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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 مهربونتون. یهارمان قمار آرزوها. با تشکر از نگاه سندهیهستم نو  یار یبا سالم آزاده بخت

 

 مقدمه

 ی فان  یایدن نیتحمل کردن ا ل،ینام تنها دل  به

شود   یاندازند. فروخته م یم یمرام  یرا که به زور در آغوش ب  یشود، کس یم فی :چه ساده وحمقدمه
کند به   یکه فکر م  یخورد. درست زمان ی بد رقم م ش،یبرا یکند. زندگ  یرا احساس م یج یومرگ تدر

به   میبگوبهتر   ایشود،  یم  ییرود. وارد جا یاش به فنا م  یرسد، تمام زندگ یم  ش یتمام آمال وآرزوها
 شی های سر تمام احساسش وخوشبخت یباال یعاطفه گ یپست وب  وید کنند که یزور، واردش م 

 است. ستادهیا

  یخورد، او نقش یرقم م  شیکه باالجبار برا یبخت نی. در ایار یبدب قیکند به ته چاه عم  یرا پرت م او
 فیکث  یباز   کی چهیبازد. باز یدر نظر گرفتند. او م شیکه برا یندارد. فقط نقشش باختن است. نقش 

اش   نهیاز ک  پر  یشود. ترس ولرز ارمغان زندگ  یدست نابکاران عالم م ریشود واس  یشود. فروخته م یم
  ریتصو نی . ماندگارترآوردی به خاطر م ندیبی را م  نشیری بار آخر عشق د یرا که برا یشود. لحظه ا یم

http://www.romankade.com/
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لحظات    شه،یکند در ذهنش. هم یم یهم عاشقانه زندگ  ری اش همان است. او با همان تصو یزندگ
 است.  دگانشید ی جلو شی خوش ومانا

  یکه به کام بدبخت یبه کسان شود،نسبتی تر ماش روز به روز افزون  نهیکندو آتش ک یم  یباز   خاطره
حباب   ه یماند. اما، در کنار او بودن  یقاب چشمانش م یعشقش جلو ریتصو شهی. همدندنشیکش

 د. ترک یم یشود وبا تلنگر  یبزرگ م

 

 داستان خالصه

  شیشود واورا، آرزوها یمعامله پدرش م لهیرا که وس  یسرگذشت دختر  م،یخوان یداستان م نیا در
کنند.پدرش، تن وروح   یشکندونجابتش راقمار م ی.اون دخترک، دلش مرندیگ ی م دهیوعشقش را ناد

 نمادر وبرادر آ یوتباه یستی که خود را از دام بال برهاند. ن   یصفت منیفروشد به اهر یدختر را م 
 جگر سوز.  یانتهاست وزجر  یب  یپدرشان، کافر آباد زیآم  نیبد وتوه ینوا از دست کارها یدخترک ب 

شود از داغ   یشود واو از داشتن برادر وبعد مادر که پر پر م  یم یفروش مواد، برادر دخترک قربان  یبرا
ضرب وشتم،  ،یحرمت یماند. ب یاش دور م یند. از عشقش، عشق خواستنک یفرزندش محروم م 

 وبعدها  هیاول یاجبار  یشود ارمغان زندگ   یم یتن دادن به هر کار  ر،ی وتحق نیتوه

  ینحس وشوم اولش وزندگ یزندگ نیماب  ،یی. اتفاقهاندیب  یرا م  نشیریعشق د  اریاز مشقات بس  پس
 . میخوان یسراسر عشق دومش را م

 حق(.  ایباشم.) زانی نگاه گرم شما عز تی باز مورد حما دوارمیام

 

 

 اول  پارت

رو داشتم،   یبرادرم لحظات خوب  ری. من با مادرم وام میبه خاطر وجود مادر داشت  یمی خونه گرم وصم هی
 نداشت.  ی حال درست د،ومیهم که م یپر از عشق ودوست داشتن. پدرم، اکثر اوقات خونه نبود ووقت
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با عشق   می داشت یرو روال وخوب ی کرد. زندگ یبرامون فراهم م  زیبود واز همه چ  ایپدر دن  نیبهتر لیاوا
رو به  نیما از ا یبود، زندگ  یباز  قی پدرم که رف دیبه خاطر نقطه ضعف شد نکهی واحساس فراوون. تا ا

ولغزش عامل    یسستول از همه مقصر بود. . نا گفته نماند، خودش اادیاون رو شد. افتاد دردام اعت
 اش شد. یبدبخت یاصل

  ینعشه وخمار بود. با اعصاب  ومد،یهم که م یوقت ای ومدیم ری د ایکرد و دایپ یدتر یشد ادیاعت بعدها
کودکانه رو با پدر تجربه نکرد. نه   یبرادرم باز   ریام چوقتی . هدادیتند مادرمو آزار م یداغون ولحن

 بابا عقده بود.  یبراش خوب  شهی.همیچی ه ،یینمای نه س یپارک

ما شکل گرفته بود وجونمون   نیب  یق ینبود. عاطفه عم شتریده ساله شده بود ومن پانزده سالم ب ریام
برامون   اش،یوتحمل آزار وبد دهن افهیق دنید ،یتکرار  یآدما ،یتکرار   ی. زندگمیدادیهم م یرو برا

  نیچه تلخ وچه خوش(. ا شه،ی م یعاد یشده بود. )همه چ یوخسته کننده ا یتکرار  لمیهمچون ف
 . دمیبود که هزار بار از زبون مادر شن یجمله ا

 شهیام بود.هم یکس زندگ نیترعادت با حسرت همراه نشه. مادرم محبوبه، محبوب نیکاش ا یا اما،
خواست   یمفتضح دعوا داشتن. اون م شیناجور وآرا یلباسا دنین به بابا ونپوشسر، گوش نکرد

  یبود ودور   زاریکرد. ازش ب  یدوستاش بگرده. مادرم قبول نم یزنش، ناموسش، لخت وبد حجاب جلو
مواد همه تو اون اتاق فساد  دن یشبونه، بزن وبرقص وکش یکرد. اتاق گناه پدرم جدا بود وبزمایم

  یاتاق حبس م هیوما رو، مادرم با خودش تو  ومدنیم دیزن جد  هیدوستاش هر بار با . شدی انجام م 
چرا  الجون،ی_ل  دیپرس یم شهیکنجکاو بود وهم   یلیخ  ر،ی. امفتهی ن بایکرد تا چشممون به اون نا نج 

اش رو   یتونه روسر  یبابا، با مامان دعوا دارن؟ مامان که نم شهیان؟! چرا هم یجور  نیبابا ا یدوستا
خدا گوش نده خدا   یبه حرفا یکنه. هر آدم  یم یداداش مامان کار درست  ر،یزشته. _ام ارهیدر ب

! از  شه؟ی دوست م شهیدن هم ی که به حرف خدا گوش نم ییدوستش نداره. _پس چرا بابا، با آدما
  ادیز ی از زندگ یکالفه بودم.خودمم سن وسال ودرک درست آوردم و یکم م شهیهم  ریسواالت ام
اون کالس چهارم و من   ر،یهم من وهم ام میخوند ی. درس ممیساخت  یوم میسوخت یم دینداشتم. با

  یبرا صامحال بود مخصو  ییجورا  هیرفتم نهم. اما تو اون خونه فکر آزاد داشتن سخت و یداشتم م
 داشتم. ییاوضاع درسم خوب بود. هوش باال نیبا همه ا یبودم. ول  ریمن که بزرگتر از ام

 

 دوم  پارت
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 ومعلما.  ریخط درس ومدرسه بودم وشاگرد اول مدرسه وچشم وچراغ مد تو

پسر خوش قد وقامت افتاد. داشت  هیگشتم خونه، چشمم به  یداشتم برم رانیروز که با دوستم ا هی
لحظه نگام بهش افتاد واونم همون لحظه   هیوقشنگ بود.  پی خوش ت  یلیکرد. خ یم زی تم نشویماش

.  میدکه برام نا شناخته بود. بدنم داغ شد و، رد ش یاومد سراغم، حس یب یحس عج  هیموند.  رهی بهم خ
که تو   یبود؟ _کدوم؟ همون یک رونیکه از اون خونه اومد ب  یاون پسر  یدون ی_تو م  دمیپرس رانیاز ا

است. اونجام خونشون   هیشست؟ _آره همون. _اون، ماهان پسر همسا یم نشو یشت ماش کوچه دا
  ونهخ  نجای _چون اکثر اوقات خارج از کشورن وا  مش؟یبود. _چه، جالب پس چرا من تا به حاال ند

وجذاب بود. من، عاشق شده  پ ی جاست. _چقدر خوش ت نیبه خاطر پدرش که بچه هم دن،یخر
حس رو از نگاهم  نیدونستم اونم هم یطرفه. نم هیعشق ناب وپرحرارت اومد سراغم. اما،  هیبودم. 
ما  هما هیدست از لباساشون به اندازه خرج   هینه؟ اونا با اون همه ثروت کجا وما کجا؟ پول   ایگرفت 

 بود.

 اد؟ ی از من خوشش ب ادی اون م اونوقت

. وبا خودم کلنجار  زدمیعشق وفکرش پرسه م یآدماست؟!چند روز توهوا نیفاصله ب جون چقدر خدا
 رفتم.  یم

خواد بدونم آدما چطور   یدلم م  یل یخ ران،ی مدرسه وبهش گفتم:ا میرفت یم  میداشت رانیبا ا  دوباره
 البته دو طرفه؟  شن،یعاشق هم م

کرد. خواب از   ی م  ییبستم، چهره اش برام خودنما یچشامو م یشد وقت  نیریخواب ش هیبرام  ماهان
.  ومدیاش که به رنگ پوستش م ی موی ل رهنی وپ  نیمرتب وشلوار ج یبود. قد بلند، موها یچشام فرار 
 .شدیدلم م یحس، ناشناخته که داشت کم کم آشنا هیبود،   یحس خوب

 ران یازش بود. ا فیگفتم. ورد زبونم تعر یوازحسم م  زدمیحرف م  رانیراجع بهش با ا مدام،
نگاه بهشون بندازه. تو هم خودت    مین هیمحله آرزوشونه   یاز دخترا یلی. خ کنهیم  یگفت_واقعا، دل بر 

 وخوشگلتر.  کلتر یوهم خوش ه  یمحل قدبلندتر  یهم از دخترا ریرو دست کم نگ 

 . شدمیمنم بودم محو تماشات م رات،یگ  یموند. با اون چشا ره ی بهت خ نمیهم یبرا
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بود، خوب   یی. چه روزامیدی. هردو خندیجنبه ا یجنبه ام. _واقعا هم ب  یره ها، ب یم  جی_نگو، سرم گ
 . یموندن  ایوبه 

 ما عاشق شده، عاشق.  یالیل ر،ی _نخ

 .  رهیشکل بگ  ینشه.اگه، رابطه ا دنتونیخونواده هاتون مانع رس نیب  یفاصله ها دوارم،یام

  یتونم بفهمم، اونم بهم حس یدونم چطور م  یکردم. نمفکر  یل یخ زای چ نی_راستش، خودمم به هم
جلو درشون. _عقل کل،   یدستت باشه بر  یظرف نذر  هی ینداره، کاف  یفکر کردو_کار  کمی انه؟یداره 

  رو؟ ی. _چدمیفکر کردو_آهان، فهم گهید کمیها.  یگ ی _ها، راست م ؟یاگه خودش در وباز نکنه چ
ورزش،    رهی دنبالت. بابام صبحا عادت داره م امیورزش م رهیکه داره م دمشی _اگه صبح تو کوچه د

 اونجا. رهی . اکثرا، ماهانم مابونمونیپارک سر خ 

 

 سوم  پارت

  ییتو نونوا م یر یدنبالش. ماهم م م یر یورزش م  یکنم. اونوقت برا یکشم خبرت م  یم  کیکش خوبه،
 پارک.  رهیکه م ییخره، روزا ین هر روز صبح نون م. اودینی بی شما همو باالخره م

. پسرا از  یدستپاچه نش شیدیدنبالت. فقط، خانم حواست باشه د امیم رونی که از خونه زد، ب  بابا
رفتار کنه که جذاب باشه. بزار اون اول اگه   یجور   دی. دختر باادی حول ودستپاچه خوششون نم یدخترا

 هست، سر حرفو باز کنه. یحرف 

  یفهم  یکه من دارمو اونم داشته باشه؟ _از نگاه دوباره اش، م یاون حس شهی م  یعنیاستاد.  _باشه،
 .دمیقول م

 افهیکه با اون ق یاسترس بابام وبدنام  کاشیبمونه، معلوم که دلو باخته. اما، ا  رهینگاهت کنه وخ اگه
 تابلو تو محله درست کرده نبود. کاش، ماهان مال من بشه.

 نظرم. یجلو  ومدیکردم عکس رخش م یکتاب ودفترام رو باز م  یوخوراک نداشتم ووقت خواب

حس انتظار رو    نیتر نیری بودم، ش رانی که منتظر خبر ا یبودو التهاباش. گذشت واون چند روز  یجوون 
 تجربه کردم. 
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در  رانیبودم واز خروس خون گوشم به در بود. ا  اریود اومد دنبالم. منم هوشصبح ز رانیروز بعد، ا دو
شال وکاله    دیودر رو باز کردم. _سالم. _سالم زود باش حاضر شو که با دمیبرهنه دو یبا پا عیزد. سر

اومدم دنبالت.   شت که از رفتن بابام گذ کمی. رونیاز مقرشون زدن ب یسوژه مورد نظر جنابعال  یکن
. آروم حاضر  دیوخند فتی . راه بای لوس باز نیاز ا ادی. _خوبه، خوبه بدم مرانیکارگاه، عاشقتم ا_باشه 

! _نه، مامان  ست؟یزود ن  ینون بخرم. _باشه مادر، ول  رمیم رانی شدم. به مامان محبوبه گفتم_دارم با ا
عشقمون دوطرفه بود؟تند تند قدم    یعنی ،. دل تو دلم نبوددی. _باشه مراقب باش میخور یهوا م کممی

آرومتر راه    یآرومتر.کم کمی  ؟یباش یتون یتابلوتر نم نی چته؟ از ا وونه،یگفت_د رانیداشتم ا یبرم
. خدا جون چه جذاب وخوش  دمشیو سر چرخوندم د می. گشتابونی پارک سر خ میدیرفتم تا رس

 کرد.  یورزش م  ،یبود. داشت با لباس ورزش   کلیه

 .شدی قند تو دلم آب م دنشیواز دما دور بود  از

چند  رانم،یا ی.بابادیچرخ یطرف واون طرف م  نیبه ا ی. با چه ابهت میازش دور نشست یچند صندل  ما
. زدم به  رونیماهان از پارک زد ب  دم،یشد. د شتریکرده بودن وما وقتمون ب ریتا ازرفقاش خدا روشکر د

 . رونی ب میبا فاصله ازش از اونجا زد عی. ما هم سررهیو_داره م  رانیا یپهلو

 انه؟ ی  ،یینونوا رهی م مین یبب میخواست یم

 کردم بره.   یودعا م میو ما هم پشت سرش بود  رفت

 

 چهارم  پارت

 رانمیا ی از بابت بابا المون،ی. خمیستادی. اون تو صف مردا وما تو صف زنا ایی به نونوا  دیورس  رفت
لحظه  هی . ونیآقا یک ی خانمها و  یک ی. با هم نوبتمون شد، میبود ستادهیباهاش ا یجمع بود. مواز 

به نشونه  مموند تو صورتم. سالم داد ومن رهیموندم بهش واونم خ  رهی. خدیماهان سر چرخوند ومنو د
 جواب سر تکون دادم.

طور نگام   ن ی واون پشت سر ما از صف خارج شد. هم م یزد. نونا رو برداشت نی ری ش یاون لبخند بعد
  ی. ما کم ییزد به پهلوم و_چته، دختر؟ رو ابرا رانیکرد. ا یگشت وعقب رو نگاه م یمدام برمکرد.  یم
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 رانی. _امی کوچه خلوت وبا اشاره خواهش کرد ما هم از اون کوچه بر هیتو  دیچی . ماهان پمیدورتر شد
 .میبر ایافته، ب  ینم  یدونم، اما تو کوچه است و اتفاق ی_نم  م؟یکن  کاریچ

 رانیکه داشتم. ا یعرض هی یبرا رم؟ی وقتتون رو بگ قهی چند دق شهیسر ما راه افتاد و_خانما، م پشت
 د؟ییگفت_امرتون بفرما

 کار داشتم. انگار سوار اسب آرزو بودم.   بای ندارم بلکه با اون خانم ز یجسارت نباشه، با شما کار  اگه،

 رانیآقاتون چکار دارن؟ ا  د،ی ن یبب دیشد ادهیپ التونی گوشم گفت_شاهزاده خانم اگر از اسب خ در
 داشت.   یوجلوتر از ما قدم برم  دیخند

 کرد.   ی تپش قلبم داشت رسوام م یشونه به شونه هم. صدا م،یرفت یم راه

تونم، اسمتونو  یفتم. دلم منو کشوند. سر حرفو باز کرد. م ریراه م بهی پسر غر هیبارم بودبا  ن،یاول
 به به.  ،ی. _چه اسم شاعرانه االست یبپرسم؟ _اسمم ل 

   ییروبه رو هیاسمم ماهان، پسر همسا منم

 شما......   ی. دلم فرمان داد تا با شما حرف بزنم. قشنگستی. قصدمم مزاحمت نشما

 بار اول تو کوچه،  دمتون،یکه د یروز  از

 .شهیچشمام پاک نم  یاز جلو باتونیمعصوم وز افه یشما وق ریتصو گهیتماشاتون شدم. د محو

 دل من باخته بود.  نی حس پاک وصادقانه. اونم دلشو ع  هیحس خودمو داشت.   درست،

 خانم. الیل دی ببخش   ال،ی. لنمتونی کجا بب ،یبودم به چه بهانه ا  نی_همش تو فکر ا

زد ومن   نی ری ش ینداد؟لبخ یم تیگرفت وساکت موندم. _سکوتم از رضا  میزبون وعقلم تصم یجا قلبم
رابطه ما   یکار  یدوست ندارم با دروغ ومخف د؟یدون ی م یز ی_شما در مورد خونواده من چ  دمیپرس

 . رهیشکل بگ

که به دلم قولتودادم پرس وجو کردم راجع   یشناسمتون از بچه محل ها از روز   یم  یعنیدونم،  ی_م
  یخوب یهاگفتن. اما، متاسفانه از پدرت صحبت  یوو قار خودت ومادرت م  یبهتون. همه، از خانم
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گوشه چشمام  طنتینزدم وبا ش  ی شه؟ باز حرف  یحرف بزنم. م  یخواد باهات خودمون ی.دلم مدمینشن
 که دوست دارم باهام راحت باشه.  دیفهم

ما   دنیتونه مانع رس  ینم یز یچ چی حرف وه چیکردم. ه دا یا خوشم اومده وبهتون عالقه پ_من، از شم 
 بهم بشه.

عقل گفتم_منم حس شما رو... که به   اریاخت یبهش کردم وب ینگاه هیرو که گفت، دلم قرص شد.  نایا
 سبک خوششون یباشم. پسرا از دخترا نیگفته بود سر سنگ رانیخودم اومدم وحرفمو خوردم. ا

 هزدو_چه خوب ی. لبخنددمیگرفتم. اما، ماهان از حالم متوجه شد که خجالت کش ی. دلشوره بدادینم
 که حسامون مشترک. 

 

 پنجم  پارت

 بودم که اونم مثل خودم بود. خوشحال

  یبرا ینطور ی. انمی خوام، شما رو باز بب  ی. ممیتا با هم در ارتباط باش دی_لطفا، شماره منو داشته باش
بود که  یبار  نیاول  دیلرز ی. دستام، مدیرو برداره رو ندار  یگوش  ،یک نکهیواسترس ا شهیشما هم بد نم 

لحظه هم ازش دور   هیخواست   ی. اما، دلم نممیشدیاز هم جدا م دیگرفتم. با یپسر شماره م هیاز 
 بمونم. 

خواست   ی. اون نونو دلم مشدیبد م یل یخ د یرس یشده. اگه باباش زودتر از ما م ریاشاره کرد د رانیا
کرد ورفت. هم اون   ی. ماهان خداحافظ دشیداشت، خر ی. چون خاطره خوشوار یقاب کنم وبزنم به د

  بهم ینگاه هی رانی. انگار قلبم تو مشتش بود با خودش برد. امیداشت یوهم من چشم ازهم برنم
تکرار   ینوجوون  یها ی. خوشمی دی. هردو باهم از ته دل خندیشد اول صبح  یهند لمیکردو_چه، ف

کرده بودم تو اون همه  دای تازه پ دیام هیام شد.   یروز زندگ ن،یاونروز موندگارتر گهی. دهینشدن
برام رقم زده بود.  یاهی وس یپرت شده به دامان بدبخت یبابا  یهام که تو زندگ یوبدشانس  هایاریبدب

طور عشق ما  نی کنم. هم هیمردونه اش تک یتونستم به شونه ها یکه م کرده بودم دایرو پ  یکس هی
صبرانه   یماهان شده بود. اونم، ب  شتریب نیدیوفکر وذکرم د شدیم قترینسبت به هم روز به روز عم

والبته سالم   یپنهان بطهباهم را ی وچند ماه  میکرد دایدوباره من بود. اونقدر بهم عالقه پ داریمنتظر د
گفت_من تو   ینبود که، دستشم بهم نخورد. م  یدیق یاونقدر دوستم داشت وپسر ب  یکه حت میداشت



 قمار آرزوها 

10 
 

خانم عروس خونه آقا ماهانت   ال، ی_ل دیروز ازم پرس هیخوام، دوستت دارم و ینم  یحوس باز  یرو برا
حس کنم. اجازه   شهیرو هم وت یوبو   یدوست دارم مدام کنارم باش نمتیخواد کم بب  یدلم نم ؟یشیم

مدت   نیرابطه ما پاک وصادقانه بودومن بهش گفتم_تو ا ت؟ی خواستگار مییای هست عروس خانم، ب 
منم دنبال   ی و مطمعن شد  یوصداقت، در دوست داشتنت بهم ثابت شده وتو هم منو شناخت یپاک

 یاز رو دمت،ید یبارها وبارها از دور م ی. _آره عشقم، ببخش ول ستمین ی ولوند  یخوش گذرون
خواست باهات دوست بشه، با   ی کرد وم  یکه ابراز عالقه م یومتوجه شدم هر بار به هر کس  یدلتنگ
پرسم  ی با سوم م یبرا ال،ی. دوستت دارم لشدمیتو م فتهی ش  شتریومن ب یکرد   یبرخورد م یسرد

  ،ی. ولی_از خدامه،تو مرد من بشمجنونت بشم؟ گونه هام، سرخ حرارت عشق شد وگفتم شهیم
خواد من با دختر   ی_مادرم، از حسامون به هم خبر داره. اما پدرم دلش م  ؟یخونواده ات چ

که دلخواه باباست.   هیازدواج کنم. هم ثروتمندند وهم مورد ا،یدختر عمه ام سون یعنیخواهرش، 
آخر با دختر عمه ات  ودست  یاشک شد و_پس، ممکنه تو هم به حرف پدرت گوش کن سی چشام خ

باشه اون از همه لحاظ از من سرتر. _اگه من اونو دوست داشتم، االن تو، تو قلبم   ی. هر چ یکن اجازدو
بغض بزرگ   هیعالمه فکرو حسرت باز، برگشتم خونه و هی . اونروز با زمیعز یوقاب چشام خونه نداشت

  ؟یدیجون برام پفک خر ال،یاومد سمتم و_ل ریبه دور وبرم کردم وام یکرد. نگاه یداشت خفه ام م
بود    یدوتا خوراک نیعاشق ا ریدر آوردم وبهش دادم.ام  فمیلواشک از تو ک  هیپفک و هی. ی_آره داداش

 . دمیخر یم ریام یبرا  یوبرگشتن دمیخر یتو مدرسه نم  یز یخودم چ یومن هر روز برا

 

 ششم  پارت

. به شدمیم  ازی ن یب  ری ام یاز خوشحال ،یخوردن خوراک  یخوردم. بجا یم ری ن وپننو  کهی ت هیهر روز  من
که روم   یفرسوده، پدر  لیوسا خته،یداغون وفرو ر واریگرفت. در ود  یکردم ودلم م  یخونمون نگاه م

  شتبود وکالس سوم دبستان رو دا کی کوچ ریاش کنم. ام یمعرف اینشونش بدم   یبه کس شدینم
شونه اش بزارم. شونه   یرو  امیتونست بکنه وداداش بزرگم نبود که سر دلتنگ ینم  یکرد. کار  یتموم م

ازدواج از   شنهادیپ یهر دختر  یمن بود. برا  یبزرگ وحام کاشی قدرت بود. اما، ا یوب  کی هاش کوچ
شد  مغ هیمن  ی. اما، براشهیسوب ممح یخوشبخت نیکه عاشقانه دوستش داره، بزرگتر  یسمت کس 

 خورد.   یکه داشت وجودمو م 
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جلوتر ازمن غم خونه    رمیمن با خدا بود تو اون روزا که، چرا هر جا که من م یدرد دل ونجوا نیا
رو نداشتم، پرخاشگر وبداخالق شده بودم ونه درس   یکار   چیگذشت ومن حوصله ه یکرده؟ چند روز 

. هر  بود رانیگفتم ا یکه اون روزا حرفمو و راز قلبمو بهش م یکردم. تنها کس یم یخوندم ونه کار  یم
 دید ی. ماهانم، هر بار منو مزدمیوهمش راجع به ماهان حرف م  میتو راه مدرسه باهم بود یزگاه
 انه؟ ی یخواستگار  انیکه به خونواده ام خبر دادم که قرار ب شدیم ایجو

 .آوردمی م  ودخیب یوبهونه ا  زدمیبار سر باز م  هر

 فتهی معجزه اتفاق ب هیکردم قرار   ینوجوون، فکر م هی ی اون روزا با اون فکر ورفتارا دیدونم، شا ینم
  زیچ چیخدا شده بود ونه زن ونه بچه، ه  ی. اما ناخدا ما بادی ما به خودش ب ی زندگ   یکشت یوناخدا

 جز مصرف مواد براش مهم نبود. 

وترک کنه.  ادی انجام داد تا بابام به خودش ب شدیم  یهر کار  یما هر کس ی اون مقطع از زندگ تو
گفت رو به خاطر ما   یرو که بابا م  یراهی تالش کردن وهر بد وب  یعمو نادرم وعمو ناصر کل چارهیب

رو زدن ورفتن سر خونه   یهمه چ دیبود واونا هم خسته شدن وق دهیفا یب  یدادن ول یقورت م 
 بابا.  یبه خاطر بد، دهن  می. باهمه قطع رابطه کردشونیندگز

  زیوهمه چ ا یروز دل رو زدم به در هی نیهم ی. برامیومدیخودمون از پس خودمون بر م  دیناچار با به
  تین   یدر ارتباطم. اما، وقت بهی پسر نامحرم وغر هیمادرم گفتم. اول دعوام کرد که چرا با   یرو برا

. اونم بر  دکردم دلش قرص ش  فی کمون تعردادم واز رابطه پا  حیماهان رو براش توض  یوخواسته قلب
من بروز   یشد. جلو  نیغمگ شن،ی دخترشون خوشحال م یخالف همه مادرا که از اومدن خواستگار برا

 یودور از چشم ما وسرنماز م یکرد پنهون  یم هی. گرشدمی. از حالتاش ورفتاراش متوجه مدادی نم
 ستاشوسر سجاده رفتم کنارش، د باریدخترم رو.   یسر شکستگ  نمیونب  رمی کاش بم ایگفت_خدا

مادر مهربون ودلسوز دارم که   هیدخترم، چون   نی ومن سربلندتر هیبرام کاف ی. _شما که هستدمیبوس
 شنوم.   یرو از همه م  شیآوازه وقار وخانم 

  یبزرگ کامت رو زهر کنه. زهر  یناخوش هی ،یات هست یکه در تدارک خوشبخت   یچقدر بد، موقع ،یول
 مونه.  یقلب وروحت م  یوتا آخر عمر رو  نیجانکاه که زهرآگ

رو اعالم   یکه قرار بود خبر اجازه مامان رو بدم که از بابامم اجازه گرفته بودوروز خواستگار  یروز  درست
 حادثه تلخ ووحشتناک سد راهمون شد.  هیکنم، 
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رو با خودش برده   ری وجدانم بدون خبر دادن به مامان محبوبه، ام یوب دیق یب  یصبح زود بابا اونروز
  یبچه هاشون م یکه پدرا برا یهر کار  ایپارک  نما،یگردش، س یداشت وبرا تی بود. کاش الاقل انسان

  یم ،ی مپوشش برده بود، پوشش قاچاق، مواد. اون روز داغ جهن یاونو برا یکنن برده بود. ول
آقا افتاده بود تو باند خطرناکه حمل مواد واسلحه. تو برنامه احمقانه  خواستن مواد جابه جاکنن و

اي  نوا رو به چه وعده یب ریشک نکنه. ام  سیتونست باشه تا پل  یم یبچه پوشش خوب  هیوپستشون 
 دونه.  یخام کرده بود وبرده بود فقط خود خدا م

 هیکه  دمیمامان فهم ونیو ش  یرار ق  یب یوبا صدا میدونست ی! ما هم نمشه؟یمگه ظالمانه تر م نیا از
 رو گرفته.   بانمونیاتفاق بد از دست بابا گر

نگران نباش ومنتظر باش   اره،یب ر ی سر ام ییبال ادی_با، باباش رفته، اون که نمدادمیم  یرو دلدار  مامان
که   ییکدوم از حرفا چیوآب قند بهش دادم. اما، به ه دمی مال یتا گل پسرت برگرده وشونه هاش رو م

 . بهی غر هیترس داشتم تا با  شتریزدم خودم، اعتقاد نداشتم. از با، بابامون بودن ب

در   یوقلبمون داشت از نگران دی جوش  یوسرکه م  ریبهش نبود. تا ظهر دلمون مثله س یاعتماد چیه
  یصفت  ی همه از دست ب  یجلو  یبسه هر چ هگیگفت_د یمامان م میهم خبر نداد یبه کس ومد،یم

  میخودمون حلش کن دیبا ادی بالها سرمون ب  نیباباتون خجل شدم. از حاال به بعد اگه بدتر یها
 رو.   مونمشکالت

تا در رو باز کنم. دست وبدنم رعشه گرفته  دمیبهمون استرس داد ودو شتریزنگ در ب یصدا  نکهیا تا
مامور هم پشت سرش   هیشد و ادهی آقا پ هیبود.  یانتظام  یروین  نی. دم در ماشدمیلرز یبود وم

دارن  فیافتاده؟ _خانم اگر مادرتون تشر یشده؟! اتفاق  یز ی_سالم آقا چدمیبود. پرس ستادهیا
 کنم.   ی. _بله، هستند. االن صداشون مدیخبرشون کن 

که سراسر وجودشو گرفته بود  یلرزون وترس  یوبا شما کار دارن. با پاها سیمامان، مامان دم در پل_
 . تیکابوس وحشتناک بود نه واقع هی کاش،ی خبر دلخراش وبد. که ا هیدر. اونا خبر دادن،  یاومد جلو

 

 هفتم  پارت
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از اونا گفت_خدا،   یکی. مدیبودن. از دور فقط لرزش و افتادن مادرم رو د یمأمورا قاصد بدخبر  اون
  دیبرسون  مارستان ی! _اول مادرتون رو به بد؟یشده، توروخدا بگ  یاومدم _چ کتریبهتون صبر بده ونزد

  عیوسربودم  شونیداغون وپر یل یوخودش تماس، گرفت بااورژانس ومن به همراه مادرم رفتم. خ
شد که  یکردن. چندساعت گذشت تاوضع مادرم طور   قیبردنش اورژانس وبراش سرم وداروتزر

کرد   یم هی سرم آورد؟ گر ییچه بال الیل ،یدیقشنگ ودرست بتونه صحبت کنه. چشاشو که باز کرد_د
_اون آقا گفت:پسرتون، متاسفانه تو  کدفعه؟ی یشد ی_مامان، قربونت برم چ دیلرز یوصداش م 

خبرا با مأمورا   یمورد اصابت گلوله قرار گرفته. اون از خدا ب ایوقاچاقچ  یانتظام یروهای ن  نیب یر یدرگ
  نیزم یبابات رو  نهیبی م یجفاکارت.  بچه ام، وقت  یبابا  یاندازه، جلو یخودشوم  رمیوام  شنیم ریدرگ

طرف. چه    هربابات وبارون گلوله بوده از   یندازه جلو یکنن خودشو م  یم کیافتاده و دارن بهش شل 
وجدان؟  یب  هی ؟یک ی! چرا خدا من زنده ام وپسرم پرپر شده؟ برار؟یخبر مرگ ام  ا؟یبودخدا یخبر 

 . نیرفت وشل شدم، خوردم زم  جیسرم گ

وناله وعجز   هیمن؟ باورکردنش محاله. گر یداداش ر،ی_امشدیحرفا بود که گفته م نیجونم ا یب  یلبا از
شد برام.    اهیصفحه س هی ایکردن. دن قیآرام بخش تزر یرو پر کرده بود وبه منم دارو  مارستانیما ب

برد! کجا بود اصال،  اهنبود؟ چقدر سنگدل بود بابام که اونو به قتلگ ایدن نیتو ا  رمیام گهید ،یچ یعنی
  فشیکه اون بچه به خاطر وجود کث نهیکنه؟ کجابود بب   یمادر از نبود پسرش داره جون م هی نهیکه بب

شده،  رونیاون خونه و میبرگشت  یاز اون مأمورا وقت یک ی گرفتنش.  میاز جونش گذشته؟ خبر دار شد
. وگرنه حکمش  فتهی دست مأمورا ن بهبهمون اطالع داد. گرفته بودنش وساک مواد رو پرت کرده بودتا 

بود که بچه خودشو پوشش کرد. آسمون رنگ موجود عالم  نیرتریبرو برگرد. حق  یدرجا اعدام بود ب 
رو برامون رقم زد   یجی وعکس العمل مادرم. مرگ تدر ریجسد ام دنیماخونبار ووحشت د دهیخون، د
 که...... 

بود تا مادرم    یهمه کاف ر،یوحاال هم که مرگ ام میدید یکه م  ییدرهم وبرهم وآزارا یوزندگ  یرتی غ یب
کردنا، شماتت   نی وتو سر زدنا وآه وناله ونفر لیکردن فام  ،باخبرادیوفر ونی . ش ادیه از پا درب  کباری

خواهر   هی ی که وقت یهمه بودن. روز  ریام یتنهامون گذاشتن. روز خاکسپار  کبارهی خودشون که چرا به 
 یواز عمق وجودش همون لحظه مرگشو از خدا م شهیره باهر قدم له م یدنبال تابوت برادرش م 

و   ریهم تو گ ییافته که کسا یم ادشونیاونروزا  ل،یداغهاست. تازه فام نیخواد. داغ برادر سوزناکتر
کردن ورفتن که رفتن. مگه به  لتند وتلخ بابا ما رو هم و  یداشتن. به خاطر حرفا ازی بهشون ن یرفتار 

رو که باهاش به قول خودش حالش   یکنار؟ بابا ترک نکرد موادانداخت  دیخاطر خار گل، گل رو با 
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ثمر بود. اونکه رفته،   یب ومدنیاگه همه عالمم کنارمون م ده،یما روترک کرد. چه فا ،ی. ول شدیعوض م
 رفته وبرگشتش محاله.  گهید

کرد ودلمو    یم سی چشام ودرد وزجر مادرم چشمامو خ  یبود جلو  یاهیگردوغبار س  یخاکسپار  مراسم
 غرق خون. 

  دارینفس اون ب ی. صبح ها با صداشدیتو خنده اش خالصه م ایدن یها یکه همه خوش یبرادر   رفت،
کردم. حاال سراغشو از کدوم باغ   یشب سرشو نوازش م  یها مهیوهر شب تو بغلم بود وتا ن  شدمیم

گرفتن جسد وقبرش رو هم آماده کرده  لی تحو یبرا م یتنشو از کجا حس کنم؟ رفت یبو رم؟یگل بگ
که گلوله داغ  نی جسد خون هی نه؟یمادر مگه چقدر طاقت داره که فرزندش تو بستر مرگ بب هی. دنبو
بار آخر باهاش   یجنازه که روش رو باز کردن تا مادرم ومن برا دنیاش رو شکافته بود. با د نهیس

 یبود که رفت به کما.......... کس ر یام نهی س یمامان محبوبه از حال رفت وسرش رو م،یکن  یخداحافظ 
دور از چشم بابام بهمون  یچه کنه عمه بزرگم که از همه بهتر بود وهراز گاه دیدونست با غمه جد ینم
.  رهیداره از دست م مارستان،یب مشیاونقدر خودشو زد که صورتش قرمز بود و_ببر زدی وسر م  دیرس یم

که دچار مرگ   میدیشدن فهم  یزود بعد بستر   یلی. خیاوردین محبوبه جان که از غصه دووم رمی بم
  نویزم یبه رو  دنمیکش ینا یکه شده بود. من پاهام حت یوشک یشده. از شدت فشار روح  یمغز 

عذاب بود  هی برام  نیومنم مردم. ا ستمین  ایدن نیکردم تو ا یداشتم. حس م یبد  یحس  ینداشت. ب 
 رنگ غم بود؟!  شتریوب  اهتری س ایرفتم قدم به قدم دن یکه چرا هر جا که م

خرد وله   یوصدا دیسرنوشت کور، غمه وداغ مارو ند شد؟یبرداشته م  زامیعز یقدمام، به خاکسپار  چرا
  یخاکسپار  ر؟ی مادر وام یکردم تو گورستون آرزوهام ب  یم دیمن چه با د؟یشدنم به گوش فلک نرس

  جوداز و کهی ت ه،ی ختنیر  یبا غم ودرد مضاعف مادرم انجام شد وهر مشت خاک که بر قبرش م ریام
 ریخواستم ام یکه م شونیپر یومن، با سر وصورت مارستانی تخت ب یکردن. مادر رو یمنو هم دفن م

 ونزاشتن.  رونی رو با خودم ببرم واز قبر بکشم ب

 

 هشتم پارت

بود. بلندم کردن وبهم   یخاک کلم یشد. همه ه  یناخنام خون ری خاکشو چنگ زدم که تمامه ز اونقدر
که همه   یلیفام  یشده بود، مگه با آغوش گرم ومسلحت  غی ازم در زامی . آغوش گرم عزدادنیم یدلدار 
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  زار یب شد،ی از حس ترحم که بهم م شدم؟یشده بودآروم م  دایتموم شده بودوتازه سروکله اشون پ زیچ
 دردم باشه.  امیالت نکه یا یبه جا کرد. یم شتر یغممو ب نیبودم وا

دردناک  ی. اون روزاشدیتر م فیپاهام ضع  شدمیبردن وهر قدم که دور م ی رو با خودشون م من
کردم وآماده  یبود. شال وکاله م ری ام یپامون مراسمها هیو مارستانیپامون ب هیهر روز  یوجهنم

 شهیبود؟ مامانم رو از پشت ش  نیاما کجاها؟! انصاف بود، انصاف روزگار ا دنشون،یبرم د شدمیم
کردم. بلند  یم هیوخون گر  میدی. سنگ قبر برادرمو مختمیر یصورتم اشک م یوبه پهنا میدیم

  یز یبرامون چ یکه نبودوجز نکبت وبد یبگم. از پدر   امیکس  یتا از غمام وتنها شدنم، ب شدنینم
از   یی. ازپشت سر، خونه وهرجادمیشن  یرو م  ریام یصدا  دم، یچرخ یجا م نداشت. از همه بدتر هر

چشام بود وخواهر گفتناش سوهان روحم شده  یموقع خواب جلو ی. حتمید یرو م رشیصوخونه ت
 نداشت.  یبود، چون خودش وجود خارج

من  یگفتن ومن صاحب عزا بودم؟ عدل ودادزمونه چرا برا یم تی وتسل ومدنیاون روزا همه م تو
 بود؟! ینطور یا

فرد  هیهست که موافق اومدن  یکی  شهیهم ،یتا تنها نمونم. ول بردنیمنو خونه هاشون م ینوبت
به بعد اخالقاشون عوض شد ومعلوم بود   ییجا هیاضافه نباشه. عمه ها خوب بودن وشوهراشون از 

باشم. درک   ششونیپ  شتریطاقت نداشتن از اون ب گهیطور، زناشون د نیام. عموهام هم هم یاضاف
 ادی ن  شیپ شونیتو زندگ  ی که ناراحت ی. با ادب واحترام، جور امی برم وب یاجازه نداد ه ورم وشع

که  میخواد تو خونه خودمون باشم. پدرومادربزرگ هم از دو طرف نداشت یگفتم_ازهمه ممنونم، دلم م
  زمادر وا یومادرم تک دختر بود. پدرو مادر بزرگم به رحمت خدا رفته بودن.مرگ مغز  ششونیبرم پ 
  ،یشگیهم یدونست که با اون بخشندگ یبود. انگار از قبل م اهیشب وروزم س  دم یکه، خبر وشن یزمان

بود که کارت اهدا  ینفرات  نیاول ستیوجودش جون چند نفر رو نجات بده. تو ل  موقع مرگ بتونه با
بدنشو اهدا کنن. روز عمل   میکه اجازه بد میداشت خودش وما چه کاره بود تی عضو گرفته بودن. رضا

کردن ومن   یکردم. اونروز داشتن بدن مادرم روقطعه، قطعه م یم هیرفتم. گر  یاهدا، از صبح راه م
سوختم   یکردم ودکتر خبر کردن. م ی دیشد ی. تب ولرز عصب دمیلرز ی. داغ بودم وم ومدیرنمازم ب یکار 

که تب فوق   بودهگفت_اونقدر فشار وغصه بهش حاکم  یمنتقلم کردن. دکتر م  مارستانیبه ب  عیوسر
غمخوارمون بود. عملش کردن وجون   شهی. همون که همشمیکرده. عمه بزرگم موند پ ییالعاده باال

آدما بود    نیترهر کس بود خوشبخت  نهیبود؟ تو س یک نهی چند جوون رو نجات داد. قلبش تو س
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کردنش   کمک یمادرم رو به آرزو یجراح  زیت یگرفته بود. چاقو هیمادر رو هد هیچون، قلب پاک 
.  زدیتند تند بهم سر م رانمیتن. اکرده بودم وبا دارو سرپانگهم داش  دایپ  یجسمان دیرسوند. ضعف شد

 نداشتم.  یکس چیبه ه یواکنش  چیبودم که ه یمجسمه سنگ  هیرونداشتم و یاما حوصله کس 

 

 نهم  پارت

غصه  نقدریدورت بگردم ا زم،یجونم، عز  الی_ل  دویمال یوشونه هامو م ختیر یپابه پام اشک م  رانیا
.  یر یازدست م یبخور دار  یز یچ هیجون من، مرگ من   ی. سخته ودردآور ول شهی دونم که نم ینخور، م 

  یب  یگاهو  شنیکشم. خاک سرد، روزگار نامرد، آدما هم که سرد م یعذاب م نمی بی م ینطور یتو رو که ا
رفتن سر خاکشون بود.  شدمیکه آروم م  یی. تنها جامی ومامان رو کنار هم گرفت  ریام یعاطفه ان. قبرا

رفتم،  ی. الغر وزرد رنگ، کشون کشون راه مزدمی باهاشو ن حرف مو نشستمیبعد هر مراسم ساعتها م
 رمق نداشتم وپوست واستخون شدم.

که ما   ییاومده بودن. کسا ای لیکنم. خ یوقت فراموش نم  چیکه مادرم رو به خاک سپردن رو ه یروز 
حال  بودن که مادرم اعضاشو بهشون اهدا کرده بود. به هر ییاز خونواده ها دی. شامیشناخت  ینم

  دیشنی. مخصوصا، هر کس که مشدیگفتن که دله سنگم آب م یم  تیکردن وبهم تسل  یم  هیاونقدر گر
تازه اعضاشم اهدا کرده با اندوه   ست،یمرگشون ن نی ب  یوفاصله چندان کشهی کنار پسر کوچ قبرش

  ادیسوزن انداختن سر خاک نبود. فر یکه جا ی. جور ختیر  یواشک م دادیوفاتحه م ومدیفراوون م
چقدر دوستت دارن از   نیت،ببیخاکسپار  یچقدر آدم اومده برا نی_خانم، محبوبه من، پاشو بب زدمیم
چه کنم؟ تو خوب   تی مادر زمهری کنار تو بودم ولبر شهی. حاال انصاف بده من که همیکه خوب بود سب

با اون بابا؟.   هیتو چه شکل یب   ایامان. دنم  ستیحالم خوب ن ی. اما منو رها کردیوخوب رفت  یبود
با    درترو گفت_خدا رو شکر کن که ما  نیآروم شدم وا کمی زد تا   یبود که حرف رانیخونه وا میاومد

  ی. مدتمردی جگر گوشش م  یخال ی جا دنینبود هرروز با د ری آبرو رفت وهرروز با زجر نمرد. اگه بود وام
 گذشت و..........

بهتر بگم بارگاه شمر. خاک سردباعث   ایواون، موندنم، خونه خودمون  نیخونه ا  یوآورارگ قبرستون
داشت   یهر کس، مشکل دیبگم، شا  یبشه. سر زدنا کمتر شد. چ ینسبت به اول عاد یشد باز همه چ

. عمه مهربون وخوب  دنیبهم رس  یلیبود ومادرش وخودش خ  رانیکرد کاراشو. همدمم، ا یم  هیوتوج
بود. اونم از   یکار   تی. شوهرش اکثر اوقات مامورزدیبود تند تند بهم سر م یرام نعمت بزرگ ب داشتن
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. از دور  تی تسل یموند. بعد مراسما، ماهان ومادرش، اومدن برا یم شمیکرد وپ  یفرصت استفاده م
وسرش روتکون داد   دمیاشک آلود د یماهان رو با چشا  یروز خاکسپار   یتو تمامه مراسم بودن وحت

 د،یمنو د کیاز نزد افهیوبا اون ق دیخونه ما بودن وماهان تا رس  رانیگفت. اونروز عمه وا تی سلوت
دخترم، خدا بزرگه  زم،یاشک شد وبغلم کرد و_عز سیومادرش هم چشاش، خ  دیاشک امونش رو بر

.  زودتردسته گل بود  هیمثله مادر تو که  یک یو  رتری د یکی همه ما دست خود خداست.  یومرگ وزندگ 
روزگار خوشم. نگاش    قیشف قیرو نداره. بهم سرزد، رف یبه خدا دله ماهان برات خونه وحال وروز خوش 

وماهان با غصه خوردن فراوون   می کرد ییرایوخرما ازشون پذ ی. با چامیکرد یم هیکردم وهردو گر یم
مرده متحرک بودم تو اون خونه    هیداشت ورفتن. تا روز چهلم وبعدش  یکرد. چشم ازم برنم  ینگام م

کردم   یومامان بغل م  ریرفتم ورختخواب ام  یبودن روش. هر روز صبح م دهی که خاک مرده پاچ یا
 کردم.  یوبو م

 . زدمیوباهاشو ن حرف م  ختمیر یرو م  ری ام یایباز اسباب

 

 دهم پارت

  ی،جایکردم که دستام رو ینداختم دوستامو باز م یکنارم م شهیرو مثله هم  ریمامان وام یجا  شبا،
 هر دوتاشون باشه. 

  زدمیصداش م  المیهمون وقتا، تو خ  نی ع دمیخر یدوست داشتو م ریرو که ام ییهای خوراک  شه،یهم
. یگفتم _آره دادش یوم  دمیخند  یمنم م ؟یدیجونم برام پفک وآلو خر الیل ،یگفت_خواهر  یواونم م

تو  نیومد؟ایدرس به چه کارم م گهیال مدرسه نرفته بودم. برام مهم نبود دشدم وک  دیاون ترم و تجد
  شتریام بودن مخصوصا عمه که ب  یروح یهافکربود. همه نگران حالت  نی ذهنم بود ونادرست تر

 اوقات کنارم بود. 

خواب کوتاه  هی دنیمن د یبرا یکردم، خوش  یقبول م دی خواستن ببرنم روانشناس. با  یکه م ییجا تا
 دادی مادرم رو م ی. همه جا بومیمنو بغض وآه همخونه بود ت،ی. تو واقعی بود از بچه گ نیری وش

  یرسوصداش تو گوشم بود. بعد چند روز دوباره مادر ماهان اومدن خونمون واون بعد سالم واحوالپ 
خت اما، تو با  تلخه وس  زی دونم داغ عز ی. میکن یخودت رو داغون م یجان، دخترم، دار  زی گفت_عز

  بای تو دختر ز فی. ح یکشون یبه مرز جنون م ی. خودتم دار یدیروحشون رو عذاب م یکارات دار  نیا
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با تو   تا نجا یدونه اومدم ا یبه خدا ماهان منم نم ؟یبر ی م نیخودت رو از ب  یکه دار  ستیوباهوش ن
حال وهوات    دیجد یزندگ  هیکنم با شروع  یکنم. فکر م  ی راجع بهش حرف بزنم. وازت، ازت خواستگار 

جون  یدونم همو تا پا  یوم یکن  یم دایپ  دی. امییایبودن در ب  بانی وسردر گر ییعوض بشه. از تنها
جز عشق    یز یچ نیوا شهیبودم. با غصه تو داره آب م  دهیند یطور  نی. پسر مو تا حاال ادییخوا یم

 یبا چشا ؟ی شی. بگو، دستامو تو دستاش گرفت _عروسم، مستیشکل گرفته ن نتونیکه ب ی قیعم
  ؟یزنی حرف رو م نیمن. _چرا ا یبرا   فهیاوضاع؟ ماهان ح  نیمادر وپدر وبا ا یگفتم_عروس؟ ب  سیخ

؛ گفت  یوبه گفته پدرش وخواستش که م  ستادیپدرش، ا یوتو رو ستادهیا زی همه چ یماهان، تا پا
  یازدواج نم یبا کس   الیجز با ل رم، ی کردو_اگه بم یتن نداد. وبه پدرش نگاه رهی دختر عمه اش رو بگ

 اگه صد سالم طول بکشه. یکنم. حت

 فیعمه هم تعر یرو برا  انیباز واحترام خوش و بش کردن. جر یوبا رو دیحرف زد وعمه هم رس یکل
خبر   لیفام یوما هم به بزرگترها  یخواستگار  یبرا انیب  ندهیاجازه خواست تا هفته آ ر یکرد واز عمه من

مامان  سالتا بعد   میبخون تی محرم غهیس هی میرفت نامزد کن  شی خوب پ ی. فعال هم اگه همه چمیبد
بشه وکمتر   دمیجد ی وفکرم پرت زندگ رمیبگ  هیاز خداش بود. تا من روح ری. عمه منمیری جشن بگ  ریوام

  یدختر شاداب رو نداشتم. ول هی دل ودماغ  یواز طرف  دم یترس  یغصه بخورم. همش از پدر ماهان م
. مخالفت  شت گذا ریموضوع تو اون اوضاع روم تاث  نیمطرح کردن ا  یمادرش وخجالتش برا یحرفا

من   یرابود وب یکنه. مادرش زن مهربون ودلسوز  یم شی ومادرش قول داد راض  شدیپدرش، برام بد م
وآسمون بود   ن یزم نی سوخت تا پسرش. چند روز ما ب یمن م یدلش برا شتری کرد. ب یوماهان مادر 
دو روز   درست،. شدمیوجدانم خالص م  یوپدر ب یی از دست تنها گهیرفتم خونه بختم د یافکارم. اگر م 

کردن.   یم  یاومدن وخونه رو مرتب کردن وشادمان می وعمه مر ری وعمه من یمونده بود به خواستگار 
. میبه خونه بد یآب و رنگ هیکنه  دیخر  یرفت تا کم  رمی رفت وعمه من  ریزودتر از عمه من میعمه مر

  یآبرو دار   واستگاراتخ  یتا جلو  ارمی از خونه ب کی گل و گلدون بخرم وچند تا ظرف ش رمی_عمه من م
فکر   شتریبا عشقم ب  یکردم تا به زندگ یکم خودم رو مجاب م خبر از همه جا داشتم کم  ی. منم بمیکن

بود.  شمیپ  ی. کاش کس ادمهیشد. خوب اون روز نحس   دایدادکه سر وکله بابا پ یکنم. تنها بودم و، ا
 یآزاد م ینداشت؟ بعد، چطور  تی اصال انسان ایدونست چه کرده؟!  ینم  یعنیترگل وورگل بود! 

  ییالبابایل ال، یچشام ورعشه افتاد به تنم. داد زد_ل یاومد جلو امونی همه بد بخت دنشیبا د  د؟؟یچرخ
 گهیبابا آزاد شده ود ا،ی . _بومدمین  رونی نه؟ تو اتاق بودم وب یبابا اومده خوشحال شد ا،ی ب ؟ییکجا

دونست   یتو منو آزاد شده بدون. اون نم یام وسند گذاشتم ول ی. البته چند وقت مرخصشتهیپ
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لحظه عمرم اومدنش شد. _چرا   ن یداشته باشه. بدتر نی خبر داشت که از ا یاز چ ست؟ین گهیدمامان 
 ستم،ینداشتم. از سنگ وچوب که ن یر ی بود ومن تقص دی د ی. خطارمیمنم  داغدار، ام ؟یدیجوابمو نم

در  بود که قشنگ معلوم بود که مست کرده. پشت  ردهآدمم، پدرم. آقا معلوم نبود کجا رفته وچقدر خو
. اومد در رو حل داد  شدمی نداشتم، داشتم خفه م یر یکردم واز کلمه من که تقص یم هیاتاق گر

 یهااز ادب کردن نمیا ؟ید  یکنم؟ چرا جواب پدرت رو نم  یصدات م نهمهیا یمگه کر  شعوریو_ب
فرشته بود حرف   هیراجع به مادرم که  هانهیوق  درکه اونق دیامونم رو بر هی. حق حق گرگهیمادرت د

   زد،یم

خودش رو به    ریبود که ام فی. ح دیسرم نبود یات رو هیزدم_ازت، متنفرم. کاش خودت وسا ادیفر
  یوب یکه آب داد  ییاز دست، دسته گال یتو جلو گلوله بندازه. مادرم، خبر ندار  یای خاطر کثافتکار

  یک. ینی بب یشده؟! _مرد، نبود  یمادرت چ  ؟یرد. _چم یرو به حداعال در حقمون تموم کرد  یوجدان
  یلیباورش نداشتم. خ یاش اومد. ول هیگر یناراحت شدم. صدا یلیخ یوا ،ی_ا  ؟یکه حاال باش یبود

 زود حرفا وحال 

 

 ازدهم ی پارت

 یسر خاکشون. م میشد. مست بودو هوش وحواس نداشت. _پاشو، پاشو بر یعوض م   وافکارش
 کنم.  یکه سرشون آوردم عذرخواه ییخوام قد تمومه بالها

شعر وور نخون دلم طاقت نداره. حرفاشو باور    ایکار. _ب نینوش دارو پس از مرگ سهراب ا ده،ی_چه فا
ش باز شل شدم وگولش رو خوردم.  اسم مامان ورفتن سرخاک دنیاش رو؟با شن  یمست ای کردم  یم
  وهکرد، فرهاد ک  یشناختش فکر م  یکرد که هر کس نم ی م یا هیکرد وگر یاصرار کرد ونقش باز  یلیخ

 ،یبپوش وعطر  کمیتنها کسم، لباس خوب وش  زم،یگفت_بابا، عز انهیمادرم. بعد موز یکن بوده برا
 میر یم میمگه دار دا،ی_ببخشدمیهم بزن. ابروهام تو هم گره خوردو حرصم گرفت وپرس یادکلن

نه نه  ،سرم باباتم ها. زمان ما بچه رو حرف بابا  ری خ ؟یواسم از رو بست  رتوی! _دختر چرا شمش؟یعروس 
. قانع نشدم یتو خوشحال  نهی بیروح مامانت شاد وم  ی. آخر زمونه است. خوب بگردزدی اش حرف نم

 .ومدی کرد و ن ریروز اونقدر دمعطل کردم وعمه هم برعکس اون  کمیمجبور بودم برم.  یول
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کمتر   فتادمی. اگه دست دزد مومدیاصال خودشم باهامون م  ایاشت باهاش برم،  زی اگه بود نم حداقل
 تا اون.  دمیترس یم

  هی عیوکجا رفتم. آژانس سر کوچه بود. رفت سر  یبزارم وبا خبرش کنم با ک ادداشتی هی دینرس  عقلمم
 گرفت.  نیماش

سراسر وجودمو گرفت. انگار   یبی دلهره ودلشوره عج م،یشد  نیسوار ماش یووقت رون ی ب میاز در رفت  باهم
اشاره   رم؟ی تکون داد که کجا دارم م یوسر  دیتوراه بود.تو کوچه ماهان ما رو د گهیاتفاق شوم د هی

 که بابابامم. یدادم با نگران 

 .داد به راننده گهیآدرس د هیراحت شد،   الشی وخ میمحل که قشنگ دور شد از

برسونم   دیدارم که با متی گرون ق یامانت  هی_نترس،  م؟یری م میبهش گفتم_کجا دار  یوبا نگران  دمیترس
 دست صاحبش. 

. اون موقع هم از بهی آدم غر هیرو کردم بهش و_مواد نه؟ آروم گفت_دهنتو ببند دختر جلو  یپوزخند با
دار  یاالن داشتم باال وگرنه رنشینگرفتن وساک مواد رو پرت کردم تا تو دستم نگ یز یمن چ

  یز یچ گهینوا........ وبغضم گرفت ود یب  ریاون ام  یول  یفتادی ن ر یکردم. _آره تو گ یم یهواخور 
رها کرده بود. منقل وجام شراب   یت یوبند هر مسول دیکرده بود وخودش رو از ق  شهیپ  ینگفتم. نفهم

  می. رفتشدیبود وقلبم از ترس داشت از جا کنده م یطوالن ریمس هی. یوتاس قمار براش شده بود زندگ 
در  یاومد جلو رخدمتکا  هیدر زد.  فیوشادوسر ک  نییبزرگ. رفت پا  یالیو هیشهربه    رونیب  میدیورس

قرمز واز خودش   بلید چاق قد کوتاه، تاس وس مر هی قهیودر رو باز کرد وباهم حرف زدن. بعد چنددق
  د،ییکردم. _به به، بفرما ینداشتم وبا نفرت به هر دو نگاه م  یبزرگتر اومد جلو در. اصال حس خوب

 یوبا چشا کرد نیرو داخل ماش  ختشیر یشد. سر تاس وب   نیماش کی. بعد نزد دیخوش اومد
  دیوقدم رو چشم ما بزار دیبش ادهی. _خانم، خانما. پزیکرد، بد وحوس انگ ینگام م زشی وح دهیورقلمب

جا راحتم وممنون. _بابا، لطفا کارتون رو   نی. با حرص گفتم_هممیدرخدمتتون باش یدن ینوش هیو
  یکه م روسریمثله س رسکردن ودل منم از ت یدلهره آور  ی. با هم پچ پچ هامی وبر  دیانجام بد عیسر

تونست درست راه بره. بعد   یبود که نم  کلی ن داخل ومردک اونقدر چاق وبد ه. اونا رفتدیجوش
 شهیداخل. آقا فرمودن تا کارشون تموم م  دییو_خانم، بفرما شمیرو فرستادن پ یخدمتکار خانم 

. نرفتم ارهیب  فشوی تشر زود دیراحتم لطفا به پدرم بگ  نجای داخل. _گفتم خدمت آقاتون، ا دیاری ب فیتشر
داخل   میریشو م ادهیمن کنارتم. نترس پ ؟یترس یم یاز چ ؟یکن  یم ینجور یوبابا اومد و_دختر چرا ا
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 رید هی . راننده هم صداش در اومده بود و_آقا کراایبابا ب ایسرخاک. ب  میریوکار م تموم شد باهم م
که خواسته بود  یز ی تر از چراننده رو حساب کرد واضافه   هی. کرادیحساب کن  دیام رو با  یکردتون واالف

خراب شده بد   نیتو ا ؟یچ یعنیشما برو _بابا  میومدی ما ن گهیربع د هیداد بهش. _شما باش اگه تا 
 ادهی. پمیگرد  ی بر م گهیربع د هی. _نگران نباش، تا  میرس  ی. اون وقت به سر خاک نمادی م ری گ نیماش

  میدیومراقبمه. رس ز یح یهادر برابر نگاه یآدم، کوه یبابا  ردمک  یفکر م  خبریشدم ومن از همه جا ب 
 گهید ییالی . لیقصر بودومجلل.اون مردک زشت اومد سمتم و_خوشگل خانم، خوش اومد نیداخل. ع

! ؟یبگ یز یچ  رتی غ یب  یعوض ن یبه ا یخوا  ی. در گوش، بابا گفتم_نمدیخانم ومودب باش الینه؟ _ل
  زی براتون سورپرا  دییاینکرد وشربت آوردن ومن بر نداشتم. اون مردک گفت_لطفا، با من ب  ییاعتنا

 خوام نشونتون بدم.  یم یز ی دارم وچ

 

 دوازدهم پارت

کرد. با    یم یچشم نواز  ینییتز  لیاتاق جدا واون اتاق باسفره عقدووسا هیرو با خودش برد به   ما
کرد وبد   ی خنده چندش آور  هی! نکنه عقد فرزندتونه؟ د؟یامروز مراسم عقد دار  نجای_ا  دمیتعجب پرس

  ی. باباگری ج  یگ  یبه من م یکن  یشرم، غلط م  ی. گر گرفتم و_بگریتر از بار اول نگام کردو_آره ج زی وح
. _با آقاتون درست صحبت کن.  دیگوشم. برق از چشام پر ری ز دیکوب  یل یس هیعاطفه ام  یب

  یهر دختر   یر ی . عاقبت به خشهی م ری شوهرت وعاقبتت خ شهی م_آقامون.....؟! _بله آقا جالل. از حاال
رو   ایدر بودن. دن مد گاردشمی. چند تا باددمیلرز یبگم وم یکه چ  دیچرخ یپدرشه. زبونم نم یام آرزو

که به خودم اومدم واز ترس آب   کمی افتادم.  ری گ یتو چه مخمصه خطرناک دمی سرم آوار شد. تازه فهم 
  یمن مرگ بدتر  یکنم برا یراحت. منتها فکر م  الیوخ  یکش یمنم م یو_دار   دادمیدهن قورت م

_من رو به  دم یلرز یکردم واز ترس م  یم هیخواد منو خوشبخت کنه؟! گر یآشغال م نی. ایدیتدارک د
  ؟ی_آهان، تو قمار باخت یشرط بند  یراستشو بگو؟ _خفه شو، من به آقا بدهکارم سر باز   ؟یفروخت یچ

کرد وگفت:اگه زنش   یاز من، تو رو خواستگار  دویمن رو بخش یمرد لطف کرد وبده نیا ،ی_هر چ
ولرزون روبه روش    سیخ ی! با چشا؟یبابا دخترت رو فروخت یر ی حق  یلیگذره. _خ یاز طلبش م  یبش

. داد زد وبه زنهیداره ور م یاد یگفت_دخترت ز ینداشت. اون عوض یحس پدر  چیبودم واون ه
عروسک   ن،ی کنه وآماده اش کنه. ا  ششیخوشگله آرا یخدمتکار زن گفت_ور دار ببرش وبده دست پر 

عفت   یکه پدر  اشتچقدر ارزش د  فی. پول کثارمیبده وگرنه دمار از روزگارش در م لمیرو ملوسک تحو
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اتاق  هیوبه زور بردنم. تو  دادمیصفت؟ تن نم   یب یدختر وناموس خودش رو ببره بده دست کفدار 
بدنش معلوم بود   یکه همه جا یکوتاه لخت  رهنیپ هیزنه معلوم الحال با  هیتو اون شکنجه گاه  گهید
ام هست.   قهی جوجه خوشگله، الکردار چه خوش سل ا،ی _ب  دیکش  یم گاریراحت نشسته بودوس  یلیخ
خواد. _هوم،    یعروسک م  هیخواست. جالل جون ازم  ینداره وگرنه ملکه م افهیم  افهیخوبه ق ،یر ی کبیا

  چیمرد مجرد که تا حاال دستش به ه هیبا  یدختر. نکنه فکر کرد یجالل جون؟ _آخ که چقدر تو خنگ
نداختن. محکم به کمک   یم گمغزم چن  یکه انگار داشتن رو یجور  دی! وبد خند؟ینخورده طرف یزن

تو    دیمحکم کوب یک یصورتمو بند بندازه و زاشتمی داشت ونم یوابروهامو بر م  خدمتکار دستامو گرفت
دخترک سرکش اصال باهام راه  نیکنم. باز نزاشتم وجالل رو صدا کرد و_ا  یلهت م یکن  تی صورتم. _اذ

من عاشق رژ  یدون  یظ بزن براش. تو که میرژ غل هینداره فقط  یب یمن. _ع  ریتقص ی. بعدا ننداز ادینم
تنش کن،تن عروسک امشبم. اگه درجا   نمیبرام آورد وا یلخت دیدست لباس سف هی. _چشم. ظمیغل

کند سر همه آرزوهات ونجابت روببرن. لباس رو با   یچاقو هیبا  نکهیتر تا اراحت  یل یآدم رو بکشن خ
لباس عروس نداشت.   به  یشباهت چی . اون اصال همزدن به یوکتک تنم کردن وعطر تند  دیزور وباز تهد

 هی! خت؟ی روح وبا اون پوشش افتضاح وسرور یدختر ب  هیمن بود!  ریواون تصو دمیخودمو د نهیتو آ
رو کردم وبه    یکار غلط  نی کجا بود که کنارم باشه؟چرا همچ ؟ماهانیخورده وعروس اجبار   بیدختر فر

  ادداشتی کاش  مدم،ویکردم؟ کاش باهاش نم تمادمرداع شهیکه تودلم وذهنم واسه هم ییبابا
  یشرم ی. با برونی کردم ب یخودم رو پرت م  نیوسط راه از ماش یکاشک  ایکرد.  ی نم  ری وعمه د زاشتمیم

. بابام در کمال  نییبا همون سر وضعش دستامو گرفت ومنو آورد پا  شگریاون زن بدجنس وبدذات آرا
 من رو  یخونسرد

. لبام خشک شده دینداشت که من رو با اون وضع د  یواکنش  ای  یعکس العمل چیکرد وه  ینگاه م 
وجدان   یب  نهمهیا یبابام ک  دمیگرفتم که نفهم  یم شی سوخت. از همه بدتر داشتم آت  یبود وگلوم م

مرده متحرک بودم که منو تو وسط   هیکنار جالل نشوندن  ،یت یمحرم چیه ی شد. منو ب رتی غ یوب
 چرخوندن. یم مجهن

 

 زدهمی س پارت

  ختیبشه امشب. رفت و دوتا استکان مشروب آورد ور یعروسم اومد. چه شب  ک،یداد زد_موز جالل
با ما سر لج بزار، اما رامت   ی. _حاال هنیرو زم ختیدادبهم. استکان رو پرتاب کردم وهمه مشروب ر



 قمار آرزوها 

23 
 

 گهید یک ی. رفت وینی. _به خواب بب یشراب رو از خودت جدا نکن شهیکنم که ش یم یکنم وکار  یم
آب جوش بود اون  گیدختر گلم. د تی وداد به بابام وجام شراباشون رو زدن بهم و_سالمت تخ یر

چه  نی بابا بب  ال،یجام شراب؟! _ل ه یمن با  یحرف وتا آخر عمر قطره، قطره دلمو، سرمو سوزوند. سالمت
 هی. دبه نامت بعد عق زنهیاالن م نیخونه هم هم هیبرات دست وپاکر دم  یکردم برات، چه شوهر 

به   یجگرم بود. _منو فروخت یاشکم از داغ یکردم که داغ  یجانسوز م یا هی شهر. گر یخونه تو باال
باشه   امتی رگتر از خودت باشه، اما ق ینامرد ب هیدست  ریز میخودت؟ باشه، انداخت ییخاطر رها

 وبخشش من هرگز نباشه.

چپ چپ بهش نگاه کرد وبابا کمربندش رو باز کرد و_نه نزنش از حاال به بعد زن منه وخودم   جالل،
 رامش کنم. دیبا

وقاچاق    یاشی ع ی که قربان ریآدم؟ چهره مامان وام هیای زدنی حرف م  وونیح هیداشتن راجع به  رام؟
کفن واون سفره   . اون لباس عروس برام حکمدادیشده بودن اومد جلو چشام. دق نبودنشون زجرم م 

 برام حکم قبر رو داشت.   یعقدجهنم

داره،   تی _گناه، به خدا معصزدیم ادی نوا فر ی. اون مرد خدا، ب نیرو آوردن با ضرب وشتم وتوه عاقد
 افهینگاه به ق هی. شهیباطل محسوب م  یاز نظر قانون وشرع عقد زور  د یعقد نکن یدختر رو زور  نیا

دادم که   شارهکردن و..... باسر ا دی رم، ببخش. خونواده منو تهدپراز درد ونفرت من کردو _ببخش دخت
 ......یکامل پدر ب  یرحمی واحساسم کنار جالل. با ب یسر قبر جوون یندارم. نشوندم باال یاز اون گله ا

.  خی کهیت  هیبودم.  یمجسمه سنگ هیکه در حقم کرده بود باشه. من  ییتا شاهد خطبه جفا نشست
قلبم بله  یومن با عشق خالصانه با ندا  یکنارم بود دیکه توبا ییکجا  ؟ییگفتم_ماهان کجا یتو دلم م

وله   تمصدا شکس  یشدم. ب ری. منو فروخت، بابام منو فروخت. اسمیرس یما به هم نم گهیگفتم. د یم
وجدان  ی ب  یوماهان کجا واون اوباش مفنگ یخواستگار  ومدنیداشتن م گهیشدم. بد بود، دوروز د

 دادمی بودم. با خوردن کتک هربار که جواب نم قیچاه عم هی. ته دادی کس منو نجات نم  چیا؟ هکج
  یم دادیوبخودشم داد  زنه،یکه دخترشو کتک م یکس یگرفتن جلو یروبه رو بودم وهر بار بابا به جا

. مرگ بود، خود، خود مرگ. مرگ همه احساسم وبه زور بله رو  دادیکرد وسگک کمربندش رو نشون م
و دائم الخمر ومواد  فیمرد کث هی. زنه طیشرا نیرتری وحق  نیترازم گرفتن. ناعادالنه زن شدم. در پست 

دهن لجنشو   د،یشن رمقم یهم که مشهود بود. بله رو که از زبون ب اشی وخانم باز  یفروش. قمار باز 
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تموم گفت_من   ی رو که بهم داده بود زد به نامم. با پست ی. در جا هم خونه اد یآورد وگونه ام روبوس 
 واسه دخترت خونه بنام زدم، چون دختر و......  زارم،ینم هیما  نقدریا یواسه هر زن

. بعد به یچ یعنی فتی بامن درن کنمی م تی دهنمو انداختم تو صورتشو وپاک کردو_تا صبح حال آب
دستتون رو بزارم تو دست هم ومن که شاهد  دییا یو_ب  قمیشد پدر ناالوبلند  وردینامبارک ن یرو

خودش تازه  الی . جالل، به خهیدعواهاهم نمک زندگ نی. ایشد  ریعقدتون بودم وتو هم عاقبت به خ 
بگذره بهم   کمی بهش بد بگذره،  زارم ی و_نگران نباش نم د یباباموبوس  یتو دلبرو بود وبلندشدورو داماد

گرگ درنده  نیتوروخدا نرو، من رو باا ؟یر یم یو_دار   دمی. دستامو از تو دست بابا کشکنهی عادت م
کنم   یم هیتصو  یکلفت رمیم ، یات منو فروخت ی. توبه خاطر بدهریتنها نزار. تورو به روح مامان وام

در حقت   یچه لطف  یفهم یافتادم به پاش وبا لگد پرتم کرد_بعدا م دم،یکش  ادیزدم، فر غی طلبتو. ج
اومد بلندم کنه _دستتو به من نزن آشغال. _آ، آ، آ، نشد  یکردم. رفت، که رفت، که رفت. جالل عوض

که  یدیکنم. د یم ازشت... خودم نومیحال دار م،یکار دار یعشقم. امشب، من وتو باهم کل گهید
مه هارت وپورتت. به مواد وقمار. تو  ه نیتفاله حساب کرد وبه پول فروختت. تو رو با ا هیبابات تو رو 

کنم. تازه خونه   یبرخورد م دمیکه خر یز ی ام دلم بخواد با چ ی. هر جور دمتیومن خر  ییکاال هیاالن 
 چه مرگته؟  گهیهم که به نامت زدم. د 

 

 چهاردهم پارت

از بابات. خدارو   نمیا ،یبرادرم که ندار  ،ی. مادر که ندار اریبدبخت رو در ن  یآدما یالل شو وادا پس
تو   ارهیرو ب یک ینبود هرروز   دیبابا بع نیام که بهت، دادم وگرنه ازا هیشکر کن که من عقدت کردم مهر

دوستام.   یجلو  باشعروس خوب وخانم  هیو ری. خفه خون بگارهیپول درب  یخونتون واز تو باهر راه 
 الواتش جمع شدن تو مراسم ختم دلم. یکم کم همه دوستا

ن  ختشویر زد،یبدکاره وفاسد با اون مردا بودن وداد م یواسه جالل بود، نه من. زنا یعروس 
  یخوردن ب یمشروب م  ،یگار یس  ظ،یفوق العاده غل یهاش ی. آراستنیوحرکاتشون که زن وشوهر ن
چشم چرون رو   یاز اون مردا یکیکرد.   یوبدنشو لمس م   دیرقص یم  یکیپروا هرکس با معشوقه اون 

سرما. کوفتت بشه   یاومده. دست راستت رو رتیگ ی ما رو چه عروسک قیکرد به جالل و_به به، رف
نداشت در   یحرمت یب  چیاز ه ییعبا چیکه ه شعوری بدنم نشست. جالل ب یرو  یامشب. عرق سرد

  یه تاو قت. مامان محبوبمیدار  یمال بد برنم گه،ید می نیقبال من که مثال ناموسش بودم گفت_ما ا
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  میبزار رونیداد پامونو ب  یآورد خونه، اصال اجازه نم یبه ظاهر انسان رو م یاون آدما وبابا، زنده بود 
 ناشونیاز پست تر یک یمن به عقد  ی. اما، تو اون روز واونشب جهنممین یرو بب  اشونی شرم یتا مبادا ب 

وبا   شدمیم   یسمتم عصب آوردیوچندشش رو م  ختیر  یصورت ب   یداماد زور  یدر اومده بودم. وقت
  گهیتو قاب چشمام حفظ کردم. د دمیکه ماهان رو تو کوچه د یکردم. لحظه آخر  یبهش نگاه م زیق

قلب وروحم  یبا ماهان رو  ی. حسرت وداغ عروسم یدیرس  یکه بهم نم میبود  یما دوتا خط مواز 
 . دیکش  یمهمونا مشده اش رو، به رخ   یعروسک نقاش زهیانگ ینشست. سست وب 

رو اونجا   یوکس  سوزندی به پا شده بود تو دلم که از تو داشت منو م یشی. آت یطانی اون بزم ش یمهمون 
  چیکه با ه یوکس  ده،یدختر آفتاب مهتاب ند هینداشتم. از آخر شب بگم که  تی تو اون همه جمع

 شهی بود وباهاش هم دهیکه در اطرافش د یمرد ن یرابطه نداشت، جز راه رفتن کنار پاکتر یکس
 یهاتفاوت  یآور  ادیدستامو ماهان لمس نکرد. جگرم با  کباری ی. حت کردیبااحترام وادب برخورد م

 . سوزندیتنمو م شهیر یهمچون، سرب داغ دادمیرو که قورت م   یسوخت وهر بغض یماهان وجالل م

نه حوس.    میخواست یخواستن م یرابطمون. ما همو برا  یعاشقانه، وپاک یقرارها ا،ی وخ وشنگش ادی
به  یشاه ماه هیام بود. جالل خوشحال وسرخوش که  نهی بغضا تو س نیفکرا تو سرم وا نیاون شب ا

 کرده.  ری قالبش گ

بود که  یکه اتاق حجله ابردن  یرفتن،باز به زور منو به اتاق  یهمه آشغاال از اون آشغال دون  نکهیا بعد
وانجام شده بود. وحشت شب اول قبر   دهیچ یز ی بودن. او نروز همه کارا از قبل با برنامه ر دهیتدارک د
ومن خودمو به عقب    کردچند برابرش رو حس کردم. اومد تو ودر اتاق رو قفل   د،یکنم شا یرو فکر م 

 .دمیکش

 

 پانزدهم پارت

  ینگاه انداخت به سرو پا هیکه....  یقرمز وحوس بار انداخت به تخت دونفره ا یاشاره با چشا هی
  یکه م یکار  نیوبگذر به خدا، ا ایشد. _تو رو خدا ب  یم دهییودندونام به هم سا  دمیلرزیمن. از ترس م

  یادامن  یبابا، برا  ه._نیرد کن  یتون  یرونم  ایاون دن ،یرو رد کن   ایدن نیوا شهیبرات گرون تموم م  یکن
ادب و رزل   یب  یل یحرف مفت زدنات نکن. خ  یچاشن حتیو نص  ی. هر بار سخنران اریمادربزرگا رو در ن 
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خوام باهاش.... اونم   ی وحالل خودم اومدم حجله.م یکنم؟ با زن عقد یبود. _مگه، کار خالف شرع م 
 در اون نباشه، باطله. ردخت تی که رضا یعقد یدون  یوحالل؟ خودت، م یاز راه حالل. _قانون

خرج   هیما  ی. برات کل ستی. _به درک، مهم نستمین یرو بلغور نکن. _من راض ج یاون عاقد گ ی_حرفا
بغل   ایعروسکم، ب  ایب  ا،یخراب نکن. ب  شمونویشوتی. عپرهیزدم، داره م یکردم. پس دهنتو ببند. هرچ

هر   یعنی ،بهت بدبگذره  زارم،ی ن نم. باور ک میباش ینجور یشب، ا نیبا من تو ا ستین فیآق جاللت. ح 
  اشونوی ودن نیکه د ییاون آدما دیحال کرده وخوش بهش گذشته. _شا ی با آقاتون بوده کل  یک

خدا که توو امثال تو   نیاز زم فی خوره وح  یفروختن خوش بوده باشن، اما من نه. حالم ازت بهم م
 ازتو صورتم که خون   دیکوب  یمحکم یلیکردن. حرصش گرفت واومد سمتم وچنان س فشیکث  وونیح

 .رون یدب یلب ودهنم پاچ

  شتریدهنم وپاک کرد خونا رو. ب  ی رو  دیدستمال آورد ومحکم کش هیشد و نیومال نیلباسم خو ن  همه
 دنینتظر بلع که م ری کفدار پ هیلباسام ازتنم.  دنیو درنده به، در  یدهنم سوخت. بعد شروع کرد وحش

 یااز من بهتر که جسدمو پدرم آورد وانداخت جلوش. دست ،یطعمه مونده. اونم چه طعمه ا هی
کرد    ینم ییاون اعتنا ی. ولدمیکش یم ادیوفر زدمی م غیمن ج یآورد سمت بدنم و........... ه فشویکث

. اون  میاتاق تنها بود هیدرنده، تو  یموجود وحش هیمنو  ا،یخدا یدوست داشت کرد. وا یوهر کار 
. به قول یبار و اج   یرحمانه. زنه زورک  ینکرد ومن، من، خدا من، زن شدم. ناعادالنه وب یرحم  چیه

  دهیکه خر یتونست باجنس  یخواست م یم  یشده بودم که هر کار  یدار یخر  یکاال هیخود نجسش 
مو به زور جمع کردم وملحفه تخت  نداشتم،خود یجون  چیرمق وه چینبودم، ه ایدن  نیبکنه. تو ا

  دبار. کاش، صومدیکردم. نفسم داشت بند م یم هیدورم وسرمو رو زانوهام گذاشتم وگر دمیچی روپ
کردن به خدا، زجرش، کمتر بود. دم صبح، رفت حموم ومن  یچوبه دار واعدامم م یباال  بردنمیم

 . دمید طانیبهتر بگم دامگه ش ایتخت خواب،  ینجابت رو یعفت وب  یخودمو ب

جسد متحرک بودم.   هیبرام حکم قبر رو داشت ومن  گهید  ای نبودم. دن بیاون دختر معصوم ونج  گهید
 . ایبودم از سرنوشتم واز دن یاطرافم. کفر  یاز همه آدما  ومدیبدم م

 

 شانزدهم  پارت
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. جنگله  ستین  ایدن  ایبهش نکنه. اون دن یرحم  چیدختر خودش رو بفروشه وه یکه توش پدر  ییایدن
و_پاشو، چقدر   رونی رو آورد ب تشیخاص  یقانون جنگل. از حمو م تن ب  رفتنیو منم مجبور بودم به پذ

روز   ن ی واول  یمن یتو زن واقع گهیسرم رفت. خودت رو جم وجور کن. امروز د ؟یکن  یحق حق م
دونست از کلمه رام   ی. میرام بش ،یعاشقم بش دمیاما قول م ،یرو که کوفتم کرد شبی. دزدواجمونها

سرکش   یکرد. و_من تخصصم، رام کردن زنا  یتکرار م  ینقطه ضعفمو ه  نیآزارم ا یمتنفرم وبرا یبش
  ختیر  یب کهی . مردیقدم بش  شیوپ یکه خودت به خاطر رابطه بامن التماسم کن یونافرمان. جور 
خودت که تنو وروحشونو به پول مثله   ییرتایغ یداره؟! _آره ب  یتیکرد چه جذاب یونکبت فکر م

تو وبه ظاهر بابام شدم. _زبون درازتم بعد   سهیودس بی مشتاق تو باشن. من دچار فر دمیفروختن با
بود   که یبی . به هر ترتادیخوشم م  تی نداره من از زبون دراز یبی همه کتک خوردن کوتاه نشده. ع نیا
  یکلمه الل شدم. دروغ نم نی. با گفتن اشده ام یدار ی. باز گفت جنس خرارهیخواست لجمو در ب  یم

که نجابت دختر قابل معامله  دی نفهم نو یبود وپدرم ا دهیگفت، فروخته شده بودم واون منو مفت خر
کنه  یوکمکت م  اتاقتو  ادیخانم با تجربه م هی. _االن، زهای ها وچمقام  نیواالتر یدر ازا یحت  ستین

  دمیکه برات خر ییکن واز تو کمد، از لباسها ش،یحموم برو، آرا هی. یوخودت رو مرتب کن ی بلندش
رو که  یز یبودم وهر چ  شی شب باز مهی تنت کن واز اون عطر تو کشو هم بزن. من، عروسک خ یکی

سر   یوبا ناراحت تاق اومد تو ا یسال  انی ازش متنفر بودم اون دوست داشت. با رفتن اون خدمتکار م
 یم ؟یدیجد  یتو هم قربان رم،یاونجا نبود و_بم یآدما هیبق  نی. اون ع زدیلب غر م ری داد وز یمتکون 

کنه.   یمرخصم م یکنه به بهانه ا یخواد خرابکار   ی. هر بار مزنمیوغر م  زارمی کاراش ب نیدونه، من از ا
نکنه. وگرنه تا حاال پرتم   رونیکه منو ب هاون مرحوم بود  تیووص  کنمی کار م نجایمنم از زمان پدرش ا

کنم.  یبامنم بد تا کرده. درکت م یکرد. _خدا بزرگه زندگ یونگام م  ستادی. روبه روم ارونی کرده بود ب
  دمی. شنی. رنگم که به رخسار ندار زمی رفته؟! پاشو، عز یعمر به ک نیدونم ا یبود. نم یپدرش آدم خوب

 نیا یقبول کن  دیبا گهی. ددنیپس م یاوان سختگذره وت ینم حقکه پدرت...... بماند. خدا از نا
تو رو داشت وخواست فرار کنه، قصدفرار   طیکه شرا یوقت مثل اون دختر  هیگفتم تا   نویرو. ا  یزندگ
واسه  دهیکه بهم م  ییکردن. من مونسم وبرام آزارها ستی . آدماش اون دختر رو گرفتن وسر به نینکن 

بهم بگو. االنم پاشو به  یداشت ی. هر وقت کار ستیاصال مهم ن  اشکردن به طعمه ه یمهربون
کنه. پس به جونت،   یرهاشده است بهت رحم نم  یر ی زنج وونهید هیحرفاش، گوش کن وگرنه اون که 

شد. با وجود    لیدائمم تبد یچاله زندگ اهیچاله آرزوهام وسعت گرفت وبه س اهی . سادیخودت رحمت ب 
رو که  ینزدم وعطر تندومزخرف  ظیبگردم. رژغل  یمجاب کنم که اونطور  وزن نتونستم خودماون   یحرفا

لباسام رو   یبودم که تو کمد بود. چون حت ییتو کشو بود روهم نزدم. اما مجبور به تن کردن لباسها
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رو که   ییچرا کارا ؟یلج کن یخوا یم ؟ید ی و_چرا به حرفام گوش نم نییبودم. رفتم پا اوردهیهم ن
چشام. _من از   یهار که در حال پارس کردن بود اومد جلو یاون همچون سگ افهیق ؟یگفتم نکرد

رو که    یینکن بلند بشم وبال ی . کار یمتنفر  یکن یمتنفرم. _تو غلط م ادیکه تو خوشت م ییزایچ
ورفتار زجر آورش وپارس کردناش رفتم وخودمو   شبید یسرت آوردم وتکرار کنم. از ترس کتکا  شبید

  یبه حرفم؟ به خدا بدت رو نم یدی گفتم. چرا گوش نم  ید یپله ها مونس گفت_د هکردم. تو را  ینقاش
ام از   یازدواج معامالت ،یوکتک خوردن وبرده بودن کادو  نیتوه ر،ی کاال بودم. سرکوفت، تحق هیخوام. 

.  کالی وضع مفتضح اومدم پهلوش و_آ، بار هیبود. دوباره با   ارمی اسمشو ب ادیطرف پدرم که شر مم م 
بد   کلی اون ه رپوشی بود! با شلوارک وز دهیچ یخودش چه بزم یعروسک خودم. برا یشدحاال 

 .رونیرو انداخته بود ب بشیترک

 

 هفدهم  پارت

  یبور، سر تاسش که بگذرم، دندونا  یالیبی کرد. از س یپوشش رو پاره م ری شکم چاقش داشت، ز اون
  یشدن اون دندونا دهییبه هم سا یصدا  زد؟یدلم بزارم که موقع غذاخوردن حالمو بهم م یطالشو کجا

خو ش    کلی افتادم. داشت، ه دمش یماهان وروز اول که تو پارک د ادی خورد. باز،   یمغزمو م یفلز 
 . دادیتراش م شتریروب   بشیتراش وخوش ترک 

عشق خالصش   ادیکرد. هر بار به  ی م تیهدا المی منو تو خ یاش که تا اوج خوشبخت  یوپاک یمردونگ
چه   نی. ببیر ی گ یآبغوره م ی. _چته؟ باز که دار شدیم ریگونه هام سراز یافتادم اشک حسرت از رو یم

  ی؟ _نه، ولیخورده بود  کجایرو  زیهمه چ  نیتا حاال خونه بابا جونت ا دم،یبرات تدارک د یصبحونه ا
سرسفره بودن.  زامی بود وعز  یبا عشق و دلبستگ میخورد یساده ام که م ری هر لقمه، نون وپن

کردم به عمه خبر بده  رید یکردم ماهان وقت یدعا، دعا م شهیکن. هم یباف الی خ ی_هوم_حاال ه 
ظرف   هی گهیکرد. د یهم نم یبود. گرچه فرق  نیساعتام هم یشگیهم یرفتم. تو اون روزا دعا یباک

 یودور از آدما یهمون بهتر تو اون خونه جهنم  ؟یخورد، جز سرافکندگ یم یشکسته به چه درد کس 
لقمه نون وخامه عسل   هیبهم کردو  ی.نگاهدادمیاطرافم همون طور به زنده به گور شدنم ادامه م

اون   ارهیبال سرم م  ازب  رمی دونستم اگر نگ یبعد، بگو جالل بد. م  ریلقمه رو ازم بگ نیا ا،یگرفته بود و_ب 
کرد.  تمی اش اذ ی واومدم بزارم دهنم، گوشه لبم سوخت ودوباره پارگ دمیکش ی. گرفتم وآهیوحش

تو صورتم و... _آخ، آخ، آخ  یدی. کوبیدیزحمت کش شبی_لبم جر خورده. د ؟ی خور  یچرا نم  گر،ی_ج
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. از حاال به  می لذت ببر نموناز باهم بود یزاشتی مجالل، ن یحرمسرا یوسوگل زدوردونهیدستم بشکنه. عز
 چه ها برات کنم.  نی بب ،یبعد، اگه مثله اسب سرکش، کرنش نکن 

  ا،ی. خدای خودت کن  فتهیآدمو ش هی شهینم ی. با هر چ ستین یدونست عشق زور  ینم وونهید اون،
دونست آخرشب قرار چه به   یم نکهینشده بود؟! شب گذشته تونست بخوابه؟باا مونیبابام پش یعنی

زودگذر بودم   مینس  هیکردم واقعا   یازم نگرفته بود؟ حس م  یبودش وسراغ دهی ند یکس  ای اد؟یسرم ب 
به  دن ینرس  شی تو آت سوختمیم دی. باستمیمهم ن  یکس یهمه و، رد شدم ورفتم وبرا یزندگ  تو

  نهیبود. دست آخرم ک  یتا بهش برسم واون فرار  دمیدویم  یکه من ه یوحس یز یعشقم.عشق، چ
 دل عاشقم شد.  بینص

 

 هجدهم  پارت

رفته بود. اما برام   ادشونینشد. پاک همه، منو  یاز کس یمنوال گذشت وخبر  نیروز به هم چند
طور گذشت ولذت بردن هرشب وروز   نی! همره؟یسراغمو نگ یکس شدیباورش محال بود. مگه، م
روز مونس، همون  هیگذشت و یماه  هی با،ی کردن، سرنوشت من شد. تقر یجالل از من وبا نفرت زندگ

  یازت بپرسم. _چ یز ی خوام چ یجان م ال،یآورد و_ل  ریخدمتکار باوفا وخداشناس، من رو تو اتاق تنها گ
خواستم  ی جالل بروز نده. م شی پ زی برات عز ایکه تو دن  ی_اما تو رو به هر کس د؟ ییمونس خانم بفرما 

که  هماگر   ،ی. ولزمیموجب عذابت بشه عز دیشا یدونم اگر بفهم  یبهت نگم اما، نشد ونتونستم. م
 هیبه خونواده ات. تو   ی. حتیشیم  نیبدب  یکه داشت یتا آخر عمرت نسبت به عشق واحساس ،ینفهم

مادر، چند   ی_ا  ؟یدون یواده ام؟! شما از کجا م _عشقم، خوندم یبا تعجب پرس ؟یعشق بامرام داشت 
با دو نفر    رنجالل دا یگاردایمتوجه شدم که باد اطیتو ح یر فتم خونه ام. وقت یروز قبل که داشتم م

 یشدم وکنجکاو که باز، چه گند م یقا واریکنن، پشت د ی کنن ودست به سرشون م  یم یکیدهن به 
پسر جوون  هیهم نگران بود، و  یل یسال که خ انیخانم م هی دم،یکنن. د یم  یزدن و دارن الپوشون 

نامردشو آورده بود   درمنو با پ یال یکه اونروز ل  یاز آژانس دیپنهون نکن د،ی_بگزدیم  ادیوخوش اندام فر
آدرس رو پدرش عوض کرده   ی . قرار بوده برن سرخاک ولمیدیتا به شما رس میپرس وجو کرد نجایا

 . دشیکرد ادهیار پ واون آقا گفت که به زورو اصر

دختر جوون وباباش. از  هی اومد  ادمونیتونن کتمان کنن گفتن_آره،  ینم دنید گهید نکهیا تا
پسرشون بود. اون دختر وپدرشم به رسم ادب دعوت   یآقا بودن وآقا جشن عقد وعروس  یدوستا
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خوردن وزود رفتن. االنم همه خونواده خارج    ینی ریشربت وش  هیکردن داخل، چون از دوستان آقا بود. 
  نیصورتش وزانو زد رو زم یبه پهنا  ختی ر یاشک م  دم،یدم در پسرک رو د  ال،ازیاز کشورهستن._ل

کردن اگه   دمیتهد یحت  م؟یریسراغتو بگ گهید یفت_از ک گ یبرسر خودش ومدام م  زدیواون خانمم م
 نیهم میندار  ییاونا کار بلد بودن وگفتن_ما که عبا یدن. ول یخبر م یانتظام  یرویراستشو نگن به ن

  دیرفتم تا شا رونی . اونا رفتن ومن زود از در بستین یکس  دینی داخل بب دیاریب  فیتشر دیتون یاالن م
سرت اومده. رفته بودن وگرنه از تو خوشم اومده به خاطر پاک   ییبهشون برسم وخبر بدم که چه بال

  یلیخ براشوندلم  رونیرو به جون بخرم. اما همون ب ی کنم وهر خطر  یبودنت وحاضر بودم هر کار 
  ادیجعه بفا  نی. _آره، اون پسر ماهان بود. قرار بود دو روز قبل از اهیگر ریسوخت وهمون جا زدم ز

 با همه عشقش وخونواده اش. با احترام وادب. اما، نشد، نزاشتن.  میخواستگار

ماهان منو  دیموضوع فکر کردم که نبا نیبه ا  یلیدنبالشون. _نه، خ رمیآدرسشونو بده خودم م ال،ی_ل
وشم کنه. فرام دیبا نه،ی من رو بب دی نبا گهیحاال نه. اون د  یول اد،ی خواست ب یدلم م لی. اون اوانهی بب
اون گفت _عشق مرز   ،. اون وقتا هم من در حد خودش وخونواده اش نبودم. امافهی حاال واقعا ح گهید

به چه کارش   گهیعفت و... ندارم. د ستم،یوحد نداره. اصرار داشت که خودم مهمم. حاال خودمم ن
نکن مادر.   هینکن، گر هیخدا بزرگه. گر زدلی کردم وخودم رو تو بغلش انداختم واون _عز هیگر ام؟یم

 .ده یشده تقاص پس م ک یتو شر ی هر کس که تو بدبخت رهیگ یدلم م

 

 نوزدهم  پارت

  ادیاونقدر عاشق هست که اگه خونواده اش ترددش کنن که، اون ن نه،یدونم اگه بازم من رو بب  یم
 .سمتم ادی سمتم، باز م

کنه ومن رو هم به مرور   یاش رو خراب کنم. خدا کنه خوشحال وخوشبخت زندگ ندهیخوام آ  ینم اما،
عشقش    یخوشبخت یبه دوست داشتنت. عاشق واقع ن ی_آفر دمیکنه. من روبوس  یزمان فراموش م

 خواد.  یروم

  ال یفت_لدلخراش وآزاردهنده جالل اومد ومونس بهم گ یکه، صدا میفکرا وحرف زدنا بود نیهم تو
 میبا هم دوست گهی. ما دزمی. _نه، عزینگ نتیجالل بدت نیبه ا  یز یچ دم،یجون، تورو خدا قسمت م

 به. _قربونت برم دخترم.  یام ممنونم ازت که بهم خبر داد یل یخواد. خ یرو نم قشیودوست، بد رف
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  دنیفهم ی از قبل شد. اما، خوب  شتریرفتم کنارش ونفرت درونم ب شهیوطبق معمول هم اوردمیروم ن 
  یکردنم التماس م دایپ  یبودن وماهان برا  ریگیپ  ریبود، ماهان وعمه من نیکه مونس گفت ا ییزایچ

رفت که رفت   گهیمطمعنتر شدم که د ،یکه متوجه شدم فراموشم نکردن برام بس بود. ول نیکرده. هم
  ،یهرچ  ای بود  یمار یخبر تب کردم. عادتم بود، ب نیا  دنیبود. بعد شن   خبریواون ب  ریمن اس  نجایوا

که  دیخوردم. تب، تب شد یحرص م  یل یکه خ یکردم. مواقع یاز درد ورنج فراوون تب م شهیهم
  ین تب ربطیخانم جوون؟! ا نی با ا دیسرم و_چه کرد ی که دکتر اومد باال یرفتم. جور   یتاحدمرگ م

  یم تی حکا  فیضع یل یتب از اعصاب خ  نیموارد نادر وا نینداره. ا یخاص یمار یب  ای یبه سرماخوردگ 
  یبستر   مارستانیب  دیبا دم،یکه بهش م ییبا داروها اد، ی ن نییهم خطرناکه اگه تبش پا  یلیکنه. خ

  یکنم. دکتر نگاه یجا از همسرم مراقبت م نیچرا؟ خودم هم مارستانی بشه. جالل دستپاچه گفت_ب
دختر شماست! . جالل چپ  شونیبود که ا نیتصورم ا  یول  دیبا تعجب، به من وجالل کرد و_ببخش

تا خوب  د یجا بمون نیزارم وشما هم هم  یم ارتونی در اخت دیالزم دار یچپ نگاهش کرد و_هر چ
وفرار   مارستانیبرم ب  دیترس  ی. مدمیبهتون مرو سه برابر    دیکن یرو که توش کار م  ییبشه. دستمزد جا

برد که  یهفته مراقبم بود. اون آقا پ هیو  الیکامل کلمه بودم. اون دکتر موند تو و یبه معن یکنم. زندون 
مونس خواست خودش بمونه ومراقبم باشه.   یخوره. تو اون دوره درمان  یمن از کجا آب م دیتب شد

منو  نی ب ی. از رابطه عاطف ستمیراحت بود که تنها ن  الش یخ. جاللم میمن ودکتر ومونس باهم بود
  یروز گفت_م هیلحظه کنارم باشه. اون پزشک خداشناس  هی یحت  زاشتیمونس باخبر نبود. وگرنه، نم

تونم   ی. مری شماره تماس بگ نیوشمارشو دادو_بعدا سر فرصت مناسب با ا  یدونم، خواهرم تو عذاب 
 . انمهی نااز آش یک ی. یمشاور در ارتباط باش هیبا   یکمکت کنم تا پنهان

که  یزندگ  ده؟یباسر تکون دادن واشاره مونس قبول کردم و_چه فا یکردم ول  یرو قبول نم  شماره
. یوحقم دار  ین یوزمان بدب  نیخواد درست بشه؟ _باشه، شما االن به زم یشده با حرف زدن م رونهیو
  ر نه به خاطر پول ودستمزد، بلکه به خاط ف،یالزمتون شد. اون مرد شر دی باشه، شا شتونیپ نیا

  چیجالل رو شناخته بود. موقع رفتنم مونس گفت، ه دیموند تا حالم خوب بشه وذات پل  یوجدان کار 
محکم زد به جالل. که  یتو دهن هی کارش،  نی. با اازمندین هیبه   دیمبلغ رو بد نی نگرفت وگفت_ا یپول

  یشناسخدا   ی. بودن اون پزشک باوجدان وبا خدا از روستیوسوسه هر کس ن دویخر لهیپول وس
 هیبده به  نویوبه خدمتکار گفته بود ا نیزم  یبوده. اون که رفته بود جالل پوال رو پرت کرده بود رو

  دارمیبا حقارت در کنار خر ر، یحق یما شبونه، رفت وآمد آد یهای که حالم بهتر شد باز، پارت  کمی .ازمندین
  یمنو هر جور  تو مجالس  ودسرم وصل کرده ب یکه باال ی بودن، که بانخ  یکردن وعروسک چوب  یزندگ
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رابطه   هیچرخوند. گذشت، روزگار نکبتبارم در کنار جالل وکم کم براش کهنه شدم و یخواست م  یکه م
 رو شروع کرد. دیجد

 یشاد بود ومدام خودشو به جالل م  افشیما، برعکس من اون زن قجوون. ا وهیزن ب  هیبا   نباریا
  ینداختن وم  یهر هر کر کر راه م داد،ی خواست انجام م  یاون م یکرد، هر چ یم یچسبوند. دلبر 

من باهم   یراحت جلو یل یکرد. خ یجالل رو برآورده م یکردن. تمام خواسته ها یمست م  دن،یرقص
  یبهش نداشتم. نم یحس چیکردن. اصال هم برام مهم نبود. چون از اولم ه یخواستن م یم  یهر کار 

 از دست بدمش. دمیترس

 

 ستمیب  پارت

بابت که از دستش ونفس به نفس، شدن باهاش راحت    نیمن خوب بود. از ا یبود، الاقل برا خوب
روز مصرف مواد، کرد وروز به  ری با اون زن رابطه برقرار کرده بود، تغ یشدم. جنس وموادش از وقت

  هی یبرا ودبهتر ب نیازا یمواد. چ یوباالتر شد کارش. اون خانمم، بعدا کاشف به عمل اومد ساق  تریقو
جنازه خواب بود وشبا تا دم صبح مشغول فسق وفجور بودن. هر وقت   نیرو ع  شترروزا یاش؟بینامرد ع 

بار با اون زن  هیورابطه هاش. رفتن تو اتاق مخصوص استفاده از مواد  یبا هم م  ومدیبا اون زن م
پست. از گفته  فدارکرده ک  فتیح  ؟یاز سرتا به پا بهم کرد و_تو زنش  ینگاه هیچشم تو چشم شدم و

به چه   ؟یکفدار گذاشت هیبه قول خودت   اری _تو چرا خودت رو در اختدم یاش جا خوردم وبا تعجب پرس
وجالل اومد کنارش. اون احمق دم در بود. اومد با هم   دی کوچولو وخند ادی_بعدا صداش در م ؟یمتیق

 رفتن داخل اتاق. 

هلو رو  نگاه کن، چه طور از   نی. ایانداخت  یهمش، جفتک م ن،یدستش گردن اون زن بود و_بب جالل
  یکنن. تو دلم م یبشکن بزنم صدتا زن برام ضعف م هیکه   یبودم برات، من  فی کنه. ح  یم یمن دلبر 

 (. ینی ریمگسانند گرد ش ،ین یب یکه م یگفتم_)آن جماعت 

  یاسباب خوش ی. چند وقتختیر  یروح وروانمو بهم م  یلیبشه. خ  یکردم دچار عذاب اله یم دعا
 برم.   زاشتی نم ن،ید  یدستمال چرک شده عوضم کرد وب هی نیوعشق وحالش بودم وع

 یبستم تا صدا یخوندم. پنجره اتاقم رو م   یبستم ونماز م یرفتم تو اتاقم ودر رو م   یشب م هر
 مزخرفشون رو نشنوم.  یها  یوشوخ  کیرک  یحرفا
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  یسر گرم  لهیوس هیبهتر بگم  ای گه، یبا کس د یکدوم وخدا رو شکر، وقت چیوناموس نداشتن. ه  ایح
 به من نداشت.  یبود کار  گهید

  هیخواستم مونس برام ته که یتو دفتر  نمیری با خوندن مجله، کتاب، نوشتن خاطرات تلخ وش خودمو
تونستم در  یلحظه هم نم هیخواستم بهش فکر کنم،  ینم  نکهیکردم. از فکر ماهان، با ا یکنه سرگرم م

بود. چه  دواریام یغصه نخورد وبه زندگ  شدیگرفت. نم  دهیشد اون همه عشق وعالقه رو ند  ی. نمامیب
مهره سوخته شدم؟سوختم،له شدن، غرور   هیکه توش من   ،یبزرگ بودن؟! باز  یباز  هی چه،یباز ؟ یزندگ

مادرم، قصه  امی از دست دادم. تو کودک  نیآدم ننگ هیام بر باد رفت. عشقم رو به خاطر  یوجوون 
  یدخترک م اون یدلم برا یل یکرد. اون وقتا، خ یم  فیفروش رو بارها وبارها تعر تی دخترک کبر

که همه بچه ها شاد بودن وکادو به   سمسیزمستون، درست موقع کر یاسوخت که تو سوز وسرم
  تی کبر هیفروخت تا گرسنه نمونه. هربار  یم  تیبود واون کبر نشونیوالد یدست، دستاشون تو دستا

دخترک   اتو سوزو سرم  دنیوصبح رهگذرا د آوردی م ادی کردو خاطره روزگار خوشش رو به  یروشن م 
خونواده  هیمحبت براش، بس بود تا کنار   هینگاه گرم و هی . دهیچه فا یلو سوزوندنیمرده وهمه دل م

. حاال خودم شده بودم  ستی داستانا فقط، داستان ن ای دونستم تو بچه گ  یاونم خوش باشه. نم 
 یم ی زندگ   شد،یقلبم گرم م  یمیچراغ قد یکه از سو سو یادوخاطراتیهمچون همون دخترک. با 

 من. یشدم؟آه،خداینبود ومن زنده به گور داشتم م ریگیاصال پ  ری کس بجز ماهان وعمه من چیکردم. ه

 

 کم یو  ستیب  پارت

  ا،یکردم_خدا یم استیمرد بل هوس شد. رو به خدا که صاحب دن هی یام قربون  یونجابت، پاک  عفت
شاخه بدون اراده وقدرت تو جدا   یاز رو یبرگ چیمونه. ه یناجور نم یجور   چیگن، ه یم شهیهم
  اواز خد انه؟ یخواد جور بشه  یم  ای قدرتم، بفهمون جور منم با دن یبنده ب هی. پس به من که شهینم

خالص بشم. گذشت ورابطه جالل با اون زن،    کیجهنم تار  نیکردم از ا یهر شب وروز درخواست م
وحواسش سر جاش نبود. مدام  نداشت وهوش   یوخطرناکتر شد. جالل اصال، حال خوش تری م یصم

که   یبودوکس  ای. کار دندیچرخ  یکه تمومه کاراش رو، حرف اون زن م ییکرد و.... تا جا یم قیمواد تزر
ونوش    شیخودش داشت به خاطر ع شد،یاون معامله م تی کفا یوشرف آدما با پول وکردار ب  آبرو

 قیگفتن_تزر یکه م دادیگوش م کشینزد ی. نه به حرف دوستادادیرو بر باد م  زشیومواد همه چ
اش شده بود؟  یکه وارد زندگ   یبود اون زن یبا اون زن است وولش کن. چ  یکردن از اثرات دوست
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کرد_اصال، به خودم ربط داره   یم  یوبه همه بددهن  ارنی ب نییپا  طونی جالل رواز خر ش نستنهمه نتو
اونقدر   ی که همه جور باحال وتا قبل اون با کس  یخانم، خانما معشوقه ا نی وا شتریحالش ب  قیتزر

  هی رم،ی بگ یمهمون  هیخوام براش   ی. مستین یعشق وحال نکرده بودم. رابطه، با اون برام تکرار 
.شماها همه از من گهی. مواد، مواد ددیاریوگرنه اسمم نم دیکن  یتوپ شما همتونم شرکت م   یمونمه

. همه خشت وگل خونه اش از راه حروم  دینکن  حتی جور. پس منو نص هیکدوم . منتها هر دیبدتر
  ینم یآدماکار  تی ثیح  ،یساخته شده بود وجز خالف وراحت بدست آوردن پول وثروت ورد شدن ازرو

 کرد.

ام   یکردم واون گفت_اون خونه از ارث پدر  یرو که بهم داد رو همون جا سرعقد قبول نم یخونه ا اون
تو بود. دم از  نی شده. حالل واونقدر دارم که اونو بنامت کنم. نترس، بابامم اعتقاداتش ع یدار یخر

سازم. االنم که تو  ینداشتم. بهشت وجهنم رو خودم م یجهنم. اما من اعتقاد شی وآت  زدیم نیخدا ود
قبول   یکس یکردم. گرچه برا ی. اگر از مال جالل بود اصال قبولش نم هیبهشتم و دور وبرم پر از حور

که بود،  یبی . به هر ترتشدیما تکرار م نیبحث حالل وحروم بارها ب  نیکردن ونکردنم مهم نبود.ا
 دهی. تا اونروز ندمفصلشام  ، ینیری ش  وه،یگرفت ورقص نور، ارکستر، مشروب از هر نوع، م یمهمون

 !.رهی بگ یمهمون  نی همچ یکس یبودم برا

دوتا از دوستانم هستن واهل دل اند.  نیدوگفت _ااون خانم به همراه دونفر اوم  یمهمون  اونشب
باز از اونا   ی گفت وبا رو یکرد نه نم یم یگفت وهر کار   یم یبود، هر چ   یروان  مار ی ب هیجاللم که انگار 

در ارتباط   زمیکه باعز یهر کس  د،ییکرد. _بفرما یفکر نم یز یبه چ یاش یاستقبال کرد. اصال جز به ع
 یچه دوست بهی پرسه عشقم با دوتا مرد غر یگفت، با حوسم. چون عاشق م یم  دی. بازیباشه برام عز

به  یرفت وباد  یبا اون حوسش راه م یتونه داشته باشه؟ اونم اون زن معلوم الحال. با چه فخر  یم
همه آدم نما    ستدون یخاص که همه دوروبرش هستن. احمق، نم   یلیکرد خ یقب قبش، بود. فکر م 

 خوانش. یگرفتن ازش م  یسوار  یاطرافش برا یها

 

 ودو   ستیب  پارت

. دید یمن رو نم گهیخورد. اون اصال د  یبهم م  انشیتو جشنش نموندم وحالم از خودش و اطراف من
. وافتاد، فتهی خواد ب  یم یکردم اتفاق  یداشتم وهمش فکر م یبی دونم چرا اما دلهره عج یاونشب نم

  رشب. از سیندار  ،یندار  یحس ی به کس یتونم بگم خوشحال شدم ونه ناراحت. وقت  یکه نه م  یاتفاق
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همه  رونمی . اون بومدنین رونی با مهمونا رفتن تو اتاق وب دنیورقص دنیاون زن وجالل بعد چرخ
اما، اونشب   کنن به زدن مواد. یرن تو اتاق وشروع م  یبلند. م   کیموز یمست ودر حال رقص با صدا

خانم هم با    ونشد که جونش رو گرفت. اونقدر که اوردوز کرد ودر جا مرد. ا قیاونقدر به جالل مواد تزر
سر وصدا آخر   ی،ب یکنن. ول  یم  یهم دستاش گاو صندوق جالل رو خال ایکمک اون دوتا دوستاش 

کنن جالل باز از   یفکر مشن و یمتوجه نم  گارداشمیکدوم از باد چی. هرونی ب زننیسر با همه مهمونا م 
 (. بره ی. کشتنش و)مال، باد آورده رو باد مدهیحال خواب  یبس مواد زده ب

 که داشت تو گاو صندوق بود. همه رو بردن. یمت یق زی مدارک، سندا، طالها، دالرا، وهر چ همه

  رهیخدمتکار م  یبعد رفت. صبح، وقت  یکم هیبق  یاون دونفر در رفتن واون زنم قات یاون شلوغ تو
  یاون همه روجمع م  دادیده وداد وب یاصال جوابشو نم شهیصبحونه صدا کنه، متوجه م یجالل رو برا

کمک. اونروز   دییایب  شهینم  داریدونم، اما آقا ب ی. آقا رو کشتن، مرده، نمشهینم دار یآقا ب ،یوا یکنه. _ا
  شو،یچوب تمومه کثافتکار ؟یدیچوبش رو خورد، د ،ید یمن و_د شیباز مونس اومده بود واومد پ

 بندمو   یشرط م

ازش به دل داشته. با چوب خو دش زده   نهیاز قبل ک  د،ی کار رو کرده شا نیکنم اون زن ا یفکر م  من
ودر کمال تعجب به من گفت    دمیکه اون زن رو د یاومد بار اول  ادمیاش. ومن به فکر فرو رفتم و

 باورم شد کار اون بوده. شتری. بریکرده کفدار پ  فتی ح ؟یدیجد  ی_قربان

داشت. مونس رو کرد بهم   یگند جسدش داشت خونه رو برم یبراش رقم خورد. کم کم بو یبد مرگ
  گارد،یسر برسن. باد نیگم گوش کن دختر. _بگو مونس جانم. _االنه که مامور یم یز ی چ هی ال،یو_ل

ع  یبردن. سر رونی . همه رو از خونه بفتنی ب رید که گهم تو خونه نبو یز یوچ س یجالل زنگ زد به پل 
  یکه تواز مأمورا خواهش کن هی خوب  تیکردن.موقع می قا اشونوی قمار ومشروباو کثافتکار لیهمه وسا

 جا ببرنت.   نیاز ا ی بخوا  ،یخونه روبگ نی حضورت تو ا یوماجرا

  یم رشی اونا گ شد،یخسته م ی زن  ایجالل از دختر  یشناسم، بارها وقت  یآشغاال رو م نیمن ا وگرنه
وهمشون منتظرن تو    یبگم. تو، که هم خوشگل ادیکردن که شرمم م یباهاشون م  یینداختن وکارا
  نجایتونم از ا  یکردم بعد مرگش راحت م یفکر م  ،ی. از من گفتن بود. _ممنون که گفتیطعمه اونا بش

مجبور   گهید نکهیاز مرگش؟ _خوشحالم به خاطر ا یحال. خوشیکرد یبرم. _نه دخترم اشتباه فکر م 
دوباره جالل برام آرزو بود. اما، از اول  دنیوند مهیآور بدبخت ادیخونه رو که   نیتحمل کنم ا ستمین
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روزم   نی ادتروش  نیکردم روز مرگش برام خوبتر یباشه و فکر م  ستیوسر به ن رهی دوست داشتم بم
 وآرزوهام قمار شد.   یکه زندگ نهیام به خاطر ا ی. فقط ناراحتنیاالن نه شادم ونه غمگ یباشه. ول 

خواد برم   یبنامم زد برم. دلم نم  هیمهر یکه جا یومجبورم به خونه ا رمیبا مأمورا م ،یگ  یم راست
ازدواج کرده  د،ی. شانمیرو بب رانیدوستم ا دیاول با یول   نمیاز دور اونجا رو بب دیام. شا یخونه پدر 

.  هیخوب یلی خ ،یل یاز اون محل رفته باشن. کاش اون حداقل خوشبخت شده باشه. دوست خ ایباشه 
 دیکه دار  یتونه در مورد سواالت  یخانمشه وم نیجالل صدام کرد. رفتم و_ا گاردیمأمورا اومدن وباد

 شبیطفا. _من دل  دیبهمون بگ دیدون یم یهر چ شبیکمکتون کنه. _سالم_سالم خانم. راجع به د
کرد نبودم.   یکه م یست یناشا یوقت تو بساط شبونه وکارا چیه یعن یاصال با جالل در ارتباط نبودم. 

  یکردم. امروز که جسدشو به جا ی م  نشینفر شهینبودومن هم ی. اون مرد خوب یمگر به اجبار وکتکار 
  دیدیخانم مطلقه در ارتباط بود واکثر شبا.... _پس احتمال م هیبا   ایهم نشدم. تازگ دن،شادیخودش د

تونم گناه قتل رو   ی_بله خانم. نم ؟قتل بوده دیاون شوهرتون به قتل رسونده باشه؟ _حاال شما مطمعن
نداشتم  یخبر  گهیکه رفت تو اتاق گناهش، اون زن بود ود یبا تنها کس  شبی گردنش بندازم. اما، د
. من دیبودن پرس وجو کن  شی طانی که تو بزم ش ییاز تک تک آدما دیتون یومن تو اتاقم بودم. م 

داشتم زنده  نجایشدم. من ا ارم یاد اسمشو ب یکه شرمم م یمعامله قمار، پدر  لهی ام و س  یخودمم قربان
کرده بود بعد  زی ش کردم که دندون ت گاردیاشاره به باد هی! د؟یخبر نداد  سی. _چرا به پلشدمیبه گور م

متوجه شد و_تو رو خدا  سی چپ چپ نگام کرد. مامور پل گاردی. اون بادارهیرفتن مأمورا بال به سرم ب
   دن،یاشکا والتماسا مو د یکنم.وقت یرون. التماستون می ب دیببر نجا یمنو با خودتون از ا

  صیکنن. _از تشخ هیلهم گفت اونجا رو تخ هی. به بقایرو جمع کن با ماب  التونی_باشه، شما وسا  
. _برام، مهم میدیم لتونیانجام بشه. خودمون جسد رو تحو یل یتکم یها یوبررس   انیب  دیبا تیهو

  درنداره. مونس  یتیاهم چیمن رقم زد وحاال برام ه یرو برا یج ی. تو زنده بودنش مرگ تدرستین
 گوشم گفت 

 

 وسوم   ستیب  پارت

. با اون همه الدورم، بلدورم به قول میکن  یوجسد نحس و نجسش رو چال م میبرو، ما هست تو
نگهبانش که  یدور وبرش نبود وبد خنجر خورد. فقط مستخدمان بودن وسگا یخودش، کس 

دادم به مونس وبا اون آقا رفتم. دم رفتن مونس رو   یمک یبودن. آدرس اون خونه روقا  گارداشیباد
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  شیآت یبود وسط گدازها  متیتو برام غن  زینگاه محبت آم هی یحت  باشه. یازت راض ابغل کردم و_خد
 خونه وآدماش.   نیا

زنده  دم،یکه کش ییهر گوشه اونجا وزجرا ادیانداختم و یطان یبه اون دامگه ش ینگاه هیو برگشتم
رو باهاشون رفتم وبعد گفتم  یر ی مس هی. تا دیاریب فی اونشب واون اتاق. _خانم، لطفا تشر ادیشد. 

  ایمنزل  س. آدر دیدر دسترس باش  حاتی از توض یپاره ا ی . _باشه، اما براشمیم  ادهیپ دی_اگه لطف کن 
کنم. نه به خاطر   ینم  غیدر ادی از دستم برب یبه ما. _چشم، هر کمک   دیرو بد  دیکه اقامت دار ییجا

پدر دلسوز با من   هیمرد جا افتاده بود، مهربون درست مثله  هیجالل، بلکه به خاطر وجدانم. اون آقا، 
کردم سر   یبه خدا فکر م  وردهبه سرت آ ییچه بال دمیشن  یبرخورد کرد. _دخترم، خودت رونباز از وقت

 دیشم، ممنون که پدرانه کمکم کرددار مکافات. _چ ا ی بال اومده. خدا هست و دن نیدختر خو دم ا
  نکهیترسم از ا ی. فقط مدیلطف رو در حقم کرد  نی بزرگتر  رونی که باشما از اونجا اومدم ب نیهم

رو داشته باشن. _نگران نباش    اونجا دیبهم داده مزاحمم بشن وکل هیمهر یآدماش تو اون خونه که جا
 یکه م یکار   نیه با ما طرفن. شما هم اولبهتون نرسونن وگرن یب یکه آس میکن  یما بهشون گوشزد م

بچه هاتون حفظ   یخدا شما رو برا دوارمیقفل در وعوض کن. _چشم، ام اطیاحت یباشه، برا نیا یکن
شدم وبعد مدتها آزادانه تو  ادهیکردم. پ یخداحافظ هیاشک شد ومنم با گر سی اون آقا خ یکنه. چشا
گرفتم  یبراش مجلس ختم م  دیرفتم. خنده دار بود، من همسرم فوت کرده بود وبا  یشهر راه م

   ؟ییوچه مهمونا ؟یکردم. اما چه همسر  یم یومهمون دار 

کردن. مونس برام   یش آدم حسابش م الیکدوم از فام   چیکردم ونه ه یرو، نه همسرم حساب م اون
. دوستاشم چون اسم مامور وقانون اشیبندو بار ید همه ازش فاصله گرفتن به خاطر ب کرده بو فیتعر

که  دنمبو یوقاچاقچ  نیسنگ ییقمار باز با پروندها ایمعتاد بودن و ای. شدینم  داشونیبود پ ونیدر م
 اساس رابطه هاشون بود. 

هم از نگاه کردن آدما نداشتم.   ییکردم. عبا یم هیرفتم وگر یاون شهر بزرگ من تنها بودم وراه م تو
  دیبا اوردی که اگر پدرم اون بال رو سرم نم  یکردم. من  یم  یتنها زندگ دیبودم. با ده یرو ند دمیمحله جد

  یماهان تو حرفاش مداشتم.  یخوب  یزندگ دیام بودم با ماهان وبچه هام احتماال با ی االن سر زندگ
 هیعالمند. گر  یبچه ها  نیترن یریش  ،ی که تو مادرشون باش ییگفت_بچه ها یگفت عاشق بچه است.م

.  ری کردم. به سرم زد برم سر قبر مادرم وام یم  یکردم وبغض اون همه مدت رنج وعذاب رو خال یم
  دمیترس ینباشه. م نسر خاکشو ،ی ورفتم. از دور نگاه کردم کس  دمیدربست گرفتم وگل وگالب خر
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حرفامو باور    لیکردم فام یچون فکر م  دم،یترس یرو نداشتم. م یواصال حوصله روبه رو شدن با کس 
  یکنن. ماهان، منو م یحرفامو باور م ری دونستم وته دلم روشن بود که ماهان وعمه من ینکنن. اما، م 

  یکس دمیذهنش نباشه. د وازم ت یبد ریخواستم تصو  یداشت. فقط م  مانیمن ا  یشناخت وبه پاک
. نشستم. خودمو انداختم سر سنگ ری سر خاک مادر وام دم،یراحت شد. راه افتادم ورس  المیوخ   ستین

اون دختر   ستم،ی دخترت ن گهیشکسته شدن وخرد شدن. د ایدن هیاومدم با ،یقبر رو _سالم، مادر جون 
شدم. قرار بود با عزت واحترام   تها فروخباب  قیوناال تیکفا  یکاال شدم وبه دست ب هیپاک ومعصوم. 

  یمنو به تباه  یرو خراب کرد وزندگ زی بابا همه چ یومن عروس خونه عشقم بشم. ول میخواستگار انیب
بود. احساس کاال   یبد یروح  دی برام ضربه شد  یلینکرد، امانتش رو فروخت. خ ی. امانت دار دیکش

 بد وتلخه.  یلیانسان خ  یبودن به جا

رو خاک   گهید یکی  رویدستم رو خاک ام هیکردم که از حال رفتم.  یم هیحق حق کردم وگر اونقدر
اون روز پنج شنبه بود وحو اسم نبود که غروبا   ادمهیروح اونجا از حال رفتم.  یجون وب   یمامان بود. ب

  وشزان ی سرم رو بلند کرد ورو ی که گذشت حس کردم، کس  کمی سرخاک.  می ومدیبا عمه م شهیهم
رو تار   ران یعمه و ا شونیپر افهیگذاشت. قطره اشکش افتاد تو صورتمو وچشامو به زور باز کردم. ق 

که جون  کمیفشارم درست بشه.   کمی گذاشت تو دهنم تا  رانیشکالت ا هیبهم آب دادن و کمی. دمید
به خودش گرفته    روزن  هیکرده بود. چهره  ری چقدر تغ رانیوا  ریکه درکنار عمه من  دمیرو د رانیگرفتم ا

اون چند وقت   ؟یکجا بود زم،یگفت_عز یوم  ختیر یوعمه هم مدام اشک م  ختیر  یبود واشک م
سرت   ییچه بال نکهیتو وندونستن ا یاون جوون از دور  چارهی. ب میپا گذاشت ریهمه شهر رو با ماهان ز 

نداشت.   یفرق  مرگام با  یزندگ تی از دور چند وقته نیکرد. مردم، به خدا ا یاومده داشت دق م
  یکه چقدر شکسته وخرد شدم جگرش م  دیدیکرد با تعجب فراوون. م یکرد نگام م یم هیگر رانمیا

 .نمیغصه هات رو نب  رم یسوخت وبغلم کرد و_بم

 

 وچهارم   ستیب  پارت

! _آره  د؟یدون ی دونم،عمه جون. _م یوجدانم منو فروخت. _م  یب  یعمه گفتم_تو عذاب بودم وبابا به
. اما، میخبر بد  یانتظام یرویبه ن میگرفت میتصم گهینوا ود  ی. من وماهان بمیدوروز مدام دنبالت گشت

  لیتو فام  دینبابود.  ونیآبرو درم ی. پامیبودت ازم خواست تا اول خودمون بگرد دهیچون با بابت د
شد بست. از    یگو رو نم  اوهیم شده. دهن مردم دختر عقل رسمون گ شد،یها پخش م هیودر وهمسا
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. _از کجا  می خبر بد سی تا به پل می کرد یهمو راض  نیهم  یاز حرف مردم. برا یام تو مهمتر بود  یطرف
مد که کنجکاو   ویم ییخونتون. چون صدا  نیرزمیبابا منو فروخته؟ _بعد، دو روز رفتم تو ز دیدیفهم

سرش    ی. رفتم باالنیزم یجون افتاده رو  یبابات ب  دم،یچه خبر شده. د نمیشدم وآروم رفتم تا بب
مصرف کرده  یادیز  یلیبود. مواد خ  نیموادش رو زم یتونست حرف بزنه. آشغالها یوهنوز م
کمکم کن. _از  دم،یو_دارم جون م  دیلرز یصداش م ؟یکرد  یرو؟ چه غلط الیل  ی_کجا برددمیبودپرس

اومد، در   رتی وگ ی. چقدر استفاده کردادی جونت داره در م یوردوخ یدیوکش یکرد یبس کثافتکار 
. فروختم، دخترمو، پاره تنمو به قمار.  دیبردن دخترت؟ _اشتباه کردم، غلط کردم، نجاتش بد یازا

خبر   یکس  به_عقدش کرده وپولدارم هست. برو سراغش فقط   ؟یبر سرمون کرد ی_کجا؟ چه خاک
 نیبگم به ا  یبرم دنبالش؟ چ  ؟کجایآبرو هم گذاشت ی کس  یبرا . _مگه تورهی خونواده م  ینده. آبرو

اونا داشتن   یبدم؟ لعنت  یدل به دل دخترت بسته رو چ دی رو که با هزار ام یجماعت؟ جواب اون پسرک
که دخترت رو   یوز شد. درست، دوروز بعد اون ر دای کردن که سر وکله شوم تو پ یبا هم ازدواج م

بود که کردم؟   یچه غلط  ا،یکرد و_خدا یم هیبابات گر ال،ی . ل شیخواستگار انیقرار بود ب ،یبرد  بیبافر
 یآخرش بود وموقع یبراش کرد. نفسا شدیهم نم ی. نشد بگه کجا بردت. کار دینفس، نکش گهیود

مراسمش  ریدرگ عدشم،هم که خواستم به اورژانس خبر بدم نزاشت وحرفاشو تموم کرد. چند وقت ب
کردن تو   یفکر م  لیکردم. همه فام یگرفت وهر بار دست به سرش م یهان مدام ازم خبر م. مامیبود

  یراجع بهش م  یدختر نباشه، همه، هر جور فکر وقضاوت هی یکه وقت  یدون ی. میفرار کرد ای،یگم شد
واز  سمیبنو ینامه ساختگ هیمجبور شدم،  نکهی. تا امی خبر بد سیبودن، به پل  ریگ یکنن. عموهات پ

من  یوماهان برا  رمی شناختمش م یکه دوستش دارم واز قبل ماهان م یقول تو بگم _دارم، با کس
  یگفتن ولعنتت م  یم راهی . همه اولش بهت بدوبدینباش   ریگیرو ندارم. پ  ییتحمل غم وتنها گهیادودیز

رفته؟   یدرست رفت، اصال، با آدم اشهماب یاونکه به فکر آبرو یچشم ورو، سرخود ب  یکردن و_دختره ب
همه رو    ن،یهم یتو رو نداشتم.برا یبه پاک  دنیشن نی طاقت توه گهیسوخت، ود یمن هربار دلم م

از همه جا بودم،   خبریاگه منم ب دیدهنشون ببندم. البته شا شهیهم یجمع کردم وخواستم برا  باری
 . زدمیهمون حرفا رو م 

 

 وپنجم  ستیب  پارت
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. رفته، ازدواج کرده وکارخالف شرع که نکرده.  دیقضاوت نابجا نکن  الیراجع به ل  گهیهمشون گفتم_د به
بود وقبل از مرگش برام گفت _شاهد عقد دخترم بودم.اجازه پدرشو داشته، چه   انی پدرشم در جر

مدت  هی عدتا ب م؟یبود شونیزندگ ری گیاز ما پ یک یکدوم   نوا؟یکرد دخترک ب  یخوب وچه بد. چه کار م
 میداشت یبدبختا کار  نیبه ا  گهیمون به همه پرخاش کرد وهمه رو از خودش روند، ما دکه برادر

حواسمون، نه به خاطر برادرمون بلکه به خاطر زن وبچه اش بهشون بود،  دیوجدانا؟ اون موقع که با
براش چه از    فیاونقدر معرفت وشعور داشت که همش مردد بود، ماهان ح  ال،ی. لمیتفاوت بود یب

  یوب  یزندگ شی . بچه سوخت به آتدینزن یحرف الیاز ل  گهی. پس لطفا، دیوچه خونوادگ  یل نظر ما
 نابجا وناحق.  یشد که دهن همه بسته شد به قضاوتها یجور  نیما. عمه جون، ا  یتفاوت

زدم. چون به  هیکه به بق  ییدونستم، ماهان رو چه طور قانع کنم. ماهان، قانع نشد از حرفا ینم فقط
 اش برسه. یاونم همونا روگفتم وخواستم به زندگ

  یکه برا ییقصه ها نیبردارم، گفت_ا  لمویروز اومد خونه شما ومنم اونجا بودم اومده بودم سا هی اون
  ره؟یبگ دهیند  الیاون همه احساس رو ل کبارهیبه  شهی. مگه مرو من باور ندارم دی گفت  هیبستن دهن بق

با همه   الی . لبودن ونیام درم گهید  یکس  یکه باهاش بود من بودم. پا یکس نی وآخر  نیبعد اون، اول
شد، کتمان کنم وبه ناچار   ی نم گهیوپاک بود. د شیآال  یاطرافم فرق داشت. اون ساده، ب  یدخترا
رو بهش    یز یشد. انگار خبر فوت عز یچه حال  یدون ی نم  الیکردم. ل فیرو براش تعر یاصل  یماجرا

ببخش من رو، کاش   ال، یگفت_ل یم هیدوستاشو برد تو سرش وبا گر نی داده بودن، رو زانو افتاد رو زم
که  یتو چه کنم؟ خاک گردوخاک یب  ال،ی. لیاسم پدر روش باشه، بر  فیبا اون آدم که، ح  زاشتمینم

داشت؟ چه  ینوا چه گناه یباباش به پا کرد چشم اون دختر پاک و  معصوم رو کورکرد.اون دختر ب
سرش آوردن  ییچه بالها ده؟یکش یچه عذاب شد؟یبه زور تو آغوش حوس انداخته م  دیکه با یگناه

نگه   یاون خال یوخونه دلم رو برا میبست  الیکه با ل یدونه؟ به خدا تا آخر عمر به خاطر عهد یخدا م
  یناراحت  یواز رو  یمونم. _پسرم، تو جوون  یعزادار مرگ آرزوهامون م شهی. همکنمیداشتم، ازدواج نم

  یرو م نی هم هم الی. مطمعنم لی بش  شبخت. خویر یتو سروسامون بگ دوارمی. ام یگ یرو م  نایا یدار 
خبر   سیپدرش بود وخواست به پل  تی وص نی. امینش  ریگیهم پ گهی. دختیر   یخواد. فقط، اشک م

رو که ندز    الیاون مرد ل  ایدخترمون رو پدرش به خاطر قمار فروخته؟  م؟یبگ یچ  میبر ،ی. در ثانمیند
. فقط  ستی بند ن   ییرفته. دستمون به جا  یلو  بیخودش، گرچه بافر یعقدش کرده. اون با پا ده،ید
بد کرد با اون دختر معصوم وبا عشق ما.   یکوتاه ول ایبه خدا. _اون، نامرد دستش از دن  میبسپار دیبا

قرمز از خونه اومد   یحالش بد بود. با چشا یل یگفت وخ ی وزمان بد م   نیرفت وبه زم یبلند شد، راه م
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برم   دیا. اما، بزارمی دوست دارم وبهتون تا آخر عمر احترام م یلیو_عمه جان، من شما رو خ   رونیبره ب 
. ستیشهر ن نباشه،   الیشه ولکه توش مجنون با  یترک کنم. شهر  یمدت یشهر رو با آدماش برا نیوا

عشق به   زم،یعز یالیمحل بچرخم ورخ ل نیتونم تو هر گوشه ا یقبرستون خاطرات وآرزوهامونه. نم
نم به خونواده اش  دو ی. نمدمشیام تا امروز ند گهیکرد ورفت. د  یخداحافظ. با بغض نمی فنا رفتمو نب

ومحبوبه.   ری سرخاک ام امیچند بار تو هفته م شهیشد. چند وقته که گذشته ومن هم  یگفت وچ یچ
سرخاک    ادیشهر که باشه، م نیا ی. باالخره هر جانمی بب نجایتو رو ا دیگفتم، شا یم شهیتو دلم هم

ننشستم واز هر   کارمی . بنمی تا تو رو بب امیوقرار گذاشتم با خودم که اونقدر ب  یروز  هیمادر وبرادرش 
سراغتو   ییسر زدم واز کسا ییگرفتم. رفتم به جاها  یبابات که شد، ازت خبر   قینارف ،یکدوم از رفقا

  رتبه س یعمه چ   زیکن عز فیتعر  ال،ی. _لرمیگلم رو بگ  یاونجاها سربزنم ونشون   ومدیگرفتم که شرمم م
 ومده.ا

 

 وششم   ستیب  پارت

کن. _نه، من اونجا وتو آن محل    فیرو برامون تعر زیخونه واونجا همه چ میگفت_بر رانی_مفصله. ا
  یالیدادن وحرف زدن رو ندارم. عمه گفت_نترس، ل حی توض  یاصال آمادگ نهیمنو بب  ی. اگه کسامینم

خونه   در مید یورس می. به اصرار منو با خودشون بردن. رفتمیری سر وصدا م یوآروم وب  ستی ن یمن، کس
  یم هیاومد تو قاب چشام. همش گر باشی چهره مردونه وز میوتو کوچه از در خونه ماهان که رد شد

که از  ی. اونروز رونهیدر خونه، خونه که نه و میدیکردن. رس یم هیبه حال من گر رانمیکردم وعمه وا
  دیام یزن شدم ب هیشوق عروس شدن وآرزو. اما بعد که برگشتم،  یا کل دختر بودم ب هیاونجا بردم، 

به خدا هرشب منم تو برزخ   یبرات عذاب مطلق شده ول  ایدونم، دن ی بهم کرد و_م  یوآرزو. عمه نگاه
  دیومجبور کنن تورو،اونم با زور وتهد  یرابطه داشته باش ی با کس ینخوا یفهمم وقت یزنم وم  هیبودم و
 .دادیرو م ری ممادر وا ی. همه جا بوری تو اتاق، اتاق من وام می. رفتهیچه درد

 دم کرد آورد. یچا رانی وا مینشست یکم

 عرق سرد نشست رو تنم.  فشیاون روز وبا تعر فیکردن، تعر  فیکردم به تعر شروع

صورتشون   یبه پهنا رانیکردم عمه وا یم فیعررو که خوردم رو ت ییوکتکا  یاون شب لعنت  یوقت
وبا   یولخت  دنیلباس پوش ،یکردن جالل رو. خالصه عقد زور  یم نیومدام نفر ختنی ر یاشک م
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کردم. از رابطه جالل که  فیجالل و زخم بدن وروحم همه وهمه رو تعر یگشتن، رفتارا ظیغل شیآرا
کافر   ؟یتند گفت_لعنت، لعنت به روحت برادر من. تو پدر بود یمرگش شد. عمه با لحن همنجر ب

تن  فتادنی ن ری از عاقبتت؟ خمار نموندن وگ دیکرد که اون کرد؟ نترس یبا بچه اش م یکار  نیهچ
  یزاشتیم  ادداشتی هیگفت_کاش  هیبا گر رانیبشن؟ ا  یلشش، اونقدر مهم بود که بچه هاش قربان

  بیمروت من، فکر همه جا رو کرد ومنو فر یاون پدر ب  ران ی_نه اکرد.  یهمون موقع کار  شدید،میوشا
بود در   یبکشونه. در ضمن، اون جالل اونقدر حرفه ا  ییجا  نیبخواد منو به همچ  کردمیداد. فکرشم نم 

بشه.  کی به دم ودستگاهش نزد یکس  زاشت،ینوچه دور وبرش بودن. نم یبدبخت کردن آدما وکل 
زن ازش گرفت. _خدا رو شکر   هی بودنش رو به دست  ف یوکث  یم رح یخدا تقاص تمام ب  رمدست آخ 

 ییها دهیمرد، تمومه ا ده؟یکرد. _حاال چه فا یچال زنده به گورت م  اهیکه مرد وگرنه هنوز تو اون س
با ماهان تو سر داشتم. همش ترس تو وجودمه وشبا با ترس دست زدن اون به خودم   یزندگ یکه برا

بودم، که  یعروسک چوب  هیروح، یجسد سرد وب  هیخورد،  ی. هر بار که دستش بهم مبردی نم بمخوا
گفت_آدم؟ خودت   یبا خنده تلخ رانی . ارهیاز آدما اونقدر اوج بگ یبعض  یوجدان یکردم ب  یفکرشم نم

  ینم کارا رو  نیکه ا شدیسرشون م غمبریوخدا وپ   تیآدم. اگه اون قماش از آدما، انسان یگ یم یدار 
خودشون    تی ثیمرد، به ح ایکنه، زن  یخشکونه، پدر به بچه رحم نم  یرو م  یزندگ  شهیکردن. مواد، ر

ودندونامو   د یلرز کبارهی کلمه فروختن، بدنم  دنی. از شنرسنیهم م یبه تن فروش   یکنن وحت یرحم نم 
جان؟   الی ل هیشدو_چ  شونیشدنش عمه پر دهییسا یکه از صدا  ی. جور دمییباز از حرص به هم سا

لرزه  یوفروش تنم م  دیما عذابت داد؟ _نه عمه. از کلمه خر یاعصابت رو بهم زد؟ ببخش، حرفا یچ
ابام. جالل  بهتر بگم فروخته شدنمه به دست ب  ای یعروس یکادو نمی. اشهیم دهییودندونام بهم سا 

 یداشتم. م متو سرم. البته سرکوفت خوردن  دیکوب یآورده بود وم  ری نامردم هر بار نقطه ضعفمو گ
 خفه شو واز خداتم باشه.    دمت،یآوردت وانداختت تو بغل من. خر یگفت_پدرت دودست

د کردن که...... بع یم  ییچشمم وکارا یجلو ومدیمختلف م یخواست حرصم بده با زنا یشرم، م  یب 
اون شب   شد،یم  یاشی . سرش که گرم عشدمی. بدتر خوشحالم مارهیکارا لجمو در م نیکرد با ا یفکر م 

 به کارم نداشت.  یازم دور بود وکار 

.  زامیشده بود. دور شدن از عز  غیازم در یکردم. چه محبت یم هیبغل عمه انداختم خودم رو، گر تو
حالم خوب بشه  کمی  دیرو ندارم. با  لیروبه رو شدن با فام  یبرم خونه خودم واصال آمادگ  دی_عمه، با

دونم. آدرس خونه خودمو به مأمورا دادم. هر لحظه احتمال داره به عنوان شاهد به  یم دیکه بع
ا  وبزارم کنارم وتنها با خاطره اون ر ی مامان وام یدادگاه احضار بشم. اون شب خواستم تو اتاق عکسا
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.  دیخواب گهیاتاق د هیکه رفت خونشون وعمه درکم کرد. تو  رانیباشم. با عکساشون درد ودل کنم. ا
. اون روزا اگه دمیشن یکردنشو از پشت در م هی حق حق وگر یکردم خوابه. صدا یاما، فکر م 

 بود.   ریمن بود عمه من یکه حام  یکردم. بعد، برگشتنم، تنها کس  ینداشتمش دق م

 

 هفتم و  ستیب  پارت

 بامهر.  یول کردی خوب بود باما. کم رفت وآمد م  ریکه مادرم بود عمه من یموقع

رفت وآمد کنه. اون چند  تونستینم ادیز نمیهم ی. برازدیهمش سرکوفت بابا رو بهش م  شوهرش
  تیمامور  یحاال، چون شو هرش برا نیرفت وهم  یوم  ومدیکه راحت م  ریوقت بعد مرگ مامان وام

رفته بودن.اون شب  اشونی به شهرستان فرستاده شده بود. بچه هاشم بزرگ بودن. هر کدوم سر زندگ
  ریرحم ومروت. اس  یب یا یسرگردون دن هیتنهام،  هیغم زده،  هیگفتم_  زامی عکس عز سر یباال

  یدمادر؟ اگر بو یر ی در آغوشم بگ یبودم؟ کجا تو قبرستون گناه؟ کجا بود یوسرگردون چه جهنم دره ا
. منم مردم، اما  شدیام سپرده نم  یکس منو بفروشه. به دست باد حسرت همه جوون چیه ،یزاشت ینم

گلوله داغ  هیومن هرروز وهر لحظه هزاران بار مردم. کاش به من هم   دیمرد باری شما که   حالخوش ب
کردم   هیشده. اونقدر گر اهی س امیدر جا وتمام.عشقم کجاست مادر؟ تمامه دن  سوختمی . مشدیم کیشل

  یلیخوابم برده. صبح خ یحال یاز ب  ی ک دمیکه به سرم اومده بودگفتم که نفهم  ییواز کارا وبالها
 .ختهی . وهمه قطرات اشکش رو لباساش ردهیعمه هم پشت در خواب دمی تر شده بودم. دسبک 

ردازت دور باشم وحالت اصال   و ی_دلم طاقت ن ؟یدیچرا خواب نجایشم، اکردم و_قربونت ب صداش،
نباشم. _باز   ی وسربار کس  ارمی خرجمو در ب دیکه باختم، با نجایخودم رو، رو پا کنم. تا ا  دیخوب نبود. _با

 دمید یاعتماد یباز همه  ده؟یزن تنها و مطلقه خونه م  هیبه  یخوبه که حداقل مشکل خونه ندارم. ک 
 ماهان برام مونده. یاطرافم. فقط خاطره خوش وجدان ومردونگ یمه شک دارم. به، مرداوبه ه

شه. ماهان ازدواج کرده باشه وخوشبخت شده باشه. من که سوختم، خدا کنه اون نسوخته با کاش،
به خصوص دختر عمه اش که باباش    لش،یفام یتا حاال بچه ام داشته باشه. دخترا ست ین  دمیالبته بع

شد   یباشن. وگرنه م دهی. فکر کنم تا حاال بهم رسدادی کرد وماهان تن نم یرو کوک م شونیساز عروس
گل مرداب  هیومن   ینتیگل ز هیمن بسوزه. اون  یبه مونس بگم خبرش کنه از حالم. گناه داشت به پا

وحاضر شدم   میکرد. صبحونه خورد یم دادیتفاوت ب گهیشد د بمیهم که نص  یاهی بودم وبا بخت س
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کرده بود  دعق رانی. اابونیبرم پارک سر خ رانینشناسم. خواستم، با ا یزدم تا کس یآفتاب   نکیوع
کنه.   فیکردو_شب گذشته که نشد برات تعر فیاومد. عمه برام تعر رشیخدا روشکر گ  یشوهر خوب

شد که   یکردن وچ دایچطور همو پ دمینپرسازش  ی_آخ، اون تو همه گذشته من پا به پام اومد. حت
از تو   ی. کسردتو رو درک ک طی. شراهیباشعور  یلیدختر خ  رانیازدواج کرد؟ _خودت رو ناراحت نکن، ا

 با اون حالت توقع سابق رو نداره. 

. رفتم. ادیکنم تا باهام ب یصداش م رمیکنه. _االن م یم  یدنبالش، هنوز خونه مادرش زندگ برو
باز   هیاگر مادرش درو باز کنه وازم بپرسه کجا بودم و..... حوصله وروح دمیترس کدفعهی  ،یول  دمیرس
 کردن گذشته ام رو ندارم.  فیتعر

. از پارک واون  رونیرو با خودم کشوندم ب  رانیواز عمه خواهش کردم صداش کنه. باالخره ا برگشتم
همون   میکردم باز ماهان پشت سرمونه. درست رفت یداشتم. هر قدم حس م یاد ی کوچه ها خاطرات ز

  یم بستنی چند بار رفت  ی. برامیرفتی کردم وراه م یم هیگر  نکیع  ری. از زدمشیبار اول د یکه برا ییجا
رو زد تو صورتمو وباز خوردش. ازش   یبستن  باریتر شده بود که باهام راحت  یدم پارک ووقت یفروش 
بود. خنده    ییکاکائو ی فی ق یشد. عاشق بستن نتر یری ش یبستن   نیگفت :ا ؟یرو کرد  نکاریچرا ا دم،یپرس

 کرد.  یبدن وروح سردم روگرم م یآور  ادی اونروزا و یوشاد

کرده.  ی م کاری تو اون مدت چ  نکهیحرف زدم وا یکل شونیتو راه راجع به ازدواجش و آشنا رانیا با
  یبا اون زندگ  ال،ی. اونم صبورانه ودوستانه درکم کرد. _لدمیازش معذرت خواستم که زودتر نپرس 

که در  یی ای جبران کنم. همه خوب  دیاصال توقع نداشتم ازت. _حاال اومدم وبا ی که تو داشت  یطی وشرا
 .  وخوشحال شد دیبا جون ودل خند ،ی. خوبه که برگشتیحقم کرد

. از اون میکار داشت یکردم، باهم کل  یم یرو ط  یباهاشون راه دراز  دیعشقم که با نی غمگ یوکفشا من
شدم. از قبل اون    دیخونه جد یجمع کردم. با عمه راه  لمو یهمه خاطره رد شدم وبرگشتم خونه ووسا

. نوشته دبو  خچالیدر  یرو ادداشتمی هی. یزندگ لیومبله، با تمام وسا کیبودم، ش دهیخونه رو ند
حالله. از حساب پس انداز بابام    یات وپول همه چ هیمال خودته عشقم. مهر نجا، یروش رو خوندم_ا
. عمه ام داشت  دیکن ی اونه وهر دو عقب افتاده فکر م نی دونستم اخالقت ع ی. م دمیکه دستم بود خر

دونست   یجالل هم مبوده. خود   ینید یچه انسان ب  دمیخوند و_از لحن نوشته اش فهم  یبامن م
 دختر وبدبخت کرد با سن کم. ه یکنه واون خونه رو به قول خودش به نامم زد،چون  یداره ظلم م
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 وهشتم  ستیب  پارت

  چ،یکه به سرت آورد با ه ییخونه برات گذاشته. درسته، که اون همه بال هیگفت_خوبه حداقل  عمه
خونه نبود هزار تا   نی. اگه االنم ایرو باخته بود زیهمه چ گهی. تو که دستی قابل جبران ن یز یچ

امون   یافتاد وبا ماهان سر زندگ یاتفاقات، نم  نی. _کاش اومدیم  شیخونه برات پ  هیمشکلم، سر قض
 . اما، گرم وعاشقانه. کیخونه کوچ ه یاگه تو  ،ی. حتمیبود

  ،یدراز نباشه. _راست یر کسه یو دستم جلو   ارمی خرجمو در ب دیبا ،ی. ولستمین  ای به فکر مال دن اصال،
از اون خونه رو بابات با   یکه، بخش یدون یقرار بود بفروشن وسهمشون رو بردارن. م تویخونه پدر

  عموهات یول  ستیمن به جون بچه هام، اصال مهم ن ی. برادیکه از مادرمون قرض کرد خر یپول
کار آبرومندانه   هی دی. _آره، اول بامیدار یمهمتر  ی. االن کارامیکن  یم یدگ ی. _باشه، به اونم رسگرنیپ
. فتهی ب یمرد چیخوام چشمم به ه  یکار کنم که همه خانم باشن. نم  یطی خوام تو مح  ی. _ممیکن دایپ

 یاول از راسته دوز  مکن یات م یداره ومعرف یاطیاز دوستام خ  یکی. ی_آره، عمه جون، حقم دار 
 شروع کن تا بعد خدا بزرگه.

دستت درد نکنه وهمه  ه،یعال  یل یسپارمت دستش. _خ  ی. مری ودستش تو کار خ  ییبا خدا یل یخ زنه
  یازت بخوام._هر چ یز یچ هی خوام   یاست. عمه، م فهیمن رو دوش تو عمه جون. _وظ  یزحمتها

 یطرف باشه. اون طور  یروانشناس که ب هی شیپ یبر  دیگم. _قربونت برم، تو با ینه نم یبخوا
که دادم  ی . _عمه به خاطر قولیکن  یرو با منظور حساب نم ی اثر داره وهر حرف  شتریتو ب  یحرفاش رو

  یواحساس بد  ومدیجلسه برو، اگر خوشت ن هینداره. _حاال تو امتحان کن و یا دهیچشم. اما، فا
.  ارمی برات ب ل یوسا کممی دارم. در ضمن  دیخر کمی و ییتا جا رمینرو. _چشم. _من دارم م گهید یداشت

. منم افتادم به جون اون دیکن. رفت خونشون وخر زشیتر وتم  کمی رو به برق بزن و لخچایهم  وت
کردم   زیرو تم  خچالیکردم، جارو کردم،  یر یتوش نداشتم. گرد گ  یحس خوشحال چیکه ه یخونه ا

  یاونجا نبود، کل یداشته باشم. چون کس یخواستم خونه نا منظم   ی. نمدمی رو دستمال کش  نیوزم
رو آب   یدوش گرفتم، کتر  هیکه عمه نبود کارام رو کردم و یبود. چند ساعت  واریودر ود ن یزم وخاک ر 

تو ظرفا   یچ یواصال حواسم نبود ه نتیجلوش بزارم. رفتم دم کاب ییچا هیحداقل  ادیب  یکردم تا وقت
  لیوسا ز برگشت. ا ل یوسا یرو بخرم. عمه اومد،با کل زایوبرم خورده ر ادی. صبر کردم تا عمه بستین

خرج کرده   یگوشت وبرنج وروغن. کل یصبحونه، مقدار   لیقند، شکر، وسا ،ییمثله چا ییزای خورده ر
قورمه، کرفس، بادمجان و...... از  یخونه اش آورده بود. چند بسته سبز  زریاز فر لهیهم وس  یبود وکل
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تا گوشت   ای زدن ب  رفح  ی! _به جا؟یکرد دیخر نقدریبرام آورد. _عمه، چرا ا ازیرفع ن یبرا  زیهر چ
تونم   یم  یدونم چه طور  یتشکر کردم و_نم  ی. ازش کلخچالیداخل  میوبزار میکن زیومرغا رو تم 

دخترش   یمادرتم ومادر برا یشماست. _خجالت بکش، من جا یدرد سرام برا شهیجبران کنم. هم
. دمیوبوس  دز نیری ولبخند ش یبزرگترت نظر بد یکنه؟ پس خجالت داره رو حرف وکارا ینم  یکار 

حرفا از من گذشته.  نی. _اتی سر زندگ یر   یوم شهیحالت بهتر م  ،ی_انشاهلل، بعد گذشت زمان کوتاه
نفر بد رقم زده. نا   هیتو  یفقط برا ای که انگار شصت سالته و دن یگ یم نیمادربزرگ. همچ  ،ی_آخ

 با مرگ زودرس.  یهر آدم مساو  یدیرو کم کم از خودت دور کن. نا ام یدیام

 

 ونهم   ستیب  پارت

  ریکه توش اس یغذا تو خونه، خونه ا یشب کنارم موند وچند مدل غذا برام پخت. بعد مدتها بو تا
.  نمتیکمتر بب دیشا  یگرده وچند روز  یبر م تی مونم. شب شوهرم از مامور ی._تا شب مدیچ ینبودم پ 

  عمهارزه. شب شد.  یم ایه برام به دنات قرص ومحکم یکه دلم به همراه نی _دستتم، درد نکنه هم
اشتها نداشتم، بغض دوباره اومد  یل یخ ،ی خواستم بخورم. ول یوم ختمیبشقاب غذا ر  هیرفت. تنها 

رو با دست   یگور هر کس  ،ییخوب غذا خوردم. تنها ریسراغم. بعد اون همه مدت ظهر در کنار عمه من 
ووصل   نمکنه ومن تجربه کردمش. اون خونه، تلفنم داشت وبه مخابرات خبر دادم که ساک یسردش م

گفتم   یورفتم نماز خوندم. سر نماز همه غمام رو با خدا م امی تونستم کنار ب ی شد. شب با بغضم نم 
کنارش هست، خداست. فرداش، با عمه تماس گرفتم   شهیمنت هم یهر کس که ب اوریوتنها کس و

  نسامروز برات وقت روانشناس گرفتم. از شا  ،ینجا رو بهش دادم و_خوب شد زنگ زدوشماره او
 بدهکار نبود که نبود. اش رو نداشتم وعمه اصال گوش  یبعد از ظهر. آمادگ  یامروز وقت داد برا نیهم

  ،یزجر آور پاک نکن  یوذهنت رو کم کم از درد وخاطره ها  ی. تا خودت رو درمون نکنی_بهم، قول داد
فهمم. تا   ز ی. _آ، قربون دختر چ رمی._باشه میکن  یوزندگ   یراحت نفس بکش  یتون  ی،نم یش یب نمخو

 لمیف دنیکه نبود، د  ییروشن بود ومن حواسم تنها جا  ون،یزیتلو ،یدنی. چه ددمید ونیزی ظهر تلو
 . شدیآروم نم یز ی چ چیبود. دلم با ه

وآژانس گرفتم وراه افتادم. اونقدر باهام خوب برخورد کرد وراحت بود که  دی رفتن مشاور رس  وقت،
کرد ووسط   یکردم واون صبورانه گوش م فیام رو تعر ی دوساعت کامل براش کل زندگ یک  دم،ینفهم

روم نشده بود به عمه  یرو که حت یز ی پروا هرچ ی. منم راحت وب بیکردونه تکذ دییحرفام نه، تا 
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من   ی. حاال تو به حرفایمن گوش کردم وتو حرفاتو زد زم، ی رفام که تموم شد _عزبگم، گفتم. ح رانیوا
نردبان بزرگ   هی نیع  یوجوون. زندگ ییبای گوش کن. هنوز ز هیمنطق یوفکر کرد یاگه دوست داشت

بشه. تو  یال پاهات خ ری پله ها بشکنه وز  نیاز ا یکیراه ممکن   نیودر ب یازش باال بر  دیوبلند که با
پله شکسته   هیچون  یگ یم ای ، یفتی که ن یر یگ ینردبان م یدستت رو به گوشه ها ،یکن یم کاریچ
فکر فرو   چ؟بهیراه که اومدم ه  یوهر چ نییخودمو پرتاب کنم رو به پا دیشد پس با یپام خال  ریوز

کردم. _خب، خانم  یمرها   نییربطم نبود. داشتم خودمو رو به پا ی بود، ب یرفتم. مثال جالب و درست
که  نیموندم. _خوبه، هم  یدی کردن ونا ام یزندگ یدوراه  نیدونم، ب ی_نم  ؟ید یجوابمو نم  بایز

ومن انشاهلل، شاهد بهتر   مینیهمو بب  یدلم، اگه باز خواست  زیخوبه. عز  یکدوم راه رو انتخاب کن یر یدرگ
. پس نا  یخدا خواسته زنده بمون  ،یخوب بش دی. تو باریبگ گهیوقت د هی  یشدنت باشم، از منش 

گرفتم. اصال  گهیوقت د هیرفتار ومنشش شدم که در جا   فتهی. اونقدر ش انیدر جر ینکن. زندگ  یشکر 
وصبور دارم   یمیدوست قد هی کردم با ی. حس م زنمی پزشک دارم حرف م  هی کردم با  یاحساس نم

رو   یتماس گرفته. گوش  ینگران ازبار  نیعمه چند دمید دمیزنم. از اونجا برگشتم خونه وتا رس  یحرف م
شکر عمه جان.  خوشحال شد و_خدارو   یشد. کل  یکردم چ فیبرداشتم وباهاش تماس گرفتم وتعر

 نداره(.  ینداشته باشه، با مرده فرق  هیروح زادیگفت )اگه، آدم یعمه، راست م 

کردم.   یطبق رسم زمونه عادت م  دینوشت. اونروز وشبم گذشت وبا یبا آب طال م دیحرفشو با نیا
 یتماس گرفتن وبا دستپاچگ ی. دو، روز بعد از آگاهرفتمیپذ  یم دیمن بود وبا یاون زندگ گهید

 لجواب به چند تا سوا یجواب دادم. ازم خواستن برا ومدیسراغم م ،یدونستم چرا ول یکه نم یوترس 
افتاد به تنم.  یوهرجا اسم جالل بود رعشه م  دمیبدم. رس حی توض گهیبار د هیبرم ونحوه قتل جالل رو 

ام کردن به دفتر باز   ییافتاد. راهنما یکه به اون مربوط بود نفسام به شماره م یوهر فکر  ز یاز هر چ
. میکرد دایپ وناز قاتل همسرت یداد_رد حی بعد چند سوال وجواب،برام توض شونیپرس پرونده. ا

. هیکردن که متعلق به چه کس ییشناسا تی هو صیتشخ یلباساش بود. همکارا یم، روخان هی یموها
که تو اون  ییشواهد، گفته ها واعترافات کسا یمتاسفانه، از رو م،یدیبعد پرس وجو کردن فهم

اون  دیخواستن در برن از چنگال عدالت، که اون موها متعلق به معشوقه جد  یبودن وم  یمهمون
از زبون همکارام که اون روز   یتکون داد_متاسف شدم. وقت یبهم کرد وسر  ینگاه هیمرحوم. اون آقا 

. تو مرحله  میکرد ریچه با شما کردن. ما اون خانم رو دستگ دمیآوردن شن  رونی شما رو از اون خونه ب
اونا با اون خانم.   ونقشه یکه باهاش هم دست بودن، اعتراف کردن به دزد یی.اما،دوتا آقاهییبازجو

وجدان شوهرش رو به   یبوده. که اون آقا جالل ب  یاز دوستان جالل دشت یکیخانم همسر سابق  ا،یگو
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 نیمواد ا  یها یبه دام انداختن ساق ی. شگردش براادی ندازه تو دام اعت یکشونه وم یم  اهیخاک س
. به گفته اون زن، از شدنیم روشکردنشون وبعد به خاطر خرج عملشون مواد ف یبوده، اول معتاد م

  یم  ییکنه. همدستاشم، برادران اون خانم هستن. کار شوهر اون زن به جا یخواسته طالف  نهیک یرو
 وکم کم به زور اون خانم رو معتاد شهیرسه واونقدر غرق مصرف مواد م

 

 ام  یس پارت

. از بازپرس پرونده  یکنه به، متاسفانه تن فروش  یزنشو مجبور م  زنه،یکنه. وخرج موادشون باال م یم
  بشیمن ترت  یقرار مالقات داد، ول شهیکه سخت م نیخواستم با اون خانم صحبت کنم. بهم گفت_با ا

روبه رو کردن.   انممن وبا اون خ ییبود، قبل از بازجو یبی به هر ترتاصرار کرده بودم.   یل یدم.  خ یرو م
آوردنش  یهمانا. وقت  شمیاز پ شیب  ختنیسرگذشت اون زن گرفتار همانا وبهم ر دنیوشن دنید

پناه که به اون وضع گر چه، به غلط دچار شده.  یاونقدر درمونده وب دم،یوباهاش رودر رو شدم. د
که ارزش    یات بهتر شد؟ به خاطر کس یحاال وضع زندگ   ؟یدبخت کرد_چرا خودت رو بدمیازش پرس

پراز حسرت نگام   یی! با چشما؟ی قصاص بش  دیصورتشو نداشت؟ با یانداختن آب دهان رو یحت
  یسرت آورده، تو مست ییکردو_بدبخت، شده بودم، بدبختم کردن. اون جالل نامردبرام گفت، چه بال

خود   نیع  ،کرد که نگو. ازش متنفر بودم یم فیبا آب وتابم تعر نی همچ یاش. گور به گور  یو راست
  هیگر یاونقدر از شدت گرسنگمن خاکبر سر،  یشب تو خمار  هیمارو نابود کرد. بچه نوزادم،  یتو. زندگ 

با   یرسوند. من بدبختم زور   یمعتاد کرد وبعد به موادفروش  بیکرد که جون داد. شوهرم رو با فر
گن با   ی. راسته که ممبه کارش نداشته باش یمعتاد کرد، تا کار  ختیر ییچا یکه تو یخوروندن مواد

مثل شوهرم گفتن. به خاطر خرج   یسست یآدما یبرا نوی. البته ایشیهمرنگ اون م یبگرد یهر ک
  نکهیام. تا ا  افهیکردم وبعد تابلو شد ق  یم  یدست فروش  لیکردن شکم کارد خورده، اوا ری عملمون وس

بار با چند تا، نا مرد اومد   هیکنم.  یمجبورم کرد تا توخونه تن فروش  یدست فروش ،یکلفت ،یبعد کارگر 
. بچه نوزادم رو  امی دست چند مرد..... درب ریسرم ونتونستم از ز ختنیدر وقفل کردواونا ر عیخونه. سر

  یکرد م یم هی. اون زن گرشدیاز گور اون جالل کثافت بلند م شا،یآت نیکه از دست داده بودم وهمه ا
  بد قضاوتت کردم. فکر لی. _ببخش اون اوانبودم یسوخت. _من آدم بدذات  یل یگفت. دلم براش خ

روابط. _اشکال نداره،  نیاز ا ادیوخوشت م  یونوش با جالل رابطه دار  شی کردم به خاطر ع یم
بدتر از مرگ سرم آوردن   ییکه اون مردا بال یکرد. از روز  یفکر رو م نیتو بود هم یام جا یهرکس
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  هیکرد. از خونه فرار کردم وبعد چند وقت، قض دپول فروش ناموسش رو گرفت ودو رتمی غ یوشوهر ب
واول ترک کردم، بعد خرج خودم، لباسم موهام وهمه   می دیشد که نقشه کش نیرو به برادرام گفتم وا

بار اول ازم   ادته،ی. کنه رو حاضر کردم واون من رو نشناخت  کیآدم حوس باز رو تحر هیکه  یچ
داشتم عملت با   دیبه خدا اون موقع هم ترد ی. _آره، ول شه ی_چرا با جاللم گفتم، بعد معلوم م یدیپرس

  ،یبد کرد  ،ی. ولیبرات بکنم وخالص بش یپرس وجو کردم تا بتونم کار   یلیباشه. االنم، خ  یکی قلبت 
نکبتبار من   یبه راه خالف نرو از زندگ ، ی. _تو جوون وقشنگیکه خو دتم غرق کرد یگرفت یبد انتقام
خودش   یروبرا یه قصاصت کنه گذشتم. چون جالل کستون یکه م ی. _من به عنوان کسریعبرت بگ

بهمون تذکر دادن، وقت تموم شده ومن از  یو دو، سه بار  دیطول کش  یلینزاشت. حرفامون خ یباق
  ییچه بال  دمیکه فهم  یکرد و_اونشب  یوقت گرفتم. اون زن بهم نگاه  قهیبازپرس با خواهش، چند دق

  ینشد. موقع خداحافظ  یکم کنم، ول  ایش رو از دنخواستم شر  یم ،سر تو آورده، تو دختر معصوم
. اون زن بلند  رونی کنم برات. اومدم ب یشونه اش و_خدا بهت کمک کنه، منم دعا م یباهاش، زدم رو

اون  یطانیقصاص بشم. قبلش، انتقام اون همه دختر وزن گرفتار دام ش   ستمیگفت _ناراحت ن
 دهیفا یبغض اونجا رو ترک کردم. باز با، بازپرس صحبت کردم وب  اوبچه معصومم رو گرفتم. ب بینانج 

که کرد،   یاقدام غلط وحماقت یکنه. اون خانم به پا یاز اون خانم دوا نم یشما هم درد تی بود. _رضا
موقع که اون  نینه ا ،یز یچ یمواد ییتونست سر بزنگاه لوش بده موقع جابه جا ی. مشهیمجازات م

ونقشه  فتهیراه ب  یوسط؟اگه هر کس نیا هیاعدام کمتر. پس عدالت وقانون چ رسبترسه. االن خوبه، ت
 .شهی انتقام که سنگ رو سنگ بند نم  یبکشه برا

 

 کم ی و یس پارت

تماس، گرفت وگفت_عمه جون، بعد از ظهر   ریعمه من دم،یروحم. تا رس یخونه غم زده وب برگشتم
که مامان محبوبه، تو بچه   ی. سر راه گوشواره وگردنبندمیبهت بزن یسر  میای م کسری رانیبا ا میدار

دراز کنم. اونا رو   یکس  ش،یجز خود، خدا پ ازیخواستم، دست ن یبود رو فروختم. نم  دهیبرام خر امیگ
مامانم نزاشت   میبه پول داشت  ازیکه ن ییموقعها یبودن. حت زی عز  یلیبا خون دل فروختم. چون برام خ 

. از مال دمی خر ین یری وش وهینبود که جورمو بکشه. سر راه م یاونارو بفروشم. اما، حاال تنها بودم وکس 
  ،یمکیمونس قا ومدم،یم درام که داشتم از اون خونه  یبا خودم برنداشتم. موقع المیر هیجالل 
حروم خور به   هیومال  یمادر، تو حالل خور  ریکردم واون گفت _بگ   یپول بهم داد. قبول نم یمقدار 
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که   یآژانس، پول هینداشتم، کرا ی. چاره ای. برگردون بهم وفکر کن قرض کردستیمزاج تو سازگار ن
نداشت. اما، قلبش به وسعت    چیه ایگرفتم که از مال دن یرو باهاش سر کردم رو از دست زن  یمدت

کردم. حوصله   زی ر وتموخونه روت دمیرو چ های نی ریها روشستم، ش وهیبزرگ بود. رفتم خونه وم ایدر
اون همه غم   ،یکس یب ، یینون گذاشتم تو دهنم تا ضعف نکنم. تنها کهیت هیپختن ناهار رو نداشتم و 

غروب   کیونزد  دمیدراز کش یبسته بود. کم لوموکه سر گذشتش از منم بدتر بود راه گ یاون زن دنیود
تو کمد خونمون بود. چاق نشده بودم که  یی. از لباسادمیبه صورتم زدم ولباس مرتب پوش  یآب هیشد، 

 رانیوعمه اومدن. ا رانیوالغرتر هم شده بودم. اون لباسا اندازه بود. غروب زنگ در به صدا در اومد وا
  یعروس یخونت دورت بگردم. چشم رو شن  امیبا دل خوش ب  واستخ یکه از در اومد تو گفت_دلم م

از   چارهی ب ران،یبهش کرد، تا خودش رو جم وجور کنه. ا ی. عمه چشم غره بدارمی ات با ماهان رو برات ب 
گفت. خودش   دیاگه خوبم باشه نبا ینامناسب حت تیرو تو موقع یز ی هر چ ،یگفت ول  یدلسوز  یرو

نداشتم. بغلش   یمنظور  الی. _منو ببخش لیجانم خوش اومد ران،یو_ا دیسرخ شد وخجالت کش 
وعمه جو رو عوض کرد و_از   می. نشستیه، خواهرانه ودل سوزانه گفتندار ی_اشکال  دمشیکردم وبوس

آزار دهنده  یسرت به کار گرم بشه واز حرفا وفکرا  دیبا گهیجان که درست شد. د  الیکارت بگم، ل
منم  یدی. _خدا رو شکر که فهمزدی شما رو م یحرفا نیدکترم هم ،. _عمه جونی رها کن دیخودت رو با

با دوستم که تو  م،یشما برام درسته. _بگذر یحرفا شهی هم  ه؟یچه حرف نیگم درسته. _ا یم یهر چ
رو گفتم واونم قبول کرد. دلم  طتی خودشه، صحبت کردم وشرا یکنه واونجا برا یکار م یاط یخ

خانم با ترحم باهام برخورد کنه. عمه متوجه شد ناراحتم  اونخواستم اونجا،   یشکسته بود و نم
.  یدار  ازیکار آبرومندانه ن هیوبه  ییواالنم تنها یتو شوهرت رو از دست داد کردم، فیفقط تعر ال،یو_ل
بلد    یاطیدونه خ  یراحت شد. _م المیبگم. _آه، خ  یتو رو به هر کس ینداشت همه اسرار زندگ  یلیدل
 یوعالقه نشون بد  یبا حقوق، فعال کم قبولت کرد وقول داد اگه زرنگ باش یراسته دوز  یوبرا یستین

هم  ییچسبه وبرم چا یم ین یریگفت _حاال ش  رانی. اهی ری بده. اون خانم خ ادتیو  زیمه چکم کم ه
 ی. بعد خوردن چاارمیم ییمن چا ،یمهمون نی. _فدات بشم، تو بشالی. مبارکت باشه لارمیوب  زمیبر

خوبه    یلیکه خ یپارک از آقاتون گفت میرفت یم میخانم، اونروز که داشت رانی_خب ا دمیسپر  ینیری وش
انشاهلل؟ _هنوز   یک  یرسه وکار آبرومندانه هم داره. پس عروس یدستش به دهنش م ی. گفتنیومت
  ری خوبه که عاقبت به خ  یلیکاراشونو انجام بدن. _خوبه، خ دینشده واونا هم با  لیام تکم هیزی جه

ومگه چته   ی غض کرد _انشاهلل خودتم تو نوبت خبرا بود. عمه ب  نی. سرو سامون گرفتنت برام بهتریشیم
که خودمو سر پا نگه دارم بسه  نیگذشته. هم گهی عمه جان، از من د ی_هوم، ا ؟یکم دار  یوچ

وهمچون دوتا   میواقعا از ته قلبم خوشحالم وحس حسد ندارم. ما دوست رانی ا یوشاهکار کردم. برا
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 های ومنم براشون همه گفتن دنی . اونروز ازم، از مالقات با اون خانم پرس میداشت یباهم دوره ا واهرخ
اون زن  یداشته، غصه واشک خبر از دل سوخته اونا برا یچه سر گذشت تلخ  دنیفهم یرو گفتم ووقت

کنار هم   ام یی تنهارفتن ومن و یباز م  دیواونا با میرو گذروند  یچند ساعت رانی. با عمه وا دادیم یقربان 
 .میموند

 

 ودوم  یس پارت

خواستم بهش فکر کنم   یاون زن تو سرم بود. خودم نم ی. از بس حرفابردیاصال خوابم نم  اونشب
  یرسه که چند تا ب  یم ییمرد به جا هیداشت. چرا  یبرنم   دمیکه شن ییزایدست از سرم اون چ یول

  ییمروتش به زنش تجاوز کنن؟ چرا دخترا یخونه وجلو چشم خودش،خود ب   ارهیصفت ونکبت رو م 
سپردن.   یبه دست لشکر فراموش   رتشونوی که غ ییپدرها  فیتاوان بشن؟ تاوان اعمال کث دیمثله من با

داشتن؟ به کدوم جرم نفسشون بند  یخود مرگ رفتن چه گناه  ایکه تا دم مرگ  ییاون بچه ها
گرفتن وله    دهیارزشش به اندازه ناد یشرم یوب  یقمار ومست یباز  ایو یولذت لحظه ا ینعشگ ومد؟یم

وناموس   نیهست؟! پس وجدان وعمل به د ا،یآ ره یهمه آرزوها وناموسشون که به فنا م نکرد
  ،یکن یکنن که تو، التماس م یارزشت م یاونقدر ب یبودم. وقت دهیمن دردشو کش شه؟یم  یچ یپرست

همه  امت،یس دادناش تو روز قمنتظر التماس کردناش، باشه وتقاص پ   دیو با  یبه کس ناکس
برس. رفتم    ادمیزهرا به فر ای ،ی گ  یودر دل م رسهیشه وبه هفت آسمون خلقت میم ادیوجودت فر

صفتان نشه. بعد خواستم  ی دست ب چهی باز یزن ودختر   چیه نکه،یا یوباز منو سجاده نمازم ودعا برا
سر   ی. وقتدیترک  یام م نهی. دلم داشت از غصه تو سرهی قرارم آروم بگ یپام بزاره تا دل ب یجلو یراه

ودوست   ی لحظات یگرفتم، برا یآروم م  اشیانگار خدا دستمو گرفته بود وتو بغل مهربون  بودم،سجاده 
مهرش رو کمتر حس کنم. سر نماز تو بغل   ینداشتم دوباره از سر سجاده بلند بشم ودست خدا وگرما

 هیتو  دم،یخوابم بردو تو خواب د  کمیاذان صبح باز  ک یزدامن مهر خدا بودم. اونشب دم صبح ون 
چاه  یکه باال دمیافتادم وبابام وجالل رود ر یکه توش گ  یقیچاه عم هیمثله  کم،ی تنگ وتار یجا

خواستن. انگار از   یکردن وکمک م  یوالتماس م  دنیکش  یم ادیبلند فر یبودن ومدام با صدا ستادهیا
که از تمامه  یوحشتناک، چرک وخون ییچهر ها  دمیشدم بهشون ود کتر ی چاه بلند شدم ونزد

  الیگفتن_کمک، ل یم ادی . همش با فرومدیبد ازشون م یلیخ  ،یبد یوبو رونی زد ب  یم دشونوجو
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ده بودم که از کر هی. اونقدر تو خواب گردمیدرهم شن ییناله ها  یو.... بعد صدا  میسوز یم میکمک دار
 .دمیبودم که د  یخواب  نیشدم. هنوز که هنوز اون بدتر داریبالشتم ب یوسرد  یسیخ

اذان  یاتفاق افتاده. باز صدا تی در واقع زیکردم همه چ یوهراسون بودم، فکر م شونیپر اونقدر
حکمتت رو شکر. باز    ا،یگفتم_خدا هیکرد از خواب غفلت. رو به آسمون کردم وبا گر دارمیکرد. ب  دارمیب

 نیمن ازتو آرامش خواستم وا ا،یکردم و_خدا ازیبلند شدم ووضو گرفتم ونماز خوندم. با خدا راز ون
افتاد. قرآن خودم که مادرم بهم تو روز   زیم  یاحوالم کرد. چشمم به قرآن رو شونیپر  شتریخواب ب

رو  دادی تو تنگنا انجام م شه،یرو که مامان محبوبه هم یداده بود.به دلم افتاد کار  هیهد فمیتکل  جشن
  شی بود رو آت یخوند وبعد آب  یم و از قرآن ر هیآ هیکرد و ی م تی وتنگنا، ن یشونی بکنم. اون به وقت پر

نوشته شده بود،خداوند   هی کردم، تو اون آ تیکردم وقرآن رو باز کردم. ن  تی . منم ناشیقرار یب
.  اوردندین  مانیا نیباز ماندند وبه د نیرا که، ازراه د یکند کسان یبخشنده ومهربان است. وقصاص م

بود. از اول کل اون  نیا ه،یاون آ ی. کل معننداریوافراد د انکارانیدانا بر احوال همه ز میاوست حک
 ببرم.   یسوره رو خوندم تا به مفهموش کامل پ

 

 وسوم  یس پارت

هستن  ییگن دخترا بابا یرو اونقدر با خودم حمل نکنم. م  نهیبه دست خدا بسپارم وک دیبا  دم،یفهم
 ایو بخشهی بنده هاشو م یمتوجه شدم خدا وقت هیکرده بود؟ از اون آ یمن پدر  یمگه اون برا ،یول

  دش نسپارم؟ جالل رو اصالرو به دست خو ینکاران، چرا همه چ ایخودش وعده داده به قصاص ز
که بچه   ییکردم با خودم به دوش نکشم. اما، بابا رو به خاطر روزا یم  یاش رو سع نهیوک  دمیبخشینم

  نهی. قفسه سدمینشده بود واون همه جفا در حقمون نکرده بود بخش دهیبودم وهنوز به منجالب کش
 ورو به آسمون کردم.  دمیکش یوآه بلند دیکش یم  ریام ت

_عمه، قبر بابام  دمیازش پرس نم،ی محل کارمو بب  میبار اول بر یکه عمه اومد بهم سر بزنه، تا برا فرداش
 ینگفتم. حقم داشت یز یومنم چ  یدینپرس یز ی ! تا امروز چ؟یپرس یم یچ یکجاست؟ _قبر پدرت، برا

دفنش    ری ند قطعه بعد از مامان وامچ دمیکردم. از عمه شن یکار رو م  نیتو بودم هم یومنم اگه جا
شهر.   یخونه وسطا  اطیخ هیکرد.  ی م یومن رو به دوستش، معرف یسر قرار کار   میرفت  یم دیکردن. با

سال  انیخانم م هیچند تا کارگر خانم، دوتا مسن ودوتا جوون.  ،ی میگرم وصم  یط ی مح م،یوارد که شد
.  مییسال با هم آشنا نیدکه انگار چن یبرخورد کرد. جور  یخودمون   یلیمهربون ومودب، خ یوبا چهره ا
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.  یزن یبه ما نم یوسر  میجانم. چند وقته که ما کم سعادت ری جون. _سالم من ه یعمه گفت_سالم، سم
  فشویتعر  الست،یخانم، برادر زاده ام ل نیبرات زحمت دارم. ا شهی_شرمنده، به خدا گرفتار بودم وهم 

دلم گفتم، کاش شانسم بلند بود    وچه خوش قد وباالست.ت ،ینم قشنگبرات کرده بودم. _بله، چه خا
که عمه خدمتتون گفت. فقط راسته  ی_راستش، همون  ؟ی بلد یی ونه قدم. _خب، خانم خانما چه کارا

. دمیم ادیخودم بهت   ،یباش ی. باهوش وکار ستنیبلد ن زیبلدم. _خوبه، همه که از اول همه چ یدوز 
. بعدها  یودوست داشتن   بیسن داشت وسبزه وبانمک بود. نج یچهل وخورده ا بای خانم، تقر هیسم
دختر داشت که تو شهرستان   هی ای بهش انس گرفتم. اونم همسرش فوت کرده بود از دار دن  یلیخ

  طیجون آشنا شدم. مح هیاونجا وخود سم یکرد وازدواج کرده بود. خالصه اونروز با کارکنا یم  یزندگ
جون، در هفته  ال یبرم رو بهم گفت _ل نستمتو  یرو که م یی از اونجا داشتم. روزا  یبود وحس خوب یامن

 نکهیاونقدر خانم بود، با وجود ا ؟یخوشت اومده ودوست دار  نجای. اگه از ایی ایب  یتون  یسه روز م
دوست دارم   د،یخرد نکرد وپرس  تمویشخص ،یبه کار دارم واز خدامه اونجا کار کنم ول ازیدونست ن یم

 . زمیعز ی. _از خدامه، کنار شما کار کنم. _پس خوش اومد یگن انسان واقع یم نینه؟ به ا  ایکار کنم 

که   ییوخوابا شبیسر خاک بابا._االن؟_عمه تو رو خدا، د میواز عمه خواستم بر میکرد یخداحافظ 
 . رهیگ ی کالفه ام کرده وتا نرم سر خاکش دلم آروم نم دمید

  ی ومحبوبه رحم کرد ول ریمن، نه قدر تو رو دونست ونه به ام اقتیل  یخدا برم. برادر ب ی_قربون کارا
  رمیبعدتر از مامان وام یوتو قطعه ها میعمه جان. رفت میشماها. بر یتو.... به خدا دلم خونه برا

  یرد م یوقت رادلسوز ومهربون. رهگذ یسنگ قبرش، نوشته بود_آرامگاه، پدر   یقبر ساده ورو هیبود.
دونه؟ آره، مهربون ودلسوز، منتها تو چند   یکردن خدا م یم ییوچه فکرا دنیکش  یم یشدن چه آه

که در وصف پدر نوشته بودن نگاه کردم. اشکام در   یمن. نشستم وبه قطعه شعر  یسال اول زندگ
._بابا، بلند  رد ک  یشدو صورتمو غرق م یکه سد اشکام شکسته م  ریخالف سر خاک مادرم وام ،برومدینم

روحت در عذابه. شکستنم   ایدونم تو اون دن ی. میبه آب داد یچه دسته گل  ن،ی. ببنیشو من رو بب 
. عمه شونه هامو یمرد چیندارم. به ه  ینسبت به کس  یحس  چیومرگ آرزو واحساسمو تماشا کن. ه

گرفته. از دردام   شزن پنجاه ساله رو به خود  هی. _نگاه کن دختر هجده ساله رنگ ورخسار دیمال یم
  شهیبگم؟ فاتحه خوندم. مادرم هم  یبگم، از چ  دمیکش یکه بعد رفتنت تو اون روز جهنم  یبگم، از عذاب

ات بود. فاتحه دل  یمن خون اگه دش یفاتحه بده(. حت ، یاگه سر قبر دشمنت هم رفت یگفت )حت  یم
ام   یاون اشعار، زندگ یامونده بود وج رهیکنه. نگام به شعر سر سنگ قبرش خ   یوروحت رو سبک م

 چشام.  یچون شعر اومد جلو
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 وچهارم  یس پارت

 له شد غرورم  پدر

 من جوونم  ،یدیند

 اشک چشمام  ،یدیند

 تو جوابم ینداد

 آبم یرو  حباب

 آرزوهام  قمار،

 دست تو رقم خورد  به

 ام یدن  یشونیپر

 دست تو ورق خورد  به

 وگرگ درنده من

 برگ برنده  شدم

 حجله غم عروس،

 با درد وماتم  شدم

 قبر احساس  بکندم

 عشق وحساس  یب شدم

 خزونم یگل تو هی

 دادنشونم ایدن که



 قمار آرزوها 

55 
 

 نشونم  یب نشون،

 بخت هرجا کشوندم. که

 دیچشام. عمه د یجلو  ومدیزام واون بارگاه شمر ماون رو یهای شعر، تمامه بدبخت نیهر کالم از ا با
  یکس نی. _خدا نکنه. شما بهتررهی. عمه برات بم یبسه خو دتو داغون کرد ال،یکشم و_ل یدارم عذاب م

. _عمه، تو  یر یتا آروم بگ  ارمتی خار به پاهات بره. _قرار شد ب هی ستمیکه من دارم وحاضر ن  یهست
خوام بهم   یواز خود خدا م  سپارمیکنن با برده ها. به خدا م  یطور برخورد نم  نیبازار برده فروشا هم ا

حرفاست.    نیبخشم. کارش زار تر از ا یونه م رمیتوانشو بده تا ببخشمش. سر خاک جالل نه م
اعدام  دیاست که با  چارهی اون سوختن. نمونه اش همون زن، ب یرزل   شیوچند خونواده به آت نیچند

  یرو نم  ایاون دن  ،یرو رد کن  ایدن نیها رو له کردوبهشم گفتم، ا یلیآشغال. جالل خ هیبشه، به خاطر 
.  رمیسر خاک مامان وام می. اونشب....... بهش گفتم واون گوش نکرد. بعد خاک بابا، رفت یرد کن  یتون

کنه از  یم دایمادرشو پ یبوده ووقت شدهکه گم  ی. درست مثله بچه ا هیگر ری اونجا بود که زد م ز
  نیدرست، ع زدمیکنه. قبرشو نو، شستم وباهاشو ن حرف م یم یخوشحال  هیگر تیاحساس امن 

 .میوعمه بلندم کرد وگفت_بلند شو. بلندشو بر مینشست یکردم روبه رومن. کم  یزنده وتصور م  یآدمها

خونه ومونس باهام تماس   دمیوبرگشتم خونه. اول من رورسوند وبعد خودش رفت. رس  میافتاد راه
 قبول کردم. لی . منم از خدا خواسته با کمال مشمی پ ادی گرفت وخواست ب

. مهمون  دمیتدارک د  یشبم خواستم کنارم بمونه واونم خو شحال شد وقبول کرد. براش کل یبرا
  یصبرانه منتظر اومدنش شدم. وقت یبود. ب یدیام یکور سو  بود. اون برام تو اون کوره راه، یز یعز
  یمهربون وخواستن شهیمثله هم ال،ی _ل ختیر  یگرفتن ومحبت اشک شوق م لی_از اون همه تحو دیرس
 . زیگرفتم، مونس عز  ادی. _از خودت یسته

 

 وپنجم یس پارت

  یرفت یاطرافم بود. وقت یآدما یها یمهر  یوتعجبم به خاطر ب یهست یی_تو دختر خوب وبا خدا
به خودم  یوشماره خونه ات رو داد یوبعد با شماره خونه ام تماس گرفت یرو داد  نجایوآدرس ا

  زم،ی بده ورفت که رفت باشه. _عز  دیام باشه ونه وعده وع یرو دارم که دوست واقع  یکه کس دم،یبال
 مینشست ی وشربت آوردم. کم  ین یری تازه کن. با احترام باهاش برخورد کردم وبراش، ش ییگلو نیبش
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بگم بعد رفتنت چه   یخوا یم الیوحالم باهاش خوب بود. انگار مادر بزرگم اومده بود خونه ام. _خب، ل
بگو با خودم عهد   یبرام عذابه ول یکنه بگم؟ _هر گوشه اون زندگ یافتاد؟ اگه ناراحتت نم ییاتفاقا

  نیوا تیهو صیدونم، تشخ  ینم یکارا یبردن برا دو روز جسد جالل رو ،ی. _تو که رفتامیکردم کنار ب 
  ی! چطور ؟یحرف زد ،یکردن. _بله، با اون زنم حرف زدم. _چ ریکه قاتلشو دستگ یانی. در جرزایچ
از من داشت. منو   یشوم بود. بنده خدا وسر گذشت دردناکتر   تین  هی ی_آره، اونم قربان ش؟یدید

قاتل مثال همسرم گذاشتنم.از بازپرس پرونده خواهش  یر یدستگ انیخواستن ودر جر یحات ی توض یبرا
تقال   یلیمن اجازه مالقات رو داد. خ  یلطف کرد وبه اصرارها شونمیکردم تا اجازه مالقات بده بهم. ا

رو که اون زن  ییزای کردم چ فی مونس تعر ی. براشدی قتل عمد بود ونم ،یبراش بکنم ول یکردم کار 
.  میوبد قضاوتش کرد میبگذره، چقدر گمان بد کرد راتمونیز سر تقص خدا، ا یوا  یکرد و_ا فیبرام تعر

کرد.   یفکرا رو م  نی شما بود هم یام جا یمنم بهش، گفتم واون گفت_اشکال نداره، هر کس نوی_ا
کار رو کرده  نیا یونقشه قبل مدع یبگم. از رو یکنن؟_چ یواقعا جوون، جوون اعدامش م ،یعنی_

. خودش رو  ستمین  مونمیگناه رو زد وپش یمعصوم وب یزدمش، که همه اون آدما  یوگفت _با چوب
 یدارم م ییواز تنها یمن گذاشت یقدم رو چشا م،ی بگم مادر. _بگذر یفنا کرد. _چ شتریوب شتریب

نوه   یتوجا_از خدامه دخترم.   ؟ی ای ب دنمیبه د شتریشه ازت خواهش کنم ب یپوسم. مونس جانم، م
. میخوش گذروند  یدونم. اونشب با مونس کل یمادربزرگ نداشته خودم م ی ._منم شما رو جایمن

وخوش گذشت که زمان   میکرد، اونقدر باهم حرف زد حتمی برام گفت، نص مایقد م،ازیباهم شام خورد
و داره  شدم، دستش ر متوجهشب  یها مهی. ن دمیاز دستمون در رفته بود. کنارش اونشب آروم خواب

کردم که   یکردم. خدا روشکر م  یم  فیکنه. خودم رو به خواب زدم وک  یسرم ونوازشم م یکشه رو یم
سر   ینبود. آروم وب یجنازه اش کس عیتش یگفت_ برا یکنارم هستن. مونس م یواقع یهنوز آدما

زن وفرزند اولش   ،ی. حت یز یچونه  ی ونه مراسم میخاکش کرد  گارداشیوصدا با چند تا خدمتکارا وباد
نشون ندادن. زن اولش، رو جون   ی واکنش چیخبر فوتش اصال ه دنیکه خارج از کشور هستن، با شن

ودوباره بر   شهیبهتر م  یکم یبوده. وقت یمدت بستر  هی یکنه با کاراش. تو تيمارستان روان  یبه سر م
  ادیداره به سرش م ییچه بالها هک ده،یگه وبه پدرش خبر م یبه جالل نم شهیگرده وحامله م یم

  نکهیکه آورده بود پدرش ثروتمند بود وبعد ا ی. شانس رهی گ یوطالقش رو م  شهی اش م  یوپدرش حام 
. اونم از ترس رو  دهیکرد جالل روکه، اگه طالق دخترش رو نده کاراشو لو م دیمتوجه شد، چه خبر تهد

خارج از کشور. اون همه،  شهیهم یراب  رنیواون زن وبچه م دهیطالقش م عی سر اشیشدن خرابکار
کدوم لعنتم براش نفرستادن، چه برسه فاتحه. تمامه اموالش رو مصادره   چیگرمابه وگلستانش ه قیرف
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  فی. خودش مهم نبود، چه برسه مالش. ح ستیکردن. به مونس گفتم، برام اصال اون مال حروم مهم ن
 مثل من. یکه حروم شد، آبرو وشرف من بودو زنا  یز یوچ

که شده ماهان رو اگر چه با زن وخونواده   بارمی یبا رفتن مونس دلم گرفت واز ته دل خواستم برا  باز
رفتم   یم د یاون روز با یرفت. از فردا ینم  رونی از سرم ب یجور  چی. عشق اونروزا هنمشیبب   یاش، ول

  هیرفتم وسم ه،کردم گشوده باش یم  یکه سع ییسر کار. روز رفتن به سرکارم شد. آماده ومرتب با رو
پشت چرخ. از حاال   نیخانم ما هم که اومد. برو بش الیحضورم شد. _به به، ل یرا ی پذ یجون با مهربون

وهمه رفته بودن.  شهی. اونروز اونقدر غرق کار شدم که متوجه نشدم داره شب میکار رو شروع کن  دیبا
قد سه   یکارا رو انجام داد عیوسر  زی ! چقدرم تم؟یدار  یرفت و_چه پشتکار  یم رتریاز همه د ه،یسم

  شتیرو؟ _چه طور مگه؟ _اگه بدونم فقط واسه کارو مع  یاط یاصال خ  یدختر. دوست دار  یروز کارکرد
عروسکم   یبرا  ی. _از بچه گی. معلوم جنمشو دار دمیم  ادیبهت  شتریب یوعالقه ام دار  یکن  یکار نم 

  المیدوختم. _باشه، خ یم  زیتم  قدرکرد که اون یم نمیتحس  شهیدوختم ومادرم هم یخودم لباس، م 
. _اما، من فعال شهیم شرفتتیوپ  یر یادگی عتری. عالقه باعث سریکاررو دوست دار  نیراحت شد که ا

کنم.   یروباهات کار م  یساعت  هیندارم که به کالس برم._هر بار بعد از کار بمون و یخوب   یوضع مال
مثل خودتو   ییدست کسا یدیبه، هر جا رس   تچه طور جبران کنم. _بعدا هر وق ،یول  هیکه عال نی_ا
شد که هر بار بهم تو ساعت اضافه بعد کار،   نی. ایشی حساب م  یجبران کارت وبا من ب  نی. اریبگ
و   دی. کار وخونه جدشدیداشت عوض م امیگرفتم. دن ادیزود وبا دقت   یلی. منم خدادیم ادی یاط یخ

 ودم بود.خ بیدستم که توج

 

 وششم یس پارت

  یبرام دلخوش ری وعمه من رانیگرفتم. سرزدن ا ادیزود  یل یرفته کار وبارم رو روال افتاد. کارا رو خ  رفته،
 یخنک بود که از بودنش آرامش م  مینس هیمثله  ام،ییبود. مونسم، مونس وهمدم تنها   یبزرگ

که گرفته وپس   ییرو که دوختم تنم کردم. با حقوقا یرو  لباس رانیا یدارم روز عروس  ادی. به گرفتم
در  یپالک طال به نام اهلل. رفتم تاالر وحسو د هی. دمیخر   یعروس یکادو رانیا  یانداز کرده بودم، برا

تو بغل حوس    انداختن یاضاف کهی ت هیدوستم. فقط از زمونه دلم خون بود. منو همچون  یکار نبود برا
  بینبردن. با کتک وفر یعروس وهل هله وشاد نی. من رو با ماشیحترامنه ا ، یوفروخت منو، نه عزت

شد. از عشقم دور   ی برام تازه م دمید یم یعروس وعروس  نیاتفاق هر بار که ماش  نیوداغ ا ابردنیور
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کرد.   یام م وونهیداشت د اشه،کنارم ب یماهان با اون قد وقامت تو لباس داماد نکهیبودم وتصور ا
  وردمی. خودم رو نگه داشتم وبه رو ن زاشتمی سنگ تموم م دیعروس بودم وبا  ،یدوست جون جون

موقع  رانیاتفاق افتاد خوشحال بودم. از همسر ا  رانیا یکه تو زندگ  رنیکردم. از اونشب ش یوشادمان 
وگلبرگاشو  باد تند بهش نخوره  هی  یباشه. تا حت ستاده،یا ششیکه پ یخواستم، مراقب گل یخداحافظ 

 نلرزونه.

خوب وخوش   رانمیپاک. خود ا  یاومده بود، با چشم وقلب  رشیآل گ دهیمرد خوب وا هیرو شکر  خدا
  می. اونا دوست داشتن با هم رفت وآمد کنمیدید یکمتر همو م گهیقلب بود. اون که ازدواج کرد، د

. دوست  وهی زن ب هیا خواستم تو خونواده شوهرش، شماتت بشه به خاطر رفت وآمد ب  یمن نم  یول
  یحراف، حرف مفت زدن سرگرم یآدما یدوره و زمونه، برا نی. تو اادیب  شیپ  یثیحرف وحد نداشتم
اون خونه  ف یشب ازم خواست، تکل هی. عمه میدید یومناسبتا همو م  ای. فقط تو دورهماشونهیدورهم

  رمیتو خونه خودم بگ یمهمون هیام از قبل بهتر شده بود وخواستم  یروح  طیرو معلوم کنم. شرا
شب با کمک عمه ام همه رو تو خونه   هیآماده کرده بودم.  ی هر حرف یودعوتشون کنم. خودم رو برا

 هی نی. درست ع وهیشربت، م  ،ینی ری. شام، ش دمیازشون رو د یمفصل  ییرای جمع کردم وتدارک پذ
_چرا زدنی م ی. هرکدام حرف دنیکش یخاص به همه جا سرک م  ی. همه اومدن وبانگاهیعروس 

نبودن تو   قیال هیبق  ؟یوفقط به بابات گفت  یچرا سرخود عاشق شد ؟یخبر ازدواج کرد یب  ینطور یا
نکنه بند   طون،ی گرفتم. در گوشم با متلک گفت_ش شی آت  یل یجشنت باشن؟ از حرف زن عموبزرگم خ

ازدواجتون شده؟از گفته  تیوآبروش مجبور به رضا ییمرز از ترس رسوا ایوبابات، خدا ب یوآب داد
کندم. عمه  یدر موردم کرده بودن.گوشه ناخنامو از حرص م ییوندونسته چه فکرا  رفتاون بغضم گ

  یز ی هر چ ،یگفت، حالم منقلب شد. بلند گفت_هر کس  فی اون در گوشم اراج یمتوجه شد از وقت  ریمن
  ی. حرف دینکن  یمن، کار  یزای خوب وچه بد. اما،قابل توجه همه شما عز خواست گفت. چه متلک، چه

 از کردارتون.  ادی در محضر خدا شرمتون ب عداکه ب دینزن

  یشه.اون االن کار داره، خونه داره وکارو زحمت خودش وخدا  نیبوده، ب  یاز برگ گل پاکتر وهر چ ال،یل
  یداره زحمت م فتیکنه وتو دو ش   یدوستم کار م  یاط یما نداره. اونقدر نجابت داره که داره تو خ یبرا

افتاد که  نیزنمو شه  یجان؟ دو زار  نیبهش نخوره. مگه نه شه  یعفت یکشه. تا برچسب خالف وب
 من رو چزونده. دهیفهم
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ما،  یالی _امشب، ل  ؟یر یگ یبگم؟چرا به خودت م ی_چ د؟یزنی به من چه که رو به من حرف م _اوا،
به گردن پدر ومادرش بمونه. سهم خودشم که  یخونه رو معلوم کنه. ونزاره حق نیا فیخواد تکل یم
  شزمان خو  یباشه. وبرا  ریعاقبت ام یتونست برا ی. اون سهم، ممیدیرو بهش م  نجاستیاز ا یمین

بهم گفته بود_از سهمت    ی. عمه قبل از مهمونمی. بگذردیند  یروزگار خوش چی. محبوبه هزمیوبه عزمحب
. امول اون جالل نامرد وشارالتان فرق  ستیمهم ن  ایمال دن گهیبرام د ینگ ؟یوبگذر   ینش یاحساسات 

با   ،یهست یکن. زن جوون یاونا زندگ یوتو جا  ریومحبوبه است. بگ ریمال حق تو وام نیکرد. ا یم
از رو دوشم بر داشته شد. چند وقت   یبار  هیخاتمه دادم.   ثای حرف وحد هیهزار مشکل. اونشب، به قض

جون کمک گرفتم   هیفکر کردم با پولم چه کنم. از سم یگذشت ومنم سهمم رو از فروش خونه گرفتم. کل
زن   هیش، نمونه کامل ی نداشت. زندگهمتا  رتیدرست ودرمون برسم. آخه اون تو مد جهینت هیتا به 

. کم مونده الجانیل یشیموفق م یگفت_تو دار  یمغازه اجاره کنم. م هیدادکه  شنهادیموفق بود. اون پ
وآوازه وشهرتت تو تمام منطقه وشهر   یکن یاطی تو از منم بهتر خ  بندم،ی. شرط میر ی مدرکت رو بگ

کمکم کرد  یلی. خ یر یزودتر بگ  روتا، جواز   ری . تومدرکت رو بگادیم ی. از همه جا برات مشتر چهی بپ
ام باشه. همه شب  یزندگ یتموم کرد. دوست داشتم الگو یچشم داشت چیه  یرودر حقم ب   یوخانم

کار   ینیری زنونه گرفتم وش  یمهمون هی.  ییوروزام تالش، کردم وکار کردم، تا مدارکمو گرفتم با نمره باال
خوش   یرقم خورد وبا اونا بهم کل   یتنشب دوست داش هیدادم.  رانیوامدرکمو به مونس وعمه 

  کمم،یکوچ یها یاشت، اون خوش زیام مونده بود نم  نهیتو س  زامیکه از فراق عز  یگذشت. اما، غم لعنت
 صدام تو گلوم.  یب  ادیپنجره رو به حسرت گذشته وفر هی. دوباره منو ارنی دووم ب

 

 وهفتم یس پارت

کارگاه  هیخواستم تا  یکرد در حقم. اول م یکمکم کرد تا مجوز گرفتم. برادر  یلیخ  رانیا همسر
نظرمو عوض کرد.اون  ریاز عمه من یخوب ومنطق شنهادیپ هیبعد،   یراه بندازم. ول ی اطیخ  کیکوچ

 هیرو که سم  ییوتو داخل مغازه خودت لباسها  دیکن یخانم شراکت نم  هیجان با سم  الیگفت_چرا، ل
فروش با تو.   یکارا هیکنن وبق دیاونجا تول  ،اونایعنی  ؟یفروش یدوزند رو نم  یمخانم وشاگرداش 

. چون دوتا  شهیم شتریاز هر گوشه شهر ب اتونیمشتر ،ی. در ثان کتریهم منطقه باالتر وهم ش نجایا
 هی مفروش لباسا آماده کردم. به قول س یومن اونجا رو برا می. ما هردو قبول کرددیشعبه دار

از لطف   یدیبشه؟دست پاک وخانم. در، جد  کمی بهتر که شر  الیاز ل یوک هیوخوب   یمنطق  شنهادیخانم_پ 
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 هی. سممیرو هم مشغول به کار کن  گهیبضاعت د  یچند کارگر ب میتونست  یخدا به رومون باز شد وما م
 هیکه  یخندلب ی. شادشدین حالم هر روز بهتر مکرد  ری جلو پام گذاشت واز کار خ ری خ  یخانم راه

 .شهیم ای دن یشاد نیبرات بزرگتر ،یکن  یبهش کمک م یدرمونده، وقت

مرام ومنشش شدم. برام   فتهی ش  شتریوب شتریکرد که ب فیتعر یز ی راه برام چ نیبه خاطر ا هیسم
سال   ستیخورد ب  یجوون که بهش م یدختر  دم،ید  یمغازه لباس فروش هیروز، دم    هیکرد_ فیتعر

 شوهوبا استرس. رفت داخل مغازه با قر وع یمکی. قازنهی م دیشه، داره اون مغازه رو دنداشته با  شتریب
رفته  دیخر  یخودش درست کرده بود. چشمش به دخل بود ومن برا یکه برا  یوسر ووضع مفتضح

مغازه شدم واون دختر با ادا وکرشمه داشت  . داخل فتهیب  ر ینکنه گ یبودم. کنجکاو شدم ونگران که کار 
  یل . اون پسرک جوون وخام با خوشحاکردی دونم اما صحبت م  یبا اون فروشنده، صاحب اونجا، نم

 یقشنگم پول م ی_شما، از خانمادیکرد. دخترک پرس  ی وچشم ناپاک داشت با اون دختر صحبت م 
خوش   یاگه رو میریپول بگ  دی_چرا با زدیاز چشاش دادم یز یاونم گوشاش سرخ شد وح  د؟یریگ
آوردم و_دختر   رونشیشدم ودست دختر ومحکم گرفتم واز مغازه ب  یچه حال ی دون ینم  ال،یل م؟ینی بب

خونه وهر    ایغذا  ایکه به خاطر لباس  ستی شرف وعفت آدما ن فی؟حیکن یکار و با خودت م نیچرا ا
داره؟   یاون دختر بهتون پرخاش نکرد؟ نگفت به شما چه ربطجون  هیبه تاراج بره؟_خب، سم یز یچ

  ینم  نوی_چرا گفت. اولش با لحن تند بهم رو کردو_برو حاج خانم. باشه شما مومن وما لجن. مگه، هم
  یستیونه تو گلم اون کلمه ناشا  ارمیپاک رو در م یآدما ینه من ادا  زم،ی_نه عز ؟یثابت کن  یخواست
بعدش بزن به   یگم ول ی_باشه م  ؟یکن  یکار رو م نی ام بدونم، چرا اخو ی. فقط میهست یکه گفت

جا ومکان، فرزند طالق که  یسواد، ب یدختر تنها وب هی. من ادی گرم درم یچاک. شماها نفستون از جا
خودشون ومن موندم ومن،چه کنم؟ _از اون   یزندگ ی گم رفتن پ یهر کدومشون، بابا مامانم رو م 

تازه پا تو راه کج  یدونم دار   ی وم یبدکاره باش  ادیبهت نم  ؟یر یبگ یخواست یچقدر م  زی مردک ح
  یمخف ن یزدم و_آره، دورب  یحاج خانم؟! لبخند  هیمخف نی. _دوربیدیترس  یچطور م  دمی. دیزار یم

در آوردم و دادم به اون  فمی کناس، از تو کدسته اس هیسر ماست، همه بنده هاش.  یباال شهیخدا هم
چند  یات برا  یبه زندگ یپول سرو سامون  نیدخترک. _فقط تو رو خدا چند روز به راه کج نرو وبا ا

با پول   ی داشتآدرس وشماره منه. اگه، دوست  نیا یگذشته ول  زیبه تو عز یدونم چ  یوقت بده. نم
حرف   چیه  یکرد. ب یخودم ومادرانه در خدمتم. مات ومبهوت نگام م شیپ  ای ب یحالل نون بخور 

نه. رد شدم ورفتم، بر نگشتم. سپردم به خدا تا   ایتو مغازه  رهیدوباره م نمی بب ستم یبا نکهیا ای یاضاف
 هیگر یاطیکارگاه خ  لگذشت واون دختر با سر ووضع مرتب اومد داخ یماه کی  با،ی کمکش کنه. تقر
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  یبرام گفت. م  اشوی اش وتلخ یزندگ  ید وازم خواست به حرفاش، گوش کنم. ماجراکرد. بغلم کر یم
  یواونم آدم درست ارنشیدر ب  شی خواستن از سر خودشون باز کننش وقرار بوده به عقد برادر، نا مادر

تهران. اونا خونه   ادی کنه وم یم  رنبوده وقبل از اون دختر سه بار ازدواج کرده بود. خالصه اونم فرا 
تونسته سر بار   یچقدر مگه م  یاز دوستاش. ول یکیرفته خونه  ین شهرستانه وچند شب رو م اشو
کنن    یکار م شمیکه پ یی ازاونا یکی. یدیاز شهر پر از رنگ. االنم اون دختر رو د د، یترس یباشه. م یکس

کردمش   یگشت معرف  یه دختر خوب میپسرش دنبال  یکه برا  ی. خودم به خانمبهی وخوب ونج
 ه،یودست پاک یچقدر دختر خوب وکار  دیکردم واون خانمم د فیرو تعر شا ی وصادقانه همه گرفتار

اش اومد. _کدوم دختر   یکنه. پدرشم تو عروس  یم شویپسرش انتخاب کرد واالنم داره زندگ یاونو برا
وقت   چیه ، یر یبگ  ادی دیهستش که با نیاز د گهیدرس بزرگه، د هی نیجان ا  الی_آهان، ل د؟یگ یوم

  یکه بهش، چه لطف  یبفهمه، اصرار نکن تو بوق وکرنا کن  یخواد کس یونم  یکن یکه کمک م  یبه کس
 .ینفهمه چه کرد  یخدا ارزش داره که کس  ش،یپ  یموقع ری . کار خیکرد

 

 وهشتم  یس پارت

  . _هر کسیکلمه ا یواقع یبه معن  ین یازت گرفتم. فرشته زم یجون من امروز درس بزرگ ه،ی_سم
وکار از اونا   میدرونش رو نابودکنه، فرشته است. خالصه، ما با هم مغازه هامونو رو به راه کرد طانیش

سر   هی یار یکردم که بعد از اون همه بدب  یاز من. خدا رو صدهزاران بار شکر م  یوفروش وجذب مشتر 
لباس عروس   دنیکالسا رو رفتم. عقده پوش نیتر شرفتهیکار درست ودرمون دارم. کم کم پ هیپناه و

 ای م،ید یمزونها م نیتریشده بود.هر جا لباس عروس تو وکابوس   هیکرد. برام  یم  ینیدلم سنگ یرو
مراجعه کردم   نشناسم. باز به رواشدیم یآور  ادیزجر اون روزا برام  دم،ید یم  دیعروس با لباس سپ 
 یوچه واقع یچه ذهن ،یز ی. از هر چ یکن یدور  دهی که زجرت م یز یاز هر چ دیواون بهم گفت_با

بد، برات رقم خوردو رقم زدن، خودت   ی. اما، راجع به لباس عروس بهم تذکر دادو_زندگ دتید یوجلو
 که در حقت شده دامن نزن. ییبه جفا

  یعروس   یتو مراسمها یودوست نداشته باش  یباش یفرار  ادی از هرجا که اسم لباس عروس م دیبا ای
. یبا دل خون وحسرت وفغان درونت بر  یبر  یز یمراسم عز یبرا  یکه مجبور هم   یووقت  یشرکت کن

  نیوقت به خودت ا چیه ال،یل ده،یآزارت م  نیبه ع  نیخاطرات بد گوشه ذهنت موندگار شده وع نیا
فکر کن که هر بار هر   یبه دوران کودک  ایرو دلت بمونه. ب ای دن یرحم  یب  د،غبارینکن. نبا  لیتحمرو 
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.  یکرد یآرزوهات پرواز م یرو بال ابرها یدید یکه تن عروس بود رو م یعروس ولباس عروس  نیماش
که  یز ی وبا چ یدرمان بش دیعذاب آور عوض کن. با یات رو با اون فکرا یوبچه گ ای رو نیقشنگتر نیا

آزمون پس داده شده است. _راستش، خودم عاشق   یراه درمان  هی نی. ایرو به رو بش دهیآزارت م
بهت   زم،ی. _عزدهیوداره زجرم م لرزونهیافکار هر بار دستمو م نیا ،یام ول یدوختن لباس عروس 

با اون ذات پاک ومهربون که من از تو سراغ    ،یباش طیدنبال عالقه ات. اگه تو مح  یبر  دمیم  شنهادیپ
 . ارهیم یشاد زوج ها برات  هیبق ی دارم، کم کم خوشحال 

بهم خبر گرفتن مدرک دوخت   دوارمیگذشته(. برو فکر کن به حرفام وبعد جواب بده. ام گهی)گذشته د
 . یلباس عروس رو بد

 یهاگه. خودمو قانع کردم. کمک  ی که درست م  دم،یکردم وفهم  یخانم دکتر فکر م یروز به حرفا چند
ام. اونم از  ی دنبال عالقه کودک رمیادم دارم، م به نفعم بود. بعد بهش، خبر د شهی هم یاون از نظر روان 
. دنیوآموزش د نگذاشتم افتادم دنبال کالس رفت ونی در م هیکرد. با سم  تیموفق  یته دل برام آرزو

  یام بهتر شده بود وم یرو راه بندازه. وضع مال ایاز همکارامونو گذاشتم جام تا در نبودم، مشتر یکی
ومدرک گرفتم.  دمیآموزش د اطها،یخ  نیمکان وبهتر نیام رو بدم. تو بهتر  یر ی ادگی تونستم خرج 

  یگرفتم وبرا یم ادی شهیمبار اول ه حی با توض نیهم ی. برا یر یادگیباهوش وذکاوت بودم تو   یلیخ
 هیگذشت تا تونستم  یوچند وقت میبود. ماهر تر از قبل به کار وبارمون ادامه داد  ندیخوشا نیاستادم ا
جون کارمون رونق   هیوکمک سم هایی س عروسم در کنار اون مغازه داشته باشم. با راهنمامزون لبا

کمک کنن. هر روز به   شتریب یواونا تو دوخت لباسا  رمیداد شاگرد بگ  شنهادیپ  ه،یفراوون گرفت. سم
_هر دونه با برکت  زدیم یوآموزنده ا یحرف با معن  شهی . مادرم همدادیم یشتر یمالمون خدا برکت ب

. با  شناختنیشهر ما رو م یآدما شتریب  بای وتقر میبه هم زد  یهزار تا دونه. اسم و رسم شهیوحالل، م
  با،یز یهای کار نهیبزرگتر، آ ی. جادمیرس  شتریبهم زدم وبه مزون، ب یثروت درخور  یتالش، شبانه روز 

ستر مزون زدم. منصفم بود به شرط  وبا کال کتری کار ومحله ش زی کردم وم یدار ی خر  شتریب  یمانکن ها
 .زدی . که براش، منصف بودن حرف اول رو مهیسم  یهمکار 

 

 ونهم  یس پارت

  یبرکت کار ما از دعا نی شتریب  دی. شامیبه کار دعوت کرد یبا همون روش، قبل  یشتر یکار کنان ب  ما
اش باشه، کار مند   یکار مندش دل بسوزونه وحام یگفت_اگر کار فرما برا یم هی اون آدما بود. سم ریخ
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پا گذاشتم  نگذشت وم ی. زمان مرهی م شیکنه وکار درست وپررونق پ   یکارگرم با جون ودل کار م ای
از زمان   ی ام کل افهیزن جوون اما پخته رو به خودم گرفتم. ق هی. چهره یوهشت سالگ ستیبه سن ب

وتو دلم  دنیکش یم یآه دم،ید  ی خودمو م نهید. هر بار تو آبا مهران واون دوره فرق کرده بو مییآشنا
که مادر   یر چهره ام رو وقتی وقت تغ  چیشده. ه جادیا ییدر من به تنها یر یگفتم_هر تغ یبا خودم م 

  یکنترل م شتری. خودمو از قبل بامیچهره عوض کنم با گردش ا دیطور با نی. همنمی ب یرو نم  شمیم
. خودمو تو کار غرق کرده بودم. اونقدر کار  دادیگلومو فشار م شهیبه ماهان هم دنیکردم. اما، آه نرس

وصد البته   رانیرو. کما کان با مونس وا یردزود بخوابم. تا فراموش کنم هر د  یکردم که از خستگ  یم
دختر تو راه   هیشد که بچه دار شد. معلوم  رانیا د،یخبر خوب بهم رس هیدر ارتباط بودم.  رمیعمه من

آدما وفکر کردن   دنیود ریشهر ورفتن به سر خاک مامان وام  یابونایمن پرسه زدن تو خ یداره. برا
در   یمیباز سر از محله قد  یچطور  دمیفهم یوقتا نم   یلی. خدبو یجور زندگ هیهمشون  یراجع به زندگ 

واز دور خونه   شدمیرد م یمیل قدومح  یی. از کوچه آشنازنمیآوردم وتو اون محل وپارک دارم قدم م
به دست    یبرم در بزنم ومامان محبوبه درو باز کنه ومن خوراک  شدی. کاش ممی د یمون رو م  یمیقد

خودمو   دم،ی دیرو م یبار تو مزون، داماد شوخ وشنگ وعروس خوشحال  رتو بغلم. ه ادی ب ری برم تو وام
از اون خونه نگرفتم. همش حس   ی. خونمو هم عوض کردم. حس خوبزاشتمیاونا با ماهان م  یجا

به همراه داشت. مجبور بودم    یبا دست اون، برام حال بد لی وانتخاب وسا  دیدخالت جالل تو خر
به   کتریمحله باالتر ونزد  هیکه روش گذاشتم تونستم تو  ی پول وبافروختم  ،یاونجا رو تحمل کنم ول 

بدم وبه همه نشون بدم که خدا چه طور کمکم   یمهمون هیگرفتم باز  میکنم. تصم دایمزون خونه پ 
قول   یکه بار اول تو مهمون  یی کسا یکردو از خاک بلندم کرد. اونشب باز سنگ تموم گذاشتم برا

تو   شهیام بودن. هم یشگیهم یاورای ومونس  رانیوا ر ی اما باز عمه من ،کردنم رو دادن یار یسرزدن و
 نه تو روزگار تنگم.   دمشونید یمناسبتا م 

  یوبا کالس   کیش  یگفت_به به، چه جا نیوهمون زن عمو شه   دیچرخ یچشاشون همه جا م زنموهام
_نه،   ست؟ین دینشون دادن خونه جد یامشب که فقط برا یمهمون ،یمبارکت باشه. _ممنون. _راست

بودم واو نا هم کادو  دهیخر هیهمه هد یوتشکر از بابت کنارم بودنه. برا یدور هم یزن عموجان. برا
ها رو تک به تک با احترام به همشون دادم.   هیخونه ومزون آورده بودن. هد یچشم روشن  یبرا ییها
وبغلم    دی. اون از محبت من خجالت کشدمیخر یبهتر  یاز همه کادو نیهمون زن عموشه  یبرا

ومن همتونو دوست   میده اخونوا هیما باهم  ه؟یچه حرف نیکرد_منو به خاطر همه حرفام ببخش. _ا
که به همه کردم ودست همشون    ییبود. از محبتا  یبرام خال ری مامان وام یجا  ای. تو همه مهمون مدار
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  نی برام بهتر نیبردن.از اون به بعد اون زن شه  یرو توتنگنا گرفتم همه خجل شدن وبه رفتارشون پ
  راهی ب رپ دنیبعد فهم یول شدنیهام همه ناراحت م  هیاز حرفام و گال  لیشد. اوا ری بعد عمه من  یحام

 گفتم.  ینم

 

 چهلم  پارت

که با عشق   یینقش، با گل ها هی بمونه.  یباق   اینقش پررنگ. ازم تو دن هیگفتم_کاش،  یخودم م  با
مرام   ایلی بود. از خ   دیوسپ اهیبا آدماش برام خود س یاطرافم زده بشه. زندگ  یومحبت تو قلب آدما

نداشتم  عتوق ای. ازبعض دمیودست نگرفتن، قضاوت ناحق د یرحم   یهم ب ای لیگرفتم. از خ ادی ومعرفت 
ام. تو  ی لحظه ا یها یتو باتالق رهام کنن. به هر حال خوش بودم به خوش یمهر  یاون طور با ب

خوردم. طاقت سر   یکردم همون جا کنار همکارام صبحونه وناهار م یمزون از صبح تا شب کار م
خاص   یتر مش ه،یروز  هی نکهیگذشت. تا ا  یبرق وباد م  نی سفره نشستن تنها رو نداشتم. روز گار ع

 یوجوون. داشتن لباسا رو م بای دختر ز هی. با نمیریقلبم. عشق د  یاومد تو مزون. آشنا بود، آشنا
شک داشت که   کمیلحظه باهاش چشم تو چشم شدم. اون  هی ،یول هیکاول متوجه نشدم  دن،ید

  یدخترک.  نهیبودکه من رو تو اون مکان بب  دهینرس دیشا نجایمنم. ومن، شناختمش. اون فکرش به ا
عروسش   ی کنه. اما،اومده بود برا  ینم میجز من تقس یوقت خونه قلبشو با کس  چیکه گفته بود؛ ه

من،   ینداره خودم خواستم واون که گناه نکرده تا آخر عمر پا یکنه؟ البته، با خودم گفتم تعجب دیخر
اون دختر با   ؟تونم بهتون بکنم یم یمهره سوخته بسوزه. بغضمو. قورت دادم و_سالم، چه کمک  هی

  نیاز دوستانم آدرس ا یک یومن از  دهیچ یومدرن شما تو کل شهر پ  کیش یلبخند گفت_آوازه کارا 
  زم،یشما عز  دیکنه. _لطف دار یم یمعروف اون ور آب برابر  یشما با نمونه ها  یمزون رو گرفتم. کارا

نکرده بود. فقط   ری تغ یل یکنن. ماهان که از همون اول شناختمش، خ تونییگم بچه ها راهنما  یم
مال من   فیشده بود وجذابتر از قبل. اما ح یشده بود وموهاش جو گندم  دیهاش سف قهیشق یموها

  یلیکردم، خ یکه فکر م  یبرداشته، چهره شکسته تر  ی کرده بودم. ابروها یاد یز  راتی نبود. من تغ
  یگفت _قد وباالت م یران مینبودم. ا  کلی چاق وبد ه ران یداغونم. جا افتاده تر شده بودم وبه قول ا

  یبود وخودش رو کنترل م  سیماهان چشاش خ م،یاطراف ماهان. بگذر سیپرف یارزه به همه دخترا
.  ستین  یز یشده؟ _نه، چ ی_ماهان جان طور  دیکرد. اون دختر ازش پرس یکرد همون طور نگام م 

بود. نفرت   یدونم چه حس یدختر گفت _ماهان جان، بدنم شل شد ونم یوقت
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  یکه فروخته شده بود و.... م یدختر  یبه پا دیبا  ایدونم. آ ینم  روزگار،حسادت،حسرتاز
گرفته   یرو دنی. سرد از کنارش رد شدم ورفتم. با درونیکردم واز مزون رفتم ب یافمو قاض سوخت؟انص 

در وباز   دم،یرس یماهان قلبم شکست. من رفتم خونه، خودمو تو راه نگه داشتم ووقت سی خ یوچشا
رفتم تو   عیلنگه اون ور درآوردم. سر هیور و نیلنگه ا هی مبل وکفشامو  یروپرت کردم رو  فمیوک کردم 

  یچقدر ب ای_دن  زدمی م ادیکردم وفر یم هیگر یها یتخت. ها  یاتاق خوابم وخودمو پرت کردم رو
  ،اما نمشی دوست داشتم بب ومدم،یرفت چهره عشقم، با غمم داشتم کنار م  یم ادمی تازه داشت  ،یرحم 

باز کردم. خانم  در اومد وچند ضربه به در خورد. رفتم ودر و  یبشکنم. صدا یجور  نیکردم ا یفکر نم
چه  دمینداشتم واون روز نفهم  ی کس یبرا یوقت آزار  چ یبود وه  یبود وخونه من آپارتمان  هیهمسا

  زم؟یشده عز ی. خبر دهیجان بع  الیداره. از شما ل نیآپارتمان وقوان  نجایکردم. اون خانم تذکر داد ا
داخل،   دییا ی کنم ب یم. تعارف نستی. حالم خوب ندیبدم. حق باشماست ببخش  حی حوصله ندارم توض

. اونشب دم یکش یم ادیکردم وتو دلم فر یم هیکنم. واون رفت ومن آروم گر ی. _خواهش، م دیببخش
از زور   پف کرده، یسوخت وبا چشا  یگذشت ومن نه، شام خوردم، لباسم که عوض نکردم، چشام م

 هیشدم. سم  داریتلفن ب یصدا دنیظهر بود که با شن  یکا یسوزشش دم صبح خوابم برد. فرداش، نزد
  هی رمی افتاده؟ _نه، خوبم. م ی سر کار؟ اتفاق  یچرا صدات گرفته؟ امروز نرفت   زمی عز ال،ی جون بود _ل

  زمی_حتما، عزخبرم کن.  یداشت یسر کار. _باشه در هر صورت اگه کار  رمیوبعد م  رمی گ یدوش، م
که به سرم اومده بود دوباره   ییکردن نداشتم. دلم از خاطرات وبالها فینگران نباش. حوصله تعر

کردم   شیآرا کمی دوش گرفتم و هیتو اون چند وقت خانم دکترم رشته بود، پنبه شد.   یسوخت. هر چ
بود رو نگاه   ستادهیاکه ماهان   یی. راه افتادم سمت مزون. جادمیتا پف چشام بخوابه، لباسامو پوش 

براتون  یخانم، امروز اتفاق الی_لدی . دوباره چشام تر شد. همکارم اومد کنارم وپرس دمیکش یکردم وآه 
  غامیتون پ ی. چند بارم رو گوشمیدیجون پرس  هیواز سم  مینگران شد د؟ی کرد ریافتاده بود که د

بودن   نجایکه قبل از رفتن شما ا یاون آقا وخانم  روزید  ،یخوب نبود. _راست کم ی._نه حالم میگذاشت
  ی_خب_از شما پرس و جو کردن بعد رفتنتون. _از من _بله خانم. _هم آقا وهم خانم؟! _بله هردو. _چ

اصرار   ی. دم رفتنم اون آقا کل دیرو باز کرد نجایا ینه واز ک ایمال شماست   نجایا نکهی_ا دن؟یپرس
کارو   نیندادم. بعد آدرستو نو خواست وباز من ا  امن با اجازه شم . اما،رهیداشت شماره شما رو بگ
جسارتا حواسم  روز یشناسن؟ _چه طور مگه؟ _آخه د ی . _خانم، شما رو م یانجام ندادم. _خوب کرد

  دیمونده بود به صورت شما وحالش منقلب شد. _برو به کارت برس. _چشم وفهم رهیبود اون آقا خ 
 خوام جوابش رو بدم. ینم



 قمار آرزوها 

66 
 

 

 کم یچهل و  پارت

.  ییپروا چی نامزدش ازم پرس وجو کرده بدون ه یتعجب داشت که چرا ماهان، جلو یبرام جا ن،یا
از ماهان، تو ذهنم نقش بست.   هیکننده روح  رانی و ریتصو هیگرده. باز  یبه هر حال گفتم، رفته وبر نم

تر   نندهعاشق خوشحال ک هی یبرا  یراحت بود که سر وسامون گرفته. چ  المیخ گهی. ددنشیند  یرانیو
تونستم   یهمسرش زودتر م دنیبا د دیمعشوقه؟ انصاف داشتم وحق دادم بهش. شا یاز خوشبخت

. تا اون مدت  ومدنیبود بهم م بایشهر قلبش چه ز دیکمتر بهش فکر کنم. ملکه جد ایفراموشش کنم. 
 هی وبمیا رصب  ،ی. ول دادیخبر، از صبر ودل عاشقش م نیکرده بود که ازدواج نکرده بود.ا یهم مردونگ

تماس   ریدلم گرفته بود وبا عمه من  یل یکردم. خ یخوشبخت  ی. براش ازته دل آرزوشهیتموم م یروز 
سبک   یودل  میوهر وقت. رفت شهیسر خاک. اونم اومد، مثل هم  میوباهم بر ادیگرفتم وازش خواستم ب 

شده   یعمه، چ یالیغم بزرگ توش خونه کرده. _ل هیشده که  یام جور  افهیق ددوبارهی. اون فهممیکرد
  یز یتو چشاش حلقه زده ودل ودماغ نداره؟ _چ بیغم عج هیگرفته و نقدریکه دخترک نازم دلش ا 

دارم به گردنت بگو.   ی. به من که حق مادر ینبود  یخوب ی روغ گوات، د  یعمه جون. _از بچه گ  ستین
افتاده که من  یقشده وچه اتفا ی. باز چدمیدیرو م  تی. خوش شدیات عوض م  هیروح  کمی تازه داشت 

  دنیاز د ختی ر یاشک م شهیکردم واونم هم یم هیامان گر یسرمو رو شونه اش گذاشتم وب خبرم؟ی ب
. _عمه باز  یش  یم نی باز غمگ ، یرو فراموش کن زیهمه چ کمی یخوا یدلت. تا م یبرا رمی غمم. _بم

دلت. حق   یبرا رهی لباس عروس اومده بودن. _عمه بم  دیخر ی. اما با همسرش وبرادمیماهان رو د
اش برام   یاونو روبه روم قرار داد. خوشبخت  ری . _دوباره دست تقدیناراحت باش  یطور  نیکه ا یدار 
  یدختر خوب وقشنگ اهمهیمن به خاطر بخت س هیتو اونروزا بهش، گرفته. گر دنمینرس . دلم ازهیکاف

واحساس گفت،   یرو داشته باشه. اون موقع، از رو جوون   یزندگ   نیرو داشت بهتر اقتشیبود. ماهان ل
دل صاف وقلب مهربونت   یداره. _فدا یکنه. اونم حق زندگ یتو قلبش خونه نم  یجز من کس گهید

کردم.از اون روز که با عمه  ی بود رفتارت، به گفتن کلمه عشق از زبونت شک م  نیبشم. اگه جز ا
. هر روز کار، خونه، خلوت  دادمهام ادامه  یام وروزمرگ یعاد  یدردودل کردم چند روز گذشت وبه زندگ 

رفتم ومثال، کنار اونا    یم ریانم وامداشتم وسر قبر مام  یکه ناهار برم  لمیتعط  یخودم با خدا. روزها
خبر از قلم اونکس،    یمنم دل کندن و از دست دادن بود. گذشت ومن ب ریبودم. کنار خونواده ام. تقد

داشت برام رقم  ییبه صالح، بودم. تازه ماجرا  نهک یرو اونجور که خودش اراده م یهر کس  ریکه تقد
  هیهچون سا یکی کردم  ی. چند روز بود که حس مام برگشت یاز دفتر زندگ  ید یخورد وورق جد یم
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  رشیروز از پشت سر غافلگ هی نکهیکرد. تا ا یواون فرارم  هیک  نمیکردم بب یم یپشت سرمه. هر با سع 
خونه که درش باز بود. اومد کوچه رو   هیورفتم تو  تنگکوچه  هیتو  دمیچ یکردم. پشت سرم بود وپ

. از پشت  دیمن رو ند ی. از شانسم کسرونیاز اون خونه زدم ب  عی . رفت ومنم سرستمین دینگاه کرد د
  بهیزن غر هیدنبالم.  من  یکه افتاد یستیشما مجرد ن  گهیآقا با شما هستم. د ،یسر صدا کردم_آها

  هیتو رو خدا به حرفام گوش کن. قض  ال،یپشت سرم. _ل که چند روز مدام افتاد یام. بله. ماهان بودکس 
ازدواج   ی. حق داشت یبد  حیبه من توض یست یوتو مجبور ن ستی. _مهم ن ستی ن یدیکه تو د یجور 

کار رو   نیچرا ا ال،ی. _لدمیخبر م  س،یبه پل  ا،یدنبالم ن  گهیشه. با لحن تند گفتم _دومبارکت با  یکن
مرام نبود. از   یشناختم ب یکه من م یعاشقتم. _بسه، خجالت آور. ماهان  نوزممن ه ؟یکن یبامن م

. اون دختر  هیمعرفت  یوب  یمرام ی من راه افتادنت ب ی! . اون دختر همسرته وپ؟یمعرفت شد یب یک
تو   ری. بزار تصویخوشبخت بش  دوارمیگم ام یپدرت وخونواده شماست. به خدا راست م لیباب م
که   یاک بمونه. رد شدم از کنارش ورفتم. همون جور خشکش زد. ماهان، عشقوپ  ییایمرد رو هیبرام، 

 کنه.  انتیخ  ینبود به کس  یداشتم، آدم مانیبهش ا

 

 چهل و دوم  پارت

اونروزا   ادی. تو دلم همش  دادمینم  تی روز از دور باز دنبالم بود.از سنگ که نبودم، به ظاهر، اهم چند
افتادم. قدم زدن تو کوچه خلواتا، شونه به شونه کنارش بودنا، دوست داشتنامون، قرار   یم

کم کم  مخود الی . به خنمشی کردم تا کمتر بب یمزون رفت وآمد م یازدواجمون. چند وقت از در پشت
اش. اون زرنگ آقا،  یبشه. دست از سرم برداره وبرسه به زندگ  المی خ  یتا ب چوندمش یپ یداشتم م

  الیمن راحت بشه وبا خ  الیخواست خ  یم  ،یول  ستیدنبالم ن  گهیوانمود کرد که د یداد. جور  بمیفر
زنگ  یخونه ولباسا مو عوض کردم، صدا دمیرس یروز وقت هیبار تا دم خونه ام دنبالم کنه.  نیراحت ا

  بمی تعق یعنی و ازکجا آورده؟! نجار یخدا، آدرس ا یآقا ماهانه. وا دم،ینگاه کردم د یدر اومد. از چشم
  ینفهمن. نم یز یها چ هیواسترس داشتم که همسا دی لرز یکرده؟ چه خوب گولم زد. دست وپام م 

 وهیزن ب هیآبرو دارم.  نجای. گفتم_تو رو خدا برو. من اارنیخواستم تو اون ساختمون برام حرف درب
جانم، عشقم، خانمم، خانم وملکه  ال یحراف بشه. _ل یراحت نقل محافل آدما یل یتونه خ یکس م یوب

ناکرده آبرو   ییباعث خدا نکهیکه خار به پات بره، چه برسه به ا ستمینبودم ون  یوقت راض  چیدلم، ه
رو چه    نجایبدم. _ا  حی . بزار حداقل توضیشناس   یتو، تو که من رو م امی درو باز کن ب ال،یتوبشم. ل یبر 
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از   نهیبب ایصدامون رو بشنوه   یتو راه پله ها اگه کس یر نجویتو. ا امیبزار ب  ال،ی_ل ؟یکرد دایطور پ
ام.  یز ی چ ییدوست وآشنا ،یل ی گن فام یتو م  امیکه بدتر. اگه ب زنمی پشت در دارم باها ت حرف م

گه. درو باز کردم وبا   یداره درست م دمیتو خونه ات؟د یعشقمون اونقدر حرمت نداشت که رام بد
خواب  دنیبه، د لی برام تبد گهی که د یز ی. اومد تو، ماهان اومد توخونه من.چستادمیفاصله ازش ا

. منم دیلرز  یمردونه اش م یمثله ابر بهار. شونه ها ختی ر یکرد. اشک م  ینگام م هیشده بود. با گر
  رهیبرام ت   ای دن نیتو ا یب  ال،ی_ل کردم. یم هیدستمال بهش دادم وخودمم گر هی و وردمیطاقت ن گهید

تو   یشهر ب  نی. از ایتو، تو گوشه قلبم باهام بود زاشتمی هر جا پا م دم،یچرخ یوتار شد. هر جا م
  ای یدون  یدونم، م یدنبالت گشتن. نم یرفتم خارج از کشور. البته، بعد کل یمدت یبودم وبرا یفرار 

که بابام من رو معامله کرد.  ی. درست پشت در خونه ایوکجا اومده بود  یک  ونمد ینه؟ _آره، م
  یزدی. اون گفت زجه مدمیخدمتکار و دوستم مونس شن قی. بعدا از طرینزاشتن، من بفهمم تو اومد

خبرم کنه؟ _اتفاقا اونم بهم گفت، به تو خبر بده   ی. _چرا، به اون خدمتکار نگفتیکرد یوالتماس م 
 شدمیم  دیخوردم، کار از کار گذشته بود. سرخ وسف  یبه دردت نم  گهیمن د ، یول  یرو بفهم  انی وجر
گفتم.   یکه به سرم اومده بود رو، رو در رو براش م  ییوشب حجله وبالها یعقد زور  یماجرا یوقت

عمق فاجعه    یشدم تا، بفهم دیکردم وخودمو خرد کردم وسرخ وسف فیواضح برات تعر نقدریماهان، ا
خوام آوار بشم رو  یخورم. برو اون دخترک معصوم گناه داره. نم یصال بدردت نم ا گهیدکجاست. 

کردم.  یفکر رو م نیهم  دیتو بودم شا یواگه منم جا یعجول، بد قضاوت کرد یال یل یشما. _ا ونهیآش
. با خودت  یتا از خودش دفاع کنه. تو دل منو شکست  دادمیاما، به طرف مقابلم فرصت م 

کار نبود؟_چرا گفتم، به روح برادر ومادرم گفتم.   انتیکه اون دوران که در کنارم بود، خ ی،ماهانینگفت
رابطه   هیمن آدم خراب کردن   ،ی. به قول خودت تو هم نگفتیکنیبد قضاوت م  یتو هم دار  یدید

منم دوست داشتم  وونه،ی. دیدوستم داشت ؟یون.... _چون چکردم، چ یازت دور  ستم؟یعاشقانه ن
دارم. اون  یچشم ازت برنم یحاال که بدستت آوردم لحظه ا گهیمونم. د یابد کنارت م  تاودارم و

که با عالم   یبهش داشتم. من  یحس برادر  نکهیا یدختر، دختر عمه منه وگفته بودم مثل خواهرمه. برا
هم  دوز تو نبودت راز دلمو براش گفتم واونم به بابام گفت، ما به درر هی دم،ی وآدم به خاطر تو جنگ

پسر از هم  هیبودن با   رانیخارج از ا یبود. وقت گهید یواصال اون دلش با کس  میخور ینم
. اون  رهیگ  یوعقد صورت م یوباهام در ارتباط بودن وخالصه خواستگار  شهی آشنا م  هاشیدانشگاه

کنم وتو کارا کمکش کنم.   ی. ازم خواست برادر شونیدنبال لباس عروس میروزم من واون اومده بود
ودعوت از مهمونا هستن. قرار   یبندازم. پدر مادرشم در تدارک عروس  نیتونستم روش رو زم  ینم منم

. بعد رفتنت  . اونروز که محو تو شدمرانیا انی ب یدامادم، با خونواده اش چند رو ز قبل از عروس 
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 ونممجنون ماست؟ با بغض وآه سر تکون دادم وگفتم خودشه. ا یالیهمون ل با،یخانم ز  نیگفت_ا
 یم یدیومن رو د یشد مونیتونست بکنه تا دوباره با تو باشم. _ماهان نکنه پش یقول داد هر کمک

بخشمت. من   ینم  چوقت،یشدو_ه  یعصب ؟یگ یرو م نای ا نیهم ی.برا ؟یاز اون دختر بگذر  یخوا
 نو. _ماهان مانهی ی خودته که باورم کن  لیکنم .حاال م ی خواسته خودم نم یروقربان یوقت کس  چیه

.  یهنوزخبر ندار  اشیل یبال سرم اومده. تو از خ یل یتورو ندارم. من خ  یببخش. به خدا طاقت بدبخت
دست نجسش بهم   وهر بارکه یکه ازش نفرت دار  یکنار کس دنیخواب ر،ی تحق ن یهر روز شکنجه، توه

 . ی. شکنجه گاه بود نه زندگشدمیمردم وزنده م یخورد م  یم

 

 چهل وسوم  پارت

 هیکردم. گر یم  فیوبراش تعر دمیلرز یشد ومنم م یم  دتریاش شد هی هر کلمه از حرفام گر با
به  یواقع یودلسوز  یبود که اون داشت با مهربون  نیاش، ا  یجفتمون قشنگ بود. قشنگ یهایدلتنگ

  ی حت یآب برام آورد. _بخور، خانم قشنگ خودم. تو مال من وانیل هیکرد. بلند شد و یحرفام گوش م 
.  ستیکه اسمش، عشق ن میها اگه کنار هم بمون یخواستمت.تو خوش یبدترم بود من م نیاز ا گها 

  به یوکور بشم اگه جز تو رخ کس  الیحالش با حال عشقش خوب بشه. دوستت دارم ل  دیعاشق با
  یمرام  یوچوب حماقت وب  ینداشت  یر یعنوان خانم خونه ام تو چشام نقش بسته باشه. تو  تقص

نبود   یشب  یکه رفت  ی. از اون روز زمیعز یتاوان بد دیکار نکرده نبا  ی. برایرو خورد تصف   یب یآدما
که   هر کجا م،یسر زد رتی. هر جابا عمه منرمی سراغت رو نگ یپرسه نزنم واز هر کس  ابونایکه تو خ

از چه  یدون  یبهت گفته همه دنبال گشتنامونو. نم  ری. مطمعنم عمه منمیرفت م یکرد یوفکر م  شدیم
بگم.  ادیکه شرمم م  میکه پدرت اونجا رفت وآمد داشت رفت ییوچه جاها میسراغت رو گرفت  ییدماآ

دنبال عشقت. تا از آژانس پرس وجو   یو بگرد یبر   دیکجا با یکه ندون  ستین نیبزرگتر از ا یدرد
تو کمم. خودم   یگم من برا ی._ماهان، به هر حال بازم م یدون یرو که خودت م هیقض  هیوبق میکرد

رو داشته باشه. _من انتخابم رو    اقتتیکه ل ی . کسیکن دایپ  بیدختر خوب ونج هیکنم تا  یکمکت م
  شتریب  یکن  یکم محل شتری. هر چقدر بامیت مدنبال  امتی نکن. از حاال تا ق نیکردم وبه شعور من توه

به   تندکه بره. حس همون روزا اومد سراغم وقلبم براش تند شدی. دوباره داشت بلند مشمیسمج م
کرد. بعد که   یرفت ومن بلند شدم به پاش وخدا حافظ ی . اون داشت موردمیبه رو ن یتپش افتاد. ول 

گذاشته.شماره رو برداشتم  دشویکه نشسته بود آدرس وشماره تلفن جد ییجا  ری ز دمیدر وبستم د
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  اتنفس دنی. منتظر شنیر ی بدم دستت نگ  دمیشماره منه. ترس نینوشته _سالم، عشقم ا دمیود
برام. اون رفت   ختهینقشه ر  یتو. مطمعن بودم کل  وونه ید یک یرحم نباش وبفهم  یب ال،یهستم. ل

کردم. بر خالف جالل که حالم از  ینفساش رو حس م  یز گرمعطر تنش همه جا موند. هنو یوبو
داشتم.  یب ی عج یقلبم گذاشتم وسر در گم  یخورد. اون کاغذ رو، رو ی تن لشش بهم م یخودش وبو

کنم واحساس همون طور گرم وپر   یداد ازش دور  ی عقل واحساس. عقل حکم م نیما ب  یهدورا
خواستم با   ی. نمامینرفتم تا با خودم ودل وعقلم کنار ب  رونیتاخت. چند روز از خونه ب  یحرارت م 

قلبم بلند شدم   یگرفت. بارها به ندا یش رو مهمش بهونه ا وونهیبشم. اما دل د ییباز هوا دنشید
من خراب نکنه. با خودم دست   ی ش رو به پاا  یعقلم مانع شد که زندگ ،یول رم ی تماس بگ اهاشتا ب

ره.   یم نه یمدام من رو که بب  یاش کنار بکشم. گفتم، کم محل  یبختگرفتم به خاطر خوش  میآخر تصم
 باطل بود وبس.  الیخ  یزه

  کسرهیکار رو  دیرو کاراش بهم ثابت کرد. با نیول کن نبود. ا  دیرس یکه من شناختم تا بهم نم  یاون
بهش،   گهیبهش بگم، د دمشی باز د  یبا خودم دو، دو تا چهارتا کردم، عهد کردم وقت  یکر م وکل یم

زن  هی ،نهدختر باکره بود  هیکه ازم سرد بشه. اون حقش  یمهر  یکنم. دوستش ندارم وهر ب یفکر نم
کرد. از ته دل واقعا  یداشت نابودم م  دیرس یکه به ذهنم م ی.هر کدوم از کلمات دلسرد کننده اوهیب

مروت. قورت دادن سرب داغ از گفتن دوستت ندارم به ماهانم  یدوستش داشتم. لعنت به روزگار ب 
شدم وهم   راحت. هم ناستی اش دور وبرم ن هیسا  دم،یتر بود. بعد چند روز رفتم مزون ودراحت 

  زیزون ونشستم پشت مواندوه درونم رفتم داخل م یحوصله گ  یرفت با ب یباالخره م دیخوشحال. با
که درست پنجره اش رو   یمغازه روبه رو دم،یبود با کمال تعجب د  ابونیخ یکارم رو به رو  زی کارم. م

رو اجاره کرده بود ولباس    اکنه. اونج ینگاه م رهی وداره بهم خ  زیمن بود، ماهان نشسته پشت م زیبه م
تو اون چند روز اونجا   یور بود چطور دونستم وبرام تعجب آ  یفروخت. نم یم یولوازم داماد یداماد

 رو گرفت وپر کرد؟!.

تکون داد وبلند شد وقشنگ اومد  یکرد. سر  یپشت پنجره فاتحانه ولبخند به لب داشت نگام م از
. تازه تو اون محل جا افتاده بودم وکار بارم رونق گرفته بود. دوست نداشتم اونجا رو  نمشی تا بب رونیب

 سمتش، اون رفت داخل واشاره کرد منم برم داخل.  ترک کنم. بلند شدم ورفتم

 

 چهل وچهارم  پارت
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  یروبه رو دیبا ؟یراه انداخت  هیچه بساط نی_سالم، آقا ماهان. ا الجانمیداخل مغازه_سالم، ل رفتم
  دیبه کار شما دارم؟ شما، کارتون رو انجام بد کاریداره؟چ ی_اشکال  ؟یکرد یمزون ما مغازه اجاره م 

  یاجاره م  ایخرن  یعروس دامادها.از همسرم لباس عروس م  یبهترم شد برا یطور  نیومنم کارم رو. ا
_آه، از دست تو. هر    ک؟یش ؟یرو دوست دار   نجایا ،ی. راستیکنن واز خودم کت وشلوار ولوازم داماد

وبا کالس، بزرگم  کی ش یل ی. خیندار  گهید یه حرف ودل کسام ب یکار  یکن یم  یخوا یرو که م یکار 
رو    نجای ا یتونست ،یگذاشت یکاراگاه باز  یکه برا یبا اون همه وقت یدونم ک  یهست. فقط من نم

. شما سر کار  میبه کار هم نداشته باش  یبهش کردم و_لطفا، کار   زیتند وت  ینگاه هی! ؟یسروسامان بد
من با تو خالصه   یکنم به حرفات گوش نکنم. کار وزندگ یم ی._سعمیمنم سر کار وزندگ  ت،یوزندگ 

 ؟یبرگرد   باحرص  دیوحاال با دی. خندنیرو زم دمی اش پامو محکم کوب ی. از حرص سمج شهیم
واون همچنان دستش رو گرفته بود دم دهنش  رونیخوشحال باش من روبه روتم. از مغازه اومدم ب

انجام کاراش، بعد   ی. دوتا کارگر گرفته بود براوردیدر م شتریرش حرصم رو ب کا نی. ادیخند یوم
چطور   ونستمد یگرفتم ونم یاسترس م دنشی. با دزدی. به من زل مدیکش یخودش از صبح زحمت م

. پشت سرم راه افتاد دیواون د  رونی بار از مغازه، زدم ب  هیاش.  یقانعش کنم که بفهمه، بره سر زندگ 
. به ناچار  میجلب توجه نکن  ابونی دورتر از محل کارمون، ازم خواست باهاش قدم بزنم تا تو خ یوکم

سابقمون به قول  شقکنم، به خاطر عشقمون، ع یمن، خواهش م یالیباهاش قدم زدم واون گفت_ل
  یکه دوست دار  یهرکس  . برو تو رویبس کن  شهیببرمت. _ماهان، م  ییخوام جا ی. م ایتو، با من ب

  دهیفا یکه دوست دارم. قسم نده ب یچون من تو رو دوست دارم واالنم کنارتم، کنار کس شه،یبرو. _نم
  ی. اون که نمدهینم  تیکه عشقم به حرفم اهم ی_از وقت ؟یسمج شد نقدریا یاست. _ماهان،از ک 
.  رهیگ یم  میخانم تصم جفتمون داره یکنه خودش عقل کله وجا یوفکر م رمیم یفهمه بدون اون م

که براش   یکس  یفهمه اما اونقدر عاشق که حاضر از نبودت، تو خودش له بشه. ول ی_عشقت، م 
رو ازم   دمیرس  یرو که دوست داشتم وداشتم بهش م ی خوشبخت بشه. ماهان، زمونه هر چ رهی میم

خوانواده  یظرف شکسته، ب  راد،یهمه ا نیام. حاال من با ا یگرفت. اونم که از سطح ووضع زندگ
  ،یز ی عز شتریاما، از نظر من همون قدر بلکه هم ب ؟یچ گهیخورم. _خب، بگو د  ی..... به دردت نم یوب

که   ینامرد یپا منبود رو  ی. هر چیودوست داشتن  یقشنگ ،ینجابت دار  ،یپشت کار دار  ،یوقار دار 
من وخودت   شیبا حقارت پ   وقت چی. هیدر حق من نکرد ییجفا چیوتو ه  زارمی در حقت شده م

که   ییکسا  ی. برایخبر دارم چه ها کرد یدیرس  ییتا به جا  یول یدرمونده بود  نکهیحرف نزن. تو با ا
. میونشست میرفت سبز بود جلو مون وبا اصرار ماهان  یفضا  هیباختن.  یشون رو داشتن م زیهمه چ

کرد با زنده کردن  یم یوسع زدی وماهان مدام از دوست داشتن من حرف م  میحرف زد یکم
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گم.  یکه م  ییجا ای بار به حرفم گوش کن وبا هام ب ه ی ای ب ال،یخاطراتمون دوباره دلمو گرم کنه. _ل 
  ،یدونم مال خودم یم . ایتو ب زمی رو قبول کنم. _باشه، عز زی ازم توقع نداشته باش همه چ ی_باشه، ول

. _باشه. اون رفت  ارمی ب نمویتا برم ماش نیجا بش نی. هممیکن  یحاال حاالها با هم زندگ   مییاخو یما م
مطمعن، حرف   یل یخواد منو ببره؟!خ  یفکر بودم کجا م نیوتمام مدت تو ا ادی ومنم صبر کردم تا ب

هم خوب بود   نیداشت وا دوستماش جزم کرده بود.   یبردن من به خونه وزندگ  یوعزمشو برا زدیم
 سوخت.   ی وهم دلم براش، م

 یاحترام یب  ادی زاشت،یرو آورد ودر وبرام با احترام باز کرد. هر بار که اون بهم احترام م  نیماش
راه افتاد ورفت به سمت    اد؟یز نقدریگرفت وتفاوت آدما چرا ا یافتادم وبغضم م یجالل م  ینایوتوه

  ادمیچشام و وجل ادی تا خاطراتمون ب یبر ی من رو م یار اون محل _ماهان، د دنی . با دمونییمحل آشنا
وجب به   هی. من با گرنجابازمیا  امیبا تو ب  یکه تو نبود  ییشدم؟ _نه، فقط آرزوم بود تو روزا  یبره چ

وحق حق   هی پارک وگر ومدمیورزش م یرفتم. هر روز صبح به جا  یرو م میکه با هم بود ییوجب جاها
 شهیچهره معصوم تو هم ریشدم،تصویعشقمون بود رد م  ی. از هر جا که رد پاندمینب  ی کردم تا کس یم

تو نظرم بود. دوستش داشتم  شهی اون که هم ریکردم وتصو یکه من م  ییجلو چشام بود. درست کارا
 نخواست ونشد.  یکردم بره تا با من فنا نشه ول مویکردم؟ همه سع ی ک  دیچکار با یخدا ول

 

 چهل و پنجم  پارت

گذشته فکر   یهای به تلخ ایامروز رو ب  هیمن،  یالیبه محل. _ل میدیورس میکرد یوط  رین مساو باهم
من  ،ی . ولمیمون  یدوست وهمکار م ،یبامن باش  ی. بعد اگه دوست نداشت میوخرابش نکن   مینکن
با من  ی. دوست نداشتدمیفرصت م  میکه رفت نجای مدت بهت از ا هیکنم.   یازدواج نم  چوقتیه

وبغضشو قورت داد. نگام کرد و_تورو خدا بعد   گهید یخوا  یونم ستیکه ن ینداره. زور   یاشکال ،یباش 
چشام سر خورد   ی. نگاش تو نگام قفل شده بود واشکایاون مهلت، بهم راست بگو که دوستم ندار 

  دیکش یود آهکه تو چشاش جا خوش، کرده ب یودل سند زده شده بنام ماهانم رو لو داد. اون با اشک
که روز اول   یفروش  یهمون بستن میبر ا،ی زد و_ب یهر قطره از اشک چشات بشم. لبخند  ی_فداو

ام رو زدم تو صورتت؟ _آره، بعدم  یادته،بستی؟یای باهام ب شهیدوست که م هی. به عنوان میرفت
نمرده بود. . اون موقعها دلم ادته یشد. _آره قربونت برم، خوبه که  نتری ریچقدر ش یوگفت   شیخورد

زن   نی. دوستت دارمو  هزار بار تکرار کن ودل زنده تررهیمن بم  یالیمگه  مرده باشم بزارم دل ل االنم،_
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.  ییوکا کاوو یفی سفارش داد وباز ق ی. بستن یفروش   یسمت بستن میعالم شو. با هم قدم زنان رفت
رد شدم   نجا یا زاومدم وا ش،یکرده وبزرگتر وبه روز تر شده؟ _آره من چند وقت پ ری چقدر تغ نجای_ا
بگم.  یخاطراتمون؟ _چ یپ ی د یچرخ یکه هر گوشه م یتو هم منو دوست دار  یدی. _پس، ددمید

_آره،   ؟یشد  دیبار اول سرخ وسف یبرا ادتهی ال،یکنارم.ل  یمون  یزود وبگو م یلی _فقط جوابم رو بده خ
رو آوردن وما   یر. بستن یبخ ادشیگرفتم.   یم یز ی چ بهیپسر غر هیبارم بود که از دست  نیلچون من او

دونستم چرا؟!  ی. نم دمیکش یجلو مغازه وباز بعد اون همه مدت خجالت م   یصندل یرو مینشست
گفت برگردم   ی. _ماهان، از تو چه پنهون، دلم ممیامون رو بخور یعروس ینیر ی ش نیبعد ا  دوارمی_ام

  ادیمنطق بودن بدم م یب از. _اگر چه شدیعقلم مانع م ی ول رمیبهت وبارها خواستم با هات تماس بگ
منطق االن تو  نی. به حرف دلت گوش کن. ایدوست دارم اصال به حرف منطق وعقلت گوش ند ،یول

ومن  میخورد یکم گرفتن خو دت. با هم بستن با دست   یچون خودت بهش دامن زد ست،یدرست ن 
تو صورتم   دیاش رو مال یواون دوباره بستن شدیام داشت آب م یخوردم که بستن یم  واشیاونقدر 

خوام همه بفهمن   یکارا. _نگاه، کنن م نیکنن ازما گذشته ا یوباز خورد_ماهان، همه دارن نگامون م
 یبودن دارن م کتای نم یکه رو یچند نفر  دمی. برگشتم ودشتریب ای تو دن ین ی ریتو از هر ش  ینی ریش

دارم وامروز همتون  تشخنده خوبه. دوس د،ی. ماهان بلند گفت_بخندنییخندن وسرمو انداختم پا
برام. باز ماهان جلوم بود با همه   یشد  نترمیری گفتن. _از قبل ش کیمهمون من. همه دست زدن وتبر

  هیدستمال داد بهم وصورتتو پاک کن،  هی. دمیدیبود که م ییهاخواب ری که داشت. برام تعب یاون عشق
  ن یتو ماش م ی. نشستیباش   بکارتو طل شهیطلبت. _کاش هم یک ی_باشه،   ؟یبخور  یست یبلد ن یبستن

 یکردم که دلم م یوحقارت م ی چند وقت احساس پوچ  نی. _ماهان، اونقدر امیبرگرد میوراه افتاد
که  یحرف رو نزن، دورت بگردم. نباشه، روز  نیا گهیبسه د س، ینباشم. _ح ایدن  نیتوا گهیخواست د

جفتمون خدا رو. به حرمت همون  هرومنم تو رو،  یحرفا نزن تو من رو دار   نیاز ا گهی. دیتو نباش
که   یلطف اله  نیسر غصه نخور. من اونقدر خوشبختم که عاشق تو هستم. تو با ارزشتر یباال یخدا

با   ی. نگاهمیسر وسامون بد مونیبه زندگ دیوبا میما جا افتاده تر از قبل شد  خدا در حقم کرده.
زن  هیتو با  شنیم  یراض ؟یات چ نوادهالتماس بهم کرد و_جوابمو زودتر بده. _من جواب بدم، خو

بله   دیکه با یکنم. مهم خودت  یم ی_مادرم که هنوز دلشو با تو. بابامم راض ؟یکس ازدواج کن یوب  وهیب
  ستیمقصر ن شهیکه در حقش جفا م ی کس ،ی. _پدرت اگر مخالفت کنه، حق داره. _چه حقیرو بد

رن،   یم راه ی که به ب ییاز کسا یل ی. خیکردخودت رو ثابت   ی. تازه تو که پاکیومهم خودت وخودم 
  یروز  . اما تو با تالش شبانهزارنی م  یو نداشتن خرج یزمونه ونبودن حام  ینامرد ری رو تقص زیهمه چ

که   یط یتو اون مح یمشروب خور بش  ،یمعتاد بش  ،یکن ی دزد یتونست ی.م یخودت رو جم وجور کرد
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که با ارزش بودنت   یهست یا  دهیبرام فوالد آب د وفراهم بود. ت ای وبستر همه گناه وکثافتکار یبود
بهتر که با   رهی بم  یگفت، اگه آدم از گرسنگ یم شهیوذات پاکت ثابت شده است. _ماهان، مادرم هم

ات   هیم مهر دیبا ننگه. اون خونه هم شن ی. مردن بهتر از زندگ رکنهیشکمشو س یست یناشا یهر  کار 
. یوتو به خاطر حالل بودنش قبول کرد  اتشی در زمان ح دش،یربوده واز راه حالله وپدر اون نامرد خ 

 یصدا  م،یهم بود که با یخواستن نداره؟ تو اون مدت کوتاه یفرشته ا ن یهمچ هیحاال تو بگو 
بخش بود ومن رو به سمت   رویماهان، حرفاش، کاراش، آرامشش ودوست دارم گفتناش، برام ن 

شد   ادهیبود واون پ یگل فرو ش  هی و میکارمون شد لمح  کیکرد. نزد یم تیروشن هدا ندهیوآ  یزندگ
  رانیل رز داد. اشاخه گ هیبارم بهم   نیدونست گل رز دوست دارم واول ی. مدیشاخه گل رز خر  هیبرام 

دفتر خاطراتم گذاشته  یبهش گفته بود گل مورد عال قه امه.  اون گل رو خشک کرده بودم وال به ال
 هیبودم. باز 

 

 چهل وششم  پارت

  ی. اشک مشهیم ل یرو گفت_گل دومم خودمم که در کنار تو گلستان گلم تکم  دیکه خر یگل شاخه
در آورد وداد تا اشکامو پاک   بشی ودستمال رو که خودم تو اون دوران بهش دادم رو از تو ج ختمیر

  اولسبد گل کنار دستمال دوختم و هیکردن ومنم عالقه داشتم و یم یکنم. اون زمون ما، دخترا گلدوز 
  ی!_آره هر نخ ش؟یومرتب دار  زیدستمال رو تم نیاسم خودمو خودش رو حک کردم. _ماهان، هنوز ا

کردم    یدستمال رو لمس م ی که نبود ییکه از تار وپود اون پارچه رد شده به دست تو بوده. روزا
  ات شهیکردم.خودش اشکامو پاک کرد و_به من نگاه کن، بخند، هم  یدستتو حس م یانگشتا یوگرما

کوه  هیهام فرستاده بود.  یآدم. خدا برام تو گمگشتگ هیفرشته بود، نه  هیمن زنده ام. ماهان  یوقت
.  یوزودتر جوابم رو بد یباش ادمی گل رو بزار تو گلدون مغازه وبو کن تا به  نیا  ،یدیومرد. _رس رتیغ
جواب دلشو دادم.  اکه ببرمت خونه خودم. همون ج یخوام هزار روزم که شده، نگات کنم تا روز  یم
موندم. اون فکراش رو کرده بود ومنم اونچه که الزم بود رو   یاعتنا م  یبود، اگه باز بهش، ب  یرحم  یب

  یمن نسوزه. زندگ  یخودمو با گذاشتن پا رو دل واحساس ام کردم تا بره وپا یبهش گفتم وتمام سع 
شدم   یمواجه م  دیاش با وادهپدر وپسر رخ بده. با خون نیخواستم با وجود من جنگ ب یبود ونم 

  دیبا یخوام بدم. _االن؟! تو که گفت  یکردم وگفتم_جوابم رو م یم یراض د،یودل پدرش رو خودم با 
پدر ومادرت رضا   دیاول با نکهی. _االنم با شرط اید یجواب م  یوخدا رو شکر که االن دار  یفکر کن
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.  یبش  نینزار آق والد دن،یرو کش  ت. اونا زحمتستی وجنگ که ن ی. زندگیباشن. وگرنه جوابم منف 
احد  یدخترش باشم نه دشمنش. به خدا یچشامه ودوست دارم جا یرواون  گاهیپدرت محترم وجا

کنم. پدر ودوستت   یاصال باهات ازدواج نم  ستیوصلت ن نیبه ا یو واحد اگر حس کنم ازته دل راض
کنم   یروز هماهنگ م هیباشه.  ی خوا یم یطور  نیتو مهمه. _باشه، حاال که تو ا ندهی داره که براش آ

و  میدیمن قبول دارم. چه خونه شما وچه خونه من. رس ی. باشه، هرجا که بگن وهر روز دینی همو بب
خوام   ی_م  ؟یچ ینگات کنم؟ برا ،یسرتو باال کن ونگام کن. _چ  ال،یشدمو_ل ادهیدورتر از مغازه پ 
 وونهیباشم، د یر ی . _بگو حاضرم زنجوونهیدنداره ومال خودمه. _ دیترد گهیچشا د نیمطمعن بشم ا

نبودم. فکر ماهان،  نیزم ی سر کارمون ومن رو می توو گل تودستامو.. هر کدوم رفت ی، براباشم
ام بود. هر روز ساعتها به هم زل   یاز دفتر زندگ  دیورق جد هیشدنمون.... همه وهمه  کتریحرفاش، نزد

 شهیکارم. از پشت ش  زیتو گلدون م زاشتیگل م خهشا  هیوهرروز قبل از رفتنم به مزون  میزد یم
 هیثان هی کرد.   یچند لحظه محو م یشو برا  ریورفت وآمد عابرا، تصو میاز هم نداشت یواضح  ریتصو

  هیطور. ما از قبل  نیمنم هم ی. اما، حفظ شرع واخالق براش مهم بود وبرامیهمو نداشت یطاقت دور 
کنم وبهت زل  یگات م که ن یهست یدختر  نیوآخر نی گفت _اول  یوخودش م مینامزد بود  ییجورا

.)خدا می با هم نداشت  ینه حوس. اصال رابطه خالف شرع رمی شونه به شونه ات باعشق راه م زنم،یم
که   یبه کس دنیرس یام به پام رفت ولنگ بودم برا یزندگ  ریرو که تو کو یار ی لعنت کنه اون خار بدب 

برام خاطره نبود   گهیکردم. د یم یبا رخ ماهش زندگ   وزاش ور  ادیبرام حکم نفس، داشت(. شبا با 
  یاش دوباره به زندگ  یوواقع قینفساش ودوست داشتن عم  یبود. از گرم  کمی مال زمان نزد ادشیو

_چه خبر از آقا ماهان؟   دی. وعمه پرسدنمیروز سر زده اومدن به د هی رانیگشتم. عمه وا یداشتم برم
  ی. میکن  یم ری به دور از ما س  ییجاها گهیگن د ی_راست مد و یخند رانمیعمه جون. ا  ییدایکم پ

 دونستم که ماهان وعمه با هم در ارتباطن. 

 

 چهل وهفتم  پارت

کاسه است وهمه آمار   هیشما واون آقا ماهان دستتون،تو   دمیپنهان کار خودم،من که فهم ری _عمه من
  یدراز نشه رو م یکس یلولنگ نمونم و دستم ج یخرج یفروختن گوشواره که برا یمن وحت یکارا

که از کجا   یاش و روت نشده تا حاال بپرس  یفروخت   یدونست. _عمه جون قبل از اونکه تو بهم بگ
محبوبه   یدگار  ایباارزش و  یلیدونستم اون طالها برات خ   یاش، بگم که م یفروخت دمیبار  فهم نیاول
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  زاشیچ ن یطرفه. با ارزشتر یبدونه با چه انسان پاک شتریمادرت. اما، به ماهان گفتم که ب امرزیخدا ب
رو براش گفتم.   تی نرفتن وکارو تالش شبانه روز راههی. بعد بیرو فروخت تا دستش دراز نشه جلو کس 

 یپاکبودم وبه  انیمن در جر د،یام که اومد در خونه تو وبا هم حرف زد یآره عمه ماهان همون روز 
باهات تو خونه ات حرف بزنه. اون پسر اونقدر ادب و    ادی داشتم که، اجازه دادم ب مانیچشم ودلش ا

که دنبالت بود. اون ازم  یی زارو  ینکرد. حت  یکار  چیاذن من، من بزرگتر تو، ه یداره که ب تی شخص
، قطعا  کنم. اما، ازش خواستم خودش تالششون بکنه چون تیخواست تا با تو حرف بزنم وراض 

پل  نیخودتون ا  دیدونستم نه بود، تا اون به قول خودت بد بخت نشه. شماها با یجوابت نه بود وم
.  دیش  یم کینزد دیدار یبختراه خوش یدونم که به آخرا ی وخدا رو شکر م دیکرد یلرزون رو رد م

کردم بچه   یوحس م  دمیگنج ی بودم باردار تو پوست خودم نم دهیکه شن یباردار بود واز روز  رانیا
  یسمونی س دیخر  کینزد یپاکت پول آماده کرده بودم تا وقت هی. ادیب  ایدن نی خواد به ا  یخواهرم م

رو آوردم و دادم به دوست   پاکتشه. خوب وبدرد بخور با  یکادو هیخواستم  ی اش شد بدم بهش. م
. ومدهین  ایهنوز که بچه به دن ه؟ یچه کار نیما. _ا نیر ی ش ین  ین نیا یکادو نمی_خب، ارانیخوبم ا

خودت. _دستت درد نکنه   قهیروتخت وکمد بخر به سل نی. اشمیوگرنه ناراحت م  یخوام قبول کن  ی_م
دل   زی_نه._پس مبارکه عزد؟یدیرو نخر  دخره. _باشه هنوز که تخت وکم یم یمامانم داره همه چ یول

براش بخر. بلند   نشوی. بهترستین  ادی! _نه اصال هم زالیل  ادیز یل یخ  نیخاله باشه. پاکت رو باز کرد و_ا
دل، مبارک باشه. عمه گفت   زی شدبغلم کرد _خاله جونش، دستت درد نکنه. _خاله، فداش بشه عز

د وتشکر کرد.  خوشحال ش  یلیخ رانی. ایندار  یمن فرق یالیمنم طلبت. _شما چرا؟ _تو با ل  یکادو
شد    یخوبه. کاش خبر نگار م  یلی_نه، خ د؟یبا پدر ومادرش حرف بزن  دیبر دییخوا  یم  یعمه گفت_ک

  ینجور یرو من بگم؟! _ا یز یچ هیشما گفته ونزاشت  رو به  زی هر چ زی به ر  زیآقا ماهان. مو به مو ور نیا
با پدر ومادرش حرف   یاول خواست یکرد یگفتن، کار خوب  رانیوهم عمه وهم ا میدی. هرسه خندگهید

  بیکه به فکر بدبخت کردن وفر یهست  یطرفن وچه خانم یفهمن با ک  یاونا م  یطور  نی. ایبزن 
  هیروز گذشت و نیبودم وهر دوشون رفتن. چند رانیبا عمه وا   ی. اونروز چند ساعتیستیپسرشون ن 

صبرانه   ی. مامان که بمیکردن بابا بود یراض  ری چند روز درگ نیا نجا ال،یروز باز ماهان اومد مزون و_ل
  قیکه ازت کردم ده ها برابر مشتاق شده. مادرم، با من رف ییفای وبا تعر میدوست داره ما به هم برس

 ستمین  ینشنوه. به خدا آدم دهن لق گهیوجور د گهیرو خودم بهش گفتم تا از زبون کس د زیوهمه چ
اجازه   ی خواستم ب ینداره ونم   ی.به خدا با مادرم فرقم یما با هم در ارتباط یت دونس یوعمه گفت، م

گفتم.  ی م دیراجع به تو با یگم. ول یرو به مادرم نم  ز یبزرگترت، باتو رابطه داشته باشم. من هر چ 
از دو   ینداره کس یحفظ بشه ولز وم  دیبا شهیخودمون تا هم نیما ب  یوخصوص  ندهیآ یزندگ   یحرفا
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  یبد نشو. _شوخ  ال،یو_اصال. _ل دمیدهن لقم. خند شهیهم  یرو گفتم تا فکر نکن  نایا .هطرف بفهم
  ی. کم نهیخواد تو رو تو خونه خودمون بب  ی. پدرم میامروز غروب بگم آماده باش یکردم. _اومدم برا

  بار  یاز رودرو شدن برا زنهیمکث کردم وبه فکر فرو رفتم و_خونه شما؟ باشه. اما ماهان، دلم شور م
_ از   ؟یمال خودم شد یدید ،یاول با پدرت. _نترس خودم کنارتم. ماهان خواست بره و_عروسم شد

ه حاضر  برمت، بعد هر وقت ک یبرم خونه حاضر باشم. _باشه بلند شو خودم م  دیدست تو. ماهان با
شه؟ _برو  ی. باورت ممیر یبا هم از در خونه ما تو م میامروز دار الیدنبالت. ل امیخبرم کن ب یشد

 زد وپاشو خانمم.  ی. چشمکیماهان، آخر کار خودت رو کرد

 

 چهل وهشتم پارت

ا  واقع ایتعارف  نی. _امیبخور ییباال وبا هم چا  ایسمت خونه من. بهش، گفتم_ ب میماهان راه افتاد با
در کن وبرو. _چشم حتما.  یخستگ  ایب  یمن رو رسوند ید یزحمت کش  ه؟یچه حرف نی_ماهان، ا  ام؟یب

  یراه م جهت  یبپوشم ومدام ب  یدم کنم. استرس داشتم که چ ییرو آب کردم تا چا  یاومد داخل وکتر 
تخت. ماهان صدام کرد و_مثال مهمون   یرو ختمیهمه لباسامو ر بایرفتم ودر کمد لباسامو باز کردم تقر

  ییچا نیدم کردم وبا شکالت آوردم. _ا ی. رفتم وچاامی. من تنها نشستم. _ببخش االن مایدار
  گهی. دمونیسر زندگ میر یم میما باهم دار الیبه تو رو در آورد. ل   دنیرس یبرا ام یهمه دوندگ  یخستگ

تا غروب هنوز    الیرو خورد وبلند شد که بره_لاش   ییچا عی . سرشدیمحال م یبرام آرزو  دنتیداشت د
که تو  می ست یوهنوز محرم ن ستیمغازه. درست ن رمیخبرم کن. م   یحاضر شد  رمی من م هیوقت باق

نه. تا   ای کنم  ش،یآرا ستمدون ی لباسامو امتحان کردم ونم   یکی  یکی خونه تو بمونم. اون رفت ومن 
برم. به قول  نیکنم. وموجه ومت میمال شیمانتو م رو بپوشم. آرا نیتر نیگرفتم سنگ میتصم نکهیا

تا آخر هم همون، نگاه اول در  ی در نگاه اول اونقدر خوب جلوه کن  دیفرمودند، با یکه م رانیاستاد ا
صورتم   یها  یاون نقاش  ادیکردم.   ینم ظمیغل  شیگشتم وآرا یمونه. من اصال بد نم  یم  یذهن باق

گذشته  یتو زندگ  یاهی از هر س دمیپر یانداختم. داشتم م یل رو صورتم نقش مافتادم که به زور جال
 ریداره د ؟ یجان، چرا تماس نگرفت  الیگذشت وماهان باهام تماس گرفت_ل یک   دمیام. تا غروب نفهم

  یک دم،ی. نفهمدمی. _به خدا االن ساعت رودزاری ب ینظم یرو وقت حساسه واز ب   یلی. پدرم خ شهیم
درسته ماهان جان. اون قطع   نی که انشاهلل. _آره ماهان جان. _آهان، ا یزمان گذشت. اومدم حاضر 

گفتم ماهان جان. خنده ام گرفت که چقدر اون خوشحال شد. ماهان  کدفعه،ی کرد واز دهنم در اومد 
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چه   ،ییبای. رفتم و_چه خانم ز امیودست تکون دادم دارم م   دمشیوبوق زد. از پشت پنجره د دیرس
 هی. ومدی خوشش، م  یل یخ یاسی. اون از رنگ ادیچقدر بهت م یرنگ روسر   نی. ایخوشگلترم شد

  یل یمن خ دی با خونه جد دشونیسر کرده بودم. راه افتاد محل جد میمال یصورت  یبا گال یاس ی یروسر 
آهنگ  هیواون  میشهر. تو راه سکوت کرده بود منطقه  نیشهر بود تو بهتر یباال  یفاصله نداشت ول 

با خدم و   ییالیخونه و هی م،یدی . رسزدیوعاشقانه گذاشت. شعر اون آهنگ حرف دل ما رو م  میمال
  هیباغ، شرکت وهمسا  ال،یما، و یم یخونه تو محل قد هیشون از اولم خوب بود.   یحشم. اونا وضع مال

اش، رو از روز   یماهان وقشنگ ی چشم من فقط مردونگ ی. ول رهی گفتن، پولشون از پارو باالم یها م
. آقا وخانم منتظرتون  دییدر و_سالم، بفرما  یخدمتکار اومد جلو میدیرس یوخواست.وقت  دیاول د

نگاه به ماهان کردم وآب دهنم قورت دادم گلوم بد خشک شده   هیکنم.  یم تونییهستن ومن راهنما 
اومد به استقبالمون. سالم  یشگ یخاص وهم  یمهربون ومادرش با همون می شد ییرایبود. وارد پذ

که  دیبرخورد کرد یشما با من جور  شهی. _همیماهت. چقدر خانمتر شد یدادم و_سالم به رو
تو   یدخترم. اصال انگار نه انگار چه اتفاق یشدم. _ازبس که خودت خوب  هاتونی شرمنده شما وخوب

مرد موقر وبا   هیبودن. باباش،  ی دونست. اونقدر که خونواده خوب ومحترم  یگذشته من افتاده وم
بودم وسالم دادم. _سالم، خوش   رانداختهی مبل بلند شد ومن سرم رو به ز  یبود. از رو تی شخص

  یوبو پیخوش ت  دوپر،یسف یخود ماهان بود، جذاب وقد بلند با موها نی. عدی ن یبنش  دییبفرما دیآمد
نداشته   یبی . _دخترم، راحت باش واحساس غرارهیبه خدمتکار گفت، شربت ب. مادرش، دادیعطر م
  نجایا یایگفتم ب نکهیرو خونه خودت بدون. _چشم، ممنونم. پدرش گفت_امروز قرض از ا  نجایباش. ا

  یفکر کن ی. مبادا لحظه امیوسنگامونو وا بکن   میبود که راجع به ازدواج شما حرف بزن نیدخترم ا
.  میصحبت کن  نجایواول ا نجایا  یای وخواستم ب یودماست. شما، تنها ب یزندگ دنیقصدم به رخ کش

برداشت نادرست کنم وهم شما   یحرف   ای زی دختر نو جوونم که با هر چ هی. من نه، هیچه حرف نی_ا
که قبال به پسرتون   ییزایشما برام ثابت شده است. با اجازه شما ومادرآقا ماهان، اون چ تی وشخص

ونا   دمی رنج کش یل یبگم دوباره. _بگو دخترم. من، خ  ونخودت یزدواجم بوده رو تو روگفتم وشرط ا
مادر و پدر. من   یوب  وهیزن ب هیظرف شکسته،  هیبگم.  اد یبه سرم آوردن که شرمم م ییخواسته بالها

ام نباشه.   ییوخودستا  یادب ی. حمل بر ب دمید یشما وخونواده شما کم م یهمون وقتا هم خودمو برا
کردم منصرفش کنم. حق رو به شما که بزرگتر   یسع یلیشد وخ   ریگیدنم پیا، آقا ماهان بعد دوباره دام

نکرده برخورد نکنه.   یخدا یادب  یوقت به خاطر من با شما با ب  چیدادم. از ش خواستم ه دیوپدرش 
 یتا بدونم وبخوام که به همون خدا نجامیارزش دل پدر ومادر رو نداره. االنم ا ای تو دن یز یچ چیه

  رمیوم شمیناراحت نم دیدون ینم  قی. اگر بدونم منو الدیحرف دلتون رو بزن تون، سر قسم بدم یباال
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کنم. چشام پر بود  یم یخوشبخت  یپسرتون آرزو یوبرا  رمیگ یهم به دل نم یا نهی وک شهیهم یبرا
 یبرا رمی خودم رو نگه داشتم. پدرش متوجه شد که از گفتن کلمه م یوجلو  زدمیم  حرف یوقت

 

 چهل ونهم  پارت

آل  دهیعروس ا هی دیمن و دلم با ماهان حاکم. _شما، حق دار نیب یچه عشق سرشار  دیفهم شهیهم
شما جلب بشه تا بله رو بگم.آقا ماهان برام مهمه چون، ازش عشق،   تی . شرط کردم رضادیداشته باش

  یبگم ونا خواسته به همه مردا ب ادیکه شرمم م یی. بر خالف بالهادمیمحبت ودوست داشتن د
ناامنش   شهیر  یب یآدم نماها ی. بعض ستین یناامن یاجا ی شدم، اون بود که به من فهموند دن عتمادا

  الی_ل دی پاکشون کردم. پدرش د  عی. سرنییافتاد از گوشه چشمم پا کردن. دوتا قطره اشک مزاحم
  یواونقدر عاشق، که حاضر نشد  یوخانم یدار  یچقدر ذات پاک دمیوفهم دمتیکه د کیجانم، از نزد

تو رو   یخال یتونه جا ینم  یکس  چیوه زیچ چیبرام روشن شد که ه ،یخودت روجا کن  یطی با هر شرا
. مهم زمان حال تو. پسرم  ستیبرام گذشته تو وخونواده ات مهم ن  گهیپسرم پر کنه. د یتو زندگ 

از رو   شدی ورد م شهیم یتو دخترم بود، براش مهم نبود چ یجا یا گهیانتخابش درسته وهر کس د
  یباق یشک وشبه ا چیه یجا یکارت ثابت کرد  نیکه به دام انداخته. اما تو، با ا یپدر ومادر کس  لد

اما تو به  ست،یخونواده مهم ن ست،یگم ثروت مهم ن  ی. نمیبرام باارزش شد یل ی. حاال هم خ یر زا ینم
زمان   وت که ت  امرزیبا نجابتت. احسنت به مادر خدا ب ،یهمه نداشته هاتو پر کرد یجا ییتنها

 طور پرورش داده. ن یرو ا زی تو عز اتشیح

اشک شوق.   ختم،ی ر یکلمه اشک م نیا دنیبه خونه خودت باباجان، عروس گلم. با شن یاومد خوش
  دیمن رو بوس یبلند شد ورو  یحبس شده بود. مادرش با خوشحال  نهیماهان ومادرش تو س ینفسا

همه  نیا قی ال دوارم،یبرداشت وتعارف کرد. _ام  ینی ری. خدا روشکر مادر. شدید ی_خدا رو شکر بهم رس
تو قلبم حک   یاون روز برام خاطره خوش  خانم. یبه خدا که هست ،یومهر شما باشم. _هست عتمادا

  ینشده برگرد. _ممنون، خودم آژانس م کی کرد. پدرش، گفت _ماهان، عروسمو نو ببر برسون تا تار
  ان،وقت شب تنها بره. پس داماد چه کاره است؟ برو دختر ج  نیعروسمون ا م،ی زاری. _ما نم رمی م رمیگ

چون تو باشه. _چشم، قدم  یدر حد خانم یتگار خواس د ی. بامیرس  یخدمت م  یاصل  یقرارها یما برا
 می.با ماهان تمام راه حرف زددمیگنج  یتو پوست خودم نم   ی. از خوشحالدیمن بزار یرو چشا

. اون زمان  یتو دل پدرم جا باز کرد یچه جور  ن،یتورو خدا بب ال،یکرد. _ل  یباباش رو مرور م یوحرفا
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  یواز هم دور نم  م،یباهم گهیکرد. رسوندم و_خداحافظ، چند روز د  یم ییخودنما  یما خوشبخت یبرا
که قبل   یی. اون رفت ومن از ترس اون بالهانمتیب ی. دوست دارم، برو مراقب خودت باش، ممیمون

گرفتم وازش   استم رینرفتم. با عمه من رونی برام افتاده بود. از خونه او ن دو روزرو، ب یخواستگار 
باهام کردن   یچه برخورد د،یعمه فهم یدعوت کنه خونه من. وقت یخواستگار  یخواستم همه رو برا

. خونواده ماهان از یر  یم یرو دار  یدونستم راه درست یبرگردوندنم خونه،گفت_م  یوبا چه عزت
با خودت سر لج   رواز همون اول اونا  دیبود ونبا  یعمر زندگ هیبرات مهمتر باشن. حساب  دیخودش با

. شده بود سر  شدنینم  یگم، اگر خونواده ماهان راض ی. _عمه جون، به خدا از ته دلم میانداخت یم
که  یر ی کردم. _رحمت به ش ینم  یوقت باهاش، زندگ  چینکنه، ه دایبرم تا جام رو پ ست یبه ن

اومدن ماهان  قکنم. خونه رو با عش یرو نخور همه کارارو خودم رو به راه م یز ی.غصه چیخورد
  نباریالزم داشتم سفارش دادم. در دلم از خدا خواستم،کمک کنه ا یوخونواده اش برق انداختم،هر چ

 نکنه. ریپامون گ یجلو یسنگ چیه

 

 پنجاهم  پارت

بودن تا  شمیاومدن. پ رانی شد برام. از صبح عمه وبعد ا یموندن ادیروز به  هی ،یخواستگار   روز
 وهیرو نکنم. بهم کمک کردن وعمه ناهار درست کرد تا من به کارام برسم. م زانم یاحساس کمبود عز

 مونودوست داشتن ی سرخ تیوبه ن دمیدسته گل رز قرمز خر هیورفتم   دمیها رو تو ظرف چ ینیری وش
  الیخوشحالم ل  یلی. برات خ مینی ب  یروزا رو م  نیگفت_چقدر، خوبه که ا رانیتو گلدون گل گذاشتم. ا

  کاشیجونش دوستم داشت. ا   یکه تا پا یقسم خورده ا اری شد.  ارمیجونم. خونه آماده اومدن 
نوجوون   هیتونست   یم ریبودن وام  ریمادرم وام کاش،یکردن. ا یامن خونواده ام رو خراب نم  ونهیآش

به تن  دادینم  حی ودش رو ترج خواهرش کوالک کنه. اگه بابام خ یعروس  یشاداب وسرزنده باشه وبرا
  یافتاد. به هر حال  یچند ساله من با ماهانم اتفاق نم ییاتفاقا وجدا نیخو نوا ده اش، ا  یوروح زخم

شده بود  ی ابد گاهیابراشون ج زامیقبر عز کیورفت. خونه تار دیمن پر کش ییکه بود جغد شوم تنها
  یم  یزندگ  د،یبودم. با ادشونیکردم وهر لحظه به  یروحشون دعا م یشاد یومن در دل براشون، برا

رو   نیآورده بود وگفت_ا دیشال سف  هیبرام   ریومن رفتم تا آماده بشم. عمه من میکرد. ناهار رو خورد
خترم حاضر شو.  . _برو د نهشال بشه. _دستت درد نک  نیا یدیسرت کن عمه،انشاهلل بختت به سپ 

از بابتم  الشیبود که خ  یمن براش کاف  یکرد وخوش ی با نگاه خاص ومهربون نگام م رانی_چشم. ا
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مراسم  یجون برام دوخته بود برا هیدست لباس سم  هیراحت باشه. رفتم تو اتاق تا حاضر بشم. 
از عمه  یاز وقت جانم، الیلآورده بود. باهام تماس گرفت و_سالم،  کیام و داده بود پ یخواستگار 

دوختم. اگه  کیکت ودامن ش هینشستم وبرات  ت ی خواستگار  دمیام شن  یمیدوست قد رت،یمن
به خدا به   ست،یزحمت ن  ؟یدیهمه زحمت کش نیا ی. _چرا، خانمیرو بپوش  نایا یدوست داشته باش 

  دوارمی برس ام  کاراتشما تشکر کنم؟  _برو وبه  ی. _چطور، از محبتهایاندازه دختر خودم برام مهم
برابر شد.   نیمن چند ی. اون روز دلگرمیکن  یخوشبخت در کنار اون پسر پاک وخداشناس زندگ

 شهی محبتهاست که ر نیام شدن. هم یشاد  کیرو داشتم که به فکرم بودن وبا من شر   ییکسا
  کمیوچ. کم کم عمه کاریظر اومدن کنه. خالصه، حاضر شدم ومنت یومحکمتر م  قتریرو عم یدوست

رو    زهیبله رو گفتم بر یبرام نقل وسکه آورده بود تا وقت ن،ی. زنمو شه دنیوعموهام وزن عموهام رس
کمک من   یتونم مثل مادرت خوب باشم. اما، رو یمن نم ال،یسرم،برام اسپند دود کردوبغلم کرد و_ل

  یم ایدن هیو  نونمم یبچه اومد نی که کنار ا نیزد رو شونه اش و_هم   ریهمه جوره حساب کن. عمه من
زنگ در اومد. ماهان  یحاکم شد. صدا دنیبدون متلک ونمک رو زخم پاچ ،یارزه. جو دوستا نه ا

که مهر اون توش جاگرفته. اون،  دیبالی ماهان به خودش م دنیوخونواده اش بودن. دلم از د
. مادرش  دوآرامش بخش بو  میدکلنش مالا یرفته. بو شگاهیآرا شه،یهم نیاسپرت ع پی ت پ،ی خوشت

 هیخود ماهان بود. دست ماهان   نیع پی مرتب وباوقار بود. پدرشم جذاب وخوشت ی با لباس مجلس
وخوشحال وارد    یراض یباز وچهر ه ا یوپدرش با رو ین یریجعبه ش  هیدسته گل رز بود ودست مادرش 

ر  ی کنم که عمه من شونیراهنماکردن. سالم دادم وخواستم  یبهشون نگاه م رهی شدند. همه خ
کردن   یی. شما برو شربت ها رو آماده کن. اونا رو راهنما میکن  یم شونیوراهنما  میما هست ال،یگفت_ل

ونشستن. منم رفتم تو آشپزخونه ومشغول آماده کردن شربتا شدم. زن عمو بزرگم مجلس رو دست  
کرد ازم.  یم  دیوتمج  فیهمش، تعر نباریکه حرفاش چزوندن من بود، ا شهیگرفته بود وبر خالف هم
  دمید دختر نیا یکه من از خانم یز ینداره. اون چ فی به تعر یاز ی جان، ن الی پدر ماهان هم گفت_ل

کنه که مثل تخم چشام بهش اعتماد کنم ودوستش داشته باشم. قند تو  یم  تی برام تا آخر عمر کفا
  ی. کمماهان شی قرار بودم برم پ ی. ب بردی تو جمع من رو باال م یپدرش اونطور  یوقت شدیدلم آب م

م عمه. مهمونامون خشک شد. _چش  یگلو ار،یجان عمه شربتا رو ب   ال،یکه گذشت عمه صدام کرد_ل
.  پی خو ش ت یآقا نیحول نکن مال خودته ا  ،یز ینر  ینی اومد تو آشپزخونه و_شربتا رو تو س رانیا

ماهان چشاش، به در آشپزخونه  چارهیاالن وقت سربه سر گذاشتن؟ _اتفاقا االن وقتشه. ب رانی_ا
شدم وشربتا رو تعارف کردم.   ییرا ی آراسته ومرتب وارد پذ ی. با ظاهر یایتو ب  قراریشد. تابلو ب  دیسپ

خوردن داره. سرخ شدم از    ایعروس دن نیترن یری شربت از دست ش نیاول بردم سمت پدر ماهان و_ا
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به مادرش تعارف   دباباجون. وبع  یش  ریکنه. _پ یرفتار شما من رو خجالت زده م ین یریخجالت و_ش 
بود که مدتها   ییشما آرزو ی وماهان نشستم. خوشبخت ونمردم، تو مجلس تو دیکش  یکردم_آه

  یمعلومه که کدبانو الیخونه ل ی تعارف کردم. مادرش رو به همه کردو _از مرتب هیداشتم. وبعد به بق
تو   دیزحمت کش یکل  شییتعارف کرد وخدا وهی. زن عموم بلند شد ومدی. _ممنون شما لطف دارهیقابل

. هیمونده بود وبا ابرو اشاره دادم بد ماهان جلو بق  رهی. ماهان همش بهم خییرایجم وجور کردن وپذ
ما کنار هم  قراری دوتا جوون ب نیا دیل یزد و_با اجازه شما بزرگان، اگر ما یز ی ولبخند ر دیپدرش د

 رو انجام  هیاول یهاوما صحبت   ننیبنش

 

 کم ی پنجاه و پارت

.  نهیجان کنارت بنش  الیول  اریب  یصندل هیرم، . ماهان گل از گلش، شکفت وپدرش بهش گفت_پس میبد
دهنم  یمن. نشستم ودستمو گرفتم جلو یبرداشت وچسبوند به صندل  یصندل ه ی عی_چشم، حتما. سر

خنده  یکردن تا صدا یهمه خودشونو کنترل م ؟یباش  ی تونست ینم گهیتابلو تر د نیوآروم گفتم_از ا
. پدرش شروع به  دیتکون داد وآروم خند یکرد وسر بهم  ینگاه رانیهاشون اونجا رو منجفر نکنه. ا

 نیتا راجع به ازدواج ا میینجایا  نی جان وشما حاضر الی ل زانی صحبت کرد_ما امروز با اجازه از روح عز
نبودم. برام   واجازد نیبچه ها موافق ا نیا یی. صادقانه بگم، از اول آشنامی ری بگ میتصم  زیدوتا عز

. اما، پسرم بهم ثابت کرد از هر  یوهم مال  یدر حد خودمون بود. هم از نظر اخالق  یمالک خونواده ا
 یسر  هیجانم  الی رفتارشه. با اجازه شما ما با ل یداره واونم ذات پاک و درست الیباالتر رو، ل  یثروت

دختر   ن ی. امیحرف زده بود الی . درمورد خواسته لمیرو نکرد یاصل یها. البته صحبت میصحبت کرد
بخت خودش. اما، ماهان درست   یتا اون بره پ  کردیم  ینکرد وازش دور  لیخودش رو به پسرم تحم

مخالف در  ال،یخوام. ل  یدختر وم نیوگفت _ا ستادیمن ا یبه رو یانتخاب رو کرده بود. حت نیتر
بهم ثابت کرد   نیما بود. ا تیضااز ماهان ر  یمن وپسرم بود وتنها شرطش بعد اون همه دور  یر یگ
دختر، تو دل ما جا باز کرده  ن یکرده. حاال ا تشیپاک خورده است ومادر مرحومش خوب ترب   ریش
ونجابت   تی . مهم شخصستی رقم خورده مهم ن   یکه ناخواسته براش اتفاقات یبرام گذشته ا گهیود

بزرگم   ی. عمومیکن  ید ما اطاعت م یرو که شما دستور بد یز ی وحاال هر چ هیبرام کاف  نیر. همدخت نیا
ما رو با بخشش  الی. لمیکرد یودر حقش، کوتاه  میبود خبری ب  یدختر مدت نیگفت_ما هم از ا

کار وتالش خودشه. اگه همه موافق  جهینت ده،یهم که رس یز ی اش شرمنده کرد. به هر چ یومهربون
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  هیبها ومهر  رینگاه به ماهان کردمو_برام، ش  هینگاه به جمع و هیکنه.  نیرو تع هیخودش مهر  د،یباش
که سرم   یی که بعد اون همه بال  ی دوباره ما به هم. عشق وزندگ دنی. مهم، رسستیمهم ن  زایچ نیوا

امروزمون رو   ی قبلم رو بکشم وسط. شادمان ینم جه یخوام بحث اون زندگ یشد. نم غیاومد ازمون در
سفر حج که هر وقت تونست من رو ببره. البته باز با اجازه   هیو  هیاهلل کاف تیسکه به ن هیخراب کنم. 

لحظه رهام نکرد. گرچه  هیام  ی و خم زندگ چیخوام دور خونه خدا بگردم. که تو پ  یشما بزرگترا. م
  نی. مهمتردنامهیشاهد همه زجر کش  ری وفقط عمه من  دیخبری که شما ازش ب   دمیکش بتیمص  یلیخ

  یآقا که در کنارم نشسته، من رو با زندگ نی. اردنماهان وخونواده اشن که من رو درک ک ه،یمهر
ودرد آور شده بودو دوست داشتم هر چه زودتر تموم بشه روزگارم.   یداد.شبانه روزم تکرار  یآشت

  یوقت میکن  یدر حق تو بزرگ مییکه بخوا میباش   یما ک زمی م، عز_دختردیمادرش بلند شد وصورتمو بوس
 یقشیکه ال یوکس  یز یکه خودش به چ یز ی خدا عز  شی بزرگ عالم، بزرگ همه است. تو اونقدر پ

اونم با لبخند جواب داد، حتما.   اره؟ی اشاره به پدر ماهان کرد که انگشتر نشون رو در ب هیرسوندت. 
کردن.   دییدست عروسمون کنم. همه دست زدن وتا  نویخوام ا   یاجازه م انگشتر نشون رو در آورد و_با

انگشتر  نیدر آورد که الماس روش کار شده بود. _ا فشیمت از تو ک یگرون ق  یلی وخ نیانگشتر سنگ هی
کرد ودستم  یم یرو برات بخره. برق انگشتر، چشم نواز  نیپدر شوهرته. دوست داشت بهتر قهیسل

راحت، راحت شد که   الشیکرد وخ یبه ماهان کردم وداشت انگشتر تو دستم رو نگاه م یکرد. نگاه
کرد.   یکه در کنارم بود برق انگشتر الماس رو کم جلوه م  یجواهر  کوهنشون اون تو دستم رفت. برام 

  ری حرف عمه منرنگ باشه. درست   ن یا یدیسرم انداخت و_بختت به سپ دمیسپ  ریشال حر هیمادرش 
به هم تعارف   ینی ری. همه صلوات فرستادن وشختیرو زد. زن عموم، نقل وسکه ها رو، رو سرمون ر

بودن وما از قبل همه حرفامونو   انیهمه در جر بای. تقرمی سنگامونو وا بکن ات مینرفت  یکردن. ما گوشه ا
ازهم وهمه متوجه شده  میکند  یتموم شد وموقع رفتنشون شد. دل نم ی. شب خواستگار میزده بود
 میکرد زیهم. اما، رفتن. کم کم ما هم خونه رو تم  یبود از دور   دهیچشممون ترس م،یدیترس  یبودن. م
تنها   شتریب گهی. باز من تنها شدم. اما خوش بودم که چند روز درانی عمه وا ی. حترفتنمنم  یومهمونا

 یفروخته شدن در ازا یشهر قربان   نیفکر افتادم، چند نفر مثل من تو ا نی. شب سر نماز به استمین
چون ماهان دستشون  یبخت شدن وشانس من رو نداشتن که کس اهیمواد وقمارن؟ چند نفر س

  نیحسن داشت واونم ا هی دم،یکه کش یاز اونا دق کردن ومردن. اون همه بدبخت یلیخ  دیشا ره؟یبگ
مغرور نشم ودست   ایدن یها یرو لمس کردم تا تو قشنگ ای دن یهای شتوز نمیبود که خودم رو فقط نب
رو   دمیرو که مادر ماهان رو سرم انداخت رو، کش یر ی . بعد نمازم، شال حررمیچند نفر چون خودمو بگ
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کردم دست ماهان تو دستام. از   یتو دستم بود، حس، م یکردم بخوابم. اون انگشتر وقت  یسرم وسع
 .بردمیکه عطر ماهان رو داشت ومتعلق به با اون بودن بود، لذت م  زیهر چ

 

 پنجاه ودوم  پارت

ماهان.  دم یدر اومد. رفتم در وباز کردم د ی. صبح، صدادمیبعد مدتها با آرامش خاطر خواب اونشب،
  یشستم. _دست وصورت نشسته هم قبول  یحداقل دست وصورتمو م یدادی_سالم، کاش، خبر م 

. _چه  دمیاز فکر تو خوابم نبرد. _به جاش من بعد مدتها خوب وبا آرامش، خاطر خواب شبی. دیخانم 
محضر. _چشم، آقامون.  یدنبال کارا میبر دیبا ؟یصبحونه به آقاتون بد هی یخوا  یخوب. حاال، نم

  یز یصبحونه، هر چ  لیرو گاز گذاشتم و وسا  یکتر  عیکنم. سر یصبحونه مفصل برات آماده م هیاالن 
خبر که   ی کرد. _ماهان خان، صبح زود وب   ی. دستپاچه بودم از بس نگام مزیتم رو آوردم، سرمکه داش

 یم فی _نه، ک ؟یشد یدستپاچه نم یبهم، خودت بگو تو بود یوزل زد یروبه روم نشست ،یاومد
حرف   یباهات دوکلمه جد شهینم ، یا شهیهم نیکنه. _ع  یداره نگام م یپی خوش ت نیکردم پسر به ا
به  ایآقامون  یبرا رمی جان؟ _دارم م ال ی. رفتم آماده شدم برم نون بخرم. _کجا، لمیدیزد. هر دو خند

نداره مرد تو خونه باشه وزن بره   ی . معن رمی نون تازه بخرم. _خودم، م پی پسر خوش ت نیقول خودت ا
ماهان  ه ی_چدیتخت خواب. خند یرو  ری حرشال  دینون بخره. در اتاق خوابم باز بود اومد رد بشه د

عشق وعالقه  اوآورد. با هم ب دی . اون رفت ونون تازه خردیخند یبه چ  دمی. فهمیچی _ه ؟یخند یم
  ،ی_دوست دار دیمحضرمون. تو راه ازم پرس یدنبال کارا می. حاضر شدم تا باهم برمیصبحونه خورد

کم   گهید یاز دخترا یتر بهتر. _چرا، مگه چسبک  یدونم، هر چ یتاالر؟ _نم  ایمراسم تو باغ باشه 
با شاه   الی . شاهزاده لسنیوبن خی که تو تار رمی برات بگ  یعروس هی یرو گفت نی اتفاقا، حاال که ا ؟یدار 

ام تندتر شده. ضربان   یزندگ تمی ر  دمتیکه د ی. از روز ی خوام تو کل شهر جار بزنم کنارم  یماهان. م
تموم   ایخدا  ،یعنیرشته به هم وصل شده است.  هیخوش،  ،یشده. روزا میتنظ دنتیقلبم از صدا ود

که دوستش دارم   یبا کس گه،یره؟ دیگ  یما رو نم یخوش  یجلو گهید یز یچ یعنیتموم شد؟   یبد بخت
  ایرم محضر هماهنگ کنم؟ خدا  یفراموش کنم، دارم م دیبا  امتی رو تا ق دارشیکردم د یوفکر م

  کیمحضر نزد میکردم. رفت یرو با خودم مرور م  نایا دنتیهرشب بعد د ال،ی. ل اشکرتیشکرت، خدا
. همون جا ماهان  میفت رو گر شیآزما یخونه اشون که پدرش، هماهنگ کرده بود. برگه ها

چند وقت رو رفت وآمد   نیتا راحت باهم ا  دیبخون تیچند روزه محرم غهیص هیکرد  دیگفت_پدرم،تاک
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رو    تی بله محرم یبرام بهشت شد وقت  ایبخونه. تمام دن  تی محرم غهی. از عاقد خواست برامون صدیکن
. میاومد رونی هم ب دستدفعه قبل. از محضر دست تو  ن یع یزور وکتک  چی ه یبه ماهان دادم. ب

سوار   ایب  الیکنم. ل  یام دستت رو رها نموقت تا زنده  چ یماهان دستم رو محکم فشار داد وعشقم، ه
 می. باهم راه افتادمیوبا هم دست تو دست وشونه به شونه راه بر مشیکن جا پارک  هیو مینش  نیماش

  لیاز وسا یره اخواد ذ  یدلم نم اصالخونه و_ لیماهان نشون کرده بود، وسا لی وسا یسر  هیتو بازار و
  یبده به کس لمی. اون وسامیرو خودم وخودت انتخاب کن  زیخواد همه چ ی. دلم میار یاون خون رو ب

رو عوض    زایچ  یلیقبلم ندارم. اما، خ  ی به جا مونده از زندگ  لیاز وسا یداره. _خودمم دل خوش ازیکه ن
. میبره.باهم حلقه انتخاب کرد   دمیرو م  هیوبق ارمی رو م دمیرو که خودم بعدها خر ییکردم. اونا

وحلقه هامون  لمونی. _مادرم وپدرم خواستن خود مون دوتا وسامیبا مادرش بر دیخر یخواستم برا
 گهی. با همدمیمادرم با ما باشه. اما، اونا گفتن خودمون باش  ییبخوا دیگفتم، تو شا ی. حت میروبخر

بخره وگفتم خودم چند دست دوختم   یسبرام لباس مجل  تمونزاش میساده بر داشت ینگیحلقه ست ر
من   یوبرا  میخودش برداشت یواز مغازه خودش برا شی وشمعدون ولوازم آرا نهیودارم. اصراف نکنه. آ

آرزوها    دیگن آدما از اسب سف یوقتا م  یلی. خمیرستوران غذا خورد هیو می . بعد رفتدیاز بازار خر
  دیمن نه از افسانه به دور بود ونه اسب سف ی. اما، زندگ هاهستنآرزوها تو قصه  دیبدورن واسب سف

. قرار شد  دمیبهشون رس  یرو دور کرد ول  امیصفت اسبم رو، رو  طانی ش اهیس ویبود برام. د ایقصه ها رو
به کل محله کارمون  ی. چند روز قبل از عروس مونیروز عروس  یبرا شگاهیمحضر وبعد آرا میاول بر

  ییرها یگفت_برا ی. خودش م یکرده بود تو رشته مهندس لیکشور تحص از  رجداد.ماهان خا  ینی ریش
کردم. ازم خواست   میکتاب ودفترا قا یکه سرمون اومده بود، خودمو ال ییتو وبال یاالیاز فکر وخ 

.  ریبگ پلمیکنم د  یوشبانه بخون کمکت م یخوند رستانی وبا استعداد تا دب یف ی درس بخونم. _تو ح
 میرفت میدیکه خر یل یقبول. با وسا یتو بگ یدانشگاه. _ماهان، هر کار برو  ی اگه بعد دوست داشت

. مادرش با ذوق و شوق اسپند دود کرد و_قربون خودتون  میخونه اونا وبه مادر وپدرش، نشون داد
خونه از  ل یوسا یرو نگاه کرد وبه ماهان گفت برا لی وسا ی هاتون بشم. پدرشم با مهربون یوخوش 

 کم نزار. یز یچ

خواست تا آخر عمر کنارشون  ی_چشم باباجون. اونروز اونا اونقدر با ما خوب برخورد کردن که دلم م
  یلیشون براش، خ   یکی رو به عهده داشت و میتیچند بچه  یبود. سرپرست نی ری. پدرش، از خ میباش

 قبولش کرده بود. یمهم بود وبه فرزند

 وتو  یکه تو نوزاد ایمار
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 وم پنجاه وس پارت

ناز   یکه، دختر  ایومار رنی به پرورشگاه م یسرکش یکه خارج از کشور بودن، برا ی پرورشگاه بوده وزمان  
کنه وخرج   یواون تو دل مادر وپدر ماهان جا باز م ننیب یبوده رو تو بخش نوزادان م نیری وش

  یلیبود. خ لی. مشغول تحصشهی وپدر ماهان پدر خونده اش م رنی گ یومخارجش رو کامل برعهده م
بلد بود  یفارس  ی گفت. کم کیتبر یل یداشت.بهمون خ ییطال یوموها یآب  یبودوچشا  بایز

. ازش  باومهربون ی. زیکه گفته بود، هست یکرده وهمون جور  فیتعر  یلیوگفت_ماهان ازت برام خ
ماهان برگشتم  ینشست. اون روز از خونه پدر  یخوشم اومد وواقعا به قول پدرش، به دل م  یلیخ

خونه اونا   میگذاشت لمی. وساومدیوداخل ن میکرد یخونه خودم. ماهان باز رسوندم ودم در خداحافظ
کردم   یگرفتم. همش دعا م یاسترس م شتریب م،یشدیم  کترینزد یبه روز عقد وعروس یموند. هر چ

از صبح اومد خونه من و_امروز،   ری . روز عقد عمه منمونیسر خونه زندگ میبر  یار ی بدب چیه  یب  نباریا
  نیکشم. _عمه، ا ینفس راحت م  هیومنم  دتیجد یسر خونه زندگ یر ی. مشهیتموم م یگه همه چید

که نداشتم وشوهرم اکثر اوقات نبود. خوشحالم   کی. _دخترم، بچه کوچیمن شده بود ری چند وقت اس
روکه  یراحتم به خاطر نفس راحت تو. کارام رو انجام دادم ولباس مجلس  شدم کنارت باشم. نفس یم
. تا ما کارامون رو  دیبه سر وصورتم کش یمراسم عقد محضر دوخته بودم رو تن کردم وعمه دست یابر

خانم، عروس خانم. _سالم، آقا ماهان، آقا   الی. زنگ در وزد ودر وباز کردم_سالم لدیماهان رس م،یبکن 
. تا  بکشهنگه که خجالت  یز ی. تا حواسش باشه چنجاستیبهش گفتم _عمه ا واشیداخل و ایداماد. ب

زحمات ما رو دوش، شماست. _سالم، پسرم. خوبم   شهیهم د؟یگفت_سالم عمه جان، خوب  دیعمه رو د
که   دیفتیساعت مشخص، دم در محضر جمع بشن. شما هم زودتر راه ب هی. همه قرار سر دیوشما رحمت

  میکن یم  صبر. _ما مییآی. منم قرار منتظر مونس خانم باشم، االناست که برسه ما هم مدینکن رید
  دیوشما باهم تنها باش شهی تکرار م باری روز  نی. _پسر جان، امیبعد با هم بر اد،ی مونس خانمم ب

  هی. مییآی تو خلوتتون.ما خودمون م دیوخوش باش د یمونده بزن یاز عروس اگه قبل  یز ی چ ،یوحرف 
رو از پله ها  ودستمبودم  دهی. کفش پاشنه بلند پوشمیشربت خنک براش، آوردم وخورد بعد راه افتاد 

لباسم قشنگتر  نکهیا یکفشام کوتاه بود، به خاطر قد بلندم. اون روزم برا یگرفت. معموال پاشنه ها
 یتعادل نداشتم. ماهان م ادیز  دم،یپوش  یکم م  یلی. چون خدمیکفش، پاشنه بلند پوشجلوه کنه، 

رو برام طبق ادب   نیماش در. می اومد نییدستمو محکم گرفت واز پله ها پا  ؟ی و_مگه مجبور  دیخند
 شهیها. _من هم یگم جنبه داشته باش یم یز یچ هیو_ماهان،   میشد نیوعادتش باز کرد. سوار ماش
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عمه روم   یقشنگت بوده وهستم. جلو  افهیوق  پیعاشق ت شهی. همیتر شدجذاب  یلیبا جنبه ام. _خ 
_منم تت یوخالصه جذاب تعطر تن   یمرتبت، بو یوموها  دیسف رهنیپ  نینشد، قربون صدقه ات برم.ا

 میکنار هم داشت نکهی.از ایام که تو انتخابم  قهیخوش سل  نقدریکردم که ا یبه خودم افتخار م شهیهم
  یکه برا ییشدن تا ابد. از آرزوها ونقشه ها یکی . حس میداشت  یعقد  احساس خاص یبرا میرفت یم
_ماهان چرا   دمیوازش، پرس  نمیکه گرفته بود رو نزاشت بب  یدی. خونه جدمی حرف زد میداشت ندهیآ

آماده  یزار یخونمون مکه قدم تو  یبار   نیامشب واول یبرا نکه،یا ی_برا نم؟ یبب یخونه رو نزاشت 
._قربونت  ی. _باشه، هر جور که تو بخواینیاونجا رو بب  ی بار تو، شب عروس نیخوام اول  یکردمش وم 

کنن وحرف، حرف اوناست. االن  یرو خودشون انتخاب م یکه همه چ ستمی برم، من از اون مردا ن
 یآهنگ شاد ودر وصف حال وهوا هیکنم. ضبط رو روشن کرد و یکارو م  نیخوشحال کردنت ا یبرا

. دنی ماهان هم رس یدم محضر وبزرگترام وبزرگترا  میدیخودمون گذاشت. اون راه تموم شد ورس
 یوبا هم روبوس  نیماش دمبالفاصله، مادر وپدرشم اومدن. همه حاضر ومرتب. مادر ماهان اومد 

شمعدون    نهیمرتب وآ زی_آره مادر جان، دست منه. همه چ  د؟ی_ حلقه ها رو بر داشتدم ی. پرسمیکرد
شمعدون هست، قبول نکرد   نهیآ نجا ی که صبح پدرت آورد تا بزارن سر سفره عقد تو محضر. گفتن ا

  میدستشون درد نکنه. بر دن،یآقا جون چقدر زحمت کش  ،یخواست مال خودتون سر سفره باشه. _اله
  یوما دست تو دست هم جلو م میانجام داد یعیسر ی رس. با همه سالم واحوالپ شهیم  ریبچه ها د

مخصوص عروس رو مادرش داخل محضر سرم کرد   پوریگ دیواونا پشت سرما بودن. چادر سف  میرفت
هامون رو   ناسنامهروبه رومون. پدر ماهان ش یها یسر سفره عقد وبزرگترامون رو صندل  میونشست

از شوق   دمی کش  یم ادیپهن بود وهمه با عزت دورم. تو دلم فر  بای سفره عقد ز هی داد ونشست.  لیتحو
که از ته دلم بهش   یکه کنارمه، شوهر  یکس نیسفره عقدمه؟ ا نیمنه؟ ا یمراسم برا نیا ایکه خدا

اولم با عقد دومم اصال  یزور  دزشت وزننده عق  ریتصو دار؟یب ا یخدا، خوابم  دم؟ی عالقه دارم وبهش رس
شد، تو که  یگفتم_چ یکرد. بهش در گوش یرو پاک م شی شونیپ  یان عرقانبود. ماه  سهیقابل مقا

. عمه گفت _بچه ها، قرآن رو  میدیدلم. گرممه. _آهان، وخند زیطلبت عز یک ی ! _؟ینبود یاسترس
 به صاحب قرآن.  دیوخودتون رو بسپار دیبردار

 

 پنجاه وچهارم  پارت
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کار بود ومادرش   ری ند. همسرش در گاومد وخودشو به مراسم ما رسو خبری عمه ماهان، ب دختر
که   یروزه اومده بود برگرده. دختر فوق العاده با معرفت هی. خودش،  انیبودو نتونسته بودن ب مارشدهیب

 کردم.  یمن داشتم ندونسته بد راجع بهش قضاوت م 

خواست به قول  یوآدرس محضر رو از پدر ماهان گرفته بود. م میخوشحال شد  ،یاومدنش همگ از
. دیدیخوشحالم که باالخره به هم رس  ز،یعز یالیکرد و_ل یکنه. اومد وبا من روبوس  رمونیخودش قافلگ 

بهم  اون. ی. خوش، اومد زمی. _ممنون عزدیکن  یعشق وعالقه زندگ  نیدر کنار هم سالها با هم دوارمیام
گشت. عاقد   یبرم دیعقد فقط موند، با یما موند وبرا شیداد وتا آخر مراسم پطال کادو  یالنگو هی

 یالیاز فام یک ی. دنیساب  یسرمون قند م یمنتظر بود تا خطبه عقد رو بخونه ودوتا دختر جوون باال
رو شروع   جلسصلوات م هیمن بودن. عاقد از همه خواست سکوت کنن وبا   لیاز فام  یک یماهان و

با   لمیبار اول _عروس خانم، بنده وک ی. برامیکنه. همه وما، ساکت وخوش منتظر خوندن خطبه شد
همون بار    یبرا لم؟یوک  ارم؟یشما رو به عقد دائم آقا داماد در ب دیکه به آقا داماد دار یمهر معلوم ومهر 

  کیرو گفتم وهمه دست زدن وتبر  هبار اول بل یجازه بزرگترا، بله. در کمال تعجب همه برااول _با ا
بود. نه منتظر موندم بگن،   دهیگفتن. عروس، با ناز وعشوه نبودم. نازمو ماهان به اندازه صدها بار خر

و جا نانه گفتم. بله ر و از زبون قلبم، محکم  نیونه گالب. گل وگالبم کنارم بود. ا ارهیعروس رفته گل ب 
ماهانم خونده شدواونم بار اول   ینگفتم. خطبه برا غدرو  یگم، عشقم یماهان دستمو گرفت و_م

امروز. با جون  میدار یگفت بله _با اجازه بزرگترا بله. وحاج آقا گفت_چه عروس وداماد عاشق
رفته بود وانداخت  طال برام گ سیسرو  هیومادرش  میکرد  ی وجودشون بار اول گفتن بله. با همه روبوس
. بعد مادرش حلقه ها رو داد تا میدفتر رو انجام بد  یاگردن وگوش و دستم. ازمون خواستن امض

  یزندگ یرن یش  تی . ظرف عسل رو دادن به ماهان، تا دهن عروسش عسل بزاره به نمیدست هم کن
بودم   یشونی. من ماه پوستیپ قت یمن افسانه اش به حق  یومنم دهن ماهان عسل گذاشتم. زندگ

و_دخترم، از حاال   دی. پدرش هر دو ما رو بوسهای ک یوسوارش اومدن نجاتم دادن از تار دیواسب سف
آقاجون. مادرش ومحکم بغل کردم و_از   ی. _شما هم نور چشم منزمی عز یبه بعد تاج سرمون هست

پدرم بودرو   یرو که جامادر منم باش، مادر جون. ماهان به رسم ادب دست عمو بزرگم  یحاال جا
. پدرش  دی روم حساب کن  دیکه بتونم وخواست یمک . عموم چشاش پرشد و_از حاال به بعد هر کدیبوس
پدر واقعا خوب برام باشه، که بود. دوست   هیداشتم پدرش  دینکرد وام یکه برام پدر  یپدر  نیرو ع 

ومن  میلطفش تشکر کردبه خاطر   یکرد ورفت. ازش کل ی داشتم. از محضر دختر عمه اش خداحافظ
 .شگاهیومادرش رو قرار بود ببره  آرا
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 تاالر.  یهم، رفتن تا حاضر بشن برا مهمونا

 

 پنجاه وپنجم  پارت

. مادرش  دییایزودتر ب  دیکن  یگفت_سع یوماهان عجله داشت وم شگاهیآرا میمادرش رفت با
گم خسته ومعطل   یو_نه مادرجان، م  دیخودته. ماهان خجالت کش یدسته گل برا نی_ادویخند
. _نه  یای تا ب  رمی گ ی. گفتم_تو برو، هر وقت کارمون تموم شد، باهات تماس م زمیدونم، عز ی. _مدینش
رفتم.   یتر داشتم مرفت باالومن عقب   یمونم. مادرش از پله ها داشت م یم  نیماش  توجا   نیهم

. ما داخل  دمی. _برو، برو. وخندیخودت ماه  ،یندار  شیبه آرا یاز یآروم در گوشم گفتم_تو که ن
. به مادرش گفتم _االن، که ماهان کالفه بشه. دیوچند ساعت کارمون طول کش میشد شگاهیآرا

  دهیوبعد تاج عروس بر سرم ولباس پوش شمیصبرا.شروع کردن به آرا نیتا باشه از ا ،نداره ی_اشکال
کردن ودامادم همنفسم بود، نه  یم ری خ یم. همه پشت سرمون دعاتنم کردن با احترا یودرخور 

  یلی خ ار،یاخت یشدم ورفتم به گذشته، ب نهیلحظه محو آ هینفسم. کنارم بود، نه رو به روم.  رندهیگ
زننده   شیواون آرا   یخودمو با اون لباس لخت ریمونه. تصو ینا خودآگاه آدم م ر ی در ضم تفاقاتوا زایچ
که از   یبه عروس مردگان بود. اون چک شتریبه عروس نداشتم وشباهتم ب  یشباهت  چی. اون روز هدمید

که   ییهاروحمو به درد آورد. بعدشم، کتک  شیادآوریکرد به زور، خوردم و  یم شمیاون زن فاسد که آرا
فت  گفتم. بغضم گر یواجبار  یآدم نشستم وبله زور  نی شرفتر  یخوردم وبا اون وضع مفتضح کنار ب

مادر.   ستین  یز یعروس قشنگم تو خودش باشه. _چ نم،یشد. مادرش گفت_نب  نی وچهر ه ام غمگ
طور   نی هم شگری. آرادیوقت تنهام نزار چیدوستتون دارم، ه یل یمحکم وبا عشق بغلش کردم و_خ

با محبت خالصانه   کدفعهی عروس مادر شوهرش رو  هی نمی بیکه م یبار   نیکرد و_اول ینگامون م شتدا
به قب قب انداخت وبا شعف  یبرام مادر، نه مادرشوهر.مادرش، باد شونیکنه. _ا یبغل م

کارمون تموم   زم،ی سرم جا داره. کارمون تموم شد وبا ماهان تماس گرفتم _عز یگفت_دخترمه ورو
دم.  کر یکشه. _شوخ  یکه طول م می. گفتیبمون  یخودت خواست گه،یشده. _چه عجب. _بد نشو د

خواد ازت دور باشم.   یکردم. _آره، اصال دلم نم  یبگو وبعد بگو شوخ یخوا یم  یهر چ ی_تو هم ه
 رون،یب میکه اومد شگاهیوماهان دم در منتظرم بودن. از در آرا لمبرداری. فمی_باشه عشقم، اومد

نلم رو  خواست ش  لمبرداریف یخودت. از ماهان آقا لیعروس خانم قشنگ ما، تحو نم،یامادرش گفت_
  یشونیام رو ببوسه. ماهان شنل رو کنار زد وصورتم رو نگاه کرد وپ یشونیبرداره. ومن رو نگاه کنه وپ
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خانم قشنگ  مه؟یلحظه زندگ نی تر یمت یلحظه ق نی ا یدونست ی. دستمو گرفت و_م دیام رو بوس 
دستام. خوش بحال خودم که تو رو دارم. اصال حواسمون به  یآرزو بود برا هیتو  تخودم، دس

  ریکنه وز  یبا بغض داره نگامون م دمینگام افتاد سمت مادرش ود کدفعهیومادرش نبود.  لمبرداریف
تا   میدیزجر کش  یلیما خ  ستیدست خودم ن د،یکرد. اشاره کردم به ماهان _ببخش  یلب خدا رو شکرم

با همون   د،یشد. خودتون بود یصحنه قشنگ وعاشقانه ا  یلیاقا، خ گفت _اتف  لمبرداریم. فیبهم برس
رو داد دستم. دستمو گرفت تا دم   ینبود. دسته گل عروس یوتکرار  یحس، وحالتون. حرکات مصنوع 

  نینکنه. سوار ماش ریدر گ یودر وبرام باز کرد. مادرش، کمک کرد تا لباسمو جمع کنم تا ال  نیماش
.  میرفت یباهم م  د؟یپدر ماهان اومد دنبال مادرش. _مادر جون چرا به پدر زحمت داد میدیود میشد
دلتون رو    یحرفا  د،یکن یوشاد د یهم لذت ببر دنی. از دهیامروز براتون تکرار نشدن  ییدلم، تنها زی _عز
م.  کن تشکرازشون  یدونستم با چه کلمات  یبودن که نم ده ی. اونقدر فهمدیشی. من باشم موذب مدیبزن

خوند با آهنگ وهر   یوپدر ومادرش پشت سرمون بودن. ضبط روشن وماهان بلند، بلند م  لمبرداریف
هم  بهیغر ن یمال خود، خودم شد. چند تا ماش گهیکنارمه د الیگفت_خدا شکرت، ل یم باری قهیچند دق

صلوات شد  و  اسپند میتاالر. وارد که شد میدیگفتن. خالصه، ما رس یم کیوتبر زدن یپشت سرما بوق م 
تاالر مجهز با همه امکانات.   هیتبرک لحظه ورودمون.بعد ارکستر آهنگ مخصوص ورود ما رو زد. 

  ت،یترسم خواب باشه واز خواب بپرم. _واقع یکردم خوابم. _ماهان دستمو ول نکن م یهمش فکر م
  یکوبیوپا  دنیصرق  یگفتن وم ی م  کی. همه تبرمیعروس وداماد نشست گاهی جا می. با هم رفت زمیعز
چرخوند همه   ی. ماهان بغلم کرد وممیدیکه گذشت، ما با هم، در آغوش هم رقص یکردن. بعد کم  یم

  ادی. با هر چرخش تو آغوش ماهان، چرخش روزگار تلخ رو از زدنیکردن،دست م یداشتن نگامون م
ما   کیز مو  مدست و اتما یکردم. با صدا  یرو ولطف خدا فکر م  شیوبه چرخش روزگار پ   بردمیم

  نیبزرگ با چند  سیسلف سرو زیم هیمهمونا، نوبت به شام شد.  ی نیری وش وهیوبعد خوردن م مینشست
کرده،  نهیکردم و_ماهان پدرت چقدر هز ینوع. نگاه م ن یوساالد از چند یدنی ونوش  یعال یمدل غذا

وحاال حاال ها از  یجور  نیهمه مهر اونا باشم. _پدر من هم نیا قیبتونم ال دوارم یشرمنده شدم. ام
که تاالر رو خودش   یز ی دونن. تو اونقدر براش عز یم لی همه آشناها وفام نویوا  ادیخوشش نم یکس

با   لشونیطور داد. مادرش دورمون بود وبه فام نیانتخاب کرد واومد به ما آدرسشو داد. کادوش رو ا
 همش، چشمش بهمون رین. عمه مدادیافتخار نشونم م

 

 پنجاه وششم پارت
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وافتخار عمه  یکردن. با سربلند ی م یدر کنار مهمونا ما رو همراه یشحالومونسم که باخو  رانیبود. ا 
مراقب  شهیندارم. _قربونت برم عمه مهربونم، تو هم ایدن  نیتو ا ییآرزو گهیعمه، د زی بغلم کرد و_عز

  یرو باز کرد به رو گهیدرد هیدرو بست  هیخدا اگه  د،ی بشدوستت دارم. _خوشبخت   ،یونگرانم بود
شدم به لحظه رفتن به خونه    یم کی. داشتم نزددمی چرخ ی. اونشب، روبال فرشته ها متی زندگ

شد. تموم   مونیشب زندگ  نیوعاشقانه تر  نیزتریمن وماهان خاطره انگ ی. اونشب، برامونیدلدادگ
پشت   یوشادمان هله. همه با هل میکرد  یاونجا رو ترک م دیرو که تاالر وقت داده بود وبا یشد ساعات 

.  دنیرقص یآوردن وم  یم رونی سرشون رو ب لیفام یپسرا نی زدند واز ماش یعروس بوق م نی سر ماش
ومونس با چند تا از   رانیکردن ورفتن. ا یخداحافظ ل،ی من وماهان. اکثر فام د یدر خونه جد میدیرس

جانم   ال،ی که باهام تازه خوب شده بود بغلم کردو_ل یبزرگم، همون  یموندن.زن عمو کیقوام درجه ا
. آقا داماد، جون شما وجون  دیبش  ریهم پ ی. _ممنونم زن عمو جان. _به پایانشاهلل خوشبخت بش 

بار قول داد که جون اون وجون من. هر  نینوا چند یما. _چشم، مراقبشم. اونشب، مهران ب  یالیل
  یرو با وجود ماهان م ای دن یهایگفت. همه قشنگ یرو م نی هم کیاز اقوام نزد  ی کس موقع خداحافظ

کرد.   یم دایپ  امیکرده بود، با عشق ماهان الت  یکه تنم رو، روحم رو زخم یرحم ی وب  ی. شالق ناامن دمید
ا تا باال ودم در خونه اومدن. مادرش، دست ما رو تو  با م  ر،یدم در، مادر ماهان وپدرش با عمه من 

از هم جدا نکنه. بعد پدرش ماهان   ودست شما ر  یکس چی وه  زیچ  چیه دوارم،یدست هم گذاشت _ام 
خرج   د،یهم از جون و وجودتون خرج کن یجور برا نیوهم دیکن  یمن، زندگ زانی _عز دیومن رو بوس

کرد.   یوخدا حافظ دمیدلسوز بوس یچون مادر  رم،ی. عمه مندیدار یعشق ومحبت که از خزانه دل برم
رو بخورم ومراقبم باشه. به  یز یچ غصهنزاره من  گهیچقدر اونشب عمه به ماهان سفارش کرد که د 

 یبه خونه ا  کردن وما رو رسوندن یرو که به ماهان زده بود رو زد. اونا خداحافظ ییمنم همون حرفا
بودم  یخونه ا  دنیصبرانه منتظر د  ی. ب میکرده بود یبهش ووصالمون ط دنیرس یرو برا یکه راه دراز 

بفرما گل نازمن.   د،ییکنه. در رو باز کرد_بفرما رمیگخواست غافل  یکه ماهان برام درست کرده بود وم
ماهان؟ _هر وقت گفتم،   یکن یوچشامو، با دستاش بست. _چکار م ییرایدم پذ میدیجلوتر رفتم ورس 

دارم. چشامو که  یخوب. منو با خودش چند قدم برد و_حاال دستمو برم   یلیچشاتو باز کن. _باشه، خ
زده. آنچنان ذوق زده شده بو دم که _ماهان، از   وارید یبزرگ از چهره من رو  یتابلو  هی دم،یباز کردم د
 هیمن رو برده بود، آتل ری . مادرم با اممونهییمال اون دوران آشنا نیعکس رو؟ ا  نیا شیکجا آورد

رو   دامونیموهامون رو سشوار زد ولباس ع ادمهی. میانداخت  یبار بود که اونجا عکس م نیاول  یوبرا
خواستم همو ن   یتابلو رو م نیچقدر عاشقت بودم؟ اونقدر که امن اون زمان  ی تنمون کرد. _فکر کرد

کرد   یخانم گرفتم. اول قبول نم رانی . عکس رو از ادنیدادم کش یخو استگار  میی ایموقعها که قراربود ب 
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روز برام آوردش وبعد عکست رو دادم گذاشت   هی خوام،   یتو م یر یغافلگ یبرا دیوبعد که فهم 
تابلو هم مثل  نی. ادشیبرام کش ی از دوستام که نقاش ماهر  یکی تم. گرف یرو عکست کپ  ازسرجاش. 

خوردو    یگونه هام سر م  یطور از رو نی. اشک همادیخونمون ب  وارید یخود ما در انتظار بود تا رو
بوسه عاشقانه ماهان بود در   نی. اول دیگرمش صورتمو پاک کرد وبوس ی. ماهان با دستاومدیم نییپا
 هی ی. امشب، بعد مدتها من وتو سرمون رو، رو یمن، به خونه دلم خوش اومد یالی. _لونشبا

طوفان بزرگ. نفس به نفس، از    هیده. آرامش بعد  یوجودت بهم آرامش م  ی وگرما میزاریبالشت م 
 دم در اتاق حجله دستشو دور کمرم حلقه زد وبلندم کرد وبرد........

. درسته که، نجابتم رو گرگ درنده ازم  میوخالصانه داشت قیبا حس دوست داشتن عم ،یا عاشقهم
که داشتم رو نتونست   ییروح وتنم وآرزوها  ،ی. ولیعدالت  یرو لکه دار کرد، به زور وب  تمیثیگرفت. ح

 وباوفام خورده بود. ییای تصاحب کنه. خونه دلم سندش به نام مرد رو

 

 پنجاه وهفتم پارت

مرده متحرک بودم.   هیبودم، خودم نبودم وجسد،  خبری زمان که به زور در آغوش جالل از خدا ب اون
با مهران گذاشتم، با تمامه روح وجونم در کنارش بودم. ما با هم زن وشوهر   ن،ی که سر بر بال ی اما شب

وروح   ی متن زخ  شیبود رو آت   ی. در آغوش گرم وپر مهر اون آروم شدم. ماهان وعشقش، آبمیشد
ام   یزندگ یاصل  تی گرفتم. صبر برام شد اولو ادیصدچاکم. از اون، دست کم نگرفتن ومعجزه عشق رو 

  سر ینفساش از گرم ی. گرم دیخر ی واون با احترام نازمو م می. با هم تو حجله بختمون بودیتو هر کار 
ساقه شکسته   خگل سر  هیبود که  ی. مرد من، همون باغبونمیچشمه محبتش بود. من واون ما شد

برخورد وطوفان بال تنمو، روحمو خشکوند وگلبرگام زرد شد. دست  یکه سرد یرو، سر پا کرد. زمان 
 نایکرد. همه ا ینسبت بهش عاشقم م  شتریکه در دلم زنده کرد، ب یدینوازشگر ش، حرارت ونور ام

گلبرگ گل   چی. دوباره برگ وبارتازه گرفتم واز ته دل دعا کردم، هشدیلطف خدا بود که شامل حالم م
باغبون رها نشه. من با اون شدم همون گل سرخ  یب  یگل چیزرد نشه وساقه شکسته ه  یسرخ

اگه بنده ها   ،ی. حتدیدیمن رو م شهیکه هم ی. کسدیشبونه ودعاهام رو شن  ی ها هیشاداب. خدا گر
. عروس خونه گرم وپر  ودب  ایکنار اون برام به اندازه کل ثروت دن هیفراموش شدن. هر ثان گهیفکر کنن د

ماه   میبر میقرار گذاشت  ی. بعد عروس میرو شروع کرد یعال یل یخ  یاز احساسش شدم. در کنار هم زندگ
  نیماه عسل. اول میرفت یم میاشتد  ،یول  میدوباره کنار هم باش یروز   هیکردم  یعسل. اصال فکرشم نم 
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ماه عسل؟   یبرا میکجا بر ی_عشقم، دوست دار  دیصبحونه، ازم پرس  زیصبح تو خونه خودمون سر م
گن   ی. مرمی گ یم  طیلیب  رمی . من امروز میمشهد. من تا حاال مشهد نرفتم. _چقدرم عال میبر شهی_م

  ی. _چه خوب. من ازش مشهیداشته باشه اجابت م یبار اول بره پابوس آقا، هر حاجت  یهر کس برا
خودم. چه بهتر که    یعسل بانو  تو ی. _فدایسالمت باش شهیتو نباشم وهم  یروزم ب  هی ی خوام حت

که مادرش تماس گرفت وبعد سالم   میحرفامون بود نیسفرمون با نام حضرت رضا باشه. در ب  نیاول
  یبرخورد بد چیه دم،یکش یپاگشا. خودم تو دلم خجالت م یبرا میدعوتمون کرد تا بر یواحوال پرس

احترام ودوست داشتنشون  نمیبودم. هم وهی که ب اوردنی بهم نزدن. اصال به روم ن یسر کوفت  اینکردن 
. از ماهان زاشتی کرد. هم با من حرف زدو هم با پسرش. اصال، فرق نم یم  شتریرو هزار بار برام ب 

 نیخواستم اول ی مونده بود وم یل ی. تا شب خ مینر  یبخره تا دست خال ینی ریدسته گل وش هیستم خوا
که  یز یچ  هی_ ؟یدوست دار  شتریب یاز همه غذاها چ دم ی. از ماهان پرسادیعطر غذا تو خونمون در ب

  ؟ی_پس چ م؟یرو دار  لشی_فسنجون. _وسا ؟یخواد. _چ  یم یادیسخته درست کردنش ومهارت ز
کرد اونقدر مهارت داشته باشم   ی. اون فکر نم دمیخر زیوهمه چ  دم یم تیبهت گفته بودم به غذا اهم

موقع غذا   شهیبودوکنار دستش هم یماهر  شپزمادرم آ  ،یغذا درست نکرده بودم ول ادی. زیتو آشپز 
رو  داشتم. شروع کردم به پختن غذا. گردوها  ییباال یر ی گ ادیوقدرت  ستادمیا یدرست کردن، م

  رمیدارم م ؟یخوا  ینم رونی ب یز یکردم تا بپزم. ماهان گفت_چ سی خ شتریب یکردم وبرنج کم  ابیآس
برگشت   ی . اون رفت ومن مشغول بودم. وقتزمیرفته بخرم. _نه عز  ادمیرو  نا ینوشابه ودوغ بخرم ا

 ،یودر قابلمه غذا رو که باز کرد_وا  خچالیها رو گذاشت تو  لهیاومد و س عیبود، سر دهیچ یعطر غذا پ
قاشق  هیوخوش عطر.  دهیدم کش د،یوجب روغن رو خورشت جا افتاده وبرنج رو که د هی! ؟یچه کرد

قبل رفتن از خونه بهم با خنده گفت _خدا کنه دکتر   ن_اوم، چه معرکه شده. اود یچش یبر داشت وکم 
پخت خوشمزه تو  وقت از دست  هیاونو گفتم که _نه،  ؟یشد آقا ماهان دکتر خبر کرد   ی. _چمیالزم نش

خنده جفتمون خونه  ی. صدایگ  یودکتر الزم بشم. _به قول مادر جون، تو که راست م رمیدل درد نگ
دونم   ی. اونا تنها هستن وم میبا بابا ومامان بخور  میناهار وببر  ایگفتم_ماهان، ب کدفعهی رو پر کرد. 

خانم من   نی . _آخ، خدا امیکن میروز مونو باهاشون تقس ن یا یشاد  ای. بدنمونهید  قراریمادرت تا شب ب
. _برو، تا ناهار نخوردن بگو بهشون.از لحنش که با  رمی گ  یچقدر فرشته است؟ باشه، االن تماس م

تشکر کرده  ی. مادرش کلستیاونم تا شب دل تو دلش ن دمیفهم زد،ی حرف م   رشبا ماد   یخوشحال
. اصال  میبر میوحاضر شد می. جم وجور کردمیکنارشون باش میترف یم میبود وخوشحال که داشت

 حساب عروس وخونواده شوهر نبود. اونقدر که بهم محبت داشتن. 
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 پنجاه وهشتم  پارت

  یک ی د،یگفت_شا یغذا به اندازه دو نفر اضافه بپزم. مامان محبوبه م  شهیگرفته بودم هم ادیمادرم،  از
 . شهیاگه غذا کم باشه، اونوقت آدم شرمنده م د،یسر سفره رس

 اکمه؟یبسه،  ینی ری. گل وشششونی پ میری م می. سر راه به ماهان گفتم _چقدر خوشحالم دارمیافتاد راه
براشون بسه _منم دوستشون دارم  دنتی. دهیکاف یکه تو خودت براشون ارزش دار  نقدریخوبه ا ال،ی_ل

بذر   لم. بابا ومامانت تو دهیرداشتش همون محبت واقعبذر محبت، تو دل هر کس کاشته بشه، ب 
باهام تماس   ر یوتا لحظه آخر عمرم برداشتشون  محبت خالصانه منه. تو راه عمه من  دنیمحبت پاچ

شما   هیسا ریگذره، آقا داماد خوبه؟ _ز ی_سالم عروس خانم، خوش م؟ یگرفت _سالم عمه جون خوب
  ؟ید؟ _کیبه تلفن خونه زنگ زدم جواب نداد  یهر چ د؟یی. کجازعمهی. _خدا روشکر عزهیعال یهمه چ

خونه مادر ماهان. براش   میبر میزنگ زدم مزاحم نشم. _تازه، راه افتاد ری. دشی ربع پ هی با،ی _تقر
طور باش.    نیهم شه،یهم ن،ی. _آفرمیر  یبا ناهارمون م میکردم، دعوتمون کردن وما زودتر دار فیتعر

  ی لیدارم. _اونم خ ستشدو یلیدونه است و من خ هی ریعمه من  ال،ی_چشم. وسالم رسوند به ماهان. _ل
خوان دعوتمون کنن. اون از  یپاگشا م  یخواست بهمون بگه برا یدوستت داره. ماهان، عمه ام م

، زحمتشون وتو خونه عمه، همه کادوهامون رو بدن. _اوال رنی بگ یجمع  یمهمون هیهمه خواسته 
  ینگران گهیبودم، د  ومجا باشن. آر هیطور بهتر همه  نیکرد، ا شیکار شهیوبعد اگه رسمه ونم شهیم

بار پدر ماهان اومد استقبالمون   نی . امیدیورس میحرف زد یبود. کم  یعال  یسابق رو نداشتم وهمه چ
  ی. _سالم، عروس خودم. خو ش اومدمیکرد یدر، زودتر از مادرش. _سالم، آقا جون وروبوس یتا جلو

بد  دینوا هم بنداز  یمن ب هب  ینگاه هیماهان وبعد گفت_اگه  یبابا. _اوهوم، وچند سلحفه علک
  ست،یما عروس ن یبرا الیل گهیومادرش اومد بغلم کرد و_ماهان، د  دندی. پدرش ومادرش خندشهینم

که از پدرش در فکرم بود،   یز یداخل وبرخالف چ میمونه. به رابطه پدر ودختر حسادت نکن. رفتدختر 
دلم براتون تنگ   د،یخوب شد اومد  رگفت_چقد ارهیمغرور وحرف دلشو راحت به زبون نم هیمرد هیکه 

طور   نی هم هم الی. _بابا، لنمتونیتا حاال. امروز از صبح منتظر بودم تا شب بشه وبب  شبیشده از د
  نییغذا خوردمون، از گلومون پا نیدرست کرد وگفت، بدون شما اول شتریبود که غذا رو ب الیل نیوا
ومنم از خدا خواسته قبول کردم. _دستت درد   نهک میامروز رو با شما تقس ی. دوست داشت شادرهینم

  یدرست کرده. ماهان رو به مادرش کرد و_دلم داره از گرسنگ یعروسمون چ م،ین ینکنه باباجان. بب
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. میغذا رو آماده کن زی من آبرومون رو نبرده، م یپسر شکمو  نیمادر بلند شو تا ا  ال،ی کشه. _ل یم ادیفر
با تعجب، از غذا  میغذا رو، برد  زیسر م  ی. وقتمیتا کارا روانجام بد می_چشم مادر جون. ما باهم رفت

خوش   یلی خودشون کتلت درست کرده بود. اونم آورد. در کنار هم خ  یومادرش برا کردن یم فیتعر
هم هست. مادرش   یو_عروس ما چه کدبانو دنیگذشت. هم پدرش وهم ماهان دو بار غذا کش 

مشهد   طیلی . پدرش بعد از ناهار دوتا بمیانتخاب کرد یگل چه دم یفهم یگفت_من که از روز خواستگار 
بهتون،   م یبد  یچ میفکر کرد یشماست. با مادرتون کل   یپاگشا یکادو نیها اآورد وداد به ما_بچه 

شده بچه    یچ ه،ی. _چمیدیوخند  میکادوست. با ماهان هر دو بهم نگاه کرد نی آقا بهتر  ارتیز میدید
  یآقا وخنده، خوشحال ارتیماه عسل ز یبرا میبر میگرفته بود  میها؟ _آقا جون من وماهان تصم

که دوستش  می داد یا هی. مادرش چشاش پر شد _خدارو شکر،هدهیکیماست که چقدر دالمون 
 .نیداشت

 

 پنجاه ونهم  پارت

خواست   یشام مادرش م ی. برامی خوش وبش کرد یوکل می.بعد با هم نشستمی تشکر کرد  یدو کل هر
رفته بود ومن از   مارستانیبردن پسرش به ب  یغذا سفارش بده برامون. آشپزشون، اون روز برا رونی از ب

و سخت   میستین بهیرو هم مرخص کنه. _مادر جون، ما باهم غر گهید ی مادرش خواستم، اونا
بار   ی_مادر، برامیما راحتتر یطور   نی. به خدا امیخور یوم  میکن  یدرست م  ییغذا هی.خودمون دیرینگ

دختر خوب  ،ی. _فدایره رنگنه سف زی اول بود، دوست داشتم سنگ تموم بزارم. _وجود شما برامون عز
  ماست. اون شب خواستم خودم شام درست کنم وبه اصرار، نزاشت دهیفهم  نقدریوخانمم بشم که ا

درست کردم وهمه کارا رو  انجام دادم. اونقدر اون پدرو   مهی کنه. خورشت ق یمادرش کار 
  ادیشب، اون شب به  ش داشت. آخرارز  ایدن هیمن  یمادرخوشحال بودن که در کنار ما هستن که برا

  شتریکه تو رو انتخاب کردم ورفته، رفته ب دمیبه خودم بال یل یماهان بهم گفت_امروز، من خ یموندن
دستت درد نکنه.   ،یخرج نکردم. دل مادر وپدرمو شاد کرد هودهی که عشقمو ب شهیبهشون ثابت م

.  میکرد ی. هر بار تو صورت هم، عاشقانه تر نگاه مدمی_ماهان، من با شما دوباره طعم خونواده رو چش
 کامونیواز نزد می. چمدونامون رو آماده کردمیداد یخودمون ادامه م ییا ی رو یهمچنان به زندگ 

گردش تو شهرم   نهیهتل تا هز. همه خرج سفر و پدر ماهان تقبل کرده بود. از رزرو میکرد یخداحافظ 
  یبار اول بود که با همنفسم م یوهم برا رفتمی آقا م ارتیبار اول بود که به ز یداد به ماهان.هم برا



 قمار آرزوها 

96 
 

بدرقه ما اومدن. پدرش بهم گفت_دخترم،   یوپدر ومادرش برا ری رفتم. روز رفتن به مشهد شد. عمه من
طور کنار هم  نیهم شهیناه آقام امام رضا همدر پ دوارم،یما هم دعا کن وام  یبا اون دل پاکت برا

  هی ریکردن. عمه من یم  ریخ یطور برامون دعا  نیهم  رم،ی . مادرش و عمه مندیکن  یخوشبخت زندگ
کمه. _عمه جان،  دیخشتوشه راهتونه بب  نیبرامون آورد_ا یپر از تنقالت وخوراک  یساک دست
  میکرد ی. خداحافظدیهست قربونت برم. _باشه، مراقب هم باش ادمیکشه،ز یطول نم  ادیپروازمون ز

که در خونه   یی. ضامن آهومیسفر شد ی. راهدمیرس یکردن. باالخره منم داشتم به آرزوم م مونیوراه
  هی ال،یزدن ماهان گفت_ل حرفبه   می. شروع کردمیکه راه افتاد نی همه باز بود. هم یرحمتش به رو

  هیدختر و هیخواد  ی. _من، عاشق بچه ام. دلم مزمیتند. _نه بگو عز ششیچقدر آت یبگم نگ ی زیچ
خوام   یجا از آقا م نی. هم ستی! _نه، اصال زود ن ست؟ی زود ن ست؟ین ادی. _بعد زمیپسر داشته باش

من؟ ناراحتت کردم ببخش.   یخانم الیشد ل یبه فکر فرو رفتم و_چ  ی. کممیزود صاحب بچه بش  یلیخ
به فکر فرو    نیا ی. برایکه تو پدرشون ییبچه ها یبرا قیمادر ال  هی_نه عشقم، انشاهلل بتونم مادر بشم، 

ونه طعم  نه یمن ا یگفتم زندگ یبا خودم م  ام،ییاز تو وتنها یروزا با گذشت زمان ودور   یلیرفتم که خ
دلم، تو رو خدا غصه نخور   زی حاصلم. _عز  یخت بدر هی. شمیچشم ونه مادر م  یبا عشقم رو م  یزندگ
رو صورتم وفدات بشم. اشک تو   د یشده. دستش رو کش  بمی وشانس با تو بودن نص میباهم گهیما د

نشست وتو    مای.هواپیمن  یزندگ یا یکی خدا تو اون همه تار هیهد نیچشام جمع شد. _ماهان، تو بهتر
 میدیاسم بچه هارو هم انتخاب کرده بود. رس ی. حتمیزدی حرف م ندهیمدت پرواز ما با هم راجع به آ

بود!  یکه پدرش برامون رزرو کرده بود. چه هتل مجلل  یبه آدرس هتل میورفت میسوار شد یوتاکس
  لیتاقمون رو تحوا دیفاصله نداشت تا حرم. کل  یادیهتل شهر که مجاور بود به حرم وراه ز  ن یبهتر
. بعد با هم  میاستراحت کرد یوکم  میدوش، گرفت هی. میامکانات شد مهاتاق بزرگ با ه هیووارد  میگرفت

 سمت گنبد طال. میوقدم زنان، دست تو دست هم رفت رونی ب میحرم. از هتل زد میبر میحاضر شد

 

 شصتم  پارت

.  بیبه حضرت غر می. سالم داددادیم کردوروحمون رو جال یم  یدور نور گنبدوگلدسته چشم نواز  از
  ال،یبهم داده بود. _ل  ریکه عمه من یچادر گلدار نخ  هیدر آوردم وسر کردم.   فمی دم در چادرمو از تو ک

  نیهم یایتموم شد ب  ارتتیحواست باشه ز ال،ی. ل یلی_آره خ ؟یگ ی. _راست م ادیچقدر چادر بهت م
واون رفت سمت مردونه ومن سمت زنونه.  می. _باشه، آقا. دست همو رها کرداطیح  یجا دم آبخور 
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آقا   یام رو از در که وارد شدم تو دلم برا یداشت اون حرم. همه سرگذشت زندگ یبی حس و حال عج
کردم.   یم  ارتیومامان محبوبه ام غرق رحمت باشه. ز  ری درد ودل کردم. از خودش خواستم، روح ام

بودم تو بارگاه حضرت آقا. ازش خواستم  بیغر ،ییکردم آشنا یم هی. گرمد یچرخ  یم حی دور ضر
داشت دوتا   دیبچه هامون. اونقدر ماهان تاک  یخوب بشم برا  یکنه وهمسر خوب ومادر  دمیروسف 

. واتهمه وآرامش روح ام یرفع گرفتار  تی بگم بچمون. نماز خوندم به ن دیچرخ  یبچه که زبونم نم
  ارتمیدردم. ز یهاسبک کردم به اندازه تمام سال یکردم. دل  یم هیو قرآن خوندم گر ارتینماز شکرو ز

.  ی. ماهان جلوتر ازم اومده بود _قبول باشه خانم میکه با هم گذاشته بود یکه تموم شد رفتم به نشون
 هیمن، گر هی. _گرلزدی تو هم قبول عز ارتی خودتم که قرمز، ز ینازت قرمز شده. _چشا یباز که چشا

  یشاد هیطور گر نی. منم همارمیبدست آوردن تو. از خود آقا خواسته بودم ونذر کردم بدستت ب یشاد
خوام همه جا   یچند روز رو م  نی. امیبازار وبچرخ میبر ا ی ب ال، یما بهم گره خورده. _ل یبا تو بودن. دال

. شونه به شونه فمیوتا کردم گذاشتم تو ک دروچا رونیب  میخوبه. از حرم اومد ی ببرمت._ هر جا تو بگ 
. هر  بردی بازار هوش از سرمون م یها هیعطر زعفران وادو یوبو می. تو بازار راه افتادمیرفت یراه م

  یبرا  ای. بشهیکه نم یکن  دیخر نهمهیوتو ا رونی ب می. _ماهان هر بار بردیخر یم دید یرو که م یز یچ
  ،یمثل، پولک یی های . از خوراک لیهمه دوستا وفام ی . براسهون بخودم ی. برامیبخر  یسوغات هیبق

  هیمنم  یدست ودلباز بود. برا یلی. خ میدیها خر ه ینبات، زعفران،شکالتها ونقل مخصوص، ادو
  نیانگشتر طالبا نگ هیمادرش  ی. خواستم برا دیکار شده بود خر روزهی ف یناینقره که روش نگ سیسرو

واون دوتا سفارش داد و_ماهان من خودم نقره خواستم   یداخل طال فروش  میبرداره. رفت روزهیف
مادرت. کم از   یخوام که جا یم  ری عمه من یرو برا  یکی. اون زمیدونم عز یدارم. _م ادیوانگشتر طال ز

من از پستو در   ی. روزگار خوش هم برای. _خوشحالم که خوب قدر شناسدهیمادر برامون زحمت نکش
رستوران رفتن وهتل. چند روز به  ، یدنید یرفتن حرم، گشتن جاها روزکرد. هر  انی ومد ورخ نماا

 یدلمون برا یاون سفر تموم بشه واز طرف  میخواست ی. نم میجز باهم بودن فکر نکرد یز یچ چیه
. اونقدر بهمون  میکنارشون باش  می دوست داشت  یول میتنگ شده بود. با هم در تماس بود زانمونیعز

دو بچه که از پدرشون   ن یهفته تموم شد. موعد رفتنمون شد وع هی یک میدیخوش گذشت که نفهم 
  یغروبش راه یبرا  دیبا آقا. با یخداحافظ   یبرا میرفت میداشت  یشدن حس دل تنگ یداشتن جدا م

گشت شد. راه وبر  مایوپروازمون اون زمان بود.  زمان گذشت وموقع سوار شدنمون به هواپ میشدیم
باشم وبه آرزوت   یرو کردم به ماهان و_از خود آقا خواستم بتونم همسرو مادر خوب  میکه افتاد

دنبالمون ما    انیخواستن ب  یخونه پدر ماهان. م  میرفت راستک یتهران واز فرودگاه  میبرسونمت.برگشت
 رانیه و مونس، اگرفته بود. عم یخودمون  یمهمون هی خونه اونا و میومادرش خواست بر مینزاشت
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.  میرو داد  اشونیبود. ما به همه سوغات دهیتدارک د ی. کل کامونیزدوهمسرش وعموهام وخالصه ن 
واون انگشتر رو   میتشکر کردن ونوبت دادن سوغات مادرش شد بهش، انگشترش رو داد یهمه کل

 چیوه می. وبه عمه هنوز سوغات نداده بوددیما رو هم بوس یتشکر کرد ورو یوبعد ازمون کل  دیبوس
  یکرد وقت یوتشکر م ختیر ی. اشک ممیبود. بعد سوغاتشو داد ادنکرد وهمچنان باما ش  یبرخورد

. _عمه جان،  ختیر  ینزاشته وسوغاتشون مثل هم. اشک شوق م یماهان با مادر خودش فرق  دید
.  دیمادرش رو پر کرد یومن جا الیل  یبراو دیکمک کرد یل یتو روزگار تلخ وسختمون خ الیشما به من ول

دختر ناز وتپلش به   رانیپسر گلشون. ا تی تشکر کرد به خاطر ترب هان_پسرم، ممنون واز پدرومادر ما
نبودم. با   وهیزن ب هی گهی. دمیبرقرار کرد یتر یم یرابطه صم  یاومده بود. بعد از ازدواج با هم کل ایدن

  یچشم روشن  ی. ماهان برادمی وبوس دمیرو در آغوش کش   رانی. بچه امیکرد ی همسرم رفت وآمد م
بودودادبه من انداختم گردن سوگل،  دهیپالک طال قبل رفتنمون به مشهد خر هیخودش رفته بود و

. دهیراش خر کادو رو ماهان ب  نی. _ایجان کادوت روقبال داده بود الیل ه؟یچه کار  نی_ارانیدختر ا
. _انشاهلل، انشاهلل هر چه زودتر. لبمو گاز  میبچه شما ما هم جبران کن  ی_دستتون درد نکنه، انشاهلل برا

بود که انشاهلل ماهم بچه   نیچه کرده. _منظورم ا دیبه ماهان کردم وخودش تازه فهم یونگاه فتمگر
بابا شدن. پدرش با   یتند برا  یلیپسرمون خ  شیآت نکهیومادرش _مثل ا می دی. همه خندمیدار بش

 ی از پدر بزرگ شدن بهتر. بعد مهمون یذوق واز خدا خواسته گفت_چرا که نه، چ

 

 کمی شصت و پارت

. به کار سابقمون ماهان ادامه داد واز من  میگذروند یخونه وروزگار خوشمون رو کنار هم م  میبرگشت
کردم، البته کمتر وچند وقت طول  یخواست درسم رو ادامه بدم وکمکم کرد. درس خوندم وکار م 

  یم  یرو گرفتم. رشته تجرب پلمیتموم شد تا د عتریتا درسم تموم شد. چون شبانه خوندم سر دیکش
ها گره خورد.   یما با کارو درس وروز مرگ یخوندم وازم خواست، کنکور شرکت کنم وبرم دانشگاه. زندگ

طفل تو شکمم بود. باردار   هی دنیه بار کشدادواون ب هیهد هیخداوند بهمون   ین یری همه ش نیا نیب
  دیکه از م شن یداد. وقت ینی ری کل محله ومحل کارمون رو ش  دیخبر رو شن  نیا یشده بودم و وقت 
  ن ینتریری وش  نیگفت_خبر پدر شدن، بهتر یکه نگو ونپرس. اون م دیکش یخوشحال  ادیباردارم چنان فر

 گهی. دییبابا زی . قربونت برم، قربون خودت واون عزیمخصوصا که مادر طفلم تو باش  است،یخبر دن
سند زدن به نامشون  رو ای خبر انگار دن دنی. پدر ومادرش هم با شنیبزن   دیوسف  اهیدست به س زارمینم
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روز زنگ در به صدا در اومد وعمه ماهان  هیخوش  ی. تو همون روزادنیچرخ  یپروانه دورم م نیوع
  یب یمن. استرس عج  دنی. از خارج برگشته بودن واول اومدن سر زده به ددنمی ترش اومدن به دودخ

بار   یوبرا ادی اون از من خوشش ن  یعنیبا عمه ماهان نداشته باشم.   یکردم رابطه خوب یگرفتم وفکر م
. _سالم،  دیخوش اومد  د،یی_سالم، بفرمایی. در وکه باز کردم با خوشرومیدید  یاول بود که هم رو م

از  ی لطف دارن وخوب یلیبه من خ  شونیکرد. _ا  یم فیازت تعر یلیعروس گلمون، برادرم خ
  کیباشم. تبر داشتهشما حضور   یعروس یکه نتونستم برا یدون یوم دیخودشونه. _خوشبخت بش

داد _مبارکت باشه. _عمه جان   هیانگشتر طال بهم هد هیوبچه دار شدنتون همزمان شد.  یعروس 
 نیا نمیکادوهاست. _چه مرتب وکدبانو، سر زده اومدم بب  نی کنم با ارزشتر ی م ارتتونیه زک نیهم

. اون نمتونیب  ی. الحق که کمم گفتن درموردت. _به هر حال خوشحالم که مانه ی راست  فیهمه تعر
 یشکل گرفت. دوستا نمونیب   یکردم ورابطه خوب ییرایبود وبد ذات نبود. ازشون پذ  یخانم خوب

از بابت اون   المیعمه ماهان هم گذشت وخ دنیدختر عمه اش. اون روز ود ایبا سون  میدبو  یخوب
  میبود ظرش که منت  یوبرخوردش باهام راحت شد. گذشت وگذشت وگذشت. چند ماه بعد انتظار درد

  یسونوگراف  یرو که برا یروز  ادمهیاومدن دخترم ماهک.  ایبود. زمان به دن مانیودرد زا  دیبه سر رس
شکرت که بچه  ایودکتر گفت بچه دختر. ماهان دستش رو، رو به آسمون باال برد _خدا میرفته بود

وبا اومدن  وندر حقم یگن دختر برکت وچراغ خونه است. نعمتت روتموم کرد یاولمون دختر، م 
 دلچسب. ی. همه پشت در اتاق عمل منتظر بودن. انتظار شهیپربارتر م مونیماهکم زندگ

 

 شصت ودوم  پارت

 ییهای وقت سخت چیبودم ه  دوارمیهزار رنگ وام یایگذاشت. دن ایدن نیما پا، به ا یکوچولو موجود
که برام   یماهان بود. جذاب وبانمک. از کس  هیشب شتریاومد وب ایرو نکشه. ماهک، بدن دمیکه من کش

اش روز به روز استحکام  ی ن یریما با حضور ماهک وش  یام بود، صاحب بچه شدم. زندگ  یزندگ
 ومدنیم ینوه اشون رو نداشتن. به هر بهانه ا  یکرد. پدر ومادر ماهان، اصال طاقت دور  دایپ یشتر یب
.  نامی زتری سر خاک عز میبار با ماهان وماهک رفت هی. م یکنارشون باش میکردن بر یما رو دعوت م  ای

تو غم  شهی. هم رهیام آروم بگ یثمره زندگ دنیروحشون با د خواستم یبانشون دادن، کودکم  م
بدست   یبه خدا وصبر وتالش ماهان برا  مانیما با ا  ی.زندگمیکرد یاونا رو فراموش نم  یوشاد

  یز یبزرگ کردن ماهک. دوست داشتم، چ یبرا میکرد  مونویآوردنم، رو به روال بود. همه تالش وسع
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اتفاقات   زکدوم ا چیکردم، ه یکنم. آرزو م غیرو ازش در یحبت م چیودوست نداشتم ه میبراش کم نزار
  یتجربه نکنن. درس خوندم وپزشک شدم. م یخونواده کس یکه برام افتاد رو گلم وگال یست یناشا

قبل رو   یدر کنارم بود. اون کارا شهیدلم، هم بیوماهان طب  مارامیزخم ب یخواستم مرحم باشم برا 
هم به سهم  اوم دادیجون وخدا روز به روز به کسب وکارمون رونق م هیکرد به کمک سم یم  تیریمد

که توش قدم   یر یجون تا به راه خ  هیبه سم میدادی رو م  یوهر ماه مبلغ میکرد  یم ری خودمون، کار خ
  یاصل هیکه براشون سرما ی ز ی آدما، تنها چ یبرداشته بود پر قدرت تر ادامه بده. تو زمان گرفتار 

ه نجات  یکه گوهر وجودشون ما ییبگذره، کسا ییقلب کسا یکه از صاف شهیوندگار موم
  ا،ی. مال دنرونی خدا بکشن ب دیرو به نور ام یار ی . تا باهاش خودشون رو از ته چاه بدبشونهیوسربلند

  یزندگ یشه. ماجرا  یتو ذهن بشر حک م  خ،ی تار شهیخوب که هم ادیمونه و ی م یباق  ای دن نیتو هم
باشه بند، بند   نیا زا ری با عدل وداد بچرخه وغ دیکه با یچرخه ا یادامه دار وزندگ گهید یمن وآدما

 . شهیدر وجود آدما از هم گسسته م تی انسان

رو قانون جنگل کنن. هر کس زد وخورد وبرد به نظر اونا برنده است   ایکه دن شنیم دایپ یافراد گاها
از شرافتش  دیمخلوق خداست وبا نیوپاکتر نیترف یشر  زن، هی. ستین ش ی باور غلط ب هی ،یول

 سرشت.  ویصفتان د منیمحافظت کنه ومحافظت بشه در برابر اهر

رد شدن از دام بال. خدا رو شکر   ،یباشه برا یتونه پل نجات   یم طان،ی در دام ش فتادنین یبرا استقامت
واعمال آدما    یزندگ  چشی هر پ نهیب ی طور با اومدن ماهان رقم خورد وخداست که م نیمن ا یکه زندگ

 غم وغصه ها رو.  میامون در کنار هم رد کرد یزندگ کیرو. من وباغبون ونهال کوچ

 

 یگل سرخ قشنگ هی

 ی رنگ یایدن نیا تو

 ی سنگ یآدما با

 گلدون، زمونه  تو

 تنها بمونه؟ چرا

 ونتونه  بمونه
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 از عشقش بخونه که

 رسم زمونه  خدا،

 عشقش ندونه؟  نه،یا

 تک وتنها  ندونه،

 سرما  ریاس شده

 طوفان بالها  تو

 برگ نازش   ختن،یبر

 باغبونش  برفته،

 سرخ پر احساس  گل،

 وحساس  نیغمگ شدش

 ساقه شکسته اش  با

 گلخونه، بسته اش  در

 اون گلستون جدااز

 شدش چه آسون رها

 از درد وهراسون   پر

 طاقت نداره   خدا،

 که جون نداره  یگل

   دشیهاشو شن دعا

 دش ید یکه م ییخدا
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 تنها بمونه  نزاشت،

 وجودش   یگرم  باعشقش ندونه  نزاشت،

 جون گرفتش   دوباره

 رو از سر گرفتش  عشق
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