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تونه مخالفت کنه چون نه   یازدواج مخالفه اما نم نیبا ا نکهیهست با ا هیدختر خانم که ناد نیا اسم
که وارد  شهیباعث م نیداره که باهاش مشورت کنه و ا یکنه و نه دوست یم  تی مادرش ازش حما

 بشه ... یدیجد  یزندگ

 

روز   نیکه من دارم و چرا به ا یریچه تقد نیدونستم که ا یهق هق به نفس نفس افتاده بودم نم  از
 افتادم ......

 

 .....  نهیب یواقعا خدا منو نم  یعنی

 

 آرزوم بود نیکه مرگ بهتر ی من  یواقعا برام خوب بود برا نیرفت و ا یم ن ی به زور باال پا نفسام

 

 رها بشم  یکی بد پور از تار یای دن نیرم تا از ا  یخواستم لم یم اره

 

 در که با ضرب باز شد  یپا آمد و بعدش صدا یکه صدا رفتیم ی اهیداشت س  چشمام

 

 و پدر بودن نداره  تیاز انسان  ییبهره آ چیکه اسم پدر رو داره اما ه یکس یپشت بندش هم صدا و

 

 فرو رفتم..... یک یرفتم و در تار یخبر یب  یایبعدشم من بودم که به دن و
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 متوجه شدم که تو اتاقم هستم قهیتو دستم به هوش آمدم و بعد از چند دق یحس سوزش  با

 

نگام کرد و    یبرزخ یاز بهوش آمدن من نگذشته بود که بابا وارد اتاق شد و با چشا قهیچند دق هنوز
سر مگه من به تو نگفته بودم   رهی معلوم بود به من گفت :دختره خ تشیکه عصبان ییبعدش با صدا

  ادیم متتی ق یدار یتنفس  یماریاگه اون پسره بفهمه که ب  یدون  ینفهم م ینکن ددد دختره  هیکه گر
 ... کنمیکار م  یکه چ یدون یدونم و تو م  یاونوقت من م  نیپا

 

فکر   نیاز اتاق خارج شد و من موندم تنها و به ا میمن در چه حال نکهیبه ا ت ی بعدش بدون اهم و
 اد یاز من بدشون ب دیا مامانم باشد اصال چرا باب ینطوریا میکردم که زندگ  کاریکردم که من مگه چ

 

  ستنیمن ن یاونا بابا مامان واقع دیفک کردم که شا نیموضوع برام مجهول بود و بار ها به ا نیا و
جوابش مثبت   یبردم ول  شگاهی بابا رو برداشتم و به ازما یدور از چشم اونا چند تا از موها نیبرا هم
 بود که من بچشون هستم ... نیا ینشان دهنده نیبود و ا

 

 از من دوست دارن .... شتری رو ب   هیدونم که که چرا مامان و بابام مهد یهنوزم که هنوزه نم  اما

 

برام   یگفت :او یمن اخماشو تو هم کرد و با لحن تند دن یفکر بودم که مامان آومد تو اتاق و با د تو
 لباسا رو بپوش  نیا  ایرتتو بشور بحوصله ندارم زود بلند شو برو دست و صو ری آبغوره نگ

 

 ام ی هم بدون توجه به من از اتاق خارج شد و من موندم و تنها بعدش
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دوباره رو تخت نشستم و  نیرفت برا هم  جیسرم گ ستادمیکه ا نیزور از رو تخت بلند شدم اما هم به
سردو باز کردم و صورتمو   به حموم اتاق رفتم و آب واریدوباره بلند شدمو و با کمک د قهیبعد از چند دق

ندارم که  ین شانس یمن چن نکهیتموم شه اما غافل از ا نمیب یبا اب سرد شستم تا اگه دارم کابوس م
 ...... نمیکابوس بب 

 

و به  شم یو از حموم خارج م  چمی پیدوش گرفتم ، تا حالم بهتر شه حوله رو دورم م  هی نکهیاز ا بعد
خدا داره منو  ایکه آ کنمیفک م نیو به ا شمیم رهی ام خ دهیو به چهره رنگ پر رم ی توالت م زی سمت م

 ......  نمیبیم

 

 ..... یاما بازم تنها باش  یمامان و بابا داشته باش نکهیسخته که با وجود ا یلیخ

 

فک   یدادن حت یم تیاهم هیآمد و فقط به مهد یمأمان و بابام از من خوششون نم ادمهی یوقت از
 هیواقعا برام که  نیو ا کردنیم یخدا باهام بد رفتار شهیاومد ، راستش هم ی بدشون هم م کنم ازم

در   اونادارم و  ازیسن به محبت پدر و مادر ن نیدختر هفده ساله هستم دردناکه چون من واقعا تو ا
  ینم  یکه حت یدارن منو به به عقد کس  یبه کنار اونا حت ن یو ا  کننی م یعوض محبت با هام بد رفتار

 ارن .... یدر م هیدونم ک

 

که در با   پوشم ی لباسمو م عیو سر شمیخارج م  الیمامان که منو مخاطب قرار داده بود از خ یصدا با
که  ن یبش یصندل   نیرو ا ای :زود ب  گهیتو اتاق و رو به من م ادیبا غر غر م ه یو مهد شهیصدا باز م

قرار   تی که جد و آباد منو مورد عنا یو اونم در حال نمیشی م رمی م یبدون حرف  حوصله ندارم ، منم
ساعت کارش تموم   میربع ن  هی.... بعد از  کنهی م شی، که البته جد و آباد خودشم هستن منو ار دهیم
  نیاز ب عیکه سر  نمیب یتو نگاش م   نویچت لحظه برق تحس  یکه برا کنهیو با اخم به من نگاه م شهیم
ربع   هی:زود باش تا   گهیم شهی که از اتاق خارج م یگردونه و در حال یو با اخم از من رو بر م  رهیم
 م یکنی حرکت م گهید
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که من  فتمیاون ازدواج مسخره ب  ادیکه دوباره  شهیو باعث م زنمیم  شیحرفه قلب منو آت نیبه ا و
 فروخته بشم... هیدونم ک یمرد که نم هیقراره توش به 

 

 کاال .... هیو تا من قانونا به نام اون مرد بشم مثل  می به محضر بر میو دار می نشست نیماشتو  االن

 

 و کامنت فراموش نشه ...بوس بوس  کیمن ال یگال

 

من از  یشد که دلهره  ی. باعث من یزد و ا ینم  یحرف یسکوت مطلق حکم فرما بود و کس  نیماش تو
 بشه ....  شتریکه ناشناخته بود ب یمرد

 

و، رو اعصاب متشنج من  کردیدرد م یاما شکمم به طرز وحشتناک یا گهید زیچ  ایدونم از دلهره  ینم
 داشت  ریتاث

 

آتش جهنمو   یو من هر لحظه گرما برندیاصال قابل درک نبود انگار داشتن منو به قعر جهنم م حالم
 هیچون پدرو مادرم خودشون منو به بدتر از اون بود ،  دیکه داشتم شا  یحال  یحت  ای..  کنمی حس م

  کردنیم یخونه جهنم  یخونه بخت که چه عرض کنم راه  یمرد فروخته بودن و با زور داشتن منو راه
..... 

 

که البته  میکه تو گلوم بود به سمت محضر حرکت کرد یبه خودم آمدم و با بغض نیتوقف ماش با
 محل مرگ من و آرزو هام هم بود ....
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  یکرد دره کرم یمن نم  یبرا یکار چیبابام که فقط اسمش بابا بود و عمال ه می ها باال رفتاز پله  یوقت
با باز و بسته کردن  ییارفتن تو و منم با نفس حبس شده  یکه اونجا بود رو باز کرد و همگ یرنگ

انگار تو   بودمن  یچی گذشت و من اصال متوجه ه لمیف هی چشمام رفتم داخل و از اونجا به بعدش مثل 
 بودم .... گهید یایدن هی

 

که برا مبهم   ییبه جا میداشت نیماش هیتو  شدیکه االن شوهرم م یمرد هیبه خودم آمدم که با  یوقت
دونم   ینگام نکرده بودم نم یکه من تا االن به صورتش حت مدویمسخره م یلی خ نیو ا میرفتی بود م

 ......ایبا خودم بود که نگاش نکرده بود  یلجباز دیشا

 

منو وادار به نگاه کردن به اون  یب یعج یرویو ن  نمیخواست صورتشو بب یتو اون لحظه دلم م یول
با خودم   دمیچهرش رو د یمقابله کنم و به اون نگاه کردم ...وقت  روین نیمنم نتونستم با ا  کردیم

 کم نداره ..... ۀاله هیاعتراف کردم که اون واقعا از 

 

 خواست تا مدت ها بهش نگاه کنه ... یکه آدم م یجذاب و خوشگل بود طور  یلیخ  چهرش

 

بودم ، در به صورت  رنگ متوقف شده  یدر کرم  هی یشد که جلو دهینگام به جلو کش نیتوقف ماش با
 یبزرگ برد و چشا اطی ح هیبه داخل   نویدونم ماش یخودکار باز شد و اون شخص که من اسمشم نم

 یوربه بهشت بود به ط هیشب یلیشد چون اونجا خود بهشت که نه ، اما خ  یباز تر نم نیاز ا گهیمن د
بود که من االن از جهنم   نیا دیکه در اون حال به ذهنم رس  یزیکه من محوش شده بود ... و تنها چ 

 به بهشت اومده بودم 

 

 که فک کنم مرده »شوهرش«بود به خودم اومدم  ییصدا با
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 میدیشو رس  ادهی..پ

 

فک کنم که من  نیبشه ، و به ا خ ی بدنم س یباعث شد تا موها نیبود وا یجمله کامال دستور نیا و
از خدا ، که مطمئنم منو فراموش نکرده چون اون  ریبزرگ ندارم بغ یایدن نیرو تو ا  یچکیواقعا ه

 ؟؟؟ دهیهمه عذابم م نیدونم چرا داره ا ی نم  یمهربونه ول  یلیخ

 

و من   دهیعذابش م  شتریدوست داشته باشه ب  شتریرو ب  یکتاب خواندم که خدا هرکس هی، تو  ادمهی
  رمیبم خواستمیکه واقعا م یبه طور شدمیم دینا ام یل یو خ کردمی فراموش م  نویاوقات.واقعا ا یگاه

به ما  که یعمر میبه خداست و کفره آخه ما دار نیبده و توه یل یچون به نظرم خ یاما. نه با خودکش
 میبری م  نیداده رو از ب

 

  نیبزرگ بود ومن تا حاال چن یلیاز تعجب چشمام اندازه توپ شده بود آخه خ  م یچاره خونه شد یوقت
 نرفته بودم  ییجا

 

 ورودمون ............ با

 

من از  یشد که دلهره  ی. باعث من یزد و ا ینم  یحرف یسکوت مطلق حکم فرما بود و کس  نیماش تو
 بشه ....  شتریکه ناشناخته بود ب یمرد

 

و، رو اعصاب متشنج من  کردیدرد م یاما شکمم به طرز وحشتناک یا گهید زیچ  ایدونم از دلهره  ینم
 داشت  ریتاث
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آتش جهنمو   یو من هر لحظه گرما برندیاصال قابل درک نبود انگار داشتن منو به قعر جهنم م حالم
خونه بخت که  یبدتر از اون بود ، با زور داشتن منو راه دیکه داشتم شا  یحال  یحت  ای..  کنمی حس م

 ..... کردنی م یخونه جهنم  یچه عرض کنم راه

 

  نیبزرگ بود ومن تا حاال چن یلیتوپ شده بود آخه خ از تعجب چشمام اندازه  م یچاره خونه شد یوقت
 نرفته بودم  ییجا

 

 ورودمون ............ با

 

بزرگ و مجلل بود و چشم هر  یورودمون به خونه متوجه عظمت خونه شدم که به طرز باور نکردن  با
 کرد ی م رهی رو خ ییآ نندهیب

 

قرار   یدر قسمت شمال  ین سلطنتکه دو جفت مبلما میشد یبا سه پله وارد سالن بزرگ  یورود از
مجلل و ظرف ها و   یبودن و تمام سالن از پوستر هاtvدست مبلمان مدرن هم جلو ، هیداشتند و 

شده بود منم که تخت   یاشراف یباعث بوجود آمدن فضا  نیشده بود و ا نیباارزش تز یمجسمه ها
کردم که من تا   یفکر نم نیدهنم اندازه گاو باز شده بود و اصال به ا یهمه عظمت و قشنگ نیا ریتاث

 عزا گرفته بودم ... شی چند لحظه پ

 

برداشتم و تمام حواسمو   یشوهرو مورد خطاب قرار داد دست از چشم چرون  یزن که آقا  هی یصدا با
 جمع اونا کردم 
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 آقا محمد ، آقا بزرگ منتظر شما هستن  دی: خوش آمدزن

 

 اسمو دوست دارم ، .....  نیا یلیمحمد ، خ هیخوب اسم اوه

 

 اد یسراغم ب  ا یامدم باعث شد تا دوباره غم دن یکه من االن در کجا و به چه خاطر نیا یآور ادیبا  یول

 

طرف، و بعدش   نیاز ا میبر ای متوجه. جواب محمد به اون زن نشدم ، محمد خطاب به من گفت :ب و
 دنبالش به راه افتادم .  یحرف  چیهبه پله ها اشاره کرد منم بدون 

 

داشت و منم مثل شکست خورده ها پشت   یمقتدر قدم بر م  یلیاون خ می هم از پله ها باال رفت با
قشنگ تر بود و در   یلیتعجب نکردم چون طبقه اول خ ادی به طبقه دوم ز دنی رفتم با رس یسرش م 

به  گهیخونه آمدم باعث شده بود تا تمام شوقم ازم گرفته بشه ، و د نیچرا به ا  نکهیا یآور ادیبا  یثان
 توجه نکردم  یزیچ

 

و من نتونستم خودمو نگه دارم و   سادمیوا یدر یکه جلو رفتمی داشتم پشت سرش راه م ینجوریهم
 دم یکش یبلند نییبهش برخورد کردم و ه 

 

 حبس بشه نم یه باعث شد نفسم تو س بهم رفت ک یچشم غره حساب  هیبا اخم به طرفم برگشت و  اونم
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بود و   کی ش  یلی که خ میاتاق بزرگ شد هیوارد  دیبفرما  یبدون توجه به من در زد و با صدا بعدش
مرد که فک کنم  هیمتشکل از سه زن و  ینگاه کنم و متوجه جمع نیاز ا شترینذاشت ب  ییآقا یصدا

 پدر محمد باشه ...   یبه عبارت ایمرده همون آقابزرگ  نیا

 

 مادر محمد باشه شدم  خوردی که بهش م انسال ی خانمه م هیزنها هم دو دختر جوان و  و

 

 کرد  ی از اونا شدم که چپ بهم نگاه م  یکینگام به دو دختر متوجه اخم  با

 

 میحرف آقا بزرگ هر دومان نشست با

 

 دختر ؟؟  هی:اسمت چ آقابزرگ 

 

 ه یگرفت گفتم ..ناد ینشئت م لرزش تو صدان که از ترسم   یبا ک من

 

برات شفاف و    زیاول همه چ نیرو بهت بگم که از هم یزیچ هی خوامی خانم م هیبرزگ :خوب ناد آقا
دتونه   ینم یلیزن داره که به دال هی پسر من قبل از تو  نی، خوب ا یاومد نجایقابل درک باشه که چرا ا
 یم گرفتم که برایتصم نمیبرم نوم رو بب  ایدن نیکه از ا نیخوام قبل از ا یباردار بشه و چون من م

خواد اون عذاب بکشه قرار بر   یو چون پسرم زن اولش رو دوست داره و نم رمیبگ گهیزن د هیپسرم 
خونه  هیآوردن بچه من برات  ایو بعد از به دن  یمون یم  نجایا یکه باردار بش ی شد که تو تا زمان نیا
آمدن   ایکه بعد از به دن یشرطبه   یدم ول یو من خرجتو م یکن  یاونجا زندگ  ی تون  یخرم و تو م  یم

 ؟؟  یدی.. فهم یریازش نگ  یبچه سراغ
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از منو رو   ییکه انگار قصد رها یو بغض   سوزوندیکه کلمه به کلمه تا اعماق وجودم رو م ییحرفا با
  نیخواست که زم یدلم مکه بهم وارد شده بود  یانداختم و از شدت حقارت  ن ی نداشت سرمو به پا

 منو ببلعه. 

 

 ا یام تو دن ی و من اضاف  ستیمن ن یبرا یزیچ چیواقعا ه یکره خاک  نیبردم که در ا  یپ نیمن به ا و

 

که فک کنم مادر محمد بود رو به من کرد و   یانسال یآقابزرگ تموم شد خانمه م ییحرفا  نکهیاز ا بعد
 دی ... و بعد به اون دختر اخموعه اشاره کرد و گفت همسر محمده و تو بانیگفت دختر جان ا
 وتو  دونمی من م یکرد یو آگر بفهمم که باهاش بد رفتار یاخترامشو نگه دار

 

 یاگه کس یهمسر محمد که یبگ یبه کس  یحق ندار یآمده باشه گفت راست ادشی یزیبعد انگار چ  و
 .... ی دیفهم یهست یخانوادگ  یاز دوستا یکیبگو که  دیپرس  یزی ازت چ

 

 دمیسرنوشت بدم آه کش نی هقم رو تو گلوم خفه کردم و به خاطر ا هق

 

اتاق آورد و بعدش هم من  هی خدمتکار منو تو  هیمادر محمد زد  یعنیکه اون خانم   ییاز حرفا بعد
 بودم و من .... 

 

خونه رو   ای نبود که صدام کنه ب  یخونه کس  نیتفاوت که امروز و تو ا نیاما با ا شه یتنها مثل هم یتنها
 تنها بودم  یواقع  یبه معنا گهیغذا درست کن د ایکن و ب   زیتم
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 بره  یاهیث شد چشمام سو باع  دی کش ری شکمم ت هویتخت نشسته بودم و تو خودم مچاله بودم که  رو

 

که پشت سر هم اسمم رو صدا   یکس  یبودم با صدا گهید یای دن هیشده بود و انگار تو   نیسنگ گوشام
بودنش رو به رو شدم و با   دهیقصر د نیکه هنگام ورود به ا یاز اون حالت خارج شدم و به خانم  زدیم

 نیداشت یگفتم :بله کار شدیم دهیکه ب زور شن  ییصدا

 

 یسالن غذا خور نیایب  نیتونی: غذا حاضره خانم م  خانمه

 

 ؟؟  امی من ن شهی:ممن

 

 ممکنه آقا بزرگ ناراحت بشن  دی ای چون اگه ن نیایب دی:اوه خانم شما با   خانمه

 

 از جام بلند شدم  یول   کردمی شکمم احساس درد م هیتو ناح هنوز

 

اون خامه  ی افتم ول یمونده بود که بشدم و کم  جهی دوباره سر گ یبرم دست تو صورتمو بشورم ول تا
 نم یدستمو گرفت و وادارم کرد که بش

 

منم از  میخودم و با کمک خانمه به طرف سالن حرکت کرد  یکمی نشستم برام آب آورد که  نکهیاز ا بعد
 اسمتون رو بدونم  شهیم  دمیاون پرس
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. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

 گفت البته من عصمت ام  اونم

 

 باست ی ز یلی..اسمتون خ

 

 هی .حاال اسمت تو چ  زمی..نظر لطفته عز  عصمت

 

 هست  هی..اسمم نادمن

 

  چکسیه  یبودن ول یغذا خور زیکه همه سر م میبود دهیرس  یسالن بزرگ هی گهیاسممو گفتم د یوقت
  ایوقت با خانوادم با هم غذا نخورده بودم  چیداشت چون من ه یبرام تازگ ن یشروع نکرده بود و ا

 ندرت بود اگه هم خورده بودم به 
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  یبه عبارت  ا یو سمت راستش هم زنش  زیآروم رفتم به طرف اونا که آقا بزرگ در رأس م  یقدم ها با
مادر شوهرم و طرف چپش هم محمد بود که کنار محمد اون دختره که انگار زن اولش بود و کنار مادر  

من  دنی سند که با رخواهر محمد بود نشسته بود ادیکه با احتمال ز  گهیدختر د هیشوهر گرامم هم 
 د یتمام سرا به سمت من چرخ

 

 عصمت  د یآمد ریمادر شوهرم هم گفت :چرا انقد د و

 

 شد   رید کمی نیخوب نبود برا هم  ادیخانم ز هی:نرگس خانم راستش حال نادعصمت 

 

 ن یبش  ایخانم : باشه ب  نرگس

 

خواست غذا بخورم    یبدون حرف رفتم نشستم و با همه شروع به خوردن کردن منم اصال دلم نم منم
که همه غذاشون رو تموم کردن و   کردمیم یبا چند قاشق که به زور خوردم بعدش با غذام داشتم باز

 میبودن نشست  یکه چوب ی سلطنت یو رو مبل ها  میبعدش به گفته آقا بزرگ همه به حال رفت

 

 ی استراحت کن یبر یتون ی:حاال هم مگ آقابزر 

 

 عصمت جون به اتاقم برگشتم یی :چشم و از جام بلند شدمو با راهنمامن

 

تو   دمی ام و به همه حدفاش گوش م عیآقا بزرگ مط نیدر عجب بودم که من چقدر در برابر ا یول
 فکرها بودم که به خواب رفتم .. نیهم
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 کردی درد م یلیاز خواب پاشدم و چشمام رو مالوندم سرم خ دیتاب  یکه به چشمام م ینور با

 

  دیروز شده ابروهام باال پر نکهیا دنیبه اون با تعجب به سمت پنجره رفتم و با د  تیبدون اهم یول
 بودم .... دهی خواب نهمهیمن ا یعنی

 

و حموم باشندرفتم و   ییکه دستشو دادمیکه احتمال م یبا انداختن شونه ها به باال به سمت در یول
طور هم شد بعد از   نیاز سردردم کم بشه که هم کمی ابو باز کردم اب سردو به صورتم زدم تا  ریش

  کمیبود رو برداشتم و موهامو  زیرو که رو م ییرفتم و شونه ا شی آرا زی به سمت م ژهیو  اتی انجام عمل
 کردم   زیتم

 

تخت نشستم و به سر نوشت تلخم پوزخند زدم  کار رفتم رو  یشونه شد ب کمی موهام  نکهیاز ا بعد
  یکه حساب  یو چه از لحاظ جسم   یکلمه نابود بودم و چه از لحاظ روح یواقع یچون که من به معنا

 الغر شده بودم 

 

 محمد اونم تو اتاقم چشمام خود به خود گشاد شد دنیبه اتاق سرمو بلند کردم با د  یآمدن کس با

 

 اون تا به حال باهام هم کالم نشده بود که بخوام باهاش راحت باشم  چون

 

 :پاشو خودتو آماده کن دکتر آمده محمد
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 ببنده  خیاز حد سردبود که باعث شد تمام تنم  ش یب  لحنش

 

 باشه اکتفا کردم  هیچند وقت کارم شده بود رو دادم و به  نیکه ا یجواب منم

 

 از جام بلند شدم تا باهاش برم  و

 

 :کجا  حمدم

 

 گهید امی:خوب دارم باهات ممن

 

دختر وارد    هیدر آمد و پشت بندش هم  یحرفا صدا نیو بعد از ا  ادی خواد دکتر خودش م  ی:نممحمد
 وارد اتاق شد دیرس یسال م۳۰شد که سنش به 

 

 تو سالن  رمیمحمد هم گفت من م و

 

. 

 

به طرف من اومد و رو تخت   ومدیلبخند که به صورتش م هیاز اتاق خارج شد اون خانمه هم با  و
 د یکنارم رس
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 خوشبختم  دنتیهستم از د یری..سالم من ساجده ام

 

 جوابش رو دادم . هیبعدش منتظر به من نگاه کرد من با بعد از چند ثان و

 

 هستم هی..سالم من ناد

 

رو به وجود آورده بود ساجده خانم بلند و گفت . خوب من    یام اوضاع سختربع که واقعا بر هیاز  بعد
 برم و از اتاق خارج شد و من...... گهید

 

 هیرو برام بوجود آمده بود ساجده خانم از اتاق خارج شد و من  یربع که واقعا اوضاع سخت  هیاز  بعد
 دم ینفس راحت کش

 

 خودمو رو تخت پرت کردم  و

 

  یعصمت جون که اجازه ورود م یدر آمد و بعدش صدا ینگذشته بود که دوباره صدا قهیچند دق هنوز
 خواست 

 

جان غذا  هیبودمش رو لبش بود گفت ناد دهیکه د یلبخند که از وقت هیمن وارد شد و با  دیبفرما با
 ... نه ناهار . یغذا بخور تو که نه شام خورد ایحاضره ب
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 دیپا نگرد یاز خوا شبیچرا منو د یشده بود تا نازمو بخره *"گفتم ععع راست  دایپ یک یکه انگار  منم

 

 یبلند نشد  ی.. چرا اتفاقا آمدم ول حون   عصمت

 

 بپوشم یشده چ  فیهم کث نایعصمت جون من لباس ندارم و ا ی... راست من

 

کلمه   یواقع یبه معنا هیاون همه لباس  دنیبا لبخند به سمت کمد رفت و بازش کرد دهنم از د اونم
 باز شد 

 

 چقدر لباس !!! یجام بلند شدم و انگار تمام اتفاقات اطرافمو فراموش کردم و گفتم وا از

 

بامزه گفته بودم و بعدش گفت آره    یلیکرد آخه خ  دنیحرف من عصمت جون شروع به خند  نیا با
 همش هم مال توعه

 

که رو    ییمویلباس ل هیلباسا به سراغم آمده بود به سمت لباسا پرواز کردم و  دنیکه از د یشوق  با
 دم یداشت پوش نیزانو بود و دامنش چ یبرجسته قرار داشت و تا رو یگال یبایبه طرز ز نشیس

 

 میرفت یماده شدن با عصمت جون به طرف سالن غذا خورو بعد از آ دمیشلوار هم رنگشم پوش و

 



 ی ل یشوهر تحم

20 
 

که خواهر محمد بود و عصمت جون اسمشو به من گفته بود  هیبجز مار م یدیبه اونجا رس یوقت
 نبود  چکسیه

 

داد و  لمیلبخند تحو هیبو و با آمدن من به من نگاه کرد و   یو کنارش نشستم سرش تو گوش رفتم
 گفت اااااا سالم زن داداش

 

تو فکر بودم   ادیشده بود ، انگار ز  یمیصم  نقدر یبا من ا  یآخه اون از ک  دیمن از تعجب باال پر یروآب
 گفت  هیمار

 

 یی زن داداش کجا هی... ناد هیمار

 

 نجا ی گفتم هم یجی با گ من

 

 شده وانهی. واال دختر مردم د دنینگام کرد و بعدش شروع کرد به خند  کمی اول

 

 ی گفت اوه دختر تو چقدر با نمک  دیخند یحساب   نکهیاز ا بعد

 

دروعه و من   یلی خ ینکبت  نیلیآخه اون آ یباهام دوست ش  شهیم یحرفش گفت راست نیبعد از ا و
 ،  ادیخوشم نم ادی ازش ز
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 ؟؟ هیک  نی لیتعجب گفتم آ با

 

 ! گهیخوب هووته د  یدون ی.. نمهیمار

 

 ی گیاون دختر اخموعه رو م آهان

 

 دختر اخموعه ی.. چ هیمار

 

اومدن و  نی لیحرفش وقت نشد من جوابش رو بدم چون آقابزرگ با محمدو اون دختره آ نیاز ا بعد
 پس مأمان کو ؟ دیهم از آقابزرگ پرس هیو مار  زیسر م

 

 شی میقد یاز دوستا یکی  شیبزرگ ..رفته پ   بابا

 

 همه شروع به خوردن کردن ..  بعدش

 

نداشته باشه و مدام  یتا کم کسر  کردی نگاه م نیلیمش به آحواسم بود که محمد ه نی ب نیدر ا و
 د یکشی براش غذا م

 

 حس حسادت کردم نسبت به اون هوی  یشد ول  یدونم تو دلم چ  یحواسش بهش بود و نم و
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... 

 

شوهرم که محمد باشه  یندارن حت یبهم کار یهستم که کس ییکه تو خونه ا شهیماه م هیحدود  االن
 بده !! ای دونم که برام خوبه  یباره نم  نیو در ا ومدهی ن دنمیبارم به د هیهم 

 

انگار من   کنهی با اخم تخم باهام برخورد م نهیب یهر وقت منو م نیل یآ یهم دوست شدم ول هیمار با
نرگس جونم که از   میاممادر شوهر گر نینداره ، اوه ا یآقابزرگ هم بهم کار یباره حت نینوکرشم و در ا

  هیمثل کار یکس  هک کنمیمن خدا رو شکر م  نیب نیدر ا یبد تره انگار من شوهر اونو بردم ول نیلیآ
 هست که باهاش درد و دل کنم و از زور حرص حفه نشم 

 

 کنم ینشستم و دارم غروب آفتاب رو نگاه م اطیتو ح گهید یمثل روزا امروزم

 

 ...  اطیآمدم تو ح یحوصلگ  یآقابزرگ و منم از ب یاز دوستا یک ی یهمه از خونه رفتن به مهمون  امروز

 

رو   یقشنگ  یعمارت روشن شد و فضا یتمام جاهارو گرفت المپها یکی غروب کرد و تار دیخورش یوقت
 به وجود آورد  اطی تو ح

 

 هام فرستادم هیه داخل ررو ب  اطی ح یگال یبو  کردمی حسش م  یبی روزا به طرز عج نیکه ا  یلذت با

 

 بعد نفسمو آزاد کردم .... و
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 آرومم و   یبی کردم که من امروز به طرز عج یفک م نیبه ا داشتم

 

 از آرامش قبل از طوفان .. امان

 

 بودم به طرف عمارت رفتم اطی که تو ح گهیربع د هیاز  بعد

 

 ادیبه سمتم م دنمیکه با د  نمیب یعصمت جونو م شمیوارد م یوقت

 

 هاتون یکم خور نیبا ا دی کن ی، ضعف م دیغذا بخور نیایجون ...خانم جان زودتر ب   عصمت

 

نبودن تو آشپز   نایچون آقابزرگ ا میو بعدش با هم به سمت آشپز خونه رفت  امیباشه چشم االن م..من
 م یخونه غذا خورد

 

 کردن که منم حوابشون رو دادم خدمه تو آشپز خونه بودن و با وارد شدن ما همه سالم  همه

 

  زویکنم که م یبعد از غذا کمک م  میخوریماهه تجربش کردم غذا م هی نیکه ا یبا خنده و شوخ و
 ام یو رو تخت فرود م  رمیماهه به اسم منه م  هیکه  یو بعدش هم به طرف اتاق میجمع کن 
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  یندارم و منو آدم حساب نم  یشوهرم بهم کار نکهیآمدم و با ا نجایخوشحالم که ا یخنده داره ول هه
که پدر    ییاما بازم خوبه که از اون خونه ا شهیم میاوقات باعث حسود یگاه  نیل یکنه و رفتارش با آ

 بهتره .... کردمی باهام رفتار م ری مادرم بودن اما با تحق

 

 ....  رمیدر هم به خواب م یافکار با

 

*"* 

 

*"* 

 

*** 

 

 شمیم زی خ مین  یوبا کرخت کنمی چشمام رو باز م دیخورش  مینور مستق با

 

 .. شهیم  زیاز چشمام سرار ی*"و قطره اشک

 

 روش ... نمیا یندار ی چیآخه بدبخت تو که ه  گمیو با خودم م زنمیدلم به خودم پوزخند م تو

 

 *"  امی م نیو از رو تخت پا شمیخراب از جام بلند م  یحال با
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 که اون االن کجاست؟؟ کنهی فک م نی*"، و مغزم بدون اجازه من به ا

 

 شنیو اشکام روانه م ارهیبهم فشار م شتریکه تو گلوم جا خوش کرده ب  یتو سرم بغض  یفکرا با

 

 تنهام!! ایدن نی من ، واقعا که من تو ا یبر من اه بر زندگ آه

 

بعد از   کنهی ه قطره قطرش از التهاب بدم کم مک کنمیو آب سردو باز م  رمیبه حموم م یهزار بدبخت  با
 ..  امی م رونی و از حموم ب شورمی خودمو م عیو سر  رمی گیلرز م سمیمی دوش وا ری ربع که ز هی

 

 پوشمی بوده لباس م  رمیگ بانیشدم گر داریب  یکه از وقت یسست با

 

 نم یشیو م  کنمی گوشه اتاق پا هامو تو خودم جمع م  رمیحال م یب  یبدن  با

 

 ... یلیتنهام خ یل یقابل ترحمم خ  واقعا

 

 رم یاز ضعف از هوش م یفهمم ک  یو نم  کنهی م دنیاشکم شروع به جوش چشمه

 

 کل یدانا
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عذاب   دهید شیشده و خودشو تو اتاقه دخترک تازه وارد شده تو زندگ داری که از خواب ب یوقت از
 ته .وجدان گرف

 

  یاونو در شب گذشته عصبان  نی لیکرده گر چه آ انتیخ  نیلیآ ی عنی شی که به عشق زندگ کنهی م فک
 بخوره *"اما هنوزم اونو دوست داره یدن ینوش شتریکرد و باعث شد از حد معمول ب

 

 ی از مهمون نکهیا یکرده برا دایپ ییکه دوست تازه ا هیمار یطرف از

 

  نهیب  یرو تو اتاق نم یکه کس کنهی و با شتاب درش رو باز م  رهی براش بگه به سمت اتاقش م شبید
 کنه ینم دایرو پ ی که اونجا هم کس رهیاتاق م  یبهداشت سیبه سمت سرو  نیبرا هم

 

 ک  کنهی خروج از اتاق عقب گرد م  یبرا  نیهم برا

 

*** 

 

با   نهیبیکه تو خودش مچاله شده م یاتاق درحال یرو در گوشه هیخواد از اتاق خارج شده ناد  یم یوقت
از جاش بلند   یبا دلخوره و نگران  ن یافته زم یکه م دهیو بادستاش تکونش م رهی به سمتش م ینگران

نشستن با   یتسلطن یها ی، و به پدر و برادرش که رو صندل رهی م  نیو با سرعت به طبقه پا شهیم
 هیتونن بگه : ن..اد یلرزه فقط م یکه م ییصدا

 

 هیناد
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دوباره    خورهیکه به چشمام م ی که با نور کنمی تو استخوانام چشم باز م یوخستگ  یحس کرخت با
 بندمشون یم

 

 .... رم ی دوباره به خواب م و

 

بعد از چند  شمیسر که رو دستمه م هیکه متوجه  کنمیچشم باز م کنمی که تو دستم حس م یسوزش  با
 ...... هیجز مار  ستین یاون کسکه  شمیمتوجه م هیثان

 

 دنیتو با د ادی و عصمت جون م شهیاز جام بلند شم که در همون موقع در باز م کنمی م یسع  اوووف
 ست یحالتون خوش ن دی...اااااا خانم جان بخواب گهی م تی من تو اون وضع

 

 ستمین  یچ یانگار ه  کنمیبودن م یاحساس ته کنمی دوباره خودمو رو تخت پرت م یبا کرخت منم
االن کامال  یکه قبالً شکسته بود ول یشده قلب کهیام ، قلبم انگار هزار ت یاز هر حس ی، خال  یچیه

 شده ...  ریخورد و خاک ش 

 

تو و پشت   ادیم  دمشیکه تا حاال ند ییآقا هیکه  شهی م دهیمرد نگام به سمت در کش هی یصدا با
 ادیبندش هم عصمت جون م

 

 که من متوجه نشدم ؟؟ رونیرفت ب  یکه عصمت جون ک من متعجبم  حاال
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؛حالت چطوره خانم   گهیم  دمیلحنو شن نیا یکه از کمتر کس  یو با لحن مهربون  ادیمرده به سمتم م اون
 ؟  کنهی درد نم ت ی ؟جا یکوچولو خوب 

 

و دستشو رو لبه  کمی نزد ادیدم که م یبهش نم یحرف زدن ندارم ، جواب یبرا یانگار اصال توان  منم
 سهینوی رو م  یزیچ هیو بعدش تو کاغذ  کنهی و داخل چشمام را نگاه م دهیچشمم قرار م ین یپا

 

و  سادهیافته که سمت راستم وا ی م هیکه نگاه به مار رمی گی، چشمام رو از اون م شهیاز اتاق خارج م  و
 کنهی داره منو نگاه م

 

 هیو از گوشه چشمم  کنمیو و به سقف نگه م  رمیگیرو منگام   عیسر افتهینگام بهش م نکهیاز ا بعد
،   ستین هی جز مار یکه اون کس شهیگرفته م یو بعد از اون دستم توسط کس شهیقطره اشک خارج م

 هست برخالف برادرش ...  تیاون واقعا دختر مهربون 

 

  یعنیرفتار محمد هم باهام بهتر شده   یشدم حت یزنانگ یایهفته هست من وارد دن هی قایدق االن
 نداره چون من واقعا نحسم ......  یبرا من دوام یمهربون  نیمهربونه تر شده گرچه ا کمی

 

*** 

 

  یبا محمد قهر کرده اونم بر سر موضوع یبه عبارت  ایرفته خونه باباش  نیلیهفته هست که آ هی امروز
 دونم ...  یکه من نم
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 محمد با من خوبه .. ستی ن نیل یآ کهیچون از وقت دیحالم ، شاقهر کردن خوش نیمن از ا و

 

.. 

 

. 

 

. 

 

 ... ستین  نجایاصال حواسم ا یول  کنمی نگاه م لمینشستم و دارم ف ونیزی تلو یروبرو

 

 هیتو بغلشه  بایتقر نیلیمحمد که آ دنیو با د شهیم دهینگام به سمت در کش یخنده کس یصدا با
با چند تا   کردمیفک م دی، هه شا کنمی بغض م  لیدل ی، ب  زدیری و فرو م خورهی تو قلبم تکون م یزیچ

 ده یم تیو اون به من اهم کنهی م  ریتغ ز ی محبت محمد همه چ

 

با   نیلیآ  یول  رهیگ یتفاوت نگاشو ازم م یافته و محمد ب  ینگاشون به من م  رسنیبه سالن م  یوقت
 م ینیبش نجایا میخوا  یدختره پاشو من و همسرم م  ی:ه گهیم یو با لحن بد کنهی پوزخند نگام م

 

.. 

 

 خواد به من بگه که محمد فقط مال اونه .. یم دی، شا کشهی همسرمو م و
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  یبهش بگ  شهیم زمی ،: عز گهیرو به محمد م  یمن هنوز نشستم با لحن لوس بنه ی م یوقت  نیب نیا در
 پاشه 

 

 پاشو برو تو اتاقت  هی:ناد محمد

 

 رم یبه اتاقم م یو بدون حرف شمی وار از جام بلند م  کیاتومات  شنومی حرفو از زبون محمد م نیا یوقت

 

 ..  یل یبا من مشکل داره اونم خ  ایدن واقعا

 

باهام   یمن چون کس یبه استثنا  یول میزدی حرف م میهمه داشت یبعد اون روز هم سر سفره وقت   روز
رفتم و پشت بندش همه ما   ییخراب شد و با سرعت به سمت دستشو نیلیحال آ هوی زنم  یحرف نم 

 لمهنوز چند قدم بد نداشته بود که تو بغ یآمد ول رونیب  قهیبعد از چند دق م یهم به دنبال اون رفت
 محمد از هوش رفت 

 

 ..... اد یکترخانواده زنگ زد تا ب آقابزرگ هم به د  نی ب نیعجله محمد اونو به اتاقش برد و در ا با

 

 . حال

 

 رو دارم  دنشیشد ؟,زود بگو من طاقت شن یمأمان بعدش چ یی:وا فاطمه
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 کنم ی برسه خفش م تهیمامان اگه دستم به اون عفر یدونی :م  یعل

 

 :اره داداش باهات موافقم ... فاطمه

 

 .و با خودم گفتم .....  زدمی لبخند داشتم به حرص خوردن دو فرشته زندگلم لبخند م با

 

زنده بودن من  لیزدم اونا واقعا تنها دل   یلبخند م میلبخند داشتم به حرص خوردن دو فرشته زندگ با
که چشمام به   کنمیدارم بهشون نگاه م یطور نیشده ، هم بمی نص ایدن نیکه تو ا یزیهستن تنها چ 

 گمیو م شمیو با حول از جام بلند م شهیو چشام چهار تا م افتهیاعت م س

 

و به  شمی، وبعدش هم از رو مبل بلند و م زارنیشد االن بچه ها کالسو رو سرشون م رمید ی....وامن
 اد یدر م  یعل یو صدا کنمی سمت پله ها پا تند م

 

 ی نه معلم دبستان، که انقد نگران ی:اوووووه مامان استاد دانشگاه یعل

 

 هام هم بد ترن  یکه من دارم از کالس اول ییجان پسرم اون دانشجوها ی..عل  زنمیجا داد م نیهم از

 

 کمیهم   نهیو جلو آ کنمیو لباسام رو عوض م زنمیدست و صورتمو آب م   رمیبعدش به اتاقم م و
دوباره   نیرو بر نداشتم برا هم  نی ماش  چیسو ادیم ادمیکه   امیم رونیو از اتاق ب  کنمی موهامو مرتب م
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در   جلو امادهکه بچه هارو  شمیم  ریو با عجله از پله ها سراز دارمیبر م روچیو سو  گردم یبه اتاق برم
 ، میکن یشگاه حرکت ممن به طرف دان نیسوار ماش  یهمگ میریخونه م  نگیبا هم به طرف پارک  نمیبیم

 

به اون  کنم ی که به طرف کالس حرکت م یومن در حال  میشیم ادهیو پ  میرسی ساعت م مین هیاز  بعد
 باشه ؟  می با هم بر دی: بعد از کالستون بمون گمیدوتا م

 

 ؟ شهیتموم م  یکالستون ک یکه ؛ باشه ول  یم کنهیکه کولشو رو شونش صاف م یهم در حال  فاطمه

 

 گهیدو ساعت د هی.. من

 

 د یایمونم تا ب  ی.. باشه پس تو کافه منتظر م یعل

 

بعد از دو ساعت مداوم درس دادن ، از کالس    رمیو به طرف کالس م گمیم  ییبا لبخند باشه ا منم
 رم ی، به طرف کافه م امویم رونیب

 

با لبخند به  نمیب یکه اونا رو در گوشه کافه کنار پنجره م  گردمیبه کافه دنبال بچه ها م دنمیرس  با
 میری حرف با هم به طرف خونه م  ی، بعد از کل کنمی خودمو پرت م   یرم و رو صندل یسمتشون م

 

  یبه طرف سالن م  کنمیعوض م  یلباس راحت  هیلباسامو با  نکهی، بعد از ا میر یبه اتاقامون م  یهمگ و
 نم یبیم دهیکه فاطمه رو حرص م  یرو حال   یرم که عل
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 ن یخوای م ی:چ گمیکه با لبخند م   کنندیبهم نگاه م تی من با تمام مظلوم دنیبا د اونام

 

 د یرو بگ  تونیادامه زندگ شهی:م  کننیدو تا با هم م هر

 

که از  ییآرم حقارتا یم ادیبه گذشته نحسم و به    شمیمن دوباره پرت م  زننی حرفو م نیا یوقت
 دمیخانوادم و از شوهرم کش

 

 ست یتو گذشته من ن یخاص   زیچ گمیو م  کنمیزود خودمو جمع م  یول

 

 می بدون میخوا  ی؛ععع مامان لطفًا ، ما م فاطمه

 

 رو ؟  ی.. چ من

 

 که مربوط به شما باشه  ییها زیخوب معلومه تمام چ یعل

 

هم دکترو   خراب شد و آقابزرگ  نی لیگفتم حال آ ی...اوفففف باشه ، خوب همونطور که داشتم م من
تونست   یچون اون نم  میتعجب کرد یحاملس ، همگ   نی لیکرد با آمدن دکتر مشخص شد که آ خبر

تونه باردار   ی خوب شده و م نیلیکه انجام شد مشخص شد که حال آ ییها شی حامله بشه اما با آزما
 تنها مشکل من نبود ...... نیشه اما ا
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خراب شد و آقا بزرگ هم دکترو خبر    نیلیحال آ گفتمیطور که داشتم م:اوووف ، باشه خوب همون من
تونست حامله بشه اما  یچون نم  میتعجب کرد یحاملس ، همگ  نیلیکرد با آمدن دکتر مشخص که آ

  نیا یتونه حامله بشه ول یخوب شده و م  نیلیکه انجام شد مشخص شد که حال آ یها شیبا آزما
کال شده بودم خدمتکار   گهیشروع شد که د ییمشکل من نبود ...راستش مشکالت من از جا هاتن

چون ممکن بود حال بچه تو شکمش خراب   گفتینم  یزیهم بهش چ  چکشی و ه نیل یآ یشخص
دادم و   ینم  تی بهش اهم یول شدی نداشتم و مدام حالم خراب م یاون روزا منم حال خوش  ادمهیبشه 

 ،  هیفشار عصب   رکه بخاط کردمیفک م

 

 گردنبند تمام الماس داد .  هی نیل یهمون روزا بود که آقابزرگ به آ تو

 

 .. می...همون گردنبند هم شد خراب کننده زندگ 

 

لباساشو هم من  یو حت نیلیآ  یبراتون بگم که اون چند ماه من شده بودم خدمتکار شخص خالصه
فک   یو ل خوردیغذا ها حالم بهم م یخراب بود و مدام از بو یل یگر چه حال خودم هم خ شستم،یم
که خانوادم   کوبوندیمدام تو سرم م  کردیم  نیبهم توه ی لیخ  نیل یمال معده ست ، اون روزا آ کردمیم

حالم  نیلیحرف اونم از زبون آ  نیا  دنیبازم از شن یمنو فروختن گر چه اونا واقعا منو فروخته بودن ول
 ،  شدیخراب م

 

اون رفتارش بهتر   یول شهیرفتارش با من بهتر م نیلیآ یبا انجام دادن کارا کردمیستش فک مرا هه
که  کردیحق داشت اون فک م دی، شا  شدیم شتریبد تر هم شد و هر روز نفرتش از من ب چینشد که ه

کنه که رو شوهرشون حساس باشند   یهمه زنا صدق م یبرا نیو ا  رمی شوهرشو ازش بگ خوامیمن م
  یپناهم هم رحم نکرد و منو شکنجه روح   یدختر ب هیکه من   نیبه ا یحت نی لیآ یعن یاون زن  یول
 ... کردیم
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حامله شده    نی لیکه آ یاون از وقت یول شدیبود ، باورم نم  هیکه از اونم بد تر بود رفتار مار یزی چ یول
  دهیرس جه ی نت نیآورد و به ا یواقعا قلب منو به درد م  نیا بود رفتارش اونم با من سرد شده بود و

 دوست چند روزه بود .... هیبودم که اون 

 

کردم که با داد منو صدا   یرو اتو م نیل یآ ی، داشتم لباس  رهی نم  ادمیوقت  چیرو ه میلحظه از زندگ اون
خانواده در اونجا تعجب کردم با   یهمه اعضا دنیبا د ی کرد با سرعت به طرف سالن حرکت کردم ول 

به من گفت   ودر آمد که با تمام نفرت ر  نیلیآ یقدم ها آروم به سمتشون رفتم که از همه اول صدا
 ی کن یم یکه دزد یکش  یکس تو خجالت نم یب  ی:دختره 

 

 کردم  یدزد یبهش گفتم ..مگه من از ک تعجب رو با

 

تو گردنبند    یبگ یخوا  یم یدهات ینزن دختر یگفت .. خودتو به موش مردگ هیاون طرف مار از
 ! یرو بر نداشت نیل یالماس آ

 

 زنن ی حرف م یدونستم که اونا دارن درباره چ  یاندازه توپ شده بود نم چشام

 

 ن یزنی حرف م  یچ یدونم درباره  یتته پته گفتم من نم  با

 

 دایاحمق ، خودمون گردنبند رو از اتاقت پ یگیم ینرگس خانم )مادر شوهرم(در آمده :چ  غیج که
 میکرد

 



 ی ل یشوهر تحم

36 
 

 . یکرده بود میبعدش اونو با دستش به من نشون داد و ادامه داد اونو تو لباسات قا و

 

جا جمع کن   نیزود جول و پالستو از ا اقتیل  یگفت : دختره ب یرحم  یاون طرف آقابزرگ با تمام ب  از
 ندادمت سی و برو تا دست پل

 

بهشون و من  یچ یمحمد ه نیب ن یدر ا ی..ول رونیمنو از اون خونه انداختن ب ی رحم یاونا با تمام ب  و
 تنها.......... ییها شدم تنها ابونی آواره خ

 

  یچیمحمد بهشون ه نیب نیدر ا ی...ول رونیمنو از اون خونه انداختن ب ی رحم یا تمام ب اونا ب  و
 تنها .....  یها شدم تنها ابونیخ  ینگفت و من آواره 

 

 نازک بود ، یشرت و مانتو  ی، نه پول داشتم نه لباس ، لباسام فقط ت  یزیچ چیبدون ه اونم

 

انگار خدا صدامو  ینداشتم که باهاش غذا بخرم و بخورم ، ول  یپول  ی، ول  ی لیگشتم بود خ یلیخ
  رونیپرت شد ب  سهیک هی نیماش هی نشسته بود از تو  ابونیکه کنار خ  یبود چون تو اون شلوغ دهیشن
  یفکرشو م ی، هه ک کیدونه ک  هیراست خورد وسط کله من ، توش چندتا دونه شکالت بود با  هیو 

 خوشحال شم ... نهمهیا کیک ه یه شکالت و چن تا دون دنیکرد که من با د

 

  یگذشت و شبش روز شد ول  ابونیخ یکردن و ترس از معتادا یکه بارم م یها کهیاون روز با ت  تمام
  یاومد ول یخوابم م  یل یبهم نخوره . خ یمونده بودم تا دست معتاد و آدم باش داریمن تمام شبو ب

 بود ....  یزیخوب نجابتم بهتر از هر چ
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رستوران که  هیآورد چشام به  ی بهم فشار م  یو معدم از گرسنگ رفتی م جیشد و دوباره سرم گ ظهر
  ابونیخ ی گهیبا شوق به سمت د  ختنیر  یرو دور م یاضاف یبود افتاد که غذا ها  ابونیخ  گهیطرف د

همون جا نشستم و دستامو به  اری اخت یو ب رفت  جیبود که سرم گ  ابونیوسط خ  یحرکت کردم ول
 سرم بردم  سمت

 

که بهم وارد شده بود  یبود ، با شک ستادهیا میمتر میآمد که تو ن ین یترمزماش ی صدا گهیاز طرف د که
 از هوش رفتم 

 

نگامو به سمتش   نیکنارمه برا هم  یتحت بودم و احساس کردم کس  هیچشمام رو باز کردم رو  یوقت
 ...کشوندم که.....

 

*** 

 

نگامو به سمتش   نمی کنارمه برا هم یتخت بودم احساس کردم کس  هیچشمام رو باز کردم رو  یوقت
 نبود جز خانم جون  یرو به رو شدم و اون کس  ری زن نسبتا پ هیکشوندم که با 

 

بود که با تمام تالشش به من کمک کرد و باعث شد من از اون  یمن کس یزندگ یفرشته  تنها
 ارم ی ب ایتوش نابود شده بود دور بشم و شما رو تو رفاه به دن میکه زندگ  نیسرزم

 

من بهتر   یکه از اون برا  یزیپول دار بود و چ ی لیداشت و خ ییمواد دارو یکارخونه  هیاون  راستش
پسر و عروسش بود چون پسر و    ادگاریرفته بود و تنها  ای بود شباهت من با نوه اش بود که از دن

 رفته بودن و اون هم تنها بود ......  ایعروسش هم از دن
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  دیمنو فهم ی زندگ یماجرا نکهیدوست داشتم ، بعد از ا یل یمن شده بود ومنم اونو خ فتهی ش  یلیخ اون
که اون مأمان بزرگتون هست تفکر  نیو مشخص شد که من حاملم منو به لندن فرستاد و شما هم با ا

  میزندگاستاد موفق شدم و تو  ه یو من هم  گذرهیسال از اون اتفاقات م ستی و االن ب  نیبزرگ شد
 کردن که همش هم به لطف مادر حونمه..  یادیز یها شرفتیپ

 

نه  زهیغم انگ یلیمن خ  یبود داستان زندگ  نیاز تموم شدن حرفم رو به هر دوشون کردم و گفتم ا بعد
 ؟

 

خوشحالم که شما رو    یلی، خ  کنمی خوب باهاش کنار اومدم و خدا رو به خاطر داشتن شما شکر م  یول
 بزرگ .....   ایدن نیاز ا ن یمن ییدارم شما دو تا همه دارا

 

  نیمن فدات شم مامان با ا ی کرد گفت :اله یو از رو گونه هاش پاک م که اشکاش ر یدر حال فاطمه
 ،یدیکه کش یهمه درد

 

 طهیسل هیاونم با حرف  رون ی دلشون آمد تو رو از خونه بندازن ب چطور

 

خدا   دیسرنوشت من بوده ، و شا نی خورما ، بعدشم ا ی... فاطمه جونم غصه نخور که منم غصه م من
مهربون تو  یل یندارم چون در عوض دو تا فرشته خ ییخواسته در ضمن من که گله ا یجور نیا

 دارم  میزندگ
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به بعد  نیمامان از ا یدون  یگفت :م  یکرد اخماشو پنهون کنه با لبخند  یم یکه سع یهم در حال یعل
 خونه منما  نیمرد ا یخودم همه جوره نوکرتم هستم ، نا سالمت

 

 م منمرد خونه بش ی... فدا من

 

 کنما  یم ی:اااااا مامان حسود فاطمه

 

 جونم  یفاط یبود ی :شما حسود ک یعل

 

 خورد گفت :به تو چه ؟  یکه حرص م  یهم در حال  فاطمه

 

 ابروش رو باال انداخت و گفت :به من نون و کلوچه به تو پوشک بچه  یهم با بد جنس  یعل

 

 دیدو  یفاطمه درآمد و با سرعت به سمت عل غیحرف هم ج  نیاز ا بعد

 

 موهاشو تو چنگ گرفت و گفت :به من پوشک بچه !! هاااان و

 

 بعدش محکم تر موهاشو گرفت  و
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که موهاشو از چنگ  کردیم یو سع  دیپر  یم نیباال پا یدر اومد بود و ه یعل  یاون طرف صدا از
 اره ی فاطمه درب

 

 کننا !  یدخترا نگام نم گهیول کن تو رو جون جدت ، کنده شد بابا د یا ی:ا یعل

 

 ی نشونت بدم که هز کن یدختر هیکنم هااان صبر کن  ی:که دخترا نگات نم فاطمه

 

ن با دست به اونا اشاره کردم و گفتم  تلفنم بلند شد و م یکه صدا میهو وال بود نیهم نو
 سسسسس یی:ه

 

 خوب ...... یهر دو تا شون ساکت نشستن مثل بچه ها که

 

 داد  یرو نگاه کردم که اسم مادرجونو نشون م یبا لبخند گوش  منم

 

 تو کارخونه به وجود آمده بود یمشکل هیبود چون  رانیاون االن ا راستش

 

 رو برداشتم .....  یگوش یوقت

 

*** 

 



 ی ل یشوهر تحم

41 
 

که تو  یذات  تی مادر جون از اون طرف خط اومد و با مهربون یرو برداشتم صدا  یکه گوش نیهم
 صداش بود گفت : سالم دخترم 

 

 گذرد  یخوش م  یی، تنها یکنی م کارای؟چ  ی... سالم مادر جونم شما خوبمن

 

  یبا بچه حرف زد ی. راست نمتیخوام زودتر بب یکه دلتنگتم ، م  یدون یدخترم م  ی: چه خوب   مادرجون
 ن یایکه زودتر ب

 

 زنم ی حتما امشب باهاشون حرف م ی ... اوه مادر جونم ، هنوز فرصت نشده ولمن

 

 یم یخواستن بدونن درباره    یها هم که چهار دونگ حواسشون به من بود با چشم و ابرو م بچه
 خوام باهاشون حرف بزنم

 

 بکنن  یفک نکنم مخالفت یگفتم :ول لبخند که از حرکاتشون رو لبم اومده بود با

 

 واسه هفته بعد  رمیگ یم  تیجون : باشه پس من واستون بل مادر

 

 هست  بی... حاال چه عجله آسمن

 

 زوده  یگفت ینم یدونست یچقدر دلم واستون تنگ شده که اگه م یدون ی نم زمی جون : عز مادر
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دانشگاه بچه ها و هم  یکنم با پارت یم ینگو باشه حاال تا هفته بعد سع ینطوری...ااا مادر جونم ا من
 انتقال بدم 

 

 گم یم ی کردن تا بفهمم دارم چ  یم یدو تا داشتن از فضول نیطرف ا نیا از

 

 کردم  یمادر جون نگامو از اونا گرفتم و با مادر جون خدافظ  یصدا با

 

،   نیبگ میخوا یم یتلفونو قطع کردم دوتا شون حمله ورشدن به سمتم و با هم گفتن چ نکهیاز ا بعد
 شده ؟  یچ

 

تا بگم بعدش هم بدون مقدمه گفتم  نینیبش گمیو با اخم رو به هر دوشون م ندازمی . باال مهامابرو 
 رانیا میهمه مون بر دی:با

 

 ؟ چرررا ؟   رانی؟ ا یییزودتر از فاطمه به خودش اومد و گفت :چ یدوشون رفتن تو بهت اما عل  هر

 

خودش باشه و در   نیخواد آخر عمرشو تو سرزم یچون مادر جون م رانیا م یر ی... اه خوب م من
تونم تنهاش بزارم    یکه اون چقدر به من لطف داره و من هم اونو دوست دارم و نم نیدون  یضمن م

  مامتا آخر هفته ت یو راست  ستی، مخالفت هم نباشه که وارد ن  میریم رانیهمه با هم به ا نیبنابرا
 ره ی بگ تی چون مادر جون قراره برامون بل دیکاراتون رو بکن
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 هست که مخالف باشه ؟  یکه تو صدام بود گفتم :کس یتیهم با همون جد بعدش

 

 نه تکون دادن یدوشون با هم سرشون رو به معنا هر

 

  یم سیم همون جا تدردم به تهران. خودم ه یدانشگاهتون رو انتقال م یمن در ادامه گفتم راست و
 کنم ،

 

 شام صدا کرد  یخدمتکارمون اومد و مارو برا   ایاز حرفم ل بعد

 

 میبه سمت اتاقامون روانه شد یاز شام هم همگ بعد

 

 م یبر رانی تا به ا میهفته مثل برقو باد گذشت و االن هم ما تو فرودگاه هی

 

 خونه یاب رمان مو فاطمه هم کت کنهیچت م  یک یو داره با  یکه سرش تو گوش  یعل

 

 کنه  یرو صدا م رانیا یمسافرت  یسیکه به انگل ادی م یزن یصدا که

 

......... 
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اما   نیچون وطنمه برا هم دیدارم ، شا یدور بودم ، حس خوب  رانیهمه سال از ا  نیشد که ا ینم  باورم
 از رو دوسم برداشتن  نیبار سنگ هیآمدم خوشحالم و انگار  رانیبه ا  نکهیمن واقعا از ا

 

  رونی فاطمه منو از فکر ب یبرم که صدا یلذا م رانیا یو دارم از هوا سادمیرو پله ها وا یجور نیهم
 اره یم

 

 آه مردم منتظرند  گهی:مامان زود باش د فاطمه

 

تو   میبعد از گرفتن چمدونا همه رفت امی م نیپا  مایهواپ  یو از پله ها مویجنبه باز  یب  نی*"به خاطر ا
شده   دیواقعا نام گهید میدیرس یم  جهی کمتر به نت میگشت یم  یاما هر چ میکن دا یسالن تا مادر جونو پ

 اد یبودم که اون ب

 

 بلند خودمو بهش رسوندم   یرو لبم آمد و با قدم ها یلبخند یکنار در ورود دنشیبا د که

 

آورده بود چون مادر جون   ایاز مادرم که منو به دن شتری ب  یحت دیواقعا اونو دوست داشتم ، شا من
 خاطر تا آخر عمر ازش ممنونم  نیکنم و من به هم یمن در آرامش زندگ  یباعث شد تا بچه ها

 

م  رو پر کرد  نمونیب  یچشم مادر جون به من افتاد به سمتم قدم برداشت و منم چند قدم فاصله  یوقت
 هام کردم  هیو عطر خوش بوشو وارد ر دمیو با تمام و جود اون مادر مهربونم به آغوشم کش

 

 آغوشش برا من مثل آغوش مادر بود ،  واقعا
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بغض کردم و اشک تو چشمام جمع شد ،   ییا یدفع هی اما  ییا گهید زیچ ای ی دونم از خوشحال  ینم
بود   شیزندگ یروش نشان دهنده روز ها  یخط ها ییاشکامو پس زدم و با لبخند گونه ها  عیاما سر
 دم یرو بوس 

 

 و فاطمه افتاد . یو من ازش جدا شدم که چشمم به عل  دیرو سرمو بوس اونم

 

 د یخند  یکرد و م یهم اونو نگاه م یکرد و عل  یداشت شالشو درست م یحالت عصب  هیبا  فاطمه

 

که اونا رو مخاطب قرار داده بود با لبخند مادر جونو به نوبت بغل کردن و ما هم مادر جون  یصدا با
  یو بعض کردمی نا رو نگاه مبو  ایبه سمت خونه مادر جون ، بچه ها با ذوق داشتن خ  میحرکت کرد

 دنیخند  یم زی کردن و ر یاونا رو مسخره م یاشخاص دنیوقت ها هم با د

 

قصر نبود و   هیبودم رو باز کردم و به خونه رو به رو که کمتر از چشمام رو که بسته  نیتوقف ماش با
 نگاه کردم 

 

هام   هیرو اونجا کاشته بودن رو به ر ییگال یو من بو میشد ادهی داخل باغ شد همه پ نیماش  یوقت
 فرستادم 

 

 دیخند یبود با وجود از دست دادن بچه هاش بازم مهربونه بود و م  یشاد یل یجون فرد خ مادر
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 قرار بدم  میزندگ یاونو الگو  کنمیم یسع شهیمن هم نیبرا هم  و

 

 میکه نشست نیهم میو نشست  میرفت ییطال یو هممون به سمت مبال میعمارت مادرجون شد وارد
زود  نیکه گفتن غذا حاضره برا هم دیکش یم ازهیخم یطور نی شروع شد و هم یعل  دنیکش ازهیخم

و من  می خانم خدمتکار مادر جون نشون داد رفت حهیکه مل  ییاستراحت به اتاقا یو برا میغذا خورد
 هوش شدم ....... یب  یخواب یاز فرت ب  گهیبه اتاق کال د  دنیرس زبعد ا

 

*** 

 

 فاطمه

 

 پتو ...  ری شدم و سرمو بردم ز داریاز خواب ب دیتاب  یبه چشمام م میآفتاب که مستق مینور مستق با

 

 ه یدونم همش کار عل یکه م من

 

 شم  داریخواب بتا از   کشهیو پرده اتاقمو م  ادیکنه م تی خواد منو اذ یآخه هر وقت م اوفففف

 

دادم که  یقرار م  تی مورد عنا ویعل ینداشته  یکردم و تمام دوست دخترا یجور داشتم غر غر م نیهم
 آمد  یعل یصدا
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 اونم از کجا ؟.......  اوه

 

. 

 

  یچشمم به عل نیبعد از ا نیپا دمیاز جام مث جت پر عیگوشم ، منم که به گوشم حساس سر بغل
 رفتم wcاخم کردم و بعدش به حالت قهر به طرف   هی، منم بهش   دیخند یافتاد که داشت به من م

 

 براش ،،  هیخوب  یل ین خودش مجازات خلحظه قهر. م هیوابسته هست و  یلی به من خ  یعل راستش

 

بود با   دهیکه دراز کش خواب  دمیرو رو تختم د  یو عل رونی از حموم آمدم ب یضرور یاز انجام کارا بعد
 من دنید

 

 که دلم براش ضعف رفت،  یرو مظلوم کرد طور  چشماش

 

 جونم ، خوشگل داداش حالت خوبه ؟ یهم به طرفم آمد و گفت :آبج  بعدش

 

شروع به شونه کردن مو  نهیرفتم و جلو آ شیآرا زیبه حرفاش گوش کنم به طرف م نکهیبدون ا منم
 هام کردم 
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که داشت از اتاق   ی از جاش بلند شدو در حال یکنم با ناراحت یکه به حرفاش گوش نم دید یوقت اونم
 م یاز امروز به دانشگاه بر دیزود آماده شو مادر جون گفت که با یشد گفت : اج یخارج م 

 

 دم از اتاق خارج شد  ی جوابشو نم دید یوقت

 

 ناراحتش کردم   کیحرف کوچ هی من بخاطر  نیبب  ععع

 

 ارم یب  یاز دلش در م نیعذاب وجدان گرفتم . اوووف حاال برم پا  اوه

 

 وسطه ....  یاسم عل ی دل نازکم به خصوص وقت  یلیمن خ  راستش

 

که   اهیشرت س  یت هیهم  رشی و ز دمیزانو بود رو پوش یتا رو شیکه بلند یگریج یپالتو هیوسواس  با
  یبود . مانتو هم که نداشتم ، آخه مانتو که اونجا به کارم نم  دهیکش یخوشگل یروش با قرمز طرح ها 

 ومدی

 

 هیبرا خودم مانتو بخرم بعدش هم  دیخر میبر  یبه همون پالتو بسنده کردم تا بعدا با عل  نیهم برا
 بوس فرستادم و از اتاق خارج شدم  هی نهیو برا خودم تو آ میپوش اهیبا شلوار س اهیشال س

 

 استفاده کنم ، تونمیلبام به رژ حساسه و نم گهیاز طرف د شیاز آرا ادیبدم منکردم چون  شمیآرا
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ناراحته و   د یرسی بود به نظر م نی گوشه نشسته و سرش پا  هی یطبق انتظارم عل نی پا دمیرس یوقت
 .... ییدونم درباره چ یمامانو مادرجون در حال حرف زدن بودن ، حاال نم

 

رفتم و گفتم داداش من چرا ناراحته ، و بعدش ابرو هامو باال    یلسالم بلند به طرف ع هیبا  منم
 انداختم

 

و با لبخند   ستمیمن و طرز برخوردم چشاش برق زد انگار مطمن شد که ازش ناراحت ن  دنیبا د یعل
 ی عال هییبلند شد و گفت: خوب, عال

 

 ی که مردم از گشنگ میصبحونه بخور میبر ای در ادامه حرفش گفت: خوب حاال ب و

 

 باهاش همراه شدم ....... منم

 

مادر جون به   لیبا مامانو مادر جون به همراه راننده مادر جون و وک  یاز خودم صبحونه و خدافظ بعد
هم   لیهم وک نیبرا هم  میهست یدستو پا چلوپت یدونن که منو عل یآخه همه م میطرف دانشگاه رفت 

 میدیرس یشه وقت باهامون آمد تا کارا درست انجام 

 

 سر کالسا .... میبر میتون یدانشگاه هم گفت که از فردا م سیتمام کارامون رو انجام داد و رئ  لیوک

 

کردو رفت گفت کار داره ما هم به در خواست من به   ی هم که از همون دانشگاه از ما خدافظ لیوک
 میتا لباس بخر  میبازار رفت
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 بود ................ یدر کل از نظر من که روز خوب  خالصه

 

 ی عل

 

ندارم   یحس خوب  رانیاز آمدن به ا ادی، راستش ز میکه قراره منو فاطمه به دانشگاه بر  هی. روزامروز
متحمل شده و من بعد از  یادی ز یکشور درد ها نیمامانه چون تو ا یبخاطر داستان زندگ دیشا
متنفر شدم ، هه راستش فک نکنم که اسم  هیدونم ک یکه هنوز نم یمامان واقعا از پدر یزندگ دنیشن

 پدر هم باشه یاون مرد حت

 

سرمو   دمی اه دانشگاهو فهمکردم چون ر یراستش امروز خودم رانندگ میکرد ری گ کیراه تو تراف وسط
لبخند رو صورتم آمد بخاطر داشتن  هیچرخوندم که نگام به فاطمه افتاد که خوابش برده بود ، 

  چیه یول میکه دوقلو هست نهیبخاطر ا  نیا دیدوسش داشتم و دارم شا یلی مثل اون . خ  یخواهر
 خوام که ناراحت شه ینم  قتو

 

  هیتوجهم به کنار دستش جلب شد که دوتا دختر تو  رم یخواستم نگام رو از فاطمه بگ  یکه م نیهم
باز سه  کیکردن بدون توجه بهشون نگاه رو گرفتم و منتظر موندم تا تراف یداشتن منو نگاه م نیماش

 میکن ریروزه دانشگاه د نی خواستم اول ینم

 

 یداشتم م ی جور  نیوقت تصادف نشه هم هیکه  روندمیحرکت کردم ، آهسته م  کیتموم شدن تراف با
 همون دخترا از جلو ما گذشت ،   نیماش دمیرفتم که د
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 داد یربع به هشتو نشون م هینگاه کردم که  متمویگرون ق ساعت

 

 م یکردم و ماهم ساعت هشت کالس داشت شتریسرعتمو ب نیهم برا

 

دانشگاه پارک کردم و نگامو به   نگیکخوشگل بود رو تو پار  یمازرات  هیکه   نویبه دانشگاه ماش دنیرس  با
خوشگل و   ی لی. شه با مقنعه خداری بود دوختم و با دست تکونش دادم که ب  دهی فاطمه که مظلوم خواب

 با مزه شده بود

 

 .میممتاز دانشگاه بود یو از شاگردا  میخوند یم  یدوتامون پزشک هر

 

 من خواب آلود گفت بزار بخوابم  دنیچشماشو باز کرد و با د کمی

 

 شه یم ری..ععع پاشو االن کالس دمن

 

 اون من سرم درد گرفت  یخواست پاشه که سرش به سقف خورد به جا یم  کهویحرفم  دنیشن  با

 

 میبود دهیدانشجو جا شو پرس هیفوش که فاطمه به من داد به سمت کالس که از  یبعد از کل   بالخره
 م یحرکت کرد
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پسرا هم که خودشونو   یجور وا جور بود .دخترا که انگار آمده بودن عروس یپر از دخترو پسر ا دانشگاه
 شدم ...  دیناام  ایاونا کال از دن  دنیدخترا کرده بودن با د یکپ

 

بهش   نی زد برا هم ی، تعجب کرده بودم آخه فاطمه اصال حرف نم  میکرد دایکالسو پ یهزار بدبخت  با
نگامو به داخل کالس سوق دادم  ن یکنه برا هم یداره با تعجب به داخل کالس نگاه م دمینگاه کردم د

  داشتهم  گهید یک یو  دیرقص یمعلم بودو داشت م  زیپسر رو م  کیو منم کال رفتم تو هنگ آخه 
 زدن یهم داشتن دست م هیو بق خوند ی شعر م

 

 چه جوره گهی جاها د هیجا دانشگاهه پس بق نیاگه ا اوه

 

  نجایاز کنار ما نبود کرد و وارد کالس شد بعدش بلند داد زد.. ا یکینگذشته بود که  قهیچند دق هنوز
 چه خبره ؟! 

 

 یهمه چ نکهیبعد از ا  نیاومد پا زی حرفو زد همه ساکت شدن و اون پسره هم از رو م نیکه ا نیهم
 میآخر کالس نشست فیو تو رد  میرفتکردن خودمون  ی و بعد از معرف میآروم شد ما وارد کالس سد

 

جور بود چون با حرص کنار   نیو انگار فاطمه هم هم کردم ی تمام کالس رو رو خودمون حس م نگاه
 ختنی چششون دراد چشم چرونا آه آه اعصابمو بهم ر یگوش من گفت :ا

 

 لبخند رو بهش گفتم :توجه نکن  هی با
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 استاد گوش کرد بعد از تموم شدن یو به حرفا دیلباشو ورچ  اونم

 

به سمت ما آمدن و گفتن :سالم    دیرقص  یخوند با اونکه م  یهمون پسره که داشت شعر م کالس
 ی داداش خوش اومد

 

 د یبهشون گفتم ..ممنون لطف دار رو

 

 رو به من گفت ..من اسمم بهمنه  خوامی که شعر م  پسره

 

 یشی بعدش دستشو آورد جلو و گفت دوست م و

 

 م یگفتم ..اره من عل ومدی یکنم بدم نم دایدوست پ نکهیکه از ا منم

 

 گفت ..منم ارسالنم گهید پسره

 

 میو و شماره عوض کرد میدستشو آورد جلو با هم دست داد و

 

 م یبه سمت خونه حرکت کرد  نیو منو فاطمه هم با ماش میکرد یهم با هم خدافظ بعدش
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 ه یدختر خوب یلیکردم اسمش سمانست خ  دایدوست پ هی یعل یفاطمه گفت .. راست هوی

 

 خوندن  یو شعر م  دنیرقص یکردم همونا که داشتن م دای... اره منم دو تا پمن

 

 .. اره واال دوستات هم مثل خودتن فاطمه

 

 گفتم فاطمه ........... یوا یبرخورد کرد و صدا  یزی چ هیبا   نیخواستم جوابشو بدم که ماش یم

 

 گفتم فاطمه ..... یوا یبرخورد کرد و صدا ی زی با چ  نیو بدم که ماشخواستم جوابش یم

 

دختر بود که   هیمقابل رفتم  نیشدم و به طرف ماش ادهیپ  نیاز ماش عیشد سر  یچ ییهویدونم  ینم
 افتاده بود نی سرش رو فرمون ماش

 

من ،و بعد با   نی با ماش عیسر ی لیعجله سرشو از رو فرمون برداشتم و با دستام بلندش کردم و خ  با
اعصاب متشنج منو  نیوا ختیریفاطمه هم مدام اشک م نی ب نیدر ا میرفت مارستانیپرس و جو به ب

 کرد یبد تر م 

 

فرمو  هی  دیپرستاره اومد وگفت با هیدر اتاق منتظر دکتر بودم تا بفهمم حال دختره چطوره که  جلو
تلفنش که به فاطمه دادم تا نگه  ادی  هویکنم که  کاریدونستم چ  یخونوادش پر کنن منم نم یاعضا

بود رفتم و بعد از گرفتن تلفن ،    مارستانیب یها یبه سمت فاطمه که رو صندل  عیداره افتادم سر
که بابا نوشته بود رو لمس کردم و منتظر شدم.... بعد از خوردن چپ تا بوق برداشت و منم   یی شماره ا
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و بهش   دم یرو هم از پرستار پرس  مارستانی س بدادم و آدر  حی به طور مختصر موضوع رو براش توض
 دادم ....

 

  یخراش ساده بوده و دختره به خاطر کم خون هیاومد و گفت  رونی ربع دکتر از اتاق ب هیاز حدود  بعد
 هوش شده  یب

 

 دمی کش  یقیکنار فاطمه پرت کردم و نفس عم  یکه راحت شده بود خودمو رو صندل  یال یخ  با

 

  کاریچ  دیو اونوقت من با ادی ب  شیپ  یبرا چند لحظه فک کردم که ممکنه برا دختره اتفاق اووووف
 .... کردمیم

 

 ......که خدا بهم رحم کرده کردمیفک م نیداشتم به ا هنوز

 

  انسالیم ی مسن و دو تا خانم و آقا یو بعدش دوتا خانم و آقا  دیچی همهمه پ یاز ته سالن صدا که
 اومدن و بعد از پرس و جو از پرستاره به طرف اتاق دختره راه افتادن

 

  نیاومد و رو صفحش هم اسم مامان بود برا هم لمیموبا  یخواستم همراهشون برم که صدا یم منم
 تو تلفن .  دیچی نگران مامان پ  یاونا شدمو تلفونو برداشتم که صدا الیخ  یب

 

 افتاده؟! یاتفاق  نمی داره بب یبر نم  زنمیه زنگ مبه فاطم  یچرا هر چ  نیکجا ی: عل  مامان
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 کنم یم فی خونه بعدا براتون تعر میای تر م رید کمی...نه مامان جان حاال ما من

 

 شده  یبگو چ  یمردم ازنگران یکن یم فیرو تعر   یچ ی:,چ  مامان

 

 یو بعدش هم صدا واریاز پشت گرفته شد و کوبنده شدم تو د قمیخواستم جواب مامان. بدم که  یم
که دختر و   ستیحواست به جلو ن   یکنی م یاحمق مگه رانندگ یگفت ؛,پسره   تی که با عصبان یمرد

 ی ری نگ ری مادر مردمو ز

 

 ندارم دختر خودتون به من زد یریآقا آخه من که تقص دی...ببخشمن

 

 ی بگ یچ ی نگ نوی..اره اگه ا مرده

 

 اومد که گفت محمد عسل بهوش اومد یزن یدر همون لحظه صدا که

 

 به داخل اتاق رفت   عیمنو ول کردو سر قهیهم  مرده

 

کردمو فقط گفتم :,مامان بعدا   کی رو به گوشم نزد زدیکه مامان مستمر اسم منو صدا م لمویموبا منم
 و بعدش قطع کردم  دمیم حی بهت توض

 

...... 
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کردمو فقط گفتم :مامان بعدا برات   کیبه گوشم نزد زدی که مامان مستمر اسممو صدا م لمویموبا منم
 دم ....  یم  حیتوض

 

  هیتوسط اون مرد که اسمش محمد بود حس  قمیدونم چرا اما با گرفتم  یحس بد داشتم نم هی واقعا
 شهیم هیبچه رو داشتم که توسط باباش تنب 

 

که تو   یذات  یانگار حالمو درک کرد چون اومد کنارم و دستمو تو دستش گرفت و با مهربون  فاطمه
  نجایزود هم از ا  یلیخ  میحال دختره خوبه مام که مقصر نبود یصداش بود گفت :نگران نباش داداش

 باشه ؟  میر یم

 

 لبخند.جوابشو دادم ، مچهین هی با

 

 ، شدمیم یداشتم عصب گهی و من واقعا د  کردیدرد م یعیبه طرز فج سرم

 

و رو به سمت   رونی مسن اومد ب یدر اتاق نگامو به سمت در کشوندم که همون آقا یبا صدا  اوفففف
  یمن حرکت کرد منم به احترامش از جام بلند شدم اومد رو به روم قرار گرفت و گفت :تو همون 

 ؟  مارستانیب یکه نوه ام رو آورد یهست

 

 من زد  نیشما بود به ماش  ینوه   نیآقا من مقصر تصادف نبودم ا  نینیب ی..بمن
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اون بوده و من هم از طرف پسرم   ری بزرگه دختره : راستش دخترم گفت که تصادف همش تقص پدر
 خوام یبخاطر کارش معذرت م 

 

کنم ، و    یدرک م کنهی باشه م ی عصبان  یرو کردن که هر کس یکار شونی، ا هی چه حرف نی... نه امن
 چون نگرانمون شدن میبر دی بگم که ما با  دی باحاال

 

  دیامروز ناهارو در خدمت ما باش  کنمی کنم که مرده گفت نه خواهشًا م یجلو بردم که خدافظ دستمو
 .... یبه عنوان معذرت خواه 

 

 :ول....من

 

با خواهرم حرف بزنم اونم که انگار تازه   دیاون گفتم با ادی وقت ندارم که با اصرار ز یبگم ول خواستمیم
 گفت :بله حتما  دیداشت خواهرمو د

 

البته ما  میصادر شدن اجازه از طرف خواهرم و اطالع به مامان با اونا به طرف خونشون حرکت کرد با
 برداشته بود یخراش سطح هیخراب نشده بود فقط  ادیمن ز نیخودمون چون ماش نیبا ماش 

 

نداشت و سرش    یک کنم اسمش عسل بود هم مرخص شده بود چون مشکل خاصاون دختره که ف و
 شده بود  یچی هم باند پ

 



 ی ل یشوهر تحم

59 
 

بود  یچه روز یکه فاطمه گفت :وا میکردی به سمت خونشون حرکت م میاونا داشت نیماش  دنبال
 روز دانشگاه ... نیاول

 

 شدم مونیاومدن پش رانیهمه اتفاق، من که کال از ا نی.. اره واال امن

 

  فتهی اتفاق ب هیحس دلشوره دارم انگار قراره  هی ستمین  یراض رانیاصال از اومدن به ا یدون ی؛م فاطمه
.. 

 

 ره ی م شیخوب پ ی.. همه چ.... نه نگران نباش انشاا من

 

که هر دوتا شون   یپرادو هیبود با  ینیالمبورگ هیاونا افتاد که  نیکردو نگام به ماش دیسر حرفمو تا  با
 بودن انگار خر پولن .... دیسف

 

باز شد و اونا هم  اطی عمارت بود در ح هیشب  شتری که نه ب الیو هیجلو  نشونی نگه داشتن ماش با
 کردن و منم ماشنمو بردم داخل.  اطی رو وارد خ ناشدنیماش

 

 با طرح متفاوت .....  یاندازه عمارت ما بود ول عمارتشون

 

 شده بود یو گل کار ی. کال درخت کاراطشونیح  میشد ادهیپ  نیماش از
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 ..... می اونا واردعمارت شد یفاطمه با تعارفا  همراه

 

*** 

 

 فاطمه

 

به   نکهیبدون ا نیبودم برا هم  دهید ادیعمارتا ز نیخوب من از ا  یقشنگ بود ول یل یخ عمارتشون
 م یشون نشست یسلطنت یاونا رو مبال یو با تعارفا  میوارد شد  ینگاه کنم با عل یزیچ

 

  یدونستم جلو ما نشستن و آقاهه هم گفت :اول م  یآقا و خانم مسن که هنوز اسمشون رو نم و
 یشرکتها  نیاز بزرگتر یک یهستم صاحب  امنشی آر رضایکنم ، من عل یخوام خودمو معرف

 منه عسل دختر پسرم محمد  یو اون دختر نوه  یسازساختمان 

 

 میممنونم که جون دخترمو نجات داد یلی خ من از شما و

 

 منو متعجب کرد  نیتمام وجودم و گرفت و ا یحرفاش استرس خاص  دن یدونم اما با شن  ینم

 

لحظه چشمام به   نیهم سکوت کرد تا کار اونا تموم شده در هم امنشیآر یورود خدمتکاران آقا  با
 من بود  ی رهیافتاد که خ امنشی خانم آر
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 دزدم  هیکرد انگار   ینگام م ینگاش ابرو هامو انداختم باال راستش از نگاش تعجب کردم طور دنید با

 

شروع به حرف زدن   امنشیاز سالن خارج شدن و خانمه آر یکار خدمتکارا تموم شد بدون حرف  یوقت
 دم یند ییدختر جان من تو رو جا نمی کرد :بب

 

اومدم و   رانیفک نکنم آخه من تازه دو روزه ا ر یکه عضو ثابت صورتم بود گفتم :نه خ یلبخند با
 بودم ومدهین رانیقبلشم ا

 

 که ...  دیشما اصال لحجه ندار یرو گرفته باشه گفت :ول  یکیکه انگار مچ  یدر حال  اونم

 

دوست داره   یل یرو خ  یدوست و زبان فارس رانیا هیگفت :خوب اره مادر بزرگ ما   یجوابش عل در
از   کردیکه به ساعتش نگاه م  یو بعد در حال میزد  یحرف م  یفارس شهیهم در خونه ما هم نیهم یبرا

 لخوشحا دنتونیگفت :خوب از د امنشیآر یجاش بلند شد و به من اشاره کرد تا بلند شم و به آقا
 ..... امنشی آر یشدم آقا

 

و من بازم بابت  پسر جان  یهست یدر جوابش بلند شد و دستشو گرفت و گفت تو جوان خوب اونم
 کنم....  یم یرفتار محمد ،ازت عذر خواه

 

  امنشیآر ینداره و دست آقا  یپدر ما ، اشکال  یهم جا شونیا دیدار اری گفت :اخت یبا لبخند جذاب  یعل
 دار ید دیرو فشار داد و در ادامه و در ادامه حرفش گفت به ام
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با   یبه سمت خونه که فاصله چندانو   میو از اون عمارت خارج شد میکرد یبا هم ازشون خدافظ  و
 م ینداشت رفت نجایا

 

 هیناد

 

استرس   هینگرانشونم  یلیدن خ یافتاده که جواب منو نم یو فاطمه چه اتفاق  ریام یدونم برا ینم
 .....  فتهی اتفاق ب هیهمه وجودمو گرفته انگار فراره 

 

 ؟  یدونم چ ینم  یول

 

 مسمیوا اطی رو به ح یکنار پنجره   رمی م نیماش یصدا با

 

براشون   ی نکرده اتفاق یکنم اگه خدا یا.نا تمام زندگ .. کشم یم  یهر دو تا شون نفس راحت دنیبا د و
 کنم  کاری دونم چ یکن نم فتهیب

 

حرف   ا ی و فارغ از دن شنیهر دو تاشون با هم وارد خونه م نمیشی و رو مبال م شمیپنجره دور م  از
.  شمیو من از جام بلند م ستنیا ی هر دوتامون وسط راه م نهیمن اونم دست به س دنیکه با د زنندیم
 شنومی :,خوب م  گمیم

 

 م یشنو ی:خوب مامان جان ما هم م گهیم یطون ی با لحن ش یعل
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امدنتون رو زود   رید لی:دل گمیم یتا نخندم و با لحن جد  رمی گیخودمو م یجلو  زنهی حرفو م نیا یوقت
 د یبگ

 

 شمیتر م یحرفاشون عصب دمیکه هر لحظه با شن کنمی کردن ماجرا م فیوع به تعردوتامون شر هر
........ 

 

 بچه ها  سالم

 

 ؟  هیدر چه سطح  دیکنی : شما فک ماول

 

  یتر م  یحرفاشون عصب دنیکردن ماجرا کردن که هر لحظه با شن  فیدو تا شدن شروع به تعر هر
 شدم 

 

 کن  یجان پسرم مگه من به تو نگفتم که درست رانندگ یگفتم :عل  یرو به عل ت یبا همون عصبان  و

 

ما نبود که اون دختره اومد به ما زد تازه   ریگفت :خوب مامان تقص یاز عل یطرفدار یبرا فاطمه
 خودشم قبول کرد که اشتباه از اون بوده

 

 زد من نبود اون دختره به من  ریهم در ادامه حرف فاطمه گفت : اره مامان تقص یعل
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که من تو  دیدون یخودتون هم م  دینیکه تو و صدام مشهود بود رو به اون دو تا گفتم :بب  یبعض  با
رو پشت سر گذاشتم   یادیو مشکالت ز دمیکش یسخت  یل یرو جز شما ندارم و خ  یکس چیه ایدن نیا

 د یمراقب خودتون باش شتریب کنم ی تا شما دو تا را بزرگ کنم پس خواهش م

 

 گار متوجه حال من شده بودندو تا هم ان اون

 

که همون  میاومد منو تو بغلش گرفت و بعدش فاطمه هم اومد و هر سه تا همو بغل کرد یعل که
 مامان جون اومد که گفت :به به جمع تون جمع مادر جونتون کمه یلحظه صدا

 

 گفت :حاال مادر جونمون هم اومد آوردی م رونیکه ما رو از بغلش ب  یهم در حال یعل

 

 شده که یکه دلم برات به ت  ای:آره مادر جون ب  فاطمه

 

 و قهوه آورد  یمادر جون اومد خدمتکار برامون چا نکهیاز ا بعد

 

رفتن باال تا بخوابن و مادر جون رو به من  یخستگ ی بچه ها به بهانه  کیاز خوردن قهوه و ک  بعد
 شروع به حرف زدن کرد

 

 گرفتم یمیتصم هیمن  هیناد نیجون :بب مادر
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 ی می... چه تصممن

 

 بزنه   یبه اسم فاطمه و عل مویگفتم که تمام دارا لمیجون : من به وک  مادر

 

 گفتم :اما مادر جون! رتیح  با

 

خودمو کردم خودت هم   یام و زندگ یزود رفتن ای رید من  یخوام مخالفت کن   ینم نیجون :بب مادر
کارخونه و شرکت رو که مال نوه ام بود رو به زور اداره کردم   نیهمه سال ا نیکه من ا یدونی خوب م

 یبدم ، اونا مثل نوه ها  یخوام اونا رو به فاطمه و عل یم  نی فرصت اخرمه برا هم کنمی اآلنم حس م
که من چند تا   نهیدر خواست بکنم اونم ا هیخوام از تو   یدوستشون دارم فقط م یل یخودمن منم خ

خوام که بعد از من    یازت م کنمیم  زیزدم و هر ماهه پول به اون وار  یسرطان مارانیموسسه کمک به ب
 ..... ییا یاز پسش بر م  دونمی م  یکارو بکن نیتو ا

 

چه  نایآخه ا ردیم یم دینکرده زبونم الل دار یکه انگار خدا دیزن یحرف م ی.... مادر جون جورمن
 هیحرفا 

 

چون تو  یرا بدون نایپس بهتره که تو همه ا میزود رفتن  ای ریمنم د رهی میم یجون :خب هر کس  مادر
 که من دارم  یهست یتنها کس

 

 گفتم ااااا مادر جون  یبغض کردم و با ناراحت  یدونم چرا ول ینم
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که حس کردم   شدیبدون حرف سرمو تو بغلش گرفت و موهامو نوازش کرد چشمام داشت گرم م  اونم
........... 

 

  دیاولش فک کردم شا ستادیمادر جون از حرکت ا یکه حس کردن دستا شدی چشمام گرم م داشت
باز  دستش رو صورتم افتاد و تکون نخورد نگران چشمامو   یوقت  یو ل کنهی م ییا گهیخودش داره کار د

 و  دمیکش  ینفس راحت نیکردمبهش نگاه کردم سرش رو مبل بود انگار خوابه برا هم 

 

 نشد  داریکردم ب  یهر کار یکنم ببرمش تو اتاق ول دارشیجام بلند شدم تا ب از

 

  یکه تمام وجودمو گرفته بود با دستام تکونش دادم ول یبه دلم چنگ انداخت با استرس ی نگران
 ی چ یبه ه  یچیه

 

 ............. ی گذاشتم و ل شی نیترس و لرز دستم. جلو ب با

 

سرشبش   ی و حرفا شدیو حالم هر لحظه بدتر. م زدیقلبم تند م دیکش  یمن اون نفس نم یخدا یوا
 زد  یاونم نم  یاومد تو سرم و با عجله دستمو به سمت دستش بردم تا نبضشو نگاه کنم ول

 

 کردم یکه م یها هیکه تو گلوم بود سر باز کردو من بودم و گر یبغض

 

 بودن که هر دو تا شون با عجله اومدن  دهیهام انگار بچه ها هم صدامو شن هیگر یصدا با
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 دن یون جور دمنو کنار مادر جون ا یوقت و

 

اومدن  نی بعد از پا نویاون تموم کرده بود ا یچ یبا سرعت اومد و نبض مادر جونو گرفت اما ه یعل
 ثابت شد  یدست عل

 

کردن کرد منم  هیفاطمه هم همون جا جلو پله ها نشست و سرشو گرفت تو دستاش و شروع به گر و
 از بس 

 

 ....... مطلق . یک یرفت و تار  یاهیکرده بودم چشمام س هیگر

 

بلندم کرد تا تو  که دستمو گرفت و  یو من تنها کس ستی ما ن  شی چهل روزه که مادر جون پ قایدق االن
 سر پا باشم رو از دست دادم یاتفاقات زندگ

 

. 

 

. 

 

 اومد کنارم رو بهش کردمو گفتم :,مهمونا رفتن ؟,  یکه عل کردمی اشکامو پاک م  داشتم

 

 :اره رفتن ،  یعل
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 چهلم مادر جون بود ...... امروز

 

 کنمیاستراحت کن خواهش م کمی برو  ای فاطمه اومد کنارمودستو گرفت و گفت :مامان ب گهیطرف د از
...... 

 

 رم یزدم وگفتم :,باشه دخترم م  یدخترم لبخند کم رنگ  تی مهربون نی.منم به ا

 

. 

 

 به اتاقم برم که تلفن خونه زنگ خورد خواستمیحرفم بلند و شودمو م نیاز ا بعد

 

 یاجرا یمادر جون بود گفت فردا برا  لیتلفنو برداشت بعد از چند لحظه قطع کردو گفت:وک  یعل و
 خونه  ادی م تی وص

 

سرمو تکون دادمو به طرف   عیسر یع شد ول مادر جون اشک تو چشمام جم   یآور ادیدوباره با  منم
 اتاقم رفتم ......

 

رو با هم رو   هیمحمد و ناد یبپرسم به نظر شما چجور ی چ هیخوام   یم یکم بود ول  دیها ببخش بچه
 به رو کنم ؟ 
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 ن یدار یاگه نظر خاص  نیبهم بگ لطفاً 

 

 حرکت کردم ... نی نور آفتاب از خواب بلند شدم و بعد از شستن سرو صورتم به طرف طبقه پا با

 

 بود  ری دونم چرا مغزم انقد درگ یاصال نم یشلوغ بود ول یلیبود و مغزم هم خ  ریدرگ فکرم 

 

م با لبخند سالم دادن من دنیمنو د یشدم اونام وقت یمتوجه فاطمه و عل یورودم به سالن غذا خور با
 جوابشونو دادم یبا مهربون 

 

 نشستم زی سر م و

 

 ؟ ن یبه بچه ها گفتم ..مگه امروز کالس دار  ورو

 

 مارستان یب میقراره بر میدار یگفت :اره کالس عمل فاطمه

 

 د؟ی شیتموم م  ی.... کمن

 

 خونه میای بعدشم م میمارستانی :تا ظهر که ب یعل



 ی ل یشوهر تحم

70 
 

 

 از دوستام قرار دارم  یکی من با  یوسط حرفش و گفت ؛ول   دیفاطمه پر بالفاصله

 

 ادی شب ب گمیم لی...باشه پس من به وکمن

 

 : منم موافقمفاطمه

 

 شد  ریبه ساعتش انداخت و وگفت : فاطمه پاشو که د ینگاه یعل  نیح  نیهم در

 

هشت زهرا  و به طرف ب  دمیپوش اهیچند وقتم لباس س نی اونا بلند شدن و رفتن من مثل عادت ا یوقت
 حرکت کردم 

 

 فاطمه

 

ازم   شیاسترس داشتم چون اون هفته پ یلیو منم خ  میکالس داشت  یبا استاد هاشم  امروز
دم و االن هم  یکرده بود و منم گفتم که مامان بزرگم فوت کرده و بعد از چهلم جوابتو م یخواستگار

 تا جوابشو بدم رونی ب میقرار بود بعد از کالس بر

 

 اومد تو کالس و شروع به درس دادن کرد  یهر روز جد مثل
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 ،  یتند. گذشت و من بعد از دست به سر کردن عل  یل یخ زمان

 

 داده یهمون استاد هاشم ای ثمیکه م ی سر آدرس رمی دارم م یتاکس با

 

داشت نگاه کردم بعدش مچ دستام  ییبای ز یکه نما یشدم و به رستوران ادهیمنم پ یتاکس ستادنیا با
به صورتم خورد بعد   یعرق کرده بودو فوت کردم و داخل رستوران شدم که باد سرد  ادیکه از استرس ز

 دم یرستوران د یپله ها  یکه اونو جلو گشتمیم ثمیاز ورودم دنبال م 

 

بودم گفت :   دهیوقت تو کالس ند چیکه ه یبا مهرون  دی به من رس  یسمتش حرکت کردم اونم وقت به
 ؟  یسالم خوب 

 

 بود گفتم :اره ممنون دیکه ازم بع یبا لبخند خجول  منم

 

 طرف  نیاز ا ای طرف دراز کرد و گفت ب هیبعدش دستشو به   اون

 

سالن پر از بادکنک رو به رو شدم که  هیمن با  میدیرس   یسرمو تکون دادمو دنبالش رفتم وقت منم
 میرزرو کرده بود نشست که یزیرو م  دادیبه اون سالن م  ییبایز  ۀجلو دشیو سف اهیس یهابادکنک 

 شروع کردم به فرو کردن ناخونام تو دستام ،   میشگیو طبق عادت هم  نیسرمو انداختم پا

 

 اوووم راستش خوب َاَاَااَ  فاطمه جان نی حرفش سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم :بب با
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 زد یاسترس داشتم چون مدام حرفاشو با فاصله م یلیخ  انگار

 

من ازت خوشم اومده و راستش بهتره   یدون  یطور که مهمون  نیبا عجله گفت :بب   هیاز چند ثان بعد
 که جوابتو بدونم لطفًا بهم بگو  خوامیبگم دوستت دارم و آالن هم م

 

 تو دلم راه افتاده بود یحرفاش کارخونه قند ساز با

 

 که از حرفاش رو لبام جا خوش کرده بود رو بهش کردم و گفتم :جواب من مثبته . یلبخند با

 

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

 

 هیناد

 

 شدم و به سمت بهشت زهرا حرکت کردم  ادهیپ  نیماش از

 

که مادرجونمو اونجا   ییآروم به سمت جا یکه اونجا باشه با قدم ها یدیدی رو م  یبود کمتر کس  یخال
 حرکت کردم  میدفن کرده بود

 

متوقف شدم و شروع به خوندن فاتحه کردم بعد از خوندن فاتحه قبرو با   یاسم ملکا رستم دنید با
شاخه   هیکه با خودم آورده بودم رو رو قبر گذاشتم و   یسرخ یگالب شستم کنار قبر نشستم و گال
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ختم انقد ی ر  یبرگ از گلو رو قبر م هیاز غصه هام گفتن ، گفتمو با هر گقتنم  برداشتمو و شروع کردم
 گفتم تا با غروب آفتاب متوجه. زمان شدم 

 

که آورده بودم  ییهمه حرف زدم با نفس بلند از جام بلند شدمو تازه نگام به خرماها نیمن ا یعنی
خرما رو رو سنگ قبر   یجعبه   نیافتاد اوووف قرار بود اونا رو پخش کنم که فراموش کردم برا هم 

 برداره   ادیگرسنه بود ب یکیگذاشتم تا اگه 

 

حرف زدن با   جهی نت دیسبک شده بودم شا یخوب   یلیرفتم ، امروز به طرز خ نی هم به سمت ماش  بعد
 مادر جون بود ... 

 

و شدم ،    لیداخل شدم که متوجه حضور وک نیو بعد از پارک ماش  دمیساعت به خونه رس هیاز  بعد
از جاشون بلند   دنیمنو د یهم اونجا بودن اونام وقت  یبه کل فراموش کرده بودم فاطمه وعل  یوا

 شدن و سالم 

 

 و بعد از سالم بهشون  ششونیمحکم رفتم پ یبا قدم ها کردن

 

  لیکه وک ششونیعوض کردن لباس به اتاقم رفتم و لباسارو عوض کردم و دوباره رفتم پ یبهانه به
و فاطمه زد  یبود به اسم عل ادیاموالشو که واقعا ز نکهیمادر جون بعد از ا هی شروع کرد به گفتن ارث

 شام نموند  یرفت و برا

 

 کردم  لمیف دنینشستم و شروع به دtv یبعد از رفتن اون جلو منم
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 بودگفتم بله لمیکه حواسم به ف یطمه منو صدا زد در حال فا که

 

 ی چند لحظه گوش کن شهی:مامان م  فاطمه

 

 بود حواسشو به ما داد یهم که سرش تو گوش  یرو خاموش کردم و رو بهش نشستم عل ونیزیتلو منم

 

 رد ک یِمن ِمن شروع به حرف زدن کرد :مامان راستش استادمون ازم خواستگار یهم با کم فاطمه

 

 باال رفتن ........ کی حرفش ابرو هام اتومات دنیشن  با

 

 وار باال رفت !! کی حرفاش ابروهام اتومات دنیشن  با

 

متر از جاش   هی یعل  یمنو از بهت خارج کرد کرد فاطمه هم با صدا یگفتن عل  یییییچ یصدا که
 باال ...  دیپر

 

 :کدوم استاد ؟؟؟!!!  دیاومد که پرس یعل یدوباره صدا که

 

 گهید یاستاد هاشم یعنی رهینه چ ثمی استرس که از رفتارش معلوم بود گفت:خوب م یبا کم  فاطمه
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بهت   ینباشه گفت :کِ  یعصبان  کردی م یکه سع ییتو هم رفت و با صدا یعل یحرفش ابروها نیا با
 بود !!  یاستاد هاشم نیهم  یکه باهاش قرار داشت یاون دوست یعن یگفت ، امروز ؟!

 

چه خبره ،    نجایا قایدق دیبگ شهیوسط حرفش و گفتم :م  دمیجواب بده که من پر  خواستیم فاطمه
 شما ؟؟  دیگیم ی! چه؟یک یاستاد هاشم نیا

 

  یاون ک  یگفت  یچ  یبدونم فاطمه تو با استاد هاشم نویهم خوامی پشت بند حرفم گفت منم م  یعل
 مغرور و اخموعه ,  یلیکرد آخه اون که خ یازت خواستگار

 

 مهربونه  میل یکجاش اخمو و مغروره تازه خ ثمیجوابش فاطمه گفت :اااااا م در

 

 یکن یهم م یازش طرفدار گهی:اووووف چششششممم روشن ، د یعل

 

 کرد  یازت خواستگار یو ک  هیک یاستاد هاشم  نیه زود بگو افاطم دیسرمو برد  گهی:بسسسسه د من

 

به ما آموزش   مارستانیکه تو ب هی عمل یاز کتابها یکی:اوووف باشه ، مامان راستش اون استاد  فاطمه
مشغول به کاره تخصصشم قلب و عروقه ، راستش  مارستانی تو دو تا ب یخودشم عالوه بر استاد دهیم

اونم  دمی مکرد که من گفتم تا چهلم مامان بزرگ تموم نشه جوابشو ن  یازم خواستگار شیاون هفته پ
 رستوران برد ،  هیهم اون منو به  نیگفت باشه و امروزم قرار بود جوابشو بدم برا هم

 

 هان ؟؟ یگفت ییشد چ ی :خوب بعدش چ یعل
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 تا بگم ، خوب من بهش جواب ،مثبت دادم ریبگ گر یدون رو ج :دن فاطمه

 

 ؟ یداد ی:جااااااان چ یعل

 

 گهی:جواب مثبت د فاطمه

 

 گلم ی:شما غلط کرد یعل

 

فاطمه رو دوست داره و  یلیخ  یآخه عل  زدم یبحث اون دو تا لبخند م نینشسته بودم و به ا منم
 !! خورهیحرص م یل یخدوم و االن  یکه من تو رو شوهر نم گهیهم م شهیهم

 

 جان شما هم لطفًا ساکت .  یعل گهید  دیبابا بس کن ی:امن

 

جوابشون رو بدم که تلفن به صدا در اومد و فاطمه از   خواستمیدوتا شون ساکت شدن منم م هر
 مامان ...... یجاش کنده شد و گفت واااااا

 

 زود تلفنو بردار ، روز باش  ثمِ یمامان ، مامان م یاز جاش کنده شد و گفت :واااا فاطمه

 

 :آروم باش صبر کن ععهه من
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 اومد : الو سالم  یخانم یاز حرفم از جام بلند شدمو به سمت تلفن رفتم و تلفونو برداشتم که صدا بعد

 

 د یبفرما  ـسالم

 

 ؟ یتلفن خانم محمد  دی: ببخش زنه

 

 د یبفرما  ـبله

 

واسه  د یباش یاگه خدا بخواد و شما راض خواستمی، م ثمیمادر م  یهاشم  مای هستم س ی:هاشم زنه
 یخواستگار میایپسرم ب

 

 البته فاطمه در رابطه با پسرتون گفته بود ـاوه

 

 م؟یواسه فردا شب که جمعس مزاحم بش میتون  یخانم :خوب پس ما م مایس

 

 ما  یقدمتون رو چشما دی مراحم هیچه حرف ـابن

 

 میای پس ما واسه فردا م دی دار اریخانم :اخت مایس
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 ـباشه 

 

 ممنون خداحافظ  یل یخانم :خ مایس

 

 نگهدارتون  ـخدا

 

 ..  انیب دیگفت اااااا مامان چرا اجازه داد عیسر یکه تلفونو گذاشتم عل نیهم

 

 خوب کرد اجازه داد یچ  یعنیوسط حرفش و گفت : دی اون طرف فاطمه پر از

 

خونه مرد   نیرسم و بعد رو به من گفت مامان جان مگه ا یساکت که حسابتو بعدا م ی کی :شما  یعل
 د ینداره ؟چرا از من اجازه نگرفت

 

 اره ؟؟؟  دیحرفش رفتم کنارش و گوششو گرفتمو گفتم پس مرد خونه شما نیا با

 

 ول کن .... یگفت مامان جان غلط کردم ا ارهی ب رونیگوششو از دستم ب کردیم  یکه سع یدر حال  اونم
 کنده شد المصب گهیول کن د دیدی مامان اصال هر جور خودتون صالح د یییا
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 یگفتم باشه پسرم پس مثل پسرا رهی که به زود خودمو نگه داشته بودم تا خندم نگ یدر حال  منم
 خوب به سمت اتاقش رفت  یخوب برو تو اتاقت اونم مثل بچه ها

 

  ثمیآقا م نیخارج شد و به اتاقش رفت رو به فاطمه گفتم پس شما به ا دمیاز د یکامل عل یوقت
 دیجواب مثبت داد

 

 شدو وگفت اااا مامان !!!! دیحرفم سرخو سف  با

 

 ر ی مناسب بگ لباس هیبرو و  یبرو تو اتاقت و برا فردا هم با عل  ـباشه

 

 :باشه  فاطمه

 

 شد دی از جلو چشمام ناپد عی حرفش سر نیاز ا بعد

 

 شونمو انداختم باال و به اتاقم رفتم ،  منم

 

 به خواب رفتم ...... قهیچشمام رو بستم بعد از چند دق یوقت

 

 ی عل
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 کنهیکلمه درسو بلغور مکه بزور چن  یاستاد ییییچ  یعنیخورده ، آخه  یبه طرز وحشتناک اعصابم
 خوشگله . یادیز  کمیاومده از خواهرم درخواست ازدواج کرده البته حقم داره فاطمه 

 

آخه دختر خوب مگه دوستاتو  گمیواسه خانم لباس انتخاب کنم ، م  امیفاطمه منو مجبور کرده ب  امروزم
 تو بهتره ...  ی قهیخوب سل گهیم  دیخر  یازت گرفتن برا

 

  غی و ج دیدویپسره م هیکه دنبال   دوزمیو نگامو بهش م  امیبه خودم م  زدی م غیکه ج  یدختر یصدا با
 نش ی ریبگ  دیکشیم

 

 ....  نیو با مخ افتاد زم  دیاز کنارم بگذره که پام رو گذاشتم جلوش اونم ند خواستیم پسره

 

بود جلب شد ااووه پس آقا دزد  که تو دستش  یفیگرفتم تا بلندش کنم که توجهم به ک  دستشو
 داشتن!!!!! فیتشر

 

بده آقا و بعدشم   رتی بود گفت خدا خ دنشیدو یجه یبهمون به نفس نفس که نت دیدختره رس یوقت
 گرفتم باهاش محکم زود تو سر پسره فویاون ک

 

ذتردم    غلط ک  دی:خانم تو رو خدا ببخش گفتیمدام م دنیپر نی هم شروع کرد به باال پا پسره
 خورم  یگوه ها نم نیاز ا گهید

 

 :دفعه آخرت باشه وگرنه حسابت با خداست دختره
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هم بدون توجه به دختره نگران اطرافمو از   نی برا هم دمیفاطمه رو ند  یبه بغل دستم نگاه کردم ول  منم
 برداشتم تا به فاطمه زنگ بزنم .........  لمویموبا یبا اضطراب و نگران میکه ند م یند ینظر گذروندم ول

 

من   خوردیکه م  یآوردم و به فاطمه زنگ زدم که با هر بوق  رونی ب بمی از ج لمویموبا یاضطراب و نگران با
 شهیخششممو کنترل کنم گفتم م  کردمیم یکه سع ییکه بالخره برداشت منم با صدا شدمیتر م  دیناام
 هاااااان ؟؟!! ی رفت  یکجا گذاشت یبگ

 

 ,  یی روبه رو  یمغازه   رمیمن که گفتم دارم م ییشده داداش چرا عصبان یزیگفت چ  اونم

 

 ی گفت  یک  قایدق یبگ شهیـم

 

. 

 

 که رو تابلوش نوشته بهار ،   ییمغازه ا ایب  الی خ ی : حاال بفاطمه

 

  بمی تلفونو تو ج نیمنه برا هم هی که مغازه رو به رو  نیدل غافل ا یا دمیاطرافمو نگاه کردم که د منم
 دختره باعث شد بهش نگاه کنم  یگذاشتم و به طرف مغازه حرکت کردم که صدا 

 

 ممنون بابت گرفتن اون دزده ! یلی : آقا خ دختره
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 کرد ی کارو م نیمن بود هم هم یجا ینداشت ، هرکس   یـقابل

 

 جبران ؟!  یرتون داشته باشم برا شما شهیم ی:به هرحال ممنون ، و راست دختره

 

 ست ین  یازیکه ن ـگفتم

 

 کسب باشم  نید ری ز خوامی نم کنم ی :خواهش م دختره

 

 د یبفرما دیدون یجور صالح م نیخوب اگه خودتون ا  یول  ستین یازین گمیمن که م ـاوف

 

 من روش نوشته شده بود رو بهش دادم  یرو که مال شرکت بود وشماره   یبعد کارت و

 

که فاطمه توش بود    ییخارج شد به طرف مغازه ا دمیکامل از د یرفت منم وقت یخدافظ  هیاونم با  و
 رفتم

 

منم برا خودم چند دست لباس با کت تک   میدیواسه فاطمه خر یزرشک یکت و دامن مجلس هی و
 دم یخر

 

 خوشگل بود  یلی که خ میگرفت  یبرا مامانم کت و دامن توس و
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 میمن به خونه رفت نیبا ماش و

 

 که من همونجا پخش شدم رو کاناپه !! می دیساعت رس هیاز  بعد

 

 هم رفت تا لباسارو به مامان نشون بده فاطمه

 

 بستم که خدمتکارمون صدام کرد تا غذا بخورم  چشمامو

 

  رمیرو بگ  یاز غذا هم رفتم تو اتاقم تا استراحت کنم و امشب خوب حال اون استاد هاشم بعد
............. 

 

 وکامنت فراموش نشه ها ......  کویها ال بچه

 

 فاطمه

 

بود و   میساعت هفت و ن  یکینزد گهید دمیشوق و ذوق شروع به آماده شدن کردم و لباسامو پوش  با
 خوبه  یمطمعن شدم که همه چ نکهیبعد از ا دنیرس  یاونا احتمال ساعت هشت م
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که  نهیا ینشونه  نیو ا دهینشسته و داره پاهاشو تکون م tvکه جلو  دمیرو د  یکه عل نی پا رفتن
 هیعصبان 

 

 قربونش شم .... یاله کنهیم یدادش گلم حسود  یاخ

 

 مامان که از پشت سرم بود  یزنگ خونه اومد و بعدش هم صدا یبه سمتش برم که صدا خواستمیم

 

 گهیگفت پاشو د  یاستقبال مهمونا ، و بعدش خطاب به عل می:خوب بچه ها بر  مامان

 

دونم نونت کم ابت کم   یغر زدن :آخ اخ نم رزنایاز جاش بلند شد و شروع کرد مثل پ یناراض میعل
 هیچ گهیشوهرت گرفتنت د

 

 !! اینکن  ینطوری جلو مهمونا ا گهیاش دساکت ب ییی:عل من

 

 :چشششششششششم خواهر گلمیعل

 

 لندهور ی کهی چقدر طرفدار داره مرت ومدهیلب گفت :هنوز ن  ری آروم ز بعد

 

 میسادیمن جلو در وا یمامان عل  بیهاش لبخند زدم و به ترت  یحسود نیا به
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 کردن .....  ری د کمی  نیبزرگه و برا هم یل یخ  اطیآخه ح دنی رس قهیچند دق هی بعد

 

همسن همون زنع که  یآقا هیداشت بعدش هم  تیمهربون یافه یوارد شد که ق  ریزنه نسبتا پ  هی اول
دختر که نسبتا خوشگل بود با لبخند وارد شد و پشت   هیباشن و بعدشم  ثمیم  یفک کنم مامان بابا

و من   نکردم که همه رفت یسالم احوال پرس هیا بقب یک  دمیاصال نفهم  دنشیاومد تو با د ثمیبندش م 
 ...... یموندم و اون و البته عل 

 

 شروع کرد به تند زدن و دستام سرد شد  قلبم

 

من گلو از  نکهیکه اصال متوجه نشده بودم رو گرفت به طرفم و آما قبل از ا یجلو. دسته گل اومد
  دیگفت بفرما  ثمیگرفت و بعد رو به م رو هم  ینی ریاونا ازش گرفت و کارتون ش یعل  رمیدستش بگ
 کنم ی خواهش م

 

خط نشون   یعل یبه زور اونو مجبور کرد که داخل شه منم با حرص پشت سرشون رفتم و برا و
 دم یکشیم

 

هم کنارش    یمن بود و عل یروبه رو ثمیکه م یپاره کردن، همشون نشستن به طور کهی از تعارف ت بعد
 رهی نظر بگ  رینشسته بود تا هر گونه رفتار منو ز

 

  نیب  نیگفتن ، و در ا ثمیجون با همسر شروع کردن از محسناته م مایهمون س ای یهاشم  خانم
 د یپای م ثمویمدام منو م یعل یچشما
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ع به  کردم که خدمتکارا شرو یدستم باز یو با انگشتا نیسرمو انداختم پا  ستی ن یراه دمیکه د منم
 ... میباعث شد بهش چشم بدوز ی هاشم یکردن که حرف آقا ییرایپذ

 

 یچ می نی بچه ها برن حرفاشونو بزنن تا بب دیدون یاگه صالح م ی:خوب خانم محمد  یهاشم یآقا
 بشه ..

 

 د یدون ی خودتون صالح م  ی:,واال هر چ مامان

 

 ببر تو اتاقت  ثمویبعد مامان رو به من گفت فاطمه جان آقا م  و

 

 هم بلند شد یاز حرفش از جام بلند شدم که همزمان عل تی به تبع منم

 

 ؟؟ یریم ییجان جا یرو بهش گفت عل مامان

 

 تماس مهم دارم  هیاتاقم  رمی :بله مامان م یعل

 

 سر جات و بعد با چشم ابرو مهمونا رو بهش نشون داد  نی:حاال بعدا برو االن بشمامان

 

 کردی هم با حسرت ما رو نگاه م یو عل  میکردم تا به اتاقم بر ییراهنما  ثمویمن م  یطرف از
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 ...  شیآرا زی م  یاون رو تحت نشست و منم رو صندل میبه اتاقم رفت نکهیاز ا بعد

 

 :,خوب فاطمه جان ........ ثمیم

 

*** 

 

 ،  یاز من دار یانتظارات یچ نمی :خوب فاطمه جان بگو بب ثمیم

 

  یری دخترا گرم بگ یالیکدوم از فام چیبعد از ازدواج با ه دینبا  کیبا تمام اعتماد به نفسم گفتم : من
 گهیچهار د  یاش از مادرت دوست داشته ب شتریمنو ب دیسه با یتمام اموالتو به اسمم بزن دیدو با

 گمیاومد بعدا م ادمی  یاووووم هر چ

 

که دهنش اندازه غار باز بود و چشماش از   ینگاش کردم ، اونم در حال حیلبخند مل هیبعدش هم با  و
  یچی ه یبگه که دهنش باز و بسته شد ول رهی چ خواستی و چند بار م کردی تعجب گرد شده بود نگام م

 نگفت....... 

 

حرفا دارم اول  یسر هیمنم  یول  شهیگفت :باشه اوامرت اجرا م یث یبا لبخند خب هقیاز گذر چند دق بعد
 گهیسوم هم د  یری گرم بگ یبا عل گهی د دیدوم نبا یمجردت دوست باش یبعد با دوستا نیاز ا دیتو نبا

 ی کنی بار مالقات م هی یبا مادرت ماه 
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  زیر یبا چشما  دادمیکه دندونامو بهم فشار م یدندوناشو بهم نشون داد منم در حال  فیبعدش رد و
 یمن فدا یکه اون از جاش بلند شد و اومد محکم منو بغل کرد و گفت اله  کردمی شده بهش نگاه م

 اون حرص خوردن ات بشم فندق خانم ، 

 

 فندق خانم ؟؟؟!!! ییی:چ من

 

 یفندق خودم گهی:اره د ثمیم

 

  شونویتمام مدت زندگ  خوامیانگار م گهید دیای گفت :بابا ب اومد که یعل یلحظه صدا نیدر هم که
 کنن  یزیبرنامه ر

 

 د یهمه به سمت ما چرخ یچشما میدیرس یوقت  میبه سالن رفت مویهم از هم جدا شد ما

 

 روباه ؟؟  ای یریگفت :خوب پسرم ش  ثمیمادر م و

 

 رم یدر جوابش گفت :ش  ثمیو م  نیمن قرمز شد و سرمو انداختم پا یحرفش لپا نیا با

 

 لبخند زد هیبعد هم  و
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و آخرشم با   کردنی بحث م یعقد و عروس  خی گرفتو همه درباره تار شویروال جد ی هم خواستگار بعدش
ماه  هی  خشمیبا هم باشه و تار یمامان هر دوتا شون باهم افتادن و قرار شد عقد و عروس  یاصرارا

 افتاد و یواسه جمعه بعد یو نامزد گهید

 

هم شب برا شام موندن البته به اصرار   نایا ثمی گذشت و م یعل یهم با حرص خوردنا یخواستگار
 رفتن ...... ازدهی مامان و بعد ساعت 

 

 هیناد

 

محمد برا عقد   از دیمن با نکهیبرا عقد اجازه پدر هم باشه تنم به لرزه درآورد از ا دیبا نکهیا یادآوری با
 ........ رمیفاطمه اجازه بگ

 

 هیناد

 

از محمد برا عقد   دیمن با نکهیبرا عقد اجازه پدر هم باشه تنم به لرزه درآورد از ا دیبا نکهیا یادآوری با
 ........ رمیفاطمه اجازه بگ

 

 ی؟!چ ومدیخوشتون ن  ثمیشده ؟؟از م یزی :مامان چ دیدرهم نشستم رو مبل که فاطمه پرس یاچهره  با
 شده

 

 ذهنمو مشغول کرده . یزیچ هینشده فقط  یچی ه زمی گفتم :عز متیمال ی با کم منم
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 . دی؟؟ خوب به ما هم بگ ی:چ یعل

 

 !! گهی:اره مامان بگو د فاطمه

 

 :راستش.........  من

 

 مامان ؟؟ ی:راستش چیعل

 

 اجازه بده تا عقد کنه ! دیباشه .با  اتی ح دیباباش اگه در ق دیعقد فاطمه با ی:خوب برامن

 

که اصال برام   یاز کس  دیمن با ی عن ی؟  یچ یعن یکه چشماش گشاد شده بود گفت : یدر حال فاطمه
واقعا   نیتا بتونم عقد کنم ؟ ا رمی جهان هستم اجازه بگ ن یکه من تو ا دونهینم ی و حت  دهینکش  ی زحتم

 مسخرس مامان .. 

 

ما   هیمسخر زهیچه چ گهید نیا ی چ یعنیمامان  گهیحرف فاطمه گفت :آره راست م یهم دنباله  یعل
 میری بگ میبرا خودمون تصم میتونیسالمونه م ستیو االن ب میدیرس  یبه سن قانون گهید

 

 عقد دختر از پدر اجازه گرفت . یبرا دیبا نجایاما ا کنمی:درکتون م من
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دوست   ی لی خ ثمویکنم ؟من م کاری من چ یفت:واگ دیلرز ی که صداش از بغض م  یهر دختر فاطمه
برام انجام نداده برا  یکار چیکه ه  یاز کس تونمینم یاونو از دست بدم و در ثان  تونمیدارم و نم 

 !! رمیازدواجم اجازه بگ

 

پشتتم گر چه از  شهیرفت کنار فاطمه نشست و اونو تو بغلش گرفتو و گفت :نگران نباش من هم یعل
 مطمئن باش !! یش ت یاذ توکه  زارمیاد اما نم ینم  خوشمثمیاون م

 

لبخند زدم و رو به فاطمه گفتم :دختر خوشگلم اصال نگران نباش خودم همه کارا   یعل  یبرادرانه ها به
 ب ؟، خو  کنمی رو درست م

 

مامان تو که   ی بودو پاک کرد گفت :ول   دنیکه اشکش که از گوشه چشمش در حال چک یدر حال فاطمه
 تا اجازه بده ؟! یاز اون خواهش کن یخوا ینم

 

جا کرد و بعد از چند    یاونم خودشو تو بغل عل کنمیم  یتو هر کار یخوشبخت  ی:دخترم من برا من
 خودتم برو بخواب ... هرتو ببر تو اتاقو گفتم :پسرم پاشو خوا یمن رو به عل  قهیدق

 

  یوقت یمحمد حت نی:آه ا اومدیقهوه برا خودم درست کردم آخه خوابم نم  هی رفتم آشپزخونه و  منم
 داره ! یهم دست از سرم بر نم   ستی ن میاصال تو زندگ

 

 باره حرف بزنم ... نیدر ا لمی قهومو خوردم به اتاقم رفتم تا فردا با وک نکهیاز ا بعد
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به اجازه پدر    ازیازدواج دخترم ن  یآخه برا دیکنم االن شما خودتون بگ کاریچ  دیمن با ی توکل یـاقا
 رم ی بگ یمی تصم چیه تونمی، من واقعا سردرگمم، و نم دی من هست یزندگ انیهست و شما هم در جر

 

اتفاق   چیه زارمی که من نم دیمطمئن باش  یول  دیگیم یشما چ دونمیمن م ی:خانم محمد  یتوکل یآقا
 میتا مفصل دربارش حرف بزن  رسمیباره عصر خدمتتون م نیو در ا وفتهیب  یندیناخوشا

 

 :پس منتظرتون هستم روز خوش من

 

 ممنون و خدافظ.  یلی:خ   یتوکل یآقا

 

( درباره عقد فاطمه و مشکالتش گفتم  لمی )وک یتوکل یبعد تلفونمو قطع کردم ، اوووف امروز با آقا  و
 باشه نطوریوارم ا دیکه ام کنهی م دایپ  یکه گفت خودش راه

 

  دیبرن خر ثمی و بچه ها هم کالس داشتن و قرار شد بعد از کالس فاطمه و م یتنها بودم برا امروز
کله شقه   یل یپسر خ  نیآخ ا ام،یداده بود که اال بال من هم باهاتون م ریگهم  یوسط عل  نیو ا یعروس 

.... 

 

کاناپه   یاز رو  نی هم یبهتر شد برا میحال روح دیبگردم شا یکمیگرفتم که برم  میتصم نیهم یبرا
 بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم تا آماده شم ......
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برداشتم و به سمت شرکت حرکت کردم بعد از حدود چهل و   نمویماش چیآماده شدم سو نکهیاز ا بعد
رو    نجایا یکه مادر جون فوت کرده اداره  یگذاشتم از وقت نگیتو پارک  نو یو ماش  دمویرس قهیپنج دق

 نداشته باشه ... یخودم به عهده گرفتم تا کم کاست

 

و البته طبقه دوازدهمه  یطبقه هست و خود شرکت هم طبقه  ست یساختمون ب هیتو  شرکتمون
 کار کنان اونجا هستن .  شتریهم مال ماست و ب ازدهمی

 

برام آشنا   افشیرو چشماش بود توجهمو جلب کرد ق یبزرگ  نکیزن که ع هیدارد آسانسور شدم  یوقت
 ... زدیآشنا م یل یخ  دمشیدونم کجا د ینم  یول  زدیم

 

  فموی ک یرفت وقت   رونیاون هم بافتاد و  فمی زد که ک ییبهم ضربه آ  یکی سادی که آسانسور وا نیهم
فک کردم تا    ی.اول کم دمشیبه اون زن نگاه کنم که انگار رفته بود چون ند خواستمیبرداشتم دوباره م

و با   نداختمباال ا  ییابرو نیهم یبرا ومدین  ادمی یزیفک مردم چ  یاما هر چ ادی ب ادمی  یزیچ دیشا
که  نیداشت رفتم هم یرنگ  ییاآسانسور خارج شدن و به سمت شرکت که در قهوه ستادنیا
 اسم ......... دنیآوردم با د رونی ب فمی وارد شم تلفونمو زنگ خورد و اونو از تو ک خواستمیم

 

ابروهام   یتوکل  یاسم آقا دنیآوردم با د رونی ب فمی وارد شم تلفونم زنگ خورد و اونو از تو ک خواستمیم
 رفت . باال 

 

 داشت که صبر نکرد تا عصرو االن زنگ زد !! یچه کار مهم یعنی

 

 گوشم گذاشتم و گفتم : الوو!!کنار  تلفونو
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 ، ی:سالم خانم محمد  یتوکل

 

 ؟؟ نی داشت ی:سالم کارمن

 

دادن  بیقرار مالقات ترت هی امنشیآر ی:بله ، راستش من بهتون زنگ زدم تا بگم که من با آقای توکل
 به اطالعتون برسونم خواستمیعصره م یکه واسه 

 

 ؟!! دیبه من نزده بود یباره حرف  نیشما در ا ی، ول  ییی:چمن

 

  نیو راستشو بخوا مشکل شما صحبت کردم یاز همکارام درباره  یکی :بله خوب راستش من با   یتوکل
شما به   یبچه ها  ی.و در ثان  دیصحبت کن   امنشیآر یو رو در رو با آقا  میراهه که شما بر  نیبهتر نیا

 تونن اونا رو از شما جدا کنن !! ینم شونیکه ا دنیرس یسن

 

 تونم با اون حرف بزنم ؛ یمن نم  ی:ول من

 

 ! دیشما بخاطر بچتون مجبور ی:ول   یتوکل

 

 گم یو بهتون م کنمی:من بهش فک م من
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 د یتا عصر جوابو بگ دیریبگ  میزود تصم د یکن یسع ی:,ول   یتوکل

 

 :,باشه پس خدا نگه دار . من

 

 شرکت بود.  هیاومد درو باز کرد اون آبدارچ ییموال یکردو منم زنگه شرکتو زدم که آقا یخدافظ اونم

 

  یساختمون زندگ نیهم یواحد ها  از یک یمهربون و خوش اخالق که با زن و بچش تو  یمرد
خونه داده  نیمهربونه بود به اونا ا  یلیچون مادر جون خ   یو خونشون مال مادر جون بود.ول کردنیم

 بود ...

 

سالم کردم و در همون حال گفتم :تمام قرارارو   یرفتم و به منش تی ری سالم به اون به سمت اتاق مد با
 لطفًا ؛  دیلغو کن

 

اتاق ولو شدم و در همون حال چشمامو بستم بعد از چند نفس   یاز مبال یکیبه اتاقم رفتم رو   یوقت
زنگ زدم وگفتم   یبرداشتمو به توکل   لمویموبا هویخواهش فاطمه درباره عشقش افتادم و   ادی قیعم

 ...... رمیعصر باهاش م 

 

*** 
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که  رفتمیم  یکس دنیدخترم به د  یبرا دیگرفته بودم اره من با ممویاز جام بلند شدم من تصم بعدشم
به من   یازیاون االن هم زن داره هم بچه و اصال ن  دونمیخراب کرده ، گر چه من م موی تمام زندگ
 منه ... هیباعث دلگرم نیندارد و ا

 

خودم   یسنگو من تازه متوجه گر  دادیاز شرکت خارج شدم ساعتمو نگاه کردم که دو رو نشون م یوقت
 استراحت کنم  کمیبه سمت خونه روندم تا هم غذا بخورم هم  نیهم یشدم، برا

 

 م یپارک مردم و بعدش وارد خونه شدم و از همون جا مر نویو ماش  دمیساعت رس هیاز  بعد
 خدمتکارمون رو صدا زدم که اومد

 

 میدار  ی:واسه ناهار چمن

 

 ؛  ی:قرمه سبز میمر

 

 ام ی تا ب دینیبچ   زوی :باشه پس ممن

 

 :چشم میمر

 

 ؟؟ ومدنیرفت که گفتم :بچه ها هنوز ن  یم داشت
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 :نه خانم میمر

 

 با تکون دادن سرم به سمت اتاقم رفتم . منم

 

 استراحت کنم .  کمیرفتم و غذا خوردم و بعدش هم به اتاقم رفتم تا  دمیپوش یلباس راحت  نکهیاز ا بعد

 

 رف و اون طرف نگاه کردمط نیبه ا  جیسروصدا از جام بلند شدم و گ با

 

سرو وضعمو   نیهم یبرا نیسروصدا از پا نیبه خودم اومدم و متوجه شدم که ا قهیاز چند دق بعد
تو دست فاطمه بود و   یعل یشدم موها یکه متوجه فاطمه و عل  نیپا یدرست کردم و رفتم طبقه

 هااااااااان ؟؟ یکن ی م تیاذ ثمو ی:چرا م گفتی فاطمه مدام م

 

 .  ارهیتا موهاشو از دست فاطمه در ب دیپری م نیهم بدون جواب باال پا یعل

 

منو از دست   ایتر از جان ب  زیمادر عز یبهم افتاد و بلند گفت :ا یپله بودم چشم عل نیکه رو آخر من
 نجات بده . الیگودز نیا

 

 شه یخنده توش نباشه گفتم :فاطمه ول کن مو هاشو داره پر پر م کردمیم  یکه سع یلحن با
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 نهیبوز  نیهم با اخم ولش کردو رو کاناپه خودشو پرت کرد و با همون حالت گفت :مامان ا فاطمه
 برد !!  ثمیم یمنو جلو یآبرو

 

 به خدا ،.  یچی وسطو گفت :ه دیپر یعل کار کرد مگه ؟فاطمه خواست جواب بده که ی:چ من

 

 هان؟  یچی رو به طرف اون گفت :ه مهفاط

 

 ؛  یچ ی:اره ه یعل

 

  ی؛برا دادینشون م افتاد که پنجو  واریبه بحثشون ادامه دادن که چشمم به ساعت بزرگ رو د اونا
برم   امنشی آر یبه اصطالح آقا دمیبا عجله به طرف اتاقم حرکت کردم تا آماده شم که به د نیهم

.......... 

 

*** 

 

و ادرسو بپرسم که تلفنم زنگ خورد  زنگ بزنمو  یتوکل  یروشن کردم و تلفونو برداشتم با آقا نو یماش
 برش داشتم .

 

 هیدنبالم که قبول نکردم و گفتم ادرسو بفرسته بعد از چند ثان ادی بود و گفت خودش م  یتوکل یآقا
 حرکت کردم ،   ومدمیبه حساب م یزندان  هیدر اونجا  یکه روز  ییآدرسو برام فرستاده من به سمت جا
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 نحو منو شکسته بودن ... نیبهم شده بود اما بعدش به بدتر ییکه واقعا محبت ها ییسمت جا به

 

نداشتم چه برسه به  یتوقع چینبودم چون من از خونواده خودم و مادر خودم ه ری من از اونا دلگ اما
 لفنم منو به خودم آورد ت یمشغول بود که صدا  یل ی اونا که فقط چند ماه باهوش بودم فکرم خ

 

؟چرا   ییاومد :الو مامان کجا  یعل  یبرش داشتم که صدا نی هم یرو صفحه اس برا یاسم عل دمید
 زد.  بتیغ هوی

 

 شده مگه ؟؟ یجا کار دارم، چ  هی:  من

 

 . میایم ریشبم د ادی به احتمال ز رونی ب میریم میبگم ما دار  خواستمیم یچ ی:ه یعل

 

 بغل پرت کردم   یکردمو تلفونو رو صندل یو بعدش خدافظ دی:باشه ، مراقب خودتو باش من

 

پارک کردمو تلفونو   نو یماش  نیهم  ی. برا دمیرو د  یتوکل ن ی ماش دنمیاسترس داشتم با رس  یبرسم کل تا
 خانم  دیبرداشتم و به سمتش رفتم اونم اومد و گفت بفرما 

 

 ؟؟!! رهیتونه بچه هامو بگ یافته و اون نم ینم  یاتفاق دی :مطمئن گفتم دیلرزیکه انگار م ییبا صدا من
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هستن و   یشما جزء تبعه خارج یبچه ها یخانم محمد  دیمطمئن گفت :مطمن باش ییبا صدا اونم
 ؛  دیپس اصال نگران نباش  رنیبگ میخودشون تصم  یبرا توننیهستن که م یدر سن

 

کرده  یکه قبالً اومده بودم و چند ماه زندگ ییالیتکون دادمو همراه هم به طرف در بزرگ اون و سرمو
 .میبودم حرکت کرد

 

اسم ما  دنیخدمتکار بود و با پرس  ادیاومد که به احتمال ز یزن یزنگو فشار داد که صدا یتوگل یآقا
 درو باز کرد

 

 اسم خودشونو برده بود؛ یتوکل یر واقع آقابرم د دنشونیبه د خوامی دونستم که من م ینم  اونا

 

 سادهیدر وا یخدمتکار جلو هیکه  میو به سمت خونه رفت میبزرگ عمارتشون عبور کرد اطی هم از ح با
 بود ........

 

*** 

 

 سادهیدر وا یخدمتکار جلو هیکه  میو به سمت خونه رفت میبزرگ عمارتشون عبور کرد اطی هم از ح با
 ،  میکرد وارد خونه بش ییخدمتکار ما رو راهنما میدیرس  یبود .وقت

 

االن اصال برام اصال برام  ی و جذاب ول دیاومده بودم خونه واقعا برام جد نجایکه ا یبار اول  هه
 رو دارم .  نایاز ا شتریاالن خودم ب نکهیبخاطر ا  دینداره ،شا یتیجذاب
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به آشپز خونه   ییرایپذ یهم برا خدمتکار به ما تعارف زد و خودش  یبه سالن اصل دنمونیرس  با
 تو سالن نبود !!! یبود کس  بیطرف. اون طرفو نگاه کردم عج نیبرگشت منم ا

 

و بعد عقب گرد کردو خواست بره    زیروگذاشت رو م  ییرای پذ لی خدمتکار اومد و وسا قهیاز چند دق بعد
 کجاست  امنشی آر یکه گفتم :پس آقا

 

فک  گهید ی قبل از اون اومد که گفت :باباو بابا بزرگم االن شرکتن ول  یدختر یدر همون حال صدا  که
 ان یکنم م

 

کرده قلبم شروع به تند زدن کرد   یکه محمدو آقابزرگو ، بابا و بابابزرگش معرف  یدختر یصدا دنیشن  با
 بخش داشتم یکامل دیکه مبال رو به پله ها بودن د ییو از اونجا

 

هم بلند شد در همون حال دستشو آورد جلو وگفت   ی توکل  یکه آقا جلو منم از جام بلند شدم اومد
 ؛  امنشی:سالم عسل هستم دختر محمد آر

 

 شدم  یم ینجوریدونم چرا ا ی روم نم  ختنیر  خیسطل آب   هیحرفش انگار  نیا با

 

 هستم یمحمد هیگفتم : خوشبختم منم ناد یحفظ ظاهرکردمو بالبخند مصنوع  یول
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  یهم سالم احوال پرس یتوکل ی، و بعد با آقا نی رو لباش بود گفت :همچن که ینی ریبا لبخند ش  اون
 کرد 

 

 کنم ی خواهش م  دیرو به ما ادامه داد بفرما و

 

 . میهم نشست ما

 

 با پدرم ؟؟,  نیداشت یرو به من گفت:مگه قرار کار بعد

 

 میاومد گهید  زی چ هی:نه بخاطر  من

 

 لطفًا .   دیکن ییرایاشاره کرد وگفت از خودتون پذ زی م یرو یها وهی:اهاااان وبعد به م عسل

 

 اومد . یم  نیری به دلم ش  یلیخوشم اومده بود خ  یلیدختر خ نیدونم از ا ینم

 

 اومدن دوباره استرسم برگشت و......... امنشی آر یخدمتکار که گفت آقا یصدا با

 

*** 
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 ،  دمیمحمدو شن یبرگشتن دوباره استرس گرفتم که صدا  امنشی آر یخدمتکار که گفت آقا یصدا با

 

 ... زدی با خدمتکار حرف م داشت

 

که بهش وارد   یچاره من هر لحظه از استرس یو قلب ب  شدیم کتری حرفاشون هر لحظه نزد یصدا
 رفت یم  نیمدام باال پا  نمیس یو قفسه  کردیکه خودم هم حسش م یطور زدیتند تر م  شدیم

 

نشون  لی مو نگه داشتم تا محکم باشم و نزارم اونا ازم سواستفاده کنن و منو خوار ذلبه زور خود یول
  یتوکل یآقا ستادنیرو چشمام گذاشتم و در جام ا مویدود نکیبدون توجه به حالم ع  نیهم یبدن برا

 هم از جاشون بلند شدن .

 

ه متوجه حضور ما  اما حس کردم ک ننی تونستن صورتمو بب یدر عمارت پشت ما بود اونا نم چون
 محکم به سمت ما اومدن یبا قدم ها  نیهم یشدن برا

 

 دمی صداش رو شن سادمیمن محکم تو جام وا  یسر شده بود ول  دستام

 

کردن و بعدش هم به سمت من برگشتن با   یسالم احوال پرس یتوکل یآقابزرگو محمد با آقا یعنی اونا
ما رو دعوت به نشستن  هیبعد از چند ثان  یجواب سالمشون و دادم که تعجب کردن ول یسرد یصدا

 کردن

 

 منو نشناخته بود .. اون
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کرده بود و جذاب تر  ریتغ افمی نبودم ق نجایکه ا یادیز  یسال ها ی، گر چه در ط شهیباورم نم  یوا
 مردم که اون منو نشناسه یفک نم  یشده بودم ول 

 

اون منو  نکهیاحتمال ا نیاز صورتمو پوشونده بود و ا  یرو صورتم بود هم نصفکه   ینکیخوب ع یول
 کرد یبشناسه کمتر م 

 

از   یزیچ یی نایاما ا کردیم  ییموهاش خود نما هیالبه ال  یدیسف یکرده بود موها ریتغ  یلی خ محمد
 اون جذاب ترم شده بود .. کنمیکه من فک م یکم نکرده بود به طور تشیجذاب

 

انگار کار   یتوکل  یبا همون لحن محکم گذشته گفت :آقا  یآقابزرگ که شکسته تر شده بود ول  یصدا با
 ؟؟!!  نجایا نیا ی امروز ب نی هم نیکه گفت نی با ما داشت  یمهم

 

منو نگاه  ینجوریکه داره ا دهیدور د نویلی،هه فک کنم چشم آ کردمیمحمدو حس م ی رهی خ نگاه
 کنه یم

 

 امنشیآر یآقا دیکار دارم که با یسر هیدر پاسخ به آقابزرگ گفت بله راستش من  یتوکل یآقا
 به ما کمک کنن. کیکوچ

 

 !!؟؟ی:چه کار  آقابزرگ
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 برگه ها رو امضا کنن  نیا دیبا شون ی:راستش ا  یتوکل

 

که توش نوشته شده بود بر اساس اونا محمد اجازه ازدواج فاطمه رو داده رو ، رو   یبعدش برگه ها و
 گذاشت .  زیم

 

 امضاشون کنم ؟! دیهستن . چرا من با یچ نایگفت :ا یمتعجب  یدر پاسخ اونا با صدا محمد

 

 .  دیفهم ی م دشونی:,بخونی توکل

 

از اونا چشماش از تعجب  برگه ها برداشت و شروع کرد به خوندنشون وبا خوندن هر خط  محمد
 !!!!! هیگفت :,ناد یآروم  یو بعد با صدا شدیگشاد م

 

*** 

 

برگه ها رو برداشت و شروع کرد به خوندنشون وبا خوندن هر خط از اونا چشماش از تعجب   محمد
 !!!!! هیگفت :,ناد یآروم  یو بعد با صدا شدیگشاد م

 

 !! ادشهیحرفش *"هه اون هنوز منو   نیگفتن ا با

 

 باال گرفت و منو نگاه کرد  شوسر
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 اونا رو برداشت و خوند نگاه هر دو تا رو من بود از دستش افتاد اقابزرگ  کاغذا

 

اون برگه ها رو   خوامی تن خودمو هم لرزوند گفتم :م شی که سرد ییعزممو جمع کردم و با صدا منم
 دمی بهت م یبخوا یو در قبالش هر چ دیامضا کن

 

 !! ؟؟یکه داشت گفت :چ یتمام بهت با

 

 یتنها خواسته  نی، ا یاون برگه ها رو امضا کن خوامیافتاد و با همون لحن گفتم :م به اقابزرگ  نگام
 ی هست که تو بهم زد ی من در قبال اون تهمت

 

 ؟ هیچ ای مسخره باز نی؟؟ا یچ  یعن ی،  یبا تته پته گفت :تو کجا بود محمد

 

 در ادامه حرفش گفت: محمد لطفًا ساکت !! آقابزرگ 

 

همه  نیمحمد بچه داره ، اونم از تو !!تو ا یعمی؟ هیچ نا یا یبگ شهیرو به من ادامه داد :دخترم م بعد
 ؟؟ میکردی نم داتیپ میگشتی دنبالت م ی؟؟چرا هر چ یمدت کجا بود

 

گناهم و به من  یکه من ب نی دی؟نکنه فهم یچ یبرا نیگشتی شما دنبال من م   یبهش گفتم :چ رو
 نیدختر تنها رو بدون سر پنهاه از خونتون پرت کرد هیبراتون متاسفم که   نینی ظلم شده ، اره؟ بب
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تا من هم  دی که اون برگه ها رو امضا کن خوامی ندارم فقط م  یمن اصال از شما ناراحت  نیدون ی، م رونیب
 شمام دخالت نکنم ، یبرسم و تو زندگ   میمثل گذشته به زندگ

 

دخالت کنم  نیل یتو و آ یکه تو زندگ  ومدمیمن ن  نیصورتمو به سمت محمد چرخوندم گفتم :بب بعد
اون برگه ها رو امضا کن ،.من تا دو روز بهت فرصت   کنمیخواهش م وفتهیب یاتفاق  نکهیپس بدون ا

  استفاده ییا گهیاز راه د شمیصورت مجبور م  نیا ریدر غ ی و اون برگه ها رو امضا کن  یکه فک کن دمیم
 کنم !؛

 

تو  تونستمی من که اصال نم یبرا نیبفهمم و ا تونستمی از رفتارش م نویشده بود ا  جیکامال گ محمد
هم   یتوکل  یمن آقا یحرفم از جام بلند شدم و با اشاره   نیاون مکان باشم خوب بود . بعد از گفت ا

ن در هر حال  یکه گذاشت یممنون از وقت یلیرو به اونا گفت :خ   یتوکل یاز جاش بلند شد و بعد آقا
 . دیکه زودتر پاسختون رو به ما بگ میشیخوشحال م

 

 کرد ی نگام م یجور نیدونم چرا ا  ی، نم  کردیم تمیمحمد داشت اذ رهی خ نگاه

 

به طرف در حرکت کردم که   یسرد هیحافظخدا هیبا  نی هم یتفاوت باشم برا ی کردم ب  یمن سع یول
 محمد توجهمو جلب کرد  یصدا

 

 نمی دخترمو بب خوامی :من م  محمد

 

 پسرم داره !؛ هیدونست که  یاون نم هه
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 ؛ نهی که تو رو بب خوادی اون نم  یسمتش برگشتم و گفتم :ول  به

 

 ؟؟یگفت :چ یدیناام با

 

 که؟  یفهم ی زده ،م یکه مادرشو ول کرده و به اون تهمت دزد نهیرو بب  یکس خوادی :گفتم که اون نممن

 

 .  نمیاونو بب خوامی که شده م یمتیمن به هر ق ی:ول محمد

 

 کنم ،  یکار  تونمیاگه اون نخواست من نم یندارم ول  یباره مشکل نی:من در امن

 

 میحرکت کرد یبعدش عقب مرد کردم و به سمت در خروج  و

 

آقابزرگو محمد فک کردم راستش به نظرم   یحرف ها یبه سمت خونه حرکت کردم و درباره  نمیماش  با
  رمیبا زور نوه هامو بگ خوامی مهربونه تر شده بود چون من انتظار داشتم که بگه م کمی آقابزرگ 

 هوا مهربون شده ؛ نیبراش افتاده که ا یچه اتفاق دونمی .نم

 

داشتم  ییبه تنها ازیشده بود ومنم ن کیبه اتاقم رفتم هوا تار یحرف  چیبدون ه  دمیبه خونه رس یوقت
..... 

 

 ی عل
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البته به اصرار دخترا که شامل فاطمه ،محدثه و  یشهر باز میورفته بود رونیب میبچه ها اومده بود با
بود  هم اومده ثمیم نی ب نیاسما بودن که محدثه نامزد دوستم بهمن اسما هم نامزد ارسالن بود و در ا

 .  ندر واقع فقط من بودم که تک بودم همشون زوج بود میگره هفت نفره بود هیو ما 

 

گروه پسر بودن که  هیتوجهمو جلب کرد  ییصدا میخوردیداشتم غذا م می تو رستوران بود واالن
از   یکیکه  یاولش گفتم ولشون کن و بعد با کار کردنی م  جادیدختر مزاحمت ا یسر هی یداشتن برا

 پسرا کرد خونم به جوش اومد و .........

 

*** 

 

گروه پسر بودن که داشتن  هیتوجهمو جلب کرد  ییصدا میخوردیغذا م میداشت میرستوران بود تو
ا کرد  از پسر ی کی که  یاولش گفتم ولشون کن و بعد با کار کردنی م جادی دختر مزاحمت ا یسر هی یبرا

دم  ید یدختر که صورتشو نم  هی یخونم به جوش اومد و از جام بلند شدم پسره دستشو رو گونه ها
 کرد ی دختره توجه نم یگذاشته بود واصال به زور زدن ها

 

 و دست پسره رو گرفتم و اوردم باال. کینزد رفتم

 

االن جولو   نیپسره که سه نفر بودن همه دورمون جمع شدن با خشم رو بهش گفتم هم یدوستا
 جا برو تا کار دستت ندادم . نی وپالستو جمع کن از ا

 

 که بخوام ازت بترسم ؟!  یهست یپوزخند رو بهم گفت :هه تو ک با
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 هستم یندارد که من ک ی:به تو ربطمن

 

  ای.خواهرته  کردی م کاریکه من چ یربط  چیاون پوزخندشو تکرار کرد و گفت :پس به تو هم ه دوباره
 مادرت ؟؟! 

 

 مشت خوابوندم تو صورتش هیحرفش دستمو مشت کردن و  نیا با

 

 .  کنمیآشو الشت م زنمی!! وگرنه م کهی پوزخند زدم و گفتم : حد خودتو بدون مرت  هیمثل خودش  و

 

، با کمک دوستاش از جاش بلند شد .و دوستاش هم که ارسالنو  نیکه با مشت من افتاده بود زم اون
 دادن حی از همون جا فرار کردن و فرارو بر قرار ترج دنیاهام دب  ثمویبهمنو م 

 

 یدار ی!!عجب زور ولیزد رو شونمو گفت :بابا ا ارسالن

 

 !  میدست پرورده شما دیدار اریخم کردمو گفتم :اخت کمرمو

 

شون توجهمو جلب   یک یاون دخترا افتادم سرمو گردوندم تا بهشون بگم حالتون خوبه که  ادیتازه  بعد
 رد ک
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 بودن و من پس گرفتم  دهیازش دزد فشوی همون دختره بود که تو بازار ک اون

 

اون   نکهیممنون از ا  یل یشما !! خ  یاما زود از جاش بلند شدو گفت :وا کردیبا تعجب منو نگاه م اونم
 پسر 

 

 دیداد یرو فرار یالش یها

 

 بود  فهی: نه بابا وظ  من

 

 رسونهی م تونوی. اقا دیدار اری:اخت  دختره

 

 د یفرما  یم  ی:شکست نفس  من

 

به خودم اومدم و نگامو   یاهم اهم یکه با صدا میزاشتیبغل هم م  ریهندونه ز م یداشت یجونوریهم ما
 کرد ی باز نگام م  شی کارو کرده بود چرخوندم که داشت با ن نیبه سمت فاطمه که ا

 

...... 

 

*** 
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 خوب بود  شی از اون دعوا بغ  ری بود و بغ یکل شب خوب  در

 

 اون دختره که اسمش میحساب کرد  زوی م نکهیاز ا بعد

 

رستوران فردا شب دعوت کرد وبا   نیبه هم میکه بهشون کرد یبود ما رو بخاطر کمک  ی.مهال رستم
 میناز کرد  کمی خوب به قول معروف   یالبته من که از خدام بود ول میبالخره قبول کرد ادیاصرار ز

 

 خونه میدوازده رفت یبعدشم هم حول وحوشه ساعات  و

 

 هیناد

 

 روش اضافه شد !! نمی؟؟مشکلم کم بود که ا یچ  یعنیخراب بود آخه   یعیبه طرز فج  اعصابم

 

البته  دمیاز خونه خارج شدمو به سمت شرکت اومدم کنار آسانسور دوباره اون زنو د یصبح وقت   امروز
 !!!! هینبود جز مهد  یکس اون شدیمرد و اصال باورم نم هیبا 

 

شد   یدر قبالم نکرد من اصال باورم نم یخواهر چیاما ه هیکی که خونمون  یخواهرم بود خواهر اون
 بود دهیبود که اصال به فکرم هم نرس یاز اتفاقات  یک ی نیدر واقع ا نمشیبی که بعد از سالها دارم م

 

 و منم از پله ها اومدم باال ...  دیخدارو شکر اون منو ند اما
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  دمیمن از اونا دور باشم ، شا شهیباعث م یحس هیدونم  ینم  نهیکه اون منو بب  خوادی دلم نم اصال
 دم یهنوز از ته دلم اونا رو نبخش

 

 ام یم رونیاز فکر ب یمنش یصدا با

 

 نن ی، از طرف شرکت .... اومدن تا شمارو بب  ی:خانم محمد یمنش

 

 دارن ؟؟  یگفتم :مگه قرار قبل دمویرو چهرم کش یدست من

 

 کار مهم دارن !! هیکه  گنی م ی:نه خانم ول  یمنش

 

 بعد بفرستشون تو ؛  قهیوپنج دق هی:باشه من

 

 :چشم  یمنش

 

 آورد  رونیب  هیشرکت گذشت و منو از فکر مهد یروزم به کارا هیبق  خالصه

 

اومدم و به سمت آسانسور رفتم طبقه چهارم   رونی هامو برداشتم و از اتاقم ب لهیبود که وس  عصر
 بودم ... دهیکه د یصبح هیبا اقا  هینبودن جز مهد یدونفر وارد شدن و اونا کس  سادویآسانسور وا
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کردم اما در واقع تمام   میهمراهمه رو به چشمام زدم تا منو نشناسه و سرمو تو گوش شهیکه هم ینکیع
 به اونا بود حواسم 

 

 بودن ..... یمی صم  یلیخ  انگار

 

 کنم شوهرش بود ..... فک

 

رو گرفتم و   یرفتم و در همون حال شماره توکل  نمیکه از آسانسور خارج شدم به سمت ماش نیهم
 برام اطالعات جمع کنه  یمحمد هی بهش گفتم درباره مهد

 

 !؛ گهیگفت تا امشب بهم م اونم

 

 جهان مال منه !! یذاباچرا تمام ع دونمی من نم یوا

 

 !!! هیاز مهد نم یاز طرف محمد ا اون

 

طعم   یزدم واقعا من ک  یفکرم به خودم پوزخند نیمحاله !!بعد از ا یهمه خوشبخت نیواقعا منو ا یوا
 ؟؟؟؟؟  دمیرو چش  یخوشبخت
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 !! یخوشبخت بود شهیزد تو با وجود بچه هات هم ادیاز اعماق وجودم فر یکی

 

بچه ها تنگ  یروشن کردم و به سمت خونه حرکت کردم دلم برا نویتکون دادمو ماش نیبه طرف  سرمو
 !!! نمشونینتونستم بب شبیشده بود آخه د

 

 سرعت به سمت خونه حرکت کردم .......  با

 

  یجمهور  سی و بعد با خودم گفتم نه بابا مگه رئ کنهیم  بمیداره تعق یکیراه بودم که حس کردم  تو
 به راهم ادامه دادم  تیاهمیب  نی هم یرم براخبر ندا

 

کمربند    نکهیبرخورد کرد و سرمم هم بخاطر ا گهید نی ماش  هیبا  نمی شد ماش  ییدونم چ ینم هوی که
 .........  یکی نبسته بودم رفت تو فرمون و بعدش هم تار

 

 محمد 

 

و واقعا    کنمی م بشی اومده دارم تعق رونی که از خونم ب  روزیاز د یعنی کردمیم ب یرو تعق هیناد داشتم
خانوادش هم  شی نداشت تازه پ یهمه ثروت از کجا آورده ؟؟؟آخه اون که کس نیکه ا بهی برام عج

 همه ثروت از کجا آورده ؟؟؟؟ نینرفته بود پس ا

 

آخه   گفتمیدوباره به خودم م  یازدواج کرده ول گهید یکیبا    دیکه اون شا کردمیهمش فک م  دونمی نم
 گرفته باشه واقعا سر در گمم  گهیشوهر د هی تونهیزنه منه و نم  یو قانون   یالن شرعاون ا
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 همه مدت کجا بوده ؟؟؟!!! نیاون ا یعنینکردم  دایدنبال اون گشتم و اونو اصال پ یلی من خ یدر ثان  و

 

 !!!! سادیقلبم وا گهید نهیماش هی با  هیناد نیافکارم بودم که با برخورد ماش تو

 

فرصت اون   نیو در ا دمیدو نشیشدمو به سمت ماش ادهیپ  نمیاز ماش عیشد؟؟؟؟؟ سر یچ یوااا
 هم فرار کرد ....  نهیماش

 

 رفتم سرش رو فرمون بود   نشی طرف ماش به

 

سرشو از رو فرمون برداشتم که  نی هم یصداش زدم از جاش بلند نشد برا یباز کردم هر چ نوی ماش در
 رفت ی خنجر بود که تو قلبم فرو م  هی بود مثل یجار شی شون یکه از پ ییخونا

 

 توجهمو جلب کرد  شیعجله اونو بلند کردم که گوش با

 

 !؛  خوردی زنگ م داشت

 

 دم یحرکت کردم در واقع دو نمیگذاشتمش به سمت ماش بمیج  دموتویاونو قاف  عیسر

 

 حرکت کردم  مارستانی به سمت ب یسرعت باور نکردن  با



 ی ل یشوهر تحم

117 
 

 

 خدارو شکر که تصادف نکردم ...  یول

 

 هی عیحال من سر دنیرفتم اونام با د  رشی رو بغل کردمو به سمت پذ هیناد مارستان یبه ب دنیرس  با
 رو ، رو اون گذاشتم هی برانکارد آوردن که ناد

 

 رو برده بودن بشم هیکه ناد یاونو به اورژانس بردن و به منم اجازه ندارم وارد اون اتاق  عیسر

 

  یرو خوب کنه و اتفاق هیکه حال ناد کردمی و مدام با خودم به خدا التماس م  زدمیاه رو قدم مر تو
 وفته یبراش ن

 

 توجهمو جلب کرد ....... یآوردم که اسم عل رونی ب  بمیتلفن منو به خودم آورد تلفنشو از ج یصدا که

 

*** 

 

 توجهمو جلب کرد ..... یآوردم که اسم عل رونیب بمی تلفن منو به خودم آورد تلفنشو از ج یصدا

 

 بود ؟؟؟ یک ی عل نیا یعنی

 

 نکنه که دوسش داشته باشه ؟؟,  یوا
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من که هنوز اونو طالق  شمیکه اگه اون شوهرش من چ شهیآخه نم  یشوهرش باشه ؟؟!ول دمیشا
 ندادم

 

 امکان داره بخواد با اون ازدواج کنه ؟؟  یعنی

 

عجله   یل یخ  یهمون عل ای  یزنگ خوردن دوباره تلفن اونو کنار گوشم گذاشتم اما انگار پشت خط با
  یدار یبرنم زنمی زنگ م  یچرا هرچ ییمامان کجا ییداشت چون اصال نذاشت حرف بزنم و گفت :وا

 یدیپس چرا هنوز نرس  یاومد رونی ساعته که از شرکت ب هیگفت که  ی؟؟؟، زنگ زدم به شرکت منش
فاطمه هم که مخ منو خورد از    نی... ایاز نگران رمی می!! دارم میزن  یمامان چرا حرف نم  ؟اوووف؟؟؟

 بس گفت زنگ بزن زنگ بزن !!!

 

 تصادف کردن .. شونیشد که فقط تونستم بگم :ا  یدونم چ ینم

 

 کجا ؟؟؟االن کجاست   ییی:چ یعل

 

 ..... مارستانی :بمن

 

 م یآی:باشه باشه االن ما م یعل

 

 پشت سر هم تلفن ...  یبعد بوق ها و
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پسره بچهشه   نیگرفته و ا گهیشوهر د هیمن نکنه اون  یخدا یاون پسره رفتم تو شوک، وا یحرفا با
"* 

 

دکتر حالش   یو من با عجله به سمتش رفتم و گفتم :آقا  رونی همون لحظه دکتر از اتاق اومد ب در
 ؛  دیلطفا بگچطوره ؟؟خوبه ؟!

 

که   یکه به سرشون خورده و فشار عصب ییفقط بخاطر ضربه آ یخوب شونیحال ا دی:نگران نباش   دکتر
 د ینگران نباش  ادیبهوش م گهیدو ساعت د یکی روش بوده از هوش رفته حاال تا 

 

 نمش ی بب تونم یم یک دیبگ شهی:ممنون دکتر فقط م من

 

 تو اتاق !! دی بر  دیتونی:اآلنم م  دکتر

 

 ممنون . یلی:خ  من

 

فرستادمو به سمت اتاقش رفتم درو باز   رونی تکون دادو رفت ، نفسمو پر سر و صدا ب یسر دکترم
 معصومش رو به رو شدم  یکردم که با چهره 

 

گذشت   قهیچه دق دونمی موهاش کردم نم  ونیشدم و دستمو م دهیبه خود به سمت تخت کش  خود
 که در با ضرب باز شد 
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*** 

 

گذشت   قهیچن دق دونمی موهاش کردم نم  ونیشدم و دستمو م دهیبه خود به سمت تخت کش  خود
 وارد اتاق شدن  مهیدختر سراس هیپسرم  هیکه در با ضرب باز شد و 

 

 رون یدستمو آوردم ب   عیسر یلیبود ....خ هیناد یموها ونیم دستم

 

آشنا   یل یدوتا دختر و پسر برام خ نیبود که ا نیوسط بود اونم ا نیا یبی عج یل یخ ز یچ هی یول
هستن که با عسل تصادف   ییمتوجه شدم اونا همونا ادیبا دقت ز دمیانگار قبالً اونا رو د ومدنیم

 کردن !!!!

 

 که ُسرم نداشته تو دستاش گرفت  یو دست هیاومد کنار ناد عیکه کنار در خشکش زده بود سر دختره

 

  کنمیبود اومد کنار اون دختر که فک م ی متوجه من نشده بودن پسره هم که فک کنم علاصال انگار
 دخترم فاطمه باشه 

 

 من هنوز تو هنگ بودم یعنینشون بدم  یدونستم از خودم واکنش خاص  یاصال نم تی وضع نیا تو

 

 از خودم نشون بدم ..... یرفتار خاص تونستمی نم و
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منتقل   مارستانیمادرمو به ب  نکه یممنون آقا بخاطر ا  یل یتم :خحرف اون پسره نگامو بهش دوخ با
 دیکرد

 

 دیهست امنشیآر ی، اما انگار اونم منو شناخت که گفت ِاااا شما آقا زدیمحترمانه حرف م یلیخ

 

جوابشو  نکهیجوابشو دادم ،:بله قبل از ا یمهربون  یبا لحن   نیهم یداشتم برا یبهش حس خوب  نسبت
 ومدیتکون خورد انگار داشت بهوش م هی هیبدم ناد

 

بغل کردنش و گفت :فاطمه برو   یبرا  زدی که دلم پر م یصورتشو چرخوندم و به دختر  یعل  نیهم یبرا
 دکترو صدا کن 

 

 گفت :چشم داداش ! کردیرو ول م هیکه دست ناد یهم در حال  فاطمه

 

 یپسر خانم محمد  یعنی,؟؟یو به محمد گفتم :شما پسرشرفت با خروج اون از اتاق ر رونی از اتاق ب و
 ؟؟؟ یهست

 

 ؟؟  هیمادرم محمد  لیکه فام  دیدونیشما از کجا م ی:,بله ،ول یعل

 

 دم یفهم شی حول شده بودم گفتم :,راستش از کارت شناسا کمی
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 :اهااان !!!یعل

 

. 

 

 بود گفتم :اون خانم هم خواهرته ؟؟؟, ومدهیفاطمه هنوز به هوش ن چون

 

 !! میگفت :,اره ،خواهرمه .ما دوقلو پرسمی م یچ یسواال رو برا نیکه بهم مشکوک شده بود که ا یعل

 

 حرفش .......... نیا دنیبا شن  من

 

بار هزارم خودمو لعنت فرستادم که  یحرفش انگار کل سقف رو سرم اوار شد و برا نیا دنیبا شن  من
 خودم و خودش و بچه هامو نابود کردم !!! یاشتم اون بره و هم زندگچرا گذ

 

 رونیبفهمه از اتاق اومدم ب  یکس  نکهیبدون ا  عیفاطمه و دکتر وارد اتاق شدن من سر یوقت
 و دوباره حالش بد شه .... نهی بهوش اومد منو بب یوقت خواستمی نم

 

 ی عل

 

 ها.....  زنهی هم مشکوک م امنشیآر یآقا نیا
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دکتر جلب شد انگار مامان فشار    یورود دکتر حواسم از اون پرت شد و تمام توجه به حرف ها ،با
 شده ش یهوش  یسرش باعث ب یزیو خونر  یعصب

 

 مواجه شدم  شی خال یهم تشکر کنم که با جا   امنشیآر یاز آقا خواستمیتشکر از دکتر م  با

 

 از ابرو هام باال رفت  یکی

 

 کجا رفته ؟؟؟؟؟!!! یعنی

 

مامان بهش نگاه کردم ، مامان آروم چشماشو باز کرد رفتم جلو وگفتم :به به حال مامان   یبا صدا یول
 گلم چطوره ؟؟؟ 

 

 که نشون از ضعفش بود گفت :قربونت برم ، پسر مامان !! یلبخند کم جون با

 

 می و در همون حال گفتم: نوکر شما  دمیشدم روش و گونشو بوس خم

 

  یدون ی؟؟ نم  هوی یشد یگفت :مامان چ یبغض دار یتخت اومدو با صدا ی گهیهم از طرف د اطمهف
 !؟؟؟؟؟  کردمیسکته م یداشتم از نگران
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 مامان  زی ، نگران نباش عز فتادهیکه ن  یدستشو رو سر فاطمه گذاشتم و گفت :اتفاق مامان

 

 اومد تو ... ثمیم  یعنیروزام  نیکابوس ا دیگفتم بفرما  نکهیزده شد و بعد از ا در

 

 که !!!!! دونمیکنه حاال من م ینیری پسره سه نقطه اومده خود ش ِاِااِ 

 

روش زد   ییخرا بوسه آ هیشب  شتری جلو دستور آزاد مامانو گرفت و مثل جنتلمنا البته به نظر من ب اومد
 و گفت :حالتون چطوره مادر جان 

 

 چاپلوس ......... کهی مردت وارید  اون لحظه سرشو بکوبم به خواستمیم یعنی

 

 خونه مشیبا اصرار ما دکتر اجازه داد که ببر  میمامان مطمئن شد ت ی از وضع نکهیاز ا بعد

 

البته با حضور پر   میشام خورد نکه یو بعد از ا میکرد ییخونه مامانو به اتاقش راهنما  میدیرس یوقت
 ..... ثمیم نیرنگ ا

 

 !!! میبخواب  میرفت

 

 محمد 
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خودمو قانع   کمی دکتر گفته بود حالش خوبه   نکهیبودم اما با ا هینگران ناد یل یخونه خ دمیرس یوقت
 کردم 

 

آوردم تازه    رونی ب  بمیاونو از ج یتلفن به خودم اومدم و وقت یکه با صدا کردمیفک م هیبه ناد داشتم
 من مونده شیاست که پ هیتلفن مال ناد  نیا دمیفهم

 

....... 

 

*** 

 

آوردم تازه    رونی ب  بمیاونو از ج یتلفن به خودم اومدم و وقت یکه با صدا کردمیفک م هیه نادب داشتم
 من مونده شیاست که پ هیتلفن مال ناد  نیا دمیفهم

 

بعد از چند لحظه که برنداشتم قطع شد و   یتوکل یاسم رو صفحه نگاه کردم که نوشته بود آقا  به
 کنهی م  لیمیرو که خواسته رو براش ا یات اومد که نوشته بود اطالع امیهمون لحظه پ

 

 له؛ یوک نیخواسته از ا  یچ یعنیکه   کردمیفک م نیباال رفته به ا یها یآبرو با

 

 منو به خودم آورد هیمار یصدا که
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 غذا !!! ای :محمد ب هیمار

 

 ام ی:باشه االن ممن

 

 گذاشتم و رفتم تا لباسامو عوض کنم یتلفونو رو عسل  بعدشم

 

 رفتم همه بودن نی لباسامو عوض کردم به طبقه پا  نکهیاز ا بعد

 

 یهم رو به رو هیکه کنار بابا بود نشستم و عسلم کنار من نشسته بود و مار میشگیهم  یو جا رفتم
 عسل و پسر نه سالش هم کنار خودش بود ... 

 

 و شوق نداشت .....  شده بود اما شور   تی پر جمع خانوادمون

 

 هیناد

 

خراش   کمیبود فقط سرم   افتادهیبرام ن یجام بلند شدم حالم بهتر شده بود در واقع اصال اتفاق خاص  از
 !!!!!! نیبرداشته بود هم

 

همراه بچه ها غذا خوردم رفتم تا    نکهیرفتم بعد از ا نیو به طبقه پا   دمیلباس درست درمون پوش هی
 آماده شم و به شرکت برم 
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 پا داشت  هیمخالفت کردم اما مرغ من  یل یو فاطمه خ  یعل البته

 

 نکردم  داشیگشتم که پ میآماده شدم دنبال گوش  نکهیاز ا بعد

 

 برداشت  قهیهم از تلفن خونه بهش زنگ زدم که بعد از چند دق یبرا هیفک کردم با عل نیهم یبرا

 

 یی کجا ی:الو عل من

 

 م یشاپ ی:سالم مامان ، با بچه ها تو کاف یعل

 

 ست ین گردمیم یهر چ یدی:آهان ، بعد تلفن منو ندمن

 

 امنشهیآر یگفت :نه نه با آقا هی.....بعد از چند ثان نهی:تلفن!!اووووووووم فک کنم تو ماش یعل

 

 امنش؟؟؟؟؟یآر یییی:چ من

 

در واقع من به شما زنگ زدم که اون برداشت ، حاال نگران  میایاون ما رو خبر کرد ب گهی:اره دیعل
 رم ی گیخونش ازش پس م رم یخودم م  دینباش 
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 رم یخودم م  ستین یازی:نه نه ن من

 

 دیشما که ادرسشو ندار  ی:ولیعل

 

 بگم گفتم :نه خوب خونه دوستم اونجاست و محمد داداش اونه  ی که مونده بودم چ من

 

 که معلوم بود قانع نشدن گفت باشه پس خدافظ  یعل

 

از   مشیخونش که هم درباره تصم رم ی و با خودم گفتم امروز م دمیکش  قینفس عم هیقطع کرد  یوقت
 رم یفاطمه بپرسم هم تلفنمو بگ

 

....... 

 

 فمویک  نیشدم و در همون ح  ادهی پ نیپارک کردم و از ماش  نمویماش  نایدر خونه محمد ا  یجلو
 رو چشمام گذاشتم  نکمویبرداشتمو ع 

 

خدمتکار در و باز کرد و   قهیمحکم به سمت عمارت رفتم و زنگو فشار دادم بعد از چند دق یقدم ها با
دادمو به  رونی هم نفسمو پر فشار ب نیهم یعمارت عبور کنم ج برا لیطو اطیمن مجبور بودم از ح 

 قدم گذاشتم اطی داخل ح
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 بکشم  قینفس عم هیمشاممو پر کرد و باعث شد  یبهار یگل ها یبو

 

 دم یکردم به در عمارت رس  یکه ط یبعدش هم به طرف عمارت رفتم بعد از مسافت نه چندان بلند و

 

 کرد  تیهدا  ییرایخدمتکار هم اونجا بود که منو به پذ هی

 

دوتا   قهیکنارم گذاشتم بعد از چند دق فمویهم گذاشتم و ک ینشستم و پامو رو ی سلطنت  یمبل ها یرو
هم  هیشکسته تر شده بود و مار  یلیو نرگس جون بودن اومدن نرگس جون خ  هیزن که فک کنم مار

 کردم  یباهاشون احوال پرس یسرد یاز جام بلند شدم و با صدا یبه اروم دادیبزرگتر نشون م

 

ناراحت بودم اما بعد از گذشت چند سال با خودم گفتم  هیاز مار یلیخونه رفتم خ نیکه از ا یوقت
 یدوست داشته برا شتریبچه داشتو از من ب هیکه در بطنش  یاون حق داشته و قطعا عروس  دیشا
 دم یهم اونو از ته دلم بخش نیهم

 

من   دی؟؟؟مطمئن باش ومدنیجان ن نیل ینگذشته بود که گفتم :چرا آاز اومدن اون دوتا  قهیدق چند
 به شوهرش ندارم یکار

 

جوابمو بده که در همون لحظه خدمتکار    خواستیم  هیمانند گفتم که مار هی رو با لحن کنا نایا همه
 کرد  ییرا یاومدو و شروع به پذ

 



 ی ل یشوهر تحم

130 
 

ندمو که با دختر محمد رو به  سرمو چرخو یبا سرو وصدا اومد داخل با کنجکاو  یکه رفت شخص  یوقت
 رو شدم 

 

 عسل بود !!!! اسمش

 

که فک کنم عضو ثابت صورتش بود اومد جلو   یبا لبخند دیمنو د یوقت  یاومد داخل ول یخوشحال با
 خانمانه بهم سالم کرد 

 

 برعکس مادرش !!!!! ادیدختر خوشم م نیاز ا یلیخ

 

تلفنمو بهم برگردوند   نکهیگذشت محمد اومد خونه و بعد از ا نمونیب یعاد یربع که به حرفا هیاز  بعد
خواست    یتا جوابشو بهم بگه آخه عسل تو خونه بود و محمد نم میکافه رفت هیاون به  شنهادیبه پ

 بفهمه یزی موضوع چ نیدرباره ا

 

 خودش !! نیالبته هر کدوم با ماش میبه کافه رفت  نکهیاز ا بعد

 

 که من روابط اون و بچه ها رو خوب کنم ؛ دهیاطمه اجازه ازدواج مبه ف یگفت فقط در صورت اون

 

...... 
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 دم یچرخی م لیدل  یب  ابونایکنم تو خ کاریاصال چ دونستمی خراب بود و نم یبه طرز وحشتناک اعصابم

 

 باطل. !!!  الیخ  یبشه اما زه یخال  تمیاز اعصبان  کمی تا

 

از شانس گند من تو   یگرفتم به خونه برگردم تا بچه ها نگران نشن ول می ساعت تصم هیاز  بعد
رو فرمون گذاشتم تا چراغ سبز شه اما چشمم به تلفنم افتاد که داشت زنگ   کردم....سرمو ری گ کیتراف

 خورد یم

 

 هم برداشتم نی هم یرو صفحه بود برا یاسم توکل و

 

 :الو بله ؟؟ من

 

 م هست ی:سالم خانم محمد توکل  یتوکل

 

 !؟؟؟.  نیداشت ی:بله به جا آوردم ، کارمن

 

 کردم گفتم که بهتون خبر بدم  لیم یرو براتون ا  نیخواستی که م ی:بله راستش اطالعاتی توکل

 

 ممنون ! ن یلطف کرد یلی:خ  من

 



 ی ل یشوهر تحم

132 
 

 بود پس خدافظ؛ فهی :وظ ی توکل

 

 .  یبعد از خدافظ منم

 

بازش کردم که نوشته   نیهم یفرستاده بود جلب شد برا  شی که ربع ساعت پ یعل   یها امیبه پ  توجهم
 خورن ی شام م رونیبود امروز با دوستاش ب 

 

 بودناووووووف.... رونیب شهیهم رانیا میکه اومد یبچه هم از وقت نیا

 

 ی عل

 

و قراره مهال   میرستوران امروز اومد  میایکه ب مینتونسته بود شبی:ساعت نه شب بود و چون ما د یعل
 م بده بهمون شا

 

 نداشتم  یدختر چیدختر دارم که تا حاال به ه نینسبت به ا  یدونم حس خوب ینم

 

از   یک ینگذشته بود که اون با  قهی از اومدنمو چن دق کشهی منو به سمت اون م  یکشش یروی جور ن هی
 اون شروع کرد به تند زدن دنیاون روزش وارد رستوران شد و قلب من با د یدوستا

 

 به حرف زدن  مینشستن و بعد از سفارش دادن غذا شروع کرد زی و سر م اومدن
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 کردن یتاب یو ب  دنیبه رقص  کردی قلب من شروع م  زدی که م یهر لبخند با

 

..... 

 

و با   کنمی بهش فک کردم که اصال متوجه نشدم که دوساعته زل زدم به مهال و دارم نگاش م انقد
 فاطمه به خودم اومدم  شگولین

 

وچن لحظه نگذشته بود که غذا رو آوردن و همه شروع    نینگامو از مهال گرفتم و سرمو انداختم پا و
 به خوردن !!! میکرد

 

از اون  شدی که من حالم بد م ومدیناز م ثمیم یفاطمه برا نیکه از بس ا دیبه خر میاز غذا هم رفت بعد
به   دیبعد از خر افتادی م یاتفاق  هیو همش  شدیشم نم کی به مهال نزد  کردمیم یسع  یطرف منم هر چ

 میسمت خونه حرکت کرد

 

 دم یسره رفتم تو اتاقم . گرفتم خواب هیمنم   میدیساعت بعد رس هی

 

 فاطمه

 

 عالقم بهش دو چندان شده  کنمی شدم حس م کینزد یلیخ ثمیوقت به مچن نیا تو
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 ازدواج منو نده تی که اسمش بابامه رضا یکه کس نهیا میتنها نگران اما

 

 شهیازدواج منم تنفرم از اون دو چندان م ثمیمطمئنم اگه نزاره من با م یوا

 

...... 

 

 هیناد

 

 و فاطمه. بهتر کنم ؛   یرابطش رو با عل خوامی که محمد زد م یاساس حرف بر

 

 ون فرق کرده تا آسم  نیرفتار محمده که از زم فهممیکه من االن نم یزیتنها چ  یول

 

 ندازهیمنو به شک م  نیا و

 

 ؟؟؟؟؟  دمیرو ند نیلی چرا من تا حاال آ یعنی

 

 شده ؟؟؟  یچ یعنی
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 امشب به خونمون دعوت کردم یشدم و به محمد زنگ زدم و اونا رو برا نایا الی خ  یب  اوووف

 

که  نیرفتم طبقه پا  نیو به طبقه پا دمیو لباس مناسب پوش  نیپا دمیخودم از تخت پر بعدشم
 (وهاهاهایسکوت تمام عمارت رو در بر گرفته بود ),

 

تعجب کردم چون  یحرفش حساب نیکه بچه ها کجان که گفت هنوز خوابن از ا دمیخدمتکار پرس از
 شدنیاونا از من زود تر بلند م 

 

 کنم  دارشونیرفتم تا ب   نیهم یبرا

 

  دینرن اونا تا  ییوجا میهشون گفتم امشب مهمون دارو ب  میکردن اونا با هم صبحونه خورد داری. ببا
 کردن

 

 لباس مناسب بخرم  هیتا  دیگرفتم که برم خر میبعدش تصم  منم

 

..... 

 

 و به خونه برگشتم دمیخر یمناسب  یهم لباس یفاطمه و عل یبرا دی طول نکش ادیز  دمیخر

 

 خدمتکارا هم سپردم که چند نوع غذا درست کنن  به
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 هیشرکت حدود  یاز اون هم رفتم اون لپ تابمو برداشتمو شروع کردم به انجام دادن کارا بعد
 کرد  یتروق  یسرمو بلند کردم گردنم ترق یوقت وبرد وقت میساعتون

 

 کنار تختم گذاشتم و خودمم سرمو رو بالشت گذاشتم ی بستم و رو عسل   لبتابو

 

درک کنم که اون چه طور تونسته   تونمیافتادم اوووووووف اصال نم هیمهد ادیکه چشمامو بستم  نیهم
 مرد ثروتمند ازدواج کنه ؟؟؟؟ هیبا 

 

 رفتم  نیاز جام بلند شدمو به طرف طبقه پا نیبچه ها از طبقه پا  یسرو وصدا با

 

بلند   ونی زیتلو یو صدا رفتیر مکرد و فاطمه هم داشت با تلفنش و  ینگاه م ونی زیداشت تلو یعل
 بود و سرو صدا هم مال همون بود

 

. 

 

اهم اهم تووجهشونو به خودم جلب   هینشستم و با  ی عل  یرفتم کنار فاطمه و روبه رو دمیرس یوقت
 کردم 

 

 رو بهتون بگم یزی به چ خوامی گفتم :بچه ها م بعد
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 ؟؟؟؟؟؟ نیداشت یحواسشو جمع من کردو وگفت :جانم مامان کار یعل

 

 با شما حرف بزنم  یدرباره موضوع  خواستمی:,اره راستش م من

 

 مامان !!!! دیگفت :,بفرما زاشتیم یکنار زی که تلفنشو رو م یدر حال فاطمه

 

با باباتون  سر اصل مطلب ،....راستش من  رمی پس م ستمیفوت کردمو گفتم : اهل مقدمه ن نفسمو
و خوب باهاش   دیباهلش خوش برخورد باش خوامی پس از شما م نجایا ادیحرف زدم و قراره امشب ب

 ؛!!!!. دیرفتار. کن

 

 یبا اون آدم میخوای مامان ؟؟,ما چطور م یگیم یمن شکه شده بود گفت :چ   یکه انگار از حرفا یعل
 می کرد خوب رفتار کنکه شما رو به امون خدا ول

 

. 

 

در ضمن تجربه ثابت کرده که  خوامی که من از شما م  ه یزیتنها چ  نیجان ا یگفتم :,اما عل  یه عل ب رو
شما رو   یمن فقط خوشبخت   کنمیخواهش م  دیبکن  گمیرو م  یمجازاته ؛!!!!و کار نیبخشش بدتر

  اتنه  نیچون اون باعث بوجود اومدن شما شده و ا ستمی راستش من از محمد اصال ناراحت ن   خوامیم
 سپاس گذارم یلیجهان دارم و از داستانش هم خ نیکه من تو ا هیزیچ
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 یمن فدا یگفت : اله  کردیبودن پاک م ختهیمنو که در حال صحبت کردم ر یکه اشکا یدر حال فاطمه
 دم ینجام ما یخوایکه تو م  یتو بشم مامان جونم اصال خودتو ناراحت نکن ما کار

 

 :اما....دیرو به فاطمه غر یعل

 

مامان  میکنی که گفتم ما به حرفتون عمل م ین یگفت :هم ع یحرفشو کامل نکرده بود که فاطمه سر هنوز
 جونم ؛ 

 

 !! دیرفتار کن  ستهیوارم با پدرتو شا دیکاره ام نی بهتر نیلبخند رو به دختر مهربونم گفتم :,ا با

 

  دیبپوشن اونام تا دم یرو که من خر ییدوتاشون سرشوتو تکون دادن منم بهشون گفتم لباسا هر
 امشب آماده بشم یکردم و منم به اتاقم رفتم تا برا

 

....... 

 

اخماش توهم بود و فاطمه هم تو فکر بود منم از  یکه عل یطور میتو سالن نشسته بود هممون
 .... دادمیاسترس مدام پاهامو تکون م

 

 پوست لبمو به دندون گرفته بودم گهیاز طرف د و
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. 

 

 ...مهی که خواستگار انگار

 

 حسو تجربه نکرده بودم ...  نیچه من تا حاال ا گر

 

 رو آماده کرده بودن ..... ییرای پذ لیفاصله خدمتکارا تمام وسا نیا در

 

 ؛ دنین گفت مهمونا رسخانم خدمتکارمو حهینگذشته بود که زنگ به صدا در اومد و مل قهیدق چند

 

  نیلیاز آ ری بغ  امنشیهمه افراد خانواده آر تمیرف یبه همراه بچه ها به سمت در ورود  نیهم یبرا
 اومده بودن

 

 بود  ستادهیبود هم کنار اونا ا هیکه فک کنم شوهر مار ییآقا هی البته

 

 و اول از همه آقا بزرگ اومد داخل !!! دنیرس قهی از گذشت پنج دق بعد

 

  یبا حفظ ظاهرم باهاش احوال پرس  دمیبهش سالم دادم و بعد از اون نرگس خانم رس یلبخند زور با
 کردم!!!
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 به همراه اون مرده اومدن داخل !!!!!  هیاز اونم مار بعد

 

که در صورتشون بود با ادب و وقار با اونا   یخوشحال بودم که بچه ها با وجود تعجب  یلیخ
 کردنی رفتارم

 

 .......دادیم یبهم انرژ نیا و

 

اومد تو و با شور و شوق بهم سالم داد و گل   ین یریجعبه ش  هیدسته گل بزرگ با  هیهم با  محمد
 رو بهم دادو بعدش هم به سمت بچه ها رفت ...   ینی ریش

 

 برگردم که متوجه حضور عسل شدم ... خواستمیم

 

 یزود به حالت اولم برگشتم ول یتعجب کردم ول  یبرگردم که متوجه حضور عسل شدم کم خواستمیم
 رو بهش کردمو سالم کردم   یبا لبخند واقع  بارنیا

 

 که خوشگل ترش کرده بود گفت:سالم  یبا لبخند اونم

 

 د یموقرانه حالمو پرس یل یخ و

 

 کردم  تشیهم به داخل هدا وبعدش
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 داشتم !! یبه عسل حس خوب یل یخ راستش

 

... 

 

هم  یفاطمه وعل  یو حت فتادهی ن  یکه اتفاق میکردیرفتار م یو جور میتو سالن نشسته بود یهمگ
 کردنی خوب رفتار م  یلیخ

 

 اهوم اهوم به سکوت دعوت کرد  کی آقابزرگ جمعو با  که

 

 اشونو به سمت اون چرخوندن سر همه

 

 رو به من کرد و شروع به حرف زدن کرد  اونم

 

نبود و   ستهی چون که رفتارمون باهات شا یهمه سال از ما نفرت داشت  نیکه ا دونمی :دخترم م  آقابزرگ
رو   ییحرفا  خوامی،اما من م می که تو خونت جمع ش یاالن هم بخاطر احترام به سن من اجازه داد

چرا  کهخبر ندارم   تینگاهت به من و خونوادم عوض شد ،راستش من از خونواده پدر  دیبزنم که شا
که من از همون اول باهات   دونمیم نویاما ا میکه بهشون داد یتو رو به ما دادن اونم فقط با پول کم

 ناراحتم  یل یبابت هم خ  نیبد رفتار کردم و از ا

 

 اون رفتارو بهت بگم ..  لیدل خوامی اما االن م کردی سواال عذاب وجدان اصال ولم نم نیکه تو ا یطور
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 !! یحرفش کامل تموم نشده بود که خدمتکار اومد داخل و شروع کرد به پخش کردن چا  هنوز

 

 که از اون رفتارا ناراحت بوده؟!!!  یچ یعن ی؟؟ زنهیحرف م  یکنجکاو بوم که بودنم داره درباره چ   یلیخ

 

  یول ارهیب  رونی حالت ب نیحرفشو بگه و منو از ا یخدمتکار رفت منتظر بودم که آقابزرگ ادامه یقتو
 انگار اون تو فکر بود و هنوز متوجه خروج خدمتکار نشده بود ؛

 

 گذشت که سرشو اورد باال و و دوباره شروع کرد به حرف زدن یکم

 

 به آقابزرگو وحرفاش داده بودم !! نبود تمام حواسمو  چکسیلحظه اصال حواسم به ه نیا تو

 

 برم سر اصل مطلب  خوامی :م  آقابزرگ

 

....... 

 

*** 

 

با محمد ازدواج کنه نامزد پسر بزرگم    نکهیقبل از ا نیلیبرم سر اصل مطلب راستش آ خوامی :م  آقابزرگ
هم ما  نیهم  یبرا دادیم نیلیکه جونشو هم واسه آ یدوست داشت طور یلیمهند بود ،مهند اونو خ 
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بود   حالخوش  یلی اون موقع مهند خ ادمهی،خوب  شونیتا برن سر خونه زندگ  می زود گرفت شونویعروس
 ندادم تیاصال بهش اهم  یکردن اما من دلم شور افتاده بود ،ول  ی،بعد از عقد باهاشون خدافظ

 

 هیاشق خونه تو اون دوران محمد هم تازه از آلمان برگشته بود و طبق گفته خودش ع  تمیرف همه
 دختر شده بود !! 

 

 غم بزرگ رو صورت آقابزرگ بود ادامه داد ... هیکه  یحال  در

 

  یهردوتا پسرمو سروسامون بدم ول خواستمی،م رمی محمدو بگ یبعد از مهند عروس  خواستمیـم
بهطرف خونشون  نکهیمهند بعد از ا یرو رقم زده بود .درست شب عروس  ییا گهید زی سرنوشت چ

 حرکت کردن اونا تصادف کردن ،!!!!!!

 

نداشت   ی،اقابزرگم انگار وضع درست  شدیبهم وارد م یآقابزرگ شک بزرگ یهرکدوم از حرفها دنیشن  با
 .  دمیگلوش فهم بیشدن س ن یاز باال پا نویکه تو گلوش بود رو قورت داد ا  یبغض یچون به سخت

 

 از اونو خورد ادامه داد یبودو برداشت وکم  زیکه رو م  یآب وانی ل  نکهیبعد از ا آقابزرگ

 

 هم به کما رفت به سرش ضربه وارد شده بود ...  نیلیخودش در جا تموم کرد و آ ـباتصادفش

 

  یل یپسرم خ یکه برا نیل یآ تیمراقب وضع ایدونستم که به مراسم پسرم برسم  یاون زمان من نم  در
 دوسش داشت برسم  یلیمهم بود و خ 
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هنوز بهوش   نیلیبود بعد از چهلم مهند، آ شمیسخت گذشت گرچه محمد هم پ یل یزمان بهم خ اون
 .... کردیم وسیمنو مأ نیبود و ا ومدهین

 

 باهام تماس گرفتن و منم با سرعت خودمو رسوندم  مارستانیاز چند ماه از ب  بعد

 

...... 

 

*** 

 

باهام تماس گرفتن و منم با سرعت خودمو رسوندم ،باورش برام سخت   مارستانیاز چند ماه از ب  بعد
اون حافظشو از دست   یرفتم ول  ششیمن با عجله پ ن یهم یبه هوش اومده بود برا  نیلیبود اما آ

 !!! شناختی داده بود و منو نم

 

  یخوبم باشه چون اون فراموش کرده بود که شخص تونستیاون م یخوب برا  یبد بود ول  یلیخ نیا
 ...  شدیغمش کمتر م نمیهم یبه اسم مهند وجود داره و برا

 

 مکث گفت :  هیاز چند ثان بعد
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از حد دوستش  شی که ب یاون عشق مهندم بود پسر ی از خودم جدا کنم و در ثان نویلیآ خواستمی نم
ازدواج  ن یل یبا آ  دیهم به محمد گفتم اگه مهند براش مهمه و منو دوست داره با نیهم یداشتم برا

 مهند بود برام ......  ادگاریو  تهیکم ه یمثل  نیلیکنه چون آ

 

حال   نیبا ا یرو دوست داشت ، ول  گهید یکیحرفم محمد شکست چون اون   نیکه با ا ادمهی خوب
 منو نشکستو درخواستمو قبول کرد  ماریقلب ب

 

آگاه بودم   دمیکشیکه اون م  یتنها من بودم که درد یدوست داشت ول  یل یخ  نویلیظاهر اون آ به
بهانه  نیباردار بشه ..با ا تونهیدادم که اون نم بی ترت یپزشک  یگواه هی ن ی لیآ یبرا  نیهم یبرا
از  یبا خواستگار یکه دوستش داشت بکنم !!!......ول یدرخواست ازدواج محمدو از دختر تونستمیم

 یشر اون دخترو زودتر از خانوادشون کنده بشه برا خوامی خانواده اون دختر متوجه شدم که اونا م 
که بهشون دادم اون دخترو به عقد پسرم در   یاون دخترو به من فروختن در واقع با پول کم نیهم

 آوردم 

 

اآلنم  یدوسش داشت و حت یلی که پسرم خ یکس ییاز اون به منم نگاه کردو گفت :اون دختر تو بعد
محمد به عشقش   کردیناراحت شده بود چون فک م یل یخ  نیلیداره !!!!بعد از ازدواج تو با محمد ، آ

،که   هندم  ادگاریتا  شدینم کی هم محمد فقط از دور مراقب تو بود و بهت نزد نی هم  یکرده برا انتیخ
به تو مجبور   یک ینزد نیمحمد عذاب آور بود که در ع یبرا  نیوار عاشقش بود ناراحت نشه ،ا وانهید

..اون روز که  کردمی بور ازت دور باشه و من که پدر محمد بودم لحظه به لحظه حسرتشو حس م
 دعوا کرده بود اونم بر سر تو !!! ..... نیلی محمد با آ

 

 ادامه داد ...رو بهم   یدار یبا نگاه مهم و
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اما بعد   دیرسی بود چون مدام به تو م دهیکش یو قهرش محمد نفس راحت  نیلی انگار با رفتن آ خالصه
 بود !!!!!  ندیبرام خوشا یل یخ نی اومدو گفت حاملس و ا نیلیاز چند وقت آ

 

دوباره   ی کوتاهرو لبش نشت ؛و بعد از مکث   یحرفش به عسل نگاه کرد و لبخند نیبعد از ا آقابزرگ
 ادامه داد :

 

از گذشته محبت کنه و نزاره که ناراحت شه  شتریب  نیل یمن محمدو مجبور کردم که به آ خالصه
بهش   یزی شد و محمد با اصرار من چ ادی نسبت به تو ز نیلیآ یها یری ؛.....بعد از چند مدت بهانه گ

 !!!!! مهند بود ادگاریچون اون  گفتی نم

 

 نمیاما ا یستیکه دزد ن دونستمیبه تو تهمت دزد زد اگر چه من م نیلیکه افتاد و آ یبا اتفاق یول
کنم و   رونی تو رو از خونه ب خواستمیم نمی هم ینگه دارم برا نیل یآ شیتو رو پ   تونمیکه نم دونستمیم

 ......... یول  رمیبگ نی لیآ یخونه جداگانه بدون آگاه  هیتو  یبعد از خروج تو از خونه برا

 

*** 

 

از   یوقت یول   رمی بگ نیل یآ یخونه جداگانه بدون آگاه هی گرفتم بعد از خروج تو از خونه برات  میتصم
 میرو برد  نیلیرفت و آ ادمونیحالش خراب شد و ما هم به کل تو رو  نیل یآ یاومد رونی خونه ب

 ....  مارستانیب

 

متوجه نبود محمد نشدم   یرو بزارم که مراقب تو باشه و حت  یرفت کس ادمیوال داشتم که  حول قدیا
!!! 
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بودن باعت خراب شدن   یحالش خوبه و فقط عصب  نیل یربع ساعت گذشت که بهم گفتن که آ حدود
 حالش شدن 

 

 از محمد نبود  یخبر یچند ساعت گذشت ول خالصه

 

 نی از محمد نبود و تو ا یبازم خبر  یهفته گذشت ول هیاز اون روز  شدمیکم داشتم نگران م کم
  نهیبب  بینوه م آس خواستمیکه کجاست منم چون نم گرفتی محمدو م یهمش بهانه  نیلیآ  تیوضع

 !!!!! یگفتم رفته سفر کار

 

که  دادمی م  یوار دیمدام به خودم ام یرفت ول ادمیتو رو هم  ینگران محمد شده بودم و حت   یلیخ
 توعه شیمحمد پ  دیاش

 

 ی...با ظاهر یکنم اون اومد خونه ول دایزدن که محمدو پ شی ماه من خودمو به آب و آت هیاز  بعد
 ؛  ین یبب دیسف  یتارا یبه راحت  یتونستی که تو موهاش م یشکسته طور

 

هم دانشگاه  هیو مار  یسمونیس  دیبا نرگس رفته بودن خر  نیلیجز من خونه نبود و آ یموقع کس اون
 بود

 

بودم تو بغلم افتاد . و بعد شونش شروع کردن به  دهیوقت ند چیکه ه یاشک  یبا چشما محمد
و از اونجا رفته گفت که تو   اوردهیزده و بعدش طاقت ن  نیکه تو رو ماش  دهی !!!,اون گفت د دنیلرز

 !!!! یمرد
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د به حرفاش..اون گفت که طور ادامه دا نیکردن و هم هیحرفش شروع کرد به گر  نیگفتن ا با
  یانقد گفت تا خال  نهیبار بب   نیآخر یرو برا شیعشقش جون بده ،گفت نتوانسته ناد نهینتوانسته بب

 شد ...

 

 که من مردم ،؟؟؟؟؟؟!!!,( کردنی اونا فکر م یعنی زد ،  خیحرف تموم بدنم   نیا دنی)بعد از شن

 

 دمیدیشدن پسرمو به چشم م ریدوباره شروع کرد :,از اون موقع هشت ماه گذشت و من پ  اقابزرگ

 

 .... دمیکه بعد ها فهم دونستمی نم نویا لیپژمرده شده بود و ناراحت بود دل  یلی خ  نیلیآ ینه ماهگ تو

 

 اومد نتونست زنده بمونه و مرد !!!!, ایبچه به دن نکهیبعد از ا نیلیآ

 

 مادر شده بود ...  ی که ب  یدختر دنیخصوص با دبه میناراحت شداز اون هممون  بعد

 

  یو به کاغذ بهم داد با کنجکاو شم یاومد پ کردیم  زیرو تم  نیلیاز خدمتکارا که اتاق آ یک ی یوقت  یول
 خونواده رو جمع کردم   یقبلش همه اعضا  یبخونم ول  خواستمیم

 

....... 
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  یکاغذ بهم داد با کنجکاو هیو  شم یاومد پ کردیم  زیرو تم  نیلیاز خدمتکارا که اتاق آ یک ی یوقت  یول
 خونواده رو جمع کردم   یقبلش همه اعضا  یبخونم ول  خواستمیم

 

 می اون نامه باعث شد که تا چند لحظه هممون ناراحت باش یمحتوا

 

که به محمد داشته به  ییقه ابخاطر عال  یتو اون نامه گفته بود که حافظشو به دست آورده ول نیلیآ
بهش   یهم تهمت دزد نیهم یعالقه داره برا هیکه محمد به ناد دونستهینگفته ؛و م یزیکس چ چیه

 کنه رونش ی زده تا از خونه ب

 

حال   نیکمه اما با ا  یلیآمدن بچه امکان زنده بودن خودش خ ای بود که دکتر بهش گفته با به دن گفته
اون تو اون نامه گفته بود که از تو طلب بخشش   ارهیب ای بچه رو به دن خواستهیبخاطر عذاب وجدان م 

 کنم ...

 

 .....  گذرهیسال م ستی اون موقع تا االن ب از

 

  خوامیاما االن م یهمسر محمد یو شرع   یرو کرد به من و ادامه داد :,راستش درسته تو رسم  آقابزرگ
 یی ای و اراده خودت به خونه شوهرت ب  لیکنم تا با م یازت خواستگار یبه طور رسم 

 

طرف باعث شد من برم تو هنگ   ه یحرفش  نیطرف و اآلنم ا هی دمیکه از آقابزرگ شن  یحرف ها  تمام
!!!!! 
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 کنه !!!,  یخواستگار یاز من برا خواستیاون م یعنی

 

 نمی العملش رو ببعکس  خواستمی م یچرا ول دونیشد ،نم دهینگام به طرف محمد کش  ناخودآگاه

 

 نیاون که به من زل زده بود دست پاچه سرمو انداختم پا  دنیبا د یول

 

  یاعتراف از طرف خودش نبود ول نیکه عشق محمد، من باشم!!!!! گرچه ا شدیمن باورم نم یخدا یوا
 باعث. شد دلم بلرزه 

 

 فراموش کنم و اونو ببخشم ،  دموی که کش  ییتمام اون رنج ها دینه من نبا یوا

 

 نکرد *"  تی وقت ازم حما چیه  یمنو دوست داشت ول نکهیبا ا اون

 

 منو از خونه با دوتا بچه تو شکمم ول کرد !!!, اون

 

 من مردم !!! کردیفک م گرچه

 

 کرده بودم که ریگ  دنشیو نبخش  دنیبخش  یدو راه نیب
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....... 

 

صرف شام   یکرده بودم که خدمتکار وارد شد و مارو برا ریگ  دنشیو نبخش  دنیبخش  یهدو را نیب
 صدا زد . 

 

 کردم  شونیتا دم در همراه نیهم یگرفتن برن ؛ برا میتصم نا یاز شام آقابزرگ ا بعد

 

 لنگر انداخت  نجایاومد ا ادیمحمد با اصرار ز یول

 

 واسه آدم ... زارهیاه اعصاب نم اه

 

 داشته ..  ریمن تاث یخوب شده بود !!!! انگار حرفا  نایها رابطشون با محمد ا بچه

 

محمد داره  دمیتعجب د نیکه در ع میخودمو حرکت کرد یبه طرف اتاقا یهمگ  ری از شب بخ بعد
 با تعجب رو بهش گفتم: کجا؟؟؟؟   ادیدنبالم م

 

 میتا بخواب امیکه کنج لبش بود گفت:خوب معلومه دارم م یلبخند با

 

 مهمان اون طرفه ی؛در ضمن اتاقا ینه !!!و بخواب میبخواب   دیباال رفته گفتم :ببخش  یآبرو ها با
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 سالن رو بهش نشون دادم  گهیبعد طرف د و

 

 تنها بخوابم ؟؟؟!!!! یعنیگفت :  یپکر یافه یق با

 

انداختم  بامزه شده بود و من هم به زور خودمو نگه داشتم تا همونجا قهقه نزنم سرمو ی لیخ  افشیق
بهت   یخوای م هیو بعد از چند لحظه گفتم :چ  نهیکه به زور رو صورتم اومدن بود رو نب یتا لبخند نیپا

 کنم تا خوابت ببره ؟؟  ف یبرات قصه تعر ای؟!  ی عروسک بدم تا بخواب

 

 زنم بخوابم  شی پ خوامی م ری حرفام ابرو هاش رو تو هم کرد و گفت :نه خ دمیشن  با

 

 گفتم :کو کجاست ؟؟؟؟ ی به دو طرف چرخوندم و با تعجب ساختگوق کرده سرمو یچشما با

 

 کجاست ؟؟  یمن تعجب کرده بود گفت :چ یانگار از کارا اونم

 

 قبلمو نگه داشتم و گفتم :خوب معلومه زنت کجاست  حالت

 

نگام کرد و بعداز چند لحظه با حرص رو بهم گفت :خوب معلومه تو  چیگ کمیحرفم اولش   دنیشن  با
 !!  یزنم

 

 !!  دمیهوا برت نداره ،من هنوز تو رو نبخش  یتمسخر گفتم :هو با
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تا االن  گهیبهش نم  یکیآخه  کنهی بعدش رومو گرفتم و رفتم ..چه پرو شده ها واسه من زنم زنم م و
 !!! رمردیپ یره پس هی زی حجالتم خوب چ شششششی،ا یکجا بود

 

 دم یراحت از حرص دادن محمد رفتم لباسامو عوض کردمو تخت خواب الیخ  با

 

 .......و

 

 شدم  داریتلفنم ب یصبحم با صدا و

 

گوشم  کیاونو نزد  مالوندمیکه چشمامو م یبود تلفنمو برداشتمو و در حال  ادمیکه از خواب ز  یکرخت با
 کردم 

 

با   هیاز اون طرف خط متعجب تلفنو عقب بردم و متوجه شدم که تماس از طرف توکل ییآقا یصدا با
 ی توکل یآقا دیبود که چرا سر صبح زنگ زده گفتم :بله بفرما نیکه بخاطر ا یمتعجب  یصدا

 

 ر ی ، ظهر بخ ی:,سالم خانم محمد  یتوکل

 

  کیچرخوندم که  یارویسرمو به طرف ساعت د عیتعجب با خودم تکرار کردم ظهر؟؟؟و بعدش سر با
 ...با دستم محکم تو سرم زدم دادیظهرو و نشون م
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  کیتلفنو به گوشم نزد نیهم یبرا زی شدم که از پشت تلفن مدام اسممو صدا م ی.تازه متوجه توکل 
 ؟؟؟؟,  نیداشت ی؛کار دیببخش  یتوکل یکردمو گفتم :اون آقا

 

 از مشکالت ....  یسر هیدرباره  خواستمی:راستش م   یتوکل یآقا

 

 اومدن !!!! نایا ثمیمامان م یکامل نشده بود که فاطمه اومد تو اتاق و با عجله گفت :واال  حرفش

 

چه وضع اومدن تو  نیا یدختر منو سکته داد ییبهش رفتمو وگفتم وا یحساب  یچشم غره  هی
 اتاقه؟؟!!!

 

کردمو و گفتم اوه  کیتلفنو به گوشم نزد عی پشت خطه سر یتوکل یبعد تازه متوجه شدم که آقا و
 دیگفتی م دیخب داشت دیببخش  یتوکل یآقا

 

 درباره خانوادتون بدست آوردم  یراستش من اطالعات  ی:بله خانم محمد   یتوکل

 

 ؟؟؟؟ یتند گفتم :چه اطالعات نیهم یوجودمو گرفت برا حرفش استرس تموم  دنیشن  با

 

  لشویکه به زندان رفتن ،اما خب دل هی:خب راستش طبق اطالعات من پدر و مادرتون چند وقت  یتوکل
 رو فرستادم که برام اطالعات جمع کنه  یک ی ی..ول دونمی نم
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اونا که اصال برام   یچرا برا دونمی حبس شد نم نهیبستو نفسم تو س خیحرفاش تموم تنم  دنیشن  با
 نکردن انقد نگران شدم  یپدر مادر

 

 د یکن دای رو پ هیمار ۀخون یحت  ایآدرس زندان  شهیگفتم ؛,م یلرزون یصدا با

 

...... 

 

 د یکن دای رو پ هیمار ۀخون یحت  ایآدرس زندان  شهیگفتم ؛,م یلرزون یصدا با

 

 کنم ی م دای:چشم خانم ،تا عصر براتون پی توکل

 

 گفتم :باشه پس خداحافظ  ییخفه آ یصدا با

 

 هیبدبختم که هنوز  یل یتلفنمو قطع کردمو. خودمو رو تخت پرت کردم واقعا من خ  یاز خداحافظ بعد
 شروع شده !! گهیمشکلم تموم نشده مشکل د

 

 ارزن؛ یو فاطمه م یبه داشتن عل نایبازم ا یول

 

 نزد  یسکوت که بخاطرش از فاطمه ممنون بودم که حرف  قهیاز چند. دق بعد
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خانواده  شی شاد باشه گفتم :خوب دختر خوشگلم برو پ  کردمیم  یکه سع یجام بلند شدم و با لحن از
 ام یتا من آمده بشم ب ثمیم

 

،االنم بابا   نی ایدر باره موضوع تلفن حرف بزنم گفت:چشم مامان پس زود ب خوامیکه نم دیکه د اونم
 نشسته تا تنها نباشن ؛  ششونیپ

 

 حرف ابرو ها باال رفتم و گفتم: بابات !!! نیگفتم ا با

 

. 

 

 مورد پسند بابا بوده !! یلیخ  ثمی:اره راستش فک کنم خونواده م فاطمه

 

 گفت ؛  یشور و شوق خاص  هیبا  نویا

 

شب چقدر از باباش خوشش اومده و تو دلش نشسته ،گر  هی نیکه تو هم دمیفاطمه فهم یحرفا با
 چون بچه هام صاحب پدر شدن !! ستمیموضوع ناراحت ن نیچه من اصال از ا

 

 باال انداختم  ییشونه ا الیخ یدر به خودم اومدم انگار فاطمه رفته بود ب یصدا با
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 حرکت کردم   نیو به سمت طبقه پا دمیرنگ مو پوش  یبعد از آماده شدن کت و دادمن طوس و

 

 اد یهم م نجای با هم جور شدن که صداشون تا ا یلیانگار خ   گفتی راست م  فاطمه

 

گفتم :,,اوه    نشستمیکه م یباوقارو خانمانه بهشون سالم کردم . و در حال  دمیرس  نیبه طبقه پا یوقت
 ؟؟!! دیبا هم جور شد یلیانگار خ 

 

 هستن ی فرد خوب و مهربون یلیحمد خگفت :,,البته آقا م ثمیپدر م ی هاشم یجوابم آقا در

 

  کنمی نگاش م دید ینگاش رو کنه و وقت دمیحرف نگامو به سمت محمد چرخوندم که د  نیگفتن ا با
 داد که با چشم غره جوابشو دادم لمیتحو یلبخند

 

  یبود که عل  نیجالب ا زی چ یبه حرف زدن ول میچرخوندم و شروع کرد یرومو به طرف خانم هاشم و
 فک کنم از اثراته محمده !!!!, یبود ول   بیعج ی ل یخ  نیو ا کردنی با هم خوب رفتار م ثمیو م

 

..... 

 

از   یک یهم با  یرفتن و عل  دیفاژفه با هم به خر ثمویو زنش رفتن اما م  یهاشم  یخوردن ناهار آقا بعد
 دوستاش قرار داشت 
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 نداره ؟؟؟؟  یمگه کار و زندگ  کنهی م  کاریچ نجایمحمد ا دونمی من موندم و محمد نم فقط

 

 بخاطر مامان بابا خورد شده بود  اعصابم

 

 ردی دامن م تمی. بودن محمد کنارم به اعصبان و

 

وانمود کنم که  یتفاوت بمونم و طور یب کنهی که برام م یخوب   یتوانستم نسبت به کارا ی... چون نم
 ستمین  یکه اصال ازش عصبان  یازش دلخورم در حال 

 

 بود  یشدم برش داشتم از طرف توکل  میگوش امکیکه متوجه پ دنیتختم چرخ رو

 

از رو تخت   نیهم یبرا ستیدور ن نجایاز ا ادیخوب طبق ادرس خونش ز سی آدرس خونه مار انگار
 بلند شدم تا برم آمده شم که همون لحظه در وا شد و محمد اومد تو

 

 لس یباال رفته گفتم ،:,مگه تو  یآبرو ها با

 

 گفت :,نه اتاق عشقمه آوردی که حرصمو در م یبخندل با

 

و شروع کرد   دیلرز هویبهم اعتراف کرده بود و در اون لحظه قلبم   یواضح نیبود. که به ا  یبار نیاول
 !!!! نمیخودشو کوبوندن به قفسه س
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فرصت استفاده کرد و اومد  نی آورده بود و محمد از ا  رونی حرف بزنم انگار زبونم ب تونستمینم اصال
  خوامیکه م یچقدر دوستت دارم ،طور یدون ینم هیناد یجلو و محکم منو گرفت تو بغلش گفت :,وا

 ی تو نباش یتمام جهان باشه ول 

 

متوجه   هیبهش نگاه کردم بعد از چند ثان جیذوق کردم اما با بخش آخرش گ  یل ی حرفاش خ دنیشن  با
 ؟؟؟ یگفت یگفته با حرص موهاشو گرفتم گفتم: چ یچشدم که 

 

دوستت دارم  یل یخ هیناد یدونی هم با لبخند دستامو از موهاش جدا کرد و بعد گفت ،:م  محمد
بهت گذشته اونم با دو تا   یسخت  هیمدت زندگ نیکه تو تمام ا دونمیمنو بخشش ،م کنمی خواهش م

  ی لدوستت دارم و  یکه فکرشو بکن  یاز اون شتری!!من ب ییکه زنده ا دونستمی باور کن من نم یبچه , ول
 کال نابود . شد میکه از دستت دادم زندگ یاز وقت

 

..... 

 

بود با   ی کار اشتباه دی،شا دمشیزود بخش یل یاز اعتراف محمد نتونستم که مقاومت کنم و خ بعد
 فرصتو هم به اون و هم به خودم بدم !!  نیا  خواستمیاما من م دمشیزود بخش دمیشا

 

 . میخوش بگذرون  کمیاون  ی شاپ که به گفته  یکاف یاآلنم با هم اومد و

 

 نازدونم  ی:کجا هست گهیکه با لبخند رو بهم م کنمی گرفتن دستم توسط اون بهش نگاه م با
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 بهت گفتم :جان !!!! با

 

 لبخند گفت :فدا جااااان گفتنات  با

 

 نمی مو بهش نگاه کردم که با خنده دستاشو برد باال و گفت :خوب حاال منو نزن بگو ببکرد ریز چشمامو
 سفارش بدم یخوریم یچ

 

 ک ی قهوه با ک هی همون حالت گفتم : با

 

دستشو باال برد و سفارشارو به گارسون داد و نگاهشو به سمت من داد و گفت خب خانم  اونم
 بهم بگه ؟؟؟ یزیخشگل من قصد نداره چ

 

 ازت گذشته یسن یجان ناسالمت رمردی جمع کردمو گفتم :بس کن پ موی نیب

 

 .!!! مهی کردن و تازه اول جوون دایمن تازه عشقمو پ ری گفت :نه خ ییبا کمال پرو اونم

 

 شدم  الشیخ یجوابشو بدم که سفارشا رو آوردن و منم ب خواستمیم

 

 ؛  کمیشروع کردم به خوردن ک و
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آدرس   نیبه ا  یمنو ببر شهیو منم رو به محمد گفتم :م  رونی ب میشاپ اومد یاز ربع ساعت از کاف  بعد
 رو بهش دادم .  هیو بعدش آدرس خونه مهد

 

 ،هاااان یکن  زی منو سورپرا یخوای کجاست ؟؟,نکنه م  نجایبه آدرس نگاه کرد و گفت :,ا اونم

 

 خواهرمه یخونه   ریبه بازوش زدم و گفتم :نخ  یمشت

 

 آوردن اسم خواهرم متعجب گفت :خواهرت ؟؟؟  با

 

 بپرسم  هیاز مهد لشویدل خوامیواسه مامان بابا افتاده که م  یاتفاق هیراستش  ـاره

 

 ؟؟؟؟ ی:چه اتفاق محمد

 

 گفت :حقشونه !! یمامان بابا رو بهش گفتم که با خونسرد موضوع

 

 گفتم :محمد ....لطفا !!اونا پدر مادر منن  یلحن زار با

 

 گفت ؛باشه حاال ...   دیکه حالت منو د اون



 ی ل یشوهر تحم

162 
 

 

 روشن کردو و به سمت آدرس حرکت کرد   نویبعد ماش  و

 

...و بعد   ییالیخونه و هیجلو  شدم و رفتم ادهیپ  نیو من با استرس از ماش مید یساعت رس میاز ن بعد
که گفتم از   دیچی خانم پ هی یمکث زنگو فشار دادم که صدا یدرسته ،با کم  دمی آدرس نگاه کردم که د

 درو باز کرد.  نیهم یام برا  هیمهد یاشناها

 

 برم داخل که محمد هم اومد و همراه من به سمت داخل حرکت کرد خواستمیم

 

 مینشست نکهیسالن بعد از ا هی کرد به سمت  ییار ما رو راهنماخدمتک میدیرس  یبه دره ورود یوقت
 زنم و بعد رفت  یگفت که االن خانمو صدا م

 

..... 

 

 بودم اومدن  دهیکه قبالً د ییبا همون آقا هیکردن مهد  ییرایکه خدمتکارا از ما پذ یمدت بعد

 

 میبهم سالم کرد  دنیرس یوقت میمحمد هم از جامون به نشانه احترام بلند شد منو

 

  یباره چشماش پر از اشک شد و گفت :آبج هی کردی هم که از اول ورودش به من نگاه م هیمهد
 ؟؟؟ یخودت
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  کردی رفتار نم ینطوریوقت باهام ا چیلحن محزون و مهربونش چشمام گرد شد آخه اون ه دنید با
!!! 

 

 نشون بدم اومد جلو و محکم منو گرفت تو بغلش ....  یبه حرفش واکنش نکهیاز ا قبل

 

منو ول کرد و با دستاش منو رو مبل نشوند تو همون لحظه چشمم به همسرش   هیاز چند ثان بعد
 متعجب نبود  ادیز  هیمهد یانگار اون از رفتارها کردیافتاد که داشت با لبخند نگامون م

 

و منو تو بهت   کشوندیچشمامو بهش دوختم که دستشو نوازش گونه رو گونه ام م هیمهد یصدا با
 زاشت یکاراش م 

 

 رو دستش گذاشتم و گفتم :چرا؟؟؟؟  دستمو

 

 چرا ؟؟  ی:چ هیمهد

 

 مامان و بابا االن تو زندانن ؟؟؟  ـچرا

 

  دیقطره اشک از چشمش چک هی که انگار حرفم براش گرون تموم شده بود چشماشو بست و  هیمهد
 ...  نیپا
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بود   یبرام کاف نیو بسته کرد و ا نگاه من به خودش چشماشو باز  دنیبه محمد افتاد که با د نگاهم
 که نشون بده اون کنارمه

 

 یبهم قول بد خوامی بگم م یزیبهت چ نکهیچشماشو باز کرد و بهم نگاه کرد و گفت :قبل از ا هیمهد
 !! یکه مامان و بابا رو نجات بد

 

 ؟؟  یو باال و گفتم :من ؟؟؟چه جور دی ابرو هام پر حرفش با

 

 افتاده که باعث شد من ازت شرمنده بشم یدر نبود تو اتفاقات ی:اره تو !!!راستش رو بخوا هیمهد

 

 ی زن ی حرف م یدرباره چ یپرده بزن و بگو دار  یب کنمی خواهش م  هیگفتم :مهد یجی گ با

 

مامان و بابا    یتو دختر واقع یاز سالن دوخت و گفت :راستش رو بخوا ییچشماشو به گوشه ا هیمهد
 ی ستین

 

 نیآخه من در ا یکنی کنج لبم نشوندم و گفتم :اشتباه م ینگاش کردم و بعد لبخند  یبا حاال گنگ اول
 منن .... یاونا خانواده واقع دادیهم انجام دادم که نشون م یان ا  ید شیآزما یباره حت

 

رشوه داده بود تا   شگاهیبود و بابا به مسئول آزما یقالب ش یاون جواب آزما یو بخوا:راستش ر هیمهد
 اد یب  رونیمثبت ب  ش یجواب آزما
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 د یکرد و نتپ ستیلحظه ا هیحرفش قلبم انگار تو   با

 

اشتباه به من  دیو با شیچرا جواب آزما م؟؟؟یپس من دختر ک  یچ یعنیرو بهش گفتم : یناباور با
 ؟؟؟هااان کردنی منو بزرگ م دیچرا با خواستمی بدن ؟؟،خب اگه مامان و بابا منو نم

 

 دمیپرسی جنون بهم دست داده. بود و سواالمو پشت سر هم م انگار

 

  کنمیآروم باش ،خواهش م کنمیبود گفت :خواهش م  یکه حاال اشکاش رو گونه هاش جار هیمهد
 ؛  یکه آروم باش یبه شرط یول گمی رو بهت م ی!!!،همه چ

 

 ؟؟؟ هیمن چ  یواقع تی؟؟؟هو میو گفتم :من آرومم لطفًا بهم بگو من ک دمیکش  قینفس عم چند

 

 شروع کرد به حرف زدن هیمهد هیاز چند ثان بعد

 

 :راستش تو دختر ....... هیمهد

 

من که  یخانوادگ لیمسا یسر هیکه عمت تو رو بخاطر   یخان کی:راستش تو دختر  هیمهد
مامان و بابام   یبرا یخودتون دور کنن و حت  یمن داده تا تو رو از روستا ی!!! به مامان و بابادونمی نم

به   وشدن دست مامان بابا اونا تو ر  یبا مرگ اون عمت و خال ی.ول  کردهیم  زیپول هم وار انهیماه
 بزنن..  بیبه ج یپول ه یطرف  نیمحمد فروختن تا حداقل از ا یبابا
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که   فهمهیانگار بابات م شیدرست پونزده سال پ ینگاه شرمندشو از من گرفت و ادامه داد: ول هیمهد
و اونا رو بدست   کنهی م دایمن بودن رو پ یکار که مامان و بابا نیو با پرس وجو مسبب ا ییتو زنده ا
 کنهی اونا رو به ده سال زندان محکوم م  ییو دادگاه هم بخاطر آدم ربا دهیقانون م

 

باور کن که مامان و بابام   هینگاه ملتمس به من نگاه کرد و دست منو تو دستاش گرفت و گفت :ناد اب
و از   یکه اونا رو ببخش کنمیو عذاب وجدان دارن ،ازت خواهش م موننیاز کردشون پش یلیاالن خ

 ی زندان خارج کن

 

بعد با خودم    ینم اما کمتومغرم تلنگر زد که مگه اونا به من رحم کردن که من بهشون رحم ک یزیچ
 !!!ستمیگفتم نه من مثل اونا ن 

 

  یمامان بابا یهن ی، نمی مامان بابامو بب خوامی چرخوندم و گفتم:م هیسرمو به سمت مهد نیهم یبرا
 !!! مویواقع

 

اسم روستا .... تو  دونمی اسم روستاشون رو م یول دونمی نم یادیز زی :راستش من از اونا چ هیمهد
 شماله 

 

 گهیکه د ی به شرط یول  کنمیگفتم :مام...مادر پدرتو از زندان آزاد م شدمیکه از جام بلند م یحال  در
من   یکردن ول یادیز یها یو به اون دو تا هم بگو که گر چه به من بد دیچشمان ظاهر نش یجلو

 ؛  ستمیچون من مثل اونا ن  بخشمشونیم
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 هیتک  نیبه ماش میاومد رونیکه ب ن ی هم رونیب میهمراه محمد از اون خونه اومد بلند  یبا قدم ها بعد
 دادمو چشممو بستم ,

 

 نشوندم ؛  نی دستمو گرفت و تو ماش دیکه حالمو د محمد

 

جان    هیناد نیگفت :بب  یآروم یشکست با صدا نویمحمد سکوت ماش  یاز چند لحظه صدا  بعد
من   ریدرد ها تقص نیاز ا یادیو حجم ز یرو تحمل کرد یادیز یسال ها درد ها نیکه تو ا دونمیم

نداشت   یکه اصال به تو ربط ییها ز یبهت بگم که من واقعا شرمندم چون بخاطر چ دیبوده ،اما االن با
که تو  دمی به بعد قول م نیجلوت نشستم اما از ا  ییبا چه رو دونمی کردم اآلنم نم یباز هیرو وارد  تو
 جونمم بدم !!! یتو حت یباشم و برا شتی پ یمام مراحل زندگ ت

 

 !!! دنیمحمد خودمو تو بغلش انداختم و اشکام شروع کردن به بار یحرفها دنیشن  با

 

 سخته !! یل یپر از درد بوده خ  میمن که زندگ یهمه درد برا نیتحمل ا واقعا

 

 سرمو تو بغلش فشرد و رو سرم بوسه زد  شمی آروم نم دیکه د محمد

 

 رو از اون آغوش واقعا حس کردم ؛   یزندگ یمن گرما و

 

 نم یاونا رو بب خوامیباال و رو به محمد گفتم :م  دمیدماغمو کش آب
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مامان بابات   یصبح زود تو رو به خونه   دمیجان قول م هیکنم که منظورم و گرفت که گفت ؛ناد فک
 ببرم ، 

 

**** 

 

 میبر کردنیم  یزندگ میکه مادر و پدر واقع ید بودو قرار بود امروز به محلزو صبح

 

 البته عسل هم به اصرار من باهامون هم سفر شد  ومدنیاصرار بچه ها اونام باهامون م به

 

 کنه که قبول کرد  یو به محمد اصرار کردم بزاره عسل با ما زندگ ومدیدختر خوشم م نیاز ا یل یخ من

 

...... 

 

 

 

 

 

مال بچه ها   ن یماش هی میبود یجاده خاک هی، تو  لوکسی ها نیعصر بود و ما هم با دو تا ماش کینزد
 . میهم منو محمد بود نیماش هیشدند و  یو فاطمه و عسل م یبود که عل
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 ؟؟؟  میرسیم  یگفتم :ک  کردی م یرانندگ  اطیرو به محمد که با احت  نیمه یبرا شدمیداشتم کالفه م گهید

 

 گفت :نازدونم صبر داشته باش ، صبر !!! کردیکه دنده رو عوض م  یدر حال  اونم

 

 نایا دونمی،.... من نم گهیخوب حوصله سر بره د یمردم بابا حاال درسته که جنگل داره ول ـاوووف
 خراب !! یراه ها   نیبا ا کنن؟؟؟یم  یزندگ نجایا یچجور

 

  طی با مح تونهی که داره م یطی من گفت :هر کس متناسب با شرا ،یدر جواب نق نقا یلبخند مهربون با
 !! ادیکنار ب

 

 ؟؟؟  یگفتم :اوه راست یپکر یافه یق با

 

ونن  ، مهرب   نیپدر مادر من چجور  یعنیاسترس دارم ؛ یل یمحمد خ  ییحرفم گفتم :وا یبعد در ادامه و
 نه ؟؟؟!!! ای

 

 نه ؟؟  ای رنیپذی اونا منو م دونمی فوت کردمو گفتم :اصال نم رون یبعد نفسمو به ب  و

 

اصال نگران نباش در هر صورت من   هیناد نیمن گفت :بب یبا آرامش در جواب تمام استرسا محمد
 خب؟؟؟  کنم یم  تیازت حما شهی مثل کوه پشتتم و هم
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 جونم !!! رمردیکه رو لبم بود گفتم :چاکر شما پ یق یلبخند عم با

 

 ؟؟؟  یبازم گفت هی:اعععععع ناد محمد

 

هر   ادیبزنه گفتم :خب محمد من خوابم م یاون حرف  نکه یتکون دادمو و قبل از ا نیبه باال پا سرمو
 کن !!؛ دارمیب میدیوقت رس

 

 :باشه بخواب نازدونه !! محمد

 

 به خواب رفتم ؛  نی ماش  ین هالبخند چشمامو بستم و با تکو با

 

به محمد که از تکون دادن من دست   ی!!چشمامو باز کردم و با حالت گنگ ی در پ یپ یتکون ها با
 بردار، نبود. نگاه کردم 

 

اهم  هیکه تازه چشاش به من افتاد و و رفت درست نشست و با  کردمی نگاش م یجور نیهم داشتم
 ؟؟  یشد داریاهم ،رو به من گفت :ب 

 

ـن  خوابم هنوز !!  هُُ

 

 ؟؟؟,  میدیشده رس یچشم غره بهم رفت که بدون توجه گفتم:,چ  هی
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 ؛  یفهمیم  ی!!! اگه جلوتو نگاه کنری :نخ محمد

 

 به جلوم سوق دادم که با ..... نگامو

 

با آبرو   نیهم یبودن رو به رو شدم ،برا سادهیبه جلوم سوق دادم که با چند تا مرد که جلو راه وا نگامو
 باال رفته به محمد نگاه کرد و بعد ردوباره نگامو به سمت مردا چرخوندم و گفتم :چه خبره ؟؟؟  یها

 

 ندونستن تکون داد  یسرشو به معن محمد

 

 د ینگاه هر دو تا مون به پشت چرخ نیبه ماش  یعل ییهوایورود  با

 

 چه خبره ؟؟؟  نجایا د یدونی:م  دیبدون اتالف وقت پرس  یعل و

 

 ؛ میفهم یاالن م یدونم!!! ول ی گفتم :نم منم

 

تا   دمیتا رو زانوم بود کش شی، رنگم که بلند یشدم و دستمو رو مانتو سبز لجن   ادهیپ  نیبعد از ماش و
 از چروکاش کم کنم 
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  نیهم یحضور محمد در کنارم شدم ،برامتوجه  یمحکم به سمت اون مردا رفتم ،ول یبا قدم ها وبعد
 ؟؟ ی:تو چرا اومد  دمیپرس

 

 همراهتم!!! شهیهم که گفتم:.محمد  

 

 م یرفت رویمس هیرو لبم اومد و بدون حرف بق یحرفش لبخند با

 

  ی هم داشت گفت :,امر لیبیاز اونا که س یکی میدیرس ونیاون آقا ستادنیمحل ا یعن یبه اونجا ، یوقت
 ؟؟؟  نیداشت

 

 لحن آمرانه گفت ؛  هیبا  نویواقع ا در

 

که رو صورتم شکل گرفته بود رو پر رنگ تر کردم و خواستم جوابشو بدم که محمد زودتر   یف یضر اخم
 کنار ؟؟  دیاز سر راه بر شهی،حاال م می ....بر یکه به روستا میخواستی گفت :بله !!م

 

 چیه م یآقا!!! به ما گفتن که نذار شهیگفت :نم کردیم  یمرده با پوزخند کنار لبش که منو عصب اون
 روستا بشه ؛ نیوارد ا ییا بهیغر

 

 باال رفتن گفتم :,اونوقت چرا ؟؟؟,  یابرو ها با
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 !! دیجا بر نیجواب منو بده رو به محمد کرد و گفت :,شمام بهتره از ا نکهیا بدون

 

 و بکوبونم رو سرش!!!!!کفشم خواستمیشدم که م  یکارش انقد حرص  با

 

که به شما گفتن   میندار نیبه ا یآقا ،ما کار دین یخودمو حفظ کردن و رو بهش گفتم :ببارامش  اما
،اگه شما   مین یاونو بب دیو حتما هم با میدار یروستا کار مهم نی!!!! االن ما با خان ا دیرو نزار یکس
 موند!!!!! یبهره نم  یب  دیمطمئنا باش میعبور کن  نجایکه از ا دیبزار

 

بسته  هی مکث  یبا کم   یبهش دادم ،ول  یبسته تراول پنجاه تومان هی کردمو   فمی بعد دستمو تو ک و
 د یدیعبور م  یآوردم و بهش دادم و گفتم :حاال اجازه  رونیب گهید

 

 !! دیپوال چشماش ستاره بارون بود گفت :بله بفرما دنیکه با د اون

 

 ی ببر شیپ کارتو  یمحمد گفت :خوب بلد میسوار شد یوقت میحرکت کرد نا یهم به سمت ماش  ما

 

 دهیم ادی رو  زای چ نجوریبه آدم ا یزندگ ی!!سخت گهیلبخند در جوابش گفتم :اره د با

 

به حرکت در   نویه کرد تا حرکت کنند و بعد ماشنگام کرد و بعد به بچه ها اشار نیهم با تحس محمد
 آورد 
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آدرس خان از   دنیپرس  یمحمد برا نیهم یبرا میدی رس  یادیز یبعد به خونه ها قهیده دق حدود
 شد ..  ادهیپ  نیماش

 

..... 

 

 میجاده رو ادامه بد نیا دیاومد نشست و گفت : گفتن با قهیاز دو دق بعد

 

 رم یم یپس زود برو دارم از استرس م باشهـ

 

 به راه انداخت و دسته منو گرفت تو دستش و برد سمت لباش  نویماش  محمد

 

 آرامش داد . هی *"و جاشو به دیبوس با

 

 باغ !!! هیبگم   دی،البته با میدیخونه رس هیبه  ینسبتا کم  ر ی کردن مس یاز ط بعد

 

 شدن ادهیپ نی ،بچه ها از ماش میشد ادهیباغ پارک کردو هر دوتامون پ یجلو نویماش  محمد

 

 ؛  شدینم ده یتو کوچه ها د یشب بود کس کینزد چون

 



 ی ل یشوهر تحم

175 
 

در توسط    قهیسنگ برداشت و زد به در .....بعد از دو دق هی نی رفت و از زم اطیبه سمت در ح  محمد
 باز شد   رمردیپ هی

 

 میداشت ی:بله ؟؟کار رمردیپ

 

 !!! میروستا کار داشت نی:سالم ، راستش با خان ا محمد

 

 داخل ؛ دی:بفرما رمردیپ

 

 . میوارد شد  بیاز جلو در کنار رفت ،ما هم به ترت وبعد

 

 بود  یمعمول یالیو هی یبزرگ نبود و اندازه   یلیخالف انتظار من خونه خ بر

 

 داشت!!! ییبای ز ینما اما

 

شده  دهیچ یی بایبه طرز ز  متیگرون ق لی مهمونا بود ،وسا یاتاق برد که فک کنم برا هیما رو به  رمردیپ
 بودن ؛
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تو دلم نبود و انگشتان سر  صدا زدن خان رفت ،دل یبه بهانه  میما به اونجا رفت نکهیبعد از ا رمردیپ
نگاهمو به  خانم هیبا وارد شدن   دمیشنی که خودم هم صداشو م یشده بود ضربان قلبم باال بود طور

 سمتش چرخوندم 

 

 بچه هم همراهش داشت  هیهم سن من بود و  بای خانم تقر هی

 

 جلو و با هامون سالم کرد و بعد رو مبل نشست  اومد

 

 کردم یمتعجبشو حس م  نگاه

 

****** 

 

  یوقت فک نم چیگفتم :ه گرفتمی که دست پدرمو م یمامانم جابه جا کردمو در حال یهارو زانو  سرمو
 داشته باشم  یو مهربون   یخوب نیمادر به اکردم پدر 

 

 داشته باشم ینی ریش نیدختر به ا  کردمی بوسه زد و گفت :منم فک نم هیرو موهام  مامانم

 

 پدرم زدم یبوسه رو گونه مادرم و بعد رو گونه   هی اریاخت  یاز رو زانوهاش برداشتمو ب سرمو
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که انگار صد ساله  یطور کردمی م یک یزمان کوتاه به شدت نسبت بهشون احساس نزد نیهم تو
که باعث    ایدن نیو افسوس خودم به خاطر طمع ا دیاشکام رو گونه ام چک اریاخت  ی ؛ب شناسمشونیم

 من از خونوادم شده بود ... ییجدا

 

به خاطر انتقام ازش منو به  که از پدرم داشته  ییا نهیمرحومم به خاطر ک یپدرم عمه  یگفته ها طبق
 (داده  شیو آرش )پدر مادر قالب نبیز

 

معتاد  هی بوده که بابا به عمه ام اجازه نداده با عشقش که  نیبه خاطر ا نهیکه اون ک نهیجالب ا حاال
منو   هیتمام زندگ نهیک نیبه دل گرفته که ا نهی از بابام ک ن یو*"باز بوده ازدواج کنه و عمه ام بخاطر هم 

 قرار داد؛ ری تاثتحث  

 

  هیخودش   نیوعسلو داد و ا یچون به من محمد ،فاطمه ، عل کنمینم  یالبته من از خدا هم ناشکر که
 لطف بزرگه !!!!

 

 هفته بعد  دو

 

چشمم بود پاک کردمو به سمتش رفتم و تو بلغم  یکه کوشه  یبله دادن فاطمه اشک شوق با
تو بغلم گرفتمو رو بهش گفتم: از دخترم مراقبت   ثمویبوسه زدم و بعد م هی شیشون یگرفتمشو بعد رو پ

 نه یکن و نزار غم بب 

 

 زارم ی م هیگفت :براش از جونم ما یتمام فروتن  با
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گفت با   کیمحمد بهشون تبر  نکهیز ا بود بعد ا میرو لبم شکل گرفت که نشون دهنده خوشحال  یلبخند
 میرو بهشون داد تو شمال تهرانو  الیو هی دیهم کل

 

 گفتن کیو عسل با هم اومدن و تبر  یما عل بعد

 

 چند وقت مثل جونم دوستشون داشتم ؛ نیبعدش پدر و مادرم که تو ا و

 

... 

 

و عسل با    یالبته عل میه رفتفاطمه ، به خونشون رفتن منو محمد هم به طرف خون ثمو یم نکهیاز ا بعد
 رو برده !! یدختر به اسم مهال که فک کنم دل عل هیهم بودن و با 

 

ها!!!  یکرد یدلبر یوارد شدن به خونه محمد از پشت منو تو بغلش گرفت و گفت :امشب حساب  با
 نازدونم 

 

 ان یاون ور االن بچه ها م خودمو آزاد کنم گفتم :محمد برو  کردمی م یکه سع یحال  در

 

 :دوستت دارم  گفتم

 

 گفت :منم دوستت دارم نازدونم ؛  و
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 .د  نی:نگ سندهینو

 

 ان یپا

 

رمانم بود   نی چون اول دیرو اشتباه کردم منو ببخش یزیچ  ایرمانم بد بود  یاز جاها یها اگه بعض  بچه
 تجربه !!! یو منم ب

 

 کنمی تشکر رو م تی کردن نها ی رمان همراه نیکه منو تو ا  یاز کسان  و

 

 

 

  

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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