده و گفته درواحد گ نیآرو

 

 باشه.  -

 

 نیاز ماش  جانی پام ترمز زد؛ و با ه یجلو  ایرو  نی! ماش نییدر واحد رو باز کرد؛ و من تونستم برم پا  دک ی د یبعد با کل قه ی دق چند 

 و با شوق گفت:   د یشد؛ بغلم کرد و بوس  ادهیپ

 

 دلم واست تنگ شده بود.   ؛یمن فدات بشم خواهر   یاله -

 

 هم با ذوق بغلش کردم؛ وگفتم:  من

 

 من هم دلم واست تنگ شده بود.  -

 

 براندازم کرد؛ و گفت:  ایرو

 

 خونمون.  ادی( امروز با عروسش مبایخفته )عمه ز یبایز ی راست ، یچقدر هم ماه شد  -
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 گردشد؛ و با داد گفتم: هامچشم

 

 نامزد کرده؟  د یسع -

 

 هاش رو بازوبسته کرد؛ و گفت: چشم  ایرو

 

 ! سیِ -

 

 بعد ادامه داد: و

 

 خانوم هم دلتنگته!  م یکه مر م یسوار شو بر -

 

 رو راند.  نیهم با سرعت ماش  ا یشدم و رو نیرو باز کردم و سوار ماش  در
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مامانم   دم؛یو مامانم رو در آغوش کش دمیپارک کرد. با عجله به سمت خونه دو  اط یرو تو ح نیباز کرد؛ و ماش  موتیدر رو با ر ایرو

 : گفتیبا خنده م

 

 خوبه اول هفته خونت بودم ها.  ،یحور  -

 

هام رو از هم باز کردم و با  دلم رضا داد، دست  که ن یبعد از ا  کردم؛ی تنش رو استشمام م   یمن بغلش کرده بودم و بو ی ول

 اشک بود، گفتم: سیکه خ ییهاچشم

 

 مامان، بابا کجاست؟  -

 

که با   دمیلرزون خودم رو به اتاق رسوندم و بابام رو د  یو به سمت اتاق مشترکشون نگاه کرد؛ با پاها  د یرو، روب سرم کش دستش

شده   دتریسرش سف یشدم؛ موها ره یتخت نشستم و به چهره الغر بابام خ یبود. به سمتش رفتم و رو  دهیتخت خواب ی آرامش رو

  ره یخاطر کار احمقانه من بود. دست بابام رو تو دستم گرفتم؛ و خبه هان یو همه ا د؛ من چه شکسته شده بو گاهه یبود و تک

من   ه یگر یخاطرصدابه  ی بابام حت ی هق افتاده بودم؛ ولشده بود و به هق  سیخ ه یتمام صورتم از گر یک  دانمی صورتش بودم. نم

گوشم   ر یشونم گذاشته بود. ز یبغلم کرد؛ و سرش رو، رو  هویوارد اتاق شده بود که   یک  دونمینم ایهاش رو باز نکرد. رو هم چشم 

 :گفتی م

 

 خوابه!  نیخاطر همجان! مسکن زدم به بابا؛ فعال به   ی آروم باش... حور یحور  -

 

 هق گفتم: هق با

 

 من هم راحت بشم.  رمیکاش بم  ...رمیمی ؟ به.خدا دارم از عذاب وجدان م افتاده رو تخت یجورن یبابا چرا ا ا یرو -
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 در آغوشش من رو فشرد؛ و گفت:  شتر یب ایرو

 

که منتظرن بازم شکست  ییهانیچشم همه ا ی بساز یرو طور  ندتیآ ؛ یبه فکر حال باش  د یتو االن با ی ها گذشته، حورگذشته  -

 اشتباه از توهستن؛ پس نزار حال مامانم مثل بابا بشه.  هی . همه منتظر یبشه حورولت کنه؛ کور  ن، یهم آرو بارنیو ا ی بخور

 

 رو با دستش پاک کرد و با لبخند گفت:  اومد ی م نییکه داشت از چشمش پا  یقطره اشک  هی بعد  و

 

 ! میکه کار دار م یپاشو... پاشو بر -

 

  کمیهم  شمیکه آورده بودم عوض کردم و آرا ی کیاز اتاق خارج شدم؛ و به سمت اتاق خودم رفتم. مانتوم رو با تون ا،یهمراه رو  به

که با لبخند   دم، یسرم هم باز گذاشتم و از اتاق خارج شدم که مامانم رو با جعبه که تو دستش بود رو د یتر کردم؛ و موهاپررنگ

 گفت: 

 

 . مزیهم پاگشات عز نیجان، ا یحور  -

 

  ی خوشگل بودن و دستم برا یلیبود، افتاد. خ ده یکه مامانم خر یف یظر ی طال سیچشمم به سرو هویرو باز کردم که  جعبه

 نگاهش کردم و گفتم:  جان یبرداشتنشون به سمت جعبه دراز شد؛ باه

 

 ؟ ید یچرا زحمت کش گه؟ید ه یچ نیمامان ا -
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 گفت:   کرد،ی طور که نگاهم ممتقابال بهم زد؛ و همان  یلبخند  مامانم

 

 . ادیبهت م نمیبنداز بب -

 

  سیسرو نیا ی لی. خستادمیا نهیآ ی روگردنبند رو بستم و دستبند و گوشواره رو هم به دست و گوشم انداختم؛ و روبه   ایرو باکمک

 داد زد: فونن، ی تو آ بایعمه ز ریتصو  دن یبا د ای. رواف اف اومد  ی که صدا دمشیمامانم رو بغل کردم و بوس  اومد،ی بهم م

 

 اومدند.  -

 

و   ا یرو دنیبعد بوس  با یرفت. من هم به همراه مامانم به استقبالشون رفتم؛ عمه ز  اطیبا گفتن خوب باز کن، به سمت ح مامانم

 صورتش کرد؛ و گفت:  یچاشن یمامانم نگاهش که من افتاد، اخم

 

 خانوم.  یبه! حور  -

 

سرد بود.   یاد یز  رفت،ی قوربون صدقه من م  شهیکه هم  ییبایرفتار از عمه ز  نیو ا د؛یصورتم هوا رو بوس  ی و به جا  یسپس الک  و

و    ری که دختر سربه ز  دمیعروسش را د  باینزد و سکوت کند. کنار عمه ز ش یبهش تذکر داده بود که فعال ن ی انگار قبال هم کس

آقامنشانه زده بود! سرش انگار به   پیت  هی که  د یاصال جور نبود. و در آخر سع د یسع تیشخصو  پی اصال با ت ن یبود؛ و ا یخجالت

  یبی کرد و وارد خونه شد. شوک عج  ینبود و تنها سالم یهم خبر  رهیخ یهااز اون نگاه  گه ید  یکرده. حت ر ییخورده؛ کال تغ ییجا

 کرده بود!  رییبهم وارد کردند؛ اصال کاراکترشون کامال تغ بایخانواده عمه ز

 

بغلم   ی اصال آدم حسابم نکرد و عمو هاشم هم با سرد قیخانواده عموهاشم وارد شدند؛ شقا بارنیهم اف اف به صدا اومد و ا باز

صورتم کاشت؛ هرچقدر   ی رو یازد و بو*س*ه  ی نیریهم لبخند ش  الی. زن عمو لدمیلرز یاآغوشش لحظه  یخاطر سردکرد که به 

 بود.  یزن خون گرم امانشم  یول اقتیل  یکه دخترش سرد بود و ب 
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شکمم بود؛   ینگاهش رو  بای و عمه ز م یدور هم جمع شده بود ییرایهم وارد شد. در پذ  نیدر آخر هم پسر زلزلشان شاه و

 را زد. ششیآخر ن ی شود، ول الیخیب خواستی هرچقدر که م

 

 ست؟ یعمه جان! سخت ن یشد ی بعد باردار م  گذشتی ماه م ه ی یذاشتی ل مجان، حداق ی حور گم یم -

 

 نگاهم کرد و ادامه داد:  خند شین با

 

 روز عقد!؟ ی رفت یکه گذاشت یقدر دوسش داشتاون ی عنیشوهرت کجاست؟  -

 

خوردم کند. خواستم   خواستی کم مرو از رو بسته بود؛ و کم  رش یآب شدم، اصال عمه شمش د یعموهاشم و سع شیخجالت پ از

 گفت:  ایجوابش را بدم که رو

 

 هم اومد.  ن یآقا آرو -

 

 وارد شد؛  ی نیریبا اقتدار و غرور با جعبه ش  ن یدر افتاد که آرو ی به ورود چشمم

 

 باشم، بلند شدم و به طرفش رفتم.  دهیانگار فرشته نجاتم رو د نیآرو دنید با

 

 بودم، گفت:  دهیمهربون که تا حاال ازش ند  ی که با لبخند   د ید یتو صورتم چ دونمی نم نیآرو
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 !؟ یخوب جاست؛ن یخانوم من هم که ا -

 

 زدم و گفتم:   یهم متقابال لبخند  من

 

 !یخسته نباش  -

 

 گفت:  داد، یکه کتش رو به دستم م طورهمان

 

 .یدرمونده نباش  -

 

کردم و برگشتم. عموهاشم با   زونیجا آورو اون  نیبه سمت اتاقم رفتم و کت آرو ،یسپس به سمت عموهاشم رفت. بدون معطل  و

رفتم و کنارش نشستم    نی. به سمت آروشد یآب م نشون یب خ یباز هم کم کم داشت  ی حرف بزنه؛ ول  ن یسختش بود با آرو کهنیا

و   دمینگاهش رو نفهم ی پر خشم بودن و لبش لبخند داشت؛ من هم معن نیآرو  یهاسرش رو به سمتم کج کرد. چشم  ن یکه آرو

 باز هم به حرفم گرفت. بایعمه ز

 

 بشه. ریخشاهلل سرنوشتش خوب و عاقبت به باشه ان  یخدا کنه بچت هرچ ،ی حور گم یم -

 

 ها گفتم: خنگ  مثل

 

 چطور مگه عمه!؟  -
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 حرف بود که با پوزخند گفت:  ن یمنتظر هم انگار

 

 .گم یطفل معصوم شکل گرفته؛ واسه اون م ن یعقد خونده شده، نشده ا دونهی آخه عمه جون، خدا م -

 

 با لبخند گفت:  بام،ی روبه عمه ز  نیگوجه قرمز شدم و دستم رو مشت کردم. آرو مثل

 

 د؟ یخانوم که ترس از آخر و عاقبت بچه ما رو دار بایز ستین یراهمگه نوه شما االن بچه سربه  -

 

دختر داره    هی  با ی)عمه ز دونست؟ی اون از کجا م ی با منظور حرفش رو گفت؛ ول ن یو من هم شوکه شدم! آرو د یرنگش پر هوی عمه

  با یموافق ازدواجشون نبود؛ سارا از شوهرش باردارشد و عمه ز بایبود که چون عمه ز  یو قبال عاشق پسر شه یسارا که تو اتر

 خاطر حفظ آبروش مجبور شد موافقت کنه.( به 

 

 کاری چ م یمر نم یانگار که الل شده باشد، بلند شد و با گفتن برم بب با یآخه!؟ عمه ز دونهی موضوع رو م  نیاز کجا ا ن یآرو ی ول

هم که با  قیزنگ خورد و بلند شد و رفت تا تلفنش رو جواب بده. شقابه آشپزخونه رفت. عمو هاشم هم تلفنش  کنهی م

پسره   نیشروع شده بود؛ ا ش یهم که باز چشم چرون د یشده بود. و سع ره یکه بهش خ رقد اون  داد، یرو قورت م  نیهاش آروچشم

نگاه   ن ی. به آرود یو نشان کشکه من از رنگش متنفرم، برام خط  اش یبااخم نگاهم کرد و با چشمان رنگ  د ی! سعستیعوض بشو ن

 :تگف ی نییپا یگوشم با تن صدا ر یو ز کرد؛ ی عود م تشیکم عصبان کردم که داشت کم 

 

 ! ی ها حور ی که دلت اومده کرد  یامشب هرغلط  -

 

 حرفش متعجب شدم؛ و گفتم: از
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 کردم؟  کاری مگه من چ -

 

 باز گفت:  کرد، ی پرتاب م شیچشمانش آت یکه لبخندش را حفظ کرده بود؛ ول  طورهمان

 

 رژ المصبت رو برو پاک کن!  نیا -

 

 با اخم به موهام نگاه کرد؛ و گفت: و

 

 چشم چرون؟  نیواسه ا  یرو هم باز گذاشت موهات

 

 گوشش گفتم:  ر یاشاره کرد. ز د یسع به

 

 نده!  ی الک ر یگ ذارم؛ ی باز م شهیمو موهام رو هم، ه ستیمن رژم پررنگ ن نیآرو -

 

 کار رو نکردم(  نیچرا ا دونمی امروز نم یول  کردم؛ ی شال سرم م  شه یهم د،یسع یهایخاطر چشم چرون )البته من به 

 

از   یشگونیچنان ن های مثل وحش نیآرو یپروندم؛ ول  زیچ ه یشدم  ریجوگ هو ینده( به گه خوردن افتادم.  ر یکلمه )گ نیگفتن ا بعد 

 گرفتم!  ش یو از درون آت ارم ینتونستم صدام رو درب ی دستم گرفت که حت

 

مبل کنار هم   ی و رو  ییرایاومدن تو پذ  بایو عمه ز ال یعمو لهمرا زن  ییچا ینینشست؛ مامانم هم با س  شیهاشم اومد و سرجا عمو

 گفت:  نی نشستن. عمو هاشم رو به آرو 
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 ... .یحائر ی آقا -

 

 و گفت: د؛یصحبتش پر ون یم  نیآرو

 

 عموجان! د یصدام کن ن یآرو د یتونی م -

 

 خدا!بودم به  دهیند  نیاز آرو  جاکی حجم ادب اون هم  نینگاه کردم؛ واقعا ا نیبه آرو باتعجب

 

 هاشم با لبخند گفت:  عمو

 

 ؟ یکجا مشغول کار  ن؟ یآقا آرو ه یکارت چ -

 

 با غرور گفت:  نیآرو

 

 هستم.  ا یرتویتو کارخانه ا -

 

 نگاهش کرد؛ و گفت:  نیبا تحس یعل عمو

 

 کدوم بخشش؟ -
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 هاش رو من بود؛ گفت:کرد که چشم  د یبه سع ینگاه نم یآرو و

 

 هستم! ایرتویصاحب شرکت ا -

 

 برام نازک کرد!  یپشت چشم ق یشد؛ و شقا سیهاشون اندازه توپ تنچشم  همه

 

 گفت:  جانیبا ذوق و ه عموهاشم

 

 صاحب شرکت مسن باشن! کردمی ! من فکر مشهیباورم نم -

 

 قلوپ خورد؛ و ادامه داد:  ه ی که من براش گذاشته بودم،   ییاز استکان چا نیآرو

 

 دار شرکت اروند هم هستم!سهام -

 

نگاه کردم که از حرص   د یخر پول بوده پس چرا خونش آپارتمانه!؟ به سع قدرن یا یعنی نیتو گلوم؛ آرو  د یپر ییچا یعنی

 از بازوم گرفت؛ و گفت: یشگونین  ای! رود یترکی هم داشت از حسادت م  قیو شقا اره یرو درب  نیآرو یهاچشم خواستی م

 

 ! میخواستگار ادیفردا ب  نیبگو هم هانیبه آ -
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پشت چشم نازک کرد؛ و   برام بایکه همه به سمت من برگشتن. عمه ز  دمیخندم رو نگه دارم؛ و با قهقهه خند  یجلو  نتونستم

 هم با لبخند مهربونش گفت:  الی عمو لزن

 

 .زمی عز ی بخند  شهیشاهلل همان  -

 

 خم شدم؛ و گفتم: ایشدم و به سمت رو ن یآرو الیخی زل زده روصورتم؛ ب نیآرو دمیگفتم که د   یهم با لبخند مرس  من

 

 تموم شد. دارن، نازکردنت   نیخر پولن و صادرات واردات ماش  ید یشد تا فهم یچ -

 

 گذاشته بود، گفت:   شیکه به نما ییهاخر شرک شد؛ و با دندون  هی زد که شب  یلبخند 

 

 ! یهمه خوشبخت نیمن و ا شهیمگه م -

 

 گفت:   نیو روبه آرو  د؛یکش غ یج بارنیازش گرفتم که ا ی شگونیهم ن باز

 

 . هیزنت چقدر وحش نیخان، ا نیآرو -

 

 رو به من گفت:  نیآرو و

 

 اسم خودت رو، رو زن من نزار! -
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اخم کرد. بعد خوردن شام که مامانم سنگ تموم گذاشته   ایرو ی! ول بایعمه ز ی حت دند؛یانداخت و همه خند  کهیکه کامال ت  نیآرو

 بلند شد؛ و رو به من گفت:  ن یبود، آرو

 

 ؟ یکت من رو بد  یا یم یحور  -

 

 گفت:   د،یمامانم هم که شن و

 

 !؟ نیکجا آقا آرو -

 

 کتمه. ب یتو ج  لمیموبا ،ی چیه -

 

که    یبه طور   د؛یکه وارد اتاق شدم، در رو بست و دست من رو کش انی! هم ادیکه داره م  دمید  ارمیرو ب لشیشدم که برم موبا بلند 

 کرد؛ و گفت:   یهاش رو وحشتو بغلش جا گرفتم. چشم 

 

 !؟ دمیم ر یمن گ -

 

 تن صداش باال رفت و گفت:  کمی بعد 

 

 هات؟زوم کنه رو ل**ب  ارو یاون  ی !؟ دوست داریکه زد ه یرنگ رژ چ نیا -
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 که رگ گردنش متورم شده بود؛ آب دهنم رو قورت دادم و با ترس گفتم:   زدیبا حرص حرف م قدراون 

 

 مگه چشه!؟  -

 

  ادی. کشهیم  ی عصب یهاپشت سرم شده، و نفس  ره یخ ن یآرو دم ید هوی غش کنم.  خواستمی اومده بود که م نییقدر پااون  فشارم

  ایهاش دست بزنه اتاق بچه  یهاله یکردم؛ مامانم عادت نداشت اصال به وس  یافتادم و من هم از ترس غالب ته د یتابلو عکس ام

نگاه کردم که از حرص   ن یاتاقم هنوز نصبه. با ترس به مردمک چشمان آرو وار یرو د د یام عکسکه  نهیخاطر همجا کنه؛ و به جابه

 . لبم را با زبانم تر کردم؛ و گفتم: د یلغزی م

 

 مال گذشتست. ن یخدا آروبه  -

 

به سمت تابلو رفت؛ با خشم چند مشت بهش زد که تابلو چند   تیهل داد؛ و با عصبان یاگه یم رنو به سمت د تیبا عصبان نیآرو

 گفت: تیعصبانب خورد و سپس با بار تا

 

 زود باش حاضر شو.  -

 

 خواهش گفتم:  با

 

 ما... ی ول  نیآرو -

 

 برود، گفت: رونیب خواستی که نم ییحرفم رو بزنم؛ با صدا هیبق نذاشت
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 زود باش!  -

 

  گه ید کمی  نه کی اصرار م نیبه آدو یمامانم ه دم یرفتم که د رونیخودش هم کتش رو برداشت. من هم زود حاضر شدم و ب و

هم رفت به سمت  نینگفت؛ و آرو  ی زی چ گهیمن هم حاضرشدم، د  د ید ی . مامانم وقتارهیبهونه م ی هم الک نیو آرو میبمون

  عتی هم از موق د ی. سعستادیکنار عموم ا قهی گفت که چند دق  یچ شمعمو ها دونم یکنه که نم یعموهاشم که ازش خداحافظ

 استفاده کرد و به سمتم اومد؛ و گفت: 

 

 رفت؟  ادت ی د یام ی د یرو د اروی نیشد؟ پول ا یپس چ د یام د،یام ی گفتی تو که م -

 

 : دمیخشم غر با

 

 .د یخفه شو سع -

 

 باز هم ادامه داد:  چ، یخفه که نشد ه د یسع ی ول

 

از کنارم رفت   د یسمت من، سع ن یبا اومدن آرو ی ول  گرفتم؛ی م ش یداشتم آت  تیاز عصبان ؛یباز هم خداروشکر زن من نشد  یول -

  نینشستم؛ آرو نیماش  ی تو یکردم و از خونه خارج شدم. وقت   یبا همه خداحافظ ی و نتونستم جوابش رو بدم. من هم سرسر

 داد زد:  تیباعصبان

 

 ؟ یگفت یم ی چ ارو یبه اون  -
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 ترسناکش نگاه کردم؛ و گفتم:  افه یق  به

 

 .گفتم ی نم یچ یخدا من هبه  -

 

 اضافه کرد؛ گفت:  نیزد و به سرعت ماش  ی که دم در بودن، تک بوق  ایطور که واسه مامانم و رورو، روشن کرد؛ و همان نیماش 

 

 !کشمتی م ی خدا حوربه  -

 

قدر از برخورد  به سمت خونه حرکت کرد. آن  هاوانه یهم مثل د نی و آرو  دم؛ یحرف رو زد که از ترس در خودم لرز ن یا یجور

  ی باز کرد؛ و من هم آهسته و ب د یدر واحد رو زود با کل ن ی. آرومید یرس  ی ک دونم ی و استرس داشتم، که اصال نم  دمیترس یم  نیآرو

در هم گره خورده بود؛ و بازهم شده بود    شی. ابروهاکردی کارانه نگاهم مکمر و طلب   بهدست  نی سروصدا وارد خونه شدم؛ آرو

 گفت:   تی! رو به من با عصبانترسهی آدم از نگاهش هم م یکه حت  ی عبوس  نیآرو

 

 تو... . ی ول یکارها رو انجام بد   یاجازه بدم بعض  خوامی ! م یخوای خودت نم ی ول  ؛یزندان  هی مثل آدم باهات رفتارکنم نه  خوامی م -

 

 ادامه داد:  ادیبا فر و

 

 ! یبه همه چ یزنی م  گه -

 

. بعد با  دهیهم جوالن م یاون بچه قرت  یجلو کنه ی ! خانوم موهاش رو افشون مرهیپررنگه، حرف تو کلت فرو نم یلیرژت خ گمیم

 گفت: کرد، ی طور که نگاهم محرص دستم رو گرفت؛ و همان



 سخت مثل سنگ 

386 
 

 

 بشه؟  ی اتاقت! که چ وار یرو د  یزد  ی هم بزرگ کرد د یام ارو یعکس اون  -

 

 المصب؟  یتو شوهر ندار مگه

 

 زد و گفت: م یشونیپ ی با انگشتش رو بعد 

 

 تو... هان!؟  یکنی فرو نم جاتن یچرا تو ا -

 

 ترس نگاهش کردم؛ و گفتم: با

 

 ! مهیاون تابلو عکس هم مال قد  ست؛یوقته اتاق من ن  یلیجا خاون  -

 

 رو برام ترسناک کرد؛ و گفت:  هاش چشم

 

 ! گهید یکن ی االن بهش فکر نم ی عنی -

 

 تکان دادم؛ و گفتم:  ی رو به حالت نف سرم

 

 ! کنمی نه، بهش فکر نم -
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  یها. دلم رو قطره اشککردی نگاهم م یطوربود که اون  یهام دنبال چدرون چشم   دونمی بود؛ و نم میهامردمک چشم  رهیخ

که صداش   دمینگاه کنم، به سمت اتاقم دو نیبه آرو که ن یبشن رو پس زدم و بدون ا یجار میهااز چشم خواستنی که م  یسمج

 : دمیرو از پشت سرم شن

 

 ! یشیم ه یتنب یجورنی ا د،یسف یو تو بگ  اههیبه بعد من بگم ماست س  ن یاز ا -

 

شدم   رهیخ  امافه ی. به قستادمیا نهیآ ی رو. روبه دمیشنی را م شیبود که خودم هم صدا اد یقدر زقلبم آن  ی اتاقم که شدم، صدا وارد

که    کردمی . با خودم فکر مآمدند ی م نییاز چشمانم پا یک ی یکیاشکم  یهابود؛ و قطره  دهیکه از ترس و اضطراب رنگ صورتم پر

تمام وجودم رو پر    ینی. حس سنگ دادند ی دلم گذاشته بودن و قلبم را فشار م ی رو نیسنگ  یاانگار وزنه  ؟کار رو کرد نیا ن یچرا آرو

 میپاها ی تخت نشستم و پتو رو، رو یهستم. رو  ی دلتنگ کجا و چه کس دانستمی نم ی به سراغم آمده بود؛ ول ی کرده بود و دلتنگ 

چشمانم نقش بست و   ی قبل جلو قه ی ند دقصحنه چ یرا بستم؛ ول  شمانم. چردیکه آرام بگ  خواستیضربان قلبم انگار نم دم؛یکش

از   ن،یآپارتمان نش ی است؛ ول داره یبفهممش. ما توانستمی بود که من نم یمعادله نامجهول  نیمن باترس چشمانم را باز کردم. آرو

کردم   ی رو بستم و سع هامچشم . شود؛ی سوار م بلند ی شاس  نیآرو  دم، یخونه باغشون د اطیکه در ح  یلوکس یهانیماش  نیب

خوابم برد. صبح چشم باز کردم و   ی ک دانمی فکر کردم که نم ن یآرو تی رفته بود. آنقدر به شخص میهاخواب از چشم  ی بخوابم؛ ول

چرا   دونم یکه نم   ییباصدا زد؛یموج م یهاش شادناگفته بود و درون چشم یهانگاهش پر از حرف  دم؛یرو مقابل خودم د نیآرو

 ود، گفت: شده ب  هگرفت 

 

 ! یحور  -

 

انگار آب و   دم؛یکشی خجالت م  دمشی دی م گر یازش دلخور بودم و از طرف د ی طرف ه یتا جوابش را بدهم، از  د یچرخی نم زبانم

 نگاهم کرد؛ و گفت:  د،یباری ازش م  طنت یکه ش  ییهاکرده بودم. باچشم  یروغن قاط

 

 رنگ لبو اخه!؟ شد هم  ید یتو چرا رنگت تا من رو د -
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 کردم که به سمتم اومد و دستم رو گرفت؛ و گفت:  ارینداشتم بهش بزنم و سکوت اخت یحرف

 

 افتاده؟  یمگه اتفاق -

 

.  کنمی رو م  کارن یچپ بزند؛ پس من هم هم ی دوست داشت خودش را به کوچه عل  یلیکه انگار خ  نیزد. آرو یخند ش یبعد ن و

 نگاهش کردم و گفتم: 

 

 ! کنهی فقط سرم درد م  ست؛ین ی زیچ -

 

 تا نخندد؛ و ادامه داد:  د ی دندان کش ر یلبش را ز  نیآرو

 

 دکتر!؟   میبر  یخوای م -

 

کند.نه گفتم و    تمیشده بود؛ و انگار دوست داشت اذ شیهم قاط طنتی اخمو بودن، ش  نیدرح  نیشدم؛ نگاه آرو رهیصورتش خ به

خود انداخته   ی که رو یی من با پتو یهوا گرم بود؛ ول  شبید نکه یطر اخاعرق شده بودن، به  سیهام خبلند شدم. لباس  میاز جا

 رون؟ یب یبر  شه یم - گفتم:  نیرو ! روبه آدادی عرق م ی بودم، تنم هم بو

 

 نگاهم کرد؛ و گفت:  رهیخ

 

 ! رونی برم ب ادینه، خوشم نم -



 سخت مثل سنگ 

389 
 

 

رفتم. بعد   رونیهام رو برداشتم؛و به بتکون بخورد، نگاه کردم؛ و بدون حرف لباس  شیاز جا خواستی که اصال نم یی پرو نیآرو به

 .کند ی نگاهم م  رهیو باز هم هم خ ده یتخت دراز کش ی رو نیآرو دم یهام برگشتم به اتاقم، که دلباس   ضیتعو

 

نگاهش را از من   نیادم؛ که آرو تکون د هی چ ی. سرم را به معنشهیم قی که آدم ترس به وجودش تزر   رهینگاهش نفوذ ناپذ  قدرآن

نبود. من هم   روزیآورتر از دخجالت  ی زیخوب خودش رو زده به اون راه و من هم ممنونش بودم؛ چون چ ی لیواقعا خ  نیگرفت. ارو

 !شمیم وونه یدارم د ایخوشم اومده نه بدم اومده؛ خدا ه با خودم چند چندم، ن دونمی که نم

 

بار که زنگ خورد،   نیششم ی برا لشیجواب نداد. موبا یول لش؛یشده به صفحه موبا ره یزنگ خورد و چند بار خ نیآرو لیموبا

 بااکراه جوابش رو داد: نیآرو

 

 بله بابا؟ -

 

 گفت:   نیگفت پدرش پشت خط، که آرو  یچ دونم ینم

 

 ! گهیروز د هیشاهلل بابا؛ ان  م یستیخونه ن -

 

 کرد؛ و گفت: ی کیریستیخنده ه بعد 

 

 ! گهیحتما اون فضول خانوم گفته د گه؟یم ی ک -
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 من رو نگاه کرد؛ و گفت:  بعد 

 

 شرکت!  رم ی؛ دارم مبزرگ  ی حائر یآقا ریخنه  -

 

 و گفت:  د یکش ی ! پوفرهیامروز که شرکت نم گه؛یهم داره م ی دروغ چه

 

 . میای! ممیباشه تسل -

 

 : زدی با خودش حرف م یرو قطع کرد. بعد داشت انگار یبعد گوش  و

 

 .شعوری ب هانی. آ نهیچی م  یکبر  ی واسم صغر ام،ینم  گمیهم پدره آخه؟ م نیها... اه... ا م ی افتاد ی ریعجب گ -

 

 هم به ساعتش نگاه کرد که  بعد 

 

 بود؛ و بعد اون به من گفت:  ۱۱:۳۰

 

 خونه بابام.   م یبر د یحاضر شو با یحور  -

 

اصال جوابم را هم   دونستم ی چون م ی در هم رفته؛ ول  افتیق قدرن یکه ا گفت ی م ی .خواست ازش بپرسم بابات چیدلم م  که نیا با

 نزدم.  ی حرف گه ید دهینم
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رژم    روز،یکنه. برخالف د  زیخونه رو تم ادیهم زنگ زده به کارگر، تا ب ن یآرو  دمیهام کردم که دلباس  دنیآرامش شروع به پوش  با

  تونستمی تر از اون، کنجکاو بودم و نمروزم خراب بشه و مهم ن، یآرو تیخاطر عصبانبه  خواستمیرو مات انتخاب کردم؛ چون نم

 گفت: هان یآ هب  ن یفراموش کنم که چرا آرو

 

 ! انیدارن م هان یمامانت ا -

 

اسپرت زده بود؛ و با ادکلنش انگار دوش   پیهم ت  نیبه شکم انداخته! آرو ن،یمامانت گفتن آرو یو برادرن؛ ول  ی کیکه  پدرشون

  که نی. و بعد ارونیب م یداد بر تینکرد که رضا دایدادن پ  ریواسه گ  یابه من هم انداخت که انگار نکته  یگرفته بود. نگاه سرسر

  ره یرو خ یاننده یچشم هر ب رونیکه از ب م ید یرس  ییالیپدرش حرکت کرد. به خونه و ونه به سمت خ م؛یشد  نشیسوار ماش 

چون   د؛یخونه رس  ی که اطراف راه بود، به جلو  ییبایدرختان ز ان یاز م نیباز شد و ماش  اط یزد؛ و در ح ی تک بوق  نی. آروکردی م

. دهانم از آن همه  خوردی ها به چشم م انبوه برگ ون یم  یج باز هم رنگ نارن یول  ور یمهر ماه بود و االن اواخر شهر گه یچند روز د

 بود.  بایواقعا ز اطیباز مونده بود؛ چون ح  ییبایز

 

مثل خودش   یمهربان  یبا شوق به سمتمون اومد؛ و باز هم با شوق و ذوق بغلم کرد و در کنارش زن  نازیآ م، یشد  ادهیکه پ نیماش  از

گفت؛ و روبه   ک یو ازدواجمون رو تبر  د یهمان خانومه، با محبت من رو بوس  ناز ی. بعد آکردی بود که با لبخند نگاهم م ستادهیا

 هم گفت:  نیآرو

 

 جان!  ن یآرو یخوش اومد  ی لیخ -

 

 جوابش را بدهد، با اکراه گفت: اومد ی که انگار زورش م  نیآرو و

 

 فران خانوم!  ی مرس  -
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بفهمه   تونستی از چهرم م  یهرکس یانوم، به سمت خونه رفت؛ و من هم به دنبالش رفتم داخل؛ ول بعد بدون توجه به فران خ و

زن مادر   نیا دم یفهم ن،یهضم کنم. از نوع فران گفتن آرو  تونستمی رو نم دم یکه د یز یشوکه شدم و چ دمیکه د ی زیاز چ ادیکه ز

 گفت:  ناز یروبه آ نی آرو م؛ یو مبل جا گرفت ر  کهنی دروغ باشد. بعد ا مباز هم دوست داشت یول ست؛ ین نیآرو

 

 بابا کو؟  -

 

 با لبخند گفت:  ناز یآ و

 

 . ادیاالن که ب -

 

از کنار ما بلند شد و رفت. سرم   د یببخش هی با  نازیزد که آ شیداد؛ بعدش هم فران خانوم صدا ر ییرو به سمت من تغبعد نگاهش  و

 :دمیپرس  ن یباز هم از آرو  یول ه؛ یخودم حدس زده بودم فران ک که ن یبردم، و با ا نیرو به سمت گوش آرو

 

 !؟ هیخانومه... فران ک نیا -

 

 شد؛ و بعد تر کردن لبش با زبانش گفت: ره یهام خچشم  در

 

 زن بابام!  -

 

 اومد که گفت: یمرد  ی بعد صدا و
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 !؟یسر بزن  ه یهم   رت یو به پدر پ  یایزور باال سرت باشه تا ب د ی خان! با نیچه عجب... آرو -

 

 زد؛ و گفت: یخند ش ین نیآرو

 

 بشم که من پسرشم! ادآور یو  امیب  یهر از گاه د یهم داره؛ واسه همون من با ی پسر ادشهیکه خودش نه  رم یپدر پ -

 

 نبودم!  رانی که ا ی دونیبنداز؛ م  کهیخب بچه، کم ت -

 

گرد    هویهام که زدم چشم ی . از حرفنیو جذاب بود مثل خود آرو دهیاتو کش ی که مرد  نیپدر آرو کردم؛ی نگاه م میرومرد روبه  به

چرا آخه!؟ پدرش با محبت سمتم اومد؛ و با    نم؟یبی خوب م های موجود منفور رو تازگ  نیگفتم جذاب!؟ چرا من ا  نیشد؛ من به آرو

 فت: لبخند گ 

 

 !؟ شوننیعروس خانوم ما ا -

 

 کرد. پدرش آغوشش را باز کرد؛ و گفت:  د ییبا تکان دادن سرش، تا نیآرو و

 

 !نمیبب جان یا نیایهردوتون ب -

 

 گفت:  کرد، ی طور که نگاهم مو همان د؛یما را در آغوش کش یبعد هردو  و
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 . یمونی م های حق داشته، مثل حور  نمیبی االن م ی ول ؛یمثل اسمت خوشگل  گفتی م  نازیآ -

 

 زدم؛ و گفتم:   یخجول لبخند 

 

 ! نیشما لطف دار -

 

 : گفتی اومد که با داد م هانیآ یصدا که 

 

 ! نهیبی م اهاش یاون هم مثل اسمشه، انگار که آدم داره تو رو ؟یگ یم  یچ ینی عروست رو بب ی کیبابا اون  -

 

 گفت: هان یزد؛ و روبه آ ی لبخند   نیآرو پدر

 

 پدر سوخته!  -

 

 گذاشت و روبه من گفت:  شیرا به نما شیهاکه گاز زد؛ دندان  ی بیبا برداشتن س  هانیآ و

 

 ؟ یمور  ی حور یچطور  -

 

 کردم؛ و گفتم:  نگاهش
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 خوبم.  -

 

 زد؛ گفت:  بشیبه س  ی دوباره گاز نیروبه آرو  و

 

 عبوس خان؟  یتو چطور  -

 

 ما برگشتن. ش یبه همراه مادرش پ ناز یمبل نشست. آ یبه خودش نگرفت؛ و رو  هانینثارش کرد که آ یهم زهرمار نیآرو

 

 گذاشت؛ و گفت:   زیم  یمن رو  ی جعبه کادو شده بود که جلو نازیدست آ  در

 

 ناقابله خوشگله!  -

 

 نگاه کردم؛ و گفتم:  ز یم ی جعبه رو به

 

 ن؟ید یدستت درد نکنه! چرا زحمت کش -

 

 زم؟ ی عز یچه زحمت -

 

 هم روبه من گفت:  فران
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 . ادیخوشت ب دوارم ینه... ام ای  قتهیباب سل دونم ی نم -

 

 نگاه کردم.  یی بایرو باز کردم به اون همه ز جعبه

 

 گفت: ناز یبود؛ خواستم درش رو ببندم که آ گهیجعبه د هی و باز هم توش    ؛یجعبه پر بود از گل رز قرمز و صورت ی تو

 

 همش رو باز کن. گه،ینه د -

 

  یعنیقدر ذوق کرده بودم که اون  دم؛ یعالمه شکالت د ه ی  هویجعبه رو باز کردم که  یک یهم دست به کار شدم و دوباره اون  من

 .دمیکشی هم م غ یکس نبود ج چیه

 

.  کیبود و ش  ناز  یل یخ سشیهم سرو  ن ی. ادمید  ییطال سیجعبه، سرو ی کیتوش بود که با باز کردن اون  یاگه یباز جعبه د و

 رو به فران گفت: نیآرو

 

 فران خانوم! ید یزحمت کش -

 

 جواب داد:  یفران هم با لبخند  و

 

 .ست یخانومت ن یشرمنده اگه به خوشگل ه؟ یچه حرف  نیا -

 

 گذاشت؛ و گفت:  ز یم ی کاغذ رو  هی هم  نی نگاه کردم. و بعد پدر آرو سی زدم و به سرو  یخجول لبخند 
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 هم از سهم من.  نیا -

 

 کاغذ دو ابروش رو انداخت باال؛ و گفت:   دنیبا د نیآرو

 

 بود.  زیعز یلی خونه که واست خ نیبابا، ا -

 

 زد؛ و گفت:  ی هم لبخند  نیپدر آرو و

 

 . یبه حور   دمشی واسم؛ پس م  زهیاز اون خونه عز شتر یبود... و االن عروسم ب ی گ یخوبه خودت م -

 

 نگاه کردم؛ و گفتم:  نیسمت پدر آرو به

 

 !یحائر  ی آقا د یشرمندم کرد -

 

 زد؛ و باخنده گفت:  یاقهقهه   نیآرو پدر

 

 زنه؟ ی صدا م ی لیعروس خوب، آدم پدرشوهرش رو با فام -

 

 گفت:   د؛ویرو نگاه کردم که دستش رو، رو سرم کش نی و زم دم؛ یهم خجالت کش باز
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 پدر جون صدام کن. ای م، یمن به بابا احمد هم راض -

 

 لبخند نگاهش کردم؛ و گفتم: با

 

 چشم پدر جون!  -

 

 نگاهم کرد؛ و گفت:  نیکه فران با تحس   دمیبوس  مونی دستش رو به رسم خانوادگ و

 

 شده! بت یفرشته نص  هی  ن،یآرو -

 

 با لبخند نگاهم کرد؛ و روبه پدرش گفت:  نیآرو

 

 هاتون که مامانش فرشتست!حال نوه بهخوش  -

 

 و گفت:   د؛یبا لبخند خند  هانیزد ذوق کردم. آ نیکه آرو یخاطر حرفبه  یچرا، ول  دروغ

 

 . شهیبدبخت م ی فقط دعا کن داداش به تو نرن که حور -

 

 گفت:  هانی . فران روبه آد یدوباره خند  و
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 ه؟ یچه حرف ن یوا، بچه ا -

 

 گفت:  کرد، ی من رو نگاهم م طنتیطور که باش همان هانیآ

 

 . کشهی نم ی چ نیاز دست داداش آرو ی که حور د ی دونی واسه خودش؛ نم هیعبوس خان گه،ید گم یراست م -

 

  نازیو من با فران خانوم و آ  می مشغول صحبت بود ی. چند ساعتدنی به سمتش پرتاب کرد؛ و همه خند  یار یخ نیآرو هوی که 

  ز یسر م یو همگ  دند؛یناهار رو چ زی خدمتکارها م ی . بعد از کمد ی دی م ون یزی هم تلو هانیبا پدرش؛ آ نیمشغول بودم؛ و آرو

پشت سر هم   ی جور واجور؛ و فران خانوم هم ه یو بشقابم رو پر کرده بود از غذاها د یکشی . پدرجون که فقط واسم غذا ممینشست

 :گفتی م

 

 ! زمیعز ی ریبخور جون بگ  -

 

زل زده بود بهم و   طونش یش  یهابا چشم ی مهلکه نجات بده؛ ول نیز ابگه و من رو ا یز یکه چ کردم ی اشاره م  ن یچشمم به آرو با

بشقاب غذا رو خوردم، بلند شدم و به   ه یبه زور  کهن یغذا بخورم. بعد ا ن ینگاه آرو ر یز تونستمی نم ی. و حت داشتی چشم ازم برنم 

بخورم.   ییهوا ه یبرم و  رون یهام رو شستم؛ و خواستم به برفتم و دست  ییرفتم. به سمت دستشو رونیهام به ببهانه شستن دست 

همه غذا  اون  دنیهام هم االن با دشکمم گذاشتم که پرپر بود؛ فکر کنم بچه  یغذا نخورده بودم! دستم رو، رو  قدرن یسن ا نیتا به ا

و   ن یمبل کنار آرو یبه خونه برگشتم؛ و رو  دم، یکش ق یچند نفس عم  که ن یها! بعد ا کنم یکه نم یی! وا، چه فکرهاکننی ذوق م

 جا گرفتم.  هانیآ

 

به   ناز ی! آانیپسره خل وچل. واقعا که بهم م کنهی داره نگاهم م  ایرو تیو فکر کنم باز به ن  کرد؛ ی و نگاهم م زد یلبخند م  یه هانیآ

 اومد؛ و گفت:  نیسمت آرو
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 ... حداقل بزار امروز ور دل من باشه.ورن یا ایب ؛ یساعته ور دلش  وچهارست یداداش تو که ب -

 

جا،   یخاطر تنگ که به   نازی. آند یباز کرد تا بش نازی آ یجا برا  یهم کم نی تا بلند شود. آرو  دش یگرفت؛ و کش ن یبعد از دست آرو و

 گفت:  هانیرو به آ زد؛یغر م

 

 . شمیور... دارم له محداقل تو برو اون  -

 

 جا گرفت، گفت: یبه راحت که نیبعد ا ناز یداد. آ ناز یهم با هزار تا غر زدن ،جاش رو به آ هانیآ

 

 ها! شدمی ... داشتم خفه مشیآخ -

 

 روبه من گفت:  هان،یبعد بدون توجه به اخم آ و

 

 امروز موقعشه!  ی ول م؛یاون روز که نشد درباره خودمون حرف بزن -

 

 لبخند نگاهش کردم؛ و گفتم: با

 

 بپرس!  یدوست دار یخب، هرچ  -
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 رو بهش با اجازم دادم، با لبخند گفت: ایدن  یکه انگار نازیآ

 

 ... .و   ؟یخوند  یچه رشته ا  ؟یخب از خودت بگو؛ چند سال دار  -

 

 دارم!   ایخواهر به اسم رو ه یدارم و   یبازرگان تیریمد   سانسیسال دارم؛ ل وپنجست یب یخب، من حور  -

 

 گفت:   جانیهم با ه نازیآ

 

 . ی. بچه سوم خانواده حائرهیق یسالمه و رشتم هم موس  وششستیب  نازم،ی من هم آ -

 

 بعد دستش رو به سمتم دراز کرد؛ و گفت:  و

 

 جان!  یبختم حور خوش  -

 

 بعد اضافه کرد:  نازیخنده دستم رو درون دستش گذاشتم؛ و باهاش دست دادم. و آ با

 

که   ی د یقاپ داداشم رو دزد ی بهتره بپرسم چطور ای... نیازدواج کرد ی زود ن یشد به ا یو چ ؟یخب با داداشم کجا آشنا شد  -

 !؟ شهیازدواج کرد و داره بابا هم م خبری ب قدرنیا

 

 به کمکم اومد و گفت:  ن یآرو  هویواج نگاهش کردم که  بگم؛ هاج و  یچ  نازیدر جواب آ  دونستم ینم
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 خب از من بپرس! -

 

 گفت:  نیباخنده رو به آرو نازیآ

 

 بپرسم!  ی از حور خوامی خب من م -

 

 گفت: ناز یخورده بودند، روبه آ وند یکه بهم پ  ییبا ابروها نیبود؟ آرو یدختر دنبال چ  نیزل زدم؛ ا ناز یو واج به صورت آ هاج

 

 آخه تورو سننه بچه!؟  -

 

 ها گفت: و مثل بچه  د؛ی هاش رو برچل**ب  ناز یآ و

 

 خب موخوام بدونم!  -

 

 نگاه کردم؛ و زود گفتم: ناز یآ به

 

 . دمیرو د نی جا بودم، اونجا هم آرواون  برگزار کرده بود؛ من هم همراه دوستم نیکه آرو  یتو جشن -

 

 با لبخند گفت:  ناز یزل زد تو صورتم، و نگاهم کرد. آ م یمستق نیارو
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 بود؟  یچ  ش،ید یبار د نیاول  ی برا یوقت ن یخب نظرت درباره آرو -

 

 باحرص گفت:  ن یپام نشست؛ که آرو ی سوال بود، اومد و جلو  نیمنتظر هم یهم که انگار هانیآ

 

 ؟ ینیبش ن یرو زم ی مجبور ی لیخ -

 

 گفت:  جانی هم با ه نیآرو

 

 بدونم خب! خوامی من هم م -

 

 و گفتم:  دم؛یکش  یق یهاشون پر عشق بود! نفس عمو چقدر چشم  زدن یبه پدرجون و فران خورد که داشتن باهم حرف م  چشمم

 

 ... . دمیرو واسه بار اول د نیآرو  ی خب... وقت -

 

 برگردوندم؛ و ادامه دادم:  ناز یو آ هانینگاه کردم و سرم رو به سمت آ نیآرو به

 

 سنگه!  نیسنگه که البته االن هم ع نیافتاده؛ ع ل یانگار از دماغ ف ه یک  گهید  نیگفتم ا -

 

 خنده وگ فت:  ریزد ز هانیآ
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 افتاده!  ل یاز دماغ ف -

 

 د؛یهم خند  نازیو آ د؛یدوباره خند  و

 

 رو در آوردم و گفتم:  نیارو یادا بعد 

 

 کار رو نکن!  نیکار رو بکن، ا  نیدختره ا ی آها -

 

  دمیتا خفه بشم، که زود فهم  رهیبگ  یشگونی بود. خواست از بازوم ن یطوفان نینگاه آرو ی رفته بودن؛ ول سهیاز خنده ر نازیو آ هانیآ

 گفتم:  نازی و رو به آ

 

 کرده!  ینیغذا خوردم؛ معدم سنگ  یلی؟ خاستراحت کنم کمیجون، اتاقت کجاست من برم  نازیآ -

 

 بلند شد؛ و گفت:  د،یخند ی همانطور که م نازیآ

 

 بود... دمت گرم.  اورده یرو در ن ن یآرو یادا یجورن یا کسچ یزن داداش جونم. تا االن ه م یپاشو بر -

 

 :د یشد؛ و با خشم غر نازیآ ب ینص نیآرو ی نگاه طوفان که 
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 بچه پررو!  -

 

 گفت:   د،ید  ستادهیرو وا  نازیمن و آ یهم واسش زبون درآورد. پدرجون وقت  نازیا و

 

 ن؟یری کجا م -

 

 هم با لبخند گفت: نازیآ

 

 ... . می بعدشم بر م؛یاستراحت کن یکمی میری م  می دار -

 

 و ادامه داد:  رو با ذوق بهم زد  هاش دست

 

 ! یتاب باز  -

 

 خانوم با خنده گفت:  فران

 

 بچم!  کنه ی م م ه  یواسه تاب چه ذوق -

 

 . میها باال رفترو هوا واسه هردوشون فرستاد؛ و دست من رو گرفت و از پله  یابو*س*ه  ناز یآ و
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هم اگه   یادیواسه رفت و آمد ز  یقدر بزرگ و دلباز بود که حترصد کردم. خونه آن  میهاخونه رو با چشم  گر یها بار دپله  یباال از

  ی و به سمت در مودم یپ ناز یرا به همراه آ چیمارپ یها. پله یریبگ  یتاکس  د ینظر من بابه  ،یطرف و اون طرف بر  نیا یه  یبخوا

 اشاره کرد؛ و گفت: 

 

 هم اتاق من.  ن یخب، ا -

 

شده بود.    نیو انواع ساز تزئ  یق یموس  یهاشدم که با نت  ره یخ یحرکت باز کرد. به اتاق کیرا با دستش گرفت و با  ره یگدست

شان عکس سه نفره  با تاج  ی تخت گرید  یو طرف انو یطرف اتاق پ ک یشده بود و  زان ینخ از سقف اتاق آو له یبه وس  ،یق یموس  یهانت

  رانیح د ید ناز یآ  یبودم. وقت دهیند  یتخت خواب  نیچن نیتو عمرم ا ،یجذاب بود و خواستن  ی لیخ ؛بود  هانیو آ  نازیآ  ن،یآرو یعنی

 گفت:  کنم،ی و سرگردان فقط اتاقش را نگاه م 

 

 . نیبکشم و االن هم شده ا ش یبه سر و رو یدست  هی گفتم   یتر بود؛ ولخوشگل  ی لیخ ن،یدکور اتاقم قبل ا -

 

 بعد دستش رو پشت کمرم گذاشت؛ و گفت:  و

 

 . می نیبب ارم، یبرو رو تخت استراحت کن؛ من هم برم آلبوم عکسامون رو ب یحور  -

 

 هم از اتاق خارج شد. نازیآ دم یگفتم و به سمت تخت حرکت کردم که د یاهباش 

 

گرم   هویچطور شد که چشمانم  دانمی . نمدمیتخت خز   یرا باز کردم؛ و رو  م یرا درآورده بودم و فقط کش موها م یشال و مانتو قبال

 شد؛ و به خواب رفتم. 
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را باز گذاشتم و از   م یطور موهاشده بود. زود بلند شدم؛ و بعد شستن صورتم، همان  کیتار ی اتاق کم یچشم گشودم، فضا ی وقت

 رفتم.  نییها پاپله

 

 گفتم:   رفت،ی م رون یبه ب  ک یو ک ی چا ینیکه داشت با س  ی مستخدم جوان  دنید با

 

 کجان؟   هی بق د یببخش -

 

 گفت:   کرد،ی طور که نگاهم مو همان  د؛یسمتم چرخ به

 

 . کننی م لیجا مم! عصرونه رو اون تو باغ هستن خانو -

 

به سمتم   یبا سرخوش  ناز یگذاشت و از کنارم گذشت. آ ی مستخدم احترام  اومد؛ی خورد که داشت به سمتم م ناز یچشمم به آ هوی

 و گفت:   د؛یکش  یسوت زد،یطور که لبخند م اومد؛ و همان 

 

 ! گهید  یدل داداشم رو برد  یشکل نیا اد، یباز بهت م یبابا خوشگل... چقدر هم مو  -

 

 زدم؛ و گفتم:   یلبخند 

 

 داداش شما مگه دل هم داره؟  -

 

 با خنده گفت: نازیآ
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 ! کردینگاه نم جورنیرو هم ا ی نازل ی... حتکنمی که باور نم کنه ی نگو واسه تو هم اخم و تخم م -

 

 دهنش گذاشت؛ و گفت:   یدستش رو، رو   آورد،ی رو م ی اسم نازل د یبود که نبا دهیفهم  یانگار و

 

 اومد تو دهنم.  ییهویخدا به  -

 

قدم زدن،   قهی و بعد از ده دق میاز خونه خارج شد  نازیخودش را مواخذه کند. به همراه آ نازینداره، نگذاشتم تا آ  یگفتن اشکال با

 گفت:  ن یروبه آرو دنم،ی . فران با د مید یرس  هی بق شیپ

 

دوتا عروس    خوامی م نمیبی رو که م  یجان مطرح کنم. حور ی رو با مامان حور یقراره خواستگار د یصبر کنم؛ با تونم ی نم گهید -

 خوشگل داشته باشم. 

 

 که انگار حرف دلش رو زده بودند، با ذوق گفت:  هانیآ

 

 .ی من فدات بشم فران جونم؛ بلکه تو به فکر من باش   یاله -

 

 ن داد؛ و گفت: افسوس تکا  ی پدرجون سرش را به معن و

 

 ازدواج... ازدواج؟  یگ ی م  یه  یبابام بدون ترس نگاه کنم؛ حاال تو دار  یبه رو  تونستمی بچه من زمان تو نم -
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 گفت:  هانیآ

 

 به فکرش باشم؟ د ی. نباگذرهی داره از وقت ازدواجم م گهیسالمه؛ د  نهو ست یخب پدر من، من ب-

 

 زد؛ و گفت: ی پدرجون لبخند  و

 

 حرف حق جواب نداره.  -

 

  رونیب می برا یای صندل نازی. آکردی نگاهم م رهیطور خهمان ن یگرفته بود؛ و آرو  یلختم رو به باز  یو موها  د یوزی م ی میمال باد

 . میآن نشستم و بعد هم مشغول خوردن عصرانه شد  ی و من رو د؛یکش

 

 رو به همسرش گفت:  د،یمالی نان تست م  یطور که مربا رو، رو همان  فران

 

 برم!؟  خوامی کار دارم، م  گهینم ن یآرو  یامروز دقت کرد  -

 

 زد؛ و گفت:  ی جون لبخند محزون پدر

 

 سر عقل اومده.  یانگار -

 

 به حرف اومد؛ و گفت:  نیآرو
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رو   ی بزنم و حور ناز یآ نیجوره، نخواستم تو ذوق ا ی ادیز ناز یهم با آ یحور  دمیندارم؛ واسه اونه فران خانوم! د یخب، کار خاص -

 با خودم ببرم. 

 

 اش را قورت داد؛ و گفت: لقمه  نازیآ

 

 .ارمیدنبالش و م ام یمن خودم م  شیاریتو هم ن مونه؛ ی دو روز هفته رو خونه ما م  یبه بعد حور نیبگم از ا د ینه بابا... با -

 

 را باال انداخت؛ و گفت: شیابروها نیآرو

 

 ؟ی بنداز ش یزنم رو از کار خونه زندگ یخوای م ؟ یچ گهید -

 

 و گفت:  د؛یخند  نازیآ

 

 کار خونم بلده؟  ی حور ی گ یم ی عنی -

 

 گفت:  خند ش یبا ن هانیآ

 

 واسه خودش.  ه ییداداشت هم کد بانوزن  ی کی! عارضم به خدمتت که اون ستنیهمه که مثل تو بخور بخواب بلد ن -
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 قهقهه زد؛ و گفت:  نازیآ

 

 ها!  یکنی خانوم شروع م ایاز رو د یو تمج ف یتعر  یبگم ه یحرف  هی من  خوامی تو هم تا من م -

 

 رو به من گفت:  هانیآ

 

 .ادی! بهش بگو تا چشمش دربهییچه کدبانو ا یتو بگو رو  ،یحور  -

 

 دم کردن بود.  یی چا شییدرست کند و آخر هنر نما مروین ک یبلد نبود  ی حت ایتا نخندم؛ چون رو  دمیدندان کش ر یرا ز لبم

 

 گفت:  رفت،ی چشم غره م  هان یطور که به آدست من رو گرفت؛ و همان نازیآ

 

 خب حاال تو هم.  -

 

 بعد روبه من گفت:  و

 

 جا؟ن یهم میایب ا ی رون ی ب می ها دنبالت و برموقع  ی بعض ام یب یکنی قبول م -

 

قدر با اخم زل زده  اون  یبگم اره؛ ول نیبگم نه. خواستم بدون توجه به آرو کرد ی د که اشاره مخور نیگره زده آرو   یبه ابروها نگاهم

 بود بهم، که گفتم: 
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 .شمیپ ای تو هروقت دلت خواست ب  یور نرم؛ ول اون  ورن یا ادیجون من دکترم گفته ز ناز یآخه آ -

 

 و گفت:   د؛یپکر شد با گفتن باشه، دوباره خند  افش یق کم یکه  نازیآ

 

 .خونمی واست آهنگ م  ارمیم تارمیگ -

 

 و با خنده گفت:   د؛یحرفش پر ون یم هانیآ

 

 .غتیج ی با اون صدا -

 

 رو به فران گفت:  نازیآ

 

 مامان!  -

 

 گفت:  هانیو روبه آ  د؛یخند  فران

 

 کن.  تش یرو صداش حساسه؟ کم اذ نیا ی دونی نم -
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  افهیبا ق ن یآرو شیجابه  ی شکفت؛ ول ناز یبا لبخند گفتم که گل از گل آ یاباشه  کرد،ی رو نگاه م هانیکه با اخم آ  نازیآ روبه 

 زل زده بود بهم.  شیناراض

 

هم که از خوردن دست   نازی. آدمیآب پرتقال هم سر کش وان یل کی به خودم نگرفتم و مشغول خوردن شدم؛ و در انتها  ی ول

 بود، رو به من گفت:  دهیکش

 

 ! یتاپ باز  م یپاشو بر -

 

 گفت:  نازی اشکار، روبه آ ی با حرص نیهم بلند شدم تا باهاش برم. آروبعد خودش بلند شد؛ و من  و

 

 !؟یفهمیبارداره ها؛ م  ی ... حورنازیآ -

 

 رو به من گفت: ناز یآ و

 

 . رمیاصال تنها م -

 

 گفتم:   نیچرخوند؛ و خواست بره که رو به ارو گه یبه حالت قهر سرش رو به سمت د و

 

 خوب مواظبم... تو نگران نباش! -

 

 . د یبه گوشم رس  هانیخنده آ کیشل یکه صدا دم یدو  یبعد چند قدم و



 سخت مثل سنگ 

414 
 

 

 ها.پنگوئن ن یع یشد  یحور  -

 

 رو صدا کردم؛ و گفتم:  ناز ی. از پشت آد یدوباره خند  و

 

 صبر کن! نازیآ -

 

 و رو به من گفت:   ستادیا نازیآ

 

 ! یتو باردار فهممی من نم یرو مخه؛ انگار  یلیشوهرت خ نیا -

 

 دستم گرفتم؛ و گفتم:   یرو تو  دستش

 

 .شیس شنای تو که بهتر از من م  ه؛ یجورهم اون  ن یآرو گه، یخب د -

 

 رو تکون داد؛ و گفت:  سرش 

 

 تلخ شده!  ی ادیز ن،یکه زبون ا  خوردهی فلفل م  ی ادیز ارش یمامانش موقع و یانگار -
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که ثابت کنه فقط   کرد ی نسبتشون رو ادا م یطور  نازیآ  یبرادرش بود؛ ول که ن یبا ا نیگرفت؛ آرو هو یحرف، دلم  نیا دنیشن با

به تاب، آلبوم   دن یبه سمت تاب رفتم. با رس  ناز یزدم و به همراه آ ی ندادم و لبخند محزون رییحالت چهرم رو تغ  یول  ه؛ یکیپدرشون 

 گفتم:   اینظرم رو جلب کرد؛ و روبه رو زد، ی م نهکه یکه جلدشون کم  ییهاعکس

 

 ن؟ یها چاون  -

 

 و رفت، با ذوق گفت:  د ی پر کش شیها ناراحتآلبوم عکس دن یبا د  یکه انگار نازیآ

 

 خاطر تو!از گاوصندوق بابام کش برم؛ اون هم همش به  هارونیتونستم ا  یبا چه کارگاه باز  ی دونی! نم یمیقد  یهاآلبوم عکس -

 

 گرد شد؛ و گفتم:  هامچشم

 

 خاطر من!؟ به  -

 

 گفت:   رفت،یکه به سمت تاب م  طورهمان

 

من هم   نم،یرو بب هان یبابام دوست نداره من ا ی بوده؛ ول یو بفهمه چه شر  ی نیشوهرت رو بب یهای ! خواستم بچگ گهیآره د -

 .کنم ی هر دفعه نگاه م یواشکی

 

 گفتم:  نازیتکان خورد؛ و روبه آ   یتاب نشستم و تاب کم ی هم رو من
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 ها! شه یپدرجون اگه بفهمه ناراحت م -

 

 دماغش گذاشت؛ و گفت:  یرو  س یه یرو به معن  دستش

 

 ؟ یگ ینم ی تو هم که به کس  ؛یدونی فقط تو م  -

 

 زدم و گفتم:  یمنتظر زل زدم رو صورتم. لبخند  و

 

 ... .جان یا انیب هانی آ ای نیباشه... فقط اگه آرو  -

 

 و گفت:  د؛یحرفم پر ونیم

 

 !جانیا ان ینم ،یاسب سوار  رنیها االن ماون  -

 

 گفتم:  جانیه با

 

 ن؟یاسب هم دار جان یمگه ا -

 

 ! دارهی اسطبل درست کرده و اسب نگه م هی هارو دوست داره؛ واسه همون اسب  یلیآره، بابام خ -
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و خوشحال   د یباری م طنت یش  نیآرو یهاعکس از چشم ی ها رو نشونم داد. توعکس ی کی ی کیآلبوم عکس رو آروم باز کرد؛ و  بعد 

چند تا عکس پاره شده بودند و انگار    ی ول کرد؛ ی م ف یهرعکس رو تعر یماجرا ناز یو آ کردم ی هارو نگاه معکس ی کی ی کیبود. 

 عکس زوم کردم؛ و گفتم:  یبود. رو  نیبودند؛ فقط دستش معلوم بود که رو شونه آرو ده کر  ی چیکه کنارشان بوده را ق  یعکس کس

 

 چرا پارست؟ نیا -

 

 هم گفت:  ناز یآ و

 

 که بابام جداش کرده.  نهیآرو عکس مادر  -

 

 گفتم:   نازیآ روبه 

 

 شده؟  یچ ن یمامان آرو -

 

 گفت:   زد،یطور که آلبوم رو ورق مهمان نازیآ

 

بود و فکر   ی تازه تو دوران جوان نیآرو یشب وقت  هی  ادمهیما نزدن؛ فقط   شیحرفش رو پ وقتچیه  ی عنی... دونمی نم ق یمن دق -

که اون روز چون بحثش با بابام باال    زدیمادرم و داد م گفتی م  ی کرد، کال ه یبد  یدعوا  هی کنم حدود هجده سالش بود... با بابام 

 رو از ما جدا کرد. شیگرفت، کال از خونه گذاشت و رفت و زندگ

 

 زل زدم و با بهت گفتم: نازی رخ آ می ن به
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 رده؟ کیم  یتا االن تنها زندگ  ی عنی -

 

 گفت:   کرد،ی بود باز م ی تر از اولکه جلدش تازه  ی طور که آلبومآلبوم عکس رو بست؛ و همان نازیآ

 

از بابام نگرفت؛ کال از ما جدا شده بود تا روز ازدواجش ... که   یکمک نیترشرکتش هم خودش احداث کرد و کم  ی اوهوم... حت -

 ! شیچند سال پ نیو باز هم شد همون آرو د یکال از هم پاش   شیاون هم دوسال اول خوش و خرم بود، بعدش زندگ

 

مبل نشسته بودند؛ و هر سه بچه پشت مبل قرار گرفته بودند.    یخورد که پدرجون و فران خانوم رو  شانیبه عکس خانوادگ چشمم

  یبعد  یهابود که بر همه لبخندها غلبه کرده بود. و عکس ی غم بزرگ ن یآرو یهادر چشم   یول زدند؛ی هر چهار نفرشان لبخند م

  میگرفت؛ و به مرد سنگ  هو ی نیآرو یابود. دلم بر ستادهیها ادورتر از آن   نیکرده بود؛ و آرو غل رو ب  ناز یو آ هانیکه فران خانوم، آ

چرا دوست دارم مالکش باشم؛   دانستمی که کنار اسمش گذاشتم و اصال نم تم یمالک  میمن؛ م یفکر کردم. چه جالب، مرد سنگ 

 ها را در آغوش گرفت؛ و روبه من گفت: آلبوم  ه باعجل نازیآ کرد، ی م مانیکه صدا هانیآ ی. باصدانیمالک قلب آرو 

 

 رو گم وگور کنم!  هان یمن هم ببرم ا هان،یآ  شیتو برو پ اد؛ یماالن   یوا  -

 

 رفتم.. هانیباغ رفت؛ من هم به سمت آ یبعد با عجله بلند شد و به انتها و

 

 :د یهاش رو جمع کرد؛ و مشکوک پرس چشم  دنم، یبا د هانیآ

 

 ن؟ یکردی م کاری چ  نیداشت -
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 پته گفتم: به سراغم اومد؛ و با تته  یپاچگ لحظه دست هی

 

 ! یچیه -

 

 باال انداخت؛ و گفت:  یخر خودت ی رو به معن ابروهاش 

 

 . ادیدر م  ش یخراب کار ی که بعدا صدا  نازهیسر اون آ  ر یز ه یهرچ -

 

 بعد اضافه کرد:  و

 

 ها بنداز.نگاه به اسب هی  می بر ایب -

 

اسب نشسته بود؛ و آروم حرکت   یکه رو  دم یرو د  نی. آرومیت کرد همراه شدم؛ و به سمت اسطبل حرک  شیباها یمعطل بدون

  ه یهم با گفتن االن  هانینشسته بود، که آ ی صندل ی و فران خانوم هم رو کردی م  ماری. پدر جون هم داشت اسبش رو تکردی م

 سمت پدرجون رفتم؛ که با لبخند گفت:  م به سمت فران خانوم رفت. من ه چسبه،ی م یبستن

 

 تو هم بهش دست بزن.  ایب -

 

 . پدرجون با خنده گفت: کردمی و نگاهش م دم؛یکشی اسب م ال ی یدستم رو، رو  باشوق

 

 شد! ن یزود عج یل یباهات خ ک یسر نمیبی م -
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 با تکان دادن سرم گفتم:  د؛یکش هه یکه ش  دمیصورت اسب کش ی رو، رو دستم

 

 داشتم.  یکیها خوبه؛ قبال  با اسب  ونمیم -

 

 گفت:  کرد، ی طور که به سمت اسطبل حرکت ماسب گرفت؛ و همان  ن یاز ز پدرجون

 

 یاسوارکار حرفه  هی ها هم مثل باباشون اون خوامی واسم بفرستن؛ م ادیب  ر یهام هم سفارش دادم اگه دوتا اسب خوب گواسه نوه  -

 باشن.

 

 کرد.  نیرو حواله آرو  نشینگاه غمگ  و

 

شدن   کیپسرش را از دور نگاه کند و حق نزد توانستی کباب شد؛ انگار فقط م ش یقدر غم و غصه داشت که دلم براآن نگاهش

 اومد و گفت:  نییمد؛ و بعد از اسب پابا اسبش به سمتم او ن یپدر جون از من دورشد، آرو یبهش را نداشت. وقت 

 

 ها!  یخوشحال یادیامروز ز -

 

 گفتم: ی با تعجب نگاهم کرد؛ و من با لبخند محو نیانداختم که آرو ش یرا دور بازو دستم

 

 ! گذرهی و کنار تو بهم خوش م جانیواقعا ا -
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  کرد،ی نگاهم م  یطور که جد تم خم شد؛ و همان چنان گرد شده بود و با تعجب نگاهم کرد که نگو! به سمت صور  ن یآرو یهاچشم

 گفت: 

 

 ده؟ یو سرت ضربه ند  ی فتاد ین نییپا انایاز تاب اح -

 

 نثارش کردم.  ی*با*م رو غنچه کردم و نچ ل

 

صورتم   رهیطور که خآخم به هوا رفت. و همان   یکه صدا د، یانگشتانش گرفت و کش ون یرا م امی نیو ب  د؛یبا قهقهه خند  هو ی نیآرو

 بود، گفت: 

 

 ! یشیم  یخوردن یل ینکن؛ خ یجورن یا -

 

 بست. خی میهاکرد؛ و فکر کنم خون در رگ  دنیشروع به تپ ه یدر صدم ثان  قلبم

 

. از پشت به مرد  د یلرز هو یبدنم  به هول و وال افتاد؛ و تمام جانی لپم، از کنارم گذشت. قلبم از ه دن یبا کش ن یسپس آرو و

  دونمی داشتم که نم  مینسبت به مرد سنگ  ی و من حس ن؛ یریاخمو بودنش، جذاب بود و ش  نینگاه کردم که در ح یاچهارشونه

 و با خودم زمزمه کردم:   شتم؛قلبم گذا  ی! دستم رو، روهیچه حس قا یدق

 

 د؟ یپس چرا من رو بوس  ی ... ولخوادی هاش رو ماون فقط بچه  ه؟ی گفت... مگه اون ک ی مگه چ  ؟یچته حور  -

 

رو   نازیشدم؟ سرم رو که باال آوردم، آ یجورن یچرا ا های من چه مرگم شده؟ تازگ  د؛یاش افتادم و دلم لرزبو*س*ه  اد یهم  باز

 کند؛ی هم منگا طنتیبا ش  دم ی. به سمتش رفتم که دششیبرم پ گفت ی و م داد ی که دستش رو برام تکون م دمید
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 رو جمع کردم؛و گفتم: هامچشم

 

 !؟ هیچ -

 

 تکون داد؛ و گفت:  طنت یرا با ش  سرش 

 

 ؟ یشد  یجورن یبهت گفت که ا یداداشم چ   طون،یش  ی آ -

 

 خنده گفتم:  با

 

 تو؟   یگ یم  یچ -

 

 و گفت:   د؛یخودم خند  مثل

 

 از درون.  دهد ی رنگ رخسار خبر م -

 

 گفت:  دنمیبا د نیکه آرو  میانداخت؛ و به سمت فران خانوم رفت میحوالم کرد و دستش رو دور بازو یبعد هم چشمک و

 

 کار دارم!  یل ی... خمیبرو لباسات رو بپوش بر ،یحور  -
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 گفت:   زد،یاش را گاز م یطور که بستنهمان هانیآ

 

 آخه؟  یکار ندار   ی... تو کیساعته کار دار  وچهارستیتوهم که ب -

 

 انوم هم اضافه کرد: فران خ و

 

 ! گهید  د ی... شام هم بمونجانیهم بمونه ا ی بچم... تو برو کارهات رو، روبه راه کن و برگرد؛ حور گه یآره، راست م -

 

 را در دستانش تکان داد؛ و گفت:  چ یسو نیآرو

 

 استراحت کنه!  کم ی د یبا ست؛ یواسش خوب ن  اد یهم خسته شده و تحرک ز ی حور ؛ینه، ممنون مرس  -

 

 با خنده گفت: نازیآ

 

 موند تو ته باغ؟  ایتو خونه   یچند سطل مونده رو هم آورد  یحور  -

 

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

 

 . دمیکش یگاریمن ازش ب کنه ی بده که آدم فکر م ی تحرک واسه حور گهیم   یداداش طور  گه،یواهلل د -
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 شونم انداخت؛ و گفت:  ی بعد دستش رو، رو و

 

 !؟ زنهی آقا بداخالق داره بازم ساز مخالف م  نیمگه.... که ا میگی داداش جونم م تر به زنآخه ما از گل نازک  -

 

 گفت: کرد، ی رو نگاه م نازیطور که آ همان  نیآرو

 

 خانوم خوش صدا! کنهی سرم درد م  -

 

 باحرص گفت:  ناز یآ و

 

 ؟یانداخت  کهیاالن تو به من ت  -

 

 و گفت:  د؛یهم خند  هانیآ که 

 

 بود.  فینه، تعر -

 

 تاسف تکان داد؛ و گفت:   ی گذشت. فران سرش رو به معن نیو از کنار آرو  د یکوب نیرا به زم  شیباحرص پاها نازیآ

 

 . مونهیها مبچه  نیخانوم ع  ن یا یآورده بودم؛ ول ایرو به دن هانیبودم آ نیمن سن ا -
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 با پوزخند گفت:  نیآرو و

 

 بشه و ارتباط برقرار کنه؛ واسه همونه.  کیمثل شما به مردها نزد تونه ی نم ناز یخوب ا -

 

  نیانتظار همچ ن یهم خشک شده بود؛ و انگار از آرو هانیرو نگاه کرد. آ ن یعوض شد؛ و با شوک آرو شیهارنگ چشم هو ی فران

رو هم   نیحاضر بشم آرو  رمیشر درست کنه، زود با گفتن من م یموقع رفتن خوادی م  نیآرو دمیه درو نداشت. من هم ک یحرف

با   دنم یبرگشتم. پدرجون با د نییمانتو و شالم به پا دن یبه خونه رفتم و بعد پوش  دبرود. و من زو  نشیمجبور کردم به سمت ماش 

 تعجب نگاهم کرد؛ و گفت: 

 

 کجا بابا جان!؟  -

 

 گفتم:  کردم، ی اشتم شالم رو مرتب م که د طورهمان

 

  کمی ن یآرو د؛یکن  یخداحافظ ه ی. از طرف من هم از بقمیزحمتتون داد ی لیخ م؛ یرفع زحمت کن  گهیپدرجون، ما د ی چیه -

 . میبر د یناخوشه، با

 

 نگاه کرد؛ و گفت:  ن یبه سمت آرو پدرجون

 

 با فران حرفش شد!؟ -
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 نه تکون دادم؛ و گفتم:  ی دستام رو به معن زود 

 

 هاست.االن هم از اون موقع  ره؛ یگی سردرد م  ی نه... هر از گاه -

 

 و روبه من گفت:  د؛یکش  یآه جان سوز  پدرجون

 

 و مشکل داره؛ کنارش باش دخترم.   دهید  بیروحش آس  ی باش... به حد کاف نیمواظب آرو یحور  -

 

 نگاهم کرد؛ و گفت:  یبعد با مهربان و

 

گفته.   یزیچ  ه یاالن هم از اوضاعش معلومه باز  شه؛یزبونش تلخ م هویسال، باز هم به فران عادت نکرده و  یگذشت س االن بعد   -

 . یکمکش کن ی تونی شوهرت؛ تو فقط م شیبرو دخترم... برو پ

 

  ن یخارج شد؛ و با آخر اط یاز ح ی از پدرش، با تک بوق یبدون خداحافظ  نیشدم؛ و آرو  نیاز پدرجون، سوار ماش  یاز خداحافظ بعد 

.  د یبه گوشم رس  نیماش  ی ها کیالست غیج  ی گرفت که صدا  یدر، چنان ترمز  ی به جلو دنیسرعت به سمت خونه روند. هنگام رس 

 ش تند؛یهابازهم رنگ صورتش سرخ شده بود و نفس 

 

زدم. به   شی و صدا  دمیدستش خورد کند. به سمتش چرخ  ریز فرمون را  خواستی دستش را دور فرمون قفل کرده بود و انگار م

 رو بهش گفتم:  ی فیضع یسمتم نگاه کرد؛ من با تن صدا

 

 آخه!؟ یکنی م  یجورن یچرا ا -
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 نگاهم کرد و با پوزخند گفت:  رهیخ

 

 نگو.  یچی... پس هیدونی نم ی چیتو ه -

 

 شجاعتم رو جمع کردم؛ و گفتم:  تمام

 

 خب بگو بدونم.  -

 

 شدم و به سمت خونه حرکت کردم.  اده یپ نیراند؛ و من هم از ماش  نگیرو به سمت پارک نیحرف، ماش  بدون

 

ل**ب   ر ی که فکر کنم ساختمان به لرزش در اومد. و ز دش یدر واحد درآورد و چنان محکم کوب   ی تمام خشمش را رو  نیآرو

 : کردی زمزمه م

 

 . ی... لعنتیلعنت  -

 

 باخشم نگاهم کرد؛ و گفت:  نیآرو ی به سمتش برم و آرومش کنم؛ ول خواستم

 

 سمتم؛ برو عقب.  این -
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 :د یغر ی شتریاش به سمتش برم که با خشم ببدون توجه به خواسته  خواستم

 

 ! این ی عنی ا،ین گم یم ی وقت ؟ یکتک بخور یخوای سمتم... م  این  یعوض -

 

اپن رو با   ی من رو بدرد. گلدان رو خواستی که انگار م  کردمی نگاه م م یروو به مرد روبه بود؛ قلبم از ترس به تپش درآمده  ضربان

پرتاب کرد   وار یرو چنان با ضربه به سمت د  زیم  یرو  ی ستالیانداخت؛ و گلدان تکه تکه شد. و بعد ظرف کر نیزم  یضربه رو  کی

 گفت:  اد یبا داد و فر نی قدم به عقب رفتم. آرو و چند   دمیاز ترس کش یغیکه ج

 

 ... برو. یبرو تو اتاقت حور -

 

ببرد.   نیرا از ب زیهمه چ خواستی فعال شده بود و م  اش ی وانیح ی انگار خو ت،یانسان یبه جا ی نگاه کردم؛ ول ن یآرو یهاچشم  به

  یبود که دودستم رو رو  ادیقدر زشکستن آن  یصدا ی ؛ ولندانستم و به اتاقم پناه بردم زیماندن را جا  گرید ، یعسل زیبا شکستن م

 یآروم نشد و باز هم صدا نیآرو یساعت گذشت، ول کیکنم.    هیگر  امی به حال مرد سنگ  انستمگذاشتم و فقط تو میهاگوش 

به سمتش    ی بود که تا اطالع ثانو نیانجام بدهم ا توانستمی که م  یو من تنها کار د؛یرس ی به گوشم م  دادش ی شکستن و داد و ب

با   یخودم را کنترل کنم و از اتاق خارج شدم؛ ول  توانستمن گر ید امد،ین ییصدا گریکه د ی بهم نرسد. بعد از کم یبینرم تا آس 

  ه یشب گر ی... اصال دد یشده، خانه بگو رانیو  ی فضا ن یبه ا توانستی آدم نم گریکردم؛ د  یرو شدم که از ترس قالب تهروبه  یاصحنه 

هم شکسته شده   ون یزیتلو شه یش  یهارو کنده بود و حتخرابه شده بود. با چاقو روکش تمام مبل  ه یشب شتر یخونه نبود و ب کی

  ده یو دستش با چاقو بر  یکم مانده بود سکته کنم؛ سرش خون   دمیکه د ی زیاز چ یول نم، یرا بب نیبود. چشمم را چرخاندم تا آرو

 گفتم:  ختم،یری طور که اشک ملرزان به سمتش رفتم و کنارش زانو زدم؛ و همان  یپر خون بود. با پاها ن یشده بود و کف زم

 

 ! نیآرو -

 

پراز خون شده اش را باز   یهاچشم بارن یزدم. ا شیشدت گرفت و با دستم تکانش دادم و صدا امه یرا باز نکرد؛ گر شیهاچشم ی ول

 کردنش دورگه شده بود، گفت:  دادی خاطر داد و ب که به  ییبا صدا کنم ی م ه یگر  د ید ی قتکرد و نگاهم کرد؛ و
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 نکن!  ه یگر  ،یحور  -

 

 گرفت؛ و گفت: اش ی دستم رو با دست خون بارن یخودم را کنترل کنم؟ ا توانستمی من مگر م ی ول

 

 ... پاشو گمشو تو اتاقت. یکن ه یگر  یخوای م -

 

 رو با دستم لمس کردم؛ و گفتم:  شیخون دست

 

 !؟ یکنی کار رو م   نی... چرا باخودت اهی باز وونهی کارها، د نی ... ایض یخدا تو مربه  نیآرو -

 

 گفت:  یجوابم را نداد؛ و با حالت سرد  ن یآرو ی ول

 

 پاشو برو.  -

 

آلوده ام  بغض ی اندم؛ و با صدااش گرفتم و صورتش رو به سمت خودم برگردمن از چانه  ی دستش رو از دستم خارج کرد؛ ول و

 گفتم: 

 

 ... نگام کن.نیآرو -
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 گفتم:  هی نداشت تا دوباره نگاهم کند. با گر یلیتما ن یآرو ی ول

 

  ید یباز هم ام کنم ی مرگ کنم... االن که حالم خوبه و فکر م  یصدبار آرزو  ی روز یکرد   یکار  هی  ،یرو ازم گرفت  م یزندگ  یعوض -

 ؟ یرین هم ازم بگ او یخوای دارم، م  یواسه زندگ 

 

 نگاهم کرد؛ و ل**ب زد:  ره ی را باز کرد و خ شیهاچشم  هو ی نیآرو

 

 ؟ یچ -

 

. دستش رو به  دهید  بیروح و روانش آس   نیدستم گرفتم؛ و حرف پدرجون از ذهنم گذشت که گفت آرو ی رو محکم تو دستش

 صورتم چسباندم؛ و گفتم: 

 

 و نگاهت رو دوست دارم.   زنهیچرا کنارت ضربان قلبم تند م دونمی ... نمیحائر نیآره من بهت عادت کردم آرو -

 

. و من  د یحرکت مرا در آغوشش کش کی و با   د یدرخش یاپر خون بود، لحظه  کهن یبا ا ن یآرو یهاهق افتادم. چشم بعد به هق  و

 کنم.  ه یدر آغوشش گر ر یدل س  ک یتوانستم 

 

 سرم قرار گرفته بود.  ی اش روگذاشته بودم؛ و چانه  اش نه یس  ی را رو سرم

 

برداشتم و به   اش نه یس  یآرام شد، سرم را از رو  یدلم کم که ن ی. بعد از اشد یم  قرارتری و قلب من هم ب دم؛یشنی قلبش رو م ضربان

 زدم:  شیاز قبل بود. با ترس و لرز صدا ترده یو رنگ پر  زد،ی م  ید یبه سف نیآرو یهال**ب یصورتش نگاه کردم؛ ول 
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 ن؟ یآرو -

 

سرد   نیبدن آرو یول  زدم؛ ی م شیو صدا دمی کشی م کیستریه یهاغ یرا نداشت؛ از ترس ج شیهاقصد باز کردن پلک ن یآرو ی ول

  لش یم به موباچشم هو یکنم؟  کاریچ د یبا دونستمی هاش رو نداشت. دست و پام رو گم کرده بودم؛ و نم بود و قصد باز کردن چشم 

را بشنوم؛ فقط تونستم   گنیرا که م ییزهای تا چ  دادی امانم نم هی گر ی زنگ زدم؛ ول رژانس خورد و به سمتش هجوم بردم؛ زود به او

  یو سپس زنگ واحد زده شد. به سو  د؛یآمبوالنس به گوشم رس  ر یآژ ینگذشته بود که صدا قه ی آدرس رو بگم و قطع کنم. چند دق

  می اومدند؛ و بعد گرفتن نبض وعال ن یوارد خونه شدند وبه سمت آرو یپزشک  فیو بازش کردم؛ که دو مرد با برانکارد و ک دم یدر دو

 ش،یاتیح

 

  ا،ی. بعد احدادی م تنفس دهان به دهان  نی به آرو یکیو اون  داد ی م یرو ماساژ قلب  ن یآرو شون یکیهم به هول و وال افتادن؛  هاآن

 هاشونی ها با تعجب و بعض هیسایبرانکارد گذاشتنش و از خونه خارج شدند. هم  یوصل کردن؛ و با عجله رو  نیبه آرو ژن یگاز اکس

 هم داشت. دن ید یسر و صورت خون  نیبا ا نی. تعجب هم داشت، اروکردند یم  ه رو نگا نیآرو یسوزبا دل 

 

 هانیبه ماش  میس ی و با ب د یکشی م ییال هان یماش  نیآمبوالنس، کنارش نشستم؛ و آمبوالنس از ب یتو نیهم بعد گذاشتن آرو من

 نشسته بود، گفتم:  ن یکه کنار آرو ی شد؛ و رو به مرد شتریب  میها، گرصحنه  نیا دنی راه رو باز کنند. با د گفتنیم

 

 شه؟ی شده؟ حالش خوب م یچ -

 

 گفت: کرد، ی که به دستگاه نگاه مطور همان  مرد

 

 سکته کرده!  -
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 ساله سکته کرده بود. و بعد ادامه داد: وچهاری س  نی. آرو دمی نشن گه یمرد را د  یجمله، مات شدم؛ و صدا نیا دنیشن با

 

  ی زیرخداروشکر خون از سرش خارج شده و احتمال خون ده؛ ید ب یکه به سرش خورده، سرش هم آس  ییهاخاطر ضربه به  -

 کمه.  یداخل

 

رو با برانکارد بردن؛ و من هم پشت سرشون حرکت   نیآمبوالنس، پرستارها با عجله به سمت آمبوالنس اومدند و آرو ستادنیا بعد 

  ی زیکه انگار داشت بهم چ یپرستار ی صدا ی حت دم؛یشنی را نم یچ یشده بود که ه ی زیاز هرچ یانگار فضا ته ی . ولکردمی م

  ی مطلق. با سوزش دستم، چشمم رو باز کردم؛ و پرستار ی اهیو در آخر س  نم؛ یرو بب شحرکات لب توانستمی و من فقط م گفتی م

 چشمم رو باز کردم، گفت: د ید  ی کرد. و وقت ق یداخل سرمم تزر  یکه سرنگ  دم یبه تن داشت را د ی د یکه روپوس سف

 

و استرس برات سمه؟ کم مونده بود بچت رو از    یهست ی طیتو چه شرا یدون ی ... خانوم مگه نمیباز کرد هات رو خداروشکر چشم  -

 ! یدست بد 

 

بار دوم هم به هوش اومدم؛ خواستم بلند شم که   یبرا  کهن یهام رو بستم؛ و دوباره به خواب رفتم. بعد اتوجه بهش، چشم  بدون

 پرستار با داد گفت: 

 

 ! د یحرکت کن د یخانوم کجا؟ شما نبا -

 

 گفتم:  شد،یکه داشت از آنجا رد م  یرفتم؛ و روبه پرستار رون یبه سمت ب میهاکفش   دنیبهش نکردم؛ و بعد پوش  یمن توجه ی ول

 

 ساله کجاست؟ وچهاری س  ی آقا ه یکه سکته کرده بود،  ی ماریخانوم، اون ب -
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 گفتم:   غی . با جرفتی بهم، داشت با عجله م توجهی اوهم ب ی ول

 

 کجاست؟  نیبه من بگه آرو ی کی -

 

پرستار را بشنوم و صبور باشم، و   ینتوانستم صدا گر ی. ددر متوقف کردن من داشت  یبه جلو حرکت کردم؛ وپرستار همچنان سع و

 با داد گفتم: 

 

 برگردم رو تختم؟ ولم کن!   یگ ی... سکته کرده؛ و تو به من ممارستانیخت بشوهرم افتاده رو ت -

 

 گفت: ی ارا کنترل کنم، با حالت دلسوزانه  امه یگر  تونمی نم د یهق افتادم. پرستار که دبه هق  و

 

 روتختت.  یبرگرد  د یبعدش با یول  ش؛ینیبب برمتی باشه، من م  -

 

. خواستم حرکت کنم که  خاطر لطفش گرفتم و در دستم فشردم و دستش رو به   کردم؛ی م نییباشه باال وپا یرو به معن  سرم

 پرستار گفت: 

 

 صبر کن.  ست،یراه رفتن برات خوب ن -

 

  شهیبه ش  ی فشرده شد. وقت امنه یقلبم در س  ژه، یو  یهامتن بخش مراقبت  دن یاون نشستم. با د یآورد؛ و من رو  یلچر یبعد و و

 بود؛ روبه پرستار گفتم:  ده یکه آرام خواب  دمیرو د نیآرو شه،یشدم، بلند شدم و از پشت ش  کینزد
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 حالش چطوره؟  -

 

 پرستار گفت:  و

 

 ؟ یبرادر  ، یمادر  ،یپدر جا؟ن یا اد یب یرو داره که بهش خبر بد  یکس  مارتیب زم، یعز -

 

 خب من که هستم!  -

 

 کرد؛ و گفت:  نگاهم

 

  ن یو تو با ا  نهی از بستگانش رو بب یکی د ی. دکترش بایکن  یکار جان یا یتون ی حالت نم نیبا ا ؛ یش  یبستر  د یتو خودت با زم یعز -

 .جان یا ادیب یکیپس حتما زنگ بزن  ؛ یتونیحالت نم

 

 ؛کند   ادداشتیتا  گفت ی م ی زیچ ش یکرد و به پرستار کنار یرا چک م  شیاتیخورد که داشت عالئم ح ی به پزشک چشمم

 

 زدم:  شیصدا دنش یبخش خارج شد، با د از  که نیا بعد 

 

 دکتر.  ی آقا -

 

 به سمتم اومد.  کرد، ی م زان یرا به گردنش آو اش یپزشک ی طور که گوش همان دکتر 
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 اضطراب رو بهش گفتم:  با

 

 جاست، چطوره؟ که اون  ی ماریحال ب -

 

 که من اشاره کردم، نگاه کرد؛ و گفت:  ی به سمت پزشک

 

 ن؟ یشما همسرشون هست -

 

 ، و سپس گفت: مردد شد در گفتن حرفش  م یحاملگ  دنیبله تکان دادم؛ و انگار با د ی را به معن سرم

 

 باهاشون حرف بزنم.  د ی... چون باجان یا ان یب د یاز افراد خانوادش زنگ بزن ی کیبه  -

 

 التماس و دروغ گفتم:  با

 

 .د یهست به من بگ  ی زی . توروخدا اگه چانیب توننی شهرستانن؛ نم -

 

 مکث کرد؛ و سپس گفت:  ی کم دکتر 
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بگم در چه حاله، فعال   تونمی بعد بهوش اومدنش م هوشه؛ یرو رد کرده و فعال ب ی خانوم، متاسفانه همسر شما سکته بد  د ینیبب -

 !ستیمعلوم ن یچیه

 

را نگفت. پرستار خواست کمکم کند تا برگردم؛   گفتی م  د یچه را که باقسم بخورم همه آن  توانستمیمن م  ی گذشت؛ ولاز کنارم  و

 من با بغض گفتم: ی ول

 

 نمش؟ی برم تو و بب شهیم -

 

 گفت: یابا حالت دلسوزانه  پرستار

 

 حق ورود نداره!  کسچ یه زم،ینه عز -

 

را دوا   ی درد میهاالتماس  دمید  ی . آخرسر وقتکردی پرستار باز هم حرف خودش را تکرار م یازش خواهش کردم؛ ول  گونهالتماس 

  ی رو اجازهی ب میهارو که دستگاه بهش وصل کرده بودند، نگاه کردم؛ و اشک  نیو آرو ستادم یا شهیجا پشت ش همان  کند،ینم

 صورتم سر خوردند. 

 

 جا پشت پنجره ماندم.و من همان  د؛یدست ازم کش دس،یفایندارم، و هر چقدر اسرار کند بقصد برگشتن   د ید ی وقت پرستار

 

آخر سر   اد،یاز بستگانش ب  ی کی د یقدر گفت بارا ندارد. دکتر آن  شیهاو قصد باز کردن چشم هوش یب  نیسه روز است که آرو االن

من    یشده؟ ول یچ ؟ ییکجا ی حور د،یپرس ی م ی مشکوک شده بود و ه  ی لیخ کهن یرو گرفتم؛ با ا هانیزنگ زدم و شماره آ ایبه رو

 با بغض گفتم:  شیصدا دنیزدم؛ با شن زنگ هانیبدون جواب قطع کردم و به آ 
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 . هانیآ -

 

 با ترس گفت:  م، یصدا دنیبا شن هانیآ

 

  نیآرو گهیم هاه یاز همسا یکی ن؛یستیاالن اومدم دم در خونتون ن ده؟یرو جواب نم شیچرا گوش  نیآرو ن؟ ییشما کجا یحور  -

 ؟ یحور د یمارستانی... کدوم بمارستانیبود و بردن ب یسر و صورتش خون

 

ولو   یصندل  ی جا کنار تلفن، رورو گفتم و قطع کردم. همان  مارستانی حال اسم ب ن یو با ا  داد؛ی اجازه حرف زدن رو بهم نم بغض

 زدم:  شیبپرسد، که صدا ی زیرفت؛ و خواست از پرستار چ رش یکه به سمت پذ  دم یرا د هانیگذشته بود که آ  یاقه ی شدم. چهل دق

 

 . هانیآ -

 

 مضطرب و نگران بود.  ی ادیکه ز دم یو من حالت چهرش رو د د یسمتم چرخ به

 

 گفت:   سمتم اومد؛ و به

 

 کجاست؟   نیآرو ،یحور  -

 

 گفتم:  ه یگر با

 

 ! هوشهیسه روزه ب هان،یسکته کرده، آ -
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 را چنگ زد؛ و گفت:  شیکالفه موها هانیآ

 

 ... االن کجاست؟ اخدای -

 

 گفتم:  ه یگر با

 

- CCU 

 

  شود؛ ی کمرم دارد از وسط نصف م  کردمی حس م اد، یبا عجله از کنارم گذشت؛ و من هم پشت سرش رفتم. موقع راه رفتن ز هانیآ

 رفتم.  هانیمن بدون توجه به دردم، پشت سر آ ی ول

 

سرخ   یهاچشم دم یقرار گرفت؛ و برادرش رو تماشا کرد. و من د شهیپشت ش  ژه، یو یهابعد از ورود به به بخش مراقبت  هانیآ

 :د یدکترش به سمتش رفت؛ و پرس   دنیبا د هان،یآ بارنی. ارو  شیهال**ب حرف زدن  ر یاش رو و زشده

 

 گفت:   د،یگوی م ضی از حال کدوم مر د یمن فهم دنیما چطوره؟پزشک که با د ضی دکتر، حال مر ی آقا -

 

 د؟ی باهاش دار یشما چه نسبت  -

 

 تند گفت:   هانیآ و
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 برادرشم.  -

 

به   هانیکه آ ی و منتظر از خبر ن یدر انتظار چشم گشودن آرو  شهیجا پشت ش رو به اتاقش فرا خواند؛ و من همان  هانیدکتر هم آ و

 موندم؛  هانیو منتظر آ نشستم؛   ی صندل یجا روهمان  گفت، ی م د یمن با

 

قدر درد  کمرم آن   یگام برداشتم؛ ول  ی چند قدم وار،ی نشد. آهسته بلند شدم؛ و با کمک د یهرچقدر منتظر موندم، خبر ی ول

نشستم و منتظر   ی صندل یجلوتر بروم؛ و باز هم رو  شتر یقطع شد. نتوانستم ب یالحظه  ی که احساس کردم نفسم برا کردی م

 گفتم:  شد،یجا رد م که از آن   ی. به پرستارکردی نمرا هم دوا  ی زیموندن من چ تظرنشد که نشد؛ و من ی خبر هانیاز آ  ی موندم؛ ول

 

 ن؟ یاریب لچری و ه یواسه من   شه یخانوم م -

 

 آشنا بود، نگاهم کرد؛ و گفت: شی که انگار چهره من برا پرستار

 

 !؟ دمیند  ییمن شمارو جا -

 

 گر یبار د دمش؛ ید مارستانیب نی! حتما در همآوردمشی من هم به جا نماصال   ینگاهش کردم؛ ول ترق یدق

 

 کردم و گفتم:  نگاهش

 

  تونم ی نم کنه،ی کمرم درد م  شم؛یممنون م د یاریبرام ب لچریو ه ی و  د یمن رو... اگه لطف کن  د ید ید مارستانیب  نیحتما قبال تو ا -

 حرکت کنم. 
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 زد؛ و گفت:  یلبخند تلخ پرستار

 

 .ارمیاشه االن برات مب ؛یحرکت کن  ی هم نتون د یبا ، یهم که تو دار ی تیوضع  نیبا ا زم یعز -

 

 بود.  شان یکه نگاهش غم داشت و حالش پر یهانیپرستار همراه شد با آمدن آ رفتن

 

 بود، گفتم:  یکه توام با نگران  تیباعصبان د یکه به من رس و همان داشتی گام برم   آهسته

 

 شده؟  ی زیگفت؟ چ  ی. دکتر چهانیآ ی مردم از نگران -

 

و فقط نگاهم کرد؛ کنارم نشست،   دادی که با دستش چشمش را ماساژ م سوختینگاهم کرد؛ و انگار چشمانش م ره یخ هانیآ

 را بست؛ و بعد گفت:  شیهاشد و بدون حرف چشم   رهیرو خروبه  وار یسپس به د

 

 . یخسته شد  جانیخونه ما، ا م یپاشو بر -

 

 بشود؛گفتم:  دایهو بلرزد، و ترسم خواستمی که نم یی »نه« گفتم و با صدا  محکم

 

 شده؟ ده... حرف بزن!  ی چ ؟ یختی به هم ر یجورنیگفت که ا ی دکتر چ  هان،یآ -
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 گفت:   یبا کالفگ  هانیآ

 

 فعال.  ستی معلوم ن  یز یچ ادینشده، گفتش تا بهوش ن ی زیچ ؟یپرس ی چقدر سوال م یاه، حور  -

 

.  زدیریبهم نم قدرن یا ست،یجمله معلوم ن دن یفقط با شن هانیدروغ است؛ آ شیهابفهمم که تمام حرف  توانستمی من م  ی ول

 گونه گفتم: التماس 

 

خونه؟ انگار   لیسرجون وسا فتهیب هاوونه یمثل د  د یبا نیهست بگو! اصال چرا آرو ی زیمن هم حق دارم بدونم؛ توروخدا چ  هان،یآ -

 !؟ه یناراحته، اون چ ی زیچ ه یاز 

 

 گفت:   یچرخوند؛ و با کالفگ سرش را به سمتم  هانیآ

 

 چون... .  -

 

زمزمه   یل**ب لعنت  ریز ت یرا چنگ زد؛ و با عصبان شیبلند شد و با حرص موها یصندل ی ادامه حرفش رو خورد؛ و از رو ی ول

برخورد کند و   هاوانه یکه مثل د زد یبهم بر قدرنیا ن یآرو  د یچرا با کردم؛ی همه عالمت سوال دق م نیکرد. داشتم از ندانستن ا

  « ییبلندم کند که بخاطر درد »آ یصندل ی خواست به زور از رو هانی. آفتادهی اتفاق ن که   یزیچ چیه  یبعدش هم سکته کند؟ برا

 با ترس نگاهم کرد و گفت:  هانیگفتم؛ که آ

 

 شد؟  یچ -

 

 و گفتم:   دم؛یشدت درد لبم را گز واز
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 کمرم. -

 

 روبه من گفت: آمد،ی به سمتمان م لچر یطور که با وهمان پرستار

 

 . زمیعز  لچرتیهم از و ن یخب، ا -

 

 با ترس گفت:  نیصورت سرخ شده من، اوهم مثل آرو دن یبا د ی ول

 

 شد؟  یوا، چ -

 

 .اومد ی درم امه یو داشت گر  کرد ی نم م یکمردرد رها  یمرا بلند کرد؛ ول   لچر،یرو و مشیبا گفتن کمک کن بنشون نیآرو و

 

کرد تا از دردم    زیتجو م یبرا تم یکرد، چند تا مسکن و آرام بخش با توجه به وضع  تمیزیو دکتر و  می به درمانگاه رفت که نیا بعد 

 تیباعصبان د،یدی را م  دنم یدرد کش هانی آ  یوقت ی ضرر دارد؛ ول میبود و معتقد بود برا نیکاسته شود؛ که اون هم دکتر مخالف ا

را   ا یچشم گشودم، کنار تختم هم رو یبسته شد و به خواب رفتم. وقت  میهاکرد تا آمپول را بزند. آخر سر چشم  دکتر را مجاب

 گفتم: دم،یشنی که خودم هم به زور م ییبهم چشم دوخته بودن. با صدا ی و مامانم را که هرسه با نگران نازیوهم آ   دمید

 

 .خوامی مامان، آب م -

 

 آب بخورم؛ و سپس گفت: یاآب را به سمت لبم آورد و کمکم کرد جرعه   وانی با عجله ل مامانم



 سخت مثل سنگ 

443 
 

 

 ؟ یمن فدات بشم؛ چرا خبرمون نکرد   یاله -

 

 گفت:  نشست،ی طور که کنار تخت مهمان  ایرو و

 

 !؟ یحالت خوبه حور -

 

 گفتم:   نازیگفتن آره بسنده کردم؛ و روبه آ  به

 

 کجاست!؟  هانیآ -

 

 گفت: ی و کالفگ   یبا ناراحت نازیآ

 

 رفت دنبال بابام. -

 

 گفتم:  اینگذاشت و پرستار رو صدا زد. وبعد روبه رو ا یکه رو  ارمیشد که تمام شده بود؛ و خواستم درش ب دهیبه سرمم کش نگاهم

 

 حرف بزنم.  نیبا دکتر آرو د یبا نم؛یبش  لچری و ی کمکم کن رو ا یرو -

 

 گفت:  این؛ و بعد رورا نگاه کرد گری دبا استرس هم  ا یو رو مامانم
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 !؟ هیچه کار گه؛ یباهاش حرف زده د هانیخب آقا آ -

 

 : دمیحرص غر با

 

  نی. دو سه ساعت با دکتره حرف زده و بعدش هم که انگار از ادهیم لمی دکتر رو برعکس تحو یهاداره حرف  یآره حرف زده؛ ول -

 دکتره بوده؟  شیحرف پ ن ی. دو ساعت واسه استیمعلوم ن یچ یه گهیرو به اون رو شده؛ اومده م

 

 گفت:  دنم یبا پدرجون وارد شد؛ و پدرجون با د هانیآ

 

 شده بابا جان!؟  یچ -

 

 شدن و باز هم صورتم پر اشک شد. با غصه گفتم:  داریب میهاانگار اشک ن، یپدر آرو دنید با

 

 گفته؟   یچ ن یپدرجون، به پسرت بگو راستش رو بهم بگه؛ دکتر آرو -

 

و   د یکنارم آمد؛ و مرا به آغوشش کش ی با ناراحت شد،یم  دهید  تردهیشده بود و کمرش خم رتر یپدرجون که انگار چند سال پ و

 آرامم کند، گفت:  خواستی طور که م همان

 

 .زمیعز هی قو  یلیاون خ شه؛ یهم خوب م نیآرو -
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 کردم.   هی در آغوشش گر صدای من ب و

 

آروم شدم، رو بهم   که ن یدر آروم کردنم داشت. بعد ا ی و سع  کردی سرم را نوازش م یو پدرجون موها  کردم؛ی هق مهق صدایب

 گفت: 

 

 . زمیعز یو اصال هم حرکت نداشته باش   یاستراحت کن  د یببرتت خونه ما، با هانیپاشو آ زم، یعز -

 

 رو پاک کردم؛ و گفتم: هاماشک

 

 !خورمی تکون نم جان یمن از ا -

 

 اومد؛ و روبه من گفت: کنارم  مامانم

 

اگه   اد، یب ییهات بالنکرده سر بچه  ییهم اگه خدا تت یوضع ن یبا ا شه؛یحل نم  یز یکه چ جان یجان، مامان، با موندن تو ا یحور  -

خونه    میری هم زحمت نده؛ م یحائر یخونه، به آقا م یبر اینکن ب یبازلج  ؟ یبگ  یخوای م یهاش رو باز کرد چچشم  نیآرو

 خودمون. 

 

 پدرجون رو به مامانم گفت:  و

 

 هم مثل دخترم.  یحور  ه؟ ی چه حرف نینه خانوم، ا -
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برم خونه؛   ایخودش باشم . آخر سر مجبور شدم با مامانم و رو شیرو قانعش کرد که برم خونه پدرم و بهتره پ مامانم پدرجون  ی ول

ل**ب زمزمه   ر یچسبوندم؛ و ز شهیکه باز هم خواب بود. دستم رو به ش   دمیرو د نیرفتم و آرو  CCUقبل رفتن به خونه، به  ی ول

 کردم: 

 

برش   کنمیخواهش م ه؛یحسم بهش چ دمیرو بشناسم و تازه فهم  نیآرو خوامی خودت بهم برش گردون. من تازه م ا،یخدا -

 گردون. 

 

  ا یخارج شدم؛ و به سمت مامانم و رو ژهیو  یهاچسباندم. از بخش مراقبت  شه یش  یبه کف دستم زدم؛ و رو  یاسپس بو*س*ه  و

کنم؛ چون دکتر گفته    یر یجلوگ میهانی تا حداقل از سقط جن نمیبنش لچریمجبور بودم رو و رفتم، ی راه م  یرفتم؛ چون به سخت

از پدرجون و   ی. بعد از خداحافظفتهیاتفاق م ن یاگه استراحت مطلق نباشم، حتما ا واوضاعم احتمال سقط باالست؛  ن یبود با ا

خوابم    یو مامانم تونستم دراز بکشم؛ ول ای. و سپس با کمک رومی شدم؛ و به سمت خونه حرکت کرد ایرو نیسوار ماش  ه، یبق

که پدرم موقع    ین یاز نفر خورد؟ی از کجا آب م  اباله ن ینداشت. همه ا یکه تمام کردم ی م  بیوغر بیعج  یقدر فکرهاو آن   برد؛ینم

و قصد برگشتن    دهیپر کش امی از زندگ یرنگ خوشبخت  نیچن نیکه ا د ی زن ام  نینفر ایبعد فرار از خونه؛  ایکرد   د یاب بله به امجو

 را ندارد.  می به زندگ

 

 .نی و از خدا کمک بخوام؛ فقط هم  زمیفکر کنم و اشک بر توانستمی فقط م  ط یشرا نیا در

 

. خواستم بلند  کند ی و نگاهم م   ستاده؛یسرم ا یباال ی صبحانه مفصل ینیبا س  دم یچشم گشودم؛ که د زد،یم  میکه صدا  ایرو یصدا با

 و با ترس نگاهش کردم؛ و با اخم گفتم:  دم، یترس  شتریکه ب  د یکش ی غیشم که ج

 

 ه؟ یچ -

 

 آب سمتم اومد، و گفت:  یتشت و کم ک یرا کنار تختم گذاشت؛ و بعد هم با  صبحانه
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 رو بشور! صورتت  جان یهم -

 

 گرد شده نگاهش کردم؛ که گفت:  یهاچشم با

 

 ! ارمیباال ن ینکن، اول صبح نیفقط لطفا ف -

 

 رو کنار زدم؛ و گفتم:  تشت

 

 صورتم رو بشورم.  تونم ینم  یجورن یواقعا که، من ا -

 

 دست به کمر نگاهم کرد؛ و گفت:  ایرو

 

 .میاریلگن ب  د یهم با رت یرو!؟ واسه ز نیا یفهمی م  ،ی بر یی دستشو یتون ی نم یگفت؟ حت  ی دکتر چ  ید یخانوم رو باش... نشن -

 

 زدم؛ و با داد گفتم: یخند شین

 

 نکن.  یبا من شوخ ی اول صبح ا یرو -

 

 و گفت:  د؛یصورتم پاش  ی آب رو، رو وانی ل ایرو
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که استراحت مطلق ضرب   ی سر خودت آورد ییبال هی  ؟یفهمی بچه هات رو؛ م یکنی سقط م ی!؟ بلند ش هیهام شوخحرف  یکجا  -

 هارو هم تو خطر بنداز. ... پاشو حرکت کن. جون اون دوتا طفل معصوم فتنیهات ببچه  یخوای . اگه م یدر مطلق شد 

 

 بود  ینداشت، و کامال جد  ینگاه کردم که اصال قصد شوخ ییایبه رو زدهشوک 

 

 گفت:  اومد،ی دست لباس سمتم م  کی طور که با هم همان  مامانم

 

 لباست رو هم عوض کنم؛ چند روزه تو تنته.  ایب -

 

چه   نیا ایخدا ارد؟ یمن لگن ب ر یاجازه بدم که مامانم ز توانمی خواب بود؛ من چطور م  هان یو همه ا بستمی را م میهاچشم کاش 

 گفت: ت یکنم، که مامانم با جد   یخواستم لجباز  ه؟ی بتیمص

 

 پس به حرفم گوش کن. ؛ یمادر ش   یبتون گهید  ستیمعلوم ن  چیه ، یها رو سقط کنچه ب ن یا ،یحور  -

 

  یها رو نگه دارم آرزو بچه  نیاگه نتونم ا یعنیپس  گفت؛ی حرف رو م  نیصورت مامانم نگاه کردم که داشت با غم و درد ا به

باال  قدرنی صبر من رو ا یعنی. یبا من راه انداخت یخوشگل ی خدا جون کرمت رو شکر، چه باز برم؟ی مادرشدن رو هم به گور م 

  ی عنیافتاد تو سرش؛ فکر مرگ.  رهیات شکست و باز هم فکر گناه کببنده  ید ید  هوی ها،ستین وبیصبر من صبر ا ی ول  ؟ید ید

و در    کنهی که با مرگ دسته وپنجه نرم م ی نی ن هم با آروو اال  ؛یشروع کرد  د یام یکه اولش با دور  ی دونی من رو صبور م  قدرنیا

عوض کرد؛ و بعدش هم   گهیبلوز د هی هام؟ دستم ناخودآگاه مشت شد؛ و قلبم گرفت. مامانم بلوزم رو درآورد، و با آخر با بچه 

  یداد دستم که اگه کار   لیموبا  هی بهم داد؛ و موقع رفتن هم  ل یصبحانم رو تکم ایکمکم کرد شلوارم رو عوض کنم. در آخر هم رو

 داشتم، بهش زنگ بزنم. موقع رفتن هم به سمتم برگشت؛ و گفت: 
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 و حوصلت سر نره.   ی نیبب لم یتا ف ارم یهم لپ تاب روهم م گه ید کم یهم زدم،  نترنت یواست بسته ا  یراست -

 

 دستم گرفتم؛ و بازش کردم.   یرو تو  لیرفت. موبا رون ی فرستاد، ب  میکه روهوا برا یابعد با بو*س*ه  و

 

داره از   رکتمیکه دا  دمید  نستگرامم،یا ج ینصب بودند. بعد باز کردن پ ی کال رو گوش   کردم،ی که قبال باهاشون کار م ییهابرنامه 

رد  ک دنی قلبم شروع به لرز  لش،یپروفا دن یداشتم که با د  امیپ ه یبود. و در آخر  د یهم مال ام هاامیو کل پ ترکه؛ یم  امیحجم پ

 .رو خوندم  امشیعکسش زدم، و پ ی . زود رودداده بو   امیبه من پ نیآرو

 

  دمیرا که حصار کش ییهاخ یها و تمام پرده  زند ی و کنار م  های اهیس  یبر رو تابد ی م  ینور  ان یم نیدر ا  یول ست؛یاهیپر از س  »دلم 

 《.اوردینگاهت دارد مرا به زانو در م نیو ا ، یدختر چشم رنگ  باستینور رنگارنگ که از نگاه تو آغاز شد؛ نگاهت ز ک یاطراف دلم. 

 

  شه، یمال سه هفته پ  خشیارسالش نگاه کردم، تار خیل**ب تکرار کردم و به تار ر یجمله رو خوندم؛ و ز نیبار پشت سرهم ا چند 

در   یاوانه یرو به قلبم چسبانده بودم و مثل د  یکنم، گوش  ه یگر  ایبخندم  کدونستم ینممند شده. هم به من عالقه  ن یآرو یعنیپس 

 .دمیخند ی م م،یهاه ی گر انیم

 

  میبود که باز برا نیانگار آنال ی رو نخونده حذف کردم؛ ول  د یام یهاامی. پخواندمی رو م امشیو پ کردم؛ی به عکسش نگاه م  ی ه و

 فرستاد:  امیپ

 

 《باهات حرف بزنم. د یبا ی حور》

 

را حذف کردم. و وارد   امش یدر آخر فقط پ  یحذفش کنم؛ ول  م یاز زندگ شه یهم یکه بالکش کنم و برا  آمد ی چرا دلم نم دانمینم

  ی شد؛ و تو دایسروکلش پ  ا یبودم، که رو شیهاعکس  دنیچقدر مشغول د دانمی را نگاه کردم. نم شیهاشدم و عکس نیآرو جیپ

 گذاشت، گفت:  میپا یل**ب تاپ رو، رو   کهنیدستش هم ل**ب تاپ و فلش بود. به سمتم اومد و بعد ا
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 م، ین یتوپ دانلود کردم با هم بب ال یسر هی که  ارم یو تخمه هم ب پس یخب، برم چ -

 

 کردم؛ و گفتم:  نگاهش

 

 ال؟ یحاال چرا سر -

 

 ل**ب تاپ، گفت: یتو   زدیکه داشت فلش رو م طورهمان

 

 . ادهیز  الیسر یواسه چند ساعته، ول   یینمایس  لمیف م؛ی کال مشغول باش  د یون باچ -

 

را   لمیکنار تختم گذاشت؛ و خواست تا ف ی ای ها رو هم آورد، صندلآن  که،ن یو بعد ا  ارد؛یب پسیبعد بلند شد و رفت تا تخمه وچ و

 صورتم گفت:  دنیکند، که با د یپل

 

 ؟ یکرد ه ی گر -

 

 با اخم نگاهم کرد، و گفت:  ایرو یان دادم؛ ول نه تک ی را به معن سرم

 

با مشکالت مقابله   هی گر ی به جا یبار نخواست هی اشکت دم مشکت بود...  خوردی م ی به توق ی تا تق ،ی بود یجورن یهم یاز بچگ  -

 . یو نشکن  یکن
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 بعد دستم رو گرفت؛ و گفت: و

 

  گه یم یکیبهت  یوقت   یو بفهم ی به عاقبت کارت فکر کن ،ی لجباز ی. به جایدعا کن  نیکن واسه آرو  یسع ه ی گر ی به جا ،یحور  -

به   یخورد  نی زم که نیو بعد ا  ،یرو تا تهش بر  یخوای که م  یراه  کهنی ... نه اخوادی صالحت رو م یکار رو بکن، بفهم  ن یا یحور

 باش!  یقو  ی اهر! خویکن  ه یو گر  ی نیمقابله بش یجا

 

را به زور   ی زیچ توانستی نم کسچیو ه  زد یداد م  کرد،ی اعتراض م خواستی که نم  یز یمقابل چ  شهینگاه کردم که هم ایرو به

 دستش فشرد؛ و گفت:  یدستم رو تو  ایکنه. رو   لیبهش تحم

 

 . دونمی من م ؛ یتونی تو م -

 

 کرد؛ و ادامه داد:  ی را پل لم یسپس ف و

 

 .ادیخوشت ب دوارم یام کرد،ی رو م  فشی تعر  ی لیها که خاز بچه  یکی. هیاکره  لمه یهم ف لم یخب، ف -

 

ل**ب تاب رو جمع کرد؛   ایتموم شد. رو  لمیف  یک  دونمی بود و نم نیآرو شیفکر و ذکرم پ یصفحه ل**ب تاپ نگاه کردم؛ ول  به

از صورتم گرفت؛ و رفت تا نهارم رو واسم   یدارانداخت و داد دستم، و بعد ماچ آب  وان یل ی برام تو نهیتامیقرص و ه یو بعدش هم 

رو   ایرا باز کردم، رو میهاچشم ی را بستم و خوابم برد وقت میهاو چشم  دم؛یسرم کش یپتو رو رو  تاق،از ا  ای. بعد خارج شدن روارهیب

 .کردی که دست به کمر نگاهم م   دمیسرم د  یباال

 

 ت:کرد و گف نگاهم
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 ده یوقت خانوم گرفته خواببه حرف ادم گوش کن اون  گمیها؛ من م زدمی ساعته داشتم واست حرف م هی خوبه  -

 

  یها چه گناه!؟ خودت به درک اون طفل معصوم ینمرد یتو تا االن از گشنگ   کنهی اشتهات رو باز م ی که خورد ی نیتامیو  اون

 کردن! 

 

 آلوده نگاهش کردم؛ و گفتم: خواب  یهاچشم با

 

 غذاست.  کنم ی هم که بهش فکر نم یز یخب خوابم برد؛ و تنها چ -

 

 و گفت:  د؛یسرم کش یرو با حرص از رو  پتو

 

 ! پاشو غذات رو بخور. یکن ی م  ریتو من رو پ یحور  -

 

چون   رد؛ ینگ  مییبه غذا بزنم تا دستشو ل**ب خواستمی من نم ی بود و چلو جوجه؛ ول یانگاه کردم که کباب تابه  ییغذا ی نیس  به

 غذا زل زدم، گفت:  ینیبه س  د ید ایرو یخب! وقت  شد یشرمم م  ارد،یلگن ب رم یتا مامانم ز دمیکشی واقعا خجالت م

 

 ! یدستت و غذات رو بخور  ی ریاون قاشق رو بگ  د یبا شن؛ یخورده نم ی جور نیبا نگاه کردن بهشون غذاها هم -

 

قاشق رو پر از برنج کرد، سمت   کهن یدستش گرفت؛ و بعد ا ی خودش قاشق رو تو بارن یا دهمی نشون نم یبازهم واکنش د ید ی وقت

 دهنم آورد؛ و گفت: 
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 دهنت رو باز کن!  -

 

 بشکند گفتم:  خواستمی که نم ی اومد؛ و با بغض نییاز گوشه چشمم سرخورد و پا یبازبا لج  یاشک لعنت قطره 

 

 برم؟  یوضع چطور   نیبا ا ؛یی. اگه غذا بخورم مجبورم برم دستشوکشمی من خجالت م ا یرو -

 

 باز نگاهم کرد؛ و گفت:  ی با دهان ایرو

 

 . میرفتی باهم حموم م یسالگ ۱۵خوبه تا   ؟یکشی مامان خجالت م ایخاک برسرت، تو از من  یحور  ی عنی -

 

 تکان داد؛ و گفت:   میتاسف برا  یسرش را به معن ایرسوا نشوم. رو  ی حور ش یو پ  زد؛ینر میهادندان گرفتم تا اشک ر یرا ز لبم

 

تو هستم؛ اصال من نوکر خودت و   کی... من غالم تو هستم، من کوچی کشی تو از من خجالت م ،یشعوری ب ی لیواقعا خ یحور  -

 ! ادیم  اسم بهت نیکن... چقدر هم ا ه یگر ی هاتم، حوربچه 

 

 بغلم کرد؛ و گفت:  بعد 

 

 رو سرت. کوبمی رو م  ین یکه دفعه بعد س  یکشی خجالت م یو بگ   یها بزنحرف  ن یاز ا نم ینب -

 

 بعد لبخند زد؛ و گفت:  و
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 خب!  -

 

  ا یدارم. و رو یی گفتم دستشو ا یباشه تکان دادم، و مشغول خوردن غذا شدم ؛و بعدش هم بدون خجالت، به رو ی را به معن سرم

 و گفت :  نم؛ یبش لچر یو  یچندش شدن، کمکم کرد. و بعد کمکم کرد رو یاون ذره بد 

 

 .میماه رو تو خونه باش   وریمونده شهر یباق  یروزها نیا فه ی ح رسه؛ی از راه م زییداره پا  گهید -

 

برخالف دفعه قبل   بارن یرفتن، به اتاق بابام رفتم. ا رونیبرد. قبل ب رون ی من رو همراه خودش به ب ها،له یبعد جمع کردن وس  و

 کرد؛ یباز بود و نگاهم م  شیهاچشم

 

با   ا یمن هم متعجب شده بود؛ و دنبال جواب بود. رو دن ید لچر یو  ی. انگار از رونمیبب شیهارا در چشم  یحجم نگران توانستمی م

 پدرم کاشت؛ و گفت:  یگونه  ی بر رو یالبخند، بو*س*ه 

 

 و دکتر گفته اصال حرکت نکنه.   شهیدختر شما داره مادر م  نینشده؛ ا یچی باباجون، ه -

 

 ادامه داد:  ای از حس نگاهم کرد؛ که رو یخال یهابا چشم  بارنیا پدرم

 

 هوات عوض بشه؟  کم یو  اطیح ی شما هم با ما بر یخوای م -
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درخت نگه   یه یسا ر یرو ز لچر یو  ای. رومیهم اصرار نکرد و هردو از اتاق خارج شد  ایپدرم با تکان دادن سرش، مخالفت کرد؛ و رو  و

 گفت:  د،یکشی م ی قیرا باز کرده بود؛ و نفس عم شیهاطور که دست داشت؛ و همان

 

 . میتوپ باهم داشته باش  یِباز ه یکه   مانت؛یزا شاهلل بمونه بعد ان  ی ! ولبالیواسه وال  دهیناموسا؛ جون م ه ییعجب هوا -

 

نگه داشتم و بعدش هم دکمه تماس رو زدم.   هانیاسم آ یرو روشن کردم و بعد باز کردنش رو  لیگفتم؛ و موبا یالبخند باشه  با

 روبه من گفت:  ایرو

 

 ؟ یزنی زنگ م یبه ک  -

 

که   دمیرو شن هانیخسته آ ی. با وصل شدن تماس، صدادادمی گوش م  د،ی.رس یکه به گوشم م ییهامن بدون جواب، به بوق  و

 گفت: 

 

 ؟یبعدا زنگ بزن  شهیم ا، یالو رو -

 

 **ب باز کردم؛ و گفتم: ل

 

 ! یمنم حور  هان،یسالم آ -

 

 را شناخت؛ گفت:  میکه صدا هانیآ
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 !؟ یحالت چطوره؟ خوب ،ی سالم حور -

 

 لبم را تر کردم؛ و جواب دادم: . کردی نگاهم م قینگاه کردم که داشت عم ایرو به

 

 ومده؟ یچطوره؟ بهوش ن  نیبله خوبم ممنون... حال آرو  -

 

 گفت:  هانیسکوت برقرار شد؛ و سپس آ یاقه ی دق چند 

 

 داشت.  د یام شه یکه ضربان قلبش نرماله و م  گهی. دکترش مهی جور ن ینه، فعال هم -

 

 گفت: هان یو خدارو شکر کردم که آ دم؛ یکش ی راحت نفس

 

 . گمیشد بهت م ینگران نباش خبر  شش،یبهم اجازه دادن برم پ  روز ید -

 

 اضافه کرد:  بعد 

 

 بهت.  زنمی بعدا زنگ م ، یبرم حور د یمن با -

 

 طور که کنارم نشسته بود، نگاهم کرد؛ و گفت:همان  ای. رود یبوق به گوشم رس  ی بعد صدا و
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 ! ؟یدوست داررو   نیتو واقعا آرو -

 

 نگاه کردم، که دنبال جواب سوالش بود؛ و من با سکوت،  ایصورت رو  به

 

 . بازهم سوالش را تکرار کرد؛ و گفت: کردمی نگاهش م فقط 

 

 ؟ یتو دوسش دار  -

 

 گفتم:  ایقلبم گذاشتم؛ و روبه رو ی رو، رو دستم

 

  زنهی ضربان قلبم تندتر م خندهی م  یکمکش کنم؛ وقت خوامی ناراحته، م ی وقت دم ی! چشم باز کردم و دایشد رو یچ دونم ی نم -

 شد! ی چ دونم یونگاهش برام خاصه... اصال نم 

 

 با لبخند نگاهم کرد؛ و گفت: ایرو

 

 های سخت یلی خ گفت،ی م  هانیآ ه؛ ی مرد خوب ی هم ترسناکه، ول یکمیو   اره یزود جوش م ی لیکه خ نی با ا ن یآرو  ،یحور  یدون ی م -

  شتریتر شده و بهاش کم تره؛ مصرف قرص آروم  یل یاالن با بودن تو کنارش خ یبوده؛ ول  ده یبر یاز زندگ یادوره   هی و کال  دهیکش

 !خندهی م

 

 نگاه کردم؛ و گفتم:  ایرو به
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 !؟ کنهی مصرف م  ییهاچه قرص  ن یآرو ی دونی نم -

 

 نگاهم کرد؛ و گفت: ایرو

 

 دم؛ یو از دست برادرش نجاتت م رون یب کشمتی گفتم از اون خونه م  هانیدعوام شد؛ و به آ هانیخاطر تو با آ بار به  ه ی -

 

 نگاهش چرا خسته و پر از خشمه.  دمیفهم  ن،یآرو مه ینصف ن ی بعد گفتن زندگ هانیآ ی ول

 

 گفت:   کرد،ی طور که نگاهم مدستش گرفت؛ و همان  ی رو تو دستم

 

اصال آبش   هانه،یکه مادر آ  شیبا نامادر زه؛یری بهم م شتر یب ش،یبه زندگ ین نامادر مادرش، و اومد  ییهویشدن  ب یبعد غ نیآرو -

چهار سال داشته و   نیآرو  کنه، ی ازدواج م نیفران با پدر آرو   یسر فرانه؛ وقت  ر یرفتن مادرش ز کردهیو فکر م  رفته ی جوب نم هی تو 

و   ره؛ ی هم از خونشون کال م ی... بعد هجده سالگ شهیمشکالتش شروع م  شه یهفت سالش که م ی وقت  یول کرده؛ ی نم ی قراری ب ادیز

باز هم   گهی بار د هی  ن یآرو ن، یو آرو  ینازل ییبعد جدا گفت، ی م هانیداشته. آ  یبعد ازدواجش با نازل گهیشکست د ه یبعدش هم 

 یهاها با قرص ه... شبشد  یکه معدش دچار درد عصب دن، قدر غذا نخورد و شب و روزش شده بود حرص خور شکست؛ و اون 

که بعد   خورده ی م  یضد افسردگ  یهامدت هم قرص  هی بخوابه!  تونستی کال نم  خوردی و اگه قرص نم  دهیخوابی م کم یآور خواب

  ی گفته؛ ول  کرده رو برام سانسور  شیادیز  یهاقسمت  هانیتر شده بوده مصرف داروهاش... خالصه آکم  ی لیرفتن تو به خونش، خ

  نیاول یکه من برا ی اون مرد سنگ  ، یحور ی به من نگفت. ول  هانیباشه که آ هاه یقض نیمادرش حادتر از ا هی قض  کنمی من فکر م

 تا آسمون فرق کرده بود.   نیکه اون روز اومده بود خونه ما؛ زم  یبا کس دمشیبار د

 

بلند شد؛ و   نیزم  ی از رو اینه کامال. رو یول   دم؛یرس  میهابه جواب سوال   یتا حدود ا، یرو یهاحرف  دن یبعد شن کردم یم احساس 

 گفت: 
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 کنم و تو هم نگاه کن دلت خنک بشه.   ی آب باز  کمیسمت استخر من  می چطوره بر گه، یخب د -

 

 گذاشت؛ و گفت:  د یرا در معرض د شیهابعد دندون  و

 

 چطوره؟  -

 

را   میو من پاها  نم؛یبش نیزم یرو به سمت استخر حرکت داد. کمکم کرد تا کنار استخر رو  لچر یو ایلبخند موافقت کردم؛ و رو  با

 در آمد.   انیکردم که خون در بدنم به جر ی داخل آب خنک

 

  یداشت آب تن یساعت می. نخندوند ی و من رو م  آوردی شکلک در م ی و ه   د؛یبا لباس داخل آب پر ،ی و لودگ ی دلقک باز با  ایرو

 غرق شدن را درآورد؛ و گفت:  یادا ایرو هو ی. کردمی و نگاهش م  دادمی آب تکان م یرا تو  میو من هم پاها  کرد،ی م

 

عمل   ین یشرکتشون انداختم و ب یواسه دختر منش یی پا ریدوسش داشتم؛ و اون من بودم که ز  یل یبگو خ هانیبه آ ،یحور  -

 کردش داغون شد. 

 

 :گفتی و م   زد یآب دست وپا م ی تو  یوه

 

 ... بهش بگو ها.ختمیبهش بگو من بودم که تو نوشابش نمک ر -

 

خسته شد،   یاز آب تن  کهن ی. دختره پاک خل شده بود. بعد از ادمیخند ی م ا یرو ی شکمم گذاشته بودم؛ و به کارها ی رو، رو دستم

 هاش بهم خورد؛ و گفت: دندون  ایرو م،یمال  یباد دنیاومد؛ با وز  رون یاز آب ب
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 . هیلیخ م یسرما نخور -

 

 روبه من گفت:  و

 

 . امیب ی من برم لباسم رو عوض کنم؛ زود -

 

بود، برگشت؛ و موهاش هم   دهیکه پوش  ی زرد و شلوارک شرتیت ه یبا  ایبعد، رو قهی بعد از کنارم عبور کرد؛ و رفت. چند دق و

 ییرایپذ   یمبل تو  ی . من رومیو به سمت خونه رفت نم؛ یبش لچر یو ی بسته بود. کمکم کرد رو  یاسرش گوجه  یطور باالهمان

سرش گرم بود.   هی ریرو بده. ساعت هشت شب بود؛ و مامانم طبق معمول تو خ بابا ی هم رفت تا سوپ و داروها اینشستم؛ و رو

  یوقت   کردم. و نییرو باال و پا ون یزیتلو یهارو باز کردم؛ و کانال  ونیزی! تلو مونهی و تو خونه م ره ینم گه یخاطر من از فردا دالبته به 

 خوابم برد!  یک  دونم ی گرم شد و نم میهاشم مبل چ ی جا روخاموشش کردم؛ و همان  ده،ینشون نم یخاص ز یچ دمید

 

 *** 

 

 بعد  دوهفته 

 

تا  مارستانی ب رمیو دارم م اوردم یطاقت ن گه یو امروز د  گذره؛ی م مارستانیافتاده رو تخت ب ن یکه آرو  یو چهار روز، از روز  دوهفته 

  یاز هرجا های مداح یکردن؛ و صدا زانی آو  اهیس  یهاپارچه هاابونی. امروز اول محرم هم هست و در تمام خنمشیبب ک یاز نزد

و سپس به   م؛یو سوار شد  م یرفت نیومامانم به سمت ماش  ایزده بودم؛ و به همراه رو  اهیس  پ ی. کال ترسهیبه گوش م ابون یکوچه وخ

  ی خبر ی. ولشده بود یمیصم ناز یهم با آ ای بهم سرزده بودن؛ و رو نازیدوهفته، پدرجون و آ  نیتو ا .می حرکت کرد مارستانیطرف ب

و به سمت   م؛ی شد  ادهیپ نیگرفت، از ماش  ای که رو ی رو بپرسه. با ترمز نی آرو ال زنگ نزده بود تا ح هیاز فران خانوم نبود، اصال بهم  
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رو از تو    نیبازهم قلبم گرفت؛ خداجون، من آرو ژه،یاسم بخش و دنیبا د  داد؛ ی رو حرکت م لچرمیو  ای. رومیرفت مارستانیب

 . نیبه من اجازه داد برم کنار آرو ،ی. پرستار بعد پوشاندن لباس سبز رنگ خوامی م

 

م استرس وارد  ضربان قلبش به من ه  توری مان  یعالمه دستگاه بهش وصل بود؛ و صدا ه یکه   دمیمردم را د  دم، یبه تختش رس  ی وقت

 دستم گرفتم؛ و گفتم:   ی. دستش رو تو کردی م

 

 ؟ یبلند ش  یخوای نم ، ییسالم آقا -

 

 کردم؛ و ادامه دادم؛  بغض

 

 توروخدا بلند شو!  شت،یمن اومدم پ  ن یهات رو باز کن؛ ببتو رو خدا چشم   ن،یآرو -

 

زدم؛ و به صورتش نگاه   یادستش بو*س*ه   یچکه کردند، رو  ن یدست آرو ی افتادن؛ و رو نییاز چشمانم پا ی کی یکی میهااشک

 را نداشت. شیهابسته بود؛ و قصد باز کردن چشم  شیهاچشم  یکردم ول

 

 . دادی جوابم را نم ی ول  زدم؛ی م  شیو صدا فشردم،ی را در دستم م دستش

 

ضعف نشون ندادم؛ از اون روز فقط دعا   اربن یا یول  دم؛ یهاشون رو شنحرف زدند،ی مامانم با پدرجون حرف م   یوقت ش یروز پ چند 

 :گفتی کردم و دعا. پدرجون م

 

 نه!  ایباشه  ی تو حالت نبات  س یهم معلوم ن ن یبعد بهوش اومدن آرو -
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نسبت به    یبهوش اومده ول کهن یبا ا یعن ی نباشه،  ی داریتو حالت خواب و ب  د یدعا کن  اد؛یبهوش ب که ن یبعد ا گفتهی م  دکترش 

  نیو تو ا اد یبهوش ب  کنمی ها، فقط دعا محرف  ن یا دنی. بعد شنموننی م ی تو حالت نبات مارهایب جورن یا ده،یواکنش نم  یچیه

  کهن یپدر بشن! بعد ا یرحم کنه؛ و نگذاره ب کنم، ی حملشون م ی که دارم با سخت بچه دوتا   نیحالت هم نباشه؛ خدا به ا

 گفتم:  ای رفتم. روبه رو رون یگرفتم؛ و به حرکتش درآوردم، و به سمت ب لچر یسرش زدم، خودم از چرخ و ی بر رو یابو*س*ه 

 

 گاه؟  هیتک ی منو امروز ببر شه یم ا یرو -

 

 زود گفت:  ی خشکش زد؛ ول هو ی کهن یبا ا ایرو و

 

 باشه حتما.  ط

 

 مامانم هم گفت:  و

 

 . امیمن هم باهاتون م -

 

 پدرجون هم گفت:  و

 

 . دهیشفاش رو م نیشاهلل خود امام حسان  -
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. ساعت هفت شب بود؛  میستادیا یا. و در گوشه میبود؛ رفت یخوان  هی که شب در آنجا مرث ی گاه ه یسمت تک ه؛یاز بق یخداحافظ بعد 

. شالم رو،  ختیری اشک م نیامام حس ت یخودش و مظلوم یدردها ی برا  ی. هرکسیزن  نهیبه س  د ی که از روضه شروع شد و رس 

  ی هر عاشورا گوسفند قربان اد، یبهوش ب نی . نذر کردم اگه آروختمیریکردم و اشک م ی بودم؛ و از ته دل دعا م دهیسرم کش ی رو

.  کنهی م یزن  نه یس  ن یگاه و آرو  هی تک امیخوب بشه، باهاش م نیکنم. و به خدا گفتم آرو م یفقرا تقس  ر یفق نیکنم؛ و گوشتش رو ب

  ایبه رو کنم، ی م  یطاقت  یب ی لیخ د یمامانم د ی. وقت ودسرخ سرخ ب  میهابرام نمونده بود؛ و چشم یی نا گریکردم تا د ه یآنقدر گر

  یبرا اهشانیزن که با لباس س  نه یپر بود از مردان س  هاابون یخ ی تو  دم ید ن،ی. بعد سوار شدن به ماش میگفت تا به خونه برگرد 

  یحس توخال ثل م داد، ی بهم م یحس  هی طبل  یزل زده بودم بهشون؛ و صدا امیاشک یهاا چشم. بکردند ی م یعذادار نیحس

 بودن. 

 

بالشت   یو من سرم رو  م؛ ید یبه خونه رس  می ساعت و ن ک یشده بودند. بعد  فی پشت سرهم رد هانیبود؛ و ماش  کی تراف ابونیخ

شده از پنجره   دهیکه پرده اتاقم را کنار زد. نور تاب دم یچشم گشودم؛ و د زد،ی م  میمامانم که صدا ینرفته خوابم برد. صبح با صدا

 . مامانم روبه من گفت: رمیچشمانم را ببندم؛ و دستم رو مقابل صورتم بگ  شد ، و باعث اتاقم به چشمم خورد 

 

 ! میرکار دا یل یامروز خ زم، یپاشو عز -

 

 نگاهش کردم؛ و گفتم:  دم،یکه کش یاازه یمن با خم و

 

 ؟ یمامان، چه کار -

 

 کمکم کند دست و صورتم رو بشورم، گفت:  خواستی که م  طورهمان

 

 کمک.  ادیهم م هانیآقا آ  م؛ یبپزم و پخش کن یگفتم امروز آش نذر -
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 تر شدم؛ و گفتم:از قبل سرحال  ی که به صورتم خورد، کم  آب

 

 ؟ یچواسه  -

 

 حوله صورتم رو خشک کرد؛ و گفت:  با

 

 .نیخودت و بچه هات! واسه آرو یواسه سالمت  -

 

 رو با محبت نگاه کردم؛ و گفتم:  مامانم

 

 جونم!  م یمر ی مرس  -

 

.  مینشستم؛ و به همراه مامانم از اتاق خارج شد  لچریو ی را عوض کنم، رو میهاکمکم کرد تا لباس  که نیزد؛ و بعد ا یلبخند  مامانم

شده بود   لو،یشصت و پنج ک ی ... تحرک نداشتم، کامال گرد و قلمبه شده بودم؛ حورمیخاطر باردارو به  نشستمی م  لچر یو ی چون رو

  ی قلم ی ن قبال نکه منه  اد،یچقدر صورت پر بهت م  گه، یم نه یبی هم م لیاز فام ی فاجعه. هرکس یعن ی نیو ا لو یهفتاد و شش ک

به   ی. وقتارنیرو به روم م م یخدا. کال دارن چاقبه  رم یگی م ی دارم افسردگ اد، یصورت تپل بهت م گنیم یجوره ی بودم؛ االن همه 

که از   ییهاخاطر حرفدلم به  هوی.  کردند یپاک م  ی که داشتن سبز الیل با زن عمو   دم یو عروسش رو د  بایعمه ز م؛ید یرس  ییرایپذ 

 و گفت: د؛ یبلند شد، و صورتم رو بوس  دنم ی. نکنه بخواد باز زخم زبون بزنه؟ زن عموم با دد یلرز دم،یشنی امروز م با،یعمه ز

 

 ؟ یدلم، خوب ز یعز یچطور  -

 

 زدم؛ و گفتم:   یلبخند 
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 ممنون زن عمو.  -

 

 دستش بود، گفت:  ی طور که تره توهم همان  بایعمه ز و

 

 عمه جان؟  ی خوب -

 

. من هم با لبخند نگاهش کردم؛ که او هم بلند شد و با من دست  کردیگفتم؛ و به عروسش نگاه کردم که با لبخند نگاهم م  یمرس 

  ی و تلفن  کرد؛ یجا ممصرف رو جابه  بارک ی یهاکه داشت ظرف  دمی رو د ایجا گرفت. رو بایکنار عمه ز ی داد، و بعد احوال پرس 

 گونم کاشت؛ و گفت:  ی رو یاو بو*س*ه  ومد؛ من، کنارم ا دن ی. با دزدیحرف م

 

 ؟ یخواهر  یچطور  -

 

 خوبم.  -

 

 مامانم اومد که گفت:  یصدا و

 

 آشپزخونه!  ادی کمک کن ب  یبه حور  ا، یرو -

 

بخورم، باز   که مامانم کنارم نشست تا کامل یاقرار گرفت؛ و من رو به آشپزخانه برد. بعد خوردن صبحانه  لچرم یپشت و ایرو و

 رو به زن عموم گفتم:  ق،یشقا ی خال یجا دن یبرگشتم؛ و با د هی بق شیپ
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 کو!؟  قیزن عمو، شقا -

 

 تخته خورد کرد؛ و گفت:  ی را رو یسبز

 

 . ادیم  گهیدوسه ساعت د -

 

زن عمو رو به من   ؛ ی. بعد تموم شدن پاک کردن سبزنمیرو بب قیگفتم؛ چون واقعا دوست نداشتم شقا ید یایشاهلل ندلم ان  ی تو

 گفت: 

 

  گه،ی که نم  یرو نپرس   یز یچ هیزنداداشم تا  نیا ه؛ یبستر مارستانیشوهرت ب م یدونستیجان. ما نم یشرمندتم ها حور  -

 . میاومد ی م ادتیحتما واسه ع میدونستی م

 

 هم اضافه کرد:  با یز وعمه

 

بعد   ینکرده حتما با شوهرش دعوا کرده اومده خونه پدرش! ول  ییفکر کردم خدا  دم،ید جانیرو ا  یمن هم حور  ال، یآره ل  -

 !دهیشاهلل خودش شفاش رو م شوهرش سکته کرده؛ ان  دمیفهم

 

 به سمتم خم شد؛ و گفت:  یبعد کم و

 

 سکته کرده؟  ی واسه چ -
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 ام گفت:رو به عمه  الی عمو لزن  و

 

 .ارهیرو از پا درم یهر آدم ینیبی م  هویفکر،  ک یر و مشکالت و هزا  ه؟ی چه حرف نیوا... ا -

 

 که گفت:  دم یرو شن د یسع یصدا هوی

 

 خودش کال قرص سکته ودرده.  یحور  ،یی زن دا -

 

 عمه نگاه کردم که با خنده گفت: به

 

 بچه!  زی مزه نر -

 

 نذاشتم!  یپرونمزه  یرو پا د یمن که حرف سع ی ول

 

 که آورده بود؛ ادامه داد:  یلیجا کردن وساو سپس بعد جابه  زد؛یحرف رو م نیا  ی ثیداشت با لبخند خب  کامال

 

 ساختس. ره یگ  یکه اون رو م ی موقع کار مردهم بزن، و از خدا بخواه دخترت مثل خودت نباشه که اون  ه یامروز آش رو  -

 

 گفت:  خند ش یبا ن  ایرو د؛ی بعد به حرف خودش خند  و



 سخت مثل سنگ 

468 
 

 

که قبال سوزونده، حرف بشنوه! آخه   ییجان... خدا کنه دخترش مثل خودش باشه، تا اون هم بتونه فردا، پس فردا از کسا د یسع -

 بسوزونه!  یزیهمه رو با هرچ تونه ی هرکس نم

 

 رو حفظ کرد؛ و گفت:  ش یخونسرد یتوهم رفت؛ و پوزخند زد. ول ینگاه کردم که چهرش کم د یصورت سع به

 

 رو سوزونده؟   یمگه ک  ینه بابا، حور  -

 

 با لبخند گفت:  ایرو و

 

 دل خستش رو!  یهادل عاشق -

 

دلم فقط صلوات  ی و تو  کرد؛ی گارد گرفته بود و با خباثت نگاهش م د یرو نگاه کردم؛ که مقابل سع ایگرد رو یهاچشم با

 نازک کرد؛ و گفت:  ایرو  ی برا یتا امروز هم بگذره. عمه پشت چشم فرستادمی م

 

 ه؟ ی چه حرف نیوا، عمه جان، ا -

 

 روبه عمه گفت:  کرد،ی نگاه م  د یطور که به سعهمان خند،ش یبا ن ایرو و

 

 تلخه!  شه یحرف راست هم -
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 عمولبش نشوند. زن  ی رو  یجگر گذاشت و سکوت کرد؛ و لبخند مزحک  یخاطر عروسش، دندان رو رفت. عمه به  رون ی بعد به ب و

  ی ول  زد؛یدودو م شیهاعمه سرخ بود، چشم  افه یتا قهقهه نزنم. ق دم،یدندان کش  ری . و من لبم را زد یعمه خند  افه یبه ق یواشکیهم 

 . بودداشت که پشتش هزار تا فحش   یلبخند 

 

رفت. بعد از اتمام   رون یهم بلند شد و با گفتن من برم به کارها برسم، ب  د یرو خفه کنه. سع ایهم که انگار دوست داشت رو د یسع و

. با ورود  خوردی م  ییاستکان به دست بود؛ و چا یادر گوشه  اط،یح  یتو   یرو هم به آش اضافه کردن؛ و هر کس های کار ، سبز 

نگاه   هانیهم نداشت؛ و به آ لبش داشت و کال قصد جمع کردن لبخندش  یرو   یو لبخند  د؛ش   اط یهم وارد ح قیشقا هان،یآ

 . کردی م

 

با لبخند سمتم اومد؛ و باهام   هانیتعجب کرد. آ ا،یخاطر اخم وتخم روبه  هانیآ چاره یبا اخم نگاه کرد؛ و ب ق یو شقا هانیروبه آ ایرو

 مامانم گفت:  دن یکرد؛ و با د ی سالم و احوال پرس 

 

 حال شما!؟ ؛یخیسالم خانوم مشا -

 

 گفت:   هانیرو به آ ییرو داشت، با لبخند و پررو قی که قصد سوزوندن شقا ایرو و

 

 راحت باش.  گه؟ ید ه یچ ی خیخانوم مشا هان،یآ -

 

و   د؛یبا صدا خند  هانیکرد. و آ  اینثار رو یی و پررو د،یرو فهم ه یرا نگاهش کرد؛ که مامانم قض  ایگرد شده رو یهابا چشم  هانیآ و

 گفت: 

 

 چه عجب!  ؟یخودت ا یرو -
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 نازک کرد؛ و گفت:  هانی آ ی برا یهم پشت چشم ایرو

 

 دخترعموم روت زوم کرده؟  ینیبی نم کنم، ی دارم از مالم محافظت م ه؟ یچ -

 

 گفت:  ایمامانم رو به رو  و

 

 .شد یم یچ  دونم ی وگرنه االن نم دن؛یکش ش یخوبه فقط حرفش رو پ  م، یقد  ی دختر هم دخترها -

 

 شد؛ و گفت: ر یهم سر به ز هانیآ

 

 . یخیخانوم مشا گه؛یهستم د ایآخرش غالم شما و رو -

 

 گفت:  بایبهشون غلبه کرده بود، زود رو به مامانم، عمه ز یعمو که کنجکاوو از ما جدا شد. عمه و زن  د؛یمامانم خند  و

 

 !؟ میمر هی خبر -

 

 رو نگاه کرد؛ و گفت: هانیو آ ایخندون رو یهابا چشم  مامانم

 

 ! می دار گه یعقد د هی اگه خدا بخواد، بعد محرم  -
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!  هیشاک قیو شقا  ده،یرو دزد قینامزد شقا اینگاه کرد که فکر کردم رو  یجوره یرو نگاه کرد.  ا یپنجر شد؛ و با اخم رو هوی قیشقا

گرفت. نگاهش پر از حسرت    نیذره ب  ریرو ز هان یو آ  ایرو شیهابا مامانم، کنار مامانش نشست؛ و با چشم ی بعد احوال پرس  قیشقا

بودنش مشخص بود؛ به طرفم   یکه الک  ی و بلندشد وسمت من اومد. با لبخند  ارد؛ ینتونست طاقت ب روحسادت بود. آخر سر انگا

 . دستش رو به طرفم دراز کرد؛ و گفت: داشتی گام برم 

 

 ؟ یخوب  ،ی الم حورس  -

 

 گفتم.  یکردم؛ و درجوابش ممنون نگاهش

 

 اشاره کرد؛ و گفت:  لچرمیبه و سپس

 

 !؟ یور برو اون  ورنیا لچر یبا و د یتا ماه آخرت با -

 

 :د یمن کردن، پرس کردم. با من  د ییمن با تکان دادن سرم، حرفش رو تا و

 

 داره؟   یاون آقا باهات نسبت -

 

 رد، نگاه کردم؛ و گفتم: اشاره ک ق یکه شقا  یسمت به

 

 آره... برادر شوهرمه.  -
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 با بهت روبه من گفت:  قیشقا

 

 نه بابا؟ -

 

 بعد ادامه داد: و

 

 ها!  هی قو ی لی! شانستون خنیکنی درو م نی... پولدارها رو دوتا خواهر دارگهیخوبه د  -

 

 زدم وگفتم:  یخند شین

 

 !ینیبی که م  ی نیقدر اصرار کردن، تا شد او کال اون   دنیدوتا برادر دست از سرمون نکش نیا  م؛ یکنی ما درو نم زم ینه عز -

 

 طور که نگاهش به شکمم بود؛ گفت: همان قیشقا

 

خونه،   نیباز تو ا یگرد ی و برم ره ینشن؛ چون هم مرد پولدارت از دست م پدریهات ببچه  هو یدعا کن که   ادیروزها ز  نیفقط تو ا -

 ! یات رو هم تک و تنها بزرگ کنهبچه  یومجبور 

 

 زدم؛ و گفتم:  یپوزخند 
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 خدا خودش حواسش به شوهر من هست؛ تو غمت نباشه!  -

 

 زد؛ و گفت:  یخند ش یهم ن ق یشقا و

 

 خدا کنه!  -

 

 دلم گفتم:  یرو با دستم فشار دادم؛ و تو  لچر ی از من دور شد. دسته و و

 

 خودت کمکم کن!  کنه،ی م ی خاطر غم من داره شادبندت رو؟ به  ینیبی خدا م -

 

 خارج شد.  اطیبزنم؛ از ح یسر  هی بمونه، و بعد گفتن کار دارم و اومدم فقط  جان یانگار نتونست ا قیشقا

 

 گفت:  ایبه سمتم اومدند؛ که رو ایو رو هانیآ

 

 گفت؟ ی داشت م  یعشوه خانوم چ نیا -

 

 هم اضافه کرد:  هانیآ و

 

 نچسبه!  افشیچقدر هم ق -
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 کرد؛ و گفت: ز یهاش رو رچشم  ایرو

 

 ؟ یدار  کاریچ افش یتو به ق -

 

 با خنده گفت:  هانیآ و

 

 مطلب رو؟   ی... نگرفتستیاصال خوشگل ن گمیم  میمستق ر یخوبه دارم به طور غ -

 

 نگاهش کرد؛ و گفت:  ایرو

 

 فتم: گ  ایبگو از دفعه بعد حتما. و روبه من باز سوالش رو تکرار کرد. روبه رو میبه طور مستق  -

 

 .د یپرس ی خواهر من؛ داشت حال واحوالم رو م ی چیه -

 

 سرش رو کج کرد؛ و گفت: ایرو و

 

 گفت؟ ی م  ی... اون هم با تو؟ جوک نگو تو روز محرم! بگو چیو احوال پرس   قیشقا -

 

 گفتم:  ی کالفگ  با
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 . گهیول کن د ا یرو -

 

که به   یابرنگشتم؛ و ل**ب پنجره  اطیبه ح  گهیتو خونه اومده بودم، د کهن یرو به سمت خونه حرکت دادم. بعد ا لچرمیبعد و و

ها، و بعد پخش کردن ظرف آش   رفت؛ی م  رونیبه دست ب ینی س  هانیرو نگاه کردم. آ رون یو ب  ستادم یداشت، ا  د ید اطیح

هم آماده رفتن، شدن؛ و   بایعمو و عمه زساعت، کارها تمام شد؛ و زن  ک یرفت. بعد ی م  رونیپر، ب  ی نی. و دوباره با س گشتی برم

از   د یبا ی ول  ست؟ین  ادمیمن  ایخارج شد. عمه اسم عروسش رو به من گفته بود   اطیاز ح ،یهم بعد خداحافظ بایعروس عمه ز

. بابا د یگوی دارد ذکر م   دمیسمت اتاقش رفتم؛ که د  به  اومد،ی که از اتاق بابام م یی حتما اسمش رو بپرسم. با صدا ایرو ایمامان 

برم و به مامانم بگم؛ که   رونیبه سمت ب یحرف بزنه؟ خواستم با خوشحال  تونستی مگه بابا م شد،یباورم نم  گفت؛ی داشت ذکر م

 گفت:  یآروم  یبا صدا ایرو دمید

 

 با تو حرف بزنه.  خواستی نم یول  زنه؛ ی وقته حرف م ی لیخ -

 

 ادامه داد:  ایبا من حرف بزنه؟ رو خواستینم  ی چ یعن یرو نگاه کردم.  ایخشک شدم؛ و با تعجب رو هوی

 

  گفت ی بعد درست شد. دکترش م ی تو حرف زدن هم مشکل داشت؛ ول لی بدن بابا فلج شده به جز حرکت سرش، اوا یکل اعضا -

 بعد اون هم رفع شد و تونست باز هم حرف بزنه.  یول گرفت؛ یزبونش م  ل یمثل معجزس، اوا

 

 صورت پراز اشکم رو حس کردم.  دم، یدستم را به صورتم کش ی وقت  یکرده بودند؛ ول  س یاشکم صورتم رو خ یهاقطره  یک  دونمینم

 

 نگاهم کرد؛ و گفت: ی با دلسوز ایرو

 

 از دست همه. پس درک کن!  ره یدلگ   یاد یچون ز زنه؛ی وعمو هم حرف نم بایبا عمه ز ی بابا حت ،یحور  -
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 و گفتم:   ا؛یزل زدم تو صورت رو یاشک یهاچشم با

 

کنه؛من هر چقدر هم بد باشم، آخرش بچشم؛   غ ی صداش رو ازم در تونهی از دست من هرچقدر هم ناراحت باشه، نم یول -

 . تونهینم

 

من، دست از ذکر   دن یتاق پدرم شدم. پدرم با درا به حرکت در آوردم؛ و وارد ا لچریکه داشتم، چرخ و یی روین نیبعد با آخر و

 : دمیاز حسش رو روانه من کرد. با بغض ودرد نال  یو بازهم نگاه خال   د؛یگفتن کش

 

قدر بد کرده بودم... باشه قبول  اون  یعنی ! ؟یکرد   غی نبودم؟دخترت نبودم؟ پس چرا صدات رو ازم در ت یباباجون ،مگه من حور -

 من رو!؟   یبخشی بخشش از بزرگانه... چرا نم یمن بد... ول

 

 هق ادامه دادم: بعد با هق  و

 

که   ی و کس شم؛یشده؟ من دخترت، دارم مادر م یچ ینیبی کردم و آخرش هم م   یکردم، با سرنوشتم باز  ی کردم، نادون  تیخر -

روز خوش   ه ی د یشد و از ازدواجم با ام رم یگبه خاطر گوش ندادن به حرفتون، آهتون دامن  ره،یمی م مارستانیشوهرمه داره گوشه ب

 شد. ه یهق و گربه هق  لیهام تبد خنده  امو بعدش تم دم ی. چند ماه خند دمیند 

 

 رو به سمتش حرکت دادم؛ و گفتم:  لچرم یو

 

 ... نه؟ ید یتوهم آه کش یی... بابارهیگی راسته که آه پدر م -
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 که با داد گفتم:   رد؛یخواست نگاهش رو ازمن بگ  پدرم

 

  ی ببخش تا رنگ خوشبخت ذره ه یمن که گفتم غلط کردم، فقط  یی... بابایر ینگاهت رو ازم نگ   یرو صورتم؛ ول ی کاش توف بنداز -

 .ییبابا کنم ی خواهش م نم،یرو بب

 

ومد؛ و خواست از اتاق خارجم  سمتم ا  د،یو غصم رو د  یتابی ب  یوقت ایگذاشتم؛ و از ته دل زار زدم. رو میپاها ی بعد سرم رو، رو و

 وداد گفتم:  غ یکند، که با ج

 

 .رمیجا نم چی... تا بابام نبخشه من رو، هایدست بهم نزن رو  -

 

 ببرد؛ که با درد گفتم:  رونیو مرا ب رد، یبگ  لچرمیباز خواست از و ایرو ی ول

 

 . ری! نگاهت رو از من نگ ییرو خدا... بابا تو  -

 

 پر از خون، از اتاق خارج شدم.  یگرفت؛ و من با دل   دهیمرا ناد یهاه ی تمام، گر ی دلپدرم نگاهم نکرد؛ و با سنگ ی ول

 

.  میتمام شو شه یهم ی برا میهاینزند و من و کتاب بدبخت گرید خواستمی کرده بود؛ که فقط م ینیسنگ  امنه یهم دلم در س  قدرآن

  د؛یبگو خواستی و م   کرد،ی م ینیدردلش سنگ  ی در سکوت نگاهم کرد. انگار حرف  ایتختم نشستم؛ و رو ی رو ایبا کمک رو ه،یبا گر

 خارج شد.  تاق که منصرف شد و بدون حرف، از ا

 

خداجون   خوام؛ی رو نم یزندگ  نی. من اد ی کش ر یدر حصار درآوردم و قلبم ت دستم   رینگاه کردم؛ و پتو را ز م یرودر بسته روبه   به

کرخت، از خواب    یشد؛ و به خواب رفتم. صبح با تن نیسنگ  میهاحرف زدم، که چشم م یچقدر با خودم و خدا دونم ی . نمخوامینم
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که در صورتش نشانده بود، ثابت موند.    ینداشتم. با ورود مادرم به اتاق، نگاهم در لبخند  وکس ر   چیحوصله ه  یبلند شدم؛ ول

 طور با لبخند سمتم اومد؛ و گفت؛ همان

 

 خانوم خودم چطوره؟ یحور  -

 

 بغض و سردرد گفتم:  با

 

 خوبم مامان.  -

 

 م گفت:صورتم رو از نظر گذروند، با اخ ی تمام اجزا که نیتخت نشست؛ و بعد ا ی رو کنارم

 

 که حالت خوب باشه.  دهی گرفته، نشون نم  یو صدا یپف  یهاچشم ن یا ،یگ یکه به مادرت دروغ هم م  نمیبی م -

 

 گفتم:  کردم، ی طور که لمسش مدستم گرفتم؛ و همان   یرو تو  دستش

 

 سنگدل شده؟! قدرن یا ی مامان، بابا ک -

 

 نگاهم کرد؛ و گفت: ره یخ مامانم

 

 فقط ناراحته، حق هم داره!   ست؛یپدرت سنگدل ن -
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 ادامه داد:  کنم؛ یبا بغض نگاهش م  د ید ی وقت

 

عموت داره    ی بره شرکت؛ ول تونهی حالش نم نیدلخورن ازت و بابات با ا  د،یسع هی سر قض کهن یعموت و بابات با ا ، یحور نیبب -

استخون هم رو   یول خورن؛ی گوشت هم رو م  ش، یرو بدون قوم و خو نی کمکمون کرده! ا  یلیمدت خ  نیو تو ا کنه ی جاش رو پر م

 .اندازند ی دور نم

 

  ؛ یحور یکرد ی و آبروش باز تیبا شخص ؛ ینکرد یکیبهش زمان بده... توکار کوچ ی... ولبخشتتیانکارت کنه، م  تونهی نم باباتم

 ! کنهی رو حل م یپس بسپر به زمان، زمان همه چ

 

 را انجام بدم.  میباشه تکون دادم؛ ومامانم کمکم کرد کارها  ی به معن را سرم

 

و با    ستادم؛یلباس مخصوص باز هم کنارش ا   دنی. بعد پوش نمیرو بب نیرفتم تا آرو  مارستانیخوردن صبحانه، حاضر شدم وبه ب بعد 

 بغض نگاهش کردم. 

 

 . زدمی و کال حرف هم نم  کردمینگاهش م  رهیفقط، خ کرد؟ یهاش رو باز نم بلندشه؟ پس چرا چشم  خواستینم چرا

 

 : دمینال شبم، ید ی هاه یخاطر گرگرفته به  یو با صدا د؛ یسر، بغضم ترک آخر

 

 هات رو باز کن؛ تو رو خدا! تو رو خدا چشم  -
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 ل**ب گفتم:   ریکردم؛ و ز  هی تخت گذاشتم؛ و مثل ابر بهار، گر ی بعد سرم رو، رو و

 

 بلند شو!  خوان؛ی هات پدر مبچه  ن،یآرو -

 

آن همه اشک،    انیدرم میها. چشمدمیبه صورتش نگاه کنم؛ که حرکت انگشت دست چپش رو د گریرا بلند کردم، که بار د سرم

 ، با داد گفتم: زبانم گرفته بود؛ و با همان زبان گرفته  جان،یخاطر ه. به دند یدرخش یمثل الماس  هوی

 

 دک... تر! دکتر!  -

 

ضربان قلبش مشکل   کرد ی اومد، پرستار هل شده بود؛ و فکر م ن یوارد اتاق شد؛ و مرا نگاه کرد؛ و به سمت آرو مهیسراس  پرستار

اجازه رو بهم   ن یکه کل بدنم رو احاطه کرده بود؛ ا یجانی ه یبهش بفهمونم دستش رو تکان داده؛ ول  خواستمی کرده، م  دایپ

 گفتم:  ی به دستش اشاره کردم و با خوشحال که آروم شدم،  ی. بعد از کمدادینم

 

 دستش تکون خورد.   خوره،ی داره تکون م -

 

پرستار و دکتر   کی . بعد به همراه د ییدو  رون یو مثل باد به سمت ب شد،ی دستش را نگاه کرد؛ و اوهم مثل من باورش نم پرستار

 . خوردی هم تکان م نیآرو یهاپلک  د یمنتظر ماند؛ که د  یبرگشت. دکتر کم

 

 در آخر  ی را آرام باز کرد؛ و چند بار باز و بسته کرد. ول شیهاچشم  ی بعد از کم و

 



 سخت مثل سنگ 

481 
 

من به   یول  رون، یو پرستار به من اصرار کرد که برم ب  کرد؛ی را نگاه م شیهاقوه، درون چشم باز شد. دکتر با چراغ شیهاچشم

. دکتر، آهسته روبه  کردند ی رو نگاه م نیبودند؛ و آرو ادهستیا ی و شاد یبا نگران شه،یهم پشت ش  ایو رو  هانیحرفش گوش ندادم. آ

 ل**ب زد:  نیآرو

 

 ؟یشنوی صدام رو م  -

 

 گفت:   شد،یخشک شده که به زور ازهم باز م یهانگاهش کرد؛ و با ل**ب نیآرو

 

 من کجام؟  -

 

 نگاهش کرد؛ و گفت:  دکتر 

 

 ه؟یاسمت چ  یبگ  ی تونی ... میمارستانیب -

 

 باز هم ل**ب زد:  نیآرو

 

 ! یحائر نی... آرونیآرو -

 

و بعد چک   د؛ی رو تماشا کردم. دکتر چند سوال پرس  نیآرو یاز بند خارج کردم؛ و با خوشحال بارهکی که بند اومده بود را   ینفس

. کنار تخت  گفتند  ک یرا به من تبر نیحالش، گفت که فردا به بخش منتقلش کنند. وپرستارها هم با لبخند، بهوش اومدن آرو

 کنم و گفتم:  ی من، او هم نگاهم کرد؛ که من نتونستم صبور  دنینگاهش کردم. با د  ستادم؛و یا نیآرو
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 ! ادیز یلیدوست دارم؛ خ یل یخ ن،یآرو -

 

 و با لبخند گفت:  ستم؛یجا بابزند، که پرستار به من اجازه نداد آن  ینگاهم کرد؛ و خواست حرف نیآرو

 

  تیهدا رونیبه سمت ب لچرم یبخش، اجازه بده استراحت کنه. و من رو با و رهیخدا رو شکر فردا همسرت هم م زم، ی خوب عز -

 کنارم زانو زد؛ و با خنده گفت:  هانیو آ دن؛ یبه سمتم دو یبا خوشحال  ایو رو  هانیکرد. آ

 

 چشمت روشن زن داداش!  -

 

من   د،یخند  هاش ه یگر ونیو م خت؛ یهم بغلم کرد، و اشک ر ایرو دمی کردم؛ که د هی باز هم گر ،یهمه حجم خوشحالآن خاطربه 

رو به سمت   ایبه پدرش خبر داد؛ و سپس من و رو یبا خوشحال هانی. آمیبخند  ای می کن ه یگر  میدونستی و کال نم   دم؛یهم خند 

  دن یرو باز کرد؛ و با د  اطیزود در ح ایرو م؛ یشد  اده یپ نیاز ماش  کهنیموند! بعد ا مارستانیب  نگیدر پارک  ایرو نی؛ و ماش خونه برد 

 زدم:  غ یج یاز سر خوشحال اط یمامانم، وسط ح

 

 بهوش اومد مامان، بهوش اومد! -

 

و سفت بغلم کرد. و   د یو سپس به سمتم دو  ستاد؛یا ی با ناور یاقه ی که انگار قدرت حرکتش را از دست داده بود، چند دق مامانم

 ل**ب زمزمه کرد:  ریز

 

 شکرت. ایخدا -

 



 سخت مثل سنگ 

483 
 

ها! وعقب مانده  هاوونه ید  نیبود؛ ع قیشقا  شبید افه یمثل ق افمی. فقط لبخند به ل**ب داشتم، و قم ی سپس به سمت خونه رفت و

  دهیهاهم فهمداخل شکمم، باعث شد دوباره ذوق کنم؛ انگار آن  میهانی . حرکت جنکردمی با لبخند نگاه م زدم،ی با لبخند حرف م 

 گفتم: میهاشکمم گذاشتم؛ و رو به بچه  ی دستم را رو یداده است. با خوشحال  هیهد  همونرا دوباره خدا ب بودند پدرشان 

 

 نه!  نیهاش رو باز کرد؛ شماهم حس کردمن، باباتون چشم ی خوشگال -

 

 و مثل من خوشحال بودند.   کردن؛ینگاهم م  ی و مامانم با خوشحال  ای. رودمیبعد با صدا خند  و

 

  یبه سمتم اومد؛ و با خوشحال ای! روکردمیجا خفه م ام را آن ها، خندهو مثل بچه  دم؛یکشی دندان م ر یسرذوق، کوسن مبل رو ز از

 گفت: 

 

بعد   دنیرس ی باور م  نیداشتن به ا  گهیکه د ی همه مدت بهوش اومده... زمان ن یبعد ا نی! آرومونهیخدا مثل معجزه م به  یحور  -

 ! یحالت نبات رهیبهوش اومدنش هم م

 

 بهم ادامه داد:  رهیطور خاش گذاشت؛ و همانچانه  ر یرو ز دستش

 

 دوست داره!  ی لیخدا خ -

 

 زده گفتم:  ذوق 

 

 . شمیم  وونهیخودم هستم... دارم از ذوق د یو خدا ت یاهل ب ک یمن کوچ -
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 گفت:  یهم مثل من با خوشحال مامانم

 

 بخش؟ برنشی م ی مادر ک ی صد هزار مرتبه شکر... حور یاله -

 

 در بغلم فشردم؛و گفتم:  شتر یرو ب کوسن

 

 شاهلل فردا. ان  -

 

 گفت:   رفت،ی طور که داشت به طرف تلفن مهمان مامانم

 

 !یعموت خبر بدم... فردا نگن نگفتپس من برم به عمت و زن  -

 

شدم به صفحه   رهیخ قهیشمارش، ضربان قلبم کندتر شد. چند دق  دنیو من با د بهم داده بود، به صدا دراومد؛   ایکه رو  یلیموبا

صفحه   ی در وجودم گفت، دکمه اتصال رو بزنم. دستم رو  یکدام حس مزاحم دانمی نم ی جواب بدم؛ ول خواستمی و نم  لم؛یموبا

تمام   یدلتنگ شدم؛ ول  یکمصداش،  دنیرو کنار گوشم گذاشتم. با شن لیموبا و  دمیو دکمه سبز رو تو صفحه کش د؛یلغز

 داشتم، کال از وجودم پاک شده بود.   د یبه ام ی که روز ییهاحس

 

 زد؛ و من در آخر ل**ب بازکردم:  میبار صدا چند 

 

 بله!  -
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 گفت:  یبا خوشحال م، یصدا دنیبا شن د یام

 

 !شهی ... باورم نمیخودت یحور  -

 

را   م یدست و پا  دم،یشنی رو م د یام یصدا  یباز هم وقت  ن،یبا وجود دوست داشتن آرو ینلرزد؛ حت  میخودم مسلط شدم، تا صدا به

 . کردمی گم م 

 

 ؟ یخودمم... چرا زنگ زد  -

 

 گفت:  یشد؛ و با ناراحت نیغمگ  هوی شیصدا

 

 ؟ ید یشانس دوباره نم هی ... چرا به هردومون شهیحل م یهمه چ ی ! ولیازم دلخور باش  دمیبهت حق م -

 

 جا کردم؛ و گفتم: دستم جابه  ی رو تو  ل ی. موبازدینم ی شده بود به صورتم؛ و حرف رهیفقط خ ایرو

 

 همه مدت؟   نی... بعد ایگ یم ی وقته سوخته! چ ی لیکه خ  یاز شانس ؟یزنی از کدوم شانس حرف م -

 

 بلند داد زد؛ و گفت:  یبا صدا د یام
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 ن یشد! به ا یپس چ  ؟یدوستم دار  ی گفتی مگه نم -

 

  ،یهام گوش کنبه حرف  کهن یبدون ا ؟یکرد  کاری تو چ   ؟یتو چ ی ول  کنم؛ی م  ی خاطرت هر کارمن که گفتم به  ؟ یجا زد یزود 

 . ید یرو نم هامام ی... جواب پیرفت یگذاشت

 

 هم مثل خودش با داد گفتم: من

 

 . کنمی ... کال بهت فکر هم نمیفهمی وقته فراموشت کردم؛م   یلی من خ -

 

 زد؛ و گفت: ی صدا دار پوزخند 

 

  دهینشون م هان ی... چرا؟ ایدست و پات رو گم کرد  یزنی با من حرف م یاالن هم دار  ی پس چرا وقت ؟ یپس چرا بالکم نکرد -

 که دست وپات رو بسته!   ی... فقط اون عوضیباز هم بهم حس دار 

 

 : دمیخشم غر با

 

اون   ؟یتو چ ی موند؛ ول  شیگند کار یباشه پا ی... اون هرچد یام یحق ندار ؟یفهمی !میعوض یبه شوهر من بگ  ی حق ندار -

 سراغ من ساده. یبه امون خدا، و اومد  یدختر رو رها کرد 

 

 نعره زد که پرده گوشم پاره شد؛ و گفت:  ی طور د یام
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 هم بره به درک.  ارویاون  ؟یفهمی شوهرم و مرگ... من فقط شوهر توام، م  -

 

 زدم؛ و گفتم:  یخند شین

 

 .خوامشی م دمیدارم... تازه فهم من دوسش  -

 

 داده! ! چه زود هم خانوم دل یکرد جای ... تو بیتو غلط کرد -

 

 پشت سرم باشه.  یکس ن یآه و نفر خوامی نم گهیبرس؛ د ت یبرو به زندگ د،یام -

 

 گفت:   حوصلهیب

 

خودش رو مجبور کردم   یعنیرو طالق دادم...   م یمن زن اجبار  ،یحور  نی!؟ ببنی. کدوم آه... کدوم نفرشر و ور نکن واسه من..  -

  خوادی دلم م  فتم، ی م ی اون عوض اد ی یخدا وقت . به خوامتی !؟ چون من دوست دارم... میفهمی خاطر تو... مفقط هم به  ره؛ یطالق بگ 

 فقط من.  ؛ی... تو فقط مال من ونمگردنش رو بشک یهااستخوان

 

 بغض گفتم:  با

 

 ؟ یخاطر نفست، زن و بچت رو ول کردکه به   یهست ی تو چطور پدر -

 

 را از گوشم دور کردم. یکه گوش  د،یسرم داد کش چنان
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 ؟یبه نفهم  ی که عاشقتم... چرا خودت رو زد یفهمی م ه؟یاغه ی چه ص گهی... نفس دیحور  -

 

 .مرده  یلیخ  دمیرو دوست دارم؛ و فهم گهید ی کیبفهمم... چون  گهید  خواممی آره، من نفهم... نم -

 

 تماس رو قطع کردم.  و

 

 گفتم:  ایبه رو رو

 

 ؟ یتو شماره رو بهش داده بود  -

 

 کرد؛ و گفت:   د ییحرفم را تا شیهابا بستن چشم  ایرو و

 

 !د یکشی و ازت دست م ؛ یرو دوست دار گهیکه کس د د یفهمی م د یبا -

 

گفتم،   ایرو خاموش کردم. و به رو لیکار رو کردم؛ و بعد هم موبا نیبار ا ن یدوباره زنگ خورد، و من رد تماس دادم؛ چند  لیموبا

 کمکم کند به اتاقم بروم. 

 

 *** 
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 : گفتمی م  یو ه   زدم،ی رو صدا م ایدر رو قرو بشنوم؛ که تا وقت مالقات آن  نیآرو یقدر شوق داشتم، تا دوباره صداآن  صبح

 

 چطور شدم؟  -

 

. بعد وارد شدن به سالن؛ به  میرفت مارستانیلباسم، به ب دنیکردم؛ و بعد پوش  یم یمال ش یدر اومده بود! آخر سر آرا شیصدا که 

داده بود به    هیخوب شده بود؛ و با لبخند تک   یحساب نیآرو ی . رنگ و رومیگرفته بود، وارد شد  ن یآرو ی برا هانیکه آ  یاتاق خصوص

 . دمیهم د هانیو آ   نازیکه پدرجون، آ م؛شد   ک ینزد نیتخت. به تخت آرو

 

 گفت:  ی بغلم کرد؛ و با شاد ی با خوشحال نازیآ

 

 چشمت روشن!  -

 

چشم ازم برنداشت.  هم  هانیآ ی الک یهابا سرفه  یشده بود بهم؛ حت   ره ینگاه کردم، که خ ی نیدر جوابش گفتم؛ و به آرو یمرس 

 رو به جمع گفت:   ،یومسخرگ  یبا شوخ هانیآ

 

 کنه.  ی دلتنگ  ه یتخل ر یدل س   هی داداش تا زن  رون؛ی ب می ربع بر ه یچطوره ما  -

 

 پدرجون هم با لبخند گفت:  و

 

 .میتنهاشون بزار کم یآره؛ بهتره  -
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 همه با لبخند از اتاق خارج شدن. و

 

 . با لبخند گفتم: دمیرو د ن یآرو  رهیدادم و بلند شدم؛ که باز نگاه خ ه ی تخت تک به

 

 ؟یکنی نگاهم م یجورن یچرا ا ه؟ یچ -

 

 **ب زد: ل

 

 .کنمی م  یدارم رفع دلتنگ  -

 

و من    د؛یسرم رو بوس  ی رو نیشد، به آغوشش پناه بردم؛ و درون آغوشش جا گرفتم. آرو یجار میهاکه از چشم  یاشک یهاقطره  با

 ض گفتم: با بغ

 

 واسه اخم و تخمت!  ی ذره شده بود؛ حت ه ی... دلم برات  نیندارمت آرو  گه یفکر کردم د -

 

 با لبخند نگاهم کرد؛ و گفت:  نیآرو

 

 که بهت اخم کنه خانومم!  یچشم یپا زنمی خودم مشت م  گهید -

 

 و گفت: د؛ یصورتم کش ی شدم. دستش را رو ی از شاد زیکلمه، لبر  کی ن یهم دنیمن با شن و
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 خودم؟ یچشم رنگ  یچطور  -

 

 دستم گرفتم؛ و گفتم:   یکه صورتم رو لمس کرده بود، تو  یدست

 

 . می... عالنمیبی سالم وخوشحال م ی جورنیتو رو ا  یوقت -

 

 : د ینگاه کرد؛ و باشوک ازم پرس  لچرم یو  به

 

 ؟ینیش ی م  لچریرو و ی واسه چ -

 

 رو لوس کردم؛ و گفتم:   خودم

 

 ! یحائر یآقا  ،یعالجناب  یهای خاطر فسقلبه  -

 

 زد؛ و گفت:  م یشونیپ ی رو یا*س*ه بو

 

 ! یفدات حور  ی حائر ی آقا -
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  ی . لبخند نشستی م  یلیکه خ  یک یو به دل من  اومد ی بهش م یشده بود. مهربون گهیآدم د ه یحرف زدنش؛ انگار  جورن یبا ا نیآرو

 و گفتم:   دم؛یبه صورتش پاش 

 

 تو!   یچه مهربون شد  -

 

 و گفت:   د؛یخودم خند  مثل

 

 تر شدم!مهربون بودم... مهربون  -

 

 شده بودند رو با دستش کنار زد؛ و گفت:  ختهیر م یشونیپ یکه رو  ییموها

 

 ؟ یچه خبرها چشم رنگ  -

 

 اخم کردم؛ و گفتم:  یالک

 

 من اسم دارم ها! ن یعه... آرو -

 

 بهم گفت:  ره ی هاش قاب گرفت؛ و خرو با دست   صورتم

 

 !؟ هی صدات کنم... مشکل یمن دوست دارم چشم رنگ  -
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جدا شدم؛ و نگاهم   ن یکه به در خورد، از آرو  یابزند. با تقه  یز یر یبو*س*ه  م ینیب ی با خنده رو نی گفتم که باعث شد آرو ینوچ

 گفت:  طنت یدر داخل اتاق کرد؛ و با ش  ی سرش را از ال هانیشد. آ دهیبه سمت در کش

 

 زشته.  دن؛ یهم رس  ی... اهل خانواده حور نیو گرفت  نیدل وقوه داد ی بسه هرچ گهید -

 

 کلفت گفت:  یمدرسه، با تن صدا یهامثل ناظم  و

 

 خانوم!  نم یبب لچرتیرو و نیچه وضعشه!؟ بش نی ... ایخیمشا ی خانوم حور -

 

 و گفتم:  دم؛ یته دل خند  از

 

 . هانیخدا نکشتت آ -

 

 وارد اتاق شدن.   یکی یکی در رو باز کرد؛ و همه  هانیآ

 

  یهم احوال پرس  نیبا من، با آرو  یاومده بودند. بعد احوال پرس  نی آرو  ادت یهم واسه ع بایعمه ز ن یعمو و همچنعمو و زن  و

 عمو رو به من گفت: رو باز کرد؛ و به همه تعارف کرد. زن   ی نیریجعبه ش  ناز یکردن؛ و آ

 

 برات.  زمیخوشحالم عز یل یسالم کنه؛ خ شهیداداش زود جواب گرفت... خدا تن شوهر رتو هم... انگار نذر زن یخدا رو شکر حور  -
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 گفت:   نیرو به آرو  با،یدر جواب محبتش زدم؛ و تشکر کردم. عمه ز  یلبخند 

 

 هلل تنت سالم باشه داماد جان!شاان  -

 

 ل**ب گفت:  ر یگرفت، و ز  یشگونیمن ن یو از بازو   د؛یخند  زیر  ایرو که 

 

 داماد جان!  -

 

 ادامه داد:  عمه

 

 ! یشیشاهلل زود هم مرخص مکافر هم نکنه، ان  بیرو نص  مارستانیخدا تخت ب -

 

 زد؛ و گفت:  یجونهم لبخند کم  نیآرو

 

 شاهلل.ان  -

 

  ه یها، اومدن بچه  ا یو حتما بعد به دن ست؛یهم خوب ن  اد یز ال یرو تکرار کرد؛ و اضافه کرد، که فکر وخ  ه یبق یهاهم مثل حرف  عمو

 تا دغدغه ذهنمون کم بشه!  م یسفر بر

 

. بعد اتمام وقت مالقات،  رهیسفر م ه یکردن کارها، حتما همراه من   سیو راست و ر ی هم در جواب عمو گفت که بعد مرخص نیآرو

 نگاهم کرد؛ و گفت:  نی. آرومیموند  ن یکردن و اتاق رو ترک کردن؛ و من و آرو ی خداحافظ یکی ی کیهمه 
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که بهت   ییهات یخاطر من... بابت همه دردسرها و اذها، به خاطر بچه به  ، یشد  تیاذ یل ی... تو هم برو استراحت کن؛ خیحور  -

 !خوامی دادم، معذرت م

 

 رو باال انداختم؛ و با شک گفتم:  امابروه

 

 . کنمی ازمن، اصال باور نم یکه معذرت خواست یی ... واقعا توینه! خودت -

 

 زد؛ و ادامه داد:  یخند ش ین نیآرو

 

 .کنمی جبران م ی سنگ برات بودم؛ ول ن یع یاد یز دونمی م -

 

 زدم؛ و گفتم:  یخاطر، لبخند پررنگ  نانیاطم با

 

 ! یکنی که جبران م دونمی م -

 

که درونش    ییهاکه با چشم دم یرو د ای. از اتاق خارج شدم؛ و رونثارم کرد؛ و بعد بغل کردنم، گفت که من هم برم  یی پررو نیآرو

خاطر بابا از ما زودتر با عمو رفته. و من  سراغ مامانم رو گرفتم؛ که گفت، به  دم،یبهش رس  یمنتظرم بود. وقت زد،یموج م یخوشحال

  ی. پدرجون گفته گاو قربانشهیبخش بود؛ و امروز مرخص م ی تو  نیکه آرو  هی روز ن ی. االن دوممیبه سمت خونه رفت ایه همراه رو ب

خاطر فران  من به   یخونه پدرش؛ ول م یکنم تا بر ی رو راض ن یخونه ما. پدرجون از من خواست که آرو اد یقراره ب  نیکنند؛ و خود آرو

.  میاصرار نکرد؛ و گفت هرجور خودمون راحت گه یبود، د یآدم با فهم وشعور  نجاهم که پدرجوز اون خانوم، اصال موافق نبودم. ا

خواست آروم باشه؛   که ن یبهش گفتم، با ا یمن! وقت یو چهار ماه بمونه تو خونه بابا اد یب کرد، ی که مگه قبول م ن یبگم از آرو ی ول
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  یول  تونه، ی و نم  ست؛یجا راحت نو اون   ره یگی ممن هم پرستار   یبرا گفت،ی م ی نتونست و مثل انبار باروت منفجر شد. ه ی ول

جا؛ و ناهار و  اون  ادیها مکردم؛ که ناچار قبول کرد. اون هم گفت که شب  فیپشت سرهم رد شیجورواجور برا یهاقدر بهونه اون 

بهم خبر داد    هان یآقا آ رسان،امیاومدم، که بعدا قاصد پ رون یم برخورد. و بدون حرف از اتاقش بکه واقعا به خوره ی م رون ی شام رو ب

 شد. م یتسل ن یخونمون؛ آخر سر آرو ارهیبرادرش رو م یهای لوازم شخص که داره 

 

 به سمتش نگاه کردم؛ که گفت: زد،ی م میمامانم که صدا یصدا با

 

 ! ایب قه ی دق  هی  یحور  -

 

 سمتش رفتم که گفت:  به

 

 چطورشده. ن یبب ایب دم، یرو توش چ هاتون لیکه بود رو آماده کردم؛ وسا یواستون اتاق خال  -

 

 مادرم رو نگاه کردم؛ و گفتم:   یقدردان با

 

 ممنون.  یلی... خیدستت درد نکنه مامان -

 

که مامانم   یصاب سرش را قطع کرد، و اسفند در بود و ق  ی که جلو یگاو م؛ یرفت اطیاومدن، به سمت ح گفت ی که م  ایرو یصدا با

نشستن کنار   ی وارد خونه شد. بعد از کم  هی شد، و به همراه بق اطیوارد ح ن یبا دودش همه را خفه کرده بود هم به راه بود. آرو

 رو به جمع گفت؛ و به سمت من اومد، و گفت: ی د یببخش ه، یبق

 

 بخوابم؟  کمیمن خستم، کجا برم  یحور  -
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به اتاق   نیاستراحت کنه، خودم رو مواخذه کردم؛ و به همراه آرو د یو با  ضهیمر ن ینبود آرو ادم یکه داشتم، و  یاس پرتحو خاطربه 

  نی. و من بدون کم تر د یتخت خواب یهاش رو تنش کرد؛ و رو بعد دوش گرفتن لباس  ن یهاش رو گفتم که آرولباس  ی . جامیرفت

  چاره یهم ب  ایو رو ناز یشرکت گرفته، تا دوست و آشنا، آ ی از کارمندها شد،یم ی مهمون پر و خال ز از اتاق خارج شدم. خونه ا ییصدا

صورت   دنیهم بعد بوس  نازیاز مهمون شد؛ و آ ی ها از کت و کول افتادن از بس سر پا بودن. ساعت دوازده شب بود که خونه خال

 . فی و خونه کث م یشدند. و ما موند  ارج از خونه خ هانیپدرجون و آ  به همراه ه،ی از بق یمن و خداحافظ

 

 گفت؛ که مامانم زود گفت:   ییخدا ایخونه،   دنیبا د  ایرو

 

 . د یاسترحت کن د یشما بر کنن،ی م  زیتم انیفردا صبح کارگرها م   د یبخواب د یبر  د؛یدست نزن یچ یبه ه -

 

 . میرفت مانیهابه سمت اتاق ایمن و رو و

 

 گفت وبه سمت اتاقش رفت.  ریخشب به  د، یکه کش یاازه یهام رو عوض کنم؛ و بعد با خماول کمکم کرد لباس  ایرو

 

  رم یگغافل شیهابا باز کردن چشم  هویصورتش بودم، که  رهیجا گرفتم وخ نیتخت کنار آرو  یرو کنار تخت گذاشتم؛ و رو  لچرم یو

درحال دوران بود.   شیهال**ب و چشم   نیماب میهانتونستم و بدتر چشم که   رم،یکردم نگاهم رو ازش بگ  ی کرد. هل شدم و سع

 ل**ب زد:  نیآرو

 

 ها رفتن؟ مهمون  -

 

 شده بود، گفتم:  دایکه پ ی از موضوع بحث خوشحال
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 اومده بودن.  ادتیمثال واسه ع  دن،یهم تو رو ند  کدومچیه هاچاره ی آره، رفتن... ب -

 

 و گفت:  د؛یکش  یاازه یخم نیآرو و

 

 .خوردی حالم بهم م گهید مارستانیب ی کوفتس، داشت از بو کنم ی حس م بدنم  -

 

 دادم؛ و گفتم:  ن یرو چ مینیب

 

 . چهیپیم  مارستانیب ی که تو  میالکل ی من هم به جاش عاشق بو  -

 

 زد؛ و گفت:  ی با انگشتش ضربه آروم میشونیپ ی رو

 

 که!   یعقل ندار -

 

و   ن،یآرو یهاخمارم زل زدم تو چشم  یهانگاه کردن اون همه مهمون هم خستم کرده بود، با چشم  ی سرپا نبودم، ول کهن یبا ا من

 گفتم: 

 

 عقل نداره. یک یفهمی م  ان،یب ایهات باهوش به دن بچه  یوقت -
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 و گفت:  د؛یلبخند مرا سمت خودش کش با

 

 دلم واسه بغل کردنت تنگ شده! -

 

 و گفتم:  دم؛ یصورتش بود، کش ی که تو یشیرته  ی . دستم را رود یبعد محکم مرا چسب و

 

 تنت شدم! ی معتاد بو ی ول  دم،یخوابیبه زور کنارت م  که ن یتنت بودم... با ا یمن هم دلتنگ بو  -

 

 : لبم بود، گفت ره ی طور که خاوج گرفت. همان باره،ک ی لبم بود، و من ضربان قلبم  ره یو خ د؛یلبم کش یانگشتش رو، رو  نیآرو

 

 هست، من رو به زانو در آورد.  ی هرچ ی ول  ه؛یچ قای دق دونم ی ... که نمیتو وجودت دار  ی زی چ هی تو   ،یحور  -

 

 لبخند گفتم:  با

 

 هامه!چشم  -

 

 تر شد؛ و گفت:پررنگ  لبخندش 

 

 نه!  -
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 دادم؛ و گفتم:  یدر آغوشش جا  شتریرو ب  خودم

 

 قدر خستم! اون  -

 

 صورتم بود، گفت:   ره ی طور که خهمان  ن،یآرو و

 

 . رهیتو آغوش من در م تیخستگ  -

 

. د یشنیهم م  نیرا آرو شیفکر کنم صدا  کرد،ی م  اهمیمن داشت روس   یصورتم قرار گرفت؛ و قلب لعنت  ک یبعد سرش نزد و

 . نیروفرو رفتم و وجودم پر شد از عطر تن آ ینی ریدر خلسه ش   هویکه   م؛یبخواب گهیخب د م، یخواستم بگو

 

گرمش هم به صورتم برخورد   یهانفس  یحت دم؛ یصورت خودم د یوجب  کیرا در   ن یچشم گشودم، صورت آرو ی وقت صبح

  ی سرش رو یجلو  ی تر شده بود؛ و موبلند  یلخت سرش کم اهیس  ی موها دم،یشنی رو هم م دنشینفس کش ی. صداکردی م

تکان بخورم؛ چون تکان خوردن من   یکم  توانستمی نم یحت  شود؛ داریب  دمیافتاده بود؛ خواستم مو را کنار بزنم، که ترس  شیشونیپ

 بسته، ل**ب زد:  یهابا چشم نیآرو هویکه   کردمینگاهش م  رهیطور خ. هماننی برابر بود با چشم گشودن آرو

 

 نکن دختر خوب! وونمید  ،یحور  -

 

ازش فاصله   د ید ی وقت زد؛ یموج م طنتیش  شیهاچشم  ینگاه کردم. تو  ن یآلوده آروو به صورت خواب   دم؛یکش  «ی»ه  هویترس،   از

 بودم، گفت: دهیکه تا به حال ازش نشن ی گرفتم، با لحن شوخ

 

 ... کجا؟ یا -
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 فرود اومدن، و با خنده گفت:  م یشونیپ ی رو شیهاآغوش گرمش کرد؛ و ل**ب ری حرکت من رو باز اس  ک یبا  و

 

 . دمینفهم یها... نگ  ی زد  دم یاز صبح د -

 

 من هم مثل خودش، با خنده گفتم:  هوی

 

 ... دوست دارم!یشوهر خودم -

 

چرا   دونمی جمله رو گفتم؟ نم نی. من اگرد شد  میهاها خشک شدم؛ و چشم که گفتم، مثل برق گرفته  یاخاطر جمله به  هوی

ام را  با دستش چانه نی. آرودهیخواب راهنیبا پ بارنیا ن یاومد، آرو ادمیدوختم؛ و  ن یآرو  راهنیگاهم رو به پو ن دم؛ یخجالت کش

 خندانش ثابت ماند؛ با خنده گفت:  یهادر چشم مگرفت، و به سمت باال برد؛ نگاه

 

 شد؟ی ... چیبر یخواستی ... مادمهیکه   یی... من تا جاشنومی تازه م  یهاحرف  -

 

 کردم؛ و گفتم:  اخم

 

 !خوامی ... االن که نمخواستمی م -

 

 هاش رو جمع کرد؛ و با حالت بامزه گفت:**ب ل
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 .ییفرمای م  حیصح ، یبل ی بل -

 

کنار تختم رفتم؛   یعسل ز یزد. به سمت م ی لبخند محو ن یآرو دم یاومدم، که د نییصورتش کاشتم؛ و از تخت پا ی رو یا*س*ه بو

به   نیآرو  یرو برداشتم؛ که صدا یگوش   م،یرو گوش  ام یعالمت پ دنی را شونه بزنم؛ که با د میو خواستم شانه رو بردارم، و موها

 گوشم خورد: 

 

 ؟ ی د یخر یگوش   یبه سالمت  -

 

ازش   ییکه خطا  یدارم؛ مثل کس د یاز ام  امیو چهارتا پ ستیصد و ب دمی شدم و د هاام یگفتم، و وارد صندوق پ یاها آره خنگ  مثل

 باال رفته گفت:  ی. با ابرو د یسرم رس   یمثل عجل باال ن یرا بخوانم که آرو ام ینگاه کردم؛ سپس خواستم پ نیبه آرو زد یسر م

 

 ده؟ یواست خر  ی ک -

 

وارد اتاق شد؛ و با لبخند    ایرو د، ییکه به در خورد، حواسش را پرت کرد. با گفتن بفرما  یاتقه  یکه صدا رد؛ یخواست از دستم بگ  و

 گفت:   یمن، فکر کرد حالم بده؛ و تند  ده یرنگ پر دنیگفت. با د ریخروبه هردومون صبح به 

 

 از تخت؟  ی ... چرا خودت راه افتادیشده حور ی زیچ -

 

 بروم، گفتم:  ایبه سمت رو استمخوی که م ی مشکوک نگاهم کرد؛ که با لبخند   نیآرو

 

 . ستیکه خواهر من... چند قدم راه رفتن واسم بدم ن  ستمیچالق ن -
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 ها بود؛ گفت: که پشتش حرف  ی با لبخند  نی. آرونمیبش لچر یو  یبهم رسوند؛ و بهم گفت رو  ع یخودش رو سر ایرو

 

 ه؟ یرو...مارکش چ لت یموبا ی د ی... چند خریرو حور  ت یگوش  نم یبده بب -

 

 گفت:   ن یبدم؛ زود رو به آرو ن یرو دست آرو لیموبا خوامی که نم  د یانگار فهم د،یمن رو د دنِی و ترس  ده یرنگ پر  یوقت ایرو

 

 ! ستین ی منه... مال حور ل یموبا ن، یآقا آرو -

 

 گفت:  خند ش یابروش رو باال انداخت؛ و با ن نیآرو

 

 پس مال شماس! -

 

 بله تکان داد.  ی سرش را به معن ایرو و

 

 ! گهید ز یچ ه ی ایگفتم، رو ز یچ ه یمشکوک شد؛ من   شتریب یجورن یکه ا  نیآرو

 

 و گفت:  د؛یرو از دستم قاپ ل یموبا ایرو

 

 به دوستم زنگ بزنم.  د یبا -
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 گفت:  ن یبعد رو به آرو و

 

 اتاقتون.  ارمیصبحانه شما رو هم م ،ییرای تو پذ   برمی رو م ی من حور -

 

  ن یکه آرو دونستمی پشت سر ما از اتاق خارج شد. فکر کنم فشارم افتاده بود؛ خوب م ز؛یسر م امیم  ستیبا گفتن، الزم ن نیآرو و

ن هم  اعتماد بود به زن جماعت. و م  یبودم؛ کال ب ده یرو شن نیا هان یاز دهن آ بارک یچکش کنه.  د یحساسه، و با لیبه موبا

  زی. سر مکردی اصال باور نم ن یو آرو شدم؛ی متهم م   یبودم؛ ول گناهی ب که نیبا ا د،یدی ها رو م ام یاگه االن پ ی ول  کردم؛ی درکش م

و   ییگذاشت. چا  زی م یکرده بود، را رو   نیگرد شکسته بود و کال تزئ یهای که درون گوجه فرنگ  ییهامرو یو مامانم ن  م؛ینشست

  یجورنیا های خیبچسبه بهمون؛ کل مشا یی تا چا م یخوردی لقمه م هی آخر سر  د یبود؛ و همه با شهیکه سر سفره ما هم رهمیپن

خاطر صبحانه تشکر  به فکر فرو رفته بود؛ و با آرامش صبحانش رو خورد؛ و بعد از مامانم به  نیبودن و استثنا وجود نداشت. آرو

زدم؛   ایرو یبه پا م یکه با پا اورد؛ یآب پرتقال ب وان یل ه ی  میلند شد؛ و به آشپزخانه رفت تا براکرد، و به سمت اتاقمان رفت. مامانم ب

 و گفتم: 

 

 ! یخراب کرد ا یرو -

 

 با تعجب گفت:  ایرو و

 

 رو؟   یچ -

 

 را به سمتش خم کردم؛ و گفتم:  سرم
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 . اینگاه کرد بهم رو یجور  هی  نیمال منه؛ آرو  یمال منه... تو گفت  لیمن گفتم موبا -

 

 گفت؛ و روبه من گفت:  یوا  ایرو

 

 زنگ زد بهت؟  د یام -

 

 را به حالت نه تکان دادم؛ و گفتم:  سرم

 

 داده بود!   امیپ -

 

 نه؛ گفت:  ای  ادیمامان م  ند یطور که به سمت آشپزخونه نگاه کرد، تا ببهمان  ایرو

 

 ... پس نگران نباش!د یخب؛ اون که ند  -

 

 خراب کردم.  م، یدلشوره دارم... بعدش هم هماهنگ نبود ی ول  ستم؛ینگران ن -

 

. با تعجب  رفتی م  رونیکه داشت به سمت ب  دم؛ید اهیس  راهنیهم اماده، با پ ن یآب پرتقال سمتم اومد؛ که آرو وانی با ل مامانم

 گفتم: 

 

 کجا؟  -
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 کرد؛ گفت:  نگاهم

 

 شرکت.  -

 

 : می هماهنگ گفت ایرو با

 

 ؟ یچ -

 

 گفت: ن یرو به آرو یتمام حرفش را تکرار کرد. مامانم با مهربان یسردبا خون  نیآرو و

 

 . یاستراحت کن د یبا  ؛یمرخص شد   روز ی ... شما دنیآقا آرو  یول -

 

 رفت.  رون یب  گردم، ی با گفتن برم  نیآرو و

 

 رو به من گفت:  ا،یرو و

 

 . وونستی رسما د نیا -
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دست و پام رو گم    یجوراون  ن،یآرو یجلو  د یحرص خوردم. من نبا  م یباز جیخاطر گنگاه کردم؛ و به  نینخورده آرو ی مروین به

که دوست   ره یزن اعتماد داشته باش؛ه و االن مطمئنم داره با خودش کلنجار م هی به  تونه ی متاسفانه نم ن یچون آرو کردم؛ ی م

 نه.  ایداشتن من راسته 

 

 کاناپه نشستم. ی رو ونیزیتلو یجلو  ایبلند شدم، و با کمک رو زی از آب پرتقال رو مزه کردم؛ و بعد من هم از پشت م یکم

 

  ا یو رو دم؛یخندی م  یگاههم گه  لم یخاطر طنز بودن فو به  کردم؛ ی نگاه م  شد،ی از شبکه ها پخش م  ی کیکه داشت از  ی الیسر به

تخمه و   ای از ما از خانه خارج شد. رو یبرود؛ و بعد خداحافظ ه یریمامانم بعد سرزدن به بابا حاضر شد تا به خ زد، یهم قهقهه م 

 آورد.  وه یهم م بعدش گذاشته بود؛ و  ز یم ی رو کیک

 

بابام اومد   یبعد صدا ی کم م؛ید یخند ی و م  می خوردی نه! خالصه م ای نی امتحان کرد دونم ی نم چسبهی م  یلی خ کیشور با ک تخمه

 زد، یرو صدا م ایکه رو

 

 کنار ما اومد.   لچریبا عجله بلند شد و به سمت اتاق بابا رفت؛ و بعد باباهم با و ایرو

 

 بود گفت: ونیزیطور که نگاهش به تلو همان  و

 

 نگاه کنم.  لمینستم تو اتاق بمونم و گفتم من هم فنتو ا، یرو ید یخند ی م  یجور  ه ی -

 

 خودش رو لوس کرد؛ و گفت: ایرو

 

 باهات. دن ید لم یدلم لک زده بود واسه ف ؛ یکرد ی ... خوب کارییمن فدات بشم بابا -



 سخت مثل سنگ 

508 
 

 

  شتر یب رفت،ی هرچه جلوتر م لمی. فد یدیسمت پدرم نگاه کردم که در پوسته سرسخت خود فرو رفته بود؛ و انگار اصال مرا نم  به

راه افتاده بود.   ه یخاطر گربه  میهااز خنده غش کرده بود؛ و من هم اشک از چشم  ایبود، که رو دهیرس  یی. به جاخندوند ی آدم رو م

 کند.  غی را هم از من در اش ی واشکینگاه  نی برگردم ونگاهش کنم تا ا دمیترس   یول کند؛ی نگاهم م خند متوجه شدم که پدرم با لب 

 

 گفت:  ای رو به رو لم یف ی جا کی پدرم

 

 معرکس.   اریب شیدختر هم مثل تو ات  نیا ا، یرو -

 

 با خنده گفت:  ایرو و

 

 . کردمی رو خاموش م  شیو آت  آوردمی بودم؟ اکثرا آب م اریب  شیات ی عه بابا... دستت درد نکنه! من ک -

 

 بابام با خنده گفت:  و

 

 . یگ یآره، تو راست م -

 

 و گفت:   د؛یلپ خودش رو کش ایرو

 

 راحت باشه.  التیتا خ  دمیها... خودم کش ید یکشی لپم رو م  ی گ یکلمه راست م  نیبعد ا -
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  ن،یآرو دنی. بابام بعد دکردی با چند پوشه در دست، به ما نگاه م نینگاه هرسه نفرمان را به سمت در دوخت؛ آرو  ن یآرو یصدا

 گفت:  ایه رو و رو ب دم؛یکرد که من هم ترس  یچنان اخم

 

 من رو ببر اتاقم.  -

 

 گفت:  ایکاناپه گذاشت؛ و روبه رو ی ها رو کنار من روبا عجله پوشه  نیکار رو انجام بده؛ که آرو نیخواست ا ،یحرف چیبدون ه ایرو

 

 ! کنمی من کمکشون م -

 

 که تو صداش بود، گفت:   ینگاه کرد. پدرم با صالبت نیهاج و واج به آرو ایرو و

 

 رده جناب! الزم نک -

 

 گرفت؛ و گفت:   لچریاز دسته و ن یآرو ی ول

 

 باهاتون حرف بزنم!  د ی... بایخیمشا ی آقا -

 

 گره خوردش، گفت:   یرو نگاه کرد؛ و با ابروها نیپدرم در سکوت، آرو و

 

 . قهی فقط پنج دق -
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 . میستینگر نیبا تعجب به کار آرو ایبابام رو به اتاقش برد؛ و من و رو ن،یآرو

 

من گوش   یهامن که دخترشم چرا به حرف  ی گوش بده؛ ول  نیآرو یهابگه؟ پدرم چرا خواست به حرف  خواستی م ی چ یعنی

که بابا گفت، چهل    یاقه ی بود. از پنج دق ون ی زیتلو ی وچشمم به ساعت نصب شده در باال  دمییجوینکرد!؟ از استرس ناخنم را م 

 . نبود ن یاز آرو یهم گذشته بود؛ و فعال خبر قه یدق

 

 طور که به اومد؛ و همان رون ی ب نیسر آرو آخر

 

 گفت:   ایروبه رو داشت،ی من قدم برم سمت

 

 ! ؟یبر یم  ییچا هی خانوم... واسه پدرتون  ا یرو -

 

  یرنگ رو تو  یطور که پوشه آبکاناپه جا گرفت؛ و همان  ی کنار من رو ن یبرخواست. آرو شیمن رو نگاه کرد؛ و سپس از جا ایرو

 گفت:  گرفت، ی دستش م

 

 ... خانوم اشک دم مشک! ی هم بلد بود  دنیپس خند  -

 

 ناخنم برداشتم؛ و گفتم:  دن یاز جو دست

 

 به بابام؟  ی گفتی م  یچ -
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 کرد؛ و گفت:  نگاهم

 

 ! گهید زدم ی حرف م تو با پدرت ی جلو جانیبعد صحبت بهت بگم که هم خواستمی اگه م  -

 

 اخم و تخم نگاهش کردم؛ و گفتم:  با

 

با من حرف بزنه... حاال با تو خراب کن   خوادی بابام که نم ؟ یتو اتاق بابام بود  قه ی پنج دقو بدونم تو چرا چهل د یواقعا که، من نبا -

 حرف زده.  قه یپنج دقو دخترش... چهل یزندگ

 

 زد؛ و گفت:  یپوزخند  نیآرو

 

 ! یجالبه... خراب کن زندگ -

 

. زبونم رو با حرص گاز گرفتم؛ و خواستم دنبالش  گهیبود د ت یهم واقع شییخدا یاز کنارم گذشت. باز خراب کرده بودم؛ ول و

 بکشد. ر یشکمم ت ر یز شد یراه رفتن، باعث م شتر یچند قدم ب یبروم، ول 

 

به   مهیهردو سراس  نیو آرو  ایرو صدا زدم. رو نی*دلم رو گرفتم و آرور یز* یالک هو یدوقدم جلو رفتم و  د،یبه ذهنم رس  یفکر

 با ترس نگاهم کرد؛ و گفت:  ن ی. آرود یبرام خط و نشان کش تیبا عصبان  ا یو رو شه، یگفتم نما  ایگوش رو ر یسمتم اومدند؛ که زود ز

 

 شد؟  یچ -
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 نشون داد؛ و گفت:  ده یرو ترس   افشیهم ق ایرو و

 

 . ارمیجوشونده درست کنم، ب شیاتاق؛ من هم وا د یرو ببر ی شما حور ن، یآقا آرو -

 

 . د ییبه سمت آشپزخونه دو ایسپس رو و

 

 : گفتی ل**ب م ر یز ی بغلم کرد؛ و به سمت اتاق من رو برد. و ه نیآرو

 

 ! یشد  نیچقدر هم سنگ  ؟ یحالت خوبه حور -

 

 آخه!؟  شهیم ی بشم؛ مگه آدم حامله باشه بارب نیسنگ  دمیبا خوب

 

 گفت:  د؛ یچهره خونسردم رو د یتخت گذاشت؛ و وقت  ی رو آروم رو من

 

 ؟ یچ ی عنی -

 

 رو باال انداختم؛ و گفتم: ابروهام

 

 . ینچیداو -
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 نگاهم کرد؛ و گفت:  تیباعصبان نیآرو

 

 ! وانهید زدم، ی داشتم سکته م -

 

نبود؛ چون عمرا برام   یهم خبر  ا ی. از رود یتخت دراز کش  ی و با حرص کنارم رو د؛ یشن نیآرو دمیگفتم که د یال**ب حقته  ریز

 گفتم:  کند،ی نگاهم م  نیآرو دم ید ی . وقتارهیجوشانده ب

 

 خدا!به  د یاز دهنم پر -

 

 کنار زد؛ و گفت:   میشونیپ ی سرم رو از رو  یموها  نیآرو

 

 . یرو گفت تیواقع  -

 

 با حرص اضافه کرد:  و

 

 از معشوقت جدات کردم.  -

 

 بعد با پوزخند گفت:  و
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 هم بد نبود که برات. یاد ی! زیالبته زن دوم معشوقت بود  -

 

 زدم و گفتم:  اش نه یس  ی رو ی مشت ،ی کم ی روین با

 

 ؟ یگفت ی... خب بگو به بابام چ نیآرو -

 

 خانوم.  یتره حور   زمشیفضول رو بردن جهنم؛ گفت ه -

 

 صورتم رو به سمتش برگردوند؛ و گفت:  نیگفتم؛ و نگاهم رو ازش گرفتم، که آرو  ش«ییییدار »اکش  یصدا با

 

 .های چیپی از درد به خودت م یبار آخرت باشه الک  -

 

. نگاهم رو ازش  کند ی گره خورده، نگاهم م یبا ابروها دمیرو نگاهش کردم؛ که د نیاتاق رفت. آرو گهی بعد بلند شد و به سمت د و

 . زدی نفس مهراسان وارد اتاق شد و نفس  ایرو دم یگرفتم؛ که د

 

 که خشک شده بود، رو به من گفت:  ی انداخت؛ و با لب نیبه آرو یترس نگاه با

 

 ! یحور  -

 

از کوچه به   دادی داد و ب   یصدا که  د یبگو ی زی. خواست ل**ب بازکند؛ و چدمیترس  هوی ا یرو دهیرنگ پر  افه یخاطر قهم به  من

 : د یبا داد غر ا یرو به رو نی. آرود یگوش رس 
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 شده؟  یچ -

 

 حرف بزنه، گفت:  تونستیو نم گرفتی که م  ی با زبان ایرو

 

 دم دره!   د یام -

 

 با داد گفتم:  ای برافروخته از اتاق خارج شد. و من روبه رو ی با صورت نیآرو

 

 . کنهی خون به پا م  نی... االن آروایرو 110زنگ بزن  -

 

به اتاق   ای. رولرزوند ی تنم رو م  گفت، ی م د یکه به ام ییهاراهی و بد و ب ن یآرو ی بعد هم صدا  یباعجله از اتاق خارج شد؛ و کم ایرو

 ل**ب گفت:  ر یبغلم کرد؛ و ز لرزم،ی از ترس م د ید ی برگشت؛ و وقت

 

 .ستین یز ی... چستین ی زیچ -

 

هردو   ایکه من و رو د، یدر رو کوب یباچنان خشم نیساعت بعد، آرو می . ند یهم خواب دادی که بلند شد، داد و ب س یپل ریآژ یصدا

 تکان داد؛ و گفت:  م یبرا د ی. دستش رو به حالت تهد می باترس نگاهش کرد

 

 ! یدر ارتباط بود ارویبه حالت اگه بفهمم با اون   ی ... وایبه حالت حور یوا  -

 



 سخت مثل سنگ 

516 
 

 . و رو بهش گفتم: دند یلرزی مردمک چشمانش نگاه کردم که از خشم م به

 

 ن؟ یآرو یزن یحرف م ی از چ -

 

 و گفت:  د؛یخوش حالتش کش ی در موها ی دست تیعصبان با

 

 یهاکه مرغ   ارم یسرت م یینکرده راست باشه به واهلل، به خاک مادرم بال ییکه اگه خدا  کرد،ی داشت وزوز م  ییزهای چ هی  د یام -

 فقط دعا کن دروغ باشه.   یکنند. حور ه ین به حالت گرآسمو

 

 : د یغر ایرو به رو و

 

 ... زود! اریمال خودته رو بردار ب  یو گفت ی که اون روز بلوف اومد   یلیو شما... پاشو موبا -

 

 هم پشت سرش از در خارج شد. ن یبه من کرد و بلند شد؛ و آرو ینگاه م ین ایرو

 

 هردو دوباره برگشتن.  و

 

گرفت که با زنگ   یاشماره  شیگوش  یزد. و از رو  ی از شماره پوزخند  یتماس خال  ستیو ل یخال  ام یصندوق پ دنیبا د نیآرو

 من در دستش مواجه شد؛ رگ گردنش برافروخته شد. ی خوردن گوش 

 

 : د یروبه من غر تیعصبان با
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 کثافت... کثافت.  -

 

  د،یسرم کش  ی ادیرو سمتم پرت کرد؛ و چنان فر لیبا خشم موبا دم یم رو مقابل صورتم گرفتم که دبه سمتم اومد؛ از ترس دست  و

 مخم بود، گفت:  ی که رو ی . و باز با پوزخند دند یسوت کش میهاکه گوش 

 

 ؟ یزدی م  کی بودم، ت مارستانیمن تو ب یوقت  ی متنفرم... توعه عوض انته یبه خ ختهیاز اون لبخند معصومت که آم -

 

 خفه کردن نشان داد؛ و گفت:  ه یشب یشیهاش رو به صورت نمادست  و

 

 آشغال.  کنم؛ی هام خفت مدست  نیهام، با هماومدن بچه  ایبعد به دن -

 

 زد:  ادیفر تیبا عصبان نیحرف بزنم. آرو تونستمی چرا نم دونمی و نم  کرد؛ی ام مداشت خفه  بغض

 

به اون   دم یو م  کنمی از ثروتش م  ی و گفت  ی رو خرفرض کرد یحائر نی . که آرو..گهید ی ... االن خوشحالشعوری بگو ب یز یچ ه ی -

 از خودت.  تری عوض اروی

 

هم پشت سرش از اتاق   ایاز اتاق خارج شد. و رو تیبا عصبان ن یسرباز کردند، و آرو میهاه ی تکان دادم؛ و گر  یرا به حالت منف سرم

  م یبا دردم گلو ختهیبغض آم ی دستم مشت کردم، و بغضم راقورت دادم؛ ول ری . پتو رو با حرص ززدیم شیو صدا د؛یدو  رون یب

  ستمینگر ییای به رو یاشک یهاقلبم را احاطه کرد. با چشم  ن،یسنگ  یاگرفت؛ و وزنه   شیآت می لوراچنگ زد و پاره کرد؛ چنان که گ

 و باحرص و غم روبه من گفت: کرد؛ ی نفس زنان نگاهم مکه نفس 
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 . گمیم ی من چ د یشنی ... اصال انگار کر شده بود و نمنیخدا تعادل نداره ا! به یکه بهش دل بست  یکس  نیخاک تو سرت با ا -

 

 گفتم:  ایرو به رو ه یگر با

 

 بره دنبالش... زود باش. هانیزنگ بزن به آ -

 

کامال   م یاز زندگ ی شدم؛ رنگ خوشبخت ن یرفت. انگار واقعا نفر رونیتکان داد؛ و از اتاق ب میتاسف برا ی سرش را به معن ایرو

 رو احاطه کرده.   می زندگ ی و بدبخت  ده،یپرکش

 

 《نیارو》

 

.  د یرا به فنا کش م یکه داشت زندگ ییهادختر با چشم نیا دادم؛ ی فوش م ه یدختر چشم رنگ   یو به هرچ  زدمی قدم م   ابونیخ ی تو

  دن ی. با لرزختیرو بهم ر امیشبه دن  هی خودم درست کرده بودم، گذاشت؛ و  یرا که ب ی لجن یشبه پا به زندگ ک یکه  ی دختر

رو   لم ینگاه کردم. موبا زد،یچشمک م لمیصفحه موبا ی که رو هانیگرفتم و به اسم آ ستم رو در د لیشلوارم، موبا  ب یدر ج  لمیموبا

  ی تاکس ی. دستم را برادمیو تار د ره ی چقدر قدم زدم که چشم گشودم و هوا رو ت دونمی خاموش کردم؛ و به راهم ادامه دادم. نم

تمام وجودم رو پر کرد. با   ی تن حور ی در خونه بودم. سوار آسانسور شدم و با بازکردن در خانه، بو یجلو  ی قی تکان دادم؛ و بعد دقا

نقش بست. چمدان را   میهاچشم  یجلو  یحور  افهیتختم، بازهم ق دنیکردم؛ و به سمت اتاقم رفتم. با د   ینثار حور  ی حرص لعنت

  یسر حور  ییدونم چه بالی نم موندم،ی و اگه م   رفتمی م  د یچون با ختم؛ی لباس دم دستم بود، را داخل چمدان ر  یبازکردم و هرچ

 .شدمی و آروم م  رفتمی م د ی. باآوردمی م

 

سرم   ی تو د ی ام یحرف ها ی زدم، به تخت مرتبش نگاه کردم؛ ول یبه اتاق حور ی لباس را هم داخل چمدان گذاشتم؛ و سر نیآخر

فقط   نم،ی. در اتاق رو بستم و از خونه خارج شدم؛ و بعد سوار شدن به ماش کردند ی و نفرت و عشق در وجودم جدال م  زدیزنگ م

 راندم.
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 《یحور》

 

نداره؛   یازش خبر کسچ یخاموشه و ه شی . گوش جوشهی و سرکه م ریو دلم مثل س  ست؛ین  یخبر نی دوهفته است که از آرو  امروز

  نیتوا زیچ نیترپدرم پرآرامش  یآخرش سکوتش رو شکست، و باهام حرف زد. صدا د، یمن رو د یهایتابی ب  یبابام هم وقت یحت

 دوهفته از خواب و خوراک افتاده بودند.   نیتو ا ی از نگران گه یهم د هانیو آ نازی آ ون،. و پدرجدادیدوهفته بود که بهم آرامش م 

 

ذوق   ی از مادرشون؛ اون هم از پدرشون. هر پدر مادر نیدارند. ا یاهی دو بچه دلم پره؛ چه سرنوشت س  ن یسرنوشت ا یبرا  فقط 

 . مینیترعاطفه ی مادر و پدر و ب نیترت یمسئولی ثبت بشه، ب   نسیاسممون تو کتاب گ د یبا ن یمن و آرو یدار شدن رو دارن؛ ول بچه 

 

 که با شوق گفت: د،یبه ذهنش رس  یزیانگار چ هانیآ

 

 نکنه رفته شمال! -

 

 هم با شوق گفت:  پدرجون

 

 خبر داشته باشه.  د یاون با ل،یزنگ بزن به اسماع -

 

 گفت: هان یر او هم قصد جواب دادن نداشت. آخر سر تماس وصل شد، و آانگا ی رو گرفت؛ ول لیشماره همون اسماع هانیآ

 

 ؟ یخوب هان؛یمنم آ ل،یسالم آقا اسماع -
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کنم؛   دایرو پ ن یآرو تونمی غرض از مزاحمت من نم ل،یممنون!چشم حتما... راستش آقا اسماع یل یبله پدرم حالش خوبه؛ خ -

 ش؟ید یشما امروز ند  رم؛ یخاموش بود، نتونستم باهاش تماس بگ  شیاومده شمال... و امروز گوش  شیدوهفته پ

 

 زد؛ و گفت:   تیاز سر رضا ی لبخند  هانیآ

 

  یکه من بهتون زنگ زدم... نه اتفاق ن ینگ  شه یاگه م ل،یشما بوده! خدا رو شکر... ممنونم... فقط آقا اسماع ش یپس صبح پ -

! شماهم سالم به خانواده  نیلطف کرد ی لیشمال. خ ادینشد که ن  گهیسفر زده بود سرش، د یهوا  ... فقط ماه محرمفتادهین

 ممنون! خداحافظ. ن؛یبرسون

 

 رو شکر کرد.  قلبش گذاشت؛ و خدا  یرو دستش رو رو  لشیقطع کرد موبا بعد 

 

 بار تکان داد؛ و گفت: سرش را تاسف پدرجون

 

 چش شده که زن باردارش رو اون هم تو ماه محرم ول کرده به امون خدا. دونمی نبود!نم تیمسئول ی ب قدرن یا نیآرو نیا -

 

فکر   یو وقت  بره،ی که آدم رو تا آسمون باال م   هی بگم پدرجون پسرت مرد تونستمی کاش م  م؛یبه هم انداخت ینگاه  ایو رو من

بعدش   کنه، ی ومتهمت م ره یگی . دستش رو ندونسته به سمتت منییپا کنه ی از باال پرتت م  شه؛ یکارها داره درست م  گهید یکنی م

 ! رهیم  زارهی هم م

 

 گفت:   هانیرو به آ پدرجون
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 .جان یا اریرو بردار ب تی مسئولی امروز جمع کن برو شمال و اون پسره ب نیهم -

 

گرفته بودند. بعد چند  همه آرام   ن،یمحل اقامت آرو دنیچشمش گذاشت؛ و چشم گفت. انگار بعد فهم یدستش رو، رو  هانیآ

 و باز هم غم و اندوه!   میرفتند؛ و ما موند  هانیو آ  نازیساعت، پدرجون، آ

 

 ن« ی»آرو

 

اگه   ده؛ یم نتیآبه که تسک  یسرما ن یا سوزه،ی و وجودت داره م  ایل**ب در  یر یم ی وقت  کنه،ی شمال، آدم رو آروم م زییپا یهوا

بشه قوز باال قوز.   م یسرماخوردگ خوامینم گه یقدر هم ذهنم مشغوله که داون  یول  رفتم؛ ی آب م یرو داشتم، تو  ی ماریحوصله ب

ذهنم رو مثل خوره    ،ینامزد سابق حور  یها. حرف کنمی را روشن م  یگر ید گاریوس  کنم ی له م میپا  ری که تمام شده را ز یگاریس 

 کند ی م اموانه یو د  خورد؛ی دارد م

 

 : شهی در سرم اکو م شیصدا

 

...  کردمی بزرگش م ی خاطر حوربه  یول   ست،یاز خون من ن که نیهات هم با ابچه  و  ی ریمی تو م م یگفتی ما م ، یحائر نیآرو -

 انگار. یها بود حرف  نیتر از اسگ جون  یول ؛ یریتا بم  کردی م  یلحظه شمار  یحور

 

 : شودیاست، که در سرم اکو م  د یام ی و باز هم صدا شود،ی مشت م شیهاخاطر حرفبه  دستم

 

 . گفتی بودن تو م یتو بغل من سر نکرد، از عوض یبود  مارستانیب یکه تا صبح وقت  ییها... چه شب یحور  -

 

 : زنمی م ادیفر واروانه یو د رسم؛ی حرفش به مرز جنون م  نیبا ا بارنیا
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 ها!کثافت  -

 

پدرم، مادرم افسرده شده بود؛   یخاطر خودخواهدلم فرو رفته است؛ به  ی که مثل خار تو  ییخاطر حرف هاشکنم به  یمن هم م و

مادرم باز از   یول  د؛یاون شب موقع فرار پدرم فهم ی گرفت با من از خونه فرار کنه، ول م یقدر پدرم عذابش داد که مادرم تصماون 

  زیپدرم هلش داد و سر مادرم به لبه ت  قدر دعوا باال گرفت کهکرد؛ آخر سر هم اون  جروبحث و با پدرم  د، یدست نکش مشیتصم

  ی و حت دم؛یباز اتاقم د  مه یدر ن ی ها رو از الصحنه  نیخورد؛ و بعدش هم رنگ خون بود که کف خونه رو قرمز کرد. من همه ا زیم

مردن   ی الیداستان خ ی ببرد، بچه بودم ول ییموضوع بو نیاز ا یپدرم نگذاشت کس ی. ول کردمی هم کنم، فقط نگاه م ه ینتوانستم گر 

و    دمیکش غ یروز فقط ج کی. یروغن نی کرد؛ داستان سر خوردن مادرم در زم اموانه یمادرم که توسط پدرم ساخته شده بود، د

 : گفتمی و م دمیکشی م  غیمتهمش کردم به قتل مادرم؛ ج

 

 ! یتو مادرم رو کشت -

 

صحنه   زم یپنوتی دکتر و با ه  شیمن رو برد پ  دونم، ی ماجرا رو م د یفهم یخوردم! و پدرم وقت  ی لیبار از پدرم س  نیاول یشب برا  اون

اون باعث شد   خورد،ی شد زن بابام؛ حالم ازش بهم م هویلوند که دوست مادرم بود و  یپاک شد. فران زن  شهیهم ی مرگ مادرم برا

تو لباس   طانی ش  هی زن عالم فرانه! اون زن،  ن،یتر؛ حال بهم زن بود شیاغه یکنه و اون موقع هم زن ص ی که پدرم با مادرم بدرفتار

 . طانیش  ه یفرشته است؛ 

 

  ال یجز دروغ نبوده. به سمت و ی چیه تشیمعصوم دم یفهم یکرد وقت   اموانه یمعصومش د یهامثل فران، چشم هی کیهم  یحور  و

را هم   گاریو س   کشم؛ی تاب دراز م ی. و سپس رو کنمی روشن م یگری د  گاریو س   م؛یشنی م ال یو اطی تاب در ح ی و رو  زنمی قدم م

 . کنمیخاموش م دن،یبعد کش

 

 . بندمیو چشم م کنم؛ ینم  ی نفوذ کند، توجه میهاکه قصد دارد درون استخوان  ییو به سرما  بندمی را م میهاچشم
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سرم   یروشن کرده باال  ی کیدر تار اطیرا که چراغ ح هانیو چهره آ میگشای چشم م  شود،ی م  دهیبدنم کش یکه رو   ییپتو با

 .کند ی نگاهم م ی که با نگران نم،یبی م

 

 :د یگوی م  تیو با عصبان دهد؛ی که مجال نم  ،یکنی م  کاریچ جان یتو ا میبگو خواهمی م

 

... تو  کنمی به هوشه تو شک م  یکیکه من  ی رو باور کرد د یاون پسره ام یهاخاک... نگو که حرف  ن، یخاک تو سرت آرو ی عنی -

 ؟ یکه اون گفته، گوش داد   یف یواقعا به اراج

 

 : میگوی م  سوزد،ی که م  ییکه دورگه شده و گلو ییصدا با

 

  نیاول ستین  ادتیو بره سمت اون...    چونهی من رو بپ خواستی بود، و فقط م ارو یهان... مگه دروغه! اون از اولش هم عاشق اون  -

 رو؟  یخاطر اون عوضبه  ی حور یهاه یگر ا ی مارستان؛یتو ب دارشونید

 

 : د یگویو م  زند؛ی م  یپوزخند  هانیآ

 

مجبور   ،یخاطر تو و اضطراب و نگران... به یفهمی ! مستیکثافت ن   یدختر مثل نازل  نیخدا مسمومه. ا... به نیذهن تو مسمومه آرو -

  ی که نسبت به زن ها دار ی نیبدب نیا یخوای خاطر تو. چرا نمرو به  هاش ه ی گر دم یبشه. من د نینش لچریو ش یشد تا ماه آخر باردار

 پاکه... بفهم!  ی حور اخد کنار؟ به   یرو، بزار 

 

 از خشم مشت شد؛ و با داد گفتم:  دستم

 

 هم داشت.  یشماره حور  یحت  ارو ی... اون کنمی باور نم -
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 رو به سمتم گرفت؛ و گفت: لشیزد، و موبا یخند ش ین هانیآ

 

 گوش کن!  -

 

 :د یگوی م د یکه به ام چد یپی در گوشم م ی حور یصدا

 

 شوهرمه!  نیآرو -

 

 .کند ی که مرا شکه م  یاضبط شده یصدا

 

 گفت: هانیتمام شدن مکالمه، آ  بعد 

 

 ها رو بهت زد داداش من؛ اون حرف  نیخاطر هم... به یزیری بهم م یجورن یو ا ،یتو کله خراب  دونهی م ارو یاون  -

 

 احمقانت رو.  ی فکرها ن یکن ا بس

 

 : دمیو با خشم غر  ن؛یزم ی رو، در دستم گرفتم و پرتش کردم رو هانیآ چانه
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زد باورام رو... از اعتمادم سو   ش یآت یاعتماده... نازل ی زنه و هرچ ی... اون مادر آشغالت گند زد تو اسم هرچتونمی ... نمتونمی نم -

 ؟ یاعتماد کنم که اون هم بشه مثل فران و نازل یمن به حور  ی گ یاستفاده کرد؛ حاال م

 

 گفت:  تکاند،ی طور که لباسش رو مجمع کرد؛ و همان  ن یزم ی خودش را از رو هانیآ

 

بابا   غه یببنده و ص ی نه و چشم رو همه چبک ی خبط ه یعشق به پدر باعث شده  ی ... فقط تو جووننی آرو ستیمادر من آشغال ن -

 . ستیمادر من ن ر یمرگ مادرت تقص ی بشه؛ ول

 

 به صورتش زدم؛ و گفتم: یمشت

 

نه،   هان؟یآ یچ  یعن یغم نداشتن مادر  یفهمی مادرم، االن مادرم زنده بود... م  یزندگ  یرو شد ی هست... هست... اگه اون چتر نم -

 !یفهمینم

 

به من برسونه و فقط به   یبیکه آس  خواستی او اصال نم ی بهش زدم، ول ی گریمن باز مشت د ی م کرد؛ ولبه سمتم آمد و بغل هانیآ

 تا آرامم کند. آمد ی سمتم م

 

 زد، و گفت:  ی او لبخند  ی نگاه کردم؛ ول هانیآ  ینشستم، و به صورت خون ن یزم ی سر رو آخر

 

 ها داداش!  نهیدستت سنگ  -

 

 بغلم کرد و گفت:  خت؛یمن اشک ر ی برا هانی. آختیبعد بغلم کرد و اشک ر و



 سخت مثل سنگ 

526 
 

 

 هات رحم کن. به بچه  ،یایبخدا از پا درم  یجورن یباز داروهات رو مصرف کن... ا ایداداش، ب -

 

 هلش دادم؛ و گفتم: تیعصبان با

 

 ؟یفهمی م  هان،یآ ستم ین ماریمن ب -

 

 بعد نگاهش کردم و ادامه دادم:  و

 

 کردم؟  دایپ یجلو چشمم زنده شد چه حال  ریکه بهم وارد شدو تمام تصاو  یبعد چند سال از پاک کردن حافظم، با شک یهمفی م -

 

 نگاهم کرد؛ و گفت:  هانیآ

 

دکتر تو رو جون   شیپ م یفردا بر نیهم  ایب ی شده. اصال پاشو تا صبح کتکم بزن... ول فیاعصابت ضع ی ... ولدونمی ... م دونمی م -

 . یحور

 

  ض ی!؟ نه من مرضمیمر ک یمن  یعنیکه به اشتباه مرتکب شده بودم فکر کردم. واقعا  ی گذاشتم؛ و به کار م یزانو  یرا رو   صورتم

 :دمیغر  هانی. روبه آستمین ستم،ین

 

 پاشو برو... برو!  -
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وشن شدن هوا، نگاهم را به آسمان دوختم،  جا تا صبح نشستم. با رو من همان  ال یاز کنارم گذشت؛ و رفت داخل و هانیآ

را روشن   نهی داشت شوم  دم،یرو د هانیرفتم، که آ ال ی. بلند شدم و داخل ود یترکی را ماساژ دادم؛ سرم داشت از درد م جگاهمیوگ

 من گفت:   دنی. با دکردی م

 

 سردتر شده ها! یل یهوا خ -

 

 بالش گذاشتم؛ و خوابم برد.  یبهش، به اتاقم رفتم و سرم را رو  اعتنایب

 

 به زور باز کردم.  ی سوخت ول یکه م را با آن  میهاراه انداخته بود؛ چشم   هانیکه آ ییبا سروصدا صبح

 

 ورزش! م یپاشو بر گهیو م  ستاده یاالن ساعت هفت صبحه و باال سرم ا هانیو آ دمیساعت شش صبح خواب من

 

 نگاهش کردم؛ و گفتم:  تیعصبان با

 

 ! هانیا رونیاز اتاق من برو ب -

 

 به سمتم آمد؛ و گفت:  یی با پررو هانیآ

 

 ؟ یزنی نرم باز هم م -

 

 صورتش رو نشون داد؛ و ادامه داد:  بعد 
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 بزن.  ایب -

 

 ل**ب زمزمه کردم:  ریحرص ز با

 

 کنه!  -

 

 زد؛ و گفت:  ی لبخند   هانیآ و

 

 ! پس پاشو. امیاز پشت بوم م  ی دازبن رونم ی از پنجره هم ب -

 

 سرم گذاشتم؛ و گفتم:  ی را، رو ساعدم

 

 . رونیبرو ب  ی که دوست دار یی ایجون اون رو کنه،ی سرم درد م  -

 

 رفت.  رونیگفت و ب  یاباشه هانیآ

 

  دنیبا د یرفتم، ول  رون ی ام کرد. بلند شدم و از اتاق بگرسنه  امد،ی که م  ی کباب  یچقدر گذشته بود که چشم گشودم و بو  دانمینم

 خبرش کرده. با اخم رو بهش گفتم:  هانیدرهم رفت. صد درصد آ میهااخم  ر،یام
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 ورها؟ن یسالم دکتر جان، ا -

 

 زد، و گفت: ی نیریلبخند ش  ریام

 

 . یومد یمطب. اون هم ن یاومد ی م د یبا بود که  ش یبار چهار ماه پ ن ی... آخرضمیدنبال مر  امیپاشم ب د یمن خودم با -

 

 گفتم:  ر یسمت آشپز خانه حرکت کردم؛ و رو به ام به

 

 خب، خوب شدم!  -

 

 رو صدا زدم.  هان یبلند آ ی بعد با صدا و

 

 کباب پخته شده، وارد شد؛ و با خنده گفت: یهاخیبا س  هانیآ

 

 . افتهی که اگه سرد بشه، از دهن م د یبجنب -

 

 من، با لبخند گفت:   دنید با

 

 ناهارت رو بخور.  ای! بی شد  داریخدا رو شکر که ب -
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نشستم.و هرسه نفرمان بدون   یصندل ی و در دهانم مزه کردم. و سپس رو  دم؛یکش  رونیب خیاز س   ی رفتم و گوشت زی سمت م به

را   ون یزیبه دست کانال تلو و کنترل  دمی مبل دراز کش ی تمام شد، رو  میغذا کهن یبعد ا م؛یحرف زدن مشغول خوردن غذا شد 

 گفت: ی روبه من با شوخ هان یهو آیکرد، که  هانیبه آ یااشاره  ر یعوض کردم. ام

 

 سابق. ن یهمون آرو یاومده با داروهاش جادوت کنه و بش  ر ی... امیخب داداش  -

 

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 

 . د یتالش نکن  خودیب شم؛ی سابق نم ن یمن آرو -

 

 گفت:   آمد،ی طور که به سمتم مو همان   خت؛یخودش ر ی آب برا یوانی ل ریام

 

 ! مبارکه. یشیپدر م ی دار  دمیشن -

 

 زدم؛ و گفتم:   یتلخ لبخند 

 

 ممنون.  -

 

 رو به من گفت:  ریام

 

 هام گوش کن... خب؟ که کمکت کنم، توفقط به حرف جامنیمن ا ن یبب ن،یآرو -
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 گفتم:  ر یزبانم رفت. رو به ام ر یزکه طعم تلخش   یتر شد؛ به طورتلخم، تلخ  لبخند 

 

 ... من خوبم! قمی... داداش من... دکتر من... رفنیبب -

 

 رو به من گفت:   ،ینسبتا عصبان  یبا صدا ریام

 

 کمکت کنم.   ،بزاریخت یبعد بهم ر ؛ یخوب بود لیاوا ، یهات رو قطع کردقرص   ی! از وقتیست ی... نگهید  یست یده ن -

 

 سکوت نگاهش کردم، که ادامه داد:  در

 

 خودخواه نباش! خوان؟یها پدر نمهات، مگه اون خاطر بچه به  -

 

 گفت:  ریبلند شد و رو به من و ام هانیآ

 

 .نیتو شهر بزنم؛ شماهم راحت باش  ی گشت ه ی  رمی خب، من م -

 

 رو ترک کرد.  ال یرو برداشت و و نیماش  چ ییبعد سو و

 

 « ی»حور
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 دلم آرام گرفت.  ن، یآرو  یو دادن خبر سالمت  هانیبعد زنگ زدن آ صبح،

 

 هم خداروشکر کرد؛ و با نگاه محکمش نگاهم کرد، و گفت:  پدرم

 

 .شهی درست م زم؛ یباش عز یقو  -

 

زدم    هی گر ریز  ،ی خار تو پام بره؛ از حجم خوشحال خواستی صورت پدرم نگاه کردم که مثل گذشته شده بود، و باز هم دلش نم به

 هقم را سر دادم. پدرم با تعجب نگاهم کرد؛و گفت: و هق 

 

 ؟ یشد حور یچ -

 

 گفتم:  دم؛یخند ی م  انشیو م  کردمی م ه یکه گر طورهمان

 

 شرمندم.  ا یدن هیخدا تنگ شده، به  هاتی دلم واسه مهربون   ،ییبابا -

 

 نگاهم کرد؛ و با لبخند گفت:  پدرم

 

شوهرت و    یهابعد حرف  یول ؛ یبودم دورت رو خط قرمز بکشم و انکار کنم دخترم. با خودم عهد کرده دنتیسخت بود بخش -

  ی و نگاهش کنه!؟ دست و پا ندارم، ول ستهی کنه و غم داشته باشه، پدرش با  هی آدم گر یبچه  شهیغصت، دلم آب شد. مگه م دنید

 باشم. گاهته ی تک تونمی زبون که دارم و م 
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 گاهم باشد. ه یباز هم تک خواستی شده بودم؛ و او االن م ش یریگ  نیخاطر حرفش، من باعث زمسوخت به  دلم 

 

 .دمیرا در دست گرفتم و بوس  دستش

 

 نگاه کرد؛ و گفت:  خوردن، ی که از صورتم سر م ییهابه قطره اشک  پدرم

 

 ؟ ی غوره گرفتن برداردست از آب  یخوای نم ،یش یمادر م ی هارو... تو االن هم که دارپاک کن اون اشک  -

 

 با خنده به سمتم آمد؛ و گفت:  ایرو  هو یرا پاک کردم، که  میهازدم و اشک   یلبخند 

 

 چه دختر پدر هم خلوت کردن، واسه بابام من باز شدم دختر بده.  -

 

 گذاشت؛ و گفت:  شیرا به نما شیهابعد باز دندان  و

 

 !؟ یینه بابا -

 

 بود، گفت:  یکه الک ی تیهم با جد  پدرم

 

 ! یهست شه یهم -
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 زد؛و گفت:   ن یرا محکم به زم شیپا ایرو

 

 عه بابا! -

 

جمع   گرید ک یها خانواده ما کنار . بعد ماه کردی ل**ب خدا رو شکر م ریز  یه ی کنار ما آمد؛ و با خوشحال ی چا ینیبا س  مادرم

 بلند شد؛ و گفت:  ای. با به صدا آمدن زنگ تلفن، رو یشده بودند؛ آن هم همه با خنده و خوشحال

 

 . دمیمن جواب م -

 

 بعد برگشت و گفت:  ی بعد بلند شد؛ کم و

 

 .اد یو معذرت خواست. و گفت آخر هفته م  اد، یواسه چکاپ ب تونه ی دکترت بود؛ گفت فردا نم یحور  -

 

 گفت:  ایرو به رو مامانم

 

 . رهیگی به دکترش، باز دردش م ی گفتی کاش م -

 

 گفت:  کرد، یدندانش خردش م  ر یز اد یز یطور که با صدابرداشت؛ و همان ی خور وه ی از م ی اریخ ایرو
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 تخت.   التیو اضطرابه؛ شما خ  یمادر من از ناراحت -

 

خواستم که خدا خودش کمکم کنه و کرد؛ واقعا   ئتی. روز عاشورا تو هدمیخند ی و م  گفتی جک م  ایو رو  م؛یهم نشسته بود کنار

 کرد؛ و خانوادم االن کنار هم هستن.  بمی پدرم رو دوباره نص ی رد و مهربون! چون بهم لطف کنهیخدا بهتر

 

 ن« ی»آرو

 

 شده بودم؛  دوار یام ندهیو به آ   کردمی م یحس سبک  ر، یام یهاحرف  دنیشن بعد 

 

من و   یهابعد اتمام شدن حرف  هان ی. آیهام و حورخاطر بچه به  شدم؛یخوب م  د یمثل پدرم باشم، پس با یپدر خواستمی نم من

 گفت:   د،یرو د افمیق  یشد و وقت ال یوارد و  ر،یام

 

 . یبهتر  یانگار -

 

 با خنده گفت:  ریام

 

 بله، اون هم بدجور!  -

 

 سمتم آمد؛ و گفت:  د یخر یهاسه یبا ک هانیآ

 

 .دمیخر های چ  د ینیبب -
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 گانه، من هم با لبخند نگاهشون کردم؛ و گفتم: بچه  یهالباس  دن یآورد. با د رونیها رو بلباس   یکی ی کی سه یک از

 

 جان. ی ا -

 

 هم با ذوق گفت:  هانیآ

 

 . رمیو لپشون رو گاز بگ  انیب  ایزودتر به دن خوامی فقط م -

 

 بار تکان داد؛ و گفت: سرش را تاسف ریام

 

 . شنیم  یزامب هان،یها هم مثل آ... دوروزه اون شه ها  کیهات نزدبه بچه  ینزار  ن،یآرو -

 

 و گفت:  د؛یخط و نشان کش ریام یبرا هانیآ

 

 م؟ یداشت ر، یآقا ام -

 

  شتریو ب کردم؛ ی م ی و زندگ یها حس سرخوش لباس  نیا دن یبا د بیآره تکان داد. و من، عج  یقهقه زد؛ و سرش را به معن ریام

  ی کوچک ن یمن هم به ا یهابچه  یعنیشده بودم،   رهیخ شد ی وجب هم نم ک یکه  ی بهتر بشم. به شلوار کوچک خواستی دلم م

 خواهند بود!؟ 
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 باال انداخت؛ و گفت: طنتیابروهاش رو با ش  هان یپنهان نموند. آ هانیصورتم نشست که از چشم آ یرو  ی نیریش  لبخند 

 

ترک عادت   ی واخی م یجد ی جد  گهیدفعه د  نیا گهیانگار واقعا د درخشه،ی هات از ذوق م ! چشم ید یآواز کبک سر م  نمیبی م -

 ! یکن

 

 بود کردم: و گفتم: دهیخر هانیکه آ  ی به کفش کوچک ینگاه

 

 تو محله »درکه«؟  ساختمی خونه م هی  ادتهی هان،یبرات دارم آ ی زحمت ه ی -

 

 اره تکان داد؛  یسرش را به معن هانیآ

 

 من ادامه دادم:  و

 

و دوست داره بخره؛ فقط تو    خوادیم   یواسه خونه و هر طرح یهرچ  ی حور ن یخونه، بب نیزایومونده د   لهیاونجا االن تکم -

 کارهاش رو انجام بده. 

 

 رو سمتش گرفتم و گفتم:   میبعد کارت بانک و

 

 باشه.  شتیهم پ نیا -

 

 با تعجب نگاهم کرد؛ و گفت:  هانیآ
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 ؟ یایمگه تو نم -

 

 من جواب داد:  یبه جا ر یبار ام نیا

 

خانوم نباشه؛ و بتونه خشمش رو کنترل کنه   ی مدت کال کنار حور نیدرمان باشه و بهتره تو ا سه چهار ماه تو  د یبا ن یآرو  هان،یآ -

  ش، ینسب یتا بهبود  یسمت خانوادش... ول  اد یاصال ن کهن یمنظورم از نبودنش... نه ا یواکنش نشون نده. ول  ی زیو نسبت به هرچ

 در تماس باشه.  باهاشونبراش بهتره تا از راه دور 

 

 تکان داد؛ و رو به من گفت: دنیفهم  یسرش را به معن هانیآ

 

خونه هم   ه یکه تو بعد اون آپارتمان...   نهی... منظورم ایکن  یزندگ د یها تو خونه جد اومدن بچه  ایبعد به دن یخوای داداش، م  یول -

 که... .   یقبال داشت

 

 وگفتم:  دم یحرفش پر ونیم

 

 رو نو کنم از اخالقم تا خونه.  یزیبمونه؛ و همون بهتره هرچ یباق  یز یچاز گذشته  خوامی نم -

 

 رفتم.  اطیسپس بلند شدم وبه سمت ح و
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بدون   ت،یسخته تو اوج عصبان یلیشدم . واقعا خ ی رو انقدر روشن وخاموش کردم که خودم از دست خودم عصب لم یموبا صفحه 

با خودم کلنجار   ی کل  کهن ی. بعد ایکرد یچه غلط  ی و بعد بفهم یو بشکنر  یکل غرور و قلب کس  ه،یبه چ  ی چ یبفهم یحت  کهنیا

  گهید ی الو گفتن مادر حور ی شدم و خواستم قطع کنم که صدا مونیرو گرفتم؛ و بعد دو بوق پش هان یا یرفتم، شماره خونه حور 

 کار رو انجام بدم.  نینگذاشت که ا

 

خانوم از تعجب کپ کرده   م یمر چاره ی. بیرو بده به حور ی خانوم کردم، ازش خواستم گوش  میکه با مر یسالم و احوال پرس  بعد 

 ه؟ ی. کال اصال فازم چورن یروز ا هی ورم روز اون  ه ی بفهمه چرا من  تونهی که اصال اون هم نم د یفهمی بود و کال از صداش آدم م

 

بگم، من دوسش داشتم و نسبت بهش  تونستمی دروغ نم. به خودم که افتمیدوباره  یاانگار جان تازه  یحور  یصدا دنیشن

رو جز من   یاگه یو رو کنه! و نگاهش و کسه د ر یز یجورن یرو هم ا  یخودخواه بودم؛ و دوست نداشتم نگاهش جز من دل کس 

 زد:  میساکتم، صدا د ید  یخواستم. وقت ی رو فقط واسه خودم م یدوست داشته باشه. من حور 

 

 .نیالو آرو -

 

 . یجانم حور  -

 

 که اوهم تعجب کرده، و االن شکه شده؛ پس ادامه دادم:   دونستمی سکوت برقرار شد. م  ی از طرف حور بارنیا

 

 هم دارم برات؛  یعوضش صد تا بد  کنمیذره محبت م  هی  ی اصال تعادل ندارم و کال وقت دونم ی زنگ زدم بگم م ، یحور نیبب -

 

بعد   خوامی . مشهی نم ، یعوض بشم. و تو اگه کنارم نباش  خوامی م  یول  ، یدونی ب مرو خودت هم خو  نیا ست،یدست خودم ن ی ول

نه   ای ی رو؟ شناسنامت که گم شده بود، المثناش رو گرفت هان یا یفهمی.... م ینباش  میاغه یماه اسمت تو شناسنامم باشه و زن ص هی

 هنوز؟ 
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 باز هم سکوت کرده بود.  ی حور ی ول

 

 صدام رو؟!  یشنوی م  یحور  -

 

 گفت:  د،یلرزی م ی که کم  ییباصدا یحور

 

 .شنومی آره م  -

 

 و گفتم:  دمیکش  یپوف

 

 ! یخب بگو، بفهمم پشت خط هی  یحداقل گاه -

 

 بعد ادامه دادم:  و

 

 دوست دارم!   ،یحائر ی . و در آخر هم خانوم حور گهیو بهت م  ادیرو سپردم که خودش م یهم کار هانیبه آ -

 

 زنان حرکت کردم. قدم  ایگذاشتم، و به سمت در  بمیرو تو ج یقطع کردم؛ و گوش   یبدون خداحافظ و

 

 « ی»حور
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بعد زنگ زدن   ش،یپ ی هم کم ای. و روکردی که االن به دوشم بود صحبت م ییهات یپدرم نشسته بودم، و پدرم از مسئول کنار

 که تلفن خانه زنگ خورد.  اورد، یب  کیک مانیارفت. مادرم با لبخند بلند شد تا بر   رونیدوستش از خونه ب

 

گفت. سپس به سمت من و بابا باتعجب نگاه کرد؛ و    یکه چ  دمیمن نشن  یتکان خورد؛ ول  شیهابعد برداشتن تلفن، ل**ب مادرم

 گفت: 

 

 زنگ زده.  نیآرو -

 

 نلرزد، گفتم:  خواستمی که م  ییفرا گرفت؛ و به سمت تلفن رفتم. با صدا هو یتمام وجودم رو  یسرخوش  حس

 

 الو.  -

 

زدم، که در جوابم جانم   شیدوباره صدا نیخاطر همقطع کرده. به  نیقدر پشت خط سکوت برقرار بود، که حس کردم آروآن  ی ول

  فی رد می پشت سر هم برا نیکردم؛ که ارو  اریسکوت اخت نیتعجب که من هم مثل آرو  ا یبود  یاز خوشحال دونمی گفت. کال نم

 کرد: 

 

 هم دارم برات؛  ی عوضش صدتا بد  کنمی محبت م ذرهه ی  ی اصال تعادل ندارم و کال وقت دونم ی زنگ زدم بگم م ، یحور نیبب -

 

 .شهی نم ی عوض بشم؛ و تو اگه کنارم نباش  خوامی م  ی. ول یدونی رو خودت هم خوب م  نیا ست،یدست خودم ن ی ول
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رو؟ شناسنامت که گم شده بود، المثناش   هان یا یفهمی ... مینباش  میاغه یماه اسمت تو شناسنامم باشه، و زن ص ه یبعد  خوامی م

 نه هنوز؟  ای ی رو گرفت

 

 بود؟!  نی واقعا آرو  نیا ؛ یتعجب جاش رو داده بود به سرگردان  گهید

 

 که گفت:  دمیرو شن ن یروبلند آ یصدا ی وقت

 

 ؟ یحور یشنوی م -

 

 که دست خودم نبود، گفتم:   ییلرزش صدا با

 

 . شنومی م -

 

سپرده بود حرف زد؛و در   هانیکه به آ یحرفاش بگم. و بعدش هم از کار  نیخب ماب هی و گفت حداقل  د؛یکش  یپوف عصب  نیآرو

از طرف من،   یحرف  ایپاسخ  دنیزد و گفت دوستم داره. و بدون شن میخودش صدا یل یبا فام ؛یحائر  ی آخر هم به من گفت حور

تو   دونم ی. مادرم نم کردی م  جیرفتارهاش آدم رو گ  نیبا ا نیقطع کرد. تلفن در دستم مانده بود، و کامال خشک شده بودم؛ آرو

 که به سمتم اومد؛ و گفت:  د،ید  ی صورتم چ

 

 شد؟  یمامان چ یحور  -

 

 به پا بود. لبم را با زبانم تر کردم؛و گفتم: ییدرون بدنم زلزله آمده بود؛ و درونش غوغا انگار
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 بعد ماه صفر.  یعن یماه؛  هی بعد  م یکنیگفت... عقد م  نیمامان، آرو  -

 

 یهابا چشم  زد؛یم  غهیص د یحرف از تمد  یبا چه گستاخ  نیبود که آروآمده  ادش یشدن من  غه یهم که انگار خاطره روز ص مامانم

 گرد شده، گفت: 

 

 !؟ یحور ی گ یراست م -

 

 مادرم با ذوق وشوق بغلم کرد، و گفت: دم یرا در جواب بله، باز وبسته کردم؛ که د میهاچشم

 

 شکرت. ایحاجتم رو داد... خدا ن یامام حس -

 

 بعد به صورتم نگاه کرد؛ و گفت: و

 

 . دهیسروسامون م تیغمت نباشه... خدا خودش داره به زندگ شه یدرست م  یگفتم همه چ ی د ید -

 

 نشده بود، گفت:   یز یشکرت. پدرم که انگار متوجه چ ایباز تکرار کرد خدا و

 

 شده!؟  یخانوم چ  -
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 بود، گفت:  یجار شیهاخاطر ذوق از چشم که به   یمادرم با قطره اشک و

 

 برگردونه  یحور  یرو به زندگ  یرنگ خوشبخت خوادی انگار خدا م -

 

 با لبخند نگاهم کرد؛ و گفت:  پدرم

 

 شاهلل.ان  شه یهمون م خوادی خدا م ی... هرچ قشهی دخترم ال -

 

حرکت به سمت تراس   ک یگذاشتم؛ و با   لچریچرخ و ی ودربرگرفت؛ و دستم رو ر  از ذوق، تمام صورتم رو  یحاک یرنگ کم  لبخند 

ها چه زود رنگ عوض  و ماه  گذرند؛ی روزها چه زود م  دم،یشیوبا خود اند   ستادمیداشت، ا د ید اطیکه به ح یاشه یرفتم؛ و پشت ش 

باران ببارد، چون هوا گرفته بود. و با   خواستی بودند؛ و انگار م  ختهیر نی زم یرو  اط، یح تاندرخ یزرد و نارنج یها. برگ کنند ی م

برق شهر هم   یک  دانمی بودم، که نم اطیح  رهیقدر خکرد. آن   دنیهم شروع به بار یز ییباران پا نیکه خورد، اول ی رعدو برق نیاول

 کرده بود.   دایجلوه پ شتریب اطیدر نور چراغ ح ،یاهیبه س  ختهی آم اطیح بارن یروشن شد؛ و ا

 

 کرد؛ و به سمت خانه اومد. دنی شروع به دو یادیبا سرعت ز ایکرد، رو  جادی ا یبیمه یکه صدا  اطیبسته شدن درح با

 

 من گفت:  دن یوارد خونه شد؛ و با د سشینسبتا خ یهارو با عجله باز کرد، و با لباس  در

 

 خوش گذشت. یلی بود... خ ی جات خال یحور  -

 

 و گفتم:  زدم؛  ایرو شی به صورت بدون آرا یلبخند 
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 خداروشکر. -

 

 رفت؛ و گفت:  ایبا حوله به سمت رو مادرم

 

 . اریموهات رو خشک کن؛ و مانتوت رو هم در ب ایب -

 

 بلند گفت: یبا صدا ایگفت که رو یز یچ ایگوش رو  ری بعد ز و

 

 نه.  -

 

 زد؛ و گفت:  یمامانم به سمت من لبخند  و

 

 آره.  -

 

 به سمت من آمد؛ و گفت:  کرد، ی را خشک م شیموها ی طور که سرسرهمان  ایرو

 

 !؟ ی!؟ کیکنی عقد م -

 

 سردادم؛ و روبه مامانم گفتم:  یاخوددار باشد، خنده توانستی از اندازه مادرم که اصال نم شیذوق ب  به



 سخت مثل سنگ 

546 
 

 

 حداقل کامل از راه برسه، بعد.  یزاشتیاز دست شما مامان... م  یوا  -

 

 گفت:  تطنیرو گرفت؛ و باش  لچرم یدوطرف و ایرو

 

 .اد یز ی از خوشحال یتلف نش هویها...  ادهیذوق ز  میهمش عال یخند ی م قدرن ینه بابا... ا -

 

 دو انگشتم نگه داشتم؛ و گفتم:   نیرو ب شینیب

 

 . شهینم م یزینترس؛ چ -

 

 برقصه؛ که مامانم با داد گفت:  ی کنه و از خوشحال یکوب ی خواست شروع به پا ایرو

 

 ره؛ شگون نداره! ... ماه صفایاوا... رو -

 

 گفت:  ی با خوشحال ایرو

 

 .شمیم وونهید ی کنم آخه؟ دارم از حجم خوشحال کاری چ -

 

 بار تکون دادم وگفتم: را تاسف سرم
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 !؟ یخوشحال قدرن یخاطر عقد من ااضافه بودم که به  قدرن یا ی عنی -

 

 با اخم روبه من گفت:  مامانم

 

که دوامش به    ی بابت خوشحالم که زندگ نی رو، از ا هانیا یفهمی بود؛ م  ی نخواه یاغه یزن ص  گهید  کهنی... خوشحالم از ارمیخنه  -

 و با دوام دخترم.   شهیداره ستون دار م  گهینبود، االن د  یچیه

 

 و گفت:  د؛یلپم رو کش ایرو

 

 . یگ یم  یشما چ فهمهیفعال بچست؛ نم نیمادر من ا -

 

 . د یعجله به سمت اتاقش دوبا  ایبعد رو و

 

  ا،یوبابام چون قرص خورده بود و کامال خواب بود؛ من هم به سمت اتاقم رفتم؛ و بعد کمک رو م، یکه سه نفره سرو کرد یشام بعد 

با   گهی د کردم ی که حس م ی قیرا بستم؛ و به خواب عم می. چشم.هادمیدراز کش داد، ی رو م نیآرو  ی بو بارنیکه ا یتخت  ی رو

 به همراه ندارد، فرو رفتم.  ینیسنگ 

 

  نیکه از قضا آرو  ید یما؛ و از خونه جد  یآن روز، اومد خونه  ی فردا هانی و آ   گذره؛ی با من گرفته م نی که آرو یاز تماس  ی روز چند 

بگم. چون  واسه خونه در نظر دارم،   یوهر طرح لیسپرده بود، حرف زد؛ و از من هم خواست که مدل وسا هانیکارهاش رو به آ

. بعد  مینیو خونه رو بب  می بر هانیبه همراه آ اینسبت بهش نداشتم؛ که اون هم قرار شد من و رو یبودم، اصال نظر ده یخونه رو ند 
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که با   هانی. آمیشد  نیو سوار ماش  م؛یاز خونه خارج شد  ایزد، با کمک رو هان یکه آ ی ساعت پنج بود که با تک بوق یظهر حوال

 :کنارش، انگار رو ابرها بود؛ چنان با ذوق گفت  اینشستن رو

 

 واسه من هم بد نشده.   امرزه؛یخدا امواتت رو ب نیآرو -

 

بود؛   ییو طال د یکه درش سف یاخونه  ی به جلو  یک  دونمی که نم  دن یقدر گفتن و خند آن  ایو رو  هانی. آمید یخند  ایو رو من

 .مید یرس 

 

 باز کرد؛ گفت:  در رو کهن یبعد ا هانیآ

 

 .ستی بهش وصل ن موت یفعال ر -

 

 .میشد  اده یپ نیداشت؛ و از ماش نگه  شد،یم   یکه پنجاه متر   یاطیح در

 

  ی نداشت را ط یاد یز بی. چند پله که ش ساختمیم جانیخودم باغچه خوشگل ا د یبود؛ که با یاه یاز هر گل وگ یخال اطیح

را مشاهده کردم که دوبلکس بود.    یخونه چهارصد متر هی که بعد باز کردن اون  گه، ید  ییو طال  د ی در سف ک یو بعد هم  م؛یکرد

  لیسن بزرگ تشک هی جلوترش  یکه کم ییرایهم پذ  گرش یبود و سمت د یخال ال سمت چپش آشپزخونه بود؛ که فع ن،ییطبقه پا

و    د یسف یهاها هم با نرده که اون  ییهانتونستم پله لچریخاطر و. من به ی نیرو اون جا بچ ی سلطنت یهاشده بود، و خوب بود مبل 

. و بعد  اطیبالکن بزرگ که سمت ح ه یخوابه، با  اتاقجا، گفت که چهار تا بعد مشاهده اون  ایشده بود، باال بروم؛ و رو نییتز ییطال

 با ذوق گفت: 

 

 . میها، اون باال درست کنپارک کوچولو واسه بچه  هی واسه  ده یجون م -
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باز   م؛ یبود  هان یکه مهمون آ ی و بعد خوردن شام  میشد  نیخونه، باز سوار ماش  ی کرد. بعد بررس  د ییبا لبخند حرفش رو تا هانمیآ

هام رو  چشم  ایرو  ی خوابم برد. صبح با صدا یک  دونم ی قدر خسته بودم که نمبه خونه اون  دنیو بعد رس   میهم به سمت خونه رفت

 من گذاشت؛ و گفت:   یپ تاپش رو جلو ل ایباز کردم؛ و بعد خوردن صبحانه، رو

 

 . می رو بگو ما بخر ید یکه پسند  ی نگاه کن و هرچ جان یتو فقط از ا د؛یواسه خر رم یخب، من دارم م -

 

 رنگش را سرش کرد؛ و از خونه خارج شد.  یکه به صورتم زد، شال فسفر   یاهم بعد بو*س*ه  ایگفتم و رو یاباشه

 

ساعت نگذشته بود که مامانم به همراه پدرم   ک ی ی دکتر برده بود؛ و من تو خونه تنها بودم، ول شی چکاب پ ی پدرم رو برا مادرم

 وارد خونه شدند.

 

مبل نشست؛ و   ی کنار من رو. و مادرم د ی خسته بود که به مادرم گفت، به سمت اتاقش ببرد؛ و بعدش هم خواب یلیانگار خ پدرم

 گفت: 

 

 چه خبر؟  -

 

 صفحه لپ تاپ بودم؛ گفتم:  رهیکه خ طورهمان

 

 خونه.  ی برا  د یرفتن واسه خر هانیهم با آ ایرو ،یخبر که سالمت  -
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 زد؛ و گفت:  ی لبخند   مادرم

 

 ن؟ یپسند کرد همی زیچ -

 

 مامانم، گفت:   دنیخنده بعد د شد که با انیلپ تاپ نما ی رو ایرو  افهیق  هوینه، که  میبگو خواستمی م

 

 و مدل تخت خوبه؛ زود باش.  نتیو مدل کاب ی کدوم رنگ بند  ن یبب ی... خب، حور یسالم برهمگ  -

 

  م؛ یرو واسه اتاق خودمون در نظر گرفت  د یو سف یانگاه کردم؛ و بعد هم با کمک مادرم، رنگ سرمه  دادی که نشانم م  ییهاژورنال  به

 .نشستی که به دل م ییهابا مدل  ؛یاروزه یو ف یهاهم رنگ زرشک و واسه بچه 

 

 :گفتی و م   آورد؛ی فقط شکلک در م  هانیآ ون، یز یتلو د یخر سر

 

 . یال ترج ی مج  یاج -

 

 :گفتی روبه فروشنده م  و

 

 ون؟ ریب اد ینم یی ... جادویشما غول  یهاون یزیآقا از تلو -

 

  لیآخر سر کل وسا سوخت؛ی م  توریاز نگاه کردن به مان میها. بعد هشت ساعت که چشم کردی م یکال با فروشنده بدبخت شوخ و

 شد. یداریها و فرش خونه و ماکتشون خرآشپزخونه و اتاق 
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رسوندم؛   یزنگ زده، خودم رو به گوش  نیآرو  گفتی با صدا زدن مامانم که م یخونه. ول  ادیب ا یمن لپ تاپ رو خاموش کردم تا رو و

 گفتم:   جانیو باه

 

 ؟ یخوب نیسالم آرو  -

 

 گفت؛ و ادامه داد:  ی درجوابم خوبم خانوم  نیآرو

 

 همتون!؟  نیها!؟ خوببچه  چه خبر از خودت و  -

 

 لبخند گفتم:  با

 

 ها چطوره؟ بچه  ی . بابامیخوب-

 

 ت: هم باشوق گف نیآرو

 

 ! شتونهیپ گه یماه د  هی ها هم حالش خوبه، بچه  یبابا -

 

 گفتم:  ن یسکوت کردم؛ و بعد رو به آرو هیثان چند 
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 . میزاریو تنهات نم  می... ما کنارت هستشمونیپ ایها تنگ شده؛ زود ب بچه  ی دلم واسه بابا ی لیخ -

 

 و گفت:  د؛یباصدا خند  نیآرو

 

  گه ید  ؛یحور شتیو عذاب برگردم پ یدلخور  چیکامل و بدون ه یبا سالمت  خوامی ... متیرنگ  یهاچشم  یها فدابچه  یبابا -

 ناراحتت کنم.  خوامینم

 

 باز بود و قصد بسته شدن هم نداشت. نی آرو یهاخاطر حرف به  شمین

 

 گفتم:   هویذوق  با

 

 .یکرد ی مو انتخاب   یها چقدر خوشگله... کاش تو هم بود اتاق بچه  لیوسا  یدونی نم ن، یآرو یوا  -

 

 . نمیخانومم رو بب قهیبعد برگشتن، سل خوامی که م   نیخودت بچ قهیبا سل لشی کل خونه و وسا گه، یخب د -

 

 که نشسته بودم؛ برگشتم.  ی تلفن رو قطع کردم؛ و باخنده باز به سمت مبل زهایچ ن یگفتم، و بعد صحبت از آب وهوا و ا یاباشه

 

 :د ینال اد یز یبا حال زار وارد خونه شد؛ و از خستگ  ا یساعت، رو کی بعد 

 

چقدر   ی دونی ! میچقدر مشکل پسند  ؛ینکنه حور  کارتیکمرم... خدا نگم چ یوا  ی . اکننی ... پاهام درد مرمیمی دارم م  ،یوا  -

 کردم!؟  ی رواده یخاطر تو پبه 
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 مبل انداخت و گفت:  ی بعد خودش رو رو و

 

 . مردمی . وگرنه مخونه..  دمیکه آخرش رس   شیآخ -

 

 اومد؛ و گفت:  ایبه سمت رو ییبا استکان چا مامانم

 

 . کنهی جبران م ی حور تیشاهلل عروس ان  -

 

 ! یعروس  یچه خوب شد که گفت  یوا  -

 

 بعد بلند شد؛ و گفت:  و

 

 .یواسه خواستگار ان یگفت بهتون بگم که هفته بعد م  هانیمامان، آ -

 

 با شکه گفت: مامانم

 

 ؟ یزود ن یچرا به ا -

 

 ترش کرد؛ و گفت:  ی الک ایرو
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 مادر من.  رهی هم د یل یکجاش زوده... خ -

 

 گرفت؛و گفت:  شی از بازو  ی زیر  شگونین مامانم

 

 از دست تو پررو!  -

 

 رو مزه کرد؛ و گفت: شییچا ایرو

 

 . زنهی ... مامانش بهتون زنگ مگهید گم یراست م -

 

 گفت و روبه من گفت:  یاباشه  مامانم

 

 باشه. یهم تو جلسه خواستگار نیکاش آرو -

 

 . شونیشاهلل تو عروس ان  گهید  یآره... کاش بود... ول  -

 

 .میشد  ییمشغول خوردن چا مانیگفت؛ و هر سه تا  یامادرم باشه  و
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گفتن، به اتاقش   ریخکه داشت، چند استکان را شست؛ و بعد شب به  یگذاشت؛ و با تمام خستگ  ی نیها را درون س استکان ایرو

 . مید یو خواب م؛یرفت مانیهارفت. و بعدش هم من و مامانم به سمت اتاق 

 

کرده   دایمو پ  زش یر م، یخاطر باردارمتاسفانه به  ی ول  زدم،ی که االن بلندتر شده بودند را شانه م  ییبودم وموها  ستادهیا نه یآ یجلو

. با  دمیرا در چارچوب در د ی که به در خورد، به سمت در نگاه کردم؛ که شاد یابازشون بزارم. بعد ضربه  اد یز تونستمی بودم؛ و نم

 لبخند بانمکش به من نگاه کرد؛ و بعد گفت:

 

 سالم خانوم خانوما... اجازه هست؟ -

 

 رکت دادم، و گفتم: را به سمتش ح لچرمیرها کردم؛ و و  میشیآرا ز یم ی را رو شانه

 

 . یتو شاد ایب -

 

 گفت:  یتختم گذاشت؛ و به سمتم امد و بعد روبوس  ی را رو فش ی وارد اتاقم شد،و ک یشاد

 

 اخمو چطوره؟  نیحال خانوم آرو  -

 

 درجوابش زدم؛ و گفتم:  یلبخند 

 

  ی از اخم وتخم و داد زدن، خبر گهیچقدر حرف هاش عوض شده؛ د یدون ی خوش خنده... نم نی آرو  یبگ  د یبه بعد با ن یاز ا -

 .ستین
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 سرداد؛ و گفت: یاقهقه  یشاد

 

 !نی به آرو ول یواقعا... نه بابا؛ ا -

 

 نگاهش کردم و گفتم:  قیعم

 

 . کردمی م کاریچ د یمن با دونم ی نم ، یازت ممنونم... اگه تو نبود یلیخ ی شاد -

 

 سرگردان نگاهم کرد؛ و گفت:  یشاد

 

 کردم؟  کاری من چ  -

 

 گفتم:  کنم؛ی دهان من بود، و منتظر بود که بفهمد چرا دارم ازش تشکر م  رهیکه خ ییهاچشم  به

 

روش، محبت کنم؛  باشم نه روبه  نیکنار آرو  ی کرد ق یکه من رو تشو  یو تو بود یرس ی دکتر بهم م کی از  شتر یکه ب ن یخب، هم -

 که عوض بشه.  خواستیهم نم نیاالن آرو ی رو داشته باشم. تو نبود نیو محبت آرو

 

 شالش را از سرش باز کرد؛ و گفت:  یشاد
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 رو نداره بابا.  نی قابل خانوم گل گالب آرو -

 

 گفت: ی بعد با حالت الت منش و

 

 خانوم.  ی من چاکر شمام، حور -

 

  ی ها؛ و بعضموقع   یدارم بعض اد یبهش گفتم که درد ز بارن یفشارم رو چک کرد؛ و ا شه یمثل هم  ی . شادمید یبعد هردو خند  و

 . ستیها قابل تحمل نموقع 

 

 و خودم رو لوس نکنم.  ست؛ین  ی زی چ گفتی م  یه ی شاد و

 

  یهاحتینص شه یآورد؛ عزم رفتن کرد و باز هم مثل هم مانیهردو ی و برا د یکه خودش زحمتش رو کش ی کیقهوه و ک بعد 

 زد کرد. رو، گوش  شیانیپا

 

 نکن.  تیرو اذ نیاز چند قدم راه نرو؛ آرو شتریب ی طیشرا چیمواظب خودت باش، تحت ه یحور  -

 

بدون   بارن یکه ا ی لیفرستاد و اتاق رو ترک کرد. به سمت موبا  یهوا بوس   یرو  م یگفتم. برا یاش زدم؛ و چشمجمله  نیبه ا یلبخند 

 تر بود. راحت الم یخ بارن یکند؛و ا تم یمکرر اذ یهاامینبود که با دادن پ ید یام گرید  یشدم؛ ول جمیترس به سمتش رفتم، و وارد پ

 

از بازداشتگاه در اومده،   که ن یبعد ا د یگفت که ام زدم، ی باهاش حرف م نستایکه تو ا  د یمن و ام یمیمشترک قد  یهااز دوست  یکی

ازدواج کرده؛ و چون شوهرش بچه رو   گه ید  یکیزنش هم که طالق داده، و اون هم با  چارهی ب ه؛ یبره ترکدنبال کارهاشه 
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ولش    ش،یخاطر زندگپدرش نخواست و مادرش هم به  د،یداشت بچه ام  یشوم  رنوشتگذاشتنش پرورشگاه. چه س   خواسته،ینم

 . سوزدی م ش یکرد. دلم برا

 

 بارن یا می زندگ کردمی حس م کردم؛یبود، نگاه م  د یام یهااز عکس  ی که خال  یج یرو عوض کرده بودم؛ و به پ  نستامیا لیپروفا

 گفت:  یلوس   ییعالمه عروسک و با سروصدا وارد اتاقم شد؛ و با صدا هی با  ایبعد رو قه ی تر. چند دقرنگارنگ ام یبدون ترس شده ودن

 

 سالم، مامان قنبر و ترمه.  -

 

 رد کردم؛ و گفتم:رو گ هامچشم

 

 جان؟!  -

 

 که در آغوش داشت، به سمتم آمد؛ و با لبخند گفت:   یعروسک بزرگ با

 

 خوشگله؛ مثل من.  افهیاسم دخترت رو ترمه بزار، چون اون از نظر ق ی اسم پسرت رو قنبر بزار، چون صددرصد زشته. ول -

 

 زدم و گفتم:  یخند شی بعد پشت سرهم پلک زد. ن  و

 

 خوشگل باشه؟  د یاون هم با ،یخوشگل عه... چون تو  -

 

 . رهی گفتن دختر خوشگل به خالش م م یبله که از قد  -
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 زدم وگفتم:   یلبخند 

 

 ها!  رش یز یزشت هم باشه، باز هم به تو رفته... بعدا نزن  ی خدا کنه! ول -

 

 رها کرد؛ و گفت:   ن یزم ی رو کنارم رو عروسک

 

 رفته صددرصد. شیموقع به پدر گراماون  گه،ینه د -

 

 به سرش زدم؛ و گفتم: یاضربه 

 

 ! یو خوشگل یپیخوشت  نیبه ا نیآرو ا،یواقعا که رو -

 

 عق زدن رو درآورد؛ و گفت:  ی ادا ایرو

 

م  خوشگله، اخ خندهی که م گنیم هانیکردن ها. خوشگل به آ دایهات مشکل پخوشگله؟ چشم  نی آرو ی حالم بهم خورد؛ کجا -

 خوشگله... .  پوشهی م  د یخوشگله، سف پوشهی م  اهیخوشگله، س  کنهی م

 

 بلند کردم؛ و گفتم:  سایرو به حالت وا دستم
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 برادر شوهرم!  یهمه خوشگل ن ینمونه تو گلوت ا -

 

 بوسم کرد؛ و گفت: محکم

 

 .شمی دار و جذاب دارم ممن که خوب شد؛ صاحب شوهر خوشگل و پول  ی ... آخر سر برایحور  ی جا به دردم خورد ه ی -

 

 قهقهه زدم و گفتم:  بلند 

 

 ... از دست تو! ایواقعا که رو -

 

 شده بودند، اشاره کرد؛ و گفت:  ختهیر نی زم ی که رو ییهاعروسک  به

 

 چطورن؟  نیبب -

 

 رو باز کرد و به سمتم گرفت؛ و گفت:  شیبعد گوش  و

 

 اتاقشون چطوره؟  یوار یکاغذ د نی بب  شه؛یها، داره نصب ماتاق بچه  یهاامروز کمد و قفسه  -

 

 .رفتی هم ضعف م یاتاق خال ن یا یدلم برا  ی حت یکه فعال ناقص بود، ول  ی دستم گرفتم و به اتاق ی رو تو یگوش 
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 ذوق گفتم:  با

 

 تختش رو توروخدا ! نی... ببیاله -

 

از ذوق   ایصفحه؛ رو ی رو هانیدر دستم، و افتادن عکس آ ا یرو یگوش  دن ی. با لرزد یو تمج فی هم شروع کرد به تعر ایرو و

 سردادم؛ و با داد گفتم:  یاجاش خنده  ی و ذوق ب شیهمه دست پاچگ  نیخاطر اولو بشه کف اتاق. به  خواستی م

 

 وبعد شروع کن حرف زدن.  ؛ ییرایاول من رو ببر پذ  -

 

 .گفت   یاباشه شیهاگرفت؛ و با چشم ش ینیب یجلو  سیرو به حالت ه  انگشتش

 

. و  نمیمبل بش ی بروم، ورو ییرایسمتم آمد؛ و با عجله کمکم کرد تا به پذ  ،یابا حرص با مزه  دمیرا با خنده تکان دادم، که د سرم

 رو باز کرد؛ و بعد هم گفت:  ون ی زیآورد و تلو وه یم  میبرا یبعد هول هولک

 

 مادمازل؟  ،یخوا ینم یاگه ید  زیچ -

 

  دم یکه د گرفتم؛ی پوست م  وه یبودم و براش م  لم یف یگذشت و رفت. مشغول تماشا  میمثل جت از جلو ایرو دمیگفتم که د ینوچ

 گفت:   خوردم؛ی انار رو م ینوع خوردن من، که با چه ملچ مولوچ دن یمامانم هم به همراه بابام کنارم امدند. پدرم با د

 

 قاشق هم بزار دهن من؛ دهنم آب افتاد.   هی بابا،  یحور  -
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 از انار رو پر کردم؛ و درون دهان پدرم گذاشتم، که اوهم با لذت انار رو خورد.  ی خنده قاشق با

 

 .کند ی پوست م وهیپدرم م یکنارم آمد؛ و برا وهیبه مادرم خورد، که با ظرف پراز م نگاهم

 

 به بابام گفتم:  رو

 

  گه یمزه د هی از دست تو  وه ی مامان واسه من هم پوست بکن، خوردن م  کند؟ی خانوم دارد چه م میمر   نیبب ، ی... ال... آقا هادالٱ -

 داره. 

 

 هم اومد که گفت:  ایرو  یصدا هوی که 

 

 !؟ گهید  شه یچه جور نیا ؛ده یمزه آناناس م ، ید یم یتوت فرنگ  ده؛یمزه موز م  ،ید یم  بیبانو؛ به آدم س  میآره مر -

 

  خورد،ی رو م   اریگوش من خ  ریکه نوع خردکردنش با صدا بود؛ و به عمد هم ز  ییبا سروصدا شهیبرداشت و مثل هم یاریخ وبعد 

 باعث شد با داد بگم: 

 

 . یوا  ا،یرو ،یوا  -

 

 زد؛و گفت:  ی لبخند  بابام

 

 نکن دخترم رو. تش یاذ ا، یرو -
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 را باال انداخت؛ و گفت:   شیبا خنده ابروها ایرو

 

 ها، پدر من.  یکنیمن رو سوسکم حساب نم های تازگ ا؟یآ  ستمین دخترت نم -

 

 زد؛ و گفت:  ا یدست رو ی با چاقو رو مادرم

 

 بخور. وه ی م ایب ه؟ یچه حرف  نیا -

 

 و با دهن پر، گفت: خوردی طور که م با حالت قهر، موز را در دهانش گذاشت؛ و همان  ایرو

 

 جون خفه.  ایرو ی عنیتعارف کردن،  وهینوع م نیا -

 

 گفت:  گذاشت،ی در دهانش م  وه یطور که مگفت؛ و روبه پدرم همان  ی ال اله اال الله مادرم

 

 رفته!؟  ی دختر به ک  نیا -

 

 به من اشاره کرد؛ وگفت:  ایرو

 

 به دخترتون!  -



 سخت مثل سنگ 

564 
 

 

 رو نگاه کرد؛ و گفت:  ا یبا عشق رو پدرم

 

 امان از دست تو، دختر.  -

 

 صورت پدرم کاشت؛ و گفت: یرو  یابا خنده بو*س*ه  ایرو

 

 .پدر یپدر... ا ی ا باتم،یجذبه ز نیغالم ا راتم، ینگاه گ نیعاشق ا -

 

 گفت:   ای. مادرم روبه روخوند ی م  یجورنیخودش هم یآواز، وبرا   ریز وزد 

 

 خونه؟ ی من داره کبکش خروس م ه یغرغرو شه یشده دختر هم یچ -

 

 گفت:   یجمله بود؛ با شاد نیکه انگار منتظر هم ایرو

 

  کنم؛ی چرا دارم برعکس عمل م دونم یشما نم یخونه شوهر، من هم از غم دور  ره یم  یروز  ی ... هر دختریمامان  یدونی خب م  -

 اهلل اعلم.  خندمی ها مچرا دارم مثل خل  ی کنم ها، ول ه یخون گر د یاالن با

 

 گفت:  شیهاو اشاره به بابام اشاره کرد؛ و با چشم   مایگونه اش را چنگ زد، و با ا  مادرم
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 خجالت بکش.  -

 

  ه یبودنش از   ی که الک ی روبه پدرم با خجالت ایخورده بود. رو وهیآب و م وانیل ه یخجالت رو قورت داده بود؛ روش هم  ایرو ی ول

 معلوم بود؛ گفت: یفرسنگ 

 

 !هادمیمن االن خجالت کش  ،ییبابا -

 

پشت خطه؛ با   یک  دونستی م  ای. با زنگ خوردن تلفن خونه، که انگار رومید یسرداد، که من و مامانم هم خند  یاچنان قهقهه  پدرم

 عجله گفت: 

 

 مامان پاشو، پاشو تو تلفن رو بردار. -

 

 با تعجب گفت:  مامانم

 

 چته، بچه؟  -

 

 : گفتی و م د؛یپری رو هوا م ش یمثل اسپند رو آت ایرو و

 

 . گهیزود باش د ، یمامان -

 

 بار دوم زنگ خورد؛ و قطع شد.  ی برخاست که تلفن برا شیاز جا لکسیقدر راون  ا،یخاطر درآوردن حرص روبه  مامانم
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. تلفن  کردیو آهسته حرکت م  د یخند ی م  شتر یب کند،ی جلز و ولز م ایرو د یدی هم م ی وقت داشت،ی را آهسته برم شیهاقدم  مامانم

 بار سوم زنگ خورد؛ و بعد زنگ دوم مامانم تلفن رو برداشت. یبرا

 

 . د یکش یق ینفس عم ایفران خانوم پشت خطه؛ و سپس رو  د،یکه فهم شد ی ها معلوم مصحبت  از

 

 و در جواب فران خانوم گفت:  کرد؛ی به سمت ما نگاه م مامانم

 

 بله، منزل خودتونه.  -

 

. شد ی چ نهیزل زده بود تو صورت مامانم که بب  صبرانهی که ب  یی ایمبل نشست؛ و رو ی سر بعد قطع کردن تلفن، کنار پدرم رو آخر

 آخر سر مامانم گفت: 

 

 .انیونمون. به آقا هاشم و خواهرتم بگم ب خ ان یپس فردا ب یخواستگار یاجازه خواستن برا هانیفران خانوم مادر ا ،ی هاد -

 

 مکث کرد؛ و سپس گفت:   ایرو افه یق یرو  پدرم

 

 .ها هم باشنزنگ بزن اون  هی آره  -

 

 رو داشت، گفت:  ایکردن رو ت یدر مبل فرورفت. پدرم که قصد اذ شتری و ب  د؛یکش ی نفس راحت ایرو
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 ها.  م ید یخانوم، ما بهشون جواب رو شش ماه بعد م یول -

 

 گرد شد؛ و گفت:  ی به آن ا، یرو یهاچشم

 

 شش ماه؟!  -

 

 زد؛ و گفت: ی لبخند مرموز پدرم

 

 بله کبک خروس خوان من!  -

 

 زد، و گفت: یلبخند خجول  ایرو

 

 .ییبابا -

 

 گفت:  یبا خوشحال بارن یمادرم ا و

 

 زنگ بزنم. هی  بایمن برم به ز -

 

 دوباره گفت: دهد،یپدرم جوابش را نم د ید ا یرو یاز کنار ما باز بلند شد. وقت  و
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 جونم.  ییبابا -

 

 با لبخند گفت:  پدرم

 

 عوض کنم. مردم از بس تو خونه نشستم.  ییهوا ه ی پاشو من رو ببر تو پارک  -

 

  ی بعد، با مانتو قهی نثار پدرم کرد؛ و با عجله به سمت اتاقش رفت، که حاضر شود. پنج دق یداربا عجله بلند شد و چشم کش  ایرو

 هم دور گردن بابام، گفت:  یکه به سر کرده بود، برگشت؛ بعد انداختن شال  یو شال قرمز سه متر  یباران

 

 .م یبر گه، یخوب د -

 

 و بابام گفت: ایرو دن یبا د مامانم

 

 ؟ ی کجا به سالمت -

 

 جواب داد:  بارن یپدرم ا و

 

 عوض کنم.  ییهوا ه یو    رونیبرم ب ایگفتم با رو  د؛یخونه پوس  ن یدلم تو ا -

 

 مگه من مردم؟  گه؛ ید  بردمتی خودم م یگفتی م  ، یخب آقا هاد -
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 :د یتوپ  ایمامانم دراومد؛ و با حرص روبه رو  یکه صدا د یلپ مامانم رو کش طنت یبا ش  ایرو

 

 ه؟ یچه کار نیدختر ا -

 

 با خنده گفت:  ایرو

 

 ! نی.. دی... دیری. د شودی بانو حسود م می مر -

 

 ادامه داد:  ایگفت؛ و روبه رو  یریخنه  مامانم

 

 مگه من بچم دختر خوب.  -

 

 با لبخند اضافه کرد:  و

 

 .پزمی پلو واستون م  د یکه خوش بگذره بهتون. من هم شام شو  نیبر -

 

 با عشق مادرم رو نگاه کرد، و گفت:  پدرم

 

 خانم. میدستت درد نکنه مر -
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 گفت:  ایسپس روبه رو و

 

 باباجان. م یبر -

 

 پدرم گرفت، و حرکتش داد؛ و سپس از خونه خارج شدن. لچر یاز و ایرو

 

رو   نی برداشتم؛ و شماره آرو لیطور که نشسته بودم موبامبل همان ی ها به آشپزخانه رفت؛ و من هم روبعد رفتن آن  مامانم

 جواب داد.  نیبوق آرو نیگرفتم. با اول

 

 سالم خانومم!  -

 

 صورتم نشست؛ و من هم گفتم:  یرو ی لبخند   ناخودآگاه

 

 ؟ یخوب  ن،یسالم آرو  -

 

 ؟ یخوبم... تو چطور  -

 

 د تا سرفه کرد. بعد چن و
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 ؟ یسرما خورد ن؟یشده آرو یچ -

 

 گفت:  سوخت؛ی م ش یکه انگار گلو  نیآرو و

 

 .سوزهی گلوم م کم یاالن هم   ا، یبرده من رو انداخته تو در کنه؛ ی م م یدرمان  خیداره آب  وانه،ید  ریام  نیآره خانومم. ا -

 

 .یامالحظه ی چه دکتر ب  -

 

 کرد، و گفت:  یاتک خنده   نیآرو

 

 چه خبرا؟  -

 

 .استیرو  یبگم پس فردا خواستگار د یبا ی ... ولیخبر که سالمت  -

 

 ! وانهیکار خودش رو کرد؟ پسره د هانیآخرش آ  -

 

 مگه چشه؟   ایوا... رو -

 

 و گفت:  د یخند  بلند 
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 . دهی... آدم رو درسته قورت مستیچش ن -

 

 و گفتم:   دم؛یخند  ن یهم مثل آرو من

 

 که.   ستیل من اشکشون دم مشکشون نهمه هم که مث -

 

 اصال انگار نه انگار. ، یپخ؛ بترسه... نه که داد هم بزن یبگ  د یزن با -

 

 !ترسه؟ی نم ایپخ بگه؛ رو هانیفردا آ  یکنی آهان پس فکر م -

 

 تر شده بود نسبت به اول، گفت:گرفته  کم یکه  یی با صدا نیآرو

 

 ما!  میخوای نم ی زیچ گه یپخ نکنه و داداش من رو نترسونه؛ د ا یرو -

 

 و گفتم:  دمیصدا خند  با

 

 .ستین ام یاونجور گهینه بابا، د  -

 

 بعد حرف رو عوض کردم:  و
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 ؟ یخوری اوضاع چطوره... داروهات رو م ن،یآرو -

 

 خوب بوده.  ی... به جز اون که همه چ کنهیم  تمیسردرد سراغم اومده؛ اون اذ نیباز ا هی چند روز یول  خورم؛ی . کامل مآره خانومم  -

 

 خداروشکر. -

 

 : د یپرس  نیبعد آرو و

 

 چکابت کرده؟  ی شاد -

 

 ماهه.  ی لیخ شییبود؛ خدا جان یامروز ا ن یآره، هم -

 

 ! رتشیگی جو م ها؛ی جلو خودش نگ  -

 

 کرد؛ و سپس گفت:   گهید  ی . چند سرفه د یبعد خند  و

 

 باهم. خب؟ میزنی بخوابم، بعدا حرف م کمیمن برم  یحور  -

 

 ؟ یندار ی باشه، کار -
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 نه، خدافظ.  -

 

 .زم یخدافظ عز -

 

ساالد رو داد تا من   لیحوصلم سرنره؛ وسا که نیا ی گرفتم، مامانم برا  نیکه با آرو ی. بعد تماس یبوق گوش  یبعد هم صدا و

و باباهم به خونه برگشتن؛ و   ایساالد شدم. چند ساعت گذشته بود، که رو یهادرستش کنم. و من هم مشغول خورد کردن گوجه 

خاطر بود؛ و به  دهیچ زیم  یگذاشت. مامانم غذا را رو   نیزم ی رو یغذا خور  ز یم اربود که کن د یچند پاکت خر  ا، یدر دست رو

 . میشد  مانیومشغول خوردن غذا  م؛یزنشست یپشت م یهمگ  ن،یهم

 

  ،ی چا ینیس  کی و آوردن   زی پدرم رو داد؛ و بعد هم خودش مشغول خوردن شد. بعد جمع کردن م یابتدا غذا  شهیمثل هم مامانم

 که پر نقش ونگار بود.  ی باز شدن؛ و چشمم خورد به روسر ایبودن توسط رو ز یکه کنار م ییهاپاکت

 

 روبه مامانم گفت:  ایرو

 

مغازه به   نیاز ا اده یرو هم پ چاره یوقته بهتون کادو ندادن؛ من ب  یلیدلخور بودن که خ ی بانو... پدر گرام م یواسه شماست مر  نیا -

 . مید یرو واستون خر نیاون مغازه کشوندن تا آخر سر ا

 

 فت: سرش انداخت؛ و گ   یرا رو  ی باذوق روسر مادرم

 

 خوشگله.  یلی خ ،یدستت درد نکنه هاد  -

 

 نگاه کرد؛ و گفت:  پدرم بامحبت به مادرم  و
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 .قابل تورو نداره خانوم  -

 

 سمت من گرفت؛ و گفت:  یاجعبه  دم یباز کرد، که د یاگه یبعد پاکت د و

 

 هاش.خانوم و البته بچه  یهم واسه حور  نیا -

 

 یهانیانگشتر با نگ  کیخوشگل بودن؛ و   ی لیکه خ دم ید ی را گرفتم و با باز کردن جعبه، دستبند سنگ چشم زخم و مدال جعبه

 . با ذوق درون جعبه را نگاه کردم؛ وسپس رو به بابام گفتم: د یسف

 

 خوشگلن. یل یخ یمرس   ،ییبابا یوا  -

 

 هم دستبند چشم زخم را در دست گرفت؛ و گفت:  مامانم

 

 .نیخوشگله ا یل یخ ،یهاد  یوا  -

 

 روبه من گفت:  ایرو

 

 ! انیکه ب ی به حال ی... وا یشدن قند عسل پدر گرام ومده یهات نبچه  ینیبی م -
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 با خنده گفت: مامانم

 

 حسادت ممنوع.  -

 

 هاش رو باال فرستاد؛ و گفت: شونه  ایرو

 

 ن؟ مزاح کردم. حسوده مادر م ی ک -

 

 .میگذراند   یکنار هم با خنده و شاد گر یشب د ک یو  م؛ یرا خورد مانییحواله من کرد. وبعد در کنار هم چا یچشمک و

 

 هم اومده بودند. بایبود؛ و عمو هاشم وعمه ز دهیفرا رس  یروز خواستگار باالخره

 

 :پرسهی و م پوشهی م  ایدست لباسه که رو ن یهشتم نیکنم ا فکر

 

 چطوره؟  -

 

 ! کنهی و عوض م پسندهی خانوم نم ا یرو یخوشگله؛ ول  گمیم  کهن یبا ا و

 

روم  بود؛ روبه  یرسم کم یکه  یادخترانه   د یکت شلوار سف دنیبا پوش  بارن یاعصاب خورد کن شده امروز. ا ی لیخ ایکه رو واقعا

 گفت:  گرفتی م  گوریطور که فو همان  ستادیا
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 چطوره؟  نیا -

 

 براندازش کردم؛ و بعد گفتم:  نییبود. از باال وپا ی رسم کمیفقط   اومد،ی م یل یکت و شلوار خ  نیا ایرو به

 

 .هیرسم ی ادیز نیبهتره؟ ا یتر بپوش ساده  زیچ ه ی  یکنی فک نم  ی ول  ،یخوشگل شد  ی لیخ -

 

 به خودش زد؛ و گفت: نه ییآ ی تو  یلبخند 

 

 .پوشمی رو م نینه هم -

 

  شیصورتش نشوند. و بعد به من هم کمک کرد تا پ یرو  مم یمال شیآرا  هی و  د؛یبعد با آرامش نشست و موهاش رو سشوار کش و

 خوش و بش کردم؛ و کنارشان نشستم.   بایبروم. با عمو وعمه ز ه یبق

 

 شد. خ یو دستانش کوه  د؛یپر ا یرنگ از رخسار رو فون، یخوردن زنگ آ با

 

با دست گل خوشگل و کت شلوار   هانیو در آخر هم ا  نازیپدرجون و پشت سرش هم فران خانوم و سپس آباز کردن در، ابتدا  بعد 

 شدند. ییرایپذ وارد    ،ید یسف

 

 خواهر من! ن یا هی چه مارموز داد؛ی اون همه وسواس داشت به خرج م نیخاطر همست کنه، و به  هانیبا آ خواستیم ایرو
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ها  به سمت مبل ییآمدگوگل رو از دستش گرفت؛ و بعد خوش دسته  ایرو هانیبودند. و بعد ورود آ ستاده یکنار در ا ا یو رو مامانم

کردم؛ و   یهم روبوس  نازیشد. و بعد با فران خانوم و آ ایزد؛ و حالم را جو   م یشونیبه پ یاحرکت کردند. پدرجون با محبت بو*س*ه 

 همه کنار هم نشستند. 

 

 . مردی که کنارم نشسته بود، از ذوق داشت م  ییایو رو  زد؛ی لبخند م  هانیو آ گفتی م  یز یچ هانیگوش آ ر یز نازیآ

 

 زدم؛ و گفتم:  ش یآرنجم آهسته به بازو با

 

 . کنهی خودت رو جمع کن... فران خانوم داره تو رو نگاه م -

 

 هم زد. پدرجون، رو به پدرم و عمو هاشم گفت:  حیلبخند مل  کیزود خودش رو جمع کرد؛ و  ایرو

 

 سر اصل مطلب.  میبر نیاگه اجازه بد  ، یخب آقا هاد -

 

 گفت:  پدرم

 

 .د یبله بفرمائ -

 

 گفت: پدرجون
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عامله و خداروشکر دستش به دهنش   ریتو شرکت من مد  هانیآ ن؛یشناس ی و م  نید یچند وقته د نی... پسر من رو که ا یآقا هاد -

صورت   ریخ نی باشن و ا یشاهلل که همه راضو ان  هانیواسه آ ؛یخانوم خواستگار ایواسه رو  میاز مزاحمت هم، اومد  . غرض رسهی م

 .رهیبگ 

 

 گفت: یاهاشم با لبخند مردانه  عمو

 

 خدا بخواد.  یشاهلل هرچان  -

 

 خانوم رو به پدرم گفت:  فران

 

 ! هیو مهر  ربهایفقط مونده ش  م؛یوقته گرفت   یلیو جواب بله رو هم خ شناسنی ها که از قبل هم رو مبچه  ، یخیمشا ی آقا -

 

 : د یل**ب غر ر ی ترش کرد؛ و ز هو ی بایز عمه

 

 . گهید  یچیه  گه یو االن هم د  نی! جواب بله رو دادجان یا میکن  فای نقش مجسمه رو ا میما هم اومد  -

 

 گوشش گفتم:   ریز آروم 

 

 خدا.به  ستین امیعمه اونجور  -

 

 ! سی... ه ی... حورسیه -
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 نگاه کردم، که اول بسم اهلل ناراحت شد؛ و با اخم به مامانم نگاه کرد.  بایعمه ز به

 

 رو به فران کرد؛ و گفت:  یح یبا لبخند مل پدرم

 

 ! رهیبگ  میدخترمه و بهتره خودش تصم  هی و سکه هم مهر خوام؛ی نم ربهایمن ش  ی... ول د ییفرمای بله شما درست م -

 

 دستپاچه شد؛ و با تته پته گفت:  هو ی ایکه رو د،یچرخ ا یسرها سمت رو همه

 

 ! د یشما صالح بدون یخوب باباجون... هرچ -

 

 و گفت:  د؛یپر ا یصحبت رو ون یهاشم م عمو

 

 .ی چهارده سکه بهار آزاد گمیمن م ، یحائر ی آقا -

 

 گفت: ی دفران خانوم به سمت عمو ها ی ول

 

 عروسمون بشه!  هی چهارده سکه کمه! مهر ی خیمشا ی آقا -

 

 کرد؛ و گفت: د ییپدرجون هم تا و
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 هزار تا سکه خوبه.  -

 

 گفتن.   ک یکف زدن و تبر یو پشت سر اون هم همگ   ناز،یگفت. و بعد هم دست زدن آ  یاپدرم در سکوت، با لبخند باشه و

 

 گفت:   ایرو به رو  مادرم

 

 . اریرو ب ییپاشو چا زم یعز -

 

 برگشت. یچا ین یس  کی بلند شد و به آشپزخونه رفت؛ و بعد هم با  ایرو و

 

 بودن؛ که پدرجون رو به پدرم گفت:  یزمان عقد و مراسم اصل  یبار مشغول حرف زدن درباره  نیا ترها،بزرگ 

 

 ز محرم بشن. ها خونده بشه که از امروبچه  ن یهم امشب ب تیمحرم  غهیص هی  ن،یاگه اجازه بد  -

 

با   ینیریرو خوند. فران خانوم مشغول خوردن ش  هانیو آ ایرو نیب غه یکردن؛ و عمو هاشم ص د ییهم حرف پدرجون رو تا ه یبق

 . کردیمردها گوش م  یهابود؛ و در کنار آن هم به حرف  شییچا

 

 . رفتی بود؛ واقعا مثل خار به چشمم م یخال جانیواقعا ا ن یآرو یجا
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 بلند شدن و قصد رفتن کردن؛  ه یپدرجون و بق ،یانیپا یهاصحبت بعد 

 

جنبه من   یخواهر ب  نیگفت؛ که بازم ا ایتو گوش رو  یموقع رفتن چ هانیآ دونمیبا همه از خونه خارج شدن. نم ی بعد خداحافظ و

 تا بنا گوشش باز شد.  ششین

 

 ت: رو به بابام گف یبا دلخور  با یها رفتن عمه زمهمون  که نیا بعد 

 

پشت حرفش   ی د یو نفهم  یسکوت کرد  م؛ی وقته گرفت   یلیگفت بله رو خ  ی مادرشوهر حور  یوقت  ، ینکرد یخوب کار  یهاد  یول -

 . هیچ

 

 ترش کرد؛ و گفت:  با یروبه عمه ز مامانم

 

 زدن. هاشون رو باهم قبال ها حرفبود که بچه  ن یقوربونت برم؟ منظور فران خانوم ا ،یاریچرا حرف درم  باجونیوا... ز -

 

 سمت مامانم گرفت وگفت:  می انگشتش رو با تحک بایز عمه

 

 هاشون رو زدن. بگه بچه ها حرف  تونستی گفت... م  هی و با کنا چوند ی... چرا حرف رو پگهید  نیهم -

 

 نگفت؛  یزیسکوت کرد و چ بارنیا مامانم

 

 از سکوت مامانم استفاده کرد و گفت:  بایز عمه
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 خدا به دادتون برسه.  ه؛ یباطنش چ دونمی من م   یخوب بود و مظلوم نما... ول افش یق -

 

 گفت: بارنیهاشم ا عمو

 

 تو خونه خودشون خوش باشن. هان یکنن؛ ا ی با مادره زندگ خوانی که نم هان یا یآبج  -

 

 سرش را تکان داد؛و گفت: بایز عمه

 

 . دونمی رو... من م   یهمه چ زنه یم  شیو پسرش بزاره؛ آت ا یکه چوب ال چرخ رو  یاون روز اره یخدا ن -

 

 و گفت:  د یخند  پدرم

 

 .شهی شاهلل خوب م ... ان یکنی بزرگش م یدار  یاد یز گه یخواهر توهم د -

 

 کرد؛و گفت:  اینگاه نگرانش را حواله رو بایز عمه

 

 خدا کنه.  -
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کرد به    لیپوست کند؛و م وهیخود م یعمه برا کهن یکه من هم خندم گرفت. بعد ا  کرد،ی نگاه م  یرا با نگران ایرو  بایعمه ز یجور

 از خونه ما رفتن.  ،یهمراه عمو هاشم بعد خداحافظ

 

 . میماهم چشم روهم بزار زاشتی نبود؛ و نم بتیساعت بعد رفتنش هم ول کن غ  هی پشت سر عمه تا  مامانم

 

 نگفته که االن آبرومون رفته بود.  ی زیجلو فران خانوم چ کرد ی خدا رو شکر م یه

 

 گفت:  تی با عصبان د یرو د ایمن و رو دنیکش  ارهیخم ی سر وقت آخر

 

 .د یبخواب د یبر د یپاش  د؛یاریکوآال واسه من در م  یبار خواستم باهاتون دردودل کنم ها... ادا  هی

 

 گفت: کرد؛ ی طور که به من کمک م با خنده بلند شد و همان  ایرو

 

 من استپ رو زدم.  -

 

 بوده؛ مونده!  یجور نیاز اولش هم ا بایز عمه

 

 . ید یجا ادامه مانشاهلل صبح زود از همون  -

 

با   ایخورد. و سپس رو وار یداد؛ و به جاش به د ی خال یجا ا یپرتاب کرد، که رو ایسمت رو یرو با چنان سرعت ش یابر ییدمپا مامانم

 گفت:  ی ترس و لرز الک
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 ! شهیکه آتشفشان خاموش خونمون داره روشن م م یبر  ایخدا... زود باش رو ای -

 

 . دمیخواب یبعد من رو با سرعت نور به اتاقم رساند؛ و بعدش هم مثل هرشب و

 

 : گفتیکه م  ا یرو ی با سرو صدا صبح

 

 بپوشم؟  یمامان چ -

 

 دارم هم نداشتم؛ را باز نگه  میهاچشم  کهنیا ی تنم انقدر کرخت شده بود که نا ی گشودم؛ ول چشم

 

 رفت.  رونیبشنوم وسپس ب گزاشتیگفت که خواب اصال نم   یچ دونم ی وارد شد و نم ایکه انگار رو  دمیدر رو شن ی صدا فقط 

 

را باز کردم؛ و   میها. با عجله چشم دادی اتاقم زمان دو ظهر رو نشون م ی چشم گشودم، ساعت نصب شده تو ی بار وقت ن یدوم یبرا

 وارد اتاق شد و با ترس رو به من گفت:   مهیبا ترس مامانم رو صدا زدم. مامانم سراس 

 

 ؟ یشده حور  یچ -

 

 و گفتم:  دم؛ یکش ی راحت نفس
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 ترس ورم داشت.  ست،یخونه ن ی فک کردم کس -

 

 با تعجب نگاهم کرد؛و گفت:  امانمم

 

 و دوستاش رفتن کوه.  هانیکه صبح زود بلند شده و با آ  ا یبه جز رو میاخونه  یهمگ  زمی نه عز  ؟ید یترس   یچ ی برا -

 

 . میرفت  ییرایرا انجام بدم، ولباسم را عوض کنم، به پذ  میمامانم کمک کرد کارها کهن یگفتم و بعد ا یاباشه

 

  ینشستم و به کارتون  ونیزیتلو  یخوردم؛ چون مامانم وبابام قبل من نهارشون رو خورده بودند. جلو  یی ناهارم رو تنها که نیا بعد 

  ی کم که نیبا ا زدند،ی م میهان یکه گاه جن  یشکمم گذاسته بودمو به لگد  ی نگاه کردم. دستم رو، رو شد،ی پخش م ون یزیکه از تلو

 لبم.   یرو ی تیشکمم بود و لبخند رضا  ینگاهم رو  ی درد داشت، ول

 

  ی گذاشتم رو ب ی رو ک ن یپرت شد؛ من ا شد ی اش خاموش روشن مو صفحه  خورد ی که داشت زنگ م لم یبه سمت موبا حواسم

 صدا؟

 

 و اضطراب گفت:  یبا نگران نیآرو دمیرو برداشتم و دکمه اتصال رو زدم؛ که د یگوش  ن، یاسم آرو دنید با

 

 تو؟  یی کجا -

 

 خونه نگاه کردم؛ و در جوابش گفتم:  به
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 خونه بودم.  -

 

 داد زد:  ، ینسبتا بلند  یتن صدا با

 

 .یمردم از نگران ست، یهم که تو دسترس ن ایرو ی؟گوش ید یرو جواب نم  تیپس چرا گوش  -

 

 وا، چرا؟  -

 

 سمت تلفن خونه نگاه کردم؛ و گفتم:  به

 

 ؟ یصدا بود... چرا به خونه زنگ نزد  ی رو ب می گوش  -

 

 د یغر تیعصبان با

 

 . دارهی برنم یزنگ زدم، کس -

 

 . و بعد با حرص افزود: د یایدرنم شیچرا صدا دمی شده بود، نگاه کردم؛ فهم دهی که کش  یتلفن   میبه س  ی وقت

 

 ن زنگ زدم و کارت دارم. خواهرت نگفت بهت م -
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 نه به خدا. -

 

 گفت: ی با کالفگ  نی. آرودمیکه من نفهم  گفتهی رو م نیسکوت کردم. حتما صبح هم یاافتاد؛ لحظه  ادمیکه  ی زیبا چ ی ول

 

 .زنمی کنارت باشه باز بهت زنگ م ت یگوش  -

 

 ل**ب گفتم:  ر یقطع شده نگاه کردم، و ز  لیبوق اومد. با تعجب به موبا ی بعد صدا و

 

 شده. ی باز هم جن -

 

 من پکرم، با تعجب گفت: د ید یبا سروصدا وارد خونه شد؛ و وقت ایبعد رو  ی کردم، کم نییرو باال و پا ون یزی بعد کانال تلو و

 

 ست؟ یشده؟ خواهر من سرحال ن یچ -

 

 و گفتم:  دم ی**ب ورچل

 

 .گهیزنگ زده د  ن یکه آرو  یگفت یو م   یکرد ی م دارم یصبح ب -

 

 کنارم نشست وگفت:  ایرو
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 شده؟  ی باز چ -

 

 بغض گفتم:  با

 

 . زنگ زد، داد زد، قطع کرد. یچیه -

 

 و گفت: د؛یکش  یاپوف کالفه  ایرو

 

 ! خوادیعوض بشه، نم خوادی نم ر،یخنه  -

 

 با ذوق گفت:  بعد 

 

 .اب یاون رو وللش! من رو در -

 

 که من عاشقشون بودم رو نشونم داد؛ و گفت: ییهالواشک  سپس

 

 .د یبفرمائ -

 

  داد،ی بهم تذکر م  ایبود که رو دهیرس  ییخوردم. به جا  ی کی ی کیها رو شروع کردم و لواشک  یو خوشحال ی زدم و با شاد  یلبخند 

 نگاه به شکمم کرد و گفت:  ه ی  ایرو دمی خوشمره را تموم کردم؛ د یهاکار لواشک  که ن ی. بعد ارمیدرد نگ نخورم تا بعدا دل  گهید
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 گشنن!  ی ادیز هان یها... ا ستیتو ن ر یتقص -

 

 زد و گفت:   یسوت ایرو آمد ی مامانم که از خواب بلند شده بود؛ و کنار ما م  دنید با

 

 من برگشتم.  -

 

 رفت؛ وگفت:  ایبه رو یاچشم غره  مامانم

 

 خانوم. نمیبی م -

 

 و گفت:  د یخند  ایرو

 

 م؟ی رو شروع کن  بتیکه مونده، غ یی از جا یخوای مامان م -

 

 پرتاب کرد؛ و گفت: ایکوسن مبل رو به سمت رو بارنیا مامانم

 

 . رمیخنه  -

 

 زد و گفت:  یاقهقهه  ایرو
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 . یهرجور که خودت صالح بدون -

 

 رو به من گفت:  ایبعد رو و

 

 . رونیب م یباهم بر ی عصر ؛ینرفت رون یخونه ب  ن یوقته از ا ی لیخ یحور  -

 

 گفت:  ایرو به رو مانمما

 

 ... بعد. یاول بزار برس  -

 

 . گمیم یخاطر حوربه  ،یخوب مامان -

 

 انداختم؛ وگفتم: ایبه رو ینگاه

 

 . می... باشه بریگ یبد هم نم -

 

 کف دو دستش رو بهم زد و گفت:  ایرو

 

 شد.  یعال -
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هم  مانیهاشال گردن  ی و حت  می زد پ یهم ت نیع بارنیکمکم کرد حاضر شم؛ و ا ایرو ا،یو خنده کنار مامانم و رو ی شوخ کمی بعد 

 . میوسمت جاده چالوس حرکت کرد  میشد  نیاز مامانم، سوار ماش   ی هم بود. بعد خداحافظ نیع

 

 بخندم.  کرد؛ ی و وادارم م  کرد،ی م ف یتعر مزه ی ب یهاو جک  زد یبوق م ی گاه ایرو

 

  گهیو د  م؛ یدور شده بود یل یاز خونه خ ی. ول ستیتو خونه جا مونده و ن م یگوش   دمیکه د رمیبگ   لم یازش ف م یبا گوش  خواستم

 کردم.  یشاد  ا،یشدم وهمراه رو الیخی. پس بمی بردار مویو گوش   میکه برگرد شد ینم

 

  کیبعد، با  قهیشد. چند دق ادهیپ نیچرخش بساط کرده بود، نگه داشت؛ واز ماش  یرو  یی بایز یهای که بافتن  ی رزنیکنار پ ایرو

 من گذاشت؛ و گفت: ی پا یرو، رو  سهیشد؛ و ک نیدستکش وکاله سوار ماش   یحاو  سهیک

 

 هات چه کرده! خاله پچه  نیمادر نمونه، بب  -

 

 زدم؛ و گفتم:   یشال و کاله کوچولو، لبخند محو  دن یبا د-

 

 ... دستت درد نکنه. ایرو ی مرس  -

 

 بود؛ گفت: نهیچرخوند، و چشمش به آ یطور که فرمون رو م همان  ایرو

 

 خالشون و زن عموشون رو نداره.  یهاقابل فنچ  -
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 با ذوق گفت:  وبعد 

 

 . میهم شد  ی کار خدا رو، جار  ینیبی م -

 

 دلشوره گرفتم؛ و تپش قلب سراغم آمد.  یالحظه   یچرا برا دونمی نگفتم. نم ی زی زدم؛ و چ یجوابش تنها لبخند  در

 

به من   رانداز،ینگه داشت. و بعد پهن کردن ز  شد،ی م ی رود منته کیکه به   یاخسته شد؛ کنار جاده  ی از رانندگ ایرو که نیا بعد 

شده بود؛ و ما هنوز به خونه برنگشته   کی. هوا تارمیراه گرفته بود را خورد یکه تو   یو کنار هم کباب نم؛یهم کمک کرد کنارش بش

 . میبود

 

 . میزدی خودمون چرخ م  ی برا م یو کال داشت  کردی م  یاروم رانندگ  ایرو و

 

با    ی. ولمیبه سمت خونه گام برداشت م؛یشد   اده یپ نیاز ماش  اط،یتو ح نی بعد پارک کردن ماش  ایشب بود که رو ۱:۳۰ساعت  حدود

با   اط،یح ییروشنا انیدر م   نیآرو یافه یق  دنی. با دمی نگاه کرد گرید  ک یو نگران به   دهیخونه، هردو ترس  یهاروشن شدن چراغ 

 برگشته بود؟  ن یوچشمان متعجب بهش نگاه کردم. آر

 

 . د یبهم رس  کردند؛ یام م هم داشتن مواخذه  ی که از چند متر ، یبرزخ یهاو با چشم د یسرعت به سمتم دو با

 

 . دمید ن یبازوان تنومند آرو ان یخودم را م هویآن   یکه به جا  د یبگو یزیچ خواست
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را کنترل کند. مادرم   تشیعصبان خواستی با در آغوش گرفتن من، انگار م یاست؛ ول  یعصبان د یفهم شد یم شیهانفس  یصدا از

 گفت:  یهم به ما ملحق شد؛ و با نگران

 

تو دسترس   ا ی یخاموش  ای شه یتو هم ای. خداروشکر! روشهینگرانمون م مادرمون د یگی ... دلم هزار راه رفت. نمد یشما کجا موند  -

 چه وضعشه؟ گه ید  نیا ،یستین

 

 به مامانم نگاه کرد؛ و گفت: ایرو

 

 د؟یچرا نگران شد  رون؛ یب می ریم می شده؟ ما که گفت یمگه چ -

 

گفت، که انگار   ی از حد نگران شده؛ اهان شتریب کمی نیبود باز آرو دهیکه انگار فهم ایاشاره کرد. رو نی و اشاره به آرو مایبا ا مامانم

در کنترلش    ی که سع یبا خشم نی. آرود ی کش یاخفه  غ یج ایدادن، چنان به سمتش برگشت؛ که رو  ی فوش خواهر مادر نیبه ارو

 داشت، گفت:

 

 .د یاریب   فیساعت دو شب تشر کهنی نه ا د؛یخونه باش  ازدهیفوقش ساعت   یعنیرفتن   رونیب -

 

رو تو   لشیو بعد بستن در، با نگاه غضبناکش موبا  م؛ی به سمت اتاقم رفت می گرفت؛ و به سمت خونه من رو برد. مستق لچرم یاز و بعد 

 دستش نشان داد؛ و گفت: 

 

 ه؟ ی چ نیا -

 

 تعجب نگاهش کردم؛ و گفتم: با



 سخت مثل سنگ 

595 
 

 

 . لیموبا -

 

 زد؛ و گفت:  یبا تمسخر پوزخند  نیآرو

 

 ! هی اسمش ماکارون کردم ی نه بابا؛ من فکر م -

 

 نگاهش کردم؛ و گفتم:  سرگردان

 

 شده!؟  یچ ی بگ  شهیم -

 

 نشست؛ و گفت:  ن یزم ی رو شیزانوها ی رو

 

  ی!؟ من بهت گفتم، حور یفهمی کنم. م داش یمبل پ ریو من از ز  صدایرو ب  یدم دستت باشه؛ نه که بزار  د ی،بای دار ی گوش   یوقت -

 خانوم انگار نه انگار. یحور ی ول  زنم،ی بهت زنگ م من

 

 و گفتم:   دم؛یکش یاازه یخم ناخواسته

 

 رو استپ، من هم حرف بزنم؟  یبزن  شهیم -
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 با سکوت نگاهم کرد که من ادامه دادم:  نیآرو

 

 . ختهیشده؟ کال احساساتم بهم ر یچ که نیو سوم ا ؟یشد اومد  یچ  کهن ی. دوم انمتیبی خوشحالم م  که،ن یاول ا -

 

 گفت:   فتد؛یب  ادش ی ی زیکه انگار چ  نیآرو

 

 دنت؟ید  ومدهین ی کس -

 

 ؟ ینه؛ مثال ک -

 

 و گفت:  د؛ یکش ینفس راحت  نیآرو

 

 . یچیه -

 

بهش زل زدم، و دنبال جوابم؛ زد    یادیز د ی د  یوقت  نی. آروساختی باز داشت برام معادله م  ن یو آرو شدم؛ی داشتم سرگردان م باز

 دستم زد؛ و با لبخند گفت:  ی رو یارو به اون رو شد. بو*س*ه  نیو از ا  یکانال هند 

 

 دلم برات تنگ شده بود.  -

 

زد و   یبو*س*ه ا  م یشونیپ ی رو بارن ی. و ناخودآگاه لبانم کش آمدند. اد یرقص ی کلمه، بندر  هی که با  امجنبهی از دل ب  امان

 گفت:  شد؛یبلند م ن یه از رو زمطور ک همان
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 قدر خستم. اون  -

 

 رو به من گفت:  کردی را خشک م ش یطور که موهاآمد؛ و همان   رونیربع، از حمام ب  کیسپس سمت حمام رفت. بعد از  و

 

 من کو؟  یهاشرتی ت -

 

 . هی تو کشو سوم -

 

  یتخت گذاشت. موها ی حرکت مرا بغلم کرد، و رو ک یا . با خنده به سمتم آمد؛و بد یرا پوش  شیهاکشو را باز کرد؛ و لباس   نیآرو

که بعد   ینیشده که آرو  یچ دونستم یمن هنوز نم ی تر شده بود. ولجذاب ی ادیاش زبودن، وچهره  دهیچسب ش یشونیبه پ سشیخ

 گفت:   طنتیبا ش  کنم؛ ی نگاهش م صدای ب د ید ی وقت  نیمن است. آرو  یرواالن برگشته وروبه  گشت؛ی برم  د یماه صفر با

 

 هاتم من برات عوض کنم خانومم؟ ... لباس هیچ -

 

 زد و ادامه داد:  یچشمک بعد 

 

 کار رو کردم.   نیقبال هم ا -

 

 تنمه، با خنده گفت:  رش یز  یبلوز  د ید  یمانتوم رو باز کرد، و مانتوم رو از تنم خارج کرد؛ و وقت  یهادکمه 
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 . یداشت  یض یشانس، لباس از قبل تعو یبه خشک ط

 

 گفتم:  نیو روبه آرو  دمی. به پهلو چرخد یبعد کنارم دراز کش و

 

 شده؟  یچ یبگ  شهیمن زنتم... م  ن،یآرو -

 

 کنار زد؛ و گفت:   گرفتن،ی چشمم را م ی وجلو  خوردی سرم یرا که ه ییهم سمتم برگشت؛ و موها نیآرو

 

 جز من نگاهت کنه.  یمال منه... و دوست ندارم احد   زتی.... همه چی... خانوم منیتو زن من  -

 

 گفتم:  د یتاک با

 

 ! نیآرو -

 

 نشده، نگران نباش. ی چیه ست؛ین  یچیخدا ه... به نیجان آرو -

 

 ساخت فرو رفتم.  ایمه ن یکه آرو ین یریبزنم؛ باز هم در خلسه ش  ی که بخواهم حرفقبل از آن  و

 

 . درخشهی که مثل ماه در لباس عروس م  یخواهرمم؛ خواهر   د یلباس سف دنیشاهد پوش مثل باد گذشت، و امروز  زمان
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 . شهیرو م رو یز هان یلبخندش دل آ با

 

 . زنمیولبخند م   کنمی که فقط نگاهش م  یطور  ادیبه چشم من م  شهیاز هم شتریکه به تن کرده، ب   یبا کت و شلوار  نیآرو

 

  راهنیتر شده؛ و مامانم پانگار چند سال جوان  ششیشده و آرا ونی نیش  یکه به تن کرده، و موها یانقره  یبا ماکس با،یز عمه

  م یمر نیمادر عروس ا پرسنی م ی ها که هبلوندش، اسمش افتاده بود دهن همه مهمون  یبه تن کرده وبا موها یکم رنگ   یصورت

 خانومه. 

 

 . رهیگی خودش هم نم  و به  ه،یباز و لخت ادیلباسش ز  شهیباز هم مثل هم قیشقا

 

  کی و تبر انیم یهاشون هبابا و خانوم  ینشسته. همکارها  بایبه تن کرده؛ وکنار عمه ز ی رنگ  یریهم کت دامن ش  ال یزن عمو ل و

نگاهم را از   آمد ی به تن کرده بود؛ و به سمتم م ی که کت شلوار نوک مداد ی د یسع دنی. با دکننیم   یخوشبخت  یو آرزو  گنی م

 گرفتم.   نیآرو

 

 . نیواقعا که آن دختر جواهر بود؛ آروم و مت م، یو نامزدش رو داد؛ و ما چقدر متاثر شد  د یسع ییخبر جدا بایعمه ز ش یهفته پ کی

 

 گفت: ی سمتم گرفت؛ و با لبخند تلخ یاوه یمآب   وانیل د یسع

 

 ؟ یخوب -

 

 آره تکان دادم و گفتم:  ی را به معن سرم
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 خوبم.  -

 

 و گفت:   د؛یخودش نوش  وانیاز ل وه یمآب  یاجرعه د یعس 

 

 که من از نامزدم جدا شدم؟  ید یشن -

 

 سکوت نگاهش کردم؛ و گفتم:  در

 

 ؟ یجدا شد  یچ ی برا -

 

 تر شد و گفت: تلخ  لبخندش 

 

 بود.  ف یمن ح  یبرا  که،ن یا ی برا -

 

 ست؟یبود چه موجود دهیاو هم فهم یعن یحرف رو زد؛  نیرو نگاه کردم، که ا د یسع باتعجب

 

 پر من اشاره کرد، و گفت:  وانیل  به

 

 ؟ینوش ی نم -
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 ادامه داد:  د یکه سع دم، ینوش  وهیمقلوپ از آب  ه یلبم آوردم؛ و  ک یرو نزد وانیل

 

که   ایهت چ. بخورهی از خودم بهم م  شتریکنم، حالم ب کاری چ خواستمی خاطر پول م به  افته، ی م ادم ی یوقت   ،یحور  یدون ی م -

 قدرن یا ی ک دونم ی . اصال نمدمیپاش ی به جاش شده بودم نمکدون و نمک م ی ول دم،یبخشی م امیزخمت رو الت  د ینگفتم. مثال با

 شدم. یعوض

 

 نگاه کرد و گفت:  میهادر چشم  ره یخ م یمستق

 

 ! ییفقط تو اقتشیکه ل  یشد  ی مرد هیصاحب  ی خوبه ول یلیشانست خ -

 

 زد؛ و گفت:  یبعد لبخند کم جون و

 

 مه،یشب زندگ نیآخر کنمی که حس م کنه ی نگاهم م یجور هی االن  نیروت حساسه؛ مثال هم ی ادیذره ز  هی فقط  -

 

 و گفتم:  دم؛یخاطر حرفش بلند خند به  ناخواسته

 

 ؟ یکنی اعتراف بد بودن م ی شده تو امشب دار یچ -

 

 گذاشت و گفت:  ز یم یرو  بارنیرا ا اش وه یمآب  وانیل
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 ، یو ناراحت ش  یعذاب بکش ی روز ه یهام باعث شدم خواستم اگه با حرف  -

 

 . رمیمن رو چون دارم فردا م یبخوام؛ و ازت بخوام ببخش معذرت

 

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 

 کجا؟  -

 

کنم که االن پونزده ساله طالق گرفتن؛ و من   کاری من چ ی ... ولزارهیو نم   ستین ی که مامانم راض  ی دونی بابام. م شیآلمان، پ -

 بابام باشم.  شیهم پ یکه چند سال   رمیرو انتخاب کنم؛ م شون یکیفقط   تونمینم

 

 بلند شد؛ و رو به من گفت:  زدیم شیصدا یکه مرد   د،یاسم سع دنیشن با

 

 . یکه ببخش دوارمیام -

 

 نشست و با حرص گفت: د یسع ی صندل ی رو پر کرد؛ و رو د یسع یجا ن یسپس از کنارم گذشت و رفت. آرو و

 

 . ادیپسر عمت خوشم نم ن یچرا از ا دونم ی نم -

 

 وگفتم:  دمیخند 
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 چرا؟  -

 

 رو مخمه!  یاد یز -

 

 رو از دستم گرفت؛ و گفت: وان یبعد ل و

 

 . ادیکه اون آورده هم نخور؛ خوشم نم یاوه یماز آب  -

 

 میلبخند خواستم در جوابش بگو با

 

 هم دوست دارم حسود خان؛ من

 

 عمو هاشم رو به جمع گفت: ی ول

 

 . ادیعاقد داره م  -

 

 کردن؛  تیهمه حجاب خودشون رو رعا و

 

 سر سفره عقد نشستن؛ و عاقد شروع به خوندن خطبه کرد.  هانیو آ  ا یعاقد نامحرم بود. رو یدار بود، همه محرم بودن ول خنده
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معلوم    هیبا مهر ی حائر هانیآ ی آقا  یشما را به عقد دائم د یدهی به بنده وکالت م ایآ ، یخیمشا ایمکرمه سرکار خانوم رو  زه یدوش  -

 !؟ میوکل  ای... آاورمیدرب

 

 گفت:  غش یج یبا صدا نازیآ

 

 ! ارهیعروس رفته گل ب -

 

 هم با خنده اضافه کرد: هانیآ و

 

 رون یاومده ب میداده بود؛ سند گذاشت س یپل لیهم گرفته بودتش و تحو  یشهردار  یالبته حاج -

 

 از خنده منفجر شد؛ و عاقد با خنده گفت:  بارهکی سالن

 

 . یعجب داماد شوخ طبع -

 

 باز با لبخند گفت:  هانیآ

 

 بگو ماشاهلل. یحاج -
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 همه با صدا گفتن: هوی

 

 ماشاهلل. -

 

 .کردند ی اجرا م  یبودم. انگار داشتن سرود دسته جمع ده یمن از خنده پوک که 

 

 بار دوم گفت:  یبرا عاقد 

 

 م؟ ی وکل  ایآ -

 

 ! ارهیعروس رفته گالب ب  -

 

 مزه پراند:  هانیباز آ  و

 

 .شد ی نم اوردی... نماایحاج اوردیم د یبا -

 

 با خنده گفت:  عاقد 

 

 لم؟ یبار سوم وک یعروس خانوم برا  -
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  هانیگذاشت. عاقد خواست بله را هم از آ  ی لفض ر یبه عنوان ز ایرو یپا  یرو  یابله رو داد؛ و بعدش هم فران خانوم جعبه  ایرو و

 گفت: ع یو سر د ینگذاشت بگو ی حت هانیکه آ  رد،یبگ 

 

 من هم بله.  -

 

  ر یشکمم ت ری من ز ی ول  دن؛یرقصی وسط و فقط م  ختنیپخش شدن آهنگ تو سالن، همه ر . بادنیدوباره همه خند  بارن یا و

  ی ول  کردم؛یوداشتم تحمل م   اوردمیساعت اول به خودم ن کی  ی. ولشد ی م  شتریداشت ب هادن یکش ریت   نیا گهیکم دو کم  د یکشی م

 . دمیکش غ یچنان درد گرفت، که ناخواسته ج ردلمیز هوی

 

بود و   ادیآهنگ ز ی برد. و چون صدا نیمرا در آغوش گرفت وبه سمت ماش  یمن با نگران ت یوضع دنیچون کنارم بود؛ با د نیآرو

 متوجه من نشد.  یبود؛ کس کیسالن تار

 

 :گفتمی م  ی ه ه،ی و با گر انداختمی چنگ م  ن یآرو  ی. به بازو رمیمی دارم م  کردمی که حس م د؛یکشی م  ری ت ردلمیز قدرآن

 

 ! رمیمی دارم م ن، یآرو یوا  -

 

 :گفتی مخش بود، که رو به من م  ی من رو ی ها هی و انگار گر د؛یکشی م ییال هانیماش   نیبامهارت از ب نیآرو

 

 . ی... حورمارستانیب میرس ی من االن م  زینکن، عز هی توروخدا گر  ،یحور  -

 

 .داختمانی را چنگ م   نیماش  ی و صندل دمیکشی دندان م ر یرا از شدت درد ز لبم



 سخت مثل سنگ 

607 
 

 

 سرم جمع شدن. یکرد، که پرستارها باال دادیقدر دادو باون  نیو آرو م؛ید یرس  مارستانیبعد به ب  یکم

 

 :گفتی از پرستارها م یکیدادم؛ که به   صیرا تشخ ی شاد افهی پوش، ق د یآن همه سف انیم

 

 اتاق عمل.  نش یببر -

 

 و روبه من گفت:   ستاد؛یسرم ا یباال یشاد

 

 . ستین یز یست؛چین یزی آرامشت رو حفظ کن... چ -

 

زنده   ی عنی. انیب ایبه دن خواستنیماه زودتر م ۳بودم که  ییهابود، تو فکر بچه  دهینفسم رو بر   ید یمن نه تنها درد شد  ی ول

  یباحس سبک مطلق را شاهد بودم. یاهی به تنم، مرا وارد اتاق عمل کردن؛ و بعد هم من س  یبعد پوشاندن لباس سبز مونن؟ی م

را حس نکردم. باترس به اطرافم نگاه    یزی چ یشکمم گذاشتم؛ ول  یرا ناخوداگاه رو  ودستم را باز کردم،   میهادرد... چشم  ی ول

 : دمیپرس  ی فیضع ی سرم بود، ازش با صدا یکه باال  دمید  یکردم؛ که پرستار

 

 هام کجان؟هام... بچه خانوم... بچه  -

 

 بازم، گفت:  مهین یهاچشم  دنیبا د پرستار

 

 .زنمی دستگاهن. االن خانوم دکتر رو صدا م  ینگران نباش سالمن و تو -
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 با لبخند وارد شد؛ و روبه من با لبخند گفت:  یشاد ، یقیبعد از اتاق خارج شد. بعد دقا و

 

 سالم مامان خوشگل! -

 

 . دادی شب رو نشون م۳افتاد، که ساعت  وار ید  یبه ساعت نصب شده رو چشمم

 

 نبود؟!  ی تو عروس  یبود؛ مگه شاد جان یهم ا ی شاد و

 

 گفتم:  ی فیضع یصدا با

 

 هام چطورن؟ بچه  ی شاد -

 

 لبخند نگاهم کردو گفت:  با

 

 االن هم تو دستگاه خوابن،نگران نباش. کردن؛ ی م  هی بند گر  ه یمورو گنده! ماشاهلل سرو  -

 

 باخنده گفت:  و

 



 سخت مثل سنگ 

609 
 

  گه،ید کمی. جانی ا ینبود؛ و تازه منتقل شد  ی تو. اتاقت خصوص انیب تونستنیفعال نم نن؛ ییهالک شد... خانوادتم پا نیآرو چاره یب -

 .باال  انیم  یکی یکی

 

 ! ی... عروس یوا  -

 

 و گفت: د یبلندتر خند  یشاد

 

 . نهییعروس خانوم هم پا یتموم شده؛ حت  ی عروس  -

 

 گفت:   یباز من، به سمتم آمد؛ و با نگران یهاچشم دنی گره خورد؛ با د  نیباز شدن در، نگاهم در نگاه نگران آرو با

 

 ! ؟یحالت خوبه حور -

 

 گفت: کرد؛ ی طور که تمام صورتم رو جز به جز نگاه مکنارم آمد و همان  ن یرفت. آرو رون یبرخواست؛ و ب شیاز جا یشاد

 

 ؟ یدرد ندار  -

 

 اد؛ یدر ب  یراحت شود؛ و از نگران  الشیتکان دادم، تا خ ی را به حالت نف سرم

 

 . کردی درد م  ی هنوزم کم ردلمیز که نیا با
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 زد و گفت:   م یشونیپ ی رو یاو بو*س*ه   د؛یکش  یانفس آسوده  نیآرو

 

 ! یخداروشکر... ممنونم ازت حور -

 

با   ال یوزن عمو ل  بایبا لباس عروس ومامانم، فران، عمه ز اینقش بست. با باز شدن دوباره در، رو مانی صورت هردوتا ی رو  یلبخند 

 تا چشمش به من خورد، گفت: ایوارد شدن. رو ینگران

 

  ایهفت ماهه به دن د یخالشونه و نبا یامروز عروس  دنیبون نفهمن که نفهمهات چقدر زکردنه... بچه  مان یچه وقته زا نیآخه ا -

 .انیب

 

 با خنده گفت:  نیآرو

 

 ببخش.  هانیآ یعروس خانوم... به بزرگ  گه یشرمنده د -

 

 با لبخند گفت:  مامانم

 

 . یلباست رو عوض کن یوقت نکرد  ی حت کردن؛ ی همه داشتن تو بخش نگاهت م -

 

 .جانیپا شدم، اومدم ا یولش کن مادر من؛ بزار همه بفهمن از وسط عروس  -
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 و گفت: ستاد؛ یسرم ا ی باال بایز عمه

 

 ؟ یخورد  ی زی. چیقربونت برم، رنگ به رو ندار  یاله -

 

خاطر نوم که به ها بخورم. فران خااز آن  یکمکم کرد تا کم  بایبود را باز کرد؛ و عمه ز ده یکه خر ییهابا عجله از کمپوت  نیآرو

 حرف بزند، و معذب بود.  د یترس ی م  نیآرو

 

 سمتم آمد، و بالبخند گفت:  بارنیرفت. و فران خانوم، ا رون یرا بهانه کرد؛و از اتاق ب  لشیزنگ خوردن موبا نیآرو

 

 . د یهات هم خودت سالمخداروشکر که هم بچه  -

 

 رو به من گفت:  ال یعمو ل زن

 

 هات تو دستگاهن؟بچه  زم یعز -

 

 بله زن عمو، گفتن تو دستگاهن. -

 

 .هم تو دستگاه باشن؛ خداروشکر که تموم شد  د یاومدن، با ای. چون زود به دنزمی نگران نباش عز -
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تر رفته برام  تمومه. از اون مهم  ی کدبانو همه چ  هی مادرم  نکه یا یعنی  ،یوسط عروس  یکاچ  نیآورده بود؛ و ا یبرام کاچ مامانم

به عنوان مراقب   خواستی رفتن؛ و مامانم م  یراحت شد، همگ  الشونیاز بابت من خ ی همگ  کهنی هم درست کرده. بعد ا یکاچ

 ! مونهیوامروز خودش م  ادیب م گفت فردا مامان ن یباشد، که ارو شمیپ

 

  دم یسرم د یچشم گشودم، مامانم رو باال   ی . صبح وقتدمی؛ و خوابهم افتادن ی رو ادیز  یاز خستگ  میهاشدن اتاق، پلک  یخال بعد 

 زدم؛ و گفتم:  ی. من هم متقابال لبخند کردی که با لبخند نگاهم م

 

 .ریخسالم، صبح به  -

 

 ! ریخدلم، صبح تو هم به   زیسالم عز -

 

کردن؛ واقعا که    دایپ انیجر میپاها یخون تو  کردم ی و دست و صورتم رو بشورم. حس م  ام،یب نییکمکم کرد از تخت پا وبعد 

. بعد  آورده  م یو برا ده،یکش خیصبحانم جگر به س  یمامانمم برا  دمی تختم نشستم که د ی مزخرف بود. رو یل یخ ینینش  لچریو

 جون گرفتم. که مامانم رو به من گفت: ی خوردن جگر، کم

 

 . زمی عز رنگ و روت باز شده -

 

 تر شدم. کنم سبک  یآره مامان... حس م  -

 

 با خنده وارد اتاق شد؛ و بالبخند گفت:  یپرستار

 

 حالت، چقدر شوهرت دوست داره! رو سور داد؛ خوش به  مارستانیهمسرت کل ب -
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 زدم؛ که ادامه داد:  ی محو لبخند 

 

 ی تلف شدن از گشنگ  هاچاره یب ؛ یبد  ریهات ش اومدم ببرمت که به بچه  -

 

 باشم. لچر یخوردم وبرام بهتره رو و هی بخ اد یز کمیچون   نم یبش لچریخودم بروم که گفت، بهتره رو و خواستم

 

 رفتم.  میهابچه  شیحرف پرستار گوش کردم؛ و به همراه پرستار و مامانم پ به

 

 بدهم.  رش یو کمکم کرد ش  آورد؛ رون یپسرم رو از دستگاه ب گهیپرستار د کی

 

 با شوق و ذوق رو به مامانم گفتم:  د؛یپوستم دو ریز ی نیریحس ش  کیزد،  نم یکه از س   یمک  نیاول با

 

 !خورهی رو م رم یمامان... داره ش  یوا  -

 

 با لبخند گفت:  مامانم

 

 . یمن فداش بشم اله -
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بغلم دادن. با    ی دخترم رو تو بارنیدستگاه گذاشتنش. و ا ی زدم، تو شیشون یپ یرو  یادادم، و بو*س*ه  رش یش  یحساب که نیا بعد 

  ی تر از پسرم بود. با دقت توکوچک  کمی چون  ن؛ییپا فتد ی بخورد و ب ز ی که از دستم ل دمیترس ی قدر مان  یعشق بغلش کردم؛ ول

کار را تکرار کردم، تا اخر سر اوهم   نی. چند بار اخوردی را نم  امنه یس  یرا در دهانش گذاشتم؛ ول  امنه یکردم؛ و س  شیجابغلم جابه 

 را خورد.  رش یرا گرفت و ش  امنهیس 

 

 رو به پرستار گفت:  جانیو با ه آمد؛ی که با لبخند سمت ما م   دمیرا د ن یبعد هم، او را هم درون دستگاه گذاشتن. آرو و

 

 من کدومان؟   هیایفسقل ن یخانوم ا -

 

دست هرکدوم زد.   ی رو به  یادر آغوشش گرفتش؛ و بو*س*ه   زد،یبرق م یکه از خوشحال  ییهاپسرم و دخترم، با چشم دنید بعد 

 . میجا خارج شد از آن م،ی نگاهشون کرد ریدل س   کی  نیمن و آرو که نیبعد ا

 

  مارستانیبهشون به ب ردادن یو من موقع ش  موندن؛ ی دستگاه م  یفعال تو  د یبا میهابچه  ی مرخص بشم؛ ول تونستم ی عصر من م امروز

 .آمدمی م

 

  یبر رو  یا. پدرم با محبت بو*س*ه میو مامانم به خانه برگشت   نیمن مرخص شدم؛ و به همراه آرو  مارستان،یب ی بعد کارها عصر

دور    یتومن ۱۰۰چند اسکناس  یکرد؛ و با خوشحال ی گوسفند قربان میپا ر یگفت. پدرجون ز کیصورتم زد؛ و مادر شدنم رو تبر

 رخاند.سرم چ

 

 : گفتی م  یهم با شاد  هانیآ

 

 دخترت از االن عروس منه، گفته باشم. -
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 : گفتی م ی ه و

 

 .نیآورد ی م ن؛یگرفت ی کاش عکسشون رو م -

 

 با ذوق گفت:  نیآرو

 

 . نیبب ایمن انداختم؛ ب -

 

  یم  یناز ، یفقط اله  نازیزل زدن. آ یو منتظر به صفحه گوش  دن؛ یدو  نیبا سرعت به سمت آرو شانیهرسه تا نازیو آ  ایرو هان،یآ

 هم گفت: هانی. و آرفتی شان مهم قربون صدقه  ایگفت. و رو

 

 !هان یچقدر زشتن ا -

 

 با خنده گفت:  هانیرو نگاه کردن؛ که آ هانیبا حرص آ  نازیو آ ایرو

 

ها باشه.  مظلوم   نیاز ا ادیپسرتم بهش م نی . اترشهی خونه و م مونه ی ... دخترت عروس من نشه، مگهی د گم یخوب راست م ه،یچ -

 چرا به ما نرفتن؟  هانیا

 

 زد؛ و گفت:  هان یبه سر آ یاضربه  نیآرو
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 .زن خودت زشته داداش من -

 

 با خنده روبه من گفت:  هانیآ

 

 !؟ یزشت ها. دقت کرد ی هم گفت یاالن به حور ر؛یبگ  ل یتحو ایب -

 

 .ی من گفتم زن تو... نه حور -

 

 درآورد؛ و گفت:  نیآرو  ی زبانش را برا ایرو

 

 هات رو بشور حتما، خوب.چشم  -

 

 و گفت:  د؛یکش  رونیب ن یرو از دست آرو ل یموبا نازی بعد آ و

 

 رو.   نیداداش بده من ا -

 

  هانیآ یهایو مزه پرون   ییرایجم بخورم. بعد پذ  دادی . اجازه نمختری تو حلق من م وهیکنار من نشسته بود؛ و فقط غذا و م  نیآرو

کردن؛ و از   ی و پدرجونم از ما خداحافظ نازیآ نیخاطر همجا. به اون  رفتی خان، فران خانوم حال مادرش خوب نبو دو داشت م

 . دمیترکی به خوردم داده بود؛ که داشتم م وهیغذا وم قدراون  نیخانه خارج شدند. آرو

 

 گوشم گفت:  ریبلند شد و کنارم نشست؛ و ز  هان یاز کنار آ ایرو
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 بگم!  یزیچ  هی  خوامی ور، مشوهرت بگو پاشه بره اون  نیبه ا یحور  -

 

 گفت:  ایرو به رو نیآرو هوی که 

 

 رو بگو.  ی بگ  یخوایم   یهرچ رم،ینم جاچیمن ه  -

 

 :د یگرد شده، با تعجب پرس  یهاچشم  ایرو

 

 گفتم؟  یمن چ ی د ی... توچطور شناخدای -

 

 با خنده گفت:   هانیکرد؛ که آ هانینگاه مظلومش رو حواله آ ایکه کپ کرده بود را نگاه کرد. رو ییایزد، و رو یخند ش ین نیآرو

 

 ؟ یکرد   دایعالقه پ ی خاله زنک یهابه حرف  ایچقدر تازگ گه،ید  ورن یا ایپاشو ب ن،یآرو -

 

 رو نگاه کرد؛ و گفت: ایرو نیآرو

 

 بده.  د یکه نبا دهیخبر م ی ها از کسموقع  ی بعض شون یا هان، یآ یدون ی آخه م -

 

 انداخت وگفت:  نینگاهش رو؛ رو به آرو تیبا عصبان ایرو
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 واقعا که.   ؟یگذشته رو فراموش کن  یخوای تو نم -

 

 گفت؛ و ادامه داد:  یر یخ نیآرو

 

 تر بچسبه. کالهش رو محکم  بارنیکه ا اندازهی آدم م اد یفقط  شه،یگذشته فراموش نم وقتچ یه -

 

 گرفت و به زور گفت:   شیاومد؛ و از بازو ن یکنار آرو هانیآ

 

 ها! پاشو. ی نیبب ی ومد ین م، یکه اومد  ی بزن؛ از موقع دتیسر به خونه جد  ه یپاشو  -

 

 انگار نه انگار. ن یآرو ی ول

 

 و گفت: د؛یکش  یپوف عصب هانیآ

 

 دِ... پاشو! -

 

  یغیچنان ج  ا یرو ن، یرفتن آرو رونیرفتن. بعد ب رون یب هانیبه همراه آ ش،یبارون  دنیمبل بلند شد؛ و بعد پوش  یزور از رو به  نیآرو

 با داد گفت:  ایآمد و روبه رو  رونیب مهیکه مامانم از آشپزخانه سراس  د؛یکش
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 . د یچته دختر... زهرم ترک -

 

 انداخت و گفت:  مبل چنگ ی به کاور رو ایرو

 

 . وونهید شم، یم وونه ید  یشوهر حور  نی... دارم از دست ایمامان، وا  یوا  -

 

 نازک کرد؛ و گفت:  یپشت چشم مامانم

 

 . دهی. خوب بنده خدا چشمش ترس یکردی رو وزوز م د یاسم ام ی گوش حور ری ... تو فقط زگهید  گهیحق م -

 

 با اخم بلند شد؛ و گفت:  ایرو

 

 به دشمن ندارم.  یاجیواقعا که تا من شما رو دارم احت -

 

 بعد با حرص بلند شد و به اتاقش رفت.  و

 

 غر زد؛ و رو به من گفت:  رلب یز مامانم

 

 . ینشسته باش  ست یبخواب؛ برات خوب ن کمی تو هم بلند شو برو  زم یعز -
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 خوابم برد.  دهیتخت دراز نکش  یبعد به من کمک کرد تا به اتاقم بروم؛ و رو  و

 

 .مارستانیب رفتم ی م د یبودو با هامی فسقل  یردهیش  وقت

 

به   دنیرفتم که منتظر بهم زل زده بود. با رس  ی نیهام پام کردم؛ و سمت آروبوت   میو ن اهمیرو با شال س  م یشمی یبارون  یپالتو

 کرد.  تمیهدا ن یدستش رو پشت کمرم گذاشت؛ و به سمت ماش   ن،یآرو

 

هردوشون باز بود و داشتن   یهابودن رفتم. چشم  یهام در آن بستر که بچه   یو به اتاق  دم؛یرس  مارستانیبه ب ،یرانندگ  یکم بعد 

 قند تو دلم آب شد و به سمتشون پرواز کردم.   صحنه، نیا دنی با د کردن؛ ی اطراف رو نگاه م 

 

 که خوابشون برد؛ باز هم به پرستار سپردمشون و از اتاق خارج شدم.  یردهیش  بعد 

 

 نگاهم کرد؛ و گفت:  نیآرو

 

 حالشون چطور بود؟ -

 

 لبخند گفتم:  با

 

 . کردند ی رو نگاه م ز یداشتن همه چ هاای وجب  می ... نیعال -

 

 ؛ و گفت: شد  ترق یلبخندش عم  نیآرو
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 پدر بشم. کردم، ی تو عمرم فکر نم   ست،یخانواده. باحال ن ه ی میها االن شد من، تو و بچه  -

 

 رو بستم؛ و گفتم:  کمربندم

 

 ناز!  ی اون هم پدر دوتا فسقل ؛ی... شما پدر شد یحائر نیآرو  ی حاال آقا -

 

 پخش شد. نیتو ماش  ی رو روشن کرد؛ و آهنگ آروم نیماش  ستم یس  نیآرو

 

 روبه من گفت: نیآرو و

 

 . می واسشون اسم انتخاب کن  د یبا گهیامشب د -

 

 را تکان دادم وگفتم:  سرم

 

 موافقم.  -

 

  ی کباب به مشامم خورد؛ صدا ی با وارد شدن به خونه، بو م؛ یشد  ادهیپ نیاز ماش  ن یو به همراه آرو  م؛ید یدر خونه رس   یجلو  به

. زد  یاقهقهه  هانیگفت، که آ ی چ دونم ینم  هانیگوش آ ر یباز هم توهم رفت؛ و ز شیهااخم  ن،یآرو  دنیبا د ایشکمم در اومد. رو

 گفت:  دنم یمامانم با د
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 چطور بود!؟  هایحال فسقل  ن،یخسته نباش  -

 

 با خنده گفت:  بارنیا بابام

 

 . هی اسمشون فسقل کنهی آدم فکر م ،یفسقل   نیخانوم، از بس گفت -

 

 و گفت:  د؛یخند  مامانم

 

 پدر مادر نمونه، هنوز اسم نزاشتن که!  ن یخوب آقا، ا -

 

 رو به مادرم گفت:  نیآرو

 

 . میکنی خوب مادرجون، امشب انتخاب م -

 

 زد و گفت:  یسوت هانیآ

 

 . کنهی مادرجون گفتنت بخوره تو سرمن... چه داره واسه خودش جا باز م  یاله -

 

 زد؛ و گفت:  یاقهقهه  مامانم
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 . یمنصرفش کن  ی تونی م هان، یاقا آ نم یمادرجون گفت؛ بب ه یاقا  نی... بعد نه ماه ااسودیحسود هرگز ن -

 

 به سمت مامانم آمد؛ و گفت:  هانیآ

 

 ها.  شهیمادر جون... به داماد جماعت رو نده؛ پرو م گمیصد مرتبه به شما م یبابا من روز  -

 

 رو با خنده باال انداختم؛ و گفتم:  ابروهام

 

 خونه!؟  نیتو ا  هیتو سمتت چ هان،یوقت آقا آ اون  -

 

 با ادا و اطفار گفت:  هانیآ

 

 .ید یخونوادم... ل نیمن پسر ا -

 

 زد؛ و گفت:  یپوزخند  نیآرو

 

 پس؟  رهیفران کجا م ،یخانواده باش  نیتو پسر ا -

 

 گفت: نیبا اخم روبه آرو هانیآ
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 ون رو خراب نکن، باشه؟! جان من روزم -

 

 نشست. ایمبل کنار رو ی بعد رو و

 

 گفت:  نیرو به آرو  پدرم

 

 . میگپ کوچولو بزن ه یباهم  میخوای که م نیبش جان یا ایامروز ب ن،یآرو -

 

 چشمش گذاشت؛ وکنار پدرم نشست؛ و مشغول صحبت شدن.  ی دستش رو رو  نیآرو

 

 گوشم گفت: ر یسمتم آمد و ز ایرو

 

 ن؟ یکنی عقد م یک  ،یحور  -

 

 من گفت:  ی مامانم به جا که 

 

 .نی فردا وقت محضر گرفته آرو -

 

 با تعجب گفت:  ایرو
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 نه بابا. -

 

  یو همه رو   م؛ یکنار هم نشست  هان،یآ یهای و مزه پرونکرد. بعد خوردن شام  د ییحرف خودش رو تا ش،یهامامانم با بستن چشم  و

 .نوشتنی و م کردند ی هام اسم انتخاب م کاغذ داشتن واسه بچه 

 

 با خنده گفت:  هانیآ

 

 اِستپ... آقا تمام.  -

 

 دستش زد؛ و گفت:  ی با خودکار رو ایرو

 

و آخر سر، بعد    کرد؛ی ها رو نگاه مداشت اسمنت  یتو  ن ی. و دوباره مشغول نوشتن شد، آرونمی... صبر کن ببلهیمگه اسم فام  -

 . میها رو بخوناسم  یکی یکی انتخاب چند اسم، قرار شد؛ 

 

 گفت:  ایرو

 

 .د ی بزار  رادیوه  وای ه گمیمن م -

 

 کرد؛ و گفت:  اینگاه به رو ه ی هانیآ

 

 . فتهی ب گه،یکه م ی لرزه به تن کس  یبزار یاسم ه ی د یخانوم مارو باش... با -
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 صورتش رو به حالت مسخره جمع کرد؛ و گفت:  ایرو

 

 ؟ یمثال چ -

 

 و چنار.   زیچنگ  -

 

 : میباهم گفت یهمگ 

 

 ؟ یچ -

 

 دوباره تکرار کرد:  و

 

 و چنار.   زیچنگ  -

 

 با خنده گفت:  ایرو

 

 هم شد اسم؟  ز یچنگ  ،یچقدر هم تو فکر کرد  سون،یاد یآقا  نیآفر  -

 

 . یقبول کن  یخوایاسم خانوم؛ شما نم  نیبهتر -
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 با خنده گفت:  نیآرو

 

 پسر خودت.  ی دار برااسم رو نگه  نیا -

 

 . دونمه ی ی کی... پسر زمیعز ز یچنگ  ؟ی: پس چهانیآ

 

 عق زدن رو درآورد؛ و گفت؛  یادا یشیبه حالت نما ایرو

 

 سوس... .  هانیآ -

 

.  میخودمون اسم بزار د یبا گفتنی و م  دادن؛ی نم شنهادینگاه کرد. مامانم وپدرم اصال اسم پ ه یو به بق  د؛یدهانش را کش  پیز هانیآ

 گفت:  بارن یا ایرو

 

 و راما چطوره؟  مایاسم، ر  -

 

 گفت:   نیآرو

 

 .ستیخوب هم ن  ی ... ولستیبد ن -
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 رو نگاه کرد؛ و گفت:  نیمن و آرو  نهیهم دست به س  ایرو

 

 . د یبسم اهلل... اصال خودتون انتخاب کن -

 

 با لبخند گفت:  نیخوردن رعدوبرق و پشت سرش هم باران، آرو با

 

 باران. زارمی اسم دخترم رو م -

 

 با خنده گفت:  هانیآ

 

 اسم پسرم هم صاعقه!  گهیاالن م  -

 

 نگاه کردم؛ و گفتم:  نیآرو به

 

 .انیاسم پسرم هم را -

 

 روبه جمع گفت:  پدرم

 

 ! یهم عال ی لیخ -
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 با لبخند نگاهم کرد؛ و گفت:  نیآرو

 

 . انیباران و را -

 

 بلند شد؛و ضبط رو روشن کرد. و گفت:  شیاز جا ایرو

 

 . میدی قر م یهمگ  ان،یحاال به افتخار باران و را -

 

تکان نخورد   ش یاز جا نیآرو  ی شستم؛ ولو ن دم یرقص  یومامانم، و من هم کم هانیکرد؛ و بعدش هم آ  دن یخودش شروع به رقص و

خودم   تونستمی بود؛ و نم ده یچی. ازخنده دل و رودم تو هم پختیری م آورد ی در م   یکه دلقک باز  یهانیسر آ یو فقط شاباش رو 

دلم گذاشته بودم؛ و    یبرداشت. دستم رو، رو  یدست از دلقک باز هانیآ دم؛ یخند  ریس  ل د  کی ه ی که ن یوجور کنم. بعد ارو جمع 

 گفتم:  ا یروبه رو

 

 مطمئن باش! ،یشی نم ر یخدا تو اصال پبه  ا، یرو -

 

 رو نگاه کرد؛ و گفت:  هان یبا عشق آ ایرو

 

 .ستین ی جورن یکه ا شهیداره، هم   دنید  شهیم میعصب  هانیآ ی خانوم، وقت یحور  -

 

 گفت:   ترواش ی اشاره کرد؛ و  ن یبعد با ابرو به آرو و
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 . گهید  شوننیداداش ا -

 

اشاره کرد، که بلند شود؛ و   ایبه رو هانی. آدادی گوش م گفتی که پدرم م  یبه خودش نگرفت. و به حرف  د؛یشن که ن یبا ا نیآرو

رفت.   رون یاز خونه ب ن،یبا آرو مه یوننصفه  یمن، مامان و بابام و خداحافظ  دن یبرخواست، و بعد بوس  شیهم از جا ا یکم بروند. روکم 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:  شه؛ی و داره حاضر م  داره،ی رو برم  شیهم کت باران نیآرو دمید

 

 کجا؟  -

 

 گفت:  داشت،ی برم زی م یرو از رو  چش ییکه سو طورهمان

 

 ! رمیمن هم خونه م -

 

 :دمیکردم؛ و با سوظن پرس  کیرو بار هامچشم

 

 وقت، کدوم خونه؟ اون  -

 

 صورتش نشست؛ و گفت:  ی رو یکردنم، لبخند  نیج میس  خاطربه 

 

 خانومم. گه یخونه خودمون د-

 

 که گفت:   نم؛ی. سرم را باال گرفتم، تا صورتش را بهتر ببستادیچند قدم به سمتم آمد، و مقابلم ا سپس
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 خواد؟ ی دلم م  یاالن، چ یدون ی م -

 

 گفتم:  کردم،ی که نگاهش م طورهمان

 

 ؟ یچ -

 

 پدرم اشاره کرد، و گفت: به

 

 کردم؟ ی م کاری چ ی دونینبود؛ م  جان یاگه پدرجون ا -

 

 :دمینگاه کردم؛ و با سوظن پرس  د،یباری ازش م طنت یکه ش  ییهاچشم  به

 

 ؟ یکرد ی م کاری چ -

 

شد، که نگاهش به   ده یزوم کرد. ناخودآگاه نگاهم به سمت پدرم کش میهال**ب  یبه سمتم کج شد، و با لبخند رو  یکم

 ل**ب گفتم:  ر یگذاشتم؛ و به سمت عقب هلش دادم؛ و ز  نشیس  ی دستم رو، رو یپاچگ بود. با دست ون یزیتلو

 

 !ایح ی ب -
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 گفت:  رگوشمیبا خنده من رو نگاه کرد؛ و ز نیزد، که بابام به سمت ما نگاه کرد. آرو یاچنان قهقهه  نیآرو

 

 بگم دوست دارم.  خوادی بگم، دلم م خواستمی ها... م یمنحرف ی لیخ -

 

م  ه از بابام؛ او  یرو بست، و بعد خداحافظ  شیکت باران یهادکمه   دمینثارش کردم؛ که د ی ل**ب کوفت ر ی. زد یبعد دوباره خند  و

.  گردهی رو بدرقه کرده، و داره به سمت ساختمون برم ایو رو  هانیمامانم آ دمیرفت. پشت سرش از خونه خارج شدم؛ که د  رون یب

شانش انداخته بود رو به من داد؛ و    ی که رو ی مامانم شنل ن،یخاطر همتا دم در برگرده؛ به  ونگذاشت که دوباره راه ر نیآرو

 زدم.  شیصدا هو یبرود،  خواستی م نیکه آرو   یتا دم در رفتم، وقت  نیل آروسپس،وارد خونه شد. من به دنبا

 

 .ن یآرو -

 

صورتش زدم؛    یرو  یامن بو*س*ه  بارنیو ا  ستادمیا میپاشنه پا ی رنگ بود، نگاهم کرد؛ روکه کم  یسمتم برگشت و با لبخند  به

 و گفتم: 

 

 مواظب خودت باش. -

 

جا پشت در،  . و همانکردی م  یتاب  یب نمیس   یقلبم گذاشتم؛ که داشت تو  یخاطر اوج استرس، در رو بستم و دستم رو رو بعد به  و

 .ستادمیا

 

 《نیآرو》
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آخر سر دل از   یقدم از قدم بردارم. ول خواستی گذاشته بودم؛ و دلم نم  د،یبوس  شیپ قه ی چند دق یکه حور یاگونه  ی رو رو دستم

پشتش   یبه در بسته، کردم، که حور  یرفتم. و بعد سوارشدن، دوباره نگاه نمیبودم، کندم؛ و سمت ماش  ستادهیا که یاکوچه 

 بود،  ستادهیا

 

 پدال گاز گذاشتم و با سرعت راندم. ی را رو  میلبخند پا با

 

  یخال اط،یپارک کردم. ح اطیرو تو ح نیدر نصب شده بود، بازکردم؛ وماش   یکه صبح رو   یموت یدر، در رو با ر ی به جلو دنیرس  با

خود به خود شروع به   ،یحس یها. با وارد شدن به خانه، چراغ کاشتمیگل م   اطیحتما تو ح د یبود؛ تو فصل بهار، با اه یاز گل و گ

 .شد ی م  میهابچه  هی گر ی و صدا  یحور یهانفس  ی پر از گرما گر،ی کردم که چند روز د  نگاه یاروشن شدن، کردن. به خانه 

 

 .میهااست، گفتن کلمه بچه  نیریچه ش  و

 

 .ند ینشی م میهال**ب یلبخند رو   ناخودآگاه

 

به تابلو   ،ینشستم. با تکان خوردن صندل  ش یبود، رفتم؛ ورو نهیکه کنار شوم  یراک یاوردم؛ و سمت صندل  رون یرو از تنم ب  میباران

 پرش کند.  یاز عکس نگاه کردم؛ که قرار بود عکس من وحور یعکس خال

 

 افتاده، فکر کنم.  میکه برا  ین یریش  هی ایرو ن یبمونم؛ و به ا داریقهقهه بزنم، وتا صبح ب هاوانه یداشتم، مثل د  دوست

 

 *** 

 

 ی حور
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و خنده به لبم    شد؛یچشمم رد م یاز جلو ن یزده آروشک  افهیبغلم گرفته بودم؛ و ق یتختم نشسته بودم؛ و بالشم رو، رو  ی رو

بالش   ی. سرم را رو زدمی و تا صبح باهاش حرف م  بودم،ی م نیلحظه، دوست داشتم درون آغوش آرو  نی. واقعا در اآوردی م

 خوابم برد.  میهای گذاشتم؛ و باتمام خوش 

 

 را دستم داد؛ و گفت:  ردوش یش  دمیچشم گشودم و نگاهش کردم؛ که د زد، یم میمامانم که صدا یبا صدا صبح

 

 هات ببرم. رو بدوش، بده؛ واسه بچه  رتیپاشو ش  -

 

 وگفتم:  دم یکش یاازهیخم

 

 . دمیم رشونیش  رم یمامان، خودم م  -

 

 مامانم مخالفت کرد و گفت: ی ول

 

 زود.  امیم  رم،یدخترم... من م  یامروز وقت محضر دار  -

 

 رفت.  رون یصورتم، از اتاقم ب  دنیکردم، دست مامانم دادم؛ و مامانم بعد بوس  ریرو پر ش  ر یش  شهیش  که نیا بعد 
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و مشغول خوردن    دم؛یرا عقب کش ی. صندلروشدمشستن دست و صورتم، به سمت آشپزخونه رفتم؛ که با صبحانه آماده روبه  بعد 

وارد خونه شد. همان   قهی پشت در، در رو باز کردم؛ که بعد چند دق ایو عکس ر  دنیبه صدا در اومد. با د فونیصبحانه بودم، که آ 

 روبه من گفت: کرد؛ ی م  زطور که شال گردنش رو از گردنش با

 

 . ریسالم، صبح به خ -

 

را مزه   نشیریش  ی طور که چانشست؛ و با من مشغول صبحانه خوردن شد. همان زیهم پشت م ا یلبخند جوابش رو دادم. رو با

 گفت:   کرد؛ی م

 

 ؟یپوش یلباس عروس م  ی. راستجانیمن هم سر راه گذاشت ا رفت؛ی داشت شرکت م  هانیآ -

 

 و با تعجب گفتم:  د؛ یگلوم پر ی تو ییچا

 

 ؟ یلباس عروس واسه چ -

 

 و گفت:  د؛ ینان مال یکره را رو  ایرو

 

 . یدر بر رش یاز ز یتونی سفارش داده، و نم ن یخوب آرو -

 

 گرد شده، نگاهش کردم؛ و گفتم:  یهاچشم با
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 .پوشمی رو م  دم یمانتو سف خواد؛ی نم ؟ یمن مادر شدم؛ حاال لباس عروس بپوشم واسه چ -

 

به صدا در اومد؛ که   فونیآ بارن یومد  یمن رو نگاه کرد. بعد خوردن صبحانه، برا  یطانیابروش رو باال انداخت؛ و با خنده ش  ایرو

باعث شد سمت در نگاه کنم. با   گفت؛ی داشت م ایداخل، که رو  د ییبفرما ی با عجله بلند شد، و سمت در رفت. بعد هم صدا ایرو

رو به   دمیرا نگاه کردم؛ که د  ا یگردتر شد؛ و به رسم ادب بلند شدم؛ و با تعجب رو میهاچشم  مامانم، شگریخانوم، آرا بایفر  دنید

 خانوم گفت:  بایفر

 

 . د یتو سالن کارتون رو شروع کن جان یهم -

 

 به سمت من اومد؛ و گفت: سپس

 

 .ایپاشو ب -

 

 گفتم:  ایگوش رو ری ز آرام،

 

 ! ه؟ی چه خبره؟ مگه عروس  -

 

 گوشم گفت:  ریهم مثل من، ز او

 

 ! ه؟ی پس چ ست،ین ی عروس  -
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 مبل نشوند.  یزد؛ و من رو رو  یخانوم لبخند  بایبعد سمت فر و

 

موهام رو فر کرد؛ و   ی روشن، جلو ییسرم به رنگ خرما ی خانوم، کارش رو با اصالح صورتم شروع کرد؛ و بعد در آوردن موها بایفر

رو داده بود،   بشیکه مامانم ترت ی بار، تو مهمون نیکرد؛ فکر کنم آخر کورینهام رو مااز پشت هم موهام رو بازگذاشت. سپس ناخون 

 کرده بودم.   کوریناخونام رو مان

 

 مزدش؛ بدرقش کرد. بعد پرداخت دست اینگاهم کرد. رو  تیاتمام کارش، با رضا بعد 

 

به   یابا جعبه  ایرو  بار،نیبه صدا در اومد؛ و ا فونیگردنم انداختم. باز هم آ یبود را، رو  ده یخر می که مامانم برا یی طال سیسرو

مانتو بود؛    هیشب ییجورا هی . بایز ، یسادگ نی بود؛و درع ده یکه کامال پوش  دم یرو د ی دست؛ وارد شد. با باز کردن جعبه، لباس عروس 

که   ی کنم. و بعدش هم شالم رو سرم کردم؛ و تاج گلکمکم کرد، لباس رو تنم   ا یخوشگل بود. رو ی لیخ وداشت   ی دامن پف ی ول

 : گفتی م  یه اهم یشده بودم؛ و رو بایسرم گذاشت. واقعا ز ی رو ا،یسرم بود رو رو یبرا

 

 چشم حسود بترکه.  -

 

رو، کنار خودم تصور   ن یو آرو م؛ینگرست نهییآ ی رو پرکرده بود. به خودم تو با یعمه ز یواقعا که جا  کرد،ی صورتم فوت م  ی رو و

 .بودم  نی زم  یآدم رو  نیترلحظه، خوشبخت  نیکردم. واقعا من درا

 

 شد؛ی روشن وخاموش م لم، یصفحه موبا ی که رو  نیدستم گرفتم؛ و به اسم آرو ی رو تو لیباذوق موبا لم،یبه صدا دراومدن موبا با

 نگاه کردم. 

 

 اتصال رو زدم و گفتم:  د یلبخند کل با
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 سالم.  -

 

 رو روال بود؛ که با خنده گفت: یاد یانگار امروز حالش ز نیآرو

 

 خودم.  ی هام، چشم رنگ سالم برخانوم خونم، خانوم اشک دم مشکم، مادر بچه  -

 

حس دوست   ن،یحس من به آرو دمیکه فهم  یاز زمان کردم؛ی واقعا داشتم غش م  ن،یکلمات، آن هم از دهن آرو نیا دنیشن با

 . کردی م  دایتحقق پ  میایبار بگه خانومم. واالن داشت رو هی که  کردم ی تصور م  ی داریداشتنه، تو خواب و ب

 

 با عجله به سمت اتاق بابا رفت؛ و رو به من گفت:  ایرو

 

 تو برو، من بابا رو هنوز حاضر نکردم.  -

 

 اشاره، گفتم:  با

 

 باشه.  -

 

 . گوش کردم ن یآرو یهابه ادامه حرف  و
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 خانومم... خانومم!  گم یم -

 

 که مشهود بود؛ گفتم:  ییلرزش صدا با

 

 جان خانومم. -

 

 سرداد؛ و گفت:  یاز شاد یاخنده  نیآرو

 

 بهم شک وارد نکن.  قدرنی مرگ رفتم و اومدم... دختر خوب، ا ی تا پا باره یکه   ید یها. د فهی من قلبم ضع ی حور-

 

 کردم؛ و گفتم:   یهم خنده کوتاه من

 

 ؟ یبشنو  یخوای م  یچ -

 

  شهیعاشق طرف م  ی وقت  یول کنه، ی رو که دوست داره فراموش نم ی دوست دارم؛ چون آدم کس  ،یبهم بگ  خوامی فقط م -

 . کنهی فراموشش م 

 

 گفتم:  زدم، ی به خودم لبخند م نهیطور که تو آقلبم گذاشتم؛ و همان  ی رو، رو دستم

 

 ! یحائر نی آرو کنم؛ی من فراموشت نم  -
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 سرمستانه گفت:  نیآرو

 

 منتظرتم.  نییکه پا  ایپس بدو ب -

 

 رو قطع کرد.  یگوش  و

 

 بلند گفتم:  یصدا با

 

 من رفتم.  ا یرو -

 

 هم مثل من، با داد گفت: ایرو و

 

 . میایباشه... تو برو؛ ماهم م -

 

  یادوم باز کردم؛ و شمارهبار   ی رو برا میبرخاست. گوش  میگوش  امیپ یبه در، صدا دهیساختمون خارج شدم؛ و دستم نرس  از

 که نوشته بود:  دم؛ یناشناس رو د

 

 !یاون هم با خوش  ؛یکن  یشدن تار موهات زندگ د یتا سف ی که دوستش دار   یو کنار کس  ؛یخوشبخت بش دوارمیام -
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 . د ی... من رو ببخش. امیکنم. من خودخواه بودم حور کاری چ ت یبا زندگ خواستمی تا فراموش کنم، م رم یهم م من

 

 من تمام شده بود. یبرا  ش،یوقت پ  یلیخ د یخوندم؛ و پاکش کردم. ام گرید بارک یرا  امیپ

 

.دسته گل رو از دستش گرفتم؛  کردی با لبخند نگاهم م نیگرفته شده بود؛ و آرو م یروکه روبه  دم، یرو د یباز کردن در، دسته گل  با

 با اقتدارو جذاب!  شهیبه تن کرده بود؛ مثل هم د یو مردم را نگاه کردم، کت وشلوار سف

 

 گفت:  کرد؛ ی نگاهم م رهیطور که خهمان  نیآرو

 

 !ننیبی که دارن تورو م کنم؛ ی م ی خودم هم حسود یهااالن دارم به چشم  -

 

رو گرفتم، و   ن یخجالت، اطراف رو نگاه کردم؛ و دست آرو یکاشت. با کم  می شونیپ یرو  یاوسط کوچه بغلم کرد؛ و بو*س*ه  وبعد 

 قدم برداشتم.  نیبه سمت ماش 

 

 . زدیو بوق م کرد ی م  یگذاشته بود؛ و با آرامش رانندگ   یشاد ک یموز  نیآرو

 

 چون واقعا خوشحال بودم.  دم؛یکشی م غ یجبودم؛ و من هم آورده  رون یب نیگلم رو از پنجره ماش   دسته

 

 شد. اده یپ نیرو پارک کرد؛ و از ماش  نیماش  نیآرو  ه، یآتل  ی به جلو دنیرس  با

 

 با لبخند گفت:  ن یکردن؛ و آرو دنیباران شروع به بار ز یبشم. قطرات ر اده یپ نیسمت من رو باز کرد، و کمکم کرد از ماش  در
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 . میکنی شروع م  م یکه دار  یهم از برکت زندگ نیا -

 

.  میوچندتا عکس گرفت   م؛یگذاشت  هی . با هم پا در آتلد یدست پرقدرتش دادم؛ و او دستم را سفت چسب  انیلبخند دستم رو م با

 . میریها، در کنار هم عکس بگ با بچه  میرو گذاشت شیبق

 

 ذاشت و گفت:گ کر یرو اِسپ نیزنگ خورد؛ و آرو ن یآرو  لیکه موبا م، یشد  نیسوار ماش  دوباره 

 

 . هانیبگو... آ -

 

 گفت:   یبا خوشحال هانیآ

 

 منه، عروس قشنگ منه.  ز یمبارک بادا. دوماد عز شاهللیبادا... بادا مبارک، بادا... ا -

 

 مبارک بادا.   شاهللی... بادا مبارک بادا، ابادا

 

 زد؛ و گفت:  یاقهقهه   نیآرو

 

 چه خبرته؟! -
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 با خنده گفت:  هانیآ و

 

 . کنمی غش م یتو دارم از خوش  یجاخدا من به به  -

 

 افتاده بود، که گفت:  ادش ی ی مهم زیانگار چ نیدوباره آواز رو از سر داد. آرو  و

 

 دهن دلق.   ؟یکه موضوع رو نگفت هان یبه بابا ا -

 

 ! دوننی تخت؛ نم التیداداش مارو باش...خ -

 

 ادامه داد:  هانیبعد ا و

 

 . گهید نیها؛ زود باش  م یآقا ما تو محضر -

 

جشن   ن یکه در ب  م؛یمحضر پارک کرد. دست در دست هم پا در محضر گذاشت  یرو قطع کرد؛ و او هم جلو  لیبا لبخند موبا نیآرو

 . کردی که با لبخند نگاهم م  دم،یچهره عمو هاشم را هم د  مانی خانوادگ

 

سند عقدم امضا   ی بابا پا یتا به جا بود،ی در محضر م  د یو او با داند؛ی تان من م از موضوع داس  شی که کم وب دونستم ی قبل م از

 بزند.

 

 بود؛  ن یریبود، ش  ی هرچ یخنده دار بود، ول  م یبرا یکمیعروس وداماد که بعد داشتن دو فرزند،  گاهینشستن در جا بعد 
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 هم بله را داد.  ن یشروع به خوندن خطبه کرد، و در بار اول مجبورم کردن بله را بدهم. و آرو عاقد 

 

 صورتمان گرفت و گفت:  ی عسل رو جلو هانیآ

 

 !یشصتت رو بکن تو ظرف، و بزار دهن حور  ن، یخوب آرو -

 

 گوشم گفت: ر یاز انگشتش گرفتم، که آرام ز یکار رو کرد؛ و من گاز کوچک ن یهم نیآرو

 

 !مایرس ی خانوم، ما به هم م  ی حور  -

 

دستم رو گاز   ن یدادم؛ که آرو  نیعسل به خورد آرو بارن یخجالت نگاهش کردم؛ و دستم رو درون ظرف عسل کردم؛ و من ا با

 به دستم زد..  یابو*س*ه  شینگرفت و به جا

 

وعمو هاشم... . به سمت پدرم    ایسپس روکاشت؛ و   می شونیپ یرو  یالبخند نگاهش کردم، که مادرم به سمتم آمد و بو*س*ه  با

 وگفتم:   دمیرفتم؛ و دستش را بوس 

 

 .خوامی که کردم، معذرت م  ییهمه کارها ی بابا برا -

 

 محبت نگاهم کرد و گفت:  با
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 حرف رو نزن؛ من هم اشتباه داشتم.  نی خدا عمرت بده دخترم... ا -

 

 با خنده گفت:  نی . آرود یچیمحضر پ ی تو یدستش بود را باز کرد، و آهنگ شاد  یکه تو   یکریاسپ هانیآ

 

 .ستیجاش ن جا،ن یدار؛ اخونه نگه  ی برا -

 

. آخر  گرفتنی و از هم سبقت م زدن ی بوق م هانیو آ   نی. آرومیوبعد امضا کردن دفتر ازدواج، از محضر خارج شد   میبلند شد  وبعد 

 شدم.  ادهیپ نیباز کرد؛ و از ماش  میرو برا نیباز هم در ماش  ن ی. آرودمیرو د اط یدر ح  پارک شده نیسر، چشم باز کردم وماش 

 

  ن یآغوش آرو ان یو خودم رو م دم؛یکش یاخفه  غی از ذوق ج ن،یزم  یپرپر شده رو  یهاگل برگ   دنیواردشدن به خانه، و د با

 انداختم. با عشق و محبت روبهش گفتم: 

 

 خوشگل شده!  یلیخ جان ی... انیآرو یوا  -

 

 زد؛ و گفت:  میهاچشم  ی رو یا*س*ه بو

 

 خانومم.  نه یبیهات خوشگل مچشم  -

 

 . می ریبگ  یگرینگاهمان را از د م یقادر نبود کداممانچیو انگار ه م؛ یکردی نگاه م گریدک یدر چشم  چشم

 

 *** 
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 سال بعد ۴

 

که   یتیتمرکز کنم. با عصبان دادم،ی که داشتم انجام م  یکار  یرو  تونستمی ام کرده بود؛ و نمباران کالفه  یهامامان گفتن  یصدا

 کنم، گفتم:  ی سر بچه خال خواستمینم

 

 باران؟  شدهی باز چ -

 

 و گفت:   د؛ یکوب ن یزم ی را رو شیپاها

 

 .دهیعروسکم رو برداشته؛ پس نم انیرا -

 

 بلند شدم؛  ت یگذاشتم. و باعصبان  زیم  یرو، رو  خودکار

 

 . کنهیوسط اتاق نشسته، و با نگاه مظلومانه من وباران رو تماشا م  دم یرفتم، ودر اتاقش رو باز کردم؛ که د ان یسمت اتاق را و

 

 گفتم:   دم،یکشی خط و نشان م ش یکه برا ییهاقدم به سمتش رفتم؛ و با چشم چند 

 

 بدش به من!  -
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 تر کرد؛ و گفت: را مظلوم  شیهاچشم

 

خواستم دندونش رو بکشم و نزارم درد   مرد؛ ی ... باران خانوم فضول، عروسکت داشت از دندون درد مومدهین ی خوب کسچ یبه ه -

 بکشه.

 

 دستش رو نشونم داد؛ و گفت:  بعد 

 

 دست که نمک نداره. نیبشکنه ا -

 

 گفتم:  تیباشم. با جد  یو فعال جد  رد؛ یتا خندم نگ   دم،یدندان کش ر یرا ز لبم

 

 خب کو عروسکه؟  -

 

 تخت اشاره کرد، و گفت: ر یز به

 

 مرده.  یانگار ی ... ولرهیکردم نم یسع  یلیمن خ ، یمامان یدون ی م -

 

 و گفت:  د یکش غ یج باران

 

 ؟ یچ -
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 تخت برداشت؛   ریخم شد و عروسکش رو از ز وبعد 

 

 خنده.  رینتونستم نخندم و زدم ز  گریبود و پر آب بود، د ختهیر رون یصورتش ب یهاکه پنبه  یعروسک دنید با

 

 با اخم رو به من گفت:  باران

 

 خنده داره؟  یمامان -

 

  مانیکه صدا ن یآرو  یصدا دنیخندم گرفت. با شن شتر یب زد،یتو صورتش بعد خنده من موج م طنتیکه ش   انیرا افه یق  دنید با

گاز گرفتن گونه پسر چهار   ی پدرش برد؛ و من دلم ضعف رفت برا شی را پ تشیباران با عجله و عروسک به دست، شکا زد؛ یم

! خونه  نجای ا ان یوپسرش برهان ب هانیرو که آ یاون روز  اره یبود؛ و خدا ن هان یآ ل. مثدادی سالم، که داشت راه عموش رو ادامه م

 و اقتدار گفت: تیدر اتاق ظاهر شد؛ و باجد  ی که جلو دمیرو د  نی. آرورکیمثل س   شهیم

 

 از باران معذرت بخواه... زود. -

 

 انداخت وگفت:  ر یبه من کرد؛ و سرش را ز ینگاه انیرا

 

 وم لوس.... باران خان خوامی معذرت م -

 

 انداخت؛ و گفت:  نیزم  یبا حرص عروسک رو، رو  باران
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 ! ؟ینیبی بابا م -

 

 با لبخند رو به باران گفت: انیانداخت؛ را انیبه را ینگاه بد  ن،یبعد ا نیآرو

 

 ... سرکار خانوم باران، دختر ناناز بابا.خوامی معذرت م -

 

 شمرده گفت: . باران دست به کمر شد؛ و شمرده که نخندد  خواستیخورد؛ وانگار م نیچ نیچشم آرو گوشه

 

 ... بخ... َش... مت. یمن... نم_

 

 انداخت، و گفت:  ینگاه  نیبه سمت آرو انیرفت. را رون ی بعد ب و

 

 . یلوسش کرد ی ادیز ،ییبابا-

 

.  می خودمون رو کنترل کن م یتونستیو نم   م؛یهردو از خنده منفجر شد  هویبمب خنده،  نیع نیرفت. من و آرو  رونیاو هم ب و

 که گفت:  هانیآ یصدا دن ی. با شنکردی رو؛ ودوباره خندمون سرباز م  نیو من آرو  کرد، ی من رو نگاه م  نیآرو

 

 به خنده.  شه یهم -
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 با خنده گفت:  نیشد. آرو  ده یبه سمت در کش نگاهمان

 

 آخه؟!  رفتیبه تو م  د یپسر با نیحتما ا -

 

 با دست به پسر دوسالش اشاره کرد؛ و گفت: هانیآ

 

 .خندهی نم ش یکیبه  ارمیمن هم به تو رفته... اون همه ادا در م زیچنگ  ن یعوضش ا -

 

 اومد که گفت: ایرو یصدا

 

 . زیچنگ  ز،یچنگ  ی گ یم یاسم بچه رو درست بگو؛ ه  -

 

 گفتم:  گرفت؛ی و خندم م  افتادم، ی م انیحرف را ادی یکه ه  یاخنده با

 

 ن؟ید یرس  ی عه... سالم... ک -

 

 پسرش را در آغوش گرفت؛ و گفت: ایرو

 

 در رو باز کرد.   انیتازه... را -
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 بعد روبه من ادامه داد:  و

 

 . فتنی از دهن م م؛ید یکه خر  ییتزاهایکه پ نیایب د یپاش  -

 

 رو به برهان کرد و گفت:  ان یکه را م؛ یسر سفره نشست ی و همگ   م؛یاتاق خارج شد  از

 

 .هانیعمو آ زیسالم چنگ  -

 

 با حرص گفت:   ایکه رو د؛یدوباره خند   نیآرو

 

 نه برهان.  زی... خاله جان چنگ زدلمیسالم عز -

 

 زدو گفت: ی لبخند  انیرا

 

 زن عمو! کنه، ی م  یچه فرق -

 

 بود؛ گفت: آورده که انگار کم  ایدرآورد. رو کیزد؛ و دستش رو به شکل عالمت ال یچشمک انیرا  یبرا هانیآ

 

 از دست تو.  هانیآ -
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 لوس کرد و گفت:  ایرو  ی خودش را برا باران

 

 ! ی... تو فقط خاله خودمایخاله رو -

 

 و گفت: د؛یلپ باران رو کش ایرو

 

 خاله به قربونت.  -

 

  انیکرده بود؛ چون را دایسکوت پ ی بلند شدن وعزم رفتن کردن. خونه کم ایو رو  هانیآ بت،یخوردن شام و دو، سه ساعت غ بعد 

 وباران خواب بودند. 

 

 من به آغوشش اشاره کرد، و گفت:  دنیبا د دم؛ یبه دست د ی رو گوش  نی اتاقمان پا گذاشتم، که آرو به

 

 . نمیبب جان یا ایب -

 

 کرد. ی و باران رو نگاه م ان یرا یبچگ  یهاداشت عکس ن ینگاه کردم؛ آرو یوبه صفحه گوش   دمیآغوشش خز در

 

 لبخند گفت:  با

 

 چه زود گذشت. -
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 لبخند زدم؛ و گفتم:  ن یهم مثل آرو من

 

 زود گذشت. یل یآره، خ -

 

 گوشم آروم زمزمه کرد: ر یتر بغلم کرد. زگذاشت؛ و محکم  زیکنار م   یعسل ی رو، رو لیموبا

 

 دوستت دارم.  ی لیخ یحور  -

 

 هم در جوابش، عاشقانه زمزمه کردم:   ومن

 

 من هم دوست دارم!  -

 

  ادتر یز چیکم نشده، که ه  نیجا دادم. با گذشت چهار سال از دوست داشتن من، نسبت به ارو نیخودم را در آغوش آرو شتر یب و

 داد.  ه یبود که بهم هد  نیهام رو آروچون بچه  تپه؛ ی م نی آرو ی برا شتر یدلم ب  نم؛یبیهام رو م بچه  ی هم شده. وقت

 

 

 انیپا
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