
 هر شب من   ی بغض ها 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    



 هر شب من   ی بغض ها 

 
2 

 

 

   

 

 
 
 
 
 



 هر شب من   ی بغض ها 

 
3 

 

 سایت رمانکده   :آرایی صفحه و طراحی
 

    wWw.Romankade.com :سایت آدرس

 
   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 
 است  محفوظرمانکده  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

 

 به نام او   

 مقدمه 

   یسردرگم  یدشتها  انیم

   ده یخم یشکسته و کمر یپر با

 حضورت را   یپس کوچه ها  کوچه

   میما یپیم غیدر یب چه

   یاز کهنه دلق غ یدر یول

 از بودنت ...   یجرعه ا یبرا 

 ؟   ستی ن فیح

 ام؟   یگذاریخبر م یب نینچنیا که

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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اشخاص    یساخته شده و تمام  الی و سراسر خ  سندهیداستان براورده از تفکرات نو  نیا
 هستند .   یقیحق ری داستان غ

 داستان   خالصه

 یپدر  نیکه در سرزم اریو عشق  به نام تووش  رتیاز تبار غ یداستان درباره دختر نیا
که در دل داره دچار   یو با وجود عشق ادی و به خاطر کار پدرش به تهران م کنهیم یزندگ
 در اصارت و ... ییاهویه
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 اول   فصل

  یبه باغچه کوچک کنارش ، به گل ها  رهیکوچک خونه ، خ اطیح ی تو دلم نبود تو دل
خونه اقا جان   ادیحرکت کرده بود و منو    واریدر هم که به سمت باال ، از د ده یچیپ اسی
  فیتعار ادیخود به   الیخ  یو تو  کردمینگاه م رهی( خار یانداخت )پدر بزرگ تووش یم

بود بدجور به  کننیکه در موردش بحث م  ییها ت و صحب  تی ه یاز جلسه ها  دیمهش
 دستم داد .  یشدن بد کار ییهوا  نی شده بودم و ا ییقول پدرم هوا 

 دیچیپ یبدنم م یهم درد تو  شیاداور یتنم بود و از   یها رو  یاز کبود  یبعض یجا هنوز 
برام درناک بود ،   شی اداوری  یخورد ، حت چیتنم پ یتو  یکه لرز  دمیبازو کش  یرو  یدست

  دی، با کل دیدر زدن مهش یصدا   ی، اگه به جا دم یسرم کش یچادرم رو که دورم بود رو 
در منو از  ی.صدا  شدیم یطور نشستنم عصبان   نی، از ا شدمیاختن پدرم رو به رو ماند
و   دیکش رون یب دیپر یم گهید ی به جا  ییکه هر لحظه از جا یجور واجور اتیذهن یتمام

 : زدیکه صدا م دیرسی به گوش م دیاهسته مهش ی پشت بندش صدا 

 ... باز کن ...   ار ی ... تووش اری تووش-
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 دی، در و باز کردم ، مهش دمیسرم مرتب کردم و راهمو به سمت در کش یرو رو  چادرم
  ذاشتیبدون تعلل همون طور که با لبخند پهنش پا به داخل چارچوب در م شهیمثل هم

 ادینم  ادمیوقت   چیبرام  لذت بخش بود ه شه یآغوش هم نیا د یمنو در آغوش کش
کوچک   یمحبت لبخند ها  اوج شهیهم شهبا دهیمنو در اغوش کش  می شهر پدر یتو  یکس

 کنترل شده بود .

 انقدر باهات حرف دارم که نگو  اری تووش یوا -

  زویتو ام همه چ ارمیب وهیو م ییبرات چا  نیبش ا یب یاز فوضول  رمی می اخ جون دارم م-
 کن  فیبرام تعر 

؛ از   بردیم  ادمیآور بود ، بودنش تمام مشکالت و از  جانیبرام ه شهیدختر هم  نیا  حضور
که   یکار یو مخف   دیمهش ی پدرم که اصل موضوع  سر گوش دادن حرف ها د یشد یدعوا 
پدرم شد ، که مصادف با هفته   یبه انجامش داشتم و نشد و قسمتم کتک ها  میتصم

قات دوباره اش و  ازش که با مال  یداشتم و نه خبر یبود ؛ تا حاال نه با اون مالقات شیپ
  الیدر انداختم و با خ رونیبه ب یبردم اهسته نگاه ادیتمامشو از  شیشگیلبخند هم

راه   دیراحت که هنوز پدرم فکر برگشتن به سرش نزده در و اروم بسته امو پشت سر مهش
که   کردی؛ برام صحبت م بودچند روز افتاده   نیکه تو ا  ییبا ذوق از اتفاقا نیافتادم همچ

سر تکون    دشونی تا یبزنم و فقط برا  یدر جواب حرف هاش حرف یحت  خواستیدلم نم
از  دیکش یقلپ قلپ سر م  شوی چا اطی گوشه ح یمبل چوب  یهمون طور که رو دادمیم

 گفت ی م شونیجلسات هفتگ دیجد  یحرفا

،  ینیرو بب یجلسه هفتگ یا یب یواشکی و نذاشت   دیسر رس  هویکه اقا ت  شیهفته پ -
 که نگو  ادی انقدر ادم م گذرهیخوش م یلیخ ای حد اقل امروز ب

 بشه  یاقام دوباره عصبان خوادیدر ضمن اصال دلم نم کنهینه هنوز بدنم درد م یوا - -

بازوم   یکمرنگ رو  یاهیبه س ینگاه دادمیبازوم تکون م یهمون طور اروم دستمو رو  و
 کوتاهم معلوم بود کردو ادامه داد نی دخترونه است ز ی بل نیاست ریکه از ز 



 هر شب من   ی بغض ها 

 
7 

 

  یرو بزنه و چشمک یخوشگل  نی کارت کرده چطور دلش اومد دختر به ا یاقات چ یوا  -
 نثارم کرد  

  امیم گه یبا تو کار دارم ؛ نه د گهینه د ی برو گمشو ، مسخره ، اصال تو همش دردسر -
 خونتون   یواشکی

 دورش جمع کرد و گفت :  چادرشو

   گهیپس برم من د خب -

 نثار بازوش کردم و گفتم   یمشت

  فی که تو برام تعر نیخونتون هم امیب خوام ی نم گهی ، د ترسمی، م گهیلوس نشو د -
   هیکاف یکنیم

  یباشه هر جور راحت  -

در باعث تکون خوردن جفتمون شد حول کرده به سمت در   یتو  دی کل دنیچرخ یصدا 
که  دی در باز نشد به سمت مهش یپشت درو کنار زدم ول یرفتم و اهسته پرده گل گل

دست مشت شده اش   یچادر ، چادرش رو تو  ری بود و از ز  دهیسرش کش  یچادرشو رو 
م با باز شدن در  گفت که در وباز کن رهبه سمتم اومد با اشا دیگرفته بود نگاه کردم مهش

که با   دیاجازه حرف زدن به محمد برادر مهش نکه یو بدون ا  دمیکش  یاز اسودگ ینفس
 گفتم   دیپشت در بود بدم با تشر به مهش یلوده ا  افهیق

  ن یکه ا ده ی و تو داداشتو ند  ومدهیبابا نترس داداش عاقلته زود باش برو تا بابام ن ایب-
   دهیکار دستم م گهی د یسر

اومد و گوش محمد رو گرفت و بدون توجه   رونیاز پشت پرده ب  یعیحرکت سر با   دیمهش
 به من گفت 

تو درسات    گهی اگه د یچزونیو منو م  یشرف تو ام از ما آتو گرفت یده اخه پدر سوخته ب -
 کمکت کردم.
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بود و همش در حال   کتریدو سال ازش کوچ  بای بود که تقر  دیمهش ک یبرادر کوچ محمد
و به   دیکش یکردن هم بودن ، بدون توجه به من همون طور که گوش محمد و م تی اذ

نثارش   یا  وونهیدلم د  یسمت خونشون که کنار خونه ما بود رفت و داخل خونه شد تو 
 کردم که در و باز کرد و گفت  

 یام خودت وونه ی... در ضمن د ار یخداحافظ تووش -

کردم و در و بستم داخل خونه شدم و به سمت آشپز خانه رفتم و مشغول   یا  خنده
 مورد عالقه پدرم شدم .  یدرست کردن غذا 

کنار حوض ، که  یشمعدون یگلها  یاریتموم شده بود ، نظافت خونه و آب گهی کارم د 
که متوجه  یموقع شرم وقت شهیکه هم لی  ر یام ادیکار هر روزم بود و با عشق به   نیبهتر
  ایکنار پنجره   یشمعدون یو به گلها گرفتینگاهشو ازم م شدمیاش به خودم م  رهی اه خنگ

نوازش به گلبرگ گل کنار   یاز رو یدست دادمیانجام م دوختیکنار حوض خونه اقا جان م
گل مثل من بود با تمام   نی شدم ا  بای و شروع به درد و دل با اون گل ز   دمیحوض کش

خوشگل تر بود؛ پدرم عادت داشت تک کلمه   لی  ریفرق داشت به قول ام  یشمعدون یگال
)پسر   لی ر ین بوده که امیقرار بر ا  شی، هفته پ قی باهام صحبت کنه و بدون زمان دق یا

 به خونه ما بزنه و پدر گفته بود  ی( سر اری تووش یعمو 

  ادیروز هاست که ب نیهم -

قشنگش ، سرگرم فکر ،   یکالم ها  کهی ت خونه و دلتنگ خانم جان با اون یتنها تو منم
به خونمون اومد و با   یسرم انداخت؛ وفت  یتو دیکه مهش یبچگانه ا  ی اهایو رو  الیخ

جلسه   لی، که حداقل اوا  میپدرم بدونه به خونشون بر نکهیکرد که بدون ا میهزار زور راض
 شون رو حضور داشته باشم   یهفتهگ

 ؟   ادیاقات ساعت هفت نم شهیمگه هم فهمه ینم یبابا کس -

 ی چرا... ول -
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و   میر یما م  فتهیتا اون جا ب  ینداره که ... االن پنجه توام که اب گوشتتو بار گذاشت یول -
 راحت باشه خوبه   التیکه تو ام خ می گردی بر م شیتا ش

اون وقت   ادیب دیبگو مهش گهیبرم م ییاقام دوست نداره من جا یدونیاخه تو که م -
 ! میبر  یواشکی  یگیم

 فهمهینم وونهید -

 من تا حاال بهش دروغ نگفتم که ... -

   میبر ایبس کن ب -

نگذاشت حرفم رو تموم کنم چادر گل دارم رو   یرو گرفت و به سمت در برد ، حت  دستم
   کردمیکوچه رو نگاه م یو با ترس تو   فتهین نی زم یدور کمرم نگه داشتم تا رو 

 خدا  بذار چادرم رو سرم کنم زشته به  -

 باشه بابا سرت کن...  -

  یرو رها کرد و منم بدون توجه بهش چادرم از دور کمرم به سمت سرم اوردم و رو  دستم
 سرم مرتب کردم و گفتم :

   میاماده ام بر -

 اروم  گفت :  یکه به کل عوض شده بود با صدا  یبا لحن سرد دیمهش که

 ؟   میکجا بر  -

تا اقام    میتون و زود برگرد  ی جلسه هفتگ میبر ی زود  یحواست کجاست ، خودت گفت -
   ومدهین

که به عالمت نگو    ییلرزونو ابرو ها  یدقت کردم که با دستا  دیبه نگاه دو دو زده مهش تازه
رفتن چشمامو محکم   یاهیاهسته به پست سرم برگشتم که با س دادی دائم بهم عالمت م
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که به سمت خونشون رفت و در و بهم زد  دیمهش ی پا  یشدم صدا  شکه نیخوردنم به زم
رو هم بلند نکردم فقط سوزش پوست صورتم و درد   مسر یبه گوشم خورد از ترس حت

  ینفس ها  ی ، صدا  کردمیبود رو حس م نیراستم که به خاطر برخوردم به زم یبازو  ی تو
  یاما صدا  کردیندان متند شده بود ترسم رو دو چ تیمردونه پدرم که به خاطر عصبان

 یکه سع ناشآش نیدلنش  یکه  به سمت ما اومد و اروم با صدا ی مردونه ا   یقدم ها
 کردم و ترسم کمتر شد ت یداشت پدرم رو اروم کنه احساس امن

 نداره  تی خوب نجایداخل ، ا  د یبر دیگناه داره ، اروم باش یکنیکار م یعمو تو رو خدا چ  -

که تا   یبرام به همراه داشت که پدر یدرد روح یاز درد جسم   شتریپدرم ب یلیس  ی ضربه
 به حال نازک تر از گل بهم نگفته حاال ...

به پدرم که کنار تو گل   زدیخونه همون طور که اروم حرف م اطیح  یتو لی  ری روز ام همون
 نشست و گفت : بایز 

از   اری، تووش نیندویعمو دخترتونه درست کار اشتباه کرده ، اما خودتون بهتر از من م -
که  ینیو دلنش  ییبایبه همون ز  امرزشیتره مثل مادر خدا ب فی گل هم ظر نیا  یبرگ ها 

که با   بایگل ز  نیهم  می؛ دل شما رو بردن ، اصال چرا راه دور بر گنیخانم جان م شهیهم
تر، عمو   یمتفاوته ، اما از همه دوست داشتن  دمیتا حاال د هک ییها   یتموم شمعدون

 پدرش نبود .  یلیحقش س  یاشتباه کرده ول اری تووش

اشک تو چشم هام جمع شد و اروم از گوشه چشمم   ل ی  ریجمالت اون روز ام یاداوری با
کوچک    یروز نموند و رفت حت کیاز   شتریب لی  ری بار بود که ام نی اول یبرا  ختیفرور 
در باعث شد   یتو دیچرخش کل  ی؛صدا بایگل ز  یدار ادی نزد به هم با من  یحرف نی تر
چهار چوب در اتاق برسونم و اروم سرمو از پشت  هاز جام بلند شدم و خودم رو ب  عیسر 

هر روز زود تر   گهی از اون روز پدر د ارم یب رونیب ییرایسبز خوش رنگ اتاق پذ   یپرده ها 
  یتو  ی ها  وه ی کردم و اروم به سمتش اومدم م یپدر سالم  دنیبا د گشت یبه خونه بر م

زد و   هیش تک یشگیهم یتکون داد و داخل شد و به پشت یدستش رو گرفتم که پدر سر
 پاشو دراز کرد  
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   اطی تو ح یا ی ب یمگه نگفتم بدون چادر حق ندار -

 لب ادامه داد :  ریتاسف تکون داد و حرفش رو ز  یاز رو   یسر

؛ حرف   گهید  شهیم نی کافرستون هم یاریاز شهرش ب یدختر نشون کرده رو بردار ی وقت -
 ؟   یزیشب اعصابمونو بهم نر کی  یتونیم نمیتوسرت بره بچه ، بب 

   دی، ببخش دادمی شرمنده اقا داشتم گل ها رو آب م -

از تو چهره ام خوند به سمت اشپز خانه رفتم که با   شدی که م یافتاد با شرمندگ  ریسر ز  با
که من نشنوم ؛ به گوشم خورد ،   یجور زدیلب غر م  ریاهسته پدر که با خودش ز  یصدا 

 کردم   زی گوش ت

، اخه چرا گوش   نهیبب واریات رو هم د  هیدوست ندارم سا یدونیصاحاب ، ده اخه م یب -
وون مرگ شد ، دوست ندارم دخترک مو  تنها گلم که ج یلعنت  یعشقم ادگاری تو  یدینم
 خراب شده .  نی چقدر چشم ناپاک داره ا دونمی ، من م  نهیبب یکس موی طال

نشست تمام تنم رو به  یصداش م  یبغض پدر که با اوردن اسم مادرم تو  دیلرز  دلم
 از خودم متنفر شدم ، چقدر سر به هوام    نداختیلرزش م

که توش   ی که دور شدن از خانواده ا  کردمیم من درک  دمیفهمیپدر رو من خوب م ییتنها
؛ شاهرخ پدر من اوج غرور خانواده بود و همه دورش   یچ یعن ی یپسر اول باش

؛   ادیب نجایبه ا  یکارگر یبرا   دیده ما بود با  ندهیکه خان ا   ی؟ کس یچ  یعنی؛  گشتنیم
 . ره ینم ادمیوقت اون روز نحس رو   چیه

 یاون کت شلوار اب  یبودنشو تو یچهار شونه که قشنگ شهر کلیبا قد بلند و ه یمرد
  نیزم یبه خونه اقاجان اومد با بلند شدن اقاجان از رو  دادیتنش نشون م یتو  یکاربون

نگاه   گهیبه احترام اون شخص تعجب همه دوچندان شد همه با تعجب به هم د
از  ی، سابقه نداشت به احترام کس  انج یا نینش  انی اقاجان خان ده بود و اع کردن یم

خودش بنشانه همه نگاهشون به   یجاش بلند بشه و با احترام اون ادم رو سر جا 
  راهنیکه پ بشیعج یکه با لباس ها  یمرد جوان رهیمن از نگاه خ  یبرخورد اقاجان بود ول
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پوش   وارراسته که به رنگ کرم بود همراه مرد کت شل  یبا شلوار یقرمز مشک یچهارخانه 
از اون پسرک بدم    شتریب شدی ادم داشتم که باعث م نی به ا یکه به شدت احساس بد

شدم که با اشاره بهم فهموند که   رهیخ شی ، نگاه پدرم رو که حس کردم به چهره عصب ادیب
اتاق خودم    یوصله تواومدم اصال ح نی عمارت پا یبرم از پله ها  نیاز اتاق شاه نش

  ینشستم   با مشت از اب حوض رو یا  یرفتن رو نداشتم ؛ کنار حوض کنار شمعدون
و   کردنیم ی که با هم شوخ لیفام  یپسرها یکه با صدا  ختمیری خوشرنگش م یبرگ ها 
دوشش گرفته بود و به سمت   یرو رو  یبزرگ یآهو  لی  ری سر بلند کردم ام  زدنیقهقهه م

 خونه زاد بود گرفت و گفت :  یمش قربون  که از بچگ

 خوشگلت   ی من به نوه کوچولو یشکار امروز، مش قربون کادو  -

  ریرو که ام ییو خواست که آهو  دیدو  لی   ریقربون تشکر کنان و باذوق به سمت ام مش
کردن ؛    یخنده بلند  لی فام ی گذاشته بود بلند کنه که نتونست و پسر ها  نیزم یرو  لی
طرف صورتشو به سمت   کی که   زدیمتشخصانه به لب م شهیکه هم یبا لبخند  لی  ری ام

  ریزد و کمک مش قربون کرد تمام مدت ز  پسرابه  یهمراه اخم کوچک بردیم  یباال تر
به دو از پله  لی  ری دختر عموم و خواهر ام نیبودم آو  ل ی  ریام ی به لبخند ها رهیخ یچشم
  ید ؛ دستور اقاجان رو گوش زد کرد که برا ش کی اومد و به زن مش قربون نزد   نی ها پا

  یزن مش قربون هم بلند شد و سمت غذا ها  هی. اس ننیناهار هرچه زود تر تدارک بب
 تکون داد و گفت :  یدرحال اماده شدن بود رو کرد و سر

  شنیهم مرغ ها دارن آماده م شهیخانم جان اناهاش هم بره کباب داره حاضر م -
 اماده است  یراحت همه چ التونیخ

مخصوصا از اون    ومدیناخونده خوشم نم یمهمون ها   نیاز ا  چیه یخودم نبود ول  دست
  کردیبه ادم نگاه م شی سبز عسل یبا اون چشم ها  یجلف چشم چرون اصال وقت یپسره 

  شتریادم ب  نیاز ا شدیکه نا خود اگاه باعث م گرفتیدرونم شکل م ی بد یلیاحساس خ
 ان   یعوض  یبود از اون ادمها علومم شون یاز سر و وضع ظاهر   اصال ادیبدم ب

 ؟... حالت خوبه؟   گمیم  یچ یشنو یبا تو ام ... اصال م اریتووش یاها  -
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 جان  نیآو  یداشت ی... اره اره خوبم ، کار یها .... چ -

 بله ... معلومه عشق داداشم هوش و حواس رو از سرت پرونده   -

که به   یکه با جمله ا  یبا چشمک خاص زدی بازوم م به یکنان همون طور که مشت خنده
 شد ادامه داد   نیبرام سنگ یلیکار برد خ

 تو که خودت چشم هات ...  یشد یپسر چشم رنگ نیعاشق ا  دهینکنه تو ام مثل فر  -

 اجازه بدم جمله اش رو کامل کنه با تشر گفتم :  نکهیا  بدون

به  یاش کجا بود که بخواد دل افهی ... اوال اون پسرک چندش مسخره ق خودیخود ب یب -
  ستیاون مرده متحرک ن نیمن ع  یدوما چشا  یخاطرش تکون بخره چه برسه به عاشق 

پررنگه ؛ بعدش   یمن اب یدر ضمن چشم ها  مونهی دامن زنونه م نیبا اون شلوارش که ع
 عاشقش بشم . نمیبیرو م یسر تا هر پ  ستمین یجناب عال  قیرف دهیاون فر  نی هم من ع

مثل هم   ل ی  ری حقا که تو و ام  وونهیدختره د  شهی سرش نم میخوبه ... خوبه ... شوخ -
 اخالقاتون  نی با ا نیا  گهید

 فکر هام از سرم فرار کنه   یخوردم که باعث شد تمام یکیپدر از جام تکون کوچ یصدا با

 ؟   یدخترم ؛ از دست اقات دلخور یخوریچرا غذا تو نم -

اخمتونو   تونم ینم ینه اقا جان من غلط کنم از دست شما دلخور باشم ، اقاجان من حت -
 نمیبب

 …   ای  ؟ی ده افتاد ادی؟ دوباره   یزنیو لب نم  یریپس چرا همش با غذات ور م -

 ان  تنگ شده برا خانم جان برا اقاج  ماه ینه اقاجان راستش ... راستش دلم برا فر -

 و   -

 نه به خدا اقاجان  -
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 انداختم  نی زده سرم رو پا خجالت

 ؟  یکنی فکر نم ل ی  ریباور کنم به ام یعنی -

 نزدم  یاز خجالت سرخ شد اب دهنمو قورت دادم و حرف  صورتم

 یمونیو تو م میذار ی؛ قرار عقد رو م میری با هم م  گهیشدن هفته د دی بسه سرخ و سف -
 گردم یخانم جان و من برم شیپ

  لی...ریکه به ده و ... ده و ... ام.. یبه هر چ یحت  دم یقول م گهی نه اقا من غلط کردم د -
 که ازتون جدا بشم  نیفکرم نکنم تو رو خدا نگ یخان ربط داشته باشه حت

 نه؟  ایبشه   دیبه عقد با لیتبد  ینامزد  نی بالخره که ا -

 گفتم  نی همون طور با سر پا دهی کشپوست گر گرفته و لب به دندون  با

 من ... نی من اول شما  تیاقا اولو  ستین یعجله ا  -

اولت بعد خدات ، مردته ، شوهرته نه   تی الو گهید  نیعقد کن یوقت  اری بس کن تووش -
 دختر ؟  یدیاقات فهم

 بله اقا  -

بود که  ی رفتار نی تر نیحرف زدن من نبود سکوتم سنگ  یبرا ییجا گهی موارد د نجوریا
چرا   دونمی نم یول  میبه نام هم بود یاز بچگ  لی  ر یاز خودم بروز بدم من و ام  تونستمیم

  گرفتیمثل ترس درونم جا م  یحس خاص  کی  دمیشنی حرفش رو از دهن پدرم م  یوقت
  یرو شهی پدرم و غصه هاش که هم ییتنهاواسه   دیحس گنگ شا  هی   یحس دوگانگ هی

 حس خاص ...  هیفقط  دونمیدلش تلمبار بود ؛ نم 

خونه ، از پرده کنار رفته اتاق که   یپشت بام انداختم و خودم تنها تو  یپدر رو رو  یجا
 یاصال خوابم نم یشدم  ول  رهیو پر از ستاره بود خ شدیم دهیرنگ د یآسمان سرمه ا 

و   زدیشب برق م یاهی که چشم هاشون تو س داریشب ب  یجغد ها  نی اومد شده بودم ع
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روح   یب  دیبه داخل خونه چرخوندم به سقف سف رهسرمو از پنج شدی م  دهید یبه درشت
چشمم   یاز جلو  یاون روز دوست داشتن یتو   لی  ریام ی خونه چشم دوختم اما چشم ها

  یخانم جان که ناراحت از رفتن ما به تهران بود  با صدا  یحرف ها  ادی   رفتیکنار نم
 ؛ کرد ی اروم  و ناالن روبه اقاجان اعتراض م

اون   ینوکر یده چه به کلفت ه یمردمو نداره اون خان بعد یو حمال یتاب نوکر  بچه ن یا -
 تازه اونم تو تهرون خراب شده ... بال به دور ... کافرستون  یعوض  کهیمرت

اقا شمس   استی سر من تو رو چه به س یزنی پشت سر هم غر م یزن ه گهی بس کن د -
  ده یکار دستمون م رمایحرف باال حرفش ب  رهیخرش م یاسیگفته مجبورم اون س 

 و ادادمه داد:   دی جو لب ور چ خانم

 اره؟ ی سر بچه ام ب یی بال خوادیم یعنیخاک به سرم  یوا  -

  یدوز یو م یبریواسه خودت  ینه زن ه -

 رم یو نبره خودم باهاش م اریخب حداقل تووش  -

   ستی بمون ن نجایبدون لقاش ا  اریتووش یفهمی... چرل نم شهینم شهینم -

حول   یطور  نیهم شهینم دن ینافشونو واسه هم بر  یاز بچگ  نایچه وضعه ا نی اخه ا -
   گنی م  یمردم چ می نامزدشون کن یحول

 

داد دستشو سمت   رونیب یبا فوت  قشویتو موهاش فرو بردو نفس عم یجون دست اقا
ازش گرفت و دودشو با حرص    قیبرد و با چند ضربه فندک روشنش کرد کام عم پشیپ
 داد   رونیب

 خودش ادامه داد  استی با س دادینشون م رشویتاث  واشی  واشی جان که حرفاش  خانم
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  اریدرمورد تووش ا ی  ندشیو درمورد زن ا لی   ریده اخه مرد عاقل باش حد اقل برو نظر ام -
 زود باش   انخویازش بپرس مطمئن شو همو م

 االن  -

 نظرشو  یبچه دار شدن بپرس نکهیبعد ا  یخوا یم یپس ک -

هام از خجالت سرخ شد اروم از کنار در بلند شدم و به سمت اتاق خودم راه افتادم   گونه
 ام نگه داشتم    نهیس یکه اقا جان صدام زد نفسم تو 

 دخترم   اریتووش -

 جانم اقا جان   -

 زود باش برو کنارش  یینجایکه ا  خانم جان کارت داره خوب شد -

 گهی که خانم جان اقاجان در حال صحبت باهم د  یلب گفتم و به سمت اتاق  ریز  یچشم
وارد اتاق شدم نگاهم به خانم جان    یبا لبخند جمع دمو یکش قیبودن رفتم چند نفس عم

به  یمحکم  یزده بود و پک ها  هیتک شیاش که به پشت یسلتنط ی صندل  یکه حاال رو 
 گفتم:   یو شمرده ا روم ا  یافتاد با صدا  زد یکنار دستش م ونیقل

 سالم خانم جان اقاجان گفتن که شما منو   -

  کینزد  واری که به د یا  روزهیف یاب یاجازه کامل کردن حرفمو بده به پشت  نکهیا  بدون
  یهپشتش هارمون یکه با رنگ پشت یروشن یخودش بود و بد تشک چه کدچک نارنج

رفتمو با سر   ی. بدون حرف به سمت پشت نمیکرده بود اشاره کرد که بش جادیرو ا  یخوب
  ریام شیزدم و چهار زانو نشستم دل تو دلم نبود تمام فکرم پ  هیتک  یافتاده به پشت ریز 
  شدی بود که اقاجان قرار بر صحبت باهاشو داشت خالصه م یلی

 میخانمانه باهم بزن  و یکه چند تا حرف درست و حساب نجایا ی ایخب ... گفتم ب -

 زد و ادامه داد  ونشیبه قل یمحکم پک
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من همسن تو بودم پدرت فرهاد و    یستیبچه ن گهی سالته و د  ۱۷دخترم تو االن  نیبب -
و عاقالنه زد   یباهات حرف جد شهیپس م یکه عاقل نهیعمو مهرداد تو داشتم منظورم ا 

 درسته  

چشم حرکات خانم جانو تحت نظر   ریاز ز  یرک ی ز  ریبود و ز  نی طور که سرم پا همون
 حرف خانم جان تکون دادم   دی تا یداشتم سرمو به معن 

 بره تهرون   یکار مهم مجبوره دوسال هیپدرت واسه   نیخب بب -

 درسته   رمیخب منم باهشون م -

 وسط حرف من نپر دختر گوش کن   -

نگاه کردم نگاه خانم  پر اشک به صورت خانم جان  ییبغض سرمو بلند کردمو با چشما با
 ادامه داد :  یخلص یجان عوض شد و حرفشو با مهربون

 زن اموم شه بعد بغض کن دخترکم   ر ی من اجازه بده حرف من پ زی خب عز -

پاک کردم و سر تکون دادم منتظر   نمیبا گوشه است  خوردیکه از گوشه چشمم سر م  اشکمو
 خانم جان موندم   یحرفا  هیبق

تهرون و   ادیراحت ب لی  ری ام نکهیواسه ا   میخواستی مساله م نی خب دخترم به خاطر هم -
و از اون طرفم    ارهی برگرده که از هر دو طرف هم از شما و هم از ما خبر واسه هر دو ب

خطبه  ه یغربت  اری سن مجرد بره د  نینداره دختر تو ا  تیخوب نویشما نشون کرده هم 
   میرد و بدل کن نو نشو  میواستون بخون ت یمحرم

لپام که مطمئن بودم االن از شرم قرمز شدنو حس    یانداختم داغ ر یخجالت سرمو ز  با
به   یگریفرستادمش خانم جان پک د رونیدمو اهسته ب یکش یقی کردم نفس عم

 زد   ونشیقل

  یزن بگ ریمادر به من پ  هیو نظرت و مثل  ی بدون خواستمیم -
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 اخه خانم جان   -

و    لی  ری جوابمو بده ام تی پس باجد میمانه و عاقالنه باهم صحبت کنخان  خوامیگفتم م -
 یاریو رو حرفش حرف ن ی زی و کل عمرتو به پاش بر  تویجوون ی؟ حاضر  شی خوایم

 فرو برم گفتم  نیزم یاالنه که تو کردمیکه حس م ی بلند کردن سرم با همون خجالت بدون

   زنمیمن دم نم  دیشما و اقام صالح بدون یبگم خانم جان هرچ یچ -

نشوندو   یبوسه ا  میشونیپ ینشست رو  نیپام رو زم یبلند شد و جلو  شیصندل  یرو از 
پارچه قرمز   یننه از کمد کنار پشت دیش ریهم پ  یبه پا یگفت اله تی از سر رضا یبا لبخند 
  یا روزه یف ینا یو که با نگ  یخوش تراش یبازش کرد گردنبند دیکش رونی و ب یخوشگل

 روش کار شده بود به گردنم بست  

 بستم به گردنش  نو یا می واسه بابات نشونش کرد ینشون مادرته دخترم وقت ن یا -

  یجا یناراحت  ای  یروز  نیهمچ یخوشحال دونمیاز نم یکردم و بغض  دایپ یخاص ذوق
گونم سر خورد که   یاز گوشه چشمم رو  یگلوم نشست و ناخوداگاه اشک یمادرم تو  یخال

و   دیاز سر نوازش به سرم کش ی،دست دشیخانم جان با گوشه چارقدش به اغوش کش
 گفت :

مادرتو خودم    یغمت نباشه جا  چیغصه نخور ننه هم من هستم هم اقات هست ه  -
 که تو همه ده زبون زد شه   رمیبرات بگ  یجشن نشون هی  کنمیبرات پر م

 بلند شد   نیو از زمجمع کرد و سر جاش گذاشت   دستمالو

  اطیبا صغرا خانم خ گهید قه یخب خانم جان بلند شو برو تو اتاقتون تا من چند دق -
 پاشو ننه پاشو  شت یپ امیب

به صورتم زدم و به سمت   یحوض اب یرفتم از تو  اطی جام بلند شدم به سمت ح از 
مردونه   یصدا   کردمی اروم خشک م  یاتاقمون رفتم همون طور که صورتمو با گوشه روسر

 .  نداختیکه قلبمو به لرزه م یکس یپدرم به گوشم خورد و پشت بندش صدا
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تموم وجودمو فرا گرفت   یکنجکاو  کردی صحبت م ل ی  ریکنار عمارتمون داشت با ام پدر
نشستم   ن ی پنجره رو زم نی تر  کی د وارد عمارت شدم پشت نزدتاب و طاقت ازم سلب ش

 باز کردم تا واضح تر بشنوم     شتریپنجره رو ب یو ال

و   اریکه من مادر تووش  ید یام شن هیو مطمئنم از بق  یدونیخودت خوب م لی  ری ام -
  یبوده که بعد چهارده سال حت زیخاطرش چقدر واسه من عز  یدونی م  خواستمیچقدر م

 نگاه کنم میا گهیزن د هی حاضر نشدم به سا 

اقا   دونمیداره ؟ نم یواسه من چه حکم ادگارشیکه خاطر تنها   یدون یخوبه پس م -
نبودم   اریمن حاضر به شوهر دادن تووش گهیرا نم یباهات حرف زده اقاجون ب یجون چ

  یاریو سر در م تهی حال رتیو غ یمرد   یاز گوشت و خون خودمون یخب تو فرق دار یول
که   تهیمردونگ  نمیا  یکشیمن خجالت م  یرواز   یشرم دار دونمیاز حس و حال من م

زل  خوامیو شرط م دیق یحاال مرد و مردونه ب ی ول  یتا حاال نگاه تو چشمم نکرد یحت
  یاش باخودم حت هیه بگو بقکلم هینه   ای  یخوایوم اریخاطر توو ش یتو چشام و بگ  یبزن

   ش یخوا  یاگه نم

ادامه دادن   یکه جلو  ل ی  ریحرف ام یول شدیتو دلم نبود قلبم داشت از جاش کنده م دل
 حرف پدرمو گرفت ...

 من بگم   نیعمو جان لطفا ... اجازه بد  -

 از ته قلبت   یبگو عمو جون ول  -

... سر   ستیتو کارم ن لهیپ  لهیش هیکیمن دل و زبونم  دیدونیعمو خودتون خوب م -
  یچیکه در اصل ه نمیمن هم  کنمیروهم مسخره خودم نم یو کس  مالمیگول نم میکس
بود و بس عمو   اریفقط واسه تووش یاز بچگ رتمی... غ ی... ول یبه نظر خودم ول ستمین

م سر بلند کنه که بخواد واسه عشق میک هرتو دهن   خوامیخاطر شو م یلیجان من خ
   دمیجونمم واسش م زنمیم
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بکنم   دیکار با  یچ دونستم یفراوون باز موند نم  ی از خوشحال ا یاز تعجب  دونمینم دهنم
به   شتریب کردم یفکر م یگاه یحت   ای  ادیاز من خوشش ب دی شا ل ی  ریام  کردمیتو دلم فکر م

حبس   نهیس  یبا حرفش نفسم تو  یول  دهیحرفا م  نیخاطر اسرار خانواده ها داره تن به ا 
داره   یچقدر حال خوب نهیریحس با تمام استرسش ش   نیشکرت چقدر ا ایخدا  یشد وا 

   گفتیخانم جان که با تشر م  یحسا بودم که صدا نی و لذت بخشه تو هم  فهیچقد لط

   شنوهیو فرستادم عمارت خودتون االن م اری... تووش دیِد ... اروم حرف بزن -

به   عیبستم و سر  پیپنجره رو ددباره ک ختیخانم جان تمام حس و حالم و بهم ر حرف
پنجره فاصله داشت حرکت کردم در کمدمو باز کردم   نیاز ا یلیسمت اتاق خودم که خ
  نهی خودم گرفتم به سمت ا  یکردمو جلو زونیاو  یچوب لباس  یچند دست از لباسام رو

به خودم   لی  ریام  یحرفا یاداوری از   کردمیم  گاهبه خودم ن ستادمو ی در کمد ا  یبزرگ رو 
خانم جان وار اتاق شد   خبر باز شد و یدر اتاق ب  کردم یم  مویذوق دخترانگ  زدموی لبخند م
 و گفت   دیکش یاون صحنه نفس اسوده ا  یمن تو   دنی و با د

 ؟   یینجا یاز اون موقع که گفتم برو ا  -

منم داشتم    نجایا  نی اریب فی با صغرا خانم تشر نی خوایم  نیبله خانم جان خودتون گفت -
 به ذهنم برسه  یتا الگو دوخت خوب کردمیلباسام نگاه م نیب

 لب گفت   ری تکون داد و صغرا خانم و صدا زد و ز   یجلن سر خانم

   یقربونت برم دختر خوشگلم که انقدر ذوق دار -

دستم    یبا انگشتا  یانداختم شروع به باز  ریکه زدم شدم و سرمو ز  یمتوجه حرف  تازه
 زدم   یشد چه حرف  یزیشدم چه ابرور 

کردن پدر کوک کرده بودم بلند شدم چشمام  از    داریب یکه برا  ی ساعت   یبا صدا  صبح
سرم    یحوض به صورتم زدم چادرمو رو ی از تو یپف کرده بود اب سرد  شبید یخواب یب

پشه بند پشت   یباال رفتم اقاجان تو اط ینردبان گوشه ح یمرتب کردم و اروم از پله ها
 بود کنارش رفتم و صداش کردم   دهیبه من خواب



 هر شب من   ی بغض ها 

 
21 

 

 صبحه   دیگلم بلند شاقا ... اقا... پدر  -

 گفت    یخسته ا یصدا با

   شمیاالن بلند م -

 صبحانه رو حاضر کنم براتون   رمی پس من م -

 برو دخترم  -

جمع   نی زم یشده بود جامو از رو تی اذ یلیسال خ هی  نیتوا  سوختی پدرم م یبرا  دلم
خسته   یلیانداختم و صبحانه رو حاظر کرد م خ یروشن گذاشتم سفره ا  یکردم و کتر
بود  یبه خاطر دلتنگ  دیشا  زدی حال خاص دلم شور م  هیداشتم   یحس هی  یبودم ول

و به   دیبوش مهش  دنیکه با شن ییغذا  رمفکر کنم بعد رفتن پد یبد  ز یبه چ خواستمینم
و کنار زدم و  رنگ اشپزخونه ر  یناهار، پرده صورت  یاماده کردم برا   اوردیسمت خونه ما م

که در  یدرخت خانم مسن ی ها  اسی عطر گل  یبو  دمیکش  یقیپنجره رو باز کردم نفس عم
عطر   ات  دمی کش یتر قینفس عم کردی م یاداوری رو برام  یمابود حال خوش یگی همسا

پاهامو   دم یاشپزخانه کش یرنگ تو  دیسف  تیکاب یدوباره اشو استشمام کنم خودمو رو
درهم که  دهیچی پ اسی  یدادم و به گلها  هیشکمم جمع کردم ،سرمو به پنجره تک ی تو

  دونستمیدر به سمتش رفتم م  یبودن چشم دوختم با صدا  دهیباال کش واریخودشونو از د
 در و باز کردم   شهیم دایپ دیمهشسر و کله    فتهیغذا راه ب یبو

 ...دویسالم خانم شکموو م -

اجازه    نکهیبده بدون ا  یلی معلوم بود حالش خ  دیماسدهنم  ی پدرم حرف تو دنید با
گوشه   یمبل چوب  یحرف زدن بهم بده درو هول داد و داخل شد و در و محکم بست رو

پاش   یسرش کرد وارنج دستش رو   هیدر بود نشست ودستشو پا  یروبرو  قایکه دق اطیح
و   زدی قدم م دیکشیم قینفس عم  کردیم لندکرد دائم سرشو ب  هیقرار داد و به اون تک 

  نجوریرو هم نداشتم ا شدهیچ   نکهیا  دنیجرئت پرس یدلم شور افتاد حت شستیدوباره م
  کردیپام به سمت اتاق خونه هم حرکت نم رفتیکس سمت پدرم نم چیمواقع ه
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سر من   شو یتکون خوردنم توجه پدرمو جلب کنم تا تمام ناراحت  نیتر ک یکوچ دمیترسیم
پدرم قرمز   کردمیم یو با گوشه چادر باز  فشردمی درمو ماز چا  یکنه با دستام قسمت یخال

 شده بود با خودم گفتم 

 کار کنم   یچ ای... خدایبشه اقام وا   شی زی نکنه االن چ-

توجا از پدر  یمهمتر بود ب  یزیاز هرچ ش یترس از پدرمو کنار گذاشتم االن سالمت دیق
جور موارد درست کنه رو حاظر   نیکه خانم جان در ا  مویسمت اشپز خونه رفتم شربت ابل

گذاشتم و سمت پدر که عرض   یمبل چوب  یشربتو رو  ینیرفتم س اطی کردم و به سمت ح
  یکارو تکرار کردم ول نی نداد چند بار ا یرفتم اروم صداش زدم جواب زدیو قدم م اطیح

 تر گفتم  نداد واضح  یتی اهم

تو رو خدا اروم باش   یکنیکارو م نیدارم چرا با خودت ا  یریاخه اقا من چه تقص -
 رو هم تجربه کنم  یپدر یدرد ب  یمادر یدوست ندارم به جز درد ب

و دستاشو مشت کرد اخم هاش بدجور در هم فرو رفته بود و فقط به روبرو نگاه    ستادی ا
پدر بردم خواستم اروم   ی مو به سمت دستادست  دیلرز یدستام م نکه یبا وجود ا کردیم

دلم باعث   یاشو بلند کرد ترس تو گهی که دست د رمیدستام بگ یتنومندشو تو  یدستا 
شکستن   ی قرار دادم وچشمامو بستم صدا   ورتمبکشمو دستامو حائل ص یفیخف غیشد ج

به پنجره اتاق که به  یمشت   دمیکرد به سمت پدر برگشتم که د شتر یترسمو ب شهیش
تمام   ختیر یم  نیکه از مشت گره کردش به زم یو قطرات خون دیبود کوب  اطی سمت ح

ترسو   نیاز گوشه چشمم روان شد به قصد تسک یسمج   یو اشک ها د یلرز یتنم از ترس م
بود فقط لرزش تنمو   جهینیب یول  شدینفسم م یو باعث تنگ  دیچیپیقلبم م یکه تو  یردد
  یچ دیبا دونستمی از اشک نم  سیخ یبودم با صورت رهیصورت پدرم خکه   کردیم  شتریب

که معموال  یبود که به سمت بقچه کوچک ن ی ا دیکه بهذهنم رس یکار کنم تنها فکر
پدر   سمتی به  یزی برم و با دستمال تم ذاشتمیو داخلش م  زی و تم د یسف یدستمال ها 

با   شوی پدر گرفتم تا بتونم بگردونمش و دست خون یلرزونمو به بازو   یبرگشتم دستا
 بار بدون ترس بلند گفتم   نیدستمال ببندم که مانعم شد ا
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بزنم   استیبا س  ی حرفا  تونمیمن مثل خانم جان نم  دیاقا ... تو روخدا بس کن دیبس کن -
   دیتا ارومتون کنم فقط خواهشا بس کن

 داغون   اریداغونم تووش -

نشه بالخره   یبا ابهتش جار ی تا از گوشه چشما کرد ی که تمام مدت تالشش و م یاشک و
و   دیتاب من لرزشش و شدت بخش یشد که همراهش دل ب ری کار خودشو کرد و سراز 

بشکافه نفسم  نمویتا قفسه س کردیشد تمام تالشش و م ریپدر سراز  یهمراه با اشکا
چشمانش گرفت و    یجلو  دستونشست  یمبل چوب  یحبس شد پدر رو  نمیس ی تو

پدر زانو  ی زانو گذاشت جلو پا  یاشو رو رو  گهیگاه دستش کرد دست د هیدسته مبل و تک
مبل    یدستش و برداشتم و دست پدر و بستم کنارش رو یرو شهیزدم و چند خورده ش 

 دیاز شربتو نوش یخواهش و التماس کم یشربتو به طرفش گرفتم با کل وانینشستم ل

  ن یرفتار کن یطور نی اخه... که ارزش داره به خاطرش با خودتون ا  ه شدیاقا چ -

برو خونه با دخترت   گهیفکر کرده منم مثل خودشم اشغال... به من م  رتیغ یب کهیمرت -
   نیشمام باش  خوام یم  میامشب مراسم دار دیحاظر ش

   دیو دست مشت شده اشو به زانوش کوب دمیکه زد از جام پر  ی ادیفر  با

حرفا مال    نیا  گهی...م گهیم ی به من چ نیپست فطرت ... استغفراهلل بب کهی... مرتا ا ا  -
  هیبرو   کنهی چادر سرش نم ی کس گهی وقته دوره زمونه عوض شده د ی لیقبل بوده االن خ

 امشب منتظرم    ریلباس مد روز برا دخترت بگ 

 خجالت اب شدم   از 

   ومدی ادم خوشم نم نی... من از اولشم از ا  ه یشرم یچه ادم ب -

 خودم زمزمه کردم اگه بشه بهش گفت ادم   با

   دیفراموشش کن دیشما که قبول نکرد  -
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 گفت   یاروم  یبغض و صدا با

 نتونستم   -

  ختن یسرم ر  یرو  یکردم اب سرد  حس

ستم  بار نتون نیدست به سرش کردم ا  یجور هی تا حاال چند بار گفته بود و هر دفعه  -
 نشد

 الخصوص پسرش   یاون همه ادم  عل  یاونم جلو    دارمیپدر من چادرمو بر نم -

 دیسرم کش   یرو  یدست

راحت   التیخ ادیب شیپ ییابرو   یب نیهمچ ذارمینم  رممی پدر من بم زیقربونت برم عز  -
 خوشگلم  

چله تابستان سردم بود  یداشتم تو  یته دلم استرس بد  میاکراه همراه پدر راه افتاد با
و سرنوشت   فتهیب یچه اتفاق یاون خونه جهنم  یقرار تو دونستم ینم  دیلرز یتمام تنم م

بود نگاه پدر و روم حس کردم   دهیفا  یب یول دمیکشیم قینفس عم کشونهی منو به کجا م
با دست مجروحش منو به سمت   نیماش  یشدم تو  اروم  یبخشش کم نانیبا نگاه اطم
 یستبر مردونش قرار گرفت چه حس لذت بخش نهیس  یکه سرم رو  یطور   دیخودش کش

پدر قرار دادم   نهیس یحس و تجربه نکرده بودم سرمو اروم رو   نیوقت بود ا یلیبود خ
  یقلب پدر که معلوم بود او هم خاطر  یبود صدا  جهی نت یداشتن ارامشم ب یتالش برا 

وخونه   یروبرو  نی بروز بدم ماش تونستمیکه نم کردیم  شتریاسوده نداره استرس درونمو ب
که با   خوردیهم تنه بلند درخت هاش به چشم م رونی که از ب ییالی که چه عرض کنم و 

  دیرسی به گوش م ییبلند مردها و خانم ها یخنده ها  یصدا  کردنیم  یرقص نور دلبر
به کش دادن صداش داشت به سمت در  یادی ز  عالقهکه  یلوس خواننده زن ی وصدا
که کنار در قرار    یپدرم دکمه ا میبود حرکت کرد  یکه نماد دو سربازان هخامنش یبزرگ

   دیبه گوش رس یکلفت مرد یداشت رو فشرد صدا

 هستم   یخسرو شاه -
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  ری سنگ شده بود و دو طرف مس  نیزم میدر و باز کرد و ما دخل شد  ی کلیدرشت ه مرد
قبل از   شدیم   دهید  یاشخاص یها  هیبود و البه ال درخت ها سا  دهیپوش یاز درختان بلند 

که من داشتم بدون گوشزد   ینخورم با حال  یزیکرد که چ یاداوریورود به سالن پدر بهم 
ادم پست فطرت وارد   هی  یرو نداشتم خصوصا خونه  یزیپدر هم حاظر به لب زدن به چ

  یشده بود و وسط سالن که خال دهیچ یمجلل یاون مبل ها که دور تا دور   میشد یسالن
بود و دخترا و پسرا باهم در حال رقص بودن پدر دستمو گرفت و از گوشه سالن به طرف  

   دمیحرکت کرد پرس  الیو  یجا  نیباالتر 

   میر یپدر کجا م -

 اقا شمس   شیپ -

  یه به مبل راحتک دمی شمس و د یاسمشم برام ناراحت کننده بود از دور اقا  دنیشن یحت
زده   هیکه به اون تک یداخلش به رنگ مبل   یکه محتوا  یبود و جام  دهیلم یرنگ یزرشک

  یرو داخل خودشون جا  یز ی جام ها چه چ نی ا  دونستمی بود شباحت داشت خوب م
 دعوا کرده بودند که  یلیخ قاجانمحلول خانم جان با ا نی دادن به خاطر هم

پدر   یب یکدوم مهمونا ییرا یکدوم پذ یکه تو برا  می انبار داشته باش یداره تو  یچه لزوم -
   یاریب یمادر

بخوره   یتکون   نیتر کی از جاش کوچ  نکهیزد و بدون ا یپدر لبخند  دنی شمس با د یاقا 
که سمت راست اقا شمس   یمبل دونفره ا  یمبل به خودش اشاره کرد رو   نیتر کی به نزد

  یبافته شدم باز  یمو ها  نی چادر با پا ریبود از ز  نی دائم سرم پا م یقرار داشت نشست
 مراسم تموم شه اقا شمس روبه من گفت    ترهرچه زود  خواستمیفقط م کردمیم

فقط   دمیکه به شهرتون اومدم دختر خوشگلتو درست ند شیسال پ ییبایبه چه دختر ز  -
 پسره   نیا   گفتی راه نم یکه حاال متوجه شدم کم ب کردنیم فی تعر یل یخ شونیپسرم از ا 

 زد و ادامه داد   یبلند قهقهه
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دختر واسه   ن یسراغ بهتر رهیام خوشبگذرونه تهش م  یبا هر ک گهیبالخره پسر منه د  -
   ندشینسل ا

بودن نگاه هاشون   ک یکه به ما نزد  ییسر داد که باعث شد کسا  یبار قهقهه بلند تر نیا
خم کردم نگاهم به دست مجروح پدر افتاد که   شتریبه سمت ما برگرده با خجالت سرمو ب

  دنیدوباره به خون نشست لرزش با د اوردیکه با مشت کردن دستش بهم م یبا فشار
عکس   چیشدم و صداش کردم ه رهیپدر خ  رتصحنه طاقتم طاق شد و به صو  نیا

 رو به اقا شمس گفتم  تیبا عصبان دادیاز خودش نشون نم  یالعمل

  یادی شما احترام ز  یدرست پدر و پدر بزرگ من برا دیجناب شمس شما بزرگ تر هست -
با ما   خواد یهر طور که دلتون م نی به خودتون اجازه بد شهینم لی دل یقائال درست ول

   دیصحبت کن

بود و   ستادهین ا که انگار پشت سر م  یسر داد و روبه کس یشمس مجددا قهقهه بلند اقا
 شدم گفت   یاون شلوغ یمن تازه متوجه حضورش تو 

 کلکل   یبرا  یکرد دایپ  یفی... خوب حر یا  قهی حقه باز ... حقا که خوش سل  یا -

به شخص پشت سرم انداختم پسر اقا   یبه سمت پشت سدم برگردوندم و نگاه سرمو
که   دیسف  راهنی با پ یکت شلوار جذب مشک هیکه با  یعوض ی شمس بود همون پسره 

به لب داشت که به شدت  ی اش باز بود و لبخند مسخره ا  نهیس نی لباسش تا پا  قهی
ادم پست   ن یسر ا  یتو  ادو یم  ستم د یکه جلو  یزی هر چ خواستیدلم م کردیم  یمنو عصب

رو ازش گرفتم و سمت پدر برگشتم   یچشم غره ا یخورد کنم با همون اخم با چاشن
 دست پدر و گرفتم و گفتم  

   ستی حال شما اصال خوب ن  میبر گهیاقا جونم زخم دستتون سر باز کرد بهتر ما د -

از دهنش منعقد بشه  یکالم  ا یبخوره   یاجازه بده پدرم تکون نکهیشمس قبل از ا اقا
 پدر گذاشت و خنده کنان گفت   یپا  یرو  یدست
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داره   یریچشم گ یخوشگل یلیخ  یمثل خودت ول ی هم دار  یتر حاضر جوابماشاهلل دخ -
پسرک من   نیا  یبودمش االن بدستش اورده بودم ول دهیپسره د  نیخودم زود تر از ا 
 کنه   یاول دلبر  خوادیعرضه نداره م

 کنترلش کنه در جواب شمس گفت :  کردیشو م یکه تمام سع یتیبا عصبان پدر

   ن یرو تموم کن یشوخ  ستیبهتر ن -

 شرمانه گفت   یشمس ب اقا

 دارم   یمگه من با تو شوخ -

 اقا شمس کبوتر با کبوتر باز با باز   -

  ک ی من نشست و صورتشو به صورتم نزد  کی نزد ی صندل ن یتر کی شمس اومد و نزد پسر
 کرد و گفت  

   انیبا چادر نم جانیا  د یدونستیخانم کوچولو نم -

افتاد   ن ی بود که چادر تا کمر پا یحرکتش انقدر ناگهان  دیهوا چادرمو از سرم کش یب و
خواستم   کردیبرافروخته به پسر شمس نگاه م  یاز جاش بلند شد ما چشما   عی پدر سر

بلند شدم و با فاصله ازش خواستم   دیدوباره چادرمو سرم کنم که مجددا از دستم کش
پرت کرد تمام تنم   نیزم یشمس چدرمو ازم گرفتو رو  اخود اق نباریم که ا چادرمو سرمکن

کار کنم به پدر نگاه کردم چقدر در برابر شمس ناتوان   یچ دیبا دونستمیو نم د یلرز یم
 شده بود روبه اقا شمس کرد و التماس وار گفت 

 م ینداشت یقرار  نیهمچ کنمیاقا شمس خواهش م -

 در جواب پدر گفت  الیخ یپروا و ب  یب شمس

 ر یسخت نگ گهی بابا بچه ان د الیخیب ادینم ادمی حداقل من  ا ی مینداشت یقول و قرار -
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  یکه بدون کنترل تو دیدستمو کش یاز کار پدر به طرف چادرم رفتم که کس تی با عصبان  -
هنوز مچ   ی اغوشش افتادم سربلند کردم پسر شمس بود خودمو ازش فاصله دادم ول

پدر مچ دست پسرک و گرفته و از   دمیرده بود برگشتم به سمتش که ددستمو رها نک 
  یول کنهی شدت داره به دستش فشار وارد م هشدن دست پسر معلوم بود که پدر ب دیسف

پسر شمس حاظر به رها کردن دست من نبود و صورت هاشون مقابل هم قرار داشت و  
قطع ماجرا نبودن صورت   کدوم حاضر به چیمونده بودن و ه  رهیچشم تو چشم به هم خ

پسر شمس از شدت فشار دست پدر قرمز شده بود که خود اقا شمس از جاش بلند شد 
  یرو  گرشوی کرد که شمس دست د شتریپدر فشار دستشو ب یپدر و گرفت ول دستو 

گوش پدر صحبت کنه بعد چند  ی تا بتونه راحت تو دشیتر کش نی کتف پدر اورد و پا
روشن پسر شمس   یتر شد و به من نگاه کرد و دوباره به چشمان اب د یاخم پدر شد  هیثان

 اقا شمس روبه پسرش گفت  

 دستشو ول کن پسرم  کنم یجان من درستش م وشی بسه دار -

 اخه پدر -

 گوش کن  -

با   وشیزد و دار وشهی اسمش دار دمیبه پسرش که حاال فهم یتکون داد و چشمک یسر
ماجرا ندادم نشستمو چادر  یبه باق  یتیاهم گهیدستمو رها کرد د  یمندانه ا   روز یلبخند پ

 رو برداشتم و سرم کردم و رومو محکم گرفتم به سمت پدر برگشتم  

 اقا   میبر -

نشست و به پدر اشاره کرد که   یصندل یبه اقا شمس نگاه کرد شمس بدون توجه رو  پدر
  کردمینشست احساس م مبل ی به من مجددا رو ینگاه نی تر کیپدر بدون کوچ  نهیبش

  کی مقابل پدر نشست و    یمبل دونفره ا  یرو  وشی نخوردم دار یخورد شدم از جام تکون
کنارش اشاره    یخال ی من زد و به جا  روبه یمبل باز کرد چشمک یدستشو به سمت پشت



 هر شب من   ی بغض ها 

 
29 

 

نگاهمو ازش گرفتم و به سمت صورت پدرم خم شدم و زمزمه   یفراوون تیکرد با عصبان
 گوش پدر گفتم  یکنان تو

پامال کنن و   رتمونویخوردمون کنن غ نی از ا  شتری تا ب  میبمون نجایبازم ا ن یخوایپدر م -
  م یبهشون نگ یچیه

از   یدستاش گرفت حاک  نیکه ب  یپدر و خم شدنش و سر یگلو بکیشدن س نی پا باال
مشت فشرده اش   یبود که دست اقا شمس داشت و تمام قدرتش که تو  ینقطه ضعف
از خودم نشون بدم فقط احساس   یچه عکس العمل  دیبا دونستمی،نم شدیمخالصه 

دراز کرد و ازم   سمتمبه   یشمس دست شدیخشم بود و تنفر که باعث لرزش بدنم م 
مبل رفتم و کنار پدرم   ی  گهیتفاوت به دست دراز شدش از سمت د یب  نمیخواست تابش

که فقط شمس و پسرشو   یر سالن رقص نگاه کردم جو نیبه زم ینشستم با اخم فراوون
  نمینب

 به پدرش گفت    یبا لبخند  وشیدار

 االن قهره    ینیبیخدا م یوا  -

نشون   یتفاوت نشستمو عکس والعمل  یکرد ب ش ی کرد که پدرش همراه یخنده بلند  و
  م یبود ومدهیخراب شده ن یال یو  نی وقت به ا چی کاش ه  یندادم از درون داغون بودم ا 

بود تا تمام دندون   نجایا  لی   ریکاش االن ام ی ا  میذاشتیشهر نم ن یاصال کاش پا به ا 
شمس نداشت   شیپ یاون که نقطه ضعف  کردیدهنش خورد م  ی پسرک و تو ن یا  یهد
اومد و   وشیتوجهمو جلب کرد که از وسط سالن رقص به سمت دار  ی نازک دختر یصدا 
 گفت   یلوس و کش دار  یباصدا

 اهنگ دونفرست    نیا  یا یب یخوا ینم ززمییعز -

 داد یجور  نیروبه من جواب دخترو ا  وشینگاه کردم که دار وشیتعجب به دختر و دار با

  بایز  ییخانم مو طال نیاهنگ و با ا نیاالن  کردم ا   یقرار امشب سرجاش ول  یبیاو ب -
 برقصم  
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 روبه پدر گفتم   تیعصبان با

 نمتونم و اصال تحمل ندارم   گهیمن د  دیبمون نجایامشب ا نیخوا یاقا اگر شما م -

چادر   وشیمحکم گرفتمو از جام بلند شدم خواستم از کنار دخترک رد شم که دار  چادرمو
به سمتش برگشتمو   فتهیب نینذاشتم چادرم رها شه و از سرم به زم نباریمو گرفت ا 

   دمیمحکم چادرمو از دستش کش

  یادم خاص یلیتو خ یفکر کرد   ایو بندم    دیق یمنم مثل تو ب یفکر کرد  یعوض  یپسره  -
   یچی ه یستی ن یچیه ینه اقا پسر جناب عال یهست

برافروخته با چشماش   ی درهم و چشما یمحکم ادا کردم و با اخم ها  یلیمو خ یچیه
 گفت  دهیازم نشن یکه انگار اصال االن حرف یتفاوت جور یب یلیزل زدم خ

 ی لعنت ی ا  گهید زیچ  هیتو    یول میمنم چشم رنگ  نکهیبا ا یقشنگ  یچه چشما  -

 از سالن برم که اقا شمس بلند شد و گفت   رونیراهمو کج کنم و به ب خواستم

هنر    یفکر کرد یعرضه مخ چهار تا احمق رو زد یب ت یدلبر  نیخاک تو سرت پسر با ا  -
   ی کرد

 من ادامه داد  روبه

 است ولش کن  وونهیپسر من د نیا  خوام ی دخترم من عذر م -

 به پسرش گفت  یاشاره ا  با

 راحت   الت یکارها نکنه خ نی از ا  گهید دم یاموزشش بدم و قول م کمی  دمیمن قول م -

 پدرم گفت   روبه

رو   گه یبه سالمت فردا شرکت هم د  نی فکر کنم شما هم خسته ا یاقا خسرو شاه -
   مینیبیم
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انقدر   دیگرفتو با خودش کشطرفم اومد و محکم دستمو  هی  عی تکون داد و سر یسر پدر
از   دمیدویداشتم دنبال پدر م گهیبخورم د  نیزم  یبود چند بار کی که نزد رفتیتند راه م

لب شروع به   ری سرعت پدر اهسته تر شد و دستمو رها کرد ز  میکه خارج شد الیو  اطیح
به   از ترس  ادیشروع کرد به داد و فر  یاصل  ابانیغر غر کردن شد و بعد از خارج شدن از خ

و فوش    زدی سر و صورت خوش م  یدائم تو میپدر از جا پرد  یخاطر عکس العمل ناگهان
انقدر خودشو زد که از سرو صورتش خون راه افتاد تمام تنم   کردینثار خودش و شمس م

ترس درونم فوران   سنشون بدم فقط ح  یچه عکس العمل دیبا دونستمیو نم د یلرز یم
شبانه پدر تا صبح   یها  هیپدر بود و گر  یوجود نداشت خودخور یتا صبح خواب  کردیم

هنوز   میمون رو داشت یتحمل نداشت وه منتظر بمونه قصد رفتن به شهر ابا اجداد 
  هیکرا ینی پدر به جلو در رفت تا ماش میصبح نزده بود که هر دو حاظر و اماده شد   دهیسپ

بگذاره و عاقالنه   ونی اقا جون در م  تا ماجرا رو با میتر به شهرمو برس ع یر کنه و هرچه س
و   هینشسته بودم از شدت گر  یبه مبل چوب هیمنتظر تک  اطی ح یتو  رنی بگ مویتصم نی تر

در و باز   دمیشدن در با سرعت به طرف در پر  دهیداشتم با کوب یدیسر درد شد  یناراحت
 سست شد   اهامپ  دیچهره هراسون مهش دنیکردم و با د 

   دیمهش  شدهیچ -

 هق کنان و با ترس گفت  هق

 ..ار ... با ...بات یتوو...ش -

  دیمهش  شده یبابام چ -

تا وسط هق هق کردنش حرف   دادمیگرفتم و تکونش م دیمهش  یدادزدم و دو بازو بلند
 هاشو بفهمم 

 یبگو لعنت شدهیچ دی…مهش شده یبابام چ -

 مارستان یبابات و داداشم ... برد ... ب -
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سرمو   هیافتادم و باگر  نیتاب نگه داشتن وزنمو نداشت به زم گهیسست شدم د یپاها 
  ی ضربه ها دمینفهم یزیچ  گهی داشتم و د ید یدادم سردرد شد ه یبه چارچوب در تک

  یپوستم شد کم دی شد یبردن گرما  نیکه نوازش گر پوستم بود باعث از ب یقطرات خنک
ذهنم و   یاز اب سرد تمام سردرگم  یدوش ریز  خواست یتنم کم شد دلم م ی از گر گرفتگ

مشکالت    یاز تمام یخبر  گهی استراحت د یببرم و بعد از کم نیعضالت را از ب یگرفتگ
  زیچ خواست یدستان گرم و لرزان خانم جان و م یوجود نداشته باشه دلم نوازش ها 

پدر رو  زدردانهیسل عز یماریودم که ب چهار ساله ب  ای از مادرم به خاطر نداشتم سه   یادیز 
که شب ها   ی خالصانه اش دور تنها نوازش یاز محبت ها   شهیهم یازش جدا کردو من برا 

خانم جان بود   یمحبت مادر یبرا  ینیگزیشد جا بمیتوجه نص یو روزها برا   ییالال یبرا 
 دل دوستش داشتم .  میکه از صم

   یده ...بهترجان ...خاله ...تو رو خدا جواب ب اریتووش -

   کنهیداره چشم هاشو باز م نکهیمامان مثله ا  -

که هر لحظه در حال واضح تر شدن بود به اطرافم که   دمی د یداشتم با تار یبد جهی سرگ
و سردردم    جهیتر شدن سرگ دی انداختم تکون دادن سرم باعث شد یبود نگاه  بیبرام غر

سرم قرار داشت بذارم دستم و به   ری که ز  یبالش یبود که سرمو رو   نیا  حمیترج شدیم
  یر یتاث دیمو بکشم تا شا  شهی ابرو به سمت باال و ر  از  مو یشونیاوردم و پ میشونیسمت پ
 از شدت سرم کم کنه   یکنه و کم

بچه گفتم    نیصد دفعه به ا  هویتو   یشدیمن برات گلم ... چ رمی... بم یخاله جون خوب -
   دنی نم یجور نیناراحت کننده رو ا  یخبرا 

   دمیتوجه به حال بدم از جا پر  یبه خودم اومدمو ب تازه

   شدهیخاله اقام ...اقام چ  -

 و گرفتمو گفتم دیطور دست مهش همون

 شش یبرم پ دیمن با  شدهیبابام کجاست ...چ دیمهش -
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که بدون    دیبه اروم نگه داشتنم داشت دست هامو از دست مهش یکه سع  د یمهش مادر
 من بود خارج کرد و گفت   یعکس العمل از حرکت ناگهان

 شما استراحت کن   کمیخاله جونم   -

  دی دونیخاله اقام ...اخه شما نم تونمینم -

( که با اقات بود اومد خونه گفت حالش  دی)برادر بزرگ تر مهش ریام زمیاروم باش عز  -
 اونجا   میکه ما بر ست ین یاز یو ن شهیمرخص م   گهیدو ساعته د یکیبه تا  خو

 به اطرافم انداختم   یمختصر  نگاه

   شهیناراحت م ادیبرم خونمون اقام ب دیخاله من با  -

 تو حالت...  زمی اخه عز -

 مزاحم شدم و زحمتتون دادم  یلیجاهم خ نیبرم خونه تا هم خوامینه من م -

مادر حرف    الیخ یراحت یکه با اخالق پدرم داشت برا  ییکه متوجه حالم و اشنا  دیمهش
 منو کامل کرد 

اگه   ادیاقاش هم م  میدرد و دل کن کمیتا ما  رمیراحت منم باهاش م  التیاره مامانم خ -
 راحت  الت یخ گهیحالش بد شد من هستم د 

به اجبار   ارهیحرفا ما ن  یرو  یحرف  نکهیا  یز سر اجبار و براکه معلوم بود ا د یمهش مادر
  ی جاداد و با کم یظرف یخودشون حاضر کرده بود رو تو  یکه برا  یناهار  یقبول کرد کم

  یشده چند لقمه ا  یداد و خواست که حتما حت دیو دست مهش دی چ ینیس  یساالد تو
پدر  یان درست کردن ناهار برا و من نگر   ارهی هم غذا م پدر یداد که برا  نان یبخورم و اطم

 شدیاز غذا م یکم یگلو داشتم مانع از تناول حت  یکه تو  ین ینباشم .بغض سنگ
بود که   نیگونه ام بدم حس بدتر ا  یاجازه رهاشدن اشک هامو رو  یبابت چ  دونستمینم

  یلعنت یال یو اون و   ونشبا  یکار ها و رفتار من تو  ری پدر افتاد تاث ی که برا  ینکنه اتفاق
هم متوجه   دیکه مهش یجور شد یموضوع هم باعث لرزش تنم م نیباشه ،فکر کردن به ا 
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داده بودم دزد و دست   هیکه بهش تک یا  یپشت  یشد دستشود رو  کم یموضوع شد نزد 
 گذاشت  میشونیپ یشو رو  گرید

 ی که چقدر داغ یدختر تب دار  یوا  -

 ولم کن  دیخوبم مهش -

 ی تب دار گمیم -

 د یمهش -

  متیببر گم یبه مامانم م رمی کنم باور کن به ارواح خاک بابام م تی پاشو ینذار اگه -
 خونه خودمون  

 بس کن  -

 به خدا  گمی راست م -

که  دیمثل مهش یخودم رو هم نداشتم چه برسه به بحث کردن با دختر سرتق حوصله
  یکه صدا  دم یسرم گذاشتمو دراز کش  ریز  یحال من رو درک کنه بالشت  تونست ی مطمئنا نم
 شدن سردردم شد   شتریبلند شد و باعث ب دیبلند مهش

واسه مراسم چند روز   یخواستیاقات م زدیانقدر داد م شبید شدیچ  اریتووش یراست -
 ناراحت شد ؟  یخونه ما باهاش صحبت کن گهید

 ...   کنهی درد م یلی... سرم خ دی...مهش یوا  -

 باال اوردم   دستمو

 نه حرف بزن نه ازم حرف بزن  -

 نکن  یداد اقاتو سر من خال یاوه ...اوه ...چه بد اخالق تالف -

 دستتو بده بهم ای فقط ب دیبس کن مهش -
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 حاالت  ینه به اون حرفت نه بهمهربون -

  یبرا یلیدلم خ کنمیدر کار نبود حس م یمطمئنا بازگشت گهی روستا د م یقرار بود برگرد اگه
  یتو یکه حرف ها  یهام بود تنها کس ییتنگ شه تنها دوست و هم زبون تنها دیمهش

داشتم   اد یهمسن ز  لی دوست و فام نکهیشهرمون با وجود ا یتو  گفتمیدلم رو بهش م
بزنم که همه عالم و ادم خبر دار  یبه کس یرف ح  نیتر  کی کوچ تونستمی نم یحت  یول
بلکه به مادرش هم   چیه گهینم  یو به کسحرف هام دیمطمئن بودم مهش یول شدنیم
  شبیدل شکسته خودم بود اتفاقات د یحرف ها برا  یلیبه هر حال خ یول  گهینم یزیچ
  یشتریباعث دردسر ب  دیشا  یدرک کنه حت یحت  ایکنه  دایپ یربط دی به مهش تونستینم
 . دی عجوالنه مهش ماتی تصم نی با ا شدیم

دست هام گرفتم و دست هامو دور دست هاش قفل کردم و   نینشست دستشو ب کنارم
شدم تا    رهیخ دیباز نگهش داشته بودم به چهره مهش مهیپردرد که حالت ن یبا چشما 

 وقت نتونم چهرشو فراموش کنم   چیه

 اوردم  مانیتو دختر باور کن ا  یا  وونهیوا ... د -

 گفتم خوندیکه اصال به چهره داغونم نم یحالت شوخ طبع  با

 ی د یتازه فهم -

 ؟ یکن یم  هیگر اریتووش -

شده بود    یحرفش متوجه اشک سمج گوشه چشمم شدم که بدون اجازه جار  دنیشن با
 اشک هامو ندادم   هیشدن بق یبا پاک کردن اشک گوشه چشمم اجازه جار

 ! د؟ینه خوبم ...مهش -

   یکه انقدر داغون یشد یچ ی جانم قربونت برم تو -

شدن   ی جار یکه به صف برا  یمسر    یاشک ها هیگونم کنترل بق ینوازش دستش رو  با
  نیمن بودم که منتظر تموم شدن ا   نیو حاال ا   ختنیگونم ر یبودن ازادانه رو ستادهی ا
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جا  دیاغوش پر مهر مهش ی نباشم خودمو تو حیمزاحم بودم تا مجبور به توض یاشک ها 
 گفتم  شد یم دهیام سخت شن هیگر  یها حق حق   یکه تو یاروم یدادم و با صدا 

  شهی... دلم برات تنگ م میزندگ یاقام ... برا ی... برام... دعا ...کن ...برا دیمهش -

 میترسونیم  یدار اریتووش -

راحت   ال یداشتم و با خ اجی بود که اون لحظه بهش احت ییتنها جا  دیاغوش مهش ی تو
پدرم   یشدن غم و ناراحت شتری کنم و باعث ب یرو خال یبغض لعنت نی از ا یکم  تونستمیم

حال بدم    دنی با د دیشنونده باشم مهش تونستمیم  دیپدر فقط با  قی غم عم ینشم جلو
  هیگر خواستیم  هیمن بود دلم هنوز گر قیعم دردو فقط نوازش گر   یحرف   چینزد ه یحرف

از   یکاست یباعث اندک یکه حت غایجان خسته ببخشه اما در نیبه ا یکه بتونه اروم یا
حرف ها بود که با قطرات اشک من    نیتر از ا  قی و عم  شتریدلم ب ین یدرد من نبود سنگ

سمت در شد  بهزنگ در نا خوداگاه باعث حرکتم  یمنو داشته باشه صدا   یتوان ارام
  یها  جهیدور و دراز بود که با سرگ  یها   ریمس تی برام به طوالن اطیفاصله در اتاق با در ح

شد و   دهیکه به سرم کوب یبه خودم را حس کردم و ضربه ا نیشدن زم کی من حس نزد
   یاهیاز س یو خالع یشونیسوزش پ

از   یترسناک  ی صداها   شدینشدنش م دهی باعث د ادشیز  ییان با روشنا  یکه انتها  یاهیس
که به  یو حرکت ناخوداگاه شدیم  یزیچ  دنیباعث ند ادی ز  یکیپشت سرم و با وجود تار

با سوزش   ریمس ی انتها ییوبا هر قدم دور و دور شدن از روشنا شدیسمت نور برداشته م 
  میبرا دنید ینامفهوم نا  یصداها   دنیبه جز شن یبه ابروهام دادم ول ینیدستم چ

  شدیام م نه یشدن قفسه س نی باعث باال و پا ژنی محقق نبود حس کم بودن هوا و اکس
  نیکش ی برا  یراه یتا کم شدیکه به پارچه نرم کنار دستم زده م یو دست مشت شده ا

حس   رد ک  یتالش م دنشی طلب یبدنم برا  یفاقد از ارزش تمام یزندگ  نیا  ینفس برا 
 تمام .  یصورتم و گنگ  یرو یزیچ ینیسنگ

 گفت یم ی که با لحن ملتمسانه ا  دمیشنیپدر و از کنار گوشم م یصدا 
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پدره قول   یقربونت برم نبود تو باعث نابود یمن  زهیپدر چشماتو باز کن تو تنها اگ  زی عز -
من نبود اون   دیشد  تیدست روت بلند نکنم اونروز هم کار تو باعث عصبان گهید  دمیم

تاب تحمل نگاه ناپاک   کردیتو رو از من طلب م   یاون مردک اشغال عوض  یشمس لعنت
احمقانه باعث شد با   الیباشه و صد جور خ دهی رو دتو یبا یاون ها رو که مبادا چهره ز 

من غلط کردم تو فقط   زمیبشه عز یطونیاحمقانه ام ش یفکر ها  ابونیخ یتو تو  دنید
اصال من اشتباه کردم تو رو به اون مجلس خراب شده بردم    یتو بگ ی بلند شو اصال هرچ

 جان پدر چشماتو باز کن

  یکه داشتم با هزار سخت یو خواب الودگ  یگپدر رو نداشتم با وجود گن یناراحت تحمل
 ام رو باز کردم و از ته گلو صدا زدم  دهیبه هم چسب یچشما 

 پدر -

   دمیپدرم رو شن یتعلل صدا   بدون

 زم ی...جانم اقا جونم جانم عز ارم یجانم تووش -

 من کجام اقا  -

 گلم   یمارستانیقربونت برم دخترم ب -

  یاز چشم ها   یکی ری انداختم ز   یکه به زور باز شده بود به چهره پدرم نگاه یچشم ریز  از 
کرده بود و گوشه لبش که خراش    کیبود که چشم پدر و کوچ یدرشت پدر ورم بنفش رنگ

چشم   یداشت که رد خون خوشک شده روش واضح بود دستمو به سمت کبود  یکیکوچ
 د  دستم نشون یرو  یپدر بردم که دستمو گرفت و بوسه ا

 خوبم دخترم  ییخوبم اقا -

 اقا  دیببخش -

دلشون   یو طمعشونو رو   نکاریکنم تا حسرت ا  کاری چ دونمیگلم م ستی تو ن  ریتقص -
   اری راحت تووش التیبذارم خ
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 کار یاخه اقاجون چ -

 ؟ یبه اقات اعتماد دار -

 نشون دادم  دی به نشونه تا یسر

 راحت   التیپس خ -

دلم   تونستمینم ینداشته باشم ول ی کنم و واهمه ا به حرف پدرم اعتماد کردمیم یسع
  کردیم یسع  میگرفت و تا خونه اومد  یپدر تاکس دادیرو بهم م یهنوز هشدار اتفاقات بد

حتما   ای  دهیپدر ضرب د یاز پاها   یکیمعلوم بود که   یراه رفتن کمک کنه ول یبهم برا
به پدر   ادیبود که ز  نیا میتمام سع  شدیراه رفتن پدر م انداره که باعث لنگ یادیدرد ز 
 نشه .  یشترینکنم تا دچار درد ب هیتک

رو نداشتم به  یداریمنگم کرده بود و طاقت ب یلیشده بود خ قیکه بهم تزر  ییداروها 
 رفتم . یق یشدم و به خواب عم هوشیب نیزم یمحض نشستنم رو 

  هیپاهام تک نی نبود پدرم پا یاد یراه ز داشت و تا طلوع افتاب  شی حالت گرگ و م  هوا
پدر   یبه زانو هیتک  یاز زانو هاش حالت خم شده داشت و دست یکیزده بود و   یبه پشت

گاه سرش شده بود و چشمان پدر بسته بود اروم از جام بلند شدم و نشستم  هیتک
دوشم انداختم تا از جام بلند شم و   یزانوهام رو  ی پاهامو در اغوش گرفتم و پتو رو از رو 

داشت پدر چشم هاشو باز کرد   یسحرگاه سوز خنک  یپدر بندازم هوا  یرو  ی ا  گهید ی پتو
 د یداد و پرس یبا دو انگشتش چشم هاشو مالشکرد همون طور که  یو به سمتم نگاه

 اقاجون  یخوب -

 هوا سوز داره   ارمی براتون مالفه ب خواستمیکردم م دارتونیب د یبله اقا ببخش -

 کارت دارم فقط به حرفم گوش کن   خوادینم -

 شده ؟  یزیچ -
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   یکه گوش کن  خوامیفقط ازت م -

دلم نشست رو   ی احرف پدر توکه ب  یدلهوره ا یتکون دادم ول د ی به نشانه تا یسر
 کنترل کنم  تونستمینم

 برم روستامون   دی... من با اریتووش نیبب -

 اقا  میر ی خب باهم م -

 دستشو به نشونه سکوت باال اورد و ادامه داد پدر

هم من    ستیتو رو با خودم ببرم هم حالت خوب ن تونمیفقط گوش کن ...خب... نم -
   یدیفهم میکن شیرو به گوش اقاجانت برسونم ،مشورت کنم و قطع یماتیتصم هی  دیبا

 بله اقا  -

منصرف   می تصم نیپدر و از ا  تونم یچطور م دونستمینم نداختیگلوم چنگ م یتو یبغض
 کنم 

 بدون شما نبودم    ییمن تا حاال جا  -

 یحاال چند روز   دیخونه مهش یبر یدوست داشت شهیکردم تو هم  یبه اون هم فکر -
 دنبالت  میا ی م لی   ریام ا یمن   ای بعد  یمونی م اونجا

  یا  دهیفا گهیرو هم کرده بود و از نظر ش تموم شده بود بحث د یپدر فکر همه چ پس
 نداشت  

  یحرف چیبذارم و بهت گوشزد کنم اوال ه ونیباهات درم زاروی چ یسر  هی خوامیفقط م -
   یدیفهم یچی ه یگی ماجرا ها به دوستت نم ن یاز ا

پدر  یحرف ها  هیکه راه گلومو بسته بود منتظر بق  یانداختمو تکون دادم و با بغض ری سرز 
 شدم 
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سر خونه  ن یو بعد مراسم بر دیعقد کن گهیتا چند ماه د  ل ی  ریدوما قرار بود تو ام -
  ر یتو ام  ادیبه احتمال ز  کنهی م  ریتغ  یکه حاال افتاد ماجرا کم  یبا اتفاقات یول  تونیزندگ

فرصت مناسب   هیبهتون نرسه و تو   یکه دست کس ییجا متون ی بفرست و میرو عقد کن لی
  میومدین لی   ریام ا یسوما تا من   میکنیم  ایطبق قبل مه زیچاون موقع همه  ن یبرگرد

 وجه خب؟!  چیدنبالت از خونه دوستت خارج نشو به ه 

  یبود که به سر مون اومد چاره د  یچه بدبخت نی اخه ا  شد یارزوهام داشت نابود م تمام 
با اون خودم رو اروم   کردمی م یکه سع یپدرم نداشتم تنها دلخوش ی حرف ها  دی جز تا

که ترس   یی تنها  نیبود که قرار نبود ا  نیپدر و خانواده مو تحمل کنم ا یکنم و بتونم دور
از تمام وجود که   اهامیبود که با مرد رو  نیدا کنه و قرار بر ا یمن بود ادامه پ  یشگیهم

که مطمئنا حاضر نبود   یکس میکن میباهم تقس مونو ی تنها میرو خواهان بود  گهیهم د
 کنه .  جادیبرام ا یناراحت  نی تر کی کوچ یکس

خوش حالم امروز   یلیخ یاز جلساتمون اومد یک ی  یجون بالخره تو   اریاخ جون تووش -
 م یا  گهیباهم د

   الیخ یب -

 ی ایب  یدوست داشت شهی تو که هم وونهید -

 حالمو  یفهمیهه ... تو چه م -

 اه    یزنیحرفم که نم یرو زهرمون کرد  یبرو بابا دوروزه زندگ -

 لبم نشوند  یرو  یلبخند کردیکه صداش م  دیمادر مهش  یصدا 

 بدو برو مامانت کارت داره   -

 ندارم   یبرو گمشو من اصال با تو کار -

غر کنان جواب مادرشوداد کل مذمون جلسه بر  گفت و به ادا و اطفار غر یمسخره ا  ش یا
ها برن   ابانیبه خ یموقع حکومت نظام  دیفرمودند که با ینیاساس بود که امام خم  نیا
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حکومت ظلم و جور اعالم کنن انقدر فکرم مشغول    ریبر تغ  یو اعتراض خودشونو مبن
که دائما در   دیجلسه ندلشتم بلکه برعکس مهش بحثبه م یادیبود که نه تنها دقت ز 
کردن گرم    ییرایو پذ  یو سر خودم رو با اوردن چا   زدمینم یحرف چیحال نظر دادن بود ه

و سنمو    دیپرسیمو حالمو    زدیکه دائما به من لبخند م دیکرده بودم دوست مادر مهش
از طرز نگاه    بردمی م اهو با اشپز خانه پن  کردمیم یتفاوت عذر خواه  یومن ب  کردیسوال م

گاه و   یکردن ها تی و برام ناراحت کننده بود اون روز هم با اذ   ومدیاون خانم خوشم نم 
 شد  یسپر  دیگاه مهش یب

 از جا بلند شدم و به خودم گفتم   یبا ناچار دیمهش یکردن ها  غیج غیبا ج صبح

   شهیتنگ نم وونهی د نی ا  یدلم برا گهی خدا غلط کردم د -

 یزنی با خودت حرف م اریتووش  یگیم یچ -

   میبخواب ی ذاریبهونه نم هیکردم از دست تو هر روز به   یریعجب گ گمیهه ... نه دارم م -

 پاشو تنبل هشت صبحه   -

   کردمیح اقامو واسه کارش صدا مهفت صب  شیمن تنبلم من که هر روز ش -

خودم  الیحال خودم در حال غرق شدن خ  یپدرمو کرد تو  یبدجور حال و هوا  دلم
  دی کش رونی منو از حال خودم ب دیمهش گهید غیکه ج  شدمیم

   رمی میم  ی... دارم از خوشحال یواااااا -

 حرفشو ادامه داد  یادیز  اقیو با ذوق و اشت دیکوب گهیتا دست هاشو به هم د دو

 میخاستگار  ادیبالخره عماد داره م یدونی نم اریتووش ای خدا -

 ! ه؟یهماد ک -

  گهی که بهت گفتم د پهیهمون پسر خوشت  -
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  یاهان ... به سالمت  -

  کنمی م فی منه با ذوق واسه تو تعر  ری برو گمشو تقص -

سرش   ی رو  خوش خراشش رو  یکه دوباره صدا  دمیاتاق خارج شد سر جام دراز کش از 
 انداخت  

  انی ب خوانیم میخونه رو مرتب کن یکل دیبا میصبونه بخور ایپاشو ب نمینخواب ب -
 باشه که ینجوریخونه ا  شهینم یخاستگار

 گفت یم   دیکه اروم به مهش  دیمادر مهش  یصدا 

 بذار بخوابه اون دختر   ینکش رو سرت ابرومونو برد  ینجوریصداتو ا  ایح  یدختره ب -

 بلند شه کمکم کنه   د یبا رینخ -

 سرمو جلوشون بلند کنم  شهیروم نم گهید یحرف بزن  ینجوریخاستگارا هم ا یجلو -

جمع کردم و به سمت   نیزم  یبلند شدم رخت خوابم رو از رو  دیخواب شدینم ینجوریا
همه جوره ازم   دیچند روز مادرمهش نیا  ی کردم و نشستم تو یاشپز خونه رفتم سالم

بود هر روز منتظر و چشم انتظار   یخوب یلیکرده بود به قول معروف امانت دار خ ییرا یپذ
 گرفته شده   یمیچه تصم خرهدنبالم و بفهمم بال انیبودم که ب

 دنبالت ؟   ادیقراره ب یخاله جون کس -

 بله خاله جون   -

   گهید یی خونه ما  دننیم -

   روننیاره م -

 در خونتون   ی گفت دو تا اقا اومدن جلو رهیکه محمد رفته بود نون بگ  شیساعت پ مین -

 خب ؟!  -
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 رقتن  قهیبعد چند دق  شونویکی باال رفته  واری و اخرم از د  زدنیمحکم در م یلیخ گفتیم -

 شمس بودن    یاز ادما  یعنی یوا 

 نجام؟ یبهشون من ا نیخاله شما که نگفت  -

 خونتون   ومدیاون اقا پسر جوونه که م  ایودش نه خاله جون اقات گفته بجز خ  -

 پسر عموم  لی  ری ام -

 نزنم  یاره خاله جون حرف  -

 ممنون خاله جون  -

 دخترم  ینخورد  یزیدخترم چ کنمی خواهش م -

  یری شروع به گرد گ کردمیگرم م  یجور هیسر خودمو   دی داشتم با یشدم استرس بد بلند
رو   میکردم با کار کردن سع دی گل سرخ مادر مهش یها  یدست شیو پ  وهی کردن م ز یو تم
اومدن   د یمهش یکم کنم زود عصر شد و خاستگار ها  الموی تا استرس و فکر و خ  کردمیم
چند دست لباس عوض کرد و   میرفت د یمهش تاقخوشحال بود و ذوق داشت به ا یلیخ

 دیمهش  یرکه از خراب کا  دیمادر مهش میبعد از اومدن خاستگار ها به اشپز خانه رفت
 روبه من گفت  دیترسیم

   یزی و شربت و شما بر  یچا  شهیخاله جون م -

 کرد  دیبه مهش اشاره

   برهیمنو م  یابرو  یبچه دست و پا چلفت ن یا -

 بله حتما  -

توسط   ییموقع بردن چاو مادرش کنترل کنم  دیاز جر و بحث مهش  تونستم یمو نم خنده
با   ختمیومجنون ر یلیخوش نفش ل یفنجان ها  ی خو عطر و تو  ی ها  یچا  دیرس دیمهش
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خانم جان   ن یعطرآگ  شهیهم  یها  یچا  ادی شدی روح ادم تازه م یچا  نیعطر دارچ یبو
 دادم  دیمهشرو دست  یخوش تراش چا  ل یاست  ینیافتادم س

 بغل اقا داماد  یپاتم نگاه کن با کله نر ریاروم و با وقار برو ز  -

 به ابروش دادو با عشوه گفت  یطرح اخم دمیخند زیصحنه ر  نیتصور ا  با

 با وقارم   شهیمن هم -

 رو گرفتم و با خنده گفتم   ینیس  فتهیبود ب کی کت کرد که نزد حر

 معلومه مواظب باش    قایبله دق -

داخل اشپزخانه منتظر نشستم تا بعد صحبت هاشون و برگشتن   ی و صندل زی م پشت
به   دیبغض دار مهش یکردم که صدا  زی شربت ها رو حاضر کنم اروم گوش ت ینیس دیمهش

   دیگوشم رس

 خاله مگه من مسخره ام   یچ یعنی -

شو که   یک  یخاستگار میا یزدم من به مادرت گفتم م یحرف  نیهمچ  یمن ک  زمینه عز -
 نگفتم  

 نامزد داره   ار یتووش یچ یعنی -

 ی چ یعنی -

 خوندن  تمیمحرم  غهیبا پسر عموش نامزدن تازه ص -

که جا  دیمادر مهش  یمن ؟ امکان نداره . صدا یاومدن خاستگار یعنی؟   یچ یعنی
   دیرسیخورده بود به گوش م

 یکار خوب چیه یشناسیوقته م  یلیاصال ازت انتظار نداشتم شما ما رو خ یخانم افضل -
 ی نکرد 
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بلند   یگرفت و با صدا یاغوشم جا یکنان به سمت اشپز خونه اومد و تو  هیگر  دیمهش
  یمردونه ا  یبزنه که صدا  یاشو قطع کرد و سر بلند کرد حرف هیکرد گر  هیشروع به گر 

 گذاشتم  دیلب مهش یتوجهمو جلب کرد انگشت اشاره مو رو 

 دارم   یبه بزرگ ترها نباشه من حرف یاحترام یاگر ب  یول  دیبه من نزد یمادر شما حرف -

 که خواسته بود ادامه داد  یمنتظر بودن از اجازه ا  بدون

  د یاریب فی تشر یبابت خاستگار نجایبه ا میخوا ی م نیفرمود  یراستش مادر جان وقت -
قصد   کردمی فکر نم دیخانم شد دیمن فکر کردن متوجه نگاه و عالقه من نسبت به مهش

دارم   دنشونوینه قصد د  دمیو نه د  دی فرمایکه م  یمن اون خانم دیداشته باش  یا  گهید
  یا  گهیخانم حاضر به ازدواج با شخص د  دیمهش ز ا ری من انتخاب خودمو کردم و به غ

 ستم ین

صداش    یهنوز تو  هیگر یکه هق هق ها دیبه لبم نشست مهش تی از سر رضا   یلبخند
   دیروبه من پرس زدی موج م

 منو گفت ؟!  -

 اره خوشگل خانم   -

  یمادرش بود تا دوباره به سالن برگرده ول  یو منتظر صدا  شناختی سر از پا نم دیمهش
  یکه از موها  شی خوش فرم قهوه ا یرنگش و ابروها  یدرشت عسل یبه چشما  رهیمن خ
از روژ    یاون کم  یکه رو یدرشت یو لب ها   دیرسی تر به نظر م ره ی ت یکم شی خرما
 مونده بودم. رهیاستفاده کرده بود خ  یرنگ یصورت

هم بگذارم و دائما از حرف   یرو  یتاصبح نذاشت پلک دیگذرونده شد مهش یشب خوش 
 .  گفتی که با عماد درموردشون صحبت کرده بود م ییها و ارزوها

  دهیکه تازه خواب  شدیم یدو ساعت بایکرد تقر  دارمونیده صبح ب یکا ینزد  د یمهش مادر
 چشمم رو باز کنم   خواستمینم یحت دارشمیاز خواب ب ستخوا یدلم نم میبود
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 مامان بس کن بذار بخوابم   -

  م یعروس خانم بخواب نیاره خاله جون تا صبح نذاشت ا  -

جسه گفته    یباشه تو  ادتونی ی صداتون تا صبح نذاشت منم بخوابم ول  زمی عز دونمیم -
 تظاهرات    میبر  دیشد امروز با 

   دیبا ذوق از جاش پر  دیمهش

   انیم  نامیمامان عماد ا  -

 من بگو عماد عماد    یتو رو   حانهیبعد انقدر وق د یبذار نامزد کن ایح ی خجالت بکش ب -

 ان؟ ینده م ریگ کنمیاه مامان خواهش م -

 بله پاشو   -

صدامون کرده بود   دیاز جاش بلند شد من که از اول که مادر مهش یبا لبخند پهن دیمهش
رختخوابم نشسته بودم و زانوهامو در اغوش گرفته بودم با تعجب به حرکت   ی تو

  دیکه متعجب تر از من به مهش  دیو با تعجب به مادر مهش  کردمینگاه م دیمهش یناگهان
 بود نگاه دوختم  رهیخ

 یز یچ یجن گفتمی م یدختر ... اگه دخترم نبود  ید یراز پ یاستغفراهلل ... چه جور -
   یهست

 رو به من گفت  دیکردم که مادر مهش یا  خنده

 واهلل   -

دلم گفتم  ینبود تو  دنی به خواب زیبلند شد جا انی گو یعل ای کرد و از جاش  یا  خنده
 کار االن بلند شدن بود .  نی بهتر  خوابمیو دوباره م  امی و مادرش رفتن م  دیمهش  یوقت
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از   یلقمه بزرگ کردیو گوجه ادم رو گرسنه م اریعطر خ یشده بود بو   دهیصبحانه چ  زیم
لقمه کردم که   دن یشروع به جو  یدهانم گذاشتم به سخت یگوجه گرفتم و تو  اریو خ ریپن

  یکردم کم ید یزد و سرفه شد  یهنجره ام جست ی از نون تو یتکه ا  د یبا حرف مادر مهش
کردم و    یدهانم رو خال یزورک دنیو بعد جو دمینوشدستم  یشده جلو نیر یش یچا  از 

 اعتراض گونه گفتم 

 خاله جون  یچ -

 م یگرد یتظاهرات زود هم بر م م یری مگه با هم م هیاروم دخترم ...چ -

 دنبالم  انینرم تا ب رونینه خاله جان اقام گفته من از خونه ب -

مواظب باشه اقات   نی پا اد یب گمیبه محمد هم م  میای م میر یگفتم که دخترم زود م -
   میاومد نگهش داره تا برگرد

 نه خاله   -

 م یگیما هم بهش نم ادیاصال اقات تا اون موقع ن  دیشا میگردی اصال زود بر م ارینه ن -

 نرم  نرویمن به اقام قول دادم تو نبودش ب  یخاله ول دی فرمایم  یچ فهممیم -

 بهش میگینم  یزیگفتم که چ -

 د یدونیشما نم ستی ن زایچ نی مساله ا -

به مادرش   یچشمک دادیدهنش جا م یو تو  گفتیکه تا حاال تند و تند لقمه م دیمهش
   دیزد و از جاش بلند شد دستمو کش

  زنمی بس کن دارم با خاله حرف م دیمهش -

 توجه به حرف من به زور تا اتاق دستمو رها نکرد   یب



 هر شب من   ی بغض ها 

 
48 

 

حرفا منم    نی و از ا یتو امانت  میر یماهم نم  گهیمامان م یا ینم یاالن بگ  اریتووش نیبب -
 ی زیر یبرم همه کار من و عماد و بهم م تونمی که بدون مامان نم

  دیمهش یفهمیچرا نم -

  م یزود برگرد دمینگو قول م یچی جون من ه یفهمیتو نم -

باهاشون    تونستمیبدم تا درکم کنه نه م یحیتوض  شدیکار کنم نه م یچ  دی با دونستمینم
نشدم مادر   دیمهش فی حر  شدیکه م یبا هر بهونه ا زدیشور م یل یهمراه بشم دلم خ

تمام حواس   یول  رفتیکنار من راه م دیو مهش رفتنی با هم راه م یبا خانم افضل دیمهش
 بود .  رفتیراه م اعماد که جلوتر از م  شیو نگاهش پ
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 دوم  فصل

  یاون شلوغ یهمه رو پراکنده کرد تو  یبیمه  یکه صدا  میحال صحبت کردن با هم بود در
که قصد گرفتن دستمنو داشت   دیمهش  دیو گرفت و دنبال خودش کش  د یعماد دست مهش

 صدا زد  ادی فقط با فر دیعماد به سرانجام نرس یکارش با حرکت ناگهان جهیونت

   اریفرار کن تووش -

که  ییبه پشت سر برگشتم و سرباز ها یبا طعنه کس ینشون دادن عکس العمل قبل
به سرباز   شتر یکه از من ب یموندم کس رهیخ کردنیم یرانداز ی اسلحه به دست به مردم ت

 گفت  ادیفرار بود با فر  ی بود و در حال تالش برا کی ها نزد 

 خانم فرار کن   -

به اون مرد   کی شل یزانو فرود اومد با صدا یکه از پشت بهش برخورد کرد رو یریبا ت که
رو به طور   ییجا  چیه تی جمع یشلوغ ی از بهت خارج شدم و پا به فرار گذاشتم تو

  یکجا هستم سوزش دونستم ی نبود نم من اشنا دهیکجا از د چیه نمیبب  تونستمی واضح نم
تر   رهیگل دارم ت یدست راستم انداختم چادر مشگ یبه بازو  ی بازوم حس کردم نگاه ی تو

شده ازز   یرنگ قرمز خون جار دمیبازوم کش  یرو  یدست خوردیبه چشم م شهیاز هم
قصد کمک به من رو   یافتادم خانم نیزم یهوا رو یام شد و ب جهیبازوم باعث سر گ

 شد   کمیداشت نزد 

   استی کینزد  نیخونه ما هم انیبلند شو پاشو زود باش دارن م -

و خانم جوان با ورود به   میباز بود رفت مهین شیکه در ورود   یکمکش به سمت خونه ا با
  ینشستم ب نیزم یپاهام رو نداشتم اروم رو  یرو ستادنی ا  یرو بست نا  ی خونه در ورود

زدم خانم جوان که تازه متوجه حالم شد به   هیچهار چوب در بسته شده تک به هیحال تک
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روم گرفتن   یرو جلو  یاب قند  وانی برگشت و ل یتر سنداخل خونه رفت و با خانم م 
شده بود    ر یدستمو که حاال تا مچ دستم سراز  یشده رو یخانم مسن تر که تازه خون جار

 گفت به صورتش زد و روبه خانم جوان  یضربه ا  دید

   ادی دستش داره خون م هیحان -

   رنشی بذارم بگ شدینم یمامان ول  دونمیم -

 ؟  یکار کن  یچ یخوا یحاال م -

 کرد    شهیکار م یچ نمیاوضاع ارومتر بشه بب کم یبذار   دونمینم -

نکنه االن    دیدلم نبود که هرچه زود تر برگردم خونه مادر مهش یدل تو  یبد بود ول حالم
 دنبالم   ادیپدرم ب

 ؟  دیکمکم کن شهی برگردم خونه م دیخانم من با -

 !!! ؟ی گیم  یپر از اژانه چ ابونی االن خ -

 گفتم   هیگر  با

 دنبالم  اد یبرم اقام االن م دی تو رو خدا من با  -

 ره یه به بازوت داره خدن ازت م گلوله خورد  ستیخوب ن چیحالت ه  یگیم یچ -

 من روبه مادرش گفت  یتوجه به التماس ها  یب

وقت   هی  م یبشور دیهم با اط ی ح میاتاق دستشم ببند   یتو مشیمامان کمک کن ببر -
 ان ی اژانا ن

شده دستم کردند   یاز خون جار  یریجلو گ یبرا  یادی تالش ز  رفتیاز دستم م  یادی ز  خون
  هیغروب افتاب بود حان یکا یو  نزد   رفتیم  یکینداشت هوا سمت تار  یا   دهیفا  چ یه یول

 که منو به خانه اشون اورده بود نگران به مادرش رو کرد  یخانم جوان
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 ایب شهیواسش دردسر م  شتریب ادیازش رفته االناست بابا هم ب ی ادی مامان خون ز  -
   مارستان یب مشیببر

  یگیم   یدختر چ رنی گیاونوقت ما رو هم م -

 مونهیحد اقل زنده م ینجوری ا  مارستانیدر ب یجلو مشی ذارینه م -

 دم یحرفشون پر  نیب یحال یب با

 برام   کننیم  یکار هیخونه دوستم اونا خودشون  نمی فقط ببر خوادینم -

 گفت   هیاز خدا خواسته روبه حان هیحان مادر

 بهتره    میلیخ ینجوریاشناهاش ا   شیپ مشی بر ی م گهی راست م -

   رمی بگ نیجلو در ماش رمی باشه من م -

رو   یا گهیرو تنم کرد و چادر د یگری کرد و لباس د یچیدستمو دوباره باند پ هیحان مادر
  دیبه نظرم اشنا رس یتا کوچه ا   میگشتی کوچه به کوچه م میسرم انداخت به راه افتاد   یرو

  یشمس که تو  یکه دو نفر از ادما  میشد  دیخونه مهش یکا ینزد  میوارد کوچه شد 
  یاومدن دستا   رونیو مادرش ب  دیدعوا از خونه مهش وبودمشون با داد   دهی د یمهمون

بسته بودن و با خودشون به   یرو از پشت به حالت ضبدر دیمهش  یبرادر بزرگه  ری ام
بود   دنیکش ادیدرحال فر  دیانداختن مادر مهش ییمدل باال  نیاوردن و داخل ماش رونیب

   گفتصحنه به راننده   نیا  دنیبا د هیافتاد حان ن یزم ی رو هیو با گر

   نستایاقا زود برو وا -

و مادرش هم    دیمهش یشد حضور من برا  یاز گوشه چشمم جار ار ی اخت یهام ب  اشک
 دردسر درست کرد  

   شونی شناختیم -

 تکون دادم و گفتم   یسر
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 دوستم بود   -

 د یبهم انداخت و پرس یتعجب نگاه با

 ؟ یکه قرار بود بر  ییهمونجا -

 بله -

   یبر ستیپس اصال صالح ن  -

 بره و روبه من گفت  مارستانی ب نیتر کی راننده گفت که به نزد روبه

 یمارستان یکدوم ب دمیمن بهشون خبر م  -

رو   ییبرم جا ییجا  تونستمینبود نم یبه طور کامل قطع کرد چاره ا  فمویضع یصدا  هیگر
 . شدم ی خانم جان رو متوجه م یغربت حرف ها  ینداشتم که بخوام برم حاال معن

  مارستانینشوند به خدمه ب لچریو  یگرفت منو رو  یلچریو  هیحان مارستان یدر ب یجلو
 خارج کرد به خدمه داد و گفت   فشیاز ک  یشد پول کیاشاره کرد خدمه نزد 

   امی بدم و ب  نی ماش  هیمن کرا مارستانیب رشیپذ یتا تو خواهرمو ببر  -

کرده بود  هیکه کرا  ینیبا ماش هیبرد که حان مارستانی قبول کرد و منو به داخل ب خدمه
   گفتیخدمه که م یصدا  دنیشد و بعد از شن دیحرکت کرد و ناپد  عیسر 

 خانم کجا   -

 نشدم.  یزی متوجه چ گهید

اطرافم نبودم    یمتوجه حرف هاو ادم ها یول   خوردیبه گوشم م  ینامفهوم یصداها 
حس کردم داخل   دمیاز اطرافم شن  ییگذشت که دوباره صداها یمتوجه نشدم چه زمان

بود انگار   ک ی کردم اروم چشمهامو باز کنم همه جا تار یسع  خوردمیم یی تکون ها  نمیماش
   زدمباشن اروم صدا  دهیسرم کش ی رو یزیکه چ
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   ؟ نی هست ی... شما کمن کجام   -

  یوارد شد ناله ا   میزخم یکه به بازو  نیسنک یدوباره لب زدم که با مشت دمینشن ییصدا 
 زدم  

 خفه شو  -

  یحرف چی ه گهی گرفت د یسی حس کردم بازوم دوباره نم خ  شدیم  شتریهر لحظه ر   ترسم
نداشتم   یتر دیبه درد شد ی مجدد اجیبود احت  ینزدم تحمل ترسم و درد بازوم برام کاف

گرفت و   مو یزخم یرو باز کرد و بازو  نیدر ماش یکه داخلش بودم توقف کرد و کس  نیماش
 حبس شد    نمیس  یدرد نفسم تو شدتپرتم کرد از   رونیبه ب ن یاز ماش

 ببرش   -

که   یشد با پارچه مشگ شتری ب یکیحرکت کرد حس کردم تار یبلندم کرد و به طرف یکس
 یو باز شدن در اهن یباز کردن قفل یصدا شدینم  دهید رونیشده بود ب دهیسرم کش  یرو

  تونستمی خوردم دستهام بسته شده بود و نم نی پرت شدم و با صورت به زم یبه سمت
 صورتمو کنار بزنم . ی پارچه رو

خون و عفونت همراه   یمثل نم اتاق که با بو  ییجور بو  هیبه مشامم خورد  یبد  یبو
 شده بود صدا زدم 

 نجاست؟ یا  یکس -

 بلند شد و گفت  یناله ا  یصدا 

 نجا یا  یتازه اومد  -

 ؟   نمیبتونم بش دیکمکم کن شهیبله... م -
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  یگذاشت صدا  میزخم یبازو  یرو حس کردم که دستشو رو  یشدن کس کی نزد ی  صدا
بلند کردنم   ی مو گرفت در تالش کمکبرا گهی د یکرد وبازو یناله ام بلند شد صدا عذر خواه

 بود که گفت  

 ناموسا   یسرت اوردن ب  ییچه بال  ومدهین -

 گلوله خوردم  -

 ؟ درسته؟   یتظاهرات بود یپس تو  -

 بله  -

 زدم   هیتک  ییکمک صدا نشستم و به جا با

 ن؟ ی صورتمم بردار  یپارچه رو شهیم -

صبر کن   کننیشکنجه مون م شتریسرتو برداشتم ب ی پارچه رو ننیدنبالت بب ان ینه اگه ب -
   ستین یدنیهام د  ینیهمچ نجایا

 ممنون بابت کمکتون   -

 جهنم خالص شم  نیفقط دعا کن هرچه زودتر از ا  -

 کجاست؟   نجایا -

 ؟ ی دیساواک ... شن -

 وجودم رخنه کرد   یتو  یبد  ترس

 م؟ یما االن تو ساواک  یعنی -

 جهنم یاره ... تو  -

 شهیم  یچ یعنی  یوااا  -
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  دونمینگو بگو نم یچی ه دنیپرس میفقط به حرفاشون اعتماد نکن هرچ یچیه -

 دونم ینم یز ی اخه من واقعا چ -

 خوبه  نیهم نیافر  -

 اما  -

به سمتم اومد و   یشه شخص دهیدهنم ماس ی باز شدن در باعث شد حرفم تو یصدا 
  دهیبراش نداشت کش یری تاث ی ول زدمی م ادی فر دیبلندم کرد و کشان کشان به خودش کش 

با   فتهیشونم ب یسرم رو   یشده رو دهیپارچه کش ر ی باعث شد چادرم از ز  نی زم یشدنم رو
 زدم و نگه داشتم . نگبسته شدم چادرمو چ یهزار زحمت با دستا 

برخورد کرد و درد   یپرت شدم پهلوم با دسته صندل یاهن یصندل  یباز شد و رو ییجا در
 ه کرد .خف ادمویفر  یگرفت که صدا  یبد

بست و از اتاق خارج شد و در رو محکم   یصندل یبا زور دو دستمو به دسته ها  مرد
شدن    کی حس نزد  دیبه گوشم رس یفندک ینگذشته بود که صدا  یاد یبست زمان ز 

و با حرکت    یناگهان یکرد کس شتر یترسمو ب شدیم  کی که با قدرت بهم نزد یپا ها  یصدا 
به شدت چشممو ازار داد که چشمهامو   قپوسط اتانور الم دیسرمو کش  یپارچه رو  یعیسر 

شده بود   ره یرو که بهم خ یکس  تونستمیچشممو باز کردم هنوز نم یال  یبستم و به سخت
شدم   رهیخ  نی کردم و به زم یصورتم فوت کرد سرفه ا  یبرگشو تو  گاری دود س نمیواضح بب
  ستر ییاشنا  ی با صدا کردی م  شتریو ب شتریترسمو ب نی زم یخشک شده رو  یخون ها 

 تر شد  دیدلم شد  ی تو

 کردم  داتیبغل گوشم پ گشتمی اسمونا دنبالت م ی من ... تو ییبه به ... دخترک مو طال  -

 به ضعف و ترسم نبره صدا بلند کردم  یتا پ کردم یلرزونم که تمام تالشمو م  یصدا با

 بذار برم  یخوا یاز جونم م یسر توعه ؟ چ  ریز  نایپس همه ا -

 گذاشت و ادامه داد  ش ی استخون ینیب یاشاره شو رو   انگشت
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   میرسیمن ... به اونجاشم م   ییاروم مو طال -

 و اروم لب زد   ستادی صورتم ا یمتر ی لیکرد چند م کی و صورتم نزد  صورتشو

 ؟   یدر اورد  نجایسر از ا   یچه طور -

  کردیبهش ندادم نفس گرمش به صورتم برخورد م یو جواب نمشیبرگردونم تا نب  سرمو
 هوا داد زد  یب

 با تو ام   -

 به طرفش برگردوندم  سرمو

   یپرسیاوردن نم  نجایچرا از ادمات که منو ا  -

ناله امو بلند کرد به دستش    یصدا   میزخم یگرفت که با تماس دستش با بازو دوبازومو
که به   یبلند یو سمت در رفت و با صدا شده بود نگاه کرد   یکه به اثر فشار به بازوم خون

 رو صدا کرد   یشباهت داشت سرباز  ادی فر

 ؟  هی شه پس چرا زخم ییبازجو  خوادیدفعه اوله م یمگه نگفت -

 به من انداخت و من من کنان جواب داد یبود نگاه دهی که ترس سرباز 

تظاهرات دو   ینوشته شده تو   ز یپرونده اش همه چ یتو  مش یاورد  مارستانیقربان از ب -
 بوده  شیروز پ

 بودم   هوشیدو روز بود که ب یعنی

 ؟  نشیاورد یک -

  شه یم یساعت مین -

 دم ینشن -
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 قربان   شه یم یساعت مین -

 گمشو   -

   دیپرس ادیدو قدم بلند خودشو به من رسوند و با فر  با

 که باهات کار نداشت  یکس -

 زد   داد یبلند تر ینگاهش کردم با صدا رهیخ

 که بهت دست نزده ؟  یکس  گمی با تو ام م -

 صورتش داد زدم   یخودش تو  مثل

 هم هست   یمگه از تو ادم اشغال تر -

و به   گارشی زد و دود س گارشی به س یو پک محکم د یکش یقیگرد کردو نفس عم عقب
 فرستاد  رونیب یاروم

 تظاهرات؟  یآوردت تو  یک -

 نداره    یربط چیبه تو ه -

انگار فقط منتظر معجزه    زمیو مادرش رو بهم بر  د یمهش  یزندگ نیاز ا  شتریب خواستمینم
 . انیکمک بهم ب ی برا لی  ریبودم که پدر و ام  یا

  کردیدود م  گارشویو همون طور که پشت به من س دیکش  یقیشمس نفس عم وشیدار
 سوالش رو دوباره تکرار کرد   نهیبا تماءن

 تظاهرات   یاومد یبا ک -

دستش   یاش چونمو تو گهیشد با دست د  کی بهم نزد  دیندادم به سمتم چرخ یجواب
 لب زد   تیگرفت و با عصبان
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رو   گهی د یاونوقت کسا  رونیببرمت ب نجایاز ا  تونمی نم یکوچولو اگه حرف نزن نیبب -
با اون چشما   یکه بتون  ستنیکه اصال مثل من مهربون ن فرستنیم  تی واسه بازجو

 ؟   یدیفهم  یدلشونو بلرزون

چونم از دستشو داشتم که  دنیکش  رونیدر ب  یندادمو با تکون دادن سرم سع جواب
 اورد و بلند تر ادامه داد   یمحکم تر به چونم فشار

 ارن ی سر متهم هاش م ییو چه بال  هیچ نجایا  یدونی نفهم ... تو چه م -

رو که گوشه اتاق   یا  یقدم زد و صندل  ییزجواتاق با یتو  یرها کرد و چند قدم صورتمو
پاش انداخت و تکونش   یزد پاشو رو  هیمن گذاشت و بهش تک یبود برداشت و جلو 

دستش قرار   یبدست داشت رو  گاریکه س یزد و دست نهیاشو به س  گهیودست د  دادیم
 شده نگاهمو از گرفتم   رهیزد و به من خ گارشیبه س یداد و پک محکم

 نه ؟  ای یحرف بزن  ی خوایم -

پاش انداخت و لگدش کرد سرش رو به طرفم خم   ریز  گارشو ی به حرفش نکردم س یتوجه
  یبه چشمام شد پوزخند رهیبهش انداختم خ  یشدن صورتش نگاه پر غضب کی کرد با نزد

 زد 

 شدم   ت یوحش ی چشما نی عاشق هم -

 ردوند اورد و صورتم و به سمت خودش برگ  شیازش گرفتم که دستشو پ نگاهمو

 کوچولو    سمی من ر نجایا -

زد و با   ی شخند یصورتشش ک باعث شد صورتمو رها کنه ن  یدهنم رو تف کردم تو  اب
 به صورتم شد  ری سر داد خ  یصورتشو پاک کرد و قهقه ا  نشیاست

 ؟ ی نیاون پسره رو بب ی خوایم -

 تفاوت گفتم  یبه صورتش انداختم و ب یا  رانهی حق  نگاه
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 کدوم پسره ؟  -

 نشست  نهیزد و دست به س یشخندین

   ری ... ام ری بود اسمش ؟ ... اهان ام یچ -

   لی  ری ام -

   یشیچه بلبل زبون م ادیا ماشاهلل اسمش م -

 بهش نداشته باش   یکثافت کار -

 سر داد   یمسخره ا   ی قهقهه

 ؟  ارنشیبگم ب ی خوایم -

 به لب نشوندم   یرو گرفته باشن خندا تلخ لی  ری باور کنم که ام خواستمینم

   ستی ن نجایا  لی ری ، ام ی گیهه ... دروغ م -

بود رو صدا زد   ستادهیکه پشت در ا یبلند سرباز  یاز لبش پاک شد ، با صدا   لبخندش
 کرد   یشمس به من اشاره ا  وشیسرباز داخل شد و احترام گذاشت دار 

  ید یتا دوباره خودم دستور بدم فهم دی ری ام سراغش نم گهی د یدیسلولش فهم  شیبر یم -
 که 

کالهشو    دیکوب نیتکون داد و مجدد به نشانه احترام پا به زم یبا ترس و لرز سر سرباز 
به چشمهام زد و بازومو   یباز کرد چشم بند یسرش قرار داد دست هامو از صندل   یرو

به داخل سلول پرتاب   یباز شدن قفل در اهن یو بعد صدا  دیگرفت و دنبال خودش کش
 شدم و محکم در و بست . 

چشم بند رو برداشتم و چادرمو   نمیبار دستهام باز بود و تونستم بدون کمک بش نیا
که چشمم به  یا  قهیبعد از چند دق دمیدینم یزی سلول چ  یکیتار  یتو  دمیسرم کش  یرو
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به شکمش و دست   یت و دستکه صورت به شدت کبود داش  یعادت کرد خانم یکیتار
 به بازوش گرفته بود نگاه کردم   گرشوید

 د یپرس ی ناله دار فیضع یتکون داد با صدا  یکردم که سر   یسالم

 کردن؟   تتی اذ یلیخ -

هم   گهیبود که قبل رفتنم از سلول باهم د ییصداش برام اشنا جلوه کرد همون صدا   تازه
  دنیاالن با د یول  کنمیصحبت م  یاون موقع فکر کردم با خانم مسن  میکالم شده بود

به بغض   گرید یبود بغض ی چهره جوانش که همچون گل لگد مال شده غرق در کبود 
 گلوم نشوند  یتو  ی ها

 ؟  دیشما چرا انقدر رنجور شد  رمی بم یاله -

 و گفت    دیکش یاه

دوماهه   گذرهی د ساله که ماز ص  شتریمن که ب  یفقط برا  نجامیچند وقته ا دونمینم -
 که ... یرحمانه ا  یب یاورده شدم و با شکنجه ها  نجایباردار بودم که به ا 

به عوض کردن   یکردن هم نداشت سع هیگر یبود که نا  یاش شروع شد انفدر زخم هیگر
که راه گلومو گرفته بود فرو   یبحث داشتم به سمتش رفتم در اغوش گرفتمش و بغض

 دادم  

 ؟ یدر موردش حرف بزن یکه دوست داشته باش یدار  رونی رو ب یکس -

  یزیچ گهی نزنه د یحرف دهی م  حینزد حدس زدم ترج یحرف  گهیاش قطع شد و د هیگر
چقدر از زمان گذشت که دختر   دونمیاغوش خودم نگهش داشتم نم  یتو  دم یازش نپرس
رو به سلول   نیزم ی رو دنشیکشیو از موهاش م  دیکشیم غیکه به شدت ج گهیجوان د

 داریترس ب دنیما اوردن و داخل اتاق پرتش کردن و در و همچنان محکم به هم کوب
دخترک   یها  هیگر  یگوشش گذاشتم تا صدا   یشدن اون خانم جوان رو داشتم دستمو رو

  ینمور و سرد  یجا نیدر همچ دنیبدنش به خاطر خواب ینکند حس کردم گرما  دارشیب
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چادرم رو روش انداختم و گوشه چادرم رو مرتب کردم   شتریباعث سرد شدن بدنش شد ب
 د یزدم دخترک تازه وارد که تازه متوجه ما شده بود روبه من پرس یگره هچون  ریو ز 

 ؟ یینجایوقته ا یلیخ -

  یخراش رو  یشدم کم رهیکه دور خودش بود خ یرو کج کردم به طرز جمع شده ا  سرم
 بود و دستهاشو دور بدنش گره زده بود دهیچ یصورت داشت و بدجور به خودش پ

 کمکتون کنم  تونمی حالتون بده ؟ م یلینه تازه امروز اومدم ... شماخ -

 نه ...  -

 گفت  یلرزون  یصورتش با صدا  یرو  یقورت داد و بدون توجه به اشکها بغضشو

 رم یفقط دعا کن بم -

 خدانکنه هیچه حرف ن یا -

 کنم  یزندگ تونمینم گهیمنه با وضع االنم د یدعا برا  نی بهتر مرگ -

پام قرار   یو سرش رو رو  دیبه سمتم کش نیزم یشد و خودشو رو  ریدوباره سراز  اشکهاش
رو داشت افتاد با   گاری با س یسوختگ هیشب یزیمجروحش که چ یداد نگاهم به دست ها 

   کردم یشده نگاهش م ری سراز  یاشک ها 

 ته؟ ی ؟ کس  یشناسیبغلته رو م  یخانم که تو  ن یا -

 بد بود  یلیفقط حالش خ دونمیاسمشم نم ینه حت -

 داشته باشه ؟  یانجا باشه و حال خوب یکس شهیمگه م -

که دائما به  یونی بلند خانم ها و اقا  یها  ادی فر  یشاهد حرفش صدا  گفتیم  درست
که به گوش   ییها ضجه   ینبود صدا  یکه داشت یمهم درد  گهیبود د  دیرسیگوش م

ناله   یتا صدا  یهر از چند گاه  کردیبود که ادم رو داغون م یشکنجه ا  نیبزرگ تر  دیرسیم
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دوباره    یاهو یکه باعث ه کرد یم  رخوردب یبه در اهن یضربه محکم  شدیدخترک کم م
فقط پا به  ومد یهم از دستم برنم یکار یدردهاشو نداشتم ول دنیطاقت د  شدیدخترک م

که حالت   ی کوتاه پسرونه ا ی موها کردمیو سرشو نوازش م  ختمیریدخترک اشک م  یپا
 ه یبا هم گر  کردیم  شتریبود که داغ دل ادم رو ب یسرش خال ی مانند البه ال یکچل
و درد دخترک درد  ی در مقابل ناراحت یشده بود ول ادیدرد بازوم به شدت ز  میکردیم

  یکیجز تار یز یچ چینداشت ه یاون سلول معن  یزمان تو خودم رو فراموش کرده بودم 
در سلول رو باز کرد   یشده بود که سرباز  یمن گذر  دیاز د یوجود نداشت مدت طوالن
  یو چشمهامو بستم وقت  دمیکش یغیبه سمتش اومد ج یوداخل شد با حالت وحش

  غیبردم و ج ورشی به سمتش  دیکشیبغلم بود رو داشت م ی که تو یحس کردم خانم
 دمیکش

  دیکنی هنوز ولش نم نیبچه اشو ازش گرفت -

  یتو یکه ضعف بد دادیرو گرفته بود و فشار م می زخم یرو صدا زد که بازو  یگری د سرباز 
که اون خانم رو   یحبس سرباز  نهیو صدامو خفه کرد و نفسم رو داخل س دیچیتنم پ

 یخانم جوان تکون یول   به بلند کردنش داشت یگرفته بود با لقدر به پهلوش سع
به  هیگردن خانم جوان زد بعد از چند ثان  هب یزانو نشست و دست   یسرباز رو  خوردینم

 که منو گرفته بود رو کرد  یسرباز 

 مش یببر  ا یولش کن تموم کرده ب -

راه گلومو بست سرباز   یبودم سکوت خفه کننده ا  دهیکه شن یزیرهاشدم از چ نیزم یرو
به سمتش   کردمیباور نم دنش یکش نیزم یسمت خانم جوان رفت و با کمک هم رو

  یبهم زد که با درد لگد انگار صدا  ی رنگش نگاه کردم سرباز لگد یرفتم به چهره مظلومو ب
   زدم یم ادی گرفت و بلند فر یخفه درون گلوم جان تازه ا 

 سمتو بپرسم  فرصت نکردم ا یبرات ... من حت رمیبم -
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سرباز به شکم و پهلوم   یلگد ها  زدم یو زار م کردمی حرف و تکرار م نیدائما ا  زدمویم ادی فر
  نیفقط از شوک ا دمیفهمیرو نم یزیچیه شدینم ادمی فر یباعث خفه شدن صداها 

  یسلول بود به سمتم اومد و جلو یکه تو  یدخترک  کردمیم  هیو گر زدمی م ادیاتفاق فر 
ضربات سرباز رو گرفت سرباز که کارش رو   یو جلو   رداغوشش فرو ب  یدهنم رو گرفت و تو 

 ما رو رهاکرد و از سلول خارج شد .  دید دهیفا یب

   یابر بهار نی ا  گرید

 ندارد  دنیبار  جان

 گر ید  دهی گل خشک  نیا 

 ندارد   دنیارزش چ 

 را  یوانگی همه د  نیا

 می با که گو  میکه گو  با

 رفته ام را  یابرو 

 در  کجا   

 م یبجو دیبا

 ی چشمم چون به نرم شیپ 

  ی خرامیم  یخرامیم 

   یشوکرانه تلخ کام ندینشیدرونم م در

 تو   نام

 قصه هر شب   چون 
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 بر لب من   ندینشیم

 ندارد  انی ات پا غصه

 شب من   کی هزار و   در

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

 ه یبه گر نمیبال یرو

   گذارمیشب ،سرم مهین 

 را   یوانگید  نیتوا  از 

 دارم   هیهد

 دارم من  هیهد

 نهال سبز تازه  یا 

 تو  یبارم تو کرد یفصل ب 

 قرار و   یو ب بینص یب 

 تو   یتو کرد  مارمیو ب زار

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

   غایدر یا

   غایدر یا

 ی از جوان یجوان از 

 و دود هوا شد  سوخت
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 ی زندگان میرو شیپ

 جان را    مهین نیخودت ا  با

 را  انیاش یدل ب نیا

 کجا ها تا کجا ها  تا

 یکشانیم  یکشانیم 

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

اروم کردنم در سکوت و در اغوش دخترک   یبرا   کردیاش رو م یجوان تمام سع دخترک
من بودم که حاال اون رو   نی در به خودش ا  یدخترک تو دنیچیبا پ  کردمیم هیهقهق گر 

دردش   نیتسک  یه جابدنش ب  یهر کجا   یاروم من رو ینوازش ها  یدر اغوش گرفتم حت 
 گفتم   هیبا گر   کرد یناله اشو بلند م

 داغ تو رو تحمل کنم  تونمینم گهینکن من د ینجوریا گهی تو رو خدا تو د -

 کرد   یتلخ خنده

 بادمجون بم افت نداره خوشگل خانم -

  یزنی م هیچه حرف ن یا -

   یاسم من معصومه است اگه مردم حد اقل اسممو بدون -

 گفتم  زدیکه به قلبم چنگ م یدرد با

 حرف نزن   ینجوریا  گهی تو روخدا د -

 ه؟ یاسمت چ یباشه تو فقط اروم باش ، نگفت -

  اریتوو...ش -
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 ار؟ یتووش -

 اره   -

 ؟ یچ یعنی -

 ه یاسم کرد   هی دیاشعه خورش -

منو با خودت به بهشت  یکه اومد  یفرشته ا  هی کردم اولش فکر  ییبایچه دختر کرد ز  -
 یببر

به   دیرسی باز شدن قفل در به گوش م یصدا دمشیاغوش کش  یزدم و تو یتلخ لبخند
داخل و به سمتم اومد با   یوجه حاضر نبودم اجازه بدم که معصومه رو ببرن سرباز  چیه

  یتو  شتری زد که ب ینگهم داره لگد  کردیم یبه  معصومه که سع دیکش نی زم یچادرم رو 
 مگفت ی بلند غیج یخودش فرو رفت با صدا 

 ؟ مردک پست فطرت   یکنیکارو م نی با ناموس خودتم هم یاشغال عوض -

که انگار    یا  گهیام حبس شد شخص د نهیس  یبه پهلوم زد که نفسم تو  یمحکم  لگد
که به  یمحکم  دهیشد و با کش کی به سرباز نزد یبلند  یشاهد ماجرا بود با قدم ها

ناراحت کننده که   یاشنا   یزدم صدا یفیخف غیرها شدم و ج نیزم ی پسرک سرباز زد رو 
  زد  ادیسر سرباز فر  ادی ملکه عذابم بود با فر

حرف تو گوشت    یاشغال عوض  دینداشته باش  شیمگه نگفتم شکنجه گرش منم کار -
 ؟   رهینم

پهن شد سرش رو به سمتم   نیزم یبه گوش پسرک زد که رو  یا گه یمحکم د  دهیکش
 که تمام تنم رو لرزوند . یشد نگاه  رهی برگردوند و به چشم هام خ

به پاهام   هیتوجه به سرباز بازومو گرفت و بلندم کرد به محض تک  یشمس ب وشیدار
  تیمن متعجب شده بود با عصبان  یکه با حرکت ناگهان دمیکش رونیبازومو از چنگش ب

چنگ شدش گرفت و محکم فشار داد و به  یدست ها یبه سمتم برگشت و بازومو تو
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معصومه   ی دردها  یاداوریکشوند با  داشتفاصله ن شتریکه دو قدم ب یی سمت اتاق بازجو 
تونستم   ییکه داخل اتاق بازجو  دمیکش یبلند اد یاون خانم جوان فر   زیو مرگ غم انگ

من دائما  گرد شده بهم چشم دوخته بود و  یبازومو از چنگش خارج کنم و چشم ها 
 زدم یم ادی فر

 قاتل    یاشغاال  نی ادم کش همتون پست  یپست فطرتا  -

افتادم   ن ی به زم هینشون بده با گر یچه عکس العمل  دونستیو نم  کردینگاهم م رهیخ
  وشیبه خون روان شده دستم نگاه کردم که دار  هینداشتم با گر  ستادنیا  ینا  گهید

پاهام   یرو قفل کرد و به سمتم اومد جلو ییشمس به خودش اومد در اتاق باز جو 
که ناله   ره ی خواست بازوهامو بگ کردمیم  هیگر یجون یب یتفاوت بهش با صدا  یزانوزد ب

متوجه بشم با   نکهیزدم بدون ا یفیخف غیزدم سمت کمرم دست برد تا بلندم کنه که ج
هلومو باال برد که به سمتش برگشتم و دستشو  از لباسم سمت پ یکم  یحر کت ناگهان

لباسم رو صاف کردم که   کردیدرد م یلیکبودم افتاد که خ یپس زدم نگاهم به پهلو
  یگاری از جاش بلند شد چند بار طول اتاق رو قدم رو رفت و س یشمس عصب وشیدار

   دیپرس یمعمول  یبرگش زد و با تناژ صدا گاریبه س یق یاتش زد  پک عم

 ت کردن ؟ کار یچ -

 ناله زدم  هیگر  با

 بغلم جون داد   یکشتنش ... تو  -

   دیپرس دوباره

 کارت کردن که تنت کبود شده؟  یچ -

 زنون گفتم  ناله

 ... درد داره ... حالش بده   چهیپیبه خودش م -
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از اتاق خارج شد و در پشت سرش    ختمیر یاشک م اری اخت یدست خودم نبود ب حالم
 قفل شد.  

 برام   ایروزه دن دو

 تر از قفسه   قفس

 نفس برسون   بهم

 دوباره َپسه هوام

 داشته باش   هوامو

 و   یتو مومن  گنیم

   ت ی حایمس دم

 تر از نفسه  نفس

 ۲م یزندگ یجا  هی لنگهیم شهیهم

 ۲ میزندگ ی برا  رمیمن بم یاله

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

 رفته  ادمیکه   من

   دوامهیدردم چ یچ

 ست ی مهمم ن  برام

 باهامه  یک ستشوین یک

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

  ن یا  یکه کشته   نذار



 هر شب من   ی بغض ها 

 
70 

 

 کشنده بشم  زهر

 بار برندا بشم  هی یباز  نیتو ا خوامیم

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

 ی دوباره َپسه محسن چاووش هوام

  یباز شد سرباز  یکه در به اروم گذشتیشمس نم وشی از رفتن دار  یادی زمان ز  هنوز 
 گفت   زدی حرف م ی ا  گهیکه انگار داشت شخص د یداخل اتاق شد و جور

 تو    ایحواست باشه شمس اومد دوتا تقه به در بزن کارم تموم شد تو ب -

اش به نظرم اشنا اومد همون پسر همون پسرک سرباز که    افهیبه من زد ق یچشمک و
کرد داخل شد در پشت سرش قفل شد نگاه   بشینص  یابدار  یها دهیشمس کش  وشیدار
 شد  اروم لب زد   کی به سر تا پام انداخت و نزد  یبد

   یدار یخوب افهیق -

به عقب  نیزم یخودمو از رو شدیم  کی کرد وبه من نزد یزیچندش برانگ ی خنده
 کردم یو با ترس بهش نگاه م دمیکشیم

  رونیشکنجه هاش سالم ب  ری کس از ز  چیاون شمس اشغال که ه  فهممیهه  حاال م -
نوبت ما بشه  نکهیاما قبل از ا  ارنیم  ادیدختر ز  نجاینداشت ا  یچرا به تو کار  ومدینم

   تی کارشون تمومه مثل هم سلول

 کرد و ادامه داد   یمجدد   ی خنده

 تو    یکه بشه تو صورتشون نگاه کرد  ول مونهیهم واسشون نم یا  افهی تازه ق -

که پشتم به اون برخورد   یوار یکرد با د  دی نا ام دمو یو ام دیرس انیرفتن هام با پا عقب
 هوا در باز شد  یو ب   دیداخل قفل در چرخ ی دیکرد چشم هامو بستم که کل
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  کهیشمس  یفرستادم پسرک که از ورود نا گهان رونی مو ب  نهیس یحبس شده تو  نفس
 خورده بود من من کنان لب زد  

فقط خواستم بترسونمش ...  یعنینداشتم .... فقط اومدم سر و صدا نکنه ....  یمن کار -
 د یباور کن نیهم

  واریشد و به طرف د کی به خون نشسته به پسر ک نزد یشمس با چشما  وشیدار
 اش داد و گفت    هیتک واریدر هولش داد به د کی نزد

 کوچولو ساکتت کنم  هی  خوامیت هه مبترسونم خوامیفقط م -

پسرک گذاشت سرباز دائما عذر  قهیشق یاز پشت کمرش خارج کرد و رو  یا  اصلحه
ازش   یگرفت کم  یشمس حالت ارومتر وشینداشت دار یا  دهیفا  یول  کردیم  یخواه

با   وشیمورد عفو قرار گرفته شروع به تشکر کرد دار  کرد یفاصله گرفت سرباز که فکر م
 گفت   یحالت تمسخر

 شه  فیدوست ندارم لباسم کث -

نشست و   شیشونیوسط پ قایگلوله دق یکیشل  هیتا لب وا کرد که منظورتون چ سرباز 
گوشم گذاشتم تمام تنم به لرزه   یو دستمو رو  دمیکش یغیشد ج  نیپسرک پخش زم

 .  کردمیا تا اخر عمر فراموشش نمکه مطمئن یافتاد صحنه ا 

رو صدا کرد و دستور بردن جنازه رو دا د سرباز که چند  یا  گهیشمس سرباز د وشیدار
معدشو داشت خودشو کنترل کرد  و جنازه رو به    اتیقصد باال اوردن تمام محتو  یبار

 برد .  ییخارج از اتاق بازجو 

به طرفم اومد و جلوم   شمس وشی بهم نشوند دار یطعفن خون حالت تهوع بد یبو
 زانو زد  

 بهت چپ نگاه کنه   یکس ذارمی راحت نم التیخ -

 زد  ادی بهش دوختم بلند فر زموی تنفر انگ نگاه
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 من به خاطر تو کشتمش  -

 گفتم   زیام طعنه

 نفر بود ؟  نی ... اول یاخ -

   دیپرس یسوال

 ؟ یچ -

 ؟   یبود که کشت ینفر نیاول -

 جواب دادن بهش ندادم  اجازه

 ی نابود کرد شونویزندگ ا ی یگناه بودن که کشت یب  هیبق شدیهم محسوب م نی البته اول -

 اروم گفت   زدیتوش موج م ت ی که عصبان ییبلند شد با صدا  یعصب

 دراز نکن نذار با توام... متیلی از گ شتریپس پاتو ب ستمی هستم واسه تو ن  یهر اشغال -

که هر   ییگناه کشتن کسا  یب  یدخترا  ینابود کنهینم یو که فرقت  یبرا  یاره بگو عوض -
 هستن   یکس  زیکدوم عز 

 بس کن خفه شو   -

شکمش کشته   یبغلم جون داد که بچه اشو تو  یتو  یخانم جوون شبید کنمیبس نم -
 سرش اوردن  ییچه بالها   گهید ستی بودن و معلوم ن

مزه   دیدهنم ماس یبه صورتم زد که حرف تو  یمحکم یلیو به طرفم اومد س  دیغر یعصب
  ختمشی ر رونیدهنم نگهش دارم و ب یدهنم حس کردم که نتونستم تو  یخون رو تو 

 داد زد   یعصب

  یکارت کنم لعنت  یچ -
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رو کشون کشون به سمت داخل اتاق   یاشاره کرد مرد   یسمت در رفت به سرباز  به
 نیزم  یبه تن نداشت و رو  یراهنیشکنجه شده بود و پ یلیاوردن که خ ییبازجو

و   یرفتن تمام تن مرد جوان اثار سوختگ رونیپرتش کردن و ب  نیزم  ی رو دنشیکشیم
 . خوردیکرده بود واضح به چشم م جادیا یق یشالق که زخم عم

 و صورتشو به سمتم گرفت  د یپسرک و کش ی شمس موها وشیدار

 ش؟ یشناسینگاش کن ... م -

  شتریبا دقت ب یداشت ول یبه چهره مرد جوان انداختم چهره کبود و داغون  یبا دقت نگاه
  دمویکش یفیخف غیبود ج دیبرادر مهش ری مرد جوان خوب شناختمش ام یچشما  دنیو د

 داد زدم 

 پست فطرتا    نی کارش کرد یچ -

 اسوده بلند شد  الیزد و باخ یشمس لبخند وشیدار

   ش یشناسیپس م -

به طرفم اومد و   وشیبده دار هیتک واریکمکش کردم تا به د رفتم و اروم ر یطرف ام به
رو   یبهم چشم دوخت سرباز  یاتاق پرتم کرد با لحن خشن گهی و به سمت د  دیبازومو کش

گذاشت و    زیم  یبرگه به همراه خودکار بدستش داد کاغذها رو رو یصدا زد سرباز تعداد 
هولم داد   ز یبه سمتم اومد از بازو بلندم کرد و به طرف م دیکوب زی م یخودکار و محکم رو 

کنم پشت   یری جلوگ زیقرار دادم تا از برخوردم با م زی خودم و م نیگاه ب   هیدودستمو تک
     دیکوب زیم  ینشست و دستش رو محکم رو  زیم

   س یبنو -

 رو تار کرده بود بلند جواب دادم   دمیشده از چشمانم که د  یجار یاشکها  با

 ؟   سمی بنو یچ -
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 تون بودن  هیهمسا  دونمیمن که م -

 ؟ یکه چ -

 رو بلند تر کرد   صداش

 پسره و خانواده اش تو رو به زور بردن   نیو ا   یریکجا م یدونست ینم س یبنو -

 بلند داد زدم   هینشستم با گر نیزم یتوان نگه داشتن وزنمو نداشتن رو پاهام 

 بس کن ... بس کن  -

  ادی فر یعصب شخندیبا ن دیکوب زی به م یبلند شد مشت محکم یصندل  یاز رو   تیعصبان با
 زد

و    ادیسرت م  ییچه بال یبذار بهت نشون بدم حرف نزن یکجا هست یدون یبچه جون نم -
 روته   شیپ یچه اتفاقات

  ره ی دا زیکه چ یبزرگ یگفت و بعد چند لحظه صندل یبه سرباز  یزیسمت در رفت چ  به
 یکه ب ری اوردن ام یرو به داخ یار داشت دو سرباز صندلقر  یاهن  یصندل  یباال   یوار

گذاشتن دست ها و پاهاش رو محکم به  یصندل  یافتاده بود رو رو  نیزم یجون رو
  یبزرگ رو رو یبستند کالهن یبه صندل واز کمر ش رد کردن   یبستن کمر بند یصندل

 رو به من گفت  وشیسرش گذاشتن سرباز ها خارج شدن و دار

 نه؟  ای  یسینو یم -

 داد زدم : نه ...نه نه بلند

 یکاله اهن یتو  ری ام  ادیوارد شد فر   ریبه ام یوصل کرد وشوک  یصندل یبه دسته ها  یمیس
   دمیکش غیج خوردیم چیپ

 بس کن  یبس کن ... اشغال عوض -
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  یزد و چونه م رو تو  یه سمتم اومد به صورت چنگب ت یرو متوقف کرد با عصبان شکنجه
 دستش گرفت با حرص گفت 

با حرف نزدن   یکنی..هه ...اونوقت فکر م ینیرو بب ی شکنجه ا  نیتر کی کوچ یتونی تو نم -
  یاریدووم ب نجایا یتونیم

  زدمیم ادی رو نداشتم فقط فر  ت ی موقع نی تحمل ا  شدیگوشم تکرار م ی تو   ریناله ام یصدا 
شکم جمع کرده   یگوشم گذاشته بودم پاهامو تو  یدستهامو رو  دمیشن ینم ییصدا گهید

 تحمل نداشتم .  گهید  دمیکشیم غیبسته ج یبودم با چشما 

بزنم تنم به شدت  ادی نتونستم فر گهیچقدر زمان گذشت که صدام گرفت و د  دونمینم
اون   ی نوز رو ه ری ام  یداخل اتاق نبود ول یچشم هامو باز کردم کس یاروم ال  د یلرز یم

جونم دست ها و   یب یجون افتاده بود خودمو به سمتش کشوندم با دستها  یب یصندل
بهش   یسرش برداشتم تکون اروم  یرو از رو  کالهبلند شدم و   یپاهاشو باز کردم به سخت

نشون   یعکس العمل یاروم صداش کردم ول خوردی نم یدادم چشمهاش بسته بود و تکون
 دسهام گرفتم و تکونش دادم  یدلم فوران کرد صورتش رو تو  ی ترس تو دادینم

   ریبلند شو تورو خدا نم -

  یقیگونم روون شد و نفس عم یرو اریاخت یزد و صورتشو تکون داد اشکهام ب یا  ناله
   دمیکش

 ؟  یتکون بخور یتونیم -

و  بلند شه کمکش کردم بازوش   یصندل یکرد از رو  ی نشون داد و سع دی به نشونه تاک  یسر
داشت رو پاره کردم   یاز چادرم که حالت پارگ یاوردمش قسمت نی پا یگرفتم و از صندل

  یبه نشونه تشکر تکان داد با شرمندگ یبدن برهنش که مجروح بود انداختم سر یو رو 
 انداخته گفتم ر یو سر ز 

   دیشد  ت یاذ  یلیشرمنده ام به خاطر من خ -
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 گفت   یناله دار یخورد و با صدا یتکون اروم 

ازتون بخوام و   یزی چ خواستمیبرام م دیهست  دیشماهم مثل مهش هیچه حرف ن یا -
 دیکه قبول کن  دوارمیام

 حتما حتما  کنمی خواهش م -

 شد   رهیخ نیبه زم  دیباالتر کش خودشو

 گردن من   نی و بنداز   زیهمه چ -

 و با تعجب نگاهش کردم    رهیخ

   هیچه حرف نی ... ا نی گیم یچ -

حرف و از   نیبا من بکنن ا  تونن یکار هارو نم یل یمردم خ هیمن   دینی... بب دیگوش کن -
 ن یقبولم دار  یاگر به برادر  دیبرادرتون بشنو 

 سر تکون دادم سرش رو بادرد بلند کرد و به صورتم نگاه کرد   هیگر  با

  دارنیاونا دست از شکنجه من بر نم  ینزن یاگر حرف  رینگ ده یمنو نا د  رتی خواهرم غ -
خودم رو ببخشم   تونمیشکنجه شماست اون وقت نم دنیمن د یبرا  زیچ نی بدتر یول

   نیهم  نیبر  نجایفقط از ا

 گلوم گفتم   یلرزون تو  یو صدا  هیگر  با

   یول -

 خواهش کردم  -

و از من دور کرد و خودش و به    دیکش نیزم یخودش رو رو ری باز شدن در اومد ام یصدا 
نون خشک    ییتکه ها  یظرف اهن  یزد با ترس به در نگاه کردم در باز شد تو یهوش یب
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ودر رو   ختی ر رونیاب ب  یاب که با تکون مقدار یمقدار کم  یکوچک یشده و داخل کاسه  
 گفتم   ریمحکم بست رو به ام

   ری رفت اقا ام -

  ی اشک هام رو پاک کردم به سمت ظرف اب و نون ها  دیکش ینفس اسوده ا  ری ام
گذاشتم ظرف اب رو برداشتم و به طرف لب   ری ام ی رو کنار پا ینیخشک داخلش رفتم س

 به اصرار گفتم  د یبردم رو گرفت واز خوردن اب ممانعت ورز  ریام ی ها

  یمردونه شما احترام بذارم شماهم به احساس خواهرانگ رتیمن به غ  نیخوا یاگه م -
   دین احترام بذار م

ناراحتش نکنم ظرف اب و به طرفش بردم   نیاز ا  شتریبه زور فرو نشاندم تا ب بغضمو
خشک شده رو شکستم و داخل   یاز نان ها  یو تشکر کرد مقدار  دی از اب رو نوش یکم

با اون قد و   یمرد   دنیاز نان ها رو خورد دلم با د یاب فروبردم با کمکم چند لقمه ا 
به   یحال خراب وجسم نیبود که حاال با ا  ریز  به سر  شهیکه هم ییبایو چهره ز   کلیه

که  کرد ی م شویتمام سع ی ول کردیرو تحمل م  یاد یدرد ز  گرفتیشدت مجروح اتش م
که مطمئن بودم احمقانه است   یمی به ذهنم زد و تصم یبروز نده فکر یزی من چ  یجلو

شمس    وشیدار  یدست بذارم منتظر حضور دوباره   یدست رو تونستمیبه سرم زد نم
 . دمش
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 سوم   فصل

که به خواب رفته   ری ام  یروبرو   ییاتاق بازجو   واریبه د هیرو در اغوشم جمع کردم تک پاهام 
چشم هام رو هم گذاشتم پدر رو   سوختیدادم چشم هام م هیتک وار یبود سرم رو به د

طرف   نیا   نهیپدرم رو بب نکهیبدون ا  لی  ری ام  ردکی و با بغض نگاهم م  نیکه غمگ دمیدیم
انگار که به دنبال من بود  کردیمنو صدا م دمیشنیم وصداش ر  د یدویو اون طرف م
دستم رو سمت   شدیاز دهنم خارج نم ییصدا  یول   نجامیبزنم و بگم من ا  ادیخواستم فر 

پاهام بسته شده به   دمیداشتم خواستم از جام بلند شم که د یگلوم بردم احساس خفگ
 کردم . طشد و سقو  یپاهام خال ریسمت پاهام خم شدم که بازشون کنم که ز 

  ریبه اطرافم نگاه کردم ام زندم یتکون خوردن پام چشم هامو باز کردم نفس نفس م با
 خودش رو حفظ کرد   دنمیبا د دیچیپیناله کنان به خودش م

 کردم ؟  دارتون یب دیببخش -

   دمی کش یقیعم نفس

   دمینشدم کابوس د  داریشما ب  ینه با صدا -

 شدم و به طرفش رفتم  بلند

 د؟ یدرد دار یلیخ -

 بود  دشیدرد شد یای تنش گو  یزخم ها دن ی د یگفتم ول یتکون داد و نه ا یسر
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   دیمونینم  نجایا  یاد یراحت مدت ز  التونیخ -

   دیپرس  تی افتادش و بلند کرد با عصبان ری ز  سر

   دیشما به من قول داد  دیرو فراموش نکن میکه زد یحرف -

 راحت   التونیخ -

اشتباه   نی خبر داشتم و حاال مطمئن بودم که عاقالنه تر مم یذهن خودم از تصم یتو  یول
 رو دارم  ایدن

نشستم خودم رو سر گرم به   نی زم یفاصله گرفتم و رو  ریقفل در که بلند شد از ام یصدا 
  وشیدار  دنیحس شده بود سربلند کردم و با د  یب گهیزخم بازوم نشون دادم که د

 شمس نقشه ام رو شروع کردم  

 من با شما حرف دارم   -

رو از اتاق خارج کنن   ری زد و به سرباز پشت سرش اشاره کرد که ام یبخش  تی رضا لبخند
   ستادمیا  وشیو روبه دار ری ام  یشدم و جلواز جام بلند 

   میحرف بزن  ریبا حضور اقا ام خوامیم -

  زیفرستاد و پشت م رونی شده و مشکوک نگاهم کرد سرباز رو از اتاق ب زیچشمان ر  با
 نشست و گفت  

 و امضاء کن  سی ابنویخب ب -

 گفتم که باهاتون حرف دارم   -

و بدون    تی شدم و با جد ره یو به چشم هاش خ ستادمیا  زی طرفش رفتم پشت م به
 ترس حرفم رو شروع کردم 

 ست ین شتری ب یشما نقشه ا  یکار ها  نی ا  یهمه  دونم یمن خوب م -
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  دی کرد و پرس یا  خنده

 من  ییمو طال  یدونیم  یتو چ -

 کردم و ادامه دادم   یاخم

  ی من و شکنجه ها یشمس همه هدف شما از شکنجه دادن روح یاقا  دینیبب -
بودم که ادم حسابتون نکردم رو   یکه من رو که تنها کس نهیا  یبرا  ر ی نامردانتون به اقاام

   دیاری بدست ب

 سر داد  یبلند قهقهه

 ؟ یبگ یخوایم ی…. خب حاال چ  ادیباهوش خوشم م  یحقه باز .... از ادما  -

   کنمیم  یمن با شما معمله ا -

 بلند شد  ری ام یصدا 

 نم نه ... تو رو خدا  خا اریتووش -

 برگشتم   ریبه ام  رو

  فته یبراتون ب نی بد تر از ا یبزارم بخاطر من اتفاق تونمینم -

   خوامیمن نم -

 کرد   یا  سرفه

 خواهرم  یتو به من قول داد -

 کرد و بلند شد   یخنده ا  وشیدار

مزه    نکهیمثله ا یتو بهتر به فکر خودت باش یانقدر دلسوز شد یتا حاال جناب عال یاز ک -
   یرو فراموش کرد  زایچ یسر هی
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   یرسی به هدفت نم چوقتینداشته باش وگرنه مطمئن باش ه ش ی بس کن ... کار -

 بودمش   دهیکه د یبار نی مثل اول  زشیبه سمتم برگشت با لبخند نفرت انگ وشیدار

 شنوم یخب م -

  یکار گهی و د  یکنیرو ازاد م م یقبل یو معصومه هم سلول  ریمطمئن بشم که اقا ام  دیبا -
 میکنی اون موقع است که صحبت م یباهاشون ندار

 زد   ادی بلند فر یاشک یبا چشمها  ری ام

 کار نکن   نی...نه ا ارینه ...تووش -

 گفتم ریهام رو گونم روون شد و به ام  اشک

 دوسش دارم  یلیبگو خ لی ری کاره ، فقط به ام نیبهتر  ن یا -

کمک کردن تا بلند شه و از اتاق   ری به ام یشتری ب متیبار با مال  نیسرباز اومدن و ا  دو
 نگاه کردم   وشی خارج شدن با اخم به دار ییبازجو

 ؟  یکن یازادشون م یک -

   شنیفرستاده م مارستان یکه به ب ینی بیمن کم تحملم امروز خوبه خودت م -

 پرونده هاشون؟  -

 بزنم خوبه؟  ششیات -

   زد یچشمک و

 سا یحرفت وا   یبار مرد باش و پا هی یمرد باش فقط برا  -

 و صدا بلند کرد    دیغر یعصب

 کنم یگفتم ازادشون م یبه من بگ یدوست دار یهرچ  یاجازه ندار -
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 ی نسیحرفت وا   یاگه پا یاز سگ کمتر -

افتادم اشکهام رو کنترل کردم تا ضعفم رو   نیزم  یبهم زد که رو یل یطرفم اومد و س به
 نشون ندم .  یگرگ وحش ن یا  یجلو

از   گارشوی جعبه س دیبورش کش یبه موها  یکرد دست یچند بار طول اتاق رو ط یعصب
بودن جعبه با  یخارج کرد در جعبه رو باز کرد و بعد از مطمئن شدن از خال بشیج

لب با   ریبه موهاش برد دائما ز  یتدس گریچند بار د  دیکوب نیمحکم به زم  تیعصبان
  تی که برام اهم یزیلحظه تنها چ  نیا  یبرام نداشت تو  یتیاهم زدیخودش حرف م

نداشتم  یوحش وی د نیاز دست ا   یو معصومه بود من که راه فرار ری ام  یداشت ازاد 
  رفتمی چال م اهیس  نیبدتر از ا   یبه اسارت در بند شدم یبا اعتراف من مطمئنا ازاد نم یحت

 کنم . داینجات پ یبردگ نی از ا تونستمی م یو چه زمان یکه معلوم نبود ک

که بعد از خدا و   یکس لی ری پدرم ، خانم جان ، اقاجان و عل الخصوص ام یبرا  یلیخ دلم
 و کمکم کنه ادیبودم که به دنبالم ب دواریالتماس هام به درگاهش ام

مجددا به  یشد و به همراه سرباز اروم شدن از اتاق خارج  یشمس بعد از کم وشیدار
بود رو مجدد به   دهیکه در هنگام ورودم به سرم کش ی مشگ  سهیبرگشت ک ییاتاق بازجو

 گرفتم دستهام در حال بسته شدن بود  دهید

 یو ازادشون کن  یستیحرفت با  ی که پا یکه اون قدر مرد هست  یمطمئنم کن  دیبا -

رفتم مثل   رونیب ییشد از اتاق بازجو که از اتاق خارج  ییپا  یفقط صدا  دمینشن یحرف
قرار شاهد چه   دونستمینم یحت  نی غمگ ای خوش حال بود  دیبا  دونستمیقبل به جبر نم

 کنه  یی ها   یها وبلند یباشم که سرنوشت شومم رو دچار چه پست ندهیدر ا  یاتفاقات

که توقف کرد پارچه رو   دیرس یبه محل یدر پ یپ ی ها  چیو پ یطوالن ی مسافت یاز ط پس
چه  دونم یبودم نم دهیرو ند دینور خورش یوقت بود که روشن یلیسز سرم برداشت خ

شده بود هنوز به طور کامل چشمانم به نور عادت    یسپر  یادی من مدت ز   یبرا یول ی زما
  ییبایز  اریسر سبز و حوض بس  یداشت و باغ ییبا یز  یکه درچوب ینکرده بود در بزرگ باغ
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  یشده بود و ماه دهیوار چ  رهی دو طرف حوض دا ییبا یز  یگلدان یدر وسط ان که گلها 
اگر در حالت   دیشا  زدیداخل اب حوض برق م دینور خورش یکه با تاللو  ییبا یز  ی ها
  یبودم ول  ال خوش ح  ادی ز  جانیاز ح شدمیم یخونه باغ نیوارد ا یگریشکل د  ای  یگرید

بود به   کی وحشت ناک تر از اون سلول تار یندانمن حکم ز   یبرا نجایا یفعل ت یبا وضع
و    دیسف راهنیشد با پ میاز زندگ یخشن ری که باعث تغ یکنار دستم نگاه کردم به راننده ا 

 روشن   یشکالت یبا خط ها یکت شلوار چهار خونه قهوه ا

 و معصومه ازاد شدن ؟  ری ام -

   مارستاننیب -

 نمشون یبب خوامیم -

 فرستاد   رونی ب یرو به حالت اه عصب نفسش

 بعد  یبپوش یاصال لباس درست  یبخور یزی، چ یاستراحت کن  کمیبذار  -

توجه به اطرافم دست به    یشدم ب ادهیکه داخل باغ متوقف شد پ ینیاخم از ماش با
 حاال    یکه قبال به رنگ کرم روشن بود ول یبه کت شلوار ستادمی ا نهیس

 داخل   میبر  ایب -

تفاوت راهش و به طرف خونه  یب ستادمیتوجه به حرفش همون طور سر جام ا   بدون
  یخانم رو صدا زد خانم نسبتا چاق جهیبه نام خد ی بلند شخص یباغ ادامه داد و با صدا 

زانو به رنگ  یتا باال  یراهنیبه تن داشت پ  یاومد که لباس متفاوت رون یاز داخل خانه ب
  جهیخد دیرسیدوخته شده به نظر م راهنیپ ی رو  به یرنگ دیسف شبند یو پ  یصورمه ا 

 داد  لم یتحو   یخانم به طرفم اومد و نگاه گنگ

 ؟  ینجوریدختر جون چرا ا -

 هم هست؟  ی ا  گهیخونه شخص د نیا  یتو  -
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از اون خانم و اقا شمس هم    ریتازه غ نجایخدم و حشم ا یوا ...معلومه که هست کل -
 دارن   فی تشرفعال سفر خارج  یول  کننی م یزندگ نجایا

 به خاطر اورده باشه ادامه داد  یزیکرد و انگار که چ یمکث

   یبهت برسم سر حال بش میفعال بر ای خانم جون ب -

که   یلباس دن یحاظر به پوش یگرفتم ول  یخانم به راه افتادم دوش جهی اکراه دنبال خد به
دخترش که با او   یمحل  یدست از لباس ها کی خانم  جهیبرام فرستادن نشدم و خد

بود   یحاضر کرد لباس نسبتا ازاد میرا برا  ومدیم  دنشیبه د یو هر از گاه  کردینم یزندگ
خانم به طرفم   جهیبه تن کردم و به اشپزخانه رفتم  خد رنسبتا نازک به اجبا یبا روسر

 لب باز کرد    فی اومد و به تعر

البته بگما   ید یرسینم طور به نظر ن یاصال ا دمتی اول که د یچه دختر خوشگل یوا  -
که اقا برات فرستاد و   ییاون لباسا  یول یمونی ماشاهلل مثل گل م اد یبهت م یهمه چ

 …   ید یپوشیم

 ی استراحت نشونم بد  ی برا ییجا شهی خسته ام م یلیخانم من خ جهیخد -

 منتظرتونن   ز یسر م  وشی خانم جان اقا دار -

 خانم جهیخد میخور یم  یزی چ هی گهی با همد نجایاستراحت کنم هم کمیحاال من   -

 اخه اقا... -

 شمس  وشی اقا دار الیخیب -

 شد  شترشیب یاومد و باعث پرس و جو  بیطعنه وارم به نظرش عج  حالت

 د ی اومد  وشیشما که با اقا دار یول -

 ؟ یو انتخاب خودم حاال خودت ناهار خورد  ارینه به اخت  یبله ول -
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   خورمینم یزی م چو ند وش یاقا دار  ینه خانم جان من تا غذا  -

 یوقته که نتونستم خواب درست  یلی؟ خ یاستراحت بهم بد یبرا  ییجا هی شهیم -
 داشته باشم 

 ؟  ی پس غذا تون چ -

  ستم یفعال گرسنه ن -

 بلند شد  وشیدار  یصدا 

 پس خسته ام   نی کجا موند جهیخد -

 بله اقا اومدم  -

که  یزیکردم که به کارت برس و راحت باش و همون طور پشت م  جه یبه خد یا   اشاره
توان ترم کرده   یو ضعف ب  یسرم قرار دادم گرسنگ ری و ز   زیم  یبودم دستهامو حائل رو

شده   ختهی ر یکه پولشو از خون ها  یخونه ادم د یکه امکان داشت نبا ییتا جا  ی بود ول
چشم هامو هم   شدمیه مباهاش هم سفر  ای زدم یم  یزیلب به چ  اوردی مردم بدست م

 دم یاز جا پر   یادی فر ی گذاشتم که با صدا 

  ی ها برا ی باز  نیپس بلند شو و از ا  ید یکه من بگم انجام م یخونه هر کار نیا  یتو  -
   اریمن در ن

موندم به سمتم اومد و مچ دست   رهیکه انتظار نداشتم خ یناگهان یطور از حرکت  نیهم
حرف ها بودم که    نیجون تر از ا  یجونم رو گرفت و به سمت خارج از اشپزخانه برد ب یب

 رو داشته باشم البته اگر بشه اسمشو ادم گذاشت. یادم نیتوان مقابله با همچ 

 کرد یخانم از پشت سر همون طور غر غر م جهیخد میشد یسالن بزرگ وارد 

 .... دستش زخمه عفونت کرده  یاقا دستشو کند  -

 برگشت  جهیبه طرف خد تیجا خشکش زد با عصبان در
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 ؟ ی گیم یچ -

 گذاشت   نهیس یدست رو  وشیدار یاز ترس به خاطر برگشت ناگهان  جهیخد

 بازوش عفونت کرده  گمیاقا .... راست م  دمی ترس -

   شیبه سمتم برگشت و برعکس لحن قبل وشیدار

 کدوم دستت درد داره؟  -

که  دیراستم کش یچپم و بعد به بازو یبازوتعجب نگاهش کردم دستش رو اروم به  با
نگاهم کرد   رهیخ دمیلباسم برد که خودمو عقب کش  قهیناله ام رو بلند کرد دستشو سمت  

لباسم رو از مچ پاره کرد و تا بازو اورد و    نیشد و است کی و قدم عقب رفتم رو بهم نزد
ام   جهیزخمم که با شست و شو بهتر شده بود سرگ  یاز بو   ینگاه مجدد به بازوم و کم

و وسط اون سالن بزرگ نشستم ناخواسته به عقب    نیزم یشد و ناخواسته رو  شتریب
مهام  کرد چش یری جلوگ نیاش از برخورد سرم به زم   گهیبا دست د   وشی برگشتم که دار

شدم و   بلند نیحس کردم از زم  دمیشنیواضح نم  یلیاطراف رو خ یبسته شد و صداها 
گذاشته شدم با وجود حال بدم و چشمان   یتشک نرم یکه رو  ییهوا معلق تا به جا ی تو

خانم که   جهی خد یصدا  دنیبه بلند شدن کردم با شن  یجانم سع یبسته شدم و جسم ب
 نخوردم  یتکون د یکشیم  غیج بایتقر 

 ارن یدخترم تو رو خدا صبر کن اقا رفتن دکتر ب یوا  -

 از یبهش ن ی از هر دکتر ش یبرام به همراه داشت که ب یاد یارامش ز   وشیدار  نبودن
سوپ برگشت که با  یحاو  یبا ظرف یخانم رفت و بعد از مدت کوتاه جهیداشتم خد

  یاز سوپ رو خوردم و کم یخانم کم  جهی غذا دلم ضعف رفت با کمک خد یبو  دنیشن
 دم یدراز کش

 نرو   شمیوجه از پ چیبه ه زتیخانم تو رو خدا جان عز جهیخد -

 دخترم  ید یچرا قسم م -
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 کنه  تم ی اون اربابت اذ یذار یو نم  یمونی قسم بخور که کنارم م -

 اقا که ... -

 قول بده  -

  یرط خستگخانم رو گرفتم و چشم هام از ف جهیتکون داد و قبول کرد دست خد  یسر
 شد و به خواب رفتم .  نیسنگ

خانم که  جهیخد دمینگذشته بود که با باز شدن در از خواب پر ی اد ینظرم زمان ز  به
 ارومم کرد    دیرفتارم رو د

 اروم باش دخترم دکترن  -

  وشیهمراه با دار یرنگ یبا قد بلند و الغر اندام با کت و شلوار توس  ینسبتا مسن مرد
  رونیخانم رو از اتاق ب جهی و خد  وشیوارد اتاق شدن دکتر که متوجه ترس من شد دار

  د یکرد در حال گرفتن نبضم بود بدون بلند کردن سرش پرس

 ؟  یترسی م یاز چ -

 رو به دو طرف تکون دادم   سرم

 اقا  یچیاز ه -

 با من رو راست باش   -

از شدت درد دستم رو   ید بارکردن بازوم شد چن  یرو بلند کرد و شروع به بررس سرش
 که گفت  دمیکش

 رو صدا بزنم تا کمکم کنه وشی دار شمیمجبور م  یا یدرمانت باهام کنار ن یاگه برا -

   خورمیتکون نم گهینه ... نه دکتر د -
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دستم با   ی کردن عفونت ها  زی شروع به تم یحس  یب یبازوم گذاشت و با کم ریز  یظرف
حاظر به داخل   یول ختمی ر یاشک م سوختیو الکل کرد بازوم به شدت م   لی گاز استر
شد   ای علت ترسم رو جو یاون ادم نبودم دستم رو پانسمان کرد چندبار  دنیشدن و د 

 به دستم فصل کرد  یشمس بود سرم ی دکتر هماز ادم ها  ن یبه هر حال ا  یول

چون   یقرار ند  یدستت رو در معرض الودگ گهی و د یبخور ی مقو ی کن غذاها  یسع -
که مجبورم   شهیاستخوان دستت م یدگید بیو امکان اس شهیخوب نم ینجوریبار ا  نیا

 دستت رو قطع کنم 

وارد شدنش به اتاق خوردم   یاز ناگهان  یا  کبارهیوارد اتاق شد تکون   وشی باز شد و دار در
 که از نگاه دکتر دور نموند  

 چه برسه به قطع دست  نهیبب یازار  نیتر کیکوچ  ذارمینم هگیراحت دکتر د التیخ -

   دوارمیام -

 داد و گفت  وشیدست دار یبرگه ا دکتر

مسکن و خواب اوره که اگر درد    نهایدرست کنه در ضمن ا دیمف ی به اشپزت بگو غذاها -
 داشت استفاده کنه  

 مواظبشم  یلیخ گهید  نباریحتما دکتر ا -

 به من انداخت که با اخم چشم هامو بستم  ینگاهمهربون و

 ؟   رمیوقتتون رو بگ رونیب تونمی م وش ی اقا دار -

 خدمتتون   امی دکتر االن م د ی بله حتما بفرما -

بودم   دهیکه روش دراز کش  یتخت یکیدر نزد  وشیباز شدن در چشم هام رو باز کردم دار  با
به سمتم برگشت و با لبخند کنارم  بود و بعداز خارج شدن دکتر از اتاق  ستادهی روبه در ا
 نشست  
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 ی هست یدختر سرسخت -

 باشه  یساواک   هیبار حرف زور برم عل الخصوص اون شخص  ر یعادت ندارم ز  -

و صورتش رو به صورتم    دیکش  یقیبهم بزنه اما نفس عم یلیبلند کرد تا س دستشو 
  فیضع یبرا  کردمیصورتم حس م  یرو رو شیگرم عصب یکه نفس ها  یکرد طور کی نزد

 موندم    رهی به چشم هاش خ رهی نشون ندادنم همچنان خ

تو تکرار کردم و   یتا به حال چند بار برا  یول زنمی بار م هیکوچولو من حرفم رو  نیبب -
عقل و   یباشم واسه تو به جا  اشیشکنجه گر و ع ی هر کس یبار اخره اوال من برا  نیا

پام   ریدلم رو ز  یحرف رو تکرار کن  نیا  گهیبار د هیگذاشتم دوما اگر  هیهوسم از دلم ما 
رو   اتیکه حال هم سلول دمی رو نشونت م یواقع  یخوشم ساواک  یرو  یو به جا  ذارمیم

طور صحبت کنم تا حساب کار   ن یحتما باهات ا  دیبا  ادیبهت نم یسوما خوب  یدرک کن
قبل و نجاتت از    یدفعه ها ی نزد  یبه دکتر حرف  نکهیرحمم هم بابت ا  نیا  ادی دستت ب

 بذار   میعشقم و مهربون یاون سلول خراب شده رو هم پا 

   کردیبه چشم هام نگاه م رهیخ

  ن یچشم ها شدم و البته هم نی چشم ها گذشت من عاشق هم  نیاز ا شهیکه نم فیح -
 غرورت ...

بشه که سرم رو برگردوندم و   کیکل چهرم چرخوند خواست بهم نزد  ی رو تو نگاهش
  ن ی ام باال و پا نهیاش گذاشتم و حولش دادم از ترس قفسه س نهیسب  یرو دست چپم رو 

چار چوب در قرار   یخانم تو  جه یبه د ر خورد و خد  یبزنه که تقه ا  یخواست حرف  شدیم
 گرفت . 

 اقا مزاحمتون شدم دکتر منتظرتونن و گفتن که عجله دارن   دیببخش -

 برو اومدم   -
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با  یو تف  دیکش یقینداخت نفس عم بهم ا ینگاه وشیگفت و رفت دار یچشم
با   دمیکش یتخت انداخت و از اتاق خارج شد . نفس اسوده ا گهیبه سمت د تیعصبان

 با بستن چشم هام به خواب رفتم. یدستم از فرط خستگ ادی وجود درد ز 

  وشیدر زدن دار یکه در برخورد کرد چشم هامو باز کردم مطمئنا با صدا  یتقه ا   یصدا با
 نبود 

   دی بفرما -

رو  ینی وارد اتاق شد و گوشه تخت نشست و س ی بزرگ یِ نیخانم با لبخند و س جهیخد
 جلوم گذاشت 

   یمقو   یغذا  نمیا -

غذا و دسر با لبخند روبه  شیپ نیانداختم چند نوع غذا و همچن  ینیبه س ینگاه
 خانم گفتم   جهیخد

 همه غذا بخورم   نی ا  تونمی من که نم -

 حرف رو نزن انقدر خوشمزه ان  نی خانم جان هنوز شروع نکرده ا -

 بودن غذاست  ادیصد در صد منظورم از نظر ز  -

 ی ریجون بگ  دی بخور با -

 چونه قرار داد و ادامه داد   ریدستشو ز  یبا لبخند و شوخ طبع و

   ی ریو بگ  وشیحال اقا دار  یو درست و حساب  -

 خانم گفت  جهیسمت در نگاه کردم که خد  به

به شما   ی دو سه روزه حساب  ن یا  یو به من سپردن تو  تی رفتن مامور یاقا چند روز  -
  د ی برسم که سرپا بش
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  یکمکم کن دیبا  خورمینم یز یمن تنها چ  یول -

 گفت  یزد و به شوخ یلبخند

جون    دیفعال بخور که با  خورم یرو م ینیس نی ا  یمن ده تا   یترسونیم  یمن و از چ -
   یریبگ

  یم یمختلف  یو غذاها  زدیبود کل روز رو دائما بهم سر م یمهربون یلیخانم زن خ جهیخد
 به غذا خوردن کنه . یتنوع بتونه منو راض جادیآورد تا با ا

  نیفرار از ا یبرا یراه یخانم ول جهیخد  یت با وجود مهربونمنوال گذش  نیبه ا  یروز  دو
خانم  جهی و خد  کردنیم یدر گشت زن یجلو شهی نداشتم دو تا محافظ هم یخونه لعنت

  وشی فردا دار ا یحرفا بود که بخواد بهم کمک کنه تا فرار کنم قرار بود امروز   نیترسو تر از ا 
وقت    چیدوست داشتم ه زدی دلم شور م زدی رو م اطیح زنگ یبرگرده هر وقت کس 

دلم نبود ودلم پر  یاومده دل تو  ییچه بال  لی  ری سر پدرم و ام  دونستمیبرنگرده نم
 نمشون یبب ی که فقط لحظه ا دیکشیم

 در و باز کنم نی دیدر زدن اجازه م خانم جون -

 هم هست؟  یا  گهیراه د  -

 ان یاصال امروز ن د ینگران نباش خانم جون اقا گفت دو سه روز، شا -

 خانم  جهیبرو  خد  -

  یصدا   کردمیباور نم دمیدی رو که م یزیبه طرف پنجره رفتم چ یادی داد و فر یصدا با
از محافظا جداشون کرد و    یکیشده بودن که   قهی دست به  وشیبود که با دار  لی ری ام

کتش رو   قهیفاصله گرفت و   لی ری از ام وشیبه دعوا پرداخت از دار  لیر ی خودش با ام
شد   رهیمحافظش بود خ  کلیهم قد و ه با یتغر هک لی   ریبه ام شخندیمرتب کرد و با ن

ن و دنبالم  فراموشم نکرد  دونستمیم ل یر یاز حضور ام  شناختمی.مررک نامرد، سر از پا نم
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  گردهیدنبالم م ییا گهی د  یاون هم جا  دیپدرم کجاست شا ستی معلوم ن گردنیم
 در رسوندم   یچطور خودم رو به جلو  دمینفهم

   لی ری .... ام لی ری ام -

برهنه به  یبشنوه با پا  تونستی منو نم  یصدا   ادیداد و فر  یدر با اون صدا  یجلو از 
از محافظ هاش اشاره کرد که   یکی که متوجه من شده بود به  وشی دار دمیسمتش دو 

 بود ستادهیدرست پشت به من ا  لی  ری ام رن یمن رو بگ  یجلو

  ل ی  ری ... ام لی ری ام -

دو برابر من بود به طرفم   بایکه تقر  وشی محافظ دار  شنوهیچرا صدام رو نم ایخدا  یوا 
بلندم کنه دست و پا   نیو از زم رهیدهنم رو بگ یبود که جلو  ن یکه کرد ا یکار نی اومد اول

  لی ر یام یشده هنوز صدا  ری موند اشک دز چشم هام سراز  جهینت ینکرد و ب یزدم افاقه ا 
 گوشم بود   ی تو

...  ارم ی... پدرتو در میسرش اورد   یی... چه بالیکرد میپس فطرت ... ناموسم رو کجا قا  -
 [ . 1بخون] فاتحه خودت رو یسرش اورد   ییاگه بفهمم بال

که    یمنو به سمت اتاق وشیمحافظ دار یدیتو صدام رو نشن یبودم ول نجا یمن ا   لی ری ام
قفل کرد مشت   رونیاتاق پرتم کرد و در و از ب  یمن بود برد و تو  یچند وقت برا   نیا

   دمیکوبیامون به در م یهامو ب

 .... نجامیمن ا  لی ر یگنده بک در و باز کن.... کمک ... ام کهی در و باز کن مرت -

 .  ختمیر یرو به در چسبوندم و اشک م میشونینشستم و پ نیزم یرو

 چرا ... چرا ....  نهیمنو بب لی ریام  دیچرا نبا  ای خدا -

پنجره باز موند به طرفش رفتم پنجره رو باز کردم   یزدم نگاهم رو  هی و به در تک  برگشتم
ولو شدم    نیزم یگرفت و رو ی بد  مچ پام درد دمی پر  رونی نبود از پنجره ب یلیارتفاعش خ
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  اطی ح یتو  لی ری تعلل نداشتم ساختمان رو دور زدم ام یبرا  یزمان دمی کش یقینفس عم
  زدم یم ادی فر دمیدویتوانم همون طور لنگان م   نینبود با اخر

   نجامی.... من ا ل یر ی ... ام لی  ری ام -

من متعجب محافظش رو صدا زد و    دنی با د رفتی امارت رو باال م ی که پله ها وشیدار
مردک ناز پرورده  نیتر از ا  عی سر  یلیخ کردیمطمئنا اگر پام درد نم دیبه طرفم دو 

  زدمیکه م ییها  ادی و فر خوردم یکه م ییهوا بلندم کرد با تکون ها ی، رو  دمیدو یم
رهام نکرد و دست هاش رو   یگذاشتم ول نیزم  یدرست نگهم داره و اروم رو  ونستینم

  یمحکم ی لیبه طرفش برگشتم و س کردیمرم قفل کرد و دائما محافظش رو صدا مدور ک
دست هاش از دور کمرم باز شد خواستم فرار کنم که  یبه صورتش زدم که نا خوداگاه

  نی تر  کیبلند کرد تکون هام باعث کوچ نینام داشت من رو از زم دیمحافظش که ام
 داد زد   تیبا عصبان وشی دار شدیدر بدنش نم  یتکون

   نجاستیتو اتاقش پس چرا ا  شی خرفت مگه نبرد کهیمرت -

 قربان   دونمینم -

 نم یبب ارشیاحمق کودن ب -

در   هیخانم با گر جهیخد می نکرد و دوباره داخل ساختمان شد  یافاقه ا  ادمیو ف   داد
 التماس  وشیو به دار  کرد یرو قفل کرد و همچنان به من نگاه م یورود 

   فی دختر ظر  ن ی... ا نیبذارن زم نی ستور بداقا د  -

  یحواس رو  یگذاشت که با فشار ب ن یزم یکرد که من رو رو  دیبه ام یاشاره ا   وشیدار
که انگار داره با    یجور وشینشستم و مچ پام رو گرفتم دار نیزم یگرفت که رو یپام درد 

 طعنه زنان به من گفت   یول  کنهیخانم صحبت م جهیخد

 نگهش دارم   دی رسی؟؟...هه زورم نم  فهیدختر ظر ن یا -
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که زده بودم   یلیس  یبه چهره اش انداختم که جا یزی رو بلند کردم و نگاه نفرت انگ سرم
 صورت مونده بود به چشمم خورد    یرو

باش   مطمئن  کردیاگه پام درد نم ی ریجلومو بگ یتونیم  یهه من دختر کردم ... فکر کرد  -
   یبهم برس یتونستی نم یحت

کرد   کی گذاشت ص رتش رو به صورتم نزد نیزم  یاز زانو هاش رو رو  یکیشد و   کمینزد
 دستش گرفت   یو چونم رو تو

 حرفت نزن تا داغ رو دلت نذارم   ر یز  میداشت یدختر جون ما با هم قول و قرار  نیبب -

 م همون طور که بلند شد گفت دمیکش رونیاز دستش ب   صورتمو

 ...  ی مطمئن شم ول  شونیقرار بود از ازاد  -

 یسالن باال برد سع ی طرفم برگشت مچ دستم رو گرفت و دنبال خودش از پله ها به
خودم رو   دیکشیاونطور که منو م  تونستمیپام نم یخوردگ چیبا پ یول فتمین کردمیم

کرد و نگاهم کرد و با   زیافتادم برگشت به طرفم چشمهاشو ر  نیزم  یکنترل کنم و رو
   د یپرس یشخندین

 ؟  یترسیازم م  ای  یایب یتون ی راهم نم هیچ -

هم   اطی ح یوگرنه تو  کنهیخورده و درد م  چیپام پ ترسم ینم یاهد و ناس چیمن از ه -
 م یری بگ یتونستینم

نگاهم کرد و   یعصب دمیو دستش رو به سمت پام دراز کرد که پام رو عقب کش  نشست
 دو تا پاش نشسته بود بلند شد   یهمون طور که رو 

  یحرفت بمون  یات کنه و اگر تو ام پا  نهیو معا  ادیدکتر ب گمی... م یتوجه ندار  اقتیل -
 ینیتا مرخص شدن هر دو شونو بب برمتیم
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  یخوشحال بودم و لبخند کمرنگ یلیو معصومه خ  ریام ی داز ازا  یوجود بخت بدم ول با
 لبم نقش بست    یرو

   مید یو داد و دعوا ت رو د غیما که همش ج   یپس لبخند زدنم بلد -

 لبخندم رو جمع کردم و با اخم جواب دادم  وشیپوزخند دار دنیرو بلند کردم با د سرم

   کنمیلبخندمو واسه اهلش خرج م -

و   کنمی م  شهیت اوردن اون چشما که با لبخندت جذاب تر مبدس ی تمام تالشمو برا  -
   ارمی بدستش م

 کردم و گفتم  ی مسخره ا   ی خنده

 ی اوردیمگه االن به زور بدستش ن -

 …   یکرد ی نگاه م لی ر یکه به اون پسره ام یاقیباذوق و اشت کنمیم یمطمئن باش کار  -

رو فراموش   یاری ب رونیفکر اون رو از سرم ب یبتون نکهیام پس فکر ا  لی ر یمن عاشق ام -
 کن.

 اگه زنده نباشه   یحت -

  گهیرو نداشته باشم به کس د لی ری اگر ام  یحت چوقت یمن ه یتو زنده نباش دوارمیام -
 مطمئن باش   کنمی فکر هم نم یا

 کرد وگفت  یعصب خنده

دردسر    کن تا واسش رونیرو هم از سرت ب  یا  گهی فکر کس د یمال من  گهیتو د   یول -
 ی درست نکن

   یاریمنو زنده بدست ب  ذارمیمو از سرش کم شه مطمئن باش نم هیاگر   -
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و   دیچرخی دور خودش م دیرسی به گوش م شیعصب ینفس ها  یصدا   تی شدت عصبان از 
 .  دیکشیبه موهاش م یکالفه دست

خانم به سرعت خودش رو با ما رسوند و   جهیخانم رو صدا زد خد جهیبلند خد  یصدا با
 به طرفم اومد  نیزم  یمن رو  دنیبا د

 دخترم؟  یخوب -

  دی غر یعصب وشیدار

 فقط من مزاحمم نه؟؟؟  نجایا -

 زد و گفت  گرش ی به پشت دست د ی خانم با دستش ضربه ا جهیخد

 ه یچه حرف نی .... ا نی... همه کاره ا  نی خدا مرگم بده اقا شما تاج سر -

 شمیحرفا خر نم نیسه ... من با ا بسه ب -

 دور از جون اقا   -

 لب گفتم  ریز 

 ی خر هست -

 خانم گفت  جهی از گوشش پنهون نموند و روبه خد که

که دوباره فرار نکنه در ضمن فعال از غذا هم   یمونیهم م ششیتو اتاقش پ  شیبر یم -
 تا من برگردم  ست ین یخبر

  جهیتفاوت با کمک خد ینگم ب  یزیگفت و بهم اشاره کرد که چ یخانم چشم  جهیخد
داخل اتاق دراز  دیتخت سف یکه حکم سلول برام داشت رفتم رو  ی خانم به طرف اتاق

 د یتخت نشست و اروم پرس یخانم کنارم رو   جهیشدم خد رهیو به سقف خ دمیکش

 ؟ یشناسیدر و م یشما اون اقا که اومد جلو  -
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 ادم که ادامه داد :بغض سرم رو تکون د با

 اشنا تونن؟  -

 نامزدمه  -

 و دستش رو به صورتش زد ؛  دیکش  ینیخانم ه جهیخد

 پس شما با اقا ... -

 درد خودم بسوزم   ینگو ... بذار تو  یز ینزن ... فقط چ یخانم حرف  جهیخد -

 مین ر یز  یکه کاسه ا  یادم در زدن بلد نبود معلوم بود کس نیاتاق ناگهان باز شد اصال ا  در
  یکرد و با ابرو اشاره ا  زیر یواهمه نداره چشم گرانی کاسه اش نباشه انقدر از خودشو د

خانم رو گرفتم که باعث    جهیخانم کرد که از اتاق خارج بشه دست خد  جهیبه خد
 کنه  اتاق ممانعت از خارج شدن از  

 خانم گفت  جهیگرد کرد و با جذبه رو به خد  یچشم تیعصبا  با

   رونی گمشو ب  ستمی مگه با تو ن -

کارش رو به خاطر من از دست بده اون   خواستی به من انداخت دلم نم ینگاه جهیخد
خودش   یزندگ  یها  نهیسخت کوش و زحمت کش بود که به خاطر بدست اوردن هز  یزن

  یبزنه و دور یدست به کارگر  شدیو خانواده اش که متشکل از دخترش و پدر ومادرش م
که حاظر    یبده دل پر درد حی ترج شونیماد   یها از ی اش رو به براورده کردن ن از خانواده

و   دی از مشکالتش رو نداشت دستش رو رها کردم و سرم رو به نشونه تا یلیخ انیبه ب
به   تیبا همون عصبان وشیتکون دادم که به سمت در حرکت کرد دار  الشی خ یراحت
 گفت  جهیخد

   رونیتر ب عی سر   یاگه از اربابت اجازه ات رو گرفت -
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  وشیافاقه کرد و از اتاق خارج شد دار یلب  ریانداخت و به گفتن چشم ز   ریسربه ز  جهیخد
 گفت  جهیبلند بدون برگردوندن سرش به طرف خد

 کن   شی راهنما نجایدکتر اومد به ا  یریاز اربابت اجازه بگ ستیاگه الزم ن -

تخت بلند شدم و لنگان به طرف پنجره رفتنم لبه   یم بست از رو در اتاق رو محک و
پشت عمارت که سر به فلک   یبه درختا  وشیتوجه به دار  یکوچک پنجره نشستم و ب

بودن نشون   ختهیر نیزم یرو شترشیکه ب یرنگ  یزرد و نارنج یبودن و برگ ها  دهیکش
هم همانندش   یر نوشتعالقه من که س ردفصل مو دادیم  یاز اواخر ماه مهر و مژدگان

  یبکشم و فضا یقیپنجره رو باز کردم تا نفس عم ینگاه کردم ال رهیرقم خورد خ میبرا
که نوازش   یرو به دست باد وشی عطر تند و تلخ دار یخارج کنم بو هی اتاق رو از ر یاجبار

پنجره   رهیدستگ  فازارم نده دستم رو به طر  نیاز ا  شتریگر شاخه درختان بود بسپرم تا ب
باز کردن پنجره رو گرفت سرم رو   یجلو  یگشودم که دست یکیتق کوچ  یبردم و با صدا

فاصله کم خودش رو به پنجره برسونه با نگاه به  ن یا  یتو  تونستیبرگردوندم چطور م
 تا لب باز کرد    دیفهم شدیرو نم ز یچ چیچهره اش ه

   یدر اورد اطیاز ح  چطور سر دمی حاال فهم -

 در برابرم بود رو به چهره زد و ادامه داد  شیشگی رو که نقاب هم شخندشین

 ...  ی کنیم یتوجه یمن باهات کار دارم بهم ب  یدر ضمن بار اخرت باشه که وقت -

 تر گفت:  بلند

 !...؟ی دیفهم -

 و به ناچار گفتم  دمیکش یاه

 هم دارم    یا  گهید  یچاره   -

رو نداشته   یزی چ نیچن دنیکه انگار توقع شن  یهاش حالت تعجب گرفت جور چشم
 کرد   ز یر یباشه و دوباره به حالت قبلش برگشت و چشم
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 ...دمینشن -

 ...  دی امرتون رو بفرما -

 ...دمینشن -

که هر طور که دلتون بخواد با   زیرو دارم نه کن ریحکم اس   نجایمحترم بنده ا  یجناب اقا  -
کلمه چشم رو به زبون    لیفام یدر ضمن من بجز به پدرم و بزرگترها  دینمن برخورد ک

   ارمینم

 سر داد و با لبخند سرش رو به طرف پنجره چرخوند و گفت   یا قهقهه

   شدمیمتعجب م   دمیشنینم یزیچ نیاگر چن -

 پنجره رو باز بذارم ؟  تونمیحاال م -

 گفت  شخندیشد و با همون ن یجد

 ؟  یپات رو هم بشکن  یکیبار اون   نیو ا  یکه دوباره فرار کن -

   کردمیکار و م نی چند روز ا ن یا  یمن اگر قصد فرار داشتم تو  -

بلند باغ و دو محافظ   یها  واریعلت فرار نکردم به خاطر د دونستمی چند خودم م هر
 بود .  وشیدر صحنه دار شهیهم

 نگاهم کرد که محکم و با اخم گفتم منتظر

 عطر تلخ برام ازاردهنده است    یبو  نیا نفس بکشم  کمی  خوامیم -

به تفاوت پنجره رو باز   ستادی و پشت به من ا  دیعقب کش یشد خودش رو کم یجد
 لب زد   دی رسی به گوش م یکه با دلخور یی با صدا دمیکش یق یکردم و نفس عم

 ادکلنه ...  نیبهتر  ن یا -
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به طرف   دمیکش یا  گهید  قیتفاوت سرم رو به طرف پنجره خم کردم و نفس عم یب
از  ی زیچ چیکرد ه  کیدستش گرفت و صورتش رو بهم نزد  یبرگشت چونم رو تو 
 یسع  کردیو به چشم هام نگاه م  دیکشیشمرده م ی نفس ها شدمی نگاهش متوجه نم

موند به االجبار با هول   جهی نت یکه ب یکردم چونم رو از دستش خارج کنم بعد از تالش
 گفتم   تی فاصله دادم و از لبه پنجره بلند شدم و با عصبان وشیدادنش خودم رو از دار

  ادی از همه بدم م  شتریکارت ب نی از ا  یمتنفرم ول یکنیکه م یاز خودت و هر کار  -

 لبخند سرش رو بلند کرد   با

 ... تر   یخواستن ت یموقع عصبان یوحش یاون چشما  -

به من انداخت که نگاهم رو    یدر زدن باعث نصفه موندن حرفش شد نگاه دوباره ا  صدا
  یپا  یدست هام فرو بردم صدا  نیازش گرفتم و دوباره لبه پنجره نشستم و صورتم رو ب

باز کردن در همراه شد سر  با  ت ی و در نها  دارهیکه معلوم بو  به طرف در قدم بر م وشیدار
  وشیخواست داخل بشه که دار جهیدکتر پشت در بودن خد هبه همرا جهیبلند کردم خد

 اجازه نداد و گفت 

  شمونیدکتر ناهار نخورده از پ ذارم یکه مطمئنا نم یخوب درست کن  یغذا  هیتو بهتره   -
 بره  

 روبه دکتر با لبخند گفت  و

 داخل دکتر جان   دی بفرما -

به من کرد لبه   یداخل شد و سالم مختصر وشیتوجه به دار  یکرد و ب یسالم خشک  دکتر
  وشیتخت دراز بکشم از جام بلند شدم که دار یبه من که رو  یتخت نشست و اشاره ا 

 با لبخند گفت 

 خودم کمت کنم   زمیصبر کن عز  -
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و با اخم رو گرفتم    دمیقب کشبه سمتم اومد و به سمتم دست دراز کرد که خودم رو ع و
 کرد و گفت :  یو لنگان به طرف تخت رفتم خنده مزحک 

 ها بغلت کنم   بهی غر یجلو  یفراموش کرده بودم دوست ندار زمیاوه عز  -

نفسم رو مکم   ت یو با عصبان وش ی تخت نشستم بدون توجه به دار  یطور که رو  همون
  هیتخت تک  یدادم و اروم رو تاسف تکون  یاز رو  یدادم و چشم هامو بستم سر رونیب

دکتر عذر خواستم دکتر که متوجه حالم شده   یبه بالش نشستم و از دراز کردن پام جلو 
 گفت  وشیتکون داد و روبه دار   یبود سر

   شمی؟ ممنون م دی داشته باش فی تشر   رونیب دیکنیلطف م وش ی اقا دار -

 گفت  تی لبخندش ر جمع کرد و با جد   وشیدار

 ... دیجان بپرس اریدکتر از تووش ستی ن یمشگل -

شد و رو به   یجد  هیگرد شد و بعد به فکر فرو رفت بعد از چند ثان یچشم هاش کم   دکتر
 گفت  وشیدار

  گمیپاشون م نیبهتر دستش و همچن نهیمعا یبرا  وشیراحت اقا دار التونیخ -

  نهیبه معا  شروع یقبل تیاز اتاق خارج شد دکتر با همون جد  تینداد و با عصبان یجواب
 کرد  

دستتون   ی تا فردا رو  دیکنم اجازه بد یبهتر شده پانسمانش رو عوض م یلیدستتون خ -
بسته خود   هیکه رو  یتا زخم  دیبهبودش استفاده کن یبرا نی بتاد یبمونه و بعد فقط کم

 از پوست جدا بشه    یبه خود با بهبود

داشت که دکتر با تکون   یادیتکون دادم و تشکر کردم پچ پام درد ز  دی به نشونه تا یسر
  یدیسف  یپام رو جا انداخت بعد از اتمام کارش داخل برگه   یدادنش مچ در رفته  

 :  دی اروم پرس ی کرد و بدون بلند کردن سرش و با صدا   ادداشتی شروع به 
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  وشیاقا دار  یبه سالمت...   دمیشن وشی از زبان اقا دار یمن اسم شما رو قبال چند بار -
 تونست سر به راه کنه ؟   یسر به هوا رو کس

به من انداخت از   یمنتظر سر بلند کرد و نگاه د یاز من نشن یجواب  ی زد وقت یلبخند  و
 اروم لب زدم   ی لیتمام کردن ماجرا خ یسر اجبار و برا 

 مینکن یمورد بحث  نیدر ا شهیبا عرض معذرت م  -

 گفت:  یخودش کرد و با دلخور  ریدکتر و در گ یابرو ها   یاندک اخم

 نداشتم  یقصد فوضول -

 نداشتم   یمنظور نی من چن  دی دکتر اجازه بفرما ینه اقا  -

به چهره اش   یشتریب تیکه جد  یاروم به طرف در اشاره کردم دکتر با همون اخم کم و
به دو طرف   یبه طرف در برگردوندن و بعد به طرف من برگشت و سر یداده بود سر

 اروم لب زدم   یبا صدا  ستین یتکون داد که کس

 پشت در...  -

 یدر اتاق رو باز کرد شخص یبدون تعلل به سمت در حرکت کرد و به طور ناگهان دکتر
ردن  کنار تخت نشست و شروع به جمع ک  یصندل  یپشت در نبود به طرفم برگشت و رو 

 کرد   لشیوسا

 زدم  ی حرف بد  خوامیمعذرت م -

  یریگ میتصم   شیخصوص یزندگ  یحق داره درباره    یهر کس  دینزد ی نه شما حرف بد  -
گفتن   یبده من هم فقط خواستم مطمئن بشم برا  حیتوض  یکس ینداره برا  یکنه و لزوم

 نشه  یکردن خاطر  نی که اشتباه من باعث اندوه گ کی تبر

 من کنان گفتم   من
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که اسمشو   ی... هرچ دونمی... نم ای  نیمن قصد توه یول دی فرمایشما درست م -
 نداشتم و ندارم   ذارنیم

 اهسته تر کردم و گفتم  یرو کم صدام

 نزنم  ی در موردش حرف نی فقط اجازه بد ستی ن دیکنیاونطور که شما فکر م هیقض -

 به من انداخت  یهاز ابرو باال انداخت و با تعجب نگا ییتا   دکتر

 شم یمتوجه نم -

  نیو خواهشا ... خواهشا در ا ستمین نجایا اری که من به اخت دیرو بدون نیفقط هم -
 ... یمورد با کس

دکتر هم از   یتکون خوردم و حت  یکم یو ترس ناگهان  وشیدار یبا داخل شدن ناگهان که
رو به من   یاز هر گونه مشگل یری بدون تعلل به منظور جلوگ یحرکت جا خورد ول  نیا

 گفت

   کنهیم  تتونیدستتون اذ  یشگیپانسمان هم نطوریپس ا -

 کرد و ادامه داد   وشیرو به دار  و

هم دستشون رو   نباریگفتن ا  ری د نکهیالبته به خاطر ا  ستیبه پانسمان مجدد ن یاز ین -
الکل    ای  نی ن و فقط با شست و شو با بتادبازش کن توننیاز فردا م یپانسمان کردم ول

 اکتفا کنن  

که   وشی برداشت و روبه دار   یکنار تخت یکرده بود رو از رو  ادداشتیکه داخلش   یا  برگه
به در  شی شگیهم شخندیبا همون ن نهیزده بود و دست به س هیبا کتف چپش به در تک

گه رو از دست دکتر  بر ستادنشی در سبک ا یریزده بود  به همون شکل بدون تغ  هیتک
 گرفت و گفت 

 تا خدمتتون برسم  زیسر م د ی بفرما دهیرو هم چ زیم  جهیدکتر جون ناهار حاضره خد -
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 ...  شمیممنون مزاحمتون نم -

پشت کمر دکتر گذاشت و به طرف در رفتن و   یاز در برداشت و دست  هیتک وشیدار
 همون طور گفت 

  نجایبار ناهار نخورده از ا نی ا  شنیاصال امکان نداره دکتر جون بابا از دستم دلخور م -
 دم یدارم به شما م موینامزد  ینیر یش نیشما فکر کن اول دیبر

سر   زد که باعث برگشتن سر دکتر هم شد با برگشتن یبه طرف من برگشت و چشمک و
نشدم و شروع به دست   وش ی وانمود کردم که انگار متوجه چشمک دار یدکتر جور

  یزیرنگ شدم که باعث شد دکتر چ یا  روزهیف ینازک اب یپتو  ر یمچ پام از ز   یرو  دنیکش
 اره ی رو به خاطر ب

زردچوبه با هم   نیکه دو عدد زرده تخم مرغ و همچن دی به خدمه تون بفرما یراست -
 خانم ... یمچ پا   یمخلوط کنن و رو 

   دی همون شمس بفرما دیکنیاگر فراموش م یدکتر ول یاقا   ارهی اسمش تووش -

به من   یبالفاصله اخم  وشیزدم که هر دو رو متوجه خودم کردم دار   یصدا دار شخندین
 کرد و گفت   یکرد و خنده عصب

 رسمی من زود خدمتتون م شهیغذا سرد م  دی متوجه شدم حتما دکتر شما بفرما -

  تیکرد و پشت سرش در اتاق رو بست و با عصبان یدر اتاق همراه  ی دکتر رو تا جلو و
و به لبه   دمیگرفتن چونم دراز کرد که خودم رو عقب کش یبه طرفم اومد دستش رو برا 

من رو به طور واضح  یشدم جا خوردنش از عکس العمل ناگهان   ک یتخت نزد  گهید
رو لب   شخندشیکنترل کرد و دوباره ن و به سرعت خودش ر یول دیاز چشمانش د شدیم

 تخت نشست   ی  گهینشوند و لبه د

؟...   یکردیلب با دکتر پچ پچ م ریز  یچ یزرنگ یلیخ یکنیخودت فکر م شیواقعا پ -
 هان؟؟!!! 
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 کردم خودم رو خونسرد نشون بدم   یسع  یسرد شد ول تنم

 خود پندارد   شی... کافر همه را به کهه  -

تخت نشست و با    یرو م یکیتخت دور زد و در نزد  نی تخت بلند شد و از پا  یرو از 
 گفت  یکنترل شده ا   یبهم چشم دوخت و با صدا  تیعصبان

 که  یدیدرست جوابموبده ...فهم پرسمیازت م   یمن سوال یوقت   اریتووش نیبب -

با  داشتم  وش ی که از دار یبدنم بجز ترس یهمراه کرد سرد شخندشیکلمه اخرش رو با ن و
از جا انداختن پام توسط دکتر همراه شده بو  و دست به دست هم داده   یضعف ناش
 خارج بشم  میمقابله نداشته باشم و از گارد دفاع  یبرا  یبود که توان

کم شدن   ی طور درباره   نینداشت و هم یتیفقط درباره دارو ها که حساس مینزد  یحرف -
 ... نینبود فقط جواب دادم همکه اونهام شروعش با من  میدرد پام صحبت کرد 

 باور کنم ؟  یهه توقع دار -

 به شما نگفتم   یمن دروغ -

که مزتلزم   یبدون نویا  دیکه منم سر حرفم بمونم با یخوا یحواست رو جمع کن اگر م -
که با هم نامزد   یکنیوانمود م یبه بعد طور ن یعمل کردن تو به حرف هاته پس از ا 

   میهست

نزدم که باعث شد بلند تر و با   یو حرف دمیاخم سرم رو به سمت پنجره اتاق کش  با
به حالت داد حرفش رو تکرار کنه که باعث جمع شدن هر دو کتفم به طرف داخل   یسبک

 بدنم بشه

 دمینشن  ی زی؟ چ  یدیفهم -

 گفتم  کردیحالم رو م  فی که توص یعکس العمل با لحن بدون

 من خودم نامزد دار...  -
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درد   دمیچسب واریبا حمله به طرفم به طور ناخوداگاه به طرف عقب رفتم که به د که
زد و   یبه سرم چنگ وشیام حبس کرد دار نهیس  یو نفسم رو تو  دیچ یپام پ یدوباره تو 

 بلند گفت  یگوشم با صدا   یو موهام رو باهم گرفت و تو یروسر

 ؟   یدی و بس فهم نی نامزد تو منم هم -

فرستادم که باعث شد ازم   رونیب یناله کم یحبس شدم رو با صدا   نهیس یتو  نفس
بفرسته و دستش   رونیبلند ب  یو به طرف پنجره بره و نفس هاشو با صدا  ره ی فاصله بگ

کردم   هی اروم گر  یشد و با صدا  ری موهاش بکشه اشکهام از گوشه چشمم سراز   یرو تو 
  نیزم یه طرفم برگشت و رودوباره ب وشی دار دمیکش یبه سرم م یپام و دست یرو  یدست
 پام زانو زد و اروم لب زد  یجلو

فکر کردن   ی ... حت شنومیرو کنار اسمت م یا  گهی اسم کس د  ی... وقت خوامیمعذرت م -
 موضوع هم برام ناراحت کننده است    نیبه ا

چند روزه که به   ی انگار بغض ها کردمیم هیدست هام قرار دادم و به شدت گر  ن یب صورتم
کنترل   گهیکرده بودن و د دایشدن پ ری کنترل شده بود حاال اجازه سراز  خاطر غرور

دو زانو   نی زم یکرد و دوباره رو  یطول اتاق رو ط  یبلند شد چند قدم وشیدار  شدنینم
 نشست  

 نکن لطفا  هیاصال من غلط کردم بسه ...گر -

 صورتم برنداشتم که دوباره گفت   یدست هامو از رو  یهام رو کنترل کردم ول  اشک

  ی... تو فقط نامزد من  گه ید  یول زنمینم یحرف   یبگ یزی... هرچ  خوامیمعذرت م -

 گفتم  ینسبتا بلند  یرو بلند کردم و با صدا سرم

 هی... حکم ...  نجایا  یدونیکه خودت خوب م یگیم   یتو چ  یمحرمم ول  لی  ری من به ام -
 رو دارم  ری اس
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داخل اتاق   یاز جاش بلند شد و دوباره چند قدم یه شد عصببغضم خف یصدام تو  و
که به در اتاق خورد باعث شد به طرف در بره و در اتاق رو باز کنه   یتقه ا  یقدم زد صدا 

 یزیچ  وشیدار  ستادنی به داخل اتاق رو داشت از طرز ا یکه قصد سرک کش جهیخد
 نشد و گفت   بشینص

 نکردن  لی اقا دکتر منتظرتونن و غذا م -

فرستاد و   رونیب یکه انگار تازه حضور دکتر رو به خاطر اورده بود کالفه نفس وشیدار
 تو مو هاش برد   یدست

 برو اومدم   -

 رو پشت سرش بست و به طرفم اومد در

   نی پا میبلند کمکت کنم بر  -

   امینم -

 لج نکن بلند شو   -

وارد   ع ی رو صدا زدم که سر جهی از پشت در بشنوه خد جهیکه خد ی بلند جور یصدا با
 با دستش به صورتش زد   ی من ضربه ا  دنیاتاق شد و با د

 ؟  یدرد داشت  یلیشده خانم جون خ یچ -

اب رو   ری گوشه اتاق رفتم ش یی به طرف دستشو  وش ی توجه به دار یتکون دادم و ب  یسر
صورتم رو شستم و با   دیدر اتاق به گوشم رس   یشدن صدا  دهیکوب یباز کردم که صدا 

من رو به طرف سالن ناهار    جهیاومدم خد نی از پله ها پا یبه سخت جهی کمک خد
البته حداقل    دیرسی به گوش م وش ی دار یمزه  یب  یها یخنده و شوخ یبرد صدا یخور

سمت    یصندل نی تر کی بلند شد و به نزد یصندل  یاز رو  دنمیبا د  وشیاز نظر من دار 
 منو به همون سمت برد   جهیخودش اشاره کرد که خد
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   نیبش زمیعز ایاوردن ب ف یبه به بالخره خانم ما هم تشر  -

بزرگ غذا پر شده   یها  ینیکه سراسر پر از س یرنگ ییطال یشانزده نفره   یناهار خور زیم
نشسته   زیم  یدر باال  وشی قرار داشت دار  یهر صندل یکه جلو  ییبا ی بود ظروف نقره ز 

و با    زیم  گریدر کنارش قرار داشتم و دکتر درست سمت د یصندل نی تر  کی بودومن نزد 
اشاره کرد که   جهیبه خد  وشی دار کردیم یباز  بشقابشفاصله با سوپ داخل  یچند صندل

  زیدارم بکشه قصد صرف غذا نداشتم و فقط به اجبار سر م لی که م ی من هم هرچ یبرا 
  ری کردن با ظرفم شدم از ز  یو شروع به باز   ختمیشقاب ر ب یساالد تو  ینشسته بودم کم

همرنگ   یکه با ربان  گرن یزرشک یبزرگ با پرده ها یپنجره ها کردمیچشم اتاق رو نگاه م 
 خودشون بسته شده بودن .

نداشت و بعد از  یچندان تیکه اهم شدیو دکتر رد و بدل م  وشیدار ن یصحبت ب  زیم  سر
تخت   یبه اتاقم برگشتم و رو  جهیجدد به کمک خد ناهار دکتر رفت و من م یصرف کم
 گفت  جهیهم گذاشتم که خد  یو چشم هامو رو دمیدراز کش

   ارمیبراتون غذا ب رمی خانم جون من م -

 ستم ینه ممنون گرسنه ن  -

  یاالن حت یول  دیخوریشما کم م دونمیم دی نخورد یزیشما چ دمیخانم جون من که د -
   دیدهن نذاشت یاز کاهو رو هم تو  کهیت هی

 بخورم... ی زی چ تونستمینم -

 رو قورت دادم  شد یبغضم رو که باعث لرزش صدام م و

 م ینخوردم که باهم غذا بخور  یزیمنم چ  یول یدرد دار دونمیقربونت برم خانم جون م -

 لبم نشست   یرو  یمتوجهش شدم و لبخند ی چشم  ریبهم زد که با نگاه ز  یچشمک و

   امیخند و سکوتم که نشونه قبول کردن من رفتم االن م خب لب -
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باز کردن در ، از  ی برا جهیشد و به سمت در اتاق رفت قبل از دراز کردن دست خد بلند
  جهیتوجه به خد یدر هم رفته ب یداخل شد با اخم ها وشیدر اتاق باز شد و دار  رونیب

از دست هاش رو به   یکی  ستادی ا  نهیداخل شد و به طرف پنجره اتاق رفت ، دست به س
از جام بلند شدم و    عی کردن با لب و چونش شد.سر یز سمت صورتش اورد و شروع به با

سرش رو به طرفم    کردینگاه م وشی همون طور به رفتار دار جهیگوشه تخت نشستم خد
است< تکون داد که   ونهی رد و به عالمت >دسرش او  مهیبرگردوند دستش رو به طرف ن

 لند شد  تشیوضع  یتو یری بدون تغ وشیدار  یصدا 

   رونیاگه اشاراتت تموم شد برو ب جهیخد -

خنده ام    جهیاز اتاق خارج شد از طرز برخورد خد انیکه هول شده بود چشم گو  جهیخد
شده   رهیخ  ونریهمون طور که به ب  وشی لب هام شکل گرفت دار  یرو یگرفته بود لبخند

 اروم شروع به حرف زدن کرد   یبود با صدا 

   ن؟یچند وقته که محرم -

  شمیمتوجه منظورتون نم -

 رو به طرف برگردوند و ادامه داد   سرش

 ؟ درسته؟  دیبا پسر عموت محرم شد  یگفت -

 چطور ؟  -

 ؟  ینکنه دروغ گفت -

 دروغ نگفتم   رینخ -

 چند وقته؟  -

 ؟  کنهی به حال شما م یچه فرق -

 گفت  یپنجره نشست و با کالفگ  یطور کامل به سمتم برگشت و لبه   به
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 حوصله ندارم جواب منو درست بده چند وقته   -

 ی شهر لعنت نیقبل از اومدنمون به ا -

   دینشست و دوباره پرس شیشونیپ یرو  یشتریب اخم

 د؟ یتا حاال با هم تنها بود -

 زدم و تند جواب دادم  نهیدستم رو به س تیعصبان با

 د یحد خودتون رو بدون دیکنیدراز تر م متون یپاتونو از گل نیدار  گهید -

 دنشیاتش زد و شروع به کش یگاریاز لبه پنجره برخواست و پنجره رو باز کرد س کالفه
بهانه از اتاق خارج شه که سرش رو به طرفم   نی کرد شروع به سرفه کردن کردم که به ا 

انداخت به  رونیزد و خاموشش کرد و از پنجره به ب گارشیبه س یم برگردوند پک محک
   شستتخت ن  گرید  یطرفم اومد و لبه  

 جوابم رو بده   کنمی خواهش م -

 داره   یبه شما چه ربط -

بود   بیانداخت و با حالت التماس سوالش رو مجدد تکرار کرد برام عج نی رو پا سرش
مشکوک نگاهش کردم و    کردیجلوه م فیهمون ادم خودخواه مغرور بود چه ضع  نیا

 اتمام ماجرا لب زدم  یبرا 

  لهیخانواده اص هیخانواده ما   میکرد یبزرگتر ها با هم صحبت م یجلو  شهیهم -

 و گفت  دی کش  یاز سر اسودگ ی نفس زد و یرو بلند کرد و لبخند سرش

 بهت بدم   یخبر خوب خوام یم  ی خوشحالم کرد -

 گفتم  تیکردم و با عصبان وشیبه دار یتر نگاه  مشکوک 
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براتون   یما خبر خوش ی که دور کنهینم دایپ یمن و نامزدم به شما ربط  یرابطه  -
 محسوب شه 

  رفتمیتخت بلند شد و همون طور که به سمت در م یو از رو  دیکش ی قینفس عم دوباره
 گفت

   فرستمیکمکت م  یرو برا جهی خد نی پا ای حاضر شو و ب  ینیدوستات رو بب یخوا یاگه م -

برام   جهیکه خد  یرنگ دیتخت بلند شدم و چادر سف یاتاق خارج شد خوشحال از رو  واز 
سرم محکم کردم   یرو رو  میروسر ستادمیا  نهیا  یبود رو سرم کردم و روبرو  دهیخر یپنهان

لبخندم به طرفم    دنی وارد شد و با د جهیو چادرم رو مرتب کردم به طرف در رفتم که خد
 اومد  

   دمی شده بالخره لبخندتونم د  یخانم جون خبر یقربونت برم چه خوشگل تر شد  -

 بهم زد با ذوق گفتم  یچشمک و

 خونه بر نگردم    نیبه ا  گهیدعا کن بتونگ د  نمیاز دوستام رو بب  یکیقرار   -

 چشماش حلقه زد و گفت  یتو   یشد اشک یجد

 که…  ست یقرار ن  -

 به نشونه سکوت نشون دادم   دستمو

   ی خوایو م میدعا کن اگه خوشبخت ی ول  ستیمعلوم ن -

و ازم جدا شد اشکهاش رو پاک کرد در اغوش   دی به طرفم اومد و در اغوشم کش جهیخد
کرد بغضم رو قورت دادم و از اتاق    یرو برام تداع د یخاطراتم با مهش جهیخد دنیکش

  دنمیبود با د ستادهیدر منتظر ا  یکه جلو وشیرفتم دار نی از پله ها پا  عی خارج شدم سر
اخل باغ  د  یبراق یمشک نیسرش حرکت کردم ماش   ترفت با فاصله پش اط ی به طرف ح

رو   نیماش   وشی دار دنینشسته بو  که با د نیپشت فرمان ماش  یپارک شده بود و کس 
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با تعجب به چهره   یرو برام باز کرد که بعد از نگاه نیدر عقب ماش  وشیروشن کرد دار 
کنارم   نی رو باز کرد و عقب ماش نیماش گهیشدم که خودش هم در د نیاش سوار ماش
 به راننده کرد که به راه افتاد .  ینشست اشاره ا 

که  مینرفته بود یادی شدم هنوز مسافت ز  رهیخ  رونیکنارم به ب وشیاز نشستن دار  پکر
  بیج یافتاده دو دستش رو تو نی پا یبا سر لی ر یام دیرو د  ییچشم هام شخص اشنا

  لی ری زدم خواستم ام نیاشم  یبه پنجره   یضربه ا   رفتیشلوارش گذاشته بود و اروم راه م
دهنم   یکه دستش جلو وشیدهنم رو گرفت دار یلو از پشت سر ج یرو صدا بزنم که کش 

 بود سرش رو به طرف گوشم اورد و اروم زمزمه کرد  

 نره   ادتیقول و قرارمون   -

صداش    تونستمی نم یچشمهام بود ول یاز گوشه چشمم روون شد عشقم جلو  اشکهام
  ی از جلو دیکش یم یری روان شده بود قلبم ت لی چهره ام مثل س یاشک رو  یبزنم دونه ها 

رو پس زدم و به پشت سر برگشتم و با همون   وشی دار یدست ها  میرد شد لی  ری ام
نگاهم   رهی که خ وشی شدم دار  رهیخ لی ر یبه راه رفتن ام شهیاز پشت ش  سیخ یچشم ها 

   دیغر  یعصب کردیم

 نقطه ضعف من نذار   ی ... بس کن ... انقدر دست رو یبس کن لعنت -

 به طرفش برگشتم و داد زدم  تیعصبان با

  ینقطه ضعف جناب عال یاونوقت من دست رو ی کنیم  دمی ، تحد ینابود کرد  مویزندگ -
 ذارم یم

تفاوت به طرف عقب   یزد ب  شیات  یگاری و س دی کش نی رو پا نیماش  ی شهیش یعصب
نشستم و از  یصندل  یبرگشتم و رو  میبه حالت عاد  شدینم دهید گهید  لی ری برگشتم ام
به پرت کردن خودم   میآن تصم کی سرعت گرفته بود    نینگاه کردم ماش رونیپنجره به ب

رو باز کردم به   نیدر بردم و در ماش رهی گرفتم دستم رو به طرف دستگ  نیاز ماش رون یبه ب
که راننده   د ید داد کشاز پشت سر کمرم رو گرفت و بلن وشی خم شدم که دار رونیطرف ب
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ام داد و بلند داد زد که  هی تک  یصندل یبه پشت وشی. دارستاد یسرعتش رو کم کرد و ا 
 ندلشت  یتیمن اهم یبرا 

داره که من   ی زیمگه اون چه چ یاحمق ... لعنت  ی... دختره  یکنیم  یچه غلط یدار -
 ازش کم دارم ؟   یندارم ... من چ

 لب زدم   اروم 

 خسته ام  یزندگ نی از ا -

گذشت به طرف در   یا  قهیشد و شروع به قدم زدن کرد چند دق ادهیپ نی از ماش  وشیدار
 که سمت من بود و هنوز هم باز بود اومد و دو زانو روبروم نشست   نیماش

 خانواده ات ... خوبه ؟  ش یبه موقع اش ببرمت پ دمیقول م -

 موندم    رهی ندادم و همون طور به روبروم خ یجواب
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 چهارم  فصل

از خونه  ی کی یکامل نبود که تو  کسالیکه هنوز  ی که داخل کوچه ا  شدیم  یا  قهیدق چند
  یو خونه سابق دیبه در خونه مهش رهیخ ییصدا  ی ب هیبا گر مید یهاش مسکن بالجبار گز

مادر    ادیکه به شدت ما رو به   یلیپدر و وجود وسا  تیاز مالک یاثر گهیکه مطمئنا االن د 
با چادر گلدارش و   دیو مادرش باز شد و مهش دیدر خونه مهش هنبود که باالخر نداخت یم

  دادیم اهاش یحداقل عقدش با مرد رو  ا یکه نشون از ازدواجش   یکرده ا  ریچهره تغ 
  اون یبا معصومه که تو  ری به در خونه سابق ما کرد که ام ینیدر اومد نگاه غمگ یجلو

که دست   شدیمن شناخته م  دیکه به لب داشت کمتر از د یولبخند   د یلباس و چادر سف
که   یدو گانه ا  یکه لبخند  دیدر اومد و پشت سرشون مادر مهش یبه جلو ریام یدر دستا 

رفت و در  دیبا بغض به سمت مهش دیبر لب داشت از خانه خارج شدن مادر مهش
که باهاشون زد لبخند به لبشون   یز حرفبه سمتشون رفت و بعد ا ر یام دشیاغوش کش

اشکهام به لبم نشست با    یالبه ال  یاز کوچه عبور کردن لبخند   مابرگشت و پشت به  
 خودم گفتم 

 هستن   ادم ی پس هنوز به  -

از با هم بودنشون خوشحال بودم سرنوشت حداقل    ریبود مثل ام یدختر خوب معصومه
  نیبه خودم اومدم سرم رو به طرف داخل ماش  نیاونها رو به هم رسوند با حرکت ماش
بودم و به   رهی خ نیبه کف ماش ختمیو اشک ر   دمیخم کردم زانوهام رو در اغوش کش

طر  ع  دنیکه با بو کش ییبه روزها  مفکر کرد  دیمهش  یخوب رفت و امد ها یروزها 
لبهام   ی رو  یلبخند تلخ یاداور یبا   شدیم دایمورد عالقه اش سر و کله اش پ  یغذاها 

 که ... افسوس    ییها ی پرداز  ای بچه گانه به رو یها  طنتیش ادینقش بست و به 
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 اومدم   رونیاز خاطراتم ب  وشی دار یباصدا

 باال   یا یب یتونیم  ستنی ن گهید  میرد شد -

  فی که توص یدرختان یدوباره به منظره ها  وشیرو بلند کردم و بدن توجه به دار  سرم
رو برام به ارمغان   یزندگ یتلخ  نباریمن ا ی بایز   زی حال من رو داشتن چشم دوختم پا

حالم رو    نباریا  دمیورز یدوچندان بهش عشق م می که به خاطر تولد عشق زندگ یاورد فصل
برابر کرد دل لرزونم رو با لرزش   نشوندیبرگهاشون م یزرد که هربار به  یبا حال درختان

 کرد   کسان ی  دهیسر به فلک کش  یبا یدرختان ز  زانیر یبرگها 

  یخوشحال بش دنشونی از د  کردمیفکر م -

لرزون و   یرو قورت دادم و با دوستم شروع به پاک کردن اشکهام کردم با صدا  بغضم
 ارومم لب زدم 

رو برام دوباره   یاد یز  یدردها   یهام رو کم کرد ول  یاز نگران یکم دنشونید یخوشحال -
 کرد   یاداوری

که  یبزرگ ابانیخ یکی  یرو جلو نینزد و سرش رو به سمت پنجره برگردوند ماش یحرف
از  وش یدوخت لباس بود نگه داشت دار  ایاماده و    یلباس ها  یاکنده از مغازه ها 

رو   ل یاومد و در اتومب  دیرسیدنش به من م که با باز کر یشد و به سمت در ادهی پ نیماش
 باز کرد  

   ریبگ یکه دوست داشت یشو ... هر لباس ادهیپ -

 دارم  ادیبه پول شما ندارم و لباس ز  یاجیمن احت -

سرگرم کردن    یبرا  ستادنش ی ا  لی دل دونستم یفرستاد خوب م رونیب یرو با کالفگ  نفسش
و بهتر شدن   رفت ی که به سمت خونش م  لیر یمن رو تا رفتن ام نکهی ا  یبود برا  یمن چ

 اوضاع معطل کنه  
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فکر کن به خاطر خراب کردن لباست   یکنیبا من بحث م یزیچرا انقدر سر هر چ -
 خوبه؟  میری گیهم م  یجبران کنم اصال چادر و روسر خوامیم

به اطرافم دنبال   شدم و بدون توجه ادهی پ نیانجام بدم به اجبار از ماش  تونستمینم یکار
چشم دوخته بودم وارد   نی به راه افتادم چادرم رو محکم گرفته بودم و به زم وشیدار

که صاحب مزون بود شد  ی مشغول حرف زدن با خانم  وشیدار می شد  یبزرگ یمغازه  
که با   یبلند دیاون لباس سف اد یغرق در گذشته کرد   نوافتاد که م یدی نگاهم به لباس سف

دوخته شده بود اون   لیر یمراسم عقد منو ام یبرا  ییبایز  اریبس یها  و تور  یسنگ دوز 
که   دمیرو شن  لی ری پدرم و ام یحرف ها  انهیکه قبلش پشت پنجره اتاقمون مخف یروز 

 از احساساتم و ... یدلم شد و فوران  ی باعث اب شدن قند تو

 خوشت اومد   یاز چه لباس   زمی عز -

نازک شده اش و عشوه   یگرفتم و به صاحب مزون که با صدا دیرو از لباس سف چشمم
  یانداخت و لبخند  دیبه لباس سف ینگاه وشینگاه کردم دار زدی خاص خودش حرف م ی

 اروم همراه با خجالت گفتم ی زد با صدا

  ده یکت شلوار نسبتا پوش ایکت دامن   -

   زمی عز یچه رنگ -

 اتاق پدرم بود افتادم   ی تو یبقچه ا  یکه قبال مادرم داشت و تو یلباس ادی

 ی اگر امکانش هست زرشگ -

که   ییبای ز  یاز کارمنوا اشاره کرد کت شلوار زرشک  یکیتکون داد و به    یمزون سر صاحب
 داشت اورد و به سمتم گرفت  یکت بلند

 شما بخوره   زیبه سا  نی ا  کنمیفکر م یپرو کن ی بر یتونی م ایب -

اندازه ام   دمیکه گوشه مغازه بود رفتم لباس رو پوش یرو گرفتم و به سمت اتاق پرو  لباس
رو   شی با یاش قرار داشت ز  نه یس یکه رو  ییبایز   یها یبود چقدر قشنگ بود سنگ دوز 
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  یمادر م ادیحتما به    دید یلباس م نی ا  یدوست داشتم پدرم من رو تو کرد یدوچندان م
  میبه مادرم شباهت دارم لباسم رو بالباس قبل یلیخ منکه  گفتیم شهیافتاد خودش هم

   دیمنتظر نگاهم کرد صاحب مزون پرس  وشیاومدم دار  رونی کردم و ب ضی تعو

 ... اندازه تون بود ؟ ن؟یپرو کرد  -

  نیگذاشتم و اروم چشم به زم شخونیپ ی تکون دادم و لباس رو رو دی به نشونه تا یسر
 زد و روبه من گفت  یلبخند وشی دوختم دار

 کت شلوار ه رو ؟   یدوست داشت -

 کرد و به صاحب مزون گفت  یکردم حرفش رو خنده ا  دی تکون دادم که تا یسر

 ؟   دیهم دار  یا  گهید یزا یسبک لباس چ  نیا  ی... تو دی چیرو برام بپ ن یا -

از حس    یکم کردمیم یچشم دوختم سع رونیفاصله گرفتم و پشت پنجره به ب  ازشون
مزخرف   ایدن  نیا  زی نداشت همه چ تیبرام جذاب ی زی چ چیه گهیرو کنترل کنم د میدلتنگ

   دیرسیو مسخره به نظرم م

 ؟   میبر -

پر شده بود   سهی که دستهاش با گرفتن چند تا ک ی وشیپشت سر برگشتم به طرف دار  به
کاش    ینشستم ا نیرفتم و داخل ماش نیتکون دادم و به طرف ماش   یبرگشتم سر
نداشته    دنینفس کش یکه نا دمیدویاونقدر م کردم یرو بلد بودم و فرار م ییحداقل جا 
  یکه دست و پا فی و صد ح ف یح  یول  ستادنی ا ی برا  یو رمق دنیدو  یبرا  یباشم و جان

  یا  گهی د سهیسر زد و با ک گه ید  یبه چند مغازه   وشی بسته مجبور به اطاعت بودم دار
  یدیجد سه یک میبه راننده کرد که به راه افتاد  یاره انشست اش نیبرگشت و داخل ماش

  دیکش رونی رو ب یمتفاوت ی با طرح ها و گل ها یکه دستش بود رو باز کرد چند چادر رنگ 
 نزدم که با لبخند لب باز کرد   یطور نگاهش کردم و حرف نیهم

 ... خوبن؟  رمی قول دادم که برات چادر هم بگ -
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تکون دادم و تشکر   یدستش اشاره کرد ، با همون چهره گرفته سر ی تو   یبه چادر ها و
خودشون قرار داد و کالفه  سهی ک یشدم چادر ها رو تو  رهی خ رونیکردم و دوباره به ب

 شد   رهیخ  رونیموهاش فروبرد و به ب  یتو یدست

شده بود وهنوز   کیگذشته بود که چشم هام رو باز کردم هوا تار  یاد ی نظرم مدت ز  به
جاده بود چشم هامو فشردم و   هیتوقف کرده بود شب  نیکه ماش ییبودم جا نیاشم  ی تو

دوباره باز کردم اطراف جاده پر از درخت بود و سرسبز سرم رو به طرف جلو اوردم و از  
   دمیراننده پرس

 کجاست ؟  نجایا -

 دم یپرس  یبلند تر ینداد دوباره و با صدا یجواب

 کجاست  نجای با شما ام اقا … ا -

نگاهش کردم که جواب   تینشست با عصبان نیداخل ماش  وشیباز شد و دار ل یاتومب در
 داد 

   میفقط اجازه بده که برس می کجا گمیبهت م یا  یاوه اوه ... چه خانم عصبان -

 ن یبر  ییدارم قرار نبود منو جا  یمگه من با شما شوخ -

و من    یا یبود که هر جا من خواستم ب نیقرار بر ا ارمی رو به خاطر نم یقرار نیچن -
 دوستات رو بهت نشون بدم که من به عهدم وفا کردم  یازاد

  لی ری پدر و ام گهیتا جوابم رو بده االن د  ارمی ب یلیو دل هیچطور توج دونستمینم
باشم   دواری ام تونستمی نم یحت  گهیحاال د یبودم ول دواریکنن تا حاال ام دامیپ تونستنینم
 خودم رو از تب و تاب ننداختم  یول  شتری ب یلیخ دمیترسیم

 بدونم  تونمیحداقل م د ی بریمن رو کجا م -
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به   تی اهم  یاش خارج کرد و ب سهی که تا حاال داخل مشما بود رو از ک  یزد و غذا  یلبخند
 حرفم جواب داد  

حرکت نکرده برات    نیبگو تا ماش یخوا یم یا  گهی د  زیمن برات جوجه گرفتم اگه چ ایب -
   رمیبگ

 دم یپرس یغذا رو به طرفم گرفت من هم مثل خودش برخورد کردم و با همون لحن قبل  و

 ؟  د ی بریمن رو کجا م -

 تکون داد و کالفه گفت  یسر

غذات رو بخور ظهر هم   ایراحت شد ب التیاطراف تهران ...حاال خ یها   الیاز و یکیبه  -
 حواسم بهت بود    ینخورد  یزیچ

  رمیبگ یز ی چ وشیاصال دوست نداشتم از دست دار   نکهیداشتم با ا ی ضعف بد  احساس
چه عکس    نمینگاه کردم تا بب وش ی به دار یچشم ر یبه اجبار غذا رو از دستش گرفتم ز  یول

  لیزد به راننده اشاره کرد که اتومب  تی از سر رضا  یلبخند دهیاز خودش نشون م  یالعمل
زد در غذا رو باز کردم   هیتک یصندل   یحرکت کرد سرش رو به طرف پنجره برگردوند و پشت

دهنم گذاشتم و با اشتها   ی رو چند برابر کرد قاشق رو پر کردم و تو  میغذا گرستگ یبو
خوردم بعد از اتمام غذا ظرفش رو داخل مشما برگردوندم و کنار پام گذاشتم سرم رو به  

ون  ا  ی بدجور تو میشده بود  ک ید بهش نز بایکه تقر  ییبایز  یال یسمت پنجره برگردوندم و 
با   ییبایز  یهارمون الیرنگ و  یسقف نارنج  کردی م  ییپر درخت اطرافش خود نما یفضا

طرح   ی وارها ی د ید یکرده بود و سف جادیدرختان اطرافش ا  یرنگ سبز و زرد و نارنج
مناظر و    نیکه همچن فیواقعا صد ح دیدرخشیاسمان م   انی در م یاجرش مثل ستاره ا 

درست مقابل درب   لی ادم ها قرار گرفته بود اتومب  نیا  اریکه در اخت  ییالها یو  نیهمچن
از  هی زده بود تک هیتک یکه تا حاال همون طور به صندل وشی توقف کرد دار الیو  یچوب
به صورتش   یگرفت و به طرف جلو خم شد با دو دستش دست لیاتومب  ی صندل یپشت
نام داشت صدا زد   میمش رحکه  رو یبلند شخص یشد با صدا ادهیپ  نیو از ماش دیکش
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باغ رسوند و سالم   یجلو  یدر چوب یاز ته باغ به دو خودش رو به جلو  ینقش زی ر رمردیپ
 کرد  

 داخل  د ی بفرما یسالم اقا جان خوش اومد -

 پدرم کجاست؟  میمش رح -

   یرو  ادهیپ یبرا  رون یاقا جان با خانم رفتن ب -

  شدیخم و راست م وشی دار یو ترس جلو   اطیبا احت یلیداشت و خ ی لهجه شمال  رمردیپ
 که انگار جوابش رو گرفته بود به راننده گفت  وشیدار

 داخل   اریرو ب لی وسا -

به اجبار با   یخودش رو به سمت درب سمت من رسوند از همراه  لی از پشت اتومب و
  شتریتنم ب  یرعب رو تو ن ی شمس ا ینام پدرش اقا  دنیترس داشتم و شن وشیدار
موضع    یلیخ وشیبه خودم به قبولونم که از تنها بودن با دار  کردمی م یسع  یول کردیم

 ه یبهتر

شه و   ادهیبود منتظر موند تا راننده پ ستادهی مقابل من ا   لی که مقابل درب اتومب وشیدار
شدم هنوز مچ پام   ادهیپ ن یمن باز کنه با ترس سرکوب شده اروم از ماش  یدرب رو برا 

  کردمیم یبه راه افتادم سع وشیجلو تر از دار  ارمیبهش فشار ب تونستمیدرد داشت و نم
مصمرثمر نبود نگاهم رو   ادیز   یدرد مچ پام بود رو کنترل کنم ول اثرلنگ زدن پام رو که بر 

توسط خدا رنگ   بایچند رنگ بود برگردوندم که چه ز  یاز درختان یبعض یبه سمت برگها 
که حالت گل الود داشت   یسی خ نی زم یمتوجه بشم پام رو  نکهیشده که بدون ا  یزیما

دور   یبا حلقه کردن دست وشی دار کهبرخورد کنم   نیسر خورد خواستم از پشت سر به زم
که   وشیام حبس شد نگاه لرزان دار نهیشد نفسم درون س نیکمر مانع از برخوردم به زم

  یتالش شدیم یمانع از برگشتن تنفسم به حالت قبل شدیدو تا چشمانم رد و بدل م نیب
  ریغ ودشده ب شتریدرد مچ پام که با سر خوردن ب  لی خودم به دل یپا  یرو  ستادنیا  یبرا 

  نیکه از ا کردمیدل دعا م یکشوندم و تو  الی و ی ممکن بود نگاهم رو به سمت در ورود 
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شد که  وشیدار یاز پشت سر باعث حرکت ناگهان ییخارج بشم که صدا  تیوضع
   کردیکه م  یاون صدا و قهقهه ا یول  ستادمیسر جام ا  یمن بود به راحت یدعا  یجوابگو

 ؟    یکن دایعشقت رو پ یپس تونست -

 گفت  روزمندانهیزد و پ یلبخند  وشیدار

 مثل شما   رسمیبه خواسته هام م شهیمن هم -

به پشت سر برگشتم که   شدی م دهیسرم کوب یمحکم تو   یشمس مثل پتک یها  خنده
 گفتم  تی و عصبان تی نحس شمس به چشمم خورد با جد یچهره  

  زی چ نیسخت تر   ستین یکار سخت نیشما که همه جا سر کرده دار  یکردن من برا  دایپ -
   دیاریبه دستش ب دیتونینم  چوقتیامسال شما بدست اوردن دل ادم ااست که ه یبرا 

که همراهش بود کرد و   یتوجه به حرف من رو به خانم یو بکرد   یقهقهه مجدد  شمس
 گفت

 ش ینیبب یکنجکاو بود یلیکه خ هی همون دختر  ن یا -

جوان که شک ام   اریالغر اندام و بس یکه همراه شمس بود کردم زن ی کامل به خانم نگاه
گندم گون   یمتوسط و پوست یباشه چند برابر کرد قد  وشیمادر دار  نکهیرو بابت ا
  یشیکه به اندازه نخ نازک شده با اون همه ارا  یکمان یو ابروها  یدرشت مشک یچشمها 

رو به   ینازک شده ا  یزن با عشوه و صدا شدیم  دهید یکه به چهره داشت به سخت
 گفت  کردیکه به تمسخر نگاهش م وشیدار

 برات ساختن   یلنگه خودت و داد  یک ی یرفت وشیدار -

 داد زدم   یکرد عصبان یمسخره ا  یخنده   و

ازش   یز یکه چ یو درباره کس  دیسرکار خانم به اصطالح محترم حد خودتون رو بدون -
   دیاظهار فضل نکن دیدونینم
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گفت که شمس   یزیلب چ  ریبه شمس کرد و ز  یبهش برخورده بود نگاه یلیکه خ زن
 [2گفت] وشیگرفت و روبه دار یلب باز کرد لحن شوخ

باهاش   یمنه و کم یبه عشقت بگو ساناز جون سوگل وشی دار ید شر به پا کر دهینرس -
 مهربون تر برخورد کنه 

 زد و ادامه داد   وشی به دار یچشمک

 که...  یدونیم -

به سمتم اومد و اروم لب   یکه تازه به طرفم برگشت با چشمان به خون افتاده ا  وشیدار
 زد 

 .......   کهیزن یخوب حالش رو گرفت -

در وسط سالن قرار داشت که در بدو  یخوش تراش یمبلمان چوب می رفت الیبه داخل و  و
در وسط   یکه شکل خوشه انگور  یو لوستر  خوردیبود که به چشم م یزیچ نیورود اول
که کنار هم قرار داشت   یدر کنار سالن و دو درب چوب ی شده بود راه پله ا زانی سالن او
  وشی اومد کنار دار  یم نی به پا یخال یبا دستها  النساز راه پله کنار  وشی راننده دار

 و بالخره لب باز کرد و با احترام گفت   ستادی ا

 هاتون رو داخل اتاقتون گذاشتم   لی وسا  وش ی اقا دار -

بره ترس دوباره راهش رو به   رونیتکون داد و به راننده اشاره کرد که به ب یسر  وشیدار
 اروم گفتم  یکنترل شده ا  ت یکرد اخمهام رو در هم فروبردم و با عصبان  دایسمت دلم پ

 درسته ؟  دیدر نظر گرفت ییمجزا  یمن اتاق  یمطمئنا برا  -

 من رو دو چندان کرد   یداد که کالفگ  یتفاوت جواب یب وشیدار

 نه -

 ؟  یچ یعنی -
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فه با  به شمس و زن همراهش کرد و کال یبه پشت سرش برگشت نگاه ادمی فر یصدا با
 اروم گفت  یصدا 

   دمیم حیصبر کن برات توض -

از لباسم رو که درست سمت بازوم قرار داشت رو گرفت و با خودش به سمت   یقسمت
که   ییبا یز  یپله ها مقابل درب چوب یو بدون توقف از پله ها باال رفت باال   دیپله ها کش
 شروع به حرف زدن کرد و اروم   ستادی شده بود ا   یکنده کار ییبایبته جقه ز  یبا طرح ها

   یاتاق باش هی  یامشب رو با من تو  یمجبور نیبب -

 گفتم  تیو باعصبان  دمیحرفش پر  نیب

 ؟ ی گیم ی چ یفهمیم چیه -

 دستش رو باال اورد و ادامه داد  دو

همون سلول    یداشتم تو   یقصد  نیبه تو ندارم اگر همچ یصبر کن نترس من کار -
  یخونه من زندگ یوقت بود که تو تو  یلیهارو داشتم در ضمن خ  تیموقع  نیبهتر
حساب   یا   گهیتو جور د  یرو بفهم که من رو نیاز من پس ا یرو یو مجبور به پ  ی کردیم

   امیباز کردم که همه جوره باهات کنار م

بود رفت و داخل   میکیکه درست در نزد یجواب بهم نداد و به طرف در اتاق یبرا  یفرصت
 گفتم  تی و با عصبان ستادمی چهارچوب در ا   یشت سرش حرکت کردم و تواتاق شد پ

اتاق    کی من با شما تو   یول  دیکنیکه شما چه طور فکر م ستیبرام اصال مهم ن -
   مونمینم

گذاشته بود و   ییبا یتخت دونفره ز   یبرداشته بود و رو نیرو از زم ی که چمدان وشیدار
  رونیرا ب  یخوش رنگ یزرشک راهنیپ کی همان طور که در چمدانش رو باز کرده بود 

 و کالفه به من نگاه کرد و گفت  دیکش
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   یشب رو به صبح برسون ییرایپذ ی تو  یتونیاه ... به درک م یخسته ام کرد  -

ش گرفتم و  کرد که رو از  راهنشیپ یتخت بلند شد و شروع به باز کردن دکمه ها   یرو از 
 برم که ادامه داد  نی روبه پله ها برگشتم تا از پله ها پا

به اتاق   یتونیم  یاطراف قدم بزنم اگر خواست نیا   یکم رمیبعد م رمیگ ی دوش م هیمن   -
 ی و لباست رو عوض کن  یایب

و به    ستادمی اومدم در انتها پله ها ا  نی خوش تراش پا یچوب ی ندادم و از پله ها یجواب
از   یخوش  یقرار بود رو  یک یزندگ  نی ا  کردمیچه م نجایا   دیانداختم من با یاطراف نگاه

چونم قرار دادم   ریپله نشستم و دستم رو ز  نیاخر  یرو  اوردی خودش رو برام به ارمغان م
کاش   یا شدم  رهیخ شدیمحسوب م  الیو   نیا ی که درب خروج مروبرو  یو به درب چوب
چقدر زمان رو   دونمینم شدنیو داخل م کردنیدر رو باز م نیاالن ا  ن یخانواده ام هم

از   داشتی محکم قدم برم یلی که خ یمردونه ا  یپا  یمثل برق پشت سر گذاشتم که صدا 
 لب به سخن گشود   یبم  ی شد و با صدا کیپشت سر به من نزد 

 ؟   ی نشست نجایچرا ا -

 ندادم که ادامه داد یباال انداختم و جواب یا شانه

 رون یب میبا هم بر  یمنتظر بمونم تا حاضر بش  یدوست دار -

به   دینبا یول   ارتمیب رون یب یاحساس دلمردگ  نیاز ا  یبود که ممکن بود کم یتنها کار  نیا
  رونیکه بتونم تنها ب شناختمیرو نم  ییجا  نجایبه هر حال من ا کردمی قبول م یراحت نیا
 م بر

 ... دونمینم -

 پله نشست که خودم رو جمع کردم   یرو  کنارم

 کنمی حالت رو درک م -
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 یکنینه درک نم -

 به من کرد که دوباره گفتم یرو به طرفم چرخوند نگاه سرش

 از خانواده ات جدات نکرده   یچون کس یکنیدرک نم -

 شد و گفت  رهیمن به روبرو خ  مثل

بود که   یکه من کردم به خاطر عالقه ا  یکار یحضور من برات مثل عذابه ول دونمیم -
 حرف ها بود    نیزجر اور تر از ا یلیمن خ یزندگ یول  ارمینتونستم از راهش بدستش ب

پله   یزد و از رو یسمتش برگشتم و کنجکاو نگاهش کردم که به خودش اومد لبخند  به
 بلند شد 

 ا یتوام لباس عوض کن و ب کنمیمپاشو تا من دو تا قهوه حاضر   -

ادم هم   نی ا  شد یبه طرف اشپزخانه که پشت راه پله بود رفت باورم نم یبدون معطل و
قبال   وشی که دار  یپله برخواستم به طرف اتاق یاز رو   چهیصداش بپ  یبغض تو  یصدا 

برام گرفته   وشی که دار ی دیخر  یها   سهیامده بود رفتم پشت سرم در اتاق رو قفل کردم ک
گرفته   ییبایز  یرو نگاه کردم چه رنگ ها  سهیچند ک مد کنار اتاق بود به طرفشون رفتبو

اوردن   ادیلباس مادرم بود و به خاطر به  هیرنگم رو که درست شب یبود کت شلوار زرشک 
که به  ی گلدار یاش خارج کردم و چادر زرشک سهیشدم رو از ک دشی به خر یمادرم راض
تخت گذاشتم به طرف دو در که گوشه اتاق قرار    یرو برداشتم و رو ومدی م یلیلباس خ

خونه   یما تو   ومدیحمام بود به نظرم جالب م  یگری و د  ییدستشو یکیداشت رفتم  
بود   نینبود که از داخل اتاق راه داشته باشه جالب تر ا نطوریا  یول می هامون حمام داشت

داخل   رفتنیم  یو به حمام عموم حمام داخل خانه هاشون هم نداشتن یکه تمام ده حت
از   یکیبودم  دهیکه تا به حال ند  ییها ندهیپر بود از انواع شو وارهایاز د  یکیحمام رفتم  

بود که داشت به سمتش   یا  یبه خاطر رنگ صورت دیشامپو ها توجهم رو جلب کرد شا
  یعیداشت که به نظرم جالب اومد دوش سر  یو خنک  نیر یش یبو  دمش ی رفتم و بو

رو به تن کردم و با   بامیرنگ ز  یزرشک ناز اون شامپو استفاده کردم کت دام  یگرفتم و کم
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سرم    یرو رو دمیکه داخل حمام بود موهام رو خشک کردم چادر جد  یخشک دیحوله سف
شدم واقعا که   رهیو به خودم خ ستادمی داشت ا  ی بزرگ نهیدراور که ا  ی مرتب کردم و جلو 

  بودمشده  هیاتاق پدر بود به شدت شب واریکه به د یکسمادرم بودم به اون ع هیشب
   دمیکش روک یکه در برخورد کرد از فکر ب  یتقه ا  یصدا 

 گه ی د ایکارت تموم نشد ب اریتووش -

دستهاش رو   وشی در چرخوندم و در اتاق رو باز کردم دار یسمت در رفتم قفل رو تو  به
انداتخته بود رو با باز کردن   نی فروبرده بود و سرش که پا  یمشگ نیشلوار ج بیج ی تو

به من   رهی نا گفته موند همون طور خ دنمیبزنه که با د یدر اتاق باال اورد و خواست حرف
 انداختم و گفتم   نی سرم رو پا دمیزد خجالت کشینم  یو حرف  کردینگاه م

 م؟ یبر  گهی د ستیبهتر ن -

 داد و به طرف پله ها برگشت و گفت  یصدام سرش رو به دو طرف تکون  دنیشن با

   میبر -

  ره ی دستش رو به طرف دستگ وشی رفتم دار نی سرش حرکت کردم و از پله ها پا  پشت
   دیبه گوش رس ییخونه برد که صدا  یدر ورود

 ؟ ی ری م یی؟ جا ییتو  وشیدار -

 بدون برگشتن جواب داد   وشیدار

 ما به کارت برس بابا  بزنم ش یگشت  خوامیم -

باال انداختم و دنبال   یشانه ا  شدی نم دهید  نجایخونه از ا  ییرا یپشت سر برگشتم پذ به
جلو در بِاغ  داشتیبا سرعت قدم برم وشیباغ دار یرفتم تا ورود  رون یاز در ب  وشیدار

برسم   وشی تا به دار دمی دویم بایتوقف کرد و به سمت من برگشت نفس نفس زنان تقر
 و نفس نفس زنان گفتم    دمیکش قیو چند نفس عم  ستادمیتوقفش ا  دنیبعد از د
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قدم زده بشه تا دل ادم باز بشه قرار بر فرار بود به منم اطالع   یبود تا کم نیقرار بر ا  -
 ن یداد یم

شد متوجه نگاهش شدم و سرم رو بلند   رهیکرد و به من خ یاز ته دل  یخنده  وشیدار
 انداختم    ریکردم و سرم رو ز  یموند اخم  رهیبه چشمهام خ مای کردم که نگاهش مستق

 من معذبم دینگاهم نکن ینجوریا  شهیم -

 رو گرفت و به درخت تنومند کنار جاده چشم دوخت و اروم لب زد   نگاهش

   یخوایازم مرو   یکار سخت -

 و ادامه داد   دیکش یاه

 من نذاشته  یچشمها روز و شب برا  ن یا -

 زدم و گفتم  دن یرو به نشن خودم

 د؟ یگفت یزیچ -

 گفت    یافتاده ا  ری طرفم برگشت و با نگاه ز  به

 ...  ادی بهت م یلیلباس خ ن یا -

 زدم و به طرف در باغ حرکت کردم   یلبخند

  دی ممنون لطف دار -

   باتر یز  یعنی...  یشد  بایز  یلیخ -

نزد کنار   ی باال انداختم و نگاهش کردم که قدم برداشت و کنارم به راه افتاد و حرف ییابرو 
شلوارش گذاشته   بیج ی دستهاش رو تو وشیدار میزد ی نم یحرف یول  میزد ی جاده قدم م
 یعنیفکر بود  یتو یلیبه نظر خ زدی شده بود قدم م رهیخ نیبه زم که یبود وبا نگاه

 گفتم یاروم  یباشه با صدا داشتهاز پدرم  ی امکان داشت خبر
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 شده ؟   یزیچ -

 زد   یرو بلند کرد و لبخند سرش

 نه خوبم -

 فکرتون رو مشغول کرده  یزیچ  کنمیاحساس م -

 ؟  مینیبش ی خوایم -

  ی که کنار جاده قرار داشت اشاره کرد چادرم رو جمع کردم و رو یبه دو عدد تنه درخت و
نشست خم شد و ارنج دست    گریتنه د  یدرست مقابلم رو  وشی تنه درخت نشستم و دار

روم   شی نزدم و به جاده پ یحرف  دیکش یران پاهاش قرار داد واه مجدد یهاش رو رو
و   دیکش رون ی ب بشیرو از ج گارش یجعبه س وشی دار  دمیکش یقیشدم و نفس عم رهیخ
 رو کنار لبش گذاشت که با اعتراض گفتم  یگاریس

  یخوب نیبه ا  یهوا  فیح   دینکش گاری اگر امکانش هست س -

جعبه گذاشت   یو تو   گاریس وش ی که به چهره داشتم به جاده نگاه کردم که دار یبا اخم و
  یچهره ام لبخند دنیو به طرف کنار جاده پرت کرد با تعجب به چهره اش نگاه کردم با د 

 زد و گفت 

ها مجبور به  یمهمان  یتو  یول ومد ی خوشم نم چوقتیه ادیخوشم نم  گاریس  دنیاز کش -
 و مشکالت ادامه اش دادم   یناخوداگاه درهنگام ناراحت گهی شدم و د دنیکش

 خند ادامه داد  و با لب  دیکش یاه

براش   یعنینکشم   گاریباشه تا بهم بگه که س  یکس  خواستیدلم م شهیراستش هم -
 ... یداشته باشم ول یتی اهم

   سوختیدلم به حالش م شتریازش متنفر نبودم ب  گهیانداختم د ن ی رو پا سرم

  دینکش  گاریس  چوقتیه گهی تا د خوامیخب من خواهرانه ازتون م -
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 کرد و گفت   یصدا دار  ی خنده

 خوام یمن خواهر نم   یول -

کرد و   ی مجددا خنده ا  وشی شدم که دار رهیروبه رو خ یشدم و دوباره با جاده   یجد
   دیپرس

 سوال بپرسم؟   هی شهیم -

 موندم که تکرار کرد    رهینشون ندادم و همون طور به جارا روبرو خ یالعمل عکس

  ؟ ی االن با من قهر -

 به سمتش کردم و گفتم   یهمون اخم نگاه  با

  دی سوالتون رو بپرس -

 کردن کرد   یانداخت و با دست هاش شروع به باز  نی رو پا سرش

 ؟ یاز من متنفر -

 دم ی باال انداختم و پرس ییابرو 

  شمیمتوجه منظورتون نم -

 ... یکردم ول تتی اذ یلیخ دونمیکه از خانواده ات جدات کردم م دونمیم -

   دمیحرفش پر  نیب

 ؟   دیبحث رو تموم کن نیممکنه ا -

  ری انداخت و ز   یرعد و برق بلند شد که به اسمان نگاه یبزنه که صدا   یباز کرد تا حرف لب
تنه درخت بلند شدم بارون    یتنه درخت بلند شد بدون حرف از رو یلب غرغر کرد و از رو 
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شد که هنوز همون جا   متوجه  یو وقت  دیدو یکم وشی کرد دار دنیشروع به بار یدیشد
 برگشت و گفت   ستادمی ا

  ی شیم سی االن خ -

 باال انداختم وگفتم   یا شانه

ادم به فکر فرار باشه وجود   کنهینازل م نیخدا رحمتش رو به زم یکه وقت ستیخوب ن -
 رحمت خداست  یتشنه   یا  گهیاز هر موجود د شتریانسان ب

بهش  یشد نگاه رهیکج کرده بهم خ یسرش برداشت و با سر  یدست رو از رو وشیدار
 کردم و گفتم 

   دینگاهم نکن نطوریگفتم که ا  -

 لب زد   یبم یصدا با

 با تو بود و هر لحظه عاشقت نشد ؟   شهیمگه م -

عقب   یبه طرفم برداشت که من هم قدم  یشده بود قدم رهیهمون طور که به من خ و
 گفت  یشد و با لحجه خاص کی رشکه بود به ما نزدکه سوار بر د یمرد  ری تر رفتم پ

 برسونمتون  ییتا جا  ن یایب نی شد  سیپسرم خ -

مرد تشکر کردم و سوار درشکه اش   ریزدم و به طرف درشکه رفتم با لخند از پ یلبخند
 دلم زمزمه کردم   یشدم تو 

   یفرشته نجاتم شد  -

  دهیصورتش د  یتو   بود و جا خوردن به وضوح ستادهی که هنوز همون طور ا وشیدار
 گفت  رمردی غرغر کنان سوار درشکه شد و کنارم نشست و به پ شدیم

 شمس لطفا  یاقا  یال یممنون پدر جان و  -
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   دیبه پشت سر برگشت و با اخم پرس رمردیپ

   دیاز مهمان هاشون هست -

 شدم زود تر جواب دادم   رمرد یکه متوجه تنفر نگاه پ من

 بله متاسفانه  -

به بدنه اسبش زد و درشکه رو به   یشالق دادی مرد همونطور که سرش رو تکون م ریپ
حضور درشکه  یبود ول یکوتاه  ری مس  میدیباغ رس یزود به جلو  یلیحرکت دراورد خ

از   وشینشده دار  ینیب شیپ  یمن از نگاه و امکان عکس عملها  یبود برا ینجات بخش
درشکه  رمردیبه پ یشد و خواست پول ادهیهم پ وش یکردم دار شدم و تشکر  ادهیدرشکه پ

 بده که ناراحت شد و گفت   یچ

  دینش سیخ شتر یخدا رسوندمتون تا ب یرضا  یبرا  -

هوا با خودش به طرف   یتشکر کرد و دستش رو به طرف مچ دستم اورد و ب  وشیدار
 و با اعتراض گفتم  دم یشد دستم رو کش الیداخل و   عی و سر  دیکش ال یو

 خودم خوب بلدم بدوم   -

 زد و در جوابم گفت  یلبخند

   یتا شما خودت بدو می کرد یسه ساعت بحث م دی اونوقت با -

 شمس از پشت سر بلند شد و خنده کنان گفت  یصدا 

 رو  یوقتشه مراسم عروس  گهید یشد  اقیخوب با عروسم اع  -

 گفتم  دمیحرفش پر نی ب تیعصبان با

احترام پا برجا    نیا  دیکه پدرم براتون قائل بود اجازه بد یخاطر حرمتشمس به  یاقا  -
 بمونه  
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  وشینگاه کرد که دار وشیابروش رو باال انداخت و به دار یکه تعجب کرده بود تا  شمس
 جواب داد   عیسر 

زده   نبارهیدر ا  یها حرف بهیغر  ی... راستش ... اهان راستش دوست نداره جلو  زهیچ -
 بشه 

شمس به سمت   یکرد اقا شدیما م کی شمس نزد  یبه ساناز که از پشت اقا  یاشاره ا و
 اروم لب زد  وشیبزنم که دار یعقب برگشت و به طرف ساناز حرکت کرد خواستم حرف

 میکنی بعدا در موردش صحبت م کنمی خواهش م -

نفس   وشیرفتن دار  ییرایشمس به سمت ساناز رفت و با خنده به سمت سالن پذ یاقا 
 د یتکون دادم که پرس یو تشکر کرد سر دیکش یاسوده ا

   یشد  سیخ یلباست رو عوض کن ی خوایم -

اهسته به   وشی حرف به طرف راه رو اتاق ها رفتم پشت سرم دار یتکون دادم و ب  یسر
 جواب داد   عینگاهش کردم که سر  نیشمگراه افتاد که به طرفش برگشتم و خ

 وانمود کنم   نطوری پدرم ا یجلو  خوام ی فقط م مونمیپشت در اتاق منتظر م -

   د یتظاهر کن نطوریا  نیخوا یچرا م -

 دم یم حیبعدا توض میفعال بر -

  یدر اتاق رو بستم و قفل کردم که صدا  عیو داخل اتاق شدم و سر   میپله ها باال رفت از 
لبم نقش بست   یرو  یخنده از ته دلش لبخند یصدا   دنیاز شن دمیرو شن وش ی خنده دار
رو خارج کردم و با لباس خودم عوض کردم   یها رفتم کت دامن کرم رنگ سهی به طرف ک

گذاشتم تا خشک بشه چادر  نهیخشک کردم و کنار شوم یموهام رو با همان حوله قبل
رو   سیخ یکه شلوغش کرده بود رو سر کردم و لباس ها  یزیر یصورت   یبا گلها  دیسف
تا لباس ها زود تر خشک بشه به    دمیکش نهیگذاشتم و به طرف شوم یچوب لباس یرو
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  یها  نردهبه  یا  هیتک نهیدست به س وشی سمت در اتاق رفتم و در اتاق رو باز کردم دار
 خند به سمتم امد از اتاق خارج شدم و گفتم من با لب  دنیراه پله زده بود و با د

 د یاتاقتون راحت باش یندارم شما تو  یکار گهی من د -

 و به طرف پله ها رفتم که بازوم رو گرفت و به طرف خودش برگردوند با اخم گفتم  

 ؟  دیکنیکار م یچ -

 گفت  اروم 

   یاتاق بمون  نیا  یقرار بود امشب تو  -

گفت به داخل اتاق پرتم کرد در اتاق رو بست و   شدیم  بایمن رو به طرف اتاق برد و تقر  و
  دیلرز یدر برداشت و به طرفم برگشت تمام تنم از شدت ترس م یرو از رو دیقفلش کرد کل

 گفتم یلرزون  یبا صدا

 بمونم ییرا ی پذ یتو  یبذار برم خودت گفت -

 و گفت   فرستاد رونیب تی کالفه اش رو با عصبان نفس

  یاجازه بدم امشب از اتاق خارج بش  تونمینم -

   دیگونم چک یاز گوشه چشمم رها شد و رو   یسمج  اشک

 بذار برم  کنمی خواهش م -

 فرستاد و گفت  رونیبه سمتم برداشت که عقب تر رفتم نفسش رو کالفه ب یقدم کالفه

 ...   نمیشیگوشه م هیباهات ندارم فقط  یمن کار   یزیبه جون خودت که برام عز  -

 ادامه داد   یمظلوم  یبا چشما  دیترسانم رو که د  نگاه

 خوبه ؟   نمیشیم ی... هرجا توبگ نیگوشه بش هیاصال توام   -
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 کنان گفتم   هقهق

  نمیدر بش یجلو  خوامیم -

   نیبش یباشه هر جا دوست دار -

صورتم پاک کردم و به    یدادم و اشک هام رو از رو هیسمت در رفتم و به در اتاق تک به
و شلوار کرم   راهنی به سمت چمدانش رفت و پ وشیبغضم رو کنترل کردم دار  یسخت
  وشیبرگشتم و پشت به دار ع یتخت گذاشت که سر  یرو از داخلش خارج کرد و رو  یرنگ

 کرد و گفت  یرو به در نشستم که خنده ا 

 راحت باش   کنمیداخل حمام لباسم رو عوض م -

و    دمیکش  یبا خنده داخل حمام رفت نفس اسوده ا  وشیسرم رو برگردوندم که دار  اروم 
  ییشروع به خوندن قران و دعا ها  دمیزدم و زانوهام رو در اغوش کش هیدوباره به در تک

از استرس و غم   یتا کم خوندمیلب قران م ریاپدرم بهم اموخته بود کردم ز  یکه از بچگ
 .درونم کم کنم 

  یصندل  یرو رو سشیخ یبا لباس عوض کرده از حمام خارج شد و لباس ها  وشی دلر
پا انداخت و به من نگاه کرد بعد از   یتخت نشست و پا رو یانداخت و رو  نهیکنار شوم

 چشم دوختم  کردیکه به من نگاه م وشیقرائت قران چشمهام رو باز کردم و به دار

 درسته ؟  ن یدیم  حیرو برام توض ی زیچ دیگفت -

   ی شیم ضی مر یبلند ش نیزم یاز رو  یخوا ینم -

 راحتم  -

 ت و گفت نشس  نهیشوم یجلو  نیزم یتخت بلند شد و رو یخورد و از رو  یتکون

 گرم شو   کمی نهیتو هم کنار شوم ایب -

 گفتم راحتم  -
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رو که تا    ییبدم راستش من ماجراها  یحیتو دختر باشه مجبورم توض یچقدر سرتق -
 حاال اتفاق افتاده رو به پدرم نگفتم 

 نگاهش کردم که ادامه داد   منتظر

که با من ازدواج   ید ازاد کردن پدرت و پسر عموت مجبور بودم که بگم تو قبول کر یبرا  -
 یکن

 و گفتم  دمیجام پر  از 

 شده؟  یپدرم چ -

 روستاتون باشه   یتو دیاالن با  یچیه -

 تلنگر زده شد   نی بود که ا یکه به زور کنترل شده بود منتظر تلنگر یبغض

 پدرم خوبه؟  -

 اره به خدا خوبه   -

 ارومم کنه   یکرد کم یبلند شد و به سمتم اومد و سع نیزم یرو از 

 راحت   التی خوبه خوبه پدرت مطمئن باش خ -

  دیبه تخت کرد که نشستم با فاصله کنارم نشست و پرس  اشاره

 ؟   یبهتر -

   دمیپرس ی تکون دادم اشک هام رو از صورتم کنار زدم و با نگران یسر

 اومد دنبالم؟  -

   رنشیگی پدرم م یکه ادمها خونتون بود  یکا یاره نزد -

 نفرت نگاهش کردم که ادامه داد  با
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 خبر هم نداشتم   ینداشتم حت یماجرا نقش نیا  یباور کن من تو  -

 کرد و ادامه داد یمکث

  خواستمی نم یحت یول  رمیاون پسره ، پسر عموت رو بگ خواستمیراستش من فقط م -
 باور کن  ارمیسرش ب ییبال

از در   رونی به ب یدوختم که به سمت در رفت در اتاق رو بازکرد نگاه نیرو به زم نگاهم
 در و بست و مجدد قفلش کرد   عیانداخت و سر 

 به سمتم اومد و کنارم نشست و اروم گفت   وشیدار

 حرف شدم تا پدرت ازاد بشه نی کردنت مجبور به ا دایبعد از پ -

 االن پدرم کجاست ؟ حالش خوبه ؟  -

 راحت  التیتاتونه خاره اره االن روس -

  د یکشیپدرم پر م یدلم برا گشتیدنبالم م لی ری بود که فقط ام نی هم یبرا  پس

 داره   اجیپدرم اون االن بهم احت  شیبذار برگردم پ -

 انداخت و اروم گفت:  نی رو پا سرش

   تونمینم -

 گفتم   یعصب

  ذاره ینم تیبهتر بگم خود خواه ای...  یخواینم ای  یتونینم -

و خودم رو کنترل   دمیکش قیرو بلند کرد و ازم خواست تا اروم باشم چند نفس عم  سرش
 کردم  

 پدرت   شیپ یاجازه بدم برگرد  تونمیصورت م هیفقط در   -



 هر شب من   ی بغض ها 

 
138 

 

 عجله گفتم   بدون

 قبوله   -

 ؟  یچه شرط یبدون یخوا ینم -

 پدرم   شی فقط بذار برگردم پ کنمیداره خواهش م اجیبه من احت یلیپدرم خ -

 تخت بلند شد   یتکون داد و از رو یسر

 پس بلند شو   -

 کجا ؟  -

 تا بهت بگم   ایب -

 حال من غم داره سرده   یهوا 

   ستیاز ابرو بارون خزون ن  یول

 داره تو لحن تو انگار   زمستون

 ست یابرش تو هزار تا اسمون ن که

 نفس هام سرد دلم خون  ریدلگ هوام

   نهید ودل دارم تو سعالم در هی

 و دل زار   اریتار و غم   شب

  نهیهم یو ساق  یم  یب یهوا 

 تاب تب تو  یتابانه ب یب چه

 رحم   یتو ب یرحم یرحمانه ب یب چه
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   یکه تو باش خوامیاندازه م یب چه

 رم ی که م یخونیرحمانه م یب چه

 و سازم من سوزم من و اه   من

   یکه شکست یو جام پر از م تو

 شراب و   نیو حال خراب و ا  من

   یو باده من و عادت به مست تو

   یو باده من و عادت به مست تو

  یلیزند وک یتابانه عل یب

 

بار   نیاول  یکه برا الی و  ییرایو به سمت پذ میرفت نی دنبالش حرکت کردم از پله ها پا به
  یمبلمان راحت  سیدر گوشه اتاق و سرو  یدوازده نفره ا  یناهار خور زی م  میرفت دمش یدیم

شمس با ساناز که مدام همراهش بود   یقرار داشت اقا   یناهار خور ز یکه مقابل م یقرمز
  وشیفاصله گرفتن دار گهیما از هم د  دنیبودن که با د نشسته یمبل سه نفره ا   یرو

 بلند گفت  شی شگیهم  شخندیو با ن ستادیشمس ا  یمقابل اقا 

  می ا با هم ازدواج کنت  میگرفت میما تصم -

تمام بدنم سرد شد و پاهام سست با   ختیر نهیدلم درون س وشی حرف دار  دنیشن با
 به من نگاه کنه حرفش رو ادامه داد  نکهیبدون ا یچشم دوختم ول  وشیبه دار  یناباور

  می ازدواج کن  میخوایهفته م نیتا اخر ا  -

 زد و گفت  یشمس که بهت زده شده بود لبخند یاقا 

 ها هم گفته شد    بهیغر  یشد و جلو   یچقدر زود قطع -
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 به حرف پدرش ادامه داد   ت ی اهم یب وشیدار

 درسته ؟   یکنی که به قولت وفا م ی خودت گفته بود -

رو که  ییکه انگار کاال  یبه لب زده بودن جور یمندانه ا  روز یخند پ شی دو ن هر
شده بود چشم هام شروع   جیوگ   کردیبدست اورده بودن سرم به شدت درد م خواستنیم

 افتادم   نیزم یرو  اری اخت یرفتن کرد و ب یاهیبه س

با دست   دید یتار م یدستم چشم هام رو باز کردم چشمهام کم یتو  یحس سوزش با
بار هم   ن یچشم هام رو باز کردم ا  یشتریدادم و با دقت ب یچشم هام رو فشار گرمید

روشن شده بود  بایهوا تقر  شد ید حالم خبر مبهبو یهمون دکتر اشنا که هر بار برا 
شد  یاز گوشه چشمم جار یکرد اشک  ورچشمم عب یاز جلو  یلمیمثل ف شبی اتفاقات د
  دی به چهره ام انداخت و پرس یدکتر نگاه

 درد گرفت؟  -

   دیتکون دادم که دوباره پرس یبه نشونه منف  یسر

 ؟  کنه یدرد م تی جا -

نشسته بود به   یصندل  یکه کنار تخت رو  وشیتفاوت به دار یبار به حرف اومدم و ب نیا
 شدم و گفتم   رهیسقف خ

   کنهی... درد م میقلبم ... زندگ -

قلبم قرار   یرو  یپزشگ یگوش گهیگوشش قرار داد و با سر د یرو رو شی پزشک یگوش  دکتر
 زدم و گفتم   یپر درد  شخندیداد ن

   یاش کن نه یمعا یتونینم کنهی دکتر روحم درد م -

قرار داد و از اتاق خارج شد  فش یرو داخل ک شی پزشک یسرش رو بلند کرد و گوش  دکتر
  یکه تو  یسرم   یدستم نگاه کردم جا  یچسب زده رو  ی کرد به جا شی همراه وشی ودار
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پر درد دوباره گشوده شد  خلصه  یا یدن نی دستم بود و با خارج شدنش چشم هام به ا
چه  دی با دونستمیو هوا معلق بودم نم نیزم  نیب کردمیتجربه م م یزندگ یرو تو  یبد
 شدم . رهی و گنگ فقط به سقف خ  جیگ رمی بگ یمیچه تصم دی انجام بدم با یکار

  نیتر از ا دهیچیماجرا پ کردم یحس م  یچرا ول دونمیحال پدرم االن خوبه ؟ نم یبعن
باره حرف   نیچند  یاور ادی کنن یم  یرو از من مخف یزیکه چ کنمیحس محرف هاست  

به   وشی که دار  یمغزم زده بشه حرف ی تو یتلنگر شدیو پدرش باعث م وشی دار ی ها
  شدیسرم تکرار م   یپدرش گفته بود دائما تو

 درسته ؟  ی کنیبه قولت وفا م ی خودت گفته بود -

  ریکه به پدرم قول داد مثل ش یو روز   لی  ری ام ر یصدا همگام با تصاو   نیاندارز ا  نیطن
  ری گونم سراز  یامان رو   یو ... اشک هام ب  میمحرم شد گهی که به همد یمواظبم باشه روز 

بود به   رهیتخت خ یروبرو  نهیبه شوم یحرکت نی تر  ک یکوچ یچشمهام بدون حت شدیم
اتش که ناجوانمرانه تنه خشک چوب ها رو   ی ها هشعل یسوختن چوب ها و رنگ نارنج

که از چشمهام روان   یاشک  یو گلوله ها  کردمینگاه م  شدیم  شونیو باعث تباه   دیدریم
صاحب قدم بود به  یدودل  ی  ای شدنش گو کی که با دور و نزد  ییقدم ها   یبود صدا
در  وببلند خودش رو چهار چ  ی زده و با قدم ها ایبه در یو در اخر دل  دیرسیگوش م

موندم   نهیبه شوم  ره یهمون طور خ یعکس العمل  نیتر  ک یرسوند بدون نشان دادن کوچ
شدم   وشیمتوجه حضور دلر  دیکه به مشامم رس  یعطر  یکه وارد اتاق شد از استشمام بو 

لب باز  اروم   یبزنه که با صدا  یتخت نشست من من کنان خواست حرف یکه کنارم رو 
 کردم 

 تنها باشم   خوامیم -

 اخه...  یول -

   رونی برو ب -

 اجازه بده برات ... -
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   دمیکش ادیفر بلند

   رونی برو ب -

اشک هام    دیدر اتاق خروجش رو به رخ کش دنیتخت بلند شد و با کوب  ی از رو  وشیدار
داشتم   یکردم حالت خفگ  هیبلند شروع به گر  ی کرد با صدا دایروون تر راه خودش رو پ

هق   یبزنم تا راه حنجره ام بسته بشه ول ادی بزنم انقدر فر ادیاز ته دل فر   خواستیدلم م
کردم   هی تخت گذاشتم و گر   یسرم رو رو شدیکار م نی ا از نفسم مانع   یو تنگ  هیهق گر
   گرفتی تخت قوت رو از دستم م یمشتهام رو   دنیکوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم  فصل

  نیب دیبا ذاشتیبراش افتاده باشه ارومم نم یممکنه چه اتفاق  دونستمیپدر که نم ادی
  نیا  ای دونست یانتخاب رو درست م  نیپدر ا یول   کردمیرو انتخاب م یکی خودم و پدرم 
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خلصه بدجور  نی ا  رمیبگ تونستمینم یمیتصم  چیه شدیم  شترشی ب یکار باعث ناراحت
حداقل باهاش مشورت کنم چشمهام از شدت   تونستمی بود تا م یبود کاش کس رینفس گ

وقت تلف کرد به طرف در   شدینم نطوریداشتم ا   یبیپف کرده بود و سردرد عج ادیز  هیگر
که کنار در  وشی دار دنیاتاق اومدم و در رو باز کردم خواستم از اتاق خارج شم که با د

من از   دنیا د که ب ستادمی زانوهاش گذاشته بود ا ینشسته و دستهاش رو رو  نیزم یرو
به خودش گرفت و   یکرد نگاهش رنگ ناراحت یچشمهام نگاه  ی بلند شد تو نیزم یرو

 اروم گفت 

 باخودت ... یکن یم  یکار دار یچ -

به لرزه افتاده بود لب باز  اد ی ز  هیکه به خاطر گر ییطور نگاهش کردم و با صدا  همون
 کردم 

 ازت بپرسم ؟  یسوال تونمیم -

 تکون داد   یسر

 زم یحتما بگو عز  -

 نم؟ یاز خانواده ام رو بب  یکس تونمیم -

 نزد که ادامه دادم   یانداخت و حرف نی رو پا سرش

 ؟  یرو چ دیدوستم مهش -

 نگاهم کرد   یرو بلند کرد و سوال سرش

 ... یتو ری همون که برادرش ام -

  یکاف وشی اخت داروشن یاداوری  یقدر برا  نیجمله ام رو کامل کنم هم خواستینم دلم
 بود 

 کمکت کنم ؟  تونمیکه من نم یدار یکار -
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   ادیب شیشما پ یبرا  یکه باعث شه مشگل ستین یکار -

کرد و لبش رو به   ینگاه واری انداخت و کالفه دوباره سر بلند کرد و به د نی رو پا سرش
 دندون گرفت  

 ؟ یاز من متنفر -

روز   کیاگر  دیشا  دونستمیجواب رو نم نی بدم خودم هم ا یچه جواب دی با دونستمینم
به اتاق برگشتم که   یدلسوز   ای تنفره  دونمیاالن نم یداشتم ول یقبل بود جواب واضح

نشستم و به   نهیکنار شوم یچوب یصندل ی پشت سرم وارد اتاق شد و در اتاق رو بست رو
ست وسوالش رو  تخت نش  نی پا میکینزد در  وشی شدم دار رهیسوخته خ یچوب ها 
 تکرار کرد  

 نه؟...  ادیاز من بدت م یلیخ -

 کرد و ادامه داد  یمکث

عالقه    یتالش من برا دونمیسوال رو خوب م ن یخودم جواب ا  یجواب بد  خوادینم -
 مند کردنت جواب عکس داد  

رو فرو فرستاد   شدیکه واضح در صداش حس م یانداخت و بغض نی رو پا سرش
 در حالت بدنم جواب دادم   یری نتونستم تحمل کنم و بدون تق

 راجبش نظر داد  شهی نم یراحت نیو به هم هینیتنفر کلمه سنگ  گهیخانم جانم م -

   دیرو بلند کرد و با لبخند پرس سرش

 باشم ؟  دواری ام یعنیاالن  ن یا -

 م چشم دوخت وشیگرفتم و به دار نهیرو از اتش شوم نگاهم

 ؟  ید یبپرسم صادقانه جواب م ی اگر سوال -
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 قلبش گذاشت و گفت   یتکون داد دستش رو رو دی رو به نشونه تا سرش

 قلبم    میاز صم -

 لبم نقش بست   یرو  یکمرنگ لبخند

 ؟ ی گرفتیم  یمیچه تصم یمن بود  یاگر شما جا  -

 نگه داشت و با صدا خارجش کرد   نهیس یرو تو  نفسش

  کشتمیپسره رو م زدمیبگم راستش ... م د یبا  یچ دونمینم -

 دم ینگاهش کردم و دوباره پرس یکرد جد  یلبخند تلخ و

 ؟    یگرفتی م یمیچه تصم یمن بود  ی... اگه جا گمیم  یجد -

 درسته؟   یمشورت کن  یبا کس ی خوایم -

 تش چشم دوختم و لب باز کردم  ا یو تکون دادم و دوباره به شعله ها  سرم

   کنمیقبول م -

 تعجب نگاهم کرد  با

 ؟ ی مطمئن -

 بله مطمئنم  -

 شد  رهی خ رونیتخت رفت و به ب یباال  یلبه تخت بلند شد و به سمت پنجره   از 

که بتونم از عالقه ام بهت دست بکشم و اجازه بدم که   ستمیراستش اونقدر قدرتمند ن -
 واقعا از دستت خواهم داد  گهیچون مطمئنم که د یخانواده ات برگرد  شیپ

  یبود لرزش صدا ستادهی مقابل پنجره و پشت به من ا نهیکردم دست به س نگاهش
 به سمتم برگشت و ادامه داد  شدیمردونه اش باعث لرزش ناخواگاه قلبم م 
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 من خودخواهانه به یول یاز من متنفر  دیشا  یو حت یبه من ندار یکه عالقه ا  دونمیم -
 ... تونمی تو عالقه مندم و نم

شد باعث شد تا دوباره به سمت پنجره   یکه ناخوداگاه از گوشه چشمش جار یاشک
االن    دیبا دونستم ینزد نم یسکوت کرد و حرف  یا ه یچند ثان ستهی برگرده و پشت به من با

به صورتش   یدست وشیدادم تا سکوتم رو ادامه بدم دار حیترج ینه ول  ایبزنم   یحرف
 صاف کرد و ادامه داد   یی، گلو دیکش

با من که انقدر باعث رنجشت شدم من هر لحظه  ی... حت یحت  یمهربون  یلیتو خ -
 رنجوندم   شتریعاشق تر شدم و تو رو هر لحظه از خودم ب

 من چشم دوخت    قرمز که پر از اشک بود به ییسمتم برگشت و با چشمها  به

 که عاشقانه دوست دارم   دونمیمن فقط م -

انجام   یچه کار دی با دونستمینم  دیحد ممکن رس نی داغ شد و تپش قلبم به باال تر بدنم
طور به    ن یبودم هم دهیحرف رو نشن  نیا  یکس  چیوقت از زبان ه چ یبدم تا به حال ه

کج کرده بود   وشی دار یبار راه خودش رو به سمت چشم ها  نیاشک ا  میکرد یهم نگاه م
ام حبس شده بود و   نهیقفسه س ینفسم تو  بودخشکم زده   یصحنه ا نی همچ دنیبا د

در امتداد ان   ییکه به در برخورد کرد و صدا یتقه ا یصدا   کردمینگاه م وشیفقط به دار 
ب رو باز کرد از ا  ری رفت و ش ییبه سمت رو شو وش ی بهت شد دار  نیباعث شکستن ا 

در و فشردم در  رهیلرزون به طرف در اتاق رفتم دستگ  یبرخواستم با قدم ها یصندل  یرو
 به کمرش زده بود و با احترام گفت  یدست میاتاق رو باز کردم مش رح

 نی صرف ناهار پا  یبرا وشی سالم خانم اقا شمس گفتن اگه حالتون بهتره با اقا دار -
   دیببر  فی تشر

   دی ممنون حتما شما بفرما -

 گفت  رفتی زد و همونطور که به طرف پله ها م  یلبخند  میرح مش
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 دخترم خداحفظت کنه  یش ریپ -

خانم جان افتادم که  اقاجان و   ادی لبم نقش بست به  ی لبخند رو میمش رح  یحرف ها با
در اتاق رو باز گذاشتم  کردن یدعا رو در حقم م نیا  کردمیبهشون م یهر وقت کمک

 ینگاه کردم چشمهام هنوز ورم داشت ول  نهیا  ی خودم رو تو ستادمی دراور ا  یروبرو 
دوباره درد به سراغم اومد چادرم رو مرتب   یادآوریسردردم رو فراموش کرده بودم که با  

بود گرفت و به پشت سرم   ستادهیپشت سرم ا  نهیا   یرو تو وشی م دارکردم که نگاه
 برگشتم لب باز کردم 

 ظاهر نشو   هویلطفا   -

   دمیزد و سرش رو کج کرد و نگاهم کرد که پرس یلبخند

 شده ؟  یزیچ -

  یبش تیببخش که باعث شدم انقدر اذ  -

 دو سر   ویاون د  شی که تنها برم پ یخوا ی من گرسنه ام نم -

  یادم از نظرم بد باشه ول هیجو رو عوض کنم هر چقدر هم  خواستمی طرف در رفتم  م به
کلمه اخرم شکلک   انیناراحت کننده باشه با ب تونهیدردناکه و م یلیمرد خ  هی  هیگر دنید

  دنشیشد به چهره اش نگاه کردم و به طرز خند وش ی دراوردم که باعث خنده صدا دار دار
  زی که از نظرم تنفر انگ یهمون ادم ن یبه نظرم ا نداختیم نی و به پاسرش ر  یکه تازگ
  یبود چشمها نطوریحداقل به نظر من ا  ای متفاوت شده  یلیاز همه نظر خ  ستیبود ن

بود که به سمتم   یقیدر یمحبت ب   کردیرو بهم القا نم یروشنش حس بد  یسبز عسل
به سرعت خودش   مچشم ازش گرفتم و از اتاق خارج شد وشی با نگاه دار اوردیحجوم م

توجه به  یب میرفت یناهار خور زی و به طرف م م یاومد نی پا یرو بهم رسوند از پله ها 
بود  زیکه دور م یصندل نی نشسته بود به سمت دور تر زیشمس که در راس م ینگاه اقا 
  یرو می ری طرز قرار گکردم و نشستم  یتشکر دیکش  رونیرو برام ب یصندل  وش ی رفتم دار
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که در  میکنار  یصندل  یرو  وشی و دار گرفتمیکه مقابل شمس قرار نم دبو ییجا  یصندل
 حرف با پدرش رو به من کرد و گفت   یبود نشست و بدون کلمه ا زی م گهی راس د

 ؟  یخور یم  یچ زمی عز -

 یکه داخل بشقابش بود باز  یکه با سوپ یبه شمس در حال یچشم  ریزدم و ز  یلبخند
بدون   یمیبا لحن مال  کردیاز ابروش رو باال داده بود و با تعجب به ما نگاه م  ییتا  کردیم

 گفتم  وشیبلند کردن سرم به دار

   هیساالد کاف یکم -

   ینخورد یدرست و حساب یهم غذا روز ی د زمینه عز -

  یف گرفت برنج و تکه ا شد و ظرف برنج رو به طر زی به سمت م زیخ مین یصندل  یرو از 
گرفتن حال شمس با اشتها شروع به   یبرا  ینداشتم ول  ییاشتها دیاز مرغ برام کش 

خودش غذا   یهم مثل من برا   وشیبود کردم دار  دهیبرام کش وشیکه دار ییخوردن غذا
  یبعد از صرف ناهار از رو گذاشتیم  انبه ده یو قاشق کردیبه من م ینگاه دیکش

کنه که  میهم بلند شد که همراه وش ی تشکر کردم دار یاروم  یبلند شدم و با صدا یصندل
 شمس صداش کرد و ازش خواست که صبر کنه  

   می... بمون ... تا در مورد قرارمون صحبت کن وشیدار -

  ریدادم و ز به چهره اش انداختم سرم رو تکون   ینگاه  ستادیهمون طور دودل ا  وشیدار
 لب گفتم 

 اتاق به کارت برس    یتو رمیمن م -

زد و به رفتنم چشم دوخت به سمت پله   یچشمهام رو بستم و دوباره باز کردم لبخند و
طاقتم رو تاق کرد اروم از پله ها به   یکنجکاو  ی ها رفتم چند پله به سمت باال رفتم ول

نداشت    دی د یو ناهار خور یی ا ری که به پذ ییجا  ستادمیپله ها ا  نی برگشتم پا نی پا
 کردم   زی گوش ت
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 ه؟ یجد متیتصم -

   یگرفت یبله نکنه تا به حال شوخ -

   ستی بذاره دست بردار ن یکس یدست رو  شناسمینه پسرم رو خوب م -

از   اریکه انگار تابه حال چند نفر رو خواستم من تا به حال بجز تووش  یگیم  نیهمچ -
 هم حرف زدم   یا  گهیکس د

 ؟  یکن  یحد ارزش داشت که به خاطرش خود کش ن یدر ا یعنی -

 به خاطر من ... یعن ی یدهنم گذاشتم وا  یرو جلو  دستم

   ؟یحرفا رو بزن  نیکه ا یمنو نگه نداشت -

 نه  -

 ؟  یکرد  رو ازاد اری پدر تووش -

 از اول نگرفتمش که ازادش کنم   -

   یگیم یچ -

 سکته کرد   ستیکه ن دیکه دنبال دخترش اومد و د  یپدرش وقت  ید یکه شن نیهم -

  ینگه دار نجایدختر و ا ن یا  یاونوقت حاضر شد   یگیم یچ -

  یشد و از پله ها باال رفتم صدا رینتونستم خودم رو کنترل کنم اشکهام سراز  گهید
به طرف اتاق   دمیشنیکه متوجه حضور من شده بود رو که  دنبالم اومد رو م وشیدار

  کرد یو صدام م زد یدائما در م وشیرفتم در اتاق رو بستم و پشت در نشستم دار

 ...  اریتووش -

 بدم  حیدر و باز کن برات توض اریتووش -
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 نبودم باور کن   انیبرام با ارزش تره باور کن من در جر زیبه جون خودت که از همه چ -

 پدرت   شی پ برمتیاالن م  نیدر باز کن حاضر شو هم -

   دیشمس به گوشم رس یبلند شدم خواستم در اتاق رو باز کنم که صدا  نیزم یرو از 

 ؟  یکار کن یچ یخوا یم  وشی دار  یفهمیم چیه -

 هارو   ی مسخره باز  نی بس کن .. بس کن ا -

   سوزهی من پدرتم دلم به حال تو م احمق -

 پدرش   شی پ برمشیدلت به حال من بسوزه من م خوامینم -

   رسهیدستتم بهش نم  گهی د شی ببر وونهید -

  دونهی من دوسش دارم حاال خودش هم م -

 براش مهمه   یکنیواقعا فکر م -

   ستی اره از سنگ که ن -

هم سر   ییچه بال ستی بلکه معلوم ن رسهیدستت بهش نم گهیمطمئن باش نه تنها د -
   ارنیخودت ب

   ستیبرام مهم ن -

 ؟  شی خواستیمگه نم -

  یمتینه به هر ق رهیکه خواست بگ یمی بعد هر تصم خوامشیبدونه م خواستمیمن م -
  یدونیخودت خوب م

 داد زد و نگذاشت که شمس حرفش رو ادامه بده  بلند

 پدرت   شیپ  میبر ایب اریتووش -
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برد و به   نی اتاق رو باز کردم که مچ دستم رو گرفت و دنبال خودش از پله ها پا در
   دیرسیشمس از پشت سر به گوش م یرفت صدا  یسمت در خروج

   ارمی رو برات م نا یبهتر  یاحمق نشو نرو تو تنها پسرم -

که پشت   نیخارج شد و با هم به طرف ماش الیتفاوت به حرف پدرش از و  یب وشیدار
رو قفل کرد و حرکت   نیدر ماش  وشی که دار  میشد  نیبه سرعت سوار ماش میبود رفت ال یو

  رونیب تینفس کالفه اش رو با عصبان وشی رو گرفت دار نیماش یکرد شمس جلو 
شد و به سمت جاده رفت به پشت سر   ردرو کج کرد و از کنار پدرش  رشیفرستاد و مس

  نی در اخر دیرسیصداش به گوش نم  گهید  یول د یکشیم ادی فر ینگاه کردم شمس عصب
  ینشستم و نگاه یصندل  یکه به سمت شمس رفت صاف رو دمیرو د میلحظه مش رح 

شده بود و با سرعت حرکت   رهی سرخ شده به جاده خ  یانداختم که با چشمها  وشیبه دار
 اروم لب باز کردم  کردیم

 ؟ یکن یاروم تر رانندگ شهیم -

به  ردادیتغ یفرع ابانیرو کمتر کرد و راهش رو به سمت خ نیسرعت ماش  ینزد ول یحرف
 یعنیبود  ی االن پدرم چ تیمعلوم نبود وضع ختم یری شدم و اروم اشک م رهیخ رونیب

  لیر یفکر کنم اگر حال پدر بد بود ام یبد زیاشتم به چ... نه دوست ند ایاالن بهتر بود  
   ذاشتیتنهاش نم

بود که تهران رو پشت سر گذاشته   یشکل گواه جاده ا  یابانیب ری شده بود مس کیتار   هوا
   میبود

   یتوقف کن ییجا  شهیم -

  یبود ول وشیمشکالت من به خاطر دار   ینزد درسته که تمام یتکون داد و حرف یسر
 کار و جبران کنم   ن یا  خواستمیمن نم

 ؟  یبگ یزی چ یخوا ینم -
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-  ..... 

   ینزد  یحرف  میحرکت کرد یاز وقت -

 شده بود گفت   رهیطور که به جاده خ همون

 داشته باشم  یحرف  تونمینم یجز ... شرمندگ -

  شهیپدرم حالم خوب م دنیبه دل ندارم با د یا  نهیمن ک -

و   دیکش ی قی توقف کرد نفس عم یکوچک یراه نی رو کمتر کرد و کنار رستوران ب سرعتش
 به سمتم برگشت  

 ؟  یمن و ببخش  یتونی م یعنی -

  میبحث و تموم کن ن یا -

راهش رو   ی که به سخت یا یزدم که باعث شد حرفش رو ادامه نده شب طوالن یلبخند  و
  یاهیکه جز س یراه نیب هیا  هیسرد که از پنجره اتاق کرا یشب کردیم دا یبه سمت صبح پ

  شیرو به نما  یا  گهید زی محض و اتش روشن شده با چوب و نشستن چند مرد چ
   دادمن یبه در زده شد که جواب یتقه ا  ذاشتینم

  یداری... ب اریتووش -

خلوتم بگذاره   یکه بخواد پا تو  یحضور کس یبرا  یبه غذا داشتم نه حوصله ا یلیم نه
خسته ام   یبه موها یکردم با دستانم شانه ا چادر از سرم برداشتم و موهام رو باز 

  یاهیگذاشتم و به س واریچرک بود کنار زدم سر به د دیاز پرده اتاق رو که سف یکم دمیکش
بود فرهاد   یشب و تکرار اهنگ شنبه روز بد یکی به تار وشدم تمام حواسم ر رهیشب خ

تا به    کردمیو تالش م دمی کشی م  دی رسی که از ضبط رستوران به طور واضح به گوش م
 فکر نکنم  یزیچ

 بود   یروز بد شنبه
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   یحوصلگ یب روز 

  شدیکه م یخوب وقت

   یتازه بگ یغزل

 من    کشنبهی ظهر

 تموم   مهین جدول

   اهیخونه هاش س  همه

 خونه جغد شوم   یرو

 من    یادداشتهای  یکهنه   ی صفحه

 منه  الدی دوشنبه روز م گفت

 که چشم من   گهی شعر تو م اما

 نخ ابره که بارون بزنه  تو

 ... اگه بارون بزنه  اخ

 اگه بارون بزنه  اخ

 بود   یسه شنبه خاکستر   غروب

 انگار نوک کوه رفته بودن   همه

 برو   نجایزدم از ا یخودم ه به

 من    یموش خورده شناسنامه   اما

 من  ی چهارشنبه  عصر
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 ما   ی... عصر خوشبخت هه

 من    دنیگند فصل

 ما    هیجون سخت فصل

 پنجشنبه اومد   روز 

   ریسقاهک پ  مثل

 اب  کهیچ  هینوکش  رو

   ریبگ  ری به من بگ گفت

به صورتم   یاب  دمیموهام رو بافتم و چادرم رو به سر کش دیسرد باالخره از راه رس صبح
  دنید یحت  نمیبرسم و پدرم رو بب میپدر یبودم که حداقل تا شب به روستا  دواریم امزد

از  شدیمن و پدر محسوب م  ی برا یمژدگان  نیاز حالم بهتر  یاز راه دور پدر و دادن خبر
  یخال یصندل  یراه رو نبود از در استراحتگاه خارج شدم و رو یتو  یاتاق خارج شدم کس 

که  ی کم یها  لی روشن بود نشستم و به اتومب شبیکه از د یجون یکنار اتش ب یا
سرم باعث    یتو  ال یاز فکرو خ  یچشم دوختم تلمبار  کردنیاز جاده عبور م یگهگاه

مردم روستا   فحر   شدمیکه باهاش مواجه م یپدر و عکس العمل دنی د شدیم میوونگید
  د یبا اضحار عشقش با دونستمیکه نم یبشه دشمن وشی که ممکن بود با دار یبرخورد 

که با   ییبا اون بغض مردونه و حرف ها وشیدار  یحرف ها  یاداوری  رمی بگ یمیچه تصم
  ای  کندمیاز کدوم دل م دیبا  لی ر یخانواده ام ام مینه زندگ  ای  کردمیباور م دیبا  زدی پدرش م

  رونیاز ذهنم ب  وشیابراز عالقه دار یاداوریبه حالت قبل برگردونم  رو زی چطور همه چ
   رفتینم

لرزونم سرم رو به پشت سر برگردوندم حضور   ی شانه ها یرو یقرار گرفتن کت مردونه ا  با
   ختیلبش نقش بسته بود تمام افکارم رو به هم ر یکه رو   ییبایو اون لبخند ز   وشیدار

   زینم سحر خخا ریصبح بخ -
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از   کردی م  یاداوریهوا رو   ی بخار گرمش سرما  دن یکه د یداغ ریش وان ی زدم و ل یلبخند
  امیالت وان یبدنه ل یچشسباندم تا گرما   وانیگرفتم دستانم رو به بدنه ل وشیدست دار 

 و گفتم  دمیکش یقیجون شده بود ببخشه نفس عم یبه جسم کرخت و سردم که ب یکم

 ن؟ ی دیخوب خواب -

 رخ چهره ام که به سمتش بود چشم دوخت   میکج کرد و به ن یسر

 وقته شب ها خواب ندارم    یلیمن که خ -

 دم یو پرس دمینوش ریاز ش یرو به طرفش برگردوندم و کم  صورتم

 شما چرا ؟  -

کرد که متوجه منظورش شدم نگاهم رو مجدد به جاده مقابلم دوختم که   یمعنا دار  نگاه
 لب باز کرد 

 خودم گفتم اول ازت بپرسم   شی؟ پ  یخوریم  یصبحانه چ یبرا  -

 ن یعادت به خوردن صبحانه ندارم متشکر شما صبحانه بخور  -

 کنار دستم بلند شد و گفت  یصندل  یرو از 

   امیها رو حساب کنم و باتاق  هیتا من کرا  نیبش  نیماش  یپس تو  -

  وشی دار لیرو گرفتم و به سمت اتومب چی رو به طرفم گرفت سو  نشیماش چی سو و
  یشونه ام برداشتم به صندل یرو از رو  وشیشدم کت دار نیحرکت کردم و سوار ماش

  یعطر تند کت تو  یگرم شم بو یتا کم دمیخودم کش یزدم و کت رو رو  هیتک  نیماش
پدر  شیبرگشتن پ دمیکش یق ی مهم گذاشتم و نفس ع یچشمهام رو رو  دیچیمشامم پ

  شدمیعذاب دل تنگ م یهمه محبت و حت نی ا  یمطمئنا برا   یخبر برام بود ول نیبهتر
  ریاز در مهمان پذ وشی شد و از عالقه اش بهم گفت دار رهی که به چشم هام خ یتنها کس
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دستش بود و به طرف   یداخلش پنهان شده تو ی زیکه انگار چ یاومد و پاچه ا  رونیب
 پام گذاشت   یدستش رو رو  یشد و پارچه تو  نیاومد سوار ماش لی اتومب

 ؟  هیچ ن یا -

  ینخور یزیکه چ شهینم -

 ... یول -

رو   ییغذا  یوعده ها   هیعادت به خوردن صبحانه ندارم انگار بق گهیم نی نداره همچ یول -
   خورهیم

و   گرفتی کرد و همون طور که نگاه ازم م یگرفته بود مکث  طرز حرف زدنش خنده ام از 
 گفت  کردیرو روشن م لشیاتومب

   ارمیبالخره تونستم خنده رو به لب هات ب  -

نه چندان   یشدم که مجدد لب باز کرد و با صدا  رهیخ رونی از پنجره به ب دمیکش خجالت
 گفت   یبلند

مونده را رو   یباق یچند صبا  ن ی حداقل ا  دمی م لی خودم دارم عشقم رو تحو  یبا دستا  -
بار چهره ات رو خوب به خاطر بسپارم تا بتونم با خاطراتت   نیاخر  یبذار برا ریازم نگ
 کنم یزندگ

شدم و با   رهیچشمام حلقه بست به سمتش برگشتم و به چشم هاش خ یتو  اشک
 بلند شروع به حرف زدن کردم   یصدا 

که نتونم فراموشت کنم ...  یکن یم یکار ی... بس کن ... دار یلعنت یکن یم  تمیاذ  یدار -
رو به هم   م یبودمت ... زندگ دهیوقت ند  چیعالقه دارم کاش ه یبه ک دونمینم یحت گهید
 رو انتخاب کنم    یکیتو و پدر و خانواده ام    نیب تونمی... بس کن ... نم یزد
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شدم و در و محکم  ادهیپ  نشیرو به سمتش پرت کردم و از ماش وش ی کت دار هیگر  با
بلند شد  لی بسته شدن در اتومب یدور شدم که صدا  نیاز ماش  یچند قدم دمیکوب
 گفت  یبلند یبا صدا وشیدار

تو   ی... قبول دارم من برا  یختیرو بهم ر می؟ تو چند ماهه زندگ کنم یم  تتی من اذ -
 ؟    یفهمیتو نبودت عذابه م یعذابم ول

 بس کن   -

  هیعشق چ یفهمیتو چه م  دمی دارم عشقم رو از دست م تونمینم -

 بس کن   -

که به من   دمیشنیقدم هاش رو م  یگرفتم صدا یشتریفاصله ب ن یزدم و از ماش داد
که حاضر به کنترلش نبودم شروع   یا  هیبدون برگشتن به طرفش با گر شدی تر م کی نزد

کرد و به   دیدم رو شد خور  چیپ یدرد مچ پا  دی چیپام پ یکه تو یکردم درد  دنیبه دو
خودش رو بهم   وشیدار  دمیرو در اغوش کش مخوردم خودم رو جمع کردم و زانو ها نیزم

 اروم لب باز کرد   دمیرسوند دستش رو به طرفم دراز کرد که خودم رو عقب کش

 نشد ؟   تی زیچ -

-  .… 

 هوا سرده    نیماش  یتو  ایفقط ب زنمیخب حرف نم یلیخ -

نشست و مجدد دست   نیزم یکه کنارم رو  ختمی ری زانوم گذاشتم و اشک م یرو رو سرم
  دمیبازوم نشست خودم رو عقب کش یکمکم دراز کرد حرارت دست هاش که رو یبرا 

 گفت  ت یاخم هام رو در هم فروبردم و به چهره اش چشم دوختم که با عصبان

که معلوم    لیر یو امام نا محرمم  وونهیمن بدم نامحرمتم ...اره؟ من که از عشقت د  -
 محرم    هیو چ  هیک ستین
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گفتم و مجدد   یگذاشتم که دردش اخ  نیزم یبلند شدم پام رو دوباره رو  نیزم یرو از 
که مچ پام رو گرفته   دنمیبلند شد و به سمتم اومد با د نیزم یاز رو وشینشستم دار 
 بودم گفت 

   ارمی و ب نیکمکت کنم حداقل صبر کن ماش یذارینم -

کمک به طرفم اومد   یشد برا   ادهیکنارم توقف کرد و پ  لیبا اتومب دیدو نشیطرف ماش به
سوار شد و کتش رو روم انداخت   گهیشدم از در د ن ینکردم و سوار ماش یکه ممانعت

ه  بر  گرمم کن  یجمع کردم تا کم وشیکت دار   ریاشک هام رو پاک کردم و خودم رو ز 
 یپدرم اعتراض یاز با وجود دل تنگم برا   کردیم   یاهسته رانندگ یل یعکس روز قبل خ

  یتکون ها  میجاده بود  یظهر بود و هنوز تو یکای شدم نزد  رهینکردم از پنجره به جاده خ
برام از صبح اورده بود  وشی که دار ی پارچه ا  ادی  شدیباعث حالت تهوع ام م نیماش

 سکوتش رو شکست    وشیگاه کردم که داررو ن یافتادم اطراف صندل 

 ؟   یگرد یم  یدنبال چ -

   یچیه -

   گهی بگو د -

   یچیه -

 ؟   یخوریپس چرا انقدر تکون م -

 کجاست؟  یاون پارچه که صبح اورد -

 گرسنه ات شده ؟  -

   خورهی تکون خورد که حالم داره به هم م نتی انقدر ماش رمینخ -

   دارمیرستوران نگه م هیانقدر تکون نخور بذار االن   -

   خوادینم -
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سرد حالم رو بهتر   یبردم برخورد هوا  رونیو سرم رو ب  دمیکش نی رو پا  نیماش  پنجره
رو متوقف کرد و از   نیرستوران ماش کی که نزد میدی رس یراه نیبه رستوران ب  کردیم

نشدم به سمتم برگشت   ادهیپ  نیشنشون ندادم و از ما یشد عکس العمل ادهی پ نیماش
 و گفت  

 ... گهید ایب -

 به من کرد و گفت   یاومد نگاه ن یشدم که به سمت ماش رهی روبرو خ به

 دکتر ؟  میبر یخوایم  کنهیببخش فراموش کردم پات درد م -

 نه ممنون   -

   کنمیتعارف نم -

 منم گفتم ممنون   -

 فرستاد   رونی و با صدا ب  دی کش یقیعم نفس

 ؟  یخوریم یچ -

   کنهینم یفرق -

 جوجه کباب خوبه ؟   -

 ممنون   -

 اره ؟  یعنی ن یا -

کرد و به طرف رستوران   یباال انداختم که تک خنده ا  ییبه چهره اش کردم و ابرو ینگاه
تازه بدست اومده بدنم   یسوز سرما گرما   خواستمینم دمیرو باال کش  نیرفت پنجره ماش

هم گذاشتم انقدر   یو چشم هامو رو   دمیبازو هام باال کش یرو تا رو  ببره کت نیرو از ب
چشم هام رو   نیماش دیرفت با تکان شد نیاطراف از ب یها خسته بودم که کمکم صدا  
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  یو خودم رو رو   دمیبه صورتم کش یدست رفتیشب م یاهی باز کردم هوا به سمت س
 و صاف نشستم    دمیباال کش یصندل

 خانم خواب الو   ی شد  داریبالخره ب -

 لبخند گفتم  با

 خسته بودم متوجه نشدم چطور خوابم رفت   یلیخ دیببخش -

   یخوابیو خودت م اه ی دنبال نخود س  یفرستیبله منو م -

که سرش رو به طرفم برگردوند با تعجب بهم چشم  دمیخند زیانداختم و ر  ن ی رو پا سرم
 زد و ادامه داد  یدوخت لخند 

   یپس درست حدس زدم سرکارم گذاشت طون یش یا -

 چطور خوابم برد  دمینداشتم فقط نفهم یقصد  نی نه واقعا همچ -

   ینداشت یچند وقت خواب درست نی ا  یخانم دونمیم -

عقب برداشت و به سمتم   یاز صندل یینگه داشت و ظرف غذا ی نزدم که کنار یحرف
 گرفت 

 نگه دارم  ییشام جا   یفقط سرد شده فعال بخور تا ضعفت رو جمع کنه تا برا  -

دست و پام به لرزه   یکردم و ظرف غذا رو گرفتم و شروع به خوردن کردم از گرسنگ تشکر
  اش گذاشتم سر بلند کردم که نگاه سهی که شدم ظرف غذا رو داخل ک ریافتاده بود س

 انداختم و گفتم  نی به چشم هام افتاد سرم رو پا کردیکه با لبخند نگاهم م وشیدار

 ممنون   -

  کنمی خواهش م -

   میفتیراه ب  گهی د ستیبهتر ن -
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از چهره اش    یرو روشن کرد از گوشه چشم نگاهش کردم خستگ نیتکون داد و ماش یسر
   هیبه خاطر من دو روز تمامه که در حال رانندگ دیبار یم

 وش ی اقا دار -

 جواب داد   یداد و با لحن مهربان ری تغ  متمی نگاهش رو به  ری لبخند مس با

 جانم  -

 انداختم و ادامه دادم   نی سرم رو پا دمیکش خجالت

   دیاستراحت کن کمی  نیاگه خسته شد -

 حضورت رو کنارم از دست بدم  یا   قهیدق ستمیحاضر ن  یکه کنارت هستم حت یتا زمان -

 جام  ن یمن که فعال هم -

فرصتم رو   نیاخر  نمتینتونم بب گهی ممکنه د کنهی حضور رو کمرنگ م  نی خواب مدت ا -
   دمیاز دست نم

جمع شد   وشی دار یحرف ها  یزدم که با باداور  یانداختم لبخند یجاده اطراف نگاه  به
نگاه به چهره   مید یرسی به روستا م گهیدساعته  میکمتر از ن دیتا شا  م یروستا بود  کی نزد

مرد برام   ن ی حال ا دی اصال چرا با کردیپدر و کمرنگ م دنیذوق د وشی دار نی خسته غمگ
  یحرف ها   یقبلم ول یخانواده ام برگردم و به زندگ شیپ الخره انقدر مهم باشه قرار بود ب

   کردیرو کمرنگ م یخوش نی غم پنهان شده در چهره اش ا  وشیدار

   وش ی اقا دار -

 بله  -

   دیکشی م شی اش رو به نما  نهیلرزونش بغض پنهان شده درون س  یصدا 

   ادیب شیبراتون پ یمشگل  خوامینم شمیم ادهیمن اول روستا پ -
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   شهیتر م کی و تار  ک ی شبه هوا داره تار  کیکه نزد  شهینم -

   دیکن ادهیبهتره که من رو پ ادیب شی براتون پ یمشگل خوادیدلم نم -

 ... یول -

  کنمی خواهش م -

سرخ شده    یانداخت چشمها یقی روستا توقف کرد و چهره ام نگاه دق ی ورود یتابلو  کنار
جدا   وشیاش رنگ قطرات اشک رو به خودش گرفت نگاهم رو از نگاه پر حسرت دار 

  نیو به سمت ماش  اوردیبرداشتم که دلم طاقت ن یشدم قدم ادهیپ لش یکردم و از اتومب
 انداختم    وشیداربه   ینگاه نی پا یبرگشتم و از پنجره  

   دیکه در حق ام کرد  یممنون بابت تمام لطف -

 گلوش رو خورد و گفت  یتو  بغض

 در حقت نکردم منو ببخش  ی کار یمن جز بد  -

که   دیهاتون ثابت کرد  شما با محبت  میدار  یهمه ما اشتباهات دیحرف رو نزن ن یا -
  دیهست  یفیانسان شر 

شد   رهیحرف به چشم هام خ  نیاخر  ی لبهاش نقش بست و برا  یرو یتلخ یعصب خنده
 محکم لب باز کرد    کردیکه لرزشش رو کنترل م  ییبا صدا نباریو ا 

 تو زنده است  یدوباره   دنی د دیهست که به ام  ایدن نیا  یتو  یبدون که کس -

 فاصله دادم و گفتم   لی صورتم رو از پنجره اتومب 

  کنمی وقت محبت هاتون رو فراموش نم چ یمن ه -

 کردم و نا خواسته ادامه دادم   یمکث

 کنم یوقت فراموشت نم چیه -
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فاصله گرفتم   وشی دار لیاز اتومب   دنیدهنم و گرفتم و با دو  یاتمام حرفم با دستم جلو  با
   گفتیبود که م وشیدار  ادیفر  دمیکه شن ییصدا  نیکه اخر

  اریدوست دارم توو ش -

 کردم   دنیزدم و دوباره شروع به دو یلبخند  ستادمی افتاد ا یکه به خانه پدر چشمم

   وشیدار

   شدیذهنم تکرار م یتو  اری نداشت حرف اخر تووش یدلم ارام یو غوغا  اهویه

   کنمیوقت فراموشت نم چیه -

   کنمیوقت فراموشت نم چیه -

نسبت به من داشت   اریحس تووش  یرو یریداشتم تاث اری که به تووش یاحساس یعنی
از دستش دادم حتما به محض    شهیهم یبرا  ی االتیخ نینداشت همچ یا  ده یفا  گهید
اشتباه کردم که با احساسم    کردیاش ازدواج م وونهید ی به پدرش با اون پسر عمو دنیرس

اشک   دنیطاقت د یدل لعنت نیاما ا ش اوردم یبه روستاشون م  دیگرفتم نبا  میتصم
شهر   نی تر  کی شدم و خودم رو به نزد  نیرو نداشت سوار ماش بایز  ی اون چشم ها  ی تو

رو نداشتم   یرانندگ یحوصله   گهیفرودگاه گذاشتم د نگیپارک ی رو تو نمیرسوندم ماش
  دارمشبگذرونم حاال که ن اری رو با تووش یشتریبود که بتونم زمان ب  یزمان یبرا یرانندگ

رو به تهران رزرو کردم و به   طی بل نیداشته باشه اول تونستیم  یا  دهی چه فا  گهی کار د نیا
خونه که بجز   یرو نداشتم از در پشت یخونه برگشتم اصال حوصله سر و کله زدن با کس

ت وارد خونه شدم از پله ها باال رفتم که از وجودش خبر نداش گهی د یمن و پدر کس
 تر کرد   ختهیحالم رو به هم ر   کردیپدر که از پشت سر صدام م یصدا 

  یر یکجا م وشیدار -

 به سمتش برگشتم   کالفه

 رو ندارم   یکیتو   ی بس کن بابا اصال حوصله  -
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 ؟  ش یبه خونه اش برگردوند -

 ن خودم داشتم  در اروم کرد ی سع ادی کالفه ترم کرد با فر شخندشین

   یزنیحاال به من طعنه م یتو بود عشقم رو ازم گرفت  ریهمش تقص -

  رفتیم نی زد و همون طور که از پله ها پا ینداد و لبخند پهن تر تمیبه عصبان یتی اهم
 گفت

   میدار  یمهم تر  یاالن کار ها  یبهتر که َدکش کرد  -

 و پشت سرش به راه افتادم   دمیهامو تو هم کش اخم

 ؟ ی؟ چه کار  یگیم یچ -

   یاالن مملکت که خوب خبر دار ت ی خودت از وضع -

 ؟  یخب که چ -

  دی کار ها رو جور کردم با یمن همه   شنیخارج م ران یاز ا  گهی اعال حضرت چند روزه د -
 م یبر  نجایهر چه زود تر از ا

 زدم و جواب دادم  یشخندین

   شهیم یبسته است چپس امالکت که به جونت  -

 همه رو فروختم   -

 کرد و گفت  یگرد شده نگاهش کردم که خنده صدا دار یچشم ها  با

 ؟   یندادم تا اون دختره رو برگردون ی تیاهم یچ یبرا  یپس فکر کرد  -

   هیمنظورت چ -
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نداشت واسه حق سکوت دختره   یلزوم  گهیپس د میمونیمملکت نم  نیا  یتو  گهیما د  -
 دیاسم شه  گهیو د شهیتوسط خانواده خودش کشته م   گهیرو نگه دارم اونم االن د

 واسش بذارن   توننینم

 رو حس کردم  یگلوم سوزش بد یکه تو  دمیکش  ادی فر یجور رفتیم  یاهی هام س چشم

 ؟  یگی م یدار یچ -

 م یبر نجایهرچه زود تر از ا   دی با گمی احمق م -

  شهیم  یچ اریتووش -

  یچ یدخترش رو ساواک گرفته برا  دیپدرش فهم نکهیبعد از ا  یواقعا فکر کرد  یچیه -
 سکته کرد و مرد  

 مگه پدر ش مرده؟   یگیم ی چ یفهمیم چیه -

اون اطالعات   رمیازش بگ خوامیرو که م ینتونستم اعترافات نی هم یاره احمق جون برا  -
  رونیزبونش ب ری اوردمش شرکت تا اطالعات رو از ز  نی هم یداشت برا  ونیاز انقالب یمهم

 بکشم 

 پس کار هات به خاطر من نبود   -

  یتا راحت فراموشش کن یمن دنبال کار خودم بودم گفتم تو هم به عشق و حالت برس -

 شرف   یمن عاشقش بودم ب  یول -

  میبر دیصد تا بهتر از اونم هست حاضر شو با یاری شورش رو در م یدار  گهیخفه شو د -
 باشه   ختهیر  رتیخونش رو واسه غ د یبا اری تووش یتا االنم فرهاد همو 

  کردمیکه پدر صداش م یمرد  یشرف یو ب  یالیخ  یبه شدت سست شده بود و ب پاهام 
   دمیزانو زدم و پرس نیزم یرو زد یحالم رو به هم م
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 ؟   یپس پسر عموش که دنبالش بود چ -

 زد و گفت  یشخندین

گرفته بودش اومده بود دنبالش تا با هم فرار کنن    یگ شهیاون هم مثل تو جو عاشق پ -
   ارنیسرش ن ییتا خانواده اشون واسه حفظ ابرشون هم که شده بال 

اتفاق    نیا  ذاشتم یم  دیشده بودم نبا  اری من با تمام وجود عاشق تووش  کردمیم یکار دیبا
 صدام زد    یبلند  یفتم که پدر با صدابلند شدم و به سمت در ر نیزم یاز رو  فتهیب

  میاز مرز خارج بش دیفردا شب با   وونهید  یریکجا م -

 بودم گفتم ستادهی طور که پشت به پدر ا همون

   امینم ییجا ار یمن بدون تووش -

 تر ام کنه و گفت  یزد که عصب  یا  قهقه

اگه تا فردا ساعت نه   یول خوامتیم یبه درک احمق جون فقط بدون چون تک پسرم -
   یوفتیها م ی انقالب  ریگ  یشب لب مرز کرمانشاه نباش

 گرفتم و به سمت فرودگاه رفتم   یندادم تاکس  یتی اهم

   اری تووش

که سر در خونه قرار داشت پاهام رو    یا یمشک  یپارچه   دمیخونه که رس یکینزد به
و   نیپارچه نوشته شده بود چشم دوختم حس کردم زم  یکه رو ی د به اسمسست کر 

  ده یشدن با کش دهینشدم کش یزیمتوجه چ  گهیزمان دور سرم به چرخش در اومده و د
باز کردم که خانم  یچشم هام رو به سخت دیچیسرم پ  یتو   یدیشدن مو هام  درد شد

مشت پر قدرتش   یعمو فرهاد موهام رو تو  دمی بود رو د دنیکش غی جان که در حال ج
بود که با  شی کمر بند چرم  گرشیدست د ی تو  دیکشیم  نیزم یگرفته بود و من رو رو

گرفتار شده بودم االن خواب بودم و    یبهت بد یتو  کردیجونم برخورد م یقدرت به بدن ب
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بود  جون رو از بدنم گرفته م یپاچه ترح یاسم پدر رو  داریب ایکابوس  دن یدرحال د 
اقاجان از    کردیحبس م نهیس  یقفسه   یسوزش ضربات کمر بند عمو فرهاد نفسم رو تو 

پرت   اطیاومد و کمر بند رو از دست عمو فرهاد گرفت و به گوشه ح نی خونه پا یپله ها
اومدن از   رونیجرات ب یافتادم کس نیزم یرو هعمو فرهاد رو گرفت ک  یکرد اقاجان بازو

سرم گذاشتم   یپر از دردم رو به طرف سرم اوردم و رو  یها  خونش رو نداشت اروم دست
پوششم نکنن خانم جان که   یب یجوونشون نگاه به موها  ی و پسر ها لی فام یتا مرد ها 

  یسر و بدنم انداخت سرم رو رو یانداخت و رو  یمتوجه حالم شد به چادرش باد 
شکسته تر    یلیخانم جان که خ  ینگاه به چهره   دی به صورتم کش یپاهاش گذاشت و دست
 ناله زنان گفتم  کردیام رو چند برابر م نهیس یاز قبل شده بود درد تو 

خانواده ام پس چرا باهام   شی اقام اومدم واسه برگشتن پ دنیخانم جان من واسه د -
 ؟   کننیو م  نکاریا

زنه که اقا جان با  ب یخواست لب باز کنه تا حرف  دی از گوشه چشم خانم جان چک یاشک
 گفت   ی بلند ی تشر و صدا

 ام بده بندازه رو سرش    یزیچ هی نی زم ری زن ببرش ز  -

خونه   نیزم ری بلند شم و من رو به ز  نیزم یلرزون کمکم کرد تا از رو ی جان با دستا خانم
خشک شده بود   ی ها یسبد سبز  یکه رو  یکوچک یبه در زدن پارچه   یبردن و قفل بزرگ
  هیبلند گر یو با صدا  دمیبدن پر دردم رو به اغوش کش دمیسرم کش  یرو برداشتم و رو 

   کردی بلند شد که با اقاجان بحث م نخانم جا  یکردم انقدر کع صدا 

طور   نی از خونه و خونواده اش دور بوده اونوقت ا  دهیدختر داغ د  نیبس کن مرد ا  -
  یکن یباهاش برخورد م

  هی یکه حت  یمرد کرد از جونش مهم تره دختر  رتی غ یدونین تو چه مز  یفهم ینم -
تو اون   ستی دختر که اصال معلوم ن نی زنده بمونه ا تونهینم گهیخونه باشه د رونیشب ب

 سرش اوردن   ییخراب شده چه بال 
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عمو فرهاد لرزش تنم   ادی فر زد ی حرف ها رو م نیاقاجان بود که داشت ا  نیا  کردمینم باور
 ر کرد  رو دوبراب

منم نابود شده اصال معلوم    لی  ری ام یکل خانواده نابود شده زندگ  یخانم جان زندگ -
  میبذار می تونینم مید یداغ برادر د میدار رتیغ می ما مرد گهی کجاست اقا راست م ستین

بود هم  نجایو زنده بمونن مطمئنم اگه داداش هم اگه ا  ارنیسر ناموسمون ب ییبال
 دش یکه دزد یناموس یهم اون ب دی بریو سر م اری تووش

در نظر اقاجان و عمو فرهاد نداشت تمام   یریخانم جان هم باعث تغ ون ی ها و ش هیگر
سرش اومده بود من من باعث شدم تا اقام   یی من چه بال  ی  چارهیپدر ب دی لرز یتنم م
  دیبا یمرگ بودم ول  نیبه ا یخودم رو ببخشم خودم هم راض  تونمیاخر عمر نم   تا  رهیبم
  یو با صدا دمیکش نیزم یخانواده رو نبردم اروم خودم رو رو  یکه من ابرو   گفتمیم

 لرزونم بلند گفتم 

 خانواده رو نبردم   یخانم جان به خدا به ارواح خاک مادرم من ابرو  -

اومد   ن ی پا نیزم ر یز  یکه به دستش بود از پله ها  یا  انهی بار با تاز  نی فرهاد ا عمو
به خون   یباز کرد به چشم ها یترسان از در فاصله گرفتم که عمو در رو با لگد محکم

به سمتم اومد و شالق رو بلند کرد سرم رو   دمیدی بار بود که م نیاول  یکه برا  ینشسته ا 
بازو و کمرم حس کردم با هر   یشالق رو رو  یضربه ها  وزشدو دستم گرفتم که س نیب

توان ناله زدن رو    یکه حت دی چیپی تنم م یتو  یدرد به شدت شدیضربه روح از تنم جدا م
اومد و پدرش   نیزم ریبه ز  انیرکیام لی ر یبار پسر بزرگتر عمو فرهاد و برادر ام نینداشتم ا 

  یرو یخارج کرد گوشه ا نیزم ری از ز  ورو اروم کرد شالق رو از دست پدرش گرفت و اون ر 
باز شدن قفل   یصبح بود که صدا  یها   کیافتادم توان نشستن رو هم نداشتم نزد  نیزم

  نیزم ر یآرزو وارد ز  انیک ریتنم انداخت سر بلند کردم که همسر ام  ی تو یمجدد   یلرزه  
کمکم   مسرم انداخت ارو  یرو به سمتم گرفت و رو یمتم اومد چادر گلدارشد اروم به س

  نمیکرد تا بش

   ادی سرت ب  ییچه بال  ستیصبح که بشه معلوم ن ی بر نجایاالن از ا  نی هم دیبا  اریتووش -
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 گناهم   یاما من ب -

   رهی خشم فرهاد خان و اقاجان رو بگ یجلو تونهینم یکس یول   زمی عز دونمیم -

 من کجا برم   -

   کردیم  هیمن گر  یراه گلوم رو بست ارزو هم پا به پا  هیگر

تو رو به خاک اقات تو رو به خاک مادرت برو خانم جان گفته هر جور شده از   اریتووش -
   یبر نجایا

 رو به طرفم گرفت و ادامه داد  یا  بقچه

بقچه پول هست و لباس مادرت و عکس اقات و مادرت برو تو مسافر خونه   نیا  یتو  -
 دنبالت   میا یاونوقت م فتهیب ابی تا آبا از اس

 داغون به راه افتادم   یجون و روح یب یشب با تن یاه یس  یاجبار تو  به

   وشیدار

شب رو هر طور شده   دیبا دمیرس اریتووش یپدر یغروب افتاب بود که به روستا  یکاینزد
که به ذهنم  ی صبح هر فکر ی ها  یکیبکشم تا نزد  ینقشه درست کی به صبح برسونم و 

اذان صبح    یصدا  دمیرسیم  یو هربار به مشگل  کردمیبا فکرم تکرار م کباریرو   دیرسیم
  شد یخوندن نماز حاضر م یاذان برا  یصدا  دنیبا شن شهیکه هم اریتووش ادیبلند شد به 

بار نماز بخونم و از خدا   ن ی اول یبرا  خواستمی تخت مسافر خونه بلند شدم م  یاز رو
مردونه مسافر خانه رفتم با    ییروم قرار بده به سمت دست شو  شی پ یبخوام که راه

  ادیبه  یخونه ما بود و سع یتو میخانم که از بچگ جهیخد یوضو گرفتن ها   یادآوری
سپرده   یخودم به دست فراموش  یاز تنبل  ایپدرم و   ایهربار   یدادن به من رو داشت ول

خون مسافر   شیگرفتم و به سمت پ یدست و پا شکسته ا یحال وضو   نی شده بودبا ا
و بتونم ازش بپرسم چطور   ادی ب یکس د یخون منتظر موندم تا شا شیپ یخانه رفتم جلو 

مسافر    یبه سمت در ورود  مهیاز پشت سرم بلند شد سراس یبیمه  ینماز بخونم صدا
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که به در  یصحنه مقابلم خشکم زد با عجله به سمت خانم  دنیخونه بر گشتم و با د
افتاد رفتم سرش رو بلند کردم چهره اش که پشت به من بود رو   نیزم یبرخورد کرد و رو

قلبم درون    اریتووش ینشسته   یچهره به کبود  دنیبه سمت خودم برگردوندم که با د
در به طرف ما   بیمه یکه از صدا  گهی ف شد مسئول مسافر خونه و چند نفر دمتوق  نهیس

 نبود   ندیکردن که اصال برام خوشا ییشروع به پچ پچ ها اری تووش  دنیامده بودن با د 

 برگشته   ینجور یسر دختره اوردن حاال ا   ییچه بال ست ینگاه معلوم ن -

 اومده  ییبا چه رو  -

 رنش  عمرا اگه خانواده اش زنده بذا -

 که بذاره زنده بمونه   شهیم رتیغ یمگه خان ده انقدر ب -

 بلند گفتم  یتحمل نکردم با صدا گهید

   دیار یپس حرف مفت به زبون ن دی دونینم یزیچ یکس هیاز زندگ ی وقت -

 داشت با حالت تمسخر گفت   یاهیس  یکه دندان ها یالغر اندام مرد

و   زیراجبش همه چ بهیمرد غر  هیو که    یاون دختر ی؟ اصال اگرم بدون یدونیم  یتو چ -
 ست یبدونه که دختر ن

   کهیدهنتو اب بکش مرت -

  میراجبش بفهم ییزا یچ  هیحرف دهنتو بفهما اصال بده ما ام   -

 داد زدم   یعصبان

 کسب اطالعات کن   گران یتو برو درباره ناموس خودت از د کهیمرت -

ندادم   یتی که چند نفر گرفتنش اهم ادیشده بود خواست به طرفم ب یعصبان  یلیکه خ مرد
از   یا  دهی چیدرهم پ ی بلند کنم که بقچه  نیرو از زم اری خواستم تووش اطی اروم و با احت
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باشه محکم در   ازشیمورد ن  لیوسا  دیدستش افتاد اروم خم شدم و بقچه رو برداشتم شا 
 از اون جا دور شدم  رعتآغوشم نگه داشتمش و به س

   اری تووش

برام افتاده بود چشم هام رو باز کردم   ینداشتم که چه اتفاق ادیبه   کردیتنم درد م تمام 
تا از   دمیبودم از ترس خودم رو باال تر کش  دهیخواب لهیاز وس یخال یاتاق   یتو یتخت یرو

پر   یبازو  یرو یباشم دست تونستمیکنم من کجا م دا یپ ری به نشسته تغ دهیحالت خواب
که به تن داشتم شدم و   یمردانه گشاد  راهنیپانسمان دستم و پ جهکه متو  دمیدردم کش

 که به دستم وصل بود   یسرم

 من کجام ؟   یعنی ای خدا -

متوجه  گهیرفت و د یاهینور کم مسافر خانه چشمهام س دن یافتادم که با د شب ید ادی
 اورده ؟   نجایمن رو به ا یافتاده ک   یچه اتفاق یعنینشدم   یزیچ

بود که  یتموم شده بود درد بازوم انقدر بایکه تقر یاطراف اتاق نگاه کردم به سرم به
  یبه سمت سرم که به چوب لباس دیرسیحس کردن سوزن نازک سرم محال به نظر م

دوباره به  جهیاومدم سر گ  نی پا تخت یبود خم شدم و برداشتم از رو زانی او یچوب
  کی که با موزا  نی افتادم درد برخورد استخوان پام با زم  نیزم یسراغم اومد بازو رو 

  یوجودم انداخت که باعث ناله بلندم شد صدا  ی تو یتر دیشده بود ضعف شد دهیپوش
باعث شده تا با ترس به سمت در اتاق که بسته   کی به در اتاق نزد  عی که سر  ییقدم ها

 ادم برد ی که پشت در بود درد رو از  یکس دنیبود برگردم با باز شدن در اتاق و د

   اریتووش یخوب -

-  .... 

   یکنینگاهم م ینجوریچرا ا -
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بلند   یبا صدا  داشتیکمک به طرفم قدم برم یبرا  یبا نگران وشی طور که دار همون
 رو صدا زد   یشخص

   دهیاتاق موندنش کار دستمون م  یتو ییخانم تنها نیگفتم ا ای ب یاقا ملک -

لبش نقش   یرو  یلبخند رفتمیمکث پذ  یکمک به  طرفم دراز کرد که با کم  یبرا یدست
 بست  

 ؟   یتخت بلند شد یچرا از رو  -

 انداختم و اروم لب زدم   ری ز  یسر

   دمیراستش ترس -

 لباسم اخم هامو در هم بردم و گفتم   یاداوریکرد که با  یخنده ا  تک

 لباس منو عوض کرده   یک -

 به خودش گرفته بود جواب داد   طنتی زد و با چشم هاش که رنگ ش یلبخند

 خودم   -

انداختن    نی ام حس کردم که با جمع شدن چهره ام و پا نهیس ی شدن دلم رو تو ختهیر
 و گفت   دیسرم بلند خند

 کردم بابا    یاوه ... اوه شوخ -

  یبلند اقا ملک یفرستادم و منتظر نگاهش کردم که مجدد با صدا  رونیرو با صدا ب نفسم
  ریز  یبا سر  ستادی در اتاق اومد و داخل چهار چوب در ا یجلو یرو صدا زد مرد جوان

 فت گ وشیما بود روبه دار  ی به لحجه  هیشب یلیکه خ  یکرد و با لحجه ا یافتاده سالم

   ادیاالن م خونهیاقا مادرم داره نماز م -
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تخت کنارم نشست خودم رو جمع کردم و فاصله گرفتم   یتکون داد و رو  یسر  وشیدار
  یها کی به موزا رهیانداختم خ  نی زد و با نگاه مهربونش نگاهم کرد سرم رو پا یلبخند

تر از جسمم   قیعم ی پدرم درد یاتفاقات روز قبل و مرگ ناگهان یاداوریکف اتاق شدم  
 میاز زندگ ییکجا ی شهیهم د یچرا با  دونستمیفشرد نمیو قلبم رو م گذاشت ی قلبم م  یرو

   کردیبودم گوشزد م دهیکه د  یبار نیاخر  ی چهره پدر که برا یاداوری لنگ بزنه 

 دنبالت   میاینرو تا ب رونی ب دیاز خونه مهش -

کرد و    دایاز گوشه چشمم راه خودش رو پ یاشک سمج  رفتیچشمم کنار نم  یجلو از 
گونه ام   یرو  ک یخراش کوچ یاشکم رو یشد شور یگونه پر درد کبود رنگم جار یرو

شد و لب باز   کی نزد یکم وشی دار دیشد که اخم هام رو در هم کش  یباعث سوزش کم
 کرد  

 ؟    ی؟ درد دار یکنی م  هیچرا دوباره گر  -

شدم و   رهیرو فرو دادم سرم رو بلند کردم و به روبرو خ فشرد یکه گلوم رو م ینیسنگ بغض
 گفتم

   قیعم یدرد -

 رن یرو تا برات مسکن بگ یکس  فرستم یاالن م -

 و گفتم  دمی کش یقیلبم نقش بست ،نفس عم یرو  یدردناک  شخندین

 هکن ینم  دایپ نیتسک یمسکن  چیکه با ه خورهی تر از درون وجودم رو م قیعم یدرد -

 داشت بلند شد  دهیخم یکه کمر یخانم مسن یانداخت که صدا نی سرش رو پا   وشیدار

 سرمش تموم شده؟  -

  یاون خانم متوجه حرفش نشد رو به پسرش که اقا ملک یکرد  یکه با لحجه  وشیدار
 دیپرس  کردیخطابش م
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 شده ؟   یچ -

پسرک    یزدم که مجوز خنده   یکرد لبخند انشی ب یحرفش که با لحن خنده دار  انیب با
ابروش رو باال انداخت و مواخذه کننده به پسرک    یتخت بلند شد تا   یاز رو   وشیشد دار

 جواب دادم   عی پسرک محو شد سر  یلب ها  یچشم دوخت که خنده رو 

 بله حاج خانم   -

به سرم کرد و دستش رو به سمت   یدست به کمر به سمت تخت اومد و نگاه رزنیپ
   دیپرس رزنیاز پ  یبا لبخند کمرنگ وشیه دستم وصل بود برد که دارسوزن سرم که ب

   دیگرفت ادی کار ها رو از کجا  ن یا دی نگفت یخانم ملک -

ماهرانه سوزن سرم رو از دستم    وشی به حرف دار ت ی بدون اهم یبا چهره جد یملک خانم
انداختم که همونطور که دست به    وشیبه چهره دار  یخارج کرد و از اتاق خارج شد نگاه

به پسرک   ین یبه خودش گرفت و نگاه خشمگ تیبود چهره اش رنگ عصبان  ستادهی ا نهیس
 لب باز کرد    عیانداخت که پسرک سر 

و    کننیم د یتبع نجایرو به ا  یپرستار  هیخانم جانم آمپول زن ده ماست جوان که بوده   -
 گرفته  ادیکار ها رو   ن یخانم جان ازش ا 

از اتاق بره پسرک با   رونیتکون داد و با دست به پسرک اشاره کرد که به ب یسر  وشیدار
خارج شد و در   از اتاق  کردیم  تی افتاده که بد جور پکر بودنش حالش روا  نی پا یسر

زدم و سرم رو   یتخت تک نفره اهن یبه باال هیتخت عقب تر رفتم تک  یاتاق رو بست رو
رفتن   یاهیو س دید یکه باعث تار  یدیدرد شد سردست هام گرفتم به خاطر   نیب

 یراه یسخت خسته کننده ول یزندگ ن یاز ا  ایدن نی خسته بودم از ا شدیچشمهام م
نقطه کورش   یکه کور یزندگ  شدینقطه کور تر م نی او هر لحظه    دمیدی روم نم شیپ

 کشوند   یم  یرو به تباه یزنده دل ننده یچشم هر ب

ندادم با   یتی تخت شدم اهم یرو  وشی رفتن تخت متوجه نشستن دار نی باال پا با
چشم   یصورتم برداشتم ول  یکنجکاوانه بدون جلب توجه دستم رو از رو ییصدا دنینشن
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  ریچشمم رو باز کردم و ز  ی دادم ال  هیتک  واریبسته سرم رو به د یباز نکردم با چشمها 
انداختش که غم  نی فرو رفته و سر پا یا انداختم اخم ه ینگاه  وش ی به دار یچشم
  ادیز  یدرد ها  اداوریانگار    کردیم   تی دوخته بود روا  نیچشمهاش که به زم یرو تو  یخاص

برام   زی چ چیه کنهیم ینقش باز  ای  رهیگی ادم هم عذاب وجدان م نیا  یعنیمن بود  
و زمان رو    نیزم تونمیم  کردمیکه با داشتنشون حس م ینداشت خانواده ا  تی اهم

 کرده بودم   ی مگه من چه گناه دونن یکنم من رو ترد شده م ییفرمانروا 

د به داره درباره اعتما یچه هدف  ای گرفته  ید یجد میچه تصم وش ی دار دونستمینم
شده درونم که بدجور به محبت و   فیدرونم به پا شده بود حس ضع ییغوغا وشیدار

حس    یکه عاشقانه دوستت داره ول هیکس نیکه ا زدیم  یخفه ا ادی داشت فر  از یتوجه ن
 رو نابود کرد ناخواسته داد زدم   تیکه زندگ ه یهمون کس نیا  گفتی هم م  یدوگانه ا

 َاه  -

وار خنده ام    وونهی موند و د  وش ی دار ی رهیچهره خ یچشم هامو باز کردم نگاهم رو و
   دیزد و پرس یشده اش لبخند کج رهیگرفت از نگاه گنگ خ

 ؟   یخوب -

 خخخخ اره خوبم   -

 ؟   یخواب بود -

بلند بروز   یبود که عکس العملم نصبت بهش با صدا  ادیذهنم انقدر ز  یرینه ... در گ -
   دیکرد ببخش

 اهان   -

 کرد و ادامه داد  یمکث

 و خنده االنت به خاطر منه ؟  -
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 زدم   یکج لبخند

 نداشتم   یمنظور -

 باعث سعادت منه بانو   یاگر هم داشته باش -

به خاطرم رجوع کرد که باعث شد   یانداختم فکر ازاردهنده ا  نی زد سرم رو پا یچشمک و
 که بپرسم 

 ؟  فتهیب یحاال قراره چه اتفاق -

 ؟ یچ یعنی -

 کنم ؟   یزندگ  یکار کنم ؟ کجا برم چه جور یچ دی من حاال با یعنی -

   گهید یخب با من هست  -

 دم ی غر  یو عصب دمیهامو در هم کش اخم

 کنم ؟   یبا شما زندگ ه یمگه الک  دیعاقالنه فکر کن کمی  شهیم -

 جواب داد  ی کمرنگ شد و جد لبخندش

  کنمی رو برات درست م ی زندگ نیوضع رو به وجود اوردم و حاال هم بهتر   نیمن ا -

 نه محرم من   ی من هست  لی کنم شما نه فام یبا شما زندگ تونمی من نم -

   دیغر یتخت بلند شد و عصب ی صورتش نقش بست از رو یرو  اخم

 ؟ یسراغ دار یتو راه بهتر -

   یفکر هیاهان   شناختمینم یانداختم راه ن ی رو پا سرم

 ... دیکن دایرو پ ل یر یام دیاگه بتون -

 و اجازه تموم کردن حرفم رو بهم نداد   د یغر تیعصبان با
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 هان   یکرد  یواقعا در مورد من چه فکر -

   زد یداد م بلند

 کنم   فمیحر میتقد   یرو دو دست خوامشیرو که عاشقانه م یخودم با دست خودم کس -

کردن غصه  یخال یبرا  یخودم رو نگرفتم وقت خوب تیعصبان  یشده بودم جلو یعصب
 قلب خسته ام بود  یتلمبار شده رو  ی ها

گند  یجور  یفهمیم  یمنو نابود کرد   نیبب یمنو نابود کرد   یکل زندگ  یدار ییعجب رو  -
رو   شیمن دست پ یدرستش کرد اون وقت برا  شهی جوره نم چیکه ه یزندگ نیبه ا  یزد
  یهان ؟ واقعا تو چ شمیکارها من خام تو م نی با ا  یهان ... فکر کرد  یکه چ یری گیم
   یخودت فکر کرد شیپ

  زدینم یحرف  ای عکس العمل   چیو ه  کردیخود داشت فقط به من نگاه م یکه جا  تعجب
 رو با بلند شدنش به رخ بکشه و جار بزنه تم یبه صدام اجازه دادم که شدت عصبان

بعد  ییدختر ساده بدبخت روستا  هیاونم    دزدمیره رو م[ دخت t3]امیم یخودت گفت  شیپ -
... جناب اون   ادیکجا که بخواد صداش در ب رم ی گیرو هم م شیدست پ کنمیخرش م

من خانزاده ام همون   کنهیفرق م تی با واقع یدید لمایتو ف یکه جناب عال ییدختر روستا
 یروستا بشه حاال بفهم که چ یجوون مرگ شه و نتونه خان بعد یکه باعث شد  یخان
 اقا زاده   یگیم  یتو بفهم چ یکنی دهنت ورور م ی تو

هام که تموم شد به سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم و در اتاق رو محکم به هم   حرف
به پشت سرم نگاه   کردیبود و با تعجب به من نگاه م ستادهیدر ا  یپسرک جلو  دمیکوب

به سمت   کردیادم با تعجب نگاهم م  یشتری بنکردم چون مطمئنا اون سمت تعداد 
لب باز نکرد فقط   یرو گرفتم پسرک حت ادرشازش سراغ م یپسرک رفتم و با لحجه محل

بود اشاره کرد داخل اتاق رو نگاه کردم که خانم  ستاده ی که مقابلش ا  یبا انگشت به اتاق
و درحال بافتن  بود نشسته بود  یرنگ یمس یکه سماور زغال  یزیچهار زانو کنار م یملک
تکون داد و   یسربلند کرد سر یبود به داخل اتاق رفتم و اجازه گرفتم خانم ملک یبافتن
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بدون   یانداختم که خانم ملک نی شد کنارش نشستم و سرم رو پا شیدوباره سرگرم بافتن
کرد و ازم   یبلند به پسرش گفت که در اتاق رو ببنده مکث یبلند کردن سرش با صدا 

   دیپرس

 ؟   هیبگو ماجرا چ  یدوست دار اگه -

پر بود   یل یماجرا کردم دلم خ  فی کردم و مردد با بغض لب باز کردم و شروع به تعر یمکث
  لی با تعجب اوا یاز غم و بغض خانم ملک شدمیداشتم خفه م گرفتمیداشتم حناق م

کرد و من رو در  ری عکس العملش تغ میداستان زندگ فی به مرور با تعر یول کردینگاهم م
کنم و دوباره حرف بزنم بعد از اتمام حرفم   هیگر خوامیتا هر چقدر که م دیکشیآغوش م

منتظر   ذاشت یراحتم نم هیحق حق گر   یشد اشکهام رو پس زدم ول  رهیخ نی فقط به زم
  یبودم تا با باز کردن لب راه چاره ا  یفقط منتظر معجزه ا دونمی نم کردمینگاهش م

که پا به سال گذاشته بود و رنج روزگار رد   یبه صورت خانم ملک رهیخ  روم بگذاره  شیپ
  یاز تو  ادی فر  یبه جا گذاشته بود شده بودم که با صدا شیشونیگونه و پ یرو  ییها  نیچ

بود  وشی دار ی کردم اره صدا صدا  زیراهرو توجهم به اون سمت جلب شد گوش ت
پام گذاشت و مانع شد منتظر   یدستش رو زو  ی خواستم از جام بلند بشم که خانم ملک

 در اتاق رو باز کرد و رو به مادرش گفت   رشنگاهش کردم که پس 

همه اعتراض   کنهیمرده با باباش داره دعوا م نباریباز دعواشون شده ا  نایخانم جون ا -
 کنن یم

بلند شد خواستم دوباره بلند شم  یبه سخت نیزم  ی تکون داد و از رو یسر یملک خانم
   دمیشونه ام گذاشت با تعجب و ترس پرس یرو  نباریکه دستش رو ا 

   نجاست؟یپدرش هم ا -

کرد و از اتاق خارج شد و در اتاق رو اروم پشت   یبخش نانیتکون داد و نگاه اطم یسر
نتونستم در اتاق   یدر رفتم ول  یدلم نبود چند بار بلند شدم تا جلو یسرش بست دل تو 

دوباره بلند شدم و به   نمیبش تونستمی نشستم نم یقبل یرو باز کنم برگشتم و همون جا 
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شد خواستم برگردم که با   ی چ  گهیبهم م یخانم ملک نمیبش دیطرف در اتاق رفتم نه با
 شدن صدا سرجام خشکم زد   کی نزد

کس نتونه   چیکه ه  ییجا رمی م برمشیم  نجایو از ا رمیگی االن دستشو م نینه من هم -
 کنه   دامونیپ

   یلرزون اما قدرت مند خانم ملک  یجوابش صدا  در

   یکنیتو غلط م -

 وسط هان ...   نیا  نیگی م یاصال شما چ -

 خفه شو تا باهات حرف بزنم  -

 .... وشیبود کوتاه اومدن دار  بیسکوت که برام عج و

 یزندگ ی نگفته فکر کرد بهت  یزی کس هم چ چی ه یتا حاال کرد  یخواست  یهر غلط -
   هیمسخره باز 

 کار کنم   یدرست االن چ  یگیشما م یاصال هر چ -

   شتیپ امی فعال فقط ساکت شو برو تو اتاق تا ب -

  یفهمیازش بگذرم م تونمینم یفهمیم  خوامشیم  یخانم ملک -

 صداش رو بلند کرد و امرانه گفت    یملک خانم

 اتاقت   یگفتم برو تو -

  یبه خودم بدم و برگردم و سرجا  یمردونه باعث شد تکون  یپا یدور شدن صدا یصدا 
بود   نیهمراه شد نگاهش به زم یبا ورود خانم ملک نی زم یکه نشستنم رو  نمیبش یقبل
دوباره   ی تکون داد و به طرفم اومد و به سخت ی دور نموند سر دشی نشستنم از د یول
  دی پرس تی نشست و به من چشم دوخت و با جد نیزم یرو
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 بهت بدم   یخوایرو که م یمساله تا جواب ک ی فقط   دمیهمه حرف هاتون رو شن -

 رو تکون دادم و گفتم  سرم

   دی بفرما -

 فرستاد و ادامه داد   رونی کرد نفسش رو با صدا ب یمکث

 ؟   یخوایپسر عموت رو م ای؟    یتو هم دوسش دار ینگفت -

انداختم که مجدد  نی بار سرم رو پا  نیو ا  دم یتعجب نگاهش کردم خجالت کش با
 سوالش رو تکرار کرد 

 ش؟ ی خوایکلمه م کی  -

  د یانداختم که دوباره پرس ن ی رو پا سرم

 فکر کن و درست جوابمو بده   -

فکر   یبود که خودم جرئت نواختنش رو نداشتم کم  یتلنگر یخانم ملک یناگهان سوال
 کردم  

  دونمیراستش ... نم -

 ش یخوا ینم ای  شی خوایم  ای دونمینم یچ یعنی -

   دونمینم یچی االن ه دونمینم -

 اتاق زدم و گفتم   یتو یبلند شدم کالفه چرخ نیزم ی از رو 

هم حاال تصور   لی ری خانواده ام مطمئنم که ام یکس حت  چیمنو ه خوادیکس نم چیه -
 نسبت بهم داره   یا  گهید

   دی و پرس دیبه صورتش کش ینزد و دست یحرف یملک خانم
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   یرو دوست دار لی  ریپس ام -

 یچ دونستمیخودم هم مبهم بود حاال نم یکه برا  یداخل اتاق جواب زدمیقدم م کالفه
  گهیحاال تحمل و حوصله فکر د  خواستمیخانم جان رو م خواستمیمن پدرم رو م  خوامیم
 رو نداشتم   یا

نتونست   یکه حت  خواستمیمن پدرم رو دوست داشتم که حاال ندارمش خانم جان رو م -
نداشتمش   گهی خواستم د یهرچ  یتو زندگ ره یخشم اقاجان و عمو فرهادم رو بگ یجلو
   خوامینم یچیه گهید

 د یکرد و پرس یو سماور در حال قل زدن چشم دوخت مکث  یمتفکرانه به کتر  یملک خانم

 بدم؟   حیمن برم با خانم جان واقاجانت حرف بزنم و براشون توض  یخوایدخترم م نیبب -

 جا نموند که ادامه داد یخانم ملک د یاز د  زدی چشمهام موج م  یکه تو یبرق

  دمیرو تا به حال ند زی راستش دختر جون من هفتاد سال از خدا عمر گرفتم و دوتا چ -
خانواده   نکهیبخواد و دوم ا  رو یکس خوادیپسره تو رو م نیطور که ا  ن ی ا  یکس نکهیاول ا 

  دنیبر  ریخبر باشن و از خ  یازش ب یروز  ای یاز تبار خودم و خودت که دخترش شب   یا
 گذشت   شهینم گهی که د دمسرش بگذرن حاال از حرف مر

  کردمیکلمه حرفش حس م نیاخر  انیبا ب شدیهر لحظه سست و سست تر م پاهام 
از گوشه چشمم   یافتادم و اشک  نیزم یوجود نداره اروم با زانو رو   ید یام  چیه گهید

 و ادامه داد  دیکش یاه صدا دار یروون شد که خانم ملک

 نگران نباش   گردمیو برم رم ی راهه من م یلیحاال غصه اش رو نخور هنوز تا شب خ -

  یصدا  خواستیچشم دوختم دلم م یپر از غم خانم ملک یبلند کردم و به چشم ها  سر
   گمی التماس هامو از چشمهام بشنوه بشنوه که م

 انجام بده ... یتون ی که م یهر کار -
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 و گفت  دیشنیدرونم رو م ی تکون داد که انگار صدا یسر

 دخترم   کنمیم مو یسع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   یانی پا فصل
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شب بود و من چشم انتظار به   مهین یکا یمنتظر نشسته بودم نزد  یاتاق خانم ملک  ی تو
امکان داشت موفق   یعنیافتاده  یتا حاال چه اتفاق دونستمیبرگرده نم یخانم ملکدر که 

  نیکه تو ا  زمیبرات پدر عز رمی بم یخانواده ام مثل قبل اله شیبشه و من برگردم خونه پ
  ی من تو  نمیزتریعز  مردمیتو م یکاش من جا  یشد تو نبود  ینکه قربو  یاتفاق تنها کس

   تمی شدم نه تو همه حما ادیز  ایدن نیا

صورتم   یرو  یبلند شم اشکها نیزم یاز رو   عیکه به در خورد باعث شد سر  یتقه ا  یصدا 
همونطور    وشیدار  یصدا  دنی در بردم که با شن رهی رو کنار زدم و دستم رو به سمت دستگ

 خشکم زد 

  ی قهیدق چند  دیکه با  دیدونی؟ ...م  نیحرف زد ار ی ... با تووش نی... هست یخانم ملک -
 ؟    میفتیراه ب گهید

از رفتک نزده بود در اتاق باز شده و    یحرف یخانم ملک دم یفهمیم  دی؟ کجا ؟ با یچ یعنی
 بزنه که گفتم  یشد لب باز کرد تا حرف وشی چهره متعجب من همسو با نگاه منتظر دار

 کجا ؟   -

 جواب داد   متعجب

 ؟  یچ -

 ؟   دیفتیکجا راه ب گهید ی  قهیچند دق -

 سرکار خانم   می فتیاهان ... راه ب -

 کجا ؟  -

تا   نطورهیحد اقل فعال ا  هیترک میو مر   میشیامشب از مرز رد م میبمون نجایقرار نبود ا  -
 بعد 

 ؟   یچ یعنی -
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به عالمت سکوت گرفت و اروم لب   شینیب یصدام باال رفت که دستش رو جلو  ناخواسته
 زد 

 اروم دختر   -

 ه عقب رفتم و در اتاق رو پشت سرش بست و گفت طرف داخل اتاق اومد ک به

   میبمون شهینم -

 اتاق راه رفتم که ادامه داد  یگرفتم و چند قدم تو  وشیو خسته رو از دار یعصب

 چه خبره ...  ی دونیتو که نم ختهی ؟ شهر به هم ر  یکن یم  ینجوریچرا ا -

   دمیغر یعصب

 ؟   زم یتو سرم بر  یمن چه خاک  -

   زمی عز یتو رو چشمم جا دار -

 گفتم  کردی با لرزش صدا که صدام رو ناواضح م رمی گلوم رو بگ یبغض تو یجلو  نتونستم

 ام   ی منتظر خانم ملک -

   دینشست و متعجب پرس نیزم  یزانو زد و رو  جلوم

 مگه کجا رفته ؟   -

 رفته با خانواده ام حرف بزنه -

   دیبود پرس سرخ شده  تیکه از عصبان  ییبا چشما نباریا

 ؟   شناستشونیمگه م -

   دیادرسش رو ازم پرس -

 گفت  زدی که از صداش موج م یتیو با عصبان دیکوب واریبه د  یبلند شد مشت نیزم یرو از 
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 بشه اخه ...  یکه چ -

   ستیدرست ن کننی که بهشون بگه اونطور که درمورد من فکر م -

 اورد و دوباره روبه روم نشست   نی صداش رو پا تن

  کننی فکر م  یچ  هیبق ستیاصال مهم ن  سادمیبگم من همه جوره پات وا  یاخه چه جور -
دلت   یکه حت سازمیبرات م یو خانواده ا  یمشگل رو به وجود اوردم خودم زندگ  نیمن ا 

 واسه اشون تنگ نشه 

و    شتری مرد ب  نیو نفرتم رو از ا  نهیشمس پشت در حس ک یشدن در و حضور اقا  باز 
 یعصب شخندیبلند شدم و با نفرت بهش چشم دوختم که با ن نیزم ی از رو کردیم  شتریب

 گفت  زشیکننده و لحن طعنه ام

   نی خاک تو سرت پسر پاشو از رو زم -

بلند شد و روبه پدرش   نیزم  یبه پدرش انداخت از رو  یبه من و نگاه ینگاه وشیدار
 گفت 

 فدا کار   یتو برو به فرارت برس َدد -

به سمتم برگشت و   وشیو رفت دار  دیاخمهاش رو در هم فروبرد و راهش رو کش شمس
 شد  ره یتو چشمام خ

واسه به دست اوردنت من دوست    یفرصت هم به من بده فرصت هی  کنمی خواهش م -
 دارم  

خانواده ام خانواده  و   وشیدار  نی نداشتم که در جواب حرفش بزنم درست بود که ب یحرف
عشق و ازدواج رو    یحاضر به فکر کردن درباره   طی شرا نیو با ا  کردمیام رو انتخاب م

  دونمی... نم ینداشتم ول

 ؟  ی... خوب اریتووش -
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بود که  ک ی اتاق رفتم هوا انقدر تار  کی کوچ یلیخ  یتکون دادم و به سمت پنجره  یسر
  رونیب یکه چند نفر  دادیفقط نشون م نور چراغ قوه ها د یدیمطمئنا چشم چشم رو نم

  کردی بود و منتظر نگاهم م ستادهیهمون طور ا  وشی برگشتم دار وشیهستند به طرف دار 
 که لب باز کردم : 

 ؟   یبر د یامشب حتما با یعنی -

   رمینم ییمن بدون تو جا -

   رمی بگ یمیتصم تونمیحرف نزنم نم یمن تا با خانم ملک  -

  سهی رو برات بنو یازش بشنو   یخوایرو که م یزیتا چ  فرستمیرو م یخودم کس  میبر  ایب -
   اره یو ب

 نه  -

   ستیاالن اصال وقتش ن  ارینکن تووش تی اذ -

  مونمیم نجا یتو برو من ا  یدرک کن یتونی تو نم -

زد  یعصب یچرخ  دیرسی به گوش م شی عصب ینفس ها  دیبه صورتش کش یدست وشیدار
به  هیچشم دوختم تک شی خال یگفت و از اتاق خارج شد همون طور به جا یَاه بلند 

  تونستمینم یکه حت یسردرگم  یدوراه نینشستم خسته شدم از ا نیزم یرو  وارید
بود زانوهام رو در آغوش گرفتم   تهانتخاب من نگذاش  یبرا  ییروزگار جا یعنیانتخاب کنم 

  یاون قرار دادم فکر کردن به روزها  ی کردم و سرم رو رو میشونیگاه پ  هیدست هام رو تک
جلب   یعالقه کودکانه برا  دیکودکانه با مهش یگذشته کنار پدرم رفت و امد ها و حرف ها 

 میزندگ ی به درد ها  لیکه با گذشته چند ماه تبد   یکودکانه ا  ی ها یسرگرم  ل یر یتوجه ام
شونه ام از جا   یرو  یبا نوازش دست کردیم ینیام سنگ  نهیس  یکه رو ینیشد و داغ سنگ

سرم انداختم که با   یبه باال یانگار چشم هام گرم شده بود نفس نفس زنان نگاه  دم یپر
 مواجه شدم که از ترس من لب باز کرد   یمهربان خانم ملک  یچهره  
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 اروم باش دختر منم فکر کردم زود تر باهات صحبت کنم بهتره   -

روشن شده بود چشمهام رو با دو   بایبلند شدم هوا تقر  نی زم یتکون دادم و از رو یسر
 انگشتم فشار دادم تا بتونم چشم هام رو باز نگه دارم به عجله گفتم : 

 شد حاج خانم ؟  یچ -

 اروم گفت  یانداخت و با صدا  ری ز  یسر یملک خانم

 راستش   -

 کنم یحاج خانم تو رو خدا بگو دارم دق م  یراستش چ -

   رفتمی پسره م نیبودم با ا تو  یدخترم من اگه جا  -

 سست شد   پاهام 

 شد؟  یمگه چ -

که اجازه بده تو با   کنمیکرده و فکر نم دایپ دیپسرش عروس جد یعموت برا  نکهیاول ا  -
کنن تا جاتو   بمیتعق خواستمیاسمت رو بردم م  یوقت نکهیدوم ا  یپسر عموت ازدواج کن

 بهشون بگم تا ...

 شونه ام گذاشت   یرو ی با هول کنارم نشست و دست یافتادم خانم ملک نیزم یرو

واسه   دی جد هیزندگ هیو   رفتمیتوبودم م  یمن جا یباش یقو دیآروم باش دختر تو با  -
 نبودن   قمی تا به همه ثابت کنم که اون ها ال ساختمی خودم م

شدنشون   ی جاربه اجازه من نداشتن راه  یاز ین گهی چشم دوختم اشکهام د نی به زم فقط
قرار   شیکه چه عرض کنم چند ساعت پ شبیکه د وشیدار  ادیگرفته بودن   ادیرو خوب  

 هق هق ام لب زدم    یام شدت گرفت تو  هیبود که از مرز خارج بشن افتادم گر

 رفت   وشیدار -
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 ؟  یچ -

 همه رفتن  شبید -

 در نشسته  یجلو نجایسوز ا  نیا  ی نه تو -

 تعجب نگاهش کردم اشک هام رو پاک کردم   با

   ؟یچ یعنی -

  دیبش یتو تا امشب راه  ارشیبرو ب خوادیدختر گفتم که خاطرت رو م نیهم یعنی -

زنده بودنم هم ازارشون   یبلند شدم اشکهام رو کنار زدم همه ترکم کردن حت نیزم یرو از 
 برام خنده دار بود  لی   ریقول اون روز ام  یاداوری زدم  یپر از درد شخندین دادیم

 بهش چپ نگاه کنه  یکس ذارمینم -

کنه من رو که با   ض یرو مر  یهر کس نجایا  یسوز سرما  دم یدر خانه چند اتاقه رس یجلو به
خودش جمع شده بود   یتو  کنمی، فکر نم وشیدار یهوا خو داشتم رو محال بود ول  نیا

شب رو داخلش سر کردم   کی که  ی بود خانه اپشت به من نشسته   یتخته سنگ یو رو 
در   یکوهستان ی قرار داشت که منظره   یتپه ا  یباال دمید یبار منظره اش رو م نی اول یبرا 

  یقدم ها  وشیسبز در سمت راستش قرار داشت به طرف دار  یسمت چپ و دره هد
  یشدم که با برگشتنش به طرف به جا  کی برداشتم از پشت سر بهش نزد یبلند

 خودم سکته کردم    وش ی ترسوندن دار

 دم ی ... ترس یوا  -

 نگاهم کرد  یجد

 ؟   یحرف زد  یبا خانم ملک -

 بله  -
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 ؟  جهینت -

 لب گفتم   ری انداختم و ز  ن ی رو پا سرم

 برم   تونمیاگه مزاحمم م -

 بود جوابم؟  ن یا -

 سربرگردوندم   یطرف کوه ها  به

 درست کن   یرو که به هم زد  ی گزند نیخودت ا  -

 به عقب برم و به چهره اش چشم بدوزم   یبلند شدنش باعث شد قدم یناگها حرکت

 ؟ درسته ؟   یای پس م -

 ندارم  یا  گهیراه د  -

   یشینم مونی مطمئن باش پش -

صورت   یرو  گرفتی صورت خندان ثابت موند از ذوق کودکانه اش خنده ام م  یرو  نگاهم
انگار تازه به خودم    کردیشکل گرفته بود که جذاب ترش م یکم شیاش ته ر ختهیبه هم ر

به   یطور کس  نینداشتم و هم یبه کس یعهد گهی اجازه دادم که با دقت نگاهش کنم د
   فکر کنه نکه دلش بخواد به م ستین یحت یمن کس

   یکه انقدر پست شد  دونستم یاشغال م   یدختره   -

کرده بود   دایرو از کجا پ نجای من عمو فرهاد ا یخدا  یترس به طرف صدا برگشتم وا  با
  کی با  وش یپشت سر عمو فرهاد قرار داشت دار  ل یر یواقعا ام ایتوهم منه  دونستمینم

 من قرار داد و جواب داد  یحرکت خودش رو جلو

شرمانه خودم دنبال بهونه و وصله چسبوندن   یکار ب  هیتوج یبرا  شما بودم یمنم جا  -
 بودم  
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که   یزد جور وشیبه دار یمحکم   ی دهیبرد و کش ورشی  وشیفرهاد به طرف دار عمو
شد  یاز گوشه لبش جار  یو قطره خون  دیصورتش به طور کامل به سمت راستش چرخ

  یمردونه   راهنیمثل قبل نبود گرفتم گوشه پ گهی که د لی ری ام ی  رهی نگاهم رو از نگاه خ
من دنبالم به راه افتاد  یبا حرکت ناگهان وشیررو گرفتم و شروع به فرار کردم دا وشیدار

 متوجه توقفش که شدم به طرفش برگشتم    ستادی ا  هیو بعد چند ثان

   کشنمونیم وشی دار ایب -

 ام ی ندارم خودم از پس هر دو شون برم یمن ترس -

 ا یخدا بتو رو  -

 بلند گفت   یرفت و باصدا  ل ی ر یبه حرفم نداد و به طرف ام یتی اهم

 واسه دعوا ؟  یاقا کوچولو بابات و اورد  -

 گفت    وشی به دار شخندیمتوقفش کرد و با ن  لی  ریبرد که ام  ورشی فرهاد به سمتش  عمو

  هیدستم واسه له کردنت کاف  هیمن    زهیر هی حرف حسابت چ -

 تنها خودت رو ثابت کن  ایمرد باش و ب -

  وشیکه قبال دار یتخته سنگ ی به پدرش اشاره کرد که عمو فرهاد عقب رفت و رو لی ری ام
 لب باز کرد   وش ی روش نشسته بود نشست  دار

  ذاشتینم اریتووش یول  رمیازت بگ  یحال حساب ه یدوست داشتم   یل یاقا پسر خ نیبب -
   ینبود نجایوگرنه االن ا 

مشت گره خوردش رو گرفت و    وشی زد و دستش رو بلند کرد که دار یشخند ین لی  ری ام
 ادامه داد

 منو   ریاون بابات و حرمت سنش رو نگه داشتم پس دست کم نگ -
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 دهنتو ببند اشغال   -

 عمو جون ناخنت نشکنه  یاخ -

 به جون هم افتاده بودن جلو رفتم   یواقع هیمعن به

 تورو خدا   دیبس کن -

تکه سنگ بلند شد و به طرفم اومد که  ی من افتاده باشه از رو  ادیکه انگار تازه به  عمو
 بلند شد وشیدار  یصدا 

 حرفت خان زاده    ریز  یچه زود زد -

داغ کرده بود و هر لحظه امکان منفجر شدنش  تیاز عصبان یعمو که انگار حساب نگاه
   دیکش  یبلند یوجود داشت عربده  

 احمق.   اشغال -

خودش رو مقابل من قرار   وشی رو رها کردو به سمت پدرش رفت که دار وشیدار  لی ری ام
  شمیحال پر تشو یکه باعث اروم دیازش پشت سرم به گوش رس یخانم ملک  یداد صدا 

   شدیم

 بس کن فرهاد خان   دیحقا که شما مردا صد سالتونم بشه بچه ا -

   کرد یرف زدنش معجزه مزن با ح ن ی ا ستادی فرهاد ساکت سرجاش ا عمو

  یپس برا  میندار  اری به اسم تووش یدختر گهیمگه من با پدرت حرف نزدم گفت ما د -
 اان؟  یاریسرش ب ییبال هیتا    یهمش دنبال من راه افتاد یچ

 دختر .... نی اخه ا -

 دستش رو باال اور و نگذاشت که عمو حرفش رو خاتمه ببخشه   یملک خانم
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حرف خان روستاتون حساب باز کردم برو پسر جون مزاحم نشو تو که    یبس کن من رو  -
 ؟  یکار دار یدختر و چ نیا  یگرفت گهیواسه پسرت عروس د

و بعد خط و نشون   دیاش کوب گهی فرهاد دست مشت شدش و رو به دست د عمو
 یانداختم با بغض لی ر یبه ام یپشت به ما کرد و به راه افتاد نگاه  وشی دار یبرا دنیکش

نگاه   لی  ریام   کردمیکه با پلک نزدن مهارشون م ییبه حفظش داشتم و اشک ها  یکه سع
به من چشم دوخت   رهیانداخت و خ  منبا   شدمیرو متوجه نم شی که معن ییپر معنا 
رو صدا زد نگاهم   لی ر یخودم حس کردم که همزمان عمو ام یرو رو  وشینگاه دار  ینیسنگ

حرکت کردم که    یخانم ملک یچند اتاقه   یگرفتم و به سمت داخل خانه  لی ر یرو از ام
  ابود ت یتلنگر  شدیم  کی که از پشت سر بهم نزد وش یدار  یپا  یشد صدا  ری اشکهام سراز 

  یلبخند ستادی شد و مقابلم ا کی بهم نزد  ستمی اشکهام رو پاک کنم و با صدا زدنش با 
گونه اش و    یعمو فرهاد رو یانگشت ها   یزدم و سر بلند کردم که نگاهش کنم که جا

شده بود خشک شد تا   دهیبه اطراف کش یگوشه لبش که کم یتازه  مهی قطره خون ن
  دیپرس  یعصب وشیبگم دار یزیخواستم چ

 ؟  یهنوز دوسش دار  -

 کردم که ادامه داد یمکث

   یهنوز دوسش داشته باش یتون یواقعا م یعنی -

 حرف زدن بهم نداد    یباز کردم که جواب بدم که اجازه   لب

 اونوقت توهنوز   خوامیهمه تو رو م نی ؟ من ا یچ یعنی -

   دم یحرفش پر نیب یعصب

 من گفتم که دوسش دارم ؟    وشی اه ... بس کن دار -

 کرد که ادامه دادم   سکوت 

 نکن  نینه دوسش ندارم بس کن فقط حالم رو  داغون تر از ا -
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 اون نگاه... هیپس معن -

 ؟ اره ؟   یبفهم یخوایاون نگاه و م یمعن -

 اره   -

 بلند گفتم   یصدا با

 ؟ حاال بس کن  ید یرو که به پدرم داده بود فهم یانداختم قول ادشی -

که در حال   یشدم که پسرک جوان خانم ملک یکنارش رد شدم و داخل اتاق خانم ملک  از 
 بلند شد و گفت   نیزم یخوردن بود از رو یچا

  دیببخش -

 انداختم و گفتم   ن ی رو پا سرم

   دیشما ببخش -

بود   ستادهی ا نهیبود و دست به س ستادهی هنوز همون جا ا وشیاز اتاق خارج شدم دار و
بدجور عذابم   وشی صورت دار  یدست عمو رو  یبه من انداخت جا ین نگاه با برگشت م

به طرفش رفتم دستم رو به سمت صورتش بردم که متعجب نگاهم کرد گوشه   دادیم
که   یاب ری آب گشتم نگاهم به ش ریاز خونه بردم  و دنبال ش رون یلباسش رو گرفتم و به ب

خودش رو عقب   وشیاب حرکت کردم که دار ریکنار خونه قرار داشت افتاد به طرف ش 
 به طرفش برگشتم که گفت  دیکش

   یکشیدنبال خودت م یریگی ناظما م نی ا  نیمن دست دارما لباسمو ع -

 من  و شما ...   یول دی فرما یبله درست م -

 صداش رو نازک کرد    دیحرفم پر   نیکرد و ب یا  خنده

 نه؟  ی بگ یخواستیم نوی... هم میمنامحر -
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 ؟   یصورتت رو بشور  شهیبله ... حاال م -

 باشه  -

به شستن صورتش کرد کنار نشستم و اطراف لبش رو بهش گوشزد کردم تا درست   شروع
  یبا کس ش یپ ی  قهیانگار نه انگار که چند دق وشی دار میبشه به داخل خونه برگشت زیتم

با حرکاتش  دیخندیو م  کردیم یشده بود حاال شوخ قهی دو برابر خودش دست به 
اشاره   وشی دار میدیکه رس یاتاق خانم ملک  در یجلو  رمی خنده ام رو بگ یجلو  تونستمینم

  وشیبه در زد که پسر ک جوان در اتاق رو باز کرد دار ی و خودش تقه ا ستمیکرد که با 
 گفت و سرش رو داخل اتاق کرد یاللهیکرد دست پسر رو گرفت و از اتاق خارج 

 من   شیخانم ما امانت دست شما پسر شما هم امانت پ نی تا امشب ا یخانم ملک -

لبم نقش بست که به طرفم برگشت دستش رو به    یحرفش رو  ن یا  ان یاز ب  یلبخند
 طرف چهارچوب در گرفت  

 دنبالت   امی بانو تا شب ب نجایا  دی بفرما -

 شدم   یو داخل اتاق خانم ملک  یتکون دادم و روبه پسرک جوان عذر خواه یسر

محل   نیتر  کی گذاشت و به نزد نی با ورود من استکان داخل دستش رو زم یملک خانم
نشستم خانم  ن یزم یلبم نقش بست و رو  یرو  یلبخند نمیکنارش اشاره کرد که بش

 برام حاضر کرد و جلوم گذاشت که لب باز کردم  یی استکان چا  یملک

  دیممنون زحمت نکش -

  گهید هی استکان چا  هیدختر جون   یچه زحمت -

استراحت به   یبرا  یشدم فکرها فرصت رهیروبروم خ کی کردم و به استکان کمر بار سکوت 
مقابله با سرنوشت خودم    یگرفته بودم به جا میتصم  یخسته شده بودم ول دادی مغزم نم
  کشه یمن رو با طناب اسارتش به کدام سمت م نمیسرنوشت کنم تا بب  میرو تسل
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 درسته ؟  یندار نانیهنوز به رفتن اطم ی ول  یا ده یداغ د دونمیم -

 وباره به چهره ام زدم و جواب دادم رو بلند کردم و ماسک لبخندم رو د  سرم

   دمی نم تیاهم یزیبه چ گهید شهیقسمت باشه همون م ینه توکل بر خدا هر چ -

   رهیتو نم  یاون پسر ب -

 رو تکون دادم  سرم

 دونمیم -

 ؟    یرو گرفت متیپس تصم -

 ندارم که بخواد پا بندم کنه  نجایا یزیچ  گهیبله گرفتم د  -

 مقابلم کرد    ییبه چا اشاره

  شهیسرد م تی چاا -

 خورم یم  یمرس -

   یو فراموش کن زی کن همه چ ی سع گهی د یرو گرفت متیتصم ی وقت -

  گذشتیساعت ها پشت سر هم م دونمیرو فراموش کرد ؟ نم زیهمه چ شدی واقعا م  یول
مکث    یلحظه ا   یکه حت  دیدویدوان م دوان  ی ساعت گرگ یانگار که دنبال عقربه ها 

خانم و دو مرد بودند  کی که متشکل از  گهی شب شد و پشت سر چند نفر د  کردینم
  میشب به راه افتاد یاهی س یهمراه داشت تو  یکه اسلحه ا  کلیدرشت ه یهمراه مرد 
تا   کردمیپام نگاه م یبودم و با دقت به جلو  دهیدستم رو سفت در اغوش کش یبقچه تو 

اون شب رو در اون کلبه سر   مید یرس ی تا به کلبه ا میطلوع افتاب راه رفت یها   یکینزد
که   میدیسر  هیبوده و دو روز بعد  به شهر وان در ترک هیمانیدر سل دمی که بعدا فهم میکرد

  می که در وان وجود داشت به االجبار مالقات کرد یکیش یال یمجدد با شمس در و
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امد تا اون رو به آغوش بکشه که  وشی به سمت دار یحالما با خوش  دنی با د شمس
 یلیکه خ یعمارت اشاره کرد و از کنار پدرش رد شد عمارت بزرگ یبه طبقه باال وشیدار

 شده بود  نیمجلل تزئ

شناسنامه ها و پاسپورتمون رو   یکار ها  دیببخش که مجبورم امروز تنهات بذارم با -
 درست کنم  

  می برگرد رانی به ا ستی قرار ن گهید یعنی -

   هیخطرناک  یمن جا   یاست و اونجا برا  خته یبهم ر یکم رانی راستش اوضاع ا -

 افتاده   یمگه چه اتفاق -

   یداخل اتاقت و استراحت کن یبهتره بر یتو االن خسته ا   زمیعز  نیبب -

در اتاق رو   وشیاتاق رو بهم داد تا در نبود دار دی کرد و کل ییاهنما رو به داخل اتاق ر من
رو متوجه نشده   یمساله ا  نی تر کی کوچ یقفل کنم مگه چه خبر شده بود که من حت

  یتخت نشستم شبکه ها یکه داخل اتاق بود رو روشن کردم و رو  یونی زی بودم تلو
  شدمیمتوجه نم  یزیچ نی تر کی و من کوچ زدنیحرف م یهمه به زبان ترک ون ی زی تلو
گوشه   یسفر در  ینیخسته بودم از سنگ یلیممکن بود افتاده باشه خ  یچه اتفاقات یعنی

  دیرسی به نظر م بی کردم برام عج دایرو باهم پ ییاتاق بود با باز کردنش حمام و دستشو 
  ی بقچهسراغ  ی به چشمم نخورده بود بعد از دوش مختصر یزی چ ن یتا به حال چن

بود که با دست شسته بودمش و به چوب   فیکه داشتم کث یلباس هام اومدم تنها لباس
  ادگاریهم که به همراه داشتم تنها   یکرده بودم داخل بقچه ا زانیداخل حمام او یلباس

که   یا  یخرابش کنم لباس هام رو به هر سخت دنشی مادرم بود که دوست نداشتم با پوش
غروب افتاب بود که هنوز لباس ها نم داشت    ی کاینزد اشتمنگه د نهیشوم ی بود جلو
  یشتریب  یبدجور بهم فشار اورده بود نه تنها نتونستم استراحت کنم بلکه انرژ یگرسنگ

 یلیخ نجایا  یهم صرف خشک کردن لباس هام شده بود لباس هامو به تن کردم سرما 
  یلباس ها   نیبا ا  دیرسی بودن هوا سرد تر هم به نظر م یازار دهنده بود به خاطر شرج
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با مکث چند   دمیتخت بزرگ دو نفره داخل اتاق دراز کش یبد تر هم شده بود رو  سیخ
تخت بلند شدم به پنجره    یحس شد غرغر کنان از رو  شتریام انگار درد بدنم ب قهیدق
ش شده بودم انقدر  اتاق قرار داشت چشم دوختم انگار تازه متوجه یکه گوشه   یبزرگ
  دیسف  یتور یبود به طرفش رفتم پرده   ومدهی که اصال به چششم ن بودمخودم  ریدرگ
بود غروب افتاب   ییبا یز  یشدم عجب منظره  رهیخ رونیرو کنار زدم و به منظره ب باش یز 

تمام قد اتاق    ییکشو یبه نظرم پنجره   ایدن یبود از هر جا ای منظره دن نی لذت بخش تر
  یول دی چیتنم پ  یتو یلرز بد سمی خ مهیراهن نیرو باز کردم که با برخورد باد سرد به پ

بستن پنجره رو بهم نداد نفس  یکرد اجازه   دنینم بارون که تازه شروع به بار یبو
نم لذت بخش برخورد قطرات بارون با   یخسته ام رو پر از بو  ی ها هی و ر  دمیکش یقیعم

  بارانداشت استشمام عطر خوش  یکردم چه حس لذت بخش ایاز در  یردو یخاک و بو 
 خوبم رو به هم زد   یکه به در برخورد کرد تمام حس ها  یبرخورد تقه ا 

 بله ...  -

 بلند شد  ییاشنا یصدا موندم که صدا  منتظر

   بایز  یمنم بانو  -

چادرم که   اد یلبهام نقش بست به سمت در اتاق رفتم تا قفل رو باز کنم که  یرو  یلبخند
خشک کردنش نداشتم افتادم به سمت حمام رفتم و   یبود و فرصت برا سیهنوز خ

 افهیتر شده بود رو برداشتم و سرم کردم به ق  نیکه داشت سنگ ی چادرم که با رطوبت
  یکه دوباره صدا  دمیبود نگاه کردم و خند شده دهی موش اب کش  کیمثل   قایخودم که دق

 بلند شد   وشیدار

   یکنیباز کردن در وقت صرف م یکه انقدر برا  یخواستگار ومدمیهنوز ن -

 اول چشمهاش گرد شد وبعد خنده کنان گفت   دنمیعجله در اتاق رو باز کردم که با د  با

 دوش ؟   ری ز  یبا لباس رفت -

 هام رو در هم بردم و گفتم   اخم
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 نبود تا بتونم لباس هام رو خشک کنم  ییجا رینخ -

بود   کی نزد یلیبه طرف گوشه اتاق که به در خ شدیطور که خنده کنان وارد اتاق م همون
دونفره کنار اتاق  کیکوچ  یناهار خور زیم ی داخل دستش رو رو  یها سهی رفت و ک

ه به خاطر  ک یکه تنش بود برد که با لرز   ییپالتو  دنیکش رونیب یگذاشت دستش رو برا 
 باز رفت   ییشده به طرف پنجره کشو  مونی باز بودن پنجره به تنش نشست پش

 ؟   یپنجره رو هم باز گذاشت سیدختر با لباس خ یوا  -

 نگفتم که با بستن پنجره ادامه داد  یزیچ

 ؟  یاورد یبا خودت ن یزی؟ چ یدیلباس ها رو پوش  نیچرا دوباره ا یراست -

عوض    یغذا اتاق رو پر کرده بود که برا یها رفتم بو سهی افتاده به طرف ک نی سر پا با
 کردن موضوع جواب دادم 

  دی اخ جون غذا گرفت -

   یبخور یکه هر کدوم رو دوست داشت یاره هم جوجه گرفتم هم کباب ترک -

 گرسنه ام بود   یلیممنون خ -

   ینگفت -

 رو؟  یچ -

 ؟   ید یپوش سیچرا لباس خ  نکهیا -

ها نشستم که شتاب زده   یاز صندل  یکی یبا انگار دست بردار نبود بودن جواب رو با یا
 به طرفم اومد  

   یشیم ض یمر  ینجور یپاشو دختر ا  -

 االجبار گفتم  به
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 ندارم   یا  گهی لباس د -

به طرف چمدان گوشه اتاق که همون اول همراهش به اتاق اورده بود رفت و در  که
 چمدون رو باز کرد  

 ؟   ی؟ نکنه دوسشون ندار هی اسا چلب  نی پس ا -

برام گرفته    وشی که قبال دار ییلباس ها  دن یتعجب به داخل چمدون نگاه کردم که با د با
نگاه   ی کی یکیبود چشم هام برق زد با خوشحال به طرف چمدون رفتم لباس ها رو  

که خودش رو با   یوشیو منتظر به دار  دمیکش رونیرو ب یا  یمشک کهی ت کی  راهنی کردم پ
که   کردینگاهم م یچشم  ری که ز  یدر حال دادی مغذا ها سرگرم نشون  دنیکش رونیب

 معترض گفتم  

   رونیب ی بر یخوا ینم -

 غر کنان جواب داد غر

اونوقت   مینخوردم تا با هم غذا بخور  یچیمن خسته ام گرسنه امه به خاطر تو ه -
 رون یبرو ب یگیم

 پشت سر هم غرغر   رزنایپ نی خب مثل ا یلیخ -

بلند   نیزم یسر داد که از رو  ی با جمله آخرم تکون دادن دستم همراه شد قهقهه بلند  که
  یشدم و داخل حمام رفتم در رو قفل کردم و مشغول عوض کردن لباس هام شدم سر

فقط   دمیداشت پوش یبلند  یها نیشده بود و است  یکه سنگ دوز   یبلند مشک راهنیپ
رو هم که نسبتا باهاش تناسب داشت سرم   یادر گلدار مشک داشت چ یباز  قهی یکم

رفتم که   زی به طرف م عی طور منتظرم نشسته بود سر نیهم وشیاومدم دار رونیکردم و ب
کردم و مشغول خوردن   یرو که از هر دو غذا داخلش بود جلوم گذاشت تشکر  یبشقاب

  هرم رو بلند کردم کنگاهش رو حس کردم س ینیشده بودم که سنگ ریس  بایغذام شدم تقر
 بود افتادم   رانیکه درباره ا  یاتفاقات ادی خودش رو سرگرم غذاش نشون داد 
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   وشی اقا دار دیببخش -

 گفت  یبلند کرد و با لبخند مهربون سر

 جانم ...  -

 و به بشقابم چشم دوختم که گفت  دمیکش خجالت

   ؟ی صدام کن  وشیدار  شهیم -

 راحت ترم   وش ی اقا دار -

صدام   وشی که موقع دعوا دار ران ی لحظاتمون در ا ن یمثل اخر   یمعذبت کنم ول خوامینم -
که تا به حال تجربه  یخاصه حس یلیاسمم از زبون تو برام خ دنیصدام کن لذت شن  یزد

 نکرده بودم  

  یلبم نقش بست از خجالت حس کردم پوست صورتم داغ شد برا   یمجدد رو  یلبخند
   ادمد یادامه م دی بحث با  نیاتمام ا 

 افتاده ؟  یچه اتفاق رانی ا  یتو  یبگم گفت خواستمیم -

 کرده ؟  ریهنوز فکرت رو درگ  -

 بله  -

 رفته   رانی شاه از ا -

 خب رفته مسافرت ...  -

 شاه شدن   هیمردم برعل  رهی رفته تا اوضاع اروم بگ رانینه کال از ا  -

 جدا ؟   -
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فرار کردن ما جزء   ران یها همه از ا   یشاه دربار انیاطراف   یهمه   شهیم  ی هفته ا کی اره   -
  می اومد  رانی که از ا می بود  ییکسا  نیآخر

 ما که با شاه ... -

  یامن  یجا رانیبود و حاال مطمئنا ا  یهم ساواک   وشیدهنم خشک شد دار  یتو   حرف
 براش نبود  

  یبه هر حال در ضمن اسم پدرم برا  یساواک نبودم ول  یتو  یاد یدرسته من مدت ز  -
   هیکاف ایشتنم توسط انقالب ک

 ناراحتت کردم   دیببخش -

   شمینه من از تو ناراحت نم -

   شهیکه هم زبون دارم تنگ م ییکشورم جا  یراستش من دلم برا  یول -

  یرو  یکه لبخند کردمیسکوتش رو درک م ینیانداخت و سکوت کرد سنگ نی رو پا سرش
 لبم نشوندم و گفتم 

   دیاوردی خودتون ن یبرا  یول  دیمن لباس اورد یبرا  -

 جواب داد  کرد یم یزد و همون طور که با غذاش باز  یلبخند

و کت و شلوار مردونه    رهنی پ نجایا  یاد یز  ی لباس دارم به جز اون مغازه ها نجایمن ا -
 داره  

نزنم خودم رو مشغول نشون   یدادم حرف حیافتضاح بود ترج یلیکردن بحثم خ عوض
شد اون هم   دهیکش وشیبخورم نگاهم به بشقاب دار یزیچ  تونستمینم گهی د یدادم ول

 بلند شدم که باعث شد سر بلند کنه   یصندل  ینداشت از رو  ییمثل من اشتها 

 خوشمزه بود  یلیدستتون درد نکنه خ -
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 به ظرف غذام انداخت و گفت   ینگاه

   ینخورد  یزیچ -

 خوردم ممنون   ادی اتفاقا ز  -

کرد بشقابش رو از   زیبلند شد و شروع به جمع کردن م یصندل  یهم از رو  وشیدار
 دستش گرفتم  

 ی شد  ریاگه س کنمیمن جمع م -

داشت رفت ودر رو پشت سرش   یکوچک وانی که ا ییتکون داد و به طرف در کشو یسر
 دیکش رونیشلوارش ب بی رو از ج گارشیس ی که بسته    کردمینگاهش م رهیبست خ

به سمتم   ییگذاشتم و به سمتش رفتم که با باز کردن در کشو  زیم  یبشقاب رو رو 
همون طور متعجب  ختماندا  نی و پا دمیکش رونیرو از دستش ب گارشیبرگشت س
 گفتم   تیکه به جد کردینگاهم م

  دینکش  گاریس  گهیهستم د   تونیزندگ ی که من تو یلطفا تا زمان -

به   شدیم  شترشیب تیکه باعث جذاب یخسته ا  ی بش نقش بست با صدال یرو  یلبخند
 لب باز کرد   یاروم

 ؟   یوارد شد  میزندگ ی تو  ریچرا انقدر د  -

جمله اش   انیبرگردم که با ب زیرو از نگاهش جدا کردم برگشتم تا به سمت م نگاهم
 متوقف شدم 

 ؟   یکنیبا من ازدواج م -

  ا ی  ریحرف رو د  نیسفر همراهش شدم ا  نیکه در ا یبود وقت یعیبدنم سرد شد طب تمام 
زمان متوقف   کردمیانتظار نداشتم خشکم زده بود حس م  یزود نیبه ا یکنه ول انیزود ب
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دستش رو به طرف   ستادی باز کرد از کنارم رد شد و مقابلم ا شتریرو ب یی کشو شهیشده ش
 سرم رو باال اورد   امصورتم اورد وبا گرفتن چونه 

 قلب تحمل نداره   نیفقط نه نگو ا  کنمی خواهش م -

  یدست چپش که رو  یتو  یرنگ  ییطال  یرو به سمت قلبش گرفته بود که حلقه   دستش
 جواب داد دینگاه مملوء از توجه ام رو که د کرد یم  ییاش قرار داشت خودنما  نهیس

به تو که عاشقانه دوستت دارم   یچون قول شمیمتاهل محسوب م گهی از نظر من د -
 خودم حلقه گرفتم  یبرا نی هم یتو باشم برا  یدادم که از همه نظر حام

 و به سمتم گرفت   د یکش رونیب راهنشی پ بیاز ج یانگشتر

  یحلقه و مابق یگرفتم که البته اگه قبول کن یبه عنوان انگشتر نامزد   یجور نی هم نویا -
   میخر یخودت م ی  قهیرو به سل لی وسا

 که دستش رو مقابل صورتم تکون داد   کردمیطور خشک شده فقط نگاهش م نیهم

 ؟   یخوب اریتووش -

 رو تکون دادم و من من کنان گفتم  سرم

   دیکرد  رمیبگم شما غافلگ یچ دونمیاخه من االن نم -

 انگشتر و قبول کن  نی فقط ا -

که حاال منتظر نگاهم    یا لهیت  یمظلوم شده اش انداختم اون چشمها  یبه چهره   ینگاه
   کردیم

 من عذا دارم    یول -

و بعد از چهلم   میفعال نامزد بش میر یجشن بگ ای  میکن یفعال کار  ستیما که قرار ن -
   یتا عروس میر یگی م کی جشن عقد کوچ هیپدرت 
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 دونم ینم -

 با ... دم یقول م یول دونمیم یاحساس تنفر بهم دار -

 و گفتم   دمیحرفش پر  نیب

 ستم ی من از شما متنفر ن  ستی ن نطورینه ا -

چشمهاش از چشمهام    یبه خودش گرفت که برق خاص تو یدواری رنگ ام چشمهاش
 پنهون نموند  

 واقعا ؟!!  -

 انداختم و من من کنان گفتم  نی خجالت سرم پا با

   ستمین ییمن ادم دروغگو  -

 اش با من   هیپس بهم اعتماد کن بق -

سرخ که به شکل   اقوتی  نیکه در دست داشت رفت انگشتر با نگ یسمت انگشتر نگاهم
شده   دیدلم انگار ناپد یاشوب تو   زدیبرق م باشیز  ییقلب تراش خورده بود با رکاب طال 

  نجایفعال سرنوشت من رو به ا   کردمیکه بعد از مدت ها حس ارامش م یبود تنها لحظه ا 
لب گقتم  و بعد   ری ز  ییتوکل برخدا کردیم  دی رو تا حس   نیرسونده بود و ارامش درونم ا 

و    وشی دار ز یذوق انگ ادی فر ی گرفتم صدا  وشی از بستن چشمم دستم رو به سمت دار
شد انگشتر کامال اندازه   میلحظات زندگ  نیاز قشنگ تر  یکیکه به دستم کرد   یانگشتر

درخشان انگشتر   نینگنبود با ذوق به  ادیب رونیاز دستم بهم که  یجور  یدستم نبود ول
که   وشیتر شده بود نگاه به چهره خندون دار ریچشمگ دمیچشم دوختم که با پوست سف

ام   نهیکه درون س ینیلذت بخش بود تنها حس غمگ یلیخ دیپر یم  نی از ذوق باال و پا
فکرش   ی که حت میزندگ یلحظه   نیداغ پدرم بود که حضورش االن در بهتر کردیفوران م

هوا به دلم نشست   یرو که ب یعشق ن یو ا یبود نجایکاش پدر ا هی خال کردمیرو هم نم
   ید یدیم



 هر شب من   ی بغض ها 

 
205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخر  فصل

 

 

 

بود  یبی تضاد عج وشیدار ر یباور ناپذ جانات یتابم کنار ه یدل ب ینبود پدر رو  ینیسنگ
بود  یروزهام ارامش یناراحت تنها دلگرم ایخوشحال باشم  طیشرا  نی ت ا باب دونستمینم

که از   یگهگاه وش ی از عذابم رو کم کرده بود دار یداشتم رفتن شمس کم  وشیکه کنار دار
باز طبق روال قبل   یول رفتیخودش فرو م ییالک تنها یو ت یچند ساعت ومدی م رونیب

   دمیزدم و پرس ایدر شاد نگه داشتنم داشت دلو به در یسع

 افتاده    یاتفاق -

  دی به روم پاش یلبخند

 بشه؟  ی زینه خانمم چرا چ -
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 تو خودت  یر یم  یگاه هیچند وقت کنمیحس م -

   دیخر  میبر دیبا  گهینه خانمم غذا تو بخور امروز د -

بدونم   یزی چ  ستی ه قرار نبلند شدم و مشغول جمع کردن سفره شدم معلومه ک زیسر م از 
  ییظرفشو نکیتار شد به طرف س  دمی... د یپدرم هم گاه شناختمی رفتارو خوب م نیا

   دمیقدمهاش رو از پشت سر شن  یصدا نهیاشک هام رو نب  وشیرفتم تا دار 

 ادته؟ ی  یفرستاده بود ماهیفر ی که برا  یدلخور نشو راستش اون نامه ا  -

  یبرا  یخواستم تا نامه ا وشیبعد عقدمون از دار  یفراموشش کرده بودم چند روز  کامال
از اوضاع خانم جان باخبر بشم بعد   خواستمیم نی من و او  یمیبفرسته دوست قد  ماه یفر

 براشون افتاده  ی رفتن من چه اتفاق

 خب ؟ ...جواب داده؟   -

 اره   -

 دم ین پرسدل نگرا دمیذوق منتظر نگاهش کردم مکثش رو که د با

 یماهه که نامه فرستادم ول   ۶از  شتریجوابم رو نده ب گهی شده ؟ فکر کردم د یزیچ -
   ومدیبرام ن یوقت جواب چیه

فکرم درست از  کردیرو خارج م ییبرگه ها فشی ک ینگاهش کردم داشت از تو  مشکوک 
  وشیهوا گرفتم پشت به دار  یرو از دستش ب یاب دراومد به طرفش رفتم و برگه ها 

جواب نامه هام رو داده بود گفته بود اقاجان حالش   ماهیمشغول خوندن برگه ها شدم فر 
 یلیخ ری گیبعد رفتن ما پ لیر یاشتباه کردن ام  ناگفته برگردم او نهیبده خواسته منو بب

گرفته تا علت اومدن من و پدر به تهران همه   د یاز برادر مهش  زهایچ  یلیشده خ زهایچ
چهلم پدرم برم تا    یگفته بود حداقل برا  ماهیخانواده شرمنده چشم به راهم بودن فر

شده    یهام جار هگون یمعلوم بود نامه ها نصفه هستن اشکهام رو  نمیاقاجون رو بب
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  هیهق هق گر  ونی برگشتم م وش ی ف داربه طر  تی بودن به هق هق افتاده بودم با عصبان
 زدم  ادی فر

چطور غم طرد   یدید  مویچشم به راه ید یحال خرابمو د ید یمدت د  نیتمام ا  -
 ... یول  کشم یدوشم م یشدن از خانوادم رو رو

دستم رو باال   یبزنه ول یتا حرف ادی خواست تا به طرفم ب دمیاش کوب نهیهارو به س نامه
 اوردم  

   ی...من فکر کردم عوض شد وشی... نگو دار  یچ چیه -

 بلند جواب داد   یو باصدا  اوردین طاقت

  خواستمینگفتم چون نم زنهیازت سرم یچه رفتار دونستمیاره نگفتم بهت چون م -
 از دست بدم    یراحت نیکه با چنگ و دندون بدست اوردم به هم ویکس

جور واجور    ی ذهنم پر از اتفاقا یفکر کنم ول یچیبه ه خواستیمدلم ن  نی زم یرو  نشستم
ارامش قبل طوفانه   نیا  دمیارامش رو باور کرده بودم چطور نفهم ن یشده بود چطور ا 

  یاورد ول نی تناژ صداش رو پا  دیکش یقیعم  یراه رفت نفس ها  یچند قدم وشیدار
 نشست   نیزم یکنارم رو کردیم  فیرو توص مشیهنوز لرزش صداش حال وخ

خب اگه نامه رو زودتر هم بهت   ی...ول یول   دونمیمن اشتباه کردم م  زمی عز نیبب -
 که ... یبر  یتونستینم دادمیم

 چرا نتونم برم ؟  -

 ... رانی ا  امیمن اگه ب  یدونیتو که م -

کردم ارامشم رو حفظ   یموهاش حرکت داد سع یو دستش رو البال  دی کش یکالفه ا  نفس
 کنم 
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 کنمی خواهش م نهیبوده که منو بب نیتنها خواستش ا   ستیاقاجانم حالش خوب ن -
 وش یدار

 موند    رهی چشمهام خ به

 جنگه ؟  رانی ا  کهیدونیم -

   دونمیم -

 ران؟ ی ا  یتنها بر تیوضع  نیا  یتو   یخوایم -

  نانیبااطم یبتونم برگردم ول ست یمعلوم ن  یدارم حت شیدرپ یکه راه پرخطر دونستمیم
 جواب دادم 

  گردمیو زود برم  رمیاره من از پس سخت تراش هم براومدم خدا هوامو داره م  -
   وشی دار فتهینم ی مطمئن باش اتفاق

   کردمیو مغمومش رو خوب درک م  دینگاه ناام یمعن

بگم ... باهات  یحداقل چ ای  نجا یا  ومدمیترکت کنم باهات نم   خواستمیمن اگه م -
   یمن باورت کردم باور کردم که عوض شد  وشی دار  کردمیازدواج نم

 یلب هاش جا خوش کرد ول   یرو ینگاهم رو بهش دوختم لبخند محو  نانیبااطم
 نداشت   نانینگاهش رنگ اطم

 نکرد   تت یحما   یداشت اجشیکه احت یولت کرد موقع  یگیاونا ... اون اقاجونت که م -

من و پدرم    یبود برا یسال پشتوانه محکم  یسالها باریبجز اون  یول  دونمیم -
ببندم اقاجانم خواسته منو   هاشیتمام خوب یاشتباه چشمم رو رو   کیبخاطر   تونمینم
 نشده باشه  ریاگه تا االن د  وشیدار نهیبب

خوش حالتش زد مردد   ی به موها یاتاق زد چنگ  یتو  یبلند شد چرخ نیزم یرو از 
  یگلها نیب یکه به سخت  یوسفیرفتم گل حسن  نگاهم کرد منتظر نشدم و به طرف پنجره
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و به طرف  دمیاب به گلبرگ هاش پاش یانتخابش کرده بودم برداشتم مشت  یادیز 
 برگشتم   وشیدار

 ی بد  لمیتا برگردم سالم و سالمت تحو خوامیامانت منه دست تو م  نیا -

غم گرفته اش   یاشک رو پشت پرده چشمها  یزد قطره ها  یهاش لبخند ینگران ونیم
رو   کمیکوچ فی نزد و به تکون دادن سرش اکتفا کرد به طرف اتاقم رفتم و ک یحرف  دمید

  یرو داخلش گذاشتم با صدا م یضرور  لی مادرم و وسا یادگاری برداشتم عکس پدرم لباس 
چطور به  تمرفی راه رو م نیا  د یچطور تنها با قعاوا  دیلرز  نهیبسته شدن در دلم درون س

 برم که اونطور ازش ترد شدم   ییاون روستا

 اخر   فصل

 

  یرو دوچندان کرده بود ول م یفرودگاه دل نگران شه یاز پشت ش  وشی نگران دار یچشمها 
  شدیم یعنیتو وجودم داشتم   یخاص اقیاشت رفتمی بود که به خواست خود م یراه نیا

  دمیکشی پدرم رو لباس هاش رو به اغوش م ل یوسا  دمید یرو م می پدر  یدوباره خونه 
بود که به  یپرتوان حسرت بزرگ یگرفتن اون دستها  کباریپدرم فقط   دنی د کباریحسرت  

  مایهواپ ی از پله ها  دونستمیشمس م یها رو اقا   نیدلم مونده بود و مقصر تموم ا
ون راه  گرفتم و ادرس روستارو دادم ا  یدر فرودگاه تاکس یاومدم جلو   نی پا اطیبااحت

روستا   یها   یکیپشت سر گذاشتم نزد ل یاتومب عی رو با حرکت سر یطوالن یبا یسرسبز و ز 
تنم   یتو ی لرز بد  دمیکش یق ی حرکت کردم نفس عم یشدم و به طرف خونه پدر ادهیپ
  یول  کردیم قیکه بهم تزر یدشت باتمام لذت  یو خنکا   یزی سرد پا یخورد هوا  چیپ

  اطیبودم درب ح بیغر نجاهمیتوانم دور نکرد من ا یغم و غربت رو از جسم ب یسرما 
از اومدنم   دیدلم لرز  لی ری ام ی صدا   دنیدر زدم با شن به یباز بود چند تقه ا  شهیمثل هم

   یشدم ول مون یپش

 ؟ هیک -
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نگاهم کرد تعجب رو از چهره شکسته و خورد شدش   رهی در توقف کرد و خ یها   یکینزد
کنار   لی ریتوجه به ام  یکردم و داخل خونه شدم ب  یلب سالم  ریز  دیفهم شدیم  یبه راحت

شدم لب حوض نشستم و   رهیکنار حوض خ یها  یحوض خونه اومدم به شمعدون
به اتاق خودمون انداختم هنوز    یاک نگاه غمن دمیخودم پاش یشگیگل هم یاب برو   یمشت

به پنجره بود بدون مکث به طرف اتاق اقاجون رفتم که با   زانیخودمون او  یپرده ها 
 عمو مهرداد به خودم اومدم   یصدا 

 ..لی  ری بود ام یک -

 ن؟ ی... دختر برادرتون ...بخاطر دار  اریسالم عمو منم تووش  -

پله   یرو رو فمیچادرم رو جمع کردم و ک ننیپا  کردینگاهم م رهیمهرداد متعجب خ  عمو
 گذاشتم 

 نهیگفته اقاجون خواسته منو بب ماهیفر نم ینو بباومدم اقاجو -

 و طلبکارانه جواب داد   دیدرهم شد ابروهاش رو تو هم کش  عمو

 ی اومد  ر یدختر فرهاد د یاومد رید -

 باعجله خودش رو به من رسوند   ل یر ینشستم ام اطیاز زانوهام رخت بربست کف ح توان

داغ پدرشو   دیگناه عذاب کش یکم ب میکرد تشیکم اذ یکنیم ینجور یاقاجون چرا ا  -
  امرزویاقاجان خداب ی؟ حرفها  نیستی هنوز هم دست بردار ن میداشت اواره اش کرد 

 ن؟ یفراموش کرد 

 دادزد  بلند

 ... دختر عمو فرهاد اومده   ایب نی... او  نیاو  -
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  یبلند نیمن ه دنیرسوند با د اطی بادو خودش رو به ح یپشت اط ی از سمت ح نیاو 
باعجله به سمتم   لی ر یام یبا صدا  ستادی دهانش گرفت و ا یش رو جلودستها  دیکش

 کرد  هیو بلند بلند شروع به گر دیاومد و محکم درآغوشم کش

اقاجون دق کرد  میهممون تاوان ظلم به تورو پس داد اریبرات تووش رمی بم یاله -
 گرفته   یفراموش زیمامان گلم جوون مرگ شد عز 

 چرا .... شی بکش یخوایم  نیبس کن آو  -

و فقط سکوت    شهیم  کیحس کردم همه جا تار  شدیسوت مکررا درسرم اکو م  یصدا 
به   رهیدوابروم شکل بگ نیب ی مبهم اطراف باعث شد اخم کمرنگ  یسوزش دستم و صدا

چشمهام    یچندبار کرد یم تی نور چشمهام رو اذ  ییزحمت چشم هام رو باز کردم روشنا 
 رو باز و بسته کردم  

 دکتر   یومد اقا بهوش ا  -

 شده بود  نی بله گفتم که فشارشون باال پا -

از حجره ام خارج نشد دستم رو به  ی زینامفهوم چ ییجز صدا یبگم ول یزیچ خواستم
   دینگران پرس  لی ری شد ام یطرف لبهام بردم و اشک از گوشه چشهام جار

 ؟ یحرف بزن  یتونینم -

شد  نهیبه ابروهاش اضافه کرد و مشغول معا  یتکون دادم دکتر گره ا  نیرو به طرف سرم
 گفت   لیر ی فرستاد رو به ام رونی نفس رو باصدا ب

جواب   نیمراعات حالش رو داشته باش  شتریفقط ب شهیخوب م هیشوک عصب -
  نینیبیرو م مارستان یخودتون که اوضاع ب شهیحاضر م  گهیهاش هم چند روز د  شیازما 

   ادینفر با حال خرابتر م کی هر لحظه   نیرو انجام بد صشیترخ ی لطفا کارا

 بله حتما   -



 هر شب من   ی بغض ها 

 
212 

 

 به سمتم برگشت و پلک هاش رو اروم باز و بسته کرد   لی ری ام

   گردمی االن برم -

دستم   یبه چسب رو  دیکش   ریتخت بلند شدم دستم مجدد ت یاز رو   لی  ری ام بارفتن
  نیزم کردمی داشتم حس م ی د یشد جهی دستم جداش کردم سرگ یانداختم از رو ینگاه

  یمجروح  دنیگرفتم و از اتاق خارج شدم با د  واریدستم رو به د  کنهی پاهام حرکت م ریز 
  ینشستم شلوغ نیزم  یبرانکارد که به سرعت از روبروم برده شد مجدد رو  یرو
از دختر و پسر   پر بود مارستانیبود ب نیجنگ هم ینداشت معن یحالت عاد مارستانیب

  یاز همه جا بازخم ها و نقص ها   خبریکه ب ییو بزرگ از ادم ها  کی و زن و مرد و کوچ
  یکیچشم از دختر بچه کوچ ل ی  ری ام  یبا صدا  شدنیم مارستانیب یراه  یری جبران ناپذ

 گرفتم   کردیم  هیرو گرفته بود و بلند گر شیزخم یبازو هک

 م یکمکش کن بر  نی؟ آو   یتخت بلند شد یچرا از رو  -

  یو تاکس  میشد یسوار تاکس  عی بلند شدم سر نی زم ی بازوهام رو گرفت و ازرو ری ز  نیاو 
 بازوهام قرارداده بود   یدستهاش رو حلقه رو  هیباگر نیحرکت کرد او 

 خانم جان کجاست؟  -

 جلو به عقب برگشت   یباتعجب از صندل لی ری ام

 ار؟ یتووش یزنیحرف م -

 رار کردم  تک  لی ریتوجه به حرف ام  یب

 خانم جان کجاست؟  -

  دی متعجب پرس  نیآو

االن    گهیم  مونهی خونه است خونه شما فقط اونجا م ل؟یر یام یگیم  یمعلومه چ -
   اطیاندازه هاش رو بدم به خ خوامیم ادی م اری تووش
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که پدرم   یراه نفسم رو گرفته بود اون روز رو خوب به خاطر داشتم همون روز  یبد بغض
 گفت که منو دوست داره   لی ری که ام یحرف زد همون روز   لیر ی با ام

 فرستادم   رونی رو باصدا ب نفسم

 من ؟   ینزد درباره  یحرف  یبهم بگه؟ پدرم اون چ خواستیم یاقاجون چ -

   دیحرفش پر   ونیبه م لی ری خواست جواب بده که ام نیآو

  کی شب   کی  یبجا  نباریتو ا ی با خبرا مشی اورد  مارستانیبس کن تازه از ب نیآو -
   میگی رو برات م  زیهمه چ یبهتر بش کمیدختر عمو بذار   شهی م هوشیماه ب

 اقاجونو بشنوم و برم  یمن فقط اومدم حرف ها  -

   دنیبا هم پرس خردو

 کجا ؟  ؟یبر -

خونه   اطیبه ح میشد ادهیپ ن یاز ماش میبود  دهیروستا رس  کیچشم دوختم نزد  رون یب به
خانم جان   یبه در زدم صدا یباعجله طرف خونه خودمون رفتم چند تقه ا  میدیکه رس

به اغوش خانم جان پناه بردم   هیباگر ادیاالنه که صغراخانمم ب اریتو تووش ایبلند شد ب
خانم جان منو از خودش   می ه همه دچارش شدبود ک  ییچه بال  نیبود ا یچه وضع  نیا

 شد   رهیجدا کرد به چشم هام خ

 خانوادت؟   سیپ یدخترم بالخره برگشت ی اومد -

 بله خانم جان برگشتم  -

 ؟   یدنبالت چرا رفت امی مگه نگفتم بمون تو مسافر خونه م -

 لبهام نشوندم   ی رو  یرمق یرو پس زدم لبخند ب اشکهام

 نگران نباش   شتمیمهم االنه خانم جان من پ -
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ازت  خواستیم کردیاقاجان دائم خودشو سرزنش م  یبمون دیجا نرو با  چیه گهید -
   رهی بگ تی حالل

 خانم جان همه رو حالل کردم   ستمیناراحت ن یمن از کس -

پر   بیاغوش مادرانه عج نی بار خانم جان آغوش پرمهرش رو برام باز کرد ا  نی اول یبرا 
 مهر بود  

  رانی برگردم کاش حداقل حاال که تونستم برگردم ا خوامیبگم که م دیچطور با  دونستمینم
 معصومه   ری هم باخبر بشم ام دیاز حال مهش  تونستمیم

 ؟ ی کارا کرد  یچ  یرفت نجایاز خودت بگو از ا اری تووش -

 شده بود نگاه کردم   یکه پشت نقاب لبخند مخف  نیغم گرفته آو یچهره   به

  کنمی م یاونجا زندگ  هیرفتم ترک -

 تنها؟  -

 بهت نگفته ؟  یزیچ یمگه کس -

حاال تو   نی زد تا هم بتیکه تو غ یاز روز  م یام داشت  یزی؟ مگه ما فرصت چ یک -
 بوده و بس   ریو مرگ و م  یخونه فقط دعوا و ناراحت نیا

 شدم   رهیخ یکردم و به روبرو  سکوت 

 ؟  یکنیم ی ؟ تنها زندگ ینگفت -

 نگفت قبل مرگش؟ چطور ُمر... یزیاقاجونم چ -

خواستم هنوزم مرگ پدر رو باور کنم   یبود نم نیبرام سنگ  یلیکلمه مرگ و ُمردن خ گفتن
شده اش   دشک پهن یاز رو ن یشدن آو یاز گوشه چشم هام جار ار ی اخت یاشک هام ب

 شونه هام قرار داد    یزد و دستش رو رو هیتک یبلند شد و به کنار اومد به پشت
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  هیاروم باش منم گر کمی   یول یشد  تی اذ ی لیخ ید یعذاب کش  یلیتوام خ دونمیم -
   کنمایم

رو   نمونیب ی کردم حال هوا یلبهام سع  ونیلونه کرد م  یکالمش لبخند تلخ یشوخ طبع با
 عوض کنم 

 م؟ یاز شرت راحت ش  ینشد برات ؟ بر  دای؟ خواستگار پ  یتو چ -

 شونم بلند کرد   یسرش رو از رو  یپهن بالبخند

 ؟  ادیم  ادتیچرا آراد و   -

 شکار؟   رفتنیداداشت که دائم م قیهمون رف -

 اره   -

   دمیطرفش چرخ به

 کرده ؟  ینکنه خواستگار -

 کرد   یبلند خنده

 خورد  لیر یابدارم از ام ده یکش هی -

 چرا؟  وا -

 گهیشد د  یرتیمثال غ -

چادرهامون رو به  مهیو سراس   دهیانفجار بلند شد ترس یخنده هامون صدا  ونیم
 بودن   رونی هم ب لی  ری شده بود عمو و ام کی همه جا تار  میاومد  رونیو ب  میسرگرفت

 بود ؟ بمبه؟  یچ یصدا  -

 که قصد داشت اروممون کنه جواب داد لی ری ام
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 خارج شهر بود   نینگران نباش -

  ی همه رو دیتر به گوش رس  کی نزد یا  گهید بی مه  یکه صدا دیطول نکش یا  هیثان چند
اتش گرگرفته و   یبرخورد کرده بود از زبانه ها یروستا بمب  یها  یکی نزد  م ینشست نیزم

هم   نی و عمو بدنبال من و او دیبه طرف در دو  ربلی واضح معلوم بود ام ظشیدود غل
 گرفت   نوکه عمو جلومو می دنبالشون راه افتاد

 ن ی تو خونه زود باش ن یوقت شب برگرد  ن یا  نی ای شما کجا م -

 اخه بابا   -

   گمیم  نیبر -

 شده   ی چ مینیبب میخوایم -

 ادامه داد   یو دستور دی کش یکالفه ا  نفس

   هشد یچ نیفهمیم م یخونه برگشت نیبر -

   میکرد یبه هم نگاه م دهیترس  نیبا سرعت از از خونه خارج شد من و او و

 تو خونه   مینر یکیتار نیتو ا   انی تا ب مینیتخت بش  یرو اریتووش ایب -

 باشه  -

   مینشست اطیکنار ح یتخت چوب یرو

  نی او   میکرد  یحوض باز   نیچقدر دور ا -

 بود  یخوب یروزا  ر یبخ ادشی آره  -

 اره   -

 شد   دا یپ ایاون عوض  یتا سرو کله  -
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 ه یچ نیمنظور آو   دونستمی م خوب

 اومد؟   میخواستگار -

 ؟ ی ک ؟یچ -

 شدم  شی جیباعث گ باحرفم 

 گم یآراد خانو م -

 باال انداخت و لبخند زد  ییابرو 

 بهم خورد    یهمه چ ادینشد ب -

 ؟   یحاال چ -

 منتظره چهلمه اقاجون بگذره  -

 فوت شد آقاجون؟  یک -

   شیروز پ ۲۶ -

 خانم جان افتادم به طرف خونه خودمون رفتم  ادی  تازه

   اریکجا تووش -

 خانم جان ... -

 خدا   یوا  -

 خوندی نور چراغ گرد سوز قران م ری خانم جان ز  میدوان خودمونو به اتاق رسوند  دوان
   دمیکش یاز سر آسودگ  ینفس

 خانم جان؟  نیخوب -

 رو بلند کرد و بالبخند جواب داد  سرش



 هر شب من   ی بغض ها 

 
218 

 

  نی خدا شر ا خونمی خوبم نگرانم مردمم دارم قران م میهم  شیحاال که همه پ -
 از سرمون کم کنه خدا نگذره ازشون افتادن به جون مردم   ارویلعنت

 شکسته شده بود   یلیچند وقت خ نیچهره خانم جان تو ا  میخانم جان نشست دوطرف

 ده بود خانم جان  دلم براتون تنگ ش یلیخ -

 دختر   نطوریمنم هم -

 خانم جان منم هستما  -

  ومدی م اطی که از تو ح یی قدمها  یصدا   دیرو کش نی آو ینیزد و ب یجونی جان لبخند ب خانم
 خودمو پشت پنجره برسونم   عی باعث شد سر 

 خانم جان اومدن  -

 من منتظر بودم تا باخانم جان همراه شم   یرفت ول رونی زودتر ب نیآو

 رحمشون کرد   یلیاره خدا خ -

 پسرم کجا رو زدن ؟  شدهیچ -

رفت   نیهمه زحمتش از ب چارهی زده بودن خورده بود تو باغش ب دیخونه س کی نزد -
 شکر خدا خودشون سالمن  یول

 ارم دربره که فردا باهاتون کار د تونیخستگ کمی  نیبخواب ن ی بر نیشکر خدا بر  -

 دم یتعجب پرس با

 خانم جان ؟  یچه کار -

  میکنی اقاجانتونه فردا صحبت م ت یدرباره وص -
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رو نداد   شتریب یحرف به طرف اتاق رفت و اجازه پرسو جوها  نی جان بعد گفتن ا خانم
بعد از اطالع   دیفردا با ومدیکه داشتم تاصبح خواب به چشمهام ن یادیز  یباوجود خستگ

  کردمیرو از حال خودم باخبر م وشی و دار  زدمیبه تلفن خونه م یسر ه یآقاجان  تی از وص
بود که   یهمون خونه ا  نی فرو رفته بود انگار نه انگار ا یخونه تو سکوت خفه کننده ا 

روح   یساکت و ب نطوریا  نجارویا  چوقتیه  جانیصدا و ه  ی و زندگ زهیتوش پر بود از انگ
شدم سوز سرما   اط ی داخل ح  ادیم تا جوش ببودم سماور رو از اب پرکردم و گذاشت دهیند

کنار حوض نشستم اب سرد داخل حوض رو به صورت و   نشاندیدر تن کرختم م ی لرز بد
  یروز  دمی پر کش یدور یبه زمان ها  وسفی به گل حسن  رهیخ دمیمتورم پاش  یچشمها 

   کردینگاهم م یکه پدر با ذوق خاص 

   یمادرت شد  هیلباس شب نی ا  یچقدر تو -

 انداختم پدر ادامه داد نی سرم رو پا بالبخند

 یخوشبخت بش نداختیطور لپ هاش گل م   نی هم دیکشیاونم مثل تو خجالت م -
 اقاجون  

 تهران ؟  میقراره بر  یممنون اقا ... ک -

 حجوم اورد   انهی مظلوم پدر وحش  یبه چشمها غم

 ...  اریتووش یومد ی کاش نم -

 شد   رهیخ اطیکف ح  یبگم که پدر مانع شد به سنگ ها یزیچ خواستم

 یهم من تاب دور  یمنو ندار  هیهم تو تاب دور  یا ی بگم باهام م میهرچ دونمیم -
  یاریآرامش نگاهش رو بخاطرم م خونمیتورو ندارم من هرروز نگاه مادرتو از چشمهات م

معلوم   کنهیمنگرانم   شتری تهران خراب شده ب نیا  ی حضور تو تو  یومد یکاش نم یول
   دهیبرامون کش یچه نقشه ا گذرهی تو فکرش م یچ  کهیمرت  نیا  ستین

 صورتش رو به سمتم برگردوند   مجدد
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 همه حواسشون بهت هست  دونستمیراحت تر بود م المیمن خ یموند یم  نجایتوا  -

که  یعطر یاومدم از بو  رون یشونه هام از خاطرات گذشته ب ی رو ینشستن کت با
  یچهره اش بلند نکردم از لبه    دنید  یشدم سر برا لی ری استشمام کردم متوجه حضور ام
حوض پرت کردم   کی تخت نزد  ی شونه هام برداشتم و رو  یحوض بلند شدم کت رو از رو 
 هم گذاشتم  یمانعم شد چشم هام رو رو  لی ری ام  یبه طرف پله ها رفتم که صدا 

  میکه ظلم بهت کرد دونمیم میهم بود   لیفامسالها   میما سالها نشون کرده هم بود -
 من ...

 اما رو برنگردوندم    دمیشنیسستش رو م یو قدمها  یعصب ینفس ها  یصدا 

خودم باعث شدم تو   تی پدرم و خر  ی حرفا   ریمن احمق شوکه بودم تحت تاث -
   اری تووش یول   یاواره بش  نطوریا

 به طرفش برگشتم   یکنترل شده ا   تیعصبان با

 ن یموضوعو کش ند   نیا  گهی لطفا د شهی وقته پ یلیخ یبرا  ز یهمه چ  لی ری اقا ام -

 م یما نامزد بود  یول -

عمو برات  یداشت یا گهیشما موقع رفتن من قرار با کس د  میبود  نیگی خودتون م -
 ادتونه؟ ی روهم  نا یدختر نشون کرد ا

 دروغ بود همه اش  -

خونه و   نیبه ا  گهیعوض شده من د زایچ یلیمن خ ی راب کنهینم  یبه حال من فرق -
خونه وصل کرده خانم جانه و بس پس   نیکه هنوز منو به ا یتعلق ندارم تنها کس یزندگ

 ن یاز من نداشته باش یتوقع گهی لطفا د

گلوم جا    یتو یرو ندادم و باسرعت از پله ها باال اومدم بغض بد  ی ا  گهیحرف د   اجازه
 خونه برام سخت بود   نیتحمل ا طی دنبال بل رفتمی خوش کرده بود تا فردا م
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 ؟   ید یسالم مادر چرا زحمت کش -

  فمه یخانم جان وظ ست ی ن یسالم زحمت -

 نشست   نی زم یجان به زحمت رو  خانم

 نیشی م  تی اذ نطوریجان ا خانم  نینیشینم  تونیصندل ی چرا رو -

   د یبر سرم کش یو دست  دیکش یظیغل آه

 نداره دخترم  یر یتووضعم توف یدستم رفت پشت وانمم رفت صندل یعصا -

  یصبحانه    میدور سفره جمع نشده بود نطوریوقت بود ا یلیصبحانه برپا شد خ  ی سفره
 حال من ..  یالخصوص که دل ادم شاد باشه ول  یکجا نداره عل چیروستا رو ه

 جون  اری تووش ی خورینم یزی چرا چ -

 نگاه کردم   نیبه آو  بالبخند

   هیکاف ییچا  نیهم  زمی ندارم عز لیم -

  یبخور یزیچ دی دخترم با نجورکهیا شهینم -

 خانم جان ممنون  تونمینم -

 گفت  ی گرفته ا  یبدون نگاه به ما با صدا  عمو

 راحتش بذار  نیخانم جان آو شهیکه نم یزور -

و سرم رو باال گرفتم نگاهم به نگاه   دمیکش یقیرو بسته بودن نفس عم دمیراه د  اشکهام
بفهمونم  لی   ریها رو با نگاهم به ام زیچ یلیگره خورد دوست داشتم خ لی ر یغم ناک ام

 قرارش گرفتم    یب یشده بود نگاه از چشمها ری د زهایچ یلیخ یبرا  یول

 برگردم  خوام ی من م  نیگیآقاجانو م تی خانم جان وص -
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 زبون باز کرد   یسر بلند کردن خانم جان بابغض و ناراحت همه

   یمادر تازه اومد   یکجا بر -

  میبالخره که برگردم سر خونه زندگ دیخانم جان با  -

   ستی ن تیخونه زندگ نجایمگه ا  -

دلم  کردیم شتریگلوم رو ب یبغض تو  ینی دم هر کلمه از حرف هام سنگکر  سکوت 
  رونیشدم داغدار ب رونیخونه ب  نی من از ا  ستین م یخونه و زندگ نجایبگم نه ا  خواستیم

  ارمیب ادی خاطرات خوشم رو ب دونمی که نم یتو خونه ا گردمیخونه برنم نی شدم من تو ا
 گونه ام بود   یاشک هام رو  دنیچک ردم که ک  یتنها کار یطرد شدنم رو ول  ای

جابه جا  یزی چ چیخونتونو ه نیپاشو برو بب نیخونه توعه بب نجا ینکن مادر ا  هیگر -
 ی بر یخوا یکجا م نجانیحق نداشته بره اونجا اونجا خونته خانوادت ا چکسینشده ه

بر خواستم و با  نیزم ی شد از رو  شتریام ب  هیبگم اما فقط شدت گر یزیچ خواستم
شدن   ی رسوندم لب حوض زانو زدم و به اشکهام اجازه جار اطیسرعت خودم رو به ح

  رفتمیخونه م نیاز ا   نجایاز ا  رفتمی م دیبا  کردمیخودم رو زودتر جمع و جور م  دیدادم با 
و    گرفتمی رو م دیسراغ مهش زدم یم  یشده سر نی فر تهران به خونه مون به همون خونه ن

 یاون و پدرش مسبب بدبخت نمیرو بب وشیحاضر نبودم دار  ید که حتهرچن گشتمیبرم
  وشیتحمل دار  رفتمیم  نجاهمیاگه از ا دیما بودن مسبب از دست دادن پدرم شا  ی ها

در  یبلند شدم تا جلو  نیزم یاز رو   دادیعذابم م شتریب نجایموندنم ا  ی برام سخت بود ول
  خی م نی کردم پاهام جلوتر نرفت انگار که به زم ی هرکار  یاتاق مشترکم با پدرم رفتم ول

 صدام زد   ن یپله نشستم که آو ی شده باشن رو

   اری تووش -

   دیدوکتفم کش نیب  یبه سمتم اومد دست دنمیگذروند و باد  اطیدور ح ینگاه

 ؟  یبهتر -
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 کردم   نی ونه مثبت باال پاسرم رو به نش رمی بگ اطی نگاه از کف ح نکهیا  بدون

 ا یخور یتو سرما م  ایب گهیخانم جان م -

چندان موفق به انجامش   کنم یفکر م یکردم لبخند بزنم ول یپله بلند شدم سع یرو از 
سفره جمع شده بودو عمو   می رو گرفتم و با هم وارد خونه اقاجان شد نینبودم دست آو 

در چشم   کی نزد لی ری ور نشسته بود و امزده بود خانم جان هنوز کنار سما هیتک یبه پشت
شونه هاش    ی خودش اشاره کرد کنارش نشستم سرم رو رو یکیبراه بود خانم جان به نزد

 قرار داد  

خوش و   یرو  یدوباره زندگ یغم و غصه تموم شده تو که اومد  گهید  زدلمیعز -
 خونه برگرده   نی به ا  یقراره دوباره شاد   دهینشونمون م

 زدم  یجون یب لبخند

ازم   زی چ  کیمخصوصا تو مهرداد اقاجانتون قبل رفتنش فقط   نی همه بشنو  خوامیم -
  می خونه برگرده و طبق قرار قبل مراسمشونو برپا کن نی به ا اریتووش  نکهیخواست ا

شدم زودتر از من   رهیخانم جان فاصله دادم مبهوت به خانم جان خ  یرو از شونه  سرم
 عمو به حرف اومد 

 عوض شده   زای چ یلیخخانم جان  -

 ؟   یاریرو حرف اقات حرف م یدار -

  نیسرشونش گذاشت آو  یپدرش نشست و دست  کی از کنار در بلند شد و نزد لی  ری ام
 خوشحال و لبخند زنون خواست بغلم کنه که مانع شدم  

متاسفانه   یحرمتتونم واجب ول یمیافراد زندگ نیزتر یخانم جان شما و آقاجان عز  -
  شهینم

 به حرف اومد  یاز جاش بلند شد و عصب  عمو
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من عمرا   نهیهم نیکنی رو گندش م یکی یالک  یشماست وقت ری خانم جان تقص ایب -
ماهه   ۶زده بود  بشیازدواج کنه بجز اون مدت که غ  اریبذارم پسر دسته گلم با تووش

فتاد راه ا ه یساواک  کهی کرده بدو بدو دنبال مرت ییبوده چه غلطا  یکدوم گور ستیمعلوم ن
 رفت  

ندونستم از   زیعمو رو گرفت سکوت و جا  یادامه حرف ها  یجلو  تی جان باعصبان خانم
 بلند شدم و روبه عمو گفتم  نیزم یرو

 یبردارت تا تونست میتی از  ت یحما  یبجا  زایچ یلیرفته خ ادتی رو  زای چ یلیعمو خ -
رفته اون   ادتیرفتم   رونی خونه ب نیاز ا   نیبعدم که به زور خانم جان مادر آو شیزد

 ... یول  نیاومد  نی کار کرد یبراتون بگه ؟ چ موی رو که فرستادم تا زندگ یخانم

 خانم جان ادامه بدم   یجلو  خواستمیکردم نم مکث

 تو ببخش مادر تو حالل کن   -

 به دل ندارم   یخانم جان من از کس -

 نگاه کردم وادامه دادم  لی ر یو امعمو   به

 همه رو همون روز حالل کردم   -

 شدم  رهیوبه خانم جان خ دمی کش یکالفه ا  نفس

 عمل کنم شرمنده   امرز یاقاجان خدا ب  یبه خواسته ها تونمی نم یول -

 اتاق رو ترک کنه که خانم جان مانع شد  ی خواست عصب عمو

 مهرداد   نیبش -

دستش رو به سمت بازوم   ستادی بلند شد روبروم ا نی زم یجان دست به زانو از رو  خانم
 برد   نی دراز کرد و نوازش وار باال پا
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تا هروقت که   ستی ن یعجله ا  یفقط فرصت الزم دار یتونی ...م زدلی عز یتونیم -
   میکنیصبر م یبخوا 

  یول اوردمی حرف شما حرف ن  یرو چوقتیخانم جان من ه ستی حرفا ن نی مسئله ا -
 راستش ... من 

 دخترم  یچ -

 من ... من ازدواج کردم  -

  شیعمو و حرکت ناگهان یعصب ی چشم هام رو بستم صدا نی او دنی کش نیه  یصدا با
مانع پدرش شد خانم جان وارفته   لی ر یعقب برم که ام یبه طرفم باعث شد چند قدم

 د یپرس

 ؟    ی چطور ازدواج کرد  یرو نداشت یآخه ؟ تو که کس ی؟ ک یک -

که به من پناه داده  ی نداشتم ... تنها بودم تنها کس یا  گهیخانم جان .. راه د من -
 بود  وشی بود دار

 انداختم  ن ی رو پا سرم

 یرو بجز همون کس  یکنم درضمن کس  یخونه زندگ هیپسر تنها تو هیبا   تونستمینم -
 ها پناهم داده بود نداشتم   یی وفا   یکه تو اوج ب

 زد   ادی بلند فر یبا صدا عمو

پدرت   یکنیبگم بهت دختر فرهاد ... فکر م یآخه ... چ ؟یساواک کهیبا اون مرت -
 ؟  هیراض

زنش کنار نامزدش   ادگاری تنها دخترش تنها  کردینبود که فکر م یراض یپدرم موقع -
فکر کرد خانواده   مونهیجونش مراقب دخترش باشه م ی پسر برادرش که قول داده تا پا

نباشه من  ایدن نیتو ا  یروز ی  یو وقت  سادنیشت دخترش وا داره که مثل کوه پ یا
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سرپناه   یکه اواره موندم ب ینکنم نه موقع سرو ح  یپدر یهاشون درد ب تی باوجود حما
شکنجه گرم بوده بشه تنها  یروز یکه   یادم ساواک   هیکه فقط و فقط  یبودم موقع

  یماه اب تو ۶ ن یا  یکه نذاشت تو  یازدواج کردم کس  یادم ساواک  هیسرپناهم اره من با  
 هیترک ادانرفت کان دی پدر رذلشو بخاطر من از خونش بر یکه پا یدلم تکون بخوره کس 

 موند تا من از وطنم دورتر نشم  

چشم   یرو تو  یشرمندگ و پرخاش گرش فاصله گرفت رنگ یاز اون حالت عصب  عمو
رفت خانم جان به زحمت   رونی حفظ غرورش از اتاق ب یبرا  یول نمی بب تونستمی هاش م

خانم   یپا  یبود جلو  ستادهیهنوز وسط اتاق ا   ریسربه ز  لی ر ینشست ام شی صندل  یرو
  رفتم رمقش رو تو دست هام گ  یب یجان زانو زدم دست ها 

اقاجون خواست تا من برگردم    دیل کنشمام منو حال نی خانم جان توروخدا اروم باش -
  یسرپناهم تنهام ول یمن اواره ام ب کرد یازدواج کنم چون فکر م ل ی ر یخواست با اقاام

رو کنارم دارم که بخاطر بودنم    یمن خوشبختم کس  هیمطمئنم االن روح اقاجون هم راض
عوض شده   ستی اون ادم سابق ن گهی د وشیدار  زنهب یکنارش حاضره دست به هر کار

 توبه کرده  

  نیرفت آو  رونیاز اتاق ب لی ری برگردوند ام لی ری کردم خانم جان سرش رو به طرف ام یمکث
  یاب وانیافتاد ل راه  ل یر یخانم جان بدنبال ام دی به من و خانم جان انداخت با تا  ینگاه

 پر کردم و دست خانم جان دادم  

 ؟   یبر یخوا یپس م -

 ...  دنتون یبه د امیم -

 ؟ ی خوا یخاطر شو م -

 بوده خانم جان ... نی قسمت منم ا -

   د یاز اب نوش یکم
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 ؟   یریم یک -

 کردم مردد جواب دادم   مکث

 فردا  نیندارم خانم جان اگه اجازه بد نجایا یکار -

 بلند شد  ی صندل  یتکون داد و از رو یسر

 برات ابگوشت بذارم  ارهیگوشت از سرداب ب کمی بگم  ن یبذار به آو -

مشغول درست کردن ناهار   نیباشه من ابگوشت دوست دارم آو  ادشی بود که  یکس هنوز 
 بود داخل مطبخ شدم  

 ه روستا؟ تلفن خون می باهم بر  یا یم  نیآو -

 پا و اون پا کرد   نیا یکم

 اخه بابام  دونمینم -

 بگو رفتم تلفن خونه   دی پرس یاگه کس رمیباشه خودم م -

 برو   زمی باشه عز -

به طرف تلفن خونه بره افتادم مصافت   دم یشونه هام به طرف سرم کش یرو از رو  چادرم
دادم و    ی به متصد کردم تلفنخونه به شدت شلوغ بود شماره رو یرو ط  ینسبتا طوالن

  دمی از جا پر   مهیانفجار سراس  یشد که از صدا ن یمنتظر موندم کم کم چشمهام سنگ
از تلفن   ت ی باعث شد ناخواسته همراه جمع نهخارج شدن از تلفن خو یحجوم مردم برا 

تلفن خانه برخورد کرد و   کی نزد  ییخانه خارج بشم هنوز مبهوت بودم انفجار دوم جا
من مبهوت انفجار    یبودن ول ده یدراز کش نیزم یپشت بندش انفجار تلفن خانه همه رو 

  ساز بدنم ح یی چمد جا  شدیسرم اکو م  یتو یسوت کر کننده ا   د یشد یبودم صدا 
ممتد   ری بخوابم چند تصو نیزم یو وادارم کرد تا رو دستم رو گرفت  یسوختن داشتم کس 

که به گوشم   ییمتوجه اطرافم نبودم تنها صدا  شد یچشم هام رد م  یبار از جلو  نیچند
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فقط و فقط   دمی دیاطرافم رو نم یامبوالنس بود چشمهام باز بود ول یصدا  دیرسیم
برانکارد    یرو  کردم یحس م رفت یچشم هام رژه م  یتلفن خانه جلو یانفجار ها  ری تصو

چشم   یاز جلو   زینشون بدم کم کم همه چ یعکس العمل تونستمینم یحت یگذاشتنم ول
کم کم   کردمیبستم حس م یرو از پشت پلک ها  ید یشد  ییهام محو شد فقط روشنا

تخت    یچشم هام رو باز کردم رو یبه سخت شدی اطراف واضح و واضح تر م یصداها 
که کتف و پهلوم به شدت   نمیرها شده بودم خواستم بش مارستانیانگار وسط ب  یولبودم 

به تن داشتم دستم رو به سمت   مارستانیب یدرد گرفت به لباس هام نگاه کردم لباس ها 
که به سرعت از کنارم رد شد نگاه   یپهلوم بردم از درد نفس حبس شده بود پرستار

 بهم انداخت و بلند گفت  یسرسر

 هوش اومد   به ضمیمر  نی بدو ا  ییخانم عطا -

شخص   لی با چند سرم و خون به طرفم اومد خون و سرم رو تحو  یخانم جوان -
 از لبه تختم برداشت   یداد و کاغذ  یا  گهید

 ؟  یسالم خوب -

 چخبره ؟  نجایسالم ا -

 ؟   یبهتر م یکیدختر خوب ماام که به مرز نزد گهیجنگه د -

   کنهیخوبم فقط کتف و پهلوم درد م -

 دونمیچه م ای ی پناه نگرفت ید یچرا انفجار و د یه بود ترکش خورد  هیعیطب -
 ن؟ یزم یدینخواب

 انفجار؟  -

   گهی اره د -

 مجدد صداش کرد   یشخص
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 ام یتا من ب سیبرگه بنو ی و ادرستو رو لی ...خب دختر خوب اسم و فام امیاالن م -

با   دیکش ی دی شد ری چپم ت یاما پهلو  سم یبنو یز ی رو بدستم داد و رفت خواستم چ کاغذ
 گرفتم و نوشتم   واریبرگه رو به د یبه سخت یول سمیبنو  یزیتونستم چ یدست راست نم

   اری:تووش نام

 : ..... لی فام

حس   شدی که در سرم اکو م یاوردم فکر سوت ممتد   یبه خاطر نم یزی فکر کردم چ یهرچ
و دست   دمیکش غیچشمم اومد ناخواسته ج  یکردم صحنه انفجار تلفن خانه مجدد جلو

هام رو حائل صورتم کردم چند نفر بازوهام رو گرفتن اصال متوجه نشده بودم چطور از  
در بازوم و همه جا   یو سوزش دیچیپ پهلوم  یتو  ید یاومدم درد شد  نی تخت پا یرو
  دمیاطرافم رو د  هیچند ثان  دیو نور شد کردمی رو حس م یدیشد  یشد سرما  کی تار
  یحس یامبوالنس رو روش خوند و مجدد ب  نیحروف الت   شدیم یکه به سخت یا شهیش

  دیبا تکون شد کنهیرو داشتم که بعد از گرفتن اوج سقوط م یکامل حس پرواز پرنده ا 
اطرافم   دیروشن و خلوت بودم که چند تخت سف یو درد پهلوم چشم باز کردم تو اتاق  مپا

بود  دهیبود شروع به ناله کردم درد پهلوم امانم رو بر یبه کس بود هر تخت متعلق 
با   یبره خانم جوان نیاز ب ر ی درد نفس گ نیا خواستمیکجام فقط و فقط م دونستمینم

 وارد اتاق شد و مانع جمع شدنم شد   یپرستار  دیلباس سف

   شهیهات باز م هیتکون نخور بخ کنمیم  قیآروم باش اروم االن مسکن برات تزر  -

 دستم نگاه کرد   وکدیرو محکم گرفت و انژ  دستم

کنم تکون   دایرگتو پ دیبا  ارمیتکون نخور بذار سوزنو از دستت درب یرگتو که پاره کرد  -
 نخور 

 ... درد دارم   یییا -

 کنم  قیصبر کن تا بتونم برات مسکن تزر  -
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  وکدی انژ ع یبلد بود چون سر  کردم بدون حرکت بمونم معلوم بود که کارش رو خوب  یسع
 به دستم وصل کرد   یا  گهید

مجدد   دیبا  یتحمل کن تا دارو اثر کنه اگه تکون بخور کمی یول  یدرد دار دونمیم -
 ببرنت اتاق عمل 

   دمیناله پرس با

 من کجام؟  -

 ال...  هیبق مارستانیب -

پهلوم   یتو  یشتریانگار درد ب دم یکشینرفت نفس که م نیاز ب ی کمتر شد ول دردم
داشتم که   ی د یشد یحال یب یبلند ناله کنم و بگم که درد دارم ول  خواستیدلم م دیچیپیم

چشم هام رو باز   تونستمینم یحت یول دمیشنیارومم رو م  ی ناله ها ی صدا شد یمانع م
گذشت جرعت تکون خوردن رو نداشتم درد پهلوم    لمنوا  نی چقدر وقت به ا دونمیکنم نم

به گوشم   یکتفم تازه شروع شده بود زمزمه افراد  د یسوزش شد  یتازه کمتر شده بود ول
   دیرس

   نجاستینه دوهفته است فقط ا ای داره   یکس و کار چارهیب ستیمعلوم ن -

   ادیبه هوش ب دیشا  سیه -

حس باز کردن چشم هام رو    یبودم ول داریوقت بود که ب یلیرو باز کردم خ چشمهام
 گفت   عیانداختم که سر  ینگاه ینداشتم به تخت کنار

 سالم   -

درشت   ی ساله که چشم ها  ی و خورده ا  ستیدختر ب کی به چهره اش دقت کردم  یکم
پاش تا ران داخل کچ بود و مچ  کیبه صورت داشت   یداشت و لبخند پهن یمشک

 دستش پانسمان داشت لبخند زدم 
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 سالم   -

 جواب داد   لهبالفاص

 ؟ یخوب -

 تکون دادم   یلبخند سر با

 بهترم   -

 رو به طرفم دراز کرد   دستش

 آرزو ام   -

 پهلوم قرار دادم    یدستم رو رو  اروم 

 باهات دست بدم تازه درد پهلوم کم شده   تونمیشرمنده نم -

 کرد  یزیو سرفه مصلحت ام دیدستش رو پس کش عیسر 

  دیاوه ... ببخش -

 از جام تکون بخورم   ترسمیتو ببخش م -

   رهیدرد پهلو نفس گ فهممیم -

 اره واقعا  -

با سر   یپرپشت جو گندم یبا موها  یتختم نگاه کردم مرد نسبتا مسن گهی طرف د به
بسته و دست گچ گرفته نشسته بود به سالم اکتفا کردم دست سالمم رو اروم به طرف  

  یروسر نیوگرنه به ا نمی حواسم باشه تا نش  دیرو مرتب کردم با  میسرم اوردم روسر 
   پوشوندیبلندم رو نم ینبود و موها  یاعتبار  مارستانی ب کیکوچ

   ارهیچادرم رو برام ب ی از پرستار بخوا شهیآرزو جان م -
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   دیدر کالمش پرس طنتیکرد و با ش ینمک خنده

  یسرت کن یخوا یپهلوت م ن ی با ا یچجور ارهیحاال بگم و پرستارم ب -

بودم   دهی بود که االن پوش نی درد پهلو و کتفم هنوز اروم نگرفته بود مهم ا گفتی م راست
   دمیباال کش یمالفه رو کم

 خبر بدم به خانواده ام   خوامیم اد یخب بگو پرستار ب -

 باشه باشه  -

  هیو زنگ رو فشرد چند ثان دی تختش بود به زحمت خودش رو باال کش کی نزد  یا  دکمه
 داخل اتاق شد و به طرف تخت آرزو رفت   یبعد خانم مسن

 ؟ باز حوصله ات سررفته؟   یشده باز تو زنگ زد یچ -

زنگ بزنه  تونستیخانم کار داشت بخاطر درد پهلوش نم نینه بخدا خانم دکتر ا  -
 من زنگ زدم  

که مجبور به سکوت شدم ارزو با   دیکش ری پهلوم ت دمی خندیو م کردمی بحثشون نگاه م به
 گفت   طنتیش

   یخند یحقته به من م -

   یطونیاز دست تو دختر چقدر ش -

 رو به من ادامه داد  دکتر

  شهی دردت کمتر م ی؟ تازه مسکن برات زدن صبر کن یدرد دار -

 بگم که آرزو زودتر گفت  یزیچ خواستم

   نیبه خانوادش خبر بد  خواستینه خانم دکتر سرحاله م -
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 بذار خودش حرف بزنه ارزو خانم   -

  دی کش رونیب بشیاز ج  یتخت نشست و کاغذ و خودکار کنار

   ارهیکه تووش می دونیخب خانم خانما اسمت و فقط م -

 خنده کنان گفت  آرزو

 ؟   ارهیتو ش یچ -

 جواب دادم   یبرخورد جد  بهم

رو   یکس ستیداره اصال درست ن ییبای ز  یو معن  هیکرد لیاسم اص   هی اری تووش -
   یمسخره کن  تشی بخاطر اسم و موقع

 شد   یرو جمع کرد و جد خندش

  دیببخش -

   دمیخانم دکتر پرس  روبه

 کجاست ؟   نجایا -

 ال...  هیبق مارستانیب -

 ؟  میهست ینه منظورم شهره چه شهر -

 تهران   -

و شماره   دادمیرو م دیادرس مادر مهش دیفرستادم با  رونیحبس شدم رو ناراحت ب نفس
  می خونه اشون رو ما تو روستا تلفن نداشت

 شد ؟   یچ -
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 یفقط دوست ستی ن رانیمن از کرمانشاه اومدم خانواده ام تلفن ندارن همسرمم ا  -
 تلفنشون رو به خاطر ندارم  یادرسشون رو بدم ول تونمی تهران دارم که م

 خبر بده   یکی  گمیباشه اشکال نداره بگو م -

 گفتم  رو   ادرس

  ای دی که با مهش نیبگ شناسنیدختر اقا فرهاد م اریشون تووش ه یهمسا  نیفقط بگ -
   نیمادرش کار دار 

  هوشیرو ب یتکون داد و از اتاق خارج شد اون آقارو از اتاقمون بردن و خانم مسن یسر
  هیترج  شدیباعث دردم م شتریکه ب کردیآرزو به خنده وادارم م ی به اتاق اوردن حرف ها

اون سوپ    یرو کنار تختم گذاشت بو یدادم باهاش هم کالم نشم خدمه ظرف سوپ
 طاقت کرده بود  ینخورده بودم ب یزی وقت بود چ یلیکننده بود و من رو که خ وانهید

 سوپمو بخورم   نی ا  یارزو من چطور -

 گفت  یشوخ به

 بدبخت   ید یبا کله برو تو کاسه دوهفته است رنگ غذا ند -

 درد پهلوم شروع شه   ترسمیم نمیبش تونمینم یجد -

 تختش رو فشرد خانم دکتر مجدد وارد اتاق شد  یباال زنگ

 نهیبش  تونهی نم یگشنشه ول نی خانم دکتر ا -

 سرم گذاشت    ریزد به طرفم اومد دستش رو ز  یلبخند   دکتر

   رهی گینه نه پهلوم دردم -

   یات گذشته االن سالمه سالم هی دختر خوب دوهفته است از بخ نیبش -



 هر شب من   ی بغض ها 

 
235 

 

بودم فقط خدا   دیکمک دکتر نشستم درد پهلوم قابل تحمل شده بود چشم براه مهش به
ادرسشون رو درست گفته باشم ادرسشون عوض نشده باشه هوا روبه  کردمیخدا م

  امیب ن ی تخت پاکردم اروم از  ینبود سع دی از مهش یهنوز خبر  یول  رفتیم  یکیتار
آرزو خواب بود و اون خانم مسن به هوش    د یرسی اذان به وضوح به گوش م یصدا 

به   عیسر  دنمی رفتم پرستار با د یبود از اتاق خارج شدم به طرف بخش پرستار ومدهین
 طرفم اومد  

 ؟    یچرا راه افتاد -

 ؟  شهیم  رمیوضو بگ  خوامیم -

 کمکت کنم   ایلوت شده بکر سرمون خ طونیفعال گوش ش ای آره حتما ب -

حالت   نیبهتر  کردیحالم رو خوب م  شهینماز بخونم هم خواستمیزحمت وضو گرفتم م به
بود و نگهش نداشته بودن از پرستار   یچادر خودم خون شدیباعث ارامشم م یبندگ
 یبود پرستار اجازه داد تو اتاق پرستار نی طبقه پا  مارستانیگرفتم نمازخانه ب یچادر

چند   نیتو ا   ستی افتادم معلوم ن وشی دار ادیزدم تازه به  هیتک  وارینمازم رو بخونم به د
 وقت فکرش کجاها که نرفته 

 رم؟ ی تماس با خانواده ام بگ هی تونم یمن م دیببخش -

 مگه اطالع ندارن   -

 رو ندارم   یکس نجاینه من ا  -

 بستس  مارستانیب ی صفر تلفن ها یگ بزنزن  یخوا یبه کجا م -

 شد   دیناام دمیام

 کار کنم ؟   یپس من چ -

   رونیاز ب  زنمیشمارتو بگو من زنگ م یخوایم -
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   ستی ن رانی باشه فقط ا -

 برات   رمیکارت بگ دیاوه ... پس با -

   کنمیاش رو باهاتون حساب م نه یهز  انیشرمنده تورو خدا خانواده ام ب -

 م یزود تر ببرنت از دستت راحت ش انیبذار زنگ بزنم ب هیحرفا چ  نیا -

از کنارش به    یا  گهیتموم شد پرستار د  نیمن سنگ  یحرفش برا یمزاح داشت ول  قصد
 حرف اومد 

 البته بجز اوالش   ومدهیدر ن کشیازاره تا حاال ج یکه ب  چارهیب نیا -

  یها  مهی شده بودم ن دی امنا د یمن فقط سکوت کردم از اومدن مهش ی ول  دنیدو خند  هر
به  یشد چند روز  نینبود کم کم چشم هام سنگ د یاز مهش یهنوز هم خبر یشب بود ول

رو بهش داده بودم به اتاقم   وشی که شماره دار  یمنوال گذشت تا بالخره پرستار  نیهم
 زد   یسر

 ؟ ی سالم بهتر -

 از خانواده و دوستم نشد؟  یخبر -

 من به شوهرت زنگ زدم  یول   دونمیدوستتو نم -

 خب؟  -

  رسونهی گفت خودشو م گهیخب د -

 خوردم   جا

   ادیب تونهی اون نم  یجدا ؟ ول -

  ادیخودش که گفت م -
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همون طور که به  شد یم ری حتما دستگ  ومدیاگه م ادی ب رانیبه ا  خواستیچطور م یعنی
 دم یپرس کردیم  ادداشتی  یها  زیو چ کردیسرمم نگاه م

 ؟   نیبهش گفت یچ -

حالش خوبه  مارستانهیشده االنم ب یگفتم خانم خوشگلتون تو بمب بارون زخم -
 ن یایب  صشیترخ یهم برا   ادتشیع ن یایهم ب

 که حالم خوبه  نیمن فقط گفتم بگ  نیگفتیرو نم  نا یکاش ا یوا  -

  دیفهمیچرا ؟ بالخره که م -

  رانی ا ادی ب خواستیچطور م یعنیفکر من مشغول شد  یاز اتاق خارج شد ول الیخیب
 اومدم    رونیکه برام باز شد شوکه از فکر ب یو اغوش ناگهان  یپا  یصدا 

چقدر عذاب وجدان داشتم منه نفهم باعث شدم   یدونی؟ م یکجا بود اری تووش یوا  -
کارو    نیچرا ا دتتیگفت تو ساواک د ر یمنم ام اتی باعث همه بدبخت  ی بر رونیاز خونه ب

 دختر   یبا خودت کرد 

 ناله ام ازم فاصله گرفت   یصدا  دنیبا شن دیکشیم  ریت کتفم

  دی خشیبب ی... وا  یوا  -

  یجلو یبه سخت  یباال اورده بود خنده ام گرفته بود ول میهاش رو به نشونه تسل دست
 تر نشه  دیخودم رو گرفتم تا درد پهلوم شد 

 چقدر دلم برات تنگ شده بود   -

   زمی منم عز یوا  -

 دم  مانع ش  نباریبغلم کنه که ا خواست

 مولظب باش درد دارم -
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  دیببخش -

 تخت کنارم نشست  یرو

 ؟ یتاحاال تو ساواک بود -

 کرده بود   ریتغ  یلیشدم خ قیگرفتم به چهره اش دق ده یرو ناد  سوالش

 ؟ یعقد کرد  -

 لبهاش شکوفه زد    یرو یبزرگ لبخند

 عوض شدم ؟  یلی؟ خ  یدیاز کجا فهم  اریتووش ییوا  -

   یلیاره خ -

ام قراره    گهیچند وقت د ارهی همش واسم کادو م هیچقدر ادم خوب یدونینم یوا  -
 مون یسر خونه زندگ میبر  رهیخونه بگ

   یخوشبخت بش زمیعز  یبه سالمت -

 ؟  یتا حاال ساواک بود ینگفت  یممنون راست -

 جون به بازوش زدم   یب یمشت

 اخه عقل کل مگه ساواک منحل نشده ؟  -

 چرا   -

 نجا یا  امیره که من تازه بخوام از اونجا ب وجود ندا  یساواک  گهیخب د -

 ؟  یهست  یپس چرا زخم -

 داستانش مفصله تو بمب باران ترکش خوردم احتماال   -

 احتماال ؟  -
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 دونمینم یزیاره خودمم چند روزه که به هوش اومدم هنوز چ -

 صورتش رو به سمتم اورد   اروم 

 ارم یخودم ته توشو برات درم -

 و شاد تنگ شده بود   طونیدختر ش نیا  یام گرفت چقدر دلم برا  خنده

 اقا خوبه ؟ معصومه چطور؟  ری چخبر از خودت بگو ام گهید -

 خوبن ... -

 مکث کرد تو فکر رفت و مثل جرقه به صدا در اومد  یکم

 دختر   یشناسی تو از کجا معصومه رو م یوا  -

 تو ساواک بود   میهم سلول -

من   یدونست یشده تو از کجا م ریزن ام یدونستیداره تو از کجا م یاهان ... چه ربط -
 ازش خبر دارم 

 فرستادم   رونیرو با صدا ب نفسم

 تو فعال فقط جواب سواالمو بده   هیمن طوالن   یماجراها -

 یول  گفتمیم  مویزندگ ه یمن همه چ  یبود  ینجوریهم شهیهم  اریتووش یبد یلیخ -
 تو نه 

   گمیم -

  گهید یک -

خونه  امی ب شهیندارم برم م ییفعال جا یروزا مرخص بشم ول نی ا  دیمن با راستش  -
 شما  
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 شد   یجد یلیخ

 نه  -

 خنده   ریزد ز  هوی خت یر دلم

  ش یپ یا یب دیبا یبر  ذاشتمیم یداشت م ی جا یفکر کرد  وونهی د یا ی معلومه که م -
 خودم  

   دمیکش   یاسوده ا نفس

 ؟ یمامانت چ -

کنم تنها  رت یقافلگ خوام ی انجام بده من گفتم م  صتویترخ یاونم از خداشه رفته کارا  -
 بشه   دایاومدم االناس سر و کله اش پ

 دیشرمندتم بخدا مهش  -

 به پام زد   یبه شوخ یمشت

   هیحرفا چ  نیا -

برام اورده   دیکه مهش ییرو انجام دادن لباس ها صمیترخ یکه کارها   دیطول نکش یلیخ
از   دیو مقنعه به کمک مهش یگلدار با چادرمشگ  دی سف  یو شلوار راحت  زیبل دمیپوش بود رو
انداختم رنگ در عوض شده بود و سرو    مونیبه در خونه قبل یشدم نگاه ادهی پ لیاوتومب
بازوم   دیبغض گلومو کنترل کردم مهش  شدی م دهی شن اطیح  لبچه ها از داخ یباز  یصدا 

  کردیم  یدائم عذر خواه دی کرد مادر مهش می رو گرفت و بالبخند به داخل خونه راهنما
   دونستنی خودشونو مقصر م

حموم گرم بود دستت    کیباعث سبک شدنم بشه  تونستیکه م یزیتنها چ -
   دیدردنکنه مهش
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دم خونه  کر  یسال باپدرم زندگ  ک یبود که کمتر از   ی خونه ا  هیکامال شب  دیمهش یپدر خونه
  هیاالن تو چه وضع دونستمیهم شده بودم نم وشیدلنگران دار  شی اال  یساده و ب  یا

 کنه   دامیچطور پ خوادیم  دونستمیمرخص شده بودم نم مارستانیحاال که از ب

 پز   دیسوپ گرم و خوشمزه مهش هی نمیا   نی بفرما -

 بکنم ؟  یخواهش هیازت   شهیم د یبله صد البته مهش -

 ؟   یحتما چ -

 تلفن بکنم ؟  ه یاز خونتون  شهیم -

 به شهرستانتون؟  -

 نه خارج از کشور  -

 گفت  طنتی زد و با ش یچشمک

   ایشد  یناقال خارج یا -

 کردم  ی کنترل شده ا  خنده

  ینه بدون شوخ -

   ارمی باشه بذار تلفن و ب -

   امی خودم م -

   ارمی تلفن بلنده م مینه تو تودشکت دراز بکش س -

  دیجواب نداد مجدد گرفتم نام یتلفن رو دستم گرفتم شماره رو گرفتم کس  دیردبا ت -
 ؟   رانی ا ایب  خوادیم یعنیشدم 

 وش یدار
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روزهام شده دائم قدم   نیکار ا ستیدل تو دلم ن  گذرهیم  اریاز رفتن تووش  یهفته ا  چند
جوابش رو ندادم حرف زدن باهاش   یپدر بارها تماس گرفت ول گاریپشت س  گاری زدن س

 به طرف تلفن رفتم و جواب دادم  یتلفن زنگ عصب یچند بار کردیترم م  یفقط عصب

 ی بس کن پدر انقدر زنگ نزن فقط رو اعصابم -

 الو  -

 خت یبه جونم ر یخاص  یپشت تلفن نگران  ینازک خانم یصدا 

 الو ... شما؟  -

 م گریالل.. تماس م هیبق مارستانیسالم من از ب -

 نشستم  یصندل  یرو

 اونجاست؟   اریتووش ن؟ی ری گیشده خانم از تهران تماس م یچ -

 .... یبله من با اقا  -

 جواب دادم  ی کرد که عصب یمکث

 شمس   وشیدار -

 بله بله  -

 ی د یسکته ام م یخودمم بگو خانم دار -

 خب بابا   -

 لب زمزمه کرد که متوجه نشدم   ریز  یزیچ

پاشو   ینگران یلیاگه خ مارستانی کس و کار افتاده گوشه ب یزنت دو هفته است ب -
 کن  هیتصو  مارستانمیب  نهیمالقاتش هز  ایب



 هر شب من   ی بغض ها 

 
243 

 

منتظر نموند حال    یطاقت نداشتم حت گهیحرفش رو زد و تلفن رو قطع کرد د یعصب
باز کردم چند دست لباس برداشتم که  و بپرسم به طرف اتاقمون رفتم در کمد و  اری تووش

به اتاق نزده بودم   یچند هفته سر ن یعکس اقا فرهاد افتاد تو ا ی خال ینگاهم به جا 
اتاق نداشتم دل نگران سراغ لباس هاش رفتم    نیا  یطاقت اومدن تو  اریبدون تووش

  ارینشستم تووش نیزم یمادرش رو برده بود وا رفته رو   یادگاریحدسم درست بود لباس  
چراغ خواب بغل   دمیکوب واری بلند شدم مشتم رو محکم به د یبرگرده عصب خواستینم

 زدم   ادی پرت کردم فر نیتخت رو به زم

 مطمئن باش    گردونمی برت م -

ها برگردم    نی باا تونستمیگاوصندوق رفتم پول و پاس و شناسنامه ام رو برداشتم نم سراغ
زنگ خونه   یبلند شدم صدا  نی زم یاز رو  میپاسم رو به صندوق برگردوندم با پاس تقلب

تخت پرت کردم و به طرف   یساکم و رو  هیمحل  یکدوم خروس ب گهید  نیبلند شد ا
 رفتم   فونیا

- Kim o 

 اعصابم بود  یاحمقانش رو  یقهقه ها  یصدا 

 باز کن پسر منم   -

 در رو باز کردم   زدمیم  یعصب یتم و در و باز کردم قدم ها رو سر جاش گذاش یگوش یعصب

 ؟  ی کنیکار م یچ نجایا -

  نمیبدم تا تک پسرمو بب  ما یهواپ ط یمجبور شدم پول بل  یدادیجواب تلفنامو که نم  -

 مسخره    یاون خنده ها  باز 

 ؟  یعجوج مجوج دنبال خودت راه ننداخت هیچه عجب  -

 زن خوشگل هست  نجا یتا دلت بخواد ا  دم یسفارش م یکیاوهههه نگران نباش  -
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توجه بهش به اتاق برگشتم ساکم رو برداشتم و به طرف در   یام رو درهم بردم و ب افهیق
 اومدم  

 ؟   یکنیکجا پسر ؟ از من فرار م -

 ی برس دد  تیکاردارم به خوش -

 کرد   ری طرفم اومد بازوم رو تو چنگالش اس به

 ؟ هووووم  یریم   یباتوام کدوم گور -

 ادامه داد   یحرس دار شخندیبه اطراف نگاه کرد و بان دمیو از دستش کش  ازومب

  ییکه تنها نمیبیاوه م -

 قدم مغرورانه برداشت و به طرفم نگاه کرد   چند

 قالت گذاشته؟ هوووم... حتما رمز گاوصندوقتم داشته نه؟  -

 زدم  ادی فر کرد یترم م یو عصب یکالمش عصب طعنه

   ی گردی که تو باهاشون م نیا یعوض   یثل زناهمه م  یبس کن فکر کرد -

 زد  ادیتر از من فر  بلند

 پس کوش   -

 باز کرد   نیهاش ر به طرف دست

 هوووووم   -

 زد   میشونیطرفم اومد با انگشتش به پ به

 یبود تو از اولم الک  یسرگرم   هیفقط  یکله پوکت فرو کن اون دختره دهات نیتو ا  -
 واست پسر    ختهیصد تا بهتر از اون ر  یگندش کرد
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 طرف در رفتم که پشت سرم راه افتاد  به

 کارات باشم  انیدر جر دی پسر ؟ من پدرتم با  یری م یکدوم گور -

 پله ها متوقف شدم  تو

 دست از سرم بردار  یست ی من ن  یچیتو ه -

رو کنج لبهاش نشوند دست   ش یشگیهم شخندیزود خودشو جمع کرد ن یخورد ول جا
 اش رو باال اورد و دست زد ه

 که خوب تونسته عوضت کنه ههه احمق جون  نمیبی... بارکال م نیافر  -

   دمیحرف هاش پر ونی رو باال اوردم و م دستم

 دست از سرم بردار   رانیا  رمیمن م -

 ستادم ی بلندش ناخواسته ا یبرم که از صدا  نی از پله ها پا  خواستم

تو فرودگاه   رانی ا  یبر یخوا یم گذرهیم یکت چمعلوم هست تو کله پو چی؟ ه رانی ا -
 و تمام  کننیم  رتی دستگ

 یاز من و عل  یمدرک ی؟ پس کس  یبرد  نیتمام پروندا ها رو از ب یگفتی هه مگه نم -
 الخصوص تو نداره  

 پله ها بلند گفت  ی راهم ادامه دادم که از رو به

 شناستت ینم یکس یگذاشت شیر  یاونو که عوض نکردم فکر کرد یتو چ افهیق -

  هیبود اونم  مارستان یتو ب اریحوصله بحث کردن باهاش رو نداشتم تووش گهید
شهرش از تهران   یبراش افتاده که بجا یچه اتفاق ستیمعلوم ن  ینظام مارستانیب

م برگردم خونه  حاضر نبود یرزرو کردم تا شب معطل موندم ول  یفور طی بل هیسردراورده 
اعالم پروازم   یکرده بودم که صدا  میشونیپ گاه هیپااام گذاشته بودم و تک  یدستهام رو رو



 هر شب من   ی بغض ها 

 
246 

 

پرواز رفتم تعداد   تی از بلند گو فرودگاه پخش شد به دسته ساکم چنگ زدم و به طرف گ
تا دلت بخواد    رانیبرگردن ا  گهید خواستن ینم یلیبودن انگار خ مایتو هواپ یمحدود 

  ر یزدم و ز  یشخندیبود ن سی مقصدشون کانادا و انگل  شتریب یتو فرودگاه بود ول یرانی ا
 لب گفتم  

بزدل تا شاه بود اعتراض داشتن حاالم که دولت عوض شده از ترس   یترسوها -
   یتو خال یجنگ فرار کردن تبال 

   دیکردش پرس بزک افهیلوس و ق ی جام نشستم مهماندار به طرفم اومد با صدا سر

- Hiçbir şey istemiyor musun ? 

 زدم و دستم رو به نشونه گمشو تکون دادم  یشخندین

- No 

اوردم   یبار به خاطرم  نیاخر اریو رفت دائم چهره تووش  دینازکش رو تو هم کش یابروها 
که دل تو دلم نبود   یمن یبود مخصوصا برا  یتنها بره پرواز خسته کننده ا  ذاشتم یم  دینبا

فرودگاه خارج شم که  یا شهیاومدم خواستم از در ش نی فرودگاه پا یباعجله از پله برق
   ستادی روبروم ا یمرد جوان

 شمس   یآقا -

 خودم رو نباختم   یشد ول یلحظه ته دلم خال  کی

   ن یاشتباه گرفت -

 رو نشون داد   تشیامن سی برد ونشان پل بشیرو داخل ج دستش

   نیا یهمراه ما ب دیهستم شما با  یستوان محمود  -

 ؟    یبه چه جرم -
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 می کنیباهم صحبت م ن ی اریب فی شما تشر -

 دم یرو سمت بازوم اورد که دستم رو پس کش دستش

 ؟  هی کارها چ نی ا یمعن -

 وگرنه مجبورم بهتون دست بند بزنم   نیای خودتون همراهم ب -

 کنمیم   تیمن ازتون شکا  -

رو براتون   تتونیبعد من خودم برگه شکا  نیار یب فی اول بامن تشر ستین یمسئله ا  -
 کنم یپر م

  نانی من اطم  تی مطمئنا هنوز به هو  شدیم شترشون یباعث شک ب شترمیب ممانعت
  میکه حرکت کرد دلنگران نی ماش کردمیمشکوکشون م نی از ا  شتریب  دینداشتن پس نبا

 یچ اری تووش فی تکل کردنی دامم مو اع  بردنیم  یپ تمیاگه به هو  شدیم شتریو ب  شتریب
   شدیم

  یسواالت تکرار  یسر  کی منتظر نشسته بودم هرروز بارها و بارها  ی روشن مهیاتاق ن تو
جهنم گرفتار شده   نیچند روز بود تو ا  دونمیخسته شده بودم نم گه ید  دنی پرسیازم م

  شیتاس و ر  یبا سر یباز شد مرد مسن یشد در با تق دایپ یبودم که بالخره سرو کله کس
به  یمرد برام آشنا بود بالبخند  نیکردم چقدر چهره ا  زی. رربلند وارد اتاق شد چشم هام 

 سمت اومد و شروع کرد 

 اسم؟  -

 جواب دادم  لکسیگذاشتم و ر  زیم   یسر تکون دادم دستهام رو رو  یعصب

  یعل -

 ل؟ ی فام -

 هوشمند   -
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 شغلتون  -

 ع ی ناص   یدانشجو مهندس -

 درسته؟  نینبود  رانیساله که ا   ۴شما  -

 برگشتم  هیترک ق یرفته بودم فرانسه وحاال از طر  لیساله بخاطر تحص ۴بله  -

 چرا ؟  -

 دادم  حیاز صدبار به تک تک همکاراتون توض شتری؟ تاحاال ب ن یپرسیچند بار م -

 ران؟ یا  یچرا اومد  -

 بخاطر خانواده و وطنم اومدم تو جنگ کنار خانواده ام باشم  -

 دورم زد   یباثبات گشت ی و با قدم ها  دی کش یقیعم نفس

   یبر یتونیشما م  عی صنا  یمهندس  یهوشمند دانشجو   یاقا   یخب عل -

 بلند شد  یصندل   یاز رو شوکه

 واقعا ؟  -

   نی بله بفرما -

بودم که طناب دار و تو مال عام   دهیبرم بارها خواب د  تونستمیم یعنی   شدیباورم نم هنوز 
گرفتم قبل از خروج همون   ل یرو تحو  لمیرو امضاء کردم وسا  ییگردنم چند جا ندازنیم

 رو بهم داده بود صدام زد   میمرد بازجو که خبر ازاد

 هوشمنده    یآقا -

زمه وار  کرد و زم کی پشت سرم برگشتم که خودش رو بهم رسوند سرش رو بهم نزد به
 گفت
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انجام   تی با موفق تی مامور  نیبگ نیشمس به پدرتون سالم برسون وشیدار  یاقا  -
 شد 

 گذاشت  بمیداخل ج یزیهام رو توهم فرو بردم که چ اخم

  یباخودتون م دیشناسنامه براتون دردسر سازه نبا نی درضمن حواستون باشه ا -
 برداشتمش  لتونیوسا  یبه موقع از قاط نیاورد 

  یازم فاصله گرفت و دستش رو به طرفم دراز کرد حاال خوب شناختمش منش بالبخند
و ازش فاصله   دمیبه چهره اش پاش یتاسف اور شخندیدفتر پدرم بود کاظم بابازاده ن

و از   کردمی م دا یپ اروی هرچه زودتر تووش دیاز اونجا فاصله گرفتم با   عیسر   یگرفتم با قدم ا
 رفتم   مارستانی ب رشی به سمت پذ رفتمی م رانی ا

 همسرم کدوم بخشه   نی بگ شهیهستم م  یخسرو شاه اریسالم من همراه تووش -

 چک کنم   نیسالم صبر کن -

 انداخت و جواب داد   یاطرافش نگاه  یبرگه ها  به

  یکس  نیهمچ میندار -

  نجاست یباهام تماس گرفتم گفتن که همسرم ا مارستانیامکان نداره از طرف ب -

   دیداخل دستش به طرفمون اومد همکارش پرس یبا پوشه ا  یپرستار

   یشناسیم یخسرو شاه  اری تووش -

 جواب داد  هویجوون با خودکار سرش رو خاروند و حالت فکر کردن گرفت و بعد   دختر

 فرستاده بونش  بود از کردستان  نجایاهان اره همون دختررو که دوهفته ا -

 کدوم؟  -

 گفتم    عیسر 
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 آره آره خودشه  -

 وجه به من رو به همکارش گفت   یب

 گه ی شده بود د یهمون که ترکش خورده بود و موج -

 دم ی و پاهام شل شد بزور خودم رو نگه داشتم بلند پرس  دست

 کجاست؟  ستمیمگه من با شما ن -

 اروم آقا مرخص شده   -

 ؟یک -

 ؟   یهست یوقته اصال شما ک یلیخ -

 مرخصش کرده ؟  یک -

 زنگ بزنم انتظامات   نینذار  مارستانی ب نجایاروم اقا ا  -

 مرخصش کرده ؟   یفقط ک  نی من شوهرشم بگ -

 از کجا معلوم   -

اوردم بدون فکر دادم دستش بادقت به  رونی ب بشیشناسنامه ام رو از ج یعصب
 شناسنامه و من نگاه کرد صفحه دومشم چک کرد و شناسنامه رو به طرفم گرفت  

 خودش به دوستش خبر داد اومدن دنبالش   -

 آدرسش   -

نازک کرد و چند برگه رو جابه جا کرد اخر سر هم داخل اتاق پشت سرش   یچشم پشت
 دم یپرس گهیاز خانم د د یلرز یم  تیبانو عص  یکه از شدت نگران ییشد با صدا

 شد پس ؟  یچ -
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 اره ی آقا حتما رفته ادرس ب ن یصبر کن -

برگه رو برداشتم و از  دیکوب شخوانیپ یجوان از اتاق خارج شد و برگه رو رو دختر
دست تکون دادم و سوار شدم به ادرس دقت   یتاکس  نیاول  یخارج شدم برا مارستانیب

 دادم    هیتک یصندل یبرگه رو به راننده دادم و سرم رو پشت ومدی کردم آشنا به نظر م

   اری تووش

نداشتم دستم   یاز کس یخبر چ یه یول گذشتیم  مارستانیاز ب صمیاز ترخ   کماهی  کی نزد
  گذشتیفرستاده بودم دوهفته م نیآو  یکه برا یماه ا  نی از اخر رفتیبه نامه نوشتن نم

کس جواب تلفن هام رو   چیه  یول گذرهیم یروز  ۲تلفن زدم  هیکه به ترک یبار ن یو از اخر
   دادینم

 انقدر خوشحالم که نگو  اریتووش یییوا -

 سرخوش     یخوشحال شهیتو که هم -

 از خواهرش نوش جان کرد   یصدا دار یحرف پس گردن  نی با گفتن ا محمد

   یپری ما م یحرفا  نی رت باشه بدفعه اخ -

   یگمشو وحش -

 با بغض صدا زد   و

   توی دخترت وحش نیمامان بب -

 اومد   رونیغر غر کنان از اشپزخونه ب خاله

   شهیتو سرش خنگ م یزنی تپ و تپ م یبچه رو ه  نی ول کن ا دیمهش -

 خنگ هست   -

 تاسف نشون داد و رو به من گفت   یاز رو یسر خاله
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 وضع منو تورو خدا شوهرم کرده هنوز بزرگ نشده   ینیبیم -

 بلند شد  دیمهش  اعتراض

 مااامااان   -

باذوق بلند  دیزنگ خونه بلند شد مهش یدست کاراشون خنده ام گرفته بود که صدا  از 
 شد 

ماهه مارو مسخره   هیکارشون کنم  یچ دونمیو معصومه ان م ر ی حتما ام  گهید  نیا -
 خودشون کردن  

  یشونه هام رو  یدر رفت چادرم و از رو یو چادرشو سرش گرفت و جلو   زدی متند غر  تند
و معصومه مالقات کنم    ریمرتبه با ام  یدوست داشتم حاال که همه چ  یلیسرم انداختم خ

به   ینگاه گفتیم  یها  یزی بود و چ دهیدر سرک کش یاز ال دیپشت پنجره رفتم مهش
  اطیشدم به طرف در رفتمو وارد ح شد نگران دنداخل خونه کرد و مجدد مشغول حرف ز 

شخص روبروم   دنی عقب دادم که با د یدر و کم ی پشت پرده بود پرده جلو دیشدم مهش
 دیچشم هام رو مالش دادم و دوباره نگاه کردم مهش یکم شدیشوکه شدم باورم نم 

 بمن کرد و گفت  ینگاه

 دم در ؟  ی توچرا اومد -

 اروم لب زدم  دیتوجه به حرف مهش یب

 وش؟ یدار -

  نیبا ا دم یپر جذبه اش د  یجوشش اشک رو داخل چشم ها  دیکش   یاسوده ا نفس
و شلوار   رهنینامرتب با پ یو موها  شیعوض شده بود ر یلیکه داشت خ یمحاسن
باال رفته  ی شد و درآغوشم گرفت نگاهم با ابروها کی چطور بهم نزد دمینفهم یمشگ
 رو از خودم فاصله دادم   وشی گره خورد بزور دار دیمهش

 ییتو  نیا  شهیباورم نم  -
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 داد   لمیهاش تحو  هیگر ون ی م یلبش باال رفت و لبخند کج گوشه

   دمتیتا د  دمیکش  یچ یدونیدختر نم یتو که منو کشت -

کنه از گوشه چشمم    دایحرف هامون ادامه پ  نیاز ا  شتریب دیمهش یجلو  خواستینم دلم
و با   دیبه موهاش کش یهم جلب شد دست  وشی انداختم که توجه دار  ینگاه دیبه مهش
 و پر غرور تشکر کرد.  یجد ش یشگیلحن هم

 ی بود  اری ممنون که تا حاال مواظب تووش  یول یهر چند جواب سرباال داد -

  یباصدا در  یاز جلو  دینگفت مادر مهش یزیانداخت و چ یمتعجب به من نگاه دیمهش
   دیبلند پرس

 ن یجلودر ییدو ساعته دوتا  دیمهش هیک -

لب    یبود و ل ره یهمچنان به من خ دیمهش شدیخاله م  دیپشت پرده مانع د حضورمون
 باز کرد  

 م یا یاالن م -

  وشی دار دنیجلو اومد پرده رو کنار زد با د  دیکرد که مادر مهش یمصلحت  یسرفه    وشیدار
 دهنش گرفت بعد هم طلبکاران گفت  یو دستش رو جلو  دیکش ینیه

 ؟   یهست یآقا اصال ک یکنیم یشما توخونه من چه غلط -

 د یبهت توپ یکه مادرش عصب دادیدائم کتف مادرشو تکون م دیمهش

 اه  یکتفم و کند  -

 اروم زمزمه کرد   دیمهش

   ارهی تووش لی فام -

 کرد   دایپ ریتغ  یخاله به شرمندگ ی و لحن عصب  چهره
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   دیببخش شناختمینم لی ری بجز اقاام یمن کس  دیببخش یوا  -

 سپرد   یظ یانداختم لبخندش جمع شد و جاش رو به اخم غل ینگاه وشیچهره دار  به

   ستین یمسئله ا  -

 گفت    تیمن باهمون جد روبه

 م یجمع کن بر  لتویوسا -

   دمیپرس پکر

 م؟ یبر -

 ی زحمت داد  یاره بسته هرچ -

 بالفاصله جواب داد  خاله

 وهلل   مید یند یزیجون چ اریاز تووش یما جز خوب  هیحرفا چ  نیا -

 به پوزخند شباهت داشت  شتریلبخند ب یلبخند گوشه لبش باال رفت بجا   باهمون

 نظر لطفتونه خانم   -

 فضارو عوض کنم  خواستم

 بخاطر من به زحمت افتادن   یل یجون خ دیجان خاله و مهش وشیدار -

 هستم ممنون از لطفتون   انیدرجربله  -

   ومدیاصال خوشم نم  وشیکرده دار ریلحن تغ  از 

 تو   ایپسرم ب کنمیخواهش م -

 جمع کن    لتویجان شما وسا   اری تووش میشینه ممنون مزاحمتون نم -
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 رو به خاله ادامه داد و

 من ...  دی بفرما نیشما حساب کرد مارستانمیب نهیهز   دمیمن شن -

   مونهیخودم م دیمثل مهش اری پسرم تووش هیحرفا چ  نیا -

 با تشر رو به من ادامه داد  دوباره

 م یبر دیبا گهی بردار د لتویبرو وسا -

   دیاز پشت در به گوشم رس ییآشنا  یبگم که صدا  یزیچ خواستم

 سالم مامان  -

 ذوق زده به طرف در رفتن  دیو مهش خاله

 مادر   یجان اومد  ر یام یوا  -

  یو معصومه خوشحال و سرحال با لباس ها   ری کرده بود ام ریهاشون تغ هافیق چقدر
اش درهم و   افهی ق ری ام  دنیباد وش ی که معصومه به سر داشت دار ییبا یمرتب و چادر ز 

به سمت ما برگشت متوجه هول شدن و   ریکرد نگاه ام ری دست هاش اس انیدستم رو م
 زدم   یز ی بودم لبخند مصلحت ام واقفکارهاش خوب  لشیشدم وبه دل وش ی ترس دار

 آقا   ریسالم ام -

چهره اش داشت به نظرش    شیاور ادیدر به  یبود و سع  رهی خ وشی دار یبه چهره  ری ام
کرد جواب   ریتغ رو به  وشیمن نگاهش از دار یبا صدا  ومدی اشنا به نظر م  وشیچهره دار 

 به حرف اومد  دیداد که مهش ن یسالمم رو سرسنگ

 گرفتن دوست منه  لی چه وضعه تحو یا -

 دوستت؟  -

 گه ید  ارهی بله تووش -
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نشون بده که به معصومه زود تر به حرف   یباال رفت خواست عکس العمل ری ام یها  ابرو 
 اومد  

 فدات شم  یاله یوا  -

ازم فاصله گرفت و بازوهام   ی کم یبعد از مکث کوتاه دیطرفم اومد منو دراغوش کش به
 رو در دست گرفت 

 کردم  داتیپ نی رو زم گشتمی کجا تو اسمونا دنبالت م نجایتو کجا ا  -

 به حرف اومد  ری ام  بالخره

همش نگران بودم که چه   دمتون یخوشحال شدم د یلیخ ؟ی سالم خواهرم خوب -
 سرتون اومد   ییبال

  ریرو ز   وشیباز بغلم کرد با دست ازادم کمرشو نوازش کردم از گوشه چشم دار  معصومه
 فشرد یو دستم رو که در دست داشت م  کردینگاه م  ری به ام یظینظر داشتم با اخم غل

 اقا خوبم  ری ممنون ام -

 ارنین اد یرو به  وشیو معصومه دار ری ام کاش

 دختر   یچقدر عوض شد  -

 جواب داد   باخنده

 بد  ایخوب شدم   -

 خوب  -

 هم االن    یتو هم اون موقع خوشگل بود یول -

 ازدواجتونو    گمیم ک یدرضمن تبر  نهیبی معصومه جان چشات قشنگ م یمرس -
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   زمیعز  یمرس -

 با خنده همه رو به داخل دعوت کرد  د یمهش مادر

 ده یجانم تازه رس اریتووش لی فام نیبخور یزیچ  یشربت ییچا  هیتو   نیا یحاال ب -
   نی بفرما

نگاهم کرد باارامش چشم   یخواست ممانعت کنه که دستش رو فشار دادم وقت وشیدار
قفل شدمون   یبه دستها  ری نگفت نگاه ام یزیهام رو باز و بسته کردم سکوت کرد و چ 

دراز   وشیف دار با لخند دست به طر ریجدا کردم ام وشیافتاد که دستم رو از دست دار 
 کرد  

 خانم   اریدوست تووش دیبرادر مهش رمی سالم من ام -

 داد  یصداش داشت جواب کوتاه  ریدر تغ  یکه سع یبم یبا صدا وشیدار

 خوشبختم  -

 د یپرس دادنیکرد و همون طور که دست م  زیباز چشم هاش رو ر ری ام

   دمیند ییمن شما رو جا -

 من جواب دادم    وشی دار یبجا

   نیتازه کن ییگلو  هی  نی دیهر دو تازه رس  ن یآقا خسته ا ری ام -

 زدم    ی به خاله لبخند رو

 من تعارف کردم   دایببخش -

 خونه خودته زمینه عز -

داشت تا   ی سع  وشی بده و دار  ییدائم قصد داشت تا اشنا  ری ام  میداخل خونه اومد همه
   اوردی طفره بره اخر هم طاقت ن
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   میرفع زحمت کن گهی ه تون ما دبا اجاز  -

 بود   نیچرا قدم ما سنگ -

 کرده بود   ری گ یبد طی تو شرا وشیدار

  دیبا گه ی هست که مزاحمشون شدم د  یماه  کی  انهیجان در جر   دیآقا مهش رینه ام -
 م یرفع زحمت کن

   یمونیمن نم یعروس  یعنی اری تووش -

 زنم یبهت زنگ م ستیفعال معلوم ن -

 آخه شدیچ  ییهوی نی بر ینجوریکه ا  شهیاخه نم -

 بهم گفت  اطیکرد و قبل رفتنش تو ح یکالفه خداحافظ وشیدار

   ای زود حاضر شو ب -

  یلباس نجایبپوشم اخه من ا یچ دونستمیرفتم نم دیتکون دادم و به اتاق مهش یسر
 وارد اتاق شد    دینداشتم مهش

 بود ؟  یک نیا -

 چطور ؟  -

  ینگاه اط یاز پشت پنجره به داخل ح  ریام شدمینم دیمهش یمتوجه حرف ها   درست
به سمت در  یتو هم  یبا اخم ها نباریگوشش زمزمه کرد که ا  ریز  یزیانداخت معصومه چ 

 رفت که معصومه مانعش شد 

 حواست هست ؟  اری تووش -

 نداره ؟  ب یلباسات برم ع نی من با هم دیمهش -
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 گفتم ؟  یچ ید یاصال شن -

   ارمی برم اگه تونستم لباستو برات پس م د یمن فعال با نیبب -

 متعجب سرجاش خشکش زده بود به حال خونه برگشتم  دیمهش

  مینیبیاقا معصومه جان فعال با اجازه تون ان شاهلل باز همو م  ری ام -

 گفت   یجد ری ام

 من حرف داشتم باهاتون   -

 رو شناخته بودن   وشیدار  نایمطم

 برم   دیمن همسرم عجله داره با  دیببخش -

 دیبا تعجب پرس  دیو مهش  دیو معصومه باال پر ری ام یابروها 

 ... نیهمسرت؟ ا  -

  گارشیس  دنمیبا د وشیاومدم دار اطیتموم گذاشتم و به طرف ح مهیرو ن دیمهش  حرف
 انداخت و با پا لگدش کرد    نیرو زم

   وشیدار  میبر -

و که صدامون   ری ام یصدا   میدی دویم ابون یر ختا س  میزد رونیاز خونه ب یمعطل  بدون
  یشدم نفسم باال نم یسبز رنگ  یسوار تاکس  وشی و دنبال دار  ستادمی نا  یول  دمیشن زد یم

انفجار   ی و صدا   یتکرار ری و تصاو د یچیتو سرم پ یسوت کر کننده ا   یاومد دوباره صدا 
دستهام رو   وشیخودم نبود دار  اریکه به اخت یز یزدن کردم چ غیمقدمه شروع به ج یب

دستش رو سمت گردنم اورد که   شدمیکه متوجه نم کردی تکرار م ییها   زیگرفته بود و چ
 شدن صورتم صورتم رو جمع کردم و ناله وار گفتم   سینشدم با خ  یزی متوجه چ گهید

 وش یدار -
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 چشم هام جون گرفت  ش یو بعد چهره تارش پ دمیبغض دارش رو شن یصدا  اول

 جانم  -

 کجاست ؟   نجایا -

 هتله   -

 من چم شد؟  -

  د یفقط نبا یسرم و بهت زد گفت که خوب نی نگران نباش دکتر خبر کردم اومد ا -
 یاسترس داشته باش  ای یبش یعصب

داشتم دستم رو به طرف سرم بردم   یبد  جهیانداختم سرگ یدستم نگاه یچسب رو  به
 کردم از جام بلند شم یسع

 ست یحالت خوب ن  یبر یخوا یکجا م -

   خورهیگرمه حالم داره بهم م یلیخ -

 بذار کمکت کنم -

مجدد  کردیحالم رو بد م وشیتند ادکلن دار  یبه صورتم زدم بو  یاب   وشیکمک دار  به
 کنارم نشست  وشی م دارنشست نیزم یرو  ییدستشو  یبرگشتم جلو  ییداخل دستشو 

   وشیاونور دار   یبر شهیم -

 حالت بده؟  -

 کنه یم  شتریام رو ب  جهیعطرت سرگ  یتو رو خدا برو لباستو عوض کن بو -

  رهنیتنش کرد و پ یرنگ یشکالت  شترتیرو برداشت ت فشیاز جاش بلند شد و ک  عیسر 
 تخت رها کرد    یرو رو شی مشگ
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  یبش یعصب   دیاصال نبا یمواظب خودت باش یل یخ دیدکتر گفت با -

 چم شده ؟   -

   یشیبهتر م یکن تی اگه رعا یاثرات موج انفجاره شوکه شد  -

   وشیدار

داخل سرش شده   یرگ ها یدگید  بینداشت اثرات انفجار باعث اس یحال خوب  اصال
 بود 

 دکتر  یچ یعنی -

  یموج  گنیافراد م نجوریمردم به ا -

 من   یخدا  یوا  -

 ن ی که نذار نهیرسونده تنها راهش ا  بیداخل سرش اس ی نفجار به رگ هاموج ا -
 هم مشکوکم  گه ی د زیچ ک یبشه استرس داشته باشه فقط من به  یعصب

 دکتر   یچ -

 هم ازشون گرفته بشه  شی چند ازما  دیبا نهی پا  یلیفشارشون خ -

   رانمیکه االن من ...ا یدونیم -

 جابجا کرد   شی نیب یرو رو نکشیع

 ه؟ یحدستون چ -

 یر یچه تاث دونمیکه افتاده نم یاتفاقات نی با ا یهمسرتون باردارن ول کنمی فکر م -
 گذاشته باشه   نیجن یرو  تونهیم

 متوجه نشدن   یزیبوده پس چطور اون ها چ مارستان یدوهفته تو ب اریدکتر تووش -
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   نی اونجا نبود  نیگی شما که م -

 نگفت    یزیهم که زنگ زد چ یپرستار یبله ول -

همسرتون   کنمیاون موقع متوجه نشدن فکر نم  دیشا  ای نگفتن  ی زیبه شما چ دیشا -
 احتماله   نهایا  یاز دوماه باردار باشن البته همه   شتریب

 دکتر   یکرد  جمیگ -

  یالزم گرفته بشه برا  شیو ازما  نی تا جابجا بش نیفعال روش حساب نکن -
نشه فعال فقط مواظب  شتر یحمله ها ب  نیدارو مصرف کنن تا ا د ی اعصابشون هم با

 بهشون دست نده   ینشن که مجدد حمله عصب یعصب  شونیا  نیباش

 ادیب تونهیدکتر م میبر  رانی زود تر از ا دیما با  -

   شهیم  شونیاسترس باعث شوک عصب دونمیم دیبع یقانون ری از لب مرز و غ -

  ادیحداقل تنها ب  ای  ایب رانی به ا ذاشتمیم دینبا  رفتیدکتر دائم تو سرم رژه م یها   حرف
   دادمیکاش نامه هارو نشونش نم

 ؟  وش ی دار یداریب -

   زمیاره عز -

 لبهاش شکفت  یخنده رو   یبه چهره رنگ و رو رفته اش نگاه کردم جوانه ها  بالبخند

 ؟ ی خندیم یبه چ -

  یبلند شدم و مقابلش رو  ی صندل یاز رو   تخت نشست یاش رو جمع کرد و رو  خنده
 تخت نشستم 

 بودمت   دهیند  شیتا حاال با ر  -

 دم یبه صورتم کش یدست



 هر شب من   ی بغض ها 

 
263 

 

 زشت شدم نه؟  یلیخ -

   ادینه اتفاقا بهت م -

 زدم   یصدادار شخندین

 عمرا  -

دستم رو سمت ادکلنم   دمیپوش  یو شلوار ساده ا  رهنیسر داد صبح پ ی خنده ا مجدد
  ادمیافتادم منصرف شدم ادکلن رو داخل ساک برگردوندم  اریحرف تووش ادی بردم که 

امکان   اوردیهمراه خودش ن ی زیکجاست از خونه دوستش چ لشیازش بپرسم وسا
  یگذاشتم و جلو زی م یرو  یادداشتی بره  یینداشت بدون عکس پدر و لباس مادرش جا 

زدم به   ی به تلفن عموم یرفتم و پول گرفتم سر یرف صرافدر مسافر خانه اومدم به ط
 بره   یمنش یجواب نداد منتظر موندم رو  یخونه خودم زنگ زدم کس

   یمن یکه هنوز خونه  نمیبیم -

 جواب داد  بالفاصله

 پسر    یهست یمعلوم هست کدوم گور چیه -

 ران یا  زمونی کشور عز -

 کرد   یمزحک خنده

 منتظر باش تا فردا از مرز ردتون کنن   یخونه ول  هیخودت رو برسون مرز تو اروم -

  شهینم -

 رو از گوشم فاصله دادم   یگوش ادش ی فر یصدا با

 چند تا  یگیم یچ یفهم یم چیه شهینم -

  دیسکه را وارد کن لطفا
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 داخل تفن انداختم  یا   گهید سکه

 هستن   -

 دوباره بگو   دمینشن -

 ؟   یکنیمنو مسخره م -

 تو دستگاه صدات قطع شد   نداختمیم  دینه سکه با -

 ی دونیم  گمیم -

 از دستم افتاد   یکه گوش دمیبرخورد کرد به طرفش چرخ  یتلفن عموم شهیتقه به ش چند

 ؟  میتنها صحبت کن شهیم -

رفتم بدون ترس چشم تو    رونیاز باجه ب کنهیم   بمیتعق یمتوجه نشده بودم کس چطور
رو مهمون   میشگیهم شخندی فرو بردم و ن بمیدستهام رو داخل ج ستادمی ا  ریباام چشم

 لبهام کردم 

 ؟ ی بود ی.... چ یاقا   ریسالم ام -

 سالم   کیعل -

 انداخت   یاطراف نگاه به

 بشناسدتون  یجناب شمس ممکنه کس ستین  یمناسب یجا  نجایا -

  نیکرد و براه افتاد پشت سرش براه افتادم اول انیشمس رو اروم و با طعنه ب جناب
به  ی هوا مشت  یو ب ستادیداخل شد دنبالش رفتم که ناگهان ا  د یکه د  یکوچه خلوت
من کار رو خراب تر   ی مقاومت و دعوا یداشتم ول  یبرخورد  نیانتظار همچ  دیصورتم کوب

  یول میترف یکشور م نیاز ا  عتریهرچه سر دینداشت با  یحال مساعد  اری تووش کردیم
زدم و بادو   یلبخند  دیکوب واری ام رو گرفت و محکم به د  قهی  دونستمیچطورش رو نم
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بزنه که دستش   ی ا  گهید یکردم مشتش رو باال برد تا ضربه   زیرو تم  مینیانگشتم خون ب
 رو تو هوا گرفتم  

 ؟ یکرد ی م  بمیهمه مدت تعق  نیا  نیبخاطر هم -

 شکنجه کرد کمته   ای اشغالو هر چقدرم که زد  ی تو -

 زدم   شخندین

   دونمیم -

 شد مجدد ابروهاش رو درهم گره کرد   شوکه

 خانم بره   اریبذار تووش -

 ؟  یکارش یتوچ -

خواستم بهت   یول امیبا مامور ب تونستمیاالن م نیهم ونشمی من جونمو مد -
 فرصت بدم 

 ؟   یهه ... بمن فرصت بد -

   هیمنظورت چ -

 گفتم  کردمیلباسم جدا م  قهیطور که دستهاش رو از   همون

خبرشون  یتونی البته م  یبدون مامور اومد  نیهم یبرا  یدونی و نم اری تووش یجا -
 و دو نشون    ریت هی  یمنم بفروش  یدیفهم اروی تووش یجا نکهیبعد ا  یکرده باش

  کی شل یام باال اوردم و صدا  قه ینگاهم کرد دستم رو به شکل اصلحه به سمت شق رهیخ
 کردم   دیرو تقل

 تق  -
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وارد کوچه شد سکوت کرد تا    یبگه که کس یز یسر دادم خواست چ یخنده بلند بعد
 کردم  یدست شی شخص عبور کنه پ

ران  زن منه پس اگه بفکر جب  یکنی م یکه تو براش دلسوز  یاقا پسر اون کس نیبب -
 من برم  یبذار  دیبا  یشیفداکار 

   کهیمرت  یگیم یچ -

 چسبوند  واریام رو گرفت و به د  قهی  مجدد

چند بار اومد دنبالش   یدونیاون دختر نامزد داشت م  ؟یختیاخر زهر خودتو ر  -
  یدونی پدرش بخاطر تو سکته کرد م یدونیم

 لباسم جدا کردم    ی قهی دست هاش رو از  یو عصب اوردم ی طاقت ن گهید

 راه انداخته واسه من   یدونیم  یدو ن یم -

 به طرفش برگشتم که عقب رفت  ناقافل

 ؟ یاز کجا منو شناخت -

 نداد جواب

 از صدام ؟ .... چشمهام؟...هوم ؟ ....  -

   دنتیکش گاری از فندکت از س -

 هوووم  -

 وادامه دادم   دمیبه لباسم کش  یدست

  یحال مساعد  اریتووش یبودم ول یچه کثافت دونمی پسر خوب من خوب م نیبب -
  میبذار ما بر یلطفشو جبران کن یخوا یببرمش اگه م نجایهرچه زودتر از ا  دینداره با 
 خب؟ 
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  ی کردم صدا زیزمزمه کرد گوش ت یزی لب چ  ریانداخت و ز   یکرد به سرکوچه نگاه سکوت 
باال   واری از د  ومدی پشت سرم م ری ام  دمیبه سرعت دو  دمیرو که شن سیپل نیماش ری اژ

به طرف مسافر   یوارد راه پله اش شدم و از کوچه پشت  یپشت بام خونه ا یرفتم از رو 
سوزش   نمیتازه کنم قفسه س ی تا نفس  ستادمیا  دمیندرو پشت سرم   ر یخونه فرار کردم ام

وارد   انداختم و  یبه اطراف نگاه دمیداشت دوباره راه افتادم تا به مسافر خونه رس یبد
درحال نماز خوندن   اری مسافر خونه شدم به طرف اتاقمون رفتم و وارد اتاق شدم تووش

   دمیو سر کش  ختمیخودم ر یاب برا   ینشستم و کم یصندل یبود رو 

 ؟   شدهیصورتت چ ی سال.... وا -

   دمی پاش باشیبه صورت ز  یمهربون لبخند

 خوبم ستین ی زیسالم خانمم ..چ -

 چونم قرار داد  ری بلند شد و به طرفم اومد دستش رو ز  نیزم یرو از 

 ؟ ی دعوا کرد  -

 کردم   یبخش نانینگاه اطم کرد یقرار تر م  یقرارم رو ب یچشمهاش قلب ب ینگران

   میبر  نجایزود تر از ا دیفقط با زمیعز  ستین یزیگفتم چ -

 شناختتت؟  یشده کس یچ -

 نگران نباش فقط حاضر شو ساکت کجاست ؟  -

 خونه خانم جانه وشیدار  یییوا -

 اشکال نداره   -

 مادرم توشه   ادگاریاشکال نداره عکس اقام و تنها   یچ -

   دمیهام رو توهم کش اخم
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 من درسته   شیپ هیترک یبرگرد  گهی د یخواستینم -

 به خودش گرفت  یمظلوم ی  افهیق

 ؟  یکرد  یفکر نی چرا همچ رینخ -

   میبر دیفعال با  میزنی موضوع حرف م  نیبعدا راجب ا  -

  میمسافرخونه رو حساب کردم و از اون محدوده دور شد ی  نهینبود هز یادی ز  لی وسا
 و حرف هاش بودم   ریتمام راه بفکر ام میشد هیسوار اتوبوس اروم نالیترم یها   یکینزد

   اری تووش

بود   ییحتما مربوط به دعوا  دونستمینم یچ یکرده بود ول ری رو درگ وشی ذهن دار یزیچ
 ینیب یب یمعلوم بود ضربه ا  زدی م یچشم هاش به کبود   رینگهش داشته بود ز  یکه مخف

به طرف   دادیامانم نم  یراه نگه داشت حالت تهوع لحظه ا نیبرخورد کرده اوتوبوس ب
اتوبوس    یجلو وشیاومدم دار  رونیزدم و ب مبه صورت یرفتم اب یبهداشت سی سرو

چادرم رو گرفت و دوباره به   ی گوشه   یبود کس دهیرو به اتش کش یگار ی بود وس ستادهی ا
 تعجب کردم   ری چهره ام دنیبزنم که با د غ یبرم گردوند خواستم ج س یداخل سرو

 ؟   نیکنیکار م یچ نجایشما ا  رآفایام یوا  -

 شما؟  نیخواهرم خوب سسسسیه -

   دمیپرس متعجب

 ؟   هیمنظورتون چ -

 کرده؟  تتیاذ  کهیمرت  نیا -

 وش؟ یدار -

   گهی اره د -
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 اما...  نیشناسیم یساواک  هیشما اونو به عنوان   دونمیاقا م ری ام -

  دای شمام نجات پ رنشی گیم  ریمن مامور خبر کردم تو مس  ستی ن زایچ نی مسئله ا -
 ن یکنیم

 متوقف شدم  ر یبرم که با حرف ام رونی ب سیخواستم از سرو  نگران

 ن؟ یشد یساواک  نگران اون ادم  -

 گره کرده جواب دادم  یها  بااخم

   ستین یساواک  گهی شوهرمنه اون د وشیاقا دار  ری ام -

 بوده   یول -

که شما   دونمیام من ازش م  گهیبد د یزا یچ یلیبوده خ ی اره بوده ادم بد -
 ن یدونینم

 پس ...  -

 اون عوض شده   -

 ؟  یکنیباور م -

 گفتم بلند

 اره    -

 تا به خودم مصلت شم   دمیکش  یقینفس عم می شندیم  روی ام هیعصب ینفس ها  یصدا 

 تورو خدا   می ما بر  نیبذار دینیبب -

 شما؟  یعنی -

 اره   -
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 محبتتون رو جبران کنم خواستمیمن م -

  شهی جبران م میبذار بر -

 نگاهم کرد و بعد باعجله گفت   وارفته

   ن یمن ش  نیسوار ماش نیا یب نی بدو -

 رفتم   وشیر به دنبال دا دمیدو دنبالش

 م یبر ایب -

 مانع شد  ری که ام میخورد مچ دستم رو گرفت و حواست فرار کن یا  کهی  ریام دنید با

 می من بر   نیباماش ایکنن ب داتیتا پ دارنی رو نگه م نایجلوتر اتوبوس و تمام ماش -
  نهی تنها راه نجاتت هم

 باور کنم  دیچرا با -

 من جواب دادم   ری ام  یبجا

 من مطمئنم   -

   ختمیرو تو نگاهم ر نانمیشد تمام اطم رهیبه چشمهام خ وشیدار

به   یا  یدر صندوق عقبش رو باز کرد و نگاه بامعن ریام میرفت ر ی ام  نیطرف ماش به
بخش باز و   نانیبه من کردم که چشم هام رو اطم یمردد نگاه وشی کرد دار وشیدار

  میشد نیدر صندوق رو بست و هر دوسوار ماش ری ام  دیبسته کردم داخل صندوق دراز کش
گذاشت و راه   ینشون داد که مامور احترام یارتبه مامور ک  میدیکه رس یبازرس ستیبه ا

از   وشیرفت دار  نیجلو تر نگه داشت و به سمت عقب ماش یرو برامون باز کرد کم 
  یب ری عقب نشست ام یصندل یبرون اومد و کنارم رو  ریام  کانیپ نی صندوق عقب ماش

 باز کرد   نطوریسر صحبت رو ا  وشیراه افتاد که دار یحرف چیه
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 و البته قابل اعتماد  یهست  یتو مرد خوب -

 کرد و لبخند رو مهمون لبهاش کرد   یمن نگاه به

ببرش فرودگاه   من بهت اعتماد دارم لطفا ادیبامن ب ی از مرز قاچاق تونهینم اری تووش -
 نشد نرو   مایتا سوار هواپ

 خوردم   جا

   وشیدار -

زد متوجه منظورش   یگرفت و چشمک  شی نیب یرو به نشونه سکوت جلو  دستش
   شدمینم

   کردیبه عقب نگاه م نیوسط ماش نهیاز ا  ری ام

 ی ساواک   هیدادن  یفرار یخانم همه کار حاضرم بکنم حت اریتووش ی من برا -

 . فقط سکوت کرد  وشیدار  یکرد ول  انی ب زیاخرش رو طعنه ام ی جمله

   وشیدار

که نگرانمه به طرف   کردیخوشحالم م نینبود وا  یراض  اریشدم تووش اده ی راه پ یها وسط
  یمه الود و سرد   یهوا هیپر دارو درخت اروم یتپه ها  یرو  یرفتم کلبه چوب یخونه ول

کلبه که   کی همراه نداشتم نزد  یبه جونم انداخته بود منم لباس مناسب یدیهوا لرزش شد 
 بلند صدا زدم   دمیرس

   یی... کجا  یول -

 جواب داد  دهیبا کمر خم ییکلبه باز شد و مرد مسن روستا  در

 گذشته  مهیساعت از ن -

 گفت یم  رمزمونو
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 انگار    یشبه ساعت ندار ی تازه اوال ینه حاج -

 زد و گفت  یلبخند

 ی چقدر عوض شد  وشیاقا دار  یوا  -

 پناه گرفتم نهیکنارش خودمو به داخل پرت کردم و کنار شوم از 

 درو ببند  یسرده ول یلیخ -

   ستیخب اقا جان لباس تنت ن -

 شونه هام قرار داد  یپشمش رفت و رو یطرف پالتو به

  یکنیپهلو م نهیحتما س  یکه شما اومد  نجوریسرما ا   نیاخه تو ا -

 نخوردم   یچیاز صبح ه   یول  میبخور اریب یدار یزیچ -

اگه   کردیقرار ترش م  یقرارمو ب  یدل ب اریاخر تووش  یپر بود از شوق و شور حرف ها  دلم
 کجا تنها بره  چیه  ذارمینم گهی انور د  میسالم برس

 م؟ یبا هات ب تونمی چرا من نم -

 شدم   رهینگرانش خ یچشم ها  به

 توام بهم اعتماد کن باشه ؟دختر خوب کنمی به حرفات اعتماد م حیمن بدون توض -

   وشینگرانتم دار یلیمن خ -

 حرف هام    نیمن پوست کلفت تر از ا  یچ ینگران ... برا  -

 نگو ...   ینجوریا -

 زمزمه کرد   اروم 

 دنبالم    یومد یم دی از اول نبا فتهیبرات ب ی اتفاق  ترسمیم -
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 ردم  رو گرفتم و سرش رو باال او چونش

تو پس فردا   شمیمن فرداشب از مرز رد م  گهی دوروز د یبرا  ریبگ  طی نگران نباش بل -
 خب؟  ای ب مایباهواپ

 کاش ... -

   میکاش و اما و اگر ندار -

 و باز کرد و زمزمه بار گفت    ریام دیسف کان یکرد در پ سکوت 

 مواظب خودت باش  -

 االن وقتشه  وشی آقا دار -

  یرو رو شیپشم یپالتو   یدر رفتم که ول یکلبه بلند شدم و جلو  یتخت چوب  یرو از 
 دوشم انداخت  

   نیشیم  ضی آقا مر -

رو  مهمون لبهام کرد چرا قبال انقدر  یزیلبخند تشکر آم  یول یپشت جمله   محبت
بود  زیشب وهم انگ یکیتار رفتمی م نی دنبال شاه  شدمیهارو متوجه نم زی چ نیا  نانهیزبیر

  نی نگاه من رو به ا اری تووش کنمی وقت اون شب و روز هارو فراموش نم چیتاعمر دارم ه
و عشق رو   کنمیکلمه تجربه م  یواقع یرو به معن ی واقع یعوض کرد و حاال خوشبخت ایدن

  اری تنها اختالف من و تووش نمیبیو وروجکم م  طونیو پسر ش  بامیتو نگاه همسر صبور و ز 
اخر عمرش رو بادرد    یحاال که روزا  یرمه منم رهاش کرده بودم ولمن به پد  یسرزدن ها

 تنهاش بذارم   ومدیدلم نم  کردیم  یسپر

 

 

 



 هر شب من   ی بغض ها 

 
274 

 

   انیپا

   تونیاز همراه یمرس
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 یی: م.طباطبا  سندهینو

 

 

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای  
 محفوظ میباشد .  رمانکده
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