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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 ی باشد این رمان فروشی م 

 

 نفس دهنده و نفس دمنده...  یبه نام نام 

 

 آغاز  رمان    سر

 مظلوم ..  بادختیز

 

   یصبور  دایل بقلم

 ...یعاشقانه اجتماع ژانر

 

http://www.romankade.com/
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 ! ندهیوار به آ دیام یمصممتر از هر زمان  نبار یغمم و ا ی ندهیسرا

 

 را رقم خواهم زد با دستان کوچکم،  ندهیآ

بود و درد با دستان کوچکم  گانهی رنگم ب یا شهیآن دختر مو کمند و شادانم که غم با چشمان ش من
 !بیغر

 

 

 از سر  ی خنده ها یزالل بود و صدا  باریکودکانه ام بر لب آن جو یها یباز  

 انداز بود   ن یام گوش فلک را طن یخوشبخت 

 آفتاب منم دخت باران و   نیا

 استوار و پر غرور!  بادختیز

 

 

 

 

 قصه.. آغاز

 

 

 رادمهر... یراو
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سالن؛ پرده را کنار زدم و از   یقدم تند کردم سمت پنجره   یمعطل یو ب  یرا که زدم، فور  فونیآ ی دکمه
 را با دقت از نظرگذراندم! ابانیو خ نییهمان باال پا 

 

 پدر چشم چرخاندم...  یاشراف لیبدنبال اتومب   ابانی دلنگران و پر استرس در خ 

 نوا! یب  بادختیز یبرا تی خشم وعصبان ی عن ی نیبود و ا امدهیبا راننده ن دم،ید درست

 

 

 

 لبانم ثابت ماندند که چه خواهد شد؟! یچنگ شده برو میمشتها

 

 

 شست...  یم  را نمیو شلوار ج راهنی داخل  حمام داشت پ بادختیز

 

 که  چند بار پشت سر هم خورده شد!   یدرب  ورود  د،یکوب یم  نهیتاب تاب به س دلم

 درب واحد شدم...  یبه پدر بدهم راه  دیبا یچه پاسخ نکهیآشفته و ا یافکار  با

 

 پشت درب  معطل بماند!" دی الوند نبا هانی "جناب ک
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بر افروخته و چشمان پر خونش ته دلم  یچهره  دم؛یقفل رو  در جا کش یپاتند کردم سمت درب وفور  
 دست پاچه گفتم: سالم ...  یکرد. فور  یرا خال 

 شانه انداخته بود.   یبلندش را  برو یباران 

 

 نجاست؟ یا بادختیو گفت: ز د ینگرانم را کاو یچهره   نیجواب سالمم  را بدهد خشمگ نکهیا بدون

 

 

 پاسخ دادم...  میردد بودم که راستش را بگوم  کهی در حال دهیبر دهیبر

 بله بابا....  -

درب بودم با دست هل داد به سمت   یجلو مهیآورد و من را که ن رونیرا ازپا ب  زشی براق و تم  یکفشها
 عقب و راهش که باز شد و نگاه کنجکاوش اطراف را  

 گفت: کجاست؟! دییپا یم

 

 

 .... دیو نگاهش همچنان به اطراف چرخ 

 کنه! ی: حمومه پدر،  داره کارهامو مگفتم

 

  شیراه حمام را در پ  د؛یپاسخم را بگو نکهیماند و سپس بدون ا رهی و باخشم به صورتم خ برگشت
 گرفت؛  چشم بستم و در دل مرور کردم.... 
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 االنه که طوفان بپا بشه!  -

 

 

 شیشدن درب حمام آمد که  فکر کنم پدر  با لگد بازش کرد و پشت بندش صدا  دهیکوب  یصدا
 را شکست! یصوت  یوارهاید

 

. 

 

 ؟؟ یکن یم  یچه غلط نجایتو ا -

 آمد  بادختیلرزان و مهربان ز یصدا

 سالم آقا.... -

 

 رادمهر جان کار داشت زنگ زد من ...  

 

 پدر اجازه نداد حرفش تمام شود! و
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تند  یونفسها دهیترس یکه واردش شدم؛ صدا نی اتاق خواب و در همان ح تند کردم سمت پا
بود و با خودش   ری بافت و بلندش  درچنگ پدر اس سیگ  یموها  کهی و  در حال د یبگوشم رس  بادختیز
 زد... ادی سمت درب؛ همزمان فر دیکش ینوا را م یب

 

 

 ونه بمون کارهام مونده؟ هان! مگه نگفتم تو خ  رون،یب  یبا من زد یبدون هماهنگ یتو غلط کرد -

 

 !شدیاز جا کنده م بادختی و بهم فشرده از درد ز  یچشمان آب دنیداشت باد دلم

 

 شود!   کشیاست  نزد نیالوند خشمگ هانیک  یجرات داشت؛  وقت یمگر کس یول 

 

 

 آتش گرفته بود.  دلم

  گرید یآنقدر محکم بهم فشرده شدند که اگه جز پدر  کس نمی خشمگ یزدم به درب اتاقم و مشتها هیتک
 ! کردمیرا بداخل  دهانش  خرد م  شیآورد؛ دندونها یم  بادختیبود  و آن بال رو سر ز

 

 

  

 نازک و مهربانش قلبم را لرزاند!  یصدا
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 تو رو خدا .... دیببخش آقا

 

 

 زد...  ادی را  رها کرد و ُهلش داد سمت در و فر  شیموها  پدر

 ... وفتیخفه شو زود باش راه ب -

 احمق و کودن !!!  ی دختره

 

 شد ،  دهیکوب وارید یبرو کمی نزد  بادختیز

 ..   اوردمی طاقت ن گرید و

 

 رفت!   نییبرگشته بود، سرش پا وارید یدستش بدجور برو  مچ

من  یداشتم احترامش  را نگه دارم؛ گفتم بابا چکارش دار  یسع کهیو درحال   ستادمیا شیروبه رو 
 کمکم کارهامو انجام بده.. ادیگفتم ب

 زده نگاهم  به حرکات پدر بود که داشت بطرفش قدم   وحشت

 داشت! یشرویپ  الی داشت و خ یبرم 

 

 

 زد...  نیخشمگ یادیفر
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 ...بادختیز -

 ماند ....  رهی هم خ یبرو  نگاهمان

 

 زد! یصورتم دو دو م  یبرو نشیو خشمگ یعصب  ینفسها

 

 دانست که چقدر از روبه رو شدن با او  وحشت دارم! یم خدا

 

 

 را داشت!  یارزش هر نوع فداکار  بادختیز اما

 

 و گفت:   دیام کوب نه یس یدستش و پنجه برو یدوشش ُسر داد برو یرا از رو یباران 

 !یساقط بش یباشه ممکنه از زندگ  ادتی یسادیمن وا یروبه رو یوقت

 !!!!  قهیرفت و گفت؛ سه  دق  بادختیزد و بطرف ز  کنارم

 ....  یباش نیدر ماش یجلو  نییپا یوقت دار  قهیسه دق فقط

  دشیباشه سمت در رفت و آنقدر محکم برهم کوب بادختی منتظر جواب ز یحت نکهیبعدش بدون ا و
 که فکر کنم از جا در آمد!

 

 

 خون بود!  شی ثابت ماند و دلم برا بادخت یت مظلوم و مهربان زصور   یبرو نگاهم
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 سر افکنده و مغموم بغض کرده بود!   

 

  یبودبطرف مانتو و شالش رفتم که برو   مانیکردم وگرنه جهنم در انتظار هر دو یم  شیزود راه دیبا
 تختم افتاده بود....

  

 رفت و گفتم    نییسرم پا دیصورتش غلط یاشک برو یدادم وسر بلند کرد؛ دانه ها دستش

 ببخش!  منو

 

 زدم... یبهت زنگ م  دینبا

 

 

 را تکان داد و گفت:    سرش

 کارهاتو بکنم! امی من دوست دارم ب یندار  یر یتقص  شما

 

 کند.....  یآخر برگشت؛ که خداحافظ  یدر رفت و لحظه   بطرف

 زدم و گفتم :  شیصدا   کبارهیافتاد به  ادمی

 ... بادختیز

 سمتم  دیچرخ نگاهش
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 را فشردم و با خجالت گفتم:  لبم

 خودت باش !!! مواظب

 خواست برگردد حواسم رفت  تا

 دادمهر...  یپ 

 

 

 دادمهر، ها! یخونه    ینر  بادختیز -

 

 هم گذاشت و گفت :  یو پرفروغش را برو  یآب چشمان

 ! چشم

 

 

 رون ی پاتند کرد سمت ب یبدون معطل و

 

 ...حالم خراب بود!

 

 بودم ...ماجرا  نیبعد ا نگران
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به   یرا حساب   بادختی در کار باشد و بابا تا ز یه یپس فردا هم تنب  ای دانستم که ممکن است فردا و  یم
 !ستیول کن ن اندازدی غلط کردن ن

 

 بود.  ختهیبهم ر اعصابم

 

 را برداشتم و در تراس را باز گذاشتم.  تارمیاتاق کارم رفتم و گ به

 

 بداخل اتاق   دیسرد و سوز زمستان دو یهوا

 خود را رها کرده شروع کردم به زدن...   یصندل یرو

 

 نگذشته بودکه تلفنم زنگ خورد  یقیدقا

 

 داد...  یو صدا م دیلرز یم ز یم یرو

 نداشتم جواب بدهم . حوصله

 

 باشد!   بادختیز دیگل کرد، شا  میفضول اما

 

 

 انداختم و لبخندم کش دار شد، قلبم تند زد، آراسته بود . یبه صفحه گوش  ینگاه



 مظلوم  بادختیز

13 
 

 در  گوشم... دیچی گرمش پ یکردم و صدا وصل

 رادمهر جانم؟! -

 

 

 

 قرار گفتم:   یب

 رادمهر؟  جانه

 

 ناز کرد   یا خنده

 خواست ذره ذره آبم کند!  یهر نفسش م عجب

 

   ؟یدر چه حال زمیعز ییکجا-

 گذاشتم ، نیزم یرا برو تاریگ

 به تراس پناه بردم...  گارمیبسته س همراه

در جان و   د یچی قشنگش پ یاش دادم و  دوباره صدا یبر پشت   هیکنار نرده ها تک یراحت  یصندل یرو
 تنم!

 

 

 !؟یرادمهر قطع کرد -
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 .... دمیزدم و بدجنس خند شی را آت  گارم یگذاشتم و س زیم یرا  رو میپاها

... 

 بشود ... یم ،عصب بود منتظر

 کنم!  تشیداشتم اذ دوست

 

 آن نفست...  یدر دل گفتم: فدا دهی بلند کش یبار نفس  نیخود خواستنم بود، ا  او

 

 و همچنان ساکت ماندم . 

 

 را از گوشم فاصله بدهم ...   یپشت تلفن باعث شد گوشم سوت بکشد و گوش  ادشیناگهان فر که

 

 

 رادمهر مسخره !!!!!!  یاوهو-

 

 

 ما....... توا با

 

 بخدا دستم بهت برسه!  یشنو یصدامو م یدونم دار  یکه م من
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 و گفتم :  دمیحرفش پر  ان یو خنده م ییپررو با

 ؟ یچ دستت

 ؟ یکن  یبرسه چکارم م بهم

 ملوسک ؛من که از خدامه دستت بهم برسه ....  آخه

 !؟یکن همیتنب  کمی کنم دستت بهم برسه  یکار  هیو  امی سه سوته ب  ییخوا یم

 

 شد! زی بود، بدترن  یعصب

 

 

 در گوشم... دیچی و کم حوصله اش پ ی عصب یصدا

 

 ،  میبا هم درد دل کن کم یمنو بگو زنگ زدم  -

 !!!یش  یوقت آدم نم چیتو ه رادمهر

  

 فرو کردم و چشم بستم و گفتم :  یگار ی را درون  جاس  گارمیس یو  ته مانده  دمیخند

 ارزن بخدا! هی یکه دلم برات تنگ شده اندازه  آخ
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 ...  دمتیشه که ند یم یساعت ازدهیده  قایدق االن

 

سر خونه ام که  هی ییایبعدش هم ب رونی ب  ییای و ب یر ی روبگ نایآر یچطوره امشب بهانه خونه  گمیم
   یکن میتنب

 !هوووم

 

 

 ملوسک؟  چطوره

 

 و آرام شد و گفت :   نیغمگ شیصدا

 !!!  نایا ییدا یخونه  یبا شوهرش رفته مهمون  ستیخونه ن  نایآر

 و بابا هم رفتن ... مامان

 برداشتم و گفتم: زیم یرا  از رو میتمام شدن کالمش دستپاچه  پاها با

 من! جان

 ؟ ییاالن تنها یعنی

 

 دارن... فیآقا کوروش خان خونه تشر  ریشد و گفت: نخ  یجد شیصدا

 گرفته شد.  حالم
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 گفت ؛  نی از جا برخاستم  با بستن درب تراس به تختم پناه بردم و او  و غمگ 

 ... رادمهر

 

 یی ایفردا شب ب ییخوا  ینم چرا

 خونه مون؟ 

 ....زهی ر یبهم م مونوی بچه گانه ات داره زندگ  یها یلجباز  نیا بخدا

 راه برود!  ادهی مخم پ یکرد رو یداشت شروع م  دوباره

 و گفتم  دمیلودم کشچشمان خواب  آ یبرو یدست

 ... میتمومش کن؛ ما قبالحرفهامونو باهم زد آراسته

  

 شه ازت    یباعث م اصرارت

 کنم ها...  فرار

 !ا؟ی نگفت ینگ

 

 

 آمد...  شیبغض کودکانه و لرزش صدا 

 

 کوتاه  کمیوگرنه  یتو دوستم ندار  -

 ...یاومد یم 
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 کردم و گفتم:   میکم  تنظ یاتاقم را رو برق

 وقته الال شد؛ خوشگل رادمهر!  گهید خب

 کن و فقط و فقط به من فکر کن... میپتو خودتو قا ریخوب برو مسواکت رو بزن و ز   یدختر ها مثل

 دارم  کارهی خوابم چون فردا هزار تا کار ب یاالن م منم

 ...عسلم

 ...نفسم

 باهام! یکه ....همش سر جنگ دار  عشقم

 

 

 

 گفت :  یلجباز  با

 !ادی  یخوابم نم نه

 تا حالم خوب شه ...  یقطعه بزن هیبرام  دیتو با االنم

 

 !نمتیسر کالس بب  امی ب ی واشکی یهر وقت دیو من با  ییایب  ییخوا  یبره که فردا شب نم ادمی تا

 شه... ی دلم برات تنگ م  خب
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 افتاد... واری ساعت د  یبرو نگاهم

  

 را رد کرده بود... دوازده

 گفتم ؛  آرام

زنم قربونت   یتو م  یکنم فقط و فقط برا یم رونیجان فردا که کالسم تموم شد، همه رو ب آراسته
 بشم؛ خب؟!

 

 

 که کرد   سکوت

 گفتم :  طنتی ش با

 که تنگ بغلت کردما؟! یکن یتو دلت منو تصور م یدار 

 دونم ... یکه م من

 برام لک زده! دلت

 گفت: اوهووووم ... آرام

 

 خنده حرفم راادامه دادم.. با

   یبرطرف کن تویدلتنگ  یحساب  یدیباشه فردا که منو د ادتیپس  -

 گفت :  تی عصبان با

 ! رادمهر
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 و بدجنسانه پاسخش را دادم...  دمیسرم  کش  یو پتو را برو دمیخند

 

 جانه دلم، بداخالقه رادمهر؟! - 

 

 را  آرام کرد و گفت :  شیصدا

 بود؟  شتیپ بادختی ز یتراس

 حالم بد جور گرفت،    بادختی ز یآور  ادی با

 و گفتم:    دمیپدر  کش ی حانهیاز کار زشت و وق  قیعم  ینفس

 ..... آره

 هم کارهامو بکنه هم ادی زنگ زدم ب غروب

 از اون خونه و آدمهاش دور باشه   کمی

 ! دهیچه فا اما

 

 خشمناک اومد و بردش...  تلریه
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در چنگ پدر در     بادختی ز ری و چون حر ییطال یشدن موها دهیکش یبستم و دوباره صحنه  چشم
 نظرم آمد و قلبم گرفت!

 

 

 آرام گفت :  آراسته

 .....ییرفتن خونه دا  نایکه مامان ا  شیساعت پ چند

 

 

 دادمهر زنگ زده..... دمیتلفنش زنگ خورد فهم م؛یتو سالن با کوروش  نشسته بود  

 

 االغ ...... یپسره  یچطور  گهیفقط به اون م چون

 

 

 کنه... یصحبت م    ینطور یبا دادمهر  مسخره ا  فقط

 

 به من نبود   حواسش

 

 کنم .  ینگاه م  ونیزیزدم به اون راه که مثال دارم  تلو خودمو
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 گفت ؛  کوروش

 !!!  گهید فهیآخرهفته برنامه رد داداش

 

 

 کرد و گفت:   دییاون برادر غول تشنت رو تا  یبا سر حرفها بعد

 گفتم؟  یتا کارها لنگ نمونه چ اری رو هم با خودت ب بادختی ز پس

 

 

 کردن ..  یخداحافظ  گهیچرت و پرت گفتن با همد کمیاز  بعد

 

 

 !!! ایتو رو خدا تو هم ب رادمهر

 گناه داره !! ادختبیز

 در امانه ... ی که تو باش ییجا فقط

 

 

 آوردم  و گفتم:    نییپا  میصدا

 خانم مارپلم بشم ها... قربون

 گفت:   یناراحت با
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ِاِاِااِ  ِِ ِِ ِِ ِِ..... 

 ... گهید نکن

 منه دارم برات حرف   ری تقص اصال

 زنم....  یم

 ! ری؛شب بخ  یندار  کار

 

 

  دنی کردن و کش ینشستم و پشت هم شروع کردم به غذر خواه  یفور 

 دردانه ام!  ناز

 

 عشق رادمهر!  دیخب ببخش خب

 !!یخلق بش  یمن اگه ب جون

 چکار  نمیبب ؛یتو بگ  یهر چ  باشه

 تونم بکنم تا آخر هفته... یم 

 

 

وقت    ییالال میبرا شهیگرفت و چون هم قیعم یاز آرامش یپاسخم  رنگ یبا خاطر جمع  شیصدا
 خواب شد 

 



 مظلوم  بادختیز

24 
 

** 

 

 ... بادختیز یراو

 بدور مچم بود.... دستم

 ... 

 کرد!  یدرد م هنوزهم

 از دلم که نشکسته! شتریندارد، ب یاشکال 

 

 

 که بلند شد   نشی ترمز ماش یصدا

 ...میدیدرب ساختمان رس  یجلو  دمیفهم

 

 !میایدن یکجا نمی بلند کردم بب سر

 

  

 باشم؟  یچه کس   عیمط دیگرفته و با میتصم  میبرا یبار چه کس  نیا

 

 

 را زد ،  موتیر  هانیک
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 حجم اشک جمع شده درون چشمان پر خونم؛  عمارت را  شناختم....  انیاز م 

 ... دمیکش یبا خاطر جمع یق یعم  ینفس

  

 کردم  یرفت سمت خانه باغ؛  همان جا از شدت ترس و وحشت  تمام م  یم اگر

 

پرپشت باغ و   یشمشادها  یرنگ که حکم فرما یآب  یراغاعمارت که گشوده شد و نور چلچ  درب
شد و   اطیگاز گذاشت و داخل ح  یدرختان بلندش بودند؛ چشمانم را روشن کردند؛ به سرعت پا  رو

 توقف کرد. نگیسمت پارک

 

 

رفت  که بازش کنم و اتاقم پناه ببرم که    رهیدست لرزانم سمت  دستگ  لشیبعد از خاموش شدن اتومب 
.... 

 

 

 

محکم کرد که از درد  میبازو یزودتر از من عکس العمل نشان داده و دستش را با خشم  برو او
 بستم!   یچشمانم را لحظه ا

 

 

 و بحرف آمدم...  دیکش ریفشار داد؛ که قلبم ت شتریب
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 !!!  یآقا بخدا  دستمو شکست  -

 

 زد و گفت:     یپوزخند

 شکنم ...  ینم

 شکنم !!  یبار نم نیا

 ... رونی ب  یمن  از خونه بزن  یبدون اجازه  ییبعد بخوا یبخدا دفعه  اما

 دونم؟ یم چه

 !یا گهیهر خر د ایرادمهر و  ی خونه

 ... بادختی گذارمت ز ینم زنده

 

 

 و ادامه داد...  امدی محکم تر فشار داد که نفسم باال ن  میو دوباره بازو دیکش یادیفر

 

خونه   ارمتیرادمهر بهم زنگ زد من اومدم ب ی گ یبالت ؛ممن اومدم دن یگ یضمن به خانم هم نم در
 فهم شد؟!  ریش
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 ختمی گشت را با پلک زدن فرو ر یم  یکه از او و لمس دستانش بر جانم مستول   یترس و وحشت اشک
 دادم.... لشیدست و پا شکسته تحو  یچشم دهیبر دهیو بر

 

 خارج کرد و گفت:   مینوا یب  یبزرگش را از دور بازو یدستها

 ....  نییگم شو پا  حاال

 

 

 لرزان قدم تند کردم...  یشدم و سمت خانه با پاها ادهی منحوسش پ نیماش از

 

 

 

 آمد! نشیبسته شدن درب  ماش یصدا

 

 !! دیآ یدارد پشت سرم م دمیفهم 

 خانم متوقفم کرد.... یسمت پاگرد؛ که بناگاه  صدا دمیرا باز کردم و دو یعجله درب  ورود با

 

 

 ....بادختیز-
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 ! ندیمعطوف کنم تا چشمان پر خونم را نب نیکردم چشمانم را بزم یو سع برگشتم

 

  هیشد گر یمتوجه م دینبا دمیچشمان متورمم کش  یبا انگشت برو یفور  

 ام! کرده

 

 

 

 . دیشد؛  بگوشم رس  یم کتریکفشش که هر  لحظه  نزد یپاشنه ها یصدا

 

 زده  برگشتم سمت صورتش... یتصنع  یلبخند

 

 

 

 رفت.   نییسالم کردم و سرم پا یشد، فور  کمینزد

 

 

 کرد گفت :  یداشت وراندازم م کهیودر حال  ستادیا نهی بس دست

 ؟یسالم،  تو چرا برگشت کیعل
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صدا خورد   یکنم؛که درب ورود  فیرد شیبرا  یگر یپس از د یک یکه دروغها را  دی چرخ  یداشت م زبانم
 در ثابت ماند!  ی و هر دو نگاهمان برو

 

 

 بلندش را پرتاب کرد سمت   یوارد شد و باران  یشگیبا همان اخم هم   هانیک

 من پاسخ داد... یدر و جا کی نزد ی کاناپه

 

 

 رادمهر زنگ زد برم دنبالش!  -

 نداره... ی پسره تعادل روان نیا

 

 

 شد!   شیحرفها یحرف همسرش متعجب منتظر ادامه   دنیخانم با شن 

 

 فردات لنگ نمونه! یگفت: منم رفتم دنبالش تا کارها رفتی به سمت آشپزخانه م کهی در حال هانیک و
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تمام   شانی کردم که حرفها یم یو فقط لحظه شمار  دادمیگوش م  هانی ساکت مغموم به مزخرفات ک 
 شود و من  به اتاقم پناه ببرم!

 کرد گفت:  یزا نگاه م هانیبا چشمانش رفتن ک   کهیحال در   بانو

 .....ششی؛بره  پ رمی بگ یتاکس   بادختیز یخودش غروب زنگ زد برا -

 

 

 شانه باال انداخت و گفت:  چه    هانیک

 دونم بابا!  یم

 ! ایراه انداخت  یسوال ستیب  یتو هم نصفه شب  

 

 ؟ یدار یوقت شب  ب  نیچرا تا ا اصال

  

 سرسرا قدم برداشت و گفت:   ی سرشانه عقب زد و بطرف پله ها یفر بلندش را از رو یموها  بانو

 رفتم بخوابم! یم داشتم

 

داشت سر چرخاند   یبود و سمت پلکان قدم بر م ختهی خودش ر یبرا ری ش یوان یل کهی در حال هانیک
حرفهاست    نیباارزش تر از ا  یلیدارم و وقتم خ یمهم یکار  یسمت ما و گفت: خسته ام صبح جلسه 

 بانو... 

 .... ریشب بخ  فعال
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 و رفت....  دیراهش را سمت اتاقش کش و

 ارزش خرج منه   یب  یباال انداخت و  نگاه  یو سرشانه ا دیآرام کش یپوف  بانو

 اتاق خواب شد! یضافه راها ینوا کرد و بدون حرف یب

 

 برگشت سمت صورتم و گفت:    کردیسرسرا  را ه رد م یپله ها نیهمان لحظه که  آخر  در

 جان !!!  بای ز یراست

 شو ....  داریزودتر ب صبح

 

 ...  یبهش بزن   یسر بر  هی دیرو سرش با ختهیکار ر  یکل باید

 

 

 کرد و  براهش ادامه داد.. یخشک خال  یانداختم و او  تشکر   ری گفتم و سربز یچشم

 بودم    ماتیجان از نامال  یو ب خسته

 به آرامش داشت!  ازی قلب شکسته ام ن زخم

 

 

 

سالن وارد اتاق کوچکم شدم و در را از  پشت سر  قفل   یکرده در  انتها یکی تند پله ها را دوتا  تند
 !ختندیشدند و  و فرو ر کردم و همانجا زانوانم از شدت غصه خم
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 .... ماندن   یکه برا نیا

 ... دنینفس کش یبرا

 ادامه !  یبرا ای و

 باشد خوب است... دیبه ام  ازین

  

 بود و بس!  دیشد ام ینم  دایکه  در وجودم پ یز یچ اما

 

 

 که هنوز سرسختانه مقاومت   عجب

 کنم! یم

 

 مقاومم !!!  

 دختم !!!  بایز

 !!! البیباران و س  دخت

 کشم  ی جنگم و دست نم یم

 با هجوم اشکها و درد ها ... یحت
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 !ختند ی ام آرام فرو ر یقرار  یب یلرزانم را برهم فشردم و اشکها یلبها

 

 

 دلم به آتش غم گذشته و حالم سوخت!  

 

 

 

 !دیند یو سوختنم را کس  سوخت

 

 

 

و مبارزه   یکند و   قصد زندگ  یسرانجام م ی ب یکه کارش  تمام شده و هنوز هم تالش یمرده ا چون
 زند! ی م ادی چشمانش فر دنیرا با بار  شیزند و دردها  یامی دن یعدالت یدارد، چنگ بر طناب ب 

 

 ! میتنها

 

 

سر و   را م یشنود و آرام آرام دلشوره ها یقلبم را م یتپشها یصدا یک ینزد نیکه حاال ا ییو خدا منم
 دهد . یسامان م
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 در گذاشتم و نفسم را رها کردم   یبرو سر

 مادر !!! -

 !!!  آخ

 

 شد سقوط! بادختتی ز یکه تمام زندگ ییکجا مادر

 

 

 

 بامها تکرار کنم! ن یرا بر بلندتر  یدر ناعدالت نیجا پشت ا نیخواهم هم یم

 

 ...ییرها  یکم ایخدا

 آرامش از جنس خودت...  یکم

 

 

 

 لرزان خود را به تخت سردم رساندم. ییو با پاها ختندی داغم فرو ر یپلکها

 

 

 فرداخواهم گذاشت!  یها یاز  دل نگران  یبالشت یسر برو زیامشب ن  
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 از بر باد رفتنم! ینگران  

 

 پنهان!  یدنهایبودن و ترس از

 

 

 ! دمیزمانم را سر بر یوقت د؟یآ  یبه چه کارم م   ساعت

 

 !ختهیمن خود زمانم که فرو ر 

 

بلند حاشا   واریرا بر پشت د  شی سرو سامانم؛ که هر لحظه  نداشته ها و کمبودها یب  بادختیز من
 را به  سخره خواهد گرفت!  ای مسخره وارش دن تی گذاشته و لبخند رضا

 مرطوبم از اشک... چشمان

 لرزانم از وحشت...  دل

 برگ و باد بودن... یسردم از ب  آه

 

 

 کمکم کن بخوابم! ایخدا
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 تن خسته را به خودت سپردم!  نیمهربانم؛  ا یخدا

 

و تن داغم در آن آتش  یخت یاز جنس سرنوشت ر یبرافروخته را آب   یکه آتش خانه ا ییتو به
 سوخت....  زانمیعز ینسوخت و دلم سالها برا

 

 

 

 که رفتند و من ماندم! یوپدر  مادر

 .دیشود و فکرم از آن خانه پر نخواهد کش یکه دلم سرد نم میو......آنقدر بگو 

 .... ندیب یدرآتش دست و پا زنان م  یو پدر  ستادهیبلند ا وانیدلم لب آن ا  

 نهاد .... یابد یدخت داغ  بایکه ذره ذره تمام شد و خاکسترش بر دل ز 

 

 

 

 پدر و آن نگاه معصومش! آخ

 

 ... بادختیز بخواب
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 .... دانیکه داغ قلبت ؛تا ابد شعله وراست وبغضت جاو بخواب

 

 

 فرو رفتم ... قیعم یبه خواب  گرید یافتاد. و مثل شبها یگفتم و بر دلم مهر خاموش  ییالال

 

 

 

 ....  دارمیب هیمنم که زودتر از بق   نیا صبح

اش   دهیروزگار آبد یانتها و دستان کوچکم که دردها یب  یخانه به وسعت قصر   کیمنم و  صبح
 کردند!

 

 

 

 و البته که....  

 ... یوجود یاز جنس ب  یکه نامش مرد بود و نهادش لجنزار  یمرد فیکث نگاه

 

 

 

 بافم  یبلندم را م  یموها
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 ! گذارمیرا  بر سر م می ها یخستگ یروسر  و

 

چون   یوان یسال با چنگ و دندان  در مقابل ح انیکه سال ستایاز جنس عصمت و ح یروسر  نیا
 الوند حفظش کرده بودم....   هانیک

 

 دخت... بایز و

 

 

 بود و بس! نیهم  تمامش

 کنم!  یها دعوت م یناتمام با سخت یکه طلوع کند من دوباره دستانم را به مبارزه ا دیخورش 

 

 

 چرخانم... یراس ساعت شش صبح م   میها  ییدرب اتاق تنها قفل

 

 بزرگم که سالها   یسالن  یتمام قد روبه رو من

 ...  بردم

 ... شستم

 و ..... پختم

 تر شدند...  یو قو  یجوانم بر باد رفت، دستانم قو ینفسها
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 و قشنگ  فیدخِت لط  بایز

 شد!!!!  دهیآبد  یمرد

 قصه ها ..... بادختیاز جنس غرور ...منم ز یمرد

 قد بلندش به سرو طعنه  آنکه منم

 انتها .... یب  یایدرخشانش  به در یا روزهیو ف لگونیزند و چشمان ن یم 

 

 

 

 دارم...  یها برم  یصدا قدم زنان به سمت  ناتمام  یها را آرام و ب پله

 

 

 

 !ستادهینفر ا  کی نجایا

 

 ...  یاز نا تمام ییایمنم با دن آن

 

 خانم   یرا با کمک بدر   صبحانه



 مظلوم  بادختیز

40 
 

 !دمی نقص چ یب شهیرا مانند هم زی آماده کردم و م  میها ییو همدم مهربان وقت تنها دوست

وصف   یکند و با شوق یآن لبخند پر محبت را وقت کار مهمان دلم م شهیامروز هم مانند هم یبدر 
 . دیگو یاست م گوشیجقدر باز نکهی از دندان در آوردن  نوه اش و ا میبرا   ریناپذ

 میبرا شهی دوست خوش زبان هم  کیماست اما او همانند  نی که ب یادیز یسن یبا وجود فاصله  
 شود! یآرام قلب خسته ام م شیکند و درد  دلها یصحبت م 

 

 هم هست  ری نظ یآشپز ب هی او

 

و سر انجام حق   دیبه آغوش کش  یبلندش تمام و کمال فرزندانش را عمر  یقهرمان که بالها  یمادر 
 و   دیاش را فداکارانه بخش یمادر 

 

 ام! یبی و همدم غر قیدر کنارم شد رف  کری در و پ یقصر ب نیدر پناه ا 

 

 من اسطوره... یبود و برا یزن از جنس فداکار  نیا

 

 در سرسرا   دیچ یبلندش پ  یپاشنه ها  یاتاق خانم که باز شد و صدا درب

   یعنی

 من آماده باشد...  یچا

 ... .ایبه حضورم ب  بادختی ز یعنی
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 خواندم...  یکه پر تحکم م دمیشن شهی را  مانند هم شیصدا 

 ...بادختیز -

 تازه یرا  که داشتم سبز   میدستها زیتم  یاول سالن، با دستمال دمیدو

 و بدون روح پاسخ دادم.... ی تکرار   یشستم؛ خشک کردم و با لبخند یم 

 ... ر ی سالم خانم صبح بخ -

 ...  زی سر م دییآماده هست بفرما یچا

 

 داد و گفت :  لمیتحو یلبخند

   ؟یخوب  سالم

 ...باید یخونه  یسر بر  هیباشه کارهات که تموم شد سر ظهر   ادتی  بادختیز

 مهمون داره ...   یکل شب

 !ادیاز پس کارها بر نم  ییتنها مستخدمش

 

 ... یکمک دستش باش  دیبا

 

 رفت و پاسخ دادم...  نییپا  سرم

 خانمم! شمبچ

 

 کرد و گفت:   یگذاشت اخم  زیکه سر م قدم
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 ه؟ یچ گهید نیا

 خورم؛ جمعش کن!  ینم  روی نم من

 

 برداشتم و بطرف آشپزخانه قدم برداشتم .  انیرا چشم گو بشقاب

 

 تا ببرم ....   زی بر یخانم چا یجون، برا یگفتم:  بدر  یروبه بدر  و

 خورن.. ینم  مروین 

 

 شد ..  ظهر

 ! ستادهیمن همچنان پر قدرت ا یشد و تن خسته   شب

 چون  ستادهیا

 خواهد بماند و نشکند!  یم

 شدم.  باید یخانه    یراه زی ن غروب

 آقا! یکرده  زیخانواده بود و عز یدختر نورچشم  باید

 البته صد و هشتاد درجه با پدر متفاوت...  و

 از محبت بود   ییای قدر او قلبش در هر

 .... زیرا از بر کرده بود و لبر یپدرش نامرد هانیک

 و به صورتم نگاه کرد و گفت:   دیخسته ام را با عشق بوس یکه تمام شد بغلم کرد و گونه  کارم

 ماهم بشم! بادختی ز قربون
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 ...  یجا کنارم بمون نیهم  دیبا شب

 

 .دمیخوشگلش را کش یو گونه  دمیخند

 

 گفتم: خجالتم نده خانم جون!  

 رفت..  نییپا  سرم

 .میآشپز خانه و کنارهم نشست زی سمت م د یرا گرفت و کش  دستم

 

 ...دمیکش  قیعم  ینفس ی صندل  یخسته بودم که با نشستن برو آنقدر

 

 دستم را نوازش کرد و گفت:  پشت

 

 خسته ات کردما... امشب

 شدم   رهیخ  دشیصورت سرخ وسپ به

 تپل و بامزه  شده بود.  ی کم یدر اثر حاملگ  که

 ... دندیدرخش یچشمان خوشرنگش م  

 ... میبخور ییدوتا زمیبر ییچا هیگرفت و در همان حال گفت:  زی از جا بلند شد و دست به م یسخت به

 و گفتم:   دمیرا نگه داشتم و لبم را با خجالت گز دستش

 خانم شما چرا؟  یوا
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 ! زمیر  یم خودم

 کنارش نشستم.  ی چا ختنی سمت سماور رفتم و بعد از ر یفور 

 فکر بود !  در

 ... یگر ید یبه در و افکارش جا رهی خ نگاهش

 خرما را سمت صورتش گرفتم و گفتم ؛  یا شهیش  ظرف

 ... دییبفرما

 سمتم! دیآمد و نگاهش چرخ  رونی فکر ب از

 در  نگاهش بود  یب یعج غم

 رفت و دستش را فشردم و گفتم:  نییپا سرش

 خانمم!  ی برام حرف بزن یتونیم

 

را    بیعج ی اش رخ داده؛ بغض یکه در زندگ یبخاطر مسائل تلخ دمیادامه دار تر شد و فهم  سکوتش
 کشد! یبدوش م 

  

 او سخت!  یجرات گفتنش برا و

 

 از جبر روزگارش بدرد آمد... دلم

 

  یبه خواسته ها یت یکه نه تنها اهم یبا مرد یطوالن یها سرد و جرو بحث  یرابطه ا  ؛یاجبار  ازدواج
 نبود؛ ومن ......  شیب ی ا بهیغر شیبرا بایداد و د یدل همسرش نم 
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دختر   نیا یدرد و دلها  یپا  شهیآمدم، مانند هم یبه حساب م  بایخواهر بزرگتر د یهمدم و به نوع  که
 .ختمی غمزده نشستم  و  اشکها ر

 

 او و همسرش  سالها بود که اطالع داشتم .  ریدلگ یاز رابطه  

 

 بود . هانیو همکار ک کی و شر  یاز مالکان بزرگ تجار  یک ی تک پسر  نیشاه

 

  یو جوان  ییبایگذاشته بود و هر روز به ز یسالگ ستیتازه قدم به سن ب بایکه د یقبل آن  دوران سالها
 شد   یاش افزوده م

  یکه در  زندگ یز ینداشت و به تنها چ بایبه د  یقلب یرغم خواست پسرش که وابستگ یعل  نیشاه  پدر
 کرد عشق و ازدواج بود ....  یبه فکر نم

پدران دو طرف بود و   یتنها سودش برا یازدواج مصلحت نیگذاشت و ا شیقدم پ  یخواستگار  یبرا
 !اوردیدو جوان بوجود ن نیا نی به نام محبت ب یز یچ

وصلت داد و انتقامش را   نیپدر به اجبار تن به ا یگرفته شدن از سو دهیخاطر ناد....و ب نیشاه و
 مسائل را نداشت!  نی و روبه رو شدن با  ا ستادنیا یبرا یگرفت که رمق ییبای سخت از د

 به جانم آتش  باید یغمزده  صورت

 زد   یم 

 و گفتم:  دمیداغ را سر کش یاز چا یا جرعه

 ...  زمی عز  بخور

 تکان داد و گفتم ... سرش
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 فکر نکن...  یز یچ به

 

 فکر کن....   ؛یکه قراره کنار پسر کوچولوت تجربه کن  یخوب یفکر کن، اما فقط و فقط به روزها یعنی 

 یدار  ازیجان مقاوم باش چون بهش ن  باید

 

 و گفت:   دیکش یدست وانیل یزد و به لبه   یپوزخند

 رفته.... ادمیخوب  یوقته روزها  یلیخ

 ... ندلبخ

 ... یدلگرم

 عاشقانه!  یساعت

 .... یکم فقط

 !دهیهست و دل من سالهاست رنگ آرامش ند زشیعز اری که  روح و جسم عاشقش در اخت یکنار کس  

 

 کردم!  سکوت

 از نظرم عبور کرد... ی لمیامشب همانند ف و
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داشت با همسرش    فهیوظ  بایو دشد   یمرتب انجام م  دی با نیشاه  اشیدوستان ع یهفته دورهم  هر
 به رفتنشان  نداشت حضور داشته باشد! یکه عالقه ا ییها یدر  مهمان

 

 رفتم تا دست  تنهانباشد....   یشد، طبق معمول من به کمکش  م یم  نی که نوبت شاه  یشب

که  یز ی به تنها چ   دو یرس یاش م یمغرور و بدخلق فقط به  پول و تجارت و  خوشگذران  نیشاه
 بود!  شیو خواسته ها  بایداد  د ینم  تیاهم

 

 بکند...  یبه داشتن فرزند یرا راض  نیبالخره موفق شد، شاه بایبعد از هفت سال ازدواج  که د یحت

 ...دیایدر ب ییکه از تنها 

 

موفق به خواسته  دیشد یبعد از جر و بحث ها  نکهیهمسرش روبه رو گشت و با ا دیمخالفت شد با
 اش شد  

به بودن فرزند کوچکش نداشت که با وقاحت   ینه تنها عالقه ا نی و در حال حاضر تنها بود و شاه حاال
 از همسرش 

تذکر    نوایب  یبایو به د دیایها ن  یخواست خودش را در جمع دوستانش  پنهان  کند و به مهمان یم 
 و  راحتش بگذارد.. چدی بپ  شیداده بود که حق ندارد که  مدام به پرو پا

 را خوب درک   بایبغض د نیا من

 شناختم!  یکردم و م یم

 

 زد و گفت:  یتلخند  دیراکه د سکوتم

 زم؟ ی عز یر یچرا دلگ تو
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 شکم برآمده اش افتاد! ی و نگاهم برو دمیخند

 

 شکم گرد و  یزدم و دستم برو زانو  شیبلند شده کنار پاها  یصندل  یرو از

 بامزه اش نوازش وار حرکت کرد و گفتم:  

 وروجک هستم! نیاومدن ا ایدل تنگ بدن ستین میزیچ من

 با اومدنش تو رو خوشبخت  اون

 کنه! یم 

 

 زد و گفت:   یشخندی وار به حرفم ن مسخره

 بود!  ییایهمه مثل تو دلشون پاک و در کاش

 

 کردم وبا تحکم گفتم: نگاهش

 !یباور داشته باش  دیبا خودت

 ! بای شکمش گذاشتم و گفتم چشم ببند د یرا بلند کردم و رو دستش

 گفتم:    یشتر یتعجب نگاهم کرد که با تحکم ب  با

 !گه؟ید ببند

 

 و گفتم:   دمیشکمش کش  یحرفم را گوش داد و دستش را    برو یفور 

 دلم... زیرو باور کن عز   وجودش
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 ... یقشنگ بساز  ی براش خاطرات دیلحظه  هست که؛ تو با اون

 بمون! شمیالتماس نگاهم کرد و گفت: پ با

 

 و گفتم:  دمیجا برخاستم  و سرش را در  آغوش کش از

 جان!! بایشه د ینم

 ؟ یشناس  ی پدرت رو که م 

 کمک به رادمهر رفته بودم   یبرا شبید

 و.... اومد

 انداخت و گفت:   ری سر بز  یرا با خجالت قورت دادم که تا آخرش را خواند و از شرمندگ حرفم

 سوزه ... یتو هم م یاز خودم دلم برا  شتریب

 

 **** 

 خانه شوم! یکنم از من دل کنده راه یرا راض بایشب بود که بالخره موفق شدم د ک ی ساعت

 مهربان و با خدا بود سپرد که مرا بخانه بر گرداند!  یکه مرد نی شاه یراننده  به

 

 شدم  ادهیکه پ  نیماش از

 از راننده کردم و خواستم که برود...  یتشکر 

 مهربان زد و گفت:  یلبخند

 دخترم!  رمیببر داخل؛ من م فیتشر شما
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 شد! شیدا یپ  دیو رو کردم و بالخره  کل ری را ز فمی ک ابانی نور چراغ برق خ ری بز 

از پشت سرم    یل یترمز وحشتناک اتومب یرا باز کنم؛ صدا  یو بزرگ ورود یخواستم،درب  اصلکه  نیهم
 با ترس از جا پراندم... 

 چه خبرشده؟ نمی که  بب دمیرفت و چرخ نهیس ینا خود آگاه برو  دستم

 دل درست حدس زده بودم .... در

 بود! دادمهر

زد و همانطور که محو   ینگاهم کرد و پس از شناختنم   لبخند رهی خ  لشیاتومب شهیخم کرده و از ش سر
 را زد!  موتیمن بود ر یتماشا

 و باغ پا تند کردم   اطیکردم و بعد با عجله بطرف ح یسمت راننده  و با سر تشکر و خداحافظ دمیچرخ

 

عمارت  به نفس نفس افتاده بودم داخل  کهی وقفه در حال یتند و ب  ییرا تلف نکردم و با قدمها  وقت
و بعد از رفتن    دمیکش نییرا با عجله پا رهیاتاقم شده دستگ یشدم و با عجله و بدون فوت وقت راه

  یبرو  نجاتخت رسانده و هما  یرا در قفل  چرخاندم و نفس نفس زنان خود را برو   دیبداخل اتاق، کل
 تخت از شدت استرس وا رفتم!

سرو سامان   یو ب جیکه گ دم؛یدر  سر سرا شنرا  شیپاها یبود، که صدا امدهی خوب نفسم جا ن هنوز
 !ستیدر  کارش ن  یمست کرده  و... تعادل یداد حساب  ینشان م نیرفت و ا یراه م

 دهانم نشست؛ چشم بستم.  یمحکم تر برو دستم

 درب اتاقم متوقف شدند!  کیآرام آرام نزد قدمها

 

 . دمیاحساس کردم سرش را بدرب  اتاق چسبانده؛ شن کهیو منگش را، در حال  جیگ یصدا 

 جانم؟! بایز  - 
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 هم فشردم و آب دهانم را قورت دادم. یرا محکم تر برو میچشمها

 کرد...   میصدا  دوباره

 !!!یخانم بایز -

 دختم!!!  بایز

 در سرسرا... دیچی کش دارش پ ینفسها یصدا و

 

 

 !دیکش  نییاتاقم را پا  ی رهیمکث، دستگ یاز کم  پس

 

 

 بار....و دوباره شروع کرد....  چند

 زم؟ یعز رونی ب ییاینم ؛یخانم  بایز

 

 خرابه بخدا!  حالم

 ره...  یم جیگ سرم

 ... یدارم کمکم کن ازین

 

 ! رونی ب ییاین  ادیم دلت

 سکوت......... و
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 خشن کرد و گفت:  یتک سرفه ا  شیحرفها یادامه   

 خوام...  یقهوه م هیحال ندارم  من

افتادنش   یبار صدا نیشد و ا نیی اتاقم باال و پا ی رهیکنم.و چند بار دستگ دایتونم راه اتاقم رو پ  ینم
 ..دمیرا پشت درب شن

 

 

 

  ی که مست بود و کمکش کردم و او  ب یبار   نیآخر یآور  اد یو با به   دمیسرم کش یبرو  یرا با نگران پتو
 زد  سرم دوران گرفت! ینامربوط و زننده ا  یحرفها رانشیخبر از حال و

 

 زند!  یبلندتر م  یادی بار فر نیناله اش بلند شد و گفتم ا یصدا

 

نبود که از  پشت   ییصدا گریبا  نگران از جا بلند شدم و د  نیزم یافتادن دستش برو دنیکه با شن  
 ! دیایدرب ب

 

 

 آرام گفتم:    ییکرده با صدا  کیکنار در و گوشم را نزد دمیرس  نیپاورچ 

 دادمهر....  آقا

 شما هستم حالتون خوبه؟  با



 مظلوم  بادختیز

53 
 

 

 نبود! ییصدا چی.و ه

 لب و   ری ز یدادم که در اثر دردش؛ آخ  یرا با دندان فشار محکم  لبم

 

 شد. یآگاه بر لبانم جار  ناخود

 

 نگران تر شده بودم؛  اگر مرده باشد چه؟  گرید

 ر...... اگ ای و

 کرد؟  یم یبا خود چه فکر  د؛ید یآنصورت  صبح خانم، که دادمهر را پشت درب اتاقم م در

 

 را با ترس داخل  در چرخاندم و در که باز شد.... دیکل

 شد!  نیهوش شده باشد؛  افتاد بداخل  اتاقم و  پخش زم یداده و انگار ب  یبدر ورود هیکه تک  دادمهر

 نشستم و   کنارش

 کرده اش زدم، وگفتم: دادمهر...   خیضربه بصورت  چند

 دادمهر؟؟؟   آقا

 !دمیند ی عکس العمل چیه و

 

 نگاهش کردم  قیصورتش و دق  یشدم برو خم

 مرده باشد! انگار
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 خورد  ینم  یتکان 

 بودبرداشتم..... زیم یرا که برو  یآب وانیسمت تختم و ل برگشتم

بار   نیو چند   دمیصورتش آب پاش  یکردم و با انگشت برو وانیو کنارش زانو زدم ...و دست بداخل ل 
 نداشت! یا دهیصدا زدم و فا

 کرد . ینم  یشده بود وحرکت   دیصورتش سف رنگ

 

 

 بلند کردم! نی زم یرا گرفتم و... از رو  شیشانه ها   ری ترس و استرس ز با

 بازوانم! یبرو دیصورتش غلت  فرود آمد و  میپاها یبناگاه برو که

 خودم از صورت او  سردتر شده بود.  دست

 صورتش پاک کنم؛   ی تا قطرات آب را از رو دم، یصورتش کش  یزده را برو خیدست  همان

 ..... دمیراحت کش  یباز کرد و نفس  چشم

 

 گفت: محو زد و آرام  یلبخند دنمید با

 !؟یدر زندان رو باز کرد بالخره

 

 نگاه کردم و ادامه داد...  رهیچشمان نگرانم صورتش را خ  با

 تختم... یکمکم کن برم رو -
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  نیو هم میجانش را نگه داشتم و با کمک خودش تا اتاق رفت   یب  یبازوها ریکه داشتم ز یقدرت کم  با
 !دی دردناک کش  یرها کردو نفس  شی تختش شد؛  خود را برو کیکه نزد

 

 

 

 ...  ارمیوه مقه هی:  االن براتون گفتم

 

 

 پا تند کردم سمت آشپز خانه    یفور 

 

 پس از درست کردن قهوه بهمراه قرص مسکن به اتاقش برگشتم... و

 

 

 .... دیکش ینفس م  یتخت دمر افتاده بود و بسخت  یبرو

 گفت...   یم یز یلب چ ریز جیگ

 

داد وبعد از   هیتاج تخت تک یصورتش آگاه شد و با کمکم برو یرفتم و با زدن چند ضربه آرام برو جلو
 خوردن مسکن  فنجان قهوه را بدستش دادم...
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 .دی جرعه داغ سر کش چند

 !دی گونه ام کش یو انگشت اشاره اش رو باال برد و برو دیصورتم چرخ  ی نگاه پر حرارتش برو 

 

 وقتش بود که تنها بماند    گرید

 افتاد! یاز کار م عقلش هم  یدر حالت مست چون

 ... 

 ...یکه خواستم برگردم سمت درب خروج  نیو هم دم یرا عقب کش  صورتم

 دستم را نگه داشت و گفت:  مچ

 کجا؟ 

 

 افتاد! میو نگاه پر سوالش برو برگشتم

  

 من کنان گفت:   من

 ندارم...   تی بمون و بعدش برو... بخدا کار شمیپ کمی.... ستیکه حالم خوب ن  ین یب  یجان م  بایز

 نگاهش کردم که چشمان مستش پر بودند از التماس!  مردد

 

 ساعت ... کیدستم را محکم نگه داشت و گفت فقط  گرشیبادست د 

 برو؛ خب؟  دمیوقت خواب  هر



 مظلوم  بادختیز

57 
 

دستم   ی در کنارشان به خوب یو چند سال زندگ  ستی نداشت؛  اخالق دادمهر بعد از ب دهیفا یلجباز 
 آمده بود!

رفت و او   نیی و سرم پا دمیکش رونی انگشتانش ب یبناچار لب تخت نشستم و دستم را آرام از ال  
 قهوه اش شد..   یمشغول خوردن مابق 

 گذاشت و   زیم یخورده اش را  برو مین یقهوه  وانیل

 را  ماساژ داد ...و گفت: ممنونم... شی و با انگشت چشمها  دیآشفته اش کش یموها یبرو یدست

 

 بر راه تنفسم نشست! یاحساس خفگ نشینگاه سنگ ری بود؛ تشکر کردم و ز نیی که سرم پا همانطور

 سکوت اتاق را شکست!  شیصدا 

 

 با شعله بهم زدم؟! -

 

تکان داد و گفت:  آره   دییبعالمت تا ینگاهم سر  دنیشدم  و او باد  رهیتعجب به صورتش خ با
 !یدیدرست  شن

 

  دمی دل  به کارش خند در

 !زدی رابطه را برهم م هی نبود که  یدیجد زیچ

 

  

 بار با دفعات قبل فرق  نیانگار ا اما
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 کرد!  بیغر یچشمها رفت و بغض یانگشتان لرزانش برو دمید یکرد چون در کمال ناباور  یم 

 

 رفت و آرام گفتم:   نییپا  سرم

 !متاسفم

با خودش   آن دستش بدور صورتم گرد شد و کیسمت صورتم و در  دیزد و نگاهش چرخ یتلخند
 گاه تخت...  هیبطرف تک  دیکش

 

 اش .... نهی س یشده بودم رو خم

 

 ! بادختی ترکم کرد؛ ز  ی عوض  یکرد؛ شعله  ی داشت تکرار م دوباره

 ...اون

 نامرد...  اون

 دختم...  بای کرد ز ولم

 

 

 فاصله گرفتم....  یاش گذاشتم و کم نهیس یرا برو  دستم

 

 .  ستیدانستم حالش دست خودش ن یم

 جدا شدم و چند قدم بعقب رفتم و گفتم:  یسخت به
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 ! یبش  مونیکه بعدش پش  یکن یممکنه کار  ست؛یبخواب، امشب شما حالت خوب ن  آقا

 

 

 شما رو نداشت....   اقتیشعله هم متاسفم اون ل بابت

 ) حرف آخرم را قبول نداشتم(

 

 

راهرو سمت  اتاقم   ینگاهم به عقب برگردد بطرف انتها نکهیدرب که شدم با عجله و بدون ا کینزد 
 پناه بردم  

 

 

 .گذاشتمیفردا را پشت سر م  یو ترس از زندگ  ییو تنها  گریشب د کی

 

  

 روز در آرامش گذشت....   چند

 

 

 اش  برگشت.  یمجرد  یبخانه  ییپس از آن شب کذا دادمهر
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 به خارج سفر کرده بود و خانه در آرامش بود...  یکار  یبرا  هانیک

 

 

 پاک کردن حبوبات داخل  آشپز خانه بودم که وارد شد...  مشغول

 

 

 و مرتب کرده بود . کیش

 جا بلند شدم و سالم کردم ...  از

 

 به اطراف انداخت و گفت   ینگاه

 طال .... یرم خونه  یجان دارم م   بایز

 لباس بپوش و همراهم شو... ین یزمرد رو بب یدوست دار  اگه

 

 خواهر بزرگ خانم بود  طال

 ..... یسی رودروا یحال رک و ب   نیمهربان و در ع یزن

 

 خوش کرد! یلبانم جا یبرو دیکش یکه از ته قلبم زبانه م ینام زمرد لبخند دنیشن  با
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 گفتم:  یبا خوشحال 

 خانم جون...  امیم

 رون ی داشت از آشپز خانه ب کهیحال  در

 رفت   یم 

 : گفت 

 شده... رمیبرو زود آماده شو که د پس

  

مرتب   یشام دادم  و با عجله به اتاقم رفته و لباس  یخانم سپردم و سفارشها را برا   یرا به بدر   کارها
 ..رونی و عطر زدم و پا تند کردم سمت ب  دمیپوش

 را زد و در باز شد.  موتیشد و ر  نشیسوار ماش دنمیبا د خانم

 نشستم و در را بستم. کنارش

 به سر و وضعم کرد و گفت:  ینگاه

 گل از گلت شکفته؟!  نمیب یم

 رفت و او به راهش ادامه داد....   نییو سرم پا دمیخند

 ... دنشید یبرا دیروحم،قلبم پر کش  فکرم،

 بود.  یگر ید یشد افکارم جا یپر ازدحام رد م  یابانها ی که از خ لیاتومب

 از تو دورم... من

 گوشه ام!  جگر
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 ....کمینزد ن؛یتر کینزد

 ...میکه طلب کردم از خدا ،آرامشمیخود من تو

 ها... یبا تمام دور   ،یخودمن تو

 ت، یخواهمت چون نفسها یم من

 تو...  یتن خواستن عطر

 ناکام بود که رفت و سوخت...   ینگاه مادر  ادآوریآن چشمان سبزت که   و

 ! زمردم

 خواهمت... یم

 

 بخشد...  یقرارم را آغوش گرم تو آرام م یخواهمت که آتش دل ب یم

 

 ! زمی کند خواهر عز یو لذت بخش غرق م  نیریش  یمرا در لذت زی ن ادتی

 

 ...دمیکش رونی ب  ایخانم از رو یغرق افکارم بودم که صدا 

 ؟ ییکجا بادختیز -

 دخترجون...  م،یدیرس 

 و به صورتش دستپاچه نگاه کردم و گفتم:  برگشتم

 خوبم خانمم!  د یببخش

 شو... ادهیرا خاموش کرد و گفت پ  نیماش
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! آسمان وقت  رفتن  دیصورتم دو یو خوشرنگ دم غروب برو یرا باز کردم و نور نارنج  لی اتومب درب
 پر بود از رنگ و حرارت...  دیخورش 

 

 

 کردم.  یتند پشت سر هم ط یطال جان را با قدمها یخانه   اطیح

 

را عبور   اطیح  یتند تر از من فاصله گرفت و با همان صالبت در راه رفتن و حرکات ط  ییبا قدمها بانو
 کرد.  یم

 

 و نفس زنان گفتم:  دمیتند کردم و به او  رس قدم

 ! دیببخش خانم

 تنهاست؟  زمرد

 

 و به صورتم نگاه کرد و گفت:   برگشت

 ...آره

 آرام گفت:  ییچند قدم از خانم جلوتر رفتم که باصدا خوشحال

 که نرفته!  ادتیمن به خودم مربوطه  یحواست باشه مسائل خونه   بادختیز

 خانم را نگه داشتم.  یرا آرام کردم و با محبت بازو میقدمها

 پر کند!  میمادر نداشته ام را برا یاه جاکوت یا قهیدق یبه اندازه  یدوست داشتم حت  گاه
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 کرد.  یم ری حفظ ظواهر رفتارش تغ یدر خانه خواهرش برا بانو

 بود.  یو دوست داشتن  مهربان

 از او داشته باشم! یاد یتوانستم توقع ز ینم

 کرد.   یمقدار محبت را خرج م  نی هم زیخب او با فرزندانش ن  

 تم.توقع نداش   شتریبود و من ب یآدم سرد کال

 قرار داشت!  تیدر محدود زی او با فرزندانش ن تی می صم  

 خواهر بزرگش   یبه خانه  یاما وقت  

 باشد... نی خواهرش بهتر دیحواسش بود که از د یل یآمد خ یم

 

 نزنم.  لشیبر خالف م  یوقت حرف هیکردم  یدقت م دیو من با 

 

 کردم و گفتم: دییتکان دادم و حرفش را تا  یسر 

 ره خانمم...  ینم ادمی

 

 شد و گفت:   رهیکرد و در  چشمم خ توقف

 ... بادختیز

 طال رو درست بده... یسواالها جواب

 بشم؛خب؟   مونیخواد بخاطر آوردنت پش یدلم نم 

 کنم.  یرفتار م  شهیخانم من مثل هم دیرفت و گفتم نگران نباش  نییپا  سرم
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 و  کیش یدرب ورود نی در همان ح 

  ییرایخدمتکارش باز شد و با خنده از ما استقبال کرد و ما  وارد پذطال  توسط  یپر عظمت خانه  
 ...میشد

 کردم.  یم  یشمار  هیثان  زمی نشسته بودم ومتتظر ورود زمرد عز یمبل راحت  یرو

 . اوردیب یما چا یرفت که برا خدمتکار

  یروسر  یگوشه  کهی بود باز شد و در حال ییراینگذشت که درب اتاق طال که ته سالن پذ قهیدق چند
 کرد به سمت  ما آمد.  یمحکم  م  ینقره ا ی  رهی بلندش را داخل گ

 

را عاشقانه در آغوش   گریبه احترام خواهر بزرگش از جا بلند شد و با خنده بطرفش رفت  همد بانو
 گرفتند .

کوتاه کرد و   یببوسم که اخم من هم با عجله بطرفشان رفتم و با ذوق پشت دستش را نگه داشتم، تا  
 و گفت:   دیدستش را کش

 دختر  جون؟ هیچه کار نیا

 .دیمحکم و عاشقانه در آغوشم کش و

 گفتم: یفکر اضافه ا چیبدون ه 

 مادرم ....  قربونت

نگاه کرد و    رهیدور دستانش بدور کمرم را تنگ تر کرد  و بعد به صورتم خ  یحرفم حلقه   دنیاو با شن و
 گفت:   یبا شاد

 من!  یبایز

 ....بادختمیز 
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 ...یاومد  یو گفت: خوب کرد دیصورتم کش  یرا برو  فشی نرم و ط دست

 

 . میمبل نشست یو باهم برو  دیزد و دستم را کش  یشوق گفتم: زمرد کجاست؟لبخند با

 ......  زمیبشه عز دای گفت: االناست که پ و

 

 کالس داشت تا برگرده خونه هفت غروبه...  یلیخ  امروز

 

 کردم و گفتم :  نگاهش

 گذشته دنشی از د شهیماه م کیفقط  نکهیبا ا دیدون  ینم

 !دارشمیانگار که سالهاست که در حسرت د  

 

 کمرم را با محبت زد و گفت:   پشت

 !زمی اون محبتت عز قربون

 

 ! بادختی ز ستیافک  ینی ریخود ش نکهیا یعنی نیبه من  اشاره کرد و ا خانم

 بود و بس...   نیهم قتیدانست من طال جان را صادقانه دوست داشتم و حق  یخدا م اما

ثروتش را وقف   شترینبود و ب  یی ای دن اتیپر محبت که برعکس خواهرش بانو  در زد و بند ماد یزن
 کرده بود.   ریخ  یکارها

 



 مظلوم  بادختیز

67 
 

 

 ... دیایشمردم که در باز شود او  ب  یها را با غصه  م هیخواهر مشغول حرف زدن شدند و من ثان  دو

 م یگذشت و برا یکند م ساعت

 درد ناک! 

 

 زمان رفتن است و دلم آشوب شد!  دمیبانو از جا برخاست  و من فهم نکهیتا ا 

 

  

 رشده ی د یلیبرم خ  گهیخواهر جون من د گهیخواهرش گفت: خب د روبه

 گرده خونه! یبرم هانیک مشبا

 

 

بودند و   یو خداحافظ ینگاه کردم که مشغول روبوس  رهیاز جا بلند شدم و به آن دو خواهر خ  ینگران  با
 حواسشان به دردم نبود! 

 

 مبل برداشت و گفت:    یرا از رو  فشی ک خانم

 ...گهید میبر  بادختیز
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 سرکش راه تنفسم را گرفته بود. یبغض

  

 

 زمرد برگرده... میبمون گهید کمی: خانمم گفتم

 

 

 ... رهیامشب د یدستش کرد و گفت: برا  یبه ساعت رو ینگاه

 

 ! ومدهیهم که ساعت هشت شب شد و ن زمرد

 

 ...دهیکرد و گفت: حتما  کالسش طول کش یخنده ا طال

 

 صورت نگرانم بود.   یدو خواهر برو نگاه

 در مشامم! دی چی تنش پ یدر باز شد و عطر خوب آشنا که 

 ام!  یشده بود تمام زندگ میزد که برا یم یعطر را تکرار  نیا آنقدر

 را که پشت سرش بست، متوجه ما شد... در

از  یعاد یلیاش را  بپا کرد و خ  یراحت  یها یگذاشت و روفرش یداخل  جا کفش  یرا به آرام  کفشش
 ؛ سالم گفت!ذوق کند نکهیبدون ا دنمید

 ...ومن
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 دستانم باز شد و در  بغلم تنگ فشردمش!  دیترد یقدم تند کردم سمتش و بدون ذره ا یخوشحال با

 دستانش را بدورم نگه نداشت!  ی بود و  حت  ستادهیروح ا یخشک و ب  یجور 

 فشردم! یو سنگ را در آغوش م   خیاز جنس  یمجسمه ا  ایکه گو یجور 

 

 که دلتنگم است! دینکرد مرا ببوسد و بگو یحت

 خواهرانه ذوق در رفتهرش نبود!  یبغل  یبه اندازه  

 

  ی رهیروحش خ  یرا  نگه داشتم و چشمان ب  شیمحبتش جدا شدم و ذوق زده بازوها یاز آغوش ب  
 نگاهم شد...

 ....دلم تنگت بود!  زمی عز ی....نگاهش کردم و گفتم خوب

 

 کرد و گفتم:   یاحوال پرس یمعمول یلیخ

 زم؟ یعز یا خسته

 رفت! شی صورت ماهش نشست و نوازشش کردم و جانم برا یبرو دستم

 بحرف آمدم...  دوباره

 قربونت برم؟!  یدرس داشت یلیامشب خ- 

 

 تفاوت شانه باال انداخت و گفت:   یب

 بعد کالس با دوستهام رفتم کافه   نه
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 ...دیطول کش  نیهم بخاطر

 

 .. دیهمزمان به خانم نگاه کرد و سالم گفت: و حالش را پرس و

 

 

  نکهیو گفتن ا  یکوتاه یجان دوباره گرفته بودند رها کرد و با معذرت خواه دنشیرا که از د دستانم
 و دهشتناک تنها گذاشت! قیعم  یخسته است به اتاقش رفت و مرا ته  دره ا

 

 رفتارم دلخور است.   که از دمیبا اخم به من اشاره کرد و فهم خانم

به درب   یخواهر   یآخر چشمان سوخته ام از داغ ب یاز آن مکان خارج شدم و تا لحظه  همراهش
 اتاق بسته اش ثابت ماند!

از   نیو خشمگ یعصب   یشده بهمراه بانو نیکردم و سوار ماش   یچطور  با طالجان خداحافظ دمینفهم
 آمدم  رونی خانه ب

 و گفت:  صورتم  شد کی آخر نزد یلحظه  طال

 از دستش ناراحت نشو....   باجانیز

 هنوزم نتونسته گذشته ها رو فراموش کنه!   اون

 به من ببخش!  تو

 داشته باشم! ستادنیمحابا و پشت هم فرو دادم تا توان ا ی رفت و بغض سرکش را ب نییپا  سرم

 بودند... دنیبار یآماده  میاشکها

 دوست داشتم دردها بروندو برنگردند!  
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  میدرب عمارت طال که باز شد و از خانه خارج شد 

 گفتن به زمرد و پدر  مادرم.... راهی شروع کرد به بد وب خانم

  

 من.... و

 ته قلبم را  سوزاند!  ن یزهرآگ یبانو چون  دشنه ا یجرات اعتراض نداشتم و حرفها یحت

 

 

 و در   دیکش قیعم ینفس تی و با عصبانداد  نییرا پا نشیماش ی شهیش

 گفتن هاش به جد و آبادم   راهیبد ب یادامه  

 : گفت 

 و گدا گشنه!   یپاپت ی دختره

 افه یبوده، برام ق  یرفته ک ادشی

 رو.... ختیر ینکبت ب  یحاال خوبه خواهرم آدمش کرد دختره    ره؛یگ یم 

 

 !دهیکنه ُپزش رو به ما م یم یپول خواهرم پادشاه  با

 

 ! یپاهام لهت نکرم زمرد خانمه محب   ریز اگه

 بانو .... گنیبهم نم  اونوقت
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 پدر و مادر ...و با خشم برگشت و نگاهم کرد و گفت:   یب ی دختره

 اما تو...  و

 

 کنم  یبغلش نابودت م   یو بپر  ین یرو بب  یعقده ا یدختره   نیا گهیبار د هی

 ! بادختیز 

 

 کنم... یکارو م  نیکن ا باور

 

هر لحظه   یسم یزد و آن دشنه ها یرفت؛ سکوتم شد درد تمام قلبم که آرام آرام زخم م  نییپا  سرم
 ! شدیم مارمیقلب ب یعذاب آور تر راه

نگاهش بد جور   یآن دو چشم سبز و جنگل وحش یاز عشقش...که جانم در پهنه  میباز کنم بگو لب
 گردد... یتابانه بدنبال گذشته م یب

 

 و به فنا رفته و دلم.... سوخته  یتن مادر و پدر  عطر

 ...نفسم

 کند! یو جسمم طلبش م   روح

 .....دهینرس  ده،یرس

 

 شدم .  ادهیپ  نیکردم و از ماش یعذر خواه 

 زد و برگشتم.... میصدا 
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 پر بود از نفرت! نگاهش

 نه؟  ای یفهم یم  یر یآبغوره بگ ین یخونه بش   یخوام رفت  یآورد و گفت: نم رونیب  نیسرش را از ماش  

 

 

 کارت دارم....    امیتو اتاقم بمون ب  برو

 سمت اتاقم...  دمیرا پاک کردم و دو ختهیفرو ر یو اشکها  دمیچشمانم کش  یبرو بانهیرا غر دستم

 

 بعد! قهیدق ده

 

 

 آمد! رونی معقول از اتاقش ب یبا چهره ا یامر و نه  دنیآماده شن  بادختیز شهیهم مثل

   اتاق خانم را چند بار زدم و وارد شدم. درب

 جلو...  ای گفت: ب دنمینوشت با د  یم یز ینشسته بود و چ زی م پشت

 

 گرفت و گفت:   میرا روبرو یجلوتر  و کاغذ رفتم

 کالس آموزش زبان....  یر  یفردا ساعت پنج تا هفت م  از

 

 

 ماندم و بعد صورت بانو!  رهیتعجب به کاغذ در  دستم خ با
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 ... یکن که به کالست برس میتنظ یکرد و گفت: کارهاتو طور  نگاهم

 از دوستانم هست.  یکی آموزشگاهش دختر  ریکه آدرسش رو نوشتم  مد نجایا

 .... یخواد آبرومو ببر  یدلم نم 

 

 ... یکم نداشته باش یز یو از اون زمرد احمق چ یتا دو تا کلمه بلد باش یکالس بر  کمی خوام  یم

 .... ادامه دادتشکر کردم و  ری بز سر

 بده   ادیساز  هیگم بهت  یرادمهر هم م به

 طال شرمنده نباشم....  یبودنت بکنم تا جلو یدست و پا چلفت  یبرا یفکر  هی دیبا

 .... یبه کارهات برس یبر   یتون یم حاال

 ...نی رو بچ زیم گهیساعت د کیتو راهه  آقا

 شدم.  یدوباره کردم و بطرف درب راه یتشکر 

 ماند! رهی ما برهم خ یباز شد و چشمان هر دو  می بودم که درب برو دهینکش  نیی را پا رهیدستگ

 انگشتانم مشت شد! انیعقب رفته و کاغذ در م  یترس قدم با

رفته و  راهم کنار    یتفاوت داد و از جلو یسالم کردم و جوابم را ب  دنش یاز د یناش یبا ترس و استرس 
 سمت بانو رفت! 

 کردند. یو با هم احوال پرس دیبانو  از جا بلند شدو در آغوشش کش 

 در همان حال رو به من  بحرف آمد... 
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 آقا جوشنده شون رو  آماده کن!  یبرا  -

 

 انداختم. یراهرو  نگاه یآمده به  ساعت انتها رونیگفتم و از اتاق ب یچشم

 رفتم. میکارها یو سمت راه پله ها بدنبال  مابق  دمیکوتاه و پر غم کش  یآه

 *** 

پشت   کی بزرگ نشسته بودم و به باغ تار یشب بود و من هنوز سر سختانه کنار آن پنجره  ی مهین
 عمارت چشم دوخته بودم...

 

 ! دیرس یبنظر م زی خوفناک ن یشب کم مهین  یکی در خواب که در تار دهیپر از درختان سرسبز آرم یباغ

 گذشته بود.... یا یقشنگم بدن ی چهیبزرگ تنها در یره پنج  نیا

 مطلق.  یکیو همان تار   یکرد. همان جنگل وحش یزنده م میخاطراتم را برا  تمام

کندم از  ی کردم و همچنان سرسختانه دل نم یدر  تمام تنم حس م دنشیکه با د یب یدرد عج  
 ! شی تماشا

 فرو رفته در خواب! یباغ

  بای و در روز ز دیکش یکه تمام وسعت باغ  پشت عمارت را برخ م   ییرایاتاق بزرگ ته سالن پذ ی پنجره
 بود و در شب دلهره آور!

 

 .. و من. 

 ! بادختیز منه
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آوردم و ساعتها پشت آن   یاتاق بزرگ که مختص مهمان بود پناه م نیشبها در خلوت به ا شتریب
 رساندم.... یشب را به صبح م میاهایغرق در رو  یک یبه تار رهی پر عظمت خ یپنجره 

 رفتم.  یاوقات همان جا بخواب فرو م  یکردم و خسته گاه یو رو م   ری ذره خاطراتم را ز ذره

 ترسناک سوخته بردارم!  وانیقدم بطرف آن ا هیخواهم  یم امشب

 را شمردم....  میبستم و تک تک قدمها چشم

 باز شد...   در

 اش... دهیرگ و درختان سر به فلک کشبز اطیگذاشتم بداخل ح پا

 بود  بای مثل اولش سالم و ز زیچ همه

   یو دلربا دلبر   یهمانگونه بهشت خانه

 کرد!  یم

 

 گل سبز رو...  پر

 

هفت رنگ   یکمان  نیشده و خانه را چون رنگ دهیچ وانی رنگارنگ مادر که لب ا  یشمعدان یبا گلدانها 
 بودند.   زمی آراسته بودند و  تک تکشان عشق و نفس مادر عز

 جانم..... 

 ... روحم

 !دیسپ  یایآن رو دیو همه را  جال بخش همه

 ...... دمیکش  قیعم  ینفس

 به قدم.... قدم
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 آرام آرام....  

 ذهن خسته ام را فرا گرفته بود!  ری وصف ناپذ  یرفتم و لذت  یم جلو

 

و لباس بلند    دشیو پشت بندش مادر با آن صورت سرخ و سپ دندیچند پرنده پر کش اطیح ی گوشه
چند عدد تخم مرغ را در دست داشت  و نفس   کهیدر حال   اطیح یگوشه  یو پر شکوفه اش  از مرغدان

 !دنشیدر آغوش کش یبرا دیگذاشت و دلم پر کش رونی غر غر کنان پا به ب زدینفس م 

 را داشتم! ش یسال بود از من محروم گشته و آرزو انیکه سال یپر محبت  آغوش

 لذت بخش را به جان  بکشم. یدوست داشتم  ذره ذره آن گرما 

 کرد و گفت:   ی اخم دنمید با

از  ی..... واامیتوتون رو دسته و مرتب  کن تا من ب یدختر؟ مگه نگفتم برگها   یکن یچکار م نجایا تو
  دیو با ادی! بابات غروب م ؟یکار در رفت ریاز ز ستمین یدی ! باز دی... خسته ام کردبادختی دست تو ز

 کارها تموم شده باشه...

 

 ..... نیبب  نی بکمر زد و گفت: بب دست

  ستمی دختره ن  نیانگار با ا 

 !طونیش ار یسبد ب  هیبرو برام   بپر

 

 بلند خانه؛  وانیسمت ا دمیدو

 بود؛ حواسم را پرت کرد! ستادهیکوچکش دم درب اتاق ا یزمرد که با پاها ی هیگر یصدا

 ی دم درگاه ده یبلند و ژول یموها با
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مادر را  د،یمال  یم شیچشم ها یبا مشت گره کرده برو  که ی را آغاز کرده بود و در حال  یپا کوبان لجباز  
 خواست!  یم

  دیپر کشسوخت!  دلم تشیمعصوم یباشد، نگاهش که کردم دلم برا دارشدهیکه تازه از خواب ب  انگار
موهبت را   نی سال ا انیبود که سال  یمن آغوش پر محبت خواهر  ازیدانم ن ی! نمرمشی در  بغل بگ که

 کرده! غیاز من در

 خواست! یجانم او را م یدلم خون بود؛  اما ذره ذره  شیها یتفاوت یاز دست کارها و ب  نکهیا با

 ...  ساکت شد و آرام گرفت. یکوچکش را در آغوشم  پنهان کردم  و کم یبازوها

شد به درب؛  نگاهش را دنبال کردم و سپهر را   رهیقرارش خ  یچرخاند  بداخل اتاق با چشمان ب سر
و   یتخت چوب  ریمخصوصش ز یها طنتی با همان ش وانیا کیکه داخل  اتاق کوچک  نزد دمید
 کند.  یم  هیدستم آمد که چرا زمرد گر زیمادربزرگ پنهان شد و همه چ یمیقد

 کرده بود. تیو سر به هوا  خواهر کوچکش را اذ  گوشیبازهم سپهر باز 

 

 

 دهد... یکارش را خاتم  دیزدم که شا ادیفر

  ایب پاهاتو ببنده ها...  اطیتو ح  ریکنه؛ دم درخت انج   هتی تنب گمینکن! به مامان م یطون ی سپهر ش -
 سبد ببر.... هیمامان  یبرو برا

جانانه به من و زمرد   یطعنه ا نکهیادا و شکلک در آورد و بعد از ا میکودکانه برا یها یهمان لجباز  با
و شروع کرد با خنده شکلک در    اطی سمت ح دیدو ؛یبه درگاه  میشد دهیزد و هر دو به شدت کوب

 ....  رویبگ  امنویب  یتون ی:  اگه منکه یآوردن و  گفتن ا

 کرده بود.....  هیمحکم فشردم و .....نگاهم به زمرد بود که دوباره شروع به گر  ظیرا با غ لبم

 ... رمشی که بگ اطیپا تند کردم بداخل  ح  

 من هم  بچه بودم! خب
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 عاقالنه،! یداند  از منطق و کارها یده ساله چه م  یدختر بچه  کی  مگر

مرتب با برادر کوچکم که فقط شش سال داشت   میکه داشت ییها یهمان افکار کودکانه و سرسخت با
  یتاوان قربان  میها یدانستم کودک یکردم وچه م یمانند او کودک زی و من ن میدعوا و جرو بحث داشت 

 بود و ....   زانمیشدن عز

 .......یلمس صورتم، توسط فرد و

رد و چشم که ک  دارمیو دردناک ب یو آن کابوس تمام نشدن  یپدر  یخانه   اطیو ح یشگیاز خواب هم 
 باز کردم با وحشت دست زمخت و دهشتناکش  سمت دهانم رفت!

 

 

 

 شده بود؛ صاف کرد و گفت :  قیصورتم دق  یوقد خم شده اش را که  برو  دیرا عقب کش دستش

 ندارم... تی دهنتو ببند!کار-

سالن و   قیکردن دق  یانداخت و بعد از وارس  رونی به ب یدرب نگاه یچند قدم سمت در رفت و از ال و
 را بداخلش  چرخاند و پا تند کرد سمتم....  دیدرب  را بست و کل ییرایپذ

 

 

 

 تخت جمع و جور کردم.   یتن لرزانم را برو یرا به  دندان  گرفتم و با وحشت تمام  لبم

 ساعت افتاد   یبا ترس برو نگاهم

 صبح و.....  شش
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 بود  کیتار مهیهوا ن هنوز

 

 سر و وضعم؛    یبرو دیچرخ  چشمانم

 همان لباس کارم  بخواب رفته بودم و...  با

 

 آمد....   ادمی بناگاه

 و....  یو خاطرات تکرار  شبید شانیپر  افکار

 

 

 بلند رو به باغ! یو اتاق مهمان  و پنجره   ییو تنها من

 

لب تخت نشست؛ و   زد و یمحمک   یبتن داشت، بند بلند روب دشامرش را گره   یلباس راحت هانیک
 من و .....  یبرو دیو نگاهش چرخ  دیکش ی تند و عصب  ینفس

 ....د یو گفتم ببخش دمیپاها کش یرا برو  دامنم

 خوابم برد!  نجایا شبید 

 

 نگاهش...   از

 ...  حرکاتش

 و نفرت داشتم.  دمیترس ی افکار منحوسش؛م  آن
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  یاجزا یو تمام شدینم دهیدر نگاه و رفتارش د یشرم کهی به کمر زد و با وقاحت کامل در حال دست
 بحرف آمد   ست؛ینگر یزده م جانیتنم را ه

 زمرد؟! دنید  یکه با خانم رفته بود دمیشن -

 با غصه تکان دادم و او  ادامه داد... یسر 

 دنش؟ید ی ر هر وقت دلت تنگ شد ب  یشه براش؟ دوست دار  یدلت تنگ م  -

 زد و ادامه داد....  یپوزخند

 

 ؟ یقدم از قدم بردار  یاجازه ندار  -

 هوووومم؟؟ ؟؟یروتجربه کن   ییخواد رها  یم دلت

 کردم.  یدرک م  یسواالتش رو بخوب یمعن

  ایمتوجه نشود؛  ب یکه کس یسر و صدا طور  یخانه دل بکن و ب نیاز بانو  و ا نکهیا ،یعنیهمه  نهایا
 من شو!  ی غهیص

 مال خود کند!  ی درد سر و پنهان یو مرا ب  اوردیبه چنگم ب ی خواست براحت یم او

 تکه تکه کردن بودم.  یآماده برا یاو چون طعمه ا یبرا من

 محکوم بودم به اجبار....  من

پدرم محسوب   یجا  یسال از من بزرگتر  بود و به قول یشدم که  حداقل س یم یمرد ی غهیص  دیبا
 !  گشتیم

خواند   یکرد و در گوشم م یاستفاده م یمرا به چشم دخترش نگاه کند از هر فرصت نکهیا یبه جا او
 مرا بدست خواهد آورد! ی،که اول و آخرش من مال او هستم و بالخره روز 
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گفتم و تمام دوران  ینم  یبه کس  شیو آزار ها  تیکه داشتم  هرگز اذ ینوا از ترس و خجالت یمنه ب و
 قفل شده شب را به صبح رساندم....  یام به فرار از دستان منحوسش  گذشت و پشت درها یجوان

 

 تر بود! فیپست تر و کث  یو از هر جانور  دیکش یم دکیفقط نامش را  یکه از مردانگ یمرد

 

 ....امدی در ن میدامنم پنهان کردم و صدا ری بز شتر یرا ب  میرا با درد فرو فرستادم و پاها بغضم

 شد و  گفت:   رهی خ میبه سرتا پا رانهیحق  یپر رنگ کرد و با نگاه یاخم

 ؟؟؟  یهست یز یچ یتحفه ا یفکر کرد هیچ

 ! ؟یکه انگار ماه شب چهارده هست یکن یپنهون م  یطور  خودتو

 که گفت ؛ دمیشد به سمتم و عقب کش زی خ مین

تو   انی که اشاره کنم حاضرند با سر ب ختهیشرکتم مثل مور و ملخ ر یتو خوشگل تر و جوون تر تو از
 !دمیرو م شنهادشینمک نشناس پ هیکه به تو ییهایمسخره باز نیو ا غهیبدون ص یبغلم. حت

 اش کوفت و با غضب ادامه داد....  نهی س بر

 

 !!فیح -

 دل وامونده تو رو  نیکه ا  فیح صد

 ! ستی ن شیحال   یچی ه خواد و یم 

 

 دختر جون؟! خوامتیم  نهمهیچرا ا یدون یم
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 دارم براش ...  لم یخوام و دل یرو م  تو

 

 

   یرا برو زشیصورتم برداشت و نفس نفرت انگ   یدهانم بود با دستش گرفت و از رو یرا که برو دستم
 و گفت :   دیصورتم پاش

 !یبش  یهوس کس یخوام  آلوده  ینم چون

 

 خوام خودم جمع و جورت کنم ....  یم

 

 ! یشد تی دادمهر چقدر اذ یخونه  یکه رفت  یبار  نیدونم آخر یم

 بخدا! ستین تی احمق حال  هیو تو  کننی نگاهت م لهیوس هیو به چشم  کشنی م یگار یازت ب همه

 

 

 ازین گهیشه و هم د یهم رفتارم باهات خوب م  ؛یبردار  یو دست از لجباز  یو زن موقتم بش  ییایب اگه
 ....یاژدها رو بکن  یاون بانو یسر و ته حمال  یخونه بزرگ و ب  نیتو ا  ستین

 ... یکن یدارم  تا خانم ینگهت م  یخونه درست و حساب هیجا و  هیبرمت  یم خودم

آمد و او نفس نفرت بارش   یجانم داشت در م  یکی شدت نزد نیگوشم کرد و من از ا کیرا  نزد لبانش
 و  ادامه داد ....  دیصورتم پاش  یبرو نباریرا ا
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 کنم؟ یو بهت بد م  امیبعد م یدیاحمق من خودم بزرگت کردم و تو بغلم قد کش یدختره  دِ 

 

 تند بشم باهات... یخودته که باعث  ری تقص خب

 

 

 ! افتدی ب  یبستم تا نفهمم قراراست چه اتفاق چشم

 

 بداخل  دهانم! دیخون دو یرا آنقدر محکم به دندان گرفتم که شور  لبم

 

 و گفت:   دشیچانه ام رفت و باال کش یبرو دستش

 من نترس!   از

 کارو کرده بودم.  نیکنم تا بحال ا یخواست بهت دست دراز  یمکن اگه دلم باور

 

 خوام ،چون سرنوشتت تو خونه ام رقم خورده!  یمن تو رو م  اما

  یو با اون سن کمت شد یو پا به خونه ام گذاشت یساله بود ازدهیده، یدختر بچه  هی یاصال از وقت 
 !! نهیب  یدختر تا ابد رنگ آرامش رو نم نیگفتم؛ ا یاز خود راض یبانو نیمستخدم  ا

 طورم شد ...  نیهم و

 ..... ن ی بب

 کن!  سهیبا خواهرت مقا   وتیزندگ
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 کجا و اون کجا...  تو

 

 و چشم باز نکردم...  دیکش ری را که جلو آورد قلبم ت  سرش

 و وحشت کرده ام! دهیترس  یپشت پلکها دیخون وحشت دو  انیشر

  ینوا انجام م  یدر حق منه ب  ییایشرم و ح   نیبود که او بدون کوچکتر یدیجد  یرو ادهی ز گرید نکاریا
 داد.... 

 ظلم صدا زدم.... نیرا عاجزانه بر ا میو خدا  دمیآن لحظات مرگ را طلب در

 ! ختندیام فرو ر بانهیغر یاشکها

 سوزاند!  یرا به آتش خشمش م مانیهر دو د،یفهم یبانو م اگر

دانستم  بانو چون  یگشت؛ م  یمروت بود که توسط همسرش آواره م  یب  هانی نفر خود  ک نیاول 
بلند   ییدست گدا  ابانی رفت و سر خ  یم دیو تا ابد   با کند ی م رونیاز خانه و عمارتش ب   او را یوانیح
 کرد!  یم

 تازه کرد و....  یو نفس   دیرا  عقب کش  سرش

چشم بست   یاش کش دار تر شد  و با لذت لحظه ا یطانی چرخاند و آن لبخند شصورتم  یبرو ینگاه
 و گفت: اوففففف 

 ! رمی تو اس یو من هم پ یز یوسوسه انگ  یلعنت هیکه تو اوف

 و او ادامه داد....   دیکش ری نشست و قلبم ت میپا یشد و  دستش برو یجد نگاهش

دادمهر و رادمهر؛  چون که دوست ندارم ازت   یخونه  یر  یشم م  یچرا ناراحت م  یدون  یم -
 سوءاستفاده بشه!!

 ام  نشست ...  دهیلبان درد کش یتلخ برو یلبخند
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در حقم روا نداشته    یگناهش که تا بحال ظلم یداد را به پسران ب یکه خودش داشت انجام م ی"کار 
 داد..." یبودند نسبت م

 کرد و از سوء استفاده  یمنجالب غرق م نیدر ا زی کرد و مرا ن  یگناه م او

 گفت! یم

ظلم   نیبر ا یسوزان  بود که راه فرار  یجهنم میکرد خود جهنم بود و او برا یکه خودش م یکار 
 نداشتم!

 فشرد؛ ادامه داد.....  ی را با انگشتانش م  میوار پا  دیتهد کهیحال  در

 ! یتو چند سال از پسرام بزرگتر  -

 و هوس!! هیبهت دادن بدون در اثر جوون یدیوعده وع یوقت اگه قول هی 

 بدبخت! کنن یهوسشون که خاموش شد ولت م شیآت

 ... بادختیز

 مدتها خدمتکارشون  که یکن اونها با دختر  باور

 کنن! ی بوده هرگز ازدواج نم  

انداختم و  میپاها یو او دستش را برداشت و پتو را چنگ زدم و برو دمیعقب کش ی را کم می.پاها
 گفتم:   

 !رونیب د یبر نجایرو خدا از ا تو

 شه...  یهر دو مون بد م یاگه بانو بفهمه برا 

 به حرکاتم کرد و گفت: پس   ینگاه

   ؟ییایباهام راه ب ییخوا ینم 

 !نه؟
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 ! یشدم و اشک از ترس و نگران زی ،لبر

 

بر  من انداخت و   دارانهیخر ی فرستاد و سر چرخاند و نگاه رونیبا خشم ب  ی جا برخاست و نفس از
 گفت:    

 !ادهیمن صبرم ز نترس

و به    یش یخسته م  یزن یکه توش دست و پا م ینکبت بار  یزندگ  نیاز ا یدم که بزود یقول م بهت
 ..... یار یخودم پناه م 

 جا بلند شد و بطرف درب رفت و دوباره برگشت و نگاهم کرد و گفت :  از

 رفتم دوش گرفتم اومدم صبحونه ام آماده باشه...  نیرو بچ زی باش م زود

 نره پاتو از خونه بجز رفتن  ادتی

 دوباره   یگذاشت رونی ب  باید یبخونه  

 نه؟!  ای یدیترسناک؛  فهم هانیشم همون ک یم

 

 و رفت.... دی گذرا که بر من  انداخت راهش را کش یرا تکان دادم  و با نگاه سرم

 

 تنها گذاشت! یرفت و مرا در برزخ دردناک او

   دیها  وارد کردم تا شا قهیبر شق یفشار  

 کم  شود!  یکم میدردها عمق
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 !نگفتم

 دادمهر....  یبروم خانه  دیترس و وحشتم نگفتم که امشب با ار

 

 منزلش.....  یکمک به کارها یدارد بروم برا از یوقت خواب سپرد که دادمهر ن  شبید بانو

 

 کردم....  ی م زفکریچ  کیو من درمانده از رفتن و نرفتن فقط به   

 

 نجاتم رادمهر (  ی)فرشته 

 

 **** 

 

 گرفت؛  یتاکس میبود که بانو برا غروب

 آشوب بود! دلم

 

 توانستم ... یگشت و م  یبخانه بر م ری شب د هانیبود که ک نیام ا یدلخوش  تنها

 

 تا آخر شب با رادمهر زود برگردم بخانه... 
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  دیایدادمهر ب  یگفت کالس دارد قول داد به خانه  نکهیرنگ زدم و کمک خواستم با ا  شی که برا غروب
. 

 

دادمهر   یو بخانه  ارومیب  یکه  بهانه ا دیرا بگو قتیحق  دیایخواد ب یکردم که اگر نم التماسش
 نروم... 

 

 او بود  که سنگ صبورم بود و تنها پناهم... شهی.مثل هم

 وار گفت:   یشوخ

 دلم.... زی عز امیم  بایز

 ؟ یترس یم  نقدریچرا ا آخه

 بابا! نکن

 واال.....  یترسون  یمنم م یگ یم یجور  هی 

 دادمهر....  یداره منم نرم خونه  یبرم م  خوف

   نیفش خنده ام گرفت و گفتم: احر با

 ه؟ یحرف چه

 ندارم بخدا   یخاص لیدل نه

 .... یدادمهر آدمها  یکه دوست و آشناها  یدون  یخودت م فقط

 ....دیحرفم را با شرم خوردم و او تا ته ماجرا را فهم و

 کرد و ادامه داد..... یمکث

 !یدار  حق
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 گلم..... امی بخاطر تو م  ی سرو ته دادمهر ندارم ول یب یها یبه مهمون  یاصال عالقه ا نکهیا با

 تو عمل انجام شده ...  یگذار  یتو آدم رو م  گهیو ادامه دادواال د د یو اوهم خند دمیخند

 هم آراسته رو   رمی هم تو رو بگ یک نی بب

 نه؟؟؟ ای یآراسته بش یهوو  یتون یگم م یم

 عادت داشتم...  شی های شوخ به

 بدهم.... شی د که حاضر بودم جانمم را براو خوش قلب بو ای ر یب  آنقدر

 و گفتم     دمیرا گز لبم

 آراسته جان بفهمه کشتت!  هیچه حرف نیآقا ا یوا

 کرد و گفت   ین یو ه  دیتند کش  ینفس

 ها! یبگ  غو یج  غی به ج ینر  یوا

   م،یدار یتا سه روز مراسم منت کش بعدش

 خودمون باشه...  نیب

 تو فکراتو بکن...   یول   ادی که بدم نم من

 سر به سر گذاشتنم  ی.بعد از کل

 گفت  یبروم تا  آموزشگاه و جد یخواست با تاکس  ازمن

 دادمهر... یخونه  میباش؛ تا  باهم بر نجا ینشده ا غروب

تماس را قطع    یکوتاه  یلبخندش قند در دلم آب کرد و پس از خداحافظ یگفتم و صدا یچشم
 .میکرد

 بست! یلبانم نقش م یمداوم  رادمهرم؛ مدام لبخند برو یختنهایها و نمک ر ی شوخ  ادی بعداظهر ب تا
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 اش! ی او بود و همراه ایدن نیام در ا ی دانست که تمام دلخوش یم خدا

 رعنا شد،    یوجوان دی قد کش کهی اش  تا زمان یکه از دوران کودک  او

 چون سپهرم بود و آرام جانم! میبرا

 !ستمیهست و ن یو شد؛  تمام دی کش قیعم  یاز آرامش ی زبان که روح و روانم را دست نیری ش  یکودک  

آموزشگاه رادمهرم   یو راه دمیساده پوش یروزانه ام و اجازه گرفتن از بانو؛ لباس  یکارها انی از پا پس
 شدم.

  میلکهاو بالخره پ یگر ید یبود و افکارم جا  ابانیدادم و نگاهم به خ یتاکس یرا به راننده  آدرس
 شدند و   نیسنگ

 چشم بستم. 

 نکرده بود!  میرها شی الوند و کارها هانی کابوس ک  شبید تمام

 بودم. دهینخواب ی اصال درست و حساب  

 رهی که آموزشگاه رادمهر در آن  قرار داشت؛ خ یک ینگاهم به ساختمان بلند و ش ستاد؛یکه ا یتاکس
 ماند!

 گفتم:   یتاکس یراننده   روبه

شماره اش را گرفتم و پس از چند بوق تماس را وصل    یو فور  اد؛یاالن م دیچند لحظه صبر کن  لطفا
 کرد.....

 بود  شیصدا  یمعجزه  نیو ا دم یکه  پشت خط آمد؛ دوباره خند شیصدا

 شک!  یب 
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 ... باجان ی اومدم؛ اومدم ز-

 

انداخته بود  و ساعتش را نشون داد و  هیصورت بانمکش سا یبرو  بای ز یکه اخم دمشیزنان د  لبخند
 گفت:  

 ها!  یکرد ری خودت د-

 سمت خانه..... میسوار شد حرکت کرد یفور  و

 کنان گفت:  می در را با دست بداخل فشار داد و .... تعظ  د؛ی که داخل در چرخ  دیکل

 خانم خانما!  دییبفرما

 و وارد شدم..... دمیخند

 و برگشتم، دی به اطراف چرخ نگاهم

 سمتش و اخم کنان گفتم:  

 چه وضعشه؟  نیا

 نکرده بود  یافتاده بود و حت یی جا  یز ی به اطراف که هر چ  دینگاهم  چرخ 

 گفتم:   یبگذارد با ناراحت  نیرا داخل ماش  فیکث یلباسها

 کن تو رو خدا!  نگاه

 شلخته؟  یجنگ بوده جناب آقا  نجایا

 

انداخت و با انگشت  ری سر بز  یه افتاد؛  با خنده و شرمندگ را  بست و وارد شد؛  نگاهش به خان در
 سرش را خاراند و گفت:  

 خونه بکشما!  یبه سر و رو یدست هیخواستم امروز  یم
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 گذاره! یبرام رمق نم  گهیکار تو آموزشگاه د فتیکه سه ش یدون  یخب م اما

 بکمر زدم وگفتم:  دست

 کنم.  یجور م طرفها رو برات جمع و نیا  کمی ،یتا آماده بش   برو

 

 دختم بشم ها... بایزد و گفت: قربون ز  یچشمک

 

 اتاقش شد تا آماده شود.  یبعد راه و

  

 خانه مرتب شد.  یتا کم دی طول کش یساعت کی

 جدا کردم؛  نگاهم به ساعت افتاد وبلند گفتم:   زی را از پر  یدوشاخه  جارو برق نکهیاز ا بعد

 ....  رادمهر

 رادمهر!! آقا

 شدا....  رید گهید ایِدب

 بصدا  یلحظه زنگ درب ورود همان

 از اتاق بلند شد!  شی درآمد و صدا 

  

 جان؛ قربونت در و باز کن؛ آراسته است.   بایز

 خوش قلبم بازش کردم! یآراسته  یتند کردم سمت درب و برو پا

 کرد....  ییرایلبخند ازمن پذ با
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 میرا بوسه باران کرد  میدیرا در آغوش کش گریهمد  ریدل س نکهیپس از ا  

 و همان  شهیاتاق شده و  مثل هم  یراه زشیعز اری دنیشد و بدنبال د وارد

 نوا! یپر حرف شروع کرد به غر زدن سر رادمهر ب  یآراسته  

 کوتاه آمدن نداشتند! الی مانده بودم،که هر دو لجبازانه خ رهیزنان به حرکاتشان خ  لبخند

 آوردند! یکم نم یحاضر جواب  یبرا و

 آراسته دست به کمر زد و طلبکار  دیمن و لبخندم چرخ یکه برو نگاهشان

 کرد و گفت:  رون ی رادمهر را از اتاق ب 

 ! نمیبب   نجایا ایب  بادختیز

 او ادامه داد... تعجب نگاهش کردم و  با

 نگاهم  یچرا اونطور  زم؟یعز هیچ

 جشن... یسر و وضع بر  نیبا ا ی! نکنه توقع دار یکن یم

 کردم و گفتم:  یا خنده

به سر و وضع   دنیرس گهید خته؛یسرم ر یعالمه کار رو هیخانمم؛ االن که برم اونجا   ستی ن اجیاحت
  ه؟یچ

 به کمر زد و اخم کنان گفت:   یدست

 اونجاست؟  یک  یدون یم یکار کن یحق ندار  امشب

 بست؛ گفت:   یداشت بند ساعتش را م  کهی تکان داد و در حال یسر  رادمهر

 گه...   یم راست

 ... لیکار تعط امشب
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 هم غلط کرده امشب ازت کار بکشه... دادمهر

 بکشه...  یبه سر و صورتت دست ادیبه آراسته گفتم ب  خودم

 باال انداختم و گفتم: شانه

 ندارم! یمن که لباس درست و حساب  آخه

 اصال منو نشناسه...  دی شا هیشون ک دیاصال امشب مهمون جد خب

 گفت: تو رو  گذاشت،یم زی م یدر دستش  را  برو یهمان طور که جعبه  آراسته

 شناسه!  یشناسه خوب هم م یم 

 ماندم که آراسته پاسخ داد. رهی خ شانیهر دوتعجب به صورت  با

 اونجاست! زمرد

 آشوب شد! دلم

 کردم به سراغم آمد! یتحملش م  یر ی که ساعتها با درگ میقد ینامش آن ،آشفتگ دنیشن  با

 رادمهر بطرفم قدم برداشت و گفت:   

 دختر...   دیرنگت پر ه؟چرایچ

 ! بادخت؟یتوام ز با

 صورتش و.... با غم گفتم :   یبرو  دینگرانم چرخ  نگاه

 ....امینم من

 به صورتم نگاه کرد و گفت   مهربان

 ... ییایم

 ..... ییایهم م خوب
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 !یازش کم ندار  یز یخوام به اون خواهر َگنده دماغت ثابت کنم تو چ یم امشب

 به پشتم گذاشت و مرا سمت اتاقش کشاند  و رو به آراسته گفت:  یدست

 ماه! کهیت هیامشب بشه  بادختی خوام ز یم

 بودم؛ افتاد و گفتم:   دهیکه پوش یلباس معمول یغم نگاهم برو با

 لباس آقا!  نیبا ا آخه

 اشاره کرد و گفت:  زیم ی رو  یزد و  به جعبه  ن ی ریش  یلبخند آراسته

 دلم!  زیلباس قشنگ آوردم؛ عز هی برات 

 که وقت کمه! وفتیزود باش راه ب گهیحاال د 

مرا آماده   عیدست بکار شده و سر یداشته باشم وارد اتاق شدم و آراسته فور   تی رضا نکهیبدون ا و
 کرد.

 کرد را  آورده بود که بر تن کنم.  یم یدلبر  شی که برق پرزها ی کی ش ری ج  یو دامن مشک  کت

 

کم   بادختی ز یبه موها و سر و صورتم؛  با اخم نگاهم کرد و گفت: وا دنیلباس و رس دنیاز  پوش پس
 ها! شهیم  میکم داره بهت حسود

اندامم بود روانه کرد   یکه نگاهم برو نهیدر آ میبرا یو بوسه ا دیتمام نشده؛  با ذوق دورم چرخ حرفش
 و جلو آمد  

  رهی شده ام خ شیبه چشمان آرا یشتر یب   نیبلند ولختم رو بدور شانه ام رها کرد و با تحس یموها
 ماند و  در گوشم گفت:  

 ! یشد محشر

 ... بادختی ز یر ینظ  یتو ب  بخدا



 مظلوم  بادختیز

97 
 

 درجا خشکش زد! دنمیچند تقه بدر زد و پس از اجازه گرفتن؛  وارد اتاقم شد و با د رادمهر

  داغم یگونه  یو دستم برو دمیکرد که خجالت کش یرا رصد م  میسر تا پا نیچنان با تحس چشمانش
 نشست!

 

 آمد و ....  بخود

 گفت:  یتکان داد و با شوخ یسر 

 شما؟!  د یببخش

 ! ارمی نم  بجا

 هر دو تون  غلو  دیدار گهیدوخته شد و گفتم: د نیشرم نگاهم بزم با

 ! دیکن یم

 

  ینگاهم م رهی خ  نهیبود و از تو آ دنشیمشغول پوش کهیتخت برداشت ودر حال   یکتش را از رو رادمهر
 پدر و مادرش  گفت:   یاز دست کارها یشگ یهم یو غضب تی کرد  با عصبان

آشپز خونه بود و   یو تلف کردن عمرت تو  ییبه اون عمارت کذا  یدگیاز رس  شتریب یل یتو خ  اقتیل  -
 انصافم ثابت کنم.  یبه مادر ب  نوینتونستم ا یمتاسفانه من عمر 

  

 بهت ظلم کرد!  مامان

 

 

 اهش  از اتاقش خارج شد.در نگ یاضافه و با غم  یبعدش بدون حرف و
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 شد با حرفش!   شانیفکرم پر 

 محکم کرد و گفت:  شیآراسته جلو آمد و دستم را در  دستها 

 گه!  یم راست

 کشوند واقعا متاسفم! یتو رو بانو به تباه  یزندگ

  

 رفت!  نیی با غم پا مانیبا گفتن حرفش  سر هر دو  و

 

 رادمهر حاکم بود.  ل یاتومب  یبر فضا نیسنگ یراه  هم سکوت نیب

 کردم.  یکه رادمهر زد؛ فکر م  یو من  مغموم به حرف  

 

 ...دمیکش رونیب  ایاز رو شیبه جاده  بود که صدا حواسم

 

 کرد گفت:   ینگاهم م نهیکه از  آ همانطور

 بدم...  ادیبهم گفت بهت ساز  مامان

 رفت با حرفش..... نییپا  سرم

شکل بزرگ   نیزمرد را به بهتر  یبا خواهرش بود که عمر  یلطف بانو فقط از اثر چشم هم چشم نیا
من   یوقت برا چیرسانده بود و  فکر نکنم دلش ه انی و محبت را در حقش به پا یکرده و مادر 
 سوخت! ینسوخته و نم 

 ادامه داد...   دیرا که د سکوتم
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 ؟یدوست دار  یخودت چ -

 نگاهم کرد و گفت:   سمت عقب و دیچرخ آراسته

 خوبه ها...  انویجان پ   بایز

 کردم و بعد دلم رجوع کردم...  نگاهش

کرد به زدن و دلم   یبودنش شروع م ری و دلگ یکار ی ب یعاشق سه تار پدر بزرگ بودم که وقتها  یکودک از
 گرفت.... یم

 ..... شدی خود م  یزد و از خود ب  یناب و خالص بودم که م یآن لحظه  عاشق

 شد.  یخواست دلم؛ بر سر زبانم جار  کبارهی به

 نگاهش کردم و گفتم: سه تار...  نهیدر آ  

 و پاسخم را داد...  یزد بهمراه چشمک یلبخند

   طونیش یا -

 ها...  یرو دستم بلند بش  ییخوا یم

. 

 

 در دستم  افتادم؛  متفکر بودم و دلنگران! یافتاده بجان دستمال کاغذ نییپا  سرم

رادمهر از   یکه صدا کردیاسترسم را کم نم دیایب  شیپ میکه ممکن بود برا یتفاقاتمراسم جشن و ا   
 ... دمیکش رونی ب  ایرو

   

 اد یاونقدر خوب ساز زدن بهت  -

 ! یاز  من هم  بهتر بزن یروز  هیدم، که   یم 
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 .... یخوام خودت رو باور داشته باش یم فقط

 ! بادختیز

 قاطع گفت:  یکرد و نگاهش کردم ودوباره با چشمان  میصدا

 خب؟ 

 انداختم و پاسخ دادم... ری سر بز آرام

 چشم!   -

 

که همراه  ی را بهمراه آن سر در گم  اورمی که در دلم بودو..... خواستم  بزبان ب یسکوت شد و حرف  گرید
 ذهن آشفته ام بود؛ پنهان کردم! 

 

 ... میا  دهیرادمهر متوجه ام کردکه رس  لیاتومب توقف

 

 

 زد و گفت:  یلبخند

 .. دیبش  یشما دوتا خانم محترم راه نگ،ی من برم داخل پارک تا

 

 

 که منزل دادمهر در آن قرار داشت!  میشد یهمراه آراسته وارد آسانسور بزرگ و مجهز برج  
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 نگاهم  رهیبه آراسته افتاد، که خ نهیهفده را فشردم و نگاهم از  آ یدکمه  

 کرد.  یم

 

 ...دمیپرس یمهربان زدم و سوال یلبخند

 

 زم؟ یشده عز یز یچ -

 پنهان شده بود. شیبایآن چشمان ز انوسیاق انیم یو انگار حرف   دندیدرخش  یم اهشیچشمان س 

 

 

 جلو گذاشت و دستم را گرفت و گفت:  قدم

 خبر بهت بدم    هیخوام  یم  بادختیز

 دونم که بانو و طال جون ازت پنهون کردن.... یم

 ....یاز زبون خودم بشنو خواستم

 آراسته!   یکن ینگرانم م یانگشتان سردش را فشردم و گفتم: دار  نگران

 

 زد و گفت:  یاجبار  یلبخند

 

 ....زمی زمرد برگشته عز نامزد
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 .....  دمیدستش رها شد و لب گز انی انگشتان سردم از م ختم،ی ر فرو

 دستش نگه داشت و مجبورم کرد که نگاهش کنم....  انیصورتم را در م  یفور 

 !بادختیز -

 کارو با خودت... نیا نکن

 ... زمیعز  یباش یخوام قو یم

 بود... نی مزخرف هم یمهمون نیو رادمهر قصدمون از آوردنت به ا من

 !یجشن مزخرف بش  نی ا یممکنه راه ری غ یاگر از اول قصد ما رو بدون میدونست  یم شراست

 

 که حرکات و رفتار   یستیو پر غرور با  یچنان قو شهیخوام  مثل هم یم

 نداشته باشه گلم!  یر ی زمرد اصال روت تاث یزننده  

 خوام امشب رو   یم

  

 ...  یبگذرون   خوش

تا بهش ثابت بشه تو هم دست  یبه دلت نداشته رفتار کن  یوقت توجه  چیو مثل اون که ه یبخند
 ! یاز اون ندار  یکم

 فشرد و ملتمسانه نگاهم کرد و گفت:    نهیلرزانم را بس دستان

 پناه باشم  هیخورم که تا دم آخر برات  یم قسم

 ؟ یندار  مانیا بهم
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 هوووم؟؟؟؟ 

 آمد و با بغض گفتم:  رونیلبها ب  انیهمراه حرفم ازم میصدا لرزش

  چرا؟

 ... دیکن یکار رو م نیشما با من ا چرا

 روبرو شدن با اون مرد برام مثل خود مرگه! دیدون  یکه خودتون بهتر م ییشما

 وار ادامه دادم...  دیتکان دادم و تاک یرا با نگران دستش

 چرا آراسته؟ -

 رو نداشتم!   یپنهان کار  نی داشتم توقع چن  نانیاز تو و رادمهر که مثل چشمهام بهتون اطم من

 را نگه داشت و گفت:   میبازو

 کارو با خودت! نیا نکن

   بادختیز هیضعف باعث شده که ازت  نیا

 بسازه! ترسو

 دختر جون.. بفهم

 ! یبشروبرو   تی تلخ زندگ قیتو با ترسهات و حقا میو رادمهر دوست دار  من

 

 !باجونمی توعه ز یقصد من و رادمهر سر بلند بخدا

 

 را با تاسف تکان دادم و گفتم:   سرم

 کنم... ی نم باور
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 کنم... ی نم باور

 

  دمیاز بانو پرس یوقت چرا

 تنهاست گفت: آره... زمرد

 

 

 شما باشم؟  یشب باز  مهی عروسک خ  یتا ک  آخه

 ؟ یک تا

 را رها کرد و با خشم گفت...  م یشد و بازو یآنقدر باال رفت که  عصب میصدا

 باشه برو!  -

   میانجام نداد یما به صالحت کار  یکن  یفکر م اگه

 نشده...  رید هنوزم

 !گهید برو

 

 یواقع یکه درک ماجرا  ی فیاگه اونقدر ضع یرو ندار  قت یتوان مقابله با حق ی کن  یواقعا  فکر م  اگه
 عذابت   تی زندگ

 !! یاالن برگرد نیده بهتره هم  یم

 ... بادختیز ی باش  یآدم بزدل  نیشه که تو همچ ینم  باورم

 تازه کرد و ادامه داد.. ی انداختم و او با حرص و غضب نفس ری بز سر
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 باش دختر...  خودت

 

 ... یش یپا له م ری ز شهیهم وگرنه

 

 ! می مانده  بود رهی خ گریبه چشمان همد نیآسانسور باز شد و هر دو نفس زنان و خشمگ درب

 

 گذاشت و من داخل اتاقک آسانسور بودم...  رونی ب قدم

 کرد و با بغض گفت:  نگاهم

 !متاسفم

 ....میکرد یدر موردت فکر م  یا گهیخودم و رادمهر ؛که طور د یبرا

 ...  دمیلرز یم

 تنم... تمام

 

 و فکر داشتم....  میتصم یفرصت  برا هیور در حال بسته شدن بود و من فقط چند ثانآسانس درب

 صورت اشک آلودم بود.   یهمچنان برو  دوارانهیام نگاهش

 دلم پاسخ ترسم را داد... بناگاه
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 بخاطر خودم...   نباریجمع شدند و مصمم و ا تی با جد انگشتانم

 

 و فقط خودم..... فقط

 

 

 کردم امتحانش کنم! یسع

 خواهم  یم

 ها  بسپارم... یرا به  گورستان  فراموش گذشته

 بگذارم! قت یحق  یای راسخ  پا بدن یبا عزم  نباریا و

 

 آمدم و درب پشت سرم بسته شد.  رونیب

 و ..... 

 پر شد، از شوق! اونگاهش

 

 رفت و گفتم:  نییسرم پا  

 ..... امیم

 .... ست؛بلکهیثابت کنم که برام مهم ن یبه کس  نکهیبخاطر ا نه

 من  یبرا یول  رهیبگ دهیاگه وجودم رو ناد یدارم زمرد بدونه حت دوست
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 !استیتو دن یز ی با ارزش تر از هر چ شیو زندگ  اون

شدم سمت   دهیتوسطش  کش یتکان دادو بدون معطل  یانگشتانش محکم کرد و سر  انیدستم را م 
 آپارتمان دادمهر.... 

 

به وضوح   زیکر کننده و همهمه از پشت درب ن  کیموز یصدا   م،یحد بزرگ و مجللش که شدوا کینزد
 !شدیم دهیشن

 

در حال زنگ زدن بود که درب آسانسور ته سالن باز شد و رادمهر لبخند به لب به جمع ما   آراسته
 . وستیپ

 

لبخند   کهی خمار در حال یبا لباس بازو  چشمان ی....درب واحد دادمهر که تا انتها گشوده شد، دختر 
 لبهاش نقش بسته بود گفت:   یرو یکش دار 

 شما؟ 

  یدخترک ب یبرا  یبداخل خانه؛ پشت چشم دیبدون توجه به حرف آن دخترک  دستم را کش آراسته
 نوا نازک کرد و پاسخ داد...

 !ییجورا هیصاحبخونه ام  -

 و روبه ته سالن گفت:  دیخند دخترک

 گه؟ یم یخانم خانما چ  نیا نیبب ای ب دادمهر

سرخ از   یو مرتب وصورت  کیش  یکه دادمهر با سر وضع م،یبود  مانیآوردن مانتو ها رونیب مشغول
 ما!! دنیرقص و تحرک  بطرفمان آمد و با د

 تر شد و گفت:  قیعم  لبخندش
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 ه خانم! به گل سر سبد جشن آراست به

 روبه دخترک گفت:  و

 بگن رو چشمم جا داره!  یدو تا خانم خوشگل  هر چ نیا

 رقص هلش داد و گفت:   ستی به پشت دخترک گذاشت و سمت پ یدست

 جون....  یرقصت فسقل  یبروپ 

   شدیسالش م ستیکه به زور ب دخترک

 کرد و گفت:   یا عشوه

 بابا!! باشه

 .. التیفام  نیبا ا توام

 و رفت.  دیکش ییرا ی راهش را سمت پذ و

 

 او که ...  می.هر دو سالم کرد

 و گفت:     دیکش یبه سر و وضعم مات مانده بود  بخود آمد و سوت نگاهش

 !بادخته؟یواقعا ز نیا

 و گفت:   دیکش نیشد و گوشش را نماد کشیکه در را تازه پشت سرش بسته بود؛ نزد رادمهر

 کن.... شی وو در ضمن چشماتو در  باستیز آره

 باال انداخت و با اخم گفت:   یبود؛ شانه ا میکه محو تماشا  نیدر همان ح دادمهر

 !با؟ ی ز یاومد گاردیباد با

 ما باز کرده  گفت:  یبه او زد و راه را برا یطعنه ا رادمهر
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 ...آره

 خوره! یتکون نم شمیاز پ امشب

 کار!!  یبرا یکن  یضمن صداشم نم در

 باشم..  گفته

 خوش بگذرونه...  یچند ساعت هیاومده  بایز

 برمش خونه...  یخودم م بعد

 باز به برادرش نگاه کرد و   یبا تعجب و دهان دادمهر

 کرد گفت:   یرفتن ما را بداخل خانه تماشا م  کهیباال برده و در حال  میرا بعالمت تسل شیدستها

 باشه بابا!! خب

 داداش بزرگه...  یزن  یم چرا

 .....  اندازدی ب یبرگردد و به صورت دادمهر نگاه   یحت نکهیاو بدون ا و

 خوبه!!  نی: آهان حاال شد؛  ا گفت 

   تیبا شخص  یپس از آن همانند جنتلمن و

چشمک زن   یدادمهر غرق نور و چراغها یسر وته خانه  یکرد،  سالن ب ییرا بداخل خانه  راهنما ما
 بود!

شد؛  یم  دایدرونش  پ یدن یدور تر از بار بزرگ خانه اش که هر نوع نوش  یمبل کم یسه رو هر
 ! مینشست

 من فقط و فقط چشمانم بدنبال او بود ...  

 بودند.   دنیکه  در حال رقص و نوش ییتا دور سالن پر بود از مهمان ها دور

 جشن ... نیواقع ...ا در
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سرش دادمهر بود   هیالوند سازه  که  شرکت  یتجار  کی دو وارث و شر یهمکار  نی به مناسبت اول 
 و......

آمد و در واقع   یگشت به کوروش برادر بزرگ آراسته که همکار دادمهر بحساب م یبرم  گرشیو سر د 
آمد که به حتم حاال حاال ها  یبحساب م یروز یپ ن یآن دو به مناسبت ا ی شاد نی اول یپارت  نیا

 کردند.   یسرگرم م یخودشان را با خوشگذارن

همه عظمت و شکوه پا رو پا انداخته بود و انگار هرگز  نیا الیخ  یرادمهر که ب  یبرو  دیچرخ همنگا
 شهرت نداشته باشد...  نیبه ا یعالقه ا

 و آرام به اطراف چشم دوخته بود...   خونسرد

که با   ییها یاش و لجباز  هیو بخاطر متضاد بودن روح شدیاو م بینس دی افتخار با نیاصل ا در
 داشت.  هانیپدرش ک 

که داشت   یو روبه کار و  عالقه ا ستادیخودش ا یپا یپدر خم نکرد و رو یهرگز سر به خواسته ها 
بود و  هم از برادرش کوچکتر؛    شی آورد و از پدر روز به روز دور تر شد و دادمهر؛ که برادر دوقلو

 بهم زده بود  یخودش در  شرکت پدر اسم و رسم یاو شد و حاال برا نیگزیجا

 گفتم کم گفته بودم.. یدو برادر م  نیا  یهر قدر از تفاوت اخالق ومن

 کنارم نشسته.... یافکارم غوطه ور بودم که احساس کردم کس  رر

 ... دنشیو با د برگشتم

 داشت صدا به صدا برسد... ی سع  کهی.....در حال دمیخود را  عقب کش یو کم دیته دلم لرز 

 با رادمهر و آراسته شد و   یاحوال پرس مشغول

کرد   یرا  ورانداز م  میکه سر تا پا دارانهیخر  یدست بلند  کرد و با نگاه دیچرخ میکه  برو نگاهش
 گفت:  

 ! بادخت؟یز
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 پر از الکلش حالم را برهم زد!  نفس

اش و تولد   یپدر  یقبل چطور با دوستانش در خانه  ی افتاد؛ که دفعه  ادمیچشم بستم،  یلحظه ا 
 آراسته  سربه سرم گذاشت و...... 

 بودم..  ختهیکامل  بهم ر یاز نظر روح ن یغمگ  شیتا چند روز بخاطر حرکات و حرفها 

 به دستش نگاه کردم و هنوز منتظر بود که آراسته نجاتم داد و .... مردد

 نه؟؟؟  ای یرقص  یخوب م میهنوزم مثل قد نمیبب  میبر ایب و گفت:    دیجا بلند شد و دستش را کش از

 

حواسش را از    طنتی با ش کردیم یکشاند و سع  یرقص م ستیکه دستان کوروش را سمت پ  همانطور
نجاتم   نکهیاز کارش و ا یو قدردان  تیاز سر رضا یبه من زد و لبخند  یمن پرت کند؛برگشت و چشمک

 رقص.....  گاهیسمت جا دیکه نگاهم چرخ نیلبانم نقش بست و هم  یداده بود؛  برو

 !دمشید

  یو چشم نواز خرامان خرامان دست در  دست نامزدش در حال رقص بود و م بای ز یعروسک  مثل
 ...دیخند

 ! ختیدو حالت متضاد مختلف  تمام روانم را برهم ر دنشید با

 و انزجار .....  عشق

 ز قلبم نشات گرفته بود بر هم فشردم!در جانم  که ا دهیچی متصل و پ ی را  با بغض و درد لبم

 را  کرده بود.   شیبد جور هوا دلم

 !ستمینگر رهی اشکبار خ یو با چشمان زی بر انگ  نیرا که تمام جانم بود تحس نمیتر  زیزمزمه کرد و عز دلم

 تو دختر!   ییبای ز چقدر

  یفی لط شمیبلندش در هوا همچون ابر یبود، موها دهیپوش  رای همرنگ چشمانش سبز و گ یلباس
 کردند! ی م یرقصش را همراه
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 ! بردی دلم را م د؛یچرخ  یم

 او را تصور کرد و خواست! شانم یخسته و پر ذهن

رفت  در مقابل چشمانم جان   یگذشته ها و جسم کوچکش آن زمان که در آغوشم بخواب م  دوباره
 گرفت! 

 ..شدیآرام م  ؛یگرفت و فارغ از هز غم یم یبازوان کودکانه ام جا انیدور که در م ییبه سالها 

 آن دوران بر لبانم نشست....  ادی ب یتلخند

 ! بیتنها و غر بادخت یز یبرا نی آدم روز زم  نیتر بهی ام بود و حاال غر یهمه زندگ او

که  پر از خاک و   دشیکنان با آن صورت سرخ وسپ هی؛گر فیخسته و سر تا پا کث یاوقات از باز  یگاه
 کرد و توقع داشت در  آغوشم آرام شود!    یاهم منگ  شدیِگل  م

 ...  دمیخر  یرا  به جان م شی تمام دردها 

 .... ایب

 معرفت!  یعطر تنت را کرده ب یزمردم، که بد جور دلم هوا  ایب

 کردم ...  یاشتباه اگر

 را  دادم ....  تاوانش

 !یکودک  تاوان

 نکرده!!  یگناه تاوان

 و ببخشم ؛ و  روح و روانم را مرهم شو! ایب

 بخدا! چمیام....که بدون تو ه یدلتنگ یزخمها انی رسوخ کن در م 

 !زمیکن که فرو نر یمهربانم کار  یخدا

 باشم و حال..  یبه آراسته قول داده بودم که قو من
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 ، شدیم  میعظ یبه رودخانه ا ل یکه داشت تبد بغضم

 ه و گله مند  کنارم نشست را فرو دادم.رادمهر که از جا بلند شد یصدا با

 دست بدور شانه ام انداخت و در گوشم گل گفت:   

 بود؟  یچ قرارمون

 ...  هووووم

 صورتش که گله وار منتظر جواب بود.  یبرو  دیچرخ نگاهم

 رفت و گفتم :  نییبا شرم پا   سرم

 ... سخته

 که سخته! بخدا

 شانه ام را فشار داد و گفت:   سر

 ه که اون...که نرفت  ادتی

 ...ی بش  یخواد که تو بعنوان خواهرش معرف ینم

 ... یرو تکرار نکن  یقبل انجامش داد یرو که دفعه  یو کار  یخوام غرورت رو حفظ کن   یم ازت

 ! بادختیز

   شهیهم یبار برا هی

 ادامه بده! تیدور و مثل اون به زندگ ز ی رو بر یافکار منف  اون

 چطور شادو سرمسته نی بب

 دختر...   یکم دار  یاز اون چ تو

 رفت...   نییپا  سرم
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 رفت!! یدر کتم فرو نم شیحرفها

 ...  بدبختانه

 کرد. شدیآدم بودم که تصورش را م نیو قابل ترحم تر نیتر بدبخت

کرده بودم؛ افتادم که  زمرد روابطش به همان علت تا مدتها با نامزدش   یبزرگ یبار آخر که خرابکار  ادی
 دانست.   یموضوع م  نیبهم خورد و فقط مرا مقصر ا

 بود.... دیع  امیا قایدق شیپ سال

 ....د یع دیو بازد دید یبرا م یطال رفته بود یبانو و خانواده بخانه  بهمراه

سمتش و   دمیزمرد که تا بمهراه نامزدش پا بخانه گذاشت دو دنیآن روز آنقدر خوشحال بودم از د 
 و اما .... میبگو ک یرا  تبر  دیبغلش کردم و خواستم جلوتر از خودش ع

افتاده با   لیکرد؛ از دماغ ف  یفکر م  ی آداب بود و به نوع یهم مباد  یل یعصا قورت داده اش که خ نامزد
 باشن؟  یمرد کرده و گفت که خانم ک روبه ز دنمید

 و گفتم:  دمیخبر با افتخار زمرد را در آغوش کش یو منه از همه جا ب  

 هستم و   بادختیبزرگش ز خواهر

 نگاه هم   ی رهیبه زمرد و نامزدش وصل شدو خ   یدر آن لحظه شوک  انگار

 کردند!   سکوت

 ...مشتم  

 شد!  جمع

 ... دیکش ری ت قلبم

 بداست... حالم

 مسخره.. یمهمان  نیخواهم فرار کنم از ا یم
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 ام کند..... یدانست که بعنوان خواهر معرف  ینم یمرا  در حد یحت او

 رفته بودند.  نیاز ب  یلعنت یساخته بود که تمام خانواده اش در آن آتش سوز  نیدروغ  یداستان و

من در مجلس حضور   هم به طال اجازه نداد؛ که یمراسم خواستگار  یبرا یکه چرا حت دمیتازه فهم  
 که خواهرم قرار است  متاهل شود.  دمینوا مدتها بعد فهم  یداشته باشم و منه ب

زمرد از او  فاصله گرفت و   ییروز دروغش را آشکار کردم و  نامزدش تا مدتها بخاطر دروغ گو  آن
 خواهر  

 اش دانست..  یزندگ  یدگیتر از جانم مرا مقصر از هم پاش   زیعز

 

 .... دیاوکووار در  ذهنم چرخ شی ابستم و حرفه چشم

چسبوند   واریو به د دیکش قهی بانو گذاشت و مرا که داخل آشپز خانه بودم از  یخشم پا بخانه  با
 بصورتم نواخت و گفت:  یمحکم  یلیوس

 ! ری فاصله بگ  مینگفتم ازمن و زندگ  مگه

 !!!  یخوام، خواهرم باش  ینگفتم نم مگه

 مثل تو دوستم داشته باشه .. یخواد موجود منحوس ینم دلم

    یبابا، سپهر رو....  که ازم گرفت مامان،

 از جونم؟!  ییخوا یم  یچ گهید

 بهم خورد....  می خنک شد؛ نامزد دلت

 صورتم کرد و گفت :  کیرا نزد نشیصورت خشمگ و

   بایمتنفرم ز ازت

 !!! متنفر
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 !! یدیفهم

 

 اش آن قدر دلم را نسوزاند که حرفش قلبم را صد تکه کرد!  یل یس یگز سوزاننده  گز

 یدم آخر وقت رفتن لحظه ا یحت او

 !ندی بر نگشت تا چشمان پر التماسم را بب 

 و آرام و قرارم رفت!  رفت

 و من ذره ذره ...   رفت

 آرام...  آرام

 شدم و تمام....  کم

 بزن   ی آب  هیگوشم کرد و آرام گفت: برو به صورتت  ک یسرش را نزد رادمهر

 ! بای ز یکرد مونمیپش

 آوردمت... یبا خودم م دینبا

 ... دمیاز اشک چشمانم تار  د یحجم انیو چشمان پر فروغش را م دیچرخ سرم

 با تاسف تکان داد.... یاز حرکاتم، چشم بست و سر  دلخور

 را شکستم   دلش

 دوست داشتن اون و آراسته را هم نداشتم...  اقت ی ل یحت من

 رفتم و در را که پشت سرم محکم کردم....   سیلرزان سمت سرو ییپاها با

 .ردی ورود دادم تا  دلم آرام بگ یداغدارم  اجازه  یاشکها به
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و با دستمال  دمیکش  قیعم یرد؛نفس یتا داغ چشمانم آرام بگ  دمیمشت آب به صورتم پاش  مشت
 پاک  کردم...  صورت سرخم را

 نبود! زی ماندن جا گرید

 گشتم! یگرفتم و بخانه برم  یم  یتاکس دیبا

 بهمراه نداشت!  یگر ید ز یرادمهر و آراسته چ یبرا یبجز ناراحت  ماندنم

 کرد .  یآرام برگشتم سمت رادمهر که نگران حرکاتم را دنبال م ییو با قدمها ری بز سر

 که فقط خودش بشنود؛ گفتم:  یو شرمنده و آرام طور  ری بز سر

 خوام برگردم عمارت...   یم ؟یر یبگ ی تاکس هیشه برام  یم

بعالمت مثبت تکان دادو از جا بلند شده   یبعد سر  یا هینگاهم کرد و در حال فکر بود که ثان  مردد
گفت و او   یز یبا دوستانش بود و در گوشش چ  دنیف دادمهر رفت که مشغول حرف زدن و خندبطر

 سمت من و ..... دینگاهش چرخ

 برداشت و شماره گرفت...   زیم یرا از رو  تلفن

 بودند   ستادهیشماتت بار کنارم ا یو آراسته و رادمهر با نگاه دمیپوش مانتو

 آراسته گفتم :  روبه

 ببر!!   ایبعدش ب  ییشو دم خشک یرو م لباست

 و مغموم  نگاهم کرد و گفت :  دلخور

 خانم؟   بادختی ز ؛یار یاز دل من و رادمهر درب یخواه  یصد در صد!اما چطور م  یرو که شکست دلم

 

 گرفتم و گفتم:   یرا با مهربان  دستش

 !نهیهم  بادختیدلت اما ز یبرا رمی بم
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 .... یازش توقع معجزه داشته باش دینبا

 .....  نمتیبا اخم نگاهم کرد و گفت: فردا راس ساعت پنج تو آموزشگاه بب  رادمهر

بدجور از تو و کارت    نکهیا یعنی نیمنتظر جوابم باشد بطرف سالن براه افتاد و ا نکهیبعد بدون ا و
 دلخورم! 

 تا استقامت دورم آراسته جان! ی لیمن خ  گوشش گفتم:بزار برم که کیو نزد دم یرا  بوس  صورتآراسته

 

 برام... نهیمن از بند گذشته سخت تر ییرها

 ازمن دور شد... یسرد یدوخت و با خداحافظ نی نگاهش را بزم دلخور

را باز کردم و ....با عجله و دوان دوان سمت درب آسانسور خود را رساندم و درب که بسته شد  درب
.... 

 شکست که از شکستنش آه از نهادم بلند شد!بغضم   یتنها شدم ، طور  و

 

 .... نهیسمت آ برگشتم

 تلخ زدم .....و گفتم:  یصورتم پورخند  دنیباد

 

 

   بادخت؟یز  یشد ز ینفرت انگ چه

 

از خون   ییای رنگم که در  در یچشمان آب  یاهیآن حجم از س انیبود و م ختهی ر هیدر اثر گر شمیآرا
 ...  زدیذوق م یغوطه ور بودند تو
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 و رنجور.....  دهیبد جور داغد یصورت 

 

 در خودم شکست!!  ییدلم بلند تر از هر صدا یبود و صدا زی نفرت انگ نگاهم

 

 

 صورتم نشست.. یدستم برو 

 !یکه چقدر لذت داشت که داغ دل بر صورت خود بنه  آخ

 ... ردی ر  مشت نگه داشتم تا دلم آرام بگصورتم را د یبرو ختهیر یشدت خشم موها از

 

 زدم که ....  یلیام س دهیو چند باره  چنان بر صورت رنجد  دوباره

 

 برود چقدر احمق و نادان بوده ام! ادمی 

 باختم! ی امشب بخاطر رادمهر و آراسته هم شده بود؛ خود را م دینبا

 شکستم ...  

 بودم! هیتنب نیا قیال من

 زدم...  ادی ماندم و فر رهیبه چشمانم خ  نهیآ در

 بدبخت ترسو.... یقشیتو ال -
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 ..... دیها نشکستم، از ترس؛ شا  یاز ته تمام بدبخت  من

 !ی.ول

 

 ....ینشدن: آر  دهیاز د  

 دوباره زدم....  یادیفر

 

 بزدل!  بادختیبه توز لعنت

 آسانسور....   یدر  فضا  دیچی محابا  پ یام  چنان ب بانهی غر ادیفر 

 ...  ردیآرام بگ یقلب ناآرامم کم  دینگاهم به خودم بود که شا  نهی در  آ نیخشمگ 

 

 .رفت..  حواسم

 ناتمامم! یها یها و درماندگ یبدبخت یازپ

نگاه   یبهت زده دارد حرکاتم را با ناباور  ییکه درب آسانسور بازاست و دو چشم کهربا دمیو اصال نفهم  
 آخر را به تماشا نشسته..  یلیو آن س ادمیکند و فر یم

 رفت..... بانهیچشمانم غر  یاز خجالت برو دستم

 و تلو تلو خوران بطرف درب خروج براه افتادم..... دمیکش رونی افکنده راهم را به ب یبا سر  و

 رفت...  یم شیو آن نگاه پرسشگر هنوزهم در امتداد حرکاتم پ 

  یباد سرد برو  د؛یمجتمع رس یپله ها  نیاول  یبرو میم و پاهاخروج را که با اندک قوتم باز کرد  درب
 عمل کرد و من .... انهیخورده ام مثل تاز یلیداغدار و س یگونه ها

تم رو مشت کرده و چشم بسته در دل از خدا خواستم،تا خانه دوام ب یب دستان  !اورمیقو 
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 پله ها....   نیینگاهم را چرخاند سمت پا  یتاکس بوق

 !داشتم جهیسرگ

 فشارم افتاده بود! ادیاحتمال ز به

 و من سرسختانه بدنبالش بودم! دهیکه روزها و ماهها بود در اثر غم از روح و تنم پر کش  یز یچ

 نگاهم  دم یکه رس  یکرده و به تاکس یبود؛ آرام آرام پله ها را ط   یهر سخت به

پله ها  ی بار نگران آمده بود و باال نیبرگشت سمت مجتمع و آن دو چشم متعجب و ا یا لحظه
 کرد...  ینگاهم م

 داشت!! ی چشمان مهربان چقدر

 و .... دی چشمان پدر و شا مثل

را آرام آرام فرو    میخود را رها کردم و آدرس را به راننده دادم و بدون خجالت اشکها  یصندل یرو
 ی در زندگ یاندک  یغمها سبکبال !  منه داغدار از ختمیر

 خواستم  یم 

 ...میدیرسراننده بلند گفت: خانم  یوقت دم،یبه مقصد رس  ی!  متوجه نشدم کیکم فقط

آوردم و در دل گفتم به زندان   ادیرا ب  گرمید یبزرگ و غمها یبه عمارت بانو که افتاد ؛گره ها چشمم
 نوا!  یب  بادختی ز یخوش آمد

 او رفت،  را که بستم و  یتاکس درب

 .دمیرس یبطرف درب ورود یآرام و از سر ناچار  ییقدمها با

 ،و درب را با دستان لرزانم باز کردم و داخل که شدم ؛ دمیکش رونیب فی را از داخل  ک دمیکل 

  کهی را  در حال ییایو با تعجب همان دو چشم مهربان و رو ابانیسمت خ  دی نگاهم چرخ یا لحظه
 ....دمیکرد؛ د ینگاهم م رهی خ رهی رفتنم را به تماشا نشسته بود و خ    لی پشت فرمان اتومب
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 بعد... یا هیو ثان  میهر دو بهم چشم دوخته بود یلحظه ا 

شد   دیچشمانم ناپد یاز جلو لشی انداخت، و با روشن کردن اتومب  یزد وسپس به  روبه رو نگاه   یپلک
 . 

 افتاد و گفتم:  نییتا ته استخوانم را داغ کرد!سرم پا   دشید یماندم آن نگاه پر فروغ که گرما من

 و  درب را پشت سرم بستم.  دمی کش یآه  دم؛یفراوان د یکه  زندگ یکسان  گری ! مانند دگرید یمزاحم

 *** 

 ..نتیظروف داخل کاب  دنیوچ زیم یدستمال برو  دنیغذا را کم کردم، بعد از کش ریز

 و شصت؛ در آشپز خانه زدم و ... صدیس  یچرخ

جان خسته و از کت و   یآمدم..بدر  رونیمرتب است!! ب زیهمه چ نکهیو ا تیاز سر رضا یلبخند با
 مبل کنار درب ولو شده بود...... یکول افتاده.... برو

 زد و گفت:   یلبخند دنمیبا د 

خسته اش را ماساژ دادم و  یکمکت!  جلو رفتم و مهربان شانه  امیجان کارم تموم شد، االن م  بایز
 آشپز خانه...  یبر   ستین یاز ی گفتم: ن

 من کارها رو انجام دادم ....  ،یاستراحت کن  کمی  بهتره

  یبرنج رو آبکش کن  گهیو دو ساعت د  یبزن یسر  هیبار به خورشت  هیباشه هر چند وقت   ادتی فقط
.... 

 کرد و با ذوق گفت:   نگاهم

 جان! با یدستت ز قربون

 کار....  ینداشتم برا یینا گهید واقعا

 و گفتم:   دمیشدم و صورتش را بوس خم
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استراحت کن و در   کمیکارها رو خودم انجام دادم؛  تو هم  یتا غروب زود برگشتم و مابق   دیشا حاال
 ساعت و نگران گفتم.... ینگاهم رفت برو نیهمان ح

 جون!  یشد بدر  رمید یوا

 کالسم شروع  گهیساعت د مین

 شه..... یم 

 زد و گفت: برو خدا بهمراهت   یلبخند

 گفت به راننده سپرده برسونت! خانم

 ..یرفتم ،گفتم: ممنونم که خبر داد یکه پله ها را باعجله بطرف اتاقم م همانطور

بانو که  یرکت کردم....راننده سمت آموزشگاه رادمهر ح نی بعد با ماش قهیبا عجله آماده شدم و ده وق 
 جاافتاده و مهربان بود.... یمرد

 دنبالم...  دیای ساعت جلوتر خبر بدهم؛ ب  میکالسم تمام شد، ن  یخواست وقت ازمن

 برداشتم و .... یک یکردم و با عجله بطرف آموزشگاه قدم دو تا  یتشکر 

 ...دمیساختمان بزرگ آموزشگاه که رس یدرب ورود به

هم گذاشته و مشغول ورق زدن مجله بود، از جا بلند شد؛ و بطرفم   یپا برو ظیغل  یکه با اخم  ینگهبان
 آمد و گفت:  

 ! دیببخش

 ورود... کارت

 تعجب نگاهش کردم و گفت:  با

 د؟یثبت نام اومد  یبرا آها

 تکان دادم و حوصله اش سر رفت و گفت:   یاطالع یرا با ب  سرم
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 خانم... دینی بب

 آموزشگاه عضو هستند همه کارت ورود دارن....  نیکه تو ا یکسان

 ! رانیمد یحت

 .... یثبت نام اومده باش  یشما برا نکهیا مگه

  دییو اگه شما تا  یسینام نو یدفتر بزرگ هست برا هیپشت ساختمون   یبر  د یصورت با نیکه  درا 
 ورود. به آموزشگاه.... یبرا یشد

تون رو با    یآموزش یبرنامه  دی تون  یو گرفتن کارت م  نهیپرداخت هز شیپ ن ی بعد از دادن  اول تازه
 و..... نجا یا دیاریب  فیو بعدش تشر دی استادتون هماهنگ کن

موضوعات   نیاز ا یاطالع چیو منگ که ه جیو به منه گ  د،یکش قیعم یتمام شدن حرفش نفس با
 نگاه کرد. میماند ....با تعجب به سر تا پا رهینداشتم خ

 گفت:   و

 گفتم خانم؟! یچ یشد متوجه

 کرد؛ نداشتم! فیثبت نام تعر یکه برا یسلسله مراتب  یبرا یزده نگاهش کردم و جواب  بهت

 بود بروم سر اصل مطلب....   بهتر

 ! نمی رادمهر الوند رو بب  یشه آقا یتکان دادم و گفتم: م یاطالع یرا بعالمت ب سرم

 ..ممنون

 انداخت و گفت:  می به سر تا پا  یزد و مسخره وار نگاه  یپوزخند

  د؟یندار یا  گهی.... امر  ددایببخش

 ..... یر یگ  یسراغ استاد الوند رو م ومدهین

 ...  زمیو ناچ   تیاهم  یب  یلیکه انگار  خ یبعد طور  و
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 پله ها اشاره کرد و گفت: برو... نییرا در  هواتکان داد و به پا دستش

 حواله کنه.... گهید یجا  تویبرو...خانم خدا روز 

 ... لب غر غر کنان ادامه داد ریز و

 خواد زودم بره...  یاومده م رید

 و خجالت زده برگشتم  ری بز سر

داشتم؛ با بخار کم جان   یهان کردم، سعکرده ام را در مشتم پن خیانگشتان  یسمت پله ها و با دلخور  
 گرم کنم! ینواها را کم یدهانم آن ب

 سوال رفته بود!  ر یو عزت نفسم با آن نگاه مسخره وارش بز غرورم

 نگهبان افتاد!  یبرو  بانهیغر نگاهم

را   یرفتار زشت  نیچن ییخدا یبنده  چیبا ه  گریوقت د  چیبزنم که ه ادی خواست  سرش فر یم دلم
 نداشته باشد! 

 خواستم از حقم دفاع کنم، اما من 

 کرد! شدی بودم که فکرش را م یدست و پا تر از آن  یب 

 ترسو و سر خورده بودم...   بادختیز من

 پله ها روان شدم که برگردم خانه ... نییسمت پا   دیناام  یو بدون اعتراض شهیمانند هم  پس

ام؛    یمحکم و آرامبخش زندگ یآموزشگاه بودم، که صدا    یسنگ یرفتن از پله ها نیی راه پا ی انهیم
 پرت کرد.  ریمس ینهاد و حواسم را از ادامه  خکوبی مرا بر جا م

 کجا؟  بادختیز -

 یابروان جذابش نشسته بود؛ طور  ی انهی پر رنگ م ی!  اخم دیو نگاهم به سمت رادمهر چرخ برگشتم
 بودم! دهیجا در چشمان مهربانش ند کیحد از خشم را  نیکه تا بحال ا
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به خنده باز شد. با نگاه شماتت بارش داشت دوباره   دنشیمن؛ دلم سرشار از ذوق و لبانم با د اما
 کرد!  یمواخذه ام م

 مواخذه را با جان و دل   نیو من ا 

 !دمیپرست یم 

 لب گفتم:   ریز

 ... رادمهرم

 ادی مرا ب  شیگشته که  اخمها  ری نظ یب یستادشده و ا یکوچکم بود که حاال مرد زکی"او همان عز
 برد!  یبامزه اش دلم را م  یطنتهای انداخت که کودک بود و با ش یم  یدوران

 رو به من بحرف آمد...    یبه کمر زد و با همان مقدار از ناراحت  یدست

 باال...   ایزودباش ب -

 برگشت بداخل ساختمان و من  پا تند کردم سمتش!! نیدر همان ح  و

 .دمیراهم را بدنبالش کش عیامن باشد  سر یکه بدنبال سر پناه  یکودک  مثل

و تعصبش سالها  بر من    رتیباشد؛ که  غ زمی بهتر از رادمهر عز میتوانست  برا یم  یدر واقع  چه کس و
 ثابت گشته!  

و خنده ام   دهیترس یکم دنشیبود و با د ستادهیا  یدرب ورود یجلو  یهمان چشمان نافذ و عصبان با
 محو شد!

 نگهبان کرد و گفت:   روبه

 .... اوالا 

 اتاقم و بپرس که  یبزن، به داخل زنگ

 نه؟  ایخوام مالقات کننده داشته باشم  یم 
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 دوماا! و

 ؟ یکن یمراجعه کننده داره تو همه رو بدون اطالع رد م ی در طول روز کل نجایا 

 نمینب گهید

 ها!! یر یبگ می از جانب خودت تصم  

 ....شهیدفتر گزارش م یمورد حتما به شورا  نیا

 اش گفت:  ندهیاز آ یانداخته بود  با نگران ریکه از ترس سر بز نگهبان

 نکردن..  یخودشون رو معرف شونیآقا ا یول چشم

 !شهیتکرار نم گهید دیرو گزارش نکن نباریرو خدا ا تو

 نگفت!  یز یانداخت و چ  شینگاه شماتت بارش را به سر تا پا رادمهر

 

 انداختم و دوباره رو به نگهبان گفت:   ریبه صورتم انداخت، و من با  خجالت سر بز یو نگاه برگشت

 ؟ یدیپرس  یم شما

 نه؟  ایخواد مراجعه کننده داشته باشم  یکردم که دلم م یمن مشخص م 

خانم   نیباشه ا ادتیرو به من گفت:  یجد ی افهیبا همان ق   کرد و او یبا بغض غذر خواه  نگهبان
 به کارت نداره...  ازین

 دی شما امر کن ینگاهم کرد و گفت چشم آقا هر چ یچشم  ریز  نگهبان

 خنک شد  دلم

 ادامه داد...  و

 کنم...  یساعت ورود خروجش رو هم خودم مشخص م -
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 وقت خواست داخل بشه آزاده.... هر

 رفت روبه من  گفت:    یاختمان مبطرف س کهی در حال و

 داخل... ایب

 کردم  ینوا نگاه م یبه نگهبان ب روزمندانهیخنده به لب پ  کهیپشت سرش خوشحال در حال  

 داخل ساختمان بزرگ و پر عظمت آموزشگاه... دمیدو

و دکمه را فشرد.   ستادیا دیکرد و بدرب آسانسور که رس  یمحکم  ط  ییها را تند تند و با قدمها راهرو
 در مشامم... دیچی پ زد؛یم شهیکه هم یخوب و خنک ستادم؛عطریپشت سرش ا

هفت را فشرد و همچنان سکوت کرده بود  که به  یدکمه  م؛یکه باز شدو هر دو وارد آسانسور شد در
آسانسور   دنیدرب منتظر رس رونیو در باز شد. چند جوان خوش پوش که ب  م یدیهفت رس یطبقه 
 بودند..

 آمدنش به سمت ما هجوم آوردند!   رونیرادمهر و ب   دنید با

 . ستادمیو من با تعجب کنارش ا 

را    تارشی که گ بایلوند و ز ینداشته اش را سر برد و دختر  یمداوم کار آموزان حوصله ا یسوال ها  
   کردیم  میدوشش تنظ یبرو

 با طعنه گفت:  گرید یبه جووانها رو

 !دیها مزاحم نش بچه

 مهمون داره... استاد

  طنتیجمع  با ش  یاز پسرها یکیکردند و  یدار ؛خنده ا یمعن  ،ی منه دست و پا چلفت دنیبا د هیو بق 
 گفت:  

 ...دیساعت آخر کالس رو کنسل کرد میخاطر امروز ن   نیبهم آقا

 وار مهمانس کرد و پاسخ داد... یشوخ یپس گردن   رادمهر
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 کارتون! یپ  دیبر

 دادم .  حیامروز توض یدر ضمن هر چ  

 .... رمیگ یامتحان م یفردا عمل  پس

 مدرک رو بخونه و .. یبلد نباشه فاتحه   یکس هر

 کنان بدر آسانسور هجوم بردند..  یخداحافظ  یبا سر و صدا و شلوغ  جوانها

   میکه بسته شد و تنها شد  درب

که بخودش گرفته   یو ناراحت یصورت جد دنیرادمهر و لبخندم با د  یبرو دیلبخند زنان نگاهم چرخ 
 ..دیلبها خشک  انیبود؛ م

 ....ای رفت و اون برگشت سمت ته راهرو و آرام گفت: دنبالم ب  نییپا  سرم

 سرش ساکت براه افتادم  پشت

 کردم   یدرب اتاقها را نگاه م یچشم ریز

   انویپ کالس

 و .....  تاریگ کالس

 گردم ... ی و گفت برو داخل االن برم ستادیراهرو ا ته

 روبرو رو باز کرد و داخل شد و پشت سرش بست.  درب

 سمت چپ درب را نگاه کردم نوشته بود دفتر استادان   

 که گفت شدم ... یاتاق وارد

 بود... یبزرگ و دلباز  سالن

 ... یآموزش یتابلو کی بلند و ی هیچرم قشنگ با پا یها یدور صندل دورتا
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 شده بود ... دهیبزرگ چ یز ی م یکه  برو بای ز یسه تار چوب نیبهمراه چند 

 بکشم. شی بایز یتارها یبرو یکه دست دیناخود آگاه دلم پر کش  

 !  دمی کش یپدر بزرگ آه ادیگرفت و به   نازک و بلندش دلم  یتارها بالمس

 خوردند و ...... یدل رقم م یبر صفحه  ؛یگر یپس از د یکی گذشت، خاطرات  یزمان زود م چقدر

 

 حواسم را جمع کرد!  ش یپدر بزرگ بودم،که صدا نیری ش یای رو غرق

 ! نیبش-

 ن یی بود ؛ سرش پا ستادهیا زشی و نگاهم افتاد به رادمهر که پشت م برگشتم

 دانم!!  یپرونده بود نم  ایجزوه  هیشب یز یزدن چ دیو مشغول د  زی م یبرو 

 نشستم.  زشی دورتر از م  یصندل  چند

 ... امدیاو همچنان مشغول ورق زدن چند برگه بودو  سرش باال ن  و

 شدم.... یمشغول باز  فمیک یرفت، با دسته  نییاز رفتار سردش سرم پا  مغموم

 شدم از آمدن به آموزشگاه!  مانیپش

 شکلک درآوردم....   شیراشده ام و با بغض  ب   نجایا یکردم که چرا راه یدل داشتم خود را لعنت م در

 لوس!! یمسخره  -

 گرفته.... افهیبرام ق چه

 کردم!  یمادر  ییجورا هیدر حقش  یروزگار  ینه انگار من روز  انگار

 آن دوران دلم گرفت..  ادیب و

 .... زمیعز ؛یخور   یم  نی)رادمهر ندو زم
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 بچه؟  یبازم شلوارتو پاره کرد  رادمهر

 تو استخر!  یختی رو ر  باید یدفتر کتابها بازم

 بخور!!( اداروهاتویزم،ب یعز  یشد  ضیمر رادمهر

 کوچکم بود،   یشانه ها   یبرو  تهایمسئول نیا یو همه  همه

 هم خواهر بزرگ شدم و هم مادر!! تی نوجوان و کم سن بودم  برا ی که خود دخترک  یزمان

برم ها ...ناخنم را   گه پاشم یم طونهی لب با غضب زمزمه کردم ش ریگرفته بود. ز افهیچه ق میبرا االن
  یمرور م  یکی  یکی را که در حقش کرده بودم   ییو خدمتها یو دوران کودک  دم یکش  یم فمیک  یبرو

 سرم  و گفت:   یکه آمده بود باال شیکردم ....صدا

 ؟؟؟؟  ییکجا

 ! دمیترس یو گفتم: وا  نهی س یترساندم و دستم رفت برو 

 کرد....  یبود و نگاهم م ستادهیا بی به ج دست

 ... دمیکش قیعم  یبستم و نفس چشم

 شد.  رهیگذاشت و نشست در چشمم خ میکنارش را برداشت و روبه رو  یصندل

 شدم  یعصب  گریهنوزهم قصد نداشت درسش را شروع کند! د 

 ! رمیبگ ادی یز ی نبود چ یاز ین

...از جا  رمیبگ  ادیبعد به  نینگرفته بودم ؛مهم هم نبود از ا ادیسالم شده بود،  یکه س  یزندگ ینجایا تا
سر حال  ادی دوش گذاشتم و گفتم: بهتره برگردم خونه؛شما امروز ز یرا برو  فمی بلند شدم وک

 کرد.....  ی..سرش باال رفت و به حرکاتم نگاه میستین

 گفتم و خواستم برگردم سمت درب که!  یدیببخش

 مچ دستم راگرفت و گفت:  
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 خبر نداشتم؟! ی کرد یهم م ی زن خود

 آورد و ....  نییماند؛ مچم را آرام پا رهیصورتش خ  یتعجب از حرفش، چشمان گرد شده ام برو  با

 .... نمیکرد بنش وادارم

صورتم در  خلوت  آسانسور زده   یکه برو یدردناک یها  یلیو س شبید ادیعرق شد ،  سیخ پشتم
شدم  و   ره ی.با بغض به چشمانش خ با؟ی م زناراحت گفت: با توا ی افهیبودم  افتادم؛که اوبا همان ق

 ادامه داد...  

 ؟یحد سست عنصر  نیتاا -

 هووووم؟؟ 

 !! بایتوام ز با

 ؟ یکرد ی زن خود

 ؟؟ یچ یبرا  ؟؟یک یبرا

 کنم!! یدرکت نم چرا

 فهممت!! ینم چرا

 ..دیکش نجایکه کارت به ا یاز زندگ  ییخوا یم یچ

 بود   نیی سرم پا کهی من کنان در حال من

 :دروغه!گفتم

 زد وپاسخ داد  یاو پوزخند و

 دروغه؟! -

 دورغه!!  یزن  یبهم م یحرفت که دار  یگ  یم راست

 ...دمیو تا بحال ازش دروغ نشن مهیآدم زندگ نیخبر رو برام آورد صادق تر  نیکه ا یآدم وگرنه
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 ! ستینگر یکف دستم فشار آوردندو او  حرکاتم را م یبرو میمشت شدند و ناخنها دستانم

آن دو چشم مهربان افتادم که تا خود خانه   ادینا خودآگاه  نه،ی اونجا نبود که منو بب یکس شبید-
 کرد.. بمیتعق

گونه ام  یاشک را از رو  یدستش را بطرفم بلند کرد و قطره  ین یخبر چ  نیبود ا  یکار خودش م دیبا
 گرفت و دوباره شد همان رادمهر مهربان و گفت:  

 قربونت برم!  بادختیز

 ...یز ی چقدر برام عز ؛یدون ی م خودت

 ...نمی خوام شکستت رو بب ینم

   یکن یبا خودت ظلم م یدار  تو

 توعه مظلوم رو دوست ندارم...  نیا

 پروا   یشجاع و ب  بادختیز من

 خوام!! یم

 رو دوست ندارم...  هینگاه سرخ از گر نیا

 نمی بیچشمهات م  یایکوه غرور پشت اون در هی من

   زمیخودت رو باور کن عز  بادخت،یز

 شد و ادامه داد   رهی به صورتم خ  دیچانه ام و بطرف باال کش ری رفت بز دستش

 !! یبمون یام باق  یکودک  یسالها بادختیخوام برام همون ز یم -

 دختر تمام کمال پر غرور و مصمم!  هیکوه مقاوم و  هی

 گرفتم... یم شیبجون سر و صورتت داشتم آت ی که تو آسانسور افتاد دم یشن  یوقت  یدون یم

 کارو با خودت.. نیا نکن
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 بمو!!تو رو خدا نشکن! بادختمیز

 باشه...  یروح  یافسردگ هیتونه سرآغاز  یم  یخودزن نیا

 گم؟  یم یچ یفهم  یم

 ... هان

 !!بادختینگاهم کرد؛ و گفت: بهم قول بده ز یرا نگه داشت و جد میبازوها

 ... یکارو تکرار نکن نیا گهیبده د قول

 رفت..  نیی و سرم پا دمیگز لب

 گفتم؟!  یدادم و او خبر نداشت و چه م یانجام م  نمی مواقع از اثر افکار غمگ شتر یبود که ب  یکار  نیا

ملتهبم گذاشت  یشان یفشار داد و سرش را به پ  شتریرا  ب میو بازو  ادیشد به فر ل یبا عجز تبد شیصدا
 و چشم بست و گفت: 

داشتم، از استقامت و غرور ؛اونم تو  االتمی قهرمان تو خ هی   میو نوجوان  یتو همه دوران کودک یلعنت
 ....یبود

 و نابود شد..  ختیاون قهرمان بد جور برام فرو ر شبید و

 !!! بادختیز

 بفهم بفهم و .....   یخوام تباه بش ینم

 ....میرا آغاز کرد ه یآرام گر بیدو عج هر

 نوا بخاطر شکستنم در نظر رادمهرم!! یو منه ب  شی ها یاز اثر نداشتن پشت و پناه کودک  او

 بود و بس! ایمانده ام در دن یباق  ز یتنها عز که

مردانه اش را گرفت؛ و از جا بلند   یداغ و تبدارم بلند کرد، با دوانگشت اشکها یشانیرا  از پ  سرش
 شدو...
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را   هیگر  دهیخم  ییرفت و  من که تازه داغ دلم تازه شده بود؛ آرام آرام با سر شانه ها رونیاز اتاق ب   
  .گفتم  انشیپنهانم که شرم حضور داشتم از ب یاز دردها زمیعز یآغاز  کردم و در  دل برا 

 و  راحت شدم ... گفتم

 که درش دست و پا زنان بدنبال راه نجاتم!  یکر یدرو پ  یب  یایاز دن م،یبگو  تی)رادمهرم چه برا

سرم فرو   ی وقت مثل بختک رو ه یکنم، تا   یکه هر شب از ترس پدرت درب اتاقم را قفل م میبگو چه
 را بر باد ندهد!  تمیثی و ح زدینر

 تر از جانم!  زیعز یدان یرا نم  کشانیبه  کیکه  میاز دردها میبگو چه

 (م؟یبگو چه

 در  دستهانش بود و بطرفم قدم برداشت...  یآب  وانیبار ل  ن یبه سالن و ا برگشت

 بود!! یماندم ، صورتش از شدت غم من سرخ و عصب رهیبه صورتش خ  یاشک  یچشمها با

 در دل قربان صدقه اش رفتم!  

 در چشمان مهربانت ارزش داره.."  بادختی برات که ز رمی"بم

 گونه ام را گرفت و گفت:  یپشت دست اشک رو با

 ... هیاز گر  یهالک شد بخور

 کردم بخاطر آرامش رادمهر هم که شده آرام باشم .. یسع  دم،یکش  قیعم  ینفس

 ...میآرام تر شو یخنک شود؛ و هر دو کم یکمتا غم دلم   دم،ینفس سر کش کیآب را  وانیل

 باز قرارش داد و....  مهیپنجره رفت، ن سمت

 چشم دوخت..... رونی را روشن کرد و به ب گارشیس 

 ! ازارمیرا ن  زکمیعز نیاز ا  شتریکردم که ب یو من سکوت کرده داشتم به آرام شدنم کمک م 

 لب گفتم:   ریلبانم نقش بست و ز یتلخ برو یلبخند
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 !!یکالس سه تار  عجب

 گفت:   ابانی به خ رهی و نگاهم کرد، دوباره خ برگشت

 دم...  یم ادتی

 دم!  یم  ادتی یز یو هر چ یاز هر کس  بهتر

 داره.... یرادمهر چند تا قدم برات برم  نیبب   ؛یقدم بردار  هیفقط بخواه، که  تو

 ش بگذارم... سر به سر  یکم  دیکردم و بذهنم رس نگاهش

 بده من دودکنم حالم خوب شه! یک یدر دستش نگاه کردم و گفتم:  گاریبه س  طنتی ش با

 تعجب نگاهم کرد و.... با

 چشمان پر عطوفتش رنگ لبخند گرفت!  دوباره

 را دوست نداشتم!،  ن یرادمهر غمگ  نیا من

 سکه و رادمهر شاد و شوخ را دوست داشتم ...  یرو  آن

 ! نمی ناکرده غمش را بب یخواست  خدا  ینم دلم

 را خاموش کرد و داخل  سطل زباله انداخت و بطرفم آمد و گفت:  گارشیس

 ! ؟ییخوا  یم گاریس که

 را با سماجت تکان دادم و او ادامه داد... سرم

دم تا بعد    یم ادی اول رو بهت  یاالن جلسه ا  م؛یکن یشاپ باهم دود م یکاف م یر  یبعد درس م باشه
 خدا بزرگه... 

   یکن  نیخونه تمر  یبر  یسه تار هم م هی

 ... یش  یم مهیجر یبلد نبود یفردا اومد پس
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مهربان کنارم نشست ، و سه   ی و همان رادمهر خوش قلب و دوست داشتن   شهیبعدش مانند هم 
 در  دستانش گرفت و شروع کرد بزدن! یتار 

 یجلسه   میو باز شدن عقده ها داشت هیگر نیبه ا  ازیهر دو نو انگار  میکرده بود دایکه  پ  یبا آرامش 
 اول را آغاز کرد.....

 .....یجد

 او درس داد و ساز زد و من جان و دلم گوش شد با لذت! 

 میو گوش نواز از دستگاه شور و ماهور ؛برا فیلط  یپر قدرتش طور  یداد و.... با صدا حیتوض م یبرا
 گفت...... 

و به   دیزندند، و روحم پر کش ینازک زخمه م یتارها یکه آرام برو  دمیمن انگشتان جادوگرش را د و
 . دیآرامش رس 

 زمان چقدر گذشت.....   دمینفهم

 را در  ذهن حک   شیبود که داشتم ؛با جان و دل تک تک گفته ها چقدر

 کردم ....  یم

 شده بودم! گرید یآدم ایوگ

شد و او  از کوک دستگاه ماهور و    یاش به لذت سپر  هیچند ثان نباریغمبارم بالخره ا یزندگ  چگونه
  ادیدستان گرم و مهربانش   انیدلنوازش را در م یکرد و زدن تارها یهج میکوک دستگاه شور را برا

 گرفتم.

 و......زمان کجا بود؟  

 ر مهم بود؟ در حال حاض یز یاصال چه چ 
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داد و با   حی کنارم؛ و طرز درست گرفتنش را  توض  دیاش را  کش یتار را در  دستانم گذاشت و صندل  سه
 محبت گفت: 

 ! یخانم بزن

 دستان لرزان سه تا را در دستانم جابجا کردم و... با

 اما کوتاه شروع کردم بزدن....  ق؛یعم  ینفس  دنیپس از کش  و

 

زدند اما اوصبورانه گوش فرا داده بود و سرش را   ینازکش را خارج م یدانستم که انگشتانم تارها یم
 ... دادیتکان م

بار  امتحان کردم   نیداد ومن چند حی توض  میآخر با محبت و خنده چشم بست و دوباره برا ی لحظه
 و بالخره شد و..... 

پس فردا دوباره   یکنم و برا نی قدر را در خانه تمر  نی و او گفت که هم زدمیارها م ت یکمکش برو با
 خواهد داد... حی را به من توض   یمابق

 حد زود گذشت؛ بحرف آمد...  نیچرا تا ا دمیخوش که نفهم   یبعد از ساعت 

 بسه...   گهیامروز د یبرا  -

 

  یبرداشته د  بطرفم آورد و رو ز یم یکاغذ را که دسته کرده بود، از رو یرفت و مقدار  زشیبطرف م  
 ... دهیکن..... برات مف یمرور  هی رو ببر و تو خونه   نهایگذاشت و گفت: ا فمیک

 خانه شوم!  یو من هم بند وبساطم راجمع کردم که راه  رانیگفتم و رفت به اتاق مد یچشم

  

 آمد...  شیراهرو را کامل نرفته بودم که   صدا   یط هنوز

 کجا؟  -
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 پشت سرم بود!   برگشتم،

 ....  گهیخنده گفتم: خونه د با

 نه؟؟ گهید یکرد و گفت: بدون خداحافظ  یاخم

 انداختم و گفتم:  ری سر بز شرمنده

 تو اتاقت، گفتم: مزاحم نباشم... یرفت  دمید شرمنده

... 

 آسانسور که باز شد  درب

 رد و گفت  ک ینگاه

 خونه...   امیخوام همراهت  ب  یتومنم م  برو

 ؟ یپخت  یچ شام

 و گفت :خدا کنه خورشت کرفس نباشه!!   دمیخند

 ینگاه کرد و گفت: ا طنتیسرش را غصه و ش  یو  باال  دیکش یرفت؛ پوف  نیی که با لبخندپا سرم
 ....یوا

 نه!!!  

 کردم بابا!!  یشانه اش و گفتم: شوخ یبرو زدم

 و گفت :  دیکش  ینفس

 گرسنه هستم.. یل یخ  شیآخ

 نخوردم.....  یدرست و حساب یروزه غذا چند

 بهم   یسر  هی یاومد یم شهیهم که هم تو



 مظلوم  بادختیز

140 
 

 از اون هم محروم شدم... گهید یکرد یدرست م یز یچ هیو  یزد یم

 

 گردم خونه....  یبرنم  امشب

 اخم پاسخ دادم.  با

 انه؟ ی زنمی تار م  ینیبب   یکنترلم کن یعمارت بمون ییخوا یم  -

 ...ییجورا هیو گفت:  دیو لپم را کش  دیخند بدجنس

 ...دمیتدارک د شی برا یو ذوق شام مفصل  یاز شدت خوشحال آنشب

 بعد از مدتها خنده به لبانم برگشته بود...  بالخره

 .میدیخند یو م میکرد یم نگاهم  گریبه همد   یرکیز  ریشام مرتب ز  زیم سر

روح   یدادم؟ که  هر وقت پا به عمارت سرد و ب یم یدل خسته ام جا یهمه محبت او را  کجا نیا 
 بانو  

 کرد!   یم مانیرا مهمان دلها یو سرزندگ یگذاشت با خود شاد یم

 او بود. ی ام در زندگ یدانست که تنها دلخوش  یم خدا

 ما شده بودند..  یکه متوجه شاد هانیو ک  بانو

 حواسشان به حرکات رادمهر بود.... و

 بالخره بحرف آمدند.... 

 گفت:   هیو از جا بلند شد و  با کنا دیسر کش یآب وانیل  هانیک

 ه؟یچ

 ساکت، امشب بادختیز  نمیب یم
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 خنده؟  یم 

 بعد روبه رادمهر کرد و گفت:   و

 مگه؟ هیهم بعد از مدتها برگشته خونه، خبر یفرار  یآقا

 

 خبره؟  چه

 د؟ یبه ما هم بگ خوب

رو    بایانداخت و رو به همسرش گفت: ز ینگاه مانیکه از ماجرا خبر داشت به چشمان هر دو  بانو
 ... رهی بگ ادیفرستادم بره از رادمهر ساز 

 بخاطر همونه! یشاد نیکنم ا فکر

 انهی کرد و بعد متفکر و موذ یبه رادمهر  و سپس به من نگاه  باال انداخت،  و اول ییابرو هانیک
 شد!  یتکان داد که ته دلم خال یثابت نگه داشت   و سر  میمخصوص برو ینگاهش را دوباره با حالت

 سالن رفت. زمزمه کنان گفت:   یانتها یبعد  بطرف راحت و

 !!رهی بگ ادیرفته ساز  که

 مبل لم داد و گفت:   یرو

 بادخت؟؟ ی ز یگرفت ادی یچ خب

 نگاهش کرد و گفت:   رادمهر

 بدم...  ادشی سه تار  قراره

 تکان داد و گفت:   سرش

 خوره؟   یبه چه دردش م  خب

 انگشتانم چنگ شد... انیرفت و قاشق در م نییپا  سرم
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 مسخره وار  ادامه داد:  یاو با حالت  و

 بار بگذاره   یخواد قرمه سبز   یم یوقت مثال

 بزنه!  برامون

 ومم؟؟؟ هووووو

 و.... دیرادمهر فهم   گرفتیعلناا مرا به سخره  م داشت

 سر شانه ام زد و گفت:   ی؛  برو ستادیسرم ا یاز جا برخاست؛ باال خونسرد

 !!ایبردمش دفتر کار دوستم ک یهمکار  یاونقدر خوب زد که برا دی شا ؟یدیرو چه د خدا

 داره....  نکاریا یدارم که استعدادش رو  برا مان یدخت ا بایبه ز من

 !کردیدستان رادمهر بود، که سر شانه ام را لمس م یبه رو هانی حسود ک نگاه

 بحث تمام شود!   نیکردم که ا یم یدل داشتم لحظه شمار  در

 نداشت...   یوقت عواقب خوب چیپدر و پسر ه نیا یبگو مگو چون

 

 مسخره وار گفت:  یروهم انداخت و با لحن پا

 ! دوارمیام

 دهانش را با دستمال پاک کرد و گفت:  از جا برخاست؛ بانو

 جان!!  بایز ممنون

 رو جمع کن... زیم گهید

 مانده بودند و من نگران  رهیو پسر همچنان بهم خ پدر

 ماجرا... ادامه
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سرشانه ام بود؛ گرفت و با محبت  دست پشت کمرش انداخت و    یدست رادمهر را که برو بانو
 من؟!   یچه خبرا پسر فرار  گهیب دگفت:  خ منی بردش سمت نش  یهمانطور که م

 صلهیکه: موضوع را ف یعنی  بردی از همسرش حساب م  تی نها یکه ب  هانیک ی حرکت بانو  برا نیا و
 بده!

** 

 تخت جابجاشدم؛ و روبه درپاسخ دادم : بله؟  یتقه به در اتاقم خورد؛ رو دو

 داخل اتاقم... دیچی در پ یگرم و مهربانش از ال یصدا

 زم؟؟ ی عز یدار یب بادختیز -

 تخت    یهنوز خواب آلود بودند؛ برو چشمانم

 شدم و پاسخش را دادم... زی خ مین

 .. نییپا  امیشدم االن م  داریرادمهر جان ب -

 کرد و گفت:   یا خنده

 ! میکار دار یلی زود باش امروز خ  پس

 باال انداختم و گفتم:    ییتعجب ابرو با

 ! کار؟

 پاسخ داد.. شد؛یدور م شی که صدا همانطور

 ... دمینون تازه خر -

 خواب آلو...... نیی پا ای ب  بپر

 لبانم نشست.....  یبرو یلبخند

 خوب است که بخانه  بازگشته!  چقدر
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 ...  نانی حس اطم 

 آرامش....  ای

 هر چه بود دوستش داشتم.... اما

را در وجودم بر    نیریحس ش  نیا م؛ ینسبت  بهم داشت یکه از دوران کودک  یآن عشق و عالقه ا دیشا  
 !ختیانگ یم

 کرده...   یخوب  یز یبرنامه ر میدانستم که امروز را هم برا یم

 بود و بس!  هانی ام بابت ک ینگران فقط

 

 عجله آماده شدم و پس از مرتب کردن اتاقم  با

 شدم!    یسمت  آشپز خانه راه به

 بود و مشغول خوردن....نشسته  زی م پشت

 

 گفت:  یزد و رو به بدر  یلبخند دنمید با

 شدن! داریحضرت واال ب  بالخره

 

 تنبل خانم! ری بخ صبح

 به ساعت کردم ،هنوز هشت صبح هم نشده بود! ینگاه

 کردم و  یبه بدر  یسالم

 انداختم وگفتم:    دیکش  یم دکیوار را   یشوخ یطلبکارش که لبخند یبه چهره  یبکمر نگاه دست
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 طون؟؟ ی ش  یخونه حساب کتاب خواب و خوراکم رو برس یبرگشت

 هوووم؟  ه؟یخودت! نظرت چ یخونه  یاوصاف  بهتره برگرد نیا با

 

 تا به تا کرد و پاسخ داد:  ییباال برد و ابرو میرا  بعالمت تسل دستانش

 خوب بابا!   یلیخ

 

 ... میرچند جا ب دیبخور ،که امروز با  یز یچ هی ای ب حاال

 

به  یبا لبخند  پاسخم را داد و دست دمیگونه اش را بوس  نکهیگفت و پس از ا  کی سالمم را عل یبدر  
 و گفت:   دیپشتم کش

 ....زمی بر ییبرات چا نیبش

 دستش نشستم وبا لبخند نگاهش کردم  کنار

 حالم امروز خوب بود!  چقدر

 لقمه گرفتم و  رو به صورتش نگه داشتم .... شیبرداشتم و برا  ینان  تکه

 تعجب نگاهم کرد و گفت:   با

 منه؟  یبرا

 و گفتم :  دمیخند

 منه!  یپس برا نه

 کرد و گفت:   یتصنع یسرفه  چند
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 !! داریب ایخوابم    نمیبب ریمنو بشگون بگ ایجون ب  یبدر 

 ... داریپسرم؛ ب  یدار یسرش رادنوازش کردو گفت: ب یبدر 

   یفور  ردی را بطرفم بلند  کرد که لقمه را بگ  با ذوق دستش سپس

 و گفتم:   دمیرا عقب کش دستم

 شد    نطوریحاال که ا ینکرده بخور  الزم

 خورم....   یم خودم

 نشناس!!!  نمک

 و گفت:   دیشد و از دستم و قاپ  زیخ  میرا بطرف صورتم بردم که ن لقمه

 !نمی بب بده

نحسش لبخندم را  یقدمها یکه صدا میبود  گریهم د یو زدن بر  سر و کله   یخنده و شوخ  مشغول
 لبها خشکاند!  یبرو

 از جا بلند شدم و سالم کردم ... یکرد...با استرس و نگران  ینگاه م مانیبا غضب به هر دو داشت

 ختهیرا که ر ییپس از سالم؛  چا  ینشست و بدر  زیم گر یپاسخم را داد و سر د د؛یکش نیسنگ ینفس
 که! یمادر هنوز صبحونه تو نخورد نیگذاشت و نگاهم کرد و گفت: بش شی بود روبه رو

  دهیکامال  رنگ رخم پر هانیک دنیبه حرکاتم انداخت که با د یکرد و نگاه  نی سر سنگ ی سالم رادمهر
 بود گفت:  

 سرد شد!!!  تیی چا  نیبش  بادختیز

 ... دمینشستم و لب گز ری بز سر

 بخور !! نیبش گهی را داغ بطرف لبها برد و گفت: راست م ییچا

 ؟؟ یساکت شد چرا
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 ! ستمین بهیکه غر من

 ... میما هم بخند دیبگ هیاگه موضوع خنده دار خب

 به پدرش  انداخت و گفت:    نی سر سنگ یرا  برداشت و از جا بلند شد و نگاه  شیچا وانیل  رادمهر

 ....  دیببخش

 صبحونه ام تموم شد... من

 من کرد و گفت:   بهرو

 کارت دارم...  قیتو آالچ  ایب یصبحونه ات رو خورد  بایز

 !والیما را تنها گذاشت و من ماندم و ه یهم  بدنبال انجام کار  یبعد  بدر  یقیاز در خارج شد و دقا  و

 برداشتم و بطرف دهان بردم.....   یلرزان تکه نان   یدستان با

 کرد و گفت:   زیرا  ر  چشمانش

 ...بدو

 بخور!! زود

 خان کارتون داره!!!    رادمهر

 ؟؟ یخند ینم گهید چرا

 لولو خورخوره ام؟  من

 نه؟ ادیمن خنده ات نم  با

 آرام تر گفت:   یینان را بطرفم گرفت و با صدا تکه

   گه؟ید  ری منم لقمه بگ یبرا ایب

 هوووم!!  ه؟یچ
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 ؟یشد الل

 !!یخفه خون گرفت یدیمنو که د یزد یاون قهقهمه م یبرا

را فقط خودم    شیتر آورد که صدا کیو سرش را نزد  دیکش یانداخت و آه ز ی م ینان را برو یعصب
 بشنوم گفت: 

 ...یق یکالس موس ینر  گهیکه د یار یبهانه م هی

 گفتم یچ یدیفهم

 نه؟  ای

   نمتیخوام کنار رادمهر بب ینم گهید

 ....وگرنه

 اش  که برهم   ی عصب یدندانها یصدا

 را بوضوح  دییسا یم

 و  ادامه داد :  دمیشن یم

 ...... بایز

 نه؟!   ای یدیشن

 با چشمان نگران نگاهش کردم و ادانه داد... و

 !! یکنار رادمهر باش گهید نمی نب -

 .... ینیب  یواال بد م 

 گم...  یکن راست م باور

 چشمم گورت رو گم کن!   یهم پاشو از جلو حاال
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 .... نمتیخوام بب ینم

 شدم.  یلرزان از جا برخاستم و بطرف درب راه ییپاها با

 متوقفم کرد! شیدر حال دور شدن بودم که صدا ریفشردم و سربز نهیکرده ام را به س خی انگشتان

 !!سایوا -

 و با چشمان نمناک نگاهش کردم.  برگشتم

 نفرت نگاهم کرد و ادامه داد:   با

 !قیو نرو آالچ   اری بهونه ب هی

 حواسم بهت هست   ییرایپذ یپنجره  از

 ! یبحالت اگه  دست از پا خطا کن یوا

 برو به کارهات برس.....  

 خودش...  یکنم که رادمهر برگرده خونه  یم یامروز کار  خودم

  یر یم یپاهاتو بشنوم که دار  یصدا

 باال...  ی طبقه

 شد و به فکر فرو رفت و گفت:  رهی در دستش خ یچا وانیزد و به ل  یطان یش  یلبخند سپس

 گفت   یرفته که رادمهربهت  چ  ادتی مثال

 بفهمونمت؟!  ای یدیفهم

 را کنترل کرد و گفت:    شیفرو خورده نگاهم کرد و صدا یخشم  با

 توام....   با

 انه؟ ی یفهم  ریش
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 دستوراتش  تکان دادم و با عجله بطرف پلکان عمارت براه افتادم! دییبعالمت تا یسر 

 بود.  دهیراه نفسم رابر می به ابعاد دردها یبغض 

 لمسش نکردم!  یزمان چیچه بود؟ که ه یخوشبخت

 کردم!  یگذشت؛ تعجب م  یم یعمرم اگر تمامش  به شاد یلعنت یروزها 

 ... دمی پله که رس نی آخر لب

 اتاقش را  در  یداشت به آرام  بانو

 بست... یم 

 نشود.....  رانم یمتورم و سرخم را  بر هم زدم تا متوجه حال و یپلکها یزد و من  فور  یلبخند دنمید با

 دوباره زد و گفت:   یکردم و لبخند سالم

 .... ری صبح بخ سالم

 شدم؛ نه؟   دار یب رید

 رفته؟   هانیک

 خورن....   یتکان دادم و پاسخ گفتم:  نه دارن صبحونه م یسر 

 را  به سمت  سر شانه هل داد و گفت:   شیموها

 جان! بایدرد نکنه ز دستت

 به اتاقم برس.....   کمی امروز  یاگه صبحونه ات رو خورد 

 ها رو عوض کن!  پرده

 تو اتاقم گرفت...  یکنواخت یاز  دلم

   دیسر خر هیبرو   یهم با بدر  غروب
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 ....باید یخونه  یبرا

 کنه....  یمهمون دار  دیهمش با تیبچه ام با اون وضع طفلک

   ستیبفکر ن کم ی شعورش  یب  شوهر

 شد شب همون جا بمون....  اگه

 داره.... ازیبهت ن شتریب باید

ُکلفت و خدمتکار عمارتش   یسرشانه    یزد و دستش را برو تمندیرضا یگفتم و او  لبخند یچشم
 شد!  یزد و سمت پلکان خانه راهنداشت   ی دستوراتش که تمام دییبعالمت تا

 رفت و نگاه حسرت بارم  رفتنش را نظاره گر بود!  یم او

 زد؛ افتادم! شی حرفش که سالها پ ادی

 ... بادختیز -

 خودمه   دختر

 ....ارمیخانم بارش م  هی

 پدر و مادرش رو حس نکنه! یخال  یوقت جا چیکنم که ه یکار 

 تلخ زدم!  یماند و به روزگارم پوزخند رهیخ می پا  ریبه پارکت ز نگاهم

 مطلق بودم... یاهیس نیا میبا سرنوشت خود حماقت است و من تسل مقابله

 بود سر نوشتم! نیدر واقع ا 

چون و چرا آغاز   یرا ب  میاتاقش شدم و طبق معمول هر روزه کارها  یاز اشک راه سیخ  یچشمان  با
 کردم.  

 داشتم   جهیگ سر

 هم!   دیدرد بود و شا دیشا
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 کرد   یزمزمه م میبرا یکودک  نیری را که مادر در  دوران ش ینیغنگ  یمحل  یلب ترانه  ریز

 کردم و همانطور بغض کرده   تکرار

 .... اتاقش

 ام را به باد داد یدلسنگ شد و جوان  یمهربان باشه وارباب یکه قرار بود مادر  یزن  اتاق

 کردم.... مرتب

 بودم که درب اتاق بازشد....  هیچهار پا یباال

 ماند!  رهیو نگاهم بدر خ  برگشتم

 داخل اتاق  ورود کرده.... یبفهمم چه کس تا

دست بکمر زده بود و   کهیحوصله سمت من آمد و در  حال  یو  ب   یکه عصب دمیرادمهر مهربانم را د  
 کرد بحرف آمد....  ینگاهم م

 ؟ یکنیاون باال چکار م  -

را نگه  هی چهار پا ن ییو پا دیبود سقوط کنم؛ که با عجله دو کیتعادلم برهم خورد،نزد نی همان ح در
 داشت و گفت:  

 باش!  مواظب

 !نمی بب ن ییپا  ایرا  نگه داشت و شماتت بار  گفت: ب  میمچ پا دهیپرده را رها کردم و  او ترس  ی لبه

  دمیکه رس  نیزم  یکردم و رو یپله ها را ط  آرام

 تازه کردم....  یرا رها کرد و لب تخت نشستم و نفس هیپا چهار

 ماند و گفت:   رهیام خ دهینشست و اخم آلود به رنگ و رخ پر هیاول چهار پا  یپله  یرو

 کارت دارم؟؟   قی تو آالچ اینگفتم ب مگه

 رفت....  نییپا  سرم



 مظلوم  بادختیز

153 
 

 ! م؟یداشتم بگو چه

 جرات گفتنش را نداشتم!  اصال

 : با توام  د یتم را تماشاگر بود و دوباره پرسرا خم کرد  و پرسشگر احواال  سرش

 ..... بایز

 بودم که سر هم کنم تا باور کند! یدستم را مالش دادم و سرافکنده  همچنان  بدنبال بهانه ا مچ

 جا بلند شد و کنارم نشست..... از

 و  نگاهم کرد...  دیکش  قیعم  ینفس

 داشتند! یانگار تله پات  مانیبود و چشمان هر دو  سکوت

 شناختم..  یم یکوچکم را که خود با دستانم پرورش داده بودم بخوب یپسر بچه  من

 ! شدیگرفت آرام نم یپاسخ سوالش را نم  تا

 جا بلند شد، دست بکمر نگاهم کرد و گفت:  از

 ؟ یومدین قیآالچ

 گفتم کار واجب دارم! بهت

 ندارم..... درمون که قبولش   یب ل یدونم هزار تا دل  ینم ا یبهت کار داده ، مامان

 ! یزنگ بزن هیبهم  ینکرد یحت

 دخت تمومه.... بایز

 تمومه! امروز

 باال رفت و با چشمان غمزده نگاهش کردم ....  نگاهم

 تکان داد و گفت:  دی را چند بار با تاک  سرش
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 ساعت!!  مین

   ؛یتو کوچه باش  یساعت، وقت دار  مین فقط

 نه من نه تو!  گهید وگرنه

 ...میبگو  یز ی باز کردم که چ لب

  یتا آنچه م نیزم  دیکوب یکه پا م شیها یلبها گذاشت و چشم بست و مثل بچه گ  یبرو انگشت
   اوردیخواست بدست ب 

 گفت:  پاکوبان

 !!شیه

 !بایبشنوم ز  یز یخوام چ ینم

 !زیچ چیه

 تو باشه...  یکه در شان و برازنده  یپوش  یلباس مناسب م هیزود  االنم

 و سرنوشتت هست!  ندهیمربوط به آ  ماتشیکه تصم  یآدم مهم  شیخوام ببرمت پ  یم

مادرش   ی خته یآخر برگشت و به من و اتاق بهم ر یسمت درب که از اتاق خارج شود لحظه  برگشت
 کرد و   ینگاه

 گفت:   دیکش یم  نییدرب را پا ی  رهیکه دستگ همانطور

 سپارم اتاقش رو تموم کنه...  یم یمامان نباش به بدر  یکارها نگران

 نداره....  یارزش  مادرم رو که تموم یب یکارها ای یکن  یبا خودته من رو انتخاب م گهید

 تکان داد و گفت: آره..  شیحرفها  دییبعالمت تا ینگاهش کردم و او سر  رتیباال رفت و با ح  سرم

 ...مزخرف هر روزه. ی کارها نیا ایمن و  ای

 و سپس در را  باز کرد و رفت! 
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 .....دیچرخ  یبه مچ دستم بود و هزار فکر آشفته در ذهنم م نگاهم

 کردم؟   یچه م ایخدا

 گفتم؟؟ یم چه

 

زد را   یرقم م   میکه رادمهر در فکرش برا یدیجد یزندگ دیمن با ایانتخابم،   یدو راه انی در م هنوز
و روزگارم داشته باشم و   هانیسرنوشت شومم و ترس هر روزه  از ک میتسل نکهیا  ایکردم و  یانتخاب م
 دادم.....  یمنحوس و نکبت بارم در کنار بانو ادامه م یبه زندک 

 نمانده بود... یانتخاب باق  یبرا یوقت

مرور    یشد را به آرام  یسپر   اهیعمارت س نیماندم و تمام روزگارم که در  ا رهی پنجره به باغ خ پشت
 !دگانمید  یبرو دی اشک حسرت دو یم بستم و داغکردم و چش

 و حسرت و حسرت و.... حسرت

 و انگشتانم چنگ شدند   دیدر همان حال  بغضم خشک و

 ...یبود نه زار  میوقت تصم ایگو

 بلکه... یر ی گ میتصم یو تنها  نبودم برا بیمن غر نیا 

 او  بسازم .... یخواست پشت و پناهم باشد و امروزم را قرار بود با دستان قو یم یرادمهر چون کوه  

 نمانده باشد    یباق  یاگه فرصت یحت

 کردم!  یراه را درست انتخاب م  یمابق  دیبا

 و بدون اشتباه... درست

 عجله بطرف اتاقم براه افتادم  با

 کنم؟  یقرار بود چند بار زندگ مگر
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 امروزم بود که داشت بفنا   نیا

 رفت.... یم

 بمانم!   یپر اضطراب باق ییو منتظر فردا  زمی اشک بر  دگانی و منه پر حسرت چقدر مثل هر روز از د 

بود را   دهیتولدم خر یرا که آراسته برا یو عطر  دمیلباسم را انتخاب کردم و به سر و وضعم رس ن یبهتر
 زدم.

 ی دهیغمد یبرق چشمان آب نیافتاد؛ ا نهینگاهم به آ آخر یرفتم، لحظه   یطرف درب که م به
 تر از هر روز بجنگد و بماند.... یخواست قو یبود که امروز م  بادختیز

 خواستم و.... یم

 ... خواهمیم

   یامروز شکست را براحت من

 ... رمی پذ ینم 

  یظر مداخل  هال نبود؛ خانه خلوت بود و مشکوک بن  یکردم،کس یسرسرا را بسرعت ط  یها پله
 .. دیرس

کردم،   یرا ط اطی شوم؛ به  حالت دو ح  یو بانو روبه رو نم هانی هر چه بود خوب بود که با ک یول
 کوچه شدم..... یبازش کرده راه یفور  دمی وبدرب عمارت  که رس

 داشتم و بدون اجازه قراربود از زندانم فرار کنم...... ییپروا یامروز دل ب  عجب

 افتاد،  اطیآخر که نگاهم به ح یلحظه   

 بود ونگاهم  ستادهیا وانیا  یبلندا یکه باال دم؛یبلند و شومش را د هیسا
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 بود   ریبرگشتنم د یبرا گهیو د دادیتکان م  دیکرد و سرش به عالمت تهد یم

 چه بادا باد..  هر

 

 .... دیدر را بستم، نگاهم به کوچه چرخ یمعطل  بدون

 

 کرد....  ینشسته بود و با خنده حرکاتم را نگاه م  لشیاتومب داخل

 

 حبس بود خارج کردم...  نهیعجله سوار شدم و نفسم را که در  س با

 

 بلند کرد و سرش را تکان داد و گفت:   یا خنده

 !بایترسه ز ینم  نقدریجاسوس چند جانبه ا بخدا

 دختر؟ چته

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  آب

 که از پل ترس و هراس بگذره! یکن  یآدم رو وادار م تو

 کنن!   یپدر و مادرت پوستم رو م بخدا

 دلم اومده تو حلقم رادمهر....  

  رون؟ی ب یمنو کشوند یبر  یخواه  یکجا م حاال

 را روشن کرد و گفت:    نیزد و ماش یسوت

 ....  گهید نه
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 ....نشد

   یمون  یو منتظر م یکن  یم  تسکو

 کرد و گفت کمر بندت رو بزن که امروز روزه توعه.... نگاهم

 بودم.... یدر کنار او  خاطر جمع هر حادثه ا دمیکش قیعم  یزدم و نفس یلبخند

  یو تا نگاهش م دیخند یم یرکیز  رینگاهم به صورت بانمکش بود که ز یراه هر وقت  نیافتاد  و ب راه
 .... دیدزد یکردم نگاهش را م

 زدم و گفتم:  شیبازو  یمشت آرام برو با

 رسم...  یحسابت رو م  یبخدا اگه سر کارم گذاشته باش  رادمهر

 گفت:   یداد و م یرا مدام تکان م  سرش

 !!بای ز دمتیدزد امروز

 جان خودم...  به

 دزدم   یم یجور  ن یروز آراسته رو هم هی

 صفا داره...   یلیخ

 هان؟!  یدونست یم 

 تاسف سر تکان دادم و گفتم:  با

  ی،م نییا ی در ب یفی بال تکل نیاز ا  یر یدر شان خودت و خودش بگ  یعروس هیدختره  یبرا نکهیا یبجا
 ! شی بدزد یخواه

 باال انداخت و گفت:  شانه

 که اون داره ازدواج مثل رد شدن از پل صراط هست برام..... ییاژدها یاون بابا با

 !بایز  یدون یم
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کله شق و   یتونم بخاطر بابا  ینم نطوره؛یهم میزندگ  نم؛یخودش انتخاب کنه؛ من هم دیبا آراسته
 بدم.  ری رو تغ  میآراسته زندگ یزورگو

   ؟یفهم یام م گهیآدم د هی ستمیمن ن گهید نیصورت ا  نیا ریچون در غ 

 آراسته!!  یلو

 پدرش رو ...  یاجبار  یخواد و هم حرفها  یرو م میمنه واقع هم

 که درش دچار شده بود؛ بد جور سوخت! یآراسته و سر درگم یبرا دلم

 ...دمیکش رونیب  ایرو لش؛ازیرادمهر بودم، که توقف اتومب  یفکر حرفها در

 گذرا کرد و گفت:  یماند و به ساعتش نگاه رهی به ساختمان روبه رو خ نگاهش

 اما کار ما.... و

 شد! رهیخ  رمیسمت من و در  چشمان متح دیچرخ

 در  هواتکان دادم و گفتم:   یتعجب دست با

 ...میترسون  یکم کم م یدار  گهیشده د  یتو رو خدا چ رادمهر

 کرد و گفت:   یجد یاخم

 ....یر  یم گمیکه م  ییخودت به جا یو امروز با پاها  نجایا بایز

 دلت گوش کنه   یمنتظره به حرفها  یکی 

 قضاوت! بدون

 ... یر ی جبهه گ یب

 تونم بشمرم... یکه نم گهیو بدون هزار علت د 

 بدون...  نویو فقط ا فقط
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 مشغوله!  شتیشخص بدجور فکرش پ نیا

 دادمهر باهم آشنا تون کنم و متاسفانه نشد....  یبود خونه  قرار

 !یو خوب بدون اگه به من  اعتماد دار  زیچ هی فقط

 ! یشینم مون یاعتماد کن که مطمئنم پشآدم هم نیا به

رو فراهم کنم که به   تونییازم عاجزانه تقاضا کرد باب آشنا یکه کرد ی بخاطر حرکات تو و خودزن اون
 ..یبر  دارشید

 ! دیکش ریت  یاز شدت نگران پشتم

  یکرد و منه احمق حت بمیو آن اتفاق شوم  افتادم و آن دو چشم نگران که تا خانه تعق شبیپر ادی
 بد جورخراب کرده بودم...   نباریرادمهر است و ا یآدم آشنا نیکردم که ا یفکرش را هم نم 

 را نگه داشت.  دستم

 داد. یدستش  قوت قلبم م یگرما

 د و گفت: بدستم دا یفشار 

 دخت!!   بایز

 ...یبه حرف زدن دار   ازیحرفم گوش کن تو ن  به

 ... یحرف برن دیبا

 ..... یهست که از گفتنش بهم عاجز  تی تو زندگ ییزهایچ هیفهمم که  یخوب م من

 رو جون رادمهر کمکم کن که کمکت کنم! تو

 تکان داد و گفت:   یخاطر  سر  نانیکرده ام نشست..... و با اطم  خی  یگونه  یبرو دستش

 ؟ یمن با

 تکان دادم و ادامه  داد   یسر   دی...با تردیز یدم تنهات نگذارم، به جون خودت که برام عز یم قول
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 شو...  ادهیپ -

 ماند  رهی اش خ  یکه نگاهم به طبقات طوالن  م،یدرب ساختمان بود یرو روبه

 ...  زمی عز ا یرفت گفت: ب یمانطور که از پله ها باال منگاهم کرد و ه رادمهر

 از سرنوشتم حرکت کردم.  یاطالع چی پشت سرش بدون ه 

 برگشت و نگاهم کرد و گفت   م؛ی دیپنجم که  رس  یدر  طبقه  یدرب اتاق  پشت

 ؟یا آماده

 تکان دادم او زنگ درب را فشرد . دیبا تر یسر 

 دنیما باز کرد و با د  یمهربان و بانمک در را برا یبا  چهره ا انسالیم ینگذشت که خانم یمدت 
 لبانش نقش بست و  یپر رنگ برو یرادمهر لبخند

 ! شناسندیرا م گر یسالهاست همد ایکه گو یجور   یدو شروع کردند به احوال پرس هر

 ماند ...  رهی ما را دعوت کرد بداخل و نگاهش که به من  خ خانم

 گفت:   رادمهر

 دخته...  بای اهرم زخانم خو نیا

 کردم....  فیبراتون تعر  شهیکه هم همون

 دستش را بطرفم بلند کرد و گفت :  انیتکان داد و بله گو یسر 

 هستم گلم... ایناد منم

 ...خوشبختم

 زدم و دستش را فشردم...   یلبخند

 اتاق کرد و گفت   یبدرب بسته  ینگاه رادمهر
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 .....  گهیاتاقشه د تو

تکان داد و گفت: بله تو اتاقشون هستن و منتظر   یاست سر  یخنده رو که معلوم بود منش خانم
 شما... 

اطالع بدم. بطرف درب   شونیتا به ا دیداشته باش فی و نگاهم کرد و گفت چند لحظه تشر برگشت
 اتاق رفت و داخل شد  

 بود   نییپا  سرم

 و هم دلهره داشتم  دمیکش  یخجالت م هم

 نگران انگشتانم در هم فرو رفتند. مبل نشستم و  یبرو

 جاگرفت و من نگاهم به صورتش افتاد. زشیخوشرو پشت م  خانم

 سه تا قهوه لطفا... یناصر  یرا برداشت وگفت آقا  زش یم یزد و در همان حال تلفن رو  یلبخند 

 کرد گفت:  یرارصد م  میکرد و همانطور که خندان نگاهش از سر تا پا میتنظ شی را سر جا یگوش

 شما رو کردند   فی تعر یل یالوند خ یآقا

 بودم... داریمشتاق د من

 نشست... یرفت و از خجالت گونه ام به قرمز  نییپا  سرم

 کند،   یغلو م یادیدانستم که رادمهر ز  یم

 لطف دارند... شونیا گفتم؛

 نوشت گفت:    یم یز یچ کهی را برداشت و در حال خودکارش

 ... زمی عز قتهیحق نه

 کردم اتاق را از نظر بگذرانم....  دایسکوت شد و من فرصت پ یتشکر کردم. لحظه ا  ریمن سر بز و

 مرتب و کنار هم... یها یباز و صندل یو با محوطه  بزرگ
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 و آرامش بخش....  یع یگل طب  یبزرگ و پر از مجله و گلدانها یز یم

 ماند... دکتر    آن  ثابت یرو یبه درب اتاق و تابلو  دیچرخ ی که نگاهم م همانطور

 فربد روانپزشک و   نییآ

   ین یروانشناس بال 

 !  دمیدهانم را با استرس بلع آب

 به رادمهر فرستادم   یلب لعنت ریز

 روانپزشک!   شیمسخره منو آورده پ ی پسره

 که مشکل دارم   انگار

 زدم..  بیبه خود نه بعد

 که  اون شب تو آسانسور.... یاحمقانه ا یاحمق  کارها یدختره  خب

 !یدار  یباعث شده که فکر کنه تو مشکل روان یداد انجام

روز رسانده  نیرا در مورد خودم به ا گرانینظر د  یفرستادم که با ندانم کار  یدر دل بخود لعنت سپس
 دارم! یروح یام که فکر کنند افسردگ

کرد و   یبداخل اتاق نگاه م کهی د زنان در حالدر افکارم بودم که درب اتاقش باز شد و رادمهر لبخن غرق
 مشغول

 با شخص داخل اتاق بود    شیحرفها یادامه  

 گفت:  

 حق با توعه!!! آره

 مهربانتر زد و گفت:   یآمد و لبخند بطرفم

 نوبت توعه خانم خانما.... پاشو
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 کردم و با استرس از جا برخاستم! نگاهش

  میهم بود یرو روبه

 دلخورم....  که  دینگاهم فهم از

 داد و با همان نگاه پر محبت گفت:   یکرده ام را  در دستان  مردانه اش جا خی انگشتان

 .... زمیعز نترس

 ! یحرف بزن تا سبک بش فقط

 ... رونیب  زی ساخته رو بر نی آدم غمگ هیکنه و از تو  یم  تتیکه اذ یهرچ

 .. مند با چشمانش نگاهم کرد و ادامه داد گله

 ! یبزن یتون یبه رادمهرتم  نم  یکه حت  ییحرفها همون

 

 کشه؛ راه حل مشکالتت رو بلده... یشخص که تو  اتاق انتظارت رو م نیراحت ا  التیخ

 را محکم تر فشرد و دلم گرم شد و ادامه داد...  دستم

  

 بهم اعتماد کن... -

 !!خب

 

 دانم چرا؟  ینم

 ق یعم یدره ا ییو جا یاما اگر روز  
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 دانستم که ممکن است به حتم  سقوط کنم....  یو م دمید یم 

 

  

 ندارد!  تیبرا  یگفت ؛ برو و نترس خطر  یرادمهر اگر م  و

 کردم.  یکه به او داشتم با جان و دل قبول م  ینانیطبق اطم  

 

 بود!  یسر و ته نامرد یب یایدن نیتمام اعتمادم در ا رادمهر

صورتش   یبرو یگرفت  تکان دادم و لبخند ینشات م شی که از حرفها یرا با اعتماد بنفس  سرم
 و در گوشش گفتم...   دمیپاش

 اعتماد دارم.   بهت

 

 شدم.   یرا رها کردم و بطرف اتاق راه دستش

 نگاهش به پشت سرم بود و دل هر  

 ... ندهیخوش آ یوار به روزها دیام  مانیدو 

 

 تقه بدر زدم و   دو

 ...د ییگفت: بفرما  ییصدا

 

کرده بود، چشمم را نوازش   نی که  اتاقش را مر یروشن  یاتاقش را فشردم و .....نور آب ی رهیدستگ
 داد... 
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 !دنشیکرده بود و نفسم بند آمد از د بمی تعق  ییدو چشم نافذ که آن شب کذا همان

 

 ...و او سرش باال رفت!شد. ن ی زم خکوبیم میکردم و همان جا پاها سالم

به من انداخت وبا احترام از جا بلند شد وچند قدم بطرفم حرکت کرد و   یمهربان نگاه یبا لبخند و
 گفت:  

 کنم...  یخواهش م  دییبفرما سالم

   میو خودش هم روبه رو میبود نشست زشی م یکه روبه رو یمبل چهار نفره ا  یکرد و برو مییراهنما
 آرامبخش ادامه داد....  ینشست و با لبخند

 خوشبختم!  دنتونید از

  هی میکه بر سر خودم  داخل آسانسور آورده بودم گونه ها ییبال یآور  ادیکردم و با خجالت از  نگاهش
 حرکاتم....   یترش برو نیما و نگاه سنگ نیبود ب نی سنگ یکرد و سکوت ینشست! سرفه ا   یسرخ

 

 قهوه بدست، وارد اتاق شد؛  ینیمسن س یاتاقش صدا خورد و همزمان مرد درب

  زی م یرا برو  ینی کرد و مرد از اتاق خارج شد و س یرا از دستانش  گرفت و تشکر   ینیشد و س  زی خ مین
 گذاشت و همانطور شرمزده  تشکر کردم.  میگذاشت و فنجان قهوه ام  را با احترام  روبه رو 

 ان برهم دوخته شد! باال رفت و نگاهم  سرم

 به مبل زد و گفت:  هیشده و فنجانش را برداشت و تک خم

 .. . دییبفرما

 دارم   یکم خواب  یلیمن خ  شرمنده

 اجازه!!!   با
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 نوش جان!  کنمیزدم و گفتم: خواهش م  یاجبار  یلبخند

  هیگذاشتن فنجان نم یاو در سکوت شروع کرد به خوردن و من در فکر آن شب بودم، که صدا و
 حواسم را جمع کرد؛ و ادامه داد:   زیم  یخورده اش برو

 شما؟؟    ایمن شروع کنم  خب

 !!دیپرس   یسوال عجب

  

 را  بلد نبودم!!  گانهیب کی یبراحرف زدن آن هم  من

 مانده بود! یباق نهی در س میبت بارم تمام حرفهاو نک  یدر طول عمر پر از بدبخت یعنی

 مشکل بود و او خودش بحرف آمد و  نجاتم داد.... اریبس میهمه مدت حرف زدن برا نیبعد از ا حاال

 بگ خودم شروع کنم.   دیبا رسهیکه بنظر م نطوریخب؛ ا -

 فربد هستم... نییآ من

 چیو ه شوند؛ یپسوند و پ چیبدون ه  یشما که مخاطبم هست یکه برا نهیگم، منظورم ا یکه م نییآ
 ... یلقب

   نییو فقط آ  فقط

 دوست....  هی

 هم صحبت مطمئن خواهم بود... هی

 

 کنم!  یصادقانه دعوت م  یشما رو به دوست من

 !!!!خانمه؟؟؟
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لب باز  کارش فقط بابت  نیشناسد و ا یدانستم من را م یو م میمنتظر نگاهم کرد، که اسمم را بگو و
 کردنم است. 

 

 کنترل نشده در صدا پاسخ دادم...   یلرزش  با

 هستم. یمحب بادختیز -

 باشد پر متانت   میصدا دنیبست و انگار که منتظر شن  چشم

  نیبلند کرد و بطرفم گرفت و گفت: خوشبختم و بهتره کاممون رو بخاطر ا زیم یرا از رو  یخور  شکالت
 .میکن  نیری ش یی آشنا

 دوستانه! یرابطه   نیباعث افتخار من هست ا شوند؛یپسوند و پ بادخته،بدونیز

 جفت گوش شنوا هستم. هیمن  یخوام بدون یم

و دلت رو بدون  یس یو بدون انتهاش بنو یخال  یدلت خواست تو ورقها یکه تو هر چ دیدفتر سپ هی
 ! یبابت فاش شدن مطالبش سبک کن  ینگران یذره ا

  

 چند جلسه در کنار هم همه دردها  ما

 م یکنی تلمبار شده در قلب مهربون شما رو حل و فصل و درمان م یغصه ها یمابق

  

 کمک هم...  با

 

  یره، حت  یاتاق نم  نیاز در ا رونیون ب از حرفهات یشد و کلمه ا دیشما قضاوت نخواه دمیقول م بهتون
 رادمهر...   تونیزندگ  نیزتریبه گوش عز



 مظلوم  بادختیز

169 
 

 

  

 تر آورد و پرسشگرانه نگاهم کرد و گفت:    کیرا نزد یشکالت خور   تی  با جد و

 اهلل؟! بسم

  

 دانم چرا! ینم

 کرد. یم هیو اعتماد را هد مانیاما آن دو چشم نافذ و دلگرم کننده به من حس  ا 

 خواست حرف بزنم   یدلم م 

  یکه داشت از درون نابودم م  یزنگار زده ا یخاک  ریز  یاز ته دل و حرفها قیعم  یدلم صحبت بیعج
 خواست.   یکرد را  م

 *** 

  شیشدم و   با اعتماد به گفته ها  ییود؛ راهنماب نییکه کنار اتاق آ یرنگ  دیداخل اتاق سپ ،یتخت  یرو
 و چشمانم را طبق گفته اش بستم! دمیتخت خواب  یبرو

  نیآورند، تا ا یخسته م یلبها یرا  چشم بسته برو شانی چون من که هر روزه دردها یماران یب  تخت
حبانش  صا  یباشد  که به مرور زمان برا  ییتمام دردها یاز جنس آرامش  برو یمرد مهربان مرهم 

 و دردناک!! قیعم یشده به زخم  لیتبد

 چشم بستم!.  

 .دیآ یاز کنار پنجره م شیصدا

 ! کندی را رصد م ابانیاز پشت سر پنجه در هم زده و نگاه عاقالنه اش خ   

. 
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 ! م؟یاز کجا شروع کن ؛یدخت محب بایز -

 ؟یکجا دلت گرفته و از چه کس از

 توعه!  یاون دو گوش شنوا منتظر درددلها 

 

 دانم چرا!! ینم

   خت،یر یاما خجالتم داشت کم کم م 

 باز کردم..  لب

 خواهم!  یآرامش م من

  

را  مرهم  میخواهم که دردها یرا م  یکی   نانی دستان پر اطم یدرد ناک زندگ قی لب آن پرتگاه عم من
 شود...

 

 را  برهم دوختم، چشم باز   لبهانم

 نم ؛ ک ینم

 یلبان لرزان  آشکارا قصه  نیکنم و به خداوند سوگند که ا یرا مزمزه م  یتلخ و گس زندگ یمزه  من
 کنند!  یرا تکرار م   یتلخ زندگ

 دارد! یو آرامبخش  فیلط یصدا

 اتاقش...   یدر  فضا دی چ یناب پ  یآن صدا و

 خب؟ 

 .... شیبه چند سال پ می گرد یما برم بادختیز
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 !م؟یبرس  یکرنگی یکجا به جاده  از

 خدش کرد.   یلبانم جا یبرو شیمحو با حرفها  یا خنده

 ... شیسال پ  ستیو برگشتم به ب دمیکش  قیعم یآه

 خاطرات محو و تارند!! چقدر

 ..نمی کوشم خوب بب  یم اما

  یلعنت وانیرا دوباره لب آن ا خودم

 ... نمیب یم

 درونم تا ابد! یشد؛ آتش سوخته  وانیآن ا عجب

 بار سوخت و من هزاران بار...... کی او

 بسته ام را محکمتر فشردم تا خرابش نکنم!  یجمع شد و پلکها مشتم

 تلخ دارم   یآور  ادی نیبه ا  ازین من

 به گفتن....    ازین

 طرف قضاوت شدن...  یبه ب  ازین

 به او انداختم..  ینگاه  یچشم ریز  یا هیکردم و ثان تقلب

 لم داده بود و پنجه در هم متفکر منتظر لب باز کردنم بود.  یراحت  یصندل یرو

 دو گوش شنوا همراهم بود...  پس

 ام شود! یزندگ  یها یبان تمام تلخ هیخواست کمکم کند و دستان گرم رادمهر سا  یخدا م انگار

 ... را شکستم.  رانمیقلب و یباز کردم و  سکوت قفل خورده  لب
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 دختم! بایمن ز-

 سالم تموم نشده.. ده

 

 ...یپدر  یخونه   وانیا یچوب یلب نرده  ستادم،یا اونجا

 .... دارم تا سقوط نکنم  یآرام قدم برم آرام

 ...  طونمی ش کمی 

 ... نهی هر روز هم کارم

   نمیب  یوقت چشم مامانو دور م هر

 ... دمیخطرناک رو انجام م نکاریا

 

 به قدم آرام آرام   قدم

 کوچکم...  یپاها با

بچه گانه   یواشکیکار  نیرم و ته دلم به ا  یراه م اطیرو با احت  وانیرنگ ا یآب یچوب ینرده ها طول
   نی ریش   یلبخند

 زنم.... یم

 

زنه   یبنده و قلب مهربونترش رو چنگ م  یمهربونش رو م یچشمها رهی و مچمرو بگ  نهیهر وقت بب بابا
 خطر ناکه گل من! ن؛یی پا ای عروسک بابا ب یگه وا یو  م

 ره.....  یم میآب  یچشمها یده و قربون صدقه   یو منو تو بغلش محکم فشار م ادی م بعدش

 چرخونتم ... یهوا م تو
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 یکشه و م یسرخم م یگونه ها یاز گوشه  قیعم یکنه و نفس  یبافتم رو نوازش م  سیگ یموها
 گه...  

 !!!  ییبابا  بادختی که ز حقا

 .. یو خواستن   طونیش

 خودم    نیریش  دختر

 تونم خودمو براش لوس  یتا م منم

 کنم.... یم 

 خواست...  یم یده سالم شده بود! اما هنوز بچه بودم ودلم بچگ خب

 از شما هم پنهون نباشه ... ستیاز خدا که پنهون ن  

  ایامان بابا رو با بدنکردم ،که توجه م یم یاوقات به خواهر برادر کوچکتر از خودم حسود یگاه
 اومدنشون 

 جلب کرده بودند و من شده بودم عاقل دختر خونه که  بخودشون

 کردن شده بود ورد زبون مادر جون بدخلق و خوش قلبم!  یعاقل

 آرزوها داشتم!  یل یخ من

کنم؛ از ته دل  یکه داشتم فکر م  یاحمقانه ا یبه آرزوها  یاون وقتها آرزو بود برام، اما االن وقت البته
 ...رهی گ یخنده ام م

گذاشت تو   ی پا م نشیری شد و عمه جونم با اون لبخند ش یو بزرگ خونه بازم  یدرب چوب  یوقت مثال
 سبز خونه.... اطیح
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و   دیخر ینازمو م   یکردم و کل یم  میسمتش و تو پر شالش خودم رو قا دمیدو  یم  کمیکوچ  یپاها با
کرد که عروس ارباب بشم تو دلم قند  یچسبوند و آرزو م یبراقش رو بهم م یها  سرخ و گونه یلبها

 !شدیآب م

 هم نبود بهم!!!  یر ی تقص خب

 بودم و آرزوهام کودکانه!! بچه

 گردن کلفتش.... اریارباب بودند و اطاعت گر محض دست تی بزرگم همه رع یبهمراه دو عمو پدرم

روستا بودند و مردم زحمت کش اون   یبودم که ارباب و نوچه هاش چطور فرمانروا دهیمن با چشم د 
 دستهاشون..... ریز

 !!نیا یعن ی یبود خوشبخت  نیکردم و چشم بسته تصورم ا یذوق م  یعمه جون کل یدلم بادعا تو

 ادعا!  یسخت کوش و ب یو مردم الن یسبز گ نیکشاورز بود و ما اهل سرزم پدرم

 ! گذشتیعمرشون به زحمت و کار م  شتریهربون  مثل پدرم که بساده و م یمردم

کرد؛   یکه م یو تالش شبانه روز   دیکش یکه پدرم م  ییکنم، بخاطر رنجها  یبه اون دوران فکر م یوقت
 ... رهیگ یدلم م

 ! دندینفهم چیروز گار ه  یها یزحمت کش بودند و از خوش ی لیواقعا پدر و مادر خ 

 شد.  یارباب و امثال اونها م میتقد یهم دو دست فقط زحمت و مشقت که آخرش  

  دیتا شا م یدیجنگ یزنده موندن با چنگ و دندون م یامثال ما که برا  بینص زش ی در صد ناچ کیو  
 بزنه... یخوش به ما هم لبخند یکنه و روزها ریروزگار تغ  یچهره  یروز 

رفت و من رو    یم یکارگر  یتوتون  برا ایو   یبرگ چا  دنیچ یبرا  یاز صبح زود تو مزارع چا مادرم
شدم مادر کوچکتر برادر و   یگذاشت و من م یبهمراه زمرد و سپهر خواهر برادر کوچکتر از خودم تنها م 

 داشتمشون و االن نه......  یروزگار  یکه روز  یخواهر 

ما  خونه  اطی بود به ح   دهیچسب شی و نقل  کی مواقع عمه جون خوش قلبم  که خونه باغ کوچ شتریب 
 اومد.  یو مواظبت از من و خواهرو برادرم  م یسر کش  یبرا
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 بود و تا اومدن مادر ...  یحواسم به اونها م  دی شناس، با فهیوظ  یاز صبح زود مثل مادر  من

 شش ساله ام. طونی هم مادر بودم و هم مراقب و پرستار خواهر کوچک چهار ساله و برادر ش من

 خواست و اشتباه داشتم!!  یم یبچگ دلم

 چقدر سخته اعتراف...  ای"خدا

 کرد... خیچنگ شد و پشتم  مشتم

 زدن ندارم ...   یبرا  یخوب یشنوه و من حرفها یداره م اون

 ده اونم بدست خودت که گفتن نداشت!"افراد خانوا نیزتریعز ینابود آخه

  یا دهیکه چقدر درد کش یروز اعتراف کن  هی دیدخت چقدر دردناکه که با بایز

 لعنت به روزگار.....  یا

 فربد آمد که آرام و محکم گفت:   نییآ یصدا

 .....  ارینقطه از درد هاتو آروم آروم بزبون ب  هیو  یمحب  بادختی رو باز کن ز چنگت

 کنه..... یرو کم مکه دردت  اون

 دخت با شما هستم؟  بایز

 ادامه بده.....  یر  یم  شیخوب پ یدار 

 کنه...  یقصه داره از درون نابودت م نیا یکجا

 .... اری بزبون ب همونو

 حجم اشک جمع شده در گلو فرو فرستادم!  انیاز م ینفس زنان آب دهانم را بسخت  نفس

 کمکم کن!! ایخدا

 گانم نشست! دهیبر د یپدر  یخانه   اطیح  دوباره
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 کرد.  یحل م میدر نظرم آمد، که درد را برا  دهیچ یمفهوم و نامفهوم و پ  ییزهایچ

 نه!!!!  

 اشتباه بود!  تصورم

 دست و سوختن آن بود..  دنیآن مثل بر یتازگ 

 سراپا گوش سکوت کرد   نییباز شد و آ لبانم

 

 ...نمیب  یم دارم

 سپهر رو   یسوخته  جسد

 به تپش افتاده  قلبم

 در جان نداره... یافتاده و نفس یسوخته کنار در گاه وانیلب ا اون

 

 عقب.... برگشتم

 افتاد.  اطیح   یبه درب ورود نگاهم

 

  یم غی کرده و ج زونی سوخته اش رو از تو دستها آو مهیکه عروسک پاره و ن نمیب  یکنان م  هیرو گر زمرد
 خواد. یکشه و مادر رو م 

 

 لرزه.....  یم پاهام

 نفس کم آوردم... گهید
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 آمد....  نییآ یصدا

 دخت مادر کجاست؟؟  بایز -

 دردناک پر بکشد!   یاز اشک نشسته را فشردم که آن صحنه   یکه پرده ا  میچشمها

 لرزان گفتم:  ییصدا با

 سوخت و مادر خاکستر شد .  خونه

  گهیبکشه و د رونی که سپهر رو ب که چادرش رو دور کمر گره زد و دل به آتش سپرد  دمشیبار د  نیآخر
 برنگشت  

 ...... دمیدو من

 عمه، تا کمک بخوام . یخونه  ن یسمت پرچ دمیدو

 

 شده بودو ......  رید زیبرگشتم همه چ یوقت اما

 تخت ناخود آگاه بلند شدم و انگشتان لرزانم صورتم را در بر گرفتند!  یاز رو د،ی کش ر یت  شتریکه ب قلبم

دردناک  تنم   قیآن دقا یآور  ادی از ب دهیذهنم زنده شد و من حاال ترس یپرده  یواضح برو زیچ همه
 لرزد... یم

 

 ...  فانوس

 !!! من

 !!ادیفر

 داغ؟؟ یها شعله

 ناخودآگاه بجانم افتاد!  کیستری صبرم تمام شد و دوباره آن حرکت ه  بالخره
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 گذارند!  یپوست صورتم رد خون برجا م ی دارند برو میها ناخن

 زدم....  ادیو فر 

 من بود....  کار

 نابودم کنه...  خدا

 بود!   بای ز کار

 قاتلم!! من

 ....قاتل

 .... دمیکش  غیتکان دادم و ج یدیرا  با نا ام  سرم

و   کینزد  دهیپا سمت منه ترس یکه درب را باز کرد و دو صدا  دمیرا  شن شیپاها یصدا  ادمیفر انیم
 ترشدند!  کینزد

  یتا کمتر به صورت ب دندیقدرتمند مچ دستان لرزانم را سخت گرفتند و به سمت عقب کش یدستان
 بزنم!  بیآس مینوا

 شک!  یصورت سرخم تبدار بود ب  

  یداشت دستم را بسخت یکرد و سع یکه نگاهم م دمیران رادمهر را د نگ یحجم اشک؛ چهره  انیم  
 نگه دارد.

  

 بزنم!   بیکمتر  بخود آس لهیوس نیبه ا تا

 و داغ دلم تازه شد!  دمیرا د  دیرسی بنظر م شانتریاو پر شانمیرا که از حال پر نمی غمگ رادمهر
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 تکان دادم و گفتم:   یدیرا با ناام سرم

 .... شهینم

 ...شهینم

 ...ادی ب ادمیخواد   یببر، تو رو خدا منو ببر؛ دلم نم  نجا یاز ا منو

 

 !  زارمیاز خودم ب  من

 ....زاریب

 

 حال نزارم  دنیو او با د  ختندیپروا ر یب  اشکها

  نیغمگ

 و و در گوشم گفت:   دیآغوشم کش در

 باشه.... باشه

 فقط آروم باش!  تو

 

 نکن....  هیگر

 !  بای برمت تو رو خدا آروم باش ز یم 

 

 دستها نگه داشت و گفت:   انیسر مرتب کرد و صورتم را م یرا برو شالم

 کنم!  یخواهش م  بایز
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 فکر اشتباه بود!  نیبرمت اصال ا یم

 و گفت:   دیصورت اشکبارم  کش  یلرزانش را رو  انگشتان

 بخدا.... تمومه

اش   یلباس پزشک بیدست در ج   دینوا  افتاد که شکست خورده و ناام  یب نییبه آ  ینگاهم لحظه ا و
 نگاهم  رهیخ

 کرد و در فکر بود.  یم

 کوتاه من و رادمهر را در اتاق تنها گذاشت و رفت.  ییرفت و او با قدمها  نییاز خجالت پا سرم

 

 ...و لب تخت نشست. دیکش  قیعم ی ام آشفته شده بود نفس یشان یکه از شدت غم و پر رادمهر

 نزنم! بیرا سخت نگه داشته بود که دوباره بخودم آس  میدستها همچنان

 و گفت:    دیکش نیغمگ یآه

 خونه...  میگرد یبا هم برم  یقدم بردار   یآروم شو تا بتون  کمی

 نگاهش کردم... شرمزده

 لرزانم از هم بازشدند.... یلبها

 

 متاسفم!-

 محزون گفت:   ییافتاد و با صدا نییپا سرش

 قطع شد و....  نییرسا و محکم آ ی....حرفش  با صدا دیاز اول نبا دیل نداره شانه اشکا-

 آمد گفت:  یدر دست داشت و بطرف ما م یآب وانیل  کهیحال  در
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 اول خوب بود. یجلسه  یبرا

  

 روز سه شنبه براتون نوبت   یبرا من

 گذارم.... یم

  رهیدر چشمم خ یجد  دیبار یم  نانیاطم یکه از آنها شراره ها یرا بطرفم گرفت و با چشمان وانیل و
 شد.

 بودم. اه یکه چقدر رو س  دیایب  ادمیخواهد  یکه دلم نم دیفهم یمرد نم نیا

 حرف بزنم....   میخواست در مورد دردها یدلم نم 

 که.... میبگو یز ی در جوابش چ  خواستم

 تر از قبل گفت:   یخودش بجرف آمد و  جد 

 آب....  دییبفرما

 **** 

 .  می.وقت برگشت هر دو سکوت کرده بود

 بود   یافتاد که متفکر در حال رانندگ یدرهمش م یبه چهره  یرک یز ریبار نگاهم ز کیچند وقت  هر

 ! رفتی م نییسرم پا  دوباره

 تلخ از جنس درد در  وجودم  یحس 

 ! دیچی پ یم 

  

 سال  از آن  فرار  کرده بودم .  انی را مرور کردم که سال یز ی امروز چ من
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 که چه برمن گذشت و چه شد؟!  دینپرس یکلمه ا یرادمهر حت 

خواست ازمن فرار    یم دی؛شا امدین رونیطول روز خود را به کار مشغول کردم؛ او از اتاقش ب  تمام
 کند....

 

   زیم دن یشام بعد از چ وقت

 اجازه بدهد برگردم به اتاقم..... از بانو خواستم که ری بز سر

  

 اشتها نداشتم... اصال

 نگاهم کرد و گفت:   نگران

 ؟؟؟  بایز  یشد ضیمر

 

   دیتکان دادم و گفتم: نه فقط اشتها ندارم اگه اجازه بد  یرا بعالمت منف سرم

 بشم.....  مرخص 

 ....  یلیتفاوت شانه باال انداخت و گفت: هر جور ما یب

   ستی اگه حالت خوب ن یول

 ببرتت دکتر...  رادمهر

 باال رفت و نگاهم به صورت پر سوال رادمهر افتاد و پاسخ دادم... سرم

 نه ممنون   -
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 شم... یاستراحت کنم خوب م اگه

 سوپ   هانیک یداشت برا کهیحال  در

 گفت:   ختیر یم

 .... زمی برو استراحت کن  عز  یدار جور دوست  هر

 شدم!   یلرزان سمت  اتاقم راه یپاها با

 موقت پر کنم.  یفراموش  دیشا  ایتا حجم پر سوال ذهنم را با خواب و  رفتم

 *** 

 .گذشت ... یاز آمدن رادمهر بخانه م یروز  چند

 دانم چرا؟؟  ینم

 هم دست از سرم برداشته بود . هانیروزها ک نیا اما

 

 آزارش داد.... نیاز ا شتر یب دیچقدر بدبخت است و نبا بایبود  که ز  دهیهم فهماو  دیشا

 

 بردم...   یپناه م قیداشتم و به آالچ یسه تار را برم شدیسبک م یاوقات که کارم کم یگاه

 کردم... یم نیتمر یداده بود را  به آرام ادمیکه رادمهر  یتک قطعه ا 

 

 عمارت حضور داشت  اما انگار با من  قهر کرده بود! در

 آموزش مجدد... یبه  آموزشگاه برا میایداد که ب  ینم  شنهادیپ  گرید یداد؛ حت یعذابم م نیا 

 را دوست نداشتم!     یدور  نیکند و من ا هم یخواهد تنب   یم انگار
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 تنها مونس و همدمم بود. رادمهر

 !دیقد کش  کوچکم که در آغوشم بزرگ شد و فرزند

 مرا  گری و او د  دمشید یمخصوصا حاال  به عمارت بازگشته بود؛  هر روز م 

 ... دید ینم 

 ! ندیاحوال را  بب   شانیخواهد منه پر ینم   گرید زمی انگار که عز 

 !!!دمیطلب  یپراز  درد بود و همدرد م دلم

 

 .....  یکنارم باش یطور  نیهم شدیروزگار،چه  م  نیا  نیبر ا لعنت

 ...یباش  مونسم

 ....یآرامشم بنواز  یسه تارت را برا  یتارها

 آواز خوش دوست داشتن... به

 با من خوب باش...  رادمهرم

 قلب مهربانت است و بس!  ازمین که

 اتاقش افتاد! یگذاشتم و نگاهم به پنجره  قیآالچ رونی به ب پا

 اشته بود.....اما او هنوزهم برق اتاقش را خاموش گذ ک؛یغروب بود و هوا تار  دم

 

 ... رونیگفتم: حتما  رفته ب باخود

  

 بودم که  از عمارت خارج شود!  دهیاز صبح تا آن زمان ند اما
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 ... نگیپارک  یسمت درب ورود دیچرخ سرم

 بود.  شیسر جا نشیماش

 

 خانه باشد.  دیحاصل کردم که با نانی! پس اطمرفتی نم  ییجا نی خان بدون ماش  تنبل

 تارم را در بغل  فشردم و چشم بستم   سه

 گله وار شروع کرد به اعتراض!  شیبرا دلم

 معرفت! دوستت دارم برادر  یرادمهر؛  باهام قهر نباش ب  -

 ...کوچکم

و دوباره نگاه مهربونت رو    ایکردم؛ ب یو برات صادقانه  مادر  یدیکه تو بغلم قد کش یهمون سپهرم تو
 به چشمان منتظرم بنداز....

 سخته برام!   خب

 ....  یلعنت بفهم

و مثل    یخوام تو برام  حرف بزن  یدلم انداخته؛ م یتونم حرف بزنم؛ خفقان بد جور چنگ برو  ینم
 قربونت بشم...  ؛یکن  یو  بلبل زبون  یز ینمک بر شهیهم

 ! رادمهرم

 مثل برق از ذهنم عبور کرد.  یناگهان در همان احواالت فکر  و

 بپزم!! یز یشکمو خان چ ی)برم برا

 بشر دست شکمش بود.  نیاخالق ا اصال

 !!! ارمیبتونم از دلش درب  دیشا

 .....( شهیخوش حال م حتما
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 جشن کوچولو  هیامشب براش  اصال

   رمیگ یم 

 پزم...  یم یهم براش ماکارون  شام

 که دوست  داره  همونطور

 

 اتاقش کردم و گفتم:  یبه پنجره  یزدم و با خنده نگاه یبشکن 

 قهر قهرو خان!  ارمیبه زانو درت م  امشب

 شدم.  یو با عجله به سمت آشپز خانه راه یمعطل  یپس از آن ب و

 

 بودم....  خوشحال

 ام  به حساب یدر عمارت  نبود، شب مراد و شاد هانی که ک یشب  اصال

 آمد. یم 

 

 شرکتشان رفته بودند.  یدوستان و شرکا  یبعداظهر بهمراه بانو به جشن دورهم   هانیک 

 

 و سر سرا در سکوت مطلق بود!   عمارت

 آشپز خانه مشغول بافتن بود.  زیپشت م الی خ ی ب یبدر 
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 گرم و مهربان زد و گفت:   یلبخند دنمید با

 ؟؟یزود برگشت هیچ هان

  

  قیتو آالچ رمیم ینگفت مگه

 نکن... صدام

 

 

رادمهر   یخوام برا   یو گفتم: م دم یگردش را بوس یرا دور گردن کوتاهش گره کردم و گونه  میدستها
 بپزم....   یماکارون 

 برو استراحت کن کارها با من!  امشب

 اد؟؟ ینکنه امشب آراسته داره م هیزد و گفت: چ  یچشمک

 

 با حرفش ذوق زده  ناگهان

 زدم و گفتم آخ راست   یشان یپ  یبرو

 ها!! یگ یم

 

   ننی دوتا دلداده همو بب نیفرصته که ا نیبهتر امشب

 خونه....  انیو بانو آخر شب م هانیک
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 ....  ادیبرم بهش زنگ بزنم ب  بزار

 با هم نامزد هستن.... مثال

 ادامه دادم...  شدمیکه از آشپز خانه خارج م همانطور

 

 جون....  یکن؛ بدر  و برو خونه استراحت نکیس یرو برام بزار رو  لشیو وسا  یتا بسته ماکارون دو

 کنم   یم ستیخودم کارها رو راست و ر 

 هم بپزم..  کیخوام ک  یم

 

 که گفت:   دمیرا پشت سرم شن شیصدا

 کمکت... سمیوا  ییخوا یم

 

 .....زمیخواد عز یو دستم را در  هوا تکان دادم و گفتم نم دمیخند

 

 دم. یانجامش م خودم

 استقبال کرد. یبا آراسته گرفتم ، او با خوشحال  یتماس  یفور ۰

  

 شود....  زی امشب سورپرا زکمیکه به رادمهر خبر ندهد که عز گفتم

 عجله  با
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آماده کردم و مشغول    شیبای ز یها نییشکمو خان با تز  یبرا  یرا آماده کردم و ساالد مفصل شام
 شدم.   کیپختن ک

 

 آشپز خانه گذاشتم...  رونیخسته پا به ب  یتن و  دهیخم  یاز مرتب کردن همه جا با کمر  بعد

 

 کوتاه نگاهم را بطرف ساعت چرخاندم.  یا ازهیخم  با

 هشت شب بود  ساعت

 شدم. ی زودتر آماده م دیبا

 یبودم که صدا دهیسرسرا نرس  یپله  ن یپشت سر گذاشتم و به آخر یک یو با عجله پله ها را دو تا  تند
 ! دیبخش نت یساکت عمارت را ز یسازش فضا

 

 زد   یم تاریگ داشت

 زد... یم نیهم غمگ چقدر

 

 درب اتاقش شدم و با جان و دل گوش شدم...  کی نزد آرام

 انگار پر بود!!!  دلش

 .... ایدارد گو غم

 ! زکمیقربان غمت شوم؛ شاد باش و شاد بزن عز رادمهرم

 !  ردیگ یدلم م  یزن یم غمناک

 دارد! یشاد  قیتزر یبه کم  ازین  بایز
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 شد و چشم بستم!  هیتک وارید یبرو سرم

 سرود!  یناآشنا را م  یکرد و ترانه ا یو خش دارش هم آمد؛  داشت زمزمه م رای گ یصدا همزمان

 فهمم....  ی،نم یکنارم  

 

 ...ین ی ب یخواهمت،  نم  یم

 ! تی ایو من تمام دن یتمام من تو

 پس نکش...  پا

 نگران نکن...  دل

 !!تیدرد ها  یکه  دلم شد،جوالنگاه تمام   یهمان تو

 خواهمت... یم

 بودنم بود! لیخواهمت، چون خواستن دل یم

 ... دنینفس کش لیدل

 

 رادمهرم "...  یخوان ی"چه خوب م

 

 ام! یی بزرگ دوران تنها ی  ندهیام و سرا یکوچک دوران کودک یپرنده  

شدم و بعد از گرفتن   یسمت  اتاقم راه گذاشتم و به رونی ب  شیها ییصدا پا از خلوت تنها  یو ب  آرام
 کردم.  ضی لباس تعو یدوش فور 
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 .دمیرس یبخودم م  کمیشب من رادمهر و آراسته بود چه اشکال داشت  امشب

  

 کنند!!!  یو عاشق نندی را  بب گریهمد ری گذارم؛ تا دل س یعاشق را تنها م   یاز  شام هم دو پرنده  پس

 کنم!  یزمان کوتاه را دوست داشتم  شاد نیهم اما

بلندم را   یآراسته بود بتن کردم و موها  یایاز هدا گرید  یکی شهیکه مثل هم ی کوتاه  یاس ی راهنیپ 
 . دمیبه صورتم رس  یو کم  ختمی بدور شانه ر

  

 وار گفتم:   یو شوخ  دمیخود کش یبرا   یزدم و دست بکمر سوت نهیآ یجلو  یچرخ

 خوشگله کجا؟؟  خانم

 شدم...  یبه سمت اتاق رادمهر راه  یاز کار مسخره ام خنده ام گرفت و با خوشحال  سپس

 شد    ینه شب م  کیداشت نزد  ساعت

 خانه را فرا گرفته بود...  سکوت

 

 مبل خود را رها کردم! یزدم و سپس منتظر و نگران رو یغذاها سر  به

 باال بود  یبه طبقه  چشمانم

 

 دانم چرا؟  ینم

 زد!   یدلم شور م  اما
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 آمد.  ینم  گریآواز  رادمهر د یصدا

 ما ادامه داشته باشد...  نی ب یخواست که دلخور  ینم دلم

 آوردم!  یاز دلش در م دیبا

 خواستم؟ یم یخواستم از چه کس  یرادمهر معذرت نم از

 

 اتاقش را چند تقه زدم؛ سکوت بود و سکوت!! درب

 

 شدم....  نگرانتر

 و آرام گفتم:   دمیبدر کوب  دوباره

 داخل؟  امی جان اجازه هست ب  رادمهر

 بلند شد...   نشیغمگ یصدا

   ؟یچکار دار -

 پاچه گفتم:   دست

 ... زمی شام پختم عز برات 

 آمد.  شیو سرد صدا یجد

 خورم ممنون!!  ینم-

 

 رفت...   یاعصابم راه م یرو شی کردنها یمحل یداشت  با ب   گرید

 بودم!  دهیو تدارک د دهیهمه زحمت کش نیا
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 ! شدیخراب م  دینبا

  

 . دمیدرب کوب یبرو   یو عصب  محکمتر

 

 آقا!!! یآها-

 که باش.  یقهر 

 

 ! یکن  یلجباز  یحق ندار  اما

 داخل...   امیم دارم

 ام گل کرد و ادامه دادم... ی سپس حس شوخ و

 ! یتو بزار سرلخت نباش  یلطفا روسر  -

 کردم و گفتم  یا خنده

 نه؟؟  ای یگذاشت

 

 گفت :  یعصب

 تنهام بگذار، حوصله ندارم.  بایز

 و گفتم :  دمیکش یو اخم آلود دست بکمر زدم و پوف  یعصب

 نشو رادمهر...  مسخره

 ؟؟ یختیشده که بهم ر  یچ مگه
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 داخل گفته باشم. امیدارم م من

 

بداخل اتاق انداختم و  یباز کردم و  نگاه  یو در را کم دمیکش نیی را بطرف پا رهی مکث دستگ یبا کم  و
 گفتم:  

 اهلل! ای

 گذاشته بود .  رشیتحر ز یم یبرو سر

 

 طلبکارانه گفتم:  ی؛و با اخم  ستادمیا شی رفتم ،و روبه رو جلو

 

 ؟یکه چ  مثال

 خونه  یچند روزه برگشت 

 !؟یکن  یتو صورتم نگاه نم یو حت یکرد یهم تو اتاقت خودت رو زندون همش

 داشت... ی برنم زی از م سر

  

 نی صورت  پنهان شده اش که  ما ب   یخم شدم برو  زشیم یقدم جلو تر رفتم و روبه رو چند
 حصار شده بود!  شیبازوها

 گفتم: لجباز با توام؟  

   ؟یکن  یناراحتم م چرا
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 ؟؟؟ یدقم بش نهیخونه آ یبرگشت

 

 .  دمینوازش گرانه کش  شانشیپر یموها یرا برو دستم

 دخت  بای گفتم: رادمهر،جون ز و

 ....و بای ز مرگ

صورتم با خشم ثابت     یبرو نش ی بازوها برداشت و نگاه غمگ یحرفم تمام شود؛ سر از رو نگذاشت
 ماند و گفت: ساکت شو خدا نکنه...

 . دنمیبا د و

 کرد!   ینگاه م رهی خ کمی مهربانش قفل شد و متعجب به سر و وضع مرتب و ش نگاه

 گرد و متعجبش خنده ام گرفت.  یچشمها دنید با

 گرفتم! کی تعجبش را به فال ن ن یشده بود و من ا میسرتا پا رانی ح  نگاهش

 گفت:   هیبهمراه کنا دهیبر دهیبر

 انشاهلل؟  کجا

 سربه سرش بگذارم! یخواست کم  دلم

 بکمر پاسخ دادم... دست

 ان شااهلل...  یمهمون  -

 تنگ کرد و گفت:  چشم

   ؟؟یک با

 !ییایب  یتو که دوست ندار  یکس  یدرب  رفتم و جواب دادم: خونه  بطرف



 مظلوم  بادختیز

196 
 

 درب را نگه داشت و با تعجب گفت:  ی رهیجا بلند شد و بطرفم آمد و دستگ از

 .... ستینکن حالم امروز خوش ن تی اذ بایز

 اونجا؟ ینکنه دوباره دادمهر بهت زنگ زده بر  

 دانم چرا؟  ینم

 دهم...حرصش ب  شتریب یاما دوست داشتم کم  

 تو هدف! ی: درست زدگفتم

 حرص درب را محکمتر نگه داشت و گفت:  با

 اونجا....  یتنها بر  یحق ندار  م؛یر یشم ،باهم م یآماده م منم

 .... امی بپوشم زود م لباس 

 همزمان درب را رها کرد وبطرف اتاق لباسش رفت... و

 کنم!  زشیبود که لباس بپوشد تا سورپرا تی موقع ن یبهتر

 رفتم گفتم:  یم  رونیکه از اتاقش ب  همانطور

 منتظرم!  اطیتو ح   ایزود ب پس

 آمد...  شیصدا

آمدن از  ن یی حوصله مشغول پا ی ب  کهی در هم و اخمو در حال یبعد آماده با چهره ا یق یباشه برو ..دقا-
 بست و    یکتش را م یپله ها بود و دکمه 

 ؟ی ستیمانده بود گفت: تو که هنوز آماده ن رهیخ   میطلبکارش برو نگاه

 شد ،سرش را بعالمت تعجب تکان دادو..... کمینزد

بلند شد و    رمیرا بگ  شیتوانستم جلو  ینم کهی خنده ام در حال یو صدا  اورمینتوانستم طاقت ب گرید 
 رادمهر با تعجب نگاهم  کرد....
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 شدم و گفتم:   رهیمتعجب و با نمکش خ  یند شد و به چهره بل  فونی آ یصدا همزمان

 !زی سورپرا

 کرد؛ گفت:  یم بمی درب رفتم، با نگاهش تعق بطرف

 چه خبره؟  نجایا بایز 

 و گفتم :  دمیرا  باز کردم،برگشتم طرفش و لپش را کش درب

 !اد؟یداره م یک  نینکن بب عجله

مواظب   کهی تند و لبخند به لب در حال یبود؛آراسته با قدمها وانیرا باز کردم، نگاهم به ا  یدرب ورود 
 . دینخورد؛  به من رس نی بلندش زم یبود با پاشنه ها

  یو رادمهر مثل برق گرفته ها نگاهمان م میدر آغوش هم گم شد یشگیهم یو شاد  غیو هر دو با ج  
 کرد.

 طرفش و گفتم:   برگشتم

 فکر توعه!!!  به بایز نی بب

 باهام قهر کن ...  بعد

 که هنوز در بغلم بود  آراسته

 :  گفت 

 باهات؟؟  قهره

 و سرم را با غصه تکان دادم و گفتم دمیورچ لب

 ...آره

 چند روزه... االن

 ...  برهیهم نم یق یمنو کالس موس گهید
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 اورد ی را  ب  شیکردم مانتو ی داشتم کمکش م  کهیکرد و در حال  یاخم

 !!بای نگاهش کرد و گفت: نگران نباش ز یخاص  طتنتی ش با

 کنم! یامشب ادبش م  خودم

 صورت رادمهر ثابت ماند.  یو نگاهم برو دیچرخ سرم

 !  دندیخند یهم م شی آراسته نه تنها لبها بلکه چشمها دنیبا د انگار

 دل قربان صدقه اش رفتم و گفتم:   در

 !یهست میایبخند که تو تمام دن  شهیهم  رادمهرم

 ه شادم ...چ امشب

 ...... ا یو ییتنها وارید یبلندا تی من در نها امشب

 نگرم.... یاز آرامش م ییایلب آن بوم ساکن و غمزده به در 

 آرامش   آن

 ...ییتو دنیبه نفس کش  ازین آن

 گونه دوست خواهم داشت... نیتو را هم من

 عشق!  تی به نها دن یبه رس  ازیپر از ن  یخندان و قلب یچشمان  با

 خوب شد و در کنار آراسته چنان آرام و مهربان در گوش هم نجوا    حالش

 دو کبوتر خوش قلب رفت....  نیا یکردند که دلم برا یم

 جانم دوستشان دارم..   خدا

 داشته باش! دوستشان

 میرا جمع کرد زیاز شام با کمک هم م بعد
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 گفتم که از آشپز خانه خارج شوند  شانیبه هر دو و

 رفم را گوش کردند و  پر سوال ح   ینگاه با

مغرور   یو با چهره ا دمیکش رونیب   خچالیرا که غروب درست کرده بودم  از یخوشمزه ا ی شکالت کیک
 رفتم؛ کنار هم نشسته بودند و منتظر من..... ییرای به سمت  پذ

 گذاشتم و گفتم:   یچا ینیکنار س زیم  یرا برو کیک

 ! زمی سورپرا نیآخر نمیا دییبفرما

 کنارم فدات شم.... نجایا ایمبل زد و گفت ب  یلبخندش پر رنگ تر شد و  برو رادمهر

 ....  ارمیاز دلت در ب دی ! بایکرد یازم منت کش  یاساس گهید امشب

 گفت:  کردی به او اشاره م  کهیفشرد با ذوق در حال  یدر بغلش م  شتریآراسته را ب کهی در حال بعد

 !یامشب رو برام ستاره بارون هم  کرد تازه

 اشاره ام را تکان دادم و گفتم  انگشت

 .دیوقتشه با هم تنها باش  گهید نه

 ....اهی نخود س  یرم پ  یخوب م  یمثل دختر ها منم

 کرد و گفت:   یاخم آراسته

 ...بایز گهینه د ِاِااِ 

 کنارمون... بمون

بطرف   کهیگذاشتم ودر حال یدست ش یرا داخل پ   کمیبرداشتم و سهم ک  یوانیرفتم و ل یچا ینیس  بطرف
 رفتم گفتم   یدر م

 .... میندار گهید نه

 داشتم با نامزدم تنها باشم از ی ن یزمان  هیمنم  دیشا
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 خنده برگشتم و نگاهشان کردم و گفتم:   با

 ها گفته باشم..  دیمزاحمم بش نمینب

 کرد   ی م بمی تعق شانیمهربان و خندان هر دو نگاه

 رفتم. اطیکاناپه برداشتم و بطرف ح یرا  از  رو میپالتو

 برگردند؛ حق آنها بود کنار هم تنها باشند  هانیبعد بانو و ک   یبود ساعت ممکن

 

 *** 

 

 !  ستی هوا امروز باران 

 بارد!  یوقفه م یو ب  تند

 را  گرفته!   مشیهمانند من تصم زیآسمان ن  انگار

 عمارت  سر و سامان داده ام که بهانه دست بانو نداده باشم....  یصبح زود به کارها از

 

 بستم  یام را م یباران  یدکمه  نیکه آخر همانطور

 به ساعت افتاد!   نگاهم

 صبح بود!   نه

 شدم...  یراه اطی عجله به سمت ح با

 که نشستم  لشی اتومب  داخل

 انداخت و گفت:  میبه سر تا پا  دواریام ینگاه
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 ! م؟یبر خب

 گفتم:  تی  دوانده بود، تکان دادم و با جد شهیکه در قلبم ر  یاعتماد بنفس زانی را با همان م سرم

 در صد آماده ام! صد

 تکان داد و براه افتاد!  یحرفم ذوق زده سر  دنیشن  با

ان مانند نور  حس مشترک در  دلم  کیاما  م،یهر دو ساکت بود بنیراه به سمت مطب آ  ری مس تمام
 ...دیدرخش  یم دیام

 ساختمش بود! یم  دیبهتر که با ییبه فردا  نانیآن  اطم و

 

سر و ته    یب  یایدن نیاز ا ییدرد آلود و  غمناکم را جا  یکه گذشته  شدیمحقق م یدر صورت  نیا و
 بکشم! دیتازه از جنس ام یبگذارم و سبکبال نفس   نیزم یوکوله بار غمم را برو  اورمیلبان ب  یبرو

 بزبان    یگر یپس از د یکیرا   می آن تخت چشم بسته درد ها یکه برو امروز

 واهمه نداشته باشم... یحادثه ا چیاز ه گریدهم که د یآورم؛ به خودم قول م یم

 

 شوم... ی م  یکی باآسمان  امروز

 شود... ی بارد و سبک م یم او

 درد نجات خواهم داد... نیرا از ا  فمینح یبارم و سر شانه ها  یرا م میدردها زین من

 

 **** 

 

 آب خنک که به سمت  صورتم گرفته شد. وانیل
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 ! نمشیب یچشم نبسته ام وم هنوز

 کنم... یرا در دستانم محکم م وانی کرده و ل  یاو  تشکر  از

 برهم دوخته شد!  مانیهر دو نگاه

 ! ؟یچشمان کهکشان نیدارد ا یگم کرده ا ایکند! گو یم در مردمک چشمانم نگاه قیمرد عجب دق  نیا

  نانیکشند و اطم یم دکیرا آن چشمان  بیعج  یت یاز جنس قاطع یحس  یترس که نه! ول  حس
 زند!  یو پر از غرورش موج م دهیدر صورت کش یخاطر خاص

 و او بحرف آمد!  دمیرا سرکش وانیاز آب  ل یاسترس جرعه ا با

 ...میاول  یهنوز سر خونه  ما

 بهم بخوره... تی که ممکنه  دوباره آرامش روح یزن  یم  ییامروز حرفها شما

 خوشحالم کرد!  یل یخ دیموافق  یکه با روان درمان دیقدم مثبت که خودتون به رادمهر گفت نیا

 ...سازهیقدمهاست که فردا رو م نیهم

 دور شدنش از تخت، چشم فشردم ؛ با

 .... بادختیداد ز ادامه

 ...میر یم  شی به مرحله پ مرحله

 که چطور شد   یگ  یاالن برام م تو

 .... یبهت فرمان داد که خودت رو  مقصر ماجرا بدون  احساست

 .... یکش یشد که تو سالهاست حس گناه رو با خودت بدوش م میبهم تفه  نطوریاول ا یجلسه  از

 آزار روح و روانت شده   لیدل نیا و

 بازهم حواسم به او بود،   یچشم ریز
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 هم انداخت و شمرده شمرده گفت:  یدر هم زد وپا برو  پنجه

 که چطور اون اتفاق افتاد.... یخوام برام بگ  یمن م خب

  لیکنم دل  یتو بود فکر م یبرادر و خواهر کوچکت به عهده   تی که بار مسئول دم یقصه فهم ینجایا تا
 باشه  نیعذاب وجدانت هم هم 

 دخت ده ساله سپرده شد   بای دوش ز یکه برو  یت یمسئول حس

اتفاق ؛که االن برام   کی یناباورانه و ط ؛یداشت  تیبه حما ازی و ن ینبود شیب   یکه خود کودک ییتو 
 آروم آروم شرح  

 .... ید  یمتاسفانه خانواده ات رو از دست م ید یم

 اتاق   یدر فضا دیچیتر پ  یر جدبا  نیمحکم و قدرتمندش ا یصدا

 دخت!!  بایز

   ،یده ساله ا یاالن همون دختر بچه  تو

کن که خونه چطور   فیاحساسات؛ برام تعر یو نه از رو قتیبار با چشم حق  نیبه همون زمان و ا برگرد
 سوخت! شی تو آت

 تر نگفت.. شیب یا کلمه

 ؟یا آماده

 لرزد....  یدر  دستانم م وانیل

   یبستم و دوباره برگشتم به خانه  چشم

 مطمئنتر!   شهی! حاال و از هم یپدر 

را   زیهمه چ نانهیخواد با چشم واقع ب یدهد ؛ م  یسر نم ی قرار  یب یبار آهنگ دلم  نوا نیانگار ا گرید
 مرور کند  
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 دلم نقش بست  یصفحه  یکه برو یز ی چ نیبار اول نیا 

 گرم مادر جانم بود! آغوش

 داد.  نیریش  یپر برکت خانه و عطر دستپخت لذت بخشش روانم را نوازش  شهی هم یر یحص  ی سفره

 سالها قفل خورده ام شروع به سخن کردند....   یها لب

 بعد از رفتن مادر جون و بابا...  گهیقشنگ د یصبح ها  یروز  مثل مابق  اون

  یواشکی و خوشگل بود رو  یچه شال بزرگه رو که  گل گلتو اتاقشون و از تو صندوق دمیعجله دو با
 برداشتم! 

 گذاشت.  یجون لباس قشنگهاشو داخل صندوقچه م  مادر

   یقرمز و صورت یشال بلند رو دوست داشتم پر بود از گلها  اون

 رفت...  یمادر م  یوقت

 کردم   یم دایاحساس بزرگ بودن پ من

 آوردم   یخانم بزرگها رو در م یادا ی شدن بچه ها با همون شال کل داریب تا

کردم و سرخابش   یم یمامان دست دراز  یکردم و به ته صندوقچه  یهم م ی رو ادهیاوقات ز یگاه
 زدم.  یداشتم و به گونه ام م یرو برم

 لذت بخش بود   یدزدک یو اون  کارها  نیریکودکانه ش  یها یاون باز  چقدر

 ! ومدیما ن  یروز عمه بخونه  اون

 شدند  داریبچه ها ب یوقت

 رو که مادر از قبل گرم کرده بود بهشون دادم   یر یش

 بود   ایتموم دن  یدست پخت مادرم تداع یبرنج نون

 تر بود برام... آخ مادر! نیریقندش از عسل هم ش ینی ریش
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 ! دمیپرست یعاشقانهم زی را ن  نتی ریش یها یکه نان برنج آخ

 اش دوباره حکم به آرامشم داد.... یجد یدا مادر پر از  اشک شد و ص ادیپلکم به  پشت

 ممنوع!!!  هیدخت گر بایز

 

 !زانمیشد غم حسرت از دست دادن عز میحرفها یرا فرو فرستادم و ادامه  بغضم

 کرد  یطون یش  یل ی"اون روز سپهر خ

 بچه آروم و قرار نداشت   نیا اصال

 کرد...   یم تمیاذ یلیخ

 هر روزم بود.  یدغدغه   ارهیسر خودش ن  ییبال نکهیداشتنش و ا نگه

 زد  ینم یکی هنوز هوا به تار کهی غروب زمان دم

 گشت... یبخونه برم  مادر

 داشتم  فهیوظ 

 رو روشن کنم ،تا بچه ها نترسن؛    فانوس

 داده بود. ادمی یبود که بلد بودم و بابا جونم به خوب  یکار 

  خیم ینشسته بودم ،مشغول ور رفتن با فانوس؛ که دوباره مثل هر شب روشنش کنم و  برو وانیا تو
 وحشتناک زمرد از جا پروندم!  غی ج  یکنم که صدا  زونی گرم و پر محبتمون آو ی خونه   ییروشنا وارید

 .... دمیاز جا پر دستپاچه

 سپهره... یها تی اذ غیج ن یدونستم منشع ا یم

 رفتم!   یسمت اتاق؛ کاش نم   دمیدو یو عصب  نگران
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 وان یا ریحص  یکمش برگشت رو ینگاه کنم، فانوس با شعله   نکهیهوا بدون ا یب

 متوجه باشم  نکهیا بدون

 کردم!  یپدر  ی خونه  یسوزان رو در حال آماده ساز  یآتش

 .دمی اتاق که رس یدرگاه به

؛و موفق به گرفتنش   اطیسمت ح  دیگرفت، دو یمادر رو م یکه بهانه  شهیکنان مثل هم هیگر زمرد
 نکردم! داشیبدم که پ شی گوش مال  ینشدم سرم برگشت تو اتاق دنبال سپهر گشتم تا حساب

 پنهون شدن!   یکرد برا یاستفاده م یهر سوارخ  از

 دوباره چنگ شد  مشتم

 بودم وانیدر حال سوختن ا یآن لحظه نگران چوبها  

 کردم! کاش!!!   یم دایسپهر رو پ کاش

 بشه  ر ید نکهیقبل از ا تا

 کنم تا شعله ها تن نازکش رو نسوزوندنش  داشیپ

 !! کاش

 شده بود.  ری د گهید ده؟یچه فا اما

  

 اتاق ها رو گشتم دنبالش..... تموم

االن   یکرد  تیسرت که زمرد رو اذ یو بگم فدا رمیپنهون شده بود که نتونستم دستهاشو بگ یطور 
 نوشت ... یشونیوقت فرار از سرنوشت و پ موقتشه داداش جون

 شدم .  دیکردنش نا ام دایاز پ ی...وقت
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 سوختن چوب تو فضا مشامم رو پر کرد.   یبراه افتادم، که بو  نییپا وانیبطرف ا یعصب   یقدمها با

 فانوس افتادم.  ادی شونیزده و پر  وحشت

 سمت پله ها...  دمیدو

 منحوس  بلند شعله ور...... وانیدم اون ا 

  نگران

 بود به آتش شعله ور سوزان!  رهی عقب رفتم و در مانده نگاهم خ عقب

 بدادم برس!   ایخدا

 جونم...  خدا

 تن . یآور  ادی یا لحظه

 سپهر.....  یسوخته  و

 تنم را سوزاند!  یجا یجا

 برات برادرم که  رمی بم

 شد!  گهیرنگ د هیبرام  ایدن  یتو رفت 

 خدا قسم که کارم ناخواسته بود!  یه نکردم،بخداونداشتبا من

 ...ارهیختم بشه خود بخود اشتباه م یکه آخرش به  نابود یراه 

 اومد. یخودش بر نم  یکه از عهده  یده ساله ا دختر

 و ازش خواستن بزرگ باشه...  

  دیدو  یم  کشی کوچ یدست پاچه با اون پاها زانشی که دربه در بدنبال جمع کردن عز یدخت بایز

 گرفت!  یم جهی کرد کمتر نت یتالش م  شتری متاسفانه هر چقدر ب و
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 .  دیچی اتاق پ یتو فضا نییآ یصدا

 آتشم! انیچشم بسته ،هنوزهم م من

 کند که  از او اطاعت کنم.  یمرا وادار م شیصدا

 برد!   یخودش حساب م  یکه از مادر اخمو و جد یکودک  مثل

 .... دهیترس ،یدخت ده ساله  بایز -

 ؟؟ یها کمک نخواست هیاز همسا چرا

 

 مشت شدند! دستانم

 سخت بود ...  میها برا  هیآن لحظه و ثان  مرور

 خواستم مرورش کنم... یداشتم و حاالم  شی در نابود یسالها سع  

 

 را دادم   جوابش

... 

 ... دوارمیمن هنوز ام-

 

 کردم. یو اسمش را صدا م دمیدو یبه هر سو م  دانهیکردن سپهر نا ام  دایمنتظر پ وانیلب ا  

 

 ام باعث شد که زمرد بترسه!!   جهی نت یب  یادهایفر  

 افتاده بود . ریهم  گ او



 مظلوم  بادختیز

209 
 

 زد.....  یکشان اسمم رو صدا م  غی عروسکش رو محکم بغل گرفته و ج وانیا گرید ی گوشه

 ...هنوزم به سمتش کم بود. شی ،راه آت دمیلحظه از فکر سپهر خارج شدم و با عجله بطرفش دو هی

 

اش رو تو بغلم پنهون کردم و    دهینگه داشتم و صورت ترس کمی کوچ یرو محکم با دستها کمرش
 سمت پله ها....  دمیدو

 شده بود   بیترک  یاهی صورتش رو که با دود و س  یاشکها یبا نگران  

 کردم و گفتم:  پاک

 !!زمیعز نترس

 دم..... یرو نجات م   یرم و داداش یم االن

 بمون خب؟!    اطیجا تو ح نیتو هم 

 یاش همچنان م یادآور ینسوخته اما باز پس از گذشت سالها  نکهیدانست که تنم با ا ی"خدا م
 سوزاندم..."

 

 زمرد کوچک و معصومم سرش را تکان داد و بغض درد آلودش را فرو فرستاد.  

 

 .... وانیعجله برگشتم سمت ا با

 و اسمش رو صدا زدم .. دمیتموم ترسهام کش یدرد ناک به اندازه  یادیفر

 اومد! یصدام در نم گهیسپهر سپهر گفتم که د اونقدر

    دمیمادر رو شن  ادیفر  یلحظه صدا همون

  یسمت در ورود  برگشتم
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 وحشت زده و بر  سر کوبان خودش رو به ما رسوند....   یبا صورت مادر

 .  دیکنان به پاهاش چسب  هیپله ها زمرد گر لب

 نه؟؟  ایجگر گوشه اش سالمه  نهیزمرد انداخت که بب   یبه سر تا پا ینگاه

 !!گهیمادره د خب

 ... رمی قلب مهربونت بم ی،مادر برا آخ

 زنان گفت   ادی کوچکم رو نگه داشت و فر یرهاش کرد و با عجله خودش رو به من رسوند؛ بازوها بعد

 کجاست.....   سپهر

 نه؟؟ ایسالم هستم  نهیکه بب انداختی به من ن  ینگاه یحت

 یدونه که چرا  از خواهر و برادرم خوب نگهدار  یمنو مقصر م وفتهیهم که ب یدونستم که هر اتفاق یم
 نکردم!

 افسوس!  یو ول اندازهی ب یمنتظر بودم که مثل زمرد به سر تا پام نگاه من

 *** 

 باز کردم...  چشم

 داد...  یمدردناکم  را ن  یحرفها  یزدن مابق یتپش قلب اجازه  گرید

 داشتم! قینفس عم  دنیبه کش  ازین

 داد. یگوش م  میمتفکر افتاد؛ که با دقت به حرفها نیی آ ینگاهم برو 

 خوام بشکنم؟  یدارم که م یبغض   دمیپرس

 و سرش را بعالمت مثبت تکان داد..... دیکش ی ثابت مانده بود آه می نگاهش برو کهیحال  در

 چنگ شد! نهیس یتخت برخاستم و دستم برو یرو از
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 آمد و مچ دستم را نگه داشت تا نبضم را کنترل کند!   بطرفم

 گشت به اتاق روبه رو گفت:   یبرم کهیتکان داد و در حال یسر 

 بسه!  گهیامروز د یبرا

 .... سمیبراتون دارو بنو دیبا

 برگشت ساکت و متفکر  بودم.  وقت

  دی نپرس یز ی هم چ رادمهر

 دانم چرا؟  ینم

 داشتم؟! یخوب  یحس سبکبال  اما

 .شودی م یگذاشته فارغ از هر درد نیزم  یبرو یرا به آرام  نشیکه کم کم کوله بار سنگ  یکس مانند

 داشت! میبه ترم  میتصم  میبا بزبان آوردن غمها روحم

 یز ی که به بودنش در عمارت  داشتم اما چ یاز یشب رادمهر به خانه اش بازگشت ،با تمام ن  آن
 نگفتم.....

کردم  به حتم   یتلخ که هرگز فاش نم قتی حق نیترسم و  ا یاز پدرش م  میگوسخت بود که ب میبرا
 کرد.....  یرا خرد م  زمی رادمهر عز

 فردا کالس را فراموش نکنم   یخواست که برا یخداحافظ  وقت

 و  گفت:   دیرا در آغوش کش میدستها دواریام

 !ونمی مهر یبای باشه ز ادتی

 !م یحالت رو دار یدر بهبود یمن سع  ایو  نییآ

 تو  تصوراتم بوده  شهیکه هم یباش  یدخت بایز ی خوام بهم قول بد یم

 صبور و محکم!!  یدختر 
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 از ترس بود!  زیدادم اما دلم لبر قول

 شد.  یسپر  یو خوش یبه خوب   یروز  چند

پس    یی جا  شهیرا در  دل هم  میکه دردها یمن یکه انتظارش، برا یز یخوب و خاطره انگ  یروزها 
 به نظر   بیکرده بودم؛ عج  ییتنها یانداز روزها

 ! دیرس یم

 !دمید  یاهانم ی در رو یرا حت  یهمه خوشبخت نیبودم و ا یخود ناباور  من

 را  برده بود! میسه تار تمام غمها یر یادگ یو پشت سر هم  در کنار رادمهرم و  ییای روز  رو دو

 

 شگاه رفتم.... گرفته و به آموز یآخر وقت تاکس شهیروز مثل هم آن

  

 کرده بود   یشاگردانش را راه تمام

 بودم و خودش....  من

 

 بودم!! یرفت و من هم الحق که شاگرد خوب  ی م شی حوصله و صبر قدم به قدم داشت پ با

 

 استاد ساخته بود.  کی جبر زمانه ازمن   یعنی

روح نواز کالس رادمهر    یاز سه تار در فضا یرا  با  تک نواز  میداشتم؛ درد دلها یو راسخ ،سع  یجد من
 رها کنم. 

 زد و شاد بود.  یچه خوب لبخند م او

 شک!  یها بود ب یکمان خوب   نیرادمهرم ،رنگ یایدن
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دست  میدهد؛  برا  یم زهی که به دانش آموزش جا یدادم، مثل معلم یکه ارائه م  یبعد از هر کار خوب 
 !شدیزد و لبخندش پر رنگ تر م یم

 کاره ماند و .....   مهیستم را گرفت  و قطعه ام نکار بودم، که ناگهان د وسط

 

 کالسش را فرا گرفت!  سکوت

 زم؟ یشده عز یتعجب گفتم: چ  با

 ! دمیترس

 اشتباه زدم مگه؟؟ بازم

 ...  ایو گفت: نه کارت دارم با من ب  دیخند

 ....یکن  ینگرانم م یکه گفتم رادمهر دار  م،یتو راهرو بود  د؛یرا گرفت، بدنبال خودش کش دستم

 شده؟  یچ

 و نگاهم کرد و گفت:   برگشت

 ...یفهم  یم

 ... ایدارم با من ب  یو گفت:  کار مهم دیخند

   د؛یرا گرفت ، بدنبال خودش کش دستم

 !  گهیکنم بگو د ی که گفتم: رادمهر خواهش م  م،یراهرو بود تو

 او باز سکوت کرد... و

 .... می.دو طبقه با آسانسور باال رفت

 که باز شد.  در
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 شدت تعجب دهانم باز ماند! از

کرد ،چنان مجذوبم کرد؛ که قدرت   ی م ییراهرو با در باز خودنما  یکه انتها یسالن بزرگ ییبایو ز شکوه
 حرکت نداشتم. 

 بزرگ سر در سالن نوشته شده بود ... یتابلو یرو

 زنده ....  یاستادان و اجرا شیهما اتاق

 نگاهم کرد!  دواریام یجشمان با

تند   ی! با قدمهاریمس  یتا انتها  میرامحکمتر فشرد و به سمت  خودش کشاند و هم قدم شد دستم
 سمت سالن براه افتاد و گفت:   

 نگاهش کردم و ....  رهی!!! با تعجب خ یکنسرت دار  امروز

 زد!! یچه تند م قلبم

 بابا!گفتم: رادمهر بس کن   یناباور  با

 ... میبرگرد  ایب 

 سروته.....  یسالن ب  نیچه به ا منو

 پاسخ داد:  م؛یسالن  را رد کرده بود یهر دو سر در ورود کهیو در حال  دیخند

 ...نمی لوس نشو بپر برو باال بب -

 و خاص آن سالن...  ک یش یچشم دوختم به عظمت موجود در فضا رهی و خ ستادمیا

 دوی سف ییچرم کرم رنگ با فضا یها یداد.  صندل یچشم زا ندازش م رش ینظ  یب  ونیدکوراس
 ...ییایرو

 که نور منعکس یستال یچرخان و کر یلوسترها 
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 یدلبر  بیپرعظمتش تابانده بودند و عج  یوارهایدرخشان بر در ود یرا چون الماس دیخورش  یشده  
 کردند .  یم

 بلند...   هیپا یزها یشده با م دهیچ یآن همه صندل یرو روبه

 کرد!  یم یپر شده؛  چشم نواز  یقیسالن با انواع ساز موس یباال ییبای بزرگ و ز ِسن

 تمرکزم بازگردد.... یتا کم  دمیکوتاه کش یفرو فرستادم و نفس یدهانم را با استرس و  بسخت  آب

 بردند!   یچشم نواز تر دل را م  یگر یازد یکی موجود در سالن  یفضا یتمام

 د؛ نگاهش کردم و گفتم: بند آمده بو زبانم

 ...  میبرگرد  ایب  رادمهر

 من ساز زدن بلدم؟ آخه

 که خجالت زده بشم؟ ی کن یکار رو م  نیا چرا

 بشه! شتری استرسم ب  ییخوا یم

وارپاسخ   یمردد بخود گرفت و شوخ  یا افهیخاراند و ق یانگشت اشاره سرش را بعالمت شوخ  با
 داد... 

 ...ستین نی نه؛ باور کن قصدم ا -

 ! نمتیاون سن بب یروز خوش دارم باال ام 

 بابا!!! نیهم فقط

 کرد و ادامه داد...   تیرا  گرفت و مرا  سمت سن هدا میسر شانه ها سپس

 !نمی زودباش بب ست؛ین رفتهیپذ  یحیتوض چیدنبال بهانه نباش که ه گهیحاال هم د -

 ....گهید برو

 ک یکوچ یپشت اون صندل نیبش 
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 سن و شروع کن به زدن  یگوشه  

 دادم رو بزن ... ادی بهت  یچ هر

 !  یزن یم  یکنه که چ ینم  یفرق

 خارج نباشه...  فقط

 دم، با جون و دل.... یگوش م من

 ضمن ....  در

 !یدادم؛بزن  ادیرو که بهت   یکوتاه یخوام از دستگاه شور، اون قطعه  یم

ماندم که در حال حرکت دادنم  رهی نرفته که؟؟برگشتم و به چشمان مهربانش خ  ادتی بود  روزیدرس د 
 بود...

 ...میکار دار یل یزود باش خ ه؟یباال انداخت و گفت: چ   ابرو

کوتاه  یکه نرفته؟بناچار پله ها  ادت ی م؛یری پس فردا تولد مامان کادو بگ یبرا م،یباهم بر  دیبا غروب
 که رادمهر اشاره کرده بود، جا گرفتم .  یرنگ  دیسف یصندل ی سن را باال رفتم و برو

ذوق زده  یبا چشمان  رهیخ نهیسالن نشست و دست به س یها یصندل  نی اول  فیرد میروبه رو او
 نگاهم کرد.

 لبانم نقش بست.  یبخاطر حرکاتش برو یلبخند

 ماندم! رهیدستانم خ انی در م یار چوب رفت و به سه ت نییو سرم پا  دمیکش  قیعم  ینفس

 در قاب  نظرم آمد.. یو پنبه ا  دیسپ یپدر بزرگ با آن موها یمهربان و دوست داشتن یچهره  

 شد.   یما م یگرم و دوست داشتن یشبها مهمان خانه  یوقت

 زد   یم مانیآورد و برا ی تارش را با خود م سه
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  یمرد را عاشقانه با آن نگاه پر عطوفتش م نیا بیهنر را از پدرش به ارث برده بود و من عج  نیا
 ! دمیپرست

 آن سن و بودن رادمهر در کنارم دور کرد . یتارها مرا از حال و هوا لمس

تارها ُسر    یآوردم و انگشتانم برو ادیکرده بودم ب  نیرا که تمر روزیکوتاه د یچشم بستم، آن قطعه  
 دند. خور

 و تنها..  بانیخاطرات نشسته ام،سر درگر یبلندا  در

 نگرم   ی.به تماشا م

 را.....   یمی جمع کوچک و صم  آن

 که وجودشان تمام بودنم بود.... یزان یعز

 منم! خود تماشا! نیا بله

 یچشمانم تر شد،لحظه ا ی گوشه

 زدم   یم  هیتک شانیو محکم پدر که هر شب تن کوچکم را برو یقو یپاها یآور  ادی 

 شد.   یتداع میبرا

 یکوتاهش را با انگشتان کوچکم دست م شیکنم و صورت زبر و ته ر یرا در آغوشش جا م خود
 کشم... 

 پدر!! یبود کاش

 شد...   یصورتت م  یو زبر  یباز  آماج تند فمی صورت لط   کاش

 کردم..و تمام!   یت آرامش را جستجو مبازوان  انیتا  من در م یبود کاش

 شروع بزدن کردند و...  میبرا قیکه  بعنوان تشو ییدستها

 بجز رادمهرم، چشمان  تر شده ام را گشودم!  ییدستها یصدا دن یبا تعجب از شن من
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  یکوتاه یآنطرف تر از رادمهر نشسته بود و به افتخار قطعه   یکه چند صندل  نیینگاهم به آ رهی خ  
 م؛  راکه زد

 لبانش نقش بسته بود.  یپر مهر برو ی زد و لبخند یم دست

 داشت!   یتازگ  یبرا  شیها زی رفت و در دل رادمهر را لعنت کردم که تمام سورپرا  نییخجالت سرم پا از

داد  یبگو چرا مرا کشاند داخل سالن!!!رادمهر از جا بلند شد و همانطور که به دست زدن ادامه م پس
 دارم  ی چه شاگرد با هوش  نیگفت: بب  نیی رو به آ

 کرده......  نیتمر روزی قطعه رو د نیبار ا هی

 خوب زد...  چقدر

 طوره!! نیسر گفت: قطعا هم  دییبرخاست و  با تا شی هم از جا نییآ

 احترامش   به

 جا بلند شدم و سالم کردم.  از

 را داد و رادمهر ادامه داد   جوابم

 جان!!  بایز

 ...رنیوقت شما رو بگ کمیفربد ازم خواستن  یآقا

 ..یاگه تو اجازه بد البته

 گذارم؟  یشما رو تنها م  من

 گفت:  کرد و آرام  نگاهم

 اوهوووم؟ 

 گفت   نییرفت و رادمهر روبه آ  نییپا  سرم

 .... هیخجالت  کمی شاگردم
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 سپارم  یرو به شما م بایدکتر ز یآقا

 !ست یهمانند خودش بدور از هر نوع استرس و نگران لشیاتومب یفضا

 مرد خود آرامش است!  نیا اصال

 آراسته اش انداختم! یبه صورت خوش تراش و موها یو پنهان  یچشم ری ز ینگاه

 مرد تمام و کمال وقت گذاشته بود!  ن یا یچهره  یای ساخت زوا یخداوند برا ایگو

 دل صادقش را به عهده گرفته بودند! لی و تحل هینافذ و مهربان که تجز یچشمان

 بود!   د؛یگنج  یکه در ذهن م یز یتر از هر چ یمرد عال  نیا

 همان آرامش اتاق مشاوره اش را بهمراه داشت! نانشی آرام و پر اطم ینفسها

 خاص و پر جلوه  اضافه شده بود! ونیکلکس نیابه  زی نقصش ن یدرست  و ب  یرانندگ 

 !! دادیم قی عم  ینان ی مثبت نبود؛ حس اطم یکه نظرم در مورد هر مرد یبه من و

سپس   زد؛ی م حی مل یو لبخند کردینگاهم م  گوشیهمانند  کودکان باز یرک یز ریبار ز  کیچند وقت  هر
 ماند!   یم  رهی خ  شیآرام و مطمئن تر از قبل به روبه رو

 لرزد!! یم دلم

 ننشسته بودم! یا بهیمرد غر چیبحال کنار ه تا

 استرس در دل داشتم!  یکامل داشتم ، اما کم نانیرادمهر اطم   یمیبه دوست صم   نکهیا با

 گذاشت!  یشک گردنم را لب استخر بزرگش م   یب  د،ید یوضع  را م  نیامشب ا هانی ک اگر

 را نداشتم! هانی تصور خشم ک یحت

 ..  دمیکش رونی ب ایخش دار و مهربانش از رو شهیهم یتصوارتم غرق بودم که صدا در

 دخت!!  بایز
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 ماند .  رهیبه چشمانش خ  نگاهم

 از بودن در  کنارش نداشتم. یترس  ییو تنها یک یوجود تار با

  تکرار کرد... دوباره

 در فکر و مغموم!  شهیهم بادختهیخانم ز -

 را دوست نداشتم!  نیکرد و من ا یم یتعجب نگاهش کردم، داشت کم کم احساس راحت  با

 !مینبود برا شتریب  بهیغر کیاو 

 ابروها انداختم تا حواسش جمع شود! یبرو یاخم

 دانستم...   یدکتر نم  کیاز  شتریفربد را ب  نییدکتر آ  من

 کرد رادمهرم بود و بس!!! یم  دایمعنا پ میکه در کنارش لبخند برا یکس تنها

 حوصله بحرف آمدم: بله؟   یو ب ری بز سر

 وارد شده گرفت و گفت :  یهوا  یو صورتش را روبرو  دیکش  نییرا پا نشیماش ی شهیش

 ! ؟یکه  بترس ستین ای ته دن  نجایا

 و نگاهم کرد و ادامه داد  برگشت

 ده؟؟ یآرامش م شتریبهت ب یه چتو دل شب و خلوت جاد - 

 حرف بزن!   برام

 شد.   شتریب اخمم

   تیم یصم یعنی ن یرا کوتاه کرد، ا اسمم

 جاده بود.... یاهیخواستم ....هرگز ...نگاهم به س  ی.... من نمو

 نبود که رادمهر گفت: مرا زود به خانه بازگرداند... الشیخ  نیشد و او ع یم ر یاز حد داشت د شیب
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 گفتم:  ضی غ با

 !مارتونی نه مطب شماست و من نه در حال حاضر ب نجایا

 کردو ادامه دادم  نیری ش یخنده ا تک

 برگردم.   یفور  دیفربد من با یآقا

 که!! دیدونیم

 کرد گفت:  یم  یرانندگ یکه به آرام  همانطور

  یزدم که خاطرتون رو آزرده کرد عذر م  یخوام براتون درد سر باشم؛اگه حرف  یچشم، من نم  یبرو
 خوام..

 کنم،   یناخنم افتادم و گفتم: خواهش م یرفت و به جان گوشه  نییپا  سرم

 دارم که گفتنش برام سخته...  ییها  تیمحدود هیمن  اما

نگاهم کرد؛ با تعجب   رهیترمز و خ  یجاده و آرام زد رو یرفت سمت گوشه  دمیبود و ند نییپا  سرم
 به اطراف انداختم...  ینگاه

 بود و دلهره آور!!!  کیتار

 !م؟یایدن یدانستم کجا  ینم  یحت

 گذاشت و متفکر نگاهم کرد. نشی ماش  ی شهیش یسمت من و بازو برو دیچرخ

 .... دمیترس ینم

 رادمهر بود.  قیرف  نیتر یمی صم او

 ! کردی اش هر دم آشفته ترم م ینگران نیطوفان سهمگ نین بودو ادر دلم طوفا اما

 ام را حفظ کنم.   یکردم خونسرد یسع 

 کردم گفتم:  یکه به اطراف نگاه م همانطور
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 د؟؟یستادیا چرا

 کند ؛گفت :  یم  رانشی معلوم بود ،سواالتش  دارد  از درون و کهی در حال یجد

 !!  بادختی ز خانمه

 بدم .  شنهادی پ هیخوام بهتون  یم

  یمن آدم عجول  دیاصال فکر کن دیشا  ای اد،یبه نظر ب  ی گستاخ کمی دونم ممکنه از نظر شما  یم
 هستم..... 

 ! دیباور کن اما

چند وقت و اون دو جلسه که برام   نیتو هم  زیچ هی،فقط و فقط    ستیدر مرامم ن ییپروا یو ب  عجله
 بگذارم .  شیده که پا پ یجرات رو بهم م  نیا دیدرد دل کرد

 دونم؟  ینم

 چرخه! یمدام تو سرم م  یمجهول  یزایچ هی هم سرگردونم،  خودم

 .....ستمین راحت

 گذشته رو ندارم ...  لکسیاون گپ و گفت ر مارانمی ب با

 دیکرده باور کن  ریبد جور تموم ذهنم رو در گ ادتونیگم؛یکه راحت م د یشما... ببخش  فکر

 ها درمان درد شده اما .... یلیخ ی تنها رفته و برا  یراه تو زندگ  یلی فربد خ نییآ

 رفت و در فکر بود.   نییپا سرش

 باشد  توانستیچه م ش ی حرفها یادامه   نکهیشدت خجالت و  ا از

 زدم!  یضربه م مینوا یدر گم مرتب به انگشتان ب سر

  یام برو ده یهول شده دستم عقب رفت! نگاه ترسدستم نشست و ..... یگرمش برو یدستها ناگهان
 ماند..  رهی صورت منقلبش خ
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 کرد؟!  یچکار م  داشت

 ... شدیخوب سرم م  میحر من

 پر استرس و گله مند گفتم:   ییصدا با

 !د؟یکن  یم  چکار

 دستانش باال رفت و گفت :  میعالمت تسل  به

 ندارم!  ی من برات خطر  نترس

 فرصت بده....  هیو بهم   ایدخت ب بایز

 دارم تاوانش غرور و عزت نفسمه!  یکه سمتت برم یقدم نیکن ا باور

 و بس! نهیخدا که حرف دلم هم به

 حبس کردم،  نهیام را در س دهی.نفس ترس

 ماندم!   رهی و به چشمان پر التماسش خ 

 هم گذاشت.. یبرو پلک

 ! ینیمنو نب  گهیهرگز د ستمیهم ن  یصحبتهم  قیال ی که حت یدم هر وقت احساس کرد یم قول

 م؟ یهست با هم شروع کن اجازه

خوب است؛ اما به   یانداز یب ینگاه  تی و به کارها یبه عقب و مدام به زندگ  یبرگرد  یبخواه نکهیا
 باشند!  قشی دقا نی هم مز هایهمراه غمها؛ شاد یکه در دفتر خاطرات زندگ   یشرط

 و نبوده!  ستین یآدم  یجز عذاب برا یز ی آن چ یادآور ینه؛  مگر

هزاران رنگ و لعاب روزگار   یتو در تو   رند؛ی ودردها وجودت را فرا بگ یغافل شو دیاز ام یروز  اگر
 و تمام!  یباخت  ینی ب یم  ییایبه خودت م  یکند که وقت یم  رتیغافلگ یطور 

 نوش داروبود! ن یبه ا ازمیخواست مرهم باشد و من ن  یم او
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 هم کرد و ادامه داد... نگا نانیاطم با

 ..میگذرون  یها رو م  هیثان یخوشبخت  یمن و شما منتظر روزها -  

 !هیبه انتظار خوشبخت  یآدم ازین اصال

 ! د؟ینکن غیفرصت رو از خودتون و من در نیا ستیبهتر ن  پس

 مصمم و آن صوت آرامش بخشش را دوست داشتم! نگاه

 هر چند کوتاه  به او و خود ندهم؟  یوانفسا فرصت  نیدر  ا دیبا چرا

 گفتن!  یچشمان برنگ شب حرفها داشت برا نیا

 باشد...   میتوانست مرهم تمام دردها ی صورت مهربان م نیا

 زخم قلب خسته ام!   بیطب دیشا ای و

 چه کنم؟ ایخدا

 دست و پا نزنم!  شدیمگر م یسر درگم نیا در

 دلم بگذارم؟  یرا کجا دیهمه ترد نیا من

 آخرش را دوباره تکرار کرد!  حرف

 ؟ یخانم محب  دیموافق -

 .......ومن

* 

 درب خانه،   ی جلو لشیاتومب توقف

 ... دادی م  یاز خداحافظ نشان

 بود!! ییایشب اول کنار او  چه رو نیهم 
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 .... دهیبه دل لرز لعنت

 زدم.....  بیبر من.. بر خود نه لعنت

 !!بایز یجنبه نبود یب

 دانستم! ینم  زیپاسخ را خود سرگردانم ن اما

 اندر احواالتم؟  دیگو یحال دگرگون چه م نیا

 نه؟؟  ایکنم  بغض

 را ؟   دنیبهم رس ی لحظات روحان  بشمرم

 وجودم را ؟  ی دهیسکوت در هم تن بشکنم

 ه ؟ دل بست ایدلداده  نمیکدام من

 داند!!!  یخود شده ام نم  یب خود

 ! ختیخش دار و دلگرم کننده اش بدجور مرا برهم ر یصدا

 .... نطور ی فکر و ذهنم راهم 

 دخت!!! بایز-

 خوام بشه  یروشن شده که م  یجاده، نور   یکیامشب برام ته اون تار  

 ....میزندگ   ییروشنا

 و احترام بطرفم گرفت و ادامه داد:   یرا به آرام دستش

 ....یممنونم که بهم فرصت داد -

 کنم... یفرصت استفاده م نیا یاز لحظه لحظه  من

 رفت و دست گرمش ته قلبم را گرمتر کرد و او ادامه داد...   شیو خجالت دستم پ دیترد با
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 فردا سه شنبه هست و من تو مطبم منتظر ورودت!!  -

 هستم!  وجودت

 ساله ات رو ... نیسکوت چند  نیا میتا با هم بشکن 

 آرام داد و گفت:   یرا فشار  دستم

 قبول؟ یستین  مارمیبار تو ب نیا نهیفرقش ا اما

؛و بسرعت از   دمیکش رونیمطمئنش ب  یدستها انی هم گذاشتم ،با شرم دستم را از م یبرو پلک
 شدم.  ادهیپ لش یاتومب

 کرد! یم بمی قرار و عاشق  تعق ینگاه ب همان

 را باز کردم و داخل شدم... در

 تکان داد و من هنوز شرم از   یسر 

 داشتم! یحافظ  خدا

 کرد.  یکه متعجبم م د،یرس ی بنظر م  یساده و خاک یمرد با تمام ابهتش طور  نیا

هزاران   ری آسفالت بود، و دلم هنوز درگ یبرو   لشیت اتومبو من نگاهم به رد خاک کوتاه حرک   رفت
 سوال! 

 بستم و نگاهم به عمارت افتاد... یرا به آرام  درب

 همه خاموش بودند ،نگران شدم .  یورود یچراغها

 گذاشت!   یرا روشن م  یو ورود وانیا یتمام چراغها یوقت شب  بدر  نیا

 شد!   یدلم خال ته

 ؟؟افتاده  یچه اتفاق یعنی ایخدا

 شد.  شتریترسم ب دم یکه رس  یعجله قدم تند کردم و بدر ورود با
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 هم قفل بود! یورود درب

 بانو را گرفتم. ینگه  داشتم، و شماره  یرا در دست  لرزان بسخت تلفنم

 درگوشم... دیچ یخندانش پ  یبوق خورد و صدا  چند

 ؟؟ ییتو بایز -

 سالم گفتم و او با خنده ادامه داد... ینگران  با

 وقت شب دختر جون؟ نیتا ا یکجا بود -

 رادمهر! شی پاسخ دادم :پ دیو تر باترس

 ....میداده بود و گفت که هماهنگ باش   ادمی که خودش  یز یچ

 زد گفت:  یموج م شیکه در صدا یخوشحال با

 خودش کجاست؟! ییخان دا نیا

 ..  ستی منظورش چ دمینفهم

 د؟ ییبانو جان شما کجا گفتم

 تر با ذوق ادامه داد...  بلند

 دختر! مارستانمیتو ب من

 ! ختیر یهر  دلم

 شده؟  یز ینکرده چ یترس گفتم: خدا با

 ! زمیصاف شود و  گفت: نه نترس عز شیکرد که صدا یسرفه ا تک

 فارغ شد...  باید
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 ...بایبزرگ شدم ز مامان

 ! دیحرفش چشمانم خند دنیشن  با

 بحرف آمدم...  یو نوزاد  کوچکش ضعف رفت! فور  باید یدلم برا  

 خداجونم چه خوب!!!   یوا -

 من خودم رو برسونم... دیهست مارستانی کدوم ب شما

 مکث گفت:   یبا کم  بانو

 وقته... رید گهید ییایخواد ب ینم

 دن! یمالقات نم  یاجازه  یکس به

 ...ای صبح ب بمون

 رادمهر...  یبرو خونه  ری بگ یسختت هست، تاکس  ییاتنه اگه

 هستم  بایامشب کنار د من

 .. الیرفت و  قاشیهم با رف هانیک

 گفتم با رادمهر   یتنها نمون! چ خونه

 ...  نجایا نییا یبا هم ب صبح

به رادمهر خبر   یرا قطع کردم و فور   یگوش  بایقربان صدقه رفتن نوزاد و د یبعد از کل  یخوشحال با
 دادم. 

 ذوق کرد که من را دوباره به وجد آورد!  چنان

 بخانه نرفته بود...  هنوز

 ...میدنبالم با هم بخانه اش برو دیای خواست منتظر بمانم، ب ازمن
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 قدم بزنم! یگرفتم تا آمدنش در باغ کم  میتصم

و   بایصورت ماه د دنید یبرا اورمی تا صبح چطور دوام ب  یفکر بودم که از شدت خوشحال در
 نوزادش...  

 آرزو داشتم!   ش یروز را برا نیا چقدر

 مهربانم بالخره مادر شد.  یباید

 

 .. یسمت درب کوچک  ورود دمیدرب عمارت متوجه ام کرد و با ذوق دو  یجلو  یل یتوقف اتومب یصدا

 پر لبخند باز کردم. یفکر که رادمهر آمده درب را با عجله و صورت  نی.با ا

 . ختمیو فرو ر دیکش ری پشتم ت دنشید با

 ...ییو خودش به تنها هانیک  لیاتومب

 برهم دوخته شد.  مانیهردو نگاه

  یام هجوم م یشانیپ  یبرو دنشیبا د شهیسوزان که هم یبهمراه تب یشگیآن ترس و وحشت هم 
 شد!  قیتزر آورد؛ بر وجودم

 رها شد و چند قدم بعقب رفتم.  یاز در گاه دستم

 کرد؟  یچکار م نجایا 

 ..الستی و   هانیگفت که ک  بانو

 فشرد   یرا م موت یر  یدکمه  کهی دستش باال رفت و در حال 

 ... دمیو در دل نال دمید یطان ی ش ینگاه مسخره اش لبخند ته

 رادمهرم را هرچه زودتر برسان!  ایخدا -

 دندو یلرزانم به لب باغچه رس یکه پاها دیآ ی م  ادمیدانم چند قدم عقب رفتم ،فقط  ینم
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 عمارت را لمس کردند..... یسنگ فرش ورود یکوتاه راهرو یدستم شمشادها 

 

 قفل شدند!   میپاها ن یزم ی.همانجا برو

 را پارک کرد و  لش یاتومب

 آرام بطرفم آمد! ییچرخاند؛  با قدمها یر هوا مرا د  چشی سو کهیحال  در

 از جنس مرگ بر جانم افتاد! یوحشت

 کنم!  ی م تیخوبم از ته دلم صدا یخدا

 حاال پشت در باشد و نجاتم دهد ... نیهم  رادمهر

 لرزان سالم کردم.   یتر شد و به ناچار و با لبها کیو نزد کی.نزد

 خلوت باغ حکم فرماشد!  ینکبت بارش در فضا ینفسها یبود که صدا کمینزد آنقدر

 گفت:  دیبه سر و وضعم کرد و با ترد ینگاه

 کجا!؟  هان؟

 زبونت رو موش خورده؟  هیرا به چپ و راست تکان دادم و ادامه داد :چ سرم

 ؟؟یالل شد یبه سالمت ای

 زبر شمشاد را چنگ کرد!   یاز پشت برگها دستم

 قدرت حرف زدنم رفته بود! 

 ناتوانم را چنگ کردند! یُسر داد و دست بزرگش بازوها بشی بداخل  جرا   چشیسو

 کرد و گفت:   کمیصورتش را نزد 

 ! با؟یتوام ز با
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   یبرد یم فیتشر کجا

 سه تار زن!!!  خانمه

 کردم.  یو با وحشت نگاهش م رهیمن همچنان قفل کرده خ و

 دستم آورد چشم برهم گذاشتم. یکه برو یفشار  از

 مست است!  دمیصورتم نشست و فهم یبرو تند پر الکلش نفس

 بحرف آمد...  خودش

 تو حرف نزن!!!-

 .... هیچشم برهم گذاشتنت از ترست برام کاف نیهم 

 ! یازم حساب ببر  دیکه حواست هست، با بدونم

 فشار داد و ناله ام بلندشد!  شتریب

رو که با رادمهر خوش     ییروزها نیا یتا تالف  ارمی ب رتیخواست تنها گ یچند وقته دلم م یدون یم -
 ! ارمیدر ب  یگذروند

 نره!   ادتیکنم که  هتیچنان تنب نباریا دیبا  -ادامه داد... صانهیگوشم زمزمه کنان و حر در

سرم را به عقب کشاند و   یشال رو  گرشیبازوانم حرکت کردند و با دست د یانگشتانش برو  دوباره
 بسته ام چنگ شد!  یموها یدستش برو

 از عمق قلب سوخته ام بلندشد  یسرم نشست و آخ یشدنش برو دهیممتد از کش یدرد

 را به سمت گونه ام برد و سرم که عقب رفت با دستش محکمتر نگهم داشت   شیها لب

 چشمانم نشست..  یاشک از حسرت برو یو قطره ا  دیاش لرز یاجبار  یتمام تنم از بوسه   

 فرار نداشتم! یبرا یراه
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دانست که قراراست چه   یکردم و فقط خدا م  یهمان جا تمام م د،یرس یاگر رادمهر زودتر نم  امشب
 !!اوردی برسرم ب ییبال

 تورو خدا رهام کن!  دمیپر التماس نگاهش کردم نال یبغض  با

  یکرد. نفس  کیکرد و دستانش دور بازوانم قفل شدند و خودش را به من نزد  زیر یخنده ا  یعصب
 د یوآرام کش قیعم

 گفتم:   هیاراده در پشتش فرو رفتند و با خواهش و گر یب  ناخنهام

 .... دی تو رو خدا رهام کن  آقا

 گوشم گفت:   کنار

 ندارم!! تی کار نترس

 عصمت کردنت.... ینداره ب یکنم که برام کار  یآور  ادیخوام بهت  یم فقط

 !!بایمن منتظرم ز اما

   یبش میکه بالخره تسل یروز  منتظر

 چرا ؟؟  یدون  یم ادهی ز صبرم

 نکردند!  یار ی گر ید میزد و پاها یم دیدور تند شد یرو قلبم

 حال سقوط بودم که محکم نگهم داشت و گفت:  در

  ارمی به زانو درت ب نکهیا یپر حسرت؛ عطشم رو برا یسالها نیو بزرگ شدنت  تو ا دنیقد کش چون
 کرده... شتریب

 نه!!!  ؟یکرد ضعف

پشتش فشار آوردند اما او  یبرو  شتریاز ترس ب میو ناخنها دم،یسر انجام و درد آلود کش یب یادیفر
 نداشت!  ین یعقب نش الیخ
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 شدم یاو م میتسل دی ماند نبا ینم یدر وجودم باق یاگر جان یحت

 شد یم فشیدستان کث ی  هیدست ما دینبا تنم

 نبود، او قصد داشت تنم را آلوده کند!!  یکردم.اما راه فرار  یم یکار  دیبا

 ی دونست یگوشم آرام و کش دار گفت: م  در

 ! مییما تو عمارت تنها امشب

 ..الیکنه منم رفتم و یو فکر م مارستانهی تو ب  تهیافر یبانو اون

 هوووووم؟  یقهوه درست کن هیداخل تا تو برام  میبر چطوره

 !میست یرا با وحشت عقب بردم و با ترس گفتم ما تنها ن سرم

 ... نجاستیا رادمهر

 ! دیدستانش رها شد و با استرس نگاهش به اطراف چرخ یحرفم فور  با

 نبود!   یچاره ا گرید

 کردم .  یفرار م دیجانم شده بود، با  متی به ق یحت

 پر پشت و در هم باغ برداشتم.  یقدم بعقب سمت  شمشادها چند

 رفتند.  یپاها و زانوانم فرو م یشمشاد با هر حرکتم برو زی ت یها شاخه

 نبود.  یز یچ هانی ک زی درد، در مقابل درد آغوش نفرت انگ نیا

 .  دمیخر   یدرد و زخم را م نی و من با تمام وجود ا 

 هنوزهم به اطراف بود و من از فرصت استفاده کردم  نگاهش

 ...ستادمیهموار شد، نفس زنان وسط باغ ا میباغچه و چمنها برا انیم یراه
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از نبود رادمهر راحت شد؛ دوباره با چشمان پر خون و   الشیبه اطراف سر چرخاند، و خ نکهیپس از ا او
 ...  صشیحر

 ماند. رهیصورتم خ  یو منفور برو اهیس ی لهیدو ت  آن

 

 ؟؟ یفرار کن  یخواه ی کجا م  یعن یبعنوان تاسف و هزاران حرف که  یسر  

 داد و قدم بطرفم برداشت.  تکان

  م؟یکجا ایخدا

 ! ؟یام و مرا تنها گذاشته ا ستادهیتوست که ا نیزم  نجایا

 را  میو صدا یدانم که هست یم

 ! . یشنو یم

 ! یپناهان  یام برس که تو نجات بخش تمام ب یپناه یب نیبداد ا 

 ترسم!  یم 

 ترسم که ببازم! یم

 دارم؛ پروردگارم!  ازی حاال به معجزه ات ن نیهم من

 اما دستانش مرا لمس نکنند! ابدی انینفس در تنم پا  حاضرم

 خوبم! یام به مرگ خدا  یراض 

 وحشت زده عقب تر رفتم...   یو چشمان   یدیناام با

لبها   ی برو یطان ی ش  یکرد، و لبخند یرحمش لگد مال م  یب یپاها ری دها را بزکه  شمشا همانطور
تمام تنم را سرد   ییآبرو یترس از ب کهی تر شد؛ ناله وار و در حال  کینشانده بود؛ بطرفم قدم به قدم نزد

 کرده بود؛ گفتم:   خیمثل 
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 نشو!  کمینزد

 بزنم!  ادی نکن فر ناچارم

 نداشت!!!  یا دهیفا  میکدام از حرفها چیانگار ه اما

 زدم.  ایاز اشکم را چند بار فشردم و دل بدر س یخ چشمان

 بزنم...  دانهیناام یادیفر که

 ندارد یدل سنگش اثر  یدانستم عجز و ناله ام برو یخوب م چون

 !رسدی نم یهم به گوش کس ادمیفر نیسرو ته بانو آنقدر بزرگ است  که طن یو عمارت ب 

 صفت خوب  یب  هانی را  ک نیو ا 

 دانست!  یم 

 بود .  دهیرس کمیبه ته باغچه و نزد  گرید

 ،  دمیپر یشمشادها م یاز رو دیبا 

 حرکاتم بود؛   یخشم نگاهش برو با

 دوباره تکان داد و گفت:   یسر 

 .... ست ین یراه فرار  چینکن ،بخدا ه میعصبان  بایز

 ...یچقدر که تقال کن هر

 .رمیگ یازت م دمیرو که بخاطرت کش یثمر  یب  یانتقام تموم انتظارها امشب

 وسط شمشادها ندارم  ی ز یجمع بود که راه گر الش یخ  کهیکتش برد و در حال  یبه لبه  دست

 مرموز ادامه داد....  یرا  جمع کرد و با اخم و لبخند لبانش

 !؟ی بگ کیبهم تبر یخوا  ینم اصال
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 امشب پدر بزرگ شدم... من

 .رمیبگ  زهیحقمه که جا  یکن ینم فکر

 

 گفت:  تی  صاف کرد و با جد  یقد

 بنداز! کلیقد و ه نینگاه به ا هی

 من هنوزم جذاب و جوونم!! 

 

 کنم. یگلستان م اتو یچطور دن  نی و دستهاتو بده به من بب ایاحمق، ب  ی دختره

 

   یاژدها باش یاون بانو   یچون و چرا  یخدمتکار ب  ییخوا یم  یشعور تا ک  یب آخه

 . دیعمر فقط ازت کار کش هی اون

 ....یبد  لیکنه که ادامه تحص یندونست که برات کار  نیا قیتو رو ال یحت

 

 شده بود!!  کمیکامال نزد گریاش تنگ تر شدند؛  د یطانیکرد،چشمان ش  س ی را  با ولع خ لبانش

 کرد!   یعمل م انهی صورتم چون تاز  یتندش برو یو حاال نفسها 

  

 .. دیایدر ب یکرد از در دوست  یم یسع داشت

 صورتم و گفت   یرا  به قصد نوازش گرفت و سرش را کج کرد برد میبازوها

 کنم  یخوشبختت م من
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 یی جور تو بخوا هر

 هووووم؟؟ 

 رو بزار کنار دختر جون!!  یو لجباز  ایب

 ...ستمیکه دشمنت ن من

 !؟ی تجربه کن   کوتاه رو  یرابطه   هی یخواه یمدت م هیاصال فکر کن  

 اش... نهیبه س دمیو چسب دیرا  بطرف خودش کش میبازوها

رفت که هرآن احتمال سکته ام  یم  نییام از شدت  ترس باال و پا نهیس یپناه طور  یب  یمثل گنجشک 
 بود! یحتم

 زدم ؛و کمک خواستم. ادیبستم ، با تمام وجودم از ته قلب خدا را  در دل فر چشم

 در آغوش آن   کهی کردم؛ زمان  یحروف به حروف کلمه اش را در قلبم هج   

 پناه بودم! یب  یر یمروت اس  یب

  

 !!دیرا شن میانگار خداوند مهربانم صدا اما

 رادمهرم    لیممتد اتومب یبوقها یصدا

 آمد.. نجات یفرشته  آن

وحشت نگاهش به در افتاد و   دبای رس  یپشت سر هم و بدون وقفه از پشت درب عمارت بگوش م که
 ماند و گفت:   رهی برگشت به صورتم خ

 ه؟یک

 گفتم :   دهیبر دهیبغض و بر با

 ...رادمه....ره...... را
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 ت : بشه؛  گف یکرد تا مخف یشمشادها حرکت م  رونی بطرف ب کهی و شکست خورده در حال یعصبان 

 کنه؟؟   یچکار م نجایکرده ،ا غلط

 و در دل گفتم :  دمیو نجاتم کش یاز سر خاطر جمع  ینفس

 ممنونم...  ایخدا

 ...  ینگهبانم بود یفرشته  شهیکه هم ردیوجودت بم  یبرا  بای ! زرادمهرم

 هستم ... تی ها یخوب ونیعمرم را مد تمام

 

 رمق نشستم!  یچمن ها ب  یخشک شده ام رفت و همانجا برو یگلو یبرو دستم

نوا را مورد لعن    یلب رادمهر ب ریباغ پا به فرار گذاشت، و همانطور که  ز  یسمت  درختان انتها یعصب
سرش   میبرا دنیداد؛ نگاه نفرت بارش را به من انداخت و به عالمت خط و نشان کش یقرار م نیو نفر

 کست خوردگان گورش را گم کرد! را تکان داد و همانند ش

 

 ...یکرد؛ خداجانم ممنونم که نجاتم داد یم بشینگاهم تعق 

 که باز شد.  نگیپارک یورود درب

و صورت خندانش که پشت ُرل با ابهت    لشیاتومب دنیحال خوشحالم از د  نیو در ع انینگاه گر 
 جا بلند شدم...نشسته بود افتاد؛ خدا را در دل شکر کردم، و با زانوان لرزان از 

 

 !دید یحال م نیمرادر ا دینبا
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  یطاقت فرسا م یعذاب  شیحال خراب؛ برا نیو ا  میاشکها دنیآنقدر دل نازک بود،که د زمی عز رادمهر
 شد.

 

 ام بود!   یکه تمام زندگ  همانقدر

 اش بودم...  یهمان اندازه تمام زندگ به

 تمام وجودم را فرا گرفته بود.  نانیاطم نیا و

 رمق!!  یاما ب ستادمیا

آن همه شمشاد وسط   انیپدرش شده باشد و حضور من م  لیکه کرد، انگار تازه متوجه اتومب پارک
 باغ!!!

پر سوال  به طرفم آمد و آن  یو سرسرا  با نگاه وانیخاموش ا یبه اطراف و چراغها  ینگاه متعجب
 محو شد!  نشیری لبخند ش

 شد و گفت:   کمینزد د؛یکاو یند کرد و نگران ،همانطور که اطراف ر مدام با چشم مت قدم

 ؟ یکن  یوسط باغچه چکار م یک ی تار نیا تو

تکان داد و گفت: با    یگذاشت و سرش را  سوال نهیس یرا  برو   شیکه شد؛ نفس زنان دستها کمینزد
 !!با؟یتوام ز

 وسط باغچه چکار   نجایگفتم ا 

    ؟یکن یم

 بابا برگشته خونه؟  مگه

 ...الیکه با مامان حرف زدم گفت: با دوستاش رفته و من

 هوووم؟؟ 
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 گرفت!  شی معصومش راه گلو را در پ یچهره  دنیبا د بغضم

 بطرفش بلند کردم.   دنیلرزانم را به حالت کمک طلب دستان

 !! دیاز نگاهم فهم 

 کرد و ادامه داد.. نمانی ماب یبه شمشهادها یزنان نگاه غر

 ....  نیتو باغچه!! و در همان ح یرفت یدختر تو  چجور  آخه

 باز کرد و در همان حال گفت:  یشمشادها را بسخت وسط

 بخدا! یا ونهیتو د دختر

 زنن؟ی م بیبه پاهات آس  ز یت  یغهایت  نیا ینگفت 

 !!بای ز یکن یکه تو نم ییچکارها

 مطلوب دستان پر قدرتش ته قلبم را آرام کرد. یرا  گرفت و گرما میدستها

 

که سنگ فرش   میآمدم ، پاها رونی شمشاد ب   زیت یشاخه ها  انیتقال بالخره به کمکش از م یاز کل  پس
 را احساس کردند..  اطیح

 ... دمیکش قیعم  یبستم و نفس چشم

 کوفت!  یم نهی امان بر س یب قلبم

 کرد.  دایشکستن پ الیبغضم خ  تازه

  

ام دور کمرش حلقه شد و  دهیترس  یرا به رادمهر  ندادم؛ و محکم دستها یفرصت سوال بعد  یحت
 شد.  هیمطمئنش تک ی نهیس یسرم برو

 کردند.  سیرا خ  راهنشیداغم پ یاشکها  



 مظلوم  بادختیز

241 
 

 نوا  رادمهر!!  یب

 رادمهرم لوس کرد.... یپر بغض و درد خود را برا دلم

 حرکتم جا خورده بود... از

 !!میترسون  یم ی دار  بادختی را نوازش کرد و آرام گفت:ز سرم

 شده؟!  یبزن دختر چ  حرف

 !سوزاندیهم خود و هم رادمهرم را م یکه هر کلمه اش با بزبان آوردنم چون مواد مذاب گفتمیم چه

 

 ... زانمی گر یروح  بند زده  یشود، برو یم ی"تمام دغدغه ها تلنگر 

 تنش!!  خود من

 جنونم!! ز ی خود رستاخ  دیشا ایو

 

 نازک تحملم را شکست...  یحوادث، پوسته  یسرما

 احساس و شور!  انیهمه غل نیا انیم در

 کنم.  یغم برداشت م ی وهیتنها م  

 حرف زدن راحت بود جانه دلم.."  کاش

 

 سوزاند! یرا م  تیایدن  رتتیغرگ  یات را  چه بدهم  که اگر بفهم  دهیچشمان ترس  جواب

 سر هم کنم؟ یچه دروغ ایخدا

 باشد... یهمه اضطراب نگاه رادمهر کاف  نیا یکه باورش برا 
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 ...میکه سخت و دشواراست برا بخدا

 شد و گفت:  رهیدر  چشمانم خ تیاز خودش دور کرد ،و با جد  مرا

  

 با توام دختر!!!  بایز

   یخت یشدنم رو بهم ر  ییدا یتموم خوش 

 بگو وگرنه؟!! هیشوخ هی نیا اگه

 و بعد با اخم گفت:   دی نگاه نگرانش به اطراف چرخ  نی در همان ح 

 ا؟؟یکرده و....  تتیاذ یکس

 

 را با ترس و وحشت  به چپ و راست تکان دادم!   سرم

 است.... دهیمن کش یبرا ییکه پدر ملعونش چه نقشه ها دی فهم یم دیاو هرگز نبا 

 

 نرا یکرد و قلبم ا  یرادمهر را ُخرد م نیا

 خواست.  ینم 

 گفتم ن.....نه ف....قط ..... دهی بر  دهیانکار کنان و بر  

 ؟؟ یداد و گفت: فقط چ  رونیب  ینفس یرا  برهم چسباند و عصب  لبانش

 ....دیبه اطراف چرخ سرم

 دل مرور کردم!   در
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 !! دیایبذهنم ب  یز یچ یدروغ  ایخدا

 جانم...  خدا

 دو دو   شانیصورتم منتظر و پر  یپرسشگر و نگران رادمهربرو نگاه

 زد.... یم

 نه؟گفتم:  ایهست   یحرف درست ای فکر کنم که آ  ادیز نکهی اراده و بدون ا یدهانم را قورت دادم و ب آب

 هیچه کار  گهیتو .... گفتم د یخونه  امیب  دیکرده؛و با مانیجان زا با یبانو بهم خبر داد، د نکهیاز ا بعد
 و برم داخل عمارت....   اندازمی ب دیکل

   ییایتا ب  زنمیم یجا تو باغ گشت  نیهم

 !!... خب

 انداخت؛ و گفت:   یشان یخوشگل وسط پ یاخم یکوتاه کردم ،فور  یمکث

 

 

 ! ؟یچ خب

 را بزبان آوردم...  یو ناخوادآگاه دروغ بعد  دمیرا ورچ لبم

 اومده بودن خونه   آقا

 ....الیرو پارک کردن و همراه دوستانشون رفتن و  نیشما

 .... کی تار اطی ح  ییموندم و تنها من

 .  دمیشن  یم ییشد ، انگار صداها یدلم خال ته

 !!نیخودم رو وسط باغچه پنهون کردم هم دهیترس 
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 ... دیرس  یسخت بنظر م یرادمهر باهوش کم یکه زدم برا یسرو ته یب  یحرفها باور

 سکوت کرده بود... میحرفها یاز کلمه به کلمه   مردد

 کردم.   یجمع و جورش م یجور  دیبا

 دور صورت بهت زده اش گرد شد و گفتم: دستم

 بود بخدا!!  نیهم  رادمهرم

 اخم آلود و خوشگلت رو باز کن! یکنم اون ابروها یفقط ترس برم داشته بود؛ خواهش م من

 کنم.. یم خونه، من دارم از سرما لرز  میبر  بهتره

 بردم.   لیرا به او ندادم و با خود سمت اتومب هودهیافکار ب یو اجازه    دمیدر همان حال دستش را کش و

چرخاند و بعدش متفکر به روبه رو   ی سرش را به سمت من م یراه سکوت کرده بود، هر از گاه  ببن
 ماند..  یم  رهیخ

 اش را دوست نداشتم.  یشک و نگران نیا

 اتاق کارش رفت و من هم مشغول تدارک شام شدم. به میدیکه رس  بخانه

 غذا آماده شد نکهیکردم، وپس از ا زیسرو ته و نامرتبش را تم  یب  یآشپز خانه  یکم

 کاناپه خود را رها کردم و چشم بستم. یحوصله رو یب

 لرزاند!  یتمام تنم را م هانیآغوش منفور ک  یدلهره  هنوزهم

 و نجاتم داد...   دیرس   عیرفت،  خدا را هزار بار شکر گفتم؛ که رادمهر سر زی م یبرو سرم

 آه از ته  قلب درد ناکم بود!!  نیا

 .دمیکش  ییآبرو یاز ترس ب که

 شد...  یرد م  ازدهی داشت از   ساعت
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 ....دمی و چند تقه بدر کوب  دمی درب اتاقش رس  پشت

 ؟؟ ییای رادمهر جان شام آماده است. نم-

 !امدی اسخم ن در پ  ییصدا و

 انگار که قهر کرده باشد؛ جوابم را نداد..  بازهم

 بکمر زدم! انگار دوباره قهر کرده بود.  دست

 !!ینازکن میمانده تو برا نیهم

 درب زدم  ی، دوباره برو دمیکش یعصب یپوف

 ؟ یدیخواب زمی جان در و باز کن عز  رادمهر

 داخل؟ هان؟؟  امیب

 در باز شد و او... نیکه  در همان ح دمیکش نییدرب را بطرف پا رهیطاقتم تمام شد؛ دستگ گرید

 !!!  ستادیا میتمام قد روبه رو  

 به صورتش انداختم.   یرفت و نگاه  باالسرم 

 کش دار و مهربان زد و گفت:   یلبخند

 ؟یچقدر دار  شام

 تعجب نگاهش کردم و گفتم:   با

 ؟؟ی پرس  یم یچ معلومه

 ! ادیدستش به کم نم  بای ز یدون یه متو ک خب

 !!!ادیکتلت درست کردم اونم ز برات 

 ...یکه فردا هم بخور  
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 و ....  باید شیپ مارستانی برم ب دیبا ستمیاز فردا تا چند مدت  ن ادیبه احتمال ز چون

 خب! بعدش

 تو خونه کنارش باشم و.....  دیروز هم با چند

 و دستش باال رفت و گفت ُاوه... دیحرفم پر وسط

 !ن؟ییآ  شیپ  یبر  دیحواست هست که پس فردا با ،یبرنامه دار  چقدر

 دستش را  دور گردنم حلقه کرد و با خودش حرکتم داد به طرف مبل.....  نی همان ح در

 نه....  نجایگفتم ا 

 برات شام بکشم.  میبر

 مبل نشست و من هم کنارش... یرو

 و گفت:   دیخند

 !میارد مهمون

 هوووم؟؟  م؛یباهم شام بخور اد،یب  سایوا کمی

 شدم و گفتم مهمون؟!   رهیتعجب به صورتش خ با

 تکون داد و گفت   د ییرا بعالمت تا  سرش

 مهمون ...  بله

 ...یگفتم؛ چقدر شام دار  نیهم بخاطر

 باال انداختم و گفتم:  شانه

 هو؟؟ ی شد  یچ ینداشت یبه مهمون باز   عادت

 گفت : آخ آخ از دست تو!!  یدرشتش را تنگ کرد و با بدجنس یچشمها
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 ... ادیمهمون بخاطر من داره نم نیا

 خونه ات!! امی،گفت تو رو خدا اجازه بده ب نجاست یا بادختیز دیهم سمجه ،تا شن  یلیخ

 گوش نکرد.  شهیگفتم؛ نم  یچ هر

 !! شیسر ی کهی مرت

 سرم خراب بشه! ادیهم تو راهه داره م حاال

 و گفت :  دیکشرا  لپم

 !گهیمزاحم رو تحمل کنم د نیا دیبا  بخاطرت

 به صورتش انداختم و گفتم:  یجا بلند شدم و نگران نگاه از

 اد؟؟یداره م هینکن!!! ک تی اذ رادمهر

 گفت:   یبار جد نیحلقه شدند ؛و ا فمی مهربانش دور مچ کوچک و ظر یدستها ستاد،یا میرو روبه

 !!!بایز

 هات شده..... یتو اون سادگ  ییبدجور هوا نییآ 

 خوام مجبورت کنم.....  ینم

 شو کنم. یطرفدار  قمهیخوام چون رف ینم

 ،یکه به من دار  ینان ی بخاطر اطم اما

 فرصت کوتاه بهش بده...  هی

 بشه... لی بهت تحم یز یچ  ا یاجبار باشه و  هی نیخوام ا ینم

 توام و بس!! یخدا از دلم خبر داره ،که فقط و فقط به فکر خوشبخت  اما

 قلبش گذاشت و ادامه داد...  یرا  باال برد و برو میدستها
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 اندازه باورت نداشتم . نیتا ا میتموم زندگ -

 ! بایکن ز باورم

 .....شهیتر از هم یبار رادمهر جد نیا

 پرستم..   یاز سمت من بود؛ چشمانت را م نانینگاهش پر از خواست اطم 

 عمرم..   تمام

 ...یکنارم باش  یشاعرم وقت  من

 نباشد؟! میشود، دستانت باور لحظه ها یم مگر

گشاده  تی سپهرم برو داریکه آغوش پر حسرتم از د ،یبود میها یکودک   نیریش  یهمان پسر بچه  تو
 شد!!

 شوم   یم  دتیبه پا و قدم به قدم  مر پا

 .. ..رادمهرم

 روح و ذهنت   یانتها یب یها یدوراه کیدر دل تار ؛یکه صداقت را معنا کن نیا

 . رسدی به نظر م سخت

تالشم را خواهم  تیبدست آوردنش نها یباور صداقت تالش کرد و من برا یبرا  دیاوقات با یاما گاه 
 کرد.

گرم و   یبا لبخند نییبعد آ  یخوب بود؛ ساعت نیرادمهر را داشتم و  هم  نانیچرا که دستان  پر از اطم 
از آرامش   زی ُرز سرخ به منزل رادمهر پا گذاشت و حضور پر غرور و لبر یپر از گلها یبهمراه دست یم یصم

 کرد.  یقلبم را وادار به آرام زدن م تم یحرکات و نگاهش ر

   م،یدر کنار هم شام را صرف کرد 

بر قلبم   هیآرامش را هد نیری لحظه به لحظه حس ش لبخندها و نگاه پر مهرش یهمراه بیعج حس
 کرد  یم
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 ازذوق برپا بود! یبزم  شیآن چشمان دلربا انیروح خسته ام امشب در م  پزشک

به   شینوا گذاشت و تکه بارانش کرد که از شدت شرم گونه ها یشام سربه سر ب زی آنقدر سر م رادمهر
 ! زدیم  یسرخ

 . دیتمام رسمرتب کردن آشپز خانه به ا یکارها یوقت

 ... وستمیرادمهر را آماده کردم، وبه جمع دونفره شان پ یمورد عالقه  قهوه

 

  نشانی کمتر ب ایاست  شتریدرک زن از مرد ب نکهیا یصحبت کردن بودند و بحث داغ و فلسف مشغول
 شد...  یرد و بدل م

 مبل جابجا شد و..   یرو  یکم نییگذاشتم. آ ز ی م یقهوه را برو ینیس

 .دیصورتم چرخ   یپر سوالش رو  نگاه

صبر داشته باشد؛ باال برد    یکم نکهیرادمهر دستش را بعالمت اجازه و ا   یدر جواب حرفها  کهی در حال و
 صبر کن رادمهر!  یو گفت: کم 

ب  من  پرسم؟؟   یم یاز خانم مح 

  نکهیا ای کسانه یو اتفاقاتش   یدگ زن   نیری درک زن و مرد از حوادث تلخ و ش زانیبه نظر شما م ایآ
 کنه؟ ی باهم فرق م

 از آن طنتی که ش یکه در حال صحبت بود سکوت کرد و با  نگاه رادمهر

 به لبانم منتظر بود!!!   ره یمبل داد و خ یبه پشت  هیتک یشگیهم یبهمراه  بدجنس دیبار یم 

 به چشمان منتظرشان کردم و گفتم:   یو گنگ نگاه جیگ

 خب؟! -

بحث و گفتگو   یمطالعه کردم ؛ نه تا بحال با کس یمورد نه کتاب  نیمن در ا د،یرو بخواه راستش
 داشتم.
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مونده رو خوب به ذهن  ادگاریبرام ب   نشیریش یو اون لحظه ها  یاز دوران کودک یز یچ هی اما
 سپردم..... 

 مونده.... یدر ذهنم باق  شهیوهم 

  یکنه م حت ی خواست دخترش رو که مادر من بود رو  نص  یم  یوقت شهیهم امرزم یمادر بزرگ خدا ب -
 گفت: 

  ییخودش درک باال دیزنش رو  بفهمه و درک کنه اول با   نکهیا یمرد برا هیباشه  ادتی جون   دختر
 داشته باشه...

 روزگار رو به دوش بکشه تا آب تو دل همسرش تکون نخوره! یها یسخت

گاه محکم مثل زنش   هیتک هیها   یپشت و پناه شوهرش باشه که اونم بدونه  تو سخت  دیزن هم با هی
 داره... 

 تو رو بفهمه  اول همه تو بشناسش.... ییخوا یم اگه

 ....ادیبه نظرم همون درک متقابل بحساب م نیا

 دکتر مخالفش باشن...   یآقا دیمنه و شا هینظر شخص البته

 !میهم دار یافکار معمول  یمعمول  یما آدمها خب

به صورت رادمهر   هیعاقل اندر صف یصورتش نقش بست، با نگاه یبخش رو  تیرضا یلبخند نییآ
 شد؛ سرش را تکان داد و گفت:احسنت!  رهیخ

 بردم از حرفتون..  لذت

 بپرسم؛  شتری د خاطرات مادر بزرگ بدر مور د،یباشه هر بار که مطب اومد ادمی

فنجانش را   ین یس یحرکاتم بود خم شد و از رو   رهیرفت و او همانطور که خ  نییاز خجالت پا سرم
 رفت،گفت:   یبطرف اتاقش م کهی حوصله از جا بلند شد ودر حال  یبرداشت و رادمهر ب
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گل کرده چرا دارم  تیباز یو حاال هم پارت   یکن یم  دییخودت رو تا  یفهمم تو که حرفها ینم من
 کنم! یباهات بحث م 

 خانه... یدر فضا  دیچی از همان جا پ شی اتاقش شد؛ صدا وارد

 کن!  دییآره تا  آره

 .... یاحسنت درست گفت یگ یتو آسمونه تو م دیبگه االن روزه و خورش  بادختیاگه ز حاال

!  نییگذشت کنه غلط گفتم....آره آقا آ دیسر با هیمن گفتم که  اگه درک دو طرفه هم  نباشه بازم  اما
 اصال من اشتباه گفتم خوبه!

صورتم شده بود؛  ثابت ماند و  شرم زده به   ی رهیکه لبخند زنان خ نییباال رفت و به صورت آ  نگاهم
 شدم.  رهی خ یقال  یگلها

 و آرامش بود  از اعتماد بنفس  یاو که کوه و

 انداز اتاق شد وگفت:  نیآرامش بخشش طن یبازکرد و صدا لب

 کنه!!!  یم یداره شوخ د؛یرینگ یجد

 ...یشناس  یشما که رادمهر رو خوب م 

 از جا بلند شد بطرفم آمد  

 و ادامه داد...  ستادی ا میتمام قد روبه رو و

 . میصحبت کن  یتو تراس دلباز رادمهر کم میبر دیموافق

 ! شنهادشیبه پ مردد

 چشمان منتظرش بود که.... ینگاهم برو 

 ستادهیا  مانیبدست روبرو  تاریکه گ  دندیرا د شی رادمهر باعث شد برگردم و چشمانم قد رعنا یصدا
 بود!
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 رادمهر  ونیخوب خانم ها و آقا -

 خواد براتون بزنه! یم 

 ه...من ییوقت هنر نما االن

 خودم که تبحر دارم؟!  یکنم اما تو رشته   یبحث فلسف ستمیکه بلد ن درسته

 سرم،  یباال نییآ دنید  با

 نگفتم؟ نیزد و چشم تنگ کرد و گفت: بب یخاص لبخند یطنتی و بهمراه ش انهیموذ

 .... هی باز  یپارت نجایا امشب

 کرد. می پاها تنظ  یرا برو تارش یمبل نشست ، گ  یرو

 لمیاگر خواسته اش باب م  یداشتم. حت یداد قدم از قدم برنم  یبا چشمان مهربانش اجازه ام  نم اگر
 انداخت و گفت:   ینباشد!  به من نگاه

 براتون بزنم ؟  یچ

 چند قدم فاصله گرفت   دانهیو ناام  دیکوتاه کش یکه  انگار از انتظار کالفه شده باشد   آه  نییآ

 فت:  رفت گ یبطرف اتاق م  کهیحال  در

 د؟ یبپرس  یخانم محب از

 لب زمزمه کردم...  ریز

ب   !"ی"خانم مح 

 احترام را.... نیکرد.چقدر دوست داشتم ا یادا م حی مل  نقدریرا ا لمیبود، که نام فام یکس  نیاول

 منه دل خسته  یبودن در کنارش داشت برا هیبه ثان هیدانست که ثان  یم خدا

 ..... گشتیآرزو م  
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 کرده بود؟! رهیدلش ذخ  ی آرامش را کجا نهمهیا

 را  فقط خودم بشنوم گفت:  شیصدا  کهیآرام در حال  رادمهر

 داره!!  یچه حرف  نیجان برو بب   بایز

 آورد ،  یحرف دلم را بزبان م انگار

دلش   یبه تراس رفتم تا حرفها نیی تکان داد و من بدنبال آ یسر  نانیبه صورتش کردم، با اطم  ینگاه
 داشت   دنیبه شن را که اصرار 

 ...  بشنوم

 

 ! ستینگر  یداده بود.و اطراف را م هیکوتاهش؛ بازو تک واریدور حصار د ین ییتز ی ها لهیتراس به م لب

 نبود که وارد شدم.   حواسش

 کردم و  یسرفه ا تک

 صدا...  دنیشن  با

 و  متوجه شد.... برگشت

 ! دیدرخش تیاز رضا یبرق نانشی و پر اطم اهیصاف کرد، انگار که ته آن چشمان س قد

 : گفت 

 ...دیکه اومد خوشحالم

 کنارم را جابجا کرد و گفت:  یراحت  یچند قدم بجلو برداشت  و صندل   

 .... دییبفرما

 م... بودم اما بحرف آمد  ییگفتن؛  تراس سرد بود و من هم سرما یداشت، برا ادیحرف ز نکهیا مثل
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 .  نمیشهر رو بب   یدارم چراغها دوست

 

 اولش باز گرداند... یرا به جا  یتکان داد و صندل دییبعالمت تا یسر 

متصل بهم؛ شهر را در سکوت   یبه هزاران پنجره    رهیبعد هر دو در کنار هم، شانه به شانه خ یقیدقا و
 م یتماشا کرد

 .میهردو انگار که منتظر شروع صحبت طرف مقابل بود و

 کوتاه گفت و سکوت را شکست! یا ملهج

 شدم رفت! عاشق

 واضح بود و من را گرم نه ؛بلکه  سوزاند!! شیصدا

 از شدت استرس در کف دستانم فرورفت  ناخنم

 شد  شی متن حرفها یق یرادمهر موس تاریگ یصدا  نیدر همان ح  و

 شب دوخت.  یو سرمه ا اهیرا به آسمان س نگاهش

 !  بای دلبرانه و ز یبا هزاران ستاره   یآسمان

 ادامه داد ....  و

 در بروم باز شد   یوقت امشب

  دمیچشم د دو

 !دیبر نفسم

 کنه! دارمیشاخه ها ب  زینازک و ت  غی فشردم ،که اگه خواب باشم ت یدر دستم رو طور  یها گل

 قرار...  ی دل ب نیلعنت بر ا یا
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 روز گار....   نیا بر

 سر سختم!  من

 بدم و تو...فر  نییآ من

 نگاهم شد!  ی رهی سمت صورتم و خ دیچرخ  سرش

 ... یآکنده از هزاران سر درگم ینگاه

 دانستم؟  یگشت؟ نم یصورتم بدنبال چه م یدرشت و براقش برو چشمان

 داد...  یخودش ادامه م دیبا

 شد.  یگرم نم یمنه شرمزده آب از

 و ادامه داد... دیکش یآه

 ُبرم...   یخودم م  من

 دوزم...  یم

 بدنبالت پا به پا   خودم

 کنم.  یم یراه رو ط نیبه قدم ا قدم

 چرا؟  یدون یم

 ها شده بود گذاشت و گفت:   لهی کرده ام که قفل م  خی دست  یطرفم و دستش را برو دیچرخ

 !یخانم هست یادیتو ز چون

 ... ستیخوب ن یز ی هر چ یادیز و

 شه... یباعث سوء استفاده م چون

 دل باخته شده کار دستم بده...  نی دراز تر کنم  و ا ممیممکنه من پامو از گل چون
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 باشه   نطوریاگه ا که

 ....  نهیخوام چشمهام فردا رو بب  ینم

 لب گفتم خدا نکنه! ریخوب دستانش گرم شد ، ز یگرما انیم دستم

 مهربان زد و گفت:   یلبخند

 االنه! ن یاش هم نمونه

 ما دم بر ... ایلرز  یاز سرما م یدار 

 !یار ی ینم 

 تنگ ترشدند و گفت:     اهشیکرد، چشمان درشت و س  یاخم

 اشتباهه! نیا و

 قلبش گذاشت و ادامه داد..  یرا برو دستم

 ...  باینگاهم کن ز -

 صورت پر  ابهتش شد و ادامه داد پ...  ی رهی خ چشمانم

   میبساز دیبا باهم

 !میبساز دیبا

 که زد خواند! یرا از نگاهم  با حرف یتعجب و سر در گم  

 !دیجد  یبادختیگفت: ز و

 زدرا دوست داشتم. یقلب مهربانش  که حاال کف دستم م تپش

 شب!!  نیتمام نشود ا ایخدا
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  یم یبدجور دل و فکرم را با خودکار جذبه و افکار محکمش دارد خط خط  ستادهیا میکه روبه رو یمرد
 کند!

 چگونه درک کنم؟همه صالبت  و عشق را  نیا من

 

 قدر طومار حرف نزد!! به

 توان هضم  کلمات عاشقانه اش را داشته باشد.... شانمی باشد و ذهن پر یامشبم کاف یکه برا یبقدر 

 رفتن... دم

 آورد!  ادی فردا را ب دارید شوق

 ...نییآ

 خدا هم سخت بود!   یمگو داشت که گفتنش برا ییترسو حرفها  یبایز نی بودو ا دنمید دواریام

 شد شروع و آغاز روزم!  شبید یکه چشم باز کردم،دوباره هجوم افکار عاشقانه  صبح

 شد.  یصبح ها از خانه خارج م  یرو ادهی پ یبرا  رادمهر

 زودتر بساط صبحانه را آماده دیبا

 .می شدیم مارستانیب  یراه عتریکردم تا سر یم 

 بود و من خوشحال!! یروز شاد  امروز

جنبه ام از سر   یکه دل ب  دمیفهم  م یگونه ها یسرخ  ستادم؛ازیکه ا نهیآ یلباسها،روبه رو  ضیاز تعو بعد
 کند! یخواهد رنگ رخساره ام را آشکار م یم یعاشق 

 پنهان بشود.. یدلباختگ نیا دیبه صورت ملتهبم زدم، تا شا یآب

 صبحانه...  یساز از مرتب کردن خانه و آماده  بعد

 و خوشحال منتظر رادمهر ماندم! دهیپوش  لباس 
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 بخانه بازگشت...  شهیاز هم زودتر

 را داشت.   بای پسر د داری هم مثل من ذوق د او

 .میشد مارستانیب  یاز خوردن صبحانه وآماده شدن راه بعد

 . میرا پشت سر گذاشت مانیبخش زا  چ یدر پ چیپ   یراهروها

 قد و قواره ام گرفته بود. یبزرگ به اندازه  یدسته گل رادمهر

 .   دمیدو ینفس زنان پشت سرش م  نفس

 برگشت ونگاهم کرد.   د،یکه رس یاصل  بدرب

 کوتاه کرد و گفت:    یزدم ،خنده ا یکه نفس نفس م دنمیبا د 

 ها؟!! یچاق شد بایز

 ... یافت یبه نفس نفس م یدو یکه م کمی

 کنم؟! دایکالس ورزش هم پ   هیبرات  دیبا نییآ شی رفتن پ و   یقیدر کنار کالس موس نکهیا مثل

 اش زدم و گفتم:  نهیابروها نشاندم و دسته گل را به س یبرو یاخم

 بعد بگو...   دی؛اگه نفست نبر ایدرختچه رو نگه دار، دنبالم ب  نیا ایب

 زد و ادامه دادم... یلبخند

 من باشه! یبرا دیبا  شیچرا  خستگ یشد ییتو دا اصال

 را بهمراه دسته گل نگه داشت و گفت:  دستم

 کردم بابا!  یشوخ

 .... یتو خوش اندام 

 ه؟ یبپرسم! که نظرش چ   هیمورد نظر نیدر ا نیی از آ دیبا
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 بدلم چنگ زد.  یبی نامش حس خوب و عج دنیشن  با

سمت خودش و ادامه داد.... لپهات چرا گل انداخته  دیرا که هنوز همراه گلها نگه داشته بود کش دستم
 ! طون؟یش

 اش و پاسخ دادم... نهیس  یزدم برو ی شوخ به

 تمومش کن رادمهر!!  -

  نیا یبرا یمکان خوب  نجایا یگیکرد و گفت: آره راست م  دمییرا چند بار با خنده تکان داد و تا   سرش
 ! ادامه دادم.....ستی حرفها ن

 آقا!  یهست که خودت برام پخت یآش نیل -

 کرد و گفت:   یا خنده

 هم در اومدهدبخدا! ی! عجب آشواقعا

 بطرف درب رفت و گفت:    شتریقدم ب چند

 نه؟؟  ایدن  یمشتاق رو هم راه م ییخان دا نیا نی برو داخل؛ بب ای ب حاال

 بخش شدم....  وارد

 اهرو قرار داشت. ر یانتها باید اتاق

 بود    یخصوص مارستانیچون ب و

 رادمهر وارد شد. یبراحت 

  میدیسرش رس  یدو شوق زده و خوشحال باال هر

 بود و تنها!  خواب

 خواهرش ثابت کرده بود.  یمهربانانه نگاهش را برو رادمهر

   دیکش  یم بایبلند د  یموها یدستش را نوازش گرانه برو و
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 شه!!!    یم داری: نکن بگفتم

 کرد و گفت:  نگاهم

 چشمهاش گود افتاده... ری! زیاله  رمی بم

 را جلو آوردم و گفتم:  سرم

 ... شهیزود خوب م ستین یز یچ

 را بسته باشد ادامه داد.... ش یراه گلو یبغض  انگار

 تنهاست؟  چرا

 خوشگلش کجاست؟!  ین ین

   میهاندبرای بودن با آمدن ک بایدر کنار د  ییایرو یجوابش را بدهم، که در باز شد و لحظه  خواستم
 شد.  رانیو

 بانوآمده بود!! بهمراه

 شد.   نیورودش جو اتاق هم سنگ با

 بودم که او  وجود نداشت..  ایاز دن ییجا  کاش

 که کرد.. یو کار  شبید ادی

 بند وجودم را به  لرزه انداخت ..  بند

 جواب سالم من و رادمهر را داد . یاخم و سرد با

 که از مادر بزرگ شدنش ذوق داشت دستم را گرفت و گفت   بانو

 !! بادختی ز ین یب یم

 چه زود گذشت   ین یب یم
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عروسکش   یکرد  و برا  یم یهاش باز  یداشت تو اتاقش با اسباب باز  بایبود که د  روزی د نیهم انگار
 شد   یمامان م

 خودش مامان شده  االن

 ش حالم ..خو   یلیخ

 چشمانش زدم و گفتم :  یبه شاد یلبخند

 پدر و مادر بزرگ بشه.. ی هیسا ریز   دوارمیباشه ام مبارک 

 زد و گفت    یپوزخند

 .... هه

 !پدر؟

 پسرش رفت .  دنیبار اومد و بعد از د کیتا بحال فقط  شبید از

 و مادرش هم که بدتر از خودش   پدر

 کردند.....  یرو گلبارون م مارستانیدخترم ب یامروز برا دیبا

 !فی افسوس و صد ح اما

 !!زهیو ناچ تی اهم  یکنن که انگار دخترم ب یرفتار م یطور  

 و سر پا بشه...  رهی جون بگ کمی بذار

عصا قورت داده اش رو ادب کنم که نفهمن از   یسر و پا و اون خانواده  یب یپسره  نیا یخودم طور  
 کجا خوردن...  

 گن بانو! یمن م به

 مادرچهره اش در هم رفت.  یحرفها  دنیبا شن  ادمهرر

 گفت:   هیو همانطور که در حال نشستن بود به کنا  دیکش یرا کنار   یصندل
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 مادر من؟!!  یدار  یتوقع چه

 گه؟ید نهیآخرش هم یاجبار  ازدواج

 کشاند..... یتک دخترش را به نابود یزد، که زندگ یبه پدرش م  م یحرف را مستق نیا و

 کرد؛ گفت :  یهمسر و پسرش نگاه م یکه در سکوت به مکالمه  هانیک

 !دیکن  بس

 شه... یم  داریب باید االن

 !دیخواد به دخترم استرس وارد کن  یدلم نم 

 

 به صورتش انداخت و گفت: استرس؟!   یبا غضب نگاه بانو

 . ختیهاش اشک ر یمحل یو ب  کهی اون مرت یدلم تا صبح از دور  زیکه عز شبید یبود کجا

 !یدخترم آورد یبود که تو سر زندگ ییبال نیا

 بانو شد و گفت:   کینزد یرا به دندان گرفت و با خشم قدم نشیی لب پا هانیک

 کن بانو!  تمومش

 ... ستیوقتش ن  تیموقع  نیو ا نجایا 

 صورت بانو کرد و گفت:    کیرا نزد  سرش

 کن سود سهام شرکتم سر به فلک بکشه   یکار  هی هانیک  یگفت ستی ن ادتی

   هوووووم؟؟

 ... یکن یدخترت معامله م یسر زندگ  ینبود که دار  ادتیموقع  اون

 از پا در آوردم.  ن یشرکت و سهام دارانش رو به کمک پدر شاه یاون روز که شرکا 
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 بودم.  یخوب  آدم

نبود   ادشونیشرکت  یل عامل اص ریو مد  ازیکالن کالن رفت تو حسابت؛ خانم شدن صاحب امت سود
 کنن! یم ینامرد زندگ  هیدخترشون دارن با 

که   یکرد یبرات نداشت! ذوق م یتیاهم چیو غصه هاش ه  بایشد و د شتریبه روز سود شراکتت ب  روز
 جون؛ دستت درست!!!!   هانیک

 ؟یکرد  دایشرکت پ  یبود برا یچه ُعجوبه ا نیا 

    یدار  یسادیسر دخترم وا یباال نجایا االن

 ؟ی کش  یو نشون م خط

 انتقام   یقدمت برا نی اول با

  نیره...بعدش هم شاه  یخودت و من و اون دادمهر بدبخت م  یهمه دودش به چشم زندگ اول
 اگه  یدون  یم چی! هارهیکارتو سر دخترم درم یتالف

ال دستت  ! حا؟یستین  سیبانو و رئ گهیتو د زهیهم بر یرو  بی کنه و با رق  یپامونو خال ری ز  نیشاه  پدر
 تمومش کن! گمیاومد چرا م

 داد گفت:   یم رونیرا ب  شینفسها یعصب کهیدر حال  نیخشمگ بانو

 دونستم؟ یچه م من

 و خوشگذرونه...   اشی پسره ع نیا 

 ....یگفت  یم  دیبا یبود قیکه سالها با پدرش رف تو

داد و   یبه صندل  هیتک  نهیدست به س د،یچرخ یپدر و مادر م یکه سرزنش بار نگاهش برو رادمهر
 ! دیبحث مزخرف رو تمومش کن نیکنم ا یگفت خواهش م

   ستیمحاکمه کردن هم ن یجا  نجایا

 بس کن!  مامان
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 به آرامش داره... ازی ن باید

 تکان داد و برگشت سمت من و دستم را نگه داشت و گفت:    یسر  بانو

 گه... یدرست م  رادمهر

   ستیوقتش ن االن

   بادختیز

 سره سراغت رو گرفت   هیتا بحال  شبیاز د باید

 خونه ... میگرد یبرم  ما

 واقعا خسته هستم  چون

   رمیدوش بگ  هیدارم  ازین و

 باش تا فردا صبح... کنارش

 خودش...  یبرگرده خونه  دیبرمش عمارت؛ تا سر حال هم نشه نبا  یشد ،م مرخص 

 !نهی عمارت تا پسرش رو بب ادی ب دیولگرد هم با یپسره  اون

 تکان دادم و مهربان دستش را فشردم و گفتم:  دییبعالمت تارا   سرم

 چشم! یبرو

 باشه؛ برام!!! بایبهتر از کنار د کجا

  یکه داشت با چشمانش صورتم را م هانی کرد و رو به ک می بازو  تنظ  یرا برو فشی زد و ک یبانولبخند
 گفت:   د،یکاو

 وقت رفتنه! گهید خب

 رادمهر ادامه داد.... روبه
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 ؟؟ یجا هست نیهم تو

 از جا بلند شد ، کنار پنجره رفت و گفت  رادمهر

 .....  رمیبعدم  نمیزاده ام رو بب خواهر

 ببرمش!  دیوقت دکتر داره با گهیهم دو ساعت د بایز

 گفت:  یبه صورتم انداخت و  سوال  یبا تعجب نگاه بانو

 دکتر؟؟ 

 . ستادیگوش ا قیکرد و دق  شتریاش را ب یشان یپ یحرف رادمهر اخم رو دنیبا شن   هانیک

 صورتم شد و با تعجب  گفت    کیهم نزد بانو

 بادخت؟؟یز  یشد ضیمر

 به حرفش در دلم زدم!  یپوزخند

 بودم!!  ماریب

 بخت برگشته چه بود!   بادختیز نیا ی مار ی ب یدان یو تو چه م مارمی که ب سالهاست

برم.نگاهم  ی م میها ی کس یکند، کج دلم پناه به ب یتا بحال سر باز که م یهر لحظه زخم  دلم از کودک 
 گره خورد.   هانیکه در نگاه ک

رساندم را فرو    یدلم کنارشان روز را به شب م الیکه با سرکوب  ام ییپنهان مثل سالها یبا بغض نفسم
 دادم.

 را گفتم:   نیو در دل فقط هم 

 برم!  یتا آتش نگاه هوسبازت به خدا پناه م  یخاطرات کودک یته آتش سوخ از

 خود مظلوم!  زیو من ن  ی"تو خود ظلم

 صورتم شده بود که... ی ره یبا نگاه منتظر خ  بانو
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 مادر گذاشت و گفت:   یشانه  یبرو   یو دست ستادیاز پنجره فاصله گرفت، بطرفم آمد و کنارم ا رادمهر

 مادر نگران نباش !  ست،ین یز یچ

 به مشاوره داشت   ازی ن کمی  بادختیز

 صحبت...   یوقت گرفتم بره برا  نییجلسه از آ چند

 ... نیهم

 که در حال گوش دادن بود  بانو

 باال انداخت و گفت   ییابرو

 !! آهان

 افتاده... یشور افتاد، که اتفاق  دلم

 رو به من ادامه داد...  و

 تنها َنمونه   بایزود برگرد، د یبرو ول باشه

 انداختم و چشم گفتم  ری را بز سرم

 ! شهیهم مانند

 ... اما

 دلشوره  که بکار برد کم بوداز تعجب در جا خشکم بزند!   یجمله اش و کلمه  نیا از

 !!!بادختی ز یو دل شوره برا بانو

 ..میکه بشنو  یرفت، با غضب و طور   یهمانطور که بطرف درب م هانیک

 ! دهیجد هی: مسخره باز  گفت

 زد و از اتاق خارج شد...  یپوزخند



 مظلوم  بادختیز

267 
 

 سرشانه ام گذاشت و گفت:  یبرو   یدست بانو

 حوصله بود؟  یاومد دنبالم ب  یدونم چرا از وقت یکن؛ امروز نم ولش

 ...د یگفت شما ناراحت نباش  یز یچ هیبود   یعصب

نوازش در   یخواهرش را برا ینشست و موها  یتخت م یرو بایکنار د کهی و در حال دیکش یآه  رادمهر
 گرفت متفکر گفت:   یدست م

 ،و نوازش کرد و گفت:   دی پسرش را بوس یحوصله هستن!!!بانو گونه  ی ب شهیالوند هم  جناب

 دل مامان!! زیعز یصبور بود شهیکه هم تو

 هم به من ببخش.... نبار یا 

 گفت :  را جلوتر برد و به صورت رادمهر چسباند و با خنده  سرش

 رسم!  یحسابشو م  ن،یبرم تو ماش   بزار

 من چند تا رادمهر دارم قربونت بشم؟ مگه

 بهم گره خورده را باز کرد و ..... یمادرش ابروها یبا شوخ  بالخره

 !دندیاز سر آرامش کش یآغوشش نگه داشت و هر دو نفس  انیسرش را م بانو

 مادر خواست! بیصحنه دلم عج نیا دنیبا د 

 به سرم زد....  ش ینهالوس کرد هوس

 مادر؟؟  ییکجا

 ... ردیتن سوخته ات بم   یبرا بایکه ز ؛ییکجا

 کجا؟ 

 لب نشاندم. یعاطفه برو  نیپر مهر از ا یلبخند
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 رفت و ما را  تنها گذاشت.   یق یبانو پس از دقا 

 مسکن باعث شده بود   یداروها اثر

 هنوز هم در خواب باشد...  باید

  دنشیبخش، نوزاد را از اتاقش آورد و با د  پرستار

 حال دلم  خوب شد که احساس کردم   چنان

از جانب خداست   یچرخاند الهه ا  یخوردن م ری ش یاش را برا دهیخشک  یموجود کوچک که لبها نیا
 تمام و کمال!  یآرامش یبرا

که   ین یب کیکردم و صورت کوچکش را نزد  شیخواهش و تمنا از آغوش رادمهر جدا یبعد از کل   بالخره
 .. دمیکش قیعم  یبردم و نفس 

 را ذره ذره لمس کردم...   بهشت

 شد...   یجا و مکان نم شهیکه هم  بهشت

دانست حالم    یشد و خدا م  یو عطر تن پاکش خود بهشت محسوب م یاوقات چشمان نوزاد یگاه
 بود..  یها خوب و عال هیدر آن ثان

 شد.  داریو گنگ از خواب  ب   جیگ بای بعد د ی.ساعت

   دمیکرد، که فهم   یچنان بغض  دنمیبا د 

 دارد.  امیبه الت ازین شتری تن خسته از من ب  نیا

 . دیحال خراب خواهرش خون به چشمانش دو دنیبا د  رادمهر

   دیشن  یخواهرش را م   یتهایاز گله ها و شکا یهر لحظه کلمه ا و

 کرد! یم ریس  گرید ییایبه فکر فرو رفته نگاهش در دن ریفشرد و سر به ز یدر هم م شتریرا ب  دستانش
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 امان خواهر ....   یب یها هیهق هق گر انیم

 و گفت:   ستادیسرش ا یباال ی جا بلند شد و عصب  از

 ! بایباش د  آروم

!  ستیبرات خوب ن هیگر نیا زمی گه عز یرا نوازش کردم و گفتم :راست م  شی بای و ز شانیپر یموها
 شه قربونت برم....   یخشک م  رتیش

 گفت   دهیبر دهیرا تکان داد و بر   سرش

 آروم باشم... یجور  چه

 درد دارم  دید شبید یوقت

 ... یمسکن بخور تا آروم بش هیوار بهم گفت برو  مسخره

 !یاش یع  یهم تنهام گذاشت و رفت پ  بعدش

 آروم بشم...  دیاز دو سه ساعت  درد رو تحمل کردم تا شا شتریب

  یزدم و مامان بدادم نم یکم آوردم  زنگ زدم به  خونه  که اگه نم گهینبود اما د مانمیوقت زا چون
 االن پسرم مرده بود! دیرس

 مرده؟! یفهم  یم

 حرفش بد جور دلم شکست ...  با

 افتاهده بود! یبه زار  گرید  بایاش باالتر رفت و تقر هیگر یآغوشم پنهانش کردم و او صدا انیم

 من و رادمهر تازه شده بود دنیفکر کنم داغ دلش با د و

 آرام در گوشش گفتم:   

 !!!بای کنم د یم خواهش

 رو تموم کن..  هیکنم گر یم خواهش
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 باش   یپسرت هم که شده قو بخاطر

 ... خواهش

 ...  ردیآرام بگ یتا کم  دیکش طول

 در آغوشم   یوقت

 کردم  شیو سبک شد رها دیکش  یآرام ینفسها

 از اتاق خارج شد و ما را تنها گذاشت.  یبا ناراحت   رادمهر

بخواب   نشیریهم خودش و هم نوزاد ش  یقیبدهدو پس از دقا ری ش ی کردم به نوزادش کم  کمکش
 رفتند!

 صورتم زد و  یبرو یبخواب رفته اند؛ لبخند یمادر و کودک دیکه بازگشت و د   پرستار

 نوزاد را با خودش ببرد.   دی: باگفت 

ماندچقدر صورت   رهیخ  بایصورت غمزده و در خواب د  یبرو بانهی نگاهم غر بایرفتن پسر کوچک د با
 . دیرس  یماهش کبود و رنجور بنظر م

 از قلبم!! یکنارتم تکه ا شه یا هملب گفتم ت ریسردش گذاشتم و ز یگونه  یآرام برو یا بوسه

در   نیو خوش قلبتر یهست یپاک و معصوم خاندان الوند.. دوستت دارم چون دوست داشتن دختر
 ام! یزندگ

  

باوفا و صبور    یتوانست همسر   یکه شوهر احمقت  بهتر از تو کجا م دیوقت نخواهم فهم چیه من
 کند؟!  دایپ

 از ما آدمها.....   آه

 !!!! آه
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 کرد! میسال هم درکش نخواه انی اوقات هرگز پس از گذشت سال یگاه ایو   میفهم  یم ریکه د آه

 شدم   یگردم و.... راه یبعد برم یو به پرستار سپردم که ساعت  دمیدستان سردش کش یرا برو پتو

 آن اتاق که قرار بود اعتراف گاهم باشد.... یراه

 د منتظر براه افتادم....آن مر دنید یبرا

 شد....  یگفتن اگر م یامروز حرفها داشتم برا که

 خندان! شهی سرد حاکم بود، و رادمهر هم یراه سکوت نیب

که در دل با خود  گفتم: امروز حتما انتقام   دیرس یبنظر م  ختهیاز غم خواهر آشفته و بهم ر چنان
 خواهد گرفت!  نیاز شاه یسخت

 برهم بزند!  یالابال  نیکه داشت را بخاطر شاه  یآرام یکه او خودش و زندگ خواستم یرا نم  نیمن ا و

  یبرو دیفشرد؛ گذاشتم و نگاهش چرخ یرا م لشی فرمان اتومب  یدستش که عصب یرا برو دستم
 صورتم...  

 وقفه لب باز کرد   بدون

 چرا؟؟

 تعجب گفتم:  با

 زم؟؟ یچرا عز یچ

 و گفت:  دیکش  قیعم  ینفس

 محافظت کنم هرگز نشد... بای کردم از  تو و د یسع م یهر چقدر تو زندگ چرا

 چرا؟؟

 لبانم نشست و گفتم:   یودقلب پاکش برو یبه مهربان  یلبخند

 ...  یگاه و پشت و پناه بود هی ما تک یبرا شهیهم تو
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 گم! یکن راست م باور

 تو هستم....  ونیداشتم رو مدکه بر  ییقدمها نیحاال هم ا  نیده!هم یکنار تو بودن بهم آرامش م فقط

 شه   یدرست م زیصبور باش همه چ کمی

 !!! بای گرده کنار د یبرم  مونیهم پش نیرسه که شاه یروز م هیدارم  مانیا من

 دم.....  یقول م بهت

 لب مسخره وار حرفم را تکرار کرد..  ری زد و ز  یپوزخند

 !؟؟یمون یپش -.

 صورتش ثابت ماند..   یغمناکم برو نگاه

 که زده بودم، باور نداشتم!!  یداشت باور نکند چون من هم بر حرف حق

 بودم! دواریام ندهیبه آ می توانستم بگو  یم یول

 شدم و او نشد....  ادهیپ د، یمطب که رس کینزد

 دنبالت...  امیم گهیساعت د کیو گفت:  برو من   دیکش نییرا پا لشیاتومب ی شهیش

 گفتم کجا؟؟  ینگران  با

 ... نیخوام  برم سراغ شاه یماند و گفت: نترس نم  رهی خ شیزد و به روبه رو  یلبخند

 گردم... امروز کالس ندارم!   یرم زود برم  یاومده م ش یپ یمشکل  هیآموزشگاه  تو

 دکتر بسپار...   ینگاهم کرد و گفت: تو برو و دل  فکرت رو به جناب آقا طنتی ش با

 زد و منتظر جوابم نشد و روشن کرد و رفت   شیحرفها یادامه  ی چشمک و

 *** 

 دلم نقش بسته.... یصفحه   یبرو یدیسپ   یپرده  نجایا امروز
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 تخت سرد به سقف اتاق چشم دوخته ام.... نیا یبرو یدغدغه ا  چیدوباره بدون ه من

 ،که وارد اتاق شد.  دمیرا شن   شیقدمها یصدا

 دانم چرا؟  ینم

 دنیاز د یلب به اعتراف باز  کرده  بود... و عشق را کلمه به کلمه در گوشم خواند؛  حت  یاز وقت اما
 نگاهش شرم داشتم.

 لرزد! یم تنم

 کند، ناخودآگاه چشم ببندم...  ی رعشه وادارم م  نیا و

 شد.  یدندانها داشت زخم م ری بز نمییپا لب

گفتم؛ بلکه  یدرد و دل کردن بود سخن نم  ازشی که ن یمار ی چون ب شیقبل برا یمانند دو جلسه  گرید
 لرزد!   یافتد دست دلم بد جور م یحاال نگاهم به چشمان دلداده اش که م

 رون یاتاق زنده ب نیگشته بود که اگر از ا یآنقدر شرم  بر جانم مستول امروز

 ... دمیخند  یمرگ م  یآمدم تا ابد برو یم 

 کرد؛ آمد و کنجکاوم کرد و .... یم یکه آرام و شمرده طول  اتاق را ط شیقدمها یصدا

 کرد...  ییرا طال میپشت پلکها دیسپ  یکنه؟ ناگهان نور  یدل گفتم :چکار داره م در

بها گوشه  مانند  چه خبر شده است.  نمیچشمم را باز کردم تا بب   یمتقل 

 باز گذاشته بود... یرا کنار زده و پنجره را کم پرده

 داد. یپنجره آب م یدر دست داشت و به گلدان گوشه  ی پاش کوچک آب

 بود!    ییبایز یصحنه  چه

 ...  ینقاش مانند

 و روح نواز....   فیلط یآهنگ  ای
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 صورت جذاب و مردانه اش را درخشانتر کرده بود و    دیزرد رنگ خورش نور

 شده بودند....  دهیبلندش کش یمژه ها یرنگش تا انتها ییانوار طال ی ادامه

 قشنگش بود و   یگلدان اطلس ی رهی ه مهربانش که خنگا 

 داد.  یرا نوازش م شی بایز  یبرگها یبه آرام 

 قرار تر کرد!  یرا ب دلم

 خوردم!  یآمد و تکان  شیناگهان صدا 

 

 !؟ینگاه کرد  یواشکی نقدریا ینشد خسته

 لرزانم را برهم فشردم، آرام چشم باز کردم و دروغ گفتم:  لبان

 نگاه نکردم!!  یواشکی من

مهربان و   ی بود تک خنده ا یاطلس یبای ز یو چشمش به برگها دیرس  یکه به گلدانش م همانطور
 معنادار کرد و   

 دادم.....  ادامه

با آب دادن به    دیکردم؛  اما وقت مشاوره را دار نهیجلسه هز  نیا یو من برا  دیدار ماریشما االن ب  -
 !دیکن  یگلدونهاتون تلف م

سرم   یبطرفم آمد و باال بیگذاشت و دست در ج نی زم یحرفم آبپاش کوچکش را برو دنیشن  با
 چشمانم شد... ی رهی و خ ستادیا

 کرده بود  دای پ  یبی عج یداغ نفسم

 وازن عبور  س یگذر گاه انیکه احساس کردم راه نفسم از م  یجور 

 کند! یم
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 شده بود! قیرا کج کرد،هنوزهم ساکت به حرکاتم دق  سرش

 رفت و گفتم: نییپا  سرم

 نبود! نیا قرارمون

 نداشت پاسخ سواالتم را بدهد! الیهم خ هنوز

نشست    یصندل  یو کنار تخت برو  دیکنار تخت رفت و با پا بطرف خودش کش یبطرف صندل ناگهان
 تخت نشستم! یو من هم  معذب از جا برخاستم و برو

 کرده بودم.  دایبا انگشتانم که لرزان شده بودند؛ سر جنگ پ  

 زد و آرام گفت:  نهی بس دست

 ! یگ ینبود راست م نیا قرارمون

 .... ینباش  مارمیب گهید یی ایجلسه مشاوره ب  یشد امروز که تو برا  قرار

کنم تا به آرامش   نهیشما هز یمن حاضرم به جاش  تموم عمرم رو برا  مشاوره  هم؛ ی نهیمورد هز در
 ! دیبرس

  د؟ی رو فراموش کرد دیکه داد یقول  یزود نی بهم

 ! دمیگز لب

 گفت.. یم راست

 نبود ...  حواسم

 داد...  ادامه

و پر محبت   فیلط یو نوازشش برام مثل لمس دستها نمی ب یم  باتریرو کنار شما ز دمیسپ یاطلس من
 شماست!

 ادامه داد..  تی کرد و با جد یمکث
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ب بادختی امروز تو ز - که دوست دارم درد دل هاشو با جون و   یمن؛ کس یاهای بعنوان دختر رو ی مح 
 حضور داره.... نجایدل بخرم و تنها محرم رازش باشم ا

و   شترینه ب مه؛یقسم پزشک  یدر مون دردهاش برام به اندازه هر روزه ام که   یشگ یهم یعاد ماریب نه
 نه کمتر!!!

 

 !میما قرار بود با هم قدم اول که همون اعتماد بنفس بود را بردار 

 دل هر دومون رو گرم کنه....خب؟! دینور خورش یدیبود که پنجره رو باز گذاشتم، تا سپ  نیهم بخاطر

   میدار یرو امروز برم  یخواد روش بگذار  یکه دلت م یهر عدد ای سوم  ایدوم  قدم

 زد و گفت:  یستادلبخندیسرم ا  یجا بلند شد و باال از

 برگرد! هیبه حالت اول   دوباره

 کنم.... یخوشگلم نگاه م  یگردم کنار پنجره و به اطلس یبرم یمعذب نباش  نکهیا یبرا منم

 رفت و انگشتانم را جمع کردم!  نییپا  سرم

 تر آورد، ادامه داد ؛  کینبود...سرش را نزد استرسم متوجه

 ...باترهی ز یتو از هزار گل و اطلس  یآب  یچشمها گرچه

 !!میدرون رگها د یدو فش،یبا گفتن تعر  نیریخوب و ش   یحس

قشنگ بودفاصله گرفت و کنار پنجره رفت، دوباره من ماندم و   یعاشق  یروزها تجربه ها  نیا عجب
 .. دیسقف سپ

 آرام اتاق و مرا برد به تونل زمان گذشته ها.... یدر فضا  دیچ یاش پ  یو جد نی خش دار دلنش یصدا

 ! خب

 ... ستادهیا یدوراه  ونیم  بادختیز
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  گهیسوخته و  ترس از دست دادن برادرش سپهر و طرف د وانیطرف ا کی

 امان زمرد.... یب یها هیگر

 گرده....   یخسته از کار روزانه بخونه برم  مادر

 رو نجات بده.... زانشیکه عز ادیبطرف خونه م مهیسراس  شی آت دنیدبا

فهمه پسر  شش ساله اش هنوز   یکنه  و م یم دایپ  نانی از سالمت تو و خواهرت زمرد اطم یوقت
 زنه   یم شی افتاده  فداکارانه  به دل آت ریداخل  آتش گ 

 ...و

 عمه خانم...... یخونه  نیسمت پرچ  یدو یم تو

 .....  وبعدش

 کردم....  یاش آنقدر تند شروع کرد بزدن که کامل حسش م  یآور  ادیبا ب نبضم

   نمیبب  نانهیواقع ب شهیهم یبار برا ک یخواهم  یبار م  نیا

 چشم عقل، نه دل! با

 کوچکم   یبا پاها من

 ندارند...  یاند!!!و قدرت دهیها که ترس همان

 یاز ته گلو ادمیفر  یدوم و صدا یدوان دوان م نی پرچ  بطرف

 زنم....  یو عمه خانم را صدا م دیآ  یم رونی سوخته ام ب 

 ! دهیفا چه

 ...ستیکه خانه ن انگار

 دادم   یمن داشتم فرصت را از دست م و
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 باختم   من

 واقعا من باختم... 

 !!ایخدا

 کنم؟؟ چه

 برگردم؟؟ 

 ترسم! یم

 ترسم که به دل آتش بزنم. یمن م 

 

 ام کرد . وانهیزمرد د یَکر کننده  یغهایج یصدا

 زدم.... ادیمنفور و بلند  فر وانیسمت آن ا برگشتم

 

 مامان!-

 !؟؟ییمامان جونم تو رو خدا کجا 

 کردند. یم زشیچوب سوخته از سقف ر یها تکه

ها کم کم آگاه  هیث شد که همساتموم محوطه رو پر کرده بودند باع گهیدود و شعله ها که د یبو
 ...ارنیبشن و بطرف خونه هجوم ب 

   دندیدو یبزرگ باز بود و مردم به سمت ما م  اطی ح در

 چشمم بدنبال بابا بود! تیجمع  ونیم در

 بود... دهی زد که نفسم رو بر یکوچکم اونقدر تند م قلب
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 آوردند!  آب

 سطل...  سطل

 ... اطیچاه وسط ح  از

 ! دهیچه فا اما

و ذره ذره خاکستر شدن خونه رو    مینشسته بود یو با چشمان اشکبار گوشه ا بانهیو زمرد غر من
 ! میکرد یتماشا م

 زد   ایدل بدر  رتی از مردان با غ یکی

 را رد کرد  وانیو بدل آتش زد و ا دیچی بدور خودش پ یکرد و مالفه ا  سیرو خ   شیتا پا سر

 ! ادیتظر که مادر بچهار چوب اتاقها هنوز سالم بودند و من من 

 زدم   ادیچشم گذاشتم و فر یرو برو انگشتانم

 !!خدا

 ... خداجونم

 زنم... یوقت به فانوس دست نم  چیه گهیامروز مامان برگرده د اگه

 غلط کردم!  خدا

 زنم...  یبه فانوس دست نم  گهید من

 ....اریسپهر رو در ب  مامان

 قلبش سوخت مادر! یاز داغ اون

 طاقت نداره.... اون

 تو رو خدا..... رون؛ی ب نیی ایب  شیدل آت از
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 سوزم   یدارم م من

 گرفته!   شی از قلبم آت ییجا هی

خاک و   یچنگ شدند و مشت مینشسته بود  شیبرو بانهیخاک باغچه که  من و زمرد غر یبرو دستانم
 گله کردم..   بانهیزنان به سمت خانه گرفتم و غر اد ی ِگل را بلند کرده و فر

 ! برگرد.... رمی میخوشگلت م یگلها نیباغچه وسط ا نیهم یتو یمامان اگه برنگرد -

 شد....  سی و صورتم از اشک خ ختمی سرم ر یزدم و خاکها رو برو زجه

 ......ادیخون آلودم از فر  یاشک و نفسها یپرده  ونیم

  دم یاون مرد رو د 

 اومد   رونی ب  شیآت از

 در آغوشش بود   یز یچ

 آدم؟!  هیشب یز یچ

 سوخته... مهیحال و ن  یب اما

 خدا! ایزدند  ادی فر هیهمسا یاز جا بلند شد و زنها زمرد

 زمرد رو چنگ زدم و نگه داشتم یبازو من

 جلو نره...  تا

 گفت   یم  یز یو چ دیکش  یم ادیفر یکس هر

   دمیصداها رو شن من

 پسرشونه! -

 خداجون همه جاش سوخته!   هیآخ 
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 ..مستهیداره وا قلبم

   دیکش  ادیاش  فر ده یجمع شدند؛ زمرد با اون چشمان ترس لبانم

 خوام!!!   یم مامانو

 ! نهیبرادرش رو نب  یو چشمانش رو بست که جسد سوخته  دیاز زنها در آغوشش کش یکی

 رها شد. دستم

 ندارم راه برم .... نا

 لرزن   یم پاهام

   ادیکف دستم فرو م یبرو انگشتانم

 رم ...  یو جلو تر م جلو

   ستیده ساله ن  بادختیکس حواسش به ز چیه

 ! ادی م  یسوختگ یبو

 دورش جمع شدند! تی خون! جمع یبو

 ...شهیدلم تموم نم یسوخته  آتش

 ...نمیبدبخت تر من

 و دم نزنم  نمیبرادر ، بب  نیتن خون دیبا که

 بود   همی تنب نیا

 بود مجازاتم

 دونم  ینم

 نفر مونده ... دو
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 رو هم کنار بزنم    اونها

 جونم!!! یتونم بغلت کنم داداش یم

 ... دهیخوشگلم که تنت مثل برف سف  سپهر

 گرفتن   یچشمانت رو م یجلو شهیرنگت هم ییخرما یموها 

  زنمیبرات شونه م خودم

 شم سپهرم !  یغمخوارت م  خودم

   دمیزد رو شن شیکه بدل آت  یمرد ی،صدا دنیروستا ترس مردان

 !  ست؟ین دایپ مادره

 نوا خاکستر شد!  یب

 نوا ....  ینوا ،ب  یب

 مادر من بود؟؟؟  با

 شد! ی گذاشتم و راه باز شد و  کاش باز نم تی جمع ونیلرزانم رو  م  دست

 نشست....   بیعج ی سوزش میپلکها پشت

 صحنه خارج از تحمل من بود!  نیا

 در ذهنم پاکش کنم ....  شهی هم یبار برا کی نییکردم با کمک آ یسع اما

 مرا..... ست؛ین  یز یبود اما گر سخت

 ناتمام است ....  یکورسوها یبسو  کیتار یکه دردم هزاران پله  

 شکستم .... بیخواستن ونخواستن بس عج انیم من

 را مرهم باشم ... میدردها ینقطه  نیاز پل هراس عبور کردم، تا آخر 
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 تو ...... و

 باش و همراهم .. نییآ

 بافند.....  یدرد م یخورند و قصه   یلرزانم دوباره بهم م یها لب

 شد..... نییاتاق آ  یقی لرزانم  دوباره موس یصدا  نیو طن 

 !!دهیانگار خواب نمی ب یاون رو م -

 منه... هم توهمه دیشا

 کنم!   یصداها توجه نم به

 شم   ینم  کینزد یحس چیه به

  نم یب  یمردم رو نم  اصال

 منم و سپهرم !!! نجایا

 نشستم   کنارش

 ... زه ی ر یداره ترسم م من

 بشه.....  داریصبحونه صداش کنم تا  ب  یخوام برا یمثل هر صبح که  م انگار

 لرزان و وحشت زده ام بطرف صورت ماهش بلند شد و   دست

 صداش کردم    آروم

 جانم!    سپهر

 جانانم!!! جان

 قربونت برم ...  پاشو

 ؟؟؟  یدیخواب چرا
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 غروبه ...  دم

 !!ادی بابا م االن

 ....... مامان

و با   میش   یو دوباره شب دور هم بعد شام جمع م ادی دسته پر برگ توتون م هیمامان االن با  آهان
   میکن یم یتوتون باز   یدسته ها

  شهیهم مثل هم تو

 .....یگذار  یسرم م  سربه

 قربونت....   پاشو

 و روشنت رو باز کن!!  یآب  یچشمها اون

 ... با یدل ز زی عز فهیچرا کث  راهنتیپ

 با خودت؟؟  یچکارکرد

 لب تکرار کردم   ری دست سوخته اش نشست و نوازش کردم و ز یرو دستم

 با دست  سپهرت چکار کرد؟   شیآت  یگرما نیببب  بادختیز

 زد!!!   بیدر دلم نه  یز یچ

 ...  یباعث  تو

 رو دادم    جوابش

 ... نه

 سر کش بجانم  هجوم آورد ...  زیاون حس نفرت انگ دوباره

 ....(  ریبرو بم  یلعنت ی! تو تن برادرت رو داغ کرد بادختی ز ی)تو باعث 
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 زدم نه....  ادیفر

 ! یگ ینکردم، تو دورغ م  من

 سوخته ام برخاست! یدرد آلودم از گلو ادی فر بازهم

 بلند تر و بلند تر از دفعات قبل..  

 

 کمک! ایخدا -

 رو نکردم!  نکاریا من

 نکردم؟؟ 

 . بالخره.  و

 مطلق گرفتند!   یاهیچشمانم رنگ  س ی قیصورتم نشستند و بهمراه درد عم  یبرو انگشتانم

** 

 کنم!  یخالء م  احساس

 درد را امروز کنارت مزمزه کردم!  یذره ذره  من

 دستانت که محل آرامشم شود؟ کو

 داد!  دی آرام را به جانم نو انوسی به حد اق یکه قول آرامش یهمان دستان 

 ! نمی ب یم  نامفهموم

 راز آلود تمام شود!  یقصه  نیا ستیقرار ن  ایگو

 غرق گذشته ام! اهایهميشه سبز رو یدوباره بر سر آن تپه  من

 ..... یابر  آسمان
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 ....... زمیعابران بر سر مزار سپهر عز یقدمها کی چل کیچل یصدا

ان؛   بر سر مزارش بانهیام غر دهیکسم را در آغوش کش یو ب  میتیزمرد  کهی کوچکم در حال یبا جثه  من
 آشفته حال  نشسته ام  و دستان کوچکم... یکنار پدر 

 فشردند  یکوچک زمرد  را سخت م کمر

 از دست بدهم!  یرا هم براحت  یکی نیمبادا ا که

 کند   یم نگاهم

 سرخ......صورت ماهش پر از زخم است....   یبغض و چشمان با

 تاب مادر بود و تن مادر در آتش خاکستر شد!!!  یب او

 ... زمردم

 ... تی دارم برا چه

 شرمنده...   ییو رو یخال یدستان

 ! زمردم

زمردم را   یو فرفر  شانیپر ی...موها نمیب ی نفرت م یرفت و من ته آن نگاه کودکانه ات جوانه ها مادر
 مهمان شدم.... یاش را بوسه ا ی کنار زدم؛ صورت زخم

 

ابرو و   یکوچکش رو یبا دستها یتاب و عصب   یبودند و ب دهیبلندش بهم چسب یمژه ها هیگرشدت  از
 سر گذاشت!  میزانو یو خسته برو دیصورتش مال 

 

 هنوز در شوک است!  پدر

 سر و صورتش غرق خاک و گل است! یمانده و تمام رهی نامعلوم خ ینقطه ا به
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 شنوم ..... یآمده اند را م  تیتسل  یاند و برا  ستادهیسر ما ا یکه باال انیاطراف یها زمزمه

 

 ...دهیکش  شیکرده و خونه رو به آت یسهل انگار  نکهیمثل ا دختره

 

 آقا غالمرضا....  چارهیب

 شکست..  کمرش

 فاتحه!  یقبر هم نداره بره برا هی یحت  زنش

 کرده! خی پشتم

 روح خسته ام. یشود برو یم  یا انهی...تک تک کلمات ادا شده توسط مردم تازدیآ یباال نم سرم

 لحظات کشنده!!  نیام در ا یخود سر در گم من

 ؟؟  دیگذار یخودمان نم یرا برا مانیچرا دردها د؟یرو  ینم چرا

 همه متنفرم از همه .... از

 باران هم!! از

 ناتمامم! یدردها یشده برو انهیتاز او

 است....  سیخ  نی بارد و  زم  یم باران

 و لباسش ِگل آلود است .   دهیپدر خم یها شانه

 

جانم    یدست برداشتن هم ندارد؛ هر قدر بازوانش را با دستان ب  الیشده که خ رهیخ  یبه نقطه ا و
 خورد!   یکوچک هم نم  یتکان  یدهم؛ حت  یتکان م
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 .. پدر جانم. ییجو یچه م  یرا برا  ینامعلوم از سر در گم یا نقطه

 ترسم! یم

 و اشکبارش را نوازش کنم ...   یصورت ِگل 

 داند؟؟ یپدر هم مرا مقصر م  ایآ

 سپهرم گل آلود و غمبار تر شده  ی بانهی مزار غر  

 رفتند!!  فمینح یشانه ها  یبرو شانیکردن بار حرفها یو خال  تی کم همه بعد از تسل کم

 .....دیو رفت دیاز جنس سنگ و زخم ....زخم زد یمردم

 .... یابد یدرد ناک و احساس عذاب وجدان یناخوانده از ناگفته ها ینوا شد ، دفتر  یب  بادختیز  

 نهاده ام...اما روحم ... ی در راه زندگ یپا امروز

 .... قلبم

 شکستن   یمال از درد است و صدا ماال

 گوش فلک را َکر کرده... ایبدن  اعتمادم

 لذت بخش را تجربه کردند.... ییگرما دستانم

 مثل نوازش ...  یحس

 ... نمی منبع آرامش را بب نیرا باز کنم و ا نیسنگ یخواهم پلکها یم

 را پر کرد... دگانمید  یفضا نییاتاق آ دیتقال کردم و نور سپ یکم

 و گنگم!! جیهم گ هنوز

 !ندیحس خوب گرما بخش را بب   نیاتا  د،یحال صورتم چرخ نیا با
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 ....... و

 یدستان مردانه اش مانند سد  انینگران کنارم نشسته و دستانم را م یبا همان چشمان کهکشان  او
 محکم نگه داشته...

 نشست....   شیبای لبان ز یبهوش آمدنم برو دنیبا د ی.لبخند

 سر انگشتان هنرمند توست! رینظ  یب  یمرد نقاش  نیرا؛  ا دنتیخاص آفر یبنازم طراح  ایخدا

 گرم و آرامبخش اتاقش  نور

 کند! یگرم و دلنواز روح و  جانم را نوازش م یاز رنگها یتم یر با

 آمدم و گفتم:   بحرف

 شد؟؟  یچ-

به  قلبم   بی عج یبا لبخندش آرامش کهیجلوتر آورد و در حال  یرا محکم تر فشرد و سرش را کم  دستم
 کرد؛ گفت:  یم  قیتزر

 .... دیقصه از پل هراس و وحشت پر یبا ی فقط زنشد ، یز یچ

 شجاع   بادختیز هیدارم  زد؛ی درونش دست و پا م میبایکه ز  یاعتماد یب یطرف دره  اون

 ... نمیب یم

 ! بادختی ز یخاطر رو باور کرد  نانی اطم ینقطه  تو

 .... ییماجراست امروز تو روزی که پ یاون

 گو!! هودهیسرو ته مردم ب ی ب یبه حرفها یخند یم یدار 

 . ادامه داد. شتر یب  یآرام داد و با قوت قلب  یرا فشار  دستم

 دونه که حادثه حادثه است و ناخواسته ... یحاال خوب م بادختیز -

 دخت من!!  بایز
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 آغوش من کنه!  میخواد دستهاشو اونقدر محکم تسل یم

 احساساتش غرورم....   یذره ذره  یبرا که

 بودن را خرج کنم!!!  نییآ منه

 ؟؟؟  هووووم

 بود!!!   میلبها یبرو نگاهش

 قرار منتظر بله گفتنم... یب و

 مرد عجب استاد بله گرفتن بود .... نیا

 .... عشق را لمس نکرده بود  نگونهیکه تا بحال ا  یبادخت یهم از ز آن

 فربد؟؟  نییآ  یخواه یمن چه م از

 تو باشم!! میتسل که

 تابانه    یکه شدم و ب  کتیدکه قدم به قدم نز  یمن

 باختم .... یی را به چون تو خود

 **** 

 است.... فیبس هوا لط  امروز

 شده ام.....  دار یزود ب صبح

 را برتن خواهم کرد!   راهنمی پ  نیباتریامروز ز من

 از جنس عشق..... یراهنیپ

 سرخم نشان از حال خوب  درونم دارند..... یخندند و گونه ها  یم لبانم

 روحم را نوازش داد!  یصبح زمستان  فیخوش و لط میجره را باز کردم، نسپن  یوقت
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 سرشانه رها کرده ام  یرا برو میموها

 ! یاز شور جوان زمی امروز لبر من

  

 کنم... یر ی بگذرد که احساس پ د یمگر چند بهار با اصال

 خواهم گذاشت...  بای بس ز یحس خوب را نام نیا من

 تولد دوباره ... حس

 من متولد شده ام!!  بله

 کنم  یبه چشمان درخشانم نگاه م  نهیآ یرو روبه

 گرم شد!  میو حال و احوالم خون درون رگها روزید یآور  ای با

 خود کرد...   میمن را تسل ی فربد با تک تک کلماتش تمام نییکه آ یوقت

 خواهد گذاشت.  هی از جان و دل مابله؛  نیا یکه بله را گفتم و او قسم خورد که برا یوقت

 لرزانم نشست... یچانه  یشد و برو  دهیتبدارم کش یگونه  یبرو دستم

 را باال گرفتم   سرم

 !! نه

 نخواهم انداخت   ری هرگز از شرم سر بز گرید من

 شد   نیشود شرمگ   یحس مقدس را م نیمگر ا اصال

 ....امروز قرار است قدم به قدم همراهش شوم!! هرگز

 بخندم.  میو  غمها دهایخواهم از لب آن پرتگاه بلند به تمام  ترد یم 

 تمام آنها.....  یتمام
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 انداز اتاقم شد....   نی مهربانش طن یاتاقم بصدا در آمد ، صدا درب

 جان ...  بایز -

 رادمهر بلند شد ... یمردانه و خواستن یرا درونش چرخاندم؛ صدا دیبطرف درب رفتم ،کل یشاد با

 ؟؟یدر رو چرا قفل کرد -

 خورت؟!  یم ادیم الیگودز 

 پررنگ  مهمان لبانم شد و در دل گفتم : یلبخند

 تر است جان دلم!!  والیه ییوالیکه پدرت از هر ه آخ

 

 بود! ستادهیا میو مرتب لبخند به لب ،روبه رو کیباز شد و رادمهرم تمام  قد؛ ش  درب

 

 رفت.  نه یس یقربان صدقه رفتنش برو یسر تا پا نگاهش کردم، دستم برا از

 گرفت و گفت:   یبرد ، ژست بی به ج دست

 خانم؟؟   چطورم

 

 قربونت برم!!  ؛یزدم و گفتم از چشم بد دور باش  نهیس یبار برو چند

 

  پی که خوشگل  و خوش ت یرا گرفت و گفت: هر چ میتکان داد ،با خنده بطرفم آمد و شانه ها  یسر 
 رسم که...   یخانم خانمها نم   یباشم به پا
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 رفت و با خجالت گفتم :سر به سرم نزار!   نییپا  سرم

 صورتم آرام گفت:    کیداد و نزد یرا تکان میکرد و شانه ها یاخم

چشمهاشو در   زهیبر یعشق و عاشق  یبود که  بخواد برات نقشه   نییجز آ  گهی د یاگه  هر کس بخدا
 آوردم...  یم

 پسره همه جوره خوبه زبونم کوتاست!! نیکه ا فیح

 

 .... یکن فیکردم و با خنده گفتم: مگه خودت از دوستت تعر نگاهش

 را رها کرد و گفت حاال   میها شانه

   یدکتر آشنا شد ی آروم آروم با آقا یوقت

 رو سر راهت گذاشته... ین یکه چه مرد نازن یر ی گ یرادمهر رو م قدر

 

 

 و گفتم:   دمیرا کش  لپش

 !!میکن فیو تعر مینی بب

 

 !!! مین یصاف کرد و با اعتماد بنفس گفت: بب یو قد دیکتش را بطرف باال کش ی لبه

 ...   و

 و گفت:   دیام را آرام کش  ینیب  نوک
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 رسه   یم گه ید قهیآراسته ده دق ن، ییرم پا  یدارم م من

 ؟یکه ندار  یزود برسون؛ اومدم بگم  کار  خودتو

 

 سر شانه اش و گفتم:   یبرو زدم

 تو برو.... نه

 ..... زمی عز نمییپا گهید قهیچند دق من

 رفت؛  گفت:   یبه ساعتش کرد ،همانطور که بطرف پله ها م ینگاه

 منتظره ....  یاصل ابونی زنگ زد گفت سر خ شی ساعت پ میدکتر هم ن یآقا

 زود خودتو برسون!!  پس

 رفت...  نیی گفتم و رادمهر از پله ها پا یچشم

  نیبا وسواس  آماده کرده بودم را برداشتم و آخر شبیکه  د  یعجله به اتاقم برگشتم، ساک کوچک با
 الزم را درونش گذاشتم و ... لیوسا

 به خودم انداختم . نهیدر آ یبار نگاه  نیآخر یرابلندم ب یباران  دنیو بعد از پوش 

 

 حال ساده!  نیو در ع بایو ز مرتب

 

 شدم ....  یراه  اطی از مرتب بودنش در را بستم و بطرف ح یگذرا به اتاق کردم و با خاطر جمع  ینگاه

ُسر دادم و نگاهم  یدست فیرا داخل ک دیعمارت  را پشت سرم بستم ، کل  یورود ی.درب کوچک و آهن 
 ستادهیمنتظرم ا نیداده به درب ماش هیرا زده و تک   رشیآفتابگ نکیبه رامهر افتاد که ع وانیاز ا

 گذرا به ساعتم انداختم یبود.نگاه
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 صبح بود!! ده

 

 رفت ، با عجله پا تند کردم سمتش... نشیبطرف ماش دنمیبا د  رادمهر

 ...  میشد یراهو  وست یبعد آراسته هم به جمع ما پ یا قهیدق

 

و قرار بود که دو روز خوب و خاطره ساز را پشت سر   میدکتر بود یآقا یالی و فردا مهمان و امروز
 ... میبگذار

 

  نکهیبانو و ا یآنها تمام برنامه ها یرفتن به خانه  یو اصرار پدر شوهرش برا  بایمرخص شدن د با
 ..... ختیندهد بهم ر ن یشاه یده را به خانوا دنشید یو اجازه  اوردی دخترش را به خانه ب

 کنار آنها باشند . دیرا نداد و گفت که عروس و نوه اش با  یاجازه ا نی چن بایو پدر شوهر د 

 شد و  میبناچار تسل  بانو

  نیاول شی در ک یکه شرکت بتازگ  یمجتمع در حال ساخت یپروژ  یاجرا یکه قرار بود برا هانیک بهمراه
پروژه را از   یچند روزه برود و هم کارها یاش را شروع کرده بود ، هم به گردش یمقدمات  یکارها
 کنند.  یر یگ  یپ کینزد

  یبهتر  شنهادیدکتر پ یو آقا میخواست به شمال برو نییفرصت خوب استفاده کرد و از آ  نیاز ا رادمهر
 . میکوچکش باش  یالیداد و گفت که مهمان و

 بود و دلچسب  یآفتاب هوا

 شده بود! یبا وجود  آفتاب ملس و خواستن  یستانسرد زم باد

 نگاهم کرد و گفت:   نهیبود، که رادمهر از آ رونیبه مناظر ب  نگاهم

 !!نشی تو ماش یدکتر خواسته بر   یجان آقا  بایز



 مظلوم  بادختیز

296 
 

 ....ستی ن یگفتم بزار به تو بگم؛ اگه دوست داشت مورد  نییبه آ من

 زد و گفت :  ینگاهم کرد و چشمک  طنتی لبخند زنان برگشت و با ش آراسته

 ...  یبال نگرفته نگفته بود یا

 

 رفت و رادمهر در جوابش گفت :   نییاز شرم پا سرم

 ! نیتو زم رهی فرو م شهینکن، االن آب م تشیاذ آراسته

 

 چانه برد.  ری دستش را بطرفم بلند کرد و بز آراسته

 

 گفت:   میماند  رهیصورتم را باال برد و در چشمان هم خ 

 !زمیبرات خوشحالم عز یاز شوخ  یجدا یول

 ی عشق رو داشت نیباتری و ز  نیبهتر اقتیل تو

 

 تکان دادم و ادامه داد  یتشکر وار سر   ینگاه با

 جا نگه دار بابا!!! نیهم  رادمهر

 ...بادختهیدکتر چشم انتظار ز یآقا 

 رادمهر  که توقف کرد   لیاتومب

 آمد ....  یکه با عجله بطرف ما م  دمیرا د نییآ

 



 مظلوم  بادختیز

297 
 

 شد و    کیرا بسرعت بست و لبخند زنان نزد نشیماش درب

ثابت ماند.سالم کردم ،   نیعقب ماش یبا رادمهر و آراسته نگاهش به صندل یاز احوال پرس  بعد
 مهر برگشت و نگاهم کرد و گفت  را داد. راد د؛جوابمیصورتم  چرخ  یچشمان براق و خوشحالش برو

 ! زمی عز  برو

 

   یحرفش بود و فور  نیبرد که منتظر ا   نییآ یآرامش بخش و مهربان رادمهر تمام حواسم را پ نگاه

 کرد گفت:  یباز م   کهیرادمهر را در حال  لی اتومب درب

 د؟؟ ید یم افتخار

 شدم، پشت سرم براه افتاد ؛  ادهیپ

 باز کرد.  میاز من جلوتر برداشت و درب را برا یقدم   میکه شد لشیاتومب  کینزد

 را بسازد .  میاینشسته ام ،که قرار بود دن یبار من کنار مرد نی اول یو برا حاال

 خواستم!  یم میبود که از خدا نیعشق آتش کیسر آغاز  نیا و

 خوش  داشته باشد...  یآخر   که

 شوم!!  یاما چقدر کنار تو دلگرم م م،ی کشم بگو یم  خجالت

 !!نییآ

 ام قرار داد.   یانتهاو نامعلوم زندگ  یبر سر راه ب میکه خدا ،یبود میفراتر از آرزوها تو

  

 تنها!  بادختیز  نیخوب و خارج از تصورات غمناک  ا یادیز
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 خواب نباشد... کی نیخواستم که ا یبود و در دل از خدا م نییپا  سرم

 

 کرد  یو نگاهم م  دیچرخ  یسرش م  یاز گاه هر

 هر دو ...  میسکوت کرده بود و

 

 حرف زد! می.بالخره سکوت را شکست و آرام  و شمرده شمرده برا

 را ...  شیمن کلمه به کلمه از َبر کردم در دل ها و

 

 !!   بادختیز

 چند خواسته ازت دارم.  یاجازه بد اگه

اون نگاه  کنم ته یم یهم بگذار من خودم برات معن یپلکهاتو برو یبا هر کدوم موافق بود اگر
 قشنگت رو.... 

 

 خوام بشمارم، اجازه هست... یم

 

   میقصه ها یبایز

 موافقه؟؟ ای جنگل و در دختر

 دستم نشست و گفت   یبرو دستش

 ...یبله بگ هی خوام  یوار م التماس
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 !!باشه

 

 

 کرد....  یمن را از شرم آب م  یهمه افتادگ نیا

 

 که   یفربد نییآ یهزار بله داشتم ،برا من

 کند..  یعشق هج یقصه  میبرا  خواست یم

 را صاف کردم و گفتم بله...  میصالبت صدا با

 بخش زد و ادامه داد...   تی رضا  یلبخند

 

 ممنونم خانمم...  - 

 

 .. نکهیهمه ا اول

 نکن!   غیاون  نگاه پاک و معصومت رو ازم در یکنارم یوقت 

 کنم....  یم خواهش

 ....و ادامه داد و اما دوم ... دیکش قیعم   یهم رفت و با آرامش نفس یبرو میپلکها

 

  میر  یجلو م میما قدم به قدم دار نکهیا دوم

 ..  میامشب باشه که کنار هم هست نی هم یبعد یجلسه  یدوست داشته باش  اگه
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 طرف باشم . یب  یدم که بازم مثل قبل دوگوش شنوا یبهت قول م من

 هم گذاشتم. یبرو پلک

 

 کنه...  دییدرد دلهامو تا  بادختمی من  تا صبح بگم و ز شهیم یروبه آسمان گفت خدا جونم چ   

 

 قشنگش رو خرج من کنه؟!  یبله ها 

 سوم... و

 شه...  یما عوض م یامشب  بعد از حرف زدنت جا نکهیا سوم

 !!یشیمن م یزنم و تو مرهم دل خسته   یبندم و حرف م یمن چشم م 

 ؟ یچ  یعنیتعجب از شرط سومش گفتم  با

 شد و گفت:   میلبها ی  رهیخ  تی صورتم و در نها یبرو دیچرخ  سرش

 ...شهیقابل کنترل م ر یکتاب سر به ُمهر که اگه باز بشه غ هی پر از  حرفم؛ مثل  من

 من باش!  بادختیکن، ز رامم

  

   دمید ایرو شبید

 و من!   یبود تو

 تن... کی میباهم شد ما

 کنه  یم شهیدر آغوش گرفتنت تموم روح و روانم رو پر عطش تر از هم تصور

 خدا منو ببخشه  یعنی
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 !بادختیخوام ز یبودنت رو م  من

 روح و جسمت باهم!  بودن

 

  یدست دراز  ادی کرد و نفسم بند آمد و ب خیپر عطش و معنادارش پشتم  یحرفها  دنیاز شن یا لحظه
 مروت افتادم! یب  هانیک یها

 

 "َکر شده ام انگار ! 

 هم قفل شدند و ...   یبرو لبانم

  یینوا یب  ینوا شهیقرار تر از هم یبلند در گوشم ب یبا حرف آخرش همانند ناقوس نییآ  یصدا نیطن
 سر داد!!" 

 

 نه! دهیترس

 وحشت کرده ام!!! من

 شده ،تنم گر گرفته!  گرمم

 !ماری ب یتبدار  همانند

   

  یترسناکتر بنظر م یوحشت زده از هر رابطه ا بادختی ز یبرا یدار  یقدمها که برم نیفربد ا نییآ
 رسد!!! 

 فهمم!  یسخنانت را نم  یمعن

 ! هانمیصفت و هوسباز چون ک  یب یوانیح یزخم خورده  من
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 ! شدیزبانت م  یو بعد راه یکرد یحرف را اول مزمزه م نیا دیبا

 و تو باهم؟!  من

 روح؟!!  کیتن و  کی

 ....نه

 نه..... حاال

 تندت!! یقدمها یبود برا زود

 ... رونیمناظر ب  یبه تماشا رهی ، خ دمیکش  رونیدستانش ب  انیدستم را از م تی عصبان با

 لب گستاخ بودنش را زمزمه کردم! ریز

 کرد .  یگرد شده صورتم را التماس وار نگاه م  یخورد ، با چشمان  جا

 

شد و کنترلم را از دست   شهیش کی؛ نزد مانی حرکتش صورت  هر دو نیترمز گذاشت و  با ا یبرو پا
 محافظت صورتم رفت.  یجلو برا ی شهی ش یدادم و دستم برو

 خشم نگاهش کردم و او با تعجب  با

 !یباال رفت ، به قصد معذرت خواه دستش

 

 سرش را تکان داد و گفت:   

 رسونمت!شرمنده بخدا قصد نداشتم بت  بادختیز

 برات سوء تفاهم بوجود اومده؟ نکهیا مثل
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 فرستادم   رونی ب  تی را با عصبان نفسم

 ادامه داد:  و

 کرد ، لمس تو رو خواست؛ منو ببخش خانمم! یادب یدست من ب  -

 ورود خواستند و چشم بست و گفت:   ینگاهم داغ شد و اشکها اجازه  ته

 ... زمی عز یرو بد برداشت کرد  منظورم

 ...گمیاست مکن ر باور

رفت ، من دستانم با استرس و    لشیفرمان اتومب  یسرش برو دانهیناام دیرا د میاشکها لیس یوقت 
 از اشک شد ...  سیهم قفل شدند و صورتم خ  یلرزش برو

 آمد، و نگاه کردم ؛  لیاتومب ی شهیش  یدو تقه برو یصدا

 بود...   رادمهر

 شده؟؟  یتکان داد و گفت چ  یو نگران سرش را سوال متعجب

 ... میرفت و بازش کرد و نگرانتر از قبل بخاطر اشکها رهیدستگ یبار دستش برو  نیو ا دیصورتم را د و

 صورتم شد و گفت   کینزد

 شد؟   یجان چ  بایز

هر دستش بدور  بود که لب باز کنم و ....رادم نیفرمان باال رفت و منتظر ا یاز رو نییهمزمان سر آ و
 گونه ام را گرفت و با اخم گفت :  یصورتم گرد شد و اشک رو

   هو؟؟؟ی چت شد  آخه

 که! یبود خوب

 اش گذاشت و گفت :  نهیس  یرا به دندان  گرفتم ، سرم را برو لبم

 خونه....  میبرگرد یاگه دوست ندار  خب
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  بای نکن ز هیرو خدا گر تو

 ... شهیبا اشکهات خراب م روزم 

 

 افتادآخه؟ یافتادو گفت: چه اتفاق نییپرسشگرش به صورت آ  نگاه

 .. دیبگ یز ی؛چ دیهر دو تون ساکت شد خب

 

ت گرفتن رابطه ا  نیهم امدی"دلم ن راه   مهین قی به ادامه دادنش بودم ؛ رف لیکه خودم هم ما یاول قو 
 باشم ..."

 

 اش برداشتم و گفتم :  نهی س یرا از رو سرم

 من بود.... ریتقص

 ترمز زدند... یو برو  دنیدکتر ترس یگفتم و حالم خراب شد و آقا  میطره از قدخا هی

 رفت و گفتم  نییپا  سرم

 خوام!  یعذر م من

 

 و گفت :  دیفرق سرم را بوس رادمهر

 گفتم؟؟  یچ  لیتعط یو فردا خاطره باز  امروز

 

 ها! نمینب گهید



 مظلوم  بادختیز

305 
 

 گردش شاد کردن تو بوده.... نیقصدم با ا من

 تموم برنامه هام به هم  یکن  هیگر ییبخوا اگه

 ... زهیر یم

 کرد و گفت:   یاخم  نییرو به آ و

 خاطره بپرس....    بادختی دکتر تو مطب از ز یخدا آقا  تورو

 

 آراسته هم دلواپس شده... نیبرگردم تو ماش گهیمن د خب

  

 دست شما دونفر..  از

 .....گهید دیافتیب راه

 

 و گفت:  دیخند نییرو به آ و

 ؟ ین یبساط  کباب رو بچ  ییخوا یم ی جان ظهر شد ک نییآ

  

 شد بابا!  رید

 زد و گفت   یرا با دستان مهربانش پاک کرد و لبخند  صورتم

 تا برم!!! بخند

 

 شد!! ن یگفت آهان ا یبا شاد  زمی رادمهر عز  دم،یماهش پاش یبرو یلبخند
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 خودش....   لیتکان داد و رفت به سمت  اتومب   یرا بست و دست در

 راه افتاد و سکوت کرده بود. نییآ

 انداخته بود   هیصورتش سا  یآشکار رو یغم

 

 جذاب ساخته بودند و   یسی هم از او تند یپهن و مردانه اش برو ابروان

 را من غصب کرده باشم!  نیداخل ماش  یکه انگار تمام هوا د یکش ینفس م یطور 

 آورده باشد.. او نفس کم و

 

 !ظشی .دلم گرفت از اخم غل

 اما مانند خودش سکوت کردم..... 

 

 حواسم را پرت کنم. یکم  رونی مناظر ب یکردم با تماشا یراند و من هم سع  یو متفکر  م آرام

 

 شد...  ییو پر درخت و دلربا کیوارد راه بار یاصل  یاز عبور از جاده  پس

خوش   یو تا توانستم از هوا دمیکش نییرا پا  نش یماش ی  شهیمناظرش دلم غنج رفت و ش ییبایاز ز  
 ها فرستادم   هیو لذت بخشش به ر

 ی کوچک جنگل  یجاده  ی دهیدرختان سر به فلک کش نیماب

 یکردند و دل م یدرختان عبور م  یبرگها یبودند که سر سختانه از ال دیخورش  ییطال یاشعه ها  نیا
 بردند .... 
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 ؛توقف کرد. دهیدرختان سر به فلک کش انیم ک،ی بار یرودخانه ا کینزد

 

 شد . ادهی پ  یحرف چیو بدون ه 

 

 را نداشتم! یمحل  یب  نیا انتظار

 

 شدم.  ادهیبه خودم گرفتم و پ  یمعقول ی افهی ناراحت نشود؛ سکوت کردم و ق یکس  نکهیا یخب برا اما

 

 زدند.   یبود و حرف م ستادهیرادمهر ا  کنار

  

 بود.  یمشغول مکالمه تلفن   یعصب  یبا چهره ا آراسته

 

 دمیآراسته که رس کیشدم و جلو رفتم ، نزد  نگران

 با اخم گفت :   رادمهر

 !مای گرد یما شب برم بگو

 

 در هم رفت و گفت:   شتریب شی اخمها یعصب آراسته

 ! یستین شب
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 ....میگرد یبرم غروب

 

 ست؟؟ یوع چکه موض  دمیشد، با اشاره از رادمهر پرس  سکوت

 با تاسف تکان داد و گفت:   یسر 

 دادمهر و کوروش!  نیبگم از دست ا یچ

 ؟؟یچ  یعنیتعجب گفتم:  با

 

  دیراه کوروش زنگ زد و از آراسته پرس ن یشد و گفت ب  کیرا بست و به ما نزد نشیماش  درب
 کجاست.... 

 .  میدکتر هست یآقا یال یگفت: از بابا اجازه گرفته دو روز  تو و اونم

 ... الیو انیدارن م دنیکوروش  هم دهن لق و مسخره زنگ زده به دادمهر برنامه چ 

 نداره.. دهیفا نییاین میگرد یگه غروب برم یهر چقدر آراسته م  حاال

 ذوقم کور شد!  تمام

 

 رفت.....  یما به فنا م یمیآمدن اونها جمع صم  با

 آراسته ما را از جا پراند!  ادی فر یصدا ناگهان

 

 من دارم   افت،ی کوروش مسخره راه ن-

 گردم.   یبرم
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 سکوت شد و باز ادامه داد ...  یکم

 !!دیشعور  یب یل یکه جفتتون خ  واقعا

 

 انداخت.. نی ماش یصندل   یبرو تی را قطع کرد ، وبا عصبان تلفنش

 شروع کرد به ناسزا گفتن به دادمهر و کوروش ...  

 حوصله سکوت کرد.  یو ب دی به پشت گردنش کش ی ر گم دستسر د رادمهر

 

 و  

 بود؛ گفت :  ختهیشد و رو به آراسته که کامال بهم ر کمانی نزد یبا خونسرد نییآ

 

 ده! ینم  ریرو تغ  یز یچ دیکن  یکه شما االن خود خور  نیا

 شه   یفقط دوبرابر م  تی با عصبان مشکل

 حل....  نه

   بهتره

 .  دیخودتون رو حفظ کن آرامش

 

   مید یرو انجام م یقبل  یهمون برنامه  ما

   دینی قسمت خوب ماجرا رو بب دیکن یسع

 کنه.... یهمه رو عوض م ی هیهستن روح  یو سر زندگ یاون دوتا که پر از شاد اومدن
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 رادمهر زد و گفت:   یشانه   یبرو یدست

 

 داخل....  میهم بهتره بر حاال

 رو به من و آراسته ادامه داد ...   و

 .... دییشما اول بفرما  خانمها

 ... میکه همه الزم دار د؛یدم کن ییچا هی میاریرو ب لی ، وسا میما پارک کن  تا

 

 

  نمیو بطرف من و آراسته گرفت و گفت: ا  دیکش رونی را ب  یدیبرد و دسته کل بی دست به ج همزمان
 ... دیکل

 

 

نشست و لپش   شی لبها یخنده برو  طنتی کرد با ش یرا نگاه م نیی آرام و مهر بان آ ی افهی که ق رادمهر
 را گرفت و گفت:  

 جوش تو کجاست؟!!  ینقطه  دمیهمه سال رفاقت با تو نفهم نیدکتر جون من  تو ا آخه

 ؟یدار  اصال

 

 رفت.   نییبا  تواضع سرش پا نییآ
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 را گرفت..  دیکرد و کل یآراسته تشکر  

 

 شده بود...   یو دلبرانه طراح یسادگ تیدکتر در نها یآقا یالی.و

 و پر خاطره!! یمیقد یالیو کی

 

 بلندش....    وارید یشده برو سهی ر  یچکهای و گل و پ وهی پر از درختان  م اطیح

 

 اطرافش!! یدر قلب باغ و درختان محصور شده  یم یقد حوض

 

 شده!! دهیکش شی برو ری سالها از عمرش گذشته باشد و بارها دست تعم دیکه شا  

 

 و سرخ  همه رنگ.... یشمعدان یشده با گلدانها ن ییتز یو راهروها وانی بزرگ و ا  یچوب یدرها

 

  یداخل خانه هم نه آنقدر بزرگ که آدم احساس کوچک بودن کند و نه آنقدر کوچک  که  شب جا برا 
 همه نباشد!!

 

  ی برو  زیمرتب و تم یتا بزرگسال یکه از دوران کودک   نییآ  یخانوادگ  یخانه پر از عکسها یوارهایو د در
 شده بود.  دهیوارچید

 ! میناهار شد  لیوسا یو آماده ساز  یو آراسته مشغول دم کردن چا من
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 و مرتب بود.... زیتم  خانه

بازنشسته اش بود و از   یبهمراه دوستان و همکاران  فرهنگ نییمادر آ  یل یتعط یپاتوق روزها الیو
 شده.  دهیسر و گوش خانه کش یزن کدبانو برو کی درونش کامال معلوم بود که دست  دمانیچ

 شد ؛و گفت    کمینزد یچا ینیناهار بودم ،که آراسته با س  زیم دنیچ ولمشغ

 ...امیببر تو بالکن منم دارم م نویا

 

 کلک! ؛ یکن یدکم م یرادمهر اومده تو آشپز خونه دار  هیگفتم: چ طنتی و با ش  شیزدم برو یلبخند

  

 زدم .  شیرا به پهلو میبازو و

 

 که رادمهر نشنود گفت:   یلب و آرام طور  ریاش را مهار کرد و ز خنده

 من به فکر توام! ونهید

 

 ...زنهی دکتر داره دست تنها کبابها رو باد م یآقا

 کمکش ... یبر  ییخوا ینم 

 !اهیرم دنبال نخود س  یرا گرفتم و گفتم :باشه بابا م  ینیس

 منو بهانه نکن..... اما

 .....میدکتر فعال قهر یو آقا من
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 دوم براه افتادم.... یطبقه  کی بار یبطرف پله ها و

 او با تعجب و بلند گفت چرا؟؟  و

 بار بلند تر گفت وا .....   نیو ا یرا ندادم و عصب  جوابش

 با تواما؟!   بادختیز

 

 کنم.  یم  فیزدم و گفتم: بعد برات تعر شی برو  یولبخند برگشتم

 

 در هم رفت و ....  شی و اخمها دیکش یپوف 

 گفت :  دیکش یخط و نشان م  میبا سر برا کهی به کمر، در حال دست

 باشه.... باشه

 !! یشنو  یاز من حرف م تو

 !ارمی ب  رتی کرد و گفت: بزار تنها گ زانیآو دانهی فرستادم و او لبانش را ناام شیبرا یا بوسه

 فرار کن!  حاال

 کردم  یها را خندان سمت باال ط پله

 

 شده بود...  دهیچ باتریوم از اول هم زد ی طبقه

 خاص شدم....  یطبقه    نیوارد بالکن بزرگ و دلباز ا یچا ین یس با

 شده بود و   یطراح یدو طبقه کباب پز بزرگ یالیو نیا یبایو ز  یبالکن سنگ  یانتها
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 سر گرم  باد زدن کباب ها بود!  یدکتر پشت به درب ورود یآقا

همان لبخند مهربان مهمان صورت   دنمیصدا برگشت و با د  دنیکه گذاشتم، با شن زیم یرا برو  ینیس
 کباب پز شد!  یسرخش  از گرما

 گفت:  ن یرو برگرداند و مشغول کارش شد و در همان ح عیسر

 چطوره؟؟  حالتون

 ادم و گفتم: د   هیکوتاه بالکن تک ی وارهیزدم و به د یلبخند

 بهترم...   ممنون

 !دیو گفت:خب؛ پس خدا رو شکر که خوب  دیوارخند هیکنا 

 منم خوبم  ؛یکه شما خوب باش نیهم 

 خوبه!! هوووم؟؟؟  ایدن اصال

صاف و صادقانه   یل یآتش برداشت و بطرفم آمد و خ یکباب را از رو  خیس نیرفت و آخر  نییپا  سرم
 ادامه داد....  

 ...  دییبفرما -

 گفتم:   ز یشاره به ما با

 آوردم...   یچا

 کبابها گذاشت و برگشت سمتم....  ی هیبق  یرا برو خیس

 !میمانده بود رهیخ گر یمعنا دار به چشمان همد یدو در سکوت هر

  یکار   دیدکتر مهربان و پر از آرامش را با حرکات کودکانه ام بدجور دلخور کرده بودم و با نیا ایگو
 . کردمیم

 رها کرد و آتشم زد!   یدوگانگ  قیعم  یدره  انیاو بناگاه مرا با سوالش م اما
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 شد.  رهی در چشمم خ یماهرانه و  جد یلیخ 

 است!  دهید یچه خواب میدانستم برا ینم

 !یشو یکند و بد جور رسوا م یجا  در لحظه تو را گرفتار مناب  یعکس العمل  یگاه

 که بهانه دستش داد...  لیمن در اتومب  ستیکار ناشا همانند

 که با نگاهش گره خورد! و بحرف آمد.... نگاهم

 ؟ ی تابحال  مورد سوء استفاده قرار گرفت  ؛یمحب بادختیز -

  یدر ذهنم  تالق ن یزم  یکرد؛ و احساس سقوط از همان بلندا برو خیزد، که پشتم  یحرف ناگهان
 دم و بازدم را تجربه کنم!! یندارم، که مابق نهیشد.نفس در س

 

 ..دی تر از قبل پرس  یچنگ شد ، او دوباره جد قلبم

 

 کنم جوابم رو بده؟  یخواهش م  بادخت؛یز -

 تا بحال آزارت داده؟ یکس 

 

 نگار!! زد ا یم رون ی از چشمانم ب آتش

 سوختم!  یسوخت و من م یم

 

 لب بالکن بودم ... گریبه عقب رفتم ، کامال د یقدم

 بجانم رخنه کرده بود!  وحشت
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 به حرکاتم بود!  نگاهش

  

 حرکاتم جوابش را گرفت.   دنیبا د انگار

 

 .... دیو لب به دندان گز 

 ماهر صورتم را وجب به وجب کنکاش کرد.   یمثل کاراگاه و

 استاد بود! او

 ...دنیحرف کش استاد

 !!یر ی اعتراف گ استاد

 دلم آمد یصفحه   یقلبم شده بود برو یکه  سالها حکاک هانیو ترسناک  ک  اهی س یچهره  ناگهان

 بند آمد!  نفسم

 

 جانم مرا راحت کند و زنده بمانم! یب  یبکشم تا نفسها  قیعم یکردم نفس  یزور سع  به

 

 دستانم؛ غم قلبم را آشکار نکند! یقفل کردم تا لرزش پنهان  نهیس  یلرزانم را برو دستان

 

 جوابش را گرفت!! او

 باختم! ومن

 بود.  یو الخلقه به موقع و ناگهان   بیمرد عج نیا یر ی اعتراف گ 
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  یبزرگتر از خاطرات تلخ کودک  یکه مشکل  دیهمف لشیاز حرکات ابلهانه ام در اتومب  انهیب  زی ت اریاوبس 
  یو حرف یکه از هر لمس ناگهان  ی ساخته طور  شانیبزرگ است که روحم را پر ی دارم و آن درد به قدر 

 شود! یم  دهیکش زی سمت آن موضوع نفرت انگ مارمیافکار ب  ای ر یب  یحت

 ! دیزبانم حرف کش رینامحسوس از ز یبازنده کرد و به گونه ا یزحمت  چیه یناوارد را ب منه

  یهمانند تن ب زیوزن را نداشتند؛   فشار خونم ن نیا یتوان نگهدار  میجان شدم؛ پاها  یب یا لحظه
 جانم از رمق افتاد!

لب گفت   ری را ز نیفقط هم  یحال سقوط بودم که دستان پر قدرتش بدور کمرم حلقه شد و با نگران در
 .. دمیجان شن   یه بو من

 چه کنم با تو؟!  -

خوفناک در دل دارم و به  یبود که من ترس دهیحاال او فهم  انهیکرد که عاشقم باشد  ینم یفرق گرید
 ساخته!  ماریروحم را ب  یگونه ا

 . نمیبنش واریکنار د یصندل  یکمکم کرد برو 

 بازش نگه داشتم!   مهین یباز نگه داشتن پلکها نداشتم و به سخت یبرا یرمق

  یانداخت  و در همان حال چشمان مهربانش که طرح غم و نگران یچا وانیچند قند درون ل  یفور   
فربد استوار با   بنینمانده بود آ یباق  یز ی ماند و چ  رهی فراوان را بهمراه داشتند به جان ناتوانم خ

 شود! یکه عاشقش بود از درون متالش  یکس  یگتلخ زند  قتیحق دنیفهم

 ...  دیلرز  یچشمان مهربانش شده بود گفت: بخور!دستانم م یکه پرده  ی! و با غممیزانو زد روبه رو 

 فرو فرستادم   یبه سخت ی لبانم برد؛ جرعه ا کیرا نزد  وانی....ل  دیفهم و

 .  دمیکش  ینفس آرام و

ها چه  هیامروز ثان د؛یو متفکر کش  قیعم  یرا گرفت و آه  گونه ام یدستش بطرف شالم رفت و عرق رو 
 گذرند! یسخت م

 گذرند!! یقلب نا آرامم م یقرار  یب  یپ در
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 تنها...   منه

   ،یخوشبخت  یمانده از قافله  جا

 و رنج ؛ دست و پا زنان در حال جان دادنم! ی سر در گم  انوسیاق انیو پا زنان در م  دست

 به خون نشسته بودند!!  چشمانش

  ریسوال و غافلگ کیبه موقع فقط   دنیو پرس یو هوش فراوانش به راحت یتلخ را با استاد  یقتیحق
 کردنم ..

 !  دیکش رونیدست و پا ب  یاز منه ب 

 .....دمی کرد ،که ترس  یو پر سوال نگاهم م رهی خ چنان

فشرد؛ که   یبود  چنان بهم م  دهی که فهم یتلخ  قتینه و پر غرورش را از شدت خشم حقمردا دستان
 به صدا در خواهند آمد...  شی کردم هر لحظه استخوانها یاحساس م 

 کرد!  یم  ریس یگر ید یثابت مانده بود و خودش جا یکاش یو گلها  نیبزم  نگاهش

 سرش باال رفت و چشمان نمناکش دلم را آتش زد! بالخره

 داد و آرام به حرف آمد... رونی ب  یدر پ یپ ینفسها

 ه؟؟ یاون ک بادختیز-

 بزن خانمم! حرف

 سواالت درد آلود را خاتمه دهد! نیا د یخواهش وار نگاهش کردند که شا چشمانم

 فربد!  ن ییکنم آ  یم التماست

 کبودم از ضعف بهم قفل شدند   یلبها 

 !نه

 را بفهمد....    قتیحق  دینبا هرگز
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شان  در ذهنم مرور   کیبه  کی  یکه چهره  زانمیچند نفر از عز یزندگ  یبود با آشفتگ یمساو نیا
 شد.....

 !! کرده بودم  یدر کنارشان زندگ یکه عمر  یافراد یزندگ

 و دادمهر که مانند خواهر و برادر کوچکم بودند  باید

 .....  رادمهرم

 خواهد شد!    هانی را بفهمد قاتل ک  قتیحق یدانستم اگر روز  یام بود و م یتکه همه هس او

 داشت بود  یز یشد به عز یکه م یهر حس  ایبرادر. و   ایپشت و پناه   کیفراتر از  یز یچ او

 آمدند  یخانواده ام بحساب م گری د یکه تک تک شان به نحو یافراد یمابق  و

 شد..   یاوضاع آشفته م قتیگفتن حق با

 نبود.  زانشیعز  یکردن زندگ رانیآدم و بایز

حرف بزن تو    بای ز -هرگز لب باز نخواهم کرد!اخمش پر رنگ تر شد و دوباره تکرار کرد...  رمیاگر بم  یحت
 رو خدا! 

 بعنوان تاسف تکان داد و گفت:  یسر 

 هیفقط   یمطب برام گفت  یکه تا بحال تو یت یروا پس

 درد بزرگ!!  هیاس از   مقدمه

 ....زه ی ناچ یدردها در مقابلش ذره ا یکه مابق ،یتر دار  قیزخم عم  هی تو

 !دمیزداز جا پر یگاه صندل  هیتک  یمشت گره  خورده اش را برو 

 .. دمیزد بدون کالم شن یچشمان خشمناکش  موج م یعصب  انیرا که در جر یسوال

 خواست! یآن شخص را م نام

 ....  رمیگ یمن امروز از شما فاصله م-
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 باغ حضور نداره!  نیدر ا نییآ  یکه حس کن  اونقدر

 ... ییا یبه خودت ب  یو پس فردا هم مهلت دار  فردا

 اونقدر راحت چشمهاتو  یروز سه شنبه پا که داخل مطبم گذاشت اما

ه باره بپرسم و از راه  نداشته باشم دوباره و س  ازین  یکه من حت یگ  یو اسم اون شخص رو م یبند یم 
 استفاده کنم... یدرمان یو روشها

 ! ییایبه حرف ب  ای کنم که تو خواب و رو ادی دوز داروهاتو اونقدر ز نکهیا ای و

 راه دوم..  ای  یاون روز وقت دار  تا

 و منتظر بودم که گفت :   دیصورتش چرخ  یمتعجبم برو چشمان

 ...نکهیا

و برام حرف   ییایکشم که تا شما ب  یاونقدر انتظار م  یسنگ  یسکو نیجا کنار هم  نیمن هم امشب
 .... که اونم عواقب خودش رو داره.... یبزن 

 خسته! ایشم و  یاز سرما  تلف م ای

 ...  ستیکه اونم ؛اونقدر ها مهم ن 

 چرا؟  یدون  یم خب

 ...یرو به تنت بمال  زیهمه چ یپ  دیتو راهش با یقدم گذاشت یوقت چون

 گم که... یم ویچ  یدون یم

 خنگ ها نگاهش کردم! مثل

 و از جا بلند شد و از باال نگاهم کرد و گفت:   دیکش  قیعم یآه

 ؟؟ یعاشق 
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 کرد! یسر سختانه نگاهم م هنوزهم

 ! دادیشکسته اش م  رتی برهم نشان از غرور و غ شی دندانها شیسا یبود و صدا  یعصب

 ردم! ک  یگرفت تعجب نم  یآتش م  تی در همان حال از شدت عصبان اگر

 یا اچهیکردند؛ در یلرزانم آورد و سرم را باال گرفت و چشمانمان که با هم تالق یبه سمت چانه   دست
 !دمیاشک را در چشمان مهربانش د لیاز س

 بحرف آمد..  دیناام 

 !یروم گذاشت یمن از نگاهت خوندم کدوم راه رو جلو یتو برام حرف بزن ستین یاز ین -

 ! یخانم محب ام یو نه کوتاه م شمیم م یبدون من نه تسل اما

 ! ارمیجور شده بحرفت م  هر

 فرو فرستادم!   یرا بسخت  بغضم

 را دوست نداشتم ... چکدامیکه گفت، ه  یدو راه نیب  آخر

 ! زانمیعز گریو نه د ندیبب  بیدادم تا نه او آس یقانع کردنش انجام م  یتالشم را برا تی نها دیاما با 

 ماند! رهیپاسخ دادم و او مسخره وار به سخنان دروغم خ 

 وجود نداره! یسوء استفاده ا چیه دیباور کن  -

 ....من

 ف...ق..ط  من

 فشارم افتاده بود!  کمی  یاثر گرسنگ در

 !نیهم

 نگفت و از من فاصله گرفت...  چی ه گریدردناک تکان داد ود یرا با تاسف   سرش
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    !بادخت؟ی ز یزن یگفت: بچه گول م و

 احمقهام؟!  هیجمع شدند و دوباره ادامه داد: من شب شیمشتها

 گفتم: دور از جون! ریو سر بز شرمنده

 گر یدروغ د نیلب باز کنم چند خواستم

وجود ندارد را اثبات برسانم!   یشخص  نیچن نکهیحرف دلم و ا   دیتا شا میثابت کردن حرفم بگو یبرا را
 که بناگاه ....

 رادمهر و آراسته از راه پله ها آمدو   یها  یخنده و شوخ یصدا

 با آن...  همزمان

پر درخت خانه   یبای ز اطی آتش زد و به ح یگار یحوصله بطرف کتش رفت وس  یو ب  ی دکتر عصب یآقا
 شد.   رهیخ

کردن و سربه سر گذاشتن آراسته بود  تیمشغول اذ شهیسمت  رادمهر که مثل هم  دیچرخ  نگاهم
 افتاد! 

 ... افتدینگاهش به من ب  یتصادف  دیسر بلند نکرد که شا یلحظه ا ی.وقت خوردن ناهار حت 

  هیما  گفت چ  یو روبه هر دو دیبا خنده کوب  زیم یرا برو وانش یساکت و مغموم بود، که رادمهر ل آنقدر
 که غرق شده؟ دیداشت یز یچ  یبابا؟هر دو تون کشت 

   یرفت جد یبرداشت و همانطور که بطرف آشپز خانه م   زیم یخورده اش را از رو مهیبشقاب ن  نییآ

 ...میبا هم تو باغ صحبت کن   دی: رادمهر غذاتو تموم کن باگفت 

 

 کرد   یرا ازپشت سرش تماشا م   نییکه رفتن آ رادمهر

 وار گفت:   یشوخ یحالت با



 مظلوم  بادختیز

323 
 

 اوه ......  اوه

 دکتر احضار فرمودن....  یآقا

 از آشپز خانه آمد  نییآ یصدا

 نکن رادمهر!   یلودگ-

 داد... لشیبلند باال تحو یزد وچشم  یچشمک رادمهر

 بعد اظهر شد ...  

 شد و ....  غروب

 ! آمدین  زیتا شب ن  گریرفت و د نییآ

 

به خانه   گریصحبت کردند؛ رادمهر بازگشت و او د کر یکدی که هر دو در باغ تنها با  یق یاز دقا پس
 بازنگشت!

 زد.....  یپر م شیبرا دلم

 زد!! یپرپر م نه

 چه کنم؟ ایخدا

 رفت...   کجا

 

 نکن!! همی جور تنب نیا نییآ

 نشد! رم یدستگ یز یچ دمیقدر از رادمهر پرس هر

 حرف زده! شی کامال مشخص بود که سربسته برا اما
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 ! م یشده بود شیالیبودم مثال مهمان و دلخور

 را گذاشت و رفت.... ما

 ... ستین بایباغ ز گر ید ینباشد حت یوقت

 خندند! ینم  گلها

 لب باز کردن و سکوت مرگبارم....  یدوراه نیماب من

 

 ! ستیکرده و من چاره ام جز سکوت ن  میقصد تنب او

 

 را آورده بود..... تارشیگ رادمهر

 بدون حضور جناب دکتر!  میاز صرف شام دور هم جمع شد پس

 شاد بودند؛ جز من! یهمگ

 کرد و رفت! شیها  یبه انتظار آمدنش بود که ناجوانمردانه مرا معتاد خوب نیغم دلم

 ها شاد زد و خواندند... بچه

 .میبزرگ نشسته بود نیتخت چوب  یبرو بای وسط باغ ز 

  بیزدن رادمهر ترک یبا صدا نیوسط باغ آنقدر دلنش یچه  کوچک  حوض  یشرشر آب از فواره  یصدا
 شب عمرم است...    نیبهتر میتوانستم نگو  ینبود م نییرفتن آ یشده بود که اگر غصه 

 سرد و اما دلچسب .....  ییشده در دل درختان باغ و هوا سهی و ر یرنگ  یچلچراغها

 

 بود و من دلم غم داشت. ای مه زیچ همه
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 !دندیخند یم  نیفقط دروغ می و لبها  دندیزدند و رقص مانیشب برا یها مهی .دادمهر و کوروش تا ن 

 دادمهر بطرفم آمد ، یا لحظه

 برقص....  کمی پاشو بابا  بای هم مست بود ؛ دستانم را گرفت و گفت ز یکم 

 .و گفتم: دادمهر حوصله ندارم، با آراسته برقص ..  دمیحوصله کش یرا ب دستم

 و او را به زور و اجبار  وسط برد   دیزد و بطرف آراسته رفت و دستش را کش یلبخند

 

 بودم   دهیبود تا بحال  به عمرم د یمرد نیجنبه تر   یکه ب کوروش

 صورتم گرفت و گفت:   یتخت برداشت و   جلو یاش را از رو یدن ینوش وانیل 

 جرعه بخوره! هیخانم   ابیز

 زنه بابا! یهم م یبندر  برامون

  دیایبوجود ن یکه ناراحت یبه حرکاتش کردم و همزمان رادمهر از جا بلند شد و طور  یظیغل اخم
 را از دستش گرفت و گفت   وانیبطرفش رفت و ل

 !یکرد  یرو ادهیکوروش ز آقا

 

 ! ادی کارها بدش م نیاز ا بادختیز

 و منگ بود  جیکه گ کوروش

 باال انداخت و گفت   شانه

 واه خانم حساسن..... واه
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که فقط به احترام آراسته است که سر کوروش   دمیهم بسته شد و من فهم یرادمهر با خشم برو یلبها
   واریرا به د

 کوبد!  ینم

  میباال رفت یوقت خواب من و آراسته به طبقه  شب

  

 داد...  یبه آدم م  یبه سمت باغ داشت و حس خوب   ی دوم تک اتاق ی طبقه

 شدم    رهیتخت نشستم و به آراسته خ لب

 

 خواب بود.. یبرا یلباس راحت  دنیمشغول پوش 

 

 بار مزمزه کرد و بالخره غرورم را شکستم و گفتم:  نیخواست بارها بپرسد چند یرا که م یسوال دلم

 ت؟ دکتر کجا رف یآقا نیبالخره معلوم نشد ا یراست

 شلوارش بود گفت:   دنیهمانطور که مشغول پوش او

 به رادمهر گفته  واال

  یامشب رو باال دیکرده و با دای پ  یاورژانس تیوضع هی بستر مارستانیحادش که تو ت مارانیاز ب یکی
 سرش باشه و مرتب حالش رو تحت کنترل داشته باشه...

 متعجب نگاهم کرد و گفت:  یکرد و سرش را همزمان تکان داد و بعد با حالت ینچ نچ

 شد شغل؟؟  نمیا

قراره دو   ستیمعلوم ن یکه حت یبگذرون   ییبعدش تموم عمرت رو  کنار آدمها ، یهمه درس بخون نیا
 از خودش نشون بده؟!  یبعد چه رفتار  قهیدق
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 حوصله داره واال...  یلیخ  دکتر

 آراسته در ذهنم مرور شد  یتک کلمات و حرفهارفت و تک   نییپا  سرم

 من؟! مانند

  یدرد را هم فراموش م یکه بارها و بارها در خلوت چنان به جان سر و صورتم افتاده بودم که حت یمن
 کردم.. 

 بلندش را باز کرد و برس را بطرفم گرفت و گفت:  یموها آراسته

 جونم!  بایز

  ؟؟ یکش یبرام برس م 

 خودم حال ندارم...  

 به صورت ماهش کردم و گفتم :  ینگاه

 چرا؟؟  من

 هم گره خوردند   گفت:   یخوشگلش برو   یابروها

 ؟ یپس ک وا

 را بطرف بالکن گرفتم و گفتم   انگشتم

 رفت تو تراس    نیپاورچ  دمیمزاحم د هیباز...  مهیدر ن یال از

 ! یکنم رادمهر  داداش جونت رو خواب کرده اومده  دزد فکر

 و گفت:    دیکش ینیگرد شد و ه  چشمانش

 !؟یگ  یراست م یوا

 زدم و گفتم:   نهیبه س دست
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 ...نی برو بب یشک دار  اگه

 زدم و گفتم:  ی چشمک بعد

 زود برگرد....   فقط

 ! یصبح برس نکش تا

 و گفت:  شانه ام زد   یآرام برو  یرا گاز گرفت و به شوخ  لبش

 دست تو!   از

 ....تنها شدم ....سمت بالکن   دی دو یبعد با خوشحال  و

 پنجره رفتم   کنار

 بود    یدر خاموش باغ

   بادختی خاموش و ز  باغ

 ! یکی دو تار نیداشت  ا  یهماهنگ چه

 ساکت.... شهیهم ی دهیدرختان سر به فلک کش انیم یک ی روزگارم و تار  یکی تار

 غمزده!  بادختی ساکت همانند  ز شهی باغ در سکوت و هم  

 !!یب ی عج یهماهنگ  عجب

 

 امشب چشم براهم!   من

 رد یگ  یکه بهانه م یمانند آن کودک  دلم

 خواهد!  یو لجوجاته تو را م کوبانیپا

ت که مرا م  یخواهد ب  یرا م تو  ! یو رفت یسخت نهاد  یانتخاب  یدوراه  انیمرو 
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 بود!  یبر هر چه درد و سخت یکرد ممیر عطوتت تسل که با  نگاه نافذ و پ ییتو

 را قرار بود دستان نوازشگرت مرهم شود!  میتمام دردها 

 چه شد؟  پس

  یببارند؛ سکوت تلخم را بر من خواه  امتیتا ق انم ی! چشمان گر؟یگرد  یرا صدا بزنم برم خدا
 ! د؟یبخش

 لب باز کنم؟  ت یکه برا ییلب باز کنم، حاال کجا  یخودت گفت اصال

 و ترس!  بادختیاز ز میبگو 

 الوند..  هانیبنام ک  فیکث  یدستان از

 خواهم گفت! یمهلتم بده ی.... بخداوند قسم که اگر کممیگو یم

 !ستیبزرگ هیات تنب ی برگرد،بخدا که دور  تو

 چشم بستم  یامشب وقت من

دهد که  ی به دانش آموزش م  که معلم یبار در دل غلط کردم را تکرارخواهم کرد؛ همانند سرمشق هزار
 ! ردی بگ ادیدرس را خوب 

 یتو هم برگرد فشی لط یو گرما دی فربدفقط کاش که صبح با آمدن خورش نییآ

حال شده و ندانستم  یب گریبالش سر خورد؛ که د یلرزانم اشک برو یپلکها یبستم و آنقدر از ال چشم
 از خواب پراندم! چشم که باز کردم  یدست یبرم.سرد  یدر  کما بسر م ایو    دمیخواب

 ذهنم را پر کرد... یبود که صفحه  یز یچ  نیاول دیسرخ و سپ   یخندان آراسته با گونه ها صورت

 مستم کرد.... شیموها  یخوشبو شهیو عطر هم دیرا جلو آورد و گونه ام را بوس  سرش

 جون دل آراسته...   ریو گفت:  صبح بخ   دیرا عقب کش  سرش

 .  دیدستانش گرفت وفشار داد و لپم را کش  انیرتم را مداد و صو تکانم
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 حوصله گفتم: نکن بابا آراسته! یب

 چشمم خواب داره!  هنوز

 با ی را غنچه کرد و گفت عاشقتم ز  شیرا تکان داد و لبها  صورتم

  یه؟چی کردم و گفتم چ یاخم

 ؟ ییخوا یم

 صورتم کنار زد و گفت    یرا از رو میموها

 قربونت برم  گهید پاشو

 از اون املت خوشمزهات برام درست کن.... پاشو

 تخت نشستم و سرم را تکان دادم و گفتم  یرو

 بگو... نویا آهان

 ام گذاشت و چشم بست و گفت :  یشان یپ یبرو  یشانی!!پیر  یقربون صدقه ام م یدار  کارم

 ...گهیکنه د یقربونت برم دست پختت آدمو وابسطه م آخه

  یرو نم  گهید یدلش دست پخت کس  گهیکه آدم د یکن  یدرست م  ییجادو  یاملت رو هم طور  تو
 خواد ...

 گوش گذاشتم و گفتم   ری تخت جابجا کردم؛  دست بز یو  خودم را برو دمیرا کش  لپش

 ،خوبه...  خوبه

 نوا.....  ی دخت ب بایز نیبغل ا  ریکم هندونه بزار ز 

 بود را نوازش کرد و آرام گفت:   ختهیسر شانه ر یرا که برو میاز موها یا دسته

 دلم گرفته خنده هامو نگاه نکن!  بایز
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 ؟ یچ یعنینگاهش کردم و گفتم : زیر ی شور افتاد ،با اخم دلم

 از غم گرفتند . یبه دندان گرفت؛ چشمان پر فروغش پرده ا لب

 و گفتم:  دمی چانه اش رفت و سرش را باال کش  ریبز دستم

 ... یحرف بزن بابا نگرانم کرد تهآراس

 کرد   یم  یو غمش را در ذهن حالج   دیکش یم  یفرض یپتو خطها یکه با انگشتانش رو همانطور

 : گفت 

 با رادمهر جرو بحث کردم....  شبید

 سوخت !  شیکودکانه گرفت و دلم برا یقشنگش طرح بغض یلبها 

 تعجب نگاهش کردم  ،گفتم چرا آخه؟  با

 شما که...  

 رفم را ادامه ندادم...ح  سپس

  نینوا ما ب  یب یسر انجام ؛و  آراسته  یجنگ ب  نیپدر آراسته و ا ی هیقض شهی بود مانند  هم  معلوم
توانست دست بکشد  یکدام هم  نم چیاش بودند و از ه یزندگ  یوصله  یدو نفر که طور  نیا

 ....دستش را گرفتم و گفتم:  

 پدرت؟ 

سقوط   دشیسپ یگونه  یرا که تا بحال پنهان کرده بود؛ برو  یاشک یرا تکان داد و دانه ها  سرش
 کردند...

 بدستش وارد کردم و گفتم:   یفشار 

 زنم ...  یبرم غصه نخور! من با رادمهر حرف م  قربونت

 ..  شهیم درست
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 ..  دیخراب نکنرو خدا امروز رو   تو

   میخوش بگذرون میاومده بود مثال

 دستش را تکان دادم و گفتم  دوباره

 ... یتوام خانم  با

 ....باشه

 بخند! حاال

 لبانش نقش بست. یکمرنگ برو یلبخند

  زیکدبانو برو م یزدم به پشتش و گفتم: حاال مثل خانمها  دیایب رونیاز آن حال و هوا ب نکهیا یو برا 
 !  نیصبحانه رو بچ

 ...بعد از خوردن صبحانه ... امیاالن م منم

 ... میدکتر بخور یآقا یال یکنار و کیبار یناهار را کنار رودخانه  یدسته جمع میگرفت  میتصم

  یبرا یتازه ا یها یه بود  و ماهزد یکوچکش سر  یبه بازار چه   الیهمان و یصبح زود  حوال   رادمهر
 بود.. دهیناهار خر

 مخلفاتش باشم... هیهمه به من بود! که فکر ناهار و ته دیچشم ام شهیمثل هم  

 ...  زمیرادمهر عز یشکم پر مورد عالقه  یاز درست کردن ماه بعد

 رد...ک دایکوچک مان ادامه پ  کین کی ها بند و بساط را جمع کردند و کنار رودخانه پ بچه

 بود!  یروز خوب چه

 ...  یو آسمان آب یآفتاب یهوا

 آب زالل رودخانه....  یخوش و دلربا یصدا

 ...  یستیو تو ن  استی مه زیچ همه



 مظلوم  بادختیز

333 
 

 خندم و دلم!! یجمع م  انیم من

 ...  لعنت

 ! یکرد میو ناگهان لب پرتگاه انتظار رها ینرم نرمک دلم برد یبر تو که آمد لعنت

 فربد ... نییبرتو آ لعنت

 ..  یسپرد یدیراه دستانم را به دست ناام انی و م یطلسمم کرد یی با کلمات جادو که

 کنم!  یم رونتیب

 کنم از دلم   یم  رونتی شد؛ ب نطوریحاال که ا 

 ذهنم.... از

 دلش بود! یرانی استاد و بایز

و جذابت را با قلم  اهیکنم و آن چشمان س یم رانی را و یساخت یکه با عشق و دلبستگ یا خانه
 خواهم کرد یخط خط   میخشمها

 ... میپناه برد الیبا سرد شدن هوا به و بعداظهر

  میدسته بود دو

 و  میبرگرد میو آراسته و رادمهر که دوست داشت من

 .. شهیو بالخره مثل هم می و کوروش که اصرار داشتند شب بمان  دادمهر

 ... میو صبح به تهران برگرد میشد که شب را بمان  نیبر ا میو تصم میشکست خورد ما

 

 سخت تر گذشت .... یاز هر عذاب میاما برا د،یدانم چقدر طول کش ینم
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کردند فرار   یمدام نگاهم م  وارید یو آن عکسها  که برو  الی و  نیاز ا ادهیپ یدوست داشتم با پاها اصال
 کنم ...

 

 نوا بودند ..  یاز منه  ب ییکه مدام  در حال بازجو یق یعم چشمان

 

 داشتم ...  ینداشت قدم برم یتیجذاب چیه می برا  گریکه حاال د یلعنت ی الیو نیا یکجا هر

 

 ؟  دیپرس یکرد از من م  یو متفکر نگاهم م قی هم عم شی که در عکسها نییپر سوال آ نگاه

 ...  ایبه حرف ب  بایز

 

 ام آنقدر صبر کردم تا صبح شد!  یزندگ یمثل تمام عذابها  بالخره

 ... میشد یبعداز خوردن صبحانه راه و

 

الزم و    یبودن شرکت  در حال سوء استفاده    لیتعط مهیو ن  هانیو کوروش که از نبود بانو و ک  دادمهر
 بودند...   یکاف

 ... می شدند و ما به خانه برگشت یاسک  ستیپ یجدا شدن از ما راه بعداز

 

 بعد از رساندن آراسته بخانه    رادمهر

 خودش شد. یخانه  یراه
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 حوصله گفتم :  یب

 ببر خونه ... منو

 

 سمتم و گفت:   دیبا تعجب چرخ  نگاهش

 که برنگشته! مامان

 ؟؟  یچکار کن  ییخوا  یم ییتنها 

 

 حوصله شانه باال انداختم و گفتم :  یب

 کردم؟ یچکار م  شهیهم

  

 دم...   یهمون کار رو انجام م االنم

 کرد و گفت   ی روبه رو نگاه به

 ؟  یخانم خانما، بد اخالق شد هیچ

 

 به ما افتخار بده ،تا برگشتن مامان کنارم باش ...  خب

 

 کنم ... یخال   یخواست سر کس  یبودم و دلم م  یعصب

 و گفتم :   دمیچی شالم رفت و محکم دور گردنم پ  یبرو دستم

  ستمیهم ن یخوبه عصبان حالم
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 دوباره هم نپرس ! سوال

   یبکن  یهم حق ندار  قهر

 باشم گرنه ... گفته

  یچنان گوشت رو م ؛یخت یر یو اعصابم رو بهم م یکرد یم  یطونی ش  ادیکه ز تی اون دوران کودک  مثل
 نره ...   ادتی تا دو روز   چشیکشم که درد پ

 

 هم دور بزن برگرد خونه ... حاال

 

 را سمت عمارت کج کرد . لشی سر فرمان اتومب  یحرف  چیچشمان گرد شده نگاهم کرد و بدون ه  با

 

 ***** 

 درد شروع شد!   یصورتم فرود آمد؛ در دل  گفتم مقدمه   یکه برو  یل یس نیاول

 

 هم نکردم....  هینبستم ، گر چشم

 .... دیش پوست صورتم را به آتش کش رحم  ی سوزش دستان ب گزگز

 

لخت و   یموها کهی و مردانه و با بغض در حال ستادیا شی ما، روبه رو یسمت هر دو دیدو انیکاو
بهمراه بغض   دهیبر دهیبود با همان زبان کودکانه بر ختهی صورت چون ماهش ر  یرنگش برو ییخرما
 گفت:  

 ..شما .  یبابا نزن قهر م -
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 ..... 

 آن ظالم سپر کرده بود و ..... یپاها یکوچکش را برو یدستها

 .... واریسمت د دیگرفت و جگر گوشه ام را کش  راهنی پ ی قهیاز  یعصب  یرحم چیبدون ه او

 

 .... دمیرا کش  راهنشیپشت پ  از

 شد   یم یعصب  یوقت وانیح نیا

 کرد ...  یفرزندم بلند م کدانهی  یرو دست

 

 زدم   ادیفر

 ر ... برو کنار ماد انیکاو

 ...سپر کرده بود  نهیو س ستادهیا  شیهمچنان سر سختانه وپر غرور روبه رو اما

 

 خانه ام را لرزاند !  وارید ادشیفر

 .... یر ی جا بم  نیبزنم هم یکش یمن شاخ و شونه م  یمادر مرده! برا  یپسره -

  دمیکش  ادیوار فر التماس

 !! هانیکن ک  ولش

 بچه ام رو ...  یرو قرآن کشت تو

 لباسش رو نکش گردنش زخم شد ... ی قهی اونقدر

 کرد  و گفت :  مینوا یب یپهلو یحواله  ی، با خشم لگد  دیچرخ یبا خشم در صورتم م نگاهش
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  یکه با من شده دشمن آدمت م یاونقدر در گوش بچه ام خوند یپدر و مادر تو مقصر  یب ی کهی زن
 کنم ...

 

نشاند و   شی پاها یچنگ برو دانهیپر اشک و  ناام  یردن مادرش ،با چشمانخو  چیپ دنیبا د  انمیکاو
 زد. یدر پ یپ  یها غیج

  ردی دست و پا زدنش را بگ یکوچکش را گرفت و از جا بلند کرد تا جلو یرحم تر از قبل بازوها  یاو ب و
 ... 

 جان گفتم:   یالتماس وار بطرفش بلند شد و ب  دستم

 من خوبم مامان  ولش کن !!! انمیکاو

 افتاد...   نیزم یحال دستم برو  یب و

را چفت کرد و به طرف اتاق برد و    شیدست وپا  تیپدر و پسر هر دو در کشمکش بودند و در نها  
 از قلبم را به تماشا نشستم یجانم رفتن تکه ا ی مهی من با ن

 

ارزش به درون اتاق انداخت و درب را بست و قفل کرد   یب  ی جانم را چون تکه گوشت زی را باز کرد ،عز در
.... 

 

 ...  دیدر نفسم را بر یکوچکش برو یمشت ها و لگدها یصدا

 خواست  یزد و من را م   یم ادیفر

 

  ستادیسرم ا یسمت من و باال برگشت

 کند!  یآخر ورانداز م  یکه شکارش را لحظه   یماهر  یشکارچ چون
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 نشستم ....  یرا گرفت ؛ به سخت  میبازوها ری شد ، ز خم

 خودش برگشت سمت راه پله ها  و

 

 ....کرد   یم  بیفروغ و کم جانم حرکاتش را تعق  یب نگاه

 آورده بود   نیوارد خانه  شد و چمدانش را هم از ماش  یقیاز دقا بعد

 آتش گرفت   دلم

 بود که بماند !!! آمده

 

 را روشن کرد ...  گارشیبه آشپز خانه رفت و س ی اتاق گذاشت و عصب یرا گوشه  انچمد

 سوزاند !  یقلبم را  م انیکاو یو ناله ها  ادیفر یصدا

 زد؛ تو رو قرآن در رو باز کن !  غی خفه شد اونقدر ج رونیب  ادیگفتم بزار ب  یخواهش و زار  با

 ...  باشه

 .. باشه

   یتو بگ  یهر چ اصال

   شمیخفه م من

 شم  یم الل

 بغلم ادیب  انیدکتر فقط بزار کاو  امیهم باهات م  فردا
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 و نگاهم کرد   برگشت

 آرام شده بود   یکم

 پرتاب کرد و بطرف من آمد  ییظرفشو نکیرا بدرون س گارشیس

 

شعور   یو گفت :ِد آخه ب  دیگاه شد ؛و صورتم را  باال کش هیچانه ام تک  ری زانو زد ، دستش بز میرو روبه
 ... یکن  ی! گوش نم اریحرفم حرف ن  یبارها بهت گفتم رو یخودت مقصر 

 رو بچه ام دست بلند کنم ....  یش یباعث م  فقط

 

 ...  دندیصورت غلط یگرمم برو یاشکها

 را به حالت التماس گرفتم و گفتم  دستش

 رون ی ب  ادیب  انیرو خدا در رو باز کن بزار  کاو تو

 

 ام؛ انداخت ...  ختهیاز ترس اول به دل و ذهنم و بعد به افکار بهم ر اهیس یا هیسا  میش برومنفور  نگاه

 نگاه نفرت بار را خوب از َبر بودم  نیا من

 

  یپنهان کرد و نفس شانمیپر یموها ینشست و دستش بدور گردنم حلقه شد؛  صورتش را  ال  کنارم
ه ا  دیکش قیعم  .... دیرا در مشت نگه داشت و به صورت کش میاز موها  یو طر 

 گوشم گفت:   در

 خودته.....  ری تقص همش
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 پاهام له کنم ... ریحجم از لطافت رو ز  نیا ادی من دلم نم وگرنه

 

 

 را به زور تحمل کنم تا  جگر گوشه ام را آزاد کند   هانی بستم تا لحظات نفرت بار کنار ک چشم

 زد ...  یکه م یعطر  از

 و ترسناکش ؛وحشت داشتم.  بزرگ دستان

  

د تمام هست نیرحم ا یب  صورت  ربود ... یام را در اوج جوان  یجال 

  یُگلش را سع نی بودم که آخر  یا دهیگل خشک   یمستکبر داشت. من بوته  یسالها بود که صاحب  تنم
 داش با چنگ و دندان حفظ کند .....

 

  

  انمی جز کاو  یآن ُگل کس و

 از وجودم نبود ... یا تکه

 

 ... ردی کرد تا تن نازک فرزندم در آغوشم جا بگ  یشد ، تحمل م  یتن فنا م نیا

 

 کردم   یرفتار م نیا  رازیاگر غ که

 بود ... اه یما س  یهر دو روزگار
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 بود !   کیو تار اهی س یزندگ کی ی جهی نت انمیکاو

 خود رنج بود ... او

 م یشبها و روزها یدرماندگ خود

 

******* *** 

 نامعلومم .....  یبه نقطه ا رهیخ  م،یها ییاتاق تنها واریزده به د هیتک امشب

 

 وسط اتاقم ... ی چهیقال  یبرو دهیکمرنگ چراغ برق از پنجره راهش را کش نور

 مانده ام ! رهیخ

 

 شود ... یم ادی کم و ز نور

 فروغ است .... یام ب ینور هم مانند زندگ  نیا

 ... نندیب  یو تار م رهیت  دیشا چشمانم

 ...  نمیکنم تا واضح تر بب یداغم را چند بار باز و بسته م یپلکها

 قرص شده ... یکم دلم

ام گذاشت و   نهیس یبه  آغوشم برگشت و صورت ماهش را رو هینور چشمم بعد از ساعتها گر انمیکاو
 بخواب رفت ..   یتکه نان  یخسته و بدون خوردن حت
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چشم   یکی حلقه شد و ناخود آگاه عقب رفتم و  در تار می ورش ؛بدور مچ  پادست نکبت و منف ناگهان
 .میدر چشم شد

  

 ...  گفتآرام 

   ؟یدار یب چرا

  میبخواب صبح زود کار دار ایب

 نرفته که .... ادتی

تش خ  یچشمان ب  یبرو نگاهم  ماند   رهیمرو 

 خواست تکه از وجودم را به تاراج ببرد ....  یم 

 

بال شکسته در آغوشم جمع   یکه مانند پرنده ا  انیکاو   ینگاهش برو کهی کرد در حال انهی موذ یاخم
 شده بود،انداخت و  

 :   گفت

 بزارش سر جاش...    برو

 برمش   یبا خودم نم  نترس

   یمون  یم یکنارش باق  شهیهم  یحرفم رو گوش کن یقول بد اگه

   یبکشم یزندگ یبرا یسرو ته  یب یو نقشه ها یکن ی لجباز  ییاگه بخوا اما

 قسم  انی جون کاو به

   ین یرنگش روهم نب گهیکه د رمش ی گ یازت م  یطور 
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 شو   بلند

 کنارم بخواب ... ایتخت و خودتم برگرد و ب یشو برو بزارش رو  بلند

 

 توان ندارند   میپاها

 به تخت    دنیاز جا بلند شدم و پسرکم را در آغوش فشردم وتا رس یسخت به

 دمی صورت از اشک خشک شده اش را بوس  بارها

 

 است ! میآرزوها انیپا یآن نقطه  یگذارم که انتها یم  یبتابد من پا به راه د یکه خورش صبح

 و گفت   دیومحکم در آغوشم کش  دمیخواب کنارش

   ی.....حاال شد یخانم   بای ز نیآفر

 !!!هانی ک یمورد عالقه  ُدخت

 .... میکن  ی؛ درستش م میرو که باهم انجام داد یفردا صبح غلط  حاال

 تو ببند و بخواب ...... یآب  یچشمها

 

 ******* 

 

 مظلوم .... بادختی ز رمان

 

 دوم .. فصل
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 ...  نییآ یراو

   دمیکاغذ کش یرو چند بار برو  خودکار

   ینوشت لعنت  ینداشت نم  یا دهیفا

 

 در اتاق ...... دیچ یخشمناک پ  ادمیو فر یپرتابش کردم سمت در ورود یعصب 

 

 سرم...  یباال  دینگران دو یباز شد و مادر با چهره ا درب

 با همان نگاه پر عطوفت صورتم را کنکاش کرد و گفت   

 مادر ....  یشده پسرم خوب یچ

 

 داشت ....  دنیکه حس ترک قفل شد و آنقدر فشارش دادم یشان یبدور پ دستم

 

 .دیرساند ؛ سرم را در آغوش کش ی کارم را دور زد ، خودش را کنار صندل زیم

 

  

 مسکن بود ! راهنشی پ عطر

 

 !  ابمی یدستان مادر،  گمشده ام را م انیم

 خواهم !!!   یاز عطر مادر؛ عطر تو را التماس وار م من
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 دورم  ی گمشده

 ......  ایو ب برگرد

 

 دانست..  یآرام سر باز کرد و مادر که خوب دردم را م بغضم

  

 و با بغض گفت   دیرا بوس سرم

 !! رهیبم  شونتیدل پر یبرا مادر

 ...  نییکن آ  تمومش

 رفته... اون

 باال رفت و گفتم   سرم

  دشیناام یصورتم را پاک کرد و چهره  نشیآست یگرده  با گوشه  یروز برم هیمادر اون گمشده  نگو
 را تو صورتم چرخاند و گفت : 

   زمی عز یتو بگ  یباشه هر چ باشه

 نکن   یشونیپر نقدریا گهید فقط

 ره مادر ...  یبرات م قلبم

 

 کنم،   یم  یآغوشت احساس پادشاه انیم

 تمام من ...  یا

 ...روزهاستیو د  روزیکه لرزان تر از د ریرا بگ دستم
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 فراموشش کنم !  دیکنم .که شا یرا حالج  میدرد ها یش کن ،تاچشم ببندم و کمرا نواز سرم

 

 گمگشته  را ....  یآن آب 

 ماهش و آن دسته خرمن؛ مسخ کننده را ... صورت

 برود ... ادمینوازشم کن که  مادر

 

 

  

 خواند:   یالال میگفت و انگار برا آرام

 مادر   زیغصه نخور عز -

  شهیدرست م زی روز همه چ هی

 کنم، امشب نذر داشتم امامزاده خدا رو برات صدا زدم مادر ....  یبرات دعا م خودم

 !! رمی میحالم بده که من م ینگ

 به توعه ...  دشونیچشم ام شگاهیبرم دهها نفر تو اون آسا قربونت

   یسر نرفت  هی یچند وقته حت االن

  ید یهاتم که جواب نم تلفن

 کنه ...  یحال دق م شونیمادر پر نیا یگ ینم

 

 به منم رحم کن... کمیرو خدا  تو
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 بود... گرید یگفت و گفت و من حواسم جا او

   ستیدلم به فرمانم ن یمادر وقت یدارد که حرف بزن  دهیفا چه

 

  یم هیپر کرده ...حروف به حروف اسمش شده ذره ذره درد که هر ثان ادشیکنار دلم را اسم و  گوشه
 نام و لعنت به دل من ...  نیندارد لعنت به ا یکشم و تمام

 

   بادختیز

 نداشت  یکه تمام یبود بای ز چقدر

 

 را با دستانش باال برد ، دستانش دور صورتم قاب شد ...  سرم

 فت:  را گرفت و گ  میانگشتان چروک خورده اش اشکها با

   امیاجازه بده منم ب ؛یر  یالوند م یآقا یکه بعد از مدتها به خونه  امشب

   زمیخوام با مادر آقا رادمهر حرف بزنم عز یم

 و ادامه داد...  دمیکش یرفت و آه  نییپا  سرم

 شد   رمیو دستگ دمیکش یز یزن چ نیزبون ا ری از ز دیشا

 گن مادر   یدخت دارن و نم بای از ز یها خبر  نیهم    دیشا اصال

 .. میکه خبر ندار ما
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 شدم چه ساده بود مادر ! رهیبه چشمان مهربانش خ  دیناام

 داشت ..  یقلب پاک چه

 

 

 کرد...  یکار نم گریو ذهنم د  فکر

 

 ... میالوند شد یآقا یخانه  یغروب راه  کیناچار همراه مادر نزد  به

ثابت شده ،اما دلم  بادختیخانواده در قبال گم شدن ز نی ا یگناه یسالهاست ب   نکهیدانم چرا با ا ینم
م مرتب نه  یبد م یگواه  ست ین شی محض ب یکار اشتباه یزد که بک جا  یم بیداد و حس 

   شد؛یبود، اما دل عاشق که اعتماد سرش نم یکه به رادمهر داشتم قو یاعتماد

تلفن   کیممکن بود دوباره باز با ر ی غ مانیبرا گریو چون دل کندن از همد میداشت یر یبا هم درگ مرتب
 ..  میکرد یتمام کدورتها را برطرف م

 بار خودم !  کیبار او و  کی

 رادمهر بود ... او

 تر  زیعز میاز برادر برا یدوست

 

کردن   عمارت که باز شد ، به طرفرداخل بازش  کردم و به مادر که سبد گل در دست مشغول مرتب در
 خانم...  دییکوچکش بود گفتم: بفرما یروسر 
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 صورتم نشست و گفت:    یو دست گرمش برو دیخند

 عمر مامان   ی بش ری عاقبت بخ یاله

 قول بده...  یخوش اخالق بمون؛ اگه دوستم دار  یطور   ن یتو رو خدا هم فقط

  

 فتم  و گ دمیکش  قیعم  یلبها گذاشتم و نفس یصورتم برداشتم و رو  یرا از رو دستش

 شه ...  یهروقت ناراحتم کنارم باش حالم خوب م تو

 زدند و گفت:    یبرق چشمانش

 ...  یآروم باش  شهیخوام هم  یمادر من کنارتم م یهمه عمرم  تو

 ...  میشد   یرا پشت مادر گذاشتم و هر دو راه دستم

 

  قیآالچ یصندل یرا که در دست داشت برو  یما کتاب دنیمشغول مطالعه بود ، با د اطی در ح رادمهر
 سمتمان ... دیگذاشت و دو

 ... میشد  یکه  شد و مشغول احوال پرس کی نفس زنان نزد نفس

 

 

بهتر از جانم   قیکه رف دمیانداخت  تازه فهم هیصورتش سا یداخل باغچه که برو ین یچراغ تزئ نور
 مانند من چقدر شکسته و ناتوان شده ....

شب   بیمن و رادمهر که عج  یروح و جسم  ُخرد شده  یشده بود برو یا انهیتاز  بادختیرفتن ز انگار
 و تار شده بود  اهی و روزمان با نبودش س
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 آمدند  ...  یاحوال پرس یبرا وانیکه مادر و پدر رادمهر  به احترام مادر تا دم ا میخانه نشده بود وارد

 حوصله بودم ،  یشب ب تمام

 بود   دهیخانه راه نفسم را بر یهوا

 او ..... یپا یقدم به قدمش پر بود از جا نجایا

 هم از من بدتر کم حرف شده بود   رادمهر

 ...  میشده بود  ایدن یآدمها نیحوصله تر   یو ب نیرتریبه پ   لیهر دو تبد انگار

 که مادر بحرف آمد.... میاز شام دور هم مشغول صرف قهوه بود بعد

  

 گذاشت گفت:   یم زی م یجان قهواه ش را روفن  کهیحال  در

 !!؟؟؟  ومدهیدخت بدست ن بایاز ز یدیخانم الوند خبر جد خب

  خکوبیوارد شد در جا م زی هزار ولت  به تمام افراد دور م انیمتصل به جر یحرفش انگار که برق  با
 .. میستی نگر یشده به مادر م

 

  بادختمی ز ،یبای نام ز 

 کرد .  خکوب یرا در جا م  همه

 

 اش را بفهمم   یناراحت ایو   یتوانستم خوشحال  یوقت نم چیکه از حالت نگاهش ه بانو

 هم انداخت و گفت   یرا برو شی به مبل زد و پاها هیتک

 بگم  یچ واال
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 ... یکه نه ول  دیجد خبر

 

نجش رفت و روبه من شطر زی الوند از جا بلند شد و بطرف م یکه آقا م،یمنتظر ادامه حرفش بود همه
 اشاره کرد و گفت : 

   میمبارزه کن هی اری ب فیجناب دکتر تا خانمها با هم صحبت کنند؛ شما تشر خب

 نه ؟؟ ایهست  تونیهم مثل طبابت عال تونیباز نمی بب

 کاره مانده بود و من متتظر ...  مهی بانو ن حرف

 

مادر   یشدم و  گوشم به حرفها  یشطرنج جناب الوند راه  زیاحترامش از جا بلند شدم و بطرف م  به
 رادمهر بود

 

 ما بود،    بادختیز هیشب   یلیرو داد که خ  یخانم هیتماس گرفت و مشخصات  سی پل شی چند روز پ-

 روزنامه کرده بودند. تریاون زن اختالل حواس  داشته و اسمش رو بعنوان افراد گمشده ت نکهیا مثل

 که مثل ما گمشده داشتند بود .  ییبه خانواده ها یهم در حال اطالع رسان  سیو پل 

 بچه ام به عجله رفت اما   رادمهر

 نبود بادختیز دهیفا چه

 

 ده...بو جهی نت ی.اما ب  میگشت یلیسالها خ  نیما تو ا خب

  

 خودش .... ت یبرگشته وال بادختیگم ز یکه م من



 مظلوم  بادختیز

353 
 

 ...  میدوست دار  یلیخ میکرد یم  یرو که توش زندگ  ییما روستا خب

 

  یمیقد یبه خونه  یسر  هی ره ی گ یتو شهر هر وقت دلم م یهمه سال زندگ  نیهنوزم بعد از ا من
 زنم ...  یام م یمادر 

 

 ...میو خواهرم طال اون خونه رو همونطور دست نخورده نگه داشت من

  

 پر از خاطرات مادرم هست!  اونجا

  

 

   دیدون یکه بهتر م خودتون

 بود   بادختیبزرگ پدر ز یعمه   امرزم،یخدا ب  مادر

 

 کشته شدند   بادختیاتفاق افتاد و مادر و برادر ز یسوز  شیاون آت یوقت  شیپ  سالها

 کردن  یبا پدرشون زندگ  یهر کوچکش زمرد مدتو خوا  بادختیز  

 خدا پدرشون داغ همسر و فرزند کمرش رو شکست و دق کرد ...  یبنده  یول

 پناه شدند   یب کی دو تا دختر کوچ اون

من و طالست که   ی فهیکردند که وظ  تی کردند و مادرم قبل از مرگشون وص یمدت کنار مادرم زندگ هی
 بچه ها به پرورشگاه سپرده بشن ... نیا مینگذار

   میعمل کرد تشونیبعد از مرگ مادر به وص ما
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  میها رو به تهران آورد دختر

 کنار ما ...  بادختی کرد و ز یکنار خواهرم طال زندگ زمرد

 دوستش داشتم بای یمثل دخترم بود اندازه  اون

 

 کردم ؛ یبانو بود ، افتضاح باز  یبه حرفها حواسم

 تله افتادم . یرا زد و تو رمی وز یپدر رادمهر مهره  

 داد  یم  هیتک  یچرم  یبه صندل کهی پر معنا در حال یبا خنده ا  

 و مات !!! شی :  کگفت 

 حرفش گفت :  یکرد   ادامه   ینگاه م  قیبه   صورتم دق کهی کرد و با دقت در حال  زیرا ر  چشمانش

  رن یبگ  ادیدرس خوندن وقت نکردن شطرنج رو خوب  ادیدکتر ز یآقا

 

 حوصله از جا بلند شد و گفت    یب  رادمهر

 ... ستیخوبه حالش خوب ن   شیباز نییآ

 بود و گفت   میرفت و برگشت و  نگاهش برو یو بطرف در ورود 

 میهوا بخور  کمی ای ب نییآ

 

 ...  گرستید ی و دلم جا مینجایا من

 !  ماریب  مارم،یب

 رحم زمانه .....  ی،سر گردان در باد ب یباخودت هوش و حواسم را که شدم پر  یبرد بعج
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 جا بلند شدم و پشت سر رادمهر قدم به قدم  از

  نیحوصله و غمگ  یدو ب هر

 .میشد   قیآالچ کینزد 

 

 و سرش را تکان داد . دیکش  یداد و آه هیتک  قی آالچ یبه ستون چوب 

 حواسم به حرکاتش بود !  

 

 

 نداشت ...  یکرد که تمام یبا خودش حمل م یداغ

 

 ...  یقانون یپزشک یو روزبعدش  سردخانه ها یست یبهز گریو روز د  سیپل یروز اداره  کی

 شد ..  یآمد عمرش نصف م یرفت و م  یداد و او تا م یخبر م  سیپل

 

 حال خراب رادمهر را....  نیمن از َبر بودم ا و

 

 گفتم:   یز یلب چ  رینشستم و ز بانیسر در گر قیآالچ یچوب  مکتین یرو

   دیاو نشن و

 آمد ...  شیصدا
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   نییآ یگفت  یچ-

 نگفتم ... یتازه  ا زیدادم و گفتم چ یرا فشار  میها قهیشق

 اش شد..  جهینت  نیو ا دیکرد یکار  کم

 به حرفم زد و گفت:   یپوزخند

 ن ییآ  ادیمدل حرف زدنت خوشم نم از

 ... یست یاز من ن  شتریب  یچقدر که ناراحت باش هر

 کردم گم اموی من تموم دن یتو عشقت رو از دست داد اگه

   ایدن یفهم  یم

 

 شدم و گفتم:    رهیباال رفت ، با خشم به صورتش خ سرم

 د .. بو اتیکنه... دن  یم یخودزن یدیبود نفهم   اتیدن

 .. یافتاد غمش رو بخور  ادتیسال  یاز س بعد

 نگو پسر   چرت

 ...زاستیچ نیآدم جاش فراتر از ا یایدن

  

 مثل دخترم بود   گهی که مادرت م  نهیا مثل

 نبود ...  شیب  یعمارت مستخدم نیدر واقع تو ا یول

 

 خوره !  یحق به جانب تون حالم بهم م یها افهی ق  نیبابا از ا دیکن  بس
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 زد  .... یحرفها رو بهم م  نیجز تو ا  یبخدا هر کس نییشد و گفت آ   رهیبا خشم به صورتم خ  رادمهر

 را قطع کردم و گفتم:   حرفش

 ؟ یچ بخدا

 .... یکرد  یدندوناشو خورد م یزد  یبگو نترس، بگو م 

 

 گم ! یم  دروغ

 ؟  آره

 

 توام رادمهر؛ دروغه ؟؟؟ با

 ست یواهلل که ن به

 

 باغ !  یدرختان در خواب رفته   انی م دیچی پ  ادشیفر

 

 خونه مستخدم بود .  نیتو ا یآره راسته، تو حق دار -

 من !!! ینه برا اما

 معلمم بود  اون

 بود  خواهرم

 بود   امیدن همه
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 شدم .  یم شونیباارزش گم کرده باشم ؛پر یز یچ هیانگار  دمشید یکه اگه دو روز نم یدون یچه م تو

 با اون نگاه مهربونش بشه مامان دومت   ییدختر مهربون و مو طال   هیکه  یدون یچه م تو

 درس بده   بهت

 ... ییای به راهت تا ب نهیامتحان بش یو روزها یتا نخواب  نهیامتحان کنارت تا صبح بش یشبها 

 

 تبدار بودم مرهم درد هام بود و  که هر وقت  یمهربون  یدستها  یدون یچه م تو

مهربون لقمه به لقمه حواسش به خورد و   یفرشته  هیشدم   یم داریعمرم رو صبح که از خواب ب تموم
 خوراکم  و حال خوبم بود .

 خوردم   یم نیکه هر وقت زم یهمباز  هی

  بادختی بخورم و خراش بردارم تا ز  نیکرد که حاضر بودم هر روز زم  یمداوا م یمو  طور  یزخم یپاها
 نازم رو بکشه ...

 رفت سقوط کردم    ی،اونقدر با محبت کنارم بود  که وقت بامیز 

 !  یخبر  یب یته دره   سقوط

 خفه شو!!!!   پس

 ی دون  ینم چی ه بادختی من و ز یوابستگ  قیعم  یخفه شو که تو از رابطه  نییآ

 

  کی میبایمن و ز نیرا که ب  یحرف   نیآخر قم؛یرف ن یباغ و پشت به بهتر  یکی دم و روبه تارجا بلند ش از
 راز بود را بزبان آوردم 

 

 رفت خودش غم داره  ادتیاونقدر شد غمخوارت که -
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 رفت   ادتیو آدمهاش ..... که  یعمارت لعنت نیا یچون و چرا یشد کارگر ب اونقدر

 موند  یداره که ناگفته باق ییدردها هیآدمه و  اونم

 

 و متفکر بطرفم آمد   بی به ج دست

 بود ... ختهیبهم ر یحساب 

 کند  رانیرا و یرا داشت که خانه ا  نیا یآمادگ رادمهر

 نه بدتر از حال خراب من .... اما

 

 داد گفت   یکه نشان از خشم م ش یدرون صدا یبهمراه لرزش    یعصب

 ؟؟؟ ناگفته

 !شم! یرو متوجه نم  منظورت

 

 گفت !!! یرا م  قتیحق نیا دی دهند و دلم با یفرمان به سکوت م میها لب

 کردم و گفتم   نگاهش

 !! دید یآزار م  بادختیز

 

 رادمهر کنار گوشم   یتند و عصب ینفسها یصدا

 .... دادیهشدار م شتریخشمش را به من  ب نی طن داشت
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 برد و چرخاندم بطرف خودش... میبطرف بازو دست

 

 !  میدر چشم بود چشم

 را پاره کند ...  شیها قهیچنان برآمده شده بود که احتمال دادم هر ساعت شق رتشی غ رگ

 شد  شتریو ب شتریب میبازو یدستش برو فشار

 ! قیعم یدرد داشت و غم  رادمهر

 

 باشد... گرفته تر   شیمردانه را در گلو خفه کرد و همان باعث شد صدا یبغض

 خواستم رادمهر هم با من بسوزد  یامشب م 

 

 شده بودم ...  بدجنس

 ...  دهیناگفته را چهار سال به دوش کش یسوزناک  راز  یکه درد یمرد

 با من بسوزد    گرید یداشتم کس  ازین

 نبودم ،زمانه نامردم کرد ... نامرد

 

 نزد!   ادیفر

را به تماشا نشسته  قمیرف  نیبهتر دنیکوبنده تر بود و من خونسرد زجر کش ادی از صد فر شیصدا اما
 بودم 
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 حرف بزن...  نییآ-

 ...یر   یبا احساساتم بد جور ور م یدار  ای

  نیبخاطرش هم  دیبا یو تا بحال نگفت  یدون  یم یز یاگه چ ای شو ندارم  یشب آمادگ ی مهین نیکه ا 
 کنم ...  ستتیجا تو باغ سر به ن 

ت    المرو 

 ی که چهار ساله خفه خون گرفت ی دون  یم  یچ بای از ز تو

 

 آزارش داده  یک

   ینگفت  یز یبارها ازت بازخواست کرده چ سی که پل چطوره

  یدیوپا به پام خرد شدنم رو د یبارها اومد همراهم

 .....  االن

 

ام را گرفت که حس کردم امشب خفه   قهیو با دو دست چنان   دیرس انیحوصله اش به پا گرید و
 شدن را تجربه خواهم کرد و......

 گفت.  یم  دیگفت که نبا یز یچ

 کند . یصورتم خال   یدلش را برو یتا عقده  ستادمیا یوگرنه ساکت م  

 

 نقطه ضعفم گذاشت ...  یدست رو اما

 

 فت : بهم فشرده خارج شد و گ  یدندانها انیاز م  شیداد و صدا رونی را با حرص ب  نفسش
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 . که خود تو  .....  نکنه

 هیشعله ور شدن  هر ثان یبودم؛  که برا یخاکستر   ری حرفش بدجور داغم را  تازه کرد ، آتش ز با
 شد ..  یم  شتریام ب یآمادگ

  و

 

 

که با تبر قطع شده باشد  قطع   یحرفش مانند درخت بلند و تنومند   نیما بود با ا نی آنچه رفاقت ب هر
 رفت ....  نیشد و از ب 

 

  یبه آرامش م قیرا تشو گرانید  یآرام و خونسرد که عمر  نییدستش را پس زدم ، آن آ  تی عصبان با
 افتاد. قشیبه جان رف یوحش  یکرد ؛چون گرگ

 

 

  قمیرف نی دهان بهتر یش د و حواله  یبودم مشت دهیچهار سال به دوش کش   نیو آنچه از درد در ا 
 کردم  

 تمام قدرت ....  با

 

 که به صورتش زدم؛ به عقب پرتاب شد و ... یا ضربه با

خون جمع شده در کف دستش  یبرداشت ؛نگاهم برو ینشست و وقت نشیخون  ین یب  یبرو دستش
 افتاد.
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را انجام دادم که خودم سالها بود    یو  کار  دهیآرامش از روحم پر کش یذره ها ن یکه آخر دمیتازه فهم  
 کردم   یمنع م مارانمی ب یبرا

 ..... بای من ز با یکرد چه

 تو بود؛ لعنت به تو آن شب ....  دنیسوختن آغازش د نیو ا سوختم

 

 ی و با  خودت برد یکرد  ی؛ را کوله بار  میبه تو که همه دار و ندارم ،احساس و آبرو لعنت

 

 کرد    یبه خون کف دستش نگاه م  رتی به صورتم انداخت و بعد با  ح یبا تعجب نگاه   رادمهر

 من باشم   نیباور نداشت ا اوهم

 

 شد ....  تمام

 

 م یبه جان هم افتاد انهی احترام مهمان بودنم بست و هر دو وحش یبود که چشم برو نیخشمگ آنقدر

 

  دیدانم چقدر طول کش ینم

 ...  شتریب دیشا  ایو  قهیده دق دیشا

 ... میافتاد انویا یاز سر سرا یجان هر کدام  گوشه ا یکه ب میدیبه سر و صورت هم کوب آنقدر

 جان !!!  یدو نفس کم آورده و ب هر
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 بود پاک کردم ! دهیلبم را که بر یخون گوشه   فمی پاره و کث نیآست با

   دیرادمهر چرخ ینگاهم برو و

 مانده بود ...  رهی نا معلوم  ؛خ یدر شکم فرو برده بود ، به نقطه ا زانو

 رادمهر   قطعا

 

 بلکه    چدی پ یاز درد به خودش نم  امشب

 ...نش ینازن    بادختیکه ز قتیحق  نیا با

 کرد ... یآورد دق م  یو َدم برنم   دید یم یآزار جسمان یتوسط کس 

 که هر چقدر به صورتش ضربه زدم آخ هم نگفت  چرا

 

 ساله ام .... نیچند  قی شف قیرف  یدر خودش جمع شد و فرو رفت که دلم گرفت، برا آنقدر

 و   دیبغض مردانه اش ترک  اگهانن

 اش تا ته استخوانم را سوزاند ... هیگر یصدا

 

  یحس بود، کشان کشان خودم را کنارش رساندم و  دستم برو  یچپم در اثر لگد رادمهر کامال ب یپا
 شانه اش نشست ... 

 

 چشمان اشکبارش نگاهم کرد  با

 با تاسف سرش را تکان داد و گفت   و
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 .... نه

 

 !!! یگ یامکان نداره تو دروغ م  نیا نه

 ....  نهیآزار بب نکهیبشه؛ چه برسه به ا کیجرات نداشت بهش نزد  یکنارم بود ،کس شهیهم بادختمیز

 دستم را با التماس نگه داشت و گفت   مچ

 رو خدا  تو

 ساله مون بگو  نیرو رفاقت چند تو

   نییوغه آکه در بگو

 بگو

 

 بر هم گذاشتم و آرام گفتم :  چشم

 ... قتهیحق نیا

 تلخ !   یقتیحق

   میبا هم قرار گذاشته بود ما

 وقت انجام نشد  چیکه ه یقرار ابد هی

 

 سخت بود و  بادختیز-

 کرد!  یباز نم لب
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 ... ارم یش ب باال کردن حرفهام بالخره موفق شدم که به حرف ری که با هزار ترفند و ز دیطول کش ماهها

 بده    حیبرام تو ض میکه محرم هم شد یشب بعد از مراسم عقد  زمان  میگذاشت قرار

 

 

 گفت  اعتراف براش از مرگ هم بدتره   یم

 دونست خودش بود و من ....  یماجرا رو م نیکه ا یکس تنها

 

 اصرار کردم حرف بزنه ..  چقدر

  می کشمکش داشت چقدر

  نیاون که انگار ا ادیکردم تا بحرف ب  یو رو م ری دلش رو ز یروزها که ساعتها در کنارش حرفها چه
 کرد که آخرش ......   یداشته باشه سکوت یماجرا به جونش بستگ 

 

 کرد و صبرم تمام شد ..... یپرخون نگاهم م یبا دهان باز و چشمان  رادمهر

 

 ... و با خشم گفتم دمیکوب وانیسنگ سرد ا یبرو مشت

 کرد !!  یم  دشیتهد یکی

 

 کرد ..  یرو از درون نابود م زمی عز  بادختیکه داشت ذره ذره ز یکی

 .... میازش خواستم زودتر عقد کن نیهم بخاطر



 مظلوم  بادختیز

367 
 

 خواستم .... من

 عجله داشتم ! من

 قراره از دستم بره همش نگران بودم ...  بایبه دلم افتاده بود ز انگار

 بشه   یبه عقد فور   یکه راض  میبود ریچقدر با هم درگ ادیم ادتی

 داد یبد م یگواه دلم

 که دلم حق داشت   بخدا

 کنه و سبک بشه که همه دردهاش رو فراموش کنه   هیاعتراف کرد اونقدر تو بغلم گر یکه وقت خواستم

 نگران تو بود  چقدر

 کرد    یخواهش م فقط

 نفهمه ....  یز یتو رو خدا رادمهر چ نییآ

 

 ....  دیکه کنارش بود و دردش رو نفهم یلعنت به من، لعنت به تو؛ لعنت به هرکس  یا

 

 ماند ...  رهی رادمهر خ  یو دستان لرزانم ،از جا بلند شدم و نگاهم برو وارید بکمک

 مرد! نیکه سنگ کوب کرده باشه؛ ا انگار

 روبه رو در فکر بود ...به  رهی شده فقط خ خشک

 

 

 ....  دیفهم  یرا م  قتیحق  دیروز با کی نبود  چاره
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 به کمک داشت    ازیهر چه بود من دکتر بودم و او ن اوردی طاقت ن دلم

 کار خودم باشد   شی اگر تمام زخمها یحت

 .. میفرود آمد مکتی ن یرمق رادمهر را گرفتم و با هم برو یب  یبازو  ریشدم و ز خم

 

 فرود آمد . مکتین  یبرو  سرش

 

من و رادمهر جان  سالم بدر برده بود؛   نیکه از زد و خورد ب یز یچ  نیتنها تر ز، ی تم یدستمال بمی ج از
 برداشته بود گذاشتم و گفتم :  یپشت دستش که خراش بزرگ  یو برو دمیکش رونیب

 .... یراز دار  ی نبود برا یببخش اما چهار سال مدت کم منو

 خودش قسم خورده بودم که لب باز نکنم   به جون  یدون یم

 ..... اما

 و ادامه دادم   دمیکش یآه

 قسمم رو بشکنم   یتو امشب باعث شد اما

 

 برم  یسر به ُمهر  با خودم م  یو نامش رو مثل کتاب   ادی خاطراتش،

 ..... شهیهم یبرا

 تو و تمام خاطرات رفاقتمون  از

 رم ....  یبرم و م یم شهیهم ی برا میخت یکه کنار هم ر ییلبخندها و اشکها 
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 و نگاهش کردم که هنوزم در شوک بود  برگشتم

 حرف آخرم را زدم و رفتم و

 

 وجود نداره   یما رابطه ا نیب گهید

 شد .....  تموم

 

 ***** 

 تاالر  روشنند !  یهر سو چراغها

 شدم ... وانهیآنقدر بلند است که د کیموز یصدا و

 خندند ..  یمهمانان  م یلبها

 و نوش مشغولند ... شی در کنارم به ع  دوستانم

 به برق نگاه داماد افتاد ! چشمم

 دوستانم و همکارانم بود ...  نیبهتر از

 چه سازش کوک است !  امشب

 ها را آرزو دارم ..  نیبهتر  شیبرا



 مظلوم  بادختیز

370 
 

 

و در   دیایاشاره کرد جلو ب یج یتکان داد ؛ به د میبرا ینگاهم گره خورد ، از دور دست  یبرو  نگاهش
 تکان داد و....  یگفت و او سر  یز ی گوشش چ

 بلند  گفت:   یباهمان حجم صدا  کشیبود، وسط موزمن ینگاهش  برو کهیدر حال  

 فربد ....  نییدکتر آ   یافتخار  آقا به

 

 

 بلند شد و به افتخارم دست زد . داماد ؛از جا  یهمان آقا کاوه

فرود   میحضار و دوستانم سر تعظ قیتشو  انی؛و م ستادمیا  ریشرمسار شدم، خجالت زده و سر بز  
 آوردم . 

 

 

 !  ستمیامشب شادان ن من

  دیهرگز نخواهد خند  قلبم

 کنم   یم  یزندگ

 !!! ینبات  اما

 کشم اما به ظاهر ... یم  نفس

 

  مارم یکنم اما خودم ب یم  تی زی را و مارانمیبه کار داده ام و مرتب ب دل

 !!! ماریب
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 ... یکنارم بود اگر

 تو را داشتم .. اگر

  دمیخند یهم امشب م من

 ؟ ییگمگشته ام کجا یبایز

 کند  ی ترم م وانهیو د دیآ یدر نظرم م   یآب انوسی کنم عکس آن دو اق یکه هر طرف را نگاه م  

 در تک تک نگاهها .. ابمیرا چقدر ب تو

 

 کند ! یخوشحالم نم  زیچ چیه

 و گنگ  جینه مستم و نه گ من

 و فقط   فقط

 گشته ام .. سر

و   هیسوزانش را هر ثان یچرخاند و نفسها یآن گمشده چشم چنان م یمجنون شده که درپ یا وانهید
 فرستد  یدم به دم فرو م 

 کند   یسر باز م ی گذشت سالها هنوزم هم وقتکه با  ییزخم ها یشود برو  ییتسال تا

 گرداند ... یبرد  و برم یتا دم مرگ وزجر م مرا

 

 

 ندارد   یر یمن تاث یرو  بردیرا م یرقص که دل هر مرد ستیدختران شاد و سر مست وسط پ یکوبیپا

 خودت کمکم کن ...  ایافتاده ام خدا یحس   یاز لب بوم ب من
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 .  نمیشانه ام نشست، برگشتم تا مخاطبم را بب  یبرو یدست

 کنارم جا خوش کرد و   یخال   یصندل  یخودش زودتر  رو که

 اطرافم را گرفت ....   یتند و سردش فضا  عطر

 گرفت ! یحالم را بد نه ول  و

 

 و خشکم زد...   میدر چشم شد چشم

ما رخ بدهد   نیعاشقانه ب   یقرار بود اتفاق یام که زمان  ییکوچک  کاوه ،دوست دوران دانشجو خواهر
 مان شکل نگرفته بود  نیب یدیشد یرفت و من هم چون وابستگ رانیاز ا لیتحص یادامه  یو او برا

 سال ...  نیزود فراموشش کردم و حاال بعد از گذشت چند  یلیخ

 زد و سرش کج شد و به حرکات   یلبخند

 شد و گفت :   قیدق صورتم

 د؟یدکتر نشناخت  یآقا هیچ

  

 نشست و گفتم  میلبها یبودنمان برو ی به احترام سالها همکالس یلبخند

 نشناسم !  شهیم مگه

 ...  دیو لجباز کاوه هست  کدندهی حال    نیگالره خواهر مهربون و در ع 

 

 نشست و دستش را بطرفم بلند کرد و گفت   شی لبها یبرو   تیبا رضا یلبخند
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 ... دیهست خوب

 ... دمتونیشدم د خوشحال

 کشف کرده باشد   یز یچ یز ی که انگار امشب سورپرا دندیدرخش یچنان م  چشمانش

 را فشردم و گفتم : دستش

 خوشحال شدم   دنتونیاز د منم

 ران؟یا  دیآورد فیتشر یک

 

 ها برداشت و گفت :  وهیم یاز رو  یب یشانه کنار زد و س یبلند و روشنش را از رو  یدست موها با

 

 اومدم  شهیم یچند ماه-

 اصرار مامان برگشتم  به

 ....  سیگردم پار ی نباشم ، بعدش برم رانیا شتریب  دیتا ع دیشا

 

 ؟  دیگذرون  یوقت م شگاهیآسا مارانی چطور هنوزم با ب شما

 گفت! یمتلک م داشت

 .....  دمیو خوب فهم 

 کردم همان دختر مغرور و سرد گذشته بود ... نگاهش

 کنند  یدلشان نگاه م یخودخواه یکه مردم را از پنجره  ییآن دسته آدمها از
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 به غرور کاذبش زدم و گفتم  یلبخند

 گذرونم!   یکه نه خوش م وقت

 

 به لبخند دارند ... از ین  اونها

 کنم ... ی کردنش تمام تالشم رو م دایدر پ  یمن سع و

  

   دمیکنم و آخرش فهم دایکه خوندم پ  یهزاران کتاب ونیکه سالها تالشم بود   از م یکار 

 دنبالش گشتم  اشتباه

 

 شه ! ینم  دایکتاب پ  یتو ورقها یخوشبخت

 تو قلبه !   جاش

 بشه  میترم دیکه با یمکان 

 حتما..  یکم ول کم

 

 . دیرا به رخ کش دشیسپ یدندانها فی نشست ،و رد شیلبها  یمعنا دار برو یلبخند

 

 زد به سمتم گرفت و گفت :  یچنگال  م  یدر دستش را  برو یپوست گرفته   ب یتکه س کهی ودر حال 

 .. . یقاطع و حاضر جواب نییهمون آ هنوزم
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 زبونش نشد ...  فیحر یدانشکده تو کالس هم کس یکه تو تموم دوره ها همون

 

 را از دستش گرفتم و گفتم :  بیس

 در ظاهر آدمهاست ...  ریتغ

 .. شهیم دهیروز تو حرکاتشون برخ کش   هیهر چقدر هم که پنهانش کنن  ذاتشون

 

   دینکرد یر یتغ  چیکرد و گفت :واقعا که شما ه نگاهم

 

 گفت! یم درست

 نکرده بودم   ریتغ 

 نبودم نییآن آ گرید فقط

 خبر نداشت ...  او

 

 حوصله اش سر رفته باشد، از جا بلند شد ؛ دامن کوتاهش را صاف و مرتب کرد .  میکه از حرفها انگار

 

 ... دیرس  یبنظر م  دتری بود رش دهیکه پوش یپاشنه بلند  یبلندش بهمراه کفشها اریبس قد

 

 از هر کدام را داشت ...  ینی بود، گالره گلچ ییبایچه از ز هر
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 مچ دستم گذاشت و گفت :  یو دستش را برو ستادیا میروبه رو یجا بلند شد و با طناز  از

 شماست... قیرف  نیبهتر یامشب عروس یناسالمت د،یکرد حتیمثل پدر بزرگها نص  یبسه هرچ  خب

 شه  ...  یحتما کاوه دلخور م  دینیبنش نجایو گرفته تا آخر جشن ا  نیغمگ ینطور یاگه ا 

 

   ستیو پر از نشاط بهتر ن  دیهست یضمن شما اول جوون در

 !!  دیش بگذرونخو  کمی

 

کرد  از جا   یمنتظر و لبخند نگاهم م یو به احترام کاوه که با نگاه  دینکرد ، مچ دستم را کش معطل
 بلند شدم . 

 

 .... اندازمی ب  نیخواهرش را زم ینبود رو درست

 

 بردارم    یصندل  یمهلت نداد کتم را از رو یحت

 رقص برد   ستیو سمت پ دیرا کش میباوزو

 

 انداز مجلس شد.  نیطن میمال ی وسط سالن کم و کمتر شدند و آهنگ  ینورها

  

 دختر تمام خاطرات خوش ...  نیتنگ نبود ،اما لبخند ا دلم
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 کرد ... یتداع م یبرا میکه بهمراه هم داشت یر ی نظ  یب ساعات

 

 ...  میچهار نفر بود ما

 فرزاد ... گرمیگالره و دوست د شی و خواهر دوقلو کاوه

 گذشت   یم عیزمان چه سر میکنار هم بود یوقت

 بود و خاطراتش......   ییام همان دوران خوب دانشجو یدوران زندگ نیکه بهتر البته

 را کمرنگ کرد ... میلحظه غمها کیگالره  لبخند

 شد ..  یلحظه به لحظه در ذهن خسته ام مرور م  میبایز اما

ام چسباند که از نگاه کاوه شرمزده   نهی ه سپروا دور کمرم حلقه شد ، آنقدر خودش را ب یب دستش
 شدم . 

 ....  گهیبزن د یدکتر حاال حرف فلسف  یصورتم کرد و گفت خب آقا  کیو لبان سرخش را نزد دیخند

 جانانه بود !!!   یرو کم کن کی نیا و

 رقفا گفت:    یبلند  روبه مابق یبا صدا کاوه

 راه افتاد ...   نییآ ن ییایها ب  بچه

 

 . وستندی همزمان با حرفش بچه ها که نشسته بودند با سر و صدا به ما پ و

 سوت و کور خارج شوم ...  ینقشه از طرف دوستان بود که از حال و هوا  کی نیا دمیتازه فهم  

 

 ... دیچرخ  یمن و خواهرش م یکاوه خوشحال بود و نگاهش برو 
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 خواست ....  یمن و گالره  را م یکینزد نیاو هم 

  ردیما  شکل بگ نیب یداشت رابطه ا یسع شی که سالها پ  ورهمانط

 

 کرد .  ی جا بلند شد و بهمراه عروسش ما را همراه از

 

 .... نییازت ممنونم آ دیمجلسم هست یما گفت شما امشب تک ستاره  یشد و روبه هر دو کمینزد

 کردم و آرام گفتم  نگاهش

 ...  کترهیگردنش از مو بار  نییآ ی دستور بد یپسر هر چ  ییتو فرمانروا امشب

 ....  یسر سخت مجلسها بود شهیهم ری سرشانه ام گذاشت و گفت و تو وز یدست رو گالره

 

 گالره را درخشانتر کرده بود   فیکمرنگ و قرمز سالن صورت کوچک و ظر  نور

 داد !!!  یم ییبود و قلبم ندا رهیبهم خ  مانیهر دو چشمان

 از درد  یخسته نشد نیی"امتحان کن آ

 رنج !!" از

 

 حس کردم ..... میپلکها نیب ی ب ی عج یصورتم بود که چشم بستم و داغ کیگرمش چنان نزد  نفس

 ... دیچرخ  یمدام در سرم م بادختیفرار از فکر ز یوسوسه  نیاراده نبودم ،اما ا یب من
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 ... ختیفر خواهد ر یز یدانستم چ یباز نکردم، م  چشم

 

 دوستم بود . نی تر زی عز یهمان اشک بود و امشب شب شاد نیا

 

 

 ! ر یسرکش آرام بگ بغض

 بشکن .... یخلوت پناه برد  یکه به گوشه ا امشب

 

 بود! یاستقامت کار سخت  ییبای ز یمجسمه  نیا کنار

 کرد و آرام گفت :  کیام نزد یشان یبه پ  یشانیپ

 شده !!  شتریهم ب تتیرفته باال جذاب دکتر همونطور که سنت  یآقا

  یدعوت م کمی کوچ تی شام دونفره تو سوئ کیگذارم و شما رو به  یکه غرورم روکنار م  نهیهم بخاطر
 کنم ..

 

 ...  ستین  یگالره اهل تعارف باز   د یدون یکه م خودتون

 

 کرد !!!   یسوء استفاده را م تینها   یکی داشت از تار  او

 .. میجمع دو نفره و زنده کردن خاطرات خوش قد هی شنهادیپ

 



 مظلوم  بادختیز

380 
 

نام و نشان که  یداشت ب ی صاحب  یدر مجلس بود و مابق  مهیمن که فکر و ذهنم نصفه و ن  ینه برا اما
 را برد ...  مهیگم شد و همراهش آن ن

 

 وآرام گفتم :  دیصورتش چرخ  یرو ی، نگاهم جد   دمیرا عقب کش سرم

 ..  اندازمیرو تو زحمت ب   زمی عز  یمیکه دوست قد ستمین  یمن آدم یلطف شماست ،ول  نظر

 

 جوابش کردم ... محترمانه

 !  یداشت در قلبم ابد یی،که او جا بادختی بخاطر ز نه

من  یو برا  دیکش یکه گالره سالها بود با خودش به دوش  م یفقط و فقط بخاطر حس تک بر  بلکه
 شدند .. یدسته آدمها خط قرمز محسوب م نیا

 

 ؛  دیرس  انیهمراهم بود ، آهنگ بپا شانس

که  یتوام با غضب آرام طور  یرا نگه داشت و با نگاه میرهاشد و او سمج تر از قبل سرشانه ها  دستم
 فقط خودم بشنوم گفت : 

   ،یساله رو رد کن نیچند یمیدوست قد هی شنهادیپ ستیدکتر درست ن  یآقا

 حرف رو دوبار تکرار کنم ..  هیمن عادت ندارم  ی دون  یخوب م  خودت

 

که آدرسش رو   تمیگم فردا شب راس ُنه شب تو سوئ یبهتون م یدرخواست اضافه ا چیبدون ه پس
که تموم  یچند ساعته ا  یگرفت؛ منتظر حضورتون و همراه دیخودتون از کاوه خواه  ادیبه احتمال ز

 کنه هستم ... خاطراتمون رو فقط خاطرات رو زنده
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 پر معنا به رفتارم زد !!! یبه سرشانه ام وارد کرد ،چند قدم به عقب رفت ؛ لبخند یفشار 

 

 بود نامعلوم و نامشخص !  یکه هاج و واج نگاهم به نقطه ا یمن

 کردم ؟؟  یم یکار  نیواقعا من چن  ایآ

 

 چون گالره پا بگذارم .... یزن یخودم به خانه  یکه باپا دی رس  یم یواقعا روز  ایآ

 

 و خواند ! دیرقص پرشور رقص   ستیپ گریبه من کرد ،همراه جوانان د پشت

 

 

  یشاد و پر انرژ  یدختر 

 ... بادختمی برعکس ز یز یچ

 

 شد   یم کشینزد یاز غم و درد بود که هر کس یاو داشت کوله بار  آنچه

 گرفت ...  یاش دامنش را م یحوادث زندگ یسوزنده  یسرما

 

 میتمام دوستان دوره اش کرده بود کهی وقت بازگشت از مراسم دست کاوه را گرفتم ؛  در حال شب
 گوشش گفتم  :  کینزد

 ... نمت ی خوشبخت بب شهیباشه هم ادتی
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 دم ... یرا گرفت و گفت: بهت قول م میو بازوها دیخند

 ؟ یتو چ اما

 تعجب نگاهش کردم ادامه داد ..  با

 

 ؟؟؟ یرو خواست   تشیبهم گفته آدرس سوئ گالره

 

 شدت خجالت گونه ام داغ شد.   از

 به پشتم زد ودر گوشم گفت :  یو به شوخ  محکم

 شوهر خواهرم ! یروز تو بش هینداره که پسر من از خدامه   خجالت

 

 رو بکشه....   گالره یهست که ترمزها ای دن نیتو ا یک یمطمئنم  یجور  نیا

 

وقته دور ماها رو خط   یل یوگرنه که اون خ  یکنترلش کن  یتون  یآخ که فقط تو با اون دوا داروهات م  
 ... دهیکش

 

 تو ذاتشه !  یپروا و خودسر  یب

 جواهره ..   کهی ت هیخواهرم  یدون یخودت خوب م اما
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 فرستم .. یآدرس رو برات م نیکردم که  ادامه داد رفتم تو ماش ینگاهش م رانیح

 به سالمت ..   برو

 

 کردم . یخوشبخت  یآرزو شیدر آغوشش گرفتم و برا ناباورانه

 کرد و رفت ... حرکت

 کردند براه افتادند ...  یم شیکه همراه یداماد و کسان ل یکه اتومب نیح همان

زد و    یاز راه دور فرستاد و  چشمک یبوسه ا میبرا  بیعج یو خنده ا نانهی زبی ت یبا نگاه  دم،یرا د گالره
 برادرش حرکت کرد.  نیبدنبال ماش لشیسوار بر اتومب

 زد ... میو چند بوق ممتد هم برا 

 ؟  یدیاشرف مخلوقات چه بود آفر نیا خداوندا

 و دوخت!!!  دیُبر خودش

 

 نگاهش کردم  رانی من ناباورانه ح و

 

 کنم .... ی شهر عبور م یخواب رفته خلوت و به  یابانهایآرام  از خ  لمیفرمان اتومب پشت

 

 ! زمی عز میروم تا دوباره با هم خلوت کن  یو به طرف خانه م 
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 منه تنها!  نیا

 .... یاهی خلوت و س نیدر ا 

 تو...  یمنه ب نیا

 امشب که به خلوت اتاقم پناه بردم .... 

   زمی عز میکن  یباهم خلوت م  دوباره

 کنم  ی بگو و من ساکت نگاهت م  تی همان طور شرمزده از غمها میبرا تو

 قلبم  یداند که ذره ذره  یم خدا

 گذرد !  یعمرم بدون تو چه سخت م ی هیبه ثان هیثان

 

را   یتا شب وصلتمان بپوش دمی خر تی را که با وسواس تمام برا  دیسپ راهنیامشب دوباره آن پ  من
تار و پودش نشست را تا   یرو شی بار سالها پ  نیا که آخردوباره در آغوش خواهم گرفت و عطر تنت ر

 کشم؛ تا قرص خوابم شود !!! یعمق جان بو م

 گونه بروم من باشم و تو...    ایرو یبه خواب  تا

 

 شدم،    داریاز خواب ب یصبح دوباره وقت  

 ...  رندیکنم تا تو رو در بر بگ  یکمدم پنهان م  یلباسها  نی ب زمیرا عز راهنتیپ

 

 را فراموش نکنم   یکنارم هست نکهیحس ا تا

 شوم   یم  داریب ی،مثل هر صبح وقت میبایز

 مراقبم هست !  یشوم؛ آنجا که عکس تو مدام با آن نگاه آب یم  رهیخ نهیآ یگوشه  به
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 به آن عکس سالم خواهم کرد....  من

 ...  یمثل هر روز تازه و تازه تر  میرسد، اما تو برا  یبه نظر م  بیعج

  یحضور  تی خود واقع تو

 بادختم یز  یخود من تو

 

 ****** 

 مظلوم .... بادختی ز رمان

** 

 بودم .... دهییخوا  ریاتاقم زده شد ،بزور چشم باز کردم؛ شب واقعا د درب

 نگاهم بدر اتاق افتاد. بزرو

 

 پسرم  ؟؟  یدر را باز کرده بود ،آرام گفت: هنوز خواب یمادر ال 

 سرم  آمد وصورتم را نوازش کرد و گفت:  یباال 

 ..یجان مهمون دار  نییآ

 

 

 گرفته گفتم:   ییباز و صدا  مهیچشم ن با

 وقت صبح ؟؟  نیا
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 را پشت گوش برد و گفت:   م یکرد و موها یا خنده

 ظهره ... ازدهیصبحه مادر االن   کجا

 

 بالشت پنهان کردم و گفتم    ریز  را سرم

 هست ؟؟؟  یک حاال

 

 افتاد .  بادختیز راهنی سکوت کرد، فکر کنم  نگاهش به پ 

 پاشو مادر !!! زمی آورد و گفت پاشو عز رونیدست و بدنم  ب ری را از ز راهن یو  پ  دیکش یآه 

 برام نگذاشته !  یپارچه که زندگ کهی ت هی نیکنم با تو؛ ا چه

 

 برات جالب باشه   دیبا مهمونت

 

 خب ؟؟؟؟  هی ک  دمیحوصله پرس یب

 مادر آمد و در جا خشکم زد ... یصدا

 

 اومده ...  بای ز  کیخواهر کوچ زمرد

 !!! نهیاصرار داره تو رو بب میباهم درد دل کرد  یلیاومده؛ خ  شهیم یساعت کی االن

 

 به مادر بود ... رهیدر جا نشستم و نگاهم خ یبرق گرفته ها فور  مثل
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 :زمرد ؟؟؟  گفتم

 در چهره گفت   یرا تکان داد و با غم  سرش

 ؛زمرد اومده ... بای مادر خواهر ز آره

 زد و درد و دل کرد و  دلم رو سوزوند ... حرف

 

 ماندم .... رهی خ  یرفت و متفکر به قال  ریبز سرم

 رفت و گفت   سرشانه ام یگذاشت و دستش برو میپا یرا تا کرد و برو راهنی پ مادر

 گرده قربونت برم ....  یبغل گرفتن لباسش اون برنم با

 و تمومش کن تو رو جون مامان !! ایب

 

 ؛  دیچرخ نشیصورت غمگ یبرو چشمانم

 سکوت کردم ...  

 بود و دلواپس ! مادر

 بود... شانتریداشت و مادر از من پر یشانیپر دلم

 

گمگشته ام کردم  و   وسفی راهنیپ ینخ نما شده  یبه گلها  رهیخ  یرفت ،و من مدت رونی اتاقم ب از
  ضیبا ارزش در کمد گذاشتم و بعد از تعو یا سهیرا  دوباره چون  قد  راهنشیپ  بیعج  یبهمراه بغض

 به صورتم از اتاق خارج شدم.. یلباس و زدن آب 

 

 ماند! رهی صورتش خ یکه برگشتم نگاهم برو نیاتاقم را بستم ،هم  درب
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 سالم گفت....  ر یند شد و سربزجا بل از

 نشستم ....  شیدادم و روبه رو یبطرفش رفتم و جواب سالمش را به سرد    

 در آشپز خانه بود ... مادر

 ..   اندازمی ب  شیبه سر تا پا ی،جرات داشتم تا نگاه میکه هر دو تنها بود  حاال

 داشت.  بادختمی همانند صورت ز یصورت  دی رس  یدو ساله بنظر م ی کی و  یحدودا س  یزن

 دو خواهر بود ! نیا نیچقدر شباهت ب یراست 

 تنها فرقشان رنگ چشمها بود ...  فقط

  شیگمشده ام موها یمظلوم من چشم آب یبایداشت و ز یفرفر  ییسبز رنگ  و موها یچشمان  زمرد
 بود .... فیصاف و لط  شمیمثل ابر

 کرد .... یم قیتزر به درونم یزن حس بد نی ا یدانم چرا؟ ول  ینم

 

 بود   بادختمی ز یاز غمها یم یکه مسبب ن یزن

 با تنها خواهرش نداشت.  گرید ی؛رفتار  یو سرد   ییاعتنا یخودخواه که سالها بجز ب  یزن

 

 و خودش اطالع دارم   بای ز یدانست که من در مورد رابطه  یبود، فکر کنم  خودش م ری سربز

 خورد !  یحاال و بعد از گذشتن سالها به چه درد من م  یشرمندگ نیا و

 

 زدم ؛  هیمبل تک ی ،به پشت دمیکش یآه
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 به حرکاتش بود ! نگاهم

 لرزان  یو انگشتان دهیپر یبا رنگ  ری سربز

 درون دستش بود. یدر حال تکه تکه کردن دستمال کاغذ  که

 

 زدند   یه مضرب  نیزم  یمرتب برو  شیآرام و قرار نداشت چون انگشتان پاها  

 داد .... یزن م نیخراب ا  ینشان از  اوضاع روح  یعصب   یکهای ت نیا و

  یتوانستم در صد آشفتگ ینگاه م ک یبودم ؛ با  مارانمی از ب  یر یو اعتراف گ  دنیاستاد حرف کش من
 را حدس بزنم   مارمیب  یروح 

 نداشت !  یزن حال خوب نیا

 

 دانم چرا! ینم

   زمیعز یبای ز یتمام درد دلها یلحظه ا اما

 ذهنم شد و در صددد انتقام برآمدم  یزن سنگدل خورده بود؛ تداع نیکه از ا ییو زخمها 

 

وقت برنگشته باشه که مزاحم اوقات خواهرش بشه   کی  بادختیکه ز دیریخبر بگ  دیاومد-
 ؛هووووم؟؟؟ 

 

 دمیباال رفت و تازه خوب چشمان سبز رنگ و پر خونش را خوب د  سرش

 

 من ....  یعنیپر استرس لب باز کرد و گفت: من راستش  یو ول آرام
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 حرفش را خورد !  و

 دادم ...  ادامه

 ؟  یچ شما

 ؟ یچه موضوع یبرا دنمیبد یاومد

 

گرم   یفکر نکنم  هرگز بتونم  بخودم اجازه بدم که رفتار  دمیکه ازتون شن ییفهایاما من با تعر  دیببخش  
 با شما  داشته باشم    یمیو صم 

 د یحرفم رو درک کن نیوارم ا دیام

 

 کرد  یسرفه ا تک

 زدند   یزانو ضربه م ی دستش برو انگشتان

 .و پر بغض حرف زد و من گوش کردم .  آرام

 

 چهار ساله بودم  یسه ال-

 ...می بود گوشیو باز طونی من و برادرم سپهر ش 

 برد  یکه با اومدن غروب و شب زود خوابمون م میرفت یاونقدر از سر و کول هم باال م روزها

 

  ستمیحرف زدن هم خوب بلد ن   ستین  ادمی یز یچ۰ یاز دوران کودک   من

 و    میدارم چون همراه بود با سوختن انگشتان پا ادیخاطره رو خوب ب نیا یول
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 ! رانمی عز سوختن

 اعتراف رو داشته باشم ...  نیعبور کردم ؛تا شجاعت ا  دیکه شما بگ یامروز از هر سد   من

 کنه . دایاز دردهام  آرامش پ  یکه ذره ا  دیاومدم، شا نجایاعتراف ا یبرا امروز

 

 قلب سوخته ام رو مرهم بشه .... نیا و

 

 تفاوت نگاهش کردم و گفتم :  یب

 ذره ذره مرور کردم .. بادختمی رو من کنار ز دیکن  فیبرام تعر دیخواه یکه شما م  یز یچ

 

 از قلم افتاده باشه! یز یکنم چ ینم فکر

  

البته  د؛ویشا دیکرد یکه فکرش رو م ییحرفها نیو گفتن ا نجایاومدن شما به ا یضمن من برا در
 ...دیشا

 من جالب باشه، وقت اضافه ندارم...  یبرا 

 

  

که من با تک تک لحظاتش همراه  خاطرات تلخ و کهنه دوباره تکرار نشن، نیبهتره ا  یول متاسفم
 خون دل خوردم .. بادختمیز
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 بطرف اتاقم براه افتادم .... یکوتاه  یجا بلند شدم و با گفتن غذر خواه از

 

 ... ستمیسر جا با خکوبیکه حرفش باعث شد، م 

 

 کار من بود !!!  یآتش سوز -

 

 .... دهیاشتباه شن  میلحظه حس کردم گوشها کی

 دارد .... یقصد شوخ شانیحال پر نی زن با ا  نیا دیشا ای و

 

  رهیداد خ ی م یشبانه روز  یها هیدور چشم ها که نشان از گر یو به حال زارش و آن کبود برگشتم
 ماندم ...

 

 حرفش قلبم را سوزاند !!! یرا باال آورد وبا تکرار دوباره   سرش

 

 نداشت !!! یگناه چیه بادختی من باعث شدم ،ز -

   وانیسمت ا دمیدو  نکهیروز بعداز ا اون

 کردند به فانوس و کج شد و افتاد  ری پاهام گ دنی دو نینبود وح حواسم

  وانیا یفانوس پاهامو سوزوند و از ترس به گوشه   یشکسته  یها شهیزده از ش رونیب یها شعله
 پناه بردم ....
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 نوشته شد ...  بادختی ز یکار من بود که به پا یسوز  شیآت اون

 

 !  دیکش یسوت م  سرم

 جور داغ کرده بودم ... بد

 مرور شد ....  میبرا زیچ همه

 ... می نوا یب  یبایز دنیعذاب کش یصحنه ها  تمام

 ی نهیدر س  ینفس  دیکه شا  دمیکش رونیکه ذره ذره از وجودش ب  یها و آن شدت عذاب هیگر آن
 تازه شود !  نشیغمگ

 اشکها ... آن

 ...  دیچقدر زجر کش مبادختی ز ایخدا

 

 شدم،  رهی وافر به چشمانش خ ینفرت  با

 کردم!   ینم  رونشی خوددار بودم که از خانه ب چقدر

 . زمیر یاشک م مینوا یب  بادختی ز یامروز حتما برا من

 .دیکه کش یسالها عذاب  یبرا 

 بگذار ! ی خال میبرا  تی ها ایجا در رو یامروز که  تو و خاطراتت را  مرور کردم ؛گوشه ا بمیغر یبایز  

  میبرم و تو برا  یم میرفت یاوقات با هم م شتریکه ب ی دارم و به خلوت  یو  جسمم را با هم برم  روح
 کنم   یو منه منتظر فقط نگاهت م  یزن  یحرف م

 بود ... گرید یصر کسو مق یختی که چقدر اشک ر رم یدل نازکت بم  یبرا
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ت م نیبه ا  یز یچ دیبا  کند   دایگفتم تا دلم آرامش پ یزن نامرو 

 کرد یگونه پاک م یاشک تمساحش را از رو یبود و مرتب دانه ها  نییپا سرش

 

 مبل نشست .  یوارد شد و کنارش رو یچا ینیبا س  مادر

  نمی با اشاره از من خواست که بنش 

 

 را فرو دادم و گفتم : بغضم

 یو اون غرور کاذبت هرگز اجازه نداد فرشته ا   اهتیکه قلب س یبود  یرحم یب  یهمون ناخواهر  تو
   یبشناس   یرو به خوب بادخت یمهربون چون ز

 

کرد و اون قلب پاکش  ییرحم عشق و محبت گدا یب  هینوا که تموم عمرش بارها از تو  یب یدختر 
 زد   شهیهم قرار تر از یبارها بخاطرت ب 

 واقعا چرا ؟؟؟  یچ یبرا

 ..... یبو نبرد یو محبت ذره ا تی چون تو که از انسان یموجود منفور  یمن برا 

 

 ببخشه ..  یکه انجام داد یشمار  یخوام تو رو بخاطر گناهان ب یندارم فقط از خدا م یحرف  چیه 

 

خواست و اصرارش که برگردم   ی که زدم عذر م ییمادرکه مرتب از زمرد بخاطر حرفها یصداها انیم
 پناه بردم ...  میها ییخلوت تنها یو به گوشه  دمیهم کوب ی.درب اتاق را برو...
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 تحمل کنم ... یزن را لحظه ا  نیاز ا یو کالم  ییتوانستم صدا ینم  یحت

 گفت    یخواهرش م یدور  و مرتب از ختیر   بادختی اشکها که بارها ز آن

 زد ! آتشم

 

 بردم ....  یم پناهگارم یشد به س  یم ادیکه ز دردم

 

 تلخ و درد ناک ....  یپناه

 

 گفتن نداشتم ..... یبرا یو من حرف  میای خواست که ب یشد  مادر م  یاتاقم مرتب زده م درب

 

سر و ته آن زن گوش کنم    یب یسکوت شد و مادر دست از تقال که دوباره بازگردم و به حرفها  بالخره
 برداشت. 

 فکر کنم آن زن رفت!!!   

 تحمل درد و رنجم .... یکردم شده بودند مونس و همدم روزها یم  زیتجو مارانمیب  یکه برا  ییقرصها

 

 کردم    یم  زیتجو یتر  یخودم مقدار قو یروز برا هر

 رفت   ینم  نییوامانده پا یگلو نیاز ا یز یبودم و اما چ  گرسنه

 و به تختم پناه بردم    دمیرا بلع  قرصها

 و خلسه    ای عالم رو یو خاکستر   یاهی س انیشد م دهیصورتم کش  یکه رو پتو
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 مرور شد .... میبرا زیچ همه

 

 سال قبل .....  چهار

 

 ست کردم   یمشک راهنی ام را بهمراه پ ی و شلوار خاکستر  کت

 

 دوست نداشت !!!  کراوات

 زنم...  یمن هم نم پس

 هستم و خواهم بود  ؛دلبندم ....  یکه تو بخواههر جور  من

 

 

 مورد عالقه اش را زدم ... عطر

  ستادمیا نهیدر روبه آ پشت

 و مرتب ...  کیش

 به ساعت بود   نگاهم

 گذشت...   یبرق و باد م مثل

 برسم دلش حتما بد جور خواهد شکست ...   ریاگر د امروز

   یاز دو هفته تقال و قهر و آشت بعد

 و خواهش از سمت من و او   منت
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 من داد .... میرضا به تسل میبایز  بالخره

 آخر را اول زدم ..  حرف

 

 به فکر کردن ندارم دلبرکم ..  ازیبه تو ن دنیرس  یبرا من

 ؟؟  میتلف کن خودیبود که روزها و شبها را ب یاز ی شدن را در کنارم تجربه کن چه ن یک ی و  ایب

 خواستم ... ی فقط او را م  یقرار تر از هر عاشق یو من ب می به هم داشت ازین هردو

 کنم .... شیو من سر به جان فدا دیای قرارمان شد که او کوتاه  ب پس

. 

 به مطب هم نرفتم ... یحت  امروز

 

 بفرستد ... مارانیبه ب  یدگیرس یمن دکتر صدر را برا یهم خواستم جا  شگاهیزدم و از آسا زنگ

 کار دارم  یلیامشب خ من

 

 شدم   یبه سر و وضعم انداختم و راه یان یو پا یاجمال ینگاه

 هم آماده بود ... مادر

   میشد یراه

سرش  پ یدانست دارد برا یکرده بودم و او م فیتعر شی را برا  زیدانست همه چ یرا م  طیشرا همه
 یم ی. به خواستگار پاک داشت ..  یو روح  ییای در یکه پدر و مادر نداشت و در عوضش دل بیغر یزن
 ... میرو
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 بود   یشب خوب  چه

 قرار ترم کرد  یبرق چشمانش آن شب ب چقدر

  یبانو پر بود از نور و شاد عمارت

 آمده بودند  همه

 ما خوشحال بودند  یبرا همه

 بانو ....  یحت

  میدیکوتاه بود و زود به تفاهم رس  مراسم

 رفت ..... یم  بادختیز یمرتب قربان صدقه  بانو

 

 تخت زدم .... یرو یغلت

 داشتم  دنیبه نفس کش  ازی تنم را داغ کرده بودند و ن قرصها

 باعث شد تحمل کنم ... ای رو یحس خوب  و خلسه  نیا یگرما اما

 تر شده بود    بایچقدر آن شب ز بادختمیز

 روشنش    یچشمان آب ی بود  با تالق دهیکه پوش یبلند و سبز  راهنیپ

 شد ...  ایهزار جنگل و در یتداع میبرا

 

 از ته قلب خوشحال بود  قمیشف قیشب رادمهر رف  آن

 رادمهر   آه

 لک زده .... تی دلم برا چقدر
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 که زده شد .   ییاز مراسم معمول و حرفها  بعد

 

   میبا هم صحبت کن بایدرخواست داد من و ز مادر

 مهر و آراسته چقدر سربه سرمان گذاشتند ! داد

 شب همه خوشحال بودند .. آن

و پر    یاز ابهام گذاشت یکه با خودت تمام خاطرات خوب و خوشم را در کوله بار  میبای ز یرفت  کجا
 .. یدیکش

 

 ... میم به اتاقش که پا گذاشته با

 کشم .. یم یامروز چه درد الیو خ ای رو انیم من

 کنم !!!  یاما چشم باز نم چمی پ یتبدار به خود م یمار ی تخت مانند ب یرو

 با تو بودن را مرور کنم .. یخرم تا لحظه لحظه  یدرد را به جان م نیا یذره  ذره

 

 بار پا به اتاقش گذاشتم . نی اول یبرا یروز وقت آن

 را نبستم ... در

 

 

 کند و رها شود.  فیتعر میدارد که قرارمان بود بعد از عقد برا یدانستم ترس یم
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 تو صورتم ...  دیچ یدم و بازدمش پ یو نفس خوشبو ستادیا کنارم

  

 جدا کرد و در را بست ... رهیرا از دستگ دستم

 دلم قرص شد ....  و

 !! نانیاطم یعنی نیا

 

  میهم چقدر حرف زد کنار

 خوشحال بود  چقدر

 حال پر بود از حس آرامش ...  نی ساده و در ع میبایاتاق ز چقدر

 

 باغ را نشانم داد   یرا گرفت و لب پنجره برد و منظره  دستم

 پدر و مادر مهربانش بود  را نشانم داد  یاز چهره   ادگار یاش که  تنها  یکودک  یعکسها

 

 ش بودم پنجره که کنار لب

 زد ؟؟نه !! باد

 ... نزد

 سرش افتاد ... یاز رو یقرار شالش  لمس کرد  و .... به آرام یدستم بود که ب 

 صورت بردم ...   یسر شانه افتاده بود  برداشتم و برو یبودم که جسارت کردم و شالش را که برو  من

 بود!   زیتو چقدر وسوسه انگ ییطال یموها عطر
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شالش را درون کتم جا دادم وبا خودم   یگذاشت  آن را به من داد ...و من هم با خوشحال  گرید یشال
 بخانه آوردم .... 

 

 که هنوز هم آن شال تمام آغوشم را لمس کرده    ایبرگرد و ب ییکجا بادختمیز

 قلب تبدارم ..  یو تمام خاطراتت زخم شد برو یرفت تو

 

 کنارت   میآ یم کشم و  یپر م گریآخر است انگار د یها نفس

بوسم و کنار خواهم  یرا م  یزندگ  یکنم و بعد  به راحت ی بار آخر آغوش تو را تجسم م  یمن برا امروز
 گذاشت ...

 

 بود    زیم یآب رو وانیل  یپتو کنار رفت و نگاهم برو یاز رو دستم

 بودم اما ... تشنه

 

 کند   یرا برطرف م میها یتو تشنگ یلبها ادی

 حسم !  یکامال اثر کردند و من چقدر ب  قرصها

 

  یاور یمزارم گل ب یبرا یرخ دهد و فردا که تو برگرد ییسر و صدا  چیکنم مرگ من امروز بدون ه فکر
تو آغوشم  یتمام نشدن  یدر گور چشم انتظار بود و ... درمان دردها یهنوز هم حت نییکه آ میگو یم

 ... بادختمیز  یبود و هرگز آن را لمس نکرد
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 اما هر چه بود و هر چه شد تاوانش فراق شد ....... می دانم به کدام گناه بود که تو و من سوخت  ینم

 

 را رج به رج زمزمه خواهم کرد!  میگله ها گری، بار د ندی را بب  دیاگر دوباره بخواهد  نور خورش  چشمم

 ؟؟؟ دیرنگش راد یی؛ آنقدر که شکوه کنم بدون تو چرا دوباره چشمانم انوارطال که خسته شود آنقدر

 

 ! زیوسوسه انگ ی؛با آن لبها یکن یکه نگاهم م نه،ی توست کنار آ یبایآخرم به عکس ز نگاه

 گناهم چه بود ؟؟ مگر

 ! یفقط و فقط عاشق  چیه

 

 تمام ......  و

 

 ******** 

 

 

 

 

 

 ....  بادختیز
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 افتاد!   لشیستم روبه کوچه نگاهم به اتومبرا پشت سرم ب در

 ...  دیایپارک کردن ب یتوانست تا دم درب برا یبود و نم کیتنگ و بار کوچه

 حرکاتم بود .... ی رهی فرمان نشسته بود و خ پشت

 گفت :  نشی ریو با آن زبان کودکانه و ش  دیبه چادرم چنگ کش انمیکاو

 ؟ میر   یمامان کجا م مامان

 کرده بود . قیصورتم دق  یرنگش را برو یکردم چشمان درشت و آب  نگاهش

 

 زد و گفت :  پلک

 ؟؟  میبر یباز  تاب

را که در اثر    شیو   دور لبها دم یکش رونی ب  زیتم  یدستمال بمی را در دست محکم کردم از ج دستش
 ! میر  یاون نگاهت ؛م یفدا میر یشده بود پاک کردم و گفتم م  فیخوردن شکالت کث

 

 امروز نه ... فقط

 ... میگرد یدکتر ،زود برم  میبر د یبا ضهیمر کمی مامان

 که خوب شد   یمامان

 برمت پارک .... یهفته م نیا

 

 هانیک لی اتومب یزد و سرش را تکان داد و محکمتر از قبل دستم را نگه داشت و راه نی ریش  یلبخند
 ... میشد
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   دمیصورت کش یرا برو چادرم

 

 داشتند ... اریزدن بس یبودند و حرف برا   کاریب محل مردم  نیو ا نجایا

 بود .  یاشراف یادیز اریشهر و د نیا یبرا هانی ک لی اتومب و

 

 شد    یراه هانی و ک  میسوار شد یفور 

 

 را پشت سر گذاشت و مدام با تلفنش تماس  گرفت .  ی و فرع  ابانیخ نیچند

 

 بود. دهی چی در تمام تنم پ دیایکه قرار بود بر سرم ب ییدر اثر ترس از بال  یدرد

  

 ! دیا یبرسرم ب  ییدانستم ممکن است هر بال یم

 تن ...  نیبودم و نه صاحب و مالک ا رندهیگ میمن نه تصم اما

  یمانند مرا راه م ییکه کار آدمها یمخف یاز دوستانش هماهنگ کرده بود و آدرس  خانه ا یک ی با
درب آن  یبالخره جلو   ابانهایرفتن خ  نیینگذشت که بعد از تالش و باال و پا یانداخت گرفت و ساعت 

  میدیخانه رس 

 ختندی داغم از گونه فرو ر یشکمم نگه داشتم و اشکها    یشد و  من دستان لرزانم را برو ادهیپ

 

 مسن در را باز کرد و مشغول صحبت شدند .....  یزن  یقیخانه را زد و بعد از دقا زنگ

 ....  انمیبرگشت بطرف کاو نگاهم
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 رفته بود ...  ینی ریعقب به خواب ش  یصندل یبرو میبایز ی فرشته

کردم   دارشیب  یکرد و امروز صبح که به سخت شبیکه د یامان  یب یها هیخسته بود، با گر پسرکم
 خواب بود .   ی؛هنوز ب

 

 لب گفتم بخواب   ری چادر گرفتم و آرام ز ی را با گوشه میاشکها

 مادر ..  بخواب

 گناهم ... یپسرک ب  ین یحالت نب نیمن را در ا که

 

 صورتم آرام گفت   کی را باز کرد و نزد  نیدرب ماش والیصورتش بود که آن ه  یبرو نگاهم

 روبه راهه ....  زی شو همه چ ادهیپ

 

 سوزاند .....  یرا م میاز ترس را گلو مینفسها یصورتش بود ، داغ  یپر التماسم برو نگاه

 

 کرد و ادامه داد...  یاخم

 ....  اههی خونه روزگارت س میبر یار یدرب  یمسخره باز   ییبخدا اگه بخوا  بایز

 

 تموم بشه   زیهمه چ دیبا امروز

 افتم سمت تهران   یراه م امشب
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 ؛رفته ! میت شدمهم دارم اگه نباشم همه بدبخ یجلسه  هی فردا

 ؟؟؟گم  یم یکه چ یفهم  یبه پول داره؛ م ازین دهیخواب  یصندل  یاون گل پسرت که راحت رو یحت

 

 تکرار بشه هوووم ؟؟؟  روزید یکه دوباره برنامه  ییخوا ینم

 شو  ادهی باش پ زود

 

 تو تلف کنم  یوقت اضافه ندارم برا من

 

 شدم .... ادهی با اکراه و لرزان پ ن یحلقه شد ، ازماش میدور بازو دستش

 

 باز بود!  مهیخانه ن  درب

  

 گوشم کرد و گفت:   کیرا نزد  سرش

 ..  یتا تو برگرد  میمتنظر نی تو ماش  انی و کاو من

 رو تمومش کن ..... یمسخره باز   نیهم شده حرف گوش کن و ا انیکاو بخاطر

 

 ت .....منفور گذاشتم و درب را پشت سرم بس  یآن خانه   اطی به ح قدم

 

 ،  دمیبسته شدن درب خانه از جا پر با
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 سوزاندم ... یم انیترس از مرگ نداشتم ترس از دور بودن کاو من

 درد !!!  نیتمام شود ا کاش

 

 داد  ینا و مرگ م یخانه بو  اطیح

 هم افتاده  یشکسته و برو  یها یکاش

 

 شده بود   ختهیر  اطیح  گرید یگوشه ا فیلباس کث یادی بدردنخور و حجم ز لی وسا خروارها

 

 غمبار و دلمرده !!!  ییفضا

 

باز شد و همان زن مسن  ادیز ییکه به اتاقها راه داشت با سر و صدا  اطیوسط ح یم یو قد یآهن درب
استفاده شده   یسالخ یخورد برا یم  شترینداشت و ب یبه لباس جراح  یشباهت چیکه ه یبا لباس

 و گفت   ستادیا میباشد روبه رو

 جون ....دختر   اتویب

 

 نجاتم بده!  ایخدا

جهنم دره    نیتا در ا رمی از درد کتک بم هانیک یدست و پا ریاگر امروز روز مرگم باشد ،چه خوب که ز 
 تکه تکه شوم .... 

 

 اتاق مرگ شدم ....  یلرزان راه ییشده ؛با قدمها می،تسل دیکش انمیکاو روزیکه د یزجر  یآور  ادیبا  اما
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 ****** 

 !  دمیوتب هزار بارطعم  مرگ را چش یز یشب از درد و  خونر تمام

  یز ی کرد و نه خونر یکه آن عجوزه داده بود نه آرامشم را کم م  ییبود ،داروها ده یهم ترس هانیک خود
 را ......

 پاچه بود ....  دست

 که گفت برسد   یکار  یشد، تا بعداظهر به جلسه  یتهران م یصبح راه دیبا

 نم ....تنها بما د یترس یم

 

 ببرد .... مارستانیجرات نداشت مرا تا ب  یبود که خودش بر سرم آورده بود حت ییبال نیا اما

اش که تنم را آلوده   یسالخ  لیوحشتناک و وسا رزنیرحم آن پ یو دستان ب فی آن اتاق کث یآور  ادی
 کرد  ....  یم شتری کرد ذره ذره دردم را ب

 

 د یبوس  یسرم نشسته بود و دستان تبدارم را مرتب م یبا چشمان اشکبار باال انیکاو

 

و   دیکوب ی رفت ، مدام مشت  گره خورده اش را کف دست م   یم نیی سر و ته اتاق را باال و پا هانیک
 نگران حالم بود! 

  

 کردم  یکه م  یهر حرکت با

 دادم  یاز دست م یشتر یب خون
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 بود .... انیبه کاو نگاهم

  دمی دستش را بوس پشت

 گفتم:   هانیبا التماس به ک  و

 ...  نهیحال بب نیخوام منو تو ا  یببر نم  رون یرو از اتاق ب   امیکاو

 

 کرد ..... یبه تن تبدارم نگاه م رهی به دندان گرفته و   متفکر و خ  تی را با عصبان   شیلبها

 

 شد ... یتماس تلفن  رفت و مشغول  رونی باشد از اتاق ب دهیبه ذهنش رس  یانگار فکر  یدر آن  

 

بردنم به  تنها   یکرد برا یهماهنگ م یاما انگار داشت با کس  دمیشن ی م فیرا ضع  شیصدا
 داشت.  کری در و پ یمحل ب نیکه ا  یدرمانگاه

 

 و بدورم گرفت  دیکش رونی از کمد ب ییدرب اتاق را تا آخر باز کرد و پتو ی از تماس تلفن بعد

 

 و بلندم کرد   دیدر آغوش کش مرا

 بستم !  چشم

کردند؛ تمام   ی توانم م یجان ب یممتد را تا مغز راه یدرد میخورد تمام استخوانها یکه م  ییتکانها با
 تختم غرق در خون بود... 
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  دیکش یدر پ یپ  یغهایخون وحشت زده چشم برهم گذاشت و ج دنیکوچکم با د یفرشته  انیکاو
.... 

 

 برد    یم نشیبود بطرف ماش  دهیکه مرا در آغوش کش هانیک

 زد   ادیفر

 دکتر خوب بشه نترس ....  میمامان رو ببر  ای بابا همراهم ب انیکاو

 

 توانم ...  یب

 جانم!!!  یب اصال

 درد ندارم ....  گرید اما

 

 آمده ام   رونیدردناک ب  یاز خواب تازه

 

   د،یجانم دور اتاق چرخ  یب چشمان

 تخت کهنه و زهوار در رفته و منه تنها ..... چند

 ماند   رهی صورت معصومش خ  یبرو نگاهم

 اش را بسته بود .... یو دوست داشتن یکنار تختم خودش را مچاله کرده بود و چشمان آب  انیکاو

شده  دهی کش میکه برو ییسردش گذاشتم و پتو یگونه  یتوان برو یب یرا جلو بردم و بوسه ا میلبها
 شدم ....  کیا با پسرکم شربود ر

 در کنارم هست    انیبود که کاو نیکوچکم ا یدلخوش  فقط
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 ۰نوا مرگ را شکست داد   یتن ب نیا دوباره

 

 بودم   تشنه

 کنار تخت بود افتاد ...  زی م یکه رو  یفیکث وانیپارچ و ل  یبرو نگاهم

 بلند شدن نداشتم یبرا یینا اما

 خوردن آب ...  یکردم که از جا بلند شوم برا یسر انجام م  یب ییکه تقال نی همان ح در

 با دست پر کنار تختم خودش را رساند ....  هانیباز شد و ک  در

 قطع شده ...   تی زی کرد وگفت تکون نخور  تازه خونر یاخم

 

 کردم  تشنه هستم... اشاره

  ریرا پر کرد ، بطرفم آمد و ز وانیگذاشت ؛ بطرف پارچ آب رفت و ل زی م یکه کرده بود را رو ییدهایخر 
 آب بخورم .. یسرم را نگه داشت و کمک کرد کم 

 دوباره گرفت! ی خشک شده ام جان  ی.لبها

 بالشت گذاشت   یرا که برو سرم

 صورتم شد  ی رهی خ یو با ناراحت  دیکش یآه

د هم برا نیکرده بودم، که ا دایپ  یسرنوشت چه  سوزاند ! یدل م میجال 

 

 پر بود از غم و عذاب وجدان!  نگاهش

 اصال قلب هم داشت ؟؟؟؟  وانیح نی ا ایمن متعجب که آ و
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 تبدارم گذاشت ، سرش که عقب رفت؛   یشان یپ یرا جلو آورد و رو  شیلبها

 به چشمانم کرد و گفت:  ینگاه

  

  یشد میوارد خونه و زندگ  نکهیا

 بدست آوردنت ...  یبرا تر کرد  صیو حر صیو در حسرتت سوختم من رو حر  دمتید سالها

 کنم !!! ی بسوزه ولت نم  امیتمام دن   بادختیز

 

 گفت:   شیحرفها یو ادامه  دیبستم و پشت پلکم را بوس  چشم

 اگر با تو نابود بشم  یحت

 شم که بدستت آوردم ....  ینم  مونیپش یا ذره

 

 نفسم !!! نی تا آخر یمال خودم تو

 

 !  بانهیکنم غر یم نگاهش

 

 نگرد .... یم ییرها یرحمش را ملتمسانه برا  یکه زندانبان ب ی ر یاس یزندان  همچون
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 تن خسته باشد ! نینفسم از ا نی روز آخر م ییکنم روز رها یم  فکر

 

 دانم؟؟؟  یحجم از طاقت را از کجا آورده بودم نم نیا وگرنه

 مقابله ندارم   یبرا  ییمن نا 

  یروز به شب م یبدام افتاده منتظر معجزه ا یغسالهاست که دست و پا بسته همچون مر ممیتسل
 رسانم ...

 

 صبح کنارم نشست....   تا

 زد .....  ییآمد و هوا به  روشنا  رونیب  دیبهتر شد و خورش یکه حالم کم نیهم

 کرد و  به خانه آورد  ..... چمیکند  دوباره پتو پ  یرا حمل م   یمهم و پنهان یکه محموله  یمانند دزد 

 بود    ایدن ینقطه  نیپرت تر میتوانستم بگو یبه جرات م دیکه مرا آورده بود  شا یدرمانگاه

   دمیآن را هرگز نفهم یکه انتها ییجا

 مدرن  ...  یدور افتاده از تمدن وزندگ  یشهر 

 

 درمان کامل بروم ... یهر چه زودتر به دکتر زنان برا دیداشت با دیام کرد  تاک نهیکه معا یدکتر 

 

 

سقط  ن یبابت ا  سیسفارش ما را کرده بود که دکتر درمانگاه به پل هانیک یم یت صمدوس  نکهیا با
  دینگو یز یچ  یپنهان نیجن

 مانست   یم ی به سالخ  شتریکه ب یاوضاعم و سقط وحشناک  دنیهم دکتر با د باز
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 ... میگزارش بده سیمخوف را به پل یداشت که آدرس آن خانه  دیتاک

 

د م رزنیلو دادن آن پ  یبرا یزد که کم  هانیبه ک  یآخر حرف ی لحظه  کرده بود ... ری گ یدوراه انیجال 

 

در اثر افت فشار و   میبود دهی تر رس  رید یبار به حالت هشدار گفت: که اگر فقط کم   نیچند دکتر
 رفتم   یحتما به کما م یز ی خونر

 گفت   هانیروبه ک و

  دیگزارش بد سی فرد ظالم رو به پل نیا  یجا دیبا  دیواقعا وجدان دار اگر

 گذارند ... یجور خونه ها م  نیها هستند که پا به ا یل یخانم شما خ مثل

 داشتم دردم را فراموش کنم  یفکر بودم و سع در

 ... که

 شود دیشد دردم تشد یباعث م   ابانهایآسفالت بدرد نخور خ یبرو هانیک  لیاتومب یها تکان

 

 ... دیکردم و فهم یا ناله

 انداخت ...  یبرگشت و به عقب نگاه   یرانندگ   نیح

 مانده بود  یجان باق  مهین یمن جسم  از

 برد و دوباره جاده را نگاه کرد   شیموها یال یو دست   دیکش یعصب یپوف

 گفت...  و

 مسخره .... یابونها یخ  نیبه ا لعنت
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 براتون بکنم .... یفکر  هی دیبا

 

 از هم باز کردم  ام را  دهیخشک  یلبها

 به تن تبدارم کند !  یبار رحم  نیا دیشا

 گفتم :  آرام

 ؟  یبر   یرو م انیکاو

 کنم .....  یخودم رو راحت م  یکارو کن  نیا اگر

 رخ صورت ظالمش بود   میبه ن نگاهم

 زد آرام گفت :   یآتش م کهیآورد و در حال رونی ب راهنشی پ بیاز ج  یگار یس

 ببرمش .....  دیشه با یشهر مثل عقب افتاده ها بزرگ م  نیتو ا انیکاو

 را حبس کردم !  نفسم

 آمده  نی هم یدانستم برا یم

 نداشت...   دنیآنقدر زار و نزار بود که قدرت جنگ تنم

 بهتر بود  ردم ی میم انی ته قلبم جا خوش کرد بخدا که بدون کاو نیزهر آگ یاحساس کردم دشته ا اما

 

 ... ردی خواست جگر گوشه ام را از من بگ یم

 چرا زنده بمانم ؟؟؟ گرید

شانه اش زدم  و با    یبلند شدم و برو یصندل یگاه شد و از رو هیتک نشی ماش یچرم صندل  یبرو دستم
 ....  یر ی رو ازم بگ انمیگذارم کاو یناله گفتم نم
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 که نشسته بودم  دنمیبا د 

شانه اش   ی جانم را از رو ی پارک کرد و  برگشت سمت من و دست ب ابانیخ یو دستپاچه گوشه  هول
برمت تو   یدفعه حالت بد بدشه م  نیبخدا اگه ا  یکن یچرا حرف گوش نم  کهی زد زن ادیبرداشت و  فر

 ی ر یکنم بم  یولت م ابونیب

 

   وفتیبا من در ن  بادختیز

رو سپردم دست اون دادمهر احمق ممکنه تموم   می کار یهستم جلسه  یعصب  یبه حد کاف  امروز
 زحمت هام به هدر بره

 

و    یکن یتو هم خوب گوش م هیچ  طمی شرا گمیمن برات م میزن یخونه با هم حرف م  میبرس   ریبگ  آروم
 کنم ی م ادهیشما رو جابجا کنم پ  نکهیا یبرا دمیرو که چ یبعدش برنامه ا

 

 ییالال  انمیکاو یدور  یبرا بانهیکه مانند بختم بود پنهان کردم و غر اهمیچادر س  انیرا م  صورتم
 خواندم  

 تنها باشم  گرید ندهیآ یروزها دیو فردا و شا امروز

 .کنم .  یبلند خودم را رها م  یی از جا حتما

 

 **** 
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 .... ستادمیدرب خانه گوش  ا پشت

 

 شد ...  یآمد که دور م نشیماش یصدا

 به  دست

 .   دمیراحت کش  یفسبردم و ن نهیس

 

  کیترسم اگر پسرکم بداند فقط  یچنگ گرفته و محکم نگه داشته بود ؛  که م  یدستم را طور  انیکاو
 است از غصه دق کند ! بشیهفته مهمان مادر غر

 

 نوا مهلت داد .... یهفته به منه ب کیرفت و  او

 رفتن کنم   یداشتم که پسرکم را آماده  وقت

 نداشتم مخالفت کنم  یحق

 نداشتم فرزندم را بخواهم  یحق

  انمیشد که کاو نیبر ا میبحث و گفتگو تصم یحالم بهتر شد و بعد از کل یروز کنار من بود تا کم چند
بعد از گذشت   یکه حت یمرز  یشهر دور افتاده  نیاز دوستانش که در هم یکیرا فعال به عنوان فرزند  

 ... کند یزبان مردمش را هم بلد نبودم به خانواده اش معرف  در آن هنوز یچهار سال زندگ 

  

 بزرگ شود ... یدور افتاده ا یجا  نیدر چن  دیداشت که پسرش نبا اعتقاد
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 بزرگ شده   گهید  انیکرد که کاو یم دیزد تاک  یماه که سر م هر

 بدور از امکانات رشد کند ....   کریدر و پ  یشهر ب   نیدر  ا دینبا دهی آموزشش فرا رس  وقت

گمشده نگردد و پرونده   بادختیبدنبال ز یکس گریکه  د  یداد روز  یم دینوا وعده وع یبعد به منه ب  و
 بسته و فراموش شود ...  شهیهم  یشدنم  برا دایپ ی

 یم از آشناها به من نرسد  اقدام ینامعلوم که دست کس ییبرگشتنم به شهر و البته در جا یبرا حتما
 کند

 

 و گفت  دی نگاهم کرد و دامنم را کش شی بایروشن وز یبا همان نگاه آب  انیکاو

 .... میر  یپارک م یخوب شد گهید مامان

 

 میر یگرفتم و گفتم: خوب شدم مامان باهم م میدستها  انی،صورت ماهش را م شیزدم روبه رو زانو
 قربونت برم ..  م یر یپارک، بعداظهر م 

 

 

رنگش را با دست کنار زد و   ییلخت و خرما یحوصله موها  یکوچکش را با زبان تر کرد و ب یلبها
 ؟؟ میگفت :پس االن چکار کن

 

 

 "هنوز بدن درد داشتم و کامل خوب نشده بودم "

 !  شهی بخوابه خوبتر م گهید کمی مامان  میبخواب گهی د کمی  ایآغوشش گرفتم و گفتم: با مامان ب در
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 تونه بلندت کنه  یمان نمما یشد نیسنگ نی بب

 

 چه بزرگ شدم ... نیکوچکش را نشانم داد و گفت :بب  یو بازوها دیخند

 

 ببرم   ضیآخر ف   یروزها نیدر دستش رفتم تا از ذره ذره بودن کنار فرزندم در ا دست

 

 راه دوباره حالم بدشد.   انیکه م میزد، در راه برگشت از پارک بود یم یبه سرد  یدم غروب کم یهوا

 بود !  دهیترس انمیکاو

که داشت تمام بدنم را کم کم  یپارک و عفونت  یزهوار در رفته   یها یصندل یو نشستن برو  یخستگ
 برد   یم ل یبه تحل

 ساخته بود  یفی من آدم ضع از

 

 ترسم   یگفت :مامان   م  یکرد و م یکودکانه نگاهم م ینگران حالم بود ، مدام بهمراه بغض انیکاو

 دادم  یکردم و دستش را آرام فشار  نگاهش

 آمد   یباالنم نفسم

 خانه کمه کم دو کوچه فاصله بود   تا

 :  گفتم

 بشم خوبم! قربونت

 ... شهیخونه مامان قرصهاشو بخوره خوب م میبر 



 مظلوم  بادختیز

420 
 

 

 کودکانه اش را قورت داد و گفت   بغض

    باشه

 مونم .... یتا صبح کنارت م یخوب بش یبخور  کنم یداغ م  ریمن خودم برات ش مامان

تکان دادم و با   شیجواب دادن نداشتم  سرم را با محبت برا یبرا  یینا دمیلفظ کوکانه اش خند  به
 خانه شدم     یعذاب و درد راه

 آمد یدوان دوان م یبا نگران  همراهم

 

 ماست ....  بیدر تعق یکه احساس کردم کس  میکوچه بود کینزد

 

؛تنها دوست و   دمیشد  د یم  کمینزد کهی را چادر بسر در حال هیزن همسا می برگشتم ، مر یا لحظه
 محله بودم ....  نیکه ساکن ا یدر مدت چند سال  قمیرف

 

 شد.  کمی نزد دییپا  ی اطراف را م کهی انگار متنظر آمدنم باشد هول و دستپاچه در حال 

  

 کرد   یسالم و احوال پرس یبا نگران  

 صورتم بود گفت :  یو متعجب نگاهش برو یسوال

 ؟؟؟  یشد ضیخانم مر  بایز

 

 ... دیفهم یم یز ی چ  دیفشردم ،نبا لب
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 کرده ...  فمیضع  یسرما خوردگ  کمیجان  می:نه خوبم مر گفتم

 

 

 کرده بودم و  دای مدت پ  نیبود که در ا یی او تنها آشنا نکهیبا ا 

 ام را از او  پنهان کرده بودم .  یزندگ قتیبود اما حق   همزبانم

 

  یبراحت  شهیزد وهم  یحرف م  یرا بخوب  یبود اما او خودش زبان فارس   یو عراق یران یا مهین  همسرش
 ....  می کرد یباهم صحبت م

 داشت   یبد اخالق وبد رفتار  شوهر

 

 خورد !  یهم سرنوشت شوم مرا داشت و مرتب از همسرش کتک م او

 

 

 را گرفت و گفت   دستم

 برو ...  نجایمدت  از ا هیخانم  تو رو جون بچه ات   بایز

 ؟؟ یخونه اش مهمون یمدت بر  هیکه  یرو ندار  یکس  ییآشنا یدوست

 

 افتاده ؟ یجان اتفاق میبا تعجب نگاهش کردم و گفتم مر 

 افتاده ؟!! یمنه مگه اتفاق یخونه   نجای حالت خوبه کجا برم ا 
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 انداخت و گفت   یاطراف با ترس نگاه  به

   ستی ن یشوهرم تازه از مرز اومده آدم درست برادر

 روزه مهمون ماست .... چند

 

   دهیتو رو تو کوچه چند بار د نکهیا مثل

 ؟ یکه شوهر دار  دیپرس  ازم

 

 زنه.....  یم  یو به شما سر  ادیاقوامتون  م یو هر وقت   ییاحمق هم براش گفتم که تنها منه

 کند  یخدا کمکم م یرضا یاز اقوام دور ماست و برا یک ی هانی گفته بودم ک می"به مر

 پدرم بود، شده ام.... یکه جا یمرد ی غهیص  یکه در اوج جوان  میتوانستم بگو ینم

 زند ....  یبه من و فرزندش م  یبار سر  کیکه  فقط هر چند وقت    

 

 تصادف از دست داده ام ..". یاو  گفته بودم همسرم را در صانحه  به

 با ترس آب دهانش را قورت داد و گفت   

زن صحبت    نیبرو برام با ا  ایداده  ب ریکفش کرده بود و  به شوهرم گ هیبرادر شوهرم پا تو  شبید
 ؟؟؟ شهیعقد موقت من م نیکن بب 

 

 داد و گفت   یفشار  یرا با نگران  دستم

 ...  ری بگ دهیمن نشن از
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 بزنه   یبدست آوردنت دست به هر کار  یممکنه برا هیاخالق یو ب  یشوهرم آدم وحش  برادر

دست از    بینا نج  نیتا ا  یمدت خودت رو  گم و گور کن هی یرو ندار   یکس یل یفام  ییرو خدا آشنا تو
 سرت برداره 

 

 و صورتم نشسته بودند....  یشان یپ  یدرشت عرق برو یداشتم ، دانه ها دیدرد شد کمر

 نداشتم !  ستادنیطاقت ا 

 رفتن ؟  ینگاهش کردم ؛کجا را داشتم برا دانهیام نا

 

 !!!ماریو ب فی تن ضع نیهم با ا آن

 

 به صورت تبدارم نگاه کرد و گفت   نگران

 ! ستایشما اصال حالت خوب ن باخانمیخدا مرگم بده ز یوا

 

 دکتر .... میکمکت کنم بر ییخوا یم 

 

 و سرم را چند بار تکان دادم و گفتم :  دمیصورتم کش یرا برو چادرم

 ...  ستین یز ی استراحت کنم چ دیخوبم فقط با نه

 

 که داشتم گرد شد ....  یرا گرفت وناگهان چشمانش از شدت تعجب و شدت تب دستم
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 !!  ی سوز  یتو تب م یدار   یگفت: واو   دیگز لب

 و گفتم نه خوبم !!! دمیکش رونیانگشتانش ب   انیرا از م دستم

 

 داخل خانه ......  دیدو انیدرب خانه را باز کردم ، کاو یفور 

 داخلو نگاهش کردم و گفتم   دمیرا کش خودم

 ما.... یخونه   کینزد ادیرو خدا به شوهرت بگو که نگذاره برادرش ب  تو

  

 را با التماس گرفتم و گفتم  دستش

 ست یمساعد ن ادیجان من حالم ز میمر

 خوام استراحت کنم.....   یم

 برادر شوهرت بگو اون زن قراره ازدواج کنه.. به

 بگذاره...  ش ی دخترت اجازه نده پا پ دونهیدست به سرش کن اما تو رو جون  ی جور  هیدونم  یچه م 

 کنان گفتم:  دیتاک  میمر روبه

 که ؟؟؟ یشناس   یمن رو م یضمن خودت عمو در

کردند عمو و بزرگترم   یآن محل فکر م  یها هیهمسا  شتریب و  میکه مر یبود ،کس  هانی"منظورم ک 
 باشد". 

 

 و ادامه دادم ... دمیدرد ناک از سر تب کش ینفس
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به شوهر و   یجور  هیخونه ام رد شده خونش حالله ؛خودت  یاز صد فرسخ  ی.... اگه بو ببره که مرد  
 کن ... یبرادر شوهرت حال

 

 نگاهم کرد و گفت:    یدرماندگ با

 منطق و شعوره ..  شه یکه سرش نم یز یمرد تنها چ نیگم اما باور کن ا یرو مگفتن  من

 گوشم ادامه داد... کیرا جلو آورد و نزد  سرش

 برادر شوهرم    ییرو بخوا راستش

 ده .... یآدم و اسلحه به مرز انجام م  قاچاق

 

 

پاشو تو خونه مون  یخوب وقت  یول  م؛یستیآدم در ارتباط ن   نیبا ا ادیهست، ما ز ییآدم ترسو شوهرم
 . ادیگذاره مهمون بحساب م یم

 شه کرد !   ینم شمیکار 

 

 

 خوبه .... یل یخ  شیبهت بگما وضع مال نمیا اما

   ین یتا آخر عمر تام یبهش بله بگ اگه

 ..... 
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 خواستم زودتر به تختم پناه ببرم ؛  یشد، فقط م  هیتک یبه درگاه دستم

 سخت بود  میحرف برا ینداشتم و ادامه  یینا

 

 کبودم را بهم فشردم، تا حجم دردم را نفهمد!   یلبها

کرد؛ چهار ستون تنم را لرزاند   یم دا یموضوع پ نیا  دنیکه در مورد فهم  یو خشم هانیک ادی یا لحظه
.... 

 را ببرد  انمیآمد که کاو یهفته م آخر

 

 بذهنم خطور کرد ..   یفور  ی، دروغ ختمیر  یدستش م یرا رو  یآب پاک یجور  دیبا

 صورتش بردم و ادامه دادم  کیسرم را نزد آرام

 کرده  دایخواستگار خوب پ هیعموم برام  ییجان من قراره ازدواج کنم راستش رو بخوا میمر

 

 بهتره .... ینطور یا یبه برادر شوهرت بگ  نویا بهتره

 لحظه .... همان

 

 ، خم شدم.... دیشکمم راه نفسم را بر ریز یدرد

 آمد ...  رونی فسم با ناله بن و

 ها ؟؟  یستیجان تو خوب ن   بای صورتش و گفت ز یبرو زد

 ! نیکرده هم میموندم فکر کنم سرد ادیتو پارک ز انیباال آمد و گفتم با کاو سرم
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 را نگه داشتم و گفتم:   دستش

 م یزن  یاستراحت کنم؛ فردا با هم حرف م کمیمن برم داخل  شهیاگه م د یببخش

 

 برو استراحت کن.  زم ی کرد و گفت: باشه باشه عز  نییحرفم باال پا  دیرا بعنوان تاک  سرش

 

 

 برگردونم  مشیعماد کله شق رو از تصم نیتونم ا یچطور م  نمیمنم برم خونه بب 

 

 م ! درب را بستم و تن تبدارم را کشان کشان تا تخت رساند یاز خداحافظ بعد

 

چشم باز    مارشیبا بغض کنارم نشست و منتظر بود مادر ب  انمیسوزان سوختم ؛ کاو یشب در تب تمام
 کند.. 

  

 آرامش!  یخواهم، برا  یاز آسمانت را م ییجا ای"خدا

 

نارو بود و چشم  دمیبه آن نرسد، که من از جماعت دوپا هر چه د یتنابنده ا چیکه دست ه ییجا 
 ا یحی ب

 

 حالم بهتر شده بود  یکم  صبح
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 داشتم  یقیتزر یدارو چند

 کردم ... یم  قیبهتر شدن حالم تزر یهمه را برا دیبا

 گناهم خواب بود ! یپسرک ب  انیکاو

 

 شدم    مینرفتن به ناچار تسل  ایرفتن و  یدوراه نیب

 شدم  ابان یدر مانگاه کوچک سر خ یکنم پس  درب اتاقش را بستم و تنها راه دارشیب امدین دلم

 

 عمل کرد .... انهی صورتم چون تاز  یبهمن ماه برو یسوزنده  یرا که باز کردم سرما  در

 ! میسرما مثل خنجر بود برا نیکه در حال دست و پنجه نرم کردنش بودم ،ا یسخت یمار ی ب با

 نبود ...  یچاره ا اما

 کردم ...   یبهتر شدن استفاده م یرا برا  میداروها دیبا

 ... دمیآرام و کوتاه تا سر کوچه رس  ییقدمها با

 برد  یم یمرا تا آن درمانگاه لعنت   یز یچ  یل یاتومب کاش

 

 در دل تمام نشده بودکه ،  میآرزو هنوز

 از پشت سر از جا پراندم !  ییصدا

 سالم خانم -

 

 قلبم رفت ...  یدستم برو دهیترس
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 شد و آرام گفت  کتر یو او چند قدم نزد برگشتم

 سوندمتون!!! شرمنده تر د یببخش

 

 بود اشکال نداره ....   یرا تکان دادم و گفتم: نه فقط ناگهان  سرم

 

خانم زن برادرم   میشما هستم مر واریبه د وارید ی  هیعادل همسا کیداد: من برادر کوچ ادامه
 هست....

 

 گم ؟؟؟ یرو م یچه کس نیجابه جا کرد و ادامه داد: شناخت   ییبعد ابرو و

 

 تپش افتاد!  با گفتن حرفش به قلبم

 گفت بود !!!  میهمان خواستگار سمج که مر نیا 

 

 هم قفل شد !  یاز ترس برو میلبها

 کردم ... یرفتار م   یعیطب  دیبا

 

 ام را بفهمند ...  یزندگ قتیو خانواده اش حق میداشتم مر وحشت

 

 و گفتم : دمیکوتاه کش یچادر پنهان کردم و نفس  ری لرزانم را ز انگشتان



 مظلوم  بادختیز

430 
 

 شناختم  بله

 و گفت خوشبختم من عماد هستم !!!  دیحرفم پر وسط

 

 شد و گفت :  قیصورتم دق  یکرد و برو زیهمزمان چشمانش را ر و

   دهیپرسم شما رنگتون پر یم د یببخش

 خوبه؟ حالتون

  

 دارو به درمانگاه برم .  قیتزر یبرا د یکسالت دارم و با کمیرا در بغل فشردم و گفتم بله خوبم من  فمیک

  ینم یباق  یدادم پس حرف حیشما  تو ض شنهادیدر مورد پ روزیجون هم د می من به مر یول  رمندهش
 به کارم برسم  دیاگه اجازه بد شمیممنون م  ستیخوب ن اد یمونه من هم حالم ز

 

 شروع به حرکت کردم .... ری و سر بز ابانیخ یسمت گوشه   دمیچرخ

 

 آمد ..... یکه پشت سرم م دمی را شن   شیپاها یصدا

 کرد ...  یم خیآسفالت تمام تنم  یبرو شیکفشها  یشدن پاشنه ها دهیکش یهر صدا با

  شتریشده و عکس العملش وحشتم را ب  دایخواستگار پ میبرا دیفهم  یاگر م نکهیو ا هانی خشم ک تصور
 کرده بود ....

 راهم را گرفت  یو جلو  دیدو یناگهان  یفکر بودم که با حرکت در

 

 ... دمیکش ینی لبها رفت و ه یقفل شدند، ناخوادآگاه دستم برو نیزم  یبرو میعقب رفت و پاها  سرم
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 ... دیزده دستش باال رفت و گفت: تو رو خدا ببخش  خجالت

پارک   ابونی قراضه دارم اون طرف خ نیماش هیبدم  شنهادیخواستم بترسونم تون فقط خواستم پ ینم 
 شده ...

باشه   رتونیهر کجا که مس دیاگه افتخار بد  ستیخوب ن  ادیرنگ و روتون معلومه حالتون ز  از شما
 ....  نیشما رو  مقصد برسونم  فقط هم

 

 پناه ببرم ...  یگرم نیکه داشتم ؛به ماش یخواستم با درد و تب  یدلم را زده باشد، از خدا م انگارحرف

 

 ام یاالن م دیکنزد و گفت صبر  یبودم که بشکن  میتصم یدوراه انیم

 

 ترمز کرد ... میپا  کیرا روشن کرد و دور زد و نزد شی مدل باال لیو اتومب ابانیخ  گریسمت د دیدو

 

 داد و گفت   نیی را پا شهیش

 !! دییبفرما

 کار را نکنم...  نی داد که ا یداشت و ندا م یداد که سوار شوم و فکرم وحشت از هر مرد یفرمان م دلم

 وحشت زده از کار و حرفه اش گفت ...  میمخوف و ترسناک مثل عماد که مر یهم مرد آن

 چه؟؟  دیدزد یمرا م اگر

 ....  اوردیسرم ب ییخواست بال  یاگر م ای
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 شدم و چند قدم بعقب برداشتم و گفتم:   مانیپش

 چند قدم باال تر هست  ن ی رم درمانگاه هم یم اده یمن خودم پ  ممنون

 

 رو ...  ادهی راهم را کج کردم سمت پ و

 

سنگفرش   ی رفت نگاهم برو نیینبود؛ پا تند کردم و سرم پا یرفتن نداشتم، اما چاره ا  عیسر یبرا یینا
 رو دوخته شد !  ادهیپ

 

 

  ختیر یکه باز شد دلم هر  لشیکه پارک و توقف کرد و درب اتومب دمیرا شن  نشی ترمز ماش یصدا
 !  نیزم

 آمد سمتم... یداشت م دوباره

 

 دهن لق کردم .... می نثار مر یداند، لعنت یاسمم را هم م نکهیکرد و با تعجب از ا میصدا

 

 و هم قدم با من شد و گفت   دیدو 

 ....  رهی خ تمیخانم بخدا من قصدو ن  بادختیز

 گم !  یرو م  قتیروح مادرم حق به

 ...  یگرفت یشما فکر کن تاکس  اصال

 رفتم گفتم :  یتند م یبودم و با قدمها  شده رهی خ  نیکه بزم همانطور
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 باشه ...  یتونه تاکس یم  کریغول پ   متی گرونق ن یماش نینظرتون ا به

 

 کنم یخواهش م   ستی،من حالم اصال خوب ن دیتو رو خدا مزاحم نش آقا

 

از او   ییانگار که منصرف شده باشد  ؛صدا  گریاز او جلوتر افتادم ،ود عیسر یو من با قدمها  ستادیا
 ! دمیکش ی و نفس راحت  دمینشن

 

 شد ...  ینصف م یدرمانگاه لعنت نیراه ا  کاش

  دمی بود رس یهر زحمت به

 

  یداشته باشم راه یبرگشتن جان  یو برا  دیایحالم جا ب  یکه کم یا قهیو استراحت ده دق قیاز تزر  بعد
 شدم.  ابانیخ

 

 ترمز کرد  میپا یدر مانگاه خارج نشده بودم که جلو  یاصل  ابانیهنوز از خ  

 

 فرهنگ چه خبرته ؟؟؟  یب یگفتم: مسخره  تیبلند شد، و با عصبان   ادمیاز شدت درد و تبم فر یعصب

 

 نشست... شی لبها یبرو  میاز حرفها یلبخند

 خنده نداشتم   یبرا یمن اصال حال خوب یول 

 شودو   داریب انیکاو نکهیفکر ا دمیرس  یزودتربه خانه م دیبا
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 کرده بود  شتریترس نبود من وحشت کند دردم را ب   از

 

 گم مزاحم نشو .... یم یشنو  یموردش کردم ،و گفتم آقا شما نم یب یبه خنده  یاخم

 باال انداخت و گفت:   شانه

 اگه قصدم مزاحمت باشه   بخدا

 ..... یمی اصال  دوست قد ایآشنا و  هیمن  یر یگ  یسخت م یدار  شما

 هستم....  یکه شما بگ یهر چ اصال

هم شما رو برسونم و هم چند کلمه حرف دارم بزنم و   دی و سوار ش دیبه من مهلت بد قهیدو دق فقط
 گورم رو گم کنم.

 

 هان چطوره؟؟؟  

 

 به اطراف بود ...  نگاهم

 

 ....  شانیمرد سمج بودند و من نگران حرفها نیا  نیبه ماش رهی خ مردم

 

 حرکت کرد ...  یشدم و فور   لشیسوار اتومب بناچار

 که نشستم دردم کم  و کمتر شد ...  نشی گرم ماش  یصندل یرو 
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 و او نگاهش به حرکاتم بود ...  دمیچ یچادرم را محکم بدورم پ 

 

 

 کرد و گفت :  ادی را ز نشیماش  یبخار  ی درجه

 م یو هم  صحبت کن میبخور یز یچ هی میبر ستیبهتر ن د، یداررنگ به رخ ن شما

 

 زود برگردم  خونه...  دیسمت صورتش  و وحشت زده گفتم :نه من با  دیترس نگاهم چرخ با

 تنهاست و خوابه!   پسرم

 ترسه  یم ستمین  نهی بشه و بب داریب اگه

 

 زد و بطرف خانه براه افتاد یحرفم لبخند با

 

بود  ، که  دیبخش یرا رنگ م  یسرد زمستان یکه  تازه هوا دیو طلوع نور خورش ابانیبه خ نگاهم
 شروع کرد به حرف زدن ....

 

 اومده ؟  شیبرام سوال پ  د؛یکن یم  یگفته بود شما تنها زندگ میپرسم ،مر یکه م دیببخش-

 دمیکوچه د یتو  روزیکه د ییبا همون آقا دیبا یستگار خوا یبرا امی ب یاگه بخوام بطور رسم من
 صحبت کنم.

  

 برام گفت  که خواستگار  میمر دیدون یم
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  دیهم دار یا گهید

 داره !  یچه اشکال خب

 بشه  دایخواستگار پ  نیخانم محترم ممکنه چند هی یبرا

   دیشناس  یازدواج داره شما من رو نم  یبرا  یمناسب تر   ط یشرا یکه ک نهیا مهم

 با عموتون صحبت کردم نظر موافقشون رو جلب کنم  یدم وقت یم قول

 ن ی هم دیبهم فرصت بد کمی فقط  شما

 

 کند!  یم ی باز  ری زدم، خبر نداشت دارد با دم ش  شیبه حرفها  یدل پوزخند در

 کرد...  یبه طور حتم نابودش م  هانیک

 در مورد زنش صحبت کند ... هانیخواست با ک  یم

 !یبه دردسر افتاده بودم آن هم چه درد سر  ایخدا

 

 ... میدیکه رس سرکوچه

 به من بود، آرام گفت:   نگاهش

   دیبد میمنتظرم شما جواب مثبت به مر من

  م یجلسه با هم صحبت کن ک یدوست دارم   دی اگه مخالف باش  یحت

خرابتر   نی تا اوضاع از ا ختمیر ی دستش م یرا رو یآب پاک دیصورت منتظرش چشم دوختم با به
 نشده بود ...
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 را در دست جمع کردم و گفتم :  چادرم

 ازدواج رو ندارم ...  ی چهار ساله اصال آمادگ یپسر بچه  هیمن با وجود داشتن  دیکن باور

 م هست ...که برام مهمه درست بزرگ کردن پسر یز ی تنها چ االن

که   یو کس ستیهم گفتم من اجازه ام دست خودم ن   میبه مر  نمیشما رو بب نکهیضمن قبل از ا در
 به تهران رفته   یکار  یهست االن برا می زندگ  ی رندهیگ میتصم

 

 جا تموم بشه...  نیموضوع هم نیبهتره ا پس

   ادی ب شی ممکنه براتون پ یبهتر  یها تیهم موقع دیهم جوون شما

 

 ممنونم   دیسرما تا خونه رسوند نیمن رو تو ا نکهیهم بابت ا ازتون

 

  یبرنگشتم که دوباره نگاهم برو یلحظه ا یشدم و حت ادهی پ نیگفتم و از ماش  یکوتاه  د یببخش
 کردم ... ی نگاهش را پشت سرم احساس م ینی و سنگ افتدیصورتش ب 

 

درب خانه بودم   دیکردن کل دایپ  یبرا   فمیبا دستان لرزان  مشغول گشتن  ک دم یخانه که رس کینزد
 که ...

 

 بر سرم هوار شد .... نی آسمان و زم دنشیدر باز شد و همان لحظه با د ناگهان

 

 ناخودآگاه و بدون اراده عقب رفت .  میقدمها دهیترس
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داد و  چشمان به خون نشسته اش را   رونی خورده اش  ب  دیکل یدندانها انیاز م نیخشمگ  ینفس
 حرکاتم کرد ...   ی رهیخ

 

 

 جان گفتم  یو ب  دهیبر دهیبر

 !!!  ی....و ...تو برگش...ت ت

 داد و با غضب گفت:   هیکنار درب تک واریبه د دست

 مزاحم اوقات خانم شدم ؟  هیچ

 خونه ؛هوووم ؟؟   امیب  یکردم ک  یهماهنگ م دیبا نکهیا ای

 

 قورت دادم و گفتم   ی دهانم را بسخت آب

 بود که ،خب قرار بود آخر هفته .. نی ا یعنی....ظورم من نه

 کس و کار....  یب  ی کهی زن یبه چادرم چنگ زد و گفت آخر هفته چ  انهیو وحش دیکالمم پر انیم

 ...  یخوشگذرون  یپ یرفت  یبچه رو خواب کرد  یاول صبح یبود کجا

 

  دیکش یرحمانه چادرم را م  یقفل شده بودند و جرات داخل شدن نداشتم و او ب  نیزم یبرو میپاها
... 

 

 قدرت تن تبدار من کجا و دستان پر قدرت او کجا!!  دهیخب چه فا اما
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  یزندگ  دیتنها ام  انمی مکان تنها سر پناهم بود و کاو نیشدم؛ ا  یم  میتسل دیکردم ،اما با یم  مقاومت
 ام ....

 رفتن ! ینداشتم برا ییجا

 

 نگاهش کردم و گفتم: بخدا من در مانگاه بودم، ولم کن چادرم رو نکش درد دارم و.....  دانهیناام

 رفت    یراه نم میمانع در شد ،پاها دستم

 التماس گفتم :  با

 گم ....   یبخدا راست م  هانیک

 گفت :  یعصب    میهر دو در حال  کشمکش بود کهیجانم قفل شد و در حال  یبدور مچ ب  دستش

 هوووم ؟   ؛یترس یچرا م ینکرد ی اگه کار   ،یتو عوض ایب

 بدهم ...  حی توض شیرفتم داخل تا برا یم  دیصورتم نشسته بود، با  یعرق رو یها دانه

 

 رها شد و .... یاز در گاه دستم

 سمت کوچه...   دیآخر قبل از رفتن بداخل خانه نگاهم چرخ ی لحظه

  ینگران ؛به طرف خانه م یشدنم بداخل خانه با چهره ا  دهیو کش  تمیوضع دنی،دوان دوان باد عماد
 آمد ......

 

 

 و درب را بست ...  دیمرا داخل خانه کش  هانی به ما ک  دهینرس و
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 جا بلندم کرد و بطرف اتاق برد.   را گرفت و از میزانوها  ری از سر افتاد ،ز چادرم

 

 تخت پرتابم کرد ...  یبا قدرت برو 

 خورد به  جانم وارد شد .... یبدنم را از درون م یکه انگار تک تک سلولها یسوزناک بهمراه حس یدرد

 ...  ستادیرا بست و خودش پشت در ا درب

 

 کنان گفتم :  هیهم گره زدم  و گر یبرو میتخت نشستم و التماس وار دستها یجا بلند شدم و رو از

 نه!  نجایکن ،اما ا تمومش

 ... نهی مادرش رو نب یتن زخم  انمی که کاو ییخسته شدم ، منو ببر جا بسه

 

 روح پدرم خسته ام   به

 ندارم ... یمرگ هراس  از

 

 ! رهی گ یم شی پسرم قلبم آت  انیگر  یچشمها دنیاز د اما

آخر هفته با   ییخوا یبود ؛که اونم م انیکاو میم دلخوشاز دست دادن ندارم، تمو  یبرا یز یکه چ من
 ! یخودت ببر 

 

 شد ...  یدلم خال یبلند تر تمام اتاق را پر کرد و عقده   ادمیدوباره فر یعصب

 ،تموم .... وونیکن ح تمومش
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 از دور کمر خارج کرد و گفت:   یرا چند بار تکان داد و کمر بندش را به آرام  سرش

بدون من  بهت   ییداره تنها  کریدر و پ  ی شهر ب نیتو ا  دم یفهم یاز اولش م دیبا یعوض ی کهی زن
 گذره .... یخوش م 

 

 دمیخودم د یشد که امروز برگشتم با چشمها خوب

 

 بگو ..... یدید یاز شدت درد گفتم چ نیکردم ، خشمگ  نگاهش

 

 زنان گفت  ادیکرد فر یکمر بند را بدور مچ دستش حلقه م  کهیحال  در

 ! دمتید کثافت

 

 برم...   شی مجتمع تا ک یادار  یکارها یبرا   دیشد که وسط راه بهم خبر دادن با خوب

 حال و هوات  کمی  شیکثافت تو ک  هیشما رو هم با خودم ببرم، تا تو  امیب گفتم

 بشه ....  عوض

 

 داره .... یخودش سر گرم یبرا  نجایخبر نداشتم که خانم ا گهید

 یو قلوه م یداد یدل م ابونیخودت تو خ نیع  یآشغال هیبا  یداشت دمیسر کوچه د دمیرس یوقت
 کثافت !  ؛یگرفت
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 کنم ... بشونی باورم نشد گفتم بزار تعق اولش

و اون آشغال تر از خودت   نشیتو ماش  یدیناز و عشوه پر  یو بعد از کم یاومد رونی در درمانگاه ب از
 .... دیطول کش قهیرو اونقدر آروم اومد که ده دق یا قهیراه دو دق

 دور زدم اومدم خونه ... یتر پارک کردم و از کوچه پشت نیی رو چند متر پا  نمیمن برگشتم ماش 

 بازم خانم برنگشت خونه !!!  

 

 ؟  یشد یک  نیسوار ماش  کثافت

    دیگذروند یشدنت سرش رو آورده بود تو صورتت باهم خوش م ادهیبود که قبل از پ  یک کهی مرت اون

که راهت   ی خراب هینداره مقصر تو یر ی اون تقص دمیجلو و گردنش رو خرد کنم اما د امیخواستم ب یم
 به کج راهه رفت 

 

 !یکن یبخدا اشتباه م  ؛یکن  ی را با بغض تکان دادم و گفتم اشتباه م سرم

 تو رو خدا اجازه بده .... هانیبدم ک  حیبزار بهت توض  

 

 تکان داد و گفت:   یدیرا با ناام  سرش

 .... یتنببه بش دیتو با بایوجود نداره ز  یح یتوض

 !!   دمیازت بر گهیچون د ، ی بش هیتنب دیهم با بد

 ندارم ... نانیبهت اطم  گهیکنم چون د یم  ولت

 کثافت ....  ینداشت اقتی کنم تو ل ینامه ات رو هم باطلش م غهیص

 من بود هان  یبچه  یکه سقطش کرد یاز کجا معلوم اون تحفه ا اصال
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 کجا بدونم ؟؟؟  از

تکه تکه   یآمد و برا  یزده  بطرفم م  دونیترسناک و از حدقه ب یکردم ،قدم به قدم با چشمان  نگاهش
 کردن تنم آماده بود....  

 ! ستیمهم ن اما

 

 .. ستیمهم ن  یدرد چیه گرید

 ....همتش تا مغز استخوانم را سوزاند  چون درد ت 

 

  اورمی که به من زد باال ب  یبود از تهمت کیحمله ور شده بود که نزد میبه آبرو یطور   اهشیبا  دل  س او
..... 

 و خطا ؟؟!! من

 !  دمیتو را به عرش آسمانت قسم که بر ایخدا

 

 ی زنم و تو از من رو برگرداند ی م تیکه سالهاست صدا ییکجا

 

 رم بود !س یباال

 زخم خوردن ! یکلمه گفتم و چشم بستم ، آماده برا چند

 

 بخت سالهاست آلوده شد   اهیس بادختیز-

 آبرو شدم   یتو تنم را لمس کرد ب  فیدست کث یوقت از
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 عصمتم کنارت لکه دار شد کثافت شدم  یوقت از

 ... هانیک  یخود نجاست تو

 دونه من سالهاست مرده ام .... یرو از مرگ نترسون چون فقط خدا م من

که به  یکه از تهمت دردناک یآبرو بش  یعصمت کردنم  چنان ب یب  یبرا  امتیق یباشه فردا  ادتی فقط
  یمن زد

 ی بدنت رو بسوزونن که سالهاست من رو سوزوند یذره سلولها ذره

 

شکسته شد و   یوحشتناک یکه در با صدا اورد،ی فرود ب  تنم یضربه را برو نیباال رفت ،که اول دستش
   یعماد هراسان و عصب 

 و گفت:  دیزنان وسط اتاق رس  نفس

 .... یعوض  شکنمیبهش بخوره گردنت رو م دستت

 ... میدیدو با شکسته شدن درب اتاق از جا پر هر

  

 عماد شد  ی رهی ناباورانه افتاد و چند قدم به عقب رفت و متعجب خ هانیک دست

 

 زد ...    ادیفر او

   دمیشن  زوی"همه چ

 "... زیچ همه

 

 



 مظلوم  بادختیز

445 
 

 بلند شد و گفت :  ادشیتر از او  فر نیخشمگ  هانیک

   ؟یبه تو اجازه داد وارد خونه ام بش یک

 بلند تر به هوا رفت و گفت:   ادشی همزمان عماد فر و

   دمیشن زو یمن همه چ وونیح-

   دمیرو هم د زیچ همه

ه ا یزن ب نیا کاسه باشه   مین  ریز یکاسه ا دیتو خونه شک کردم با ید یکش دهیترس  یگناه رو مثل بر 
... 

و   ستادمیرو پشت بوم و بعدش تو راه پله  پشت در فالگوش ا  دمیپر واریاز لب د  اورومین  طاقت
  یگناه آورد یدختر ب نیسر  ا ییکه چه بال دمیشن

 کثافت ... یستین  لشونیدونم فام ینم  ایتو عموش و  پس

 

 تختم پناه بردم .. یجان بگوشه   یحمله ور شدند و منه ب  گریهمزمان  هر دو بطرف همد و

 

 شده بود    داریکه از شدت سر و صدا وحشت زده از خواب ب انمیکاو

 ... دیبطرفم دو انی اتاق گر یاوضاع آشفته  دنی، با د دیکه  رس  یدر گاه یجلو

 

 زدم  یلب خدا را صدا م  ریپنهان کردم و فقط ز نهیس انی اش را م دهیآغوشش گرفتم و صورت ترس در

 

 بود    رهیآن دو نفر خ یبرو نگاهم
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داشت که    دهیورز یپا به سن گذاشته بود اما آنقدر بدن  نکهیبا ا هانیبودند و ک یی حال زور آزما در
 بود   میتنومد عماد در مقابلش در حال تسل کلیه

 صورتش زد ..... یو با سر برو دیکوب واریرا به د هانی اما بالخره موفق شد وبا شدت پشت ک 

 شد ...  یجار  می چشم بستم و اشکها و

 

 عماد مرا بخود آورد .... یصدا

 خانم بچه رو بردار و بپر تو کوچه ....  بایز-

 

زنان در حال کشکمش با عماد بود تا   ادیو فر یعصب  هانی آن  دو افتاد  ک  یباز کردم و نگاهم برو چشم
 ...  ردی ُخرد شدن صورتش را بگ یتالف

 کرد ...  یوار تقال م وانهیصورتش پر از خون شده بود و د  تمام

 

 

 به من کرد و گفت   ینگاه  میدوباره ن هانی آن همه دست و پا زدن ک نی ب عماد

 .....  نمیتو ماشبرو کوچه بپر   بایتوام ز با

 

 زد پاشو ...... ادیبار فر نیزده نگاهش کردم ا بهت

 

 !!! دندیلرز یم میپاها
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جهنم با پسرکم   نیداشتم و از ا ی جانم را برم  دیقدرت حرکت نداشتم اما وقت معطل کردن نبود، با و
 کردم   یفرار م

 آخر راهم بود نیا

 

 کنم ... دایدر اتاق که چادرم را پ دیزد و خورد آن دونفر نگاهم چرخ انیکه داشتم ،م یجان  مهی ن با

 

 از شدت هق هق به سکسکه افتاده بود !  انیکاو

 از کمر گرفتم ...  یرا به سخت  انمیچنگ زدم و کاو دمیتخت د ریرا ز چادرم

 

 توانستم بلندش کنم !  یسقط نم بخاطر

 کشان مادر و پسر   کشان

 ...  میاتاق خارج شد از

 آمد  هانی ک ادیفر یصدا

 ......   یبر  ییجا  یکشمت کثافت حق ندار  یم بادختیز-

... 

 را نگه دارد تا فرصت فرار داشته باشم   هانی سخت در حال تالش بود که ک عماد

 

  دمی سر کش یداخل کوچه و چادرم را برو دمیدو

 نگاهم به اطراف بود   رانی و ح مات
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 عماد بود ...  نی من ماش  یچاره  تنها

 

 سر کوچه .... می دیبدون کفش دوان دوان رس  یهر دو پا  دمیرا کش انی کاو دست

 

 را قفل نکرده بود   نشیماش درب

 سوار شدم   یفور 

ردم  ک  یعماد مخف نی ماش یبلند صندل یها هیپا  ریآغوشم گرفتم وحشت زده خودم را ز انیرا م  انیکاو
 زدم   یلب خدا را صدا م ریو مرتب ز

   زدیکه بدام افتاده باشد پرپر م یما مثل گنجشک  یهر دو قلب

 چسباندم و گفتم   نهی را به س انمیکاو صورت

 آروم باش تموم شد   رهی برات بم مادر

  می ش  یم میجا قا نیهم

 بره   یم نجایآقاهه ما رو از ا اون

 هست  شتیها مامان پ ینترس

 

 آرام شد....  یو کم  دیکش  قیعم یرا تکان داد و نفس  سرش

 

به    دیپشت فرمان و نگاهش چرخ  دیباز شد و عماد پر نی ماش ینگذشته بود که درب جلو قهیدق چند
 ... دیرا د  انیعقب و من و کاو
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 روشن کرد و راه افتاد .... یحرف  چیتکان داد و بدون ه میکه هست یبه حالت خاطر جمع یسر 

 

 شد؟  یچ  هانی ن گفتم ککنا هیگر

  

گذاشت   یرا پشت سر م   ابانهایبود و بدون وقفه و با سرعت کوچه خ  یکه حواسش به رانندگ همانطور
 گفت:  

 کنم به درک واصل شد!  فکر

 ؟  شیزدم؛ کشت  ادیزده فر  وحشت

 

 

 کرد، ناچار شدم بزنم تو سرش... یتقال م  یل یباال انداخت و گفت: خ شانه

 

 شه ....  یجور ضربه ها ناکار نم نیبا ا دمیکه من د وونیالبته اون ح 

 دور کنم ...  نجایشما رو از ا هیباشه فرصت خوب  هوشی چند ساعت ب  هیخب ممکنه  یول

 

 تمام اتفاقات افتاده در ذهنم مجسم شد ... یا لحظه

 انداختم . گذرا یمانده به حال و روزم ؛نگاه در

 در انتظارم بود ؟ یز یبردم واقعا چه چ یم یتازه داشتم به عمق ماجرا پ  
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 را پر کرد .... لشیاتومب یفضا یام همانند کودک  هیگر یکردم ، چشم بستم و صدا وحشت

 حرکاتم شده بود ...  ی رهیخ  انیبا چشمان متعجب و گر انیکاو

 

  چادرم پاک کردم و گفتم:  یرا با گوشه  صورتش

 ؟ می؛کجا بر میشد حاال چکار کن یچ ید ید رهیبرات بم  مامان

 نجاتم بده !  ایخدا

 

 ساکتم کرد .... شیبودم که صدا یو زار  ونیحال ش  در

واقعا که نظرم در موردتون عوض شد   ،یکن  یم هیدو سر گر ویاون ذلت  و اون د یاون زندگ یبرا شما
... 

 

تو بود خدا لعنتت کنه اگه سر  رینگاهش کردم و گفتم همش تقص  تی ام قطع شد و با عصبان هیگر
 کرد    یهم بهم شک نم هانی ک یشد یراهم سبز نم 

 کجا رو دارم برم چکار کنم  حاال

 

 شه؟ یو تبدار راهم به کجا ختم م ض ی تن مر  نیبا ا کیکوچ یبچه  هیبا  ایخدا

  

  یزد که تمام معادالتم نسبت به زندگ  یبرگشت وحرف  یکه  لحظه ا و ناله بودم هیدر حال گر درمانده
 عوض شد .. 
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 !!!  دمیتو ند   یلیآدم به ذل یکتک خوردن ساکت و منتظر نشسته بود یآماده  یچشم بسته بود-

 

 بودم..    نیزم  یآدم رو  نیگفت ؛من بدبخت تر یم راست

 سرنوشتم ؟؟؟ ایمقصر بود من  یواقعا چه کس اما

 

 ینشاندم و با گوشه   یصندل ی را رو  انیآمدم ؛کاو رونی ب  یصندل ری برخورد، از ز رتمیبه غ یا لحظه
 چادرم صورتم را پاک کردم  

 به صورتم منتظر جواب بود  رهیخ  نهیاو از آ و

 

 ماندم   رهی خ  رونی به ب  یجواب چیو بدون ه  دمیکش یآه

 دلم را بسوزاند    شیخواست با حرفها  یبشر امروز م نیا اما

 زد  سرش را چند بار تکان داد  یپوزخند

 

سکوت   دنی برات جالب بود که چشم بسته بودم منتظر زجر کش هیگفتم: چ تیو با عصبان  دمیورچ لب
 کرده بودم. 

  

 ! ی گ یتو راست م آره

 هم به حال و روزم بخنده .... دیاز سرگذشتم خبر نداره با یذره ا  یکه حت یکس
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 گرگ   هیکنه پناه ببره به  یکه آدم رو ناچار م یپناه  یاز ب یدون یچه م تو

 ی کرد یبا اون پوزخند مسخره ات نگاهم نم  یخبر از حالم داشت یفقط کم  اگر

 

 چشمانم ثابت شد و گفت   یبرو نهیکرد و نگاهش از آ یاخم

 اصرارم شناخت شما بود .... لی شناسم اصال دل  یمن شما رو نم  خانم

 نه؟؟  ایبه ما ظلم کنن  گرانید  میکه  ما آدمها خودمون باعث  نهیدونم؛ اونم ا ی رو خوب م زیچ هی اما

 شما منو به خنده واداشت!   تیمظلوم نیا

 ست ین  یتو خانم بودن شما شک وگرنه

 

 راند ! یوقفه م  یبود که عماد ب یو بدون آب و علف  یخاک یجاده  یبرو نگاهم

 مرد  در انتظارم خواهد بود... نی در کنار ا یدانستم به کجا خواهم رفت و امروز چه سرنوشت ینم من

 

 !! یبدون   بادختیاز ز یخوا  یم  یگفتم چ آرام

 کنه   دونه شب رو قراره کجا سر ی نم یو حت ستیخودش و فرزندش ن یبه پا  یکفش  یکه حت یکس

 

 ؟؟  یسر پناه داشتم ...اما حاال چ  هیال اقل بعد از خوردن کتک  یطور  اون

 پناه و گرسنه پا به فرار گذاشت .... یب ی بچه  هیدست لباس و  کیکه با  چارهیب  یزن

 از قبل بهتر بود ؟بخدا که نه! تمیاالن وضع ی کن یم  فکر
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 را کنترل کردم   انیترمز گذاشت و من بهت زده خودم و کاو یبرو پا

 به سرو وضعم انداخت و گفت   یبه عقب و نگاه برگشت

 .... یمبارزه با زندگ یبرهنه شروع کن برا یپا با

 

 نباش !!! لیکفش نپوش، اما ذل اصال

 

 ! یصد برابر بهتره تا ذلت رو قبول کن  یبرهنه داشته باش   یپا

 بده ...  ادتی رو  نایا  یدگنبوده تو زن  یکس

 

 که من و فرزندم را به  آن کشانده بود دوختم ...  یسرو ته  یب  ابانیب  یکردم ونگاهم  را برو یاخم

 

 لب آرام زمزمه کردم  ریز و

 ...  یکن  حتیمونده بود، تو منو نص نیهم

 ! د یرا شن  میکنم صدا فکر

 پر معنا ، سرش را تکان داد و راه افتاد.  یلبخند بهمراه

 

به ارمغان  یز یچه چ  میدانستم سر وته آن برا یاز سرنوشت ؛که نم یینامعلوم ،جا یافتاد به راه راه
 خواهد آورد  

 به جاده بود و دلم آرام و قرار نداشت .  نگاهم
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 مرده باشد ..  نکهیا ایافتاده و  نیبزم   نیخون ینشست که با سر و رو یدر نظرم م هانی ک ی چهره

 

به   شتریشد  لحظه به لحظه ب یو رو که م  ری کردم! افکارم مدام ز یچه م دیاز حاال به بعد  با نکهیا و
 بردم ... یم  یعمق ماجرا پ

 

حوصله اش  نگاهم کرد و گفت    یخواب آلود و ب یبا آن چهره  انمیدر سکوت که گذشت کاو یمدت
 مامان گرسنه امه !

 

 به چشمان معصومش کردم قلبم آتش گرفت   ینگاه

 هم به او نداده بودم   یظهر بود و من هنوز قطره آب  کینزد

 

 دردناک در بغل فشردم   یو همراه بغض  دمیسرش را بوس فرق

 کردن پسرکم..  ر یس یهم نداشتم برا یتکه نان  یحت

 چه گفت:   انی که کاو دیبه من بود و شن  نهیدر آ نگاهش

 غرورم شکست!   چقدر

بود که  یشده بودم و همسفرم مرد  یراه ری با فرزندم اس  کری در و پ یب ینامعلوم و جاده ا یراه انیم
 شناختم. یساعت هم او را  نم  نی چند یبه اندازه  یحت
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 تبهکار و خطر ناک  است   یبود که مرد نیدانستم ا یکه از او م یز یو تنها چ 

 خودت نجاتم بده .... ایخدا

 

 دار شده   حهیجر  انمیغرورم با حرف کاو 

 و رو خواهم کرد...  ریرا بخاطر ش ز   ایاگر فرزندم گرسنه باشد دن اما

 فکر بودم که ...  در

 شد   ادهیرا نگه داشت و پ  لش یاتومب

 

 رفت   نشیدرب پشت ماش  بطرف

 

 یهم افتاده  یبرو لیاوس انیرا باز کرد و مشغول گشتن م  کرشیغول پ نیپشت ماش درب
 شد ....  لش یاتومب

 

را  بست   یگشت  درب پشت  یکه بدنبالش  م یا لهیکردن وس داینگذشته بود که بعد از پ قهیدق چند
 و بطرف ما آمد .. 

 

 که درب سمت ما را باز کرده بود  دنشیبا د  انمی کاو یمهربان به لب داشت ول  یلبخند

 کرد و دوباره در آغوشم پنهان شد   یبیغر
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گذاشت و گفت   یصندل  یرا برو گری کوچک د یکوچک و چند خوراک ی وهی و آبم  تیسکوئ یبسته ب چند
 : 

 ... ی بعدش  هم ناهار مهمون من هست   میبرس  یشهر  ای یرو بخور تا  به آباد  نایکوچولو ا آقا

 

 خواست . یازه م به صورتم انداخت و اج  یها نگاه یخوراک  دنیبا د انیکاو

 

 ... زمیرا با پشت دستم نوازش کردم و گفتم بخور عز صورتش

 

 کرد...  یها نشست ؛عماد با لذت حرکاتش را نگاه م  یکنار خوراک  یصندل یآمد و رو رونی آغوشم ب از

 بطرفش بلند کرد و گفت   دست

 ؟ ی ش یعمو دوست م  با

 ؟ هیاسمم عماد هست اسم تو چ من

 

 دیحرکات آرام او را د یرا برداشت و نگاهش به دست عماد بود که وقت تی سکوئیبسته ب  انیکاو
 کودکانه گفت:   نیری ،دستش را فشرد و با همان زبان ش

 هستم ... انیکاو من

 

 ؟   یدار  یرا بهم دوخت و سرش چند بار تکان داد و گفت به به چه اسم قشنگ شی لبها عماد

   میبشباهم دوست  میحاال که دست داد 

 ؟؟؟   هیچ نظرت
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 ؟؟   هوووم

 ...  زمیعز یشم عمو عماد تو ،دوست دار  یمن از حاال به بعد م اصال

 

 بود ..  دهیاز سمت پدر ند یگناهم که در طول عمر کوتاه خودش محبت چندان  یپسرک ب  انیکاو

 غمبار زد و خورد مادر و پدرش را در دل ضبط کرده بود   یاوقات صحنه ها شتریب و

 کرد   ینگاه پر محبت ذوق م نی اول با

 آتش گرفت ! دلم

 خندانش دلم را برد نگاه

 

جلو کنارم    ای،بعدش بپر ب  قیسرش را نوازش کرد و گفت: بخور رف دیرا د انیکاو یبای که لبخند ز عماد
 . میبا هم اختالط کن  نیبش

 

 م کرد و گفت:  نگاه طنتی ش با

 خانمت که فقط اخم بلده .... مامان

 

دلم را با   شیچند ساعت پ ن یبخندم که هم یکس  یخواستم برو یدوختم نم ابانیرا به ب نگاهم
 سوزاند ! شیحرفها

 

 را گفت "  قتیدانستم حق ی"گرچه خودم هم م
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 بست آمد ....  یدر را م کهیدر حال   شیصدا 

 بخور خانم خانما ...  یز یچ هیقهرت تموم شد   یوقت-

 

 رل نشست و راه افتاد  پشت

 برد ... ی ما را به کجا م دمیفهم یم دی با  اوردمیطاقت ن  گرید

 

 

 شدم و گفتم :   رهیبه چشمانش خ نهیدر آ  ظیغل  یاخم بهمراه

   دیبگ ستین  یاگه زحمت شهی؟م میر یم میکجا دار ما

 حقم باشه بدونم کجا قراره برم ... نیکنم ا فکر

 

 و سرش را تکان داد وادامه دادم...  دیخند

 به نظرتون حرفم خنده دار بود! 

  

 کرد و گفت:   نگاهم

  تی که زندگ یتا اونقدر کتک بخور  یچشم بسته بود ش یچند ساعت پ  نیبرام جالبه تا هم یول نه،
 برمت !  یمن کجا م   یتموم بشه االن نگران
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 کنه ... یهم م یبرات فرق ایاز دن  یدیبرتو که  خب

 گفتم :  یکردم وبهمراه بغض میسر تنظ   یچادرم را رو یعصبان 

 ... هیدونستم عاقبتم چ یموقع م اون

 االن  

 محترم !!! یکجاست براتون جا افتاد آقا میزندگ یدونم مقصد بعد ینم  یحت

 

 

 را باالتر برد و گفت:   نشیکرد و سرعت ماش ینچ نچ

 بهتره ..  یلیخ یکه بود  ییباور کن از اونجا یر  ینم  یبد یجا  نترس

 

 ... افتاد که مشغول خوردن بود انیکاو یبرو نگاهم

 ..... رهی کوچکش دلم را برد و گفتم مامان برات بم یزد و دندانها  یکه به من افتاد ،لبخند چشمش

 

 زد و گفت   یو لبخند  دیرا شن میصدا

 .... یتا بحال شهر مهران رفت شما

 

 کردم و با تعجب گفتم نه ... نگاهش

 

 شد و گفت    رهیروبه رو خ  به
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 گرم ...  ادیسرده و نه ز ادیفصل اونجا نه ز نیا هیشهر خوب خب

 

 داره ...  یمردم خونگرم و مهربون اما

 اونجا .....  یتا بحال نرفت یکرد  یمهران زندگ کیکه نزد چطوره

 

 ؟؟  یهم تا بحال از اونجا رد نشد ارتیز یبرا 

 ی شیچند ساعت کوتاه وارد خاک عراق م یبه فاصله  دیشا یکه مرز رو رد کن یدون یم

 

 بروم  نیآرزو داشتم پابوس امام حس  شهیگفت و دلم را برد هم ارتیز

 گرفت ...  رشتیبا حرفش ب  دیکش یکه امروز بدوش م یرفت و دلم با غم نییپا  سرم

 

 حواسم را جمع کرد   شیصدا

 نه ؟؟؟  ای یهست یآدم معتقد بادختی ز خانم

 ... شتری اخم به صورتش نگاه کردم و گفتم از شما ب با

 

 ... شتریو گفت معلومه که از من ب دیخند

 

   میمال مرز هست فهی طا هیخب ما اهل  

 بود من و عادل   یآدم معتقد یلیخ  مادرم
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 اعتقادش باالست ...   یل یخواهر دارم اون خ هیاما  میوقت آدم نشد چیمتاسفانه ه برادرم

 

هست که   زهایچ یسر  هیبازم  ی باشم و تو هر راه یگم اعتقاد ؛من خودم هر کاره ا یکه م نیا یول
 .... شهیبدجور خط قرمزم محسوب م

 

 ظاهرت مومن باشه   دیحتما که نبا خب

 محترم هستن ..... یل یدارم که برام خ یاعتقادات  هیقلبا  من

 

 کالمش  بود و به دلم نشست...   قتی و حق یسادگ تیدر نها شیحرفها

 آمد که گفت :  شیصدا

و استراحت    دیبخور یز یچ هیو   دی رو کنار بگذار یکنم لجباز  یخواهش م  دهیخانم شما رنگتون پر  بایز
   دیکن

 م یبرس تا

 

 زد و گفت مثل خانم معلما نگام نکن ! یلبخند

 شم....  یامروز چند تا خطا کردم خجالت زده م ادیم  ادمی ینجور یا

  

 وونیتو سر اون ح دمیبود کوب نهیآ زی م یرو که رو  یعطر  شهیاون ش ادیم  ادمی یوقت  مخصوصا
دلم خنک   یض عو هانی کتک خوردن ک یآور  ادیترسناک بود اما با  نکهی...  حرفش با ا شمیشرمنده م

 نشست   میلبها یشد و نا خود آگاه خنده برو
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 صورتم   دنید با

 

 و گفت   دیزد و بلند خند کف

 یشاد فضا یرفت و آهنگ  نیو دستش بطرف پخش ماش  دیعمو مامان خانمت بالخره خند یوا
 را پر کرد و ....   نیماش

و اوهم پشت رل پسرکم را   دنیصورتم ذوق زده از جا بلند شد و شروع کرد به رقص دنیبا د  انیوکاو
 کرد ... یهمراهم

 

 غزل ! ای میبگو قصه

 سکوت؟  ای کنم  تیصدا

 رها شده درحال سقوطم!    بیکه عج ریدستم بگ بیغ یدر پس پرده   خداوندا

 ردپا ...... یمنم ب نیا

 که رج زد و شمرد .... آن

 فردا بافت....  یازدلنگران یانداز  ریغم زد  و ز یهادانه رشته  دانه

 دلزده از دم و بازدم ..... اوری یمنم آن ب نیا

 

 

 غمبارم؛ لبخند مرگ به لب دارم ....  ی، در پس چهره   ستادهیتاک ساعت زمانم ا کیت

 

 کرد .... یاز نظرم عبور م ابانی ب یخاک گرفته و گرما زده   یآرام چهره  آرام
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 داده بودم  هیتک  لشیگرم و نرم اتومب یرا به پشت سرم

 کرد ...  یم  یرا ط  رشیزد  و دوباره مس   یم دیمرا  نهیاز آ یهر از چند گاه عماد

 دردناک گرفت !  ینم چشمانم

 

 تبهکار است   کیکه پناهم  بمی غر چقدر

 خودت کمکم کن ... ایخدا

 

 ..رفتن  سرگذشتم بودم  . لمیتماشاگر ف  من

 دانم!   یغمبار که آخرش را نم یلمیف

 ناشناس ...  یدر آغوش و همسفر  یکودک  با

 

 دهد . یغم م یکنم بخندم اما خنده ام بو یم یهر چقدر سع خداوندا

 

 رسم ؟   ینم چرا

 ساکن سرنوشتم کجاست؟  ی نقطه

 

 برد ......   یقیپشت پلکها مرا به خواب عم یبستم و داغ چشم

 

 کرد ....  دارمیاز خواب ب لهایممتد بوق اتومب یو صدا سر
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 شد ...  قیرا چند بار باز و بسته کردم و نگاهم به اطراف دق چشمانم

   کیوسط تراف  

 . م یچراغ قرمز بود پشت

  یناخودآگاه برو یا ازهیجابه جا کردم و خم   یرا کم انیخشک شده ام در اثر نگه داشتن کاو دستان
 مرا به خود آورد    شیبه اطراف چشم دوختم که صدا یشتر یلبانم نشست و بادقت ب

 ؟؟؟  دیشد  داریب-

 خواب ...  ساعت

 بوده   یبه صورتش انداختم معلوم بود تمام مدت بدون استراحت در حال رانندگ ینگاه

 نگاهم کرد و گفت   نهی و از آ دیخند

 داشتم   یباحال  یبود اما همسفرها یراه طوالن میدیرس گهید

 بود ...  نیری خوابشون هم ش یحت

 

 

 سر مرتب کردم و گفتم  یگذاشتم و چادرم را برو یصندل  یرا از آغوشم برو انی رفت و کاو نییپا  سرم

 خواهش ازتون داشتم  هیاما  ممنونم

 تکان داد و گفت :  یسر 

 امر بفرما !  شما

 

 کنان ادامه دادم .... یرفت و با انگشتانم باز  نیی زده سرم پا  خجالت
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 خوام .  یپول از شما قرض م کمی من

 

   مییکجا نمیتوقف کرد ؛ سرم باال رفت بب  ی کامل حرفم تمام نشده بود  که  به آرام هنوز

 صورتم ثابت که ماند  یسمت من و نگاهش برو  دیتوقف کرده بود، چرخ یرستوران  یرو روبه

 : گفت 

 

 ... میساعت چهار بعداظهره و ماهم گرسنه هست االن

   میوهمون جا با هم صحبت کن میبخور  یز ی چ میبر  بهتره

 

 ست؟یبهتر ن یطور  نیا

 

 به دندان گرفتم...  لب

 ... نمی بنش زی م کیسر   یا بهیزده بودم، عادت نداشتم با غر  خجالت

 

 نخورده بود ...  یدرست و حساب یز یاز صبح چ انیهم خودم گرسنه بودم و هم کاو اما

 .... یا قهیچند دق یسر پناه یحت  یهم نداشتم برا یپول

 را قبول کنم   شنهادشی پس ناچار بودم که پ 

 گفتم :ممنونم .... شرمزده

 گفت :  طنتی شد ؛ با ش ی شدن م ادهیپ  یسمت جلو وآماده  برگشت
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 ممنونم ... منم

 

 بتن کرد . یشد و بطرف درب عقب آمد و کتش را فور  ادهیپ

 

  انیسر کاو یبودم که در را باز کرد و خم شد و دستش را نوازشگرانه برو انیکردن کاو  داریحال ب  در
 و گفت   دیکش

 ....  میدیپاشو رس عمو

 چشم باز کرد و بدتر از من کسل بود ..  انیکاو

 

من و عماد چرخاند و دوباره چشم بست و   یبه خوش داد و چشمان درشتش را برو  یو قوس کش
 گذاشت   میپا یسرش را رو

  انیسرکاو  کهی و در حال  دیدر آغوشش کش یحرف اضافه ا چیزد و بدون ه یبه حرکاتش لبخند عماد
 کرد گفت :  یم می سرشانه تنظ یرا رو رو

 ؟  دیاری نم فیتشر شما

 

 ... دیبرهنه ام بود و فهم  یپاها یبرو نگاهم

 و گفت:   دیگز لب به دندان  

 اصال حواسم نبود!  دیببخش منو

 گذاشت و گفت   یصندل  یرا برو  انیکاو دوباره

 گردم و در را بست و رفت   یبرم گهید قهیدق ده
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 ثابت ماند   می پاها یتلخ برو یرفت و نگاهم بهمراه بغض او

 

 راه رفتن !  یبه پا نداشتم برا یکفش یحت

 از من عقب تر بود   دیشا یدربه در  آخر

  

 زدم و ساکت منتظر آمدنش شدم اهمی به شانس و بخت س یلبخند

 

نامعلومم ؛بدون اجازه از   یفردا و فرداها یبرا میرا در بغل فشردم ، اشکها فمیخاک گرفته و کث یپاها
 شدند ...  یچشم جار 

 !    دیچرخ انیکاو یبرو نگاهم

 بخواب رفته بود ... یصندل یرو  بیپناهم مچاله شده و غر یب  کودک

 

 کردم ؟  یچه م دیبا

 خواستم ؟  یکمک م  یچه کس از

 

 زنده شد... میرادمهرم برا یو خاطره  ادیزانو گذاشتم  ناخودآگاه  یبرو سر

  

 ... بانهی حرف زدم غر  شیبرا
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 به پا ندارم...   یکفش یحت  ین یکه بب با یدل ز زی عز  ییکجا آخ

  

 کرد!   یاز غصه دق خواه یکنم که اگر بفهم  فیتعر ت یرا چگونه برا یدربه در  نیا

 ام ... یمهربان زندگ مرد

 

 بخت شده آرزو .... اهیس یبا یز نیا یماهت برا یرو  دنیدار و ندارم، که چهار سال است د همه

 

 رت یو غ یاز خاطر جمع  یبود یاه امنام را پن  یمن ت تمام زندگ یتو که ب یدستان مردانه  گرفتن

 آرزو  ......   میشده برا 

 

  

 را لمس کردم ! یکه قدم به قدم در کنارت خوشبخت  ییتو

 بود...    ی،لبخند و هر چه خوب یشاد

  

 ...  زمی بگذارم و تا خود ابد اشک شوق بر رتتی پر غ  یشانه ها  یتا سر برو  یبود نجایاالن ا کاش

 

 افسوس ! اما

 زنگ بزنم ....  تی ترسم برا یم  یکه حت افسوس
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 ! یکن  میدایخودت پ   کاش

  یعمو م بهی غر یبه مرد   یکس یکه از ب ،یهم دار  یب ی برادر گمشده و غر گری که حاال د ینی بب کاش
 .... دیگو

 

 

 نجاتم بده !   ایرادمهرم ب زکمیعز

 کشم  یم یداند چه درد  یخدا م فقط

 

 

 

 کردم   شیلب بغض کنان صدا ریوز

 راه مجالم نداد  گریشد و بغض شکسته د یادیبه فر لی تبد میکه ناله ها آنقدر

 

 یچهره ا  دنیدر دست داشت با  د یکنارم باز شد و عماد  که لبخند به لب جعبه کفش   نیماش درب
 شد .  رهی خ  رانمیو به حال و روز و دیماس شیلبها  ینگرانم  خنده برو

 

 

 چشمان اشکبارم  نیبا د 

از ته   یگذاشت و آه یصندل   یو آن را برو دیانگشتانش  لرز انی که در دست داشت ؛م یکفش  ی جعبه
 داد و آرام گفت   هیتک   لشیاتومب ی وارهیو به د دیدل کش
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 کن ... هیگر

 

 کن تا دلت سبک بشه .. هیگر

   یبعدش که دل سبک کرد اما

   یکه آروم شد بعدش

  ینم گهیجنگم بگو که د یم  یزندگ  یو بگو من برا  ستیپاک کن و با  رتی رو با غرور و غ   صورتت
 بهم زور بگه  یگذارم کس

 به صورتش افتاد  نگاهم

 چشمانم که شد  ی رهیخ

اشک را گرفت و در مشتش   یاراده دستش بطرف صورتم رفت و قطره  یمسخ شده باشد ب  انگار
 پنهان کرد و گفت  

   یکرد یصداش م یکه با زار  زهیبرات عز یل یهست؛ معلومه خ  یهر کس  یاشکها برا نیا

 

بود را  دهیکه در گلو راه نفسم را بر یحرفش داغ دلم تازه شد سرم را تکان دادم و بغض سمج  با
 فرو  دادم و گفتم  یبسخت

 بود .. نمی زتری نه عز  زیعز اون

 

دستمال را از پشت سرم برداشت و روبه صورتم   یو جعبه  دیکش یبود، آه  رهیبه حرکاتم خ  متفکر
 گرفت .... 
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 یسرم افتاد و موها  یچادرم را چنگ گرفت و از رو یبودم که دست میحال پاک کردن اشکها در
 صورتم حجوم آوردند ...   یبرو شانمیپر

چادرم را   دارشدنیبود که بعد از ب انی کاو یتم و نگاهم بروو دستپاچه چادرم را بر سر گذاش هول
 کند ... میبود که صدا دهیکش

 ... دمیآغوشش گرفتم و صورتش را بوس در

 گفت   نش یریهمان زبان ش  با

 خوام !  یآب م مامان

 

 

 ....دمییرابه صورت گرد و تپلش چسباندم و نفسش را تا عمق جان بو  صورتم

  

 برد !   یشست و م یرا م  میتمام دردها انیکاو

 یرابطه  یجان ی زده و لبخند به لب با چه ه نهی متوجه نشدم عماد دست بس انیکاو یرفت پ  حواسم
 را به تماشا نشسته انمیمن و کاو بیعج

 

 ...دیکرد هیبسه هر چقدر گر گهیو گفت: د دیکش رونیرا آز آغوشم ب  انیکاو

  

 .. دیباش یقو  دیطفل معصوم هم شده با نیا بخاطر

  

 رفت؛ گفت:   یهمانطور که بطرف درب رستوران م و
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 شرمنده! د یببخش

و انگشتش را بطرف   دییا یو همراه ما ب دیشما رو خودم حدس زدم ،بهتره کفش رو بپوش یپا زیسا 
کرد    یبود و بادقت اطراف را نگاه م دهیشهر و آدمها تازه خواب از سرش پر دنی که با د انیصورت کاو

 پهلوون کوچولو گرسنه هست ... دینیگرفت و گفت: بب 

 

 حرفش زد و   یدر ادامه  یکش دار  لبخند

 اش کنم ... یتا همراه ستادیدر رستوران منتظر ا  سر

 کردم آرامشم را حفظ کنم   ... یو سع مدیکش  قیعم  ینفس

 بودم  ! ی م یقو دیهم شده بود با انی بخاطر کاو یحت

 

 رنگ ساده بود  یجفت  کفش اسپرت قهوه ا کیجعبه را برداشتم ،داخلش  درب

ماند   رهیکرد  خ یبود و حرکاتم را نگاه م  ستادهیکردم و با تعجب نگاهم به روبه رو... همانجا که ا بپا
... 

 بود !!  میپا  یکامال اندازه  کفش

 

 شدم  ادهیپ

 میرستوران شد یرا قفل کردو و راه نشیماش درب

 

 ... میشد یاز خوردن غذا دوباره راه بعد

 کردم .. یاش م  یبه کجا خواهم رفت همراه نکهیا یبار با آگاه نیا
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 را نشانم بدهد   دمیرفت تا منزل جد یم او

 ها در انتظارم باشد .. نیبدتر  ایو  نیبعد بهتر یروزها  دیکه شا یا خانه

 

 مرد را داشتم   نیمن مسمم قصد امتحان ا و

  

 زدم    یاز سرنوشتم رابا دستان لرزان ورق م یکه در راه بود برگ تازه ا یغروب نیو ا امروز

 داد بستم!!!   قرار

 انجام دادم .  ندهیآ یرا برا  یسخت  یشرط بند   یدلنگران تی و من در نها بی عج یداد قرار

 

   میکرد صحبت

 قانع کرد.. مرا

 

 نداشتم؛  یگر یشود کرد ،راه د یچه م خب

 بودند  رمیما رد و بدل شد  مرور ذهن در گ نیکه در رستوران ب  یتک کلمات تک

 

 ؟؟؟ ییخوا یقرض م  یچ یپول برا-

  

 خودم رو گم و گور کنم..  یمدت نکهیا یبرا-
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 دست و پا کنم ..  یدیجد  یزندگ   هیبتونم  دیدست از سرم برداره شا هانی تا ک 

 

 

 ..گردونم یپول شما رو به موقع برم دینباش نگران

 سخت انجام بدم   یمردم کارها یاگه شده تو خونه ها یحت 

 دم پولت رو تمام و کمال بر گردونم یقول م بهت

 

 ن  من کار ک یبرا -

 ؟؟؟!! یگفت  یچ-

 ...  یمردم کارگر  یرم خونه   یم یگ یمن کار کن .مگه نم یگفتم برا-

 

 به کارگر دارم! ازیمنم ن خب

   یمشکلم رو حل کن   یتون یخودت م یوقت

 باشم  گهید یدنبال کس  چرا

 ...  هوووم

 

 پول تو حرومه !!! -

 شهیحالل م یر یو در قبالش دستمزد بگ  یاما اگه برام کار کن-
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 بهت گفته که پول من حرومه؟   یضمن چه کس در

 کن بهت گفته نه!! رانی خونه و میاون مر 

  متاسفم

باعث شده   نیو هم  میزن  یتهمت م  یو نبودن اطالعات  کاف  یخودمون که با  نا آگاه یبرا متاسفم
 .  میرو نداشته باش  گریهمد  تی موفق دنیطاقت د

 

 ... شهیموه

 میکن  یم میرو جوالن گاه عقل سل دیعقل و منطق ؛ ترد نیماب

 

   یگ یاز کجا بدونم راست م -

 که کارت ....... دمیشن من

 حرفم را خوردم !!! و

 

  شد.. رهی کرد و با دقت به حرکاتم خ ریرا ز  چشمانش

 ؟؟؟  یچ یدیگفت :شن  د،یرا د مکثم

 که خودمو ثابت کنم ! یفرصت به منم بد هی دیبا یکن ینم فکر

 خودش بدنباله فرصته ....  بادختی لب گفتم: ز ری رفت آرام ز  بنی پا سرم

 شدم ..  میزد که تسل یداد و حرف  یبه صندل هی را پس زد و تک شیو بشقاب غذا دیکش یآه
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 فرصت بده ...  هیهم به خودت ، هم به من -

 

 نباشه.. رادیا ی سالم و ب  یکارم اونقدرها که فکرش رو بکن  دیخوام از خودم دفاع کنم شا یمن نم  نی بب

 .. از حق نگذشتم یتو زندگ   زهای چ یلیخ  یاما برا 

 ... میقراره  هر دو مون امتحان پس بد ی مدت فکر کن  هی بهتره

 

ادامه  ایآ نکهیکه کردم و ا ییو منم با مرور کارها یستیخودت با  یپا یچطور رو  نکهیگرفتن ا ادیبا  تو
 .... رمیباشه ازت کمک بگ یراهم چ

 

 یبنده  نی و ا یثواب کرد دیشا یدیکرد و با لبخند گفت: خدا رو چه د کمیشد و صورتش را نزد خم
 ... یکرد تیخطاکار رو به راه راست هدا

 اسم قشنگ ؟؟؟ هیچ نظرت

  یکی نیا هیامه داد چبود ،با حرفش سرم باال رفت؛  با چشمان گرد شده نگاهش کردم و اد بنی پا سرم
 که راسته...

 

  اون روح پاکت ...  یقشنگه البته نه به اندازه  یلیاسمت خ  

 افتاد ! ری از شرم بز سرم

 کردم، تک تک کلماتش را .... مرور
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 یگر یپناه د چیه  ستیآزار من و فرزندم ن یمرد که صادقانه ثابت کرد درپ نیامروز بجز ا من
 نداشتم...

  

خودش هم باور نداشته باشد؛ آن   یکس حت چیکرد که ه یزندگ یطور  یروز   بادختی ز نیا   دیشا
  یهر چشم ناپاک یکرد و  درب اتاقش را برو یدر مقابل ظلم سکوت نم دیکه با  ییدخترک ترسو روزها

 زد   یمقابله چند قفل نم یبجا

 ها دست و پنجه نرم کند  یبا بد یاز هر زمان شجاعتر

 

 خودم ...  یم نه برادر دل آرروها دار من

 داشت...   ازین  یقو یبه مادر  شتریب  یاز هر زمان  انمیکاو که

 ..  دمیجنگ یم دیخاطر او هم شده بود با به

 

 .توقف کرد  یخانه ا یروبه رو  لشیغوطه ور بودم که اتومب االتمی خ در

 

 ثابت شد   لش یساعت اتومب یجابه جا شدم و نگاهم برو یکم

 بعداظهر بود...   شش

 

 به خانه انداختم  ینگاه

 کردم ...  یساده تر از آنچه فکرش را م  یلیخ دهیکوتاه و حصار کش  یوار یبا د یم یقد نسبتا

 زد و گفت :  یو لبخند برگشت
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   یکن  یمدت توش زندگ هیکه قراره  یهم خونه ا نیا خوب

 م یبش ادهیپ  بهتره

 

 خارج شد ...   نیبرداشت و از ماش یصندل  یکتش را از پشت یحرف اضافه ا چیبدون ه و

 انم یکاو

 جلو بود .. یصندل یبرو دنیپر نییو باال و پا یباز  مشغول

 خونه ...  یبمونه برا یباز  هیذوقش گفت :خب عمو بق دنیدرب را باز کرد و با د عماد

 راکه بدور کمر کوچکش محکم کرده بود را باز کرد   یکمر بند و

 

 .. میایدن یکجا نمیشدم که بب  اده یهمزمان من هم پ 

 

 دار  اطیو ح  دهیبهم چسب   یبا خانه ها یا کوچه

 ر یدلگ یو کم  ساکت

 

 کرد.... یم ییچنار باشد خودنما ایکوچه چند درخت بلند که فکر کنم  سرو  یانتها

  

صورتم گرفت و گفت   یرا روبه رو دیبود ،بطرفم آمد و دسته کل دهیرا در آغوش کش  انیکاو کهیدر حال  
 :من دستم بنده لطف کن در رو باز کن  
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 باش  یقو بای را گرفتم و در دل مرور کردم ز  دیمکث کل یکم همراه

 

 سرنوشتم گذاشتم ...  اطی بلند باز شد و قدم به ح  بای تقر ییو نسبتا بزرگ خانه با سر و صدا یآهن درب

 

 ********** 

 ....  نییآ یراو

 

  ماریب نیاتاق بلند شدم   و روبه آخر  یراحت  یصندل  یبه خودم دادم  و از رو یکش و قوس   یخستگ با
 ...  زیامروز بسه عز یکردن بود گفتم برا  لکسیتخت در حال ر یامروزم که هنوز راحت برو

 ...  دیدادم رو انجام بد  حی که توض ییبعد کارها ی جلسه دیکن  لطف

 

 

 شد و گفت  :    زی خ میتخت ن  یرو

 فربد  یآقا دینباش خسته

در  حال نوشتن   زمی بعالمت تشکر تکان دادم و پشت م یسر  دمیجان به صورتش پاش  یب  یلبخند
 دارم دکتر!   یو گفت احساس خوب دیسرم رس یبودم که باال شیچند دارو برا

 بخش کنج لبانش نشسته بود .. تی رضا  یبه صورتش انداختم لبخند ینگاه

 گرفتم و گفتم    شی نسخه را  بعد از زدن مهر روبه رو ی برگه

تر   یات روز به روز قو  هیروح   یادامه بد یطور  نیدم اگه هم یکه حالتون خوب شده قول م خوبه
 ... شهیم
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 کن .. نی دادم مدام تو خونه تمر ادتیکه  یدیکل یبرو به سالمت، کارها حاال

 

 

 لب از مطب خارج شد  یبرو  یرا گرفت و پاتند کرد و بهمراه  لبخند برگه

 ساعت افتاد .. یبرو نگاهم

 

 هشت شب شده بود   دمیجا پر از

   دیسر و وضعم چرخ یبرو نگاهم

 اش باشد   یشب زندگ  نینبودم که امشب مهمتر یکس هیشب  اصال

و کتم رفتم و در همان حال شماره   فیرا از تن خارج کردم و با عجله بطرف ک   دمیروپوش سف یفور 
 اش را گرفتم .... 

 

 کرده بودم ...  یراه شی ساعت پ کیرا  یمنش

را پشت   یبستم با عجله و بدون فوت وقت برقها را خاموش کردم و درب اصل   یدربها را خودم م  دیبا
 ... سرم که بستم جواب تلفنش را داد

 

 زد:   ادیفر یعصب

 بابا؟؟!   ییکجا نییآ

 

 داخل شدم؛ تلفن قطع شد ...  یآسانسور را زدم ، فور  ی دکمه
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 نثار حواس پرتم کردم و درب بسته شد ... یلعنت

 

بودم فکر بد به ذهنش خطور کند، که از قصد تماس را قطع کرده باشم ،درب که باز شد و داخل   نگران
 ره شماره اش را گرفتم دوبا  یشدم؛ فور   نگیپارک

 ن

 

 حدس زدم تلفنش را خاموش کرده بود  درست

 مجتمع با اشاره خواستم راه را باز کند  یو از نگهبان  نیسمت ماش دمیعجله دو با

 

   یاصل ابانیداخل خ  دمیچی تکان داد و درب که باز شد با سرعت پ یسر 

 دوباره تلفن را روشن کند  نکهیا دیگرفتم به ام یهم شماره اش را م پشت

 بود   دهیفا یب

 گرفتم .. ل یتحو  یام را از گل فروش یدسته گل سفارش  ی به چه سرعت  دمینفهم

 قرار است   یدانستم مادر هم االن ب یم

کرد و هرگز تماس   یکه داشتم  مرا درک م یکار  طیتوانستم قسم بخورم بخاطر شرا یبه جرات م اما
 گرفت ...  ینم دنمی زودتر رس  یجا  برا یب

 

 

 داد...  یوقت مرا در منگنه قرار نم چیواقع  ه در
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خواست و من    نیچن میبرا یکه زندگ  فیآورد و ح یسرم م شی ها یکه گالره مدام با کج خلق یکار 
 آن ... میتسل

 

 به وصل تماس شد ...   یدرب خانه بودم که گالره بالخره راض کینزد

 

 در گوشم ... دیچی اش پ ناراحت و گرفته  یصدا

 

 ....  یداشت  یبله کار -

 به حرفش زدم و گفتم ناز نکن خانم خانما داخل آسانسور شدم تلفنم قطع شد... یلبخند

  

 

 دوستش نداشتم ادامه داد .. ادیکودکانه که ز یبغض همراه

 !! یآسانسور بود تو

 ؟ ن ییساعت چنده آ االن

نوا که انگار از   یرا زدم، مادر ب  فونیو همچنان که مشغول جرو بحث با گالره بودم زنگ آ   دمیکش یپوف
 بود  دهیرا د  نمیپنجره باال   ماش

 گفت :   دستپاچه

 ... نییپا  امیدارم م ا،یمادر تو ن نییآ
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 .. 

 جواب گالره را دادم نیتکان دادم و دوباره در حال سوار شدن ماش   شیبرا یسر 

 

کشه زمان  یهر کدوم چقدر طول م تی زیو نکهیو ا مارانمیمن برخورد با ب  یکار  طیشرا زمی عز-
  نیرو با ا یقشنگ نیکنم درست باشه شب به ا یدادم فکر نم حیده بار بهت توض  نوینداره ا یمشخص
 ... یپا افتاده خرابش کن  شیمسائل پ 

 

صورتم    یمسخره برو یصدا  نیناخودآگاه از ا یرا دوباره لوس و بچه گانه کرد و اخم شیصدا
 نشست...  

 هستم ... ضاتی... عشقم؛ مگه نگفتم من واجب تر از مریینییآ-

 دوست ندارم ...  یننداز  قیبا منو به تعو داریکنم که ساعت د دیتاک دیدفعه با هر

 

شد و با    نیوارد ماش   یسفارش  ینی ریش  لیشک  یباز شد و مادربهمراه جعبه  بسته بند  نیماش درب
 ...  افتیمادر را ب یعجله گفت خوب

 

 پشت خط..... دیچی گالره  پ ی عصب یصدا

 

  

 دنبال مادرت؛  یتو تازه رفت نییآ یوا -

 بابا رو بخاطرت تحمل کنم .... تیاخم و عصبان  دیکه متاسفم... امشب با واقعا
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 کردم   یخودم را کنترل م دیبستم با چشم

   دیبلندگو بود و مادر شن  یرو  تلفن

 .... زمیحلقه کرد و آرام چشم بست و گفت : خودتو ناراحت نکن عز میرا دور بازو دستش

 

 کنم  یرانندگ دیبا گهید قهی و گفتم :گالره من دو دق دمیآرام کش  ینفس

سالم به مقصد  یخوا یکنم پس اگه م یبه سرعت رانندگ شهیاسترس باعث م   یدون یم خوت بهتر و
 برسم خودت رو کنترل کن...

 ... نهی فربد شغل و کارش هم نییو به پدر محترمت هم گوشزد کن که آ 

 شب اصال نباشه  هیباشه  فت یشب ش  هیممکنه  

 بگذاره...  شگاهیتو آسا مارانشی ب  یروز وقتشو برا چند

 نمونه  یباق  تی گله و شکا یمن آشنا بشه بهتره تا فراد جا یزندگ ط یامشب پدرت با شرا نیهماصال

 

 حوصله نداشتم ... گریکرده بود ، من د سکوت

 عقب انداختم ..  یصندل  یرا برو  یگوش تی تلفن را قطع کردم و با عصبان  یکوتاه یبا خداحافظ پس

 

نگه داشتن مادر   یراض  یرا انتخاب کرده بودم که  فقط و فقط برا یکه راه ن یبودم اما ا نیخشمگ
 کرد...   یو نگرانم م  یعصب شتریبوده ب

 کار من نبود ... یدختر از خود راض نیبا ا  یزندگ

 نگران نگاهم  کرد و آرام گفت:   مادر
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 ...  شهی جان مادر؛خودتو ناراحت نکن درست م نییآ

 .. یدم کنارش خوشبخت بش یدوستت داره بهت قول م گالره

 اد ی تو کنار ب یکار  طی با شرا دیبا کمیفقط  

 

 مادر سکوت کردم...  ماریو بخاطر قلب ب دمیگز لب

 دادم یکار را انجام نم  نیسرو سامان گرفتم نبود هرگز ا یاصرار مادر برا اگر

 

پدر گالره را در   یسر تکان دادم و راه خانه  شیاحترام گذاشتن به حرفها یکردم و فقط برا  سکوت
 گرفتم ..  شیپ

 

 بود...   یآداب یگالره مرد مباد پدر

 ! ق یو دق  یوسواس اریبس

 قابل تحمل بود  ری غ شیمن برا یکار سبک زندگ 

 دوست محکم تر شده بود   کیمن و گالره بعنوان  یکه رابطه   یسال کیطول  در

 یهم رشته  یکه پسر و دختر خودش هم  زمان یداشت که با شغلم مشکل دارد در صورت  دیتاک  بارها
 خودم بودند و  

 شان نداشت ...  یلی به رشته تحص  یرفته بودند که ربط  یهر کدام سر کار  حاال

آمد؛    یم  بیعج یکم  شانیکردم برا یدنبال م یمن که عاشقانه و با صد در صد عالقه کارم را جد و
کنند کمک   یاوقات شب و روزشان را هم گم م یکه گاه  یعده آدم کیعالقه داشته باشد به  یمرد

 بگذارد  شانیاش  را برا یکند و وقت و زندگ
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 شود  میکه داشت  اصرار کاوه و گالره باعث شده بود تسل یبا وجود مخالفت اما

 

مراسم ازدواج چطور برگزار   هنکیا یبرا  یطی اجرا شد ، پدر گالره بعد از گذاشتن شرا یبخوب  مراسم
 شود...

 موافقتش را اعالم کرد و ..من   بالخره

 

 

   مینامزد شد یبودم بعد از تفاهم بدست گالره انداختم و بطور رسم  دهیکه خر یحلقه ا 

 مادر بود بس  یداشتم فقط بخاطر خوشحال یقدمها که برم  نیا

 

 را برد   تیم یم سردش تمام آن صمدستم را فشرد و کال یوقت بازگشت پدر گالره به گرم شب

 

که  دین یو برنامه هاتون رو منظم بچ  دیاداره کن یرو طور  یاز امشب به بعد زندگ  دوارمیفربد ام یآقا-
  ریتغ یبرا دیمونده تا مراسم رو فرصت دار یچند ماه باق نیا دیدار یزندگ ک یشر  کینره   ادتونی

 ی زندگ

 

پدرانه تون   یحتهایحرف شما رو بحساب نص  نیاحترام دستش را فشردم و در جوابش گفتم من ا با
 گذارم یم

 برم   یدخترتون بکار م یخوشبخت یرو برا می من تمام سع  دیکن باور



 مظلوم  بادختیز

487 
 

 

 بود ... میتابانه نگران فرداها یزد جوان تو را قبول ندارم و دلم ب  یم ادیاش فر چهره

 ...  میرفع زحمت کن  گریسته در گوشم گفت: که دمجلس که شد مادر آه انیپا

 و اشاره زد که به اتاقش بروم    دیفهم گالره

 ... میاتاقش شد یکردم و پشت سرش راه  یکوتاه یخواه عذر

 

 

 که بشنوم گفت:   یرو به همسرش طور  طنتی با ش کاوه

 !؟؟  یمنم باهات نامزد شدم به اتاقت راهم داد سارا

زد و کاوه که مثل خواهرش   شی بازو یبود آرام برو ییو کم رو یکه زن فوق العاده خجالت  همسرش
 را گرفت و فشار داد ...  شی کرد ؛سرشانه ها یراحت در کنار بزرگترها برخورد م  یلیخ

 

 رسم ! یحسابتو م  رونیبه صورتش کردم وگفتم ب  یاخم

 

کرد  و بلند   یکردم ؛که فکر کنم لبخواننثارش  یلب فحش ری حواله ام کرد و ز  یچشمک طنتی با ش 
 گفت : 

 نکن ...  یجناب دکتر چوب کار   میکه سربازت ما

 

 رفته بود   گالره

 باز بود چند تقه که بدر زدم   مهیاتاقش شدم درب ن یراه
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 حوصله اش آمد   یو ب یعصبان یصدا

 

 !  یشما با ادب  میدیخوب فهم یل یخ-

 ... یار کن رفت یطور  نیخواد ا یلباس تنم هست ،نم منم

 

 را تا آخر باز کردم ... درب

 

 درجه کم بود و  نی اتاقش تا آخر نور

 داد ... یتر نشان م یگالره را عصب  یبر افروخته   یرنگ آباژور اتاقش چهره  یقرمز 

 حرکات کودکانه اش شدم؛   ی رهیدادم ، خ  هیکنارش تک  واریرا بستم و به د درب

 اخم چه بود؟؟!! نیا لیدل واقعا

 دانستم!!  یخودم هم نم 

 شده بود ... ره یخ  نیبغ  کرده؛ گوشه  تخت نشسته بزم   

 

 و بحرف آمدم...  دمیکش یآه

 تونه باشه واقعا ؟؟  یم  یچ یحجم از ناراحت  نیآخر شب خانم با ا ییرای پذ نیا لیدل -

 و گفت   هم افتاده اش را تکان داد یبرو یپاها شتریکرد و با استرس ب نگاهم

 بود ؟ یقرارمون چ نییآ

   میگذاشته باش یدیآمد؛ قرار جد  ینم ادمی! واقعا  دمیتعجب نگاهش کردم و لب ورچ با
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 حرکاتش کردم و گفتم   یبرو یاخم

کنند و چشم بسته چند نفس    لکسیکنم که ر یم هیتوص  مارانیدرجه از استرس ب  نیمطبم به ا تو
 ..بکشن   قیعم

 

 بفهم...  نویا ستمین  مارتی من ب نیی بلند گفت :آ  بایتقر ییصدا با

 باال انداختم و گفتم : شانه

 بفهم !  نویکنه تو هم ا یطرز برخوردت دلسردم م ن یدر حال حاضر مهمون اتاقت هستم و ا منم

ام حلقه  نهیرا باز کردم که برگردم به داخل  سالن؛ که پا تند کرد و از پشت سر دستانش را بدور س درب
 محکم نگه داشت .... زد و 

 یم یرنگ شده بودند و به سرد یب   تیانگشتانش که از شدت عصبان  یرفت و نگاهم برو نییپا  سرم
 زدند ثابت ماند ! 

 

 سوخت !  شیبرا دلم

 کردم   یرا درک نم یحجم از آشفتگ نیا واقعا

ام   ییدوست دوران دانشجو نی باز هم او بهتر یمادر بود که با گالره ازدواج کنم، ول شنهادیپ  نکهیا با
 آمد!! یممکن م ریدست و پا شکسته دوستش داشتم غ یموضوع که زمان نیبودو انکار ا

 

 کرده اش نشست! و چشم بستم ...  خ یدستان  یبرو دستم

 

 کردم ...  یکنار خودم آماده م یزندگ یزن را برا  نیا دیبا من
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که خطا کند و   دیرس  یمردم بود ؛واقعا زشت بنظر م  ی پزشک که خودش راهنما کی یکه برا اگرنه
 عجوالنه بزند ...  یدست به کارها یزندگ یبرا

 

 بودم  یآماده م  دیعمر با کی یبرا من

 

 گاه کرد و بهمراه بغض گفت :  هیپشتم تک یرا برو  سرش

 و بامن !کار نینکن ا نییآ

 من دوستت دارم ...  یلعنت بفهم

 

ه ا اما    یستیمن ارزش قائل ن یبرا یتو ذر 

   دمیام باز کردم و بطرفش چرخ نهیو دستش را از دور س  دمیکش  قیعم  ینفس

 ماند  رهیصورتش خ  یبرو نگاهم

 

 شده بود ...  رهی خ نیرا تکان دادم و او همچنان بغض کرده بزم سرم

 

 دستانم پنهان کردم و گفتم :  انی را م دستانش

 جان حرف بزن ! گالره

 

 بگو که مشکل کجاست ...  دنیو خط نشون کش یلجباز  یمن حرف بزن، به جا  با
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 ... ستی دو دلبر ن یرابطه  نی از سمت تو بازخواست بشم ،باور کن ا دینبا  یهر موضوع یبرا من

 داشته باشن ..  یکه مدام از طرف مقابل طلب خواه 

 کجاست ؟ مشکل  بگو

 دوست دارم   شتر یمن صداتو ب  گالره

 .... نهیش  یصورت ماهت م یکه برو  یمعن یو ب ی در پ یپ یاخمها تا

 گونه اش نوازش گرانه حرکت کرد و ادامه دادم   یدستم برو نمانیب  نیعوض کردن جو غمگ یبعد برا و

 

 خوام زن زشت داشته باشم  یمنم که نم  یش یزشت م یکن  یاخم م یوقت  یدونست ی م خودت

 

 ؟؟؟  هوووووم

 

 ماند ! رهیصورتم خ  یباال رفت ،چشمان درشت وبراقش برو   سرش

 ام گذاشت و گفت:   نهیس یداد و بعد سرش را برو یهم فشار  یرا برو  شیلبها

  یزد  یسر کالس در گوشم حرف م ییدوران دانشجو ادیم ادتی

 خرگوش کوچولو بخند..... یگفتیناراحت بودم م  اگه

 تکان دادم و   میخاطرات قد یادآور یرا ب سرم

 داد ...  ادامه

 ؟  یکن یاالن که قراره زنت بشم چرا منو لوس نم  خب
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 !یر  یقربون صدقه ام نم  چرا

 ... میستیما دوتا مثل عاشق و معشوق ن نییآ 

باهام رفتار     یدوست معمول  هی  هی؛  شب یرفت و آمد داشت تمیکه به سوئ یسال  کی  نیتو ا شتریب 
 ..... یکرد

خودت رو به   یاون ور آب با پدر صحبت کن یکردم در مورد زندگ دیهمه تاک نیا نکهیبا ا یحت
 ..  ینگفت  یز یو آخرش هم چ یزد  یفراموش

 

 سرشانه کنار زدم و گفتم :  یاش را از رو یشم یبلند و ابر یموها

کردم   فیبارها برات تعر  یدون یرم ؛تو خودت خوب م یکنم و قربون صدقه ات م یت م موقعش ناز  به
 مدت چهار سال چه به من گذشته ! نیکه تو ا

 

 داشتم ....  یبه آرامش و فراموش ازی ن خب

 .. میاون ور آب هم هزار بار با هم صحبت کرد یمورد زندگ در

 تونم رهاش کنم    یگفتم که مادر   تنهاست و هرگز نم 

 تو درکم  کن  گالره

 

 گرفت و گفت:   یق یعم  نفس

 ! یتنهام بگذار  دیامشب نبا مثال

 

 ....میکن یگرد  ابونی دنبالم تا صبح خ  ییایب  یمادر رو بخونه  رسوند یقول بد دیبا
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 ..  یبمون  تیکنارم تو سوئ  دیشب رو  هم با  یومابق  

 

  یام بلند کردم ونگاهش به   چشمان متعجبم  که افتاد  فور  نهیس یرا از رو  سرش

 را دور صورتم گرد کرد و بوسه بارانم کرد و گفت :  دستش

 !!  مینامزد گهیما د هیچ

 ... اد یخوشم نم   چیه ختی اخالق دوران ماقبل تار نیگفته باشم من از ا 

 

   یکنارم باش  شهیهم دیخارج رو بخاطر عشقم بزنم ،ال اقل با دیق  دیکه با حاال

 ..... وگرنه

 حرف را بهش ندادم و خودم حرفش را تمام کردم ...  یمابق یرفت و اجازه   شیلبها یبرو انگشتم

 

 دارم  یسرکش  یبرا  یاورژانس ماریمن چهار صبح  دو ب گالره

 رفتن به جهنم...  شگاهیآسا

 ...... هم به جهنم مارانیب اصال

 گفت ؟  یقبل چ قهیچند دق  نیپدرت هم یدینشن

 رو امانت بدست تون سپردم    دخترم

 از من ؟؟  یدار  یچه توقع خب

 خواهم فرار کنم گفت   یکه هنگار م  یتنگ تر در آغوشش فشرد و دوباره طور  مرا

   یجون گالره اگه امشب ساز مخالف بزن  بنیآ
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   یکنارم باش  دیکنم تو امشب با یم خواهش

   زمی تا صبح اشک بر ذارنگ

  شگاهیبزن و به دکتر صدر بگو جات بره آسا زنگ

 

 ام حلقه کرده بود تابم داد و گفت   نهی که دستش را با قدرت بدور س همانطور

 نگذار ازت خواهش کنم   نییآ

 گالره ... جون

 حرکاتش بود   یبرو نگاهم

 خواست که کنارش باشم    یتابانه م یب

  شدیآغوش گرم م  نیا میتسل یمرد هر

 کردم ؟؟؟  یعذاب وجدانم را چکار م اما

 

 ****** 

 

 شدن بود  که بداخل خانه برود ....  ادهی در حال پ مادر

 به صورتم انداخت و گفت :  یرا خم کرد و  نگاه  سرش

 مادر .....  یر  ی م کجا

 

 ماهش زدم و گفتم:   یبرو یلبخند
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 ! یبود که خودت برام پخت  یآش نیا

 دستور دادن تا صبح ببرمشون گردش ...  خانم

 و گفت:   دیزد و خند یحرفم برق  دنیبا شن  چشمانش

 من ناراحت بشم ؟؟ یفکر کرد یچ

 

 !هرگز

 که برات پختم خوشحالم ... یآش نیمن از ا 

 

 جگر گوشه اش بوده ... دنیشاهد زجر و درد کش قهیو دق  هیکه چهار سال هر ثان یمادر 

 .. شهیاش ناراحت م یو خوشحال یشاد دنیاز د حاال

 !! زم یعز نه

 به سالمت بهت خوش بگذره ....   برو

 

 ها رو آرزو دارم   نیبرات بهتر من

 .. رهیفقط بخند که قلبم آروم بگ  تو

 

 .... دمیپاش شی برو یلبخند

 صورتم فوت کرد و گفت:    یلب خواند برو ری ز یز یرفت ......و چ برد و قربان صدقه ام نهیبه س دست

 ...  زمی خدا پشت و پناهت عز یجا باش  هر
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 مواظب خودت و خانم خوشگلت باش... فقط

 پر محبت به حرکاتش انداختم و گفتم  ینگاه

 چشم ... یبرو

 بال مامان فدات بشه ... یبست گفت: چشمت ب  یکه در را م همانطور

 

 سرعت بدنبال گالره رفتم نی وارد خانه شد و خودم با آخر ستادمیا منتظر

 

 ********* 

 

 

 انداخت چشم باز کردم ..... هیسا میپشت پلکها یکه برو دیخورش  نور

 بودم زمان و مکانم گم شده بود   جیگ هنوز

 مرور ذهنم شد ...  شب یاتفاقات د ناگهان

 

 شدت عذاب وجدان چشم بستم  از

 

 داخل اتاق نبود   گالره
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 ساعت افتاد ده صبح شده و من هنوز مطب هم نرفته بودم .. یبرو نگاهم

 

 به صفحه اش انداختم  یرا برداشتم و نگاه تلفنم

 نبود گالره تلفنم را خاموش کرده بود .. یکرون باور

 

 از اتاق خارج شدم .... دهی؛لباس پوش یفور  یاز گرفتن دوش از جا بلند شدم و بعد یفور 

 

 رفته بود   رونی که گالره از خانه ب انگار

 ! دمیجا را سرک کش همه

 

 زده بود .. رونی نان از خانه ب دیو فکر کنم بدنبال خر دهیچ  یصبحانه   مفصل  زیم

 

رفتم و بدنبال کفشم طبقات را از نظر گذراندم در باز شد و گالره  لبخند به  یکه بطرف جا کفش نیهم
 کرد و گفت کجا؟؟  یاخم دنمی لب در را باز کرد و با د

 

 از نظرم عبور کرد ... یلم یمانند ف شبیکه به نگاهش گره خورد ،تمام اتفاقات د نگاهم

 

 .....  می درون رگها دیدو یبی عج یکردم داغ احساس
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 گذاشت و بطرفم آمد و دستانش را بدور گردنم حلقه کرد و گفت:   یجاکفش یپاکت نان را برو  گالره

 ؟؟؟ یر یدر م یشما هستم آقا کجا دار  با

 .... یکنارم باش  دیبا امروز

 

 و گفت:    دیکش یق یرا جلو آورد. نفس عم  سرش

 بخدا .... شتریب شهیاز هم  نییدارم آ  دوستت

 

 ..... دمیکش یقیبستم و نفس عم  چشم

 

 شدم   رهی را با دستانم نگه داشتم و در چشمان خمار شده اش خ   سرش

 

 .... یکن ینگاهم م یچرا اونطور  هی و نفس به نفسم  گفت چ   سادینوک پا ا یرو

  

 را با تاسف تکان دادم و گفتم:   سرم

 رم ی میگالره دارم از عذاب وجدان م میهر دو اشتباه کرد شبید

 

 کردم و ادامه داد ...   یبغلم کرد ،آنقدر که احساس خفگ  دوباره

 رخ نداده !   یاشتباه چیه
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رو   یجد  یرابطه  هیسال از عمرمون  یکه بعد از گذشت س میو تو دو تا آدم عاقل و بالغ هست من
 م یشروع کرد

 کجاش اشتباهه نیا

 

 عاشقتم ... شتریب شهی و از هم ستمینگران باشم که ن  دیمن با نییآ

 ! یلعنت یمی تموم زندگ تو

 

 ؟ یبه حرفش زدم و گفتم :االن ابراز عالقه کرد یلبخند

 

 و گفت آره عمر گالره ... دیرا کش لپم

 

 ..  زیتو دور بر یم یتفکرات کهنه و قد نیتو هم ا میراض من

 

 تکان دادم و گفتم :  تی را با جد   سرم

 خونده بشه ... تیمحرم ی غهیما ص نیب دی با عتریهر چه سر  یول

 

 که شکستم   شهیباورم نم  گالره

 ....  نیبدتر نیا
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 کنم    یو گفت خواهش م دیدر آغوش کش یدهانم رفت و سرم را فور  یبرو دستش

 

 خراب بشه .... د یکن، امروز نبا تموش

 

 روز من و توعه عشقم !   امروز

 

 ..صبحانه برد . زیو بطرف م دیسکوت کردم و دستم را کش بناچار

 

 دانم نامش چه بود ؟   یگذاشتم، نم یرا پشت سر م یخوب   یروزها

 !یفراموش  ای  یخبر  یب

شاد و رنگارنگ شده   میآنقدر برا یشد و زندگ   یمن و گالره روز به روز محکمتر م یهر چه بود رابطه  
  نیتمام د ی انوسیداشتم و نگاه آن دو چشم اق یچه احساس یرفت زمان یم ادمیاوقات  یبود که گاه

 بود ...  مانمیو ا

 

بود    ندهیعقد و ازدواج که چند ماه آ  خیما تا تار نیبه اصرار من ب نمانیب یحرمت داشتن رابطه  یبرا
 میبود ندهیآ ییطال یخوانده شد و هر دو منتظر روزها  یتیمحرم  ی غهیص

 

تازه   یرابطه  یها هیکرد  تا آن روز شوم که پا یدرکم م  شتریگالره کمتر شده بود و ب یها یخلق کج
که کرد   یو روح و روانم بخاطر کار  دیمن لغز ریپذ بی ما بخاطر اشتباهش و روح آس یجان گرفته 
 خت ینازک شکست و فرو ر یچون بلور 
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راندم که هر   یطاقت فرسا بطرف خانه م یحوصله و کالفه از گرما  یب  یروز بعد اظهر گرم تابستان آن
 زودتر خودم را بدوش آب سرد بسپارم چه 

 

 آخر  را دست بسر کند و خودش هم زودتر بخانه برگردد ..   ماری خواستم چند تا ب یمنش از

 

  

  هیکه از قبل ته بایز یدسته گل و حلقه ا دیداشتم بعد از گرفتن دوش و خنک شدن؛ با خر میتصم
 کرده بودم  

   میریجشن بگ  یدنج شب را دونفر  ییجا در

 شب او بود ... امشب

 

 گالره ....  یو دو سالگ یس تولد

دور هم جمع شده   لیاش برگزار شده بود و تمام فام یپدر  یدر خانه  یشب قبلش تولد مفصل البته
 بودند ...

 داشتم  میتصم اما

 کنم   رشیغافلگ

 دادم...  کیرستوران شهر رزرو کردم و سفارش ک ن ی در بهتر یز ی قبل م از

 که با ترفند گالره را به آن رستوران بکشم  بود نیا ممیتصم
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خاله ام   دنید یصبح به مطبم زنگ زد و  سپرد که برا ست،یوقت روز مادر در خانه ن نیدانستم ا یم
 گردد...  یرود و فردا برم  یبه خانه اش  م 

 

 

 پارک کردم و با عجله خودم را پشت درب رساندم   یرا فور   نیماش

   دیساعتم چرخ یبرو نگاهم

 رمی بگ لی را تحو  کیهفت بعد اظهر بود من دوساعت تا قرار رستوران وقت داشتم تا ک ساعت

 

 را درون قفل چرخاندم و وارد خانه شدم .... دیکل

 

 سمت اتاق خوابم  دمیمبل انداختم و با عجله دو یرا برو کتم

 

 آمد !! یم  یچیباز و بسته شدن  ق یباز بود و صدا مهیاتاقم  ن در

 .. دمیترس یا لحظه

 

 خودم را به درب اتاقم رساندم ...  نیقدم بعقب رفتم و محتاطانه پاورچ  چند

 آشنا بگوشم خورد   یزمزمه ها یصدا

 کنم کثافت   ینابودت م -

 زنم ... یم شت یبعدش هم آت یبر   نیاز ب دیبا تو
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 شناختم ... یم  یگالره را بخوب یصدا

 

 چنان آتشم زد که تا مغز استخوان سوختم !!  دمیکه د یرا تا انتها باز کردم ، صحنه ا درب

 افتاده بود . بادختمیبجان لباس ز یچ ی پشت بدر وسط اتاق خوابم نشسته بود و با ق گالره

 

قلبم   یبه انتها یشدن آن تکه از بهشتم  چنان درد دهیو بر یچ یق  زیت یبا هر بار باز و بسته شدن لبه  
 کنم .... هیتوانستم تجز یآورد که دردش را نم  یهجوم م

 زنده شد ... میبرا زیچ همه

  بادختمیگناه ز  یمعصوم و ب ی چهره

 ... یآسمان  ینگاه آب آن

 ...  فشیکوچک و لط  دستان

 

 ! دیگنج یکه در وصف نم ییایح  مشر

  

 ... دیرا نشن میپا یصدا یحت

 افتاده بود بادختمی ز یادگار یبجان تنها  یق یموس دنیبگوش در حال شن یفر  هندز

 

   ختمیو زانوانم سست شد و فرو ر رمیبگ جهیدر سرم باعث شد سرگ  دیچیکه پ یدرد



 مظلوم  بادختیز

504 
 

 کرد   یکه داشت تکه تکه م آنچه

 بود! میایدن همه

 

مظلوم گمنامم از صورتم بدون   یادآور یپارکت اتاق  چشم بستم و دانه دانه اشک از  یسقوطم برو با
 ....  ختی فرو ر ییابا چیه

 

 .  دیچی در اتاق  پ نیزم یبلند از برخورد زانوانم برو ییصدا 

 

 

 که در سر داشتم دَوران  گرفت و به قلبم حجوم برد  یو درد 

 

 سمت در و تازه متوجه حضورم شد دیافتادنم چرخ یزده از صدا  وحشت

 

 به تنش وارد شده باشد   ادیبا ولتاژ ز  یکه برق  انگار

  دی بطرف عقب کش نیزم  یرا پرتاب کرد و لرزان خودش را برو  یچیق

 گفت   دهیبر دهیشده بود و بر دیسف  واریرنگش مثل گچ د 

و عقب رفت   ستادیا شی پاها یبرو دهیحرفش را خورد و ترس ی....جا چک....ار..و مابق نییا.....و .. ت
.. 

 

 از غم تکان دادم و گفتم   یتاسف و انبوه  یرا با زار  سرم
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 ،؟؟  یکرد  چکار

 

 انجام نداده باشد؛ تکان داد و گفت:   یکه انگار کار خاص   یرا بعالمت منف  دستش

 فقط....  من

 خواستم .... یم فقط

 

 از درد که در قلبم بود... یبه قدرت کوه  دم؛یکش یادیفر

  

 ؟؟  یتو چ-

 ؟؟؟  یچ فقط

 گالره ... یچکار کرد تو

 وسط اتاق انداخت و گفت   یبه لباس تکه تکه شده  ینگاه

 من   خب

 فقط تو رو راحت کردم ... من

   اتی لباس شوم شده بود تمام دن نیا

 !  یخواستم از شرش راحت بش  نیهم بخاطر

  یم  دیکش  یم شی تموم وجودم رو به آت یلباس منحوس خلوت کن  نیاتاق با ا نیتو شبها تو ا نکهیا
 !!!نییآ  یفهم
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 !نویبفهم ا یتمام و کمال مال من تو

  رهی از هم بازشان کردم و با نفرت به چشمانش خ یقدرت حرف زدن نداشتند بسخت گریکبودم د یلبها
 .برو ..  نجایشدم و گفتم از ا

 

 گاهم کرد  زده ن بهت

 کشان  کشان

شدم و تکه ها را در دست گرفتم و دوباره با شدت   میبایلباس ز  کیرا حرکت دادم و نزد زانوانم
   دمیکش ادیسرش فر شتریب یانزجار 

   نمتیخوام بب ینم گهیتوام از اتاقم گم شو د با

 

 

 رم .... یتکان داد و گفت نه نم یسرش را بعالمت منف  

 

 !! لحظه چه شد برمن  کی

 و درد  زخم به  دیشود درد کش  یخودش باعث بود، مگر م او

 نزد ! انیاطراف 

 رفت ...  نیی چسباند م و سرم پا نهی لباس را به س یشده  دهیبر یها تکه

لرزان از ترس گفت   ییرا گرفت و با صدا  میزانو زد و بازوها میشد و روبه رو کمی ترس جلو آمد و نزد با
 : 

 کارو با خودت نکن ! نیا نییآ
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 لباس کهنه و نخ نما بود...   هیاون فقط  

  

 حال و روزم درد ناک تر از دردناکتره ...  دمیتو کمدت د  یاونو وسط لباسها یاز وقت بخدا

   نمیب  یرو م  یلباس لعنت نیشب کابوس ا هر

  یما شکل م نی داره ب یکه بتازگ یق یعم یمزاحم تو رابطه  هیچند بار بخاطرش تب کردم اون  یحت
 بود ..  ره؛یگ

 

 

 ...  یاونو فراموش کن دیبا تو

 

 . دیتبدارم را بوس یشانیپ یرا جلو آورد و برو  شیلبها

  ی عاشقانه الپوشان یثابت شد ؛که کارش را با چند بوسه  میلبها یتر  آمد  و نگاهش برو نییپا سرش
 شدم ... قیرحم  دق یآن دو چشم ب یکند ؛که سرم عقب رفت و برو

 

 و....  دیگز لب

 دور صورتم حلقه شد و آرام گفت   دستش

س ب نییآ  اشتباه نکن ....  نمونیتو رو به لحظات مقد 

 

 منم ..... عشق
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و   یسوخت یم یتب دوست داشتنم داشت ونیبود  که م  ییدوست داشتن همون لحظه ها تی نها
 !خورهیپارچه تو کمدت داره خاک م کهی ت هی نیرفت ا ادتی

 

 !  یخودت به پدرم قول نداد مگه

 ؟  یخوشبختم کن   ییخوا  یم ینطور یا

  

 بشم هوووم ؟  کی سرتا پا درد و غم شر  یمیقد ی دهیلباس ژول  هیتو رو با  دیبا من

 

 هم گذاشتم  یبرو چشم

 .دل مرور کردم ..  در

 با کلماتت ...  ی باف ی"افسانه م

 درد به قلبم نشست! تینها  یتا ب تی و خنجر عقده ها یغم هست یراو

 

 مرا ... یکه بد جور سوزاند  یشوم حسادت ی هیهمان سا تو

 تنم ثابت مانده ! یپاره  یتکه ها ینگاهم برو بانهیمن چه غر و

 ... ابمی یشده اش م دهیرحم در یب یتکه ها  انیرا م   میبایز

 

 ...ختمیصورتش ر  یپارچه را برو یرا با بغض تکان دادم ، تکه ها سرم
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 برگرداند و طلبکارانه نگاهم کرد  رو

   دمیتکه ها شن نیهم  انی شکستنم را م یحرف زدن نداشتند من امروز صدا  یار ی میلبها

 بحرف آمدم    یبسخت

 کنارم نداره ! ییحسادت بکنه جا یمیقد یکه به تکه پارچه ا ی؛آدم  نمتی خوام بب یفقط برو نم -

 چشمم دور شو...  یرو نشکستم از جلو نمونیرو خدا تا حرمت ب  تو

 

ام  نهیس یپس زد و تنگ در آغوشم گرفت و لجوجانه سرش را برو  میرو یلباس را از جلو  حانهیوق
 پنهان کرد !

 

 کرد  یبود و مدام استفاده م ادگرفتهی یکه بتازگ  یا حربه

 

 تحمل کنترلم از کف رفت !!!  بودم و نیخشمگ

 

 را بانفرت نگه داشتم و از خودم دورش کردم...   شیبازوها

 

 زد :  ادی قبل فر قهی تر از چند دق طلبکارانه

 جونم تموم بشه ...  متیاگه به ق  یحت ن،ییرم آ   ینم  یی؛من جا  نه

 

 کنم   یم  رونتیمن خودم ب  یر   یرا بعالمت هشدار تکان دادم گفتم: نم سرم
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 چه شد!  دمینفهم

 من نبودم...  نیا 

 

 بردم؛    یرا گرفتم و از جا بلند شدم ، کشان کشان بطرف درب ورود دستش

 کرد...  یزد و تقال م یم ناله

 ...دیروح و روانم را به آتش کش شتریب  شیصدا

 

 اتاقم و سالن کرد  یجا بلند شد ، دستش را مانع درب ورود از

 

 رم ...  یزد و التماس کنان گفت باشه دستم رو رها کن خودم م ادیفر

 

 قرار گرفت ،  میکردم و  روبه رو شیرها

 صورتم ثابت ماند و گفت :  یبا خشم به اجزا نگاهش

 نره  ادتیوقت  چی فربد امروز رو ه نییآ-

 .... یکرد رونی پارچه منو از خونه ات ب کهی ت هیکه بخاطر  یروز 

 که تا بحال از گل نازکتر بهش نگفته بودند  ؛خارشد ! یتک دختر خانواده ا گالره

 کنم ...  یامروز رو فراموش نم منم

و   یر یعذاب وجدان بگ زمیر یکه از حاال به بعد اشک م  یا هیهر ثان یبرا دیچرا ؟چون تو با یدون یم
تمام   یو تکرار بشه که : دختر  نهیبنش  یو در روح و جسمت  مثل خنجر   یکن یدرد زندگ  نیبا وجود ا
 ؟؟؟!  یو تو چکار کرد  ختی تو  ر  یرو به پا ستشیهست و ن 
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از  یخبر  نکهیسر و پا بوده و بدون ا یب یآدم هیقاب دستمال کهنه که مال  هیرحمانه بخاطر  یب
 رو چهار سال تو جهنم سوزان درد و رنج تنها گذاشت ....... خودش بده؛ گذاشت و رفت و تو

 

 .......و

 

 

 صورتش فرو آمد ساکتش کرد و    یکه برو یبلند یلیس یصدا

 که بصورتش زدم کف دستم تبدار شد ...  یآمد از شدت ضربه ا نییکه پا دستم

 

نشست   یلی صورت سرخ از س یاز کارم سر بلند کرد ، دستش برو رانی برگشته بود و مات و ح صورتش
.... 

 

 غضب نگاهش کردم و گفتم  با

  یب  یبایحرفت  در مورد ز یکلمه به کلمه   یحرف بزن  نطوریا بادختیدر مورد ز یشو حق ندار  خفه
   ستین  شیب یی گناه من تهمت ناروا

 شو گالره .......  خفه

 کرد ..... ینم  یحرکت یشده بود و حت  او ناباورانه چشمانش پر از اشک 

 

 مشت شد....  دستانم

 ناعادالنه بود!  یکه در حقش کردم کم یکار  دمیفهم  تازه
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 او حق نداشت ...  اما

 سر و پا استفاده کند...  یب یاز کلمه  نطوریمن ا یباینداشت ،در مورد ز  حق

هم  تی که در حقش روا شد را نداشت و در نها یجرات اعتراض به ظلم یمعصوم که حت یدخترک
 شد  دیناپد بانهیغر

 

 درد آور شده بود ... میآن برا یتحمل  خانه  و فضا گرید

 

 چشمانم سرخ از اشک شده و  نکهیبه سر و وضعم و ا یتوجه  یحت  نکهیا بدون

 ... ندیمرا بب  یبود از افراد مجتمع کس ممکن

   

 دارد !  یم یگالره چه تصم نمیبرنگشتم که بب   یدرب خروج شدم و حت یراه

 

 زود بود و متاسفانه رخ داد دایرابطه شد کی یما شکست که برا نی ب یز ی چ امروز

 

 چندم بودم ....  یکردم و طبقه  یساختمان را چطور با عجله ط یپله ها دمینفهم

 

  نیماب  تینکردم و در نها  دایپله ها را پ دنیکه فرصت د  ختی محابا اشک فرو  ر یاز چشمانم ب آنقدر
 برگشت و  سقوط کردم ...  میراه پله   مچ  پا چیاول دور سوم مارپ  یپاگرد و پله 
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جان   مهیدر جانم نشست و ن میپا یاستخوانها انیم یز ی از شکستن چ یپاگرد که فرود آمدم درد یرو
 فرود آمد ..... نیزم یو چشم بستم و سرم برو

 

 را گفتم   نیلب زمزمه وار هم  ریاز نهادم بلند شد و فقط ز آه

 با، ی دارم ز درد

 !!!  ن یینفس آ ییکجا 

 

هول و  دنمیشده در راه پله نگران در را باز کردند و باد دی تول  یهمان طبقه از سر و صدا یها هیهمسا
 بطرفم آمدند و  مهیسرآس

 گفتند  یم  یز یکدام چ هر

شناختند، اما نگران و    ینم یافراد ساختمان مرا بخوب می کرده بود یتازه به مجتمع اسباب کش چون
 گفتند...  یم یز یدستپاچه هر کدام چ

 کرد   یجانم م یوحشتناک تا به مغز استخوان راه  یدرد میپا

 ...  رندی پاک کردم و ناله وار گفتم با اورژانس تماس بگ راهنی پ نیرا با آست    صورتم

 

 حال شدن نشست ..   یکه خوب در ذهنم قبل از ب یز یجان شدم و تنهاچ  مهین گرید

 .آمد.. ینگران گالره بود که دوان دوان بطرفم م ی چهره

 در برم گرفت    ایرو یخاکستر   یایدن گرید و

.. 
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 ******** 

 

 

 ! نشسته  یپنجره کبوتر  کنار

  ختمیر شی که امروز برا ییبه دانه ها  ینوک یکند و هر از گاه  یم یرا ط  کشیبار  یو آهسته لبه  آرام
 رود   یکشد و م  یپر م  یمدت یزند و دوباره برا یم

 گردد... یاو  جلد من شده و دوباره برم  اما

 

 

   ختمیپنجره ر یلبه  یباز کردم و دانه ها را برو شتریب یباز را کم  مهین یدانه برداشتم و پنجره   یمشت

 خورد .. یدانستم کبوتر تنها غذا نم یم

 .... اوردی کنم رفته بود خانواده اش را ب فکر

  

 ....  یشهر و آسمان خاکستر  ی دهیبهم چسب یمنتظر آمدنش چشم دوختم به ساختمانها یلیخ

 فکر کنم کبوترم راهش را گم کرده  امدین اما

 امد ین گریقشنگ عشقم که رفت و د یان پرنده هم مثل

 

 برداشتم و به کمکش بطرف سالن رفتم ... وارید یرا از گوشه   میام سر رفت ، عصا حوصله
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 در مشامم دیچ یمادر پ یاتاقم را  باز که کردم  عطر خوب آش رشته   در

 

 نشست و آرام و آهسته بطرف آشپزخانه رفتم  میلبها یبرو یلبخند

 

 .بود در خانه... دهیچ یپ  نشیری ش یصدا

 

 کرد .... یزمزمه م تمیرا آرام و با ر   یمحل یآواز  

 

  یقیموس نیمادر به هم یشبانه   ییالال یبود، آن زمان که کوچک بودم  شعر ها  یاصالتا جنوب مادر
 شد یخالصه م  بایز

 

 بود  دهیام را رنگ بخش  یتمام دوران کودک بایز یشعرها نیا یو خاطره  ادی

 

 نقش بست    میلبها یبرو  یلبخند  یکودک  ییدوران طال ادی مکث کردم ،ناخودآکاه ب یکم  

 لرزانم کردم و     یگاه بازو هیرا تک عصا

 ..شدم   یآرام بطرف آشپز خانه راه یقدمها با

 

خواند    یکه م یو با لذت به شعر  نهیدم و دست بسز  واریبد هیصدا تک   یب دمیآشپز خانه که رس به
 گوش سپردم  

   کردیپاک م ی نشسته بود و سبز  یناهار خور  زی م یآشپزخانه رو یبه ورود پشت
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 حضورم نشد متوجه

 

 نشست   شیسرشانه ها یقدم آرام جلو رفتم و دستم برو چند

 مادر ؟ یمهربان زد و گفت خوب یصورتم لبخند دنیبرگشت و با د یفور 

   دمیکش  قیعم یرفت و صورتم را به صورتش چسباندم و نفس نییپا  سرم

 لب زمزمه کرد   ری ز آرام

 بقربون نفست ... مادر

 

 بستم و گفتم: خدانکنه! چشم

 

 مشغول کارش شد و ادامه داد :  

 ! یانداز  ینم  نیمنو زم  یخواهش بکنم رو هی مادر

 

 ثابت ماند ....  یسبز   یساقه ها یکنارش نشستم ، نگاهم برو آرام

 شما جون بخواه...  گفتم

 را تکان داد و گفت :   سرش

   نجایا ادی نکن گالره داره ناهار م یجان بخاطر مامان کج خلق نییآ

 نرو خودتو تو اتاق حبس کن ...  شیدیرو خدا اگه د تو

 کرده   یاز صد بار عذر خواه شتریموضوع گذشته اونم که ب نیکه چند وقته از ا االنم
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 خونه ....  ردهی برم ونیگربا چشم یکن  یهات جگرشو خون م یتو با کم محل  نجا یا ادیهر وقت م اما

 

 

 کرد  یدونم کار خبط  یم

   ؟یکن  یبه موضوع نگاه نم گهید د ید هیچرا از  زمیعز اما

 کرده ...  کارونیکه به تو داشته ا یاز شدت عالقه ا اون

 دونم کارش درست نبوده   یم

 .... ستیو کارهاش دست خودش ن شهیگفتن آدم عاشق مجنون م میاز قد  اما

کردم که   یوقت اصرار نم چیکردم که گالره تو رو به شدت دوست نداره ه یدرصد حس م هیمن اگه  
  یخوش نشون بد یبهش رو

   یشد نیپات خونه نش یمدت هم که تو بخاطر شکستگ نیا تو

 اومده و تموم کارهاتو انجام داده   مرتب

 کرد ....  یرفت و پشت سرش رو هم نگاه نم  یم یکه کرد  ییها یبود با کم محل گهید یدختر  هر

 ش ی تابانه منتظره ببخش  یاون کنارت مونده و همش ب اما

 

 بار بخاطر من ببخش    نیو ا ایب

 شکنه   یبار آخره که گالره دلت رو م نیدم ا یقول م بهت

 کنه   یمدت کنار ما زندگ  هی ادی گفت که حاضره ب  میحرف زد یآخر کنارم نشست و حساب ی دفعه

 پدرش هم حرف زده  با
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 موافق باشه مادر ... نیی آ دیموافقم اما بهش گفتم با من

 

 و نگاهم کرد و ادامه داد  دیچرخ  سرش

 بخونه ...  اد ی عروسم ب هیچ نظرت

 ! شهیتموم مشکالتتون حل م دیهم باش شی چند مدت پ شما

 .... ادی دم که چطور با مردش کنار ب یم ادش ی خودم باشه  آروم آروم   شیگالره پ  تازه

 بگذاره ...  زیهمه چ یمغرور هست، اما بخاطرت حاضره پا رو کمی اون

 

 مادر؟  یگ یم  یچ حاال

 ؟؟؟  ارهیساک لباسهاشم ب  ادیداره م بگم

 

 رفت و در فکر بودم که گفت   نییپا  سرم

   زمی عز ادیناهار م یضمن کاوه هم داره با همسرش برا در

 فکر کن هم که گفتم خوب  ییدست لباس مناسب بپوش به حرفها هی برو

 

جان حواست بامن بود    نییدستم نشست و با چشمان مهربانش نگاهم کرد و گفت آ یبرو دستش
 مادر 

 

 پر بود از التماس   چشمانش
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 به پررنگ بودن رابطه اش نداشتم ! یدیکه من ام ی زندگ یادامه  التماس

 خب مادر بود و هزار آرزو داشت  اما

 

   افتهیخوام کنارت برام ب یزدم و گفتم هر چه اتفاق خوبه م  شیبرو یرا بلند کردم و بوسه ا دستش

 ... هیبرام کاف یتو بخند  یخوام بدون یم

 

 سر شانه ام گذاشت و گفت   یزد و از جا بلند شد و دست برو تمیاز اعالم رضا یلبخند

 ....حفظت کنه مادر   خدا

 

گفتم مادر کاوه شکمو داره   یکه کرد ،بشوخ یخبر داد  خداحافظ به گالره یرا برداشت و فور   تلفن
 ... ادیم

 ؟  یدار  یچ  ناهار

شکموت    قیرف یزد؛ گفت :برا یرا آرام هم م اتشیداشت و محتو یسر قابلمه را برم کهیحال  در
 جانم هست  بن یمورد عالقه  آ یدرست کردم  آش رشته هم که غذا مهی خورشت ق

 

 رسونه.... یخودش رو م  گهیساعت د کی گالره گفت   یدست لباس مناسب بپوش   هی یبهتره بر  تو

 

 چقدر خوشحال شد  یدون  ینم 

 

 صورتش افتاد گفتم  یرفتم برگشتم و نگاهم برو یلباس م  ضیتعو یبه اتاقم برا   کهیحال  در
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 !  ادین ش یپ یبار مشکل  نیکنه ا خدا

 درب قابلمه گذاشت و گفت  یاش را برو مالقه

 دم .. یبهت قول م ادینم  شیپ

 

 را شروع کند   یبدست داشت و آمده بود کنارم زندگ یساعت بعد گالره آمد ساک چند

 پا به اتاقم گذاشت   یوقت

 هیتخت نشست و آنقدر در آغوشم گر یکنان کنارم برو هیفرصت نداد جواب سالمش را بدهم گر  یحت
 شدم  میکرد که تسل

 

 ناخوانده بود ! یقصه ا میکردم؛ که برا یم یزن  یمن نبودم که ذره ذره روح و جانم را دلسپرده  نیا

 از جنس وسواس...  یدختر 

 قسمت کند ....  دمیدیاتاقم که عکسم را درونش م نه یحاضر نباشد مرا با آ  یحت  نکهیبه ا وسواس

 و گفت   دیصورتم چرخ  یرا در دست گرفت و نگاه اشکبارش برو میدستها

 سختم هست بدون تو بمونم، بدون تو نفس بکشم ...  نییآ

 ! دمتیبر من که برگشتم و بعد از سالها دوباره د لعنت

 خت ی بر دل من که تموم معادالتم رو بهم ر لعنت

 

   و با حسرت نگاهش کرد و گفت دیگچ گرفته ام کش یپا یبرو یدست

   یانداختینگاهم به من ن مین هی  یدو هفته حت نیا تو
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  یوقت به اتاقت اومدم خودت رو به خواب زد هر

 

 زد  یرا بوسه ا  میشد و زانو خم

 گالره ...  نکارویسرش را نگه داشتم و گفتم نکن ا یفور 

 کرد و گفت   نگاهم

 پرستارت  شمیامشب خودم م از

 

 را بدور کمرم حلقه کرد و چشم بست و گفت:   دستانش

 ؟؟؟؟ ی تختت برام جا دار  تو

 

 و گفتم  نه! دمیلپش را کش یبشوخ

 

 ...پره . یخوابم م یخور   یتکون م ادیتو ز 

 

  

 

 کرد و گفت:   میتعجب رها با

 ؟!! واقعا
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 لبخندم گفت :  دنیبا د و

 خوابم فقط کنارت باشم.   یپاهات م  ری من ز اصال

 بسه ... برام

 

 دوباره چنان در برم گرفت که نفس کم آوردم ...... و

 

  ؟ یعمر لنگ بزنه و راه بره طاقتش رو دار  هی یگفتم: گالره مرد مورد عالقه ات ممکنه برا آرام

 ... ست؟؟؟ی کسر شان ن برات 

 

 : زدم و گفتم  شیبرو یرا نوازش کردم و بوسه ا  فشی لط یموها

 گچ پاهام  رو باز کنم..  دیبا گهیوقت د چند

 

و     یشکستگ  نیممکنه تا آخر عمر بخاطر ا ست،یمشخص ن یز یچ چیکرده ه دیدکترم بارها تاک  
 که داشتم لنگ بزنم   یسخت یعمل جراح 

 نشده   ریهنوزم د گالره

   یگم که فرصت فکر داشته باش  یاز حاال بهت م دارم

   ستیمعلوم ن  زیچ چیه

 ...... ای رم و   یو درست راه م شمیخوب م ای
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 نشست و گفت :  میلبها  یآمد و دستش برو رونی از آغوشم ب یفور 

 ! نگو

 

 خوام ...  یمن فقط و فقط در کنارت بودن رو م یرو خدا تکرارش نکن ؛تو هر جور باش تو

 ادامه نده ...  گهید پس

 

لب تکرار   ری و ز دیکش  شیحرفها یامه از سر آرامش   در اد یقیو نفس عم  د یرا در آغوش کش  سرم
 کرد  

 .... نییدارم آ  دوستت

 

 ********* 

 

 

 

 ....  بادختیز

 

 مانتو را پشت هم و با عجله بستم  یها دکمه

 

  یکی پالست ی سهیک کهی کردم که  در باز شد و عادله لبخند زنان در حال یم  میسر تنظ یرا رو شالم
 آورد گفت:   یرا بطرفم م یخوراک  لیوسا
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 !یرفت یم  دینبا یجان امروز سرما خورده بود  بایز

  

 گم خودش کارها رو سرو سامون بده یزنم و م یکن به عماد زنگ م استراحت

 

 دلم من حالم خوبه  زیعز ست ین یاز ی و گفتم ن دمیپاش شی برو یلبخند

 گردم  یدم و زود برم یداره انجام م یرم چند تا کار جزئ  یم

 

 به سر و وضم انداختم  نهیدر آ ینگاه

 بودم   زی و تم مرتب

صورتم بود    ینگاهم برو نهیدر آ کهی بود رفتم و در حال یصندل  یدسته  یچادرم که تا شده برو بطرف
زدم و گفتم   یسمت عادله و صورت ماهش را بوسه ا دمیسر انداختم  ؛چرخ  یچادر را باز کردم و برو 

 ....  انیدلم جون تو و جون  کاو زیعز

 

 

 راحت! الت ی زد و گفت :.برو خ  یگرفت و لبخند میرا روبه رو  لیوسا ی سهیک

 

 .  دیکش یدست از باز  دنمیبا د انیکاو وان؛یا یکردم، روبرو یکوچک خانه را ط یراهرو

 درخت نشست ... یتوپش را چنان شوت کرد که باال 

 کفشم شدم...   دنیهمان حال مشغول پوششماتت بار نثارش کردم و در  ینگاه

 ...  امی دوان دوان به سمت من آمد و نفس زنان گفت مامان کجا ؛منم م 
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 صورتش نشست و گفتم:   یگل انداخته بود کردم و دستم برو  یبه صورتش  که در اثر باز  ینگاه

 رم    یپارک که نم ایجان من گردش  مامان

  

 جام دارم  ان یعالمه کار برا هیعمو عماد  خونه

 

 کن ... یپارک سر کوچه اونجا باز  میدم غروب برگشتم بهمراه خاله عادله بر یبهت قول م اما

 رو کنار بگذار ...   یطونی اون وقت هم حرف خاله رو گوش کن و ش  تا

   دمیشدم و صورتش را بوس خم

 قرار تر شد    ینام عماد ب  دنیشن  با

 و گفت    ریپر نییو پا  باال

 نکنم تو رو خدا......  یطونی ش دمیقول م امیمامان تو رو خدا بزار منم ب مامان

 

 یرفتم جد   یبطرف در م کهی حوصله در حال یب دهیکش  یبه حرکاتش انداختم و پوف  یمانده نگاه در
 گفتم:  

 شه مامان !  ینم نه

 کار داره ... یلیعمو خ  امروز

 دم   یکنه قول م یتو خونه هستن وقت نداره باهات باز  دوستاش

 حتما با خودم ببرمت  گهید ی دفعه

 .  دیکش یدست از باز  دنمیبا د انیکاو وان؛یا یکردم، روبرو یکوچک خانه را ط یراهرو
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 درخت نشست ... یتوپش را چنان شوت کرد که باال 

 کفشم شدم...   دنیشماتت بار نثارش کردم و در همان حال مشغول پوش ینگاه

 ...  امی دوان دوان به سمت من آمد و نفس زنان گفت مامان کجا ؛منم م 

 صورتش نشست و گفتم:   یگل انداخته بود کردم و دستم برو  یبه صورتش  که در اثر باز  ینگاه

 رم    یپارک که نم ایجان من گردش  مامان

  

 انجام دارم   یعالمه کار برا هیو عماد عم خونه

 

 کن ... یپارک سر کوچه اونجا باز  میدم غروب برگشتم بهمراه خاله عادله بر یبهت قول م اما

 رو کنار بگذار ...   یطونی اون وقت هم حرف خاله رو گوش کن و ش  تا

   دمیشدم و صورتش را بوس خم

 قرار تر شد    ینام عماد ب  دنیشن  با

 و گفت    ریپر نییو پا  باال

 نکنم تو رو خدا......  یطونی ش دمیقول م امیمامان تو رو خدا بزار منم ب مامان

 

 یرفتم جد   یبطرف در م کهی حوصله در حال یب دهیکش  یبه حرکاتش انداختم و پوف  یمانده نگاه در
 گفتم:  

 شه مامان !  ینم نه

 کار داره ... یلیعمو خ  امروز
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 دم   یکنه قول م یتو خونه هستن وقت نداره باهات باز  دوستاش

 حتما با خودم ببرمت  گهید ی دفعه

 

 قرار تا دم درب بدنبالم آمد ، چادرم را محکم گرفته بود ... یب

بکشد   رونیچادرم ب  یکرد مچ کوچکش را از رو یم  یسع کهی و در حال دی در آغوشش کش عادله
 میکن  یم یمامان که رفت من   تو با هم باز  و گفت نکن خاله بگذار دیصورتش را بوس

 

 ...گرفت   ی و قرار نم دیکوب یم پا

 برد .. وانیرا نگه داشت و بطرف ا شیدست و پا ی بسخت عادله

 

 

 اش دلم را برد !  هیگر یرا باز کرده بودم که وارد کوچه شوم صدا   اطیح درب

 نشستم  وانیلبه ا یبناچار برگشتم و کنارش برو 

 زد ... یکرد  و آرام هق م یم هیگر

 آغوش عادله پنهان کرد... انیسرش که نشست قهر کنان صورتش را م یبرو  دستم

  

کنه باهات   یمهمون داره وقت نم یره عمو کل  یمامان جان بخدا امروز حوصله ات اونجا سر م گفتم
 کنه ...  یباز 

 

 ... یکن  یباز   اطیدم؛ فردا دوباره خودم ببرمت تو ح یقول م بهت
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و درشتش را چند بار باز و   یعادله نشانم داد و چشمان آب یبازوها انیاز م مهیرا نصفه و ن  صورتش
 بسته  کرد و گفت قول !! 

 را تکان دادم وگفتم: قول .. سرم

 

  نشی ریدستانم را باز کردم با ذوق به آغوشم آمد و صورتش را غرق بوسه کردم و با همان زبان ش 
 گفت  

 پارک   می له بربا خا  ایزود ب پس

 چشم  یپر اشکش را با انگشتانم پاک کردم و گفتم برو صورت

 پارک   میگردم بعدش بر  یزود برم  غروب

 بخند   حاال

درست کرده   اطیح یکه گوشه  یبطرف چوب بلند دی آمد و دو رونی از بغلم ب یزد و با شاد یلبخند
   اوردی ب نییکرد بکمکش توپ را پا  ر ی شاخه ها گ انیبودم که هر وقت توپش م

 من را بخودم آورد  یبوق تاکس یدرخت گردو  بود که  صدا یکنکاش  با شاخه ها مشغول

 ....ینشده بر  مونیآرام گفت بهتره تا پش عادله

 

 دست عادله نشست و گفتم بازم ممنون!  یدستم برو 

 ساکتش کن ..  یجور  هیکرد خودت  یقرار  یب ای هیگر اگه

 ا فشرد و گفت برو خداپشت  پناهت ...ر دستم

 بهم بزنه  کارش دارم   یسر  هیعماد هم بگو آخر شب  به
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 عماد شدم ... یخانه  یچشم و راه یکردم و گفتم برو میسر تنظ یجا بلند شدم و چادرم را برو از

 

باعث شد چشم ببندم و حس خوب   شیصورتم نشسته بود و گرما یرو ی سوزان تابستان آفتاب
 درون جانم .... دیچی آرامش پ

 بود یگر ید ی کردم فکر و حواسم جا یشهر را نگاه م ؛یتاکس ی شهیپشت ش  از

 

 .... الیاست هزاران فکر و خ  زادیآدم خب

 

 

شده بود  م یقبل بسنجم برا یو رو کنم و تفاوتش را با روزها ری ز یو رفتارم  را کم   یهر روز زندگ  نکهیا
 عادت ..  کی

 

 در اصالح رفتارش بود   یتاامروز قدم به قدم سع شی سال پ کی  بادختیز

 که   یکار 

  هانیکرد و دستان تاراج گر ک یروح و روانم م  قی؛آرام آرام داشت تزر یمیقد یآن عشق سوخته   نییآ
 لوم کشاند مرا به سمت سرنوشت شوم نامع

 

 را از من ربود ...  یمهلت لذت از زندگ و

 

 تجسم روانم شد ... یحال ساده و خاک نی آن مرد پر ابهت و در ع ن؛ییآ یو خاطره  ادیبستم و  چشم
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 گونه ..... ای دستان گرم و پر محبت و نگاه آرام و در آن

 در دل کردم ...  زمزمه

 

 تو!  ی"چقدر خوب بود

 داشت "  یتازگ میناخوانده هر ورقت برا  ی زدم مانند کتاب  یکنارت حرف م یچقدر وقت 

 نم گرفت.... ادشیب  میو پشت پلکها دمیسوزان از ته قلب سوخته و ناکامم کش یآه

 

  

 ... نمیبب   یرا روز  زانمیاز دور هم شده عز یاجازه داشتم، حت  کاش

 

   نمیرا نب میبای ز یبای ماه رادمهر و د یکه زنده هستم رو یتا روز  اورمی توانستم طاقت ب یم مگر

 و فراق تا کجا ؟؟  یدور  ایخدا

 

 

 

 

 !! ستیکه راه برگشتم نبود و ن آخ

 

 شدم   ادهیکردم و پ  یبعد از حساب کردن  تشکر   ستادیکه ا یتاکس
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 شدیم  شتریب هیبه ثان هیدم صبح ثان یگرما

 شدم   یعماد انداختم و راه یبلند خانه  واریبه د ینگاه

  یباز شد و آقا مصطف  نگیبودم که درب کوچک کنار درب پارک دیمشغول گشتن بدنبال کل  فمی ک درون
 باز کرد  میباغبان مهربان منزل عماد در را برو

 

 که گفتم ... دیکردم و خسته نباش سالم

 

گذاشت و کمر صاف   نیزم  یکه در دست داشت برو یشکسته ا یزد و گلدانها  یکش دار  یلبخند 
 کرد و گفت  

 سالم دخترم   کیعل

 بابا ؟؟   یخوب

 داشتم گفتم بله  ی گلدان شکسته ها را برم کهیرا به کمر زدم و در حال  چادرم

 برمشون   یخواد دختر گلم خودم م یخم شد و گفت نم یفور 

 راربا احترام پس زدم و گفتم  دستش

 برم بابا .....  یم من

 

 هم گذاشتم و برگشتم   یار بلوار رفتم و گلدانها را بروکن یسطل زباله  بطرف

 داخل ... ای ب ای دخترم ب ین ی بب ری خ ی درب گذاشته بود نگاهم کرد و گفت اله یبه درگاه دست

 

 که شدم   اطی ح وارد
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 تمام روحم را نوازش کرد   یصبحگاه  یآفتاب خورده   اسی عطر

   دمیکش  قیعم  ینفس

 و گفت   دیخند

 ها  اسهی

 دونم یتکان دادم و گفتم بله م یسر 

 

 عماد براه افتادم .... یپهن خانه  وانیا یرا برداشتم و بطرف سرسرا چادرم

 و  گفتم بابا    دیکه مشغول آب دادن سبزه ها بود چرخ  یآقا مصطف  یو نگاهم برو برگشتم

 برات ؟؟؟  ارمی ب ییچا

 رفت !  ادشیر کنم بازم ؛فک  ارهیحاج خانم قول داد ب  شیساعت پ  هیو گفت واال  دیخند

 به گوش کم شنواش هم اضافه شده دخترم ...  یفراموش کار  گهید

 

 ارم یکردم و گفتم من براتون م یخنده ا   

 

 ، وارد شدم و    دمیرا کش  یورود درب

 عماد آمد  یبود که صدا قیبپا کردم و نگاهم به اطراف دق  یروفرش

 

 خانم صبح خوش!!  سالم

  برگشتم
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 مبل لم داده مشغول کار با لب تابش بود...  یرو

 ... ر یگذاشتم وگفتم سالم صبح شما هم بخ  یرا داخل کمد جاکفش فمیک

 

 

 کرد و گفت  یگذاشت و از جا بلند شد و  اطرافم را نگاه  زی م یتابش را برو لب

 ؟؟؟ ییتنها

  

 تکان دادم و گفتم :بله   یسر 

   یاوردی رو ن قمیکرد و گفت رف یاخم

 ....  مایری بگ یُکشت  هی میتخواس یم

 

 آشپز خانه شدم و گفتم :  یو راه دمیخند

 ....  رهیو سرت شلوغه بچه ام حوصله اش سر م یشما کار دار  امروز

 

 کردم ،حاال کجا؟؟؟  یرا بهم زد و گفت نه بابا خودم سرگرمش م دستانش

   فیتشر 

  میبخور ییچا هیکنار هم   دیداشته باش 

 و نگاهش کردم  برگشتم

 رفت   یبطرف تلفنش م  داشت
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 :  گفتم

 خونه؛ عادله جون کارت داشت...  ایب امشب

  

 تماس گرفتن بود که گفت:   مشغول

 ما کردن.. ادیخانم   یشده آبج یچ

 

 باال انداختم و گفتم: منم مثل شما خبر ندارم ! شانه

 آشپز خانه شدم ..  یراه و

 

 آمدم   یبه خانه عماد م یغذا و سرکش ی هیته یطول هفته چند بار برا در

 انجام بدهم.... نیسنگ  یداد کارها ینم  اجازه

 کارم خالصه شده بود  شتریب 

عماد بودند و کنارش   یکه همخانه ها یشام و ناهار و کمک به حاج خانم همسر بابا مصطف  ی هیته
 .... کردند   یم  یزندگ

 

 دلم تکان بخورد ... یشهر گذاشتم نگذاشت آب تو نیکه پا به ا یروز  از

 

 کردم    یم  یلب مرز کشته بودند زندگ  شیخواهرش که تنها بود و همسرش را چند سال پ منزل

توانستم قسم بخورم؛ مهمان   یبه جرات م  یبود مهمان خانه اش که نه! ول رینظ   یب یعماد زن  خواهر
 قلب پاکش شده بودم ...
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 پر محبت پناهم داد که تعجب کردم!  چنان

  

دلسوز و با وجدان    یبود که مردم  بیعج میبودم؛ برا دهید یفقط زخم خورده و بد یکه در زندگ یمن
 آنها..  یدلخوش شانی غم است و شاد شانیبرا گرانیوجود دارند که غم د  ایدن نیهم در ا

 

 ظهر سر گرم بودم   تا

 شام بودم که وارد آشپز خانه شد  یوعده  یخرد کردن گوشت برا مشغول

 لب تابش ... ای داشت و  یسر در گوش ایآن وقت مدام  تا

 

 کرده بود رقصان  وارد شد و گفت   یتلفنش پل یرو یآهنگ کهی بلند در حال ییصدا با

 خانه    یبر خانمها سالم

 .. مایمادر! ترسوند یبرد و گفت وا نهیگرم کارش بود دست به سخانم که سر  حاج

 شرمنده .....   دیهم گره خورد و گفت ببخش یبرو یبه حالت عذرخواه دستانش

 هست؟ یدستم چ ن ی را باال بردم و گفتم بب  میکردم و چاقو یاخم

 ... یبود انگشتام هم با گوشت امشب بپزم بخور  کینزد 

 

  یانگار دارد تصور م کهی برداشت و  با لذت چشم بست و در حال زی م یاز سبد رو یآمد و تکه نان  جلو
 کند، گفت:  

   بادختیچه شود شام با طعم انگشتان ز یوا  گفت
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 و

 

 م ...را با دندان فشرد میرفت و لب ها نیی حرفش خنده ام گرفت ، سرم پا از

 

 

 ... یخواد خودتو زخم کن یگذاشت و گفت خب حاال نم زی م یرا برو تلفنش

 کمتر خنده تو پنهون کن باشه بابا اصال من غلط کردم ...  

 باال رفت و نگاهش کردم   سرم

 خورد  یتند و بدون وقفه نان م دوباره

 ناهار آماده هست   گفتم

   زمی بر برات 

 مهمون دارم ... گهیساعت د ه ینه  تکان داد و گفت ی را بعالمت منف   سرش

 منتظرش باشم  دیبا

 

 کارتون داشتا .....  ی به حاج خانم کرد  و گفت بابا مصطف  ینگاه

 متعجب نگاهش کرد و گفت   یخانم باچهره ا حاج

 مادر ... دمیپس چرا من صداشو نشن وا

 تره مادر ....  زیگوش من ت گهیباال انداخت و گفت خب د شانه

 را برداشت و گفت    ینیجا بلند شد وس  از
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 ...  دیناهار دو نفره بخور هیباهم  ادی جون دوتا بشقاب غذا بکش و برو بابا رو صدا بزن ب یگل مامان

 

 و گفت   دیرا کش دستش

 .... گهید ایب

 

 شدم   قیباال انداختم و به حرکاتش دق ییابرو

 اهیناهار و مخلفاتش فرستاد دنبال نخود س ین یراه سموفق شد و حاج خانم رو بهم بالخره

 

 و گفت :   دیرفت، دستانش را بهم مال  رونی خانم که از آشپز خانه ب حاج

 !!! خب

 عماد موند و حوضش .... حاال

 

 ام گرفته بود ...  خنده

 گذاشتم و گوشت را به قابلمه اضافه کردم . زی م یرا برو چاقو

 

 و گفت   ستادیآمد کنارم ا 

 ...  میدار یشام چ امشب
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هم درست   یماه هیمحترمتون قل یمهمونها یبرا یکه مشغول کار بودم گفتم قرمه سبز  همانطور
 کردم  

 گفت   طنتی را جلو تر آورد و با ش  سرش

 ...  بادختی دستپخت ز یماه هیقل اونم

 مهمونا بخورن   ادیکه دلم نم من

 مال خودم باشه ...  دیبا همش

 

 !  یکن یرو دل م یبخور   ادیو نگاهش کردم و گفتم ز دمیخند

 

 کرد گفت :  یزد ، با لذت کارم را نگاه م  نهی بس دست

 خوام ... یکه دست پخت تو باشه رو با جون و دل م ییدل از غذا رو

 

 

  یونگاهش برورفتم و مشغول شستن دستانم بودم که حوله را برداشت و بطرفم آمد   نکیس  بطرف
 شد و من گفتم :  قیچشمانم  دق

 من تموم کارها رو انجام دادم   خب

 من رفع زحمت کنم ...  دیندار یامر  گهید اگه

 

 بر سرش هوار شد   ایبا حرفم دن انگار

 درهم رفت و گفت    ش یشد و ابروها دیلبخند از ته دلش ناپد آن
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   یتو هنوز ناهار هم نخورد کجا

 زدم و گفتم   یلبخند

 جون ناهار درست کرده  عادله

 

  یبه حرکاتم کرد و گفت خب بمون با من ناهار بخور خودم بعداظهر  رو یو نگاه ستادیا میرو روبه
 ....برمت   یگذارم و م  ی چشمهام م

 

 تعجب نگاهش کردم و گفتم   با

 ؟؟؟ یکه مهمون  دار  ی االن نگفت نیهم مگه

 

 انداخت و گفت   ری سر بز شرمنده

 !!!  یاز مهمون تو بود منظورم

 

از دست تو   یو نا خودآگاه از حرکات بچه گانه اش  خنده ام گرفت.... و گفتم وا  ختیفرو ر میها شانه
 عماد 

 

 کرد گفت   یم یبچه ها با انگشتان دستش باز  مانند

 کن و بمون ..... یگدا رحم نیرو خدا به ا تو

 ؟؟؟؟ یگ یبکمر زدم و گفتم : دروغ هم م دست

 کوچولو ...  هیکوچک نشانم داد و گفت  یرا تنگ کرد و با انگشتان دست ذره ا  شیچشمها
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 بودم که فرصت نداد .   میتصم یدوراه نیفرستادم ، هنوز ماب  رونی ب  قیعم  ینفس

 داشت گفت:   یبشقاب برم  کهیظروف رفت و در حال  نتیبطرف کاب  

 ....  زمی خواد که عز یهمه فکر نم  نیبابا ا یا

 

  

 

 آورد!  یم لی دل هیآ میو همانطور برا دیرا چ  زیعجله م با

 خانم   ی ر ی گ یسخت م چقدر

 شناسه ..... فهیبرمت ؛نترس عماد وظ  یم یفور  یناهار خورد اصال

 

 دو تا کلمه حرف حساب دارم باهات..... دیشا

 

  

 ...  یر یو زودم در م ی کن یرتو م کا  ییایشده، هر روز م  نیهم کارت

 خوره ! یلولو تو رو م  نجایا انگار

 کن عماد حواسش بهت هستا .... باور

 کرد .... یآن تلمبار م یرابرو   لیگشت و وسا یم  زیطور دور م  نیهم و
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 بابا .... ری نفس بگ هیچه خبره عماد  یآرام زدم و گفتم وا زی م یحوصله ام سر رفت ، برو گرید

 

 گذاشت و گفت   زیم یکه در دستش بود را برو یو نمکدان  ستادیا

 .......  اوفففف

 کنه ... فی طومار رد هیوقت گذاشتن کنارت  قهیده دق یآدم برا یتو باعث آخه

 

 با نمک زد و بشقابش را بطرفم گرفت و گفت   ینشست و لبخند یصندل   یبرو

   یکش یغذا م برام

 خودت .... یهم برا بعدش

 

 .....  دندیقدر خواستم خنده ام را پنهان کنم نشد و چشمانم خند هر

 

 *** 

 

 

 گرفت    یعماد آنقدر خنک و آرامبخش بود که کم کم خواب داشت چشمانم را برم نیکولر ماش  باد

 عابران و مردم بود .....   یبرو جمینگاه گ و

 ....  دیآمد و خوابم پر شیصدا که

 .....  بادختی ز مهیشب سرنوشت ساز زندگ امشب
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 که زد بفکر فرو رفتم...  یرا چند بار باز و بسته کردم و بخاطر حرف  چشمانم

 

 

 ادامه داد ...  دیچی پ یم یکه داخل فرع  همانطور

 .....  لرزهیمدام تن و بدنت م ؛یجابه جا کن یامضاء نشده که بخوا  یواردات  بار

 

 بسه ... گهیگم د یم ییوقتا هی

 شد  دیسرم سف  یسرو پا تموم موها  یکار ب  نیاسترس ا از

 

 زد و گفت    یو نگاهم کرد وچشمک برگشت

 نه؟؟؟  مگه

 ؟؟؟  امیبنظر م  ریشده پ  دیام سف بنظرت موه 

 

 و بفکر فرو رفتم ..  ابانیسمت خ  دیچرخ نگاهم

 جوون باشه ...  دیلب گفتم: دل با ری ز آرام

   دیرا شن میصدا

 کف زد ! میرا رها کرد و برا  لشیاتومب  فرمان

 بابا !!  میکن یاالن تصادف م ینگاه کردم و گفتم: وا ینگران  با
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 داد و گفت :  یحواسش را به رانندگ  دوباره

 خواد ..  یم  یآرامش نسب هیخسته شدم دلم  گهید یجد   یول

 

   زهی ر یبهم م می پوچ تموم زندگ االتیاوقات از فکر و خ  یگاه

 ....ه یگفتم که کارم چ بهت

 عماد با جون آدمها سر و کار داره...  یفکر نکن  

 کنم   یراحت باشه من قاچاق آدم نم  التیخ  نکهیاما بخاطر ا ست،ی که کارم سالم ن  درسته

 دم ...  یرو نشونت م  ادیکه برام م ییبارها ستیاوقات ل  شتریب

 امشب مهمون منه  ییآقا هی

   میبا هم حرف زد یکه تلفن  روزیفقط واردات عطر و ادکلنه د کارش

 نداره  یورق باز  یکرد که حوصله   دیتاک

  دمیازش خر  دیرو ند  جنس

 آخر و گرفتن پول .... یرف هاح  یبرا ادیم امشب

 

 

 خوام چند وقت استراحت کنم  یکار م نیبعد ا  بادختیز

 خواهش ازت داشتم  هی فقط

  یدوست دار  یو ذهنت رو از کار و شغلم دور کن تو رو جون هر کس  فکر
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 فرصت بهم بده...  هی

 !  رهیرو دا  زمیر ی رو مدام برات م میانصاف من تمام زندگ یب

 دلم ....  نیبکن به ا  یرحم توام

 

 قدم رو چشمم بگذار ... انیبا کاو ای بله بگو و ب هی

 کنم ... یخوشبختت م  بابخدایز

 

 را گرفت   میلجباز راه گلو یفکر بودم بغض در

 

  دی و فهم  دیرا د احواالتم

 زد و سرش را تکان داد ....  یپوزخند

 کردم  یبفض م  یشد وقت  یم  یعصب

 

 ند خودش ... سکوت کرد و من هم مان گرید

 

  میدیخانه که رس  درب

 گفتن نداشتم گفت  یبرا  یحرف   نکهیبخاطر ا  یکوچه توقف کرد و آرام و با دلخور  ی گوشه

   دییبفرما
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 شو کار دارم ... ادهی پ یعنی نیا

 

 رفت ...  نییپا  سرم

 شوم ......  ادهیرا فشردم  که پ رهیرا بدورم جمع کردم و دستگ چادرم

 

 شد ..... دهیچادرم کش  یگوشه  که

 

 پر فروغ نشست   اهیآن دوچشم س  یو نگاهم برو برگشتم

 پر بود از تمنا ... بیآن نگاه عج عمق

 

 گفتم تا از آن حال و هوا خارج شود  یم  یز یچ دیبا

 ... لشیاتوم یدرون فضا دی چ یعماد پ  یرفت وصدا نیینشستم و سرم پا  یصندل   یبرو  دوباره

 

 .....  طهورا

 

 چشمان گرد شده نگاهش کردم !  با

 

 بود...   دمیجد ینام شناسنامه ا نیا

 



 مظلوم  بادختیز

546 
 

 کرده بود   هیته  یجعل یشناسنامه  انیمن و کاو یبرا شی پ ماهها

 کردم   یکه از آن استفاده نم یز یچ

 الزم است ...  نیمثل ا یز یچ  تیداشتن هو یعماد اصرار داشت که برا اما

 

 

 عماد قبول کردم  یدلخوش  ینداشتم و اما برا نانیبه بودنش اطم ادی که ز یجعل یسند

 

 را شکستم ..  سکوت

 حرف دلم را زدم ..  

 

شب را به   دیام نیهر روز به ا گرید یشد، بهتر بود؛  تا فردا و فردا ها یامروز از دستم ناراحت م اگر
 روز بگذراند. 

 خواهد کرد ." یکنارش زندگ  یزمان  هیدخت  بای" که ز

 

 چادرم را نگه داشته بودند! بانهی انگشتانش بود، که غر یبرو همنگا

  

  دی نگاهم را دنبال کرد و به دستش که رس  ریمس

 تکان داد و گفت   یسر 

 لحظه اسمت رو لبم نشست ...  هی شرمنده
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 رها شد و آرام گفت   دستش

  می پس بهتره بعد باهم صحبت کن  یخواد به  اجبارکنارم بمون  ینم دلم

 باال ...   ایبه عادله بگو کار داشتم نتونستم ب  یبر   یتون یم

 

 داره زنگ بزنه پشت تلفن بگه ...  یکار  هر

 

 شده بودم و غرق در افکارم ...   رهیسمت من که مات به روبه رو خ دیچرخ نگاهش

 

 گذار....  ریقصه گفتم؛ کوتاه اما تاث شیبرا

 

 باباش بود   یکرده   زیکه عز کی کوچ یدختر بچه  هی-

 

 نهال نورس که دست باد و بارون هم اجازه نداشت تنش رو لمس کنه ! هی

 

 و بلندش آرامش بابا بود   ییطال یموها

 وارد بشه...  مشیبه حر یگذاشت کس  ینم هرگز

  

 غرور داشت پدر بود و پر از عاطفه  اون

 



 مظلوم  بادختیز

548 
 

 اتفاق شوم...  یدست سرد و  وحش  اما

 هر هم تلخ تر کرد  ...را به کام دخترک از ز  یزندگ 

 

مهاجر پر   ییپدر که مثل پرستو رتیآغوش پر غ یباره دور تا دورش رو خوب رصد کرد و به جا کی به
 و رفت   دیکش

دل   فشی نگاه کث  هیبه ثان هیکرد و ثان یم  یناپاک  درونش زندگ ییروح که اژدها یسرد و ب  یا خانه
 شد    ...  نیگزیلرزوند جا یدخترک رو م

 

 سال داشت ...  زدهی پا به اون عمارت مخوف گذاشت فقط س  یوقت کی کوچ دخترک

 شکست    یپناه یکه از ب یشکستن   یعروسک

 نبود پدر و ...  از

 .کمبود آغوش پر محبت مادر .  و

 

 براش در کارو زحمت خالصه شد ینوجوان  زیو خاطره انگ بایدوران ز تمام

 

 درد ... یعن یترس بزرگ شدن  با

 

 و دلهره ....  ینگران  یعن یبزرگ شدن  باترس
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  یتا قدمها یو گوش  به در بچسبون  ین یکنار در بش   یو لرزونت  سالها بر  ک ی کوچ یبا دوپا یعنی
 نحس و غارتگرش از اتاقت دور بشه ....

 

 ... رونیزنه ب یچنان بکوبه که انگار داره م نهی و   قلبت تو س یار ینفس کم ب 

 

 

 ... یکن  یو سالها دردت رو از همه مخف ییو از خدا مرگت رو بخوا   نی زم یبرو یبزن  چنگ

 نیهم ادی و بگه اگه صدات درب رهی دهانت قرار بگ یرو  فیدست کث  هی یدار ی و خواب و ب یتو  بارها
 کنم..... یجا خفه ات م 

 

 .. ... ارهیبدنت رو بدرد ب  یگناهش تموم سلولها یها بوسه

شرم از خواسته هاش بگه   یو بدون ذره ا ارهیروز بدستت م هیدر گوشت زمزمه کنه که بالخره  بعدش
صورتت زخم   یرحمانه برو یو ناخنهات ب   یبکوب واری و بعد از رفتنش تو اونقدر خودتو به درب و د

 .... بزنن که خدا هم دلش برات بسوزه   یپناه یب  قیعم

 

 

  یاتاقت رو تا آخر سه قفله کن دیکل یخسته و کوفته به اتاقت پناه ببر   یکه دست از کار که بکش شبها
 .... یشب دردهاتو با خدا قسمت کن یکی و کنار پنجره شبها در دل تار
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بکشه و باز هم  رونی آروم آروم ب یدیدست پاک تو رو از  منجالب ناام هیو  یعاشق بش  یزمان هی
   انتکاری همون دست خ

کنه   یم شتریآوردنش هم دردها رو ب ادیبه  یکه حت فی کث ینقشه  هیرحمانه تو رو توسط   یب چنان
 سرنوشت نامعلوم بکشه ....  هیبه سرقت ببره و با خودش به 

 

 

رو با   یاش زده باش نهیبود و تو دست رد به س دهیکه برات خط و نشون کش  ییانتقام سالها اونقدر
 کنه عذابت بده .....و  یکه تنت رو لمس م  فشیدردناکش و دستان کث یها یلیس

 بکشه ..... ینابود یتو رو با خودش به ورطه  

 خوب نشه !!!!   دیکه جاش تا بعد از مرگ هم شا یقیعم   یزخمها

 

 و جسمت رو به ذره ذره تو عذاب نابود کنه و....  روح

رو هم به دردهات   ییآبرو یو ب  یعفت  یو آخرش زخم تهمت ب  یبا هزاران دردآشنا بش   ایدن یدیناام ته
 اضافه کنه ......

 زن خراب خطاب کنه .....  هیتو رو  و

 

ساکتم کرد و آن   لیفرمان اتومب  یبرو میمردانه اش از حجم دردها یمشتها دنی و کوب ادشیفر یصدا
 ...  ختیبغض سرکش باران شد و فرو ر

 

 حرکاتش بود .....  یبرو نگاهم
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 ...را بشدت تکان داد . لشیکه فرمان اتومب یدوباره تکرار شد و مشت بعد ادشیرف

 

 .....ننننننهههه

 

 گرفتم ... شیتمومش کن آت  بایکن ز تمومش

 

 را با پشت دست گرفتم   میبه صورت برافروخته و چشمان به خون نشسته اش زدم و اشکها  یپوزخند

 کرد  هانی نثار ک راهی د بتوانست ب یو تا م  دیتند چند باره کش  ینفس

 دستان لرزانش که فرود آمد گفت  یبرو  سرش

 ....  کاش

 کشتمش .... یکاش اون روز م یا

 

 گشت   یزمان به عقب برم   کاش

 صورتم    یبرو دیچرخ نگاهش

 غرور صورت از اشک پر شده اش را نشانم داد و گفت   یبدون ذره ا و

 به تو گذشته ؟؟؟ چه

 ... یچ

 

 چرا   بادختیز



 مظلوم  بادختیز

552 
 

 ؟؟ یسکوت کرد چرا

 ؟ یچرا نگفت 

  

 .. ینزد  ادیدردهاتو فر چرا

 هم گره زدم و گفتم   یرفت و انگشتان لرزانم را برو نییپا  سرم

 ... زانمیعز بخاطر

 

 مرد و خالص ....   بی داشتم عج یرادمهر  یاون حجم از بدبخت   ونیبرات گفتم م  بارها

 

 شکست !  یم  دیفهم یاگر م اون

 

 

 رادمهرم نره ....  یبودم روح و جسمم تکه تکه بشه اما خار به پا حاضر 

 بود   امی تموم دن اون

 تر .. رتیاز مردها با غ یاز برادر مهربونتر و مرد یبرادر 

 

 

 

 مهربونم سکوت کردم ....  یبایاون و د بخاطر
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 برام بد خواست   یزندگ

 بد نخواستم ... زانمیعز یمن برا اما

 

   ارهیب  ییکرد اما ممکن بود سر پدرش بال یکمکم م  دیفهم یرادمهر م اگه

 شد و   ینابود م  شی و زندگ  ارهی ب ییبال هیبود سر خودش   ممکن

   دیکش یلبهاش پر م  یخنده از رو اگه

 .  شد .. یم اهی س امیدن

 گم  یدونم که م یم

 ها بود یتموم خوب   رادمهرم

 

 گرفتم  یتند اشکها را با دست م تند

 شده بود  سیکامال خ دستم

 دستمال را بطرفم گرفت و گفت   جعبه

 کن   پاک

 ننی کشه که آرامش بب یسالها طول م دنیکه سالها عذاب کش ییدستها

 

پشت دستم گذاشت و نگاه   یو برو دیکش رونیب  یدستمال که نشست؛ دستمال یلرزانم برو یدستها
 شد .... قیصورتم دق یپر از غمش برو

 که دست خودش نباشه .....  انگار
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 آن بوسه زد و   یرا بلند کرد و برو  دستم

 غضب گفت ...  با

 ببخش !! منو

 کنم ...  یکارو م نی ببخش که دارم ا منو

 که رفتم خونه   حاال

  ینره دستت رو  ب  ادمیکنم که  یم  هیکار تنب نیبعدش چنان خودمو بابت ا   یمشب و  روزاا تموم
   دمیاجازه بوس 

 

 

 شم هرگز ...  ینم مون یبدون پش نویا اما

 

 برو .....  بای گذاشت وگفت :ز نییدستم را آرام پا  و

 که امروز حال مرگ دارم برو

 

 حالش بودم   نگران

 نداشت   یرانندگ یبرا یمساعد حال

 مرد بود  نیمن بعد از خدا هم یحام   تنها

 

 گشتم   ی م یدنبال بهانه ا دیبا
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  گفتمآرام 

 بعد برو حاال ساعت سه بعداظهره   دیکن یباهم باز  کمی شو  ادهیدلش برات تنگ شده پ انیکاو

 

 ... ادی شب م مهمونت

 

 را با تاسف تکان داد و گفت    سرش

   نهیحال خرابم رو بب  نیا انی خوام کاو ینم

 شو   ادهیکنم پ ی خواهش م  بادختیز

 برم ...  دیبا

 

 زدند....   یبشدت م  شیها قهیشق

 شدم   ادهیحد آشفته اش کردم و پ ن یبه خودم فرستادم، که چرا تا ا یدل لعنت در

 کوچه را پر کرد ....  لشی رد خاک بلندشده از سدت سرعت اتومب یوقت

 

 کردم   به افق افتاد و زمزمه نگاهم

 حوادث را تجربه کردم!" نیکه تمام ا می.....پس من چه بگو یشکست دنشیبا شن  ی"تو که مرد

 

 از آرامش کرد ...  زیتمام وجودم را لبر شی و گرما  یبودم به آفتاب داغ  تابستان ره یخ  یق یو تا دقا  رفت
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 اتفاقات روزگارم خنک تر بود .. یحرارت از داغ نیا

 

 

 آرامشم بخشد ...." ای کوچک  در یدر طوفان حوادثم که موجها یقی"من شکسته قا

 

 خانه شدم .... یلب چند بار زمزمه کردم و راه ریز

 

 ****** 

 

 

 

 

 افتاد !!!  وانیا یرا کنار  زدم ،نگاهم برو پرده

 

 

 مشغول وضو گرفتن بود... عادله

  

در    دیچی اذان از مسجد سر کوچه پ نیدلنش یباز کردم ؛ صدا مهیو بزرگ اتاق را تا ن یآهن ی پنجره
 داخل اتاق ...  یفضا
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 و آرام چند بار گفتم  ....  دمیاز جنس آرامش کش یبستم و نفس  جشم

 شکرت...  ایخدا

  

 خواب در چشمانم غوطه ور بود   هنوز

 عت انداختم به سا ینگاه

 صبح بود .....  چهار

 

  اطی ح یزدم و راه  یو صورت ماه در خوابش را بوسه ا دمیکش  انیکاو یپاها ینازک برو یا ملحفه
 شدم ...

 

 شدم ... اطیکردم و وارد ح  سالم

 

 مهربان زد   ی لبخند دنمیبا د عادله

کرد   یدستانش را خشک م کهی را برداشت و در حال  زشی تم یحوله   اطیبند رخت وسط ح یرو از
 گفت  

 سالم خانم ...  کیعل

 

 ... دمیکش یا ازهی به خودم دادم و خم  یو قوس کش

 انداخت و گفت   یشان یپ  یبرو یآمد و نگاهم کرد و اخم جلو

 ؟  ادیخوابت م  هنوزم
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 تو رختخواب   یکه زود رفت شبید

 گفتم   یرا تکان دادم و با ناراحت  سرم

 مگه خوابم برد!!  یول رفتم

 

 افتاده  یتعجب گفت چرا اتفاق با

 ...  دیرفت و سکوت کردم و فهم نییپا  سرم

 

 شدم گفت ....  رهی خ  اهشیرا با محبت گرفت و سرم باال رفت و به چشمان س  میبازو

 

 عماد ... بخاطر

 

 و ادامه داد ... دمیکش یآه

 ....  شهیم درست

 کردم و گفتم:   نگاهش

کنه و تا وقت برگشتنم از اتاق   یخودشو تو اتاقش حبس م   رهیم دنمیدو سه هفته است که با د االن
 ادی نم رونیب

 

 ناهار ر آماده کردم و   نکهیبعد از ا روزید یحت
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  میکه حاج خانم گرفته بود پاک کنه بهانه کردم  و کنارش موندم باهم پاک کن یبزرگ   یبسته سبز  هی
   نمشیو فقط بب میکن  یسالم احوال پرس هیکه   رونیب  ادیخره طلسم رو بشکنه و ب که بال

 .... ومدین رونی از اتاق ب بازم

 

 ناهار بخوره ... ادیخانم رفتن صداش کردن ب  حاج

 خونه هست ؟   بادختیبود ز دهیپرس

 نداره... لیو سر درد رو بهانه کرد و گفت ناهار م ومدین  رونیهنوز نرفتم از اتاقش ب  دیفهم  یوقت

 

شما   یتر رفت از خجالت و انگشتان لرزانم را در هم گره کردم و گفتم من مزاحم زندگ  نییپا  سرم
 خواهر برادر شدم ...

 

 نداره   یآشپز ماهر کار  ه یعماد استخدام  یبرا

  دهیآزارم مکنم داره  یگذاره که برم براش آشپز  یکه داره منت سرم م نیا

 مصرفم ...  یب من

 

 یکه سمج گوشه  یاشک یچانه ام رفت و سرم که باال آمد ؛دانه  ری را رها کرد ،دستش بز میبازو عادله
 !!! ختیچشمم جمع شده بود با حسرت فرو ر

 

 

 کرد و گفت   یحالم اخم  دنیعادله با د و
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 ؟؟؟  یمصرف یتو و ب   بادختیز

 !! یگفت یچ یدیفهم خودت

 

 باشه ... یا گهید یز یچ تونهیم  لشی مدت کم حوصله شده دل هیعماد  نکهیا

 

 حال و هوام خوب شده   یشد میبا فرشته کوچولوت وارد خونه زندگ   یاز وقت تو

 از دست دادن همسر مهربونم برام کمتر شده ... درد

 دختر جون ...  یمرهم درد هام شد  تو

 

کردم و قسمت نشد که بچه دار بشم  و   یقاضا ماز خدا ت شهیکه هم یبود یتو همون دختر   بادختیز
 داشته باشم ...

 

 .....  مهیخدا مهربونه، بزرگ و کر اما

 خوشگل قسمتم کرد ... ینوه  هیدختر مهربون و  هی

 

 ...  رهیمی دلم از غصه رفتنت م نیا یروز حرف رفتن بزن   هی بادختیز

 

  یگذاشت میکه روز و شب از خدا خواستم و بالخره پا به زندگ  یبرام  هست ینداشته ا یمثل دختر  تو
 کرد ....  بمی و خدا نص

 ... منکر خوب بودن تو بود   شهیم مگه
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   یکرد یکه کنارم زندگ   یسال کی نیا تو

 رو لمس کردم  یخوشبخت   نیریش طعم

 

 .... رهیگیو سر بار بودنت نزن که بدجور دلم با حرفهات م یر یحرف از دلگ  گهید

 گونه ام را گرفت و گفت :  یگونه ام رفت و مادرانه اشک رو  یبرو شدست

  

 و نماز بخون دلت سبک بشه ... ر یهم برو  وضو بگ حاال

 راحت .. الت ی کشم خ یهم با من گوشش رو م  عماد

 

 کردم دلم بغل خواست....  نگاهش

 .... یاز جنس مادر و دختر  یبغل 

 از آغوشش محروم ماندم و در حسرتش سوختم شیکه سالها پ یمادر 

 

   دیکه فهم  انگار

 داشت   یزن حس ششم قو  نیا

 را باز کرد و گفت   بازوانش

 .....  ایب

 

 **** 
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 دانم چقدر زمان گذشته بود .... یسجاده خوابم برد، نم کنار

 

 

 چشم چرخاندم...  

 تا وسط اتاقم را گرم و روشن کرده بود    آفتاب

  دیصحبت دو نفر بگوشم رس یجا بلند شدم و مشغول مرتب کردن سجاده ام بودم که صدا از

 کرد آمد  یعماد که با عادله صحبت م  یآشنا یصدا

 شدم     کنجکاو

با خواهرش  نشسته بود و  وانینگاهم را به اطراف دوختم عماد لب ا اطیح وانیروبه ا یپنجره   بطرف
 کرد  یصحبت م 

 

 فرار عماداز خودم را بدانم ....  لیخواست دل یدلم م ی لیآمد اما خ  یخوشم نم نکاریا از

 باز کردم   مهیرا آرام ن پنجره

 د یمهربانش بگوشم رس یصدا

 

 ....  ریداره ازش بگ بادختیرو ز  یو مابق یاصل  دیگردم حواست باشه در ضمن کل یپس فردا برم -

 

 خواست برود؟؟؟   یشدم کجا م نگران
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گفت که   یز یصورتش  چ  کی و آرام و پچ پچ کنان نزد ستادیا شی از جا بلند شد ، روبه رو عادله
 .....  دمینشن

 داد... یگفت و او سر تکان م یبود عادله م دشیبا دسته کل یمشغول باز  ری سر بز عماد

 

 شدم .... دلنگرانتر

 که تمام شد  شانیحرفها

 براه افتاد ..... یپشت سرش بطرف درب ورود عادله

 گفتم بهت...  ینره چ ادتی پشتش زد و گفت: برو خدا پشت و پناهت  یبار  برو چند

 

 ...   دیکش یرفت، تا چند هفته لب مرز کارش طول م یوقت م  هر

 تنگ شده بود ! شیبرا دلم

  دیآ یکه بوجود م یدیشد یقابلش و وابستگبندد، چون مهر طرف م یآدم دل م ییوقتها کی خب
 کند ...  یم شتر یرا هر دم ب یدلتنگ

 کرد ... ینگاهم نم ی هفته بود که حت چند

 قرار شد ؟؟؟  یدانم چرا دلم ب ینم

 

 براه افتادم اطی را برداشتم و با عجله بطرف در ح چادرم

 

 بود سقوط کنم  کی کرد و نزد ریدر گ یبه لبه  میپا وانیا کینزد
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 آمد  نشیماش یصدا  وانیسمت ا دمیرا جمع و جور کردم و دو خودم

رو بر گرداند و گفتم عادله جون عماد رو نگه  میقدمها دن یشن یکه عادله با صدا دمیدرب رس کینزد
 دار کارش دارم  

 هم افتاد و گفت   یبرو  شیابروها دیناام

 که ..  رفت

 

صورت عادله   یه بود چند بار نفس گرفتم و با بغض نگاهم بروو نفسم بند آمد ستادمیراه ا وسط
 د یچرخ

 

 تکان داد و در را بست و بطرفم آمد و گفت   ینشست و سر  شی به لبها یاز حرکاتم خنده ا یمهربان با

 گرده  یزود برم  نترس

 س یترخ  یمرز براش جنس اومده بود رفت برا لب

 

 گفتم   ی رد گم کن یرفت و برا  نییاز خجالت پا سرم

 ره ی بگ لیکه دستم هست تحو دهاشویبخواد کل دیکارش داشتم گفتم شا دیدون یم نه

 

 شد گفت   یوارد خانه م کهی در حال عادله

 صبحانه پهنه مادر  یدلم سفره  زی تو عز ایب
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 **** 

 

 تاب است ..  یامروز ب  دلم

 رود .  ی و دلم به کار نم  دست

 

 چرخد ..... یدر م  یتاب نگاهم برو یخورد ب یخانه که صدا مکنم ،درب  یم  ییبهانه جو مدام

 را هم ندارم ! انیکاو یحوصله   امروز

 

  یب  یدرهم و چهر  یاخمها یبار آمد و کنارم نشست و خودش را لوس کرد که نازش را بکشم وقت چند
 رفت که با توپش سر گرم شود   اطیو بطرف ح دیراهش را کش دیحوصله ام را د

 

 به خانه اش نرفته بودم   شدیم یهفته ا کینبود و من هم  عماد

 گذشت.... یم یبکند  روزها

 

 که اصال انگار زمان و مکانم راکد شده بود .... یبکند نه

 چه بود  ینشانه  یدلتنگ نیا ایخدا

 کمکم کن ...  خودت

 

 متعجب واراندازم کرد   یدست بکمر با نگاه ستادهیاتاقم باز شد و عادله ا درب
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 کرد و گفت   یاخم

   یساعته خودتو تو اتاق حبس کرد نیچند ینشد خسته

 دختر جون  پاشو

 

 کردم گفتم  یم یباز  انیتخت کاو  ینیبالشت تزئ  ی زهیآو یبا گوشه  کهی رفت و در حال نییپا  سرم

 ره یباعث شده دلم بگ یکار یب

 باال انداخت و گفت   یرا چند بار بخاطر حرفم تکان داد و شانه ا  سرش

 .... باشه

 میبزن  یدور  هی رونی ب  میبر انیبا کاو ای ب یکار ی که ب حاال

 

 .....  ادیخوابم م  کمیمن  دینداشتم نگاهش کردم و گفتم شما بر حوصله

 دختر جون ... گهیداد پاشو د ادامه

 

و گفت مامان   دیپر نییسمت اتاق و باال و پا  دیدو انی کاو نیالتماس نگاهش کردم و در همان ح با
 تو رو خدا ... گهیمامان پاشو د

 

 آورد و دوباره اصرار کرد ... می گونه ها کیو صورتش را نزد دیرا کش دستم

 کردم   یحوصله نگاهش م  یمن ب و

 مادر ... ایو گفت ب  دیآمد و دستش را کشبطرفش  انی ذوق کاو دنی کرد و با د یاخم عادله
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 لج افتاده !  یامروز مامانت رو دنده  میمن و تو بر ایب

   دندیکه رس یبا عادله هم قدم شد و بدرگاه  دیناام  انیکاو

بچه   نیرم ا  یرو اجاق باشه من م یبرگرداند و نگاهم کرد و گفت پس خانم خانما حواستون به غذا رو
 میگرد یبگردونم زود برم یدور  هیرو 

 

 شدند  یکردم و آرام گفتم چشم و راه نگاهش

 

 که کردم ... میشعله اش را تنظ ریزدم و ز یسرشان به غذا سر  پشت

 

 عادله شدم  یخانه   یپشت بام با صفا یراه سر انداختم و یشال بلندم را برو 

 

  شی آشنا لی اتومب  یکردم بددم که صدا یسالن و آشپزخانه را در حال ط  نیو کوتاه ماب  کیبار یها پله
 بگوشم خورد  

 

 و گوش دادم ...  ستادمیا یفور 

 

 !  امدین  ییصدا گرید

 شده بودم  یاالت یخ

 پشت بام شدم  یو راه دمیکش یآه
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 و رفتند ..... دندیپرکش  دنمیپشت بام کوتاه چند پرنده نشسته بودند و با د لب

 

 سوخت   یآخر مرداد ماه م یآفتاب سوزان و روزها  ریز  شهر

 گرما خو گرفته بودند ...  نیبه ا  شیآدمها و

 

 که دلم را نوازش داد لبه کوتاه بوم نشستم دیوز یخنک  میحال نس نیا با

 

 کوتاه و بلند شهر   یاخانه ه یبرو  دیچرخ نگاهم

 درد و دل خواست  یدلم کم و

 

کردم   یها که با خودم درد و دل م  میزانو فرو آمد  مثل قد یحلقه شد و سرم برو میبدور پاها دستانم
 ..... شی و آدمها ای از دن تی شروع کردم به گله و شکا

 

 د یچشمم لغز یاز گوشه  ید دلتنگ اشک اریاخت یکف بام ثابت ماند و ب یها زه یسنگ ر یبرو نگاهم

 

 من گناهم چه بود  خب

 لب زمزمه کردم   ریز  یعصب

 .... یهامو  به لب آوردم فرار کرد یبدبخت   یاز وقت چرا

   یرو نداشت دنشیمنحوسه که طاقت شن بااونقدریسرنوشت  ز یعنی
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 معرفت   یب  یازم رو برگردوند چرا

   دمینفهم  یبود  کنارم

 ...  نمتی چه کنم عادت کرده بودم هر روز بب خب

 را فشردم .. میو چشمها ختندی اشکم فرو ر یدانه ها 

 

 کف بام زدم و ادامه دادم ...  یرا  برو میتر مشتها  یعصب

 

 ....باشه تو هم برو  باشه

 کنم ؛  یم  هینبودت گر یکه برا  یوقت فکر نکن هی ست؛یتنهام بگذار ،اصال مهم ن  هیتو هم مثل بق 

 ... نه

 ....  نهینش یگونه هام م یخودم هست که تند تند برو یچارگ  یو ب  یها از سر بدبخت هیگر نیا

 

 ؟ یهست میزندگ  یکنم ،تو کجا هیگر دیرفتنت با یبرا مگه

 

 

 ... آره ....آره

 

 

 ...  شهی هم برات تنگ نم دلم
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 کنم   یامروز به بعد فراموشت م از

  یوجود دار  رهی م ادمی اصال

 ...  یدیفهم

 

سنگها در حال   یلبه  یز یکوچک و بزرگ بام که نشست؛ مشت شد و ت یها زهی سنگ ر یبرو دستم
 خراش دادن کف  دستم بودند ..

 

 هجوم آوردند....   ده یقلب غمد نیا یبرو  میتمام غمها یا لحظه

 شکستنم گوش فلک را کر کرده بود ! یمنه شکسته بودم که صدا نیا

 

 کنم ....  هیداشت گر یلزوم چه

 خبرم نداشت ....  یبافتم و کس  یم  میدل تنها یدرد بود که برو یدانه رشته  دانه

 

 

 زد ..... یحس سر بار بودن آتشم م  نیحاال ا و

 کوچک و بزرگم!! یغصه ها یشد برو یم یگذشت خنجر  یسکوتم هر چه م و

 

  یداشتم و حاال ندارم نفس  یکه در زندگ یزان یتمام عز اد ی در دست فشردم و ب  شتریسنگها را ب مشت
 و اعترافم دل تنگم را آرام کرد ...  دمیغمبار کش
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 گفتم .... دروغ

 لعنتت کنه عماد !  خدا

 ...  تی به تو و اون همه مهربون لعنت

 

 ه کنارت داشتم ک ییها یتموم دلخوش یتنگه برا دلم

 گاهت   یگاه و ب  یخنده ها یبرا

 

 

 ...  یو رهام کرد یداد یجا خال  هوی 

 رم !!! یم

 رم....   یشهر م  نیو از ا  رمی گ یرو م  انمیکه دست کاو بخدا

 ... ستمیکم کار تو خونه ات سربار تو و خواهرت ن هیخوش بود با درست کردن دوتا خورشت و  دلم

 باشه؟   یگاهم ک هیبه بعد تک  نیاز ا حاال

 کنم   یرم و پشت سرم رو هم نگاه نم یم

 ... ین یب  یم حاال

 

 ..... دمیآمد و از جا پر  شیصدا

 

 !!!  یگیدونستم دروغ م یمنم م-
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  یکوتاه بام برو یلحظه تعادلم را از دست دادم ؛ در حال سقوط از لبه  کیترس سرم باال رفت ،  با
شدم و هر دو کف بام فرود   دهیشد و بطرف  خودش کش  دهیبودم که مچ دستم توسطش کش اطیح

 میآمد

 

 آسفالت سقوط کردم ... یکف دو دست برو با

 ها دستانم را خراش داده بودند  زهی سنگر فشار

 

 باال رفت و نگاهم   سرم

 صورتش .... یبرو  دیچرخ 

 

 افتاده بود  شی و بازوها نی زم یعقب تر برو یکم

 

 گفتم  تی عصبان با

 .... یبود به کشتنم بد کینزد

 

 یانگاه کرد و گفت و میکوتاه لباسش  با لبخند برو نیشد و  در حال تکاندن شلوارش و آست زی خ مین
  نمیاون روز رو نب  رمی من بم

 نکنه  خدا
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 ...  ادیسرت ب ییدادم بال یاومدم و اجازه نم یدنبالت م  اطی تا کف ح خودم

 

 نگاهش کردم   ضی جا بلند شدم و با غ  از

 برد و گفت    نهیدست به س و

 برا اخم کردنات !!!  رمی بم

 

 حالم با حرفهات خوب شد ...   امروز

 

   یباهام قهر بمون   ایاگه تا آخر دن  یحت

 داشت....  دنیاعترافت  ارزش شن نیبرام ا  بازم

 

کف دستم   یزخمها یبام برداشت و بدقت در حال تکاندنش بود که نگاهش  برو یرا از لبه  شالم
 افتاد ...

 

کف دستم که در  یو برو دیکش رونی ب  زیتم  یکرد و دستمال بیگذاشت و دست در ج سرم  یرا رو شال
 گذاشت  و گفت :  کف بام بودم  یها زهیآوردن سنگر رونی حال ب

 من فقط مزاحمت هستم!!!  ببخش

 

 .... امدیخجالت سرم باال ن  از
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زخمهاآرام گذاشت و گفت   یرا برو  زی و دستمال تم دیکش  رونی را ب  زهیسنگ ر نی را گرفت و آخر دستم
... 

 هووووم   یبر   یخواست ی م کجا

 

 !!!امی تاب ی نکرده بودم، که بخاطرش صبر کن  یونقدر در حقت خوبمعرفت ا یب

 

  

 صورتش ...  یبرو  دیچرخ نگاهم

 ...  اوردمی طاقت ن  گریکه افتادم د شی ها یمحل  یب ادی

 یو با عجله راه  دمیراهش خودم را کنار کش یکردم و دستمال کف دستم مشت شد و از جلو یاخم
 شدم .. نیی پله ها بطرف پا

 

 باز شده بود  ..... تمیسرم با عجله  آمد و  من زبان گله و شکا پشت

 

 با من روبه رو بشه ... دیکنه که شا یدرب اتاقش رو هم از ترس باز نم  یچند هفته هست حت آقا

 نه ؟؟؟  ایخونه هست   بادختیپرسه  ز  یم یمامان گل از

 

 .. میناقابل  چشم تو چشم نش یپرس  احوال هی یناکرده  برا یو خدا ادین  رونیوقت ب  هیاگه باشم  که
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 زنه ..   یکنه ؛حرف هم م یهم  م یدلبر   حاال

 

 و ناقص بشم ! افتمی بود از لب بوم ب کم

 

 

 کنه .. یخونه حرفهامو گوش م  ادیدزدها م مثل

 

 .... واه واه .. واه

 نگاه کردم و .... تی و به صورتش باعصبان برگشتم

 

 ...  دیکش ین ی نرده رفت و ه یلبه   یو دستش برو ستادیوسط پله ها ا دهیترس 

 ....  ایدستم را نشان دادم و گفتم ب 

 

 

 هات ! یاز خوب  نمی؟ ا یبا دستم چه کرد نی بب ایب

 زخم دستم نشست  یکه برو نگاهش

 بزند که اجازه ندادم. .....  یحرف  خواست
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 خوب    یلیخ 

 خوب ....   یلیخ

 آوردم   رونیرا ب  شیر ادا بعد  دست به کم و

 

 برات   رمی بم بادختی"ز

 "..  دمیو نجاتت م  امیبشم م فدات

 

مبل ولو   یحوصله برو  ینشست؛ برگشتم سمت سالن و ب  شیلبها یناخودآگاه از حرکاتم برو یا خنده
 شدم....

 

 تازه کردم    ینفس

 داد هیسالن تک   واریبه د میآمد و روبه رو نییها را آرام پا پله

 

 زدم ...  یلب مدام غر م ر یشده بودم ز رهی خ  نیکه بزم همانطور

 

 زد و اللم کرد یحرف 

 

 کار تو رفته بودم !!!  بخاطر
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 تعجب نگاهش کردم  با

 آشپز خانه شد یبرداشت و راه  واریاز د هیتک

 

 کردم   زی ت گوش

 شده بود   شتریام ب یکنجکاو

 آمد  یم نتیکاب یبستن دربها یصدا

 

کردم جعبه   واریزدم و نگاهم را به حالت قهر رو به د یال یخ  یکه آمد خودم را به ب  شیقدمها یصدا
 زانو زد  می شد   و روبه رو کمیبدست نزد هیاول یکمکها

 

 شروع به حرف زدن کرد ختی ر یم  لیگاز استر یرا برو نیبتاد  کهیجعبه را  باز کرد و در حال  درب

 

 کارم بودم ... ریگ روز یداشتم د یکار  هی -

 

 تو ... یبرا فهی که نه وظ  کار

 ...  یکن یام م ونهید یکه دار  ییتو

 ات رفته   ندهی آ یکه حواسم م ییتو

 گذشته درد آلودت زخم به دلم زده ... و
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 گذاشت !!  شیرا برو نیآغشته به بتاد لیرا نگه داشت و گاز استر دستم

 

 سوزش زخم چشمانم را بهم فشردم . از

 

 زخمم بود گفت :  یمشغول ضد عفون کهیو در حال  دیکش یآه

 خودم و تو بود   یبرا یکار  خب

 گفته بودم خسته شدم   بهت

 حرفامو.....  ینگرفت  یجد تو

 برات خوشحالم !! اما

 ....  یکه شهامت حرف زدن از گذشته رو  برام رو داشت خوشحالم

  یشی تو قابل ستا  بادختیز

 چرا ؟  یدون یم

   ستین یکار هر مرد نیکنن ا  یسالها راحت زندگ انتیتا اطراف ید یدرد کش نکهیا بخاطر

 ...  یمردتر  یدارم چون تو از هر مرد دوستت

 ... یخوش قلب ارزشش رو دار  هیکنم ،چون تو  یو تا آخر عمرم صبر م یخوام کنارم باش یم

 گم!  یم یچ یفهم  یم

 

 سکوت کرده بودم   شیمات و مبهوت حرفها را برداشت و زخمم را با چسب پوشاند و من  لیاستر گاز
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 جا بلند شد و جعبه را مرتب کرد و با خودش برد از

 

 کردند  یدلم قند آب م در

 را کرد   فمی تعر چقدر

 بودم !؟؟؟   یفی تعر ایآ

 

 آمد   خچالیو در  وانیل یصدا  دوباره

 

 مردانه اش بطرفم ......  یقدمها و

 

 باال رفت و نگاهش کردم ؛شربت درست کرده بود .. سرم

کنارم   کهی مشغول هم زدن شد  و در حال یشربت برداشت و با ن   یوانیگذاشت و ل  زی م یرا رو  ینیس
 نشست گفت   یم

 هست!!  اجازه

 

را بطرفم گرفت و   وانی را جمع و جور کردم و با احترام کنارم جا گرفت و بعد از هم زدن شربت ل خودم
 و اخم گفت   تی با جد

 ....  بخور

 یی ایسخت رو پا به پام ب  ری مس نیا یکه جون داشته باش بخور
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 شد و باگرد شدن چشمانم ....... شتری ب  شی از حرفها تعجبم

 

 

 رفت و گفت   یشانی پ یاز سر شوق ؛دستش برو یانداخت و با لبخند ن ییرا پا  سرش

 اال اال اهلل .....  ال

 ...... با ی نگام نکن ز  یاونجور 

 

 چنگ انداختم و آرام گفت ...  وانمیباال رفت و من از شرم به ل  سرش

 ... یشی م دتیسرنوشت جد یراه گهید قهیدق ده

 هم اونجا منتظر ما هستن   انی و کاو عادله

 کنم .  زتیاومده بودم دنبالت که سورپرا اصال

 

 ...  یکه مچت رو تو پشت بام گرفتم. خانم  

 

 نشست... میابروها یبرو  ینداشتند اخم  یکه به موضوع ربط انیاونام عادله و ک  دنیشن  با

 را  تکان داد و گفت    سرش

 کشن .....  یاونها انتظار ما رو م بله

 

 آمده از شالم را با انگشت بداخل ُهل داد و گفت :   رونیب یمو ی طره
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 !!! بایز دوارمیام چقدر

 ...  رمیگیم  یبه زندگ   دیاز سمت تو ام یبه لبخند یحت

 

بود و من   دهی نقشه اش را از قبل کش میکه برا  یاو دانسته به سرنوشت میشد یبعد هر دو راه  یقیدقا
 سپردم ... رشیکامل به او  خودم را به دست تقد  نانینادانسته و با اطم 

 

 ********* 

 

 

 

 

 

 

 

 �🌹�مظلوم  بادختی سوم رمان ز فصل

 

 

 .... یبلند و نوران  یچلچراغا

 شده کنار هم! دهی چ ین ییتز یگلها دسته
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 وبراق .. یچوب  یدرب ورود 

 خوش اسپند و گالب  عطر

 که با ذوق منتظر ورودم بودند ...  انیخندان عادله و کاو صورت

 

 

 ساختمان .... یبلند ورود واریبلند و رنگارنگ وصل شده به د یها سهیر

 

 به قدم .... قدم

 

 رفتم تا باورم شود !   یو آرام م آرام

 

 همه شکوه !!! نیبهت زده از ا من

  میچهره شان برا یکه حت  یحجم از استقبال گرم از مردم  نیا یبرو  رهیو نگاهم خ ستادمیا یا لحظه
 گفتند ...  یم  کیتبر یو با خوشحال  دندیخند یناآشنا بود و اما م 

 

 شد و آرام در گوشم گفت ...  کمینزد

 .... ریمدخانم   یاومد خوش
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 ...  دیچرخ شی پر اشکم از شوق برو چشم

 شد  یاز شاد ز ی برهم گذاشت و با چشمان خندانش دوباره تکرار کرد و دلم لبر پلک

 

 !!!  ریروز توعه خانم مد  امروز

 

 گفتن  ینداشتم برا یز یچ

 زدن   ینداشتم برا یحرف 

 توانستم هرگز جبران کنم  یرا نم  یهمه خوب نیا من

 پشت سرش بودند  دستانش

 گرفت و  میدستش را به احترام روبه رودو  هر

 .که در دستش بود را تعارف کرد . یشاخه گل سرخ  

 

 گفت   و

 ...... نی داخل ساختمون رو هم بب  یبده خانم  افتخار

 

 شدم   یو راه دمیکش  قیعم  ینفس

تمام وجودم را پر   ی آمد که حس غرور و بزرگ یدر عمرم به حساب م یبود که امروز تنها روز  بیعج  و
 کرده بود 
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 کردم ...  ی را ط  یورود یپله ها ان یدر دست کاو دست

 .... ین یری و ش وهیپر از م یزهایشده و م دهیکنار هم چ یها یباال پر بود از صندل ی طبقه

 گفتند ...  یم کی شناختند تبر یکه نم ی آمدند و مرتب به من ی پشت سرمان م مردم

 

 گرفت و با شوق گفت   می را روبه رو یدیو دسته کل ستادیکنارم ا ادعم

 کل یها  دیکل  نمیا ریمد خانم

 ...  ساختمون

 

که تنها اتاق سالن باال بود اشاره کرد و گفت   میرا با دستان لرزانم گرفتم و به اتاق روبه رو دیکل دسته
 د ییبفرما

 

 

 افتادم و پشت سرم آمدند  راه

 

 

 

 که نشست   رهیدستگ یبرو دستم

 فشارش دادم  نییگفتم و بطرف پا  یالله بسم
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اطرافم را پر کرده   یعماد و عادله و مردم خونگرم و مهربان شهر مهران  تمام فضا یکف زدن ها یصدا
 بود..

 

 

 اجعه کنید حه به لینک زیر مر صف  1583برای تهیه نسخه کامل این رمان در  

https://zarinp.al/352128 

 

 

 تذکر!!  

از هر منبع   اشد و مسئولیت خرید یا تهیهمی ب  سایت رمانکدهتهیه این رمان تبر برای تنها منبع مع
 خودتون می باشد .  ی به عهده دیگر 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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