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 خاک پاي تو وان هم عظيم سوگندست به جان تو گفتن طريق عزت نيست         به قسم

 با شکستن پيمان و برگرفتن دل         هنوز ديده به ديدارت آرزومندست  که

 که بر سر کويت بساط چهره ماست           به جاي خاک که در زير پايت افکنده ست  بيا

 روي تو بيخ اميد بنشاندست           بالي عشق تو بنياد صبر برکندست  خيال

 آن که تو مجموع و گر قياس کني       به زير هر خم مويت دلي پراکندست   در عجب

 برهنه نباشي که شخص بنمايي          گمان برند که پيراهنت گل آکندست  اگر

 دست رفته نه تنها منم در اين سودا           چه دست ها که ز دست تو بر خداوندست  ز

 بيا و بر دل من بين که کوه الوندست يار که پيش تو کاه برگي نيست          فراق

 ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق     گمان برند که سعدي ز دوست خرسندست  ز

 یسعد

 

 

 

 : دم یاز مهرداد و مسعود پرس رونیاز چادر اومدم ب  دادیو داد و ب هیگر  یصدا دنیحس شن  با

 د؟یدیشمام صدا رو شن -

 جواب داد:  تی جد با

 87رد شد. / یاز رو اون بلند  نیماش هی  شی پ قهیآره چند دق-

 ه؟ یری نکنه خفت گ-

 به ما چه! -
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برم اون سمت   ی آب ر یتو آب تا ز  دمیپر ویرو از تنم کندم و با همون ما رهنمی توجه به اون ها پ یب
 چه خبره...  نمی بب

 زن الغر اندام... هیمرد و  هیخورد به چشمم و  نیماش هی اونور تر که  یکم رفتم

جا به جز   نیا دیرس یو عمرا اگه به ذهنشون هم م دنید یسنگ بودم منو نم هیپشت  چون
 بلد نبود!  یجا رو هر کس  نیهم باشه! ا یخودشون کس

به التماس هاش   یتوجه  چی کرد و اون ه ی... دختر التماس پسره رو م دمی شن یرو م صداهاشون
 نداشت! 

 کرد؟   یالتماسش رو م دیبا یطور  نیکرده بود که ا کاریدختره واقعا دلمو لرزوند! مگه دختره چ یصدا

 ...ای پا تند کرد سمت در هو یو دختره   نی ها آروم شد و پسره رفت سمت ماش صدا

 تو آب گم شد!؟!؟   هوی کنه!؟! چشمم به دختر بود که  کاری خواست چ  یخدا م ای

 ... یمتیبود نجات جونش بود، به هر ق که تو سرم پر رنگ   یز یچ  تنها

 هوش!!  یبهش شش هاش پر آب شده بود و ب دمیرس یرفتم سمتش و وقت  یآب ریز

 تونستم داشته باشم انداختمش رو دوشم و به سمت ساحل حرکت کردم...    یکه م یتموم سرعت  با

دختره رو از رو   دوتاشون اومدن سمتم و دنیبچه ها تا منو د شی رسوندم پ یا یبه هر سخت  خودمو
 ماسه ها...   یدوشم برداشتن و دراز کشش کردن تو ساحل رو

 کردن که مهرداد گفت :  ی گرفته شده بود اما اون دوتا فقط داشتن نگاهش م میانرژ یلیخ

 مرده! -

رو فشار    نشیدادم و با کف دستم س یبرداشتم سمتش و بهش تنفس مصنوع زی نداشت! خ امکان
 دادم... 

 شدم که باالخره آب رو باال آورد  یم دیداشتم نا ام گهیکار رو کردم... د  نیبار ا چند

 حال افتادم کنارش... یب
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 نفر نگاه کرد  3حد ممکن باز کرد و به ما   نیبهش بود که چشم هاش رو تا آخر چشمم

 من کجام!؟! -

 که دوباره داد زد  میکرد ی فقط نگاهش م 3 هر

 ام!؟! من کج -

 جوابش رو داد  مهرداد

   میما نجاتت داد یتو ساحل  -

جون نداشت   یتو صورتمون ول  دی شد انگار!! چنگ زد به شن و ماسه ها و پاش  وانهیبار دختره د نیا
 صداش رو ببره باال  

 !؟!  نیها چرااا باز منو زنده کرد  یخواست!؟! لعنت  از شما کمک ی!!؟کنیمنو نجات داد یواس چ-

چطور غرورش رو   یدونستم قبل از خود کش یکرد و من م یم هیشکل ممکن داشت گر  نیبدتر به
 نفر شکونده بود... هیواسه 

 جام بلند شدم و تو آغوشم گرفتمش   از

که تو   یکرد، اما من با تموم آرامش  یم هیآورد و گر یدر م  یباز  وانهیبا تموم قدرتش داشت د اون
 وجودم داشتم بغلش کردم تا آروم بشه... 

 دادم!   ی نجاتش م دینبا دیشا

 خواد!   یرو نم  یزندگ نیا گهید یعنیکنه  یم  یخودکش   یکس یوقت

 گوشش زمزمه کردم  دم

 داده  گهیفرصت د هیآروم باش آروم باش خدا بهت  سیه-

حال افتاد تو بغلم! اول فکر کردم خسته شده اما مسعود   یجون شده ب یدست و پا زد که ب انقدر
 هوش شده!   یگفت که ب 
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 گفتم   بلند

  میبر دیرو روشن کن با  نیمسعود ماش-

 ...  نیرو جمع کرد و چپوند پشت ماش  لی مهرداد چادر و وسا می سوار بش میما بخوا تا

  تیبود که مسئول  نی!؟! فقط تنها دستور مغزم امیکن کاریچ  میدونست یکه نم  میهول کرده بود انقدر
 ... یخواست زنده بمونه تو زندش کرد  یاون نم رمیکه کردم رو گردن بگ یکار 

و   ستین ینگران  یدکتر اومد باال سرش و گفت که جا  درمانگاه نی تر کیبه نزد میرو رسوند خودمون
 چند تا سرمو آمپول زد بهش...  

 چطور شده   تشیوضع  مینیتا بب  می شسته بودن یساعت بود که ما رو صندل  کی

 ها گذرهیخوش م   شتریمسافرت ب میگفت:مخشو بزن یبه شوخ مهرداد

 جوابش رو داد :  یحالت مسخره کننده ا هیبا  مسعود

شد! اصال  یداشت داغ م ونی! تازه ذغال قلادینم نمییبرداشته پا   یفعال که داداشمون فاز سوپرمن-
 جمع شد!   یهمه چ هوی چطور  دمینفهم

 خبر از دختره بودم...  هیبهشون ندادم و منتظر   یجواب

 دادم...  رشییمن تغ  یخواست ول ی م ینطور یکردم تو مرگش! اون ا یدخالت م  دیکنم نبا فکر

 شدم رفتم سمتش که رو برگردوند ازم   بلند

 به هم...   دمیو دستم رو مال  ستادمیتختش ا کنار

 حالتون چطوره؟  -

   دمیزش نشن ا یجواب

براتون انجام   ادی از دستم بر م یو هر کمک رمیگ یکارم رو گردن م تی من شما رو نجات دادم و مسئول-
   دمیم
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 رو چرخوند سمتم که متوجه اشکهاش شدم...  سرش

 خواستم   ینم یچی ه رمی خواستم بم  یمن فقط م-

   نییانداختم پا سرمو

 متاسفم  -

 در حقم...   یظلم کرد-

 کنار تخت و دستش رو گرفتم تو دست هام   یرو صندل نشستم

گره از مشکالتتون باز   دمیکه بتونم انجام م یخانم من واقعا قصد کمک به شما رو داشتم، هر کار -
 . دیفکر کن یبه زندگ  نیزنده هست گهیبشه، االن که د

 و زل زد تو چشم هام...  رونی ب دیرو از تو دستم کش دستش

 که ساعت ها بتونم تنها توش سکوت کنم و بخوابم  یی جا هیخوام  یجا مال خودم م هیمن فقط -

 گرفت   خندم

 تونم بهت بدم!  یکه م یز ی تنها چ نیفکر کنم ا-

   ختی ر یکرد و اشک م  ی سکوت بهم نگاه م تو

 رو تخت و دست گذاشت رو سرش   نشست

 خانوادتون کجا هستن؟ -

 ندارم  -

   ل؟یدوست آشنا فام -

 رو ندارم  یکس چیمن ه-

 گفتم :  دیو با ترد  نییانداختم پا سرمو



 ۲که نداشتم یتیشخص

8 
 

 که...   نیکرد یمرد دعوا م هیبا  نی شما داشت-

 بهم نگاه کرد   زیت

 ... ایسمت در دنییدو هویکه -

 .. نیی هاش رو بست و سرش رو انداخت پا چشم

 االن دوست ندارم دربارش حرف بزنم  -

 خواستتون رو برآورده کنم    نیتا من اول دیباشه پس خودتون رو به من بسپار-

 کرد بهم  نگاه

 شناسم چطور اعتماد کنم؟   یاما من شما رو نم-

   دمیدار خند یمعن

   وونستیبترسه چون د دینبا یچیاز ه گهیکنه د یم یآخر و خودکش  میکه زده به س یکس-

 رو صورتش    ادیخنده کم رنگ ب هیباعث شد  حرفم

   ادی خنده هم بهتون م-

 کرد بهم  نگاه

 بزار   ایببر تو همون در ایمنو با خودت ببر  ایواسه باختن ندارم  یز یچ گهیمن د-

 خواستتون رو برآورده کنم   دینه من اول با-

بودنش با    یحت  ست،یبراش مهم ن یچی رو که ه نیکردم ا یبهم نگاه کرد اما قشنگ حس م  دیترد با
 تا پسر!   3

   دمیش پرسمشغول کرده بود رو از یل یکه ذهنم رو خ یسوال

 چند سالته؟ -



 ۲که نداشتم یتیشخص

9 
 

 دونم  ینم-

 تعجب بهش نگاه کردم که گفت   با

 دونم  ی سن رو نم  یمن معن-

 کالفه شدن  کمیدوستام   م،یاستراحت کن بر کمی فعال  ،یاوک-

   ستین  یمشکل-

 رو تخت بلند شد و سرم رو از دستش در آورد   از

 درمانگاه ندارم  نهیواسه پرداخت هز  یمن پول-

 کنم  هیشما آماده شو من برم تصو ستین یاز ین-

 اتاق خارج شدم و رفتم صندوق...   از

هزار تومن هم تو کارتم پول نداشتم! اشکال   یدکترش! حت نهیکه داشتم رو دادم واسه هز یپول همه
 نفر رو از مرگ نجات دادم  هینداشت به جاش 

داده  هیرو تک  شیشون یتوجه شدم چارچوب در رو گرفته و پکه م  کردم و رفتم سمت اتاقش هیتصو
 بهش  

 رو گرفتم    بازوش

  ره؟ی م جیسرت گ-

  نهیدونم بدنم سنگ ینم-

   نیبرمت تا ماش یبده م هیبه من تک -

نشوندمش و خودم هم کنارش  نیسمت ماش   میداد بهم و با بچه ها رفت هیمخالفت تک یب
 نشستم...مهرداد پشت فرمون نشست و مسعود هم کنارش...  

 سکوت رو شکست...  تاری گ سی و یساعت اول سکوت حکم فرما بود که مهرداد با پل مین یبرا
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   ایدر میبر د یجمع کن با اهاتیرو

   ایدن نیاز ا میدور ش یچند روز  هی دیبا

 میکوله تقو یبردار، ب  نتوی دورب

   میننداخت ییدوتا  یوقت عکس ها ندچ

 ... 

کرد که مهرداد نتونست   یم  هیگر یجور  هیبلند! بدون مکث!  ی!! با صداهیگر ریدختره زد ز هوی
 کنه و زدبغل   یرانندگ 

 ...  نیف نیافتاد به ف هیکه باالخره از گر  میساکت بود 3 هر

 گفت عاشقه...   یبهم م یحس هی

 ! طیو شرا  تیوضع  نیتو ا یخوشگل بود!حت   یلینگاهش کردم...خ قیعم

داد به شونم و من هم دستم رو دورش محکم کردم تا بتونه  هیاومدسمتم و سرش رو تک خودش
 بده   هیراحت بهم تک

  اجیروبغل کرده بودم که اون هم به من احت یداشتم و االن کس اجیحس احت   نیوقت بود به ا  یلیخ
 داشت...

   دیکه مسعود چشم هاش رو مال  میحرف بود  یب یبه راه افتاد وهمگ مهرداد

   رمی من واقعا دارم از هوش م میبخواب میجا چادر بزن هی-

 صبح بود!   6 کی ساعت نگاه کرد،نزد به

 توش چادر زد   شهیپارک هست که م هیجاها  نیا - مهرداد

   دنیم ریبهمون گ  ننیدختر بب  هی تا پسر رو با  3جا که خلوته  هیبرو  - مسعود

 و مسعود پتو ها رو پهن کرد   میکه خلوت بود چادر زد یگوشه کنار  هی میبچه ها رفت میبه تصم  خالصه
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ه که هنوز  و اون دختر  دنیکردن و کنار من بغل چادر خواب یبود و بچه ها مردونگ کیکوچ  یلی خ چادر
   دیتنها تو چادر خواب میدونست یاسمش رو هم نم 

 تو جام از هوش رفتم  دمیدراز کش تا

 دونم چقدر گذشته بود!  ینم

 کرد   ارمیتو چادر هوش شیگر یصدا که

 کنارش نشستم که سرش رو گذاشت رو پاهام و تو خودش جمع شد...  رفتم

از   ری غ تی ! مگه انسانمیرو حس کرده بود گهیم دشناخت و نه من! اما هر دو آرامش ه یاون منو م نه
 بود!  نیا

 که مرگ براش قابل تحمل تر بوده!  دهیرس  یزندگ یبه کجا نی بب

 کرد    یم نیف نیف

گذشته بهش که  یحالش بد بود! مگه چ یلیرو گذاشت رو دهنش تا صداش بلند نشه! خ دستش
 بره!؟!  یپناه م  بهیغر هیبه  یطور  نیا

کرد که باالخره خوابش برد و من سرش رو آروم قرار دادم رو بالشت و   هیکرد...انقدر گر هیگر انقدر
 حال نداشتم تا سر جام برم    یحت دمیخواب  نیرو زم گهیگوشه د هیخودم 

 که گفتم :   دادیخنده مسعود گوشه چشمم رو باز کردم مهرداد زمزمه وار داشت بهم فحش م یصدا با

 خوابه سیه-

 بارون خوردس  یجوجه  جونم یا-مسعود

 کمرش روعقب جلو کرد  مهرداد

 ی جذابه لعنت-

 ... دشیگرفت ازحرف هاشون و نگاه کردم تو صورت رنگ پر خندم
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  سادهیچشمش باز شد و تاسرش رو باال گرفت چشم تو چشم مهرداد ومسعود شد که باالسرش وا هوی
 باال تر...   دیبودن،تند پتو روکش

رو   دی کش شتریاشاره کردم برن کنار وخودم پاشدم اما اون پتو رو ب  شهیم ت یشدم داره اذ متوجه
 سرش و دور خودش محکم کرد 

   انی بچه ها اشاره کردم که دنبالم ب به

  میستادیگوشه دور از دختره ا  هی

 نه؟  ای دیو داغون هست،خواهر مادر دار  دهید بیدختر آس هیکه افتاده و االن تو جمع ما  هیاتفاق هی-

 کردن حرفمو که من ادامه دادم   دییباسرشون تا  دوتاشون

 خونش و تمام    مشیبر یم  رمیگ یشد ازش آدرس م  دار یاالن که ب میدون یدربارش نم یچ یفعال ه-

 خواهرم    میش اونم مثل مردادا  ستین یمشکل -مهرداد

 هستم   ادیاز دستم برب یمنم کمک - مسعود

 و گفت  دیخند  یرکی رزیمهرداد ز هوی

خواهر   یو تو ب  ای ! بیشد لیاالن بچش عروس شده! فس یکه داشت یدوست دختر  نیآخر-مهرداد
 از دست بره ی الک  ی لعبت  نیمادر شو تا دلمون نسوزه همچ

 رفته بود تو جلدش  طونی ش مسعودم

 یاومد گور به گور  یاز آسمون حور  یآورد یجنازش رو در نم  ایداشت که از تو در ویاگه کس نیا-

 دیخند  یرک یز ری مهرداد ز 

واسه   یاون وقت من چه نقشه ا بغل محتاج شده  هی! اون انقدر حالش بده که به دیچرت و پرت نگ-
 بکشم!؟  یآدم بدبخت نیهمچ

 دلمون ضعف رفت   رمی باشه بابا حله من برم چند تا تخم مرغ و نون بگ-مهرداد
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 رو بزارم   یی من برم چا - مسعود

 گفت :  یبا همون فاصله چند متر  مهرداد

 تو هم بروسراغ جوجه بارون خوردت  -

 پتو شدم   یسمتش که متوجه تکون ها رفتم

   ؟یدار یب-

 نداد   یجواب

 خانوادت   شی و بعد ببرمت پ یغذا بخور  دیو با یپاشو االن تو زنده ا یدار یاگه ب-

 پتو رو محکم زد کنار و زل زد تو چشم هام  هوی

 براش سخت بود گفتنش اما با بغض گفت :  انگار

   ایدوباره بندازم تو در ایمنو با خودت ببر  ایمن خانواده ندارم -

 نشستم   کنارش

 کجا ببرمت؟  -

   یکن  یخواسته هامو برآورده م  یگفت شبیتو د-

 :  دمیخند

 ! ری منو با غول چراغ جادو اشتباه نگ-

 بار از مرگ نجاتم بده   نیسوم یکس نباشه که برا چیکه ه ییجا ای باشه پس منو ببر بنداز وسط در-

 ! ؟یکن  یم  یباره خودکش نیچندم نیمگه ا-

 دست هاش گرفت   ونیو سرش رو م جوابمونداد

  شد؟یچ-
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   ایمنو دوباره بنداز تو در ای جا ببر  نیمنو از ا-

   ؟یشهر  نیاهل هم-

  ستمیجان  چیمن اهل ه-

 کنم یبگو خانوادت کجان من مشکلت رو حل م شهینم  یطور  نیا-

 نزد   یو غصه دار بهم نگاه کرد اما حرف  یعصب

  دم یکش قینفس عم  هی

   میزن  یخب، غذا بخور حالت بهتر بشه دوباره حرف م یل یخ-

 زل زد تو چشم هام  آشفته

   ستی ن یا گهیبا خودت ببر حرف د ای منو بکش  ای-

من مهرداد   یبزنه! اگه به جا ی حرف   نیهمچ بهیآدم غر هیتونست به  یبود واقعا! چطور م  بیعج
 در انتظارش بود!؟   یا ندهیبود چه آ ستادهیجلوش ا

   دمیها رو آوردم و چ لیوسا نی داخل موهام و از پشت ماش  دمیکش دست

 پاشو دست و صورتت رو بشور  -

 رو کرد بهم و جمع شد تو خودش   پشتش

   ستیخوام گشنم ن  ینم-

 کن لطفا   ادا هات رو جمع نیببرمت ا  یخوا یاگه م-

   ستی گشنم ن ستیادا ن-

هم  س ی! فکر کنم به سرویسرم خورد  یل یخ شبمیباشه حداقل دست و صورتت رو بشور تازه د-
   یداشته باش اجیاحت

 دوباره نفس بکشم   لیدل یکه ب یندارم فقط تو باعث شد  اجی احت یچ یمن به ه-
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 تکون دادم و جوابش رو ندادم   سرمو

   ستینه تکون بخور ن دمیکه د اد یدختره هم ب  میسفره و منتظر بود سر میهام اومدن و نشست بچه

 رفتم کنارش تو چادر نشستم  ییچا وانیل هیش گرفتم و با لقمه برا  هیبه خوردن که  میکرد شروع

 رد نکن  گهیها رو د نیا-

 نرفتم دست صورتمو بشورم  -

 اشکال نداره  یسر  نیحاال ا-

دونم چرا دوباره   یکه نم رهیگاز از لقمه بگ هیخورد و خواست  ییکم از چا هیدستم گرفتتش و اول  از
 پتو!  یو جمع شد تو نیاشک هاش سر باز کرد و اون ها رو گذاشت زم

 تو کاسم!  یچرا گذاشت گهید نویخودم ا   یزندگ یر ی کبیا  تیوضع  نیتو ا ایخدا

 بغلت کنم؟   یخوا یم-

 نه فقط تنهام بزار  -

 ... 

 

   زیدن

 

  یعروس  ادیمادر شدن... یبچه ها افتادم که ب ادیاومد تو دهنم  ریتا مزه پن  یخوردم ول یقلپ از چا هی
 ... میو آوارگ ویکس  یبچه ها...ب دی...مادر جدنیشاه

کس منتظرم   چیندارم!؟ ه یچی ه یوقت نمیرو بب  گهیصبح د هی دیمن هنوز زنده موندم!؟!چرا با چرا
 دوسم نداره  یچکی ... هستین

 ببنده...  شهیتونست راه نفسمو واسه هم یپر بود انقدر که م یل یخ بغضم
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 بغلت کنم؟   یخوا یم-

 !بهی غر هیآروم  آغوش

  ؟ یگرفت یای که با من ب ن یرو واسه ا  متیتصم-

 لرزون جوابش رو دادم   یصدا با

 آره -

بوده و   تی تو زندگ  یکه نجاتت بدم چ نیقبل از ا دونمی پس با دقت به حرف هام گوش کن، من نم-
 . یرو فراموش کن یهمه چ  دیپس با یکن  یشروع م  دیجد یزندگ هی یگذشته، اما االن تو دار 

 و گوشه چادر کز کردم رونیپتو در اومدم ب  ریز از

  ؟یدیبه چه ام-

اما من تو فکرم بود  سم،یمی هت گفتم نجاتت دادم پاش هم وامن، ب دیخدا بعد به ام دیبه ام-
 ه یاوک یخوا یم گهیجور د هیمشکلت رو با خانوادت حل کنم حاال تو 

   ستیمهم ن یچ یبرام ه گهید-

 رو تکون داد  سرش

 ست ین یباشه حرف -

  3خوان چادر رو جمع کنن هر  ینگذشته بود که گفت خارج بشم م قهیدق 40چادر خارج شد و  از
و   رنی برام مهم هم نبود دارن کجا م  یهستن حت ییدونستم کجا ینم  یته لهجه داشتن ول هیتاشون 

شم ،چادر    ینم ایدن نیآدم ا گهیکشتم من د  یبود خودم رو م نی! تهش اومدی به سرم م ییچه بال ای
افتاد  ادمی مشغول بود  شی... پسره کنار من عقب نشسته بود و با گوشمیدرو جمع کردن و به راه افتا

 نیف یهم از بچه ها ندارم که حداقل نگاهشون کنم دوباره اشکم در اومد که صدا یعکس  یحت گهید
 نگاهم کنه   یباال و با حالت عصب ارهیباعث شد سرش رو ب نمیف

 ؟ یتمومش کن  یخوا  ینم-
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 باعث معذب شدنم بود   نیمن شد و ا هام به  ییاون دوتا جلو توجه

 رو نگاه کردم...  رونی پاک کردم و از پنجره ب اشکمو

 که بغل راننده نشسته بود با لبخند بهم نگاه کرد   یاون

 من مهرداد هستم   م،یبشناس  شتریرو ب گهیبهتره هم د-

 راننده اشاره کرد   به

 آقا مسعود  شونیا-

 من..   یبه ناج  و

شمال که شما رو    میاومده بود حیچند روز تفر  یو برا میکن  یم یهستن، ما مشهد زندگ زدانی شونمیا-
 کرد!  دیس زدانی

 :  دیخند مسعود

 خونش باالست   یکال دوز سوپر من  زدانی-

 مسعود  یزد رو شونه  شی با گوشه گوش زدانی

  د؟ی کن یشما هم خودتون رو معرف شهیم-مهرداد

 دادم   و جوابش رو  نییانداختم پا سرمو

 هستم، متاسفم اما سوپرمنتون منو نجات داد و االن وبال گردنتون شدم  زیدن-

 خواهر ما   ن ی شما هم ع - مسعود

  دیپرس ویسوال بعد مهرداد

  ه؟یخب شما االن برنامتون چ-

 رو قبول کرد  تشیندارم سوپرمنتون منو زنده نگه داشت خودش هم مسئول یبرنامه ا چیه-
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 نگاه کرد تو چشم هام  یجد هوی

 هستم  زدانی-

 تکون دادم که گفت :  سرمو

 کنم   یم ت ی برادر ازت حما هیمن مثل  یکنار من بمون   یتا هر وقت که بخوا-

و   نیماش شهیدادم به ش هینبود! سرمو تک نیشاه هی زد! اصال شب یتو حرف هاش موج م صداقت
  نیگفت ا یبهم م یق یحس عم هیرفتم!؟! البته  یها داشتم کجا م نیرفتم تو فکر... واقعا من با ا

 ی هاپسر با مو هیهم مثل مامان و بابا خدا جلو راهم گذاشته! سرمو چرخوندم نگاه کردم بهش ، میناج
خوش رنگ... اونم نگاه کرد   یبادوم  یلک و چشم ها  هی یخوش حالت و صورت صاف و بدون حت

  آوردی... نه اون کم مقهیها پشت دق قهی... دققهیشد دق هی... ثانمیبهم، چشم تو چشم هم مونده بود
 وهک هی نمیگاه امن بب  هیتک  هیچشم هاش  ین  یخواست ته ن یکندم! دلم م یو نه من ازش چشم م 

  قیآه عم هیکردم...  ی ... باالخره چشم ازم کند اما من هنوز نگاهش مرمی بزنم و آروم بگ  هیکه بهش تک
راحت برگشته    الیبا خ  نیشاه ایگردن  ی!؟! دارن دنبالم منیو بچه ها تو چه حال نیشاه دم،االنیکش

رو   میکه زندگ یدمرو انجام بده!؟ واقعا چطور شد که من دل دادم به آ شی عروس یتهران تا کارها
وقت هام    یشد، بعض یرفت و هر دو ساعت راننده عوض م یطور م  نیهم  نیشجهنم کرده!؟! ما

قدم راه  هیخواست  یدلم نم  یگرفتن اما من حت یداشتن و عکس م یقشنگ و جالب نگه م یجاها
  نیبه هم ی ت ح نیبود افتادم، هه شاه دهیکه کوروش برام خر 206اون  ادیبرم! من چرا زنده بودم!؟ 

کرده بود که من به خاطر   یاون به من خوب  یرو خورد کرد! واقعا ک نیمن هم رحم نکرد و ماش  یخوش
شب بود و ما هنوز تو   ی... آخرامی! ؟! بچه ها اومدن و به راه افتاددمیهمه عذاب کش نیعشقش ا

 شدم  اریوشه یکم زدانی یکه بفهمم خوابم برده بود! با صدا نیو من بدون ا میبود  نیماش

   ز؟یدن-

 ! نهیچقدر خوابش سنگ-مسعود

 شدم  اریچشمم روباز کردم و هوش  عیحرفش خورد به گوشم سر تا

  مید یشو رس ادهیپ - زدانی
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لحظه ترس افتاد به جونم  هیخلوت شدم!  کی تار مهیکوچه ن هیپنجره اطراف رو نگاه کردم و متوجه  از
  ادی صداش در ب زدانی باعث شد  میحرکت موندن طوالن  یو ب

 !؟ یر یم یافتاده که کجا دار  ادتیاالن  یاومد نجایتا ا-

و   کیدر کوچ دیبا کل زدانی رفت و   یخداحافظ هیشدم و مسعود با ادهی پ نیخودم اومدم و از ماش به
 سبز رنگ رو باز کرد  

 ا یش بسم اهلل وارد خونش شدم... منتظر بودم مادر  هیبه من اشاره کرد برم تو، و من با  اول
و سوت و کور بود! المپ رو روشن کرد و من   کیسراغمون اما خونه تار ادی زنش ب یحت  ایخواهرش و 

  رم! در رو باز کرد و به من اشاره کرد بیآهن یمیدر قد هیشدم و   یمربع یمتر  6 اطیح هیمتوجه 
! ذارمیدارم کجا پا م کردیم یآب از سرم گذشته بود چه فرق گهیداخل، اول سخت بود اما من که د

 اتفاق افتاده بوده!؟؟؟ یمن! جنگ جهان  یخدا یها رو زد و خونه روشن شد! وا  دیو اون کل میوارد شد

 نامرتب هستش  کمی نجایا دیببخش-

 ! کم؟ی

    ستین  یمشکل-

همه المپ ها رو روشن کرد متوجه  یگوشه که وقت ه یمبل هم نداشت! معذب رفتم نشستم  یحت
 کرد مگه؟!؟ یزندگ شهیم  نجایکارست! ا مهی خونه هم ن  یشدم حت

  ینشده بود! از اپن به درها دهیگچ هم کش ای مانیس هی ال هیروش  یکه حت یافتاد به اپن آجر  نگاهم
خورد! من  یم  یبه خاکستر  دشیسف  یکه پرده  یرنگ مونده بودن و پنجره ا  یکه ب یبتونه خورده ا

  دهباعث شد حالت تهوع بهم دست ب تی وضع نیمهم بود و ا یلیبرام خ  یز یوسواس نداشتم اما تم 
  میتیبچه  یموند یم  ابونیکف خ دیهم االن نبود با نیته دلم تشر زد:هم  یز یچ هیاما 

  یخونه ا  نیوردمت همچآ  یکشم ازت وقت یخجالت م-زدانی

 جوابش رو دادم :  باهول

   هیهم داشته باشه اما مال خودش باشه و بتونه توش آروم باشه کاف یخال  نینه آدم چندمتر زم -
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کنه   رشینشد که بتونه تعم  ایعمرش به دن ی ول دیخر ییبنده خدا هیاز  یطور   نیرو پدرم هم   نجایا-
   ستمیخونه ن  رونمی منم که همش ب

 خانوادت کجان؟   هیبق-

 اومد رو لبش    یبد انهی لبخند موذ هی

   آوردم؟ی بودم تو رو با خودم م یبه نظرت من آدم معمول-

 !  شمیمتوجه منظورت نم-

 رو ازم گرفت و رفت داخل آشپزخونه    روش

   ؟یستیگشنه ن-

 نه بهم بگو خانوادت کجان؟  -

  ؟یی مرد تو خونش تنها ه یافتاده با  ادتیاالن -

 هش نگاه کردم اخم ب  با

 . کشمیخودمم م کشمی من آب از سرم گذشته تو رو هم م-

   رونیب  دتشیتو گلوش و پاش  دیخورد پر یکه داشت م یآب

 قاتل!  -

 کجان؟   هی جواب سوالمو بده بق-

 چیخونه داشتم، به ه نینفر هم تو ا هیکنم، شک نکن اگه  یم یوجود نداره من تنها زندگ یا هیبق-
 آوردم! تو تنها و من تنها   یدم نم عنوان تو رو با خو

 کردم که گفت :  یاخم بهش نگاه م  با

مثل مهرداد   یکی یدوست داشت که به جا یل یآماده پنجول انداختن نباش خدا خ یگربه ها نیع-
 منو گذاشت جلو روت  
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  ینجاتم ند   یخواست یم-

   دیخند

خواستت   نیبخواب تا اول  ریاتاق هم روشه برو تو اتاق در رو ببند راحت بگ دی خونه مال تو، کل  نیا-
 برآورده بشه

بچه ها دونه به دونه جلو چشمم بود  یهم گذاشتم تا به خواب فکر کنم اما چهره  یهام رو رو چشم
   دمیگوشم شن کی ... صداش رو نزدختمی اشک ر اریاخت یبسته ب یبا همون چشم ها

 کنه؟   یحالت رو خوب م  یچ-

نگاه کردم تو چشم  ن،ییپا ختنیپلک هام رو باز کردم انگار سد اشک هام شکست و همشون ر تا
 هاش...  

 مرگ   هیخواب شب  هی-

 رو تکون داد   سرش

 کنم  یتونم برات اوک یم نمیخوشبختانه ا-

کار کنده شده  مهی ن یبرچسب ها  یکه روش کل یا یمیو قد   کیکوچ خچالیجاش بلند شد رفت از  از
 آب  وانیل  کیقرص برام آورد با  هیبود 

   ریبگ-

  ه؟یچ-

 بخواب    ریرو بردار و برو تو اتاق در رو قفل کن بگ  دیبخور کل-

 قرصه؟   هیچ-

   یکنه بخواب یفقط آرومت م ستین  یخاص  زیچ-

 لبخند تلخ زدم   هی
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   هیبرا من بچه باز نایخورم ا  یکل عمرم رو دارم قرص اعصاب م-

 قل امتحان کن  حدا-

 خوام    ینم-

  وانی رو انداخت تو ل قرص

 بکن   یخوای خوابم تو هر کار م  یباشه پس من م-

 سرش   دیانداخت و پتو رو کش واریشد و جاش رو کنار د بلند

 جمع کردم و نگاه کردم بهش...  نمی رو تو س پاهام

  یم کاریچ نجا یکرد! من ا یم وونمیرو تو سرم داشتم که داشت دوباره د ییانتها یب  ییعمق تنها هی
داشته باشم؟  یعاد یانسان زندگ  هیمثل  یزار ی !؟! چرا نمیبکش یخوا یمنو تا کجاها م ایکنم!؟! خدا

نه االن که   ردم،ک  یبچه هام فکر م   تی کنارم بود دلم آروم بود و به ترب نیباال سر بچه هام بودم شاه
بغل...  هی... تیامن هیخواست  یآرامش م  هیدونم کجام! حالم اصال خوب نبود! فقط دلم  ینم  یحت

و  ختهی از تنها موندن تو اتاق بهم ر دمیترس یبه اتاق نگاه کردم و اول فکر کردم برم اونجا اما م
 واریکه گوشه د  یتار یگکه احتمال داشت سوسک و موش هم توش باشه! چشمم خورد به  یا یکاهگل
آرامش  یلی بغلش افتادم خ ادیداره! دوباره نگاهم افتاد بهش...  تارینداره اما گ یچی،هه ه بود

و داشتم به بچه  واریدادم به د هیشد! همون جور سرمو تک   یم دایپ  یداشت! انگار توش هر حس خوب
که هم زمان شد با کنار زدن  دمیاز خواب پر  یسوت کتر   یخوابم برد! با صدا هویکردم که  یها فکر م 

که صورتم رو نوازش   یخنک  یکه باز شد و هوا  یکه خورد به صورتم و پنجره ا یپرده و آفتاب تند
 کرد...

 م یپاشو صبحونه بخور-

 هیبه خواب رفته بودم و کل تنم خشک شده بود! انگار  ی خودم نگاه کردم که همون جا همون طور  به
 و بالش رو گذاشتم روصورتم و گفتم :  دمیو بدنموکش دمیدرازکش نیخورده بودم! رو زم  یکتک حساب

 ست یگشنم ن-

 شهینون تازه گرفتم بوش به مشامت برسه حالت خوب م اریادا در ن-
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که پرتش کردم   یازش شدم!جور  ینامطبوع یبو هیرو سفت تر فشار دادم رو سرم که متوجه   بالش
 جمع شده نشستم سر جام   یاون طرف و با چهره 

 گفتم :  اری اخت یب

 !؟! یکن یم  یزندگ نجایتوچطور ا-

 نیی رو انداخت پا  سرش

 شرمندتم-

 خونه نه وقتش رودارم بهش برسم نه حوصلش رو  امیفقط شب واسه خواب م من

 شهی م  ضیوضع آشفته واقعا آدم مر نیچند ساعت هم تو ا یبرا  یحت-

 د یخند

 ؟ یبش ضی مر یترس  یاالن تو م-

 جام بلند شدم  از

 ؟یمزه ا  یانقدر ب  شهیهم-

 اطهیدرش تو ح  سی سرو-

که اون جا جمع شده بود واقعا حالت تهوع گرفتم  یو خاک   یاهیس دنیو با د  سیسمت سرو رفتم
 کنم! برگشتم تو اتاق گفتم  یزندگ  یداغون یجا   نیتونم همچ یروز هم نم کیواسه  یحت

 ار ی ها رو بخر ب نیا دم یبهت م  ستیل هی-

 زده گفت :   رتیح

 جان!؟ -

 به جاش  رمیگ یکار خودم رو نم  نهیهز-
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و   یقینت موس  یبازش کردم متوجه کل یخودکار برش داشتم و وقت هیدفتر و  هیخورد به  چشمم
 مختلف شدم! یآهنگ ها

 گوشش رو کندم و نوشتم و بلند خوندم :  هی

 ... تکسیوا3 د، یتا5بند،   شیپبسته دستکش التکس، ماسک،  هی ر،یتا جرم گ 4-

 کنه! یبا دهن باز داره نگاهم م دمیچرخوندم سمتش که د سرمو

 صبحونه بخور!  ایحداقل اول ب -

 خورد!؟!  یز یآشفته بازار چ  نیتو ا  شهیواقعا چطور م-

 نگفت :  ی چیرو تکون دادو ه  سرش

 ار ی ها رو بخر زود ب نیرو دادم دستش و گفتم :ا  ستیل

 کرد  ستینگاه به ل هی

 ؟ یخوا یاالن م نیهم-

 االن  نیبله هم-

 داغون!  یهمونطور موندم وسط اون خونه  رونیخونه رفت ب  از

 که زن نباشه اون خونه جهنمه!  یتو خونه ا  گنیم راسته

 

 "زدانی"

 

 رو ازش گرفتم و ازخونه خارج شدم...  ستیل

و مجبور شدم از پس اندازم پول  دمیآه کش هی!هیکارتم رو چک کردم و متوجه شدم خال یموجود
راحت تر    ینطور یا دیباهاش مخالفت کنم شا ومدی. دلم نرمیخانم رو بگ یبلند باال  ستیبردارم تا ل 
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بخرم اما آخراش طرف داشت   نارو ی،خالصه که رفتم از سوپر مارکت ا ادیباشه و از اون حالت بد در ب
 ها رو گذاشتم جلوش  دیخودمم خندم گرفته بود! برگشتم خونه و خر  یکرد! حت ی بهم چپ چپ نگاه م

 د ییبفرما-

 ممنون -

بست و ماسکش رو زد و از اتاق رفت   شبندیهاش رو برداشت و دستکش دستش کرد و پ یسر  هی
 رونیب

خودمو  یرفت اما جلو  یخندم داشت باالتر م  یدختره! صدا وانستیبامزه شده بود! فکر کنم د  یلیخ
 گرفتم 

 سفره نشسته بودم که از گوشه در داد زد سر

 بخر!  یک یخودت  یمسواکت رو بده بهم برو برا-

 بودمش!   دهیخر شی داشت؟!؟ نو بود سال پ  کاری تو گلوم! با مسواک من چ دیپر لقمه

  ؟یاومد-

 رو دادم دستش و برگشتم تو اتاق   نمی نازن مسواک

 واسه خودم آورده بودم!   یبدبخت

  ساد یو وسط خونه وا شبندیساعت بعد بالخره اومد؛ بدون ماسک ودستکش و پ 1 حدودا

   ؟یدست لباس بد هیبه من  شهیم-

 ر ی چشم خانم جرم گ-

شلوار که تا حاال ازشون استفاده نکرده بودم و نو بودن رو   هیو  اهنیپ هیو رفتم   دمیمنم خند دیخند
کرد   یرفت تو اتاق وعوضشون کرد... البته کاش عوض نم زهی که تم دیش ، اول بو کرد بعد دآوردم برا
متوجه   عیروشن کرد.... بدم روشن کرد اما سر ر،ی من اون اندامش بدون لباس ز  یفکر منف نیچون اول
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کرد رو کل بدنش پخشش کنه اما مگه از جلو  یکنم و شالش رو باز کرد و سع یشد بد نگاهش م 
 شد اون تکون ها...!  یچشم من رد م

  ؟یدار  ییلباس شو  نیماش-

 نه -

 بزرگ بهم بده لباس هام رو بشورم تنم کنم   یلیتشت خ  هیزدم،  یحدس م -

  ساعت می... ندیبا تا اطی جا مونده ،دادم بهش و رفت ح  نجایبود که ا هیتشتم همون تشته همسا  تنها
پهن کرده بودم  نیکه رو زم یک یبعد باالخره با آرامش اومد تو آشپزخونه و کنار من سر سفره کوچ 

 نشست . 

  ؟یچرا صبحونت رو نخورد-

 منتظر تو بودم  -

 ممنون  -

 ... ختمی براش ر ییخوردن شد و من هم چا مشغول

  شونیکه دار ییکسا شیبرمت پ  یخودم م یهر موقع بخوا-

 از دستش افتاد  چاقو

 شدم نه؟  تی مزاحم زندگ-

 کنم   یم یبخوا یمن برات هر کار  ینه نه بخدا فقط خواستم بدون-

  نیی رو انداخت پا  سرش

 نشم  ابونی فقط بزار تو خونت بمونم و آواره کوچه و خ-

 بمون فقط...  یخونه مال تو هر چقدر خواست نیا-

 کرد تو چشم هام   نگاه
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دوست ندارم احترام مهمونم شکسته  م،یدقت کن که به مشکل نخور دنتیرو لباس پوش  کمیفقط -
 بشه 

  نیی رو انداخت پا  سرش

 باشه -

 من امروز کار ندارم  -

   ؟یبه من کمک کن  شهیم-

 کنم؟   کاریکه چ-

  میکن  زیتم  کمیرو تحمل کنم کمکم کن خونه رو  نجا یتونم ا یاما اصال نم  ستمی ن یمن وسواس-

 حتما  -

 کمرش رو صاف کرد منو بدبخت کرد!  نید و اصبحونه تموم ش تا

  رون ی ب  زیاتاق خواب رو بر یها لیوسا یهمه  ار یپاشو پرده ها رو درب -

 ها رو!؟!  لیوسا همه

 ! ؟یواسه چ-

 گفت :  یحالت بامزه ا با

 چه خبره!  رایم  ری اون ز نینون افتاده رو فرش مورچه دورش جمع شده بب کهیت هی-

 !  انیبه حساب م یخونگ وونیح گهیمورچه و سوسک و موش که د-

  دم یکش قینفس عم  هی

 نگو!  یطور  نیمن ا یخدا یوا-

 چشم-
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دستکش و   دمیبرگشتم د یقرض کردم و وقت هیچهارپا  هیهم نداشتم تو خونه! رفتم از همسا یچیه
  یال درکش نمسر عمل دست هاش باالست!! اص یرو بسته و مثل دکتر ها   شبندشیماسک و پ

  یم ادشیاز  یکرد حداقل خودکش یروز استراحت م هیافتاده!؟!  یکار  زیکردم!چرا اول به فکر تم 
 واریگوشه د یشب بود از خستگ 9به روز من آورد ،ساعت   یبه روز من آورد... چ یچ ی عنیرفت! 

شدم و تا چشمم    داریها ب نتیدر کاب یکرد اما صبح با صدا کاری اون چ دمینفهم  گهیخوابم برده بود! د
حالت   هی ها! با  نتی بند افتاده بود به جون کاب شیرو باز کردم باز با همون ماسک و دستکش و پ

 دارم یب دی خودمو زدم به خواب اما انگار فهم یدار  هیگر

 کمکم؟  یایب شهیم-

 حالت زار نگاهش کردم با

 ام یآره م-

بشور تا من  اطی موکت ها رو تو ح نینه صورتمو نشسته بودم هنوز که گفت اتو آشپزخو  رفتم
 ختهی اتاق خواب رو ر یاضافه ها  لیو وسا ییرایبود تو پذ ختهی آشپزخونه رو ر یها لی...کل وساامیب

 ! اطیح یبود گوشه 

 باز تر بشه  اطی تا ح رون ی ب  زیاتاق خواب رو ببر بر یاون آشغال ها-

سر جات جرم   نیبش ای ب  یبگم :بابا تو دو روز مهمون شدی و نه روم م  دمیاومد بگم انجام نم یدلم م نه
معدم داره   دمید هویکم رو بودمو مظلوم... مشغول انجام دادن اوامر خانم بودم که  شهیخانم! هم ریگ

 ،رفتم تو آشپزخونه و مظلوم گفتم : رهیضعف م

 من گشنمه -

   ختیرداد که برگ هام   یجواب هی اما

 واسه خودت بخر بخور    کیک هیبرو  یازش استفاده کن یتون  ینشه نم زیتا آشپزخونه تم -

   ؟یتو چ-

   ست یمن گشنم ن-
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 ! ؟یکن  یکار م یو فقط دار   یخور   ینم یچیاصال حواست هست که ه-

 کرد گفت :  یم  تکسیکه ظرف ها رو وا همونجور

  ستمیگشنه ن-

 کنم   یمن کار نم  ینخور  یز ی تا چ-

 و بهم نگاه کرد   ستادیا

 نکنا!  دیمنو تهد-

وعده هم غذا   کیاندازه  دیکال شا یکن یکار م یهمش دار  نجایا یاومد یکنم از وقت ینم  دیتهد-
 !ینخورد

 کشه   ینم لمیم-

   یبخور  دیبا-

 بهم نگاه کرد   بداخالق

   میبخر بخور زی چ هیباشه برو -

  ؟یدوست دار  یچ-

   یچ یه-

 . مشغول کار شد.. دوباره

  کیو مجبورش کردم کل ک نینشوندمش زم دیتهد یگرفتم و برگشتم و با کل ر یو ش  کی رفتم ک خودم
 رو بخوره  

 ها! یدنده ا هی یل یخ-

 لبخند زدم   بهش

 گه ید یست ین یدختر خوب -
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عصرم افتاده ساعت   6نداد و رفت سراغ کارش... بهم زنگ زدن از آموزشگاه که کالس ساعت  جوابمو
بود! لباس هام رو عوض کردم و موهام رو شونه کردم و رفتم سمتش... اسمش   11و االن ساعت  12
 رفته بود!  ادمی

 کن  در رو قفل کن و استراحت  دمیرو بهت م  دهایکل گردم یآخر وقت بر م رمی خانم من م-

و از خونه  فمیگذاشتم تو ک تارمویجا خورد چون زل زده بود بهم! گ کمی مرتب و ش پی کنم از ت فکر
 خارج شدم...  

  یاتفاق خاص  هیکرد  یم یسع  یلیدختر نوجوون که خ  هیبسم اهلل گفتم و رفتم خونه شاگردم...  هی
  یرمو از دست بدم اصال جرات نم کا  یوقت هیکه  نیکنه! اما من از ترس ا یپرداز  ایو رو وفتهیب  نمونیب

گرفت   یم  ادیاز شاگرد هام که هم دختره  گهید یکیاولم رفت و رفتم خونه  می کردم نگاهش کنم! تا
تو  رفتمی شد، بعدشم که م یو ثابتم که داخل آموزشگاه برگزار م  یشگیهم پسره... و ساعت کار هم

خوندم... کل  یزدم و م   یم تاریگ یواسه مردم عاد واریبزرگ مهم مشهد کنار د یها ابونی از خ یکی
نگاه به دختر   هیو  دمیو بم... از زدن دست کش ریز ی... صدایقی... نت موستارهیگ نیمن هم یزندگ
  تارموی و گ  دمیشاخه گل نرگس خر هیچند تا شاخه گل براش گرفتم،  هیگل فروش کردم...  یبچه 

تا حاال    لومتریک  2 ری ز یندارم واسه مسافت ها ادیو به سمت خونه حرکت کردم...  انداختم پشتم
کس منتظرم   چیوقت ه چیبودم...چون ه ابونی آواره کوچه و خ شهیسوار شده باشم! هم یتاکس

خونه و زنگ در    دمیکردم... باالخره رس یرو زمزمه م دادمیگوش م یکه با هندزفر   یلبم آهنگ  رینبوده ز
و   واریگذاشتم گوشه د تارمویحرف برگشت داخل خونه... اومدم گ یرو زدم... اومد و در رو باز کرد و ب 

  یکار  نجایا ادیشده!!؟ دلم نم یطور   نیا نجایلحظه فکر کردم اشتباه اومدم!! چرا ا هی س،امایرفتم سرو
همون بود! آها فکر کنم  یه کردم ولزد! به المپش نگا  یزد که چشمم رو م ی کنم آخه! چنان برق م

  ختهیبهم ر  اطینگاه به ح  هیو کفش هام رو در آوردم  رونی کرده که انقدر پر نور شده! اومدم ب زشیتم
  یخونه  نی ! اختیر میکردم و داخل شدم... دهنم باز مونده بودم! برگام؟ پشمام؟ دندونام؟؟ همه چ

 بیس یبو  دمیبو کش یو وقت دمش ید یآشپز  منه!!؟ چشمم رو چرخوندم و تو آشپزخونه مشغول
 نت یرو کاب   دمیسرخ شده خورد به مشامم... وارد آشپزخونه شدم که ماتم برد! دست کش یها ینیزم

   ؟یرو رنگ کرد نایا-

 نه چطور مگه؟  -
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 مگه رنگشون زرد نبود!؟  نایآخه ا-

 فحش دار بهم نگاه کرد  یچاشن هیاز دستش افتاد و مات با  قاشق

  یدیواقعا زحمت کش میبگذر-

  خشیتار خچالی یها لیآماده کنم! همه وسا یبهتر  یکه غذا ینداشت یچیه  یکنم ول یخواهش م-
 گذشته بود 

 دور!؟  یختینکنه همشو ر-

 سر کج بهم نگاه کرد که مجبور شدم با لبخند بگم  با

 شهیخوشگل م  کمیرنگ بخورن خونه  هیدرهام  نیدور ا زمشونیکردم خودم قرار بود بر یشوخ -

و   نهیلحظه بش کیبودم  دهیدو روز ند نیاما ا دیشد د  یرو از رنگ و روش و چشم هاش م  یخستگ
 !  رهیآروم بگ

  ؟یاصال استراحت کرد-

 خوبم  -

 خوبم بغض دار   هیکردم خوبمش دورگه بود!  احساس

 رو گرفتم :   بازوش

   نمت؟یبب -

 نکرد   ی بهم توجه اما

 سفره رو بنداز  -

 نکردم!    داشیرو ول کردم و خواستم سفره رو بندازم اما پ دستش

 کجاست؟  -

 ی داخل جانون-
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شده  دهیمرتب کنار هم چ یلیزنن و خ یدارن برق م  لی ها رو باز کردم و متوجه شدم وسا نتیکاب  در
 کنه!؟   رییها تغ  لیوسا یهمه رنگ و رو نیا شهیبودن! چه کرده! مگه م 

 شده!؟   یگل گل  دیقرمز نبود! چراالن سف ینارنج  نیسفره هم رنگش عوض شده بود! مگه ا یحت

 :   دمیزده پرس  رتی کردم! و ح ینگاه م یتعجب به همه چ با

 !؟  یتو جادوگر -

 و سرش رو تکون داد   دیخند

 رو ببر   لیوسا هیبق  ایب-

 ها اومد   ینیزم  بیو اون هم با س دمیبود رو بردم سر سفره چ زی که رو م یلیوسا

 کنم    یم دیخر  کمیسر ماه برسه  هیشرمنده االن دستم خال-

 شدم   تی من شرمندم که مزاحم زندگ-

   یمن یحرف رو نزن تو مهمون خونه  نیا گهید-

 کرد...   یم یسر سفره نشست اما فقط با غذاش باز  اومد

پا شدم و براش آوردمشون و گرفتم   جا مونده!  تارمیکاور گ بیافتاد گل نرگس ها تو ج  ادمی
 سمتش... 

 حالت رو بهتر کنه  دیشا-

 ! رهی حواسش نبود گل رو ازم بگ ی کرد و حت  یبهم نگاه م یذوق بچگانه ا هی با

   ش؟یری گ ینم-

 بچه اومده بود؟  نیمن! چه به روز ا یکرد! خدا یم هی ! مثل ابر بهار گردیذوقش با بغضش ترک هوی

داد به   هیجام بلند شدم و رفتم از پشت بغلش کردمو دستم رو دورش حلقه کردم و اون سرش رو تک از
 من...  یشونه 
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  شهیخوب م  یآروم باش همه چ-

 ... هیگر ری کرد که اشک منم در اومد و خودمم زدم ز یم هیگر یجور  هی

اون وقت   یهم هست. خودت رو بسپار به امواج زندگ  ی، همون جور که شادغصه مال آدم هاست-
 .ادیبهتر به نظر م  یهمه چ

 ...هیگر ر ی کنم بلند تر زد ز یم هی منم دارم گر دید یوقت

 حجم غصه...  نیگرفته بود از ا دلم

 گذشته داغون...  هیکس با  ی آدم تنها و ب دوتا

 !  ادیازش نم ییصدا گهیمتوجه شدم د هویکه  میکرد هیگر انقدر

سمت خودم و   دمیبالش رو با پاهام کش هیآروم  یلیشدم خوابش برده! خنگاهش کردم متوجه  یوقت
 آروم سرش رو گذاشتم روش و کنارش نشستم و زل زدم بهش...  

 بود...   خوشگل

  دیصبح با 6فردا ساعت   دم،ینشد و جامو انداختم و خواب دهیبه غذا کش لمیفاصله گرفتم، منم م ازش
از   یحت  میزندگ یصبحم برسم، چون برام مهم نبود ساعت ها 8اومدم تا به کالس  یاز خونه در م
بودم   نکال وقتم رو در حال راه رفت  نیکردم، بخاطر هم  یدور مشهد هم هنرجو قبول م  یشهرستان ها

... تا آخر وقت  نروی سرو صدا از خونه رفتم ب یپا شدم و ب  6زدن و خوندن... صبح ساعت  تاریگ ایو 
اما بخاطر مهمونه جرم   رونی دادن برم باهاشون ب شنهادیمشغول بودم و دوستام واسه آخر شب بهم پ 

و   زی کامال تم اطیشدم ح  هدر رو باز کرد برام متوج یبار وقت نیقبول نکردم و رفتم سمت خونه... ا رمیگ
بود رو با    یکردم! اپن که آجر  یکه کرده بود نگاه م  یزده به کار   رتی داخل خونه رفتم ح یمرتبه و وقت
و   زیر  یها خیرخت خواب ها بود پوشونده بود و با م  ری وقت بود ز  یلیکه خ یدیسف  یپارچه ها

که خراب   وار ید یبود!واسه قسمت ها دهیآجر ها کش  یرو  زی تم یلیآورده بود خ   ریکه از اتاق گ یچکش
خواننده ها که من جمع کرده بودم گذاشته بودم تو    یهابودن از تابلو ها و عکس  دهید بیو آس

 یبه چشمم م شهیزد و اتاق خواب بزرگ تر از هم یاستفاده کرده بود!همه جا برق م  ،یجعبه چوب 
 اومد.
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 با توام   یهع-

 خودم اومدم و نگاهش کردم   به

 اشتباه اومدم!؟  -

   دیخند

 نه خونته  -

   دینفس راحت کش 

 رو چشمم   دستم رو گذاشتم ی شوخ به

 ؟ یزنه! تو جادوگر  یبرقش چشمم رو م -

 کردم   زی خونت رو تم کمی فقط  ری خ-

 !  یکند هیچند ال هی ینکرد زی نه تم-

 لب هاش شدم... خی! انقدر صداش قشنگ بود که مدمیخندش رو شن  یبار صدا نیاول واسه

 رو برگردوند اون سمت و مشغول غذاش شد...  صورتش

!! آخه از کباب بنابم خوشمزه تر بود!اصال ی! چه املتیبار املت درست کرده بود. اما چه املت نیا
 خواستم  یشد! اما من بازم م  یکه بشقابم خال دمینفهم

 تموم شد؟  -

 خودش رو داد بهم یغذا

 نه مونده -

 خودت بخور -

 شدم   ریسمن چندتا لقمه خوردم -
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 شد ازش گذشت!   یخورم اما نم  یبگم نه نم خواستم

 همه خوشمزست؟   نیچرا ا-

 کنم   یبرات درست م یدوست داشته باش  یپختم خوبه هر چمن دست -

 واقعا! -

 آره  -

 لبخند زدم و غذا رو تا آخر خوردم، خواست پاشه جمع کنه که دستمو بردم باال   بهش

  یکنم تو خسته ا ینه خودم جمع م-

   ستین  ینه مشکل-

   نیبب ونیزی تلو نیبش-

  شهینم  دهید ی چیاصال ه کهیکوچ  یلیخ  ونیزیتلو

 تو آشپزخونه نگاه کردم بهش   از

  یخانواده پولدار هست هیتو از -

 د یترک  خندش

 رو ندارم   یکس چیمن ه-

 به هر حال پولدار بودنت معلومه-

 ؟ یچطور -

مدل حرف زدنت، کالس   ،یبزرگ و خفن داشت  ز ی سا یها ونیتلوز  یو مرتب زی تم ،ییکمال گرا-
 ... تی رفتار

 ه؟یها نشانه پولدار نیا-
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 آره -

 ستمیمن پولدار ن -

 رو  تی داستان زندگ یکن فی برام تعر دیباشه اما با-

 ن ییو سرش رو انداخت پا دیکش قیآه عم هی

 ندارم  فی واسه تعر یچ یمن ه-

 ن یفاصله کنارش نشستم زم کمیها رو شستم و رفتم با  ظرف

 گفت :  که

 ست؟ یسخت ن  نی!؟! زمیکن  یم یچطور بدون مبل زندگ -

 بشکن به سمتش گفتم : با

 یگفتم تو پولدار  یدید-

 مبل راحت  هیخوب و  ونیتلوز هیواسه همه هست مثل  زایچ یسر  کی گهیوا! د-

 ی ندار  ییبا فقر آشنا ادی پس ز-

 .. چرا دارم.-

 کرد و زل زد تو چشم هام مکث

 تو تنم رو هم کادو گرفته بودم... با من از فقر حرف نزن  یلباس ها-

 کردم  یمن هنوز نگاهش م یول  ونیرو انداخت به تلوز نگاهش

 بود!  یبی عج دختر

 رو تو شکمش جمع کرد و خودش رو بغل کرد   پاهاش

 آزارم بده کنه یخونت کارش تموم شد و من دوباره ذهنم داره وقت م -
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 به جون خونه یافتاده باش  ینطور یزدم واسه فرار، ا یحدس م -

 کنم!  کاریدونم چ ینم گهیاالن د-

 بکش  قینفس عم هیآروم باش و -

 گفتم :  یشوخ با

 ؟ یکن  زی و تو تم می ها رو کنترات بردار هیخونه همسا  یخوا یم-

 بودم! دهیند یف یکث نیتو تموم عمرم خونه به ا-

 گهید نهیهم یخونه مجرد گهید-

 ... تاریکرد به گ اشاره

 !؟یزن یم-

 یا-

 دم یرو برداشتم و انگشت هام رو روش کش  تاریگ

... لبخندش  8و   6 تمیکاذب بهم داد و شروع کردم به زدن ر یانرژ  هیلب هاش به خنده باز شد و  که
 بار قطع کردم و شروع کردم به زدن و خوندن آهنگ شاد...   نیتر شد و ا قیعم

 

 شده عشقت تو دل مستم  دایشدم و پ دایش

 

 دل که نه صد دل من به تو دلبستم عاشقت هستم کی

 

 مجنونه یخونه جان جان با تو دل صد تا نیا یل یل یجان تو شد جان
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 وونهیو د میجان دوتا همزاد جان

.. 

 

 شد   یتر م قی خوندم و اون هر لحظه لبخندش عم  یم من

 آخرش مثل بچه ها برام دست زد  دیرس یوقت

 ن ی!! آفریخون   یقشنگ م یل یخ-

 بگو برات بخونم تا حال و هوات عوض بشه  یدوست دار  یهر چ-

 تونست  یخواست بگه اما نم   یم زیچ هیبه هم انگار  دیهاش رو مال  دست

 ؟ یبگ یخوا  یم یچ-

 نم یون رو بب دوست دارم شهرت-

 م یحتما پاشو بر-

 واقعا؟ -

 میآره بر-

 باشه پس من لباسم رو عوض کنم-

نور    ریموتور رو برداشتم و با دستمال پاکش کردم و آوردمش ز اطیجام بلند شدم و رفتم از گوشه ح از
دستمه هنوز هم نو مونده  یخودش از بچگ یرخش بود برا  تش،یچطوره وضع  نمیالمپ تا چک کنم بب 

 موتور گفت  دنیبود. از خونه در اومد و با د

 جا به جا بشه یدوست نداشته باش  دیخواستم بشورمش گفتم شا اطیتو ح  دمشید-

 ؟یدوست دار  یموتور سوار -
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 تا حاال سوار نشدم -

 واقعا!؟-

 آره -

 برداشتم و دادم دستش تارمویخارج کردم و برگشتم گ  اطیرو از ح  موتور

 بنداز پشتت  نویا-

 باشه -

 رو موتور و روشنش کردم نگاهش کردم که گفت  نشستم

 نم؟ یبش  دیبا  یچطور -

بار امتحان باالخره تونست.با ترس   3و بهش گفتم پاش رو کجا بزار، اول نتونست بعد از  دمیخند
 بهم! دینشست و تا گاز دادم چسب

شکرت که تا االن  ایقلقلکم داد تا سرعتم رو باالتر ببرم... خدا یز یچ هیضعف رفت!  یز یچ هیته دلم  ته
 موتورم رو مجبور نشدم بفروشم.

 وقته که ازش استفاده نکردم  یل یندارم چون خ نی بنز-

 کنم  یمن دارم سکته م-

 خوبه مینترس من موتور سوار -

 چند سالته؟-

 ؟ یتو چ  26-

 24هم -

 نه بابا! -

 زن هام؟ ری پ هیشب  هیچ-
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 ست ین نطورینه ا-

نگه داشتم تا  نیکردم و تو پمپ بنز شتریخوشحال شدم و سرعتمو ب یل یکه ازم بزرگ تر نبود خ نیا از
 بزنم...   نیبنز

 کردم و راه افتادم... کارمو

 حرم امام رضا اشاره کردم یدور به گلدسته ها از

 اونجا حرم اما رضاست -

 خواد برم یدلم م یل یخ-

 ببرمت  گهیشب د هی دمیسخته اما قول م کمی میآورد تاریامشب گ-

 ممنون -

رو ازش    تاریبشه، گ ادهی خلوت و قشنگ نگه داشتم و کمکش کردم از موتور پ یاز پارک ها یکی تو
 میداشت نشست  یخوب یو یکه و ییها مکتیاز ن ی کی گرفتم و رفتم رو 

 د یدار یشهر قشنگ-

 داره ی خوب  یانرژ  یل یخ یایممنون االن آخر شبه همه جا خلوت تو روز ب -

 ممنونم از خدا که تو رو جلو راهم گذاشت.-

 منتظرش جا خوردم اما منم بهش نگاه کردم و خالصانه گفتم :  ری حرف غ از

 ممنونم از خدا که تو رو جلو راهم گذاشت.-

 گفتم یکردم رنگ چهرش عوض شد که به شوخ احساس

 مردم  یوگرنه من تو کثافت م -

 دم یمنم خند دیخند

 در آوردم و بهش نگاه کردم  تارمویگ-
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 برات بخونم؟  یچ-

 کنه  یفرق نم -

 رو خوندم...  یشیقم  ی رهیآهنگ جز  براش

 موجها  یو گرم ، واسه عشق باز   یمی و صم یبودم ، خاک رهی همون جز من

 تر نرم ...بس هیقامتم  ،

 سبز خالص ،  نی نگ هیموجها ،  سهیچشم خ شهیدردونه بودم ، پ زیعز هی

 ...  ایانگشتر در یتو

 رو  یعاشق  ی...!!! غصه هایقلبم پا گذاشت  ی، تو ید یروز تو رس کیکه  تا

 ...یتو وجودم جا گذاشت  ،

 داشتن عشقت ، همه جونم آرزو شد    یرو شد ، برا  روی رگبار نگاهت ، دلم انگار ز ریز

 ... 

متوجه شدن  یو وقت  دنیآخر براش خوندم که متوجه شدم آدماجمع شدن دورمون و دارن گوش م تا
 تموم شد همه رفتن  

   رم؟یرو بگ   تاریگ شهیم-

 بله -

 روش...   دیرو دادم دستش انگشت هاش رو کش  تاریگ

 زده نگاهم کرد   ذوق

 قشنگه صداش   یل یخ-

 تاره یگ نیا میزندگ  من همه-
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 سخته؟ -

  ادیچون باهاش همه وجودت به تالطم در م ستیسخت ن یباش  تاریاما اگه عاشق گ کمی یا-

   رمیبگ ادیخواد  یدلم م یل یخ-

 بده که بدبخت شدم! لبخند زدم  ریهم گ نیکردن خونه به ا زیاگه بخواد مثل داستان تم الیواو

 االن بهت بگم  نیرو هم  ییزای چ هیحتما اصال بزار -

 ...  یقی موس ینت ها-

 شبه!!  2متوجه شدم ساعت  هویگفتم و گفتم که  انقدر

 زده گفتم :   رتیح

 !؟  زیدن-

 بله؟  -

 !؟! یدیچطور انقدر از من حرف کش-

 شد!   ینم میحال   یچیه گه ی! ددادی بهم دست م  یحالت مرگ مغز  هی د یخند ی...آخ مدیخند

   یم وقت گذاشتممنون که برا تهیاز خوب -

   میخواهش پاشو بر-

   ارمیرو داخل کاور گذاشت و انداخت رو دوشش و راه افتاد بده من ب تاریگ

 نه مزد آموزشته  -

 خندم رفت هوا   یصدا

   ؟ی کن یحساب کتاب م ینطور یتو ا-

 ...  میراحت تر سوار شد و حرکت کرد نباریموتور شدم و ا سوار
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 رو برداشت    یقیاما اون دفترچه نت موس دمیخونه من خواب دمیرس یوقت

 تو بخواب  -

 تو هم بخواب فردا بخون -

   نمیب یخوابم شبا کابوس م یم-

 ! دیکه نخواب  شهینم-

   ستیبراش مهم ن یز ی مرده متحرک چ هی-

 تو اتاق و در رو بست و المپ رو روشن کرد   رفت

 !  دمیچطور خواب دمیانقدر خسته بودم که نفهم  منم

... رونیاز خونه زدم ب دهیشدم متوجه شدم تو همون اتاق هم خوابش برده بود و ند داریکه ب صبح
کردم و   یکردم... به آدم ها نگاه م یفکر م  زیرفتم و به دن  یراه افتادم سمت آموزشگاه... راه م ادهیپ

 یدونم! وقت یدختر نم نیاز ا یچ یمن چه به روز من اومده بود! من ه ی! خدادمید یرو م  زی انگار دن
  ییوقت خطا هیکردم بهش فکر نکنم تا  یکردم و سع ری به آموزشگاه با شاگردها خودم رو درگ دمیرس

هم   زیپخشه! دن نیازم سر بزنه...! شب که برگشتم خونه متوجه شدم چند تا از کتاب هام رو زم 
 بودم   نخوردهوقت بود    ی لیپخته بود! خ ینیزم ب یبار کوکو س نیا مشغول پختن غذا بود و

 !  یراه انداخت ییسالم خانم خونه چه بو-

 افته یسرد بشه از دهن م ارمی سالم کوکو پختم سفره رو بنداز ب-

 هام رو عوض کردم و دست و صورتم رو شستم و سفره رو انداختم...  لباس 

 کنم!  یرو رد م  لویک  100من  یروال غذا بپز  نیبه ا-

  یبد ادیزدن  تاریجمع کن بهم گ یبخور نوش جونت انرژ -

   رهیشبانه دا میتا شهی چشم واسه شما هم-
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سرو کله   نی و سرو کله زدن با شاگرد ها جون دارم با ا یهمه خستگ  نی! واقعا با ادمیمنم خند دیخند
 ! شم؟یمن بره م زنه یبزنم!؟! چرا حرف م 

 از کتاب هام اومد سمتم  یکی سرعت همه کارهاش رو کرد و با  با

 بزنم   تاریجذاب بود اما من دوست دارم گ  یلیخ  یقیموس خچهیتار نیا نیبب -

   اری ب تارمویخواد، گ یم نی فقط تمر یر ی گ یم ادیاونم -

  شی ریدگا یکردن... واقعا قدرت   نیبه تمر میرو آورد و جلوم نشست و شروع کرد  تاریشد رفت گ بلند
داشت! واقعا  یو تو خاطرش نگه م  دیفهم یرو م  زی راحت همه چ  یلیخ  ز،یباال بود! باهوش و ت 

 بود!   زیشگفت انگ 

 ها!   یمخ دار  یل یخ-

 داشتم  یمن دانشگاه تهران قبول شدم رتبه دو رقم -

   ه؟یاالن مدرکت چ-

   یچ یه-

   ؟یچ یه-

 نتونستم بخونم و ولش کردم  -

اما اون اصال انگار نه  آوردمیآخراش داشتم کم م گهیرو عوض کردم و ادامه دادم به آموزش... د بحث
 انگار! 

  شهیچشمم باز نم گهیمن د -

 بخواب  ری بگ دیاوه ببخش-

ا من از خواب  اومد ام یزدنش م تار یگ یرو برداشت و با دفترچه رفت تو اتاق در رو بست... صدا تاریگ
 شد   یچشم هام باز نم
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  ابونیتو کوچه خ گهیمن تو حال ، صبح رفتم دنبال کالس هام و د دیخواب ی شب ها تو اتاق م کال
خوب به سمت خونه حرکت   هی روح   هیوقت بزارم، با  ز یدن یبرا شتریخوندن رو حذف کرده بودم تا ب 

از اون  ل قب یبه زندگ یکرده بود و اصال عالقه ا رییتغ  یاومده بود تو خونه ام همه چ یکردم، از وقت 
منو  یشدم، اون هنوز داشت لباس ها یم  تیاذ یلیپول نداشتم خونه رو پر کنم خ یندارم فقط وقت 

دست لباس براش بخرم! هر بار هم خواستم به پس اندازم  هیتونستم  ینم  یو من حت   دیپوش یم
گذشته که تو  تههف 1...االن ایزدم به در  یدلم رو م دیابار ب نیگرفتم اما ا یدست بزنم عذاب وجدان م

  نیکردم و هم دیخر یسر  هیاز خونم، ذهنم رو مشغول کرده! رفتم سمت فروشگاه و  شتریخونه و ب 
و با   دمی هم گوشت و مرغ خر  یکم  هیدستم جا نداشت اما  گهیکه د نی... با ایفروش  وهیطور از م

 خونه  میبرد روها   دیزود اومد بازش کرد ،کمکم کرد خر چونم به زحمت زنگ در رو زدم و اونم

 !؟  یکرد  دیهمه خر نیچرا ا-

 گرفتم  یخواست برات م  یدلت م یکه تو رو با خودم نبردم وگرنه هر چ دیببخش گهید-

 پختم یسبک ترو ارزون تر م یغذاها ادهی قدر هم ز نیهم-

بزنم و   تاریچون عاشق کارمم و فقط دوست دارم گ ستین  یلیمن درآمدم خ  یستین  بهیتو که غر-
 اد یدوره زمونه جور در نم  نیکه دارم اصال با تورم ا یهمون درآمد

 منم اومدم نون خور خونه ات شدم دونمیآره م-

 ؟یحرف رو زد نیبابا باز ا یا-

 مزاحمم  هی ای دن نیمن کال تو ا-

 دم یخند

 اون کانال ها!  یباز زد-

 هارو جا به جا کنم؟ نیا من ات یزن یم  تاریبرام گ -

 حتما -

 رو برداشتم و شروع کردم به خوندن و اون هم تو آشپزخونه مشغول بود...  تارمیگ
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 آدم هیاز جونه  یخوایم یچ گهیخودم به دامت افتادم د  یچشم بسته دلو بهت دادم با پا عشق

 ی ز یهمه باز چه عز نیبا ا   یضیمگه مر یه یزن ی بهم م یز یر هی یایقهر و آشت  نیتو ا عشق

 

 ی درمون یبه جونه خودت درد ب یمون یم شهیکه تا هم یزخم هی یشونیوسط پ  یبوسه ا عشق

 ی کار ی چه ب یر یو م ی ایم یتو فقط که مردم آزار  فیح  یغمه قشنگه پر طرفدار  هی عشق

 

 صاحاب عشق   یقلبه ب نیا شهیتو نم  فهی عذاب عشق حر یعشق فرشته   جنابی عال یآها

 عشق   یخوش یجور  نیتو ا یخوا یم وونهید منو

... 

 دم یپرس دیترد یو ب  دمیدست کش تاریکردم... از زدن گ یخوندم و نگاهش م یم

 ؟ یتو عاشق-

 پشت دستش اشکش رو پاک کرد با

 نه-

 بهم دروغ نگو -

 کرد تو چشم هام  نگاه

 بود  ازیعشق نبود عقده بود، کمبود بود،ن -

 فهمم حرفت رو؟!  ینم-

 ؟ یبش  یکه ازش متنفر  یاشق کس ع یتون یتو م-

 توهم نفرت داشته باشم و قبل از نفرت، عاشقش شده باشم! دیشا-
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 پشتش رو برگردوند بهم!  هویکرده بهم نگاه کرد و  هنگ

 هه جوابت رو بهت دادم؟-

 نر بود. وونی ح  هیاما اون مرد نبود  دمیکه بهش داشتم به عشق رس  یدل دادم از نفرت یکی آره من به -

 .میمنو تو دوست ؟یدربارش باهام حرف بزن  یدوست دار -

  ختیر یها رو تو ظرفشون م  ای، همون جور که لوب  آوردمی از گذشتش سر در م دیجور شده بود با هر
 حرف زد  

 ... یکمبود رو دار  نیچون خودت هم هم یکن  یکمبود محبت تو وجودم رو حس م  یبار بهم گفت کی-

 تکون دادم   سرمو

   نیبهانه بود واسه رفع کمبودهام هم هیاون عشق نبود -

 ؟ی کرد یالتماسش م  یکه داشت یهمون مرد-

 بهم نگاه کرد   تند

  ؟یدید-

   دمینشن یواضح زیو از حرف هاتون چ دمیفقط د-

 اون مرد... اون مرد شوهرم بود -

 در حال سقوط کردن بودم!   مایهواپ هیمثل  یعنی

 !  رونی کرد ب  یآشغال داشت پرت م هیون منو مثل من به شوهرم دلبستم اما ا-

 تر شد...   نیسنگ بغضش

توجه   یوقت به حرف هاش ب  چیکرده بودم نه براش کم گذاشته بودم نه ه انتیمن نه بهش خ -
تونست هر جور   یکرد م  یدختر تنها که فکر م  هیکس و کار بودم، یداشتم که ب یرادیا هیبودم، فقط 

 خواست باهام رفتار کنه   یدلش م
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 زد که دلم خورد تر شد...   یو دوباره حرف   دیکش قینفس عم  هی

زن خانواده دار ازدواج کنم گفت بچه   هیخوام با  یمنو از بچه هام دور کرد به من گفت تو برو من م-
 کس و کاره   یب مادر  هیتا پرستار بهتر از  4خوب داشته باشن با  یپشتوانه مال هیها 

   دیترک  بغضش

بخواد بزارتم کنار   ینطور یگذاشتم حقم نبود ا میمن واسه بزرگ کردن بچه ها از جونم گذاشتم از جوون -
 ! واقعا ازش متنفرم ارهیبراشون ب گهیمادر د هیو 

. رفتم سمتش و تو  دادیکردم که االن فقط آرومش کنم، چون داشت خودش رو بدجور آزار م یسع
 و اون هم دست هاش رو دور کمرم گذاشت...   دمشیآغوش کش

   رهیتونه بچه هات رو ازت بگ  یکس نم چیآروم باش ه-

 قدرت رو داره  نیاما اون ا-

 یهم جلو یهم بچه هات رو داشته باش یتون یم  یتو قانون گهید زیچ هی قانون  زهی چ هیقدرت -
  ره ی تونه زن بگ  یاون بدون اجازه زن اولش نم یر یازدواجش رو بگ 

 واقعا؟  -

 آره بخدا  -

 رو هم گرفته!  شیمن حق طالق دارم اما اون احتماال تا االن عروس-

 تو هستش  یحق قانون  نی تو باشن، ا شی پ دیبا  یسالگ  7بچه هات تا -

   نییغصه سرش رو انداخت پا  با

 اما من نه خونه دارم و نه در آمد -

   ؟یه دار چندتا بچ-

 تا   4-
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   نی پرت شد زم وانیحرفش چنان جا خوردم که دستم خورد ل از

  ؟یازدواج کرد یمگه چند سالگ-

 قلو بودن   4-

 االن کدوم شهرن؟  -

 تهران -

   ؟یچند سال بعد از ازدواجت باردار شد-

 و با مکث گفت :چ   نیی رو انداخت پا  سرش

 دست خودم که نبود  -

 کردم...  یزده فقط نگاهش م  رتیح

 ها  ادهیبود واقعا!؟؟ بدبخت تر از منم ز یچه وضع زندگ  نیا

 چون دوست دارم کمکت کنم ؟یبد  حیبرام کامل تر توض  شهیم  زیدن-

 اوهوم  -

 و نشستم کنارش   نی رو گرفتم و آوردم نشوندمش زم دستش

   دمیگوش م-

  ؟ی کمکم کن  یدیقول م-

 برادر بدون    هیمن، من رو مثل   تی ذره هم شک نکن به حسن ن   کی یحت-

تو پرورشگاه بودم و بعدش دانشگاه تهران رتبه آوردم و فرستادنم   یسالگ 18خب...من تا  -
پول نفرستاد! ترم   گهیکرد د یم  یمال  تی که ازم حما  یاون کس  هویخوابگاه،ترم اول خوب بود اما 

 رو جور کردم  پولش یشروع شد و با هر بدبخت  دمیجد
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من بچه پرورشگاهم ولم کرد و رفت!ازش   دیفهم یتموم اما وقت یپسر همه چ هی پسر آشنا شدم،  هی با
 کنم... دایدست لباس موند برام که باهاش بتونم کار پ هیفقط 

شرکت   هیشدم. به زحمت تو  ابونینتونستم خوابگاه داشته باشم و آواره کوچه و خ گهیهم د تابستون
من با خبر   یاون از زندگ یمرد سن و سال دار بود اتفاق  هی سشیکردم و مشغول شدم و رئ دایکار پ 

! اولش  رهبهم چشم دا دمی...کم کم فهمدیرس یبهم م  یل ی از خونه هاش رو داد،خ یکی  دیشد و بهم کل
 هیبدم تا بتونم مخ  ریی از دستش بدم و خودم رو تغ دینبا دمیرس  جهینت نی شدم اما به ا ناراحت

 پولدار رو بزنم...  رمردیپ

 کج کردم و نگاهش کردم که گفت :  سرمو

 شدم...  یم ابونیمجبور بودم وگرنه آواره کوچه و خ-

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 ادامشو بگو -

دربو داغون کرد و از اون شب پسرش   نوین شب پسرش اومدو ماشبود اما همو دهیخر نی ماش  برام-
  یاون رو نداشتم حت تی کرد که از پدرش دست بکشم اما من اگه حما یم دمیجون من،تهد  یشد بال

مرده بهم گفت من اشتباه کردم   هوی و داستان باال گرفت که  دیتونستم نفس بکشم!زن مرده فهم ینم
زنگ در باعث شد حرفش نصفه بمونه، رفتم در رو باز کردم   یخواد باهام ادامه بده! صدا ینم گهیو د

  زیو اومدن داخل اما قبل از نگاه کردن به دن میکرد یمسعود و مهرداد وا رفتم .احوال پرس دنیکه با د
 کردن که مهرداد گفت :  یبا دهن باز داشتن خونه رو نگاه م

 !؟ میاشتباه اومد-

   دمیخند

 قدره   یل یخانم خونه خ  یه درست اومدن-

 نگاه کردن و سالم دادن...   زی دو به دن هر

 گفت :  زی رو به دن مسعود
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 نگاه کرده تا تو   زدانیبه  شتریخدا ب-

   دیخند زیدن

 هستم   زدانی ونیها مد نیاز ا شتریمن ب-

 گفت :  یا انهی با حالت موذ مهرداد

 خوب شده    یلیانگار رابطتتون خ-

 زن شوهر دار بود.  هیکرده بودم چون اون فعال  ینی کامال عقب نش زیدن  یمن با حرف ها که

 کنه و احترامش هم مهمه  یم ی خونه داره زندگ نیمثل خواهر من،تو ا زیدن-

 رونیب  میبر  دیاما االن جفتتون پاش قیمبارک رف  دتیبله خواهر جد-

 بخواد  زی هر جور که دن-

  نیی رو انداخت پا  سرش

   دیرو ببر زدانیاما   امی تونم ب  یمن نم-

با هم  مین یچ  یشب برنامش رو م هیاما  میایب  میتون یما امشب نم  دیمن بدون تو کجا برم؟ شما بر-
 .  میریم

   میریباشه پس منو مهرداد م-

 رفتن   یخداحافظ هیسمت در حرکت کردن و با  به

 گفت :  یذوق بچگانه ا هیبا   زیدن هوی که

  زدانیداداش -

 باعث شد منم بخندم   شخند 

   زی دن یآبج -
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   ی خوب  یلی تو خ-

 ...  میحرف ها رو بزن هیبق  ای مامان کوچولو، ب یخانم یل یتو هم خ-

  ریی تغ نیبه اون موقع که حسش به شاه  دیحرف هاش...)فصل اول رمان( تا رس  هیکرد به بق شروع
 ..  جا دل من گرفت. نیکرد و ا

  یکردم رابطمون رو خوب کنم تا بچه ها ضربه روح یم یازش متنفر بودم اما سع یل یخ-
پسر جذاب و پولدار بود که اسمش تو   هینبود که من بخوام به اون دل ببندم اون   بینخورن،عج

 شناسنامه من بود و پدر بچه هام... 

 کرد و با غصه ادامه داد   مکث

دست  ه یهامو، غصه هامو توش فراموش کنم،  یکه دلتنگ خواست  یآغوش م هیدلم  شهیمن هم-
 زده؟   وندیتا بچه مارو بهم پ  4که   یبود از کس  یادیخواستم که وجودمو آروم کنه، انتظار ز ینوازش م 

معشوقه  نیتونست جلو همه بگه ا ی! به اون هم حق بده چطور مدسیچی پ یل یداستان خ نیخب ا-
 من!؟  یبابامه که االن شده مادر بچه ها

 نبود   ی چ یمنو باباش ه نیب-

 بود   ادیذره هم ز هیهمون  یحت-

 وسط مقصرم؟   نیمن ا یعنی-

 .دیاندازه مقصر هست هینه به نظرم دوتاتون هم -

 خواد .  ینم  گهیکنه چون اون ازدواجش رو کرده و منو د یهم نم یفرق گهید-

   ؟یتو هنوز عاشقش -

   وفتهیخواد نگاهم به چشم هاش ب یدلم نم یحت گهیدلمو شکوند که د یجور  هی-

 از نفرت به عشق از عشق به نفرت؟  -
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ذاشت  بهتر با اون، اما اون منو گ یداشتم به روزا دیخوب نبود ام  میمن کمبود داشتم من حال روح-
آدم پسته که منو آزار داده  هیحس نفرت، اون   یبهش ندارم، حت  یحس چیه گهیکنار! و االن واقعا د

   نیهم

   ؟یکن  کاریچ یخوا یاالن م-

 به صورتش...  دیکش دست

   دهیبچه ها آزارم م یدونم فقط دلتنگ  ینم-

 مونن  یم  شتیپ یسالگ 7بعد در خواست طالق بده بچه هاتم تا  ر یبگ  یبرو مدارک المثن-

 کجا ببرم؟    رمیمن حق طالق دارم اما بچه هام رو بگ -

 بود خونه من باشه و اون با بچه هاش آواره باشه  تی از انسان دور

   میکن  یم یبا هم زندگ  نجایا ارشونیب-

   ؟یگیم یجد نویا-

   یپدرشون بش  فیحر ی آره اما فکر نکنم بتون -

   یاگه تو پشتم باش شمیم-

 جان    یهستم آبج-

 بار با ذوق و شوق بغض کرد    نیاول یبرا

  ونتمیممنونتم مد-

 نکن باشه؟   الیفکر و خ گهید-

  م؟یبزن   تاریگ کمیچشم -

  میخستم اما بزن  یل یخ-
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  تاریگ هیکنه...چون  نیداد من بخوابم و خودش رفت تو اتاق که تمر تی و رضا م یکرد نی خورده تمر هی
 کیکنم برش داره...چند روز گذشت که من  یاستفاده نم  تاریمن از گ یاون مجبور بود وقت میداشت

اما  مراحل و شناسنامه... سخت بود  یمدارکش، کارت مل  یدنبال کارها میروزمو گذاشتم تا با هم بر
 رونیب میداشتم با هم رفت یوقت اضاف  کمیروز  ره،اونیبگ ویتونه حقش رو از اون دگرفت تا ب یم دیبا

رو برداشت و رفت تو    تاریخونه و اون باز گ میو برگشت  میو خوش گذروند میگشت  یو تا آخر شب کل
  یلیالبته که صداش خ د،ش ی از من وارد تر م گهیپشتکار داشت تا چند روز د نیاتاق...انقدر که ا
کشه و من واقعا   یخونه نفس م  نیروش کار بشه. االن دو هفتس که کنارم تو ا کمیقشنگ بود اگه 

بهم   دادیاجازه نم  یحس مردونه ا هیتونستم!  یخواد بتونم باهاش از احساساتم بگم، اما نم یدلم م
 کرد.  یبهم گوش زد م هشی بود که بابا هم  یز یچ نیچشم داشته باشم، ا گهیمرد د هیبه زن 

  زی رفتم خونه غذام جلوم آماده بود، خونه تم یافتادم دلم گرفت، خدا رحمتتون کنه،هر وقت م  ادشونی
! هنوز وقت  هیازدواج خوبه چ گنیکه م نیا لیدل دمیو مرتب بود و چراغ خونم روشن...تازه فهم

نگاه کنم؟  گهید یک یتونم به  یکنم م  ینگاه م زیروز اون جور که به دن هی یعنیداشتم واسه ازدواج اما 
مال شوهرش و بچه هاشه گناهه   زیتا بچه داره! دن 4 یکرد ول  یکار  هیشد  یاگه فقط شوهر داشت م

  زی دن  شیاز قبل پ  شتریرو کمتر کرده بودم تاب می کار یمادر رو از بچه ها جدا کردن، ساعت ها
روبهم    یبیعج  سح  هیزدن  تاریگذشت و لمس دست هاش موقع گ یم گهیجور د هیباشم،آخه با اون 

زدنش هر روز    تاریرو ندونسته! تو گ یزن  نیکه قدر همچ   ستیداد واقعا احمق تر از اون شوهر ن  یم
ساعت خوابش هم  یگذاشت و حت یکرد چون باجون و دلش براش وقت م ی م شرفتیچند برابر پ 
 یشاگرد  نی چبود و من از داشتن هم یحجم عالقه ستودن نیود. واقعا اب دهیساعت رس  7به کمتر از  

اسم   دنی زنگ خورد و با د میاز شاگرد هام بودم که گوش یکی یبردم...سرکالسم تو خونه   یلذت م
 مکث جواب دادم  یطال ب  یآبج 

 طال  یبه به آبج-

 چطوره؟  ؟حالتیجان خوب  زدانیسالم -

 رونی و بازدمش رو دادم ب دم یکش قینفس عم  هی

 شما بهترم   یاز احوال پرس -

 قربونت برم داداش گلم شرمندتم بخدا-
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 چطوره؟  ایه،بردیبرام کاف نیخونت خوش باش هم  یدشمنت شرمنده باشه تو تو-

 تونه شبا بخوابه  یاول از االن از سر ذوق نم رهیخوبه خداروشکر، امسال م-

 گهیخواد شاگرد اول بشه د  یمثل مامانش م-

 زدان؟ی-

 جانم؟ -

 ده؟ یبه گوشم رس  ییخبر ها هی-

 ؟ یچ-

 ؟یهم خونه دار -

 کردم  مکث

 ره یم گهیمدت د هی یمهمون دارم ول  هیبله -

 خطرناکه یدیرو تو خونت راه م بهی چرا آدم غر-

 ه یآزار یآدم ب  ستین  یمشکل-

 اون ور  امیسر ب هی دیشا-

 زم ی عز یخوش اومد-

 اومد خداحافظ  نیام-

 نیام نیبابا ورداشت داد به ا زموی عز یتو گوشم...آبج  دیچ یبوق پ  یرو قطع کرد و صدا یگوش
آموزش شدم و آخر وقت فقط   هی خواهر و خواهر زادم بشه آرزو.... مشغول بق دنیمزخرف که حاال د

 دندر حال پخته ش وارد شدم سفره پهن بود و غذاها یگرفتم و رفتم خونه...وقت  یتاکس زی به خاطر دن
خم شد و شالش رو   عیمن سر دنیخونه غذات جلوت آماده باشه،با د یایم یوقت  دهیم ی... چه حال

کنه؟ رفتم لباس هام رو عوض   یهم منو از راه به در م یجور   نیهم یوقت دهیانداخت رو سرش،چه فا
  یچشم هاش نم  خی مثل قبل م گهیبهم گفت که زن شوهر داره د یوقت شش،ازیکردم و برگشتم پ
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کرد! بدون    یرو صداش هم داشت کار م دایکردم باهاش و جد نیتمر تاریبعد از شام باز هم گ دمش
 خفن بود!   یلیرو اما صداش خ  تارش یزد گ یمشکل نم 

 !؟ زیدن-

 بله؟ -

 ! یکن یم  نیتمر تاریگ یماه دار  کیتو فقط -

 چطور؟ -

 یگرفت  ادیسال  1اندازه -

 لبخند تلخ زد :  هی

باره   نیآزار دهنده نکنم و فکر کنم اول الیفکرو خ گهیتا د تاریمن همه فکر و ذهنم رو گذاشتم واسه گ-
 هیدوست دارم و استعدادم تو چ یفهمم من چ یکه دارم م

 ها  یترکون  یم  یبر   شیپ ینطور یا-

 آخه ییاستادم تو-

... 

  یعنیخوند...  ینبود کتاب م تاریکرد و روز ها که گ یم نی و اون تو اتاق تمر دمی آخر شب من خواب باز
رو تونست    شییخورد تو کلمه!باالخره بعد از دو ماه کش مکش مدارک شناسا یرو داشت م تاریگ
  چارهیب  رم،ی بگ  دیدست لباس جد ه یو براش  دیماه تو خونم بود اما نتونسته بودم ببرمش خر ره،دویبگ

 یم  رونی که خودش داشت رو واسه ب یدست لباس هیهمون  دیپوش یمنو م یهمش لباس ها
جا؟!   نی ا ارهی بچه هاش رو ب دم یم  یمن چطور دارم بهش دل خوش یوضع مال نیآخه با ا د،یپوش

  وزد   یم تاریبود و اون اصال کنار من معذب نبود،تمام وقتش رو گ  یم یواقعا خوب صم  زیرابطه منو دن 
بچه هاش    یدلتنگ فیتونست حر ینم گهیمن بود و د شیماه که پ 3کرد... دو ماه شد  یم  نیتمر

رفت... آخر خودم دست به   یزد فقط مثل مرغ پر کنده تو خونه راه م یهم نم  تاریگ گهید یبشه! حت
گوشه اتاق کز کرده بود و نه  هیبود قصد کردم باهاش حرف بزنم ،  لیطکار شدم و روز جمعه که تع

 زد منم بدون صبحونه سفره رو جمع کردم و رفتم کنارش نشستم  یم یخورد و نه حرف   یصبحونه م
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   ز؟یدن-

 نشست سر جاش   درست

 بله؟  -

 دلت واسه بچه هات تنگ شده؟ -

 بغض خفن نگاه کرد بهم  هی با

  نمشونی ترسم برم نزاره بب  یم-

حق رو بهش   نیتو اول در خواست طالق بده بره جلو در خونش بعد دادگاه اصال ا زمی نگران نباش عز-
 ! ین یکه نزاره تو بچه هات رو بب دهینم

 دلتنگشونم  یل یخ-

 حرف زد   کهیت  کهیو ت  دیترک  بغضش

 خوام   ی ... دلم تنگ شده واسشون... من بچه هامو مشهیمن... قلبم... داره... از جاش... کنده م-

   ؟یکن   یچرا بازم مقاومت نم یماه تحمل کرد 3-

 تر بغضش شکست   بلند

 خوام   یتونم من... من بچه هامو م ی... نمگهید-

   دیرو پوش   رونشیب  یپاشد و رفت تو اتاق لباس ها هوی

   رمیمن م-

 کجا؟  -

 تونم   ینم گهید-

  ؟یبر  یخوا  یاالن کجا م-
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 تهران   رمیم-

   ؟یکه شب توش بمون یرو دار  ییجا-

 نه-

   ؟ییآشنا یدوست-

 نه -

تهران در خواست   میریبا هم م  رمیگ  یم یصبر کن فردا مرخص  ؟یر یگ یم میتصم  هویپس چرا  زمی عز-
 طالقت رو بده  

 باهام؟   یایم-

 کنم   ینم  یمن پشتت رو خال-

 خورد اومد تو بغلم   زی ل یماه هیمثل  آروم

  ونمیرو بهت مد میمن زندگ-

تند شده بود! واقعا دوسش داشتم دستم رو دورش   یل یبزنم چون تپش قلبم خ یتونستم حرف  ینم
  مویمت گوش از اون ضعف تو دلم رو کم کنم...  ازم جدا شد و رفتم س  کمیبتونم  د یمحکم تر کردم تا شا

 برام آوردتش  

 برام   یبفرست دمیخر  یگوش یوقت میری عکس با هم بگ هی  ایندارم ب  یمن گوش-

 پهلو گفتم :  دو

 ! یاین گهید یبر  یخوا یکه انگار م یگ یجور م هی-

 بهت زحمت بدم؟   نیاز ا شتریب-

 خونه  نیواسه ا  یتو نعمت-

  نیی رو انداخت پا  سرش
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مزاحمت   نیاز ا شتریب گهیکنم د یم یکه بتونم سع یی اما تا جا ونتیو من مد یتو برادر خوب من -
 نشم 

   یستیتو مزاحم ن -

 خونه برام اجاره کنن   هیمن انقدر اون جا حق دارم که -

 روح نداره   گهی خونه د نیا یتو نباش -

رو برات   یمنم حق شاگرد یدار رو تو گردنم   یحق استاد امی در م تی اونجا من از شرمندگ یایتو م-
 کنم   یجبران م

 ی منو فراموش کن یترسم بر  یم-

 دست گذاشت رو صورتش   یحالت تعجب با

فراموشت کنم استاد  شهیاومده مگه م رمیداداش گ  هی ایدوست دارم! تو دار دن  یل یهع نه من خ-
   زمیعز

 لبخند زد   یقرمز و اشک  یرو کج کرد و با همون چشم ها  سرش

 :  گفتم

 من پشتتم  یر یبگ  یمیهر تصم یکن  یهر انتخاب-

  شمیفردا صبح آماده م یمن برا-

   هیاوک-

  یفقط خدا م یوا ادی ب رهی دوش بگ هی رهیو بعد ناهار گذاشت و گفت که م تاریگ نیرفت سر تمر  باز
دم ،زل زده بودم ز یم یگند هیشک  یگرفتم ب  یرفت و اگه شل م  یدونه فکر هام داشت به کجاها م

بار موهاش رو باز جلو چشم من داشت   نیچندم یاتاق خواب... باالخره اومد اما برا یبه در بسته 
قدش براش بلند بود  دوست   کمیکه لباس هام حدودا اندازش بود اما فقط   نیکرد با ا یخشک م

 وندم...  رو برداشتم و خ تاریداشتم برم دست کنم تو موهاش... اما مال من نبود... گ
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 عشقت در جان من افتاد آتش  

 دام  چشمت شدم گرفتار  در

 

 شده تیتو چه پنهان سر به هوا از

 دارید یاز لحظه  چارهیب دله

رد زبانم تو ییتو ضربانم  یی و 

 تو  ییعشق تو ییو جهانم تو جان

 تو یی منم محو تماشا منم عشق تو دایو ش عاشق

 

 دلدار  یرو برنگردان از رو  شانیپر سویگ

 گرفتار  یکرد تیتو ما را در موجه مو ارای

 

 دلدار  یرو برنگردان از رو  شانیپر سویگ

 گرفتار  یکرد تیتو ما را در موجه مو ارای

 

...با  رونینرفت و بلند شدم از خونه زدم ب تاریبه گ گهیو موهاش رو تو هوا چرخوند که دستم د دیخند
خواستم خوددار باشم اما  یتو پام آواره شدم تو کوچه ها...هر چقدر م  یال انگشت ییهمون دمپا

 !شدینم

 دم یکش قیآه عم هیطال  ی شماره آبج دنیزنگ خورد و با د میگوش
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 بله؟ -

 دوستتم  شیخونه من پ  ایب  زمی سالم عز-

 ؟ ییکجا ؟یچ-

 خانم در رو باز کرد   زی اومدم خونه دن-

 ام یاالن م-

کردن با    یکه مشغول باز  زیو دن یآبج  دنیتند کردم سمت خونه و خودم رو رسوندم داخل و با د پا
 بودن...  ایبرد

 سالم-

پاهام رو   ای...طال اومد بغلم کرد و بردنیی سرش رو انداخت پا زی لبخند زد و دن دی من طال خند دنید با
 گرفت 

 مهربونه یلیخانمت خ  یجون  ییدا-

 زد پشت گردنش   یکی حرفش جا خوردم که طال از

 هییادب اون مهمون دا یب-

 سرش رو تکون داد و گفت :  یبا ناراحت   ایبرد

 خوام   یم  ییخو من زن دا-

 دمیکردم و از طال پرس بغلش

 ز؟ یال ید شیبرد یک-

 دردم اومد  یلیخ  یسر  نیا ییدا-

 کنه تا حال تو رو خوب کنه  یعالمه پول داره جمع م هی یی...داشهیدرست م  یبزن   وندیقربونت برم پ-

 بوسم کرد محکم
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 ییایدن  ییدا نیتو بهتر-

 یی ایخواهر زاده دن  نیتو هم خوشگل تر-

 پر اشک شد و بهمون نگاه کرد زیدن یچشم ها هوی

 دیآه جگر سوز کش  هی طال

 شه یپسر من خوب م-

 گفتم :  یعوض کردن بحث با انرژ  واسه

 میبخور  وهیم میبر-

 نگاه کردم...  زیگذاشتم و به دن مینیب یو انگشت اشارم رو رو  م یدور هم نشست میرفت

سرو صدا گذاشتمش تو آژانس و   یخوابش برد آروم ب  ایبرد یموند و وقت شمونیپ  یچند ساعت طال
 رفت... 

 کردن  یزدن و نه با هم بد رفتار  ینه حرف بد  میتا نیو طال تو ا زی دن خداروشکر

 د یمکث پرس یب  زیرو بستم و برگشتم تو خونه که دن در

 مگه خواهرزادت چشه؟-

 شه یم زیال یداره د یهاش مشکل داره از همون بچگ هیکل یمادر زاد-

 بغض نگاهم کرد  با

 د؟ یزن  ینم  وندیچرا پ-

 م یاگر هم باشه پولش رو ندار ی! حتمیباشه که بزن دیبا-

 نگاهم کرد  انهطلبکار

 پول؟!؟ ایبچه مهم تره -



 ۲که نداشتم یتیشخص

63 
 

از   ست،ی ن رهی جلو چشمت بم زتمیعز یحت  ستی ن یهم کن یهر کار  ستین یعن ی ستیپول ن  یوقت-
طال و بچش رو آواره   ارهیبهانه ن شیتا اون شوهر عوض  دمیرو م   ایبرد  زیالیدارم خرج د ادمهی یوقت
 کنه

 شوهرش از طال طلب کارم هست!؟  یعنی-

 من ناقص شد  یتو هستش که بچه   ریتقص گهیم-

 چرا آخه!؟!-

گرفت حاال شوهرش بهانش   یخراب شد و افسردگ  شیطال باردار بود مامان فوت کرد و طال حال روح-
 نیشده ا

 خب بچش که هست -

 به طال گفت خونه بابات رو بفروش و خرج دکتر بچت کن -

فروشم،. االن چند سال که تمام    یش خونه رو م شد برا  دایپ  هیاگه کل دمیرو م  زیل ایگفتم خرج د منم
 شوهر و خانواده نشه.  یوقت اون بچه دلش نشکنه و طال ب هیفرستم تا  یپول هام رو واسه طال م

 ؟ یچرا زودتر بهم نگفت -

 ... ریش  ری و کلمو بردم ز یی و رفتم سمت ظرف شو دمیکش قیآه عم هی

 درد اضافه کنم به دردهات؟ -

 کنه  ینم  شرفتیوقت پ  چیتو ه یکه زندگ  ینطور یا-

 ندارم که بخاطرش غصه بخورم  ی ز ی من چ ستیمهم ن-

 ؟ یبچه دار بش ؟یازدواج کن  یخوای تو نم-

طال از شوهرش طرد شده باشه بعد   مارستان،یرو تخت ب  فتهی ب ایهمه کس منن چطور برد ایطال و برد-
 بال عشق و حالم!؟ من با زنم برم دن 

 با تو نصفش کنم ادیاگه پول دستم ب دمیقول م-
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 نگفتم که به غرورش بر بخوره  یز ی چ یول  دمیخند

... 

 کرده بود! آخرشم با بغض گفت :  وونهیاومد و منو د یدر نم  ایاز فکر برد گهید زیدن

 یرو بد  ایبرد  زیالیکنم تا خرج د یمن هر جور شده بهت کمک م-

کنم   یدرصد درآمدم رو پس انداز م 90عادت کردم   یروال زندگ  نیغصه نخور من به ا زمیباشه عز-
 ا یواسه طال و برد

 و شروع کرد...  تاریو رفت سمت گ دیکش قیآه عم هی

تونستم بکنم که اون واقعا تازه وارد   یتند بود که من باورش نم  یلیخ یصعود بیش  هی شرفتشیپ
 باشه!

من زل زده بودم به در بسته رو به   یدر هم بسته بود ول   تو اتاق زی ابم بودم و دنشب تو رخت خو اون
 چشم هام... یرو

 یسوال م  ریمسله رو ز نیهم نبودن و حل ا یداشتم؟ خواهرانه؟ مجهول ها درست سر جا دوسش
 برد!

 طال افتادم... ادی

اما اون  ساد،یوا  شیهمه چ یو پا شهیکرد عشق زندگ  یکه فکر م  یبختم... مرد اهی و س چارهیب  خواهر
نه واسه  رون، ی لباس کهنه خواست پرتش کنه ب هیبچه ناقص براش آورده مثل  هیطال  دیکه د یوقت

  هویشه،خواهر خوشگلم شکسته تر ن  نیاز ا شتریتا ب  سادی کرد و نه پشت طال وا  یاون بچه درست پدر 
گول خورد که   یمن خودمو زدم به خواب و وقت در اتاق رو باز کرد و از گوشه در به من نگاه کرد زیدن

رفت تو آشپزخونه و آب خورد و برگشت تو  ختهی و بهم ر شونیپر یمن خوابم با همون موها
اتاقش...از اون تاب موهاش انگار مغز من تاب برداشته بود! صبح همه کالس ها رو کنسل کردم و دو  

خوابش برد و سرش رو گذاشت رو   زی دن ید بار ...داخل اتوبوس چنمیتهران شد  یبا اتوبوس راه ییتا
تا فردا  میکرد یصبر م  دیتموم شده بود و ما با یتهران ساعت ادار  میدیرس یمن... وقت یشونه 

 ادیپول ز گهبار غرورم شکست جلوش، چون ا  نیچندم یو من برا ابونیتو خ میصبح... مونده بود
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  ایوقت برد هیترسم  یبه پس اندازم دست بزنم چون م  ادیاالن دلم نم یول میگرفت یداشتم هتل م
 . مینشسته بود مکتیشب بود و ما هنوز رو ن  11... ساعت  وفتهیهاش عقب ب زیالید

 یمسافر خونه ا هی یهتل هی میپاشو بر زیدن-

   ست ین  اجینه احت-

 نشست   مکتین  یگوشه  رفت

 من بخواب   ی تو سرت رو بزار رو پا-

 دتم بخدا  شرمن-

 شدم، خرج رو خرج هات گذاشتم   تی من شرمندتم که سربار زندگ-

   یچ یعنی  یزندگ دمیتازه فهم  یشد   میتو وارد زندگ یحرف رو نزن، از وقت نیا-

رو   دنیاما تجربه خواب طیشرا نیلبخند زد و اشاره کرد سرمو بزارم رو پاهاش... ناراحت بودم از ا  بهم
بود اما بعدش   ن یسنگ  نمونیخواست، سرمو گذاشتم رو پاهاش...اولش جو ب  یپاهاش رو واقعا دلم م

و  بود ...خوشگل یآروم آروم دستش رفت داخل موهام... مهربون بود و آروم...خانم بود و قو
شدم  ... از جام بلند ایتموم دن الیخی خودخواه شدم و ب  هویمظلوم....حرکت دست هاش رو موهام... 

   ستادمیو ا

   ییجا یمسافرخونه ا هی میپاشو بر-

 نه من جام خوبه  -

   یکن  یم یتوجه  یدوست ندارم به حرفم ب-

ها   متیاما ق میبود  متی مسافر خونه ارزون ق هی... دنبال میو دستش رو گرفتم و به راه افتاد ستادیا
حال خودمم خوب  ی! حتهیگر  ریزد ز زیدن هویکه  گهید  یجا هیدنبال  میاندازه باال بود! راه افتاد یب

 نبود  

 شد؟یچ-
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  م؟ یچرا ما انقدر بدبخت-

   نییانداختم پا سرمو

 من واقعا شرمندتم  -

  یمن شرمندتم که بخاطر من آواره شد-

   دیبغضش ترک  دوباره

 کنه   یمن خسته شدم پاهام درد م میبخواب میریبگ م یکن دایگوشه پ  هی ایب-

   رونی دادم ب قیرو عم نفسم

 کنم  دایرو پ   ییجا هیخب پس تحمل کن  یل یخ-

 بود رفتم...   ابونیکه اون سمت خ یرو گرفتم و سمت پارک  دستش

 من   مکتین  نییاون بخوابه پا مکتی که رو ن میگرفت میتصم آخر

 روش...   دم یکش  دیدراز کش یرو در آوردم و وقت رهنمیپ

 سرش   ریرو درست کردم گذاشتم ز فشیک

 بخواب  -

   ؟یتو چ-

 خوابم   یمنم م-

که واسه دفاع  یز ی ! تنها چدهی خواب دمیخسته بود که سرمو برگردوندم بگم راحت بخواب د انقدر
 بود   کیکوچ یچاقو هیداشتم 

ته وجودم واسه   یحس آرامش هی ... جام بد بود اما  مکتین  کیدرخت نزد یدادم به تنه   هیتک کالفه
آروم   کمی هم نبودم بکشم  یگار ین پول آماده داشتم ،حداقل ساز اال زشیالیداشتم که واسه د ایبرد
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هام بودم   رنامهو ب   یزندگ ریبخدا ،انقدر ذهنم درگ شهی نم  دایتر از من آدم پ زه یبابا پاستور یبشم! ا
 کردم .  داریرو ب  زیدن  7هوا روشن شد و ساعت   یک دمیاصال نفهم

 کشه  یدادگاه طول م میجان؟ پاشو تا برس  زیدن-

 بهم نگاه کرد   یو با ناراحت دیشد و با درد بدنش رو کش  داریاز خواب ب زیدن

   ؟یدیتو اصال خواب-

 خوابم   یخونه م می برگرد  میکارهامون رو بکن شهیشب که هزار شب نم  هی ستیمهم ن-

   میباشه بر-

دردسر   ی...خداروشکر کارها ب ییو رفتم دادگاه قضا میکرد دایآدرس ها رو پ  میکمک گوگل مپ گوش  با
در خونش و هفته بعد دادگاهه  رهیم هیثبت شد و گفت که احضار زی انجام شد و در خواست طالق دن
هم   نیشسمت مشهد... تو ما میو حرکت کرد   نالیترم می ناشتا رفت ی، بعد از انجام کارها همون طور 

گاه هم  هیبهم تا تک میبود دهی بدوتا جوجه که سردشون شده بود چس  نیاون خواب بود هم من،ع
بود اما اون  دهیاز حس حرارت نفس هاش خواب از سرم پر گهی... آخراش ددنیواسه خواب میبش

 داد دهیو ترس  دیاز خواب پر هوی شدن بود، آروم صداش زدم که  ادهی هنوز خواب خواب بود... وقت پ
 زد 

 نه!!   نیشاه-

 تعجب نگاهش کردم  با

 حالت خوبه؟! -

 کرد   بغض

 زنتم یشوهرم داره م دمیتو خواب د-

   زمیاون دوران گذشت من پشتتم عز گهیغلط کرده د-

 ... م یشد ادهیبه خودش اومد و از اتوبوس پ  کمی
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  زیکم بشه اما دن کمیخونه فقط تونستم جامو بندازم و سرجام دراز بکشم تا درد بدنم   میدیرس یوقت
 گذاشت و سفره رو انداخت...   ییچا عیسر

 بخور بعد بخواب   زی چ هیپاشو -

  زیدن دمینفهم گهیو د دمیراحت گرفتم خواب یجا هی بار تو  نیغذا خوردم ضعفم کمتر شد و ا کمی
 کنه...  یم کاریچ

 

 

 "  زی"دن

 

خوشمزه گذاشتم و رفتم تا   یاستانبول هیمن پدرش در اومده بود ، براش  یسر کارها  زدانی  چارهیب
پشت   زدانیرو با   یخوب یهفته فرصت داشتم تا روز ها کی تنم رو عوض کنم و بشورم...  یلباس ها

  زدانی زشده بود و هنو کیتار ... هواشدیهاعوض م زیچ  یل یخ  نیبا شاه دارمیسر بزارم چون بعد از د 
نسترن باهاشون   یعنیماهه، 1سال و  3هوا خنک تر شده بود، بچه ها االن شدن  دایخواب بود... جد
شد   داریب زدانی ؛ بالخره  دهیاجازه رو نم نیبهش ا نی! نه شاهده؟یآزارشون م کنه؟نکنهیچطور رفتار م 

خونه...  یزکار یبه تم  م... روز بعد اون رفت سر کار و من دوباره شروع کردمیو کنار هم غذا خورد
نشه، البته قبل از    تیاذ زدانیباشه تا  زی که برگردم خونه تم  یتا وقت رمی م نجایاز ا یدوست داشتم وقت

 میشد یتر م کیرو تجربه کرده بوده! هر چقدر به روز دادگاه نزد یکردن تو آشغال دون  یمن اون زندگ 
دستم   گهید ی ... حت الیشد. همش کابوس... همش فکر و خ  یم شتریسترس و حال خراب من هم با

حالم  نستهیوا گهیهم د شیقبل ی سر حرف ها یحت نیکه شاه  نیرفت! ترس ا یزدن هم نم  تاریبه گ
خواد ببرتم حرم چون تا حاال   یاومد خونه و گفت که م شهیزودتر از هم لدایکرد ، شب   یرو دگرگون م

  یاز موتورش م  لی... اوامیو حرکت کرد میجور نشده بود آماده شدم و سوار موتورش شد طشیشرا
 یداشتم به حرم نگاه م ابونیخ  یگذره ،از دور تو ی خوش م   یلی اما االن متوجه شدم خ دمیترس

از ته  شهیداشته باشه برآورده م یبره پابوس امام رضا هر حاجت  یبودم دفعه اول هر ک دهیکردم... شن 
  یتونم زندگ یدلم از خدا خواستم بچه هام رو از دست ندم...دلم براشون تنگ شده بدون اونا نم 

 ...میحرم پارک کرد و با هم وارد شد یکنم،کنار در ورود
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 ؟یبرم گم بشم چ ستمی من بلد ن-

 کنم  یم داتیمن پ ینگران نباش هر جا باش-

 ..بهش نگاه کردم.  قیعم

 تو اسمت برازندته -

 زد :   لبخند

  یگوش رون،اصالی در برگرد ب ن یاز هم یپر تالطم... برو هر جا رفت یایدر هی  ادیاسم تو هم بهت م -
 دست تو باشه 

نگاه کردم...دلم پر شد از   حیگوشه نشستم و به ضر هیرو گرفتم و ازش دور شدم...داخل حرم   یگوش
بار   نی و انگار ا ختمی...اشک ریفی بالتکل نیحس خواهش بود... از همه کائنات واسه تموم شدن ا

 دایرو پ زدانیو بتونم  ارمی در ن یکردم خنگ باز   یسبک تر شدم...از صحن خارج شدم و سع 
متوجه شدم اصال من   وهیشدم!  یناآشنا م یاسترس گرفته بودم چون داشتم وارد جاها م،آخراشکن
برگشتم   دهیگذاشته شد رو شونم...ترس یکی دست  هویبودم!! تپش قلبم رفت باال که  ومدهین  نجایا

 نفس راحت بکشم... هیتونستم  زدانی دنیسمتش که با د

اشتباه   یخوا  یتا کجاها م  نمی دنبالت اومدم تا بب یراه رو اشتباه رفت هیاما  یتا لب لب درست اومد-
 ی بر 

  یکنم اما جور   دیتونستم خر یعالمه پول داشتم و م هی...کاش میو وارد بازارش شد میهم لبخند زد به
  ییو دوتا دیخر یبستن زدانی...ستیبرام جذاب ن نجا یا ی چی فکر کنه ه زدانیکردم که  یرفتار م 

تر شده بود!  م...بعد از درد و دل کردن با امام رضا انگار دلم آرومیو خورد میکنار حوض نشست م؟یرفت
جا بودم اما  نیهمه مدت ا نی مرد با ذات پاک...ا هی...اون آقا بود، میدیو خند میگفت زدانی با  یکل
  یتونست و نکرد؟چرا اگه م ینم  یعنینکرده بودم کنارش، یذره احساس نا امن هی یحت

جز ذات خوبش،دو روز مونده بود به دادگاه و من از  رهی ست بگتون  یجلوش رو نم  یچی ه  خواست
من قبول نکردم و   اد،امایداده بود باهام م ریگ زدانی تونستم بخوابم!  یشب هام نم گهیاسترس د

دوست   شی پرورشگاه پ  رمیکه آخر گفتم من شب م شدینم  یجور راض چیخوام برم.ه یگفتم تنها م 
  گرفت نیبرام ماش  زدانیشب  8شد ،جمعه ساعت   الی خی که باالخره ب دنیشب رو بهم جا م هیهام، 
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هام رو گذاشته بودم رو تو بغلم    ل یکه ازش قرض کرده بودم و توش وسا یتهران بشم...ساک یتا راه
بهم  یو طوالن قینگاه عم هیزنه  ه ی میمطمئن شد که کنار یوقت زدانی ...یگذاشتم و نشستم رو صندل

پناه    یب  وبارهشد...اتوبوس که راه افتاد احساس کردم د ادهیاز اتوبوس پ  ی خداحافظ هیرد و با ک
  قی...چند بار نفس عمشدمیدور تر و دور تر م زدانیکردم اما از  یشدم!از پنجره به پشت سرم نگاه م

  رمیباشم، من دارم م یمحکم و قو دیاز االن به بعد با هی ...بس بود غصه و گررهیام نگ هیتا گر دمیکش
 هی گاهی جا نیاگه شاه  یتح دم یوجه از دست نم چیمن بچه هام رو به ه م، یزندگ تی سمت واقع

  یپر پر م دنشون یدلم داره واسه د دمشونیماه ند 3 کی خدمتکار رو جلو همه آدما بهم بده،االن نزد
  یبدتشون بهم، آره من بچه هام رو م   یگسال 7خوام تا    یو از دادگاه م  رمیگ یزنه...طالقم رو ازش م

سپارم...صبح   یها رو به تو م   نیا همهمن  ایکجا ببرم؟ خرجشون رو از کجا بدم؟خدا رمی ...بگرمیگ
دادگاه  یشد...از پله ها  یم ریتهران و با تموم سرعت خودم رو رسوندم به دادگاه که داشت د دمیرس

و نگاه  ستمیشد و مجبور شدم با  دهیبازوم کش هویبرم باال که وارد سالن شدم... دمییدو یداشتم م
انگار قلبم افتاد رو   نیشاه یبلند و مردونه  یش و موهای چهره پر ر دنیکه گرفتتم... با د یکنم به کس

 کرد! یداشت نگاهم م  تیاز سر عشق نبود از سر ترس بود چون با عصبان  نباری...اما انیزم

 گفتم :  هناخواست

 ه؟یچ-

 صورتم  کی رو آورد نزد صورتش

 تا االن؟  یکجا بود-

و دستم رو محکم از   ستادمیکه به خودم داده بودم افتادم و صاف ا یقول ادیدهنمو قورت دادم و  آب
 رون ی ب دمیدستش کش

 نداره  یبه تو ربط -

  لش یهم با وک نی شاهنشستم و  یقدم گذاشتم سمت اتاق مد نظرم و رو صندل  دن یاندام در حال لرز با
با همون    قا یزوم کرده بود رو خودم و لباس هام... چون دق نیمن نشستن...شاه یاومد و کنار صندل

 گفت   یلباس ها رو به روش ظاهر شده بودم...دادگاه شروع شد و قاض

 شما ؟   لیوک-
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 قدرتم و جمع کردم تا لرزش صدام رو کم کنم تموم

 ندارم   لیبه وک یاز ی من حق طالق دارم ن-

 گفت :   تی با جد نی شاه هوی

 دم یمن طالق نم -

 :  دیسرش رو تکون داد و پرس یقاض

 د؟یکه درخواست طالق کرد هیمشکلتون چ-

 خوام  یگرفته منم طالق م گهیزن د هی و حاال  رونی منو از خونش انداخت ب شونیا-

 طلبکارانه گفت :  نیشاه

 ازدواج کردم خودم خبر دار نشدم!  ی! من ک؟ یقاض یکدوم زن آقا-

 نگاه کردم  نیشاه یاخم تو چشم ها با

 ه؟ یپس نسترن ک-

 نه؟ ایتو شناسنامه باشه  دیمن اگه زن گرفتم اسمش با یقاض یآقا-

 ی رو برد سمت قاض  شناسنامه

دلش و طالق   ریزده ز  یخانم خوش نی! امیتا بچه دار 4  خانم هستن،ما نیهمسر بنده ا د؟تنهاینیبب -
 خواد!  یم

 خواست طالق بده  یجا خوردم که نم نیاز ا شتریکه ازدواج نکرده بود جا خوردم! و ب نیا از

 بهم نگاه کرد  ی حالت بد هیبا  یقاض

   ؟یخوا یطالق م یچ یخانم برا-

خوام طالقت بدم زن مورد  یگفت م میازدواج کرد یداره! از وقت  یآقامشکل روان  نیا یقاض یآقا-
 چشه!؟  دونمی! االن نم رمی عالقم رو بگ
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 نگاه کرد بهم  نیشاه

   میزنی حرف م نیی پا ایب  طونی از خر ش-

 و قاطع گفتم  ستادمیبکشم ا دکیخواستم اون رو به عنوان همسر  ینم گهیمن د اما

 خوام  ی حق طالق دارم طالقم رو م  یقاض یآقا-

   ارهیب  لیدل هیکه  دمیطالق م  یمن در صورت -

  یخوا یم گهیزن د هی یو گفت  رونی از خونت ب ی تو منو انداخت-

  قیغر یغرق شده کل  ایتو در می ماه ول کرده منو بچه هام رو رفته فکر کرد 3خانم    نیا یقاض یآقا-
 ! ره؟ یطالق بگ  ادیافتاده ب ادشی  یماه خوش گذرون 3کنن حاال بعد از   داشینجات آوردم تا پ

 مونن  یمن م  شیهم بچه ها پ یسالگ  7تا  رم یگ  یمن طالقم رو م-

 :  دیمضحک خند یلیخ  نیشاه

 ! اصال خونه داره؟خانواده داره؟!  د؟یدیبچه نگه داشتن م تی کرده صالح یکه خودکش  یشما به زن-

 رو از رو بسته بود!  رشیکال واسه من شمش یقاض

 به گوشم   دیضربه رس یصدا هویبگم!؟ که  یکرده بودم،چ هول

   دیریو بعد وقت دادگاه رو بگ دی صحبت هاتون رو بکن  شه،یبرقرار م گهید یهفته  2بعد  یجلسه -

 پا شد بره که رفتم سمتش  یقاض

 من حق طالق دارم   یقاض یآقا-

 خواد طالقت بده   یبشه؟شوهرتم که نم  یچ که یآواره کن  یخوا  یتا بچه رو م4خانم -

من اخم کرد و اومد   دنیاز اتاق خارج شدن و با د لشی کنار وک  نی و من موندم تو راهرو... شاه  رفت
 سمتم 

 باال سر بچه هات   یبرگرد یتونیمن ازدواج نکردم م-
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 زده نگاهش کردم   رتیح

 بچه هام؟!!  ش یبرگردم خونه پ یخوا  یازم م-

 بهت بگم  دیحرف ها هست که با یل یخ-

 کردم انکار کنم اما دست خودم نبود   یسع

  نم؟یبچه ها رو بب شهیم-

   میبر ایآره ب -

بچه ها اصال متوجه نبودم چطور دارم   دنیتوجه به من راه افتاد سمت آسانسور و من از ذوق د یب
 در بسته شد .و  ستادمی کنم تا ببرتم...! کنارش تو آسانسور ا یپشت سرش موس موس م

 تا حاال؟   یکجا بود-

 نداره   یبه تو ربط -

 آرامش کامل گفت :  با

   یجمله رو گفت نی دومت بود ا یدفعه -

...  میو حرکت کرد میشد نشیبچه ها ،سوار ماش شیکنه نبرتم پ تمیاذ دمیرو ندادم چون ترس  جوابش
سکوت   نی گرفت! تو ماشکه نسترن رو ن نشونیگذشته ب یدونم چ یرو عوض کرده بود! نم نشیماش
 ینبود م میحال  گهیپارک کرد و من د اطیرو تو ح  نیخونش و ماش  دمیحکم فرما بود... رس  نمونیب
دستش  ونی شهاب که کام دنی... با د هیبود که دنبال چ شیرفتم! فقط چشمم حال  یراه م  ای دمییود

 ... هیگر ریسمتش تو آغوش گرفتمش و زدم ز دم ییزدم و دو غی بود ج

 آخ مادرت قربونت بره پسر نازم  -

 گوشه بغلم کردن...  هیمن هر کدوم از  دنیاومدن و با د ریاون ور آرشام و آرشاو از

  غیج یصدا هویمن انگار بغض کرده بودن! که  یرفتم! اما اون هام هم پا ادشونیکردم از  یم  فکر
  یم غی اومد سمتم و ج  یتوجه همه رو به خودش جلب کرد! بدو بدو م پشت سر هم ماهورا یها
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... هر ابواسه من بود. آروم و شاد  یتا پسرا تو بغلم جا دادم انگار زندگ 3که ماهورا هم با  یزد...! وقت
که فقط حرف بزنن و صداشون تو گوشم پر   نیواسه ا دادمیکردن و من جون م یجور گله م  هیکدوم 

  ستادمیبه احترامش ا دمشید ی و وقت  نییاومد پا یخانم آروم آروم م هیپله ها سم یبشه... از باال

 خانم...  هیسم-

 گفت...  یجمله م  هیکرد و تو هر قدم  یم هیهم گر اون

شده  وونهیتو د یبچه ها از دلتنگ نی! امیکردم از دستت داد  ؟فکریدورت بگردم دخترم کجا بود-
 بودن آخه 

 بغل آروم...  هیبغل... هیجلو بغلش کردم...دلم تنگ شده بود واسه  اومد

   نیبر  نیدلم تنگ شده بود ممنون که بچه هامو ول نکرد-

 خونه رفت...   نیاز ا یهمه چ یدخترم تو که رفت-

  نیشاه  دیجد یدوست دختر ها دیته سالن دوتا دختر جوون اومدن سمتمون که حدس زدم با از
 اخم کردم بهشون   نی باشن، بخاطر هم

 کنن   یبچه ها هستن و به من کمک م  یدوتا خانم پرستارها نیا -خانم  هیسم

 تفاوت بود  یب  یکیاون  یکرد ول یبد به من نگاه م  یلیخ  شونیکی

 دادم بهشون و اون هام جواب دادن  سالم

 خانم مادر بچه ها و خانم خونه    زیدن-

 خانم خونه!؟  هه

با   نیبردم... شاه  یرفتم سراغ بچه ها و با تموم وجودم داشتم از حضورشون کنارم لذت م  دوباره
هم  دیکرده بود!شا ریی تغ یل یو رفت رو مبل نشست! خ ن ییآروم از پله ها اومد پا  یلیخ  یلباس راحت 

 اشتباه به نظرم اومده بود! شهاب رفت سمتش 

 خدا   شیاومد از پ زیبابا مامان دن -
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   رمیجشن بگ دیآره پسرم مامان اومد با-

   یباال آخ جوون مهمون   دیپر ماهورا

 ماهورا اخم کردن و گفتن :  یهم به صدا ریو آرشاو آرشام

 مسخره  یعه مهمون -

 بگم!   یبودم چ مونده

 من نشست رو مبل  کی نزد  خانم اومد و هیسم

هفته  1شدن و ماهورا هم  ضی شما چند بار مر یبچه ها از دلتنگ نیکه نبود یچند ماه  نیخانم ا-
 بود   یبستر 

 من! یخدا یوا-

 خونه جون دوباره گرفته نیانگار ا دیاالن که اومد اما

 لبخند زدم  بهش

 نی من هر چقدر از شما تشکر کنم کمه ممنونم که بچه ها رو ول نکرد-

 ؟ یمدت کجا بود نیا-

 بود  ونیزی تلو خ ینگاه کردم که م  نی به شاه  یچشم ریز

 اده یداستانش ز-

 حتما بهم بگو -

 چشم-

 گفت :  طنت ی اشاره کرد و با ش  نیخانم به شاه هیسم

 شما...گشت بعد از رفتن  یدنبالتون م  یل یهم خ نیآقا شاه -
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 وسط حرفش  دیپر نیشاه که

 خت یروش آب هندونه ر دیلباس ماهورا رو عوض کن د یخانم لطف کن  هیسم-

 چشم آقا، دخترا؟   -خانم  هیسم

 باال یاز پله ها یک یاز آشپزخونه در اومد و اون  شونیکی

حضور همسرشون مهمونمون   یخواد به سالمت یم نیتون عوض کنه آقا شاه   یک یلباس بچه ها رو -
 کنه

 گفت   غیبا دست و ج ماهورا

 ی ذرت مسمس یشهرباز  یوا-

 رو به خانم پرستار گفت  یباحال  یل یلهجه خ  هیبا  ماهورا

 خوام آخه بابام همش مامانو نداتونه  یبالس دشنگ م-

 د یخانم خند هی چشم هاش گرد شد و سم نیحرفش شاه  از

 هم مشهوده باز یهرچقدر انکار کن  نیبله آقا شاه-

 از جاش بلند شد و رفت سمت پله ها نیشاه

 اتاقم کارت دارم ایب  زیدن-

 خانم آروم دم گوشم گفت:  هیسم

 کرده  ریی نکن اون تغ  یتلخ-

لب  شهی برام مهم نبود ،از پله ها رفتم باال و آروم در اتاقش رو باز کردم...مثل هم شیچیه گهید اما
 بهم نگاه کرد...  قی...سرش رو برگردوند و عمشی کوفت گاریاون س دنیپنجره مشغول کش

 ؟یدرخواست طالق داد یچ یبرا-

 خوامت  ینم گهیچون د-
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 ؟ یمگه تو بچه نداشت  ؟ی رفت یول کرد یواسه چ یخواست  یمنو نم-

 موندم که ساقدوش زنت بشم و خدمتکار بچه هات؟  یم-

  یپارش م کهی زبون نبودم االن ت  یب زیاون دن گهیشد...اما من د یتر م  یترو عصبان  یعصبان  داشت
 کردم 

کن بچه هام هر وقت    یتو خونت خانم نیبش  کنمیبرات فراهم م یهمه چ ؟گفتمی گیچرا مزخرف م-
 ن یبب یخواست

 واسه روز مبادا  یانبار  یقابل استفاده گوشه  لهی وس هیآره مثل -

 نبود؟  یعاد یزندگ  هیواسه  طمونیما شرا یدیهنوزم نفهم-

 داد زدم منم

 دست تو؟  یمن آدمم نه اسباب باز  یبفهم یخوا یهنوزم نم-

 یزبون دراز شد  هیها چ-

 مثل تو شده بود مرد یکه از سر کمبود دلبسته مرد پست فطرت یزبون  ی بدبخت و ب  زیاون دن-

 ؟ یزر مفت نزن بگو تا حاال کجا بود-

 حرص تموم داد زدم  با

 نداره  یبه تو ربط -

و مجبور شدم    دیچ یپ  یزنگش تو سرم م یبلند برداشت سمتم و چنان زد تو گوشم که صدا  زیخ هی اما
 رم ی بگ واریاز د

 داد زد تشیتموم عصبان با

 نداره؟! یبه تو ربط  یگیم یحاال اومد  یرفت یماه ول کرد 3-

 زد تو موهام و صورتمو آورد باال  چنگ
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 ؟یافتاده بچه دار  ادتیتازه  ؟االنیجا رفت ک یماه ول کرد ؟چندیبچه ندار  ؟مگهیمگه تو شوهر ندار -
واسه من  ینطور یگرمه که ا یبه ک  ؟پشتتی گرفت یواسه من مدرک المثن ی؟رفت یر یطالق بگ یایب

 پدسگ؟ یزنیجفتک باالنس م

 بود! یاما اون هنوز قاط  نیهولم داد که خوردم به در و افتادم زم یجور  هی

!؟  یو بچه هات رو ببر   یر یاز شوهرت طالق بگ یایافتاده ب ادتیهمه مدت  نیبعد از ا  یکرد  جای تو ب-
 نداره  یبه تو ربط   یگیمن بهم م یتو چشما یزن  یزل م  یخور یتو گ... م

 اومد سمتم که به زحمت خودم رو جمع کردم تا از دستش فرار کنم به سمت پله ها... یم داشت

 م به دیداخل و در رو محکم کوب  دتمیبا دستش کش که

 پس بمون و جواب بده  یحاال که روت شده برگرد-

   نمیانگشت اشارش چند بار زد رو قفسه س با

 گمو گور شو   یبعد هر جا خواست یدیمنو م یحرف بزن اول جواب سوال ها-

اما از جام بلند شدم و مثل خودش داد  دیلرزیم  دیکه از ترس کتک خوردنم بدنم داشت مثل ب نیا با
 زد 

  یبنداز  یخواست   یآشغال از خونت نم کهی ت هیبدم؟مگه منو مثل  حی که من بهت توض ی هست یتو ک-
 یجرات کردم از تو  شدم که یکه من انقدر قو نیا ؟ازیسوز  یم یدار  یچ ه؟ازیدردت چ رون؟االنیب

   رم؟ی آشغال طالق بگ

 رو برداشتم و زدم تو سرش    یرو پا تخت یا شهیسمتم که گلدون ش اومد

 ش یدست گذاشت رو سرش و نگاه کرد به دست خون  که

 آره؟؟!  یهار شد-

گرفتم اما باز از جام بلند   جهیکه سرم خورد به گوشه تخت و سر گ نیستمو چنان پرتم کرد رو زم اومد
داد خورد به   یرو پرت کردم سمتش که جا خال  نهی کنار آ  کی شدم و بلند تر از اون داد زدم و پاف کوچ

  شهیش
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 زده نگاهم کرد و چند لحظه مکث کرد که من داد زدم   رتیح

  هی ارمیمادر پولدار براشون ب هی خوام یبچه هات رو ول کن برو من م یگیمادر م هیکه به  یاون وقت-
 هیدست   یبچه هامو بد سادمیم یکردم!؟! وا یم کاریچ  یداشت ارم،انتظاریمادر خانواده دار براشون ب

 زن مثل نسترن؟؟  

 !!! رونیب  دیکمربند کش هیکمربند هاش رو باز کرد و  یدر کشو ارهیداره جلو من کم م دید

   چوندیرو گرفت سمت من و از تهش دور دستش پ سگکش

 شاخ و شونه بکشه یجور   نیا نیواسه شاه یکس  دهییهنوز مادر نزا-

 رو زد که نفسم رفت!  یفحش بد بهم داد و اول هیرو برد باال و  دستش

 یخورد به تنم انگار استخونم م  یزدم چون هر بار که سگک کمربندش م  یم  غ یبار از ته دلم ج نیا
 شکست! 

 خورد به گوشم   گهیمرد د هی یزدم و تو خودم جمع شده بودم که صدا غی ج انقدر

 بسه   نی!شاهنیشاه-

 کردم سرمو بلند کنم  یجرات نم یحت

نفر جلوشو گرفته  هیخواست باز بزنتم اما انگار  یکرد و م ی شد رو بارم م یکه م یهر فحش نیشاه
 بود 

 کوروش بدتر شکستم...   دنیکردم سرمو بلند کنم و با د  یبا تموم درد تو جونم،با اون حال خرابم سع-

 اب از جام بلند شدم و سمت در رفتم...دوباره کوروش بود با عذ دنیتنم قابل تحمل تر از د درد

 یم زدانی  شی گشتم...کاش پ یکاش بر نم  گهیم یچ دم یفهم یاما نم دمیشن  یرو م    نیشاه یصدا
بچه   گهیم  یچ  یک هیبه ک ینبود ک میگشتم...اصال حال  یشدم و بر نم  یپاهاش م ری موندم و خاک ز

دونستم کجا برم! از دست  ینم   ی... حترونی و از خونه زدم ب  نییها کجان! فقط از پله ها رفتم پا
  یم نیتو دلم بود که شاه دینور ام هیروزگار...  ی...نامردم ی...از دست آوارگمیکس ی...از دست ب غرورم

جدول گوشه  یورد و رو،درد تو پاهام منو به خودم آ یچی نبود...ه یچیه گهیاما د دهیگفت طالقم نم 
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چقدر بهت   ینیکه بب   یی؟کجایچرا منو نجات داد زدانی نشستم و سرمو گذاشتم رو پاهام... ابونیخ
اومد بچه هام رو   یدلم م یاندازه برگشتم به مشهد نبود و نه حت یحت  فمیدارم...پول داخل ک اجیاحت

ازت   ای! خدارونی بغض تو گلوم رو پرت کنم ب یتونستم درست نفس بکشم و حت ی ول کنم و برم...نم
 گله دارم...

 

 "  نی"شاه

 

 برداشتم و افتادم به جونش...   و یک یکمربند هام  یلحظه انگار خون جلو چشمم رو گرفت! از کشو هی

ه االن اومده ماه ول کرده رفت 3!! د؟یکش یشاخ و شونه ممن   آورد؟جلوی در م  یباز  یمن وحش واسه
 !  ؟؟یدنبال چ

دست   هی هویسگ منو بدجور آورده بود باال ، یچون اون رو زدمی! فقط مزنم ینبود چقدر م  میحال
 شد دور دستم!  دهیچ یپ

 بسه  نی! شاهنیشاه-

 من پسش زدم و خواستم باز بزنم که بابا محکم هولم داد عقب   اما

 بچه گناه داره   نیا  ای به خودت ب  نیشاه-

 جونور گناه داشت؟   نیا هه

 داد عقب  یبار خواستم برم سمتش هولم م هر

 زدم   نعره

 کشم  یرو... م کهی زن نیمن ا-

 بار زد تو گوشم   نیا بابا

  ی! فکر کردم آدم شد؟یزنیم ییحرف ها نی به زنت همچ یکش یخجالت نم -
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 ...! رونیرفت ب  یکه آروم آروم داشت از اتاق م زیافتاد به دن چشمم

   رونیب  یخونه پاتو بزار  نیاز ا یندار  ؟حقیر ی م کجا یهو-

 که بابا مانع شد    رمشیبگ خواستم

   ایآدم باش به خودت ب  نین؟شاهیشاه-

 و بابا محکم تر گرفتتم تا نرم سمتش   رون یاز اتاق رفت ب  زیدن

 ره؟ یکجا داره م-

 داد زد   بابا

 ؟! بره  تونهیکجا م یکه تو براش ساخت یوضع نی با ا نی خفه شو شاه-

 کرده!  وانهیشده منم د وانهیخودش د-

 رو پرت کردم رو مبل   کمربند

چرت و   ،یچرا درخواست طالق داد گمینداره! م یبه تو ربط  گهیم یمدت کجا بود نیا گمیبهش م-
رفته االن اومده با درخواست طالقش؟! رفته واسه   یکدوم گور  ست یماه معلوم ن 3کنه!   یپرت بارم م

 گرفته؟!؟   یمثن من مدارک ال

 !؟یبره پس چرا از درخواست طالقش جا خورد یردش کن   یخواست یمگه تو نم-

 گارد گرفتم   یعصب

!؟! انتظارم داره من رهیطالق بگ ادیافتاده ب ادشیخواسته خورده االن  ی! رفته هر گو...ادی آخه زورم م-
 بچه هارو بهش بدم!؟! 

 اشتباه رو دوباره تکرار نکن   هیر بچه هاته اونم ماد  ادی خونه نم نیاسم طالق تو ا گهید-

 !  کار؟ی خوام چ یکجا بوده رو م ستیماه معلوم ن 3که   یمن زن-

 بده کجا بوده!؟    حیحرف بزنه توض یفرصت داد-
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 تو موهام  دمیدست کش کالفه

 خواد بگه آخه!   یم یچ-

 کنه بعد مخت   یکه! اول دستت کار م  یعقل ندار -

  خواد؟ یم یچ گه؟یم یاون چ نمی بزار بب ستی آروم باش، خود دار باش االن وقت دعوا ن -

 دست هام...   ونینشستم رو تخت و سرمو گرفتم م کالفه

 بد زدمش... -

 افتاده؟   ادتیحاال -

 رفته بود   لی صدام تحل یمون یحس پش  از

 اون روم اومد باال  هوی دونمینم-

  یشدیانقدر طلبکار م  دینبا یو هم کم مقصر نبودتو داستان رفتنش ت ،یاشتباه کرد-

 با هول اومد سمتم  ادیکه تازه متوجه سرم شده بود که داره خون م  بابا

 !!!؟  شدهیسرت چ-

 اشاره کردم   رونیب به

  شدیبه اون چ نی بب   ستین  میزیمن چ-

 نه سرت زخم شده!  -

 زدم  داد

 اون چه مرگشه  نیبب  ستین  میچیه گمیم-

 انداختن بهم از اتاق خارج بشه  کهی کرد بدون ت یبا اخم بهم نگاه کرد و سع  بابا

 برگشت   عیلحظه نگذشته بود که سر اماچند



 ۲که نداشتم یتیشخص

83 
 

 از خونه رفته -

   دمیجام پر از

 رفته!  یواسه چ-

 بمونه خرد بشه که  نیاز ا شتریب  یانتظار نداشت-

 خانمو صدا زدم   هیو سم  نییتند کردم از پله ها رفتم پا پا

   ت؟ی بره با اون وضع  نی!چرا گذاشتد؟یستیجا آدم ن  نیشما مگه ا-

 جواب داد   هیخانم با گر هیسم

 !  دیشن  یمنو بچه هارو نم  یهر کار کردم نموند انگار اصال صدا-

رو   نیماش  چییه انداختم و سورو صورتم و به بچه ها که بغض کرده بودن نگا دمیدست کش کالفه
 ... رونیبرداشتم و از خونه زدم ب

 تو کوچه بودم که بابا زنگ زد   هنوز

 ها   یباز آزارش ند یکرد  دایتو سمت راست محل رو بگرد من سمت چپ رو... پ   نیشاه-

 رو ندادم و قطع کردم    جوابش

 گشتم؟ یدنبالش م کجا

 ی ش  یرو فرمون...تو آدم نم زدم

 نیاما من هنوز هم همون شاه یز یصحبت ها رو انجام داد،بدون درد و خونر نیبهتر از ا شدیم
که  دمیکش ق یآه عم هیشد اما هنوز درست نشده بودم.   یسالم م 40الت مونده بودم،داشت  یوحش

 .آروم سرش رو بلند کردم جسم مچاله شده کنار جدول شدم! زدم کنارو رفتم سمتش.. هیمتوجه  هوی

 ز؟ یدن-
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برش داشتم و خوابوندمش رو    اطیاما چشم هاش بسته بود و رنگ به رو نداشت! با احت خودشه
  شیکردم و اون برگرده پ داشی...زنگ زدم به بابا و گفتم پمارستانیو گاز دادم سمت ب  یپشت  یصندل

 گوشمبه   دیجونش رس  یب یبودم که صدا  مارستانی ب یها کیبچه ها نزد

 کن  ادهیپ  نجایمنو هم-

بد کرده بود...انقدر که نتونستم جلو   یل یهاش حالم رو خ  هیرو ندادم اما حرف زدنش وسط گر  جوابش
 ... رمی اشکم رو بگ

کردم که برگشتم،فقط دلم واسه بچه ها تنگ شده  رم،اشتباهی تا بم ابونیمنو بزار گوشه خ نیشاه-
شدم و رفتم سمتش تو آغوشم گرفتمشو بردمش داخل  ادهیشتم و پدا اورژانس نگه کیبود،نزد

 برانکارد آوردن و گذاشتمش روش که دکتر گفت :  هیکردن!  یاورژانس...همه بد بهمون نگاه م

 !؟ نیاز جنگ برگشت-

خون  یکنه! دست گذاشتم رو سرم که لخته ها یدم به سرم نگاه مرو دنبال کردم و متوجه ش نگاهش
 به دستم! دنیچسب

 رفت... یکه دکتر م یرو بردم سمت  زی حرف برانکارد دن یب

 مطمئن شدم رفتم سمت پرستاره  زی به دن ی دگیاز رس  یوقت

 د؟ ینگاه به سر من بنداز هی شهیم-

 گفت :  پرستاره

 د یکرده باش یز یاحتمال داره خون ر دیعکس هم بنداز دیخواد با  یم  هیآقا سرتون بخ-

 دیفقط سرمو پانسمان کن   ستین یز ی نه خانم چ-

اومد باال   ز ی نشسته بودم که دکتر دن  یرو صندل قهیدق اد،چندیتا دکتر ب نیبش ی داخل رو صندل  ایب  ایب
 سر من 

 گذشته بهتون؟  یچ-
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 دعوامون شد هی نی ماش هیوسط راه با -

 زد؟  یخانم رو با سگک کمربند م هین یماش-

 جواب دادم کالفه

 کردن که   ینم رات یحلوا خ  گهیدعوا بود د-

 خواد برو بخواب رو تخت  ی م هیسرت چند تا بخ-

بود سرم سمت    زیکرد، تختم کنار تخت دن  یکه بهش اشاره م  یجام بلند شدم و رفتم سمت تخت  از
من متورم و کبود...دکتر و پرستارها   و چشم سمت یهوش بود و صورتش خون  یاون بود، اون ب

  ی...درد داشتم اما حتزیخودمو دن نیاومدن باال سرم؛مشغول کار شدن و من شناور تو اتفاقات ب 
 ز یبزنم! کارشون تموم شد و رفتن سر دن   ی حوصله نداشتم حرف

 به من گفت :  رو

 بمونه   دیخانم با  نیاما ا دیشما مرخص -

 چرا!؟-

 استخون وجود داره  یگرفته بشه احتمال خوردشدگ شیچند تا عکس و آزما دیبا-

...زنگ  زیدن ش یصندوق خودم رو کردم و برگشتم پ یشدم...رفتم کارهاتکون دادم و از جام بلند   سرمو
بمونم ، شب کنارش رو   زی کنار دن مارستانیخانم گفتم مواظب بچه ها باشه تا من تو ب  هیزدم به سم

...کارهاش رو انجام دادم و  یبره باال واسه بستر  دیصبح گفتن با یموندم و دم دم ها تا صبح  یصندل
تخت   هی اتاق بزرگ دادن بهمون و درخواست کردم  هی بود   یخصوص مارستانیبردنمون باال...چون ب

صبح بود که   5شدم خالصه ساعت  یتاشو جا نم   یصندل یتو اتاق واسه خودم، چون رو ارنیب
  یم  ریبد ت یل یشدم...خ داریو رو هم بزارم...اما از درد تو سرم ناخواسته از خواب بتونستم چشم هام

 بازش رو به رو شدم.  یو با چشم ها  کننده بود، رفتم باال سرش  یو دردش عصب  دیکش

 سالم-
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  ادیب یپرستار  یدکتر  هینشستم تا  یرو اونور چرخوند و چشمش رو بست،برگشتم رو صندل  صورتش
 ... زی پرستار اومدن باال سر دن هیسرمو بهش نشون بدم...بعد از چند ساعت باالخره دکتر با 

 ن؟ یراد خوب هست یسالم آقا-

 لبخند جوابش رو دادم با

 دکتر... یسالم آقا-

 رو خوندم   شیل یرو کارتش فام از

 دکتر نجم  یآقا-

بعد  یخدا دفعه  دیالبته اگه به امبا شما خرسند شدم و   داریدارم از د یدور   یی من با پدرتون آشنا-
 مین یهم رو بب  یبهتر  یجا

 بله متشکر -

 ز یباال سر دن   رفت

اشتباه در اومده و فقط چند  می کرد یفکر م شونیدگید بی که ما از آس یز یخب خداروشکر اون چ -
که با گذر زمان بهبود  دهید بیآس یمحکم، کم  یش هیقسمت از استخون هاشون بخاطر شدت ضربه 

  یگوششون رد شده و فقط متورم شد و کم کم بادش م خی کنه، چشمشون هم خطر از ب یم دایپ
مرخصش  دیتون  یم یخدا احتماال بعد از اومدن جواب ام آر آ دیبه ام اد،ی در م یخوابه و از کبود

 . با اجازه دیکن

 کرد یاز اتاق خارج شد و پرستار داخل سرمش دوتا سرنگ خال  دکتر

 بره که گفتم :  خواست

 کنه  یم  د؟دردینگاه به سر من بنداز هی شهیم-

 نگاه به سرم کرد و گفت  هیناز و عشوه اومد  با

 دی کن  یمسکن هاتون رو قو کمینداره  یمشکل-
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 تکون دادم  سرمو

 بله ممنون -

 !رونیچشمک رفت ب  هی با

 وهیرو باز کردم و از آب م  خچالیبود. داخل   یکه اصال حوصلش رو نداشتم دختر باز  یز ی تنها چ االن
 ...ختمیبراش ر وانی داخل ل یکه داخلش بود برداشتم و کم ییها

 ی شیفردا مرخص م ادیبخور احتمال ز-

 نگاهم نکرد!  یحت

 بچه ها نگرانتن  شیپ یبر   یبخور زود خوب بش-

 افتاد که روش رو برگردوند سمتم و گفت :  شاد ی یچ هوی  دونمینم

 زنگ بزنم  یکی به  خوامیم-

 رو گرفتم سمتش و ازم گرفت  یگوش

 برو عقب -

 کل کل نداشتم و رفتم عقب...  حوصله

 د یطرف رو شن  یرو گذاشت بغل گوشش تا صدا یگوش

 فاصله  نیاز ا دمیشن  یرو نم   یپشت خط  یرو کم کرده بود صدا یگوش ی! چون صداهیگر ریز زد

 دوست هام تو پرورشگاهم شیخوبم پ -

-... 

 یا یخواد ب  ینه خوبم نم -

-... 
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 ؟ی داشت یا گهیانتظار د-

-... 

 بزرگ شده بودن یل یخ دمشونیآره د-

-... 

 حالم خوبه یاالن فقط خواستم بدون میزن یحرف م  گهیوقت د هی-

-... 

 رو صاف کرد   صداش

 ره ی م شیداره خوب پ ینباش همه چ یچ یخوبم نگران ه-

-... 

 تو هم مواظب خودت باش -

 رو قطع کرد و گذاشت رو تخت و چشم هاش رو بست  یگوش

 م یزن  یحرف م یخونه درباره همه چ میریم-

 کرد! یو نه نگاهم م دادیجوابم رو م  نه

  یبعد شوهرت ازت م یرفت یماه ول کرد 3بشم!  وونهیبود،اما حق بده د یند یاتفاق خوشا گمینم-
 نداره!؟! یبه تو ربط   یگیم یسه کجا بودپر

 کنه! یم میتکرارش هم عصب  یحت

 !؟!؟ ی دار  ی! تو از من چه انتظار دمیطالقت اومده بعد خودت رو تو دادگاه د هیبعد اون احضار-

 نگاهم نکرد!  بازم

 زنمیدارم با تو حرف م-
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 رون یخوام صدات رو بشنوم برو ب   ینم-

 ی ار ی سگ منو باال م یاون رو ینگا خودت باز دار -

 تو صورتش نگاهم کرد  یدل خور  هی با

 !؟یهم دار  گهید یمگه تو رو-

 کردم و سرمو بردم سمتش اخم

 ؟ ینیرو بب  گمید یکه رو یرفتار کرد یتا حاال جور -

 گست یآشغال د هی گتمید یاون رو-

 گستاخ و سردش...! یزده نگاه کردم تو چشم ها  رتیح

 عوض شده بود!  یلیخ

هم ترک    گتید یچند جا هی ده،بزنمید بیسنت بدنت کمتر آس ای بدنت  هیزاو  ه؟بخاطریچ یدون یم-
 یآدم بش  دیبرداره تا شا

 در حال انفجار خواستم از اتاق خارج بشم که داد زد تی عصبان با

 درم پشت سرت ببند  یرفت-

زدم  دهیدختر ورپر نیهم فشار دادم و قبل از حرکت دست هام تو صورت ا یهام رو رو دندون
 ...رونیب

 زنگ خورد  میکه گوش دمیکش یم گاریداده بودم و س هیبکشم...به درخت تک گاریس رونیب رفتم

 بود   بابا

 بله؟ -

 چطوره؟ ز یدن نی سالم شاه-

 خوب، بهتر از منو تو، رفته زبون جمع کرده برگشته -
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 آبرومون بره  مارستانی باز دعواتون نشه تو ب-

 ادت یع میایمامانت و خواهرت م منو

 ؟یواسه چ-

 از خانواده ماست  یاون عضو-

 معلوم بشه بعد فمونی تکل دیگفته؟ صبر کن  یک-

 ؟ یفی چه تکل-

 بره؟  نیاز ا شتریبره آبروم ب   رهیبه همه بعد طالق بگ میخواد نشونش بد  یطالق م-

هستش و برگشته   یمادرت به همه گفته مادر بچه ها خارج از کشور در حال گرفتن مدرک دانشگاه-
 مارستانهیشده ب  ضیآب و هوا مر ریی اما بخاطر تغ

 ه؟ یچه نوع کسالت نیا  گنیداغون شده نم زیسر و صورت منو دن  ننی بب انی بعد اون وقت ب-

 ادی ن یمالقات نداره کس گمیم-

 د یایخودتون هم ن-

 فرار کرد  شهی نم  قتیاز حق  نیشاه-

 د؟ یکن کاریچ دیخواه  یحالش بد بشه م  نتشیاالن مامان بب -

نه زنت و مادر   یکن ینگاه م بهیغر هیمثل  زیکه هنوز به دن ییتو نیداستان ا نی مادرت کنار اومده با ا-
 بچه هات 

 دیبکن  دیکن  یهر کار م-

 روشن کردم... گهید گاریس هیرو قطع کردم و   یگوش

دکتر متخصص عصب و   هیکه متوجه شدم  زی دن شیکه جهنمه؛ برگشتم باال تو اتاق پ  ستین  یزندگ
 عضله اومد باال سرش 
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 تونست  ینم زیاما دن نیگفت پاشو بش یم  زیوارد شدم به دن من

 رو تخت... نهی رفتم جلو کمک کردم تا بش تند

 دستورات داد به پرستار و رفت  یسر   هیو  کرد نهیمعا دکتر

 خودش بخوابه اما چنان درد تو صورتش مشهود بود که دخالت کردم  خواست

 رو تخت که ناله کردنش بلند شد   دیخواب

 کجاته؟-

رو زدم باال که چشمم  نشیاشاره کرد به بازوش که االن گرفته بودم تا بخوابونمش آست یسخت به
 سگک کمربندم اندازه  یکبود هیخورد به 

 و عوض کردم و گفتم :  بحث

 ادتت یواسه ع انیخانوادم دارن م -

 تعجب نگاه کرد با

 اون ها تو رو به عنوان عروس خانواده قبول کردن-

 گفت :  یحالت عصب  با

 نجا یخوام قبول نکنن،حق ندارن پاشون رو بزارن ا یم-

 چرا؟ -

 من؟ها؟ گریبه ج یخون کرد  ایچرا؟؟؟! تو سر ک -

 بشه؟؟  یکه چ نجایا انیبختم کرد ب اهی اون بابات که منو بدبخت کرد با اون مادرت که س حاال

 قبول نکردن انیگفتم ن-

 رو گرفتم سمتش  دمیتمام انگشت تهد تی داشت که با جد یباز فاز بر م داشت



 ۲که نداشتم یتیشخص

92 
 

  یعروسشون که تازه از خارج کشور برگشته،اگه فقط بخوا ادتیع  نجایا انیخوان ب  یخانواده من م-
  ینگ  ارمیبرن من پدر تو رو در م زی دن ی حرف مفت بزن یبخوا ای  یبهشون بکن ی احترام یب  نیکوچکتر
 ها   ینگفت

 اخم نگاه کرد بهم که ادامه دادم  با

  نجایا انیتا بچه ها قسم اگه ب  4کنم به جون   یم یکنم نشه قاط یم دیتاک یز یبه چ  یوقت یدون یم-
  یبندم انقدر ب  ی که دفعه اول زدمت درو روت م یبرمت همون خونه ا  یم یداشته باش یتو رفتار بد
  ورتدهنش رو نامحسوس ق کنم،آبیو م  تونمیکه م یدونی،میکه در و تخته بخور  زارمتیآب و غذا م

 داد و پشتش رو کرد بهم.

  اج یدهنت ب  یکن  یاحترام یکالم بهشون ب هی یحت یو تو حق ندار  نجا یا انیمادر و خواهر و پدرم م-
 کنم یوا بشه من دهنتو پاره م

 کردم  دیتاک  دوباره

 که حرفم حرفه  ی دونیم  زیدن-

در از جام   یدونم چقدر گذشت که با صدا یو دستمو گذاشتم رو سرم...نم  دمی رو تخت دراز کش رفتم
  دایبعد ش  دمیبزرگ د  یلیخ ستادهیدسته گل ا هی! نشستم رو تخت و به در نگاه کردم که اول دمیپر

با    بهشپشتش به اون ها بود که من    زیکه پشتش گم شده بود و بعد از اون مامان و آخر بابا...دن
 د یچشم اشاره کردم و اونم صاف خواب 

 خانم مادر بچه ها و همسر بنده  زیدن  ن،یسالم خوش اومد-

 رفت سمتش تا باهاش دست بده و گفت :  یادیز یبا انرژ  دایش

 ون نمتی دوست داشتم بب یل یسالم خ-

رو از رو بستم براش دستش رو دراز کرد و    رینگاه به من کرد و متوجه شد شمش  یچشم ری ز زیدن
 ز ی کرد قورتش بده دست دراز کرد سمت دن یم یکه سع یباهاش دست داد؛مامان اومد جلو با بغض

 هستم ن یسالم من مادر شاه-
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رفت جلو دست دراز کرد سمت   نیی سر پا هیدستش رو برد باال باهاش دست داد و در آخر بابا با  زیدن
 ز یدن

 و پدربزرگ بچه ها هستم  نیمن پدر شاه-

متوجه داستانش با بابا بشه   دایکه زبونش بد بچرخه ش  نیبار جواب داد که من از ترس ا نیا زیدن
 برداشتم سمتش و دست گذاشتم رو شونش  زیخ

 بودم دهی بله شما رو قبال د- زیدن

...مامان اومد سمتم  ختمیتا ر 4که داشتم  یا وهینگفت برگشتم سر جام و از آبم یز یچ دمید یوقت
 کمک کنه و آروم دم گوشم زمزمه کرد 

 !؟یباز دعواش کرد-

 کردم تو چشم هاش و با آرامش گفتم :  نگاه

   ینه خودش خانم هست به اندازه کاف -

سرش رو هم باال  ینزد و حت یحرف  گهید زیبرد ،دن وهیآب م دایرو تکون داد و واسه ش  سرش
بود که بابا    نییحرکت فقط سرش پا یب  زی ارتباط برقرار کنه اما دن زیکرد با دن   یم ی سع دایاورد،شین

 .  میریگفت ما م 

 جواب دادم :  منم

 فردا مرخصه   ایهم امروز  زیدن-

 گفت :  یانرژ  یب مامان

 منتظرتون هستم  نیایبا بچه ها ب -

  میتنها موند ز یآروم همه رفتن و من و دن  یخداحافظ هی با

 رو تخت نشستم  کنارش

 کوچولو   ری سر به ز ادی خانم بودنم بهت م-
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که بهش بفهمونم اداهاش روم اثر نداره چند بار   نیحرف... واسه ا  ینفرت زل زد تو چشم هام... ب با
 ش رو سر   دمیدست کش

 ر ی برو درخواست طالقت رو پس بگ رونی ب  یرفت نجایاز ا-

 به خودم ربط داره گهیاون د-

 بردم جلوتر  سرمو

 ؟ یهست  یدنبال چ-

مثل تو و بابات بخواد  یکی دمیاجازه نم گهیسازمش واسه خودم و د یکه خودم م ییای دنبال دن-
 خرابش کنه 

 رو تکون دادم سرم

 کنم من هنوز سر حرفم هستم. یبرات فراهم م یبخوا یهر چ اریاسم طالق رو ن -

 م؟ یریطالق بگ  یخوا  ینم یواسه چ-

 نن یب  یم بیکارن و بچه ها آس  نیچون خانوادم مخالف ا-

 و نفرت وجود نداره؟ نهیما جز ک   نیب  یچیه دهیچه فا-

کنم و تو با بچه ها  یم هیته یبخوا یرو، من واسه تو هرچ  میمنم زندگ ی کن  یرو م تی تو زندگ-
 . ننیلطمه بب  مونییخوام دوباره بخاطر جدا ینم دنید بیبعد از رفتن تو همشون آس  ،یمونیم

 داستانشون جداست.  نهایکنم پس ا ی من بچه هام رو ول نم میری طالقم بگ یحت-

 خواد بچه طالق بشن  یدلم نم-

 کننده زد  یخنده عصب هی

 که حالل زاده هم بودن نینه ا-

 باعث شد دستم مشت بشه حرفش
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 ه شو خف  زیدن-

 ها؟  یکن  کاریچ یخوا  یخفه نشم م-

تخت که مجبور شد با همون   نییبه سمت پا دمیدور دستم و کش دمیچ یرو حرص موهاش رو پ از
 وفته یها محکم بچسبه به تخت تا ن بیآس

 دنیدر اتاق باز شد و دکتر با پرستار وارد شدن و ما رو تو اون حالت د هوی

 ها  بیرفت بعد از مشاهده آس ینم یا  گهیبله انتظار د  - دکتر

 با اخم بهم نگاه کرد و با حرص گفت :  دکتر

 مرخصه -

 که نگاه کرد تو چشم هام میتو همون حالت مونده بود زیحرف رفت و منو دن  یب

 ول کن -

 نت رو ببند تو هم ده-

 رو تخت  ختمیرو آوردم ر  لشیکردم و رفتم از کمد وسا ولش

 بپوش -

 ... دنیآروم شروع کرد به پوش آروم

 ... صی ترخ یو رفتم واسه کارها دم یکش قینفس عم  هی

 کردم...  یو به سمت خونه حرکت م میبود نیساعت بعد تو ماش  کی

رفتم اتاقم و درو    میمستق زیتوجه به دن یخونه ب  دمیکردم؟رس  یم  کاریرابطمون داغون بود! چ واقعا
اومد تو اتاق کنارم   یبرد!؟! دوست داشتم االن م یو بخوابم...اما مگه خوابم م رمی بستم تا دوش بگ

 هیسم ی...در زده شد و صداستین  یدیام چیه  تیوضع  نیکردم البته با ا یو بغلش م  دیکش یدراز م
 به گوشم  دیخانم رس 
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 آقا اجازه هست؟ -

 د ییبله بفرما -

 کرد بره تو حموم یرو گرفته بود و کمکش م زی بغل دن ری خانم ز هیسم

 ره یدوش بگ  دیآقا خانم با-

 جام بلند شدم  از

 کنم یمن کمکش م دیشما بر-

 داد زد  زیدن

 ر ی نخ-

 بچه ها  شی خانم شما برو پ هیسم-

 جواب داد  یمثل من جد زیدن

 رم یتا من دوش بگ دیمون یم  نجایخانم هم هیسم-

 رون ی خانم برو ب هیسم-

 رمی دوش بگ گهیاتاق د هی  رمیخانم من م هیسم-

 درو ببند   رونی خانم برو ب هیسم-

 کالفه جواب داد هویخانم  هیسم

با هم مشکالتتون رو   دیزن و شوهر  دیاریخانم؟؟چرا ادا در م هیخانم سم  هیسم د یگ یم یعه چتونه ه-
 گهید دیحل کن 

رفت   وار؛دستمیرو داد به د شی شد که تک  یچنان بادش خال زی از اتاق خارج شد و درو بست،دن و
  نیا یرو دی سمت دکمه لباسش که با بازوش دستمو پرت کرد اون سمت،اخمو بهش نگاه کردم، من با

دستم دستهاش   یکیبار خواست پس بزنه که با اون  نی کردم.دوباره دستمو بردم جلو ا یبچه رو کم م
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تم که خواست با دندون هاش بکن  یدکمه هاش رو باز کردم م گهیرو پشتش نگه داشتم و با دست د
تونست با   ینم  یفشار داده بودم حت ادیرو کردم تو دهنش و چون بلند بود و ز یاز رو کنسول اسپر 

در آوردم،دستش   یدست هیشلوارش هم   رونی ب دمیرو با حرص کش رهنش یرون،پیزبونش پرتش کنه ب 
 که عق زد. رونی ب  دمیرو کش ی ول کردم و چنگ زدم تو موهاش و اسپر  ور

 زدم تو چشمش  زل

که  یهست یجلو من توهمون مورچه ا اریادا درب یخوای م یها؟ واسه هر ک م؟ی رفته من ک  ادتینگار ا-
 شهیدست و پام له م ری ز هوی

 کردم داخل حموم و درو بستم.  پرتش

 رسم  یو بازش کنم تو همون وان به حسابت م ارمیب دی چون اگه کل یدرو از اونور قفل کن  یحق ندار -

که رو لبم اومده بود رو درک   یدم،لبخندیو رو تخت دراز کش رونیو با حالت فوت هوا دادم ب نفسم
تو بغلم استراحت کنه!!! ؟ اسکول  نجایا ادیو ب  ادی زدم درب  یکردم! هه دلم رو داشتم صابون م ینم

  ازشوقت ها خودم  یه اومد و تن پوشش رو که بعضاما باالخر دیطول کش یشده بودم،حمامش کم 
که دوست    یهاش اون ری لباس ز ی رفتم از کشو رون،خودمی کردم رو دادم دستش و اومد ب یاستفاده م

 داشتم رو انتخاب کردم و پرت کردم جلوش. 

 ها رو بپوش  نیفقط هم-

 و شلوار برداشت.   راهنیتوجه به من رفت از کمد پ  یاون ب اما

 ظرم هستنبچه ها منت-

 چند ساعتم روش  نیا دنیماه مادر ند  3بچه ها  -

 خوام لباس بپوشم  یم-

  ؟یروتو کم کنم ه ادی خوشت م-

 رو بپوشم   نهایتونم ا ینم-

  ؟یواسه لج باز  ؟یواسه چ-
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 چون جلوت معذبم  ری نخ-

 حالم رو خراب کرد که از حرکت افتادم!   یجور  هی حرفش

 و گفتم  اوردمیکم ن اما

   یباش  شمیپ یدادیروز خودت رو جر م هیتو که -

 بغض تن صداش رو برد باال  با

هنوز انقدر بچه و احمقم که تشنه محبتت   ی! فکر کردستم؟ین زیاون دن گهیمن د یدیهنوز نفهم -
 باشم؟  

 ؟   یبزرگ شد یفکر کرد-

 کنم   یزندگ دیبا یچطور  دمیفهمنه تازه -

 !؟  یچطور منو به جنون برسون دمیشا ای-

 با تو ندارم   یکار  چیه گهید -

 بهت داشته باشم   یدونستم چه برسه کار  ینم میاز اول هم تو رو در حد زندگ-

 کردم بهش   پشتمو

   رونی بپوش برو ب-

 و دستمو گذاشتم رو سرم   دمیتخت دراز کش رو

 اومده!!؟  شیتو زندگ  گهید یک ی نکنه

   لهیدل یکه اسمش تو شناسنامه منه پس ترس ب  فعال

 فکر بودم که خوابم برد...  تو

 



 ۲که نداشتم یتیشخص

99 
 

 "  زی"دن

 

تو دادگاه لحظه اول که  دی... شا رونی از اتاق زدم ب نیتوجه به شاه یو ب  دمیهام رو پوش  لباس 
برام مرد تمام... رفتم کنار بچه ها باهاشون   نیشاه گهید  یاما بعد از اون کتک کار  دیدلم لرز دمشید

باز چشم تو  هک نیرفته بود و آروم بودم تا ا  ادمیاز  یو غذا خوردن شدم، اصال همه چ  یمشغول باز 
از  ی کی گرفتم و رفتم تو آشپزخونه که  یمنف  یازش انرژ  یکل دمشید یشدم وقت  نیچشم شاه
 بچه ها اونجا بود.  یپرستارها

   دیآماده کن  قهوه هی دیلطف کن -

 دختره گفت :  یدر کمال ناباور  اما

 خودت درست کن  -

 بهش ندادم و خودم رفتم قهوه رو آماده کردم...   یزده نگاهش کردم اما جواب   رتیح

 ...  اطیرو برداشتم رفتم تو ح  یدنیشدم و نوش  الی خی کردم اما ب دای بهش پ  یحس بد هی

جمع کنم واسه  یتا انرژ  دیچسب یقهوه داغ م  هی یخنک  نیتو ا دیرس یکم داشت سرما از راه م کم
 قوم تاتار...   نیبا ا دنیجنگ

رو    شیخانم و ازش در خواست کردم گوش هیسم  شیو بدو رفتم پ  یچوب مکتیرو گذاشتم رو ن قهوه
 بهم قرض بده  

 رو گرفتم  زدانیذوق شماره  با  اطیتو ح برگشتم

 از چند تا بوق جواب داد   بعد

   دییبله بفرما -

 سالم  -

 !  یتو مردم از نگران ییآخ سالم کجا-
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 بچه هام   شیخوبم پ -

 خونه شوهرت؟  -

 آره  -

 با هم؟   دیخوب -

 اما نگرانم نشو  گمیم زیچ هی-

   ؟یچ-

 خورد   هیشدم و اون هم سرش بخ یبستر  مارستانیکه ب میدعوا کرد یجور  هی-

 امام هشتم! چرا!؟  ای-

 کرد   ینداره اونم قاط یمنم گفتم به تو ربط  یگفت کجا بود-

  یبه تو ربط یگ یبهش م یماه اومد  3بعد از   یحق داره خب اسمت تو شناسنامشه اون وقت رفت -
 نداره!؟ 

 !  ؟یر یگ یچرا همش طرف اونو م-

 کنم  یچون من مردم اون رو بهتر از تو درک م -

   دیهم نیشماها همتون ع-

 به گوشم  دی رس  نیشاه  یصدا هوی

 !  ؟یزن یحرف م  یبا ک -

   نیشاه ینگاه کردم به چشم ها دهیرو قطع کردمو ترس یکردم و گوش  هول

 ها؟؟  یزن یحرف م  یبا ک -

 نداشت  یاثر  گهیانقدر ازش کتک خورده بودم که د گهیمن د اما
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 نداره   یبه تو ربط -

   شیشونی کف دستش زد رو پ  با

  یزار یآروم باشم نم   خوامیم یمن ه  زیدن-

که تو از من   شهیسگ م یدنیکه پرستار بچت منو د یکرد  کارای پرسم من نبودم چ یمگه من ازت م-
 زنم!؟  یحرف م  ایبا ک  یپرس  یم

  د یشده آروم پرس زیر یچشم ها با  نی شاه هوی

   ؟یپرستار بچه چ-

قهوه دم کن برگشت بهم گفت خودت آماده   هیبهش گفتم واسم  نهی ب یقاتل م هیانگار  یدنیمنو د-
 کن

 نش یانگشت اشارم چند بار زدم به قفسه س با

کرده!چون تو عادته با هزار جور دختر   کارای که تو،شوهرم با پرستار بچم چ  ستی مهم ن گهیبرام د-
 نکن   سهی پس منو با خودت مقا ستمین ینطور یکردن،اما من ا انتیو به زنت خ  دنیخواب

 رابطه نداشتم   یمن بعد از رفتن تو با کس-

   دمیخند  یعصب

کند اما تو باز چشمت دنبال زن   یکه زنت تو خونت واسه بچه هات جون م  یشهو... ران یاونم تو-
 خونت بود   رونیب یها

 گنده تر از دهنت حرف نزن   زیدن-

  رم؟؟یبرم بم  ری برو بم یبهم بگ یقدرت خودت کن  یگنده تر حرف نزنم که تو باز منو مستعمره -

   میکن یپرستار رو روشن م  فیاول تکل -

 رو گرفت و حرکت کرد سمت خونه داد زد  دستم
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 خانم پرستار  -

   دیاز من پرس  نیو شاه ستادنیا نی اومدن جلو شاه 3 هر

 کدومشون؟؟ -

   ستین  یمشکل نیشاه-

 کنه    یاحترام یب   من یگفتم کدوم جرات کرد به خانم خونه -

 قدم رفت سمتش   هی نیاون دختر اشاره کردم که شاه به

 خودت درست کن؟   ی زن من برگشته به تو گفته قهوه درست کن و تو گفت-

   دیببخش-

 !  د؟؟یببخش-

زنم تا   یکه تو رو برام فرستاده زنگ م یوگرنه به شرکت نمت یرو جمع کن برو نب لتیاالن وسا نیهم-
  ی بمون   کاری آخر عمرت ب 

 خانم گفت    هیبه سم رو

 حساب کتاب کن باهاش ردش کن بره  -

 گفت :  نیبه التماس افتاد اما شاه دختره

 نگه دارن ادشونی رو  گاهشیجا  دیخونست همه با نیخانم ا  زیدن-

 جمع کن برو  -

پر توقع و از باال   یل یبار خ نیاول ی رفت سمت پله ها که دختره با نفرت بهم نگاه کرد و من برا  نیشاه
 نفر نگاه کردم   هیبه 

بچه ها اومده بود و بچه ها تو   یکرد و رفت و خونه ساکت شد چون معلم آموزش نقاش جمع
 اتاقشون مشغول بودن... 
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بدبخت و بشور بپز   زی رسوند جز همون دن  ینم  یچیموندن منو به ه جان یا زدمیحرف م   نیبا شاه دیبا
 ...   میبخور قد

تو اتاقش نبود و رفتم در اتاق کارش رو زدم و وارد شدم ، مشغول کار با لپ تاپش بود و من رو   رفتم
 نشستم   یصندل

 خوام باهات حرف بزنم   یم-

   شنومیم-

 کنم   یخوام با تو زندگ  ینم گهیمن د-

 رو آورد باال و بهم نگاه کرد   سرش

   ستین  یمشکل چیه-

   ؟یهست آخرت قبل از رفتنم  یحرف ها  یهنوز پا-

 کدوم؟  -

   یکن ی م هیبخوام رو برام ته  یو هر چ  یر ی گ یواسم خونه م-

 هستم -

   تاریگ  هیو  ری خونه بگ هیو تو برام  رمیگ یطالق نم -

 !  تار؟یگ-

 کردم  دایمن هدفم رو پ-

 ... رونیرو تکون داد و بازدمش رو صدا دار داد ب  سرش

 کار دارم   رونی برو ب-

  یصبح بود که زنگ خونه زده شد و کوروش رو جلو یحرف از اتاق خارج شدم... روز بعد اول ها  یب
 ! دمید یدر ورو
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 دستم رو گرفت   نیعوض کردم برم سمت اتاق باال که شاه راهمو

   میحرف بزن دیبا-

 ندارم  یمن با اون حرف -

 من حرف دارم  -

 د  که کوروش نشسته بو ییبرد سمت مبل ها دیرو کش دستم

  یسالم بابا خوش اومد -

 ندادم که علنا گفت :  یبه من اشاره کرد سالم بدم اما من جواب نیشاه

شعور نباش که مجبور باشم با کتک   یپدر من پدربزرگ بچه ها پدرشوهرت رو به روت نشسته انقدر ب -
   یبه بزرگ تر سالم بد  فتهیبهت بفهمونم وظ 

 کنه   کیوچجور حرف زد تا منو جلو کوروش ک  هیقصد  از

 جام بلند شدم وگفتم :  از

 ندارم   یکدومتون حرف  چیمن با ه-

 از جاش بلند شد و با کف دستش پرتم کرد رو مبل که کوروش دخالت کرد   نیشاه

 ! حق داره از من کدورت داشته باشه  یکن ی با زنت رفتار م یطور   نیدفعه آخرت باشه ا-

 کرد به من و ادامه داد  نگاه

بود و من  یمشکالت هیما  نیب  زمیعروس عز زی. دنمیمشکالت رو تموم کن  یسر  هیکه  نجامیمن ا-
و   یخانواده هست نیو ازت انتظار گذشت و فراموش کردنشون رو دارم، تو عروس ا مونمیازشون پش

 همسر من هم تو رو به عنوان عروسش قبول کرده 

   ن؟یهمتون خوب شد هوی هیچ-
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اومد سراغ من گفتم خرجش رو    یبرد نیو تو اسم از شاه  مارستانی و زنش تو رو بردن ب انی ک یوقت-
و داستان   یباردار   دمیکه فهم  نیخدا تا ا  یرخواهیواسه خ  دیباش شما فقط سرپرست   دمیخودم م

  یتا حت یسمونیاز س تیزندگ ینظر داشتم و تمام خرج ها ریکرد من از همون اول تو رو ز رییتغ
بچه ها رو    رونی ب یرفت  یتو م ی بار وقت  کیرو هم پرداخت کردم و هر هفته   انیک  رستانمایب نهیهز
رو به هم وصل   نیگرفتم تو و شاه   میو تصم ستیخوب ن  تی گفت حال روح انی که ک نیتا ا دم،یدیم

... من از همون اول تو رو عروسم نتونی... مشکالت بنیشاه  یکنم... بعدش هم که ورشکستگ
خودت و   میما گذاشت نهی بردمش بچه ها رو بب  یهم تو رو قبول کرد و م نیمادر شاه یو حت تمدونس
تو  دیدست کش نی... شاهیکرد یخودکش ایکه تو تو در دیاما خبر رس  دیانتخاب کن نیشاه

 موهاش...  

اشتباه   نی ! اونجا بود که دومینه نشونه انکرد نه خودت رو و    داتیگشت دنبالت اما پ  یکل نیشاه-
اومد اما االن  ینم  شیمشکالت پ نیا دیکردم شا یرو در حق تو کردم چون اگه زودتر دخالت م

 و باال سر بچه هات   ییجا نیا تو

 رو صاف کردم و گفتم:  صدام

هر موقع  دیببخشمتون بزار دیخواه یم ستم،اگهی قبل ن زیدن گهیمن رفتم و االن که برگشتم د-
 شغل ثابت   هیبا  دیری خونه بگ  هیو برام  نمیخواستم بچه هام رو بب 

 تو هستش  یخونه   نجایا-

اون منو  میدیبا خودمون د شهیرو هم  یاما طالق عاطف مینداشت یطالق محضر  نی منو شاه-
رفتم و واسه داشتنش  بود و من کمبود محبت هام رو با عشق اشتباه گ گهیزن د هینخواست و دنبال 

  میش  یهم نم  یما مزاحم زندگ نیکردم اما بعد از ا رتریخودم رو حق 

 نداد   یجواب  چیه نیشاه

   تیسر خونه و زندگ نی بش ایدختر کوتاه ب  - کوروش

 یو من رو به عنوان عروستون به کس دیتونم تحمل کنم لطف کن  یکدومتون رو نم  چیمتاسفم ه-
 خانواده پولدار و اصل و نسب دار ازدواج کنه.   هیپسرتون دوست داره با   دینکن یمعرف

 وسط ...  دیپر نیخواست حرف بزنه که شاه  کوروش
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  دمیسر کارم نرو خرجت رو م  رمیگ یمن برات خونه م  ستین  یمشکل-

   ارمیخوام خودم خرجم رو در م  یمن شغل م-

   دمیشغل بهت م   هی_باشه من  روشکو

  ؟ یبچه ها چ   - نیشاه

   میریگ یم گهید میتصم  هیو بعد از ازدواجت  نمشونی بزار هر موقع خواستم بب ی ازدواج نکرد ی تا وقت-

 ... یطوالن  یلیشد خ   سکوت

 دوست داره   نیبرگرد باال سر بچه ها شاه زی دن-کوروش

   دمیخند

 پول دوست داره، قدرت دوست داره    نیشاه-

 کالفه صداش رفت باال   نیشاه

 بردار   یچندتا خونه رو داده بهم هر کدومو خواست دی کم حرف بزن، بابا کل -

 جام بلند شدم   از

  رونی خوام برم ب یکنم چون م ی جمعو ترک م-

   ؟یبر  یخوا  یکجا م - نیشاه

 زدم تو چشم هاش و گفتم  زل

 نداره   یبه تو ربط -

 سمت پله ها حرکت کردم...   هب

 که کوروش گرفتتش   دیمثل اسپند از جاش پر نی شاه هوی

 آروم باش بچست   نیشاه-
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 بودم    ری من از اولش ش دونهی بچست!!؟موش رفته گرگ اومده اما نم نیا-

 رو پله ها داد زدم   از

 توالت   ری ش-

 پله ها بودم   یروسمتم که  دییو باباش رو هول دادو دو سهینتونست وا گهیبار د نیا

 بزنه تو گوشم که داد زدم  خواست

ندازمت   ی کنم م یم تی ازت شکا رونی چون پام برسه ب رمیجور بزن بم  هیاما  ؟بزنی بزن یخوا یم-
 کنم   یرو م  میراحت زندگ الی زندان با بچه هام با خ 

 خوردم  واریاز د گهید یکیاثر بزاره! اما چنان دستش رو کوبوند به صورتم که  دمیکردم تهد فکر

  ستادیا نی منو شاه  نیسمتمون و ما ب دییدو کوروش

 کنن   یخونه دارن به شما نگاه م نیتا بچه تو ا 4 دیتموم کن -

وارد اتاق شد اول هولم داد وسط اتاق بعد درو   یو رفت سمت اتاقش... وقت دی دست منو کش نیشاه
 داد و اخمو بهم نگاه کرد   هیقفل کرد و بهش تک

   ؟یر یبم یخوا یم-

 کردم...  ینگاهش م فقط

 تونستم بکنم؟حرف زدم جوابم گرفتم...  یم کاریچ

 م ینی ب یهمو نم گهی خونه به من بده د هی-

 نداره!؟؟؟ یبه تو ربط  یبعد به من بگ  یبخواب یخونه بهت بدم؟! بخور -

 کردم  سکوت

 جلو طبق عادت مزخرفش باز چنگ انداخت به موهام... اومد

 ... یبه من بگ دیبا  یبکن یبخوا ی اسمت تو شناسناممه، هر کار  یباز زن من یخونتم عوض کن  نیبب -
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 کوروش حرفش رو نصفه گذاشت  یبه در و صدا یضربه ها یصدا

 کنم  یدرستش م زنمیاش حرف م من باه ن؟؟بزاریشاه-

 رو برگردوند سمت منو ادامه داد  سرش

به حالت اگه   یوا  یول دمیرو هم م  ،خرجتیآوردن اسم طالقو هم ندار  ،حقیمونیو م  یتو زن من-
من نعش تو   زیدن  یعنی! یچه برسه که دنبال رابطه باش  ی باش گهیمرد د هیچشم تو چشم  یحت نمی بب

 ؟ید یفهم ن،یندازم زم  یرو جلو در همون خونه م

 تکون دادم که گفت :  دییترس سرمو به نشونه تا با

من کامال   یبا خانواده  نیکه بعد از ا نهیا یکه بشنو  یمثل آدم نشست  نییکه اون پا  یحرف بعد-
حرف   نیتر  کیکوچ یامادرم بخو  ایبه پدرم و  گهیبار د ک یاگه   یکن  یمحترمانه و با ادب صحبت م

 ؟ یدیفهم ادیب  ادتی  گاهتیزنم در گوشت که جا یجلو همه چنان م یبزن  یتند

 سرمو تکون دادم باز

 چند تا با دستش زد تو صورتم  آروم

 آره؟ ؟یکن ت یازم شکا یخوا یم-

 تونست زجر کشم کنه   یراحت م یل ی! خ دیرسیبه دادم نم یجوابشو بدم درم قفل بود و کس  نتونستم

 تر زد  محکم

 ؟ یکن  تی شکا یخوا یم-

 وار گفتم :  زمزمه

 نه-

 !دمینشن ؟یچ-

 نه-
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 زدم داد

 نه-

 تا انگشتش رو کرد تو دهنم 4

 نداره  یبه تو ربط   یبهم بگ یبخوا گهیبار د کیکنم اگه فقط  یم س یمن دهنتو سرو-

 به لب هام... دیکش دست

شبش   یرسی به بچه ها م یپز  یجا شام م  نیا یایاما پنج شنبه ها م یر یخونتم م دمیخرجت رو م -
 برو  یصبحش هر جا خواست یدی م سیهم به من سرو

بچه هام...واسه خواسته هام...چشمم رو   دنیگرفت...هنوزم محتاج بودم واسه پول...واسه د دلم
کنم،دستش  یانسان آزاد زندگ  هیتونستم مثل  یوقت نم   چی... من هنهیبستم تا اشک تو چشمم رو نب 

 عقب...  دیاز موهام شل شد و کش

 برو  یخوا  یحاال پاشو هر جا م -

 بودم که گفت  دهیجام بلند شدم که برم سمت در اما به در نرس از

 د شنبست؟ امروز چن یراست-

 خدا پنج شنبست!! ا یچهارشنبه بود و... روزیافتاد د ادمیلحظه  هی

 و خواستم درو باز کنم که بازوم رو گرفت  دونمیگفتم نم تند

 پنج شنبست -

 دهنمو قورت دادم نگاهش کردم...  آب

بچه ها   دنیهم واسه د دایبزار مامان و ش یقرمه سبز  ه یبا احترام با بابا رفتار کن بعدش   رونی برو ب-
 نجا یا انیشب م

 کردم...که گفت    ینگاهش م فقط
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 چشم؟-

 وار گفتم :  زمزمه

 چشم -

 باز کرد که چشم تو چشم کوروش شدم  درو

 وفتاد؟ی برات ن  یاتفاق ؟یخوب -

 ست ین  ینه مشکل-

 ش و گذاشتم رو صورتم...تو  ختمیر خیبرداشتم  سهیک هیو کالفه اول  ن ییپله ها رفتم پا از

 بچه ها رفته بود و بچه ها باز ول شده بودن تو خونه   ینقاش معلم

 رفتن سمت کوروش و با اون مشغول شدن... ست یحالم خوب ن  دنید یسمتم و وقت اومدن

 خانم اومد کنارم  هیسم

 د؟ یخانم خوب-

 خانم رو بغلش کردم  هیتنگ شده بود به جاش سم زدانیخواست،دلم واسه   یشدت دلم بغل م به

 خوبم -

از اول اخالقش سگه  یدونی! تو که مگهید ادین  شیبرات پ  یدختر خوب زبونت رو نگه دار تا مشکل-
 ؟ یکن یچرا باز انگولکش م

 انیبزار شب مامان و خواهرم م یگفت قرمه سبز -

 :  دیخانم خند هیسم

 درست بشه  نتون یرابطه ب نکهیخواد واسه ا  یخانم دوستت داره آقا،فقط زمان م-

 من ازش متنفرم  یول-
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 بزارم... یگرفتم قرمه سبز  میتصم یرو نداشتم ول  یچی ه حوصله

 مدت هاست که راه اشک رو صورتم خشک نشده! دمیبودم که نفهم رشیدرگ انقدر

 ... نییپا  ادیباعث شد سرعت شستن ظرف ها ب   نیشاه یصدا

 سادی و پشت سرم وا اومد

 با طعم آب غوره؟  یقرمه سبز -

بغل ظرف   نتیبرم داشت نشوندم رو کاب  هویشستم که  یظرف ها رو م هیتوجه بهش داشتم بق یب
 ... ییشو

 کار رو کرده بود  نیبار هم ا کی

 ؟ یکن  یچرا اشکتو تموم نم-

 پشت دستم پاکش کردم  با

 ست ین  یمشکل-

 شه ینم نی از ا شتریمشکالتمون ب  یزبونت رو نگه دار -

 خونه رو بده بهم  د یندارم فقط فردا کل یحرف   چیباهات ه گهید-

 یخوا  یکدومش رو م  نیبب میکن ینگاهشون م میریفردا م-

 نمش یخواستم بب یبود چون نم نییپا  سرم

 انگشت هاش سرمو آورد باال با

   ؟یرو بار گذاشت  یقرمه سبز -

 کردم   دییسر تا با

 واسه شب   میکن  دیخر کمی  میپاشو بر-
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   ؟یدیچه خر-

 لباس خوشگل مناسب خانم خونه  هی-

   زی مادر شوهر عز یصورت داغون واسه دل خوش هیبا -

   شهیتا شب خوب م-

 چششم رفته؟   یکه کبود  یهمون جور -

  نییداد پا هولم

   نییپا ایکم حرف بزن برو لباس بپوش ب -

 خوام بچه هارو ببرم حموم   یم-

 گفت :  بلند

 خانم بچه هارو ببر حموم   هیسم-

 خوام بخوابم   یم-

   ستیاالن وقت خواب ن -

   امیخوام ب   ینم-

   یشیپانداها م هی چشمت هم کبود بشه فکر کنم شب یکیاون -

تهران تنم بود رو تنم کردم و برگشتم  یکه اومدن یی! رفتم همون لباس هادمیترک   یحرص داشتم م از
   نییپا

 سمتم دییدو  شهاب

   ؟ یمامان یلیکجا م -

 جواب داد   نیشاه
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  ادی مامان بره آمپول رو بزنه ب ییبابا-

   یزن ی تر م شتری تو مامان رو ب  ییبابا-

 پرستار بچه ها گفت   به موهاش و رو به دیکالفه دست کش نیشاه

 نن یببرشون کارتون بب -

 خونه خارج شد و من هم پشت سرش...  از

 و حرکت کرد...   میشد نشی ماش سوار

 مدت؟   نیا یکجا بود-

 مشهد  -

 اونجا؟    یرفت  ؟چطوریک  شیپ-

 و زندم کردن  رونی ب دنمیکش  ایخانواده از در هی-

 مشهد!؟  یچطور رفت-

   ایتو در دیبنداز   ای دیمنو با خودتون ببر ایبهشون گفتم -

 حرف اومد رو زبونم  هیاز ته قلبم  ینگفت ول  یز یچپ بهم نگاه کرد اما چ چپ

 دادن  یکاش نجاتم نم-

   ؟ی منو دوست نداشت ؟مگهیمون ینم  تی درست شده چرا سر زندگ یاالن که همه چ-

 نه دوست نداشتم همه از سر کمبود بود،از سر عقده و ضعف -

  ؟یدی رس جهی نت نیچرا به ا-

 لحظه هم تحملت کنم   هیتونم واسه  یچون االن نم-

   یتلخ شد یل یخ-
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 مرده  یقبل  زی شدم دن گهید تی شخص هیکال -

 ...  دیتا مرکز خر نمونی شد ب  سکوت

 ... میکرد  یو مغازه هارو نگاه م میهم راه افتاد کنار

هم شده  یالک یکردن! انقدر که دوست داشتم حت دیدلم تنگ شده بود واسه بازار رفتن و خر  یلیخ
 چند تا لباس نو تنم کنم

 ...  نیتوله سگ افتاده بودم دنبال شاه  هیمثل  نیبخاطر هم دادی غرورم اجازه نم اما

 بود اشاره کرد و گفت که بپوشم اما گفتم  یلباس خوشگل که مناسب مهمون  هیبه  نیشاه

  میبر ری حوصلش رو ندارم بگ-

 باشه  -

   ری مغاز بزرگ لباس ز هیبه  میدیجلوتر رس  میرفت

 برم برات بخرم؟    ای یبخر  یر یم-

 ندارم   یاز ین-

 داخل مغازه  د یدستمو گرفت و کش-

   ریسالم وقتتون بخ-نیشاه

  ی بهم م یینگاه سر تا پا  هیتو هر انتخابش  نیکرد مارو چون شاه یداشت نگاه م  یرکیز  ریز  فروشنده
 کرد!   یکرد و انتخاب م 

 هم نداشت   نی قزو یداشت سنگ پا  نیکه شاه  ییرو یعنی

 گفتم   ن یباز تلخ شدم و رو به شاه امامن

  یبگرد ریزشته دنبال لباس ز یشی م رمردیپ یدار  گهید-

 ک قفل شده از حرص گفت : رو خم کرد سمت من با ف  سرش
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 شدم؟   ری من پ-

  ی پدر من یسال فرقمونه تو جا 15به هر حال -

   رونیب  میجوابمو بده اما رفت لباس ها رو حساب کردو از مغازه زد  نتونست

 کرده بودم   داینقطه ضعفش رو پ بعله

 که باال بود گفت   دشیبرگشت سمتم و با انگشت تهد  هویکه  میسالن بود تو

   دمیم یرو آخر شب به صورت عمل جواب تو-

 کردم!  یخدا چه غلط ای

 منم پشت سرش راه افتادم...   نیافتاد سمت ماش  راه

 نشست و با حرص گاز داد...   نیماش تو

 ! رم؟یدو روز جلو دهن خودم رو بگ شدیم یمن دوباره خودمو تو دردسر انداخته بودم! چ یخدا یوا

 خونه و گفت :  میبرگشت

  یکن یخانواده من باز  یبا آبرو  یاون امشب باشه و تو بخوا اد،اگهیاحتمال داره نامزد خواهرمم ب-
 کنمیم یبدجور جواب کارتو تالف 

 راحت نشستم  الیاومدم خونه متوجه شدم کوروش رفته و با خ یوقت

خورد اما    یم از همشون بهم مکه حال نیکردم و بعدش رفتم تا آماده بشم... با ا یبچه ها توپ باز  با
تو اتاق کارش بود و من درو قفل کردم و تو   نیتوجه بود. شاه یب  نیشاه یشد به خواسته ها ینم

لباس   ودننو رو نگاه کردم و لبخند زدم،واقعا قشنگ ب  یاتاقش مشغول آماده شدن شدم... لباس ها 
کردم...   اده یهم رو صورت داغونم پ کم رنگ شیآرا هیابروهامو مرتب کردم و   کمیهامو تنم کردم و 

که مشغول آماده  دمیخانم و پرستاره رو د هیرفتم سمت اتاق بچه ها تا اون هارو هم آماده کنم که سم
   دمیکردن بچه ها بودن چقدر خوب بود که کمک دست بودن از پرستاره پرس

   ه؟یاسمت چ-
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 زهرا،خانم  -

 ببند   یماهورا رو عروسک  یزهرا خانم موها-

 چشم خانم  -

 رو چک کردم و برنج رو دم کردم...   یسمت آشپزخونه و قرمه سبز  رفتم

  یدلم که تند تند م نیصورتم بد بود لعنت به ا یچقدر کبود...واریرو د کیکوچ نهیافتاد تو آ نگاهم
به گوشم و انگار تپش قلبم رفت رو   دیرس فونی ،تو فکر بودم که زنگ آ کردیم وانمیگرفت و د
  کمکردم خودم رو کنترل کنم و مح یخورد سع  یکه دوباره تنفسم به مشکل داشت بر م یهزار!!جور 
سمتشون حواسم رو پرت کرد مامانش اول شهاب رو بغل   دنییدو یبچه ها که با ذوق م یباشم صدا
هم اومد کنارم   نیرو... رفتم جلوکه شاه  ریماهورا رو و نامزدش آرشام و باباش هم آرشاو دایکرد و ش 

 دایش  مزدبه نا  نی،شاه ننیمبل ها بش یدعوتشون کرد رو نیو شاه میکرد یبا هم سالم احوال پرس 
 اشاره کرد 

 خانم هستن   دایآقا محمد نامزد ش شونیا-

 زدم    لبخند

  دنتونیخوشبختم از د یل یخ-

 شما خرسندم   داریبنده هم از د-

 شده!  نیبا خانوادش سر سنگ کمی  نیکردم شاه احساس

دادن بچه ها... کم کم مامان  یبود اما کوروش و محمد شروع کردن به باز  نی سنگ یل یجو خ اولش
 وه شدن... هم عضو هر گر دایو ش نیشاه

 گفت  یپر انرژ  دایش

   ایب  زیشما هم با دن  یداداش-

 گفت   نیبرم سر غذا که شاه چونمی بپ خواستم
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  میای باشه ما هم م-

 ...  زارمی برم چوپون دارم نم یبود؟گرگمو گله م یچ یباز  حاال

 یخنده بچه ها پر شده بود تو سالن همه چ یالبته صدا رهیانتظار نم  نیاز ا شتریاز کوروش ب هه
من گذاشته شد و بعد   ی...موقع شام اول قرمه سبز می نی رو بچ  زیکه م میخوب بود و من با زهرا رفت

دو نوع   ای  کیبود تو خونه هاشون که به  ادیز یها...انقدر همه چ یدنیمرغ و فسنجون و دسر و نوش
  چارهی.بدی کش یعذاب م یکل دیخونش با  دیخر هی که واسه زدانی شدن که! بدبخت   ینم یغذا راض

  زیدن ی.صدا یسالم داد یشکرت که به من بچه ها ایضش،خدا یو پسر مر یطال با اون شوهر عوض 
 حواسمو پرت کرد  نی گفتن شاه

 ز یبر یواسم قرمه سبز  زمی عز-

 ...زیگفت بر  یم ختمویر یمن م ی!!! هدمیکش ری تا کفگ 5رو گرفتم ازش و براش   یدست شیپ

 کرد  گهیجور د هیبا حرفش حالمو   دایرو برداشت گذاشت جلوش...اما ش ی تا ظرف قرمه سبز  دو

 تنگ شده بود  یل یهات خ یداداش دلش واسه قرمه سبز -

 با اخم بهش نگاه کرد که کوروش گفت  نیشاه

 شده بود  ری پ تی ماه از دلتنگ 3 نیماه گذشته تو ا 3کانادا واسه گرفتن مدرکت حدودا  یرفت  یاز وقت-

آروم دوباره به خوردن ادامه   دی ببخش هیقاشق از دستش پرت شد تو بشقاب و با  هوی نی شاه مادر
 داد... 

عد از  که بوش تو دماغمون پر شده بود.شام خورده شد و ب یاتفاقات گند میکرد  یانکار م  میداشت همه
 قصد رفتن کردن یمدت

داشته   یکرد باهام رفتار خوب یم ی سع یه  نیهمه لبخند رو لب هاشون بود و شاه یخداحافظ  موقع
خانم و   ه یداد،رفتن و سم  ینم ر یی مزخرف ما تغ یرو تو رابطه  یز یها چ نیکدوم از ا چیباشه، اما ه

  یرو  وزهرا هم رفتن لباس بچه ها رو عوض کنن و من هم رفتم کنارشون تا بخوابونمشون...ماهورار
 ...ییبهم...شروع کردم به خوندن الال  دیتختش بغل کردم و اون هم چسب
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  کیکوچ  یتابه... بچه  ی... آفتاب سر اومد مهتاب مزمی ترو تم  زوی ... پسر رزمیخوب و ناز و عز دختر
 ...یی.... الالالالییخوابه... الالالال یآروم م 

 هی...دست ماهورا رو گرفتم تو دستم و نوازش کردم...دن یتاشون خواب  4انقدر خوندم تا هر  براشون
ترس تو جونم  هیبود!همش   ییبای بود و واقعا دختر ز نیمادر شاه هیشب  یانتها...ماهورا کم یآرامش ب 
  هیکنار  گوشه هیمثل مادرش و عذاب بکشه...! از  وفتهی ب  بد یآدم ها ریوقت بزرگ شد گ هیبود که 

  یخانم و زهرا گفتن که جاشون رو بدن بهم اما دلم نم هی ...سم دمیبالش جور کردم و رو فرش دراز کش
خواستم به   ایرو  نی...با اشهیقشنگ تر م یخونم و زندگ  رمی اون ها رو خراب کنم، از فردا م یاومد جا

 اومد تو نیخواب برم که در باز شد و کله شاه

 ز؟ یدن-

 زدم به خواب اما اومد جلو خواست بغلم کنه که چشمم رو باز کردم  خودمو

 ه؟یچ -

 اتاق کارت دارم ایپاشو ب-

 اد یاالن خوابم م -

 کشون کشون برد سمت در...! ینی زم بیس یگون هی و مثل  دیرو کش بازوم

 ام یباشه خودم م-

که وسط اتاق   یو در رو بست و به من  میداره! وارد اتاق شد یوقت شب هم دست از سرم بر نم  نیا
 بودم نگاه کرد ستادهیکالفه ا

 ؟ یدیخواب  نیرو زم ی! رفتیبزرگ نیتخت به ا-

 اونجا راحت ترم -

 ؟ یکن  یباز باهام لج م یدار -

 رو کردم بهش  پشتم
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 به خودت مربوطه  یمشکل توهم دار -

 !؟یگرد یتو دنبال شر م ایدارم  یمن مشکل توهم -

 یشیراحت م  رمیفردا م-

 ی شیمن آره اما تو راحت نم-

 ؟ یزن  یحرف م ینطور یا یچ یبرا-

که دهنت رو   نیا ،واسهیخودت هم واسه من یهم واسه منه حت یر یم یکه دار  ینره خونه ا ادتیتا -
 ؟ یم. اوککن  سشیتا مجبور نباشم سرو یجمع کن 

 و با اخم نگاهش کردم  برگشتم

 !؟یها رو بگ  نیکه ا ینصفه شب اومد-

 نه بکن -

 رو بکنم؟! یچ-

 نه؟ ای ادته ی دمیمنم گفتم جوابت رو آخر شب م رمردی پ  یامروز به من گفت-

 خودت رحم کن ایضربان قلبم رفت باال...! خدا هوی

 د؟ یچرا رنگت پر-

 کردم به خودم مسلط باشم یسع

 ی رتر ینسبت به من پ یعن ی یسال ازم بزرگ تر  15 یوقت-

 بود گهید ز ی چ هیاما تو منظورت -

 ی گرد یکه دنبال شر م  ییتو نینبود ا ری نخ-

  ی. اما دفعه دمیفرصت م یهستم که چند بار  یگذرم، چون من کال آدم یبار از حرفت م نیا یاوک-
 گم؟یبهت م  یچ یدون یم یحرف ها بزن  نیبعد که از ا
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 کردم   یحرف نگاهش م  یب

چه به  تونمیشدم م  ری حاال که پ  نیرابطم رو داشتم پس بب  نیتو اول یمن قبل از بسته شدن نطفه -
 ارم یروزت ب 

 ارم ی خواستم کم ب ی! اما من نمدمیجر... م یحرف بزن   ادیگفت ز یکامل م  یبه معن داشت

 به رابطه با تو ندارم  یعالقه ا چیه-

  زیچ ه یتو خونم بهت  ایکنم تو خونت باهات باشم   یمنم که انتخاب م دیعالقه تو رو نپرس  یکس-
 رو بفهمونم  ییها

 تو اون خونه   یپاتو بزار  یحق ندار -

 خونت؟   ایتو خونم -

 به واهلل! ومدهیآدم ن نی شاه نیتر از ا یعوض

 ن یبهش بالشت رو برداشتم و انداختم رو زمتفاوت   یاز ادامه دعوا باهاش ب دمیترس یم

 ر یشب بخ -

 سمت تخت و گفت :  رفت

 همون جاست  اقتتیل-

 خوابم یبود نم  یهر زن یاز من جا ری که به غ یمن رو تخت-

 ر یپس خودت رو دست باال نگ  ییتو هم از همون زنا-

دلم واسه بچه ها تنگ شد... چقدر شب ها من  هوی، دیکش  قینفس عم ه یرو ندادم که   جوابش
بخاطرشون تا صبح چشم رو هم نزاشتم! چقدر از جونم واسشون گذاشتم... از جام بلند شدم و رفتم  

  نهینه و اون گفت که تو اتاق شاه ایخودم خبر داره  یکه از گوش  دمیخانم و ازش پرس  هیسم  شیپ
مورد نظر   یمتوجه شدم خوابه آروم کشو  یوقت  و نیمهمش برگشتم تو اتاق شاه لی وسا یکشو شیپ

برش داشتم و  ؟یرو بهم دادن! نگهش داشته بود!؟! واسه چ ای انگار دن میگوش  دنیرو باز کردم و با د
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هنوز شارژ داشت واقعا خوشحال شدم .زنگ زدم   شیکه باطر نی،روشنش کردم و از ا اطی رفتم تو ح
  خواب آلودش جواب داد  یکه با صدا زدانی به

 بله؟  -

  ؟یخواب بود  دیآخ ببخش-

  دارم ی!؟! نه بییتو زیدن-

 بهت زنگ زدم  عیکردم و سر دایرو پ میحواسم نبود به ساعت فقط گوش-

 خط مال خودته؟   نیا-

  رمی اجازش رو بگ نیزنم تا از شاه  یآره اما فعال فقط من بهت زنگ م-

 ها   یبر  ی خوب ازش حساب م-

   نهیتو رو بب  ینه فقط دوست ندارم شماره -

 شد؟    یطالقت چ-

 شد و جواب دادم    یطوالن مکثم

   دهینم-

 و بچه هات   تی زندگ یپا ین یشیخب خداروشکر م-

   میکن ی با هم زندگ میتون  ینم چوقتی من و اون ه-

 درست بشه   یهمه چ نیبعد از ا دیدارن شا نییها باال پا  یهمه زندگ یکن  یاشتباه م-

   رم یگ  یدرخواست طالقمو پس م ریبهش گفتم واسم خونه بگ-

 گفت؟   یاون چ-

   دمیخرجتم م رمیگ یگفت من خونه برات م -
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 خوبه که  یل یخ-

 نه اما گفتم  ایدل بودم حرفم رو بزنم  دو

 حالم خوب بود   یلیتو خ   شیپ-

   ری منو در نظر نگ ماتی تصم  یتو شت،یپ  امیم یمن هر موقع بخوا-

 گفتم   دلخور

   شت؟یبرگردم پ  یدوست ندار -

 زده گفت :  هول

شوهر پولدار و   هیخوام از بچه هات از  ینم  رمیرو ازت بگ  تینه نه بخدا فقط دوست ندارم خوشبخت -
 قدرتمند دورت کنم  

 دهیچه فا-

 رو نداره   گاهیجا  نیا یهر کس ش،ی و زن عقد یتو مادر بچه هاش هست -

 ه ییانتخاب جدا ن یپس بهتر میبا هم خوب باش  میتون ی ما نم-

  ؟ی تون یبدون بچه ها م-

   دیلرز یز یچ هیدلم  ته

 نه اصال  -

 کنه  یرو خوب م ینزن گذر زمان همه چ  تیزندگ شهیبه ر شهیپس ت -

   شمیپ یایب گمی م  رمی بزار خونه رو بگ-

   دیکش قیآه عم هی

 تونم ولشون کنم   ینم  نجانیا ایطال و برد-
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 مگه؟  شدهیچ-

 کرد    یرو با زدن طال خال  تشیهم عصبان نیحالش بد شد، ام کمیعقب افتاد و  ایبرد زی الیماه د نیا-

 رو که دست بزن داره   یمن! خدا لعنت کنه هر مرد یخدا یوا-

بر   گهیشکارم ازش اما طال قسمم داد به روح مامان و بابا که سراغش نرم، خودش چند روز د یل یخ-
 خونش  گردهیم

 برگرده؟   یدیبه چه ام-

   کنهیم یمعذرت خواه رهی م ادشیزود   ستیتو دلش ن یز ی چ هیاون عصب گهیم-

 اهه ی بگم واال اون هم بدتر از من بختش س یچ-

 چه نخواد برگرده  خودم پاش هستم چه بخواد برگرده -

 داداش مثل تو داشتم هیکاش منم -

   گهید یدار -

   یممنون که هست-

   یکن یم  ادمیممنون که هنوز -

  شمیپ  یای تو م ای و  شتیپ ام یخونم عوض بشه م-

 شدم...  می گوشه قا هیرو قطع کردم و   یگوش عیبه گوشم که سر دیرس  نیپنجره اتاق شاه یصدا هوی

 

 "زدانی"

 

   ز؟ یالو؟ الو دن-
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 نگاه کردم و متوجه شدم قطع کرده!  یصفحه گوش به

 ... دمیداخل موهام و برگشتم تو اتاق و سر جام دراز کش دمیدست کش هی

 خوابم کرده بود...  یدوباره ب  فکرش

 به خود من... یشد! اون روح داد به خونه و حت  یتو خونه باعث آزارم م شیخال   یاز رفتنش جا بعد

 که بتونه به آرامش برسه...  رهی سرو سامان بگ شی زندگ رمدوایام

بچش رو   دنیواسه طال که داشت عذاب کش رمی از درد بلند شد... بم ایبرد هیگر یفکر بودم که صدا تو
رو دادم   ایرو بغل کردم تا آرومش کنم طال استراحت کنه اما نتونستم برد   ای... برددیدیجلو چشمش م

اومد جلو   یم صورت طال که  یها یاصال خوب نبود، کبود می... حال روحاطیبغل طال و خودم رفتم ح
کشتمش .لعنت   یکه م نیاومد! مگه ا یهم از دستم بر نم یگرفت، کار  یم شی آت  گرمیچشمم انگار ج

  یرو نم ییتورم دستم جا نیکنم باز هم تو ا  یخرج نم زارم،ی هر چقدر کالس م هیپول  یب  یبه هر چ
خونه که  گشتمکه حواس خودم رو پرت کنم بر  نیچشم هام تر شد! واسه ا ی ک  دمیاصال نفهم رهیگ

م... که انگار از  رو خوابونده باالخره ،رفتم کنار طال نشستم و نگاهش کرد  ایمتوجه شدم طال برد
 . ن یی پا ختیشد اما هم زمان با باز کردم چشمش، اشک هاش ر داری نگاهم اونم ب  ینیسنگ

 نباش من هنوز زندم   یچی طال؟ نگران ه-

 و بغلم کرد   دیبا صدا ترک بغضش

 تو رو هم خراب کردم   یمن زندگ زدانی-

   شیو مشک  یفرفر  یتو موها  دمیکش دست

  شهیخراب م میحالتون خوب نباشه من زندگ  ایبرد من فقط اگه تو و یتو زندگ-

   دمیرو بوس ش یشونیپ

   زمیباشه، چه نباشه من مثل کوه پشتتم عز نیچه ام-

  م؟یو بخواب  یبغلم کن شهیم-
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   زمیآره عز-

 و بغلش کردم   دمیکش دراز

 ...  دیرو انقدر نوازش کردم تا خواب موهاش

  تاریکرد؟ آخ که چقدر دلم واسه گ یپر م یمنو ک یها  ییخوابوند؟ تنها یم ی اما منو ک دیخواب اون
شد  ختهیآه از ته گلو ر هیقشنگش...  یتنگ شده بود... واسه خنده هاش... صدا زیدن یزدن ها

 بعد... روز  دمیدونه بلند شدم رفتم سر جام و خواب  یکه قدرش رو هم نم گستید یکی...مال رونیب
اما مگه از  ارم،ی بتونم پول درب دی ... تا بوق سگ آواره بودم تا شارونی زدم ب صبح  6دوباره از ساعت 

شد برم تو خونه آخه قرار    یدر تو کوچه نشستم و روم نم یپول درآورد!؟؟ جلو  شدیزدن چقدر م تاریگ
که بخوام اندازه  ستانقدر پولم کم ه دمیحساب کتاب کردم د یتفنگ بخرم اما وقت ایبود واسه برد

رفتم خونه   یکتک بخوره خداروشکر وقت دیماه هم طال با نیا گهیپول تفنگ هم ازش بردارم د هی
برگشتم  یوقت رونویصبح زدم ب  6ندادم از اون ور هم دوباره ساعت  ایخواب بودن و من جواب به برد

خوابه و استراحت کنه بعد  موند امابهش گفته بودم ب یخواب بود.طال هر شب منتظرم م  ایباز هم برد
خونم اول مخالفت کردم اما طال  رمی هاش رو جمع کرد و گفت من دارم م لی هفته طال وسا کیاز 

داشت طال برگشت خونش و من باز تنها شدم   دیام نیالتماسم کرد که بزارم بره هنوز به آدم شدن ام 
که  نیبدون ا یال خودت باش م  یتون یم یداشت ها! هر ساعت بخوا یهم عالم ییتو خونه... تنها

لبخند اومد به لبم  زی شماره دن دنیزنگ خورد و با د میگوش یهماهنگ بش یبا کس   یمجبور باش
 انگار منم حالم خوب شد  شی پر انرژ یرو جواب دادم و با صدا یگوش

   ؟یچطور  زدانیسالم -

 ها یخوبم اما انگار تو بهتر -

 تو گوشم  دیچی خندش پ یصدا

 تونمیتونه حالمو خراب کنه تازه هر موقع بخوام م ینم یز یچ چیه نجایآره رفتم تو خونه خودم و ا-
 بچه ها    شیبرم پ 

 خب خداروشکر  -

 فرستتم کالس واسه آموزش   یگفت م  ن یکنم شاه  یم  نیگرفتم و دارم تمر تاریگ هی-
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 قدرش رو بدون   یچه شوهر خوب-

 پر کنه  تونهیکارهاش فقط چند درصدش رو م نی با ا منو خراب کرد یهمه زندگ نیا فشهیوظ -

   یمال خودت داشته باش تاریگ هی  یخوشحال شدم که تونست یل یبه هر حال خ-

 کنم مثل تو عاشقش شدم   ی چون احساس م  میبترکون ری مس نیخوام تو ا  یبرنامه دارم، م یکل-

 ببنده  نهیفقط اگه دستت زخم شد تحمل کن تا پ-

 استاد  مونهیم ادمی حتما -

 به تو بگم استاد   دیمن با یر یم  ش یکه تو پ ینجور یا-

 تو گوشم    دیچیخندش پ  یصدا  دوباره

   یاستاد من شهینه تو هم-

   نجا؟یا یاینم-

  می نی ب یجور باالخره همو م  هیساطوره، اما  ریفعال دستم ز کنهیهمه کارهام رو چک م نیشاه-

   ؟یاگه بفهمه چ-

 نم؟ یاستادم رو بب دیهزار تا دوست دختر داشته اونوقت چرا من نبا-

 بگم واال   یچ-

   میرو کنار هم باش یشتر یو برم تا وقت ب  امیب  مایفقط صبر کن تا من پول جور کنم با هواپ یچ یه-

   زمیباشه عز-

 پس فعال خداحافظ -

 خدانگهدار -

 رو قطع کردم و مشغول ادامه پخت شام شبم شدم...   یگوش
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بهش   یرفتم چ ینداشت، مثال م  ی عاقبت   یکردم، سخت بود ول یرو کال تموم م  زیفکر کردن به دن دیبا
آورد خرج اون   یبچه هاش رو م   دادم؟یبا من ازدواج کن؟ خرجش رو از کجا م ری گفتم؟ طالق بگ یم
من؟  ی هتو خون  زاشتی پا م دیاصال به چه ام داد؟یم یرو ک   ایبرد  زیال یخرج د  دادم؟یرو چطور م  ها
از خواننده   یکیکه استاد خودم تو آموزشگاه گفت که   نیبود تا ا  یطور تکرار   نی... روزام همالی خیب

بود و   الدی کرده بود کنسترش تو برج م ی داره و استادم منو معرف اجی احت ستی تاریگ هیپاپ به  یها
برنامه واسه  دادمیم تشاز دس دی اومده بود! اصال نبا رمیداد خالصه که هلو گ ی هم بهم م یپول خوب
که قرار بود براش   یکردم... با خواننده معروف پر طرفدار   یم  نیتمر دیبعد جمعه بود و من با یهفته 

روز   کیتهران!  امی بگم جمعه م زی رفته بود به دن ادمیاصال ...میدیکار کنم صحبت کردم و به توافق رس
کنسرت هست و من قرار   الدیشب تو برج م 12زنگ زد و گفتم که ساعت  زیمونده بود به برنامه که دن

تهران  یو با گروه قرار شد راه دی باالخره روز کنسرت رس ادیبزنم و اون با ذوق گفت که حتما م  تاریگ
 ... میبش

 

 " نی"شاه

 

شناسمش!   یکنم نم یوقت ها حس م یکرده که بعض رییرفته تو اون خونه انقدر تغ  زی دن یوقت از
  تاریبدم! فقط گ ری کنه که بهش گ یم یکار  یکنه و نه حت یکنه نه با من کل کل م  یم هینه گر گهید
  ینم  مدت هیسرکار و تا  رهیبچه ها و به بچه ها گفته م  شی پ ادیکنه، هر روز هم م یو ورزش م زنهیم

به بود و نبودش عادت کرده بودن منم که مونده بودم تو  گهیباشه بچه هام د ششونیتونه کال پ
رو   یبگم و همه چ دهیغرورم که اجازه نم  نیاومد! تف به ا ینم  نییپا  طونیکفش و اون هم از خر ش

 یرو م  شقبل از رفتن یبره؟ من دلم زندگ شیپ ینطور یا دیبا تی وضع نی تموم کنم بره! چقدر ا
و دنده رو عوض کردم و چراغ قرمز رو   دمیکش  قینفس عم هیکه دوسم داشت... ییخواست... روزها
و از آزار   یبهش زمان بد دیدرست بشه پس با یکه همه چ برهیگفت زمان م  یگذروندم...بابا م 

رو   ینو من ذاتا رو کم ک دادیاما من دنبال آزار دادنش نبودم اون منو آزار م یدادنش دست بکش
  یمن م ینکرده، ول  دایپ  یتیدختر بچه که هنوز ثبات شخص هیبگم واال دل دادم به  یدوست دارم چ 

به خودم   نهینگاه تو آ هیندازم  یم گیانقدر پختم که دارم ته د یعنی! یسالگ 40خوام پا بزارم تو 
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سخته با  یلی شد؟خ  یرفت انگار پشتم خال  زیدن یانقدر عوض شدم؟ چرا وقت هوی شدی.. چکردم.
 خودم نگاه کردم  یچشم ها  ،تویاعتراف کن ویخوایکه نم  یز یو چ  یخودت رو راست باش

 ی زن  یکه دوباره دوستت داشته باشه پر پر م  نیواسه ا یتو دار -

کج کردم...زنگ زدم به   زیرو به سمت خونه دن  رمیبه خودم اومدم و مس یبغل نیبوق ماش  یصدا با
 هیگوشه پارک کردم و از صندوق  هیو   نگیرفتم تو پارک ،ی دفتر واسه حساب رس امی گفتم نم دیسع
  ت،بابامبله با تمام امکانا یمتر  200واحد  هیودکا برداشتم و رفتم سمت آسانسور...طبقه آخر  شهیش

 اگه اصرار اون نبود امکان نداشت بزارم خونش رو جدا کنه  ادیاره در مهمه جوره پشتش د

زاپاش رو برداشتم و در رو باز کردم و وارد شدم. منتظر بودم   دی! کلدمینشن  یواحد رو زدم اما جواب در
رو   تاریاجازه اومدم داخل، اما متوجه شدم رو مبل همون جور که گ یباالسرمو غز بزنه بگه چرا ب ادیب

داره؟ رفتم جلوتر   یده ای! آخه چه فاستیول کنشم ن تاری گ نیکرده رو ا کیکرده خوابش برده! کل بغل
که   یمن و اون شورتک یکرد تو چشم ها یهاش رو انگار م  نهیشدم که س شیطوس  یمتوجه تاپ بند

! ازش چشم ستیخورده حواسش به من ن هیکنم!  یوجب بود! فقط دارم خرجش م   کیبه زحمت 
 یرفتم سمتش و رو ورو برداشتم   السیبرداشتم و پرشون کردم...گ  السیدوتا گ  نتی کندم و رفتم از کاب

من بودم که داشتم   نیمن و اون عوض شده بود! حاال ا یرو به روش نشستم... جا یمبل تک نفره 
وقت انقدر برام جذاب  چیاما ه م یکه چند بار با هم رابطه داشت نیبا ا دادمیخودم رو واسش جررر م

داشته باشم مخصوصا   ستتونستم دو یم شتریسرکش و حاضر جواب رو ب  زی دن نینبوده! هه انگار ا
بودم، اما حاال که من دارم  یو اراذل یبه سن اون بودم ته ته الت باز  ی!من وقتآورد ی جلوم کم م یوقت
  یکینشد!  داریتموم شد اما اون ب  کمی... پشهیانگار اون هر روز داره جذاب تر و جذاب تر م شمیم ریپ
 دمیبرگشتم تو حال که د میچه خبره... بعد از رفع کنجکاو نمی و رفتم سمت اتاق ها تا بب ختمیر گهید

درو باز کرد و با   هوی! رفتم جلوتر... سیاز سرو ادیآب م ی ! رفتم جلوتر متوجه شدم صداستیرو مبل ن
زد!   یم  غی!!! دستش رو گذاشت صورتش و پشت سر هم جدمیزد که خودم ترس  غیمن چنان ج دنید

 رفتم جلو دستم رو گذاشتم رو دستش  

   نیمنم شاه زیدن-

 دستش رو برداشت و نگاهم کرد  نیگفتم شاه  تا

 ! ؟یاومد یت... تو ک -
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 کنم  دارتینخواستم ب یهست خواب بود یمدت هی-

 تو ها؟  یاومد یبا اجازه ک-

 خوام    یخودم اجازه نم یخونه  یواسه -

   رونی برو ب-

 خواد روتو کم کنم؟ یباز دلت م -

  یشده بودن رو ختهیهاش که به هم ر لی برام گرفت و رفت سمت وسا افهیق هی شهینم فمیحر دید
 توجه به من دفترچه نت هاش رو باز کرد...  یعوض کرد و ب  تارشیرو سمت گ  رشی ... مسزیم

   ؟یدوست دار  تاریگ-

   مهیعشق زندگ-

  یداد یکاربر  رییپس عشق به من رو تغ-

 بود، به قول خودت هوس بود.    یاون عشق نبود بچگ-

 بود؟  یهوس بود؟ بچگ ؟ یتو سن من چ عشق

 دم یاما پرس  رهی دونستم کالس نم یم

   ؟یر ی کالس کجا م-

 کنم یم نیجا از رو کتاب تمر چیه-

 یو کالس بر  یاستاد انتخاب کن یخوا یبعدازظهر هر چندتا م 5صبح تا    8از  یتون  یم-

 ذوق نگاهم کرد   با

 واقعا!؟ -

   یکه زبونت رو کوتاه کن  یآره البته به شرط-
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 نرم شده کمی یعن ی نیا اره،یب  ی دنینداد اما پا شد رفت تا برام نوش  جوابمو

 هم برم؟   یتونم کالس خوانندگ یم-

 شرط داره  -

   ؟یچ-

 هم سر بچه ها باش   شی من، روزا کالس هاتو برو بق  یخونه  یبرگرد-

 نیواسه ا  نمش،یتونستم بب یم شتر یب ینطور یکرد اما ا  شیراض  شدیسخت م  دمیازش نشن ییصدا
 که غرورم شکسته نشه گفتم 

 نن ی بیم بی آس ینطور یا رنیگ یم  ادیبچه ها بهانت رو ز-

 نداره  یبود و نبودم فرق گهید نمشونینب  یماه باعث شد 3-

   یدور نگه داشت  سال منو از بچه هام 3تو هم -

 شون؟یگفتم که بکش یم-

 کردم   یکارو نم  نیا چوقتیه-

   یزن  یحرف رو م نیاالن ا-

 منو بده  ی شه یبحث باهات رو ندارم اون ش یحوصله -

 دستش رو گرفتم   شهیرو برداشت اومد سمتم هم زمان با ش  شهیش

 ؟ یواسه من پر کن دینبا السیگ هیکنم   یهمه خرجت م  نیا-

 حقوقمه  نمیفکر کن پرستار بچه هاتم ا-

   یو مادر بچه هام  یفعال که زنم-

   زهی برات بر ادی بگو نسترن جونت ب-
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   ؟یگذشته رو فراموش کن  یخوا  ینم-

 به نبش قبر کردن ندارم   یمن عالقه ا  یکش یکه ازم حرف م ییتو نیا-

و نشوندمش رو زانوم... خواست بلند بشه نزاشتم... خواست فرار کنه پاهاش رو قفل   دمشیکش
خوشگل داشته  اری هی یشده بود... مست باش رید گهیکردم... خواست... خواست عقب بکشه که د

کردم! حقم    یاومدن ولش نم یم  امیاگه کل دن  ی!؟ اونم من؟؟ حت؟یبعد به صبر کردن فکر کن  یباش 
از خودش هم بگذرم؟! انقدر موهاش   دیرو بخاطرش گذاشتم کنار! چرا با یبود! من دخترباز  زنمبود! 
بار بود که واقعا از رو به رو شدن باهاش ترس   نیکه بافت موهاش از هم باز شده بوده! اول  دمیرو کش

 شدم سمتش...  تو جونم داشتم! خم 

 ...  زیدن-

نه   ای دیفهم  ی حرفمو م یمعن  تیوضع نیدونستم تو ا یو جوابمو نداد! نم  نشی رو برد سمت س  سرش
 اما گفتم... 

 اتفاق شد   نینکردن بهت ا انتیخ  ی جهینت-

 یهم نم  دیخورد، شا یشم تکون نم بره از جا  شیوقت قرار نبود خوب پ چیه  زیداستان منو دن انگار
بود   یک نی! اییرایمکث رفت سمتش تو پذ یاومد ب شی گوش امیپ  یون بخوره! اما تا صداتونست تک

 ت یوضع  نیبودمش اما تو ا دهیکه انقدر براش مهم بود!؟! چند بار موقع حرف زدن باهاش د
و فندکم رو برداشتم   گاریکنار کتم جعبه س زی داستان بو داره از رو م یعن یزد  رجهی ش ینجور یا طرشبخا
زنه؟   یمنو پس م ینطور یوسطه که ا گهیمرد د هی ی روشن کردم گذاشتم رو لبم... نکنه پا  یکیو 

  هامورفت داخل حمام... فکرم خراب شده بود از جام بلند شدم و لباس  میبرگشت تو اتاق و مستق
 هیچهره بود اما از  صشیچون تشخ اوردمی ن ریگ یز ی... اولش چشیتنم کردم و رفتم سمت گوش

که  یز ی هاش رو چک کردم و تنها چ امی تماس و پ عی بود و باز شد!! سر ادمی محو از کدش  ریتصو
 بود :  نیا دمید

 امشب بهت خوش بگذره   دوارمیام-

 بود پس؟   یاومده بوده! االن ک امیرو چک کردم صبح براش پ   زمانش

 اسم مسعود به چشمم خورد! خودش بود. هیگشتم  شتریب
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 در حمام باعث شد هول کنم  یصدا

گذاشتم سر جاش و برگشتم سر جام دراز   یرو همون جور   یگوش عیکه شک نکنه سر نیا واسه
  کمی...صبر کردم رونی لباس از کشو برداشت و رفت ب کهی... تنپوشش رو تنش کرد و چند ت دمیکش

 رفتم سمتش...   بگذره لباس هاش رو بپوشه و بعد

   ایجا برم تو هم باهام ب هیامشب قرار  زیدن-

 و بدون تعارف گفت   یجد

   امی قرار دارم نم ییمن امشب جا-

   ؟یچ-

   ؟ی!؟ با کیقرار دار -

 الد یخوام برم کنسرت خواننده... تو برج م یقرار با شخص ندارم م -

 جدا؟  -

 نداد که گفتم   جوابمو

 چه بهتر   یلید و خواستم تو رو هم ببرم حاال که خودت هم ماامشب اونجا بو نیمنم قرارم هم -

 اون جا باشم   دیشب با   12من ساعت -

 رو انتخاب کردم که بعد از خواب بچه ها باشه    یمنم ساعت-

 و از اتاق خارج شد   رونینفسش رو داد ب تی عصبان با

 جلو چشمم نباش  -

 کردم کارم اشتباه بوده   یم دینبا بحث

 دنبالت  امیم  11بچه ها ساعت  شی پ رمیمن م-
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هست؟! سرمو به  یخواننده ک نی آوردم؟؟ اصال ا  یاز کجا م طی رو بستم و از خونه خارج شدم...بل در
  یتا وقت دمیخونه گرفتم خواب دمی ...تا رسنینشونه تاسف واسه خودم تکون دادم و رفتم سمت ماش 

و  تمکردم و دوش گرف یباهاشون باز   یرفتن!کم یمورچه ازم باال م  نیکه آرشام بپره رو کمرم! ع
از  نانیبعد از اطم ...دنیخانم بگه که بچه ها خواب هی و منتظر شدم سم  دمی لباسم رو پوش ن یبهتر

جلو درش و بهش زنگ زدم  ستادمیا 11ساعت  قای...دقزیدن یخوابشون حرکت کردم سمت خونه 
  یبودم ک ن یدونم! اما من تو فکر ا یبود نم یزد و نه من؛ اون تو فکر چ  ی...نه اون حرف منییپا  ادیب

رفت    یور م  ش یبا گوش یه  زیاول...اما دن فیرد مینشست میزده!رفت  پیت  ینطور یکه ا نهیبب  خوادیرو م
 ! دادی طرف جواب نم یزد ول  ینفر زنگ م  هیو انگار به 

 

 "زی"دن

 

و  نداشتم! به مسعود یجواب چینبود! هر چقدر گشتم، زنگ زدم اما ه زدانیبودم تو کنسرت اما  اومده
رو به    رونیاز سالن برم ب  شدم و پا شدم ینبود باز! کفر  یزدم اما جواب  یمهرداد و طال هم زنگ م یحت
 گفتم :  نیشاه

 کار دارم رونی ب رمیمن م-

 ی بر  شهیتنها نم-

تونم از درد بدنم   یهنوزم نم  ز،یپست نفرت انگ  یکرد پسره  یپا شد باهام اومد و بدتر منو کفر  اونم
مهرداد با هول جواب دادم و اصال حواسم  یشماره  دنی زنگ خورده با د میگوش هویدرست راه برم! 

 شنوه  یصدامو م  نینبود شاه 

 الو مهرداد -

 ناراحت مهرداد حالمو بدتر کرد  یصدا

 ز؟ یدن شدهیچ-
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 ومدهیچرا ن  ست؟؟یازش ن یاالن کنسرت داشت چرا از صبح خبر  زدانیاز تو بپرسم!  خوامیمن م-
 تهران؟ 

 نپرس  یچ یفعال ه-

 به گوشم دیرسزن  هی ونیو ش هیگر یصدا هوی

 شدهیمهرداد توروخدا بگو چ-

 شد اما باالخره گفت  یطوالن  مکثش

 آروم باش تا بهت بگم زیدن-

 ه؟یک هیگر یمهرداد توروخدا حرف بزن صدا شدهیمن! چ یخدا-

 طالست -

 سست شد  پاهام

 نتونستم حرف بزنم اما اون گفت :  گهید

رو  زدانی و  میمارستانی ما تو ب ز، ی م زیدعواش شد،هولش داد کلش خورد به گوشه ت  نیبا ام زدانی-
 بردن بازداشتگاه...

 تو کنسرت باشه چرا تو بازداشتگاهه! ؟! ؟  دیاالن با زدانی گفت؟؟!  یداشت م ی چ نیبرده بود! ا ماتم

 اومد خم شد سمتم نیکه شاه نیو سر خوردم نشستم رو زم  واریدادم به د هیتک

  شده؟؟یچ  زیدن  ز؟یند-

 !  ؟یچ رهیرو زده؟؟! اگه بم نیام زدانیتونستم باورش کنم!  ینم

بود که واقعا حس   یتنها پسر  زدانی! گهیم  یچ دمیفهم یاما نم  دمیشن یرو م نیشاه  یها حرف
 بردار داشتن رو بهم داد االن کجاست؟  

 رو گرفتم  نیشاه  یجام بلند شدم و دست ها از
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 االن  نیبرم مشهد هم دیبا  نیشاه-

 ! ؟یچ-

 بار التماسش کردم   نیو ا  رمی رو بگ  میتونستم جلو گر ینم

 برم کمکش کنم  دیاومده من با شی که منو نجات داد مشکل پ یبرم مشهد واسه کس دیبا-

   امیخودمم باهات م  یبر  شهیتنها نم-

   میتوروخدا فقط بر-

 باشه  -

 سمت در   رفتم

 باشه   یپرواز لحظه آخر  دیشا  ایب-

   میری گ یم طیکنم واسه صبح بل  یاقدام م میری اونم واسه مشهد؟ نه صبر کن امشب م-

   میتوروخدا فقط بر-

   میری باشه م-

  8فرودگاه و واسه  میو اول رفت می کنسرت رو نداشتم و به اصرار من از برج خارج شد یحوصله  اصال
و من انقدر تو فکر و   میسر به بچه ها زد هیخونه...هر دوتامون  میو بعد برگشت میگرفت  طیصبح بل 

 بود لباس هام رو عوض کنم!   فتادهین ادمیبودم که اصال  الیخ

   ز؟یدن -نیشاه

 ندادم   یکردم اما جواب  نگاهش

 مشهد؟  م یبر  دیچرا با - نیشاه

   رمیخودم م  ای تو ن-

   ؟یبر  یتنها پاش  دمی به نظرت من اجازه م-
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  ست ین  یکردم مشکل یون جا زندگ ماه ا 3من -

   ؟یبود ایکه تو مشهد با ک  یهمه مدت بهم بگ نیاما ازت انتظار دارم بعد از ا میریبا هم م-

  د یفهم  ینداشتم باهاش حرف بزنم اما باالخره فردا خودش م  دوست

و   ای که آب تو شش هام رو باال آوردم تا برد یرو تخت کنارش و شروع کردم... از لحظه ا نشستم
گردنم داره و  یکه حق برادر  یو کس  تارمیطال... تا اومدنم تهران واسه طالق و استاد گ یشوهر عوض 

 االن بخاطر دعوا با دامادشون افتاده بازداشتگاه... 

   د؟یخونه تنها بود  هیبا هم تو   - نیشاه

 آره  -

 افتاد؟   یاتفاق -

 اومد خونه  یساعت واسه خواب م 7 یتو کل شبانه روز   دیبرادر بود و شا هیاون برام مثل -

  داد؟یم ادی تاریبهت گ یپس ک -

 اومد  یشب ها زود م یبخاطر من بعض-

 شدن دندون هاش رو هم بهم فهموند که حرصش رو در آوردم، بهتر بسوز   دهیکش یصدا

 داد؟ یرو نم   ایبرد  زیال یچرا خرج د نیام-

 دونست دادن خرجش رو   یم زدانی ی فهی دونست و وظ  ی چون طال رو مقصر م-

 ! یعجب آدم مزخرف -

 غصه گفتم :  با

وقت   شتریکرد ب  یجمع م ایبرد یها  زیالیکرد و تمام درآمدش رو واسه د یهمش کار م زدانی ،یل یخ-
رفت،   یم  طیشرا نیا یداشت پا شی براش کل جوون  رمیرفت. بم   یور و اون ور م نیا ادهیها هم پ
  یکرد و وقت یبا دقت به حرف هام گوش م نیزندان...شاه یشد... افتاد گوشه   یچ نیآخرشم بب 
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کردم   یخواست بغلم کنه که عقده کار امروزش رو خال  شه یتر م نیسنگ من هر لحظه بغضم داره دید
 سرش  

   ؟یخودت امروز خوردم کرد  یوقت یآرومم کن یخوا یم یواسه چ-

 بتونم از خودت هم بگذرم؟    ینبودم چطور انتظار داشت چکسی بعد از رفتن تو با ه -

 ش بد  رو به رو هم منظورش قشنگ بود اما کار  قای کم بود و دق فاصلمون

 ۰محبت؟ یبدون ذره ا یباهام باش دیبا ینطور یا-

 هنوز هم طلبکار بود!  نیشاه

   ؟یرو دار  یبعد انتظار چ یار یم السیو برام گ یر یمن رژه م یبا اون لباسا جلو-

 مثل خودش طلب کار شدم   منم

 ! ؟ی شیحاال طلب کار هم م  یکرد یمن هر کار خواست یخونه  یاومد یاجازه پا شد ی تو ب-

 حقمه   یتو زنم -

 خوام با تو باشم   یمن نم-

 من اخالقم بد بشه یشیحرفاته که باعث م نی بخاطر هم-

 مگه؟    یتو اخالق خوبم دار -

 اخالقم خوبه   یعن یبهت ندارم   یکه االنم کار  نیهم-

 !؟  وفته؟ی قلب گرفتم نکنه باز بخواد اتفاق ظهر ب تپش

 دست هاش رو کمرم کبود بود  یه هم! هنوز جاب  دیدهنم چسب انگار

   کیسرش رو آورد نزد دمیجوابشو نم دید

   ارمی که کم ب ستمین یمقاومت نکن چون من آدم  یهم نبود یاگه راض یبعد حت یدفعه  -
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 رو سرم   دمیو پتو رو کش دمیهمون لباس دراز کش  با

 پاشو لباساتو عوض کن -

 پردازه  گهیخوام چند ساعت د  ینم-

 به پشتم  زد

 دو بار نگم ها  -

 شدم و لباس هام رو عوض کردم و برگشتم سر جام...  پا

بچه ها و    دنیبخوابم... صبح بعد از د الی لحظه نتونستم از فکر و خ کی یاما من حت دیخواب  نیشاه
بلند شد...    مایهواپ 10ساعت  یپرواز  یرهای و با تاخ می فرودگاه شد یصبحونه خوردن باهاشون راه

به   دمیمال ی چون من همش با استرس دست هام رو م ره ی دستش رو دراز کرد تا دست منو بگ نیشاه
 هم 

 . مونهیاون تو نم اد یز زدانیکنم  یآروم باش مشکل رو حل م-

  نیرو از شاه تی حما نی. انتظار ارمی آروم بگ یبخش بود که باعث شد کم یهاش چنان انرژ  حرف
مشهد و من باز   میدیاومد نه آمار درآوردن ! باالخره رس ی نداشتم! واقعا به قصد کمک داشت باهام م 

  یمارستانی...باالخره از مسعود آدرس ب دمییدو یو اونور م نوریا یاسترس گرفتم و مثل مرغ پر کنده ه
به طال که رو   میدیبا پرس و جو رسو  میشد مارستانیوارد ب نیآوردم با شاه ریتوش بود رو گ  نیکه ام
جوجه از سرما تو خودش جمع شده بود رفتم کنارش و    هیهم مثل  ایخوابش برده بود و برد  یصندل

 آروم صداش زدم  

 طال؟ -

 من بغضش شکست   دنیو با د  دیاز جاش پر دهیترس

 خراب شد به خاطر من   شیزندگ زدانی یدید  م،یبدبخت شد یدید-

 کردم   بغلش
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  یر یاز دست م یدار  ینجور یتو ا نه یاالن بب  یمهم بود یل یبرادرته تو براش خ  زدانی زم یش عزآروم با -
 ها  شهیاون بدتر داغون م

 شد!   یاش تموم نم هیگر

 کنن   یرو اعدام م زدانی رهی نه اگه بم ایبمونه  ستیرفته تو کما دکترا گفتن معلوم ن نیام-

 حرفش باعث شد بغض منم بترکه   نیا

   ستیسرنوشت ن  نیحقش ا زدانی-

زدم...   یزنگ نم  زدانیبه  مردمیداشتم م نیام یدست و پا ری ز یشکست و وقت   یکاش دستم م-
  یکشت یکاش منو م ایخدا

   یست یتو مقصر ن زم یآروم باش عز-

و عذاب  ضی بچه مر هیمنه االن نه شوهر دارم نه برادر، موندم با  اهیبخت س  ریچرا همش تقص-
 افتاده  زدانیکه واسه  یوجدان اتفاق 

 اون تو بمونه  زدانیو نه  دی آواره بش ای تو و برد مید یاجازه نم میما پشتت-

 نگاه کرد   ن یسرش رو بلند کرد و به شاه طال

 دمتونیند دیسالم ببخش-

 اد  ر یهمسر من هستن آقا شونیا-

 سرش رو تکون داد  طال

  دنتون یخوشبختم از د-

 نمتون ی خوشتون بب یبعد تو روز ها یدفعه   دوارمیام-نیشاه

   هیگر ری دوباره زد ز طال

 رو بدبخت کردم خودمم آواره   زدانی ؟ییچه روزا ؟یا یچه خوش-
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 کنم  یو درستش م میریگ  یکارها رو م  یپ زی من و دن دیحرف ها رو نزن نینه خانم ا-

 دم یطال پرس از

 م؟ یبر د یبا سی کدوم اداره پل-

 د یبا اون بر ادیاالن مسعود م دیصبر کن -

 د یمال یو چشم هاش رو م شدیم  داریکه تازه داشت ب ای افتاد به برد چشممون

 چقدر االن حسش بده  یطفلک 

بود که اندازه  یبودمش اما انقدر بچه مظلوم دهیبار د 2که کال   نیسمتش و بغلش کردم... با ا رفتم
 ...زدانی نداشت! مثل 

شب بازداشگاهش شد از ته   نیکنسرتش رو رد کرده بود اما اول  نیاول دیواسش االن با رمی بم آخ
رو بغل کردم و رفتم سمتشون  ای... طال زودتر از من رفت سمتش و من هم برددمیسالن مسعود رو د

 اخم هاش رفت تو هم  دیرو د  نیشاه یو تکون داد اما وقتمن سرش ر دنیمسعود با د

 زدان؟یسالم مسعود چه خبر از -

 

باال واسه طال  انیدارن از پله ها م نیبردار ببر که خانواده ام اروینپرس فقط طال و برد یز یفعال چ-
 خطرناکه 

 رو سفت چسبوندم تو بغلم  ایکردم و برد هول

 ا ی طال ب-

 رم یبگ  تی باهاشون حرف بزنم رضا دیمن با-

 طالرو هول داد مسعود

 هم نباشه ی اون قوم تاتار رو؟برو حرف یشناسی؟نمیشد وونهید-
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 مونده بود وسط! نیطرف رفت فقط شاه هیمسعود هم  میطال رفت منو

 جواب دادم نیشماره شاه دنیزنگ خورد و با د میگوش

 بله؟ -

 یادار  ی دنبال کارها میریمسعود م جا منو آقا نیهم  دیتو با طال خانم بمون -

 ام ینه منم م-

 و ساکت باش  سایگوشه وا هی حرف نزن فقط   زیدن-

 رو قطع کرد!  یبگم و گوش  یز یچ نزاشت

  یبهتر از من م  نیها ارتباط داشتن شاه یاسیها و س ی نظام  نیبا ا ادیخانوادش ز  نیشاه البته
 ببره  شیتونست کارهارو پ 

  یکرد ول یهم فقط نگاهمون م ای برد میکرد یم هی و گر مینشسته بود یرو صندل  اطیطال تو ح با
 آخرش گفت  

  شه؟یدرست م  یهمه چ رمیمن بم  یمامان-

 خودش رو زد  هیبا گر طال

 کردم باهاش حرف بزنم  ی دوباره گرفتم تو بغلم و با آرامش سع ارویبرد

 تونن نفس بکشن که!  ینم  ییمامان و دا گه یکه د یتو اگه نباش-

 من دوست ندارم اون نفس بکشه  ؟یبابا چ-

  گهیم ینطور ی ها آورده که بچش ا نیچه به روز ا کهیاون مرت  نی بب

 رو نوازش کردم    سرش

   زمیعز شهیهمش درست م-

 باال   میطال گفت خانوادش رفتن بر هوی
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   ؟یهمراهش مونده باشه چ یاگه کس-

 کال  می مون یم نجایا ا یمنو برد دوننینه همشون م-

 ببرن؟    اروی حداقل برد ایکمکتون کنن  ومدنیاصال ن-

 با تاسف سر تکون داد   طال

 ندارن    تیانسان  نایا-

در  ی رو به رو یها یبود و ما رو صندل ژهیو یو رفتم تو سالن... تو بخش مراقب ها میشد بلند
 ... مینشسته بود

زنگ زدم اما جوابم رو نداد! خدا کنه با مسعود دعواش نشه باالخره اومدن اما انگار    نیشاه به
 شد؟  یاومدن ،رفتم سمتشون چ یزدن و سمت ما م   یشده بودن چون باهم حرف م یم یصم

 جوابمو نداد اما مسعود گفت :   نیشاه

 زندس   نیکه ام یآزاد باشه البته فقط تا وقت تونهیفعال م قهیبا وث -

 سمت طال خونه سند داره؟  رفتم

 نه نداره قولنامه داره -طال

 بتونه سند بهمون بده؟   یشناس  یرو م یمسعود کس-

 کنم سند خونه رو بده    شی بتونم راض دیشا زنمی من با بابام حرف م-

 ممنون  -

   دم یمن تا شب بهتون خبر م - مسعود

 ممنون  -طال

 رفت   یخداحافظ  هیبا  مسعود

   ن؟یخورد یز یطال خانم چ  - نیشاه
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 کشه  ینم لمیم یز یمن چ-

 مامان من گشنمه -ایبرد

 برداشت و گرفت بغلش   نیرو از رو زم  ایبرد نیشاه

  ؟یدوست دار  یچ-

   دونهیمامان م-

 داره  ییغذا میرژ-طال

   رمیزنگ خورد و مجبور شدم ازشون فاصله بگ میگوش

 خانم بود  هیسم

 شده؟  یز یخانم چ هیسالم سم-

 ! ستی بچه ها ن نیقرارن شما و آقا هم که اصال حواستون به ا یبچه ها ب  یسالم خانم نه ول-

 خانم من احتماال چند روز نباشم توروخدا حواست به بچه ها باشه    هیسم نیبب -

  شده؟یباز چ -

 خونه اما من نه   ادیشب م نیشاه ه،یداستانش طوالن-

   ن؟یباز دعوا کرد-

 ار  خدانگهد ستین  ینه مشکل-

 رفتن   ایو برد نیکه متوجه شدم شاه  ششونیرو قطع کردم و برگشتم پ یگوش

 طال نشستم و طال با غصه نگاهم کرد   کنار

 بدبخت بشه  زدانی رهی بم نیام ترسمیم-

 نه خدا بزرگه -
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 اومدن   ایو برد نیبا طال تنها موندم که باالخره شاه یطوالن میتا هی

 رو به طال گفت   نیشاه

 براتون   ارمیاگه مسعود جور نکرد من م دینگران سند نباش -

دوست ها و   یها حت  یسخت نیجان شوهرتون آقاست قدرش رو بدون تو ا ز یبده، دن  رتونی خدا خ-
 خواد کمکمون کنه  یاما م ده یکه ما رو ند نیکمکمون کنن اما شوهر شما با ا ومدنیها ن  لیفام

  د،بایریجبران در نظر بگ ستین یپس منت   نیکمک کرد  یلیرتون به همسر من خ شما و براد  - نیشاه
 تهران بچه ها تنها هستن   میگرد یبر م زی اجازتون من و دن

 گفتم :  تند

 بچه ها   ش یتو برو پ امی من نم-

 لبخند کج زد  هی نیشاه

  گهیساعت د 2حدودا  میبرگشت هم گرفت  طیجان ما بل  زیدن-

   نمیرو هم بب  زدانی  دیبا زارمی جان من طال رو تنها نم  نیشاه-

 جوابمو داد    یعصب

   یشیهمراهت از حالشون با خبر م  یو با گوش  یگردیتو برم-

   امی من نم-

 ...  یبه سمت در خروج دیرو گرفت کش  دستم

   واریبه د دمیهولم داد چسب میخارج شد یوقت

و  یخودت رو گم نکن، تو با من اومد زمی عز گمیم  رمزایبهت احترام م یبا من لج نکن، وقت هیجلو بق -
  یگردیبرم

 همه آدم جرات نداشت بزنتم   نیجلو ا  نجایزدم تو چشم هاش، ا زل
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 ...  نمیرو نب زدانیبه من زور نگو، من تا  -

 گوشت بازوهام   ینصفه گذاشت و انگشت هاش رو فشار داد تو  حرفمو

بهت نداشتم اما  یکار  روزیکه بخوام بزنم دهنت رو خورد کنم د اریرو به زبون ن  زدانیاسم  یجور  هی-
 کنم   یزبونت رو م یکن زدانی زدانی  ینطور یا یامروز بخوا

 گفتم   بلند

 دکتر مغز و اعصاب  شی ! برو پیا وانهیتو د-

 همه چهارتا انگشت هاش رو کرد تو دهنمو زبونم رو قفل کرد   جلو

که دوست پسرت   نجایا امیبخاطرت پاشم از تهران بکوبم ب یرو نداشت   اقتشینم لک  یمن تو رو آدم م-
 دستش رو درآورد و فکمو گرفت   ین یرو بب

 این گهی د یومدیو اگه ن ین یهر روز بچه ها رو بب شهی مثل هم  یتونیباهام م یاگه اومد رم،یمن م-
   ینی بچه ها رو بب دمیدستت و نه اجازه م  دمیچون نه خونه رو م

وسط با نفرت نگاهش کردم که راه افتاد به سمت   دیکش  یبچه هارو م یپا اوردیفطرت تا کم م پست
   ستادمیجلوش ا دم ییهمه ضعف متنفرم ،دو نیمنم  دنبالش... از ا مارستانیب  یخروج

   ارمی مونده باال برم ب فمی صبر کن ک-

   رمینداره من م یبه من ربط -

بود و   یبستر  نیکه ام یسمت طبقه ا دمییکه داشتم دو یکنم!!؟ با تموم سرعت  رکا ی دونستم چ ینم
 نمی بب گهیکه لج کنه نزاره بچه هارو د نی... ترس ادمییو دو  دمیرو برداشتم و طال رو بوس  فمیک

سمت   نیا  دمییدو یم یخدا رفته! ه  ایاما نبود!  مارستانیب  رونی ب  دمییکرد دو  یم شتریاسترسم رو ب
رو   ادهیاومدم! وسط پ  یاون سمت... بدون من رفت؟؟ من که داشتم باهاش م دمییدو یم یه

که نشسته پشت و به   دمیرو د نی سرمو آوردم باال شاه ی برام بوق زد و وقت  نیماش  هیمونده بودم که 
 کنارش نشستم  یرفتم پشت تاکس دمییکنه... تند دو یمن نگاه م

 آقا فرودگاه    - نیشاه
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 شکم من در اومد   یو صدا  میها نشست یه نشد تا فرودگاه که رو صندل زد نمونی ب یحرف 

 گشنته؟ -

 حفظ غرورم گفتم :  واسه

 نه -

 بخورم   زی چ هی رمیها باشه من م لی حواست به وسا نجایا نیپس بش -

 غذا بخوره!!  ییکرد رفت خودش تنها ولم

 شکمم بلند شد  یصدا  دوباره

 ...  یدادم به صندل هیو سرمو تک دمیآه کش هی

 ! چطور برگردم آخه؟ نمیرو بب  زدانینتونستم  یحت

 دستش بود  تزایپ هیاومد و  نیکه شاه شدیوقت پروازمون م داشت

 چسبه ینم  ییتنها-

تونم کارتونشو هم  یجور رفتار کنم که نفهمه االن م هیکردم  یتفاوت ازش گرفتم و سع  یب تزارویپ
چندتا   نیکه شاه  نیی کرد تو گلوم تنم رو صاف کردم تا بره پا ری گ هویبخورم مشغول خوردن بودم که 

 زد پشتم 

 آروم بخور همش مال توعه-

سمت تهران...  میرو هم بخورم... وقت پرواز ما شد و حرکت کرد  شیو تونستم بق نییرفت پا  باالخره
...!  یرفتارش خوب بود اما من از دستش کفر   نیشاه م یبچه ها... دور هم بود شی پ میرفت میمستق

خانم   هیسمتونستم سرمو باال نگه دارم! رو به  یاومد که نم یانقدر خوابم م د،یوقت خواب بچه ها رس 
 گفتم 

 واسه خوابوندنشون  ام یدراز بکشم، بچه ها برن سر جاشون م کمی رمیمن م-

 آفتاب چشم هام رو زد!  یک دمی ...اصال نفهمدمیو دراز کش نیاتاق شاه  رفتم
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! بغلم  نهیدست شاه دمیوزنه دور شکمم شدم! با دقت نگاه کردم د هیشدم و متوجه  اریلحظه هوش هی
برداشتم انداختم کنار که گوشه چشمش باز شد و   یکارا؟! دستش رو دودست نی و ا  نیکرده بود!؟ شاه
 بداخالق غر زد  

 ؟ مگه خوابم ینیب ینم  ؟یکور -

 ندارم دستت رو از رو من بردار بخواب  تی کار-

   ؟یزن  یحرفم م   یبالشتمو گرفت یحرف مفت نزن جا-

 به گوشم   دیرس   میزنگ گوش یصدا

   خورهیزنگ م میبرو اونور گوش-

 طال بود  هیگر  ی! صدادیرو جواب دادم که خوابم پر یولم کرد رفتم گوش باالخره

 شد   چارهیب  زدانی زی مرد دن نیام-

 ! ؟یچ-

 زد   یهاش باهام حرف م هیوسط گر طال

 کرد دکترا گفتن تموم کرده   ستیقلبش ا-

 سست شد و از ترس سقوط نشستم گوشه تخت   پاهام

   میدیم هید شهیطال آروم باش درست م-

 با کدوم پول؟! -

 خونه، موتور طالهام رو...   میفروش یم میدار یهر چ-

   م؟یکجا بر ایمنو برد-

   هیگر ر یز زدم

 تا ببخشنش   میکن  یانقدر التماس م  میر ی م  اصال میفروش  ینم-
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  نیبد یخانواده   یلیاونا خ -

  ؟یخانواده ا نیبه همچ  یطال چرا رفت -

 کور بودم، عشق کوره -

 وفته یب زدانیواسه  یاتفاق  زارمی طال من نم-

 ؟ یبکن  یتونیم کاریچ-

 نباش  یچی مشهد تو نگران ه امیافتم م یکه بتونم، االن راه م یهر کار -

 فعال خداحافظ  کنهی م هیگر ایبرد -

 رو قطع کرد و رفتم تو فکر...  یگوش

و دست رو دست   نمیبش  نجایا تونمیرو هم نداره! من چطور م یآوارست کس  ضیمر یبچه  هی با
 کرد ینگاهم م  اری که هوش نیبزارم؟ رومو کردم سمت شاه 

 برم مشهد  دیمن با-

 الزم نکرده به تو چه داستان اونا -

بهم   کبار ی  دمیماه خونش موندم و خوردم و خواب  3! زهی برادر عز هیواسه من مثل  زدانی  نیشاه-
رو داشت واسه خرج دکتر خواهرزادش   شی و هنرمند که همه جوون فیجوون شر هینکرد،  نیتوه
رو نشون  تگرشیکس و کار دست حما یب بهی دختر غر هیمرد خوددار و چشم پاک که واسه  هی داد،یم

تو کوله   زمی لباس برداشتم و خواستم بر کهی داد...بغضم اجازه نداد ادامه بدم...رفتم سمت کمد چند ت
 ببرمش تا با خودم   نیشاه یپشت

 میرینرو صبر کن با هم م- نیشاه

   رمی تو حواست به بچه ها باشه من خودم دنبال کارهاش م-

 ها!  یحرف هام رو مجبورم چند بار بزنم تا بفهم  یهمه  زیدن-

 و نگاهش کردم  ستادمیا
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 بمونم دست رو دست بزارم   تونمینم-

 کنم   یمشهد درستش م رمیمن خودم وقت دادگاه م ای تو ن-

   ؟یدرستش کن یخوا یمچطور -

   دمیم شوید-

 گرفتم و لبخند زدم   یخوب یل یخ یانرژ  هی هویبرده بود!  ماتم

 واقعا؟  -

 و دستش رو باز کرد و اشاره کرد برم تو بغلش   دیجاش دراز کش سر

 داد  ینم  هید گهیکرد و د یلج م دیرفتم شا ینم اگه

 حرکت    یحرف و ب  یب دم،ی و تو بغلش خواب  رفتم

 اومد   یداد که راه نفسم داشت بند م  یمنو فشار م یجور  هی اونم

 له شدم!  نیشاه-

   دیپرس دادی که فشارم م  همونجور

 نه؟  ای یخوا  یرو م هیپول د-

 خوام   یم-

 پس حرف نزن...  -

... داشت کار خودش رو  نهی؛دستمو گذاشتم رو چشم هام تا اشک هامو نب  ستی ن  یاصال آدم خوب ،اون
 خودخواه بود .  یلیحواسش به من باشه...خ  نکهیکرد بدون ا یم

   ز؟یدن-

 رو ندادم    جوابش
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 ممنون  -

   شکنه؟یکه م  یاز دل  ؟یاز چ ممنون

 داد   ینم ر ییرو تغ یز ی چ نجایا دنیخواب

 شدم دوباره دلم گرفت   نیچشم تو چشم شاه یدوش گرفتم و وقت  هیشدم و رفتم  بلند

 چته؟   زیدن-

 چمه؟  دیفهم  ینم  یعنیچته؟!  دیپرس یم واقعا

 بچه ها که صدام زد    شیخواستم برم پ   دمیهام رو پوش  لباس 

   نجایا ایب-

 داد ی رو نم هی کرد پول د  یبرم! لج م  ای سمیدونستم وا ینم

   نجایا ای گفتم ب-

 سمتش اما با اخم پررنگ...  رفتم

 تخت و اون هم نشست   یگوشه  نشستم

   م؟یبا هم باش یدوست نداشت -

   نییانداختم پا سرمو

 مگه برات مهمه؟  -

 نکردم؟  انتی تو برات مهم هست که من بهت خ-

 پوزخند نشست کنار لبم که از چشمش دور نموند   هی

 زن کامل باش برام   هیرم، پس پ ینم  یاز زنم با کس  ریبه غ گهیکردم،د ریی من تغ-

 جوابش رو دادم  یتلخ  هی با
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مگه من  ی رفت یم گهیزن د هیگذشت و تو جلو چشمش با  یم شیاونوقت که زنت برات از همه چ-
 دم؟ یپر یم  یبا کس

که   گهید  یزایچ یل یاما تو چشمت طمع به پول و خ م یرو بساز  مونیزندگ ایکردم ب  یرو م  التماست
   رونی ...بغضم اجازه نداد حرفامو ادامه بدم و مجبور شدم از اتاق بزنم بزدیکس نداشتم موج م یمنه ب

شدنشون  دار یاالن ها وقت ب گهیبچه ها د   شیحالم بهتر بشه و بعد برم پ  کمیتا    اطیرفتم ح میمستق
کله  ... سرو میو مسواک بزن میدست و صورت بشور  می با هم رفت  یو همگ ششونیبود ،رفتم اتاق پ 

  ی هدور نیخواست و بدتر که االن تو حساس تر یاعصاب م یلی تا بچه واقعا سخت بود و خ 4زدن با 
  ستیواسه ماها ن   شیبگم واال آرامش و آسا ی؛چ نمونیپر از مشکالت ب نی بودن و منو شاه یسن

. بعد از   میانجام بد میتون یم کار ی ،بعد از صبحونه دادن به بچه ها زنگ زدم به مسعود تا بپرسم چ
 چند تا بوق جواب داد 

 بله؟  -

 چه خبر؟    شدیسالم مسعود چ-

 فوت کرده  نیشه گذاشت ام  یسند نم گهیسالم د-

 کنم  یرو پرداخت م  هیهمسرم گفت که اگه الزم باشه من د  نیشاه-

 نداره   یپول چیداره و طال ه زیالید  میباش ایفعال فکر برد-

 طال   شیمشهد پ ام ی من هر جور شده م-

خودم    ادیب زدانی تا  مونهیمادرم و خواهرام م شیمن بردمشون خونه خودمون پ ایبخاطر طال ن -
 حواسم بهش هست  

  یمرد یلیممنون واقعا خ-

 به امان خدا  میولش کن رهی حاال که گ ستیبود حق ن یخوب   قیرف زدانی-

 بخوان نه قصاص  هید میکن یاونها رو راض  دیرو بده و منو تو با هید کنمیم  یمن همسرم رو راض-

   میباش زدانیمنتظر دادگاه  دیبا-
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 دار  یچوبه  یبخواد... بخواد بره رو زدانی  دمیعنوان اجازه نم چیمن به ه-

  دیرس  زدانیخدا بزرگه من برم وقت مالقاتم با -

 نباشه من دنبال کارهاش هستم بهش بگو...  یچ یاز طرف من بهش بگو نگران ه-

 رو قطع کردم   میخبر گوش  یرو باز کرد و من از هول ب خچالیدر  نی لحظه شاه همون

 شست گفتم   یرو قطع کردم و به زهرا که داشت ظرف ها رو م یگوش

 بخورن باشه؟   جاتی وعده سبز ای و  رنیامروز حتما بچه ها دوش بگ رمی زهرا خانم من م-

 نم  چشم خا-

 ممنون  -

 

 " زدانی"

 

مرده منو آوردن زندان  نیکه گفتن ام نیزدم ... بعد از ا یحرف نم  یگوشه کز کرده بودم و با کس  هی
  شترینفر رو کشته بود و ب 2تو دعوا  یکیبچش رو کشته بود  یکی ...! یمشت قاتل و جان هی شیپ

  گوبلند  یمردونست ،صدا زهیغر  هیرو طال حساس نبودم،   لیدل یبودن! پس من ب   یقتل ها ناموس
مسعود انگار زخم دلم سر   دنیو با د زی دارم! پا تند کردم و رفتم سر م یبه گوشم که گفت مالقات  دیرس

 باز کرد بغلش کردم  

   میباش ما دنبال کارهات هست یپسر قو-

   یرو صندل مینشست

   ا؟ی طال؟ برد-

 مادرم   خواهرام و ش ی خوبن بردمشون پ-
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   قیممنون رف-

  میدنبال کارهات هست یما همگ ده،یرس یل یبه من خ  ری نکردم از تو خ یکار -

 !؟ یهمگ-

 شوهرش، من مهرداد...   نیشاه  ز،یدن-

   دیکش یم ری اومد انگار قلبم ت یم نیشاه  شیپ  زیاسم دن یوقت

  ؟یدیرو مگه د  زیدن-

 خدا   یبنده  خوردیاومد مشهد چقدرم غصه م شدهیچ  دیآره تا فهم-

 بچه هاش به فکر اونها باشه   شی بهش بگو بره پ-

  دهیم هیگفت شوهرش الزم باشه د-

 باشه!   یشوهرش اونقدرام آدم خوب  کنمی فکر نم-

   شهیم شتریب یلی خ دمونیرو کنه ام نکاریازش خواسته به هر حال اگه ا زی احتماال دن-

 صبر کرد  دیدادگاه دارم تا اون موقع با گهیماه د 1-

 دنبال کارات هستم  یگفت بهت بگم نگران نباش  زیدن یراست م،یکن  یآره صبر م-

تونسته با اون ها  زیدارا هستن! چطور دن  هیسرما یجز گردن کلفت ها زیخانواده شوهر دن یراست-
 وصلت کنه!؟ 

 پوزخند زدم   هی

 هاشون قسمتش شد   یاونها فقط بد هیاز گردن کلفت چارهی ب  زیدن-

 کرد!   ینم  نیشاه ینگاه به چشم ها یحت  زیمعلوم بود رابطشون بده دن-

 ...یهع-



 ۲که نداشتم یتیشخص

154 
 

   قیرف شهیدرست م -

 برگشتم تو سلولم...   یخداحافظ هیکردن وقت مالقات تموم شده و با  اعالم

 بهش!  گفته یاز من چ زی بده! موندم دن  زیخواست شوهر دن یم موید

   اره؟یخواد ب  یطال پول از کجا م  استیبرد زی الیرو ول کن فردا وقت د زیدن

تنگ شده بود   تارمیمزخرف دلم واسه گ یروزا  نیو داغون بود از حال من تا حال ا ختهی بهم ر یچ همه
بود که خدا واسه من رغم زده؟ از اولش داغون و آزار   یچه سرنوشت قمیعشق و همدم و رف نیاول

 نیتو ا  دمگذره و من مون ی،روزا م  میکس شد یمامان... چه زود ب ادیبابا افتادم...  ادیدهنده... 
که دست هاش فقط رو   یسخت و طاقت فرسا واسه مرد ی... روزاماری سلول با چندتا آدم قاتل و ب

روز قبل از دادگاه اعالم کردن   کیو نه به آزار و استعمار...  یدزد شده و نه به ده یکش تاریگ یها میس
  میقد بلند و چهارشونه رو به رو شدم! به هم سالم داد ی بهی مرد غر هیبا  نباریدارم ،رفتم و ا یکه مالقات

   یرو صندل می! نشستمیباال که دست بد اوردیاما اون دستش رو ن 

 شناسم؟   ی شمارو م -

   زی مسر دنهستم ه نیمن شاه-

 تو ظاهر هم از من سر تر بود!   یحت

  نجا؟یا ن یاومد یچ یبرا-

 سوال بپرسم...  هیخواستم ازت فقط  یم-

   دمیگوش م-

 تونستم باهاش خوب رفتار کنم!   یدونم چرا نم ینم

 هست؟   یچ زی تو و دن نیب-

 نگاه کردم تو چشم هاش...  یطوالن

   رونی ب شی انداخت تی بار از زندگ کیکنه برات؟ تو که  یم یچه فرق-
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 هست؟    یتو و زن من چ نینداره ب ی به تو ربط زیمن و دن یخصوص یزندگ -

  میو هر دو شاد بود میکرد یماه با هم زندگ  3-

 افتاد؟  نتونی ب یاتفاق -

 کنم    ینم یاحترام  یب  چوقتیمن به مهمون تو خونم ه-

   ؟یتو دلتون چ-

 که بفهمه تو دلم چه خبره تند جواب دادم  نیشد اما از ترس ا یمکثم طوالن  کمی

 دارم  گهیعشق د هیمن -

  دمشی که تا االن من ند هیک-

   تارمیگ-

   دیخند

 گرفته!   ادیچرت و پرت ها رو از تو  نیا زی پس دن-

 زشته براتون   دیدرست صحبت کن  دیسنتون باال باشه ! لطف کن  خورهی بهتون م-

جلو  گهیکه د نیبه شرط ا دمیتو رو م هید زنمی هم چطور دارم حرف م دونمیو م  ستی من سنم باال ن-
   ینباش زیچشم دن

   دیچه نزار  دیندارم چه شما شرط بزار یکار  زیمن با دن -

 ؟ دنبال کارهاته یجد  ینطور ی ا زیدن  یپس واسه چ-

که شوهر داره بچه   یزن  هیمون بود که رفت منم با مه هیواسه من   زیدن دونهیخودش م گهیاون د-
 ندارم   یداره کار 

 گفت :  یرو آورد جلو جد   سرش

 برو باال سر بچه هات  گهیتو د دهیرو م هیشوهرت گفت د یگ یبهش م  نجا،یا ادیم زیاالن دن-



 ۲که نداشتم یتیشخص

156 
 

   ؟یخوایرو م  زی تو دن-

 به تو چه؟ -

حذفش    تی که از زندگ نهیبرنامت ا ،یخواینم ای تیواسه زندگ یخوایتو اون رو م  ایجواب منو بده -
   ؟یکن

 کرد اما جواب داد مکث

 خوامش   یم-

که حسم   یمنو کس نیشد ب دهیکش گهید وارید هیخواست ناراحت بشم از حرفش اما انگار  ینم دلم
 ! گستیجور د  هیبهش 

رو دربارت خراب کرد، اما   تمیکرد که ذهن فیبرام تعر زهایچ یل یخ  شیمثل خواهر منه، از زندگ زیدن-
کنم از طالقش دست   شیتونم راض یمن م  شیخوا یبه فرصت دارن، اگه واقعا م از یهمه آدم ها ن

 بکشه و باهات خوب باشه 

 تمسخر نگاهم کرد   با

   ؟یکارو بکن  نیا یخوای اونوقت تو چطور م-

  یمنو بد هیاز تو بخواد دبخاطرم تو فشار نبود که  ینطور یاگه دوسم نداشت ا زیدن-

 هاشو رو هم فشار داد  چشم

 مشت تو دهنت بزنم  هیبشم   ینکن عصب یکار -

  کشهی رو به گو... م یهمه چ  اتیباز یوحش نیهم-

 خفه شو  -

 منو بخواد؟  ز یدن نکهیاز ا ؟یسوز ی م یاز چ یتو دار -

 اون تو رو مثل برادرش دوست داره -
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   ستی توش ن یز ی چ نیبا شاه یبه منم گفت زندگ-

 به گوشم  دیشدن دندون هاش رس  دهییسا یصدا

 ها؟   ؟یکرد یم کاری گذشت تو چ  یم شیتو خونت واسه بچه هاتون از همه چ  زی که دن ییاونوقت ها-

 دهنتو ببند  -

برات مهم    زیدن  شدهیکه در شان تو و بچه هات باشه، حاال چ یزن پولدار و خانواده دار بود هیدنبال -
 شده؟ 

 تو چشم هام نگاه کرد  دیاز جاش بلند شد و با تهد یعصب

 ما   نیب شدهیبدم چ حی به تو توض ستی ن ازمیزن منه ن  زیدن-

خودش رو پرت کرد تو و اون   زیبه اتاق بشه که دن  زیبرگردوند و رفت، خواست سد راه ورود دن  روشو
 ... رونیرو سرباز فرستاد ب 

 رو رد کرد و اومد محکم بغلم کرد و بغضش رو ترکوند   زیم

 نیچرا ا یکنسرتت رو بر  نی! تو قرار بود اول ؟یار یبد م شهیتو که هم  یآخه به زندگ شدی!چزدانی-
 !  ؟ییجا

   دمیرو بوس   سرش

 منو نخور   یمن حالم خوبه غصه -

  کنمیبتونم برات م  یسخته اما من هر کار  یل یخ  طیشرا نیا-

 ی رو صندل میو نشست میهم جدا شد از

 بده؟  هید ی خواست  نیتو از شاه-

 نه خودش گفت  -

 شد  ینگاه چشم هامون به هم طوالن  نیب  سکوت
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 خستس   یلیچهرت خ -زیدن

   ایدطال و دوا دکتر بر الیبره از فکر و خ   یشب ها خوابم نم-

 رو    یهمه چ میکن یتحمل کن درست م کمی-

 و بچه هات   تی تو برو سر زندگ-

  پوشمیم یچ  یحت  ای خورمیم یچ دونمینم  یاز فکر تو حت-

 چرا؟  -

 بودم بهم بگه چون دوست دارم...   منتظر

 چرا؟   یپرس یواقعا م-

رو نجات   یکرد یماه باهاش تنها زندگ 3که  یکه پسر  ایسر دن  نیا یآورد یآره تو شوهرت رو برداشت-
   ه؟یکار خوب نیبه نظرت ا ؟یبد

 کجا بود؟   ن یکه من داغون بودم شاه ییاون وقت ها-

   ؟ینداز یخودت رو بخاطر من تو دردسر م یچرا دار  ت،یمنو ول کن برو سر زندگ-

  یبار زندگ کیتو به من  ؟یبرادر باال سرم بود هیو مثل  یماه خرج منو داد  3مگه من گفتم چرا  -
 دارم که بهش دلم خوش باشه؟  ای دن نیرو تو ا یچرا؟ من به جز تو ک یپرسی! چطور میدیبخش

 دو رگه شد   صداش

  ،ییتو میمن همه دل خوش زدانیرو به جز تو دارم که واسم پدر باشه، برادر باشه؟استادم باشه؟  یک-
بود که   ییبا تو تنها روزا یماه زندگ 3زندان!  یها لهینه پشت م  نمیتو رو تو اوج بب  خوادیمن دلم م

تونست   ی تو م به جز ی! کییقطره از خدا هیتو رو دارم که انگار  دونستمیمن دغدغه نداشتم چون م
 بده؟  هیبه من اون همه آرامش هد

 کرد   هیگر بازم
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وقت   چی ه ره؟یتونست بهش سر پناه بده و پشتش رو بگ  یبه جز تو م یکس و کار رو ک  یمنه ب-
  یآرامش خونه، سر پناه، مرد بودن تو نباش ت،ی که به تو دارم رو بهم نداد! حس امن یکس حس  چیه

که  یکه راه و چاه نشونم بده! استاد ی! پدر رهیندارم که دستمو بگ یر ندارم! براد یگاه  هیتک چیمن ه
 عاشق هنر شد   شهیبده م ادیبهم 

بغض   هی... ارهیتونست اشک منو در ب  نیبود که بعد از شوک مرگ ام شیآال یصداش پاک و ب  انقدر
واسه   یجواب چیتونستم بشکونمش... اعالم کردن ساعت مالقات تموم شد و من نتونستم ه یکه نم

  بمهم که انقدر بغض داشت که نتونست حرف بزنه و رفت...با حال خرا زیبدم ،دن زیدن یدرد و دل ها
مو  و بازو دم یچوبه دار...تو تختم دراز کش یکردم تا برم پا یبهش عادت م دیکه با یبرگشتم تو زندون 

جلو   یصحنه   نیبستم اول  یچشمهام رو م یاشک هامو...وقت نهینب  یچشم هام تا کس  یگذاشتم رو
ا خودت  یخدا ؟یرو کشتم!؟اگه اعدامم کنن چ نیبه سرش ضربه خورد! من ام نیکه ام هیچشمم، وقت

آزار ندم خودم   شتریکه ب نیرو آزار بدم،واسه ا یکس یوقت نخواست چیمن ه یدون یبه دادم برس تو م
سر تر بود! چطور جلو اون امکان داره من  یل ی... شوهرش از من خزی رو حواسمو پرت کردم سمت دن

که صبح   نگهقش یلی؟ قطعا خ داره   یچه حس یکه دوسش دار  ی!؟ اصال داشتن کسامی ب زیبه چشم دن
نباشه،    نتونی بکس  چیبرات وقت بزاره و تو با بودنش حالت خوب باشه، ه ،یبش  داریبا صداش ب 
تو   یهمه چ ؟یطرفه چ هیاحساس  هی... اما یبش وونهیو د  ی نیبب   ششیرو پ گهید یک ی یمجبور نباش 

! چون  هکن ینم  رییتغ یز یباز هم چ یپاهاش بشکون  ری غرورت هم ز یو حت شهیدلت رو هم جمع م
وجود نداره!    یاما مقصر  یشیو ذره ذره ذوب م یکش یفهمه! عذاب م یاون تو رو دوست نداره و نم

 هیکرد، و من مثل  یقند تو دلش رو آب م گهید یکی  بود، گهید یکیو نه اون، مال  ینه تو مقصر 
نکنم که حسود  هنشم... نگا دهیتا د رمیمجبورم از کنارشون رد بشم و حسم رو بکشم...فاصله بگ بهیغر

 ! ستینشم چون سهم من ن

انصاف   نیبهم بدش ا  ای ری حسم رو بگ  ای!؟ خداقهیو من انقدر حسم بهش عم  ستین چرا سهمم ایخدا
 ... ستین

 

 " نی"شاه
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  یم قینفس عم یو حرص! ه تی بودم که هر لحظه احتمال داشت بترکم از عصبان یبمب ساعت مثل
  نی... مسعود با ماش رونیب میو مسعود اومد زی ...با دنرونی بتونم خودم رو برسونم ب  نجایتا از ا دمیکش

حرف   صحر م،ازیرو زدم و راه افتاد م،دندهیکرده بودم شد شی که کرا ین یخودش رفت و ما سوار ماش
 محکم زدم رو فرمون   اری اخت یب زدانی یها

 شکست!  یکن یم  کاریچ-

 بود!؟! نی من اون فکر ماش تی اوج عصبان تو

 رونیکرده بود تا صدام بپاچه ب  یحرف نزد اما منو زخم  یسر  نیتر زدم رو فرمون که ا محکم

 میگرد یبر نم گهیو د  میریمشهد امروز م   یایب یحق ندار  گهید-

 با تعجب نگاهم کرد زیدن

 !؟ یگیم یچ-

 فقط خفه شو زی خفه شو دن-

 رم یجا نم  چیرو آزاد نکنم ه زدانی من تا -

 بسته بود رهی انداختم به موهاش که با گ چنگ

 ؟ یکن یواسه اون تب م دمیآره ؟ خرجتو من م یدور ورداشت-

 تو نگاه کنم هیتونم به اون شب یبخدا من اون رو مثل برادر دوسش دارم من اصال نم  نیشاه-

کرده بودن! منم   وونهیدوتا بچه د نینکشم اما منو ا شتریدور دست هام بود تا موهاش رو ب دستش
حماقت هام،موهاش رو ول کردم و    نیرمن با اتا به هم برسونمشون! خاک بر س  نیافتادم دنبال ا

 سکوت کنه دیها با  یک دهیفهم  زی دنده رو عوض کردم،باز خوبه دن

 تهران میدهنتو ببند تا برگرد یطور  نیهم-

 تو صورتش   دمیحرف بزنه که با پشت دستم کوب  خواست

 صداتو نشنوم -
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مکث همه کار   ینوبت ما بود و من ب  گهیربع د کیپارک کردم... نگی رو تو پارک  نیفرودگاه و ماش  رفتم
  کمیتهران بزارم آرومم کرده بود و  نیخوام پام رو رو زم  یم نکهی...ا یرو صندل میها رو کردم و نشست 

زد و نه   ی که کز کرده بود بغل پنجره و نه حرف م زیدر اومده بودم،نگاه کردم به دن یاز حالت تدافع
به  زدانی دمیفهم  یم  رفتم اون وقت به نفع هممون بود. من ی نم دنشی! کاش اصال به دیاشک یحت
  یداره منو سر م ای برادر رو براش داره  هی گاهیدونم واقعا جا یدونم! نم یرو نم  ز ی حس داره اما دن زیدن

س و  ح ی تو خونه هم رفتارش ب  زی دن وزده نشد  نمونیب  یحرف  چیخونه ه می که برس یدوونه!تا وقت
رفتار کنم! کالفه    دیبچه چطور با  نیبا ا دونمیهست! اصال نم یداستان هیبا بچه ها!   یسرد بود! حت

تنها باشم...انقدر تو فکر بودم که نه خوابم برد و نه انقدر حوصله داشتم که برم   کمی رفتم تو اتاقم تا 
مرده متحرک افتاد کنارم و   هیحس وارد اتاق شد و مثل   یب  یهمونجور  زی...در باز شد و دن رونیب

  نیگذشته ب یچشم هاش رو بست،دلم واسه بغل کردنش تنگ شده بود! نگاه کردم تو صورتش...چ 
نکرد! از مژه هاش رفتم سمت   ی ر یی تغ چیمژه هاش رو لمس کردم اما ه یسر انگشتم رومنو تو؟ با 

 گونه هاش...

 ! ؟یشد ینطور یچرا ا-

 نداد! البته سوالم جوابش معلوم بود  جوابمو

  یکن یم  یتوجه  یبهشون ب  ینجور یا نی بد بود ها! اون ها تو سن حساس یل یرفتارت با بچه ها خ -
 ست یخوب ن

 نداد!  یجواب  باز

سکوتش رو    ی و از فرصت سو استفاده کردم و تو بغلم گرفتمش ول دمیدراز کش  کنهی کار نم چیه دمید
ورم چرخوندمش گذاشتم اون ورم بعد متوجه شدم اون سمت راحت ترم!   نیباز هم نشکوند! از ا

کنم، دکمه لباس هاش   یتو رو کم م یدوباره گذاشتمش سر جاش... باز حرف نزد! من که رو دمیچرخ
 یداشت اعصابم به هم م گهینزد! د یتا آخر باز کردم و باز حرف   د،امایکش یم ری آژ زدمی اگه دست م ور
 تخت  یپرتش کردم گوشه  ختیر

 نمت ی نب رونی برو ب -

تو موهام... کجا رفت   دمیچرا!؟. کالفه دست کش دهی روش جواب نم  یچیبابا ه یحرف رفت! ا یب
 بخوابه االن؟
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 نرم دنبالش نشد!  رمیکردم جلو خودمو بگ  یو زل زدم به سقف اتاق... هر کار  دمیکش دراز

اونجا نبود! رفتم طبقه  زیجام بلند شدم و رفتم سمت اتاق  بچه ها اما همه خواب بودن و دن از
! به وقت پا  رون؟یاما اونجا هم نبود! نکنه رفته ب  اطی! رفتم حمشدی... همه جا رو گشتم اما ندنییپا

که   زیدن ه،رفتم سمت آشپزخونه آب بخورم که چشمم خورد ب ستیهم ن اطینشه بره مشهد!؟ نه تو ح
  دمینفس راحت کش هیدست هاش گذاشته رو زانوهاش ...  یو سرش رو رو نتیداده به در کاب هیتک

 باهاش داشت    یکم یکه فاصله   یو نشستم رو صندل

 چته؟-

 نزد  یحرف 

 رو مخه یل ی حرف نزدنت خ نیا-

 شد بره که دستش رو گرفتم  بلند

 کجا؟ -

 بچه ها   شیپ-

 ؟ یشد ینطور یچرا ا -

 ست ین  یمشکل-

 رو ول کردم  دستش

 بچه ها نرو   شیبرو اتاق من پ -

  دمیدر اتاق رو باز کردم د یوقت  یبچه ها ول شی پ رهیباال و منم رفتم آب خوردم...مطمئن بودم م  رفت
بودم! رفتم سر جام، تا صبح خوابم نبرد از فکر و   دهیرو ند زی دن یرو ن یرو تخته! بسم اهلل! ا

 گهینخورده! د غذاخانم  گهیخانم م هیروزه که هر وعده سم  3اعتصاب غذا کرده بود و االن  زی ...دنالیخ
 که دست به ظرف غذا بزنم داد زدم نینشستم و قبل از ا  زیخورد سر م  یجمله مخم رو داشت م نیا

 ز؟ یدن-
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 شمیحرف اومد پ   یب-

 غذاتو بخور  زیسر م نیبش-

کال چندتا دونه برنج بود! در کل   رفتی که سمت دهنش م یو تو هر قاشق زیحرف نشست سر م  یب
 کرد  یم  یداشت با غذاش باز 

 ی بلند بش یتون  ینم  یتا کامل غذاتو نخور -

برد سمت دهنش اما تو قاشق آخر حالت تهوع بهش دست داد و رفت   یهاش رو پرتر م  قاشق
 و همه رو باال آورد   سیسرو

بهم شوک وارد شد که نفسم  یجور  هی! ؟ یسوزن کرد تو بدنم که نکنه بارداره! از ک یحس هی هوی
 کشتم  یاومد! من جفتشون رو م یدرست باال نم 

 دم یخانم رو صدا زدم کنار خودم دم گوشش پرس هیسم

 چرا باال آورد؟ -

 !ارهیهم با زور شما خورد، معلومه که باال م ناروینخورده ا ی چی روزه ه  3آقا -

 ست؟ یباردار ن یعنی-

 د یخانم خند هیسم

 راحت  التونینه آقا خ -

 نگرانش شده بودن و حواسشون رو پرت کرد  زی حال دن  دنیخانم رفت باال سر بچه ها که با د هیسم

 برگشت و نشست دوباره  زیدن

 ارم ی بخورم باز باال م یکشه زور  ینم لمیم-

 دمیکه صدام به بچه ها نرسه پرس یجور   آروم

 چته؟-
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روزه صداش افتاده بود تو  3که   شی کوفت تاریهم جوابمو نداد و بلند شد رفت سراغ همون گ باز
 سرم... 

 ...دم یکش قینفس عم  هی

قاشق غذا نشسته بودم  هیبدون خوردن  وفته،همونجوریاون پسره ازسرش ب  یهوا  کردمیکار م  هی دیبا
 ز ی پشت م

فکر به سرم زد که انگار   هی هوی د؟ی جد  تاریکادو؟طال؟پول؟گ هیسفر؟ هیحالشو بهتر کنه؟ تونستیم یچ
بود ازش   یالمپ باال سرم روشن شدغذامو خوردم و زنگ زدم به دوستم که تو کار آهنگ و خوانندگ 

کنم و اون هم قبول  یرو بهش معرف  زیرو واسه فردا شب جور کنه تا دن  یقرار  هیدرخواست کردم 
بود افسرده و   زدانیتو فکر  اید تو دستش بو  تاریگ ایاصال حواسش به بچه ها نبود!  دایجد زی کرد،دن

دوست داشتم بخنده حالش خوب باشه،بهش   نمشی بب  ینطور یخواست ا یکم حرف شده بود دلم نم
 ینطور یرام! من ا یحرف گفت باشه! شده بود بره   یب  ادیباهام ب  دیبرم با  خوامیم یگفتم مهمون 

  ری پ زیدن یتا جلو  دمیامو پوش لباسه نیو من بهتر دیرس  یدوس نداشتم،روز بعد وقت رفتن به مهمون
بدون تناسب رنگ و   شیمیقد یحالم بد شد!همون لباس ها دمید زویدن یاما وقت امیبه حساب ن 
 بدقواره!  یکفش ها

 ؟ یچرا آماده نشد-

 آماده شدم -

 منتظرتم  نیتو ماش   ایب-

 و راه افتادم... میشد سوار

 نتونستم!  یباهاش برم مهمون ینطور یبشم ا یکار کردم راض هر

 ؟ یمهمون  میبه نظرت مناسبه بر ینطور یا زیدن-

 ندارم   یمن مشکل-

 ؟ یمن اگه مشکل داشته باشم چ-
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 هیکه  ی مشک ی دست سرهم هیو  ستادمیا دمیکه د ی لباس فروش نیدم،اولی ازش نشن  یجواب چیه
نداشت که به نظرم خوب باشه   یا گهید زیچ  یعنیروش داشت رو انتخاب کردم  یعناب  یکت مخمل 

  یمهمون هی مد نظر...  یحرکت کردم سمت خونه  رونی حرف عوض کرد و اومد ب  ی،لباس هاش رو ب
که ازش درخواست کرده   یبودن و من رو دوست یو خوانندگ  یقیکه تو کار موس   ییسااز ک یدور هم
چندتا   دنیت بود اما با دناراح  یلیخ  زی اولش دن ی دعوت کرده بود تو مهمون نهیرو بب  زی بودم دن

توجه به من در حال حرف زدن با اونها بود    یکرده بود و ب ریی حالش تغ  یلیخواننده و آهنگ ساز خ
منم حالم خوب شده بود ،دوستم  شیازخوشحال  ییجا  نیهمچ  ارمشیزد ب  یحدسم م  یتفکرنکنم ح

 در گوشش گفتم   زی سمت دن می بر نکهیاومد و قبل از ا

من خودم تمام خرج و   یکنیبعدت ازش استفاده م یقی کن و بگو واسه موس دش ییتا یتو هر مورد-
 کنم   یم  نیرو تام  دتیمخارج آلبوم جد

   کردیپول دوسته شک نداشتم قبول م دونستمیمنظورمو و چون م دیفهم خودش

 خانمو   نیا نمیبب هیاوک-

 سمتش  میاشاره کردم و قدم برداشت زیدن به

   یکن یم  تشیبهش بگو حما زنهیم  تاریچند ماه داره گ-

 به نشونه متوجه شدن تکون داد   سرشو

خواننده رو به روش که چندتا ترک آهنگ خونده بود ذوق زده سالم  دنیو اون با د  زیکنار دن  دمیرس
 داد  

   یخواننده و آهنگ ساز کامال حرفه ا  هیاز دوستان من هستن  یمراد یجان آقا  زیدن-

   فتونیمنون از تعرم-

 با شما صحبت کنم  تونمیو م  نمیبی م نجایمن واقعا خوشحالم که شما رو ا - زیدن

رسا و   یو صدا دیزن یم تاریکرد که گ فیتعر یل یراد از شما خ یبا شما خرسندم ، آقا داریبنده هم از د-
   دیدار ییوایش
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 قدرشناسانه بهم نگاه انداخت   زیدن

 به بنده لطف دارن  شونیا-

 شدم  دارتونیکرد که مشتاق د فیشما تعر یاز صدا یجور  شونیا-

  ره ی بگ شتریتا حالمو ب رهیگ  ینم لمیچه خبره از فردابدتر تحو کنهی! االن فکر م دیراه بره ر اومد

 وسط حرفش  دمیپر

 شون چطوره که صدا دیکن  دییتا د یالبته شماخودتون با-

   حی بله صح-

 ندارم براتون بخونم!    تاریمن گ -زیدن

 ساز رو بنوازه   کی ایبخونه   یهر کس کم یمهمون  نیتو ا میما رسم دار ستین  یمشکل-

 شما   یمن برا نوبت

و از سر ذوق   دهیبودم آهنگ هاش رو گوش م دهی که بارها د یبه خواننده ا زخوردیچشم دن هوی
 دستهاشو گذاشت رو صورتش  

   دیقابل باوره!ببخش ریغ یل یخ نیمن ا یخدا یوا- زیدن

زده بودم تو هدف اون عالقه   قایما دور شد و رفت کنارش با ذوق شروع کرد به حرف زدن...دق از
 داشت   یقیبه موس یدیشد

 ... دیبه سازها رس  نوبت

 ... زدی م ایخوندو   یقطعه م هی یهرک

حوصله سر بر بود،بهمن نوبتشو داد به  یل یخ  یمهمون  نیکارها و ا نیاومد از ا یاصالخوشم نم من
 ...  یبرداشتو نشست رو صندل  تارویبا استرس گ  زیو دن  زیدن

 گرفتم،نکنه خراب کنه؟  استرس
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 درگوشم گفت:  بهمن

 که برات کردم   یکار  نیاول نیا-

   کنمی جبران م-

 تو هم خرج آلبوموبده   رونی ب  دمینع ام،باهاش ترک مقا یکه خودت گفت  یمن به همون-

  یون یلیم 10چک  هیدر آوردم و  بمی نامحسوس از ج یل یبودم خ نکارآوردهیدست چکمو که واسه هم-
 ...  دمیبراش کش

 دوتامونو هم پرت کرد    زحواسی دن یهوصدای

 ...  دمیآه کش هی...گهی فاز د هیکه برد تو  منو

  ،یکه دوسم داشت تنگ شده!تموم عمرمو گذاشتم واسه خوش گذرون  یی دلم واسه روزا چقدر
! چقدر یجوجه رنگ نیکه من نکرده باشم!عاقبت دلم رفت واسه ا ستین ی...کار یباز   قی،رفیمهمون

 کرده بودم...چقدر آروم شده بودم...   رییتغ

  هوی یوقت دیلرز یم یز یچ هیدلم گرفت از تند شدن ضربان قلبم واسه تن صداش... ته ته  یم خندم
صداش قشنگ بود! با تموم شدن آهنگش مورد  یل یشد... خ  یچشم هاش از تو چشم هام رد م

 نیکردن که ا یقرار گرفت و همه پچ پچ م قیتشو

 رفته اونجا!؟ بعله خانم منه   دهیکه نرس هیک

 باهاش،مال منه کنمیهرکار بخوام م  برمشی که بخوام م هرجا

 ن یینارمون و با خجالت سرشو انداخت پااومد ک زیدن

 ممنون -

  یقیقرار گرفتم و دوست دارم با شما چند تا ترک موس ری ! من تحت تاثنینواخت یم  یواقعا عال-بهمن 
 بسازم 

 ...! زد ی نم یشد و حرف  یمنو بهمن جا به جا م نیناباورانه نگاهش ب  زیدن
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 نه! ای خونهی فکر کنه و بعد به شما بگه که باهاتون م یکم دیبا  زیبهمن جان دن -

 و اخمو بهم نگاه کرد   دیرنگ از روش پر زیدن

 رم یگیمن باهاتون تماس م  دیشما شمارتون رو به من بد ستین یبله مشکل -بهمن 

 بره تونهیم هیشماره رو بهش داد و به بهمن اشاره کردم که اوک زیدن

 به من  دیتوپ  زیرفت و دن اون

 ؟یبشه چ مونیفکر کنه!؟حاال پش دیبا  یگفت یچ یبرا-

 شرط داره با اون خوندن-

 ؟ یشرط چ -

 خونه بهت بگم میلذت ببر تا رفت یفعال از مهمون -

 آشنا بشه...   شتریب هینگاهم کرد و ازم رد شد تا با بق   یحالت تهاجم هی با

  هیآهنگ بترکون واسه روح هی یو نه حت یا لهیرقص م ه ینه  یشراب هیحوصلم سر رفته بود! نه  واقعا
  18فرق هست، اون تا سن  ی کل  زی منو دن یزندگ  نی که ب نمی بیم  کنمیبه گذشتم فکر م  یآدم! وقت

  سافرتم  یکل  یسالگ 18اما من تا سن  نهیبب  یز یکه چ  نیپرورشگاه مونده بوده بدون ا هیتو  یسالگ
نه پشتوانه تو جامعه رها شد اما من به سالش شد بدو  18 یداشتم! اون وقت  یو داخل  یخارج یها

گذشت اون تشنه  یم  یمن هر روزم واسه خوش گذرون یداشتم! وقت هیسرما  یجز خانوادم خودم کل
من شکستمش! چرا اون موقع پشتش رو نگرفتم؟ چرا   دیرس یداشت به پول م  یپول بود و وقت ی
برام واسش تب   مردیداشت م یرو بهش ندادم؟ چرا وقت   گاهشیبچه دارم ازش جا دمیفهم  یقتو

من و اون تفاوتش مثل شب و   ی نکردم؟ چرا حاال که دوسم نداشت بهش دل داده بودم؟ اصال زندگ 
  یمونیآه پر از پش هی... شینه عذاب زندگ شدمیو دادرسش م  کردمی ترکش م  شتریروز بود! کاش ب

  یگذاشته و من کم مقصر نبودم. انقدر تو فکر هارو پشت سر  یسخت یروزا یل یخ  زیدن... دمیکش
  یم زیو وقت رفتنه! با چشم هام دنبال دن دهیبه آخر رس  یبودم که متوجه نشدم مهمون   ریخودم درگ

رفت جلو تا بتونه باهاشون   یم  یه زیگشتم... همه مشغول آماده شدن واسه رفتن بودن اما دن
 مه کردم ...رفتم کنارش و دم گوشش زمزبزنهحرف   شتریب
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 ارمت ی بازم م یباش ی دختر خوب اریدر ن  یباز   عیضا یل یخ-

 کرد بهم نگاه

 واقعا؟ -

 بله حرف من حرفه-

 م یدختر خوب-

 دم یخند

 نه ای  یهست یدختر خوب  شهیخونه معلوم م میبر-

 معلوم بشه خوامی نم یاونطور -

 ... گهینه د-

 میبدو بدو بر-

 ! نیشاه-

 م یزنیحرف م ن یتو ماش میبر-

 ...میو به راه افتاد  یاز مهمون می شد و خارج شد آماده

رد و بدل شده بود... من فکرم   نشونیکه ب  ییزد و حرف ها  یاز خواننده ها حرف م یه  نیماش تو
 کجاها بود! نیکجاها بود ا

 ز؟ یدن-

 بله؟ -

 خوش گذشت؟  -

 غصه دار گفت  هوی
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 بود نجایهم ا زدانیآره اما کاش -

 رفت تو الک خودش و ساکت شد   باز

 ی رو فراموش کن  زدانی هست که  نیا یکه بهت اجازه بدم با بهمن بخون نیشرطم واسه ا-

 کنم یم زدانی یمن همه کار واسه آزاد -

 ؟ ی باهاش بخون یخوایپس نم -

 شه یداد به ش کهیکرد و سرش رو ت سکوت

 داره یچوبه  یپا زدانی  یکردن فکر کنم وقت یبه زندگ  تونمیچطور م-

 رو مخ بود  ی لیکردنش خ زدانی زدانی نیخواستم شبش رو خراب کنم اما ا ینم

 استاد منه زدانی -زیدن

 خونه میبهش ندادم و برگشت  یجواب

 گفتن هاش تمام حسم رو پرونده بود زدانی  نینه اما با ا ایباهاش دارم  یکار  نهی منتظر بود تا بب-

 دم یعوض کردم و دراز کش لباسهامو

 وقت شب؟! نیزنگ خورد اونم ا زی دن یگوش

 چه خبر؟  ؟یسالم خوب -

-... 

 خاک بر سر من -

-... 

 کنم تا قبول کنن   یانقدر التماسشونو م -

-... 
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 طال چارهی ب-

-... 

 نکنم؟! هیچطور گر-

-... 

 رو قبول کنن هیتا د فتمیاونجا به پاشون م امیمسعود من هر جور شده م-

-... 

 شنبه دادگاهشه دونمیم-

-... 

 و طال باشه ایتو فقط حواست به برد  امیمن م-

-... 

 ممنون خداحافظ -

 تخت  یرو قطع کرد و با غصه نشست گوشه  یگوش

 وقت شب؟  نیا هی؟ ک شدهیچ-

 خوانی کنن فقط قصاص م یقبول نم هید نیخانواده ام گهیمسعود، م-

 ! رنی درست بگ میکه االن بتونن تصم یانتظار ندار  دهومیطرف در ن 40خب هنوز  -

 شنبه دادگاهشه -

 شه یجلسه که حکم صادر نم هی-

 زدانی چارهی ب-

 ؟ یدربارش حرف نزن گهیمگه قرار نشد د-
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 برم مشهد واسه دادگاهش دیمن با-

ربط داره حرف   زدانیکه به  یا گهیهر کس د ایبا مسعود  یحق ندار  گهید  یکرد  جای ب یل یشما خ-
 ی بزن 

 زد تو چشم هام  زل

 کنم  یرو ول نم زدانیمن -

 کنمی م کارتیمن چ  نیتو پات رو بزار مشهد بب-

 کشم  یاعدام بشه من خودم رو م زدانیاگه -

 یار یرو ب زدانیکشم اگه باز هم اسم  یمنم تو رو م -

   یحرفت بمون یپا یاما مرد نبود یدیم هید یرو نداره تو گفت  یبرم دنبال کارهاش اون کس دیمن با-

 ی با بهمن بخون دمیاجازه م  ای دمیم هید ای-

 رو قبول کنن   هیکنم د شونیبرم راض دیرو قبول نکردن من با هیفعال که د-

 حاال؟   یتو بر   دیچرا با-

 منو داره زدانیرو نداشتم اما   یکسه، من کس  یهم مثل من ب زدانیچون -

 کرد  یم میحرص  حرفش

 ی ن یبی بچه هارو هم نم هیسا گهیه مشهد طالقت رو دادم دپات برس-

 گفت:  رهیجلوشو بگ  کردیم یکه سع یدیبغض شد با

 ی ازشون سو استفاده کرد شهیهم-

 خانم اومد   هیسم یکه در زده شد و صدا ی ... طور دیوبغضش ترک  اوردیطاقت ن باالخره

 آقا؟ خانم؟  -
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   دیفکر کنم اصال صدا رو نشن زیدن اما

   کنمی رو ول نم زدانیمن  یر یجلو منو بگ  یتونیتو نم-

 خانم حالش بدتر شد و از کنارش رد شد...   هیسم دنیدرو باز کرد و خواست خارج بشه که با د  زیدن

 خانم اومد سمت من  هیسم

  نیدر حق ا  دیکن یظلم م دیدارتا بچه گناه دارن بخدا  4  نیا دیرابطتتون رو بهتر کن  کمی آقا توروخدا -
 داره   یساختمون رو بر م هیو گر دادیداد و ب  یصدا نیهست  ای دیستی ن ایبچه ها! 

 وقت شب   ن یا رونی کجا رفت نزار از خونه بره ب نیبرو بب-

 خانم رفت و من تنها شدم...   هیسم

 بار بهش حسادت کردم!  ن یاول یبود که برا یکس نیاول زدانیکنم  فکر

 سرم و فکر کردم...  ریگذاشتم ز دستمو

  ای کوتاه ب زیدن  دادم،یشده دوبرابرش رو م یشدن، حت  ینم یاگه راض  دادمیرو م هید دینبود با یا چاره
گرفتم تا شنبه صبح واسه دادگاه اونجا   یم  طیواسه جمعه آخر وقت بل دی.فردا پنجشنبه بود، با ستین

 شبی! از ددیپر وابمخ دمیرو کنارم ند  زیشدم دن  داریب ی...صبح وقتدمیبستم و خواب چشمم رو م،یباش
اول   رونی باال! با صورت نُشسته از اتاق اومدم ب ارهیسگ منو ب یخبر رفته تا اون رو ی! نکنه ب ومده؟ین
رو کاناپه تو خواب    یو وقت نیی! رفتم پادمیرو ند  زیدن یسر به بچه ها زدم که هنوز خواب بودن ول  هی
  زی دور م یو همگ دیرو چ  زیمشدن و زهرا  داری بچه ها ب  دم،ینفس راحت کش هی دمشید

رو واضح از تو چشم  یخوب رفتار کنه اما ناراحت  شهیکرد با بچه ها مثل هم یم  یسع زی...دنمینشست
ردم؛بچه ها  خوندم،بعد از صبحونه مامان زنگ زد واسه شام دعوتمون کرد و منم قبول ک   یهاش م

سبزش بودرفتم   ییچا دنینوشتوجه مشغول   یب  زیدن یخوشحال شدن از قبول کردن دعوت ول   یلیخ
 رو مبل کنارش نشستم.

 م یواسه مشهد که صبح واسه دادگاه اونجا باش رمیگ یم  طیواسه آخر وقت جمعه بل-

 بهم نگاه انداخت  تند
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 ؟ یگیراست م -

 نم یتو رو بب یآره، من دوست ندارم ناراحت -

 ؟ یخودت  نیشاه-

 کرد درباره من یفکر م یحرفش خندم گرفت چ از

 آره خودمم -

 سرمو بردم جلو  یکم

 مونی کنه تو زندگ  یرو باز نم گهیمرد د هی یمن به زنم اعتماد دارم که پا-

 ست ی که حقش اعدام ن  فی مرد شر هیاستاد و  هی برادر مثل  هیاما فقط مثل  زهی برام عز زدانی-

 نایمامان ا یخونه  میری شب م-

 رو تکون داد  سرش

 مادر در شان خانواده رفتار کن  هیهمسر و  هیمثل -

  یهمه کار براش م نیا یعنی! دیچرخ یخانمم قربونت برم اما تو دهنم نم  زم،یخواستم بگم عز یم یه
 خواد بفهمه!؟  ینم  ایبفهمه  دیفهمه دوسش دارم؟ نه واقعا نبا یکنم، نم

  ییشناآ ی باش خانواده دامادمون هم دعوت هستن برا نیلباست رو بپوش و بهتر نیشب بهتر-
 ی خانم کامل باش  هیبا عروس خانواده، دقت کن عروس خانواده من ازت انتظار دارم  شتریب

 چشم؟

 چشم-

 ...ختمیمش رموهاش و به ه یبردم تو دستمو

 کردم...  یکردم و نوازشش م  ینگاهش م یجور  نیهم

 کرد تو چشم هام... نگاه
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 بود  ییایخواب رو هیموهام، مثل  ینوازش دست هات تو یوقت هی-

 ست؟ یاالن ن-

 داره؟  تی آدم چقدر ظرف هی یکن  یفکر م-

 گذشته رو فراموش کن-

 د یآه از ته دلش کش هی

 ...ستمی اما من آدم سابق ن یکرد ریی تو تغ-

 تر کردم و دستش رو گرفتم تو دستم  قیدست هام رو سرش رو عم حرکت

 ست ین  ریوقت د چیواسه شروع ه-

 ؟شروع بشه  یچ-

 دادی ته دلم اجازه نم یغرور  هیبا هم بودنمون اما انگار  ی خواستم بگم روزا یم

 سر بچه ها یبودنت باال-

 ن؟ یهم-

 ه؟ یکم زیچ-

 کشم یمن از بچه ها دست نم  میچه نباش میبا هم باش نه اما چه -

 !!گستی د زی چ هیمن منظورم   یزن ی م یاشتباه یدار 

که  میکنه و اخم کرده!! از هم جدا شد یداره نگاهمون م یمکیاز پشت مبل قا دمیماهورا رو د هوی
 ماهورا تند گفت : 

 بابا!!-

 جانم؟ -
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 ی نی ب ینم دهیدوفتم تو منو د یدید-

 با تعجب به ماهورا نگاه کرد که ماهورا بدو بدو اومد خودش رو انداخت تو بغلم   زیدن

 بابا منو بدل تون  -

   یدختر من  یعسل من  یجان فقط تو خانم من  یجان ا یا-

 کنه    ینگاه م زیلبخند کج رو لبشه و به دن  هیکردم به چهره اش که متوجه شدم  نگاه

 دیاد خندسرش رو تکون د زیشده بود!!؟ دن شیحسود

 به ماهورا گفتم :  رو

 ! یکن یبه مامانت حسود  دیدختر خوشگلم تو که نبا-

  یخوا  یتر م شتریموهامو االن مامانو ب یکلد یناز م یکلد یآخه همش بدلم م-

 من تو رو دوست دارم مامانم دوست دارم  -

 منم مامانو دوس دالم اما فقط منو بدل تون -

 چشم -

 م بره اتاق من  زمزمه وار فهموند زیدن به

رفتم   دمیچی ماهورا رو نوازش کردم و با کارتون سرش رو گرم کردم و پ  یموها  کمی شد رفت منم  بلند
 ... زی دن شیپ

   دهیدمر رو تخت خواب دمیاتاق رو باز کردم و رفتم داخل که د در

 خواست بلند بشه که نذاشتم  دیمنو د تا

 پاشو   -

 خورده   چیصبر کن من پام پ  کمی-
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ناز بکشم!  دیبا  ممویمشغول بودم االن کل تا ممویکال تا یوقت هیگرفت از سرو کله زدنمون...  خندم
 کنن ما پست رفت...  یم  شرفتیملت پ

 مهربون تر باش  کمی-

 که فکش رو گرفتم رهی خواست بازوم رو گاز بگ زیدن

! اما من اونو  ستیرام بشو ن  وونست ید تگف یم شی صاحب قبل  دمشیخر یاسب داشتم وقت هی-
 رامش کردم  

 دور دستم دمیچی رو پ موهاش

 گرفتمش   یم  یطور  نیهم-

 ست یمن اسب ن-

 یرام بش دیتو هم با یول-

 یی تو  یوحش-

کرد و من مجبورم   ی... باهام خوب رفتار نمادیدر ن  رمیرو ندادم و محکم تر گرفتمش تا از ز  جوابش
 به گوشم  دیالتماس گونش رس یصدا هوی باشم،  کی بتونم بهش نزد کمیکارا کنم تا   نیبودم از ا

 ارم یبخدا دارم نفس کم م  نیشاه-

 بلند شدن نداشت  یاما انرژ  دینفس راحت کش هیافتادم رو تخت که اون  دمیروش چرخ از

 افتادم...  ایاون شب کنار در ادی-

 فت و ادامه دادم نگ یز ی اما چ زیدن

 از دستت دادم!  شهیلحظه فکر کردم واسه هم هی-

 یاز دست داد-

 کردم تو چشم هاش  نگاه
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کرد...   یم  رمیکه داشت پ یغصه ا هیکرد...!  یکه پاهام رو سست م نیسنگ یل یعذاب وجدان خ هی-
 چه خبره  دیکه تازه فهم  یدل هیکه...  یدل هیو 

 مشکوک نگاهم کرد زیدن

 چه خبره؟-

شد باز منو دنبال خودش    یجا بس بود. پرو م نیخواست اعتراف کنم که دوسش دارم اما تا هم یم
 د یکش  یو اونور م نوریا

 میری زود تر م  نایمامان  یکن خونه   مادهٱبرو بچه ها رو  ری دوش بگ  هیپاشو برو -

 م؟ یبر  یپرستارها رو م-

رو بردارن، بابام ماهورا رو   شونیک یهم  دایه دست مامانه کال محمد و ش شهاب ک  ست،ین  ازی نه بابا ن-
 شه یم یبرداره اوک 

 !؟ یگیم ینطور یا ازنیپ ین یزم بیمگه س-

 !یآورد ایو به دن  یماه نگه داشت  9تا بچه رو   4که  ادهیموندم تو چقدر روت ز -

 هم دلت بخواد یل یخ-

 تا نه 4 یسر  نی خواد البته ا یدلم م-

 تا خوبه؟  6-

سرم و به در حموم نگاه کردم...اگه  ریرفت تو حمام...دستمو گذاشتم ز دیچ یخندم گرفت و اون پ من
!  میداشته باش میتون  یرو م یبهتر  یرابطمون با هم خوب بشه چقدر واسه بچه ها خوبه و چقدر روزا

  یخطرناک ی همهر نیهمچ هید دی !؟ چرا بایرو خراب تر کنه چ  زی منو دن نیب یبخواد رابطه  زدانیاگه 
و   زدانیداده بهم با  شی ک زیشطرنج! دن یو مات کردن تو  شیبدم!؟ داستان ما شده ک میرو تو زندگ 

فکر آزار دهنده بود! چون  نیحذف بشم، ا زی دن یهر آن احتمال داره مات بشم و مجبور بشم از زندگ
  یفکر  هی د ی، با میشد یرفت و انگشت نما م  یم لیخانواده تو فام یو آبرو دنیدیم بیبچه هام آس 

و بعد از مدت    نیپشت ماش میختی من هم آماده شدم و بچه ها رو ر زیکردم... بعد آماده شدن دن یم
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شد پشت و   یخم م  یهم از جلو ه زیزدن دن یبه سر و کله هم م  یبچه ها ه میها بدون پرستار بود
که   هیگر ری زد ز  یخودش م عیدونست سر یبود و انقدر م یا شرر انداز اصل کرد... ماهور یجداشون م

 میو پارک کرد میشد اطی باالخره وارد ح ستادنیسرو کله زدن و چند بار ا ینگه ، با کل زی بهش چ یکس
  ختمشونی ...خالصه که ررونیب  زنیهمشون نر هویتا  میدر رو باز کرد اطیو من کنار هم با احت زی، دن
 میبر مشونی چونی بپ میکرد یم میرو داشت  شمونتمام تال   زیکردن شدن و منو دن   یمشغول باز  اطی تو ح

سمت در که  میرفت یم می،هر کدوم دنده عقب داشت میکن  یباال حداقل درست سالم احوال پرس
از بر  که خندم گرفت و اون هم  دی دماغش رو مال زیبه هم! دن میو خورد دمیبه پله با هم چرخ دهینرس

 خودمون خندش گرفته بود 

  ارنیبزرگ بشن چه به روز ما م نایا-

 بزرگ...  یسمت در ورود میرفت  دنیهم مشغول حرف زدن و خند کنار

   شنیازدواج کنن دو برابر م-زیدن

   شنیبرابر م 3 ارنیبچه ب  هیهر کدوم -

   میتا اتاق خواب داشته باش 10 دیبا-

   میخونه بخر  لومتریچند ک  دیبا-

خندم در اومد ، در رو براش باز کردم و با لبخند بهش اشاره کردم بره   یبار صدا نیمنم ا دیخند
 داخل... 

باال متوجه شدم مامان و بابا زل زدن بهمون...   میرفت و منم هم پشت سرش... تا سرمونو آورد اون
کوتاه...  ی احوال پرس  هیهم  زیو دن کردم یاخم کرد اما من با همون لبخند باهاشون احوال پرس زیدن

نداشتم ،   نیاز ا شتریانتظار ب  زیمون و من از دن  یمشکالت خانوادگ یسر  هیبرد حل شدن  یزمان م
خودش بچست آخه وقت   نیرفت سمت بچه ها... ا دییگرم با ما کرد و دو  یاحوال پرس هیهم  دایش

جواب  یهمه  ز یکنه اما دن دایپ ی اط کالمارتب  زیکرد با دن  یم  یشوهر دادنش بود!؟ عجب مامان سع
رفتم...وارد اتاق   منفاصله  یهاش کوتاه بودن ،بابا بهم اشاره کرد برم باال اول خودش رفت و با کم

 شد و بعد از ورود من در رو بست   میقبل

 د؟ یریو م دی کن ی!؟ چرا انقدر بچه ها رو ول مهیمشهدتون چ یها طیداستان بل-
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   یو نشستم رو صندل دم یکش قینفس عم  هی

هم داره  زیکرد و االن اون پسر متهم به قتله، دن یم ی زندگ زدانیپسر به نام  هی شی ماه پ 3  زیدن-
   ادیتا اون از زندان در ب زنهیم شی خودش رو به آب و آت

 یکن  یوا م  تی مرد رو به زندگ هی یپا یپسر!؟ تو دار  یشد وانهیمگه د-

 تو موهام دمیدست کش کالفه

 اعدام بشه! زارمی اون برادرمه نم گهی! م ستیول کن ن  زیدن-

 !؟برادر  -

 بود گهید زیچ هی رفتم مالقات پسره حسم  یاما وقت دیاره شا-

 عاشقانه بگه... یزمزمه ها زیرابطتون خرابه مونده اون هم دم گوش دن شیطور نیشما هم -

 غلط کرده -

 نزار بره مشهد  گهید-

 شم ینم  فشی حر-

 ی ر یم یاصال به اون نگو ک ایودت برو کارهاشو بکن بخ-

 کنه؟ ی م یچه فرق-

 رون یبکشه ب زی دن یبا پسره حرف بزن بگو پاشو از زندگ -

 ! ستیکه ول کنش ن زه یاما دن تیگفته برگرد سر زندگ  زیاون به دن-

بازم ول کنه بره   زی دن یعنیشد!  لی فارغ و التحص  جیمن به همه گفتم عروسمون تازه از دانشگاه کمبر-
 گند رو جمع کرد! نیا شهینم گهید

 کنم یدرستش م-
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خانواده در خطره من تازه   یدوباره ول کنه بره آبرو   دینبا زیعنوان دن چیبود بهم بگو به ه یکار -
 بده و بستون داشته باشم خرابش نکن   ری تونستم با چند تا وز

 باشه -

  میجا بنداز میخوا ی رو م  زیبکشم...حاال که ما دن گاریا ساز اتاق خارج شد و من رفتم کنار پنجره ت بابا
و   دایش هوی نشستم که  زی...برگشتم و کنار دن یدوونه! عجب روزگار  یتو خانواده، اون داره ما رو سر م 

بغل کرد بابا هم  روتو! مامان اول رفت شهاب   دنیی دو  ادیز یل یخ یتا بچه ها با سر رو صدا 4
کند و    یپوست م وهیبچه تو بغلش م یبرا یهم اومدن بغل ما... هر ک ریماهورارو آرشام و آرشاو

 داشت  ییایقلو داشتن هم دن 4...دادیم  ینیری بهش ش

  دیخند ی! مامان فقط مختنیتا بچه ها افتادن دنبال هم دور تا دور خونه و همه جا رو به هم ر 4 هوی
 رفت که طلبکارانه گفتم ی و قربون صدقشون م

 مامان؟ -

 جانم پسرم؟ -

 !؟یخند  یم  نایحاال چرا واسه ا یکرد یمنو دعوا م دمیی دو یمن تو خونه م -

 د یبلند تر خند مامان

 بچه پوست بادومه نوه مغزه بادوم -

 دستت درد نکنه -

  یچطور رو کاناپه م نیکند حاال شهاب رو بب یمبل پوستمو م منگاهی خورد به نش  یمن پاهام م - دایش
 پره!؟ 

 و سر تکون داد   دیفقط خند مامان

 کنسول  زی اشاره کرد به م بابا

نزاشته تا  مش،یاز فرانسه آورد  یبدبخت یخدا تومن بهش پول داده با کل ین یب  یاون کنسول رو م -
 !  کوبه!! یآرشام چه در هاش رو به هم م  نیبهش دست بزنه بب  یحاال کس
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 بلند و پر خنده گفت   ی بار با صدا نیا مامان

 دی کرد وونمیخب بابا د-

 اومد...  یلبخند کج به لب هاش م  هیو  دادیما واکنش نشون م یهم به صحبت ها زیکم دن کم

 اومدن...  یخانواده داماد گرام باالخره

 زد...!  یکه آرامش تو صورت همشون موج م یخانواده آروم و سنت  هی

باره که خانواده   نیاول نینرفتم و ا یاز سر لج باز  دایش ی گهید یو مراسم ها یسر خاستگار  من
   نمیب  یمحمد رو م 

به دهم  کی  شونیمال تیخانواده با فهم و کماالت شده هر چند که وضع هیعضو  دایکه ش خداروشکر
 ماست  

 گپ و گفتگو...  یدور هم برا میاز صرف شام نشست بعد

 من جواب دادم  زیباز شد که قبل از جواب دن ز یدن بحث

و در حال حاضر دوست دارن دنبال عالقه    جیخوندن در دانشگاه کمبر  یشناس  ستیبله خانم بنده ز-
  دیشنوی آهنگشون رو م یترک ها گهیمدت د هیبرن و احتماال  شونیهنر

 ی هم عال  یلیبله خ  -محمد   مادر

 سرش رو تکون داد  دیچشمک زدم بهش که خند  هی یمک یکه قا کردیبا تعجب بهم نگاه م زیدن

  یو آروم دم گوشش م  زیسر دن  ختنیبچه ها ر هویلحظه برد باال...  هیضربان قلبم رو واسه  خندش
و  بچه هار دیببخش هیبا   زی! دنرهی که باعث شد همه خندشون بگ میدار یپ  یپ میدار شی گفتن ج

اومد برام!   امی با پدر محمد شدم که پ یاقتصاد یورداشت برد و من مشغول ادامه صحبت ها 
 نیدوسش داشتم و ا یافتادم... من از ک پتوسیگفتم اوکال یکه بهش م  ییروزا ادیپتوس؟! هه ی اوکال

 رو خوندم    امیکردم!؟  متن پ یرو قبول نم

 تونم بچه هارو جمع کنم  ینم ییتنها  ایب-
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 اتاق من بودن  سی که تو سرو ششونیبلند شدم و رفتم پ دیببخش هی با

 گفتم   زی به دن رو

 دوتاش با من دوتاش با تو  -

دردسر کارمو تموم   یاتاق مامان و بابا با کل  سیرو برداشتم و رفتم سمت سرو  ریآرشام و آرشاو من
 ...  ییرایتو پذ می برگشت ییتا 6کردم و  

 خنده دار بود!  اقعاو

! گفت خودش بچه ها رو  میمامان اجازه نداد ما بر میکرد یوقت بعد از رفتن مهمون ها هر کار   آخر
که مامان و بابا به بچه ها   یهمه عشق  نیبود ا یباور نکردن یعنی! خوابونهی و م دارهینگه م برهیم

رفتن   ومامان و بابا هم بچه هارو برداشتن  دنیکه رفتن اتاقشون و خواب  دایداشتن! محمد و ش
 ... میکرد یو به هم نگاه م میهم نشسته بود ی! رو مبل رو به رومیفقط موند زیاتاقشون من و دن

 چه منو تو کف گذاشته! یید؟خدایخواب  یم شمیپ یعنینفره بود،  هیمن تختش  اتاق

 اد؟ یتو خوابت نم-

 دیبلند کش  ازهیخم  هی زیدن

 ستن یخوبه بچه ها بهم وابسته ن یل یخ-

 گرفتن که وابسته نباشن  ادی شدن، اما  ضیبعد از رفتنت همشون مر-

 ن ییسرش رو انداخت پا زیدن

  دنید یشتر یب بیاختالفات ما بچه ها آس نیب-

 رابطمون خراب باشه  یخوا  یکه م ییتو نی! امیندار یما اختالف-

 ما درست شده؟  نی ب یچ-

  ؟ی تر به اتفاقات نگاه کن  ق یعم کمی  ستیبهتر ن-
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 ؟یپر  ینم گهید یبا دخترا گهیکه د یسرم بزار  نویمنت ا یخوا یباز م -

 بهش نگاه کردم   قیو عم  یجد

   یخوام بفهم  یاما م زارمی بود منت نم نیسخت و سنگ یلیواسه من خ راتییتغ  نیا زیدن-

   م؟یباز همو تحمل کن میخانوادت مجبور یکه ما فقط بخاطر بچه هامون و آبرو نیرو بفهمم؟ ا یچ-

 تونستم!   یخواستم بهش بگم نه چون من دوستت دارم! اما نم  یم یه

 تاوان کمه؟  نیگناه ا یتا بچه ب  4واسه -

   ستینه کم ن-

 و نشست رو تاب   اطیجاش بلند شد و رفت تو ح از

 سرو صدا رفتم سمتش...  یو ب  آروم

 خوند...    یم داشت

 بودم!  ده یکه تو تموم عمرم شن ییصدا  نیتر قشنگ

 تموم شد رفتم کنارش رو تاب نشستم   یوقت

  ؟یعالقمند یو خوانندگ یقیبه موس  یدیفهم یچطور -

 شد!   یکنده م نی خوند انگار تمام وجودم از زم   یو م زدی م تاری برام گ زدانیکه  یوقت-

 کنه   یم  یعصب  یلیمنو خ انزدیاسم -

 شهاب به ماهورا...   هیشب ییدایش یتو برا هیمن شب یاون برا-

 برادر داشتن رو با اون تجربه کردم...  یتجربه  من

 برادر داشتن چطوره؟  -

   دیکش قیآه عم هی
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راحت به    الیو با خ  یرشد کن یتون یکه سفت نگهت داشته و تو م  دهیرو بهت م یقو شهیر هیحس -
هستم، اون منو نجات داد و بهم نفس   زدانی ونیرو مد میزندگ  ،منینیو به ثمر بش یآسمون برس 

 اون رم،یاون به من فهموند کمبودم رو با عشق اشتباه نگ نم،ی تا دوباره بتونم بچه هام رو بب دیبخش
 ...ستنیجور ن هیمرد ها  یبهم فهموند همه 

 کرد   یم یاومد و منو کفر  یمبه من  کهیت هیحرف هاش   یهمه  تو

 خم شدم سمتش و زل زدم به چشم هاش   کالفه

 و من بهش توجه نکردم!؟   یخواست  یز ی چ یاومد یاز وقت-

 تونهینم یپتک چیکه ه میمادر با دل سنگ هیمن  ستم،یآدم سابق ن گهیاما من د یتو عوض شد-
 رون ی اون سنگ بکشه ب یاحساساتم رو از تو

 ...  یستیآدم سابق ن -

 اشاره کردم   بهش

 کنه؟   یحالش رو خوب م  یچ خوادی م یآدم چ نیا-

 بزنم و بخونم   تاریخوام گ  یمن فقط م-

 لبخند پر تمسخر اومد کنار لبم   هی

 ... یشوهر دار  هی ،یتا بچه دار  4! انگار نه انگار که یزنی کوچولو حرف م یبچه ها  نیع-

تو    زارمیبه بچه هاست، گفت شده گوشت تنمو بکنم براشون، کم نم بچه هام گفت من حواسم یبابا-
 رو بکن   تی فقط نباش و زندگ

   ؟یمونیبمون سر بچه هات چرا نم گهیاون آدم االن داره بهت م-

 باعث شد من حرف بزنم  ی بودم جوابمو بده که سکوت طوالن  منتظر

  گهیمرده د هی چرا دنبال  ؟یباال سر بچه هات باش خونت رو عوض کرد گهیجواب بده چرا االن که م-
 !؟؟ یزار ی نم یزن یم نهی چرا همه وقتت رو واسه بچه هات که انقدر سنگشون رو به س ؟یا
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 رفت    یتن صدام داشت باال م ناخواسته

بگم؟ بگم   یکنار بچه ها چ سمیاون وقت وا رهیم گهیزن د هیپدر بچه ها جلو چشم من با  یوقت- زیدن
 پسر اومد و بدبخت ترش کرد؟  هیبدبخت بود که  هیکس و کاره؟ بگم مادرتون  یمادرتون ب 

 دو رگه ادامه داد   یکف دستش هولم داد عقب و با صدا با

  گهیکه د یکرد رمیبمونه؟ انقدر تحق یواسه من گذاشت تی ازم بمونه؟ تو شخص یز ی چ یتو گذاشت-
 مادرتونه!  یآدم نی بگم همچاعتماد به نفس ندارم به بچه هام 

 ... نهی رو نب دنمیرو بستم تا خجالت کش  چشمم

من آدمت کردم!  دم،یخرجت رو من دارم م  یانقدر بهم گفت هیبق  یپا ریز یانقدر منو له کرد  - زیدن
 دیتا بچه دار 100که تو خانوادت اندازه  ییمن خجالت نکشم به اون بچه ها یاونوقت انتظار دار 

 بگم من مادرتونم؟    دیکن یخرجشون م

 ازجاش بلند شد و رفت سمت خونه...  زیدن

 بود که سکوت تنها جوابم بود   نیحرف هاش برام سنگ انقدر

داد و نه قلب  یم  رییرو تغ   قتیتونست غرورمو نشکنه نه حق یمن بودم انکار کردنش فقط م مقصر
  دونمیکه بارها و بارها بهش تکرار کرده بودم افتادم... نم ییحرف ها ادی... نی رو تسک زی شکسته دن

مادر  هی هک  یر ی آروم سر به ز زیکردم... به دن یچقدر گذشت و من هنوز همونجا نشسته بودم و فکر م
  یوقتکه من ازش ساختم... بلند شدم و حرکت کردم سمت اتاقم...  یبچه هاش بود و آدم ینمونه برا

و جا واسه من گذاشته ،رفتم کنارش دراز   دهیتخت خواب یوارد اتاق شدم متوجه شدم گوشه 
 هیشده به  لیمن تبد پتوسی بلندش... اوکال ی... خواب بود و من زل زده بودم به مژه هادمیکش

و پر طرفدار تا غرور از   بایغاز ز هیبشه به   لیتبد تونهیم ی کنه با خوانندگ یجوجه اردک زشت که فکر م 
عوض کردم و گذاشتم جوجه اردک زشت، و با همون   میدست رفتش رو برگردونه... اسمش رو تو گوش 

 ی... صبح با صدادمیشدم و گرفتم خواب الشیخ یعکس ازش گرفتم... باالخره ب هیبسته  یچشم ها
شد، اما زودتر از من رفت   اریهم با من هوش زیشدم، دن اری هوش دنییدو یاتاق م رونیبچه ها که ب 

  یبودم و بهش نگاه کردم احساس م داریب ادیز شبی...د دمیسراغ بچه ها و من دوباره گرفتم خواب
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شدم و بعد از استفاده از   بلندتشر زدم و  هیبه خودم  گهیبار د  نیاما ا دمی...خوابادی خوابم م یل یکنم خ
 ... نییرفتم پا  سیسرو

   ری بخ  یسالم صبح همگ -

 هم تو آشپزخونه بود  زیدن دن یدیو بابا با بچه ها داشتن کارتون م مامان

   یبش  داریرو جمع نکردم تا ب  زیسالم م -زیدن

 دم یپرس د یصبحونه خورده بودن به جز من! با ترد همه

 ؟ یتو هم خورد-

 نه واسه صبحونه بچه ها وقت گذاشتم -

 ز یحال تر از قبل نشستم سر م سر

 م یپس بخور  ایب-

 عقب دیو کش  دیرو چ زیاون هم نشست و خدمتکار برامون م نشستم

خواست همشو بخورم   یحلوا ارده دوست داشت اما من دلم م  شتریعسل دوست نداشت ب  ادی ز زیدن
... 

  شتریدوست داره اما چون فاصلش از بشقاب حلوا ارده ب یدونستم اون چ ی... من م  میکرد شروع
لقمه گرفتم و بردم سمتش...اول تعجب کرد اما   هیخورد، براش  ی داشت عسل و خامه م الیخ یبود ب
 ااومدن...ت یلقمه رو گرفت و خورد...نگاه کردم به لب هاش که رو هم م کیممنون گفتن کوچ هیبا 

متوجه نگاه من شدن سرشون  یمامان بابا شدم که وقت مات  یسرمو چرخوندم متوجه نگاه ها
جوجه اردک زشت رو   نیبقال سر کوچه هم بفهمه من ا گهی...آبرو نمونده واسم کم مونده ددیچرخ
 بعد اون برام لقمه گرفت...خندم گرفته بود  عیخوام! باز براش لقمه گرفتم و سر یم

 ؟ یر یگ  یتو چرا واسم لقمه م-

 گرفت  یخندش رو م به زحمت داشت جلو زیدن
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 ؟ یر یگ  یلقمه م یتو واسه چ-

 ست ی و ظرفش جلوت ن یچون تو حلوا ارده دوست دار -

 سمتم شی اری ب یتون  یم-

 از ابرو هام رو بردم باال  یک هی

 ! دیدونم چرا به ذهنم نرس ی! نمیگیراست م -

 بلند شدم و رفتم سمت بچه ها یرو گذاشتم جلوش و از رو صندل  ظرفش

افتاد  ادمیکردم و   یبا بچه ها باز  ی طلبش... کل یکیفهمه منظورمو!؟  ینم ومدیخوشم ن زی حرف دن از
و بعد   انیخانم و زهرا که ب  هیو بچه ها رو بردم خونه و زنگ زدم به سم زی نگرفتم! بعد از ظهر دن طیبل

و زنگ زدم به بهمن    نیشگرفتم، برگشتم تو ما یکیاما  رم،ی خودم رفتم فرودگاه...اول خواستم دوتا بگ
منتظرشه تو راه برگشت به خونه   ویصبح تو استود 11بگه فردا ساعت   زیو گفتم که زنگ بزنه به دن

 زنگ خورد میبودم که گوش

 اردک زشت  جوجه

 لبخند کج اومد رو لبم... هی

 بله؟ -

 ذوق زدش گوشمو نوازش کرد  یصدا

 ویزنگ زد گفت فردا برم استود  خواننده بهم  ن؟یشاه-

 کنند برات  نییروز تع هیخوبه فردا  یل یخ-

 رفت   لیتحل صداش

 ...زدانیاما دادگاه -

 رم یمن خودم تنها م -
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 باشم  دینه من با-

 ؟ یباش  دیبا یخوام بدم تو واسه چ  یرو من م هید-

 کنم  یرو راض نیخانواده ام دیبا-

  یدنبال کارها رمیبهمن منم م  ش یفردا برو پ  ست یبه تو ن یاز یکنه ن  یم یپول خودش همه رو راض-
 زدانی

 ؟ یبکن شیتمام تالشت رو واسه آزاد یدیقول م-

 دم یقول م-

 ی مرس-

 برام جبران کن  -

 با تو حرف زد!  شهیاصال نم -

 دم یخند

 چرا حرف زد!؟ شهیم  یا ! تا وقت عمل-

 شه ینم  یعمل-

 ؟ یچ یشفاه-

 ؟ یچ یعنی-

 ی . بپوشجلوم لباس س.. یای فقط ب-

 خجالت بکش -

  یم یرو قاط یو تئور   یتو بزن که من برسم خونه صداش برسه به گوشم عمل تاریکن گ نیبرو تمر -
 از پشت...  رمیگ یکنم م

 خندم بره به هوا... یپشت سر هم باعث شد صدا یبوق ها یصدا هوی
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 قطع کرد! دیخوام بگم ترس یم یچ دی تا بچم فهم 4جون  به

هم بازار    هیشده بود چون تو عراق وترک شتریب  یو من کارهام کم  دیبه بازار دم ع میدیرسیم میداشت
سر بزنم تا   ه یداشتم برم به انبار  می بود و من تصم  لیشده بود، کارگاه که تعط جادی برندم ا یبرا  یخوب
ه  گرفت دوبار دستمو... باز خدا رو شکر بابا دیدارن واسه اضافه کردن به تول تیچقدر ظرف  نمی بب

نبود! انقدر مشغول  ری جوره جبران پذ  چیکه من باال آورده بودم ه یتونستم برگردم وگرنه اون خسارت
  شی شبه و من هنوز نرفتم خونه! کارم رو به آخر رسوندم و راه خونه رو پ 10ساعت  دمید هویبودم که 

سکوت مطلق بود. حضور بچه ها به   بودن و خونه تو ده یخونه که بچه ها خواب  دمیرس یگرفتم...وقت
  تاریگ یصدا  هویسالم که  یتا بچه   4شکرگذار خدا باشم بخاطر  دیبخشه و من با  یخونه روح م نیا
کرد از   یمخمو سوراخ م تارشیناقوس خورد به گوشم! صداش رو دوست داشتم اما گ یمثل صدا زیدن

با   هوی دمینشسته بود د  نیزم یتار به دست که رو یرو گ زی پله ها رفتم باال و در اتاقم رو باز کردم و دن
 هول گفت  

 سالم تموم شد  -

 نگاهش کردم   نهیپشت تلفنمون افتادم... دست به س یحرف ها ادی

   دیاما صداش به گوش من رس-

 !  یدونستم تو اومد  ینم-

 شده  رید یل یخ متاسفم

 بردم سمت دکمه لباسم...  دست

 ش!  مسخره نشو از سنت خجالت بک نیشاه-

 به سمت چپ و راست تکون دادم   سرمو

 خواد   یدلم م شتریب یزن یدرباره سنم حرف م -

 از جاش بلند شد  شهیخراب تر م  تیداره وضع دید

 بچه هاست   هیگر یصدا-
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 رو گرفتم    بازوش

 تو تو گوشمه  یفقط صدا -

 دهنش رو قورت داد  آب

 ر یدوش بگ  هیباشه فعال -

 رفت باال  ابروهام 

 بشه؟   یکه بعدش چ -

 رو نشون بدم   ییها  زیچ هیبهت  یشفاه-

   دمیرو شن   تارتیگ یاما من صدا-

 اخم گفت :  با

 !  نیشاه-

 ...  رمی چشمک زدم و رفتم سمت رختکن تا دوش بگ هی بهش

 ! ستیتو اتاق ن   زیبرگشتم متوجه شدم المپ ها خاموشه و دن یوقت

رو گذاشتم رو زنگ تا صبح از پرواز جا نمونم... صبح   میو گوش دمیتکون دادم لباس هام رو پوش سرمو
رو پارک کردم و    نیماش نگیشدم و حرکت کردم سمت فرودگاه... تو پارک داریب   میآالرم گوش یبا صدا

  ین یماش ادی نم ادمی  ی... حتنگیمشهد رفتم سمت پارک دمیرس  یپا تند کردم تا از پرواز جا نمونم... وقت
کردم و زنگ زدم به مسعود که آدرس   داشیماه اجاره کرده بودم رو کجا گذاشتم! به زحمت پ 2که 

نشستم و بعد از من مسعود و  یبه دادگاه و رو صندل   دمیسر ساعت رس قای دادگاه رو بده بهم ، دق
آوردنش... طال  بودم که باالخره  زدانی وارد شدن... منتظر  نیمهرداد و طال و بعد از اون ها خانواده ام

  یلیخ زدانی  یکرد... ول یم هی انداخت به صورتش و گر یچنگ م دیرو د زدانیبسته   یدست و پا
 گفت   یبا حالت بد نیشروع شد... پدر ام یزد! دادگاه رسم یبه طال لبخند م   یآروم بود و ه

  میخواه یما فقط قصاص م -
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  یم نیخانواده ام لیوک  یعمد جلوه بده ول ری کرد قتل رو غ یداشت تمام تالشش رو م  زدانی  لیوک
به مرگ کرده... من سکوت کرده بودم و تمرکز کرده بودم رو خانواده   دیرو چند بار تهد  نیگفت اون ام

شدن دادگاه  ومتفاوت تر بود بعد از تم یتفاوت تره... بله برادرش از همه ب یکدوم ب  نمی که بب نیام
 دم گوش مسعود گفتم 

 من با برادرش حرف بزنم   دیرو سرگرم کن  نی تو و طال پدر مادر ام-

 ... نیبا تکون سر رفت دنبال مادر و پدر ام  مسعود

 کنار...   دمشیبرادرش رو صدا زدم و کش منم

 بده؟   ریی رو تغ تون یزندگ تونهیاش چقدر م هیپول د یدون یم-

 واسه زنش و بچش   رهیم رسهی به ما که نم-

   ؟یان چاگه اون ها نخو-

 تو فکر و سکوت کرد  رفت

 داره   اجیبه پول احت ایبگذره! چون واسه برد هیفکر نکنم طال از د-

   دمیکامل بهتون م  هیکن، من د یراض هیتو خانوادت رو واسه د -

  ؟یهمه پول دار  نیا-

 تو نگران اونش نباش -

 کنم یبهش فکر م-

 به خانوادت بگو فکر کنن-

 مسعود و طال... ش یفاصله گرفت و رفت و من برگشتم پ ازم

 شد؟  یراض-مسعود

 یدادگاه بعد شهیفعال معلوم نم-
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اون هم منو  میکه خونه رو بفروش  نیمگه ا میجبران به شما بد یبرا میندار یما پول  نیآقا شاه-طال
 ...رونیب  ادیب  زدانی دیصبر کن دیبا میبچه م آواره ا

 یجبران جبران محبت ها نیکرده ا یهمسر بنده برادر  یبرا زدانیآقا  دینحرف رو نز نینه خانم ا-
 ضمنا... شونه،یا

که دکتر   زمیگرفتم شما رو به دوست عز  میبه بنده گفت که من تصم  ییها زیچ هیدرباره پسرتون  زیدن-
 کنه  یمعرف  یبهتر  یتونه شما رو به دکتر ها یفوق تخصص غدد هستن و م شونیهستن آشنا کنم،ا

 چطور جبران کنم!؟   دونمیمتشکرم واقعا لطف شما رو نم-

 جبران شده قبال -

 مسعود اشاره کردم  به

 د یای لحظه با بنده ب هی شهیآقا مسعود م-

 گوشه با مسعود تنها شدم... هیطال فاصله گرفتم و  از

 د یخرج کن  ایبرد یپول رو نامحسوس برا نیست که او ازتون خوا شه،یم ز ی الید ای گفت برد زیدن-

 کنم  یخودم جور م  ستین ازین-

 بش یچک پول ها رو گذاشتم تو ج یرو گرفتم و بسته  دستش

خودش رو    دیکه با تهیانسان نیندارن ا ی حام  ایاز من، طال برد یرفاقت و معرفت از تو مشکالت مال-
 نشون بده 

  دیکش نیآه غمگ هی مسعود

رو بلده،   یکه مردونگ هیمرد زدانیخورد!  یآب تو دلشون تکون نم  ای بود طال و برد رونیب  زدانیتا -
همسرتون خونش رو امن و   یکه چطور برا  دمیوقت ها کمک رس منو خانوادم شد و من د  یلیخ

   فهیح زدانیآروم نگه داشته بود. 

 من ازش خبر نداشتمداد  زیپول رو هم دن نیبا خدا، ا شیبق می کن یما تالشمون رو م -
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چرا خودش   ی. راستمیبه مشکل خورده بود ایازش تشکر کن چون واقعا سر دوا دکتر برد - مسعود
   ومد؟ین

 اومدم   چوندمشینگفتم پ گهید

 بچه ها بود   ریدرگ-

   شهیقدم م شی گرفتن پ تی! به من گفته بود واسه رضاومدنشیبود ن بیآخه عج-

   نجایرو ول کردم اومدم ا میقدم شده که من کار و زندگ شیپ-

 بده   رتی _باز هم ممنون خدا خ

 برگشت دارم   طیبل گهیساعت د 2برم واسه  دیمن با م،یمخلص-

 برسونمت؟   یر یم  ییباشه، جا-

 دارم فعال  نینه ماش-

 ... رونیکردم و زدم ب یدادگاه با طال خداحافظ  یراهرو تو

کردم؟   یم  کاری . چنمیکار تو فرودگاه بش یگرفت ب  ی، حوصلم نم2بود و پرواز من ساعت   12  ساعت
  یها و منبت کار  ییکار نهیکرد دلم واسه آ یکوتاه حال خودم رو هم عوض م ارتی ز هیبله  ارت؟یز
 بارگاهش هم تنگ شده بود  یها

! فکر  نجای اومده بودم ا یک  یبار   نیاومد آخر ینم ادمیشدم...    اطشی رو پارک کردم و وارد ح  نیماش
 گهیوقت بود ازشون فاصله گرفته بودم و د  یلیاما من خ انی م ادیکنم بچه بودم، مامان و بابا ز

و سکوت کردن... سخت   دنیقاب د هیو بابا و مامان رو تو  زی سخت بود دن یل ینبودم... خ هشونی شب
  قیآه عم هیهام باال سرش بودن...  قیکه رف  زیمامان و دن یبابا و سکته  یبود فراموش کرد هو... باز 

شده   راتیی کرده بود و االن بودنش هم باعث تغ رییمن تغ یزندگ   یلیخ  زی... بعد از رفتن دندمیکش
آروم شد برگشتم  دلمکه  کمیسر کش... نیکنه که باز بشم همون شاه ریی تغ یترسم انقدر همه چ یم

 و رفتم سمت فرودگاه... 
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بودن برام! خنده هاشون...  زیعز یلی خونه و بچه ها اومدن دورم... خ  دمیره رسعصر باالخ 5  ساعت
 حرف زدنشون...   یحت

 خانم اومد سمتم  هیکنم بهشون... سم یمحل  یب ومدیبودم اما دلم ن خسته

  د؟یندار یسالم آقا از خانم خبر -

  نی رو گذاشتم زم  شهاب

 ! ومده؟یمگه هنوز ن-

  ومدهیهنوز ن  رونیزده ب 10نه آقا صبح ساعت -

! خواستم بهش زنگ بزنم که در باز شد و  چوندهیمنو پ دهیهام رفت تو هم نکنه چشم منو دور د اخم
 وارد شد   زیدن

 کنه!  یرو ازم پنهون م یز یچ هینگاه اول حس کردم داره  تو

 سمتم  اومد

  زدمیسالم داشتم قدم م-

   رمی دوش بگ هیبچه ها من   شیپ  ایباشه لباست رو عوض کن ب-

 باشه  -

 تند کرد سمت پله ها... پا

 نظر داشتم... هول کرده  ری رو ز حرکاتش

رفته بود و با بچه ها  ادمیاز  زیبرگشت و من رفتم دوش گرفتم... کال حرکات دن  قهیاز چند دق بعد
. اونا هم از خنده  دم،یخند یبلند م  یو الک دادمیو جو بهشون م دمیدیداشتم برنامه کودک خنده دار م

دونستن!   یم  یل یاون ها منو! خ ای من اون ها رو اوسکل کرده بودم  دونمینم نی کردن رو زم  یغش م
! از جام بلند شدم و رفتم سمت  دمید یرو جلو چشمم نم  زیشد کاله سرشون گذاشت! دن  یاصال نم
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رو قطع کرد و انداخت رو   شیگوش  زیدن  دمیدر اتاق و تا درش رو باز کردم د  دمیباال ،رس یاتاق ها
 تمجوجه ،وارد شدم و در رو بس ارمی...من که از کار تو سر در م نطوریتخت! که ا

 با بهمن؟   یکرد  کاری چه خبر؟ امروز چ-

   یپاچه نشست رو صندل دست

 به من   دهیقطعه رو م هی دشیزدم اون هم گفت واسه آهنگ جد تاریخوندم و گ براش-

   یآورد یچقدر خوب! چه شانس -

 زد :   لبخند

شاگرد   دیو صداش قشنگه اما هنوز با  زنهیم  تاریداره گ یاز بچگ چارهی ب زدانیشانس آوردم،   یلیآره خ -
 شد؟  یچ زدانیدادگاه  یراست  ره،یبگ

  شهیمعلوم م یدادگاه بعد یچ یفعال ه-

  ؟ینکرد یکار  چیتو ه یعنی-

  د ینه نوبت به من نرس-

 نگاهم کرد  طلبکارانه

 !!! ینکرد یخودتم کار  یمنو نبرد-

 خوان   یقصاص م-

  دی! بایکرد  یم شونیراض یزد یبا خانوادش حرف م  دی خوان! تو با یم  ینیزم  بیإ! من فکر کردم س-
 ی رفت یپس واسه چ  یالک یکرد  یبهش م یکمک مال  یدادیم یبه طال دلدار 

نشدن  دمیشدن م هیبه د یراض  یتو دادگاه بعد دمیرو م  هیصداتو واسه من بلند نکن من گفتم د-
 کنم!؟  کاریچ گهیمن د

 مشهد   رمی واقعا که خودم فردا م-
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 حاال حاال ها منتظر اومدنش نباش   گست،یماه د 1الزم نکرده دادگاهش  -

با من و    شی دل خوش نکنه و از زندگ زدانیشد تا حاال حاال ها به آزاد شدن   ایچ  قایقنگفتم د  بهش
   وفتهیکه براش داشتم ن یا یکار  یبرنامه ها

 برم مشهد  دیمن خودم با-

 گفتم  یجد

کنم   یم ینداشته باش، من با مسعود خودم اوک  زدانی  یدادگاه یبه کارها یحرف اضافه نزن و کار -
 رو   یهمه چ

   ؟یطور  نیا-

   یکه تو کارم دخالت نکن نیبه شرط ا  ارمیرو در م زدانی من  ؟یفهم ینباشه م تیتو کار-

  دمیعوض کردن جو پرس  یشد و من برا ساکت

 از صدات خوشش اومد؟ -

 نگاه کرد به چشم هام...  یطوالن

 من زنتم؟  یبهش نگفت -

 و فندکم رو برداشتم  گاریس  زیشدم و از رو م  خم

 نبود   یاز ین-

  ستم،آره؟یکه در حدت ن شمیرگ و ر یآدم ب هیمن هنوز واسه تو -

 مزخرف نگو  -

   دیکش قینفس عم  هی

  تم؟یدونن من مادر بچه هاتم؟ زن عقد ینم ایک گهید-

   ستیحرف ها ن نیاالن وقت ا-
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  یطور  نیکه ا میبرگردم سر زندگ ی گفت یطالقم نداد ؟یکن  ینم یچرا به همه منو معرف ه؟یوقتش ک-
   ؟یکن

   گاری پوک زدم به س یعصب

 نداره بمون باال سر بچه هات   یبه تو ربط نایا-

   ؟یخوا  یهنوزم منو واسه بچه هات م-

 تونستم بشکونم!؟  ی رو نم یغرور لعنت نیدونم چرا ا ینم

 بهت گفتم؟  یا گهید زیچ-

 بلند شد   یرو صندل  از

از من  گهید م، یبا هم داشته باش یعاد   یزندگ هی میتون یو م  یورم داشت درست شد الی لحظه خ هی-
 رو نداشته باش    یچی انتظار ه

 که گفتم  رونی از اتاق بره ب خواست

 !؟  میمگه االن ندار-

باشم که بچه ها   یخونه ندارم تو فقط از من انتظار دار   نیتو ا یفرق چیخانم ه  هیمن با زهرا، سم-
   ننینب  بیآس

 شناس؟   فهیمادر وظ  هیکم  زیچ نیا-

 بهم نگاه کرد   یو طوالن  قیعم

   ستی ن یکم  زینه چ-

 ...  دیو در رو محکم کوب  رونی اتاق رو باز کرد و رفت ب در

 د ترم کر  یعصب  نیو ا دمی رو پاهام و از جام پر خت یر  گارمیس خاکستر
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  یدونه من ک یفهمه که! نم یتا بچم از تو لپ لپ در اومدن؟! نم 4زنمو   هویبگم؟بگم  یبه اون چ  برم
گنده الت بچه  نمیدونه که بابا من شاه یلنگش کن نم  گهیشدم که! نشسته م یبودم و االن چ

   ه؟یدوست دختر داشتم حاال بگم زنم ک لیو وک  ریپولدارا! از بچه وز

 نیهم م،ی ما آرامش داشته باش  زارهی که نم ناستی... هم دمیکشی م گاریکردم و س یم یخودخور  یه
که من واسه اون جماعت پولدار و گردن کلفت ساخته بودم. خونه من  ی تیغرور و حفظ شخص

که   نیشاه  نیتو ذهنشون بمونم تا ا نیبود. بهتر بود همون شاه یوخوش گذرون   یمهمون شهیهم
حالم بد ترو بدتر   شدمیتر م  کینزد میسالگ  40ته ،هر چقدر به بحران جونش رو گرف متمو  یر یحس پ 

تو سرم بهم تشر   یز یچ هی هویقسمتم شد!   یرو بسازم، چ  یا یخواستم چه زندگ  یشد... من م یم
که باهاشون خوبه،  یو حال  یدوسش داشته باش یتونیزن که م هیتا بچه سالم خوشگل و بامزه  4زد : 

   ؟یهست یچدنبال 

دونستم با خودم چند چندم... جمع جور کردم و از اتاق   یخودمم نم چی... هدمیآه از ته دلم کش هی
 یکند و بچه ها با ولع در حال خوردن بودن، طور  یپوست م وهیبچه ها م یبرا زی ... دنرونی اومدم ب

ببره   دشایکه بحث هامون رو از  یکه منم دلم خواست ، رفتم کنار شهاب نشستم و با حالت بامزه ا
 گفتم : 

 ؟ یدیم نایبه منم از ا-

پر  هیکنترل کرد و با اخم  یافتاد خندش گرفت ول افمیاول با اخم نگاهم کرد اما تا نگاش به ق زیدن
 پرتغال گذاشت تو دستم... 

 و گذاشتم تو دهنمو نگاه کردم بهش...  پرتغال

 دونم!  ینم  سم؟یهمه بخاطرش وا یتنه جلو هیداشتم، اما انقدر که  دوسش

کرد و   یم یباهاشون باز  دادویم  وهیکردم و اون به بچه ها م ینشسته بودمو نگاهش م ینجور یهم
 ...  دیخند یم

  گهیازدواج د هیکرد و من  یم یزندگ  گهیخونه د هینبود اما بهتر نبود  یشک  نیداشتم، تو ا دوستش
 داشتم؟ 

 نداشت   یربط  یخودم بود به کس یکرد! البته زندگ   یگفتم از وسط نصفم م یبه بابا م نویا
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دستش  نهیبار خواست بش نیپارچ آب برگشت و ا هیجاش بلند شد و رفت سمت آشپز خونه و با  از
 دراز بکشم...  کمیو کنار خودم نشوندم، و سرمو گذاشتم رو پاش تا   دمیرو گرفتم و کش 

فشار   زیمنو دن نیخودش رو ب ید سمت ما و ه نگذشته بود که ماهورا بلند شد اوم قهیچند دق هنوز
 ! دادیم

 حرکاتش خندم گرفته بود  از

 با لفظ بچگانه گفتم   زیکردم و رو به دن  بغلش

 مامان پاشو برو من ماهورا رو بغل کنم  -

 اشاره کرد  زیدن یگرفت و به پا افهیق ماهورا

 خوابونه   ی جا م  نیمامان منم ا-

 نشست   زیتو بغل دن  رفت

 مامانتو؟   ای یدوست دار  شتریمنو ب-

 شهاب بلند گفت   هوی

 ننتو  -

از   یداده بودم وقت ادی من بهش  نویمردم! ا یکرد اما من از خنده داشتم م یدهن باز نگاهش م زیدن
 ماهورا رو   ایدوست دارم  شتریاون رو ب  دیمن پرس

 اخم کرد   زیدن

 ادب!؟  یداد ب  ادیبهت  یک نویا-

 من اشاره کرد به  شهاب

 بگو ننتو    دیپلولس نویا ی بابا دوفته گفت هلک -

 دستمو بردم باال   میچپ چپ نگاهم کرد به نشونه تسل زیدن
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 رو به شهاب گفت :  زیدن

 حرف رو نزن به جاش بگو من دوتاشونو دوست دارم   نیا گهید-

  شتریب  زیته بود و دنگذش زیسرش رو تکون داد و مشغول خوردن شد... چند روز از بحث منو دن شهاب
کرد... با بهمن در ارتباط بود و من هم  یم نیرو تمر تارشیکه بهش داده بودم و گ یرفت خونه ا یم
  یکه م دمبو دیدم ع  یبده ، انقدر مشغول کارها زیداده بودم بهش تا شعرش رو به دن گهیچک د هی

بود. با    زدانیدادگاه  گهیهم دو روز د یو بچه ها بزارم و از طرف  زی دن یوقت رو برا  نیتونستم کمتر
  یرو  زیدن ت ینگه اما از حساس  یچ ی ه زی و درباره دادگاه به دن امیکه به مسعود گفته بودم خودم م  نیا

به   گستید یست، دو هفته ین گهیماه د 1جور بفهمه که دادگاهش  هیکه  دمیترس   یم زدانی یکارها
  ی، اصال دلم نم چونمشی تا من بتونم بپ ششیبگه بره پ  زیو شنبه صبح به دنبهمن گفته بودم د

 متنفرم!  ینطور یا بیبشه از رق  زیو خم منو دن چیپر پ  یوارد زندگ زدانی خواست 

خوب تر کنم،   زی که من رابطم رو با دن نیبه شرط ا  دهیرو خودش م  هیدرصد د 70بهم گفت    بابا
منو  یو باعث خراب شدن لحظه ها دادنیآزارم م ییزایچ هیدوست داشتم رابطمون خوب بشه اما 

نشسته  یرسوندم... رو صندل  زدانی شدن ؛ صبح اول وقت رفتم فرودگاه و خودم رو به دادگاه   یم زیدن
! پسر دیخند  یم دیوارد شدن چهرش داغون بود، اما به طال که رس یو منتظر آوردنش... وقت میبود
کارا باهاش داشتم ،  یل یاما خ دادمیم شویبا من افتاده بود. من د یبد یر یمس یتو یبود ول   یخوب

اما  زد  یحرف نم ادی ز نیبار پدر ام نیها افتادن به جنگ هم... ا لی شروع شد و وک  یدادگاه رسم
بخش تر   دی قبل ام یگذرم ،اما باز پرس نسبت به سر  یکرد من از خون بچم نم  یتکرار م  یمادرش ه 

 کرد!  ی نوبت داد و منو کفر  گهیجلسه د هی ی،باز قاض هید دنیبر یبود برا

فرودگاه شدم   نگیبچه! وارد پارک نی ا یدنبال کارها وفتمیب  دیکار و برنامه با یبرگشتم تهران... با کل  باز
پارچه تا فردا کامل   دیز امروز مونده رو برم دنبال خرکه ا یو به راه افتادم... قصد کردم چند ساعت 

 دلم براش تنگ شد  ولوکوچ هیجوجه اردک زشت  دنیزنگ خورد و با د  میبچه ها باشم... گوش شیپ

 بله؟  -

   ؟ییسالم، کجا-

 سر کار  -
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 خوام برم مشهد   یم-

 نه؟!   یفهم  یاصال زبون نم-

  زدانی خوام برم مالقات  یفهمم اما م  یم-

   ؟یواسه چ-

 دلم براش تنگ شده  -

 به هم!   دنیلبام چسب انگار

   ن؟یالو؟ شاه-

  می ریدادگاهش با هم م-

 قول؟ -

   ؟ییکجا شه،یم یچ نمیبب -

 خودم   یخونه -

   ؟یکن یم  کاریچ-

 خوام قهوه دم کنم  یم-

 پس منتظرم باش  -

 کجا؟  -

 قهوه بخورم  -

 خوام دم کنم   یواسه خودم م-

 واسه منم دم کن -

 بهم دستور نده  -
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 رو قطع کردم و حرکت کردم سمت خونش...  یگوش

 شده بود واسه سرو کله زدن باهاش تنگ   دلم

 انداختم رفتم تو که با اخم نگاهم کرد   دیکه در بزنم کل نیا بدون

   نییچشمش درو بستم و قفل کردم که ابروهاش افتاد پا  جلو

 سمتش و ولو شدم رو مبل   رفتم

   اریپاشو قهومو ب -

 شد و طلب کارانه بهم نگاه کرد  نهیبه س دست

   یشاپ اشتباه گرفت یجا رو با کاف  نیا-

لبخند نشست کنج لبم، من  هیاز تنم در آوردم، که از جاش بلند شد رفت سمت آشپزخونه...  رهنمیپ
و   زی نداره! با دوتا قهوه اومد و گذاشتش رو م یبت خوبکارام با من کل کل کردن عاق  نیخودم ته ته ا

 سمت خودم...   دمشیکه کمرش صاف بشه کش نیقبل از ا

   نمیجا بب   نیا ایب-

 چشمام بود  یرو پامو نگاه کردم به چشماش که چند سانت نشوندمش

 رفته!  ادتی گهیکردم زبونت م  کارتیچ شیپ یدفعه  ادتهی گهیچشمت م-

 خانم  هیبرداشتم و زنگ زدم به سم مویکرد که گوش یحرف نگاهم م یب

 بچه ها رو سر وقت بخوابون   امی ب ری خانم من احتماال شب د هیالو؟ سالم سم-

 ها گناه دارن   یطفل  نیآقا نه خانم هست نه شما! ا -خانم  هیسم

 کنم  یخانم جبران م  هیسم دیببخش-

  اد؟ ی حداقل بگم خانم ب-

 اره  نه اون کار د-
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 باشه خداحافظ -

 اعتراض کرد زیرو قطع کردم که دن یگوش

 نه!؟  یگیتونم چرا م یمن که م یبر  یتون  یتو نم -

 ی کار دار  نجایتو ا-

 دارم؟  کاریچ-

 دم یاخم ازش پرس  با

 !؟ یدار  کاریچ-

 خوام قهومو بخورم یم-

 باشم یتونستم راض یبه نوازش کردنش هم م یبود که حت یدختر  نیاول  زیدن

 جوره هی ی تو هر سن عشق

  یآرامش و بعد از اون هر چ هی ی انسال یاتفاق... و تو م  هی یحباب گندس... تو جوون هی ینوجوون تو
موهاش نبود! اع اخمم رفته  یکه برات مونده، اصال حواسم به نوازش طوالن  ی ز یتنها چ شهیبگذره م

 کرد!؟ ی م یبود! االن چه فکر 

 خورم خوام قهوه ب یبلند شو م -

 شد و رفت رو مبل نشست  بلند

 بودم افتادم... زدانی شی که پ ییروزا ادی-

 اون افتاده!؟  ادیاتفاقات چرا  نیابروم رفت باال وسط ا هی

 داد  ادامه

اول من  شهی شکست، هم   یدل منو نم یطی شرا چیباز هم تو ه  اد،یشد از کار ز  یکه خسته م نیبا ا-
 بودم بعد خودش 
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 از برادر براته؟  شتریب  یکه بهم بفهمون یزن یاز اون حرف م -

 آدم هاست...  نیفرق ب یلیخ  یزنم تا بدون  ینه از اون حرف م -

  یم یجون به کس یتونه آدم بکشه و وقت  یم یک ی. ستین  یکی  طیبرداشت آدما از اتفاقات و شرا -
.  دهیدکتر هر روز داره جون آدم ها رو نجات م هی یول کرده! یکار بزرگ  یلیکنه خ یبخشه احساس م

  یم رساال  یانقدر پول داره که بستن هوی میوقت هیبخره،  ی خی یتونه بستن  یم  بشی با پول تو ج  یکی
  یساالر خورده که به بستن یانقدر بستن  یکی که  یافتاده! در صورت یاتفاق بزرگ یل یکنه خ یفکر م ره،یگ
 دستش رد شدن اما آخر...  رشی هم مثل من رنگ و به رنگ دختر از ز یک یعالقمند شده!  یخی

 تو شد. اما نتونستم  ریخواستم بگم : دلش گ یم

 مثل تو باشه!  یک ی زنش   دیاما آخر با-

 به زردم کرد... لیما یگفت که قشنگ قهوه ا یز یچ هی اخم بهم نگاه کرد و  با

هم  یکیکنه،  یم یرو زخم  هیبق شهیدرونش هم وونیو ح  ستیرو بلد ن  تی هم هست که انسان یکی-
 تونه مرد بودن رو بفهمه نه نر بودن یزن کنارش م  هیهست 

 ؟ یکن یم سهی منو با اون پسر پخمه و احمق مقا یاالن دار -

 درست حرف بزن  زدانیدرباره -

 ها  یکن یم زدانی زدانیمن  یجلو یباز دار -

 رونیب  از خونم برو یمشکل دار -

 !؟!! رونیاز خونم برو ب  یگیلباس تو تنت هم من واست گرفتم اون وقت به من م-

 دورگه بهم گفت :  یصدا هی جاش بلند شد و با  از

 رم ی پس من م-

رو گذاشت تو کاورش و گذاشت جلو در و خودش برگشت مانتوش رو تنش کرد و شالش رو   تارشیگ
 و رفت!  دیحرف کفش هاش رو پوش یسرش انداخت و ب  یرو
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 "زی"دن

 

تونستم اونجا بمونم! همه حرف هاش درست بود   ینم گهیآزار دهنده بود! انقدر که د یل یخ حرفش
 نداشتم  یچیمن ه

 رم ی پس من م-

 ...رونیگذاشتم جلو در و لباس تنم کردم و از خونه زدم ب  تارمیگ

خودم رو آزار بدم، اما   میزندگ  یها قتیخواست دوباره با حق یکنم، دلم نم  هیخواست گر ینم دلم
همه آدم  نیکه ا ییایدن نیکس باشم تو ا یب  دیقدر باچرا من ان  دونمی! نمرمی تونستم آروم بگ ینم

 توش داره! 

  ادیلحظه  هیمنتظرم بود...  یرو بلد بودم و نه کس ییراه افتادم...نه جا ادهیانداختم پشتم و پ تارمیگ
 مامان ستاره افتادم... 

که همه رو از   قطب هم نام تو آهنربا بودم هی هیکه رفت... من شب زدانی که رفت، مامان که رفت،   بابا
 کردم  یخودم دور م 

...زنگ ختمی ر ی کردم و اشک م یرفتم سمت خونه مامان و بابا...با حسرت به در بستشون نگاه م  اول
که تا االن  یخوام؟ بس بود هر چ یمن کمک م رانیا ایگفتم؟ ب  یم یچ چارهی ب  رزنیزدم به پ  یم
ن و  ییو برگرده؟ سرمو انداختم پا رانیا ادی خواست ب یچطور م  تشیکرده بودم. با اون وضع تشیاذ

  یم یرفتم چ یسر پرورشگاه...تا دم درش هم رفتم اما نتونستم برم داخل م  هیگرفتم برم  میتصم
بچه هام   ای  د؟ید یشدم که شوهرش در شان خودش نم یگفتم به بچه ها!؟ چه زن بدبخت و آواره ا

  یم،روشد یموندم و بزرگ نم  ی..کاش تو همون پرورشگاه مبسته شده بودن به پاهام.  ریکه مثل زنج 
دونستم   یروشن اتاق ها نگاه کردم...نم  یدر پرورشگاه نشستم و به المپ ها ی جدول گوشه رو به رو

  دم،یجفت کفش کنار پام د هی هویکه  نییداد، سرمو انداختم پا ینجاتم نم  زدانی کنم؟ کاش  کاریچ
اون غرورم   شیپ  یوقت گرم،یج  یرو ختنی ر دیانگار اس نی شاه یچهره  دنی سرمو بلند کردم و با د

 شد برام   یتموم م ایشد انگار دن یشکسته م
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 م یپاشو بر-

  ینم ایکنم خدا هیخوام گر یکه کوروش به من پناه داد... نم یجاده... شب  یانداختم به انتها نگاهمو
 زمی خوام جلوش اشک بر

 دور بازوم  دیچ یپ  نی لند شدم و راه افتادم... دست شاهجام ب از

 نرو -

 نمت یخواد بب  یدلم نم-

 وقته ری!؟ دیبر  یخوا یکجا م -

 رم یتو نم  یخونه -

 م یزن یحرف م  نیتو ماش   ایب-

 از دستش در آوردم  دستمو

 بچه ها  شی برو پ-

 گرفت دوباره   دستمو

 م یریبا هم م-

 داد زدم   یبار عصب  نیا

 به من دست نزن -

 توجه دوباره راه افتادم   ینفر به صدام برگشتن اما من ب چند

   ینی ب یبد م یبه حرفم گوش ند   زیدن-

 سمتش  برگشتم

   رمیم  یبار م نیکه به دادم برسه ا ستین یزدان ی گهی!؟ نترس دیترسون  یم  یمنو از چ-
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 ...  دمییترکه دو یبغضم داره م دمید یمن پامو تند کردم و وقت یول دیاز دستم کش فمویک

پارک و صورتمو   ینداشتم نشستم رو صندل  ینفس گهیکه د ستادمیا ی... وقتدمیی... دو دمییدو انقدر
 پاک کردم... 

 رو جلوم پارک کرد اومد سمتم و کنارم نشست   نیماش نیشاه

 م یزن یخونه حرف م میپاشو بر-

 دست از سرم بردار -

 شد  تی باعث ناراحت دونمیکه زدم م ییخوام بخاطر حرف ها یمعذرت م -

 تمام وجودت زهر داره ه،یطور نیحرف هات ا یتو همه -

 پادزهر هم داره -

 بچه ها  شیولم کن برو پ -

 م یریبا هم م-

 ام ینم-

از من   یکی  یبر   یخونه بزار از  گهی بار د کیکشم اما اگه   یو نازتم م  امی آخره دنبالت م یسر  نیا زیدن-
 من متنفرم از رفتن با قهر  وار یاز د یکی  یخور  یم

 مرگ با شرافت...  هی ستین  یبرگشت-

 حرفمو بزنم و بازوم رو گرفت تو دستش و بلند شد  نزاشت

 میزنی خونه حرف م  میریم-

 ام ینم-

 زدم کمک یمنم با تمام وجودم داد م نیسمت ماش  دتمیحرص کش با

 هول محکم انداخت داخل  هیخلوت نبود انگار! منو با  یتو اون کوچه   یکس اما
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 شکنم   یبخدا قسم پاهاتو م   یاز جات تکون بخور -

زد   ینم  یحرف یبود ول   یدور زد نشست پشت فرمون و راه افتاد عصب نویو ماش دیرو به هم کوب در
 !دمیلحظه ترس هی! رهیمعلوم نبود کجا داره م چیه

 !؟ی ر ب  یمنو کجا م یدار -

 ضت یجا که بتونم دو کلمه حرف بکنم تو اون مخ مر هی-

 برم جلو همه یبار آبروتو م  نیبخدا قسم دستت رو من بلند بشه ا-

 ؟ یکن  یم دیکنم، منو تهد زونتی آو خی م 4تونم تو رو از   ی!؟ بچه من بخوام م یکن یم  دیمنو تهد-

 شه یزدم به ش ضربه

 شم ادهیخوام پ  ینگه دار م-

 دمی رس دنیسر جات که به مرز ترک  نیبش  یکن یم یمنو کفر  یدار  زیدن-

 ... دمیترسم اما ترس یخواستم داد بزنم بگم من از تو نم یم

 کردم...  یرو نگاه م رونی و از پنجره ب  یحرف کز کردم گوشه صندل یب

 زاره...  یرو م دنشیاون وقت منت ناز کش هه

 زنگ خورد نیشاه  یگوش

 خانم؟  هیبله سم -

-... 

 خوابن!؟ یچرا نم -

-... 

 می ایم میخب دار یل یخ-
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 رو قطع کرد  یگوش

 کنه یماهورا دل درد داره بهانه تو رو م گهیخانم م هیسم-

 چرا دل درد داره!؟-

 ی دونم! تو مادرش  ینم-

 برو خونه زود باش -

 با شرافت  یخودت رو بکش یرفت   یم یتو که داشت-

 رمردیحرف نزن تو پ -

 پشت دستش زد تو دهنم با

 زبونت که هنوز درازه تو-

 می نی متوجه خون شدم از ب  گرما دستمو نگاه کردم که هیگذاشتم رو دهنم و با حس  دستمو

 ...شهیدادم به ش  هیرو بستم و سرمو تک چشمم

 دم یم رییرو تغ  میکه عاشقش بودم گذشت... من زندگ  ییکه روزا یروزا همون جور  نیا شهیم تموم

 دستم روت بلند بشه!؟ یکن  یم یمنو عصب یه یچ واسه-

خسته شده   یدون یشدم. م یم  یطور  نیبود که ا یبار   نیچندم نینداشت ا یحس چیه گهید دلم
تا   شیگر یخونه و رفتم سراغ ماهورا که صدا میدیاز حقارت...رس الی بودم از غصه، عذاب، فکر و خ

 دمشیتو بغلم گرفتمش و بوس دیرس  یهم م اطیح

 نبودم  شتی پ دیقربونت برم ببخش   زمی دخترم عز شدهیچ-

 خانم اومد سمتم  هیسم

 د؟ یزن  یخانم چرا با بغض حرف م-

 نگران ماهورا بودم  ستی ن یز یچ-
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 باال سرشون ارهی از آقا خواستم دکترشون رو ب-

 وقت شب؟  نیا-

 اد یآره خانم م-

 ممنون نیخوبه اومد بهم خبر بد -

 چشم-

 خوان...  یم یچ نهی رفت سراغ پسرا تا بب اون

 شد  یکردم آروم نم   یبراش م یکرد و من هر کار  یم  هیتو بغلم گر ماهورا

 روده هاش صداش رفت هوا  یدست گذاشت رو یکرد و وقت  نشیدکتر اومد باال سرش و معا باالخره

 کنه؟  یشکمش کار م  - دکتر

 خانم هیکردم به سم  نگاه

 به من نگفته!  یز ی! چدونمینم  -خانم  هیسم

 دم یپرس   دمیرو بوس ماهورا

 ؟یکرد یپ  یمامان پ-

 هاش گفت  هیگر وسط

 سوزه  ینه م-

 گفت  یعصب دکتر

بچست   یدون یکه نم یهست یبچه روده هاش پره! شکمش کار نکرده! شما چطور مادر  نیخانم ا-
 داره!؟  بوستی

 ن ییانداختم پا سرمو
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 دکتر مقصر منم یبله آقا-

کنه و آروم موافق  یآب باز  دیوان آب گرم بزار هیتو  دشیبهش، االنم ببر دیدارو نوشتم بد یسر  هی-
 ن یساعت شکمش رو ماساژ بد یعقربه ها

 هم اومد داخل نی اتاق باز شد و شاه در

 شده بهش؟  یدکتر چ -

 شکمش کار نکرده -

 چرا؟ -

 مونده که روده هاش در حال انفجار باشن  ینطور یبچه چند روز هم نیکه چرا ا دیاز خودتون بپرس -

 شه؟ یخوب م-

 د یتوجه کن  شتریبه بچه ها ب دیاما لطف کن شهیبله خوب م-

 من چند تا پرستار دارن  یبچه ها-

 دارن اج یپدر و مادر هم احت-

 و رفت  ن یبرگه رو داد به شاه  ی خداحافظ هیرو جمع کرد و با   لشیوسا دکتر

 ام ی ب  رمیدارو بگ  رمیمن م-

کس   یب ت یمسئول  یمادر ب هی رسه،ی مادر بد که به بچه هاش نم هیرو قلبم...  گهیدرد د هیموندم  من
بغضمو قورت دادم و به ماهورا لبخند زدم و تو گوشش    ستیبچه ها ن  نیدر شان ا  یو کار که حت

 گفتم

 ی آب باز  میبر  ییدوتا یمک یقا-

 که بهش زده بودم کمتر شده بود  یاف ی هاش بخاطر ش هیگر

 ؟ یی دوتا-
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 می بر ییدوتا چونمی داداش ها رو بپ یآره مامان -

  یکمد اسباب باز  رو تکون دادو بغلش کردم و رفتم سمت حمام و وانش رو پر کردم از آب و از  سرش
رفتم کنارش   ری و شلوارمو در آوردم و با لباس ز رهنیبراش آوردم و خودمم پ یهاش چند تا اسباب باز 

 و چند تا ضربه زدم به آب...

 زدم...  یو با عروسک هاش باهاش حرف م دیخند

 شکم و کمرش...  دنیکه سر گرم شد شروع کردم به مال کمی

 ها بود یاز داشت اما حواسش پرت اسباب ب درد

 دیاز پشت در رس  نیشاه یزده شد و صدا در

 بده بهش   ایشربت هاش رو آوردم ب   ز؟یدن-

 سمت در و گوشش رو باز کردم  رفتم

 کمکم  ادی خانم ب  هیبده بگو سم-

 امی خودم م س یخانم آرشام رو برده سرو هیسم-

 نه...-

 رو هول داد سمتم و با لباس وارد حموم شد در

 گفت  نیبا لبخند به شاه  ماهورا

 ی مکیقا یبابا آب باز -

 هم بهش لبخند زد نیشاه

 یی تا 3منو تو مامان  ییآره بابا-

 باهاش حرف زد یماهورا رو برداشت و با لحن بچگانه ا  یاز عروسک ها یکی  نیشاه

 کنم  یمن اومدم باهات آب باز -
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شروع شد و دست منو   شی باز گر هوی اما  دمیمال  یکرد منم دل و کمرش رو م یم یباز باهاش  نیشاه
 گرفت 

 دلم...  یمامان-

 شه یجانم دخترم جانم درست م-

 حمام  یگوشه  یفرنگ  سی شد بلندش کردم و نشوندم رو سرو یتر داشت م دی هاش شد هیگر ماهورا

 شکمش رو بمال ایب ن یجانم مامان... شاه-

 اما باالخره تونست دفعش کنه  دیچ یپ  یاز درد به خودش م ماهورا

 دوش بدنش رو شستم...   ریکارش تموم شد تو بغلم گرفتمش و ز  یو وقت دم ینفس راحت کش هی

 در رو باز کن  نیشاه-

 ننت ی بب ینطور یبدش من دوست ندارم پسرا ا-

اون ماهورا رو داد دست  بحث نداشتم و ماهورا رو دادم بغل اون و خودم در رو باز کردم و حوصله
 خانم و با حوله پشت در منتظر بودم   هیسم

 به گوشم  دیرس  صداش

   میکن یم  زیخانم شما ماهورا رو بخوابون ما حموم رو تم  هیسم-

 رو بست و اومد سمت من...   در

   ستیکارا ن ن یاالن وقت ا نیشاه-

 جلو منو تو آغوشش فشار داد   اومد

  یمنو ببخش بخاطر همه چ-

 کردم...  وتسک

   ریاخالقم تند بوده به دل نگ کمی یمن از همون بچگ زیدن-
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چرا آزارم    ؟یر یگ یجور بدبخت بودم تو چرا به دل م ن یهم یواسم نمونده، منم از همون بچگ  یدل-
  ؟یدیم

 شهیم مونیبعد پش گهی م زیچ هی گهیزبونه د-

   شمیحس م یب  یزندگ نیبه ا شتریب شهیهر بار که قلبم شکسته م-

  شهیدرست م  یهمه چ-

 ماهورا  شی خوام برم پ یم-

 جدا شد   ازم

 بعد  ری دوش بگ هیباشه -

 و از حمام خارج شدم...   دمیگرفتم و تن پوش رو پوش دوش

  نیمسائل ما عادت کرده بودن منو شاه یلیدوتا به خ نی خانم و زهرا معذب شدم اما ا هیجلو سم  کمی
و لباس   نیاتاق خود شاه  میرفت می دیچی هر دوتامون پ مونییل زناشو مسائ ینبود حت یعاد مونیچیه

 و من برگشتم سراغ ماهورا که خوابش برده بود  میدیپوش

  دم ینفس راحت کش هی

 از کار نکردن شکمش به من نگفته بود  یچ یخانم بخدا ماهورا ه  -خانم  هیسم

   نییانداختم پا سرمو

   مینبودم من مادر بد ششیخواسته به من بگه اما من پ  یم دیمقصر منم شا-

بچه ها پول خرج کنه و   نیآقا هم فقط بلده واسه ا دیست یمشکل فقط شما ن  د ینگ ینطور ینه خانم ا-
طور   نیبچه ها هم  نیا دیندار یشما دوتا رابطه خوب یتا وقتشون پر بشه. تا وقت رهی معلم براشون بگ
   شنیبا مشکل بزرگ م

 من بخوابم؟   د یبالشت به من بد هی شهیدرسته، محرفتون -

 تو صورتش   زد
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 کردم خانم  یخاک به سرم االن داشتم گل لگد م-

 تکون دادم   سرمو

 باشه  -

سرو صدا رو تخت جا باز کردم و دراز   یو ب نیکه دوست نداشتم اما رفتم سمت اتاق شاه نیا با
 ... دمیکش

 ... نهیبب   نجایشد تا منو ا ینم  دارمیخواب بود کاش ب  نیشاه

 هنوز خوابه  نیچشم هام رو باز کردم متوجه شدم شاه  یبرد و وقت خوابم

شدن بچه ها   داریاز جام بلند شدم و اتاق رو ترک کردم... صبحونه رو آماده کردم و وقت ب آروم
  داریاز همه بآخر  نی... شاهمیبا هم صبحونه بخور یو خنده آوردمشون تا همگ یباز  ی... با کلدیرس

 و صبحونش رو خورد   دمیرو چ  زیشد و تنها براش م 

 بچه ها باش  شیپ ی ندار  یکار دارم امروز اگه برنامه ا رونی من ب-

 ...  رونیحرف رفت آماده شد و از خونه زد ب  یبهش ندادم ،اون هم ب  یجواب

خانم   هیبا بچه ها سم ستیخونه ن  نی خوب بود که شاه  ی لیداشتم امروز با بچه ها باشم و خ میتصم
چهره   دنیتر بودم خودم رفتم و با د  کیزنگ خورد چون من نزد فونیکه آ میبود یو زهرا مشغول باز 

 شد   یباال اما نم ادیخواستم ب یکوروش حالم بد شد نم ی

   ستیخونه ن  زیخانم کوروش خان هستن، اومد باال بگو دن هیسم-

که   دمیا رفتم و در رو قفل کردم...چند ساعت همونجا خوابتند کردم سمت پله ها و تو اتاق بچه ه پا
 کرد  ارمی خانم اومد هوش  هیسم

 ماهورا  دنیخانم؟ آقا کوروش رفتن، اومده بودن واسه د-

   میخانم سمت پله ها حرکت کرد هیسم ایو  رونی از اتاق اومدم ب-

 کردن   یم  هیخانم آقا کوروش از اول تا آخر داشتن گر-
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   ستیمهم ن-

اومدن  یبچه ها م  دنید یتند تند برا شونیبا آقا کوروش، ا دارتونید نیموقع تولد بچه ها تا اولاز -
تو  یخانم اون لباس ها اوردن،یم لی شما لباس و وسا یکردن و برا یم دیبراشون خر یو هر بار کل 
  دنیخر یخانم دکتر نبود همشون رو آقا کوروش م  یعروس ها یکمدتون برا

 نگاه کردم    بهش

   ؟یگفت  یشما هم به من دروغ م   یحت-

 نگم   یچی بخدا به من گفته بودن به شما ه-

 خانم نشست کنارم   هیتکون دادم و رفتم سمت بچه ها... سم سرمو

بگذر خانم   ،یار یدست برو به  یبهتر  یزای فراموش بشه تا چ ییزهایچ هی دیوقت ها با یخانم بعض -
 بده   یلیخ   نهیقهر باشه، ک یبا کس دیبگذر و ببخش تا خدا هم به شما آرامش ببخشه آدم مومن نبا

 کردم تو چشم هاش   نگاه

   ان؟یم  ایمادر بهتر به دن  هیبچه ها از  نیا ای ؟شهیگذشته من عوض م دمش،یفکر کن من بخش-

 روش نداره  یر ی بچه مادره، ثروت تاث یمادر برا-

و احساس حقارت   نهیبا مادر رفتار کنن که مادر خودش رو در حد بچه هاش نب یجور  هی دهیچه فا-
 داشته باشه؟ 

 گرفت   شی خانم اشک گوشه چشمش رو با گوشه روسر هیسم

 ! شهیشما و آقا باز نم نیکه ب هیچه گره کور نیا دونمینم-

   ستین  یچیه  ستیما ن نیب  یچیه هپاره شد ست،یگره ن -

   ؟یبچه ها چ -

 ندارن    یاجی براشون فراهمه به من احت یبچه ها پرستار دارن پول دارن همه چ-
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  رهی گیخدا قهرش م دینگ یخانم اونطور -

 وقته با من قهره   یلی خدا خ-

   دیداشته باش دیداره ام ییسر باال هی ینییخدا همه بنده هاش رو دوست داره هر سرپا -

 من شده بود لبخند زدم   خی تکون دادم و به شهاب که م سرمو

 مامان آقا جون خوبه   - شهاب

 کردم   بغلش

 رو نکن   زایچ نیتو فکر ا یمامان دونمیم-

شکر گذار خدا بودم که  نیبخاطر هم دیفهم  یرو م  یداشت و همه چ یدرک خوب یلیذاتًا خ  شهاب
 اون باشه   یهر برادراش چشمشون به رفتارهاخوا هیبچه اولم شد شهاب تا بق

 آماده باشن...   ادی م شونیشدم تا معلم نقاش دنیکش یعوض شدن جو با بچه ها مشغول نقاش  یبرا

 ... رونیو از خونه زدم ب  دمیاز اومدن معلمشون لباس پوش بعد

بمو نداد تو  جوا  یپارک نشستم و زنگ زدم به مسعود ول یصندل یتنها باشم رو کمی خواست  یم دلم
 نیکرده بود! اصال ا ریی تغ  یلیدربارش بعد از رفتارهاش خ تمیبهمن بهم زنگ زد ذهن   و دار ریهمون گ

 جواب دادم   ستیقشنگ ن یاون آدم با اون صدا  هیآدم چشم ناپاک شب

  ن؟یسالم آقا بهمن خوب هست-

   ؟یخوبم تو چطور   زمی سالم عز-

 متشکرم خوبم  -

  شم؟یپ یومدی امروز ن ییکجا-

   نتیاز اون نگاه سنگ خورهیتونستم بگم حالم بهم م یشد... کاش م  یطوالن مکثم

 داشتم   یر یدرگ کمی-
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 بشه ییبای کار ز دوارمیام  میکن نیتمر ا یب  شتریب-

 بله حتما  -

  و؟یاستود دیری م یک-

   ای ب یتونیاالن هستم اگه م-

   امیباشه من االن م-

 پس فعال  -

گفت   یبهش م نیاگه شاه دم،ید یکه مجبور بودم تحملش کنم آزار م نیرو قطع کرد و من از ا یگوش
کنه! اصال من براش   ینم  یفرق نی! البته واسه شاهدادی رفتارهاش رو انجام نم  نیا دیمن زنشم شا

  شباهاکنم که بهمن از دستم ناراحت بشه و نتونم  یکار   دیندارم! اونوقت من چرا با یا یمعن چیه
 کار کنم؟  

متوجه شدم فقط بهمن اونجاست و آه   دمیرس یگرفتم... وقت شی رو پ ویجام بلند شدم و راه استود از
گذاشت تا مثال   یدستم م یدستش رو رو ی... همیکار رو شروع کرد کیاز نهادم بلند شد با سالم عل

چ کدوم  ی رد... اما هک یکه معذبم م شیطوالن ینگاه ها  ایرو درست نشون بده   تاریگ ینت اشتباه
  یل یگفت صدام خ یفرصت بگذرم و باهاش کار انجام ندم! بهم م نیشد من از ا یها باعث نم  نیا

تر از من   بای آهنگ من خودم نقش داشته باشم چون که از نظر اون ز دئویقشنگ و دوست داره تو و
بهش محل بدم   دادینداشت! داشت خودش رو جرر م ی!! چرت و پرت گفتن هاش تموم دهیدختر ند

اما واقعا حوصلش رو نداشتم باالخره کارمون تموم شد و بعد از ساعت ها من تونستم از دستش فرار  
بود  دهی... زمستون رسنیشاه یمجبور شدم برم خونه   ن ی خونه خودم رو نداشتم بخاطر هم دیکنم کل

سرد... دست هام   یفصل یتنها در آستانه   یبودن، و من زنو هوا ها سرد و چراغ ها کم نور تر شده 
شب ها کم بشه،  یک یو از تار ادیو سادم... دوست داشتم برف ب  یمشک یپالتو  بیرو بردم داخل ج
و    شتریب دمنیبابا که بخاطر لباس ع  هیمامان داشتم که االن تو خونه منتظرم باشه،  هیدوست داشتم 

برات که   رمی بم زدانی... آخ نمی بب  بیداشته باشه و اجازه نده آس  رتی وم غبرادر که ر هیکار کنه،  شتریب
رنگ به رنگ   یو از کنار مغازه ها زدمی هدف قدم م یشد ب  ینطور یبعد از اون همه تالش آخر عاقبتت ا

گذروندن و به مرگ  یجور داشتن عمرشون رو م هیکردم... همه  یشدم و به آدم ها نگاه م یرد م
  ،یبه خواسته ها و آرزوهات برس ات   یرنج بکش  ،یعمر عذاب بکش کیشدن...  ی تر م کیو نزد کینزد
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... چشمم افتاد به یش یدور م یکنه و تو از همه چ  یم  فیجون و ضع یلحظه مرگ تو رو ب  هیاما تو 
شدن...  یاز کنارش رد مکه با سرعت   ییآدم ها نیرفت، ب   یکه با عصا آروم آروم راه م یر یمرد پ
  یبود سوار تاکس  یبهتر م یجا  ایدن یطور  نیدونستن، ا یتونستن و جوون ها م  یها م  ریکاش پ 

وارد شدم بچه ها   یکردم با لبخند وارد بشم وقت یشدم و رفتم خونه ... زنگ زدم و در باز شد و سع
که  ی من سالم دادن و به کارتون دنیکردن با د یرو کاناپه نشسته بودن و کارتون نگاه م  نیکنار شاه
قشنگ بودن کارتون تکون دادم  دییتا ینشونه  بهکردن اشاره کردن، منم با لبخند سرمو  ینگاه م

 خورد به گوشم  نیشاه یخواستم برم باال که صدا

   ؟یکجا بود-

  ویاستود-

 شب؟   نوقتیتا ا-

 چه ها با من بحث نکن  جلو ب -

 پله ها رفتم باال و تو اتاق لباس هام رو عوض کردم   از

 بود و وقت شام بود  دهیرو چ   زیزهرا م  نییبرگشتم پا یوقت و

 رفتن  زی و از سر م دیسرو صدا بچه ها باالخره غذاشون به آخر رس یو با کل میجمع شد  زیم سر

 شروع کرد   نیآرامش خواستم شروع به خوردن کنم که شاه با

 بود؟  ینطور یهم یخونه؟خونه خودتم بود یای م ری انقدر د یواسه چ-

 کار داشتم  -

 ز ی کف دستش زد رو م با

   ؟ییها ابونیشب تو خ نوقتیتا ا شهی هم گمینه؟ دارم م ای  یکار داشت گمیمن نم-

   ؟یکن  یم  کاریپرسم چ  یغذامو کوفتم نکن، مگه من از تو م نیشاه-

 کنه   یداستان منو تو فرق م -
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 رو انداختم تو بشقاب و سرمو خم کردم سمتش  قاشقم

 کنه؟  یم یچه فرق-

   ؟یکن  یم کاری و چ یر ی کجا م یبه من بگ  دیتو با-

 بهمن بودم    شیپ-

 !؟  دیشد یم یتاحاال انقدر صم  یبهمن!؟ از ک-

  ششیاجازه نده برم پ گهیکنه، د یباهام رفتار م  یبگم چطور   دمیترس

 دوست شما بودم  شیخواننده پاپ بودم پ شی استادم بودم پ شیپ-

خواست بخورم از جام بلند   یدلم نم گهینداد و ادامه غذاش رو خورد اشتهام کور شده بود د جوابمو
 بچه ها...  شیشدم و رفتم پ 

مدت، خسته و خواب آلود بودم به زحمت تونستم تا خواب بچه ها صبر کنم   یطوالن  یرو ادهی پ بخاطر
  یو اصال متوجه نشدم ک دمیکاناپه دراز کش یبرگشتم تو سالن و رو دنیکه همشون خواب نیبعد از ا

برم    باالگرفت تا  یشدم اما جونم نم  یم داریوقت ها با حس سرما از خواب ب ی خوابم برد! فقط بعض
چشم هام  ی شدم و وقت یدل چسب یل یخ یگرما هیکه چشم هام رو باز کردم متوجه  حارمصبی و پتو ب

بدنمو   زدمیم  خیانداخته بود دستش درد نکنه تا صبح  یخودم شدم! هر ک  یرو باز کردم متوجه پتو رو
و صبحونه  دمیرس  دمخو ینشده بودن و من اول به کارا داریو از جام بلند شدم هنوز بچه ها ب  دمیکش
ازش   ختی ر یم  ییخانم داشت چا هی! ؟ سمومدیاما ن ادی ب  نیمنتظر بودم شاه یماده کردم هرو آ
   دمیپرس

 ست؟ ین  نیشاه-

 دونمینم-

 کنن   یو بچه ها رفتن باز  میرو خورد صبحونه

خونه خودم    دیزدم نبود متوجه کل یسمت اتاقش و در زدم و وارد شدم، همونجور که حدس م  رفتم
   رونیبرش داشتم و لباس هام رو عوض کردم از اتاق اومدم ب  ز،یم  یشدم رو
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  دی برم مواظب بچه ها باش  دیخانم من با هیسم-

   دیآه پر سوز کش هیخانم  هیسم

   دیریم دی آقا رفت شما هم دار-

 کار دارم   امیم-

 ...  رونی برداشتم و از خونه اومدم ب تارمویگ

 ... دنیبرف شروع کرد به بار هویود اما ب  یهوا فقط ابر  اولش

 جواب دادم  نیشماره شاه دنیزنگ خورد و با د میگوش

 بله؟ -

 باز؟    یکجا رفت-

   ؟یتو بگو کجا رفت-

 بدم  حی وجود نداره من بهت توض  یلیدل-

 بدم؟  حی وجود داره من بهت توض ی لیپس چه دل-

 زبونت دراز شده ها  -

 خونم  رمی دارم م-

 بچه ها   ش ی الزم نکرده برگرد پ-

 کار دارم  -

 حرف رو دوبار تکرار کنم    هینزار -

   ؟یکن  یم کاری بر نگردم چ-
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  یای ب دیبا  یکردن تو اون خونه رو ندار  یحق زندگ گهیگردونم، د یبرت م نیکنمت تو ماش یم  امیم-
 باالسر بچه هات  

 کنم   نی تمر  تاریخوام گ  یم-

 تو؟   تاریجا نداره واسه گ هید متر خونه  چهارص 300کن  نیتو خونه تمر-

   ادیتو خوشت نم-

  یخونه روزا آزاد امی من فقط شبا م-

 خودم باشم   یخوام خونه  یم-

 ! یحرف قطع کرد و منو گذاشت تو دوراه ی رو ب یگوش

 بهت   لعنت

 برف و بوران  ریمونده بودم ز  فیبالتکل 

دفترچه  یبردارم و برگردم همه   ازمویمورد ن  لیوسا یسر  هیگرفتم برم خونه حداقل  میآخر تصم اما
 لباس هام   یهام و کتاب هام و حت 

 به شوفاژ...    دمیخودم رو رسوندم و از سرما اول چسب  یتاکس هی با

 خورده که گرم شدم رفتم سمت چمدونم تا پرش کنم...  هی

 شماره طال صدام و صاف کردم و جواب دادم    دنیزنگ خورد با د می بودم که گوش مشغول

   زمی سالم عز-

 بچه هات شوهرت خوبن؟   ؟ی جان خوب   زیسالم دن-

   ؟یتو چطور  می خوب یهمگ  زمیآره عز-

 شد   یحالم خوب م  دی شا رونیاومد ب یم زدانیاگه  ستمیبد ن  یه-

  وفتهیبراش ب  ی اتفاق میدیما اجازه نم  زمیعز ادیم-
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 راست گفته؟   دمیم  شویشوهرت گفته د-

 شک نکن    زمیآره عز-

 بده...   رشی خدا خ-

 تو گوشم  دیچ ی پ شی گر یصدا هوی

   دییشما  دمینشه من همه ام مونیکار کن پش هیتوروخدا  زیدن-

  اینکن برد هیطال گر ارمیرو از زندان در م زدانیچرا!؟ به جون بچه هام من شده جونمو بدم  هیگر-
 رمه دلش به تو گ

  د یبار یکرد و التماس از همه حرف هاش م  یم  هیاز ته دلش گر طال

  یکنم دستت رو م یم تویزی ... تا آخر عمر کنمیاری روز هم دووم نم هی زدانیبچه بدون  نیمنو ا زیدن-
  سهیکنم فقط شوهرت سر حرفش وا یبوسم خواهش م

 وقت ها شکسته بودم...   یلی گرفت چون منم سر پول خ میالتماس کردنش منم گر از

 رو نکن من...  هیطال فکر د-

خودم افتادم...  یها یپول  یب ادیرو قطع کردم و بغضمو شکوندم...   یاجازه نداد ادامه بدم! گوش هیگر
هام، التماس هام... بخاطر پول عوض شدم خورد شدم...طال بدبخت سر دوا درمون  یکس  یب ادی

  نخوردنکه بخاطر کتک  زدانیخراب بشه !  شی تحمل کنه برادرش زندگ دیبا  زنه،ی به همه رو م  ایبرد
بدون   اره، یرو گذاشت تا کار کنه و پول در ب  شی خواهرش، از دست ندادن خواهر زادش همه جوون

  هیببره منم که... منم که... چشمم رو بستم تک  شیاز جوون یخرج کنه و لذت یز ی که خودش چ نیا
رو   نیشاهچشمم رو باز کردم و  دیکه به گوشم رس ییآروم بشم... بخاطر صدا کمیتا  واریبه ددادم 
 کرد به تعجب    رییچهرش از اخم تغ  دمیچهار چوب در د یتو

 !؟ شدهیچ-

 پاک کردم و از جام بلند شدم   اشکمو

 جمع کنم   لمو ی اومدم وسا یچ یه-
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 نزار؟   نجایمگه نگفتم پاتو ا-

 پرت کردم سمتش   مویحرص گوش  با

 دست از سرم بردار  -

   چوندیسمتم و دستمو پ اومد

   هیچ ایباز  یوحش نیا-

 زدم    غیج

 ولم کن  -

 سمتم  یکن  یرو پرت م  ی گوش یخور  یگو... م-

 تموم شده! واقعا پر بودم هولش دادم و داد زدم   تمیظرف گهید

جمع کنم   لمو یاومدم وسا گمیم ؟ی به حال خودم باشم روان یزار ی ها؟ چرا نم ؟ی خوا یاز جونم م یچ-
رفته   لیتحل یاتاق دستمو گذاشتم رو صورتم و با صدا ی... با حالت زار نشستم گوشه یفهم یچرا نم

 تکرار کردم  

 ...  یفهم  یچرا نم -

 رو انداخت رو لباس هام و اومد سمتم و کنارم نشست   یگوش

 !؟ شدهیچ-

  نی! امیما! همه محتاج بود یحرف زدن باهاش رو نداشتم اون با پولش انگار شده بود خدا حوصله
 همه تفاوت انصاف نبود  نیا  تیحق نبود تو انسان 

 تنهام بزار  -

 ... واریداد به د هیحرف نشست و تک   یب  کنارم

 خنده دار شکستتش یلیاون خ  یبود ول  یطوالن  یل یخ نمونیب  سکوت
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   زمی ریبهم م یزنیشدم رو حرفم حرف م  روت حساس ستیمن تو رو دوست دارم دست خودم ن زیدن-

خندم گرفت!  خندم گرفت از جمله دوست دارمش! عمرا اون بلد باشه دوست داشتن  هیاوج گر تو
 منو!

 !؟یخندیچرا م-

 خنده داره!-

 ؟ یچ-

 دوست داشتن تو! -

 جاش بلند شد  از

 م یتموم شد پاشو بر تی آره مزخرف گفتم، گر-

 ام یتو برو خودم م-

 منتظرتم  نیتو ماش -

 ...رونی تو چمدونم و از خونه زدم ب ختمیرو ر لمیفکر به خودم اومدم و وسا  یومن بعد کل   رفت

دوست دارم!  گهیم رفتارهاش  نی! فکر کن با ارهیگ ی افتم خندم م  یکلمه دوست دارمش م ادی
 مزخرف براش کمه! 

اومد   یکه ما رابطمون خوب به نظر م  یبچه ها...تنها زمان  شی پ میزده نشد و برگشت نمونی ب یحرف 
و من بهتر از   آوردی شوهر مهربون رو در م  یاون ادا یحرفه ا  یلیخ میبچه ها بود شی بود که پ یوقت

  نمیش شاهیهم که نبود برم، پ یخونه ا گهی...دمیگفت  یرفتم... هر دو دروغ م   یاون تو نقش فرو م
که داشتم کاناپه سفت    ییخواست بخوابم، اتاق بچه هام به زحمت زهرا جا شده بود تنها جا یدلم نم

تا   نیبود... بچه ها رو خوابوندم و قبل از رفتن واسه خواب رفتم سمت اتاق شاه ونیتلوز یو رو به رو
بود و حالم رو خراب  وندهطال هنوز تو گوشم م یها هیگر  یباهاش حرف بزنم، صدا زدانی هیدرباره د

  دیکش  یم گاریبود و طبق عادتش س ستادهیبه در زدم و وارد شدم بغل پنجره ا یکرد تقه ا یم

 کن   ادی ه واسه تو، شوفاژ رو زاتاق سرد-
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 خوابم    ینم  نجایمن ا-

 نگاه کرد بهم   یطوالن

   ه؟یکارت چ-

 امروز طال بهم زنگ زد... -

   نییانداختم پا سرمو

 کرد  یم هیگر یلینشه، خ مونیپش هیوقت از دادن د هیگفت من دلم به شوهرت گرمه -

 مگه قراره من بدم!؟  -

 سرمو بردم باال و وحشت زده نگاهش کردم  تند

 زد   گارشیپوک به س هی

 بدم؟   شویچرا د-

 ... یتو گفت   نیشاه-

 نمونده برام   یچ یپول الزم دارم ه دهیدم ع-

  گهیموندن د نجایرفتم ا  یم دی! باسمیحرفش حالمو خراب کرد که نتونستم تحمل کنم و اونجا وا انقدر
 اومد   یمنم راه نفسم بند م  مردیم زدانیکرد،   یرو درست نم  یچیه

   رمیمن م-

 که دستمو گرفت   رونی کردم بهش و خواستم از اتاق برم ب پشتمو

 کجا!؟  -

 رو پس زدم   دستش

 خوره  یحالم ازت بهم م-



 ۲که نداشتم یتیشخص

228 
 

 حرفم تموم نشده بود که!  سایوا-

  ی ولم کن مزخرف لعنت -

 گرفتتم یدودست

 زدم  داد

   یولم کن عوض -

 بدم   ست یرو بده من قرار ن  هید دخوا  یبابا م  زیدن-

 سمت ما   دیو شتاب زده دو رونیاز اتاق اومد ب دهیخانم ترس هیزمان سم همون

 !؟؟شدهی چ-

 زودتر از من جواب داد   نیشاه

 شما برو بخواب  یچ یه-

 تو در رو بست   دیمنو کش  نیشاه

 !!  ؟ی کن  یچته!؟ چرا رم م-

 کنم!؟   کاریاز دست تو رم نکنم چ -

   دمیرو بده من نم هیبابا قرار د گمیم-

 اخم نگاهش کردم   با

 خواد بده؟   یچرا اون م-

 چون من پول ندارم   دهیرو م  هیگفت اگه رابطم با تو بهتر بشه د-

 ما که رابطمون خوبه! -

   یل یخ-
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   نشیرو قفسه س زدم

 بهش بگو ما رابطمون خوبه  -

 گهیمرد د هیکنم وگرنه  یخوب بشه آزادش م  زیبهم گفت اگه رابطتت با دن نه،یبب  دیبا ستین  یگفتن-
 بپاچه  تونیکنم که زندگ ینم  زی دن یرو وارد زندگ 

 برادره؟  هیاون مثل  زیواسه دن یمگه بهش نگفت-

 کنه   یحرف رو قبول نم  نیا-

 رو بردم باال   دمیتهد انگشت

  دیرو ند هی و د دیچونیبپ  دیبه بابات بفهمون به جون بچه ها اگه بخوا نویما رابطمون خوبه ا نیشاه-
   زمیریو زمان رو به هم م نیزم

 در رفتم تا برم بخوابم، اما در قفل بود!  سمت

 چرا قفله!؟   نیا-

 بچه ها مزاحمم نشن  میشد  داریب ری گفتم صبح د-

 خوابم    ینم  نجایمن ا-

 پس چطور به بابام بگم رابطمون خوبه؟  -

 فشار داد  یگار یرو تو جاس گارشیس

 کنم   یخوام برات تالف  یچون امروز ناراحتت کردم م-

   ؟یچطور -

 تر بشه خانمم داریکه رابطمون هم پا یجور  هی-

 افتاد!   ینم یخوب   یبعدش اتفاقا شدیمهربون م هوی یوقت

  رهی م ادمیبخوابم فردا -
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 رو سرم   دمی و پتو رو کش  دمیسمت تخت و دراز کش رفتم

و   یار یکه درش ب یزدان یکنه تو دنبال  یخانواده باشه، فکر م  هیمثل  مونیبابا دوست داره ما زندگ-
   یباهاش بر 

 برادر رو برام داره   هی گاهیفقط جا زدانیچرت و پرته، -

  ؟ی زد یم  شیخودت رو به آب و آت ینطور یاون بودم ا یاگه من جا-

 جواب دادم   تییتمام جد  با

 نه -

  ینامرد یل یخ-

   دمیند  یازت مردونگ-

   دیرو از سرم کش پتو

خر کار   نی ع ای و به فکر رابطه باهات نباشه؟  یمرد باش   هیماه با  3که  نیا ه؟ی مرد بودن واسه تو چ-
   اره؟یکنه و پول در ب 

 زدم تو چشم هاش   زل

  یگفت  یبه مادر بچه هات نم ،یکرد ی نم انتی به زنت خ یتو ذات آدم هاس تو اگه مرد بود  یمردونگ-
 برو 

   ؟یگذشته رو فراموش کن  یخوا  ینم-

 کرده!؟  رییتغ  یز یمگه چ ندشیتو آ-

 اخم کرد   نیشاه

 رو نگرفته   زدانیکه رابطت با من خوبه و چشمت  یبابا رو قانع کن دیبا یخوا یم هیخب اگه د لهیخ-

 کردم عاشق تو ام!  یکه فکر م  دمی هام رو م یهنوز دارم تاوان بچه باز  ستمیکار ن انتین مثل تو خم-
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   ؟یاالن بزرگ شد-

 چشم هام باز شده  -

   دیرو از روم کش  پتو

  نمی پاشو بب شهینم ینطور یا-

 رو تخت و دست هاش رو سمتم باز کرد   دیجام بلند شدم و اون دراز کش از

 می ریفردا ادامه دعوامون رو م میبخواب   ایفعال ب-

 تعجب نگاهش کردم...  با

 سراغت   امیخودم م  یاین-

 کرد   ینداشت اون کارش رو م  دهیکل باهاش فا کل

 .  دمیسمتش با اکراه تو بغلش خواب رفتم

 . نیشاه-

 م یجلو بابا اشتباه نکن م یکن نیتمر ایب  س،یه-

 برو بابا  -

 ... ریشب بخ -

 گفت  یمکث طوالن هی با

 زم ی عز-

واقعا دوسم داشت!؟اصال   یعنیچخبره؟!  ایگفتنش! خدا زمی از عز نمی!؟ اون از دوست دارمش ازمیعز
 زدم اون براش مهم بود؟  یکه من واسش از غرورم م  یمگه اون وقت ست،یبرام مهم ن 

 ! دمیشده بود از خواب پر یبچه ها که با در زدنشون قاط یو صبح با صدا  دمیخواب
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 در رو باز کردم و قبل از ورود بچه ها در رو بستم اطینگاه به خودم کردم و با احت  هی

 من یزا یعز ری سالم صبح بخ-

 ... دادنیزدن و سالم م  یتو هم تو هم حرف م همشون

 ...میو نشست دهیرو چ زی که متوجه شدم زهرا م نییطبقه پا میرفت  یجور  همون

 بشه صبحونمو خوردم  داریب  نینموندم شاه منتظر

گرفت که انگار ارث   افهیواسم ق یجور  هیمن صبحونمو خوردم  دید نییشد و اومد پا داریب یوقت اما
 باباش رو خوردم! پررو...

 ی رو صندل نشست

 صبحونه بخور   ایب-

 من خوردم -

 اد ی تا شوهرت ب یس یوا یر یبگ  ادیبعد  یتا دفعه  یخور   یم ین یشیم یایم-

 شوهرم؟ -

 ابروشو برد باال  هی

 بود! ؟  یمنظورت چ-

 بهمن افتادم... یرفتارها ادی

 بگو شوهر یهر موقع به همه نشونم داد-

کنه جز خانواده خودش   یمعرف  یخواست به کس  یاخم کرد و صبحونش رو شروع کرد پررو منو نم بهم
سرم، آقا   ه ینوادش! بعد انتظار داره من بهش مثل شوهرم، ساو خانواده دامادشون اونم به اجبار خا

گرفتم راهمو سمت بچه ها کج کردم دوست نداشتم با کوروش   افهی...براش قیباالسرم نگاه کنم! عوض 
  نیشده بود کفش هاش رو واکس بزنم و واسه زنش ظرف بشورم ا زدانی هم صحبت بشم اما بخاطر 

  یچه روزا میو بخون  میبزن تاریو با هم گ ادیب زدانیکه  هی اون روز ،یبه زندگ  دمیکردم، همه ام یکارو م 
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 یخونه  میرفت  یم دی...امروز جمعه بود و احتماال باده یداشتم، منه آواره ظلم د ششیرو پ  یقشنگ
بچه ها بودن که اندازه نداشت! مامانش که جونش واسه    نیعاشق ا یجور  هی ن،ی خانواده شاه

  یم یباز   یل یخ  دایهم با ش ریرفت، کوروش هم ماهورا رو دوست داشت آرشام و آرشاو  یشهاب م
دووم    شفقط اون دوتا جلو دادیباهاشون انجام م  شتر یبدو بدو رو ب یها  یباز  دایکردن چون ش

  میریخانم گفت بچه ها رو آماده کنه م هیومد و به سما  نیبودم شاه افهیهمون جور که تو ق اوردنیم
که سخت بود... اما حاال حاال ها از   نیحرف زدن با کوروش با ا یبود برا  یخونه پدرش...فرصت خوب

که جونش در ب  ام،یدر نم  افهیق و  میشد ی م  کینزد فتنمونبه ساعت ر میداشت  ادیبزار دنبالم انقدر بدو 
تا از نبودش تو   نی رفتم اتاق شاه  خانم مشغول آماده کردن بچه ها بودن من هم  هیزهرا و سم

...به ستادمیکنسول ا ی نهیآ یموهام رو باز کردم و جلو  ی رهیاتاقش استفاده کنم و آماده بشم...گ
  یاون دختر ساده مظلوم هیشب میچیه گهیخودم نگاه کردم، واقعا چقدر چهرم عوض شده بود! من د

 دمیآه از ته دلم کش هیزن تنها... هیشده بودم،  گهیآدم د هی کردن نبودم! من  رونشیورشگاه ب که از پر
 ستمیاون ها بفهمونم؛ من کم ن یبه خودم برسم تا به همه  شهیاز هم  شتریبار ب نیگرفتم ا میو تصم

  نیرکم بودن رو تموم کنم. بهت نیشده ا یق یخواست به هر طر یدلم م ستمیکس ن یمن بدبخت و ب
کردم   لی تکم  پموی شال قرمز خوش رنگ ت هیصورتم آوردم و با  یرو  شیآرا نی و بهتر دمیلباسمو پوش

رو کاناپه نشسته بودن  فی... بچه ها به ردنییرو برداشتم و از پله ها اومدم پا  فمی بعد از اتمام کارم ک
شد!   داشیو باالخره آقا پ میمنتظرش بود ینبود!همگ یخبر   نیاما هنوز هم از شاه دنیدیو کارتون م

 ! تا وارد شد با تعجب گفت چیجعبه بزرگ کادو پ هیدست گل بزرگ و قشنگ به عالوه  هیبا 

 منتظرتونم دیایب ن،ی برمشون داخل ماش  ی! ؟پس مدیاع آماده ا-

 .سر برن خونشون تا فردا برگردن.. هیخانم وزهرا آماده شدن  هیجور برگشت رفت... سم همون

 خواست اونا مال من بود  یلحظه قلبم تند شد! دلم م هیچرا  دونمینم

  نیو شاه می نشست ن،یسمت ماش  میبه هم و حرکت کرد میشد ری زنج یشهاب رو گرفتم و همگ دست
 راه افتاد...

 رو عوض کنم، بچه ها بزرگ شدن  نیماش دیبا-

  یجاها آب شده بودن بعض ینگاه کردم...بعض  نیزم ی رو  یرو ندادم و از پنجره به برف ها  جوابش
داشت که اونا   یمثل سرسره  شده بود...خداروشکر پدر بچه هام اونقدر  نیبسته بود و زم خی جاهام 
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  کویبچه کوچ هیتو ذهنم تموم نشده بود که  یلباس گرم نمونن...جمله  یزمستون ب  اهیس نیتو ا
سرما چرا  نی جا نامناسب بودن لباسش معلوم بود! تو ا ن یکرد و از هم یم ییزن که گدا هیبغل  مدید

وقت دغدغه غذا و   چیتونه خرجش رو بده ببرتش پرورشگاه، اونجا ما ه یآخه بچه رو آواره کرده!؟ نم
 انسانه   هی یحداقل زندگ نیا م، یخواب و نداشت یجا

 خودمو گرفتم  یپر اشک شد اما جلو چشمم

 ز؟ یدن-

 چرخوندم سمتش سرمو

لباس   یکنه،خواستم بهت بگم مناسب مهمون زشی خواد سورپرا یمحمد م  داست،یتولد ش   - نیشاه
 شهینم دایپ یمهمون  یبهتر از تو تو دمیکه د یبپوش 

 ؟ یخونه خودتونه مهمون -

  یخانواده محمد باشه ما نم  یبهم گفت منم بهش گفتم اگه خونه  شیواال مامان چند ساعت پ-
 اونجا گرفته ن ی بخاطر هم میبود کی شر یچون با بچه ها سخته اما گفت ما هم تو مهمون  میای ب میتون

 خانواده محمد مثل شما وضعشون خوب هست؟ -

نسل به نسل به که خاندانش  یراثی بوده و وکالت م یهستن پدرش قاض  ینه اما از خانواده حقوق -
 دن یبچه هاشون م

 چه جالب -

و ونک داشته  اورانیمن چند هکتار پدربزرگش تو ن یبابا  هیکه! پول تو کاسب اد ی از وکالت پول در نم-
کنه پدرمم با   یهزار برابر م 5کنه به ساخت و ساز و تو چند سال پولش رو  یکه پدرش اونجا شروع م

خودش باز هم به اون ثروت    یکنه اما بخاطر هوش و زرنگ یوصلت م ریخانواده فق هیکه با  نیا
 میش یاول کشور تو ثروت و امالک م یکه ما جز خانواده ها شهیم ینطور یکنه، ا یاضافه م

 ؟ یتوچ-
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از بابام جدا کردم و زدم تو کار مد و  رمویاومد همون اول مس یمن از ساخت و ساز خوشم نم-
 زنهیول رو مپوشاک، االنم که برندم حرف ا

 نه؟  یوصلت کن ری خانواده فق هیو با  یاشتباه بابات رو بکن  یخواست یتو نم -

 خودم گفتم ینداد ول  جوابمو

 کس و کار  یزن ب هی یافتاد رشیبدتر از فق  ری از شانس تو هم گ-

 ؟ یچ یعنیکس و کار   یب  - ماهورا

 با اخم گفت  نیشاه

 گنیکه کار نداره م  یماهورا جان به کس ،یزن یمحرف ها   نیآخرت باشه جلو بچه ها از ا یدفعه -

 ه؟ یکس چ یب-

 رو   نهیبگه! که شهاب بلند گفت اون ماش یموند بهش چ  نیشاه

 رفت  ادشونیشد و  نیحواسشون پرت ماش  همشون

  نی کوروش و تا ماش یخونه  مید یرس زهی صورتم به هم نر شیگوشه چشمم رو پاک کردم تا آرا اشک
شدم و   ادهیسمت خونه من هم آروم پ دنیو دو رونیب  ختنیمورو ملخ ر نیبچه ها ع میرو پارک کرد

 به گوشم دیراه صداش رس  یباشم وسط ها نیکه منتظر شاه نیبدون ا

 ن یماش شیبرگرد پ -

برگشتم سر جام و اون دست گل و   ادیب  شیپ  یکوروش مشکل یچون دوست نداشتم جلو ستادم،یا
 کادو رو برداشت و اومد سمتم

 ها ی جلوتر از من بر  نمی نب-

متوجه جنب و جوش چند تا خدمتکار شدم و محمد   م یوارد شد یوقت ،یسمت در ورود میافتاد راه
 هم در حال صحبت کردن با تلفن بود!

 نکنن  یجا خراب کار  هیدادم و رفتم سمت بچه ها تا جمعشون کنم  سالم
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 ن ییهم اومد کمک من که کوروش از پله ها اومد پا نیشاه

 ن یسالم خوش اومد-

رفت جلو دست داد و بچه ها بدو بدو رفتن    نیشاه ن،ییسالم آروم دادم و سرمو انداختم پا  هی من
 دورش کردن...

 گفتم  نیگوش شاه  دم

 تو حواست به بچه ها باشه من برم کمک -

 باز با من برخورد کرد یسمت محمد که باالخره تلفنش تموم شد...و با رو رفتم

 سالم زن داداش حالتون چطوره؟ -

 سال ازش بزرگ ترم! 10داداش! انگار  زن

 جان   دایمبارک باشه تولد  ش د؟یشما چطور  م،یسالم ممنون خوب-

 کنم زشی دوست داشتم سورپرا م،یهست که کنار هم یسال نیممنون، چون اول  یل یخ-

 ی هم عال  یل یخ-

 ...خوش به حالش چقدر دلم خواست متیگرون ق  ناتیبادکنک ها و تزئ  نیزایانداختم به د نگاه

 در خدمتم  ادیاز دست من بر م یکمک -

و   داینه چون ش ایسر جاشه  یهمه چ  دینی بب دیو چک کن دیبه من بکن  یلطف  هی دیتون یخب شما م-
 انیم گهیساعت د میمامان ن

 ستن؟ یخانواده شما ن-

 تو راه هستن  -

 که واقعا خوشگل بودن ییها  لیتکون دادم و رفتم واسه چک وسا سرمو
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  یکردم و حسرت م  یبهشون نگاه م یطور  نیبود هم  ییای ! چه رویخوشگل زی! چه میتم قشنگ چه
ر  کردن افکا ی زخم یهاش برا غی که تو وجودم خشک شدن و فقط ت  ییزهایخوردم... حسرت تمام چ

 پرتم کرد تو حال... کردیکه دم گوشم صدام م نیشاه یمونده بودن...صدا

 !؟یدیچرا جوابمو نم -

 دم ینشن-

 برو اتاق من آماده شو خانواده محمد جلو درن  یدار  یاگه کار -

 تکون دادم  سرمو

 ندارم  یکار -

بار خانواده خواهر و برادرش هم بودن و دوتا هم  نیکردم اما ا یبا خانوادش سالم احوال پرس رفتم
 ساله داشتن 10و  7  طونیش ینوه 

 محمد گفت  هوی

 آماده یهمگ انیدارن م-

  طی تا مح  یبچه ها رو بردن سالن پشت یمدت یو خدمتکار ها برا میستادیا فی به رد  زیکنار م یهمگ
  یکاغذ رنگ  یزدن و کل یمب شادب هیو محمد هر کدوم  نی در رو باز کرد شاه دایشلوغ نباشه تا ش

  ونتو بغل محمد و ا  دیپر یپرش   هوی کرد و  یزده داشت به همه نگاه م  رتیکه ح دایرو سر ش  ختیر
انداخت تو سرم...   نیکه گفت طن  یتولدت مبارک  یصدا  نیهم دو دور چرخوندتش و گذاشتش زم 

کنه و برام تولد   زیبود که اون منو سورپرا  نیاز آرزو هام ا یک یبودم  نیکه عاشق شاه  ییاون روزا
 اون... هم با من بود هم با نسترن... به یعوض نیچقدر من بچه و ساده بودم و چقدر شاه ره،یبگ

! و چشم تو چشم  شهیاحساس کردم راه نفسم داره تنگ م هوی... رونی قول ازدواج داد و منو انداخت ب
رفتم اتاق   میر و صدا برگشتم سمت پله ها  مستقس  یشدن با کوروش حالمو بدتر کرد آروم و ب

  قتیاز مرور حق ایاز حسادت حالم بد شد  دونمی! نمرمی بگ مو یگر یدونستم چطور جلو ی...نم نیشاه
  م،یپوشوندن ناراحت یبرا شیآرا دیتمد یزد با کم یبود داشت وجودمو چنگ م  یتلخ! هر چ یها

 دایو رفتم سمت ش  نییبرگشتم پا
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 تولدت مبارک  زمی عز-

 عشق بغلم کرد  با

 زنداداشم ممنون  یوا-

 ذوقش منم لبخند اومد به لبم از

 کنار آقا محمد  تیسالگ 100تولد   شاهللیا-

و به سوال خواهر محمد حواسش رو داد... منم رفتم سمت بچه ها و با اون ها سرگرم   دیبوس منو
مادر و   یوقت کادو...کادو دیکه رس نیداشتن تا ا یبود و همه با هم رفتار خوب  یخوب یشدم... مهمون 

هر  و خوا ریج پالک زن  هیپاشه بود، مادر پدر محمد  ریکه االن ز ین یاز ماش دتریمدل جد هی نیپدر شاه 
 !هیدونستم چ ینم  یما، و من حت   یبه کادو  دیدادن که توش سکه بود و آخر رس یو برادر محمد پاکت

 از طرف ما  نمیجان ا دایش  - نیشاه

 و به من نگاه کرد دیرو بوس نی اومد شاه دایش

 تولد بچه ها  شاهللیزن داداش دستتون درد نکنه ا-

 قابل تو رو نداره  زمی قربونت عز-

 نگاه کرد نیباال به شاه  یابرو هیذوق در جعبه رو باز کرد و با  با

 !؟ باز کن خب یکن  ینگاه م  یچرا اونطور -

کند از خجالت که در   یداشت لبش رو م  نی ! مادر شاهگهید یجعبه  هیرو در آورد باز کرد باز  یبعد
با خنده دست برد تو   نیسکوت رفت که شاه بود و همه سالن تو  یجعبه هم خال نیآخر یکمال ناباور 
 رنگ گرفت سمتش  ییجعبه طال  هیبود و  دهیکه براش خر  یدسته گل

 جاست  نیکادوت ا -

 یها ی داخلش که پر از سنگ کار  یطال سیسرو دنیزده ازش گرفت و باز کرد و با د رتی ح دایش
 ن یبغل شاه دیزدو پر  غیخوش رنگ بود، از سر ذوق ج 
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 ی مرس یداداش یوا-

من هم  دیاومد سمت من و منو هم بغل کرد و بوس دای...شستین  اریبا ما   یچیافتادم... ه زدانی ادی
  هیشب  ینبود! و حت نیشاه هی بود و اصال شب   یمهربون یل یباز ازش استقبال کردم، دختر خ یبا رو

  نتظر.مو محمد فقط.. میمادرش باشه! آخر شب همه رفتن و ما موند هیشب دی ! شادونمیکوروش! نم
و سرمو انداختم  ستادمیآوردم...آروم کنارش ا ریفرصت بودم که باالخره کوروش رو تو تراس گ هی
 ... نییپا

 خوام باهاتون حرف بزنم  یم-

 رو خاموش کرد اول با تعجب نگاهم کرد و بعد جواب داد   گارشیسمت من و س دیچرخ  سرش

 شنوم... یم-

 نیرو بد زدانی هید دیخوا ی گفت شما م نیشاه-

 گرفتم همش رو بدم  میدوباره تصم یدرصدش رو بدم ول  70بله اول قرار بود -

 ن؟ یسر حرفتون هست-

 کرد تو چشم هام  نگاه

 ن یتو و شاه یمونده به رابطه -

 برادر منه زدانی-

 ی واسه اون تو خواهرش نباش دیاما شا-

 کنم! یم یتت هر کار و حل شدن مشکال یشاد یاون خودش به من گفت من برادرت هستم و برا-

 ه یچجور نیرابطت با شاه نمی بب دیبا-

 خوبه -

 ! گهیرو نم   نیتو حرف هات و کارهات ا یغصه -
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 آدم خوشحال و خوش گذرون باشم؟ هیمزخرف بتونم مثل  یگذشته  نیکه با ا نیانتظار ندار-

 باشه گذشته تموم شده تی نه انتظار دارم حواست به بچه ها و زندگ-

 کنه ی م  رییحالت رو تغ  شی ادآوریو با  شنیکه! همشون تکرار م شنیاما خاطره ها تموم نم -

از  یز ی نداره و چ یسود یمون یپش ۰دونم ابزاز یکه افتاد متاسفم، م  یمن بخاطر اتفاقات  زیدن-
باشم، من با تمام وجودم از تو   نی خاطره بهتر بعد از ا هی تونم  یکنه اما حداقل م ینم  رییخاطراتت تغ 
  یمادر بخواد نا نیو شاه نی بب بی نکن بچه ها آس یکار  ه یکنم  یخوام و ازت خواهش م   یبخشش م
 اره یسرشون ب 

نات رو  امکا نیکنه، پرستار دارن، معلم دارن، بهتر یبا نبودنم نم  یفرق چیبودن من واسه بچه ها ه-
 م؟یوسط چ نیدارن، من ا

 ! دهیحرف از تو بع نیا-

 نهیمادر بچه هاش رو در حد خودش و بچه هاش نب  دهیکه اسم شوهر روشه هم بع یاز کس-

 نتون یب شهیدرست م یعوض شده، اون دوستت داره فقط زمان بده همه چ  نیشاه-

 ست یبا من ن   یدنبال زندگ نی!شاهقتی از حق یته یالیخوش خ هی-

 شه؟یفکر زندگ  یکنه که بفهم کاریچ-

 

 " نی"شاه

 

! همش  زیشده بودم به دن نیدونم چرا بدب  یهمن! نم شی هست نه بابا! حتما پ زی شدم نه دن متوجه
هم بخاطر    دیدونم شا ی! نمشده   شتریب  انتشیکردم چون مثل قبل دوسم نداره احتمال خ یحس م

  گاریال و حدس زدم بابا تو تراس مشغول سمهم بودنش روش حساس شده بودم! از پله ها رفتم با
  مهیبودن پشت در ن  ستادهیکنار هم ا دمشونیهم اونجا...رفتم سمت تراس... د زیباشه و دن  دنیکش

 باز سنگر گرفتم تا حرف هاشون رو بشنوم... 
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 شه؟ یفکر زندگ یکنه بفهم کاریچ-

 سکوت کرد و باالخره جواب داد یطوالن  زیدن

رو نداشتم که دست   یکس چیه امرزش،یمامان ستاره و همسر خدا بو  زدانی من جز خدا و -
 هیکنه،  یم  ریمنو تحق  نیعوض کنه اما شاه تونهیها رو م  زی چ یل یمحبتشون رو سرم باشه، محبت خ

ماه با عذاب نگهشون  9که  ییبچه ها  یجلو ینداشته باشم حت  یاعتماد به نفس چیمن ه کنهی م یکار 
من کم باشم تو چشم  یهام زدم براشون... تا وقت یو مدت ها از خواب و خوراک و خوش  مداشت

 همه  یشوهرم، فقط اسم هامون تو شناسنامه برا

 ست؟ یباهات رفتارش خوب ن   نیشاه-

 یواننده ا! االن خمیما زن و شوهر  دوننیهستند که م یدست افراد  یفقط اندازه تعداد انگشت ها-
دل بکنم و    شی کار شنهادیاز پ تونمیبه من داره! من نه م گهیچشم د هیهم هست  نی که دوست شاه

 نباشه !  صینه جرات دارم بگم من شوهر دارم بچه دارم تا انقدر واسه داشتنم حر 

چشم داشته!؟ چند  زیشد رو سرم... من به بهمن پول داده بودم و اون به دن ختهیلحظه ر هی یچ همه
 از رفتارش به من نگفته!؟ ادامه حرفش حواسمو پرت کرد   یچی ه زی!؟چرا دنششیبار رفته پ

تونم سر پا باشم و هر لحظه   یما باشه؟ مگه من چند سال م ی خواد تو زندگ یم  یتا ک  تی وضع نیا-
بچه هامو ازم    م؟یتو زندگ ارهیمثل نسترن رو بخواد ب یکی گهید کباری نیکه شاه  نیتو استرس ا

مهربون   رهمس  هیخونه آروم و  هیتونم به آرامش برسم!   یازدواج موفق من م ه یکه با   ی! در حالرهیبگ
 داشته باشم

 کرد!؟؟ یفکر م  گهید یک یاون داشت به ازدواج با  

که فکر   گمیم یدارم به پدر شوهر نگران  گم،یاختم نم شن  یحرف ها رو به کوروش که قبال م نیمن ا -
 ندارم... یبرگ برنده ا  چیباشم اما ه یمادر بد خوامیبدونه که من نم  خوامینوه هاشه و م

 به گوشم  دی ناراحت بابا رس  یصدا

 کنم   یتمام تالشم رو م   تیتو منو ببخش من واسه سرپا شدن زندگ زالخطاستی دخترم انسان جا-

 من ببخشه   یخدا هم آرامش به زندگ   دیتا شا  دمیمن شما رو بخش-
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 به گوشم...   دیبابا رس ی هیگر یصدا هوی

 دخترم منو حالل کن   -

 کنن  یبچه ها االن بهونه م  شیبرم پ  دیشما هم منو حالل کن، من با-

 برو دخترم  -

بودن اتاق متوجه نشد و از  کی پشت پرده پنهون شدم و بخاطر تار رونیب ادی خواد ب  یم دمیفهم  تا
 اتاق خارج شد  

 ... ستادمیرفت وارد تراس و کنار بابا ا تا

 حرف بزنم    گاریس یتونستم ب  یحالم خراب بود که نم زیدن  یسر حرف ها انقدر

 بابا و روشنش کردم    گاریدونه برداشتم از جعبه س هی

  ؟یبود سادهیفالگوش وا-بابا 

 بدم نشد من شوهرشم درد و دلش واسه شماست  -

 اخالقتو درست کن اونم جرات کنه باهات حرف بزنه  -

 خواد باور کنه   یاخالق من درسته اون نم-

 مشکل از تو هستش ،یکشی م شی با پا پ یزن یکه باور کنه تو با دست پس م یقدم بردار  دیبا-

 ! نیآدم فروشم شد  دایجد-

 زدم! انگار دست خودم نبود!  یدر تلخ داشتم باهاش حرف مدونم چرا انق ینم

 به زنت چشم داشته باشه!! دهیکه دوستت به خودش اجازه م یندار   رتی انقدر غ-

 بهم نگفت!    یچی پدر سوخته ه-

 بگه؟   یبهت چ  ادیب-
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 خوام شوهر کنم  یبگه طالقم بده م-

 پس؟  یچرا همون موقع طالقش نداد-

 گاز گرفتم  لبمو

طالق ندادنش فقط و فقط دوست داشتنش بوده، نه بچه هاتون،   لیدل یگی!چرا بهش نم گهیبگو د-
 خانم خونته؟  ست،ی اون فقط مادر بچه هات ن یگیچرا بهش نم 

 خودمو بشکنم؟   دیمن چرا با گستیمرد د هی شی همه فکرش پ یوقت-

 رتش؟ ی از تو بگ تونهی م یک تهیاون زن عقد-

 ست ی دلش باهام ن-

 شه یدرست م یمحبت کن همه چ-

 دوسش دارم -

 نشون بده و بگو  ستین ی کاف  نیا یول  دونمیم-

 سخته-

اما   رنیکه برات عادت شده فقط نازتو بکشن و پولت رو بگ  یدیدختر به اون دختر پر نیانقدر از ا-
   ینازشو بکش  دیبا   نویکنه ا یفرق م نیا

آزار   یرابطه  نیکه تموم نشه ا دنیدست به دست هم م ی! انگار همه چشهیدرستش کنم نم امی تا م-
 دهنده

مادر باال سرت بوده خواهرت بغلت   نی رو نداره، خودت رو نب  یپسرم اون به جز تو و بچه هاش کس-
نه   ینه خوش دهیند  یچی ه زیدن یکه پله برات بزاره و تو باال بر  یپدر داشت هی کرده و دوست داشته 

  ؟یکن  یمداشته باشه چرا پس تو محبت ن ینطور یاونو تونسته ا ک یمحبت کوچ هیبا  زدانیخانواده! 
 بدو     ایسمتش، تا بخاطر تا اون سر دن یخواد که بر  یفقط چند تا قدم م زیدن

 کردم...  سکوت



 ۲که نداشتم یتیشخص

244 
 

  دیباجور خرابش کردم براش تا غرورم نشکنه...  هیهر محبتم  یانتها نمیب ی کنم م یدقت م  یوقت
  یکوتاه یکنه ...با بابا خداحافظ  کیبه هم نزد شتری که خانوادمون رو ب  یعوض شدن هیکنم  رییتغ

 یهم م گهید یکه متوجه شدم دو تا از بچه ها خوابشون برده و دوتا نییکردم و کالفه برگشتم پا
بچه ها رو جلو خوابوند    یکی  زی... دننیسمت ماش  میو رفت میبچه بغل کرد هیخوان بخوابن هر کدوم 

  یکیاز بچه ها رو بغل کنه که خوابه و اون  گهید یکیو کمربندش رو بست و خودش رفت پشت تا  
 نن یهام بش

 میو به راه افتاد میکرد یخداحافظ 

 ستن؟ یامشب پرستارهاشون ن-

 رفتن  ینه مرخص -

سر   مشونی برد یم یک ی یکیبودن!  دهیخونه همه بچه ها خواب  میدیرس یسکوت بود... و وقت نمونیب
  یسرهم هی رفت اتاق منو لباس هاش رو عوض کرد و  زی دن دنیهمه سر جاشون خواب  یجاشون و وقت

 واومد...   دیگرد که روش پر طرح گل آفتاب گردون بود پوش قهی

   ری خوابم تو برو شب بخ یم ششونیجا پ  نیمن ا-

 روش!  دیاز تخت ها و پتو رو کش یکی رو   دیخواب

 پاشو کارت دارم  -

 االن خستم  میزن  یفردا حرف م -

  دم یپتو رو کش یهام رفت تو همو گوشه  اخم

   نمیپاشو بب -

 اخم کرد   اونم

 چته؟ -

 کارت دارم نییطبقه پا  ایب-
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  دنمیدر حال ترک آب خوردم تا از شدت آمپر وانیل هی... اول نییاتاق خارج شدم و از پله ها رفتم پا از
 و رفت رو مبل نشست    نییاز پله ها اومد پا دمشیکم بشه د

   ادیزود بگو خوابم م-

   ره؟ی م شیبرنامت با بهمن چطور پ-

  شهیپخش م  ندهی آ یروزها  نیخوبه تو هم یل یخ-

 !!؟ نکنه خوشش اومده!  یخوبه همه چ   یلیکه خ  نهیتنها حرفش ا واقعا

   ؟یندار  یمشکل-

 نه -

 !! ؟یلعنت یزن  یحرف نم چرا

 بمب رو سرش خراب شم اما گفت :   نیخواستم ع یم

  یل یدادگاهش خ نیصبح هستش ا  10شنبه ساعت   3 زدانیطال بازم بهم زنگ زده بود، گفت دادگاه -
   میمهمه اصرار کرد که حتما باش

   میری م یاوک-

   دیدیرو م هیکه د  نیممنونم بخاطر ا-

  نیی رو انداخت پا  سرش

 رفت   یبود از دست م فیح هی مرد خوب یل یخ زدانی-

 نه؟  گهیداداشت  د-

 کرد به چشم هام   نگاه

 کنه   یم ن یجور به شعور من توه هیسوالت  نیتکرار ا-

   ؟ینیچه توه-
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 توام فقط دنبال رابطم  نیمن ع  یکه فکر کن نیا-

  دی ترک گهیجور د هی بمبم

   یهست یخفه شو بابا! خودت چ-

 بخوابم  رمیمن م-

   ست؟یشوهرم محبت بلد ن یگیم  هیبه بق یر ی بعد م یکن ی م یمنو عصب ی زنیسر جات حرف م نیبش-

 جاش بلند شد   از

 مگه من شوهر دارم؟  -

 ها   یکن یم  یمنو عصب  یدار  زیدن-

 آقا   رو با تو تجربه کردم یهمه چ ؟یباش  اوردهی بوده تا حاال سرم ن  ییبال ؟یترسون  یم  یمنو از چ-

 کرد!!  یبستم تا از کوره در نرم اما اون بس نمرو  چشمم

 یا گهید زی چ چیه یوان یح ی! از تو جز خودمیرو شن فشیکه فقط تعر هیزیخوش تو همون چ یرو-
  دمیند

و رفتم سمت  دمیکش قینفس عم  هیکنم  رشیخواستم دوباره تحق   ینم میخواستم دوباره دعوا کن ینم
دوش و چشم هام  ری رفتم داخل حمام و با همون لباس هام رفتم ز میاتاقم و وارد اتاق شدم و مستق

پا   هرابط نیبخوام دست روش بلند کنم! اگه قرار بود ا یشد که سر هر بحث   ینم  ینطور یرو بستم ا
قدم بود   نیاول  نیاکردم.  یحذف م میرو از زندگ  یدعوا و کتک کار  شهیواسه هم دیبرجا بمونه با

لباس هام رو کندم   زی دن یعروس خانواده و مادر بچه هام برا یدر حد و اندازه   گاهیجا هی جادیواسه ا
  نیشتریبود اما ب  گللبخند کج اومد رو لبم... خوش هیآب داغ آرامش رو به جونم آورد...!  یو گرما

  آوردی در م یبچه مثبت باز  یجور  هیانداختن سرش بود  نییکه دربارش دوست داشتم اون پا یز یچ
کنم!  یمتوجه شدم مدت هاست دارم بهش فکر م هوی وجود نداره  ایکه انگار مظلوم تر از اون تو دن

ا  آب موهام بودم که ت رفتنرو بستم و تن پوشمو تنم کردم و از رختن کن خارج شدم... مشغول گ  ریش
 ابروم رفت باال   هیکه نشسته و پاهاش رو دراز کرده...  دمیتخت د یرو رو زی دن دمیچرخ
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   ؟یکن یم  کاریچ  نجایا-

 خواستم بگم... -

 خواد از بهمن بگه   یم باالخره

 جبران بشه   زدانی هیاز د  یبه بابات تا کم  دمیتمام سودش رو م رهی اگه کارم با بهمن بگ-

 گفتم بهش؟   یم دیبا  ی زدم بهش... چ کردم و زل زی هام رو ر چشم

   دمیو کرم موهام رو زدم تا بد حالت نشه و رفتم سر جام دراز کش   دمیآه پر تاسف کش هی

 پاشو برو سر جات  -

  ؟ینشد وونهید شهیباهات حرف زدم چرا مثل هم  یاونطور -

   م؟یبود مارستانیبشم و االن تو راه ب وونه ید یدوست داشت-

 کردنت   ریی رفتار رو ازت نداشتم! ممنون بخاطر تغ  نیانتظار ا ینه ول-

 از جاش بلند بشه بره که بازوش رو گرفتم  خواست

دادان حافظت از گورستون اتفاقات بد که مردن و تموم    یکاربر  رییمثل تغ  ست،یبد ن شهیهم  رییتغ-
 ساختتشون شهیکه م ی خوب  یشدن به روزها

  خورده تو سرت!  زیچ هیفکر کنم -

  کیباشه شر دیتو نبا گهیتو سرم! اما نگفتم چون اون د  نیتا بچه خورد 4خواست بگم آره تو  یم دلم
 مهی زندگ

 امشب...  یفکر کن ول   یهر جور دوست دار -

 تو بغلم...   دمشیکش

   یخواب  یم  نجایا-

 مونن!  یبچه ها تنها م-
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   میشنو یفرقمونه صداشون رو م  وارید هی-

 آخه...-

 دهنتو ببندم؟  -

   ؟ یبا چ-

   طونشیش یکردم به چشم ها  نگاه

   ؟یدوست دار  یبا چ-

  سه؟یمگه سلف سرو-

 چه جورم  -

 بلند شم که با چنگ بازوم رو گرفت   خواستم

   مینه توروخدا بخواب-

  ؟یدار  لی م یچ نمیخواستم بب -

 زور جلو خندش رو گرفت   به

 خواب آروم   هی-

   ادی شت نمکه خو نیآرومشو هستم ، نه ا-

 خواب آروم!  هی-

   دارمیآها پس تو آروم بخواب من ب-

 !  برهی که خوابم نم  ینطور یا-

 دادم  ری وسمتش و دستمو دور بدنش گ دمیچرخ

 کوچولو  طونی اومده ش یتو از اولشم خوابت نم -
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   دیخند

 معدم تعجب کرده! -

   ؟یواسه چ-

 نشد!!   دهیکش یباورم نشد کارمون به کتک کار -

 رو بهت فهموند که!   ییزایچ هیبا کتک  دینبا شهیهم گهید-

 برخوردت   ی  وهیش  ریی تغ نیخوبه ا-

مخالفت تو حصار دست هام آروم بود...  یقدم بردار... بغلش کردم و اون ب هیحرف بابا افتادم...  ادی
 لحظه ها که رابطمون خوب بود حرف بزنم باهاش   نیا خواستم از فرصت استفاده کنم و تو یم

   ز؟یدن-

 !  دمینشن یجواب

 با توام  -

 کردم بهش... خوابش برده بود!  نگاه

که االن هم من داشتم هم اون... صبح   یو خداروشکر کردم بخاطر آرامش دم ینفس راحت کش هی
از جام بلند شدم و بعد از   یبا انرژ  داشتم ینبود! چون خواب به اندازه کاف شمیپ  زیشدم دن  داریب یوقت

  یبچه ها متوجه شدم همشون دارن شعر م یشستن دست و صورتم از اتاق خارج شدم... با صدا
و فقط نگاهشون  نمی! دوست داشتم بشزیهم دن درشونیو ل  دنیانجام م یو حرکات نرمش  خونن

چشم   زیبا دن هوی! یش یم یچ یتوروخدا! چقدر نازه داره کارهاش! تو بزرگ بش  نیکنم... ماهورا رو بب 
 کرد گفت   یتو چشم شدم، همون جور که بپر بپر م

 تنبل   یبابا  ایب-

  ستادمیشدم و رفتم جلوشون ا پا

   دیبکن  گمیحاال هر کار من م-
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 یخنده داشتم پاره مشروع کردن به قرر دادن! از  زی کردم به قرر دادن و همشون به جز دن  شروع
 در اومد  زی دن یکردم که صدا تشونیاذ کمیشدم...! 

 !!؟ یدیم ادیبهشون  هیچ نایا-

 و بلند گفتم  ستادمیحرکت ا از

 صبحونه   ز یبه م  دیحاال حمله کن-

و  مینشست یرفتن باال همگ یها م یو صندل  زیمورو ملخ از م نیشده بودن که ع ری ها چنان جوگ بچه
آب پزشون رو پوست بکنن... همه   یآورد و به بچه ها کمک کرد تا تخم مرغ ها ییواسه همه چا زیدن
بود  نشده یم یباهام صم  زیبود! دن یقابل باور  ریاتفاق غ  یلیمن خ یبرا نیخوب بود و ا نمونیب یچ

... میهد شدمش یراه زی و منو دن د یرس زدانی باالخره روز دادگاه آخر  میرفت  یرو اعصاب هم نم گهیاما د
...از فرودگاه خارج  رمیتونستم جلوش رو هم بگ ینم یول  ننی همو بب زدانیو   زی دوست نداشتم دن

سمتش و با    میرفتخورد    یخاک م  نگیکه داشت تو پارک ی اجاره ا نیسمت ماش  میو حرکت کرد میشد
...اول میو حرکت کرد میسوار شد اطیبا احت شی فیاون حجم خاک روش حالم بد شد از کث  دنید

 دستش رو گرفتم زیشدن دن ادهی کارواش و بعد سمت دادگاه...قبل از پ میرفت

 کنم  یرو درست م یدخالت نکن من خودم همه چ یچ ی لطف کن تو، تو ه-

 ...میتکون داد و راه افتاد دییتا یرو به نشونه   سرش

از جاش بلند شد و رفت   زید شد دنوار یو وقت م،یبود زدانیو منتظر آوردن  مینشسته بود  یصندل رو
 سمتش...

 گفت  یبهش م ونیگر یچشم ها با

 ی بمون   نجایا زارمی من نم شهیدرست م  ینباش همه چ یچ ینگران ه-

 زد! یلبخند م  هیفقط  زدانی

 نشست و دادگاه شروع شد...   رفت
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و  دنینفس راحت کش هیبسته شده براش همه  هیاعالم کرد که د یقاض یخوب بود و وقت یچ همه
تا تهران باهام   نجای!!! از ادمیپرست بگم پول نم زدانیقوم  نیتونستم به ا یبه من نگاه کردن! مگه م

چرا   دونمیبودن لبخند زدمو سرمو تکون دادم واقعا نم یراض یکردن! منم به نشونه  یجاده درست م 
!؟ به هرحال  یچ  رهیرو ازم بگ زیو بخواد دن ادیرو بدم! اگه ب میتو زندگ  یآدم خطرناک  نیهمچ هید دیبا

از   نیی بهم کرد و با سر پا قینگاه عم هی زدانیشست  یآورد آروم نم  یتا اونو در نم  زی نبود دن یچاره ا
 گفت  زی...تا رفت دن رونیاتاق بردنش ب 

 شش یبرم پ   خوامیامروز مالقاته م-

 میبرگرد  دیگرفتم با طینه بل-

 رفت   یبحثمون هم باال م میشد  یاز اتاق خارج م میکه داشت همونجور

 باهاش حرف بزنم  دیمن با نیشاه-

 با من بحث نکن  یحرفتم زد شیدید-

 لباس منو گرفت  یاومد جلومون و گوشه  طال

 من دل گرمم به شما  نیآقا شاه -

 ن ینجام بدرو ا یادار  یشما فقط کارها  کنمیرو من براتون جور م  هید دینگران نباش-

 خم شد خواست دستمو ببوسه که اجازه ندادم طال

 خانم! هیچه کار نیا-

 دیجون دوباره داد ضمیخدا بچه هاتونو براتون نگه داره خدا خانمتون رو نگه داره شما به منو بچه مر-

 دم یرو انجام م فمیببخشه و کمک کنه من وظ  دیخانم انسان با-

 رو بغل کرد   زیدن طال

 ممنونم ازت -

 هم محکم بغلش کرد  زیدن
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 زدانمی ونیمن جونمو مد-

 هم جدا شدن و طال گفت  از

 د یاستراحت کن کمیخونه  میبر-

 دادم  جواب

 نه ممنون طال خانم-

 د یکن  لیم زیچ  هی دیاستراحت کن کمی  دیتوروخدا تعارف نکن-

 بود  زدانیقابل قبول تر از مالقاتش با  نیو ا  هیراض زی کردم دن حس

 میچشم پس با هم بر-

 خورد یبغلش بود و پفک م  ای که برد یما در حال  شی پ دیهم رس مسعود

 خدا تن سالم بهتون بده  نیآقا شاه  - مسعود

 کردن که انگار من پولو دادم تموم شده!  یرفتار م یجور  هی

 د یایما شما هم ب  یخونه   انیو آقاشون م زی آقا مسعود دن-طال

 نی رو گذاشت رو زم  ایبرد

 مالقات باهاش داشته باشم هیو   زدانی یادار  یکارها یسر  هیبرم دنبال  دیممنون طال خانم من با-

 وسط  دیپر زیدن

 ام یمنم م-

 گفتم

 طال خانم  شیپ  میری جان ما م  زینه دن-
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سمت   میو رفت میشد نی سوار ماش ینگفت مسعود رفت و ما همگ یز یو چ نیی رو انداخت پا  سرش
کردم اصال لباسم  یکه احساس م ی... مشهد چند برابر تهران سرد بود! جور دادیکه طال م یآدرس

  ی... فکر کردم خونش گرمه اما وقتدیمال  یکه از سرما همش دست هاش رو م زی مناسب نبود! دن
اومد   یداغون که از هر سوراخش سرما م  یکاره  مهی ن یمیقد یخونه  هیکرد!!  ر ییتغ  رمنظ  دمیرس

آورد   وهیو م  ییو طال برامون چا می نشست رونی ب یمونده!!؟ با همون لباس ها نجایماه ا 3 زیداخل!! دن
 و نشست  

  ی نم ضی بچه مر هیکردن وگرنه من تنها با  یمن برادر   یبده آقا مسعود و آقا مهرداد رو برا ری خداخ-
   ارمیتونستم دووم ب 

خواد   یخودش کمک م  یوقت  دیبه هر حال با ونشنیو همه مد دهیبه همه رس  رشی خ نزدای -زیدن
  گهیجبران کنن د

 کرد   هیباز گر طال

 شد    ینطور یرفت حاالم که ا  شیمن جوون  ی زندگ یسر حماقت ها و اشتباه ها زدانی-

 دونه قند برداشتم   هی

   دیستی تنها ن گهید ادیم گهیمدت د هیگذشت  ری خداروشکر به خ  دینگران نباش-

 خدا شمارو واسه بچه هاتون نگه داره -

پرداخت   یبه مرحله  یآقا مسعود ک مینی بب دیرو آماده کردن فقط با هیو پدرش د  نیشاه  - زیدن
  م ینیب  یرو تو خونه م زدانیبعد  یانشاهلل دفعه  شهیو تموم م رسهیم

 شی وسط گر دیخند طال

 ...  ایرو  استیرو-

 پاکت دادم دست طال    هیو گفتم که وقت پرواز شده، قبل از رفتن  می اونجا موند یساعت هی

   دینباش نشینگران هز دیاومد به من خبر بد رتونیگ وندیواسه پ هیاگه کل استیبرد  یها زیالیواسه د-

 شما رو جبران کنم؟  یلطف ها  نیمن چطور ا ییشما آقا دیشما فرشته ا-طال



 ۲که نداشتم یتیشخص

254 
 

پسرتون رو تا   یها نهیرو پدرم قراره بده و من تمام هز هیبسه د  نیهم  دینک  ریخ یبچه هام دعا یبرا-
 خدانگهدار.  دیکنم اصال نگران نباش  یخوب بشه پرداخت م  تون یمال  تی وضع یوقت

  میو راه افتاد نی سمت ماش میرو گرفتم و رفت  ایلپ برد هی

 گفت  زی دن هوی

 بزن بغل -

 !؟ شدهیچ-

 لحظه  هیبزن -

 سمتش خم شد سمتم و بغلم کرد    دمیزدم بغل و چرخ تا

 ممنون  -

اما نگفتم ،ازم   ستین ی چیه نی تو ا یزدم و خودمم بغلش کردم خواستم بگم واسه خوشحال  لبخند
 هیدادگاه هاش تموم شده بود  نکهیخونه و از ا دمیجدا شد و راه افتادم...چند ساعت بعد باالخره رس

رو داشت ، بهش   دشیکه کل یخونه ا  رهینموند و گفت که م شمیشب پ زی؛ دن دمینفس راحت کش
  ستیحالش خوب ن ی! چرا وقتستیگفت حالم خوب ن  ؟یر ی م یکن یگفتم چرا بچه ها رو ول م

از  یبچه ها ه مونه؟ینم شمیخواد با من حالش خوب بشه؟ چرا شب پ  یتنها بمونه!؟ چرا نم خوادیم
  گاریبودم که چند تا س ختهیمامان کجا رفت ،برگشتم تو اتاق و چنان بهم ر دنیپرس  یخانم م هیسم

کردم رابطمون خوب شده اما انگار اون هنوز هم منو به عنوان  ی... فکر م دمیپشت سر هم کش
چرا ول کرد رفت!؟ من باهاش تا   شمیپرسم متوجه نم ی! هر چقدر از خودم م نهیب  یهمسرش نم

بره؟ به ساعت نگاه  دیخواسته هاش گوش دادم واقعا االن چرا با کردم به تشیمشهد رفتم حما
شدم! آخرم نتونستم بمونم و لباس   وانهیساعته که رفته و من د 2شب بود و اون   8کردم... ساعت 

   نییو رفتم طبقه پا  دمیپوش

 زود    گردمیبرم رمیخانم من م هیسم-

   د؟یریم دیاالن هم شما دار  دیستی آقا از صبح دوتاتون ن-

  شهیدرست م -
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 دیگرفتم چون کل شیشدم و راه خونش رو پ  نی...سوار ماشرونیتکون دادم و از خونه زدم ب  سرمو
شد   ختهیتو قلبم ر یز یچ هیداشتم بدون اعالم حضور در رو باز کردم... وارد شدم و تا سرمو آوردم باال 

 یها میس  یبود رو زی دن یانگشت ها یمبل و دستش رو ینشسته بود رو زی ...! بهمن کنار دننیزم
 از جاش بلند شد اما من خون جلو چشممو گرفت  زیدن می...تا چشم تو چشم هم شدتاریگ

 ! د؟یکن  یم یچه غلط-

 جواب داد   لکسیر یل یخ  بهمن

 !؟ یکن  یم  کاریچ نجا یتو ا میبا هم هست  زی من و دن-

 رو هم!؟؟؟ ختهیبا بهمن ر  زیدن  یعنیهمن!؟  با

 گفت :  دهیترس زیدن

 بخدا  گهیدروغ م -

 مشت زدم تو صورتش که داد زد هیبرداشتم سمت بهمن و   زیخ

 چته یآ-

 کشمت  یرو هم!؟ م ی ختیبا زن من ر-

 کرد  یبهت زده نگاهم م  بهمن

 زنت!!! ؟-

 ؟ یمخشو بزن یایخفه شومن بهت پول دادم که ب-

 دخالت کرد  زنمیم بیدارم به بهمن آس دید زیدن

  دم یم  حیصبر کن توروخدا بهت توض   نیشاه-

دستم فرار کرد   ری از ز ست یحواسم بهش ن  دیشدم تا بهمن د وونهید گهیشدم که د زیتو چشم دن چشم
و   هیبا گر رونی دست من بکشه ب ری خواست از ز یم  نویا یک  یاون رفت ول رونی و از خونه رفت ب
  زدی التماس حرف م
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   میو پخشش کن م یچک آهنگ رو داشته باش نی بخدا دروغ گفت فقط اومده بود آخر-

 یکه برا ون یح هیکرد به  لیکه جلو چشممو گرفته بود منو تبد ی!؟؟ خوننیا  شی پ ادی ب چوندیپ منو
مبل که از   یچوب  یدسته  یچطور سرش خورد به گوشه  هو ی دمیبشم... نفهم  ریدرگ زی بار با دن نیچندم

 هو چه ب  زنمی از هوش رفت تازه متوجه خودم شدم که چطور دارم نفس نفس م ی! وقتهوش رفت
  کاریجون جلو روم... من چ یروزش آوردم!! دنده عقب رفتم نشستم رو مبل و زل زده بودم به جسم ب

 کردم؟!  

سرش رو  رفتم کنارش و   ادی... تا بابا ب نجایتونستم زنگ بزنم به بابا و بگم که خودش رو برسونه ا فقط
 تو بغلم گرفتم  

   ز؟یدن-

خبر    یکه دوباره رابطمون خراب شده بود اشک تو چشم هام ب نیسرش اومده باشه!؟ از ا ییبال نکنه
 یدو دست زی منو دن دنیوارد شد و با د دیو با کل دیرس  یکوتاه یلی بابا تو زمان خ  نییپا ختنیر یم

 سرش   یکوبوند رو

 بچه رو!؟؟ یکرد کاریچ-

و منم  رون یب  دییو انداختش رو دوشش و دو  دتشیو از بغلم کش  زیکنارمو دست زد به تن دن اومد
کرد و با    رونی ... منو بابا رو دکتر بمارستانیب  مشیشد رسوند  یکه م یپشت سرش...با تموم سرعت

  ضشکسته شدن بغکه بابا با ش   میکنار هم نشست یباال سرش موندن... رو صندل گهیچند تا پرستار د
خواست با من    یم یبره و همه به ما نگاه کنن ه نی از ب یلحظه ا یسالن برا یباعث شد همهمه 
 رفتم سراغش   رونیدکتر اومد ب  دادی شد اجازه نم یکه تن تن تو گلوش پر م یحرف بزنه اما بغض 

  شده؟یچ-

 نه   ایکرده  یداخل یز ی بشه تا بهتون بگم خون ر  یعکس بردار  دیبا  ده،ید بیسرش آس-

 خدا  ا ی!!؟ یداخل  یز یر خون



 ۲که نداشتم یتیشخص

257 
 

  کاریدونستم چ یبلند شکست... اصال نم یو دوباره بغضش با صدا دیدکتر رو شن  یهم حرف ها بابا
، بابا باالخره   سمیتونستم رو پاهام وا  ی!؟ انقدر حالم خراب شد که نمیچ ادیسرش ب  ییکنم! اگه بال
   دیودش رو کنترل کنه ؛رو بهم پرستونست خ

 باز دستت روش بلند شد؟   یواسه چ-

 داخل موهام   دمیکش دست

 با بهمن اون جاست   دمیرفتم خونش د-

 کردن؟  یداشتن م  کاریچ-

 دستشون بود  تاریدونم،گ ینم-

  ش؟یزد  یپس واسه چ-

 کرده  انتیخون جلو چشممو گرفت احساس کردم بهم خ  هوی دونمینم-

 !؟ یروز انداخت نیو اون بچه رو به ا یدونینم-

 بهم    دیرو صورتم و قبل از جواب دادن من بابا توپ  دمیکش دست

   ؟یباز قبل از حرف زدنش حکم داد  ؟یرفتار کن یخوای م یبا اون هر طور  یباز به خودت اجازه داد-

 ه یگر ری مثل بچه ها شده بود! باز زد ز بابا

  زیپشت دن نکهیا یبهمن بهش چشم داره به جا یدونستی رحم... تو م یامان از دل ب یکس یامان از ب-
بچه   نیزنته جمع کنه خودش رو ا  یکه به دوستت بگ نیا یبه جا ؟یزورتو بهش نشون داد یسیوا

  ؟یرو به کشتن داد

  هیگر  ری باز با صدا زد ز  بابا

خودم  وفتهیبراش ب یاتفاق  یسر  ن یا یکرد یبچه هرکار خواست  نیو با ا ومدمی جلوت در ن  یاون سر -
و    دیهاش رس شی گفت!؟!!  باالخره جواب عکس ها و آزما یم یبابا داشت چ   دمتیقانون م لیتحو
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دکترهاش دل به کار   دایهم جد یخصوص مارستانی ب م،یکرد دایمنو بابا دکترش رو تو اتاقش پ 
 ی رو صندل میاومده اتاقش! نشست الیخ  یب میما منتظرش  یدادن! از کی نم

 ما چطوره؟  ماری ب  تی دکتر وضع یآقا-

 نداشته اما...  یمغز  یز ی خوشبختانه خون ر-

   ؟یاما چ-

 رو از دست بدن   شون یینایاحتماال ب دهید  بیآس  یینای عصب ب-

 ...! نیزم ختمیخورد شدم و ر انگار

 ! د؟ یگیم یدکتر چ یآقا-

چند عمل   دیندارند و با  ی خوب  تیکنه اما در حال حاضر وضع دایالبته احتمال داره با گذر زمان بهبود پ -
 بود   دواریانجام بدن تا به بهبود چشم هاشون ام یجراح 

   نیالزم رو انجام بد یهمه عمل ها-

   دیبر دیتون  یبله م-

از اون نداشتم ،باورم   ین هم دست کمبود و م ختنیبرج در حال ر نی... بابا که ع میاتاق خارج شد از
گوشه  هیقدم برداشتن هم برام سخت بود! بابا  ی!! حتدی د یچشم هاش نم گهید زی دن یعن یشد!  ینم

لحظه بد   ه ی! دییو دو  رونیدکتر به صورت دو از اتاقش اومد ب هوی... گهید یگوشه  هینشست و من 
پرستار   ی!!! صدازی سر تخت دن می دیرس یبه دلم افتاد و منم پشت سرش راه افتادم و تو کمال ناباور 

 ضربان قلبمو برد باال  

 تو کما...  رهیداره م نییاومده پا  یل یخ ماریب ی ات یدکتر عالئم ح -

کنم رحم کن به بچه هام... رحم کن به   یتوبه م ایکور شدم و کر شدم... افتادم رو زانوهام... خدا گهید
  نمیشیم شمیآدم م گهیکنم به جون بچه هام د یدستمو جمع م شم،ی... آدم مزی دن یو جوون میزندگ

 ...  شمی اونو برگردون پ گهیبار د  کیفقط  میسر زندگ

   رونی ب  دیرب  دیپاش د؟ی چرا نشست  نجایآقا؟ ا-
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 کردم به پرستار   نگاه

  شد؟یچ-

 خدا عمر دوباره بهش داد برگشت  -

که اون توش بزرگ شده  یپرورشگاه یبچه ها ینذر کردم برا زی رفت و من بخاطر برگشت دن  پرستار
 .  رمی بگ د یبود لباس ع

بود... منو اون چه به روز   دنیکش گاریمشغول س اطیو رفتم سمت بابا که تو ح رونی اتاق اومدم ب از
 بشه!؟   ینطور یکه عاقبتش ا یرو با ماها گره زد شیچرا زندگ  ای!؟ خدامیدختر آورده بود نیا یزندگ

 نگاه کرد بهم    بابا

 بخشه   ینم  چوقتیاون مارو ه -

   رمی گ یبزنن م  وندیتا پ رمی تا چشم براش بگ 100 ای شده ببرمش اون سر دن شهیدرست م -

   نهیبچه هاش رو بب  تونهینم گهیخودش که د یمثل چشم ها د،یخر شهیپول نمبا   زاروی چ یل یخ-

 کرد  یخودم خراب بود اون هم بدترش م حال

 بچه ها نصفه شبه   شیبرو پ -بابا 

 تونم  ینم-

هم  نیبه ا دی با  شیروز بنداز نیبدون گوش دادن به حرفش به ا یکه به خودت اجازه داد یاون وقت-
   یکرد یفکر م 

  نی از ا شترینزن ب شمیآت-

 مونم   یبچه هات من م  شی برو پ زاره،ی آرومت نم  گهیعذاب وجدانش د-

 مونم شما برو   ینه خودم م-

 زنم   یباشه بهت زنگ م  تیباشه حواست به گوش -
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 تکون دادم و اون رفت...   سرمو

 ...  یو پوچ  یمونیحس پش  یشدم با کل  تنها

شونه هام چند  یبرف تو خودم مونده بودم که رو ر یز ... انقدردنیشب شروع کرد به بار دیسف آسمون
  ری اتفاق همون قدر منو شکوند و پ نیا ا،یتو در زیشدن دن دیبرف نشسته بود! بعد از ناپد یسانت

  باالخرهبود و  ژهیو یهوش تو اتاق مراقبت ها یب  زیگذشت...چند روز دن یکرد... اون شب به سخت
 بگم؟  یشد برم بهش چ   ی! روم نمششیتونستم برم پ  یآوردنش بخش... نم

 کلنجار باالخره تونستم برم اتاقش...    یکل با

بسته شده با باند و دوتا   یباز کردن در باعث شد سرش بچرخه سمت من با اون چشم ها یصدا
 ...  دیقاپک گرد سف

 ه؟ یک-

 رو ندادم و چند قدم رفتم جلو...    جوابش

   هیگر ری زد ز هوی

باز   ینی بب  یکور شدنمو؟ اومد  ین یبب  یاومد ،یینجایشناسم تو ا یتنتو م یآره؟ بو  ؟ییتو  نیشاه-
 شکستم؟  

 نیمردم و ا ی... کاش منیو پشت در نشستم زم رونی مکث از اتاق رفتم ب  یقورت دادم و ب  بغضمو
   دمیدیلحظه ها رو نم

، رفتم سراغ دکترش تا درباره عمل هاش بپرسم اما دکتر گفت احتمال   نمشیشد بب  یروم نم  نه
کنه با چند تا    یم یعملش باال تر رفته، آخر سر دکتر گفت که سع  سکیکمتر شده و ر شیینا یبرگشت ب 

 ابمبودم و االن هم خو داریرو ب  شبیبرسن ؛کل د یکل ی  جهینت هیصحبت کنه تا به  گهیدکتر چشم د
 بچه ها حالم بدتر شد .  دنیم خسته بود برگشتم خونه و با داومد اما مغز  ینم

رو نداشتم، به بابا زنگ زدم و ازش  یچک یه دنید یتو اتاقم و خودمو حبس کردم... رو رفتم
حرف زدن   ی و اون بعد از کل  شه،یباشه و بهش سر بزنه من روم نم  زی دن یدرخواست کردم دنبال کارها

 یغذا هم نخوردم! چون اصال حس گشنگ یتو اتاقم هستم و حتبهم قبول کرد،االن چند روزه من 
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  ومدهیهفته و من هنوز از خونه در ن کی! شد دونمینم ی! انگار معدم تا خرخره پر بود اما از چ اشتمند
گفت   یو بابا هر بار م دمیپرس  یرو م زی کردم و از بابا حال دن یم یبا بچه ها باز  یبودم و فقط گاه

بود برم امضا بدم...   ردکتر و من قرا  یشده با حرف ها یاما راض  رهی بار عمل نم ر یکنه و ز یم هیفقط گر
داخل...  می... آروم در رو باز کرد و رفت زیبعد از امضا کردن فرم عمل بابا دستمو گرفت برد سمت اتاق دن 

 تختش...   یگوشه  هیحرف جمع شده بود   یصدا و ب یب  زیدن

 به گوشم  دیرس  صداش

   ؟هیک-

 جواب داد   بابا

 منم دخترم  -

 رو دوباره گذاشت رو زانو هاش...    سرش

از اتاق خارج شدم و برگشتم تو  ع یکرد! سر یزد به راه گلوم و داشت خفم م یچنگ م  یز یچ هی انگار
  گهیتا د  3خدا رو شکر موفق بود از نظر دکتر هاش اما هنوز  زی عمل دن نی اتاقم و تنها شدم... اول 

 بچه هارم نداشتم  دنید  یرو  یگذشت و من حت گهیهفته د 1داشت! 

 اسم مسعود جواب دادم  دنیزنگ خورد با د میگوش

 راد  یسالم آقا-

 سالم آقا مسعود چه خبر؟  -

  هیپروندش رو رسوندم به پرداخت د یواال کارها-

 ده  شماره حساب ب-

   دیای خودتون ب دیبا-

 اونجا  امیخب من فردا م  یل یخ-

   اد؟یخانم هم م  زیدن-
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 شد...   یطوالن سکوتم

 نه -

    باشه من فردا تو فرودگاه منتظرتون هستم-

 م یشیهماهنگ م یاوک-

   گهید شمی ممنون مزاحمتون نم-

 خدانگهدار  -

و آماده کردم و اول صبح خودم رو  رو قطع کردم و به بابا گفتم پول رو بده، تا فردا کارهار یگوش
رو تونستم پرداخت کنم و تا   هیو من باالخره د میرفت یبه اونجا م  نجایرسوندم مشهد... با مسعود از ا

برام   گهید ییغذا یتموم بشه شب برگشتم تهران و دوباره خودمو حبس کردم تو اتاقم... وعده ها
هفته زخم معده گرفته بودم   3دو  ن یبردنم دکتر... تو ا نداشتن! انقدر که بابا و مامان با دعوا یا یمعن

 ! دنمینبود درد کش می... اما حالیو مشکل گوارش

 زدانی... هیآدم ازم بخاطر پرداخت د یکل یو تشکر ها زدانی یهم زمان شد با آزاد زیدوم دن  عمل
 میها قا  یتونستم از مشهد ینم  گهید شدهیچ دیفهم  یو م  زی اومد سراغ دن ی آزاد شده بود و اگه م
  یدب  یلیخ ه یگفت روح یبابا م یرفت ول   شیآوردم! عمل دومش هم خوب پ  زی کنم که چه به روز دن

نگذشته بود که  زدانی یروز هم از آزاد 2تونستم براش انجام بدم،هنوز   ینم یکار  چیداره و من ه
که احساس   یگار زبونم الل شد! جور حرف افتاد ان  زیدرباره دن  یزنگ زد... اول ازم تشکر کرد و وقت

 تهران...  ادی کردم شک کرد و در آخر گفت فردا م

 

 

 "  زی"دن
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اشک برام    گهیمن د یکنم ول هی گر دیآورده بودنم بخش بعد از عملم و دکتر گفته بود مطلقًا نبا تازه
کردم و به بچه ها   یم  یشد فقط خود خور  یکردن بهتر نم هینداشت اصال حال خرابم با گر یا یمعن

روزه! بچه هام   ای دونم شب  ی... نمیک یجز تار دمیند یچی چند روزه که من ه دونمیکردم... نم یفکر م 
نواخت بود...   کی و  کیو تار اهیس  ی نداشت همه چ یبرام رنگ گهید یچیکجان؟ حالشون چطوره؟ ه

 خوابم برد...  

تو گوشم! با هول از جام   دیچی پ یم زدانی گفتن  زیدن یما انگار صدا ! اداریب ایدونم خواب بودم   ینم
 بلند شدم و نشستم سر جام...  

 !؟  زیدن-

 جون گرفتم  انگار

 جانم  -

 دستم چنان شوک زدم کرد که دستش رو محکم گرفتم   ی سر انگشت ها لمس

 !؟ یینجایتو واقعا ا زدان؟ی-

 چه به روز تو اومده!؟   نجامیا زمیآره عز-

   هیگر ری زدم ز  ننیب ی که بعد از دعوا باباشون رو م ییبچه ها مثل

   نهیبی چشم هام نم گهیکور شدم د-

 !؟  شدهیچرا!؟ چ-

 !؟  یاول بغلم کن شهیم-

   زمیآره عز-

بود! خواست ازم جدا بشه  یشد و منو تو آغوشش گرفت... انقدر حالم عوض شد که باور نکردن خم
 محکم تر گرفتمش  اما 

 رو ندارم که باورش داشته باشم    یمن به جز تو کس نمی ب یجا رو نم  چیمن ه ر،ینه ازم فاصله نگ-
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 گونه هام کرد   یمنو هم راه یدو رگش اشک ها یصدا

 بهت؟   شدهیفقط بهم بگو چ  زارمیجان من تنهات نم  زیدن-

 قورت دادم   بغضمو

 رو از دست دادم   میینایجا و عصب ب  هیمنو زد سرم خورد به  نیشاه-

 تو اندامش رو حس کردم   لرزش

 آزارت بده  یکس دمیاجازه نم گهید شتمیخودم پ نیبعد از ا-

 باش   شمیفقط پ-

 ارم یکنم پدرشو در م  یم  تیازش شکا-

 ن  خور  یها غصه م ینباشه اون طفل نم یدارن اگه شاه اجینه بچه هام به اون احت-

 تو رو ازت گرفته!   یراست راست واسه خودش بگرده!؟ چشم ها-

   موننیکنم بچه هام تنها م  تی تونم ازش شکا ینم-

پاش ضربان قلبمو برد باال   یو قدم ها زدانی  یعصب یبود! اما صدا  یدونم ک  یاتاق باز شد... نم در
و با   نییاز تخت اومدم پا یدعواش بشه!!؟ با بدبخت نی ! نکنه با شاهدمینشن  یصداش زدم اما جواب 

 شد   شتریها ب یر یدرگ ی بازش کردم و وارد سالن شدم که صدا ره،یحس لمس کردن دستگ

 ولش کن  زدانی زدان؟؟ی-

  ینم یکار  چیبودن و من ه دهی چی تو هم پ زدانیو  نی شاه یصدا  یدونستم چه خبره ول ینم اصال
 تونستم بکنم! 

 ... ن یزانوهام افتادم زم  رو

 توروخدا ولش کن  زدانی-

 دور بازوهام و بلندم کرد   دیچ یپ  یکی دست  باالخره
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 نشده آروم باش   یچ یه-

 دم گوشم باعث شد سفت بچسبم بهش   زدانی یصدا

 ولش کن توروخدا  -

 باشه تموم شد بزار ببرمت رو تختت... -

 رو تخت   نشوندم

 زود   گردمی استراحت کن من برم-

 نرو  -

 حرف دارم با شوهرت   کمی  زمی نگران نباش عز-

 ببرتت اونوقت...   ادیب  سیپل وفتهیب  یترسم اتفاق یم ست یباهاش دهن به دهن نشو اون انسان ن-

 شکست   بغضم

 جا نرو   چیبمون ه شمیتوروخدا پ  شمی اونوقت من باز تنها م-

 به گوشم و کنارم رو تخت نشست   دیرس زدانی دنیآه کش یصدا

 دعواتون شد؟  یسر چ-

بهش نگفته بود من زنشم   رونیدوست داشت خواننده بود قرار بود باهاش آهنگ بخونم بدم ب  هی-
نتونم باهاش کار بسازم جلو  گهیرابطم باهاش خراب بشه و د  دمیاونم بهم چشم داشت ترس

 هیباهام بد برخورد کنه ،  نیشاه نمیم من زن شاه بهش بگ دمیرفتارهاش سکوت کردم، از اونورم ترس
؛اومد   میبار چکش کن نیآخر یهم باهام برا نتمیخواد هم بب  یزنگ زد گفت آهنگ آمادس م  همشب ب

کردم... اشک  انتی و فکر کرد من بهش خ دی... منو اونو کنار هم ددیهم رس ن یخونم و از اونور شاه
 گونه هامو پاک کردم  یرو

  انتیبهش خ اوردم ی بار هم بهش جلو رفتارهاش کم ن  کی یبا اون نداشتم! حت  یکار  چیاما من ه -
 بدم و منو زد ...   حینکردم اما اون نزاشت توض
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   دمیرو کش  مینیب

  گهید زی چ چی! نه با پول و نه با هشهیدرست نم  گهید نیمن چشم هام رو از دست دادم و ا-

 کنه!؟   یبهت نگاه م گهیجور د  هی قشیرف  ینگفت  نیچرا به شاه -

 اجازه نده باهاش کار کنم  گهید دمیترس-

 کارت از شوهرت واجب تر بود!؟   یعنی-

 !؟ یبگه من زنشم چه شوهر  یبه کس شهیروش نم  یشوهر؟ وقت-

 من التماسش رو کردم    یسکوت کرد ول  زدانی

 ترسم تو رو هم از دست بدم    یتوروخدا باهاش دعوا نکن م-

 نکن باشه   هیگر گهید یتو فقط آروم باش تا زودتر خوب بش مونمی م شتیباشه پ -

 رو فشار دادم  دستش

 کنم یم هی ترسم و کمتر گر یکمتر م  یباش شمیمن فقط به تو اعتماد دارم تو پ-

 فقط اجازه بده برم با دکترت حرف بزنم   زمیعز شتمیپ من

 ا یباشه اما زود ب -

 باشه  -

 دور شد و رفت...   ازم

 

 " زدانی"
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... رفتم سراغ دکترش و  مینیخونه خشک شده کنار لبم و ب یبه رو  دمیاتاق خارج شدم و دست کش از
 کردم    داشیباالخره پ

 چطوره؟   شونیینا یب  تیبپرسم وضع شهیخواهر بنده هستند م 30دکتر تخت اتاق شماره  یسالم آقا-

 نه   ایکنه  یم دایکه عصبش بهبود پ نهیا یکننده  نییعمل تع  نیدوتا عمل خوب بود اما ا-

 عملشون؟  یک-

  گهید یدو هفته -

 باشن؟   یبستر   دیاون موقع با تا

 چک بشه   دیبا تشونیو وضع شهیانجام م  شی بله روشون آزما-

 ممنون   نطوریکه ا-

منو  نیبود و ا شهیمظلوم و شکننده تر از هم زی... دنزی دکتر فاصله گرفتم و برگشتم سمت اتاق دن  از
 کنارش نشستم و دستمو گرفت لبخند زد  ی، وقت نمشیبب ینطور یدوست نداشتم ا دادیآزار م

 خداروشکر که هنوز تو رو دارم  یمن یتو چشم ها-

وجود من کاشته  یکه عشق رو تو ی،اون دختر  سردش نگاه کردم... یخشک و دست ها یلب ها به
 بود چه به روزش اومده!؟  

 نیبود ا دهیکش  یسخت شیاز اندازش تو زندگ شتریاون اون ب یبه جا شدمی کاش من کور م ایخدا
 سهمش نبود   گهید

 مهمه   یلیعملت خ  نیدکتر گفت ا-

   ه؟یک-

  گهید یدو هفته -

   شم؟یپ  یمون یم-
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چطور   ارمیکردم پول درب یکار م دیداشتن ، با  اجیاونجا به من احت ایبگم!؟ طال و برد  یدونستم چ ینم
 نداشتم؟!   فمی که هزار تومن پول ته ک یبمونم وقت   نجای تونستم دو هفته ا یم

 خجالت زده صداش زدم   یصدا با

   ز؟یدن-

 جانم -

 بمونم  تونمیمن شرمندتم بخدا اما نم-

 چرا ؟ -

 ! ؟ شتیبمونم پ   نجایپول ندارم! چطور ا یچیتنهان تازه... من ه ایطال و برد-

 ! هیگر ریمن زد ز یخدا یوا

 کنم  یم شیکار هینکن باشه من  هیتوروخدا گر-

 بغل تخت   یدست منو ول کرد و دست برد سمت کشو زیدن

   ؟یهست  یدنبال چ-

 کن  دایطال هست اونو برام پ کهی ت هیجا  نیا-

 بود!   متیگرون ق یلیخ  زی ر نهیس هینبود!  کی کوچ کهی ت هیکردم اما  داشیبردم و پ دست

 ببر بفروش   نویا-

 نه... -

 ببر بفروش با پولش واسه طال پول بفرست  اریببر توروخدا نه ن-

 بگم!  یدونستم چ یکردم نم سکوت

 جورش کنم   گهیجا د هیتونستم از  دیباشه اما فرصت بده شا-
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 بفروش  رو  نینه هم-

  ؟ینباشه چ یشوهرت راض -

 نداره   یبه اون ربط   اریمن ن یجلو گهیاسم شوهر رو د-

 باشه  -

 منو تنها نزار    ایبرو بفروشش زود ب -

 جام بلند شدم   از

 من رفتم  -

 چیخارج شدم... ه  مارستانینبود، از ب یتو دستم نگاه کردم... چاره ا  زیر نهیاتاق خارج شدم و به س از
طال فروش...چون فاکتور  هی  شیکردم و رفتم پ دایپرس و جو بازار رو پ  یدم و با کل جارو بلد نبو
  20شد االن   یزد به کارتم! باورم نم ونیل یم 20و دتشیازم خر متیق  ریخواهش ز  ینداشتم با کل

...  زیدن شی کردم و برگشتم پ دیخر   یتومن زدم و بعد کم 2تو حسابمه! اول رفتم واسه طال  ونیلیم
رفتم داخل اتاق و تا متوجه شد منم خنده اومد رو لبش!انگار بچه کوچولو بود و منم باباش ، دوست  

برام   شهیهم هاما فکر از دست دادن چشم هاش واس دمیکش  یرو که کنارش نفس م نیداشتم ا
  ینداشتم اما تمام تالشم رو واسه بهتر شدن حالش م  ی خوب هیکه خودم روح ن یاک بود ، با اوحشتن

  یبدم اما وقت شیتا دل دار زدمیباهاش حرف م  یکم دی داغون بود با یل یخ یاز نظر روح  زی کردم...دن
  یبه شب  دی کرد! رس ریی تغ یل یمن افکارم خ شی بعد از رفتن از پ شی اتفاقات زندگ فیشروع کرد به تعر

 اتفاق براش افتاده...اخم هام رفت تو هم  نیکه ا

چرا اونوقت شب باهاش قرار   ی دونست یخودت که م یبچه دار  یدونست تو شوهر دار  یاون نم-
  ؟یگذاشت

خونه  ادیپخش بشه از سر ذوق نتونستم صبر کنم و گفتم ب میکه با هم خوند  یگفت فردا قرار آهنگ-
 بهم  که داده بودن یا

 کارت درست نبود   یول  یز یبرام عز  یلیکه خ  نیبا ا-

   ؟یر یگ  یتو هم طرف اونو م-
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   یزاشتیباهاش قرار م نی بدون گفتن به شاه دی اما تو نبا رمی گ یکس رو نم چیمن طرف ه-

  دیشناخت با یبود اون دوستش رو م   نیشاه قیخودش منو با بهمن آشنا کرده بود! رف  نیشاه-
 من زنشم  گفتیبهش م 

 نگفته بود بهش!؟   نیشاه یعنی-

 نه-

 تورو به عنوان زنش داشته باشه چرا طالقت نداد؟   خوادیکه نم نیا-

  هیگر ریزد ز زیدن

باز   گهی تو دلم م یحس هیهمش  دهیکارهاش منو عذاب م نیمنو جهنم کرده هم یزندگ ن،یهم-
  یم و از ترس باباش فعال صبر کرده از اونور نمباال سر بچه ها ارهیرو ب گهیزن د هی چونهیمنو بپ  خوادیم

  شباها  یکار  چیبه جون بچه ها من ه یخواننده معروف رو از دست بدم ول  هیخواستم کار با 
 آوردم اما اون چشمش دنبال من بود .  ینداشتم! من سرمو باال نم

  ؟ی نگفت  نیچرا به شاه -

   یمنبدونه تو زن  یکس  ستین ازیخواستم بگم اما اون گفت ن-

 برات نکرده  یجز اسمش تو شناسنامت شوهر  یسر تو آورده وقت ییبال نی پس غلط کرده همچ -

بهش بگه   ومدیکس ن چینبودم چون ه یچیکس نکنه من واسه اون ه ی رو ب  یکس چیخدا ه-
  یکن ی م نیبگه چرا بهش توه ومدی کس ن چیولش کن، ه ای نگهش دار  ایرو روشن کن    فشی تکل
نداره!  یا یمعن  چیاون احساسات منو مشکالتم براش ه  زدانی ؟یخواد و خودت نداد  یطالق م یوقت

 نگه داشته بود.  ی نبات  یزندگ  هیمنو تو  ش فقط بخاطر بچه ها 

  شهینم  ینطور یا زنمیباهاش حرف م-

 گرفت  دستمو

 توروخدا باهاش دعوا نکن  -
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   زنمی کنم فقط حرف م ینه دعوا نم-

 کنم  یکر نمبا اون ف  یبه زندگ گهیمن د-

   ؟یبدون بچه هات بمون  یتونیم-

 شد و به جاش من جواب دادم  یطوالن سکوتش

تو   یبمون  یبچه هات نتونست یبه قول خودت خوب و آروم بود اما از دلتنگ تی من زندگ شی ماه پ 3-
   ؟یبش  الشونی خیب  یتونیم

   دیبغضش ترک  دوباره

 خواست االن که...  یسالم بودم منو نم  یوقت  نیکنم؟ شاه کاری اما چ تونمینه نم-

 بار بره   ریاگه نخواد ز ارمیجمع کنه من پدرشو در م  دیغلط کرده گند زده خودش با-

   ؟یبار چ  ریز-

 که در حقت کرده  یظلم-

 کنم   یکردن فکر نم  یبه زندگ گهیمن د-

 حرفا نزن   نیمن هستم از ا ی تا وقت-

   یمشکالت دار  یتو خودت به اندازه کاف -

   گهیم یدکتر چ مینی بزار عمل آخرت انجام بشه تا بب ،یز یتو عز  یستیتو مشکل ن-

 زانوهاش رو بغل کرد   زیدن

 دلم واسه بچه ها تنگ شده -

   نجایا ارتشونی بگو ب  نیبه شاه-

   مارستانیب  طیتو مح ان یو غصه بخورن ، دوست ندارم ب  ننیبب  ینجور یدوست ندارم منو ا-
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 از جام بلند شدم   نیپدر شاه یچهره  دنیباز شد و با د در

 شد  گهی شخص د هیمتوجه حضور  زی جلو و دن اومد

 دعوات بشه!  ن یبودم انتظار نداشتم با شاه  دهیازت شن  فیتعر  ی لیخ  - نیشاه  پدر

   نییانداختم پا سرمو

 خود شدم   یاز خود ب  هویشرمندم -

  میبا هم خورد  ینون و نمک هیما -

 شد  گهیجور د هیازتون اما  یتهران واسه تشکر و قدردان امی قرار بود ب-

 ز ی سمت دن رفت

 عروسم حالش چطوره؟-

 بهش نداد یاما روشو ازش برگردوند و جواب  زیدن

 باهاش  رونی من اشاره کرد که برم ب به

 ام یم رمیمن م  زیدن-

 میستادیسالن ا یو تو میدو از اتاق خارج شد هر

 خوام باهات حرف بزنم  یم - نیشاه  پدر

 در خدمتم -

 نه  نجایا-

 د یهر جا شما بگ-

 هم  یرو به رو میکافه و نشست هی میو رفت  میشد  نشیافتاد و منم کنارش حرکت کردم...سوار ماش راه

   ؟یدار  لیم یچ-



 ۲که نداشتم یتیشخص

273 
 

 ندارم  ازین  یز یممنون چ-

 خستمون نکنه   یگپ طوالن  هیتا  دمیشما دوتا قهوه سفارش م یپس من به جا-

 متشکرم  -

 دور فنجونش   دیدست کش نیداد و گارسون برامون آورد ، پدر شاه  سفارش

 نه  ای گفته بهت  یز یچ ز ی دونم درباره من دن یمن کوروش هستم نم -

 هستم   انیبله در جر-

   دیکش قینفس عم  هی

ما نداشت اما در حال حاضر من همه جور پشتش بودم و هنوز هم  یتو خانواده  یشروع خوب  زیدن-
 هستم 

 مشت و لگد پسرتون از دست داده؟!  ریدختر چشم هاش رو ز نیو ا نیهست-

 شدن رنگ و روش به وضوح معلوم بود  عوض

 اون ها مقصر بودن   یداستان هر دو  نیتو ا-

  قیرف یوقت  شه؟یم یرتیروش غ یکنه واسه چ یرفبه همه زنش رو مع تونهیپسر شما نم  یوقت-
 خودش بهش چشم داره؟ 

 انتظار نداشتم اونوقت شب باهاش قرار بزاره   زی موضوع رو اطالع دادم اما از دن نیا نی من به شاه-

که قرار بود پخش بشه باهاش   ی ک یبهم گفت که بخاطر اسرار بهمن و ذوق گوش دادن به موز  زیدن-
 با اون آقا نبوده!  یا گهیرابطه د چیکه اصال دنبال ه نیقرار گذاشت و ا

 که دروغ بگه  نینه ا رهی گفت کجا م یم  نیبه شاه دیبا  زیدن-

زنش   دیکنم! پسر شما چرا نبا یو ول نم ر  زیاما منم طرف دن  دیری طرف پسرتون رو بگ دیشما حق دار-
نکنه؟ آقا کوروش شما خودتون بزرگ   یطالقش نداده براش شوهر  یکنه؟ چرا وقت ی معرف هیرو به بق 
که اون  هکن  رشیکه انقدر تحق  نیخودش رو بده نه ا  گاهی به زنت جا دیچرا به پسرتون نگفت دیما هست
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که به نفع   یی زایواسه چ دیاستفاده کرد زی دن یس ک ی! شما از بنهیخودش رو در حد بچه هاش نب  یحت
عروس   نیا دیبه همه بگ نکهینه ا دیرو سر بچه هاش نگه دار ز یفقط دن دیخودتون بود شما خواست

 منه   یمادر نوه ها نیمنه ا

 کرد   یقبول نم  نیکنم اما شاه نکارویمن خواستم ا-

روز انداخته؟ مگه چه خبره؟   نیدختر رو به ا نیگل کرد و ا هوی رتشی رگ غ یپس واسه چ نیآقا شاه -
 یدست ی مرد نبوده و دست یکرد وقت یجمع م  قشویرف ستادیمیاگه مرد بود مثل مرد پشت زنش وا

بزنتش که چشم   یرو محاکمه کنه حق نداره جور  زیدوستش، حق نداره دن   شی زنش رو گذاشت پ
 دست بره...   زهاش ا

رفته بود باال به خودم اومدم و با   ی لیکنن! فکر کنم صدام خ یرن نگاهم ممتوجه شدم همه دا هوی
 که توش پر از حرص بود ادامه دادم  یر یز یصدا

  زیدن ه؟یواسه مادر بچه هاش بودن؟ چ ری کس و کار ؟ حق یخونشه؟ب   زیزنشه؟ مادر بچه هاشه؟ کن-
که براش مادر بشه پدر بشه شوهر  نیا یداره به جا اجیبهش احت زی چرا درک نکرد دن ه؟یواسه اون چ
   د؟یکش نجایرابطه رو به ا نیخانواده بشه ا  هیبشه باهاش 

اما نتونستم حرف   یدادم به صندل  هیتک قیلحظه از شدت حرص نفسم رفت و با چند تا نفس عم  هی
 نزنم و دوباره خم شدم سمتش 

منو کرد   یمن بود خونه  یماه تو خونه  3شت کرد پاشو کج نزا یمن زندگ  ش ی دختر پ نیماه ا 3-
خواست   یم  یآزارش داده؟ چ ینطور یا نینداشت که شاه یکم نداشت چ  یچ ی ه یبهشت! از خانم

دونستم  یکرد من م  یم هیخوندم گر یو م  زدمی م تاریبود گ شمیکه پ یاول ی نداشت؟ روزا زیکه دن
دونستم! بعد  یآزار دادن خودش رو نم لیدونستم عاشقه اما دل یمن م گست ید یجا هیدلش 
خواد و   یدختر به خودش رو نم نیصفت که عشق ا وونیآدم ح  هیمرد نه  هیخورده به پست   دمیفهم

بود که خورد به   یز یدن نیا د؟ین یب ی!! مارهیرو جاش ب گهید یکی و  رهی خواد ازش بگ  یبچه هاشم م
 یداغون و خسته! اما من دلدار  نقدر ی! اایببر بنداز تو در  ایا خودت ببر منو ب ایپست من! به من گفت 

انسان  هی کردم حواسش رو پرت کنم به عنوان  یدادم سع ادیزدن بهش   تاریدادم گ  دیدادم بهش ام
که از  یز ی خواست چ  یداشت اون فقط محبت م اجیمرد که اون با تموم کمبود هاش بهش احت  هی
 !؟ نیکرد کاریبود. اونوقت شماها باهاش چ دهیند چکسیه
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   یدادم به صندل  هیو تک  دمیآه کش هی

 اون دختر مظلوم برگرده!  یکنم تا چشم ها کار ی بگم؟ چ یچ دونمیدونم واقعا! نم ینم-

  یدور نموند و به سخت دمیگونه هاش از د یاشک رو یدست گذاشت گوشه چشم هاش ول  کوروش
 حرف زد  

رو سر پا کنم اما اصال    نیشاه ی کردم زندگ یم یمن داشتم سع دونمیها رو م  نیا ی دونم،همهیم-
روز   هیتا بچه معصوم  4کنم اون  کار یچ  دیبا دونمیدونم به واهلل نم یبرسه! نم نجا یکردم به ا یفکر نم

 رو دوست داره  زیدن نی! شاهننینشده که مادر و پدرشون رو درست بب

 دوسش داره!؟  دیگیم یرو له کرد االن شما رو چه اصول  زیاحساس دن  نیاون بود و شاهعاشق    زیدن -

هر کار دوست داشته کرده و   شهیهم دنینازشو کش  شهیهم ستیابراز احساسات بلد ن  نیشاه-
 هیمرد بالغ  که تو سن باال وارد رابطه با  هیتجربه نکرده! اون  چوقتیرو تو رابطه هاش ه یدار یپا
  زیکنه تا به دن کاری چ دونهینم ستیبلد ن  نیشده بوده شد! شاه شی خبر وارد زندگ  یکه ب یختر د

 دوسش داره   بفهمونه

 تحمل کنه و تاوان بده؟   دیبا  یتا ک زیدن-

. بعد از  ستیمرد تند رو و خشن گره خورده که ابراز احساسات بلد ن  هیبا  شی زندگ زی پسرمه اما دن-
پسرمو به وضوح حس کردم حس ندامت و   شناسمیعوض شد من م یل یخ نی شاه ز یرفتن دن

 ! دیگنج  یبرگشت تو پوست خودش نم  زی دن یرو تو چهرش و وقت  یمونیپش

 شدن!؟  مارستانیب یکردن که جفتشون راه ییدعوا هیبخاطر همون -

! جرات کرده بود دیکش یخط و نشون م نی مثل قبل نبود داشت واسه شاه گهی برگشت د یوقت  زیند-
اونو خواست دوباره   اد،ی که کوتاه ب نیا یکه اخالق نداره به جا نمیحرف طالق رو بکشه وسط! شاه

 کنه   نییتع  یز یبراش چ  زیاومد دن  یخودش، زورش م یسلطه  ری ز رهیبگ

 آورد   ریکس و کارو تنها گ  یکه ب زمیدن گهیآره د-

 تو رو بدم...   ی هیحالش خوب بشه به من اصرار کرد که د  زیکه دن نیبخاطر ا  نیشاه-
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 بود   دهیکرد وقتش رس ینیهمه مقدمه چ نیکه بخاطرش ا یکرد اما انگار حرف  مکث

  زی دن نیما ب دمی... ترسیو از بچه هاش دور کن   یکن ییرو هوا زی و دن یای ب دمی... ترس دمیاما من ترس -
 !  یر یقرار بگ نیو شاه

 و نگاه کردم بهش...   دمیاز قهوه نوش یکم

هستم که چشمم دنبال   یا دهیبمونه و من انقدر آدم با شرافت و فهم  تونهیبدون بچه هاش نم  زیدن-
دلم به   ستیتو سرم گفت :چشمم بهش ن گهید زیچ هیتا بچه داره نباشه اما  4زن شوهر دار که  هی

 پاشه...

 د ینفس راحت کش  هیکوروش  آقا

 ی مرد یل یخ-

 د؟ یدون یرو م  یمردونگ یشما مگه معن-

  نیطعنه بزنم بخاطر هم  دیسف شیمرد ر  هیدوست نداشتم به  ن،ییکرد و سرش رو انداخت پا سکوت
 عوض کردم   بحث رو

 ! ششیگفت اصال نرفته پ زیباشه آرومش کنه اما دن  زیدن شی پ دیاالن با نیشاه-

چطور   ست یاون پسر فقط سن باال برده هنوز بلد ن گهید نیخودش رو حبس کرده تو اتاقش، هم -
 کنه انی احساساتش رو ب

 چرا؟  نینداد ادیبهش   دیدون یشما که م-

 کنه یگفتم اما گوش نم-

حس کنه  تونهیکه فقط درد رو م  کیاتاق تار هیبه هر حال اون دختر افسرده و تنها رها شده تو -
 نداره واسه داشتنش  یوقت گهیاالن نخواد خودش رو نشون بده د نیشاه

 از بابت تو راحت بشه که...  المی فقط خواستم خ-

 وسط حرفش  دمیپر



 ۲که نداشتم یتیشخص

277 
 

و بچه   شی کنم تا برگرده سر زندگ ینم کمکش م ندارم و با تمام توا یمن واسه داشتن اون برنامه ا-
 ... یهاش ول 

 اشارمو گرفتم باال انگشت

رو نداشت    یکس  زی دن امی کوتاه نم گهید دیکن  یم یدر حقش ناحق  دیدار نمی زمان به بعد بب  نیاز ا یول-
و    رمیمکه سرش آورده نره شده روز و شب دادگاه برم  یی بار بال  ریپسرتون بخواد زاما االن منو داره، 

دوران بزن در رو   گهیبفهمه د دیبا   نیحقش رو گرفته شاه زی که بدونم دن ییکشونمش تاااا جا یم
 زدانمیکنم من   ینم  یهستم من پشتش رو خال ست،منی اون دختر تنها و بدبخت ن  زی دن گهید ستین

 هینشه،  ر ی که تموم عمرش کار کرد خرج دوا دکتر خواهر زادش رو بده تا خواهرش تحق یهمون پسر 
باال سر    دمخو نیبعد از ا  ینبود ول  یکشتم،عمد  شویوقت دلش نلرزه، آخرشم اون شوهر عوض

کنم، چرا    یم یالزم باشه بخاطرش هر کار  نطور،یهم هم زی دن مونمیخواهرمو خواهر زادم مثل کوه م
 . رمیگ  یبه گرفتن حقش و من م یهمدرد  یار یداره به کمک، به هم ازی ر نچون اون دخت

 برتش  یبشه عملش کرد م ایدن  یگفته هر جا زیبه دکتر دن   نیشاه-

 ی بد ی تکون هیبه خودت  دیوقت ها با یآقا! بعض ستیمشکالت با پول قابل حل ن یهمه -

 مونه یپش  نیشاه-

 کنه؟  یتا آخر عمرش باهاش زندگ تونهی م نهینب  گهید زیاگه دن-

 کرد...  سکوت

 د یری بار نم  ریاالنشم ز نیشما هم -

 می ری بگ یم یتصم هی نیتورو معلوم کنم بعد با شاه  فیخواستم اول تکل-

 کنم یم ی من پسرتون رو دادگاه دینکن  یو حرکت  دیبجنب ریچون اگه د د یبا پسرتون حرف بزن-

 شهی فرصت بده درست م -

 جام بلند شدم  از

 شش یپ رمیتنهاست من م  زیدن-
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 رسونمت یصبر کن م -

و واسه عوض شدن حالش   زیدن  شیو منو رسوند و خودش رفت، رفتم پ  میهم از کافه خارج شد  با
 یم ی معروف حرف زدن...لبخند رو لبش گاه  یها  ستیتاریبه خوندن و براش از گ میشروع کرد

کردم و انقدر   فیبرادر داشتن رو براش تعر یگفت من معن ینشست اما عمرش کوتاه بود! بهم م
کرد! من   یدوست دارم اما وجدانم قبول نم  یلیاندازه نداره دوست داشتم بگم منم خ هدوسم داره ک

تا بچه   4اما اون  شهیبهشت م میزندگ   زیدونستم با دن یرو نداره م اقتشیل نی شاه دونستمیم
بدون چشم هاش قبول   ینطور یرو ا زی دن نیشدن،مونده بودم اگه شاه یمادر م یب  دیعصوم نبام

  زی...دو سه روز گذشت و دنمی کرد  یتا عمل آخرش صبر م دی! فعال فقط باادی م زی نکنه چه به روز دن
رو   فشی باالخره آقازاده تشر  نیآخرم با شاه یکرد و آرومتر شده بود بعد از دعوا  یم هیکمتر گر

و اشاره کرد برم    شینی اخم هام رفت تو هم دستش رو گذاشت رو ب دمشیآورد،در اتاق رو باز کرد تا د
 ...رونیب

 گردم  یبر م رمیمن م  زیدن-

 اتاق خارج شدم و در رو بستم  از

 شد!  داتیچه عجب پ -

 خوام باهات حرف بزنم  یم-

 حرف دارم   یاتفاقا منم باهات کل -

 ! یر یگیرا گارد م چ-

 هامو بستم  کت

 خوام حرف بزنم   یگارد نگرفتم منم م-

 بغلش...   یو منم رو صندل یابرو داد باال و نشست رو صندل هی

 ست یکامال معلوم بود حالش خوب ن شونشی پر یمتورم و لباس ها و موها یچشم ها از

 حالش چطوره؟  - نیشاه
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 ست یشما بد ن  یها یبا احوال پرس-

 بزن  طعنه نزن حرف-

 ی ای به خودت ب کمی د یتا شا زنمیدارم بهت حرف م زنمی طعنه نم-

 اومدم -

 شش؟ یپ  یپس چرا نرفت-

 شهی حالش بد م  کشه،یعذاب م یدنیاون منو د-

 فراوونته  یها یاز خوب -

 د یکش قینفس عم  هی

 بمون   ششیپ-

 موندم -

 کرد  مکث

 با تو حالش بهتره... -

 هام رفت تو هم  اخم

 حاال که کور شده حالش با من بهتره؟ -

 من باعث آزارشم!  -

 پاش   سایمثل مرد وا ی! گند زدیپدر بچه هاش که هست ؟یشوهرش که هست هیهر چ-

 ست ین یدن یبا پول خر  نیا ستیخوب ن  زی دن یپاشم هر جور که الزم باشه اما حال روح -

 ! ادیش پول در نم رو که جواب   یزندگ ی گهید یقدر مطلق ها ن یگرفت ادیخداروشکر -

 بمون حالش رو خوب کن نگرانشم  ششیپ-
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 ؟ یکن ی کشش م شیپ یدار -

 کنم. یم هی نه، دارم خودم رو تنب -

 ؟ یدوسش دار -

 کمه زی چ هینباشه انگار -

 ؟ یپس چرا انقدر آزارش داد-

 ! ینیبب  قتیخونه با رف هیفکر کن زنت رو تو  یشد! تو مرد  ینطور یچرا ا دونمیقصدم آزار نبود نم -

 زنته؟ دونستیم قتیرف-

 کرد  سکوت

 !یست یکنم اما تو هم کم مقصر ن ینم دییرو تا  زیمن کار دن -

کارت بهت   هیاون با تو حالش بهتره  یباش شش یخوام پ  یخوام دنبال مقصر بگردم فقط ازت م  ینم-
 ازش بکش  یداشت ازیهر چقدر ن دمیم

 طال داشت گفت بفروشمش زیر  نهیس هی زیدن-

 پول اون رو بفرست واسه خواهرت -

 کارت گرفت جلوم  هی

 فقط نزار حالش بد باشه-

 نه!  ای رمیدونستم کارت رو بگ ینم

 ز ی برادرخانم عز  ریبگ-

 که به کار برد گفتم  یلفظ بخاطر

 ؟ یمونیبشه پاش م  نای اگه ناب-
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 برمش یم  ایدن ی! من همه جانویکنم ا یها قبول نم یراحت  نیمن به ا-

 ؟ یاگه نشد چ-

 شهیم-

 رو ازش گرفتم کارت

 نش یحداقل بب -

 فهمه  یشناسه زود م  یتن منو م یاما اون بو نمشیخوام بب  یم-

 ش؟ ین یبب  یاصال دوست دار -

 ابرو هاش...  یرو دیکش دست

 دلم براش تنگ شده -

 رو شونش  زدم

  شهیم ریزود د  یلیرفت خ  ادتیکه  ی دیانقدر باهاش جنگ-

 جاش بلند شد  از

 مواظبش باش  رم،یمن م-

 کردم...  یو من به رفتنش نگاه م  رفت

 یا یبچه تخس و وحش فیخواستتش فقط ح یمن دوسش نداشت اما کمتر از من هم نم اندازه
 یمنو کرد بهشت! همه چ یماه با من بود زندگ 3باشه!  نیا دیکه شوهرش با زیدن  فیبود! واقعا ح

سر و صاحب درست   هیکم داشت جز  یواقعا چ  یبرخورد عال   یفتار عالر  یدرست دست پخت عال  زیتم
تو زندان،.  می ...وسط حرف هامون درباره زندگزی دن شیو رفتم پ  بمی! کارت رو گذاشتم تو ج؟یو حساب

 به ازدواج من... و من صادقانه جوابش رو دادم  میدیرس
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  یدختر  هین بهش رو نداشت! اما فکر کرد یبرا یعشق رو تجربه نکردم چون ذهنم وقت چوقتیمن ه-
 تونمیاحساس داشته باشم من هم م تونمیداد بهم فهموند من هم م رییلحظه منو تغ هیبود که تو 

 ازدواج کنم! یخودمو داشته باشم و حت  یزندگ

 ذوق زده گفت  یصدا با

ها خواهر دوماد از همه کارهاش    یبودم تو همه عروس دهی! ؟شن نمیتو رو بب یمن عروس  شهیم یعنی-
 یرو از جنس مرد داشتم که م  یکی خواست  یدلم م  یلیمثل ستاره بدرخشه! من خ دیو با شترهیب

مثل   قیرف هیهام مثل  یتونستم بهش بگم داداش! باهاش سرو کله بزنم، و دلم خوش باشه تو سخت
 ادیه کوه محکم پشتم در می

 ش ینی سر انگشتم زدم رو ب  با

 ی خواست  یم گهید زیچ هیبگم کاش از خدا  دیپس با-

 زد   لبخند

به من از  یتو رو دارم انگار بابا دارم مامان دارم برادر دارم خواهر دارم! تو به من محبت کرد یاز وقت-
ام  بهیکه هفت پشت غر  ی! منیشم یو االن پ یپشتمو گرفت ،یبهم پناه داد ، یدیداشته هات بخش

 مثل تو!؟  یوجود داره بهتر از داشتن برادر  یز یباهات ! چ

 !  شمایپررو م  یکن  یم فیازم تعر یل یخ-

 دوست دارم  یلیبخدا خ -

 ...  رونی و بازدم رو نامحسوس دادم ب دمیکش قینفس عم هیقلبم رفت باال...  ضربان

 بود حاال؟   یاسم دختره چ -زیدن

   ایدر-

   استیاسم منم در یمعن یچه اسم قشنگ-

 کردم...  داتیم په ایاز در-
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 ... یتو خاک  زنمی دارم م دمی ساکت شد و فهم  هوی

  دمیفهم  ریروش بود و من د  یاما اسم کس میازدواج کن میخواست  یکرده بود م ی اون رو طال بهم معرف -
 دل دادم  یکه اشتباه

 کرد!  ی تو رو انتخاب م  دی! شایگفت یخب بهش م -

 سوخته بودم   یمهره  هینه دختره هم اونو دوست داشت و من -

و اون با من   دمیپرست یرو مثل بت م  ن یکه شاه ییبده، اون وقت ها  یلیطرفه خ هیچه بد، عشق -
 ! نی زم ختیر  یشد م  یبهم قلبم خورد م شی توجه یسرد بود، انگار تو هر ب 

   ؟یرو دوست دار  نیاالن شاه ز؟یدن-

 رو دوست داشت؟   یآدم نی همچ هی شهیچطور م-

   شتی پ  ادیببخشش بزار ب-

 بزنه؟  بیکه بازم بهم آس شمیپ  ادیب-

 بهش فرصت بده  -

 چقدر فرصت؟  -

 به بچه هات فکر کن  -

 کشم  یمن اگه چشم هام بر نگرده خودم رو م زدانی-

   ؟یباز مزخرف گفت -

 خواد   ینم یدختر کور رو کس هی-

 خواد   یکه م یداداش دار  هیاما -

   میخوام باهات بحث کنم بهتره فعال دربارش حرف نزن   ینم -

   ؟یکن یازت بخوام قبول م زیچ هی-
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   ؟یچ-

 باهات حرف بزنه   نی بزار شاه-

 که اون هست نفس بکشم  ییخوام تو هوا  ینم یحت-

   ؟یبخاطر من چ -

   نم؟یمن اون نامرد رو بب یکن  یچرا اصرار م-

! ظلم کردن دنیبار پدر مادرشون رو درست ند کیتو خونه موندن و  تا بچه معصوم که  4بخاطر اون -
 یو تمام مرد ها شهیواسه بچه هات تو نم ایدن یتموم زن ها ه،ینامرد ه،ینیدر حق اون ها گناه سنگ

   ستیپس تحمل کن بزار حرف بزنه اون حالش بهتر از تو ن   ن،ی واسشون شاه ایدن

 فقط بخاطر تو  -

   زمی ممنون عز-

 رو باز کردم   خچالی در

  م؟ یبخور یحاال بگو چ -

 اون بخواد جواب بده با خنده گفتم  تا

 ! خچالیتو  ختنی پشکل ر نی! پسته ها عمیدید یرو تو خوابم نم زای چ نجوریما ا-

   دیخند زیدن

 قاشق چنگال هاشون از جنس طال و نقرست   نایا-

   زنهیهم انقدر نداره که از جونش م  یک ی کنه  یانقدر داره که حرومش م یک ی یهع-

  یخور ینه پول مهمه نه غصه م یخواب  یذره جا م  هیراحت تو  الیخوبه چون با خ   یلیمرگ خ -

...   هیداداش و  هی ،یتا بچه خوشگل و سالم دار  4 یهم قشنگه وقت یزندگ -  شوهر 

 زحمت جلو خندم رو گرفتم  به
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   یشوهر قاط  هی-

 اندازه غرور داره  یب  نیشاه  - زیدن

گم شدت که از نظر من تو   ی مهیمگه ن ستیکامل ن ایدن  نیتو ا چکسیداره ه ی مشکالت  هی یهر آدم-
  یتو خانم هیشاون وح یتو آروم  ه یهر چقدر اون قاط یچون بر عکس اون  یاون باش ی مهی ن یتونیم

 آل کنه! دهیزن و شوهر ا هیشما رو کنار هم  تونهیها م نیهم

 !یزن یم  یخارجک  یحرف ها-

کنه   یبچه ها نگاه م نیسال از تو بزرگ تره به تو ع 15مرد پختس  هی نی! شاهگمیم ینه بخدا جد-
 کنه  یم  یقاط یکش ی براش شاخ و شونه م

 اره؟ ی خواست سرم ب  ییبزارم هر بال-

تو قبول نکرده تو   ندهی شناخت؟ مگه بخاطر آ یمنو نداد؟ مگه اون منو م هیجان مگه بخاطر تو د  زیدن-
  نیهم ومد؟یرو ول نکرد باهات تا مشهد ن  شیمگه بارها بخاطرت کار و زندگ   ؟ی خواننده بخون هیبا 
 !یمن تو مال  ی عنیشد  یرت یکه روت غ نیهم ،یمن  یتو خانم خونه  یعن یتو گردنت   زیر نهیس

 فهمم! یحرف هات رو نم -

ها با کار   یو بعض ارنیها به زبون م یبعض  ستیجور ن  هیآدم ها  یابراز احساسات همه   -
رو    رتیتالشش رو کرد که به تو نشون بده دوستت داره اما تو شمش نی. شاهدنینشونش م  هاشون

 !یاز رو بسته بود

 روز انداختم؟ نیدوسم داشت که االن به ا-

!؟به واهلل  بستیمرد غر هیاونوقت شب وقت قرار گذاشتن با  ،یقبول کن خودت هم کم مقصر نبود-
 د یکش  یجاها م  نیمنم بودم کار به هم

 زن منه نی گفت ا یداشت به دوستش م رتی غ ست،یها ن  نیمرد بودن به ا-

 ی به خودش بزن دیحرف ها رو با نیا-

 ی باش   دیاما تو با زنمیباهاش حرف م-
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 نیمن رو وارد مشکالت خودت و شوهرت نکن من به خودش و پدرش گفتم اگه نخوان ا زمی نه عز-
 راه نداره دخالت کنم  گهید نیاز ا شتریکنم اما ب یم شونیدادگاه رنیاتفاق رو گردن بگ

 ن یاز شاه ترسمیم-

 شاخ و دم با اون چشم هاش که انگار چند تا سگ هار بسته توشون! یترسناکم هست، اون غول ب-

 گفت که دلم رنجور شد ی ز یچ هیکرد اما  مکث

رو تو   ایدن یشد انگار همه  یباهام خوب م یشدم، اخالقش بد بود اما وقت عاشق همون چشم ها -
 یانگار همه بد کشی محبت کوچ هیبا  یکرد ول  یم انتی کرد بهم خ یم تیمشتم داشتم! اون منو اذ

 رفت  یم  ادمیهاش از 

 گه یم یچ نی احترام بزار و باهاش حرف بزن و بب یروز بهش داشت  هی که  یپس به احساس-

 کرد و من جو رو عوض کردم  سکوت

  رخواهی و هم خ تی گفت هم آقاست هم با شخص یکرد! م یم فیتعر نیاز شاه یل یطال خ-

   دیخند زیدن

 !؟ گهیشوهر منو م -

 چقدر بد بود!  نیام یدید ینماز خوند! اگه م دیبا نی فکر کنم! پشت شاه-

 مگه وجود داره؟  نیبدتر از شاه -

   ستیبلد ن  ستیبد ن  نیشاه-

 هیگفت تو واسه من مثل  یگفت بچه! م یبه من م  زدیسن حضرت نوح رو داره تا با من حرف م-
  یبچه ا

! به میدون  یو نم  مینبود نیشاه  یمنو تو جا ،یزندگ یبه فهم و تجربه ها  ستیدونستن به سن ن -
نازشو    شهیو خواستن خودشون رو بهش بچسبونن هم  دنیقول باباش تموم عمرش نازشو کش
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و از   یو خانم خونش شد یش شد! تو مادر بچه ها ینبود  شیزندگ یدخترا هیتو مثل بق  یول دنیکش
 مصرف داشتن   خیبراش فقط تار  هیداره اما بقهمه مهم تر... اون تو رو دوست 

   ده؟یمنو آزار م ینطور یدوسم داره و ا-

بهش    یبچسب یدودست دیباشه که! تو با یرو اوک یکه همه چ یبراش! انتظار ندار  یتجربه بود نیاول-
 !  یتو عشق اولش شد شی زندگ یآدم ها یهمه  نیچون ب

   ؟یر یگ یانقدر طرفشو م یواسه چ-

   رمیگ یمن طرف حق رو م -

   ریفقط طرف منو بگ یر یالزم نکرده طرف حق رو بگ-

 چشم -

 با غصه گفت  هوی کرد اما  سکوت

 بخواد  نایعمرا اگه منو ناب -

  دیرو انداخت گردن من خودش رو کش  زیاون دن یعنیافتادم...  نیشاه  یحرف ها ادیتو فکر...  رفتم
اون بخاطر بهتر شدن حال   نمیب یکنم م  یتر بهش فکر م  قیعم یشده!؟ وقت ینطور یعقب!؟ حاال که ا

! ی! عوضدمیرو م  زی بمونم علنا بهم گفت تو مواظبش باش من خرج تو و دن  ششینخواست پ  زیدن
رو   زیدن نهیاگه واقعا قصدش ا آوردمی سر در م دیتو موهام... با دمیکالفه دست کش نیمن ساده رو بب

 جلو چشم هاش  ارمی حذف کنه هفت جد و آبادش رو م

   ؟یزن یچرا حرف نم زدانی  - زیدن

   یچ یه-

  ؟یکرد ی فکر م  یبه چ یداشت-

 داشت    زیالیامروز د ایافتاد برد ادمینبود  یمهم زیچ-

 پول کم نداشت که؟  -
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  میدیرنگ پول رو د کمی تو و شوهرت ماهام  ینه از صدقه سر -

   ه؟یچه رنگ-

و آرامش   یاما قدر مطلقش خوشبخت یکن  یم  ینه، با پول راحت تر زندگ یاما خوشبخت ش  ی رنگ  آسا-
   ستین

 .  دیخر شهیآدم ها رو هم م  یخوبه حت یل یپول خ-

 دادم   گهیجواب د هیتو بمونم اما  شیخواد منو بخره تا پ  یم  نیجور که شاه همون

دونه از سکه ها   هی یداش بعد از مرگش نتونسته حتاز شاه و گ چکسیه ه،یو رها کردن یفان ایدن نیا-
هاشون سال ها سنگ قبرشون رو   یها بخشندگ  یها تونستن با خوب یلیو پول هاش رو ببره اما خ

حال و   یعطر گل ها، کم  یکارن تا بو یقبرشون چند تا گل م ینگه دارن و زنده ها باال زی و تم  سیخ
! نیبود. هم  یزنده ها بگن آدم خوب ونیحرفشون افتاد م  یروز  هیدورشونو کم کنه و  نیسنگ یهوا
   دنهیو درد کش دنیعمر عذاب کش کی قدر سهم ما از  نیهم

  د یکش  قیآه عم هی زیدن

ترس بدون دلهره و   یروز رو بتونم ب  هیروز هم عمر برام باشه اون  هیاگه  یخواد حت یمن فقط دلم م -
 طعنه واسه بچه هام مادر باشم 

 نم یب ینم گهیتونم تجربشون کنم چون د ینم نیحسرت ها به دلم مونده که بعد از ا یل یخ من

 دست آزار دهنده هستن  کیو    دیسف یها وارید نیا  یبا بغض حرف نزن به اندازه کاف ینطور یا-

  زدان؟ی-

 جانم؟  -

 بودن؟  یمن چطور آدم   یبه نظرت مامان بابا-

  دهیرس  ییداره حتما به جا نییباال پا یبودن اما زندگ  یخوب  یندارم که آدم ها یاز ذات قشنگ تو شک -
    یداشته باش یتونیم یبهتر   یبوده مادرت که فکر کرده تو پرورشگاه زندگ
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 اشکش رو از رو گونه هاش پاک کرد   زیدن

 بگم بابا دارم  بابا داشتم که بتونم جلو چند تا آدم هیمامان داشتم که بغلش کنم  هی یحداقل اونطور -

  ینخوا ری که ش یبه شرط شمیتازه مامانتم م شمیبابات م  یاالن منو دار -

   دیخند  شیگر وسط

 نادون  -

  ایدن نی تنت بخدا ا یمشت خاک رو هیو  ی! تو موندیتموم شده همه چ ین یب یم  هوی زمی بخند عز-
 رو نداره   یغصه خوردن  چیارزش ه 

 شده دلم واسه بچه هام تنگ -

   دنتید انیب  یکن  یخودت قبول نم -

اگه اون   دیشا دهیآزارم م یلی دارم که خ یحس عذاب وجدان هیخواد، اما نسبت بهشون  یدلم م-
اومدن، من در  یم ایخانواده بهتر به دن  هیکردم تو  یرو تموم م یلخته خون بودن همه چ هیموقع که 

 بخشن ینم  چوقتیو هحقشون ظلم کردم اونا من

 ! ؟یمزخرف نگو! چه ظلم-

 تا بچه رو بدبخت کنم   4رو نداشتم حق نداشتم   ییجا چیه ایدن  نیخودم تو ا یوقت-

و    یبچه ها باعث بشن تو خانواده داشته باش نیهم دینکن شا  یتو بدبختن؟ ناشکر  یاالن بچه ها-
  ین ینه شاه ؟ی برس یخواست  یبه کجا م بچه ها نبودن! تو نیفکر کن ا یول یبرس یسر و سامان  هیبه 

جلو  که نهیتو، تو هم ری عاقبت خ دیشا زیخانواده! دن هیواسه داشتن  یدیو نه ام یبود نه خونه ا
  دیشا ،یکه خدا بهت داد موند  ینعمت یو پا یو به خودت جرات داد یامتحان خدا سر بلند اومد

 باشه    کینزد یل یکارت خ نیا ی جهینت

 کنم؟   یکه خودم نوعش و زمانش رو انتخاب م هیمنظورت مرگ-

 کنه  یرو بهشت م  تیزندگ  نیکه بعد از ا هینی نه منظورم شاه-
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  دهی داخل خونش هم راه نم  یحت  تی وضع نیشناسم اون منو با ا  یرو م  نیگولم نزن من شاه -

   دمیچطور با اون پول هاش دودمانش رو به باد م نیبب نهیب یمنو هم م یاونوقت اون رو-

 گفتم   ی شوخ به

   رهیم نمیرفت ا ن یهمون جور که ام-

 تند گفت  زیدن

 نه نگو توروخدا  -

  ره؟ی بم  نی که شاه نیا و؟یچ-

  شنیپدر م  یبچه هام ب-

 ! ی شیشوهر م یتو ب  ای-

 بده  هیکه د  ستیهم ن ین یشاه گهیزندان د یوفتیم یشینه تو قاتل م -

   یتون یتو م-

تا   خوامیم  یسبز  لویک هیفقط  می شد نیتو کوچه نش یزن ها  نیا هیشب میزن ی حرف م یل یخ زدانی-
 کامل بشه  بتمونیغ

  یخوره از غذا یداره حالم به هم م گهید میخور یو... م تزای! انقدر جوجه و کباب و پهیچ یسبز -
 دلم واسه دست پخت گند طال تنگ شده رونیب

 دی پرس  یلفظ باحال  هی با

 دست پخت من چطور بود؟  -

 تکون دادم  یبا ناراحت سرمو

 کن   چارهی آدم ب-

 ! زدانی-
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 ! گهید هیکن چارهی آدم ب یبترک  یخوا یکه م ی خور  یانقدر م یوقت-

 واقعا که  -

اومدم خونه!   یم  عیسر یزاشت یکه جلوم م ییکال به عشق غذا یکه تو خونم بود  ییاون موقع ها نیبب -
 حرف نداره دست پختت   ییخدا

  ؟یشام به من بد یخوا  یم یحاال تو چ -

 گفتم  زینگاه کردم و رو به دن هیرو باز کردم  خچالیدر  رفتم

 هفته   امیبه ا یمرور -

 جان!؟  -

  میخور یش رو االن محاال هم رونیب  زمی بر ومدهیمونده دلم ن کمشی میداشت  یچند روزه هر چ نیا-
 وعده  هی شهیم

 با خنده گفت   زیدن

 خدا خفت نکنه مردم از خنده  -

 کدومو بدم؟   مارستان،یمزه ب  یب یکامل از کباب تا فست فود و غذا یمنو-

وقت شب  نیخشکم زد! ا  نیشاه یچهره  دنیدر اتاق باز شد و با د هوی  زی دن یخنده ها وسط
 !؟  نجایا

 وسط خنده هاش گفت   زیدن

 خ ی مدل غذا ثبت بشه تو تار نیا د یکه با  ایب  ؟یکجا رفت-

 خندش محو بشه زیشدن سکوت حاکم تو اتاق باعث شد دن یطوالن

 تو اتاقه!؟  یک زدانی-

 و زمزمه وار گفت   شی نیانگشت اشارش رو گذاشت رو ب  نیشاه
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 خوام باهاش حرف بزنم  یم  رونی برو ب-

 ... رونیتکون دادم و از اتاق رفتم ب  سرمو

 ... یکه رفته اما اشتباه یدل نیواسه ا دمیآه کش ه یو  یرو صندل نشستم

 

 " نی"شاه

 

 رو بست و رفت  در

 رو لب هاش نبود!  یز یچ گهید شیپ ی چند لحظه  یکه از خنده  زی کردم به دن نگاه

مظلوم و  یواسه نگاه کردن تو اون چشم ها یخنده هاش تنگ شده بود حت دنیواسه د دلم
 آرومش...  

 تختش...   کینزد رفتم

ُرمش رو چک کردم... حالش   تشیتخت رو برداشتم و وضع  نییپا ینصف شده بود، تخته شاس س 
 بود   دهیپر یل یخوب بود فقط رنگ و روش خ

  زدان؟ی-

 شده سکوتش متوجه شدم که متوجه حضور من  از

 عقب  دتشیکش  رمی رو تخت نشستم و تا خواستم دستش رو بگ کنارش

   رونی برو ب-

 بار دستمو هول داد عقب   نیا یول  رمی خواستم دستش رو بگ  دوباره

  رون یبه مشامم برو از اتاق ب   خورهی تنت م یبو  یحت شهیحالم بد م -

 حرف دارم باهات -
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  رونی بنداز ب نویا زدان؟ی-

 رفت  -

 اضافه شد به تن صداش لرزش

 کجا رفت!؟-

 ؟ ییبا من تنها  یدار  یمشکل-

 ی تو خودت مشکل -

 م؟یحرف بزن -

 نه-

 رو گرفتم تو دستم دستش

 منو ببخش -

 رون ی ب دیرو از دستم کش دستش

 ازت متنفرم -

 یهمون قدر که من مقصر بودم تو هم مقصر بود-

 زد داد

 رون ی برو ب-

 داد نزن-

 داد زد  دوباره

 رونیخفه شو برو ب -

 تخت و منم داد زدم زیم یهام رفت تو همو با کف دست زدم رو اخم
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 داد نزن-

 شد و دست هاش مشت شد  ساکت

 که!  میآدم حرف هامون رو بزن نیع  زارهیکه منم داد زدم خودم ناراحت شدم نم  نیا از

   یکن یمنو عصب  ادی خوشت م-

 نداد   جوابمو

 !؟  یزنینم تو داد مک یم یمن دارم ازت معذرت خواه-

 رو کرد بهم پشتش

 پشتت رو نکن بهم-

 ؟یآزارم بد  نجایا یاومد-

 ی نه اومدم منو ببخش-

 ؟ یزن یداد م نی بخاطر هم-

 تو؟  ای_من داد زدم 

 نزد  یحرف 

 رو آروم تر کنم  نمونیتا جو ب دم یکش قینفس عم  هی

  هیسر قرار تو  یو رفت   یبشه! اما به من حق بده! تو به من دروغ گفت ینطور یمن دوست نداشتم ا-
 من؟!  قیخونه با رف

 داخل موهام دمیکش دست

 بودم  دهیانصاف من بخاطر تو دور همه رو خط کش یب-

 به گوشم  دیپر استرسش رس  یصدا
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 یم منبود؟ عکس هاتون تو بغل هم رو برا یانصاف یب یکه جلو من با نسترن بود ییاون روزا-
 نبود؟ انتی فرستاد خ

 نسبت بهت نداشتم  یتعهد احساس  چیکنه اون موقع من دوست نداشتم ه یداستان منو تو فرق م -

 ؟ یدختر کور بش هیعاشق  یتونیفرق کرده؟ االن م یاالن چ-

 بمونه ینطور یچشم هات ا زارمی من نم-

 ؟ ییخدا یچون پول دار  یفکر کرد-

 برمت  یکه الزم باشه م ایدن یهر جا-

 !؟یکن  یتو دامنم گردو پر م  یسرمو شکوند-

 بمونه  ینطور یا زارمیمن نم میکن یماها اشتباه م  یهمه -

 رو عوض کرد  بحث

 بچه ها چطورن؟ -

 رن یگ  یکرده همش بهانه م  وونشونیتو د یدلتنگ-

 ی مواظبشون باش  یل ینبودم قول بده خ گهیروز من د هیاگه -

 فتم تو دستم رو دوباره گر دستش

 !؟ همه تو اون خونه منتظر تو هستنیچرا نباش -

 رو قورت داد بغضش

 رو   یزندگ  نیخواد ا یدلم نم گهیخسته شدم د  یاهیاز س-

 شهیدرست م -

 کنم  یحذف م شهیخودم رو واسه هم یزندگ نیچشم هام برنگرده از ا گهیاگه د-
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 دلمو لرزوند حرفش

 حرفا نزن   نیاز ا گهید-

 رون ی برو ب-

 جلو تر و دستمو انداختم دور شونش و پشت دست هاش رو نوازش کردم  رفتم

 ؟ یبخش یمنو م-

 نه-

 هیاتفاق افتاده من  نیا یشد! از وقت ی خال یز یچ هیخواست منو ببخشه! انگار ته دلم  ی! واقعا نمنه
کدوم از   چی رفت! اما ه ینم  نییپا یچی برد، از گلوم ه یشبا خوابم نم  زیلحظه آروم نبودم! از غصه دن

جام بلند شدم و رفتم    از!؟ نجایاومدم ا یچ یاون کم کنه! اصال من برا یذره از ناراحت  هینتونست  نایا
 جلو پنجره 

 ست یمن حالم بهتر از تو ن زیدن-

 یهست یتو آدم بد ،یرو بارها و بارها به من نشون داد انتی نکردم اما تو طعم خ انتیمن بهت خ -

  یتا ثمره داشت و دگرگون   4هم داشت، یخوب یبود اما روزا  ادی هاش ز  یاهیما س یگذشته -
 شهیرو نم  یا گهید زی از تو مقصرم اما جز بخشش خواستن ازت چ شتریدومون...من ب هر یتیشخص

برف   اطیوارد ح   یبلند اتاق رو ترک کردم...وقت ینتونستم تحمل کنم و با قدم ها گهیداد،د رییتغ
 شهی!؟ چرا نمدیزمان رو خر شهی ! چرا نم دمیکش یشدم تازه انگار نفس داشتم م مارستانیب  دهیپوش

 یچشم ها ادیکنم!؟  یعذاب وجدان زندگ نی!؟ چطور با ایچ نهینب گهیبرگشت به عقب!؟ اگه د
االن خودم رو   نقدریافتادم...کاش دوسش نداشتم تا ا دنمیخنده هاش قبل از رس  ادیبستش افتادم... 

شلوغ و آزار   ابونیگوشه خ  نمیدادم به ماش هیگذاشتم رو لبم و تک گارمویس دم؛ید  ینمف و داغون یضع
گذره با حال   یفندک تو دستم...هر روز که م ییروشن کردم و نگاه کردم به روشنا گارمویدهنده...س
 نتونستمکالف سردرگم!؟ چرا  نیخواد برسه ا یگذارم... به کجا م یرو لبم هام م گاریخراب تر س

تکرارشون کرده بودم رو نتونستم   ییکه تو تنها ییباهاش خوبو مهربون تر باشم!؟چرا تموم حرف ها
نگرفتم ابراز احساس کردنو؟ مزخرفه!  ادیوقت  چیبزنم!؟چرا نتونستم بگم دوست دارم!؟چرا من ه

رفتم تو  روصداس  یوقت بود و ب ری د دمیرس یراه افتادم سمت خونه... وقت شهینم  نیمزخرف تر از ا
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دردناکم...حولم رو تنم   یبشه رو دگرگون یمرحم  دیدوش آب گرم گرفتم تا شا هیاتاقم و در رو بستم...
  میو تا  زیکه از جنس مخالف فقط سا یمرد هی... به خودم زل زدم... نهیآ  یجلو  ستادمیکردم و ا

ته دلم رو   ی ز ی چ هی! انگار رمدوست دا یدو کلمه ا گفتن جمله یرو بلد بود و االن مونده تو  تشیجذاب
که   یچقدر حالش خوب بود و با من انقدر بد! از من زدانی با   زیافتاد دن یم ادمیکه  نیاز ا زدیچنگ م

به صبح اما من هنوز تو خودم مونده بودم،   دیمتنفره! شب رس شمیدارم براش ذره ذره ذوب م نجایا
و آزار رو تا بچه ها به آرامش برسن اما انگار   جنگ نیا میکرد تموم کن  یالتماسم م هیخانم با گر هیسم

بچه ها در   دنیتونستم از اتاقم واسه د ینم یحت گهید  داری! بعد از اون دیزندگ نیطلسم شده بود ا
  رمی میحس شده بودن انگار دارم م  یمغزم خشک و ب  یوم سلول هاپام تا تم ی! از سر انگشت ها امیب

 ...  هیگر ریزد ز دیمنو د تی مامانم اومد خونمون تا وضع زی عمل دن  به! دو روز مونده بود ستین میو حال 

 زدم بهش    لبخند

   ؟یخوب -

 زد تو صورتش  یدست دو

 چه به روز تو اومده پسرم!؟  -

 به گردنم و سر شونه هام...  دمیکش دست

 خوبم  -

 بغلم کرد   اومد

 !؟ شمیپ یومدیچرا چشم هات گود رفته چرا هر بار بهت زنگ زدم ن-

 ام  ختهیبهم ر کمی ببخش -

 طفل معصوم ها چرا انقدر الغر شدن!؟  نیا-

 شده  ختهی بهم ر  تی وضع کمی-

 شما دوتا!؟  دیآی چرا سر عقل نم -

 کرد حرف هاش  یم کالفم



 ۲که نداشتم یتیشخص

298 
 

 خوام تنها باشم    یم رونیمان برو ب ما-

 !؟ یکن   یم رونی ب یمنو دار -

 از کوره در رفتم   هوی

 !؟  دیکن  ی!؟ چرا ولم نمدیدار یمامان چرا دست از سرم بر نم -

 !یزن یسر من داد م ینطور یا ییتو  نیا نیشاه-

 ولم کن برو    ستیمامان من حالم خوب ن-

 و دوباره تنها شدم  رونیبا حالت قهر از اتاق رفت ب  مامان

گرفت حالم بهم  یخودش م یبرا   یموضع هیزد و  یرو م   یحرف هیهر کس  ط یکه تو هر شرا نیا از
کنم و   یرو به همه معرف  زیدن دمی ترس  گرونیخورد. من چقدر احمقم که دوباره سر حرف مفت د یم
  زیدن شیپ یکه دفعه  یبه پنجره ا  دمیحرص کوب ی وگلدون بغل تخت رو از ر  ادی گند باال ب نیا

تنم رو بدتر کرد پتو رو   یپر شد تو اتاق و خشک رونیب  یشکست و سرما شه یبودتش ش هشکست
، به خودم قول شرف   زیکه دن ی... رنگیک ی رو سرم و رفتم تو تار دمیکش مدت هاست باهاش روبه رو 

شکستمش با خودم   یم دیبار نبا نی دست روش بلند نکنم  ا گهیدرست شد د یداده بودم اگه همه چ 
رو از نو مثل بهشت بسازم و تموم کمبود   مونیخونه زندگ نیبار اگه برگشت به ا  نیعهد بسته بودم ا

 رو خودم براش جبران کنم   شی زندگ یها

 فرصت بهم بده...  هی ایخدا فقط

 

 "زدانی"

 

با   نیخواستم باهاش حرف بزنم درباره شاه  یهر بار که م زیگذشته بود و دن نی روز از رفتن شاه چند
  هی یول کردم ی قبول م شیخواست دربارش حرف نزنم منم واسه خراب نشدن روح  یازم م  یناراحت 

 گفته یز یچ شی نایباره برگشتش به خونه و ناب در  نیکه شاه نیکرده بود! ا ریذهنم رو درگ یلیسوال خ
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  شیکرد! فکرم پ یم هیو گر ختیر یاومد حالش به هم م یم نیهر بار که اسم شاه زینه! اما دن ای
رو خوشحال کنم اما  زی کردم دن یم یتونستم ول کنم! سع یرو نم  زیهم دن یبود و از طرف ای طال و برد

و... بعد   ایبرد  ال،کارم،ط نده،یدرباره آ میذهن یها یر یاز حال خراب خودم خبر نداشت از درگ چکسیه
موندم تا حواسم  یوقتم رو تو خونه م   شتریب  دیکردم و با یم یخونه زندگ  هیتو  ای با طال و برد نیاز ا

وقت حالش بد بشه و طال   یب ایمزاحم طال بشه!؟ نکنه برد  یکی ستمیبهشون باشه نکنه االن که من ن
کرد اما   یرو برام کوفت م  گانیمخارج را وو خرج   یپولدار  نیا گهید الی تنها باشه!؟ هزار جور فکرو خ

 یا یدن  هیو خانوادش با   نیرو ول کنم و برم و اون بمونه و شاه  زیاومد دن یتهش باز دلم نم 
و تخت سفت   رونیب یو غذا مارستانیب  یاما االن واقعا حالم از فضا اول خوب بود ی...روزهاکیتار
راه  ادهی و پ رونیزدم ب  مارستانیشدم از ب  زیند دنیمتوجه خواب یخورد! وقت  یبه هم م مارستانیب

بودن بهم   ز یدن  شیخوندم... پ  یزدم و م  یداشتم و م تاری...دوست داشتم گابونیافتادم تو امتداد خ
کردم که با   یناخواسته حال آدم رو خوب کنه و من چقدر اشتباه م تونهیالف مفهموند که جنس مخ 

رو اشتراک نزاشته بودم! انسان تو ذاتشه   حساساتماز ا  یچی دوست نشدم و باهاش ه یدختر  چیه
وقت   هی کردم تا  ی احساس مخالفت م نیداشتم با ا ل یدل  یجذب شدن به جنس مخالفش و من ب

کمبود، فقدان حال خوب و حس    ،ییمثل تنها یشتر یب ی ها نهینکنه اما نبودنش هز جادی برام ا نهیهز
غربت انگار   ،ییمشهد سرد نبود اما سرما،تنها اندازهکرد تهران  جادی برام ا ینیو حال لذت بخش  سنگ 
ز  که هنو زیدن  شیراه رفتن و فکر کردن برگشتم پ یزده کرده بود...بعد از کل خیتا وسط قلبم رو سرد و  

کرد!؟من  دیبا کاری نخوادتش چ نیبشه و شاه نای کردم...اگه ناب یخواب بود...تو سکوت نگاهش م
تو عشقم،   یحت   اوردمیشانس ن میتو زندگ  چوقتی تا آخر عمرم؟ ه مانقدر دوسش داشتم که پاش بمون

هر چقدر   ی و به طال زنگ زدم...صداش پشت تلفن ناراحت و بغض دار بود ول ستادمیکنار پنجره ا
احساسم مثل  گهیانگار د یشد حت  یگفت! هر لحظه موندن برام سخت تر م یبهم نم  یچ ی ه دمیپرس

سر دارم هزار   هیمنم که  دید  یم  بیآس یل ینخوادتش خ نی! اگه شاهزی قبل نبود نسبت به دن
آور   رتی تنوع ح هیبا  خچالیاول پر بودن  یمثل روزها گهیاز کردم... درو ب  خچال یسودا...رفتم در 

  تاریخواست برگردم تو رخت خواب خودم و فرداش برم سراغ گ یبرام لذت بخش نبود!فقط دلم م
 اصال خوب نبود  مداخل موهام...حال دمیزدنم...دست کش

 شد  داریمن ب یپا یبا صدا زیدن

 ؟یدینخواب  زدان؟ی-
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 و تخت کنارش ر نشستم

 فکرم خرابه -

 چرا؟!-

 گفت؟  یبهت چ نی شاه  یگیچرا بهم نم-

 کرد  یمعذرت خواه-

 گفت؟  ی درباره چشم هات چ-

 برمت  یباشه م اجیاحت ایدن یگفت هر جا-

 ؟ یاگه خوب نشه چ-

 کرد...  سکوت

 بگو   زیدن-

 نگفت  یچ یه-

 ؟ یچ یعنی-

 گفت  یبا کالفگ زیدن

 خواد یهم منو م  ننیچشم هام نب گهیدلمم خوش نکرد که اگه د ینگفت حت  یچ یه-

 کرد بغض

 خواد  یلحظه هم نم کی یاون منو بدون چشم هام حت زدانی-

 کالفم کرد  حرفش

 خواد بزارتت کنار؟   یخوادتت؟ م یاگه چشم هات درست نشه نم  یعنی-

 دم یم حی اگه چشم هام درست نشه من مرگ رو ترج ستی شک ندارم، مهم ن-
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 چرت و پرت نگو انقدر  زیدن-

 شروع شد  شیگر باز

 برام؟  مونهیم یاون منو نخواد ک  یوقت-

 خودم همه جوره پاتم -

 ؟ یکن  یرو نگهدار  بهیدختر غر هی یکه بخوا یکرد  یمگه تو چه گناه-

 ب؟ی شهر غر هی امی شدم بخاطرت خواهر و خواهر زادم رو ول کنم و ب یحاضر م یبود بهیاگه غر-

 بشم  تی زندگ زونیتونم قبول کنم آو یخودم نم  اما من یتو خوب-

 ست ین  ینطور یا چمیه-

 شت؟ یپ  امیب  یزار ی منو نخواد تو م نم ی... من اگه خوب نشم و شاهیعنی... یعنی-

  یتونستم از پس زندگ یخودم! ؟م یداغون زندگ تیوضع  نیحرفم بمونه با ا یتونستم پا یم واقعا
 تونم یرو نداره نه نم ی اومد فکر کنه کس  ی!؟ دلم نمامی اون هم بر ب

 کنم  یرو درست م  یخودم همه چ ای طال و برد شی من بمون پ یخونه   زمیآره عز-

 د یبغضش ترک  زیدن

  نیکرد، اما ا  یخراب م  یلیحالم رو خ   ایدن نیکه کورو تنها قراره رها بشم تو ا نیممنونم ازت، حس ا-
 ندارم  یا یدل خوش چیه  ایدن نیا یحرف هات مثل مرحم رو زخم هامه، آخه من به جز تو تو

 دم یو اون محکم منو تو آغوشش گرفت سرش رو بوس کشینزد رفتم

بچه هات   ی که بتون یداشته باش به روز  دیخوب منتظر عملت باش و ام  هیروح هیبدون استرس با -
 ی نی رو دوباره بب

 و حال خوب بده یخوام اندازه دل بزرگت بهت خوشبخت  یاز خدا م زدانی-
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من خودم هستم و  مونهی بهت نگفت که پات م نیفکر نکن شاه نیرو نخور اصال به ا  یچیغصه ه-
 آب تو دلت تکون بخوره  زارمینم

 تر فشارم داد تو آغوشش...  محکم

باشه بغل تو پر از حس خوبه ممنون   تونه اندازه تو مهربون و بزرگ منش یهم نم یبرادر تن  هی یحت-
 یکه هست

   ز؟یدن-

 جانم  -

 سوال بپرسم؟   هی-

 آره  -

   ؟یالتماسش کن یر ینخوادتت م نیاگه شاه-

 وجه   چینه به ه-

 کردم و ازش فاصله گرفتم  سکوت

  ادی خوابم م  یلیبخواب من خ شهیداره صبح م-

 باشه بخواب  -

و   دیرس  زی به خواب رفتم... باالخره وقت عمل دن یذهن یر ی درگ یو با کل دمی رو تختم دراز کش رفتم
و من تمام تالشم رو واسه آروم   دیلرز یاز استرس دست هاش م زیدکتر گفت که آماده بشه... دن

که مادرم   یا یالکرس  تیآ یکردم... رفتش اتاق عمل و من شروع کردم به خوندن دعا یشدنش م
چشم  ده یکش یسخت  یسپارمش... اون به اندازه کاف  یبه تو م  ایلبش بود... خدا  ریزمزمه ز شهیهم

 هاش رو ببخش  

روبه روم    یاون رو صندل مینزد  یاومد پشت در اتاق... با هم حرف نیرفت اتاق عمل شاه زی دن تا
  یلتر بود و  یطوالن شی عملش از دو تا عمل قبل نی... اواریگوشه د هینشسته بود و زل زده بود به 

 طرفش   می ؛هر دو پا تند کرد رونی باالخره دکترش اومد ب
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   شد؟یچ -نیشاه

  شهیمعلوم م گهی کار چند روز د جهیرفته نت شی تا االن خوب پ-

راحت   الشی خ یوقت  نی،شاه ارنیدرش ب یکاور یسر جامون تا از ر میما برگشت یرفت و هر دو دکتر
گفت   یعمل؟ اما دکتر فقط م   شدیچ دیپرس یهر روز از دکتر م زی شد که آوردنش بخش رفت... دن

 هفته گذشت و باالخره دکتر با چند تا پرستار اومد سراغش و پانسمان رو باز کردن...  کیصبر... 

 

 "  زی"دن

 

 م  به گوش  دیدکتر رس یاز مدت ها چشم هام رو بدون پانسمان حس کردم! صدا بعد

 آروم چشم هات رو باز کن -

 ترسم!  یم-

 دستم رو گرفت   زدانی

 باش   یقو-

 بسم اهلل... چشم هام رو حرکت دادم...  هی با

 خورد تو چشمم که چشمم رو زد فینور ضع هی

 :   دکتر

   دیو المپ رو خاموش کن دیپرده هارو بکش-

اومد و رنگ ها و  یدر م یکار تونستم راحت تر بازشون کنم، چشمم کم کم داشت از کدر  نیاز ا بعد
 !! دمید یبعد از اون اجسام رو م 

 زده گفتم  رتیح
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 !  نمیب  یدارم م-

  نی با زانو افتاد زم زدانی

 واقعا؟  -

 شد....  ی... که کم کم داشت بهتر و بهتر مزدانی یچشمم رو بردم سمت چهره -

 گردهیبه حالت اولش بر م  تیو در نها شهیفعال، کم کم بهتر م اری به چشمت فشار ن ادیز  - دکتر
 خداروشکر  

 از چشمم روون شد  اشک

 دکتر ممنونم ازتون ممنون هر چقدر تشکر کنم کمه  ی! آقانمیب  یمن دارم م زدانی-

   دیخند دکتر

 بدون خانم چشم قشنگ  شتری ت رو ب قدر چشم ها-

 شکرت   ایمال من بود! خدا ایذوق زده بودم که انگار دن چنان

 زنم   یفردا بهت سر م  رمیمن م  - دکتر

 هر چقدر بگم کمه ممنونم ازتون -

 کنم دخترم  یخواهش م-

 اومد جلوم نشست   زدانیرفت و  دکتر

 !  نمتیب  یمن دارم م زدانی-

   دیخند

 خداروشکر  -

   دمیخند
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 ! شهیباورم نم-

 که!  ستی از قدرت خدا کم ن-

 کردم و محکم فشارش دادم   بغلش

   یکنارم موند نجایکه ا ییممنونم بخاطر تموم لحظه ها-

   یتا چشم هات رو برگردون یممنون که مقاومت کرد-

 جدا شدم   ازش

   دونه؟یم  نیشاه-

خانوادش هستن،. چند بار زنگ زد   شی به خارج از کشور داشته چون بچه ها پ یسفر کار  هینه انگار -
 نگفته  یز ی اما گفتم دکتر فعال چ

 اگه زنگ زد بهش نگو  -

 چرا!؟ -

   گمیفردا بهت م-

 باشه استراحت کن بزار چشم هات خسته نشن -

 فعال فقط دوست دارم تو رو نگاه کنم -

   دیخند

   یو خداروشکر کن   ینیبب   یتونیرو م  یهمه چ نیبعد از ا-

 کردم   یناشکر  شهیداشتم و هم یبودم! من همه چ  یبنده ناسپاس  دمیتازه فهم-

   یمهربون و بخشنده رو شناخت یشناسه تو االن خدا یجور خداش رو م هیهر کس -

 شکرت   ایخدا-
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  ؟ی گینم  نیشاهچرا به  -

   رمی بگ یمات یتصم  هیخوام  یم-

   ؟یچ-

   گمیبهش فکر کنم، فردا بهت م شتریب  دیبا-

   امیکنم ب دی خر کمی پس من برم -

 باشه  -

 نیتو تنم... ا یبه لباس ها یو حت واریرفت و من تنها شدم... به دست هام نگاه کردم... به د اون
 ینگاه م می زندگ یخال  ی مهیو فقط به ن دونمیدارم که قدرشون رو نم  زای چ یلیاتفاق بهم فهموند که خ 

رو، من بعد از    هامبا  نیشاه یاجبار  یبدم، مثل زندگ ریی تغ  میها رو تو زندگ زی چ یسر  هی دیکردم! با
 منو نخواد.   نیسازم، اگه شاه یرو م میزندگ ییتنها نیا

 میکنم تا فردا که تصم یقبول م نمشونیبار هم بزاره بب کی یکم ندارن هفته ا یز ی هام که چ بچه
 و اومد نشست کنارم    ختی کاکائو ر ری برام ش زدانیتو فکر بودم  رمیرو بگ  یینها

 خوشحال شد    یلیخ  ی نیب  یبه طال گفتم م-

 بهش سالم برسون  -

   یباهاش حرف بزن دمیزنگ زد م-

 زدان؟ی-

 بله؟  -

   ؟یکن یکنم، کمکم م یکار  هیخوام  یم-

   زمیآره عز-

 بشناسم  میرو تو زندگ نیشاه  گاهیخوام جا یم-
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   ؟یچطور -

 شد اما گفتم :   یطوالن سکوتم

   ستیهم واسه خوب شدنش ن یراه چیه نهی ب  ینم گهید زیبهش بگو... بگو دکتر گفته دن-

 !؟ یواسه چ-

واسه   گهیاما... اما اگه تنهام گذاشت ، د میسر زندگ گردمی بر م   زارمی و تنهاش نم  مونمی اگه بگه پاش م-
   سازمیرو م میکنار و از نو زندگ  زارمشیم شهیهم

   ؟یبچه هات چ-

  ستمین شونیتو زندگ  یچ یخوبه من ه شونیبچه هام زندگ-

 !  یتو مادرشون-

کنم   یمنو بزاره کنار، با تموم وجودم تالش م نیباشم؟ اگه شاه گاهیجا یو ب  ری مادر حق هی دهیچه فا-
فهمم که درست   یانتخاب کنه م یی نایبسازم و اگر من رو بدون ب یا ی عال گاهیخودم، خودم جا یتا برا

 کنم  یدار یباز هم بخاطر خانوادمون پا  دیشده و من با

 کنم  یکار رو م نیباشه ا-

 ها رو عوض کنم... زیچ  یلیخوام خ  یبهش زنگ بزن باهاش قرار بزار، م-

ΔSΔL : 

 100 پارت

 

 کجا باهاش قرار بزارم؟-

 مارستان یب  نیتو هم -

 ی بچه هات شی رو، تو استراحت کن. فردا انشاهلل خونه ات پ یکنم همه چ یم  یمن اوک  زمیباشه عز-
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 اگه قبولم نکنه؟-

 و اون دونمیاونوقت من م -

 ها  یباهاش دعوا نکن-

 چشم-

 رو گذاشت دم گوشش  یرو گرفت و گوش   نیشاه  شماره

 نمت یبب   خوامیسالم م-

... 

 دکترش جواب آخر رو داد -

-... 

 نمت یبب دیبا  یحضور -

-... 

 باشه منتظرم -

 رو قطع کرد و نگاهم کرد یگوش

االن داره از فرودگاه خارج   نیبوده واسه کار گفت هم هی! ترک ستیازش ن یچند روزه خبر  نیا گمیم-
 نجا یا  ادیم میو مستق شهیم

 گاز گرفتم  لبمو

 ؟ یچرا استرس گرفت-

 ؟ یاگه منو نخواد چ-

 کنار تخت و دستم رو گرفت  نشست
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معلوم  تویخودت با زندگ  فیبار تکل نیآخر یخواد شجاع باش و برا یامتحان گرفتن جرات م  زیدن-
  ن  یداشته باشن برات آزار دهنده تر از ا فیو ضع گاهیجا  یمادر ب  هیکه بچه ها   نیا یکن، خودت گفت

 که اصال نداشته باشنت!

 ن ییختم پااندا سرمو

 شه یانگار قلبم پاره پاره م کنمی فکر م نمشونینب گهیسال ها د یماه ها و حت نکهیبه ا یاما وقت  دونمیم-

 نخور  یالک یصبر کن و غصه  رهی گیم یمی چه تصم میدون یاما فعال که نم زمیعز دونمیم-

 حواسمون رو پرت کرد   شیگوش یتکون دادم که صدا دییبه نشونه تا  سرمو

 طالست -

 رو تخت بلند شد  از

 جانم -

-... 

 ؟ یک-

-... 

   شتونه؟یپ یک-

-... 

 رو بده مسعود  ینکن گوش هیطال گر-

... 

 ؟ شدهیمسعود چ-

-... 

 االن  نیهم امیدارم م-
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 سمتم  دیرو قطع کرد و کالفه چرخ یگوش

 برم  دیبده من با یل یشده حالش خ یبستر   ایبرد  زیدن-

 رو برداشت از تو کمد... ساکش

 زنم ی حرف م  نیبا شاه  امیم  رمیم-

 حالش بده؟ -

 ی ل یخ-

برسه رفتم  نیکه شاه نیبا تموم سرعتش راه افتاد و رفت و من قبل از ا ی خداحافظ هیبا  زدانی
سمت پرستارها و ازشون خواهش کردم بهش نگن من چشم هام خوب شده و آمار دکتر رو هم گرفتم 

 مارستانیتو ب  ستیکه اصال ن

رو داشتم   یبگم؟ اما از گفتن همشون ترس داشتم! آره من امتحان یتو اتاق و فکر کردم که چ برگشتم
 گرفتم که تحمل مردود شدن طرفم رو نداشتم! یم

 اتاق باز شد و تنم به لرزه در اومد، خداروشکر پشتم بهش بود  در

 ز؟ یدن-

 آورد  یقلبمو به تپش در م صداش

 به قدم اومد سمتم... قدم

 گفت  یخوشحال با

 چشمات خوب شدن!؟ -

 ق یعم یکی تار هی... تو موننی م ینطور یچشم هام هم نینه بعد از ا-

 رو لبش محو شد  لبخند

 !؟ یگیم یدار  یچ-
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 نمیب ینم  گهیدکتر گفت د-

 مزخرف نگو -

 کور شدن من مزخرفه؟-

 ! یکنیاالن به من نگاه م یتو دار  زیدن-

 داد زدم  تی عصبان با

 ! ؟یکه کورم کرد یباور کن  یخوا  ینم-

 من حرفمو زدم  یکرد و اون اشک تو چشم هاش از چشم هام دور نموند ول  سکوت

 برام بکنه...  یکار  تونهینم  یکس ایدن  یجا  چیندارم دکتر گفت ه یینایب گهیمن د-

 رو نداشتم   دیهمه ترد نیرو کردم بهش... تحمل ا پشتم

 ؟ یخوایتو منو بدون چشم هام م-

 میکن  یدرستش م  برمتی من همه جا م-

 حرفمو، بگو بگو...  یمعن ینکن نفهم یسع  نیشاه-

 سمتش  دمیچرخ

 ؟ یخوایتو منو بدون چشم هام م-

 رو قورت داد... بغضش

 ! ینی بینم گهی باور کنم تو د تونمینم-

 یکه تو باهام کرد  یکار -

 من متاسفم واقعا متاسفم...-
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حرف رفت    یپا تند کرد و ب هویکرد اما  یم  شتریتو دلم رو داشت ب  دیچشم هاش ام یگوشه  اشک
 !رونیب

نگاه کردم... واقعا رفت!؟ تنها حرفش متاسفم بود!؟!؟ به شدت در حال   شی خال یزده به جا  رتیح
 شدن بودم...   یخال

 ! ستین یآدم  نیاون همچ گردهیکنم حتما بر م یگذاشت کنار!؟ انقدر راحت! ؟صبر م منو

نا   ینبود برا یساعت کاف  1!ومدیتخت نشستم... هر چقدر منتظر موندم ن یو پر استرس گوشه  کالفه
 ؟ شدن! دیام

 زنگ زدم و بعدازچند تا بوق جواب داد زدانی برداشتم وبه  مویگوش

 بله؟ -

 زحمت بغضمو قورت دادم به

 منو پس زد-

 ارتت یب  نجایتا ا  رمیگ یبرات اسنپ م ستمیازت دورن یلیخ  رسمی به حسابش م-

 ام ی وبعدب نمی هامو بببچه  خوامیم-

 صبر کنم   تونمیمن نم ستیحالش خوب ن ایبخدا برد-

 ام یتو برو من خودم م-

 شمینگرانت م-

 میزندگ  هیجور  نیهم نینه بعد از ا-

 رو قطع کردم و بلند شدم و لباس هامو تنم کردم...  یگوش

 ... بخاطر خورد نشدنت... بخاطر غرورت... یبر  دیوقت ها بخاطر خودت با یبعض

 سرم انداختم... یرو  شالمو
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باور دارم که بچه هام خوشبخت و بدون کمبود بزرگ    بچه هام هست و ی برا  یپدر خوب نیشاه
 سنگ بشم... دیبا نیمنم که بعد از ا نیشه،ایاون ها پر م یمن برا یاحساس مادرانه  شن،یم

رو   میدست  فیبرام انتخابش کرده بود رو تنم کردم و ک نیکوتاهم رو که شاه یگرم و پشم یپالتو
 انداختم رو بازوم... 

 فتم قدم گذاشتم تو سالن...با غرور باال گر سرمو

 بدم...   یحینبود که بخوام بهش توض  یپرستار  خداروشکر

 رو به راه افتادم... ادهیخارج شدم و تو پ   مارستانیب از

شکرت که انقدر   ا یرو دارم... خدا زدانیشکرت که  ای... خدایشکرت که چشم هامو بهم برگردوند ایخدا
که فقط باب   میخودخواه ،ماهایکه بفهمم تو بخشنده ا   یی...جانجایکه برسم به ا یمنو امتحان کرد

 شکرت...  ایدارن... خدا یشکرت بچه هام همه چ ای... خدامیخوا یرو م  لمونیم

 ...یلعنت  بغض

 واسه من نبود!  ژنیذره اکس هیسرد   ی! انگار تو اون هواشدمیخفه م داشتم

 ی هام آروم و سست بودن حت قدم

 

 قراره داشته باشم...  نیرو بعد از ا  یسخت یدونستن چه روزا یم پاهامم

بود شوهرم بود باال سرم بود بچه هامو داشتم اما االن فقط دوتا پا دارم واسه رفتن و   یهر چ  نیشاه
 ... دنیذهن خسته واسه جنگ هی

 ...  ریبچه هامو ازم نگ ایکردم به آسمون... خدا نگاه

دادم   هیگرفتم واسه خونه... سرمو تک ی و تاکس ابونیبه سر خ دمیو بعد از مدت ها رس  دمیآه کش هی
روشن   یرنگ  یرنگ یها سهیبا اون ر وارید یگوشه  یآب شده  یو نگاه انداختم به برف ها شهیبه ش
ندارم برم اونجا و از  ییرو ی پرورشگاه افتادم... حت ادیبود... شهر رو چند برابر کرده ییبایکه ز
  یلیبه خودش و پسراش خ  نکهیمامان ستاره افتادم... با ا ادیشکست خوردم بهشون بگم!    یزندگ
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براشون مهم   یعن ی نیازم نگرفتن! ا یخودشون خبر  یبرم سمتشون! حت شهیداشتم اما روم نم اجیاحت
! داشتنینم گهاون ها منو ن دادی اگه کوروش خرج و مخارج منو بچه هارو بهشون نم دیستم؛شاین
... تنهام گذاشت... ولم  نیشاه یبزنه... مثل نامرد  رونی ب تونهیم  زهایچ  یلیاز کلمه انسان خ دونمینم

 کرد...

بود که اگه تمام عمرم رو   یجور  هیهاش... اون واسه من  یطونیهاش افتادم... ش دنیخند ادی
 هیشدم...   گهیجور د هیکردم  رییتغ  یلیشدم،من واسه اون خ ینم  ریازش س باهاش بودم هم

خواد   یکه اون م یز یکه اون بهش شکل داد،اما انگار هر چقدر من تالش کنم باز هم چ تی شخص
  نیکه قبل از شاه یبرگردم به اصل خودم آدم دیدوبارست... با ریین سرآغاز رفتنه... تغی! و اشمینم

 ... ستادمیشدم و پشت در ا ادهیدم خونه و پ دمیبودم... رس

 تونم برم   یهم نم دنشونی! بدون د؟یتونستم ازشون دل بکنم چ ینم گهیرفتم داخل و د  یم اگه

 لبخند زدم   فونیخانم به آ هیسم یصدا دنیزدم و با شن در

 !؟ دییخانم!؟ واقعا شما-

مامان گفتنشون  یسمتم و صدا دنییرو باز کرد و من رفتم داخل... تا در رو باز کردم بچه ها دو در
 تو گوشم...   دیچ یپ

 

   نیشاه

 

 متاسفم من واقعا متاسفم...-

ببرمش تا   مارستانیب  نیرو انجام بدم و هر چه زودتر از ا  صیترخ یکارهااتاق خارج شدم تا برم  از
 خراب تر نشه...  نیازا شیروح 

 افتاد تو داشبورد جا گذاشتم...   ادمی! ستیاما متوجه شدم ن فمی بردم سمت ک دست
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و    دیچیکه پ دمیرو د  لیجرثق  ابونیته خ  هوینبود!؟  نیاما هر چقدر نگاه کردم ماش نیسراغ ماش رفتم
 من هم بهش وصل بود!!!  نیماش

پام   ریکه ز یک یلگد زدم به سنگ کوچ ی! عصب لی پارک ممنوع و حمل با جرثق ی خورد به تابلو چشمم
 گرفتم و خودم رو رسوندم بهش و به زحمت نگهش داشتم  نیماش  هی عیروز گند،سر نیبود، لعنت به ا

 شد   ادهیپ  رانندش

 !؟  یکن ی م کاریچ-

 !؟ شی رب یمنه کجا م  نیماش-

   نگی پارک-

 ! نگی برم پارک  دیبردارم اما کثافت نزاشت! گفت حتما با فمو ی در باز شد تا ک زدم

 شاگرد   یسمت صندل نشستم

   میبر نیبش-

   ای خودت ب-

  نی زدم به در ماش  یعصب

  شهیحرف نزن االن اعصاب ندارم دعوامون م  نیبش  ایب-

 ! ییچقدرم پرو-

 نمی و دردسر و رشوه و خواهش ماش  یبدبخت یکردم و با کل  الی شدم از بس فکر و خ وونهیاونجا د تا
  رونی رو تونستم بکشم ب

 کردم!   ریبهش زنگ بزنم بگم که چرا د فتادی ن ادمی  یاومدم و حت زیدن شی ساعته من از پ1 االن

 قش... رو انجام دادم و رفتم سمت اتا  صیترخ  یو همه کارها  مارستانیخودمو رسوندم ب  عیسر

 هاش هم برده بود!!   لیوسا  یبود! حت یخال  اما
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رو گشتم و   مارستانیب یمن کجا رفته!؟ همه جا یخدا ی! وادادی اما جواب نم شیزدم به گوش  زنگ
 پشت بلندگو هم صداش زدم اما نبود!   یحت

 فرستادم   امیو بهش پ  نیتو ماش برگشتم

 (  ؟ ییکجا زمی )عز

 نداد!  جواب

 بچه ها(  شی پ میرو انجام بدم و با هم زود بر صتی ترخ ی)من رفتم کارها

 نگرانتم جواب بده(  زی)دن

 (  یزار ی لحظه منو آروم نم هی)لعنت بهت که 

 (  دمیجوابتو م  نمتیبب ی)جواب ند

 گوه خوردم(   زم؟یعز ؟ی)خانم

 چشمات(  شمی)خودم م

  کیکنم فقط  یها رو جبران م یبد  یمن همه  ایکجا رفته آخه!؟ خدا نهیبب تونهیرو نم   ییکه جا اون
  یم  یخال شهیحواس خاکسترش رو پشت ش  یو ب  دمیکش  یم گاریبرسه س ینزار به خودکش  گهیبار د

 رنگم بشم...   اهیشلوار س  یدیکه متوجه سف نیکردم و بدون ا

 زدم به بابا   زنگ

   ؟ییپس تو کجا  نیشاه-

 ... رونی خبر زده ب یب  مارستانیاالن هم از ب شه،یچشم هاش رو از دست داده، واسه هم زی بابا دن-

 دو رگه ادامه دادم...  یصدا با

 جبران کنم اما رفت!   خواستمی منه،  م ری همش تقص-

 !؟  نهیب یبچه ها چشم هاش هم که م شیاومده پ  زیدن-
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 زدم رو ترمز   ناخواسته

 !؟ یچ-

 !؟ چه خبره!؟ شدهیچ  دونمیکنه. من نم یداره ساک جمع م یول هیچشم هاش کامال عاد-

 اونجا نزار بره  امیاالن م-

رو قطع کردم و گاز دادم سمت خونه... منو سر کار گذاشته!؟ ا  ا  نگاه کن چه طور بهم دروغ   یگوش
 گفت!  

در رو باز کرد و نگاه هامون گره خورد   زیخونه و پا تند کردم سمت خونه.... هم زمان با من دن   دمیرس
 به هم.. 

 ! ؟!! نهیب  یتو چشم هات م-

 ی برو کنار تو امتحانت مردود شد-

 زده نگاهش کردم  رتیح

 !؟ یطلبکارم هست یبهم دروغ گفت-

 نمیزد تخت س  فشی ک با

 ی چی! هیستین  یچیکه ه دمیاما د  ،یسیوا یکه کرد  یکار  یکه پا یانقدر مرد هست نمیخواستم بب -

 صورت حساب! هیمن رفتم واسه تسو-

 تو رو شناختم  گهیاما من د یگیم  ینطور یا  یچشم هام خوب شده دار  یدیحاال که فهم-

 از کنارم رد بشه که بازوش رو گرفتم  خواست

 !؟ یر یم یکجا دار -

 زدانی  شیپ  رمیم-

 دنبال اون!؟ یمنو بر  یچونی تا منو بپ ی!به من دروغ گفتیکرد  جای تو ب-
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 دیرو محکم از دستم کش دستش

 یامتحانت رد شد  یمنو تو تموم شد تو تو نیب  یمزخرف نگو همه چ-

 و در رو بستم   اطیرو گرفتم و پرتش کردم داخل ح   بازوش

 شده بودم منو احمق فرض کرده؟  ی عصب

   ؟یبهم دروغ گفت  یبگو واسه چ  زیدن-

 جاش بلند شد داد زد از

  یمعرفت و نامرد رو که وقت یب یو شناختمت، تو یهست  یچجور آدم  نمیاسمت، ببدروغ گفتم تا بشن-
 !؟یگیم یدار  ی االن چ ،یرفت ویبهت گفتم چشم هام رو از دست دادم تنهام گذاشت

 !؟یرو انجام بدم چطور بگم بفهم  صی ترخ یمن رفتم کارها-

 ی گیم نویا  یچشم هام خوب شده دار  یدیاالن که فهم-

 داد زدم منم

مشهد دنبال عشق و  یبر   نجایا  یرو بزار   چارهیب یبچه ها نیکه منو ا ومدین رت ی گ نیبهانه بهتر از ا-
 حالت؟ 

 زد  غی ج  نباریا

 خفه شو خفه شو -

 که بابا دستش رو گرفت  نمیبا مشت بزنه تو قفسه س خواست

خاک تو   دیدار اون بچه هارو شما دوتا ن اقتیل دیاریشورش رو در م دیدار گهیکه د دیجفتتون خفه ش -
 ن ینگرفت ادیفهم و شعور  کمی نیدیسرتون که فقط قد کش 

 نش یسمت ماش  میدستش منو گرفت و دوتامون رو کشوند سمت کوچه و رفت یکی با اون   بابا

 و خودش هم نشست پشت فرمون...  نی هولمون داد داخل ماش تی خشم و عصبان  با
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 نبود که بارمون نکنه! مخصوصا من...  یفحش یعنی

به جون   ن یافتاد نیدیباز تا همو د  ییهمه مدت جدا ن ی!؟ بعد از ادیبزرگ بش  دیخوا یشما دوتا نم -
 !؟ نیادامه بد د یخوا یم  یها رو تا ک ی باز  یوحش نیهم!؟ ا

 کنه!؟  کاریخواد چ  یم میتا بفهم دادمیو فقط گوش م میساکت با فاصله کنار هم نشسته بود  زیدن منو

 ییمواد غذا یبعد با کل  قهیدر کمال تعجب رفت تو فروشگاه و درها رو هم قفل کرد و چند دق اما
 ! زیمنو دن یپشت رو ختتشونی و مثل آشغال ر ن یبرگشت تو ماش

 اومد نگه داشت و گفت   ی که به نظرم آشنا م یکه باالخره جلو ساختمون  میکرد  یتعجب نگاهش م  با

   دیایو دنبالم ب  دیکاور ها رو بردار-

و طبقه    می... رفت سمت ساختمون و وارد آسانسور شدمیو دنبالش راه افتاد  میرو کرد  نکاریهم ا ما
 آخر رو زد...  

 و تنها در رو به رومون رو باز کرد و نگاه انداخت بهمون   م یشد ادهیآسانسور پ از

و مشکالتتون رو    دیخودتون رو جمع کن  دمیروز بهتون فرصت م 3به حرف هام،   نیخوب گوش بد-
تار موشون برسه   هی زارمی و نم برمشونیو با خودم م دارمیصورت بچه ها رو بر م نیا ری در غ دیحل کن 

تا بچه  4که  یزن و شوهر و مادر و پدر   هیو مثل  دیکن ی مدت مشکالتتون رو حل م  نیدستتون، تو ا
  نجایبازم ا  دیمتوجه بشم که هنوز مشکل دار گهیروز د 3اگر  تونیسر خونه و زندگ نیگرد یمدارن بر 
 کمیبتونه  یگشنگ دیتموم بشه و شا تونییتا مواد غذا  دارمینگهتون م نجایانقدر ا  دارم،ینگهتون م
 رو کم کنه   تونیگر ی وحش یاون خو

 و قفل کرد و رفت!  دیرو کوب در

 اخم کرد و گفت   هویاما  میبا تعجب به هم نگاه کرد  زیدن منو

 یکرد کاریچ  نیمنتظرمه بب زدانی-

 اخم کردم  منم

 ؟یبر  یپاش  یخواست  یم یبه چه حق   یتو زن من-
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 خوام   یمعرفت و نامرد نم یمن شوهر ب-

ر  کنما! انقد مارستانتیب یکار نکن دوباره راه هیبه دادت برسه  ستین یکس نجایاالن ا زی دن نیبب -
 نکنا  زدانی زدانی

 هاش رو زد به کمرش  دست

 و تجربش نکرده باشم!؟ یباش  اوردهی بوده که سرم ن ییترسم!؟ بال یازت م یفکر کرد-

 دم ینشونت م یعمل  یکن  میعصب  یآره هست اگه بخوا-

 ومد ین نیی قدم رفت عقب اما از موضع خودش پا  چند

 یبکن  یتون ینم یچکار یه-

که تو   یمدت نیکنم!؟ ا یلحظه غرق شدم تو عمق چشم هاش... واقعا من چرا دارم باهاش بحث م هی
حاال چه  م؟یچند بار التماس خدارو کردم برش گردونه به زندگ  دم؟یبود مگه کم عذاب کش مارستانیب

 کنم!؟  یمرگم شده چرا باز دارم باهاش دعوا م

 آشپزخونه... رو برداشتم و رفتم سمت ییمواد غذا یها سهیک

 ی مونیخراب نشن وگرنه گشنه م نیها رو بچ  نیا ایب-

 کارد بخوره به شکمت -

 هامو دادم باال بهش نگاه کردم  ابرو

 شکنم یدستتو م یخور  یم یز ی چ یدار  نمیاگه بب  یها دست بزن نی به ا یپس حق ندار -

 حالت قهر ازم رو برگردوند و رفت سمت اتاق خواب... با

 سرو صدا رفتم داخل اتاق... ی... ب رهیزدم رفت دوش بگ حدس

که بشه رابطمون رو بهتر کنم، احتماال  ییحموم بود، نشستم رو تخت و فکر کردم به راه کارها آره
ولش کردم و رفتم. واقعا خبر رفتنم باعث سوتفاهم شده بوده و اون فکر کرده من   یمن و ب ری تاخ
 تو ذهن اونم؟ یآدم  نیهمچ
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 ادی خواد در ب یآب بسته شد و حدس زدم م  باالخره

 در رو بست و داد زد  دیمنو تو اتاق د تا

 رون ی برو ب-

 با تو ندارم   یخوام بخوابم کار  یم

 رون ی گفتم برو ب-

 نداره پس صدات رو ننداز تو سرت  دهیکه بحث فا یدون یم-

 مزخرف -

 کرد  رو باز در

 

 .. رونی با حرص حوله رو برداشت و اومد ب و

 تو چشمم!  رفتیم یتوجه باشم نشد! انگار ه  یکار کردم بهش ب هر

 شوفاژ... یهاش رو تنش کرد و موهاش رو گرفت باال لباس 

 گفتم

 برو شام بزار گشنمه -

 خودت برو بپز -

 !؟یبا شکم خودتم مشکل دار -

 ست یگشنم ن-

 ی شیم هیسراغش تنب  یایاگه من بپزم ب -

 ست یگفتم گشنم ن-
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 واسه شکمم کنم... یفکر  هیرفتم آشپزخونه تا  یجام بلند شدم و از سر ناچار  از

 برداشتم و شروع کردم به خورد کردنشون... ازیتا تخم مرغ و گوجه و پ چند

خواست، سوتفاهم   یبود که دلم م  یاتفاق نیتونست نگاهم کنه قشنگ تر یکه با چشم هاش م نیا
 !دونمی اومده اما من که پرچم صلحم باال بود اون رو نم  شیپ یادیز یها

 دونمیخواد اما نم  ینم ویبا کس یرابطه ا چیوقته جز اون دلم ه  یلیزدنش تو اتاق افتادم... خ دید ادی
 نه!  ایبمونم  ینطور یا تونمیسردش باز هم م یرفتارها نیبا ا

 رو نگاه کرد  رونی و از پنجره ب رونیباز و شونه شدش از اتاق اومد ب یهمون موها با

 مونم یروز م  3جا  نیفقط به احترام بابات ا -

 ؟ یبعدش چ -

 کرد بهم نگاه

 رم یم-

 کجا؟ -

 کنم دایهر جا که بتونم خودم پ-

 ؟ یبچه ها چ -

 رو چرخوند سمت پنجره   سرش

 داره  یتاوان هی یهرچ-

 داره؟  ی چه تاوان یاگه با بچه هات بمون -

 که...  گاهیجا  یمادر ب هیارزش بودن،  یب دن، یحقارت، حرف شن-

 آوردم باال  دستمو

 ادامه نده -
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 ؟یواسه چ-

 گاز از گوجه زدم  هی

 ی کن یمزخرف سر هم م یدار -

 غصه تو صداش گفت  هی با

 ی و رفت یولم کردکه  ییمزخرف تو-

مونده بود   فمی حسابت اما از شانس گند من ک هیتسو یمن فقط رفتم دنبال کارها  یچطور بگم بفهم -
رو   نمیمن ماش دیکش یحساب کتاب کن چقدر طول م زی ! دننگی و گندتر از اون بردنش پارک  نیتو ماش

 سراغت!؟ امیو ب مارستانی و برگردم ب  ارمیدرب

 ی بهم زنگ بزن  یتونست  یم-

 کردم  یم ی کرد! فقط داشتم خودخور   یانقدر حالم خراب بود که مغزم کار نم-

 ؟یها رو سر هم نکرد نیمن چشم هام خوب شده ا یدیفهم یاز کجا بدونم وقت-

 گرفت  خندم

 !هیسخت یلیبه تو کار خ  یز ی فهموندن چ-

 ازم گرفت  روشو

 عوض شدن جو گفتم :  واسه

 دمی شام بهت نم  ایگوجه ها رو سرخ کن  ای ب ای-

 اخم نگاهم کرد  با

 خوام   ینم-

 به هم دیرفت سمت اتاق و در رو محکم کوب  و

 رمی از تو بگ یحال هی من
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 بخورمش...   زیآماده کردم و نشستم سر م  یگندکار  یاجبار خودم غذام رو با کل به

 ارم یخواستم باال ب  یدندونم م ریگاز به لقمم زدم اما با رفتن پوست تخم مرغ ز هی

جداشون کردم و از سر    یهم هست! با بدبخت گهیتوش چند تا د دمیو د شینگاه کردم به بق  ،یلعنت
بعد   نهیکردم تا نب میقا نت یتو کاب   عیسر یهم نگه داشتم ول زیواسه دن کمی  یخوردم ول یزورک  یگشنگ
 ...ونی آشپزخونه رو ول کردم و رفتم سراغ تلوز یردن غذام همونجور از خو

که درباره خونه کرده بودم   ییفکرها ادی هویچرخ زدم که   هیبرداشتم و  موینداشتم! گوش لممیف حوصله
 افتادم...

 ساعت مشغول بودم که باالخره خانم خوابالو از اتاق در اومد  چند

 به نفعش بود! دمیخواب  یاومد م یم  رترید کمی اگه

 سمت آشپزخونه که داد زدم رفت

 کجا؟ -

 گرد شده نگاهم کرد یچشم ها با

 آب بخورم! -

 ی شرمنده مجوز ورود به آشپزخونه رو ندار -

 چرت نگو -

 افته یم  یچه اتفاق  نی پاتو بزار داخل آشپزخونه بب-

 صدام زد    باحرص

 ن یشاه-

خواست بکنه!؟ بهت گفتم  یهر کار  ادینم بعد خانم راحت بلقمه غذا بتونم آماده ک هیپدرم در اومد تا -
 ی بخور   یز یچ یکه حق ندار 
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 خوام   یفقط آب م-

 حموم بخور   ای ییبرو از دستشو-

 تر داد زد بلند

 ن یشاه-

 سراغت  امیتا بچه هام م 4پاتو بزار داخل به جون   یجرات دار -

 ! ؟یکن یم دیتهد یدار -

 ؟ یکن یکار  یتون یآره م-

 رم یمن م-

 داد زدم تی قدم برداره که با عصبان هی خواست

رو سرت    دمیکه سر غذا پختن کش یاونجا عذاب امیاون تو م یپاتو بزار   اریسگ منو باال ن یاون رو-
پوست تخم مرغ   نجایمن ا ینکردم اونوقت تو بخواب  یبارم آشپز   هیکنم! تو تموم عمرم  یم  یخال

 بخورم!؟

 به من چه شکم خودته! -

 سراغت  ومدم ی برگرد اتاقت تا ن-

 ره ینکن گشنمه دلم داره ضعف م تمیاذ-

 شد  یم  شتریشدم و رفتم سمتش که با هر قدم من اخم اون ب بلند

 اول... دیبا یبخور  یز یاجازه بدم چ یاگه بخوا-

 بردم جلو که هولم داد عقب صورتمو

 لوس نشو -

 ی مونیگشنه م ای  یکنی بوسم م ای-
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 یعقده ا-

 زود باش -

 زد  عیبوس تند و سر هی

 محکم  ستیقبول ن نینه ا-

 گهیبسه د-

 زود باش -

 عقب  دمیخنده کش  با

 دم یپز بهت م نیاملت شاه نیبود بخاطر هم یاز یامت 3پرتابت -

 که چهرش جمع شد  زی تو آشپزخونه و املت رو گذاشتم رو م رفتم

 !؟هینطوریچرا ا نیا-

 خوشمزس  میل یخ-

 خورد و سرش رو تکون داد یرو تکون داد و کم  سرش

 یشیم یز یچ هی ینخور  یترش -

 واکنشش خندم گرفت  از

 منم دلم خواست -

 دلت عمتو بخواد -

 نگاهش کردم  قیعم

 ؟ یتمومش کن  یخوا  ینم-

 ست ی واسه شروع ن  یز یچ-
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 واسه شروع؟   یخوا  یم یچ-

 تو دستش موند و نگاهم کرد  لقمش

 آرامش -

 خوبه مال تو یآرزو یهر چ-

 خوام یم  یزندگ خوامی آرزو نم-

 کنم یپرستار هم برات اضافه م هیبه نامت  زنمیخونه رو م-

 خوام ی دل خوش م-

 برمت یهر جا دلت خوش باشه م-

 من تو دل شکستمه  یدل خوش-

 م یکن ی م مشی ترم-

 مونهیجاش م-

 کج کردم و کالفه نگاهش کردم  سرمو

 ؟ یبرس   یخوا یبه کجا م-

 یکرد تی اذ یلیتو منو خ -

  مینیبش  ایبچگانت ب یرفتارها نیا  یبجا میمشکالت رو حل کن نیکه هم میشد یزندان نجایروز ا 3-
 ! ننیآزار بب ییبچه ها تنها یخوا  یتو که نم میحرف بزن

 آخرش رو هم خورد یو لقمه  دیکش قیآه عم هی

 م یزنی شبه فردا حرف م 1ساعت -

 م یبخواب میباشه بر-
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 بهش  یگند زد  یل یکنم خ یمن فعال آشپزخونه رو جمع م برو

 م یری م میکنی تموم م کنمی خب کمکت م یل یخ-

 ظرف ها با تو -

 من  یتو پاچه   یکنی ظرف هارو م  شهیهم-

 زد   لبخند

 اد یاز دستت بر نم  یا گهیکار د-

 کردن یکوتاهش م یشد و کم یچشمات زبونت عمل م یکاش به جا-

 تندتر بشور -

 َابروم رو بردم باال و نگاهش کردم  هی

 ها! یکن  یبا بزرگ تر از خودت درست رفتار نم -

 بابابزرگ  دیببخش-

 که بابابزرگ آره؟ -

 ها و ظرف ها بود...   لینداد و مشغول جا به جا کردن وسا جوابمو

 رفت سمت اتاق و گفت   زیکارمون تموم شد و دن باالخره

 ر یشب بخ -

 درو قفل کنه چندتا قدم بزرگ گذاشتم و زودتراز اون وارد اتاق شدم سمت اتاق حدس زدم بخواد  رفت

 تو رو مبل بخواب -

 چرا من بخوابم!؟ من عادت دارم رو تخت بخوابم-

 رم ی پس من م-
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 در رو قفل کردم عیکه بخواد بره سر نیاز ا قبل

 نفرست  2بچه کوچولو تخت -

 دوست ندارم کنار تو بخوابم-

 و دست هامو دو طرف بدنش گذاشتم دم یرو آروم کش شی نیب

 دوست دارم یل یاما من خ-

 حرف ها غرورت کجاست!؟ نیاز ا دهیاز تو بع -

 جان  نیغرورمم واسه خودم، همشون ا یتو واسه من-

 کنم  یخورم و دوباره بهت اعتماد نم  یگول تو رو نم گهیبه هر حال من د-

 سمت صورتش...   نییآوردم پا  موصورت 

 ! یتلخ شد یل یخ-

 ... رونی پتو برداشتم و از اتاق زدم ب ه یفاصله گرفتم و  ازش

 کنه!  یم تی اذ یکنم، اما اون عوض یآزار دهنده بود، من انقدر دارم خودمو عوض م رفتارش

  یغذا هیداشتم، به آرامش   ازیبود ن ختهیکردم بخوابم اما اعصابم به هم ر یهام رو بستم و سع چشم
 نرم و آروم واسه خواب...  یجا هیخوب و 

  دیبودم! و االن باز با دهیشب رو هم راحت نخواب ک یدعوام شد تا االن  زی که با دن  یهمون شب  از
 باشه! ینجور یا تمونیوضع

 رفته! ادمیو بچه ها از   زیقبل از دن  نیکنم! انگار شاه یم  یو شکستگ یر ی احساس پ یلی... خسخته

 ... دمیخواب  باالخره

کسل تر   زیدن  دنیکاسه بشقاب ها چشم هام رو باز کردمو سرمو چرخوندم سمت صدا و با د یصدا با
 و چشم هام رو بستم... دمی شدم و دوباره دراز کش



 ۲که نداشتم یتیشخص

330 
 

 م یپاشو صبحونه بخور-

 رو ندادم   جوابش

 ن؟ یشاه-

 انقدر سروصدا نکن  ادیخوابم م-

 اومد... یتم مکه سم دمیقدم هاش رو شن یصدا

 م؟ یحرف بزن  ستیمگه قرار ن-

 هام رو باز کردم و نگاهش کردم  چشم

 نمون یندارم به حل شدن مشکالت ب  یدیام-

 د یگرفت و کش دستمو

 پاشو گشنمه -

لبخند اومد رو لبم... با همه  هیشد... ناخواسته  یو اونور پرت م نوریو موهاش ا  دیکش یدستمو م یه
 دل ضعفه گرفتن رو بلد نبودما!  ینطور ی! من ابهی خوادتش! عج  یگندش بازم دلم م یاخالق ها ی

 دست هام رو دورش قفل کردم  

 !؟ یکن  یم کاریا  چ-

 کنمیمگه! دارم زنمو به زور بغل م  ین یب  ینم-

 !هیچ  ایبچه باز نیولم کن ا-

 ... دمیبردم داخل موهاش و بو کش سرمو

 !میدنبال چ یبفهم ینطور یا دیسرتو بزار رو قلبم... شا -

 کرد تو چشم هام... نگاه
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ضربه زد   هیاومد  ی! هر کدهیخورده م شهیش ی... انقدر شکسته صداگستیجور د هیقلب من  یصدا-
 و شکسته ترش کرد... 

فحش بده داد بزن من همشو با جون و دل  دم،یمن گوش م شهیاگه با حرف زدن دلت آروم م -
 شم یم کیباهات شر

تو غرورم خورد شده؟  شی من چقدر پ یدونیم ؟یخود تو چقدر با حرف هات منو آزار داد یدون یم-
و آرزو هام تو آغوش تو بود، فقط  ایاز عشق تو شب و روز نداشتم!کل رو ییروزا هیمن  نیشاه

 ی نکرد نکارویا چوقتیاما ه! ین یمنو بب یدوست داشتم بهم توجه کن

 دم یرو بوس ش یشونیپ

 احساسم بهت رو!  زنمیقربونت برم االن که دارم داد م-

 کرد پنهون کنه اما لرزش صداش رو نه  یم یش رو سع تو گلو  بغض

  یازت م یز یچ هیبشم، تا  یخوا یکه تو م  یکردم تا اون یخودم کار م  تی رو شخص  یل یمن خ-
رو   یکه تو دوست ندار  یز یچ  اینکنم  یوقت اشتباه هیتا بلدش بشم،  کتهیبرام د شدیم  دمیفهم

 تحمل کردم اما تو... تو... زهارویچ  یلی من واسه داشتنت خ نی انجام بدم! شاه

 ادامه بده اما با قورت دادن بغضش ادامه داد  نتونست

که برم تا مزاحم ازدواجت   یگفت یچقدر شکستم وقت ی دونیجلو چشم من! م یبود گهیزن د هیبا -
 نشم؟

 دم یکش قیآه عم هی

 ؟ یار یبه دست م یاز مرور اشتباهات گذشته چ زیدن-

 احساسه  یمرد ب هیافسرده بودن زن رو به روت  لیدل  یخوام بدون  یفقط م ارم ی به دست نم یز یچ-

 از روم بلند بشه که اجازه ندادم خواست

 حاال نوبت منه یحرف زد-
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 هاش رو بست...  چشم

 

و قبلش هم نامزد بابات   یو خبر ندار  یکه ازش بچه دار  یزن دهیبه آدم م یچقدر حس بد یدون یم-
 ؟ یچ یعنی  یتا بچه عقدش کن  4با  یبوده و االن مجبور 

 تموم شده بود   یمنو بابا همه چ نیب-

 اما بود -

 راه افتادم نیبه ا یپول  یمن از سر ب-

 یتا بچه و زن داره قرار ازدواج گذاشته بود 2که  یمرد  هیدر هر صورت تو با -

 نبودم باهاش. -

نتونستم به  گهیبعد از اون اتفاقات من د ده،ینم یر یی تغ میپدر من رو تو زندگ گاهیتو جا  یحرفها-
 پدر نگاه کنم هیاون به چشم 

 نه من  یگرفت یاز پدرت انتقام م  دیبا-

 !یزد  بیتو چند بار بهم آس-

 د یخند

 ؟ یخند یمن م یبه حرف ها یکن  یم هیخودت گر یبا حرف ها-

 دم ینخند-

 2تو  یمن نشد یوارد زندگ یبودم تو عاد  رشی که من تو شروع رابطه درگ هییهمش درد ها نایا زیدن-
 بابا بود  یکردم و شرط عقدمون که همش حقه   داتی! خودم پیسه سال بچه هامو بهم نشون نداد

 ؟ یمون یپش-

 دم یخند کج
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 نه! ییقلو نزا 4دفعه بعد  یاگه قول بد-

 د یخند اونم

 ؟ یقلو شد چ 4اگه -

 هام گرد شد  چشم

 منو نترسون! -

 بزار پاشم گشنمه -

 کجا؟ تازه لبت به خنده وا شده-

 کرد  اخم

 سرت  ندازمیم گهیتا د 4 یکن تمیاذ-

 جمع کردم   لبامو

 . میاول راجع بهش حرف بزن ایب-

 عقب که سفت تر گرفتمش   دیرو کش  خودش

 .شنیچند تا م  نمیتا بعد بب  میفعال حرف بزن  ایب-

 دونه لپش رو محکم بوس کردم که با پشت دستش لپش رو پاک کرد هیزور  به

 نکن -

تا   4که  یدست من رد بش  ریاز ز دی!؟ اول بایکن یم دی تهد یپس واسه چ یتو که جونش رو ندار -
 کوچولووو  یار یب گهید

 ارم یباشه نم-

 تو موهاش...  دمیکش دستمو
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 خوام  یاالن من م گهینه د-

 ولم کن!  نیشاه-

 ها؟  یکجا بر -

 گشنمه-

 برو بخور -

 زد تو شونم مشت

 مینشو منو تو هنوز با هم مشکل دار یعوض-

 اگه مشکالتمون حل بشه...  یعنی-

 ادامه نده -

لذت بخش بود... انگار روحم   یلی خداشته باشم؟  شتریو ب شتریحس رو هر روز ب   نیشد ا یم یعنی
کرد!   ینم میمغزم تو آرامش مطلق بودن...اما اون همراه یشد و همه عصب ها  یداشت غرق لذت م

 شد!  ینم  یعال ینطور یرابطه ا نیو ا

 جدا شدم  ازش

 که غرقت شدم دیببخش-

 کرد  ینگاهم م مات

 یمثل من غرق بش یکنم تا تو هم بتون ی صبر م-

  ییفنجون چا یبود و بخار تو  دهیقشنگ چ یلیرو خ   زیبرگشتم اون م یو وقت  سیسمت سرو رفتم
 کرد   یم لشیتکم 

 و نگاه کردم تو چشم هاش... دمییو فنجون رو گرفتم تو دستم و بو   زیسر م رفتم
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تموم   یخمار   نیزود دستم بهش برسه و ا  یلیترفند بلد بودم تا خ  ینداد اما من هنوز هم کل جوابمو
  یبهم بندازه! ازدواج کردنم به درد نم ینگاه هینازشم بکشم  دیبا چیه رم یکه نم گهید یک یبا بشه 

 خوره ها 

 گرفت و سرمو تکون دادم خندم

 ! یخندیه؟میچ-

 لنگ ظهر شد  م یصبحونه رو بخور  ایب-

 به خوردن... میکرد شروع

 ...می رو جمع کرد زی از صبحونه کمکش کردم م بعد

 و روشنش کرد و منم رفتم کنارش نشستم...  ونیکه تموم شد رفت نشست رو مبل جلو تلوز کارها

 م؟ یدیترسناک د لمیبار که ف  نیاول ادتهی-

 زد   لبخند

 بودم! دهیآره واقعا ترس-

 کردم... خوشگل بود  یکردم و به اندام صورتش دقت م  ینگاهش م  یهمونطور 

 م؟ین یبب گهید یکی-

 بترسم؟ ادی خوشت م هیچ-

 تو بغلم  یبعدش بپر -

 ی رسی نم تی طانی متاسفم به هدف ش-

 من... یتو دوست ندار -

 بغلش کردم.   آروم

 !؟ یبغلت کنم تا تو نترس  ینطور یمن ا-
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 بابا.  یعقب! ا دیکش محکم

 عقب!؟  یکشی چرا م-

 ما تموم نشده  یچون هنوز حرف ها-

 و اخمو جوابش رو دادم کالفه

تا بچه   4! رونی بابا بکش ب گهیمنه بسه د ری همش تقص  م،یتموم نشده؟ اصال من بدم، من عوض  یچ-
 ما زشته بخدا!  میدار

 ستادمیجدا شدم و ا ازش

 ؟ یگفت  یم  یخب چ-

 کرد یزده نگاهم م  رتیح

 !؟ یتو پرم! تو هنوز منو نشناخت یزن یم یتنهام بعد ه نجایتحمل کنم با تو ا تونمینم ه؟یچ-

 ی هست یواقعا که تو آدم مزخرف -

 ! امایم-

 ستادیو ا  دیاز جاش پر که

 حرف من تموم نشده -

 سمت خودم...  دم یرو گرفتم و کش  دستش

 دستمو دورش سفت کردم و نگاه کردم تو چشم هاش 

که ما  ست ین یا گهید زیچ چی ه میزنی حرف م میما فقط دار یتا بدون  میحرف بزن  نجایخوام ا یم-
 ؟یمتوجه هست می از هم جدا بش میبخوا

 کرد... یحرف نگاهم م یب
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گوش بده اما  زنمی حرف م شنومیحرف بزن م میشیاز هم جدا نم  یلیدل چیبه ه گهیمنو تو د زیدن-
طلوع که گرماش بچه هامون رو    هی م،یکن یرو شروع م  دیجد یزندگ  هیمنو تو  میرفت  نجایاز ا یوقت

 رشد بده  

   دیغصه پرس با

   ؟یتو منو دوست دار -

 حرفش خندم گرفت... از

 ست؟ یبگم؟ معلوم ن  دیکه حتما با نهیدردت ا ؟یروان  یداد بزنم بگم دوست دارم تا بفهم  دیحتما با-

 دوست دارم بشنوم -

 بردم جلوتر...  صورتمو

 من یدوستت دارم دختر کوچولو-

 کرد  اخم

 از نظر تو من بچم؟ -

 ها! کنهی از اون دوست داشتنت کم نم یز ی! اما دختر کوچولو بودنت چ ستی سال اختالف کم ن 15-

 ادامه دادم  یهاش گرد شد ول  چشم

اما آزار   هیقشنگ یکه بهت دارم رو انکار کنم! عشق تجربه  یکردم نتونستم احساس یچون هر کار -
حسادت رو با تو تجربه کردم!  کشم،ی د تو رو به جونم مدر  کشم،یدهندس! من واسه غصه تو عذاب م

 همش آزاره! نایا ین یبیم

 رو لبم پر رنگ تر شد  لبخند

رو بسازم و بچه هارو با هم  یزندگ  نیبگذره دوست دارم واسه تو بهتر میبا تو زندگ  خوامیمن م  زیدن-
 بزار تموم بشه بحث و دعواها  میبزرگ کن

 ...  یتو باز با گذشته منو آزار بد ترسمی... مترسمیاما م خوامیم-
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 ... زیدن-

بتونم نفس    دیبشکونم شا خوامیبغض کهنه دارم، م هیحرف بزنم فقط گوش بده من   خوامیم  نیشاه-
 ... رمیبگ

  رونیب زهیبر زویداشت همه چ از ین  زی دن م،یدیرسیکه منتظرش بودم م ییبه همون جا میداشت قایدق
 ...دادیقلبش رو آزار م  غی رو که مثل ت   یز یهر چ

 تو موهاش و گوش دادم به حرف هاش...  دمیکش دست

داشتن تو و به وجود   امیرو  نیبزرگ تر خواستم،ی نم یز یو بچه هام چ  تو  شیمن جز آرامش داشتن پ-
تو   یرو داشتم جلو  یو نه کس ینشد! نه تو دوسم داشت  ینطور ینفر شاد بود اما ا 6خانواده  هیاومدن 

! مادر بچه مکه من زنت بود ی در حال یکردیاضافه رفتار م  زیچ هیکنه،تو با من مثل  تی از من حما
همه بزرگ شدن، اونم تنها! باردار بودم   نیاز خودم زدم تا بچه ها ا یادیز یهات بودم!روز ها و شبها

که تو   ییها نی از پدر بچه هام! جن یتوجه  ای و  ینوازش چیماه رو با عذاب،با درد، بدون ه 9 ییتنها
 4 یتو خودت اضافه ا شدیهمش تو ذهنم تکرار م ترسوندن،یم  یلیو من رو خ  کردنی وجودم رشد م
مثل خودت بدبختشون  یخوایبچه ها! چرا م نیپدر ندارن ا  ی؟حتیار یب یخوای م  یچ یتا بچه رو برا

روتحمل کردم به   ییتنها دمیجون خر کردم نتونستم سقطشون کنم! درد رو به  ی!؟ اما هر کار یکن
...تا  دمی و بهشون رس کندمباال سرشون شب و روز جون  پدری و ماه ها ب آوردمشونا یبه دن یسخت
خوادتت! گناه نبود،اشتباه   یکه حس کردم چقدر دلم م  ی...تا وقتیشد می که تو وارد زندگ  یوقت

 و ادامه داد   دیکش قینفس عم هیپدر بچه هام!ترس نداشتم از دل دادن بهت... ینبود،تو شوهرم بود

  یکردم هر جور بگ یکردنت هرکار  یمورد توجه تو باشم،واسه راض  خواستیدلم م  شتریهر لحظه ب-
 تونهیم  نهایکه ا کردمی فکر م کردم،من بچگانه یعوض شدم،خودمو گم کردم،غرق تو شدم...اما بچگ

! تحمل کردم گفتم منو  یبود گهیزن د  هی! با یکرد انتیدل سنگ تو رو نرم کنه...جلو چشمم بهم خ 
!  دمیبچه هارو ول کن برو من خرجت رو م یگفت ی! تو چشم هام نگاه کردیکنار، اما گذاشت  زارهینم
  هی...یدل منو خورد کرد  ایتو اون شب بغل در نی! شاهکنمیمن جبران م می دور باش از زندگ یگفت
 ...!خوردیکه داشت حالم از خودم بهم م زدی حرف م هیبا گر یجور 
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 هی کهی بدون تو و بچه هام در صورتادامه بدم یمن بتونم به زندگ  ی! تو انتظار داشتیدل منو شکست -
نباشم،حذف   رم،ی بم  ستخوایفکرکنم!؟اون لحظه فقط دلم م ره،ی گیبچه هام رو تو آغوش م گهیزن د

 مال من نبود! شی چیکه ه  ییایدن نیبشم از ا

 ؟ یز؟خوب یدن-

 پشت دستش اشک هاش رو پاک کرد  با

 ... دمیبهت بفهمونم چقدر آزار د تونمیبگم، چون م نارویا تونمیخوبم چون م-

 دم یآغوشم گرفتمش و سرش رو بوس  تو

 زم ی کنم،آروم باش عز یهمشو برات جبران م -

 مکث کرد و دوباره شروع کرد...  کمی

اگه  یتا مرد که حت 3  نیافتادم ب دونستمیفقط م ه،یچطور آدم  دونستمینجاتم داد نم زدانی یوقت-
و بهش    ارمیب  مانیرفتار کرد که باعث شد تو دلم بهش ا یجور  زدانی! اما فهمهی نم یبکشنم هم کس
  ری فق شکه خود نیجا داد،غذا داد...با اخواهش منو با خودش برد شهرش و بهم  یاعتماد کنم،با کل 

! باهام  امی تو خواب و رو کردمیکرد.انقدر باهام خوب بود که فکر م یرو رد نم ی ز ی من چ یبود اما برا
 اومد تهران و واسه دادگاه کارامو انجام داد و...

 منم حرف بزنم؟  شهیم-

 بگو -

  شیبرگشتن پ  یو نه رو  کردمی م داتیپمن هم عوض شد،نه  یایبعد از رفتن تو دن  ای اون شب کنار در-
شده بودم! تازه حس نبودنت رو درک کرده بودم، بهتر بگم   داریاز خواب ب  هویبچه هارو داشتم! انگار  

نداشتمت قدرت رو دونستم اما به واهلل تو اون مدت از   ی شد، آره من وقت یدوست داشتنت برام معن
  چکسیبا نسترن هم بهم زدم چون احساس کردم ه یو همه جا دنبالت بودم و حت  ومدمیفکرت در ن

 شتر یب نیو ا شهیواسه بچه ها تو نم 
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ناراحت!اولش   ایخوشحال باشم  دونستمیبرگه طالقت اومد دم خونه نم  یداد،وقتیعذاب م منو
  یدلتنگ دمتید یناراحت... تو دادگاه وقت یکه اسم طالق رو آورد نیخوشحال شدم اما بعدش از ا

  ایبغلت کنم بوست کنم بگم ولش کن ب   خواستیت داشتم رو کامال درک کردم و دلم مکه نسبت به  یا
! سرد و خشک و  یست یقبل ن زیمتوجه شدم تو دن ی! ولیشهرباز  میبچه ها و با هم بر  شیم خونه پ یبر

  3 نکهیکرد ا  یدرست م یبرام آشوب ذهن یل ی! و خیزاشت یو دهن به دهن من م یخشن شده بود
همون  ی ول رو سر پا کنم  مونیبشم و فقط زندگ  الیخی کردم بگذرم و ب یاما سع ،یودب ا یماه رو با ک

رو   یکه واسه من مثل پارچه قرمز واسه گاو وحش   یزد ییحرکت ها هیبحثمون شد و تو  ولشا
 ! یدرست کنم اما بلد نبودم و از اون طرف تو سرکش شده بود ویهمه چ خواستمیداشت! من م

 ها؟ یکرد مارستانیب ی بد بود چندبار منو راه  ی لیرفتارت با من خ-

 من! ی تو نقطه ضعف ها یکرد ی انگشت م میدارن تو مستق یمشکالت هی همه آدما  زی خوب دن-

 !یکردیم وونهیمنو د ینطور یتو هم هم-

 ی بود وونهیتو د-

 ؟ یودب یپس تو چ -

 تو  ی وونهید-

 ابروش رو داد باال هی

 من؟ وونهید یشد  شدیحاال چ-

 ... شینی رو زدم به نوک ب مینی ب سر

 محکم و خانم نشد!  یدختر کوچولو نیا وونهید شهیچطور م یبود میاتفاق تموم زندگ نی تو خاص تر-

 آوردم  ایتا بچه به دن 4بهم نگو کوچولو  -

 بغل خودم و موهاش رو زدم پشت گوشش  یتو دمشیکش
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تو  خوام یمن م نیاما بعد از ا ،یآورد ایتا قند عسل به دن 4و ممنونم که برام   یمادر  نیتو بهتر-
و از   یرو انجام بد  خوادیکه دلت م یهم سن خودت، دوست دارم هر چ یاندازه دخترا یکوچولو بش

 یمال من باش  که فقط نهیاما تنها شرطش ا یلذت ببر  تی جوون یروزا

 برم دانشگاه؟ تونمیم-

 ی ر یبگ یاچ د ی حتما، دوست دارم پ-

 بچه هام باشم؟  شیپ شهیواسه هم تونمیم-

 م یخونه و بچه ها و من و تو مال هم -

 نگاه کرد تو چشم هام...  دیکرد و با ترد مکث

 رو ادامه بدم؟   یو نوازندگ یخوانندگ تونمیم-

 بودم  دهیمدت بود تو چشم هاش ند هیکه  یز یو ترس تو چشم هاشم... چ  ایح  عاشق

 کنم ی استادهارو برات انتخاب م نیبهتر  زمیآره عز-

 !؟دارمیمن ب نیشاه-

 دم یخند

 جبران کنم  خوامی رو م یداره، من همه چ ییسر باال هی یا  ینییباالخره هر سر پا -

   ن؟یشاه-

 جانم؟  -

 هر شب تو بغلت بخوابم؟  شهیم-

 !؟ینزار  یانقدر منو تو خمار  شهیم-

 !!یچ-

... 
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 زدانی

 

زنگ  زی...منتظر بودم دن میبا طال و مسعود نشسته بود ژهیو یپشت اتاق مراقبت ها مارستانیب تو
فکر   رفتی م ادشیکه اصال ذهنم  کردیم هینبود! طال هم انقدر گر یاما خبر  رسهی م یبزنه بگه بهم ک
 رو!   زیکردن به دن

نشد  یکردم راض یآروم شد اما هر کار  یکم یبهتر شده، طال  تشیدکتر اومد و گفت که وضع باالخره
 ...کردمی رو تنها ترک م مارستانی ب دیخونه و منم به اجبار با ادیب

 شدم    زیدن  امیپ متوجه

 (  میبا هم کنار اومد نی اومده بود منو شاه شی)سوتفاهم پ 

 منو به باد داد!؟  یاهایهمه رو سوتفاهم هیقدر کوتاه و ساده!؟  نیهم ن؟یهم

اومد و حالم مزخرف بود!   یم  یدیاز دستش دادم... بارون شد شهی... انگار واسه همدمیآه کش هی
و شروع   ز یشدن طال از دست دادن دن وهیب  ای...! حال بد بردای دن یبه انتها دارمیانگار دارم قدم بر م 

و    سیبودم! خ ومدهدر ا  ایوارد خونه شدم انگار تازه از در  یو خسته کننده...وقت  یتکرار  یهمون روزها
...چه سوزهی م مینشستم و خودمو بغل کردم...دلم واسه خودم و جوون یکنار بخار  یخسته...همونجور 

گذشته و من دنبال   میاز جوون ییو بخاطر پول جون کندم...چه روزا  کردمیم یزندگ  دیکه من با یی روزا
لبخند کج اومد رو   هی! دمیازش ند یچی و ه شهیواسه خرج دوا و دکتر بودم...عمرم داره تموم م پول
 لبم...

فقر رو   د یاومد با یخرج اون رو هم بدم!؟ اگه م خواستمی ! چطور مومدیرحم کرد که ن  زیبه دن خدا
 تونستمیم  طیشرا نیآل تر دهیاومد و تو ا یاگه م د،یکش یاز قبل عذاب م شتری و ب  دیفهم  یم شتریب

پولدار   مرد  هی!؟ یچ نیپول و به درد نخور بود اما شاه ی مرد ب  هیکنم اما شوهرش  شی به ازواج راض
بچه هاش و    شینکرد و گذاشت برگرده پ نیرو ا زیشکر کنم که خدا سهم دن دی ...بایقو یبا پشتوانه 

منم   یانگار لذتش برا خندهیلبش م که نیبرام، هم  هیکه حال اون خوب باشه کاف نیشوهرش... هم 
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حرف هاست که فقط داشتنش رو بخوام، من فقط واسه  نیتر از ا عیهست! احساس من به اون وس
 کنم...  یدعا م ش یخوشبخت

 ...دمیدادم و خواب یبه خودم دلدار  کمی

 بهم زنگ زد و جواب دادم  زی بعد دن  روز

 !  یاز ما گرفت  یخانم خبر   زیبه به دن-

 خنده هاش...   یصدا

 حالت چطوره؟   زمی سالم عز-

  ؟یمن خوبم تو چطور -

  میو آتش بس داد میحرف زد  یکل نی منو شاه-

 خداروشکر  -

 ترس باال سر بچه هام باشم    یب  تونمیم نیبعد از ا-

   یر یگیسروسامون م یخوشحالم که دار -

 توام  ونیهمش رو مد-

 کنن یخواهر و برادر ها به هم کمک م-

 چطوره؟   ایبرد یراست-

  دمیآه کش هی

   ژستیو یهنوز تو بخش مراقبت ها-

 کرد براش؟   شهیم کاریچ-

   میخانواده اهدا کننده رو ندار یدر خواست ی نهیانجام بده اما ما هز وندیپ  دیبا-
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 فقط مشکل پوله؟  -

 و سر پول نداشتن از دست بدم  زمیعز دی همه سال جون کندن باز با نیکمه؟ بعد از ا-

 فعال خداحافظ  کنمی من درستش م-

 به عمر اون ببخش...    ریاز جون من بگ  ایخبر قطع کرد و من موندم تو خودم... خدا  یب

تنها راهه اما ما واقعا پول   وندی! دکتر گفت که فقط پشدی بهتر نم   تشیوضع ایروز گذشت اما برد  چند
 اطی ! کالفه تو حزمی به سرم بر یچه خاک دونستمیو من نم مینداشت  خانواده اهدا کننده رو  یشنهادیپ
 من رو به خودم آورد   مینشسته بودم که زنگ گوش مارستانیب

 بله؟ -

 نمی سالم شاه-

 ن یسالم خوب هست-

شده   دایپ هیگفت کل  زیدن  وندیکردم انتقالش بدن تهران واسه عمل پ یچطوره؟ من اوک ایممنون برد-
 آره؟  

 مش یبخر میتونینم میخونه رو هم بفروش  یو ما حت  خوادیه اما پول مشد دایبله پ-

 د یایو زود ب نیانتقالش رو انجام بد یکردم کارها یهاش رو اوک نهیمن هز-

 واقعا!؟-

 هاش نباش  نهیکارهاش باش و نگران هز  یآره پ-

 ندارم به شما بدم!   یاما من پول-

 دوست داره یل یکن اون تو رو خ یبرادر  زیواسه دن خوام،ی پول نم-

 کردم...  سکوت

 چشم-
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 د یتو و خواهرت هم باش شمیخوشحال م ز یدن زیگرفتم واسه سوپرا یآخر هفته مهمون -

 حتما  میاگه بتون-

طرف اهدا کننده رو   وندهیپ نهیبرات تا برم بانک هز زنمیمقدار م  هیممنون شماره کارتت رو دارم فعال -
 خدانگهدار. کنم فعال  زیبراشون وار

شد!؟   یاوک ی تلفن همه چ هیبا  یعن ی! یبه صفحه گوش کردم یزده نگاه م  رتیرو قطع کردم و ح یگوش
دنبال  میبر میتون یو م دهیرو داره م وندیپ یها نهیهز نیطال و بهش گفتم شاه ش یزده رفتم پ جانیه

وند باور  یپ  نی...واقعا جور شدن اکردی م هیفقط گر یکارهاش، اول باورش نشد اما بعدش از خوشحال
  می! با آمبوالنس رفترفتی م شیداشت خوب پ ی...همه چمیدنبال کارهاش رفت یبود! با انرژ  ینکردن 

 ... ایدن باال سر برداوم یکه م می دیو دکتر رو کنار هم د  زیو دن  نیشاه میدیتهران و تا رس مارستانیب

 پا تند کرد سمتم زیدن

 دکتر هاست  نیاز بهتر شونیدکتر قرار عملشون کنن ا یآقا-

 ... ایدنبال تخت برد میافتاد یبا استرس تکون دادم و همگ سرمو

 گوشت افتاده رو تخت  کهی ت هیبراش مثل  رمی بم

  نیشاه یبه ما اجازه ورود ندادن طال افتاد به پا گهیرو گونمو پاک کردم و چون وارد اتاق شد د اشک
 رو داشت   ایدوباره برد یاما ارزش زندگ شدی...غرورم داشت خورد مدیبوس یپاهاش رو م  هیو با گر

 جلو طال رو بلند کردم  رفتم

ها  نیاز ا شتر یب  یلیبران کردم من خ رو ج تونیبه شما نکردم فقط خوب  یطال خانم من لطف  - نیشاه
 به برادرتون بدهکارم 

 ت ی ممنون از بخشندگ-

 رو شونم زد

 نم یرو بب  ایبرد یخنده رو لب ها خوادیفقط دلم م-
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 گفت    نیساعت بعد شاه 1

 بچه ها تنهان  گردم یخونه بر م برمیرو م   زیمن دن-

 اومد کنارم   زیدن

   ارهیدووم ب  تونهیاون محکمه م کنمیدعا م  ایبرد یبرا  مانمیمن با تموم ا-

 جدا شد و رفت...  ازمون

 میآروم بش  کمی میرفته و ما تونست  شیپ  یبعد از ساعت ها دکتر اومد و گفت که تا االن عال باالخره
هتل بود نه  هیشب  یهمه چ نجایکرده بود و ا رشیما رو پذ یخصوص مارستانیب  هیتو  نی،شاه

  تو طال سرش رو گذاش میکرد و رفت منو طال کنار هم موند یحافظ باهامون خدا  نی! شاهمارستانیب
هاش...  دنیبود! دلم واسه خند ای مثل رو ای... فکر کردن به خوب شدن برددیرو شونم و خواب 

  نیبعد از ا دمیمن... قول م ی چارهی هاش تنگ شده بود نگاه کردم به طال...خواهر مظلوم ب یطونیش
 ...دیبکش  یسخت دمیاجازه نم گهیکنم، د یزندگ ایفقط واسه تو و برد

 

   زیدن

 

 ...میو به سمت خونه حرکت کرد میشد ن یسوار ماش نیشاه  با

 باشه ای عمرش به دن  دوارمیام - نیشاه

  کشهیداره م  یطال چه عذاب چارهی ب-

 باز کنم  یخداروشکر تونستم گره از مشکالت کس -

 دنده بود   یگذاشتم رو دستش که رو دستمو

  میتو هست ونیممنون همش رو مد-

 لبخند زد   بهم
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 خانم تو جون بخواه  گریج-

 بخوام؟  گهید زیچ هی شهیم-

 ابروش رفت باال   هی

  ؟یدینقشه ک. و... منو کش هیچ-

   دمیخند

 حداقل من برم   ادی مامان ستاره؟ اونکه نم شیپ  یمنو ببر  یروز  هی شهینه م-

 بره    ییتا دستشو یحت  تونهیاون هم از دست و پا افتاده نم چارهیب دنش، ید میریروز م  هی-

   ششیمن برم پ  خوادیدلم م دونمیآره م-

 اما االن نه ماه بعد  کنمیم  شیاوک-

 ممنون  -

 !؟ یدیبوسش رو نم -

 زودتر از من بوسم کرد و جلو در نگه داشت اما اون  دمش یشدم و بوس خم

   مارستانیب  رمی برو خونه من م-

 باشه فعال -

 و من وارد خونه شدم...   رفت

 رو باز کردم... یدر ورود  قینفس عم هی رد شدم و با   اطیح از

بخندم ،لباس هامو عوض کردم و رفتم  شهیواسه بچه هام هم نیخودم قول داده بودم بعد از ا به
وجود   ا ی تو دن یز یچ چیکردم... لذت بخش تر از بودن کنارشون ه یبچه ها و باهاشون باز  شیپ

شکرت   ای خنده هاشون...خدا دنیبا د کردمی! انگار خدا رو حس م شدیم ینداشت! برام بهشت معن
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زمان   دیرفته و با شی عملش خوب پ  ایخبر داد که برد نی ... شاهیدیکه به من بخش یز ی بخاطر هر چ
 نه   ای کنهی رو قبول م وندیبدنش پ  ننی بگذره تا بب

  یروش  چیاما ه  کردیم ششیو ستا زدیجور با خدا حرف م   هی یگرفتم و رفتم سر سجاده... هر ک وضو
اومد خونه و خودم   نیبه درگاه خدا... باالخره شاه  یآداب بر  یسر  هیو  یکه با پاک ستین نیبهتر از ا
  یو وقت  خورداما همه غذاش رو   رفتنی که بچه ها از سر و کولش باال م نیو با ا دمیرو چ  زیبراش م 

 !  دیبلند بشه دستم رو بوس زی خواست از سر م

 نگاه کردم...   رفتی که م یر یمس به

 باور کرد!   شدیکرده بود! انقدر که نم ریی واقعا تغ اون

  یهنوز اون خو راتشیی با تموم تغ نی ... شاهمیاتاقمون تا بخواب میبچه ها ما هم رفت دنیاز خواب  بعد
 ها و اون ذات خطرناکش رو داشت   یباز   یوحش

   ای ب ری برو دوش بگ-

   ادیخوابم م-

 تونستم بکنم!   ینم یحرکت چیه گهیو جز تکون سرم د د یچی که پتو رو دورم پ دمیکش دراز

 ! یشده بود یتو که پسر خوب نیا  شاه-

 به رفتارم با تو نداره که!   یخوب شدنم ربط-

 حرف نگاهم کرد...  یو ب  دیکش قینفس عم  هی

 مواظبت باشم   دیکه با یهست یبود که تو بچه ا نیکه بهت داشتم ا یحس  نیاول زیدن-

 اما نبودم -

باهات نداشتم   یکال کار  زدمیباهات خوب بودم باهات بد حرف نم ،یخونم آزاد بود یتو تو ،یدبو-
 ؟ مشکل من با تو از کجا شروع شد   یدونیم

  یگناه قصاص کرد یکه منو ب  یاز اون وقت-
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کاذب بهت   تی حس مالک هی یدوسم دار  یشروع شد که تو بهم اعتراف کرد ی مشکل منو تو از وقت-
 نه همسرم   یار تو جز اموالم بودداشتم! انگ

   ؟یکرد انتیبهم خ نی بخاطر هم-

از خانوادم   یعضو هیواسه من تو  کردم،ینبود چون من به تو مثل االن نگاه نم انتیاز نظر من خ -
بودم از اولش بهت گفته بودم که تا   گهید یکی . من دنبال دایمثل ش دیبابا و شا  ایمثل مامان  یبود

   میگرفتن شناسنامه بچه ها با هم

 کرد و اخم کردم   میعصب  حرفش

 برو اونور  -

   میزنیحرف م  میواسه گذشتس ما دار  نایا یه یه-

 خوام پاشو    ینم-

 حرفم تموم نشده آروم باش و گوش بده  -

   دهیم دست محالت تهوع به یبا نسترن بود فتهیم ادمی  ی! وقتینامرد یل یخ-

 االن که با توام  -

 چرخوندم سمت راست   سرمو

  م؟یمگه قرار نبود گذشته رو فراموش کن  ؟یار ی م ادمی  یچرا پس دار -

   یبدون  خوادیحرف ها هست که دلم م یسر  هی-

 بدونم   خوامینم-

دوست داشتم! انقدر که روزها و شب ها   یلیهم خ میاز هم جدا بش ایکه کنار در  نیمن قبل از ا زیدن-
بزارمت کنار   یجور  هی تونمیم گفتمیبا خودم م ی! هرمیبپذ  تونستمیبودم که طالقت بدم، اما نم ریدرگ

شب قبول   ن! شک ندارم اگه اوتونستمیعنوان نم چی همسر خوب انتخاب کنم اما به ه هیو برات 
 یرو تحمل کنم قبل از ازدواج همه چ تی دور ستمتونیاز چند روز نم شتریخواسته هامو من ب یکردیم
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همه وجودمو! حس عذاب  یزد  شیگردندم اما بعد از رفتنت انگار آت  یو برت م  کردمی رو تموم م
  یب م،یبا هم شهیهم نیکه ما بعد از ا ی خوام بدون یم یوجدان...حس ظالم بودن رو برام القا کرد

   مونمیشک من تا نفس آخرم بهت وفادار م 

حرف ها رو ازش   نیفاصله کنارش باشم و ا نیتو ا تونمیشکرت که م ایزدم تو چشم هاش...خدا زل
 بشنوم  

 لبخند زدم   بهش

   ؟یو ازم خسته نش یدوسم داشته باش شهیهم یدیقول م-

 نتونم به خسته شدن فکر کنم؟   یو عاشق،که من حت یباش   یانقدر عال یدیقول م-

  ؟یهمه خواسته هات رو از من بخوا  یدیقول م-

 بشم؟   یقبل نی شاه  ینزار  یدیقول م خوام؟یکه من م یباش یهمون یدیقول م-

 ... دمیبلند کردم و آروم چونه ش رو بوس سرمو

   دمیقول م-

   دیمنو بوس  یشونیخم شد وپ  اونم

   دمیقول م-

توان داده   یل یکه واسه داشتنش خ یکنار مرد بایو ز  ییای شب رو هیبعله بعد از مدت ها داشتن  
 بودم...

زنگ   نیبه شاه زدانی... میخورد  یو صبحونه م میبود  زی باز و خوشحال با بچه ها سر م  یبا رو صبح
 کرد   یحالش بهتر شده و خداحافظ ایزدو گفت که برد

 کم رنگ بشه!  زدانیخواست رابطم با   یم نمبه من زنگ نزد!؟ اصال دل چرا

 گفتم   نیبه شاه رو

  مارستانی ب رمیمن م-
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   ؟یواسه چ-

 حرف بزنم   زدانی با  کمی  خوامیم-

 هاش رفت تو هم   اخم

   ؟یدرباره چ-

 داداشمه ها! کارش دارم -

   رسونمتیم-

 باشه ممنون -

 و رفت...  مارستانیاز صبحونه منو رسوند ب بعد

 خوابش برده بود...  یصندل یرو   زدانی بود و  یبستر   ای که برد ژهیو یسمت اتاق مراقبت ها رفتم

 نشستم و آروم دستش رو گرفتم تو دست هام...  کنارش

 جان؟  زدانی-

 رونیب  دیدستش رو از دستم کش عیو سر  دیمن از جاش پر دنیباز کرد و با د یهاش رو کم چشم

 ؟ یاومد یک-

 االن-

 د یهاش رو مال چشم

 خوابم برد!  هوی-

 مونم یطال م ش یپ  نجایما استراحت کن من ا یبرو خونه -

 نه ممنون خوبم -

 ؟ یکن ی چرا نگاهم نم-
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 دوست نداشته باشه  نیشاه دیشا-

 نگاه کردم تو چشم هاش قیعم

 ؟ یکن یانقدر با چشم بد نگاهم م یعنی-

 شد هول

 فکر بد کنه خوامی که نم نهینه منظورم ا-

 شه؟ یاز نگاه برادر رو خواهرش ناراحت م یک  یتو داداش من-

 حرف اضافه زدم  دیدرسته ببخش -

 سکوت کرد  نیی رو انداخت پا  سرش

 زدان؟ی-

 جانم؟ -

 ؟ یچرا انقدر آشفته ا-

 کرد و لبخند زد   نگاهم

   امینگران برد کمی خوبم فقط -

   شهیخوب م-

 ؟ینار اومدک نیبا شاه  ؟یتوکل به خدا، خودت چطور -

 کرده  ریی تغ  یلیخ  نیآره شاه -

و اشتباهات   کننی م دایتکامل پ   رییو با تغ  کننی رو تجربه م یهمه آدما از شروع تولدشون همه چ-
 نطور یهم هم نیشاه دن، یرو انجام م یکمتر 

 بخاطر اشتباهاتمون میبچه ها، همه تو عذاب بود  ن،یمن شاه ادیبدست م یتجربه به تلخ-
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 بازده مثبت داشته رهاتونیی تغ خداروشکر االن-

 کنه  ریی تغ  تیدوست دارم تو هم زندگ-

 زد   پوزخند

 کنه!؟   رییدارم که تغ یمگه من زندگ-

 م یاری و پول در م میخونی آهنگ م یو با هم کل ستمیمیپشت هم وا ن یبعد از ا زمی عز یدار -

 د یخند

 !؟یخندیچرا م-

 ! میاریپول از کارامون در ب  یو کل  میمعرف بش میخنده داره! فکر کن ما بتون-

 شک نکن  میتونیمن و تو با هم م شهیم-

 د یکش لپمو

 حرف هات قشنگن -

 شن یقشنگ ترم م -

 شمون یاومد پ طال

 د؟یخانم خوب   زیسالم دن-

 و بغلش کردم ستادمیا-

 ی من  یتو آبج ه؟یخانم چ  زیدن-

 بغلم کرد   محکم

 بچمو به تو و شوهرت بدهکارم  یخواهر من زندگ -

 میخانواده هست هیما   ستین  یبده چیه-
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 کنار هم مینشست  ییتا 3

 ل ی تکم مونیو شاد شهیهم خوب م ای خدا برد دیبه ام-زدانی

 هیگر ریزد ز طال

 میدیرو پس بزنه از دستش م وندیاگه پ-

 دهیم هیرو بهمون دوباره هد ایکن خدا بردجور شده شک ن نجاشیتا ا یطال آروم باش وقت -

مشت دستگاه مشغول دست و   هی ر یکردم نه که ز یدلم براش تنگ شده دوست داشتم االن بغلش م-
 نمش ی پنجه نرم کردن با مرگ بب

 صبور باش   شهیطال آروم باش درست م-زدانی

 و ازشون فاصله گرفتم و حرف زدم  نی و زنگ زدم به شاه میرو آروم کرد طال

 داره؟ کاری خانم خانما چ-

چند   نجایمن به جاشون ا رنی برن خونه ما استراحت کنن و دوش بگ زدانیطال و  شهیجان م  نیشاه-
 بمونم؟  یساعت

 هرجور صالحته -

 ممنون -

 خونه امی ب تونمیو م  شهیمن آخر شب به زحمت کارهام تموم م-

 شمیپس مزاحمت نم  یاوک-

 باشه مزاحم خوشمزه -

 ...ششونیحس خوب برگشتم پ هیرو قطع کرد و آژانس گرفتم و با  یگوش

 هستم نجایتا شب من ا دیاستراحت کن  دیخونه با طال بر یبرا  رمیگ یمن آژانس م زدانی-

 م یشینه مزاحم نم -طال
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 منتظره  نییپا  نیماش دیبر  هیحرف چ نیا-

  میایزود م میری باشه م - زدانی

 ممنون -

 لبخند بهم زد و با طال رفتن...  هی زدانی

 نی: بعد از ا  زدیمثبت گنده داشت تو وجودم داد م یانرژ  هیخوب بود... انگار  یل یدلم حالم خ ته
 شه یم یو آفتاب  یآب میآسمون زندگ 

  ییو بچه ها نی مشترکم با شاه ی و زندگ میکار یها همونجا نشستم و فکر کردم به برنامه ها ساعت
 به عشق داشتن...   ازینکه 

 و طال اومدن و برگشتم خونه...  زدانی شب

  امیشب م  9گفت  شگریو به آرا شگاهیمنو اول صبح آفتاب نزده برد آرا نی شنبه شد و شاه پنج
 دنبالش! 

  شگریخواستم برم هم آرا یوقت  یبمونم!؟ حت نجایا دیجوابمو بده که چرا انقدر من با  نستادیوا یحت
 ... کردمی ها نگاه م شگرینشسته بودم و به کار آرا کاری اجازه نداد! ب

 هی خوادی و دلم م دهیم تیاهم ی لیبه ظاهر خ  نیچون شاه رمیبگ  ادیرو  یشگر یفکرم اومد که آرا تو
رو داره که  ییمسئله ها هی یمشترک  یجلو باشم... به هر حال هر زندگ گهید یپله براش از تموم زن ها

  ویکی طهام فق  یسر  هیشکمون و  هایسر  هیهستن  ن ی ها مثل شاه یسر  هی شون بود . مواظب دیبا
  نیبا من و جز ا یما دنبال خوش گذرون  یبسازن، به هر حال آقا  یکه همراه با هم زندگ خوانیم

 ! خوردمینم  نی به درد شاه یمورد  چیاز من نداشت! از فکر خودم خندم گرفت! من واقعا تو ه یانتظار 

آماده شدم و   9نوبت من شد و نشست سرم... انقدر کش داد... کش داد تا سر ساعت  باالخره
 لباسم رو برام آورد   نیشاه

 لباس عروس برام گرفته بود!   هی! چرا شب و پرکار   دیلباس شب سف  هی

 خارج شدم...   شگاهیشدم و رفتم؛ از آرا دهآما
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 و حرکت کرد  ن یبا کمکش نشستم تو ماش  انداخت رو دوشم نیگرم رو شاه یشنل پشم هی

   نمت؟یبب -

 از موهام رو زدم پشت گوشم...  ی چرخوندم و کم سرمو

 !؟  یگرفت یبزرگ نیو تاج به ا دیواسه من لباس سف  یکرد یچه فکر -

   ؟یدوست نداشت -

خوشگلش اما   یها نیآست نیداره با ا یقشنگ یلیبسته  خ  قهیروش قشنگ کار شده و   یلیچرا خ -
 مناسب تر بود   یلباس مشک

 !؟ یعزادار  میریم میمگه دار-

   دمیخند

 با کالسه  یلباس مشک -

تو مثل    خوادیکه وجود داره، دلم م یهر رنگ نمیرنگ ها رو تو تن تو بب  یاما من دوست دارم همه -
 بخش   یو انرژ  یرنگ ها شاد باش یهمه 

   دیرو بوس دستم

 کجاست؟  یمهمون -

 

 هتل  هیتو -

  ؟ یچرا انقدر خرج کرد-

 خرج نکرد؟!   شهیمگه م میمهم دار یمهمون هیامشب -

 ...   میدیبا لبخند تکون داد و رس سرمو
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در حال رقص بودن و جلوتر از ما حرکت   نی عالمه خدمتکار برامون خم شدن و دو تا بالر هیورود  موقع
 کردن...!  یم

ننداختم چون به خودم   نییاما سرمو پا دمیخجالت کش کمیبود!   نجایقصر بود! چقدر آدم ا هتلش
  نمیخودم رو کم نب  نیبعد از ا گهیقول داده بودم د

ما بلند شدن و کوروش بعد از مدت ها با لبخند به ما دو تا   یو اونا برا نیسمت خانواد شاه میرفت
 ... کردینگاه م

دستم رو  نی ها کنار رفتن شاه نی شد و بالر ل یسالن تکم یو با کالس بود و وقت  یکامال رسم   یمهمون
 ... میرفت  یوگو سمت خانواده ها مگفت  یگرفت و برا

که همسرش هستم و بعد از سال ها درسم تموم شده و  کردی م یمعرف ینطور یهمشون منو ا به
بود! اما   یچقدر باور کردن  شناختنیرو م   نیکه شاه ییداستان واسه کسا نیا دونمیبرگشتم...! نم

 ... دادیترس نشون م یممنون بودم که منو داشت به همه ب 

 از صرف شام بلند رو به همه گفت   قبل

بشه  زانی با شما عز شونیا  شتریب ییگرفته شده تا باعث آشنا زمیعزهمسر  یبرا یمهمون  نیا-
   دیرو برده باش  یلذت کاف یمهمون  نیاز ا دوارمیام

بر   خواستیم یو هر چ  سی رفت سمت سلف سرو یخودش م   یدست زدن و هر کس برا همه
 ... داشتیم

 !  یدنیدسر و نوش  یشمار  ینوع غذا سرو شده بود با تعداد ب 10تر بود برام که حداقل   بیعج نیا

 آروم گفتم :چه خبره!؟  نیگوش شاه  دم

   ستین یچ یواسه تو ه-

    و لبخند زدم دم یگونش رو بوس آروم

 زم ی ممنون عز-

 !  ومدنیکردم ن یرو هرکار  زدانیطال و -
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 گفتم :  یناراحت با

 در اسرار کردم قبول نکرد هر چق  زدانیاوهم به -

 لبخند گفت :  با

 چطوره؟   میریگیجدا م  یمهمون هیبا اون ها -

 !  هیعال-

 نشم!  داریبود! انگار خواب بودم! کاش ب  ییای رو  یمهمون

 میکرد و راه افتاد یمهمون ها خداحافظ  نیزودتر از آخر یکم   نیبودن شاه ومدهیبچه ها ن چون
 سمت خونه... دستمو گرفت و نوازش کرد...  

تو قلبم و چشم هام   دیاحساس جد هیداد و  ادی که عشق رو تو رابطه هام بهم   یهست یکس  نیاول تو
 کاشت 

 و نگاهم کرد دیرو بوس دستم

 !یعشق من نیبگم تو اول تونمیبا تموم صداقتم م-

 چشم هاش... ین  یکردم تو ن  نگاه

من تو نگاه تو قلبم رو گم کردم! از   م،ی که با هم داشت  یتو اوج نفرت و مشکالت دمتیکه د یبار   نیاول-
که   یانقدر که از خدا خواستم که با هر تاوان  یبه وضوح تو فکرم متفاوت بود دمتیهمون لحظه که د

 ساخت  ینطور یمنو ا یزندگ ری دعام مس ن یهم  دیشا دونمیباشه تو رو سهم من کنه نم

که سرت آوردم    ییکه با اون بالها کردمی احساست بهم رو، اما باور نم کردمیروز عقدمون من حس م-
 !یبازم دوسم داشته باش 

نفرت رو   ی شهیبود که من قبل از نفرت از تو عشقت رو تو دلم کاشتم و رشد کرد و ر نجایمشکل ا-
دلم خدا رو شکر کنم بخاطر تموم   بخوام از ته شهیکه من عشق اولتم باعث م  نیخشکوند اعتراف به ا

نتونستم  چوقتیبودم و هعاشقت  شهیمن هم نیلحظه! شاه نیکه ثمرشون شد ا ییها یسخت
 رو تو قلبم نگه دارم  تتنفر 
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 ممنونم ازت... -

 خونه قبل از عوض کردن لباس هام بچه ها دورم کردن...  میدیرس

 باال کارت داره  نیآقا شاه  زیدن-

 !ستین نی متوجه شدم شاه تازه

 و از پله ها رفتم باال...  نیتکون دادم و ماهورا رو گذاشتم زم سرمو

 جواب بده  نیکه شاه دیاتاقش رو زدم که چند لحظه طول کش در

 تو   ایب-

اتاق   ن یدهنم باز مونده بود! درست اومده بودم!؟ ا رتی رو باز کردم و تا سرمو آوردم باال از ح در
تر بچه ها و   کیکوچ  یبود!!؟ چشمم رو از اون عکس بزرگ روز عقدمون با چندتا عکس ها نیشاه

گل و   عشده با شم نیافتاد... بعد از اون ها چشمم به تخت دو نفره تزئ گهید  یچند تا عکس دو نفر 
 . خورد. دیو سف  ییطال یها سهیعالمه ر هی

 ...هیبه ال هیال ری حر یبود! پرده ها ینکردن  باور

 جلو چشم هام منو به خودم آورد  نیشاه یها چشم

 کوچولو واسه حضور دوبارت تو خونه  هیهد هی-نیشاه

 کردم...!    ینگاهش م فقط

 کرد   بغلم

و  اتاق فقط   نیرو انتخاب کنم. ا یکه تو دوست دار  یکردم هر رنگ و شکل یخانم سع هیبا کمک سم-
   زارمی و من برات از جونم م یخونه ا نیا یتو هستش تو ملکه  یفقط برا

 ! ییتو نیا شهیباورم نم-

   دیدستم رو بوس  پشت
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   زمی باور کن عز-

 چشم هامو چرخوندم تو اتاق...   دوباره

 ! یهارم عوض کرد یوار یکاغذ د ی! تو حتهیقشنگه! باور نکردن یل یخ-

 شروع تازست   هی نیا-

 هاش رو برد داخل موهام و به لب هام نگاه کرد   دست

   میپدر مادر شاد و خوشبخت کنار بچه هامون باش هی نی دوست دارم بعد از ا-

   زارمی از جونم م یزندگ  نیمن واسه ا-

  نیبود چون بعد از اون ما خوشبخت تر  ییهاش رو گذاشت رو لب هام و انگار اون بوسه جادو لب
 شد مثال زد...!   یکه م میبود یخانواده ا

 

 

 ماه بعد...  چند

 

  زدانی

 

 کنه... یباز  ایپارک تا برد میو طال رفت ایهوا خوب بود با برد چون

 کنه یداشته باشه بتونه بخنده و باز  هیکل هیهمه سال عذاب باالخره تونست  نیبعد از ا  یطفل

با خنده هاش! طال هم مشغول   کردمی به تنم! انقدر حال م شدیانگار گوشت م دمیدیرو م اشخنده
 ها بود که مسعود و مهرداد اومدن... وهیپوست کندن م

 ا و اون هام بدون تعارف نشستن کنار م  میپاشون بلند شد به
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! انقدر  کردیپسر اوسکوال رفتار م نیبود و مثل ا   دهیبه خودش رس  یلیخ  نباریا شهی بر خالف هم  مسعود
  یم میاز خنده داشت اوردیمتفاوت بود رفتارش که مهرداد از پشت سرش اداش رو واسه من در م

 ...میدیترک

قسمت   نای ... انگار انیامقبل از ازدواجش با  یبود... حت گهیجور د هیهاش از همون اول رو طال  نگاه
! اما خانواده مسعود خوب یشی م وونهیوقت ها د یداره بعض  نییانقدر باال پا ایدن نیهم بودن! ا

 طال رو بسپارم بهشون... تونستمیراحت م  الی بودن و من با خ

 و خوش گذشت...   دمیو خند میهم تا آخر وقت گفت دور

آورد!   یادمیرو به  دنیشد انگار ما هم لب هامون خند ی حالش بهتر م   ایگذشت و برد یروز که م هر
 کنم... دایآرامش پ  کمیمنو کم کنه و   یها تیاز مسئول  یتونست کم ی و ازدواج کردن طال م

 لبخند رو لبم رفت اما جواب دادم  زیاسم دن دنیزنگ خورد و با د میفکر بودم که گوش  تو

 سالم-

 داداش گلم زمی سالم عز-

 بچه هات خوبن؟ ؟یخوب -

 دارم  زی سوپرا هیهمه خوبن اما االن برات -

 ؟ یچ-

 کارام با تو  هیو من با چند تا شاعر صحبت کردم و بق  کنهی اجاره م ویداره برامون استود نیشاه-

 !؟یچ-

 تو گوشم دیچی خنده هاش پ یصدا

بخواد تو   ن یشاه شهی!؟ من که باورم نمشهیمنو تو! باورت م میبند راه بنداز هی  میخوایما م زمیآره عز-
 کنه!؟  تمیمورد حما نیا

 گفتم  ی شوخ به
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 تو!  یکرد یدست بکش رو سر ما چه شوهر -

  یقیوقت خواب نباشم!؟ تازه دانشکده موس هی نمیبب  واریسرمو بزنم به د خوامیانقدر خوب شده که م-
 برم  خوامیم

 خوبه -

 !؟یخوشحال نشد-

 شوهرخواهر جنتلمن و مهربون تشکر کن نیخوشحال شدم از طرف من از ا یل یخ  زمی چرا عز-

 ییییی ل یخ میکار دار  یلیبکنم که! خ تونمیهمه کارها رو نم  ییتهران من تنها یایب  دیخودت با-

 !؟یزن یچرا داد م زیدن-

 ی ب یییب یل یخوشحالم خ یل یخ-

 دم یخند

 بلند بخند -

 د یهم بلند خند خودش

 وونهید-

 دنبال کار ها  میتهران بر  ای فردا پاشو ب-

 چشم-

 م یترکون یم-

 م یترکون یبعله م-

 برم  دیمن با کنهی م هیداره گر ری آرشاو-

 برو خداحافظ  یباشه خواهر -
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 نگاه کردم  یرو قطع کرد و من با لبخند به صفحه گوش یگوش

! تو  یگرفت یحت ایو  یکه داد ییزای شکرت بخاطر همه چ ا ی! خداشدیداشت درست م یهمه چ انگار
 میکدوممون آرامش نداشت چی با من بود االن ما ه زی اگه دن یکن یماها م یانتخاب هارو برا ن یبهتر
 یسر  هی  زا دیگرفتم با ادیگرفتم...  ادیآواره و من هم  زی مادر شدن و نه دن ی حاال نه بچه ها ب یول
واسه  مونم،یبرادر م هیبرادرم و  هیط من فق زیدن یبرا وفته،یبرات ب  یگذشت تا اتفاقات بهتر  زایچ
 ...شهیهم
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 رمان :  درباره

 به بچه ها... شهیبه فصل اول و دوم نداره و مربوط م   یسوم ارتباط فصل

و اون ها مجبور   شهیشاد ماهورا م یزندگ یمشکل برا جادیکه شغلشون باعث ا ری و آرشاو شهاب
 انتخاب کنن ...   گاردیباد هیواسه تنها خواهرشون  شنیم
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www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

