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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی
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 یزهرا فاطم سندهینو

 

 

 

 

 تونم ب خدا  یمامان نم 
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 بار بزاره..  ستیکله پاچه بلد.ن یتونم و.کوفت.. خجالت بکشه موقع شوهرته  ینم-

 پاااچه.. عامو سخته خب  کله

 میسرم ک چرا شام. ندار زنهی.غر مادیفاطمه با من کل کل نکن حوصله ات رو ندارم حاال بابات م-

 با.اون شوهر بداخالقت.. -

 چپ نگام کرد  چپ

 .. گمیخب راست م هیچ-

 پاشو برو خونه الهام.. -

 خدا ب داد شوهرت برسه  ،یکنیور ور ور م زیر ی نجوریهم

  کنهیب من نگاه م یخوشکل موشکل ها هستن کس نیدلت خوشه ها مادر من شوهر کجا بود.. تا ا-

 آه و.ناله ات.رو ندارم...  یع کرد. پاشو برو حوصله باز.شرو-

.. پسرتون ستین ی.. نامرددیب فر نی.. همه اشو دادبردمیشما رو. ب ارث م یکم از خوشگل یمن  شدی.میخب.چ-

 خوشگله دخترتون زشته.. اصال چرا من پسر نشدم اون. دختر 

  ینکرد میکرد.. پاشو برو ک حوصله ات.رو ندارم... پاشو تا کفر یدختر باز تو کار خدا فضول نیاستغفراهلل.. ا-

 .سمت راه پله دمیبزرگ دست هامو شستم و دو یروزیپ نیاز ا خوشحال

 تو.خونه مردم. یریاز.رو پشت بوم م نقدریاز.در برو. زشته ا یبر یخوایتو.. م یکجا رم کرد-

خوردم با سرعت  از  یک هنوز خفت م یعد در حالرقص منحصر ب فردمو نثارش کردم ب یب*و*س*  ب همراه  ی

 . بعله.. امن و.امان... دمیب پشت بوم. طبق عادت مبارک اول سرک کش دمیپله ها باال رفتم.. رس

 .. دمیکش قینفس عم ی

 .. نییگرفتم ب نرده ها و خودمو بهش چسبوندم و مارمولک وار اومدم پا دستمو
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 .. خوندیبود و رمان ماتاقش لم داده  یطبق معمول تو الهام

درجه الهامو  380 غیج یرفتم پشت در اتاقش و با  نیپاورچ نی... پاورچهیموقع روز خونه کامال خال نیبودم ا مطمئن

 .. واریچسبوندم ب د

 دیآخ ب گوشم رس یمن صدا یبرداشت و.پرت کرد سمت من. و با جاخال واریاز کنار د شوییدمپا دیک منو د نیهم

 نثارش کردم ک سنگکوب کرد.. یغیداداش الهام.. چنان ج دیک برگشتم چشمام خورد ب حم نیهم

 خبرته!  چ

  یتو چرا خونه ا-

  ؟یبله؟ با من-

  یکش یخجالت نم یوجب مین یک.با توام، پسره  بله

 کرده  یدوستت قاط نیالهام باز ا-

  شیچسبه ب آبج یکنه م نیع یکن.. ه یبرو تو کوچه با بچه ها باز یخاله زنک باز یب جا ،نکردمیقاط رینخ -

 وا رفت  نیزم یغش کرد از خنده و.رو الهام

 تو  چته

 اشاره کرد.  دیحم ب

  کترهیک دوسال از ما کوچ دهیداداش بزرگم.. دو سال از. ما بزرگتره..اون کوچکتر ه حم دهیمج نیا یروان-

 ب صورتم  زدم

 خاک ب سرم.. -

  دیسمت مج برگشتم
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خانواده خوبن.. خانم بچه ها رو چرا.  نیخوش نی.. خوبمیریگیاشتباه م نیهم هیاز بس شب دیآقا مج دیببخش-

 با خودتون..  نیاوردین

 از شدت خنده کبود شده. بود.  گهید الهام

 چته تو.. -

 تو  رهیم ادتی شهیچرا هم و.سعید.. دیوح نیب دهیمج نیک زن داره.. ا دمهی.. اون داداش وحیفاط یریبم-

 اصال من رفتم خونمون.. -گاز گرفتم لبمو

 برسه ک قراره دچار تو بشه  یخدا ب داد اون کس-

 نگاه کردم  دیچپ ب مج چپ

ب دنده عق یلیبا تر یحرفا بزن نیاز ا یبخوا گهیبار د ی... یک هست یاصن هر ک دین. مج دین سع دیآقا وح نیبب-

 .. شمای. خواهرت رد میاز رو

  زنهیبرو خونه مامانت صدات م-

 ..گهیم ونیقندش زده باال. هذ خورهیشکر م نیجون.. ا یفاط گهیخجالت بکش.. دروغ م دیمج-

  یکرد یهمن... انگار از روشونکپ هیمن چ ک همشون شب ب

  دیخند

  نییپا یاومد وارید یتو باز از رو نمیاز مامان بابام بپرس.. بب گهی.دنویا

 باز شد  شمین

 هات..  یباز نجای. ننیبا ا یاریسر خودت م ییبال ،یخاک تو سرت.. آخر -

من  یشد برا دایباز برا تو پسر ممد بقال پ ستین یدی.. بعدم فوق فوقش شوهره ک ب اومدنش امدارمیدوست م-

دبه برام بسازن توش جا  یبگم  خوامی.. مکنمیبا تمام ارکان وجودم حس کمبود شوهر م یجد ی... جدستیهمونم ن

 .. زیعز یبشم.. هم خودم خالص شم هم خانواده 
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- 

  پهیخوش ت یلیخ یجد ی.. جدشدیم بتینص یزیچ پتیکم ازاون داداش خوش ت یواقعا کاش  آره

 دارما..  رتیمن رو داداشم غ یاو-

 .. دیخند

 کجا رفته حاال  ،یروان-

 باال انداختم  شونمو

 بودن دارم  یادیحس ز شهیمنو دوست نداره.. هم یچکی... اصال هگهی... انگار ب من مدونمیچ م-

سرم داداش دارم...  ری.. خکنهیمسخره ام م شهی.. همدیهم اونم از فر یب پر و.پا چنیپیم یاز.مامان و.بابام ک.ه اون

زاره ب  یم بزنه... منو بگو.. آقا نمدور اطیتو ح ستیحاضر ن یمنو با موتورش ببره بگردونه.. حت کنمیالتماسش م یکل

 خوام بخورمش...  یموتورش،دست بزنم انگار ک م

 ... یادامه نده اشکم در اومد.. شکر خدا عرضه دوست پسرم ندار-

 پسر مردم بماند..  گهیمدله د یک داداشمه ا نیا گمیدلت خوشه ها م-

 .. یاینم رونیاز.تو خونه ب نهیواسه هم-

 ... برنی.. بعدم منو همراه خودشون نمیبعله پس چ-

 ...الیخیب یفاط-

  دمیکش قینفس عم ی

 .. حلقم خشک شد از بس ور زدم   اریبرام ب ییچا وانیل یبرو -

  دیخند

  امیتا ب نیبش
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 آوردم و.رفتم داخل اتاق.  رونیرو دم در ب مییدمپا

خوند..  یشغول خوندن رمان شدم.. داشت ربکا مشکمم و.دراز ب دراز م ریالهام و.بالشت رو گذاشتم ز یجا نشستم

 اومد ازش.  یبدم نم

 اوج. خوندن در اتاق باز شد...  یتو

 

  کنهیم تمینور اذ یببند ال درو

  یراحت-

 بلند کردم  سرمو

  دمیخند

 کرد  یگرفتم قاط یباز داداشت رو اشتباه ینبود د،یحم-

 

 از تاسف تکون داد  یتاقچه برداشت و سر یرو از تو شیگوش

  یستیتو خوب بشو. ن-

 گفت و.رفت..  نویا

 و.فالسک وارد اتاق شد.  ییچا ینیبا س یدر کامل بسته نشده بود ک ال هنوز

 داشت  کاریتو اتاق چ دیمج-

  دی.. کو مجدیمج-

  دیخند

 بازم.. -
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 فحش بلد بودم نثار خودم و.عمه ام کردم...  یبلند شدم نشستم هر چ عیسر

 رو گذاشت جلوم. ینیس دیخند یک غش غش م جورنیهم

 مثل تو داشتن نوبره... ب خودم امیدوار شدم..  یدوست ییخدا یول-

.... 

 زمیخونه بود ن بابا و مامانم... پناه بردم ب آشپزخونه و.از خجالت شکم عز دیک اومدم خوشبختانه ن فر یخونه ال از

 در اومدم.. 

 

 س . بازه.. گربه حیاش کجا یزیدر د-

 دهنمو گرفتم.  یجلو یدست دو

 بود...  دیفر

 . رفته ادتیسالم هم  هیچ-

 یاومد یک-

 . برداشت. خچالی یآب رو از تو یکنار زد بطر منو

 ب تو چ بچه فوضول -

 . دادی. میخاص یبو ی-

 رو بو کردم..  رهنشیشدم و.پ خم

 ازم فاصله گرفت.  عیسر-

 چته..-

 نگاش کردم  مشکوک
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 عطر زنون....  یچرا بو-

 آب شدما..  یعنیلباسش  ی قهیافتاد ب  نگام

 چ مرگته.. -

 آب رو ازش گرفتم ورفتم سمت در  یبطر

 .. کنهیچالت م اطیبببنتت با بابا تو ح ینجوریاگه مامان ا ینداره ول یب من ربط-

 من گفتن بود.. از

 خونه بود...  یانبار ییجورا یبگه خودمو رسوندم ب اتاقم ک  یزیخواست چ تا

 مظلوم واقع شده بودم شهیو من مثل هم دیخوبه رو داده بودن ب فر اتاق

 ب در  دمیبود چسب دهید نهیک مطمئنم خودشو تو آ دیفر ینعره  با

  یب حالت زر بزن یوا یفاط-

 دهنمو قورت دادم  آب

 جرات داشتم...  مگه

 قلوپ آبم روش  ی خوردتمیم

  دیبسته شدن،در تموم تنم لرز یصدا با

بخواد  نکهیندازه چ برسه. ب ا یتوف هم تو صورتت نم یدار یدختره بدبخت اگه بدونه چ اخالق گند اون

. اونم ته خورمیآدم نشستم تو خونه دارم غذا م ی... بعد من بدبخت. مثل بچه کننینم امیبب*و*س* تت... واال.. ح

 ... امیح یب شیمونده دو روز پ

.... 

 ک مامانم درو باز کرد و تو صورت زنان  اومد تو خونه.  کردمی.داشتم خونه رو جارو. م
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 کردم..  نگاش

  یمامان. خوب-

 .. کنهیخونه قشقرق ب پا  م ادیشد.. االن م  قهی... خدا رحم کنه.. با ممد بقال دست ب دمیسر کوچه. بابات رو د-

 ممد بقالم خب ب من چ با ممد بقال دعواش شده.. مگه من -

 ... کنهیم ینفر نرسه سر من و تو خال یزورش ب  یشناس یتو بابات رو نم-

 ... گفتیراست م نویا

 کمربند....  یاهیزخم و س یبدن منو و.مادرم تا دلتون بخواد پراز جا تو

 کردیازش فوران م یپدر مهر

 باز شد یعیب طرز فج اطی..درح

 لحظه فاتحه خودمو و.مادرم رو خوندم...  همون

 .. دهیچیپ ینجوریشلنگ آبو ا یکدوم االغ-

  واریاز شکاف د ی... حترهیبگ بیخدا ک االن قراره از عالم و آدم گله کنه و.ع ای

  یرفت یپدر کدوم جهنم دره ا یب یزر-

 زد تو. صورت. خودش  مادرم

 خودت. ب دادمون. برس..  ایخدا-

 من نگاه کرد  ب

 خونت. حالله..  یبش ی.. تو خونه. آفتابایایبرو تو اتاقت در نم-

  اطی. حیگفت و رفت تو نویا
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 تا خفه بشم..  یپناه. بردم ب انبار شهیهم مثل

 بود و االن هم از دست شوهرش....  دهیزجر کش شیاز دست نامادر یعمر تو خونه پدر یسوخت  یمادرم م یبرا دلم

 باشه ک ضعف خودشو با زدن زن و بچه اش. برطرف کنه....   فیضع دیمرد اونقدر با ی چرا

 .. دی. کمربند بابام ب گوشم رسیصدا

 ... نی. زمیدر اتاق سر خوردم رو پشت

 ام گرفت..  هیگر

 ه.. مورد توه ی. بیدعوا ی. مادرم یاشک ها و زخم ها نیلعنتت کنه ممد بقال.... خدا لعنتت کنه ک مسبب ا خدا

 بسته. شدن. در مطمئن شدم. بابام رفته....  با

 باز کردم.  درو

 زده بودش ک لباسهاش،جر خورده. بود..  یجون افتاده بود نامرد طور ی. مادرم کباب شد وسط حال بیبرا دلم

 فقط تونستم ب*غ*لش کنم و سر و صورتش رو غرق در ب*و*س* ه. کنم... -

 ... ک دوستم داشت و دوسش داشتم... مادرو داشتم نیهم ایمن از کل دن-

 دمشی. پرستیها م نیتر بود تا من.. اما من با تموم ا زیبراش. عز رتیغ یب دیها ک اون. فر نیا یجدا از همه  حاال

.... 

 دمیتشکش و.مالفه رو کش یخوابوندمش رو دادی. ک سر میکردم. لباسش رو عوض کنه و با آه و.ناله ا کمکش

 روش.. 

ازم بر  ی. درهاش. کارنیب خاطر بخت بدش.. دلم براش کباب بود اما جز تسک کردیو زمان رو.لعنت م نیزم

 ساختم....  یسوختم و.م یم دی.اومد... باینم

 در خونه اومد..  یصدا
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 و.با سرعت خودمو. رسوندم ب در...  دمیتا ب تا پوش موییدمپا

 ود... بشه.. تازه خوابش برده ب داریخواستم مادرم ب ینم

 باز کردم...  درو

 کردم...  یپوف

  یی. تودیحم-

 تا پامو برانداز کرد  سر

 خونه اس.  دیفر-

  دمیکش قینفس عم ی

 خونه بوده ک.حاال بار دومش باشه...  یک دین بابا فر-

 نگاش کردم  مشکوک

برو با هم سن و.سال  ؟یگردیبا بزرگتر از خودت. م یکشیهان؟؟؟ خجالت نم یدار کاریچ دیتا با فر نمی...اصال بب-

 . کن.. یخودت باز

 نیبشم تو ا الیخ یرو ب ی... اصال همه چدیمج دمی... بابا من مجدیحم یگیباز م یدیبابا... امروز س بار منو د یا-

 .. ستیبرات. آشنا. ن رهنیپ

 کردم؟  نگاش

 ... یگولم زد یدیرو پوش دتونیمج رهنیهم پ یاونسر ؟یکنیم تمی. اذیدار-

 رو خوبه..  دیا. لعنت کنه حمخد-

 

 .. برو خونتون من کار دارم.. دیوح ای یدیسع ای یدیاصال ب من چ.. حم-
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  کار؟یچ-

 باال..  دیابروم پر یتا ی

 فک کنم ب خودم. ربط داشته. باشه... -

 تر شد..  کینزد بهم

  ؟یدار یگوش-

  ؟یچ-

  ؟یگوش-

  ؟یچ یبرا-

 ن  ای یبگو دار-

 از اون. ساده هاستا  یآره ول-

 داد...  لمیپوزخند تحو ی

 همونم خوبه... -

 ات رو بده..  شماره

  ینعلبک یشد اندازه  چشام

  کاریچ یخوایمنو م یشماره -

 خوام یم یواسه چ یفهم یخورمت.. بعد م ینترس بابا نم-

  دمینم-

 . بهتره ینجوری... ارمی.. گفتم از خودت بگرمیبگ یتونم ار ال ینداره م یبرام کار نیبب-
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 نگاش کردم -

  ؟یخوا یم یبگو واسه چ-

 نترس.. فقط...  ستین یبد زیخوام چ یم-

  ؟یچ فقط

 خوبه؟  ینش مونیپش دمیقول م-

 نداشته بود رو.دادم. بهش..  یاحد چیکردم و.شماره تلفنم رو ک تا حاال ه نانیدونم چرا بهش اطم ینم

 کرد..  وشیس عیسر

 نگو..  یزیچ یب ال-

 . نگاش کردم متعجب

 چرا -

 زد  شخندین

 .. یفهمیبعد م-

 .گفت و.رفت.. نویا

 ... یروان ی پسره

...... 

رفت المصب ... پدرم طبق  ی. نمنییبود تو  گلوم پا یخار  نیک مادرم درست کرده بود ع یشد و کله پاچه ا شب

 .. گهیمرض د  گهیو الکل و هزار کوفت وزهر مار د یاشیع یمادرم رفته بود پ یبعد از کتک کار شهیمعمول هم

 .. شیهم دنبال دختر باز دیفر و

  دیام زودتر ب بستر رفت و خواب چارهی...مادر ب میمادرم... سر جمع پنج قاشق هم نخورد ییمن بودم و تنها باز
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 ته ام. شدم... زوار در رف یگوش یبعد از شستن ظرف ها رفتم تا بخوابم ک متوجه روشن شدن صفحه  منم

 داشتم..  برش

 شماره ناشناس  یداشتم اونم از  امیپ شدینم باورم

 هم نداشتم....  ی. مزاحم تلفنیبد بخت و تنها بودم ک حت نقدریمرگ شدم.. من ا ذوق

 رو خوندم..  عاشقانه بود..  امیپ

 در اومد..  شاخم

 . عاشقانه امیاشتباه. فرستاده مگرنه منو چ ب پ حتما

 منو متعجب کرد  یبعد .امیپ-

 ک نگام ب اسم آخر پیام. افتاد  ی. زمانمخصوصا

 ... نمی. سر جام بشخیشد تا س باعث

 !د؟؟؟یمج

 نگاه کردم..  ی.رو.باز و.بسته کردم و دوباره ب صفحه گوشچشام

 کرد...  دیبا یشقایق هست زندگ تا

  ؟یچ یعنی نمیخب هم یعاشقانه نبود ول ن

 شناختم...  ی. رو نمیا گهید دیاز مجید من مج ریافتاد ب عصر... ب غ ادمی

 بدم ک شما ، امیتونستم پ ینم

 ک جوابمو نده..  دمیترس یبشم هم م عیک ضا دمیترس یم هم

 تشک...  یپرت کردم رو مویشدم و گوش الیخیب
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 نشد دوباره برش داشتم و متنش رو خوندم....  هیدو ثان اما

نفرستاده بودو  یبد زیبگم.. اوال چون چ یزیچ یخواستم ب ال یهزارتا سوال.. نم دیچرخ یسرم م فکر تو هزارتا

بخوام آتو هم بدم دستش  گهیهستم د عیضا ینجوریبشم.. هم عینباشه و من ضا نایا یال دیمج دیشا نکهیدوما ا

 ... یچی. هگهید

 بالشت  یرو گذاشتم رو سرم

  بردیمگه خوابم م یول

 مشکوک.... امیپ نیصبح پهلو ب پهلو شدم از فکر ا تا

 ک مست و خمار وسط حال ولو شده بود... دمیک از خواب بلند شدم بابا رو،د صبح

 خودمو رسوندم ب اتاق مامان... نیپاورچ نیپاورچ

 دم شییچا شدی. آشپزخونه... مادرم عادت داشت تا بلند میشدم.رفتم تو الیخ یبود.. ب دهیک باز کردم خواب درو

 حال...  یرفتم تو دمیکش قینفس عم یاومد...  یکار ازم بر م ی نیباشه.. حداقل ا دهیکش

 با جنازه نداشت  یرو خورده بود ک فرق یاون. کوفت نقدریا

 ...دیببخش ای.. باالخره بابام بود... خدادمیگز  لب

اتاق  یگذاشتم رفتم تو ینیس یصبحونه مختصر ک تو یرو دم کردم و با  ییب گوشم خورد.. چا یکتر یصدا

 مادرم.. 

 صورتش بود..  یرو پتو

  دمیو صبحونه رو چ نیزم یرو پهن کردم رو کیکوچ سفره

 مامان گلم پاشو برات. صبحونه آوردم... -

 کردم...  نگاش

 نبود....  نیتو ک خوابت سنگ یمامان-
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 دادم..  تکونش

 مامان.. مامان -

  ورم داشت ترس

.. زدیزدم.... قلبم تند تند م غیباز مادرم و گردن کبودش افتاد ج یک نگام ب چشما نیرو.زدم کنار اما هم پتو

 تکونش دادم. 

 تورو. قرآن بلند شو.. مامان.  مامان

 قلبش....  یگذاشتم رو سرمو

 .اومد.. یدر نم نفسم

 زد  ینم

 کردم...  هیزدم.. گر غیخودمو انداختم تو کوچه و ج یبا چ وضع دمینفهم

 ها جمع شدن در چند لحظه خونمون غلغله شد..  هیهمسا همه

 چ خبره..  دیفهم یبود نم جیاومد.. مادرم رو برد... پدرم رو با زور سطل آب بهوش آوردن گ آمبوالنس

 شدم و پاچه گرفتم  سگ

 باشه....  میعشق زندگتونست قاتل تنها  یم گهید یمرده بود و جز پدر مستم ک یبر اثر خفگ مادرم

 .. کردمیم نشیب بدنش و نفر زدمیم مشت

 زور جدام کردن.  ب

مهم بود ک مادرم  نی.. برام اکننیهمه آدم دارن نگام م نیبرام مهم نبود ک ا هیمهم نبود ک لباس هام چجور برام

 برام مهم نبود...   یچیه گهیدیبابامو دستبند ب دست بردن آگاه ینبود..وقت گهید

 خونه بدون مادر...  یمن بودم و  گهید حاال
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 روز شوم باشم نیشدم تا شاهد ا ینم داریوقت ب چیه کاش

 و.مادرش.  یشد و همه تنهام گذاشتن جز ال شب

 ... کردمیم هیاز خدا گال ختمیر یم اشک

برگشتن خونه  دی.. ناامشدیمن مادر نم یکس برا چیو ه زیچ چینداشت.. ه یا دهیخواستن آرومم کنن فا یم یچ هر

 مادر تنها شدم  یاون ظلمات ب یو.من تو

 دل کنده و.برگشته خونه..  شیباالخره از دختر باز دیک فر دمیک ب گوشم خورد فهم اطیدر ح یصدا

 

 گشنمه..  یبخورم حساب اریب یزیچ ی یمامان... فاط-

 خوابوندم تو گوشش.  یکیدرو باز کرد  نکهیو از سر جام بلند شدم و ب محض ا یببر زخم یدلمو تازه کرد. شدم  داغ

  کردیگرد شده نگام م یچشم ها با

  یدیصاحابتو چرا جواب. نم یب یاون گوش یبود یمعلومه کدوم قبرستون چیه-

  واریدفعه چسبوندتم ب د ی

 .. یباش یخر ک ،یکنیدست رو من بلند م یتو ب چ حق-

 کرده  تیترب یچ دختر نهیکجاس بب مامان

 شد.  یو ک آورد دوباره اشکام جارمامان ر اسم

 مامانم مرد... -

 . یگیچرا چرت م-

 ام شدت گرفت..  هیگر
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 بخواد از نکهیاز اون نامرد کتک خورده بود جون ا شبیمامانم مرد. صبح پاشدم بهش صبحونه بدم.. از بس د دیفر-

 سر جاش بلند بشه رو نداشت. 

 وسط سالن اشاره کردم..  ب

دراز ب دراز افتاده بود. مست مست.. رفتم تو اتاق سفره پهن کردم.. مامان رو صدا زدم. جواب نداد. پتو رو  نجایا-

 زدم کنار.. 

 .. دادیامونم نم هیادامه بدم.. گر نتونستم

 بودتش.... با دستاش خفه اش کرده بود...  کشته

 .. ادامه دادم نیزم یشل شد و.من سر خوردم رو دیفر یها دست

چ خبره.. جفت دستامو  دیخورده بود ک نفهم یزهر مار نقدریهمه اومدن.. مامان رو بردن اون نامرد هم بردن.. ا-

ک رفته  ی.. همه بودن جز پسرش... پسرینبود یباش دیک با یمن تنها بودم.. درست موقع-صورتم..  یگذاشتم رو

 خودش.  یبود دور و.ور دختر باز

 خفه شووووو -

 کردم  هق هق نگاش با

گفت خفه شو و باالخره خودشم خفه اش کرد.. تو هم  ی.. تو منو خفه کن مثل مامان ک بابا بهش کشمیباشه خفه م-

 منو خفه کن.. 

 ...رونیاز خونه زد ب یوارد کرد عصب یک ب جا کفش یاز پاچه شلوارش جدا کرد و با ضربه ا دستمو

 گذشت...  عیسر یچ همه

مادرمو.برام پر  یتونست جا ینم یچی.. اما هختمیر ی.. خاک ب سر و.روم مزدمیجه م.. ضمیرو ب خاک سپرد مادرم

. نکرد هیگر یول دادی.. خودشو ناراحت نشون مختیقطره اشک هم نر ی یحت  دیکس بودم.. فر یکنه.. تنها بودم.. ب

 فقط و.فقط زل زده بود ب قبر.. 

... 
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 یخونه خال یهفته باز من بودم و. یها همه اش تا چند روز اول بود. ک اونم بعد از  هیو آمد.. همسا رفت

و منتظر حکم دادگاه  خوردیک گوشه زندان آب خنک م یرحم یک مظلومانه رفت و.پدرب یمادر ی.دلم کباب بود برا

 یشب خونه نم مهیه باز تا نهفت یبود بود و.بعد از  دهیک فقط چند روز اول دست از دختر باز هاش کش یبود و برادر

 اومد....

 ن...  ایاس  هیدونستم ک پسر همسا یبود ک هنوز نم یدیاز طرف مج امکیپ ازدهیمن هر شب ساعت  یدلخوش تنها

شبانه اش عادت کرده بودم و اون انگار از  یها امکیبار هم جوابش رو.نداده. بودم اما ب پ ی یمدت حت نیا یتو

 ......کردیتر م یوز متنش رو احساسحس من باخبر بود ک هر ر

 برگ زرد داشته باشه و.االن خشک شده بود سوخت  یذاشت  ینم یک مادرم حت یباغچه ا یاز مدت ها دلم برا بعد

 آبو.برداشتم و.مشغول آب دادن ب باغچه شدم...  شلنگ

 ب صدا در اومد  اطیخودم و خاطرات مادرم غرق بودم ک زنگ در ح یایدن تو

 باغچه و.رفتم سمت در..  یرو رها کردم تو شلنگ

 ستادیلحظه قلبم  ا ی یدونم چرا برا یکردم.. اما نم بازش

 . بود.. ستادهیاون لبخند جذابش پشت در ا با

 سالمت کو. -

 دمیگز لب

 .. دمیکش یخجالت م یبار بود از کس نیاول یبرا

 ظرف آش رشته گرفت سمتم  ی

 . ارمیمامان پخت گفت برات ب-

 کجاس  یال-
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 هم رفت  یتو اخمش

 من آوردم  یناراحت-

 گفتم..  نویخودم لعنت فرستادم ک چرا ا ب

 .. دمشیکجاس چند.روزه ند یبود ال نیمنظورم ا-

 خاله ام  شیچند روزه رفته شهرستان پ-

 آش رو.گرفت سمتم  کاسه

  یریبگ یخوا ینم

 عقب  دمیکش عیاما دستم ک ب دستش خورد سر رمیدراز کردم ک آش رو بگ دستمو

 ندارم نترس..  یضیمر-

 شدم...  ریب ز سر

 بود  یمامانت متاسفم زن خوب یبرا-

 نشه نگاهم رو.دوختم ب آش..  یاشکم جار نکهیگرفت.. ب خاطر ا بغضم

  یالزم ندار یزیچ-

 کردم..  نگاش

دو روزه تمومه من لب ب غذا نزدم چون  دیفهم ی.. نممیندار یو.چ میدار یچ دیپرس یک برادرم بود ازم نم یاون

 .... یالزم ندار یزیچ دیپرس یازم م بهیغر یزنده ام و.حاال  یک.من چجور دیپرس ی.. نممیتو خونه ندار یزیچ

 غرورمو بشکنم  نتونستم

 نشونه ن سرمو تکون. دادم.  ب

 بابت آش ممنونم.. -
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 عقب...  رفتم

 خواستم درو ببندم ک مانع شد نگاش کردم -

 ! ؟یدیچرا شبا جوابمو نم-

 کردم و.خبر ندارم، یواقعا گناه نکهیدهنم.. پس خودش بود.. دست پاچه شدم از ا یاومد تو قلبم

 درو بستم و.با سرعت خودمو رسوندم ب خونه  هویدونم چرا  ینم

 بدم..   صیتشخ دیو.وح دیرو از حم دیبار بود تونستم مج نی... اولکردیبهم توجه م یبار بود کس نیاول

 قلبم..  یگذاشتم رو دست

 دمیشن یشدت م نیقلبمو با ا یبار بود ک.صدا نیاول-

گنج  یارزشمند رو داشتم... مثل  زیچ یاومد بهش دست بزنم.. حس  یبودم.. دلم نم رهیشب ب ظرف آش خ تا

 کرده بود...  تیمادرم ب منم سرا یاز خود گذشتگ نیبخورم ا ییتنها اومد یهم دلم نم یگرانبها بود... از طرف

 شدم...  دیمج ازدهیساعت  امیشب منتظر پ تا

 ب وضوح منو مخاطب قرار داده بود  نباریا

 چ نگاه کردن است..  نیچشم تو ا یب فدا یکارم من آه کردن است.. ا یکنیتو نگاه م تا

... از خجالت گر خونهیشعر رو برام م نیشدت گرفت ک انگار خودش روب روم نشسته و ا یقلبم ب حد ضربان

دوست  گهیسراغم اومده بود.. د یحس خاص یاس  هیهمسا دیهمون مج دیمج نیدونستم ا یگرفتم.. حاال ک م

 ...از دست بدم موییاتنه یخواستم تنها همدم شب ها ینم نکهیب خاطر ا دیبگم شا یزیچ ینداشتم ب ال

 دوم داد..  امیخبر از پ میگوش یصدا

 کردم..  نگاش

  ؟یدیجواب نم-



 توآغوش 

 

 
24 

 

م خودم دمیترس یفاصله گرفتم.... چرا م ی.. دستپاچه شدم واز گوشدیپرس یم یزیبار بود ازم چ نیاول دمیگز لب

 دونستم...  ینم

منو مهم دونسته و هر  ،نفریاومدم.. ک  یب حساب م یکره خاک نیا یانسان ها نیاز تنهاتر یکیلحظه منم  اون

مهم  کردینم یغلط فرق ایدرست  یواقعا براش مهمم...... فکرها یعنی... دهیم امیساعت مشخص بهم پ یشب راس 

 خواستم از دستش بدم....  یبود ک نم نیا

 رو برداشتم..  یلرزون گوش یدست ها با

 گرفت..  دهیرو ناد یختس نیا مییمن ارتباط داشتن با جنس مخالف اما تنها یبود برا سخت

 کردم  پیتا

 قشنگ بودن  یلیممنونم.. خ امتونیخاطر پ ب

 رو فشار دادم...  0011 اینوک یبود دکمه ارسال گوش یمتن رو با خودم تکرار کردم و با هر جون کندن نیا صدبار

 ک داد تنمو لرزوند  یدوم و جواب امکیپ یبود وا برم اما صدا کیارسال اومد نزد هیدیتا یوقت

 ب تو مینداشت.. تقد یقابل-

 اضافه حالمو دگرگون کرد..  یکلمه ا چیدو حرف بدون ه نی....همتو

 ک اومد  اطیدر ح یصدا

 کردم..  یپتو مخف ریرو.خاموش کردم و.خودمو ز یگوش عیسر

 هزار بود..  یو.ضربان قلبم رو دمیکش یترس تند تند نفس م از

 کشوند...  یمنو تا مرز جنون م رهیب باد کتک بگ امیپ یاتاق و.منو ب گناه  یتو ادیب دیفر نکهیاز ا ترس

بود..  یواه الیخ یها  نیا یب جونم.. اما همه فتهیبا خشم تمام ب دیبشه و فر دهیهرآن در اتاقم کوب دمیترس یم

 کنمیدارم ک فکر م یخود یب الیک خ دمیبا بسته شدن در اتاقش فهم دیمن پنج سال طول کش یک برا قهیپنج دق

 براش مهمم.. 
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 یاز برادرها برادر یلیزنده... کاش مثل خ ایمن مرده ام  نهیبب ادی... اصال نمنمشیبیبعد از فوت مامان ب ندرت م از

 در حق خواهر تنهاش... کاش کردیم

 .. حس با ارزش بودن حس مهم بودن... شمیم داریاز خواب ب دیجد ،حسیو من با  شهیم صبح

 .. رونیب امیلبام نقش بسته از اتاق م یلبخند ک رو یو با  کنمیرختخواب و تشکم رو جمع م عیسر

 در سکوت کامل فرو رفته..  شهیمثل هم خونه

 و منم تمام یخوش گذرون یروزش رو پ هیو بق کنهیو کار م یفروش کیبوت ی یتو رهیرو در روز م یچند ساعت دیفر

سوسک مرده سرگرم  اینون  کهیت یمورچه ها سر  یو فقط و فقط از دعوا شمیم رهیخ واریخونه ب در و د یمدت تو

 ... شمیم

پدر و پسر خودشون رو ب  رش،یتعم یام برا چارهیخونمون ماههاست خرابه و در برابر اون همه اصرار مادر ب ونیتلوز

 یبود هدر دادن پول برا یچ کار شدیگرم م گهید یجا یتو خونه نبودن و سرشون  یزدن،حقم داشتن وقت یالیخ یب

 ما... 

 دیخوردن اون آش صابون زده بودم.. مطمعن بودم فر یدلمو برا روزیاز د خچالیو با لبخند رفتم سر  دمیکش دستامو

رو  یو چند قاشق هفتینگاهش هم ب کاسه آش م کشهیآب رو سر م شهیآب خوردن ش یبرا یقبل از خواب وقت

 ... خورهیم

 ... دیلبم ماس یرو ک باز کردم لبخند رو خچالی در

 بدون  کاسه آش  یکامال خال خچالی

 وا رفتم...  نیزم یافتاد آه از نهادم خارج شد و رو نکیس یتو یک نگاهم ب ظرف خال نیبستم و برگشتم اما هم درو

 قاشق هم برام نذاشته بود...  ی یانصاف حت یگرفت.. ب بغضم

اونو  دیبود ک مج نیتونستم تحملش کنم.. ب خاطر ا یراحت م یلینبود چون خ یو بغضم ب خاطر گرسنگ میناراحت

 انگشت بچشم... ینتونسته بودم قدر  یآورده بود و من حت

 م و خشک کردم. شست اطیرو با احت ینیزد ب سرم از سر جام بلند شدم ظرف چ یفکر ی یدیاوج نا ام یتو
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 رونیرو سرم کردم و بعد از مدت ها از خونه زدم ب میروسر

 قینفس عم ی دیلرز یدلهره داشت ک در بزنم. دستام م ستادمیدر.خونشون ا پشت

 لرزون در زدم.  یبا دست ها دمیکش

 .. هیک

 بامن خوب نبود البته  یلیبود اعظم خانم خ مادرش

 منم اعظم خانم -

 با تعجب نگام کرد  دیبود دور خودش منو ک د دهیچیرو پ باز کرد چادرش درو

 سالم -

  ؟یخونه خبر ندار ستیالهام؟ ن شیپ یسالم... اومد کیعل-

 شدم..  هول

  شمیچرا چرا.. مزاحمتون نم-

 آش رو گرفتم سمتش  کاسه

 خوشمزه بود  یلیآوردم براتون ممنونم خ نویا-

 رو ازم گرفت  کاسه

  دیبرات آورد مج یافتاد... ک ادمینه.. آخر کار  ایاتفاقا تو فکر بودم واسه تو دادم -

  کردیهم تپش قلبمو تند م اسمش

 آره.. دستتون درد نکنه -

باهاش  دیمج یبرا میریخاله اشا... ن ک قراره دخترش رو بگ یببره برا نویحواس پرت بهش گفتم ا یپسره -

 .. رسمیخونه حسابش رو م ادیکاسه..حاال ب نیتو ا ختمیدارم آش رو ر یرودرواس
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 رفتم... دختر خاله اش...  وا

 ... رونیاومدم ب یو از خونه. نم شکستیقلم پام م کاش

 یبرات نذر میک بخوا یشیپسرش صاحاب داره،.و تو هم آدم حساب نم نکهینکنم و.ا یبهم فهموند فکر الک زیتم

 .. میاریب

 پنچر برگشتم خونه...  ییجورا ی

 باغچه...  یقار و.قور شکم گرسنه ام نشستم لبه  یتوجه ب صدا یشده بود و.ب دینا ام دمیام تمام

 هست... فکر نکنم..... ایتنهاتر از منم تو دن یعنی

 شدم دیمج 11ساعت  امیوار منتظر پ وانهیدارم د یواه دیام یدونستم  یم نکهیشب شد و من با ا باز

 ... لبخندت

 ...دهدیم جان

 ... به

 خسته ام... قلب

 ... پس

 ..بخند

 لبخند نشست کنج لبم...  یدیتموم نا ام با

 مگه نه  یمن اومد دنید یخونمون برا یامروز ک اومد-

 دوم..  امیپ بازم

 قلبم...  یگذاشتم رو دست

 بود بار خودم کردم  نینفر یدفعه ناخواسته آره رو فرستادم و همون لحظه هر چ یبودم اما  هول
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 دلت برام تنگ شده-

  دمیگز لب

از من  گهینفر د یاون  یعنی ؟یمن چ یاس ول گهینفر د یگر گرفتم... اون مال من نبود... سهم  دمیکش خجالت

 تنهاتره 

 کردم  پیلرزون تا یدست ها با

 گمی.مکیتبر ینامزد کن یخوایم گفتیم مادرت

 نکنه دییتا کردمیدعا م دعا

 بمونه ور دل مامانش بهتره  پرهیا اون دختره با صدتا من.باب-

 خفه کردم غمویج یخوشحال از

 هنوز؟  ومدهین دیفر-

 حرفش  نیاز ا دیلبم ماس یرو لبخند

 ن -

 موقع  نیتنهات بزاره تا ا ادیچطور دلش م-

 تموم شد...  میجوابش رو بدم اما شارژ گوش خواستم

  وارید یرو بکوبم تو یخواست گوش یم دلم

  ارمیب ریمن از کجا پول شارژ گ حاال

  ؟یدیجواب نم-

 شدم....  رهیخ لیتونستم بکنم فقط با افسوس ب صفحه موبا یم کاریچ

 .. ریشب بخ یهر جور راحت-
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 رو بدم...   رشینتونستم جواب شب بخ یحت

 اشک هام شدم  ختنیمانع ر یول رهیام بگ هیگر خواست

 بودم ...... رینظ یب یبدبخت در

 شدمیم رهیخ یب صفحه گوش یبرگشت خونه هم تا چند ساعت بعد نتونستم ک بخوابم... ه دیفر نکهیبعد از ا یحت

 ... دمیکشیو آه م

 سر هم مچاله شده کنار رختخواب تشکم خوابم برد....  آخر

باشم  ینجوریتونستم ا یک نم هشیپول... از خودمم بدم اومد هم الیر یو رو کردم امان از  ریتمام.خونه رو ز صبح

 باشه....  خوادیک م یخودم دست و پا کنم... حاال هر چ یکار برا یخودمو گرفتم تا  میهمون لحظه تصم

 ... رونیخونه زدم ب از

 .. .کردمیم دایکار پ ی دیحتما با یبلد نبودم ول یرو درست و.حساب ییخودمون هم خارج شدم... جا ابونیمحله و.خ از

ترگل ورگل الزم بود.... درس  یفروشندگ یچون برا کردنیجاها سر زدم.. ب عنوان فروشنده ک قبولم نم یلیخ ب

 نیود با اب ینشدن دایاونم با التماس مادرم ب بابام تونستم بخونم.. پس قاعدتا شغل مناسب من پ کلیهم فقط تا س

 هم بلد نبودم......  یحساب ک حرفه خاص

 روز تموم شد با حال زار برگشتم خونه از اون

 تاول زده بود...  میبس راه رفته بودم پاها 

 تشت پراز آب کردم و مشغول ماساژ دادن پاهام شدم...  ی

 شتریحقوق ممکن ب نیبا کمتر یشغل حت یکردن  دایپ یمن برا ی زهیشبانه اش رو فرستاد انگ امیپ دیمج یوقت

 شد.... 

 گشتم و.گشتم نقدریافتادم افردا بازم راه  صبح

 شغل رو دادن.  یخونه بهم   ی یتو تاباالخره
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 قبول کردن ک لیدل نی.. منو تنها و.تنها ب اکردیم سیباشم ک داعم جاشو. خ رمردیپ یاز صبح پرستار  دیبا رفتم

آورد و اراد ه  یک دائم خلط باال م رمردیپ یهم تحمل  ییکار نشده بود.. خدا نیحاضر ب قبول ا یا گهیکس د چیه

 و یتجربگ یقبول کردم اما اون نامردا ب عیسر مداشت زهیخودشو نداشت سخت بود اما من چون انگ ییدستشو ی

ن م یبرا یبود ول یرحم یب تیرسوندن نها یپرستار معمول یسوم  کینداشتن ضامن رو بهونه کردن و حقوقم رو ب 

 بود....  یکاف نمیهم

بچه هاش  یک اسمش آقا کاوه بود رو انجام دادم و وقت رمردیپ یکار فیکث یهمه  دیجهفته تمام ب عشق م کی.....

 ایدن یبود اما واسه من  زیناچ نکهیرو بهم دادن.. با ا میحقوق زندگ نیاول امیکار بر ب نیتونم از پس ا یم دنیفهم

 ارزش داشت... 

ک سه  یدیب مج امیپ یکارت شارژ گرفتم و بدون در نظر گرفتن ساعت ک وسط روز بود  یک کردم  یکار نیاول

 شبش قطع شده بود دادم مهین یها امکیروز بود پ

  یقسمت زندگ نیبدتر

 است دنیکش انتظار

 یقسمت زندگ نیبهتر و

 است که یکس داشتن

 …را داشته باشد  دنیانتظار کش ارزش

سر کار باشه...  دادمیام.. انتظار نداشتم جواب بده چون احتمال م نهیرو چسبوندم ب قفسه س یک شد گوش ارسال

 نداد یچک کردم جواب مویب خونه ک شب شده  بود چند بار گوش دنیتا رس

کرده بودم تا حداقل  چیآقا کاوه مونده بود رو ساندو یک تو قابلمه برا ییغذا ی ماندهیو.صورتمو شستم و باق دست

  یطوالن ریمس نیا یرو ادهیپ یداشته باشم برا یجون

.. .شدمیتلف م یخونه از گشنگ نیرفتم تو ا یسرکار نم ییزدم... خدا چیگاز ب ساندو یو  دمیکش قینفس عم ی

 ، امیتموم شد تا ب خودم ب میپس همون بهتر ک شارژ گوش

 بال در آوردم  میو روشن شدن صفحه گوش جیاومدن مس با
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 .. یدادیشده بودم چرا جواب نم دیازت ناام گهید-

 بدبختم ک پول شارژ ندارم  نقدریخواستم بفهمه ا ینم

 خراب شده بود...  میگوش-

 زوارش،در رفته بود. یهم دروغ نگفتم چون حساب یلیخ البته

  نمتیخوام بب یم-

  سادیوا قلبم

 پشت درتونم درو باز کن  ادیوقت م رید دیدونم فر یم-

 سکته رو زدم دروغ نگفتم..  بگم

 شوک بزرگ بود  یمثل  نهیخواست منو بب یم ییهوی نقدریا نکهیا

 ک زنگ خورد و شماره اش روش نقش بست تموم تنم.رو استرس گرفت  میگوش

 لرزون دکمه سبز رو فشار دادم  یدست ها با

 الو -

 دهنمو قورت دادم  آب

 سالم -

 منتظرما  ومدهین ین تا کسدرو باز ک یرو نخوند امیسالم مگه پ-

 رو قطع کرد  تماس

 دونستم چرا یخودمم نم دمیترس یم

.رو مرتب کردم و از اتاق خارج میخودمو برانداز کردم.. روسر نهیآ یسرجام بلند شدم لباسهام بدک نبود جلو از

 شدم.. 
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  دمیک اگه نرم از دستش م دمیترس یدونستم چرا م ینم

و  اطیح ینفر خودشو انداخت تو یدرو باز کردم هنوز کامل باز نکرده بودم ک  دیلرز یم برهیو نیک بدنم ع یحال در

 درو بست 

 بود  دیمج

 کرد ساکت باشم  اشاره

 اومد مجبور شدم  یمش اصغر داشت م-

 سرمو تکون دادم  فقط

 ساعتش نگاه کرد  ب

  یکرد رید قهیچند دق-

 شدم  ریب ز سر

  دیببخش-

 سمتم  اومد

 اشکال نداره -

 چونمو با دستش گرفت باال  

 تکرار نشه  گهید یول-

 نگرفتم دروغ نگفتم.. فقط تونستم سرمو تکون بدم  شیو عطر تنش و لمس دستش آت یکینزد نیبگم از ا اگه

 رها کرد چونمو

 چش بود درست شد  تیخب گوش-

 دهنمو قورت دادم تا بتونم حرف بزنم  آب
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 آره درست شد -

  ؟هیمدلش چ-

 شدم  رهیدستش خ یتو یلمس یگوش ب

-1100 

  دیخند

  رهیبهتر برات بگ زیچ یتونست  ینم کنهیم یهمه ولخرج نینترکه ا دیفر-

جنازه اش تو خونه مونده  واریشده بود با خشم کوبنده بود ب د یک بابام عصبان شیچند سال پ نمینداشت هم خبر

 نیداشته باشم حاال جدا از ا یتا حداقل منم گوش ریپارسال مامانم دلش برام سوخت و همونو داد تعم نکهیبود تا ا

اجازه دست زدن  یو من حت گرفتیبهترش رو م یکیو  شدیخسته م شیلمس یاز گوش یهر از مدت دیمسئله ک فر

برش  کنهیکار م یم چجورک بدون یکنجکاو یبار از رو یک  یگوش نیسر هم ادمهی یرو نداشتم حت شیب گوش

 ثبت شد خیتار یازش خوردم ک تو یچنان کتک دیمنو د دیفر یداشتم و.وقت

 .... ییالو کجا-

 صورتم تکون داد یرو جلو دستش

 نگاش کردم  دستپاچه

  ارمیب یی.. چانجایهم-

  دیخند

  یمگه اومدم خواستگار-

 گرفتم  گر

 لب.باغچه  نشست

 بدم  امیبهت پ ینخوا گهید دیدلنگرانت شدم از اون طرف هم گفتم شا راستش
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 گفتم ن عیسر

 نگام کرد  متعجب

 ندم  امیبهت پ یعنی ؟ین چ-

 تکون دادم  سرمو

 بده یعنین -

 خنده اش گرفت  میدستپاچگ از

 شدم  التیخ یچند روزه رو ب نیا یخوا یچون فکر کردم نم-

 و تکوند. سر جاش بلند شد و پشت لباسش ر از

  شتیپ امیم ای دمیم امیپ ای زنمیزنگ م ایساعت منتظرم باش  نیب بعد هم نیاز ا-

 سمتم  اومد

  یندار یتو ک مشکل-

 فکر گفتم ن  یذره ا بدون

 شد  کینزد بهم

 زد تو چشمام  زل

 باشه  ارم،یدرت ب ییخوام از تنها یمن فقط م یخواد ازم بترس ینم-

 داشتم  یبیب صورتم حال عج خوردی.. نفسش ک مزدیمثل قلب گنجشک تند تند م قلبم

 ام مسخره شده بود ک خنده اش گرفت  افهیق نقدریا یعنیب تمام معنا هنگ کردم...  دیگونمو ب*و*س*  یوقت

 سمت در  رفت
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 فرستم  یهم برات م ریشب ب خ امیخداحافظ پ-

 و.درو.بست...  رونیک مطمئن شد رفت بکرد بعد  یباز کرد اول کوچه رو وارس درو

 وا رفتم  نیزم یرو بالفاصله

 ... چشمو بستم چند لحظه قبل رو تصور کردم زدمیسوختم نفس نفس م یگونه ام... داشتم م یگذاشتم رو دست

 ینداشتم فقط و.فقط م یبرخورد نیوقت با جنس مخالف چن چینه.. چون ه ایکارش اشتباه بود  دمیفهم ینم اصال

 حس رو دوست دارم نیدونستم ک من ا

........ 

با  رمردیلبم نقش بسته و.پ یرو قیلبخند عم یاما تمام مدت  کردمیم زیآقا کاوه رو تم یکارها فیداشتم کث نکهیا با

 ... کردیمتعجب نگاش. م کردیک م یلبخند پرستارش و کار نیتونست باهام حرف بزنه متعجب از ا ینم نکهیا

کمک  ردرمیکردم و برگشتم و ب پ ی. کردم دستمو کامال ضد عفونیخال یی. دستشویرو بردم و تو یفیپراز کث سطل

 ت*خ*ت*  دراز بکشه...  یکردم تا رو

 اومده بود سراغم  گهیچند بار. د دیمدت مج نیا یگذشت و تو یماه از اون شب م کی

 ارزش. داشت  ایدن یمن  یبرا نینبود اما هم شمیهم پ قهیده دق دیشا نکهیا با

  رونیب دمیرو کش میگوش بمی. جیدست بردم و از تو میگوش ی برهیو با

 بود..  دمیمج

 و جواب دادم  دمیکش قینفس عم ی

 الو -

 پشت درم درو باز کن کارت دارم  یفاط-

  دیماس لبخندم
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 الو -

  ستمیمن خونه. ن-

  ؟ییکجا-

 شده بودم  دستپاچه

 کار.داشتم... رونیاومدم ب-

  کشهی!کارت چقدر طول م

 نگاه کردم  یواریساعت د ب

 . خونه ام گهیساعت. د ی-

 دنبالت  امیرو بده م یهست ییخونه آدرس هر جا یایخواد ب ینم-

  نهیوضع بب نیذاشتم.منو با ا یبود سکته کنم عمرا م کینزد

  یالو فاط-

 خونه  امیم-

 شده  ریاالن هم د شهینم-

 جام... . اونگهیساعت د یبده  آدرس

  ارمیحرفش ن ب یتونستم رو ینم

 خونه رو دادم  کیپارک نزد آدرس

 دست لباس یب خواب. رفته بود خوشبختانه ، رمردیمونده رو انجام دادم پ ی. باقیتند تند کارها دیاز تماس مج بعد

ب ساعت نگاه کردم  فمیک یها رو. چپوندم تو فیدوش گرفتم و لباسمو عوض. کردم و لباس کث یهمرام بود  شهیهم
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. خونه اشو ترک کردم.. یشگیدرو بستم و سر ساعت هم بودراحت شده  رمردیاز بابت پ المیخ ادیمونده تا ب قهیده دق

 شدم  دیها و.منتظر مج مکتیاز ن یکی یخودمو. رسوندم ب پارک نشستم رو یدونه با چ سرعت یخدا م

 .. میدید یاز خونه همو م رونیبار بود ب نیاول

 گشتیپارک و دنبال من م یک اومد تو دمشی. کردم تا باالخره دیخودخور یکل

 سرعت خودمو رسوندم بهش و سالم کردم  با

 داد  جوابمو

  یکجا بود-

 جا کار داشتم...  ی-

 .. شیهاچ بک آب دیداد و دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند سمت پرا لمیآهان تحو ی

  نیماش یتو مینشست

  ؟یدار کارمیچ-

 رو ب حرکت در آورد  نیرو جا انداخت ماش دنده

 . عجله نکن.. یفهم یم-

 بود  رهیرو روشن کرد و.ب رو ب رو خ نشیماش پخش

  دیمج-

 دستمو گرفت -

 برمت ی. نمیبد ینترس جا-

 دهنمو قورت دادم..  آب

 داشتم...  جانیترس و دلهره و ه نیحس ب ی
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 عقب برداشت و داد دستم...  یه از صندلزنون فیک ی. نگه. داشت ی. فروشیبستن ی یجلو

 نگاش کردم  متعجب

 منه  یبرا-

 . شد... ادهیو پ دیخند

 .... زیم یسر  مینشست میشد یفروش یشدم... باهم وارد بستن ادهیپ نیدنبالش از ماش ب

 باز کنم دستمو گرفت  فویرفت ک در ک دستم

 . کردم نگاش

 بعد باز کن باشه -

 نشونه مثبت سرمو. تکون. دادم  ب

 کوه،روب.رو اشاره کرد  ب

  یهست یرو ادهیپ ی هیپا-

 کردم  دیی. داشتم با سر. تانانیبرم... بهش اطم رهیک م ییحاضر بودم هر جا یعنیاومد  ینم بدم

 داد... یشد و سفارش. بستن خوشحال

.. زوج میهر دو دست در دست هم از کوه باال رفت دیمج یها فیعمرم با خنده و تعر یبستن نیازخوردن بهتر بعد

 زوج شدم   یبار  نیاول یو من خوشحال بودم ک برا شدنیم دهید یادیز یها

  دیمج-

 کرد نگام

 بله -

 وقته رفته؟  یلیخ ادیم یک یال-
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 خودمو و خودتو عشقه  یدار یب ال کاریتو چ-

 شدم..  ریگر گرفتم و سر ب ز دوباره

و.منم فقط با عشق تمام ب  کردیم فیو.زمان برام. تعر نیکوه از زم یو دستشو دور کمرم حلقه کرد... تا باال دیخند

  کردمیحرفاش گوش م

 کنار. ت*خ*ت* ه سنگ...  میدم غروب نشست ییکرد و دوتا دایممکن رو پ یجا نیتر دنج

 

ک تو ب*غ*لش  ی.... طورمیاز خنده روده بر شد باحال و.خنده دار نشونم داد لمی. آورد و.چندتا فرونیرو ب شیگوش

 ... ختمیر یوا رفتم و اشک م

 کردم  نگاش

 بود  یکار مهمت چ-

 مهمتر  نیاز ا یچ میبار باهم باش نیاول یبرا خواستمیم-

 شدم ریخجالت سر ب ز ازشدت

  دمیخجالتت.. لب گز نین ب ا ین ب اون زبونت ک قبال داشت دیباز خجالت کش-

 .... یلیشادمهر عق هیکرد و گذاشت حس خوب یآهنگ پل ی شیگوش با

 ک زل زدم تو.چشماش یباب دلم بودم طور چ

 بود...  دیب غروب خورش نگاهش

  دیمج-

 کرد  نگام

 شدم  کتریبهش نزد کسالیقدر  کردمیماه حس م کی نیا یتو
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  هیچ-

 رو گرفتم  رهنشیپ گوشه

  ؟یتا حاال دوست دختر داشت-

 ه سنگ پشت سرمون  زد ب ت*خ*ت* هیتک

  کنهیم یچ فرق-

 کرد نگام

  ؟یخودت چ-

برداشت نگاش کرد ،  نیزم یرواز رو شیپرسم آخه گوش یم یمعلومه ک ن چ-خنده  ریلحظه نگام کرد و.زد ز چند

 لبخند زد بعد سرشو چرخوند سمت من 

  یتوپ رو.تجربه کن زیچ ی یخوایم-

 نگاش کردم  متعجب

 آغوشش سرمو بلند کردم و زل زدم تو چشماش  یسمت خودش افتادم تو دیو.منو کش دیخند

 .. دتمیکرد و.ب*و*س*  کیسرشو بهم نزد یوقت امروز رو فراموش نکن چیه کنمیم یکار ی-

 ... ستادیلحظه بند اومد و.قلبم از حرکت ا ی یگرفتم.. نفسم برا شیآت

 آروم از خودش جدا کرد  منو

 نشستم کنارش.. رینم سر ب زتو چشماش نگاه ک شدینم روم

 و.از سرجاش بلند شد  دیکش قینفس عم ی

 برسونمت خونه  ومدهین دیک تا فر میپاشو بر-

 م همه جا رو گشت سادیک بهم داده بود رو بردارم اما نبود.. قلبم وا یفیدادم و.سرمو برگردندم تا ک لشیتحو یا باشه
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  ستین یک.بهم داد یفیک دی.. مجدی!مج

  ؟یییچ-

 همه جا رو گشت آخر کار هم کالفه دستمو گرفت و.از سرجام بلند کردم  شیسر جاش بلند شد با نور گوش از

 ... اااه یخونه بازش کن یرفت یوقت خواستمیبود م فیک یبودم تو دهیخر یزیچ یبرات -

  میکم حواس نیا یبار خودمو لعنت کردم برا هزار

  دیببخش-

 ... رسمیسه.. حسابش رو ممگه دستم ب اون دزد نامرد نر-

  میرفت یم نییدست در دست هم از کوه پا میک از گشتن منصرف شده بود نجوریهم

 نشد قول بده پنج شنبه ات واسه من باشه  بتینص هیحاال ک اون هد-

 کردم  نگاش

  ؟یچ یعنی-

  ؟ییجا ی میبر-

 کجا -

 پنج شنبه  یفهم یم-

 مثبت تکون دادم  یب نشونه  سرمو

 بود ذوق مرگ شده بودم دهیخر یزیبرام چ نکهیاما از ا کردمیم نیاون دزد نامرد رو نفر نکهیا با

..... 

 کرد و منتظر شد ک برم بعد خودش رفت...  ادهیمنو پ ابونیخ سر
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 سوت و کور دلم گرفت...  یخونه  دنیقفل چرخوندم.... از د یتو دویکل

 و وارد خونه شدم....  دمیکش قینفس عم ی

 .. شهینم ابمیمتوجه غ دیفر امیاگه خونه هم ن یحت مطمئنم

  کردیحالمو خوب م دیوز یک م یمیسرم برداشتم نس یاز رو شالمو

 لذت بودم ک در خونه باز شد  نیدر ا غرق

 بود سکته کنم.. برگشتم ب عقب  کینزد

 بود...  دیفر-

  دیخندیو م زدیحرف م شیموتورش رو آورد داخل و درو بست داشت با گوش دیمنو ند اصال

 ... باشه.. یک تو بخوا ی... باشه هر چزمیآره عز-

 بهم بندازه  یتک نگاه نکهیچرخوند و از کنارم رد شد بدون ا یدستش م یتو چشویسو

 رو نرفتم و سالمش کردم  از

 سمتم و با اخم سرتا پامو برانداز کرد  برگشت

  دیبود دختره ب گوش منم رس یک یصدا

 ... زمیعز یچکیه-

 آورد و رفت داخل خونه...  رونیبودم.... کفششو دم در ب یچکیواقعا من ه یعنیشکست..  قلبم

 لباس ها تنمه نیبودم ک ا یبپرسه کدوم گور دی.. نباکنهینم یدوسم نداره؟ چرا بود و.نبودم براش فرق چرا

 . خونه....یو رفتم تو دمیآه جانسوز کش ی

وقت هااز دستم کالفه  یک بغض یچند برابر شده بود... طور دیمن ب مج یهم و دلبستگ ی... روزها از پگذشت

... رابطه امون در حد ب*و*س* ه و آغوش دادمیخواست انجام م یم یرفتم و.هر کار یم گفتی.. . هر جا مشدیم
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ته الب بهش سر هم نزدم یحت یبود ول رگشتهب یال نکهینوازش هاش عادت کرده بودم با ا نیب ا تینها یبود... ک ب

 دیهم ب خاطر مادر مج یبود.... از طرف ،اطالعیمن و برادرش کامال ب یاما از رابطه  شمیاومد پ یکح یاون هر از گاه

 نکهیخونشون با ا گشتیو بعد از بگو و.خنده بر م شمیاومد پ یم دیشب ها مج یبرم خونشون.. بعض کردمیدل نم

 ینبرده... از اون طرف هم هفته ا ییبو چیاما من مطمئن بودم ه کردیم زیچشماش رو ر دید یمنو م شهر وقت مادر

 ...میآورد یاز عزا در م یو دل رونیب میرفتیبار باهم م ی

انه شب یمهمون یرفتن ب  شنهادیپ دیمج نکهیتا ا امیدختر دن نیخوشبخت تر دیکنار مج کردمیروزا احساس م اون

 ن در برابر خواسته هاش مهر سکوت ب لب زده بودمو من هم چنا دیبرام لباس هم خر یرو بهم داد حت

 شدم  یمهمون یشب بود ک باهاش راه سر

 باالشهر بود  آدرسش

 نکردم  یمخالفت چیه نیرو تجربه کنم ب خاطر هم ییها یمهمون نیچن ،باریدوست داشتم  یلیخ قتشیحق

 شهر...  یباال ییالیخونه و ی

 .. میوارد خونه شد دیدر دست مج دست

 

 غوغا بود...  میک شد یساختمون اصل وارد

 از دم جوون و مشغول بزن و برقص  همه

 اتاق و اشاره کرد برم داخل  یبردتم سمت  دیمج

اومد... عاشق پولک  یبهم. م یلیزانو. اما خ یبود و.باال نیرنگ ک.بدون آست یلباس مشک یعوض کردم  لباسمو

 سیموهامو گ رونینظر برسم شب قبلش ک از حموم ک اومدم ب ب باتریز نکهیا یلباس شدم.. برا یباال یها یدوز

 کرده بودم 

 .. گرفتیکمرم رو م یکردم.. فر فر شده بود وتا.گود بازشون

 لب هام  یرو دمیبودم رو کش دهیک روز قبل خر یلب رژ
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 فرق کرده بودم یلیخ ییب خودم نگاه کردم خدا نهیآ ی.تواز

  نمیو.بب دیدوست داشتم عکس العمل مج رونیزدم و از اتاق اومدم ب لبخند

بودم بهش ک باهم  دهیهنوز نرس زدیحرف م یخیس خیپسره مو س یدر نبود دور و.برمو نگاه کردم داشت با  پشت

 دست دادن و پسره رفت 

 لحظه جا.خورد سرتاپامو برانداز کرد و اومد سمتم..  ی یزدم برگشت سمتم برا صداش

 ساختم..  یچ جون

و رفتم  یالیخ یخودمو زدم ب ب شهیمثل هم یبهم برخورد ول ییجورا یشدم  یجور ی فشیا از تعرچر دونمینم

 سمتش 

 .. ادیبهم م-

 .. موهامو تو دستش گرفت یفرق کرد یلیخ-

  یداشته باش یبلند نیب ا یکردم موها یفکرش هم نم-

 شدم  ریب ز سر

 یها افهی... دختر و.پسر با قتیو برد سمت جمع دتمیوسط تا خواستم جواب مثبت بدم خودش کش میبر یا هیپا-

 باعث نیو.هم دمیرقص یو م کردمیم یکپ دمید یک م یهر چ ارمیکم ب خواستمیدر حال بزن و برقص.. نم یآنچنان

 ... کردیمسخره ام م میمستق ریشد.. غ دیخنده مج

 بچه ها پخش شد  نیرنگارنگ ب یشربت ها یحاو ینیس

 رو هم داد ب من...  یکیبرداشت و  یکی دیمج

 بود ک گلومو سوزوند...  یب حد یول دمی... مثل خودش سر کشدیها رو زد ب هم و سر کش جام

 آروم چ خبره.. -

 زدم...  لبخند
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 دور کمرم حلقه کرد..  دستشو

 اش و مثل خودش آروم مشغول رقص شدم..  نهی... سرمو چسبوندم ب سبردمیب سر م یحالت خاص ی تو

خواست ببلعمش... کمرمو نوازش  یبرام مهم نبود.. مهم وجود خودش بود عطر تنش بود ک دلم مشربت  یتلخ

 ... دمیاراده گلوشو ب*و*س*  یبشم سرمو بلند کردم... زل زدم ب چشماش و.ب خودیباعث شد از خودم ب کردیم

 من کرد...  دنیشد و شروع ب ب*و*س*  یوحش هوی

 .. میاتاق شد یوارد  دیشد و به دنبال مج دهیک دستم کش دمیفهم نویم... هبردمیب سر م ایرو ی یتو انگار

حس از کجا ب  نیدونم اون لحظه ا یت*خ*ت*  نگاش کردم.. نم ی... پرتم کرد رودمیفهم یبودم و حالمو نم منگ

 اشتباهه نکاریسراغم اومد ک ا

 اش  نهیزدم ب س دستمو

  هیکاف دیمج-

 نداد  محل

  دیمج-

شد  رهیت*خ*ت*  افتاده موند، خ یبود و رو دهیک برام خر یدست فی... دستمو فشرد اون لحظه نگاهم ب کشیه-

 کرده بود از خودم جداش نکنم..  دیتاک یلیخ

ز ک وجودم رو گرفته بود ا ی.. تموم مستدیتنه برهنه اش تموم تنم لرز مین دنیاز اون برگشتم سمتش با د الیخ یب

 رفت  نیب

  یبکن یخوایم رکایچ دیمج-

  ادیتو هم خوشت م-

 ام  یبدبخت یقدم کیلحظه انگار بهم الهام شد در  اون

 از دستش فرار کنم نذاشت  خواستم
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 کجا؟ -

  یکنیم کاریچ یدار یفهم یتورو خدا، م دیمج-

 زد...  یلیشد و.بهم س یآورد سمت لباسم ک پسش زدم چند.بار تکرار کرد ک آخر کار عصبان دستشو

 پاره کرد  لباسمو

  دمیترس ینداشت.. ازش م دهیزدم التماس کردم فا غیج

 .. دمیترس یرو ب روم بود. م ،کییوالیه نیا از

 التماس کردم.... ختمیر اشک

خودم کنده  یبود ک خودم برا یتوجه ب التماس هام ب جونم افتاده بود ،با تموم وجودم خدا رو صدا زدم... چاه یب

 پسره خودشو پرت کرد داخل..  یدر اتاق باز شد و. یدیاماوج نا یبودم... درست تو

و  دیخاطر آورد اومد سمت مج ی یزیدفعه انگار چ یبود.. اول خشکش زد اما  دمشید دیک با مج یپسر همون

 بازوش رو گرفت 

  دیمج-

  یکنیم یچ غلط نجایا رونیگمشو ب-

 کارمون ساخته است  رتنمونیمامورا... بگ دیمج-

 و منو رها کرد از سر جاش بلند شد  دیپر رنگش

 کجاهستن؟ -

 نپرس  یچیفقط دررو ه-

 کرد  یرو ک برداشت ب من نگاه رهنشیپ

  میندار یشو وقت الشیخ یب-
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 ... رونیو از اتاق برد ب دیرو با خودش کش دیمج پسره

و  امیب خودم ب نکهیبود اما جون ا دهیهق هقم اوج گرفت... خدا ب دادم رس فتهیب خواستیک م یتوجه ب اتفاق یب

 بلند بشم  رو نداشتم.... 

دور  دمیچینبود مالفه رو پ دنیاومد از سرجام بلند شدم لباسم قابل پوش یک م یو داد غیج یتوجه ب صدا یب

سکته مانند برگشتم سمت  یباحالت واریشدن در اتاق ب د دهیگشتم ک تنم کنم ک با کوب یزیچ یخودم و دنبال 

 در.. 

 ........ یچادر ،زنی

 رینامرد زرنگ نبودن دستگ دیک مثل اون مج گهید یها یلیشدم... ن تنها من بلکه خ ریمن دستگ یسادگ نیا ب

 شدن..... 

حضور در  نیفقط جرمم ب هم کردمینداشتم... فکر م دیهم ب اومدن مج یدیازم آدرس خواستن ندادم.. ام یچ هر

خودم  یو زندگ ییب تنها دیک از روز اول با قبول کردن و راه دادن مج یاما اشتباه محض بود... اشتباه هیتپار

منه... دروغ نگفتم... مال من بود اما خبر  مالراحت گفتم  یلیجمع نشون دادن خ یپول رو تو فیک یکردم.... وقت

چشمم عبور  یاز جلو لمیف یمثل  ی.. همه چنداشتم مواد مخدر داخلشه... خبر نداشتم ک تا چ حد ساده ام.

 رد و بدل کردن مواد بود....  ی... همه و همه براییهوی یرفتنا.. محبت ها رونی.. اون بسته ها بکردیم

شده چنان  یچ دیفهم یاومد.... وقت دینبود.. مجبور شدم آدرس خونمون رو بدم... فر یسادگ نیب ا هیقض گهید

 رفتم شیطرف صورتم پ یخوابوند تو صورتم ک تا مرز فلج شدن 

 ندارم...  یب اسم فاط ینکرد.. گفت خواهر یکار جیبازم ه اما

 رو ندادم..  دیکسو نداشتم... آدرس مج چیوجود داشتم... ه یانگار ن انگار من یسادگ نی... ب همرفت

 یفاط یمرد و  یمرد..... فاط یبردم فاط فشیکث تیب ن یه ک پنگفتم.. علنا همون لحظ یچیسوال کردن ه یچ هر

 متولد شد.. گهید

 ک تمام فکر و ذهنش شد انتقام.... یفاط

 ک آبروم رو ازم گرفت..  یانتقام از نامرد دیسال تمام زندان رو ب جرم گناه نکرده تحمل کردم... ب ام دو
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 ... یمیزندان ک آزاد شدم برگشتم ب محله قد از

... ن یساختمان مسکون یساختن  ی... هر دو فروخته شده بود و خراب شده بود برادیما بود ن مج ین از خونه  یاثر

 فیکث یجامعه پراز گرگ ها یو  یی... من بودم و تنهایدیبود ن مج یدیفر

 بعد.....  چهارسال

  ؟یبود یمرده کدوم.گور لیذل

 شد  رید نیبود واس همرفتم برا کار.. منتها خونه اشون گنده  یجون فاط-

  دارهیبدون اجازه من قدم از قدم بر نم یخراب شده قانون نذاشتم کس نی... خبرت مگه من تو ایریحناق بگ یاله-

  دیب*و*س*  یشد وماالچ و ملوچ منو م زونیازم آو رها

 پولش توپ بود... باشه  ایجون.رها کوتاه ب-

 خودم جداش کردم...  از

بال مال سرت آوردن و  یدیدفعه د یخونه  یتو  یریجور سرخود م نیک هم ی... فردا روزگمیواسه خودت م بدبخت

 یایکجا م یریکجا م یصاحاب دستته ک خبر بد ی... اون بیبکن یچ غلط یخوا یآب... اون موقع م ریسرتو کردن ز

  یدیفهم

 شد  ریسر ب ز رها

 پولش خوب بود.. -

 ..... خودت.. ،یفهم ی.. میپول بره ب جهنم... خودت مهم-

 .. میایچجور از پس شکممون بر ب میاگه پول نداشته باش-

 رو بکن..  نجایا یخونه بمون کارها نیتوقع پول داره.. تو هم یوجب ی یآخه فنچول بچه ک از تو-

 .. میایک از پس شکمون بر ب میعرضه دار نقدریو معصومه ا یو ساق من
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  دیکنیکار م یلیشما خ-

 یزیمحله تم یلی.... خرونیب یزاریخونه م نیبار آخرت باشه پاتو از ا کنهیوز وز م یبرو تو... ه ایبابا.. بچه ب یا-

.. ب من و.اون دو تا یفاتحه خودتو بخون دیبا رونیب یریک م نی... همارهیی.. معتاد دزد و.خراب از سر و روش ممیدار

 یسالته و ب 15.. یاول راه ؟یتو چ ی... ولمیریگیپاچه مسگ و  میک خودمون شد میدیکش ینقدرینگا نکن.. ا

 تجربه.... 

 بدبخت...  نیب ا یداد ریتو باز گ یبابا فاط یا-

 بود  معصومه

 .. رهیم شهیاش تباه م ندهیآ ادیسرش ب ییاگه بال یدونیندم ک خودشو بدبخت کنه... م ریگ-

 ریبهش گ نقدریبابا ا الیخ یرها بشه... ب بیک قراره همون نص میدار یدرخشان ی ندهی.. حاال من و.تو چ آدیخند

 نده... 

 

 یعنی یفهمیننوشته آشغال جامعه... م مونیشونی.. تو پمیستیه*ر*ز*ه ن یول میکنیک م یهر کار میک باش یهر چ-

خونه  ی یشب رو تو ی یول میآشغال خور شد میدیخواب ابونی.... گوشه خمیهامون وا نداد ی... با همه بدبختیچ

کدومتون خودتونو دست  چیه نیحق ندار میدار زشک ار می.... ما دخترمیت*خ*ت*  گرم و نرم سر نکرد ینامرد با 

 .. نیدی... فهمنیریکم بگ

 خونه باز شد در

 خاروند وارد شد  یم نشیک دماغشو با آست یتخم مرغ و.دوتا نون سنگک در حال کی،پالستیبا  یساق

 رو گرفته...  یک یپاچه  یون جمعه.... باز فاطبه به جمعت-

 

 نگاهمو ب رها انداختم نیآخر

  یمث ما حاال هم هررر یبش یگوه یبرا خودت ن  یبش یسر درس و.مشقت تا کس یریم-
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 اتاق درو بست  یسرعت رفت تو با

  میبد ای میما خوب دمین ب گوه بودنمون.. حاال من نفهم میو اون مینیما ا ین ب اون سخنران-

بزن از صبح تا حاال سر پام آخر کار  مرویدوتا ن ریبگ یتخم مرغ ها رو از ساق نیپاشو ا یکنیور ور م یلیمعصومه خ-

 شرفا  یب دنیپول م شتریچند قاز انداختن کف دستم... ب گدا ب یهمه بشور و بساب نامراد  نیهم بعد از ا

  ؟ینگفت یچیو ه یباور کنم تو هم فقط نگاشون کرد-

 زدم  پوزخند

 نچسب  کهیزن نیفکشو چسبوندم ب زم-

 زندان.  ندازنیروز از دست تو. همه امون رو م یخدا ک  یا-

 

 اخم نگاش کردم...  با

تابع برداشت و.مشغول درست  یماه یک گوشه خونه بود  یاز سر جاش بلند شد و رفت سر تک شعله ا معصومه

 شد.....  مرویکردن ن

از همه جا رو زدم ب خانواده آقا  دینا ام ی... وقتیگرد ابونیخ یب در ب در یبدبخت یب عقب ب روزها برگشتم

 کردیم یاومد تو کارش کوتاه یم یکرده بودن اما از،شانس خوبم آقا کاوه هنوز زنده بود و چون هر ک یکاوه... نامرد

 من،شدم پرستار شبانه روز آقا کاوه. 

 اشت ک عاشقشم....برش د الیخ رمردیک پ میدیبهش رس نقدریا

شب ک خواب بودم  یک رو ب موت بود سر پا شد اونم از شانس گند من بود..  یرمردیبود ک پ دهیشش ماه نکش ب

دفاع از خودم هلش دادم و فرار کردم  یجونش نداره.. برا ریب پ یو.کار فنیمردا از دم کث دمیواومد سر وقتم فهم

 کردم....  تشیسر و.مور و گنده رو ندم خونشو ستادنیا کیقاتلم اما با کش یک من  دمیکش یبماند چ

 ایهرز  یاز ترس چشم ها قهیشدم.. اشغال خور شدم.. کارتون خواب شدم.. دم ب دق ابونایخ یراه گهیاون روز د از

 نداشتم همه اش در حال فرار. شیآسا یشهردار یمامورها
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 یخونه حت یزد ب سرمون  میباهم مچ شد یحساب یدوست شدم... وقت یهمون فرارا با معصومه و.ساق یتو

ه بود ک فقط اسمش خون غولهیب یتا  میگشت نقدرین ضامن.. ا می.. ن پول داشتمیاریب ریباشه گ امیدن یجا نیگندتر

.. هر میاریاول اجاره ماه اول رو در ب هفته میدنبال کار قول داده بود میک راحت شد افتاد المونیشد. خ بمونینص

ک  نقدریدور... ا یرو میتا افتاد میرو تحمل کرد یلقمه نون حالل.. هر خفت ی یبرا میکرد دیرو ک فکرش بکن یکار

 محل.. نیا یتو میسال با پس انداز هر سه تامون از اون خونه اومد یبعد از 

 بهتر از اونجاس یو دزده ول یپراز قاتل و.جان درسته

 نامردش بهش نظر داشت..   یکردم نا پدر داشیاز پارک ها پ یکی یپارسال خودم تو رهاهم

 یرها و.فرستادمش مدرسه تا حداقل اون کس یبرا زدمیسواد از دونگ خودم م یخواستم مث ما بدبخت بشه و.ب ینم

 خودش.. یبشه برا

  یکنیم ریکجا س گهید ایب یفاط-

 و از سرجام بلند شدم..  دمیکش قینفس عم ی

ک از هفت.روز هفته شش روزش رو با تخم مرغ   یسر سفره ا مینشسترو.صدا زدم و.هر چهار نفر  رها

  میکردیم ریشکممون.رو.س

 شما ها چطور..  کنمیموقع ها سرکار قد.قد م یمن بعض-

 اون دوتا غش کردن از خنده....  یمعصومه.. ول یمزه پرون نیخوردم از ا خندمو

  شهینم بمونیدونم چرا همونم نص یام منتها نم یواال من کتف و.بال مرغم راض-

 کردم  یپوف

 ینیاز ا مونییغذا یوعده  دیک با نیکار یکجا میچهارتا تخم مرغ سه تا بخور یب جا دیک از فردا با نیکار یکجا

کرده و فقط من  ادیز شینامرد پول اجاره رو.ب بهونه نداشتن پول پ یکمتر بشه.... اون صاحبخونه  دیک هست هم با

 ک هست بدتر نشه  ینیاز هم تمونیتا وضع کردمیازقبل.کار م شتریب دیضوع با خبر بودم.. بامو نیاز ا
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ب  دشیشهرستان تنها چشم ام یداشت ک تو رشویساغر فقط معصومه بود ک.اونم درد مادر پ یضیرها مر مدرسه

 فرستاد براش...  یو م زدیاز شکمش م چارهیبود ک ماه تا ماه معصومه ب یخرج

 ببرن ییبچه ها بو نکهیبدون ا کردمیاز قبل کار م شتریب دی.. پس باشدمیدردشون محسوب م یوسط من ب نیا

..... 

... هوا سوز رونیشدن دخترا زدم ب داریباهام تماس گرفت آماده شدم و قبل از ب یزدیخانم ا نکهیزود بعد از ا صبح

 داشت... . 

 دمیچیر گردنم پک رها برام بافته بود رو محکمتر دو یگردن شال

 بانو  یخفه نش-

 شد..  داشیخرمگس پ نیکردم... باز ا یپوف

 ب عقب..  برگشتم

 چرخوند  یدهنش م یتو تیچوب کبر یکفتر باز بود ک طبق معمول  یاب

 ده؟یچه مرگته بازم دلت کتک کش-

  نییپا دیپر یکوتاه آجر وارید یرو از

  دیتخم چشم ما جا دار ی.. شوما رودیینفرما-

  کنمیم تیکیبا اسفالت  زنمیهزار بار نگفتم دور و ور من نپلک اعصاب ندارم م-

 خوام..  ینم یچیه گهیدست ب*و*س*  د میای.. شوما اجزه بده با ننه امون بمیشیاعصابتم م یما فدا-

 ی.. فردا روزیچرخیدور تا دورم م یه ادیمن ن اعصاب در افتادن با تورو دارم ن ننه اتو.... خوشم هم نم یاب نیبب-

دردونه ات رو  یپشت سرم حرف بزنم ن تنها خودتو بلکه تک تک اون کفترها دناتیچرخ نیبخواد ب خاطر ا یکی

 .. کنمیخفه م

 ببر پشتتم..  نیبخواد راجعت فکر بد کنه.. خودم ع یاگه بزارم کس یباووو باز قاط زده... مرگ اب نیبش-



 توآغوش 

 

 
53 

 

مرد  گنیو.اون.. بدبخت فلک زده ب تو هم م نیا یسرکار تا.اون ننه بدبختت نره کلفت یرفتیم یتو اگه عرضه داشت-

 .. رتیغ یب

 .... افتاد ستمین رتیغ یباشم ب ی.. من هر چیریتند م یدار گهیهوووش.. د-

 رهینزنه تو کتم نم دیو سف اهیدست ب س رتیاون ننه پ یو نزار یکار درست و حساب یسر  ینوچ.. تا نر-

 واس شما  شمیم رتیکنه باغ یبرم سرکار نزارم ننه ام کلفت یعنی 

 کوله ام رو فشردم بند

 حالل باشه.. افتاد...  دیثابت کن تا بهت بگم.. فقط نونش با-

 مرده و حرفش..  یافتاد... حاال بزن قدش تا بفهم-

 رو...  تیاول برو ثابت کن مردونگ-

 ... رونیرو توف کرد ب تشیکبر چوب

 ثابت کنم.. فعال..  رمیم-

 از خودم رفت..  زودتر

  یکنیو ثابت م یریجون عمه ات ک م آره

 .... میانداخت یخدا لعنتت کنه ک از کار و زندگ میشونیک زنگ خورد زدم ب پ میگوش

و زدم ب ته  دمیدو نقدریا شدیدور م ستگاهیک از ا یکردم و با تموم توانم رفتم سمت خط واحد ادتری.زسرعتمو

 *و*س*  ک راننده دلش سوخت و نگه داشت..اتوب

 بود..  میمشتر نیتر زیشدم از شانس گندم سحر خ یزدیخونه خانم ا وارد

  یساعت چنده فاط یدونیم-

  گهید دیببخش-
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 کرد و وارد ساختمون شد  یپوف

 از پام کندم و وارد شدم  کفشمو

 داشت  فیوسواس تشر خانم

 دمیمخصوص خودمو پوش ییو.پاهامو شستم و دمپا دست

 خوادیدسر هم م یکار زیاز غذا و.تم ریمهمون دارم... ب،غ ییکار دارم.. تا ظهر پنجاه تا یلیخ یفاط-

 ... یباال خودمو درست کن یایب دیبا بعدشم

  یباش عیسر پس

 بدبخت از یذاکر دونم اون ینوبر بود.. نم یاز تاسف براش تکون دادم واقعا در تنبل یرفت سر یپله ها ک باال م از

 تو خوشش اومده.. واال....  یچ

 اش نگاه کردم  ختهیخونه ب هم ر ب

 رو صفا بدم...  شیآشغال دون نیمن ا ،باری یذاشت چند روز یگرفت ک بگه من من کدبانوام بعدم م ینم خدمتکار

 ... خچالی یتو گذاشتم دمیتمام کارا رو کردم از کت و.کول افتاده بودم.. ژله هام رول کردم و چ یشوت

 گرفته بودم... ادیسرم هنر  یچهار سال اندازه موها نیا تو

 ک صداش بلند شد  شدیب زور صاف م کمرم

 من هنوز موندم..  یفاط-

 قلوپ آب بخورم  ی دادیخواست موهاشو بکنم وقت نم یم دلم

 صاف کردم و رفتم باال..  کمرمو

 لم داده بود...  شیت*خ*ت*  سلطنت ی،خانم رو بله

  دمیکشیخودم زحمتش رو م دینداشت ک اونم با یا گهید زیچ چیه ییبایجز ز ب



 توآغوش 

 

 
55 

 

 نخ  ایشمع -

 ب صورتش  دیکش دست

 شمع بهتره -

 ... یصندل یو.دستگاه رو روشن کردم.. ب خودش زحمت داد و.نشست رو دمیکش قینفس عم ی

 بعد مشغول اصالح صورتش شدم..  دستگاه و منتظر شدم آب بشه یقطعه شمع انداختم تو چند

 ک یو.افاده و مدرک سیبا اون همه ف میقبل شگریواال آرا ؟یکنیکار م زیخوب و تم نقدریچجور بدون دوره ا یفاط-

 شدیتو هم نم کهیداشت انگشت کوچ

  یریبگ ادیرو  یزیهر چ یمجبور یپول الزم باش یوقت-

 صورتش  یرو دمیرو کش شمع

 داده.  ادتی یک-

 زدم  پوزخند

گرفتم..  یمن رو هوا م دادنی.. نظافتش با من بودم تا ب شاگرداشون آموزش مکردمیکار م شگاهیآرا ی چکسیه-

  کردمیشاگردا کار م  یهم دور از چشم استادشون خودم بجا یچند بار

 ..یدار یدل نترس یلیخ-

 نزدم..  یو تا تموم شدن. کارش الم تا کام حرف دمیکش قینفس عم ی

ن هزار توم یبراش پول داده بود و.من و امثال من برا یونیلیو خودشو برانداز کرد. کم کم سه چهار م دیپوش باسشول

 ... کندنیسگ جون م نیع دیبا شتریب

  ادیبهم م-

 تکون دادن سر اکتفا کردم  ب
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 صورتش و.موهاش شدم.. ب قول خودش معرکه شده بود...  شیو منم مشغول آرا یصندل یرو نشست

 .... یبکشه طفل یچ نهیبب ینجوریفرهاد منو ا-

 گرفت و برگشت سمت من  نهیرو از آ نگاهش

دوره پسرا عقلشون ب  نی! ا؟یکش یخودت نم یب سر و رو یچرا دست ستهیکارت ب نقدریک ا ،تویراست-

با ناز و.عشوه خر کرد  شهیپسرا رو.م نی... ایهر خوب ب تور زدشو ی دیکم ب خودت برس.. شا یچشمشونه.. 

 بدم...  ادتی یخوایم

بشه.. وقت  دمیعا شتریب یش یساعت طول بکشه تا  سنار س 24از  شتریبهش بگه از خدامه روزا ب ستین یکی آخه

 ... شترنیمشت آشغال پست فطرت ب ی.. اصال پسرا آدمن... رمیبگ ادیعشوه  امیسر خاروندن ندارم ب

 .. یجوابمو نداد یفاط-

 ن خانم... ممنون-

 من برم...  نیندار یکار اگه

  یکار زیتم یبرگرد برا یبرو فقط عصر-

 .. رونیگفتم و کوله امو برداشتم و از خونه زدم ب یچشم-

بودم ک متوجه چندتا پسر  دهینرس ابونیخانم حق شناس.. اما هنوز ب سر خ یخونه  رفتمیم دیوقتم پر بود با تمام

 .. کننیاز خودشون رو لت و.پار م کتریکوچ یکیجوون شدم ک دارن 

زد باال و با سرعت تمام خودمو  رتمیو غ میگر ی... مرام لوتزدیدلم سوخت بچه سال م دمیپسره رو ک د ی افهیق

 کردم نیرو.پهن زم یلگد اول یرسوندم بهشون و با 

 خودشو انداخته وسط ک همه اشون خشکشون زد  هیدختره ک نیحرکتم جا خوردن ک ا نیاز ا چنان

با من  نیایب نیو مرد نیگی.. اگه راست مدهیوجب بچه رس ی نی.. زورتون ب انیآورد ریمظلوم گ ه؟؟یهااااان چ-

  نیطرف ش
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 وسط؟!  نیا یا کارهیتو چ-

 شدم  رهیتا نافش باز بود خ رهنشیپ ی قهیک  یپسر ب

 .. یصاحابتو ببند یب یدکمه ها نیا ابونیتو خ یاینداده م ادتیو ننه ات ت-

 ها ینیبیحواست ب حرف دهنت باشه ک بد م یهووو-

  یبکن یچ غلط یخوایمثال م-

 . ستیتو کارمون ن یکش فی.. ضعالیخ یبچه ها ب-

 باد کتک... ناااامردا  ریز یو بچه مردمو گرفت ستیتو کارت ن یکش فیضع ،یایم یقوپ یچرا الک-

 اشون جوش آوردن  همه

 تو رو سنن -

 شدم دلم براش سوخت  رهیخ نیزم یافتاده بود رو نیو.مال نیک خون چارهیب یپسره  ب

  شمیآبج-

 حرفم خنده دار بود ک غش کردن از خنده  نیا یدونم کجا ینم

 ! افه؟؟یق نیبا ا ؟؟؟؟ینیا یتو آبج-

  کنمیم تیکیبا آسفالت  یکن نیتوه یبخوا-

ال .. مثمیارشاد بش نایب خاطر ا دیصاحباتو ببند هر بار با یب یدکمه ها نیتوهم ا ای.. سنیباشه باوووو باور کرد-

 منم دارم  نیعضله دارم.. بب یبگ یخوایم

 اش  نهیرو باز کنه با کوله ام زدم ب س رهنشیپ یدکمه  خواست

 خواهر خودت..  ی.. بفرما راحت باش.. منم جاابونیما لخت شو وسط خ.. بفرنیندار ایجو ح یشماها چرا -

 شد..  ریو سر ب ز دیکش خجالت
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 بچه؟!  نیب جون ا نیبوده افتاد یدعوا سر چ نمیبب نیبگ-

 ..نیحقشه بدتر از ا-

 تو خفه..  ایس-

 )): گهیبلد بودم د اسمشو

  زدنیم یرستانیو بچه دب ستیب ریبودن در برابر من همه ز کوچولو

  یتو بگو ک عاقلشون-

 نفر سوم ک الل بود تا اون. لحظه  نیو ا کردیم حتشیک نص یکیاون. یکی ایس یکینفر بودن.  سه

 بنال  گمیم-

 هول شد  ییجورا ی

.. کنهیاز منکر م یواسه ما امر ب معروف و نه ادیم کنهیم یزندگ ی... تو کاخ پادشاهیخودشه بچه حاج ریتقص-

  گهیحرف زور م

 نامراد  نیکرد نیب بابام توه-

 صدا ازش خارج شد  یعجب  چ

 حقشه مردک.... -

 نمیبب گهیبار د یتو مغزت فرو کن حاال هم همه هرر نوی... ایکن نیتوه یب پدر و.مادر کس ی.. حق نداریهوووو-

 ادیسابقه ام م یآگاه نیسر بر ی امیم یقوپ دیفکر نکن کنمیباهاتون برخورد م گهیجور د ی نیآورد ریمظلوم گ

 دستتون

 رفتن...  دنیپسره کش یک برا ی... چون خودشون رو جمع و.جور کردن و.با خط و نشوندنیکردم ترس حس

 پسره نگاه کردم... بدبخت چ ب روزش آوردن  ب
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 آوردم  رونیکوله ب یآبمو از تو ی شهیکنارش و.ش نشستم

 آب زدم ب صورتش...  نهیکردم بش کمکش

 داره...  یمظلوم یچ چهره  دمیصورتش کنار رفت فهم یخون ها ک از رو تازه

 .. دیکش یانگار خجالت م کردیبود نگام نم ریب ز سر

 گرفت  خندم

 دستمال رو ازم گرفت  عیکنم ک سر زیبا دستمال صورتش رو تم خواستم

 دست شما درد نکنه  کنمیم زیخودم تم یآبج-

 کلمه رو داشتم.... بعد از مدت ها بغض کردم.. ی نیمرم حسرت همتموم ع یتو دونهی..... خدا میآبج

 کمکش کنم بلند شه نذاشت..  خواستم

 .. ستادیاشو داد ب ستون و ا هیتک

 چ ب روزش آورده بودن  نامراد

  مارستانیببرمت ب یخوا یم-

 شهینکرده حالش بد م ییشدم خدا مارستانیب یبفهمه راه زمی! ن..... عزمارستان؟یب-

 چ دلسوز بود..  

  رمیبگ یتاکس-

 ن.. موتور دارم -

 پرت شده بود چشم دوختم  ابونیخ یک گوشه  یموتور ب

 ! ؟یسوار موتور بش یخوایحالت م نیبا ا-
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 راحت  التونیشما خ یتونم آبج یم

 بخورمت؟  یترس یم ؟یکنی.... پس چرا تو چشمام نگاه نمیآبج یگ یمگه نم-

 سرشو بلند کرد  شرمزده

  یآبج دیببخش-

  زدم

 بازوش  ب

 التی.. از بابت موتور هم خسیتو ف سیتو چشمام نگاه نکنه و.حرف بزنه.. ب قول معروف ف یکی ادیفدا سرت.. بدم م-

آدرس خونت ک زحمتش با  مونهیبلدم برونم.. م ینگ یبگ نی... هم چکنمیم سشیراحت... خودم برات راست و.ر

 خودت 

 نیسوار موتور بش یخوایشما م-

 بلند کردم..  نیزم یو موتور رو از رو رفتم

 کشمت  ینترس نم-

 شدم  سوارش

 رسونمت  یبپر باال م-

 شده بود  یدنیاش د افهیواقعا ق یعنی

  گهیبپر باال د-

  دیلنگ یک م یسمتم درحال اومد

  رمیخودم م یخواد آبج ینم-

 سر وقتت از خجالتت درآن  انیت باون دوستا گمیم یبپر باال گفتم حرف اضافه بزن-
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 شده بود  سرخ

  گهیسوار شو د-

 اما باالخره نشست پشت سرم  دادیخجالت زده نشون م شتریاما ب دیترس یم نکهیا با

خونه نگه داشتم.... حاال  یدنج تهران  بود... جلو یاز محله ها یکیآدرست هم بده.. آدرسش، ریکولمو محکم بگ نیا-

 یبود بعد از  نی... اما مهم امیدختر بود بگذر یراننده اش  ،کیو موتور شدیمردم ک حواله ام م یاز نگاه ها گهید

امون ک اونم مثل من عشق موتور بود از برادرش  هیهمسا ترسال دوباره موتور رو لمس کرده بودم... پارسال دخ

 داد ادیگرفت و ب منم  ادیرو  یموتور سوار

- 

 شد  ادهیداشت موتور.رو نگه داشتم پ یآجر یک نما یمیخونه قد یجلو

 شدم و ب خونه چشم دوختم..  ادهیپ منم

.. 

رو باز  اطیدر ح یاما ب چ بهانه ا نمیبود خونه رو.بب دهیدلم کش بی.اومده بود سراغم عجیبیعج یحس فوضول ی

 کرد موتور رو گذاشت داخل 

  شمیبرگشت پ و

 کنم  یوقت فراموش نم چیلطفتون رو ه یممنون آبج-

  کهیام بود داداش کوچ فهیوظ-

 .شد ریب ز سر

 سالم معصومه خانم... ممنون... آره -

 جن.زده ها برگشت سمت صدا  نیع

 دستش بود  یتو یسبد سبز یبا چادر گلدار بود ک  رزنیپ ی
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 خونه  یرو برگردونه سمت ما رفت تو رزنیپ نکهیگچ قبل از ا نهویپسره شده بود ع رنگ

 تا من لباسمو عوض کن...  ادیب رترید زمیکت عز یکار یتورو قرآن  یآبج-

 جمع  التیگرفتم برو خ یاوک-

 وقت نکرد تشکر کنه با سرعت نور محو شد  اصال

خونه  یک کردن زنه رفت تو یکنه رفتم سمتش خداحافظ یاز اون زن هم صحبتش خداحافظ رزنیپ نکهیازا قبل

 نیزم یفقط سبدش پهن شد رو ش،نشهیزیم بهش حواسم بود چکردم و.خودمو زد ادیمنم سرعتمو ز

 نشد.. تونیزیچ یتورو خدا.. اصال حواسم نبود.. وا دیخاک ب سرم حاج خانم ببخش-

  ادیم شیسرت پ ینشده دخترم فدا میزیچ-

 یبزو س وهیو مشغول جمع کردن م نیزم ی.. نشستم روکنمیاالن خودم جمعشون م دیمن شد.. ببخش رین بابا تقص-

 ها شدم خواست خودش جمع کنه مانعش شدم 

 .. دفقطیشما صبر کن کنمیمگه من چالغم.. خودم گند زدم خودمم درستش م-

 .. زدیم بینموره عج ی نیو ا کردینگام م رهیسبدش تمام مدت خ یهمه رو جمع کردم و گذاشتم تو براش

 سرجام بلند شدم  از

  خوامیبازم عذر م-

 سرت..  یم ک فدانداره گفت یاشکال-

 نذاشتم  رهیسبدو ازم بگ خواست

 خونتون کجاست حاج خانم  ارمیخودم براتون م-

 یافتیخواد، تو زحمت م ینم-

 در جوار شما بودن رحمته واس ما  هیچ حرف نین بابا ا-
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 خونه اشون اشاره کرد  ب

 جاس  نیهم-

  امیمنم باهاتون م نییب چشم.. شما بفرما یا-

 لبخند سرشو تکون داد  با

 رو محکمتر ب خودش گرفت و عصر زنان رفت سمت خونه و منم قدم ب قدم همراهش رفتم...  چادرش

 پشت در  دیرس

 رفت درو ببنده...  ادشیبچه  نیباز ا-

 حاج خانوم  نیبچه دار-

 ک گفتم منظورم نوه امه  ینیا یبچه ک دارم چندتا ول-

  یآهان ب سالمت-

 سمتش رو گرفتم  سبد

 دیببخش

  گهید

 ازم گرفت  سبدو

 مهمون من باش  ییچا وانیل یدخترم  ایب-

  دیشما بفرمائ شمین بابا مزاحم نم-

 کامل باز کرد  درو

 مادر  ایدخترم تعارف نکن خونه خودته.. ب ایب-
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 کردیشدم و تک تک سلول بدنم نبودش رو حس م گانهیهفت ساله باهاش ب کیک نزد یبی... واژه غرمادر

 پا گذاشتم...  یتو چ بهشت دمیداخل درو ک بست فهم دیدستمو گرفت و.کش امیخواستم ب خودم ب تا

 زیاز جنگل نداشت... ازهمه چ یشباهت کم دهیچیپ یها اهیبزرگ پراز دارو درخت و.گل و گ اطیح یبود..  معرکه

  کردیم یدور تا دورش چ دلبر یشمعدون یبا اون گلدون ها اطیحوض وسط ح میبگذر

 . آب یاراده رفتم سمتش و دستمو فرو کردم تو یب

 بود...  خنک

  ییایبهشت رو یکرده بود ب  لیخونه رو تبد نیچه چه بلبل ا یصدا

 نه  قشنگه

 ک تنش بود...  یگلدار یقبا یموند رو رهیدستش بود نگاهم خ یسمت حاج خانم چادر گلدارش رو برگشتم

 !؟ نیچقدر خوشکل شما

  دیحرفم خنده داشت ک خند یدونم کجا ینم

 ازم گذشته یسن گهیدخترم د-

 کجا بود  ی..خوشگل

  نییفرشته ها نیبخدا ع-

 حوض قرار داشت  یک روب رو یگرفت و.کشوند سمت ت*خ*ت*  بازومو

 دستباف انداخته بودن روش..  یقال یت*خ*ت*  ک  یرو نشستم

  یداخل ساختمون آجر رفت

  امیباش دخترم االن م-

 تکون دادم  سرمو
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 بودم...  ییبایک برگشت محو اون همه ز یزمان تا

 بود گهید زیچ ی نجایا یول نجایبزرگ تر و.گرون تر از ا یلیخ یلیکار کرده بودم...خ یادیز یخونه ها تو

 ظرف هندونه برگشت نشست کنارم یو  ییچا ینیس ی با

 حاج خانوم واقعا خونه خودتونه -

 کرد..  نثارم یلبخند دوست داشتن ی

  دمیکش قینفس عم ی

  نیبهشته قدرشو بدون-

ها هم سن  یهاش هم سن بچه هاو بعض ی... بغضمیدرخت ها و.گل ها رو کاشت نیتک تک ا امرزیبا حاج.آقا خدا ب-

 نوه هامونن...  

 

  نیخوا یکارگر نم یخوش ب حالتون... راست گمیبازم م یول-

 ظرف  یرو قاچ کرد و.گذاشت تو هندونه

  ؟یچ یکارگر برا-

 ... یباغتون، اصال هر چ نیکردن خونه،ا زیتم نیک بخوا یهر چ یبرا-

  شوننیبچه ها و نوه هام سر خونه و زندگ هیبق کهیمادر خودمم و نوه کوچ میستین ادیز-

 سالم -

 سمت صدا  میدو برگشت هر

 مشخص شیشونیصورتش ک رخم پ یرو بود ختهیزده شسته رفته... تر گل ورگل.. موهاشم ر پیپسره بود.. ت همون

 نشه 
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 سالم آقا محمد رضا -

 سالم -

 ب من بود  خطابش

 خوردم  لبخندمو

  گهیبا وفاتونه د یهمون نوه  نیماهتون... حاج خانم ا یبه به سالم ب رو-

 سمت محمدرضا دراز کرد  دستشو

 مادر...  ایب-

... چقدر خودشو گرفته بود تا نلنگه... مشخص بود چقدر دیسمتش خم شد و صورت مادربزرگش رو ب*و*س*  رفت

 زهیبراش عز

 مادرت؟  شیپ یمادر رفت-

 سالم رسوندن  زیآره عز-

 سالمت باشه... بابات کجا بود -

  تیرفته بود مامور-

  دیکش قینفس عم ی زیعز

 قاچ هندونه گرفت سمتش  ی

 ! ؟یباز گذاشترو  اطیو.در ح یچرا باز حواس پرت شد یبخور پسرم.. راست-

 باز بود -

 سرشو تکون داد و برگشت سمت من  زیعز

 دوره  نیا یامون از جوون ها-
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 من نگاه کرد  ب

 دخترم؟  هیاسمت چ-

  یفاط-

 فاطمه؟!  ای یفاط-

 خودمم راحتترم  یفاط نیشما بگ-

 مادر..  یکنیرو چرا نصفش م یقشنگ نیاسم ب ا-

 چند...  یخیاسم س گهیروزگار خودمو نصف کرده د-

 و از سرجام بلند شدم  دمیسر کش موییچا

و بچه هاتون رو نگه داره... با اجازه  یخونه و زندگ نیک مزاحم شدم... خدا براتون ا دیممنونم حاج خانم ببخش-

  شمیمرخص م

 ردم غذا درست ک شتریب شهیم بمینص زیمهمون عز یخداست... امروز ب دلم افتاده بود  بیکجا مادر... مهمون حب-

 کار دارم.. قول دادم  دیباور کن یمثل اسمتون ول نیزیعز

  ؟یچ کار-

 ک نونش. حالل باشه  یهرکار-

 ت*خ*ت*  برداشتم  یاز رو کولمو

 .. شما مواظب خودت باش آق محمد رضا شمیبا اجازه مرخص م-

 لبخند زدم و رفتم سمت در  یچشم آبج-

 ک برم دستمو گرفت  نکهیکرد درو باز کردم اما قبل از ا میتا دم در همراه زیعز

 نگاش کردم  برگشتم
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 کارگر منظورت خودت بود  یاون ک گفت-

 امو جا.ب جا کردم  کوله

 مزاحم شدم  دیآره حاج خانم خودمو گفتم.. بازم ببخش ست،یکارکردن ک ننگ ن-

  نجایا یایب یتون یدو روز در هفته م-

 نگاش کردم  متعجب

 .. نیخوا یکارگر نم نیک گفت شما

  یایاگه خودت ب خوامیچرا م-

 دو.روز در هفته برام مشکل بود  یذوق مرگ شدم ول ییجورا ی

 وقتم پره  دیشنبه ها؟ باور کنروز در هفته باشه؟ اونم وسط هفته سه ی شهیحاج خانم م-

 هم همون موقع کار دارم  یآره مادر سه شنبه خوبه اتفاقا کل-

 حله بزن قدش  پس ولیا-

 اش. گرفت  خنده

 آوردم  نییهوا پا یاز تو دستمو

  ادیدر م میمشتر ی.. من برم ک االن صداگهید نیببخش-

 برو دخترم... خدا پشت و پناهت... -

 بار پا درش کی یک قرار بود هفته ا یبهم خوش نگذشته بود... بهشت کوچک نقدریعمرم ا یک تو یاز خونه ا رفتم

 کردمیم یک قرار بود برسه لحظه شمار یسه شنبه ا یحاال برا نیبزارم از هم

 آب....  یتشت آب آوردم و.پامو فرو کردم تو ینداشتم..  ستادنیا ینا یشده بود.از فرط خستگ شب

 نداشتن....  یحیتفر جیکار کرده بودن و.ه یچند وقت حساب نیا نمایرو فرستاده بودم س دخترا
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 پاهامو خشک کنم رفتم سمت در  نکهیزنگ خونه از سرجام بلند شدم و.بدون ا یصدا با

  هیک-

 منم  یفاط-

 همون جا پشت در جوابش رو دادم  نجایا ادیدراز کنه و.ب مشیسابقه نداشت پاشو از گل یبود ول یاب یصدا

  ؟یدار کاریچ-

 باز کن تا بگم  درو

  اوردمیسرت ن ییبال یشو تا نزدم  الیخیون مادرت برو ندارم.. تو رو ج یکیحال و حوصله تو  یاب-

 کردم  دایکار خوب پ ی.... فقط اومدم بهت بگم ستنیدونم خواهرات خونه ن یک ندارم.. م تیکار--

 کردم...  یپوف

 ها الهیخوش خ نمیا

 حاال برو خونتون  یب سالمت-

 ... ارمیبرات م میریگیاولم ک گرفتم حلقه م حقوق

 رو داره  یلیخ گهید نیگرفت... بابا ا خندم

  گمیبار هزارمه دارم م یبرو شر نشو حوصله ندارم برا یاب-

 منتظرم باش -

 ب در و.رفت.. زد

 خشک کرده گوشه سالن افتاد آه از نهادم خارج شد...  یها یهست.. نگاهم ک ب سبز نمیدرد کم دارم ا یلیخ

 خدا.... یمونده.... ا نامیا یبند بسته
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ک جمع کرده  یو تمام پس انداز شمیبانک م یسره راه ی... از اون جا میریگیو پولشو م دمیم لیها رو.تحو یزسب

 باجه..  یرو زارمیبودمو م

 ... دارهیو پولو.بر م ندازهیبهم م ینگاه ی مرد

  ادیدونم چرا از نگاهش خوشم نم ینم

  ارمیم کتریو سرمو نزد کشمیرو جلوتر م یصندل

 ... یمشت-

  کنهیبلند م سرشو

  ؟یدار یبامن مشکل--

 زاره جلوم  یم  شیف ی

 پرش کن -

  کردیم تمی... تمام مدت نگاهش اذدارمیرو بر م شیو.ف کنمیم یپوف

 توپم  یو.بهش م کنمیسرمو بلند م یعصب

  رهیگیرو ازم م شی..فکنهیبر و.بر منو. نگاه م یبگو چ مرگته، ه-

  گهیپول خودته د-

 ممکن بود خرخره اشو بجوم  هرآن

 چندر قاز  نیهم یبرا زنمین پ پول ننه توهه.. از صبح تا شب سگ دو م-

  توریدوزه ب مان یم چشممو

 ! ؟یکنیم کاریچ-

  ومدهیب تو ن شیفوضول-
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 زنه  یم شخندین

  ارهیم کیاما لحظه آخر سرشو نزد دهیانجام م کارشو

  یکار توپ برات سراغ دارم هست ی-

  کنمیم زیر چشمامو

 یچ کار-

 بانک منتظرم باش..  یدرخت روب رو ریساعت سه ز یخوا ی... اگه منهیبرابر ا پولش،چند

 نثارش کردم و دفترچه ام رو برداشتم  ییبابا برو

سر و تهت رو ب هم ندوختم  ینیب یچرخه... اگه هم االن م یک تو.ذهن خرابت م یاما ن اون کار کنمیگفتم کار م-

 .. یک تو خونه دار هیب خاطر اون زن بدبخت

 دستش. اشاره. کردم  یتو یحلقه  ب

 کارم مربوط ب زنمه اتفاقا.. -

 ینگاهمو از مرد کت شلوار الیخ یمنو گرفت.... منم ب یجا یچ نیاز خدا خواسته ع یجا خشکم زد اما نفر بعد سر

 شدم....  پشت باجه گرفتم و از بانک خارج

... 

 جلوم سبز شد  ی. خونه گرفته بودم ک ننه ابیمشت خرت و.پرت و.تره بار برا ی

 نگاش کردم  متعجب

 آب دهنش قرار داد  تیشد و صورتمو ماالچ و.ملوچ مورد عنا زونیدفعه ازم آو ی

 بهت بده  یک از خدا بخوا یان شااهلل هر چ ،یبده فاط رتیخدا خ-

 اک کردم با سرشونه ام. پ صورتمو
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 کرده بود  یچ غلط یشده؟! اب یباز چ-

 سرکار  یک بچه امو فرستاد یبخت بش دیسف یاله-

 خر سنشه  یبچه.هم نبود.. قد. نیهمچن-

- 

 در حقت...  کنمیم ی... مادرکنمیاومدم... جبران م یاز پسش بر نم کردمیم یهر کار من

فردا  چهیب پر و پاچه من نپ نقدریکن بهش هم بگو ا یننه داشتم ک مرد.. شمام درحق.بچه خودت مادر یمن -

  کنمیبخوان پشت سرم حرف درآرن خونش رو حالل م یروز

 کنه بچه ام  کاریچ خوادیخاطرت رو م-

 شهینم یبرات زن زندگ یدختر قحطه.. بهش بگو فاط-

 براش  ارمیب ریدختر از تو بهتر از کجا گ-

 خوشکل هم ک هست اتون چشم و.گوش بسته  هیدختر کوکب همسا-

 ... یفاط گهیم یه ادیراست م رهیخواد چپ م یاونو نم-

 ریبهم گ ادیبخواد ز ادیاز مرد جماعت خوشش نم ی... اصال فاطستیشوهر بکن ن یغلط کرده.. بهش بفهمون فاط-

 ... کنمیخودم خودمو گم و.گور م ایمحله گم و گور شه  نیخودش از ا کنمیم یکار ی ایبده 

 و.از کنارش رد شدم... رونیب دمیدستش کش یرو از.تو کیپالست

درو باز کردم... با سرعت خودمو  عیخورد ب گوشم.. سر بهیغر یصدا یکردم  زیک چرخوندم گوشامو ت دویکل

  نییپا دیپر نمیتو پنجره رو بب یبخوام صورت پسره  نکهیرسوندم ب اتاق رها.. قبل از ا

 د ز غیرفتم سمت پنجره.. رها ج رجهیش

 رسم..  یومن  مطمئن بودم ب گرد پاش هم نم دیدو ی.تو کوچه میچ سرعت با
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 کوره مذاب.برگشتم سمت رها  ی مثل

  یخوردیم یچ گوه یداشت-

 واریب د دیچسب

 هااااان  یکردیم یچ غلط گمیرها دارم م-

  شدیترس داشت قبض روح م از

 رهههاااا -

 ...ب خدا.. یفا....... فاط-

 درست بنال -

 ب خدا  هیپسر خوب نی... رامیکنیک تو فکر م ستین یجورب خدا اون-

  خورهیخفه شو رها.. خفه شو ک حالم ازت. بهم م-

 سمت پنجره قفلشو زدم..  رفتم

 

  یدیفهم یخوریمن آب م ی.ب بعد فقط و.فقط با اجازه نیاز ا-

 و پلمپ کردم چیپ میرو.س پنجره

 گرفت رها دستمو  رونیاز اتاق برم ب خواستم

 ب خدا دوستم داره.. -

 

  دمیو بهش توپ دمیکش دستمو
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... بفهم رها کردیفرار نم ینجوری.اومد تو پنجره.. اینم مونیم نیع خواستیاگه دوست داشت اگه خاطرت رو م-

نوز .. تو هشتیپ ادیب یدزدک نکهیشونتت سر سفره عقد ن ا یو.م تیخواستگار ادیک عاشقت باشه با گل م یکس

بار رو  نی... استنیاصال آدم ن نای.. ادمی.. ددمیهستن.. من کش یفیپسرا چ موجودات کث نیا یفهم ینم یبچه ا

 یخودم با دستا یداشت یباهاش برخورد ایپلکه.  یفقط بفهمم دور و.برت م گهیخدا بار د یب خداوند یول بخشمیم

ت خونه اس نیمرد ا ی... ن.. فاطیبکن یتونیم یخواست یخونه مرد نداره هر غلط نی... فک نکن ازنمیم ششیخودم آت

  یداره.... پس حواست رو جمع کن ک پا کج نذار رتیتک تکتون غ یو رو

 ... رونیرو ازش برداشتم و از اتاق اومدم ب شیصورتش گوش یتو یجار یتوجه ب اشک ها یب

 زارم مثل من گول بخوره... رها بچه است و ساده درست مثل اون موقع من...  ینم

 یفاط ی زارمینم گهیمن د یسو استفاده کرد ول میلجن.. از سادگ یپناه بردم ب اون پسره  ییمن از فرط تنها یول

 زارم.... یمتولد بشه... نم گهید

 خواستمیم یهر چ زدیدوروز اعتصاب کرده بود و لب ب غذا نم نیا یگذشت و تو یرها م یاز حبس خونگ دوروز

 ... آخر کار زد ب سرم....شدمیتر م یمحل ندم کفر

 کردنش..  خیب مغزم خطور کرد. منصرف شدم از توب یزیچ یدرست لحظه آخر  اما

 سفره.  یپا برگشتم

 و.معصومه متعجب ب من چشم دوخته بودن..  یساق

  دیمن بر یجا دیتون ی.. کدومتون مکنمیمن عصر رو کنسل م-

  ه؟یخبر ویکار یکنیباره کنسل م نیاول-

 بود  یساق

 نه  ای نیبر نیتون یم نیبگ-

  رمیمن کار امروزم سبکه آدرس بده م-

 بود  معصومه
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 نوکرتم -

 دیخند

 شده  دایجون معصومه نکنه شاهزاده سوار بر اسبت پ ه؟یفقط بگوخبر یزیعز نایاز ا شتریب-

 زدم  پوزخند

 خودش بره ب درک  میدار ازیما ب خرش ن-

 دنیخند جفتشون

 چطور باهات تا کنه..  یاب نیموندم ا ادیپسرا بدت مک تو از  ینجوریا

  ی! خفه شو... اوکیییساق-

 خوادیک ازت سره، خونواده هم ک داره،ننه اش هم ک خاطرت رو م افهیاز نظر ق ییها... خدا هیپسر خوب یول-

  یخوایم یچ گهید رهیچاکته.. سر کارم ک م نهیخودشم ک ک عاشق س

 معصومه  نهیس یپرت کردم تو ازویقاچ پ ی

  یایبهش م یخودت.. خوشکل موشکل هم هست یپ فرستمشیم یخوایخاطرش رو م نقدریا-

 .. کنمینم انتیخ میمن ب عشق آبج-

 رفتم سمتش از دستم فرار کرد رجهیش تا

 بهت گفتم.. یک نیزنش بب یشیآخر م یول-

 ک رفتن سر کارشون شال و.کاله کردم رفتم پشت در اتاق رها  دخترا

 پسره اومده دم دره  نیا رونیب ایبرها -

  رونیب دیدرو باز کرد پر یچجور دیدون ینم یعنی

 عکس العملش خندم گرفت و.لبمو گاز گرفتم  از
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 کو-

 بر داشتم  یچوب لباس یدادم تو اتاق و مانتوش رو از رو هولش

  میبپوش بر-

 رفت  وا

  یدروغ گفت-

 بپوش گفتم -

  امینم ییمن جا-

 رها بپوش تا سگ نشدم -

  دیحرص مانتو رو ازم گرفت و پوش با

 ازت  ترسمیفقط، فکر نکن ک م زارمیاحترام م یچون بزرگترم-

  یکنیم یخوب کار نیآفر-

 

  رونیب میدو حاضر و.آماده از خونه زد هر

 گشت  یمدت رها با چشماش دنبال پسره م تمام

گذشته  گیکارش از ر نکهیا یعنی ومدهیدنبالت ن گهیک د نی... همزدیاومد با خودم حرف م یاون اگه مرد بود م-

  گمیک درست م یدون یهم نگام نکن م ینجوریقلوه سنگ تو کفششه ،ا

 . شد.... ریکرد و.سر ب ز سکوت

  میستادیا نمایس یو جلو میشد ادهیشهر از خط واحد پ یوسط ها ی میدیرس

  یرو دوست دار کدومش
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 کرد  نگام

 -رو؟  یچ-

  ییاون روب رو ای نمایس نیا گمیرو م لمیمنو،دختره عاقل ف-

 نگام کرد متعجب

  نمایس میبر میخوا یم-

  هیمگه چ-

  فتمیآغوشم ک ب زور خودمو گرفتم ن یچنان خودشو پرت کرد تو یعنی

  یعاشقتم فاط-

 زور از خودم جداش کردم  ب

  یگیو.فقط ب خودم مفقط  یبر یهرجا دوست داشت دیدلت کش یب بعد هر چ نیاز ا-

 ب دلت بمونه  یزیزارم حسرت چ یکار.نم یبابا گور

  ؟یدوستم دار نقدریا یعنی-ستاره بارون شد چشماش

م رو ه نایا لم،یمن دوست نداره، حاال هم بهم بگو کدوم ف یتورو اندازه  ایدن نیا یتو چکسیه ؟یچ یپس فکر کرد-

  گهید یجا ی میریم یدوست نداشت

 نگاه کرد  نمایذوق ب سر در س ب

  نمایس برتمیبهم گفت م نیرام-

  گذرهیبهم خوش م شتریب نمایخوشکلم س یمطمئنم با آبج ی،ول

 گولش بزنه... دعا کن دستم بهت نرسه فقط  خواستهیم نمایآشغال ب بهونه س ی پسره

  میکدوم بر ییرها ینگفت-
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 دوست دارم..  نوی.... همنیهم-

  میشد نمایگرفتم و.با رها وارد س طیکردم بل دییلبخند تا با

توجه  یهم در اومد ب هیاعتراض بق یک صدا میدیخند نقدریا میدرآورد یو مسخره باز میجا داشت تنقالت خورد تا

اون  یدختره تو ی یدونستم آرزو یک م یبردمش بازار.. پارک... خالصه هر چ نمای... از سمیب اونا خوش گذروند

 ادفتیلحظه هم فکر اون پسره ن یمطمئنم  ک نقدریبهش دادم.. ا دیکشیحسرتش رو م شهیمن هممثل  یکیسن و.

 و باز ذوق مرگ شد..  ارهیاز عزا در ب یبار ببرمش تا دل یب مغزش بهش قول دادم چند روز 

متولد  گهید یفاط یزارم  یرو بدم جونمم بدم نم می... شده کل زندگمیکس یب درک ک ب میدرک ک پول ندار ب

 بشه...

 ....میبهمون خوش گذشته بود ک گذر زمان رو حس نکرد نقدریا

 محل جولون داده بودن....  یتو یخونه و گروه اراذل و اوباش همگ میبود ک برگشت شب

افتضاحش  تیباعث امن نیو هم کردیمحل خرج نم نیارزش واسه ا یالمپ ب یبود ک  نیا یشهردار یمرحمت ها از

رها دستمو محکم تر  میشد کی... ب پسرا ک نزددیرس یک از جوب ب مشام م یگند و.کثافت یاز بوحاال جدا  شدیم

 خودشو بهم چسبوند..  ییجورا یگرفت و 

 کوچولو  متیخور ینم-

 برگشتم سمت صدا  عیسر

 محل بود  یاز الت ها یکی

 منو بخور  ایهان.. ب-

 گمشو بابا -

  یگفت یچ دمینشن

 دیدستمو کش رها



 توآغوش 

 

 
79 

 

 شو  الشیخ ی... تورو خدا بی.فاطمیبر ایب-

 

 ناهنجارش بلند شد  یک داشتم خراب کنم خواستم برم ک دوباره اون صدا یخواستم روز خوش یکردم.. نم یپوف

 رفته باال  ی... نرخت حسابیدیفقط با اون باال باالها حال م دمیشن-

 د.. ش نیدونم چرا قبل از لگد من پرت زم یشد چنان رفتم سمتش ک ب قصد کشت بزنمش اما نم یچ دمینفهم اصال

 شد  داشیاز کجا پ یگرد نگاشون کردم اب یچشما با

 یبود... دلم خنک شده بود ول جهینت یاون پسره خواستن جداش،کنن ب یها قیدوست و رف ی... هر چزدایم یعنی

 بره زندان...  یخواستم ب خاطر من کس ینم

  زدتشیک افتاده بود روش و م نجوریهم

 رو گرفتم و پرتش کردم اون طرف  رهنشیپ ی قهی

  نمی. ب خون نشسته اش رو ببیتونستم ب وضوح چشم ها یم یکیاون تار تو

  ؟یکنیم یچ غلط-

  کنهیم نیگ...وه خورده ب ناموس من توه-

  سادمیب جونش جلوش وا فتهیدوباره ب خواست

 یو آشغال ها.رو برسم.. تو هم برو خونه ات.. نم آت نیخودم بلدم چجور حساب ا ،یالزم نکرده از من دفاع کن-

 مادرت دنبالم باشه  یخوام فردا آه و ناله 

 بهت گفتم  یک نی.. ببکنمیآدمش م نویمن ا یبگو.. ول یبگ یخوایم یهر چ-

 اخم بهش برگشتم سمت پسره ک آش و الش شده بود  با

 .. یجنازه ش دی... حتما باگهیپاشو برو د-
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 زحمت از سرجاش بلند شد  ب

 گردنش  فتهیب فتیخوام خون کث ی! منتها نمیخورد ی.... بدترش رو میخورد ینم زدینم یفک نکن اب-

  کنمیم یتالف-

  یستین یعدد-

 بود...  یاب

 .. گهیبرو د-

 لنگون رفت  لنگون

  یاخم برگشتم سمت اب با

 یکنیم یچ غلط نجایسرکار ا یریم یمگه ب من نگفت-

 ننه ام گورجه بخرم  یسرم رفته بودم برا ری... وقت استراحتمه.. االن هم خرمیاعت ک نمس 24-

 گورجه له شده وسط جوب نگاه کردم  کیپالست ب

  امیننداز وسط.. خودم بلدم از پسش بر ب یخودتو ه گهی... تو هم دخرمیخودم براش م-

تخم چشم ما  یسرت، شما رو یاصال فدا خرمیناموس عمرا... گورجه هم خودم م یرو امیکوتاه ب یهر چ یمن رو-

  دیجادار

 قاط زد  دوباره

 نه  ایخونتون  یریم-

 اخمت یفدا-

  یییاب-

 و سرشو خاروند  دیخند
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 هم مزاحمت شد ب خودم بگو  یما چاکر شوما.. فعال.. کس-

 شد  میخواستم جوابش رو بدم ج تا

 سمت رها و.دستشو گرفتم و دنبال خودم کشوندم  رفتم

 دوست داره ها یلیخ یول یفاط-

 نزد یاخم کردم ک خفه شد و تا خونه الم تا کام حرف یطور

... 

هر چند کوتاه ب دل رها نشست و از اعتصابش،دست برداشت.. دوباره  حی.روز در آرامش خاص گذشت.. اون تفرچند

 از سر گرفته شد...  یو.مسخره باز یوخشد و ش لیتکم مونیجمع چهار نفر

 .. دمیدادن د کیک دم در ملوک صاحبخونه امون رو در حال کش گشتمیو.کوفته از سرکار بر م خسته

 و قدم هامو بلند تر برداشتم..  دمیکش قینفس عم یشد...  داشیپ نیرحم کنه باز ا خدا

 بهش.  دمیرس

 کردم و.برگشتم سمتش...  یقفل بچرخونم ک آه و ناله هاشو شروع کرد پوف یتو دویکردم خواستم کل سالم

 اجاره  یرو یبکش یخوایم یباز ب چ بهانه ا-

 انگار صاحبخونه اس  زنهیحرف م نیرو دارم... همچ ارشیمالمه اخت-

 رو بگو.  متتیملوک خانم شما ق-

 اونا  یکنم برا یخونه رو خال خوامیم مواسه پسرم اصغر زن گرفت ستیدر کار ن متیم متین دختر جون، ق-

 باال  دی.پرابروهام

 شد ک بشه زن اون  دایپ یک-
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کرد لگد زد ب بخت خودش چند بار اومدم  یدختره معصومه، همه اش ناز الک نیپسرم مگه چشه،؟! ا-

ه پنجه اومد رمیعروس گ یاز خودشه..! اصال همون بهتر  بینداشت؟! حتما ع یبی! پسر من ک عش؟یخواستگار

 آفتاب... ماه 

 خوردم  خندمو

  میکن کاریبشن حاال ما چ ریهم پ یپا

 کن، تا آخر هفته  یخونه رو خال-

 س فاز گرفتتم  برق

  ارمیب ریچند روز خونه از کجا گ نی! من تو ا؟یگیم یچ یفهم یآخرررررر هفته؟! خودت م-

  میریگیم لیازت تحو زیکن من آخر هفته خونه رو تر و.تم شیکار ینداره خودت  یب من ربط-

 ملوک خانم -

 .......کردیهم م نجاهاشیفکر ا دیذاشت با ی... اون وقت ک اون دختره برا پسرم تاقچه باال میدیک شن نیهم-

 کنه..  ابونی! انگار ن انگار ک چهار تا دختر بدبخت رو قراره آواره کوچه.خیراحت نیب هم رفت

 خبر ب کل پنچرم کرد..  نیا دنیب درک ،شن میخستگ

 باز کردم وارد خونه شدم...  درو

 اومد..  یجر و.دعواشون م یصدا

 بهشون  دمیسالن رو باز کردم توپ درو

 چ مرگتوووونه -

 شدن خکوبیسر جا م یکش سیو.گ سیسه در حال گ هر

 باز رفته بود.... رها بود  یساق یفاط-
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  یدیبچه فهم نیا یها لیسر وقت وسا یریبار آخرت باشه م ی... ساقنیخفه ش-

  یقاط زد ینجوریا هیخبر یابوالفضل ک  ای-

 و نشستم..  نیزم یامو پرت کردم رو کوله

 ... ابونی.. خبر آواره شدن چهارتا دختر تو کوچه و خهیآره خبر-

 شده  یچ یفاط-

 معصومه نگاه کردم  ب

  میکن مشیتقد یا آخر هفته خونه رو دو دستپسرش زن گرفته، گفت ت یملوک برا-

  نیزم یوا.رفتن رو ییسه تا هر

 خدا زده تو سرش ک قبول کرده بشه زن اون لندهور  یعقل یکدوم ب-

 معصومه نگاه کردم  ب

 ! ش؟یاندام کلیه ای یکلفتش جواب رد داد لیبیب خاطر س ییخدا-

 از خنده...  میدیهر چهار نفر ترک هوی

 شد  ریلب معصومه کنار رفت و سر ب ز یدفعه لبخند از رو ی اما

 منه ریبچه ها همه اش تقص دیببخش-

. .کلشهیغول ه ی ی.. دوتایبزارم زن اون غول پشن بش یتو کجا بود.. انتظار ک نداشت رینکن تقص یغلط اضاف-

 ... واریب د یدیچسب یم کردیفوتت م

 ... یتونست یم یفک کن چجور یچیفوت ک ه-

 و.ب رها اشاره کردم ک هنوز بچه اس  یغره رفتم ب ساق مچش

 .. دیخند
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 شهیحال شترینگاه نکن از من و تو ب نجوریا نویبابا ا-

 .... یدنبال خونه... اوک میری.... از فردا ممیبکن یفکر ی دیبا زایچ نیا ی.. ب جاهیکاف-

 ی.... فقط ابیاوک-

 .. میکن کارشیچ رو

 نگاه کردم  یساق ب

 چ مربوط  یب اب-

 از درد فراقت آواره نشه -

  یییساق-

 ... دنیخند

 .. میکنیم یغلط ی... ماهم باالخره ادیم رتیسر پناه گ یبشو زنش حداقل تو  ایب-

 

 من.  یجلو دینکن یاب یهم اب نقدریا نیبرش دار نی.. هر کدومتون خواستدیکن یمن دلسوز یالزم نکرده برا-

 سازدتشون.  ی! فوکل هاشو بگو... ب عشق تو هر روز م؟ییرعنا نیجون ب ا ادیدلت م-

 رو ادب کنم فرار کرد.. یخواستم ساق تا

...... 

کنار و.دنبال خونه  میزاشت یکارهامون رو م یهمه  دیبهمون اضافه شده بود و با یدیجد یاون روز بدبخت یفردا از

 ... میگشت یم

 

 .... اونم دست از پا دراز تر..... میگشتیبرمو.شب  رونیب میرفتی....س روز تمام صبح کله سحر م
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 نمونده بود برامون.....  یینا گهید

 از عهده امون خارج بود...  نیو ا گفتنیباال م متیهمه ق نامردا

 .... میبود ک نداشت یپول یمشگل گشا تنها

 .... رونیبنگاه زدم ب نیاز آخر یو در ب در و عصب خسته

 تو.... واال..  یبرا ارمیهمه از سر قبرم ب نیاونم ا شیپول پ من

 

 بکنم....  یک چ غلط کردمیرفتم و فکر م یراه م ابونیجدول خ یرو

 شدم....  رهیک شدم نشستم و ب رو ب رو خ خسته

 ... از سر جام بلند شدم... دیب ذهنم رس دیجرقه از ام ی.. یدیاوج نا ام یتو درست

 گرفتم..  یتاکس ی عیو سر بودم گرفتم دهیک د یاز سردر نگاهمو

 چشم دوختم ابونیو.ب خ دمیکش قینفس عم ینشده باشه..  مونیکنه پش خدا

 زنگ خورد میبودم ک گوش دهینرس هنوز

 .بر داشتم.. 

 بود  یساق

 الو. -

 ... میبدبخت شد یفاط-

 شده؟  یچ-

 معصومه... معصومه موتورش زده و فرار کرده.-
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 !؟یییچ-

 ... مارستانی... االن بگمیب خدا راست م-

 نکن جون مادرت  هیگر امیباشه االن م-

 .. ایب یتورو خدا زود-

 رو عوض کنه ریک بهم وارد شده بود از راننده خواستم ک مس یک از شدت دسترس یرو قطع کردم و در حال ی.گوش

 خواستم برسم ب معصومه..  یب نق و.نوقش نداشتم فقط و.فقط م یکار

 . مارستانیخودمو رسوندم ب ب یحالبا چ  دونهیم خدا

 برام نمونده بود  یبودم ک جون دهیدو نقدریا

  ختنیر یبال در آوردم و خودمو رسوندم بهشون.. جفتشون داشتن اشک م دمیو رها رو ک د یساق

 شده..  یچ-

اومد سمتمون...معصومه خواست ک ب من نخوره منو  یبا سرعت م نیماش ی.. با من بود... میگشت یدنبال خونه م-

 هول داد خودش... 

 .نتونست ادامه بده و هق هقش رو از سر گرفت رها

 کجاست؟ االن

 بردنش تو اتاق عمل... -

 اضافه شد...  نمیهام کم بود ا یبدبخت نیزم یرو نشستم

 ... میسرش هوار شد و در آخر با خارج شدن دکتر هر سه میساعت تمام پشت در منتظر بود سه

 شد؟! حالش خوبه؟!   یدکتر چ یآقا-

 رو از صورتش برداشت و نگاهمون کرد ماسک
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فروشم بهتون  یامو م هیباشه کل یب خداهر چ نیخوا یم یحالش خوبه؟ پول الزم داره؟ چ نیتو رو قرآن بگ-

 .. دمیم

 ... ستیمسئله پول ن-

 شد..  ریب ز سر

 . نبود.. ایمتاسفم.. عمرش ب دن-

 تنم ب لرزش افتاد...  تموم

 ! ؟یچ-

 تکون داد..  سرشو

داشتن.... خدا صبرتون بده.. فردا  یادیز یزیهم خونر یک ب سرش وارد شده بود کارساز بود.. از طرف یضربه ا-

 .... نیریبگ لیجنازه اشو تحو نیایب

 چند نیبا هم دینفهم دکتر

 چ ب روز ما آورد...  کلمه

رو ازم  زانمیاز عز یکیشدم ک  رهیخ یمثل مجسمه ب در نیب نیب هق هق افتاد و.من در ا یغش کرد.. ساق رها

 گرفته بود

 ... کردیم یک خواهرانه برامون خواهر یدر فراق کس میدیکش زجر

 تا بعد از فوت معصومه خبر فوت مادرش هم ب گوشمون برسه..  دیهفته طول کش کی فقط

 آرزو داشت...  یتازه اول راه بود... کل !؟یمعصومه چ یراحت شد ول ییجورا ی

 ... دمیدر خونه نگاه کردم و آه کش یباال اهیپارچه س ی

ما جعبه خر ینکرد بلکه خودش  رونمونیگذشت و ملوک بر خالف تصورم ن تنها ب یدوستم م نیروز از فوت بهتر ده

 محل پخش کرد..  یهم تو
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 ... دمیگرفته د یبا چهره ا ابونیگوشه خ ی یمشک رهنیک اصغر هم با پ بماند

 ب سرمون آورد رفتن معصومه...  چ

 خونه ک شدم  وارد

 .. کردیافتاد بغضم خفه ام م یم یمحض بود دلم گرفت نگام ک ب تک شعله ا سکوت

 شدم..  رهیو ب سقف خ نیزم یرو نشستم

  رونیاتاق رها باز شد و اومد ب در

 اشت آب برد خچالیسرد حواله ام کرد و.از.  یسالم

 کجاس؟!  یساق--

 .. دیآب رو سر کش یبطر

 تو اتاقشه -

 کردم  نگاش

 اش افسرده شده بود  افهیق چقدر

 تو نبود..  ریرها تقص-

 ...دیحرف بغضش ترک نیداشت و.ب محض گفتن ا بغض

 .. نیزم یرو نشست

 نزنه خودش با موتور تصادف کرد..  نیمعصومه خواست ک به من ماش-

 شد رفتم سمتش و.در آغوش گرفتمش  داشیاز کجا پ یموتور لعنت دونم اون یخدا نم ب

 داغونم..  ینکن.. ب اندازه کاف هیگر یمرگ فاط-
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 پاک کردم  اشکاشو

  نینخورد یچیه روزیاز د ادیرو صدا کن ب یبرو ساق زارمیم مرویبرم ،من س تا ن کتیقربون دل کوچ-

 از نهادش بلند شد.. رفت سمت در  آه

 .. کردیموقع دعوا معصومه مارو از هم جدا م شهیهم-

 رها. -

 پاک کرد و روشو.برگردوند اشکشو

تابه از دستم افتاد و  یماه دیرها تنم لرز غیکردم ک با ج مرویس تا تخم مرغ رو ن عیتابه رو گذاشتم و سر یماه منم

  یرفتم سمت اتاق ساق

 افتاده بود..  هوشیاش وسط اتاق ب نهیس قفسه یک دستشو گذاشته بود رو یکبود درحال یچهره ا با

 زدم  غیج

 ...زارمی.... نمیریهم ازم بگ نویزارم ا ی.. نمخدا

 یضیجور واجور مر یاون همه حال بد و.خوردن قرص ها لیدل دمی.. ازدحام.. و.تازه اونجا فهمی.. شلوغاورژانس

 دوستمو.  نیحال خراب بهتر لی... دلدمیچرا زودتر نفهم خوردی.بوده.. حالم از خودم بهم میقلب

 صورتم پوشونده بودم ک رها ب*غ*لم کرد  یجلو دستامو

 کردم..  نگاش

  یلی.. خیفاط خوادیپول م یلیبده... خ یلیعمل بشه... حالش خ دیبا گنیدکترا م-

 پاک کردم  اشکاشو

 .. غصه نخور.. کنمیجور م-

 پاهام و.زار زد  یگذاشت رو سرشو



 توآغوش 

 

 
90 

 

 دارم، ن تو...  یآخه.. ن من پول یچجور-

  دمیکش قینفس عم یبستم و  چشمامو

 ... دمیازمون کم بشه... بهت قول م گهینفر د یزارم  یکنم نم ییشده گدا-

..... 

 شد مارستانیبود و.تموم پس انداز ما خرج ب یبستر مارستانیب یتو یساق

مشت  یخر براشون جون کنده بودم اما همه از دم  نیو.ع کردیک ب. مغزم خطور م یهر کس شیجا ،رو زدم، پ همه

 یب  یدور ول زنیزبون رو بر یدست لباسشون خدا تومن پول.ب ی یبودن ک حاضر بودن برا سیآدم پولدار خس

 نباشه....  نید ریکنه و.ز یک حاضر بود تا آخر عمر براشون کلفت یمحتاج ندن.. محتاج

و.برم  رمیدوش بگ یبود و.من اومده بودم  مارستانیاشتم.. رها بحرکت ند یو.کوفته برگشتم خونه.. نا خسته

 ملوک ب گوشم خورد  ی.. درو باز کردم ک برم داخل صداششونیپ

  دمیبرگشتم و بهش غر یعصب

 سرم.  ی.. تو امون بده. زدم ب سر در باالکنمیم یباشه خال-

 مگه نه یخواست یم نوی... دلت خنک شد... هماقتهیل یب یگفتیام ک م یعزادار همون ینیب یم-

 شد  یجار اشکش

رو ب اون رو شد.. دختره رو پس زد.. گفته  نیکرده باشم... معصومه ک رفت پسرم از ا نشیخدا منو بکشه اگه نفر-

  خوادیخاطرش رو م نقدریدونستم ا ی... نمونیقل ی... بچه ام شده نمونهیتا آخر عمر عذب م

.. یکن ابونیچهارتا دختر فلک زده رو آواره کوچه و.خ یخواست یم ی... وقتیدیفهم یچند وقت قبل م دیبا نویا-

 خونه بگرده ک اون بال سرش اومد...  یرفته بود پ چارهیاون معصومه ب

 صداست.. بکش چون حقته.. خواستم برم داخل دستمو گرفت  یخدا ب چوب

 ... نیتوش بمون نیوقت خواستخونه هم باشه تا هر  نی.. ایحاللم کن فاط-
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 گذاشت کف دستم  ،پاکتی

 اصغر بکنم...  یخرج عروس خواستمیم نویا-

 شد  یجار اشکاش

 ... دی.. شا یساق یبزار برا-

 چشمم محو شد  یاز جلو زانیجلو و اشک ر دیادامه بده چادرشو کش نتونست

 دستم نگاه کردم... یکارش ب پاکت تو نیاز ا متعجب

......... 

  رونیو از حموم اومدم ب دمیچیرو دور موهام پ حوله

 راست رفتم سر وقت پول ها..  ی

 یلیشده بود اما هنوز خ ادیک ملکوک داده بود ز ی... با پولیقال یداشتم و نداشتم رو پهن کرده بودم رو یچ هر

 کم داشت  یلیخ

 کنم  تانمارسیب میتقد  یشدن ساق ینصفه اش رو بابت بستر دیهام با نیهم تازه

  وارید یحوله رو از سرم کندم و پرت کردم تو یعصب

  یلعنت-

 در اومد  یصدا

 برداشتم و.رفتم سمت در  نیزم یاز رو شالمو

  ه؟یک-

 منم -

 زد  خشکم
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 باز کن کارت دارم -

  یوارد بش دیدختر تنهاست نبا یک  یتو خونه ا ستین تیتو حال-

 در پرت کرد داخل  ریاز ز یزیچ ی

  شهیرو آوردم گفتم الزمت م نایتو.. ا امیخواستم ب ی.. بعدم نممهیحال-

 شدم و پاکت رو برداشتم  خم

 پول بود  توش

 درو باز کردم  عیسر

  یاز کجا آورد-

 شد  ریب ز سر

 ... مال خودمه نترس یدونم پول الزم یم

 حرف بزن  یاز کجا آورد گمیم-

 کردم  نگام

  دمی. دزدیفکر کرد هیچ-

  یپوال.رو از کجا آورد نیپس ا-

 موهاش  یدستشو فرو کرد تو یعصب

 ارزش باشم  یحد.برات ب نیکردم تا ا یفکر نم-

 رو بهم کرد  پشتش

 برو نگاه کن  یکبوتر هامو فروختم.. باور ندار-
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... خواست بره ک خودمو رسوندم بهش و دستشو گرفتم برش برگردوندم پولو گذاشتم دمیتمام معنا خجالت کش ب

 کف دستش 

  یخواد از کبوترات بگذر ینم ی... ولدیببخش-

 لباسم  بیپولو گذاشت تو ج-

 ستی. نیزیتو حاضرم جونمم بدم کبوتر ک چ یبدون من برا یکمه ول دونمیم

 .... دمیک خودمم خجالت کش زدیتو صداش و نگاهش صداقت موج م قدرنیبار جوابش رو ندادم... چون ا نیاول یبرا

 کم داشتم.......  یلیخ یلیهنوز خ یکرد در حقم... ول ی.....مردونگ

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

 رفتم سمتش..  رمینوبت بگ نکهینشسته بود.. بدون ا شخوانیبانک شدم... نگاش کردم پشت پ وارد

 من حاضرم -

 بلند کرد و متعجب ب من چشم دوخت  توریمان یاز رو سرشو

 اول  رینوبتم... بفرما برو نوبتت رو بگ یخانم محترم من دو ساعته تو-

 مقابلش نشسته بود خم شدم سمتش  یصندل یک رو یتوجه ب زن یب

 گفتم و از بانک خارج شدم... نویبانک منتظرتم... ا رونیب

 و  تنها

 و زاریگرفته و ب دل

 ...دیام یب

 

 خسته ام..! اریحال من مپرس که بس از
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رو ب طور  ابونیاز بس گز کرده بودم آسفالت اون گوشه خ یی،جورایکارمندان  یتموم شدن ساعت کار تا

 بودم...  دهییسا ینامحسوس

ب وام و نداشتم اونم با  یدیجدول و چشمامو بستم... ام ی... خسته و.درمونده نشستم روشدمیم دیداشتم ناام گهید

 آوردم...  یمقدار... ضامن از سر قبرم م نیا

 سوار شو -

 بلند کردم...  سرمو

 .اومد یک

 درو باز کردم و.نشستم...  یحرف چیسر جام بلند.شدم و بدون ه از

 افتاد.،  راه

 بود ک خودم. ب حرف اومدم  یسکوت محض در حال رانندگ تو

 .. یاوک یو.تن فروش یجز آدم کش کنمیم یمن هر کار نیبب-

 ک نگاهش ب رو ب رو بود سرشو تکون داد نجوریهم

  شدیاعصابم داغون م شدیم یسکوت سپر یتو ریمس نکهیا از

 رو ندارم  ایمسخره باز نیکارتو بگو... من حوصله سکوت و ا-

 ن؟!  یکال اعصاب ندار-

 باشه  ادیز دین... تو کارتو بگو. در ضمن پولش هم با-

 نگه داشت  ابونیگوشه از خ ی

 کرده.  ریکارت گ یحسابپس -

 حرکت کرد  عیک درو باز کنم ک سر رهیدستگ یگذاشتم رو دست
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 ... گمیباشه م-

 کردم و نشستم سرجام..................  یپوف

 شدم...  ادهیپ نیک زد شماره اشو بهم داد و.گفت منتظره... از ماش حرفاشو

 ... دمیکش قینفس عم ی

برسم هم خونه و  یتونستم ب داد ساق یک هم م نقدریا شدیم دمیآ یادیپول ز یخواست.. ول یازم نم یشاق کار

 سر و.سامون بدم.....  مونویزندگ

فکر اون پسره از سرش بپره اما  خواستمیشده بود پوست و.استخون.... م چارهیب یشدم.. رها مارستانی.......وارد ب

 دش هم نبود چ برسه ب اون پسرهفکر خو یبال سرمون اومده بود ک حت نقدریچند وقت ا نیا

 عوض شدن حال و.هواش هم ک شده بردمش بازار و و پارک.... یآوردم و.برا رونیب مارستانیرو از ب رها

 کردم بهش خوش بگذره و.گذشت.....  یالرغم تموم مشکل ها سع یعل

حال و  یراحت شد نشستم تو المیو.خ دیخواب یتونستم شب تنهاش بزارم وقت یخونه.. نم میشد و هردو برگشت شب

 بود...  دهیک اون مرد کش یفکر کردم ب نقشه ا

 اون خونه... فکرش مثل خوره افتاده بود ب جونم....  یتونستم برم تو یم چطور

 ک شده...  یرفتم ب هر نحو یم دیبا

 صبح هزار راه زد سرم و آخر کار دم صبح بود ک چشمام گرم شد و خوابم برد.......  تا

..... 

 شدم.. کم از قصر نداشت...  رهیک رو ب روم قرار داشت خ یبزرگ یخونه  ب

صاحبخونه  ستیخونه... معلوم ن نینگاه کج بندازه ب ا کنهیجرات نم نیهمه حصار و دورب نیدزد هم با وجود ا یحت

 کنار رفتم..  خونه یاز جلو عیبزرگ سر یهمه دم و دستگاه داره... با باز شدن در آهن نیاس ک ا کارهیچ

 خانم...  نیسوار شده ا یگریگاد... چ ج یما اوه
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شد.... مطمئن بودم برم بگم ک کارگر  دهیتر کش یبزنم در بسته شد و آه من طوالن دیداخل خونه رو د نکهیاز ا قبل

ن خونه بشم چو نیخواستم چندبار. مجبور ب زدن در ا یهم نم ین.. از طرف گنیبرو برگشت م یب نیخواینم

 شدنیمشکوک م

 لبم نقش بست...  یرو ضیلبخند عر یفکر توپ زد ب سرم...  ی

 نیاول یکردم. برا بشیتعق یبا تاکس رونیبلوندش از خونه بزنه ب یاون روز منتظر موندم تا همون خانم با موها یفردا

 ... ییبایسالن ز ی یبار حس کردم خوش شانسم. رفت تو

ها و.با چشمام دنبال سوژه مورد نظر  یاز صندل یکی یشلوغ بود نشستم رو بایبرو برگشت واردش شد... تقر یب

 گشتم

 یبدم ک موهامو  شگریخودمو ب دست آرا یرد گم کن یگذشت و من هم مجبور شده بودم برا یساعت کی بایتقر

 بزنه بهش  رهیرنگ ت یکم کوتاه کنه.. و 

 اومد  رونیپوستش رفته بود ب یاکسازپ یبرا ادیسالن ک احتمال ز یاتاق گوشه  یاز تو باالخره

 تموم شد خانم -

 موهام نگاه کردم... حاال وقتش بود  ب

 آخه  هیچ رنگ نی... ادیرنگو بزن نیچ طرز کوتاه کردنه....من گفتم ا نیخانم محترم ا-

مجبور بودم  یسوخت ول چارهیب شگریآرا یب هم و همه برگشتن سمت ما... دلم برا ختیداد و.هوار من کل سالن ر با

 ک ادامه بدم 

 شده؟!  یچ یخانم باقر-

 خانم نسبتا مسن و خوش اندام جلوم ظاهر شد  ی

 خواستن همونو انجام دادم یجون ب خدا هر چ مایش-
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 ینجوری... اکننیرنگ م ینجوری.. ایموهامو سوزوند نی... ببهیچ رنگ. مزخرف نی.رو همونو انجام دادم... ایچ یچ-

 ... نیدیرو م هاتونیترجواب اعتماد. ب مش

 .. میزنیتو اتاق باهم حرف م نیای... بنیآروم باش کنمیخانم خواهش م-

 جون  مایشده ش یچ-

 ... خودش بود.. پس کنجکاو شده بود برگشتم

 آورده  نمینازن یچ ب روز موها دینیبشه.. بب نیخواستیم یچ-

 لمس کرد  موهامو

 هم نشده..  دیکنیک شلوغش م یجوراون-

 زدم.  پوزخند

 بلدم رنگ کنم  نیا یصدتا دمی... من ک دوره اش رو.ندستیبلد ن-

 صورتش برداشت... واو.. چ خوشکل بود ال مصب...  یرو از رو نکشیع

 .. کنمیمن بود شما رو استخدام م دییاگه مورد تا دیمنو رنگ کن ی.... موهایاوک-

 واقعا محال بود...  یهمه خوشبخت نیا منو

و ر نتونینازن یموها ستی... الزم نکنمیخونه خودم باهاشون صحبت م نی.. شما برنیبش الیخ یانم بخ مهیفهم-

  دیخراب کن

 آورد  رونیرو از سرش ب شیروسر

  خورمیم یثابت کنم ب چ درد شگرهامویهام کار آرا یاگه نتونم ب مشتر نجامیا ریمن مد-

 نگون بخت  شگریک گفت برگشت سمت همون آرا نویا

 .. شونیاشو ا گهینصف موهامو تو رنگ کن نصف د-
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 حرکتش رو نداشتم نیهمه دک و پز انتظار ا نیبا ا واقعا

 یجلو دیمن موفق شد.. شما با شگریکدوم بهتره.. فقط آرا کنمیطرف اعالم م یب یرا یو من با  نیرنگ بزن یدو  هر

  دیکن یو من عذر خواه شگرمیهمه از آرا

 غلطا؟!  چ

 قبوله ؟!-

 تونستم از دست بدم  یعنوان نم چیرو ب ه یخوب نیب ا فرصت

 قبول -

خوند ک اصال منو ب  شدی... اما تو چهره اش ب وضوح م24_23.. زدیهم سن خودم م باینگاه کرد... تقر شگریآرا ب

 کردیخواستم انجام بدم مصمم م یک م یکار یمنو برا شتریب نی.. و همنهیب ینم بیعنوان رق

 من با چشم بند چشمشو بست...  شتریب نانیاطم یبرا یصندل یرو نشست

  نیکنیتماشا م ویچ نیسادیوا نیب کارتون برس-

بندمو بستم و هم زمان مشغول رنگ  شیخشکشون زده بود پ یحرفش انگار نیب حرکت در اومدن تا قبل ازا همه

 ... میزدن شد

رفت و من براساس  یم شیبا نظم و قاعده خودش پ رشگیتفاوت ک اون آرا نیاما با ا کسانی طیشرا یدر  هردو

 تجربه.. 

 ... کردمیخرج م نجایهمه جوره هنرمو ا دیبا

  میتا کار تموم بشه و.موهاشو سشوار کن دیطول کش یساعت ی

 برانداز کرد...  نهیبند رو ک برداشت خودشو تو آ چشم

 برگرده سمت ما ب سمت راست سرش اشاره کرد....  نکهیا بدون

 کرد.بعد برگشت سمت ما  شیدقت وارس با
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 ی! وقتشه ب قولت عمل کن؟یکار کرده و.تو چجور یمن چقدر حرفه ا شگریک آرا ینیب یکار توهه درسته؟! م نیا-

  یکن یهمه از ما عذر خواه یو جلو

 دادم  لشیتحو پوزخند

 یک دار یعوض کردم... اون شگرتیجامو با آرا یچشماتو بست یوقت نایا یچشم همه  یطرف جلو یب یخانم را-

  میدیهم فهم تونیخانم... جواب ب اعتماد مشتر نیمنم ن ا یکنیم فیازش تعر

 کولمو برداشتم ک برم صدام زد  الیخ یب

 خدا خواسته برگشتم سمتش  از

 ! شه؟یم یکجا خانم، پس قول من چ-

 نگاه کردم..  شگریآرا ب

 کارتونو.رو ثابت کنم  خواستمی.رو از نون خوردن بندازم، فقط میخوام کس ینم-

 ! سا؟یوا--

 کردم و برگشتم  یپوف

 اش هم رنگ کن  هیبق ایبرم خونه؟! ب ینجوریا یانتظار ک ندار-

 سمت جمع  برگشت

فرستم  یخوام و مرجان خانم رو م یعذر م شگرمیکار آرا یب خاطر کوتاه شونیشما.از ا یهمه  یخانم ها من جلو-

  میفول شد دوباره در خدمتشون باش کامل ک یدوره آموزش یب 

 سمتم  برگشت

  گه؟یحله د-

 تکون دادم....  سرمو
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 مهیمن و.فه نیب یدوست یشد شروع  یکوتاه بعد میخودش برگشت و همون تا یرفته سالن ب حالت عاد رفته

 خانم...

 قیعم یدوست ینقشه ام و.بود و طرح  ریک گفتم منو رسوند... تمام مدت ذهنم درگ یفرض ابونیتا خ شگاهیآرا از

مخصوص خودش..  شگریرو رد کردم گفت بشم آرا شگاهشیآرا یکار تو یب هدف خورد و وقت رمیتر.. آخر کار هم ت

 یدعوت شدم ب خونه ا مونییدوم از آشنا یو درست هفته  میتر شد یمیباهم صم یبعد یهفته و برخوردها ی یط

 ک هدفم، ورود ب اونجا بود... 

 مورد نظر...  یزدم و.رفتم ب خونه  یدرست حساب پیت ی

و.عظمت  ییبایاون همه ز دنیبرام باز شد و.من باالخره موفق ب د یهستم در بزرگ آهن یگفتم ک یزدم و وقت در

 شدم.... 

 نیا ونیم یقصر نهویع دیسف یبا نما یاز بهشت نداشت... پراز دارو درخت آب نما استخر.... ساختمون دو طبقه  کم

 .... دیدرخش یم ییبایهمه ز

 برگشتم ب عقب  مهیاطرافم بودم ک با صدا زدن فهم محو

 م  شوازیباز اومده بود پ بایلباس تقر ی با

 .... یفاط یممنون ک اومد-

 نثارش کردم و باهاش دست دادم...  لبخند

 داخل...  ایب

ر نف ی شدیبود... باورم نم قهیمعرکه و.با سل زیو همراهش رفتم داخل ساختمون.... همه چ دمیام رو سفت چسب کوله

 حد پولدار باشه نیتا ا

 ... ارنیبرام ب دیطرح جد یشدن سفارش دادم قراره  یمیقد گهیو ت*خ*ت* ه ها د ریت نی.. اگهید دیببخش-

خنده دار و.دردناک باشه...   تونستیحرف م نینداشتم...چقدر ا یمبل چیعمرم ه یک تو یمن یگرفت.. برا خندم

 آدم ها...  نیفرق باشه ب تونهیواقعا تا چ اندازه م
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 موهاشو رنگ روشن بزنم..  نییو.بعدم ازم خواست پا میباهم گپ زد یساعت مین

 .. بردمیاز رنگ کردن لذت م خودمم

 کارمم انجام دادم...  دمییپا یاطراف رو م یچشم ریک ز نجوریهم

 دادم  لشیساعت بعد موهاشو سشوار زده تحو مین

 .. دیجد یرنگ مو نیاز ا بردیو.لذت م کردیخودش رو برانداز م نهیآ یتو

 صدا برگشتم سمت در  ی دنیخودم بودم ک با شن یحال و.هوا تو

 ما چ کرده..  مهیواو فهم-

 اون اندام و.عضله هنگ کردم... دنیلحظه با د ی

  دیگشاده رفت سمتش و.در آغوشش کش یبا رو دیتا پسره رو د هیفهم

 سفر سالمت، خوش گذشت بدون من -

  دیخند پسره

  یاصرار ک کردم قابل ندونست-

 نگاه ب من کرد  ی

  یکنینم یمعرف-

 با لبخند برگشت سمت من..  مهیفهم

  یعل ریجون.. پسرم ام یفاط-

 !؟! ده؟ییغول رو زا نیا مهیواقعا فهم یعنیحضرت عباس  ای

 یورزشکار یحالم از اندام ها شهیهم گمیتکون دادم، دروغ نم دنتونیخوشحالم از د نکهیا یسرمو ب نشونه  قطف

  خوردیپسرا ب هم م
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 جمع کرد م زیم یاز رو لمویوسا

 من برم  یندار یجون اگه کار مهیفهم-

 

  نیجشن کوچولو هست ی.. موافق نمشیب یماه دارم م کیاومده بعد از  میعل ری... تازه امزارمیکجا؟! مگه م-

 

 اجازه هست  یمام امیب رمیدوش بگ یمن برم -

 و.زد ب بازوش  دیخند مهیفه

 برو خودتو لوس نکن... -

  دمینفس راحت کش ی یعل ریو.بعد از رفتن ام دنیخند جفتشون

 !!! نیداشته باش کلیقد و.ه نیپسر ب ا ادیجون ماشااهلل اصال بهتون نم مهیفهم-

 پسر دوممه...  یعل ریام-

  رونیبود از حدقه بزنه ب کینزد چشمام

  نیدار نمیبزرگتر از ا یعنی-

  دیخند

  ادیبهم نم گنیهمه بهم م-

  گنیهمه راست م-

 .. زیم یرو زدم

 بزنم ب ت*خ*ت* ه -
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 برانداز کرد  سرتاپامو

 ! ؟یراحت باش یبدم بپوش یزیچ ی-

 راحتم ممنون-

 رفت سمت در  

  ادیم ریاالن ام میبر ایب-

  کردمیم یهر کار شتریموندن ب یرفتم خونه، اما حاال برا یم یزیچ چیبودم بدون ه گهیمواقع د در

  نییطبقه پا میرفت باهم

موم ت بمیس کردمیم ریشکم خودمو س بیس یرو آماده کردن و من هم با برداشتن  ییرایپذ لیوسا عیسر خدمتکارا

 زودتر از من برش داشت سرمو بلند کردم  یکیدوم رو بردارم ک  بیشد خم شدم س

 بود  پسره

 ک لبخند ب لب داشت نشست رو ب روم..  نجوریموز برداشتم و صاف نشستم سر جام هم ی الیخیب

 رفته بود دستاشو بشوره و من با گلپسرش تنها بودم مهیفه

 چند سالته؟ -

 زدم تو چشماش  زل

 داره؟!  یربط-

 دستش زد  یتو بیگاز ب س یباال و  دیرپ ابروش

 باشن  یمدل نیخوره دوستاش ا ینم مهیب فه-

 زدم  پوزخند
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 باشه  یمدل نیپسرش ا خورهیمثال بهش م-

 کردمی.شدنش رو نظاره ملکس،خفهیتو گلوش و من ر دیپر بیس کهیت یجاخورد ک  نقدریا

 ک خوب شد سرتاپامو برانداز کرد  حالش

  یدار یزیزبون ت-

  دادیبهم م یحس بد یاومد...  یدونم چرا ازش خوشم نم یدستم زدم.. نم یگاز ب موز تو ینداره و. یقابل-

 ! ؟یکنیبروبر پسرا رو نگاه م شهیهم-

 راحت!  التیخ یرینم نییبخورمت؟! از دهنم پا یترس یم هیچ-

 هم  یرفت تو اخماش

  دمیلب گفت ک نفهم ریز یزیچ ی

 مچنان زل زده بودم بهش از کل کل ه الیخ یمن ب و

 من نباشه  دیاعصابش بودم ک بلند شد جاشو عوض کرد ک تو د یرو انگار

 خوردم  خندمو

 پسر  یضد حال زدن ب  دهیم یحال

 

 بچه ها؟!  نیچرا ساکت-

 آوردن  فیباالخره خانم تشر برگشتم

 لبخند اومد سمتمون و ب*غ*ل دست پسرش نشست  با

 خوش گذشت  زمیعز ،یعل ریام-
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 شما سبز  یتوپ، جا-

  شهیحساب م تیپاراز ادیمامانش ک ب ییجا رهیبا دوست دخترش م یآدم وقت-

  دیحواله پسرش کرد ک اونم پر رو پر رو خند یچشمک ی

 نوبره واال  یروشنفکر نیب ا مادر

 /: یرفت ازت بپرسم تو دوست پسر ندار ادمی یعه فاط-

 زدم  پوزخند

 کردم  مشیتقد ینه خشک و.خال یحرفم فقط  نیاز ا الیخ یاهاشون دوست شد بآدمن ک بشه ب پسرا

 ! ،چرا؟یآخ-

 خانم محبوبه خانم پشت خطن -

 سر جاش بلند شد  از

کرد و.رفت سمت  یازمون عذر خواه کردیک نق نق م نجوریبا بچه اش حرف بزنه هم قهیآدم دو دق زارنیمگه م-

 تلفن

 ! یندار یک دوست ستین یبیعج زیاخالقت چ نیبا ا-

 و.برگشتم سمت پسره  دمیکش قینفس عم ی

با من کل  نقدرین تو ب من ک بخوام مختو بزنم و باهات مهربون تا کنم ،پس خواهشا ا خورمین من ب تو م نیبب-

 کل نکن ک حوصله اتو ندارم 

 مشت و لگد لهش کنه  ریز خوادیک آدم دلش م یهست ییاز اون جمله دخترها-

 له کردن دختراس  ی جهیعضله ها نت نیا-

 کف آروم زدم  ی براش
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  ن؟یهم رفت یهمه ابهت شما سرباز نیبا ا دیدالور.. بعد ببخش یخسته نباش-

 گرفت و از سر جاش بلند شد  گر

 نداره  یب تو ربط-

  تویناراحت نهیجون نب یمام ؟یناراحت شد یآخ

 داش زدم مشت شده پشتشو بهم کرد خواست بره ص ییدست ها با

 ک دلم برات سوخت  ای،ب افهیق نیبا ا یاریکم ب ستیزشت ن-

 شدم کولمو برداشتم....  بلند

  یتو راحت باش گوگول رمیمن م-

 یباتلفن ب بهونه  زدیهم چنان داشت حرف م مهیک فه یصحنه رو ترک کردم و.در حال رهیبگ شیآت نکهیقبل از ا تا

 رونیکردم و رفتم ب یازش،خداحافظ یکار دارم عجله ا نکهیا

) کارمند بانک(  و گزارش امروزم  دیدستم اومده بود..زنگ زدم ب ام ییزایچ یبار اول خوب بود.. باالخره آمار  یبرا

 رو. دادم..

 شد و چندتا سفارش حواله ام کرد...  خوشحال

 ... یباز رها بود و ساق مارستانیب رفتم

 و کل کالمون....  چهارنفره یمروهایاون ن یبرا رفتیضعف م دلم

 

 رو استراحت کنه  یرو فرستادم بره خونه و چند ساعت رها

 تونستم نظاره گر حالش باشم...  یم شهیاز پشت ش ،کیضیمر یموندم و ساق خودم

 نگران نباش  شهیحالش خوب م-
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 رفتم..  شیمرز سکته پ تا

 دونم از کجا کنارم سبز شده بود چشم دوختم..  یک نم یقلبم و ب اب یگذاشتم رو دستمو

 اسمش قلبه...  نیا یفهم یتو نم-

 گمونم یفهم یتو نم یول یفهم یمن م-

 کردم  زیر چشمامو

 گرفت سمتم  کیکوچ یپاکت وهیآب م یمنظور؟! -

 بخور -

 ! ؟یاالن سر کار باش دیمگه تو نبا-

 کرد نگام

  میبزن یدور ی میبر یمن موتورمو آوردم موافق-

 ها  یزنیم جیم جیحالت خوبه؟! گ-

  شهیحالت هم عوض م میبزن یچرخ ی میبر ایب یمرگ اب-

 برو بابا -

  یفاط-

 اخم نگاش کردم  با

 ننداز  نیگرفتم واس خاطر خودت... رومو زم یدو ساعت مرخص-

 برو ننه ات رو سوار کن بگردون -

  دمیبرمت... قول شرف م یم ی... هر جا بخوانجایمن نوکر ننه امم هستم اما باور من ب خاطر تو اومدم ا-
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  یصندل یرو نشستم

 برو حوصله ات رو ندارم  یسرمو خورد یاب-

  یدوست دار گفتیخودت برون... رها م دمیرو م چیسو-

 چپ نگاش کردم  چپ

  یشد کیمن نزد یآبج ب ی.. با چ جراتیگفته با رها حرف بزن یک-

 جمع... التیمنه خ یتو آبج یآبج-

 .. یحرف نزن.. رو اعصابم نقدریا یاب--

  کنمیشده.. بگو خودم کمکت م یچ-

 ... یخروار دار ی... اونم خوامیپول م-

 شد  ریزده سر ب ز خجالت

 چ مرگمه برو بزار ب درد خودم بسوزم...  یدیحاال ک فهم-

  کنمیجورش م-

 رفتم سمتش  یجهش

  یگور خودتو کند یبکن یب خاک معصومه بفهمم خبط-

 چ زندان.. بزار....  نجایمن کجا باشم... چ ا کنهینم یتو ک فرق یبرا-

  یکنیغلط م یدیفهم یاب یکنیغلط م-

 خفه شد...  چارهیک ب واریچسبوندمش،ب د چنان

و ر رهنشیپ زنهینم یضربه ام کار ساز بوده وحرف دمید یو در آخر وقت میبود رهیتو سکوت محض بهم خ هیثان چند

 رها کردم و.ازش فاصله گرفتم 
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 چشمم دور شو..  یبرو از جلو-

 نگاه گذرا ب من رفت...  یو با  دیکش قینفس عم ی

 یاون فاط گهید یفاط نیمن.. اما ا یمرد زندگ شدیم دمشید یبود.. مرد بود... اگه قبل از اون اتفاق م یپسر خوب یاب

چ هر  یبشه.... چ اب کینزد ممیب حر یحت یجنس مخالف چیه دمی.... من تو خودم مردم.... و اجازه نمستیگذشته ن

 ..یا گهیکس د

 مخش رو زدم...  ییجورا یدونستم  ینبودم چون م دینشد.. ناام مهیاز فه یهفته گذشت و.خبر ی

 .... دمیرس یازم ب بن بست مزدم اما ب یپول ب هر در ینبودم و.برا کاریهفته ب ی نیا یتو

.......... 

 و.پژمرده شده بود...  فینگاه کردم.. چقدر ضع یساق ب

 آه جانسوز نثارش کردم..  ی.. فقط زمینداشتم ک براش بر یاشک

 آوردمش  رونیب بمیج ی،از تو میلرزش گوش با

 بود  مهیفه

 الو... -

  یکنیاز ما نم یادیخانم..  یخوب-

  دیکن یاز ما نم یادیشما شازده اتون اومده  نکهیمثل ا-

  دیخند

 آوردم  ریتوپ برات گ یخونه چندتا مشتر ایپاشو ب-

  دمیکش قینفس عم ی

 باشه اومدم -
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 ... رونیاومدم ب مارستانیانداختم و.از ب ینگاهمو ب ساق نیآخر

..... 

 بار اولو نداشت..  تیجذاب گهیبار دوم ک.وارد اون خونه شدم د یبرا

  مهیفه شیهمراه خدمتکار رفتم پ ب

 دختر جوون نشسته بودن..  یسالن با چندتا زن هم سن و.سال خودش و.البته  یتو

 ... میشد یب هم معرف یاز سالم و.احوال پرس بعد

 .... نیاومد اما مجبور بودم ب تحمل اون جو سنگ میکدومشون خوشم ن چیه از

 و.من هیقرار مشخص بود آخر هفته مهمون از

 گله آدم انتخاب شدم...  ی نیا شگریب عنوان آرا 

 قبولم کردن...  ننیکارمو بب نکهیبود بدون ا جالب

 داره...  یداشتن هم خودش عالم یپارت

 

 برام سوال بود ک چ خبره  نیدختر جوان زوم شده بود.. والبته  ا یبودم ک،  رو مهیفه نینگاه پر از تحس متوجه

 .. انیم ریزنگ زدن گفتن د ریخانم ،آقا ام-

 چند نفرشون پنچر شدن مخصوصا همون دختر جوون..  دمید نهیع ب

 کردم ...  رشونیپوزخند نثار آقا ام یخبردار شد چ خبره و  شستم

 ..(. گهید ری... خب همونو براش بگیباال بزن نیباز براش آست یخوای)با داشتن دوست دختر م
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هم دوتا از  مهیبود و فه ادیجا چون تعداد ز نیهم امیب یشد ک از صبح مهمون نیساعت صحبت قرار بر ا کیاز  بعد

 نگفتم...  یزیچ یکار اونا رو ب رخ بکشه ول خوادیدونستم م یکمک.... م یبرا ارهیرو ب شگراشیآرا

 الن رو ترک کردم س یمجلس تموم شد و زودتر از همه از سرجام بلند شدم و با خداخافظ نیا باالخره

بود  نیماش یک رو یبا .اون باند و.دم دستگاه یمشک یمدل باال نیماش یباز شد و. یاز خروج از خونه در آهن قبل

 ... ادیلرزه م نیداره زم کردیآن آدم حس م کیبود ک  ادیپخشش ز یصدا یوارد خونه شد.. ب حد

 

 .. ی.. فاطیفاط-

 بود.  مهیفه برگشتم

 شده.  یزیچ-

 برو...  یعل رین.. فقط صبر کن... با ام-

  ؟یچ-

 ب عقب  برگشت

 رو برسون خونه اش  ی.. مادر... فاطیعل ریام-

  هیمتوجه شدم راننده ک تازه

  مهیکردم و.برگشتم سمت فه یپوف

  رمیخودم م یممنون ول-

 ... برو... گهینشو د ادهیجان پ ری.. امشمیباور کن ناراحت م-

 پسرش رو رد کنه بره...  خوادیم ییجورا یکردم هوله و دونم.. چرا حس  ینم
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رو روشن کرد وبدون  نی... دوباره ماشگهیب همد ینگاه چیپسرش و بدون ه نیماش یتو نمیآخر مجبورم کرد بش در

ک ب محض  دمیرو د دیو شش صندوق دار سف ستیدو ی... اما درست لحظه آخر رونیاومد ب اطیاز در ح یحرف چیه

 پسر جوونه وارد خونه شد  ی دمیک فقط فهم یخروج ما با راننده ا

 فکر کرده من خرم.. -

 رو.ب پرواز در آورد نیگاز و بدون توجه ب من ماش یگفت و پاشو گذاشت رو  نویا 

  رونیاومدم ب میالیخ ی،ازالک ب ستیهم ن الشیخ نیتحمل کنم ع یهر چ دمید

 آدرس من کجاست؟  یدون یمگه م یرون یم یگاو دار نیع-

 نگام کرد  خشن

  ؟یتو.چرا شعور حرف زدن ندار-

 .. شمیم ادهیخواد... االن هم نگه دار پ یچون دلم م-

 کرد  شتریرو ب سرعتش

  ستمیرو خواسته تا انجامش ندم ول کنش ن یکار یمامان ازم -

 ونیجنتلمن ماش ی. پس مثل ارنیبرام حرف در م یات تو محل ما سبز بش افهیدک و.پز و ق نیبچه ننه، با ا یآقا-

 نگه دار.. 

 پارک کرد بعد برگشت سمت من ابونیگوشه خ ی نویماش

 من خوب بلدم زبون امثال تورو ببرم -

  رهیبردم سمت دستگ دستمو

  کنمیم تیموفق یبرات آرزو-

 شدم  ادهیباز کردم و.پ درو



 توآغوش 

 

 
113 

 

  لیاتومب ی شهیبره زدم ب ش خواست

  نییپا داد

 ب دوست دخترت بگو بره... حال آدمو خرا....  ایخودت برو حموم  ای... دهیگند م یبو یلیخ نتیماش-

 موند...  یآسفالت باق ی،ردشون رو کهاشیالست غیداد ک با ج نشیب ماش یگاز چنان

 ... حقتهیاریاومد خوب کم م خوشم

..... 

بودم... جدا  شونییآنچنان یمحترمه با لباس ها یدرست کردن خانم ها ریکله درگ یو من از صبح  یروز مهمون دیرس

 ادیاز همه تو چشم ب شتریتا ب کردمیم مهیهنرم رو خرج فه یهمه  هیاز بق

 رو پسند کرد  رایالم ر،یشد باالخره ام ی.. چیفه-

  دیانسوز کشآه ج ی چمیدست من بود تا موهاش رو بپ ریو ز زدیک ناخوناش رو سوهان م نجوریهم مهیفه

دونم اون دختره چ ب خوردش داده ک بعد از پنج  یپا داره.. نم یمرغش  یبراش ول دمیهمه نقشه کش نین بابا ا-

 تونه فراموشش کنه  یسال نم

 هم خوشکل نبود نه؟!  یلیخ-

 تسین یکی... خوادیم یآنچنان یها پی.. منتها بچه ام از تشدینم رامیالم کهین بابا خوشکل کجا بود.. ناخن کوچ-

 .. انینم رونیک از خونشون ب یآنچنان یها پیبهش بگه ت

 ک اصال هم. ب نظر من خنده نداشت یزی... چدنیحاضر در اتاق غش غش خند یخانم ها یهمه مهیحرف فه نیا با

 سال جوونتر شده بود....  ستیکم کم ب  مهیمشخص بود.فه نهیکار من ب ع یتموم شد و.برتر کارشون

 رونیاتاق رفتن باز  همه

 .. دیبعد از همه نوبت آماده شدن خودم رس شدمیمراسم محسوب م نیا یاز مهمون ها یکیک خودمم جز  ییاونجا از
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 جور کنم..  نمیشلوار ج یبرا یحلقه ا نیتاپ آست ینداشتم فقط تونستم  ی.لباس آنچنان چون

 بستم...  یبا اتو لخت کردم و.دم اسب موهامو

صورت خودم امتحان نکردم.. در عوض  یبار هم رو ی یبود... حت زیم یک رو یشیآرا لیموند ب وسا رهیخ نگام

ک معصومه برام  یآموزش یها لمیک با اون ف نقدریمن بودن.. ا یشگاهیو رها و معصومه همه رقمه موش آزما یساق

گرفته  ادی.سال کار تو آموزشگاه دو یک ط یو درشت زی... و اون همه نکات رشیگوش یرو ختیر یو م آوردیم ریگ

افتاد  یک م ادمیب دلم مونده بود..  زادیدوره مثل آدم یحسرت ب دل  ییک هستم.. اما خدا ینیبودم شده بودم ا

... حسرت اون روز ها رو داشتم... گرفتیبغضم م کردمیم ادهیبچه ها اون اوال پ یک رو یابتکار یب مدل موها

 ما بود...  یخوش یو در اصل روزها میبدبخت کردمیم کرک ف ییحسرت روزها

 ب خودم چشم دوختم...  نهیآ یگرفتم و.از تو شیآرا لیاز وسا نگاهمو

کردم..  یبودم... پوف عیهم ضا ینجوریچشم.... ن ا یبود ک تو ازیامت ی نیا ینداشت ول ییصورتم رنگ و.رو درسته

 شک نکنه...  یتا کس شدمیهم رنگ جماعت م دیبا

 کامال ساده خودمو آماده کردم..  شیآرا یار شدم و با ب ک دست

 بهتر از قبلنا شدم..  یلیخ ینشدم.. ول یآنچنان یبایز

 بهتر بود....  ینجوریب اطراف صورتم... ا ختمیموهامو باز کردم و.ر کش

 رونی.و.از اتاق رفتم بدمیکش قینفس عم ی

 پله ها جماعت رو برانداز کردم..  یباال از

 نکردم  دایپ یزیکردم چ یوارس یکی یکیاتاق ها رو  تیکردن با خودشون... ب دور از چشم جمع چ

  ن؟یگردیم یزیخانم دنبال چ-

 اومد تو دهنم  قلبم

 ... برگشتم
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 شده  بود رهی، متعجب ب من خ یعل ریام

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 کردم..  نگاش

 نهیگز نیبهتر یعل ریشد ب مغزم ک ام قیدونم اون فکر از کجا تزر یاون لحظه نم یخودشا... ول یزده بود برا یپیت

 کنار رفتم و سرتاپاشو برانداز کردم  واریب د زیاس از کنار قاب آو

  یزد پیت زادین خوشم اومد.. مثل آدم-

 رو مرتب کردم..  رهنشیپ ی قهیقلمبه اش  یتوجه ب چشم ها یسمتش و ب رفتم

 آهان حاال شد -

 اش  نهیب قفسه س زدم

 حاال برو -

 بود  رهی.و واج ب من خهاج

  گهیبرو د-

 حرکت رو ازم نداشت..  نیکاب*و*س*  هم انتظار ا یتو یحت

 ...نییاومدم پا یکیپله ها رو دوتا  عیو سر رونیتوجه بهش از اتاق اومدم ب یب

ک داشت دنبال  دمشید یاز مبل ها لم داده بودم و م یکی یگوشه رو یتا اونم اومد.. من  دیطول کش یا قهیدق چند

 ... گشتیمن م

بار رو ازش استفاده  کی نیو من ا شنیمخالف خودشون م یرمان ها خونده بودم ک پسرا جذب کس یتو شهیهم

 کرده بودم.... 

 ... دمیشربت رو سر کش یها وانیاز ل یکیو متعجبش  رهیتوجه ب نگاه خ یو.من ب دیمنو د باالخره
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 ... شدیمحسوب م تیمز یخودش  نیفوق العاده شلوغ بود و ا یمهمون

 شدم ب وسط رقص و با گروه رقصنده ها همراه شدم...  دهیکش تیشد ک ب همراه جمع یدونم چ ینم

 بود...  یاراد ریغ یچ همه

 دست دور کمرم حلقه شد.. برگشتم  یو تکون دادن خودم بودم ک  دنیگرم رقص درست

 بود...  یعل ریام

 ... دمیک ب دستم داد و سر کش یوانی... لدمی. شنیگفت و چ یچ

 داشتم...  بیحس و حال. عج ی

 گرفتتم و از حال رفتم یکی فتمیب نکهیرفت.. حالم دست خودم نبود.... درست قبل از ا یم جیداشت گ سرم

 گرم و نرم بود...  یلیم خسوزش سرم و گلوم چشمامو باز کردم.. اول زمان و.مکان برام نا آشنا وجا با

 زدم  غیدفعه نگام ب بدن برهنه ام افتاد و ج ی.. خواستم بلند شم ک یاتاق خال یچرخوندم...  سرمو

 دور خودم...  دمیچیسر جام بلند شدم و.مالفه رو پ از

 و در حال سکته بودم...  دیکوب یام م نهیوار تو س ونهید قلبم

 

 نقدریزدم.. ا غیو.ج نیزم یلبش نشستم رو یرو حیلبخند وق یو. یعل ریام دنیدباز شدن در برگشتم و با  یصدا با

 ک صدام گرفته شد.. 

برام  نقدری... امییادامه زندگ دیک داشتم رو ازم گرفت... تنها ام یزی.. تنها چیراحت نیبست و.رفت... ب هم درو

 هیخودمو نداشتم... گر یپا یرو ستادنیا یی.. توانارمیلباسش رو بگ ی قهی یتونستم برم حت یشوک بود ک نم

 کردم......  هیبار گر نیدوم یکردم.. بعد از شش سال برا

 داغون...  یا هیبا روح نباریخونه... ا برگشتم
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 نیزم یافتاد رو دیبار دوم ک دسته کل یتونستم.. برا یقفل فرو کنم نم یتو دویخواستم کل ی.. مدیلرز یم دستام

 برش داشت و درو باز کرد  یکی

 ... شهیش یتو ختیر یسرم اومده... ب حتم خون من و اون نامرد رو م ییچ بال دیفهم یاگه م یبود.. وا یاب

 ک.کرد جا خورد.. نگام

 حالش بد شده..  یساق ؟یشده فاط یچ-

 خشکش زد. چارهیر زدم بآغوشش و زا یفکر خودمو انداختم تو یذره ا ی.... له شده بودم.. بدون حتاوردمین طاقت

 و منو برد داخل و درو بست...  دیاز ابروم ترس اون

 نوازش کرد و من ب هق هق افتاده بودم...  کمرمو

 شد ک منو از خودش جدا کرد  یشاک

 شده؟  یچ نمیحرف بزن بب یلعنت-

 سر خوردم...  نیزم یو رو واریزدم ب د هی... تکیچیزاشت، خوردم کرده بود اون کثافت ب خاطر ه ینم اشکام

 بد بود... بد بد.. افتضاح...  حالم

نشونم.. ب جون ننه ام  یم اهیب خاک س یفتیروز ب نیک باعث شده ب ا یو هر ک یشده.. بگو... هر چ ی... چیفاط-

 .. گمیراست م

 درو باز کردم  یجون یب با

  رونیبرو.ب-

 ب هم..  دیکوب درو

  ....رونیبرو ب یگیچ مرگته.. م گمیم-

 .. رونیتورو جون ننه ات برو ب یاب-
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 .. یفاط-

 .. سمتش حجوم بردم و بهش مشت زدم. رونیگمشوووو ب-

 ... یلعنت ی... از همتون متنفرم.... کثافت هانی. همتون آشغالنیهمتون پست-

 کردم..  یخال چارهیب نیاونم سر ا ی.. تالفرونیزده پرتش کردم ب شوک

 .... دادمیو خودمو فحش م کردمی.. موهامو چنگ مری... برو بمیبر سرت فاط خاک

 ...نیاز ا شتریب یبدبخت گهید خدااااا

 .. دیترس دیک رفتم، رها منو ک د مارستانیب

  یشده فاط یچ-

  ؟یتو برو خونه خسته ا یچیه-

 بود ؟ یچ کار نیتا صبح ا کشهیکارت طول م یداد امیبرات زنگ زدم.. پ شبید

 عصاب ندارم رها بود ،برو خونه ا یکار ی-

 فا... -

 برررو گفتم -

 نزدن از ترس کیرو سکوت فرا گرفت،پرستارا ج مارستانیلحظه کل سالن ب ی یهوار من برا نیا با

 خارج شد...  مارستانیاز ب یحرف چیو بدون ه هیاوضاع تا حد خطر دیفهم رها

 ... یدوختم ب ساق نگاهمو

 بود  دیزنگ خورد.. ام میگوش

  بمیج یقطع کردم وپرت کردم تو یعصب
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  نیاز دم کثافت و.آشغال خورهیپسر و.مرده ب هم م یاز هر چ حالم

  یلعنت یفطرت ها پست

 از پرستارا اومد سمتم  یکی

 ،کارتون دارن...   یحسابدار نیخانم بر-

 از نهادم در اومد  آه

 آوردم  یم ریوضع فالکت بار پول.از.کجا گ نیا تو

پرتم کردن  مارستانیک از ب یکردم ب حد یذره رو با هوار سر حسابدار خال یبرام نمونده بود و.همون  یاعصاب

  رونیب

 نداشتم  یهمه بدبخت نیموند،ک ا یزنده م یو ساق رمیمن بم شدیم کاش

  میگوش برهیو با

 بود  دیاما بازم ام ابونیخواست پرتش کنم کف خ یم دلم

 همون حال خراب جواب دادم  با

  یخوایاز جونم م یچ ؟یداریچ مرگته؟! چرا دست از سرم بر نم-

 شده؟  یچ خبرته؟ چ-

  ه؟یکارت چ نمیبشه... بنال بب یخواست یم یچ-

 شد  یچ شبید ؟یکرد کاریخواستم بپرسم چ یم -

 مشت شد از نفرت و انزجار  دستم

 نکردم....  دایپ-
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 پس.....  یاوک-

 کن قطع ن-

  ؟یدار یکار-

  دمیکش قینفس عم ی

  خوامیپول م-

 نبود  نیقرارمون ا-

 ... گمیم یک چ تهیحال خوامیک بود من االن پول م یقرارمون هر کوفت و زهر مار-

 سر من یسوزوندتت ک هوار شد ی. چته کیاو-

 انمارستیب نیحلقوم ا ینداشته باشم ک فرو کنم تو یو اگه پول شهیدوستم پر پر م نیچشمم بهتر یداره جلو-

مت چش یکست جلو نیتر زیعز یفهم ی... میچ یعنی یفهم یجونش رو با خودم ببرم خونه.. م یجسم ب دیبا یلعنت

  ییییچ یعنی یبکن یغلط چیه یآب بشه و نتون

  یشگیب همون پارک هم ای.. بیبش یخواد عصب یباشه.... نم-

 گفت قطع کرد...   نویا

  دمیکش قینفس عم ین پشت سرم و دادم ب ستو هیسرمو تک 

 نکبت خالص بشم یزندگ نینفس راحت بکشم و از شر ا ی شهیم یک-

 سر قرار  رفتم

 از تاسف براش تکون دادم  یو.شروطش رو گوش کردم و.سر شرط

 ازش گرفتم و.سفته ها رو دونه دونه امضا کردم  خودکارو

 ؟؟؟جنس شما از دم خرابه...  هیچ یدون یم-
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 ها رو ازم گرفت و پوزخند زد  سفته

... اگه تو ی.. کور خوندریکنم بگم برو دست خدا... ن خ متیتقد یرو دو دست امفتیهمه پول  نیا یانتظار ک ندار-

 ... شناسمیمنم جنس شما زنا رو. خوب م یشناس یجنس مارو.م

 رو نوشت و گرفت سمتم  چکش

ب  یبهت بر دمیپولو م نیبلکه دو برابر ا کنمیرو.پاره م نایا ک ازت خواستم رو انجام بده ن تنها یتو اون کار-

 سالمت 

  رمیک گ فیح-

 دمی.رو.از تو دستش کشچک

 چزوندتت؟  یزده باال ک یامروز آمپرت حساب-

 ب خودم مربوطه -

 شدم و.کولمو برداشتم  بلند

  شهیاز مال. و.منالت کم نم یزیداشته باش... چ ریکم دست ب خ ی ریبگ ادیتو هم -

  دیخند

  شهینم یخوام نرسم دلم راض یک م یزیمال و منال کجا بود.. دلت خوشه ها؟ تا ب اون چ-

 خوام برم  یزر زر نکن. م نقدری... حاال هم انیک طمع دار نهیتو و امثال تو هم بیع-

 و بلند شد  مکتین یبرداشت از رو فشویک

 برسونمت  یخوا یم-

 برو بابا... -

 رونیپا تند کردم و از پارک زدم ب شدیچهره ام موندگار م یک داشت تو یتکون داد و.منم با اخماز تاسف برام  یسر
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 راحت شد برگشتم خونه....  مارستانیک از بابت پول ب المیخ

 چرخوندم و درو باز کردم  یب آروم دویکل

 مواجهه شدم..  بیو غر بیعج یصدا یخونه ک شدم با  وارد

ک ب زور رها  یحجوم بردم سمت پسر کبارهیرو ب رون ب  یصحنه  دنیسمت اتاق رها درو ک باز کردم از د رفتم

 رو گرفته بود 

  دمیاستخوان هاشو شن یک صدا واریرها بلندش کردم و کوبوندمش ب د یاز رو چنان

تو بدنش  یک جون یالزدمش ک خون باال آورد و در ح نقدریکنه ا یتونست از خودش دفاع یزده بود و.نم شوک

 یتیصورتش.. اهم یبرداشتم و پرت کردم تو نیزم یرو از رو رهنشیو پ رونینمونده بود از خونه پرتش کردم ب یباق

بود  دهیاتاق... لباس باالتنه اش رو کامل در بب اون همه نگاه متعجب ندادم... مهم فقط رها بود خودمو رسوندم 

 پسرک آشغال 

  دمیدر آغوشش کش دیلرز یو م کردیم هیک گر نجوریهم

 رونینکن..... جنازه اشو انداختم ب هینکن فدات شم.. گر هیگر-

 حالش بد خراب بود..  شدینم آروم

 شدم ببرمش دکتر و.بهش مسکن بزنه...  مجبور

 ریتونستم سایه همه اشون رو با ت یم دهیک ند شتریب نقدری.... ادادینشون م شتریجنس خودشو ب نیب روز ا روز

 بزنم ...از اون.روز ب بعد.. 

روم آب  یک داشتم ،جلو یک ازش قصر در رفته بود  حالش بد شد... تنها کس یتجاوز نیعوض شد.. ب خاطر ا رها

 ... شدیم

 ... نمیو آب شدنش رو بب نمیتونستم بش ینم

 گفت گفتم چشم..  یدکتر..... هر چ بردمش
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پام  ی... حاال من بودم ک شدیم رهینقطه خ یصدا ب  یک ب یمه امجسمه..... مجس ی... شده بود زدیحرف نم رها

 پام مشاوره یبود و  مارستانیب

با انزجار  نباری،جز رفتن نداشتم مجبور بود ا یمنو احضار کرد و من ک چاره ا مهیباز فه هایریدرگ نیتموم ا ونیم

 رو ازم گرفته بود..  مییدارا نینحس بزارم ک با ارزش تر یتمام قدم در اون خونه 

 خونه برام جذاب نبود.. همه فقط نحس بود و نحس...  زیچ چیه گهید نباری... اما ارفتم

 مجبور شدم بهش لبخند بزنم..  دمیرو ک د مهیفه

 اومد....  یحالت تهوع ب سراغم م میدیکشیمادر اون پسر رو در آغوش م نکهیا از

ک با  مکردیهام فکر م یشدم، گفت و.گفت و من فقط ب بدبخت ،وفایبکنارش.. گفت دلتنگم شده.... گفت  نشستم

 شد  خیتنم س ینحسش موها یصدا دنیشن

 جونتون اومده؟  یفاط نمیبیم-

 نگاش نکردم  یحت

 موهاتو درست کنه  ادیتا ب نیبرو بش یای... منتظر بودم تا تو بگهیآره د-

  ییییییچ-

 باال  دنیدو پر هر

  ختیقلبم ر یوا.... فاط-

  ؟یکنم گفت کاریچ-

 رو.مرتب کن  یعل ریام یموها-

 سر جام بلند شدم از

 من تخصصم فقط خانم هاس -
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اسم تو رو ک  شگرامویآرا کردیدلشو نشکون... قبول نم یبره پارت خوادیبچه ام امشب م گهینکن د تیاذ یفاط-

 آوردم ن نگفت 

 زدم پوزخند،

 زنا شده مردونه اومده ک دست ب دامن  شگریآرا یقحط

  برهی.. آدم لذت مفهیو انگشتاشون لط کننیکار م فیزنا ظر-

  کردیم سیاون بود خودشو خ یجا یبا غضب برگشتم سمتش ک هر ک چنان

 متاسفانه من اصال ظرافت زنانه ندارم -

 تجربه کردم  یدونم دار یمن م-

 فقط تونستم دستمو مشت کنم  یخواست خفه اش کنم ول یم دلم

 ! گه؟یقبوله د یفاط-

 نگار کردم  مهیفه ب

 ....ی.... هر زجرکنهیم یآدمو مجبور ب تحمل هر زجر یو.بدبخت فقر

 .. دیخوشحال شد و گونمو ب*و*س*  دیرو ک د سکوتم

 ... گردمیمن بر م نیشما راحت باش-

 ... منو با پسر شمر صفتش تنها گذاشت رفت

  یصندل ینشست رو یعل ریام

  گهیشروع کن د-

 بود  زیم یرو الیسمتش تموم وسا رفتم



 توآغوش 

 

 
125 

 

 یچطور گفتیدر درونم بهم م یحس ی یو مشغول شدم... تجربه نداشتم ول دمیچیبند رو دورگردنش پ شیپ

 کوتاهش کنم

  کردمیحس م نهیآ ینگاهش رو از تو ینیاما تمام مدت سنگ یحرف چیشدم بدون ه مشغول

 خوش گذشت...  یلیاون شب خ-

 تو دستام خشک شد یچیق

 زد  شخندیبهش نگاه کردم ن نهیآ یتو از

 بهت بد گذشت  ه؟یچ-

 و.ب کارم ادامه دادم  دمیکش قینفس عم ی

 خوش....  یلیاز اون خال کنار نافت خ-

 رفت  شیگلوش ک تا مرز سکته پ ریرو نگه داشتم ز یچیق چنان

 نه  ای تهیخالص بشم.. حال یجهنم لعنت نیتا من کارمو بکنم و.از ا یشیاالن الل م یک خورد یهر گوه-

 دهنشو قورت دادو ب من نگاه کرد..  آب

 یترسو طرف یفکر نکن با -

  یدر افتاد یبا بد کس ارمی.در مپدرتو

 شدم...  یو مشغول ب کوتاه دمیروککنار کش یچیب اتاق ق مهیورود فه با

 تموم نشده؟ -

 کرد  نگاش

  برهیزمان م نیواسه هم طونهیش یلیجون آق پسرتون خ مهین فه-

 خبرم کن  یداشت یمن تو اتاقمم کار یاوک-
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 برو راحت باش -

 نگاه کردم  یعل ریک رفت ب ام مهیفه

 بود دهیترس

 زدم و باالخره کارمو تموم کردم یپوزخند

جلوه  یک عمد یب طور یچیگردنش.. با ق یرو یبند رو برداشتم اما درست لحظه آخر نگام افتاد ب خالکوب شیپ

خون کف دستش رنگش  دنیکاشتم ک آخش ب هوا رفت و با د ادگاریخط ب  یفروهرش  یوسط خالکوب قیکنه دق

  دیپر

 جمع کرد  لویوسا لکسیر

 نوش جونت  هیسه  تا بخ-

 غرش کنه سمتم ک خودم جلوش سد شدم  خواست

 هان دردت اومد-

 ..اولشه 

 اش  نهیزدم ب قفسه س دستم

 ...از اون روز بترس..... نجایا کنمیروز فرو م ی-

 زدم خواستم برم ک دستمو گرفت و.برم گردوند   یپوزخند

 ن؟ اون بال برات درس عبرت نشد  یهنوز آدم نشد-

نه ... بلدم خفه کریب پات... ن خ فتمیدخترام ک ب نیمن از ا یگمشو بابا.. مرده شور تو و امثال تورو ببرم.. فک کرد-

.... از دوست دخترت رمیرو بگ یو.ندار یدار ی... باشه.. منم بلدم هر چیمنو گرفت ییها دارامثل تورو.. تن یینامردها

 شروع کنم خوبه؟ 

  دیپر رنگش
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 ... رنگ درشون هم کرم... شیتک دختر... بلوند تجر نی.رو درآوردم.... نگآمارش

  میبچرخ تا بچرخ پس

 از قبل منو گرفت  محکمتر

 شو.  کیبهش نزد یجرات دار-

 مگه ن.. اولشه آقا سوسکه  یدیترس ی... آخیگیم سیب پل ه؟یچ-

 ... رونیدادم و.از اتاق اومدم ب هولش

 بودم.. دیام ونیاطالعات رو مد نیتک ا تک

  سایکارت دارم وا-

 ندادم  محل

 با توام -

 کردم و.برگشتم یپوف

  ه؟یچ-

  یخونه گم کن نیچقدر بهت بدم گورتو از ا ؟یخوا یم یچ-

 زدم  پوزخند

 مگه نه؟!  تهیخونه جداست، حال نیحساب تو و.ا-

 شو  الیخ یب دمیم یهر چقدر بخوا ،یکنیشلوغش م یادیز یتو دار نیبب-

  ...یگوه اضاف یحاال دار ی... آبرومو ازم گرفتیزنیم یچ زر یدار تهی.. حالکنمیشلوغش م یادیمردک نفهم... دارم ز-

 و درو بست اتاق  یدهنمو گرفت و کشوندتم تو یجلو
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 لگد حواله شکمش کردم  یحرکتش دستشو گاز گرفتم و. نیاز ا یعصب

 رو.ب من نزن  فتیکث یاون دست ها-

 باال آورد  میتسل یاش رو ب نشونه  گهیشکمش و.دست د یرو گذاشت رو دستش

 .. حق با.توهه. آروم باش کارت دارم یاوک-

 ندارم  یکار چیمن با تو ه-

 درو باز کنم نذاشت  خواستم

 اون شو...  الیخ یب دمیبهت م یبخوا یرو.دوست دارم.. هر چ نیمن نگ نیبب-

 وقت چیبخوام. ه یزیک آبرومو ازم گرفته بود چ یتونستم از کس ینم

 رو  تونیعمارت کوفت نیرو باز کن تا خراب نکردم رو سرت ا یدر لعنت نیا-

  دمیم حیگوش کن توض یفاط-

 کثافت... گمشو اونور...  اریاسم منو ن-

 من....  یکنیک فکر م ستین یجورباور کن اون نیبب-

 لگد هولش دادم اونور..   با

 مرگ... یصدبار آرزو یروز کنمیم ی... کارارمیدمار از روزگارت در م-

 زد....  خشکم

 رو نداشتم...  شیناگهان یحرکت و.ب*و*س* ه  نیا انتظار

 پراز خشم شدم و از خودم جداش کردم  سراسر

 خورد زدمش...  یلباسم دهنمو پاک کردم و حمله کردم طرفش و.تا م نیآست با
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 دستامو گرفت  ستمین ایکوتاه ب دید ی.. آخر کار وقتکردیزد فقط دفاع م ینم

بهت دست  ی.. حتگمیبود ک ازت گرفتم... راست م یب*و*س* ه ا نیاول نیا خورمیقسم م مهیب جون مامان فه-

الت .. درباره خارهیب رونیاز خدمتکارا پول دادم ک لباساتو ب یکیبرو بپرس.. برو دکتر.. من فقط ب  ینزدم.. باور ندار

 ی ی.... حتفتادهیبرات ن یاتفاق یدیاتاق... چطور خودت نفهم یهم اون بهم گفت... من فقط همون لحظه اومدم تو

 ... یدکتر نرفت

 زد..  خشکم

 نداشتم....  نانیگوشام اطم ب

 چ... -

 سمت در میباز شدن در اتاق هر دو برگشت با

 دختر بلوند و خوشکل تو چارچوب در ظاهر شد  ی

 از من سره کثافت  شیدختره چ نی.. ایک بهم داد یدیبود اون همه وعده وع نیا یآشغال لعنت-

 از ونیگر یو پرت کرد سمتمون و با چشم ها آورد رونیدستش ب یکرد..انگشترش رو از تو خیتنم س یمو غشیج

 اتاق خارج شد... 

 یاز رو عیهر دو سر میک درش بود یاونم متعجب و شوک زده بود.. ک با نگاه کردن ب وضع یعل ریسمت ام برگشتم

 .... میبلند شد نیزم

 ... خندم گرفت کردیصدا م نشویرفت سمت در و نگ رجهیش یبا چ سرعت یعل ریام

 ک وسط اتاق افتاده بود نگاه کردم...  یانگشتر ب

 داشتم...  برش

 بستم...  چشمامو

 نفهمم..  نقدریهمه عذاب نکشم... چرا ا نیدکتر برم و.ا یک  دیب عقل خودم نرس چرا
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  یخواست یم نویخوبت شد هم-

 کردم  نگاش

  زدیبنفش م تیعصبان از

 .. انگشتر رو.گذاشتم کف دستش یکن یباز یبا کس یو نخوا ی... تا تو باش-

 ... پس حقته، نوش جونت....ستین یدختر اسباب باز یابرو و.عفت  ریبگ ادی-

نظر داشتم  ریک گوشه گوشه اتاق ها رو ز یو طبق معمول بعد از دو ساعت فک زدن مداوم در حال مهیفه شیپ رفتم

 ....رونیاز خونه زدم ب

 الیدکتر زنان گرفتم و.خ یک کردم وقت  ی... فقط تنها کارفتادین یقاتفا چیهفته در سکوت کامل گذشت و.ه کی

 خودمو راحت کردم 

 رفته بودم..... شیقتلش هم پ ینقشه  اتییبود مگرنه تا جز اوردهیسرم ن ییآورده بود بال شانس

دل  یشدم و بعد از مدت ها  فیخر ک یب هم خورده حساب نیرابطه اش با نگ دمیفهم مهیفهم قیاز طر یوقت البته

 هم حقش بود....  نای.. حقش بود.. بدتر از ادمیحالش خند نیب ا ریس

..... 

تونم  یک م یمنم حضور داشته باشم... تاحد دیرفت ب حتم با یتر از قبل شده بودم... هر جا م یمیصم مهیفهم با

خونه اش رو عوض کنه و من باز پام  ونیکوراسک قرار بود د یروز دیخورد... رس یمن آب هم نم یبگم بدون اجازه 

 ب اون خونه باز شد... 

 یبلق هیبزنه... خنده دار بود ک اسباب اثاث دیسف اهیخواست دست ب س ینم یکارگر گرفته بود و خودش حت چندتا

در حال بشکن زدن  یک بهش رو کرده بود از خوشحال یشانس نیسمسار و اون هم خوشحال از ا یرو مفت داد ب 

 بود... مهیفه یب دور از چشم ها

بود....  یا قهیزن فوق العاده خوش سل مهیفه کنمیشد.. اعتراف م دهیچ دیخودش اسباب جد ی قهینظر من و سل با

 شهیآدم بهشت م یبرا یزندگ قهیهم سل یهم پول داشته باش
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 موضوع بودم..  نیشاهد ا نهی...ب ع

 از اتاق ها..  یکینگام افتاد ب در  میها رو دونه دونه تموم کرد اتاق

 قفله  شهیچرا هم ه؟یجون اونجا اتاق ک مهیفهم

  دیآه جانسوز کش ی

 مال پسر بزرگمه..-

 سمتش..  برگشتم

 کجاس؟  گهید ی... پس اون دوتایسه تا پسر دار یگفت ادمهی یراست-

  یکنیم یداشته باشه ک فضول یب تو ربط کنمیفک نم-

 خجالت بکش  یعل ریام-

 دستش بود اومد سمت من..  یک کتش تو نجوریهم

  یندار ی... خونه و زندگیپالس نجایتو چرا همه اش ا-

 ! ؟؟یعل ریام-

 موند  رهیبا اخم وحشتناکش ب من خ نجورینداد و هم تیک مادرش زد اهم یتشر ب

  مهیرو کردم سمت فه لکسیر گردنش.. خندمو خوردم و رانداخته بود دو ریک با زنج نینگ یافتاد ب حلقه  نگام

 کجا مونده؟  گهیجون د مهیفه-

 حرکت من  نیگرفت از ا شیآت یعنی

  یآشپزخونه هنوز مونده... خوب ک گفت یفاط یوا--

 ... میرفت نییاز پله ها پا میفرض کرد یرو نامرئ یعل ریک ام یهر دو در حال و
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 ها هم حقش بود نیبود.. بدتر از ا حقش

بوق  یصدا دنیداشت.... با شن ریسر چهار راه منتظر خط بودم ک طبق معمول تاخ رونیک اومدم ب مهی.خونه فهاز

 لبش..  یپوزخند رو یبود با یعل ریبرگشتم ام

 زدم  شخندین

 جونت. برو.پسر خوب  نینگ یبرو ناز کش-

 محو شد شیخدا تومن نیچشمم با اون ماش یگاز و از جلو یداد و.پاش رو گذاشت رو لمیگمشو تحو ی

زنگ خورت...  هنوز پام ب  میبرگردم خونه..گوش یکردم تا با تاکس یاز اومدن خط واحد چهار راه رو ط الیخ یب

مردم  دمید یک م نجوریشدم و هم نیبهم پخش زم نیبود ،خواستم جواب بدم ک با برخورد ماش دهیرو نرس ادهیپ

 چشمام بسته شد....  شنیاطرافم جمع م

 .... مارستانمیب دمی.....چشمامو ک باز کردم فهم

 .... دیچیتموم تنم پ یبلند شم ک درد تو خواستم

 .. کنمیم اهیک بفهمم کار تو بوده. روزگارت رو س یعل ریب حالت ام یبخت بدم.... وا نیا یفرستادم برا نینفر

 شده ام شدم..  یچیه ام و سر باندپگچ گرفت یهزار زحمت صاف نشستم.... متوجه پا با

  ن؟ییپا نیایت*خ*ت*  م یخانم کجا؟؟ چرا از رو-

 سمت پرستار  برگشتم

 بال رو.سر من آورده؟!  نیا یپدر یکدوم ب-

 اومد سمت من  یشاک

 لطفا  نیدراز بکش-

 شونم  یفرار کرده ناکس.. خواهر و.مادرش رو ب عزاش م-
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 ب زور خوابوند..  متو

 جاس...  نیفرار نکرده.. هم رین خ-

 ...پوزخند زدم و صدامو بلند کردم ارم،یسر دوست دخترش ب ییبال دهیترس-

 ... یکنیم رمیز نیبا ماش یمرض دار یترس یسگ ازم م نیتو ک ع شعوریمردک ب-

 رو سرت..  یرو گذاشت مارستانیچ خبره.. ب-

 کارش دارم....  ادیبرو.بهش بگو ب-

حرفا  نی... اون پسره اصال ب ایکن یتالف یخوایم یب هوش اومد ستیساعت ن میها... ن یضیباشه بابا.. خوبه مر-

 خوره.. ینم

 کارش دااارم  ادیپدر بگو ب یبرو ب اون ب-

  نیندار نیحق توه یخانم محترم درسته من زدم بهتون ول-

 اشته بود دهانم از تعجب بازمونداتاق قدم گذ یک تو یپسر دنیبرگشتم سمت صدا و.از د عیسر

 تا پاشو برانداز کردم...  سر

  ه؟یک نیا-

 آقا ب شما زدن؟  نیا-

 جوابمو داد  ریسر ب ز ن؟؟یا-

  کنمیم میتقد نیباش دهیاشتباه شدم، هر چ قدر هم خسارت د نیبله بنده مرتکب ا-

 سیتو ف سیحرف بزنم طرف نگام نکنه.. ف یکیبا  ادیاته.. من بدم م قهیب اصطالح محترم چرا سرت تو  یآقا-

  ؟یدینشن

 من راحتم -
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 .. نیپر روهه ا چ

 .. من یفهم یمن راحتم، من ناراحتم م گهیسرتو بلند کن، م گمیم-

  نیشیم صیترخ یک نمیبا پزشکتون صحبت کنم بب رمیمن م-

 ک گفت رفت من شوک زده برگشتم سمت پرستار  نویا

 بود  یمدل نیچرا ا نیا-

 اشو خورد  هخند

 چک کرد  سرممو

 مدلش چشه مگه؟ -

  هیباال بفهمم چ شکل اوردیاش تا گلوش بود...سرشم ن قهیبود  دهیپوش یلیخ-

  دیخند

 خوره...  ینم یک گفت یزیاش ب اون چ افهیگفتم ق یدی.. حاال دیها اونور یان بعض ینوریها ا یبعض-

 هاست زهیخدا ک از اون پاستور ای-

نشسته بودم تا کنار  لچریو یک با کمک حاج آقا..  مثال رو یتموم شد و در حال صمیساعت بعد کار ترخ چند

 .. دادیهولم م نشیماش

 بردتم.. )): یم یعنی

 ((( :کردیصورتش نشده بودم.. نگام نم تیاحوال هنوز موفق ب رو نیبا تموم ا یول

 .. یندلص یباز کرد و.با زحمت تمام من خودمو نشوندم رو درو

 عقب... در جلو رو برام باز نکرد...  اونم

 نشست نق زدنمو شروع کردم  یوقت
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 سوار بشه  یب آدم بکن یکمک ی شهیازت کم م-

 نه  نیکمک گفت ادیخدمتتون عرض کردم ک ب پرستار بگم ب-

 باهام لفظ قلم حرف بزنه..  یکی ادیبرو بابا تو هم... خدمتتون عرض کردم.. بدم م-

  د؟یآدرس خونه رو لطف کن شهیم-

  یبر یکدوم ور گمیبرو م نجوریکنم.. هم یلطف نم-

 رو روشن کرد و.راه افتاد... نیماش

ک نگام کنه...  کردیآدم حسابم نم یک حت نیبخاطر ا دیشدم.. شا نشیدونم چرا بهش اعتماد کردم و سوار ماش ینم

 باشه  یاومد پسر بد یاش نم افهیک بود ب ق یحاال هر چ

 ... ادی.. از سکوت بدم میآهنگ بزار ی شهیم-

...... ب معراج نیاسی... دکمه رو فشار داد...... ب طاها و.قشیک رفت سمت پخش نگام افتاد ب انگشتر عق دستش

 احمد.... 

 .. دمیکش قینفس عم یبهم داد..... چشمامو بستم....  یبیآرامش عج چ

 از کدوم طرف برم  دیحاج خانم ببخش-

 خودمو گرفتم ک نترکم از.خنده  یجلو

 حاج خانم.  یگیمگه من هم سن ننه اتم بهم م-

  دیرو لطف کن ریلطفا مس شهیم-

 ب چپ  چیبپ-

 لم دادم  یصندل یرو دوباره

 حاج آقا.. -
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 ... دمیگز لب

 بله -

  ه؟یبپرسم عطرتون چ شهیم-

 ....دمیلب زمزمه کرد... ال اهلل رو فقط فهم ریز ییزایچ ی

  دم؟یپرس یسوال بد-

 کرد..  سکوت

 کردم..  یپوف

 ب درک -

 .آروم گفتم ...یول

 ب راست  چیاالن بپ-

 حرف حرفمو گوش کرد.... بدون

 کیخودمو جابه جا کردم از پشت بهش نزد یکم یاومد...  یخوشم م یلیاز عطرش خ کنمی.. اعتراف مگمی.نمدروغ

 .... دمیکش قینفس عم یشدم... 

 جان..  یا

 .. یصندل یدفعه ترمز گرفت ک.با کله رفتم تو ی

 ... یباز ب کشتنم بد یخوایم رونیب میآورد مارستانیاالن از اون ب یخوبه هم یریبم-

  دینیاونطرف بنش نیلطفا بر شهیم-

 بله؟! -

 اونطرف  نیبر-
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 اونطرف چ خبره -

 خواهش کردم ازتون -

 رخ مبارکش شدم....  مین دنیموفق ب د یکم یمخالفش.. حاال  طرف دمیباال انداختم و با زحمت خودمو کش یا شونه

 بچه مثبته یشوهایر نیا از

 محله اس؟  نیا یخونه اتون تو-

  ه؟یمشکل

 ن تکون داد..  یب نشونه  سرشو

 امون کف کوچه پهنه..  هیاثاث یهمه  دمی.ک دمیبود دهیب خونه نرس هنوز

 خدا...  ای-

 .. شیب صندل زدم

 نگه دار نگه دار... -

 شده؟  یزیچ

 لگنو..  نینگه دار ا گمیم-

 .. رونیدرو باز کردم و.با اون وضع خودمو انداختم ب یچجور دمینگه داشت نفهم نویماش

گوشه کوچه زانوهاشو  یکف کوچه چشم دوخته بودم ک نگام افتاد ب رها ک با صورت کبود  هیب اثاث متعجب

 ب*غ*ل گرفته بود... 

 وجه ب حال خراب خودم لنگ لنگان خودمو رسوندم بهش ت بدون

 شده رها...  یچ-

 بلند کرد...  سرشو
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 ب رو.نداشت  رنگ

 بلند شد و.منو در آغوش گرفت....  

  کردیهق م هق

 نکن... هیگر نقدریشده ا یچ گمیم-

 ... بازم سکوتش رو نشکست زدینم حرف

 .....کنهیم یکف کوچه چ غلط هیاسباب اثاث نیا ،یینجایرهاااا با.توام.... چرا تو ا-

 ک.با نگه داشتن دوتا دختر خراب تو خونه ام ب بادش بدم  اوردمیمن آبروم رو.از سر راه ن-

 سرش  یملوک بود با اون چادر گلدار رو برگشتم،

  یزد یچ زر-

... اون از یدرست کرد ینه اها برام خبر آوردن چ کثافت خو هیکف کوچه..... همسا ختمیر یو.نداشت یداشت یهر چ-

 گهید یچندتا ستی.... معلوم نیچشم همه ب*غ*لش کرد یک جلو یاونم از اب رونیب یاون پسره ک پرتش کرد

خونه  یتو نجای.. انیبکن گهید یهاتونو جا یکارکثافت  نی...برارنیخوام پشت سرم حرف در ب ی.... نمیرو.اغفال کرد

شماها کردم... اون معصومه هم خوب ک مرد... خوب ک پسرم  یک برا یوزاون همه دلس فی... حستیمن جاش ن ی

 ه*ر*ز*ه بود مثل شماها.......  یکرد..  داینجات پ

 براش ساختم ک تا عمر داشت دور و.ور من نپلکه یگرفتم و منفجر شدم... با اون وضعم چنان جهنم شیآت

 ک مثل خواهر بودن و.از آب ذالل تر تهمت بزنه..... حق نداشت.....  یی.... خودم ب جهنم حق نداشت ب کسا

و کبود کرده بودم...  اهیتفاوت ک تموم بدنش رو.س نیملوک با ا یو درست رو ب رو میکالنترى نشسته بود یتو

رعت ک ب س یینبود... متنفر بودم از کسا نیزم یشانس آورده بود پام شکسته بود مگرنه االن جنازه اش هم رو

 ... کردنیرنگ عوض م

 زندان؟  یافت یکارت م نیبا ا یدونست یم-
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 نشسته بود چشم دوختم  زیک پشت م یسروان ب

بزنه بعد بگم باشه چشم تو راست  یتهمت هرزگ امیجلوم و به منو آبج سهیصاف صاف وا یبندازه.... انتظار ک ندار-

بهم  کهیزن نیمثل ا یکیک  ختمیخر کار کردم و عرق رعمره مثل  یحقشه...  نامی.... نوش جونش بدتر از ایگیم

 تهمت نزنه.......

 سمت ملوک ک از بس خورده بود رمق نداشت  برگشتم

سر سفره  زارهیک اون شوهر لندهورت م هیهزار برابر حالل تر از اون ارمیک من در م یبدبخت فلک زده... اون نون-

 ات 

 کم مناعت طبع و شعور حرف زدن داشته باش  یرو سرت؟!  یرو گذاشت یچ خبره آگاه-

 نیبهم قول بد یگزه ول یزندان.. ککم هم نم نیندازی... منو بهیا غهیچ ص گهیبرو بابا دلت خوشه ها.. مناعت طبع د-

... من چاکرتون هم هستم فقط نیبرام حبس ابد ببر میکنیم یکار ی.... اصال نیهامو داشته باش یجفت آبج یهوا

 زدم..  یحرف گهیکن د اگهدهنم..  ی.... دست گذاشتم رودیمنو خوشبخت کن یها یآبج

 از تاسف تکون داد....  یسر سروان

  شنیم دایپ ییچ آدم ها-

 منظور -

 ملوک نگاه کرد  ب

 بازداشگاه؟! مشیبنداز ای نیدیم تیخانم رضا-

  ن؟یاریب فیلحظه تشر ی یریسروان بش-

 سمت در  برگشت

  ؟یشده شجاع یچ-

 کار واجب دارم  ی نیایب-
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 و رفت سمت در  زیم یکرد و خودکارشو گذاشت رو یپوف

  یریبگ تیازش رضا یتالشت رو بکن ک بتون-

 ب قبر باباش بخنده ک التماسش کنم!-

 و از اتاق خارج شد دیکش قینفس عم ی 

 کچل ...  فهیسرباز وظ یمن مونده بودم و ملوک  گهید حاال

 زور داشته باشم...  نقدریا کردیاز ترس.. فکرش هم نم ک خفه خون گرفته بود ملوک

 شده  رهیکردم و ب سرباز خ یپوف

  ؟یآق سرباز چند ماه خدمت-

 کرد  اخم

 زبونتو موش خورده -

  ریخانم بگ نیرو از ا تتیتو رضا-

  ؟یشیوص لیوک ؟یکارشیچ-

 مادرته خجالت بکش  یجا-

تهمت و  یمن ب خواهر و.مادرت فحش ناموس بدن و هر چ ی.. تو ب جادهیخاک پوس ریمادر بدبخت من ک ز-

 ؟! یکنیببندن بهش فقط نگاش م هیهرزگ

 اوه سرباز مملکت رگ گردنش منقبض شد  اوه

 ؟! یچند ماه خدمت ی.. نگفتنی،شدم ا دمی.. من ترکیخواد بترک یحاال نم-

 دارم...  گهیسال د ی-

  یآش خور یراست یان... راست یمد.. موجودات بدبختاو یاز سربازا خوشم م شهی... کوچولو... همیاوخ-
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  ایزنیحرف م یلیبهت رو دادم خ-

 لوت  ری... گلوم شده کویاریواسم ب یآب تگر وانیل ی یدیب خرج م ،معرفتیشد...  یداداشىمون عصبان-

 زده بود بهم زل

 خوردن..  ینا ییایموم نیکتک زدن دارم ن ا ین من نا گهینترس د-

 ها  یخور یاز جات تکون نم-

 ب چشم.... یا-

 سمت در  رفت

 .. اریآب ب وانیل یمسعود.. برو -

 سمت ملوک...  برگشتم

 ب داد ننه اش برسه...  ادیک نم هیشازده پسر عاشقت کدوم قبرستون-

 کرد  اخم

 ... ابونینکنه سر گذاشته ب ب-

 گوشه زندان  ندازمتیم-

  شدیچاه بلند م یاز تو صداش

 شهیم شتریتو رو زجر کشت کنم ب نکهیا زهیاون تو بمونم انگ یبنداز... در عوض هر چ ؟یترسون یه. مبچ-

 بخور  نویا ریحرف نزن بگ نقدریا-

 آب رو از سرباز گرفتم  وانیل

 قلوپ خوردم  ی
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 لباست  یبد نوشته ان رو ه؟یاسمت چ-

  سادیوا صاف

 با تواما -

  دیفر-

 حلقم و.ب سرفه افتادم...  یتو دیپر آب

 سرتاپاشو برانداز کردم....  دوباره

  ؟یدار یآبج-

 تر شد  ظیغل اخمش

ک کمبود محبت نداشته باشه ک  نقدریرو داشته باش.. ا تیآبج یهوا یلی.. خکنمیخواهرانه بهت م حتینص ی-

 بشه  ییبخواد دلش هوا

  ستیمن مث تو ن یآبج-

 زدم  پوزخند

 کشتن...  شیرو شش سال پ می... خود واقعستمیمن ن نجاستیک ا ینی... انینب ینطوریمنو ا-

 در هم وارد اتاق شد  یحرفم تموم نشده بود ک سروان با چهره ا هنوز

 کرد سمت ملوک  رو

 نه  ای نیدیم تیرضا-

  دمینم-

 کردم  یپوف

 !؟ یرسوند ریخ یعمرت ب کس یازت نداشتم... تو اصال تو تیمن از همون اولشم انتظار رضا-
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 ببرش بازداشگاه  یفیشر-

 از سر جام بلند شدم  خودم

رو رو سرتون خراب  یآگاه نیا نیمنو نداشته باش ی کهیکوچ یآبج یخدا شاهده هوا یول رمیم لیبا کمال م-

 !کنمیم

 ببرش  یفیشر-

 با تشر گفت  نویا

ترسم..  یلباس تنته ازت م نیچون ا هم نگام نکن فک نکن ینجوری؟!ا یبچه دار نیب ا کاریخودم چ رمیدارم م-

 ... از خودمی،فهمیترسم.. م یمن فقط از.خودم م

  رونیاومدم ب یاز اتاق بازرس یفیبرگردوندم و جلو تر از شر رومو

....... 

 ک سپرده بودمش دست جناب سروان...  ییک نگرانش بودم رها بود... رها یزیچ تنها

 بود...   وارید یرو یخط یو اسم ها یادگاریشدم.. پراز  رهیک توش بودم خ یاتاق واریدرو د ب

 بازداشگاه...  نیزن ا یشبانه روز تمام بازداشت بودم و تنها بازداشت کی

 و ب گذشته فکر کردم....  دمیکش دراز

 ... رها.... یمعصومه... ساق ب

 ب درک...  خودم

 ودم... خ یبدبخت متیاگه شده ب ق یخوشبخت بشن.. حت دیو رها با یساق

 بازداشتگاه باز شد  در

 یآزاد رونیب ایب-



 توآغوش 

 

 
144 

 

 ؟! یآزاد نیبود ا دیک سرش آورده بودم بع ییبود باورش.. از ملوک و.اون بال سخت

 وحشتناکش از اتاق خارج شدم...  یاز طرف جناب سروان و اون اخم ها حتیاز امضا و چندتا نص بعد

  دمیرو د یفیدر شر پشت

 خشنن؟  نقدریا سایپل یبد اعصابه ها.؟! همه  یلیخ ستونیرئ نیا-

 بود  رهیرو ب رو خ ینقطه  ب

! من یشیآدما راحت م نیرو بکن ک از شر ا ییبرات.... فکر روزها رمیگذاشته؟! بم ریتو هم تاث یرو نکهین مثل ا-

  ادیک کال ازشون خوشم نم

 کرد  نگام

 برو خونتون -

 تا برم  نیبد لیمارو تحو یب چشم.. فقط آبج یا-

  ه؟یک تیآبج-

  بله؟

 داد و.هوار من و بازگشت دوباره ام ب اتاق جناب سروان  یشد جرقه  نیهم

 سرت  یرو یرو گذاشت یچ خبرته خانم ب اصطالح محترم؟! کل آگاه-

و سالم سپردم  حیمن اونو صح ن؟یکرد مشیقا یمنو کدوم قبرستون یبزارم.... آبج دمیسرم.... با یگذاشتم رو-

 دستتون 

 تکون داد  سرشو

 دم در منتظره نگران نباش  تی! آبجن؟؟یهمه سر و صدا ب خاطر ا نیا-

 .... یمیم-
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 حرفمو خوردم  ی هیبا غضب نگام کرد ک بق چنان

 ... نیاز استرس زودتر بگ مردمیم-

 ؟یچرا آزادم کرد نینگفت یراست

  دیبر یو برات ابد م دیچ یشده هزار راه م دمیک من د یمگرنه اون زن یبرو خدارو شکر کن آزاد شد-

  دمیخند

 کو جراتش؟ خرخره اش... -

  دمیکش قینفس عم ی

 ... یاخالقت و اخم ها نیمنو.. خدا ب داد زن و.بچه ات برسه با ا نیباشه بابا خورد-

 تا خودم ننداختمش تو بازداشگاه...  رونیببرش ب یفیشر-

 کرد..  میو تا دم در همراه رونیمجدد منو از اتاق کشوند ب یمعرکه ا جادیاز ترس ا چارهیب سرباز

  یدیرو ب آدم م کهیباهات حال کردم.. حس داداش کوچ یلیخ-

 ب بازوش.  زدم

 بزرگه حساب باز کن  یآبج نیا یرو ادیازم بر ب یکمک-

 دوشم  یتلفنم هم گذاشتم کف دستش و کوله امو گذاشتم رو شماره

 من رفتم -

 مجسمه بهم چشم دوخته بود  نیع متعجب

 چرخوندم و دنبال رها گشتم...  سرمو

 پام نگه داشت یجلو نیماش ی کبارهیرفت داخل و من مستأصل بودم از نبود رها ک ب  یفیشر
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 شد و.جلوم سبز شد  ادهیپ نیآقا از ماش حاج

 رسنمتون  یم نیسالم، سوار بش-

 کو  میآبج-

 خدمتتون  کنمیعرض م نیسوار ش نیایب-

 بازم اعتماد یول هیاعتماد ب حرفش چ لیدونم دل یبزنم سوار شدم... خودمم نم یحرف نکهیکوتاه اومدم.. بدون ا بازم

 کردم 

 سوار شدم قینفس عم یعقب رو برام باز کرد و.منم با  در

 

 ک سوار شد درو بست و راه افتاد  خودش

 نهیآ ریدرست ز یدار لیبیو س شیدستته درست ر یتسبدرست  ییحاج آقا نیکجاس ؟!بب میبپرسم آبج شهیم-

تار موش کنده  ی... یآورده باش میسر آبج ییب حالت بال یقرآن وا نیب صاحب هم یدرست ول زنهیات قرآن آو

بگو رها  یام پس زود یلیواسه خودم  نم نایچالغ نب ینجوری... منو ازنمیم شیو طائفه ات رو آت لیشده باشه کل ا

 کجاست 

 راحت  التونیحال امن خ نیراحته و در ع یلیشما جاش خ یآبج-

 کجاس گفتم-

  دینگران نباش ششیپ میریم میدار-

  ارمیپدرتو در م یکن ستمیسر ب ن یبخوا ستم،یچالغم خنگ ک ن-

 گذاشت  یرو.زد و مداح پخش

 و پخششو خاموش کردم  رونیب دمیخودمو کش یدوتا صندل نیبا.تواما... از ب یاو-

  ؟یچالش کرد یمنو کدوم قبرستون یجآب
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 کرد  شتریرو ب سرعتش

  ؟یکرررر-

 حس اعتمادت نابود شد..  یخاک تو سرت ک همه  ی... فاطدیحس اعتمادم پر ی همه

 درو گرفتم..  ی رهیدستگ

 ... با.توام مردک نگه دار... رونینگه دار تا.خودمو پرت نکردم ب-

 یم داشتم

 مردم از ترس..  

ان از و.لنگ لنگ نییپا دمیپر ستادیا نیتا ماش یول یب صندل دمیترمز باز چسب یباز کردم ک پاشو گذاشت رو درو

 فاصله گرفتم...  نیماش

 .... شونمیاز دم خراب... خواهر و.مادرت رو.ب عذات م نیهم یهمه اتون لنگه -

 فاصله گرفتم  نیو.از ماش زدمیم هوار

 شد و.اومد سمت من  ادهیپ نیماش از

  تونیآبج شیپ برمتونیخانم محترم؟! گفتم ک دارم م هیها چ یزیآبرو ر نیا-

 راستش رو بگو. ؟یسرش آورد ییچ بال-

.. اونجاهم مارستانی.. بعد از دعوا حالش بد شد بردمش بدمشیند گهید روزیمادر بزرگمه. من از د شیآروم تر.... پ-

  دمشیند گهید مارستانیاومدن اونجا منم از ب دیمادر بزرگ ک فهم

 .. مثل سگ یگیدروغ م-

 رو گرفت سمتم  شیگوش

  دیبا خودشون صحبت کن نیایب-
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 رو ازش گرفتم  یلنگون رفتم سمتش و.گوش لنگون

  یهمون اول نیمخاطب-

 زنگ زدم  بهش

 بوق ک.خورد برداشت  دوتا

  کنهیم یقرار ی... بنجایا یاریطفل معصوم رو.ب نیا یآخه؟ مگه قرار نشد آبج ییالو مادر کجا-

 .رو دادم دستش یو.گوش دمیکش قینفس عم ی

 گرفت و جواب دادم.  ازم

 چشم... خدا نگهدار  ی... ب رومیایم میسالم.. چشم.. چشم... دار-

  بشیج ی.رو.گذاشت تویگوش

 راحت شد؟!  التونیحاال خ-

  تونیآبج شیببرمتون پ نییبفرما

 کردم  نگاش

 خودم نشستم عقب...  نباریو ا نیو لنگان لنگان برگشتم سمت ماش دمیکش قینفس عم ی

 

 چشم دوختم.....  ابونیشد و. بدون حرف فقط ب خ سوار

 رو نگه داشت....  نیشمردم ک ماش یهامو م یبدبخت داشتم

  میدیرس-
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  رونیب زدیب خونه نگاه کردم... چشمام داشت از حدقه م برگشتم

 نجا؟؟؟؟؟یا-

 شدم و.درو بستم...  ادهیک محو خونه بودم پ نجوریمنتظر من شد... هم ریشد و.سر ب ز ادهیپ نیماش از

 زنگ فشار داد  ی.رودستشو

شدم..... دلم لک  اطیتوجه ب اون خودم درو کامل باز کردم و.وارد ح یک در باز شد ب دیطول نکش شتریب هیثان چند

 خونه....  نیا یدوباره  دنید یزده بود برا

 ب صورتم...  دمیو رفتم سمت حوض چند مشت آب خنک پاش دمیکش قینفس عم ی

 .. دیک چقدر چسب آخ

 خانم...  زیاهلل... عز ای-

 سالم پسرم.... -

 .... دیرو در آغوش گرفت و دستشوب*و*س*  زیرفت و.عز پسره

 

 کو مهمون من؟ -

 من اشاره کرد  ب

 و.منو نگاه کرد.. خودش کنار زد  یآقا رو از جلو حاج

 مثل من متعجب بود..  اونم

  ؟یفاطمه ا-

 داشت آغوش مادرانه اش...  ی... چ عطردمشیسمتش و در آغوش کش دمیکش پر

 عباس من باتو تصادف کرده -
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 جدا شدم  ازش

   ه؟یعباس ک-

 حاج آقا اشاره کرد...  ب

 شما؟  نیعه... عباس-

 بود  ریسر ب ز هنوز

  ؟یشناس یخانم.رو م نیجان ا زیعز-

 رفت  ادشیانگار  یسراغمون ول ادیبار ب کی یفقط ب ما قول داد هفته ا هیشناسمش... دختر خوب یآره مادر م-

  دمیکش قینفس عم ی

 شماست  شیپ میاومد سراغم... آبج یپشت بدبخت یخانم.. بدبخت زینرفته عز ادمی-

  هینیریچ دختر ش ته؟یآبج-

  میتا بر ادیب نیگیبهش م-

  یک بر زارمیکجا مادر مگه م-

 برسونمتون  نیخوا یآماده اس م نیماش-

  ه؟یچ حرف نیعباس؟! ا-

 کار داشته باشن و خانواده نگرانشون بشه...  دیخانوم.... گفتم شا زیجسارت نکردم عز-

  زنهیحس کردم طعنه م چرا

 شدم  الیخ یکردم و.ب یزل زده بود پوف اطیکف ح یها یکردم بازم ب کاش نگاش

 رها خوابه؟-
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 نرو تا.برگردم...  ییدر بره... عباس جان مادر جا تیخستگ ارمیب یزیچ یجابرم  نیهم نیآره مادر بش-

 گفت و رفت و باز من با حاج آقا تنها شدم  نویا

 ؟! نجایک اومدم ا نیناراحت-

  کردیلب زمزمه م ریرو دست گرفته و بود و.ز حشیتسب

 ! سرشو برگردوند سمت حوض زنما؟یدارم باهات حرف م-

 ... دمیک بهتون وارد کردم رو پرس یاز بیمه مقدار خسارت-

 آورد و گذاشت کنارم  رونیچک ب یو  بشیکرد تو ج دست

  نیی.....بفرما

داشتم، اصال ب درک ک ب خاطرش  ازیهم بهش ن ینبود ک بتونم ازش بگذرم از طرف ی.رو برداشتم.... پول کمچک

 پام شکست 

 تو کوله ام  گذاشتم

  دارمیچون حقمه برش م-

 تا برسونمتون  نیآماده اس بگ تونیاگه آبج ییخوام برم تا جا یمن م-

  میینجایانگار واقعا ناراحته ک ا ن

 .... رهیکثافتمون خونه اتونو بگ یترس یک م میستیراحت حاج اقااااا! در ضمن ما نجس ن التیخ میریم-

 رده بود رفتارش... لنگون لنگون رفتم سمت ساختمون سر جام بلند شدم... بهم برخو از

 رهاااا ....رهاااا -

 سمتم و ب*غ*لم کرد  دیدو دیچارچوب در ظاهر شد تا منو د یخواب آلود تو یلحظه بعد رها با چهره  چند

 ! ؟یفدات بشم من خوب-
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 لبخند سرشو تکون داد  با

  میبر یحاال ک خوب-

 گرفت...  دستمو

 فشردم  دستشو

 ... دستتون درد نکنه میخانم ما رفت زیعز-

  ؟یزود نیکجا ب ا ارمیب وهیکجا مادر؟ من رفتم تازه م-

  میمزاحم شد دیممنون، ببخش گهین د-

 و اومد سمتم  دیچیرو دور خودش پ چادرش

 زده  یعباس حرف-

 ..مین بابا.. تا االن هم زحمت داد-

 عباس... عبااااس -

  ستین یزیخانم گفتم ک چ زیعز-

 خانم  زیبله عز-

 خواد  یدختر ک م نیب ا یگفت یچ-

 نگفتم  یزیمن چ-

 رفتارش از صدتا فحش بدتر بود  ینگفته بود ول یزیچ

 .. نیداشت مویآبج ینگفته..... ممنون ک هوا یزیگفتم ک چ-

  یبر یخوا یتو کوچه کجا م ختهیگفت صابخونه اسبابتون رو ر یعباس م نمی! ببیکجا مادر! محاله بزارم بر-
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 گفت برسونمتون  یدونست و م یم نویا خوبه

 ... نیغصه مارو نخور شهیم دایپ ییجا ی-

 یکن ابونیبچه رو آواره کوچه و خ نیزارم خودتو و ا ینم-

 .... کردمیدختر.رو آواره م نیبعد ا کردمیم دایپ ییجا یحداقل  دیرها نگاه کردم... با ب

. تسین یالبته اگه زحمت برمشیم امیباشه من جا و.مکونم ک درست شد م نجایدو.روز ا یکیرها  ستین یاگه زحمت-

 در حقمون  نیکرد یجاهم مردونگ نیبرمش... تا هم یاگه هم مشکله... با خودم م

 جا بمون  نیخودمه... خودتم هم یرها هم مثل نوه  ه؟یچ حرف نین دخترم، ا-

 زدم و ب حاج آقا نگاه کردم  پوزخند

 دنبالش  امیدو.روزه ب دمیمهم رهاست... قول م هیباشه کاف نجایا مونیکی گهین د-

 خودشه.  یخونه  نجایراحت دخترم، ا التیخ-

 کولمو تو مشت گرفتم  بند

  شمیبا اجازه مرخص م-

.تونم هم ب زور نگه ات دارم... برو دخترم مواظب خودت باش.. عباس مادر تا هر ینم یب رفتنت ول ستمین یراض-

 جا ک خواست برسونتش 

 خودم راهمو بلدم...  شمیمزاحم نم-

 وضع  نیمادر ک با ا شهینم-

 سین شیوضعم طور-

  دمیرها.رو ب*و*س*  صورت

 .. خداحافظ میفقط جون.شما و.جون آبج-
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..... 

سر  یبود ک شبو چجور نیکوچه تموم فکر و ذهنم ا ی... اما فقط خدا از دلم خبر داشت تا پامو گذاشتم تورفتم

 کنم....

 راه عوض کردم خودم رو رسوندم ب خونه...  نیو.دوتا خط ک ب یتاکس با

 تو قفل چرخوندم  دویکل

 در  یکوبوندم تو ینشد شاک باز

 صاحاب شده رو....  یب نیباز کن ا-

 ن گفتم.... ک باز

  یفاط-

 بود.. سرتاپامو برانداز کرد  یاب برگشتم،

 بال رو سرت آورده تا مادرش رو ب عزاش بشونم..  نیا یک-

  ه؟یملوک کدوم قبرستون نیا-

 ملوک زده... -

 . ختهی... اسبابمو کجا رهیملوک کدوم قبرستون گمی!م یخفه اب-

 کف کوچه پهن بود من بردم خونه -

  دمیکش قینفس عم ی

 ننه ات خونه اس-

 تکون داد  سرشو

 پس  میبر فتیراه ب-
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 ب خونه اش  میدیو.رس میکرد یمتعجب مردم محله کوچه رو ط ی...باهم در مقابل نگاه ها

 زدم...  در

  ؟یخونه ا یاب یننه -

 

  ومدین ییصدا

  یغضب برگشتم سمت اب پر

  یچاخان کرد-

 ن ب جون خودم خونه بود.. -

 زد  در

 ننه.... ننه درو باز کن... -

 ... دمیکش قینفس عم ی شدیم کینفر ک ب در نزد ی یقدم ها دنیشن با

 جا خورد  دیباز کرد... منو ک د درو

 کردم و از ب*غ*ل دستش رد شدم سالم

 اسباب من کجاس.. -

 ... نیزم ریگذاشتم تو ز-

شد رو  یک واجبم م یکردم و هر چ داشی... دنبال صندوق مدارکم بودم پنیزم ریز یتوجه ب اون دو نفر رفتم تو یب

 برداشتم..... 

 ک متوجه پچ پچ مادر و.پسر شدم.  رونیب امیب نیزم ریرو تو کوله ام جا دادم.. خواستم از ز همه

 ... زننیچقدر پشت سرش حرف م یدون ی... منجایا یدختره رو چرا آورد نی... ننه فدات بشه.. ایاب-
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 خوردن..  یهمه غلط کردن.. گ... ه.. اضاف-

کس  سیدختره ک معلوم ن نیک پدر و.مادرش معلوم باشه... ن ا یکیارم،یم ریدختر خوب گ یخودم برات --

 ... یو.کارش ک

 رشتیب یمن ب فاط یبگو.. ول یبگ یخوا یم ی.... هر چیدم گوشم وز وز کرد نقدریا یننه بسه توهم... خسته نشد-

 از جفت تخم چشمام اعتماد دارم.... 

 مادر....  یاب-

 ... دی.... جفتشون رنگشون پررونیزدم ب نیزم ریز از

 سمتشون  رفتم

... ستیتوش ن یبا ارزش زیدور .. چ نیزیبر رهیگ یالبته اگه جاتونو م نجایبمونه ا نایدر حقم... ا یکرد یمردونگ-

 ..کنمیم هیتصفبعد خودم. تونستم باهاتون  نینگهش هم دار

 نگاه کردم  یاب ب

 یبهم نرسه... ب درد هم نم یاحد و.ناس چیک دست ه یقبرستون یبرم  خوامیتو هم منتظر من نمون.. من م-

 ب خودت زحمت نده...  یمن.. پس الک یتار موش شرف داره ب سرتاپا یاتون  هیدختر همسا نی... امیخور

 برم راهمو سد کرد خواستم

 مگه ن؟  یدیننه امو شن یحرفا-

 نگاه کردم  دهیزن رنگ پر ب

  نهی.. حرف اول و آخرم همکنمیدارم باهات حرفوتموم م-

 وسطه؟  یکس یپا-

منکر  دیوسط باشه... اما االن با یکس یرو داشتم ک پا یداشت... من اصال کس یکردم.... چ دل خجسته ا نگاش

  کردمینداشتنش م
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 ب درد من...  ن تو خورمین من ب درد تو م-

 جواب منو بده -

  دمیکش قینفس عم ی

 وسطه...  یکس یتو فک کن پا-

 دمیبار ازش ترس نیاول یو برا دمیرگ متورم گردنش رو د خورمیم قسم

 ... رونیو از خونه اومدم ب دمیدستش کش یاز تو کولمو

 شده الیخ یب نکهیاز ا خوشحال

 ک دوباره جلوم سبز شد  دمیکش یم نفس

  ه؟یفقط بگو ک-

 برو اونور حوصله ندارم  یاب

  هییییبگو ک گمیم-

 ...اریمن باال ن یصداتو رو-

 زدم  داد

  ه؟یک-

 ام کرده بود  کالفه

  یبهشت بساز یتون ی... تو هم میتونه برام بهشت بسازه..... تو چ یخره ک پول داره... م ی-

 شد..  شل

 خوامیمن خاطراتو م-
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... پول... یفهم ی... مزنهیوضع و اوضاع... االن حرف اول و آخر رو. فقط پول م نیا یتوچند  یخیس یخاطر خواه-

 خودت  یبچسب ب زندگ ایهم دنبال من ن گهید

 کنار و ب راه افتادم زدمش

 ارمیبهم مهلت بده.... برات پول م یفاط-

 گفتم و از اونجا دور شدم ییبابا برو

 راه عوض کردم خودم رو رسوندم ب خونه...  نیو.دوتا خط ک ب یتاکس با

 تو قفل چرخوندم  دویکل

 در  یکوبوندم تو ینشد شاک باز

 صاحاب شده رو....  یب نیباز کن ا-

 کن گفتم....  باز

  یفاط-

 بود.. سرتاپامو برانداز کرد  یاب برگشتم،

 بال رو سرت آورده تا مادرش رو ب عزاش بشونم..  نیا یک-

  ه؟یملوک کدوم قبرستون نیا-

 ملوک زده... -

 . ختهی... اسبابمو کجا رهیملوک کدوم قبرستون گمی!م یخفه اب-

 کف کوچه پهن بود من بردم خونه -

  دمیکش قینفس عم ی

 ننه ات خونه اس-
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 تکون داد  سرشو

 پس  میبر فتیراه ب-

 ب خونه اش  میدیسو.ر میکرد یمتعجب مردم محله کوچه رو ط ی...باهم در مقابل نگاه ها

 زدم...  در

  ؟یخونه ا یاب یننه -

 

  ومدین ییصدا

  یغضب برگشتم سمت اب پر

  یچاخان کرد-

 ن ب جون خودم خونه بود.. -

 زد  در

 ننه.... ننه درو باز کن... -

 ... دمیکش قینفس عم ی شدیم کینفر ک ب در نزد ی یقدم ها دنیشن با

 جا خورد  دیباز کرد... منو ک د درو

 کردم و از ب*غ*ل دستش رد شدم سالم

 اسباب من کجاس.. -

 ... نیزم ریگذاشتم تو ز-

شد رو  یک واجبم م یکردم و هر چ داشی... دنبال صندوق مدارکم بودم پنیزم ریز یتوجه ب اون دو نفر رفتم تو یب

 برداشتم..... 
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 پچ پچ مادر و.پسر شدم.  ک متوجه رونیب امیب نیزم ریرو تو کوله ام جا دادم.. خواستم از ز همه

 ... زننیچقدر پشت سرش حرف م یدون ی... منجایا یدختره رو چرا آورد نی... ننه فدات بشه.. ایاب-

 خوردن..  یهمه غلط کردن.. گ... ه.. اضاف-

کس  سیدختره ک معلوم ن نیک پدر و.مادرش معلوم باشه... ن ا یکیارم،یم ریدختر خوب گ یخودم برات --

 ... یو.کارش ک

 رشتیب یمن ب فاط یبگو.. ول یبگ یخوا یم ی.... هر چیدم گوشم وز وز کرد نقدریا یننه بسه توهم... خسته نشد-

 از جفت تخم چشمام اعتماد دارم.... 

 مادر....  یاب-

 ... دی.... جفتشون رنگشون پررونیزدم ب نیزم ریز از

 سمتشون  رفتم

... ستیتوش ن یبا ارزش زیدور .. چ نیزیبر رهیگ یالبته اگه جاتونو م انجیبمونه ا نایدر حقم... ا یکرد یمردونگ-

 ..کنمیم هیبعد خودم. تونستم باهاتون تصف نینگهش هم دار

 نگاه کردم  یاب ب

 یبهم نرسه... ب درد هم نم یاحد و.ناس چیک دست ه یقبرستون یبرم  خوامیتو هم منتظر من نمون.. من م-

 ب خودت زحمت نده...  یمن.. پس الک یتار موش شرف داره ب سرتاپا یاتون  هیدختر همسا نی... امیخور

 برم راهمو سد کرد خواستم

 مگه ن؟  یدیننه امو شن یحرفا-

 نگاه کردم  دهیزن رنگ پر ب

  نهی.. حرف اول و آخرم همکنمیدارم باهات حرفوتموم م-

 وسطه؟  یکس یپا-
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منکر  دیوسط باشه... اما االن با یکس یرو داشتم ک پا ی کسداشت... من اصال یکردم.... چ دل خجسته ا نگاش

  کردمینداشتنش م

 ن تو ب درد من...  خورمین من ب درد تو م-

 جواب منو بده -

  دمیکش قینفس عم ی

 وسطه...  یکس یتو فک کن پا-

 دمیبار ازش ترس نیاول یو برا دمیرگ متورم گردنش رو د خورمیم قسم

 ... رونیو از خونه اومدم ب دمیدستش کش یاز تو کولمو

 شده الیخ یب نکهیاز ا خوشحال

 ک دوباره جلوم سبز شد  دمیکش یم نفس

  ه؟یفقط بگو ک-

 برو اونور حوصله ندارم  یاب

  هییییبگو ک گمیم-

 ...اریمن باال ن یصداتو رو-

 زدم  داد

  ه؟یک-

 ام کرده بود  کالفه

  یبهشت بساز یتون ی... تو هم میتونه برام بهشت بسازه..... تو چ یخره ک پول داره... م ی-

 شد..  شل
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  خوامیمن خاطرتو م-

... پول... یفهم ی... مزنهیوضع و اوضاع... االن حرف اول و آخر رو. فقط پول م نیا یچند تو یخیس یخاطر خواه-

 خودت  یبچسب ب زندگ ایهم دنبال من ن گهید

 کنار و ب راه افتادم زدمش

 ارمیبهم مهلت بده.... برات پول م یفاط-

 گفتم و از اونجا دور شدم ییبابا برو

.... 

 کردم... پاهام از شدت درد در حال انفجار بود...  یکردم و شب رو اونجا سپر دایپ متیمسافرخونه ارزون ق ی

 خونه نرفته باشم... کردن  دایپ ینبود ک برا ییو.جا رفتمیروش راه م دیسرم نبا ریخ

باشم.. چ  یخواستم مزاحم کس ینم کردمیرو جور م ییجا یتا فردا  دیشده با ی.... هر جوردمیدراز کش نیزم یرو

 من چ رها.... 

 از،بس فکر کردم و در آخر با شکم گرسنه خوابم برد دیسوت کش مغزم

 ر بالشت چنگ کردم از کنا مویشدم... دستمو بردم و.گوش داریب میزنگ خور گوش یصدا با

 الو.. -

  ؟یداریب-

 بود ...  دیام

  یگیم یچ نمی.. بنال ببیکرد دارمیب-

 کارت دارم  یشگیهمون پارک هم ایب-

 کار دارم فعال... چند روز بهم مهلت بده -
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 ک نرفته سفته هات دست منه..  ادتی ؟یشد یهمه چ الیخ یاومد ب رتیشد پول گ یچ-

  ستیباشه نامرد ن یهر چ ی.. بعدم فاطیزنیم یگفتم کار دارم تو چ زر-

 منتظرم...  ایپس زود باش ب-

 ... نمیات رو بب افهیاونجا ک ق امیهمه راهو بکوبم ب نیحاال حرفتو بگو ،ا یهم امیتونم ب ینم-

  یدنده ا ی یلیخ-

 بنال گفتم... -

  ؟یکرد ،کاریچ-

 کردم  یپوف

از من  یپا قصره بعد چ انتظار یاونجا واسه خودش  یتو خودت خبر دار ؟یاحضارم کرده بود نیهم یبرا ن؟یهم-

  یدار

  یشد یمیباهاش صم یلیخ دمیشن

 کنم  کاریچ گهیمجبورم د-

  هیهم باشه نوبت بعد ینوبت یشد یمیصم مهیحاال ک با فه-

  ه؟یکدوم خر یبعد-

  یعل ریام-

 نشستم سر جام  خیس

 دوباره بگو  دمینشن-

 ... کنهیبرات م یبخوا یخرش کن هر کار ایو.س تا عشوه بد یعل ریبا ام-

 ؟یاشتباه گرفت ییهر جا یدخترها نیمنو با ا-
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 فقط  ایعشوه ب -

 ستاین میمن عشوه مشوه حال-

 زن مصب تو.خونه اشه -

 برو بابا دلت خوشه ها -

 تونم منتظر بمونم... خودت ب مدل خودت خرش کن  یهم نم یلی... خدونمیمن نم-

  ؟یب خر شدنش دار یاون ک خر هست چ اصرار-

ره ن ادتی.. فقط کنهیسرتاپاتو غرق در پول م ادیازت خوشش ب یکن یکار شهیتو ک بد نم ی! برادهیاون شاه کل-

 کنم  یمگرنه منم بلدم بد تالف یک ازت خواستم رو انجام بد یکار

  ؟یکنیم دیتهد یزنگ زد یصبح اول

 عد هدفت اون پسره باشه.. ب ب نیک گفتم... از،ا نیهم-

 گفت و قطع کرد.... نویا

 شعور رو خر کنم..  یب یمونده بود ک اون پسره  نمیهم گهید

 ت*خ*ت* ..   یو خودمو انداختم رو دمیکش قینفس عم ی

 

..... 

شب  نکهیاز ا ی. رو رفتم... مغزم در حال دوران بود و.عصبکردیک ب مغزم خطور م ییکردن خونه هر جا دایپ یبرا

 نکرده بودم... دایرو.پ ییشده بود و.باز جا

 زنگ خورد... ب شماره نگاه کردم...  میپارک ولو شدم.... ک گوش یتو مکتین یوکوفته رو خسته

 کردم وجواب دادم  یپوف
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 الو -

  ستیازت ن یک خبر زمیعز ییجونم.. کجا یسالم فاط-

 اومد  یخنده م یصدا

 اومده  شیبرام پ یکار-

 پرسن یبچه ها اومدن احوالتو م ایپاشو ب-

  مهیجز خود فهم کردنیپرسن... واال تو اون جمع دوستانه همه با نگاه تاسف و.چندش ب آدم نگاه م ی.ماحوالمو

 حوصلمون سر رفته  یفاط ایب-

 مشت کردم  دستمو

 با دلقک اشتباه گرفته بودن منو

  رمی.. گدمیقول نم-

 رو بفرستم دنبالت  یعل ریام ییکجا بگو

  ادیگرفت.... صد سال م خندم

 خواد بابا من...  ینم-

 راحت....  التیخ یستیدنبالت... مزاحم هم ن ایب گمیتو راهه م یعل ریام-

 شدم....  میتسل یکردم... درست و غلط برام مشخص نبود و با گفتن اوک ریگ

 ... بمیج یپرت کردم تو مویپارک رو براش اس کردم و گوش آدرس

 بستم...  چشممو

 داده بود  ریباز گ مهیوسط فه نیاومد و ا یخسته بودم... خوابم م یلیخ
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سکوت پارک شکسته شد.. شب بود و  نیماش ی یدر پ یپ یخودم بودم ک با بوق ها یدونم چقدر تو حال و هوا ینم

 شلوغ.... 

 ترم کرده بود.....  یعصب یمزاحمت صوت نیو ا کردیدرد م سرم

 دنبال صدا برگشتم...  ب

 سرش  یبود ک پارک رو گذاشته بود رو خودش

 متمرکز شده بود رفتم سمتش و درو باز کردم و.نشستم  نیک سمت ماش ییتوجه ب نگاه ها یبرداشتم و ب کولمو

 .. یزدم ب صندل هینگاش هم نکردم فقط چشامو بستم و تک ینگفتم حت یچیه

رو بده  شدیک نثارش م ییجواب فحش ها نکهیرو روشن کرد و بدون ا نیبود فحشش بدم مطمئنم... ماش منتظر

 گاز....  یپاشو گذاشت رو

 حرکت چشمامو بسته بودم  یرو تا آخر بلند کرد و باز من ب پخش

 اس صداشو کم کرد....  دهیفا یب دیفهم

 خوابم برد عیبودم... اونقدر خسته ک سر خسته

 چرخونم..  ی.. سرمو مشهیم رهیخ دینگاهم ب سقف سف کنمیک باز م چشم

 ! مارستان؟؟یب

 دوزم...  یوب اطراف چشم م نمیشیزحمت صاف م با

  ؟یگرد یم یدنبال چ-

  گردمیبرم

  رفت؟یور م شیو با گوش یصندل یبود نشسته بود.رو یعل ریام

  نجام؟یمن چرا ا-
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 زد  پوزخند

 سر قرار قالت گذاشته بود؟  یک-

 نجامیبگو من چرا ا گمیمزخرف نگو! م-

 برداشت  یصندل یسر جاش بلند شد و کتش رو از رو از

  یراحت نیب هم نجایآوردما ا یغش کرد-

  کنمیمنم باور م-

 بلند کرد و.نگام کرد..  سرشو

 ک بخوام ب خاطرت دروغ بگم...  یدار یتو چ-

  دمیدستم کش یسرم رو.از تو سوزن

 ثال تو داراترم... از ام یلیک نداشته باشم از خ یچیمن ه-

 نیزم یگذاشتم رو پامو

  کردمیولت م ابونیکجا؟ مامان سفارش کرده حتما ببرمت اگه نگفته بود گوشه خ-

  ستین دیاز امثال تو ک.بع-

 اومد سمتم  یعصب

  یقبرستون بود نهیبودمت االن بخاطر  افت فشار س اوردهیاگه ن ییپر.رو یلیخ-

 چ.بهتر.. -

 ام کجاس؟!  کوله

 الکت؟ -
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 کردم  اخم

 کجاس گفتم.. -

  دونمیچ م-

 کجاس؟  گمیم ؟یدونیک چ م یغلط کرد-

 ؟یکرد یچته باز قاط-

 نکنم  یمثل آدم جواب بده تا قاط-

 ...... نهیتو ماش-

 عقب برداشتم.. یکولمو از صندل نیماش یتو میب سرعت انجام شد و.نشست صیترخ ی..... کارها

 راحت شد  التیخ-

  ؟یدونست یم یزنیحرف م یلیخ-

 زد  پورخند

 .. ین ک تو الل-

 بشه  بتیداره... کاش نص یبودنم عالم الل

 رو روشن کرد  نیشد و.ماش ظیغل اخمش

  نییرو دادم پا شهیش

 اعصابمه  ی... بد روخورهیحالم از اودکلنت ب هم م-

 و.لوکس.  متیگرون ق یزهایب چ ی.. چون عادت ندارادیهم بدت ب دیسه برابر خودت پولشه.. با-

 من بسه..  یبرا یک تو عادت دار نیهم-
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 هم صفره...  نتیماش دیخر ی قهیاودکلن سل ی قهیضمن عالوه بر سل در

  یتا چالغ تر بش ابونیموقع شب پرتت کنم گوشه خ نیا یترس ینم-

ب داشبورت...  دمیک چسب نیزد ب ماش یکیرو.... چنان از عقب  تیام.... بعدم مردونگ دهینترس من گرگ بارون د-

 .... ابونیخورد ب جدول خ نیو ماش

 بلند کردم...  سرمو

 بود ب فرمون...  دهیچسب سرش

 دادم  تکونش

  ؟یزنده ا ؟یخوب-

 یباز شد و  یعل ریدفه در سمت ام یبگم  یزیشده بود تا خواستم چ یزخم شیشونیبلند کرد... پ یب آروم سرشو

 ..رونینفر اونو کشوند ب

 شدم...  ادهیپ عیدهنم.. سر یاومد تو قلبم

م ک یزدولیاز تصادف. منگ م یهنوز از شوک ناش نکهیبا ا زدی... درسته اونم مزدنشیبودن سرش وم ختهینفر ر چند

 ... اوردینم

 کمرش  یخواستن فرو کنن تو یافتاد ک از پشت م ییچاقو یزیب ت نگام

 شد..  ابونیش لگد زدم پهن خگچ گرفتم به یرسوندم ب پسره و با همون پا خودمو

 برگشتن سمت من  همه

 کثافت  ینامردا نیاز پشت خنجر بزن نیخوایم-

 سراغ من...  ادینقاب پوش ب دوستش اشاره کرد ک ب یاز مردا یکی-

 منو دست و کم گرفته بود....  ی.اش ترسناک بود ولافهیق
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 کردیم شتریشد... جدا از درد پام گچ شدت ضربه رو ب نیک پهن زم یفن بلد بودم روش اجرا کردم طور یهر چ زدم

 بود...  ازیامت یمن  یبرا نیو ا

 زدنش....  یو ب قصد کشت م چارهیغولو ک نفله کردم رفتم سراغ اونا ک سه نفره حجوم برده بودن ب اون ب نیا

 محترم یغول ها نیماش یافتاد ب قفل.فرمون  تو نگام

مهم نبود  گهی.... دزدمیزنان حمله کردم بهشون و فقط ضربه م ادیاشتم و فربرش د زدمیک نفس نفس م نجوریهم

 شدم خکوبیگلوم سرجام م یخوردن ک با گذاشته شدن چاقو رو یچقدر بخوره... فقط م یک

 بندازش. -

 نداشتم  دنینفس کش جرات

  یبندازش... کررر گمیم-

 ....  ابونیک مثل من داغون بود نگاه کردم و قفل فرمون رو پرت کردم..کف خ یعل ریام ب

 از کدوم....  گهیتو د-

 نره...  ادشینثارش کردم از پشت سرم ک تا عمر داره  یلگد چنان

 بارم کرد..  کیشد و چندتا فحش رک خم

 سوار شووو --

 نابویخ یبا تموم سرعتش تو یعل ریو ام نیماش یاز دستشون فرار کرد... خودمو پرت کردم تو یک دمینفهم اصال

 روند....  یخلوت تهران م یها

 .... گهیبودن.... د ی.....چ لجن نایا-

 ... زدمی. نفس منفس

 ... بتیو مص یپولدار-
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 کردم  نگاش

 . بتتیدل پر مص یبرا رمیبم-

  دمیبار خنده اشو د نیاول ی.. برادیخند

 ... چندش.. شتویببند ن-

 شد..  شتریخنده اش ب شدت

 .. یبامزه ا ییخدا-

 کردم.  نگاش

 با مزه است  یک کردمیم تیمگرنه حال ستیخوب ن یلیحالم خ یشانس آورد-

 نگفت..  یزیچ یکرد... ول نگام

 هاااان.. -

 برگشت و فرمون رو چرخوند  عیممتد سر یبوق ها یصدا با

 مطمعن باش..  یریمیناکام م ی.. ولیتو امشب کمر ب قتل من بست-

  رمیک ناکام نم دمیکام د نقدریمن ا-

 منظور -

 خوره...  یات نم افهیچون ک ب ق یستینگو ک اهلش ن-

- 

 گفتم و رومو برگردوندم...  ییشو گم

 خونه من؟  میامشب بر یا هیپا-
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 ک نزنم له و لوردش کنم....  دمیکش قینفس عم ی

 ات باشه  هیهمه رقمه پا خورهیاش هم م افهیجونت رو ببر ب ق نیبرو نگ-

 شده  یعصبان دمیکرد فهم شتریرو ک ب سرعتش

  رفتیخونه رو نم ریمس

  ؟یبریمنو م یدار یکدوم قبرستون یبگ شهیم-

 خونه خودم -

 نه؟  خوارهیتنت م-

  یلیخ-

  ینکرد میقراضه ات.رو... نگه دار تا کفر نینگه دار ا-

 کرد  نگام

 ترسه  یخونه؟ مامان م یایب یتون یسر و وضع ک نم نی.ابا

 ک پا بزارم تو خونه تو...  نهیبترسه ب درک.... بهتر از ا-

 داشبورت.  یرو زدم

 نگهش دار تا سگ نشدم... -

  گهینکن د تیاذ-

 نگه دااااااررر گفتم...-

 گوشه نگه داشت...  ی نویماش
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 مامان...  شیخونه پ میخودت لباس عوض کن تا بر یخونه  می.. پس حداقل برمیریباشه نم-

 ... ومدیب مامانت هم بگو ک کار داشت ن امینم-

 شدم..  ادهیباز کردم و پ درو

 ! یهست ضیو مر یعوض یلیدر ضمن.. خ-

 شد..  ادهیپ عیسر

 خونه لباساتو عوض کن فقط  میک ندارم گفتم بر تیکار-

 مثل تو..  یضیآدم مر ی.. اونم زارمیپسر مجرد  نم یهم پامو تو خونه  رمیمن بم-

 خواستم..  یمن نم-

 خفه شو.....-

 رو..  ادهیپ یب هم و رفتم تو دمیکوب درو

  ادینم رتیگ نیموقع شب ماش نیحداقل بگو خونه اتون کجاس تا برسونمت، ا ایب-

 با نعش کش برم شرف داره ب تو... -

... 

سر سوار نشدن ازش فاصله گرفتم و دور شدم ..  یعل ریرغم ربع ساعت کل کل با ام یکردم و عل ادیز سرعتمو

 ... کردمیاحساس ضعف م

 مسافرخونه...  برگشتم

 ... دنیترس دنیام رو ک د افهیق

 ... میاتاق ندار گفتن
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چون  گهینفر د یاتاقتو دادن ب   گفتنیموقع شب... م نیک کجا برم ا دمیوپر استرس داد زدم و هوار کش یعصب

.. رونیاون همه نامرد پرتم کردن ب ونیک راه انداختم م یین بودم ک با اون حال خرابم و دعوام نیاومدم و باز ا رید

 تونستم بکنم....  یم کاریدختر تنها ساعت دوازده شب چ یمن 

رو گفتم  یو آدرس رمیبگ یتاکس یتونستم  ابونیسر خ ستادنیساعت تموم ا میتاپامو ضعف گرفته بود و بعد از ن سر

 کجاس  دمیک خودمم نفهم

.... 

 موندم ب در..  رهیمحو شد... خ عیسر یشدم... تاکس ادهیپ نیاز،ماش

 زنگ...  یگذاشتم رو دستمو

 بود.... یک دمیک اصال نفهم یآغوش کس یحال پرت شدم تو یک در باز شد.... و من ب نقدریا

 باز کردم  چشمامو

 بود...  بهیو.مکان برام غر جا

 برگردوندم...  سرمو

 چه چه پرنده ها....  یهام... صدا هیشد ب ر قیتزر نیلنشد یبو ی

 ک  دوسش داشتم دوختم.  یاز پنجره ب باغ سرسبز نگاهمو

 باالخره ؟! نیبهوش اومد-

 برگشتم..  عیسر

 دختر جون به چارچوب در لم داده بود..  ی

  یهست یتو ک-

 زنان اومد سمتم..  لبخند
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 حاال هم در خدمت شما هستم.  نیتا هم نجایاومدم ا شبیخانمم.. د زیمن پرستار عز-

 داشت... ینیدلنش یکردم. چ چهره  نگاش

 خانم کجاس؟  زیعز-

 تهران  رسنیجمکران بودن... کم کم م شبید-

  سادیوا قلبم

 خونه بود؟  شبید یپس ک-

 آقا عباس -

 افتادم تو ب*غ*ل حاج آقا((: شبیمن د یعنی

 االن کجاس؟ -

 رفتن سرکار -

 تنم  یتو یو.خواستم بلند شم ک نگام افتاد ب لباس هاکردم  یپوف

 کرده تن من؟!  یک نارویا-

  نیخوب ک بازوتونو بسته بود یخون ازتون رفته بود... ول یلیمن  ک اومدم خ-

  ؟یچ-

 شده بود..  یچیلباسمو باال زد. دور بازوم باندپ نیآست

 پنجره... برگشتم سمت  الیخ یب نیشده و بخاطر هم یتهش خوندم چ تا

  ن؟یداشت یشب بد شبید-

 کردم  نگاش
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 بد ن.. افتضاح -

 بالشت و.چشمامو بستم  یگذاشتم رو سرمو

 ... نیبخور یزیچ ی دی. بانیشد فی.. ضعنیبلند ش-

 خوام بخوابم..  یفقط م-

  نیآقا عباس سفارش کردن حتما غذا بخور  نیپاش-

 گردنش فتهیترسه مرگم ب یگرفت... م خندم

 تورو خدا..  نیپاش-

 کردم بلند شدم.  یپوف

 غذا اومد داخل.  یحاو ینیس یو.با  رونیرفت ب خوشحال

 کمکتون بکنم  ای نیبخور نیتون یم-

  خورمیخودم م-

 ... رونیبرداشت و رفت ب یعسل یرو.از رو شیبر لب گوش لبخند

 داشتم..  اجیبهش احت یلیک خ یزیچ غذا

 سوپ رو سر بکشم  یظرف حاو خواستیحد ک.دلم م نیا تا

 اومده یک نمیدر برگشتم سمت پنجره تا بب یصدا دنیشن با

 خودش ب همراه رها وارد اتاق شد...  اطیح یبخوام برم تو نکهیخانم ذوق زده شدم و قبل از ا زیعز یصدا دنیشن از

 ک ب لب داشت جوابمو داد..  یکردم ک با لبخند قشنگ سالم

 مادر... من ک گفتم نرو..  یدرست کردخودت  یبرا هیچ حال و.روز نیا--
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  برمیامروز هم رها رو با خودم م نیخوام سربار باشم... هم یخانم.. نم زیعز گهید نیشرمنده نکن-

  ؟یآورد ریمگه خونه گ-

 .. نیخواد نگران من باش یشما نم ارمیم-

  ؟یک چ یکن لونیو لونیا یخوایبچه رو م نیوضعت ا نیا با

 ... دمشیتا نشست کنارم در آغوش کش رها

 ذره شده بود...  یدلم برات -

 . دیسفت ب*و*س*  گونمو

  ؟یدیم یخوب یچ بو-

 سبز بود...  یلیمادر جات خ میجمکران بود-

 

 نداشتم....  یاحتیو.س ارتیوقت ز چینذاشتم... ه رونیپامو از تهران ب یعمرم حت یشد... ب رها....من تو میحسود

  میانگار ما خوش نیباششما خوش -

 رها نگاه کردم  ب

  نایدیبهش رس یما... حساب یچ خوشکل شده آبج-

 خنده...  ریاز خجالت سرخ شد و حاج خانم زد ز رها

 .. دیتنم لرز دیرو ک ب*و*س*  شیشونیخوشکل بوده دخترم.. مگه نه. پ-

 مادرانه...  یب*و*س* ه ها نیا یبرا دیکش یلک م دلم

 شمیپ یخواستم اتفاقا ب خودت بگم اجازه بد یبهش عادت کردم... ک نگو.. م نقدریفاطمه جان... ا شهیباورت نم-

 زارم...  یبمونه.... من اکثرا تو خونه تنهام.. باور کن براش کم نم
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 اومد... بهش خوش گذشته بود...  یرها نگاه کردم... انگار خودش هم بدش نم ب

 خوام باعث زحمتتون بشه  ینم-

 سرش..  یرو دینوازش کش دست

 ... رحمته.. ستیدختر زحمت ک ن-

 کنم...  یبراش مادر  دمیبمونه... قول م نجایا یزاریدختر نداشته ام... م یجا رها

 یخواستم.. منم دست نوازشگر م یمن نبود... منم آغوش مادرانه م ییفکر تنها چکسیگرفته بود.. چرا ه بغضم

 خواستم یخواستم... منم مادر م

رو  زایچ نیمحروم کنم... من ک شانس داشتن ا زایچ نیشد ک بخوام رها رو از داشتن ا ینم لیها دل نیا یهمه  یلو

 رها ک داشت....  ینداشتم... ول

 با خودشه...  میتصم-

 موند...  رهیخانم ذوق زده ب رها خ زیعز

 مادر  یمون یم--

  هیچ رهیدونستم فکرش درگ یشد... م ریسر ب ز رها

 منم هستم  یتو خوشبخت باش ینترس آبج-

 کرد  نگام

 نجای.. موندن در اریاس.. خانم شده بود... با وقار سر ب ز گهید یرها یروز چنان روش اثر گذاشته بود ک انگار  سه

 ... مطمئن بودم کردیخوشبختش م

 قدم شد ودر آغوش شیپ زیب*غ*لش کنم عز نکهیبا تکون دادن سر موافقتشو اعالم کرد قبل از ا دیک د لبخندمو

 دشیکش

 جون..  زیعز نییبفرما-
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 چشم دوختم..  زیعز یرو ب رو ینیس ب

 .رو.برداشت ییشد و استکان چا رهیبا لبخند ب پرستارش خ زیعز

  ایتو زحمت افتاد یممنونم راضیه جان... حساب-

 ... فمهیوظ نیدار اریجون اخت زین عز-

  زیم یرو گذاشت رو ینیس

  ارمیدرست کردم ب کیبرم براتون ک-

 ک عباس دوست داره  ییها کیحتما از همون ک-

 از خجالت سرخ شد...  هیراض

 .. گردمیاالن بر م-

  رونیب رفت

 برگشت سمتم..  دیخند یک م نجوریهم زیعز

 خوام نشونش کنم برا عباس...  ی.... مهیدختر خوب یلیخ-

 زدم  لبخند

  دایهم مارو دعوت کن یمبارکشون باشه، عروس-

 عباس  یک برا یروز یاون پشته نگه داشتم برا تییسو ی میکن یکار ی یخوایدعوت نکنم....اصال م شهیمگه م-

  نیفعال اونجا باش یخوا یباال بزنم.. م نیخواستم  آست

 زدم.  یتلخ لبخند

  ادیاز من خوشش م یلیک خ ن

 رونیاز آب بکشم ب ممویتونم گل ی... من مهیباشه کاف نجایک رها ا نیخانم... هم زین عز-
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  دیب گوشم رس زیعز یداشتم.. تا بلند شدم صدا ییب دستشو یدیشد ازیو ن کردیسر جام بلند شدم.. دلم درد م از

 کجا مادر -

 اومده..  شیکار واجب برام پ ی-

 زد.  لبخند

 کمکت کنم  یخوایم

 ن بابا من... -

 رفت.  یاهیب هوا رفت و چشمام س غمیرو لمس کرد ج نیگچ گرفته ام تا زم یپا

 جد سادات. ای-

 ت*خ*ت*  افتادم..  ی.. رو

 دستمو گرفت  زیعز

 شد مادر  یچ-

 رو تجربه نکرده بودم..  یوحشتناک نیعمرم درد ب ا ی.. توزدمینفس م نفس

 دهنمو قورت دادم..  آب

 !یحرف بزن نصف عمرم کرد-

 بستم  چشمامو

 .. نیان نشنگر ستین یزیچ-

 مادر چطور نگران نشم.. دهیرنگت پر-

 ببرمت دکتر  ادیآژانس ب زنمی.زنگ م



 توآغوش 

 

 
181 

 

 گرفتم  دستشو

 خواد ینم-

 ... یکن کاریچ یخوایم ادیب شیپ یواسه پات مشکل یفردا روز یخواد.. دختر ی.رو نمیچ-

 حاج آقا...  یاهلل  ایدر اومد و. یصدا

  مارستانیبرسونتمون ب گمیشکر ک زود اومد.. ب عباس م یاله-

 .. نیخانم هست زیعز-

 تو ایآره مادر ب-

 اهلل گفت و.بعد وارد اتاق شد..  ای گهیس بار د دو

 خانم..  زیسالم عز-

  یسالم پسرم... خوب.موقع اومد کیعل-

 شده  یزیچ-

 سالم آقا عباس... -

وضع وحشتناک پام چرا از  نی.دونم با ایبود و از خجالت سرخ شده بود نگاه کردم... نم دهیک چادر پوش هیراض ب

 رفتارش و.خجالتش خندم گرفت.. 

 بابت زحمتمون.  دیخانم.. ببخش هیسالم راض کیعل-

 ام بود لبمو گاز گرفتم نخندم فهیآقا عباس وظ هیچ حرف-

 داشت  فیتشر ریآقا هم چنان سر ب ز حاج

 سالم آقا عباس -

 .. دیرفت چادر پوش یبچه ک نیگرد ب رها نگاه کردم ا یچشم ها با
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 سالم...  کیعل-

  زیرها رو.ک داد برگشت سمت  عز جواب

 شده؟! یچ نینگفت-

 . میایو.ب مارستانیسر ب ی مشیببر کنهیفاطمه جان پاش درددم-

 صورتم بود نگاه کرد یسرشو بلند کرد و.ب من ک هنوز رد لبخند رو تازه

 حاج. آقا  میچاکر-

 نگاهشو ازم گرفت...  عیسر

 برگردم..  عیاومده اومدم خونه و.سر شیکار مهم برام پ یخانم...  زیشرمنده عز-

  دیماس لبخندم

 .. یگیچرا دروغ م برمیبگو نم خو

 شورش کردن.. یخانم الک زیعز ستین میزیمن چ-

 . ستین یزیچ گنیخانم.. خودشون هم م زیعز ینیب یم-

 و کبود شد...  اهیمادر؟! دختر مردم از درد س یچ یعنی-

  مارستانیببرمشون ب یمن چرا الک ستین یزیچ گنیخودشون م یموقع-

 .. رنیگیپول م یفقط الک مارستانیحاج آقا.. ب گنیراست م-

 پوست کلفت شده بودم و خبر نداشتم...  چ

 آقا عباس تازه دمه  نییبفرما--

 چپ ک نخندم...  یزدم کوچه عل خودمو
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  نیدیممنونم، زحمت کش-

 بل شما رو نداره قا-

 خودمو جمع و.جور کردم  عیشدن.... سر رهیخنده ک همه اشون با تعجب ب من خ ریزدم ز هویتحمل کنم  نتونستم

 .. میکنم باهم بخند فیاومد تعر ادمیجوک باحال  یب جان خودم -

 یخانم نشست رو زیرو برداشت و ب تعارف عز شییاستکان چا شدیتر م ظیک اخمش غل نجوریآقا هم حاج

 ... یصندل

  زیسمت عز برگشتم

  نمش؟یب یممد رضا کجاس؟ نم-

 محمد رضا -

 باال و ب حاج و اقا نگاه کردم  دیپر ابروم

  دینوش یرو م شییچا لکسیر کنمیانگار ن انگار ک دارم نگاش م اما

   رونیبره ب زیعث شد عزصداش زد ک با هی..همون موقع راضگهی... تا چند روز دگردهیرفته اردو مشهد بر م-

 حاج آقا نگاه کردم  ب

 درسته  نیشما کار واجب داشت-

 رو تو دستش فشرد  شییچا استکان

 تموم شده زنگ بزنم آژانس  نجایبله کار واجب دارم، شمام اگه کارتون ا-

 .... کردیم رونمیداشت ب علنا

رو نداشتم مجبور  یی... جاخوامیهم عذر م شبی. بابت دشمیمزاحم م یک من ه دیحاج آقا... ببخش گنیراست م-

 خونه..  نیب ا ارمیشدم پناه ب
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 د؟یرو صاف و راست کن یهمه چ یعذر خواه یقراره هر دفعه با -

  کنمیسر م ابونی... چشم.. از امشب تو خشدیشما دلت خنک م ابونیموندم تو خ یرو صاف و راست کنم؟ م یچ-

 ...؟! ی.. کس و کاریلیفک و فام-

تن گف می.. از قدستین یباشه مشکل ؟یک بهم. داد سوزهیم یدلت از اون پول دمیشا ایجاتو تنگ کردم نه؟  یلیخ-

 .... برهیباد آورده رو باد م

  زیم یگذاشتم رو رونیب دمیبرداشتم و چک رو کش نیزم یاز رو کولمو

 صاحابش شیر خیگفتن مال بد ب میخودتون! از قد یبرا نمیا-

 .آقااااا حاج

 بلند شم ب حرف اومد  خواستم

 اس..  گهید زیپول حقتونه... درضمن من صحبتم در مورد چ نیا-

 اومد سراغم...  یگفتم و خواستم بلند شم ک دوباره اون.درد لعنت یی.بابابرو

 مشت کردم  دستمو

  نیچک.رو.بردار-

  دیطول کش قهیدق کیبخودم مسلط شدم  تا

 .... دمیکش قینفس عم ی

بمونه.. خرج و.مخارجش،رو از  نجایخانم رها قراره ا زیخودت... ب اصرار عز شیباشه پ یمال من ول نیباشه... ا-

نره حساب  ادتیب حسابش.. فقط  زمیر یم شویبند شد ماه ب ماه خرج ییو.هر وقت دستم ب جا دیکم کن نیهم

  نشینی*ر*ز*ه نبهآشغال  کهیت یمن با رها جداس.. اون از برگ گل پاکتره.. مثل من 

 .. .مهیخواستم فک کنه باز ینم ی... ولزدمیم غیقدم رو برداشتم.. مطمئنم اگه نبود ج نیدهنمو قورت دادم و اول آب
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 وارد اتاق شدن  دنیخند یک هر سه م یو رها در حال هیب همراه راض زیبودم ک عز دهیب در نرس هنوز

 مادر  ییخاک ب سرم  چرا سرپا-

 اومده شیکار واجب برام پ یبرم  دی... باشمیمزاحم م یمن ه گهیشرمنده د-

  ی! رنگ ب رو ندار؟یحالت بر نیکجا عمرا بزارم با ا-

 خانم  زیخوبم عز-

  یک دوباره داغون تر از قبل برگرد یبر یخوا یخوبم، م یچ یعنی-

 ... امینم گهید نینترس-

 ! ؟یزنیک م هیچ حرف نیا-

 رها نگاه کردم  ب

  دیکن یمن... براش مادر یجون شما و.جون رها-

 .... دمیرها رو ب*و*س*  صورت

 فاطمه جان -

 ... قدم برداشتم... کردمیدردمو تحمل م یطرز وحشتناک ب

 داشت  ولیا یلی.. دستپختت هم ختیخانم... ان شااهلل عروس هیشمام ممنون راض-

 نوش جان چارچوب درو گرفتم -

 .. یهمگ یبا اجازه -

 مریبپوسم و بم ابونیبارم بشه همون بهتر گوشه خ کهیقرار بود خورد بشم و ت یوقت ینداشتم برم ول ستدو

 قابل باور بود....  ریک غ یبا تحمل کردن درد رفتم
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 شدن..  یرو.ک بستم.. اشکام جار اطیح در

نداشتم ک تا سر کوچه برم.... چشمان از شدت درد زوق زوق  نویا ییقدم نرفته بودم ک ب هق هق افتادم..... توانا دو

بود... اون موقع داغ بودم و  رمیبانگیشکستم زدم حاال گر یبا پا شبیک د یاون همه لگد دیلرز یو دستام م زدیم

 خونه رو گرفتم و لنگون لنگون رفتم..... واریکردم... د یتلق یدرد پامو عاد

 شدم....  نینرفته بودم ک پهن زم شتریقدم ب چند

 نداشتم  ستادنیا ینا

.. کردمیم کاریاونو چ ؟یچ یساق یاز بابت رها راحت شده بود ول المیبشه .. درسته خ میزیخواست چ ینم دلم

.. ب خاطر اونم کشهیک بهش وصل کردن نفس م یافتاده و با دم و.دستگاه مارستانیت*خ*ت*  ب یرو هوشیب

 بسته شدن در اومد و.ب دنبالش....  ی...صدا دینم. باتحمل ک دیشده با

 زهرااا.. ای-

  دمیقدم هاشو شن یصدا

 زحمت از سر جام بلند شدم  ب

 شد؟  ی.. چنیخوب-

 و بلند شدم..  واریتوجه بهش دست گرفتم ب د یب

  مارستانیبرسونمتون ب نیخوایبده م یلیحالتون خ-

 ندادم  محل

 قدم رفتم..  ی

 یرفت اما درست لحظه آخر نگاهم گره خورد ب  یاهیک برگشتم جوابش رو بدم چشمام س نیبا شما هستم.. هم-

 ی... همه چمیلحظه زمان مکان... دردم.. آوارگ کیبودم..  دهیعمرم د یک تو یزیچ نی... قشنگتریجفت چشم مشک

 ک آماده کرده بودم تا بارش کنم..  یاون حرف درشت یرفت حت ادمیاز 
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 .... دیبار حس کردم دلم لرز نیاول یبودم و اون لحظه... برا رهی... خدمیکش ینم نفس

رو کرد اما ضعف  یمشک ی لهیجفت ت ینگاهش رو ازم گرفت... دلم هوس اون  عینداشت و.سر یلحظه. دوام نیا اما

 بدنم نذاشت.....

 بودم..  مارستانیباز کردم ب چشم

ا دوت نباریبود و گچ پامو از نو انداختن... ا دهید بیسرم بود.. بازم شرمنده شدم.... پام ب شدت آس یخانم باال زیعز

 فلک زده راه نرم...  یپا نیا یقدر رو نیب*غ*لم بهم دادن تا ا ریز یبرا یچوب دست

 یبودن و.بهم ممجبور شدم ک برگردم خونه اشون.... خودش و.رها پرستار شده  زیاجبار عز ییجورا یاصرار و. ب

 یخونه بودم نم یچون من تو دمیدونم شا ی... نمدمیحاج آقا رو ند گهیکوچه ب بعد د ی.... از اون روز تودنیرس

 ..نجایا ادیخواست ب

 تونستم با خبر بشم...  یاز حال ساق یخوش خوشانم باشه و تنها تلفن یاون حال بدم باعث شد تا حساب ییجورا ی

بود از  عیاون مدت محمد رضا هم از سفر برگشت... ضا یگذشت و تو یاون خونه م یودنم تودو هفته از ب قای...دق

ک  یباز کردم.. طور خشویک خودم  گرفتیبا رها جفت شده بودن... البته اولش رو م یاومدنم خوشحاله.. حساب

 برام جالب بود....  یلیخ نیب زبان داشت و ا یادیز ی... عالقه دادیم ادینشستن و محمد رضا بهش زبان  یباهم م

 رو گذاشت جلوم..  وهیخانم ظرف م زیعز

 بفرما دخترم -

 همه محبتتون رو...  نیجبران کنم ا ی... چطورنیکنیب خدا شرمنده ام م-

 شد.  رهیو ب محمد رضا و رها خ دیخند

ده.. از من ک گذشته بود ب ادیزبان  یکیب  کردیمحمد رضا هم خوب شده... سرش درد م یرها اومده... برا یاز وقت-

 خوب شده؟  یلیرها خ یانگار برا یول

 ... دمیخند

 دوقلوهن..  یجفت شدن... انگار یحساب-
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 بپرسم  یزیچ یخواستم ازت  ی... میراست-

 شما امر بفرما جون بخواه -

 ... کنهیسرش اومده ک کم حرف شده.... فقط سالم م ییرها چ بال-

 .. دمیکش قینفس عم ی

سالم  نیهم نجایا ادیب نکهیبهتر شده.. تا قبل از ا یلی.... االن خکنهی... آدمو ،الل هم میکس یب یی... تنهایبدبخت-

 بود.. دهیفا یبردمش دکتر ب یلی.. خکردیهم نم

  ه؟یدختر خوب یلیخ-

 زدم  لبخند

 فرشته اس.. -

 

 گوشم خورد.. اهلل حاج آقا ب  ایخونه ب صدا در اومد و ب دنبال اون در باز شد و  زنگ

 کارش خندم گرفت..  نی... ...از ازیعز شیچادر ب سر شد و مثل برق خودشو رسوند پ عیک سر رها

 رضا ب سمتش رفت و باهاش دست داد..  محمد

 گرفت..  لشیگرم تحو یلیخ

  نیخانم هست زیعز-

 ... قیمادر... طرف االچ ایب-

 ... کردیک نگاه نم دیکشیکچ کرد و اومد سمت ما. انگار بو م راهشو

 سالم.. -

 سالم.. سفر خوش گذشت؟  کیعل-
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 شما سبز  یجا-

 سالم-

 نگاه کرد  زیتوجه ب من ب عز ی.رها رو داد و.بجواب

 دکتر؟ براتون وقت گرفته بودم؟ نیرفت-

 هم بود....  یلحظه تنهام نذاشت... دکتر خوب یبده  رشیرفتم خدا خ هیآره مادر با راض-

  خب خدارو شکر..-

 .... دمیها رو تازه چ وهیم نیمادر ک ا نیبش-

 .. ی. صندلیرو نشست

 حدم زشت نبودم...  نیتا ا یول ستمی.. قبول دارم خوشکل نکردیکردم.. اصال نگام نم نگاش

 بار دوم سالم عرض شد حاج آقا....  یبرا-

 تکون دادن سر. اکتفا کرد.... بهم برخورد  ب

 رو نگاه کنه.....  نیبر و بر زم نکهیخواست خودمو نگاه کنه ن ا یم دلم

 شدم.....  الیخ یکردم و ب یپوف

 .... زدمیچپ م یعل یو خودمو ب کوچه  کردمیحرفاشون رو گوش م فقط

 عباس جان مادر... امروز فاطمه نوبت دکتر داره.. زحمتش با خودت... -

 بست  چشماشو

 جون من....  زیعز-

 ... باشه پسرم میایماهم م یخوام با بچه ها برم امامزاده تا تو برگرد یمادر... من م گهید ارین ن-
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  دیکش قینفس عم ی

 ب شما ن گفتم...  یخانم من ک زیچشم عز-

 فدات بشم پسرم.... -

 رو کرد سمتم..  زیعز

 ... نیآماده شو دخترم تا باهم بر--

 نکردم و آماده شدم...  یمخالفت ستیکار ن نیا ب یدونستم اصال راض یم نکهیدونم چرا با ا ینم

 ......... 

 نداشتم....  یدکتر و شکر خدا مشکل رفتم

 فضا حکم فرما بود  یسکوت مزخرف تو یو  میبرگشت بود ریمس یتو

 یتزدم ب پش هیاراده تک یبود.عقب نشسته بودم. .. ب نیعطرش دلنش بی.... عجدمیکش قیبار چندم نفس عم یبرا

.. لمسش کردم. یو ب آروم یصندل یپشت یبود... دستمو گذاشتم رو ینیجلو... چشمامو بستم... حس دلنش یصندل

 نیو من در هم ستادیا یزمان و مکان م داشتم... دوست میبود... دوست نداشتم ب خونه برس نیفراتر از دلنش یزیچ

 موندم یم یلحظه باق

 ن سکوت رو شکست... او میگوش یصدا نکهیناب بود برام تا ا ی.همه چ

 بود... جواب دادم بهیبرداشتم... شماره غر ویک تو دلم نثارش کردم گوش یکردم و.با چندتا فحش یپوف

 الو.. -

  ؟یک زنده ا نمیب یبه م-

 آشنا بود.  صداش

 نشستم  صاف
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 شما؟ -

  ؟یبا کالس شد-

 کردم  یپوف

  ؟یمنو از کجا کش رفت یشماره  ؟ییتو-

  دیخند

  یدون یاز همونجا ک م-

 کارتو بگو حوصله ات.رو ندارم. -

  ؟یشینم دایپ نورایا-

 دلت برام تنگ شده؟ -

 ! ینگ یبگ-

 نکن  یغلط اضاف-

 ب جون خودت... -

 برو بابا.. -

 قطع نکن کارت دارم  یاوک-

 کردم  یپوف

  ،شنومیم-

 کافه گلها کارت دارم  ایب-

 نوچ -
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  گهینکن د تیاذ-

 ک  یانی.. در جرستمیبعدم من از اون مدالش نگفتم نوچ.. -

  نمتیخوام بب یم ایدونم.. ب یم-

  شیسراغ بعد یداغش کم بشه بعد بر یقبل یذاشت یقالت گذاشته؟ م یباز ک-

  یآدرس بده هر جا خودت گفت یای..... کافه نمنمتیخوام بب یم ای.. بگهینکن د تیاذ یفاط-

  یایقبرستون م--

  امیم یایب-

 تو با دوست دخترت برو خوش باش سالم مارو هم ب اموات برسون  امینوچ نم-

 دوست دختر کجا بود من دو هفته اس پاکه پاکم -

 کردم از خنده  غش

 دهیب آدم آمار م زیجون عمه ات.... خوبه مامانت تم-

  یبابا... فاط یا-

حاال  ینینحسمو بب ی افهیق یخواستینم وزری.. تا دیکنیم یفاط یفاط یمگه من دختر خاله اتم ه یدرد و فاط-

 خونم.. برو خودتو رنگ کن یرو م ی.. کوچولو من تا ته همه چکنهیم یفاط یواسم فاط

 ... یآقا من خر... راض-

 گرفت  خندم

 اتفاقا  ادیبهت م-

  نمتیبب ایخب.. ب-

 نوچ -
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 آماده کردم  زیسرم ب خاطر اون شب برات سورپرا ریخ ،یلجباز یلیخ-

  تیبعد سی... بده کادیخوشم نم زایچ نیمن از ا-

 باالخره  نمتی،بیمن ک م-

 گفته؟  یک-

 همو... فعال لجباز  مینیب یم-

 کرد..  قطع

 ... یروان-

 .... بمیج یرو گذاشتم تو یگوش

  یزدم ب صندل هیتک دوباره

 گرفتم..  چهیکم آرومتر برون.. دل پ ی زتیحاج آقا... جون عز-

 سرعتش رو کمتر کرد  ینگفت ول یزیچ

 بستم....  چشمامو

 بود خوابم برد یصندل ی.... چشمام گرم شد و با لمس کتش ک رودیچسب یخواب م چقدر

 نیاز ماش عینشستم و ب اطراف چشم دوختم... سر خی... سدمیآن ترس کیبود..  کیک باز کردم همه جا تار چشم

 شدم....  ادهیپ

 

 لحظه خشکم زد....  یگنبد سبز رنگ...  یو برمو نگاه کردم... نگام ثابت موند ب  دور

 ... ستادیا قلبم

 میتا بر  نیسر کن نویا-
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 .... برگشتم

 دستش  یچادر گلدار تو یآقا بود با  حاج

  م؟ییکجا-

  ن؟یومدین-

 نه -

دستم جا ب جا کردم و.چادر رو ازش گرفتم بازش کردم و انداختم  یرو تو یدست   ی...عصانیفهم یم  نیسر کن-

 سرم  یرو

  میبر-

  ؟ینجوریا-

 کردم...  نگاش

 چشه.. -

 بود...  بیعج گرفت؟یم بیو ع کردینم نگام

 مین یسرم مرتب کرد.. خشکم زد. ب تمام معنا هنگ کردم.... زل زده بودم بهش اما حت یقدم برداشت و چادرو رو ی

 من نکرد...  یهم حوال ینگاه

 کارش

 تموم شد ازم فاصله گرفت  ک

 خانم منتظرن  زیشد. عز رید میبر-

 اومد تا بهش برسم..  یاومدم و دنبالش رفتم.. آروم م بخودم

  ن؟یبهتر-
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 گرد نگاش کردم  ییچشم ها با

 با من بود  

 با.خودم بود  نکهیزدم.. ن مثل ا دید اطرافمو

 دهنمو قورت دادم  آب

 نون.. مم-

 ی.. دیحس جد یکردنش...  یبود همراه یشد.. حس خوب یسپر ینیرینگفت.... تا خود امامزاده در سکوت ش یزیچ

 یحس دوست داشتن

دوست نداشتم ک اونجا  یبود ول یدختر خوب نکهیهم بود.. با ا هی... راضمیوستیو محمدرضا و رها پ زیجمع عز ب

 حضور داشته باشه..... 

 یآرامش ملموس ک مثل خون تو ی.... هیبیحس عج ارتیکردم.... ز دنیامامزاده د یبار از  نیاول یکمک رها برا با

 ..... کنهیم قیمثل مسکن تزر یزیچ یو.بهت  کنهیرگهات نفوذ م

 بودم...  حیو من تمام مدت محو ضر میامامزاده موند یساعت تموم تو دو

اون  گهیاومد... دوست داشتم هزار بار د ید قلبم ب تپش درمافتا یک حاج آقا کرده بود م یب کار ادمیبار ک  هر

 لحظه رو با.خودم تکرار کنم........ 

 حاج آقا نرفت.....  نباریخونه.و ا میبرگشت

 من جا گرفت...  یاتاق ب*غ*ل یخونه و درست تو موند

 ب سراغم اومده بود...  یبیعج جانیه ی

 قم....اتا یدادم و.رفتم تو ریاز همه شب ب خ زودتر

 ساعت بعد... خونه در سکوت محض فرا رفته بود..  مین

 . دیتاب یم رونینور کم رنگ از اتاق حاج آقا ب ب یپنجره ب تراس چشم دوختم..  یتو از
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 .... چراغ خوابو خاموش کردم و پنجره رو باز کردم... دمیکش قینفس عم ی

 خورد.  یمثل نجوا ب گوشم م ییکردم.. صدا زیت گوشهامو

 ... رونیب دمیبود خودمو کش یکردم و پنجره رو کامل باز کردم و با هر زحمت دل

 خودمو رسوندم پشت پنجره حاج آقا....  ییصدا چیو لنگان بدون ه نیپاورچ

 گوش دادم...  دوباره

 الشمس و القمر بحسبان....... -

 نور کم..  نیا یخوند... اونم تو ی.... داشت قرآن مقرآن

 . بلند کردم. سرمو

 یغرق در اون حس بود ک مطمئنم م نقدریداشت... ا یمعصوم ینور چراغ مطالعه چ چهره  ریدر دست ز قرآن

 ....شدیچارچوب هم متوجه حضور من نم یتو ستادمیا

 یاومد ب ورود یم ادمی بستمیب سراغم اومده بود. چشمامو ک م یبیحس غر ینبود..  یصبح حالم وصف شدن تا

 ک سرم انداخت...  یامامزاده و چادر

 ... دمیخند یم زیو ر گرفتمیم گر

 باغ فوق العاده بود.... یاومدم هوا رونیاز اتاقم ب زیسحر خ صبح

  دمیکش قینفس عم یو. ستادمیا اطیح یتو

 سکونت  یبرا نیکرد دایرو پ ییجا-

 قلبم...  یگذاشتم رو دست

 کردیم کاریباغچه چ یتو

 حاج آقا  دمیترس-
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  کردیکاشت و اصال ب من نگاه نم یرو  م بوته گل ی داشت

 متوجه نشدم؟  نیگفت یچ دایببخش-

 باغچه رو کنار زد  خاک

  نیکرد دایسکونت پ یبرا ییگفتم جا-

 کنه  ابونمیباز هوس کرده بود ک آواره کوچه خ واریخواست سرمو بکوبم ب د یم دلم

خونه  ینکردم...  دایپ یشدم ول مارستانیب یگشتم.. اونقدر ک ضعف کردم و راه یلی.. خگمین حاج آقا دروغ نم-

 نبود  یشدن دایسه تا دختر جون پ یبرا

 جا بمونن  نیدوتا.. رها خانم ک قراره هم-

 حاج آقا هم هواشو داشت  یب حال رها ک حت خوش

  ومدهین رمیخونه ب درد بخور گ یخب حاال دوتا... -

  نیندار یکس و کار-

 شدم  رهینشستم کنارش و ب کاشت گلش خ ارمیدر ب یغد باز شهیخواستم مثل هم ینم

 گله چ خوشکله ؟! نین اگه کف دستم مو باشه کس و کار هم دارم... ا-

 خاک  یاش رو فرو کرد تو لچهیب

 من بتونم کمکتون کنم  دیشا-

  رهینشستم و بهش خ صاف

 ! ؟یبگو جون فاط-

 تر شد  ریحاال هم سر ب ز کردینگام نم ینجوریهم

 فحش ک ندادمت.. اگه مکانش خوب باشه اجاره اش هم کم باشه نوکرت هم هستم  الیخ یحاج آقا اصال ب-
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 راحت  التونیهست خ-

 جاش بلند شد  از،سر

 ... فقط... دمیخبرتون م-

 کرد  مکث

 بلند شدم  عیسر

 پاکه پاکم  یچیندارم. ه شیب خدا پول پ ؟یفقط چ-

 . فقط شما.... ستین یمشکل-

  ؟یینجایعباس مادر ا-

  میخانم و سالم کرد زیسمت عز میدو برگشت هر

  هیخبر نیشد زیسحر خ-

 ..... گهیخانم حاج آقا م زیعز-

 مشکل دارن؟ مشکلشون حل شد ؟! نیسر کوچه بود، گفت اتیخانم، در مورد اون ه زیعز-

 وسط حرفم  دیبود چرا پر یدنیوسط د نیمن ا ی افهیق

 مجوزن..  ریخدا.. گ ی.. ن بنده هایمادر خوب ک گفت یوا-

 کنن  کاریداخل تا بهتون بگم چ نیایب-

 مجسمه خشکم زده بود...  نیتوجه ب من هر دو نفر رفتن داخل و.من هم چنان ع یب

 کرد /: نکاریچرا ا نیا

 ..  بردمیمک حاج آقا قولش رو داده بود ب سر  یروز گذشت و من هم چنان در انتظار خبر دو
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 ... دادمیگوشم و آهنگ گوش م یگذاشته بودم تو مویت*خ*ت*  نشسته بودم و هندزفر یرو

 خودش.. یبود برا ینعمت یو آهنگ گوش بد یحوض آب باش نیدار و درخت و کنار ا نیا وسط

زاره ب اجرا و.طبق معمول گند زد ب حال  یکرد ک سفته هامو م دیتهد گهید نباریزنگ زد و ا دیمعمول ام طبق

 خوشم... 

 یآهنگ و.حال خوش شدم و حاضر شدم تا برم ... کس الیخ یشدن حرفش ب یاز عمل دمیترس یک.م ییاونجا از

 ....رونیرها گذاشتم و.از خونه زدم ب یبرا امیپ یخونه نبود 

 و تا در زدم درو برام باز کردن...  مهیفه یخودمو رسوندم خونه  یتاکس با

حالش  ییمبارکم اومده ب کل متاثر شد.... خدا یسر پا ییچ بال دیفهم یازم استقبال کرد و وقت یب گرم مهیفه

 مجبور بودم ب تحملش...  یرو.نداشتم ول

 آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ -

  یعل ریکردم و برگشتم سمت ام یپوف

 نه؟  یخونه ا شهیتو کال هم-

 نشست ب*غ*ل دستم  دیخند یک م نجوریهم

 ام  یبده پسر خوب-

  یگیتو ک راست م-

 گچ پام نگاه کرد  ب

  ؟یکرد شیدیبود س دیسف یقبل ؟یعوضش کرد-

  یبا رنگش هم مشکل دار هیچ-

 مبل  یزد ب پشت هیباال انداخت و تک یا شونه
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 ؟ یزنیمشکوک م -

 

 کرد  کیبهم نزد سرشو

 اون روز  یومدیچرا ن-

  یعل ریاوهوم.. ام-

 برگشت سمت مادرش  عیسر

 مامان؟!  یاومد یک-

 نگاش کرد  مشکوک

 مختو زده  ی! باز ک؟یجا نشسته بودم.. تو انگار تو هپروت نینرفته بودم هم ییمن جا-

 غش کرد از خنده  یعل ریام

 شماها.. خوبه همه اش پنج تابودن  شیبابا من چقدر بد سابقه ام پ-

 وقت  ی یکنتر-

  دیکش دماغمو

 آخه  یتو چقدر با نمک-

 تو دستش  زدم

  یدیفهم یزنیبار آخرت باشه ب من دست م-

 ! ؟یچ عصبان-

  مهیاخم برگشتم سمت فه با
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  زنهیم نیرینموره ش ی کنهیمصرف م یزیچ یپسرت مواد نیا-

  دیخند مهیفه

  فشیب تورش بخوره ک دیدوست دختر جد ی یفقط وقت-

  کوکه

 پس بگو چ خبره-

 براش  یگرفت یحداقل چهلم م-

 خنده  ریغش زد ز غش

 بامزه است  یلیمامان خ یوا-

  گهیمبل د ی یفاصله گرفتم و.نشستم رو ازش

  شیضیباشه مر یمسر دیچکاب ببرش شا یشده..  شیزیچ ی-

 از شدت خنده سرخ شده بود ک پاشد رفت...  گهید

 .  دیخند یعالمت سوال برگشتم سمت مادرش...م ی افهیق با

 حد نبود.  نیتا ا گهیدونم... د ینم-

 بشه عروس تو  یخدا ب دادت برسه ک قراره چ اعجوبه ا-

 باشه  خوادیم یعاشق هم بشن هر ک-

 عاشق طرز فکر جوون پسندتم..  کال

 ... دمیفهم ایاز دن ی... منو ب زور شوهر دادن چگمیواال مگه دروغ م-

 شد  یعشق هیقض اوه
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 از نهادش خارج شد...  آه

لحظه عاشقانه ب دلم مونده.. اون  یجهنمه.. حسرت  میهمه زرق و.برق نکن..زندگ نیبگم دلم خونه، نگاه ب ا یچ-

 زادینداشتم اما مثل آدم یچیاز بچه هام... کاش ه نمیو ا المی. اونم از فامکنهیم کاریچ ستیاز شوهرم ک معلوم ن

 ... خورهیم همپوله ب  ی... پول پول پول.. حالم از هر چکردمیم یزندگ

تورو دوست دارم.. با  نقدریاون همه دوست و آشنا ا نیچرا از ب یدون یرو.ببرن.. م یکوفت یزندگ نیمرده شور ا اصال

با  یخودت ..یکنیازم نم یزیچ هی... مثل بقیستیدونم دنبال پولم ن یم نکهیبهم.. بخاطر ا یا بهیهفت پشت غر نکهیا

 ارزه...  یبرام م ایدن ی یا لهیپ لهیش یک ب نیهم یکنیم یزندگ ایدن یکجا ستیلباس تنت.. اصال برام مهم ن

 شده بود..  یلرزونش نگاه کردم.. باز عصب یدست ها ب

موندم..  ششیسوخت..شب رو.ب اصرار خودش پ یحالش م یهم حالم برا یوجدان گرفته بودم و از طرف عذاب

بودم....  دهیهم شوهرش رو ند کباری یو.حت نجایهمه اومده بودم ا نیمن ا گفتیدلم براش سوخت... راست م شتریب

 ک شاخ و دم نداشت....  یو بدبخت ییتنها

تاب.... خودمو تکون  یبزرگشون و نشستم رو اطیپناه بردم ب ح دیک راحت شد و.خواب مهیاز بابت فهم المیخ

 دادم.... چشمامو بستم.... 

 یزینه... خودش گفت چون چ ی... ولدادیرو بهم م مارستانیپول ب مهیفه دیاون سفته ها رو امضاء نکرده بودم شا اگه

 ... پس.... زمیازش نخواستم عز

 داغ شد  صورتم

 تاب..  یب انتها دمیزدم و.چسب غیکنارم ج یعل ریام دنیچشمامو باز کردم و.بمحض د عیسر

 گونه ام  یگذاشتم رو دست

 لبش نقش بسته بود..  یرو یا انهیلبخند موذ-

  دمیبود.. منتها از جونم ترس گهید یجا یمقصدم  کنمیاعتراف م-

 تو شکمش دمیکوب چنان
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  ستهیتا دو روز نتونه از دل درد صاف با ک

 لپت  یب*و*س*  بود... اونم رو یمحکم بود.نامرد .. فقط  یلیخ-

 دور و.برتم یاز اون ه*ر*ز*ه ها منم یمردک لجن.. فکر کرد یگ..وه خورد-

 شده مگه  یبابا چ سیه-

 چشمم دور شو تا فکت رو داغون نکردم  یگمشو.برو از جلو-

 ب*و*س*  بود فقط  ی-

فقط...  نیهست یعوض یجنس ضیمشت مر ی.. خورهیآشغال... از همتون متنفرم.. ازتون حالم ب هم م یگمشو لعنت-

 و تا دستامو محکم گرفت.. .. کثافتا... دیآشغال روان یچندشا

 سرت  یفدا ینابودکرد یام ک زد قهی نیحاال ا یکشیم یاصال من ب درک خودتو دار-

  رونیب دمیدستش کش یاز تو دستمو

 گمشو گفتم... -

 کرده ؟! انتیبهت خ ایکرده؟ قالت گذاشته  تیوحش نقدریا یفقط ب من بگو ک شمیباشه گم م-

 

 اومد  شیبرام پ یخونه ب مادرت بگو کار رمیمن م-

 سد کرد  راهمو

ک بوده... گور پدرش... تو چرا خودتو عذاب  یاصال هر خر ابونیتو خ یفتیموقع راه ب نیخواد ا یباشه... نگو.. نم-

 خوب  یهستن پسرا نقدری.. باورکن ایدیم

 و با دستام صورتمو پوشوندم  اطیح یچمن ها یرو نشستم

 ! یستیو ،جز اون خوباش نمطمئن باش ت-
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 باورکن  ستمیجز بداش هم ن-

 کردم  نگاش

  یخوایاز جونم م یهان.. چ یدار یچرا دست از سرم بر نم-

  دیدراز کش نیزم یرفتم عقب ک رو نقدریا

 چشمام زل زد  تو

 ... اینخند-

  ؟یچ-

  یازت خوشم اومده... متفاوت-

 خودمو دمیغش کردم از خنده و عقب کش یبودم ول یعصبان نکهیا با

 پاشو برو قرصات رو.بخور  چارهی.. بدبخت بکنهیباور نم زنهیم یزیچ یپسرش  گمیم مهیب.فه-

 نشست  صاف

  ییفقط محض آشنا میمدت با هم باش ی نیبب-

 من بچه ام  یبرو با عمت باش، فکر کرد-

  دمیندارم قول.م تیکار-

 یارم از برگ گل پاکترند یدر حجب و.حیات شک دونمیم-

 ؟! ینجوریخوبه ا میاگه از اخالق هم خوشمون اومد دوست ش میمدت باهم باش ی نینکن.. بب تیاذ-

  دمیخند

 ب قرآن؟! یرو دار یلیخ-
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  ؟یارینه م یحرفم بده ک ه یکجا-

 هم مزخرف نگو پاشو برو بخواب حوصلتو ندارم  نقدریهمه جاش.. ا-

 بابا....  یا-

 برو گفتم... -

 ماه فقط  ی-

 برو... -

 دو هفته؟! -

 پاشم برم  ای یریم-

 هفته  ی-

 برم دوباره راهمو سد کرد  خواستم

 خب..  یکنیم ی... با دو روز... نه اصال غلط کردم چرا قاطیاوک یاوک-

  هیباحال زیچ ده؟یخر یعصاتو ک نیا فقط

 راحت شد  التیعمه ات.. خ-

 کرد  نگام

 یو اون همه دفاع شیزدیو م یشده بود زونیاز اون مرده آو یچ نیاز اون شب ک ع ی.. ولیبد اخالق یلیخ ییخدا-

دختر  ی.. کردمی.. نظرم نسبت بهت عوض شد... قبل فکر میک ب خاطر من خورد ییو کتک ها یک ازم کرد

جالب هم  زیچ یوارونه شده....  یچ ههم کنمی.. اما االن نه.. احساس میسبک مغز ختی،ریب ینچسب.. از خود راض

دختر رو چند بار  یوقت خواب  چیعمرم ه ی... من تودمیچند بار خوابت رو د دمتیک ند یمدت نیا یبهت بگم... تو

 .. دمیند

 منو  نیبب-
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 کرد  نگام

 آهنگ گوش بدم  خوامیهم دم گوشم وز وز نکن پاشو برو م نقدری.. اشهیم یامشب سرو ته بخواب مشکلت اوک-

  ؟یدیگوش م یچ-

 کرد و از سر جاش بلند شد..  یپاشو.. پوف-

 .... برهیخوابم نم-

 ب من چه -

 بره دوباره برگشت...  خواست

 روز...  ی... با نیبب-

 پرت کردم سمتش ک فرار کرد. مویدمپا

 ... دمیچمنا دراز کش یگوشم و رو یگذاشتم تو موی... هندفزاطیشدم ب ح رهی... خدمیکش قینفس عم ی

 بستم...  چشمامو

 زیچ یهوسشو کرده بودم... عطرش  بیشد.... عج یم انیشد حاج آقا جلوم نما یبود تا چشمام بسته م یحکمت چ

 فوق العاده بود.....

 توجه ب نگهبان ها و یقدم زدم.. ب اطیخواب از سرم بپره دور ح نکهیا یشدم وبرا داریکوفته از خواب ب یبا بدن صبح

 ی یانبوه درختان ثابت موند رو ونی.... نگاهم از میپشت اطیباغ.. قدم گذاشتم ب ح یته بودن توک بس ییسگ ها

 مانند..  یاتاقک انبار

 سمتش...  رفتم

 شد...  یزدن م دیاتاق مانع از د یاز پنجره  زیآو یقفل بود.. از،پشت پنجره نگاه کردم. پرده ها درش

  یگردیم یدنبال ک-
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 زدم...  غیج

  برگشتم

 .. ی.. تو چرا خواب نداریعل ریام یریبم یاله-

 کنم  کاریخوابم نبرده.... چ شبیاز د-

 ..... دمیکش قینفس عم ی

 اصال ب من چه.... -

  نیبرو داخلش هم بب یاومد نجایحاال ک تا ا-برم دستمو گرفت و برم گردوند سمت خودش  خواستم

  ؟یچ-

 ... دیخند

 نار باغچه برداشت و قفل رو باز کرد.. سنگ ک ریاز ز دویسمت در... کل رفت

 برو نگاه کن.. -

 نگاش کردم  مشکوک

 ... گهیبرو د-

 جام خوبه  نجایخوام.. هم ینم-

 برو تو گفتم...  ایب-

 .. رمینم-

 وارد اتاق شد و المپ رو روشن کرد.  خودش

  گهی. نگاه کن دایب-
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 .... ستادمیچارچوب ا یدل بودم رفتم سمت در.... تو دو

 اتاق رو از نظر گذروندم کل

 یصندوق چه  یزوار در رفته و  یت*خ*ت*  فنر یکهنه کف اتاق پهن بود  چهیقال یساده...  یلیخ یلیاتاقک خ ی

 بودو بس  نیهم اتی... کل محتونی.... همیمیقد

 داره..  یارزشمند زیچ یلیخ زیبر عکس ظاهرش چ نجایا-

 کردم  نگاش

 .تا نشونت بدم ایب-

پشت در اتاق تا مرز  یعل ریام ستادنیک دنبالشم وارد اتاق شدم اما با بسته شدن در و ا هیزیهمون چ هنکیفکر ا ب

 رفتم شیسکته پ

  ؟یبکن یخوا یم کاریچ-

 اومد سمتم..  دیخند یک م نجوریهم

 .. یعنی یدون یتو نم-

اسمم  دنیگور از شن یتا هفت نسل بعدت تا تو کنمیم یخدا کار یب من دست بزن.. ب خداوند یجرات دار-

 بترسن 

 بعد واسه من روضه بخون ..  رونیبرو ب نجایاوه. ال ال.. حاال تو اول از ا-

 دهنمو قورت دادم... آب

 

 کشمت یب قرآن م- 

 کرد..  کیو سرشو بهم نزد واریحرکت منو چسبوند ب د ی ی...تو
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 بگو کوچولو ادامه بده-

  زدمید مجا بند نبود و فقط مشت و.لگ چی.. دستم ب ه

 ولم کن آشغال... -

 کرد  نگام

  نجایفرستادتت ا یک-

  ستادیلحظه قلبم ا ی یبرا

 زد تو چشمام  زل

 دنبال اون نقشه؟!  ینکنه تو هم اومد ؟یهست یبگو. منتظر چ-

 دهنمو قورت دادم  آب

 ! یگیچرا مزخرف م-

 ! ده؟یتو چرا رنگت پر گمیاگه من مزخرف م-

 حد زرنگ و باهوشه..  نیباور کنم تا ا یعنی

  یلعنت گهیجواب بده د-

 دستتو بکش کنار.. -

 دارمیدست از سرت بر نم یتا.جواب ند 

 یاریتموم ع یروان یامروزت... تو  ین ب حرفا شبتید ین ب کارها-

 اونوترم  یمن از روان-

  دمیکش قینفس عم ی
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 ک باهات دوست بشم؟!  یکن یکار ی یخواست یم ینجوریا-

 ! ؟یچ-

 خودمو آزاد کردم....  عیک شل شد سر تشدس

  یدیک شن میهم-

 راهمو سد کرد  دوباره

  ؟یشد مونیشد پش یچ-

کل  ب یک گفت یبودم ک با کار امروزت و مزخرفات دهیرس جهیفکر کردم تازه ب نت یلیخ شبینشدم از د مونیپش-

 شدم.  مونیپش

 باز کردم  درو

 پشت سرم راه افتاد  عی.. سررونیزدم ب کیاتاقک کوچ از

  گه؟ید یگولم بزن یخوا یباور کنم نم-

 بشه؟  یگولت بزنم ک چ-

 خودشو بهم رسوند  عیکردم ک سر شترینرفته... سرعتمو ب زادیشدم تو اخالقت ب آدم مونیپش گهید بعدم

بمالن ک  رهیتا حاال چند نفر خواستن سرمون رو ش یدون یب منم حق بده م یتند رفتم... ول دی.. ببخشیاوک-

  میدیفهم

 نداره  یب من ربط-

 .. گهید دیببخش-

 کردم  نگاش

  یمسافرت دو نفره هست ی ی هیپا-
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 نوچ -

 ! ؟یفکر کرد یتو ک گفت-

 دو نفره نه، سه نفره -

 وات؟! -

  ادیمامانت هم ب-

 ! ؟یچ-

  یدیک شن نیهم-

 ... یفاط-

زدم و.خدارو صد هزار مرتبه شکر کردم موفق شدم خرش،کنم مگرنه فاتحه ام خونده  میج ییجورا یندادم و  محل

 همه باهوش باشه نیا دیرسیام هم نم لهیبود.. ب مخ

گفتم آشپزشو مرخص کنه و خودم دست ب کار  مهیگرفتم ناهار رو خودم درست کنم... ب فه میبدک نبود تصم حالم

 شدم....... 

 .. وستیهم ب جمعمون پ یعل ریام نمیسر سفره تا خودم خواستم بش نهیصدا زدم تا بشرو  مهیو.فه دمی. رو.چسفره

  زه؟یواو.. چ.اشتها بر انگ-

 بود  یعل ریام

 درست کرده  یبخور فاط-

 دروغ؟ -

  دهیزحمتش رو.کش یدروغم کجا بود نرگس رو.فرستادم خونه.. فاط-

 قاشق خورشت رو.فرو کرد تو حلقش  ی یعل ریام
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 .. هیوکاوم.. ا-

 خبر توپ دارم  یمامان  یراست

 ک مشغول خوردن بود نگاش کرد  نجوریهم مهیفه

  ؟یکرد کاریباز چ-

  دیخند یعل ریام

 کردم  دایپ دیدوست دختر جد ی-

 .. یتو.. کپ بابات یندار یرمونیخبر توپت.. خوبه س نهی.. اشیا-

  یشیمطمئنم خوشحال م هیطرف ک یاگه بدون یرسم.. ول یک اصال نم شونیا یب پا-

کم  ی.. خورهینباشه... حالم ازشون بهم م یسر تا پا عمل یها دهیورپر نیفقط جان خودت از ا ه؟یموردت ک نیحاال ا-

 تنوع طلب باش بچه 

  کنهیبا همه فرق م یکی نیاتفاقا ا-

  ؟یزنیم نهیک از االن سنگش رو.ب س هیک-

 ... یفاط-

 .. دمیبرسه حالم ک بهتر شد بهش تو پ یموند اول ب داد ک یعل ریجفتمون.. ام یگلو یتو دیزمان غذا پر هم

 قبول کردم بشم دوست دخترت  یمن ک ؟یگیچرا دروغ م-

 در موردش فکر کردم  یگفت-

 باهاش موافقه  یعنیفکر کنه  یزیچ یدر مورد  یهر ک-

 دونم  یتورو دوست دختر خودم م گهی.. من دهیاز نظر من ک اوک-

 نگاه کرد  مهیفه ب



 توآغوش 

 

 
213 

 

 .. زنمشایجون م مهیفه-

 غش کرد از خنده....  هوی

 شدم  رهیخ مهیو.واج ب فه هاج

 مادر دوتا ب*و*س*  بده...  ایعاشقتم...ب یرعلیام یوا-

  وات؟

ت با انتخاب گهید یبر خالف بارها نباریا ی. ولادیخوشت ب یاز فاط کردمیدرصدم فکر نم یوات و کوفت؟! باور کن -

 کیال گیموافقم..... ب

 داشتن..  یقاط هردوشون

  ادیخوشت م یعل ریتو هم از ام یفاط-

 نگاه کردم  مهیفه ب

 االن گفته باشم  نیهم نیاصال و.ابدا، دور منو خط بکش-

  گذرهیخوش م یحساب میباهم بر نمیچ یسفر شمال م ی-

 خوله  شتریابوالفضل ک مادره ب ای

 جون.. من هزار تا کار دارم..  مهیال فهشم میبر ویچ یچ-

 خوره..  یک بر نم ییبارم با دوست دختر پسرم سفر کنم ب جا ی... میخوش باش می.. برایکار دن الیخ یب-

 حد روشنفکر((: نیآدم در ا یعنی

 ... میسفر شد یچالغم راه یبا اون پا یراحت نیهم ب

 و من سرسام گرفته بودم از اون همه حجم کلمه..  زذنیمادر و.پسر فک م ریطول مس تمام

 ک داشتم خودمو از شرشون راحت کردم  یراحت چشمامو بستم و با هندفز الیعقب نشسته بودم با خ چون
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.... 

 رو از یک داشتن خستگ یبزرگ یالیشمال ، و میدیرس

 و استخر هم داشت..  یسونا و جکوز ی.. جدا از همه چکردیتن آدم در م 

 ..گهیدرد بودن د یب نیمرفه

 صدام زد  مهیاطراف بودم ک فه عتیطب محو

  برگشتم

 نشونم داد  یلباس خاک بر سر ی

 هان -

 آوردم برات  ویبپوش.. ما-

 باز بود نگاه کردم  ششیک ن یعل ریام ب

 خجالت نکشا -

 .. دیخند

 .. ادیبهش م شتریبده پسرت بپوشه ب-

  گهینکن د تیاذ--

 بگرد یتنم راحتم.. شمام هر جور دوست دار یلباس ها نیجون من با هم مهیفه زمین عز-

  میخوش باش میاومد یفاط-

 اومدم راحتتر بودم...  یم یعل ریاگه با خود ام یعنی

 اون دوتا رفتم سمت دریا...  الیخ یو ب دمیکش قینفس عم ی
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 .... دمیکش قینفس عم یام... چشمامو بستم و .... توف تو شانس نداشته ایدر امیب دیمن گچ گرفته اش با یک پا حاال

 هوا... یدفعه رفتم تو یحس حال خودم بودم ک  تو

 .. اما انگار ن انگار نیک بزارتم زم یعل ریام ی نهیب س دمیزدم مشت کوب غیج

فقط فحش بود ک حواله اش  نجوریآب فرو رفته بود و.هم ریرفت سمت آب.. تموم تنم ز یو م دیخند یم فقط

 نیبرگشت ساحل ع ی... آخر کار هم وقتکردمیم

  دمیلرز یبسته بودم و.م لیقند یچ

 زدم  غیبلندم کنه ج خواست

 ب من دست نزن گمیمگه من ب تو نم-

 گچ پام نگاه کرد  ب

 خدا لعنتت کنه -

  یکرد کارشیچ نیبب یرعلیام -

 

 یریگیدوباره و.گچ م-

 چشمم  ی.. گمشو از جلوخورهیگچه ب هم م یحالم از هر چ گهی... دکنمیمرض و گچ م-

  ومدیخوشت ن-

  یجا از وسط نصفت کنم روان نیهم خوادیخوشم اومده ک دلم م نقدریا-

 کنارم  نشست

 دوست دخترام دوست داشتن-

 ان مثل تو یروان یاونام -
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 ... الیزحمت خودمو رسوندم و با

  کردیگرد شده نگام م یبا چشم ها مهیفه

 توآب  یفتچرا با لباس ر-

 مو ازسرم کم بشه کشتمش  یاز شازده پسرت بپرس؟،-

  دیخند

 بپوش  ریدوش بگ یساک لباس هست  یبرو تو اتاق تو یباش یخواد عصبان ینم-

 بودم ک صدام زد برگشتم  دهیو رفتم سمت اتاق هنوز نرس دمیکش قینفس عم ی

 کمکت  یایب یعل ریبگم ام یخوا یم-

  گردمیامروز بر م نی.. من هم-زدم غیج

 و.اشاره کرد برم تو اتاق دیخند

 ها...  یروان

پا و بعد با سرعت تمام لباس  یگرفتم اونم با  یا قهیدق کیکال مشکل اختالالت داشتن دوش  نایک ا ییاونجا از

 ت*خ*ت*  ولو کردم..  یو خودمو رو دمیپوش

 .. دمیکش قینفس عم ی

 رو کرده بود...  زیعز یهوس خونه  دلم

 برام بفرسته  رهیعکس بگ یفرستادم ب رها ک. امیپ

  شدکیداشت گرم م چشمام

 اومد  امیوات برام پ از

 بازش کردم  عیسر
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 عکس از،باغ  ی

 عکس....  یعکس بود نفسم بند اومد صاف نشستم و.زوم کردم رو یک گوشه  یکس دنید با

 ...... گمیروغ نمصفحه چشمشو لمس کردم... اگه بگم گر گرفتم د ی... از روچشماش

 شدم از اومدنم.. کاش اونجا بودم.. بغضم گرفت  مونیپش

  وهوووووووی-

  نیزم فتمیت*خ*ت*  ب یبود از رو کیترس نزد از

 اتاق  یک درو باز کرده بود و.تا کمر خم شده بود تو یعل ریبالشت رو.پرت کردم سمت ام یعصب

 از شرت راحت شم...  یریبم یزهر مار.... اله-

 اتاق  یو اومد تو دیخند

  یدیخوب خوب م یبو-

 گمشو توهم... -

 .ت*خ*ت*  یدستم پرت شده بود برداشتم از رو یرو ک از تو یگوش

 رها شدم  یبعد امیپ متوجه

 کل پنچرم کرد  ب

 نجاسیجون هم ا هیراض-

 نداره  یاونجا خودش خونه و زندگ رهیم یه یکرده اونجاس... اصال ب چ حق غلط

 االن؟  یهست یبا ک-

 تو چه؟  ب
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  یکنیها باهام بر خورد م یوحش نیع یخوب نیمن ب ا ادیمهربون تر دلت م-

 برو بابا توهم -

 دادم ب رها  امیپ

  ره؟یم یک-

 داد  جواب

 جاس  نیبدن تا شب هم یخوان نذر ی... امروز مرهینم-

  یعل ریمشت زدم تو شکم ام یخودم  یشدم ک ب جا یعصبان یقدر ب

 االن وقت مسافرت بود ...هان -

  کردیشکمش و هاج و واج نگام م یگذاشته بود رو دستشو

 آخه  یکنیم یقاط یدفعه ا یچرا -

  اوردمیسرت ن ییچشمم محو شو تا نزدم بال یپاشو برو از جلو-

  ارنیتونن بال سر پسرا ب یمگه دخترام م-

 تونن  ی. میچجور یفهم یم یزدم قطع نخاع شد یوقت-

 شد و از اتاق محو...  میخواستم بزنمش از دستم ج تا

 ت*خ*ت*   یکردم و دم کپ خودمو انداختم رو یپوف

 ...دیلعنتت کنه ام خدا

.... 

اومد...  یحاج آقا م یک برا ییبود و.اون همه عشوه ها زیعز یخونه  یو.حضورش تو هیراض ریمدت فکرم درگ تمام

 خواست خودمو کچل کنم  یافتاد دلم م یم ادمیاالن ک 
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 سفارش بدم؟!  گهید زیچ ی یخوا یغذاتو؟ م یدوست ندار-

 نگاه کردم  مهیفه ب

 ن خوشمزه اس اتفاقا فقط اشتها ندارم -

 

  ؟یکش یم ویک ،قتلینقشه  یدار-

 نگاه کردم  یعل ریام ب

 ب خودم مربوطه -

  دیخند

  گهیمراستش رو   ایگه  ینم ایاخالقشم...  نیمامان عاشق هم-

 از تاسف براش تکون دادم  یسر

  ینی،بیجون.. همه رو.مثل خودت م مهیدوز و کلکه البته جز فه یاز بس دور و.برت پراز آدمها-

  گهید نهیتفاوتت هم لیدل گهیخب د-

 

 کنهیحاج آقا رو خر  م یداره با چ.کوفت هیفکر کردم االن راض نیزل زدم ب ظرف غذا و.ب ا یرعلیام الیخ یب

 سمت خودش کشونهیو.م

 یهفته مثل برق و.باد گذشت... ن تنها بهم خوش نگذشت بلکه دپرس هم شدم... اما ب عکس مادر و پسر کی

زاشت..  یناکس نم یعل ریام نیبزنم نشد ک نشد ا میخودشون، هر رقمه خواستم ج یخوش گذروندن برا یحساب

  ساحل..... یاگه مادرش نبود جنازه اش رو چال کرده بودم تو

 بهش  یزنیزل م یهفته اس ه یک  هیچ عکس نیا-
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 قفل کردم  مویگوش عیسر

 نداره؟  یب تو ربط-

  ؟یپسر ک ندار دوست

 دوست پسر داشته باشن...  دیبرو بابا تو هم.. مگه همه با-

 ب*غ*ل دستم  نشست

 ... یقبال هم نداشت-

 زد...  خشکم

 .. یپس داشت-

  دمیکش قینفس عم ی

 مامانت حوصله ات رو.ندارم  شیپاشو برو پ-

 مبل  یپشت یباز کرد گذاشت  رو دستاشو

 فاتحه ات خونده بود...  یزدیباهاش حرف م ینجوریمن بود و ا یجا یا گهیاگه هر کس د-

 ! ؟یکنیبا همه فرق م ؟یک چ یعنیاالن -

 کرد  نگام

 کنم یفرق نم-

  یا هیب نظر من ک کپ بق-

 زد...  پوزخند

  کردمیک داشتم سواستفاده م ییبودم تا حاال هزار بار از فرصت ها هیمن اگه کپ بق-
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  ارین یواسه من قوپ یالک یجراتش رو.ندار-

 جراتش رو ندارم؟! -

 نه -

 دفعه بلندم کرد ی

 ولم کن -

 و.پاهامو محکم تو ب*غ*لش گرفت  دست

 .. ادیم یقوپ یخوام نشونت بدم ک یم-

بود  یاز من بود... االن وقت جکوز شتریبود....زورش ب دهیفا یو داد راه انداختم و خودمو تکون دادم ب غیج یچ هر

 1 ای... تورو جون مادرت پاشو بمهیفه

 بردم  یت*خ*ت*  ب عمق فاجعه پ یک پرتم کرد رو نیهم

 کشمت  یم یب قرآن بهم دست بزن-

 ت*خ*ت*  یستم فرار کنم ک دوباره پرتم کرد روخوا کردیرو باز م رهنشیپ یو دکمه ها زدیم پوزخند

 رو از تنش کند و.اومد سمت من  رهنشیپ

 زدم و.رفتم سمت تاج ت*خ*ت*   غیج

 نه  یمنو دست و.کم گرفت-

 ولم کن... جون مادرت ولم کن -

  .گرفت و.از،وسط جرش داد...رهنمویپ ی قهی نیزم یآورد سمت لباسم تا خواستم خودمو پرت کنم رو دستشو

 ... دنیتنم از ترس شروع کرد ب لرز تموم

 .. شی... برگشتم ب شش سال پییب همون شب کذا برگشتم
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و اشک  کردمیم ی.. خود زندمیلرز ی.... حالم بد بود.. داغون بودم.. مزدمی،خودمو م زدمیم غیاراده ج یزدم.. ب غیج

 ... ختمیر یم

 نتونم تکون بخورم..  یب*غ*لم کرد ک حت یطور  دمیفهم نویهم

  یخوام دوستم داشته باش یخواستم بترسونمت.. فقط م ی... ب خدا فقط مدیغلط کردم.. غلط کردم.. ببخش-

  ختمیر یک هم چنان اشک م یخودم جداش کردم و در حال از

 ت*خ*ت*  مچاله کردم  یگوشه  خودمو

  رونیبرو.ب-

 ب خدا  یفاط-

  یعوض رونیگمشووووو ب-

 ...دمیلرز یتوجه ب اون هم چنان م یو.من ب دکریم نگام

 ام فشار بدم..  نهیس یچنگ کنم و ب قفسه  مویو من تنها تونستم گوش رونیب رفت

.. 

 جم نخوردم..  یت*خ*ت*  حت یو.من از تو دیشام رس وقت

 

 وارد اتاق شد.  مهیفه

 دختر؟  یشد یبا خدا چ--

 ستین یزیچ مهیفه ادیخوابم م-

 میشونیپ یسمتم دست گذاشت رو اومد

 ک  یداغ-



 توآغوش 

 

 
223 

 

 بستم.  چشمامو

  ادیخوابم م-

 .. یعل ری... امیعل ریام-

 شده مامان  یچ-

 دکتر  مشیتب داره.. آماده شو ببر یفاط-

 اومد سمتم ازش فاصله گرفتم  تا

 .. یفاط-

 خودم  یرو دمیرو کش مالفه

  نیتنهام بزار-

 دختر یتب دار نیرو تنهام بزار یچ یچ-

اومد  یسرم چکه چکه فرود م یسرم باال یک قطره ها ی.... فقط لحظه امارستانیرفتم ب یو چجور یک دمینفهم

 ... دمیحالمو فهم

 بر گردوندم..  سر

  دمشید یخجالت زده م یا افهیبار بود با ق نیرو برانداز کردم.. اول یعل ریام یسرتاپا

  ارهیسر آدم م ییترسا چ بال یبعض یدید-

  دیببخش-

 زدم  پوزخند

 یجرات نکن یک تا عمر داشت زدمیم شیچشمت زنده زنده آت یخودمو جلو یآورد یسرم م ییشک نکن اگه بال-

  یکن یدست دراز یب دختر
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 خواستم..  یباور کن من نم-

ره مسخ شیبعد.از اون نما یدی.. تو اصال فهمیکنیرو با من م فیکث یباز نیا یبار دوم دار یخفه شو کثافت... برا-

 ی یوقت نکهیاز ا یفهم یم ی... چیاز بدبخت یفهم یم ی... تو اصال چیسر من آورد ییچ بال یک راه انداخت یا

 یچ یعنیهات اضافه بشه  یب بدبخت یبدبخت

ول  رو یکیخورد  یب توق یک تا تق یی... منو با اون دخترهایدختر... تو اصال آدم یاز احساسات  یدون یم یچ

اون کار احمقانه ام روتکرار  گهیکردم و دل باختم. اما د تیبار خر ی.... من رینگ یعوض یسراغ بعد رنیو م کننیم

 بود مثل تو.. یعوض یچرا. چون اونم  یدون یکنم.... م ینم

داد؟!... از جنس  یخرجش کردم و آخرش جوابمو چجور ی.. اون همه سادگختمیو صداقت ب پاش ر یهمه پاک اون

ا فقط ب نیک بلد نیهست یجنس یمشت عقده ا ی... خورهی.. حالم ازتون ب هم منیدیتعفن م ی... بوادیشماها بدم م

 ن.. نر....ی... نرنیستی.. شماها مرد ندیخودتونو ثابت کن یمردونگ زایچ نیا

 دوست دارم..  یول-

 گفت و رفت...  نویا

 زدم  پوزخند

 ...کنهیست داشتنتون با ماها فرق مبچه پولدارا دو شما

 .. رهیو ب جاده خ میهر سه ساکت بود نباری.. برعکس رفتن امیتهران شد یهمون روز راه یفردا

 کش نیاز ا شتریب هیخواستم قض ی.... نماوردمیخودم ن یمن رو یکرده ول یکار یعل ریشک کرده بود ک ام مهیفه

 کنه...  دایپ

خونه  یبرا کردمیم ی... لحظه شماردمیپراز گرد و خاک رو با تموم وجودم بلع یتهران و من اون هوا میدیرس باالخره

 ... زیعز ی

 خونه نگه داشت....  یجلو

 راهمو سد کرد  یعل ریام عیکردم ک سر یشدم... خداحافظ ادهیپ نیماش از
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 کجا -

 نکردم  نگاش

 خونه  رمیم گهیجون ممنون از سفرت من د مهیفه-

 سفرتو در کن بعد برو  یحداقل بمون خستگ ؟یبر یخوا یکجا م-

 مزاحم شدم... خدافظ  یلیخ گهین د-

 رسونمت حداقل  یسوار شو م-

 خودشو رسوند بهم...  عیگرفتم ک سر شیرو در پ ابونیخ ریمس یعل ریتوجه ب ام یب

 

 .. یفاط نیبب-

  هشینم تیحال گمیم یدونم چرا هر جور ی. نمشمیبشم دوست دختر تو نم یگمشو اونور.... من شده دوست دختر اب-

  هیک یاب-

 کردم  نگاش

 تو  یارزه ب سرتاپا یتار موش م یمرد ک  ی-

 و عصا زنان ازش دور شدم...  دمیدستش کش یاز تو کولمو

 وقت.. چیه شمیخوب نم یآدم عوض یوقت با  چیگفته باهاش خوب باشم... من ه دیدرک ک ام ب

 پام ترمز کرد  یجلو نیماش یرو رد کنم ک  یبعد ابونیخ خواستم

 . بلند کردم سر

 شدم نشیسوار ماش دادمیلب فحش م ریک ز نجوریکردم و هم یپوف
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 خوش گذشت شمال؟! -

 کردم  نگاش

  کنمیتموم ک شد خودم با دستام خفه ات م هیقض نیبزار ا-

 کرد از خنده  غش

  ؟ی.. آخر ،کار خودتو کردزدیات بال بال مچجور بر یعل ریام دمید-

  ؟یتا شمال هم قدم نحستو گذاشت-

 آهنگ گذاشت  ی

  نیآفر یریم شیپ ی.. خوب داردمی... االن دکارمین مگه ب-

 ... خورهیآدمه حالم ازش بهم م یعل ریام نیبرو بابا تو هم.. ا-

 !! ادیدلت م-

 خوام برم خونه ام  یتو. دهنتا.. نگه دار م زنمیم دیام-

 رسونمت  یم-

 نگه دار.گفتم -

 شد؟  دای! پ؟یاول بگو چ کرد-

 کردم..  یپوف

 با اون نقشه ات..  یریبم-

 کجا باشه...  زنمیم ییحدسا ی

 کرد  زیر چشماشو
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 کجا مثال؟! تو خونه ک فک نکنم چون قبل دخل اونجا در اومده -

 ب من مشکوک شده بود ؟! یعل ریاش ک.ام یپ ی.رو فرستاده بودیبگو کار تو بود ،کس پس

 ترمز  یگذاشت رو پاشو

 بهت مشکوک شده -

 کجاس  زنمیخرش کردم... االن هم فقط حدس م یشده بود.... ول-

 کجاس ؟!-

 باشه  دیهست... اونجا با شونیاتاقک ته.باغ پشت ی-

 فکر فرو رفت  ب

 من؟!  دمیاتاقک...چرا ند-

  یک تو چرا کور دونمیمن چ م-

 باز کردم...  درو

 !!زهیشک برانگ شیسادگ نیساده اس داخلش، و.هم یلیفقط خ-

 برم صدام زد  نکهیاز ا قبل

 ! گه؟یهان د-

 مطمئن شو ک اونجاس -

  یکم یبرسم  میبزار برم خونه.. بابا منم آدمم... بزار ب زندگ-

 ! ستمین یحواست باشه من آدم صبور یباشه ول-

 ... ستگاهینثارش کردم و.رفتم سمت ا ییبابا برو
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 لک زده بود...  یساق یدلم برا مارستانیرسوندم ب خودمو

 نگاش کردم..  شهیپشت ش از

 ..میدوباره سه نفر بش شهیم یک

 بودم و بعد برگشتم تا برم خونه ششیپ ی،ساعتی

 ... هنوز نرفته استرس گرفتم... زیعز

 ... دمیکش قیو.چندتا نفس عم ستادمیدر ا پشت

 زنگ...  یگذاشتم رو دستمو

 نیخاموش بود و.ا گرفتمیرها رو م یشماره  یساعت تموم منتظر شدم هر چ میخونه نبود.. ن یدادم.. اما کس فشارش

 ... کردیتر م یمنو حرص

 چجور خوابم برد.....  دمیخسته بودم ک.نفهم نقدریکنار درو پامو دراز کردم.. ا نشستم

 ...؟؟ نیدیخواب نجایچرا ا-

 قلبم.  یباال.. دست گذاشتم رو دمیپر دومتر

 سرم خوابم  ری... خدمیحاج آقا ب خدا ترس-

 قفل چرخوند...  یتو دویاز تاسف تکون داد و.کل یسر

 زحمت از سر جام بلند شدم و خودمو تکوندم...  ب

 ! ن؟یسرکار بود-

 باز کرد و کنار رفت تا من وارد بشم...  درو

 شدم...  اطیروحش وارد ح یارف کامال بتع نیحال از ا خوش

 خانم و.رها کجا هستن؟  زیعز-
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 خانم  هیراض یرفتن.دعا خونه -

 تا بناگوش باز شد  شمین

 ! ن؟یشما چرا نرفت-

 بست  درو

 مجلس زنونه اس -

 رفتم یاگه مردونه بود م یعنیشدم..  پنچر

  اطیح یت*خ*ت*  تو یفشردم و نشستم رو کولمو

 .آب حوض شست ی.تودستاشو

 مسافرت خوش گذشت ؟!-

 لبم نقش بست  یلبخند گنده.رو یبراش مهم بود..  یعنیحرفش؟  نیگرفتم از ا جون

 شما سبز  یجا-

 دستشو گرفت  آب

 ؟! نیندار لیو.فام نیکس و کار یب نیگفت ادمهی-

 ندارم -

 سمتم اما بازم نگام نکرد  برگشت

 ؟! نیرفت یپس با ک-

 دوستم -

  ن؟یارپس دوست د-
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 ک من دوست دارم ! بهیعج نقدری! ان؟یشما دوست ندار-

 کنمیدوست دارم اما جزء کس و کار حسابش م-

 ک جزع  کس و کار حساب بشه  ستیتا اون حد ن-

 مسافرت ! نیهفته بر یهست ک باهاش  یتا اون حد-

 برام واضح نبود  زدیک م ییحرفا نیکردم... منظورش از ا نگاش

 رفتم؟!  یم دینبا-

 بره مسافرت  دیدختر تنها نبا یب نظر من -

 تنها ک نبودم؟! -

 درسته ؟! نییتنها یعنیک قابل اعتماد باشن  ستنین یهمراهتون در اون حد یوقت-

 شدم...  ریب ز سر

 بدم  حیتونستم براش توض یک عمرا نم یزیمن مجبور بودم ب رفتن چ یکامال درست و ب حق بود ول حرفش

 یک از سر و صورتش م یآب یقطره ها یداشت ،حت یک بلند کردم مبهوت وضو گرفتنش شدم.. چ آرامش سرمو

 هم آرامش بخش بود...  دیچک

 و رفت سمت در....  دیرو پوش کفشش

 و رها خانم  زیمسجد از اون طرف هم دنبال عز رمیم-

 رو بدم..  شیمنتظر نشد جواب خداحافظ یحت

 ... هیراض یه بره خونه قرار نکهیگرفتم از ا ماتم

 و رفتم سمت ساختمون....  دمیکش یم نیزم یرو کولمو

 رو بلد بودم درو باز کردم و وارد شدم...  دیکل یجا
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 مطلق  سکوت

 اتاق....  یپرت کردم گوشه  کولمو

 خواست...  یدوش جانانه م ی دلم

 سالن...  یبرگشتم تو  دهیحموم ...لباس پوش رفتم

 شدم سمت اتاق حاج آقا..  دهیهوا کش یک ب کردمیشده دور سرم خشک م دهیچیپ یبا حوله  موهامو

 لمس کردم و فشردم.. در باز شد.. وارد شدم..  یدر اتاقو ب آروم ی رهیدستگ

 .. دیرس یب نظر م یحال دوست داشتن نیساده اما در ع زیچ همه

 س کردم... اتاق رو با نوک انگشتانم لم یگذاشتم ب اتاق... تک تک اجزا قدم

 نشست کنج لبم  لبخند

 داشت..  ی.. چ عطردمیرو.برداشتم و ب*و*س*  زیم یرو قرآن

 رو.برداشتم و بو کردم...  رهناشیاز پ یکیسمت کمد لباسش..  دیچرخ نگاهم

 ... دمشی... در آغوش کشکنهیم ونهیعطر منو د نیا آخر

 داشت.... یحس دلچسب چ

 یرو از نظر گذروندم و مشغول آشپز یهمه چ ینگاه سر سر یآشپزخونه شدم.. با  یب سرم زد.. با لبخند راه یفکر

 دسر....  یدرست کردم... حت زیشدم.. اونقدر ک گذر زمان رو حس نکردم.. همه چ

 و منتظر شدم تا از راه برسن و دستپختم رو بچشن..  یصندل ینشستم رو یشوق وصف ناشدن با

 ازشون نبود...  یذشت اما خبرگ یساعت نگاه کردم عقربه ها م ب

 ....کردیم یمنو عصبان شتریب نیگرفتم... دوباره ب رها زنگ زدم ک باز خاموش بود و ا دلشوره
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نمونده بود.. با  یازشون باق یزیشدن چ دهی... ناخون هام از زور جودیجوش یو سرکه م ریشده بود و دلم مثل س رید

 ... رونیتم برف عیجون گرفتم سر اطیباز شدن در ح یصدا

 ... متوجه حضور من نبودن... سالم کردم... کردیتر م یمنو حرص نیاومدن ..ا یخنده. م با

 سه  نفر برگشتن سمتم  هر

  ؟یاومد یفاطمه جان ک-

 بهشون نگفته بود..  یعنیخوردم..  جا

 من دم غروب اومدم حاج آقا درو.... -

 وارد خونه شد ریتوجه ب من سر ب ز یب

  زیکرده بودم.. برگشتم سمت عز کاریخوردم... مگه چ جا

 گفتم...  یزبدیچ-

 ب*غ*لم کرد  زیو ب دنبال اون عز دمشیک ب سمتم اومد ب*و*س*  رها

 رفت  نیب خاطر ا یبود ین مادر، بدون روسر-

از  یم... خبربرگشتم تو آشپزخونه... اتاقم. حمو عیسرم.. انگار برق س فاز وصلم کردن.... سر یگذاشتم رو دست

 ... کنمیخواهش م ایباشه.. خدا فتادهی.. تو اتاقش نکنمیالتماست م ایسرم نبود.. گر گرفتم.. خدا یرو یحوله 

  ؟یهمه غذا رو تو درست کرد نیفاطمه جان ا-

 ... رونیت*خ*ت*  و رفتم ب یچنگ زدم از رو مویخودم اومدم روسر ب

 آشپزخونه بودن  یخانم با رها تو زیعز

 محکم کردم  مویروسر گره

  دیگرسنه نباش نیایم یخواستم وقت یشرمنده بدون اجازه دست زدم م-
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 خودته.. ب یدخترم خونه  هیچ حرف-

 غذاها

 زد...  ناخنک

  ادیمادر... ماشااهلل بهت نم یهم دار یچ دستپخت-

 زدم  لبخند

  کنمیمن سفره رو پهن م نینیشما بش-

 میریدخترم ما همه س ستیالزم ن-

 رفتم  وا

 ! ن؟یریس-

 عباس  یمورد عالقه  یبار گذاشته بود غذا یزیبودن... د دهیجان زحمت شام امشبمون رو کش هیآره مادر.. راض-

 خواست پوست کله اشو بکنم...  ی.. دلم مرتیس ویخانمشون نرسه.. ملعون د هیدستم ب راض یعنی

 نشون بدم  الیخ یکردم خودمو ب یسع

 محمد رضا کجاس؟ -

 جان. .... هیداداش راض دیوح شیموند پ-

 کردم...  یپوف

 ک درست کردم با دل زار نگاه کردم  ییظرف غذاها ب

 ..میموند یمگرنه نم ی... ناراحت نشو دخترم... عباس نگفت ک اومدمشونیخور یفردا م-

 ... کنهیکردم... انگار ن انگار منم هستم . حاج آقا اصال منو آدم حساب نم یپوف
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 گرفتم...  شیراه اتاقمو در پ ریزب  سر

 ک بستم پشت در وا رفتم....  درو

 دونم چ مرگم شده.......  ینبودم.. خودمم نم یگرفت.. من ک دختر زود رنج و.حساس بغضم

 منو بچشه..  یحضور نداشت ک غذا ییحاج آقا یغذاها خورده شد ول ی...فردا همه 

 بودم  زیمهربون عز یرها توسط دست ها یکردن موها سیسالن و محو گ یبودم تو نشسته

منو لمس نکرده بود...  یموها یهمه احساس و مهربون نیا ای یبارم کس کی یشالم موهامو لمس کردم... حت ریز از

 ... نمشونیدستم مشت کردم... دوست داشتم بچ یموهامو تو

 سر جام بلند شدم و.بدون حرف رفتم سمت حموم..  از

 .. اما نشد.. نمیبرداشتم... خواستم بچ نهیرو از کنار آ یچیبستم.. ق درو

 رو پرت کردم سر جاش...  یچیق یکار هم عصب آخر

منو  گهیسرم جمع کردم تا د یبلندمو تا اونجا ک جا داشت جمع کردم و باال یبود ک موها نیک کردم ا یکار

 وسوسه نکنه... 

 ....رونیو از حموم اومدم ب دمیپوش شالمو

 جمعشون یبودم تو یشد. انگار واقعا اضاف یشدم... بود و.نبودم اصال احساس نم رهیرها خ و زیعز ب

 اتاق آماده شدم و کولمو برداشتم...  ی... رفتم تودنیبس بود خوردن و خواب گهی... ددمیکش قینفس عم ی

 سالن...  یتو برگشتم

  ن؟یندار یبا من کار رمیمن م-

 دو برگشتن سمت من  هر

 کجا مادر؟! -
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 مزاحمتون شدم...  یلیمدت خ نی... اگهید دیببخش-

 زده؟  یشده باز !نکنه عباس حرف یزیدخترم؟ چ هیچ حرف نیا-

 خوام برم...  ینگفتن ،من خودم م یچین بابا حاج آقا ه-

 بزار حالت خوب بشه حداقل -

 باز بشه..  دیگچم با نیخوبه... ا-

 سمت در  رفتم

 مزاحم شدم  یلی.. خدیل کنحال نیدید یبد یخوب-

 دفعه آخه  یچرا -

 دمیو.صورتش رو ب*و*س*  زیسمت عز رفتم

 راحته راحته..  المیمن خ شتونهیک رها پ نیزود !هم ای ریبرم باالخره... د دی.... باتونیمهربون یمن فدا-

  دمیرها رو ب*و*س*  صورت

 نداشت....  یوابسته شده بود ک بود و نبودم براش فرق زیب عز نقدریا

.. شمیم یدفعه احساس یسرم..  زنهیدفعه م ی... ضهیدونستم رفتارام ضد و نق ی... میلیدل چیه یب نباریرفتم.. ا باز

 ..... زارمیبودن و.سر بار بودن ب یباشم از اضاف ی.. اما هر چشمیم یوحش هوی

 نداشت...  یبود و مشکل اریشانس باهام  رنبایک کردم.. رفتم و گچ پامو باز کردم... زود بود.. اما ا یکار نیاول

 ....دمیکش یاز سر. آسودگ یک رفتم نفس یپامو تکون دادم و با چند قدم انگشت

 اریشهر رو متر کردم و باز شانس باهام  نییک بشه شب رو صبح کرد وجب ب وجب پا غولهیب ی... ب دنبال گشتم

خونه  یباال یک طبقه  یرزنیو پ رمردیافتضاح.. مکان افتضاح... اما ب خاطر پ طیجا ب تورم خورد.. مح یکرد و 

محسوب  یامن طیدر آورده بودن... مح تیی،سویب صورت  انهینمور ک ناش نیزم ریز نی... اکردنیسکونت م

 ... شدیم
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 کرد..  یزندگ شدیانداز هم م رینداشت اما با همون ز یب درد بخور زیچ

 برق انداختم...  ییجورا یکردم و.اون دخمه رو  یحساب یخونه تکون یاحوال  نی.تموم ابا

 هیسقف باشه کاف یخودم تنها باشم...  یخونه بزارن. اما وقت نیزاشتم پا ب ا یوقت نم چیبودن ه یرها و ساق اگه

 ... هیک کدوم قبرستون ستیمهم ن

 داده بود...  امیآوردم... رها بود ک پ رونیب بمیاونو از ج میلرزش گوش با

 برگرد خونه  ینکرد دایرو پ ییاگه جا گنیخانم م زیعز ؟یکرد دایرو پ ییجا ؟ییکجا-

  نوشتم

 کردم...  دایخوب رو پ یجا یراحت  التین خ-

 داد  امیپ

  ه؟یچجور-

 زدم  پوزخند

 سبز...  یمحشره جات حساب-

  ؟یگیدروغ م-

 .. کپ خودم ماهه هیخوب یجا یلیکردم.. خ داین ب جون خودم... پ-

 ...هیراحت شده از بابت من کاف الشیک خ نیشدم هم الی،خیجواب نداد.. ب گهید

.... 

و دقت کار کردنم با دل و.جون  میرفتم ب خاطر زرنگ یک قبل م ییاون روز دوباره رفتم سرکار.. هنوز جاها یفردا

 ب پول داشتم...  ازیوجب جا ن ی نیاجاره ا ی... براکردنیقبولم م

 گشتم خونه....  یخسته و.کوفته برم یو با تن کردمیو کار م رفتم
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ب  ...کردیمشکوکشون م یادی.. رفت و آمد زدمیرس یب کارمم م دیپالس باشم.. با مهیفه یخواستم دائم خونه  ینم

 زارم.... یاون خونه نم ینخواد من پا تو مهیگفتم تا فه دمیام

 ...خوردیبودم ب هم م دهیک ساب ییرگشته بودم... حالم از اون دستشوگذشته بود و خسته از سر کار ب یروز چند

 کرد. داریمنو ب دهینخواب میگوش یصدا نکهی... تا ادمیدوش گرفتم و دراز کش

 کردم و جواب دادم  یپوف

 الو -

 کالنترى  ایب-

  سادیوا قلبم

 نشستم  صاف

  ؟یعل ریام-

 فرستم...  ی... آدرس رو برات مایب-

 ... کردیب زور خونش رو پمپاژ م قلبم

  دمیترس یگذشت م یک تو سرم م ی.. از فکردمیترس یم

 احوال آماده شدم و رفتم...  نیتموم ا با

 خشکم زد..  یعل ریدرب و داغون ام یچهره  دنیک شدم از د یآگاه وارد

 بلند کرد و نگام کرد.. خودش بلند شد اومد سمتم  سرشو

  ریبگ لیدسته گلت رو تحو-

 نگاش کردم  گنگ

 شده؟  یچ-
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 بال. سر من آورده  نیدوست پسر سرکار، زده ا-

 ! ؟ییییچ-

و مثل  یانکار کن نکهی... ن ادمیکشیمن دورت رو خط م یهر خر ای.. ینامزد ایدوست پسر دارم  یگفت یکالم م ی-

  کنمی... من هزار تا مثل تورو رنگ میببند یدخترا خال ی هیبق

 برا خودت، من دوست پسرم سر قبرم بود و.خبر نداشتم  یگیم یچ-

دزدم ....فک  یک باشم ناموس مردمو نم ینامزد دارم.. من هر کثافت یبگ یمرد ی... میفهم ینامزدتم... م گهیم-

  یو ه*ر*ز*ه باش حیحد وق نیتا ا کردمینم

 و زخم صورتش   یتوجه ب کبود یتو صورتش ب خوابوندم

 نچسبونه..  یبهم برچسب هرزگ یخر کار کردم تا احد نی.. بدبخت فلک زده من عدهیدرس م یب ک یک-

 نشونش دادم  دستامو

چرا دستاش زمخته.. چرا صورتش پراز کک و مکه... چرا لباساش  یبار شد از خودت بپرس ی... ینیبیرو م نای...ا

.. از صبح داشتن ینیبیدستا رو.م نیروز در اومدن.. ا نیب ا یک چجور یدی.. نپرسیدینپرس ریداغونه.. ن خ نقدریا

 مرد زمخت شده.. زبر شده...  یزدم.. دستام قد  یکوفت ندهیشو ی هی.. هزارتا مادنیساب یم

 قدم ب عقب رفتم  یادامه بدم اما نتونستم.. هولش دادم و.خودمو  خواستم

 وقت ب من زنگ نزن...  چیهم ه گهیبرس، د تیر باز.. تو برو ب دختدمیم حیتوض یفهم یک نم ییتو یچرا دارم برا-

 برم صدام زد  خواستم

  ؟؟؟یشناس یرو نم یتو اب یعنی-

 برگشتم..  عیسر

  ؟یاب-

 زد  پوزخند
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 ! ه؟یحق با ک یدید-

 زدتت؟!  یاب-

  یا قهیخوش سل یلیولگرد باشه؟! خ یپسره  ی کردمی!!؟ فکر نمیزدیم نهیک سنگشو ب س یهمون-

 

 باشه مرد تراز توهه.. االن خودش کجاس؟  یهر چ-

 کردم بازداشته  تیازش شکا-

 کرده؟  داتیکجا پ-

! واقعا زد؟یها افتاد ب جونم.. کپ خودته !بهم برچسب ناموس دزد م یوحش نیع رونیاز دم خونه اومدم ب تا

 ؟! ینامزدش

 کرده؟!  دایر تورو پدونم چجو ی.. قبال هم حرفمو باهاش زدم... نمستمین یاحد چیمن نامزد ه-

 حاال چرا من -

 کرد نگاش

 ات غلط اندازه  افهیچرا تو... ازبس ق دونمیمن چ م-

 زد  پوزخند

 . اونایمن -

 بده  تیرضا-

  ؟یچ-

 بده آزاد بشه تیرضا-

  برهیم خیتا ب خیحتما دفعه بعد سرم  رو ب ؟یچ گهید-
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 بسشه  نیبده هم تیجراتا نداره.. تو فقط رضا نینترس.. از ا-

  ؟یدار یچ ضمانت-

 خودم ضامن -

 ... دیخند

 تو؟؟! -

 کردم  نگاش

  یبندازمت تنگ اب یانجام بد یخواست یک م یجا ب جرم اون کار نینکن هم یکار-

 !؟یبا چ مدرک-

  یحیوق یلیخ-

  دیخند

 .. اما شرط داره دمیم تیرضا یاوک-

 کردم  نگاش

 نداره!  یم ربطنده، ب درک... فقط از آه ننه اش بترس،ب من-

  یشرطمو گوش بد یخوا ینم-

 شرطات مثل خودت مزخرفن-

مونه و مقصر  یدر بساط نداره... حاال حاال اون تو م یک آه خورهیاش م افهیک. ب ق یی.. از اونجادمینم تیمنم رضا-

 یهم تو هست

 من ربطش نده  ی یالک-

 .. یخود دان-
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 حرفش رفت و نشست سر جاش...  نیبعد از ا الیخ یب

 بشم...  الشیخ یبرسم اما اونقدر نامرد نبودم ک ب میبرم و ب زندگ خواستم

 رو  ینبودم نامرد بلد

 

  سادمیسمتش و.جلوش وا رفتم

 شنوم  یبگو م-

 کرد  نگام

 پات خوب شد -

 بگو گفتم -

 ک بگم قبول؟!  یهر چ-

 ک بتونم قبول  ین هر چ-

  یتون یم-

 بگو شرطتت رو-

  میدوست باش-

 ... دمیکش قینفس عم ی

 ب من؟  یداد یریهمه دختر ترگل ورگل چ گ نیا-

 محض تنوع -

ازت خوشم  نکهیتو رو دارم ن ا یمن  شو. ک ن حوصله  الیخ یتنوع بخوره تو سرت.. تجربه با تو بودن رو کردم.. ب-

  ادیم
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 کنم... اخالقت اومده دستم  ینم تتیاذ--

 گرفت  خندم

 ! ؟یچ گهینه بابا.. د-

ن م نکیع یالوات.. سرتاپاش پول دسته  یپسره  نیا هیتنوع داشته باش.. چ یکم ی.... شهیتو هم ک بد نم یبرا-

  شهینم

 یکنیک خرج م یمفت یبابت پول ها یختیو.عرق ر ی... توهم هر وقت کار کرددهیسرتاپاشو خودش کار کرده خر-

 ر واسه من کالس بزا ینجوریا

 کنم.....  یدارم دور و.برم ک حبس کوتاهشو طوالن نقدری.. ایب هر حال من شرطمو گفتم... خود دان-

 !  ؟یپسره دار نیب ا کاری... چیکنیغلط م-

 افتاد ب جونم...  ینداشتم خودش الک شیمن کار--

 سر جاش بلند شد  از

 اون تو بمونه..؟!  ایقبوله -

 چشمامو بستم... -

 شیزد یتا از شررت خالص شم... آدم قحط بود گرفت یاب یریبم

 برم... ؟!-

 باز کردم و.نگاش کردم  چشمامو

 بده  تیبرو رضا-

 قبول؟ -

 گرفت سمتم  دستشو
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 ؟! یبش یباهات دست بدم ک منکرات یوسط کالنتر-

 .. دیو دستش رو کش دیخند

 ... ،باش تا برگردم ادیاخالق بامرامته ک خوشم م نیاز هم-

رو آزاد  یتا اب دیطول کش یساعت میب سرباز دم در گفت و وارد اتاق شد. ن یزیچ یسمت اتاق سروان...  رفت

 کردن.. 

 سرتاپاشو برانداز کردم...  ستادیرو ب روم ا یوقت

کتک  نیاز ا تیورزشکار یو ادعا کلیبا اون ه یعل ریخاک تو سرت ام یعنیخراش بر نداشته بود..  یاومد  خوشم

  یخورد

  نجا؟یا یایگفته ب یک-

 بود یاب

 من گفتم. -

 .. یعل ریسمت ام برگشت

 خودم و خودت...  نیمسئله مردونه بود ب ی نی... انجایا ادیب یبهش گفت یتو غلط کرد-

 اومد..  یهم خوشم م نشیزبون زد عالم بود... از هم رتشیغ یک نداشت ول یچیه یاب

  یو سر من آوردبال ر نیا تیالی.. ب خاطر نامزد خگهین د-

 نامزدمه.. ناموسمه.  یعنی خوامی. خاطرشو ک مهیا غهیچ ص یالیپ یالیخ-

 ... دیخند یعل ریام

 ! کنه؟یبدبخت فلک زده آدم حسابت نم-

  خوامینکنه.. بازم خاطرش رو م-
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 نوچ نوچ نوچ.. برات متاسفم. -

 اومد سمت من و ادامه داد  یعل ریام

 ب بعد دورش رو کامل خط،بکش چون مال خودمه  نیاز ا-

 کهینخور مرت یگ.. وه اضاف-

... 

  یک بود ییپرتت کنن همون جا گمیدوباره م یبگ گهیکالم د ی-

 ترسم یجوجه پولدار م یمن از تو یبکن.. فکر کرد یخواست یهر غلط-

 .. نینکردم الل ش ریبسه.. تا نزدم جفتتون رو خورد و خم-

 سمت من.. دو برگشتن  هر

 نگاه کردم  یاب ب

  شهینم تیمگه من نگفتم دور منو خط بکش.. حال-

 پسره صدتا دختر دور و برشه آمارشو در آوردم...  نیا یفاط-

 باشه ب تو چه؟! -

 خوانت.  یدو روز م یکی.. فقط واسه نیو امثال ا نی.. ایفیح-

 گول بخورم تورو سنن  خوامی... اصال میوسط چکاره ا نیمشکل منه. تو ا نیا-

 .. مگه دست خودته.. ی... گ.... وه خوردیگول بخور یخوایک م یغلط کرد-

  دمیلحظه ازش ترس یک  تیسرخ شده بود از عصبان چنان

  یعل ریکردم سمت ام رو



 توآغوش 

 

 
245 

 

  گهید میبر یهست یمنتظر چ-

  یرینم یجهنم چیپسره ه نیتو با ا-

 ذشت خوش گ یلیشمال.. خ میهفته رفت یجات سبز -

گرفت و حمله کرد سمتش خواست دوباره کبودش کنه ک خودم جداشون  شیانگار آت یاب یعل ریحرف ام نیا با

 کردم 

  یب اب دمیغر

 ک نقدریتونه هر چه قدر بخوام بهم بده ا یپسره م نیو ا خوامی.. چند بار بهت بگم.. من پول مستین تیچرا حال-

 نی... بگو تا همگهیک ب داشتنش دل خوش کنم.. بگو د یدار ی.. چیتو چ یبزنم. ول دیو سف اهینخوام دست ب س

 تو..  یپ امیاالن ولش کنم ب

 ... رهیشد و ب من خ الل

دونست ب  یرو شکستم. خوردش کردم.. . اما خدا خودش م یرو بشکنم.. اما دوبار اب یوقت دوست نداشتم کس چیه

 ... .....شیراغ زندگخواستم ولم کنه و بره س یخاطر خودش بود.... م

 زده بودم ب شیشه.. هینشسته بودم و سرموتک ریام نیماش یتو

 سوزندتم.....  یداده بود بد م لمیکردنش تحو کیدر جواب اون همه کوچ یک اب یسکوت

 براش؟  یک ماتم گرفت ؟یخوریاون پسره رو م یغصه -

 نگه دار.. -

 کجا؟ -

 قبرستون. -

 .. دیخند

  ؟یشرطمون چ-
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 غضب نگاش کردم  با

  ستیاون همه خوارش کردم بست ن-

  گهیکن د شیکم هم عمل ی یکرد یهمه ازم طرفدار نینوچ....ا-

 کردم  نگاش

 منظور -

 گونه اش اشاره کن  ب

 ب*و*س* ش کن -

 برو بابا -

 گفتم..  یجد-

 خودتو ب*و*س*  کنم  کنمیمن ننه اتو ب*و*س*  نم-

 .. کنهیاوال مامانم... دوما. من فرق م-

  یهم ک چقدر کمبود محبت دار رمیبرو ب مامان جونت بگو... بم-

 و.کبود شدم  اهیسرم س ری... خیناز بخر ین ک تو هم بلد-

 باشم..  تی،عرضگیب یجواب گو دیب من چ.. من با-

 .. یاو-

 من مقصرم  یاز خودت دفاع کن کلیه نیبا ا یستی. بلد نگمیو.کوفت... راست م یاو-

 . زنهیخشکت م یبشن سرت توهم باشهوار  هوی-

 نی رو بب*و*س* یدختر باز دیشهر باشن تو و امثال تو با نیتو ا یحقته.. چهارتا مثل اب نایاز ا شتریحقته.. ب یول-

 کنار..  نیبزار
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 در خدمتتون  میفعال ک هست-

 شد؟  یاون گردنبندت چ نمیببند... بب شتوین-

 کرد نگام

 

 کدوم -

 جونت  نینگ یهمون حلقه -

  دیخند

 بابا.... انداختمش دور...  یچی... هیگیآهان... اونو م-

 جون عمه ات -

 باور کن -

  ؟یبریمنو م یدار ی.. فقط االن کدوم جهنم دره ایگیدونم راست م یم-

  میبزن یمشت ونیدست قل ی میبر-

  ادیات نم افهیب ق-

 .. گهید یحیتفر-

 کن  مادیجا پ نی.. همستمیمن اهل دود و دم ن-

 میراه نداشت مهین قیرف گهین د-

 تمیدودش اذ یول ونیتو حلق من.. لب نزدم ب قل کردیو دودش رو فرو م دیکش ونیقل ریدل س یو آقا  میرفت

 ... یلع ریو.برگشتم.. نگام افتاد ب ام دمیکش قی... چندتا نفس عمرونی... آخر کارهم نفس کم آوردم و رفتم بکردیم
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ذاتشون خراب بود  نای... کال ادادیت*خ*ت*  رو ب رو  رو قورت م یرو یک مشغول بود با نگاهش دختره  نجوریهم

 و منحرف.. 

آخر  یت*خ*ت*  برداشتم خواستم برم ک درست لحظه  یمتوجه من بشه کولمو از رو نکهیکردم و.بدون ا یپوف

 ت*خ*ت*   یدستمو گرفت و.نشوندتم رو

  یکرد دایپ دیرد جدمو یولم کن بابا.. تو ک -

 .. ادیدختره پوستش هم رنگ توهه.. پس،رژش هم بهت م نی.. انیبب-

  یگیم یچ چرت ی... دارنمیبرو بب-

 رو از دختره گرفت و برگشت سمت من  نگاهش

 بهشون  زنمیزل م ستیعاشق رژ دخترام.. دست خودم ن-

 بدبخت  یضیمر-

 لحظه..  ی سایوا-

ک رو ب رومون نشسته بودن... بماند ک اون اعجوبه ها چ  یسر جاش بلند شد رفت سمات ت*خ*ت*  سه دختر از

ب لب داشت  روزمندانهیک لبخند پ یباهاشون حرف زد و در حال یا قهیقدر خر ذوق شدن از حضورش.. چند دق

 برگشت سمت ت*خ*ت*  و.نشست سر جاش

 شد؟  یاالن چ-

 .. میگپ زد یچیه-

 ردم ک نگاش

  ؟یکم دار یدونست یم-

 . دیخند

  یلیخ-
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....... 

ک  یخودش منو رسوند ب آدرس یها یها و گشت و گذار شام و سوسول باز ابونیخ یاز دور دور کردن تو بعد

 گفتم.... 

.......... 

دو   دمیک از پشت سرم شن یبوق یک درو بستم با صدا میصبح طبق معمول آماده شدم ک برم سر کار...هم فردا

 هوا..  دمیمتر پر

 ابونیپنج تا خ شبید قیرفتم.. دق شیبا اون پوزخند مسخره اش تا مرز سکته پ یعل ریام دنیبرگشتم و از د عیسر

 باالتر از خونمو آدرس دادم و االن دم در خونه سبز شده بود 

 برام باز کرد اشاره کرد سوار بشم  درو

 نبود یار سختکردنت ک بیهم نگام نکن تعق ینجوریا ایب--

 سمتش  رفتم

 چرا؟ من آبرو دارم یاومد نجایا-

 سوار شو کارت دارم  بارهیآبرو م یک توش یاز محله ا-

 برم سرکار  دیو کارت دارم من با یچ یچ-

 کار سوار شو یکار ب-

 ذره آبرو سوار شدم و درو بستم  یهمون  ختنیاز ر ترس

 حرکت کرد  عیسر

 حرفام...  نی.. من زرنگ تر از ایچونیمنو بپ یخواست یمثال م-

 ..... یزدم ب صندل هیتک
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 نشست..  یب دلم نم شیکار چینشست... ه یخوب بود.. گشت و.گذارها خوب بود اما ب دلم نم بردتمیک م ییجاها

 .. خوردیباکالس ب هم م یاز اون همه جاها حالم

 بشر متنفر بودم..  نیا زی... از همه چیزورک یها دیاون خر از

 شناخت. ... یبود ک حد خودشو م نیتحملش کنم ا شدیک باعث م یزیتنها چ اما

هم  همی... فهکردیم قمیتشو شهیخوشحال تر از هم نیب نیا دیک بود.. و ام یماه تمام تحملش کردم با هر بدبخت کی

 گشت و.گزار منو و.پسرش بود..  انیکامل در جر

 ... میخورد یو.غذا م میرستوران نشسته بود یک تو ی.. درست روزدمیبر گهیماه د کی سر

 شدم رهیخ یعل ری. بشقاب و ب امیقاشق و.چنگال رو پرت کردم تو یعصب

 .. تویمسخره باز نیرقصم..... بس کن ا یماهه دارم با هر سازت م کی... ستیبست ن-

 و نگام کرد.. دیاز خوردن کش دست

  ؟یخسته شد-

 دارم  یاحساس راحت یلین خ-

 زل زد..  بهم فقط

 ب حرف اومد  بعدش

 رسونمت خونه  یغذاتو بخور م-

  ستیگشنه ام ن-

  میرینم یتا نخور-

 ..خوردمیحرص م شیدنده گ ی از

 رفت..  یخداحافظ یقولش منو تا خونه رسوند و.ب یشدم ب خوردن غذا.. بعدش ط مجبور
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 مدت...  نیرفتارش تعجب نکردم.. چون شناخته بودمش درا از

... 

 تر از  هر روز  رفتم سراغش  یصبح دوباره احضارم کرد و من عصب فردا

 .. زذیمشکوک م نیبود و ا شهیتر از هم پیت خوش

 کرد....  نشیدرو باز کرد و منو ب زور سوار ماش کردمیک.حواله اش م ییب نق ها توجهیب

 باز بشه متعجب نگاش کردم  یخونشون نگه داشت تا در آهن یجلو یوقت

  یچرا اومد نجایا-

 کرد  نگام

  فتهیقراره ب یاتفاق مهم-

 شد  اطشونیک باز شد وارد ح در

 ! ؟یچ اتفاق-

 شد  ادهیرو خاموش کرد و پ نیماش

 برام باز کرد  درو

 یفهم یخودت م ایب-

 وارد ساختمون شدم...  مهیاستقبال گرم فه با

  یعل ریب ام رهیمبل و خ یرو نشستم

 کارتو؟  یبگ یخوا ینم-

 گذره ها؟!  یبهتون خوش م یحساب-
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 نگاه کردم  مهیفه ب

 کن تمومش کنه...  یپسرت حال نیمن ک نتونستم ،تو ب ا-

  کنم؟یگفتم تمومش م یمن ک-

 نگاه کردم  یرعلیام ب

 مادام العمر باهات دوست باشم؟!  ینکنه انتظار دار-

  ادیبدم نم-

  ستیرو ک ن-

 خوره...  یبر م ایدن یب کجا نیشبچه امو.. جفتتون خوش با یدار کاریچ-

 یتونم عالف پسرت باشم.. خونه زندگ یجون.. قربون اون سطح درکت برم فکر صبر منم باش... من ک نم مهیفه-

 دارم.... 

 !!! یچ خونه ا-

  یعل ریسمت ام برگشتم

 طعنه اتو... پوزخند زد  رمیگیم دیند-

 تا خونه  هیآشغال دون ی شتری.. اون بگمیدروغ م-

 سر جام بلند شدم  از

 جون؟!  مهیفه یندار یخوام برم. کار یتورو ندارم... من م اتیحوصله چرند-

  ؟یکجا ب سالمت-

 نگاه کردم  یعل ریام ب

 ازم  یدنبالت اومدم... هنوز خسته نشد یبسته هر چ-
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 نوچ -

 نوچ. و... -

 .... دیخند

 خوام باهاش یخوشم اومده م یخواستم بگم بهت ک من از فاط یمامان م-

 کنم...  نامزد

  کردیفلک زده ک داشت سکته م مهیک سرجا خشکم زد فه من

 چتونه؟ -

 فازت برگشته؟!  یزد یباز چ-

 کرد  نگام

  هیبد زیخوشم اومده چ گمیم ؟یفاز چ-

 یاز نامزد یاسم یدو سال دوست بود دایتو با آ ؟ینامزد هویچرا  یدرست ول نیمادر.... شما دوست یعل ریام-

 ؟یاوردین

 ..... کدومشون بود؟ دا؟یآ-

 فکورش  ی افهیگرفت از ق خندم

 داشت  یآب ینبود ک چشم ها یهمون-

 ... شکل گربه بود؟ یییییا-

  ؟یرفت یقربون صدقه اش م قهیوا.... خوبه دم ب دق-

 بود یجور یچشماش -

 .. میمجبور شد یآخر کارم ک گل کاشت یبود... کم خرجش نکرد یجور یچشماش  گهیحاال د-
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 ی. آوردم ک علنا بهت بگم میمامان من... االن هم من فاط یگیکدومشو م دمی... فهمیخواد ادامه بد یباشه نم-

هم  داشیو.لباس و.خر شگاهیو.آرا یخوام باهاش نامزد کنم... خودت کارا رو واسه آخر هفته جفت و.جور کن..... فاط

 با من 

  ؟یراحت نیب هم-

  ؟یکنیا سختش مچر گهیراحته د-

 اول فکراتو بکن  ستیک ن یبچه باز-

 ازش  ادیمن فکرامو کردم خوشم م-

  ؟ینیچیواسه آخر هفته برنامه م یک دار یدیتو اصال از من نظر پرس-

  ارم؟یدرت م یبده از اون آشغال دون ؟یمگه مخالف-

 برخورد  بهم

  

 ،جفتتون خداحافظ...  ایهم دنبال من ن گهیدور. منو خط بکش د-

 جلومو گرفت  عیسر

 کجا -

 برو اونور -

  ؟یناراحت شد-

 نه خوشحال شدم برو اونور گفتم-

  دیببخش-

 کردم  نگاش
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  د؟یخر میبر میایاخم نکن، باشه؟! حاال م گهی.. ددیگفتم ببخش-

 رو کردم سمت مادرش  یعصب

 خوره؟!  یون ب هم مکجام نی.. . من و استین شیحال یزیپسرت چ نیچرا ا مهیفه-

 بگم. واال!  یچ-

 تونم انتخاب کنم  ی.رو بخوام میمن هر ک یگفتیم شهیمامان خودت هم-

 بگم  یزیتونم چ یمن نم یعل ریام ادیبابات ب دیبا--

  شیدیساله د یخودت  نیسرش گرمه... هم یبا ک ستیمعلوم ن ای..  اون سر دنادیاوه کو.تا بابا ب-

 نگاه کردم.. چهره اش در هم شد..  مهیفه ب

 ...یخوب فکر کن دی... باستین یالک میتصم یازدواج  ریدونم ام یمن نم-

 بهتون گفتم...................... یک نی.. ببکنمیم یمن فکرامو کردم.. جفتتون هم راض -

 کردن من....  یراض یبرا ستویشد و ب پسرش پ میهم تسل مهیهفته تمام مخ منو مادرش رو خورد.. آخر کار فه کی

 و از.........  ادیک سرش م ییدختر تنها چ بالها ی نکهیگفت از ا میکس یباهام حرف زد از ب یلیخ

ر تونستم ک تا آخ یخونه و.فقط فکر کردم.... نم یروز کامل نشستم تو ی یهمه چ الیخ یگفتن.گفتن ک ب نقدریا

هم بود چرا قبول  افهیشده بود ک دوستم داشت.. پولدار بود خوش ق دایپ یکیکس و کار بمونم.. حاال ک  یعمر ب

 .. یمثل اب یکی ای یعل ریما ای ؟ینکنم.. درسته اخالقاش باب طبعم نبود اما باالخره ک چ

 راحت بود... یاز بابت سر پناه و زندگ المیک تا آخر عمر خ نهی.... حداقل اشدیانتخاب م یعل ریام مطمئنا

افتاد  گهیاز حدش مواجه شدم.... د شیب ین روز جواب مثبت خودمو اعالم کردم و با خوشحالهمو یفردا درست

ذوق داشت  نقدریداشت... ا یهم عالم ی.. پولداردیخر یک الزم بود و نبود چند تا. م یزی... از هر چدیدور خر یرو

.... مهمون دمیفهم یو بپاش رو م زیبر یکردم... معنی. زبونم حس مریپول رو ز یک خودمم ب ذوق اومدم.. تازه مزه 
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چرخوند.. ب قول  یرو م زیتنه همه چ یاز پدرش نشد و مادرش  یخبر یعل ریام ینیب شیها دعوت شدن.... طبق پ

 ....کردمیبهتر از من... حداقل درکش م یخودش ک

  دیببخش-

 کردم  نگاش

  د؟یخر میبر میایاخم نکن، باشه؟! حاال م گهی.. ددیگفتم ببخش-

 رو کردم سمت مادرش  یعصب

 خوره؟!  یکجامون ب هم م نی.. . من و استین شیحال یزیپسرت چ نیچرا ا مهیفه-

 بگم. واال!  یچ-

 تونم انتخاب کنم  ی.رو بخوام میمن هر ک یگفتیم شهیمامان خودت هم-

 بگم  یزیتونم چ یمن نم یعل ریام ادیبابات ب دیبا--

  شیدیساله د یخودت  نیسرش گرمه... هم یبا ک ستیمعلوم ن ای..  اون سر دنادیاوه کو.تا بابا ب-

 نگاه کردم.. چهره اش در هم شد..  مهیفه ب

 ...یخوب فکر کن دی... باستین یالک میتصم یازدواج  ریدونم ام یمن نم-

 بهتون گفتم...................... یک نی.. ببکنمیم یمن فکرامو کردم.. جفتتون هم راض -

 کردن من....  یراض یبرا وستیشد و ب پسرش پ میهم تسل مهیهفته تمام مخ منو مادرش رو خورد.. آخر کار فه کی

 و از.........  ادیک سرش م ییدختر تنها چ بالها ی نکهیگفت از ا میکس یباهام حرف زد از ب یلیخ

ر تونستم ک تا آخ یخونه و.فقط فکر کردم.... نم یروز کامل نشستم تو ی یهمه چ الیخ یگفتن.گفتن ک ب نقدریا

هم بود چرا قبول  افهیشده بود ک دوستم داشت.. پولدار بود خوش ق دایپ یکیکس و کار بمونم.. حاال ک  یعمر ب

 .. یمثل اب یکی ای یعل ریما ای ؟ینکنم.. درسته اخالقاش باب طبعم نبود اما باالخره ک چ
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 راحت بود... یاز بابت سر پناه و زندگ المیک تا آخر عمر خ نهی.... حداقل اشدیانتخاب م یعل ریام مطمئنا

افتاد  گهیاز حدش مواجه شدم.... د شیب یهمون روز جواب مثبت خودمو اعالم کردم و با خوشحال یفردا درست

ذوق داشت  نقدریداشت... ا یهم عالم ی.. پولداردیخر یک الزم بود و نبود چند تا. م یزی... از هر چدیدور خر یرو

.... مهمون دمیفهم یو بپاش رو م زیبر یکردم... معنی. زبونم حس مریپول رو ز یک خودمم ب ذوق اومدم.. تازه مزه 

چرخوند.. ب قول  یرو م زیتنه همه چ یاز پدرش نشد و مادرش  یخبر یعل ریام ینیب شیها دعوت شدن.... طبق پ

 ....کردمیتر از من... حداقل درکش مبه یخودش ک

 نبودم میهاشون سه یک من تو شاد نجورینگفتم... هم یزیفکر نکنم... ب رها چ یکس چیبار. خواستم ب ه ی یبرا

 چیاونقدر مغرور شده بودم ک جز خودم ه دیدونم شا یباشه... نم کیمن شر یشاد یهم تو یخواستم کس ینم

 نشده بود.. بمیوقت نص چیک ه یزیکنم و شاد باشم... چ یخواست زندگ ی... فقط و فقط دلم مدمیدیرو نم یکس

 .... دادمیفقط آهنگ گوش م یهمه معطل نیاز ا یبودم... کفر شگاهیآرا یو از صبح تو یروز نامزد دیرس

 ب بازوم چشمامو باز کردم... کارم تموم شده بود...  شگریآرا یبا تکون ها باالخره

 شدم...  رهیک تنم بود خ یب لباس بلند. قرمز رنگ نهیآ یو از تو دمیپوش سمولبا

 بود ک قراره خوشبخت بشم...  نیبرام مهم نبود مهم ا شیبرهنگ

 خوشکل شده بودم.... یزدم و شنلمو برداشتم... محشر نشده بودم ول تیاز سر رضا یلبخند

..... گرفتمیم یانرژ شیک منم از خوشحال یخوشحال بود ب حد یلیدنبالم اومد و.منو برد خونشون... خ یعل ریام

پراز حسرت رو ب روم حواسم  یب نگاه ها توجهیشنلمو ک برداشت چشماش برق زد... بزن و.بکوب شروع شد... ب

 ریعقد موقت من و.ام ی غهیک داشتن با اومدن عاقد ص یکرده بودم و باهاش شاد بودم... طبق رسم یعل ری.جمع ام

 کرد..... یرسم و رسومات اما ته دلم رو راض نیاومد ا یخونده شد... بهشون نم یعل

 یدونم کجا ینمونده بود..... نم یواسمون باق یک جون میبزن و.بکوب راه انداخته بود نقدریها رفته بودن... ا مهمون

 مهیسراس مهیک فه دمیخند ی...... لم داده بودم ب بازوش و مزدمیشراب بهم داده بود ک منگ م یعل ریمراسم ام

 اومد سمتمون...

 ! االن وقت مست کردن بود آخه؟؟ ن؟یمدل نیخاک. ب سرم شما دوتا چرا ا-



 توآغوش 

 

 
258 

 

 شده حاال..  یچ-

 داد دستمون..  مویبرش ل دوتا

  دیبخور یزود نویا-

 ولم کن مامان -

 برام  مونهیآبرو م نتتیوضع بب نیخانم اومده تو ا زیبخور عز-

 صاف نشست  یعل ریام

 اومده؟  یک-

 بود  دهیپر شیمست انگار

 خانم..  زیعز-

 از سر جاش بلند شد  عیسر

 افتاده ب ما؟!  ادشیشده ک  یچ-

 بگه و بره  کیاالن اومده تبر ادیما خوششون نم یک از مراسم ها یدون یدعوتش کردم... منتها م-

 ... ادیخواست االن هم ن یم-

 

 باالخره اومدم  یاومدم پسرم ول رید-

 برق س فاز گرفتتم  انگار

 بود..  یعل ریسالم... ام-

 ... نمیخواد روشو بر گردونه صورت. ماهشو بب یعروس خانم خوشکلت نم نیگلم.... ا یسالم نوه  کیعل-
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 ب عقب...  برگشتم

 خشکم زده بود  زیسخت.. منم مثل عز یلیسخت بود... خ باورش

  یفاطمه جان خودت-

 ... کردم سالم

 بود  مهیخانم؟! فه زیعروسمو عز یشناس یم--

 یایچقدر دلتنگت بودم مادر... چند بار ب رها گفتم بهت بگه ب یدون ینشناسم.... دختر گل خودمه.... م شهیمگه م-

 ذره شده بود  یمادر... دلم برات  ای.... بشمونیپ

 بازوم رو گرفت  یعل ریبرم ام خواستم

و کار بودنمون  ،کسیما هم ب ب نیمن و مادرم. شد الیخ یهمه سال ب نیگلت... ا یوه شما برو سراغ اون دوتا ن-

 میعادت کرد

 بگن  کیمادر... داداشات هم اومدن بهت تبر هیچ حرف-

  دیخند یعل ریام

 خانم  زیعز یگیبگه... جوک م کیعباس اومده ب من تبر ریام ؟یک-

 با بزرگتر از خودت با احترام حرف بزن...  ریبگ ادیتو.  ی... ولستیجوک ن-

 من...  یشوک بود برا تینها گهید نیا

 ... ادیبود تا تموم تنم ب لرزه در ب یصداش کاف دنیشن فقط

 ... برگشتم

 .... ستادی..... انگار زمان و مکان با  هم ادمشید

 حرومخونه باز شد....؟؟؟!  نیشد ک قدمتون ب ا یعباس گل و گالب.... چ ری... جناب امنجاسیا یک نیبه بب-
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 زشته خجالت بکش... داداش بزرگته  یعل ریام-

 

 ... رفت سمتش حاج آقا کنمیجز داداش حسابش نم گهیبا اون خونواده وصلت کرد من د یزد... از همون روز پوزخند

 ..... رهیخونه تو رو بگ نیکثافت ا یبمون نجایترسم ا یبرو.. م گهید یگفت ؟یبگ کیتبر یاالن اومد هیچ-

لحظه نگاهش افتاد ب  یبگم و....فقط و فقط  کی... فقط اومدم بهت تبرومدمیدعوا ن یمن برا یعل ریام هیکاف-

 من...... 

 زد..... خشکش

 شدم...  ریو سر ب ز اوردمیگرفتم از نگاش، طاقت ن شیآت

 ... گهیبرو د یرو.گفت کتیتبر--

 .. یعل ریام-

چ کثافت  دیدون ی.. شماها ک ممی.. آره مال مردم خورمیکردن... آره حروم خور یتوجه یمامان.. کم بهمون ببسه -

 ... گهید نیبر نجا؟یا نیچرا اومد میهست ییها

 سالم داداش. -

 داداشن  نایبفهمم ا دیبستم... چرا االن با چشمامو

 ... زی! محمدرضا رفت سمت عز؟یچرا اومد گهیتو د-

  زیشده عز یچ-

 ... میباش نجایما ا ادیمادر.. داداشت خوشش نم یچیه-

 شده گرفت سمتم  چیبسته کادو پ ی

 مادر..  یخوشبخت بش کنمیچقدر خوشحالم... دعا م یتو عروسم شد نکهیدونه از ا یفقط خدا م-
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 دادیمادر رو م یمگ ی.. عطر تنش بودمیپاسخ بزارم و صورتش رو ب*و*س*  یمحبتش رو ب نتونستم

 خانم..  زیممنونم عز-

 صورتم  یرو دینوازش گونه کش دستشو

 .. یماه شد-

 لبم..  ینشست رو یکم رنگ لبخند

 حرکتش...  نیناراحت شدم از ا یلیتا صورتش رو بب*و*س* ه ک ازش فاصله گرفت... خ یعل ریسمت ام رفت

 خانم... شرمنده اتون شدم...  زیعز دیببخش-

 بود  مهیفه

 عقد کردن؟! -

 خوندن.. طبق رسم خودتون...  غهیص-

 هر دوشون بهتره...  یدخترم... حالل هم باشن برا یکرد یخوب کار-

هش توجه ب یک ب یخانم... طور زیبا عز یعل ریام یبودم از اون برخورد زننده  یکفر شتریناراحتم کرد و.ب رفتنشون

صندل هامو از پام کندم و.پرت کردم  دمیک رس یاتاق نیباال رفتم و ب اول یکیوارد ساختمون شدم و.پله ها رو.دوتا 

 ت*خ*ت* .... یگوشه و.نشستم رو ی

 شدم...  رهیرو ب روم خ یچپ زدم و با اخم ب نقطه  یعل یباز شدن در خودمو ب کوچه  با

پشت سر دور کمرم حلقه  اتاق بسته شد و.ب دنبال اون چراغ هم خاموش شد... تو حال خودم بودم ک دستاش از در

 شد.. 

 کرد  کینشون بدم.. سرشو بهم نزد یبودم ک بخوام واکنش یتر از اون ناراحت

 .. یچته فاط-
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 پس زدم و.از سر جام بلند شدم...  دستاشو

 رو.روشن کرد  آباژور

 چت شده؟ -

کنه  یاحترام یب بزرگتر از خودش مخصوصا مادر و.مادربزرگش ب یکیک  نهیک فوق العاده ازش متنفرم ا یزیچ-

 ... یغلط رو کرد نیامشب ا نیهم قایو.تو دق

 ت*خ*ت*  رها کرد  یرو خودشو

 خسته ام  یبخواب ک حساب ریبگ ایبابا خودمونو عشقه.. ب الیخ یب-

 برو بابا.. -

 گفتم...  ایب-

 کردم  نگاش

 بخوابم..  نایبا ا هیچ-

 داد..  لمیتحو طنتیش از یلبخند

 ... یراحت بخواب یخودم بلدم چجور-

 الزم نکرده... خودم بلدم.. -

  دیلبش ماس یلبخندرو

 حموم شدم  یدست لباس راه یو.با برداشتن  زیم یها رو.گذاشتم رو رهیباز کردم و.گ نهیآ یجلو موهامو

ت*خ*ت* .. اون چشما  یبود.. موهامو با حوله خشک کردم و نشستم رو دهیاومدم طاق باز خواب رونیحموم ک ب از

 ب اون خونه پا نذاشته بودم چوقتی... کاش،هکردیرهام نم یلحظه ا

 .... کاش
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 ..دمیت*خ*ت*  خواب یصدا گوشه  یب

 .تن خسته ام کرد... یو داغون بودم... اما شب دلش ب حالم سوخت و.خواب رو رونه  کردیب شدت درد م سرم

بود.. خواستم خودمو از دستش خالص کنم ک محکمتر ب  دهیکواال بهم چسب نیع یعل ریک باز کردم ام چشم

 خودش فشردتم.. 

 .. حداقل بزار مثل آدم بخوابم.. یک حالمو گرفت شبید-

 شدم...  الیخ یکردم و ب یپوف

 ... یزیکرده بودم ب سحر خ عادت

 ... شدیمگه م یبستم تا دوباره خوابم ببره ول چشمامو

 ولم کن..  ریام-

 نوچ.. -

  دیگردنم رو ب*و*س*  یاز پشت گردنم کنار زد و ب آروم موهامو

 مورم شد...  مور

 ب هوا رفت  غمیک ج دیبلند بشم ک موهامو چنگ کرد و.کش خواستم

 ! یچته وحش-

 چشمام زل زد..  تو

 خوامت..  یم-

 .. کنمیضعف م یبرو اونور دارم از گشنگ-

 .. دنمیکرد ب ب*و*س*  شروع

 ب خودم اومدم محکم هولش،دادم..  تا
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 اول کار اتاقمو ازت سوا کنم  نینکن ک هم یکار-

 یجراتش رو ندار-

 نه  ایجراتش رو دارم  یفهم یسوا ک.شد م-

 رو.باز کرد رهنشیپ ینشستو دکمه  صاف

 مینروزمونو مثل آدم شروع ک نینکن... بزار اول تیاذ نقدریجون من ا یفاط-

  یستی،آدم ن هیمثل بق نهیا یبدبخت-

 کرد  اخم

 رو.اعصابم  یر یم یدار-

 برو بابا -

 ت*خ*ت*   یبرم ک دستمو گرفت و.پرتم کرد رو خواستم

 اشارش رو گرفت سمتم...  انگشت

دختر خوب حرف گوش کن  یخواستم ب دست آوردم... نمونه اش هم خودت پس مثل  ی.... من تا االن هر چنیبب-

 باش.. البته اگه هنوز دخت..... 

 خوابوندم تو صورتش ک خشکش زد..  چنان

 دستش فرار کردم  ریز از

 . یب من انگ بچسبون ی... بار آخرت باشه بخوایدی... فهمریاشتباه نگ ییهر جا یمنو با اون دخترها-

 ... رونیبرداشتم و رفتم ب یصندل یاز رو شالمو

  یبکن یخواست یزارم هر غلط ینم یول یآسون ب دست آورد منو

 به به عروس خانم... -
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 خواب آلود سالم کردم  یبود با چشم ها مهی.... فهبرگشتم

 لبخندش جوابمو داد  با

 نکرد؟!  تتیک اذ شبید-

 نگاش کردم  متعجب

  ؟یک-

  یرعلیام-

 ت*خ*ت* ..  التیبود خ دهیخرس خواب نهویع-

 ه... کرد از خند غش

 از دست تو...-

  وستیاخمو ب جمعمون پ یبا صورت یعل ریک ام میمشغول صبحونه خوردن بود مهیفه با

 اخم کنه ها  شینامزد یآدم فردا ستیخوب ن-

 بود خطاب ب پسرش  مهیفه

 ب من نگاه کرد یعل ریام

  دیکش ینگاهش برام خط و نشون م با

 منو بخور..  ایهان... ب-

 ب وقتش..  -

 شد  ش،قلمبهیحاضر جواب نیاز ا چشمام

  دیخند مهیفه
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 ب جون هم...  نیفتیب نیصبحونتون رو ،جون داشته باش دیبخور-

 

  یعل ریبشقاب ام یلقمه گرفتم و گذاشتم تو ی

  یمنو بخور یبتون یچله بش یبخور چاق بش نویا-

 شد  رهیاون بود ک متعجب ب من خ نباریا

 گرفت  خندم

 چته  گهیهان... د-

  مهیدهنش برگشتم سمت فه یرو.برداشت و گذاشت تو لقمه

 مادرشوهرتون..  ایبا شما دارن؟ مادرتون هستن  یخانم چ نسبت زیجون عز مهیفه گمیم-

 رو دادم دستش  ریش وانی.. زدم پشتش و لیعل ریتو حلق ام دیپر یعیب طرز فج غذا

  یب اونا دار کاریتو چ-

 بود یعل ریام

 ... یکنیودتو خفه مک خ دمیاز تو نپرس-

 خونه زده بشه  نیتو ا یالزم نکرده از اونا حرف-

 ... ریام-

 کرد  نگام

  یدیک شن نیهم-

  مهی.کرد سمت فهرو
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 خودم  یخونه مجرد رمیم یبا فاط شمیپا م یحرف بزن یمامان تو هم کالم-

  دمیکش قینفس عم ی مهیفه

 نگفت  یزیک چ ی! فاطاریباشه حاال جوش ن-

  نیتو با حاج آقا و.محمدرضا داداش یجد-

 خفه شووووو -

  ادشیزد از فر خشکم

 ... یخواد در موردشون.حرف بزن یگفتم نم-

 عروسمو  یچته حاال... ترسوند-

 بود  مهیفه

 از سر جاش بلند شد  یعصب

 ازشون...  ادیبدم م-

 بر خورد  بهم

 سر جاش بلند شد و.ب زور منم بلند کرد..  از

 نزدم ! یک حرف کجا مادر من-

 بزنم..  یدور ی یبا فاط رمیم-

 ... شمیمنم پا م ایبگو ب یکشیکش تمبون منو م نیچرا ع-

 کرد..  نگام

 شناسمت  یم-
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 کن حداقل بزار لباس عوض کنم  ولم

 ک تنته خوبه...  نیهم-

 اومد..... رونیکرد و با تمام سرعت از خونه ب نشیدنبال خودش و ب زور سوار ماش کشوندتم

 اطراف تهران نگه داشت...  یاز تپه ها یکی یرو تزای. تا شب کل تهران رو دور زد و آخر کار با دوتا جعبه پ

 روشن کرد و منو نشوند کنار خودش...  شیآت ی

ر و در تزامونیفحش نثارش،نکرده بودم.. پ یتر از اون منم کالم بیحرف نزده بود و عج یکردم.... از صبح کالم نگاش

 ... میسکوت خورد

آورد  رونیب یزیچ یو. بشیک زل زده بود.بهش دست کرد تو ج نجوریو هم شیآت یرو.پرت کرد تو یخال یها جعبه

 گرفت سمتم 

 بزن نویا-

 نگاش کردم  متعجب

  ه؟یچ-

 برگردوند سمتم  سرشو

 بزن، -

 رژه...  دمیدستش نگاه کردم... دقت ک کردم د ب

 گرفتم  ازش

 یزنیهم م رژ ینگفته بود-

  ادیبزن بهت م-
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 لبم...  یرو دمیرژ رو کش نشیماش نهیآ ی یشدم و از تو بلند

 سمتش  برگشتم

  ؟یچ گهیبفرما، د-

 مکس کوتاه ب حرف.اومد..   یبلند کرد و نگام کرد...زل زده بود بهم و بعد از  سرشو

 لباش مثل تو بود.. -

 هان؟! -

 من قرار گرفت ...  یو اون درست رو ب رو نیب ماش دمیسر جاش بلند شد و.اومد سمتم . چسب از

 چشمات... لبت... کپ خودشه. -

 ب صورتم...  دیرو با نوازش کش صورتش

 ! ؟یزنیحرف م یدار یدر مورد ک ریام-

 ..ی... بزار فک کنم خودششییه-

 .. زدی... و لبخند مکردیبو م منو

 تنت..... سرشو بلند کرد و نگام کرد.  عطر

 ... ؟!یخودش-...

 ؟یخود ک-

 آورد و.موهامو بو کرد...  رونیاز سرم ب شالمو

 

گفتم مست کرده... حرکاتش دست خودش نبود... دستشو آورد  ینبودم بدون شک م ششیخودم از صبح پ اگه

 لباسم ک دستشو گرفتم.  یسمت دکمه 
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 خمارش منو نگاه کرد...  یهمون چشم ها با

  ستیک تو مغزته ن یاون کار یجا نجایاگه هم بودم ا ی.. ولستمیک تو تصورته ن یمن اون نیبب-

  دیکش قینفس عم یکرد و  کیلبم... رژمو پخش کرد.... سرشو بهم نزد یرو دیکش دستشو

 نفس بکشم  خوامیمن فقط م-

 ... نگاشکردم

  ادیداره ،صداشون م ادیگرگ ز نجایخونه... ا میبر-

 نشیکاپوت ماش یبلند کرد و.نشوند رو منو

 گرگم..  یمن خودم -

 ب*و*س* ه نیبود.. دوست نداشتم اول ی.. وحشدیکرد و منو ب*و*س*  کیکردم... سرشو بهم نزد نگاش

 تجربه کنم.....  ینجوریا رو

....... 

خودمو نگاه کردم... چ ب روز  نهیآ یبود... از تو ابونینگاش کردم... نگاهش ب خ کردیم یک رانندگ ینجوریهم

 د،. با دستمال لبمو پاک کردم صورتم آورده بو

 ... یهست یوحش نقدریا شهیهم-

 کرد...  نگام

 ... شهین هم-

  یبود یوحش دمتید یواال من هر چ-

 لبش نقش بست  ی.رولبخند

 شمال؟  میدو نفره بر یا هیپا-
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 خفن  یبا تو؟؟؟ عمرا.. سابقه دار-

 کرد  اخم

 ب آدم! یزنیچرا همه اش ضدحال م-

 کردم  نگاش

 ندازم ؟! یم یک ادیمن تورو  ی! نگفتالیخ یب یضد حال بخور ادیچون خوشم م-

 .. دیکش قیعم ،نفسی

 نپرس -

  دمیپرس یگفت رید-

  گمیک بهت نم نهیهم ا شیمنم گفتم نپرس و معن-

- 

  ؟یهستم ک قبل عاشقش بود یدختر هیشب ؟یبگو .. چرا منو انتخاب کرد حداقل

  یشباهت دار یول یستیاش ن هیشب-

 کرد االن  یچ فرق-

 بهش .نخورده بود... خوشکل بود... مهربون بود  ی... تک بود.. ناب بود... دست احدکردیاون فرق م-

 دو.سر شاخدار ن؟! ویمنم د-

  دیخند

 کرد  نگام

 شد  تیحسود-
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  ادیات و.مخصوصا عطرت خوشم نم افهین اتفاقا منم از شکل و ق-

 کرد  اخم

 ندارم  یمن جنبه شوخ-

 محض بود  قتیمنم ندارم درضمن حق-

 ادیک از من خوشت نم یکنیغلط م-

 .... گهید گهید-

 کرد  نگام

  ادیاز من خوشت نم یجد-

 ن هنوز -

 من چقدر کشته مرده دارم....  یدون ی... میدواریپس ام-

 نوش جونت ب من چه؟! -

 اون پسره اس  شینکنه دلت پ-

 کدوم پسره -

  یابونیخ یهمون پسره -

 !؟یاب-

 کرد  اخم

 ... میخور یب درد هم نم یول هی.. پسر خوبشمیبشم عاشق اون نم یمن عاشق هر ک-

  هیپس پسر خوب-
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 از تو ک بهتره -

 زد..  پوزخند

 ک از من بهتره؟! -

 

اجرا کرد محکم خودمو   نیبا ماش ابونیک وسط خ یلبخند سرمو تکون دادم خواستم حرص بخوره ک با چرخش با

 ... کردیم یبگه با سرعت تموم رانندگ یزیب من چ نکهیداد و.بدون ا رییتغ رشوی..مسشهینشم رو ش هیگرفتم اعالم

اون اطراف پارک بودن. هنوز محو اطراف بودم ک درو باز  یادیز یها نینگه داشت.. ماش  ییالیو یخونه  ی یجلو

 ...رونیکرد و منو کشوند ب

تا بناگوش  ششونین یعل ریام دنیغلغه بود.. پر از دختر و پسر جوون ک اکثرشون ب محض د مینه ک شدخو وارد

 ... دنیرقص یرفت وسط برا دیک بهش چسب یباز شد.. همون دم در دستمو رها کرد و با دختر

 .... کردمینگاش م متعجب

 کردم و نشستم...  دایگوشه خلوت سالن   رو پ ی الیخ یکردم و ب یکنم.... پوف یمن حسود یخوا یم مثال

 ..واال.. . کنمیرو مگرنه آدم هم حسابت نم ینامزد نیقبول کردم ا میبدبخت می،کسیب خاطر ب من

 آوردم و خودمو با عکس هاش سرگرم کردم.. رونیب مویگوش

ب عقب.. کاش من ب  گشتمیبر م... رها.. بغضم گرفت... کاش یدونه عکس ها رو نگاه کردم... معصومه.... ساق دونه

 معصومه رفته بودم.... کاش....  یجا

 اش و هق هق کنم...  نهیس یهمدم ک سرم رو بزارم رو یآغوش ، یخواست..  یب*غ*ل م دلم

 گذروند....  یخوش م یمن با دختره حساب الیخ یک ب یعل ریافتاد ب ام نگام

شدم... چرا  رهیو ب آسمون خ اطیح یسنگ فرش ها یسرجام بلند شدم و از،ساختمون خارج شدم.. نشستم رو از

 ... ستیسر جاش ن یزیچ کنمیحس م
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 شدم....  رهیو ب ستاره ها خ دمیکش دراز

 مهربون بودن ستاره ها... دستمو دراز کردم و دونه دونه شمردمشون.... چ

 ... بمیدست بردم سمت ج میلرزش گوش با

 ... دیبود از طرف ام امیپ

 شدم رهیک.فرستاده بود خ یامینشستم سر جام و.ب پ صاف

....... 

...... 

 دوم  فصل

 عباس...  ریام

 ..... گذشته

 ... ریام ریام-

 بلند کردم و ب مادرم چشم دوختم  توریمان یاز رو سرمو

 بله؟؟ -

 کارت دارم  شمیپ یایخانم زنگ زد گفت ب زیعز-

 .. رمیکنم م یکارامو اوک-

  شهیناراحت م یها پشت گوش ننداز یبر-

 .. دمیمامان... فهم یاوک-

دستگاه و  ی... فلش رو زدم تورونیرود خاموش کردم و از خونه زدم ب ستمیفلش و س یکردم تو یهارو کپ آهنگ

 کردم ادیصدارو تا آخر ز
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 یرو تا ب نیپخش ماش یکردم و صدا ادیسرعتم رو ز کردنیک بوق زنان فحش نثارم م ییها نیتوجه ب ماش یب

 باال بردم..  تینها

  کنم.. شیخواستم عصبان یحساسه و نم زیدونستم عز یآوردم... م نییسرعت و صدا رو پا زیعز یب خونه  دهینرس

 اطیح یتو یخودم درو باز کردم... چ عطر دیتک زنگ زدم با کل یشدم  ادهیدر و پ یرو پارک کردم جلو نیماش

 بود....  دهیچیپ

 آش رشته...  یمردم برا یبزرگ بر پا بود.. م گهید ی قیآالچ ریبستم و ب دنبال بو سر چرخوندم... ز درو

 دختر جوون رفت سراغش و مشغول هم زدنش شد....  ی گیب د دهیهنوز نرس گیسمت د رفتم

 دیک برگشت و.منو د نی.. چرا شما.... همخرم. یرم براتون کشک م یخودم م نیخانم جون... گفتم ک بزار زیعز-

 خونه..  یتو دیزد و دو غیج

 .. ؟!دیحد ترسناک بودم ک ترس نیمن تا ا یعنیسر تا پام نگاه کردم...  ب

 ک گید یبشم وبا  پر کردن مالقه طعمش رو بچشم... هنوز مالقه رو نذاشته بودم تو الیخ یآش باعث شد ک ب عطر

 بود  زیدستم.. برگشتم عز یزد تو یکی

  گیرو نزار تو د تیصدبار بهت نگفتم قاشق دهن-

 سالم -

 ت*خ*ت*   یرو ازم گرفت و گذاشت رو مالقه

  ؟؟یاومد یسالم مادر... ک کیعل-

  ستیوقت ن یلیخ-

 اطرافش نگاه کردم  ب

 نجمه کجاس؟ -

 . زد فرار کرد. غیج دیدختره ک تا منو د نیآهان نکنه هم ه؟ینجمه ک-
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  دیخند

 دختر مردمو..  یترسوند-

 باال برد  صداشو

  اریهم ب ییچا وانیقربون دستت دوتا ل اینجمه جان دخترم ب-

 چشم... -

 آماده ب گوش بودا.. -

 ... دیخند

  نیآش دار نینگفته بود-

 ن مادر...  یبود نجایکله سحر ا یگفت یم-

 جا بودم...  نیاز شب هم-

 .. دیخند

 کجاس؟  یعل ریام-

 تا درس  یدخترباز رهیم شتریدانشگاه، البته ب-

 داداش...حقته بهش آش ندم.  بیغ-

 ک رو ب روم بود...  یو محجبه ا یدختر چادر یموند رو رهیکاسه اش سهم من..... نگاهم خ یهمه آش  نیا-

 خانم جون.  زیعز نییبفرما-

 قربون دستت مادر... -

 من  یرو ازش گرفت و گذاشت جلو ینیس



 توآغوش 

 

 
277 

 

 عباس...  رینجمه جون نوه امه ام-

 انداخت...  نییسرشو پا شرمزده

 ... نیزدم.. فک کردم دزد غیک ج دیببخش-

 لرزوند.. یبود... دل آدمو م یجور یصداش  تن

 من شد  ریتقص کنمین خواهش م-

 ... گنی ماهلل ایخودشون  یخونه  یحت یشما ک شد.. آخه داداش و بابا قبل از اومدن ب هر مکان ریتقص-

 ... دیخند زیعز

 شیپ ادیندادن. تازه دو ساله اجازه دادن ب ادشیرو. زایچ نیگل پسرم مال باال شهره ا نیقربون دختر گلم بشم... ا-

 خانمش  زیعز نیا

 نگاه کرد  زیبلند کرد و.ب عز سرشو

 خانم جون؟  زیچرا عز-

  دیکش یاز سر ناچار یآه زیعز

 واسه پسرم  یاریکاسه آش ب ی یخوا ینم ادهیحرفا ز نیوقت واسه ا-

 چشم.. -

 کرده بود... تشکر کردم و مشغول خوردن شدم نییجاش بلند شد و.با دوتا کاسه آش برگشت... چ قشنگ تز از،سر

.، تمام مدت حواسم ب گمی.... دروغ نمکردیم نشیو.نجمه با هنر تمام تز ینذر یظرف ها رو پر کردم برا زیعز کمک

 .... نهیبارم سر بلند نکرد تا منو بب ی یبود ک حت یچادر زهیم زهیدختر ر نیا

 محل.. ..شب شده بود ک نجمه برادرش دنبالش اومد و رفت....  یتو میظرف پخش کرد یهارو تو آش

 صدام زد  زینگاهم ب در بود ک عز هنوز
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 مگه نه ؟! هیدختر خوب-

 مثبت تکون دادم...  یب نشونه  سرمو

 .. دهینخ موش رو نامحرم ند ی یعمرش حت یکرده، مهربون، خوشکل... تو لیخانم، کدبانو، تحص-

 نگاه کردم  زیاز آش رو خوردم و ب عز گهیقاشق د ی

 ! ن؟یگولم بزن نیخوا یاالن م-

  دیخند

  شینیک بب یایبچه ب عمد گفتم ب هیگول چ-

 ش،و. ...چادر یدرست ول نیک شما گفت یینایا یخانم همه  زیعز-

  ؟یرنیخدا مرگم بده تو هم مثل شهرام حرف م-

 خب بابامه -

 یمحل برا نیک کل ا ی... بهرامانهیتو در جر ینره خون بهرام تو رگها ادتی یدرسته حکم بابات رو داره... ول-

 خورن.... اون پدرته..  یاسمش قسم م

 داره؟  یجفتش پسرتونن چ فرق-

 یگور م یک پشت سر پسرشه تو یو ناله ا نیهمه نفر نیخدا از ا یبنده  ی.. کج رفته... حاجستیشهرام پسر من ن-

 .... زیعز الیخ یب-لرزه مادر.. 

 پاش...  یگذاشتم رو سرمو

 ک بابات ساخته..؟؟  یتو اون قصر کنهیم کاریمادرت چ نی.. پس ایقربون تو بشم ک محتاج نوازش یا-

 م.. سر یرو دینوازش گونه کش دستشو

 .. نهیشیاس. ب دل م گهیجور د ینوازش شما -
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  دیرو ب*و*س*  سرم

 چجور نوازشت کنه  دمی... نشونش مرمینجمه رو.برات بگ نیهم میبر یخوا یم-

  دمیخند

 ... دیسو استفاده کن یشمام ه-

 رتی.... مسیریب پات مثل داداشت کج نم ختهیهمه مال منال بابات ر نی... ایدختره، جواهره... تو هم جواهر نیا-

 هم هستم مادر  یزنیک م ییاون تک چرخ ها انیاما در جر مهیمستق

 و بهش چشم دوختم  نشستم

 فرق سرم  نیبکوب نیبساز بیحاال شمام از آهنگ و.سرعت من ع-

 لمس کرد..  رهنمویاون ک بله.. بحثش جدا...پ-

 . یپوش یک م یتنگ و چسبون یلباس ها نیحرف من ا-

  یماه نیدادن دارم؟ پسر ب ا ری.، من پسر گیزیچ ی!جون من حاال اگه دختر بودم  الیخیخانم ب زیعز-

  دیخند

 ک جنس مخالفت بر نگرده نگات کنه  یبگرد یجور ی دیبا شهیحجاب و پوشش ک دختر و پسر نداره.. هم-

 دخترا با چشماشون منو خوردن.. الفاتحه  نیهم بپوشم ا یمن گون-

 .... سوزهیره م یاشتباه م یلیک داره خ ینسل نیا یدلم برا-

 کرد  نگام

 ..... یشیمثل خودش م یروز ی... مطمئنم ی.. تو پسر بهرامیستین هیمادر تو مثل بق یول-

 سر جاش بلند شد...  از

 شت گوشمادر... نماز رو پ ایب ینماز، تو هم خواست رمیم من
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 بگو و پاشو...  یعل ای.. دمیم ادتی.. اما من ک دو.ساله دارم یبلد نبود شی.. درسته تا دو سال پننداز

  دمیت*خ*ت*  دراز کش یرو

 ب جان خودم خستمه..  زیعز-

 از تاسف برام تکون داد و بلند شد رفت سمت ساختمون...  یسر

رو  ریز میخونمون زندگ یاتاقک انبار یمردونه تو رهنیپ یکردن  دایبا پ شیدو سال پ قایشدم... دق رهیآسمون خ ب

ب شدت برافروخت و افتاد ب جون مادرم ک  رهنیپ دنیبود ب محض د الیخ یخونسرد و ب شهیک هم یشد.... پدر

ب  بهیاسم غر ی ی... و من اون وسط دعوا و کتک کارخوادیرو نگه داشته... نکنه هنوز خاطرش رو م رهنیپ نیچرا ا

 گوشم خورد.. بهرام.... 

و اونجا ب من گفت ک قصه از چ قراره.. من پسر شوهر اولش بهرام  مارستانیب مشیمادرم ک بد شد رسوند حال

 ...شدیم یآورد اشک از،چشماش جار یاسمش رو ب زبون م یک وقت یبودم... بهرام

سال بردار کوچکتر  ی... از اون طرف هم بعد از شهیم دیهاش شه تیاز مامور یکیآتش نشان بوده ک سر  ی پدرم

.. اما ب قول خودش بهرام کجا و.شهرام کجا... شهرام شهیخونواده م نیو مادرم باز عروس ا یخواستگار رهیشهرام م

 ... ...شهیوضعش توپ م یدونم با چ حساب و.کتاب یو نم شهیم کینفر شر یپنج سال بعد از ازدواجش با مادرم با.

ها  یلیخ یو ناله  نینفر یوقت یا دهیخانم چ فا زیاما ب قول عز شهیبرامون فراهم م نشیهمه بهتر یندگو.ز خونه

 پشتشه... 

 اون روز ب بعد رابطه منو و.با پدرم از

و.محمدرضا قائل بود  یعل ریمن و ام نیک ب یضیتبع شهیبهتر بگم عموم کم رنگ تر.و کم رنگ تر شد... هم ای

بود.. چون  زاریاز اسمش هم ب یک حت یبی... من پسر بردارش بودم.. رقدمیرو فهم لشیروز دل و اون کردمیرو.حس م

 پشتش بود...  یامرزیمردم بود و پدرم خدا ب نیاون مورد لعن و.نفر

ک تا قبل  کنمیم یسپر یزیعز یرو خونه ا شترشی.. در هفته بشدمیب روز از اون خونواده و اون خونه جداتر م روز

 ایدن الیخ یبود و ب دهیخودش خر یرو.جلو جلو برا ینیخبر بودم... شهرام عاق والد یاز وجودش ب یاز اون اتفاق حت

 و آخرتش بود....
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 مادر؟  یکنیب نجمه فکر م یدار-

 شدم  رهیگلدارش خ دیچادر سف یتو زیعز ینوران یشدم و.نشستم، ب چهره  بلند

 مادر؟  هیچ-

  دیمون یخانم مثل فرشته م زیعز-

 با دلم...  کردیرو.بو کردم... عطر چادر نمازش چ م چادرش

 بود  سیکردم... چشماش خ نگاش

  ز؟یشد عز یچ-

..دستشو شدیحالش عوض م دید یمنو با چادر نمازم م یافتادم... اونم وقت امرزتیخدا ب یبابا ادیمادر!  یچیه-

 سرم..  یرو دیکش

  یفیمادر.. ح یفیتو ح-

........ 

از  نقدریا نطوریآروم.. و هم یکرد ب عباس لیو.سوسول رو.عوض کرد.... تبد الیخ یبود ک.اون پسر ب زیعز نیا

 دلمو بهش.باختم.... دنشیبار د یگفت ک با همون  یگفت و م یو م گفتینجمه برام م یو خانم یخوب

بود رو  ازمیک مورد ن یلیک دل از خونه کندم و تک و.توک وسا یشد... طور شتریو.ب شتریب زیو آمدم با عز رفت

 ممیتقد یمهربون بود و مهر مادر نقدریخانم.... ا زی... اتاق پدرم رو.بهم داد و.من شدم همدم عززیعز یآوردم خونه 

خوشحاله.. حس  زیعز شیچقدر از بودن من پ ستمدون یک م ی.. مادرکردمیک نبود مادرم رو حس نم کردیم

ک  ی... حسرتدمید یرو م قیحسرت عم یچشماش  یو هنوز عاشق پدرم بود..... تو گذرهیم یته قلبش چ کردمیم

 ....... نهیوقت عموم نتونسته بود اونو بب چیه

نظر گرفتمش.... چ خانم بود و  ری.... دو بار ک از پشت پنجره زدمیهم نجمه رو د گهیدو بار د یاز اون روز نذر ریغ ب

درش نهفته بود ک آدمو سمت خودش  یزیچ یلرزوند... صداش....  یخانوم جون گفتنش دلمو م زیعزمهربون... 

 کردم.... .. بشیعقت زی.... نتونستم دل ازش بکنم.. دور از چشم عزکردیجذب م
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کرد.. راه رفتنش پوشش...  ینم یو هرزگ یاز دخترا با نگاهش دلبر یلیآورد.. مثل خ یو ادا در نم کردیبلند نم سر

تنها  ابونیخ یآورد تو ی.... دلم طاقت نمدنشیو نقص بود.... بد عادتم کرده بود ب د بیع یرفتارش.. همه تک و ب

 گشتیبر م نیرفت سنگ یم نی... سنگزدیقهقه نم گهید یاز دخترها یلیرفت بر عکس خ یبگرده... دانشگاه ک م

 ........ نیزم یرو یودبود پاکتر از هر موج یزیچ ی.... 

 ک قدم ب قدم مواظبش،بود....  یدل من.... و من. شده بودم مامور یناخواسته شد الهه  ایدختر... خواسته  نیا

ا داشتم و با دختر یطنتیقبل ش دیتو دلم انداخته بود.. شا زیطرفه ک عز کیعشق  یپر شده بود از  میزندگ تموم

 یباز یدختر چیوقت با احساس ه چیاهل دوست دختر نبودم... ه یعل ریاما بر عکس ام کردمیخوش و بش م

 نیب خاطر پدرم بود ک تا ا زیب قول عز دیسوءاستفاده نکردم... شا یرو داشتم ول تشینکردم.... هزاران بار موقع

 حد سر براه بودم

 .. زیعز شیگرفتم و برگشتم خونه پ لیتحو یک گرفته بودم رو از،عکاس ییها عکس

  کردیپاک م یت*خ*ت*  و سبز یبود رو نشسته

 جواب سالمم رو داد..  یک کردم طبق معمول با گرم سالم

 .. نمیتو دلم نبود عکس ها رو بب دل

 مالفه و نگاشون کردم...  یت*خ*ت* . دونه دونه اش رو گذاشتم رو یاتاق. و نشستم رو یتو رفتم

 از دور و بدون لبخند بود..  همه

 !! هیدونستم رنگ چشماش چ رنگ ینم ی... حتنمشیبب کیتونستم از نزد یبار م یفقط  کاش

 خونه  یاریعکس دختر مردمو م گهیچشمم روشن! حاال د-

 رفتم  شیسکته پ تا

 ... زیعز-

 ت*خ*ت*  برداشت  یاتاق عکس ها رو از رو یتکون داد و.اومد تو سرشو
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 .... ادیو م رهیروزا کجا م نیپس بگو شازده ا-

 .. کرد. نگام

 و.فالن  هیک چادر-

 شدم  ریب ز سر

  ره؟یو فرت و فرت ازش عکس بگ فتهیدنبال خواهر خودت راه ب یکی ادیخجالت بکش... خجالت هم داره... خوشت م-

  دیباور کن زیعز-

 زدمیباال م نی... مگه من مردم خودم برات آستادیازش خوشت م یشد از همون روز اول بگ ی... نمگهیبسه د-

 خواستم...  یاز روز اول خاطرش رو نم-

 .. دیخند

 ارنیسرت م ییچ بال یکنیم بشیبرادرش بفهمن تعق ایباباش  یدون یبچه... م یهست یک گهیتو د-

 حواسم بود -

 

 عکس ها رو برداشت  ی همه

  ؟ییدختر مردمو بپا یتا اون موقع حق ندار یول ،یخواستگار رمیبگو خودم م یهر وقت خواست-

 گرفته بودم  یبود ک با چ دردسر ییب عکسها نگاهم

 ت*خ*ت*   یو خودمو پرت کردم رو دمیاز حسرت کش یک رفت آه زیعز

 موهام...  یآشفته فرو کردم تو دستامو

ک قرار بود طرف  ی..... زندگیزندگ ی تی.. اونم مسئولرمیبپذ تیک مسئول دهیوقتش رس نکهیکردم... ب ا فک

 مقابلم نجمه باشه... 
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 لبم...  ینشست رو یمعصومش لبخند م یافتاد ب چهره  یک م ادمی

 

خودمو گرفتم و ب  میرفتم.. آخر کار تصم یبا خودم کلنجار م ندهیآ یک برا یماه کی... دیماه طول کش کی قایدق

 ... یگفتم برام بره خواستگار زیعز

 یبود ک خانواده اش سطح متوسط... برام مهم نکردیم یخوشحال بشه منو نه نکهیا یمادرم ک گفت ب جا ب

 ک مثال ب نام من بود... یاون همه پول ثروت یان.... مهم خودش بود.... گور بابا یدارن.... مذهب

 کنم اما پدر رو.ن....  یراض یرو تونستم تا حدود مادرم

 زایچ نیرفا بودم ک اح نی... اما من عاشق تر از اکنهیمحرومم م راثیگفت اگه طرف اون خونواده برم از ارث و م بهم

 برام مهم باشه.. 

پسرش گذاشت ،اما عموم با  یبار قدم ب خونه  نیاول یبرا دیمادرم رو د یتیپدرم و ناراضا دیک مخالفت شد زیعز

 اون همه ثروت رو بزنم...  دیق شهیهم یک با مادرش داشت عالوه بر مادرش باعث شد تا من هم برا یبرخورد زننده ا

 ارزش نداشت... یزیتو سر مادر خودت پش یک بخواد بکوب یثروت

 جدا شدم....  یاز اون خونه و زندگ شهیهم ی... برارفتم

... همه ازم گرفته شد اما باز نمیماش یبانک ینداشتم.... تمام حساب ها یمال یپشتوانه  چیبود اما تونستم.... ه سخت

 نجمه... یرفتم خواستگار یالبا دست. خ زیو ب قول عز دمیدست از عالقه ام نکش

خونواده ام رو زدم.... گفت ک  دیسر بسته گفت ک ق ییجورا ی زیداشتن... عز یو البته خونگرم دهیفهم خانواده

 ... سمیخودم وا یپا یرو خوامیم

اجازه نداد  ی.. حتارمیلقمه نون حالل در ب یتونه ب من اعتماد کنه ک برم سر کار و  یم ینجمه گفت زمان پدر

کار ب درد  ی یهمه جا رو گشتم..برا رونی... ناراحت شدم اما دلسرد ن.. از خونشون ک اومدم بنمیدخترش رو بب

 کشن.. یم یشهر درندشت چ نیا یمن تو یهم سن ها دمیفهم ین سابقه... تازه م یبخور.. ن پارت

 .. دیب دادم رس می.. تخصص نرم افزارکردم دایکار پ یوتریخدمات کامپ ی یتا تو دیماه تموم طول کش کی
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 یخونه  یراه زیو با عز دمیساده خر یحلقه  یو  ینیریک ب دست آورده بودم گل و ش یدو ماه بعد با حقوق درست

 ...مینجمه شد

 خودم دست و پا کردم...  یشغل برا ی نکهیباز اومد استقبال... خوشحال بود از ا یبا رو نباریا پدرش

 ... دادیم یپختگ یک پر از تجربه بود... کلمه ب کلمه اش بو یمردونه ا یباهام حرف زد.. حرف ها یلیخ

 از....  تیخونواده امو زدم.. از،حس مسئول دیق نکهیباشم.... از ا یزندگ یعهده  تونمیم نکهیگفت از ا ندهیآ از

 برسم ک ییب جا یروز ی دیشا نکهی.. ب اتونم بگم تا اون روز بهش فکرم نکرده بودم یم یک حت ییزهایچ یلیخ

 امیبر ب میتونم از پس خودم و زندگ یاون موقع من م اینتونه کمکم کنه و آ یاحد چیه

 اونقدر ک کلمه ب کلمه اش ،یلی... فکر کردم.. خیکوله بار پراز تجربه و پختگ یبا  نباریخونه کرد.. ا یمنو راه بازم

لقمه نون حالل  ی یک شده برا ی... مردیمرد زندگ یرو با خودم تکرار کردم.... همون شب ب خودم قول دادم بشم 

 کرده بود رو با خودم تکرار کردم...  گوشزدک بهم  یصد ها بار نون حالل دیجونش هم بده... شا

 ... یتگارخواس میرفت زیبار سوم با عز یهفته بعد برا کی

 یو مصمم من ب دخترش گفت تا برا دواریام یچشم ها یو تنها با نگاه کردن تو یحرف چیبدون ه نباریا

 ... ارهیب ییخواستگارش چا

 ب سر وارد سالن شد...  چادر

 بود....  یدل  من کاف دنیب آتش کش یک برا یکلمه حرف زد. اونم سالم ی فقط

ودم اما نب ی... پسر چشم و.گوش بسته ادیلرز یدستم م وانیبرداشتن ل یرو ک جلوم گرفت برا ینیس کنمیم اعتراف

 ... کردیدختر منو دگرگون م نیا

 رو برداشتم..  ییخانم نگاه ازش گرفتم و استکان چا زیعز شگونین با

 و کارش..... .. دل بود شدینکنم. اما مگه م یزیخواست نا آبرو ر یبار ازم م نیدهم یخانم برا زیعز

 ... دیاتاق خودش رس یخانم زده شد ته اش ب صحبت منو و نجمه تو زیپدر و مادرش و عز نیک ب ییها حرف
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 .. شینیدلنش یصدا دنیشن یتو دلم نبود برا دل

بود از سر جاش بلند شد و من ب دنبالش تا  دهیصورتش کش یحد ممکن رو نیشتریک چادرش رو تا ب نجوریهم

 کردم  شیمراهپشت در اتاقش ه

 باز کرد و منتظر موند تا وارد بشم..  درو

 رنگارنگ...  یها یباز موند.. پراز نقاش رتیک ب داخل اتاق گذاشتم دهانم از ح قدم

 اس  ختهیب هم ر نجایک ا دیببخش-

 سمتش....  برگشتم

 ... زدیبرق م یزینبود... از،تم ختهیهم ر ب

نه... نگام کنه.. حسرت اون  ایلحظه هم شده چادرش رو برداره....  ی یخواست برا یبرانداز کردم.. دلم م سرتاپاشو

 هم نگام نکرده بود.. کباری یرو داشتم ک حت ییچشم ها

 ت*خ*ت* ش..  یرو نمیکرد بش تعارف

 شدم...  وارید یرو یها یو.همزمان غرق در نقاش نشستم

 روش یدی... پارچه سفهیپا یرو یید.. نگام افتاد ب تابلوشده بو دهیکش بایبکر و ز زی... منظره... همه چعتیطب

 انداخته شده بود 

  ه؟یاون چ--

 بلند کرد..  سرشو

 کاره اس  مهین ینقاش-

 ؟! نمشیاجازه هست بب-

 سرشو تکون داد  عیسر
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 نه -

 خوردم از رک بودنش ،ادامه داد..  جا

 ... دمینم یام رو نشون کس مهین یمن کارها یعنی...-

 ک قراره همسرت بشه ؟! یکس یحت-

 شد....  ریاش گل انداخت و سر ب ز گونه

 تابلو شدم و برگشتم سمت خودش  الی،خیب

 ازش غافل شد...  شدیکنارم بود مگه م ییبایز نیب ا تابلو

 دستاش نگاه کردم..  ب

 .. کردمی.. لرزششون رو حس میا گهید زیچ ایاز استرس بود  دیشا

 ننموی... ب جاش شروع کردم ب صحبت تا جو خشک بشهیدونستم ناراحت م یم یول رمیداشتم دستشو بگ دوست

 رو.آب کنم... 

 ک تموم شد نگاش کردم...  حرفام

 هم باشه نوبت شماس یحاال نوبت-

 چنان ساکت بود...  هم

 .. نیبگ یزیچ نیخوا ینم-

 .. کردیم یچادرش باز ی.گوشه با

 ... زنمیک دارم باهاش حرف م نیهست یپسر نیباشم.. شما اول یخجالت ینجوریا نیبهم حق بد-

 .... یلیلذت بخشه... خ یلیحرف خ نیا دنیپسر شن ی.یبرا

 داد  ادامه
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شد..  گهیجور د یخانم جون اومدن...  زیعز یهم هستن... اما باباوقت ادیخواستگار نداشتما.. نه... اتفاقا ز نکهین ا-

 ... نیایکردن اجازه دادن ب دتونییکردن... چون همه تا قیتحق یلیقبل.از اومدن شما خ

 .. دیکش قینفس عم ی

 یرهایخوام... چ یو.اخالق م مانیام.. ا ندهی... فقط من از همسر آدیدون یرو م زیدر مورد خودمم ک مطمئنم همه چ-

ک من ب نامحرم  نطوری. همباشه. یمرد زندگ دی... اما اون بارمیبخواد دانشگاه هم نم ی... حتستیبرام مهم ن گهید

 ..کنمینم بتی... غه.. دروغ نگگمی.. اونم نکنه... دروغ نمکنمینگاه نم

 نکنه.. احترام بزاره....  بتیغ 

 امیو.اخالق حداقل از دور.و.بر مانیاز لحاظ ا میاما من دوست دارم مرد زندگ ستیکس کامل ن چیقبول دارم ه البته

 حالل باشه....  شیباشه... مهربون باشه... روز دهیجا.نماز آبکش نکهیسر باشه... مرد عمل باشه.. ن ا

 ی.و.پولدار شاه و.گدا براش فرقری.. فقنهیسطح بب یک همه رو .در  یو.با اخالقه... کس مانیمرد با ا یک.گفتم  یینایا

 نداشته باش ه

  دیکش قینفس عم ی

 صورتم رو پوشنده بود نگاش کردم..  یک پهنا یلبخند  با

  ن؟یهم-

 ! ن؟یایاز پسش بر ب دیتون یم دی! شما مطمعنستین یکم زیچ نایا-

 .. یخوایک م یبشم همون دمیبهتون قول شرف م نجایاما من هم ستیکس کامل ن چیدرسته ه-

 ... کاش... کردیو.نگام م کردیهر چند کوتاه سر بلند م ،لحظهیدندون گرفت.. کاش فقط  لبشو

 ک ازش محروم بودم....  یحسرت ب دلم موند.. حسرت نگاه نیباز ا میاومد رونیک ب از،اتاق

جواب دخترشون رو  گهید یگل از گلش شکفت.. پدر نجمه و.مادرش اعالم کردن هفته  دیمنو ک د ی افهیق زیعز

 .. کننیاعالم م
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 گرفتن جواب یبرا کردمیکم کردم... خدا خدا م زیرو.تم لویتونم قسم بخورم دو ک یاون روز.. م یتو دلم نبود برا دل

 نیکشم... خودش مهر ا یم یمن چ دیفهم یم یک ی.. ولکردیم حتمیو.نص دی.دیحال و.روزم.رو م زیمثبتش.. عز

 شد..  یمگه م یخواست... ول یم یفرشته رو ب دلم انداخته بود و ازم صبور

 ود...ب ستادهیدستش بود و منتظر ا یتلفن تو یبودم گوش رهیخ زیروز موعود.. سرتاپام گوش شده بود و.ب عز دیرس

حرف از  زیمعمول زده شد تا عز یشدم... حرفا رهیخ زیبرداشتن.. سر جام خشکم زد.. ب عز دمیک کرد فهم سالم

 آورد...  ونیجواب نجمه ب م

 دلم عزا گرفتم یو.برا نیزم ی.سر خوردم روواریاز.کنار د دیلبش ماس ی.ک.از.رولبخند

 رو ک.قطع کرد اومد سمتم..  یگوش زید عزش یگفت و چ یچ دمینفهم

 ب*غ*ل دستم و سرمو نوازش کرد..  نشست

 نوبره واال...  ی.دل نازکنیپسر ب ا-

 گرفت.. خودم خبر از دلم داشتم...  بغضم

 عباس مادر...  ریام-

....... 

 دیکش قینفس عم ی

 گهید زیو هزار تا چ دیو خر شگاهی... آزمامیکار دار یاز دست شما جونا... پاشو ک فردا کل-

 برقم گرفت  انگار

 ک رو دست خوردم  دمیفهم دمیک د زیعز یبلند کردم و لبخند رو تو چهره  سر

 هوا ب*غ*لش کردم  یب

  زینوکرتم عز-
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 سرم  یرو دیکش دستشو

  یخوایچقدر خاطرش رو م نمیخواستم بب یمادر... م نیخوشبخت بش-

  دمیب*و*س*  دستشو

 .... کنمیجبران م-

 من....  یزن با زندگ نیشد... چ کرده بود ا رهیبهم خ شیعشق مادر اب

 و شدیبارها از شونه ام برداشته م یکی یکی نکهی... خوشحال بودم از ادمینفس راحت کش ی شیاز جواب آزما بعد

 گذروندم....  یب نجمه رو م دنیموانع رس

 ... میشد ،نجمهیخونه  یراه میرو گرفت شیک جواب آزما یشب درست

ک زده شد  ی... اما با حرفمیمنم ک شده نجمه رو نشون کن یدلخوش یگفت برا زیراحت بود عز المونیک خ حاال

 جا بهم دادن...  کیرو. ایدن یانگار کل خوشبخت

 یرو بعد از امتحان ها یمن و نجمه قلبم آروم گرفت.... قرار شد مراسم عقد و.عروس نیب تیمحرم ی غهیخوندن ص با

 .... میما بهم محرم شد شتریشناخت ب ی.. اما تا اون موقع برامینجمه برگزار کن

انگشتش.. با لمس  یبودم رو فرو کردم تو دهیک خر یبار حلقه ا نیاول یبرا یکندم از نگاه کردنش... وقت ینم دل

 لمسش نکرده....    ینامحرم چیک مطمئن بودم ه ییحالم دگرگون شد... لمس دست ها فیظر یاون انگشت ها

 یو.پدر و.مادر نجمه ب الهه  زیعز یتوجه ب حرفا یگذشت اما من ب یم فیو خنده و تعر یمراسم ب خوش هیبق

 بود.... ریقلبم چشم دوخته بودم ک هم چنان سر ب ز

 نجمه دخترم -

 خانم جون..  زیبله عز-

  دیذره اختالط کن یباهم  نیتو اتاقت... بر یپسرمو.ببر ی.خواینم-

 شد...  ریسر ب ز شرمزده
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ک  یلطف بزرگ نیممنون بودم ب خاطر ا زیاجازه از پدر.و.مادرش از سر جاش بلند شد و.من اون لحظه چقدر از عز با

 در حقم کرده بود...

 یمحرمم بود.... و با فاصله ا نیدختر زم نیتر یتفاوت ک آسمون نیقبل تکرار شد با ا طیهمون فضا و شرا دوباره

 وجب درست کنارم نشسته بود... کیمتر از ک دیشا

 داشت ریداشتم حرف بزنه.. نگام کنه اما فقط سر ب ز دوست

 عکس باز کردم گرفتم سمتش  یآوردم و  رونیب مویبردم سمتش.. اما منصرف شدم...گوش دستمو

  ینگاش کن شهیم-

 برگردوند  سرشو

  ؟یچ-

 عکسو نگاه کن -

 رو ازم گرفت نگاش کرد..  یگوش

 ... مبادا کاله سرت رفته باشه.. هیات چ شکل ندهیهمسر آ ینیبب ینجوریمنم... گفتم حداقل ا نیا-

 بلند کرد و.نگام کرد...  سر

 ... دمیکش یثابت موند.. نفس نم ایحس کردم تموم دن ،لحظهیچشماش.... واسه  آخ

 .. دمیمن..... شما رو قبال د-

 ... رهیرو ازم بگ خواستم نگاهش یدهنم رو قورت دادم.. نم آب

 کجا؟ -

 شد..  ریب ز سر

 گرفت  دلم
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 ! ؟ینگام کن شهیم-

 چشم بودم...  ،جفتیصورتش مبهوت اون  یبلند کرد.. از کل اجزا سرشو

 ؟! یهمون روز نذر ؟یدیکجا منو د-

 ن تکون داد  یب نشونه  سرشو

 

 خوردم..  جا

  ؟یک-

 نگم...  شهیم-

 بود.... یمظلوم و.خواستن نقدریدختر ا نیا چرا

 ... نگاهش هم چنان ب من بود.. دمیکش قینفس عم ی

 کردم و دستمو بردم سمت چادرش  دل

.. خوشکل و.فوق العاده نمیزدم کنار تا صورتش. واضح تر بب ی.. چادرش رو ب آرومیهر جور ک دوست داشته باش-

و لب  ینی.... بیپر پشت.. پوست گندم ی. ابروهااومد. یب حساب م ایدختر دن نیتر بایمن ز ینبود.. اما برا

 متناسب... 

 صورتش نبود...  یتو یبیع چیه

 رو ک لمس کردم چشماشو بست....  صورتش

  یهست یخواستن نقدریچرا ا-

 شد..  ریو سر ب ز دیگز لب

 پروام...  یب یفک کنه تا چ حد دمیداشتم صورتش رو غرق در ب*و*س* ه کنم اما ترس دوست
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 گرفتم.. داغ بود مثل خودم...  دستشو

 نرم ی*و*س* ه اب

 پشت دستش..  نشوندم

و  یبست خی یدرست وقت یروز برف ی یداغ تو ییچا وانیل ی.... مثل دیمن چسب یوجب کیک حضورش در  چقدر

 سوزوند..........  یمطبوع تا اعماق وجودت نفوذ کنه...هر چ بود وجودمو م ییگرما شهیاون باعث م

 یهم. نذاشتم... عطر تنش لمس انگشتاش.. چشماش.... همه لحظه ا یدوباره اش پلک رو دنیح ب شوق دتا صب شب

 ارزن هم ک شده حس منو داشته باشه... کاش..... ی... اونم قدر کردمی...... دل دل مشدیچشمم محو نم یاز جلو

 کردمیا مهم فقط نجمه بود.... خدا خدا مخواهان دارم.. ام یلیدونستم خ یخودمو برانداز کردم... م نهیآ یجلو صبح

  شیدلباختگ یبرا

 شهیم یهمه چ الیخ یسرکار ب یریم ینجورینجمه بفهمه ا ی؟! بابا شهیم رتیبچه؟! د یخدا... تو مگه کار ندار یا-

 ها!!

  دمیخودم اومدم و.کفشمو پوش ب

 ... چشم، رفتم.. زیباشه عز-

  دیخند

  ینگفتم ک شکم ناشتا بر-

  ستمیگرسنه ن-

  میمهمون دار ایامون از دل عاشقت.... پس شب زودتر ب-

 کردم..  نگاش

  ؟یک-

  دیخند
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  ای.. فقط زود بیب اونش دار کاریمهمون مهمونه چ-

 چشم... خداحافظ-

 برو مادر در پناه خدا....-

هم  ینجمه بود.. از طرف شینشد ک نشد... حواسم پ رمیبگ زینجمه  رو از عز ی.... هزار بار زد ب سرم شماره رفتم

 خواستم بد قول بشم......  یمجبور بودم تحمل کنم... نم

 خسته و کوفته بر گشتم خونه...  شب

عمرش کار نکرده بود صبح تا  یک تو یکس یخواستم بخوابم... برا یخسته بودم ک فقط م یباز کردم.. ب حد درو

 و طاقت فرسا بود.... نیشب کار کردن سنگ

 رو باز کردم...  اطیح در

 حوض شستم و رفتم سمت ساختمون... یتو دستامو

 درو باز کرد  زیک عز ارمیب رونیشدم تا کفشمو ب خم

 سالم -

 کرد ساکت باشم  اشاره

 داخل..  دیکش منو

 شده....  یچ-

 اتاقم اشاره کرد  ب

 منتظرته  یکیبرو تو اتاقت -

 ک...-

  ه؟یک یفهم یر.. برو مآرومت سیه- 
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 ممکن بود مادرم اومده باشه... درو باز کردم  یعنی

 ک وارد اتاق شدم سر جا خشکم زد نیهم

 ... یخانم آقا عباس ک زیعز-

 من خشکش زد..  دنیک.کنار رفت و.برگشت سمتم ب محض د نهیآ یجلو از

 درو بستم و.رفتم سمتش.... با آدم...  کردی... بلند بود.. مثل آبشار موج دار... جادو مموهاش

ت*خ*ت* .. با تاپ و.شلوار براندازش،کردم... نتونستم طاقت  یو گذاشتم رو رونیب دمیدستش کش یرو از تو مانتو

 یمثل  کردمی... ضربان قلبش رو حس مدمیو وجود شرمسارش رو با نفس هام بلع دمشیهوا در آغوش کش یب ارمیب

 از،آغوشش و عطر تنش...  ،شدمینم ری.. سزدیگنجشک تند تند م

 .. کردیآوردم ناله هم نم یک ب بدنش م یگفت.. با. اون همه فشار ینم یچیه

 ازش جدا شدم نگاش کردم..  یآروم ب

 ... دادیعذابم م شیریب ز سر

 صورتش کنار زدم  یاز.مو رو.از تو یاشو با دست گرفتم ... تکه ا چونه

 ... دمیرو ب*و*س*  شیشونیخم کردم و.پ سر

 از لرزش تنش حس کردم نویدلم نشست... ب دلش نشست. ا ب

 سالم... -

 گرفت  خندم

 عشق نگاش کردم  با

 سالم خانوم خودم  کیعل-

  دیگز لب
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 مانع شدم  یبرد سمت مانتوش،ول دستشو

 ؟! یترس یم یمحرمتم.. از چ-

  نیایدونستم االن م یمن نم-

 برگردم!؟ -

 ن منظورم...-

 حرفش رو خورد...  ی هیبق

  نمشینداشتم معذب بب دوست

 رو برداشتم و گرفتم سمتش  مانتو

  دهیعذابم م یک جلوم معذب نیبپوش، ا-

 

 دوباره سرتاپاشو برانداز کردم دیرو ک.پوش شیو روسر مانتو

  یاندازه خوشکل باش نیکردم تا ا یفکر نم-

 رو ک برد سمت چادر، برش دستش

  داشتم

  یخودت چادر بپوش یده.. دوست ندارم تو خونه شرمن نویا گهید-

 آقا عباس -

 ... ریاون آقا رو هم فاکتور بگ یسرت ول یفدا یگیرو نم رشیام-

  کردیم یباز شیروسر یگوشه  با
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  نی! بش؟یسادیچرا وا-

 ت*خ*ت*   یرو نشست

  نیشما اومد دمی... نفهمزدمیداشتم موهامو برس م-

 

 مهمونمه  یزینگفت چ عز یگفت مهمون دارم ول زیعز ،یدونستم تو اومد یمنم نم-

 صورتش از خجالت گل انداخت  دوباره

 گرفت...  خندم

 کردم  کیبهش نزد سرمو

  یشیم یخوردن یکشیخجالت ک م-

 صورتش  یدستاشو گرفت جلو جفت

 نره..  رونیک صدام ب یطور یول دمیخند

 دستش قفل کردم   یشت هاانگ یصورتش کنار زدم و انگشت هامو تو یاز جلو دستشو

 ! ؟؟یکنیم مشیرو قا ی. خوشگلنیچرا ماه ب ا-

برداشت...   فشیک یرو از تو یدستش جدا کرد و رفت سمت کمد گوش یزنگ خورد... آروم دستمو از تو شیگوش

 نگاش ک ب شماره افتاد اخم کرد و تماس رو.جواب نداده قطع کرد 

  ؟یچرا جواب نداد-

 کرد  نگام

 مهم نبود! -

 من مهم ترم  یعنی-
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 عباس مادر....  ریام-

  زیجانم عز-

 نجمه جون اومده دنبالش  یبابا-

 رسوندش ینداشتم برا لهیهم وس یخواست بره.. اما از طرف یبودمش و م دهیند ریدل س یهنوز  نکهیگرفت.. از ا دلم

  شنیوندنش نمم نجایب ا ی. ک از خانواده اش داشتم مطمئن بودم راضیو.با شناخت

اتاق... هنوز عطرش  یک ب پدرش سپردمش سخت گذشت .. برگشتم تو ی.... لحظه ادمیاز سر. حسرت کش یآه

 ...دیرس یاتاق ب مشام م یتو

 

 خوب بود.. کارم.. عشقم زیچ همه

 ... دمیکش یک انتظارش رو م یا ندهیو.آ می..زندگ

 از بابتش،راحت بود..  المی. مهم بودنش بود ک خنجمه هم دلخوش بودم.. مهینصفه و ن یدارهایهمون د ب

 .. ب ساعت نگاه کردم.زدیصداش  پر پر م دنیشن یاستراحت بود و.طبق معمول دلم برا وقت

 برگشته باشه خونه..  دیکالس نداشت... با االن

 اش رو گرفتم...  شماره

 از چندتا بوق برداشت...  بعد

 سالم خانوم خودم -

 سالم... -

 اومد  یبوق م یصدا

 خوردم  جا
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  ؟؟یی!کجا

 خونه  رمی... دارم مابونیمن.... خ-

 ب ساعت نگاه کردم  دوباره

 شده؟  یچ ؟یموقع خونه بود نیا شهیهم-

 ... کینرفتم.. نزد ییجا گهی... من... با دوستم رفتم کتابخونه... ب خدا دزهیچ-

 نجمه سوار شو کارت دارم..  ایب-

خواست عربده. بکشم  ی.... دلم مزدیک ب گوشم خورده بود و.زن منو ب اسم صدا م یا مردونه یزد.. صدا خشکم

 خودمو ب زور کنترل کردم..  یول

 نجمه... -

 رو قطع کرد...   تماس

 کارش داشت نیا یاز خودم بهش اعتماد داشتم ول شتری... بدیلرز یشماره گرفتم... باز خاموش بود.. دستام م دوباره

 ... کردیام م ونهید

خودمو رسوندم ب  یموتور کیگرفتم و.با پ ی،مرخصی عی... سرزیعز شیپ رهیراست م یدونستم از دانشگاه  یم

 خونه... 

 کردیام م ونهیبود داشت د ی... طاعون بود سرطان بود هر چکردیرهام نم یاون پسره لحظه ا یصدا

 ... حال مضطربم بدتر شد... امیگفت زنگ زده ک امروز نم زیبود.... عز ومدهین یخونه... ول رفتم

 دلم براش تنگ شده دادم..  نکهیشده رو فقط با ا یچ دیپرس یم نکهیرو از ا زیعز جواب

 رسوندم خونه اشون..  خودمو

 تموم ازم استقبال کرد...  ییک زدم مادرش با خوشرو در
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 نجمه کجاست؟ -

 کرد  نگام

 تو اتاقشه... -

 برداشت  زیم یرو از رو فشیک

 ب نجمه اصرار کردم قبول نکرد... پس منتظرت بوده....  یاز اقوام جلسه دارن.. هر چ یکی یخونه  رمیمن م-

 سرش  یرو دیلبش نقش بسته بود چادرشو کش یک رو یلبخند با

 خودته..  یراحت باش پسرم فکر کن خونه -

 . از من درو بستیتشکر کردم و.بعد از خداخافظ ازش

 سمت اتاق نجمه  برگشتم

 اومد استقبال اما االن ..... یب محض اومدن م شهیهم

 .... دمیکش قینفس.عم ی

 ب در زدم  یپشت در اتاق... تقه ا رفتم

 بود....  دهیک پشتش ب من بود خواب یت*خ*ت* ش در حال ی.اومد درو باز کردم... روی.نمییصدا

 بستم....  یاتاق شدم... درو ب آروم وارد

 ارژ بود. رفتم سمتش ش یک تو شیافتاد ب گوش نگام

 ک خاموش بود ب شارژ زده بود...  نجوریهم

 ت*خ*ت*  مچاله شده افتاد دلمو لرزوند یرو ینجوریک ا فشیاما نگام ک ب جسم ظر یبودم و.عصب دلخور

 ت*خ*ت* ...  یرو  نشستم
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 خواستم آروم بشم... یم

 شدم سمتش و نفس هاشو استشمام کردم....  خم

  دمیموهاشو نوازش کردم و نرم سرش  رو ب*و*س*  یکرد... ب آروم اثر

 ... دارهیتنش بهم فهموند ب لرزش

 ب خواب زده پس،خودشو

 دارم نانیاز چشمام بهت اطم شتریب یدون یدونم ک م یبود..... م یفقط بگو.ک-

 ... ختیر یصورتش کنار زدم نگاش کردم.. داشت اشک م یرو از رو مالفه

 نجمه. -

 ورتش و نشست... ص یگرفت جلو دستشو

 پس زدم و.اشکشو.پاک کردم  دستشو

  بود یک زدیک صدات م یبدونم اون مرد نجای.... فقط اومدم استمین یک عصبان ینیب یچرا..... م هی.. گرزدلمیعز-

 کنار زدم  دستاشو

 بوده  لتونیفام-

 تکون داد یمنف یب نشونه  سرشو

  دمیکش قیعم ،نفسی

 .بود نجمه ؟!یک-

 شد  ریب ز سر

 دانشگام بود  یها یاز هم.کالس یکی-
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 مشت کردم...  دستمو

 ب اسم صدات زد !-

از بچه  یکن ی.. باور نمشهیمزاحمم م ینگاش نکردم... اون ه یول دمشید یعنی... دمشیبارم ند یب خدا من تاحاال -

... شهیمزاحمم م یه هیچند وقت یول کردیمسخره ام م یبودم ه یچادر نکهیدانشگاه بپرس.. قبال ب خاطر ا یها

هم  مینگاش کردم.... گوش ین جوابش رو دادم ن حت منعباس آقا ب خدا  یشماره ام هم از بچه ها گرفته... ول یحت

 خاموش شد... 

 با. انگشت دستم پاک کردم  اشکشو

 ! ؟یچرا بهم نگفت-

 مشت کرد  دستاشو

 دیببخش-

 ! ؟یرو بهم بگ یمهم نیب ا زیک.چ یمنو ب عنوان همسر قبول ندار یهنوز اونقدر-

 سر جام بلند شدم...  از

 کردنیباهات برخورد م گهیجور د یمن بودن  یاگه جا گهید یها یلی... خری.دست کم نگ،مردوی رتیوقت غ چیه-

 من سنده..  یدارم ک حرفات برا نانیدوست دارم و.بهت اطم نقدریمن ا ی...ول

 نگاش کردم و دلخور

 بهش کردم  پشتمو

 رو نه  یبهم اعتماد نداشته باش نکهیا یول دمیرو بهت حق م یدوستم نداشته باش نکهیا-

دفعه از پشت سر ب*غ*لم کرد و دستاشو دور کمرم حلقه  یک  رونیب امیرو فشار بدم و از،اتاق ب رهیدستگ خواستم

 کرد 

 بار بود نیلحظه خشکم زد.. اول ی واسه
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  دیببخش-

 ..دمیکش قینفس عم ی

 چشم دوختم...  فشیظر یخم کردم و.ب گره دست ها سرمو

  دمشیخودم در آغوش کش نباریباز کردم و.برگشتم سمت خودش و.ا یب آروم دستاشو

 باشه ؟! ،ینکن یرو ازم مخف یزی.. چیبدون ،دوستیقول بده ،منو مثل -

 سرشو تکون داد -

 قولت رو  اریب زبون ب-

 ...دمیقول م-

 ... دمیب*و*س*  سرشو

 و.چشمامو بستم... دمیکش قیس عمنف ی

 و.دلچسب بود  نیریآغوش چقدر ش نیا حس

 رو نوازش کردم  کمرش

  شهیمزاحمت م یاز ک-

 بلند کرد و نگام کرد  سرشو

  شهیم یچند هفته ا-

 کردم  اخم

  یگیچند هفته اس و.االن ب من م-

 ندارم اون...  شیمن ک کار-
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 .یب من بگ دیچ دوست چ آشنا با شهیم تتیباعث آزار و.اذ یکی ینجمه وقت-

 .... میکن یسقف زندگ ی ریعمر ز یو.تو قراره  من

 .. یخواستم بهتون بگم... ول یبدتر شد... م یول شهیاولش گفتم محل ندم درست م دیباور کن-

 افتم ب جونت؟!  یمنطق م یب یمردا نیمثل ا ی! نکنه فکر کرد؟یدینکنه ترس ؟؟یچ یول-

 نیخواستم ناراحت بش ین ب خداا.... نم-

 ! ام؟ینم یگفت زیب عز یزنگ زد نیپس ب خاطر هم-

 شد  ریب ز سر

خاموش بشه و از دستت  شیمنو ب اسم و با اون لحن صدا بزنه و بعد گوش بهیدختر غر ی طیتو اون شرا یتو جا-

 ! ؟یکنیم یفرار کنه چ فکر

  دیببخش-

  دمیکش قینفس عم ی

 نینکن. اونم از ا یپنهون کار گهی..... دیمیزندگ ی... عشقمی... من نامزدتم.... شوهرتم... همه کسم هستزمیعز-

 ...ایپنهون کار

  کردیم یناخوناش باز با

ت*خ*ت* ش و  ی. نشستم رورمیرو بگ یعوض یحال اون پسره  یدونستم چجور یفروکش کرده بود... م تمیعصبان

 پام..  یرو نهیمجبورش کردم بش ییجورا ی

 نوازش کردم  موهاشو

 شرط داره بخششت رو.قبول کنم  ی... فقط یخجالت بکش نقدریخواد ا یسرت، نم یفدا نباریا-

 کرد نگام
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  ؟؟؟؟یچ-

 گونه ام اشاره کردم  ب

 خجالت سرخ شد  از

 قهر بمونم ؟!باشه...  یعنی-

 ... دیچسب یهر چند گذرا و کوتاه ول دیهوا گونمو ب*و*س*  یبلند شم ک ب خواستم

 ..یعشق اون باش نیتو هم اول نکهیعشقت باشه محشره... و از اون معرکه تر ا نیاول نکهیا حس

.... 

 و.فراموش کنم...  ارمیخودم ن یموضوع رو ب رو نیا گهیکردم ک د یو سع گذشت

 ازش کردم ک یدرست و.حساب ،تشکریاتاقش  یدستپخت خانم خودم تو دنیبودم و.بعد از چش ششونیشام پ شب

 بشه...  دیسرخ و سف فتهیب ادشیمدت تا  یمطمئنم تا 

 ...............دادیو.نجابت م یپاک ی... بواشویداشتم حجب و ح دوست

 موتور....  یک کردم رفتم دنبال  یکار نیاون روز اول یفردا از

دونستم دانشگاه  ی.... رفتم سمت دانشگاه نجمه.. مدمیموتور عمرمو خر نیپولش رو.بهم قرض داد.و.من اول زیعز

 کالس داره... از اون طرف هم کار هامو سبک کردم. تا بهش برسم... 

 .... دنیقلبم شروع کرد ب تپ دنشیوقت نبود ک منتظرش بودم... ک با د یلیخ

ش بودم.. با عشق تمام اون سر وقار نیبود ک از دانشگاه خارج شد... عاشق ا نییرفت.... سرش پا یخانم و باوقار م چ

نگاه  یشد و.بعد از  دهیک همراهش بود ب سمتم کش یشده بودم.... نگاه دختر  رهیو بهش خ ستادمیا ابونیخ

 نجمه و ب من اشاره کرد  یمتعجب ب من زد ب بازو

 سر جا خشکش زد  دیبرگشت و تا منو د نجمه

 .... نییپا دمیموتور پر یزدم و از رو یلبخند
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 توجه ب اون اومد سمت من..  ین دوستش ب خودش اومد و بتکو ب

رو از  ایدن یفرشته  نیشک بهتر یبود ب ومدهین نیترمز و بوق ماش یمحوش بودم و محوم بود ک اگه صدا نیهمچ

 .... دادمیدست م

 دوتا فحش نثارمون کرد و.رفت...  یسمت خودم... راننده شاک دمشیکش ابونیخ یو از تو دمیچجور پر دمینفهم

  دیکوب یاش م نهیگنجشک تند تند تو س نهویک ع کردمیتوجه ب اون فقط قلبش رو حس م یب

 من شد..  ریتقص-

 کرد.  نگام

 دنبال من  یاومد-

 سرمو تکون دادم  نشیلحن دلنش نیاز ا خوشحال

 موتور اشاره کردم  ب

  دمیتازه خر نمیا-

 دادم  لشیچشمک تحو ی

  دمیقرض داد بعد پولش رو م زیالبته عز-

 رو خفه کرد... غشیک ب موتور افتاد گل از گلش شکفت و ج نگاهش

 گرفت  خندم

 .. شدمیزودتر دست ب کار م یدوست دار نقدریدونستم ا یم-

 من عاشق موتورم -

  دمیخند

  یستیعاشق من ن ؟یمن چ-
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  دیجو لبشو

 ... سوار شو حاال یخواد خجالت بکش یجانم... نم یا-

 موتور و اونم چادرش رو مرتب کرد و نشست  یرو نشستم

 طرز نشستنش خندم گرفت  از

 ها  یافت یم ینجوریرو بردار بهم بچسب ا فتیدختر خوب ک-

 شد دستشو از دو.پهلوم جدا کردم و دور کمرم حلقه کردم  کیمکث کوتاه برداشت تا بهم نزد یرو با  فشیک

  ینجوریا-

 خه... آ یول-

  زنهیرو حرف آقاش،حرف م یحرف نباشه... کس-

 شد.. ساکت

 ...تا خودم سکوت رو شکستم شدیم یدر سکوت سپر ریخوردم و موتور رو روشن کردم. مس خندمو

 دوستت بود؟ -

  ؟یک-

  هیک همراهت بود... دختره مانتو یهمون دختر-

 ... از منم بهتره هیدختر خوب یلی... خهایدختر بد سیچون چادر سرش ن دیفکر نکن یآره... ول-

 هم خوب بود..  پشیب اون بنده خدا دارم... اتفاقا ت کاریمگه من گفتم بده... اصال چ-

 گند زدم  دمیک از دور کمرم شل شد فهم دستاش

.... 
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 ها...  شهیخانم خودم نم یپیب خوشت یکس چیالبته ه-

 رو حس کنم... ادامه دادم...  تونستم ب وضوح اون لبخند قشنگش یم یبهش بود ول پشتم

 شناخت ک ب تو گفت  یمنو م یجا خورد... چجور دیبود.... منو ک د گهید زیچ یسوال من -...

 بود  ساکت

 ! ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

  دهیراستش... راستش عکستون رو د-

 خوردم...  جا

 پارک نگه داشتم و.برگشتم سمتش  یجلو

 عکس من از کجا... ؟!-

 شد  ادهیموتور پ از

  میرو قفل کردم ودستشو گرفتم و وارد پارک شد موتور

 شد باز؟ سوالم سخت بود  یچ-

 

 من.. -

  ؟یتو چ-

 عکستون رو نشونش دادم -

 تو دل مردونه ام آب شد  قند

 وروجک؟!  یعکس منو از کجا آورد-
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 داشتن ییجورا ی یآنچنان افهیدخترا برگشتم.... با ق یقهقه  یصدا با

 جنس از دخترا رو  نیشناختم ا ی.. خوب مدادنیم قورتم

 حلقه شدن دست نجمه دور بازوم ب خودم اومدم  با

  مینی.اونجا بشمیبر-

 نقطه دور کنار.فواره اشاره کرد  ی ب

 کردم دییلبخند حرفش رو تا  با

 ارزش داره...  ایدن یتار.موش برام اندازه کل.دخترها ی... خبر نداشت کردیحسادت م فیلط چ

 بشه بمیحسادت دخترانه اش نص نیاز ا یشترینگفتم تا محبت ب یزیحال چ نیبا ا یلو

 .. مکتین یرو مینشست

 نظر داشت  ریاون دخترا رو ز هنوز

 امروز چ خبر از دانشگاه -

 برگردوند سمتم  سرشو

  ؟یچ-

  دمیخند

 گفتم دانشگاه چطور بود؟! -

 خوب بود -

 خم کردم  سرمو

 اون پسره مزاحمت نشد؟! -



 توآغوش 

 

 
310 

 

  دیلرز

 ن ب خدا -

 فقط  دمیسوال پرس ؟یترس یچرا م-

 پارک افتاد  یگوشه  یچرخوندم نگام ب دکه  سرمو

  یپفک.. بستن پسیچ رم؟یبرات بگ یدوست دار یچ-

 کرد  نگام

  ه؟یچ-

 خوام  ینم یزیچ-

 کردم  اخم

  مایتعارف نداشت-

 بلند شم دستم گرفت و مانع شد  خواستم

 کردم  نگاش

 ! ؟ینر شهیم-

 چرا آخه -

 ک شد برگشتم سمت دکه  ریب ز سر

 بودن  ستادهیدخترا دم دکه ا همون

 خنده...  ریهوا زدم ز یب یدونم چرا ول ینم

  کردینگام م متعجب
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 شد؟  یچ-

 نشستم و چشم تو چشمش شدم صاف

اومدم ،بعدم مگه ب  یک طرف شما فرشته مهربون نم ادیو مدال خوشم ب پیت نیخانم کوچولو... اگه قرار بود من از ا-

 ؟! یمن شک دار

 گرفت یب باز انگشتاش،رو

 ... زایچ نیا ادیم شیدفعه پ ی.... خب ین ول-

 دونستم؟!  یمن نم یقدر شکاک بود نیبابا.. ا یا-

 .. خوام. ین ب خدا... فقط نم-

 ؟! یچ یخوا ینم-

  رهیشما رو ازم بگ یخوام کس یخوام... نم ینم-

 ! نکنه عوضت کردن؟! ؟یزنیبا من حرف م ینجوریک ا یجان دلم... خودت یا-

 کرد  نگام

 خودمم -

با  کردیبمونم... جادو م یباق نجوریکردم... چشم در چشم.... دوست داشتم زمان نگذره و  هم نگاش

 وجودم....چشماش

... بی... البته ب روش خودش... آروم و نجکردی... چقدر ک خوشحال بود و.ذوق ممیشهر با موتور چرخ زد یشب تو تا

 بود..  یدختر دوست داشتن نیا زیهمه چ

 در خونشون نگه داشتم...  یهام خلوت تر..... موتور رو.جلو ابونیشده بود.. خ شب

 جک..  یشدم موتور رو.گذاشتم رو ادهیشد و منم ب دنبالش پ ادهیپ
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اما دخترش رو ک  میایم ریخبر داده بودم د نکهیبا ا یزد و مادرش اومد پشت در.... معلوم بود دلواپس شده حت در

 .. دینفس راحت کش ی دید

 خونه...  یمعمول مارو باهم تنها گذاشت و.برگشت تو ی... بعد از سالم وتعارف هامیشد اطشونیح وارد

 بودا  دهیترس مامانت-

 کرد  نگام

 باشم..  رونیموقع ب نیآخه سابقه نداره تا ا-

 ؟! یپس سابقه دار شد-

 داد  لمیلبخند قشنگ تحو ی

 خوب بود؟  تزایپ-

 بود  یعال-

 موتور رو.تو دستم چرخوندم...  چیسو

 برو.استراحت کن.  ی.... خسته ارمیم گهیمن د-

 دستمو بردم ک درو باز کنم صدام زد --

 عباس آقا  -

 کردم  نگاش

 شد  کینزد بهم

 شده؟  یجانم، چ-

 ممنونم ب خاطر امروز-

  ناسیاز ا شتریب یلیخ اقتتینبود.... ل یزیک چ نی! ایقابلتو نداشت خانم-
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 بهم خوش گذشت  یلیامروز خ-

  دمیخند

  یو هوامو دار یکنیم فیازم تعر یلیواقعا؟! امروز خ یخودت-

  دیخجالت کش دوباره

 وا ب*غ*لش کردم... ه یب

 خجالتت بشم من..  یفدا-

 پشت سرم حلقه کرد.... دستاشو

 ... شدمیکم کم داشتم از دوست داشتنش مطمئن م گهید

 عباس آقا -

 جان عباس -

 جدا شد و نگام کرد..  ازم

 ازتون بخوام؟!  یزیچ ی شهیم-

 جون.بخوا -

  رهنمیپ ی قهیدهنش رو قورت داد و نگاهش افتاد.ب  آب

 خم کردم  سرمو

  ه؟یچ-

 باز نباشه  نقدریاتون ا قهی شهیم-

  دمیخند
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  یشیم یرتیبشم تو غ یرتیتو غ یمن رو نکهیا یب جا-

 کرد  نگام

  یخودت ببند دیباشه چشم... فقط.با-

 .از گلش شکفت گل

 آزاد لباسمو بست..  یباال آورد و دکمه  دستاشو

  ادیدکمه بر ب ی نیم هم نتونست از پس اخان زیعز ی.... ک حتزهیخاطرت چقدر عز نیبب-

 اش گل.انداخت  گونه

  دیلباسم دست کش ی قهیباز... ب  ادیبسته ن ز ادین ز-

 خوبه  یلیاالن خ-

 .... دمیب*و*س*  دستشو

 چشم خانم کوچولو -

  نیشام بخور ادیب آقا عباس بگو ب یخواینجمه مادر... شام آماده است م-

 خوردم  خندمو

  ارمیسرت ب ییترسه بال یبرو ک مادرت م-

  دیجو لبشو

 ... خب مادره.. دیببخش-

 وقته... سالم منم ب بابات برسون...  ریواقعا د گهی.. برو ک دزمیدونم عز یم-

 باز کردم....  درو
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 غم داشت..  صورتش

 برو دختر خوب... -

 موتور شدم...  سوار

 دست تکون دادم و از.اونجا دور شدم....  براش

 ...... کردمیدستش رو حس م یک بسته بود... هنوز گرم یدکمه ا یگذاشتم رو دست

قبل   هافیعباس رو با اون ق ریام یکس گهیبمونه و د یبسته باق قهیاون  شهیخواسته باعث شد ک هم نیاتفاق و ا نیا

 ......نهینب

 مامان ب خونه احضارم کرد  نکهیشد تا ا یدر آرامش سپر یروز چند

 ... رفتم

خورن.. مشکلش با مال و منالشون نبود  یان و.ب درد ما نم یمذهب یادیخونواده ز نیا نکهیو حرف از ا حتینص بازم

 ... البته واسه بابا فقط.و.فقط ثروتش مهم بود و.بس... کردیم تشیگشتن اذ یچجور م نکهیا

 یاون دختره بشو خودم برات سنگ تموم م الیخ یبرات سراغ دارم... ماه.. خوشکل... بدختر خوب  یب خدا  ریام-

 ذارم 

 بگم من دوسش دارم..  دی.. چند.بار بایمامان باز شروع کرد-

... یهمه ثروت بش نیا الیخ یک ب یتون ی.. نمیچ یعنی یزندگ یفهم یم نی... فردا ک بچه دار شدهیشور جون نایا-

  شیزندگ یولش کن بره پنشده  ریپس تا د

 با نامزد جونت...  یبزرگ... چطور مطور ری... داش امنجاسیا یک نیبه بب-....

 باهام دست داد و.رو کرد سمت مادرم  نییزده از پله ها اومد پا پیت یعل ریام برگشتم

در بساط نداشته  یآه ی... وقتشهیازش خسته م گهیشناسم... دو روز د یدخترا رو م نیولش کن مامان... من ا-

 پرررر  یعشق و عاشق یباش
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 خنده  ریگفت و زد ز نویا

 شده؟ نگام کرد  یها چ خونهیبد کبکت خروس م-

 برم بدزدمش  خوامیدختره ب تورم خورده هلووووو، م ی-

 ... سیهمه ازت کندن بست ن نیا-

 قلقش ی... چموشه ولارمیدلشو ب دست ب دی..... اول باهیمورد حور ی نینوچ ا-

 خودمه.. دست

 .... نیجفتتون آدم بش شهیم ی... کنیدختر باز ن ب ا ین ب تو-

 گفت و بلند شد رفت.  نویا مادرم

 و.از سر جام بلند شدم..  دمیکش قینفس عم ی

  اطیسمت ح میرفت یعل ریام با

 برسونمت  ایکجا ب-

 موتور دارم -

 چرخوند  سرشو

 موتور؟ -

 شدم  سوار

  ه؟؟یبیعج زیچ-

  ینامزدت منم دنبال مخ دزد یاصال... تو برو پ الیخ ی... بین... ول-

 از تاسف براش تکون دادم  یسر
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 ! یروز آدم بش ی  دوارمیام-

 ک محمد رضا صدام کرد..  رونیرو روشن کرد و.رفت... موتور رو روشن کردم و  خواستم بزنم ب نشیو ماش دیخند

 ... برگشتم

 جونم داداش؟ -

 ... دلم براش تنگ شده... زیعز شیپ امیمنم ب شهیداداش م-

 جلوتر  نشستم

 بپر باال چرا نشه --

 ده ساله ام ذوق کرد و نشست پشت سرم....  داداش

 بود.... یمیقد یو اون خونه  زیو مثل من عاشق عز ریآروم و سر ب ز یعل ریرضا درست،بر عکس ام محمد

 زنگ خورد  میکردم ک گوش ادشیپ زیدم خونه عز 

  رونیب دمیکش بمیج یاز تو مویمحمدرضا باز کردم و گوش یبرا درو

 بود  نجمه

 موقع بهم زنگ بزنه  نینداشت ا سابقه

 جواب دادم  عیسر

 جانم -

  ن؟ییسالم عباس آقا شما کجا-

  دادیترس م ی... لحنش بودمیترس

 شده نجمه  یزیچ-
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 مکث کوتاه جواب داد  یاز  بعد

 هر وقت اومد بهتون بگم  نیالمه.. گفتاون.... اون پسره باز دنب-

 چجور سوار موتور شدم  دمینفهم

 آدرس رو بگو.. -

..... 

ک مزاحم  یواسه اون نامرد دمیخط و نشون کش یب اون آدرس... دل تو دلم نبود و کل دنیبودم تا رس ی...چ حال

 ناموسم شده بود...

 ... رمیازش بگ یحال اساس یکنم و  داینجمه خواسته بودم نره خونه تا پسره رو پ از

 پارک کنار دانشگاه بودن ! یتو قایدق

نشسته بودن  مکتین ی یگوشه و با سرعت خودمو رسوندم بهشون.... رو یموتور رو گذاشتم  دمیرو از دور د نجمه

 و پشت پسره بهم بود..

 بود و مشخص بود چقدر معذبه از حضور اون پسره  ریسر ب ز نجمه

... پسره متوجه شد تا خواست برگرده هولش دادم ستادیا دیکرد ک سرشو بلند کرد و تا منو دحضور منو حس  انگار

فحشه نثارش کنم ک با  یو برش گردوندم تا هر چ نیزم یکردم... با لگد افتادم ب جونش نشستم رو نشیو پرت زم

 و تار شد..  رهیبرام ت ایدن دنشید

 میکردیدو متعجب هم نگاه م هر

 رو رها کردم رهنشیپ ی قهی شل شد و دستام

 یعل ریام یکنیم یچ غلط نجایا-

 تکوند از سر جاش بلند شد  یک لباس هاشو م نجوریهم

 سوالو ازت بپرسم  نیا دیمنم ک با نیا-



 توآغوش 

 

 
319 

 

 ! نش؟یشناس یعباس آقا م-

 بود  نجمه

 عباسه ن..  ریام-

 بود  دهیحرفشو خورد و برگشت سمت من... انگار ترس ی هیبق یعل ریام

 ؟یشناس یدخترو م نیتو ا-

 نامزدمه! نشناسم.. -

 زد...  خشکش

 بود و دور بازوم حلقه شده بود نگاه کرد  دهیب دست نجمه ک ترس متعجب

 مگه نه؟!  یکنیم یبا من شوخ یدار-

 نگاش کردم  یعصب

 .... یمخش رو بزن یبر یزدیبشکن م یک داشت ینگو ک اون دختر-

 شد  زیو بهم گل آو دیوسط حرفم پر هویشد ک  یچ دمینفهم

  ؟یدیفهم یزن یبهم م تویامروز نامزد نی.. همیدختره نامزد کرد نیک با ا یتو غلط کرد-

 ام جدا کرد  قهیاز  دستاشو

 نکردم  رتیچشمم گم شو تا نزدم خورد و خم یدارم از جلو یدارم احترامت رو نگه م یا کهیبرادر کوچ-

 ... نیداداش-

 اومد... ب نجمه نگاه کردم ک رنگ ب رو نداشت...  یاز ته چاه م یحرف انگار نیا

 گرفتم  دستشو
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  ستیموندن صالح ن نجایا میبر ایب-

 دمیدودمانت رو ب باد م یرو ب هم نزن یعباس نامزد ریام-

مزاحم ناموسم  گهیبار د یو بشنوم  نمیخدا بب ی... در ضمن ب خداوندیگیم یچ تهیحال یخودتم جز اون دودمان-

  کنمیم هیباهات تسو دیک با یجورو اون  زنمیرو م یبرادر دیق یشد

 کنم چ برسه برادر  یتو رو آدم حساب نم گهیلحظه من د نی... از همیستین یعدد-

 ...خواستم برم سمتش ک نجمه مانع شد... 

 ... دیلرز یم دیاز حالش، مثل ب دمیترس

 ...رونیمه رو گرفتم و از پارک زدم بدست نج یعل ریام یدهایتهد الیخ یب

 دیبا یعل ریام یخاک یکره  نیا یاون همه پسر اون همه آدم تو نیبودم و آروم و قرار نداشتم... چرا از ب یعصب

 ... شدیمزاحم نجمه م

 ! ؟یاز بس موهاتو کند یشده؟ خودتو کچل کرد یچ یبگ یخوا یعباس نم ریام-

 بود نگاه کردم  ستادهیک تو چارچوب در اتاق ا زیعز ب

 ... کنمیخوام تنها باشم... خواهش م ی.. فقط مزیحالم بده عز-

 بتونم کمکت کنم  دیشا ه؟یبگو دردت چ-

  دمیدستشو ب*و*س*  زیسمت عز رفتم

 نیخوام تنها باشم هم یفقط م-

 با نجمه دعوات شده -

 انداختم...  زیب عز یاز سر ناچار ینگاه

 هست  یدونه چ یم تیاصال اذ یطفل اون ایگ یم یزیچ ی زیعز-
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 در کنار رفت  یو از جلو دیکش قینفس عم ی

 کنه... ریخدا آخر و عاقبت شما جوونا رو ب خ-

... ن تنها حالم خوب نشد بدترم شدم دو روز تموم از کردمیاتاق رو متر م یبست و رفت و من همچنان عصب درو

 نرفتم.... رونیخونه ب

 محتیو نص زدیحرف م زیعز ی... هر چدمینرس دیک با یا جهیاما بازم ب نت ادیبود از فکر کردن ز دهیسوت کش سرم

 بود...  دهیفا یب کردیم

 موهامو چنگ کرده بودم....  ریت*خ*ت*  و سر ب ز یاتاقم نشسته بودم رو یتو

 ب در خورد و در باز شد  یا تقه

 کردم  یپوف

 خوام تنها باشم..  یگفتم م زیعز-

 بست و اومد سمت من....  درو

 موهام باعث شد تا سرمو بلند کنم  یک فرو رفت ال ب ال یفیظر دست

  نیغمگ یبود با چشم ها نجمه

  ینرفت رونیگفت دو روزه از خونه ب یم زیعز-

 ک نگاهش ب نگاهم بود صورتمو لمس کرد  نجوریکنارم و هم نشست

 .. دمیقول م رمیدانشگاه نم گهیعباس آقا... من د نیاز من ناراحت-

  دمیگرفتم و ب*و*س*  دستشو

  یسالمت رو خورد-

  دیگز لب
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 سالم  دیببخش-

 لبم  یلبخند کم رنگ نشست رو ی

 .. یهست یتونم از دست تو ناراحت بشم.. تو ک همه اش پر از خوب یسالم خانوم خودم..... مگه من م کیعل-

 شده؟  یپس چ-

 کردم...  نگاش

  ؟؟یم کنآروم یاومد-

 تکون داد... سرشو

از گردنش گرفتم... ب خودم  قینفس عم یآوردم و موهاشو بو کردم... خم شدم و  رونیرو از سرش ب شیروسر

 فشردمش.... 

 بمون نجمه... شمیامشب رو پ-

  دیلرز تنش

 ب خودم فشردمش  شتریب

 بمون...  شمیآروم بشم پ یخوایاگه م یاگه دوسم دار-

تونست آرومم  یکس مثل خودش نم چیو ه زیچ چیداشتم ب بودنش... ه ازیشد... ن رینگفت... فقط سر ب ز یچیه

 کنه...

فروکش کرد... درسته فردا  تمیعصبان شیآت یموند و با بودنش کنارم مثل آب رو شمیاثر کرد و نجمه شب پ اصرارم

و اونم با هزار مکافات خانواده اش رو مطمئن  بازخواستم کرد ک چرا نجمه رو مجبور کردم ب موندن زیصبحش عز

شدم همون پسر  یرفت.. بازم م یزنم بود.... اگه نبود... اگه م یراحت باشه از بابت دخترشون ول الشونیکرده ک خ

 و ناآروم.....  یعصب
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ا م ییجورا ینجمه  یتفاوت ک بعد از اون شب خانواده  نیسر کار اوضاع ب ظاهر برگشت ب حالت قبل با ا برگشتم

من و از  یشد وسط ساعت کار یپدرش م استیگشت و گذارمون ک با س یساعت مشخص برا یرو محدود کردن... 

 ینجمه و اونم تو یرفتم خونه  یم ساعت ی گشتمیک از سر کار بر م ی... موند وقتمیاون گشت و گذار محروم شد

 .... میدید یهمو م اطیح

 ..... میهم محروم شد زیعز یاز اومدن خونه  یحت

  ؟یب چ جرم یخواستن مجازاتمون کنن.. ول یم مثال

 یدانشگاه م یرفتم تو یگرفتم و م یم یساعت یوقتا مرخص ی.. گاهمیخوش بود مهینصفه و ن یدارهاید نیهم ب

 .... یواشکی یدارهاید نیبود ا ایدن یدلخوش نی... برامون بزرگتردمشید

 ... نمشیخواستم ک بب ینم یعنی.. دمیرو ند یعل ریام هگیپارک د یاز اون روز تو بعد

 ... ختیزهر خودشو ر زیعز یاون با فرستادن مادرم ب خونه  اما

من پسرش نبودم و  نکهی.... مثل ایمتیرو ب هم بزنم... ب چ ق یخواست نامزد یازم م ییدونم مادرم با چ رو ینم

پسر کوچکترش بود..  ینجمه مهم نبود... مهم خواسته  ی افهیو ق پیبراش ت گهیشده بود دردونه اش.. د یعل ریام

 ....میشد یگرفته م دهیوارث اون همه ثروت... من و محمد رضا ب کل ناد

بود... فک  دهیفا یب زیک مادرانه هوامونو داشت... رفت و آمد مادرم ب خونه عز یبود... ب کس زیب عز میدلخوش اما

 دود از سرم بلندشد.... دمینجمه رو شن یخبر از رفتن مادرم ب خونه  یقتشده اما و الیخ یب یعل ریکردم ام

 نیما از ب نیب یبرادر یعلنا رابطه  گهی... اون روز دیعل ریآخر... افتادم ب جون ام میخونه.... زده بودم ب س رفتم

بود و نبود ب زبون آوردم.... از نون  یهر چ ی.. ولکنمیم کاریچ دمیفهم یو داد مادرم.... نم غیرفت... دعوا مرافعه و ج

 .... کردیآورد و بارم م یهم کم نم یلع ریحرومشون... ثروت باد آوردشون... ام

 یو اون بود ک با اومدنش تونست منو از اونجا ببره... داشتم م زینتونست اوضاع رو خاتمه بده زنگ زد ب عز مادرم

 رفت.. یو قربون صدقه ام م ختیر یشک مبود ک ا یزیعز کردیک درکم م یسوختم و تنها کس

خواستم...  یم ایاز دن ی.... من جز نجمه مگه چکردیم یبخوام نجمه رو از دست بدم منو روان نکهی... از ادمیترس یم

 ... میداشت یکمرنگ داریک البته همون خواستنش هم ب لطف خونواده اش د
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 .... کردیها بدترم م تیبد بود و اون محدود حالم

...... 

 نهیآ ی... تونمیک وقت مونده نجمه رو بب یساعت یهمون  یاتاقم آماده شدم تا برم برا یسر کار برگشته بودم...تو از

 مانع شد...  زیک عز رونیبرداشتم در اتاق رو باز کردم خواستم برم ب زیم یرو از رو چیب خودم نگاه کردم... سوئ

 بگه و مستأصله  یزیچ خوادیم ردمکیاومده بودم حس م یکردم... از وقت نگاش

 ؟! زیشده عز یزیچ-

 نجمه؟!  شیپ یبر یخوا یم-

  دمیکش قینفس عم ی

 ؟یمحروم کرده تا شب عروس نمینکنه حاج آقا هم-

 ... فقط...هیچ حرف نین مادر ا-

 ... یعل ریخانم... نکنه باز ام زیعز یفقط چ-

 نشده...  داشیهم پ یعل ریام دیک جفتتون ب بار آورد یاز اون افتضاح گهین مادر... د-

 کرده..  ممونیتحر یک حاج آقا چجور نیدون یم نیبگ ز؟یعز هیپس چ-

 نجمه بودم... مراسم داشتن... نجمه  یبگم... راستش... امروز خونه  یآخه چجور یدونم مادر.... ول یم-

 خانم جون ب لب شدم..  زیعز ینجمه چ-

 .. زدیبود. هوق م دهیصبور باش.. راستش نجمه.. نجمه رنگش پر گمینترس مادر... م-

  سادیوا قلبم

  ن؟یگیبهم م نیحالش بده و االن دار-

 برم مانع ام شد..  خواستم
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 عباس... کارت دارم.  ریام سایوا-

 ببرمش دکتر..   خوامیحال نجمه بده؟ م نیگ یمگه نم-

 .. شیشونیپ ینشسته بود رو عرق

  یبهتره امشب نر-

  ؟یییچ-

 نایا یپسرم.. همه  ی... ولنیخوا یو خاطر همو م نیدونم جفتتون جوون ی... منیدونم محرم هم یمادر.. م نیبب-

  رهیصورت بگ یبعد از عقد و شب عروس دیبا یاصل یاون رابطه  یدرست.. ول

 خانم  زیعز یگیم یچ-

 کنم یبچه حال نیخدا من چجور ب ا ای-

 و ادامه داد..  دیکش قینفس عم ی

 ... دینبا یول نی... درسته محرم بودنجایا یک نجمه رو نگه داشت یهمون شب-

  گهیم یچ زیافتاد عز میدوزار تازه

 ... زیعز--

 فک کنم نجمه حامله اس-

 ! ز؟یعز نیگیم یچ-

داشت... رنگ ب صورتش نبود... البته مساله امروز و  یچ حال یدید یشلوغش نکن بچه... امروز اگه دخترمو م-

 رفتیم یدکتر..وقت ادینم کنمیم یهر کار گهیهفته اس رنگ ب رو نداره.. م ی گفتیمامانش م ستین روزید

 حامله اس...   یمثل زنها زشیمبارکه... رنگ و روش.. راه رفتنش.. همه چ گفتنیزنا با.طعنه بهش م ییدستشو

 دستش  یو.زد رو نیمز ینشست رو زیعز
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ت شکس یبشه... کاش دستم م ینجوریبهت اعتماد کرده بودن مادر... دختر پنجه آفتابشون رو.سپردن دستت ک ا-

... ختیر یفقط اشک م یشده... ول یزبونش بکشم چ ریکنار تا از ز دمشیب نجمه... آخر کار کش زدمیو زنگ نم

 .. یکن فشیخوار و خف ینجوریدختر..... دلت اومد ا نیبا ا یکرد کاریچ

خاله  یحرفا نیا ینکردم.. ب جا یکار اشتباه چی... من هیدوز یو م یبر یبرا خودتون م نجوریخانم هم زیعز-

 ک رمینه... اصال گ ایحامله اس  نیازش بپرس نکهیچشه... ن ا دینیدکتر بب نیبرد یاون طفل معصوم رو م یزنک

 ه... حامله باشه کار خالف شرع کردم..... زنم

 زد تو صورت خودش  زیعز

 خدا مرگم بده، عباس.. -

 مشت کردم  دستمو

 ندارم  هیهم ب کار بق یکار ششیپ رمیمن م-

 ...رونیکردم و از خونه زدم ب شتریشد ک مانع ام بشه اما من سرعتم رو ب بلند

...... 

از همه ب من  شتریو ب هیدونستم نجمه االن تو چ جهنم یبودم تا درو باز کنن... م ستادهیدر خونه منتظر ا پشت

 داره....  اجیاحت

  ه؟یک-

 .... دیخانم منم عباس باز کن دهیسالم حم-

 کرد...  مکس

 شده؟  یبهم گفته چ زیباال عز امیم واریاز د دیباز نکن-

 االن...  ایعباس آقا برو فردا ب-

 ب در دمیمشت محکم کوب ی
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 راه ننداختم  یزیتا آبرو ر دیباز کن-

 .. اطیح یاومد تو مهیخانم سراس دهیباز شد و ب دنبال اون مادر نجمه حم در

 .. ستینجمه خونه اس حالش خوب ن یعباس برو پسرم... بابا-

 توجه به حرفاش و التماساش رفتم سمت ساختمون و درو باز کردم  یب

 نجمه .....نجمه...... -

 خونه؟  نیتو ا یگفته پاتو بزار یک-

 دستش وسط سالن ظاهر شد.  یکمربند تو یقرمز و  یپدرش با چشم ها برگشتم

 ب کمربند بود  نگاهم

 نجمه کجاست؟! -

 تا نزدم لت و پارت نکردم...  رونیگم شو ب-

 دلم کباب شد.... دمشید نیزم یو کبود و مچاله شده رو اهیک س نیپس زدم و رفتم سمت اتاق نجمه... هم دستشو

و اون  رمیرو.بگ یخواست اون کمربند لعنت یم کرد.. نفسم ب شمارش افتاد.. اون لحظه فقط دلم مگردنم... ور رگ

 کرد.. .  یکار نه نیکنم. اما نجمه... عشق نجمه منو از ا زیرو حلق آو دهیمردک جانماز آبکش

 ب بود تو چارچو ستادهیبرگشتم سمت پدرش ک  ا کردیبدنم بود و داشت ذوبم م یک تو یحرارت  با

  ؟یسر زن من آورد ییچ بال-

 رو گرفت سمت من  کمربندش

  نهیلگد زدم ب آ ی یستبر کن! عصب نهیو س نجایا ایهنوز دختر منه.... هر وقت اسمش رفت تو شناسنامه ات ب نیا-

 اتاق... خورد شد  یتو یقد
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پر قو  ونیک م یکس ی... دست رویدخترت بلند کرد یدست رو یب چ گناه نکرده ا ،یب من بگو ب چ جرات-

 .... یپر پرش کرد ینجوریا ی... با چ دستیداد ادیفهم  یداد ادی... بهش شعور یبزرگش کرد

 زدم..  نعره

 .... ی...... تو از شمرم بدترییییییتو. پدر-

زدمش؟ باشه  یب چ جرم ؟یب چ گناه یدیمنه... پس حد خودتو بدون... پرس یخونه  نجای.. انییپا اریصداتو ب-

 ..... گمیم جرمش رو ممن

 ... اری... اونو بدهیحم

 گرفت سمت شوهرش  یزیچ یچارچوب در ظاهر شد  یغرق در اشک تو ینجمه با چشم ها مادر

 ازش گرفت و پرت کرد جلوم یعصبان با

 نگاش کن..... جرم خودتو نجمه رو نگاه کن... -

 شدمم و برش داشتم  خم

 ه؟یچ نیا-

  ه؟یچ نیا یدون یتو نم-

  دیخند

 ... دو خط مثبت... یخط منف ی... هی.... تست باردارهیدونم چ یک پدر دوتا بچه ام م یمن یول-

.... نیجواب اعتماد منو داد ینجوریشرف.. ا یب یآبرو کرد یدختر منو ب یعنی... یچ یعنیکن.. دو خطه....  نگاش

 ... نیمنو ب باد هوا داد یو.چند ساله  نیچند یآبرو ینجوریا

 ......ختیر یوقفه اشک م ینگاهم ب نجمه بود ک ب شدیک نثارم م ییتوجه ب مشت ها یب

 چشممو بستم...  ،لحظهی
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 .. ستیعباس ن ریب پاش اسمم ام نیفتینکردم ک ب ینکردم.... اگه کار مونتونیخدا... اگه پش یب خداوند-

و پدرته ک  رزنیهارت و.پورت نکن... اگه بهت دختر دادم ب احترام اون پ یالک رونیمن ب یگمشو برو از خونه -

ک ب  یک از مال و منال مردم ساخته شده . حروم خورد یبزرگ شد یعمره تو.خونه ا یشد... مگرنه تو ک  دیشه

 ... یروز افتاد نیا

 زدم و انگشت اشارمو گرفتم سمت آسمون  پورخند

و  کنمینجمه رو بهت ثابت م یاول پاک یعل یحساب خودت کار درست.... ب والب  یمن حسابم دست اونه... ن تو-

 ....یبر یرو با خودت ب گور م دنشی.... حسرت دی.. ولبرمیبا خودم م میریگیبعدم دستشو م

 .... رونیکرد ب پرتم

لحظه  یهزار بار حسرت  یکنم ک روز یم یو کبود کرده بود..... کار اهیمنو س یمنو نشناخته بود.... نجمه  یول

 رو بخوره......  دنشید

 ... شدیسند محسوب م یهمرام بود و.خودش  غهیخونه اش شدم.... کاغذ ص یسرباز از کالنترى راه یصبح با  فردا

 .... شیرو بردم آزما نجمه

 .... هیدونستم جواب چ یم

 فکر و تعلل بود....  یجا از حد مجاز خودم کمتر رفته بودم.... چ گهید یها یلیمثل خ یحت یوقت

 دست در دست نجمه  نباریبرگشتم خونه. ا یجواب منف با

 هاش رو گذاشتم جلوش...  شیآزما جواب

... جواب یو.کبود کرد اهیک باهاش دخترت رو س یآبرو نشدنته.. جواب اون همه کمربند ینگاش کن... جواب ب-

 رو از سرش شیک ب زور روسر هیدختر

درصد هم جوابش اشتباه شده......  یتست برا  نیا دیشا ینداد نویپدر !احتمال ا یمرد! تو ی... تونی..... ببارهیم در

ک برامون  یاون همه جنگ اعصاب یحامله اس.... ب جا فهیضع یهر ک یعنیحامله اس...  دهیرنگش پر یهر ک یعنی

ساعت.... مگه عصر حجره..... من  ی ی.. محدودمون کردمیخوش باش میکن یزندگ هیمثل بق یذاشت یم یدرست کرد
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ک هنوز اسمش  یو شعور دارم ک ب کس مهیحال نقدری.... اما استادمیم یآوردم پاش وا یهم سر دخترت م ییهر بال

 تو شناسنامه ام نرفته دست نزدم...

 ... کردیها نگاه م شیب جواب آزما ناباورانه

 ...یدید-

 تو و امثال تو. ی..... متاسفم برایدیو کبود کردن دخترت رو د اهیس جواب

 حالل. یاخالق، روز مان،یا

ز ا شتریب یخاله زنک یسنت ب اون حرفا نی... متاسفم ک با ایشعور و درک رو فاکتور گرفت یول یرو گفت نای..ا

 ... یدیم تیدخترت اهم

 .. شینیبب گهید ستیهم خوب دخترت رو نگاه کن.. چون قرار ن االن

 سرخ شده نگام کرد...  یانجمه با چشم ه پدر

 ... دیو ب من چسب دیسر جاش بلند شد اومد سمت نجمه.. دستش رو ک برد سمتش، نجمه لرز از

 ... یچ ب روزش آورد نیبب-

 کرد  نگام

..... من تو تموم یشدیم یمن.. دوست و آشنا ب طعنه بگن دخترت هنوز شوهر نکرده حامله شده چ حال یتو ب جا-

  ییآبرو یکردم.... سخت بود برام.... ب یگعمرم با آبرو زند

 نقدریا یرو ببرم... ول یترس یک ازش م ییکنم و آبرو تیتونم ازت شکا یم یدون یزدن دخترت آسون بود.... م-

،تا  زیعز یخونه  ادیلحظه هم نجمه با من م نی... از امروز و انمیرو بب شیخوام ناراحت یدخترو دوست دارم ک نم نیا

 سرم جا داره  یآخر عمرش هم همونجا رو

...مادرش میبد یخودت.... جواب مردمو چ یخونه  شیببر ینجوریا یخوایاس ک م وهیعباس مادر... دخترم مگه ب-

 بود.. 
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رها کنم ک  ییتونم زنم رو جا ی...؟! ب هر حال من نمنیفکر دخترتون هم بود نیک فکر مردم بود نقدریکاش ا-

 داشته باشه ن یجان تیامن

 .. رونیب یخونه ببر نیدخترمو از ا یتون یهر وقت من اجازه بدم م-

 

 یرو م زیبمونه، عز نجایا گهیلحظه د یزارم  یهم نم رمی... بمریب جونش... نخ یفتیک بازم تا رنگش عوض شد ب-

 باهاتون حرف بزنه...  ادیفرستم ب

 یآوردم و.بردمش خونه  رونیمادرش نجمه رو از اون خونه ب ،وقفهیب یپدرش و اشک ها یبرابر تموم مخالفت ها  در

 رسهیبهش نم یبیک مطمئن بودم  آس یی.... جازیعز

 تا نگاهش ب نجمه افتاد زد تو صورت خودش  زیخونه.... عز بردمش

 طفل معصوم....  نیکرده با ا کاریخدا مرگم بده... چ-

 .. دشینجمه رو گرفت و در آغوش کش دست

 نهیجز پدرش بود بدون شک االن جنازه اش س یا گهید ی.... هر کسکردیوضع حالمو بد م نیا یتو دنشید

 چال شده بود...  ،قبرستونی

 ت*خ*ت* ...  یو نشستم رو اطیح یتو رفتم

 اومد سر وقتم  زیگذشته بود ک عز یساعت کی

 پسرم !؟ ینشست نجایچرا ا-

 بلند کردم  سرمو

 کنم. ... زیرو حلق آو یبا کمربند اون مردک عوض خواستی... دلم مزیعز-

 .... کردیم هیاالن داشت گر نی... مادر آرومتر.... بچه ام تازه خوابش برد... تا همشیه-

 اون پدر....  ریتقص-
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 یخودت جا ی... درسته کارش اشتباه محض بوده ولادیها.. خدا رو.خوش نم یکن نیتوه یب حاج نمیعباس.... نب-

 از  آبروش دهیرساون.... ت

 یم دکیک عنوان پدر رو  یاز اون شتریزنمه..... ب غمبریب پ ری... بابا زنمه. ب پنیزنیشمام ک حرف اونو م زیعز-

بودم.. حرف ها  یشب. نگهش داشتم چون عصب یبکنم..  یکشه ب فکرشم... درد ندارم هنوز عروسم نشده کار

 دست نوازش ندارم...  یاز زنم.. حق  ارمآغوش ند یمن حق  یعنی.. کردمیداشت نابودم م یعل ریام یو.کارها

 ابیتا آب ها از آس میکنیصبر م یچند روز ی... فعال یخواد خودتو ناراحت کن ینم یگیم یدونم چ یباشه مادر... م-

 در.... ا... پاشو مفهیبراش بدنش ضع ریبگ وهی... حاال هم پاشو برو چند تا کمپوت و آب ممیکنیم یفکر یبعد  فتهیب

 ... دمیشونه ام بود رو ب*و*س*  یک رو دستشو

 . امیم یمن زود نیخانم... شما مواظبش باش زیچشم عز-

 زد لبخند

 راحت التیبرو مادر خ-

 و رفتم سمت اتاق نجمه..  زیرو دادم ب عز دهایخر

 بشه...  داریباز کردم ،ک مبادا از خواب ب یب آروم درو

 اتاق شدم و.درو بستم..  وارد

 مظلوم....  یفرشته  نیاتاقم پر شده بود از عطر ا کل

 بود..  دهیبچه خواب یت*خ*ت*  مثل  یرو

 اش نگاه کردم...  دهیت*خ*ت*  و ب صورت رنگ پر یگوشه  نشستم

 پر پر کنه ! ینجوریگل رو ا نیدلش اومد ا یچجور

کنار  یعسل یدم روگذاشتم روبو دهیک براش خر ینرگس یو گلدون پراز گل ها دمیرو ب*و*س*  شیشونیپ نرم

 ت*خ*ت* ... 
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 باز کرد و برگشت...  یعطرشون ب مشامش خورد ک چشماشو ب آروم انگار

 نگاهش افتاد ب گلدون و بعد ب من  اول

 برا منه؟! -

 دستش..  یلبخند سرمو تکون دادم.. نشست سر جاش گلدون رو گذاشتم تو با

 ها رو بو کرد..  گل

 من عاشق نرگسم-

 ؟! ینجورینرگس... خوبه ا میزار یدرست تموم شد اسم بچه امون رو م یوقت گهیل دچند سا-

 سرخ شد از خجالت  دوباره

 گرفت  خندم

  یشیم دیمن سرخ و سف یبا حرف ها یمن مطمئنم تا آخر عمرت ه-

 عباس آقا!!! -

 لحنش خندم گرفت..  از

 جون عباس وروجک.. -

 انگشت زدم ب نوک دماغش  با

 لبش نقش بست  یلبخند کم رنگ رو ی

  نایممنونم ب خاطر ا-

 گال اشاره کرد  ب

 ب پات....  ختمیر یم ایاگه داشتم چ یدون ی... نمگهید یکنیشرمنده م-
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 کرد  نگام

 ... نیخوب یلیشما خ-

 نشه....  تیبدنش اذ یها یک ب خاطر کبود ی*غ*لش کردم طورب

  ی.... تو فرشته استمیمن خوب ن-

 ام فرو  کرد...  نهیس یوت سرشو

 بود... ییتن خودش ورا از هر عطر و بو عطر

قرار و  یگوش بدم.... همه  زی.. حال نجمه باعث شد تا آخر ب حرف عززیعز یو آمد ،پدر و مادرش.. حرف ها رفت

 ماه مراسم گرفته بشه....  نیآخر هم گهیدو سال د یجلو و ب جا فتهیب یعروس نکهیمدارها گذاشته شد... ا

سهم پدرمه...  ،گفتی... مدیکش یبود ک همه جوره جورمو م زیعز نیدر بساط نداشتم ا یک اول راه بودم  و پول من

خواستم زنم انگشت نما بشه ک بدون  یدونستم پس انداز خودشه.... اما ناچار بودم ب گرفتنش... نم یمن ک م یول

مسئله... رنگ  نیحرف ها بود.. جدا از ا نیاز ا شتریب یلی.... ارزشش برام خشوهرش یرفت خونه  یمراسم چیه

 ادشیو ضعف ز یدگیپر

 حال خرابش.....  نیبرطرف کردن ا یبرا یبودم. و راه شی.. منتظر جواب آزماکردینگرانم م یلیخ

 ... دمیاز خواب پر دیچک یم میشونیک از پ یعرق سرد با

 .. ی.. اونم چ کاب*و*س* دمی*و*س*  دکاب

 .. دیلرز یاز وحشت اون کاب*و*س*  م تنم

 مطلق بود..  یکی.. تاررونیاتاق اومدم ب از

 مشت آب ب صورتم زدم ک نگام افتاد ب  چراغ روشن اتاق نجمه...  چند

 شب گذشته بود...  مهیاز دو ن ساعت
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و قرآن ب دست گرفته بود و با نور کم چراغ  نیمز یدر.... با چادر نماز نشسته بود رو یاز ال ب ال دمیکش سرک

 خوند..  یقرآن م یاتاق ب آروم یمطالعه گوشه 

 یی،جورایفرشته معصوم در درگاه خدا....  نیا دنیشب اگه فقط عاشقش بودم... با د نیخورم... تا قبل از ا یم قسم

 ... دمشیپرست ی. مگهید

 اتاق شدم...  ناب رو،. وارد یصحنه  نیا ارمیطاقت ب نتونستم

چادرش رو در دست گرفتم و ب*و*س*  یمحو قرآن بود ک حضورم رو حس نکرد گوشه  نقدریکنارش.. ا نشستم

ک ازش  یزیوجود... چ ییبایرخ... ز ییبایشدم... ن ز ییبایو ز ینشستم و مبهوت اون همه پاک ی..  همونطوردمی

 کرد.. ..  یتاللو م

جانمازش... دستاش رو سمت آسمون دراز کرد و چشم  یگذاشت رو دیو قرآن رو ب*و*س*  دیاز خوندن کش دست

 باشه.... یتونست  دوست داشتن یتا چ حد م ،انسانیشد... آخه  میکرد... حسود یم ازیخودش راز و.ن یبسته با خدا

 دیافتاد ب من... ترسو خواست جانماز رو جمع کنه ،تازه نگاهش  دیک تموم شد مهر رو ب*و*س*  ازشیو.ن راز

 رو خفه کرد...  غشیو.ج

 ! یکردیم ازیتک و تنها راز و ن ینجوریشد ک ا می........حسود د،یببخش-

 لبخند مهربون داد..  یخودش رو ب  یجا ترس

 .. کنمیم ی.. اونوقت منم ب شما حسودیخودت حرف بزن یتک و تنها با خدا یتون یشمام م-

 االن....  الیخ یب-

 ی شیوقت پ یلیخواست تجربه کنم.... از خ یجفت چشم افتاد نتونستم مخالفت کنم... دلم م یک ب اون  نگاهم

 لمس کردنش...  یبرا دادیقلقلکم م یزیچ

 چشم کشدار نثارش کردم و.از سرجام بلند شدم..  یو با لبخند  دمیکش قینفس عم ی

 گرفتم... نجمه خودش جانماز رو برام پهن کرد....  وضو

 منتظر بنده هاشه..  شهیبا خدا نجوا کردن... ب قول نجمه خدا هم ین برا یبود ول رید
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 خوندم...  ینیموجود زم نینماز عمرم.رو ب کمک فرشته تر نیاول

 بود ک تا اون لحظه دلم لمس کرده بود...... یحس نیک بعد از خوندن نماز ب دست آوردم... فوق العاده تر یحس

 داشت.... ازیبهش ن یزندگ یتو یبود ک هر انسان ی.. نجمه همون تلنگربازم منو عوض کرد نجمه

...... 

مال خودم بشه.. اسمش  نکهی.... ایروز عروس یمراسم آماده شده بود و دل تو دلم نبود برا یبرا یتا حدود یچ همه

ک چند روز تا تحققش  ییایرویا بود... رو یتا آخر عمر همدمم بشه.... همه و همه مثل  نکهیشناسنامه ام ...ا یبره تو

 فاصله داشت..  

 قفل چرخوندم....  یتو دویدستم بود رو بو کردم و کل یک تو ی.....چند شاخه گل نرگس

 مطبوع..  یهوا نیبردم از ا یبود... لذت م نکاریدونستم کار نجمه اس... عاشق ا یشده بود.. م یآب پاش اطیح

 ... دمیب موهام کش یب صورتم و دست دمیآب پاشآب حوض شستم و  یتو دستمو

 افتادم سمت ساختمون...  راه

  شواز؟یپ نیاینم ن؟ییخانم... نجمه جان... کجا زیعز-

 آوردم و وارد خونه شدم...  رونیانگار ن انگار.. کفشمو ب ریخ ن

 غذا نبود...  یاز بو یخبر

 .... زیعز میامشب گشنه پلو دار-

 .. رونیبا.چادر نمازش از اتاقش اومد ب زی.... خواستم برم سمت اتاق نجمه ک عزرونیاومدم ب از،آشپزخونه

 دستپاچه اس  دمینگاه اول فهم یهمون  با

 سالم -

 دستم افتاد یتو ی.. نگاهش ب گل هایسالم مادر... خسته نباش کیعل-
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  ز؟ینجمه کجاس عز-

 آورد...  رونیرو از سرش ب چادرش

 شوازمیپ ادیحدسم درست بود.. اگه خونه بود محاله ممکنه ناتاقش رو باز کردم..  در

  زیبرگشتم سمت عز متعجب

 کجا رفته؟ -

 بدون آب  شنیگلدون.. خشک م ی یگل ها رو بزارم تو نیبده من ا-

 ها رو ازم گرفت..  گل

 افتاده؟  ی... اتفاقیترسون یمنو م یدار زیعز-

 تو آشپزخونه... دنبالش رفتم...  رفت

 شده...  یرو قرآن بگو چتو زیعز-

 سمتم..  برگشت

 ... فقط نجمه... یخواد بترس ینشده مادر نم یزیچ-

  ؟ینجمه چ-

  دیکش قینفس عم ی

 رفت خونه باباش -

  ؟ییییییچ-

 شده مگه... دلتنگشون بود رفت سراغشون...  ی... چآرومتر

 بگه... یزیب من چ نکهیبدون ا-
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 باباشه..... دلتنگش نشه؟! -

ول کرده رفته  یخوره، چجور یمن آب هم نم یک نجمه بدون اجازه  یافتاده من مطمئنم.... وقت یاتفاق ی زیعز-

 باباش؟  یخونه 

.... میبرگشت یسر درمونگاه... وقت ی... من رفتم میرو نشون دکتر بد ششیتا جواب آزما میمادر... باهم رفت یچیه-

تونستم بگم نرو.. باالخره باباشه.. براش آژانس گرفتم تا خونه  ینجمه بهم گفت دلتنگ مامان و باباشه.. منم ک نم

 رسوندتش. 

 گفت؟  یدکتر چ-

ساده اس ک با چندتا قرص  یکم خون یک ب من گفت... فقط  یطور نیا یدونم واال... نجمه رفت تو اتاق.. ول ینم-

 .. شهیرفع م

 دروغ گفته..  شیبار تو زندگ نیاول یب دلم افتاد نجمه برا چرا

خواستم  یاومد.... نم یازم بر نم یخودش رفته بود.. کار یوقت یب دل گرفته بودم ول نهیاز پدرش ک نکهیا با

 ناراحتش کنم.... 

 رفته بود... یخبر نیبدون کوچکتر نکهی،ا شتریته دلم ناراحت بودم از رفتنش.. ب اما

.. اون نازمو ادیخواستم اون ب یطاقت آوردم و زنگ نزدم... م یصداش بودم ول دنیو شن دنشیتاب د یب نکهیا با

 نوازشش..... نیداشتم ب ا ازین یبکشه.... مرد بودم ول

درونش  ایاش یک همه یاتاق خودم... اتاق نجمه.... اتاق یشد.. اونم ن تو یبود سپر یتا صبح ب هر جون کندن شب

خودم ب خواب رفتم... درسته شبا کنار  یچادر نمازش رو دنینجمه رو ب خودش گرفته بود. آخر کار با کش یهم بو

 بود................  یماس واسم دلگرم حائل وارید یو.فقط  شمهیدونستم پ یک م نی... اما هممیهم نبود

از نجمه  امیپ ایزنگ  یحال بودم.. تمام مدت منتظر  یو ب جیرفتم سرکار.. گ یچند وقت ک سرحال م نیا برعکس

 بودم..... 

 ..  یباطل الیچ خ یبود تا خودمو برسونم بهش.... ول یاشاره برام کاف ی فقط
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 .. هینگاه کنم ک نکهیبدون ا یجواب دادم... حت عیسر یلرزش گوش با

 جانم نجمه... -

 خودتو برسون خونه  یعباس مادر هر جا هست-

 ... ختیر دلم

 افتاده؟!  یاتفاق زیعز-

 تم.... خونه گف ایب-

 .... رونیزدم ب عیاومده و سر شیبرام پ یاشاره ب سامان فهموندم کار یموتور رو برداشتم و.با  چیسوئ

 

 سر نجمه اومده باشه ییبود نکنه بال نیترسم ازا تموم

 خودمو پرت کردم تو خونه..  ییجورا ی... درو با سرعت باز کردم و دمیرس

 ... زی.... عززیعز-

 بود سرجا خشکم زد...  نیزم یک رو یلیحال ک شدم نگام ک افتاد ب وسا وارد

 اشکبار جلوم ظاهر شد..  یبا چشم ها زیعز

 . .....!نایا زیعز-

 نجمه رو گرفت سمتم...  ی.حلقه 

 همه اشو پس فرستاده.. -

 وا رفتم...  نیزم یرو

 نگاه کردم  زیعز ب
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 آخه چرا؟؟؟؟ -

 پاک کرد.  اشکاشو

 ... میخور یفکر کردم من و.عباس آقا ب درد هم نم یلیمدت خ نیدونم مادر.... خودش باهام حرف زد... گفت ا ینم-

 کردم  غرش

 ..... کنمیم ،آبروشونیخدا ب ی.. ب خداوندشهیبلند م یاز گور ک شیآت نیدونم ا یغلط کررررررده.... من ک م-

 دستمو گرفت..  زیعز

 ی.... ک منصرفش کنه... ولزدهیرد.... گفت شب تا صبح داشته با دخترش حرف مرو آورد... قسم خو نایپدرش ا-

 رو گرفته.....  مشینجمه تصم گهیبوده.... م دهی،فایب

 یک من خاطرش رو م یفهمم اونقدر یمن اونقدر خرم ک نم یعنی.... زیعوض شد.... باور کنم عز مشیشبه تصم ی-

 .... دمیخواست.... خودمو عشقو تو چشماش د یخواستم اونم خاطرمو م

 قسمتتون...  دیدونم مادر... آروم باش... شا یم-

 کارو کرده...  نیافتاده ک ا یاتفاق یدونم  یحرفا رو... من م نینگو ا زیعز-

 آوردم و شمارش رو گرفتم.....  رونیب مویگوش

مدت براش گرفته بودم و پس  نیک تموم ا ییام کادوهازدن... نعره زدم و لگد زدم ب تم شمیبود... انگار آت خاموش

 فرستاده بود....

 .. دمشید یم دیبا

 یب هم وقت ختمینجمه.... اونجا رو هم ر یشد خودمونو رسوندم خونه  یک م یبا تموم سرعت زیتوجه ب عز یب

 برادرش جنوب....  شیگفت با قطار رفته پ یو م ختیر ی... مادرش اشک مستیک نجمه ن دمیفهم

 و رو کرد. ریز مویزندگ دنشیشب نبودنش و ند یدست ب دست هم داده بود تا منو نابود کنه... فقط  زیچ همه

 داد اونم نگرانه.....  یک نشون م یگرفتم از پدرش.... پدر آدرس
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ز حالش.. از حرفاش... ورود نجمه.. ا یگفت از  لحظه ب لحظه  یاومد و م یکرد تا جنوب... قدم ب قدم م میهمرام

 ی... مستیوسط ن یکس یدونستم پا یمنو زده.. م دیق ،شبهیو ازش بپرسم چرا.... چرا  نمشیخواستم بب یفقط م

 داد..... یعذاب م شتریمنو ب نیشناختمش و ا یم شتریشناختمش... از خودم ب

 برادرش...  یسازمان یب خونه  میدیرس

 بود....  افسر

 و من ب دنبال پدرش راه افتادم....  میمحوطه شد وارد

 خواستم......  یمن فقط نجمه رو م یگرفت.... ول لمونیتحو یو ب گرم شوازیپسرش اومد ب پ رضا

رو ن ب خودش گفته  شیناراحت لیکرده دل ی.... هر کارومدهیهم ن رونیاتاق ب ینجمه اومده از تو یگفت.. از وقت بهم

 ن ب زنش.... 

 

 عطرش  رو حس کردم...  دهیهنوز ند میخونه ک شد وارد

 ... رونیخواستم ک بزارن تنها باهاش حرف بزنن و هردو حالمو درک کردن و رفتن ب ازشون

 ... دمیکش قینفس عم ی

 ب در اتاقش زدم  یا تقه

 نداد.  یجواب

 باز کردم.. درو

 زده بود..  هیتک واریب*غ*ل گرفته بود وب د زانوهاشو

 سمتش...  رفتم

 نارش و.نگاش کردم.. ک نشستم
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 نجمه..  یمعرفت یب یلیخ-

 زد و.ازم فاصله گرفت...  غیسرخش ک ب من افتاد ج یسرشو بلند کرد و چشم ها ناباورانه

 عباس آقا.. -

 ؟! یباهام حرف بزن ینخواست یبدم ک حت نقدریمن ا یعنی! ؟ی،شیراه م مهین قیرف ینجوریا-

 عباس آقا... من.. -

 

 تونست ب من دروغ بگه..  یچشما نم نیزدم تو چشماش.. ا زل

 ! ؟یخوا یبگو منو نم-

 رو ازم گرفت..  نگاهش

 گرفتم و برگردوندم سمت خودم...  یاش رو ب آروم چونه

 تو چشمام نگاه کن.. -

 گونه اش...  یو سر خورد رو دیاشک از چشمش چک ،قطرهی

 بستم  چشمامو

با رفتنت خفه  یخوا یک چقدر دوست دارم و.نفسام وصله ب نفس هات... چرا م یدون یم ؟یکرد نکارویپس،چرا ا-

 .. یام کن

 و.خشم خودمو بهش دوختم تیپراز عصبان یها چشم

 چراااا نجمه -

 .... دیلرز



 توآغوش 

 

 
343 

 

... شدم دمینرس یی.. ب قرآن ب جایباهام تا کرد ینجوریکردم ک ا یخورم ک چ غلط یدو روزه دارم خودمو م-

 ..یدلزده شد میپول یو.ب میاز بدبخت ؟یتو چ ی.. ولیخوا یک تو م یهمون

رو ازم  یزیچ ی یدونم دار یاز خودم تورو.شناختم... م شتریمدت ب نی.. شناختمت نجمه... تو اشهیک باورم نم نگو

 .. هی.. فقط بگو چکنمی.. ب خدا درکت مهی.. فقط بگو چیکنیپنهون م

تر  یمنو کفر نیگفت و.ا ی.. اما نمدیلرز یم یزیچ یگفتن  یلب هاش برا ختیر یاشک م ،وقفهیک ب نجوریهم

 عمرم سرش داد زدم...  یبار تو نیاول ی.. براکردیم

 نجمممممه.. -

 ب آغوش خودم پناه آورد و ب هق هق افتاد... ادمیترس فر از

 ... شدیمگه م یکردم آروم باشم ول یسع

 و محکم ب خودم فشردمش..  دمیکش قینفس عم ی

 حرف بزن.....بگو... -

 .. زدیکرده بود و دلمو چنگ م سیخ رهنویهاش پ اشک

 ادیموندم آروم بشه تا خودش ب حرف ب منتظر

 نجمه.... -

 نوازش کردم..  کمرشو

 ..... دمیباشه گوش م یبگو... هر چ-

 خودم جداش کردم و زل زدم تو چشماش....  از

 ...! ی.؟! از اون موقع عوض شدگفت بهت. یدکتر چ-

 گرفتم..  دستشو
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 حدسم درسته مگه نه.... -

 تکون داد...  سرشو

 گفت..  یچ-

 من.... من... -

 شدم تا حرفش رو بزنه....  منتظر

 .....من سرطان دارم... 

 نداشتم...  نانیشدم. .. ب گوشام اطم رهیمجسمه بهش خ یو.من مثل  هیگر ریگفت و.زد ز نویا

  ؟یگفت یچ-

 کرد  نگام

 سرطان... سرطان خون... -

 دهنش.....  یگرفت جلو دستشو

 ... رهیم ایدن نیاز ا شهیعباس آقا... نجمه داره واسه هم رمیمیمن دارم م-

 داد زدم.  یعصبان

 تو.سرت فرو. کرده...  یکدوم آدم آشغال نویا-

 کاغذ مچاله شده گرفت سمتم....  یدستشو باز کرد و. مشت

 بود...  ششیگفته.... کاغذ رو ازش گرفتم.. جواب آزما نیا-

 ...؟! یکاغذ رو.باورکرد کهیت ی نیتو حرف ا-

 عباس آقا.... -



 توآغوش 

 

 
345 

 

جواب. اشتباهه.... اگه ثابت نکردم  نیک ا کنمیدکتر.. من بهت ثابت م مینکن بلند شو آماده شو بر هیگر نقدریا-

 .... سیعباس ن ریاسمم ام

 عباس آ..... -

 گفتم..  پاشووو-

 و.از سر جاش بلند شد تا آماده بشه....  دیترس

 بخواد پر پر بشه.... شیجوون لیمن درست در اوا یخواستم ک باور کنم ک نجمه  یشد و.نم ینم باورم

داشت...  یجواب قطع یها فقط  شیدکترا و جواب آزما ی... همه میو.رو کرد ری... همه جا رو زرازی.... تهران... شاهواز

 .... مونیزندگ ی شهیبزنه ب ر شهیک اومده بود ت یاونم سرطان.... سرطان

فرشته ک  نیرو نداشتم... تحمل دور بودن از ا شی..  تحمل دورختمیکردم اشک ر هیمن گر یکنه.. ول ینم هیگر مرد

 ازشیصبح با راز و.ن خودمو نداشتم... شب تا یبشم و.بچسبم ب زندگ الیخ یخواست با اون کارش من ب یمثال م

 یو خوبتر نم کردیبدترش م یبود با کمک پدرش  براش گرفتم.. ول ییو.دارو ی... هر دکتر و هر قرصختمیاشک ر

 شد.... 

 خودشو نشون داد کردمیک فکرش رو م یزیزودتر از اون چ یلیخ سرطان

چشمام در حال پژمرده شدن بود و من  یکرد بر توانش.. اون گل خوشکل و معطر جلو ی... داشت غلبه مضعفش

 اومد...  یازم بر نم یکار

برش گردونم  کردیک رهاش کنم.... التماس م کردیو التماس م ختیر ی... اشک مارهیحالش چ ب روزم م دید یم

 تونستم رها کنم یخواستم هم نم ی.. مشدیمگه م یبشم... ول شییزندگ الیخ یب کردی... التماس مشیپدر یخونه 

. با تموم وجودم دوستش داشتم... راه ملرزوند... دوسش داشت ی... مزدیم شیرو ک بند بند وجودمو آت یتردخ

 رفتنش

 اتیح یالزمه  ژنیمثل اکس نایا ی... عطر تنش.. همه ششیایکردنش.. حرف زدنش.. ن نگاه

 شده بود...  من
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 نفس نیبود برام هم متیزاشتم ازم دور بشه... غن ینم یکشتم ول یتونستم رهاش کنم... هرگز.... شده خودمو م یم

 .... ضشیرنجور و مر یها

 خوام عروسش،کنم...  یبهش گفتم م کردینثارم م شییرها یک برا یهمه عجز و.التماس نیا ونیم

 الیخ یگفت ب یروزها مثال دلسوزم شده بود و م نیمادرم.. ک ا ی... مادرش... پدرش... حتزیجا خوردن... عز همه

 کو گوش شنوا....  ی.. ولسیزنده ن شتریب یبشم ک چند صباح یخترد

 یخودش رو تو نهیو.بب نمشیبب نکهیا یهوس.. برا یخواستمش... ن برا یخواستم. با تموم وجودم م ینجمه رو م من

 .... یلباس عروس

 ... مهم خودم بودم و خودش..گنیم یمردم چ نکهیپدر ا گور

 یحاال همه ماتم زده  نیک از هم ی.. عروسمیریبگ ی... قرار شد عروسدیرس جهیکردم و.باالخره اصرارم ب نت اصرار

کرده بود و  دانیم روزیخودشو پ یزیزودتر از هر چ یلیخ یماریک ب یسرنوشت عروس جوونشون بودن... عروس

بود.... شکننده شده بود... در  فیاشتن... ضعبرد متوان راه رفتن رو هم ازش گرفته بود... سخت بود براش قدم از قد

لحظه از خدا  ی یبرا یپوست استخون ک حت یسرحال و خنده رو و مهربون... شده بود  یعرض چند ماه اون نجمه 

قبول کرد  ختمیک مردونه براش ر یینکرد.... نمازش رو قضا نکرد.... ب التماس من و اشک ها یگله نکرد... ناشکر

 .... رو. شخود یعروس

 ... میشد زیعز یب*غ*ل عروسم رو گرفتم و با صلوات و نقل و نبات وارد خونه  ری.. زدیرس یعروس روز

همه شاد  یمن ب جا یزد. ول یلبخند نم یبود.... کس نیشده بود... مهمون ها نگاهشون غمگ یجا چراغون همه

 رفت..  یاشکبارش قربون صدقه امون م یقرآن گرفت و با چشم ها زیبودم.... عز

 در دست گرفتم..  مویزندگ یلرزون فرشته  یعقد... دست ها یسر سفره  مینشست

 آروم بشه..  تا

 من.  یو قانون یبزرگترها بله گفت... نجمه.. عشق من.. شد زن شرع یاجازه  با

ک  بایز نقدریاشده بود...  بایک داشت.. ضعفش رو پنهون کرده بود... ز یشیک رفت. شنلش رو برداشتم.... آرا عاقد

 ... دمیاون ند ییبایرو ب ز یکس چیعمرم ه یتو
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 ... ختیو اون اشک ر دمیرو ب*و*س*  شیشونیپ

 گونه اش رو پاک کردم..  یبود رو ختهیک ر یاشک یقطره  خودم

 . دمید میزندگ یک تو یهست یدختر نیخوشکل تر یدونست یم-

ک متوجه ما بود.. تا  ییتوجه ب نگاه ها ی.. بدمیشرمش خند نی... دوباره سرخ شد و من سرخوش از ادیکش خجالت

 بود...  رهی... فقط نگاهم ب نجمه خدمینفهم یزیآخر مراسم چ

کردن.. اما قبل از  یخوشبخت یاشکبار نجمه رو ب من سپردن.. آرزو یشد.. پدر و مادر و برادرش با چشم ها شب

 لش کنه... و.خواست حال دیرفتن. پدرش دختر خودشو در آغوش کش

 .. گهیفردا د دی... شادیو گفت شما منو حالل کن دیدست پدرش رو ب*و*س*  نجمه

 ادامه بده..  نذاشتم

کرد و نجمه رو  یخوشبخت یهردومون آرزو یبرا زیمهمونا رفته بودن... عز یو مادرش رو بدرقه کردم... همه  پدر

 غرق در ب*و*س* ه کرد.... 

 جا سکوت محض بود..  همه

 خوابه..  ی ینقل یخونه  یما در نظر گرفته شده بود..  یبرا یپشت مونساخت

 دخترشون....  ی هیزیجه یداد... پدر و.مادرش سنگ تموم گذاشته بودن برا یم یعروس ی یبو زیچ همه

 راه بره..  یب خوب تونستینم دی. با اون لباس سفعروسم

 دستام نشوندمش.. ی*غ*لش کردم و روب

 ی.. گوش مدمانشیاز طرز چ کردمیم فیمشترکمون.. همه جا رو نشونش دادم و با ذوق تعر یسمت خونه  بردمش

 . شد... یوقت تموم نم چیدوست نداشتم امشب تموم بشه. کاش ه یدونستم خسته اس... ول یزد... م یداد و.لبخند م

 داشت...  وضو

 نمازش رو بخونه.  خواست
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 ت*خ*ت* ...  یرو نشوندمش

رفت.. از صبح  یک داشت از دستم م یتیمازش رو.خوند و من تمام مدت زل زده بودم ب اون معصومهمون لباس ن با

 نرسه..  ی.. صبحکردمی... خدا خدا مدمیترس یم

نثارم کرد.. دلگرم شدم از لبخندش. نشستم کنارش و دستشو لمس  یرو.ک گفت نگام کرد... لبخند پر رنگ ذکرش

 کردم. 

 عباس آقا.. -

 جان دل عباس.. -

  ؟یدیبهم م یقول ی-

 تو جون بخواه.. -

 وقت خدارو فراموش نکن... خودش دستمو فشرد و ادامه داد...  چیه-

 هم با خدا حرف بزن و درد و دل کن..  نجوری.. همیشیآروم م یک با من نجورینمازت رو با جون و دل بخون.... هم-

  دمیب*و*س*  دستشو

 .... یچ گهیچشم.. د-

 هم هست ک تا حاال بهتون نگفتم...  گهید یزیچ ی-

 نگاش کردم   کنجکاو

  ؟یچ-

 بهتون بدن...  دیبابا گذاشتم... بهشون گفتم وقتش ک رس یخونه  یبسته اس تو ی-

  ه؟یوقتش ک-

 انداخت...  نییپا سرشو
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 . دیمنو حالل کن دیهر وقت خدا بخواد.. ..فقط شما با-

 . دمیخند

 من تورو...؟؟! -

 تکون داد..  سرشو

 ... شیشونیرو چسبوندم ب پ میشونیپ

 فرشته رو حالل کنم.؟!  نیا دیچرا با-

 .. نیفهم یبعدا م-

 کردم....  نگاش

 زده بود ب چشمام...  زل

 بردارم....  سمویکاله گ شهیم-

 حرفش..  نیداشت ا درد

 کنترل کردم  خودمو

 دارم  یخودم برات بر م-

 آخه...  یول-

 .. سسسیه-

 و.تورش،رو.برداشتم و ب سر بدون موش نگاه کردم...  سیگ کاله

 .... ییجادو یچ کرده بود با اون انبوه خرمن ها یدرمان یمیش

 غرق در ب*و*س* ه کردم..  سرشو
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 .... کردیم یمنو عاص نیو ا ختیریاشک م داشت

 هق افتاده بود ک در آغوشم حلش کردم... ب

 شماش... شدم ب چ رهی، خ دمیدراز کش کنارش

 بعد از من ازدواج... -

ک در  یقشنگ یاز بچه هامون. از زندگ ندهی.. نذاشتم ادامه بده.. حرف زدم از آ،لبشیانگشتمو گذاشتم رو-

 داد..  ینمناکش سرشو تکون م یبا چشم ها ،همی.. گهگدارکردیو.اون فقط نگام م یانتظارمون بود. از همه چ

 سوره بود.  نیبراش قرآن بخونم... الرحمن... عاشق ا نکهیازم خواست ا زیچ یشب فقط  اون

 بود..  دهیدرست بخونم.. قرآن رو ک خوندم نگاش کردم.. خواب یداده بود چجور ادمیقبل  خودش

 .. تاب خواب رفتم...دمشیودر آغوش کش دمیرو ب*و*س*  شیشونیپ

از اذون صبح پرواز کرد ب سمت من عروسم قبل  یمن شد. نجمه  یصبح زندگ نیک نحس تر ی.. صبحدیرس صبح

 ک آوردم برش گردوندم... سخت بود.. درد داشت یدیآسمون... عروسمو با همون لباس سف

 داشت..  بغض

و.آشنا مثل ابر بهار  بیک توانم رو ازدست دادم.. حالم بد شد.. غر ختمیاشک ر نقدریداد زدم.. ا نقدریخاکش ا سر

 ... یشد.. خراب تراز هر حال .. حالم خرابختنیر یعروسم اشک م یبرا

 نبود..  گهیخواستم ک د یرو م یآرام بخش و.مسکن. اما من فقط و.فقط کس یشدم ب قرص و.آمپول ها بسته

 

اومد سراغم..  دیرس یب نظر م رتریشده بود ده سال پ دهیک خم نجوریبود ک پدرش هم دهیهنوز چهلم نرس ادمهی

منصرف شدم... بد  دمیحال و.روزش رو د یوقت یمن چ کرد ول یدوست داشتم هوار بکشم و بهش بگم ک با نجمه 

 بدتر از من دیبود. شا

 ... نیبعد از مردنم ب عباس بد نویبسته بزرگ بهم داد و.گفت نجمه گفته ا ی 
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 رو داد و.رفت..  بسته

 . شدم. رهیاتاق و ب،بسته خ یتو نشستم

 باز کردنش...  یبرا کردمینم دل

 توجه ب قاب نامه رو برداشتم..  یقاب عکس بود.. ب یرو ،نامهیباالخره خودمو قانع کردم... کادو رو کنار زدم..  اما

 خودش بود..  دستخط

 یوت ادیم گهید ی ،نجمهی نکهیازم خواسته بود صبور باشم ا نکهی.. اختمیصدبار خوندم و.اشک ر نییباال ب پا از

سال تموم منو از  کیبود..  دهیمنو د زی،عزیسال قبل تراز من عاشقم شده بود.. خونه  کی نکهی.. انکهیو ا شیزندگ

 .. نکهیک ب من داشته بود... ا یب خاطر عشق تشیحالل نکهیخدا خواسته بود... ا

 ... کردیدارم آخر نامه جگرمو کباب م دوستت

 کی یو اون تو نمشینذاشته بود بب یک روز خواستگار ینگاهم ب قاب افتاد... عکس خودم بود.. همون نقاش تازه

 کار کرده بود.  ینقاش نیا یسال با تمام عشقش رو

 رو در آغوش گرفتم و با تموم توانم خدا رو صدا زدم...  قاب

.... 

 سال بعد..... چند

 سوم...  فصل

 عباس... ریام

 عباس..  ری. امعباس.. ریام-

 نگاه کردم  یفیشر  به

  ه؟یچ-



 توآغوش 

 

 
352 

 

 خانم پشت خطه...  زیعز-

 برداشتم  زیم یرو از رو یو گوش دمیرو جلو کش یصندل

 ..زیجانم عز-

 ... اون بنده خدا ده بار زنگ زده... یب مادرت سر بزن یبر یبرگشت تی... جانت سالمت... مگه قرار نشد از مامور-

 ... میشونیب پ دمیکش دست

 ....کنهیاحضارم م یک واسه چ نیدون یم ی... ولادمهی... زیعز-

 مادره.. ب فکرته -

 زدم..  پوزخند

 دونم ک ب فکرمه...  یم-

 .... یکنیم تشیچرا اذ یدونیتو ک م-

 کردم و صاف نشستم..  یپوف

 رم ی... مزیچشم عز-

.. 

 االن برو....-

 ... دی.... بادمی... تازه رسزیکار دارم عز-

 واسه من بهونه نتراش-

 .. ادی یمادرت کارو بهونه نکن.... خدارو خوش نم دنی.واسه د

 باشه-
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... دست از سر کچل من شهیراحت م التونی.. شما خیدر محضر مادر گرام رمیم رمیگیم یاالن مرخص نی..... همچشم

 .. نیداریبر م

 دیخند زیعز

 مادر... برو سالم منم بهش برسون... فقط یک کچل نش یاله-

  دمیکش قینفس عم ی.

 کنم..  یبود باهاش بگو مگو نم یعل ریچشمم اگه ام یباشه اونم ب رو-

 ..ینیبب تیاز جوون ریفدات بشم مادر..... خ-

 رو گذاشتم سرجاش،و بلند یگوش

 .... شدم

 رد کنه..  یگفتم برام مرخص یفیعوض کردم و ب شر لباسمو

 

 حرکت کردم. میپدر یرنگم شدم و ب سمت خونه  دی. سف206 نیماش ارسو

ز ا شتری... نذاشت تا بدیکرد.. رضا برادر نجمه ب دادم رس رییمن... کارم... احساسم... ب کل تغ یاز نجمه زندگ بعد

کردم.. هر جا  دمیبال و پرم رو گرفت... بعد از نجمه خودمو وقف کار جد ریخودمو نابود کنم.. کمکم کرد... ز نیا

 نداره... عاشق خطر کردنه...  یدونستن ک عباس از،مردن هراس ی... همه مشدمیقدم م شیبود پ یتیمامور

ممنوع کرده بود و  زیعز یک رفتن مادر ب خونه  یعل ریمحدود بود... ام اریرابطه ام با پدر و مادرم بس میکار بگذر از

مثال  یعل ریدونه.. منو ام یکسم م نیتر زیمنو مقصر مرگ عز ییجورا یخون منه و  یهنوزم مثل گذشته تشنه 

 ... دمیکش قینفس عم یندارم...  ارشب ک یکار گهیتفاوت ک من د نیبا ا میریبارز کارد و پن

دادم  یدختر ک احتمال م یب همراه  نشیبا ماش یعل ریباز شد... ام اطیبودم ب خونه ک در بزرگ ح دهینرس هنوز

 بره....  یراحت نیذاشت ب هم یمگرنه نم دیباشه... از خونه خارج شد... منو ند دشیدوست دختر جد
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 کردم و وارد خونه شدم.....  ادیرفت منم سرعتم رو ز تا

 شدم...  ادهیبرداشتم و پ یصندل یمامان گرفته بودم رو از رو یک برا یگل دسته

 ... شوازمیگشاده اومد ب پ یبودم ک مادرم با رو دهیهنوز ب ساختمون نرس ...امیراه خبر داده بودم ک دارم م یتو

 و سالم کردم..  دمیرو ب*و*س*  صورتش

 شده بود...  ،ذرهیقربون قد و باالت بشم مادر.... دلم برات --

 گل رو بهش دادم..  دسته

 ... رمیمامان ک چقدر درگ یدون یم-

ت از شرک یکی یشو برو تو الشیخ یخطر داره مادر... صد بار گفتم ب یلبگم واال... درسته شغلت کالس داره و یچ-

 بابات کار کن  یها

 زدم  پوزخند

 بابا.... -

 کردم...  نگاش

.... کنهیم کاریداره چ ایتالی... فک نکن خبر ندارم ایکرده ن واسه تو شوهر یبابا ن واسه من پدر یگیک م یاون-

 دختره نصف سنت رو داره مامان.... 

 و چهره اش محزون شد...  دیپر رنگش

 آقا باال سر دارم...  یبا اسمش هم ک شده  ینجوری... حداقل ایک چ رمیکنم.... طالق بگ کاریولش کن... چ-

آب تو دلت تکون  زارمی.. من نمزیعز یخونه  ایثروت و عمارت بشو ب نیا الی،خیخودم نوکرتم مامان.... شما ب-

 بخوره.... 

 .. دیکش قینفس عم ی
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 .. یعل ریتونم مادر..... ام ینم-

 بستم  چشممو

 ب حال خودش...  دی.... بابا اون خوشه... ولش کنیعل ریبازم ام-

 داره..  ویاز من مادر ک ریب غ ایدن نی؟بچه ام تو ا یاون چ ی.... ولیرو دار زیتونم مادر.... تو عز ینم-

 پس؟!  هیاون همه دوست دختر واسه چ-

 ینیریشن براش.. همه اشون مگسانن دور ش ینم یک زن زندگ نایمادر..... ا یا-

 رفتم...  اطیوسط ح قیاالچ ریقدم زنان تا ز همراهش

 و.نشست کنارم..  یصندل یرو نشستم

 .. کنمیدونست ک تا چ حد درکش م ی.. مکردیبا من درد و دل م یب راحت مادرم

 ش بلند شد... شد ک از سر جا یم ریداشت اشکش سراز گهید

 مادر  گردمیاالن بر م-

 خورم پس نرو..  ینم یزیک چ یدون یمامان م-

 .... گردمیاس.... االن بر م گهید زیچ ی... کارم یدون یخونه.رو حروم م نیدونم مادر..کل ا یم-

  اطیح یتو یشدم ب درخت ها رهیساختمون و من خ یتو رفت

 برگشتم...  عیدختر ب خودم اومدم و سر ی فیظر یصدا با

 شدم و.جواب سالمش رو دادم.  ریسر ب ز عیسر ومدیاش خوشم ن افهی... اصال از قدمشیلحظه د ی فقط

 حالتون خوبه... -

 تکون دادن سر. اکتفا کردم...  ب
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 جون...  مهیمن مارالم... دختر دوست فه-

 

 سر جام بلند شدم...  از

 ینقش باز ستیالزم ن یخود یقصد ازدواج ندارم..... شمام ب عنوان چیمن بارها ب مادرم گفتم ب ه یول دیببخش-

 ن فقط موارد خاص  نیبپوش شهیک هم یب شرط ادیس تونه واقعا بهتون م یک رو یروسر نی... در ضمن.. ادیکن

 منم گفتم باشه....  ششیتنهاس برو پ ریجون گفتن ام مهیمحترم.... فه یآقا یچ یعنیوا... -

 رسونه....  یلطف شما رو م تینها-

 برداشتم...  زیم یرو از رو چیسو

 تونه گول بزنه... مهم حجاب دله... ک متاسفانه....  یمنو نم نیو بگ دیکن یاز،قول من از مادرم هم خداحافظ-

ار .. هنوز سونمیبندازم رفتم سمت ماش ینگاه میب دختره ن نکهیو بدون ا دمیکش قینفس عم یادامه ندادم  حرفمو

 مادرم صدام زد..  نشده بودم ک

  برگشتم

 کجا مادر... -

  یدیدختر نشونم م یو  نجایا یکشونیمنو م یبهونه ا یک هر بار ب  هیچ کار نیمامان ا-

 ...یریسرو سامون بگ خوامیبده م-

 بکن ن من...  یعل ریسر و.سامون ها نثار ام نیخوام مادر من.. از ا ینم

 چ خوشکل بود.  شیدیاصال... د ی... نگاش کردهیدختر خوب یکی نیقربونت بشم مادر.. ب خدا ا یجان.... اله ریام-

 کردم  یپوف
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خوام...  یک با اکراه بخواد حجاب کنه نم یخوام.. زن یکنه نم یباز شیک بخواد نما یخوام مامان.... زن یمن زن نم-

 مخوام فکر کن ین فکر کردم ن م یدختر چیمن بعد از نجمه ب ه

 یکی ومدیدختر خوشت ن نی... از ایعذب بمون ینجوریا ادیروحش تو عذابه... خدارو خوش م چارهیمادر...اون ب-

 دختر  ادهیک ز یزی.. چگهید

 ... نییشدم شیشه رو دادم پا نمیماش سوار

 باال بزن...  نیدرست کپ خودش.. ظاهر... اخالق.. باطن. اونوقت برام آست یدیمثل نجمه رو د یکیهر وقت -

 پوشم.. اما من هنوز عزادار همسرمم..  یحلقه نم زیدونم.. درسته ب خاطر اصرار عز یمرد متاهل م یخودمو  من

 رونیاز خونه زدم ب کردیک مادرم نثارم م ییتوجه ب نق ها یگفتم و.ب نویا

 گذشت... یروز چند

 کرد.....  میخونه پدر یک پخته بود منو راه یآش رشته ا یباز ب بهونه  زیعز

 زنگ زد..  میچهار راه منتظر بودم چراغ سبز بشه ک گوش سر

 جواب دادم.  عیشماره سر دنید با

 الو.. سالم...  -

  ؟یبد لیرو تحو یدیرش یسالم... مگه قرار نشد پرونده  کیعل-

 نگاه یچراغ سبز شده..  دمیفهم شدیک از پشت سر حواله ام م  یممتد یبا بوق ها-

 

 چراغ انداختم و راه افتادم ...  ب

 بله چشم.... -

 ک ب*غ*ل دستم بود افتاد..  یب پرونده ا نگاهم
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 اداره  ایب ؟ییکجا-

 .. ییجا رمیاالن... راستش دارم م-

 شماره پالک. اونو بهم بده..  یشماره داخل پرونده اس...  یکنم عباس از دست تو...  کاریخدا... چ یا-

 . یظه گوشلح یباشه. االن.. -

و  کردم یپوف یصندل ریاز برگه ها افتاد ز یکیبود و پرونده ،ک  ابونیشدم و پرونده رو برداشتم.... حواسم ب خ خم

 .... نبود ادیرو نگه داشتم... سرعتم ز نیماش عیسر یزیب چ نیهمزمان شد با برخورد ماش نیبرش داشتم ک ا عیسر

  ؟یکرد دایشد عباس پ یچ-

 شده بود چشم. دوختم.  نیپهن زم ابونیک کف خ یشدم و ب دختر ادهیپ نیشاز ما ناباورانه

 . یعباس... کجا رفت-

 رو گذاشتم دم گوشم..  یگوش

 ....زنمیبعد بهتون زنگ م-

 

 ک مردم دورش حلقه زده بودن..  یسمت دختر رفتم

 مارستانیسوار کردن و تا ب نیسرم هوار شد و در آخر دختره رو عقب ماش خیمن حجوم حمله و توب دنیمحض د ب

 شد گاز دادم... یتا اونجا ک م

 .... مارستانیرسوندمش،ب

 سرش..  یرو گذاشت رو مارستانیتا بهوش اومد ب دختره

 انجام دادم صش،رویترخ یو کارها رونیاز حرفاش اومدم ب الی،خیتونست بهم گفت.. ب یم یاتاق هر چ یتو رفتم
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 ی.... ب هر حال نمدیبار یبا اون سر و شکل شررات ازش م یتعجب داشت.. دختر یجا نیازم نکرد و ا یتیشکا

 خونه بهش بدم... دیتا رس دمیو چک کش دمیرو پرس هیمقدار د قیتونستم از حقش بگذرم. دق

 

م اش ه افهی.. ب قکردیم یک توش زندگ یاعصابم بود تحملش کردم.. محله ا یرو یلیخ نکهیخونه... با ا رسوندمش

 اومد.... الت و الوات..  یم

 دکریم چارهیزن ب یک حواله  یشد و ب دنبال اون شاهد اون بزن بزن ادهیپ نیرو نگه داشتم و از. ماش نیماش یوقت

 بودم...  دهیعمرم ند یو خشن تو یعصبان نقدریدختر ا یجا خوردم.....  نهیشدم.. ب ع

 زد.. دلم ب حالش سوخت....  یو زار م واریزده بود ب د هیک تک یا چارهیاون اوضاع نگاهم افتاد ب دختر ب ی تو

 خواهرشه...  دمیک جمع شده بودن پرس و.جو کردم فهم ییها هیهمسا از

 .... نیماش یبود ک با زور اسلحه نشوندنش تو یعصبان نقدریاومد و دختره رو با خودش برد.. ا سیپل نیماش

 ....کردمیم نید یاحساس ادا ییجورا یتونستم دختره رو رها کنم..  ینم

 

 یگفتم از طرف خواهرشم و کوله  ی... اما وقتکردیاسمش رهاس خواستم سوار بشه... قبول نم دمیدختره ک فهم از

 .. نیماش یخواهرش رو نشونش دادم  نشست تو

 نشست..  جلو

 پا گذاشتم....  ریخودمو ز تیو محدود ومدیمظلوم و معصوم بود ک دلم ن نقدریا

تفاوت  ینسبت بهش ب ومدیکوچولو بود ک دلم ن نقدریا یکی نیباشه... اما ا کمینزد یدختر چیخواستم ه ینم هنکیا

 باشم... 

 ک دختره رو بردن...  یهمون آگاه رفتم

 خودش رو رسوند و مادرانه رها رو در آغوش گرفت...  عی.... سرزیزدم ب عز زنگ
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 دختره..  یآزاد یکنم برا یونی. خواستم پادرم،شناختتمیسروان... م شیپ رفتم

 ... رهیحداقل تا صبح دختره گ دمیک مورد ضرب و شتم قرار گرفته.... فهم ی... از زنخوادیم تیرضا گفت

 ..تیرضا یگفتم رها رو با خودش ببره خونه و.خودم افتادم دنبال کارها زیعز ب

از جونش براش  شتریچشمش ب پول ک افتاد رام شد... پول ب بده نبود.... اما تی.... رضاکردمیک فک م یهمون شد

 یالک الیخودش خ شیخواستم پ ی.. نمینگ یزیک ب دختره چ دمیبهت پولو م یارزش داشت... گفتم ب شرط

 شکسته اش هم. بکنم...  یتونستم جبران پا یم ینجوریبکنه... ا

ک کرده بود از سروان خواستم صبح آزادش کنه.. تا  یگر یوحش یکرد... همون شب قبول کرد... اما برا قبول

 .... رهیمردمو نگ ی قهیادب بشه و  یحداقل ذره ا  ینجوریا

 تر بود....  یاغیک نبود از صدتا پسر الت و الوات  دختر

ن دک انجام دادم رسون یکردم و تنها کار مثبت یسپر نمیماش ینرفتم خونه تا رها هم راحتتر باشه... تا صبح تو شب

 اتفاق شده بود... نیبود ک باعث ا یپرونده ا

 

ک  یزیو باره... چ ،بندی... از،برخوردش مشخص بود ک تا چ حد برونیسرباز اومد ب یبا  یشد و دختره از آگاه صبح

افتادم منصرف  یو خواهرش،ک م زیعز ادیبشم بزارم بره اما  الشیخ یلحظه زد ب سرم ب ی.. کردیحالمو خراب م

 .. شدمیم

 ... نیماش ینشست،تو

 شیمن پ یی،آبرویراه انداخت تا مرز ب ابونیخ یک تو یباز ونهی... دشدیم شتری... لحظه ب لحظه نفرتم ازش ب

 هر چ زودتر از شرش خالص بشم... کردمی... فقط و فقط دعا م،رفتیم

 

 شتاختن جا خوردم...  یهمو م زیدختره و عز نکهیا از

 .. حضورش.... دادیبهم م یخونه باز بشه... حس بد نیدختر ب ا نیا یباز دوست نداشتم پا اما
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 مهمون یکولت و برو.... ول یخواست سرش داد بزنم آره... دمتو بزار رو یدلم م نجایک اومدم ا نیناراحت دیپرس یوقت

 کار منع بودم...  نیبود و من از ا زیعز

 ... دادیبود آزارم م هیو کنا شیحرف زدنش هم ک با ن یاز برخوردم ناراحت شد... حت درسته

رو بکشم وسط. نگفتم ک قبل حسابم باهاش صاف  هیخونه بکنم دوباره پول د نیشرش رو از ا نکهیا یشدم برا حاضر

و تا چشمش ب پول  دیرس تیدستش و بره... خوشبختانه نقشه ام ب موفق ادیب یپول ی ینجوریخواستم ا یشده. م

اون  یبشم... ول تیمنکر اون همه معصوم تمتونس ینبودم... نم یافتاد خودش رفت.... از موندن خواهرش ناراض

 .....شدیدور م نجایاز،ا دیبود... با یدختر.. وحش

 

 زد...  بیاز درون بهم نه یزیچ ی.. رونیپاشو از خونه گذاشت ب نکهی. اما ب محض ادمیب هدفم رس درسته

 ..........یعباس... وا ریبرتو ام یوا

 .روز گذشت... دو

 شیپ ای نجایا اینصف شده بود  چارهیمشهد.. ب یو رها رفته بودن جمکران... محمد رضا هم رفته بود اردو زیعز

و  رو تمام شی.. خرجرهیاز بابا پول بگ یالیذاشتم ر یبد گرفتارش کرده بود.. نم زیاونم مثل من مهر عز یمامان.. ول

 دادم....  یکمال خودم م

 حس کنه...  یذاشتم کمبود یحال نم نیخواست اما با ا ینم یزیاونم کم توقع بود و.چ البته

 شدم از نگاه کردنش.....  ینم ریکشو.. س یزنگ ب خودم اومدم و عکس نجمه رو گذاشتم تو ی. صدابا

 . عجله داشت... یادیبود ز یجام بلند شدم... هر ک از،سر

 ب*غ*لم..  ینفر افتاد تو یک درو باز کردم  نیهامو تندتر برداشتم... هم قدم

 زد...  خشکم

 و وضع خاک آلودش،شدم..  یهوشیرو ک نگاه کردم جا خوردم.. خواستم پسش بزنم ک متوجه ب صورتش
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 کرده بود...  یگر یوحش باز

 رهاش کنم....  ینجوریصفت نبودم ک ا ونیح اونقدر

 خونه.  یرسوندمش تو عیخالف اخالقم بود اما بلندش کردم و سر درسته

 خودم شدم.. ترس ورم داشت..  یخون نیت*خ*ت* .. خواستم ب اورژانس زنگ بزنم متوجه آست یرو گذاشتمش

 رو رها کردم و برگشتم سمتش...  یگوش

 ... دیرس یمظلوم ب نظر م یلیکردم... برعکس اخالق تندش خ نگاش

 رخون بود... .بازوش غرق د

دختر  نیبدن ا یتو یخون دنشیتا رس دمیخبر بدم... اما ترس هیشده... خواستم ب راض زیگل آو ینبود باز با ک معلوم

 نمونه..  یباق

 پانسمان رو آوردم...  لیوسا عیسر

 زدم باال..  یلباسش رو ب آروم نیآست

 .... دیصورتش و زخم بازوش چرخ نیب نگاهم

 زخم رو...  یپانسمان کردم جا عیصلوات فرستادم و سر یتمرکز کنم...  نکهیا یبرا

 بلند بشم ک نگام افتاد ب صورتش..  خواستم

 زل نزده بودم...  یدختر چیها بود ب صورت ه سال

 ... ستادیمحو لبش شد... قلبم از جا ا کبارهیب  نگاهم

لمسش کنم ب خودم اومدم...  نکهیلرزونم رو بردم سمتش... اما قبل از ا ی. کپ نجمه بود. نا خواسته دست هالبش

 زدم و از سرجا بلند شدم بیخودمو نه
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... ب خودم دیلرز یب صورتم.. ب دستم نگاه کردم. هنوز م دمی... چند مشت آب حوض رو پاشاطیبردم ب ح پناه

 لعنت فرستادم  و ب ت*خ*ت*  کنار حوض لگد.... 

 بر من .... ینجمه باشن.... وا هیها ممکنه شب یلی.... خننیزم یکره  یرو ها دختر اردیلیم

راضیه رو  یخونه  یباهاش تنها باشم... شماره  گهید یلحظه  ی یخواستم حت یآوردم..... نم رونیب مویگوش عیسر

 کنه...  یگرفتم و با مادرش حرف زدم.. محال بود مخالفت

 ادیاه با آژانس بفرستت یرو م هیکرد و گفت ک راض قبول

 

.... 

 دم خونه منتظر شدم...  هیراض دنیترس تا

 اومد سمتم..  عیشد سر ادهیک پ نی. از ماشدیرس باالخره

 شده عباس آقا..  یچ-

 بمونه و.خودم کار رو بهونه کردم تا از اونجا دور بشم...  ششیدادم و.خواستم پ حیتوض براش

 

 کرد.... رفت داخل و منم . مثال رفتم سر کارم....  قبول

 زیک نگران فشار عز شیدو سال پ قایبود... مهربون.. دلسوز... کدبانو.... خونگرم.... دق یخوب یلی... دختر خهیراض

 رو داشته باشه....  زیعز یبودم انگار خدا فرستادتش تا هوا

 نشست.... درست مثل نجمه.....  زیب دل عزخونه گذاشت مهرش  نیک قدم ب ا یهمون روز اول از

 .... دمیکش قینفس عم ی

 ... مظلومانه پر پر شد.. کشهیم ریافتم قلبم ت یک م ادشی.... نجمه
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 زدم و چشمامو بستم...  هیتک یصندل یپشت ب

 تونست کس یطاقتم نم یدل ب نیا یبود... از همه نظر مثل نجمه بود ول یتونم بگم عال یم یخوب بود.. حت هیراض

 تصور کنه....  یاون حت یرو جا یا گهید

 بد.. . یلیدلمو بهش باختم....خ بد

 تهرانن..  کیبهم خبر داد ک نزد زیبود ک عز ظهر

 شدم از اومدنش..  خوشحال

 .. رونیانجام دادم و.از اداره زدم ب عیسر کارهامو

 

تا ذهنم  زی... همه بودن... نگاهمو دوختم ب عزهیرها راض زیگفتم و وارد خونه شدم.. عز ااهللیرو زدم و.بعد  زنگ

 ت*خ*ت*  نشسته بود..  یک رو ینچرخه سمت دختر

 باهاش تنها شدم... گفت و.گفتم و.بازم از کوره در رفت...  ناخواسته

 کدوم از حرفام از ته دل نبود...  چیشد.. ه یخواستم ناراحت بشه ول ینم

 موندم...  یاداره م یخواستم تو ی. اگه نمخواستم ببرمش دکتر.. یم واقعا

 ... شدیم یو.عصبان گرفتیگارد م یدختر تند نیا یول

 ... رونیناراحت شد و.از خونه رفت ب شهیک مثل هم دمیفهم نویهم

 .. زیاز دستم دلخور بود.. خودم بدتر از عز زیعز

 ذاشتیقدم بر م یو.درد یرفت با چ زحمت یم یوقت دمید

 دختر در لجباز بودن لنگه نداشت...  نیا

 و از سرجام بلند شدم دمیکش قینفس عم یچشمامو بستم  هیثان چند
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 آورد رو دست نزدم...  هیک راض یکیک یحت

 یشکسته اش مقصر م یهم ک شده ببرمش دکتر... خودمو ب خاطر حال بدش و پا یخواستم ب هر بهونه ا یم

 دونستم... 

 سرمو چرخوندم..  خونه رو باز کردم.. در

  ستادیشده بود قلبم ا نیک پهن زم دنشید با

 سمتش دمیگفتم و دو ییزهرا ای

  دمیکش قینفس عم یبود...  بهوش

 شد؟  ی... چن؟یخوب-

  ستادیو.ا واریتوجه ب من دست گرفت ب د یب

 حال زارش..  یسوخت برا دلم

 ! مارستان؟یبرسونمتون ب نیخوا یحالتون بده م-

 ... کردیتر م یمنو عصب نینداد و ا محل

 با شما هستم.. -

 بندتم ب رگبار فحش..  یک گفتم االن م نی.. چنبرگشت

 رو حس کردم..  ضعفش

 بودم...  دهیک تا اون لحظه ند یزیبزنم ک نگاهم گره خورد ب چشماش... چ یحرف خواستم

ا ک ت دمیرو د یتیو.معصوم تیاون چشم ها مظلوم ی... توشیسال پ نیو برگشتم ب چند ستادیزمان و مکان ا انگار

 بودم....  دهینجمه د یچشم ها یاون لحظه فقط و.فقط تو
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هوش  ینگاهمو ازش گرفتم اما هنوز قدم بر نداشته بودم ک ب عی... قلبم ک ب تپش افتاد سراوردمی... تاب ننتونستم

 بشه. گرفتمش.......  نیپهن زم نکهیشد و قبل از ا

 رنگ بود...  یجفت چشم بادم یاون  ریمدت ذهنم درگ تموم

 ... نمشینخواستم ک بب یعنی... دمشیند گهی... دمارستانیو رسوند فاطمه ب ب زیاز خبر دادن ب عز بعد

 چشمم دور نشده بود...  یلحظه هم اون چشم ها از جلو ی یمدت برا نیهفته گذشته بود و من تمام ا دو

 بود..  یاشم ولب ینجورینداشتم.. ا دوست

 هاش... لبش....  چشم

 باشه...  یتونست تصادف ینم نایا

 .... شدیم یازم شاک زی،عز بتمیغ دیکشیطول م نیاز ا شتریبرگشته بودم.. ب تیمامور از

 پا گذاشتم ب اون خونه... دیحس جد یبا  نباری... اما اششیپ رفتم

 اش عوض شده...  هیک چقدر روح دمیو محمد رضا رو د رفتم

 خانم و رها و...  زیعز

 از چشماش...  دمیترس یخواستم نگاش کنم... م ینکردم.... نم نگاش

 نداشت...  ی... مشکلمارستانیاحوال مجبور شدم ببرمش ب نیبا تموم ا یول

 بود و.گفت فاطمه  رو ببرم امامزاده...  زیزنگ خورد.. عز میک گوش میبرگشت بود ریمس یتو

 ..... دمیکش قینفس عم یک قطع کردم  رو یگوش

 امامزاده....  میخانم گفتن بر زیعز-

 جلو نگاش کردم نبود...  ی نهیآ ینداد... از تو یجواب یجوابش شدم ول منتظر

 شدم...  یجور ی دهیبچه ها خودشو مچاله کرده و.خواب نیع دمیک د یبرگشتم... وقت عیسر
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 برگشتم عیسر

 

 امامزاده...  میدیکردم... غروب  بود ک رس شتریب سرعتمو

 شدم....  الشیخ یغرق در خواب بود ک ب نقدریصداش بزنم اما ا خواستم

 کتمو چنگ یکرده بود. برگشتم ک برش دارم.. نگام ک افتاد ب دستش ک چجور ریبردم تا کتمو بردارم.. گ دست

 کرده بود ....جا خوردم.. 

 شدم ادهیپ نیشاز ما عیو سر دمیکش قینفس عم ی

 

 بود...  نیماش ی.... و حواسم توکردیدوختم ک داشت  غروب م دیب خورش نگاهمو

 .... دهی،نخوابیسال ها انگار

 بشه... داریمنتظر بودم تا ب نیماش رونیگذشت و من هم چنان ب یساعت کی

 

.. دمیرنگ خر دیچادر گلدار سف یاراده رفتم و  ی.. بشدنیک با چادر وارد امامزاده م ییافتاد ب زن و دخترها نگاهم

 دونستم بدون چادر محاله راهش بدن. یم

 ... شیدستم بود و ذهنم برگشته بود ب دو ساعت پ چادر

یکردم... فقط م ادیشدم و سرعتمو ز یچرا. عصبان دمیپسره.. نفهم یمخاطبش  دمیک داشت و.فهم یمکالمه ا ب

 ک داشت ادامه بده...  یا... دوست نداشتم ب مکالمه دونم

 برگشتم  عیسر نیبسته شدن در ماش یدستم فشرده  شد... باصدا ینماز تو چادر

 شده بود و محو گنبد سبز رنگ بود...  ادهیپ نیماش از
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  میبر نیسر کن نویا-

 برگشت سمتم...  عیسر

  م؟ییکجا-

 سوال! نیکردم از ا تعجب

 ! ن؟یومدین-

 نه -

  نیفهم یم نیسر کن-

 

 سرش...  یدستش رو جابه جا کرد و چادر رو ازم گرفت و انداخت رو یعصا

 سر کرده بود  انهیناش چ

  میبر-

  ؟ینجوریا-

 چشه؟! -

 سر کرده  یب چشماش نبود.... مشخص بود چجور میب نگاه مستق الزم

 سرش مرتب کردم...  ینگاش کنم چادرش رو رو نکهیقدم برداشتم و بدون ا ی

 کردم..  یکار نیشد ک چن یب خودم اومدم و ازش فاصله گرفتم.. خودمم باورم نم لحظه نیآخر درست

 خانم منتظرن  زیشد عز رید میبر-

 اومد... سرعتم رو کم کردم تا باهام هم قدم بشه  یحرف گوش کن شده بود... دنبالم م یبچه  ی مثل
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 ! ن؟یبهتر-

 ممنون داد..  یجوابمو با  یک جا خورد... ول حس،کردم

 ... کردمیرو تجربه م یدیحس جد یهمراهم بود و باهام هم قدم شده بود  نکهیزد... اما از ا یزدم ن حرف یحرف ن

 ... هیب بق میدیرس

 و خودم رفتم قسمت مردونه...  زیعز سپردمش،ب

 خلوت....  نیداشتم ب ا ازین

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

........... 

 خواب پناه بردم ب اتاقم...  وقت

 برد..  یخوابم هم نم یبودم ول خسته

 نیزم یگرفتم و نشستم رو وضو

 شبانه داشتم با نجمه...  قرار

 مطالعه رو روشن کردم....  چراغ

 قرآن بخونمش...  یدوست داشتم از رو یسوره رو ول نیحفظ بودم ا نکهیا با

 ک بهم یها پراز لبخند بود... لبخند نجمه... لبخند هیآ نیدوست داره... سراسر ا شتریب ینجوریا کردمیم احساس

 ...دادیم یو زندگ دیام

بود ک  یجواد یخونه  ریشدم و چون همه خواب بودن خودمو با باغچه سرگرم کردم... فکرم درگ زیسحر خ صبح

خواد بشونه تو  یرو نم یخواستم باهاش حرف بزنم ک اگه کس یموند.... م یم یو حاال حاالها  خال شیقرار بود بره ک
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مدت کم  ی یبدم حداقل برا انیپا شیوارگب آ یجور یفاطمه... دوست داشتم  یرهنش کنم برا یجور یخونش 

 باشه....  ابونیکوچه و.خ لونیهم ک شده، بهتر بود تا ا

 رو بردارم ک نگاهم افتاد بهش...  لچهیسر برگردوندم تا ب دمیکش قینفس عم ی

 بود هنوز  دهیموقع صبح... منو ند نیرو نداشتم.. اونم ا دنشیوان انتظار دعن چیلحظه خشکم زد.. ب ه ی

 رو برداشتم...  لچهیب

 سکونت  یبرا نیکرد دایرو.پ ییجا-

  اوردمیخودم ن ی... لبخندم رو.خوردم و.ب رودیترس

 حاج آقا....  دمیترس-

 ... زنهیبهم طعنه م کردمیحس م یجور ینداشتم ب لفظ کالم حاج آقا....  دوست

 ! متوجه نشدم... ن؟یگفت یچ دیببخش-

 گل یکاشتن بوته  یباغچه رو کنار زدم.. برا خاک

  ن؟یکرد دایسکونت پ یبرا ییگفتم جا-

 مکث کوتاه جوابمو داد  ی با

سه تا  یخونه برا یشدم..  مارستانیب یگشتم... اونقدر ک ضعف کردم.... و راه یلی... خگمین حاج آقا دروغ نم-

 نبود..  یشدن دایوون پدختر ج

 جا بمونه  نیدوتا... رها خانم ک قراره هم-

 ناراحت شده  گفتیحسم بهم م یدونم ول ینم

 ... ومدین رمیب درد بخور گ یخونه  یخب حاال دوتا... -

 .. نیندار یکس و.کار-
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 ک کرد جا خوردم... نشست کنارم  یحرکت از

 گله چ خوشکله.....؟!  نین اگه کف دستم مو باشه کس،و کارم هم دارم... ا-

 وقتش بود...  حاال

 خاک...  یرو فرو کردم تو لچهیب

 من بتونم کمکتون کنم...  دیشا-

 .. یبگو جون فاط-

 شدم  ریلفظش هم حرصم گرفت هم خنده... سر ب ز نیا از

 ه مکانش،خوب باشه... اجاره اش هم کم باشه نوکرت هم هستم فحش ک ندادمت.. اگ الیخ یحاج آقا... اصال ب-

 راحت..  التونیهست خ-

 سر جام بلند شدم  از

 فقط...  دمیخبرتون م-

 ندارم پاکه پاکم... شیب خدا پول پ ؟یفقط چ-

 نگه...  یزیچ زیخواستم بگم ک ب عز یبود، م گهید زیچ ی حرفم

  ؟یینجایعباس مادر ا-

 .. زیبرگشتم سمت عز عیسر

 کردم سالم

  کردیب من و فاطمه نگاه م متعجب

 ! ه؟یخبر نیز،شدیسحر خ-
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 ...... گنیخانم، حاج آقا م زیعز-

 مشکل دارن؟! مشکلشون حل شد؟!  نیسرکوچه بود گفت اتیخانم... درمورد اون ه زیعز-

 مجوزن..  ریخدا گ ی... ن بنده هایمادر خوب ک گفت یوا-

 ... دیکن کاریداخل تا بهتون بگم چ نیایب-

 اشتباه کنه...  الیخ میاز دلسوز زیعز دمیترس ینره.... م رونیاز دهنش ب یرو کشوند م داخل تا فاطمه حرف زمیعز

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

رو جواب داد و.بهم گفت ک خونه  شیگشتم... بعد از دو روز باالخره گوش یروز گذشت و در ب در دنبال جواد دو

 قصد برگشت ب تهران رو ندارن...  گهیو حداقل تا دو سال. د هیخال

 دونه...  یشدم فقط خدا م یحال چ

 خبر خوش رو بدم.. نیخواستم بهش ا یگرفتم و اومدم خونه... م ینیریجعبه ش ی نیاز معصوم یکیتولد  یبهونه  ب

 .. شهیمطمئن بودم خوشحال م

 پنچر شدم..  یی،جورای یخال یخونه  دنیبا د اما

 و پناه بردم ب اتاقم....  زیم یرو گذاشت رو ینیریش ی جعبه

.. رونیاز اتاقم اومدم ب عیب گوشم خورد سر اطیح یک تو ییبا سر و صدا نکهیازشون نبود... تا ا یشب خبر تا

 و رها و محمد رضا بودن...  زی... عزاطیح یو پا گذاشتم تو دمیرو پوش مییدمپا

 کردم و سالم کردن..  سالم

 ؟! یایم  رتری! فک کردم د؟یمادر اومد-

 ن امروز کارم سبک تر بود.... -

 .... اطیبود و حواسم ب در ح زیب عز نگاهم
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 ؟ زیعز نیکجا بود-

 آورد  رونیرو از سرش ب چادرش

 خدا..  یبنده ها شدنی... خوشحال میایگفتم ک ب یم یدونستم اومد یراضیه... اگه م یخونه  میرفته بود-

 از کنارم رد شدن  گفت و.با بچه ها نویا

 .. شدیبهم مشکوک م زیتونستم بپرسم فاطمه کجاس... چون عز ینم

 بودم ک صدام زد.  ستادهیا اطیح یتو هنوز

 ساختمون یگرفتم و برگشتم تو اطیاز ح نگاهمو

 ! ه؟یچ ینیریش نیعباس مادر... ا-

 ....دمیکش قینفس عم ی

 

 فردا تولد امام حسنه... -

 یبپزم.. خوب کار کیخواستم براش ک یکرده بود م ینیریدستت درد نکنه مادر... اتفاقا محمدرضا هم هوس ش-

 مادر.. 

 حرف زدنه...  الی،خیب زیک عز دمیخودمو مشغول کردم فهم یا قهیدق چند

 فاطمه ن..  یآورد ول یصدبار اسمشو م شدیازش دور م ،ساعتیک  رها

 و.حولمو برداشتم و رفتم حموم...  دمیکش قینفس عم ی زیاز عز الیب،خ

 کنه.. یم کاریبود ک کجا رفته و االن داره چ نیا ری.. ذهنم درگکردیآب گرم آرومم م دوش

 

 ب غذا خوردن نداشتم...  یلیم یعنینخوردم..  شام
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...... 

دونستم کجاس چطور بهش  ینبود و نم یوقت ی.. ولدنشیاز شن شهیدونستم خوشحال م یخوشم ناکام موند.... م خبر

 بگم.. 

..... 

 رفته شمال..  دمیو اونجا بود  فهم زدنیو محمدرضا ک باهم حرف م زیعز ،یشب بعد ب طور کامال اتفاق دو

 ... از دروغ خوشمکردیبا اون وضع پاش رفته بود شمال ناراحتم م نکهینداره... و ا یب من گفته بود کس و کار نکهیا

 یب یدلسوز یشدم ازش و خودمو سرزنش کردم برا ریبودم... دلگ زاریسر کارم بزاره ب یکی نکهیاومد... از،ا ینم

 ک نثارش کرده بودم..... یخود

 

 کردم ب کل فراموشش کنم...  یهفته گذشت و سع هی

 راضیه...  یزنگ زد ک شام برم خونه  زیعز

 ... دیوح شیپروضه داشتن با رها رفته بودن و بعد از دعا محمدرضا رفته بود  عصر

 مجبور بودم ب رفتن...  یخسته بودم... دوست نداشتم برم ول یلیخ

 در پارک کردم خواستم درو باز کنم ک نگاهم افتاد. بهش....  یجلو نمویماش

 غرق در خوابه  ینجوریک ا دمید یو بدون سر پناه رو م چارهیدختر ب ی انگار

  ن؟یدیخواب نجایچرا ا-

 نگاهمو ازش گرفتم  دباالیو پر دیترس

 سرم خواب بودما...  ری... خدمیحاج آقا ب خدا ترس-

 قفل چرخوندم...  یتو دویاز تاسف تکون دادم و کل یسر
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 سر جاش بلند شد و.خودش رو تکوند...  از

 !  ن؟یسر کار بود-

 شد  اطیباز کردم وارد ح درو

 خانم و رها کجا هستن؟  زیعز-

 راضیه خانم  یرفتن دعا خونه -

  ن؟یشما چرا نرفت-

 بستم  درو

 مجلس زنونه اس... -

 آب حوض شستم  یحالم دستامو تو رییتغ یت*خ*ت*  منم برا یرو نشست

 مسافرت خوش گذشت.. -

 نداشت  یاصال ب من ربط ییجورا یبود..  یسوالم چ دنیپرس لیدونم دل ینم خودمم

 شما سبز  یجا-

 فشردم تا آبش گرفته بشه..  دستمو

 ! ن؟یندار لیو فام نیو.کار ،کسیب نیگفت ادمهی-

 ندارم، -

 ...برگشتم سمتش  جاخوردم

 ! ؟ن،یرفت یپس با ک-

 دوستم -
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 ! ن؟یپس دوست دار-

 ک من دوست دارم  بهیعج نقدریا ن؟یشما دوست ندار-

  کنمیدوست دارم اما جزع کس و.کار حسابش م-

 ک جز کس و کار حساب بشه ستین یتا اون حد-

 مسافرت؟!  نیهفته بر یهست ک باهاش  یتا اون حد-

 ... باالخره حرف دلمو زدم... گفتم

 رفتم؟!  یم دینبا-

 بره مسافرت  دیدختر تنها نبا یب نظر من -

 تنها ک نبودم -

 درسته ؟! نییتنها یعنیک کس و.کار حساب بشه  ستین یهمراهتون در اون حد یوقت-

 شد...  ریب ز سر

 نزاره بره..  ینجوریا گهید بشه.. تا خیداشتم توب دوست

 بردم....  ادیاز  شمویپ یهفته  یخوب ک ب کل دلخور نقدریخوب بود... ا بودنش

 کردم...  نگاش

 ..... زنمیدختر زل م یب  ینجوریپروا شدم ک ا یب نقدریا یاز ک دونمینم

 ... دیازش گرفتم.. خوشبختانه ند نگاهمو

 بردم ب آب حوض و وضو گرفتم...  پناه

 آزاد بشم. کجا بهتر از مسجد..  هودهیب الیتا از فکر و.خ ییرفتم جا یم دیبا



 توآغوش 

 

 
377 

 

 ..رونیرو بهونه کردم و از خونه زدم ب زیو عز مسجد

...... 

من گرسنه ام نبود... دلم شور فاطمه رو  یسنگ تموم گذاشته بود ول ییراضیه.... خدا یاز مسجد رفتم خونه  بعد

 ... زدیم

 ... ،شدیافتاد ک مانع از گفتن من م یم یبگم ک فاطمه خونه تنهاس اتفاق زیعزخواستم ب  یبار ک م هر

 و....  استیاز،کارو س دیمنو ب حرف کش هیهم ک ب کل پدر راض بعدش

زدم.. سر بلند کردم تا  بیب خودم نه دمیشن اطیح یصداش رو تو یخونه... وقت میبود ک برگشت 12-11/5 بایتقر

 ..دمشید یم یبار بود بدون روسر نینگاش کنم ،جا خوردم.. اول

 

 از کنارش رد شدم.  عیازش گرفتم و.سر نگاهمو

 سر برگردوندم... خوردیعطر ب خصوص ب مشامم م یهوا وارد اتاق شدم. درو بستم..  یب

 

 کمدم باز بود...  در

 سمتش..  رفتم

افتاده  نیزم یک رو یسر یخودش بود... خواستم برگردم ک نگاهم افتاد ب حوله  یسر جا زیکردم. همه چ چک

 بود.. 

 داشتم..  برش

 داشت.. نم
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 برگشتم سمت در...  ناباورانه

 .....نجایبود اومده باشه ا رممکنیغ

 

 بی... انگار غدمشیند گهیبعد از اون شب د ی... نشد.... حتارمیتفاوت باشم... نشد.. خواستم ب روش ب یب خواستم

 شدم.. ریکرده.. دلگ دایگفت خونه پ زی.. عز نیزم ریشد.و.رفت ز

 

... کاش زدمیخوب براش سراغ دارم.. کاش باهاش حرف م یجا یگفتم  یهمون شب تا فرصت بود بهش م کاش

 زدم.. ینم هیو.کنا شین نقدریا

 

داشتم ک رها ازم بخواد  نوی.. حسرت ااما نشد.. بدتر شدم... بدتر از قبل کنمی.. فک کردم فراموشش،مگذشت

ک چقدر  دمی.. اما انگار رها هم خواهرش رو فراموش کرده بود... دلم سوخت... اون روزها بود ک.فهمششیببرمش پ

 .. دلم سوخت و.از خودم بدم اومد،کسهیتنهاس.. چقدر ب

 

 سنگ دل بودم...  نقدری......بدم اومد... ک ا

دست از  یعل ریام نکهیتونست حالمو بهتر کنه... ا یخبر م ی دنیاز اون فقط شن من ی،خبریاون روزها و ب یتو

 کنه..  یخواد نامزد یو.م ش،برداشتهیاشیع

 یول میکرد یقبول نم یرسما همو ب برادر نکهیا با

 

 .. میمادرم شد یخونه  یراه زیکردم فراموش کنم. براش کادو گرفتم  و با محمد رضا و عز یسع

 رفتم،،.  ی.. کاش نم،شکستیقلم پام م کاش
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 .. یعل ریبود. عروس ام خودش

 .. جا نخوردم خشکم زد...دمشیلحظه د ی

 

از دست  زمویبار عز نیدوم یخورد... اونجا و اون لحظه حس کردم برا ینم یعل ری.. جنسش ب امفهیبودم ح مطمئن

 دادم ....

 

 

 

 زمان حال.... 

 

  

 عباس ....عباس  -

  زیجانم عز-

 .. زنمیپسرم دو ساعته دارم صدات م ییکجا-

 

 صاف نشستم  

  یتکرار ییمزخرف و روزها ییماه پراز شب ها کیگذره...  یماه از از اون شب نحس م کی..، قایدق امروز

 عباس -

  زیسمت عز برگشتم



 توآغوش 
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 هی،مدتیچته مادر -

 

 شده ؟! یزیچ ؟یریبا خودت درگ یلیخ

 دمیکش قینفس عم ی

 زنگ خونه مانع شد یجوابش رو بدم ک صدا خواستم

 

 

 سرجام بلند شدم.. از

 .. . ستین یزیچ زیعز الیخ یب-

 سمت در... بمحض باز کردن در  رفتم

 ستادیلحظه قلبم از تپش ا ی یبرا

  

 دارد ....  ادامه

 

 باران  سندهینو

 

 

 دیفرمائ هیرمانکده ته تیاز سا نیتونیرمان رو م نیا ادامه



 توآغوش 
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

