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توکافه سه تابرش   مینشست  یازوقت ادی که دم دستت م یبه جون هرچ ی_مثل گاو افتاد 
 به خودت فکرکن   کمی  یا  یمگه جاروبرق  یخورد کی بزرگ ک

   خوردمی سره داشتم م هی می اومده بود  ی حق داشت ازوقت گفتیکردم راست م نگاهش

 ی شناسیتوکه منوم کارکنمی_خب چ

تالش   کممی  یاخه بابا جان اگه دوستدار  یوضع راحت ش  نیازا  یخوا ی توخودتم نم لدای_
وچهارساعته    ستیاستراحت بده ب کمی کن به اون شکم وامونده ات   یرو  ادهیپ کمیکن 

 نداشتم   ی بخدا منم مثل توبخوام بخورم االن باتوفرق یدرحال خوردن

 انا ی ک یشعوریب یلی_خ

 لحظه اروم به اون طرف نگاه کرد  هی  گمی_بخدابخاطرخودت م

دوتاپسر  که   دنیدوختم باد زچشمیاشاره کردکه اروم به همون م یچپ  زسمتیم به
بلندم روتوکف   کورشدهیمان  ی ناخونا یبغضم گرفت عصب کردن یباخنده به من نگاه م

 دستم فروکردم  

 باش   یراه اساس هیبغض کردن به فکر  ی_به جا

  یدراوردم و رو فمیپول روازداخل ک زبرداشتمی رو از کنارم فمیازجام بلندشدم ک بابغض
 کوتاه   یبا انگشتا دیچاق سف  یبه دستام نگاه کردم دستا  زگذاشتمیم

تمام تنم  ادمیبه خاطروزن ز  داشتمیکه برم یشروع کردم به قدم برداشتن هرقدم اروم 
  خواستیدلم م دادیازارم م هیروبه وجوداورده بود نگاه بق یبد یلی وضع خ  هی د یلرز یم

امافقط لبام روبهم فشردم که  ؟؟؟منم مثل شمام   دیکنینگاه م یبزنم به چ غیبرگردم ج
  هیحرکت کردم که   میمشک سی به طرف  جنس می شد خارج  ینگم ازاون کافه لعنت یزیچ

 گفت یکه با خنده م دمیپسربچه اروشن هی  یصدا 

 کونگ فو کاره   یپاندا هی خانومه چراانقدرچاقه شب نی ا ی_مامان



 ار ی یلبها یبه سرخ 

4 
 

پرشده ام باخشم به بچه که کنار مادرش   یباچشما  ختنیکردم اب جوش روسرم ر حس
بهم زد دست بچه اش روگرفت وازکنارم ردشد   یبودنگاه کردم که مادرش پوزخند ستادهی ا

 باترحم لب زد انایخواستم صداش کنم که ک

 گفت   یزیچ هی  لدای_ولش کن بچه اس 

روبازکردم   نیمانتودراوردم و درماش بیروازج چیخشم نگاهش کردم و سوئ با
کردم   یخال نیحرصم وسر درماش  یهمه  دمیشدم ومحکم دروکوب نیماشوسوار 

 کنه لب زد  کرداروممیم یکه سع یکردوبا لحن انانگاهمیک

   وفتیجان راه ب لدای_

خونه   یجلو  انارویرو روشن کردم وبااعصاب داغون به طرف خونه حرکت کردم ک نیماش
کاخ بزرگمون پارک کردم و دستم   یکردم وبدون مکث ازش فاصله گرفتم جلو   ادهیاشون پ

در عمارتمون روبازکرد بدون   ع ی نگهبان سر  نکهیبوق زدم تا ا کسرهیبوق گذاشتم و یرو رو 
شدم به   ادهیبزرگمون بردم وپ اطیرو داخل ح  نی توجه به نگهبان که بهم سالم کردماش

و منظره فوق العاده   دهیسربه فلک کش  ییادرختاعمارت بزرگ ب هیعمارتمون نگاه کردم 
 یخونه به سخت یعمارت پاتندکردم به طرف ورود  یها   ییبایز  ی توجه به همه   یب

دلم   گرفت ی حرصم م  مانقدر ناتوان بود نکهیازا  زدمیازچهارتاپله باالرفتم نفس نفس م
  زدمیم   نفس نجورنفسیچقدر راه اومده بودم که ا وارمگهیسرموبکوبم به د خواستیم

  نیزایفوق العاده د  ی عمارت بزرگ  با نما هی وارد خونه شدم   زدی قلبم به شدت تندم
   یا  دسورمهیسف

  دهیچ ییرایکه توپذ یمخمل سلطنت  یسلطنت یمبال   یا  دسورمهیسف  یسلطنت  یها   پرده
مامان   دیسف  لی شده بود اشپزخونه مجهز که سمت راست خونه بود و همه وسا

 بالبخندازاشپزخونه خارج شد

 _سالم خوشگلم 

 ام زدو گفت  رچونهیدستش روز  یروتکون دادم که به طرفم قدم برداشت بانگران تنهاسرم
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 لدا ی شده ی_چ

 توچشماش نگاه کردم  بابغض

 _خسته شدم مامان 

 اخه شدهی؟؟؟چ ی_ازچ

همه   رمی برم کافه برم رستوران هرجاکه م دیبرم خر گهی د یمثل ادما  تونمینم نکهی_ازا 
  یبشکه ،پاندا گنیبهم م ندازنیهمه دستم م خندنیرومن همه بهم م شهی نگاه هازوم م

   رشدمیکونگ فو کار بخدا خسته شدم ازبس تحق

 ان کنارم نشست  مام دنیپارکت نشستم و هق زدم اشکام روگونه ام چک  یحال رو  یب

 تو   ینداره زندگ یربط چکسیبه ه  کننیغلط م هی_قربونت برم من بق 

 نگاهش کردم  سمی خ یباچشما 

بخدا دارم   کننیدارن باحرفاشون حرکاتشون مسخره کردناشون نابودم م نایهم ی_ول
 مامان   شمیداغون م

  انی_قربونت اشکات برم من پاشو ،پاشو برولباساتوعوض کن االنه که پدرت وبرادرت ب
 نهار یبرا 

گفتم به  یدچیانگارنشن گفت ی م یواون چ گفتمیم  یبه مامان نگاه کردم من چ باغم
راهرو به اتاق خوابها   هیازجام بلندشدم وبه طرف اتاقم که سمت راست بود و بعد یسخت

  یاتاق صدمتر هیوارداتاق شدم    عی من بود سر یاق اول برا کردم ات شدحرکتیختم م
فرش طرح قلب   دیسف شی ارا  ز یکمد و م یشکتخت دونفره قرمزم  ی قرمزمشک  نیزا یباد

که گوشه اتاق سمت چپ قرارداشت با   سی وسرو رقرمزیحر   یقرمز پنجره بزرگ پرده  
  شرتی ت هیرو دراوردم وروتخت پرت کردم لباسم روبا زبزرگمی جلوباز سا یحرص مانتو 

  هیو به خودم نگاه کردم  ستادمی ا  یقد نهیا  یعوض کردم جلو یوشلوارازادمشک یمشک
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  یموژه ها   رهیت یدرشت سبز جنگل یچشما  دیچاق باپوست به شدت سف  دختر
 عمل   شیکه دوسال پ کی کوچ ینیکوتاه ومرتب ب یبلندوفرابروها 

2 

دستم روبه  یکوچولو صورت  یغنچه ا یبه شدت بزرگ وتپل ولبا یه ها کرده بودم گون 
قدم   یبود و مواج مشک رباسنمی بلندم که تا ز  یبردم و بازش کردم موها  پسمیلیطرف ک

  یدوختم انقدرچاق بودم که ازهرطرف بدنم گوشت اضاف نهیبود چشمام روباغصه به ا۱۷۰
   رونیزده بودب

افتضاحم برداشتم وازاتاق خارج    کلیه  دزدنیت ازددس  کردمی مامان که صدام م  یباصدا
  یکردم وسرجا  یجونی سالم ب  اشاری رفتم باواردشدنم بابا و یشدم به طرف سالن غذاخور

 نشستم که بابا بلبخندنگاهم کرد  میشگیهم

 عشق بابا انقدرپکره  شده ی_چ

 لب زد  عیبگم که مامان سر  یزینگاهش کردم خواستم چ باغم

 ن یخسته اس هم کمیلدا ی  یچی_ه

چن لحظه قبل که   ن یتکون دادومشغول خوردن غذاش شد من هم فارغ ازهم یباباسر
  هیبرنج توبشقابم   دنیوناراحت بودم شروع کردم به کش یشکل ووضعم عصب نیاز ا یکل

 ینیزم بیمرغ وخورشت وس  نه یبزرگ س کهیت هیخودم گذاشتم و  یبشقاب پر برنج  جلو
بشقاب غذام تموم شداما   نیزود اول یلیبه خوردن خ کنارش گذاشتم وشروع کردم

بودم بشقابم روبازهم مثل دفعه قبل پرکردم وشروع کردم به خوردن   رنشدهیهنوزس
  دمیوهمه اش رو سرکش ختمیبزرگ نوشابه ر  وانیل  هیبشقاب دومم هم که تموم شد 

و خوردم    ختمیر  ونزیساال سس ما  یرو  ادیز   یلیرو پرکردم ازساالد و خ میدست شیپ
  میشد یی رایواردپذ   اشاری کردن وبه همراه بابامامان و  زروجمعیغذا خدمه م نبعدخورد

ازجام    قهیمشغول حرف زدن شدن بعدازچنددق اشاریمبل تک نفره نشستم بابا و   یرو
وچشمام روبستم    دمیتختم درازکش یبلندشدم و ازشون جداشدم وبرگشتم به اتاقم رو 

 خوابم برد  عی سر یلیوخ
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 روازروتخت برداشتم وجواب دادم   میچشمام اروم بازکردم گوش م یاالرم گوش  یباصدا

 _بله 

 ی بود  لداخوابی_

 _اره 

 دربند   میبر ستی _پوووف ،مگه امشب قرارن

 نی خودتون بر  نیمن بش  الیخیب شهی_م

   میدرباره کارمون صحبت کن میبر  دی ،با ییتو  یاصل کار  یگیچراچرت وپرت م یچ یعنی_

 _اخه 

   ییجلوخونه ما  گهی ساعت د  می_اخه نداره تان

 _باشه 

رفتم واردحمام شدم   سی اومدم به طرف سرو ن ی روقطع کردم واروم ازتخت پا یگوش
پرپشتم واقعاسخت   یخودم روشستم شستن موها  یوحساب ستادمی اب داغ ا  ردوشیز 

 بود وکالفه ام کرده بود 

به  ختی دورم ر سمیخ ی ازحمام خارج شدم لباسام روتنم کردم موها قهی دق ستیبعدب
 شی هفته پ نیکه هم یی طرف کمدرفتم درکمدروبازکردم وبه لباسام نگاه کردم مانتو 

برداشتم   یوشلوارجذب مشک شرتیبود و جلوباز رو با ت یشکالت یبودم قهوه ا  دهیخر
صوصا دور بازوهاش وارفته  تنگ شده مخ  ام مانتوروکه تنم کردم حس کردم بر دم یوپوش

کوچولوهم برام   هی  یهفته قبل اندازه ام بودحت ن یکه هم نینگاه کردم ا  نهیبه خودم توا
 وحشتناکه   یلیخ نیمن ا   یگشادبودچرابرام تنگ شده خدا
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همه ارو جمع   دمی سشوار رو به برق زدم و موهام روخشک کردم وبرس کش  یناراحت با
خط   هیموهام انداختم    یرو رو میسرم جمع کردم شال قهوه ا نی پا  پسیکردم و باکل
  دمیروبه لبام کش عی مات ما یشیورژ قرمز ات دمیپشت چشمام کش یچشم گربه ا 

رو برداشتم وازاتاق خارج   چمیبزرگ چرمم رووسوئ ف یدوش گرفتم ک نمیری باعطرشکالت ش
  دیقلبم ازترس ترک اشاری  یرفتم که باصدا  یتندبه طرف درخروج یشدم باعجله وقدما 

هم   یداشت وحساب یمن اندام فوق العاده روفرم  اشاربرعکسی کردم   اشارنگاهی باترس به 
شد  یم کلشیعاشق ه یوهردختر کردیکارم یبودسالهاباشگاه بدنساز  دهیبراش زحمت کش

من صورت پرو مردونه برنزه   یچشما  یکپ  ییفوق العاده جذاب بود چشما کلشیبه جز ه
جذاب ترش   یکه حساب یشی ته ر  یگوشت یمردونه لبا   یقلم ینیلخت ب یمشک یموها 

 کرد یم

 نگاهم کرد  یبالبخندمهربون

 کوچولو  یعجله ابج نی باا یری_کجام

 نشست  لبخندرولبم

 هاقراردارم  اناوبچهی_باک 

 _اهان 

   یندار یکار_

 _نه مراقب خودت باش 

 _باشه خدافظ 

  نیشدم درماش اطیاسپرت چرمم روپام کردم و وارد ح یکفشا  عیتکون داد که سر  یسر
  انایازخونه خارج شدم به طرف خونه ک یاد یشدم وباسرعت ز  نی روبازکردم سوارماش

 یرنگ یکوتاه گلبه یمانتو  اناکهیک دنیباد ستادمیخونه ا  یجلو  قهیحرکت کردم بعدده دق
 به دلم چنگ زد رتخوشگل کرده بود حس  یتنش بود وحساب
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 نیداشتن چن یارزو  یودخترونه س که هرکس  فیظر   کلشیبه حالش اونقدره خوش
کردم از غصه خوردن دست   یسع  نیروداره مخصوصامن بانشستنش توماش یکلیه

 بردارم که بااخم وتشرگفت 

 ساعته منتظرتم   هیپس  یی_کجا

 د ی_ببخش

 لدا ی یاالغ یلی_خ

 نگقتم و به طرف دربندحرکت کردم  یزیچ

 بابچه ها  میکه قرارگذاشته بود ییسرا ون یبه همون  قل مید یساعت رس میبعدن

بزرگ   یسرا  ونی شدم با طرف قل ادهیپ نیاناازماشیروپارک کردم وبه همراه ک نیماش
و به   م یبراشون تکون داد  یبچه ها سر دنیکه باد م یسراشد  ونیوارد قل میرفت کیوش

و الهه و ساره فارع ازغمام لبخندرولبام   ارشیاحمد ک  مانیپ دنی باد میطرفشون رفت
 کردم  یپرسنشست و باهمه اشون دست دادم واحوال

 ی تپل ی_خوبمان یپ

 زه ی م زهیر  کلیو ه  یقهوه ا یبادوم یپسر سبزه باچشما  هینگاهش کردم  بالبخند

 خط کش خان  ی_مرس

 ون دادوسرتک  دیخند

 گرفت یخوب گرم م یل یبود وفوق العاده اروم اما باما خ یکلیپسربور و ه  هیاحمد 

 یلداکُپلیدلمون برات تنگ شده بود یلی_خ

 نطوریمنم هم  ی_مرس

 پوست و جذاب بود  دی پسر سف هی ارشیک
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 لدا ی  ی_چطور

 _خوبم 

 یخوش فرم بود وچهره سبزه و بانمک کلشیه  یبودوحساب زهیم  زهیدختر ر هی ساره 
 داشت 

 داشت  یروشن یدخترقدبلند و الغربودپوست گندم هی الهه

 من بودم   نشونیچاق تر پمونی اک  ونیم

  ارشیبودم ک ونیعاشق قل ارنیبرام ب بی دوس هینشستم وبه خدمه اشاره کردم   کنارشون
 داد   رون یب یزدو دودروحلقه ا  یپک  موانیبودن پ دنی درحال کش مانیوپ

 رم یبراش تولدبگ خوامی_اخرهفته تولد ساره اس م

 ازترم اول دانشگاه باهم دوست بودن   مانیزدم ساره وپ یلبخند

 ی عال میلی_خ

 دتوگلوم یاب دهنم پر  مان یشدم که باادامه حرف پ دنی مشغول کش  ونیقل بااوردن 

 _حامدم دعوته

 لب زدم  بااخم

 _نههه

 _چراا 

 بال مسخره کردن منهاون فقط دن یدونی_توکه بهترم

   می مااونجا  کنهیخودمی_ب

  یدوباره قراره کل دونستمیازحامدمتنفربودم م نوگفتیا  تی نگاه کردم که با جد ارشیک به
 نداشتم  یمسخره ام کنه اماانگارچاره ا 
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 خب باشه لهی_خ

بود  رحمیب یلیحامدخ د یلرز یفقط توفکربودم وازاسترس تنم م ی تااخر دورهم گهید
 زد یم   شمیوباحرفاش ات

  یو برا   دمیساعت دوازده شب برگشتم خونه وارداتاقم شدم وروتخت درازکش  باالخره
 کردم  پیاناتا یک

 ست ین  زمیسا   میمجلس یازلباسا   یچیه  رمیلباس بگ  میابری_فرداب

 دم یگذاشتم وباهمون لباسا خواب  زتختیروکنارم میگوش امیپ بعدازارسال

4 

   دیزوداخرهفته ازراه رس یلیخ

مشغول   اناکهی ک دنی تازه از حمام خارج شده بودکه باد شدیشروع م۹بود وتولد  ۷ ساعت
 کردن بودباتعجب لب زدم  شی ارا

 ی اومد  ی_ک

 به طرفم  برگشت 

   یتوحموم یهست ازک یساعت میوقته ن یلی_خ

 شونه باالانداختم الیخیب

 هست  یساعت  هی_

 کنم  شتیارا   الباستوبپوشی _اوووو !!!ب

بودوکارشده بود   یکه تا زانوم بود وسورمه ا  یراسته ا  راهنیدادم وبه طرف پ سرتکون
  شی نشستم که شروع کردبه ارا یوروصندل دمیپوش  میضخ ینگاه کردم باجوراب شلوار

 مهین  شی نگاه کردم ارا نهیساعت دست ازسرم برداشت به خودم توا میکردنم بعد ن
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و چشمام که بااون    میسرخ اب یلبا  شترازهمهیرتم انجام داده بود که ب صو  یرو یظیغل
موهام تا   دمیکش سمیخ مهی ن یبه موها یبودتوچشم بود دست رشدهی خط چشم پاچه گ

بود حوصله مدل دادن به موهام   س یصاف بود وااخرش به شکل بابل  نشی قسمت پا
ساده    یبمونه مانتو موهام تافت زدم تاهمون حالت  یخاطر رو  نیرونداشتم به هم

 یاب یکوتاه عروسک  راهنی پ اناکهی روسرکردم و روبه ک میشال مشک  دمیم روپوشیمشک
 تنش بودلب زدم 

 م یبر گهی_خب د

 م ی_بر

 م ی_بر

گذاشتم وبه   فمیبود روتوک هیکه کارت هد ییرنگ کوچولو یدادم جعبه کادو مشک سرتکون
  یکفش پاشنه بلند هفت سانت میرفت یبه طرف درخروج میخارج شد اناازاتاقی همراه ک

 سالم بابا باعث شدنگاهش کنم بالبخندنگاهم کرد   یکه صدا  دمیرو پوش میورن

 عروسک بابا  ی_خوب

 لبخندزدم 

  ن ی_ممنون شماخوب

 دی ر ی_خوبم بابا کجام

 اونجا   میر یازبچه هاست م یکی _تولد

 بگذره  دخوشیخب بر  لهی_اهان خ

 _ممنون 

لحظه چشمم افتادبه   هی نهی صورتش قرمزشده وسرش پا  دمیشاره کردم که دا انایک به
  اناروگرفتم ی لبم روگازگرفتم تالبخندنزنم وبعدهم دست ک  انایزل زده به ک دم ید اشارکهی
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حرکت   شدی که جشن برگزارم یوبه طرف خونه ا  می شد نمیسوارماش می وازخونه خارج شد
بزرگ   اطیروداخل ح نیعمارت بزرگ ومجلل ماش ه ی  ارتبه عم میدیرب رس هیبعد   میکرد

به قدم برداشتن وارد عمارت    میشروع کرد میشد  ادهیپ ن یاز ماش یپارک کردم و به اروم 
خاموش باعث شدچشمام گردشه  یدود وچراغا  یبو  کی کرکننده موز  یصدا  میشد

 تا تولد  هیپارت  هیشترشبینجابیا

 زدم  انالبیک روبه

 نجاچخبره یاناا ی_ک

 باالانداخت  دی ق یهاش روب شونه

 ساره بدتر  گهیخله د مانیپ دونمی_چم

  ی وفوق العاده ا  ظیغل شی قرمزش وارا یبگم که ساره بااون لباس بلند پف یزیچ خواستم
 ستادن ی حلقه کرده بودوبالبخندکنارمون ا مان یپ  یدستش رو دور بازو  ومدیکه بهش م

 د ی_خوش اومد 

 سرتکون دادم  بالبخند

 یلدت مبارک ساره جون تو  گمی م کی _تبر 

 م یبرنامه هادار ی که کل نیایدبیروعوض کن دلباساتونی لداجون؛بری_فدات  

  ضی ازخدمه هااشاره کرد به طرفمون اومد و بهمون اتاق تعو یکیکه به  میداد سرتکون
نگاه کردم   نهیمانتوشالم رودراوردم و به خودم توا  میلباس رونشون دادوارد اتاق شد 

 میکارش تموم شد ازاتاق خارج شد اناهمی ک نکهیخوب بود بعدازا یمرتب بودم و همه چ
 بودن  زنشستهی ه میبچه ها که دور  شیپ میوبرگشت

مدل موهاش هم    میمال  شی با شلوارجذب تنش بود وارا ریدحر یسف یتاپ بند  هی الهه
شد   یپل یاهنگ شاد  میکرده بودن کنارشون نشست پ یخوشت یکه کل  فرکرده بود پسراهم
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  میاهنگ موردعالقه ساره از محسن ابراه خندوندی هاش ماروم یباحرفاش وشوخ مانیپ
 لب زد  هممونشد روبه  یتواون نگاهت پل یدار یزاده چ

 وسط  م یدبریفابمه پاش یقا ی اهنگ مخصوص رف  نیدا ی_پاش

بلدنباشم نه  دنیرقص نکهیاضطراب داشتم نه ا   تشیبلندشدن جزمن واقع همه
  یهمه بچه ها  نکهیمخصوصا ا  رم ی بچه ها قراربگ ی موردمسخره   شهیمثل هم  دمیترسی؛م
 کرد یم شترمضطربیمن و ب  نیوا  شناختن ی دانشگاه بودن و خوب منوم هی

 روبه من دستش روگرفت و لب زد ساره 

 ؟؟ ی هست یمعطل چ  گهی_پاشو د 

 کردم با حرفام قانعش کنم  یبه روش زدم وسع یلبخند

   امی م دمنمی_شمابر

 روگردکرد  چشماش

 نمی پاشو بب یچ یعنی_

 دهنم رو با بغض قورت دادم  اب

 ارنیدرب یبه خاطرمن همه مسخره باز  ترسمی _اخه م

گره خورده توصورتم زل    یباحرص دستم رو گرفت ومجبورم کردازجام بلندشدم بااخما اریک
 زد

 ن ی پا ارمیرفتارو داشته باشه فکش وم نیهرکس ا  کنهیم  ؟؟غلطیچ یعنی_

 خراب کنم  نیروز که شاد هیاعصابتون رو    خوامی_خب منم نم

  میماعاشقت  دهیم یاتفاقاحضورت توگروه ما به هممون دلگرم یکنینکارومیگفته تو ا  ی_ک
 لدا ی
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دارن بهم  یکه چه حس  دیشدفهمی همشون م یتک تکشون نگاه کردم از  چشما  به
  خواستمیاما نم کشمیخب من خودم خجالت م یول  هیوحسشون نسبت به من واقع

وشروع   میرقص رفت  ستیاروم بهدطرف پ ی کنم پس به ناچارباقدما تشونیاذ   نیشترازایب
  یکم بدنموتکون بدم ول یلیخ  کردمیم یو سع دمیرقصی اروم م یلیخ  دنیبه رقص میکرد

ومن    ومدی به لرزه درم یحرکت ن ینداشت چون بدنم مثله ژله باکوچکتر یریتاث  چیانگار ه
که   میبود دنیپرتمسخرتک تک مهمون هاروحس کنم مشغول رقص ی نگاه ها  تونستمیم

گرگ به   هی   هیزل زده بودبه من شب ختیر یحامد قلبم هر  یاب زی نسبتار یچشما دن یباد
  شی شگیبازست هم دمیه دک ستادمی ا  حرکتیرقص ب ستیوسط پ  کردینگاه م شطعمه ا 

 پاش ان  یپاش رو رو 

5 

  راهنیتنش بود پ یرنگ خوش دوخت ینشسته کت شلوارمشک ی صندل  یورو داخته
تنش بود پوزخندرولبش به قلبم چنگ انداخت زل زدم بهش  تی رنگش ف یسورمه ا 

  یوموها  رهی ت ییخرما یموها  یصورت پر ومردونه گندم  یتنسیپسر قدبلندوف هیحامد 
گرگ و   یچشما   یکپ یاب زیر  یخوش فرم چشما   یقلوه ا   یومردونه لبا  یقلم ینیلخت ب

  شهیکرده اش مثل هم غیت شی صورت ش

  شهیمثل هم خوادی نگاه کردنش مشخص بود که م دازطرز یلرز یازاسترس م قلبم
  ایستادخدای ا  یو ازتصورش هم قلبم ازحرکت م دونستمیجمع کنه م نیمنومضحکه ا 

 نزنه  یامشب حامدحرف هی  کنمیخواهش م  ستیشب وقتش نام   کنمیخواهش م

ازحدازش   شی مردونه اش که ب  یوازجاش بلندشد وباصدا   زگذاشتیم  یرورو  ونشیل
 لب زد میبود  ستیروبه ماکه توپ دمیترسیم

شرشر عرق داره   یکه تکون داد یدوتا دست  نیکرده واسه هم می _نگاش کن چه عرق
   چکهیازسرروت م

هم زل زدن   نیسی موز   یهمه حت دمیدوختم به اطراف که د یرو با ترس و نگران چشمام
 !!! یبه من ودهن حامدعوض
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که صداش باعث شدارزوکنم کاش   نمیخارج شدم خواستم برم سرجام بش ستیازپ اروم 
 االن مرده بودم 

 خپل  ییی_هع

قدم هم بردارم همه سکوت کرده بودن   هی  یحت  تونستمینم نیزم ی شد رو خی م پاهام 
 نتونستم به طرفشون برگردم  

 _بشکه خانوم برگرد  

  رونیاالن قفسه ام روبشکافه وبزنه ب کردمیکه حس م   یادامه نده با قلب نکهیا  یبرا 
رحم و    یگرگ ب هیواقعا گرگ بود مثل  رحمشی رنگ ب یاب یبرگشتم وزل زدم توچشما 

 ی وحش

 طرفم قدم برداشت وباچندقدم بلندخودش رورسوندبهم باپوزخند بهم اشاره کردوگفت  به

  هیحداقل    رونی تنت زده ب یجا  هیلباس برات تنگه ازهرطرف لباس  ن ی_نوچ نوچ چقدرا
 ی د یپوشیبهترم زیچ

که   ادطرفمونی باخشم خواست ب ارشیک شترسوزوندیقلبمو ب  انی اطراف ی  زخندهی ر یصدا 
رحمترازقبل   ینه تکون دادم که ب ینگاهش کردم وسرم روبه معن پرشده ام  یباچشما 

 ادامه داد

 داد شینیبه ب ینیگذاشت وچ شی نیب یرو رو  دستش

 ی چندروزه حموم نکرد ی دیهم م یبد  ی_چه بو 

دهن  نیزم خواستیتحمل تربود دلم م  رقابل یدردناک ترع یل یخ گهی د یکی  نیا
 دم یشنیپچ پچ مهمون هاوخنده هاشون رونم یاما صدا  دی بلعیم کردومنو یوام

خوب   یتونی که نم یبه خاطرحموم رفتن نباشه انقدر چاق دمیحموم؟؟اومم شا یرفت ی_ک
حرفا باعث    نیوازا  ییمثل دستشو  یمسائل شخص  دیشا یزکنیوتم یخودتوبشور

 بوئه   نیجادا یا
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ش کردم  نگاه سمیخ یومن چشمام ترشد باچشما  دازخنده یحرفش کل سالن ترک نی باا
درکمال وقاحت بهم بگه   تونستیباشه چطورم تی ترب یوب  شرمیانقدرب  تونستی چطورم

 ام یونظافتم برب میازپس مسائل شخص تونمینم

دهنم گذاشتم و باتمام   یدستم رو رو  ارمیطاقت ب  گهینتونستم د  دیلرز یام ازبغض م چونه
که بهم زده    ییلباس رفتم تمام تنم ازحرفا  صی سرعتم به طرف اتاق تعو

ابروم   دمیکرده بود مانتوم روپوش سیکه  صورتم روخ ییشدم وبااشکا   دوارداتاقیلرز یبودم
حرفاروبشنوم ودم    نیا  دیبا ی تاک  ای شناسن خدای که منوم ییکسا  یهمه  یرفته بود جلو 

   ؟؟ینزنم تاک 

سالن حرکت کردم که   یاشکم ازاتاق به سرعت خارج شدم به طرف خروج سیخ صورتبا
 کردن یوساره جلوم روگرفتن هردوشون با غم نگاهم م  مانیپ

 کردم یودعوت م  شرفیب نیدای_من شرمنده ام نبا مان یپ

 بودم  دهیکه شن ییازحرفا   سوختیقلبم م ومدیدرنم دونفسمیارز ی ام م چونه

 باعث دردسرتونم  پی شرمنده ام که باحضورم تواک  دمنیندار ی ری_نه شماکه تقص

 بااخم لب زد  مانیپ

   لدای_

جعبه کادوروبه طرف   فمیازک دی لرز یکه روم بودم یکه از فشار  ییادامه بده بادستا  نذاشتم
 د یلرز ی ساره گرفتم لبام ازشدت بغض م

 _تولدت مبارک  

لرزون به طرف   یاز عمارت خارج شدم وباقدما  عی سر یلیباغم جعبه اروازم گرفت خ ساره 
روگونه ام  ختیر یم ل ی اشکام مثل س داشتمیکه برم یحرکت کردم هرقدم  نیماش

هق هق بلندم   یازاونجاخارج شدم صدا   یشدم وباسرعت وحشتناک  نیسوارماش
  یسرم رو رو   ستمی وا رشدموضع چراغ هم قرمزشدومجبو  نیبود توا  دهیچیپ نیتوماش
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متعدد   ی بوقا ی که باصدا دی ترکی فرمون گذاشتم وازته دل هق زدم قلبم ازغصه داشت م
خونه اشکام روپاک کردم وتک   یجلو دمیرب رس هیروحرکت دادم بعداز  نی ماش  عیسر 
  هیپارک کردم وباسرعت واردعمارت شدم و  اطیرو توح نیزدم که درخونه بازشد ماش یبوق

  یلباس ی چیباق دمیپوش یتاپ وشلوارک مشک هی دم شدم لباسم رودراور تاقم راست واردا
  دمیکوبیتخت م  یمشتام رومحکم رو  ختمیبودم روپاره کردم واشک ر دهیکه امشب پوش

  شیشتر یبه تخت که حجم ب دمیخسته ودرمونده روتخت درازکش ختمیر یو اشک م
  کشمی من روش درازم یوقت  ستی تخخددونفره ن هیاشغال شده بودنگاه کردم اصال شب

سره زنگ    هیاومدم  ی که ازوقت میو گوش  ختمیفکردوباره زارزدم تاخودصبح اشک ر نی باا
م پودرشد برام مهم نبود ازجام  xاپل  یکل محتوا  واری به د دمیرو برداشتم و کوب خوردیم

  نینون سامسونگم روبرداشتم وروشنش کردم توا یکنارتخت گوش یبلندشدم ازکشو
  یها  چیپ دن یوشروع کردم به د  نستاشدمیواردا  عیداشتم سر  یاگانه اخط جد میگوش

  ییاز دمنوش ها یک ی  عی سر کردنیشنهادمیپ یبزرگ و معروف که دمنوش الغر
  یرو رو یگوش دکردمیخر  شدرویباعث کاهش وزن م لویک ستیماه ب کی کهددرعرض 

 دم یتخت درازکش یو رو   زگذاشتمیم

6 

شام نخورده بودم و   شبی د رفتیدلم ضعف م دارشدمیدبیشد یبا حس گرسنگ  صبح
شدم وصورتم روشستم    سی بهم فشاراومده  بود ازروتخت بلندشدم واردسرو یلیخ

بستم و لباسام رومرتب کردم وباسرعت ازاتاق خارج شدم به طرف    یموهام رو گوجه ا 
تم لقمه  کردم وسرجام نشس یاروم  م سال  اشاری بابا مامان و  دن یرفتم باد یسالن غذاخور

از خامه وعسل وگردو گرفتم و بالذت شروع کردم به گاز زدن   یمونیبزرگ نون سنگک پرپ
روازکره و حلوا گرفتم و بالذت خوردم   ی ولقمه بعد  دمیرروسرکشی ش وانی دستم ل یلقمه تو 

 لقمه بزرگ خوردم  هیشده بود   ده یزچیم  یکه رو یز یهر چ نطوراز یهم

جبران شده بود   شبی نخوردن شام د کردمیم صبحانه مفصل خوردم اونقدرکه حس هی
رنگ نشستم و   یکاناپه چرم مشک یرفتم وروtvگفتم وازجام بلندشدم و به طرف  یممنون

بابک   واهنگ ی دی و  کی نگه داشتم موز  pmcکررن کاناال روشبک  نی شروع کردم به باالپا 
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  کردمیزمزمه م  رلبیو ز   کردمیادامه داره پخش شد به اهنگ گوش م یجهانبخش زندگ
 لب زدم   ییهوی یلیخ

 خانوم   ی_کبر

 مخصوص نظافت به سرعت به طرفم اومد  خدمه

 _جونم خانوم 

 لب زدم   میذات یبامهربون

 ی اریروب لمیو وسا  میبرام دفترطراح یلطف کن  شهی_م

 _چشم خانوم جان 

 tvگرفتنش زل زدم به   بافاصله

 برگشت  A3 یاح و دفترطر داسمیاد  یبزرگ مشک یباجامداد هیبعدچندثان

رو   میرو بازکردم گوش دیصفحه سف هیروبرداشتم   میروبازکردم مدادطراح میجامداد  پیز 
بابک جهانبخش رو دانلودکردم وشروع کردم به طرح زدن   یاز عکسا   یکیروشن کردم  

غرق طرحم بودم باالخره   شدومنی مختلف پخش م  یمختلف ازخواننده ها  یاهنگ ها 
عکس   هیشب یلیخ یلیخ زدیعکس مونم ابعدازدوساعت تموم شدبه طرحم نگاه کردم ب

  هی  نیهمه شباهت رولبم نشست من هرچقدرم که به دردنخورباشم ا نیازا  یبود لبخند 
 بزنم دی برگه سف هی یراحت بتونم طرح چهره ادمارو رو  یلیخ نکهیهنروتووجودم دارم ا 

 خانوم به طرف اف اف رفت وبعدچندلحظه درروبازکرد  یف کبر اف ا  یباصدا

 خانوم  یبود کبر ی_ک

 بودن  اناخانومی_ک

 کنارم نشسته  ی دادمدبه کاناپه که حس کردم کس هیروتکون دادم وتک سرم
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 _سالم  

سخت   یل یخ یول وفتادهین یاتفاق  شبیباشم انگارکه د  یکردم عاد  ینگاه کردم سع بهش
 سخت  یلیبودخ

 ی _سالم خوش اومد 

 شب؟؟ ی د  یبهت زنگ زدم برنداشت ی_چراهرچ

 روبرداشتم وخاموش کردم tv کنترل

 دم ی _خسته بودم خواب

 گذشت  یبه ماچ یدونینم شبی_د

 دوختم   اناچشمیبه ک بااخم

  دیبرس تونیزندگ دبهیمشکل منه پس شمالطفاعصه منونخور نیا   انا؟؟یک یچ یعنی_
 من  الیخیب

باهم دنبال چاره   نجایاومدم ا نی تومشکل ماهم هست واسه هم!!! مشکل  لدای_زرنزنا 
 میباش

 لب زدم  بااخم

 _مثال 

 هیپزشک تغذ شی پ می_بر

 پوزخندزدم

 ام ی نداره بارهاامتحان کردم امامن ازپسش برنم دهی_فا 

 م یباشگاه ثبت نام کن می_اومم خب بر

 رو با ترس بازکردم   چشمام
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 _نه امکان نداره 

 میکارکنی_خب پس چ

 دارم  ییفکرا هی_من خودم  

 نگاهم کرد   یوکنجکاو  باتعجب

 ی _چ

وزن   لوکاهشیک ستیماه ب هی پک دمنوش سفارش دادم که تو  هیمعتبر   یلیخ جیپ هی_از 
 وورزش   میداره بدون رز 

 کرد  نگاهم

 ده یجواب م ی_ازکجامطمئن

 _امتحانش که ضررنداره 

 باشه  دخطرناک ی_شا

 اسوده تکون دادم   الیرو باخ سرم

 نداره  یعوارض چیوع  ستین ینگران  چیه یجا هیعی _نگران نباش دمنوش هاش کامال طب

 _واقعا خداکنه جواب بده 

 دوارم ی_ام

اب شده    یکه پربود ازشکالت تخته ا یاسفنج  یکایازک یبالبخند باظرف بزرگ مامان
کردوسرجاش نشست مامان   یبلندشدوبامامان روبوس  اناازجاشیوگردوبه طرفمون اومد ک

 واشاره کرد   زگذاشتی م ی هارو رو یدست شی وپ کی ظرف ک

 ازفردراوردم تازه تازه اس   دتازهی_بخور
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گذاشتم و شروع کردم به خوردن بادهن پر لب   می دست شیتوپ کیبرش بزرگ ک هی  عیسر 
 زدم 

 ار یرکاکائوبیزحمت برامون ش ی_مامان ب

 نگاهم کرد  انایباشه تکون دادوازمون فاصله گرفت که ک یمعنسرش روبه   مامان

 ه ی_چ

 ی چی_ه

  رکاکائویبزرگ ش وانی برداشت ومشغول خوردن شد مامان بادوتا ل کی ک  کیبرش کوچ هی
 خوردم  کی روهم با ک شی روخوردم وباق شترشیونصف ب دمیرو سرکش وانمی برگشت ل

 مامان لب زدم  روبه

 دستت دردنکنه  یعال  شهی_مثل هم

 زدلمی_نوش جونت عز 

 ازجاش بلندشد    کیک  انابعدخوردنیدورشد ک ازمون

 رم یمن م  گهی_خب د

 روانداختم باال ابروهام

 _کجا ؟؟؟بمون نهاربخوربعدبرو 

 شمی مزاحم نم  گهی_نه د

 سرجات بابا  نیبش هیمزاحم چ  انای_ک

 روتکون دادونشست  سرش

بابا و   دنیباد انایاومدن ک اشاری ابا وکه بعدازچندساعت ب  میبودtv یتماشا  مشعول
 بلندشدمنم ازجام بلندشدم وسالم کردم  اشارازجاشی
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کردن   یپرس انااحوالیباک  یوبعدبه گرم دیلپم روبوس  اشارهمیو   دیموهام روبوس  یبابارو 
و غذاهارو   میبه طرف اشپزخونه رفت اناهمیورفتن تواتاقشون تا لباس عوض کنن منو ک

هم اومدن   اشارومامانیکه بابا و  میدیچ یغذاخور ز یم  یو رو یرتوسالن غذاخو  میبرد
کنارشون به غذاها نگاه کردم   اشارهمیومامان کنارهم و  اباب  مینشست اناکنارهمی منو ک

   اری وماست وخ  اپلوی؛لوب یراز ی ساالش  یقورمه سبز

و باولع شروع کردم به خوردن   ختم یخورشت ر یادیدومقدارز یروپرکردم ازبرنج سف بشقابم
ومشعول خوردن شدم   اپلویبشقابم که تموم شد بشقاب دومم رو پرکردم از لوب نیاول

 خور یحساب نکهیبعدا

7 

نشسته   ییرایکنارهم توپد  میگذاشت ییظرفشو  نیو داخل ماش می ظرفاروجمع کرد  دم
 خانوم جواب داد   یکه اف اف به صدا دراومد کبر میبود

 بود ی_ک

 اومده  کی _گفت ازپ

 مثل فشنگ ازجام بلندشدم ولب زدم   نوگفتیتاا 

 _بامن کارداره 

بسته   ه یبه طرفم اومدو  یموتور   کی رو تنم کردم ورفتم دم درخونه درروبازکردم پ مانوم
 بزرگ به طرفم گرفت 

 د ی _بفرما

مشکلم   ن یباا  دوارمیتودستم نگاه کردم ام یاروازش گرفتم و در روبستم به بسته  بسته
 حل شه 

 ه یبق شی خونه شدم بستهدارو بردم تواتاقم وبرگشتم پ وارد 
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تواتاق   می هم رفت انای استراحت رفتن تواتاقشون منوک یبرا  اشاری صحبت باباو یبعدازکم
 من 

 اناگرفتم یاروبه طرف ک بسته

 دردمن  یدوا  نمی_ا

 ون داد کردبه نگاه کردنشون وسرتک  اناشروعیک

استفاده   بیبه ترت دیفکرنکنم عوارض داشته باشه فقط با  هیاهی کامال گ ناکهی_خب ا
 شون یکن

 دادم  سرتکون

 دونمی_اهوم م

 شونه ام گذاشت  یرو رو  دستش

 _نگران نباش من پشتتم  

 انا یک  یکه هست ی_مرس

 ولب زد دیام روبوس گونه

   شتیپ امی ممنون بازم یبابت همه چ دبرمیبا  گهی_من د 

 _باشه مراقب خودت باش 

 گهی ناراحت نباش د ابوهمی_به خاطر حرف اون 

 رو به اجبارتکون دادم  سرم

 _باشه 

 _فعال  
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وزل زدم به اون    دمیتخت درازکش یوازاتاق خارج شد من هم رو   میدست داد باهم
 بسته 

8 

دمنوش روبرداشتم و   کیکوچ یدر بسته اروبازکردم دوتا از بسته ها  شهیم یعنی  ایخدا
 تاق خارج شدم  ازا

 خونه بودلب زدم   زکردنیکه درحال تم یکبر روبه

 ی _کبر

 به طرفم اومد  عیسر 

 _جانم خانوم 

 هاروبه طرفش گرفتم  بسته

 لطفا   اربرامیبزرگ ب وانی دوتادمنوش رو برام دم کن جداجدا تودوتا ل نی _ا

 _چشم 

 زدم  یلبخندمهربون

 ی _مرس

بزرگ سنگ فرش   اطی حرکت کردم ازعمارت خارج شدم به ح  اطیروگرفتم به طرف ح ازش
رنگارنگ نگاه کردم ولبخندزدم به طرف   یو گال  دهیسربه فلک کش یشده بااونهمه درخا 

سبزه ها قرارداشت رفتم واروم روش نشستم    یکه سمت راست رو یرنگ دیتاب سف
و سجاد    یقیدردونه سمانه توف دختر  یسهراب ی لدا یچشمام روبستم وتصورکردم من  

که  یواندام   کلی دختر باه هی  اشاری سال ازم بزرگ تربود ۸که  یولوس داداش  یسهراب
 داداشم باشم  یارزوش داشتم توجشن عروس
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که دوتا ماگ   ینیس  هیچشمام روبازکردم که با یبر ک یفکراغرق لذت بودم که باصدا  نی باا
 کنارم گذاشت  ی ومشک د یبزرگ سف

 د یبامن ندار ی_خانوم امر

 لبخندزدم 

 _نه ممنون 

از   یاز دمنوش روخوردم تلخ بود حت  یدستم گرفتم و کم یروتو  یماگ مشک   بارفتنش
روع کردم به ش  رسمیبه ارزوهام م نکهیزهر  تلخ تر بود چهره ام توهم رفت امابافکربه ا 

  ینقره ا  ینیس یروتو  یماگ روتموم کردم ماگ خال  نیزوداول یلی دمنوش خ دنینوش
  گهیتلخ تربود د  یکیازاون  نی شدم ا غولگرفتم ومش  دروتودستی گذاشتم وماگ سف

داخل ماگ نفس   یبه زورتاقطره اخر خوردم باتموم شدن محتوا  یول اوردمیداشتم باالم
واسه   ن ی بب ایحالت تهوع گرفتم خدا  یدمنوشا اززهرتلخ ترن وا  نی ا  دمیکش یاسوده ا

 رواوردم  ییای زیبه چه چ یچاق نینجات ازا 

اشپزخونه گذاشتم   یروتو  ینیرو تودستم گرفتم وازجام بلندشدم واردخونه شدم س  ینیس
 و برگشتم به اتاقم 

دوستش داشتم بااون کت   یلی خ اشارکهی عکس  هی مخصوص کارم نشستم و  یصندل  یرو
کردم روش و گذاشتم جلوم   کی کل میگوش یجذاب ترشده بودروازتوگالر  یشلوار مشک

تودلم  باعث شد    یدیدرد شد هویبودم  که   می مشغول طرح زدن چهره جذاب داداش
 چیروده هام بهم پ کردمی مشکمم فشاربدم حس   یودستم رورو   وفتهیمدادازدستم ب

  یا  دهیشدم امافا س یواردسرو  سی به طرف سرو دم ی بلندشدم ودو عی از جام سر   خورنیم
ام گرفته بود   هیگر گهید  گرفتمی م چهی دوباره دلپ شدمیخارج م سیازسرو  نکهینداشت هم

بلکه دردش کمترشه   دمیشکمم خواب یورو  دمیروتخخ درازکش دمیچیپ  یازدرد به خودم م
 که باالخره چشمام گرم شد  دمیچیچقدرازدردبه خودم پ دونمینمنشد کهامانشد

 مامان کنارگوشم اروم چشمام روبازکردم که بالبخندلب زد  یباصدا
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 مادر   یدخترقشنگم خسته بود  لدای_

نگران نشه   نکهیا  یخاطربرا  نی به هم کرد یتخت نشست خداروشکر دلم دردنم یرو  اروم 
 گفتم

 ی داشت یجانم کار ی_اره مامان

 نجا یا  انیم  نادارنی_قربونت برم لباساتوعوض کن اماده شو عموت ا

 خدااا نهههه  یوا 

 زدم  یلبخندزورک

 _باشه چشم 

 خارج شد دستم روتوموهام فروکردم  دوازاتاقی موهام روبوس  یرو

 فتنه اس   گهیزنعمو که د یکنه باحرفاش وا  تمیاذ   خوادیاالن دوباره عموم  ایخدا

شب بپوشم رو برداشتم واردحمام شدم   یکه قراربود برا  ییسا زور ازجام بلندشدم ولبا  به
  دمی حمام کردنم طول کش یساعت کی ومشغول شستن خودم شدم   ستادمی ولروم ا راب یز 

تنم روخشک کردم  لباسم   درنگمیشدم ازحمام خارج شدم باحوله سف یکامل راض یوقت
تنم کردم موهام روباحوله   یروباشلوار جذب مشک کارشده بود یراسته مشک کی تون هیکه 

نده که   ریزنعمو بهم گ نکهیا  یسرم بستم برا   یوساده باال  دمی خشک کردم وبرس کش مهین
پشت   میهمه خط چشم مدل گربه ا  شتراز یکردم که ب یکامل شیارا  رسمیبه خودم نم

  بودوبدون دیسف یلیکه پوستم خ ییتوچشم بود ازاونجا عمیچشمم و رژقرمز مات ما 
  دمید یرواوک زیهمه چ نکهیبه کرم پودرنداشتم بعدازا  یاز ین ک ی لک کوچ هی  یحت

 یاب ی مامان که کت دامن رسم  دنیباعطرشکالتم دوش گرفتم وازاتاق خارج شدم باد
هم داشت لبخندزدم بابا کت شلوار همرنگ لباس مامان    یمیمال  شی تنش بود وارا  ینفت
زده بود کنارمامان نشستم که   یاسپرت طوس پی ت اراشی تنش بود   یکرم رنگ راهنیباپ

 بالبخندبهم نگاه کردلبخندش روبالبخند جواب دادم ولب زدم 
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 _مامان 

 _جانم

 ان یم  نادارنیفقط عموا  ی_مطمئن

 ی دینوپرسی_اره؛چراا

 ؟؟؟  دید یلباس پوش ی_اخه پس چرا انقدررسم

 گره خورد  شترتوهمی اشاربی  یحرفم باباومامان لبخندشون بزرگترشدو اخما نی باا

 درخونه اروبازکردو گفت  عی سر ی اف اف کبر یباصدا  نکهینگفت تاا  یزیچ یکس

 _اومدن 

 یکه بااومدن عمو وزن عمو لبخندزورک میستاد ی خونه ا یورود   یاستقبال جلو  یبرا  همه
بامامان دست دادوبعدهم بامن دست   اشاریو با بابا  یزدم که عمو بعداز روبوس یوپرترس

 دادوبالبخندلب زد 

 خرِس عمو  ی_چطور

 لبخند زدم   دمیرو شن ش ی کلمات اماده کرده بودم که اول نیا  دنیشن یروبرا  خودم

 د ی_ممنون عموجون خوش اومد 

منوتواغوشش   یوقت  دیبه بازوم کش یدست سادیزنعوبود که جلوم ا  یدادو نفربعد سرتکون
 گرفت گفت 

 بازم  یچقدر چاق شد لدای_

 چیه نکهیسکوت کردم ازا شهیبزنم به توچه اما مثل هم غیج خواستیدلم م لبخندزدم
اجازه   یبه هرکس کهن ی حرفمو بزنمو ازخودم دفاع کنم حرصم گرفته بود ازا تونمیوقت نم

 منومس   دمیم
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9 

که داره بهم  یبم تودهن اون کسبکو تونمیچرانم خورهیکنن حالم ازخودم بهم م خره
بزرگ تربود وارد خونه   یده سال هیاشار یمردکه از قطعا سنش از   هی دنیباد  کنهیم  نیتوه

صورتش بود قدبلندوچهارشونه  ی رو شیهم ر  یداشت و کل یا  رهی ت بای شد پوست تقر
دسته گل بزرگ گل رز تودستش   هیبابادست داد   اشده بود ب  دیکه تک وتوک سف یی موها

 بودکه به مامان داد نگاهش افتادبه من بالبخند زل زدبهم وسرتکون داد  

 ه یک گهی د نینگاهش خوف کردم ا  ازطرز 

بودم که   ستادهی من هنوزهمونجا ا یول  ییرایدستش روپشتش گذاشت ورفتن توپذ بابا
 دی مامان دستم روکش

 کردم  نگاهش

 _جانم مامان 

 ارم کارت د میابر ی_ب

 تعجب نگاهش کردم ومجبورپشت سرش وارد اشپزخونه شدم  با

 گذاشتم  ینهارخور زی م یرو رو  دستم

 _خب مامان من منتظرما 

و روبه   دیرو توش چ  کیکمربار  یاستکان ها  زگذاشتیم  یبزرگ نقره ارو رو  ینیس مامان
 من بالبخندگفت  

 ی د ینابودرود ی_اون مردکه همراه عموت ا

 انزجار سرتکون دادم با

 _خب
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مردباشه   ن یقربونت برم من اون خواستگارته البته امشب بزرگشون که ا ی_خب که اله
باخونواده   یباش یاگه اقات اجازه بده وتوهم راض یاومده بااقات حرف بزنه جلسه بعد

 یتا توهم بادامادصحبت کن  انی اش ب

 _مامان  

 _جانم

 اره ی_اخه مگه من رودستتون موندم که عمو برام خواستگارم

 دیروبه دندون کش لبش

 یب نمینب شهیحال  یکتریمن بزرگترکوچ  یلدایحرفانزن  نی مامان جان ازا  هیچه حرف نی _ا
 ا یبکن یاحترام

خودمم اگه بخوام   یباردومم باشه بعدشم حت نیکردم تا یاحترام یب ی _اخه مامان من ک
  دی من باراورد ینطوری ااچون شم تونمینم

 ادامه دادم   باحرص

 بگم  یزیچ  تونمیخور و خاک برسر؛هرچقدرم حرف بزنن نم ی_توسر

 د یصورتم کش  یطرفم اومد دستش رومهربون رو به

 برم  گهیمنم د  اری زبیروبر ییچا  ن یا ای_قربونت برم من مادر ب

شده بود رو   دهیکه ازاستکانهاچ ینیروبه ناچارتکون دادم که ازاشپزخونه خارج شد س سرم
 برداشتم و کنار سماور گذاشتم ودونه دونه پرکردم ازعمومتنفرم متنفر 

10 

  یچا ین یرومرتب کردم و اروم از اشپزخونه خارج شدم به طرفشون رفتم س یچا  ینیس
کنم مجبور   ناتعارفیاشاره کردبه عموا شیشگی هم یروبه طرف باباگرفتم که بامهربون
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روبرداشت به طرف زن   یروبه طرف عمو گرفتم که بااون لبخندمزخرفش چا یچا  ینیس
 عموگرفتم که لب زد 

 ندارم  لی _م

 روبه طرف اون مردمرموز گرفتم  یچا ینیس مجبور

 د ی _بفرما

دلم   رروشدی ز  دلم کردکهیروبرداشت وزل زدتوصورتم اونقدر بانفوذ نگاهم م یچا بالبخند
 شدیبذارم از ترس نگاهش به اتاقم پناه ببرم امانم  ز یم ی رورو یچا  ینیس خواستیم

نشستم که دستش دورکمرم حلقه شد بانگاه   اشار یروکه به همه تعارف کردم کنار یچا
 عاشقم به صورت اخموش نگاه کردم من عاشق داداشمم  

 دوگفت یرونوش شی ازچا یعموکم

 سراصل مطلب  می_خب غرض از مزاحمت خان داداش بااجازه ت بر 

 گذاشت    زکناردستشی م یرو رو  شی بالبخند استکان چا بابا

   دی _بفرما

 اقابهادر سرشناس هستن صاحب کارخونه فوالد تهران  شون ی_واال داداش ا 

 د یکش ش یز یچنگ یبال یبه س یروبه نشونه مثبت تکون دادکه عمودست باباسرش

خونواده   ه یهست فوت کردن دنبال  ی سالشه ومجرده وپدرمادرش چندسال۳۹  _بهادرجان
  دچهیوصل بود ومن اول ازهمه شما به ذهنم اومد   یخوب وسرشناس وابرومند برا  یلیخ

 بهترازشما  یکس

قسم خورده ام ؟؟؟چطوربه خودش   ادشمنیمنه   یعمو  نیشدا یگشادترنم نیازا  چشمام
 شنهادکنهیرگتربود روبه من پسال ازمن بز ۱۷که  یاجازه داده پسر
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  سوختیازجام پاشم وتوصورتش تف کنم دستام ازبس فشارداده بودم م  خواستیم دلم
بود   ادناخونامیخون کف دست که از فشارز  دنیبه کف دستم که نگاه کردم باد

بابا با   زشدکهیخ میدستش ازدورکمرم برداشت وازجاش ن اشاریگرفت   شترحرصمیب
بودم اونقدر   دهیند یباروانقدرعصبتاحاالبا نهیاشاره کردبش نشیصورت برافروخته وخشمگ

که  ی بودکه کل صورتش قرمز شده بود ورگ گردنش متورم شده بود باصدا  یعصب
 خشن شده بود روبه عموگفت  تیازعصبان

 للللل یسه یدرباره من فکرکرد  ی_توچ

 اشار یبه  دمیبلندگفت که وحشت زده چسب اونقدر

دخترمن   یمردک وبرا نی که ا یخودکردیجواب بده ؟؟توب ی_باتواممممم ؟؟؟مگه کر
  یعمو تو ازهرنامرد  گنیبه توهم م شرفی !!!خجالت بکش مردک ب یانتخاب کرد

   ینامردتر

 د یادکشیفر  یبلند یبگه که بابا باصدا یزی چ عموخواست

  یبرا  دمیکس اجازه نم  چیبه ه نی واردکننده تاجر ماش  نیبزرگتر  ی_من سجادسهراب
 ره یبگ میدخترم تصم

 ازجاش بلندشدوباتمسخرانگشتش روبه طرف من گرفت   عموباخشم

  یادخواستگاری ب اشاریپسر شکل   هی  یخان داداش نکنه دوست دار یال یخوش خ یلی_خ
 ن یا

 دستش روبه طرفم تکون داد باتمسخر

شوهرش رو از  خوادیم  یچطور  نیدرست راه بره ا تونهی_نگاش کن ازبس چاقه نم
اسمش روبه    گهیچندماه د رونیزده ب ینگهداره ازهرطرفش گوش وچرب یهرلحاظ راض

  یاالنم بره حموم بازبو نیهم  نی؛ا کننیثبت م  نسیدخترجهان توگ  نیتر نیعنوان سنگ
  هیشترشبیداره دخترت که ب  تودوستبعد کنهیتخت وپرم هیازبس چاقه کل   دهیعرق م

 رتش یبگ  ادیشاهزاده سواربراسب ب هیتانکه ارو 
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وسنگدل باشه تمام تنم  رحم یحد عمو ب نی تاا شد یباورم نم کردمی عمو نگاه م ناباوربه
 کردن  سیواشکام صورتم رو خ د یلرز یم

عمو رو تودستش گرفت وتوصورتش   قهی باخشم ازجاش بلندشد و به طرف عمو رفت  بابا
 د یکش ادی فر

 شرففف ی_خفه شو ب

   یتانک ونگه دار  نیا  دیبده بره وگرنه تااخرعمرخودت با نیبه هم حتی_ازمن به تونص

که باحرص    میکه بابا انجام داده بودتوبهت بود  یهمه ازکار   دتوصورتشیقدرت کوب باتمام
 لب زد  وخشم

 رون یدبیمن بر  دازخونهی_گمش

 و روبه زنعموگفت  دیبودکش یدستش روبه کنارلبش که خون عمو

 خانوم  می_بر

اب قند به طرف   وانی وبال دی زود ازخونه رفتن مامان با ترس به طرف اشپزخونه دو یلیخ
 روبه طرف باباگرفت ولب زد وانیل  دی بابادو

گفت   یچ  هیتوروخداانقدرحرص نخور حاال  ایکنی_بخورقربونت برم من بخور االن سکته م
 گه ید

 گفت  باباباحرص

 زد  ی_غلط کردددددد غلط کردبه دخترمن ؛به دختر من حرف ناحساب

 نشستم وهق زدم    نیزم یجون رو یب

 تواغوش گرم وامن پدرم فرورفتم  که

 دیکش سم یگونه خ  یسرم روباالاورد و دستش رواروم رو  بادستاش
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نکن  ه یگر  یزی اشک بر ینجور ینکن مگه من مردم که توا هیمن گر   یلدا ینکن ،  هی_گر
 دورت بگردم به من نگاه کن  

 خشم توش وجودداشت نگاهم کرد  ی که هنوزرگه ها ییتوچشما  سمی خ یباچشما 

 من بازبشه  یلدایمن   زدردونهی که بخوادبه ناسازگفتن عز  یدهن رمی گی_گل م

 ختمیغلش پنهون کردم اشک ر روتو ب سرم

 بد یلیبود خ یبد  وضع

ازبغلش دراومدم وبدون حرف برگشتم تواتاقم پشت درنشستم واشکام   قهیبعدچنددق
 زد یم  شیوبه جونم ات د یچیپ یسرم م  یعمو تو   یدحرفایدوباره روگونه ام چک 

11 

جلوباز مدل هفت   یمانتو  هیازجام بلندشدم لباسام روبا   زدنیشخندمی اتاق بهم ن واریدرود
روبادستمال مرطوب   شم یعوض کردم شال قرمزم روسرم کردم وارا رونی وهشت وشلوارب
حرکت کردم کفشام   یروبرداشتم وازاتاق خارج شدم وبه طرف خروج  چمیپاک کردم سوئ

خارج شدم   ارتادازعمیشدم و باسرعت ز  نی ارماشسو  رونیروپام کردم وازخونه زدم ب
به  یزمان ازدستم دررفته بود وقت ختمیر ی و اشک م  دمیچرخیهدف م یب ابونی وتوخ

  ی روپارک کردم وباقدما نیبرگشتم خونه ماش عی خودم اومدم که ساعت دوشب بود سر
 گفت  یازجاش بلندشدوبانگران   دنمیباد دمیاروم خسته واردخونه شدم که بابا رودم درد

 ؟؟دلم هزارراه رفت قربونت برم   ی_کجابود 

 نگرانش کرده بودم لب زدم  نکهیازا  شرمنده

   ییبابا خوامی_معذرت م

 بابا  ی_االن خوب

 _خوبم 
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 _باشه برواستراحت کن

 ر ی_چشم شب بخ

 ر ی_شب توهم بخ

 دم یتخت درازکش یفاصله گرفتم وبرگشتم تواتاقم لباسام روعوض کردم ورو  ازش

 

 هفته بعد*  کی *

اتفاق بودم اما   نیو اشتهام کم شده خوشحال ازا   خورمیهرروز دمنوش م هفته تمام  کی
که    دمیچی پیازدرد به خودم م دونستمیرونم لشیگرفته بودم ودل ید یدل دردشد

 شد  اناوارداتاقمیک

 _سالم 

 درهم ازدرد لب زدم  باچهره

 _سالم 

 شده؟؟ یچ ی_خوب

 کنهی_اخخخ دلم دردم

 کنارم نشست و دستم روگرفت  نگران

 مگه  یخورد ی_چراچ

 ی خاص زی چ یچی_ه

ازاتاق   دی دو دویکش یفیخف غیاناجیکه ک نیتو معده ام ازتخت افتادم زم ید یبادردشد
 اتاق شدن   اشارواردی  اناویکه بعد چندلحظه ک  دمیچی پیازدردمثل ماربه خودم م رونیب
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روگرفت تابلندشم   ربغلمیبه طرفم اومدوز  عی سر دمیچیپیکه ازدردبه خودم م دنمیاشاربادی
 کرد یامانتونستم بدجوردلم دردم

 لدا ی شده ی_چ

 رمممممم ی می_دارم ازدردم

 مارستان یب میخب پاشو پاشو بر  لهی_خ

  تونمی_نم

 میکنیهم بهت کمک م انا ی منو ک  یدبتونی_با

  یمشک  یازمانتوها   یکی عی اناسریروگرفتن وکمک کردن ازجام بلندشم ک ربغالمی ز  هردو
صدبار ازدرد جون    نیبه ماش دنیتارس میشال سرم کردو ازاتاق خارج شد هیبلندم روبا 

 ادازخونهی باسرعت ز  اشاری و    اناجلونشستیک م یاشارشد ی قرمز  یدادم باالخره سوارفرار
اروم به    مارستانیبه ب میدیرب رس هیبودکه باالخره بعد  کردهتمام تنم از درد عرق  رونیزدب

  یدکترعموم هیاز   اشاری می شد  مارستانیشدم وارد ب ادهی پ نیزماشا اشاریو  انایکمک ک
زن همسن مامان   هینشستم که دکترکه  یصندل  یرو  میوقت گرفت وارد اتاق دکترشد

 بودلب زد 

 ه یمشکلت چ  زمی _خب عز

 درد لب بازکردم  با

 کنه ی_دلم ،دلم دردم

   یخورد  ی_چ

 نخوردم  یا ی رعاد ی غ زیچ چی_ه

 ار یانجام بده جوابش روبرام ب  سمینو یبرات م یفور شیازما   هیخب االن   لهی_خ
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  یبانگران اشاری که  میکه کنارم بود سرتکون دادوتشکر کرد ازاتاق دکترخارج شد انایک
 ازجاش بلندشدولب زد

 گفت  یچ شده ی_چ

 بده  شی ازما دیگفت با  یچی_ه

دکترگفته   اناگفت یک نکهیو بعدازا  میشد مارستانیب  شگاهیبخش ازما  اناواردیاشاروکی  همراه
رب  هی گرفت وبعد شی اونجا ازم ازما یازمسئول ها   یکی  رنیازم بگ  یاورژانس  شیازما 

نشسته بودم وبادستام   یصندل  یدکتر رو  شیپ می روبهمون دادن وبرگشت شیجواب ازما 
رو نگاه کردو   شی د دل دردم کم شه که پزشک برگه ازمایتاشا  دادمیمحکم دلم روفشارم 

 بعدازچندلحطه سرش رواز توبرگه باالاورد وروبه من گفت 

 ی کنیمصرف م ی_چ

 بود یچ کنمیمصرف م  یچ نکهیگردشده نگاهش کردم منظورش ازا  یباچشما 

 زدم  بادردلب

 ه ی_منظورتون چ

 پس خودت بگو  چقدر دونمی نم یول  یمصرف کرد  یچ دونمی_منظورم واضحه من م

 لب زدم   تیوعصبان  باحرص

انگار من   یزنیباهام حرف م  یجور هی یدرمانم کن نکهیا  یبه جا  رمی می_من دارم ازدردم
 موادمصرف کردم 

 روباالبرد  ابروهاش

 ی _نکرد 

 لب زدم  غیباج
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 شما   شینجاپیا  امیمگه مرض دارم ب کردمی_اگه مواد مصرف م 

 ی وبهت نساخته اومد  یچون تازه شروع کرد  دمی_شا

 ست ی زانیچ  نیمن اهل ا قیرف دی_حرف دهنتون روبفهم

  گهی م یچ ش یازما نی دا یبگ شهی_پس م

 دیکن یادمی هست که منومتهم به اعت  یکوفت ش یازما  نی توا ی_چ

اماانگارهمون    ادنبودهیالبته مقدارش ز  دیمصرف کرد  شهینشون داده ش شتونی_ازما
 ی روزافتاد  نی و به ا رگذاشتهیبدنتون تاث ی رو  یلیمقدارهم خ

 ناباورنگاهش کردم  یباچشما 

 مصرف کردم؟(  ی؟؟؟م..ص..ر..ف ....کر...دم؟؟)چ  ی_چ...چ

  یندار یمشخصه اطالع نطورکهی_ا

 روبه دکترگفت  ی با ترس ونگران انایتکون دادم که ک  یروبه نشونه منف سرم

   دمیکنم فهم_خانوم دکترفکر

 شنوم ی_خب م

غلطانکرده م که منوچه   نی من ازا کننیاالن معتادمم م  زدی حرف م یکردم ازچ انانگاهیک به
 لب زدم   انایباحرص وخشم روبه ک شهیاونم ش  دنیبه مواد کش

 ؟؟ ی گیم  یچ یفهمی_م

 توچشمام نگاه کرد  ینگران با

 مگه  ی_تو ازاون دمنوشا نخورد 

 لب زدم   یحرص وکالفگ با



 ار ی یلبها یبه سرخ 

39 
 

 داره   یربط_چه 

 ازهموناباشه د ی_خب شا

 تو  یگیم  یچ انایک هیعی_اخه دمنوش طب

 د یزنیحرف م ی_ازچ

 _خانوم دکتر فکرکنم ازهمون دمنوشاست 

 ی _چه دمنوش

مدته داره   هیو   دهیپک دمنوش خر  هی  ینستاگرامیا  جیپ هیاز  یالغر ی_دوست من برا 
 کنه یمصرف م

 من نگاه کردوگفت   دکتربه

 ی کنیدمنوشارومصرف م نی_چندوقته ا 

 شده بودم به زور لب زدم   حالیکالفه وب ازدرد

 شهیم یهفته ا  کی _

 ه  نی ا هیقض می بشه تا بفهم شیروش ازما  دی با د یاریاون دمنوش روب د ی_بر

12 

 انه ی  ست

 وارداتاق شد   اشاری و   دیکش ع یاناجیافتادم که ک  نیروزم ازدرد

رو برداشت و چندلحظه بعد دوتاپرستاروارداتاق شدن ومنو روتخت خوابوندن   یگوش  دکتر
 که دکتر لب زد 

 د ی_معده اش روشستشوبد



 ار ی یلبها یبه سرخ 

40 
 

که   دادمی اتاق شروع کردن به شستشو دادن معده ام ازدرد داشتم جون م هیتو  منوبردن
 باالخره بعدچندساعت تموم شد 

 سته بود اروم لب زدم کنارنش  انای دستم بود و ک یروکه بازکردم سرم تو  چشمام

 انا ی_ک

 د یسرش به طرفم چرخ  عیسر 

  لدا ی  ی_جانم ؟؟خوب

 کنهیدلم دردنم گهی_خوبم !!اخ د

 شد نی اخرش ا  ایاعتمادنکن ب ینترنتیا  ی ها  غاتیوتبل جی پ نی_چقدربهت گفتم به ا

 بخورم  تونمیدمنوشم نم دونستمی_خب من چه م

چرت وپرت    ینجوریا  گهید ی خورد  یاهی دمنوش گ یرو به جا ییچه اشغاال ی_اگه بدون
 یگینم

 شده یچ نمی_بگوبب

 بوده   شهیمقدار ش  هی_تواون دمنوشا  

 گردشده لب زدم  یباچشما 

 ی واسه چ شهی_ش

وبعد  دهیالغرکننده س کم کم اشتهات روکاهش م شهی،چون مصرف ش ی_واسه الغر
 معتاد  ی اونموقع معتاد گهی د دهیاماچه فا یشیالغروالغرترم

 لب زدم  باترس

 االن من معتادم  یعنی_
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بودکه   یکردم اونقدرعصب اشارنگاهی وارداتاق شدن به   اشاری جوابم روبده که دکترو خواست
 ومد یبهش خونش درنم یزد ی کاردم

 بهم زد  یلبخندمهربون  دکتر

 مصرفت روگرفت   یزودبدنت واکنش نشون داده و جلو  یلی_نه نگران نباش خداروشکر خ

 که لب زد  دمیکش   یاسوده ا نفس

 دش ی دببریتونی سرمش تموم شدم  نکهی_بعدا

به  نکهیپزشک نه ا  شیازراه درستش اقدام کن وبروپ یالغرش یخوا ی توهم اگه م زمیعز
خبرازهمه جاالوده شدن   ی چندنفرمثل تو ب یدون یم  یاعتمادکن ینترنت یا  غاتیتبل  نیا

 بود رشدهی که د  دنی فهم یوقت

 کارانکنم نیازا  گهید کنمیتکون دادم پشت دستم وداغ م روبه نشونه مثبت سرم

 د یباخشم نگاهم کردو غر اشاریدکتر   بارفتن

که  یکم سن ندار لدایودوسالته   ستی ب ید یخودتو به کشتن م یاحمق نگفت یلدا ی_اخه 
 ادیسرت ب یینکنه بال نکهیبه من گذشت ازترس ا  یچ یدونیم یفکر یاخه چراانقدر ب

 هزارمردمو زنده شدم  

 لب زدم  بابغض

  یفهمیام م دهیبر گهیازمسخره شدن انگشت نمابودن خسته شدم د  اشاری _خسته شدم 
من هرروز   ادتهیعمو   یحرفا  کشمیم  یچ یچون تلحاال درک نکرد  یبفهم  یتونی ؟؟نه نم

مزخرفشون   یبا لبخندا  ایبا نگاهشون بعض  ایبعض  شنومیمثل اون روم یینا یدارم توه
 یسنام لباس رنگهم  هیبق خوادمثل یم  دلممنم   زننی م شمیباحرفاشون هرروزات ایبعض

مسخره نشم همه   نکهیاز ترس ا   کننیهمه باخنده نگاهم م پوشمیم  یبپوشم اما وقت
  امیازخونه م  نکهیرودلم مونده هم ابونیقدم زدن ساده تو خ هیحسرت  هیلباسام مشک
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  زبچهحرف بخورم ا  دیبا یپرازتمسخر ترحم تاک  ی نگاه ها به منه نگاه ها  یهمه   رونیب
 د یکنیفشارچرا درکم نم نهمهیرا یز  شمی دارم له م بهیتابزرگ ازدوست واشناو غر 

 درهم توسکوت زل زده بود به من  ی بااخما اشاری و  ختمیر یم  اشک

 هام روفشردوبابغض گفت   اناشونهی ک رونینگفت وازاتاق زدب یزیچ

 نکن تازه حالت بهترشده ها  هی رده هرکس مسخره ات کرده گر_غلط ک 

  اشاریاناو یبلندشدم و به همراه ک  اناازجامیپرستار ودراوردن سرم ازدستم باکمک ک بااومدن
  میوبرگشت  میشد نیسوارماش  کردی خارج شدم بادخنک صورتم رونوازش م مارستانیاز ب

 زد  اشارلبیراه خونه   یخونه تو 

 نگو  یزیتوهم چ یکارکرد ی_به مامان بابانگفتم چ

 رون یحرف سرم روتکون دادم وازپنجره زل زدم به ب یب

13 

شدو دستم   ادهیپ نیازماش  عی اناسری شدم ک ادهی پ نیعمارت اروم ازماش یجلو  دنیبارس
 به روش زدم  ی روگرفت لبخند

 _خوبم نگران نباش 

   دهی_رنگت پر

  شهینم میز ی_من حاالحاالچ

 شو _ساکت 

مامان که چندتاازدوستاش اومده    دنیباد میدادم وهمراهش اروم واردخونه شد سرتکون
 بودن لب زدم 

 _سالم  
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شدم   اناوارداتاقیگفتم وهمراه ک  یباجازه ا یاشون جوابم رودادن که بالبخند زورک همه
 دم یروتخت درازکش می مشک  یلباسام روعوض کردم وباتاپ بند

 ودستش گرفت کنارتخت نشستو دستم روت انایک

 لدا ی_حالت خوبه  

 اد ی چون ازصبح دردداشتم و نتونستم بخوتبم خوابم م انافقطی_خوبم ک

 خب پس بخواب تا حالت بهترشه لهی_خ

 باعث دردسرتم  شه یهم دکهی_ببخش

 _چرت نگو بخواب  

 بستم   یروبه پهلوچپ جابه جاشدم وچشمام روباخستگ بالبخند

شد چشمام رو مجبور   اناباعثیصحبت مامان وک  یچشمام گرم شده بودکه صدا تازه
 بازکنم

 د یخسته بودخواب  کمیخوبه نگران نباش فقط  لدای_خاله  

 بدونم کجابودن  خوامیم اشاری   لدانهی_اخه امروز حالش خوب نبودمنم که اومدم نبودنه 

  رونیب می عدم باهم رفتبود من خودم اومدم دنبالش ب رونی بامن ب لداکه یخاله  یچی_ه
 م یندار یخبر اشارمیاز اقا 

 م یباهم بخور  ییچا ه ی  میابریدخترم ب اناجانیخب ک لهی_خ

 ندارم  لی_ممنون خاله جون م

 لب زد  یبا نگران انایتخت نشستم که ک یرو

 ی دارشدیب میدسروصداکردی_ببخش

 مثبت تکون دادم  یروبه معن سرم
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 جان دخترم حالت خوبه   لدای_

 نگران مامان نگاه کردم  یچهره   به

 _اره قربونت برم خوبم 

 د یبخور  ییکه پختم باچا  یکیازک نی ایب انای خب پاشودست وروتوبشور باک  لهی_خ

 _باشه چشم 

 اناگفت ی دادو ازاتاق خارج شد به محض خارج شدن مامان ک سرتکون

 انهی  ی_واقعابهتر

 نباش  انانگرانی_خوبم ک

خارج   سی شدم وبعدازشست دست وصورتم از سرو سیاومدم واردسرو   نی پا ختازت
  میحرکت کرد   ییرا ی به طرف پد میازاتاق خارج شد  انا یشدم لباسم رومرتب کردم وهمراه ک

 ازاتاقش خارج شد روبه من لب زد  اشاریکه 

 ی _بهتر

 _اهوم 

 _مطمئن 

 _اره بخدا خوبم 

 _خداروشکر  

  کی ظرف بزرگ ک هیو   یچا ینیکه مامان به همراه س میمبل نشست یکنارهم رو  ینفر سه
 اشارگفت یاومد کنارمون نشست وروبه   جی هو

 پسرم  یاشارکجابود ی_

 توبشقابش گداشت ومشغول خوردن شد  کیاز ک یکم  یعاد یلیاشارخی
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 دوستام  شیپ رونی_ب

 برم شام بپزم   گهی_اهان خب من د 

 جداشد  ازجمعمون

 اروم گفت  انایکه ک ک یدن کشروع کردم به خور باولع

   لداااای_بسه 

 رم یصاحابوبگ یب ن یا  یجلو  تونمی نم کارکنمی_چ

 که باحرص گفت   دمیدهنم کوب به

 برات دارم  یشنهادیپ هی_من  

 مشغول خوردن بودم لب زدم   نطورکهیهم

 ی _چ

 ی دی معده انجام نم وی _چرا عمل اسل

 باتعجب لب زدم  دمی دست کش ازخوردن

 داره؟؟  یا  دهیعمل چه فا  ن یهست ا ی_چ

 طرفم وزل زده بهم  دبهیچرخ کامل

الغرشدن دارن   یمثل توکه ارزو   ییکه به کسا  هیوخوب شرفتهیپ یلیعمل خ هی  ومعدهی _اسل
   کنهیم  لیتبد  قتی ارزوشون رو به حق

 ؟؟  کارکنم یچ  دی_خب با

 ی تاصحبت کن می ر یخوب وقت بگ یلیپزشک خ هیاز  میتون یم  ی_اگه توبخوا

 انا یک یکنی م کاروبرامنی_اره ا 
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 راحت   التی_خ

  نینجات از ا یبرا یراه ه ی نکهیازا  جانیوسکوت کرده بودباه گفتینم یزیچ  اشاری
 بودم لب زدم  داکردهیدردپ

 _فقط زودتر بهم خبرش وبده 

 _باشه 

14 

بودمنم که   یسرشناس وماهر یلیجراح خ هی داکردن یمشغول پ انای بودکه ک یروز  چند
روشن   میکه گوش  زدمیرو م نی دختره افسرده وغمگ هیبودم و طرح چهره  دشدهیناام گهید

 جواب دادم و زدم روبلندگو  عی سر  انایاسم ک دنیشد باد

 انا ی_جانم ک

 کردم  داشیپ لدای_

 ازدست افتاد  یمدادطراح

 ی گیم  ی_جد

 _اره 

 ی _ازکجاچطور

 دنبالت  امی_لباس بپوش دارم م

 چون وچرا قبول کردم  یب

 شمی _باشه االن اماده م

  یجلوباز حالل یمانتو  هیروقطع کردم واز جام بلندشدم به طرف کمدم رفتم و  یگوش
حوصله موهام رومرتب   ی وب  ستادمیا  نهیا  یسرم کردم جلو  یرنگ  یشال گلبه دمیپوش
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  میه گوشروبرداشتم ک میزدم گوش یرژ صورت کمیمرده ها نباشم   هی شب نکهیا  یکردم برا 
 روشن شد 

 _بله

 من دم درم رون یب ای_ب

 _باشه اومدم 

عمارت رفتم که مامان که درحال   یخروج یازاتاق خارج شدم و به طرف در ورود   عیسر 
 بود لب زد یرنگ یبافتن شال گردن سورمه ا

 _کجا مادر 

 لب زدم  مت یومال  یبامهربون

 رون ی ب رمی انامی_با ک

 روتکون داد  سرش

 _باشه مراقب خودت باش 

 _چشم خدافظ 

 _خدا پشت وپناهت دخترم 

سرعتم  به طرف    تیبلند وبانها  یو از خونه خارج شدم باقدما  دمیاسپرتم روپوش یکفشا
  یباال  شی افتاب نک یزده بود و ع هیبنزش تک نیبه ماش انایرفتم در روبازکردم ک یدرخروج

 بود دهیهم به خودش رس یسرش زده بود وحساب

 _سالم 

 تکون دادولب زد یسر

 م یکاردار ی_سوارشوکه کل
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  یچیحرکت کرد اماه  ییشدم که بدون مکث باسرعت باال نیدادم و سوارماش سرتکون
 ولب زدم  ارمی اخرش هم نتونستم طاقت ب  گفتینم

 _خب

 بهم کرد  ینگاه مین

 _خب که خب

 گه ی نکن بگو د تیاذ   انای_عه ک

کردبهم خواهرزن عمو   یو جهانم معرفعم  داکردمیمعروف پ یلیدکتر خ هیخب ؛ لهی_خ
 البته توفرانسه هیراض می لیدکترعملش کرده وخ نیجهان هم هم

 حرفش لبخندرولبم خشک شد  نی باا

 من برم فرانسه عمل کنم  یراورد ی انامنوگی_ک

 نگاهم کرد  بااخم

 ماه اونور    شیش نجاستیماه ا شی جراح ش نی ا  یبه خودت زحمت بد  خوادیرنمی_نخ

 _خب

فرداصبح برات   یبرا  یباز  یو با هزارتا پارت  داکردمی روپ نکشیلی_خب وکوفت؛منم ادرس ک
 وقت گرفتم  

 _واقعا 

 _اهوم 

 انا یعاشقتم ک ی_وا

اش   نهیهز   کمیاخه  یندار ی مشکل  یخب خودتوجمع کن فقط توکه از لحاظ مال لهی_خ
 باالست 
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 رو با خاطراسوده تکون دادم  سرم

 ست ین یاش هرچقدر باشه مشکل نهی_معلومه که نه!!هز

صبح  ۹!!!فردا ساعت گهی خب گفتم بپرسم د یول دونستمی_خب خداروشکر البته خودمم م
 صبحانه هم نخور اط ی احت  یدم درخونتونم برا 

 _باشه 

 بهت بگم خواستمیوم  نیهم گهی_خب د

 ونتم ی اگه بشه تااخرعمرم مد انای_ک

 _کم زربزن لطفا 

مهربون بود وعالقه اش رو به   یلیخ یلیخ نطوربودیزل زدم کال هم بالبخندبهش
 کنه یم  انیکلمات ب نیبا ا  انشیاطراف

وحرف زدن برگشتم خونهوارداتاقم شدم لباسام روعوض کردم وبا    دنیچرخ یبعدکم
بودم   لمیشدم غرق ف لمیف دنی ومشغول د روروشن کردم  tvشدم و  ییرا ی واردپذ  یخوشحال

 نشست  اشارکنارمیکه 

 زدم  بالبخندلب

 ی _سالم خسته نباش

 نگاهم کرد  باتعجب

 خونه یکبک خانوم خروس م شده ی_چ

 ابروباال انداختم  طنتیباش

   گهی_حاال د

 خسته اس  یلیکه داداشت خ  اریشربت ب هیباشه پاشو  نطوری_که ا
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 گفتم  رفتمیبه طرف اشپزخونه م نطورکهیبلندشدم وهم بالبخندازجام

   ی_کوه کند

 یخونگ یاسفنج  کیک ی شربت البالودرست کردم و کم وانی ل هیشدم   وارداشپزخونه
 کنارش گذاشتم وبرگشتم کنارش شربت روبه طرفش گرفتم 

 د ی _بفرما

 روازم گرفت وگفت  شربت

 _ممنون  

 سره نصفش رو خورد   هی

 دستت طال   شششی_اخ

 نوش جونت _

 نشستم که گفت  کنارش

 لدا ی_

 زل زدم توصورتش  بالبخند

 _جونم 

 باهات حرف بزنم ونظرت وبدونم یزیچ  هیدرباره   خوامی_م

 دادم  کنجکاوسرتکون

 شنوم ی_خب م

 بگم  ی_اومم چطور

 راحت حرفتوبزن یلی_خ
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 نگاه کرد  توچشمام

 ی شیخوشم اومده ناراحت م انای_اگه بگم ازک

جواب   شی برده بودم پس حدسم درست بودبه نگاه سوال ییبوها هیرولبم نشست  لبخند
 دادم 

 _معلومه که نه 

 _واقعا 

 به بازوش زدم  یاروم  مشت

  می داداش یبرا  انای بهترازک ی_خب معلومه ک

 دی کش ییپرصدا نفس

 یلیخ هینظرت چ  دونستمیچقدر استرس داشتم اگه م یناراحت بش  کردمی_هووف فکرم
 بهت  گفتمی زودترم

بهم  میلیبه نظرم خ  هیخوب موجه یلیانادخترخیراحت ک  التی_نگران نباش ازبابت من خ
   نیا یم

 دم یبوس عی سر یلیکردم وخ کی دادکه صورتم روبه  گونه اش نزد بالبخندسرتکون 

 نگاهم کرد  بالبخند

 خودم برم  ی_قربون داداش

 کنه یم اناقبول ی _به نظرت ک

 انداختم باال  یروباتخس ابروهام

تموم    یهمه چ یخوب نی دلش بخواد داداشم به ا میلیقبول نکنه خ کنهیخودمی_ب
کرده   لی شهرتوکفشن صورتش که مثل ماِه تحص یکه نگم نصف دخترا  کلشیقدوه
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 کنهیخودمیب خوادیم یچ گهی که هست د  انامیعاشق ک شهی حالل حروم سرش م بینج
 قبول نکنه

 _خداکنه 

 روبهت بگم   یزیچ هی  خواستمی_نگران اون نباش ،م 

 روتکون دادکه ادامه دادم  سرش

 دکتر   هی شیپ  میر یم  انافردای_منوک

 ؟؟ ی _چه دکتر

  یزیچ هی  خوامینفربه توگفتم چون م نیاول گهیم  یچ نمیبب م یمعده فردابر  وی_جراح اسل
 روبدونم 

 ؟؟ ی_چ

 ؟؟؟ ی _پشتم هست

 لب زد  ت ی کردوباجد نگاهم

 ادین شیپ  یخودت مشکل یمثل اون دفعه برا  نکهی_پشتتم به شرط ا

 نکنم  یتامطمئن نشم کار دمی_قول م

 تنهات نذارم  دمی_منم قول م

 ی داداش ی_مرس

15 

 یش

  الیباخ میدیشام روچ زیکه بابا اومد و بعدهم من ومامان م میحرف زدن بود مشغول
 راحت مشغول خوردن شدم  
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و غرق شدم   دمیتختم درازکش یه اتاقم برگشتم رو ب ریغذاباشب بخ بعدازخوردن
   انهیدرد راحت شم  ن یازا تونمیم  یعنی شهیم یچ یعنیتوفکرفردا  

 تحملم تموم شده کمکم کن  گهید دمیبر گهیکن د  اکمکمیخدا

 فکرا خوابم برد   نیباهم

رو برداشتم وخواب الود جواب   میچشمام روبازور بازکردم و گوش م یاالرم گوش  یباصدا
 دادم 

 _بله

 یییییی ربه پشت درخونتونم بعدتوهنوزخواب هی شعوررررری_بله وکوفت بله ودرد ب

 تخت نشستم   یرو دیازسرم پر   خواب

   امی االن م  خوامی_معذرت م

 رم یمن م  ینبود ی بود  یدربود  یجلو  گهید قهی _تاپنج دق

 _باشه 

دست وصورتم   عی شدم وسر  سیواردسرو  نی پا  دمیروقطع کردم واز روتخت پر  یگوش
شال   دمیرو پوش میخارج شدم با عجله تندتند کت شلوار مشک سی روشستم وازسرو

روبرداشتم وازاتاق زدم   میوگوش   فیبه لبم زدم و ک یروسرکردم رژ بادمجون میبادمجون
وازخونه خارج شدم بابازکردن   دم یکفشام روپوش عی هنوز همه خواب بودن سر رونیب

رو روشن کردم وشماره   میرفته گوش رکردم ی حتماد  دیچرخ ادورسرمیدن  انای ک دنیدروازه وند
 بوق برداشت  ن یاش روگرفتم بااول

   یچرارفت انای_ک

 رفتم  یرکردی_د

 خوام ی_توروخدابرگرد معدرت م
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 رخنده ی مثل بمب منفجر شدوزدز  هوی   ومدیازپشت تلفن ن ییصدا   چندلحظه

 ی من توراهم اصال به ساعت نگاه کرد  وونهی_د

 حرص لب زدم  با

 ؟؟ یخند یخودت م  یسکته داد  انامنوی ک یشعوریب یلی_خ

 کنم دارت یب ینجوریمجبورشدم ا  یمونیتو خواب م دونستمی_م

 _واقعاکه 

  می ر یباهم م رسمی خب حاال االن م لهی_خ

بودم حرصم گرفته بود خاک توسرم   دهیانقدرازحرفش ترس نکهیروقطع کردازا  یگوش
  لتیبود خدا ذل قهی دق ستی نگاه کردم ساعت هشت وب میبه صفحه گوش دمیچقدرترس

 انا ینکنه ک

که   دمیشدم و دررومحکم کوب نیجلو پام باحرص سوارماش نشیماش  ستادنی ا با
 گردشده اش لب زد  یباچشما 

 در عروسکمو  یشکوند واشی  ی_هووو 

 نگاهش کردم  باخشم

 خفه ات کنم  اخودمی  یشیم خفهانای_ک

 ی تونی _مگه م

 روگرفتم به طرف دهنش   مشتم

  زه یمشت وتودهنت بکوبم و تمام دندونات بر   نیاالن ا تونمیکه م  می_اونقدرعصب
 تونمیکه م یدونیتودهنت م

 حرکت کرد  نیسرش روتکون دادو ماش بااخم
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   دیدلم ترک شعوری_ب

 جنبه نباش   یکردم ب یخب حاال شوخ لهی_خ

 نزدم  یرومو کردم به طرف پنجره وحرف  باحرص

16 

 نیاروم ازماش  دیکامال سف  یبانما  کیش یلیبزرگ ومجهز وخ نکی کل هی  یجلو  باتوقف
 گفت  انا یکه ک میشد ادهیپ

 گه یددی_ببخش

 کردم  نگاهش

 رنشده یتاد  میخب بر لهی_خ

وارد مطب که   مینظررفتبااسانسور به طبقه مورد  میشد  کینیداد و باهم وارد کل سرتکون
  انالبیمثل خودم اونجا بودن روبه ک   ییادما پی تاک  پیدکیکشیموج م  تیجمع میشد
 زدم 

 نجاچراانقدرشلوغهی_ا

 باالانداخت  شونه

 پزشک عمل بشن   نیتوسط ا  خوانی_ازبس که توکارش خبره اس همه م

   هی_اسمش چ

 چقدرموفقه  ارهیم  یتوگوگلم که سرچ کن کزادین رصدرای_ام

خفه  شی بود وخودش وتوارا زهیم زه یدخترر  هیکه    یروبا بهت تکون دادم که منش سرم
 کرده بودگفت 

 دتو یشما بر  یبعد ماریبعد چهار ب یسهراب  یلدا ی_خانوم 
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نوبت   نکهیتاا  شمردمیتوروم رفتنی که م ییروتکون دادم ومنتظر دونه دونه ادما  سرم
 دیکوبیم  یقلبم تندترازهروقت میبه طرف اتاقش حرکت کرد  انایخودم شد به همراه ک

به  اتوکلمی برام انجام بده خدا یکار تونهیکنه وبگه نم دمیاسترس داشتم نکنه قطع ام
 نکن  دمیخودته ناام

  دیسف ک یاتاق بزرگ وش دنیباد میروبازکردم وارد اتاق شد  ددراتاقی لرز یکه م ییبادستا
  اشاری پسر همسن وسال  هی  دنیباد  میشده اروم سالم کرد دهیچ یچرم مشک   یباصندل

  یچشما  رم یچشم ازش بگ تونستمیجذاب بود اونقدر که نم یلیباتعجب نگاهش کردم خ
و پوست    یمشک  یکمرنگ موها  یقهوه ا  یشتگو  یمردونه لبا  یقلم ی نیب یدرشت مشک

 که معلوم بودسالهاروش کارکرده قدبلند  یروفرم وکارشده ا  فوق العاده کلی برنزه ه

 که لب زد م یاروم نشست مینیکردبش  اشاره

 ازمن ساخته اس   ی_خب چه کمک

 راس ی صداش چقدر گرم وگ یوا 

 وفقط به فکرحل مشکل خودم باشم  امیب رون یفرد روبه روم ب ل یکردم از تحل یسع

 کردم اروم باشم وبااسترس لب زدم  یسع

 د یکن می روبدونم وشماراهنما طشیانجام بدم اومدم تاشرا و ی عمل اسل خوامی_م

 به من بودلب زد رهیخونسردهمنطورکه خ یل یزد توصورتم خ زل

 هست  یچ  ومعده یاسل دیدونی ،اصال م وی قبل عمل اسل یانجام بد  شی ازما   یسر هید ی_با

 گفت  یکه دست روتوهم قلب کردوباژست خاص نه تکون دادم یروبه معن سرم

داره   یشتریربی تاث جی را ی عمل ها هیکه نسبت به بق هیکاربرد  یلیعمل خ هی  ومعدهی _اسل
داشت به جز  دیکاهش وزن خواه لویک۵۰عمل حداقل  نی وموفق تربوده وباانجام ا

 دکرد یخواه لوکمیک باپنجیهرفته تقر   میبعدعمل که بارژ
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 وکم کنم  لووزنمیک ۵۰باشه که بشه  یراه  هی شدینم  باورم

 زود عمل شم  یلیخ  خوامی_خب من م

  لی وتحو  دیانجام بد  کی نیروطبقه اول کل سمی نویکه براتون م یشات یخب ازما  لهی_خ
 اهمسرالزمه ی پدر تی عمل هم حتمارضا  ی وبرا  دیبد میمنش

 ست ین  یکاف دمیم  تی _من خودم رضا

رو به   ایلیعمل خ  نی که ا نطوری نامه اروامضاکنن هم تیرضا  اهمسریاپدری  دحتمایبا  ری_خ
 ارفتن یازدن  رعملی هاهم ز  یلی برگردونده خ یزندگ

 شد  اناحبسیحرفش نفس  منوک نی باا

وهمه   انرفتن ی که من عمل کردم ازدن ییمارها یکدوم ازب چی_البته تابه حال تابه امروز ه
 ن یهم از کارم راض

 حرفش باذوق سرتکون دادم  نی باا

وازاتاقش خارج    میرونوشته بود ازش گرفت شاتی که ازما یو برگه ا   میبلندشد  ازجامون
 روبه من لب زد انایک م یطبقه اول روفشرد   میاناوارداسانسورشد یبه همراه ک میشد

 ده یم تی _به نظرت بابات رضا

 زد ی ازاسترس تندم قلبم

 بده   تیدرضا یبده اگه منودوست داره با  تی درضای_با

  یکیروبه   میشد شی وارد بخش ازما میبه طبقه اول باهم ازاسانسورخارج شد دنیبارس
 ازمسئوال برگه که دکتر داده بود گرفتم بعدچندلحظه لب زد 

 د یاماده بش دی خب بفرما لهی_خ

   میرفت شی دادمو همراهش به طرف اتاق ازما سرتکون



 ار ی یلبها یبه سرخ 

58 
 

 ساعت لب زد   کی ازم گرفتن وبعد  شی نوع ازما چند

جواب  گهی ساعت د ک ی تا  دیداشته باش  فی تشر رونی ب دیبر دیتونی_خب شمام
 اماده س   شتونیازما 

  رفتیم  جیسرم گ کمیخارج شدم  شیروتکون دادم و بدون حرف از اتاق ازما  سرم
 اروم رفتم طرفش   ی منتظرم نشسته باقدما  یصندل  یرو  اناکهیک دن یباد

 شد ی_خب چ

   شهیجواب حاضرم گهی ساعت د  کی گفت  یچی_ه

 نیخب بش لهی_خ

 چرم نشستم  یصندل یرو  اروم 

 انا ی_ک

 _هوم  

 خوشگله ها  یلیدکتره خ نی _ا

 نگاه کرد  بهم

 _اهوم  

 روبستم و تودلم ادامه حرفم رو گفتم  چشمام

 ارزوم بود کنارم باشه   شهیکه هم هیکه من دوست دارم همه مشخصاتش همون هیهمون

  یدختر طراح چاق که حت ه یمزخرفم زدم من کجا اون کجا من  یبه ارزوها  یپوزخند
 خاطرخواه داره   یکه معلومه کل نیچه برسه به ا   کننیخودش ادم حسابش نم یال یفام
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گذاشته   شی چاقم رو به نما یگوشه مانتوم روکه از رون پام کناررفته بود ورونا   باحرص
تابغضم   دمی کش یقیبود نگاهم کرد چشمام پرشد ازاشک مانتوم رودرست کردم نفس عم

 سربازنکنه 

17 

دستم رو تکون داد   انایکردن شدم که ک یمانتوم دراوردم ومشغول باز   بیروازج میگوش
 بلندکردم بهش نگاه کردم  یسرم روازگوش

 ه ی_چ

 کردنه اخه؟؟  یوقت باز  نجا یا  میری شتوبگیجواب ازما  می_پاشو بر

 حوصله ام سررفته    کارکنمی_خب چ

 _هووف ازدست تو 

روگفت   انااسممیک میرفت شیوبه طرف مسئول جواب ازما  میازجامون بلندشد اروم 
 م یروگرفت دستم روگرفت وباعجله دکمه اسانسورروفشردوارداسانسورشد  شیوجواب ازما 

 ؟؟  یچراانقدرعجله دار هی_چ

 بهم انداخت ینگاه مین

   میریروبهمون بگه تا وقت عملت روزودتر بگ شی امروز جواب ازما  تونمی م نمیبب خوامی_م

 _اهان 

 روبه من لب زد  انایبه مطب ک میو برگشت میدراسانسور از اسانسورخارج شد بابازشدن

 ام ی من م ن ی_توبش



 ار ی یلبها یبه سرخ 

60 
 

که   انای حرف سرتکون دادم و نشستم وبه ک یب نمیبگم که اشاره کردبش یزیچ خواستم
خندون کنارم   یانابالبا ی ک قهیبود زل زدم که بعدچنددق یمشغول حرف زدن با منش

 نشست 

 انا ی ک شدی_چ

  ن یروهم شتیتو وجواب ازما  یتوبر ماریکردم بعددوتاب شیباپول راض یچی_هوووف ه
 ی امروز به دکترنشون بد

 می_حاال الزم بودکه عجله کن

 نگاهم کرد  یحرص  یباچشما 

دکتر  نی ا  ایزنیم  ییحرفا هی  ندازمیروم تهی به اون عفر  رمیم یالک  ضمی_نه من مر 
 نمیوا   میداکرد یروپ نجایرا ی ماد شهی ازشانس افتصاح تو مثل هم رانهی ماه ا  نیتااخرهم

 تااخرماه توروعمل کنه  کشمیدارم خودمو م نهی واسه هم  ادینم رانی ا  گهی ماه د  شیتاش

 نگاهش کردم  بااسترس

 ی _اگه قبول نکردچ

 ران ی ادایتا دوباره ب  میماه صبرکن شی ش ایفرانسه    میبر  دی_اونوقت با 

 نه  ی_وا

 یاخرماه عمل بش نیهم یکه بتون گهید کنمی دارم خودمو هالک م نهی_منم واسه هم

 ازاسترس حالت تهوع دارم   انای ک ی_وا

 گردشده لب زد یباچشما 

 وقت رومن  هی  یاری_باالن

 لب زدم   باحرص
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   اریرومن باالن یگیحالم بده توم  گمی م شعورمنی_ب

 من   کارکنمی_خب چ

 بهش رفتم  یحرص چشم غره ا با

 فقط خفه شو   یچی_ه

 ششش ی _ا

 واسترس ازجام بلندشدم  یکه اسمم روصدازد بانگران یمنش  یباصدا

   یخانوم سهراب دداخلی رما_بف

  یرورو شی رفتم وبرگه ازما زشیوارداتاق شدم به طرف م انا یدادموهمراه ک سرتکون
 توهم لب زد  یگذاشتم وبااسترس نگاهش کردم که بااخما  زشیم

 د ی_شما چرابازاومد 

 لب زد   عی سر انایدست وپامو گم کرده بودم ودهنم قفل شده بودکه ک ازاسترس

   میرو اورد  شی _جواب ازما

 من نگاه کرد   یسرش روباالاورد بااخم به چشما  اروم 

 _حالتون خوبه 

 وفتادم ی مشکل داره داشتم پس م  شمینکنه بگه ازما د یلرز یتمام تنم م ازاسترس

  انای روبازکردوچشم ازما گرفت ک ش یروبه چپ وراست تکون دادم که برگه ازما  سرم
  غیازبازوم گرفت که ازدرد چشمام روبستم و لبم رومحکم گازگرفتم تا ج یمحکم شگونین

 نکشم

  اخدای  ختیر  یدلم هر مینی اشاره کردکه بش یسرش رو باالاورد وبه صندل قهیبعدچنددق
 عمل کنم  تونمی نم خوادبگهینکنه م
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 نشستم که لب زد  یصندل یبااسترس رو  دن یشروع کردبه لرز  پاهام 

 نداره  یلکه مشک  شاتتونی_خب ازما

زمزمه کردم   رلب یز  دمیکش یقیقلبم گذاشتم نفس عم یشدن حرفش دستم رو رو  باتموم
 شکرت  ایخدا

 دادوگفت  هیتک شیبه صندل تیباجد که

   دهی_خب حاال بگو چراانقدر رنگ وروت پر 

 گردشده نگاهش کردم که بااخم لب زد  یباچشما 

 یبگ  یزی چ یخوای_نم

 دهنم روبه زورقورت دادم وبابغض لب زدم  اب

  نجامیام االن که ا  دهیبر گهی خسته شدم ازبس تالش کردم وبه دربسته خوردم د گهی_د
  ی کوفت طی شرا  ن یخالص شدن ازا یبرا  دمیام نی اخر دیراه نجات من نیشما اخر

  نی ا زابهیچ ن یا  دونستمیامادست خودم نبود م  زنمیزرم یاد یدارم ز   دونستمیم  خودمم
که   ییبا صدا  گفتم یم ناروبهش یچرا داشتم ا  دونمینداره اما نم یدکترروبه روم ربط

 دادم  دادامهیلرز یم

 زودتر عمل شم   خوامیاالن م  فقط

 کرد سرتکون داد نگاهم

 شماست  یهفته وقت جراح نیخب اخر هم  لهی_خ

 نگاهش کردم  یباخوشحال

 _واقعا ممنونم  

 روتکون دادوگفت  سرش
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 د یصحبت کن  میهم بامنش  زهایچ  هی_درباره بق

 توقلبم غوغابه پابود    یوخوشحال جانیاز ه میوازجامون بلندشد   میداد سرتکون

 _واقعا ازتون ممنونم 

 گفت  انا یک مینگفت از اتاق که خارج شد یز یتکون دادن سرش اکتفاکردوچ تنهابه

 برخوردکنه  یچطور ستیبلد ن  شعوری_پسره ب

 کردم   نگاهش

   انای ک الیخی_ب

باغرورسرتکون   یکه اونجور  کنهیم یبرات جراح  گانی فکرکرده داره را  الیخیب یچ یعنی_
 ده یم

 شما یبدبخت م شنوهی اروم االن صداتو م  شششی_ه

   شهیاخرهفته انجام م ت یخب توام نترس بابا جراح لهی_خ

 لب زدم   یباناباور

 کنم ی_من که تا بعدعمل باورنم

  گفتیبود وتندتندچشم م یکه مشعول صحبت کردن باگوش می رفت یطرف منش به
 به ماانداخت وگفت  ینگاه میروسرجاش گذاشت ن یبعدازچتدلحظه گوش 

 د یفرم روپرکن نی_خب اول ا

 روازش گرفت وتندتند شروع کردبه پرکردن فرم خودکاروگرفت به طرفم  انافرم یک

 رامضاکن ی_بگ

 رو امضاکردم  کردمیخودم امضام دیکه با ییدادم و جا  سرتکون
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 نگاهم کردوگفت   یدادکه منش لیتحو  یروبه منش فرم

 صبح   ۷همون جمعه ساعت   ای  دیکنیم زی تومن االن وار  ونی لیعمل پنجاه م نهی_خب هز 

روبازکردم و کارت   پشیرو دراوردم ز  میپول چرم مشک فیک فمیروتکون دادم و ازک سرم
 عابربانکم روبه طرفش گرفتم 

 د ی _بفرما

 د یروازم گرفت و تودستگاه کش کارت

 _رمزتون 

_۶۸۹۲ 

 لحظه  بعدازچند

18 

 گذاشتم فمیرو به فرمم منگنه کردوکارت روبه طرفم گرفت کارت روازگرفتم وتوک شیف

 دی نجاباشیا ۶جمعه ساعت  دی نجانداریا یاالن کار   گهی_خب د

 منون م  یلی_چشم خ

  یقی نفس عم میخارج شد کینیواز کل میفاصله گرفت اناازشیروتکون داد منوک سرش
 ولب زدم  دمیکش

 انا ی تموم شدک  شی_اخ

 هیتاباخبر باشن ازقض یامشب باپدرت صحبت کن دیبا  لدای_تازه شروع شده 

 لب زدم   میشد نیسوارماش

 گمیبابا مامان که اونم امشب م  مونهی گفتم فقط م اشارکهی_به 
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 مخالف نبود  اشارکهی_

 نکنم قول دادکمکم کنه کنارم باشه ی_نه البته بهش قول دادم مطمئن نشدم کار

  نکهیا  یبابا مامانت که امشب برا  مونهی م هیازخونوادت راض یکی_هووف خداروشکر پس 
 م یگیباهم مسئله اروبهشون م امیمنم م یتنها نباش

 _باشه 

  انایدم خونه ک مید یرس قهی رو روشن کردو به طرف خونه حرکت کردبعدچنددق نیماش
شروع کردبه بوق زدن نگهبان بعدچندلحطه دروبازکرد   کسرهیبوق گذاشت   یدستش رو رو 

  هیازصبح تاحاال   میشد ادهیپ نیپارک کرد هردو خسته ازماش اطیح   یروتو  نیکه ماش
 چکسی اماه میرمق وارد خونه شد یب می خسته شده بود یلی وخ میسره سرپابود 

 لب زدم   یباتعجب روبه کبر مید یوند

 ست یخونه ن یکس ی_کبر

 خورن یهستن دارن نهارم ی_سالم خانوم جان چرا همه اشون هستن توسالن غذاخور 

 _مگه ساعت چنده  

 م یون کی _

  انابهیبه همراه ک میلباسامون روعوض کرد  میق حرکت کرد روتکون دادم به طرف اتا سرم
   میرفت یطرف سالن غذاخور

همه اعضاخونواده که مشغول خوردن غذابودن اروم سالم کردم که اول ازهمه   دن یباد
 باباجوابموداد

 باباجان  ی؟؟کجابود  ی _سالم دخترم خوب

نشست بشقابم رو   سالم کردوکنارم اناهمیک دمی روعقب کش یزدم وصندل یلبخندمهربون
 قاشق رو تودهنم گذاشتم نیپراز عدس پلو کردم و بااشتها اول
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 زدم  ولب

 رفته بودم   رونیب انای_با ک

دهنم  یبرنج روتو  یروتکون دادومشغول خوردن ادامه غذاش شد قاشق بعد سرش
 گذاشتم ولب زدم 

 دکتر  می_رفته بود 

 لب زد  دونگرانیحرفم بابا بااخم دست ازخوردن کش نی باا

 نکرده؟؟  یخدا یافتاده؟؟ ناخوش ی_اتفاق

   تمیوضع  نیخالص شدن ازا  ی_نه باباجون نگران نباش برا 

 اندامم اشاره کردم  به

 _رفته بودم 

 ابروش روباالدادوگفت  یتا  هی

 ی هم گرفت یا  جهی_خب نت

 تکون دادم  تی روبا رضا سرم

وخوش    فیدخترا بشم مثل اوناظر  هیهست که بتونم مثل بق یراه  هی_اره باباجون  
 کل یه

 زل زده بودبه من که ادامه دادم  موشکافانه

که ارزوشو داشتم بپوشم همون   ییدخترا اون لباسا  هیمثل بق  گهید  تونمی_بابا جون م
 همسنم انجام دادن ومن تو ارزشون بودم روتجربه کنم    یدخترا یهمه  ییکارا

 ه؟؟ یچ_خب درمانش  

 معده   وی_عمل اسل
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 بااخم نگاهم کرد  گنگ

   یچ یعنی_

 بشقاب رهاکردم  یرو تو قاشقم

 ام رو عمل کنم  دمعدهی به تمام ارزوهام با  دنیرس یبرا یعنی_

مگه   خوانی م هیکه بق یبش یهمون  نکهیا  یبرا  یجراح  غ یرتیز  یبر یعمل کن یکارکنی_چ
 دختر   یعقلتو ازدست داد

کنم   روروی شهروز  دکلیبا  رمیم   دکهی_بابا خسته شدم ازبس هرجا رفتم مسخره شدم خر 
تواون لباس   شمیبپوشم چون چاق ترم یلباس رنگ توتمینم داکنمیپ زم یجا لباس سا  هیتا
راسته  وساده   یلباسا   دیبا شهیبپوشم چون چاقم هم یوعروسک یلباس پف پف  تونمینم

بزنم و ازهوا لذت ببرم چون   ابوناروقدمیخ تونمی نم مبپوش تونمیکوتاه نم یبپوشم مانتو 
که  ی عذاب نهمهیتا منم بعدا دیعمل موافقت کن نی بابا توروخدا باا کننیمسخره ام م

 نم یوبب  یبتونم رنگ خوش زندگ دمیکش

 بودازجاش بلندشدو لب زد   یاما بابا عصب  کردیباغم نگاهم م  مامان

  ریز  یبر زایچ  نیبه خاطر ا  شم ی حاضرنم دمیرونم یزیچ نیاجازه همچ چوقت ی_من ه
 چقدرخطرناکه دختر  ی دونیم یجراح غیت

 بغض ازجام بلندشدم وبالتماس لب زدم  با

اگه دوروز بعدش   یخطرو به جون بخرم چون ارزششو داره حت نی _بابا من حاضرم ا
بارم ترکم   نیا  یپشتم بود  شهیبابا توهم کنمی کاروبکنم خواهش م نی حاضرم ا  رمیبم

 کنمی نکن خواهش م

 نگاهم کرد  یعصب یباچشما 

 _نه
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 _بابااااا 

   دی ادکشی فر باحرص

   یعمل وانجام بد نیراه داره که اجازه بدم ا  ه یخب فقط  لهی_خ

 باشه قبوله  ی_هرچ

 ندارم  یدادمنم مشکل  تی اگه شوهرت رضا یازدواج کن  دی_با

   خارج شد ینشستم که ازسالن غذاخور  یصندل یرو  وارفته

  یچ یکنم برا  دازدواجیبا یچ  یبود که بابا جلوپام گذاشته اخه برا یچه شرط  گهید  نیا
   داکنمی؟؟اصال من االن ازکجاشوهر پ

 ازدواج کنه   ادبامنیم یک  کلمیه  افهیق نی باا

 کنن یم  یخدا چرا همه بامن باز  یا

 ه یرگر یوزدم ز  زگذاشتمیم  یرو رو سرم

19 

پرشده ام   ی باچشما اشاری  دنی روشونه هام اروم سرم روباالاوردم باد ی دست یگرما   باحس
 لب زدم  دی لرز یکه م یوچونه ا

   کنهیم ت یبابام منو اذ  نیبب اشاری_

 سرم رونوازش کرد   یرو

 نکن  هی_گر

که  داکنمیروپ یکن اخه من االن تااخر هفته ک  یکن توروخدابابارو راض ی_بابارو راض
که برم   خوامیبدم شوهرم یبرم توروزنامه اگه داکنمیوپی بخوام باهاش ازدواج کنم هاننن ک

  گهی؟؟ د  کارکنمیمن چ اشاری توسرم  زنهیبگم نم یهرک نوبهیدرمان کنم خودمو اخه ا
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خواسته بشم وخودم حق انتخاب داشته باشم   گهید  یدخترا  یمثل همه  خوامیم دمیبر
همسن    یارزش کنارزده بشم خسته شدم ازبس که دخترا  یب ءیش  هیمثل  نکهینه ا

  رهنی پ لیفام یدخترا  یکه همه  یوازهرجهت حسرت خوردم ازهمون بچگ دم یخودمو د 
شه یهم  پوشوندیهامو م  یکه برجستگ دمیپوشیم یدلباسیمن با  دن یپوشیم یپف پف

رنگارنگ داشته باشم و   یخواستگارا  گهی د یکه که منم مثل دخترا  وخوردمنیحسرت ا 
بودکه   ی مرد   هیمن باشه اما خواستگارمن  قیباشم که ال یکیخودم ردشون کنم ومنتظر

 سال ازمن بزرگتربود ۱۷

خسته شدم   کارکممیچ مویزندگ هیتااخرعمرازدواج نکنم اما بق تونمیازدواج به درک م  اصال
   دنیازبس بهم خند

 ام   بخداخسته

 چسبوند   میشونیروبه پ شی شونیکرد دستاش داغه داغ بود پ بغلم

 م یکنیدامی براش پ یراه هینکن  هیگر  گهی _بسه د

  نیا  ادیهم نم گهیماه د  شیخارج تاش  رهی دکترم اشاروگرنه ی ندارم  شتروقتی_تااخرهفته ب
 روازدست بدم  یخوب نیبه ا  تی وقعم  خوام یتوکارش موفق وسرشناسه نم  یلیدکترخ

 لدا یخب  لهی_خ

  یول کنمی خودم بدبخت م ینده تااخرهفته شده خودمو بادستا  تی _بخدا اگه بابا رضا 
 شم یبده بعدعمل ازش جدام تیتارضا  کنم یازدواج م یکیبا

داداشم برخورده بود حقم داشت من توچشماش زل زده بودم   رتیقوچه کرد به غ دندون
 که حاضرم خودمو بدبخت کنم گمیبه هدفم م دنیرس یو برا

 لدا ی_خفه شو 

 چفت شده اش گفت  یدندونا ونی کردازم انانگاه ی به ک تیباعصبان

 اوردم یعقل ن یب نیسرا  ییبال هیتا   نجاببرشی_ازا 
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ندشم کشون کشون منو به طرف اتاق کشوند  دستم روچنگ زدو مجبورم کردازجام بل انایک
 که باحرص گفت  میوارد اتاق شد 

شب خودم اروم اروم بهش  یمرد یم ی کردیصبرم کمی  لدایتو  ی_اخه چراانقدر عجول 
  هی  گرفتمیازش امضام  اوردمیروم یلعنت  تنامهیاون فرم رضا  کردمیم یفکر  هیاصال   گفتمیم

 ی به همه چ یتوگندزد  یکه اصال نفهمه ول یجور

 نشستم  نیزم یرو  هیگر  با

 انا یبکنم ک ی_حاالمن چه غلط

 کنارم نشست و بغلم کرد  باحرص

به روز عمل تم  یکنیانقدر غصه نخور االن سکته م  میز یر یتوسرمون م یخاک  هی_
 ها  یرسینم

 هق لب زدم  باهق

شد   ازدست همه راحت شم ؛فقط بابام کم بودکه اونم اضافه  رمی_خداکنه سکته کنم بم
 گذاشته برام  ه یچه شرط نی اخه ا

 رون یب یا یفکرب نیجلوپات گذاشته تا ازا  نویا  یالک  رممکنهیاتفاق غ نیا  دونهی_م

 لب زدم  دبودیهام نداشتم وازم بع میازتصم  کی  چیکه تابه حال توه یتی قاطع با

هفته بگردم    نیاگه شده توا   یعمل شم حت دیمن اخرهفته با یمتی_هرجورشده به هرق 
  کنمی نکارومیبکنه ا یباهام ازدواج صور  اد یمرد که ب  هیدنبال 

 یگ یم  یمعلوم هست چ  یشد وونهی_تود 

 دم یبر  گهی من د هیات ی کارواقعا ح نیا یکار مصمم نبودم ول  ه ی ی _تاحاالانقدر برا

 چونه ام اشاره کردم  به



 ار ی یلبها یبه سرخ 

71 
 

  دمیودوسال عذاب کش ستیکنم ب یزندگ ینجور یا  تونمینم دهیرس  نجامیبه ا  گهی_د
درمان  هیمرگ کردم حاالکه   یهرروز خوردشدم هرلحظه به خاطرچاق بودنم ارزو 

   کنمیخالص شم هرجورشده اونکاروم طی شرا  ن یازا تونم ی وجودداره که م

 ی متی_به چه ق

 ی متی _به هرق

  یبه بعد بتون نیکه ازا یعمل کن یخوا یتوم لدایبدبخت کردن خودت   متیبه ق ی_حت
  کلیداره تو خوش ه  دهی چه فا  ینکه بازم دردبکش یروداشته باش یفارغ ازغم یزندگ
 یتحت فشارباش  گهیجورد  هی یوقت یباش

نباشم  یشکل نیا  گهید خوام یفقط م ادیسرم ب ییکه قراره چه بال  ستی_برام مهم ن
درست به   تونمیبه خودش اجازه نده بهم بگه نم چکسیه گهیالغرشم که د خوامیم

 برسم   مینظافت شخص

 گرفت   یحامد باز روح وروانمو به باز   حرف

  دمی که تازه خر  ییکونگ فوکار ؛ترس تنگ شدن لباسا یبهم نگه پاندا یکس گهی_د
 بهم نگن بشکه  یریگی تخت دونفره م هیبهم نگه کل   یکس گهیرونداشته باشم د 

بودم که   دهیسالها انقدر عذاب کش نیوازته دل زارزدم توا   اناگذاشتمیک  یپا یرو رو سرم
وقتا بچه ها مسخره ام    شتریکه ازشون متنفربودم وب ییبودم اززنگ ورزشا دهیبر  گهید
که   ییرو انجام بدم از بچه ها یمثل اونا حرکات ورزش  تونستمینم نکهیبه خاطرا کردن یم

 ومسخره شدنم توسط معلمام    شدنینم وستباهام د میبه خاطرچاق

کردنم که کم بخورم   حتیبه نص کردنی همه شروع م  رفتمی که بامامان م یهرمهمون
 بود   جهی نت یاماب کردمیتالش م شدیامانم خواستمیبخدام

من    یمتنفرباشه ول  دکردنیکه از خر دمیند  یدختر چیمتنفرم تاحاال ه  دکردنیازخر
  شدیمجبورم چارمی نداشتن ومامان ب زمیسا  میرفتی که م یمتنفرم چرا ؟؟چون هرمغازه ا 

ظرافتم رو به  گهی د ینتونستم مثل دخترا  چوقتیبگه تابرام لباس بدوزه ه اطیبه خ
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وحسرت خوردم تودانشگاه پسرا دستم   دمیدارو گهی د یدخترا  شهی بذارم هم شی نما
 بودکه منو مس ییحامد سردسته تمام اونا شدمیداغون م شتریومن ب نداختنیم

20 

اشک   شمی خورد م ننیبب نکهیبود ا حیاصال مسخره کردن من براشون تفر کردنیم  مسخره
 براشون لذت بخش بود   زمیر یم

 کنم  یزندگ هی مثل بق خوامیروندارم م دنیعذاب کش  نهمهیطاقت ا گهید

اومدن ازغم   یلحظه هم بندنم هیاشکام   تونستی کنه اما نم کرداروممیم  یسع انایک
 بود   دهید بی اس  یبودم روح وقلبم بدجور دهیسال کش نهمهیکه ا  ی دردو

  ختمیخاطرات رومرور کردم و اشک ر  می توتنها شتریرفت ومن ب انایکه شد ک شب

ذره   هی کرد یم ینیکه رودلم سنگ یاما ازدرد  سوختی کرده بودم که چشمام م هیگر   اونقدر
  یچ فهمنیدردمن و تجربه نکنن نم یتاوقت گمیم  یمن چ فهمهیم یهم کم نشده بود ک 

و   کردمیومن ردم  دادنی بهم م شرمانهیب یشنهادها یتو دانشگاه پسرا پ  یوقت  گمیم
 زدن یم شم یجمله ات هیاونابا

 یدرحال منفجرشدن ادیکه از خوردن ز  یتیخاص  یچاق ب هیتو تو یهست   یک ی_فکرکرد 
   چارهی ب رتتی گیادمی م  یکس یفکرکرد 

ومن زبونم   رهیدخالت کنه و منو به سخره بگ میدادتوزندگیبه خودش اجازه م یهرکس
   سوختی که بدتر دلم م دادن یبهم م یجواب هی گفتم یم ی زیکوتاه بود اگه چ

داده بودم اشک   هیوارتکینشسته بودم وپاهام رو درازکردم بود سرم روبه د وارید گوشه
 رو صورتم که دربازشد دیچکی ازچشمم م

 جان شام حاضره همه منتظرشمان  الدی_پاشو  

 نگاه کردم  یرو بازکردم وبه کبر سمیخ یچشما 
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 ندارم  لی _م

 _اما 

 ی تنهام بذار شهی_م

 صورتم گرفتم وهق زدم  یحرف ازاتاق خارج شد که دستام روجلو   بدون

   دمیلحظه هم نخواب  هیو  ختم یاشک ر  تاصبح

د چشمام روبستم بو  ادی ز  هیکه به خاطرگر یهشت صبح بود که از سردرد ساعت
 دم یوخواب

 صبحانه بخور  ایمادر پاشو ب لداجانی لدای_

سرم گذاشتم  یدستم رو رو  دیکش یروحشتناک ی چشمام روبازکردم که سرم ت اروم 
 وفشاردادم بلکه دردش کمترشه 

 صبحانه بخور  میسرخودش اورده پاشو بر ییچه بال  نی_نگاه کن بب

 خورم ی_نم

 خورم؟ ینم یچ یعنی_

 دی شماراحت ش رمیبم  خوامیبخورم م یچی ه خوامی_مامان نم

  یوارزو ییبا یز  تیباورکن تو باووجود چاق یکنی م ینجوریاخه چراا ری_زبونت وگازبگ
 یی ایلیخ

 به حرف مامان زدم  یپوزخند

  رممکنیازشدت غ  نکهیبگوکه بشه باورش کردنه ا یزیچ هی؟؟مامان    امیلیخ ی_من ارزو 
 باشه  میشکل نی بامن که ا خوادیدلش م یک  رهیبودنش خنده امون بگ



 ار ی یلبها یبه سرخ 

74 
 

  یبرا  یکه حت  دونمی م یمن خودم بهترازهرکس ی من دروغ بگ یخاطردلخوش خوادبهینم
 ندارم  یتیجذاب چیه رمردامیپ

 پرشده نگاهم کرد   یباچشما 

که   یازدرد  کی کوچ یلیقسمت خ هیکه مادرمو رنجوندم باحرفام امامن فقط   خدامنوبکشه
پس چطور انتظاردارن من دووم   ختیبهم ر ینجور یروگفتم ومادرم ا کشم یم هیهرثان

 ارم یب

 وتواغوش مهربونش جادادم   خودم

منم    خورمیمن غصه نم یفکرکرد  یخوریتو غصه م نهینب ینجوریکه ا  رهی_مادرت برات بم
  نکهیازا ید یزاروکشیچ یلیحسرت خ نکهیازا  دمیسالهاهرلحظه باتو دردکش نی توتمام ا

   دمی و پابه پات دردکش  دمیهمه ارو فهم یبگ  یزی چ یمسخره ت کردن وتونتونست

خوردشدن    زدیودم نم کردی روتحمل م یمادرم چه درد   چارهیدادبی صورتم رو غسل م  اشک
 مادرم چارهیبراش بکنه ب یکار تونستیدونمید یازوجودش رو هرلحظه م کهیت هی

21 

کردنم صورت مامان   هیگر ادیوز  یخواب یازب سوختی م  گهیکه د  ییوچشما  سیخ باصورت
 روبادستم قاب کردم 

توروندارم مامان    یها هینکن که من طاقت گر  هینکن گر  هی_قوربون اشکات برم مامانم گر
توصورتم نگاه کنه   شرمیپسرب هیتحمل ندارم   تونم ی نم گهید دمیبخداخسته ام بخدا بر

رفتنت    ییمثل دستشو  تی شخص یازپس کلرا  یتونی نم دیدوستام بهم بگه شا یوجلو 
  ینباشم تاخنده ها  گهیاما د رمیبم کردمی وممامان من اون لحظه فقط ارز   یایبرب

  ینجوریمامان خسته ام ازبس حرف خوردم بخداخسته ام چرا بابا ا   نمیروبب انیاطراف
عذابم    ینجوریچرا ا  کشمی عذاب ممن چقدر  دونهیم  یاونکه بهترازهرکس  کنهیم تمی اذ
 نکهیا  ردنشک یعمل یراه داره برا هیجلوپا گذاشته که فقط   یشرط  هیمامان بابا    دهیم

 ازدواج کنه  ادبامنیمردبخوام ب هیمن ازته مونده غرورم بگذرم واز 
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 یکنینکارونم ی_نه توهرگزا

   کنمینکارومی که ا   ادبخدایاگه اقاجون کوتاه ن  کنمی_م

که پدرت چقدر تورودوست داره چقدر   دونهینم شترازمنیب چکسی ؛ه ترسهی _پدرت م
لحظه هم    هی یحت هیتاحال چه حال شبیازد  یدونینم رهیتودرم یعاشقته اون جونش برا 

روبه  ت یسالمت یجراح نی ا  نکهیازا  ترسهیم کنهیچشم روهم نذاشته همش به توفکرم
 خطربندازه 

 کن  شیتوروخداراض  دمیقول م  شهینم میچی_ه

بخور تا   ی زی چ هی م یبر احاال یخب ب لهیاخه ؟؟خ ربدم ییحرف اقاجونت روتغ  ی_من چجور
 م یزنیبعددربارش حرف م یضعف نکرد 

 خورم ینم یچینده ه تی اقاجون رضا ی تاوقت خورم ی_نم

 لدااااا ی_

و بهش پشت کردم که بعدچندلحظه با اه ازته   دمیتخت درازکش  یتوجه به مامان رو یب
وچشمام    داربمونمینتونستم ب کردکهیاتاق خارج شد اونقدر سرم دردم داز یکه کش یلد

 بسته شد 

نخورده بودم   یچی تاحاال ه روز یتخت نشستم ازد   یورو   دارشدمیضعف ازخواب ب ازشدت
   دیکنم با دتحملی با یگرسنه بودم ول یو بدجور

 خونه  انیاشاربی کردم ساعت دو بود االناست که بابا و وارنگاهی د یساعت رو  به

 فکرابودم که دراتاقم بازشد  نی توهم

 نگاهش کردم  حال یب یکبر دن یباد

 د ی نهاراماده اس بفرما لداخانومی_

 خورم ی_نم
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که براش    ییغذا ومدی م مهیق  یرفت بو  رونیازاتاق ب  یحرف چیه یگفتم که ب ی جد انقدر
کرمتو شکر   ای بکشم خدا یبه هدفم مجبورم گرسنگ دنیاما حاالبه خاطررس دادمیجون م

 اخه چرا من 

  کردیبهم نگاه م یباباکه عصب دنیکه باو  دباالیشدن در شونه هام ازترس پر  باپرت
 دلخورنگاهش کردم 

 نهارتوبخور  می_پاشو بر

 خورم ی_نم

 گم یپاشو بهت م یکنیجام ی_ب

 پرشده نگاهش کردم  یباچشما 

   خوامی_نم

 طرفم قدم برداشت وکنارتختم نشست  به

خودم اجازه   یخوا یم  یخوایم  یازمن چ  یدونینکن خودت م ت ی_دختر پاشو انقدرمنو اذ 
 یالغرنش  اهی صدسال س خوام یم یالغرش نکه یاز جونتوببرن به خاطرا   کهیت هیبدم 

 _باباااا 

 انهی تو یکنیاصالبه مافکرم  یمادروبرادرتمنو   ی تمام زندگ یدونی_جان بابا ؟؟دخترتوم
 یخطرناک نی به ا یاونم جراح یچراح غیرت ی اجازه بدم دخترم بره ز   تونمی ؟؟من نم

 عمل مردن  نی رایچندنفرز  یدونیم

 به روم زد  یگردنگاهش کردم ازکجاانقدراطالعات داشت پوزخند یباچشما 

  یجراح نن یچن دونستمیوقت بود که م یلینه؟؟؟من خ دونمینم یچ ی من ه  ی_فکرکرد 
 چقدرخطرناکه   دم ینگفتم چون فهم  یچی وجودداره اماه
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 یمار یب چیمعروفه تاحااله  یلیکه من باهاش صحبت کردم خ یجراح نی_بابا ا
 نمرده   ردستشیز 

 تو قمارکنم  یزندگ  یرو  تونمی_نم

  ای_بابا توروخدا کوتاه ب

 _نههه

 مهربون من   یبودبابارحم شده  ینگاهش کردم چقدر ب بااشک 

 !!!!! دیشا دادمیبابا بودم اجازه نم یمنم جا  داگهیحق داشت شا دمیشا

22 

 اشکام سرخوردروگونه ام  دمیتخت درازکش یحرف ازاتاق خارج شد رو   بدون

 دهنم تلخ شده بود   کردیحالت تهوع گرفته بودم سرم درد م ازضعف

  نیوبه ا  ستادم یاب داغ ا  ردوشی بلندشدم و به طرف حمام رفتم واردحمام شدم ز  ازجام
ساعت ازاتاق   میفکرا خودم روشستم وبعدن نیکنم باهم یبابارو راض  یچجور کردمیفکرم

رنگم  یبود باشلواردمپاگشاد مشک یسنت یاب ینخ کی تون هیخارج شدم ولباسام که 
روتودستم   میگوش دمیتخت درازکش یورو   تمخیر  مروازاد دور سمیبلندخ یموها   دمیپوش

وحشت   و یعمل اسل ی پایلیاز ک یکی  دنیسرچ کردم  باد ومعده یگرفتم وتوگوگل درباره اسل
   ادهیز  یلیکردم قطعا درد بعدازعمل خ

  یوقت نمیعمل وبب پی برم کل دیلعنت به من چرابا  زکنارتختیم  یروپرت کردم رو یگوش
  یبه هدفم حاضرم هر درد  دنیرس یبرا گهید ه یترسوام به هرحال خب جراح دونمیم

 رو  یروتحمل کنم هردرد 

  نطوریممنوعه شدم هم بیس  یترک لمیف دنیروبرداشتم وروشنش کردم مشغول دtvکنترل
  یواقعاگرسنگ  گهیمختلف بودم که شب شد د ی ها  ال ی برنامه وسر دن ی کارمشغول د یب
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به هدفم   دنیرس یبرا  یوگازبزنم ول نیزم خواستیدلم م یگبهم فشاراورده بود ازگرسن
 نگاهش کردم  حالیب ی کبر دنی فکرابودم که دراتااق بازشد باد ن یمجبورم تحمل کنم توهم

   دیهمراهشون بر  دیبا دی_خانوم پدرتون گفتن اماده ش

 لب زدم  باتعجب

 _کجا برم 

 شد روبه من بااخم لب زد  انی بگه که قامت بابا جلودر نما یزی چ خواست

 گهی پاشو د ی_پس چراهنوزنشست 

 _کجا  

بهتراز دخترم پاشو باباجان پاشو اماده شو   ینفروهمراهم ببرم ک هی د یکه با  یمهمون  هی_
 م یوفتیراه م گه ی ساعت د  کیکه 

 دشدم بگم نه اما نتونستم سرم روبه ناچارتکون دادمو ازجام بلن خواستم

در کمدم رو باز کردم و شروع کردم به نگاه   یبابا بالبخند ازاتاق خارج شد بارفتن کبر که
  یچاک رو  هیزانوم که  یپورتارویساده گ راهنی پ هی دنیداخل کمد باد یکردن به لباسا 

تخت   یهفت وکارشده چوب کارش روبرداشتم ورو  قهی با یزانوش داشت به رنگ مشک
قرمز   یوکفش ورن فیتخت انداختم ک  یروهم رو ممیضخ یپرت کردم جوراب شلولر

  میتخت گذاشتم ودر کمدم روبستم به طرف تختم رفتم جوراب شلوار یرو رو  یشیات
ام بودلباسم   شدواندازهیبسته م  پشیخداروشکرهنوز ز  دمیروپام کردم لباسم روپوش

  زیم  ینشستم از رو  نهیا  یجلو  یصندل  یسه رب بود لباسم رومرتب کردم رو نی است
روبرداشتم وکرم پودرمخصوص صورتم رو روش زدم و کل صورتم رو   می پدتخم مرغ شی ارا

کرم کامل جذب پوستم شد خط چشمم روبرداشتم پشت   نکهیباکرم پوشش دادم بعدا
زه به موژه هام زدم وحالتشون  رو به اندا ملیر دمیکش ی چشمام خط چشم کلفت گربه ا

روبه  میلیاکل   غیقرمزج ع یرژما  دم یدادم رژگونه قرمزم رو برداشتم به اندازه به گونه هام کش
موهام رو برس   ومدیکامل بود و بهم م شمینگاه کردم ارا نهیبه خودم توا دمیلبام کش
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تافت   یکمکارم تموم شد  قهیدق  ستی کردنشون که بعدب سیو شروع کردم به بابل دمیکش
عطرطرح قلبم رو برداشتم و باعطر شکالتم دوش گرفتم ازجام   شهی به موهام زدم و ش

 جمع وجورترشده بودم   کمیلباس   نی نگاه کردم باا  نهیبلند شدم به خودم توا 

   دیوضع خالص شم با   نیازا دیبا  من

 عمل روانجام بدم   نیخاطرارزوهامم که شده ا  به

بلندجلوبازم رو برداشتم وتنم کردم   یمانتو  ستادمی کمدا   یو جلو دمی کش یقیعم نفس
روپام   میپاشنه هفت سان یموهام ازادانه رهاکردم کفشا   یرو رو  میشال قرمز رنگ پولک 

گذاشتم وازاتاق خارج شدم به طرف   فمیک یروتو  م یدستم گرفتم وگوش یروتو فمیکردم ک
تنش   ی رنگ خوش دوخت ی اکه کت شلوار سورمه    اباب دنیحرکت کردم که باد ییرا یپذ

 دارم  یپدر نیچن  نکهیبودقندتودلم اب شدازا  دهیبه خودش رس یبود وحساب

 چشماش برق زدوازجاش بلندشد به طرفم اومد  دنمیباد

 دخترم  ی_اماده ا 

رنگش   یمشک  ینیبه طرف المبورگ میروتکون دادم وهمراهش از خونه خارج شد سرم
 رو روشن کرد وازعمارتمون خارج شد نیکه بسم اهلل ماش میشد  نیسوارماش میرفت

23 

  هیردوبدل نشد البته چندباربابا بهم نگاه کردوخواست  نمونیب یحرف چ یراه ه توطول
  شیتشو  ارهی وحرفش وبه زبون ب  ادیباخودش کنارب تونستیروبگه اماانگارنم یزیچ

کاخ   هی  یجلو نکهیتاا  حرفش وبزنه نکردم نکهیا  یبرا  یتوچشماش کامالواضح بوداصرار
که بازبود و چندنفرهم وارد   یدروازه سلطنت  دیسف  کامال یکاخ بانما  هیمتوقف شد    نیماش

دستم روتودست بابا گذاشتم که دستم   م یشد  ادهی پ نیعمارت شدن اروم ازماش
وارد   می کاخ حرکت کرد یبه طرف ورود رشداروم یتوتنم سراز  یلذت بخش یروفشردگرما 
وفوق    ینیتزئ ی سنگ فرش شده و درختا  اطیبزرگ باخ  یلیعمارت خ هی میعمارت شد 

روشن کرده بود اروم قدم   ییبا یروبه طرزز  اطی که کل ح دیگردسف یچراغا  بایالعاده ز 
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  نیبتونم خودم روکنترل کنم وپخش زم نکهیا  یرفت وبرا  یاهیکه چشمام س میداشتیبرم
 لب زد  یبهم نگاه کردو بانگران عی نشم دست باباروچنگ زدم که سر 

 حالت خوبه دخترم  شدهیلداچی_

 مثبت تکون دادم  یروبه معن سرم

 ام یازپادرب  دیکنم نبا  دتحملیاما با رفتی م جی سرم گ یوگرسنگ ازضعف

به عمارت نگاه کردم مثل    زیل  یوکم  کی باکف سراسر سرام  یعمارت میشد واردعمارت 
  ی مخمل قهوه ا  یمبال  یشمی ابر  ی بزرگ و روشن فرشا یبود لوسترا   یقصربزرگ وسلطنت

 یلیکه مشخص بود خ ییعمارت پربوداز مردا وزن ها  یکرم قهوه ا  یسلطنت  یپرده ها 
  رهیتنش بود خ  یکه کت شلوار قهوه ا باهمسن با  یسرشناس ومهم هستن بااومدن مرد 

 م بابابا دست دادولب زد شدم بهش که گر 

 وقته منتظرتم  یلیخ یسجادجان خوش اومد  یخوش اومد  یلی_خ

 جواب داد  شی شگیبالبخندهم بابا

 به من   ی_ممنون محمدجان لطف دار

لب   ییاسمش محمده به نشانه احترام سرتکون دادم که باخوشرو  دم ی که فهم یمرد  به
 زد

 یی سجاد تو ی  دونهی  یکیدخترم ؟؟پس گل   ی_خوب

 رولبم نشست  لبخند

  ن ی_ممنونم شماخوب

   ددخترمی خوش اومد  یلی_خ

 ستاد یازخدمه که لباس مخصوص تنش بود کنارمون ا  یکیزدکه  یبشکن
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 کن  شونی _راهنما

مانتو وشالم رو دراوردم و به رخت    میلباس رفت ضی همراه خدمتکار به طرف اتاق تفو  به
  شیپ میوبرگشت میکردم موهام رو مرتب کردم و به همراه باباازاتاق خارج شد زونیزاو یاو 
  یصندل ی سمت راست برد رو   زیمهمانها که محمد دست باباروگرفت و به طرف م هیبق
 نشست    رمون که کنا مینشست یچرم مشک ی ها

   ختیر ی دنینوش وانی ل ی تو

 لدا یگل دخترت  ی به سالمت می_بخور

  شی حس کردم ازگلو تا معده ام ات دم یرونوش  یدستم گرفتم و کم  یروتو  وانی اجبار ل به
  یکه بابا با نگران  زگذاشتمی م ی رو رو یخال  وانی ل دم یشو نوش هیگرفت اما به ناچاربق 

خوبم بازوبسته کردم که مشعول حرف زدن   ینگاهم کرد چشمام رو باارانش به معن
رقص شدن   ستین واردپجوو یشد و دخترپسرا یپل یبلندوشاد ک ی بامحمد شد موز 

که دورواطرافشون بود بودن بهشون نگاه   ییواسه پسرا  ختنیازدخترا مشغول ادا  ر  یلیخ
داشتن حسرت باز به قلبم چنگ انداخت   یفوق العاده روفرم یکردم همه اشون اندام ها 

 یلیهمسن بابا بود وخ  شونی کی چشمام گردشد   زمونی شدن دوتا مرد به م کی که با نزد
به نشونه  ستادنیکنارمون ا   یاشنا بود وقت یل یکه ونارش بودخ یاماکس   وموقر کیش

که محمد با همون مردهنسن وسالش دست داد وشروع   میستاد ی احتران سرجامون ا 
که روبه روم   یپسر یمن چشمام قفل شده بود رو  یکردبه خوش وبش کردن باهاش ول

  یوقت گرفته بودم برا  ششیکه من پ  یجراح کزادین رصدرایام کردیکارمی نجاچیا  نی بود ا
کردم خودمو جمع   یشوکه بودم که باحرفش سع  کردیکارمیچ یمهمون  نیتوا  نجایا  وی اسل

 وجورکنم 

 درست گفتم اسمتون رو  ؟؟؟اومم یخانوم سهراب نی_خوب

 لب بازکردم  یروتکون دادم هنوزم شوکه بودم به سخت سرم

 کزادی_ممنون جناب ن
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توسرم پربود ازسوال که مهم  مینشست یمددست داد همگمردونه با بابا و مح  یلیخ
که روم بودلبم   یاز فشار کردیکارمی نجاچیمرد ا   نیبودکه ا  نیا  نشیتر   یو اصل نی تر

  یکلر یکردم که مشعول حرفا  کزادنگاهین رصدرایبه بابا محمد و پدر ام  زدمی رومحکم گازم
 بودن   شونیوتخصص

 لداخانوم ی_

 وخونسردنگاهم کرد   یعاد یلیمضطرب نگاهش کردم که خ یاسمم باچشما  دنیباشن

 میباهم صحبت کن کمی دینداشته باش ی_اگه مشکل

پس به ناچارسرم روبه نشونه مثبت تکون دادم که ازجاش   دبگمی با  یچ دونستمینم
رودرست   راهنمیواروم ازجام بلندشدم پ  یبلندشدواشاره کردمنم ازجام بلندشم به سخت

 و روبه بابا اروم لب زدم کردم  

 هوابخورم  رمیم  کمیمن  یی_بابا 

 کرد  نگاهم

 _باشه دخترم برو 

به  م یشروع کرد اطی تو ح میشلوغ خارج شد طیازاون مح  رصدرایدادم وهمراه ام سرتکون
 قدم زدن  

 دی دار یاخرهفته جراح  دی_به پدرتون گفت

 لب زدم  یاروم   یلیخ یباصدا

 _بله 

 کرد  ستادونگاهمی ا  سرجاش

 _خب
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 دهنم روبااسترس وخجالت قورت دادم  اب

 _فعال  

وسرم    ارمینگاهش دووم ب ر ینگاهم کرد که نتونستم ز  رهیاونقدر خ کردینگاهم م رهیخ
 ن ی روانداختم پا

نشده اما مجبوربودم که   یخشک شده بود برام سخت بودکه بگم هنوز بابام راض  گلوم
 بگم

 نشده  ی_فعالراض

اروم سرم    کردمینگاهش همچنان روخودم احساس م ینیاما سنگ تگف ینم یچیه
 روباالاوردم چشم ازم برنداشت 

 بعدچند لحظه ن  باالخره

24 

شلوارش فروکرد ودوباره شروع کردبه قدم برداشتن   بیج یازم گرفت دستاش روتو  گاه
 مجبورهمراهش شدم 

 ی کارکنیچ یخوا ی_م

 دونم ی_نم

    یرکنیی تو تغ خوادی نم یعنی دهینم تی پدرت رضا  ی_وقت

 ؟؟  ی_پس خودم چ

 حرف نگاهش دوباره قفل شد روصورتم  نی باا

بهش   یلیرنگش خ یمشک  راهنیتنش بود پ ی رنگ ینگاه کردم کت شلوار طوس بهش
 ام روپرکرده بود نگاه ازش نگرفتم ولب زدم   هیتمام ر  نشیری عطر ش یبو  ومدیم
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 هرطورکه شده   کنمیم  شی_هرجورشده تااخرهفته راض

  دهیانگارفهم نمیاشاره کردبش  دیسف یها  یدباصندلیزگردسفی به م دنینگفت بارس یزیچ
  گهید  یکیته شده بودم خس یلیبودم اماخ ومده ی ن یبود پاهام دردگرفته درسته راه

 نهیا  یچاق یازدردسرا

 نشستم که روبه روم نشست  یصندل یرو  اروم 

 داد و زل زدبه من   هیتک یصندل به

قلبم  کنهی مثل حامد مسخره ام م  نمیا  نکهیازتصورا کنهینگاهم م ینجوریچراا  نی اایخدا
اماازطرزنگاه کردنش مشخصه که   ارهی فقط به زبون نم نیدردگرفت بهش نگاه کردم ا 

 خنده اش گرفته 

 کردم اروم باشم  یروبستم و سع چشمام

 _شماره اتو بده بهم

 گردشده نگاهش کردم که لب زد یکه گفت ناباورباچشما  یزیباچ

 صحبت کنم  دباهاتیبا  یمسئله ا هی  ی_برا 

 یب که کردیوخشن نگاهم م  تیبگم که بااخم نگاهم کرداونقدر باجد  یزیچ خواستم
ازجاش بلندشد به  وکردیس  شی ام روبهش گفتم که توگوش دوشمارهیزبونم چرخ اریاخت

 بابا  شیپ  میبرگشت میاجبارازجام بلندشدم وهمراهش وارد عمارت شد

اما   دیرکشی ت یاز گرسنگ ردلمی غذاها ز  دنیشده بود باد دهیچ یمختلف  یغذاها  زیم  یرو
ازشون دورشدم همه مشغول   دارومیببخش هی باهم مقاومت کردم ازجام بلندشدم وبا 

بودم    جیگ داشتمیاروم قدم برم اطیصرف شام بودن اروم از عمارت خارج شدم وتوح
 افتاده بود  شیکه چندلحظه پ  ییازاتفاقا
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انشستم  برگشتم دوباره بساط بزن وبرقص برپابود کنارباب یچقدر گذشت اما وقت دونمینم
  ش یوجودم ات  رصدراتمامی پوزخند ام دنیکه باغم نگاهم کرد اما من نگاهش نکردم که بد

 گرفت 

25 

پرشده بودن نگاهش کردم که نگاهمون توهم گره خورد به   اریاخت یکه باز ب  ییباچشما 
شکست نگاه ازش گرفتم  شهیکه مثل هم  یاب دهنم روقورت دادم وباقلب یسخت

  هیورفتن    یاگه اون راه ازدواج صورت یحت داکنمی پ یراه هیه  تااخرهفت دیهرجورشده با 
  ی ادم هیدنبال  میبگم بگرد انای ک دبهیفردا با  قتچندو یاسم توشناسنامه ام باشه فقط برا 

ومن برم دنبال   میچندوقت همسرم باشه فقط تابعدعملم بعداون ازهم جدابش  یکه برا
   میرنگ یارزوها 

اش احساس خجالت کنم   هیکه باعث شدن هرثان  ییروزا  نیمردا متنفرم وتمام ا ازهمه
   مونهیم  ادمی

 کن کمک کن تابه خواسته ام برسم کمکم کن  اکمکمیخدا

ازجام بلندشدم بابا بهنشون دست   جونیبابا اروم وب یرو با درد بستم که باصدا چشمام
کردم   یاروم یندازم خداحافظب چکدومشونیبه ه ینگاه نکهیکردبدون ا یدادوخداحافط

   نکهیموهام انداختم هم  یلباس رفتم مانتوروتنم کردم شالم رو رو  ضی وبه طرف اتاق تعو
موهام درست   یشال رو رو  یحت   الیخیگردنم افتاد ب یسرم رو    یکناربابا شال ازرو دمیرس

نکردم دست بابارومحکم گرفتم   یاماتوجه کردمی روخودم حس م ینگاه  ینینکردم سنگ
 بابابه طرف خونه حرکت کرد  میشد ن یسوارماش میواز عمارت خارج شد

  ییبال هیدختر   ی نخورد ی چیبردار االن دوروزه ه یجان توروخدا دست ازلجباز  لدای_
 ا ی اری سرخودت م

 بده که عمل کنم  تی _بابا توروخدا رضا 

 کرده نگاهم کرد  اخم
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 دم یم تی رضا  ی کرد یکه گفتم روعمل  ی_هروقت شرط

شوهر   هی  یمتیبه هرق خوادی نطورمیگفتم حاالکه بابا ا  یروتکون دادم و باشه اروم سرم
   کنمیدامیپ یموقت

  یشدم جلو  ادهی پ نیازماش یحرف  چیه یب اطیتوح نیبه خونه پارک کردن ماش دنیبارس
پاگردخونه کفشام رودراوردم و باسرعت به طرف اتاقم رفتم وارداتاقم شدم ولباسام  

بچه  هی هه بابا فکرکرده با  دم یتخت درازکش یو موهارو  شی روعوض کردم باهمون ارا
 میتصم نیکه ا  دونهیاز سرم بپره اما نم ممیکه تصم یطرفه منو باخودش برده مهمون

   رهینم رونیب  لحظه هم هینشه ازسرم   یعمل یتاوقت

  ماراشیازب  یکیبود اخه شماره  بیاون درخواستش برام عج رصدرای حضورام
درچه مورد   ی باها صحبت کنه اما چه صحبت دی که گفت با  کار؟؟اماخودشمیخوادچیوم

 کنم یواسترس دق م  یخدا دارم از فضول ی؟؟؟وا 

26 

 & رصدرا ی&ام

خارج شدم به  کینیلاز ک ادیز  یبودم با خستگ  یتا هفت شب مشغول جراح ازصبح
  ی رب جلو ه یبه طرف خونه پدر حرکت کردم بعد ییقرمزم رفتم وباسرعت باال یطرف فرار

بدونم  خواستم یپارک کردم فقط م رونیروهمون ب نیپارک کردم ماش مونیعمارت اشراف
شدم و به طرف درب  ادهیپ ن یازماش نجایا  امیب ه که پدرانقدر بهم اصرارکرد هیچه کار   نیا

  یقدم ها   شمیوارد عمارت م  کنهیدر روبازم عیکه نگهبان سر  رمیعمارت م یبزرگ سلطنت
  ی بزرگ که دورتادور بادرختا اطیواز ح ذارمیم  اطیکف ح   یها زهیسنگ ر  یمحکمم رو رو 

  شمیعمارت م وارد   رمیوازسه تاپله باالم  کشمیم یق ینفس عم شمیکارشده ردم دمجنونیب
بهش اروم   دمیوم ارمیکتم رودرم کنهیو منتظر نگاهم م  ستهی ا  یخدمه کنارم م عی که سر

   رمی م ییرا ی به طرف پذ

 کنمیسالم م  یبابا مامان که کنارهم نشستن اروم وجد دن یباد
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 _سالم 

 ازجاش بلندشد وبه طرفم اومد   عیمادرسر   دیهردوشون به سمتم چرخ  نگاه

 پسرم  ی_سالم جان دلم خسته نباش

مش   ی موها یچندکلمه ازتنم دررفت رو  نیباهم هام ینشست تمام خستگ لبخندرولبم
کرم رنگ   یمبل سلطنت  یکه دستم روگرفت وکنارشون رو دمیروبوس شی شده مصر

  یدادم و پا  هیماربروبود به مبل تک  دنی نشستم به پدرنگاه کردم که با اخم مشغول کش
 سمت چپم انداختم  یپا  یسمت راستم رو رو 

 نجا یا  امیدبیاصرارداشت یچ ی برا  شنومی_خب م

 فرستاد   رونیلبش برداشت و دودرو باحرص ب گاررواز ی کرد محکم و پرقدرت س نگاهم

   یا یبه زور متوسل بشم  تاب دحتمای_با

 رفت توهم  اخمام

 دیدونیمنوم  تیخودتون بهتر وصع تی به گله وشکا دی_ خواشا دوباره شروع نکن

 دی توهم کش ابروهاش

که  تهیازمسائل شخص یمن فکرکردم به خاطربعض  یریخونه جدابگ یخوا یم  یگفت ی_وقت
 شیش  نیهم نکارت یباا  کردمیفکرنم یمن انجام بد   یچشما ینجاجلوبیا  ینتون دیشا

 یزنی ماسرنم کباربهی  یماه  یتوحت شمونیپ یایهم نم  یرانی که ا  یماه

  دنیداشتم خسته ام وفقط االن به خواب  ی_من واقعا خسته ام امروزسه تا جراح
 من برم   دیبامن ندار  یاگه کار  کنمیفکرم

 ازجام بلندشم که دادزد خواستم

 ننننی_بش
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 نگاهش کردم ونشستم  بااخم

سالته   یباال توس  رهیبه فکرازدواج باش سنت داره م میگی _دوساله که منومادرت بهت م
اماتوهربارپشت گوش   ی رین بگو سرسامو   یوقتشه ازدواج کن گه ی که نرفته د ادتی

تاخودت همسرت روانتخاب   دمیبار اخره بهت فرصت م یبرا گهید ندفعهیاماا   یانداخت
  هدست به کارش گمیوگرنه به مادرت م یکن

 ازجام بلندشدم   باحرص

 توچشماش نگاه کردم  وباخشم

  دمینماجازه  یوبه کس هیمسئله هم کامال شخص نی وا   کنمی_اما من فعال به ازدواج فکرنم
 توش دخالت کنه  

 به خون نشسته ازجاش بلندشد  یباچشما  یحرفم مثل ببرزخم نی باا

  یدونیم رصدرا یمسئله کامالبه من مربوطه پس خوب گوشاتوبازکن ام  نی_من پدرتم وا 
ومن ومادرت ازت   یانجام داد  یخواست یتااالن هرکار  یزیمنومادرت عز  یکه چقدر برا 

اسمت   یحرفمو گوش نکن  یچشم اگه بخوا یحاالنوبت توئه که بگ  میکرد تی حما 
 کنم ینکارومیکه ا یدونیم زنمیروازشناسنامم خط م 

زدم   یبه هرساز  شهیکه هم شدپدرمینگاهش کردم باورم نم رتی متعجب وباح  یباچشما 
 داره   شتردوسمیکه ازجونش هم ب یحرف وبزنه به من نی دحاالایرقصیم

اگه به  کنه یم  یکه زده اروعمل یمطمئن شدم حرف کردکهیه مبهم نگا تیبا قاطع چنان
 حرفش گوش نکنم  

 داعون خواستم برم که صدام زد   یحرف با اعصاب یب

 مهم  یمهمون هی   میدبر ی_االنم برو تواتاقت اماده شو با 

 به طرفش خواستم مخالفت کنم که باخشم به باال اشاره کرد   برگشتم
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کناردستم مشت شده بود   تی دستام ازعصبان دادمیروازشدت خشم به هم فشارم دندونام
  یاتاق شدم هنوزم همون اتاق نیبلند وپرازاتشم ازپله ها باالرفتم وارد دوم یوباقدما 

 یچی دهبو رنکرده ییتغ یچ   چیه کردمیم یبودکه قبال توش زندگ

  دیسف ی مشک  نیزایبا د یاتاق صدمتر   هیداغون به دورتادور اتاق نگاه کردم  بااعصاب
  شمی وفرش ابر  دیسف یپرده مشک دیسف نهیو ا   شیزارا یکمد و م یتخت دونفره مشک 

رنگ چرم ال   یقرارداشت کنار تخت کاناپه مشک  یبهداشت سی سمت راست سرو دیسف
بود به کاور کت شلوار که   دهی چسب وارید  یرو نچی هفتاد ا  tvتخت  یقرارداشت و روبه رو 

رفتم در  سی رو بازکردم و به طرف سرو راهنمیتخت بودنگاه کردم وباحرص دکمه پ یرو
بابرخورد اب گرم بابدن   ستادم ی اب گرم ا  ردوشی حمام روبازکردم و وارد حمام شدم ز 

تنم   حولهشدم با  رب ازحمام خارج  هیشد بعداز   قیدوباره تووجودم تزر  یخسته ام انرژ
  نهیا  یرفتم جلو  شی زارایبه طرف م دمیپوش یوشلوار مشک   شرتیت  هیروخشک کردم و 

االن   خواستیرنگم مشعول خشک کردن موهام شدم دلم م یوباحوله مشک ستادمی ا
حرف پدر رو رد کنم پدر   تونستم یاما نم ارمی و به دست ب م یبخوابم و واسه فردا انرژ

روهم   ن یانتظارهم  ذاشتیوبه حرفام احترام م   دش کن بوحرف گو   یلیخ نکهیا نیدرع
  نیناراحتشون کنم حق باپدرم بود توا  خواستمینم یعنی  تونستمیازمن داشت ومنم نم

ازشون دورشدم به کل فراموششون کردم انقدرکه توکارم غرق شده بودم   یلیچندوقت خ
  رزشباا یزیچ چیاهیتودن دمیبرسم وحاال هم بهش رس خوام یکه م  یزی تابه اون چ

   ستیترازپدرومادرم برام نبوده ون

 خوام یکه بارها ازم خواسته ازدواج کنم اما من اصال نم دوساله

معناست اما    یکه تواروپا ازادم ب یج واسه منفکرهم بکنم ازدوا  یحت  لهیمس  نیا به
وخسته شده ازبس گفته ومن پشت گوش انداختم   دهیانگارکاردبه استخونش رس

که اگه خودم انجامش ندم به زور بهم  هیز یو واقعا چ  ستی دنیمطمئنم حرف امشبش تهد
م    دهیترازخودم دوروبرم ند  زورگو  ستین فشی حر   چکسیکه ه یبه من  کنهیم  لیتحم
 به من زوربگه  تونهیکنه که م خوادثابتیاال پدرم موح 
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بکشم   ینقشه ا  هیبکنم  یفکر  هیدیبا  دمیمشوش دست توموهام کردم وکش  یاعصاب با
 تابدبختم نکرده 

به طرف   شهیسشوارروبه برق زدم وموهام رو خشک کردم وبعدهم مثل هم  باحرص
افتاد به طرف تخت رفتم   میشونیپ یچندتاررو  ادیز  یباالحالت دادم و تافت زدم که ازلخت

لباسم روبستم   یودکمه ها   ستادمی ا  نهیا  یکاور لباس روبرداشتم لباس روتنم کردم جلو
ساعت مارک اصلم رو دورمچ دستم بستم نگاه    مکرد یعطرم رو برداشتم و توتنم خال

شلوارم امداختم وازاتاق خارج شدم   بیروتوج میم انداختم گوشبه خود  نهیاخرروتوا
  دنیمبل نشسته بود ومشغول د ی اومدم وبه طرف مامان که رو نی باسرعت ازپله هاپا 

 بود رفتم یکره ا  لمیف

 _مامان  

 _جانم

 _باباکو 

 م یبر  یاماده ا  نجام ی_من ا

ون دادم بامامان  و باصالبت سرم روبااخم تک   پیخوشت شهی به طرف صدامثل هم برگشتم
وازخونه خارج   میشد شیمشک  سیسوار جنس م یوازعمارت خارج شد   میکرد یخداحافط

 م یشد

  میواردعمارت شد  عیسر  ی لیروپارک کردوخ نی به عمارت ماش میدی ساعت رس مین بعد
  کردیام م  شترکالفهیصداهم ب  نیبلندرواعصابم بود خسته وکالفه بودم وا  کی موز   یصدا 

که  زیم  هیکنار  قهیحرکت کرد به اجبارهمراهش شدم بعدچنددق ییکه پدر به طرف جا
ازمردها کرد نگاه   یکیپدرمشغول گفتگو با   میستاد ی دختر بود ا هیدوتامردهمسن پدرو 

متعجب به دختر روبه روم نگاه کردم    یهمون دختر باعث شدنگاهش کنم باچشما  رهیخ
  کردیگردشده نگاهم م یباچشما  کردیکارمینجاچی د امراجعه کننده امروزم بو  نیهم نکهیا

  ادی بدشون نم شونکه ادم از  یی انداختم چاق بود اما ازاون چاقا  ینگاه کل هیبه سرتاپاش 
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لباس   نی داره اما چقدر باا دحقیبود به هرحال شا  یازظاهرش ناراص یلیاماخودش که خ
   میبلندش توجه امو جلب کرد کنارشون نشست یموها  باترشدهیز  شیوارا 

 باالتره خودم لب بازکردم  زد ینم یحرف چیه  میکنارشون نشسته بود یا  قهیچنددق

 لداخانوم ی_

اضطراب توچشماش    لیمضطرب نگاهم کرد اما من خونسردنگاهش کردم دل  یباچشما 
 درک بود رقابلی برام غ

 میباهم صحبت کن کمی دینداشته باش ی_اگه مشکل

 اش معلوم بودازسرناچارقبول کرده  افهینگفت فقط سرش روتکون دادازق یزیچ

بهش  یرچشم یازجام بلندشدم که اروم ازجاش بلندشد ولباسش رومرتب کرد ز  الیخیب
 لب زد  فشیدخترونه ولط یکه اروم باصدا کردمینگاه م

 هوا بخورم  رگیم  کمیمن  یی_بابا 

 کردم ازطرزحرف زدنش مشخص بود چقدر به پدرش وابسته س  نگاهش

 _باشه دخترم برو 

اروم   میشلوغ و اعصاب خوردکن خارج شد  طیاجازه ازطرف پدرش ازاون مح  باصدور
 به قدم زدن که لب زدم  م یشروع کرد

 د یدار یجراح داخرهفتهی_به پدرتون گفت

 لب زد  یفی ضع یلیخ یباصدا

 _بله

 ونگاهش کردم  ستادمیا  سرجام

 _خب
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 درشت معصومش نگاهم کرد  یباچشما 

 _فعال 

دووم    رنگاهم ی ومنتطرادامه حرفش بودم که نتونست ز   کردمیبه صورتش نگاه م رهیخ
 رانداخت ی وسرش روبه ز  ارهیب

 نشده  ی_فعال راض

  یچشما  دن یردشدکه باد یفکر هیلحظه توذهنم   هیشدم بهش و  رهی نگفتم اما خ یزیچ
انداختم وشروع کردم به قدم برداشتن با   بمیمنتظرش ازاون فکردراومدم دستام رو توج

 که تو ذهنم بودلب زدم   یفکر

 ی کارکنیچ یخوا ی_م

 دونم ی_نم

 ی رکنیی توتغ خوادی نم یعنی دهینم تی پدرت رضا  ی_وقت

 ی _پس خودم چ

 حرفش نگاهم قفل صورتش شد اما اون هم ازم نگاهش رونگرفت   نی باا

 هرطورکه شده   کنمیم  شیشده تااخرهفته راض_هرجور

نشستناشاره کردم   یبرت ییجا  هیبه  دنینگفتم بارس یزیکه چ نوگفتیبادرد ا  اونقدر
دادم و زل زدم  هیتک ینشست به صندل یصندل  یوخودمم نشستم روبه رو رو  نهیبش

که   هیفکر نیا  یمورد برا  نی کردنش به نظرم بهتر  لی وتحل  هیبهش و شروع کردم به تجز
 ارباشه ی من دارم خداکنه که بخت بامن 

 لب زدم  دکهی کش یقیروبست ونفس عم چشماش

 _شماره اتوبده بهم
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 کرد  ناباورنگاهم

 صحبت کنم  دباهاتیبا  یمسئله ا هی  ی_برا 

شماره   می بگه که چنان بااخم نگاهش کردم که شماره اش روگفت توگوش یزی چ خواست
سرجامون    میبرگشت میهمراه هم واردعمارت شد وازجام بلندشدم وبه وکردمی اش روس

ازمون دورشد به پدرش   دارومشیببخش یکه صدا  دم یغذاکش یشام نشستم وکم دن یباد
   کردمیکه باغم به رفتنش نگاه م

 تموم شد برگشت کنارمون وکنارپدرش نشست  یغذاخور میکه تا  قهیبعدازچنددق

م نشس معلوم بود قهرکرده که  باغم نگاهش کردامااون نگاهش نکرد پوزخندرولب پدرش
 نگاه ازم گرفت  ینگاهم کرد حالت نگاهش بغض الودبود به سخت

لباسش   یکه رو  ییلدابامانتو ی  قهی ازجاشون بلندشدن بعدارچنددق لداوپدرشی  یوبعدازمدت
  یخرمن موها یشال ازرو  دکناپدرشیرس نکهیبود و شال  روسرش بود هم دهیپوش

داشت چشمام قفل موهاش بود امانگاهم  یخوش رنگ ی بلندش افتاد چه موها
نکردو رفتن بارفتنشون ماهم   یهنگاهم رومتوجه شده اماتوج ینینکردمطمئن بودم سنگ

 به عمارت   میبرگشت یبعدچندلحظه باخداحافظ

م  کوتاه وارداتاقم شد ریشب بخ هیبا  نیحال رفتن به خونه خودم رونداشتم بنابرا  گهید
دراوردم وبه شماره اش   بمیروازج میگذاشتم گوش  رسرمی دستم روز  دمی تخت درازکش یورو 

 بودم نگاه کردم ولبخندرولبم نشست وچشمام روبستم  وکردهیموبلندس  یکه به اسم تپل

 & لدای&

من به    یکه پابه پا  اناهمینشده بود ک یمونده بود وبابا هنوزم راض یدوروزباق  تااخرهفته
  زدمیمنم که لب به غذانم رفتی فرونم یتوسنگ بکوب خی انگار م  کردامایبابام التماس م

  یگوش  جونی باعث شدب می االرم گوش یشده بود که صدا  تیم هیکامال رنگم شب گهیود
 جواب دادم دیناشناس باترد  مارهش دن یباد  رمی دستم بگ یروتو 

 _بله
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 _سالم  

 اشنا بود مشغول فکرکردن بودم که   یلیخ صداش

 کزادپزشکتون ین رصدرای _منم ام

 _سالم امرتون 

 نمتون یبب خواستمی_م

 ده یم تی رضا  یپدرم همون روزجراح هیجراح تی رضا ی_اگه درباره 

 س   گهید  زی چ هی_نه مسئله 

 کنهینکارونم یکرده امانه باباا  دشیتهد هیپزشکم ک دهینکنه بابا فهم ختیر  یهر قلبم

 فرستم یوبراتون م  _ادرس

 _باشه  

از طرفش اومد   یامیکه پ کردمی نگاه م یکه قطع شدبااسترس به صفحه گوش یگوش
   ۷کافه بود ساعت   هیادرس 

ساعت   انانگفتم یچرااما به ک  دونمینم انهی  انابگمیبگه به ک خوادبهمی م  یچ یعنی  ایخدا
  ستیبعدب رونیروبرداشتم وازخونه زدم ب چیاماده شدم سوئ  عیسر   یلیبودکه خ شیش
شدم نفس  ادهی پ نیروپارک کردم و ازماش نی ماش  ستادمی کافه دنج ا هی یجلو  قهیدق

  هیروسپردم به خودت اروم وارد کافه شدم  یا همه چیخارج کردم خدا   مینیاز ب یپراسترس
گرد   یزا یم  ادیبود که باعث شد ازش خوشم ب شیسادگ  نیکافه دنج وساده اصالهم

  کردیکه نگاهم م دنشیباد  تزایقرمز چرم به شکل قاچ پ یمشک یها   یباصندل یمشک
  ستادمی زایلرزون به طرفش رفتم کنارم   ینفسم بنداومد سرش روبرام تکون دادکه باقدما 

 واروم لب زدم  دمی کش یقینفس عم

 _سالم  
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ونشستم که همون لحظه    دمیروبه روعقب کش یاش سرتکون دادکه صندل رهیخ بانگاه
 ولب زد   ستادیخدمت کنارمون ا  شیپ

 د یدار ل یم ی چ دی_خوش اومد 

 بخورم پس لب زدم  تونستمینم ی چیحاضر ه  درحال

 اب لطفا   وانیل  هی_

 _قهوه ترک 

 زل زدتوچشمام  زگذاشتی م یخدمت منتظرنگاهش کردم که دستاش رو رو  شیپ بارفتن

 یکن  یکه جراح شهینم ی_پدرت راض

 نگاهش کردم  بااخم

 ؟؟   یچ یعنی_

  شهینم  ینشده پس راض  یتااالن راض ی_وقت

 بشه   یراض دی_با

 هم من  شهیهم مشکل توحل م  یبکنم که اگه قبول کن شنهادبهتیپ هی خوامی_م

 نگاهش کردم  یگردشده سوال یباچشما 

به ازدواج   یعالقه ا چیکه ه ییازدواج کنم البته به اجبار ازاونجا د ی با یلی_من به دال 
ازدواج   نیالبته ا   یمدت همسرم بش  هی یازت بخوام برا   خوامیندارم وحاال مجبورم م

وهم من    یشیمن عمل م تی وتوبارضا شهی توحل م یهم مشکل جراح ینطوریا  هیصور 
 شم یوضع خالص م ن یاز ا

مثل اون بخواد به من   یزاد جراح بزرگ کین رصدرایام شدینگاهش کردم باورم نم  ناباور
 ی درخواست ازدواج بده اونم صور
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 خشک شده ام روبازبون ترکردم  یلبا 

 دیازدواج نی بدونم چرا مجبور به ا تونمی _م

  زخالصهی چ هیمن تو  یامازندگ شترکنارشونمیباازدواج من ب  کنهی_به خاطرپدرم !!فکرم
 ط کارم فق  شهیم

 بهش نگاه کردم  خودخواه   بااخم

 درهم لب زدم  یباابروها 

 شرط دارم  هی_قبوله اما منم  

 کرد  نگاهم

 شنوم ی_م

  م یماه طول نکشه وبعدازهم جدابش شی شترشی_عقدمون ب

بروخونه   می دیندارم،خب حاالکه به توافق رس هیقض نیباا  یهم خوب من مشکل یلی_خ
 کارا روهم بسپاربه من  هیوبق

کردم وازکافه خارج شدم   ی اروم  یلیخ یروتکون دادم وازجام بلندشدم خداحافظ سرم
 شدم وبه طرف خونه حرکت کردم  نیسوارماش

به خواسته ام   دنیرس یاماخودبابامجبورم کردکه برا  انهیگرفتم   یدرست میتصم دونمینم
 مسخره اروشروع کنم  یباز  هی

 راست وارداتاقم شدم  هیشدم و    ادهیپ نی اشوازم دمی کش یقیعم نفس

29 

 & رصدرا ی&ام
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شلوار پول   بیوازجام بلندشدم ازج دمیکش یقیازکافه خارج شد نفس عم  لدای نکهیبعدازا
شدم وبه سمت   میمشک یوبه سرعت ازکافه خارج شدم سوار فرار   زگذاشتمی م یرو رو 

ان درخونه روبازکرد  باتک بوق نگهب دمیرب به عمارت رس هیخونه حرکت کردم بعداز 
گذشتم وارد   اطیتند ازح یشدم باقدما  ادهیپ نیپارک کردم وازماش اطیح  یرو تو نیماش

همه جاروپرکرده بود ناخوداگاه ازلذت چشمام بسته   ی قورمه سبز یعمارت شدم بو 
به طرف   کرد یغذا روخودش درست م شهیهم یخدمه داشت ول نیچند نکهیشدمامان باا

  یاقدما ب ه یومشغول اشپز ستادهیگازا   یجلو دمیاشپزخونه رفتم وارد اشپزخونه شدم که د
  دنیاروم به طرفش رفتم دستم رودورکمرش حلقه کردم که با ترس به طرفم برگشت باد

 لباش به لبخند نشست وبا عشق مادرانه اش لب زد 

 مادر   یدردونه ام خوب ی_خوش اومد 

که توتمام سالهاباتمام اخالقم توهرلحظه کنارم   یزنم زن نیق ا بهش زدم من عاش یلبخند
  دمیگونه اش رو بوس یوعاشقش نباش یمادرداشته باش شهیبود وتنهام نذاشت مگه م

 ولب زدم 

 باهات صحبت کنم  ی_مامان چندلحظه وقت دار

 کردوبالبخندوعشق خالصانه اش لب زد نگاهم

   میوقت دارم زندگ شهی توهم ی_برا 

  یصندل یوکنارهم رو  میرفت دی چهارنفره سف یزغذاخوریدادم و به طرف م تکون بالبخندسر
 منتظرش نگاهم کرد   یباچشما  مینشست  دیمخمل سف

 نجا یا  یمدت اومد  نهمهیکه بعدا یبهم بگ یخوایم  یچ شنومی_خب م

 ابروباالانداختم طنتیوباش  لبخندزدم

 خبر خوب براتون دارم  هی_

 برق زد  چشماش
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 ه یچ هیزده ام که بدونم قض جانیه  یلیبگو که خ میزندگ ی_خوش خبرباش

 ی دخواستگاریبر  خوامی_م

پشه ماده هم نگاه   هیبه  یکه حت یمن شدیمادرم باورش نم   چارهینگاهم کردب شوکه
 حاالبه فکرازدواج باشم  کردمینم

 رصدرای ام  یگیم  ی_جد

 سرتکون دادم   نانیبالبخندبااطم

 روتودستش گرفت  دستم

 هست   یک نمی_بگوبب

 لبخندزدم 

 داشته باشه  یازخانواده اش اطالعات   دی_فکرکنم بابا با 

 ه ی_خب اسمش چ

 نگاهش کردم  لبخندزنون

 ی سهراب لدای_

 داره ی_چه اسم قشنگ

 ی خواستگار م یزودتر بر خوامی_م

 _واقعا 

 مثبت تکون دادم  یروبه معن سرم

 ی کنیازدواج م یبه خاطرحرف پدرت دار  رصدرانکنهی_ام
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  کنمیکه دارم م یکار دونستمیبودم وسردرگم نم جی کردم نگران بود خودم گ نگاهش
 نطورمادرم یمجبوربودم به خاطرپدرم وهم یول انهی درسته 

 نگاهش کردم  نانیاطم با

 راحت مادر خودمم دوسش دارم  التی_خ

 رودوست داشته باشم   لدا یداربود من  واقعاخنده

اماخب شک داشتم که بهش عالقه دارم   میوباهم درارتباط  میشناسی وقته هموم یلی_خ
 دم یرو ند لدایبهتراز  یکس لدا یپدر وعالقه ام نسبت به   یاماباحرفا 

 شمیمنم عردس دارم  رهیگی باالخره پسرمنم داره سروسامون م اشکرت ی خدا ی_وا
   ی!!خب ادرس وشماره تلفن خونه اش رو داراشکرتیخدا

   داکنهیپ تونهی مطمئنم بابا م  ی_نه ول

 م یشام بخور  ادیخب برو لباساتوعوض کن تابابات م لهی_خ

دادم وازاشپزخونه خارج شدم به سرعت ازپله هاباالرفتم و وارد اتاقم شدم   سرتکون
تخت   یعوض کردم رو   داسیشلوار اد هیو   یجذب سورمه ا شرتیت هیولباسم روبا 

   دمیدرازکش

 درهم برهم چشم بستم  یوبافکرا 

روبازکردم چقدرزودخوابم برده بود اروم ازروتخت   کردچشمام ی امان که صدام مم  یباصدا
شدم وبعدازشستن دست وصورتم   سیرفتم واردسرو  سی اومدم وبه طرف سرو نی پا

 یخارج شدم لباسم رومرتب کردم دست سی باحوله صورتم روخشک کردم وازسرو 
  دنشونیرفتم باد  نی پله هاپا از وازاتاق خارج شدم وباسرعت  دمیکش شونمیپر ی توموها

توبشقابم  یبودن واردسالن شدم وسالم کردم کنارپدرنشستم وکم یکه توسالن غذاخور 
ظرف خورشت روبرداشتم کل برنجم روباخورشت پوشوندم باولع مشغول   دمیبرنج  کش

 خوردن غذا شدم  
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 رصدرا ی_ام

 به پدرم نگاه کردم بادستمال دوردهنش روپاک کرد   دمیجویغذام رو م نطورکهیهم

 گه ی م ی_مادرت چ

 نگاهش کردم منتظرجواب من بود  دمیروپرازدوغ کردم وسرکش وانمیقورت دادم و ل غذارو

 گفته درسته   ی_هرچ

 روباتعجب باالفرستاد  ابروهاش

 هست اون دختر  ی_خب ک

 ی لداسهرابی_

   شیدی د یمونتومه شیکه چندشب پ یهمون دختر یلداسهرابی_

 مثبت تکون دادم که لبخند زد یروبه معن سرم

 درسته  یوقته باهاش درارتباط یلیخ گهی _مادرت م

 _بله

 هم داره   یارخوبیخونواده بس هی_دختر خوب

   دیندار ی_پس شمامشکل

 _معلومه که نه 

برم فرانسه تاقبل رفتن  دی چون من با دیروبذار یقرارخواستگار  عتری_پس لطفا سر
 مال من باشه  لدای  خوامیم

 _باشه حتما 
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  میتصم دونستم یبودم که کردم ونم یرانتخابیمن درگ میمشغول خوردن غذابود   توسکوت
 بودن  یپدرومادرم غرق لذت وخوش یول انهی درسته 

روبرداشت و   شیکه پدر گوش میوکنارهم نشسته بود میشد  ییرایغذا واردپذ بعدخوردن
 لحظه گفت بعدچند

  هیسجاد جان تماس گرفتم درباره    یارداریقربانت ممنون اخت ی_سالم سجادجان خوب
 باهات صحبت کنم  یموضوع

 بودم که ادامه داد میچا دن یرو روپام انداختم ومشغول نوش پام

 م یاز دخترت مزاحم بش یخواستگار  یاخر هفته برا نیهم  ی_اگه اجازه بد 

 که بابا بالبخندلب زد گه یم  یچ نمیدوخته بودم بب منتظرچشم

 ممنون خدافظ  یلیخ یلیخ میشی خوب پس ما فرداشب مزاحمتون م میلی_خ

 طاقت گفت  یمامان ب  یکردن گوش باقطع

 ما ی گفت ن ی_چ

 ی خواستگار می_قبول کرد بر

 مامان 

30 

 نگاهم کرد  باشوق

 می _مبارکت باشه زندگ

 ممنون تکون دادم   یروبه معن سرم

 

 & لدای&
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که بابا با لبخند کنارمون نشست   رصدرابودمیام ی حرفا  رینشسته بودم ودرگ اشاری کنار
 ولب زد 

 _سمانه ،سمانه خانوم 

 قهوه به طرفمون اومد کناربابانشست ولب زد  یحاو  ینیباس مامان

 شده ی_جانم سجاد چ

 دست مامان روگرفت  بابابالبخند

 می_فرداشب مهمون دار

 ؟؟ یک_

 لب زد  رفتیکه ازرولبش کنارنم یدادو بالبخند هیمبل تک بابابه

   لدای  ی_خواستگار

و استرس تند     جانیکارخودش وکرد قلبم ازشدت ه رصدرایحبس شد پس ام نفسم
 د یکوبیم

 به من کردو بعدروبه بابالب زد  ینگاه  مین اشاربااخمی

 نجابذاره یاشغال پاش وا   هی_نکنه مثل دفعه قبل 

 گفت  اشاریبالبخند روبه   بابا

 خوبه یلیخونواده خ هیموجه واز  یلیپسر خ  هی_نه نگران نباش  

 _واقعا 

   دمشید یهم تو مهمون  شیچندشب پ  نی_اره هم

 باتعجب به من نگاه کرد  اشاری
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 یخبرداشت یزی_تو ازچ

  اشاریو   نی سرم رو انداختم پا  نیبدم بنابرا  یسوت  دمیترسی بگم م دی با  یچ دونستمینم
موهام    یگذاشتن توبغل امن برادرم فرورفتم رو  دنمیخجالت کش  یومامان بابا به پا 

 ودم گوشم گفت  دی روبوس

  چیه دمیاجازه نم انهیازخواهرم مراقبت کنه   تونهینباش تامطمئن نشم م یچی_نگران ه
 رن یبگ یمیتصم

 تواغوشش فشردم   شترخودمو ینگفتم فقط ب  یزیچ

فوت   رونیساعت ازجمع خارج شدم وارداتاقم شدم با ترس واسترس نفسم روب هیبعداز 
 کردم 

 خودت کمکم کن  ایخدا

 صبح بودکه خوابم برد  یکا ینزد  ومدیخواب به چشمم ن تاصبح

 یاماده ش  دیبا  دارشویمادرب لداجانی لدای_

 چشمام روبازکردم  اروم 

 _پاشو دخترم  

 _ساعت چنده مامان 

 بخور یز ی چ هی_چهار پاشو 

 اومدم  ن ی ازتخت پا  عیسر 

 ستم ی_گرسنه ن

  چیهفته اس که ه هیدخترتو   یریمهموناازحال م  یبردار امشب جلو  ی ازلجباز  لدادستی_
   ینخورد  ییغذا
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 شما داره  یبرا یتیچه اهم ستی_مهم ن

به تنم   خی با برخورداب  ستادمی اب سردا ردوشیتوجه به مامان وارد حمام شدم ز   بدون
اب عادت کردو شروع    یچندلحظه قطع شداما کم کم بدنم به سرما  ینفسم از سرما برا

نامعلومم من   ندهیاسترس داشتم ازا  دمیترسیم  ختنیکردم به شستن تنم و اشک ر
  د یکه خواستم با یهرچ شهی چراهم دونمینم امابرسم   اهامیتابه رو  رکنم یی تغ خواستمیم

  یول ترسمی م ای خدا ترسمیازدواج مسخره م نیعذاب بکشم از ا  یبهش کل دنیرس یبرا 
زن  د یبا رهی ازدواج صورت بگ  نیا  دیبه خواسته ام برسم با  نکهیا  یندارم برا  یچاره ا

 تاهم اون به خواسته اش برسه هم من   شیزادبشم زن صور  کین رصدرای ام

  یزرشک ریبلند تازانو حر  کیساعت از حمام خارج شدم تون میوبعدن دمی کش یقیعم نفس
وسشوارروبه برق زدم   ستادمی ا  نهیا  یتنم کردم جلو یرنگ کارشده وشلوار جذب مشک

  دمیرب موهام رو خشک کردم و برس کش هیومشغول خشک کردن موهام شدم بعداز 
ازدواج کنم اونم    خواستمیکردم نم نگاهسرم بستمشون به خودم  یمحکم باال  یسبودم ا 

  خواستی بود ازهرلحاظ دلم نم بیع یکه ازهرلحاظ کامل وب یمرد  رصدرای مثل ام  یکیبا
اگه بخوام باهاش   دونستم یم   شناختمی خوب م ی لیباهاش ازدواج کنم چون خودم روخ

  تهواون وق بندمیدل م شمیفقط درظاهرباشه بازم وابسته م  یاگه دروغ  یازدواج کنم حت
  یکی  یپا  ریخوردشم ز  خوام ینم  شهیبه حال منه اون وقته که بازبه دردام اضافه م ی که وا

  ی پسراومردها یسوختم ودم نزدم بسه هرچ دمیعذاب کش یهرچ  رصدرابسهی مثل ام
 هم نداشتم   نیجز ا  یبازتجربه اش کنم اما انگارچاره ا گهید خوام ین نم اطرافم لهم کرد 

صورتم کامل پخش کردم  خط    یرو ینشستم و کرم پودر روباپد تخم مرغ یصندل  یرو
روبه موژه هام زدم رژ گونه کمرنگ   ملی ر دمیپشت چشمام کش یچشم کلفت ودنباله دار

نگاه کردم   نهیروبه لبام زدم به خودم توا  عیمات ما  یرژ زرشک دمیبه گونه ام کش  یاجر
 یباعطرم دوش گرفتم شال زرشک هیکاف شی ارا  نقدریهم یخواستگار هی  یبود برا  یکاف
  زیم دن یحرکت کردم باد  یی رایروموهام انداختم و ازاتاق خارج شدم به طرف پذ یرنگ
  ییت ها پرازشکال  یشکالت خور ینیر یازش یظرف بزرگ  وهی ازم یشده از ظرف بزرگ دهیچ
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پ اسپرتش  ی وت  یبااون کت قهوه ا  اشاری مبل نشستم که  یکه عاشقشون بودم اروم رو 
 جذاب کنارم نشست  شهیمثل هم

 ی _استرس دار

 کردم چقدر مهربون بود داداشم نگران حال من بودلبخندزدم  نگاهش

 _خوبم 

کلمه بگو نه    هی  ومدیاگه خوشت ن ستین یاجبار چی نباش من پشتتم ،ه یچی_نگران ه
 هم فکرنکن  گهید یچیبه ه

  نیمن تن به ا  کردیروامضا م ینامه کوفت تی کرده نگاهش کردم اگه بابااون رضا بغض
   دمیکشینم  شترعذابیو ب دادمینم یازدواج صور

کرده   ش یرنگ وارا  یریروباغم تکون دادم وروازش گرفتم که مامان باکت دامن ش سرم
دادم که بابا هم   نیلبخندغمگ ه یم زد جواب لبخند روبابه یکنارمون نشست ولبخندمهربون

 باکت شلوار همرنگ لباس مامان کنارمون نشست  

ام بااحساساتم باقلبم  ندهیتامبادا بغضم سربازکنه دارم باا دمیکش یم  قیعم  ینفسا
 چرا  ید یاخ بابا چرا توهم عذابم م کنمی م یباغرورم باز 

که بالبخند در   کردمینگاه م یبه کبر کرد وحشت زده خی اف اف تنم  یصدا   دنیباشن
 روبازکردوروبه ما لب زد

 _خانوم مهمونا اومدن 

 میوبابا بالبخندازجاشون بلندشدن مامان به ماهم اشاره کردازجامون بلندش مامان

31 
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  یبودم وقلبم ب ستادهی اشارایکنار   میرفت یوبه طرف درب ورود  میاجبارازجامون بلندشد به
وخدش وبه  رکردهیکه توقفس گ یگنجشک دمثلیکوبیوارمیقرار خودش وبه درود

   رونی تا بتونه بره ب زنه یم  وارقفسیدرود

  کردمیکردنگاه م یکه  بالبخند بامامان روبوس ییبا یز  یلیو خ کیواردشدن زن ش با
 د یوباخجالت سالم کردم که با عشق منوتواغوشش گرفت وگونه ام روبوس

  اشاریبودمش با بابامردونه دست دادبعدبابابا  دهیهمون شب د  رصدراکهی اون پدرتم بعداز 
 دست دادو بالبخند به من نگاه کرد  

 نفسم  حبس شد  دنشیباد

عضله هاش روبه   یتنش بود و حساب تی خوش دوخت که ف یلیخ ی کت شلوار مشک هی
ام روپرکرده بود که    هیعطرش کل ر یتنش بود بو  یدرنگیسف  راهنیبا پ ذاشتیم شی نما

 باارامش ردسته گل روبه طرفم گرفت 

 قرمز  یدسته گل بزرگ با رزا هی

 چراا  یاریرزقرمزب دیمن عاشق رزقرمزم بغض توگلوم نشست چرابا اخ

شده   ره یگالخ نطوربهیخم ه یرگریروبادردبستم تابتونم خودموکنترل کنم نزنم ز  چشمام
 دمیگوشم شن  کی رو نزد راشی گ یبودم که صدا 

 ی ریچشم ازاون گالبگ  یخوای_همه رفتن منتظرماهستن نم

  یرو  میکه منتظرمابودن رفت هینگاه کردم باغم سرتکون دادم وهمراهش به طرف بق  بهش
که   کردیپروانگاهم م  یروم نشست وزل زدبه من انقدرب قاروبهیمبل تک نفره نشستم دق

  خیش نگاهم م مادر   یباصدا شدیکنم اماخب نم اشارعوضیجامو با  خواستیدلم م
 صورتش شد 

 شناسن یهست هموم  یچندوقت  لداجانیو  رصدرایام یسهراب ی _واال اقا
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رفاقت   تی اشنام منظورش ازاشنا  نیمن کجاباا ن یا  گهی م ییباتعجب گردشد چ چشمام
امکان داره بابا باتعجب ولبخندنگاهم کرد ازحرص سرم روبه    نیورابطه اس اما مگه ا

لبخندمسخره رولبش نگاهم  هیکردم که با  رصدرانگاه ی به ام یرچشمیو ز  رانداختمیز 
 خدااا  یبوده به خونواده اش زده ا یحرف  هچ نیبکوبم توسرش ا  خواستیم  کرددلمیم

 داد رصدراادامهیمادرام  دادکهیعذابم م شتری اشاربی نگاه  ینیسنگ

  کمیدوتاجوون   نیا  میکنیمقدمات صحبت م هی نداشته باشه تامادرباره بق ی_اگه اشکال
 باهم صحبت کنن سنگاشونو وابکنن 

 بالبخندسرتکون داد بابا

روبه اتاقت   رصدراجانیپاشو دخترام لداجانی!!! دی ارداری_اجازه مام دست شماست اخت
 کن  ییراهنما 

اروم به طرف اتاق حرکت کردم باورودم به اتاق   یلیاسترس اروم ازجام بلندشدم وخ با
 دراتاق روبست وبهم نگاه کرد  دمشیکنارد  عیسر 

 ده ی چرا رنگت پر هی_چ

 نگاهش کردم  باحرص

   میمن وتو باهم تورابطه ا  یگفت یچ ی_برا 

 راباالداد  ابروش

 _مجبوربودم  

به اتاقم  یتخت نشستم نگاه کل  یرو نشست منم اروم زمیم ی صندل  یرو  الیخیب
 انداخت و لب زد 

 ی دار ی_اتاق قشنگ
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هام رو روش زده بود ثابت موندچندلحظه   یکه تمام طراح یواری د یرو  چشماش
 بعدباتعجب نگاهم کرد 

 ناکارتوئه ی_ا

 روبا اخم تکون دادم  سرم

 _اره 

 ی د یخوب کش یلی_خ

 زدم  لبخند

 ام ی ازپسش برب تونمی که م هی_تنهاکار 

 ه ی_رشته ات چ

   ی_طراح

 حرف توچشم زل زدوبعد نگاه ازم گرفت   یچندلحظه ب یبرا 

عقد    نیکنم وا  یرواوک یهمه چ  دیمن تااخرماه با  گمی م یچ نی _خوب گوش کن بب
برگشتم تو   نکهیفرانسه بعدازا رمیو م کنمیم یمسخره انجام بشه بعد عقد تو روجراح 

   یشیازمن جدام  یبهونه ا  هیبا

 روباغم تکون دادم  سرم

 _باشه 

 یندار یز ی چ یشرط ی_حرف

 _نه

  رشهیقائله ختم به خ نیکه زودتر ا  می_خوبه پس پاشو بر 
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که ددستش روبه به  میروتکون دادم وازجام بلندشدم وهمراهش ازاتاق خارج شد سرم
 گردشده نگاهش کردم  یطرفم گرفت باچشما 

 ستش بذارم ضربان قلبم رفت روهزارباابرواشارکرد دستم روتود که

32 

دستم روداخل   اریاخت یشد ب یاخمش ته دلم خال  دنیمخالفت کنم اما باد  خواستم
انگشتام فروبرد ومحکم دستم رو تودستش  یدستش گذاشتم انگشتاش روالبه ال 

  یسرد بود وتضادجالب  خی کهیت  هیداغ بود ودست من مثل   شی فشارداد دستش مثل ات
دست تودست باهم به طرف   شد دستش کم کم تمام تنم گرم  یبود ازگرما  جادکردهیا

  رصدرابالبخندنگاهمونیقفل منو ام  یدستا  دنی بابامامان باد میجمع رفت
 د یبه طرفمون اومد اول منوتوبغلش گرفت وگونه هام روبوس رصدراباشوقیکردمادرامیم

  یوس من بشعر یکنی_خب گل دخترم قبول م

کردم چقدر مهربون بودمثل مامان خودم بغض توگلوم بزرگ ترشد به   نگاهش
نه به  خواستیواقعامنوم رصدرایبود کاش ام یواقع   یکردم کاش همه چ رصدرانگاهی ام

 خاطراجبار  

 ولب زدم  رانداختمی روبابغض به ز  سرم

 _بااجازه پدرم بله 

کردم   کردنگاهیبالبخندنگاهم م اشارکهی به  کردیدمی بابانگاه کردم لبخندرولبش کارموتا به
 خوشحاله  ممیداداش

  دونستیبهترازمن نم چکسیه  ومدی من لبخندرولبم نم  رصدراامای ام یخوشحالن حت  همه
کوچولو قرمز دراورد و   یجعبه مربع هی فشیاز ک  رصدرایمادر ام کنمیم  یکه دارم چه غلط
ازدواج کردنمم مثل   یگرفت حت شتریقلبم ب دیسف  نیحلقه تک نگ دنیدرش روبازکردباد

 تلخه میزندگ  یلحظه ها   یهمه 
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انگشتر روازداخل جعبه دراورد وتوانگشت دست سمت راستم فرو کردبه دستم   رصدرای ام
 انگشتر داخلش بود هه  هینگاه کردم که حاال 

 که پدرش روبه بابالب زد رصدرانشستم ی کنارام

بخونم تاازفردابرن دنبال   نشون یماه ب  کی موقت   غهیص هیسجادجان   ی_اگه اجازه بد 
 تااخرماه عقد کنن   شی تزما  یکارا

 بالبخندسرتکون داد بابا

 ما یحاج ن دی _بفرما

موقت    غهیشروع کردبه خوندن ص رصدرای که پدرام مینشسته بود  رصدراکنارهم ی ام  منو
  خوامیازدواج کنم نم  خواستی دلم نم دی لرز یقلبم ازغم درحال منفجرشدن بود چونه ام م

  خوادیروزا ارزوداشتم مثل تمام دخترا دلم م  نی ا  یبرا  یباشه من کل ینطوریازدواجم ا 
به هدفم مجبورشم  دنیرس یبرا  نکهیباشم نه ا  اشقشنازم وبکشه عاشقم باشه وع  یکل

به   دنیرس  یبرا  ی ا  لهیبهم نداره وفقط منو وس یحس   چیه دونمیمازدواج کنم که  یبامرد 
 ی منم مثل همه   ا یارزش باشم خدا یب له یوس  هیمثل  خوام ی نم نهیبیهدفش م

 غشیمحبت وعشق دارم چرا چراازمن در ازبهیدختراارزودارم منم مثل تمام زن ها ن
 ی کنیم

 که راه صدام روگرفته بودلب زدم  یکه اروم بابغض کردیمنتظربه من نگاه م  رصدرایپدرتم

 بزرگترا بله هی_بااجازه پدرومادرم برادرم وبق

صورتم روغرق بوسه کردومن   رصدرابازهم ی بلندشد مادام کمونیصلوات توجمع کوچ  یصدا 
 باحسرت بهش نگاه کردم  

 که حاال شوهرمه   ییرصدرا یکردم ام رصدرانگاهیام به

 !!!! شوهر

 دی کش یکرد وبالبخندنفس اسوده ا  نگاهم
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 بود  دنیقلبم از درد درحال ترک   امامن

 کردو گفت  رصدرانگاهمیاروم ازجاشون بلندشدن پدرام که

 ی_دخترم خوشبخت بش

 کردن ورفتن  یگفتم که خداحافظ یممنون اروم 

 مامان منوتوبغلش فشردولب زد  بعدازرفتنشون

 می _مبارکت باشه زندگ

 بود اصال حالم خوب نبود نگفتم حالم خوب ن یزیچ

 زنگ خورد میفاصله گرفتم وارداتاقم شدم که گوش ازجمعشون 

 دادم  جواب

 _بله

 ش ی ازما یبرا  میدنبالت بر ام ی صبح م۷ساعت   لدافردای_

 _باشه 

 من درده چرا   یزندگ ی  اچراهمهینشستم خدا  نیکه قطع شد با بغض رو زم یگوش

33 

 تاوان بزرگ بدم  هی یز یبه خاطرداشتن هرچ شهیهم دیچرابا 

پف   یکردم صبح باچشما  هیوگال  ختمیاشک ر   هیرگریدهنم گذاشتم وزدم ز  ی روجلو دستم
خارج شدم   سی شدم ودست وصورتم روشستم ازسرو سیکرده ازجام بلندشدم واردسرو 

 یرنگ یشال گلبه دمیبرداشتم و باشلوارجذبم پوش یمشک یمانتو   هیازداخل کمدم 
  ختهیدورم ر  شون یبلندم پر یوهانگاه کردم م  نهیوهام گذاشتم وبه خودم توا روم 

 نکهی ا   یبود برا ادی ز  هیگر  یپف کرده وقرمزنشونه  یچشما  رونی بودوازشال زده بودب



 ار ی یلبها یبه سرخ 

112 
 

  رمی گیدستم م یرو تو  فمیک  ذارمیصورتم م  یرو رو میافتاب نکینفهمه ع یزیرصدراچی ام
که  کنمیحرکت م   یاروم به طرف خروج نیهمه جاساکت بودبنابرا  شم یوازاتاق خارج م

 روقلبم گذاشتم  دهی مامان جلوم ظاهرشد دستم روترس  هوی

 ؟؟  یری م ی_مادر دار

 _بله مامانجون  

 _باشه مراقب خودت باش خدابه همراهت 

عبورکردم به   اطیاروم ازح  رونی وازخونه زدم ب دمی تکون دادم کفش اسپرتم روپوش یسر
 نگاه کردم نفسم روبا ترس فوت کردم و درخونه اروبازکردم   یاباسمون 

 شدم که نگاهم کرد  شی مشک  یدر اروم به طرفش رفتم سوار بوگات یجلو  دنشیباد

 _سالم 

  نمونیب یحرف   چیراه ه یکلمه ازدهنم بود که سرتکون دادو راه افتاد تو  نی انگارمنتظرهم
  ادهیپ نیمدرن پارک کرد اروم از ماش   شگاهیازما  هی   یجلو  قهی دق ستیردوبدل نشد بعدب

  یاب ی ها یصندل   ینوبت گرفت رو نکهیبعداز ا  میشد  شگاهیشدم وبه همراهش وارد ازما
ودستم    رمی باعث شد لبم رو گاز بگ شگاهیازما  ی ها   ئولاز مس یکی  یکه صدا  مینشست

 رومشت کنم 

تونسته مخ   یچطورتانکه  هی اون دختره که کناراون پسره نشسته ارونگاه اندازه    سای _پر
 وفنجونن  ل ی ف هیروبزنه نگاش کن کنارهم شب یجذاب نیپسر به ا نیا

با دست پاکش کردم ازشدت بغض   عیروگونه ام که سر  دیپراشک شد و اشک چک چشمام
حرکت    شی که نوبتمون شد وصدامون کردن باتن لرزون به طرف اتاق ازما دیلرز یلبام م

نشستم که همون دختره    یرینمونه گ یصندل  یکردم و اول خودم وارد اتاق شدم رو 
 نگاهم کردوگفت  حیوق

 بزن باال  نتوی_است
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 موهام زدم و باخشم نگاهش کردم  یرو رو  میافتاب نکیکه ع نوگفتیا  یبالحن بد  انقدر

 ی کنینگاهم م ینجوریارث باباتو خوردم ا  هی_چ

خشن سورنگ   یلیروباالزدم که خ نمیالل شدم است شهی بگم ومثل هم یزیچ نتونستم
 بهم رفت  یازم نمونه گرفت چشم غره ا   نکهیرووارد دستم کرد بعدازا

 تانک  یبلندش یتونی _م

بگم  یز یچ خواستمیتانک م  گهیبهم م کنهیتوچشمام نگاه م شعوربودیب یلیخ گهید  نیا
ما  رفت ا  جی اما بغض راه صدامو گرفته بود لرزون ازجام بلندشدم که ازضعف سرم گ

  یرو رو نکیع عیخودموکنترل کردم واز اتاق به سرعت خارج شدم باخارج شدنم سر 
 ستادی ابااخم کنارم  رصدرایصورتم گذاشتم که ام

   ی_خوب

 به تکون دادن سرم اکتفاکردم  فقط

 هنوزروصورتته   هیچ نکیع نی _ا

که ازبغض   ییرواز روچشمم برداره که ممانعت کردم وباصدا  نکیبادستش ع  خواست
 لب زدم  د یلرز یم

 _خوبه 

 خوبه برش دار  یچ یعنی_

 خوام ی_نم

شد که به سرعت ازکنار اتاق   شی نگاهم کرد وبعد ازکنارم ردشد وارد اتاق ازما باحرص
 روگونه ام   دیخارج شدم و اشکام چک

مردوزنا باهام    نیکه ا ییرفتارا نیتقاص تک تک ا  دمیرومشت کردم قول م دستام
   رمی داشتن وپس بگ
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اشکام روپاک کردم که به طرفم اومد سرم روازشدت   ع یازاتاق سر  رصدرای شدن ام باخارج 
 نیحرف سوارماش یب میخارج شد  شگاهیازازما گفتینم یچیاونم ه  اوردمیغم باالنم

بهم بگه که  یزیروازچشمم برداشت خواست چ نکیع عی سر یلیحرکت خ  هیکه تو  میشد
   تمچشمام بااخم وسکوت زل زدبه صور دن یباد

 _چشمات چرا قرمزه 

 کردم  نگاهش

   یچی_ه

 چرا چشمات قرمزه   نمیجواب بده بب  یچیه یچ یعنی_

 نشده   یزی_گفتم که چ

 زد که زهره ترک شدم  یداد  چنان

 حرف بزن گمی _بهت م

 روازش گرفتم ولب زدم  بابغض

 دم ینخواب شبی_د

 _چرا 

   بردی_خوابم نم

 افتاده  یاتفاق لدای_

 _نه 

  ن یشترازای ب خواستمیبهش بگم نم ی زینداشتم چ میتصم کردامامنمی بهم نگاه م باحرص
 بره  ششیابروم پ
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وبه بوق    کردیم  یروروشن کرد باسرعت رانندگ ن یفرمون وتودستش گرفت وماش بااخم
ازسرعت    قهیندادم اما بعدچند دق تی اهم  لشیکرداوا ینم یاطراف توجه ینا یماش ی ها
رو چنگ    رصدرای ام  یبودن شکمم حالت تهوع بهم دست دادازترس بازو  یوخال  ادشیز 

 لب زدم   ومدی که به زورباالم ییزدم باصدا 

 اروم تر   کمی  رصدرای_ام

 کرد باخشم اما چندلحظه بعد نگران نگاهم کرد  نگاهم

   لدای شده ی_چ

 خوره یره بهم م_بزن کنار حالم دا

روبازکردم وخودمو   نیدر ماش عی ستادسریا  ابونی متعجب سرتکون دادو کنارخ  یباچشما 
نخورده   یچ یبود که ه یچندروز  اوردمی پرت کردم کنار جوب اب وعوقزدم فقط زرداب باال م

 بااخم کنارم نشست   رصدرای بود ام ادشدهیمعده ام ز  دیبودم و اس

   ی_خوب

 تکون دادم  حالیروب سرم

   ی شدیهوچی_

 از جام بلندشدم    جونیب

 دم یهوترسیسرعتت باالبود  یلی_خ

 که خودموجمع کردم باحرص نگاهم کرد  رهیشد خواست دستم وبگ مونیکردم  پش حس

 ی وفتیم یدار  ست ینترس من بهت چشم ندارم حالت خوب ن یکشی_چرا خودت عقب م 

 لب زدم  بااخم

 به کمک ندارم  یاجی_احت
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 پوزخندزد

 _به جهنم

حرف شروع کردبه   یشدم که ب نیشد اروم سوارماش نیزودترازمن سوارماش خودش
 ازصورت درهمش مشخص بود که روندیباسرعت کم م یرانندگ

34 

به جزبرادروپدرم بهم   بهیمرد عر  هیمن عادت ندارم   کارکنمیخب چ هیعصب دنمیکش ازعقب
 رصدرا یام یکمک کنه اونم ک

 باتعجب نگاهش کردم که بااخم نگاهم کرد  ی مغازه بزرگ طالفروش ی جلو ستادنی باا

 شو  ادهی_پ

   خوامینم یزیمن چ  ستی زانیچ  نیا ازبهین ؟؟ ی _واسه چ

   دی دندوناش روبهم سا باحرص

 اما مجبورم   رمیبگ  یزی_منم اصال دوست نددرم برات چ

 گرفت   شیحرفش حس کردم  قلبم  ات نی باا

 ی ستی_مجبورن

مقدمات   نی دختر خوب گوشاتوبازکن من به خاطرمادرم که االن دارم باهات تمام ا  نی_بب
که  کننیم  ییکاراروکسا نیکاراندارم ا  نیبه ا یل یتما   چیمنم مثل توه  گذرونمی چرت وم

 واقعا عاشق ومعشوق باشن نه منوتو 

 لب زدم  کردیخوردم رپاشی شترز یکه هرلحظه ب یباغرور

زاد  کیخوب گوشاتوبازکن جناب ن یکاراانجام بد  نیا _منم ازت نخواستم که برام از 
  یکنارادم ستمی حاضرن اهیبزرگ!!منم مثل تومجبورم که کنارم تحملت کنم وگرنه صدسال س
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  یهرکس ستینکارانیا  یواسه   یلیپس دل میلحظه هم نفس بکشم هردومجبور هیمثل تو 
 من نخواستم    دبگویهم ازت پرس

 شو  ادهی_پ

 د یمخالفت کنم که دادکش  خواستم

 شو  ادهی_پ

  افهی ق دنی فروشنده باد میواردمغازه شد  تیشدم وباعصبان ادهیپ نیونفرت ازماش  باحرص
 پکر لب زد  افهیو ق رصدراباتعجبی منوام یعصب

 براتون انجام بدم  تونمیم  ی_چه کمک

 خشن جواب داد یلیخ

 م یخوا ی_حلقه م

جفت بابغض   یگذاشت پربودازحلقه ها  زیم  یرو  یتکون دادو جعبه بزرگ یسر فروشنده
دخترا بالبخندحلقه انتخاب کنم نه با  هیبه حلقه هانگاه کردم منم دوست داشتم مثل بق

همون   ی رفت توانگشتم فروبردم جا  یساده ا  نگ یلرزونم به طرف ر  یبغض وغم دستا 
 نگاهم کرد  رصدرایع درش اوردم که امی وامونده اندازه دستم بودسر یحلقه  

 انتخاب کن   گهید  یکیساده است  یلیخ نی _ا

 نگاهش کنم  روبه فروشنده لب زدم  نکهیبهش زدم وبدون ا  یپوزخند

  د یحساب کن نو ی_هم

 زد  رصدرالبی روبه ام فروشنده

 ن یخوا ینومی_شماهم ست هم

 زگذاشت ی م یحلقه مردونه جفت حلقه من روتودستش کردوبعدرو   رصدراباحرصی ام
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 دی_هردوتاروحساب کن

 گفتم   عیسر 

 د ی_جداحساب کن

من مهم نبود   یوخشم نگاهم کرد صورتش ازخشم قرمزشده بودامابرا   رصدراباحرصی ام
محتاج   کردمنیمهم نبودکه به غرورش برخورده منم مثل اون غرورم خوردشد اون فکرم

  نی تاجر ماش  نیدختر بزرگتر  یلداسهرابیپول اونم من  یوگدا

 فروشنده باحرص لب زدم  روبه

 _چقدرشد 

 تعجب لب زد  با

 البته قابل نداره۷۷۰۰_

 عابربانکم روبه طرفش گرفتم کارت

_۱۶۹۵ 

  رصدرانموندم ی رو ازم گرفت وبعدازچندلحظه جعبه حلقه وکارتم روبهم داد منتظرام کارت
 واز معازه خارج شدم 

  نیا  زمینامرد اشک نر  نیا   یتابه خاط حرفا دمیکشیم  قیعم یشدم نفسا  نیسوارماش
دستام رومشت   گرفتیحرفا اروم م  نیکنم امامگه دلم باا  هینامرد ارزش نداشت که گر

 نیتوماش  یکه عصب ارمی خواستم درش ب دیلبام لرز  یاون نشون کوفت دنیکردم باد
 دباالکهیوحشت زده شونه هام پر  کهاونقدرمحکم   دیرومحکم کوب  نینشست ودرماش
 کردم  یبادادش قالب ته

 ی کرد  ی_توچه غلط



 ار ی یلبها یبه سرخ 

119 
 

بذارم بهم  تونمیکردنمیباهمه فرق م گهید نی کردم محکم باشم ا   یکررم سع نگاهش
 من بهش محتاجم بااخم لب زدم  نطورکه یکنه اونم محتاج من هم  نیتوه

 _درست صحبت کن 

 _خفه شووووو  

 بگم که دادزد یزینگاهش کردم خواستم چ یعصب یباچشما 

 ی کنی_به چه جرئت منو  مسخره خاص وعام م

 بهش زدم  یپوزخند

 تو داشته باشم اونقدر دارم که محتاج تونباشم  یازپوال یچ ی_دوست ندارم ه

صورتم    یناباور دستم رو رو  یباچشما  دتودهنمیکه محکم کوب نوگفتمیا  یجد  اونقدر
 که بهم زده بودصورتم داغ بود  یل یگذاشتم هنوز از س

کردم چطورجرئت کرد دست رومن بلندکنه چطوربه خودش اجازه داد که منو بزنه   نگاهش
 خوردم   یلیس نی کتکم نزده از ا کباریپدرمم   یکه تاامروزحت یمن

ازجاش کنده    نیکه باسرعت ماش دیغلت یام م ارروگونهیاخت  یاشکام ب  دیلرز یتنم م تمام 
 بابغض لب زدم  نمی نامردبش نیکنارا  گهی لحظه د  هی یبرا  یحت   تونستمیشد نم

 _بزن کنار 

سبقت   گه ید  ینایوباخشم ازماش  دادی بدهکارنبود پاش رو روپدال گاز فشارم اماگوشش
  غیروبازکردم وج نیلحظه تمام جونم تو سرم اومد در ماش  هی کشبدیم  ییوال  گرفتیم

 زدم 

 _گفتم نگه دار  

 کرد  اخم نگاهم   با
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 ن ی پا مکنی_نگه داروگرنه خودموپرت م

نگه   ابونیروکنارخ نیماش  عینگاهم کردخواستم خودموپرت کنم که داد زدو سر  بابهت
 شدم  ادهی پ نیازماش ادی داشت با سرعت ز 

که باالخره    دادمی م ناتکونیماش  ینکردم و باهق هق دستم رو برا  یصدازدناش توجه  به
 نیهق هقم ادرس خونه روگفتم ماش ونیسوارشدم وم عی ستادسر ی ا  دجلوپامیپرا  هی

گذاشتم و   یلیس  یکه خورده بودم غرق بودم دستم روجا  یلیحرکت کردومن تو بهت س
صورتم اشکم    یقرمز دن یوبازش کردم باد  اشتمرو برد میاموج یبیهمراه ج نهیا  فمیازتوک
  دهکارکر یمردونه اش روگونه ام بود روگونه من مگه من چ  یانگشتا  یروگونه ام جا  دیچک

اول راه ذات    نیاشغال هم ن یا  دمی لرز یبودم ازبغض وحرص م یلیبودم که مستحق س 
  نتونماگه  یحت یصور یباهاش ازدواج کنم حت خوامینم خوامیرونشون داد نم دشیپل

  نی باا یتاقبول کنه ول  کنمیباهاش اصال انقدر به باباالتماس م کنمیکنم ازدواج نم  یجراح
 فقط توعمرم کتک نخورده بودم که امروز  کنمیازدواج نم

35 

خونه   یجلو  دنیبرم خونه بارس یقرمز قرمزبود حاالپمور  دصورتمیپوست سف روزخوردم 
شدم اروم به طرف خونه حرکت کردم که صداش باعث   ادهیاروبه راننده دادم وپ  هیکرا

دامه  باشم به راهم ا دهیتفاوت انگارصداش رونشن یشدوجودم پرشه ازحرص ونفرت ب
که نشد دستم    ارمیبازوم روازدستش درب رشدخواستمی اس  یبازوم تودست کس هویدادم که 

دستش درحال خوردشدن   ونیبازوم م کردمیکه حس م  یجور هیداد ی رومحکم فشارم
 شعوری وداره ب ل یف هیزور

 طرفش    برگشتم

 _ولم کن 

پوزخند لب  ثابت موند که با  شی لیس یجا  یکرد بااخم زل زدبه صورتم چشمش رو  نگاهم
 زدم 
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 ی کنیبه شاهکارت نگاه م ی؟؟دار هی_چ

بانفرت نگاهش   رون یب دمیدست قدرتمندش کش  ونی بگه که دستم روازم یزی چ خواست
 کردم 

 ستم ی _من ن

   دیغر باحرص

   یچ یعنی_

   یصور  یباهات ازدواج کنم حت خوامینم یعنی_

 پوزخندزد

 یندار  تی جراح یبرا  ی راه چی_اونوقت ه

  شیکه باپول بشه راض یدکتر هی شیپ رمیکنم م یجراح تونمی_به جهنم به جهنم که نم
 به جزازدواج باتو   کنمیم  یکردهرکار

 یکنی _توغلط م

 ادزدم ی خشم توصورتش فر با

   یوونی تو!!!!توح ی کرد  یاد ی_توغلط ز 

 م ی_تمومش کن هردومون اشتباه کرد 

 نکردم فقط نخواستم تو  ی_من اشتباه

 بهش اشاره کردم  یحالت بد  هیبا

   یمن شاخ ش  یباپولت برا یکه بخوا  یستین یتوباشم تو درحد ن یردی_ز 
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ازلحاظ پول   چوقتی ه  یول  ادهیز  یلیبدون درسته من مشکالت خ یدونینم اگه
مثل   یک یباشه   دهیشاخ شوکه رنگ پولو ند یکم نداشتم پس بروواسه کس   یزیاهرچی

 صفت   یخودت ب

 ییییخواستم داشتم هرچ یتوپول بزرگ شدم هرچ که یکه جنبه نداره نه من یکی

 خوام ی_معذرت م

 گذاشته    یعذرخواه یبرا  ییمگه  جا   کنهیم یمعذرت خواه شرفیب

 کردم  نگاهش

 حماقت وبکنم    نیا  خوامی_نم

االن که   کردمیفکش رو باخرص فشارداده بود حس م دازبسیسابیازحرص م   دندوناش
 خوردشه خب به جهنم

 ا یکوتاه ب خوام ی_گفتم که معذرت م 

 بگم نه که باخشم توصورتم دادزد خواستم

 گهی بسه د  دیببخش خوامیمعذرت م گم ی_م

خوردم   یالک  یالک یلیس هی یعنیبودم اگه نبخشم    رکرده ی مثل خرتو گل گ  دیلرز یام م چونه
  یاحتیسخره شدن توسط حامد و بازم م یعنیهوا  رنیم  شنیتمام ارزوهام دودم یعنی

  یعنیگورببرم  دبهیعاشق شدن مادر شدن تااخرعمر با یعنیهمجنس خودم  
دوست دارم   یهرچ یعنیکه دوست دارم بپوشم   یلباس عروس پف تونمیتااخرعمرنم

چقدراشغاله   دونمیوم ستادهی که روبه روم ا یمرد   نیبه ا  کارکنمیاچیبذارم کنار خدا  دی وبا
 ست ین یکنم تابه هدفم برسم سخته اماچاره ا  دتحملشیبا

 لب زدم  باغم
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هردومون    یبزن رشیز  یاگه بخوا   یکن میجراح دیفردا عقد با  نمتیبب خوام ی_تاروز عقد نم
 ی دی فهم زنمی م شی وات

  یجا  نیا   یحاالچجور  ایسرتکون دادکه روازش گرفتم و اروم واردخونه شدم خدا بااخم
برداشتمش و به   عی سر کبارمصرفیماسک   دنیباد کردم  فمیروبپوشونم دست توک یلیس

دهنم زدم کل صورتم روگرفته بود وفقط چشمم مشخص بود اروم واردخونه شدم که  
 ستاد ی بلندشدوکنارم ا  tv ی ازجلو   عیمامان سر 

   لدای ی_خوب

 ماسک اشاره کرد  به

 ه یچ نی _ا

 لب زدم  اروم 

  نیا  نیبود واسه هم دهی نکردم رنگ وروم پر شی زدم اخه ارا  ینجوری مامان هم  یچی_ه
 زدم 

 بود خل شدم رفت  یچه بهانه ا  گهید  نیا

بااخم سرتکون دادکه ازکنارش ردشدم وباسرعت وارداتاقم شدم ماسک رواز صورتم   مامان
 طرفش کامل قرمزبود بغضم گرفت   هیصورتم که   دنیباد  ستادمی ا  نهیا  یبرداشتم جلو 

 رفت  نیازب شی قرمز  قهیرو پوشش دادم بعدپنج دقباکرم پودر کل صورتم  عیسر 

 و چشمام روبستم  دمیتخت درازکش یرو

36 

اومدم موهام روبازکردم وباکش محکم بستم نگاه خسته   نی مامان از تخت پا  یباصدا
بود   رصدراکبودشدهی ام ی انگشتا   یصورتم که جا  دنیبه خودم انداختم باد نهیتوا  یا

ازدردش چشمام رو   دمیرگونه ام دست کش ینشستم اروم به کبود  یصندل یوارفته رو 
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سر صورتم اورده   ییچه بال  نیرصدراببی امفشردم دردش وحشتناک بود خدالعنتت کنه 
 شعوررررریب

کمرنگ   یکبود  یپنهون کنم اخه ؟؟؟بازم به صورتم کرم پودرزدم جا  نویا  یچجور االن
وازاتاق خارج  دم یرژ قرمزبه لبام کش یممشخص بود ازجام بلندشدم ک کمیتربودامابازم  

 شدم به طرف بابامامان که نشسته بودن رفتم وکنارشون نشستم بابا بالبخندنگاهم کرد 

 _خب چخبرا 

 م یدی حلقه هامونم خر  می داد شیازما   شیازما   یبرا می_امروزرفت

 ی _به سالمت

 _ممنون  

 لدا ی_

 بابا  یزدم توچشما  زل

 _بله باباجون 

  یبه توئه تاوقت ادمهیازعالقه ز  گمی که م میچقدردوست دارم هرچ من  یدونی_دخترم توم
 وفته ی هم که ب یزنده ام پشتتم هراتفاق

 دونم ی_م

 عاشقتم  ی_گفتم که بدون

 بودکه ازته دل لبخندبزنم یعشق انقدرواقع نیغم ا  نهمهینشست توا  لبخندرولبم

  هیبعدازظهر مراسم عقد تو د یبه سرعت نورگذشتن و روز عقد به سرعت فرارس روزها
ساعت داخل حمام موندم   کی بود که واردحموم شدم و۲ساعت   شدی محضرخونه برگزارم

کارشده بود   یبلند راسته به رنگ گلبه راهنیپ ه یازحمام خارج شدم لباسم روتنم کردم  
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که  یبابغض انای ک دنیراتاق بازشد و بادنشستم که د شمیزارا یم  یومناسب عقدبود جلو
 گفت  یازصبح توگلوم بود ازجام بلندشدم وخودموتوبغلش پرت کردم بغلم کردو بادلخور 

 از مادرت بشنوم امروز عقدته   دیبا  لدامنی  ینامرد  یلی_خ

 د یلرز یلبام ازبغض م د یکردم پلک زدم واشکم فروچک نگاهش

 د ی_ببخش

 د یدست روصورتم کش یبانگران

 دم ینکن بخش هیخب گر هلی_خ

که نگران   کردمیهق هق م  دیگرفت وبغضم بالخره سربازکردوترک شتردلمیب شی ازمهربون
 دستاش روشونه ام نشست 

 اخه هیت واسه چ هیگر  یشد وونهید یکنی م ینجوریچراا  شدهیلداچی_

  هیاونم به خاطر  کنمیازدواج م یدارم صور نکهی؟؟؟ا  گفتمیدمیبا  یبهش بگم چ یچ
که   دیبهش بگم بازاشکم چک تونمیپس نم  گرفتیازدواجم روم  یقطعا جلو   یجراح

 بابغض بازوم روتکون داد 

 ی کنیم هیگر   ینجوریشده که ا   یبزن چ لداحرفی_

 لرزون نگاهش کردم  باچونه

   ترسمی _م

 ی _ازچ

 شهی م یرصدراچی ام کنارام  ندهیا  نکهی_ازا 

  وونهی_نگران نباش د 
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ساعت   کی کردنم بعد شی نشوند و شروع کردبه ارا یصندل  یروتکون دادم که منو رو سرم
موهام گذاشت    یرو  یصورت  دیتاج گل مروار  ه یهمه موهام رولخت لخت کرد و   میون

 وبالبخند لب زد 

 ی هلوشد  هی_پاشو که شب

اه  کوت یابروها  ومدیبهم م ی لیخ شمینگاه کردم ارا  نهیازجام بلندشدم به خودم توا باغم
پوستم کارشده بود خط چشم   یرو یروشن بود کرم پودر کم ی وپهن که به رنگ قهوه ا

بلندترشده بود رژگونه کمرنگ   مل یبود موژه هام بار  دهیپشت چشمام کش یکلفت وقشنگ
به لبام زده بود موهام   یلی خوشرنگ اکل یرژ گلبه بود دهیتپلم کش ی روگونه ها  یصورت

  یوقت خواست یدلم م خواستمینبودکه من م یخوب بود اما اون  یهمه بازبود همه چ 
 باشه نه انقدر چاق   فی اندامم ظر کنمیازدواج م

  کردیم  ینیتخت نشستم غم تودلم بدجورسنگ یدرو یبازتوچشمام جوش اشک
 ازدواج کنم   رصدرایباام کردمیبه خواسته ام قبول م دنیرس یبرا  دی نبا  مونمیبدجورپش

  یمیمال  شی موهاش روجمع کرد ارا   یهمه  دیپوش یرنگ یلواراجرکت ش عی سر  یلیاناخیک
 کرد وروبه من بالبخندلب زد 

 همه منتظرتوان   می_پاشو بر

موهام گذاشت دستم روگرفت وهمراه    یرو رو  یگلبه  ریازجام بلندشدم که شال حر  اروم 
 باشوق به طرفم اومد  دنمیمامان باد میهم ازاتاق خارج شد 

 لدا ی  یدرنازشدمن دورت بگردم چق  ی_اله

  شیتنش بود وارا یشمیبگم کت دامن کارشده  یزینگاهش کردم امانتونستم چ باغم
به خودش   یتنش بودوحساب ی شمی  راهنیباپ یهم کرده بود بابا کت شلوار مشک یمی مال
  شدخجالتینم یپروازکنم برم تواغوشش ول خواستیدلم م اشاریبود با اومدن  دهیرس
تنش  یوشلوارمشک شرتی د با تیتک کت جذب سف هیبهش نگاه کردم   دمیکشیم

 نیاناسوارماشی منو ک م یبود باهم ازخونه خارج شد دهیبه خودش رس یبودوحساب
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  یحس  اشارچهی که  انابگمی فرصت مناسب به ک هیتو دیتنهااومد با   اشارهمی و  میباباشد
  شهیفعال نم یبهش داره ول

خودت   ای خارج شدن ازخونه بابغص سرم روبه پنجره چسبوندم وچشمام روبستم خدا  با
  تونمیدرستش کنم نم تونمیجوره نم چیکه ه یحماقت هیکمکم کن من بازم حماقت کردم  

خودم   یبازم ناراحتشون کنم ول خوامیپدرمادرم وببرم نم یابرو  خوام یبزنم چون نم  رش یز 
 کشم یدارم م یچ فهمههینم چکسیوه شمیوسط دارم لگدمال م  نیا

   میدیمحضرنفسم بنداومد چه زودرس یجلو  دنیبارس

به بابابگم    خواستیدلم م زدیم  شهیوقلبم تندترازهم  دمیترسیشده بوداالمن م ادهیپ همه
شدم به اسمون   ادهی پ نیشم ناچارازماش ادهیصداش که ازم خواست پ  دنیبرگرد اماباشن

 نگاه کردم وبابغض لب زدم 

 توهواموداشته باش  ای _خدا

  رصدرابایکه مادرام میوارداتاق عقدشد قهیبعدازچنددق میلرزون واردمحضرشد  ی باقدما
صدقه ام رفت دستم روگرفت وبه   دوقربونیذوق به طرفمون اومد واول ازهمه منو بوس

 ود نگاهش کردم چقدر عروس دامادنشسته ب گاهیتوجا  رصدرابردکهی طرف ام

37 

حرف   یب  یگلبه راهنیوپ یشده بود کت شلوارخوش دوخت مشک   یوخواستن درجذاب
  دیکنم نبا  دنگاهشینگااش هم نکردم نبا یکنارش نشستم که نگاهم کردامامن حت 

  تی حماقت وخر  نیبزنم به ا شترگوهیب خوام یبشم نم  نی دلم بلرزه ورسواترازا خوامینم
 زد  ساعت عاقد لب میبعدازن

 می کنی_بااجازه پدرعروس خانوم شروع م

فرزند  یسهراب یلدا یمکرمه  زه یعروس خانوم دوش یفمن رقب سنت ی_انکاح وسنت
دستگاه   ک ی  یسکه تمام بهارازاد۱۱۴ هیبا مهر   دی دهیبنده وکالت م ابهی ا  یسجادسهراب
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  ما یفرزند ن کزادی ن رصدرای شمارابه عقد ام دیجلدکالم اهلل مج کی خانه مبله و 
 لمیوک اورمیکزاددربین

 ام ولب زدم  دروگونهیچشمام پربودازاشک چشمام روبستم واشک چک  دیلرز یم دستام

 _بااجازه پدرم بله 

 _مبارک باشه انشاال 

 یلداسهرابیشمارابه عقد دائم   دیدهیبنده وکالت م ابهیزاد ا  کیرصدرانی _جناب ام
 اورم یدرب

 _بله

   رصدرامیام  یودائم یزن شرع گه ی شد حاال د تموم

بود  دنیحجم غم درحال ترک  نیدلم از ا  ختم یشدو من اشک ر یعقد جار غهیص
خودکاروتودستم   تونستمیونم  دیلرز یمحضردار دفتر رواورد وازمون امضاگرفت دستام م

 یلیبدبودخ یلیحالم خ  رمیبگ

باحلقه هامون به طرفمون اومد دست روشونه ام گذاشت   رصدرایدفتر مادرام یبعدازامضا 
 لب زد  یبا نگران سمیصورت خ دنیباد دیو گونه ام روبوس

 شده ی_دخترم چ

 زدم  یلبخندلرزون

 ن یاسترس دارم دارم هم کمیفقط   یچی_ه

 روفشرد   لبخندزدودستم

ت  مثل تخم چشمام ازت محافظ یزنده ام تودخترم ینباش ازاالن تاوقت یچی_نگران ه
 کنم یم
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من  رصدراروبهیام رصدرادادوحلقهی حلقه ام روبه ام  دمیوگونه اش روبوس  لبخندزدم
  یدستم روتودست بزرگ ومردونه اش گرفت و حلقه ارو داخلش فروبرد بادست رصدرای ام

  خواستی ظرف عسل روجلومون گرفت دلم م انایاروتو دستش کردم که ک   دحلقهیلرز یکه م
  میهمه کارهارواجراکن یواقع خوادانقدرینم هیور ص  ناهمشیا  میبزنم سرکارتون گذاشت غیج

عسل به طرف دهنم گرفت   اد یرو توعسل فروکردو مقدارز  رصدراانگشتشی اما نتونستم ام
  نیبه زور انگشتش روتودهنم کردم و عسل روخوردم حالم داشت ازا شدیدهنم بازنم

ع انگشتش رو  ی روتکرارکردم که برعکس من که سر رنکایبه اجبارمنم هم خوردیکارابهم م
  دنی مک کردومشغولیلباش گرفته بود وول نم ونی اوردم انگشتم رو م رون یازدهنم ب

بگم  یز یابروباالانداخت وتاخواستم چ طننیانگشتم بود باحرص نگاهش کردم که باش
گردشده نگاهش کردم که دندونش  یحس کردم انگشتم درحال قطع شدنه باچشما 

که ازدرد توهم رفته بود   یحس کردم االنه که انگشتم قطع شه باصورت  شترفشاردادکهیوبر
 لب زدم 

 _اخخخ ول کن کنده شد

روپاش که بااخم انگشتم روول کرد   دمیکه باکفش پاشنه بلندم محکم کوب ابروباالانداخت
م  بهش رفت یدندوناش روش بود چشم غره ا  یونگاهم کرد به انگشتم نگاه کردم که جا 

 کردوگفت   ک یوروازش گرفتم که سرش روبهم  نزد 

  ی رسی م ی خوایکه م ی زی_انقدراخم نکن فرداتوهم به اون چ

شام همه مون   رصدرای دلم اروم گرفت که پدرام  یفردا کم یکردم بافکربه جراح نگاهش
  نیخواستم سوارماش میروبه صرف شام دعوت کرد به رستوران همه ازمحضرخارج شد

شدم که باسرعت   نیستادمجبورسوارماشی جلوپام ا  شیمشک یبافرار رصدرایبابابشم که ام
 پدرش راه افتاد  نی اروم پشت سرماش

38 

  کی توران شرس یجلو دنیردوبدل نشد بارس ونمونیبه رستوران م دنیتارس یحرف چیه
 موند ونگاهش کردم   رهیشم که باصداش دستم رودستگ ادهیخواستم پ
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رفتارکن   یعیپس لطفا توهم طب میبه پدرمادرم گفتم منوتوهمودوست دار لدامن ی_
 یزیونذارشک کنن به چ 

باچشماش اشاره کردلبخندبزنم با  م یشد ادهی پ نیروتکون دادم وهردوازماش تنهاسرم
  رکردوبهی محکمش اس ی پنجه ها ونی وندم که دستم رومرولبم نش  ی حرص لبخندظاهر

که پام دردگرفته بود وشالم  رفتیانقدر تند م میرستوران حرکت کرد  یطرف ورود 
خوش امدگفتن وارد رستوران   ستوران ر یورود   یجلو یخدمت ها  شیازروموهام افتاد  پ

راه    ونهی که م مینشسته بودن حرکت کرد  زبزرگی م هیبابامامان که دور  دنیباد میشد
موهام   یبگه اما حرفشو خوردبااخم شالم رو رو  یزینگاه کردخواست چ رصدرابهمی ام

 دادکه ازدردچشمام بسته شدوباحرص خفه لب زدم  یگذاشت و دستم رو فشارمحکم

 که   ستیدسته ها سنگ ن یکنیلهش م یکه دار ینی_ا

که دستم   دیرسی رحال شکستن بود وزورمم نمرو فشار داد دستم د  شتردستمیب بااخم
و وزن ازپس   کلیه  نهمهیبه خودم گفتم باا یروازدستش خارج کنم باحرص خاک توسر

من    ایب شترهی که مردا زورشون ب گن ی زورش ده برابر من بود واقعا درست م امی کاربرنم نیا
دستم   ز یکنارم دنیکنم بارس  یازم کم وزن  ترِ برابر یلکه ک یوزنمم زورم به کس  نهمهیباا

 دیبرام عقب کش یا  یرواروم ازدستش رها کرد که بادرد دستم روماساژ دادم که صندل
زده   رصدرازلی کنارم نشست مادر ام ع یتظاهر نشستم که خودش هم سر   نهمهیباحرص ازا

هم که زل  اشار یو  انای ک کردیم دی ومامان هم تا گفتیاروم به مامان م ییزا ی چ هیبه ما و
ومشغول حرف زدن بود باباهامون    کردنیکه به مانگاه نم ییزده بودن به ما تنها کسا 

  یانگشتا   یجا  دنیبودم که باد رانداختهینگاهاشون معذب بودم و سرم روبه ز  ری بودن ز 
 نیبب یانقدربزنمش بادکنه روان  خواستیدستم اخمام توهم رفت دلم م رصدرارومچی ام

 تحملش کنه برسه   خوادیم ندهیکه توا یخدابه داد زن  کارکردهیچ تمبادس

 روبه طرفم گرفت  رصدرامنوویخدمت ام شیپ بااومدن

 زم ی_انتخاب کنم عز 
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زوم شدن   هیبق نکهیباحس ا ت ی ترب یودرد ب زمیوکوفت عز زم یچندش نگاهش کردم عز  با
 رو انتخاب کردم  دمیکه د یزی چ نیزدم و منوو روازش گرفتم اول ی رو من لبخنداجبار

 _جوجه  بامخلفات 

مثل من جوجه   انای چنجه سفارش داد بابا مامان زرشک پلو سفارش دادن ک رصدرای ام
  ستین یجد  یزی چ نشونیهنوزب نکهیمثل اون قلبم فشرده شد باا اشارهمیسفارش دادو 

به   یحت کشه یم  دک ینشسته واسم همسرم رو که کنارم  یکس یول کنهیتوجه م ینجوریا
خودم   ینداره کوفت کنه دلم بدجوربرا  تروکه دوس  یزیامروز چ هیتظاهرهم حاضرنشد 

  یازمحبت ی!!! من حت زهایچ نی ازکوچکتر یحت زیمحرومم ازهمه چ شهی من هم  سوختیم
   دونمی نم یکنم محرومم به چه جرم  افتیازهمسرمم در دیکه با

بامن نداره اون فقط   ینسبت چیکه کنارم نشسته ه یمرد  نی باشم ا الیخیکردم ب یسع
 تره  بهیغر ی ا  بهیتره ازهرغر به یمن غر  یبرا  یا بهیمردازهرغر نی ا رسونهی من وبه ارزوم م

39 

خدمت همه مشغول صحبت بودن   شی بارفتن پ رصدرایپدرمادرام بعدانتخاب
 م یرصدرابودی منوام  زدنیکه حرف نم  ییوتنهاکسا

حوصله   گه یخونه د  میفقط زودتربر  خواستیغذا خوردم دلم م یکم ل ی م یغذا ب بااوردن 
 فردااماده بشم  یوبرا   خوادبخوابمیکاراروندارم دلم م نیا

 ی خوریچراغذاتونم لداجانی_

 کردم ولبخندزدم  رصدرانگاهیروباالاوردم وبه پدر ام سرم

 ندارم لیادمی_ممنون ز 

 ده دخترم سفارش ب گهی زدی چ هی  یخوای_اگه م

 _نه ممنون  
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همه ازجامون   دنیساعت باالخره همه دست ازخوردن کش میتکون دادوبعدازن یسر
روحساب کردوازرستوران خارج  زیپول م رصدرای ستادپدرامی زایکه خدمه کنارم میبلندشد

 رصدراگفت یبابابرم که پدرام نیخواستم به طرف ماش میشد

   دیبگرد  یی دوتا  کمیدی بر رصدرای_دخترم تو باام

 رو تودستش گرفت ولب زد ستاددستمی ا  رصدراکنارمی مخالفت کنم که ام  خواستم

 م یر ی_پس بااجازتون ما فعالم

 خوش بگذره بهتون  د ی_بر

به خونواده   یروروشن کرد وتک بوق ن یماش هیکه بعدازچندثان رصدراشدمیام نیسوارماش
زل زدم به  حرفیت باز مقابلشون گذش  کردزدوباسرعتیهامون که بالبخندنگاهمون م

 روشکست  نیکه صداش سکوت ماش رونیب

که طبق اوناعمل   دمیم  ستیل  هیجات بخوربهت    ع یتاسه ماه فقط ما   تی _فردابعدازجراح
 کن 

 روبه نشونه باشه تکون دادم  سرم

 پروازدارم   طی _من فرراشب بل

 روبه طرفش چرخوندم ونگاهش کردم که ادامه داد  سرم

   ری کن طالق بگ تی بروشکا برگشتم یماه بعد وقت  شی_ش

ردل وبدل نشد  نمونیب ی حرف گهی د دویکش ی روتکون دادم که نفس کالفه ا تنهاسرم
  میگفتی نم یچی ه چکدوممونی ه دیفقط چرخ ن یکردو باماش نی باالپا ابونارویساعتهاخ

 ستادوگفت ی خونه ا ی تاباالخره به طرف خونه حرکت کردجلو 

 دنبالت  امی م۶فرراساعت   ی_بهتره شام نخور

 که اززبونم خارج شد یا  تنهاکلمه
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 _باشه 

بازشد واردخونه  عی شدم به طرف خونه رفتم اف اف روفشردم که درسر ادهی پ نیازماش
واردخونه   ی وظاهر  یلبخند رولبم نشوندم و باذوق وشوق الک  دمیکش  یقی شدم نفس عم

 ابازودترازهمه لب زد ب کردن یرفتم همه بالبخندنگاهم م ییرایشدم به طرف پذ 

 _خب خوش گذشت 

 انداختم  نی پا یروباخجالت تصنع سرم

نشستم که مامان با لبخندنگاهم   یتک صندل یرو  دیچیخنده اشون توخونه پ یصدا  که
 د یکردوپرس

 ن ی _خب کجاهارفت

  میکجارفت دبگم یبا ینگاه کردم االن چ بهش

   میخورد  یبستن میبعدشم رفت می_پارک رفت

 م یشام بخور ایخب مادرپاشوبرولباساتوعوض کن ب لهی_خ

 کردم  نگاهش

 بخوابم  رمی بااجازتون م رمیرسی_نه مامان جون من انقدر هله هوله خوردم که س

 ی_باشه هرجوردوست دار

لباسام    عی دادم وازجام بلندشدم به طرف اتاقم رفتم وارداتاق که شدم سر سرتکون
سرم جمع کردم روتخت    یم روباکش باال روپاک کردم و موها شمیروعوض کردم ارا 

 لبخندزدم وچشم بستم  شمیم   یفرداجراح نکهیوبافکربه ا دمیدرازکش

مربوطه   یشدم وبعدانجام کارا  سیاذان ازجام بلندشدم اروم واردسرو   یباصدا  صبح
  میزصورتیر  یدباگال یخارج شدم سجاده ام روپهن کردم و چادر سف سی وضوگرفتم ازسرو 
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وشروع کردم به خوندن نماز بعدازخوندن نماز کنارسجاده نشستم با   مستاد یروسرم کردم ا 
 که پراز استرس بود لب زدم  یقلب

 به تو   سپارمی خودموم ایخدا

وسجاده اروجمع کردم چادرم روتاکردم وسرجاش گذاشتم لباسام روبرداشتم    دمیمهرروبوس
اب لرزبه تنم  ی که ازسرد ستادمیسردا   رابی و به طرف حمام رفتم واردحمام شدم ز 
  نی باا کنمی حمام م کل یه  نیکه باا هیبار  نیاخر  نی نشست شروع کردم به شستن خودم ا 

  یج شدم لباسام روتنم کردم و جلوساعت ازحمام خار میفکرلبخندرولبم نشست بعدازن
 ستادم یا  نهیا

 ساعت    کینمونده فقط   رکردن یی به تغ  یزیچ گهید

موهام خشک شده بودهمه اروباالسرم    قهیدق ستیروباسشوارخشک کردم بعدب موهام 
موهام انداختم که   یرورو میرنگم روتنم کردم شال اب یمحکم بستم مانتوشلوارمشک

 دم جواب دا عیروشن شد سر  میگوش

 _بله

 دنبالت  ام ی _اماده شودارم م

 _من اماده ام منتظرتم 

 خب لهی_خ

  رفتیبه سمت اشپزخونه م دمیروقطع کردم و از اتاق خارج شدم که بابارود  یگوش
 ستاد ی سرجاش ا  دنمیباد

 ی _کجااول صبح

 کردم اروم باشم ینگاهش کردم سع بااسترس

 ک ی نیکل رمی_دارم م
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 نگاهم کرد  بااخم

 ؟؟ یچ ی برا کینی_کل

 دهنم روبااسترس فرودادم  اب

 م یجراح ی_برا 

 یییی _چ

 زدکه زهره ترک شدم  یداد  چنان

 ی کارکنی_چ

 _بابا 

 رفته  ادتی  دمیمن بهت گفتم اجازه نم لدای_

 رصدراموافقه ی_ام

 به طرفم اومد باخشم

 تورو  دیموافقه مگه کوربودند خودکردهیرصدرابی_ام

 بهم سردشه رصدرانسبتیام  کلمی_بابامن دوست ندارم به خاطره

 بهانه اوردنم   نیتو سرم باا  خاک 

 نگاهم کرد  بااخم

 بهت گفته  یزی_چ

 ینشون بدم وهمه چ   گناه ی که خودم روب نهیا  یوقت برا  ن یروتکون دادم بهتر سرم
 رصدرا ی رامیروبندازم تقص
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که من عمل کنم منم  رصدراستیشنهادامیدوست دارم اصال پ یلیرصدراروخی _بابا من ام
 دی ر یشماهم جلومونگ  کنمیازدستش بدم خواهش م خوامینم

 چشماش قرمزشده بودودستاش رومشت کرده بود  تیازعصبان

 کنمی م  رصدراروخفهی خودم ام ادیسرت ب یی؟؟؟اگه بال   یمن نگفت  ناروزودتربهی_چراا 

 دم یروبابغض بوسطرفش رفتم وبغلش کردم گونه اش  به

 دی باش ینشه فقط شمام راض میچیه دمی قول م  دمی_قول م

 پدرم  چارهیب زدیموج م یکردتو نگاهش نگران نگاهم

40 

 کشه یم یخاطرمن چه عذاب به

 زد  دلبیلرز یکه م ییباصدا

 م یر ی تامنم اماده شم باهم م نجابمونی_هم

 اددنبالم یم  رصدرادارهیام یی خوادبابای_نم

 لب زد  باخشم

  یباهاش ازدواج کن کردمیداده هرگزقبول نم شنهادوبهتیپ نیرصدراا ی ام  دونستمی_اگه م
 ام ی؛بمون تاب

نشستم   نیجون روزم یبه طرف اتاق مشترک خودشومامان رفت ب باحرص
 که مجبورم   یدونیبه هدفم دروغ گفتم خودت خوب م دنیرس یمن برا  امنوببخشیخدا

 مان اماده به طرفم اومدن بابا به همراه ما  قهیدق بعدده

 نگاهم کرد  یبا نگران مامان

 گهی م یچ لدابابات ی_
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 که مجبورم  یدونی_مامان م

  دمیدز یچشمام دروغم رولونده چشم ازشون م نکهینگفت فقط نگاهم کرد ازترس ا  یچیه
 رصدرادروبازکردم یام دنی به طرف اف اف برم باد عیاف اف باعث شدسر  یکه صدا 

 م یابر یلدابی_

  عیسر  م یبابا شد  نیطرف بابامامان رفتم وهمراهشون ازخونه خارج شدم سوارماش به
  کینیکل  امی من بامامان بابام م  وفتی توراه ب رصدرای کردم ام پیروشن کردم وتا  میگوش

  یکردم ول یکاراشتباه دونمیکنم م یجراح یمجبورشدم به دروغ بگم تو مجبورم کرد 
 د یمجبورم مجبور توروخدا ببخش

 ارسال کردم رو  امیپ

باباسرتکون   یبرا  کرد یبهت زده به من نگاه م افه یق رصدرابایام میازخونه خارج شد که
 لب زد  هی دادکه بابا اصال نگاهشم نکردو باسرعت راه افتاد بعدچندثان

 کجاست   کشینی_کل

و به همراهشون وارد   میشد  اده یپ یازماش کینی به کل میدیرب رس هی رو گفتم بعد ادرس
به مطب ازاسانسورخارج   میدی اسانسور شدم و طبقه موردنظرروفشردم بعدازچندلحظه رس

واردمطب شد   رصدرای رفتم که همون لحظه ام یبه طرف منش میوارد مطب که شد میشد
توگوشم   تیباعصبان ستادوی ا  رصدراکنارمی امباحرص وخشم نگاهش کرد  دنشیبابا باد

 اروم لب زد 

   لدای  یکرد  یط_چه غل

 کردم بغض الوداروم لب زدم  نگاهش

 دمجبورشدم ی_ببخش

 لب زد   یسرتکون دادوروبه منش بااخم
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 د یروبد  شونی_خانوم فرم ا 

 گفت  یگرفت وامضاکرد وروبه منش ی فرم روازمنش عیسر 

 د یعمل اماده اش کن ی_برا 

 سرتکون دادو به طرفم اومد  یمنش

 دلطفا ی _بفرما

که گفت رفتم بعداز عوض کردن لباسام   یسرتکون دادم و به همراهش به اتاق  بااسترس
پرستار برام سرم وصل کرد و   هیکه   دمیتخت درازکش یعمل رو یبرا  یلباس اب  دنیپوش

تخت به طرف اتاق عمل بردن که بابامامان   یبه همراه چندتاپرستار منورو 
 ولب زد   دیسرم روبوس یرو  یانازپرستاراخواستن چندلحظه صبرکنن بابابانگر 

 شمون ی پ یسالم برگرد  یمشکل  چیقول بده بدون ه یمنومادروبرادرت  یایدن ی_توهمه  

 لبخندزدم   بااسترس

 کردم   تتونی اذ  داگهی_چشم باباجونم حاللم کن

 حرفانزن باباجان  نی_ازا 

بگه وباالخره منو وارداتاق عمل کردن ترس   یزیچ دونتونست یگونه ام روبوس  هیباگر مامان
  مونیبودم وپش دهیبود به شدت ترس ستادنی ام تنم وگرفته بود قلبم ازترس درحال اتم

  یازاعضا  یکیترس به دلم افتاد که روبه  شتریدرهم ب یاخما رصدرابااونی بودم باورودام
 لب زد   مشیت

 د یکن قیروتزر یهوشیب ی_دارو 

 خانوم جوون به طرفم اومدوبالبخند نگاهم کرد  هی

 حاال همزمان بامن بشمار   زمی _خب عز
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 رووارد رگم کردولب زد ی هوشیب یدارو  اروم 

 ک ی _

 _دو 

 _سه 

 _چهار 

 _پنج

 ش ی_ش

 _هفت 

 لب زدم   یرفته ا لی تحل یکم کم درحال بسته شدن بود با صدا  چشمام

 _هشت 

 _نه

شد وتوعالم   اهیقدرت گفتن ده رو نداشتم چشمام کامال س گهیاماد دمیروشن صداش
 فرورفتم  یخبریب

41 

به چشمام   دیتومعده ام چشمام رو اروم بازکردم امابابرخورد نور شد ید یدردشد باحس
،چشمام بسته شد که دوباره چشمام روبازکردم وتندتندپلک زدم تابه نورعادت کردم سرم  

اومد   ادمیسرمبه دستم وصل بود تازه   تخت که  یخودم رو   دن یروچرخوندم باد 
   یجراح نجامیچراا
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  شدیشترمیکه هرلحظه ب یلبخندرولبم نشست امابادرد   دمیمعده ام کش یرو رو  دستم
به طرفم اومدن بابا سرم رواروم   یگفتم که دراتاق بازشد بابامامان بانگران یاخ

 لب زد  دونگران یبوس

 دورت بگردم  یدرددار یلی_خ

 کردم دردمو پنهون کنم   یزدم وسع یدردناک  لبخند

 نه خوبم  یی_فدات بشم بابا 

   ومدی نفسم باالنم ازوردرد 

 ات کامالمشخصه که چقدر حالت خوبه  دهی_ازصورت رنگ پر 

  یفحش رلبینگه که باباز  یزی کردم که مامان به بابااشاره کردچ بادردنگاهش
 رصدراکرد ی نثارام

 رفته باشه روبه مامان لب زدم ممکنه   رصدرای ام  نکهیا  یاداوریبا

 _مامان ساعت چنده؟؟؟ 

 شبه چطور؟؟ ۹_ساعت 

 رصدراکجاست ی_ام

 نجام ی_من ا

 ستاد یمامان ا   شیشدکه بالبخندبه طرفم اومد کنارتختم پ دهیبه طرف صداش کش نگاهم

 _حالت چطوره 

 که مملواز سپاس بودلب زدم  ییکردم با چشما نگاهش

 _خوبم  
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فقط   دی فقط فراموش نکن که تاسه ماه با هیعی نباش طب_خداروشکر نگران دردت هم 
بعدازسه ماه   یدسته غذاهابخور نیوازا یفرن ق یرق یلیمثل سوپ خ یبخور عجاتیما 
 ی برس یخوایکه م  یا   جهیکمتر تابه نت  شترنهینه ب یسه قاشق برنج بخور  دیبا

 روبادقت تکون دادم  سرم

 _باشه 

 زد  یلبخند

هفته    هیچندروزکارسخت انجام نده بهتره   هیفقط  یشیفرداهم مرخص م گهی_خب د
 یباش دمراقبیفقط با ی کن تی فعال یتونیبعدش مثل قبل م یاستراحت مطلق باش 

 برم  گهید  دمنیبامن ندار یاگه کار  گهی!!!خب د

 د یباحرص نگاهش کردو غر  بابا

 ی _کجابه سالمت

 بگه جواب دادم  یزیرصدرابخوادچی ام  نکهیتراز ا  عیسر 

 فرانسه یماه فرانسه امشبم پروازداره برا  شیش رانهیماه ا  شی ش رصدرای_ام

 داد نیچ تیرو باعصبان باباچشماش 

 ماه    شیش ی؟؟؟بره فرانسه اونم برا  ی_چ

 رصدرا یام شهیم یلداچی  فیتکل پس

 رصدرا یونفرت گفت که من جاخوردم چه برسه به ام رصدراروباخشمیام   اونقدر

 بااعتمادبه نفس به بابانگاه کرد  یلیخودش ونباخت وخ امارصدرای ام

مشخص بشه    فشیکه تکل می خاطرزودعقدکرد نی مشخصه اصالبه هم  فشیتکل لداکهی_
 تامن برگردم  
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  نیشد خودشو به ا یتا راض یتوگوشش اونقدرخوند  یوضع انداخت  نی_دخترمنو به ا 
  طی حواست به شرا  نکهیا ی سفر به جا   یبر یخوا یراحت م یلیبعدخودت خ ارهیروزدرب

   یبر یخوا یعار به تمام معنام  یب  هیزنت باشه مثل 

به من   یشد وبافک منقبض شده اش نگاه رهیبه بابا خ یباحرص کنترل شده ا  رصدرای ام
 انداخت 

زودهم   یلیخ دهیانجام م ومعدهی که اسل ستیهم ن  ینفر نیلدااولی!  هیعاد  لدای طی _شرا 
 برم تاانجامشون بدم  دیکاردارم با  یهم کل  د؛منینباش پس نگران شهیسرپام

 بگه که با اضطراب لب زدم  یزیچ باباخواست

 دونستم ی_باباجون من م

  یلیخ یخداحافظ هی   رصدرابای شد ام یبه من کرد که ته قلبم خال  ینگاه چنان
 باحرص نگاهم کرد  رصدرابابایازاتاق خارج شدبه محض خارج شدن ام  یسردوعصب

  ینجاباشی خودش باعث شده تو ا  تیمسئول یمردک ب یدونستیروم  یچ  یدونستی_توم
 سفر غلط کرده    رهی راحت داره م یلیحاالخ

مجبوره بره خب کارش   رصدراهمیام هیکاف دیشماکنارم  نکهیهم دی _بابا لطفا اروم باش
 اونوره 

 ازنش ی_کارمهم تره  

که اصال اون منوبه   دونستیخوردنم یمن م یبرا  ی صپدرم چه حر چارهینگاه کردم ب بهش
  گهی بهش ندارم حاال د یحس  چیچه برسه زنش البته منم ه کنهیعنوان کلفتش قبول نم

روز خوردم کردن   هیکه   ییتمام اون کسا  رپاهامی منم خودم انتخاب کنم و ز  تونمیم
 خوردشون کنم 
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کردبابارواروم کنه وموفق هم شد منم که ازدرد   یروتوبالشت فروکردم که مامان سع سرم
زود خوابم    یلیکرد ومن خ قیازپرسنل بهم داروتزر ی کیدرحال جون دادن بودم که باالخره  

 برد 

42 

  کردمی م  دمصرفیکه با ییداروها  رصدرانسخهی ام  یکردن و منش صمیصبح ترخ  باالخره
 شدیم  رصدرامربوطیکه به ام یبابا داد باباهم که کالازهرچ بشه اروبه نی تادردم تسک

 نیسوارماش  اطی خارج کردن وبااحت کینیمنو ازکل  اشاریبود به کمک   زارشدهیوب یعصب
  یفرمون نشست باسرعت عاد اشارپشتی شدن  نیکردن بعدهم خودشون سوارماش

 شروع کردبه غرزدن  یبابا بازهم عصب کردکهیم یرانندگ

  چوقتی من ه  یلدا یپرکرده وگرنه  یکیلدارویدم اصال مشخص بود که _من اشتباه کر 
عقلم   یپرش کرده بود من ب زیهمه چ  یپسره ب ن یا  ستادکهی ا  یمن نم  یتورو 

   دمیفهمیدمیبا

 ا یکنی_بابا اروم باش سکته م

دختردسته گله من و انقدر درگوشش زرزرکرد انقدر مغزش   اشارچطوری _چطوراروم باشم 
  کی بشه معده اش روعمل کنه چرا ؟؟چون اقا زن کمربار یکردراض ی روشستشو داد کار

من دخترمنم   یسراغ دردونه   یا یم  یخندیدوست داره خب به گورهفت جدوابادت م
  یحت شرفیبعدعملش کرده ب  گهی شده د رشی عاشقش شده خب دخترمن قلبش پاکه اس

 دادم    یخودش رفته فرانسه خاک برسرمن دخترمو به ک شهیم یزنش چ  نهینموند بب

  یچقدرحرص الک چاربابامیبودمقصرمن بودم ب دنی درحال ترک خوردقلبمیکه بابام یازحرص
دشمن بهش ازپشت   هیبه خاطروضع من ومن مثل  کردیداشت دق م خوردیم

منم   یبزنم بگم باباانقدرحرص نخورمقصراصل غیج خواستی دلم م زدمیخنجرم
 چاره بود  نیپس سکوت بهتر وفتمی ازچشم باباب  خواستمینم تونستمینم شدیمن!!!امانم

شد و اروم به   اطی واردح نی دم حرف زدو حرص خورد تا ماش هیبه خونه بابا  دنیتارس
وزنم    من تمام کردنیم ی هاازترس سع  چارهیشدم ب ادهیپ نیازماش  اشاروبابای کمک 
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داشت    یعجب درد ختیر یوبندازم رو اونا منم که ازدرد عرق شر شر ازسرروم م
باهرجون   اشاری جون بدم باالخره به کمک بابا و  ینطوریقراره ا یبعدجراح دونستمینم

  رصدرایپدرمادر ام ستادنی به طرفمون باا  دی که مامان دو  میبود واردخونه شد یدادن
طرفم اومدوبغلم   رصدرابهیزدم که مادرام یجون یب یلیکردم خوددارباشم لبخند خ یسع
 کرد 

 _دورت بگردم من مادر چه به روزت اومده اخه 

 باخشم وحرص جواب داد بابا

   لداپختهی یرصدرابرا ی که ام هیاش نی _ا

 لب زد  یباتعجب وناباور رصدرا یمادرام

 رصدرا ی ام ی_ک

 رصدرا ی _بله ام

 _اخه چرا 

 کنمیم  فیاستراحت کنه براتوتعر   میلداروببری  دیکمک کن ست یحرفتن نی وقت ا_فعال 

رخت خواب پهن شده کنارمبل خجالت زده خواستم   دنیبردن باد یی را ی طرف پذ منوبه
 لب زد  یمخالفت کمم وبرم تواتاقم که بابا بااخم ونگران

 حت تره ماهم را  الیخ ینجور یکه ا ستین یکس  بهینجاغر یا  نجای_باباجان بخواب هم 

 _اخه بابا 

 ی _اخه چ

بود  یمشک  یبگم باکمک مامان مانتورودراوردم شلوار دمپاگشاد وراحت یزیچ نتونستم
ومعذب   دم یتشک درازکش یهم تنم بود اروم رو  شرت یت هیمامان برام اورده بود   شبید

 زدم  رصدرالبیروبه پدر ومادرام
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 _شرمنده ام بخدا 

 زد  یرصدرالبخندمهربونیام پدر

 _دشمنت شرمنده باباجون راحت باش ماهم مثل پدرمادرخودت  

 نشستن  رصدرای کنارمامان وپدرمادر ام اشارهمیروتکون دادم که بابا و  سرم

 ی بد  وانجامینگفت که قراره اسل رصدرای دخترم ام لداجانی_

 بگم که بابا باتوپ پر لب زد یزیچ خواستم

 نکردن   ییکه به اب دادن رونما یدسته گل رصدرااز ی _بله ام

 به بابانگاه کرد  رصدرابااخمیپدرام

 ه ی_منظورتون چ

 کنه  وی اسل  خواستیوگرنه دخترمن نم هیجراح نیباعث ا  رصدراخودشی_ام

 به من نگاه کردن  دهیپر رصدرابارنگیام پدرمادر

 گه یپدرت درست م لداجانی_

 لب زد  ت یبگم فقط سرم رواروم تکون دادم که پدرش با عصبان یزیچ نتونستم

 دستم بهت برسه خونت حالله رصدرای_ام

 مهارش کنه لب زد تونستی جوره نم چیکه ه یتیباعصبان بابا

 دوست داره  کی پسرت نگفت زن کمربار  یخواستگار نی که اومد یاون روز   مای_اقا ن

 داد که ادامه  کردمیبهت وخجالت به بابانگاه م با

دوست داره به ماچه !!!چرا اومده طرف دخترمن مگه   ک ی_اصال اشکال نداره خب کمربار 
 که ازدخترمن کرده   هیچه درخواست نی ا  دهیکوربوده دخترمنو ند 
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 شد یم  دیسف شتریورنگش ب  شدیشرمنده ترم رصدراهرلحظه یپدرام

 سجادجان    خوامی_من معذرت م

 لب زد  هیچون لحنش ارومترشداما باگال  تسی مقصرن رصدرای پدر ام دکهیانگارفهم بابا

زنش  یعنی رسمشه که همون شب بره فرانسه   نی _بدترازاون حاالکه دخترمنو عمل کرده ا 
سرمن جاداشته    یرو  شهیدخترمن که هم گهیسوسک هم براش ارزش نداشته د هیاندازه  

که به کارش برسه اگه کارش    رهی م زارهی و م  رهیگی اش م  دهینطورنادیحاال شوهرش ا
 کرد   اجانقدربراش مهم بودچرا بادخترمن ازدو 

برگشت   یبزرگ وقت یل یغلط خ هیکرده اونم   یاضاف  رصدراغلطی _حق باشماست ام
 ام یازخجالتش درم یحساب

باهاش ازدواج کنه  لدایاجازه دادم   نکهیکرد ازا  مونی_درهرصورت واقعا منو پش
 ه دخترمنو ندار اقتی رصدرالی ام

 لب زد   انهیدلجو   رصدرابالحنیمادرام

 یتجربه وخامه شما بزرگوار یاس جوونه ب  دبچهیرصدراروببخشی_اقا سجاد شماام
 دشون یبارببخش  هی  نیدایکن

که اجازه نداد  زشمیخ میمن نگاه کرد ازجاش بلندشدکنارتشکم نشست خواستم ن به
 نگاه کرد  یو مهربون  یودستم روتودستش گرفت توچشمام بانگران

 کنهینم  هیکه بگم کار اون وتوج میکارش بدبوده هرچ یلیپسرمن خ دونمیم لداجانی_
 یانگارنتونستم اونطور 

43 

  نیا یتوکه تازه عروس  یبرا یلیخ دونمیکنم توببخش م تی پسرروترب نیا  دیکه با  ی
 توببخش اتفاق تلخه اما
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 چاره یکردم چقدر شرمنده بود ب نگاهش

 دم یکش یمنم نفس اروم وپرغصه ا یمقصراصل  یول

 نداره   ی_اشکال

 د یروبوس میشونیپ

 من فدات بشم دخترم    ی_اله

 زدم  یوشرمنده ا  لبخندلرزون

 _خدانکنه  

شل اورد اروم   یلیخ یکاسه فرن  هیاصرار مامان نهار کنارمون موندن مامان برام   به
درحال   گهیسه قاشق روخوردم حس کردم د  نکهینشستم واروم شروع کردم به خوردن هم

 وچشمام روبستم   دمیودرازکش  زگذاشتمی م یپس کاسه ارو رو  دنمیترک

  نی لوتوهمی بود و من ده ک گذشته میهفته ازجراح نیدوم گذشتنیبه سرعت نورم روزها
  یخبر چی رصدراهی خوشحال باشم ازام یلیباعث شده بود خ ن یدوهفته کم کرده بودم وا

  کرد یم یشترعصبیباباروب نینداشتم وهم

  رصدرایشماره مادرام دنیروشن شد باد میاتاقم مشغول طرح زدن بودم که گوش ی تو
 صدام روصاف کردم وبالبخندجواب دادم 

 _جانم مامان 

 دمیمهربونش روشن  یصدا 

 خوشگلم  ی_سالم گل دخترم خوب

 باباجون خوبن   نیشماخوب ی_مرس

 شمون یپ یا ی دخترم زنگ زدم دعوتت کنم امشب شام ب می_ماهم خوب
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 بالبخند لب زدم  نی ناراحتشون کنم بنابرا نخواستم

 شمی_چشم مزاحمتون م 

 م یمنتظرت  اکهیفدت بشم منم زودب هی_مزاحم چ

 _چشم  

 خدافظ  بوسمتیبال دخترم مراقب خودت باش م ی_چشمات ب

 خدانگهدار  دی_به بابا سالم برسون 

 بلندشدم موهام روبستم وازاتاق خارج شدم  یروقطع کردم بالبخنداز صندل یگوش

ناراحت   اپلو یلوب دنینهاربود بهش کمک کردم باد  زیم  دنیمامان که مشغول چ دن یباد
ازسوپ   یکینشستم که مامان کاسه کوچ می شگیهم یبخورم سرجا  تونمی نم نکهیازا
اومدن   اشاروباباهم ی جلوم گذاشت شروع کردم به هم زدن سوپ که   یشده ابک کسیم
اروم مشعول    یلیخ میخوردن شد غولنشست و باباهم کنارمامان همه مش اشارکنارمی

 وروبه مامان لب زدم   دمیقاشق کنارکش  نیخوردن سوپم شدم بعد خوردن سوم

 خوشمزه بود  ی لیمامان خ  ی_مرس

 نگاهم کرد  بابابااخم

 ی نخورد  یچی_توکه ه

   رشدمی _س

درست   تونهیبه چه روزبچه امو انداخته بچم نم نیولعنت کنه بب  شی_خداباعث وبان
 غذابخوره  

شده بود ازجام   یبرامون عاد  گهیداده بودکه د  رصدرافحشی امچندروزانقدر به  نیتوا 
بلندشدم کاسه ام روتودستم گرفتم واروم ازسالن خارج شدم به طرف اشپزخونه رفتم  

روبازکردم کاسه ارو خوب   راب ی گذاشتم وش نکیوارداشپزخونه شدم کاسه اروداخل س
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شدم وبرگشتم به  ازاشپزخونه خارج  دادممخصوصش قرار یتوجا  یشستم وبعداز ابکش 
 اتاقم 

 یلیکارشده داشتم که خ یا روزه یف یاب  زیشوم هی روبازکردم وبه لباسام نگاه کردم  درکمدم
  ی رو یقشنگ بود به همراه شلوارجذب مشک یلیوخ  ربودی بودمش حر دهیوقت بود نپوش

وچشمام روبستم ساعت   دمی تخت درازکش  یگذاشتمش وخودم هم اروم رو شی ارا زیم
 کردم   میروتنظ میگوش

اومدم لباسام روبرداشتم وارد    نی اروم ازتخت پا دارشدم یساعت ب  یساعت بعدباصدا سه
بالذت تنم  خوردومنیاب به تنم م یقطره ها  ستادم ی اب گرم ا  ردوشی حمام شدم وز 

له  ساعت ازحمام خارج شدم خودم روکامل باحو   میبعدازشستن کامل بعدن شستمیروم
  نهیباارامش به طرف ا  ختنی دورم ر سمیخ ی موها دم یخشک کردم وبعد لباسام روپوش

  یتپل یصورتمم الغرشده ازاون لپا   یلبخندرولبم نشست حت نهیخودم توا  دنیرفتم باد
 شروع فوق العاده اس   یازنظرمن برا  ن یوا کترشدهی کوچ کم ی کلممیکم شده و ه زونی واو

موهام    ینشستم سشوارروبه برق زدم وهمه  شیزارا یکنارم یصندل   یرو باحوصله
  ش یزارایم  یو شونه کردم وبعد بافتمشون ازجام بلندشدمساعت رو   دمی روسشوارکش

کرم پودربه صورتم   یکردم کم شی شم شروع کردم به ارا دامادهیکم با دادکمیرونشون م۶
زدم   مل یبه موژه هام ر دمیکش مپشت چشما یدنباله دار  یزدم خط چشم کلفت وکم

به لبم زدم   یپررنگ عی مات ما یرژلب سرخ اب دمیبه گونه هام کش یرنگ یگونه گلبه
  یبود ازذوق وشاد زمیسا   شد یوتنم کردم باورم نم  زروبرداشتمیوازجام بلندشدم شوم

زانوم روتنم کردم وشال اب   یتارو  یمشک  ریشلوارمم تنم کردم مانتوحر  شناختمیسرازپانم
بزرگ چرمم  فیموهام انداختم باعطرم دوش گرفتم ک  یرو  یکارشده ا  یا   روزهیف

انداختم واز اتاق خارج شدم به طرف مامان که مشغول    فیروداخل ک میروبرداشتم گوش
 بودرفتم tv  یتماشا 

 _مامان 

 گرفت tvاز   نگاه
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 _جانم  

 شام   یمادرش دعوتم کردبرا  نایرصدراا ی خونه ام رمی_من دارم م

 ستاد یبلندشد کنارم ا  ازجاش

 _باشه مامان جان مراقب خودت باش 

 ندارم یرانندگ ی  ادحوصلهیب نی ماش هیدی_چشم فقط زنگ بزن

 _باشه مادرصبرکن 

اف اف به طرف درب  یصدا   دنیرب باشن هیطرف تلفن رفت وزنگ زد به اژانس بعد به
 رفتم  یخروج

 _فعال خداحافظ   

 _خداحافظت باشه مادر 

خونه   کی زدم سوارسمن اژانس شدم وادرس رودادم که حرکت کردنزد  رونیتند ب ازخونه
 لب زدم   عیسر  می اومد دست خال ادمی که  م یرصدرابودی ام

 د ینگه دار یفروش ینیریش هی   یجلو  دی_اقاببخش

 _چشم 

شدم    ادهیپ نیبزرگ نگه داشت اروم ازماش یفروش  ینیری ش هی یجلو  قهیدق بعدازپنج
 هانگاه کردم وروبه فروشنده لب زدم  ینیری ش نیتر یواردمغازه شدم به و 

 لطفا  ینون خامه ا  لو یدوک زحمتیب دی_خسته نباش

 _چشم 

 که بعدازحساب کردن به همراه   زگذاشتی م یرو رو  ینیریجعبه ش قهی دق بعدازده

44 
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شدم   ادهیناپیا  رصدرا یخونه ام ی بعدجلو قهیدقو چند  نی برگشتم توماش ینیری ش همراه
  یاروم به طرف عمارت بزرگشون رفتم ودکمه اف اف روفشردم که چندلحظه بعدرباصدا 

عمارت   یعمارت به بزرگ  هیبازشد اروم واردعمارت بزرگ شدم چقدرقشنگ بود  کیت
  ستادهیا  یدرورود  رصدرادمیشدم که مادرام دخونهوار   اطعبورکردمیتندازح یباقدما  بایماوز 

 کرد  دوبغلمیمنوبه اغوش کش دنمیبودباد

 ی خوش اومد زدلمی_سالم عز 

 _سالم ممنون 

 به طرفش گرفتم وبالبخند لب زدم  ینیریش

 _ناقابله 

 روازم گرفت  ینیریش

 دخترم   ی د ی_چرازحمت کش

   ستیتحفه که ن هیچه حرف نی _ا

به همراه هم وارد   میمدرنش شدو  کی بهم زدوباهم وارد عمارت فوق العاده ش یلبخند
   میمبل نشست یورو   میشد ییرا یپذ

  یبهتر  زدلمی _خب عز

 _خداروشکرخوبم 

 زنگ زده  رصدرابهتی_خداروهزارمرتبه شکر ام

 دم یکش یتظاهر  نیغمگ نفس

 _نه

 ی گیم  ی_جد
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 رو تکون دادم  سرم

 رکارشه یدرگ یلی_اخه چرا ؟؟حتما خ 

 دادم  بالبخندسرتکون 

 نداره   ی_اشکال

  ی پسره  سنی ادبش کنم که توکتابابنو یجور رانیاومدا  یوقت رصدرای ام ددخترمی_ببخش
 شلغم

 کجان  د،باباجونینکن یخودتونوعصب ستیازنی_ن

 گرده ی برم رونی سررفته ب  هی_

 بلندشد   ازجاش

   ایبرو لباساتوعوض کن ب  رهیاتاق ام  ی_دخترم برو باال اتاق دوم

 _چشم 

اتاق    دنیشدم باد  ی وارداتاق دوم  ری زپله هاباالرفتم به گفته مادرامازجام بلندشدم و ا اروم 
رولبم نشست پسره   یمرتب بود وعکساش دورتادوراتاق بودپوزخند یلیمجهزش که خ

تخت گذاشتم   یرو  فمیهم گرفت مانتوم روباشال وک  یینگاش کن چه عکسا یازخودراض
شربت   ینیستم که مادرش با رفتم سرجام نش نی ازاتاقش خارج شدم وازپله هاپا  عی وسر

شربت روبرداشتم وتانصفه خوردم که متوجه نگاه   یحاو  وانیکنارم نشست ل دمشک یب
 مادرش شدم بالبخندنگاهش کردم که بالبخند جوابم روداد  رهیخ

دختراروم خوش   هی  میبود ردنبالشی که منوپدرام یهست یتوهمون لداجانی_
مالقات مهرت افتادبه دلم و    نیتواول یهاروداریژگیو   نیا  یبرخوردومهربون توهمه 

 عروسم که خداروشکرهم شد یارزوکردم که بش

 زدم  لبخند
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 د ی_ممنون شمالطف دار

 شدبه خودم بگو  یهرچ یتومثل دخترنداشته من  یبدون خوامی_م

 _چشم 

 بالبخندبه طرفمون اومد منوبغل کردوگفت  نمدیکه باد  میبابا ازجامون بلندشد باواردشدن 

 عروس خوشگلم  ی_خوش اومد 

 نشستم که هردوباعشق ومحبت خالصانه نگاهم کردن   کنارشون

ازجام   عی ازجاش بلندشدمنم سر  زشامیاماده کردن م یربرا یگذشت که مادرام یچندساعت
 بلندشدم وبه همراهش ولرداشپزخونه شدم که بالبخندلب زد 

   نی ش_دخترم توبروب

 کمکتون کنم البته بااجازه شما  خوامی_منم م

توهمون   زشامیغذا شدم وبه خواست من م زی م دنیدادکه مشغول چ بالبخندسرتکون 
خب من که    یدرست کرده بود ول نیکتلت ته چ یماکارون  یشد کوکوسبز دهیاشپزخونه چ

بخورم با اوردن ظرف بزرگ سوپ لبخندرولبم نشست که پدر  تونستمیرونم چکدومیه
واروم مشغول شدم   ختمیسوپ ر یمک  میبه جمعمون اضافه شد کنارهم نشست رهمی ام

 نگاهم کرد  ریکه مادر ام

 بکش   نی_دخترم از ته چ

 لبخندزدم 

 هی کاف  نی_ممنون هم

 _چرا اخه 

 بخورم تاسه ماه  عجاتیجزسوپ و ما  یی غذا تونمی_فعالنم
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و    میقرارداد نینگفت بعدازخوردن غذا ظرف هارو تو ماش یزیچ گهیروتکون دادود سرش
وچندساعت کنارشون نشستم ساعت دوازده بودکه لباسم روعوض کردم    میکرد  زروجمعیم

 وروبهشون لب زدم 

 رم ی م گهیممنون بااجازتون من د  ی_بابت همه چ

 دخترم   نجابمونی_امشب ا 

   گهیوقت د هی_ممنون انشاال 

   ی_باشه مادرهرجورراحت

 خونه  لداروبرسونیجان پاشو   ماین

 _باشه 

واردخونه شدم همه    یبرم گردوند خونه وقت نیوباماش میخارج شد رازخونه ی پدرام همراه
وچشمام   دمیبرگشتم به اتاقم لباسام روعوض کردم وروتخت درازکش عی خواب بودن سر 

 روبستم 

45 

تخت   یاروم وخواب الود رو   انایک  دنیروگونه ام چشم بازکردم باد  ینوازش دست  باحس
 نشستم 

 یکنی کارمینجاچیا   ی_سالم اول صبح

 نگاهم کرد  باخنده

اومدم    یشکرکنت نکهیا ی دوما به جا  یبعداظهروشماخواب۳_اوال صبح نه ظهرساعت  
 ی زنیحرف م  ینجوریا  شتیپ

 خب حاال !!چخبرا  لهی_خ
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 ی توئه پس باالخره عمل کرد شی _خبراکه پ

 روتخت  دمی درازکش بالبخندوباره

 بود باالخره شد   ی_اهوم به هرسخت

 _دردداشت 

 روتکون دادم  سرم

 _وحشتناک  

 ی _وا

 بزنم غیج خواستی_هرلحظه ازدرددلم م

 یبازم درددار ی_االن چ

 خب بهترم  ی_دردکه اره ول

 ی راحت شد  گهید ی_خب خداروشکر ول 

 _اهوم 

 رصدراچخبر ی_ازام

 خبر ی_ب

 ی چ یعنی_

 ندارم  یخبر نکهیا  یعنی_

 شه ی_مگه م

 _حاالکه شده 

 _واچرا 
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 ازش ندارم   ی_چون رفته فرانسه وفعال خبر

 یزی چ هی ی_اهان راست

 ی _چ

 د یازدواج کرد رصدراباهمیتو وام  شدکهی_چ

 _ازم خوشش اومد  

 ام  دروشونهیادامه بدم که باحرص محکم کوب خواستم

 ی کرد  ی چه غلط نمی_کم زربزن راستش وبگوبب

 قبول کردم  شنهاددادمنمیپ هی  یچی_ه

 ی شنهادی_چه پ

 کنم یم  ف یبرات تعر  رونیب  میر یبگم باهم م یز یچ تونمی نجانمی_ا

 خب پس زودباش اماده شو  لهی_خ

اومدم    نی چون وچرا ازتخت پا یپس ب ستی کنه دست بردارن لهیپ یوقت  دونستمیم
روتنم   یشب یخارج شدم مانتود سیمربوطه از سرو   یشدم بعداز انجام کارا سی ووارد سرو

 روبرداشتم  میپول وگوش فیروسرم انداختم ک یشال پرتقال ش یکردم و بدون ارا 

 ی اورد  نی_ماش

 _اهوم 

 م ی_پس بزن بر 

 م یدادوباهم ازاتاق خارج شد  سرتکون

 ما لب زد دن یباد  دمید  یمامان رودرحال حرف زدن باگوش که
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 _کجا 

   رونی ب میری _م

 د ی_باشه مراقب باش

 _چشم فعال 

رب  هیحرکت کردو بعداز  عی که سر  اناشدمیک   نیسوارماش میازخونه خترج شد  عیسر 
  میواردکافه شد  میشد ادهی پ نیروپارک کردازماش نیماش  مونیشگیکافه هم میدیرس

پرسش نگاهم کردشروع کردم به گفتن تمام   انای که ک مینشست یشگیهم یسرجا 
کردم باخشم وبهت   انانگاهیکناباور   یوبه چشما دم یکش  یماجراباتموم شدن حرفم نفس

 لب زد 

 لدا ی  یکرد  ی_توچه غلط

 انا ی نداشتم ک ی_چاره ا 

  یطالقت ندادچ  یچ رهمهیک برسراگه زدز خا  یقمارکرد تی تو روزندگ  لدای_خاک توسرت  

 درهم جواب دادم  یبااخما 

  میبهم ندار یحس چیمنو اون ه انا یچاک منه ک  نهیطالق نده مگه عاشق س ی_واسه چ
 م یمدت به اسم زن وشوهرکنارهم باش هی  میفقط مجبور

 ی توچرا قبول کرد لدای_

   گهید  مونهیبسته م شهی دهنت مثل هم انای نذاشت برام ک نی جزا ی_چون بابام راه

 سرتکون داد  باخشم

  یبعدم ازدست کارا رصدراروی کنه بعدام زونیکه اول تورواو گمی به بابات م رمی_پ ن پ م
 توسکته کنه 
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 _خدانکنه

دوتاباهم ازدواج کردن نگو   نی ا  شدکهی هوچی_واال سکته کردنم داره!!!عه عه من گفتما اخه 
 ذاشتم یعمرااگه م دمیفهمیاخ اگه من زودترم کننیم دوزرده م دارن تخ

 بهت نگفتم  نی خاطرهم قابهی_دق

 لدا ی یشعور یچراانقدر ب یاخه مگه تواالغ   یگوه خورد ی_غلط کرد 

 دم ی کش یقیعم نفس

 دم یباالخره به هدفم رس نهی_مهم ا 

 قا یدق یبخور یچه گوه  یخوایاالن م ی متی_به چه ق

 م یشیوجدام میار یم  یبهونه ا هی برگشت  نکهی_بعدا

مردم به    رانیا  لدای رانهیا  نجایلندنه ا   نجایا  یاخه عقل کل تو فکرکرد  یراحت نی_به هم
اون    یبراش مهم نباشه برا ی که کس ستی مثل اونورن  کننینگاه م یجوربد  هیمطلقه ها 

 یدونی زن که مطلقه اس م هی یزن هیچون مرده اما تو  ستیمهم ن  شرفیب یرصدرای ام
 درانتظارته  یچ

 وترس نگاهش کردم  یگنگ با

 ه ی_منظورت چ

به  یتو انقدرخر گهید دونمی م  شناسمی؟؟اخه من تورو بهترازخودت م  ینفهم انگفتمی_ب
 بخدا   کنمیازدست توسکته م لدااخرمنیاخ    لدای یکنی عاقبت کارات فکرنم

اخه توچرا   دنیعذابت م گهید جور هی یش یم تی اذ  گهی جورد  هیتوبعدطالق  لدای
   ینیبر  نکهیحرف بزن قبل ا یکیتوئه االغ با  یکنیمشورت نم  چکسیباه

 تو  یگیم یچ   یچ یعنی انای_ک
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مرد زن  ه ی  تی خواستگار ادیدخترا شاهزاده نم  هی مثل بق  گهیبعدازطالقت د  نکهیا  یعنی_
داره خوبه   یچه انتظارات گنی م  یگیم  میز یچ هیتا تی خواستگار ادیمرده سن وسال دارم

 مطلقه اس  

   گهیجورد هی تی االن بعدجدا ید یکشی به خاطراضافه وزنت عذاب م شیپ چندوقت

  یچه گوه  دمیبودم وتازه االن فهم زافکرنکردهی چ نیکرده نگاهش کردم من به ا  بغض
 خوردم  

 شدم   انابدبخت ی ک ی_وا

چرابابات گفت شوهرکن بعدعمل کن   یاصالفکرکرد   لدای_هوووف خدا تورولعنت نکنه 
  زیچ هی ازدواج    دونستیچون م ینکاروکنیا یجوردست وپاتوببنده نتون  هی خواستیم
  دونستیامانم یکنیتوقمارنمیزندگ یجراح ه یعقل به خاطر  یمهمه که توئه ب یلیخ

 دخترش چقدرگاوههههه گاو 

  وی اسل یاونم جراح  کردمیزفکرمیچ هیفکرنکردم من فقط به  زایچ نیکه به ا  واقعاگاوبودم 
کردم من   ی چه غلط دمیاماحاالفهم  شدیم  دانجامیفقط با  یمتیبود برام مهم نبود به چه ق

ازچشمم    اراشکیاخت یب شمی م وونهیخدا دارم د   ینابودکردم وا  یجراح هی یبرا  مویزندگ
 کرد  نوبغلم اناباغم یک دکهیچکیم

 بازم بدبخت شدم   انای_ک

 _خدانکنه

خورد    یبابام چه حرص چارهیخودمو تباه کردم ب یدست ی_خدانکردکه من خودم دست
کردم    یمن چه غلط  دونستیخداکه م دونستیاهش منوگرفت بابانم ای ب میسرجراح

 زم یبه سرم بر یمزدکارم حاالمن چه گل  نمیاایب

 کرد شهیکارمیچ مینی_فعال اروم باش تابب 

46 
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به   یهاا به من خبربده تابدتر گوه نزد  یهرکار  یبعدقبل هرکار  نیهشا ازاخوا فقط
 ت ی خودتوزندگ

منو رسوند خونه  میو ازکافه خارج شد میرو تکون دادم که باهم ازجامون بلندشد سرم
 رفت  شونی وخودشم باافکارپر 

 

برام مهم نبود  گهی اماد کردمیخوب وزن کم م یلیومن خ  گذشتی ماه ازاون روز م سه
 یدست یمن دست  رمیگی م  شیات  هیکم کردن وزن بهاش چ  نیکه ا کردمیفکرم یوقت

   میخودموبدبخت کردم خودم گندزدم به زندگ

  کردنیهمه فکرم دادمیجون م هیکردم هرثان یچه غلط نکهیشده بودم وبافکربه ا  افسرده
 کارنکنهیخدا بگم چ که من ازش متنفرم  دونستنینم رصدراستی به خاطرخبرنداشتن ازام

  دادی شنهادنمیاگه اون پ

  گهید ی کیاونقدرکله شق بودم که  دادمنیشنهادنمیروسرم اگه اونم پ دمیکوب محکم
 دوتانبود که    یکی من   یها  یخرابکار کردمیدامیاروپ

  رونی ب رفتمی نهاروشام م ی خودموتواتاق حبس کرده بودم به زور برا  یواقع  یمعنا به
اونام بامن   چارهیب زدیاشک توچشمم حلقه م وفتادی م امامان ی وهروقت که چشمم به بابا 

 زدم  میکه خودم به زندگ یروز با گوه هی کنمی م تشونی اذ میروز به خاطرچاق هی ربودن ی اس

ازبس گشادشده بودن    زدنی لباسا توتنم زارم ستادمی ا  نهیا  یبلندشدم وباغم جلو ازجام
بودم   رکردهییتغ یلیکم کرده بودم و خ لو یسه ماه چهل ک  نیود توابرام مهم نب گهید  یول

 برام نداشت  یتی جذاب چیه  گهیاما د

نگاهش کردم   نیغمگ انایک دنیتخت خودمو پرت کردم که دراتاق بازشد باد یرو  حالیب
 که لب زد 

بابات به    چارهیاخه ب یکنیم تشون یچراانقدراذ  ید ی خونواده ارودق م  نیتواخرش ا  لدای_
تاوان خربودن   د یاوناچرابا یحااشوخوب کن  یتوبتون دیشا  ای توروخداب گهی من زنگ زده م
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 میلیوخ  یرسی بهش م یاالن دار  یالغرش یخواستیمگه نم ایتوروپس بدن به خودت ب
 اتم که شده پاشو   نواده داده پاشو به خاطرخو جهیخوب نت

 ش یبرگشت به سه ماه پ شدیکاش م انای ک خوامی_نم

 سرتکون داد  یام که با ناراحت دروگونهیچک اشک

 _بس کن توروخداپاشو  

 زورازجام بلندشدم که بالبخندنگاهم کرد  به

   ای الغرشد  یلیخ ی_وا

 حس نگاهش کردم  یب

 م یری بگ زتی لباس سا یدبر یگشادشدن برات با  یلی_لباسات خ

 ال یخی_ب

 م یکاردار  یکه کل میاماده شو بر  میندار الیخی_ب

 رون یدبی دربرم نشدوباالخره منو ازخونه کش رشی خواستم از  هرچقدر

47 

شدم وهمراه   ادهی پ نیرمق ازماش یاروم وب  دیمرکزخر هیبه   میدیرس قهی دق ستیبعدازب
  یبه مانتوها میشد یبزرگ ومدرن یپاساژ لباس شدم اول ازهمه واردمانتوفروش اناواردیک

مختلف برداشت وباکمک    یدودست بارنگا   ییمانتو   اناازهریک کردمیرنگارنگ نگاه م
  ن یاتاق پروکرد اروم وارداتاق پرو شدم اول یومنوراه  داکردنیرو پ دمیزجدی فروشنده سا
گل بزرگ کارشده بود و   هیبود و سمت راستش  یمچ  نشیرنگ بود واست یمانتو که گلبه

بتونم  یروز  هیشد یگاه کردم باورم نمن نهیجلوبازبود رو تنم کردم اندازه ام بود به خودم توا 
که ازدست دادم   یزیدم که درمقابل چیتازه فهم ده یرنگ مانتولباس بپوشم اماچه فا نیا
بود روتنم کردم   یشنل یمانتو که زرشک  نیارزشه مانتوروبابغض دراوردم ودم  یب یلیخ نیا
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روهم که حدودشصت هفتادتا   یبعد ی مانتوبلندبود و ساده اندازه ام بود مانتوها
پرازمانتواز اتاق پرو خارج شدم   ی ساعت با دستا  کی بوددونه دونه پرووکردم وباالخره بعد 

 نگاهم کرد  یپرسش انایک

 بود زمی_همشون سا

 م یبد داروانجامیخر هیبق میبر میحساب کن  می_واقعا چه خوب خب پس بر

فروشنده   زگذاشتمیم  یحرف همراهش به طرف صندوق رفتم و تمام مانتوهارو رو یب
  یاز مغازه بادستا  نهیوبعدازپرداخت هز داگذاشتی از خر یساک بزرگ  یهمه ارو تو 
   مید یخر یوچندتا شلوار کتون، جذب،ل  میشد  یوارد شلوارفروش  میپرخارج شد

رستوران   هی وبعداز چهارپنج ساعت باالخره وارد می د یف خر مختل   یبارنگا یلباس راحت یکل
 لبخندنگاهم کردوگفت   انابای ک کردی پاهام ازبس راه رفته بودم دردم میشد

اس    گهیماه د ۱۵ ارشی چون تولد ک نیبه خاطرهم مینداشت یوقته دورهم  یلی_خ
 م یر یبراش جشن بگ میخوایم

 نگاهش کردم  حوصلهیب

 کارکنم ی_خب من چ

 یی ما   پیرفته توهم جزءاک  ادتی یکارکنیتوچ یچ یعنی_

 نشست  پوزخندرولبم

بگم اگه   یچیهمه خوردشدم ونتونستم ه یبارچطور جلو  نینرفته که اخر ادمی_نه 
  دیکرد یرودعوت نم  یاون حامد عوض  چوقتیه  دی ذره به فکرمن اشغال بود هیشماها  

 لب زدم  نهیبگه نذاشتم وباحرص وک  یزی خواست چ

بازم   شعوره یوب یحامد چقدر عوض دی دونستیم  نکهیباا  دی_شماها هم منو درک نکرد
رفت   میمنم که زندگ ن یا  یچیه شدیحاالچ ره ی به مسخره بگ  دتامنویدعوتش کرد 
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مهرطالق   گهیتانک من چندوقت د ایباشم  یبارب کنهینم یفرق گهیروهوامنم که د 
 شم یله م  شمیردمخو گهیجورد  هیو بازم  خورهیم  میتوشناسنامه کوفت

 با غم لب زدم  زگذاشتمیم  یرو رو سرم

که چاق بودم وازهمه طردشدم چه االن که به  یمن باختم !!چه وقت یباز  نی_دوسرا 
 بکشم  دک یاسم زن مطلقه ارو   شهیهم یبرا  دیکه کردم با یخاطر غلط

 تموم شه ستیوقت قرارن چیکه ه  ییمنم که تنهام تنها  نیا  بازم

 زدم  دلبی لرز یکه م ییوبالبا  کدیفروچ اشکم

 _ازچاله دراومدم افتادم توچاه  

  نیدا یاما توهم نبا   میاره ماهم اشتباه کرد م یماچقدردوست دار   یدونی توکه م لدای_
 ی گرفتیروم میتصم

 نگاهش کردم  سمی خ یباچشما 

 یک گم یم  یچ دمنیفهمی م یک  یبه اندازه من مقصرنبود ول چکسیه گفتیم  درست
همه باانگشت   رفتمیهرجام نکهیدرحال له شدن بودم ا  یفشارروان همهراونیمن ز  دیفهمیم

مثل همه    خواستیکنم دلم م یمثل همه زندگ خواست ینشونم بدن خسته بودم دلم م
 کار دامن زدم  نی تمام به ا ی با نفهم کردومنام روتباه  ندهیارزو تمام ا  نیا  یباشم وبها 

به  ی زمان هی شهیدرست نم یزیباغصه خوردن چ یغصه خورد یهرچ لدابسهی_
حداقل انقدرشهامت   یکه گرفت یمی تصم نیاالنم به خاطرا  یغصه خورد  تی خاطچاق

  ییارزوها  یپس به همه   یراه وانتخاب کرد  نیحاالکه ا یکارت بمون  یداشته باش که پا 
 یشدخودت وبباز   ثنذار حرف مردباع   گهی فکرکن ود یبرس یکه دوست داشت

حاالکه کارازکارگذشته نشستن وغمبرک زدن    اناستیحق باک  گفتیردم راست مک  نگاهش
  میرزندگی مس  یحرف کس دبذارم ینبا  گهیبه ارزوهام فکرکنم د دیبا کنهیروحل نم یزیچ

 دادم که بالبخنددستم روتودستش فشرد  دبذارمسرتکونیروعوض کنه نبا
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که بعد چهارماه پنجاه    یدیجد  یلدا یشدم به خودم به  رهی بودم وخ  ستادهی ا  نهیا  یجلو
اونقدر چاق وخپل باشه فقط توپره شکمم   نکهیا  یبه جا  گهی کم کرده و حاال د لووزنیک
اندامم لبخندرولبم   دنیوباد رکردهیی الغرشده نه تنهاشکم بلکه تمام اندام تغ ادیز  یلیخ

شده   یواقع دمیدی م اهامیوکه من تور یهمون خوامیمن م  که شهیم ی نشست داره همون
کوتاه بود و   یلیهاش خ نیرنگ کارشده ام نگاه کردم که است  یشمی  یدلبر قهی به لباس 

تو تنم  یلیبلندم خ راهنی گذاشته بود پ شیخوب به نما  یلیبدنم روخ دیپوست سف
اش اش   قهی بود  هکارشد  فیظر  یاز گردن تاکمر باسنگ ها   ومدینشسته بود و بهم م 

  ش یکرده بود و ارا ونیمخصوصم شن  شگریندادم موهام رو  ارا یت ی باز بود اهم یلیخ
توچشم بود   میشیقرمز ات  یلبا  شترازهمهیروصورتم بود که ب ومدیبهم م یلیکه خ یظیغل

  یشمیکرده باشم مانتو رییمنم که انقدرتغ  نیشدایدورخودم زدم باورم نم یبالذت چرخ
شالم روسرکردم و از اتاق خارج شدم مامان بابا   دم یتا زانوم بود رو پوش هرنگ جلوبازم ک

  یمن بالبخندنگاهم کردن که لبخند دنیکنارهم نشسته بودن ومشغول صحبت بودن باد 
 به روشون زدم 

 رم یازبچه هادعوتم بااجازتون م یک ی_من امشب تولد 

 بالبخندنگاهم کردوسرتکون داد  بابا

 باش _بروباباجان مراقب خودت 

 _چشم باباجون ،فعال خدافظ 

رو پام کردم و   میسانت۷پاشنه   یورن  یکفشا یوخروج یدرورود  یفاصله گرفتم جلو ازشون
روبازکردم وسوارشدم و باسرعت   نیرفتم درماش نمیازخونه خارج شدم به طرف ماش

 ازخونه خارج شدم  ییباال

وبه خودم نگاه کردم   دمیکش یقی بود حرکت کردم نفس عم انادادهیکه ک  یطرف ادرس به
فکرلبخندرولبم نشست   نی ازا  کننیتعجب م یدکلی وظاهرجد افه یق ن یمطمئنم باا

شدم    ادهیپ ن یپارک کردم ارومازماش ییالی خونه بزرگ و هی  یجلو  قهیدق ستیوبعدازب
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  اطیح  یمهمون که تو  یکل   دنیباد  دمام روتودستم گرفتم وارد خونه ش هیجعبه هد
  راهنیکه به پ  دنشیکه الد  داکنمیاناروپی تا ک چرخوندمینشسته بودن سرم روم زیدورم

بودسرتکون دادم که به طرفم اومد   دهیبه خودش رس یبود وحساب دهیپوش یکوتاه طوس
 نگاهم کرد  ستادباذوقیکنارم ا  قهیوبعدچند دق

 تو  یخدا چقدر نازشد یا_و 

 نشست  لبخندرولبم

 ی _مرس

کنارشون که   میروگرفت وبه طرف بچه هاکه مشغول عکس گرفتن بودن حرکت کرد  دستم
 باتعجب لب زد  ارشیک میستاد ی ا

 ؟؟؟ ی خودت لدای_

 کردم واروم سرتکون دادم  نگاهش

 گفت  یالهه باناباور کردنیهابابهت نگاهم م بچه

   یرکرد ییلداچقدرتغ ی_

 کردم به حماقتم فکرنکنم  یسع  متیکردم اما به چه ق رییزدم اره تغ یدتلخلبخن

  یصندل  یگذاشتم خودم هم رو یصندل  یرو فمیمانتوم رودراوردم وبه همراه ک اروم 
شدبه خشم تنفر و انزجار با    لی خوبم تبد  یفردروبه روم تمام حسا   دن ینشستم که باد 

  رپاهاشی که بارهامنوز  یمرد به اندازه عمر متنفرم ازکس  نیمن ازا  کردمینفرت نگاهش م
به  یتونیدرست نم دمیشا  دیچیتوگوشم پ اشبگم صد یزیله کرد و من نتونستم چ

 یبرس ییمثل دستشو  تی نظافت شخص

 زدم  انالب ی بلندشدم وروبه ک باتنفرازجام

   یبازم دعوتش کرد  دمی تم که چقدر عذاب کشبهت گف  نکهی_باا 
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 نگاهش کردم  یبگه که با دلخور یزی چ خواست

 ازتوانتظارنداشتم انای_ک

 به طرفم   دی دو انای طرفش حرکت کردم که ک به

 یکارکنیچ یخوا یم لدای_

 کردم وپوزخندزدم  نگاهش

بهش خوش   خوامیفقط م دیکنم که شماهاناراحت بش یکار خوامی_نگران نباش نم
 امدبگم 

 گه یم یز ی چ هیباز  لدااالنی_

 خشم کامل به طرفش برگشتم  با

  دیبگه ودوباره من و عذاب بده بازم دعوتش کرد  یزیچ هیباز  نیقراره ا  یدونستی_توم
خودم متاسفم متاسفم که  یواقعا برا هیدوست ودشمنم ک دونمیمن خرم که هنوزنم

 شمارودوست خودم دونستم 

بدجور  شدمیازبغض داشتم خفه م  دیلرز یاجازه ندادم دستام مبگه که  یزی چ خواست
جشن باشه اما   نیدفعه حامد توا  نی حداقل نذاره ا  اناانتظارداشتمیقلبم شکست من از ک

ازخدمه  یکیبه طرف   ستیمهم ن  چکسیه یمن برا   دنیانگارله شدن من عذاب کش
  یجا دنی کجاست بافهم سیسرو  دم ینلرزه پرس کردیم یکه سع ییهارفتم وبا صدا 

شدم ومحکم درش   سیحرکت کردم واردسرو   سی تند به طرف سرو یباقدما  سی سرو
  نکهیا  سوختی خودم م یبه خودم نگاه کردم چشمام پربودازاشک دلم برا  نهیروبستم توا

به  یز یشترازهرچیب ایمن تودن سوزوندی بددلم روم نی چجور ادما  قامیرف دمیتازه فهم
بخوان انجام   یوباز هرکار کشمیمن عذاب م ننیاونا بب  شدیباورم نم مادداشتم اعت قام یرف

 بدن 
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ندارن منم   یحق دارن خب اوناکه بااون حامد اشغال مشکل   دمینشست شا  پوزخندرولبم
 که مزاحمم  

  دمیکشیم  قیعم یدارم نفسا   یگاهیچه جا  پیاک   نی توا دمیگرفته بودحاالفهم شی ات قلبم
 !!! دیبا  ارمیدووم ب د یتااروم شم امشب هرجورشده با

خارج شدم ولبخند  سی به خودم مسلط باشم ازسرو  تونمیحس کردم م نکهیبعدا
  شتردوسشونیحرکت کردم که ازخودم ب ییقا یرولبم نشوندم و به طرف رف یمضحک

  به من ندارن قدم برداشتم قلبم از شدت غم سوخت  یحس چیاوناه دم یداشتم وحاالفهم
  زمونیسرجام نشستم که کنارم  ملبخندزد دنیادکش یفر  ی وبه جا ادبزنمی اما نتونستم فر

که سراسرقلبم نشات  ی دست داد ومشغول حرف زدن شد با نفرت ارشی ستادوباک ی ا
 نگاهش کردم که  گرفتیم

49 

باالرفته نگاهم کرد که   یچشمش قفل شد رو من بهت زده باابروها  هوی ه
 باپوزخندنگاهش کردم  

 یلداباشیامکان نداره تو ؟؟تو  نی _ا

لبخند   زبودمی ازنفرت وخشم لبر نکهیاروم باشم باا  یلیکردم خ یبلندشدم سع  ازجام
 زدم   یحیمل

 اقا حامد  دی خوش اومد  یلی_خ

 ی سرخودت اورد  یی_چه بال

  گهیبده که م رکردنیی؟؟مگه تغ یچ یعنیمن ازتعجب گشادشد  یحرفش چشما  نی باا
  کردیبه خاطرچاق بودنم مسخره م  کلمیبه خاطره شهیبال؟؟مگه خودش نبودکه هم

سرم اومده بااخم توچشماش نگاه کردم   ییچه بال  گهیحاالکه انقدر وزن کم کردم بهم م
   مدفعه ازشدت خجالت چشم بدزد نی ا  نکهیبدون ا
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 فهممیم_ منظورتون ون

شده بودم کنارم   خی وبابهت سرجامدم  دهیبودکه ترس یبه طرفم اومد اونقدرعصب باخشم
 رو به طرفم گرفت  ستاددستش ی ا

 ی کرد یچه غلط گم ی_م

 پوزخندزدم  تیباعصبان

 فهمم ی_منظورتونم

 لدا ی یکارکرد ی_تو باخودت چ

 نگاهش کردم  بابغض

 دم ی؟؟؟اهان فهم  یهست  یناراحت چ هی_چ

 تمام نفرتم لب زدم  با

ومن فقط سکوت کنم   یسالهادستم بنداز   نیمثل تمام ا  یتونینم گهی که د  ینی_ناراحت ا
که باحرفات  یهمون لدامیخوب نگاه کن من همون   یوخودت بخند  یکه منو له کن

  ل یتبد  یکه بهش لقب تانک وداده بود  یحاال ازاون اون دختر یکرد یم رم ی تحق شهیهم
 ن ی شدم به ا

  ی قرمز بود باحرص دندوناش رو روهم م تیوصورتش از عصبان زدیفس نفس من ازحرص
 د یساب

 ی رکرد یی تغ ینجوریمن ا  یکه به خاطر حرفا ی_توغلط کرد 

بودکه   دهی ومطمئنم از حالت نگاهم فهم دیکشی بزرگتر شدنفرت ازقلبم زبونه م پوزخندم
   زارمیچقدرازش ب

 لب زدم  نواختیم  یمیارکستر که اهنگ مال  روبه



 ار ی یلبها یبه سرخ 

169 
 

 لطفا  یانتخابم بهنام بان یی_اهنگ تو 

بهت زده   یتوجه به چشما   یکرد ب یتکون داد واهنگ موردعالقه ام رو پل  یسر  ارکستر
   دنیرقص شدم وهمزمان با اهنگ شروع کردم به رقص ستی بچه ها واردپ

   داشتنیمن بودن و نگاه ازم برنم خی و به اطراف نگاه کردم همه م دمیرقص

باتموم شدن   کردن یبچه ها با تعجب نگاهم م یکه همه   دمیرقصیو خوب م  قیاونقدردق
بلندشد برگشتم سرجام حامد باحرص   غیسوت وج  یخارج شدم که صدا  ستیاهنگ ازپ

اروبه خودش گرفته بافک    افهیق  نیکه چرا ا  کردمیاصالدرکش نم کرد یوخشم نگاهم م
نگاهش   دمیسره باال کش  هیو  برداشتمرو وانمی بهش ل توجهی منقبض شده نگاهم کرد ب

 کردم  

وجودنداره که بادوتاتکون دادن دستش   یتانک  گهید یچراناراحت هی _خب حامدخان چ
اززمان اون    ینیبیتاخودصبح برقصم وخسته نشم م تونمی حاالم یعرق کنه وتوبهش بخند

  دونستمیخودمن امشب نم شی کی رکردهییزاتغی چ یلیاما خ گذرهیادنمی ز  یلدارقبید
تاشما   میهمومالقات کن میبدنشدبهترکه تونست ادمی البته ز  ومدمیوگرنه هرگز نم یینجا یتوا 

 ی منومسخره کن  یتونینم گهیچون د  یمسخره کردنش باش یبرا  دی جد سی ک هیبه فکر

50 

بهم انداخت که الل شدم دستم رو اونقدر محکم تودستش گرفت که حس   ینگاه چنان
بزنم که باخشم نگاهم کرد که ازترس الل شدم دستش که   غیکردم االنه بشکنه خواستم ج

 برخورد کرد باخشم به دستم نگاه کردوبعد بالحن خشن لب زد  نگمیبه حلقه ر

 تودستت  هیچ نی _ا

 کردم ظاهرا ازش نترسم وترسم روپنهون کنم  یسعکردن خودم بودم   ف یدرحال کث نکهیباا

   ده یسوال ازت بع  نیا  ی_حلقه اس شما که عالمه دهر
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و دستش محکم دوربازوم حلقه شد و بازوم رو فشرد درد   دی روبخشم بهم سا دندوناش
 توتک تک سلوالم پخش شدو با حرص لب زدم 

   ی_اخخخ ولم کن دستم وکند 

 تودستت  هیحلقه مسخره چ نی _ا

 عقدم  ینبود دعوتت کنم برا  ادمی_

 زده نگاهم کرد  بهت

   یی_چ

 سرد نگاهش کردم  یلیخ

 شه یم ی_عقدکردم چهارماه 

 ادزد یبه رنگ خون دراومده بود فر  تیکه ازعصبان ییباچشما 

 ی که ازدواج کرد ی_توغلط کرد 

 لب زدم   تیباعصبان

 رم یبگ دازتواجازهیشوهرکردنمم با  ی_به توچه برا 

   لدای_خفه شو 

 یصحبت کن   ینطوریبامن ا ی_توحق ندار

  زنمی _من هرجورکه دلم بخوادباهات حرف م

 وخواستم برم که نذاشت وجلومو گرفت    رونیب دمیرومحکم ازدستش کش دستم

 ی _توچهارماه هزارتا بالسرخودت اورد 

 اندامم اشاره کرد  به
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   یروزدراورد  نی _خودتو به ا

 وحرص ادامه داد باخشم

   یازدواج کرد  یگی_حاالم که م

 ازدواج کنه   تونهینم یخوردش کرد  شهیکه هم یتانک   یفکرکرد هی_چ

  تونمیمردکه م  هیالقبا نه با هیادم  هینه بامن ازدواج کردم  ن یحاال خوب بب  یول
 کنم  هیتااخرعمربهش تک

 _خفهه شووووووووو 

 داد زد زدیم  یکه از خشم به کبود یباصورت د یزدکه ازترس زهره ام ترک یداد  چنان

  یکن یم  فیتعر  ینجوریا  شرفیاز اون ب یکن یغلط م یکه ازدواج کرد ی_توغلط کرد 

پلک بزنم کم کم همه کنارمون جمع شدن اما انگار   تونستمی نم یومن ازترس حت زد یدادم
به  ادزدومحکمی ترازقبل فر ن یخشمگ ینبود چون باهمون خشم حت یچیاون متوجه ه

 د یستبرش کوب نهیس

 یچ ی برا  یدیمسخره ات کردم خوردت کردم نفهم  دمتیهمه سال هرجاکه د نی _ا
همه خوردت کنم ازچشم همه  یجلو  خوامیکه اونقدر دوست دارم که م یدینفهم

 یفقط مال من باش یلعنت  یبندازمت تاتو تو

گردشده زل زدم بهش که    یبهت زده باچشما  نیخودموکنترل کنم خوردم زم نتونستم
 دادزد

 مِن خر عاشق توام عاشقتم بعدتو   گم یم  یچ یفهمی_م

زدکه از شدت بلندبودن صداش دستام رو روگوشم فشاردادم واشکم از چشمم پرت   یداد
 شدن روگونه ام 
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االنه سکته   کردمیکه حس م کرد یبود چنان باحرص نگاهم م دنیگردنش درحال ترک رگ
 کنه 

 ؟؟؟ یییییجرئت کرده عشق من و صاحب بشه ک   یک یبه چه حق ی_بعد تو ازدواج کرد 

 شدیکرده بودن باورم نم سی واشکام صورتموخ  دادم یم  رو به چپ و راست تکون سرم
 نداره   قتی حامد حق  یحرفا

سال ازغرور لگد مال شده   نهمهیکه ا  یدرد  ومدیهق نگاهش کردم نفسم ازدرد باالنم باهق
 انداخت  ی م دنیام قلبمو داشت ازتپ 

 نداره  قتی حق  نی ا  یگیدروغ م ی؟؟توروخدابگو که دار   یگی دروغ م ی_دار

 حامدروباورکنم  یحرفا  خواستمی نم خوامیدنمیترکیغصه م داشت از  دلم

شدن   ن ی که از باالپا ینگاهم کردوبابغض زدیکه ازاشک برق م یینشست باچشما کنارم
 گلوش مشخص بود لب زد   بکیس

اون سالهاعاشقت بودم هربارکه  لداتمامیمن عاشقتم    ستیدروغ ن یچ چی_نه ه
  دنتید  نیکه بااول یبود یکه حدنداشت تو دختر  زد یقلبم چنان برات تندم مید یتوروم

با فکرت   هیشدتمام وجودم توهرثان میدختر تپل و موبلندشدتمام زندگ هی  یدلمو برد 
ازدست   خواستمیمن عاشقت شه نم لمث  چکسیکه ه خواستمیاما نم کردم یم یزندگ

اشک توچشمات    شدمیکردم هربارکه باعث م  رت یتحق شهیهم نی اطرهمبدمت به خ
 که ازدستت بدم  دمیترسیاما من م  کردمیمرگموم یحلقه بزنه صدبارارزو 

 دیروگونه اش چک اشک

   یا   گهید یکیکه مال   یگی_وحاالتو م

  کردلبیبا بهت نگاهم م  اناکهی ومن شوکه به اطرافم نگاه کردم به ک د یلرز یهاش م شونه
 زدم 

 کنه اره  تی خوادمنواذ ی گرفته بازم م شیبازم شوخ نیا  انای_ک
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واشکام مثل اهن گداخته روگونه ام    دنیندادنش تمام تنم شروع کردبه لرز  باجواب 
داشت   می اج صور وازدو  یتو جراح یاد یز  یلیرخیکه تاث  یباورکنم کس تونستم ی نم دیچکیم

  رممکنهیغ  نی عاشقمه ا گهیباحرفاش منو خوردکردحاال همون م شهیعاشقم باشه اون هم
  یبگذرم وجراح میاززندگ  یها وطعنه هاش حت هی که باعث شد به خاطر حرفاش کنا یکس

ام    ندهیقمارکنم وا  میروزندگ یکوفت  یانجام شدن اون جراح یکه باعث شد برا  یکنم کس
 نداره  یمن تموم یچرا چرا دردا  ا یعاشقمه خدا  گهیروبه گوه بکشم حاالاومده م

که بهم واردشده بود درحال   ی سرپابمونم از شوک  یحت تونستم یزور ازجام بلندشدم نم به
ومانتومم    فیک یشدم حت نمیرفتم وسوارماش نمیجون دادن بودم اروم به طرف ماش

نشستم و پام رو روپدال گازفشاردادم   نیتوماش بودکه بمیتوج چمیبرنداشتم فقط سوئ
  نی تمام ا نکهیا  شدیحامد توگوشم اکوم  یصدا   کردمیوازاون خونه دورشدم هق هق م

سالهابه خاطرترسش منو داغون کرد باهرحرفش منو سوزوند باعث شدبارها به خاطر  
  رمیبمارزوکنم   یسجادسهراب  یمرگ کنم اره من دردونه وسوگول  یارزو رشیوتحق  نیتوه

  حامد  یهمش به خاطر حرفا  نمیدانشکده ارونب ی بچه ها  ریپرتمسخروتحق یامانگاه ها
   نکارابهیتمام ا   گهی حاال اون بهم م

51 

  نکهیا یعنیارزش کنه تاخودش بتونه به من برسه     یبوده که منوتوچشم همه ب نیخاطرا 
که حامدبه من داره اخه چرا   ه یکه توروح وروانم حک شده به خاطرعشق ییدردا نیتمام ا 

 یلیباخوردکردن ونابودکردن من اخه چرا ؟؟چرا مثل خ ارهیمنوبه دست ب  ینطوریا  دیبا
به  کرداگهی نم رمیاگه انقدرتحق  گفتیکه دوسم داره اگه م  گفتبهم م ومد ین گهی د یازمردا 

و به خاطر ظاهرم منوله کرده بودن محبت  کرده بودن  یادما بهش بد یکه همه   یمن
چرااا چرانذاشت    موندمیوکنارش م  رفتمی پذ یمنم عشقش وم  شدمیعاشقش م کردمنمیم

 منم طعم عشق وبچشم چرا خواست باخوردکردن من به من برسه  

که حامد عاشقم   دمیفهمینم  چوقتیمفهموم بود کاش ه یب ابرامیدن کردمیهق م هق
اونم   سوزهیحامدهم م یدلم برا  سوختیخودمو حامدنم یتا دلم برا  دمیفهمیکاش نم

  سوزهیبد بهم ضربه زده اما دلم براش م نکهیاونم داغون شده باا دهی مثل من عذاب کش
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اون   گفتنی چون اون چشما دروغ نم  دمشیاره بخش دشیوقلبم بخش  دیاشکم فروچک
تک تک حرفاش   نواز یداشت ا تیزدواقعیزش حرف مکه ا ینبود عشق یلحن دروغ

 ازعشقش بهم گفت   نکهیا  ی برا رهیگفت چقدرد   ریوچقدر د دیفهم  یراحت شدبهیم

  یمرد  چیه  یاون نه برا  ینه برا  ستیبراش ن ییجا چیدل منم ه یوتو  رهید یلیخ گهید
 جز پدروبرادرم  

بودمش   دهیمن که بخش  دمیکش  یقیبه طرف خونه حرکت کردم ونفس عم باسرعت
 دم ی سالها کش  نیکه توا یهرچ الیخیب
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  یشدم وبه طرف تاب رفتم رو   ادهیپ نیکه شدم همه جا غرق سکوت بود ازماش واردخونه
تاب نشستم واروم زل زدم به ماه که باالسرم بود ونورش افتاده بود روصورتم اشکم 

  قاممیرف  شیپ یمن حت شهی خالصه م ییمن تو تنها   یکل زندگ نی شد پا ازچشمم پرت 
 ندارم  ییجا  چیندارم ه ییجا

   اشارِ ینفس بکشم کناربابامامان و  تونم یکه م ییتنهاجا

 تارموشون کم شه   هی  یمتیق چیبه ه  خوامینم ایخدا

  شمیکردم ازخودم متنفرم تی بابا مامان رواذ یخاطراون جراح  ادچقدربهی م ادمی  یوقت
شماره    یرفتم و رو  نیمخاطب  ستی دراوردم وروشنش کردم وارد ل  بمیروازتوج میگوش

حرف بزنم   یکیبا خواستیبهش زنگ بزنم دلم م  خواستیلمس کردم دلم م رصدرای ام
  یبرا   یحت تونمیک تره پس چرا من نمی از پدرمادربه ادم نزد یهمسرحت گنیمگه نم
 کنم   باهاش صحبت هیچندثان

 ارزوهاوخواسته هام بگذرم چرااا؟؟؟؟  دازتمامیبا  شهیهم چرامن

  ادمی امشب حداقل باهاش حرف بزنم و  هی نیهم  خواستیدلم م دیروگونه ام چک  اشکام 
امشب حرف بزنم   هی نیهم  ستین یچیماه نی بوده وب یازدواج صور هیبره اون فقط  

 همسر باهام حرف بزنه   هیواون هم مثل 
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 روخواسته ام پابذارم ودلم وبسوزونم   دی با شهی مثل هم اما

 * 

کردن برام لذت   یزندگ گهی برام معنانداره د یچ یه  گهید گذرونمیهدف م   یب روزهارو
 یل یخ نیندارم وا  کشمیدارم نفس م نکهیبه ا  یحس  چیه گهیمن د   ستیبخش ن

  نیحاال به ا  ومدمیم مشکالت ازپادرنمکه باتمام غم وغصه ها باتما  یوحشتناکه من
 حاالروز دراومدم  

ندادم   اناروهمیک یجواب تماسا  یحت گهی شب به بعدد ازاون
امامن باقفل کردن دراتاقم مخالفت کردم  نهیمنوبب نجاوخواستیانااومدایچندبارک

  پیدوراون اک  شهیهم ی برا گهیرو من د  چکدومشونینه اون نه ه نمشیبب خواستمینم
بودنم   سندارم پ چکدومشونیه ی توزندگ ییکه جا  دمیچون خوب فهم دمیوخط کش

 اس   دهیفا یکنارشون ب

 خودمو غرق طرح زدن کرده بودم   زدمیم  شترطرح یشتروبیروزها ب نیتوا 

خواستم بهش  یخواستم روازم گرفت هرچ یهرچ شهی که هم یزندگ نیبودم ازا  خسته
دارم نه  دن یندارم نه طاقت جنگ دنینگطاقت ج گهیوداغ رودلم گذاشت د  دم ینرس

  ستیبرام مهم ن یچیه گه ید  وفتهی اتفاق ب خوادیکه م یحوصله اش رودارم بزارهرچ
 ی چیه

صورتم رونوازش کرد چشمام روبستم و   میبلندشدم و پنجره اتاقم روبازکردم بادمال  ازجام
همه حس   نکهیا  یاما فقط برا   رفتیازلبم کنارنم نروزایکه ا  یلبخندرولبام نشست لبخند

 هیقض  نیاصالخوب نبودو فقط خودم ازا  میکنن حالم خوبه اماخوب نبودم حال روح
 کنم  تیرواذ  یکس خوامیبفهمه نم یکس خواستیباخبربودم ودلمم نم 

 مامان اروم سرتکون دادم  دنیبه طرف در باد دمیق اروم چرخبازشدن دراتا با

 شده  ی_جانم مامان چ

 زد  لبخند
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 صحبت کنه  خوادباهات یم  لدای_مادروشوهرت اومده 

 چشمام روگرفته بودروکنارزدم  یکه جلو  یی روتکون دادم وموها سرم

 ام یاماده شم م دمنی شمابر امی_چشم مامان جون االن م

 م یرتبگردم مامنتظ ادورتی_ب

دادم که ازاتاق خارج شد پنجره اتاق روبستم وپرده ارو درست کردم به طرف   سرتکون
  دمیروپوش شرتیرو دراوردم وت میقرمز برداشتم تاپ گردن شرتیت  هیکمدلباسام رفتم  

رولبم نشوندم وازاتاق   ینگاه کردم لبخند نهیموهام رو همونطوربازگذاشتم به خودم توا 
 بود وغرق صحبت   یچا  دنیمشغول نوش  رصدرایفتم مادرام  ییرا یخارج شدم به طرف پذ

 _سالم 

صدام سرش روباالاوردوبالبخند خواست ازجاش بلندشه که نذاشتم گونه اش    دنیباشن
 نگاهم کرد  ی وکنارش نشستم که بامهربون  دمی روبوس

 مادر  ی_سالم دخترگلم خوب 

 باباجون خوبن  ن ی_ممنون شماخوب

مکه    یحاج  یحاج یرفت یمگه قرارنشد بهمون زودزودسربزن  می_خوبه دخترم دلتنگ توا
 نشد  داتیپ گهید

من قول داده بودم وبهش عمل نکرده بودم پاک    گفتی راست م دمی لب گز شرمنده
 فراموش کرده بودم 

 _من شرمنده ام 

که   شعورهیاون ب سترصدرای رامیمادر همش تقص  یحق دار  زدلمی_دشمنت شرمنده عز
 تنهاگذاشته ورفته   یزن تازه عقدکرده اش وپنج ماه و خورده ا

 بگم که دستم روتودستش اروم فشرد  یزیچ خواستم
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پسرم چقدرخطاکاره و شرمنده ام هم   دونمیمادر من خودم م یدفاع کن خوادازشی_نم
رفته فقط   ابو یازتو هم ازمادروپدرت دختردسته گلشون وسپردن به پسرمن بعداون مثل  

کرده حرف نزدم   یبکنم تاحاالهرکار کارباهاشیدچی با دونمیدستم بهش برسه م 
 فرق داره  گهید ندفعهیاماا 

وکه باشتاپ سرم  بگم که باحرفش ش یچ دونستم یانداخته بودم ونم   نی روپا سرم
 شد  دهیتق گردنم شن یکه صدا  یرواوردم باالجور

  رانیا   ادیم  گهیوپنج روزد   ستیب هی  رصدرایام  یعروس  یکارا یبرا   می_اومدم ازامروزبر 
درسته   تون یزندگ دسرخونهیوبر   میری روبگ تونیماه براتون جشن عروس  نیاخرهم  خوامیم

روزاروجبران   نیتک تک ا  دمی اما من ازجانبش قول م رصدراگندزدبهشیدوران عقدت ام
 کنه 

بودکه نازل   یبتیچه مص گهید  نیطالقم ا  یازفردا برم دنبال کارا خواستمیمن من م یوا 
 شدخدا 

 که دلش نشکنه صحبت کنم  یکردم مودبانه طور یهرطورکه شده سع  رمی دجلوشوبگیبا

 اخه االن   تشی_مامان جون واقع

 مامان لب زد ادامه بدم که  خواستم

   تونی زندگ دسرخونهیحق بامادرشوهرته بهتره بر  لداجانی_

 ناباوربه مامان نگاه کردم  یباچشما 

 _اما 

 ات  هیز یتومادر منو پدرت تااخرماه جه  یهست ی_نگران چ
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 راحت  التیخ ینگران ن ی اگه به خاطرا مینی چیتوخونه ات م رو
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اونوقت مادرمن   رمیطالق بگ مخوا یمن م هیمادرم توچه فکر   می!!!من توچه فکرایخدا
 اخه  کاریچ خوامیم هیز یامه جه  هیزیفکرجه

 جون بالبخندنگاهم کرد  نینازن رصدرایام مادر

 باپدرت صحبت کرده وپدرتم موافقت کرده   رصدرای نباش پدرام یچ ی_دخترم نگران ه

  دوختنیمن حرف بزنم و به زورداشتن م  دادنی مجال نم  شدیافتضاح ترنم نیازا   ایخدا
 باتمام توانم خواستم مخالفت کنم  کردنیوتنم م

 _اخه 

 اخه مادر روحرف مادرت حرف نزن  یاخه ب  گهی_د

 زدو باچشم اشاره کردمخالفت نکنم   یبه مامان نگاه کردم که لبخند  وارفته

   واری سرم روبکوبم به د  خواستیم دلم

 _خب مادرجون امروزوقتت ازاده 

 سرتکون دادم  نی کردنشون نداشتم بنابرا  یجز همراه یکردم چاره ا  گاهشن

 _بله 

وقت    یلیوکاراکه خ  دیدنبال خر میپاشو مادر بر میکنی_خب چه بهتر ازامروزشروع م
 برن یم

که تودهنم بودروقورت دادم وازجام بلندشدم وبه طرف اتاقم رفتم  ی مامان حرف بااشاره
 کارکنم یحاالمن چ ا یولوشدم موهام روچنگ زدم خدا  نیزم یوارداتاقم شدم و رو 

  گهیمنم د میکن یعروس نکهی نه ا  میمن اون ازهم جداش  میبرگشت یوقت   رصدرامنتظرهی ام
انگار   ی ول  رمی دردخودم بم  خوام تموم شه تا بهیروندارم م یازدواج صور  نیحوصله ا 

 ده یبرام د یا  گهی د یسرنوشت خوابا 
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بکنم   یفکراساس هیدیمن با  کنهیازمن دوانم  یبلندشدم نشستن و غصه خوردن درد  ازجام
 شم یم وونهید  ادارمی؟؟؟خدا  یاخه چجور  یول  امی ب رونیمنجالب ب نی فکرکه بتونم ازا هی

  شرتی بلندشدم درکمدم روبازکردم مانتو قرمز جلوباز کوتاهم که تارونم بودروبا ت ازجام
بستم   یسرم دم اسب   یتنم کردم موهام رو محکم باال یوشلوارکتون جذب مشک یمشک

رژهمرنگ   ادیدرب یروح یب  نی صورتم ازا نکهی ا  یموهام انداختم و برا   یشال قرمز رو 
باعطرم دوش گرفتم   دمیپشت چشمام کش یا   بهمانتوم روبه لبم زدم وخط چشم گر

  ستادمیخانوم ا  نیزود کنارمامان ونازن یلیروتودستم گرفتم وازاتاق خارج شدم خ میگوش
خانوم   نیکه نازن یوبه طرف ادرس م یشد نمیسوارماش میوبه همراه هم ازخونه خارج شد

 م یداد حرکت کرد 

54 

خانوم   ن یارک کردم که نازنمزون بزرگ ومدرن لباس عروس پ  هی  یجلو قهی دق ستیبعدب
 بالبخند نگاهم کرد 

   کننیم  فیازش تعر  یلیخ نجارویا  یلباسا  مینیبب میبر میش  اده یپ نجاستی_هم

مزون   هی  میشدم وواردمزون بزرگ لباس عروس شد  ادهیپ ن یاجبارهمراهشون از ماش به
تن مانکن ها بود   دیتا سف یعروس ازرنگ یواقسام لباسا کردانواعیبزرگ که تاچشم کارم

 بودبه طرفمون اومدوبالبخند لب زد یکرده ا  شی دخترجوون و ارا هیفروشنده که 

 کمکتون کنم  تونمیم  دی_خوش اومد 

 خانوم بالبخند منو نشون داد  نینازن

 عروسم یبرا  م یلباس عروس اومد   دیخر ی_دخترم برا 

 من اشاره کردوروبه من لب زد  به

 انه ی  نجادارنیروا  یخوا یکه م یلباس ن ی_مادر نگاه کن بب

 نگاهم کرد  ستادوبالبخندرومخشی بگم که فروشنده کنارم ا  یزیچ خواستم
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 تا بهتون کارهارونشون بدم ن یای _همراهم ب

 اجبارهمراهش شدم که لب زد  به

 د یاسفی نی خوا یم  ی_لباس رنگ

 زورلب زدم  به

 د ی_سف

لباس   هیچشمم روگرفت   یلی لباس خ هیدادوشروع کردبه نشون دادن لباس ها   سرتکون
شده بودکه   یطراح یاش فوق العاده بازبود هم ازجلوهم پشت وطور  قهی  یپرنسس قهیبا

کارشده بودفوق العاده   فیظر   یو کال باسنگها  گرفتی بازوقرارم ی رو  یبندهاش حالل
طرف لباس رفتم وروبه فروشنده   اربهیاخت یب نی که من دوست داشتم بنابرا یبودهمون
 لب زدم 

 خوام یکارو م نی _ا

 داد  بالبخندسرتکون 

  زشیوسا دهیبه دستمون رس سیهفته از پار  ن یکارهم نی ا  هیعال ی لیات که خ قهی _سل
 یدار یاندام خوبو روفرم  خورهیمطمئنم به توم

روبه  می اندام کل زندگ  نیداشتن ا یحرفش پوزخندرولبم نشست خبرنداشت برا  نی باا
 لباس    یمثل مدل ها   کلیدخترتوپر وخوش ه هیشدم به  لیحاال تبد   دمیگوه کش

   ده یفا  اماچه

 ارم یپروو من لباس روبراتون م دتواتاقی_خب شمابر 

وارداتاق   به طرف اتاق پروورفتم ختهیحوصله وبااعصاب بهم ر  یدادم وب سرتکون
  یلباس روداددستم دراتاق پرووروبستم و باهر سخت قهیپرووبزرگ شدم که بعدازپنج دق
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پشتش مونده بودکه مجبورشدم در روبازکنم  یبودلباس روتنم کردم فقط بندها 
 روکامال اندازه تنم بست ولب زد باسل یبندها  رمی وازفروشنده که منتظربود کمک بگ

 ادی چقدر بهت م ی_وا

تنم که  دی عروس توتنم فوق العاده بود پوست سف دینگاه کردم لباس سف نهیتواخودم  به
 زدم ولب زدم  یچرخ اروم ذاشتیم  شی ازادنه مشخص بود تاکمر بازبود وکمرم  روبه نما

 ادیب  دمادرمی بگ شهی_م

 زم ی_اره عز 

  ستادنی اتاق پروو ا  یجون جلو نیرفت وچندلحظه بعد مامان و نازن رونیاتاق ب از 
خانوم به طرفم   نیکردن نازن زدنگاهم یکه از لذت برق م ییبهشون نگاه کردم که با چشما

 د یاومد و گونه ام روبوس

 اد ی لباس چقدربهت م نی تو دختر ا ییبای_هزاراهلل اکبر مثل پنجه افتاب ز 

  هیقطعاعال کننیم فی خانوم تعر نیمامان ونازن  نطورکهیکردا  دی هم حرفش وتا مامان
 لباس شده بودم  لب زدم  ن ی ق اخودم که عاش

 رم ی گینومی_هم

سرتکون دادن که وارداتاق پرووشدم ولباسم روعوض کردم ازاتاق پرووخارج   هردوموافق
 شدم ولباس روتودستم گرفتم که فروشنده به طرفم اومد 

 ن یدی پسند  شدی_خب چ

 م یبرینومی_بله هم

 _باتاج وتورش 

 _بله
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 د یاخریاجاره    ی_برا 

 خانوم امون نداد  نیبگم اجاره که نازن خواستم

 د ی_خر

 بدم  لتونیروکاوکنم تحو دتالباسی خب بفرما لهی_خ

گذاشت ودرش که   دیکه لباس روتوتوجعبه بزرگ وسف میستاد یوکنارش ا   میداد سرتکون
و تورو هم توجعبه   کی جعبه کوچ یزده بود روروش گذاشت تاج روتو  ونی باربان قرمز پاپ

 نازبود  یلیوتورهم هم بلندوخ یمتوسط گذاشت تاجش پرنسس

 تومن باتاج و تور ۳۹۹اره _قابل شماروند

خانوم    نیبخرمش اما نازن ستین از یبگم ن دخواستمیکه گفت سرم سوت کش یمتیازق
خانوم بوداز   نیکه دست مامان ونازن ییو به همراه هم باجعبه ها  دیلباس روخر   عیسر 

به طرف   میشد نیجعبه هارو توصندوق عقب گذاشتم و سوارماش  میمزون خارج شد
 میرفت  یپاساژ طالفروش

خانوم و مامان اصرارکردن که  نیانقدرنازن  ومدامایازطالخوشم نم  چوقتی ه من
  دمیکارشده بود رو خر  زی ر ینها یبود وبانگVکه به شکل ان ی برل یطال س ی مجبورشدم سرو

  نکهیبود بعدازا یادی به نظرم ز  نمیردم همانتخاب نک یچی هرچقدراصرارکردن ه  گهیود
چون مادرش همراهمون   دی رصدرارسی کت شلوار اقا ام دینوبت خر  میدکرد یخر یکل

  داشیتا باالخره پ میرروکرد یمغازه وپاساژ رو ز   نیراحت بود چند زشیازبابت سا   المیبودخ
  رصدرای ام  زیقرمز سا  ون یو پاپ  دیسف راهنیخوش دوخت باپ یکت شلوارمشک هیکردم  
 م ید یولباس روخر  میروگفت

خونه و هرچقدرم  می تموم شد خسته برگشت دهایساعت گشتن خر ۵بهد   باالخره
وبه کمک مامان   میواردخونه شد دیخونه بااونهمه خر رصدرارفتیمادرام میاصرارکرد 

  دمیتخت درازکش یبعدرفتن مامان خسته باهمون لباس ها رو  دمیچ داروتواتاقمیخر
 چشمام روبستم و
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55 

 & رصدرا ی&ام

خونه   یبرگشتم روگرفته بودم اخرشب پروازدارم چمدونم رو بسته بودم خسته تو  طیبل
نه اون به من   لدانداشتمیاز  یخبر  چیمدت ه نینشسته بودم توا tvیجلو  میمتر۳۰۰ ینقل

  لدازنینداره که من بهش زنگ بزنم مگه منو  یلیزنگ زدنه من به اون اصالدل
  گردمیبرم  یپوزخندرولبم نشست قطعا وقت می ازهم باخبرباش میکه بخوا  میوشوهرواقع

  دنیروشن شد باد میفکرلبخندرولبم نشست که گوش نیازا  شمیطالق مواجه م یباتقاضا 
 جواب دادم   عی روسر یاسم پدر گوش

 _جانم بابا 

   رصدرایام ی_خوب

 ن ی_ممنون شماخوب

 لب زد  کنهی که معلوم بود داره خودش روکنترل م ییباصدا

 م؟؟ یباش دخوبی_با

 روتوموهام فروبردم ولم دادم روکاناپه دستم

 شده ی_چ

تازه عروس   یگی اصال نم یزنگ به زنت نزد  هیفرانسه   یرفت یماه گورتوگم کرد  شی_ش
 رصدرای ام یتوادم یدار

 ازلفظ عروس رولبم نشست هه  یپوزخند

 شلوغ بود یلی_سرم خ

 ؟ ی گرد یبرم  ی!!!کنطوری_که ا
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 بود یو عصب  زیدامیتهد  صداش

 شتونم ی_امشب پروازدارم فرداپ

 ی رسیچندم  قاساعتی_خوبه دق

 _چطور 

 نهی_سوال منوباسوال جواب نده حرف بزن بوز 

 که بهم کرده بودخنده ام گرفت گوشه لبم باالرفت  یهیازتشب

 شب توفرودگاهم ۹_فکرکنم ساعت 

 یندار یخب فعالکار  لهی_خ

 _نه به مامان سالم برسون خدافظ 

 کردم وچشمام روبستم  زپرتیم  یرو رو  لمیموبا  یشدن گوش باقطع

زود بااژانس به فرودگاه رفتم وبانشون دادن پاسپورت   یلیخ دیوقت رفتن رس  باالخره
 خوابم برد   عیسر  یلیاونقدرخسته بودم که خ ماشدمیسوارهواپ  طیوبل

 & لدای&

  رمیپدرومادراروبگ نیا  یکارا  یچندوقته داغون بود هرچقدرخواستم جلو  نیتوا  اعصابم
هتل بزرگ ومجلل    هیدراخرهم   رصدرایبه پدرمادرخودم نه به پدرمادرام دنهینشدزورم نرس

که   یخونه ا  ماخانیخانوم ون نینازن یاخرماه رزروکردن حت  قایدق ی مراسم عروس یبرا 
سره مشغول   هیومامان هم که    دنیروخر میکن یزندگ وشت  رصدرای مثال قراربودمنوام

  هشونیکاراهمرا نیازا  چکدومی بود امامن توه یاون خونه کوفت دن یوچ  هیزیدجهیخر
 استرسم گذاشتن    یجون به پا نی نکردم ومادرم ونازن

  میزنگ خوردگوش میگوشمشغول قدم زدن بودم و درحال فکرکردن بودم که   اطی ح ی تو
 جواب دادم  عی سر ماخانی شماره ن دنیدراوردم باد بمیروازج
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 _سالم باباجون 

 باباجان  ی _سالم دخترم خوب

 ن ی_ممنون شماخوب

 دنبالت  امیدخترم اماده شودارم م می_خداروشکرماهم خوب

 تاب نشستم  یرو  باتعجب

 افتاده  ی_چرا باباجون اتفاق خاص

 اد یم  رصدرادارهی_ام

 شد یقلبم خال حس کردم جمله  نیا  دنیباشن

دم خونتونم درضمن لباس   گهید  قهیاماده شوکه تاپنج دق ادی _باالخره شوهرت داره م
   یمونی فرداشب هم بردارچون فردا هم خونه مام یبرا 

 لب زدم  یبگم نه اما زبونم الل شده بود به سخت خواستم

 _چشم  

 _فعال 

بااسترس ازجام بلندشدم واردخونه شدم به و دمی کش یقیروقطع کردم نفس عم یگوش
 یمشک یباجوراب شلوار ریحر   یقیقا   هیقی زی شوم هیطرف اتاقم رفتم وارداتاق شدم 

  یجادادم مانتو  فمیروداخل ک شمیلوازم ارا  فی بزرگ چرمم گذاشتم ک فیبرداشتم وتوک
گذاشتم  فمیک  دداخلیسف  دوشال یسف  رکتونشکل روباشلوا یحالل  ریحر   یا  روزهیف یاب
  دیتاپ سف ی که تارونم بود رو یسیانگل  قهی یمانتو طوس   هی  عیروبستم سر  فمیک پیز 

شال همرنگ مانتوم روسرم کردم موهام پخش بود دورم حوصله جمع   دمیپوش میبند
  ماخانین دنیروچنگ زدم وازاتاق خارج شدم که باد فمی کردنش رونداشتم ک

 زدم  یترسلبخندپرازاس
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 _سالم 

 ی ماروفراموش کرد   گهید ینجوری_سالم عروس خانوم ا

 من شرمنده ام  دی_ببخش

  هی یماه حت شی که ش شعورهیانقدرب رصدرای ام یوقت   ی_دشمنت شرمنده باباجان حق دار
 ینی ماروبب یکه نخوا  یبارباهات تماس نداشته توهم حق دار 

  ششونیپ  رفتمینم رصدرامن یازام  یبه خاطردلخور کردیگردنگاهش کردم فکرم یباچشما 
 نطورنبودیامااصالا 

   رصدرانبودی_نه بخدابه خاطر ام 

 م یبر  یکردم اماده ا  یخب دخترم شوخ لهی_خ

 _بله 

 مامان بالبخندلب زد روبه

 _بااجازه شماعروسم وببرم 

 بالبخند سرتکون داد مامان

 د یشماصاحب اجازه ا هیچه حرف نی _ا

واز خونه خارج   میکرد  یتم ازمامان خداحافظبالبخندسرتکون دادبه طرفش رف ماخان ین
 که باسرعت حرکت کرد  میشد  ماخانیرنگ ن یسوار بنزمشک  میشد

   رانیا  رسهیشب م۹_فردا ساعت 

 هیقض  نیباا  خوادیم یچطور  دونستمینم دی لرز یسرتکون دادم تمام تنم م  بادلشوره
تونستم کردم   یو هرکار  رمیتقص یکنم که من ب یبهش حال  یچجور دونستم ینم ادیکنارب

 کنهیباهام برخوردم یچجور  نکهیازا  دمیترسیبه حرفم گوش نکرده م چکسیاما ه
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بودم اروم   کزادین ما یعمارت بزرگ ن اطیح  وبه خودم اومدم که ت یاونقدرفکرکردم که وقت
باذوق به طرفم   دنمیرصدراباد ی مادر ام  میشدم و همراهش واردعمارت شد ادهی پ نیازماش

 غرق بوسه کرد  اومدومنو

 مادر   یعروسکم خوب ی_خوش اومد 

 _ممنون 

 برد کنارش رومبل نشستم   یسلطنت  یوبه طرف مبال   دستموگرفت

 نجاست یرصدرافرداایام  ماگفتی بابان زمیعز  ی_خوب

 مثبت تکون دادم  یروبه معن سرم

 _اره باباگفتن  

 دستم روفشرد  انهیدلجو 

 چونم یگوشش وبپ دمیبهت قول م یازش ول یدلخور یلیخ دونمی_م

 سرتکون دادم   بااسترس

 ست یازنی_نه ن

 دبدونهیمسئول باشه با  دیسرسفره عقدبعله گفت با  یوقت  دبفهمهیالزمه با یلی_اتفاقا خ
 باهاش  یدرقبال تو مسئوله کار

56 

 روبسپاربه من  یغلطانکنه همه چ  نیازا  گهیکه د بکنم

خدا   ی کردم وا  یدلشوره به جونم افتاد نکنه فکرکنه من خودم کوتاه شتریب باحرفش
 حرفم وگوش نکردن  چکدومینشده  رمیکنم که من هرکارکردم جلوشونو بگ شی حالیچطور
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بودکه شام هم  دیگرفتم انقدردل دردم شد  یدیاسترس داشتم که دلدردشد   اونقدر
روتخت درازبکشم که شدم خواستم  رصدرای وارد اتاق ام  ینخوردم با معذرت خواه

رفتم   یوار یدوست نداشته باشه من روتختش بخوابم به طرف کمدد  دیبافکراسنکه شا 
بالشت برداشتم  هیدونفره و یتشک دونفره پتوگلبافت سورمه ا  هیدرکمدروبازکردم 

بود تاصبح ازاسترس   دهی دل درد ودلشوره امونم روبر دمیرختخواب روپهن کردم ودرازکش
صبح اززوردل درد ازجام بلندشدم لباسم رومرتب کردم    کردیم  یقرار یتاب ب  یقلبم تندوب

  نی مربوطه از اتاق خارج شدم وازپله هاپا یداخل اتاق شدم بعدازانجام کارا  سیواردسرو 
مشغول صبحانه خوردنن    ماخانیخانوم و ن نینازن دمیرفتم به طرف اشپزخونه رفتم که د

 زدم  یروح  یب یلیبخند خل

 ر ی_سالم صبح بخ 

 صدام سرهردوشون باهم به طرفم برگشت هردوبالبخندنگاهم کردم   دنیباشن

 دخترم  ی_بهتر

 رو به زورتکون دادم  سرم

 دبخورم یمسکن با  هی_ممنون باباجون بهترم اما فکرکنم  

 خانوم نگران ازجاش بلندشدوبه طرفم اومد  نینازن

 لداجان ی ستی_حالت خوب ن

 کردم ظاهرم روحفظ کنم یوسع  لبخندزدم

 دل درددارم  کمی_خوبم فقط  

 دکتر  میبر  یخوا ی_م

 بودلب زدم  نوگفتهیکه ا  ماخانین روبه

 شم ی استراحت کنم خوب م کمی_نه مسکن بخورم و 
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  هیجعبه قرص هارودراوردبعدچندثان ییباال  نتیرفت وازکاب نتیخاموم به طرف کاب نینازن
 ورق قرص به طرفم اومد  هیبا

 مسکنه  نوبخوریامادرا ی_ب

روازاب پرکردوبه سمتم گرفت بالبخند   وانی دادم وقرص روازورقش جداکردم که ل سرتکون
 اب روهمراه قرص خوردم 

 استراحت کنم  کمی  رمی _دستتون دردنکنه بااجازتون من م

 ا یکنیبخورضعف م یزی چ هیای_ب

 کنه یدردم ی لیبخورم دلم خ یز یچ تونمی _واقعانم

 برواستراحت کن  زمی_باشه عز 

جون ازپله هاباالرفتم وارداتاق شدم   یب ی دادم وازاشپزخونه خارج شدم باقدما سرتکون
کم شه  ددردش یتاشا دمیکه داشتم روبه شکمم خواب  یازشدت درد  دمیوسرجام درازکش

 ه یدردازچ نیکه ا دونستمیخوب م یول

  گهیتااالن د یازهمون نوجون رمی گیوحشتناک م یدل دردا  رمیگی م اداسترسیکه ز  هروقت
 فکرکنم و اثرقرص باعث شدچشمام بسته شه یزینتونستم به چ

 نهاربخور ا یدخترم ب لداجانی_

  ی بابت نفس راحت نیحس نکردم وازا   یچشمام روبازکردم بابازکردن چشمم درد اروم 
واتاق رومرتب کردم از اتاق   دمیک و پتوروداخل کمدچاروم ازجام بلندشدم تش  دمیکش

 وارد اشپزخونه شدم  یخارج شدم وبه طرف اشپزخونه رفتم بالبخند اسوده ا 

 _سالم 

 کرد  زبودنگاهم یم   یظرف رو دنیمشغول چ  نطورکهیهم

 مادر  ی_خوب
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 _خداروشکر بله دستتون دردنکنه مسکن دردمو قطع کرد 

 ی کنیضعف م یشامم نخورد  شبی نهاربخورد نی ابشی_خداروشکر!!ب

وارد اشپزخونه   ماخانیونشستم که همون لحظه ن  دمیعقب کش یدادم وصندل سرتکون
 کنارم نشست  نمیشدکه باعث شدازجام بلندشم که اشاره کردبش

 دخترم  ی_خوب

 _ممنون خداروشکر اره

 _خداروشکر 

 بود اشاره کرد  یغذا که برنج وقورمه سبز به

 _بسم اهلل 

روتودستم گذاشت   ریبرنج رو تودستش گرفت و کفگ سی بگم اول شما که د خواستم
واروم مشغول خوردن    ختمیقاشق خورشت روغذام ر هیو  ختم یبرنج ر ر یبالبخند نصف کفگ

معده ام   گه ی د دمیقاشق ازخوردن دست کش نیباخوردن سوم ربودینظ یشدم طعمش ب
 خانوم لب زدم  نیدم روبه نازنیازش نوش  یروپردوغ کردم و کم وانمیجانداشت ل

 بود  ی _دستتون دردنکنه مامان عال

 زد  یلبخندمهربون

 را گوا زم ی_نوش جونت عز 

بهشون نگاه کردم که باالخره غذاخوردنشون تموم شد به اصرارظرفاروشستم و   لبخندزنون
 گرفتم  ماخانیرومقابل ن یچا ینیرفتم س ییرایو به طرف پذ   ختمیر  یچا  ینیبعدهم س

 دباباجون ی _بفرما

 برداشت  یاستکان چا  هی بالبخند
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 _دستت دردنکنه دخترم 

 سرتکون دادم  بالبخند

 _نوش جان 

روبرداشت وتشکرکردکنارشون نشستم استکان   یخانوم گرفتم که چا نی رومقابل نازن ینیس
نمونده   یزیشب چ۹تا  زدی دلم شورم tvروتودستم گرفتم و نااروم زل زدم به  یچا

 نگران بودم  یلیبودومن خ

 لداجان ی_

 خانوم نگاه کردم  نیدست برداشتم وبه نازن ازفکرکردن

 _جانم مامان  

  یبرا  یبهم کمک کن خوامیاگه حالت مساعده م ادیم  گهیتا پنج ساعت د  رصدرای_ام
 پدرمادرت وبرادرت روهم دعوت کنم  میر یبگ کی کوچ یمهمون  هیامشب  

 زدم  یلبخنداجبار

 م یشروع کن می بر  دیروبخور  تون ی _من حالم خوبه چا 

 _قربونت برم عروس خوشگلم 

  شیاغ روخوردم که حس کردم زبونم اتد  یازچا  یاکتفاکردم و کم ی لبخند اجبار تنهابه
 درانتظارمه  یچ  دونستیوفقط خدام  دیجوشیم  روسرکهی گرفت دلم مثل س

وهمراه مامان   ماگفتمیبه بابا ن یمنم ازجام بلندشدم بااحازه ا  نیبلندشدن مامان نازن با
 رفت وبا لبخندوشوق لب زد  خچالیکه به طرف  میوارد اشپزخونه شد نینازن

 دوست داره  یلی،سمبوسه اروخ ایعاشق فسنجوِن،زرشک پلو ،الزان رصدرای_ام

 هم دوست داره   ییزا ی چه چ اوووو
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قابلمه بزرگ انداخت وازاب   هی  یمرغ روتو نهی دادم که چندتابسته س بالبخندسرتکون 
 اجاق گذاشت سه تابسته گوشت چرخ کرده توطرف اب گذاش  ی پرش کرد رو

57 

 اب شه   خشیتا  ت

 کارکنم ی _خب مامان من چ

کن منم زرشک پلو و فسنجون رو   ارودرستی_قربونت برم من تو سمبوسه و الزان
 ذارم یبارم

 _چشم 

رفتم   نکیبه طرف س زگذاشتی م یرو  ینیزم بی و س از یاز پ یطرفش رفتم که ظرف به
ونشستم   دمیعقب کش یصندل  زرفتمیرو بازکردم ودستم روخوب شستم به طرف م رابیش
روپوست کندم وبعد توظرف اب سردانداختم تا   ازهایروجلوم گذاشتم و باچاقو  پ ینیس

همرو   ینیهاروپوست کندم و نگ ینیزم ب یس ارهیدودش بره وچشمام رواشک ن
از ظرف دراوردم وهمه ارو   زهاروایخوردکردم وتوظرف اب سرد گذاشتم تا رنگش کدرنشه پ

 یساعت کارخوردکردن تموم شد چندتا فلفل دلمه رنگ میخوردکردم بعدن زیور ینینگ
   ردمخوردک ینیزنگیقرمز وسبز چهارتا فلفل دلمه ارو ر یزرد نارنج یکی برداشتم ازهرکدوم  

 یزرشک یمتوسط گرانطت  تابهیماه  نیخوردکردم مامان نازن یقارچ روهم به صورت ورقه ا
  تابهیداغ شد ماه یحساب ی وقت قهیروروشن کرد بعدازچنددق رش یاجاق گذاشت وز   یرو

ارو تانصف پرازروغن کردم و گذاشتم خوب داغ شه بعد زردچوبه روبه روغن اضافه کردم و  
  قهیدق ستیکردم و شروع کردم به سرخ کردنش بعد ب یخال تابهیروداخل ماه از یظرف پ

  بیهارو سرخ کردم س ینیزم بیو س ختمیر  زیظرف تم یسرخ شده ارو تو   یازهایپ
ظرف   هی به طرف گوشت رفتم و همه ارو تو  ختمیر یهارو هم توظرف جداگانه ا  ینیزم

وبه وفلفل  زردچ یرمقدا  ختمیر تابه ی ماه یکردم به طرف گاز رفتم همه گوشت رو تو  یخال
شد   لیتبد یرنگش به قهوه ا  یونمک بهش اضافه کردم اجازه دادم کامال سرخ شه وقت

و   ینیزم بیقارچ سرخ شد س ی کرده قارچ روبهش اضافه کردم وقت ازسرخ ی فلفل دلمه پ
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  رشیخوب مزه دارشد ز   نکهیرب روبهش اضافه کردم وکامال باهم مخلوط کردم بعدا 
روهمه اروشستم دستام روباحوله اشپزخونه   نکیتوسشده  معج یروخاموش کردم ظرفا

و مشغول    زگذاشتمیم  یارو رو  تابهیماه دمیبر یچیخشک کردم نون لواش رو باق
تا سمبوسه درست کردم و دوتا ظرف پر   یساعت س میسمبوسه شدم بعدن دنیچیپ

  اروهمیزانبرداشتم ال رکسینصف مواد اضافه اومده بود دوتا ظرف پ زبودیم  یسمبوسه رو
  یساعت قبل سروغذاتاداغ باشه رو  میفرروشن نکردم تا ن یدرست کردم وتوفرگذاشتم ول

 دم یکش کی سمبوسه هاروهم پالست

 نگاه کردم که مشغول سرخ کردن مرغ هابود نیمامان نازن به

 ن یخوا ی_مامان جون کمک نم

 زد  یمهربون لبخند

 برواستراحت کن  دی_نه قربونت برم خسته نباش

 روباالدادم  ابروهام

 هم درست کنم  یخونگ  کی ک هیدی_نچ بهتره ساالددرست کنم واگه موافق باش

 شهی _به نظرت وقت م

 سرتکون دادم  بالبخند

 شهی_معلومه وقت م

  ی وکاهو  جیارهو یرفتم وبااجازه گفتم ودرش روبازکردم ظرف گوجه وخ خچالیطرف  به
برداشتم چاقو برداشتم مشغول درست   یا  شهیبزرگ ش سیشسته شده اروبرداشتم دوتاد 

ساعت دوتا ظرف بزرگ ساالد درست کردم روشون رو سلفن   میکردن ساالدشدم بعدن
 گذاشتم وروبه مامان لب زدم  خچالیوتو دمیکش

 م یدار  کی _مامان ژله وپودر ک
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 روتکون داد  سرش

 اس  یتک نت ی_اره مادر همه اش تواون کاب

 ی _مرس

انار اناناس    یبلوبر یرفتم درش روبازکردم چندتا پودرژله برداشتم پرتغال نتیطرف کاب به
گذاشتم   خچالیساده برداشتم و ژله هارو درست کردم وتو   یا شهیچندتاکاسه متوسط ش

  کیخوردشده روهم به پپودرک یگردوها ریروبرداشتم تخم مرغ وش یشکالت کیپودرک
فرگذاشتمش وروشنش کردم تابپزه   یو تو   ختمیوط کردم تو ظرف گرد راضافه کردم ومخل

  یرواز فردراوردم رو  کیاماده شد ک  کی که باالخره ک شدمیهالک م یداشتم ازخستگ گهید
سردبشه   کی اب کردم اجازه دادم کامالک  یا  یشکالت تخت یکیکوچ  تابهی ماا  زگذاشتمیم

وشکالت اب شده ارو روش    ختمیازعسل روش ر یا   هیگردپوشوندم وبعدال ای کلش رو 
  کیوک   ختمیشکالت پودرشده برداشتم وروش ر  یوکامالروش روپوشوندم کم ختمیر

  هیژله ارو دراوردم   یگرفته ظرف ها یژله ها  دنیگذاشتم باد خچالی  یروبرداشتم وتو
مخلوط کردم    یلیوان  یبا بستنرنگ بود رو یظرف بزرگ که شامل دوتا پودر ژله انانس ب

ظرف   یدراوردم وتو  کی کوچ یجداکردم و به مربع ها  زظرفواماده کردم ژله هارو ا
گذاشتم نفس   خچالی  یو تو   ختمیاماده ارو روش ر یودراخر ژله   ختمیر  دیگردبزرگ سف

 اشپزخونه شدوبالبخندنگاهمون کرد   ماواردیکه بابان  دمیازتموم شدن کارا کش یقیعم

 د یباش_خسته ن

 که لب زد  م یبالبخندسرتکون داد نیمامان نازن  منو

جا  لدا ی فرودگاه من به خونواده ات زنگ زدم  میبر دیبا گهیدوساعت د گهی_خب د
   نجایا  انی قرارشد ب

 رفتن به فرودگاه  یبرا  دیواماده ش  دیمونده انجام بد  یهرکار  خانوم

 _باشه چشم 

 بال خانومم  ی_چشمت ب
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وحسرت    کردمیم مانگاهیولبخند رولب بابان نیقرمز شده مامان نازن ی گونه ها  بالبخندبه
 لب زد  ی بالبخندخسته ا  نیاسترس به جونم افتادکه مامان نازن دوباز یتودلم زبونه کش

  هیاماده اس قشنگم توبرو اماده شو بق ی_دورت بگردم دخترم دستت دردنکنه همه چ
 دم یکاراروخودم انجام م 

 _چشم 

  قهی یاب زیخارج شدم واهسته ازپله هاباالرفتم وارداتاق شدم لباسم که شوم هازاشپزخون
گذاشتم وبه طرف حمام رفتم    رروتختی ز  یوحوله ولباس ها   یرو باجوراب شلوار میقی قا

ازتنم دررفت  یبابرخورداب گرم به بدنم خستگ ستادمیاب داغ ا  ردوشیواردحمام شدم وز 
 ب

58 

از حمام خارج شدم باحوله خوب   قهی دق ستی خودم روشستم بعدب یحساب نکهیبعدا
  فمیکردم ازتوک باخشکیخودم روخشک کردم ولباسام روتنم کردم موهام رو باحوله تقر 

موهام همه موهام    دنیوشروع کردم به برس کش  ستادمی ا  نهیا  یبرسم رودراوردم وجلو
 شمی ارا   فیرو تنم کردم ک م یا  روزهی ف یاب ری مانتوحر ختمیوازاددورم ر دم یروبرس کش

کردن صورتم روکامال با کرم پودرمخصوصم پوشش دادم   شی وشروع کردم به ارا  ازکردمیرو
به  یوبه خوب  یروکاف ملی ر دمیدرشتم کش یپشت چشما  یخط چشم کلفت وکوتاه

وپررنگ مات    غیج یبه گونه هام زدم و رژ سرخ اب یصورت  میگونه مال  دمیموژه هام کش
به  شترشدیب شیکارم روتکرارکردم که پررنگ گهی بارد  هیساعته ام روبه لبم زدم و24 عیما 

 یکم  ومدیامابه شدت بهم م ظی باغلیبود وتقر  لی تکم شمی نگاه کردم ارا نهیخودم توا 
وشال روازادانه روموهام انداختم وباعطرمحبوبم دوش   ختمیصورتم کج ر یازموهام روتو 

سال  ۲۲ ی لدای ش یماه پ شی ش یلدایبا یشباهت چیه گهی گرفتم به خودم نگاه کردم د
بودکه من   یزیتمام چ نی نداشتم اندامم کامال روفرم وفوق العاده شده بود وا شیپ

روبرداشتم وازاتاق خارج   میوگوش  فیک دمیسالهاارزوش روداشتم وبهش  رس نی توتمام ا
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کنارهم امادهدنشسته   هک  دمید مارویوبابان نیرفتم که مامان نازن  نی شدم ازپله هاپا
 بودن ومنتظرمن بودن بالبخندنگااشون کردم 

 م ی_من اماده ام بر

ازجاشون بلندشدن    دمیتوچشماشون روبه وضوح د نی نگاه کردن وبرق تحس هردوبهم
  دمیچرمم روپوش  یپاشنه هفت سانت یکفشا میرفت یبه طرف درب خروج یوهمگ

که باسرعت به   میماشد ین دبابایسفلندکروز   نیوهمراهشون ازخونه خارج شدم سوارماش
طرف فرودگاه حرکت کردودوباره استرس به قلبم هجوم اورد از استرس تمام دست  

استرس   شتریفرودگاه ب یجلو  دنیبارس خواستمیوپاهام سرشده بود و فقط ازخداکمک م 
که پربود از   یبروشگاه می شدم و وارد فرودگاه شد ادهیپ نیگرفتم همراهشون ازماش

 مثل ما   یکیاستقبال مسافرشون   ای که اومده بودن بدرقه و ییوکسا   مسافرها

 نکهیهم  رسهی م یفرانسه ک یمسافرا  ی مایکه هواپ  د یپرس نیمسئول  یکیاز  ماخان ین
 دی چیخانوم توگوشمون پ نیپرشوق وذوق نازن یمسئول خواست جواب بده صدا 

 ادی داره م رصدرای ام  ی_حاج

اومد نفسم   یبااخم به طرفمون م رصدراکهی ام  دن یکه اشاره کردنگاه کردم باد  یسمت به
روبه تکون دادوبعداز   رصدراسرشی خانون براش دست تکون دادکه ام نیحبس شد نازن

عطرش   یبو  ستادی کنارمون ا قهیگرفتن چمدونش به طرفمون اومدبعدچنددق لی تحو
مثل   دیسف شرتیو ت یکت مشک کتون یکمشامم روپرکرده  بود نگاهش کردم شلوارمش

   کی جذاب وش شهیهم

لبخندازرولباش   دی دست داد به من که رس دوبعدباپدرشیمادرش روتواغوش کش  بالبخند
کردم حداقل   یگرفت سع شتریاحساس که قلبم ب یکناررفت وبااخم نگاهم ورداونقدرب

 لرزه لب زدم تان  کردمیکه باتمام وجودکنترلش م یی کنم باصدا  یپدرمادرش ابرودار یجلو

 ر یبخ دنی_سالم رس

 سردسرتکون داد یلیخ
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 _سالم ممنون 

به   ینگاه میبغضم بود ن  دنیاز ترک یزیجلوگ یبرا  شتریزدم که ب یلبخند
خودش   ی رو رصدرااصالبهیبودن اما ام رهیرصدراخیپدرومادرشانداختم که بااخم به ام

 کامال مشخص بود باحرص لب زد  ماخانیازچهره ن تی اوردعصبانینم

 م یکه مهمون دار   می_بر

که   زد یقلبم اونقدرتندم رصدرای خانوم جلوترحرکت کردن من موندم و ام نیونازن  خودش
  یکه خشن وب داشتمیبااسترس اروم کنارش قدم برم شنوهیصداش روم  کردمیحس م

 رحم لب زد 

 القت به گوشم برسهط  یبرگشتم خبرتقاضا  یمگه قرارنبود وقت  یکنیکارمینجاچی_ا

 ن یکنم تاا  دتحملیکنم با  دتحملیبا  کردامایکردم بغض داشت خفه ام م نگاهش
وپزخندرولبم   دمیفکرنکنه تونسته منودرهم بشکنه اخمام روتوهم کش یمردازخودراض

 نشوندم اب دهنم روقورت دادم  

 چاکتم  نهی_فکرنکن من عاشق س

 کردم  یحرفم چنان باخسم وغضب نگاهم کردکه قالب ته نی باا

 ی خانوم سهراب  لدای  ی_بهتره گنده ترادهنت حرف نزن

 نگاهش کردم  باخشم

که مجبورم به خاطر   نهیبه خاطر ا  نجامیکه من اگه ا  یوبفهم ی_توهم بهتره دهنتوببند
به   دارم ی برمبفهم که من اگه االن کنارتوام دارم همراهت قدم  نو یمادرپدرته نه تو ا
وبه   امی نداشتم که امشب ب یعالقه ا  چیمجبورم مجبور منم ه ستیخواست خودم ن

اما   نکارندارمیا  یبرا  یلیدل چی چون ه یستیمهم ن  رامچون تواصال ب ربگم یبه خ دنیتورس
به خواسته ام وبه اجبار   دنیرس یزدم پس مجبورم برا  میکه خودم به زندگ  یگوه  نیا
   ریبگ افهیمن ق  یروتحمل کنم پس کم برا نیا
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صورتش ازخشم قرمز شده بودورگ گردنش متورم شده بودودستاش کنارش مشت   تمام 
  گهیخوردن و ساکت موندن تموم شد د یتوسر یروزا  گهیشده بود دلم خنک شد د

  ارمیازش درب یکنه چنان دمار تی کس برام شاخ شه هرکس بخواد اذ چیه دمیاجازه نم
  خوامینتدنستم باشم م میخاطر چاق هباشم که سالهاب یهمون خوامیم  سن یتابابنو که تو ک

به   رپامیبهم بزنه رو ز  یشین نی که بخواد کوچکتر یوهرکس  رمیانتقام تمام اونروزاروبگ
فرشته   نطوریوهم  میکه فرشته نجات زندگ ییرصدرا ی ام یحت  خوادباشهی که م کنمهرکسیم

 عذاب من  

زودترازاون از فرودگاه خارج شدم نفس   میتاباام ازفرودگاه خارج ش  ستادمی نا منتظرش 
 تابتونم ارامشم روبه دست  دمیکش یقیعم

59   

مثل برج زهرمار باخشم    رصدرای شدم که بعدازچندلحظه ام نی وبعدبالبخندواردماش ارمیب 
نگاهش هم   گهی د یبه طرف خونه حرکت کرد حت  نی شد ماش نیدرهم سوارماش یواخما

وزل زده بودبهم اما من   دیکش یم  یبلندوکشدار وعصب ینکردم کنارم نشسته بودونفسا
  یکه اونجور هیفکرکرده ک شعوری ب یعقده ا  کنمنگاهش  یحت خوامیاصالنگاهش نکردم نم

  ادیبماه تک تک  روزهاروشمردم تا  شیش نیفکرکرده من تمام ا  کنه یبامن صحبت م
که  ییلدایفکرکرده من  یچ یعشقم چقدرخوب که اومد  یوبپرم بغلس وبگم وا

  دمیاجازه نم  یاحد  چیمثل قبل به ه گهی د ستمین دنید یم انمی اطراف اهمهیپدرمادرش  
که ازهمون روزعمل تازه متولدشدوکم کم رو   می لدایکنه و ازارم بده من   میکه بخواد زخم

 کنه  تمی کلمه اذ هیبا  یروکه بخواد حت یکس شکنمی پاشد ازحاالدرهم م

شدم همراه پدرمادرش واردخونه شدم   ادهی پ نیازماش  عیسر  یل یعمارت خ باورودبه
انگارکه اصالوجودنداشت به طرف پله هارفتم وارد اتاقش شدم مانتووشالم رودراوردم  

انداختم که دراتاق بازشد هردوبااخم   فمیکیروتو   لمیکردم وسا  زونیاو یوجالباسومرتب ت 
 یغلط خوادچهیم نمیتابب  ستادمیبه طرفم قدم برداشت سرجام ا  م یکرد یبه هم نگاه م

  یجواب دندون شکن بهش بدم امابرخالف تصورم فقط باخشم ونگاه برزخ هیبکنه تا
 ت گف یعصب یاصدا ینگاهم کردم وازکنارم ردشدو 
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 _اگه کارت تموم شده گورتو ازاتاقم گم کن

بگم که دستش روبه طرف کمربندشلوارش   یز یبه طرفش برگشتم خواستم چ باخشم
 ازاتاق خارج شدم  یتندوعصب یروازش گرفتم وباقدما  عی گردشده سر یبردکه باچشما 

60 

  رصدراروفحشیدادم چشمام روبستم وتوذهنم ام هیوارتکی وبه د دمی بهم کوب دررومحکم
کنم اروم ازپله  یامشب ظاهرساز   هیبه خودم مسلط باشم تاحداقل کردم  یکردم سع یکش
به طرف   مایاف اف باعث شه بابان یبودم که صدا  ستاده یپله ا  نیرفتم رواخر  نی هاپا

ورشونه هام  خونه اروبازکرد دستش رو د یورود  ربدربره به طرفش رفتم که بالبخندد
 حلقه کرد 

 _پدرمادروبرادرتم اومدن 

هرسه نفرشون    یوارد خونه شدن رولبا اشاری دادم که بابا مامان و بالبخندسرتکون 
  ماخانی کنم ولبخندبزنم بابا با ن رصدراروفراموشی لبخند باعث شدمنم ام نی لبخندبود وا

 دست داد 

 _سالم باباجون 

 کرد  بالبخندنگاهم

 ابا ب ی_سالم دردونه ام خوب

 زدم وسرتکون دادم  یپهن لبخند

 _خداروشکر خوبم باباجونم

 ابروباالانداخت  طنتیباش

   یدیماه د  شیشوهرت بعدش یخوب باش دمی_بله با
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بود   رهیبادقت به من خ اشارکهی  یچشما   دنیاما باد  د یحرفش لبخندرولبم خشک نی باا
به داخل همه داخل   میدعوتشون کرد  ماخان یرولبم نشوندم و به همراه ن یلبخند کج

کردو کنارمامان   یخانوم بالبخند باهمه احوالپرس  نیکه نازن میمبل نشست  یرو  ییرا یپذ
بودم دلم    دنی ازخشم درحال ترک نی ومدپاین رصدرایگذاشت اماام یا  قهی نشست چنددق

اشغالللل   شرفیه دندوناش خوردشه بمشت بکوبم تودهنش ک هیبرم اتاقش و  خواستیم
 روثابت کنه بابا روبه من لب زد  یخوادچیم  نکاراشیباا

 ن ی پا ادیرصدرانمیام لداجانی_

 زدم وباهول لب زدم  یعصب لبخند

   دهیخواب دیخسته اس شا رصدرای_واال ام

 ادزدی بافر یحرفم اخم کرده نگاهم کردوباتحکم تقر  نیباا  ماخان ین

 !!!! رصدرای_ام

مشخص    سشیخ یزده بودم به طبقه باال چندلحظه بعد از اتاقش خارج شد ازموها  زل
 یییبود حمام بوده عوض 

ازجام بلندشدم وبه بهانه   عیاومد سر   نی مخصوص خودش به سرعت از پله هاپا باژست
االن   خواستیاوردن وارداشپزخونه شدم ازحرص درحال انفجاربودم وفقط دلم م  یچا  ی
بهم ارامش بده بهم  ایهووف!!! خدا   دمیرسی حسابش روم  بودمیتنهام مونی م نی باا

  شهیش یازاستکان ها   زکهیم ی رو  ینیس  طرفصبربده امشب بتونم خودم وکنترل کنم به 
شده بودروبرداشتم به طرف سماوررفتم تک تک استکان   دهیچ ییدورتادور طال یبالبه ها

  هیونه خارج شدم  واز اشپزخ  دمیکش قیهاروباخشم وحرص پرکردم چندتانفس عم
روبه همه تعارف کردم به  یلبخندمضحک هم رولبم نشوندم به طرفشون رفتم  چا

که  یباپوزخند نگاهم کردو با لحن زکهیم  یروبذارم رو  ینیخواستم س دیرس رصدراکهی ام
 نگاهم کردولب زد  ردستشیانگاراون اربابِم ومن ز 

 من کو  یی_چا 
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زل زدبه منو   زشدهیر یبابا به وضوح توهم گره خورد باچشما  یحرف زدنش اخما ازطرز 
 که ازسراجباربودنگاهش کردم  یبالبخند  اد یبارن شترافتضاحیب  نکهیا  یرصدرابرای ام

 رجان ی لحظه حواسم پرت شد ام  هی دی_ببخش

پنهونس کنم نگاهش کردم هردوزل   کردمیم یکه سع یروبه طرفش گرفتم وبا حرص یچا
  نی من سراسرنفرت بود من ازا  یتوچشما  ینبود ول یحس  چیبهم توچشماش ه میزد

 عنوان همسرم نشسته متنفرم به خاطرغرورتکبرش   نجابهیکه ا   یمرد

روبرداشت که کنارش نشستم چشمام روبستم ودستام روتوهم   یچا  باپوزخنداستکان
رومهارکنم چشمام روبازکردم بالبخندبه   تیبلکه عصبانتا دمیکش یقیقالب کردم ونفس عم

خانوم   ن یشد نازن ماخانیلبخندم اونم لبخندزدومشغول صحبت بان دن یبابانگاه کردم باد
 ازخدمه لب زد یکیروبه 

 ار یوب  کی_برو ک

هارو   یدست شیکه من درست کرده بودم اومد پ یکیخدمتکار با ک قهیبعدچنددق
 گذاشت ورفت   زی م ی رو رو کی دکیچ

گذاشت   ک یک کهی ت هیهرکدوممون  یشد برا   ک یخانوم مشغول برش دادن ک نینازن
دلم   خوردکهیروبرداشت ومشغول خوردن شد انقدربااشتهام کشیک یدست  شیپ رصدرای ام

برش روکه تودهنم گذاشتم سرشو   نی شده اول  یطعمش چجور نمیخواست بخورم بب
 اومد    کی نزد

 ی ماه قبل بش شیه دوباره مثل شاخه امکان دار   ادنخوری_ز 

گرفته  شیکه ازطعنه اش ات یتودهنم طعم تلخ زهرروگرفت باقلب کی ک نیر یش مزه
ازخشم ونفرت چنگال روانقدر   زدی موج م  ریبودنگاهش کردم تونگاهش تمسخروتحق

نداشت چطورجرات   یتیکه دستم دردگرفته بودامابرام اهم  دادمیمحکم تودستم فشارم
 کردمنو مسخره کنه  
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  یزیشد انگارکه اصالچ کشیو ک  یراحت چشم ازم گرفت و مشغول خوردن چا  یلیخ
  یرورو کم یجاش نبود ظرف ک شداالنیبزنم تودهنش امانم خواستینگفته دلم م

 خانوم لب زد  نیروبه نازن اشاربالبخندی  زگذاشتمیم

 خوشمزه شده بود یلی_دستتون دردنکنه خ

 رو روپاش انداخت   صدراپاشری ام

 _مامان واقعافوق العاده بود ممنون 

 خانوم با عشق نگاهم کرد  نینازن

 خوشمزه کار عروس گلمِ  کیک نی ا  دیلداتشکرکنی_از 

 لب زدم  یرلبی بهم نگاه کرد که ز  رصدرای ام

 _حناق بشه برات 

 خاک برسر   شعوریبراش ب شاالدردبشهیاخماش رفت توهم به جهنم ا  دکهیوشن  انگارحرفم

تمام   میشد  یو وارد سالن غذاخور  میشام همه ازجامون بلندشد یخدمه برا  باصدازدن
شده بود همه نشسته   دهی چ  یزرنگیم  هیو زبودیم  یرو  میکه درست کرده بود  ییغذاها 

 که خواستم نشستم که کنارم نشست   ییرصدراجایام الیخیبودن ب

 ایالزان  کمی بهش  توجهینارمم نشسته بکنه ک ادیازش خوشم م یلیرفت توهم خ  اخمام
ومشغول خوردن شدم طعمش فوق العاده شده بود همه توسکوت   ختمیتوظرفم ر 

 رچ یز  میمشغول خوردن بود 

61 

طرف بشقابش    هیکردم که بشقابش پربود از برنج وخورشت  رصدرانگاهیبه ام یچشم
مد مثل گاوحمله  او  یطرف فسنجون پوزخندرولبم نشست انگار ازقحط هیبود ختهیمرغ ر

 کرده به غذا  
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 دتوگلوم یغذاپر  ماخان یکه باحرف ن  ذاشتمیتودهنم م ک یکوچ یاروم برش ها  یلیخ

   تونهی اخرماه جشن عروس  رصدرای_ام

 گشادشده به پدرش نگاه کرد  یرصدراباچشما ی ام

 ؟؟ ی_چ

 بااخم نگاهش کردقاشق چنگالش روتوبشقابش انداخت   ماخان ین

 تون یزندگ دسرخونهیبهتره بر  گهی د  هیکاف ی دوران نامزد یماه برا  شی_ش

 م ینکرد  یچکاریلداهنوزهیپدرمنو  ی_ول

 کردم اروم باشم یسع  یول  دیباخشم نگاهم کردکه ته دلم لرز  چنان

که قراره توش مراسمتون   یاز مکان  میکرد یرواوک ینباش ماهمه چ یچی_نگران ه
 واماده اس   دهیخونه اتونم چ یبرگزاربشه تا لباساتون و حت

  خواستی که م یبگه هربهونه ا  یزیچ  تونستیکردونمینگاه م ماخانیبه ن رصدراشوکهی ام
  ییرایتوپذ  میبرگشت یغذاجمع شدوهمگ زیباحرف پدرش کنسل شد باالخره م  ارهیب

 باخشم  لب زد رصدرای ام

 حرف بزنم  دباهاتیبا  ای _پاشو ب

مجبورازجام بلندشدم وهمراهش ازخونه خارج  د یباریکردم ازچشماش خشم م نگاهش
 روگرفت و توصورتم داد زد  هوجلومیکه  داشتمیقدم برم اطیح  یتو  میشد

 ی کرد  یمدت توچه غلط  نی _معلوم هست توا

 نگاهش کردم اماخودمونباختم  باترس

من    ینشد نتونستم اصالمگه به حرفا رمی هرچقدرتواستم جلوشون روبگ  نمکارکیچ  یگی_م
 منم نبودن   دی ومنتظرتا  دادنیدوست داشتن انجام م یهرکار  کردنیگوش م
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 ی گرفتی اتفاق وم نی ا  یجلو یجور هید ی_توبا

 ؟؟؟؟؟ یهان؟؟ چطور  ؟؟ی _چطور

  یهمسر  یخوا یازکجام یخوب نیبه ا  تی ادموقعیب دبدتی چرابا  ومدهی_انگارتوهم بدت ن
   یکنارم بمون یتونی نکارامیباا  یخام خودت فکرکرد  الیبه خ یاریربی مثل من گ

فکرکرده من به عمد   کنهیفکرم یادم باخودش چ نی گرفتم ا شیات  دمیکه شن ییزا یازچ
 ن یکه کنارش بمونم کنارا  نکاراروکردمیا

دستام   دی کشیکه زقلبم زبونه م یتحمل کنم باخشم  تونمی نم گهیرو د یکی نی خدا ا یوا 
 حلقه کردم وتومشتم فشردم وباخشم زل زدم توچشماش   راهنش یپ قهی رو دور

باخودت که من   یفکرکرد  یاما کنارتونباشم توچ   رمی _خوب گوشاتوبازکن من حاضرم بم
 میکه خودم به زندگ هیگند ن ی نباش ا یچینگران ه ستیخبران نیعاشقتم نه جناب ازا 

روانتخاب   وونی توح خواستمیکه م یزی به خاطر چ دینبا  کنمیزدم خودمم درستش م
   رشدهی اشتباه کردم اما حاال د  کردمیم

   میشیکه شده ماازهم جدام یقیبه هرطر  هرجورشده

  زونیفکرکرده منوخودمواو  دیلرز یاش روول کردم وازکنارش باخشم گذشتم تمام تنم م قهی
ازش    ایزود  ن یبه هم دیاگه ازش جدانشم هرجورشده با  ستمی لدانیکردم تاکنارش بمونم 

 جداشم

  نایداغون برگشتم به جمع بعدازساعت هاصحبت کردن باباا  یخونه شدم وبااعصاب وارد 
ازجام بلندشدم وروبه بابا که مشغول   عی رفتن ازجاشون بلندشدن که منم سر یبرا 

 کتش بودلب زدم  دنیپوش

 ام یاماده شم ب  دمنمیچندلحظه صبرکن هی_باباجون  
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  فمیتکون دادن سرش اکتفاکردکه باسرعت ازپله هاباالرفتم وارداتاقش شدم مانتووک بابابه
درحال   اشارکهی اومدم کنارمامان وباباو نی رو برداشتم وازاتاق خارج شدم باسرعت پا

 روبه من لب زد  ماخانیبودن رفتم کفشم روپام کردم که ن یخداحافط

 باباجان  یموند ی منجایامشب ا  لداجانی_

 کردم مودب باشم  یسع

 برم   گهی باباجون د ی_مرس

 ی _باشه دخترم هرطورراحت

نگاهش   کردباتنفروخشمیفروکرده بودونگاهم م  بشیبا خشم دستاش رو توج رصدرای ام
  میباباشد  نی سوارماش میازخونه خارج شد اشاری کردم و ازش روگرفتم وهمراه بابا مامان و

 م یو به طرف خونه حرکت کرد 

62 

  یسرسر ر یشدم شب بخ ادهی پ نیازماش عی که داغون بودسر  یبه خونه با اعصاب دنیبارس
دستم روپرت کردم   یتو  یومانتو   فیگفتم وبه طرف اتاقم رفتم وارد اتاق شدم وباخشم ک

کردم   یوتمام حرصم رو سر موهاولبام خال  دمیکش موهام روچنگ گرفتم وکش  نیروزم
  گهیکنده شدن پوست سرم بود وازطرف د مکانکه هرلحظه ا  دمیکشین موهام رومچنا

  خواستیخون روتودهنم حس کردم دلم م یکه شور گرفتمی لبام روچنان گازم
که   ییازحرفا  واریدادم به د هی نشستم وسرم روتک نیزم ی رو رمیانقدرخودموبزنم که بم

  یراه ه یدیبا  هیک زونی او دمیزده بوددرحال سوختن بودم بهش نشون م رصدرابهمی ام
سرم رومحکم    نمشیبب یحت  گهید خوامیبشه ازش جداشدنم یتا قبل عروس داکنمیپ

بودم اونقدر دردناک بودن که   دهیکه شن ییبرام مهم نبود حرفا  واردردشی به د دمیکوب
که کنارمن   ادیبدت نم دخودتمیشا گهیدردحس نشه توچشمام زل زده بهم م نی اصالا
خونواده ات    یناز  یم یبه چ ندارمکه من  یدار  یاشغال گوه توچ  شرفیاخه ب یباش

 ات   افه ی ق ااونی؟؟  یناز  ی شغلت م ابهیبرام    دنیدارم که جون م  ی؟؟منم خونواده ا 
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 زون یاو  گهی م  یسهراب  لدای بعداون به من  خورهیکه بهش مربوطه بهم م یحالم ازهرچ  من

  شهیبزنم امانم غیج خوادی دلم م ترکمی م دارم

افتاده بودروبرداشتم وتنم کردم   نی زم یکه رو  یصبح ازجام بلندشدم مانتوا ۵ساعت  صبح
 شونمیپر ینگاه کردم موها نهیانداختم بع خودم توا شونمیپر ی موها یشال رو رو 

ده  ساعت چن ستیقدم بزنم مهم ن کمیبرم   دیال کرده بود برام مهم نبودفقط با  هیمنوشب
   رمیمیکه اگه االن نرم م نهیمهم ا

برنداشتم باسرعت ازاتاق خارج شدم  یا  گهید زیچ  چینه ه یروبرداشتم نه گوش چمیسوئ
  یپام رو رو رونیازخونه زدم ب  ییشدم و باسرعت باال نمیسوارماش  رونیاروم ازخونه زدم ب

ومثل سوهان   رفتی توذهنم رژه م رصدرابودکهی ام  یو فقط حرفا دادم یپدال گازفشارم
وده  ۵ساعت   کردم یروسرپدال گاز و فرمون خالب م متمام حرص دادیروحم روخراش م

و باتمام    دمیکش نی پنجره ارو پا روندمیم  ییخلوت باسرعت باال یابونایصبح توخ قهیدق
 داشتم دادزدم  رصدراتودلم ی که توقلبم ازام یخشم ونفرت

 _ازت متنفرم 

اما من سبک نشده    سوزهی زدم که حس کردم حنجره ام زخم شده وم غیج اونقدربلند
بابابا حرف   دیهرجورشده با   رمشیربگیز  نیبا ماش نجابودتایاالن ا خواست یبودم دلم م

 روبهم بزنم هرجور شده!!!  یعروس نیبزنم وا 

63 

کردم اما  حوصله به طرف خونه حرکت   یب نیپرشداز ماش ابونیکم هواروشن شد و خ کم
به امام زاده صالح   دمیساعت رس میمنصرف شدم وبه طرف امام زاده صالح رفتم بعدن

لرزون   یباقدما  کردی م تمی اذ یشدم بغض توگلوم بدجور  ادهی روپارک کردم و اروم پ نیماش
گذشتم و وارد امام زاده شدم   اطی که بدجورشکسته بود وارد امام زاده شدم ازح یباقلب

وچشمام روبستم    دمیروبوس حیضر حیسالم کردم و بابغض خودمو چسبوندم به ضر
گرفتم چونه ام   حینشستم دستم روبه ضر حی کنار ضر دیازگوشه چشمم اشکم فروچک

اشک شد غرورم بدشکسته بود قلبم از  سیصورتم خ یو در آن  دنیشروع کردبه لرز 
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ودردودل کردم اونقدر که سبک شدم حس    ختمیگرفته بود اشک ر بودم دهیکه شن ییحرفا
 ولب زدم  دمیروبوس حیقلبم اروم شده اروم ازجام بلندشدم بازهم ضر  کردمیم

  یدردوگرفتار نیرو بتونم زودتموم کنم خودم باعث ا ی_کمکم کن ،کمک کن که همه چ
 تم  حماقت کردم اما توکمکم کن سرم روباالگرف دونمیم دونمیامروزم م

  رصدرایخودت کمکم کن زودتر از ام رشمی بازم تحق خوامینم گهیکن من د اکمکمی _خدا
 جدابشم

  دمیرس قهی شدم وبه طرف خونه روندم بعدازچهل دق ن یزاده خارج شدم سوارماش ازامام
شدم و اروم وارد خونه شدم که  ادهیپ نیروپارک کردم وازماش نی واردخونه شدم ماش

نشسته بوداروم سالم کردم ازجاش بلندشدوبه طرفم   یصندل  یمامان که نگران رو  دن یباد
 اومد 

 ؟؟   لدای ی_کجابود 

 _امام زاده صالح رفته بودم 

 صورتم نشست   یرو یبامهربون دستش

 میرفت یباهم م یگفتیمادرم  ی_چرا تنها رفت

 خودم رفتم   گهی د دیخواب بود  خواست  برم شمام اون ساعت هوی_دلم 

 _نگرانت شدم  

 خوام ی_معذرت م

 بخور  اصبحانهی لباساتوعوض کن ب  زمی_برو عز 

 _باشه 

رفتم   سی فاصله گرفتم وارداتاقم شدم لباسام روعوض کردم به سمت سرو ازش
  یخارج شدم جلو سیوبعدازسرو   دمیشدم چندمشت اب به صورتم پاش سیواردسرو 
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  دمیخصوص صورتم صورتم روخشک کردم موهام روبرس کشو باحوله م ستادمیا  نهیا
شدم به سمت   ج جمع کردم لباسم رومرتب کردم وازاتاق خار  پسیوهمه ارو باکل

نشستم که   یصندل  یاس رو  زصبحانهیم  دنیمامان مشغول چ  دمیاشپزخونه رفتم که د 
نشست   یصندل  یگذاشت روبه روم رو  زجلومیم   یرو رو  یچا  وانیو ل   ختیر یبرام چا 

 وزل زدتوصورتم 

 باهات صحبت کنم   یمسئله ا   هیدرباره   خوامیجان م لدای_

 سرتکون دادم  یوسوال   دمیازش نوش  یکردم وکم کی روبه لبم نزد یچا   وانیل

 سوال دارم ازت    هی_

  خوردمی م  نطورکهیوهم روگردوگرفتمیپن یکیولقمه کوچ  زگذاشتمیم  یرو رو  یچا   وانیل
 اب دادم جو

 _جانم بگو مامان 

 ی دوستات قطع ارتباط کرد  پی اک   ی_چرا باهمه 

بوداخمام بدجورتوهم رفته  دهیکه پرس یبرام کوفت شد نگاهش کردم از سوال صبحانه
جوره از    چیکه ه ییباهمون اخما نیبودامادوست نداشتم مامان روناراحت کنم بنابرا 

 لب زدم  رفت یصورتم کنار نم

 ندارم  ییجا  پی تواون اک  دمی_چون فهم

 داره  انارودوستیک اشاری  یدونیتوم لدای_

وقت بودبه من گفته بود به  یلیخ اشاری  گفتیشدم مامان راست م ره یخ توصورتش 
 داره   اناعالقهیک

 روتکون دادم  سرم

 _خب
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  یقطع ارتباط کرد   قاتیرف ه یوبق انایتو باک  یداره ازوقت اشارچقدردوستی  یدونی_خب م
 تونهیامانم انافکرنکنهیبه ک کنهیم  یاونم سع

داشت که بخواد به خاطر قلب من که  یچه گناه چارهیاون ب اشارسوختی  یبرا  دلم
 به خاطربه عشقش نرسه   اشاری  خوامیشکستن از عشقش بگذره نم قاشیرف

هم ساخته شدن    یاشاربرای اناویمامان ازنظرمن ک  نیبه هم داره بب یچه ربط نی _خب ا
  ستمیازدواجشون من مخالف ن یانجام بده برا   یدوست دار یو هرکار  انیبهم م یلیخ

نگران   ستنیجزء دوستم ن گهیندارم فقط د  یمشکل  پیازاون اک   چکدومی اهی  انای من باک 
 دارم   تی قصداذ نه رسهی انامیمن نه ازارم به ک دینباش

 ی ندار هیقض نی باا ی_واقعا مشکل

 ه که نه _معلوم

اخرماه واسه جشن    یتا برا یخواستگار  میفرداشب بر نی_پس من برم هماهنگ کنم هم
 به عنوان زن وشوهرکنارهم باشن  اناهمیاشاروکی تو  یعروس

باشه تکون دادم که بالبخندازجاش بلندشد و ازاشپزخونه خارج  یحرف سرم روبه معن یب
  نکیس  یروتو وانمی صبحانه اروجمع کردم ول زی ازجام بلندشدم م دمیکش یقیشد نفس عم

تخت   یگذاشتم وازاشپزخونه خارج شدم به طرف اتاقم رفتم وارداتاقم شدم رو 
 نامعلومم شدم  ندهیوغرق فکر به ا دمیدرازکش

64 

فرداشب    یدستم بودم مامان باالخره تونست برا یارتویپوست کردن خمشغول  بااخم
حتما اونم   رصدراکهی که زنگ بزن به ام خورهیوحاال داره مغزمنوم  رهیبگ  یوقت خواستگار

 برادرمن   یخواستگار ادیداره اون نکبت ب یباشه اصال چه لزوم دفرداشبیبا

  یخال اریخ یم خشمم رو رو گذاشتم وهمونطورکه تما  ارروتودعنمیبرش ازخ هی  باحرص
 لب زدم   کردمیم
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  یبرا  می نداره اصالبه اون چه که مادار  یرصدراربطیموضوع اصال به ام نی _مامان جان ا
 ی خواستگار میر یبرادرم م

 حرفم مامان لبش روگازگرفت  نی باا

 بدونه دیاون شوهرتوئه وعضو خونواده ماست با لدا ی  هیچه حرف نی _ا

االن اگه بهش  ارهیم  فی هروقت  جشن عقد داداشم مشخص شد تشر ستیازنی_اصال ن
 هیقو  گاهشیتوخونواده جا  یلیخ  کنهیفکرم ادیب میبگ

 ست ی _مگه ن

 روبه مامان نگاه کردم  باحرص

 رصدرای ام یول امیبرادرم مهم که حتماهم م ی!!حضورمن تو خواستگار ستی_نه ن
 هیمعن  یبرادرم ب یحضورش تو خواستگار

 ی ا ونشستنش کنارمامان خواستم حرف وعوض کنم که مامان گندزدبه همه چباب بااومدن

 گهی م یدخترت چ نی بب ی_حاج

 مامان رونگاه کرد   یسوال بابا

 خانوم  شده ی_چ

 دباشهیبا  رصدراهمی تو مراسم فردا ام گم ی_م

 سرتکون داد  بابابااخم

 باشه ؟؟؟  دی_چرا با 

 گردشده به بابانگاه کرد  یباچشما  مامان

  گهیخانواده ست بعدنم نیداماد ا  یباشه ؟خب ناسالمت دیچرابا  یچ  یعنی ی_ِاوا حاج
 منو ادم حساب نکردبهم نگفت    چکسی چراه
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 لب زدم   رلبیز 

 ست ی_چون ادم ن

 بااخم سرتکون داد بابا

نرفته   ادمی توگوشش من هنوز  خوابمیم  یکیداشت  ییادعا   نی_غلط کرده هروقت همچ
ماه   شی وخودشم گورشوگم کردش دیکش  یجراح  غیرتیبااون مغزخرابش چطوردخترمنو ز 

 بارهم زنگ نزد به دخترمن   هیتمام 

  ستیخونواده ن نیوقت عضو ا   چیخونواده حساب کنم ه نیمن اونوجزء ا  بعدانتظارداره
   ستی ما ن  رصدراعضوی بازم ام نجایباچندتابچه ازاون پاشو بذاره ا لدایاگه   یحت

 باحرص به بابانگاه کرد  مامان

 _سجاد

  کردمیم یکه سع یبالحن لمی برخالف م شهیبااخم به مامان نگاه کرد که من مثل هم بابا
 هردوشون رواروم کنم لب زدم 

 ادی ب میبگ ستی_باباجون به نظرشما بهترن

خودشم دوست داره   اوگرنهیدب ینبت گفتیبه خاطرمن بودکه م نستمدو ی نگاهم کرد م بابا
 دامادش تومراسم فرداشب باشه 

   لدایادب شه    دی_با

 زدم  یلبخندزور

  دیشمابسپارش به من اگه شمااجازه بد  کنمیادبش م  گهیجورد  هی یباباجون ول  دونمی_م
 بهش بگم

 کرد  نگاهم
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 ی _مطمئن

 ناچاربود  یکه ازرو یلبخند   لبخندزدم

 یدونیاشه دخترم هرجورخودت صالح م_ب

  داشتمیاروم قدم برم   اطی دادم ازجام بلندشدم واز خونه خارج شدم توح بالبخندسرتکون 
  شهی تموم نم یمسخره باز  نی ا  اچرایخدا ادیبهش بگم فرداب دی چطوربا  دونستمینم

 بوق برداشت  نیوخشم شماره اش روگرفتم که بعددوم باغصه

 _بله

 چندوقت تحملش کنم  هی  دیکردم خودم روکنترل کنم با  یسع

 _سالم 

 متنفرشم  شترازشیشدب دوباعثیچیپ یسردش توگوش  یصدا 

 یدار کارم یچ هیچ  کی_عل

 زدنش دستام مشت شد  ازطرزحرف

 ی خواستگار میاشاربری  ی_فردا قراره برا

 _خب به من چه 

 شدی پرخون مدهنش  زدمی بهش م یاالن کنارش بودم چنان تودهن  خواستیم دلم

 یمراسم باش  ن ی_مادرم اصرارداشت به توبگم فرداتوا

 دم ی روبه وضوح شن قشینفس عم یصدا 

 _ساعت چند اونجاباشم

 نجاباش یا۷_
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  تمیخوردشده  عصبان یگوش نیزم یروپرت کردم رو یبوق باحرص گوش یصدا   دنیباشن
   رصدرای کنه ام کردخدالعنتتیشترمیروب

 االغ  شعوریب کنهی قطع م یکه رومن گوش هیک فکرکرده

خودم خفه اش کنم باحرص وارد   یبادستا  خواستیدلم م شدمی ازحرص منفجرم داشتم
 نشستم وموهام روچنگ زدم  ی صندل  یراست وارداتاقم شدم رو هیعمارت شدم و 

65 

  یبرا  دونستمینم کردمیکمدنگاه م یشده تو  دهیچ  یبه لباسا  ستادمی کمدلباسام ا یجلو
به رنگ قرمز که تارونم   یلیمستط  قهی  زیشوم دنی بپوشم که مناسب باشه باد یچامشب  

  یصندل  یرفتم رو شمیزارای لباس روتنم کردم به طرف م  یبود وکارشده بود باجوراب شلوار
بادنباله   فی کرم پودربه صورتم زدم خط چشم ظر  یشدم کم شینشستم ومشغول ارا 

به گونه  یرژگونه کمرنگ اجر  دم ی روبه موژه هام کش ملیر  دمیپشت چشمام کش یکوتاه
اتوموروبه برق زدم و شروع کردم به  دمیمات پررنگ قرمزم روبه لبام کش عی هام زدم رژ ما 

ازموهام روکج   یکم  ختمیموهام رو صاف صاف کردم و دورم ر  یموهام همه  دنیاتوکش
رو تنم کردم شال   مدجلوبازتازانویسف یازجام بلندشدم مانتو مشک ختمیتوصورتم ر 

چرمم    کی کوچ ف یوک یهمرنگ مانتوم روازادانه سرم کردم وباعطرم دوش گرفتم گوش
 روبرداشتم وازاتاق خارج شدم 

تنش بود فوق العاده شده   دیسف راهنی رنگ باپ یکت شلوار سورمه ا   اشارتواونی  دن یباد
قربونش برم من باعشق به طرفش رفتم   یکرده بود اله  غیت شیبودصورتش روش

 مکث تواغوشم گرفتمش که دستش دورم حلقه شد   یکنارش ب دنیبارس

 اشار ینره   ادتی عاشقته ها  لدای_

 چون منم عاشقتم رهی نم ادمی  چوقتی_ه

مامان کنارمون چشم ازهم   ستادن ی که باا میجداشدم وهردوبالبخندبهم زل زده بود ازش
بود   ومدهیرصدرانی اماهنوز ام  میبود  یرفتن به خواستگار یا واماده بر  کی همه ش میگرفت
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درب خونه   عیسر   دنشیاف اف به طرف اف اف رفتم باد یصدا  دنی کالفه بودم که باشن
 ارو بازکردم 

 اومد   رصدراهمی ام  میمامان بر  گهی_خب د

  شرتیت  هیکه به طرفمون اومد   میبود ستادهیا  اطیح  یتو  میازخونه خارج شد یهمگ
کرده بود  غیت شیش شهی مثل هم یتنش بود وشلوارجذب کتون مشک یجذب زرشک

موهاش روهنه اروبه طرف باالزده بود وخودشو غرق کرده بودتو عطرش ساعت گرون  
 ستاد ی دستش بود کنارمون ا شیگردصفحه مشک متیق

 رشدی ددی_سالم ببخش

 تکون دادن سرش اکتفاکردوروبه من لب زد  بابابه

 انهی  یا ی امتوبام  لداجانی_

 حفظ ظاهر لبخندزدم  یبرا 

 د یشمابر رمی رصدرامی_من باام

  یوسواربوگات میازخونه خارج شد رصدراهمیشدن منو ام نیدادن وسوارماش سرتکون
چسبونده بودم  شهیباباحرکت کرد سرم روبه ش نیکه پشت سرماش میشد  شیمشک

   کردمی واصالنگاهش نم

   لدای_

 بهم انداخت   ی نگاه میش نگاه کردم نسرم روازپنجره جداکردم وبه بااخم

 یکردن مشخصه توهم ب یزی پدرومادرمن برنامه ر نجورکهیا  رتونبودهیتقص دمی_فهم
 ی ریتقص

  شعوریازحرفش رولبم نشست ب یپوزخند

 م یر یجشن مسخره اروبگ نی که ا   می_انگارمجبور
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 گردشده نگاهش کردم   یباچشما 

 م ی_چرامجبور 

 شک کرده   یوحت  ادی جوره کوتاه نم چی_چون پدرم ه

 نگاهش کردم  

 شده یچندروزچ نی بفهمم توهم یدرست حرف بزن شهی_م

 دستش فشرد  ی فرمون روتو  بااخم

 برده   ییبوها هی_پدرم 

 لب زدم   بااسترس

 ده یفهم ی؟؟چ  یچ یعنی_

 روبه طرفم چرخوند  سرش

  نیا می اگه بخوا یداشته باشه ول ینگران یکه جا ست ین یاونقدر ی ش خوادنگرانی_نم
رشته کردم   یمن هرچ ینجوریوا شهیم  لی تبد نی قی شکش به  میروبهم بزن یمراسم کوفت

 شهیپنبه م

 ده یفهم یچ گم ی_م

  کنهیالبته فکرم  میمنو تو شک کرده که منو توعاشق هم بوده باش نی ب یسرد  نهمهی_ازا 
  یا گهی زدیده فعال به چباعث ش نیوا   یازمن دلخور کمیماه   شی ش نیتوبه خاطرا 

کاسه بوده   میرنیز  یکاسه ا هی   فهمهیم میاالن ازهم جداش  میفکرنکنه البته فعال اگه بخوا
 ده یبفهمه دودمان منو به بادم میبوده وقت یچ  هیتابفهمه قض کنهیم  یاونوقت هرکار

 لبم روفشردم   باحرص

 م یز یتوسرمون بر  یچه خاک  دی با  یگی _خب االن م
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 م یکنیجورم یبهونه ا  هیچندماه   هیجشن برگزارشه وبعداز  نی ا  دیفقط با یچی_ه
 م یشیوجدام

تو   م یبود رکردهی گ رصدرای هم من هم ام شهیکه نم  دونستمیمخالفت کنم اما م خواستمیم
 میکه کرده بود یاشتباه

سبد گل رز    هیبا  اشاری  ستادمی کنارمامان ا  میشد ادهی پ نیازماش انایخونه ک یجلو  دنیبارس
هم دست مامان بود بابا با لبخند اف اف روفشردکه چندلحظه   ینیریوقرمز اومد ش  دیسف

پنجاه    اطی ح هی  میشد  شونیصدمتر یس یونقل  ییال یبعد درب خونه بازشد واردخونه و 
وجودداشت که من   یحوض خوشگل اب هیهم   اطیح  وسطباصفا   یلی اماخ  کیکوچ یمتر

که    میخونه حرکت کرد یا به طرف ورود عاشقش بودم همراه مامان وباب 
واردخونه    ییبالبخند شروع کردن به خوش امدگو مید یدرخونه د یاناروجلو ی پدرومادرک

  زشا  نکهیبودلبخندزدم باا رسرشیحر   یصورت زی ر یدباگال یکه چادر سف  انای ک دنیباد میشد
  یکه سع ییکردم لبخندم روپنهون کنم باصدا یدلخورم اما هنوزم دوسش دارم سع یلیخ
 توش نباشه لب زدم  ی حس  کردمیم

 _سالم 

طرفم که رو   ادبهی خواست ب کردیمن بهت زده نگاهم م  دنیروباشرم باالاوردباد سرس
خونه  ن یزا ی د میشد  شونی صدمتر  ییرایازش گرفتم و به طرف مامان وبابارفتم واردپذ 

نشست دلم  رصدراکنارمی ام میمل نشستمخ یقهوه ا  یراحت یمبال   یبودرو یسنت
  شهیکه هم یا   بهیبود غر بهیبرام غر ونازکنارش بلندشم کنارش راحت نبودم ا  خواستیم

 شد ی ازجام بلندشم امانم خواستیداشت باحرفاش منو خوردکنه دلم م یسع

 اناکرد یبالبخندروبه مادرک مامان

 م یصحبت کن اناجانیدرباره پسرم و ک می_واال امشب مزاحمتون شد 

 انااشاره یبه پدرک انابالبخندیمادرک

66 
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 کرد 

 ره یبگ میدتصمی_اقاش با

 لب زد  انایبالبخند روبه پدرک مامان

  میهست که ماباهم رفت وامد دار   یچندسال دیشناسی_حاج اقا شماخوب خونواده ماروم
ازهمه   رسهی نش مداره و دستش هم به ده سانسیفوق ل دیشناس یروهم م اشاری

دختر خانوم گل   شی پسرما گلوش پ نی حاالا  ارهینون حالل درب  ادگرفتهی مهمتر
   هینظرتون چ رکردهیگ  اناجانیشماک 

 جلبه جاشد به بابانگاه کرد انارومبلیپدرک

 اره یب یچا   اناجانیک داولی_اجازه بد 

 اربرامون یب ی چا دخترم

کردم که    اشارنگاهیازجاش بلندشدوبه طرف اشپزخونه رفت به  دشدنیباسرخ وسف انایک
  ن یکنم نه من بهتر یحسود  نکهینه ا  دیدلم لرز  کرد یم  انانگاهیباعشق به رفتن ک یچجور

  سوزهیخودم م یاما دلم بدجوربرا   نهاستیبهتر قیال  میداداش خوام یم   میداداش یهاروبرا 
 بکنه  یداشتنم هرکار ینگاهم کنه برا  باعشق ینطور یکه ا اباشهیدن ن یدتوا ینفرنبا  هیچرا 

  ینیکردم به خودم مسلط بشم س یسع انایبازم مهمون گلوم شد بااومدن ک یلعنت بغض
 رواول به طرف باباگرفت که بابابالبخندروبهش لب زد  یچا

 خوردن داره دستت دردنکنه دخترم  ییچا   نی_به به ا

باعشق   اشارچنان یزوم شدم روحرکاتش   دیرس اشارکهیروبرداشت به    یچا   بعدازبابامامان
 نگاهم نکرد  ینطوریا  یکس چوقتیحسرت سوخت ه شتراز یکه قلبم ب کردینگاهش م

حرفابودکه بخواد اروم بشه    نیشترازا یکه توقلبم بود ب یدرد  یکردم اروم باشم ول یسع
عشق وجودنداره چشمام   الیخیارومش کنم اخه چقدربهش بگم که ب  تونستمینم شدینم
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  اناهمی اروم گفت که باعث شد ک  یزیبالبخندجذابش چ اشارکهیوزوم موند رو    دیلرز 
 لبخندبزنه

عشق نگاهم کنه ومن عرق لذت بشم  نهمهیباا یک ی نکهیا  خواستیلبخندروم  نیهم دلم
 دم ینفهم چوقتیمحرومم چرا ؟؟چراشو ه  یاما من ازهمه چ

 که پربودازحسرت نگاهش کردم  یبا قلب  انا یک یبابا  یباصدا

که   نیدتوا یز یوعز   دیمامحترم  یدچقدربرا یدونیشمام  یخانوم سهراب  ی_واال جناب سهراب
 مشیشناسیندارم هم من هم خانومم خوب م یشک چیه هیجان پسرموجه اشاری
  تی هم ترب  یخوب نیبه ا  یپسر یخوب نیبه ا یالبته توخونواده ا  هیچه جورپسر میدونیم
  نیمن وخانومم ازهم  رهی گیم  میاناتصمیمسئله ک  نی ا  یاما تو  ستین  درش یشک شهیم

  نیکه اگه اون بخواد ا اناستی باک  ییاما موافقت نها  میکنیاالن موافقتمون رواعالم م
 ره ی گیوصلت صورت م

 داد  بابابالبخندسرتکون

 صحبت کنن    کمیباهم  اناجانی اشاروکی  دیخب اگه اجازه بد ی_بله حق باشماست حاج

 دست گذاشت   یدست رو  انایپدرک

 اجازه ماهم دست شماست   دیاردار ی _اخت

 کن  ییبه اتاقت راهنما اشارروی دخترم اقا اناجانیک

 دنبالش رفت  اشارهمی ازجاش بلندشدو به طرف اتاقش حرکت کرد اناارومیک

 من بالبخندلب زد   اناروبهیمادرک

  هیک  تونیازخودت بگو عردس لداجانی_خب 

 رولبم نشوندم  یاجبارلبخند

 ه یماه جشن عروس  نی_واال اخرهم
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 دانشاال یخوشبخت بش ی_عه به سالمت

 _ممنون 

 لب زد انایبه من انداخت وروبه مادرک ینگاه میبالبخندن مامان

هم نامزدباشن تابه همه نشون بدم چه  انای اشاروکی  لدای_واال دوست دارم توجشن 
 دارم  یعروس

مثل   رصدراهم یصحبت بودن منو ام  انامشغولیدادبابا وپدرک انابالبخندسرتکونیمادرک
که بهم محکومن به اجبار ازشدت بغض    ییمثل کسا میمجسمه فقط کنارهم نشسته بود 

تلنگربودم که   نی بکشم چشمام پربودازاشک منتظرکوچکتر دعذابیبا  یکردتاک یگلوم دردم
  دیبا ست یکردن ن هیگر  یاالن که جا  تونستمی شدنمیروبشکنم اما نم یبغض لعنت نیا

که باصورت   ییانا ی رو لباش بود وک یکه لبخندپت وپهن اشاری  دنیخودموکنترل کنم باد 
  یطاقت ازجاش بلندشد جلو یبود به طرفمون اومدن مامان ب نی قرمزش سرش پا

 ستادی اشارایاناو یک

 انه یبه بعدبهت بگم عروس خوشگلم  ن یازا تونمی _خب دخترم م

 چشماش روبازوبسته کرد  نانیاروم سرش روباالاوردبه پدرش نگاه کردپدرش بااطم انایک

 _بااجازه پدرومادرم بله

و قربون صدقه اش   دنیحرفش مامان تواغوش گرفتش وشروع کردبه بوس نی باا
  یظاهر  طنتیگاف ندم منم لبخندزدم وباش نکهی ا  یکردبرا یمن نگاه م انابالبخندبهیمادرک

 لب زدم 

 اخرش دخترت شد زنداداش من  یدی خاله د گهی_خب د

 نگاهم کرد  باخنده

 خانوم    طونیش ید ی_اره باالخره به هدفت رس
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جعبه مخمل کوچولوقرمزدراوردبه   هیرفت   فشیدادم که مامان به طرف ک بالبخندسرتکون 
 زد  انالبیوروبه پدرک  انارفتی طرف ک

 ی _بااجازه تون حاج

 سرتکون داد پدرش

وقشنگ بود نشون روازجعبه   فی ظر  یلینشون به شکل گل خ هیجعبه اروبازکرد مامان
  اشارکنارهمی اناوی به دست زدن ک میکرد  نکارشروعیباا انافروکردهمهیجداکردوتوانگشت ک 

 نشستن که  

 لب زد  بابا

  رصدرایوام   لدای یتابعد عروس میر یعقد بگ هیهفته   نیهم  دیاگه اجازه بد  ی_خب حاج
 م یر ی دوتاجوون روبگ نیا  یچندوقت بعدش عروس

   دم یم  بیترت ک یکوچ یمهمون هیسجادجان پس اخرهفته  ستین ی_حرف

 ه ی_درباره مهر

کنه البته بااحازه شما   نتخابدای خودشه وخودش با هیکنه مهر  دانتخابیانابا ی _خودک
 سجادجان 

 مدنظرته  هی!!دخترم چندتا مهردیاردار ی _اخت

لرزون وپراسترسش   یسوخته ام غرق بودم که صدا   ی اهایتوافکار ورو  کردم ینم انانگاهیک به
 دم یروشن

 تا  ۱۱۱ یاقام عل تی_به ن

 دخترم  تونی نگه دارِ زندگ ی_عل

 گه ید  یجا  هینبودم فکرم   تیومن فقط ظاهراکنارشون بودم امادرواقع زدنیم  حرف
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 مامان به خودم اومدم  یبود که باصدا  

   میمادرپاشو بر لداجانی_

 ازجام بلندشدم   جونیدادم وب سرتکون

که   یکردم وبالبخند انانگاهی حفظ ظاهر به ک  یدادم برا انادستیروح بامادرک یب بالبخند
 بود لب زدم توش ن یمهر  چیه گهید

 زم یعز  ی _خوشبخت بش

  میا نهیمن مهم نبود من ادم به شدت ک  یبرا  گهی کردتوچشماش پرحرف بوداماد  نگاهم
  تونمینم چوقتی ه گهید وفتهی وازچشمم ب ربشمیدلگ زهیاگه ازپدرم که انقدربرام عز   یحت

   گهیخصلته د هی  نمیخب ا یبده ول یلیباهاش مثل قبل بشم خ

 م یاروم ازخونه خارج شد یبعدخداحافظ

حس کردم   قهیچشمام روبستم که بعدچنددق رصدراشدمی ام نی حرف سوارماش یب
 نشست وحرکت کرد   نیتوماش

 داشتم اجیسکوت احت  نیوچقدربه ا   میزدینم  یحرف  چکدومیه

هم نکردم واردخونه   یخداحافظ یشدم حت ادهیحرف پ چیه یخونه ب یجلو  دنیبارس
 شدم راست وارداتاقم  هیشدم و 

68 

  رونیانابی باک  کسرهی  شناختی سرازپانم  اشارکهی تو تب وتاب جشن اخرهفته بودن  همه
وتا غروب هم به بهونه انتخاب    شگاهیرفتن ازما  یخواستگار  یفردا  یبهونه ا  هیبودن به 

االن کجان   دونستمیم شناختمیخوب م یلیمن هردوشون خ دنیچرخ  رونیلباس عقد ب
 میبدجورتابلوبود کجاهان هم بگذر نستاکهیوا دونفره اشون ت  ی هاوپست ها یازاستور
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هم نداشت که بخوام دخالت کنم   یبه من ربط ارمیمن که اصال قصدنداشتم به روشون ب
که انقدرشوق وذوق داشته باشن   هیعیطب رسنیخب بعدازچندوقت دارن بهم م

 خوبشون روخراب کنم  دحالیچرابا 

   شدیبرگزارم انایباغ پدرک یمراسم عقدشون تو  راشای  اناوی خواست ک به

 هست واال    ادهمیمهمان داشت البته به نظرمن ز   صدیکه کال دو کی مراسم عقد کوچ هی

 که مامان وارداتاقم شد  زدمیحوصله تواتاقم نشسته بودم و طرح م یب

 مادر لداجانی_

 شده بودکارش گذاشتم   باتمومیطرحم که تقر   یرو اروم بلندکردم مدادرورو سرم

 _جانم

باتو   ییانایک  قیباهاشون بروتورف ایعقد توهم ب یبرا  دیخر  رنیم  اشاردارنی و   انای_امروز ک
 راحت تره 

دارم   شتردوسشیبارفتارسردم داداشم که ازخودم ب خواستینداشت برم دلم نم امکان
  ونیم  یچیه  خوامیناراحتش کنم چرا پس بهتره نرم نم دیبا یچ  یروناراحت کنم برا 

 یکس  یوقت  دونمیم شناسمیخودم روهم خوب م یمنوداداشم روخراب کنه ازطرف
  خوامینم فهمنیکه همه م شم یناخوداگاه اونقدرباهاش سرد م وفتهیازچشمم ب

 نگرانش کنم  شتریبفهمه دوست ندارم ب یزی اشارچی

 ختم یشونه سمت چپم ر یرو رو شونمیپر  یموها 

   میندار ی باهم رفاقت گهیانادی من وک  یدونی_مامان جان توکه خوب م

 به خاطربرادرت لداجانی_

  قشهیکه ال  کنمیرفتارم یاناجوریبرم مامان اگه برم باک  خوامیخاطره که نم نی_به هم
 که اون خوردم کرد  کنمیخوردش م  یاونطور
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 انداختم  نی سرم روپا نهیاشک توچشمام رونب نکهیا  یپراشک شد برا  چشمام

 مامان  یچ یعنی  یکه بهش اعتمادکرد  یاعتمادکردن وضربه خوردن ازکس یدونی_م

 کردم  کردنگاهیروباالاوردم وبه مامان که هاج وواج نگاهم م سرم

نگفت   یز ی چ چکسی اما به ه کشم یمن چقدر عذاب م  دونستیم  نکاروکردیبامن ا انای_ک
 نهیسکوت کردتامن بازم دردبکشم واون بب

ازقلب وغرورخودمم بگذرم بسه    تونمی نم یازعشقش بگذره ول اشاریبه خاطرمن  خوامینم
 اشار ی مثل قبل باشم   خوامینم گهیبسه د  گهیسالهاازخودم گذشتم د   نیتوا  یهرچ

که به  یزخم  اما اشارمناسبهی  یبرا  هیانادخترخوبی ندارم ک یداره من مشکل انارودوست یک
  یول  ذارمی بهش احترام م نمشیبیکناربرادرم م هخون  نی ومن توا شهی من زدفراموش نم

 دوسش ندارم چون اون منوله کرد  گهید

 بگم  ابازمی هیکاف

 حرف به طرفم اومددستم روتودستش گرفت  یب مامان

 _باشه دخترم حق باتوئه  

 د یواشک ازچشمم فروچک زگذاشتمیم  یزدم که ازاتاق خارج شد سرم رو رو یلبخنددردناک 

برم   خوادهمراهشونیم  ادوازمیم  اشاری خونه بمونم اگه خونه بمونم  د یبلندشدم نبا ازجام
بهانه  هی  شهیخوب م یلیاش بزنم اما اگه خونه نباشم خ نهیدست ردبه س تونمی ومنم نم

 اس که نبودم تاباهاشون باشم

  تیسرب بود و ف  ناشیتنم کردم است ییقرمز البالو  یمانتوکت  هیطرف کمدم رفتم به  عیسر 
  دمیروپوش میکارشده بود شلوارجذب کتون مشک  کیکوچ یمشک یتنم بود باشکوفه ها 

  یبستم به خودم نگاه کردم برا یسرم دم اسب یموهام رو محکم باال   ستادمی ا  نهیا  یجلو
رژ   دمیه خط چشم کلفت ودنباله کوتاه پشت چشمام کشی تمیدرب یروح  یب نیازا نکهیا

فوق العاده بود باعطرم   دمیپررنگ بود روبه لبم کش ادی همرنگ مانتوم که ز  عی مات ما 
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رو برداشتم وازاتاق زدم   میوگوش  فی رنگم روروموهام انداختم  ک یدوش گرفتم شال مشک
 رون یب

 رومبل نشسته بود و توفکربودکه لب زدم  مامان

 رم ی من دارم م_مامان  

 کرد  نگاهم

 لداجان ی_کجا  

 جشن اخرهفته  یبرا  رمی لباس بگ  رمی _م

 _باشه دخترم مراقب خودت باش 

 _چشم خدافظ 

رفتم  نمیتندازخونه خارج شدم به طرف ماش یپاشنه بلندم روپام کردم وباقدما  یکفشا
رو روشن کردم وباسرعت ازخونه خارج شدم به طرف پاساژ   نیشدم ماش نیسوارماش

  نکیروتوپارک  ن یبه پاساژ ماش دمیرس قهیدق ست ی حرکت کردم بعد ب  یلباس مجلس
به طبقه باال پاساژ رفتم اروم قدم  یشدم و با پله برق ادهیپارک کردم پ یاختصاص

وجودداشت   یاد یلباس ها باتنوع ز   کردمینگاه م یمغازه ها   نیتریو به و   داشتمیبرم
که   یراهنی پ دنیمغازه اروهم نگاه کردم که باد  نی اخر   دینبود ناام خوامیکه من م یامااون

  یپرنسس قه ی بلند با راهنیپ هی   خواستمیبودکه من م یهمون  ستادمیسرجام ا  خواستمیم
که دوست   ییداشت ازهمونا   نی کارشده بود و چ  نیلباس تا کمر بانگ  یوکارشده قرمز باال 

بپوشمش   تونمیم گهی فرق کرده حاالد گهی بپوشم اماحاالد تونستمی داشتم اما نم
بالبخندوارد مغازه بزرگ شدم روبه فروشنده جوون زن لباس رونشون دادم که  

اتاق پرووشدم ولباس روتنم کردم به خودم نگاه    واردلباس روبهم داد ز یسا دنیبعدازپرس
  کمیبود و باتوربود وفقط   کی کوچ یلیخ ناشی است لباس  ومدیبهم م یلیکردم لباس خ
 بیعج  دتنمیبازبود  پوست سف یلیلباس خ قه ی  گهی ازطرف د موشوندیازبازوهام روم

 ی روم باس ل  نیپشت لباس هم بازبود اما برام مهم نبود هم دیدرخشیلباس م  نیتوا 
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69 

  ض یروداشتم لباس رودراوردم وبعدازتعو دنشیپوش یارزو   شهیبودکه هم یهمون خواستم
روتودستم گرفتم وازاتاق پرو خارج شدم به طرف صندوق رفتم وروبه  راهنیلباس پ

 فروشنده لب زدم 

 برم ینومی_هم

 _مبارکتون باشه 

 ممنون   یلی_خ

عابربانکم روبه طرفش گرفتم بعدحساب کردن پول ساک لباس روگرفتم واز مغازه   کارت
  فیک کردمی وکفش نگاه م فیک  یرفتم وبه مغازه ها  نی به طبقه پا یخارج شدم باپله برق 

وکفش موردنظرم    فیقرمزهمرنگ لباسم نظرم جلب کردواردمغازه شدم وک یلیوکفش اکل
بود وگوشه کفش سمت چپ   یو هفت سانت پهنرو از فروشنده گرفتم پاشنه کفش 

  دمی همرنگ لباسم خر ر یشال حر  هی دمیوکفش روخر  فیبزرگ کارشده بود ک ونیپاپ
شروع کردم به  نی گذاشتم و باسرعت پا نی ماش  یروتو  دامیازپاساژخارج شدم خر

 روگرفتم بعدچندبوق برداشت   شگرمی شماره ارا یرانندگ

 _بله 

 ی_سالم النازجون خوب 

 عوض شده   تیعروس خی نکنه تار یداشت  یگلم جانم کار یتوخوب لداجانی_سالم 

 ازت   رمی پنجشنبه وقت بگاخرهفته  ی _نه زنگ زدم برا

 هیک ی عروس ی_به سالمت

 _داداشم 

 نجاباش یا۵_مبارکه خوشبخت بشن؛باشه گلم فقط راس ساعت 
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 فعال  ی_باشه مرس

 _خدافظ 

  نکهیتاا دمیچرخیم  ابونیهدف تو خ یبود ب یاوک  یهمه چ نیازا  نمیروقطع کردم ا  یگوش
واردخونه شدم   دمیرس قهی هوا به طرف خونه حرکت کردم بعدچنددق یکیتار  دن یباد

 دم یبه اتاقم رفتم و روتخت درازکش دیخر یباساک ها

70 

موهام   ونیصورتم تموم شد و شن کاپیبودم بعددوساعت کارم شگرنشستهیارا   ردستیز 
ازجام بلندشم   خواستیدلم م  کردیبودمغزم درد م دهیشروع شد ازبس موهام روکش

 باالخره تموم شد   شدیامانم

 انه ی  یا یراض  نی_پاشو گلم بب

خودم  دنیباد  ستادمی ا  یقد نهیا  یازجام بلندشدم لباسم رودرست کردم وجلو اروم 
  ومدیبهم م یلیروصورتم خ ظ یغل شی رژخورده قرمزبه رنگ انار نگاه کردم ارا یلبخندرولبا 

که با مهارت کارشده بود خط   ییبود چشما  ی پهن وکوتاه که به رنگ قهوه ا  یابروها 
فوق العاده   یقرمز ودود یلی اکل هیبود سا  دهیپشت چشمام کش ییبایچشم کلفت و ز 

روموژه هام   ازنبودامای که اصالبهشون ن یمصنوع ی بودموژه ها رکردهیچشمام روپاچه گ
به   ،یلیساعته فوق العاده پررنگ  الکل24عی رژما یقهوه ا   یگذاشته شده بود گونه ها

  یجلو بود یموهام خط ون یشن یشکالت یرنگ شده قهوه ا ی م نگاه کردم موهاموها
  ونیشده دوطرف صورتم ازاد بود شن سیازموهام بابل ی موهام به صورت کج بود و کم

  هیبود و وسط موهام که به شکل گل بود  یپشت به شکل گل وتماما جلو وپشت خط
 قرمز کارشده بود  دیمروار 

  بیکه عج یکه دوست داشتم لباس یهمون لباس واستمخیکه من م یهمون یچ همه
 بالبخندروبه الناز برگشتم  کرد یومنو غرق لذت م  ذاشتیم شی نقصم روبه نما یاندام ب

 فوق العاده اس ممنون    شه ی_کارت مثل هم
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جلوبازهمرنگ لباسم روتنم کردم شال روازادروموهام انداختم پول روحساب   ریحر   مانتو
رو روشن کردم وبه   نیشدم وبالبخند ماش نیخارج شدم سوارماش شگاهیکردو ازسالن ارا 

  دمیشدم که د ادهیپ نیاروم ازماش دمیرس قهی دق ستیطرف خونه حرکت کردم بعد ب
   کردنینگاهم م جانیوکه وباهش دنمی مامان وبابا به طرفم اومدن هردوتا باد

 کرد  یقلبم رومملوء ازانرژ لبخندرولبشون

باباهم کت شلوارخوش دوخت   یمامان نگاه کردم کت سارافون کارشده سورمه ا  به
کرده   شی هم تنش بود مامان ارا  یرنگ دیسف راهنیهمرنگ لباس مامان تنش بود وپ

 وفق العاده جذاب ترشده بود 

 د یباری ازسر روش م یشاد

   یزد رصدرازنگیمادر به ام  لداجانی_

همرنگ لباسم رو تو کف   یلیشده اکل  کوریمان  یاسمش اخمام رفت توهم ناخونا بااوردن 
منودرک   ت ی وضع شعوراصالیبهش زنگ زدم جواب نداد ب  یدستم فشردم ازصبح هرچ

 کردم اروم باشم یسع کنهینم

 مامان   ده ی_جواب نم

 االن زنگ بزن دخترم  گهی بارد هی_

روبه گوشم  یرو روشن کردم وشماره اش روگرفتم گوش یاجبارسرتکون دادم گوش به
 که باالخره جواب داد کردمیداشتم قطع م گهی چسبوندم بوق بوق بوق د

 _بله

زده بودن به من اروم لب  مامان باباکه زل  دنیبه فحش بکشمش اما باد خواستیم دلم
 زدم 

 یی _کجا
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 ک ینی_کل

 کنترل شده لب زدم  باخشم

 ی کینیباغ بعدتو هنوزکل میر یم  می_مادار

 روکنسل کنم  می به خاطرخان داداشت جراح کارکنمی_چ

 اد یسرش ب  ییبال هیاالن  خواستیبگم فقط دلم م یچ دونستمینم

 ام ی م دمنمی_شمابر

 روقطع کردم  یگوش یزی گفتن چ بدون

 کرد ی بااخم نگاهم م بابا

 گفت  ی_چ

 زدم  یلبخندزورک

  کهینی_کل

   کینی_کل

 رواروم تکون دادم سرم

   میامشب جشن دار دونهی_مگه نم

 رتر ید کمی  ادفقطی_گفت م

 باحرص دستش رومشت کرد  بابا

دلش  ی؟؟احمق هرعلط  امی فکرکرده بازم کوتاه م رسمی حسابش روم شرفی_پسره ب
 لدا یت گرفته  دهیسه هرچقدرنادب  کنهیبخوادم

 نگاهم کرد  ینگران با
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 اون دوست داره   لدای  ی_تومطمئن

 بگم نه امانشد  خواستیگرفت بغض توگلوم نشست دلم م شیحرفش قلبم ات نی باا

 ام باحرص لب زد   افهیق دن یباد

 ی سجادسهراب  گنیبه من م کنمیمن ادمش م م یبر  دیسوارش  نیایب  ادی_به درک که نم

 به طرف باغ حرکت کرد  یی که باحرص باسرعت وحشتناک باال می باباشد  نیسوارماش

71 

شدم   ادهیپ نیباغ پارک کرداروم ازماش یرو روبه رو  نیبه باغ باباماش مید یرب رس هیبعد
شدمامان نگران به من چشم دوخته بودکه لبخند  ادهیپ نیازماش تی که بابا باعصبان

 باباحلقه کردم  یربازو رولبم نشوندم وستم رو دو یزورک

 شدقلبمیم دهید  یطرفم توچشمام نگاه کرد غم توچشماش به راحت دبهیچرخ سرش
  کنهی روداره تحمل م یفشرده شد ازچشماش معلوم بودچه غم

 یی _بابا 

 _جانم عروسکم 

 خب دی _لطفاناراحت نباش

 یتوجه یمن ب   یبه تو به دخترمن سوگول رصدراانقدرداره ی ام  ی_چطورناراحت نباشم وقت
 کنهیم

 یمن امامن به ب  یباباهم برا  یسخت بودبراش هم برا  یلیروبه زورفرودادم خ بغضم
ازادما عادت داشتم من عادت داشتم به جزپدرمادروبرادرم همه خوردم کنن   دن ید یتوجه
 لبخندزدم  نیبنابرا 

 دیرصدرافکرنکنیباباجون اصالبه ام هیچ هیرعتاربق ستیکنارشمام برام مهم ن ی_وقت
 ارم یوسرش درم  شیتالف یروز  هیباالخره منم 
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 _خودمم باهاش کاردارم  

  رهی امشبتون رو ازتون بگ یاون شاد دفکربهیدنذاریخب باباجونم االن بهش فکرنکن  لهی_خ
درضمن   میخور یمنومامان چقدرغصه م  دیاگه شماناراحت باش دیدونیشماکه م

 ناراحت شه  اشارمی دینذار

 باشه  زدلمی_باشه عز 

چمن خوشگل   ینیبزرگ تزئ یباچراغا  دهیباغ بزرگ سرپوش هی می باغ شد اردبالبخندو 
 ی دصورتیساتن سف دباروکشیسف  یها  یباندل یگردسقهوه ا  ی زای م  نیکارشده کل زم

 حجله به شکل قلب  هی م یحجله نگاه کرد  به

کم کم درحال ورودبه  ال یفام می رقص رفت ستیبه حجله وپ کی نزد یزهای ازم یکی طرف  به
خوش امد بودن مانتوشالم رو دراوردم و مرتب پشت   انادرحال ی تاالربودن پدرمادرک

مامان باباهم کنارمون   یکردم لباسم رومرتب کردم نشستم روصندل   زونیاو   میصندل
 طرفمون اومدن  انابهینشسته بودن که مادرپدرک

هم داشت   یمناسب  ونین وش شی کت دامن کرم رنگ کارشده تنش بود ارا انایمادرک
به احترتمشون هرسه   ستادنی ا  زمونیهمسرشم لباسش روبااون ست کرده بود کنارم

 کرد  انابالبخندنگاهمیمادر ک می شد  یوبالبخندمشغول احوالپرس میتامون ازجامون بلندشد

 لدا ی  ینگاش کن چقدر نازترشد ی_وا

 زدم   یوپرناز   حیلبخندمل

 ن یخوشگل شد  یخاله جون شماهم حساب ی_مرس

 زم ی عز ی_مرس

   مینشست کنارهم

 کجان  رصدراجانیام ی_راست
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 زد  یزورک لبخند

 اد یرترمید  کمیداشت  یرصدراجراحی_ام

 سرش شلوغه   ی_پس حساب

 _بله 

  میخواننده ارکستر همه مهمانها ازجاشون بلندشدن وماباعجله تزجامون بلندشد یباصدا 
شدن   ادهیپ نی ازماش  اشاری  اناویاسپندروگرفت ک اناظرفیمادک میباغ رفت یوبه طرف ورود

ومدل موش    شی بود ارا دهیسرب بود وپوش  نیتنش بود که است یگلبه یلباس پف  هیانایک
 قربونش برم من  یشده اله پیچقدرخوشت اشاری  ومدی بهش م یلیهم خ

که اروم به طرفمون اومدن بالبخندسالم کردن وبعدازدودکردن   کردمینگاه م بالبخندبهشون
  هیاماده بود   یهمه چ میوارداتاق عقد شد  میاسپند همراهشون به طرف اتاق عقدرفت 

ه  اله دنیسرجاشون نشستن باد اشاریاناو یشده بودک دهیوخوشگل چ  کیسفره عقد ش
  یکیسرد چشم ازشون گرفتم رو   یلیخ نشستپوزخندرولبم  پمونی احمد واک  ارشیک

 طرفم اومد  انابالبخندبهی هانشستم که مادرک  یازصندل

 رن یگی پارچه اروم انایوک گهید  قیپاشوقندوتوبساب الهه ورف لداجانی_

 زدم  لبخند

 نگاه کنم بااجازه شما  نی_ممنون خاله جون من دوست دارم بش 

شکراب   یانابدجوریمنوک ن یب دکهیفهمیم دیفهمیم ییزا ی چ هیکردانگار داشت  نگاهم
  یازدخترا  یکیکنه پس به زورسرتکون دادوبه طرف   شترکنکاشیاماحاال وقتش نبودکه ب

شروع    زهیم  زهیدخترر هیو  اشارگرفتنی اناوی سرک  ی اقوام خودش رفت بچه پارچه اروباال
 خطبه عقد  خوندنقند عاقدشروع کردبه   دنیکردبه ساب
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بله   یک دمیحالم خوب نبود اصالنفهم کردمینگاه نم چکسیبه ه نی زده بودم به زم زل
شروع کردم به دست   هیبه خودم اومدم ومنم مثل بق عیدست وج  یگفتن فقط باصدا 

 زدن 

  یلیکردو خ یپل ی به باغ سرجام نشستم که اکستراهنگ شاد میکاراهمه برگشت بعدازاتمام
 جوون   یپرشداز دخترا  ستیزود پ

 اهنگ که تموم شدمامان نگاهم کرد  نیاول

 کرده ها  اناشکیبرقص مادرک کمیمادرتوهم برو   لداجانی_

کنم   اشارتحملی خاطر دبهیبا  نکهیا  یاداوریبگم به جهنم اما بابه  خواستمیکردم م  نگاش
  امیشدم که اهنگ ازشهاب ترقص   ست ی رفتم واردپ ستیاروم ازجام بلندشدم به طرف پ

  یکه نگاه ها  دمیرقصیاونقدربانازم دنیاهنگ شروع کردم به رقص  تمیماجرا پخش شد بار
خارج نشدم  ستیاهنگ تموم شداماازپ  قهیددقمن شده بود بعدازچن خی امیلیخ
  چکسیفکرکنم ه چکسیبه ه خواستمینم

اعالم کردن رقص دونفره عروس داماده همه   نکهی تاا  دمیاهنگ پشت سرهم رقص نیچند
 نشستم که مامان باذوق لب زد یاروم روصندل میسرجامون برگشت

 ی د یخدب رقص یلی_خ

خوب   دنیشروع کردبه رقص  یانتخابم بهنام بان  ییتو  انابااهنگیدادم که ک بالبخندسرتکون 
   کردیم  یاشاردلبری  یبرا  دویرقصیم

  خوردپسی خون داشت خونموم دیصرف شام رستموم شدوزمان   اشارهمیو  انایک رقص
 اشغال   یرصدرای ام نیکجاست ا 

پسر   هی  دنیباعث شد به طرف نگاه سرم روبچرخونم باد ینگاه ینیسنگ
که زل زده بودبهم اخمام رفت    یدرشت قهوه ا  یقدبلندوچهارشونه باپوست سبزه وچشما

  الشیخیپووف ب کنهینگاهم م ینجوریچراا ه یک گهید  نیتوهم ا
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 شدن غذا به غذاها  دهیباچ

72 

 کردم   هانگاه

شده بود ظرف کباب   نیو زرشک تزئ یروش با برنج زعفرون دکهیمرغ وبرنج سف  ظرف
  یا  یقوط  یشده ساالد سس نوشابه ها  نیساده ظرف تزئ  دیوچنجه وبرنج سف  کیشلیش
زده باغ زل  یبابا که به در ورود یاخما دنیبه خوردن نداشتم اما باد یلیشده م دهیچ

باشه  نجا یدامادش ا  دیبود که امشب نبا ردهک  یبابا چه گناه چارهیبود بغضم گرفت ب
  لیفام   نیابرووحرمت داره ب  یچقدربراش گرون تموم شده حقم داشت کل دونمیم

کرد برام مهم نبود که چقدر باحرفاش منو   یحرمت  یبه همه مون ب رصدرای واشناها ام
  ودشکه خ کنمیباهاش م ی کار هی رکنهیباروهم تحقکرد اما تحمل ندارم بخواد با ریتحق

 که گفتم عمل نکنم   یزیاگه به چ ستمیلدانیبشه  مونیکارش پش  نیازا

چنجه توبشقابم گذاشتم وباکاردوچنگال خوردش کردم    یدکمی لرز یکه ازخشم م ییبادستا
کردم که   یچقدرباغذام باز   دونمینم رفتینم ن ی وشروع کردم به خوردن اما ازگلوم پا

ها رفتم   یدنیکه پربودازنوش یزیروجمع کردن ازجام بلندشدم وبه طرف م زیباالخره م
  دمیسره نوش  هیکردم  و  روپر وانیودرش روبازکردم و ل یبطر زبرداشتمیم  یاز رو  یوانیل

 ینیاروم نشدم باحس سنگ  دمی من دوباره جامم روپرکردم وسرکش  یتلخ بودمثل زندگ
زل زدم بهش که اروم به طرف   یهمون چشم قهوه ا   دنی اروم نگاهش کردم باد ینگاه

حرف   ی ب کنارم ستادنی باا کردم ینگاه م داشتیحرکت کرد  وبه قدماش که به طرفم برم 
 نگاهش کردم که دستش روبه طرفم درازکرد 

 انای پسرعمه ک میمستوف  نی_سالم من ارم

 زدم وسرتکون دادم  لبخند

 خواهرداماد  لدامی خوشبختم منم  تون ی ازاشنا دی خوش اومد  یلی_خ



 ار ی یلبها یبه سرخ 

234 
 

داغ بود و کم کم   شیروتودست بزرگ ومردونه اش قراردادم دستش مثل کوره ات دستم
 داکرد یگرمابه منم انتقال پ  نیا

 د ید ی_به من افتخار رقص م

 بود دستم روازدستش جداکردم  یبرق خاص هیچشماش   یکردم تو  نگاهش

 ناظرباشم  دمیم حیترج  یممنون ول یلی_خ

 میباشم وصحبت کن  دکنارتونید ی_اجازه م

 کردم خوددار باشم  یبااخم نگاهش کردم سع هیشیری عجب س شششیا

 خونوادم  شیپ دبرگردمی من با دی_ببخش

تند ازش فاصله گرفتم   یوباقدما   زگذاشتمیم  یرو رو  وانی ل عی بگه سر  یزیندادم چ اجازه
 رقص رفتم و روبه ارکسترلب زدم  ستیبه طرف پ

 لب ترکن   یری_اهنگ احسان خواجه ام

 دن یاهنگ شروع کردم به رقص تمیشدم وهمزمان بار  ست یشد ومن واردپ یپل اهنگ

 ورقص نورهم شورشد    دمیرقصیم

   دمیرقصیشده بودن ومن با ناز م رهی خ ستیبه پ همه

قلبم پرشدازخشم ونفرت   دی سف  راهنیپ یوشلوار مشک یتواون تک کت مشک دنشیباد
شد و    ستیاشارواردپیکه  ادامه دادم دنمیبهش نکردم وبه رقص یباالخره اومد توجه

به طرفم گرفت پول روازش   یکه پنج تاصد  دمیچهارتاتراول به طرفم گرفت بانازچرخ
 بهم شاباش دادن   بابا مامان  اشاریبعد دمیگرفتم وگونه اش روبوس

رقص خارج شدم سرجام نشستم   ستیکردم و ازپ یکوتاه میشدن اهنگ تعظ باتموم
 شدیکه نم فی ح  زامایسرش وبکوبم به م  خواستیبهش نگاه کردم زل زده بودبهم دلم م
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 راحت چشم ازش گرفتم   ی لینگفتم وخ یزیچ

  دنیحوصله رقص  گهیرقص روپرکردن د  ستیشد ودخترا پ یپل یفوق العاده شاد اهنگ
شدم شروع   ستیم بلندشدم و واردپکرد برم وسط به زورازجا  انااشارهینداشتم که مادر ک

همسن وسال من   یپرشداز دخترپسرا  ستیاهنگ عوض شد وپ هویکه  دنیکردم به رقص
به   خواستمیو شادبودم فقط م دمی رقصی م دنیشروع کردم به رقص الیخیب

   رصدرافکرنکنمی ام

 & رصدرا ی&ام

  دونمیبچزونمش نم خواستیدلم م  یامروزکال خونه بودم ول نکهیروبهونه کردم باا  یجراح
  میون  ازدهی هم گذشته بود  مهی شب ازن نمیدوست داشتم حرص خوردنش وبب یچرا ول

رو   نیماش  دمیرب رس هیازخونه خارج شدم بعد نی بود که باالخره لباس تنم کردم و باماش
تا صدمتراونورتر   یه راحتبلندبودکه ب ی شاد به حد  کی ز مو یشدم صدا  ادهیپارک کردم وپ

 د یوضوح صداروشن  شدبهیهم م

تنش بود واونقدر بامهارت   یدختر که لباس پرنسس هی  دنیباغ که شدم باد  وارد 
اروم شروع کردم   یکه باقدما  دی رقصی بودن اونقدر بانازم دنشیهمه محورقص دکهیرقصیم

  ستادمیچندلحظه سرجام ا  ست یشدن به پ کیگشتن بانزد   لدایبه قدم برداشتن ودنبال  
اونه  شترمهمونابهیکه چشم ب رشده ینازونفس گ رباشه اونقد لدایهمون  نیا  شهیباورم نم 

 چراانقدر لباسش بازه ناخوداگاه اخمام رفت توهم   ادیلباسش چقدربهش م

خارج شدو نشست   ستیکه پدرمادرش نشسته بودن رفتم که باالخره ازپ یزیطرف م به
گفت نه من من به صورتش زل زده بودم که   یزیهم کرداما نه اون چ کنارم چندلحظه نگا 

پشت لباسش   دنینگاه ازم گرفت باد عیسر  یلیچقدر نازشده بود خ  ظیغل شی بااون ارا
 بازه   یلیگه خیلباس د  نیکه بازبود دستام مشت شد ا 

  کی شدن موز  یکه با پل کردی واون اصال به من نگاه نم کردمیباخشم به اون نگاه م من
ونازکردن   دنیشد شروع کردبه رقص ست یبلندشدو واردپ لداازجاشی ستیوپرشدن پ
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بهش  یکه چطور  دمید یتو باغ روم  یمردا ی چشما یوقت کردیم می شترعصبینازهاش ب
 ست ی توپ مازجام بلندشم و بر   خواستی دلم م کردنینگاه م

73 

باعوض شدن اهنگ   شدیومجبورش کنم مانتوش روبپوشه اما نم رونی ب ارمشیب ستیازپ
خارج نشد ازبس دندونام روبهم فشارداده بودم   ستیازپ  لدایپرشدازدخترپسرا اما   ستیپ

جاتنه  هی لداروی  خواستیاما مهم نبود االن فقط دلم م  شهیفکم االن خوردم کردمیحس م
  نمونیب ی س نپوشه درسته همه چلبا  ینجوریا گه ید  کهبزنم تو گوشش  یکیو   ارمیربیگ

هزارتاچشم زوم تن   کنهی قبول نم رتمیاسمش توشناسنامه منه غ یاما تاوقت هیدروغ
 که اونقدرجذابه  یوبدنش باشن تن وبدن

بعدچندتا اهنگ پشت سرهم ازپست خارج شدونشست سرجاش ازجام بلندشدم   باالخره
  هیکه  دمیپر کردم و سرکش یوانی رفتم و ل یدنیکه پربوداز نوش ی زیو به طرف م

  ستاددستشیکه کنارم ا  کردمیپسرهمسن وسال خودم به طرفم اومد بااخم نگاهش م
 روبه طرفم گرفت 

 هستم   یمستوف  نی _من ارم

 دادم خب به من چهاخم سرتکون  با

 ددرسته یخانوم باش  لدایبرادر  دی_شمابا 

طرفش که حس کردم شوکه شد چندلحظه مکث   دیچنان سرم چرخ لدایاسم  بااوردن 
 کرداما خودشو جمع وجورکردولب زد 

 خوام یکه من م ه یهمون کنمیندارم ازشون خوشم اومده حس م ی_قصدبد

از زن من  نکهیگفت ازا  یچ گفتیم یچ ن ی خوردایحرفش خون خونموم  دنیباشن
   زنهیخوشش اومده حرف م

 بهش زل زدم  دشدهی کل یکنارم مشت شد وبا دندونا دستام
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 زنمه ستی ن لداخواهرمنی_

 گفتم زنمه که چشماش گردشد  اونقدرمحکم

 ازدواج کرده باشه   کردمی_فکرنم

 زکردم ی چشمام رور  باخشم

 _منظورتو متوجه نشدم 

 لب زد  ع یکه سر  میدچقدرعصب یانگارفهم

 خوام ینداشتم معذرت م ی_منظوربد

 هیاون لباس چ  ارهیتا خون باالب لداروبزنمیاونقدر  خواستیبگم دلم م یزیچ نتونستم
همه نگاه ها   نکهیا  یتوکفش به جا رنی کرده که معلومه همه م شیتنش کرده اونقدر ارا 

 یرچشمی که ز  ییسرا به عروس ودامادباشه همه نگاه ها به اونه ازمردوزن گرفته تا پ
زل زدن بهش ازبس انگشتام رو تومشتم   راحت یلیهام که خ ی بعض کننینگاش م

مشت تو   نیا   خواستیفشارداده بودم که هرلحظه امکان شکستنش وجودداشت دلم م
 لباس بپوشه ینجوریبمونه که حق نداره ا ادشیبزنم تا  لدایصورت  

74 

 & لدای&

روبه مامان لب   یدرحال چرت زدن بودم باخستگ گهی جشن تموم شد من که د باالخره
 زدم 

 _مامان 

 _جانم

 ست ی اصال جون توتنم ن گهی من د  یاریوشماب  المی وسا  شهی_م
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بدون مانتوشال اروم به   راهنی روازبابا گرفتم وباهمون پ چیدادکه سوئ بالبخندسرتکون 
وبرگشتم   ستادمی دبااخم سرجام ا ش دهیکش هودستمیازباغ حرکت کردم که  یطرف خروج
قرمز شده زل زده بود   یکه با چشما  رصدرا یام دنیباد  دهیکه دستم روکش یبه طرف کس

االن دستم    کردمیحس م دادکهیرو چنان فشارم  مبهم باتعجب واخم نگاهش کردم دست
 دم یازدرد لب گز شهی خورد م

 نم یول کن بب ی_چته دستم وشکوند

 شده  ینجورینگاهم کرد وا چراا  زدیم  یبه کبود ی ازقرمزکه  یمنقبض شده وصورت  بافک

 کردم  یکه زدقالب ته یباداد

 تنت هاننن ؟؟؟   هیچ نی _ا

 ه یچه شکل راهنمیاصال به اون چه که پ   هیزده نگاهش کردم منظورش چ بهت

 خوردشدن دستم باچهره درهم رفته لب زدم  باحس

 ی _اخ ول کن دستم وشکوند

فشاردادن    یتمام زورمردونه اش رورو  دادیدستم روفشارم شترازقبلیول کردن ب  یجا امابه
 دست من گذاشته بود واقعا دستم درحال خوردشدن بود

 یبکن یهرغلط هیصور  یچون همه چ یهاننن فکرکرد  یفکرکرد  ی_جواب منو بده توچ 
 یعنیکه اسمت توشناسنامه منه   یخوب اون گوشاتوبازکن تاوقت  مونمی من ساکت م

زن  من   کنهیمن قبول نم  رتی باشه غ یرواقعی وغ رممکنیهرچقدر هم که غ  یتوزنم
 انه ی  یدی بگرده فهم ینطوریا

  یاس وتوزندگ بهینداره چون اون بامن غر  یربط  چیبود به اون ه یمعن  یبرام ب حرفاش
بگم درددستم اونقدر  یزیازدرد دستم نتونستم چ  ینداره ول  یگاهیجا چیمن ه

 پرشده ام نگاهش کردم  یوحشتناک بودکه ناخوداگاه اشک توچشمام پرشد باچشما 

 ی عوض شیشکنی م ی_توروخدادستمو ول کن دار
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مکث به    یا  هینگاهم کردکه زهره ترک شدم اروم دستش ازدستم جداشدبدون ثان چنان
 راه رفتن ادامه دادم 

موتورکه   هیردشم که  ابودنیپارک بود خواستم ازخ ابونیاون طرف خ   نیماش
 گفتن  یدوتاپسرهمسن وسال خودم روش نشسته بودن بالحن چندش

 _جووووون  

  کردمیحس م کردکهی فراموشم شد چنان نگاهم م دنیزد نفس کش رصدرا ی که ام یباداد
بااخم   بابا ستادنیا  نی من مامان باباهم کنارماش  دنی همزمان بارس کنهیلهم م زنهیاالن م
 کرد  روبه بامن لب زد  رصدرانگاهی به  ام

 باباجان  ینشد نی_چراسوارماش

 باخشم لب زد رصدرای ام

 اد ی م لدابامنی_

روتودست باباگذاشتم امون   چیکه سوئ نوگفتیوا تیباخشم وعصبان چنان
  نشیپنجه هاش محکم فشرد و کشوندبه طرف ماش ونی ندادتابابامخالفت کنه دستم روم

 ارزودارم   یمن کل کشتمیم  زنهی م هیاعصاب نداره روان نی واالا گفتمی نم یچیازترس ه

به   دنیبارس  دمیترسی بودکه استرس گرفتم به شدت ازش م ینگاه کردم اونقدرعصب بهش
شدپاش روروپدال   نی سوارماش  عی مکث سر  یحرف سوارشدم که ب  یب نشیماش
باوحشت   ارمیاالن باالم کردمی پروازکرداونقدر سرعتش باال بود که حس م نیفشردوماشگاز 

االنه که فرمون   کردمیحس م  دادیازبس فرمون روتودستش فشارم کردمینگاهش م
باعث شد ازترس خودم رو   ادش یبگم که سرش برگشت طرفم فر  یز یبشکنه خواستم چ

  کردمیداشتم سکته م یواقع ی معنا   زدبهیبچسبونم قلبم مثل گنجشک تندم نیبه درماش
 کشه یمنوم  هیروان نی نجاتم بده ا  ایخدا

 _جواب منوبده 
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که   کردیباوحشت نگااش کردم چنان نگاهم م دباالی روفرمون که شونه هام پر دیکوب چنان
 سنکوب کردم  

 نگه داشت  ابونی رو کنار خ نیماش

 یبخور یخواست  یهرگوه یهاننن فکرکرد  یفکرکرد  ی؟؟توچ  یهااان چراخفه شد ی_الل
 زنمی نم یمن حرف

  زنهی داره گنده تراز دهنش حرف م گهیساکت بمونم د  تونستمیبودم اما نم دهیترس نکهیباا
 ومن مثل امل ها ساکتم   گهیم  یهرچ نمیسکت کنم وبب تونمینم

 زل زدم توصورت برافروخته اش  بااخم

 _حرف دهنتوبفهم

 لب زد  یکرد و بالحن ترسناک زیبه طرفم چشماش رور  دیشدن حرفم سرش چرخ باتموم

 ی گفت ی_چ

 دستم از ترس عرق کرده بود اب دهنم روبااضطراب قورت دادم  کف

 ی بامن حرف بزن ی نطوریا  یبه خودت اجازه بد  ینکردم که توبخوا ی_من کار

 نشست  لباس بازم   یدستش رو  هویشد  یچ دمینفهم

 ه یچ نی _ا

   دمیبرخورددست داغش به تنم انگار بهم برق سه فازوصل کردن توجام پر  از 

تن وبدنت ونشون   نطوریاونهمه مرد ا   ی؟؟جلو ید یلباس پوش ینجوری ا  ی_تو به چه جرئت
   یکه چ یداد

  دم یوحشت زده نگاهش کردم وخودم روعقب کش  یباچشما 

 ی خودتو تودسترس گذاشت  نطوریا  گهی د یواسه مردا   یول یکشی_خودتو ازمن عقب م
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 _خفه شووو 

منه که    یاصال اون ک  دهیم زارونسبت یچ نی من ا کردبهی خودمیوبغض دادزدم ب غیباج
   زنهیم نطورحرف یا

  یفرق دارم من خودمو برا   ید یکه تو سالها باهاشون تواون ور اب هرشب د ی_من اون
 دردسترس نذاشتم   چکسیه

که   یهرچ  یدرازترکن متیپاتوازگل یبخوا  دمیگنده ترازدهنت حرف نزن بهت اجازه نم پس
که   کنمیم ی کار یبامن حرف بزن ینجوریا  یبخوا  گه یروتحمل کردم امااگه بارد یتاحاالگفت

هردوبه اجبار اسمامون    میباهم ندار  ینسبت چیمنو تو ه یبش مون یتااخرعمرت پش
ومن ساکت موندم توامشب منو    یجوراجورکرد   غلطتاهِم توهم هزار یتوشناسنامه ها 

  ستیهمه دوست واشنا من دم نزدم چون برام مهم ن  ن یا  یجلو  یپول کرد  هیسکه 
 دم ی دردوبه جون خر نی چون خودم ا

75 

پس خوب گوش کن تا   یگنده ترازدهنت حرف بزن دمیامابه توهم اجازه نم ستادمی ا  پاش
دلم خواسته   یکن ی احترام یبه من ب ی ماجرا تموم شه حق ندار نی که ا یوقت

نکنه باودت   یبرام اظهارنظرکن یکه بخوا  یمن  کارهیبه توچه توچ دم یپوش نطورلباسیا
 ی شده شوهرم

که زده بودبدجور  یحرف شهیشترمیزدم برام مهم نبودکه هرلحظه خشمش ب یپوزخند
نگفته   یچی بودم وه رشدهی بودتحق هراومدید نکه یدلموسوزونده بود امشب به خاطر ا

  هیازحد اضاف شیغلط ب گهی د یکی  نیبودم ا 

  نیا کردازبسی گلوم دردم کردیبودو داشت رسوام م  دهی ترک ی توگلوم مثل دمبل چرک بغض
 بود  ن یبغض سنگ

اگه زن  یحت کنهیمن قبول نم  رتیاما غ  گمینومیندارم هنوزم ا  ینسبت  چی_من باتو ه
 کنن  یمن وازم خواستگار  یصور
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  دادکهیرگ بادکرده گردنش نشون م نشیخشمگ یگردشده نگاهش کردم چشما  یباچشما 
 حرفش دروغ نبوده 

 زدم  ناباورلب

 ؟؟ ی_چ

 به خون نشسته اش نگاهم کرد  یزد وباچشما یخشن پوزخند

دل نه   هی یکی  ید ی؟؟خب به هدفت رس یکه جلب توجه کن ینبود نی_مگه دنبال هم
  یکه اسمت توشناسنامه منه دلبر یاما تازمان ست ی ت شده بود برام مهم نصدل عاشق 

  یشهر جزتوبه کس یکن که تمام ادما  یاونقدر دلبر  میهروقت جداشد  گرونی د ینکن برا 
 نگاه نکنن!!! 

داشت من اونقدر توجه   قتیحرفاش حق   رفتیتک حرفاش مثل خنجر تو قلبم فرو م تک
 یبغضمو مهارکنم سالها ب  تونستمینم گهید دی لرز یبودم که تشنه توجه ام لبام م دهیند

دوستدارم همه توجه ها نگاه ها به من   دمیباعث شد االن که به ارزوهام رس  یتوجه
بشه  کنهیبهم نگاه م یعاشقم باشه وقت  یک یکه ارزوم بود قبل عمل   یباشه به من

بهم  یکس چوقت یخوشحاله اما ه یلیداره خمنو نکهیبگه ازا دیروتوچشماش د یخوشبخت
کردم هرشب   یزندگ یالیخ ی من سالهاباادما   واری ونگفت من بودم و حرف زدنام باد  نیا

که   کردمیم یزندگ االتمیاونقدرتوخ ره ی گیعاشقانه دستموم یکیکه   دمید یم اهامیتو رو 
  نیازا فهمهی م  یرصدراچی من پرازکمبودم ام  کردمیحدنداشت من خودم به خودم محبت م

  نیباشم ا  ینجوریا  خواستمیهمه کمبودمن اره تمام حرفاش درسته اما من نم
کردن که شدم   نیاونقدر بهم توه  نطورساختنیکه منو ا  رصدرابودنی خود ام یهمجنسا

   نیا

 کردم   دنگاهشیدی که تارم ییباچشما 

 نداره  یربط چی_به توه
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شدتوچشمام نگاه ازش گرفتم وسرم روچسبوندم   رهیرصدراخی که ام د ی لرز یاونقدرم صدام
حرکت کرد چشمام روبستم واشک    نیپنجره که بعدازچندلحظه مکث ماش شهیبه ش

 دیازگوشه چشمم فروچک

 و به حسرت هاکمبودهام فکرکردم    ختمیر  اشک

  کردیقلبم دردم دیلرز یشدم پاهام م ادهیپ نیازماش یحرف چیه یب نیمتوقف شدن ماش  با
دربازشد اروم   عی جون به طرف درب خونه رفتم اف اف روفشردم که سر یب یبا قدما 

رفتم روش نشستم و شروع کردم به اروم تاب   اطی واردخونه شدم به طرف تاب گوشه ح
 خوردن 

  چکسیمگه چندسالمه که انقدر حسرت ودردتوقلبمه !!!ه سوختی خودم م یبرا  دلم
 !!!! چکسیه گمی م  یمن چ فهمهینم

76 

برم به  خواستیحالم خوب نبود دلم م دادمیانجام نم یکار چی بود که ه یچندروز 
اگه  نکهیجلوموگرفت فکرا  یزی چ هیروبگم وخومو راحت کنم اماهربار  یباباهمه چ

  نیباعث شد مهرسکوت به دهنم بزنم وخفه بشم توا  شهیبابابفهمه چقدر ناراحت م
  کردمیفقط فکرم دمیخوابیم  درستنه  خوردم یمروزها فقط تواتاقم بودم نه درست 

کردم مثل   یحماقت  نیبه خواسته ام چن دنیرس یبرا نکهیازا  کردمی وخودمو محاکمه م
نابودکردن   یعنیرصدرا یازدواج باام دونستمی بودم کاش م مونیبودم پش مونیسگ پش

  یوصور دادم یپول م یکیکاش به  کردم یاروانتخاب م گهید  یکیازدواج  یخودم کاش برا 
دارم عذاب   هیکه حاالهرثان یاشتباه کردم حماقت کردم حماقت کردمی نامزدم گهی د یکیبا
  گذرهیکه م  هیخودمونجات بدم انگار هرثان تونمی ونم سوزمی م شیهرلحظه توات کشمیم
  نیبنز شی ات نیخودم توا  شهیشعله ورترم شیوات  کنهی اضافه م زمیه  شی ات نی توا یکی
به خودم کمک کنم چون   تونمی اما نم سوزمی دارم م شهیپرقدرت ترازقبل م شی ات زمیر یم
 نکهیکاش قبل ازا  کردمیبالروسرخودم اوردم کاش عاقالنه فکرم نیخودم بودم که ا  نیا

  ارمی دارم سرخودم م ییچه بال دونستم یوم  کردمیفکرم  کمی کردمیانقدر کوکورانه انتخاب م
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هوارو تورگش   نگاما بازم بالجاجت سر کشهیم امپول هوا ادمو   دونهیکه م میمثل کس
  یامابرا  کنمیم یدارم چه غلط دونستمیم نکاروکردمیهم میمنم بازندگ قایدق کنهیفروم

 حماقت دادم    نیبه خواسته ام تن به ا  دنیرس

قلبم ازفشارغم درحال   کردیم تمیاذ  یبغض توگلوم بدجور دیازگوشه چشمم فروچک  اشک
وشلوار جذب   یصورت یتاپ گردن  هیو   شونی پر یبود ازجام بلندشدم باموها  دنیترک

شدم و اروم به طرف تاب رفتم   اطیاز اتاق خارج شدم ازخونه خارج شدم واردح یمشک
  ختمیریو اشک م   خوردمیاروم تاب م  دادنتاب نشستم شروع کردم به اروم حرکت  یرو

  نیماش ی صدا دن یخودمونجات بدم باشن یچجور دونستمیو نم بودم یبد  تی تو وضع
لبخند زنون به   دنمی شد باد ادهیپ نیروبازکردم بابا بود خسته ازماش سم ی خ یاروم چشما

بابا   دنیطرفم اومد کنارم روتاب نشست بغض توگلوم بزرگترشد چونه ام شروع کردبه لرز 
 کرد ینگاهم م یبا نگران

 جان بابا حالت خوبه  لدای_

داشتم عمل   یکه اونقدر نگران بود وقت یپربود شرمنده اش بودم شرمنده پدر چشمام
کردم که هم   یاز اضطراب رنگ به روش نمونده بود چطور خودموببخشم من کار  کردمیم

 باچونه لرزون لب زدم   کشمیخودم دارم عذاب م دهمیپدرم عذاب کش

 _بابا 

 رهنه ام گذاشت دست روشونه ب شیبامهرپدر 

 دخترم   شدهی_جان بابا ؟؟؟چ

  گهیبگم وخودموخالص کنم د خوامیروبگم م ی همه چ خوامینگاه کردم م توچشماش
 کنه یتحمل کنم من مطمئنم بابامنو رهانم تونمینم

 _بابا من  

   زد یتودهنم م  کردمیازشدت استرس حس م کردقلبمیم منتظرنگاهم
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  یدادم قول دادم که فعالبمونم نامرد  رصدراقولی اومدبه ام  ادمیبازکردم تابگم که  لب
 بزنم  رقولمیبودکه ز 

 بابا انداختم  خودموتوبغل

 دارم   شتونیوپ  گاهیبازم همون جا  نجاهمیبعدرفتن ازا ی_بابا حت

 منوبه خودش فشرد  محکم

توبعلم گرفتمت همون   یااومد یبه دن یکه وقت هیهمون  گاهتی _تو تاابد جا
  یازدواج کرد نکهی!!!ازا  میزندگ یهمه   یشد  یاومد  میتو زندگ یکه وقت ییدخترکوچولو 

اما   شم یم وونهید  یرینجامیازا  شهیهم یکه برا  کنمیفکرم نیبه ا یخوشحالم اماوقت
 شهیمثل هم  یتو دخترمن وفته یب میاقهراتف  نوبدونیبشم ا تیمانع خوشبخت خوامینم

 ره یبودتاقلب ناارومم اروم بگ یمه کافهمه کل  دنیشن

77 

دردونه   ی لداسهرابی یسب عروس  مهیسرعت برق وبادگذشت و امروز شب عروس روزهابه
ازدواج مثل   نیا  یچ چیه دونستم یم  نکهیاسترس داشتم باا شبیازد   یسجاد سهراب ی

!!!! منم مونمیچقدرپش دونهیاما باز استرس دارم خدام  ستی ن گهید یازدواج ها 
 کنم که عاشقم بود تجربه  یروزوباکس نی ا  تونستمیم

محالم   ی اهاوارزوها ی بارو دیبا  یتاک  لدای یتاک  یال یلبم نشست خوش خ یرو  یپوزخند
 کنم  یزندگ

بود ساعت هشت صبح   شیرب به ش هیوازجام بلندشدم ساعت تازه   دمیکش یقیعم اه
حمام شدم اب سرد روبازکردم  حس به طرف حمام رفتم وارد یداشتم ب شگاهیوقت ارا 

اماتحمل   دیلرز یتمام تنم ازسرمام خوردیبه تنم م رحمانهیاب سرد ب ستادمی ا  ردوشیوز 
  اریاخت یاشکام ب ذارمیکه ازامروز توش پام یا یاز بدبخت   یسرما فقط ذره ا  نی ا  کردمیم

   رشدنی روگونه ام سراز 
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نبود  هی گال یبودکه خودم سرخودم اورده بودم پس جا  ییبال نیگرفته بود ا یلیخ دلم
ساعت ازحمام خارج شدم لباسام روتنم کردم   کی وخودم روشستم بعد  ختمیاشک ر 

خونه برام   نیازا یچندوقت دور  یبرا یکنارتخت نگاه کردم حت ی بابغض به چمدون ها
ه بندازم  مخمص  نیخودموتوا  دیچرابا دنیز کشنده و عذاب اوربود لبام شروع کردبه لر

 چرا؟؟؟ 

  یبه خاطرسرخ کنهیم  شگردعوامیامابرام مهم نبودمهم نبودکه قطعا ارا  سوختی م چشمام
 ی چیبرام مهم نبود ه یچیچشمام ه

سمت   دمیروباشلوارستش پوش دمیساتن سف  یلرزون به طرف کمدم رفتم مانتو  یباپاها 
داشت اه   یمشک  هیوباحاش د یداشت و کمربند سف یچپ مانتو سه تاشکوفه بزرگ صورت

روبرداشتم شالم رو ازاد روموهام   وراالتم ی وکفش و ز   فیساک لباس عروس و ک دمیکش
بغضم بزرگتر وقلبم   داشتمیبرم هک یگذاشتم واروم ازاتاق خارج شدم هرقدم 

اما امشب  رمیبم خواستیدلم م بودم دن یازغصه درحال ترک  گرفتی شتردردمیب
نشسته   دداشتی د یبه درب خروج ییرا یکه ازپذ  یمبل یبابا که رو  دنی باد رفتمینجانمیازا

کفشم بودم که قامت مردونه بابا روروبه   دنیدرمشغول پوش یبود بغضم بزرگترشد جلو
که فقط من   یدم نگاهش کردم توچشماش غم بود اما رولباش لبخندلبخندی روم د

 چقدر درد توش بود  تمدونسیم

 _بابا 

 _جان بابا 

   دیلرز  چشمام

 کردم  تتی _حاللم کن اگه اذ

 گونه ام نشست  ی رو دستش

  یخودسجاد یخودمن لدای  یبه دل داشته باشم توجون من یزیازدخترم چ  شهی_مگه م
 دخترکم یتونفس من
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 حرفاش بغضم بزرگترشد  دنیازشن

 _بابا 

 _جان بابا 

 ببره خونه ام  اشاربگویاتاقمه به  ی_چمدونام تو 

 چشمش گذاشت  یرورو  دستش

 _چشم 

 د ی نتونستم خودموکنترل کنم وباالخره قطره اشک سمج روگونه ام چک ازحرکاتش

 _بابا 

 _جون بابا 

 درسته  مونهیم ینطور ی_اتاقم که هم

 شد نی گلوش باالپا  بک یس دم یاشک روبه وضوح توچشماش د  برق 

   مونهی _تاابداون اتاق همون شکل م

که   یمن یدختره برا  هی یجابرا   نی که امن تر یکردم تواغوشش اغوش ارخودموپرت یاخت یب
که  فهممیکه عاشق پدرمم وحاالم  یکه جونش وصله به من من یتمام وجودم پدرمه پدر

   یچیارزه ه  ینم رمی وضع قراربگ  نیتوا  نکه یبه ا  یزیچ چیه

 کردم  یخداحافظ رلبی که پربود ازدرد ازبغلش جداشدم واروم ز  یباقلب

 شدم وادرس روگفتم  نیاژانس دم دربود اروم سوارماش نیکه خارج شدم ماش ازخونه

 که حرکت کردانگارقلب منم ازجاش کنده شد  نیماس

 یچ دونمیبودکه م نی که انقدربرام سخت باشه سخت ترازاون ا کردمیوقت فکرنم چیه
باانتخابم    دمشیکه خودم به گوه کش یا  ندهیبا ا اه ی س ندهیا  هیبا یمردسنگ  هیدرانتظارمه 



 ار ی یلبها یبه سرخ 

248 
 

بغض   ینینفسم از شدت سنگ مونمیوحاال مثل سگ پش میباحماقتم با غلط اضاف
   ومدیباالنم

اروحساب کردم و اروم   هیشدم کرا  ادهیپ نیازماش جونیب شگاهیسالن ارا  یجلو  دنیبارس
امشب   ی حاالخودموگم وگورکنم ول  نیهم  خواستیبه طرف سالن قدم برداشتم دلم م

 نباشم  یتواون جشن لعنت

 نشد  اما

 لبخندزدو گفت  دنمیشگرباد ی شدم ارا واردسالن

 م یکاردار   یکه کل نیابشیب زمی عز ی_خوش اومد 

مخصوص   یصندل ی روهارودادم دستش مانتوم رودراوردم و   لیسرتکون دادم ووسا  
  کردمینشستم که شروع کرد به  کارکردن صورتم چشمام روبسته بودم وبه امشب فکرم

 شد یوهرلحظه حالم بدترم

 ی د یخواب زمی _عز

  کردیم  ینیخسته ام روبازکردم ازبس روچشمام کارکرده بود چشمام سنگ یچشما اروم 
 به روم زد  یلبخند

   یچرا انقدر ناراحت هی_چ

 شد یبهش بگم چقدر حالم بده امانم خواستیکردم دلم م  نگاهش

 ی چی_ه

 پاشو لباستوبموش که کارموهات مونده  هیعیطب یاسترس دار  دمی_اهان فهم

لباس   دنیدادم وازجام بلندشدم به کمکش لباس عروسم روتنم کردم بعداز پوش  سرتکون
موهام   نشستم که شروع کردبه درست کردن موهام ازبس یعروس دوباره رو صندل

 که باالخره لب زد  کردیبودپوست سرم دردم دهیروکش
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عکس   ه ی یاری عکستوب  دبرامی حتما با ی!!!! وا یکه مثل عروسک شد   نی_پاشو خودتوبب
   یمدل شدن فوق العاده ا   یبرا   تویتک

  دن یباد  ستادمی ا  نهیا  یرفتم جلو شگاهیارا یقد نهیبه حرفاش به طرف ا توجهیوب اروم 
 !!!!! رکردم یی من !!!چقدرتغ  یمنم؟؟؟ خدا  نی خودم ماتم برد !!!ا

روصورتم انجام داده   یوفوق العاده ا   نیسنگ م یاومد گر یبدجور بهم م ظمیغل شی ارا
  یپشت چشمام رو بامهارت خط چشم فوق العاده ا  یپهن وکوتاه قهوه ا یبودابروها 

 ی کمرنگ پشت چشمام کارکرده بود موژه مصنوع یلیخ  هیبود وسا دهیکش

78 

کارکرده بود رژ  یقهوه ا  میبرجسته ام رو بارژگونه مال  یبه موژه هام زده بود گونه ها ی
بود که خودم زوم شدم به   غی پررنگ و ج ی ساعته به حد24 عی قرمز مات ما  یشی لب ات

  تی الی ها  یدم موهامکث به موهام نگاه کر یتوچشم بودبعدازکم بی لبام رنگ لبام عج
انجام داده بود و   یپرنسس ونیاومد که شن یکه فوق العاده به صورتم م یشده نسکافه ا 

کرده بود تاج   فیموهام روو  کی موهام کج بود ودوطرف صورتم توتا دسته کوچ  یجلو
بود به   باترشدهیروموهام ز  یلی کارشده بود خ فی ظر یها  نیکوچولوم که کال ازنگ یپرنسس

  نیا  یبودم چقدرارزو وشدهتودل بر باویپرنسس ز  هی  هیلباس عروسم نگاه کردم کامال شب
 یروزروداشتم اماحال چ

 طرفم اومد شنل رو تنم کردوبالبخند روبهم گفت  شگربهیارا شگریکمک ارا  یباصدا

 بدم به شاه دوماد  لتیکه تحو   میاقادامادم اومد بر  گهی_خب د

به   دنیاروم به طرف دررفتم بارس یحفظ ظاهرلبخندزدم و سرتکون دادم باقدما  یبرا 
که  یقلبم تندشروع کردبه زدن استرس تمام وجودم روگرفته بود استرس  یدرب ورود 

قلبم   گهینفسم حبس شدانگار د دنشیچرا به سراغم اومده بود بابازشدن در ود  دونمینم
  شیصورت ش  ومدیبهش م دی سف راهنیاپب یکنزد نگاهش کردم چقدراون کت شلوارمش

افتاده بود   شیشونیکه روبه باالزده بود که چندتارلجوجانه روپ ییکرده اش موها  غیت
 چیه  ینگاه ازش گرفتم ب عیسر   یلیدسته گل رزقرمز تودستش بودنگاهش کردم اماخ
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  اسمگل روازش گرفتم اروم لب   ددستهیلرز یکه م یدسته گل روبه طرفم گرفت بادست یحرف
شده بود   نی درزتزئیسف ی که باگال میقرمزش رفت یباالزدم وهمراهش به طرف فرار  یروکم

  نیهم  خواستیسالمم نکرد دلم م هی  یحت شدی بغضم بزرگترم داشتیکه برم یهرقدم
لبام    تونستمی شدنمیروبهم بزنم اما نم یدست تکون بدم وهمه چ ن ی ماش  هی یاالن برا 
االنه که گوشت لبم   کردمیاونقدر که حس م  دادمیارمگرفته بودم و فش ردندونیروازتوز 

شدهاج وواج بهش نگاه    نیروبرام بازنکرد خودش سوارماش نیدر ماش  یروبکنم حت
  یروبازکردم وسوارشدم لباسم روبه سخت نیلرزون درماش یبادستا  دیلرز یدستام م  کردمیم

انقدرراحت   که یالقلب یمرتب کردم ودرروبستم بهش نگاه نکردم به مردقص  نیتوماش
انتقام    خورمیذره مثل ادم رفتارنکرد قسم م هی به ظاهر  یله کرد حت رپاشی غرورم روز 

لباسم روتومشتم فشاردادم   نیکاراش با حرکت کردن ماش نیازش بابت تک تک ا   رمیبگ
 حقمه    رشدنیم حقمه انقدرتحقو تودلم هزاربارخودمو محاکمه ومجازات کرد 

 ستادی باغ بزرگ ا  هی یرب جلو  هیبعد

 شد امامن نه اده یخودش پ ستادینجاچراا یا

 روبازکردوخشک لب زد  درطرفم

 ی مسخره باز  نی زودترتموم شه ا میر یروبگ یلعنت ی عکسا می_پاشو بر

بدم   دبروز یکردم به خودم مسلط باشم نبا  ی گرفت اماسع شیکه زدات یاز حرف قلبم
 چقدرناراحتم 

صبرنکردمنم باهاش برم   ی حرکت کردحت  یشدم که به طرف درب ورود ادهی پ نیازماش
وبااون کفش پاشنه بلندبه طرفش رفتم انگارمسابقه  یبه سخت  نیبااون لباس سنگ

  یطوس  غهیجل هیپسر جوون که  هیباالخره وارد باغ شدم که  رفتیدووبود که انقدرتندم 
 اومد    فمونتنش بود  به طر  یدوشلوارمشوی سف راهنیوپ

 ی عکاس یبرا  دیاماده بش دی وقته منتظرتونم  بفرما یلیدخی خوش اومد  یلی_خ
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اروم بندشنل روبازکردم   ارمیازباغ رونشونم دادکه شنلم رودرب  ییجا ه یدادم که   سرتکون
 تن برهنه ام رونوازش کرد   یمیوازتنم درش اوردم بادمال 

به عکاس نگاه کردم که   ستادمی کنارشون ا قهیبعدپنج دق درارفتمرصیطرف عکاس و ام  به
 زل زده بهم بعدچندلحظه مکث روازم گرفت ولب زد  دمید

 دونفره تون رو  یبعد عکسا  رمیگ یعروس خانوم روم ی_خب حاال اول عکسا 

خوشگل قرمز وجودداشت   ی قسمت ازباغ که گال  هیدادم که شاره کردبه طرف  سرتکون
  ک یرونزد  مینیازگل روتودستم گرفتم و ب  یوبه خواسته عکاس شاخه ا ستادمیبرم کنارگالا 

 گل کردم و چشمام روبستم که عکس روگرفت 

 دونفره شد ولب زد  ینوبت عکسا  یزست تک  یکل بعداز 

ه  وب ستادم ینکردم کنارعکاس ا  رصدرانگاهی به ام دیژستاتون روانتخاب کن تی ای_خب ب
اصال تصورکنم    تونستمیعاشقانه بودومن نم یلیخ  گهیازژستاد یعکس هانگاه کردم بعض

که به نظرم خوب ومعقول بود  یهرعکس  رمیبگ رصدراعکسیکنارام  یکه اون طور
 که عکاس گفت   ستادمی کنارش ا نروانتخاب کردم و شروع کردبه گرفتن عکسامو 

 کمرعروس  ی_اقاداماد دستت وبذار رو 

 لب زدم   عیسر 

   ستین از ی_ن

باالرفته عکس گرفت   یکه عکاس بابروها  ستادمی خودم رو فاصله دادم وهمونطور ا  یکم
باالخرخ   کردمیمخالفت م عی که من سر  گفتی م ی  یچ هی رهیبگ خواستیکه م یهرعکس

 شد یبرگزارم یهتل که عروس میتموم شد واجازه دادبر  یبعد چهارساعت عکاس

شد وبدون حرف به   نیشدم که چندلحظه بعدسوارماش نیسوارماش  رصدرایعترازامیسر 
 طرف هتل رفت 

79 



 ار ی یلبها یبه سرخ 

252 
 

  بایز   یلیروشن بودن و خ شیات یبزرگ هتل که بامشعل ها  اطیداخل ح  باواردشدن 
  ن یخودش از ماش ستادی ا  اطیوسط ح   نیکرده بودن نگاه کردم که ماش  نیزایمحوطه ارو د 

  خوادچهیم  نمیکردصبرکنم منتظربودم بب  شم که اشاره ادهی پ نیشدخواستم ازماش ادهیپ
شدم به   ادهیپ ن یروبرام بازکردبااخم اروم ازماش ن یرودورزد درماش نی بکنه که ماش یغلط

  یرونی ب یبه بزرگ بود وکل نما  کی هتل که از کوچ  یپله ها یکه باال الی مامان باباوفام
لبخندرولباشون باعث    ستادنی ا  اناکنارمونی اشاروکی کردم مامان بابا و دبودنگاهیهتل سف

  کردنی چقدرباذوق نگاهمون م  کهکردم  رصدرانگاهی شدمنم به اجبارلبخندبزنم به پدرمادرام
حق    میکنیدرحقشون ظلم م میدار رصدرایبغض دوباره توگلوم چنگ انداخت منوام

ازچه قراره داغون   هیبفهمن قض یعذاب بکشن وقت ینجوریکه ا ستی ن نیپدرمادرامون ا 
هااروم باالرفتم وارد هتل    رصدراازپلهی مئنم بعداز دودکردن اسپند همراه اممط  شنیم

وخوش   میمهموناگذشت نیداشت ازب یفوق العاده ا نیزا یکه د یبزرگ لهت  میشد
کنارم نشست بهش نگاه   م یشنلم رودراوردم ونشست مید یرس گاهمونیبه جا  میامدگفت

 نکردم حوصله اشونداشتم اعصابم داغون بود  

بابرخوردنفساش به گوشم   کردکه یم  میشترعصبی اهنگ شادبلند ب یصدا  ت یوضع  نیازا
 خشن نگرانم کرد  یبااخم نگاهش کردم صدا 

 ی توتنت کرد هیچه لباس نی _ا

 لباسو   نی_مادرت انتخاب کرده ا 

 _مادرمن 

 ترس سرتکون دادم که با نوگفتیباخشم ا  چنان

   ختهیر رونی لباس کل داروندارتوب نی _ا

 االن فکش خوردشه   کردمیکه حس م دیسابیدندوناشو بهم م چنان

 صاحبتوبپوش  ی_اون شنل ب

 گردنگاهش کردم  یباچشما 
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 ام  وونهیمگه د   کارکنمی_چ

 نگاهم کرد  یعصب یباچشما 

خبرنداشتم توکه   یچیمن خبرمرگم ازه یدونستیمختلطه مگه تونم یجشن لعنت نی _ا
   ینجابود یا

 مجلسه  نی بد توا  هزارتاچشم

 باالانداختم  د یق یهام روب شونه

 کرد   یکار شهی_نم

 د ی مراجعه فرمائ   ر ی ز   نک ی صفحه به ل    553رمان در    ن ی نسخه کامل ا   افت ی در   ی برا 

https://zarinp.al/388763 
 

باشد و در    یرمانکده م تیسا   ایباال و   نکیرمان ل نی ا  دیخر ی: تنها منبع معتبر برا تذکر
عواقب آن به   دیرمان کن  نیا  دیاقدام به خر  ی گریهر منبع د  قیکه شما از طر یصورت

 چی باشد ه یرمان م ن یا  یرمانکده که منبع اصل تی باشد و سا یعهده خودتان م
 در قبال آن ندارد . یتیمسئول
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