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 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 شده(:  شیراینکن)و  تی رمان منو اذ

 نکن  تی منو اذ رمان

 تلخ  انی ن،درام،عاشقانه،پای،غمگی:احساسژانر

 

 انیریدل  لوفری :نسندهینو

 

 (مستعار است سنده ینام برده)بجز اسم نو یاسام یاست و تمام قتی حق یداستان بر مبنا نی:اتوجه

 

 : خالصه

 دارم مدتي نباشم ؛  ازین

http://www.romankade.com/
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 کسي را نشناسم ، چیك ه  يیکنم به جا سفر

 کسي مرا نشناسد ...  چیك ه  يیجا به

 باشم و رها  دور

 و آزاد ... باشم  سُبک

 تصور بدي از آنها ندارم ،  چی، ك ه نمیرا بب يیها آدم

 را بروم ، ك تا به حال نرفته ام ،   يیرهایمس

 را بزنم ، ك تا به حال نزده ام ،  يیعطرها

 ام ... دهیرا بپوشم ، ك تا به حال نپوش  يیلباس ها و

 زنده نمي کنند ،  میخاطره اي را برا چی، ك ه  نمیبنش  يیمکان ها در

 کسي نمي اندازند ،  اد  یگوش کنم ، ك مرا  يیها قيیموس

 کنند ... شهیتر از هم الیخی م ، ك مرا ببنوش  يیها دنيینوش و

 به کسي فکر کنم ،  نه

 باشم ، زيینگران  چ نه

 اي بترسم ! امدهی ن شی پ شامد  یاز پ نه

 حالت  ممکن باشم ...   نیتر  یدارم مدتي در خنث ازین من

 

و سرنوشت   یزاره،زندگ ی م شیبه نما  لوفریبنام ن یبنام آسو رو توسط دختر  یدختر  یداستان زندگ نیا
به   د،مجبوریکشی اش م یاز پدر و مادر ناتن یادیرنج ز کهی درحال یکه تو سن دوازده سالگ یتلخ دختر 

  انی و تا پا  فتها یدختر غصه ما اتفاق م ییزناشو  یدر زندگ یادیازدواج شد.چالش ها و اتفاقات تلخ ز
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  دنیانسان هارو آزار م اهیکه با دل س دیپست و پل  یعاقبت انسان ها  دینیو بب   دیرمان همراه باش
 ارهی اونو از پا درم یزندگ  ای ادیمشکالت برب نیاز پس ا تونهیآسو م ایچگونه خواهد بود....و آ

 

 نام خدا  به

 

 

برداشت و تشکر   یوانیدستم بود به سمت مامان رفتم.مامان ل ییچا ینیس کهی ذوق و شوق در حال با
 کرد.

 گشاد گفتم یشی کنارش نشستم و با ن 

 کن   فیخب تعر-

 گف  کردیمزه مزه م شوییبا ارامش چا کهی خودشو به ندونستن زد و درحال مامان

   و؟یچ-

بفهمم موضوع اون دختره که مامان و   عیخورد شد دوست داشتم سر شی الیخ   یب نهمهیاز ا اعصابم
 بود .  یچ کردنیم فیبه هم تعر جانیسهراب داشتن با ه

 و بمامان گفتم  دمیشتو موهام ک یدست کالفه

 بود اسمش؟...اهان...آسو. یچ گیهمون دختره د-

 گذاشت و رو به من گفت  ین یتو س  وانشویمامان ل 

 به اون؟ یداد ریحاال چرا گ-

 و گفتم دمیسمتش کش شتریخودمو ب جانی ه با
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دوتاعموهام عاشقش بودن و سرش باهم   گفتیو م کرد یم فیاونجور که سهراب با آب و تاب تعر-
  شهیو سخت بود خب ادم وسوسه م  بیعج یل یخ شی زندگ یگفت یاختالف داشتن و اونجور که تو م

 .گید

خودمو مظلوم کردم و لبامو جلو اوردم ، سرمو کج کردم و    کردی تفاوت نگاهم م  یهمچنان ب مامان
 گفتم

 لطفااااا.  گیکن د فیتعر-

 دوباره برداشت و رو به من گرفت و گفت  وانشویکرد و ل یمامان خنده ا 

 . کنمیم ف یمنم برات تعر زی برام بر گهید ییچا هیبرو -

بنام آسو   یدختر  یقصه ،قصه  دنیشن  یکردم برا زیو گوشامو ت دمیاز دستش قاپ وانویل  یبا خوشحال 
 . اهیو سرنوشتش مثل رنگ چشمهاش س   بای ز ینقاش ن یکه بقول سهراب چهره اش ع

 زل زد و شروع کرد به گفتن:  یبه گوشه ا مامان

آسو رو با   یآمنه خانم مادر آسو مرد،آسو هم همراهش مرد .سرنوشت آسو و خوشبخت  یاز وقت-
 خودش برد . 

 داشت،خوشبخت بود، خوشحال بود .  یآمنه خانم زنده بود آسو همه چ یوقت

بون و صبور که آسو رو مثل گل  مهر یاز مادرش نداشت، مرد یدست کم وسفیمهربونش اقا  یبابا
 بزرگ کرده بودن و تمام دار و ندارشون آسو بود .

اما اون اتفاق تلخ که مرگ مادرش   خواستی نم یاز زندگ   یز ی کم نداشت چ یچی خوشبخت بود ه آسو
 عوض کرد. ویبود همه چ

 ***************************** 

 

 آسو
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در بدن من ارتعاش داشتند. صورتم   یزندگ   یلرزه ها . انگار تمام رعشه ودیلرزی هنوز داشت م دستانم
 . سیخ ی داغ شده بود و چشانم از ناراحت تی از عصبان

،آن موقع که  شدیمادر بزرگم ،که مادر  مادرم م  یننه گلباج   ی. حتد یفهمیمرا نم  یناراحت  لی دل چکسیه
در   یو سع د یفهمی مخالف بودنم و دلخور بودنم را نم لیو من مخالف بودم،دل ردیزن بگ  خواستیپدر م
 .کردنم داشت  یراض

 گفت یم او

به سر و سامان دارد. حق دارد بخواهد زن   ازیخب ننه پدرت حق دارد، باالخره او هم مرد است و ن -
 کند.  یاز تو نگه دار  تواندیباالسرت هست و م  یکیتازه آنطور توهم  رد،یبگ

  میرا برا یحرفش و با قانع کردن من آن زمان، چه سرنوشت بد نیبا ا  دانستیاصال نم  یننه گلباج اما
 رقم زد و چقدر بدبختم کرد.

 سرم اورد. یبود که پدر دو سال بعد مرگ مادرم باال  یهمان زن الیسه

پدر   شیرا پ  تشیشکا  یوقت ینبرده بود و مرا کرده بود نوکر خودش،حت تی از انسان ییکه بو ییالیسه
 .داد یم الیحق را به سه  یو همه   کردی نم  یجهبردم،تویم

 نشد؛  یشگیآن پدر هم  چوقتیبعد از مرگ مادرم پدرم ه 

خوردم که اگر ننه   یدستش کتک حساب  ری چندبار هم ز یشد .حت نیشد،بد عنق و خشمگ  یعصب 
 .  کردمیچقدر از غصه دق م دانستینبود خدا م یگلباج 

از دستش  یکار  گریهم د یننه گلباج  یبدتر شد ،حت  یشد همه چ مانیآن زن وارد زندگ یوقت از
 . امدیبرنم 

بروم و   یننه گلباج  یخانه   کباری یطرف. فقط اجازه داشتم هفته ا کیطرف و پدرم از  کیاز  الیسه 
و   الیهبدنم توسط س یها یها و سوختگ یکبود یو جا میرا به او بگو میها ی تمام درد ها و بدبخت

 کنم.  یرا سرش خال   الیانداختن گه گدار من توسط سه نیزم  ریبابا و در ز

 لهیم  یننه گل باج شی ماندن پ شتریساعت ب میبامن بد ساخته بود. امروز هم بخاطر ن بیعج   یزندگ 
 بدنم گذاشته بود نوش جان کردم.  یرو  الیرا که سه یداغ یها
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پسرشان مرا  یبسوزد و برا میها یها  و سوختگ یکبود ی مردم دلشان برا نکهیا یهم برا االن
 کنند، مرا به حمام فرستاده بود.... یخواستگار 

 زنها در حمام، از افکارم خارج شدم. یخنده  یصدا با

  رونیدستم مانده بود؛ داخل ساکم گذاشتم و از رخت کن ب یرا که درآورده بودم و رو  ییلباس ها 
 آمدم.

عذاب آور زنها و   یها شخندیو پر از حرف، و آن ن طیغل یحمام شدم .دوباره آن نگاه ها ید راهرووار 
 کردم خودم را خونسرد نشان بدهم. یکرد. سع تیدختر ها در حمام مرا اذ

 به آنها بکنم به راه خودم ادامه دادم .  یبدون آنکه توجه ا 

دست ها   یده بودند و با انگشتانشان کبودکه دور هم جمع ش یینشستم و به دختر ها ییسکو یرو
 .نگاه کردم دادندینشان م گر یکدیمرا به  یو پاها

چاق و زشتشان  ینشسته بودند که اندام ها یرا باز کرده بودند و طور  شانیکه موها   ییدخترها 
 پسرانشان نشان کنند. یآنکه زنها آنهارا  برا یمشخص نباشد، برا

 یکردن خودشان و بچه ها ز یانداختم.همه مشغول تم یبه آنها نکردم و به دور بر نگاه  یا توجه
 خودشان بودند. 

 کرد .  یادآوردیو تنها بودنم را دوباره به من  دیاز گوشه چشمم چک یقطره اشک 

  رونی انداخت، و باهم خوشحال از حمام ب  یبرق م دیکشی م سهیمادر زنده بود و بدنم را ک کاش
 . میرفتیم

 .ندی را نب   میاشک ها یرا بستم که کس میها چشم

کردم به خودم   یرا باز کردم و سع  مینکرده بودم. چشم ها یچکار ی بدنم هنوز خشک خشک بود و ه 
 مسلط بشوم. 

 خاله گشتم. یبلند شدم و طبق معمول دنبال شمس  میاز جا 

 .  دیکشیم سهیکنار آنها مرا هم کو در  امدیم نجایبه ا شی با سه تا دختر ها یمهربان که هر ازگاه یزن 
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 می ،مادرش دلش برامن هم بود یبود و اتفاقا هم  کالس  شیاز دختر ها یک یگفته آرزو که  به
او حساب باز   یدارم رو یارزو چندبار از من تقاصا کرده بود که اگر کار  ی.حت کردی و کمکم م سوختیم

 بود. تهغرورم را شکس یهم بود و به اندازه کاف یادیاز سرم ز دنیکش سهیمن همان ک یکنم، اما برا

 

 .  دیکشیم سهی آمده بود و آنها را ک شیکه طبق معمول با سه تا بچه ها دمیخانم را د  یدور شمس از

سالم  دمیشنیکه خودم بزور م   ییبه سمتشان رفتم و طبق معمول با صدا یس یخجالت و رودروا با
 کردم. 

تا   کردی بود بهتر با من ارتباط برقرار م میکرد ،چون ارزو هم کالس کیبه سمتم آمد و با من سالم عل ارزو
 خانم.  ی شمس  یدخترها هیبق

بسوزد و مرا   میخانم دلش برا ی منتظر ماندم تا شمس شهینشستم و مثل هم یخجالت گوشه ا با
 بکشد.  سهیک

،بمن اشاره کرد   دادیرا به سمت جلو هول م شیاز بچه ها یک ی کهی بدست درحال سهی خانم ک  یشمس 
 بروم.   ششیکه پ

 شد . دنمیکش سهیمشغول ک یخانم بدون حرف یلرزان سمتش رفتم. شمس  یو با قدم ها آرام

 . دیپرسیها سوال نم یو از ادم درباره کبود زدی بود که حرف نم نیخانم ا یشمس   یخوب

 گفت خانم که کارش تموم شد رو به من   یشمس

 تموم شد آسو برو خودت را بشور . -

 خودم را شستم . عیکردم و سر دییسر حرفش را تا با

در  دمیآنجا بمانم .اصال متوجه نشدم چطور خودم را شستم ، به خودم آمدم د ادینداشتم ز دوست
 ام. ستادهیدر حمام ا یبه تن دارم ،جلو زی لباس تم کهی حال

باشم.   الیپدر و سه یخانه و منتظر نوش جان کردن کتک ها رفتمی م دیکه تمام شد ،البته با خداراشکر
 بود.  یاز خود راض یهزار تا زن فضول و دختر ها یاما باز دو نفر بهتر از نگاه ها
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فکر نکنم. مشغول راه رفتن   زیچ چی به ه ری کردم حداقل در طول مس یشدم و سع  یسمت خانه راه به
 .کردی م ینیمن سنگ یبدست نگاهش بدجور رو  حیتسب  یه از دور پسر خودم بودم ک

 او رد شوم. یبه خانه از جلو دنیرس  یبه او نکردم و به راهم ادامه دادم. مجبور بودم برا یتوجه ا 

ها نبود که   ییکردم. در خور ما روستا ادیکه توان داشتم سرعتم را ز ییانداختم و تاجا نییسرم را پا 
باشد هرچقدر هم دختر مقصر نباشد گردن ما دخترها   می نگاه کند.اگه نگاه پسر مستق یدختر به پسر 

 . کندی پسر نگاه نم زدی چون اعتقاد داشتند اگر دختر کرم نر فتاد؛یم

  دمیرا پشت سرم شن گرید یپسر  یرد شدم.همان لحظه صدا  شیتند تند راه رفتم و از جلو همانطور
 بمن نگاه نکند.  دادیکه به آن پسر هشدار م 

  یتیدارد! اهم یبرادر بودند.اصال بمن چه ربط  دیشا دانمیبه هم بود ،چم هیشب  یل یخ شانیصداها 
دوباره همان حس بد تمام بدنم را فرا گرفت اصال دلم   دمیندادم و به راهم ادامه دادم به خانه که رس

 سرنوشتم نداشتم.  رفتنیذجز پ یوارد بشوم اما چاره ا خواستینم

 گرفتم بشورمش.  میحوض انداختم و تصم یدر چرخاندم و وارد خانه شدم. ساکم را جلو یرا رو دیکل

 مرا از جا پراند  الیسه یرا باز کنم ، صدا پشی خم شدم تا ز یوقت 

 . نمیبب   نجایا ایب-

 و با اخم منتظر من بود . نهیبود و دست به س ستادهی چهار چوب در ا یجلو 

و   دمیترسیم  یلیلرزان به سمتش قدم برداشتم. راستش از او خ  یبا پاها یتیحرف و گله و شکا بدون
 جرات سر بلند کردن نداشتم.

چانه ام را گرفت و   ری با دستش محکم ز الیزل زدم.سه  متشیگران ق یها یروفرش  ییبه دمپا نیبنابرا
 .ردی فشارش داد و باعث شد دردم بگ یحساب 

 گفت  ین ی. با حالت تحس کردیصورتم را برانداز م شیبزند با چشم ها یحرف  نکهیبدون ا 

 . یبخودت گرفت  زادی به به چه عجب بعد دو هفته چهره ادم-
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  یبخورم. ب نیبود زم  کیبا دستش صورتم را به سمت عقب هل داد که نزد کدفعهی کرد و  یخنده ا 
 گفت   یپشتش بمن بود با حالت دستور  کهیمت خانه حرکت کرد و درحال به س یحرف 

 کهنه اش را بشور،من  اصال حوصله ندارم. یپسر را)اشاره با دست به پسرش(ببر و حساب  نیا-

 گفتم  فی ارام و ضع یبا صدا 

 . رومی داخل ساک را بشورم م یلباسها-

 گفت   شهیناگهان با شدت به سمت من برگشت و با اخم ترسناک تر از هم  

از بچه من واجب تر   یتوعه مفت خور و اضاف یتاحاال رخت چرکا یسر از ک رهیخ   یدختره  نمیبب  االی-
 پسر من ؟   ای یشده؟توعه بدرد نخور واجب تر 

من   یعن ینزدم و فقط در چشمانش نگاه کردم. کلمه بدرد نخور را مدام در ذهنم تکرار کردم  یحرف 
  یو او با دست  ها کردمیگله م یو حساب  یننه گلباج  شی پ رفتمیم شدیبدردنخور بودم؟کاش م

  یبه اندازه کاف روزید فیاما ح ،زد یقشنگ به من م  یو حرفا کردی اش سرم را نوازش م دهیچوروک
امروز آنجا بروم؛عمرا   شدیکتک خورده بودم و نم یننه گلباج یماندن خانه  شتریساعت ب مین خاطرب

 .دادیاجازه م ال یاگر سه

را ب*غ*ل*م گرفتم و    یعل یحرف   ی. ب دمیشن  یرا نم  الیسه  یپر از اشک شد و غر زدن ها میچشم ها 
 حرکت کردم.   ییبه سمت دسشو

صفت بود اما پدرش پدر من بود و    وید الیبود درست است مادرش سه  ینیری پسر بانمک و ش یعل 
بود که دوستش  یتنها کس  ینسبت به او داشتم و عالوه بر ننه گلباج  ینیسنگ تیاحساس مسئول 

 داشتم.

بود.   نطوریا  شیچند سال بچگ  نی هم یهم فقط برا دیحس را نسبت بمن داشت شا  نیهم هم یعل 
 کرد. تمیش بدتر اذاو هم بزرگ شد از مادر  دیشا

را محکم تر در ب*غ*ل*م فشردم  و به سمت   یکردم افکار منحرف را از خودم دور کنم. عل یسع 
 شستمش و کهنه اش را عوض کردم.  یحوض رفتم.در آن هوا سرد به سخت

 ساکم انداختم که همه را باهم بشورم.   شی را پ  فشی کهنه کث 
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را   لشیکه دل  یاز خوشحال یتا شلوارش را تنش کنم. علگذاشتم  نیزم  یرا داخل خانه بردم و رو یعل
 فقط خودش م 

 

 . زدیو دست م دیخندیم دانستی

  یضعف کرد  .ب*غ*ل*م گرفتمش و حساب شیها  یکار  نیری ش یشلوارش را پوشاندم. دلم برا 
 .دمشیب*و*س*

 مرا از جا پراند الی سه زیتحکم برانگ یصدا ناگهان

 . یمن گرم گرفته ا نیچشمم روشن خوب با بچه نازن-

 اوهم دست بردار نبود  شهی. مثل هم گفتمینم یز ی از جا بلند شدم و فقط نگاهش کردم وچ 

نکرده از تو  ییکه خدا یکن یبا بچه من باز  نکهیات فقط کهنه عوض کردن است، نه ا فهی تو وظ -
 خوشش 

 

و   نی.پس بگذارش زم ستدیمن با یتو رو تهیه عفرپسرم بخاطر توع خواهدیدلم نم  چوقتی ؛ه دیایب
  یعل  یحرف چی ه ی؟بیچرا نشسته ا  ؟پسیگمشو لباس هات را بشور. مگه اصرار به شستنش نداشت

از   عی سر یلیاش بلند شود. اما توجه نکردم و خ  یطاقت یو ب  هیگر یگذاشتم که باعث شد صدا نیرا زم
به آنها چنگ زدم و   هیخارج شدم. به سمت حوض رفتم و لباس هارا برداشتم.با حرص و گر اتاق

 شستم.

حواسش به  الیسه  دمید یبهتر شدم. به سمت خانه حرکت کردم.وقت کمیکار لباس ها تمام شد  یوقت
  پرواز کردم و در را بای از فرصت استفاده کردم و به سمت اتاقم تقر ستیبچه است  حواسش بمن ن
 پشت سرم اران بستم. 

 خوابم برد.....  عیسر یقلت خوردن  چیو بدون ه دمیدراز کش  نیزم یخسته بودم. رو   بدجور

 .  دمیاز خواب پر زدی بابا که اسم مرا صدا م یصدا با
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نداشتم حتما   یسابقه ا نیبودم، اصال همچ دهیمن  سه ساعت بود خواب یرا نگاه کردم، خدا  ساعت
 .  کردندی م زانیرا آوو بابا جنازه ام   الیسه

با   دنمی. بابا با د نگاه کردم  کردی دو به سمت در رفتم و بازش کردم. به سمت بابا که آسو آسو م  به
 گفت  یخشم به طرفم برگشت و با حالت طلبکار 

 ؟یکردی م کاریچ-

 چطدر خوابم برد واقعا شرمنده بابا.   دانمیبجان شما نم دیببخش -جواب دادم  ارام

 خسته است.   الیتکرار نشود.حاال هم برو شام بپز سه گرید-گفت یکرد و با حالت تحکم  یاخم 

 به سمت اشپزخانه حرکت کردم و شروع به پختن خورش کردم.  یبدون حرف 

 سخت و دشوار نبود. میبرا  ،یسبک زندگ نیبه ا گر یعادت کرده بودم د 

و پدرم   الیسه دانستمیمنتظر ماندن در آشپزخانه غذا آماده شد و به سمت اتاق که م ی بعد کل باالخره
 کنم. شانیشام صدا یآنجا بودند رفتم تا برا

  دنیحرف زدن و پچ پچ اشان در اتاق مرا به خودش جذب کرد و با شن  یهنوز در نزده بودم که صدا 
 گوش کردم  شانی.خودم را به در چسباندم و به خرف هاندیگویچه م نمیاسم خودم کنجکاو شدم تا بب

 نگذاشته   میاعصاب برا گریسر د ره یدختره خ  نیکن ا یتورا به خدا کار  وسفی-

  یز یاگر چ  ،یمن هست یتو تموم زندگ   دیآ یاز دستم برنم یچکار کنم؟من کار  زم ی جان عز الیخب سه -
 انجام بدهم. تی تو فکرت هست بگو تا من برا

 گفت  یکرد و با حالت چندش اور   یز یر یخنده ا الیسه 

 .  کندیم  یو آسو را از من خواستگار   دیآ یمن م شیاست مدام پ  یخب پسر بهجت خانم چندروز -

 گفت  زدی موج م یکه در آن نگران یبا حالت   بابا

 ؟یا دهیرا در روستا نشن  فشانی ر تعرمگ  ستندین یجان آنها خانواده اهل  الیآخه سه-

 بدجور به برجکم زد  الی بابا تعجب کردم اما سه یهمه طرفدار  نیا از
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و اصرار دارد    ستیاما پسره ولکن ن  کنم،ی چند روزه دست به سرش م نیبخاطر هم دانمیم زمی اره عز-
اش من   یخانه و زندگ یبرود پ میاست که آسو را بده  نیخانه امان.من نظرم ا  دیایبا خانوادش ب

هم ما  نطوریخواند.ا توانیم شی از چشم ها نهارایآورد ا یبار م  ییبماند رسوا ادی اگر آسو ز دانمیم
  شهیو هم پسر مردم که مشخص است عاشق پ شودیمشخص م فشیهم خودش تکل  میشویراحت م

 .میتر را شوهر بده دخ ن یا دی.  باالخره که بارسدیاست به عشقش م 

از شر   خواستی فقط م زدی . معلوم بود بخاطر منفعت خودش حرف مام گرفت  هی گر الیحرف سه نیا با
. وگرنه من که به رخ بابا بکشد  شتریرا ب   دنشییکند و پسر زا یمن خالص بشود تا بتواند راحتتر زندگ 

 سالم تمام شده بود.۱۲تازه 

  هیو بلند گر دمیدراز کش  نی. در را محکم بستم و رو زم دهانم  گذاشتم و وارد اتاقم شدم  یدستم را رو 
که حاضربود هزاربار   یدوست داشتن یچه بود؟چرا آن بابا ای دن نیکردم،واقعا من چه بودم؟ سهمم از ا

  یزندگب راحتتربخاطر زنش مرا زودتر شوهر بدهد تا  زنش    خواستیو زنده شود م ردیبم  میبرا
  یتوجه  یو ب یبودنم تو زندگ  یمن نبود مشکل من فقط اضاف یناراحت  لیکند؟شوهر کردن من دل

 .. شد و خوابم برد.  نیسنگ میچشمها هیگر یافراد دور بر ام نسبت به من بود...باالخره با کل

بلند شدم و   می. از جادادندیدوباره نم دنیبمن اجازه خواب گریم و بانگ خروس ها دشد داریخواب ب از
دوباره اشک به چشم هام  شبید یاداوردیصبح بود.با  میبه ساعت نگاه کردم ،ساعت شش و ن

 هجوم اورد. 

بروند مدرسه و   شدندیمن داشتند اماده م یدوباره به ساعت نگاه کردم ،حتما همسن ها  
 . گذاشتیم فشانیو داخل ک  کردیاماده م یو کره محل  ریخوشمزه با پن  یلقمه ها شانیبرا شانیمادرها

خودش را به    کروزی به مدرسه بروم.   گذاشتیمختلف نم یهرروز به بهانه ها الی؟سهیمن چ اما
 .... کروزی کردیم  یقصد خانه تکان  کروزی  کردی پسرش را بهانه م کروزی، زدی م یضیمر

بلند    مانیو تو رو شودیم یکاره ا هیدرس بخواند چون فردا  دیهم بابا اعتقاد داشت آسو نبا یطرف از
 . بردیسوال م  ریرا ز میا دهیکش شیکه برا یو زحمات  شودیم

 شدمیصبحانه درست کردن اماده م  یبرا  دیبلند شدم. با میدادم و از جا رونینفسم را پر صدا ب  کالفه
 . کردمیو بابااماده م الیسه یو سفره را برا
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از   یتا خوردنشان تمام شود،تا بلکه  جلو مانده اشان را بخورم و از گرسنگ کردمی خودم هم صبر م 
 ضعف نکنم.  

ت  دوست داشتم،دوس نطوریبود تاحاال با انها صبجانه نخورده بودم، البته خودم هم ا نیهم شهیهم
 سر سفر  الیو زبان تلخ سه نیسنگ ینداشتم نگاه ها

 

 نشستن نداشتند. ششانیپ یبرا  یکند. انها هم از پخدا خواسته اصرار  تمیاذ ه

 اماده کردم و دوباره به اتاقم پناه بردم دوست داشتم بروم مدرسه. عیرا سر صبحانه

ها و حرف نزدنم سر   یبودکه از طرف بچه ها مسخره شوم ،ک خواستمیطرف هم نم کیاما خب از  
 خودم هم مشتاق مدرسه رفتن نباشم.  ادیبود که ز یکالس و درس نخواندنم همه بهانه ا

و   کردیم  میرا قا میو کتاب ها د یکشیوقت ازمن کار م   یبود که وقت و ب الیبخاطر سه نهایهمه ا البه
 .کردی من درس بخوانم و مدام هم بدنم را کبود م گذاشتینم

با بابا شاهانه  رفتی .حتما مدادیشدنش را م داریو خبر ب  دیبه گوشم رس ال یسه یقدم ها یصدا
سرهم کند تا   میرا برا  یکار  کی بتواند  نکهیا یفکرش را باز کند برا شتریصبحانه اش را بخورد تا ب

  بهجتسر بحث پسر  تواندیچطور م   ندیفره حرف بزند و بب سر س  خواستی حتما م  ایشوم ، تی اذ شتریب
 خانم را دوباره وسط بکشد.

 بپرم  میدر اتاق با شدت باز شد و باعث شد از جا ناگهان

 

لبش داشت که   یرو یو گشاد  حی بود و بر خالف تصورم لبخند مل ستاهیچهارچوب در ا یجلو الیسه
 آمد . یبنظر مشکوک م

بود که خودم  زی برام تعجب برانگ ی رفتارش به قدر  نیکه لبخند به لب داشت به سمتم امد. ا همانطور
 و با ترس به او زل زدم .   دمیرا عقب کش

 داشت لبخند مسخره اش را بزور حفظ کند گفت  یسع کهی و درحال ستادیا میرو به رو الیسه
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 منتظر تو هستند .  ت؟دوستان یبه مدرسه برو یخواهیهااا نم شهی م۷ساعت داره  زمی عز-

خودم بند   یحرفش انگار برق چهار فاز به من وصل کرده باشند انقدر خوشحال شدم که در جا نیا با
کرده   رونیفکر شوهر کردنم را از سرشان ب گریگرفته بودند که من درس بخوانم و د مینبودم.حتما تصم 

 بودند.

 داشتم گفتم لبم  یرو  یلبخند گنده ا کهی و درحال دمیاز جا پر عیسر 

 من.... یعن ید؟یگردانیرا بهم برم میبروم؟کتاب ها دیدهیواقعا؟اجازه م-

 بلند شد و گفت  شی حرفم را بزنم و از جا نگذاشت

 نشده ام. مانیاره فقط زودتر حاضرشو تا پش-

اما   کردندی و به سمت لباس فرم مدرسه ام پرواز کردم درست است آنجا مرا مسخره م دمیپر میجا از
 تنگ شده بود.  یبی مدت بود مدرسه نرفته بودم که دلم به طرز عج یانقدر طوالن

خودم لقمه   یمدرسه ام را برداشتم و داخل کوله سبز رنگم گذاشتم و آنرا در دستم گرفتم. برا لیوسا
 گذاشتم.  فمیک درست کردم و داخل یا

 دختر.  نیبب -کرد خکوبیمرا در جا م  الیسه یاز در خارج نشده بودم که صدا هنوز

که دوباره با آن زخم    کردمیسرم را به سمت او برگرداندم و منتظر نگاهش کردم.در دلم خدا خدا م 
 . یبرو خواهدی نم دینشده باشد و بگو مانیخداکند پش اینکند  تمیاذ شی زبان ها

 آمد گفت   یم نییاز پله ها با فخر پا درحالبکه  

 .  یخسته نکن  یلیکن در مدرسه خودت را خ  یسع میدار ادی امشب کار ز-

   دمیبه او انداختم و پرس یتعحب نگاه با

 مگر امشب چخبر است؟ -

 زد که مرا از جا پراند  یطان ی ش یا خنده
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همه   یاخمو و عبوس باش ایخسته و  خواهدیاصال دلم نم دیای قرار است خواستگار ب تیامشب برا-
 . دیآ یکه مهمان ها خوششان ب یکن یم  زی تم یجارا هم حساب 

.نه تنها  کردمی من اشتباه فکر م داد،پس یرا فشار م میو با همان خنده مسخره نگاهم کرد .بغض گلو 
قبل   دخواستنی خودشان م الیو به خ دندیالیم رهی مرا با مدرسه رفتن ش رینشده بودند بلکه  مانیپش

 بروم.   ششانیشوهر کردنم با دل خوش از پ

به ازدواج من آن هم در سن کم شده بود؟؟چطور   یحد اضافه بودم که پدرم راص  نیمن تا ا یعنی
  ریهارا اس ی ل یداشتم که خ ییبایظاهر ز یدستش بمانم؟بقول ننه گلباج یرو دی ترسیآمد؟م یدلش م

  یظاهر خوب گفتیپدرم نم د؟چراینبود به پدرم بگو یکس  با؟چرایاما کو؟کجاست آن ظاهر ز کردیم
 بودم؟  نیی انقدر من از نظر او پست و پا  یعنیهزارتا خواستگار دور خودم جمع کنم؟ توانمیو م ارمد

  یب  الیسه ی خنده ها و محبت ها  لیدل دانستمیاز خانه خارج شدم. م یحرف چی ه یهمان بغض و ب با
 .  ستین لیدل

  ا ی، کردی م  ینیسنگ یدر دستم حساب فمی گرفتم ک شیو ارام با بغض راه مدرسه را در پ  نیی به پا سر
 دشوار بود. میاما حمل اش برا کردمی حس م نطوریمن ا دیشا دانمینم

. اوهم متوجه من شد و  دمیبدست را از دور د حی که همان پسر تسب دادمیبه راهم ادامه م همانطور
 به صورتم نگاه کرد. میمستق

دردسر درست   میاش برا رهی خ ینگاه ها دمیترس یلعنتش کردم.م یانداختم در دلم حساب  نییسرم را پا 
 کند.

. همان لحطه دوباره  کردمیخودم احساس م ینگاهش را رو ینیتوجه به راهم ادامه دادم .سنگ یب
 دانم یاش را نم لی کرد که نگاهم نکند.دل  ی ادآور ی شد و به او  کیدوم نزد یهمان صدا

 

  یچه فرق  کندی با او بحث م گرینفر د  کیو  کندینفر نگاهم م کی نکهیبدانم.ا خواستمیهم دلم نم اصال
 کرد؟ ی را از دردم کم م یز یچ  کرد؟چهی به حال من م
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که   دیینپا یر یبه بحث آن دونفر گوش بدهم به راهم ادامه دادم و د نکهیتوجه نکردم و بدون ا پس
 . دمیبه مدرسه رس

را به سمت آن   میمدرسه ،گوشم را پر کرد و حال هوا اطی بچه ها داخل ح یو صدا اهوی ه دوباره
 کشاند.

کالسمان  یامشبم فکر نکنم.به سمت بچه ها یو سرنوشت شوم و اتفاقا الیسه  یکردم به حرفا یسع
 آن طرف تر از آنها  نشستم.  یمدرسه  نشسته بودند حرکت کردم و کم یکه کنار آبخور 

  یسخن بگم.کس میو با آنها از درد ها نمی نداشت که کنارشان بنش  یلیبا من دوست نبود دل  یکس خب
سرشان بمن نگاه  یبزرگ باال و عالمت سوال نیسنگ یفقط با نگاه ها کردی بمن نم  یهم توجه

 .کردندیم

مدت افتاب از کدام طرف درآمده که آسو به مدرسه  نهمهیبعد ا گفتندیداشتند با خودشان م حتما
 آمده است؟

 . کردیحالم را دگرگون م یشان بدجور  نیسنگ یبود. نگاه ها نیینگفتم و سرم طبق معمول پا یز یچ

  یچیه شبی آوردم بدجور گرسنه بودم از د رونی کردم و لقمه ام را ب فمیندادم و دست تو ک  یتیاهم 
 نخورده بودم. 

 مرا از خوردن آن منصرف کرد.  نی نگ یبزرگ به لقمه ام بزنم صدا  یآمدم گاز  تا

به مدرسه آمدنم را  کباری یفوضول و به فکر خودش قلدر مدرسه بود و ماه ی از بچه ها یک ی نینگ
 . کردیزهر م  میبرا

  نینگ کردمیم  یراض  دیاضافه کار کردن و اصرار و تمج  یآمدن به مدرسه باکل یرا برا  الیکه سه هربار
 .کردی م مانیمرا پش

بنظر    بیبه سن او عج یدختر  یگنده و صورت پر از جوشش که برا  کلیرا باال آورده بودم و به ه سرم
 زل زدم.  امدیم

 .کردیبه من نگاه م  یبود و با پوزخند بد ستادهیا میرو به رو  نهیبه س دست
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 بلند شد  شیانداختم و مشغول خوردن لقمه شدم که صدا نییندادم و سرم را پا یتیاهم

 گرفته؟؟مادرت؟  تیبرا یلقمه را ک نیدختره ا یآها-

  نیکه اطراف نگ ییداد بچه ها یرا به بغض بزرگ شی ماند و جا میکلمه مادر لقمه در گلو دنیشن  با
 . کردیبه خودش افتخار م  نیو نگ  دندیخندی ودند بلند مب

هم خوب  یلی من مادر ندارم، خ دانستیکرده.او خوب م تیمادر را اذ یبچه ب هیکه  کردی م افتخار
 زشت و متعفن اش ادامه داد ی. دوباره با آن صداعذابم دهد خواستی،فقط م دانستیم

  کنمیآسوجان حواسم نبود .البته فکر هم نم دیآخخخ ببخش یحواسم نبود تو مادرندار  یآهااان راست-
 یخودت لقمه گرفته ا  یها برا چارهی لقمه گرفته باشد.حتما خودت مثل ب  تیات برا وانهید یآن نامادر 

 نه؟

من  خنده و منتظر جواب ریکه دورش بودند بلند تر زدند ز ییو بچه ها دیرا گفت و بلندتر خند نیا
 بودند.

 بلند شدم .  میرا برداشتم و از جا فمی.ک مینگو  یز ی دادم چ حیترج 

اما توجه نکردم و به بغض ته   کردندیعرضه و الل خطاب م  یکه مرا ب دمیشنیرا از پشت م  شانیصدا
در سن  یو سرنوشت شومم.به نداشتن مادر و ازدواج اجبار  یفکر کردم.به بدبخت  میمونده گلو

 . یسالگ۱۲

پرت کردم. اصال عادت داشتم به نخوردن و گرسنه ماندن،  یدر دستم را داخل سطل اشغال  لقمه
 .شدیمثل امروز زهرمارم م یل یخوردن وجود نداشت اگر هم داشت بنا بر دال یبرا ییغذا شهیهم

کنم فقط  هیگر یحت توانستمی سکو به دور از همه نشستم.نم یکنار رفتم و رو  یکنار سطل اشغال از
 . کردی م تیرا اذ  میبزرگ گلو ییانند گردوبغض هم

انداخت . به بچه ها که با سرعت به سمت کالس   رونیخودم ب یزنگ مدرسه مرا از حال و هوا یصدا
 را در دست گرفتم و به سمت کالسم حرکت کردم.  فمی نگاه کردم .ک  رفتندی خودشان م یها

 ****************************** 



 نکن  تیمنو اذ

19 
 

 

 : لوفر ین

  یرو به گرفتگ شتریو چهره اش ب زدیزل م  واریبه د شتریب  فشیو با هر تعر کردیم  فیعرت نهارویا مامان
 .رفتیم

.سرشو تکون داد و با  ادیب  رونیخودش ب  یجلو صورتش بردم و تکون دادم تا از حال و هوا دستمو
 . کردی بهت بمن نگاه م

 زدم و گفتم  یلبخند

که تازه متوجه منظورم شده بود، خودشو جمع و جور   یمامان. انگار  یاز خودت خارج شده بود یل یخ-
 گفت  یکرد و حالت صورتشو عوض کرد و با دست پاچگ

 .. نجای اونجا بود نه ا ریذهنم درگ گفتمیعع...نه بابا...فقط چون داستان م-

  بایدختر ز نیکه چقدر از گفتن سرنوشت ا  یبخون  یتونست یرو گفت اما از چشاش قشنگ م نیا
 ناراحت بود .

  نیهمه مدت رو زم نیهارو که هنوز ا وانیو ل  ییچا ینیس  نیهم یکردم بحث رو عوض کنم برا یسع
 مونده بود رو برداشتم. 

 گفتم شدمیهمونطور که بلند م 

و   کردیم کار یآسو اومد تو اون مدرسه بعد چند وقت چ  نکهیخودت داستانو بگو،ا دیاز د کمی  یراست-
نکرد؟تو اون  تشیاذ نیدن؟نگیداشت.بلد بود درس جواب بده؟بچه ها بهش نخند یچه احساس

کردنش لذت   تی با اذ نیتوام مث نگ ای یکرد تشی ؟حمایدیدیآسو رو م ی داشت یموقع چه حس
 ؟؟ یبردیم

 کرد و گفت  دییحرفمو تا  مامان

 یش همانا و کارا اما اومدن ومدیدوبار مدرسه م ی ک ی یماه  نکهی.واقعا آسو با ا هیخوب دهیاره ا-
 همانا.  بشی عج



 نکن  تیمنو اذ

20 
 

گذاشتم و بدو بدو به سمتش رفتم و با   نکیرو داخل س ین یکنجکاو شدم. س شتریحرفش ب نیا با
 شوق گفتم 

 خب خب .-

 نازک کرد و گفت  یپشت چشم  مامان

 خب؟؟ -

 سرمو تکون دادم و گفتم کالفه

 م  یب ی که چه کار عج نهیمنظورم ا یعنی.گیخب د-

 

 ثال؟؟

 زل زد و ادامه داد  وار یبرگردوند و دوباره مثل قبل به د یبه حالت عاد افشویق مامان

 ی سرنوشتش و غم اش رو توش بخون  یتونستیکه قشنگ م ییکارا ب،یعج   یلیخ  یکارا-

 **************************** 

 

 : ارزو 

 م،همانیوگ ی.آسو را میو حس کن  یاش را بفهم یخال یجا   یتوانستیبود اما م  یکالس شلوغ  نکهیا با
.علتش را هم خودش امدیمدرسه نم  شتریدوبار ب ای کی ی.همان که ماه یاستخوان یبا اندام بای دختر ز
 . دانستیخودش م  یو خدا

حضورش را در کالس احساس کردم طبق معمول  یکه وارد کالس شدم دوباره بعد مدت طوالن امروز
 با اون حرف بزند.  یداشت کس  لی و نه تما زدی حرف م  یبود.نه با کس نیینشسته بود و سرش پا 

 بلند شدند.  شانیکه وارد کالس شد همه سکوت کردند و از جا معلم
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 نشست و  انگار که تازه متوجه حضور آسو شده بود.  شیسرجا معلم

 ،زل زد.  کردی نگاهش م رهیاورد و به آسو که خ نییپا ی را کم  نکشیشد. ع خکوبینگاهش به او م 

  کردیبه معلم نگاه م  یعالئم چیاه معلم را دنبال  کردند و به آسو که ارام و بدون هبچه ها رد نگ همه
 نگاه کردند. 

  فشیک ی را از تو یز ی چ کهی گرفت و درحال کردیتفاوت معلم را نگاه م ینگاهش را از آسو که ب معلم
 زد و گفت  یآورد پوزخند  یم رونیب

 .دیامدیوداع م یو روز آخر مدرسه برا دیاوردی نم فیاصال امروز هم تشر دیخواستیبه به آسو خانم م-

بلند داد بزند رو به   کردیم یسع  کهیشد و درحال  یاش جد افهی.ناگهان معلم ق دنیها همه خند بچه
 آسو گفت 

 .ست ی خاله ات ن  یخانه   نجای که مبپرسم را جواب بده تا نشانت بدهم ا ییتخته و درسها  یپا  ایب-

 نگاه ها سمت آسو رفت.  همه

  یاز آسو سوال بپرسد؟هنوز نه درس خواستیم دهی!چرا هنوز نرسدمیفهمی معلم را نم نکاریا لیدل واقعا
  دهیبپرسد اورا نرس و علت آن سوال  امدنشیاز آسو درباره ن نکهیا یسالم به بچه ها.جا یداده و نه حت

 دهد.  یو مورد مالمت قرار م ری تحق

 .ستادیتخته روانه شد و ا  یبه سمت پا زدی به زور قدم م کهی ارام درحال آسو

 . کردیم ییمانتو هم خودنما ریز  یحت  شیدست ها یها یو کبود دیلرزیم یکم شیو دست ها پاها

 چشمانش جا به جا کرد و رو به آسو گفت  یرا رو نکشیع معلم

 دادم.  شی که هفته پ یدرس ن یبده هم  حیرا خالصه برام توض  ین یدرس د-

مدرسه نبود که بخواهد جواب  شی !آسو اصال هفته پشدیمن واقعا داشت سخت م یخدا اوه
و من من  منتظر آتو دادن ادیو به احتمال ز کردندیبدهد.بچه ها همه مشتاقانه تو صورت آسو نگاه م

 کردن آسو بودند،همانطور هم شد. 
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 قدرت حرف زدن نداشت.  فیضع یانگار قدرت کالمش را از دست داده بود و مثل بچه ها آسو

  یبه طرز باور نکردن شی و شدت لرزش پاها و دستها شدی از دهانش خارج م  بی ربط و عج  یب ی کلمات 
 . دیلرزیو م دیمالیرا مدام به هم م شی شد.دستها ادیز

 کرد و گفت  یکالفه پوف معلم

 بهتر است.  ییای.همان مدرسه نیاحمق حوصله ام را سر برد یدختره  نیبرو بش-

 یبود و با انگشتان دستش باز  نیینشست  و تا آخر زنگ سرش پا  شی سرجا یبا بغض خاص  آسو
 ... ستی آسو مشکلش چ دانستینم چکسی.هکردیم

 **************** 

 : آسو

 ا آنهمه دنگ و فنگ اش تمام شد. کالس بدرد نخور ب آن

  یحال   یچی و خنگ که از کتاب و دفتر ه یبروم.منه دست و پا چلفت  دادیاجازه نم کردیخوب م  الیسه
 را چه به درس و مدرسه.  شودیاش نم

باشد ..نه...فقط  لی دل یب نکهی.نه ادانستمیگرفته بود.بغضم گرفته بود.علتش را هم نم یبدجور  دلم
 ..ازدواج..مدرسه....الیام دردم بغض داشتم..مادرم..بابام..سهکد یبرا دانستمینم

 توانستمیرا کرده بود، کاش م  یننه گلباج یو دل آزرده به سمت خانه روانه شدم. دلم هوا نیغمگ 
 بااو درد دل کنم. یو کم   ششیبروم پ

آنجا بودم   شیحرف داشتم با او، دو روز پ  ی...کلمیو از مدرسه بگو میغصه هام و از ازدواج اجبار از
 اجازه بدهد.  الیکردم سه  یفکر نم

 

تا   زنمی شود حتما با او حرف م الیخ یرا ب یازدواج و خواستگار  هیقض نی.اگر اکنمیبا او صحبت م  حتما
 بگذرانم. یننه گلباج شی ساعت را پ میاجازه دهد حداقل ن 
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ته دلم را قلقلک    بیعج ین یریش یوارد خانه شدم بو  یسمت خانه روانه شدم و وارد خانه شدم.وقت به
 داد. 

مرا بسمت اشپزخانه   ین یریش یگرسنه ام بود.بو یو وارد خانه شدم حساب  دمیاعماق وجودم بو کش  با
 کشاند .

خوردن  یموقع بود برا نیپس بهتر  امدیهم نم یونگ ونگ عل  یصدا ینبود حت   الیاز سه یخبر 
 . ینی ریش

اپن   یکه رو ین یریرا پشت گوشم انداختم و به سمت ظرف ش  زیدلم پر بود و گرفته اما همه چ نکهیباا
 .بود روانه شدم 

 البالو انداختم. یکه وسطش پر بود از مربا یکنجد ی ها ین یری به ش ینگاه

 یعادت داشت گه گدار  شهیبود.هم هیخانم زن همسا ونیاز کجا آمده.حتما دستپخت کتا دانستمینم
 . اوردی داغ و تازه و خوشمزه م  یها ینیری ش  مانیبرا

از   یکی .دست دراز کردم  پراندیقرمز هوش از سر ادم م یبا گل ها ین یداخل ظرف چ یها ینی ریش
 خود کرد و هوش از سرم پراند.   یباز مرا از خود ب الیداد سه یهارا بردارم که صدا ینی ریش

 دیدستش بود بدو بدو سمتم اومد و محکم رو دستم کوب یعل  کهیدرحال  الیسه

خاتون   ونیالتماس کردم تا کتا  یمهمان است کل یبرا ستیمال تو ن  نهای؟ایکن یدختره گستاخ.چکار م -
 بپزد.  ین یری ش میبرا

 

تدارک    یمسخره و زورک یخواستگارهاآن  یکلمه مهمان حساب کار دستم آمد.حتما برا دنیشن  با
 بود. دهید

برگشتم  الیبه سمت سه  عیافتادم سر یگلباج ادی کدفعهیبزنم از کنارش رد شدم اما   ی حرف نکهیا بدون
 و با حالت التماس گفتم

 را  درهم برد و گفت  شیاخم ها  الیبزنم؟سه یسر  یاجازه هست به ننه گلباج-
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 .یآنجا مانده ا  یبه اندازه کاف شی الزم نکرده دو روز پ-

 ام گرفته بود اما دست بردار نشدم  هیگر ایی تقر

ساعت نشود تا غروب نشده  میاز ن  شتریب دهمیتورا به خدا اجازه بده قول م  کنمی خواهش م-
 . گردمیبرم

 نگاه کرد اما بعد گفت  دیاول با ترد الیسه

 با او باشد.   دارتید نی آخر نی ا دی،شا ینیاورا بب  یاج کردنت مدتندارد قبل از ازدو یخب اشکال -

 زد و گفت  یخنده مرموذانه ا 

 .ستین  یمشکل یبرو یتوانیخب م  یل یخ-

 در دهانش فرو برد و رفت.  میهارا برداشت و مستق ین یری از ش یکیلحظه دست برد و  همان

حرفش را    یمعن نکهیاجازه داده بود و ناراحت از ا نکهیخوشحال بودم هم ناراحت ،خوشحال از ا  هم
آنجا بروم؟اصال   توانستمینم گرید کردم ی اگر ازدواج م  ی عنی...دارید نیبار اخر  یچ یعنی!دمیفهم ینم
و بدوزند   د خودشان ببرن یبه آنها اجازه داد که برا یاست؟اصال چه کس یازدواج مگر چقدر جد عیقض

 و مرا شوهر دهند؟

 . ردیگیازدواج صورت نم  نینباشم پس صددرصد ا یاگر راض  من

 روانه شدم  یبه سمت خانه ننه گلباج  می لباس ها ضیفکر خارج شدم و بعد از تعو از

 

تندتر   یو قدم هامو به سمت خانه ننه گلباج   دمیچی پیسرد،دور خودم م  اریبود و هوا بس اسفندماه
 . کردمیم

.به در خانه اش محکم و پشت سرهم ضربه زدم که در را باز کند.دندان دمیبه خانه اش رس  باالخره
 . خوردیاز شدت سرما به هم م میها

 گفت یکه بلند و پشت سرهم م دمیرا از پشت در شن  یننه گلباج یصدا
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 بابا آمدم آمدم... ی..اهی...ک هیک-

منم را نداشتم.انقدر سرد بود که   م یاد بزنم و بگوپشت در د نکهی.حوصله ا زدمی وقفه در م یهم ب من
 .بخورم   یداغ از دست ننه گلباج ییچا وانیل هیبه داخل خانه بپرم و  عیفقط دوست داشتم سر 

 شدم .  اط ی وارد ح یدراورد و بدون توجه به ننه گلباج  الیباز شدن در مرا از هرگونه فکر و خ  یصدا

 جب گفت به سمت من برگشت  و با تع یگلباج  ننه

 ؟ ییوا آسو ننه تو-

 گفتم دمیلرزیم کهیدرحال 

 اره ننه منم.-

 به سمتم امد و گفت  یگلباج  ننه

 نجا؟ یا یای گذاشت دوباره بعد دو روز ب تهیننه چطور اون زن عفر -

 سرم را تکان دادم و گفتم  کالفه

 ییسرد است.ننه چا  یلیگرم شوم خ کمی ننه تورابخدا انقدر سوال جوابم نکن بگذار بروم  خانه -
 سردم است.  یلی؟خیدار 

 گفت  یگلباج  ننه

 تو. میبرو ایاره اره دارم ب -

 شد. یجار   میانگار تازه خون دررگ ها شی .انقدر خانه گرم بود که با گرما میعجله داخل خانه شد  با

قل قل اش کل خانه   یبا آن سماور بزرگش که صدا  ینشستم.ننه گلباج یننه گلباج  یمیقد یبخار   کنار
 . ختیخوشرنگ ر یچا میبزرگ بنفش برا یبا گل ها دیسف یرا پر کرده بود و آن قور 

داشت کنارم   زی ر زی ر یو نبات ها ری گذاشت وقندان را هم که داخلش قند و شکرپن میرا جلو استکان
 گذاشت. 
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 . دمیاستکان را برداشتم و هورت کش عیرا بدهم سر  ییمهلت سرد شدن به چا نکهیا بدون

 گفت  کردیکه با لبخند نگاهم م ینفسم تازه باز شده بود.ننه گلباج انگار

 ننه قربانت برود؟  یگرم شد-

 ارام گفتم گذاشتمیم  یاستکان را داخل نعلبک  کهی را به سمت او چرخاندم و درحال نگاهم

 ات خوش طعم بود دستت دردنکند.  یی چا یلی بله ننه خ-

 افتاده باشد گفت  یز یچ ادی انگار  کدفعهیو  دیخند ینخود یگلباج  ننه

 ست؟ یات ن  ؟گرسنهیخورد یننه غذا چ-

چند روز به سمتم هجوم اورد.اره گرسنه بودم..چجور هم گرسنه   نیا ی حرفش گرسنگ نیا با
و   الیسه یراحت و بدون دغدغه و غرها الیا خ ب توانستمیبود که م ییتنها جا  یبودم..خانه ننه گلباج

 غذا بخورم.  نینگ یها هیکنا

 و گفتم  دمیشکمم کش یرا رو دستم

 گرسنه ام چند روز است درست درمان غذا نخورده ام. یلیراستش ننه خ -

 گفت  ی دستش زد و با نگران یمحکم رو یگلباج  ننه

 دهد؟یبه تو غذاهم نم تهینکند آن عفر-

 گفتم  عیسر

 ..اما...دهدیخوب هم م دهدیم د؟اتفاقایکن ی م یفکر  نی نه نه ..چرا همچ-

 دختر اما چه؟ دیآ یجونت باال ب-

 گرسنه ام است .  یکه حساب  اوریخوردن ب  یبرا یز ی چ هیننه ولش کن فعال برو  یچ یه-

 تکان داد و به سمت اشپزخانه رفت.  یسر  یگلباج  ننه
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گوجه هارا به دستم داد تا  عیسر  دیمرا د یانجام ندهد.وقت ییهم همراهش رفتم تا کار هارا تنها من
 خورد کنم. 

 شروع کرد  یننه گلباج کردمی که گوجه هارا خورد م همانطور

 ؟ یایتا بعد دو روز باز بگذارد ب یکرد یرا راض  تهیمادر،چطور آن عفر ینگفت-

 دهانم گذاشتم و گفتم یرا تو یگوجه ا تکه

 و گفت برو.  رفتیراحت پذ ی ل یمن اصرار نکردم خ-

 گفت  ختیریهارا داخل سبد م یکه سبز  کهیدرحال  یگلباج  ننه

عمرا بگذارد  گهید یبه خانه رفت رترید یاخه چطور ممکن است؟من گفتم از آن روز که کم-
 نداشته باشد.  یکنم که به تو کار  خانه تان تا با او اتمام حجت  میایروزا ب نی هم خواستمی.مییایب

 گفتم یگذاشتم و با نگران نتیکاب یخورد شده را رو یها گوجه

 را نکن.   نکاریهم ا امدمی ن نجایا گرید یاگر روز  یهااا.حت ینکن یکار  ن یهمچ ینه ننه گلباج-

 به سمتم برگشت و گفت  یگلباج  ننه

گفته امروز روز اخرت است   مانیو ا   نید یب یالی...نکند آن سه؟هانییاین  نجایا گریمگر قرار است د-
 ؟؟ ییای م نجایا

 انداختم و گفتم نییسرم را پا گفتیم یبود که ننه گلباج  یهمان  قایدق

 . یاماده کن غذارا که مردم از دل ضعف ع ی...اصال ولش کن سرز یچ یعنینه ...نه ننه..-

  خچالیبه سمت   عیاو بشوم سر ی تظر گوشزد هامن نکهی نازک کرد و من هم بدون ا  یپشت چشم ننه
 دادم. یرفتم و دوتا تخم مرغ برداشتم و به دست ننه گلباج 

 خودش درست کرد. نیهم یخسته بودم و حوصله هم نداشتم، برا یاد یز  دانستیم خودش

کنم   یکار  نکهیگذاشت بدون ا می خوشمزه را جلو یعسل  یها روینم  یننه گلباج   یو وقت  دمیرا چ  سفره
 تند تند مشغول خوردن شدم.  عیسر
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بلند شدم و به سمت    می.از جاکردی انداختم که با لبخند نگاهم م یبه ننه گلباج ی شدم نگاه  ر یس یوقت
 .  زدمی با او حرف م دیاش رفتم.با بهت به او نگاه کردم.حتما با

 ام شد گفت  ی چشمانم متوجه نگران  یکه از تو یگلباج  ننه

 ؟ ییگوینم یز یات چ  یبه ننه گباج چه شده آسو جان؟چرا -

 ی*ن*ه اش بود با دستهایس* یسرم رو کهیو خودم را ب*غ*ل اش انداختم درحال  دیترک بغضم
 .  کردی اش سرم را نوازش م دهیچروک

 همان بغض گفتم  با

مرده ام..فقط  ش یولم کرد رفت.پدرم که انگار برا یننه تورا به خدا به دادم برس...مادرم که پنج سالگ-
 تو مادر ند  ندیگویبمن م..کنندیم تمی...مدرسه بچه ها اذیمانده ا میتو برا

 

از  گریکردند، د خی...معلم ها از بس بخاطر درس نخواندم مرا توب یعقل ندار   یضیمر ی..تو خنگیار 
 ...یمن هست ی زندگ دی...فقط تو امدی آ یمدرسه هم بدم م

 بلند گ  بلند

 

 .دادی*ن*ه اش فشار میس*  یسرم را رو یو ننه گلباج  کردمیم هیر

 ارام و زمزمه وار گفت  

 مرا ناراحت کرده؟  یآسو یننه قربانت برود..چه شده؟چه کس-

  یمیچه؟او هم قد شدیاز ازدواح من خوشحال م الیو اوهم مثل سه گفتمیم  گفتم؟اگریم  دیبا یعنی
 ..شدیمراسم من م یو بفکر چگونه برگزار  شدیخوشحال هم م  دیاست و همسن بود ازدواج کرد .شا

 سپردم و شروع کردم  ایهمه فکرهارا پس زدم و دل به در اما

 . دیایخواستگاد ب  میمرا شوهر بدهند امشب قرار است برا خواهندیننه..م-
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 گفت  ی با نگران  دادیشانه ام را فشار م کهی*ن*ه اش دور کرد و درحال یمرا از س* هوی یگلباج  ننه

 سالت هم کامل نشده.۱۲ننه؟تو هنوز  ییگویراست م -

با التماس   کردمیم هیگر کهی کردم.درحال  یاحساس راحت یخبر خوشحال نشد کم   نیا دنیاز شن  نکهیا از
 کند.  یکار  میبرا توانستیم  دیشا  کردمی نگاهش م

 گفت  دیچی پی چادرش را دور کمرش م کهیبلند شد و بسمت چادرش رفت . درحال   شیجا از

بروم   خواهندی چه از جون تو م نمیبب  رتتی غ یو آن پدر ب  تهیعفر  نیپاشو دختر پاشو که من بروم سر ا-
 من هستم تورا شوهر بدهد پاشو دختر.  یجرات دارد تا وقت  یچه کس تمیبب

 

 با او دعوا کند؟ الیسه  ای.نکند پدرم سرش داد بزند دمیدم هم ترسهم ذوق کر یحرف ننه گلباج  نیا با

 . پذرفتمی را م یسک یاوضاعم بد بود که انجام دادن هر ر یانقدر  اما

به سمت سفره رفتم   عیتا برش دارد من هم سر رفتیم فشی به سمت ک یبلند شدم .ننه گلباج  میجا از
 تا جمعش کنم. 

 هراسانه گفت  یننه گلباج 

 .شودیم ری .دیجمع کن خواهدیکن.نمدختر ولش -

 را گرفته بودم از خانه خارج شدم. یدست ننه گلباج  کهیحرف درحال   یحرفش گوش کردم و ب به

  یو انگار برعکس من متوجه سرما  رفتیجلو بسته سبز رنگش تند تند راه م ییبا آن دمپا یگلباج  ننه
 .شدیهوا نم

انداختم تا از   نییبه دست افتاد سرم را پا حی که دوباره چشمم به آن پسر تسب میرفتی م همانطور
بدست را خطاب کرده بود باعث شد سرم   حی که آن پسر تسب یننه گلباج یکه صدا میرد شو  شیجلو

 شوم رهیخ  یو به دهان ننه گلباج  اورمیرا باال ب 
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ودم اسمش اصغر است از جا بلند  ب  دهیمادر؟مادرت خوبه؟پسره که حاال فهم  یسالم اصغرجان.خوب-
جواب   یح یاش گذاشت و با لبخند مل  نهیس یداشت دستش را رو حی شد و باهمان دستش که تسب

 داد 

 شکر خدا. میخاتون.بله خوب هست  یسالم گلباج-

 دستش را به سمت آسمان دراز کرد و گفت  یگلباج  ننه

 نگه دارد . تی خداراشکر خدا مادرت را برا-

 . کردیو تشکر م  زدیلبخند م کردی را نگاه م نی زم همانطور که اصغر

 از دور حواسمان را به خود پرت کرد.  کردی اصغر را سرزنش م شهیکه هم یآن پسر  یهمان لحطه صدا 

خودش را به ما رساند و به اصغر چشم غره رفت و رو به ما با لبخند   عیسر دادی بلند سالم م  کهیحال  در
 گفت 

 و گفت  دیخند ینخود یطرفا؟ننه گلباج  نیخاتون چه عجب از ا  یسالم گلباج-

  ری ما پ نکهینه ا  دیآ یاخه از ما بدتان م د،یزنی که ماشاهلل نم دیبما سر بزن  دیننه شما با میشد ری ما که پ-
 ارا دارد. حوصله م یچه کس م،یهست

 .دهدیهارا نم نکاریبما مهلت ا  یکار و زندگ دیخاتون.شما سرور ما هست ی گلباج  هیچه حرف نیا-

 - . اصغر گفتدیخند یگلباج  ننه

 )اشاره به من(همان دختره آسو است؟ شونیخاتون ا یگلباج 

 کرد و گفت  کردمیبه من که با تعجب به او نگاه م ینگاه  یگلباج  ننه

 اره اصغر جان . -

 بمن کرد. گفت   قیعم یزد و نگاه  یلبخند اصغر

 ماشاهلل چه بزرگ شده -
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 کرد و گفت  یپسر تک سرفه ا ی کیهمان لحظه آن  زد   یحی به او انداختم که لبخند مل ینگاه 

 بزرگ شده.  یل یبله خ-

  ری از مادر ش آمدند و یخاتون م  یبود با گلباج  روزید ن ی داوود؟انگار هم ینیب ی م-با شوق گفت اصغر
 . بردندیم

 کرده بود. یز یکرد اما ته چهره اش به اصغر اخم ر  دییحرفش را تا داوود

 گفت  یگلباج  ننه

 . دیمزاحم نشوم به مادرتان سالم برسان نیاز ا شتری ب  گریخب من بروم د-

 کردند.   یخداحافظ  یلبخند زدند و از ننه گلباج  هردو

 گفتم  یبه ننه گلباح  می که از آنها دور شد کمی. میکنارشان رد شد از

 ؟ یشناس یم نهارایننه ا-

.اصغر و داودد  بردمی و تورا هم باخودم م گرفتمیگاو تازه م ری از آنها ش رفتمیم یبچه بود   یاره ننه وقت-
کنار هم هستند و هم  شتریدوتا چون همسن هم اند ب  نیا یهم دارن ننه ول گر ید یبرادرند برادر ها

 .  فهمندی هتر مرا ب گرید

 کرد و ارام گفت  یلحظه خنده کوتاه همان

کنند   یباتو باز  نکهیاصغر و داوود سر ا شهیدوست داشتند هم یلی تورا خ یاتفاقا هردوتاشان از بچگ-
 که هنوز هم تو را دوست دارند.  خواندمی م شانیاالن هم از چشمها کردندیدعوا م

و داوود اصغر را   کردندیبمن نگاه م بیعج  شانی.پس بگو چرا هردودیرا گفت و دوباره ارام خند نیا
 در فکرشان بودم.  یو بقول ننه گلباج  شناختندیمرا م کرد،پسیم خ یبخاطر نگاه بمن توب 

داخل  یکردم بهش فکر نکنم و فقط به اتفاقا  یسع گری .دزدیم ادی حرف ها ز ن یاز ا یننه گلباج البته
 خانه فکر کردم . 
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را از پشت در   الیسه ی.صداد یکوبیبا شدت و محکم به در م  یننه گلباج  میدینه که رسدر خا یجلو به
 زد یکه داد م دمیشنیم

 ؟ی ..آمدم بابا..چخبرت است مگر سر آوردهیک-

 من گفت  دنی با د الیباز شد و سه در

 یآسو؟چقدر زود آمد-

 گفت  یبا تند  الیدر ظاهر شد رو به سه یمرا کنار زد و جلو یننه گلباج 

 .داخل  می ایب خواهمیبرو کنار م-

 شانه اش را باال انداخت و کنار رفت.  الیسه

پله ها نشست   یدست مرا محکم گرفته بود مرا داخل خانه هل داد و خودش رو کهیدرحال  یگلباج  ننه
 و بلند گفت 

 . یبمان نجایا خواهمی نم گری را جمع کن د  لتیاسو بدو و لباس ها و وسا-

 آمد و گفت  یحرف بدو بدو سمت ننه گلباج  نیا دنیبا شن  الیسه

 .دهد یاجازه نم وسفیامکان ندارد  نش؟اصالیدختر صاحب ندارد؟کجا ببر نیچه؟مگر ا یعنی-

چکار کنم.کاش   دانستمیبودم و نم ستادهیهنوز کنار در خانه ا کردمیآن دو نگاه م یبهت به دعوا با
 .کردیو راحتم م  بردیبا خودش مو مرا  شدیم فشانی حر  یننه گلباج شدیم

 گفت  یقرار گرفت و با طلبکار  الیسه  یبلند شد و رو به رو  شیاز جا یگلباج  ننه

 .دادیسن کم شوهر نم  نیاگر پدر بود دخترش را تو ا وسفیگفتم. نکهیهم-

 .  میخودش اصرار کرد که قبول کن مشی ما شوهر نداد-دست به کمر زد و گفت الیسه

نداشت از   یل یبود پس دل  نجایا ی.حاال که ننه گلباج اندازه دوتا تخم مرغ شد می حرفش چشمها نیا با
 گفتم یبترسم.با تند الیسه
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 ی خواهیکه م یتو هست نیاز شما کردم؟ا یاصرار  نیهمچ یمن ک-

 

 . یاز سرت باز کن  مرا

 زده بود و زل میبه چشم ها یبا خشم بزرگ الیسه

 

 آورد. یسرم م  ییچه بال دانستیآنجا نبود خدا م یننه گلباج  اگر

 را رو هوا تکان داد و گفت  شی دست ها الیسه

بعدا اگر  ستیهم خانه ن وسفی دیانجام بده دیندارد هرکار دوست دار یبمن ربط  دانمیمن نم-
 . دیآند خودتان حلش کن شیپ  یمشکل

 بمن کرد و گفت  ی نگاه یبلند به سمت خانه رفت.ننه گلباج  یگفت و با قدم ها  نرایا

 . اوریجمع کن و ب  یدار  یبرو قربانت بشوم.هرج -

بمن    شی و لبخند عمق شیبه صورتش نگاه کردم که با باز و بسته کردن چشم ها یدو به شک  با
 داد. نانی و اطم یدوار یام

کوچکم چپاندم. عکس   فیرا داخل ک میند تند لباس هابه سمت اتاقم پرواز کردم و ت یخوشحال با
 گذاشتم. فمی *دمش و داخل کیمادرم را هم برداشتم و ب*و*س*

 داخل چهارچوب در در جا خشکم زد  ال یسه  دنیاز اتاق خارج شوم که با د خواستم

 

 .  دیسابیرا از حرص به هم م شیخشم بمن زل زده بود و دندان ها با

 خشم گفت  با
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  یبرو و در همان جهنم دره بمان و کلفت یبگذار   نجایرا ا ت ی پا یاما حق ندار  ستین یباشد برو مشکل -
 هم برنگرد.  گریجانت را بکن و د  یخاله ات و ننه گلباج 

 گفتم رفتمی دستم بود و به سمت اش م فمیک  کهیدرحال 

  یحت گردمی ن باش بر نمصفت بهترند مطمئ طانی انها هرچقدرم بد باشند از توئه ش گردمینترس برنم-
همانطور    یدیرا به خانه کش شانیمسخره را هم همانطور که خودت پا یآن خواستگار ها رمیاگر بم 

 کن. رونشانی هم از خانه ب

 قدرت را از کجا اورده بودم.  نیا داندی زدم و از کنارش رد شدم.خدام یح یمل  لبخند

  کردمی نبود عمرا اگر جرات م ینگه دارد.چون اگر ننه گلباج میبرا شهیهم یرا برا  یخدا ننه گلباج  کاش
 حرف بزنم.   نطوریا

 .میتا به شهر برو میبود رفت  ینیم یها ستگاهیرفتم و باهم به سمت ا یبه سمت ننه گلباج  بدو

 

و بابام   الیدست سه خواستم؟ازیچه از خدا م گری.دشناختمیخوشحال بودم که سر از پا نم یبقدر 
رو حرف    کندی پدر جرات نم  دانمی ازدواج .م یخانه خالص شده بودم .ازدواج هم ب یا،مدرسه و کاره 

 .دیا یسراغم هم نم گریحرف بزند و  د یننه گلباج 

و   شدیبلند م شیهم صدا ی. هرازگاهدیخریم  طیبل  یفروش طیرفتن به شهر از باجه بل  یبرا یگلباج  ننه
 .کردی م تی ها شکا طیبل ادیز متیاز ق

خوشحال بودم که فقط دوست داشتم   یبود .انقدر  گرید یاما من در آن حال و هوا نبودم،حواسم جا 
 .م یتر به شهر برس عیسر

 .خاله نرگس دیجد یو معلم ها  دیجد یآنجا توانستم درس هم بخوانم ،با بچه ها دیشا

  یار از ننه گلباج چندب  ینبودند.حت تی مهربان بودند.اصال اهل خشم و عصبان ی لیو شوهر خاله ام خ  
که گردنم داشت قبول  یبخاطر پدرم و حق یخودشان نگه دارند اما ننه گلباج  شی خواستند مرا پ

 فرق داشت..  نباری.اما اکردینم
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  یسرد بود. ول یلی.هوا خ دادمیبود تکان م زانی آو یرا که از صندل مینشسته بودم و پاها یصندل یرو
نداشتم، اما  میچرم در پاها یداخل مدرسه بوت ها   یبچه هامثل  ایپالتو تنم نداشتم ،و  نکهیباا

 . دمیفهم ی سرمارا نم  ادی ز یبخاطر خوشحال

که   کردمیاجاره م یخودم خانه ا یو برا کردمیم دایخودم بودم. حتما آنجا کار پ ی ندهیبفکر آ فقط
 مزاحم خاله و شوهرش نشوم.  ادیز

 دستش بود به سمتم آمد و حواسم را به خودش پرت کرد.  یچا وانی دوتا ل کهیدرحال  یگلباج  ننه

داغ را دستم داد   یچا وانیکنارم نشست و ل  یصندل ی به او زدم و با لبخند جوابم را داد.رو یلبخند
 .میشد  ییمشغول خوردن چا ی.بدون حرف

 گفت  دیاش را هورت کش  یقطره چا نی اخر یوقت  یگلباج  ننه

شوهرش بد    شیآنجا بمانم ،پ ادیز  توانمیروم. نم  یفردا صبح هم مو  سپارمیننه من تورا به نرگس م-
.خاله نرگس  یباش   ارشیو دست یکمکش کن  شیو در کارها ینکن  تیاست.قول بده آنجا خاله ات را اذ

با   ی.ننه جان، دوست دارم طور کنندی نم  تتیاذ چوقتی هستند ه یخوب   اریبس یو شوهرش آدم ها
و برکت است    ریکه تورا همانند بچه نداشته خود بدانند .اصال دخترم تو قدمت  پر خ  یبرخورد کن   آنها

 انشاهلل با قدمت آنها هم بچه دار شدند. 

 گفتم  نانی به او زدم و محکم و با اطم یلبخند

انجام   ی را که گفت یز ی نکنم و هرچ تی خاله نرگس را اذ دهمیمن قول م یراحت ننه گلباج  التیخ-
 تش باشم. بدهم و کمک دس

 شد. ارام گفت  رهیسرش را تکان داد و به رو به رو خ  یگلباج  ننه

هروقت   دهمیخودت خوش بگذران من هم قول م ی برا یهااا. حساب  یمرا نکن یتاب یننه آنجا ب -
 توانستم بتو سر بزنم. 

اش دق   یاز دور  دانستمی. مزندیپر م  یننه گلباج  یرا فشرد من دلم برا میحرفش بغض گلو نیا با
 نیهم یام شود برا  یمتوجه ناراحت یننه گلباح دادمیاجازه م دینبا باختم،یخودم را م  دیاما نبا کنمیم

 گفتم
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 . دیحتما بمن سر بزن  دیاما هروقت توانست شومیباشد ننه مطمئن باش ناراحت نم-

 را پاک کرد و گفت  ش ی اش اشک ها یبا گوشه روسر  یگلباج  ننه

 ننه حتما.  زنمی حتما سر م-

مارا از آن حال و هوا   زدی راننده اتوبوس که مقصد مارا صدا م یشانه اش گذاشتم که صدا یرا رو سرم
 آورد.  رونیب

 .میدست مرا گرفت و باهم از جا بلند شد یگلباج  ننه

را ول کردم و بدو   یمثبت به درونم هجوم آورد.دست ننه گلباج  یها یتمام انرژ  دمیرا که د  اتوبوس
که هنوز   دمیرا د  یمعطل کنم.پشتم را کردم و ننه گلباج ید شدم.دوست نداشتم ذره ار ابانیبدو از خ 
 رد نشده بود.بلند داد زدم   ابانیاز خ

 .ها  رودیبوس م  ینی.زودباش االن مگریننه بدو د-

کتکم  ی و حساب  شودیو مانع رفتنم م  دیآ یم نجایبجنبم پدرم به ا  ریاگر د کردمی احساس م همش
  دمیخندیبلند م شدمیتر م کی.هر چه به اتوبوس نزددیدی ام را م ندهی. فقط چشمانم اتوبوس و آزندیم

 . کردمی و خداراشکر م

زودتر خودش   میبگو یزدم. خواستم برگردم تا به ننه گلباج  یو لبخند گشاد دمی به اتوبوس رس باالخره
مردم  غی و ج کیشدن الست دهیکش نی و به زم نی ترمز ماش یرا برساند اما درهمان لحظه صدا

 سرنوشتم را عوض کرد.

 ************************* 

 . خوردی و دردسر ساز.حالم از خودم بهم م زی دختر نفرت انگ کیبه خودم انداختم ، ینگاه نهیآ در

 کردم. هیگذاشتم و بلند بلند گر نهیآ یجلو زیم ی.سرم را رو  دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 و بدرد نخور بودم. یمن واقعا اضاف گفتیراست م الیگناهکار بودم ،من آدم دردسرساز بودم. سه من

از اشک دورش را گرفته بود به  یبزرگ یکه حلقه  ییباز شدن در مرا از جا پراند. با چشم ها یصدا
 رچوب در نگاه کردم .چها
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  یب*غ*ل*ش بود سرتا پا مشک یعل  کهی. درحال کرد ی بود که با خشم نگاه م  الیمعمول سه طبق
پول  هیسکه  لی فام شی پ خواستی بود و نم یپوش بودنش فقط تظاهر  یبود. البته مشک دهیپوش

 شود. همانطور با خشم گفت 

 همه منتظر تو هستند .  یکن ی سر چکار م  رهیزودباش دختره خ -

را  میبلند شدم و اشک ها میمنتظر جوابم نشد و محکم در را بست. از جا الی . سهرا تکان دادم  سرم
 پاک کردم. 

کنار خاله نرگس نشستم و  یمردم گوشم را پر کرد .گوشه ا یو ناله ها هیگر یرفتم .صدا رونیاتاق ب  از
 نگاه کردم.  تی به جمع

شده بود   دیو صورتش همچون گچ سف اهیکرده بود که دور چشمانش س  هی گر ینرگس انقدر  خاله
 ی.دسته نازک

 

 آمده بود. رونی اش ب یمشک  یاز روسر  شیموها از

 . زدیو مادرش را صدا م دیکوبی *ن*ه اش با مشت مینرگس رو س* خاله

.اگر   من بود ریتقص  یمن بود.مرگ ننه گلباج ری تقص یفشار آورده بود همه چ میبدجور به گلو بغض
 االن او زنده بود. کردمی احمقانه ام رها نم یها یو دستش را بخاطر شاد  کردمیمن حماقت نم 

 خاله نرگس نگاه کنم. یتو چشم ها شدیبود.روم نم  نییام گرفته بود و سرم پا هیگر

که من  دانستندیمرا شهر بفرستد تصادف کرد.حتما هم م  خواستی م یوقت  یننه گلباج دانستندیم همه
 .دانستندیدستش را رها کرده ام.همه مرا مقصر م

 ها و زن  هی.همه همساکرد ی پخش م یبه همه خرما و چا الی.سهکردمیم هیصدا گر یو ب  ارام

 

 کرده بودند آنجا بودند.   یمعرف یدور ننه گلباج  لیکه خود را دوست و فام یان
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بودم  دهیآنهارا ند چوقت یمن ه زدند؟چرای زنده بود به او سر نم  یننه گلباج یدم چرا وقتا نهمهیا پس
 ؟چقدر انسان ها مرده پرست و پست بودند. 

من نشست و تا   یگفتند.پدر رو به رو تیلحطه پدر از در وارد شد و همه بلند شدند و به او تسل  همان
 گرفت. را از من  شی کرد و رو یظیچشمش به من خورد اخم غل

 خش دار و بغض دارش گفت  یوحشت تمام وجودم را فرا گرفت.خاله نرگس با همان صدا 

 تلفن سفارش کرده بود مواظبت باشم.  یپا یلیخ  یخانه ما باشد؟ننه گلباج   ایخاله جان بعد مراسم ب-

 به او کردم و گفتم  یبغص نگاه با

 . توانمینه خاله نم -

 صورتم را برانداز کرد و گفت  یبهت اجزا با

 چرا؟ -

تصادف    یگفتم ننه گلباج هیزنگ زدم و باگر یتلفن افتادم.وقت یبابا پا یها  دیحرف ها و تهد ادی
و گفت اگر خودم با اتوبوس شهر بروم سر من و خاله   دیچ یتلفن نسخه مرگم را پ یکرده است پا

 .بردیو لوسش را م  ینرگس و آن شوهر بچه شهر 

 انداختم و با بغص گفتم  نییرا پا سرم

 . دیشو  الیخیلطفا ب  میایب  خواهدیخودم دلم نم  امیخاله نم -

 کرد.اورا از حرف زدن و ادامه دادن منع  تی نرگس خواست ادامه بدهد که بلند شدن جمع خاله

 

 بلند شده بودند و عزم رفتن کرده بودند.  همه

خاله نرگس، عمو عباس در چهارچوب در ظاهر شد و با دست به خاله نرگس اشاره کرد که  شوهر
 بروند. 
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گفت   ییزهای .عمو عباس  به خاله نرگس چبلند شد و به سمت عمو عباس رفت  شی نرگس از جا خاله
 و با دست بمن اشاره کرد.

 . دیایبه آسو هم بگو ب گفتیداشت م حتما

تکان   یهم همان بود، چون خاله نرگس برگشت و به صورت من نگاه کرد . سرم را به نشانه منف قایدق
دادم که مرا  نانی به او اطم میدادم.خاله چهره نگران به خودش گرفت که با باز و بسته کردن چشمها

 راحت باشد.  الشیبگذارد و برود و خ

 گم شدند تی جمع انیعمو عباس برگشت و هردو باهم در م به سمت خاله

 

مادربزرگ گل   یبود اما خب برا  ی.کار سختشستمیو م  دمیسابیرا با هزار زحمت م یچا یها وانیل
 نبود.  تی شکا یبرا یل یجانم بود .پس دل یخودم ننه گلباج 

 یو پوزخند مسخره ا  ردکیبمن نگاه م گذاشتیاز حلوا را در دهانش م یبزرگ یتکه ا کهیدرحال  الیسه
 . زدیم

 ندهم و نگاهش نکنم و خودم را مشغول نشان دهنم.  تی اهم کردمیم یسع

 نوچ نوچ کرد و گفت  الیسه

 سرت خواهد اورد.  ییچه بال وسفی داندیخدا م سوزدیسرنوشتت م یدلم برا جارهی ب یدختره -

 زد و از اشپزخانه خارج شد. یز ی و خنده چندش آم 

 کردم.  یخال یچا یاستکان ها یحرصم را رو یگونه ام سرخورد. تمام یهوا رو  یب میها اشک

  ییجه بال خواست ی اجازه او رفته بودم و معلوم نبود م ی.ب کشتیبابا حتما مرا م  گفت،یراست م الیسه
شده   ریبودم ش دهیده بودم.اورا دخودم کر یرا سپر بال  ی.من هم احمق بودم و ننه گلباجاوردیسرم ب 

نرگس را    له. چون خانه خادیپدر دستش بمن نخواهد رس گریبه شهر برسد د م یپا  کردمی بودم. فکر م
 من بشود. الی خیکه ب  دیبلعیحتما مغزش را م الیبلد نبود و از همه مهم تر سه 
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بودند.پدر رو آبرو   چاندهیچطور پ  داند یحاال چه؟من ماندم و اخم و خشم پدر،خواستگار هارا خدا م اما
رد کند   یکجور ی رفته ام و مجبور است خواستگار هارا  دیفهم  یبدانم وقت خواهمی حساس بود نم  یلیخ

 داشت  یچه حس

 

ا خانه خودمان برگزار کرده  ر یمن راه فرار نداشته باشم مراسم ختم ننه گلباج  نکهیا یهم برا حتما
و پدر را هم اصال  بردی خودش م ش ی اگر خانه خاله نرگس باشد خاله نرگس مرا پ دانستیبود.چون م
 .  کردیدعوت نم 

به   یشدم و به شستن استکان ها ادامه دادم.استکان ها که تمام شد کش و قوس  الیفکر و خ الی خیب
 در اشپزخانه نشستم. ن یزم  یبدنم دادم و رو

را   میآمد و باعث شد هوش از سرم بپراند. از ترس پاها منیپدر از اتاق نش یپاها یلحظه صدا نهما
 .  کردمی را کامال حس م  میدر شکمم جمع کردم و لرزش پاها

 . کردی مرا تماشا م یبود و با خشم وحشتناک ستادهی سرم را باال اوردم داخل چهارچوب در ا یوقت

 از ترس خشک شده بود و به هم م  میها لب

 گفت  یهم فشار داد و با غضب وحشتناک یرا از حرص رو شیبود .پدر دندان ها دهیچسب

بلند   توانمیسرم را نم هیدر و همسا یجلو ینگذاشت مانی شرف .آبرو برا یدختره ب رسمی حسابت را م-
را به کشتن  رزنیپ هیگستاخ  یتورا نگرفتم. و مهم تر که تو  یکه جلو رتمیغ یمن ب  ندیگویکنم همه م

  گری.درمیبگ تورا  یام که نتوانستم جلو رتیغ یخاتون منه ب  یمقصر مرگ گلباج ندیگوی.همه میداد
 ؟هاان؟یشویم یراض یبه کشتن ده ؟مرایبدبختمان کن  یخواهی؟میخواهیچه از جان ما م

زل زده   شی کر شد.فقط با ترس به چشمها میگوش ها  میبگو دیبلند گفت که با یهان را انقدر  کلمه
 بودم 

 

 .ختمی صدا بغض نهفته ام را شکستم و اشک ر یب
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 .دیکش  رونیدستش را به سمت کمربند شلوارش برد و آنرا با حرص ب  پدر

دلش   یکه کس  دمیکشیممتد م یها غی چسباندم .ج وار یبه د شتریو خودم را ب   دمیکش یبلند  غیج
 .شدیم کمی رحم تر نزد  یبسوزد اما پدر هر لحظه ب میبرا

 ازش نبود مشخص بود از عمد خود را پنهان کرده.  یهم اصال خبر  الیسه 

 کمربند را بلند کرد و من فقط چشمانم را محکم بستم.  پدر

شد به درد و سوزش وحشتناک و    لی ها تبد یداغ واشی  واشیکمرم حس کردم  یکمربند را رو یداغ
 بدنم را فرا گرفت،دست پا کمر شکم. یهمه جا

صورتم سپر کرده بودم که حداقل صورتم را    یو من هم دستانم را جلو  زدیرحمانه  با کمربند م یپدر ب  
 نکند.  یزخم 

 زد  ادیفر  زدیپدر همانطور که م 

  یمرا برد یشد؟ابرو  یراض  التیخ یدادرا به کشتن  ؟مردمیاجازه من کجا رفته بود یدختره احمق ب-
 ؟ یخواهیشد؟دگر چه از جان ما م یراض  التیخ

 کردم یو التماسش م زدمی م غیو من پشت سر هم ج زدیم اد ی و فر دیکوب ی م محکم

 

 . کردی نم یتوجه ا اما

 زد که خسته شد و مرا همانجا بحال خودم رها کرد. انقدر

بود   نجایبود.اگر ا نجای.کاش مادرم اکردن هم نداشتم  هیتوان گر یکه حت کردی بدنم درد م یانقدر 
 مرا کتک بزند.  نیچن  نیپدرم ا  گذاشتینم

خانه   الی.سهدیبه دادم نرس  چکسی و درخواست کمک کردم .ه  دمیکشی م نیزم  یرو  یرا به سخت بدنم
 . اوردیخودش نم یخانه بود اما به رو دانستمیبود ،م

 .دم یخانه گذاشتم و با زحمت خودم را باال کش   یفلز  نتی کاب یرا به زور بلند کردم و رو دستم
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  کردمیم هی هم فشردم. آرام گر یرا رو  می.چشمانم را بستم و لب هاد یکش  ریبدنم از درد کمربند ت تمام
بخورم.   نی تا بتوانم تعادل خودم را حفظ کنم. هر لحظه ممکن بود زم  دمیکشی م وارید ی.دستم را رو

 رساندم.  ییرایبزور خودم را به اتاق پذ

 نشسته بود و   یصندل  یکه رو دمیرا د الیسه

 

 .دادیم یرا باز   یو عل گذاشت یحلوا و خرما را در دهانش م یها تکه

 توجه به او به سمت اتاقم لنگان لنگان راه افتادم. یب

 حواسم به او پرت شد  الیسه  یبا صدا 

 کتکت زده؟ وسفی یوا یا-

 .سکوت کردم و خواستم به راهم ادامه بدهم که گفت   زدی لحنش تمسخر و پوزخند موج م در

 .گرفتمیرا م شیحتما جلو دانستمیاگر م-

 و خرما را در دهانش گذاشت و قورت داد. دیرا گفت و ارام خند نیا 

رد   شیسر صدا از جلو ی.ب  الیخسته بودم که حوصله خودم را هم نداشتم چه برسد به سه  یانقدر 
دستم   ی.رد کمربند رو کردینشاندم.تمام بدنم درد م نیزم  یشدم و وارد اتاقم شدم.به زور خودم را رو

 . کردی م ییخودنما

  الیسه یها  ری توجه به حرف ها و گ یکه ب  دمیشن یم ییرایپدر را از داخل پذ یرا پس زدم و صدا اشکم
 رفت.   رونی در را محکم بست و از خانه ب

 

دهانم گذاشته بودم که  یو قصد تمام شدن نداشت.دستم را جلو  ختی ریم نییپروا پا  یب میها اشک
 نشنود. ال یام را سه  هیگر یصدا
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را   الیحرف سه  گفتم،کاشینم یبه ننه گلباج   یز یو چ شدمیکاش الل م خواستی را م یننه گلباج  دلم
 ..کاش کاش کاش.... کردمیرا رها نم  یدست ننه گلباج رفتم،کاشی و نم  کردمی گوش م

 و متوجه شدم که دوباره به خانه برگشته است.  دمیپدرم را از پشت در شن یپاها یصدا

 را بشنوم.   شیکردم صدا یسع

 گفت یم  الیوار به سه  دیو تهد  تی عصبان با

در   شتریدختر را ندارم هرچقدر ب  نیحوصله ا گرید ندیای به بهجت خانم زنگ بزن بگو امشب حتما ب-
را ندارم. در ضمن به   هیحوصله حرف در و همسا گریاندازد من د یراه م یز یابرور  شتریخانه بماند ب 
 ببرد.  ردیکنند و دست زنش را بگ  یعروس عینامزد نمانند سر ادیآنها بگو ز

خشک نشده بود  ی.هنوز کفن ننه گلباج کردی م دییاز خدا خواسته تا الیو سه  گفتیلند مب  نهارایا 
 شوهرم بدهند. خواستندیم

 .ستمیگذاشتم و ارام گر میزانوها یرا رو سرم

 ************************ 

 دانستمیمنتظر خواستگارم که نم  یگذاشتم و من با لباس کرم رنگ نتیکاب  یها و شربت هارا رو ییچا
 بودم.   ستیک

  دنتیپوش  یحاال مشک  ینگذاشت و گفت خودت به کشتنش داد الیبپوشم اما سه یمشک خواستمیم
 گرفته؟

 

از قصد آن  دانستمی.مکردیم رهی بود و رنگش بدجور چشم آدم را خ دهیقرمز پوش یلباس ها الیسه
 .  اوردیبود تا حرص مرا درب دهیمبتدل را پوش یلباس ها

 .کردیبا ولع نگاه م زی م یرو یها و شکالت ها وهیبود و به م ستادهیا زیم  کنار

ها  یچا  ینیو س  ین یریش یبودم نگاه کرد و با سر به ظرف ها ستادهیسمت من که مثل جنازه ا به
 اشاره کرد.



 نکن  تیمنو اذ

44 
 

 گذاشتم . زیم یبرداشتم اشان و رو  نتیکاب  یاز رو یحرف بدون

  ری صورتم را ز  ی.همه جادیچانه ام گذاشت و محکم سرم را به سمت خودش کش ریدستش را ز الیسه
عقب بروم .عقب تر   کمیچانه ام برداشت و با دستش بمن اشاره کرد  رینظر گرفت. دستش را از ز

در گود افتاده ام خوشش آمده بود که  یمن و چشمها دیسف یرنگ و رو زیاز چه چ  دانمیرفتم و نم
 کرد.  نمیتکان داد و تحس دیی را به نشانه تا   رشس

 . زدیبار تنش کرده بود چنگ م نینو که اول ی نشسته بود و با ذوق به لباس   نیزم یرو یعل

نا  یبه نقطه ا  ظیغل  ینشسته بود و با اخم ونیزیکنار تلو یصندل   یرو یحرف چیهم بدون ه پدر
 شده بود.  رهی معلوم خ

 خودش نبود مخصوصا من و با  یتو حال و هوا چکسیبود ه نیبه شدت سنگ میبرا فضا

 . پدر

 . دانستیپا و اون پا کردنش را خدا م نیو ا  یخوشحال لی...دلچ یکه ه الیسه

اما دوباره چهره متفکر به  خودش   دی.پدر نخست از جا پردندیدر که بلند شد همه از جا پر یصدا
 گرفت و دوباره ژست متفکر به خود گرفت. 

 اش به سمت در رفت  یشاد بود و با چادر گل گل الیاز آن حرف ها بودم فقط سه تر الیخیهم که ب من

 

 . کردم ی م یبود و با گوشه لباسم باز  نییپا  سرم

 یکه انقدر  الیسه ی.مخصوصا صدادیرسی به گوش م اطی از ح ییسالم و خوش آمد گو یصدا
 .د یرسیتا فرسخ ها به گوش م   شیو صدا کردی م کی بلند سالم عل یخوشحال بود که با صدا

  یهم خوشحال باشد،بهرحال داشت از دست من برا دیاش هم مشخص بود،با یخوشحال  علت
 . شدیراحت م شهیهم

بلند شد و کنار در   شیخانه را باز کرد و اول از همه وارد خانه شد.بابا هم ارام از جا یدر ورود الیسه
 .دیتا به مهمان ها خوش آمد بگو ستادیا
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 . کردمیبودم و فقط تماشا م ستادهیا یمن بودم که مثل مجسمه گوشه ا فقط

 پدر اسمش بهجت بود. یوارد شد که مشخص بود مادر پسره است و به گفته   یزن مسن اول

 علتش مشخص نبود.  زها یچ هیاش داشت که مثل بق  یشانیپ یرو  یز یخانم اخم ر  بهجت

  عیجوابش را بدهم سر نکهیکرد و قبل ا یمن با سر سالم کوتاه دنیکرد و با د کی م علپدر سال  با
 راهش را کج کرد و رفت. 

داشتم  یکنم من مشکالت بزرگتر  رشی نداشت فکرم را درگ یلیدلخور نشدم اما دل  نکارشیاز ا میگوینم
 نبود.  ت ی حاعذ اهم نیپس ا

 از بهجت خانم نداشت. یوارد شد و او هم دست کم یجو گندم یبا موها یمسن مرد

تفاوت و سرد   یباشند.همه آنها ب   شیخواهر ها زدمی دوتا زن سن باال هم وارد شدن که حدس م 
 . کردندیم مان یکه ادم را پش دادندیبا اخم سالم م  یطور    دادندیاگر هم م ای دادندیسالم نم  ایبودند 

وصلت   نیداشتند و مشخص بود مثل من به ا  یظید ،اخم غلبجز خود پسره که شاد و سرزنده بو همه
 . ستندی ن یراض

بمن سالم کرد و من فقط با تکان دادن سر جواب اورا دادم.دست گل را دست   یبا لبخند خاص  پسر
 خانواده اش نشست.  شی داد و پ الیسه

 کردم.  یام باز  ینشستم و با گوشه روسر  ششانیهم به اجبار پ من

 .  دیپرسیم یادیز یل پسر و خانه و...سوال هااز اوضاع و شغ  پدر

 مادرش بود و اسمش هم فرهاد بود.  یکه مشخص شد خانه اش طبقه باال انطور

...اسمش نه  ی ...منشی.چند بار اسمش را با خودم تکرار کردم فرهاد...فرهاد..فرهاد منشیمنش فرهاد
 بود که مجبور بودم حفظش کنم. یاسم کیفقط  یداشت و نه حس حال تازه ا ییرنگ و رو میبرا

.هروقت پدرم درباره شغلش   زدی نم ی از شغلش حرف تعجب داشت شغلش بود میکه برا یز یچ فقط
 . رفتیتفره م  ی قیبه هر طر دیپرس یم
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 .میاز ما جوابمان را نگرفت چکدامی هم بحث را نصفه رها کردند و ه اخرش

 زدند و باالخره عزم رفتن کردند.  یصر و کوتاهمخت یها حرف

 کرد و پدر سخت در فکر فرو رفت  یاش آنهارا راه یتمام نشدن یبا همان شاد الی هم سه باز

 

 .کردمی و به فرهاد فکر م گذاشتمیم شیهم ظرف هارا سرجا من

هم نداشت قد بلند   ی.چهره بدیرفتن ی کنم.سخت بود اما پذ یکه قرار بود تا اخر عمر با اون زندگ یمرد
 .یمشک  یبود با پوست سبزه و چشم ابروها

  نیا یوقت  الیاجازه نداد بروم با او در اتاق تنها صحبت کنم که حداقل اورا بشناسم،چون سه چکسیه
 م. موضوع را مطرح کرد همه با اخم نگاهش کردند مخصوصا مادرفرهاد بهجت خانم و پدر خود

 

 معمول ظرف هارا تنها شستم و به رخت خواب رفتم. طبق

با   دانستمیاست. نم یفرهاد چطور آدم دانستمیاصال نم  کردمی فکر م نمانیصبح به فرهاد و ازدواج ب تا
 نه. ایاو خوشبخت خواهم شد 

گرفتن   افهی.آن اخم ها و ق کردی م ری خانواده اش بدجور ذهن آدم را درگ میشو الیخ یاگر فرهاد را ب حاال
کامال مشخص بود.از من   میاخم ها و رفتارشان برا لیحال مشکل ساز بود.دل نی و درع بیعج میها برا

 بود.  یکاف تمهفت پش یبرا ادیخوششان نم نکهیبدانم هم خواستمی را هم نم لشیامد،دلیخوششان نم 

 شوم.   ت یاذ ادیپس مشخص بود قرار بود ز میکن یقرار بود باهم زندگ  تازه

.اما متاسفانه دادمیم یو من قاطعانه جواب منف  خواستیو از من جواب م زدی پدرم در م شدیم کاش
 نداشت.  یتیاهم  شینظر من هم برا خودش حواب مثبت را امضا کرده بود   یبرعکس بود و پدرم برا 

 را نداشت  میهوا یبدجور گرفته بود،کس دلم
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 نگاه کردم.به عکسش گفتم زی م یعکس مادرم رو به

  یقرار است لباس عروس بپوشم و بروم خانه  یدانیشوهر دهند؟م  خواهندی مرا م یدانیمامان م-
اگر شوهر کنم لباس عروس   یول  یست یتوام مثل من خوشحال ن دانمیمگر نه؟م یبخت.االن خوشحال

.آن موقع ندیگریجشن م میو برا اوردندیلباس و جواهر نو م  می.براندکن یو بزک دوزک ام م کنمیتنم م
و همه نگاه ها سمت من   زدندی بار همه حرف مرا م نی اول  یها. تازه برا شمی خوشگل م یل یخ من
  ی.حتما فرهاد هم ادم خوبشومیراحت م الیسه  یخانه و غرها  نیاز ا ست،حداقلشی .بد هم نچرخدیم

 . خردیم یلباس و خوراک  میبرا  یاست و کل

نگذشت که   یز ی فکرها و کلنجار رفتن ها با خودم،چ  نیرا از قاب عکس مادرم گرفتم و با هم  میرو
 خوابم برد. 

بلند شدم و از اتاق خارج   میآمد.از جا  یم اطیانگار از ح  ش یشدم.صدا داریاز خواب ب الیسه  یصدا با
 شدم.

با لبخند به سمتش رفتم و   دادیرا در هوا تکان م شیبود و دست و پا دهیدراز کش ییرایوسط پذ یعل
 ب*غ*ل*ش کردم. 

و    نیریش میبچه برا نی.انگشتم را با دستانش حصار کرد و فشار داد.چقدر ا دادیم یخوب یل یخ یبو
 بود.   زیعز

 گفت   دیکشی م رونی اش را از سرش ب یچادر گل گل که ی آمد درحال  اطیاز ح ال ینگذشت که سه یکم

 .اورندیب   لی وسا تی بشور قرار است امروز برا ینو و آبرومندت را بردار و حساب  یبرو لباس ها-

بسمت    مهیگذاشتم و سراس نی زم اطی را با احت یاندازه دوتا گردو بزرگ شد.عل میتجعب چشم ها از
 رفتم وگفتم الیسه

 د؟ی مگر جواب مثبت داد-

 و گفت  دیخند الیسه
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  میکن ی صبر م  یمثبت را به آنها داد فکر کرد وسفی ندیایب  یآنها به خواستگار  نکهی دختر قبل ا ییکجا-
خبرها   نیاز ا نجایا ری ؟نخیتا تو خانوم خانوما جواب مثبت بده اورندی ها ب سی و نف  ایهدا تیتا برا
 . ستین

 رفت .به سمتش برگشتم و گفتم یگفت و به سمت عل نهارایا

 . مینکرد چکاری .همیآوردند؟ما که هنوز عقد هم نکرد یچه م یست؟برایها چ  لیوسا نیحاال ا-

اشان   فهی وظ   یخب عروسشان هست دانمی.من چمیزن یاه دختر چقدر حرف م -حوصله گفت  یب  الیسه
  ی.حتام بعدش هم قرار است عقدت بکنند و تمام بشود برود پاورندیب  لی وسا تی است برا

 .میحوصله بزک و دوزک ندار  میریرا بگ  تی کارش.ماهم قرار است زودعروس

که داشتم دنبال  یلباس به سمت اتاقم رفتم و باهمان غم  دنیپوش یچهره ام را فرا گرفت. برا غم
 خودم گشتم.  یبرا زی لباس تم

را    ینبود.عقد درست درمون که نگرفتند!تازه عروس شی سرجا یز یچ چیچه وضعش بود؟اصال ه نیا
 نیام شرکت کنم! ا یرا نداشتم عروس یو از سرشان باز کنند.اصال من کس  رندیبگ عیسر خواستندیهم م

 رسمش نبود . 

 مادرم بود انتخاب کردم.  یرا که برا  یو افسرده لباس بلند کرم رنگ  نیغمگ

گذاشتم تا ببرم کنار   یصندل ینداشتم.آنرا رو یگر یشتم چون لباس دندا یبود اما چاره ا  یمیقد یکم
 حوض و بشورمش 

 ************************ 

 . زدیموج م شیدر چشم ها نی.برق تحس  کردیو کادوهارا  نگاه م  کردی دانه دانه کادو هارا باز م الیسه

بود بدجور عوض شده   دهیکه پوش یکه زده بود و آن لباس بلند مشک  یقرمز رنگ مکه ا کیآن مات  با
 بود.

چشمش را به خود جلب کرد. رو به من با ذوق   یرنگ یا  رزوهی از کادو ها لباس بلند ف یکیباز کردن  با
 گفت 
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لباس   نیا ف یداده اند.ح شیپول باال یلباس چقدر خوشگل است.مشخص است کل  نیآسو.ا یوااا-
 که تن تو باشد. 

سرکوفت بمن   یهرکدام کل دنی.با دکردی با ذوق به سمت کادوها رفت و دانه دانه انها را نگاه م  دوباره
 ...ای یندار  اقتی ل ایکوفتت شود   گفتیو م زدیم

و مادرش که مدام  ستیک دانستمی که اصال نم یفرهاد و مادرش بود.فرهاد شی من فقط فکرم پ  اما
 .کردیاخم م

ذوق کادوهارا نداشتم و دل و دماغ نداشتم آنهارا نگاه کنم.قرار شد بعد از آوردن کادوها عقد   اصال
 .میکن

  یچکار یشود.من هم ه یجار  نمان ی ب تی محرم غهیساعت مانده بود.قرار بود خانه آنها ص کی فعال
ننه  یبودم.فکرم و ذهنم آشفته بود. دلم برا هدیبودم و نه بخودم رس دهینکرده بودم.نه لباس پوش

 .  ندیدوست داشت مرا در لباس عروس بب  یل یتنگ شده بود خ یحساب  یگلباج 

 

 بود. نجایمادرم هم ا کاش

  یوسط فقط پدر اجازه داده بود و برا نیبا اجازه پدر و مادر بله...ا میبلند بگو توانستمیم حداقل
 و دوخته بود. دهیخودش بر

کوچک شده و  اصرار کرد   ش یخودش است اما برا یرا دستم داد و گفت برا یرنگ  یاس صورتلب الیسه
کرده بود اما در مراسمم  تی هم بدجور مرا اذ الیمادر نداشتم و سه نکهیعقد بپوشمش.با ا یبرا

اش فقط بخاطر راحت شدن از دست   یرا داشت و سنگ تمام گذاشته بود. خوشحال میهوا یحساب 
 . کردی م هیته م یو لباس مناسب برا کردیام م  ییراهنما یاما خب،تا حدود ودمن ب

با قد   یچشم  و ابرو مشک یچشم دوختم .دختر  نهیداده بود را تنم کردم و به آ الیکه سه  ییها لباس 
 .یاستخوان یبلند و ا*ند*ام

به سمت   یو عل   الیدن پدر فرهاد، اقا عبداهلل همراهش با سهبه خودم زدم و با آم نهیدر آ یتلخ  لبخند
 .میخانه اشان رفت
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 دهیمهمان داشتند و  تدارک د یدر مراسم نبود،آنها کل  چکسیو پدرم ه  الی ما که جز سه برعکس
 بودند.

  یگفتند.بعض کیکردند و تبر یبه سمتم هجوم اوردند و با من سالم احوال پرس شانیها لیفام همه
 . دادندیو بزور سالم م  گرفتندیم افهیها هم فقط ق ی...بعضبا یماشاهلل چه ز گفتندیها م

مرا انقدر    کجایادم  نهمهی.تاحاال اتا بنا گوش باز شده بود  شمی.ن  دمیفهمی نم زهارایچ نیبودم و ا بچه
 نگرفته بود. لیتحو

ود دستم را گرفت و مرا در از چهره اش ب  یجزئ گریکه انگار د یخانم سمتم آمد و با اخم  بهجت
 .نشاند  گاهمیجا

فرهاد هم که   یخوشحال هم نبود.خواهرها یهم نکرد حت کی آنهمه ادم با من سالم عل یجلو یحت
 . کردندی ها پچ پچ م لیبا فام  یو در گوشه ا امدندیاصال سمت من ن  دانستمیاسمشان را نم

بزرگ پهن شده بود و پر از گل   یسفره ا  میروکردم اطراف را نظاره گر کنم.روبه  ی نکردم و سع یا توجه
که  بیعج   یزهایچ یکسر یو شمعدون کوچک و  ظرف عسل هم بود و  نهیو نقل نبات،آ   ینیری و ش
 سخت بود.  میبرا  صشیتشخ

رنگ قرار داشت به خودم نگاه  یی سفره بود و کنارش دو شمعدان طال یکه در انتها نهیهم در آ من
 . زدمیلبخند م   اریاخت ینشسته بودم و ب یصندل  یکردم.رو

 کردنیبهش حسادت نم   نجای)دخترا ادیباریو دختر ها از نگاهشان حسادت م  کردند ی بمن نگاه م همه
 داندی.خدام کردیو ذوق م  کردی باز نگاهم م شی با ن الی (سه کرد ی م یفکر  نیچون آسو بچه بود همچ

 .شدیداشت از دست من خالص م  گریاز د یوقت کردندیر دلش قند آب مچقدر د

نشسته بود و لبخند   یرنگ روشن گوشه ا ینشسته بودند. فرهاد هم با لباس قهوه ا یها گوشه ا مرد
 . زدیم

  دایبود.همان موقع ها بود که سر و کله پدر همراه با عاقد پ امدهیهم دنبال عاقد رفته بود و هنوز ن  پدر
 گفتند.  کی کردند تبر کی شد .همه بلند شدند و با پدر سالم عل
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از من فاصله داشت نشست.نه او    یکنارم که کم   یصندل ی نگذشت که فرهاد به سمتم آمد و رو یز یچ
  یلیانداختن حلقه گرفت خ  یا برا ختبه عقد را خواندند و فرهاد دستم ر ینه من .وقت کردینگاهم م
 . کردم ی ذوق م

  ریمرا ز ی پناه برده بودم و کس  ی دوست داشت انگار تازه به کس یبود که مرا در زندگ یتنها کس  انگار
 . داشتیخودش نگه م هیسا

 خودشان رفتند.  یعقد که تمام شد همه بعد از دادن کادو ها به خانه ها مراسم

 دانستمی.نم کردمیفکر م  ندهیو من تا شب نشسته بودم و به آ  میخودمان رفت یهم به خانه  ما
  گریقرار است چند روز د نکهیا ینداشتم اما برا  یناراحت.نسبت به فرهاد حس خاص  ایخوشحال بودم 

 خوشحال بودم.   یلیلباس عروس تنم کنم خ

شوهر کرده  وسفی آسو دختر  گفتندی.همه مزدندی حتما در روستا همه حرف مرا م االن
با جان و دل     شیهم خوشحال بودم..حتما بعد ازدواجمان با فرهاد،برا یلیاست...خوشحال بودم..خ

و   میو پارک برو نمایم،سیو باهم غذا بخور  دیایتا ب مانمی و منتظر م کنمیغذا اماده م شیبرا کنم،ی کار م
 .... میو خاله نرگس را مالقات کن می به شهر برو یهرازگاه

 نگذشت که خوابم برد.  یز ی ها بودم و چ  الی فکر و خ نیهم در

 

 : لوفر ین

.همه فکر  دیفهم یاز ازدواج نم  یز ی.بچه بود و چسوختیدلم براش م کردمیبه داستان آسو فکر م  یوقت-
گرفتن.مامان هم  لش یو پارک رفتن بود.خوشحال بود که دوتا آدم تحو نمایو ذهنش غذا پختن و س

  زیچ ن یازدواج فقط هم کردی آسو گول خورده بود و فکر م  گفتیمنو داشت.اون م دهیعق قایدق
بودتش و نه باهاش حرف زده بود.دلم براش   دهیاصال نه تاحاال فرهال رو نه د نکهی. با ااسته
گفت سه ماه نامزد موندن.تا آسو چشم  دمیپرس شیاز مامان راجب به دوران نامزد ی.وقتسوختیم

هنوز هم از   یباشه حت دهیفهم یز ی که از فرهاد چ ومدیج کرد و رفت.بنظر هم نم رو هم گذاشت ازدوا
بود   زیتعجب برانگ یلیندونه برام خ  یز ی نفر از شغل شوهرش چ هی نکهیخبر نداشت.اول از ا شغلش

و فقط ذهنش   دونستینم  یاز زندگ یز یساله که چ زدهیدختر دوازده س هی.از گفتیخب راستم م یول
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 کنهشوهرشو کشف  یداشت که انقدر زرنگ باشه که بتونه راز ها دیبود توقع نبا کیکوچ یزای چ ریدرگ
اصال براش   ه،ینشد که بفهمه چ  ریگیو اصال هم پ  دیراجبش نفهم یز یپدر آسو هم چ وسفی ی.حت
بعد   ی.حتکرد  خونه بخت یجفت و جور کرد و دخترشو راه  ادیز ای.جهاز دخترشو کم نداشت  تیاهم

به خاله نرگس اش هم نگفته بودن که آسو ازدواج  ی.حت ومدیسراغش ن  چکسیاز ازدواج آسو ه
خودش.خانواده شوهرش هرکدوم به   یهم تنها بود فقط خودش بود و خدا یل ی.آسو تنها بود،خدهکر

 . شدیازش نم یخبر  چیو شوهرش هم ه کردنیم تشیمختلف اذ یمدل ها

  نکهیچونه اش بود خوابش برده بود.از ا ریدستش ز کهیدرحال  دایو آ کردمیم فیتعر دایبه آ نهارویا
و اون  کردم ی م فیتعر دایکرده بود رو به آ  فیکه مامان از آسو برام تعر ییزای مدت داشتم چ نهمهیا

 . ختیخواب بود اصابم بهم ر 

 که باعث شد از خواب بپره  دمیمشت محکم به بازوش کوب  با

 بدر . زدهیاومدم س یبا ک  دختره خنگ منو باش-

 گفت  دیکشیم ازهی دهن گشادشو باز کرده بود و خم کهیو درحال   دیچشماشو مال دایآ

 خوش تموم شد.   انشی بود پا یاوووم..داستان قشنگ -

 گرد کردم و گفتم چشامو

 شمیبق  یباش یکرد ازش اگه دختر خوب  فیتعر یییکل روزیاحمق خانوم هنوز تموم نشده که مامانم د-
 . کنمی م فیتعر

 از جاش بلند شد و گفت  دایآ

پاشو   نکارایا یگفت اونو گفت خب ول کن جا نویمامانم ا یگیم یبابا.از صبح دار  الیخ یب  لوفریاه ن-
  یر یغصه گو رو بگ  یفاز آدما نکهینه ا  یبرام ناهار بپز  ستیمامانم ن نجایا یایناهار بپز دعوتت کردم ب

 برام که. 

 جام بلند شدم و دستمو به کمرم زدم و گفتم از

 کار دارم.  یاما امروز کل  کنمینم  فیمن تعر  اس؟باشهینجوریعه ا-
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 رو چونم گذاشتم  انگشتمو

 مثال متفکر به خودم گرفتم و گفتم یچشمامو تنگ کردم و حالت الک و

.توام تنها بمون   گهید کمیاونجا  رمی ساعت وقت دارم م م یسهراب کال هم ن شی امروز قرار بود برم پ-
 لولو ها بخورنت 

 تو سرم و گفت  دیمحکم کوب  دایآ

 خب خب حاال واسه من  لوس نکن خودتو.توام با اون نامزدت. -

 تو سرش و گفتم  دمیتر کوب  محکم

 . یخوب نیواا مگه چشه نامزدم به ا-

 گفت  دایخنده.آ ریز میدهنشو کج کرد و ادامو درآورد و باهم بلند زد دایآ

 .لو یخاک توسرت کنن ن -

 چرا؟-گفتم بلند

 . میبود وونهید نطوریگفتم.کال هم  یلب زهرمار   ری.زیچیبا دستش اشاره کرد ه   دیخندیکه م همونطور

 دایآ دونستمی.مام مهم تر بود اما جونم بر شهیپررو م دایاگه غذا بپزم آ دونستمیوارد اشپزخونه شدم.م  
خوشمزه دست به    یماکارون هیدرست کردن  یهمون برا ی.برامیشیم مارستانیب  یغذا بپزه شب راه

 کار شدم.

.لبامو به جلو حمع کردم و حالت قهر به خودم  زدیم یبود و لبخند گشاد ستادهیگوشه اشپزخونه ا دایآ
 و گفت  دیخند دایگرفتم .آ

 وونه؟یچته د-

 حالت بچگانه گفتم  با

 داستانمو بگم.  ینزاشت -
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 اومد و گفت  سمتم

 کن. فی خب به نامزدت تعر-

 بهش.  دهیمزه نم دونهیسهراب خودش داستان آسو رو م-

 .یکن بابا پدرمونو درآورد فیخب خب تعر- و گفت دیخند

 بگم؟ -ذوق گفتم  با

 نیداستان ا نکهیبهت از ا دنیم یچ  دونمیخب بگو.نم-داد و گفت   رونینفسشو پر صدا ب  کالفه
 .یدختره رو تا ته برام بگ 

 گفتم ومدیاشک م لویک لویازش ک  ازیپ یکه چشمام داشت از بو همونطور

)با دستم به صورتم اشاره  ینطور یکرد من هم فیبمن تعر  یجالبه مامانم وقت یلی بخدا خ   یول دونمینم-
 . ختمیریکردم (اشک م 

 خنده و گفت  ری زد ز یپق دایآ

 من.  هیدوست جون ی اخه از بس که تو خل -

 نازک کردم و گفتم  یچشم پشت

 ؟ یست یمثال تو ن-

 معلومه که نه . -باال انداخت و گفت   یشونه ا نانیاطم با

 جلو اوردم و به چشاش زل زدم و گفتم  سرمو

 هاااا. ینخوا یازم دستمال کاغذ دیبه اخرش رس یوقت  یباشه ول-

 کرد و گفت  یا خنده

 .هیچ مین یکن بب فیتخت حاال تعر  التینه خ-

 فتمبلند گ   کردمی رو خورد م  ازی پ کهی کنم درحال ادیجو داستانو ز  نکهیا یبرا
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 . ای دخترم نگم برات از غم دن یییهههه-

 گفت  دایشروع کردم به ادامه داستان تا خواستم دهنمو باز کنم آ تی خنده و با جد ری ز میزد هردو

حرف   خوام یچرت و پرتا نم نی بود و ا یکردن و لباس عروسش چه رنگ ی چجور عروس  نکهیاز ا-
 .ادامشو بگو.یبزن 

 رو رو اجاق گذاشتم و گفتم تابهیماه

 . قای از کجاش دق-

 و گفت  دیخند  زیر

 از بعد مراسم. -

 که از بازوش گرفت  یخنده که با بشگون ری زد ز بلند

 

 گفتم کردیخفه شد.همونطور که بلند آخ اخ م م

 .  ستیبمنو تو مربوط ن  گهیاوناش د-

 خودشو بزور از دستم نجات داد و گفت  دایآ

 خب بابا جنب -

 

 شروع کن اصال بمن چه.  ی.از هرجا دوست دار ایندار یشوخ ه

 شد و گفت   طونیاش ش افهیق دفعهی بعد

 .داره از کجا شروع شه  یچه فرق دمیمن که به هر حال گوش نم-

 . دیدوباره بلند خند و
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  دمیترسیاز دستم فرار کرد.چون غذا رو گاز بود و م یبزنمش ول  یسمتش هجوم بردم که حساب  به
 وار دستمو اوردم باال و گفتم  دیشدم فقط تهد یدنبال باز  الیخ یب  نیهم یبسوزه برا

 . کشتمتیغذا رو گازه وگرنه م فیح-

 دراورد و روشو کرد اونور.  زبونشو

 به نشانه تاسف تکون دادم و گفتم  سرمو

 هی.گمینم ناهمیا شوی.از روز عروسکنم یم  فیخودم تعر یبرا   ستیو.مهم ننش یخوا ی بشنو م یخوایم-
بود نظرت   یهم عاد شی اول زندگ ی.روزادنیکه همه انجام م یساده گرفتن با رسومات تکرار  یعروس 
 ومد؟یفرهاد خونه نم  شیشروع کنم که چند روز بعد عروس ییاز اونجا هیچ

 گفت یاز اتاق اومد که بلند م دایآ یصدا

 بگو. یخوایبمن چه از هرجا م -

هم   دایآ خواستمیچرا م دونستمیبزنمش که منصرف شدم.نم  یدست حساب هیبرم اتاق  خواستم
که دوست   شیهمه ادما.انقدر سخت و پر دردسر بود زندگ  دا،بلکهیداستان آسو رو بدونه.نه فقط آ

 ه بدونن و همه درد آسو رو بفهمن. نداشتم ساده ازش بگذرم.دوست داشتم هم

بر مانع شدن    لیدل یول  ومدیخوشش نم یاحساس  یداستانا نجوریو از ا رفتیتفره م  دایحاال آ درسته
 نه.  ای کنهی.من ذوق داشتم بگم پس مهم نبود گوش ممن نداشت 

  فیعرجالب هست که با لذت گوش کنه.بلند شروع کردم و داستانو براش ت یانقدر  کنمیفکر م  گرچه
 کردم. 

 

 : آسو

 یو از دهن م کردی م خیکم کم داشت  گرید می.غذاداشتم.مدام نگاهم به ساعت بود یب ی عج دلشوره
 . دیای موقع شب خانه ن نیعادت نداشت تا ا  چوقتیافتاد.ه
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 دهی را فهم   شیو عادت ها  زهایچ  یبعض یول میکرده بود ی هفته بود عروس کی بود کال  درست
 تنها شام بخورم.  گذاردینم چوقت یموقع شام خانه است و ه شهیهم گفتیبودم.خودش هم م

هم از فرهاد نبود.خانه   یکرده بود.ساعت ده شب بود و خبر  ریهم د یکرده بود.بدجور  ریامشب د اما
مادرشوهرم و خواهر شوهرم  شی پ نیی بروم پا  زدی هم بدجور سوت و کور بود.مدام به سرم م

 اوقاتم را تلخ کنند. خواستی هم دلم نم یاما از طرف مردمی و ترس نم  ییاز تنهاصنم.حداقل 

 میپخته بودم و دعوتشان کرده بودم چقدر از غذا مهیشام ق  شانیبرا  یعروس یفردا  یوقت  رودی نم ادمی
 خطاب کردند.   یعرضه و دست پا چلفت  یفرهاد ب شیکردند و مرا پ فیبد تعر

  ایمرد دن نی بود و دوستم داشت در خلوتمان بهتر  ی.فرهاد مرد خوبگفتینم یچ یهم به آنها ه  فرهاد
شده بود و اعتراف   میاهای مرد رو گریکه د یم،بقدر یکردیم یباهم سپر   یرا به خوب مانی بود و شبها

 عاشقش بودم.  کنمیم

 . گفتینم  یز یصنم و هاجر چ   شیخواهرها ایبه مادرش  چوقتیه اما

بود.من  شتر یاز من ب یل ی.صنم مجرد بود اما سنش خدیترسیاوهم مثل من از زخم زبانشان م دیشا
 حسادتش.   یپا گذاشتمیرا م شی کارها و اداها نیهم ا

و از   امدیخانه مادرش م  نجای.اما مدام اهم با اکبر اقا ازدواج کره بود و صاحب دو فرزند پسر بود  هاجر
 .کرد یم تمیصنم بدتر اذ

بزنم   ی به آنها سر  زدی وقتها به سرم م یکرده بودند اما بعض تی اذ یلیمرا خ الیپدر و سه نکهیا با
 . شدیتنگ م  یلیخ  یعل  یحداقل دلم برا

درخانه   دیبا  گریخانه مادرش برود د ادی ز دینبا رودی دختر خانه بخت م یوقت گفتیبهجت خانم م اما
 اش را بکند.  یبماند و نوکر 

  دیچرخیزبانم نم د؟امایآ یم  نجایپس چطور دختر خودت هرروز به ا میبه او بگو  خواستی دلم م یلیخ
 . کردمیو در مقابلشان فقط سکوت م 

.خوابم دادیرا نشان م میانداختم ساعت ده و ن یآمدم و دوباره به ساعت نگاه رونیب  الیفکر و خ  از
 .آمده بود شیپ  شیبرا یدادم شام نخورده بروم و بخوابم.حتما کار  حیآمد و خسته بودم.ترج  یم
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در   یخودم جا پهن کردم که بخوابم اما صدا یبلند شدم و به سمت اتاق مشترکمان رفتم.برا میجا از
 پراند. مرا از جا  

در را باز کردم.اما چهره   یفرهاد است بدو بدو به سمت در حرکت کردم و با لبخند گشاد نکهیفکر ا با
 بهجت خانم بمن فهماند که اشتباه فکر کردم. ی

 اش گفت  یشگیخانم با ان اخم هم  بهجت

 امده؟ی فرهاد ن-

 گفتم ارام

 نه.-

 شانه تاسف تکان داد و گفت کرد و سرش را به ن زانی خانم لب و لوچه اش را آو  بهجت

فرهاد مجرد   ی.وقتیخودت نگه دار   شیشوهرت را شب پ   یات متاسفم.عرضه ندار  یزنانگ نیا یبرا-
 . دیایموقع خانه ن نیتا ا کردیبود از ترس من جرات نم

 گفتم ی.اما من چکاره بودم؟با لحن آرام دیدیسر من م ری را ز زیهمه چ 

 د؟ یآ  یاز دست من برم یچه کار -

 خشم گفت  با

و با لبخند در   ی و بزک دوزک کن یمزه درست کن  یشفته و خورش ب یغذا دیآ یاز تو فقط برم یچ یه-
 .کنمیخودم درستش م یکن  ی.تو نمبخواهد کار یرا باز کن

 رفت  ن ییاز پله ها پا تیگفت و با عصبان  نهارایا

 

تمام   یپس ک یبغض لعنت نیجا خوش کرد.ا میگلولحن حرف زدنش ناراحت شدم.بغض دوباره در  از
من   زد؟مگری با من خوب حرف نم  یکس دم؟چراید یرا م ی خوش زندگ یرو  دیمن نبا شد؟چرایم

 چکارشان کرده بودم؟ 
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و   دیای .کاش بخواستی که پهن کرده بودم پناه بردم.دلم بدجور فرهاد را م یرا محکم بستم و به رخت در
 باشد   داریام را خر یو ناراحت یدلتنگ

دوستش  یلیاما به فرهاد وابسته بودم.خ  دانستمینم یاز عشق و عاشق  یز ی بچه بودم و چ  نکهیا با
 . کردیم یباز مرا همراه  را به فرهاد گفته بودم و فرهاد با ا*غ*و*ش میداشتم.همه درد ها و غصه ها

 فکرها خوابم برد.  نیچقدر فکر کردم که با هم دانمینم

از   عیتوجه به خوابالود بودنم سر ی شب بود .ب  مهیفرهاد آمده.ن دمیباز و بسته شدن در فهم یصدا با
 و از اتاق خارج شدم.  دمیپر میجا

 را صدا زدم   اسمش

 . دمینشن ی...اما جوابفرهاد...فرهاد -

فرهاد  ینگران شدم .نکند برا  یرا نابود کرد.کم  دمیرا که روشن کردم چهره صنم ظاهر شد و ام چراغ
 گفتم مهیافتاده؟سراس یاتفاق

 ..فرهادد....فرهاد کجاست؟نکند.. ؟یکن یچکار م نجایصنم...تو ا-

 کالفه گفت  صنم

.فرهاد امشب ریزبانت را گاز بگ  فتدی ب  یفرهاد اتفاق ی.خدانکند برایزنی اه دختره وراج چقدر حرف م-
 . دیآ یخانه نم 

 گفتم نگران

 راحت است؟شام خورده است؟   شیده؟جایچرا؟االن کجا خواب-

 دوباره کالفه تر شد و گفت  صنم

 مهم نبود.  تی و برا یبود دهیو نگران؟تا االن که خواب یخانوم خانوما حاال واسه ما شوهر دوست شد-

 گفت و گذاشت رفت.  نهارایما باز هم سکوت...صنم اخوردم ا کهیحرفش دوباره  نیا با
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تا   خوابدی م شمیحداقل پ  کردمیو زخم زبان بزند و برود؟فکر م  دیآ ی فرهاد نم د یآمد بگو ن؟فقطیهم
 نکنم.  ییاحساس تنها

 و دوباره بغض کردم.  دمیدشک دراز کش یبه سمت اتاقم پناه بردم.رو دیناام

هم   یبود اما از طرف امدهیبود.البته درست بود فرهاد ن  یروز بد  یلی،صنم،بهجت خانم.امروز خ  فرهاد
مسلما بهجت   گشتیخوشحال بودم چون بهجت خانم هم نتوانست فرهاد را برگرداند.اگر فرهاد برم

 شوم.  ریام س  یتا از زندگ دیکوبیسرم م یخانم انقدر آنرا رو

فردا ازش    دیچه بود؟حتما با امدنشی ن لی کجاست.اصال دل نستدایفرهاد بود.خدا م شی دلم پ یول
موفق شدم   یکردم بخوابم و تا حدود یآشفته دوباره سع الی.با فکر و خزندیبپرسم دلم بدجور شور م

 نگذشت که خوابم برد.  یز یو چ

 

 ام را گرفته بود. یشانیپ ی بودم و عرق رو دهید ی.خواب بددمیبانگ خروس از جا پر یصدا با

فکر سرحال  نی.با اگرددیاز فرهاد نبود.با خودم گفتم حتما امروز برم  یو بر را نگاه کردم.باز هم اثر  ردو
 از جا بلند شدم و دست و صورتم را شستم. 

 کنم.  زیگرفتم خانه را تم میرا روشن کردم و تصم  سماور

  ونیزیتلو کی جز  یز ی چ منیاتاق خواب داشت.در اتاق نش کیبود که   ینقل یخانه کاه گل  کیما  خانه
به خانه ام رنگ و رو داده   ی آب  یقرمز با گل ها یها  ینبود.قال  یو چند عدد پشت یو بخار  یرنگ

ابگرم کن بزرگ و گاز کوچک باز   ک یرنگ و   دیسف یکوچک فلز  نتی کاب کیبود.آشپزخانه ام با وجود 
 بود. نیهم دلنش

 .م یماند یو گرسنه نم   میبخور مینبود.اما خوب هم نبود.اما خداروشکر نان داشتفرهاد بد   یمال وضع

 یخودم چا یجهازم بود برا یکه برا  یبا گل قرمز رنگ یدم کردم و در استکان نعلبک  یخودم چا یبرا
 را جمع کردم.  ش یخوردم و ظرف ها ی .صبحانه مفصلختمیر

.تازه  یماه بود و فصل،فصل سبز  ری.ت دمیچی و تره م حانیر  اطیناهار از ح یو برا رفتمی م دیبا امروز
 فرهاد هم دوست دارد. 
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داشت را  یصورت  زیر یدامنش گل ها  یکه رو  یقرمز رنگ رهنیپ کیرا عوض کردم و   لباسم
از من  یآمد و کل  یآمد.حتما م یآمد، مطمئن بودم م  ی.امروز خوشحال بودم.فرهاد مدمیپوش

 .شدی م  داریو او نازم را خر  کردمی ناز م شی.من هم برادیبوس یو دستانم را م ردک یم  یعذرخواه

ها برداشتم و تند تند از   یسبز  یرنگم را برا   دیبه سمت آشپزخانه رفتم .سبد سف عی زدم و سر یلبخند
 رفتم.  نییپله ها پا

خواب باشند   دیرفتم.شا اطیبه آنها بزنم به سمت ح  یو بدون آنکه سر  دمیمادرشوهرم را د یخانه  در  
 . زنمیاند حتما به آنها سر م  داریناراحت شوند.اگر متوجه شدم ب  ای

 کرد.  رهیبه خود خ   اطیاز ح ی بلند و سبز چشمانم را در گوشه ا یسبز و تازه و تره ها یها حانیر

 حانیر ی.عاشق بودمشییوجود بو .با تمام دمیهارا چ حانی از ر یک یبه سمتشان رفتم و  یمعطل  بدون
 .گذاشتمیو تند تند در سبد م  دمیچی ها و تره هارا م  حانیبودم،آن هم از نوع تازه اش.با لبخند ر

 هاجر مرا از جا پراند  یکه ناگهان صدا   شدیسبدم داشت پر م بایتقر

 ؟ یکنی چکار م-

 گفتم زدمی لبخند م کهی بلند شدم و در حال میجا از

  ینم رونیازتان ب  ییچون صدا دی کردم خواب هست د؟فکریبود  داری.بیسالم هاجر جان.خوش آمد-
 . زدمی به شما سر م دیداریب دانستمیآمد اگر م

 در دستم را باال گرفتم و گفتم سبد

 . دمیچیم یناهار سبز  یداشتم برا-

 دستش را به کمرش زد و گفت  هاجر

همان بهتر که  ییای هم مشتاق نبود تو ب یدوما کسانگار خانه توست! یخوش آمد  ییگویم یطور -
 . میداریب  یدیفکر نفهم

 مثل بهجت خانم بود. قای تعجب نگاهش کردم طرز حرف زدنش دق با
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 لحن تند ادامه داد با

 .میخواستیناهار م یخودمان برا  ؟ماینی به تو اجازه داد آنهارا بچ یچه کس-

 .  دیاستفاده کن دیتوانیهست.شما هم م ادیز یهنوز سبز -

بود از در خانه   دهیکه پوش یخواست جوابم را بدهد که بهجت خانم با لباس قهوه رنگ بلند   هاجر
 آمد رو به هاجر گفت  یبه سمت ما م   کهیآمد و درحال  رونیب

 هاجر جان چه شده؟ -

 با دستش بمن اشاره کرد و گفت   هاجر

را   خورد؟سبدشیم یچقدر سبز   کلیجب ه و ک یدختر با  نیمگر ا دهیهارا چ  یهمه سبز  نیمادر بب-
 ند؟ یهارا بچ یبه او اجازه داد هروقت دلش خواست سبز   یاست.اصال چه کس ینگاه کن پر از سبز 

 زدم و گفتم  یلبخند

دوست دارد   یلی خ یفرهاد هم هست فرهاد املت را با سبز  خورمینم ییتنها نهارای_هاجر جان خودم ا
 ... نیهم یبرا

من قرار گرفته بود با خشم سبد را از دستم   یروبه رو  کهی مه بدهم و درحالخانم نگذاشت ادا  بهجت
 گرفت و گفت 

 یو برا ییای ب اطی اجازه را نداده که هروقت دلت خواست در ح نیبه تو ا یکس دیگویهاجر راست م-
 نکن.   دواریخودت را ام خودی ب  دیآ یهم امروز نم  ،فرهادیببر  یخودت سبز 

شود اما دلم  ری و هر آن ممکن بود اشکم سراز خورد یتکان م  میبغض نگاهش کردم.لب ها با
 کنم.  هیگر خواستینم

 همان لحظه بهجت خانم با تحکم دستش را به سمت خانه اشاره کرد و گفت  

 به دلت صابون نزن.   خودیب  دیآ یبه خانه ات برگرد.فرهاد هم حاال حاال ها نم عیسر-
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به دو باال رفتم و در را   یک ی.پله هارا دمیگذاشتم و با هق هق به سمت خانه دودهانم  یرا رو دستم
 محکم پشت سر خودم بستم.

 کردم.  هیپشت در سر خوردم و دو زانو نشستم و بلند گر همانجا

کرده بودم مگر من چکارشان   یحرف زدند؟مگر من چه گناه نجوریو بهجت خانم چرا با من ا  هاجر
  نیا ند؟بایگویسرش آمده و بمن نم  ییبال  د؟نکندیآ ی خانم گفت فرهاد نم کرده بودم؟ چرا بهجت 
 شد و خوابم برد.  نیسنگ میدر چشم ها یو همانطور جلو هیگر ریفکرها بلند تر زدم ز

 

از فرهاد نبود و خانه سوت و کور   ی تر بود.باز هم خبر  میرا ارام باز کردم.هنوز هم چشم ها میها چشم
 بود.

 بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم.دلم بدجور ضعف کرده بود.  میاز جا ارام

 بودم؟! دهیسه ساعت بود من خواب  کیمن نزد یرا نگاه کردم ساعت سه بعدازظهربود خدا  ساعت

 را برداشتم و شروع کردم به خوردن.  ریرا باز کردم.نان و پن   خچالیدادم و   رونی را پر صدا ب نفسم

کور شد و باهمان دو لقمه  میامروز و فرهاد افتادم اشتها ادیدو لقمه در دهانم چپاندم که دوباره  بزور
 شدم. ری که خوردم س یا

را مرتب  آمد امروز قرار بود خانه   ادمیفرو کردم. خچالی را داخل  ری را جمع کردم و نان و پن سفره
 کردم.  یخوش بودنم در آن موقع دهن کج  یبه خودم زدم و به الک  یکنم.پوزخند

 نکرده بودم.  یگر یکار د دنیجز خواب  امروز

زن شده  گر ید نکهی.با ادادی. شبکه دو برنامه کودک نشان مرفتم و روشنش کردم  ونیزی سمت تلو به
 . خواست ی بودم اما هنوز هم دلم برنامه کودک م

 یرو یدست من بود.پس بدون ترس و واهمه ا گرید نجاینگاه کنم اما ا ونیتلوز گذاشتندیخانه نم در
 را نگاه کردم. ونیشبکه دو ماندم و با ذوق تلوز
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از صحنه  یم.بعضدوخته بود ونیرا به صفحه تلوز میو چشم ها  کردمی به اتفاقات تلخ فکر نم گرید
  ادیرا ز ون یتلوز یمغزم را نشنوم صدا یصدا نکهیا یانداخت و برا  یخنده دار مرا به خنده م یها

 .دم یخندیکردم و بلند م

 قطع شد. ونیزی سرگرم بودم که همان موقع ناگهان تلو ونیکه با تلوز شدیم  یا قهیچند دق بایتقر

 ها خراب شود.حتما برق رفته بود.  یزود نینو بود و محال بود به ا  ونیتعجب داشت.تلوز یجا میبرا

 میبلند شدم و تصم میالمپ نگاه کردم حدسم درست بود.برق رفته بود و من باز تنها شدم.از جا به
داخل خانه شود.با کنار زدن پرده ها در ان طرف پنجره بهجت   ییگرفتم پرده هارا کنار بزنم تا روشنا

 . دمید اطی برق در ح  وزیخانم را کنار ف 

 مرا نداشت.  دنید ونیتلوز دنیکار خودش بود.از عمد برق را قطع کرده بود.او هم چشم د پس

  یظیمن پشت پنجره اخم غل دنیخانم به سمت خانه عقب گرد کرد. سرش را باال آورد و با د  بهجت
 کرد و رفت. 

که   کرد؟منی م تی من چقدر آنهارا اذ دنید ونیآنها از عمد برق را قطع کردند؟مگر تلوز یعنیچه؟ یعنی
 ازار رساندم؟ یبه چه کس کردمی خودم را نگاه م ونیدر خانه خودم و تلوز

  یدختر تنها کیرا نداشتم. ی چکار ی نشستم.اجازه انجام ه نیزم  یو رو دمیرا با حرص کش پرده
 .ند یبب  ونیتلوز ای ندیبچ   یسبز  ایبدبخت بودم که اجازه نداشت خانه پدرش برود 

  د؟فرهادیآ  یفرهاد نم  داندیاصال از کجا م ای دیآ یم یاز بهجت خانم بپرسم فرهاد ک توانستمیم کاش
و   زدمیتلفن م   سیبه ک یبا آنها تماس گرفته؟اگر تماس گرفته شماره اش را بدهند من خودم سر 

 .گرفتمیز فرهاد ما یخبر 

و   ستیتلفن ن دمیشدم و د داریاز خواب ب  یبود اما صبح عروس دهیام پدر خر هیجهز یبرا تلفن
  گفتی.او م دیایب  ادیتلفن ز نهیزنگ بزنم و هز یبهجت خانم گفت برش داشته که نکند من به کس

 عبداهلل بدهد.  دیتلفن مرا هم با نهیتلفن ها مشترک است و هز

حال مرا خوب   توانستیکه م یز ی .تنها چمیبگو یز یچ  توانستمیدستشان خسته شده بودم اما نم از
 را فراموش کنم فرهاد بود. میکند و باعث شود دردها
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 باشد.  داریفرهاد نبود.نبود که حال مرا خوب کند و حالم را خر اما

!مگر من کردیم  تیمن آنها را اذ ونی .انوقت تلوزکردی گوش آدم را کر م نییهاجر از پا یبچه ها یصدا
 کنم؟  یادم نبودم؟مگر من حق نداشتم زندگ نجایا

اما   خواستی در خودم فرو رفتم.آن لحظه فقط دلم فرهاد را م شتریگذاشتم و ب میزانو ها یرا رو سرم
شده   لیخورد و ذل ی.اما امروز نه.امروز به اندازه کافگرفتمیم یحتما از او خبر  دیفرهاد نبود.با

 دهند.  رارق ر ی دوباره مرا مورد تحق ش یشماره بهجت خانم و دخترها کی بودم.دوست نداشتم بخاطر 

را   گرفتیکه با آن ،با خانواده اش تماس م یفردا حتما شماره ا  امدی فرهاد امروز هم نم  اگر
فرهاد   گفت ینم نانیطم وگرنه بهجت خانم انقدر با ا رد یگیفرهاد با آنها تماس م  دانستمی.مگرفتمیم
 . دیآ ینم

دراوردم و   زری دست و پا کنم.مرغ هارا از داخل فر یز یشام چ  یگرفتم برا میبلند شدم و تصم میجا از
 اشان باز شود.  خی گذاشتم کنار تا 

 .را کم کردم  رشی.غذا را تند تند درست کردم و زخوردمیهم نبود حداقل خودم م فرهاد

را برداشتم  زمیتم  یگرفتم به حمام بروم.پس لباس ها م یوش داشتم.تصمبه د  ازیو ن دادمیغذا م یبو
از   ی.کممی ایتازه عروس ها بنظر ب  هیشب شتریتا ب دمیبه لبم مال کی هم مات یو داخل ساک گذاشتم.کم

 . دمیمال میرا هم به لپ ها   کیمات

تا متوجه  رفتمی م نییرا سرم کردم و ساکم را برداشتم و از خانه خارج شدم.پله هارا آرام پا   یروسر 
نبود که اجازه ندهند،فقط  یز ی اجازه ندهند،چون حمام رفتن چ نکهیرفتن من نشوند نه بخاطر ا

 دوست نداشتم سوال جوابم کنند. 

 بفهمد از خانه خارج شوم.   یموفق شدم بدون آنکه کس خالصه

 و به سمت حمام حرکت کردم.   دمیکش یق یعم  نفس
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حداقل دلم  مانمیآنجا م یو کم  رومیاگر بشود به خانه پدر هم م کردمیبا خودم فکر م   ریطول مس در
حمام   گفتمی م یآمد ریچرا د دیهم پرس د،اگریفهمیتنگ شده بود.بهجت خانم هم نم یل یخ  یعل یبرا

 . دیکردنم طول کش

دختر بچه   گریوارد شوم با خودم اتمام حجت کردم که آسو تو د نکهی.قبل ادمی حمام رس یدر ورود به
اگر   ی.حتیبکش  سهیخودت ک   یبتوان  دیتو با گریبکشد.االن د سهی خانم تورا ک  یشمس دی.نبایستین

 .یبشور  ز یخودت را تم ینتوان

  یروسر ام را گرفت. ینی صابون و خشک آب و بخار آب ب  یو وارد حمام شدم.بو  دمیکش یق یعم  نفس
 همهمه زنها وارد رختکن شدم.  یتوجه به صدا یرا در آوردم و ب

چون من شوهر   کردندی .حتما فکر مدیمحض خارج شدن از رختکن همه نگاه ها سمت من چرخ به
نازک شده   م یکرده بودم.ابروها رییتغ  یلی خ میکرده باشد.خب از حق نگذر رییتغ دیام با افهیکرده ام ق
شده بود و با آن رژ    دتریسف می نبود.رنگ و رو یو صورت پر از مو خبر  لیو سب شیاز ر گریبود و د
 که زده بودم بدجور عوض شده بودم.  یپررنگ 

.با اب  خوردیاشان به شوهر کردن نم افهی از من ق ری بغ چکدامی.هدمیرا د میها  یدوتا از همکالس یکی
انقدر زود شوهرم داده بودند و   نکهی.از ادندیمالیو صورت هم کف مبه سر  یو به شوخ  کردندی م یباز 

 دلم گرفت.  یکردند،کمی م یمن هنوز داشتند کف باز  یهمسن ها

کمک خواستم و نه توقع کمک   یسکو نشستم و مشغول شست و شو دادن بدنم شدم.نه از کس  یرو
 داشتم. یاز کس

کردند من هم فقط  میبرا یخوشبخت  یو آرزوگفتن   کیدو نفر از زنها سمتم آمدند و بمن تبر یکی
 مترسک.  کی ن ی دادم درست ع لشانیتحو یجان   یلبخند ب

  نیهم یخانه پدر بروم برا خواستینشده از حمام خارج شدم.دلم م ریرا به زحمت شستم و تا د بدنم
 .دادمیطولش م  یلی حمام دادنم را خ  دینبا

تابستان کالفه ام کرده   یو گرما دمیکش یحوصله م یراهم را به سمت خانه پدر کج کردم.ساکم را ب  
 بود.
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نشسته بود و  یشگیهم یکه ناگهان چشمم به اصغر افتاد.هنوز هم همانجا دادمیراه خودم ادامه م به
 .چرخاندی را در دستش م حش یطبق معمول تسب

نگاهش را بخوانم   یمعن توانستمی خورد از من دور بود و نم  را برگرداند و نگاهش در نگاهم گره  سرش
 .کرد ی نگاه م  قیبفهمم چقدر عم توانستمیاما م

بلند شد و رفت.از رفتارش جا خوردم.حتما   شیاز جا یانداخت و  بدون معطل  نییسرش را پا عیسر 
 . دانستینم زی زدن مرا جا دید گری چون شوهر کرده ام د

  یگر یسرنوشت من جور د ایآ کردندیداوود با من ازدواج م ای فرهاد اصغر  یخودم فکر کردم اگر بجا با
 بودم؟  یشگیخور هم یتو سر  یمن همان آسو ای  خوردیرقم م

 که خودم بشنوم گفتم  یارام طور ام را باال انداختم و  شانه

 واال.  دانمینم-

  یآنجا زندگ  یزمان  کیکه خودم  ی.خانه ادمیام رس یگرفتم و به در خانه پدر  شی را در پ راهم
  تیهمسن ها یهمه  ؟ازیمن شد زندگ یها یخوردن ها و کلفت  ؟کتکیزندگ  ؟کدامی...زندگکردمیم

 شودیرا م نیا ؟اسمیبفروشد شد زندگ   بهیزن غر کی پدرت تورا به   نکهی؟ای عقب ماندن شد زندگ 
 ؟ یزندگگذاشت 

.آن  شدیچندبار توسط من باز م یکه فقط ماه یرنگ خانه امان قفل شد.همان در  یدر آب  یرو نگاهم
 یهم آنها بودند.اهال ی...مقصر مرگ ننه گلباج یرفتن به خانه ننه گلباج  ایموقع مدرسه رفتن  ایهم 
 ام را از من گرفتند.  یو بچگ  یرا از من گرفتند جوان   ینه زندگخا نیا

 از گوشه چشمم شد. یآمدن قطره اشک ن ییاش پا جهی خاطرات بد به سمتم هجوم آورد و نت  تمام

 آمده بودم؟چرا فک  نجایا یدیبا چه ام اواقعا

 

  یالیخوش خ   کنند؟ازی م ییرایخوش پذ یو از من با رو شوندیآمدن خوشحال م نجایبا ا  کردمیم ر
 شدم.  مانیخودم خنده ام گرفت و از آمدن به آنجا پش
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  یاز یکند پس ن ییراینبود در ان خانه از من پذ یکه آمده بودم را ناراحت و افسرده برگشتم.کس یراه 
 نبود آنجا بروم. 

م کرده خود شی پ یگفتم و خودم را سرزنش کردم.واقعا چه فکر  راهیبه خودم بد و ب   یراه کل  ریمس در
 آمد.  یبودم که آنجا رفتم؟از خودم بدم م 

 به خانه برسم  عی سر خواستیرا به سمت خانه تند کردم و فقط دلم م میها قدم

 

 به خانه برسم جانم به لبم آمد. تا

 . سشتی را م وانیکه با شلنگ ا دمیصنم را د اطیدر را باز کردم .به محض ورود به ح یمعطل  بدون

 رد شدم . شی به او کردم و از جلو  ینم را نداشتم اما سالم کوتاهص یوسط اصال حوصله  نیا

 گفت  یلحن بد با

 ؟ یکجابود-

 حمام. -و به عقب برگشتم.   ستادمیا میسرجا

شدم و به سمت خانه روانه  یتکان داد و دوباره مشغول کارش شد.عصب دییسرش را به نشانه تا صنم
 شدم.

خودم شدم و المپ را روشن کردم اما روشن نشد  .هنوز برق را وصل نکرده بودند   یوارد خانه نقل 
 .کالفه شدم و شروع کردم به غر  زدن. 

  کرد؟حاالیبه حال آنها م  یمن کجا بودم چه فرق نکهی.ادمیفهم یو دخالتشان را نم  یفضول  نهمهیا لیدل
 شد؟  بشی صن یز ی چ دیاالن که فهم ایامد؟ یم نیاسمان به زم دیپرسی اگر نم

  شیزدم.عطر و بو میهم به غذا ی.سر گذاشتمیم شیرا سرجا  لمیو وسا زدمیبا خودم غر م  همانطور
 . میخوردیبود تا باهم غذا م نجایتمام خانه را گرفته بود.کاش فرهاد ا
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را با دستم   میها قهینشستم و شق یدر دلم نشست..گوشه ا یبی فرهاد غم عج یادآوردیبا   دوباره
  ی ساعت تعجب کردم. ساعت هشت شب بود و من هنوز رو  دنی.انقدر آنجا نشستم که با د دمیمالیم
 نشسته بودم.  نیزم

صبر کردم تا    شتریب  ی.کمترساندیاش مرا م یک یشده بود.تار  کیتار گریهم برق نبود و خانه د هنوز
خودم برق را وصل   دی.بادم یترسیهوا م  یکی نبود کم کم داشتم از تار یبرق را بزنند اما خبر   دیکل دیشا
 . کردمیم

 خانه ام از پنجره مشخص شد.  ییبرق را باال زدم. روشنا دیرفتم و کل  اطیجا بلند شدم و به ح  از

 ناراحت بودم.  دادینم تی اهم یبودم و کس  یی و تنها  یکی آن همه مدت باال در تار نکهیا از

اوردم تا حداقل شب را  نییرا پا  شی را روشن کردم.اما صدا ونیبه خانه ام پناه بردم و تلوز  دوباره
 برق بگذرانم.   وزیبدون قطع شدن ف

 آمد.  یو از شستن ظرف ها به شدت خوابم م دم یاز زرشک پلو و مرغ کش یخودم کم یبرا

 مد.آ یانروز ناراحت بودم که دائم خوابم م ی.انقدر سوختیخودم م یبرا دلم

 دانستمینم  امدینم گریهاجر د یپسرها  یرا خاموش کردم و به رخت خوابم پناه بردم.صدا ونیزیتلو
 کردم بخوابم یهم گذاشتم و سع یرا رو میرفته بودند.چشمها  یک

 

سرم  یصورتم چشمانم را ارام باز کردم. صورت فرهاد را باال یرو یکس یاحساس ناز و نوازش ها با
 .دمید

 شدم و گفتم  رهیزده بود خ  یو به صورتش که لبخند محو  دمیپر میاز جا عیسر

 فرهاد؟ -

 جانم؟ -

خودم را در ب*غ*ل*ش  اریاخت یها ناگهان به طرفم هجوم اورد ب  یرا فشارد.تمام دلتنگ میگلو بغض
 کردم. هیانداختم و بلند گر
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 هق هق ام کل خانه را برداشته بود. ی.صدافشردی*ن*ه اش میس* یبا دستش سرم را رو فرهاد

 شانه ام گذاشت و گفت  یمرا از خودش جدا کرد و دستش را رو  فرهاد

 زم؟ی عز ی کنی م هیچرا گر-

 هق هق گفتم با

تک و   نجایمن ا یرود؟نگفت ی من دلم هزارراه م یگفتی؟نم یو رفت یبمن خبر نداد ؟چرایکجا بود-
 تنهام؟ 

 م گذاشت و آرام گفت ا ینی ب یانگشت اشاره اش را رو فرهاد

 االن نه. یدهم ول  حی توض ت یرا برا زیهمه چ دمی.قول مزم یآرام باش عز سیه-

 گفتم هیگال با

 چرا؟ -

بمن صبحانه بدهد  نکهیا یچون االن صبحه زوده و من هم صبحانه نخوردم.خانوم خانوما هم به جا-
 .پرسدی سوال م زیر کیدارد 

خوشحال   یل یرفتم تا دست و صورتم را بشورم.خ یبلند شدم.تند  میکوتاه کردم و از جا یا خنده
و دل تنگش   گرفتیدلم نم گریمرا ازار دهد.د تواستینم   یکس گریبودم.باالخره فرهاد آمده بود و د

 . شدمینم

 یو برا به او زدم ینشسته بود.لبخند شیرا روشن کرده بود و جلو ونیاشپزخانه شدم.فرهاد تلوز وارد
  شی درست کردم و رو مرویمفصل خودم را آماده کردم.سفره را پهن کردم و ن یدرست کردن صبحانه ا

 .دمیرا در ظرف گذاشتم و در سفره چ یو کره مهل  ری.پن ختمیخشک ر دیشو

  یهم خورد کردم و برا اری .گوجه و خختمیر  میبایز یدرست کردم و در استکان ها یخوش عطر  ییچا
 دوست داشت.  یلی چون خ ختمیر  الهیداخل پ بیس یفرهاد مربا

  یمعطل  یصبحانه صدا زدم .فرهاد ب  یآماده بود.فرهاد را برا ز یصبح دل انگ کی شروع  یبرا زیچ همه
 بمن  لبخند زد.  نیو با حالت تحس  ستادیا شی وارد اشپزخانه شد.نگاهش که به سفره افتاد سرجا
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ر سفره نشستم.فرهاد هم سر سفره نشست و خواست مشغول شود کردم و کنا  یهم خنده کوتاه من
 . گشتیم یز یاما انگار در سفره دنبال چ

 تعجب گفتم  با

 ؟یگردیم یز ی شده؟دنبال چ یز یچ-

 گفت  یخاص  طنتی با ش فرهاد

 خانوم حواس پرت،پس نان ات کو؟ -

 و گفتم دم یرو دستم کوب محکم

 شرمنده بخدا حواسم نبود.  دیببخش یوا-

 و گفت   دیدخن فرهاد

 .اورمیاالن خودم م نیندارد بنش یکه .اشکال  فتادهین  یاتفاق یکوب ی خب حاال چرا رو دستت م-

 رفت.   خچالیبلند شد و به سمت   شیجا از

و   الیسه  ی؟از بس برا یکوب یهول بودنم از خودم بد آمد.دختره خنگ حاال چرا رو دستت م نهمهیا از
 . دمیکوب یاز ترسم رو دستم م اوردمیکم م یز یچ یپدر صبحانه حاضر کرده بودم عادت داشتم وقت

ناز داشته باشم و زنانه رفتار کنم تا   دیکلفت نبودن پس با گریو من د  ستین  نگونهیا گریاالن د یول
 فرهاد نازم را بخرد. 

 خودش گرفت.  یبرا  مرویزرگ از نب  یسبد نان دستش بود  سر سفره نشست و لقمه ا کهی درحال فرهاد

بود   نی رد و بدل نشد.کال هم نمانیب  یحرف چیهم آرام مشغول خوردن شدم.موقع خوردن ه من
 بزند.  یوسط غذا خوردن حرف یکس امد ی،فرهاد خوشش نم 

 نیهم یسکوت کنم برا  توانستمی سوال در ذهنم بود و مثل خوره در جانم افتاده بود نم یآنروز کل اما
 گفتم  یفرستادم و با لحن مظلوم نییپا  میلقمه را بزور از گلو

 فرهاد . -
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 جانم؟ - گذاشت و گفت  الهیقاشق مربا را در پ فرهاد

 من کنان گفتم  من

 ؟ یکجا بود دو روز را نیا ییاالن بگو شودیآورد.م  یدلم طاقت نم-

را از من پنهان    یز یچ خواستی گنگ بود.انگار م یز ی فرهاد در نگاهم قفل شد .در نگاهش چ نگاه
 ماند.  یجا نم کیو   خوردی چشمش تکان م یها لهیکند.ت

 به خودش آمد،نگاهش را از من گرفت و گفت  کدفعهی

 داشتم.  یسفر کار -

 تعجب گفتم  با

 ؟ یچه سفر -

 تفاوت گفت  یباال انداخت و ب یا شانه

 اراک.  میدو روز رفته بود یگر،براید یسفر کار -

 اهان.-

 بلند گفتم  کدفعهیمشغول شوم که  خواستم

 ست؟ ی مگر تو کارت ج-

 کرد و به سرفه افتاد.  ریگ شیو لقمه در گلو  دیپر شیلحظه از جا  کیداد زده بودم که فرهاد  یطور 

  یق ی.نفس عمدیاز ان نوش یرا دستش دادم.استکان را از دستم گرفت و جرعه ا  یاستکان چا عیسر
 گفت  یتیو با حالت شکا  دیکش

دستت  خورمیزهر شد.اصال نم میکه صبحانه برا یانقدر سوال جوابم کرد یآسو چکار کرد نیبب -
 دردنکند. 

 را گفت و استکان را در سفره گذاشت و رفت.  نیا
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من   یعنیدم؟ی.مگر من چه پرسدمیشدنش را نفهم  یو عصبان  نکارشیا لیرفتارش ناراحت شدم.دل از
 بپرسم؟  یز یحق نداشتم از شغلش چ

بلند شدم و خواستم سفره را جمع کنم که فرهاد به سمتم آمد  میکور شده بود.آرام از جا گرید میاشتها
. 

 پول در دستش بود آنرا به طرفم گرفت و گفت  یمقدار 

 بخر.  یخودت هرچه دوست داشت یو برا ری پول را بگ  نیا ایب-

 مبلغ را از او گرفتم. یسیحالت گنگ در صورتش نگاه کردم و با رودروا با

 از تعجب گرد شد.پ  میبه پول ها کردم ناگهان چشم ها نگاه

 

  یباز کل دمیخری اساس بخرم تازه هرچقدرم م یخانه کل یبرا توانستمیبود با پولش م یادی ز اریبس ول
 بخرم.  توانستمیو کفش م  کیلباس و مات  ی. کلاوردمیاضافه م

 تعجب به صورتش نگاه کردم و گفتم با

 ؟یپول را از کجا آورده ا نهمهیا-

 ؟یخواهیبدمش بتو.نکند نم  خواهمیام دستمزد دادند.م یسفر کار  یبرا-

 تکان دادم و گفتم  یرا به نشانه منف  سرم

 است.  ادیز  یلینخواهم.اما خ خواهم،چراینه نه م-

 و گفت   دیخند فرهاد

 حرفاست بانو.   نیاز ا شتریارزش تو ب -

 کنارم دور شد و به سمت در رفت. از

 داد زدم 
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 کجا؟ -

 تعجب به سمتم برگشت و گفت  با

 آسو؟  یزن یچرا داد م-

 انداختم. نییو سرم را پا  دمیرفتارم خجالت کش از

 . گردمیکار دارم شب برم رومیم-

 ؟ ییآ یشام م یبرا-

 گفت  کردی در را باز م کهیدرحال 

 خودت بخر.  یبرا ینه ،امروز با صنم برو شهر و هرچه دوست دار -

 سمتم برگشت و گفت  به

 شاد بخر.  یخودت چند دست هم لباس با رنگ ها  یبرا-

 شد و رفت.جوابم نشد و  از در خارج  منتظر

 .گرددیبرم  یک دمیپرس ی رفتن دوباره اش ناراحت شدم.کاش م از

  کیزدم.تا به حال انقدر مبلغ را از نزد یلبخند گشاد اری اخت یدر دستم انداختم.ب یبه پول ها ینگاه
 کنم.  دیخودم خر یبمن پول نداده بود تا بروم برا یبودم و تاحاال کس دهیند

 .دادیرا نگاه کردم  ده صبح را نشان م  ساعت

 .رفتمیآمد و تنها م یصنم نم  شدیکاش م ی.ول میرفتیو باهم شهر م  گفتمیحتما به صنم م  بعدازظهر

کاغذ نوشتم تا   یکه کم داشت را رو یز یبه خانه انداختم.هرچ یدادم و نگاه  رونی را پر صدا ب نفسم
 کنم. هیشهر رفتم آنها را ته

 و تخم مرغ ابپز پختم.  ین یزم بیخودم س یناهار برا یبرا
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 تا ساعت پنج خودش را آماده کند.  میزودتر موضوع را به صنم بگو  یگرفتم کم میتصم

 بلند شدم و به اتاقم رفتم تا لباس مناسب بپوشم.  میجا از

به رنگ   یهم سرم کردم که حساب  یکرم یقهوه ا یروسر   دمیپوش نیبا شلوار ج   یبلوز خنک کرم کی
 آمد.  یلباس م

شهر   لیتحص یگرفته بودم فرهاد بقول خودش برا ادیرا از فرهاد    نکاریهم ادکلن به بدنم زدم.ا یکم
را با آن قرمز   میو لپ ها دمیمال  کیمات یکم میگرفته بود.به لب ها ادیهارا از آنجا  نکاریرفته بود و ا
 .دمیسرمه کش هم داخل چشمم را ی تر کردم کم

رفتم.در را ارام زدم که    نییام را پا زدم و از پله ها پا یمشک  یها ییاز اتاق خارج شدم و دمپا عیسر
 .هاجر در را باز کرد یاز پسر ها یکی

به پسر   امد؟کالفهیم نجایانقدر ا دیکش یدختر خجالت نم  نیا دانمی.نمآمده بود نجایباز هم ا  هاجر
دور تا   لی دل یبود ب   ریوارد خانه شدم.پسر کوچکتر هاجر که اسمش ام هشت ساله اش سالم دادم و

 ام را پر کرد.  ینی سرخ کرده ب ینیزم بیس  ی.بوزدیم  غیو ج  دیدو یدور خانه را م

 داد زدم  بلند

 . ستین  یسالم کس-

من ارام سالم کرد و دوباره مشغول عذا درست   دنیکه پشت گاز بود بدنش را خم کرد و با د  هاجر
 کردنش شد.

 از اتاق خارج شد و سر عباس داد زد و گفت  صنم

 . یهست یتیترب ی.چقدر تو بچه ب گریاه عباس ساکت شو د-

 

 زدن شد. غی و ج دنیاورد و دوباره مشغول دو  رونیزبانش را ب  عباس

تفاوت از   یسرش را به نشانه تاسف تکان داد و چشمش بمن خورد. با سر سالم کرد و خواست ب  صنم
 رد شود که دستش را گرفتم.  میجلو
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 .با لبخند گفتم کردی با تعجب چهره ام را برانداز م صنم

 م؟ یامروز به شهر برو یای صنم م-

 و با تعجب گفت   دیکش رونیدستانش را از دستم ب صنم

 چه؟ یشهر؟برا-

 دارم فرهاد گفت با تو بروم.  دیخر یمقدار -

 گفته باشم ها من پول ندارم.  ی.ولمیآ یباشد م -

 من دارم نگران نباش. -

 م؟ یبرو یخب باشد ک -

 بعد ازظهر ساعت پنج. -

 نه.دو دل بودم.  ایآنجا بمانم  دانستمیتکان داد و به سمت اشپزخانه رفت.نم  دیی را به نشانه تا   سرش

صنم و  هاجر با خودشان مشغول    دمید ینکردم.وقت  شیدایهجت خانم گشتم اما پچشم دنبال ب  با
  یخودم برگردم ناگهان به جسم ی. عقب برگشتم تا به خانه ندانستم  زیهستند پس ماندن را جا
 محکم برخورد کردم .

 ام با برخورد به آن جسم از درد داغ شد. ینیب

 ام را با دستم گرفتم و بلند گفتم آخ.  ینیب

 .بهجت همانطور که اخم کرده بود گفت دمیرا باال آوردم و بهجت را د سرم

 دختر حواست کجاست؟ -

 از درد جمع شده بود .آرام گفتم میچشمها 

 . دیببخش-

 گفت  یرا گرفت و با حالت طلبکارانه ا میرد بشوم که بازو  شیاز جلو خواستم
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 ؟ ی با صنم چکار داشت-

 .میباهم شهر برو خواستمیم یچ یه-

 - را باال انداخت و گفت  شی وهاابر

 چه؟  یشهر؟برا

 داشتم فرهاد گفت با صنم بروم.  دیخر-

 نازک کرد و گفت  یچشم پشت

 ؟یپول از کجا آورد-

 تفاوت جواب دادم یشده بودم اما ب یهمه سوال کردن و دخالت کردنش عصب  نیا از

 فرهاد داد.-

 دیتکان داد و دوباره پرس دیی را به نشانه تا   سرش

 امد درسته؟ شتیفرهاد صبح پ-

 را به نشانه مثبت تکان دادم.  سرم

به سمت خانه پا تند کردم و رفتم.تا به خانه  عیسوال کند سر شتریب نکهیرا رها کرد و قبل ا میبازوها
 ام افتادم.  ینیدرد ب  ادی دوباره  دمیرس

ساخته  یز یشده بود.معلوم نبود بهجت خانم را از چه چ  قرمز یام را نگاه کردم حساب  ینی ب نهیآ یجلو
 بودند که انقدر محکم بود.

 بپوشم.  یبعد ازظهر لباس مناسب یگرفتم برا میام را ماساژ دادم و تصم ینیب  یکم

و    یاپل داشت و بلند و گشاد بود را برداشتم.شلوار دمپا مشک شیرا که شانه ها  یرنگ  یخاک یمانتو
 ام را هم برداشتم و کنار گذاشتم که بعدازظهربپوشمش. یمشک  یروسر 

 . ختمیکشمش و بادام ر یچرم ام را هم برداشتم و داخلش پول و مقدار  یمشک فیک
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در خانه نشسته بودم و به   رکایپنج بشود ب کیبود .تا ساعت نزد میدو و ن  با یرا نگاه کردم ،تقر  ساعت
 کنم. دیخر  یتر به شهر بروم و حساب عیذوق داشتم تا سر یلی.خ زدمی زل م واریدر و د

 به سر ببرم.  یک یباز برق را قطع کنند و در تار دمیترسیروشن کنم م ونیجرات نداشتم تلوز یحت

را   کردمیآن استفاده م از شهیکه هم یک یرا تنم کردم.مات  میپنج شد و لباس ها  کی ساعت نزد باالخره
 زدم. میهم به چشم ها اهیو سرمه س  دمیبه لب هام کش

پسر هاجر از   یرفتم.خواستم در بزنم که صنم را صدا کنم اما صدا  نییخانه خارج شدم و پله هارا پا از
 پشت در باعث شد از صدا کردن صنم دست بکشم . 

 گفت یو م زدیداد م یبا خوشحال  عباس

 داره. ین یداره ،مامان ن ین  یمامان ن-

 زد یم اد ی فر تی که از عصبان دمیشن یهاجر را م یصدا

 . فهمندیبچه،االن همه م ری خفه خون بگ-

که جواب پس   یوسط تنها کس  نیگفتند؟ایم دیاهاجر باردار بود.چرا بمن نگفته بودند؟اصال چرا ب  پس
 من بودم نه آنها.  دادیم

  دیپاش میبه رو ی.عباس در را باز کرد و لبخند گشاددمیکردم و محکم به در کوب  یدر خال یرا رو حرصم
 و گفت 

 داره؟ ین  یشکمش ن  یمامان تو یدانستیم ییزندا-

بود و بزک دوزک کرده بود سمت عباس آمد و  دهیرا پوش شی لباس ها کهیدوان دوان در حال  صنم
 و گفت  دی سرش کوب  یمحکم رو

 بچه دهن لق. -

 بمن گفت  یهم با تند بعد
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است چشمش   ادیهاجر باردار است.سنش ز یکن فی به همه تعر هیدر و همسا شیپ  یحاال نرو-
 نکرده.  ییخدا  زنندیم

 تفاوت شانه ام را باال انداختم و گفتم یب

 ندارد.  یمبارک است بمن ربط -

 از خانه خارج شد و در را پشت سرش بست.  صنم

به سمت    دیروستا.با یبه راه رفتن در کوچه پس کوچه ها میو شروع کرد میاز خانه خارج شد  باهم
 رفت یبلند راه م ی.صنم با قدم هابردند ی تا مارا به شهر م م یرفتی بوس ها م ینیم

 

 . شدیتند تند راه بروم اما نم تا مثل خودش کردمیم یهم سع من

روبه صنم    زدمینفس م کهی .در حالختیریم  نییام پا یشانیشده بود و عرق از پ  دهیبر دهیبر نفسم
 گفتم

 آرام تر بخدا نفسم رفت.  کمی صنم -

 و رو به من گفت   ستادیا شیسرجا صنم

خسته   ییآ یاالن دو قدم راه م یکرد ی را م  الیسه یکلفت  روزی د ؟تایکن ی حاال چرا انقدر خودت را لوس م-
 ؟یشویم

که از شوک بفض کرده بودم به راهش ادامه داد.من هم آرام پشت   یتوجه به من یرا گفت و ب  نیا
 .دادمی را قورت م میسرش راه راه افتادم و بغض گلو

  یو مجبور بود  یکن هیو گر یبغضت را بترکان یرا بفشارد اما تو نتوان تیسخت بود بغض گلو چقدر
 . یورتش بدهق

همچون نقطه ضعف  میکه برا یق ی تلخ.حق یقت یداشت.اما حق قتیحق  ییجور ها کیصنم  یحرفها
 کند.  یادآوردی میآنرا برا یبود و دوست نداشتم کس  یبزرگ
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بازار رفتنمان زود تمام بشود تا من دوباره به خانه   نیکه ا کردمی خدا خدام میبوس ها برس ین یبه م تا
 و پر از آرامش خودم پناه ببرم و از شر صنم راحت شوم.  ینقل

  ایبا صنم   گذاردینم گرید چوقتی و ه گذاردیمرا تنها نم  گر ید رمی و از او قول بگ نمی با فرهاد بنش  دوباره
 شهر بروم.  گریکس د

را گرفت و   طی بوس بود.حاال خوب بود بل ین یبود و منتظر مگرفته  طی صنم بل  دمیخودم آمدم و د به
 . امدیدر ن  شیصدا

 دهیها ترش   ییو هشت ساله مجرد که بقول روستا ستی دختر ب کیدقت چهره اش را برانداز کردم. با
 آمد.  یبه حساب م

.در  کردیم ییخودنما یآفتاب حساب   ریاز ز شیها لی .سبیمشک  یپرپشت و موکت و چشم ها یابروها
 دوست نداشت همسر او بشود.  یکس نیکل چهره اش خشن و مردانه بود.حتما بخاطر هم

 رنگش کرده بود. یسرمه ا یمانتو بیداشت و دستش را در ج  یظیغل اخم

آوردم و بدون  رونیرا باز کردم.بادام و کشمش هارا از داخلش ب  فمی ک پیرا از او گرفتم و ز  نگاهم
 به سمت صنم گرفتم. یحرف 

سرش را به نشانه  یشگیبادام و کشمش ام انداخت و با همان اخم هم یحاو یبه دستها   ینگاه صنم
 تکان داد.  یمنف

گذاشتم و دوباره به  شیمانده اش را سرجا یاز آنرا خوردم.باق یو خودم مقدار   دمیرا عقب کش دستم
 نگاه انداختم. فم،یکه فرهاد داده بود در ک یمبلغ

 .ستادمیبوس ا  ینیزدم و منتظر م  یبخش تی رضا  لبخند

 

 بوس حرکت کرد و سوارش شد.  ی ن یو صنم بدون توجه بمن دوان دوان به سمت م دیبوس رس  ینیم

بوس که به راه افتاد  ینی.ممیبوس نشست ی نیم  یصندل ی هم آرام دنبالش راه افتادم و کنار هم رو من
 . مینزد یحرف  چیه ر ی تا آخر مس مانیهردو
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 . اوردیو حرصم را درم دیکش یغش را باال مصنم مدام دما فقط

 مارا به بازار ببرد. میو از او خواست میشد یو پس از آن سوار تاکس م یدیبه شهر رس باالخره

من   شی پ  یبی .دوست داشتم بامن حرف بزند و احساس غرزدی نم  یهم حرف ی در تاکس یحت صنم
 داشتم لبخند بزنم به صنم گفتم یسع کهینکند.درحال 

 هاجر چند وقت است باردار است؟ -

اش گذاشته بود آرام   ی نیب  یانگشت اشاره اش را رو کهیسرش را به سمتم برگرداند و درحال  عیسر صنم
 گفت 

است قباحت   ؟زشتیکنیاز باردار بودن صحبت م  بهیمرد غر یجلو یکشی دختر،خجالت نم شیی_ه
 دارد.

 حال و هواها نبود.   نیبود که اصال در ا  یراننده تاکس  بهیاز مرد غر منظورش

ساکت شوم.من هم از  گرید دیچرخاند و مرا متوجه کرد که با  نیماش شهیسرش را به سمت ش صنم
 را تماشا کردم.  رونی ب  نیماش شهیش

بود که  نیشهر ا  ی.خوبزدندیدر شهر قدم م افهیو ق  پیمردم با انواع و اقسام ت یبود.همه   یدن ید شهر
قدم   شیخودت در بازار و کوچه پس کوچه ها یبرا ی توانستیکار نداشت و راحت م یبا کس یکس
 .یبزن 

 بودند. دهی مردانه پوش رهنی شلوار دمپا با پ شانیها یو  بعض   یبلند مشک یمرد ها پالتو ها  یبرخ 

 چادر سر کرده بودند. شانیها  یبودند و بعض دهیبودم پوش دهیکه من خر یی از مانتوها شانیزنها

 .دادینم  ریو به چادر سر کردن هم گ دیخریمن از شهر لباس م یبود که برا نیفرهاد ا یخوب

 .ستادیبازار ا یدرب اصل یجلو ینگذشت که راننده تاکس یز یچ

 . میشروع به قدم زدن در شهر کرد  یرا حساب کردم و با صنم بدون حرف هیکرا
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دلش   دیدیرا که م  یز یشد و هرچ یخورد ذوق زده م  یبازار م یها لیچشمش که به وسا صنم
 بخرد.   خواستیم

 بخرم.  ش یشد و اصرار داشت برا زانیاز سر و کول من آو یچندبار  یحت

  گذاشتی که م یز ی هرچ یدلش را بشکنم.دست رو امدی پول داشتم پس دلم ن  یهم به اندازه کاف من
 .دمی خودم خر یرا هم که الزم داشتم برا ییها لیو وسا  دمیخریم  شیبرا

پول  گریو د میرا کرده بود مانی ها دیخودم صندل بخرم.همه خر یبرا ستانی تا یداشتم برا میتصم
خودم را   یها دیو من هم خر کردیخودش را حمل م  یها  دیمانده بود.صنم هم فقط خر میبرا یز یناچ
. 

  دمشیخریاول م دی.چشمم دنبال صندل بود.با کردیم تمی بود و اذ نیو سنگ ادیز  یل یمن خ یها دیخر
 . گشتمیو بعد به روستا برم

تا چشمم به   چرخاندمیچشم م  نطوریاما ولکن صندل نبودم.هم شدیکنده م ش ی داشت از جا دستم
 بزرگ افتاد. یدر مغازه ا ی مشک یصندل ها

  یکردم.صنم پشت سرم م شانیتماشا کیصنم به سمت مغازه رفتم و از نزد  یر هاتوجه به غ  بدون
 . میبرگرد  گفتیو م زدی آمد و مدام غر م

سگگ   شیکه رو یمشک یبوت ها میساکت شد و مثل من فقط نگاه کرد.ن   دیتا صندل هارا د اما
 داشت.  نی سگگ اش چندتا نگ یو رو خوردیم پیداشت.از پشت ز  یبزرگ

 دم یاز فروشنده آن مغازه پرس یمعطل  بدون

 کفش ها چند؟  ن یا متیاقا ق دیببخش-

 تا بخرمش.  دیرسیرا گفت خوشحال شدم که پولم م متش یق یوقت

 صنم مانعم شد  یداخل پاکت بگذارتش که صدا میکه برا میبه او بگو خواستم
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بعدا  دهدیبتو پول م یفرهاد به اندازه کاف یستیواجب ن ادیآسو چقدر خوشگل اند.حاال تو ز یوا-
خودم لباس و کفش  یهم بزور برا کباری  یمن سال بردی نم رونیمرا ب  یکس  یول  یبخر  یتوانیم
 باشد.  دمیخر نیاخر گرید دهمیم ؟قولیکفش بخر  میرا برا  کباری نی فقط ا شودی.م خرمیم

  ازی بودند و من هم به شدت به آنها ن  باینگاهش کردم.نگاهم را به کفش انداختم. واقعا ز مردد
 هم نداشتم که بتوانم دو جفت بخرم.  یداشتم.پول کاف

ببرد اقا عبداهلل حوصله شهر رفتن را    رونی نبود اورا ب یکس  گفتیسوخت راست هم م شیدلم برا اما
 . دیخریروستا لباس م یمیقد یاز مغازه ها  شینداشت و بهجت خانم هم برا

 زدم و به فروشنده گفتم یلبخند

 . دیاوری خانم)اشاره به صنم(ب نیا زیسا یبرا نهارایزحمت ا  یاقا ب-

 کفش رفت. یبلند شد و به طرف جعبه ها شی از جا فروشنده

 و گفت  دیکش یارام غ یج  یاز خوشحال صنم

 آسو دستت دردنکند.  یوا-

 . میکفش ها باهم از شهر خارج شد دنیزدم و بعد از خر یبخش  تی هم لبخند رضا من

آورد و با ذوق نگاه  یم رونیبودم را از پاکت ب  دهیخر شی که برا ییبوس صنم هزاربار لباسها  ینیم در
 .کردیم

همان لحظه بود که من  یفقط برا شی.انگار تشکر کردن هازدی .با من حرف نم کردی تشکر نم گرید اما
اما اشتباه    زندی بامن حرف م شتری و ب دیآ یاز من خوشش م  نکاریبا ا کردمیکر مآنهارا بخرم.ف  شیبرا

 فکر کردم. 

 

صنم زودتر و جلو از   میبوس خارج شد ین یاز م یرد و بدل نشد.وقت نمانیب یحرف  چیه ری آخر مس تا
 .کردی را نگاه م  شیو پاکت ها زدی .خوشحال قدم م کردی من حرکت م
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بود که  یز یکمتر از چ  یلیخودم انداختم خ یبه پاکت ها ی.نگاهرفتمی هم ارام پشت سرش راه م من
 کرده بودم.  شیانتظار داشتم.همه پولم را صرف صنم و خواسته ها

بود محکم   اطی وارد شد و بهجت خانم را که مشغول شستن ح  عیصنم سر  میدیبه خانه رس یوقت
 و پاکت ها را باال اورد و گفت  دیبوس

 . دمیخر  زهایچه چ  نیمامان بب یوا-

نبودم که منت   یرد شد و وارد خانه شد.آدم ش یاز جلو عیخانم سرش را تکان داد و صنم سر  بهجت
 . دمیآنهارا خر شیمن برا دیتوقع داشتم حداقل به مادرش بگو یبگذارم ول   یسر کس

و   دادینم ی تی.اما اهم دمینداشت و همه آنها را من خر ی بفهمد که دخترش پول   دیخانم هم با  بهجت
 تفاوت بمن ادامه کارش را انجام داد.  یب

  نی به دو باال رفتم.در را با حرص باز کردم و پاکت هارا زم یک یرد شدم و پله هارا   شیاز جلو یعصبان 
 انداختم.

قدر مرا   یته بود.کس حالم گرف  ی دستانم گرفتم و فشار دادم.حساب نی نشستم و سرم را ب یا گوشه
 نبود که دوستم داشته باشد.  یکس دانستینم

از   شتری.ب ستین شیدایپ ردی گیآن موقع ها که دلت م کندی م یعاشق یفرهاد هم که ادعا همان
کنم که توقع داشته  یدلسوز  کردم؟چرایم یهمه دلسوز   یچرا برا دانمیبودم.نم یخودم عصب  هیاحمق

 باشم از من تشکر کنند؟؟؟

بلند شدم و لباس    می.از جادمیکش رونی ام را با حرص از سرم ب یدادم و روسر   رونی را پر صدا ب نفسم
 را عوض کردم.  میها

رخت خوابم را    گریکه د دمیخوابی م  یو افسردگ ی.انقدر از سر ناراحت خواستیم  یخواب طوالن کی دلم
 . کردمیجمع نم 

 نگذشت که آرام خوابم برد. یز یرا بستم چ میرا در رخت خواب پرت کردم و چشمها  خودم
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  یباال م  ی.بهجت خانم هر از گاه کرد ی داشت کالفه ام م گر ینبود.د یکه از فرهاد خبر  شدیم یروز  چند
بست و   یدر را م یدر خانه نشستم بدون حرف  کاریمن ب  دیدیم  یو وقت کردی امد و درخانه را باز م

 .رفتیم

  شی خودش جا یو خودش برا گرفتیم رادی ا دمانشیآمد و در دکور خانه و چ  یم نجا یصنم ا هرشب
 . رفتی و م  داشتیو با اجازه خودش بعنوان قرض برم دیپوش یمرا م ی.لباس هاکردیرا عوض م 

 شر درست کنم.  ستیم و فرهاد پشتم نتنها یبزنم.دوست نداشتم وقت توانستمینم یهم حرف من

بود که حوصله   ری هم آنقدر فکرم درگ ی.از طرف دمیترسیفرهاد نبود زبانم کوتاه بود و از آنها م یوقت
 بزنم. ی نداشتم حرف

صرف غذا مرا هم  یبرا  ای اوردیغذا ب میبرا نییهم نبود از پا  یو کس  خوردمیو شام را هم تنها م  ناهار
 .دعوت کند 

 .شدمیبه رفتن م یخودم راض یکه خودم با پا  کردندی م یمهل  یانقدر ب رفتمیهم م یوقت

ادم را کر   یگوش ها شیپسرها یآمد و صدا یباردار بود اما باز هم هرروز آنجا م  نکهیهم با ا هاجر
 .کردیم

و   گذاشتیمرا تنها م دیم.نبابود یاز دستش عصبان یفرهاد تنگ شده بود اما حساب یبرا دلم
 ماه عسل ساده هم نبرده بود.  کیمرا  یاول ازدواجمان بود.حت یروزها   ی.ناسالمترفتیم

پدرم و   یبرا  ی.حت شدیتنگ م یلی و مادرم خ یننه گلباج   ی. دلم برایو دلتنگ هیهرروز شده بود گر  کارم
 ماندم.  یهرچه بود در خانه بود و تنها نم  الی .سهالیسه

 

آوردم.نشستن و فکر   یم رونیحال و هوا خودم را ب نیاز ا  دیبه خودم بدهم.با  یگرفتم تلنگر  میتصم
 . کردیرا درست نم   یز یآمدن فرهاد چ یها و چشم انتظار بودن برا یکردن به بدبخت

ع نکرده بودم.همانطور با پاکت گوشه اتاق  را هنوز بعد چند روز جم میکه با صنم کرده بود ییها دیخر
 دراوردنشان را از پاکت هم نداشتم. ینا یانداخته بودم و انقدر ذهنم آشفته بود که حت 
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  شانیهرکدام را سرجا خواستمی.م دمیکش  رونیرا دانه دانه از پاکت ب  میکه کرده بود ییها دیخر اول
 بگذارم. 

داشت.همه آنها را داخل   یروشن و شاد  یرهاد رنگ هابودم که به خواسته ف دهیخر یادیز یها لباس 
دامنش  نیی و تا کمر تنگ بود و از کمر به پا  دیرس یزانو م  یهارا که تا رو رهنیاز پ یکیکمد گذاشتم و 

 . دمیرا انتخاب کردم و پوش شدیگشاد م

کار شده بود و مونجوق و   نهیدامنش با آ یرنگ که رو ی سرخاب  رهنی خودم را نگاه کردم.پ نهیآ یجلو
 آمد.  یبه چشم م یگرد بود و حساب قهیداشت. یادیز یها لهیمل

  هیروح نکهیا  یگذاشتم.برا شانیخانه بود را هم سرجا لیها که وسا  دیخر هیگرفتم و بق نهیرا از ا نگاهم
 بودم. دهیخودم ضبط صوت خر یام عوض شود برا

 ینرود.ترانه ا  شیصدا ن ییکم کردم که طبقه پارا  شیطاقچه گذاشتمش و روشنش کردم.صدا یرو
 فرا گرفت.  یبی پخش شد و روحم را آرامش عج میمال

 کنم. یر ی هم گرد گ یگرفتم کم میگذاشتم و تصم شانی هارا هم سرجا لیوسا هیهمان آرامش بق  با

اوقات چشمانم را   یو بعض  کردمی م زیخانه را تم  میمال یهمان لباس نو و دامن گشادش و ترانه  با
 . زدمی م یبستم و از فرط آرامش با همان دامن چرخ یم

آن لحظه تمام   یبی آرامش عج کردمی .احساس مکردمیم ی ر ی و گرد گ  کردمیلبم زمزمه م ری را آرام ز ترانه
 .و انتظار   اهویوجودم را فرا گرفته بود.به دور از ه

برخورد کردم که باعث   نیسنگ یبه جسم ناگهان  زدمیو لبخند م  دمیچرخیکه چشم بسته م همانطور
 .فتمی ب  نیبکشم و به زم  یبلند نیشد ه

 . دیکشی م ری خورده بود و ت  یبد چیپ میام از درد مچاله شد .پا افهیق

 بمن زل زده بود.  یکه با نگران دمیرا آرام باز کردم و فرهاد را د چشمانم

 ها به سمتم هجوم آورد.با بغض گفتم  یهمه انتظار ها و دلتنگ دوباره

 فرهاد. -
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زحمت بکشد مرا از  یحت  ایکند   ی. بدون آنکه حرکت کردی تفاوت شد و فقط نگاه م ینگاهش ب فرهاد
 کند.  یجا بلند کند و عذرخواه 

. دستمال بلند شدم  میاز جا یخودم به سخت دمیزده بود را د یتفاوت   یچهره فرهاد را که نقاب ب یوقت
 نشستم.  یپرتاب کردم و لنگان لنگان گوشه ا  یطرف را به 

  شینشست و با حرص و اضطراب ناخن ها یتفاوت گوشه ا یرا دراز کردم و ماساژ دادم.فرهاد ب میپا
 . دیجویرا م

  یاز دستش عصب  شتریتنگ شده بودم اما ب شیو نااشنا بود.درست بود دلم برا بیعج  میبرا رفتارش
 بودم.

 حرص گفتم  با

 خورد؟  چیپ می پا یمتوجه شد جیه-

 به سمتم برگشت و گفت   یعصب

 بمن چه؟  یدیچرخ ی ها دور خودت م وانه یمثل د یخب من چکار کنم خودت داشت-

 طرز حرف زدنش شوکه شدم . از

 و همانطور با لحن تند گفت  گشتیم یز یبا سر دنبال چ فرهاد

 د؟ یآ یترانه از کجا م یصدا نیا-

به   تی حوصله با دستم به ضبط صوت اشاره کردم.نگاهش که به ضبط صوت افتاد با عصبان  یب
 . دتشیسمتش رفت و از برق کش

 لحن تند گفت  با

 درست است؟ یدیپول من خر ؟بایرا کجا آورد نیا-

 زد  ادیرا به نشانه مثبت تکان دادم که ناگهان فر سرم
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به من فکر   چی؟هیا دهیماسماسک را خر نیا یآورم را داد یدر م  یکه من با بدبخت ییپول ها-
 آورم؟  یپول هارا چقدر با عذاب بدست م نیمن ا  یفهم ی م چی؟هیکن یم

 دستش با لباسم اشاره کرد و گفت  با

 .چخبرت بود؟ یداده ا  شیپول باال ینگاهش کن.اصال از مدل لباست مشخص است کل-

 آمد گفتم یکه از ته چاه م ییبغض به حرفهاش نگاه کردم و با صدا با

 خرج کن.  یهرچقدر دوست دار  یخودت گفت-

 حرص گفت  با

 حاال چقدر از پول مانده؟بده بمن وضعم خراب است.-

 دهیصنم خر  یرا برا شترشیهمه پول را خرج کردم.البته ب  میبگو کردمی ترس نگاهش کردم جرات نم با
 بودم .

 و لرز گفتم  ترس با

 نمانده تمام شد. یچ یه-

.تا به خودم آمدم فرهاد با  دمی کش یبلند غی شکسته شدن ضبط صوت از ترس ج یبا صدا ناگهان
 بدجور درد گرفت  میبه خون نشسته سمتم آمد و محکم مرا از جا بلند کرد که پا یچشمها

بود   کینزد که یفشار داد طورچانه ام گذاشت و محکم  ریتفاوت بمن دستش را ز  یگفتم و ب  یبلند آخ
 فکم را بشکند. 

 گفت  شیدندان ها یاز ال تی عصبان با

.حالم یقرون پول کف دستم بگذار   کی یعرضه ندار  ی؟حتیدار  ی؟زنانگیعرضه ولخرج.تو اصال زن  یب-
 .  خوردیازت بهم م

 خوردم.  نی با شدت زم کهیرا گفت و محکم هولم داد طور نیا

 گفتم تی صبرم تمام شده بود با عصبان  گری.دختیر ی پروا م یب میها اشک



 نکن  تیمنو اذ

89 
 

داد  ی.فقط بلدیز ی چ یکینه عل یسالم ؟نهیشده ا نطور یخودت چت است؟اصله چرا امروز ا-
ماه شد کنارم  کی نیاما در ا میکرده ا یماه شده عروس  کی ؟تازهیمثال شوهر  ؟خودتیبزن 
معلوم  چی ؟هییآ یمعلوم است کجا م چیزد.ه بت یو دو هفته غ یساعت کنارم نشست ؟دوین یبنش

در کمرم حرفم نصفه رها شد.از درد در   یبی ....با درد عج؟اصالیهست یتو ک  اصال یکنیم  کاری هست چ
 ز ی کتک نم گرید  یکن یزبان دراز  گرید  کباری -خودم مچاله شدم.فرهاد با حرص گفت

 

 د یرا کوباز خانه خارج شد و محکم در  تی حرف با عصبان نی.با گفتن ا کشمتیم نم

 

کردم و نه آه و   هینه گر نیهم یو توان بلند شدن نداشتم.البته عادت داشتم برا  دیچی پی در کمرم م درد
 ناله.

به   یبد زی چ  امدین ادمیفکر کردم.از لحظه ورود فرهاد تا به االن را مرور کردم.هرچقدر فکر کردم  فقط
 فرهاد گفته باشم.

  کردمیشد؟مگر من چکار کرده بودم؟اصال فکرش را هم نم  نطور یا کدفعهی.چرا دانستمیکارش را نم لیدل
 فرهاد کتکم بزند. 

 

 .دادیآمد و امان نم  یحرف ها بود.پشت سرهم م  نیاما نامرد تر از ا زم یاشک بر خواستمینم

 کنم.  هیشانه اش تا صبح گر یرو توانستمیبود و م نجایمادرم ا کاش

سخت از    یلیپاک کردم و خ  عیرا سر  میکشاند.اشکم ها رونیب  الیباز شدن در مرا از فکر و خ  یصدا
 بلند شدم.  میجا

سر و   خواستی مشخص بود م ش ی و از نگاه ها گشتی که با چشم دنبال من م دمیخانم را د  بهجت
 آب بدهد.  یگوش

 قلبش گذاشت.  یو دستش را رو  دیکش یآهسته ا غیچشمش بمن افتاد ج تا
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 گفت  کردیکه با ترس نگاهم م همانطور

 شده؟  یشکل  نی ات ا افهیدختر چرا ق-

 گفتم یمصمم یزدم و با چهره  یمعن  یب  لبخند

 خسته ام.  کمی دینشده نگران نباش یز یچ-

 صورتم آورد و آرام گفت   کیسرش را نزد یفضول رو مخ  یزن ها نیشد و مثل ا کمیخانم نزد  بهجت

 شده؟نکند فرهاد کتکت زده؟  تیبا فرهاد دعواشده آسو؟  یز یچ-

  امدیاگر هم برم یحت  امدیاز دستش برنم  یکار  چی.هخت یاعصابم بهم ر جایب   یدخالت ها نهمهیا از
 ..دانست یم دیاما با دیکشی و خودش را عقب م دادیانجامش نم

 . دیکشیزبانت حرف م ری برود وگرنه با زور از ز نیمسخره اش از ب  یتا آن حس کنکاو دانستیم دیبا

ارزش و   نکهیا ینکنم،فقط برا رونشی کردم خودم را کنترل کنم تا سرش داد نزنم و از خانه ب یسع
 احترام خودم را نگه دارم .

 کردم آرامش در آن موج بزند گفتم  یکه سع ییصدا با

 . کنندی و شوهر باهم جر و بحث م باالخره زن  دینگران نباش فتادهین ی نه بهجت خانم اتفاق -

 و رفت.  دیتکان داد  و راهش را کش  دییتا سر

از   ییو چا  زدیحرف م یکم  نشستیم  ایکرد؟یآرامم م ای دادیم یدلدار  یافتاد اگر کم یم  یاتفاق حاال
 آمده بود خبر جمع کند و برود؟  خورد؟فقطی دست عروسش م

 داده بود. یال یخ  یرا به تعجب و ب  شی بغض ام را هم فراموش کرده بودم و بغض جا یحت گرید

 اخر آن روز با همان حس و حال ماندم و دوباره بدون فرهاد به خواب رفتم. تا

 

******************** 
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 بستم.  ادیرا از درد ز میو چشم ها دمیشکمم کش یرا رو دستم

 خودم را بلند کردم.  یبود به سخت وارید یدستم رو کهیگفتم و درحال  یبلند اخ

 .دمیخارج شدم و وسط خانه دراز کش ییدستشو از

 هم نبود کمکم کند.  یبود.کس دهیامانم را بر جهیبود.حالت تهوع و سر گ نیبود حالم هم  یروز  چند

  یاوقات برا یفقط گاه کردی و نه مرا به خانه اش دعوت م  گرفتیاز من م  یخانم نه سراغ   بهجت
و   گرفتیرا م  شیجواب ها د،یپرسیرا م شیآمد.سوال ها یم نجایو خبر جمع کردن به ا یفوضول

 .رفتیم

 لمیماندند و همانند مادرشان تحو یمادرشان م شی پ ن ییهاجر و صنم هم طبق معمول طبقه پا 
 . گرفتندینم

  ی.جوشانده و دمنوش هاکردمی از کجا نشاءت گرفته درمان م دانستمیخودم را که نم یض یمر خودم
دست از    یصبحگاه  یها جهیتا بلکه خوب شوم اما تهوع ها و سرگ دادمیرا به خورد خودم م یادیز

 . داشتیسرم برنم 

 . گذشتیکه از فرهاد کتک خورده بودم م  یسه ماه از زمان بایتقر

  یپول با خودش م یآمد و کل  یز شاد و شنگول م رو  کی از آن روز آن فرهاد سابق نبود. گرید فرهاد
 . خواستیآمد و همان پول هارا از من م یم  یروز عصب   کیآورد،

و خرجشان   گذاشتمیرا کنار م  دادیرا که فرهاد بمن م  ییحساب کار دستم آمده بود و پول ها گرید
از آن روز کتک   گریبود د نیهم یو شرط به او بدهم،برا  د یق یتا دفعه بعد که پول خواست ب  کردمینم

 نخورده بودم. 

  یشاد و بعض   اریاوقات بس  یکه بعض کنندی خور م  زینکند فرهاد را چ کردمیاوقات با خودم فکر م  یبعض
 است.  یاوقات عصب

گونه  چیسه ماه بدون ه  نیبپرسم.فرهاد در ا کردمی .از فرهاد هم وقت نم رفتیهزار جا م  دلم
 . گشتیبرم خواستی و هروقت دلش م  رفتی م خواستیهروقت دلش م یح یتوض
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شب ها تنها   شهیروز ها هم هیو بق  ماندیم شمیشب ها که شاد خوشحال بود پ یمدت بعض  نیا در
 بودم.

از   یقیبه طر  ای شدیم یعصب یکردیهم از او سوال م یوقت   دمیرا نفهم امدنشی خانه ن   لیدل جوقتیه
بدهم  صی تشخ  توانستمیمشخص نشده بود و نم می.هنوز هم شغلش برارفتی جواب دادن تفره م

 اش است. یسر همان شغل لعنت  ریز  کندی م یفرهاد هر کار  گفت یحسم م هی اما  کندی چکار م قایدق

ساعت به شدت   نی موقع و هم نیهم شهیخارج شدم .دل ضعفه دوباره سراغم آمد.هم الیفکر و خ  از
 . کردی م بیغر بی عج   یها یو هوس خوراک کردیف مدلم ضع

مانده بود و طبق معمول تنها خورده   شبیکه از د یا مهیسمت آشپزخانه رفتم و برنج و خورش ق  به
 بودم را گرم کردم و خوردم. 

گرفته بود کنار پنجره نشستم و به فکر   یدلم کم نکهیا یشدم سفره را حمع کردم و برا ری که س یحساب 
 فرو رفتم. 

اول ازدواج قول داده بود مرا بهشت   ی.فرهاد روز هارفتمی و مادرم م یسر قبر ننه گلباج  شدیم کاش
 مادرم را کرده بود.  ینبرد.خودم هم اجازه نداشتم تنها بروم.دلم بدجور هوا چوقتی اما ه بردیزهرا م

 شی پا ینشست و مرا رو یچهار ساله بودم مادرم کنار پنجره م  یافتادم که وقت یلحظه ا ادی
 بافت.  یرا م  میو موها گذاشتیم

هم کنارمان بود و طبق معمول سر مادرم غر   ی.ننه گلباج بود  نجایمادرم االن ا خواستیدلم م چقدر
 .میدیخندیکه کمتر مرا لوس کند و من و مادرم بلند م زدیم

مادرم و   یکرد.حداقل دوست داشتم وقت  یادآوردیام را دوباره  مییو تنها دیاز چشمم چک یاشک قطره
رابطه فقط دوست داشتن   نیبود.من فرهاد را دوست داشتم اما در ا شمیفرهاد پ ستندین  یننه گلباج 
 نبود.  یمن کاف

  یتوانستیزور م  به کباری یکه هفته ا ی.فرهاددیرابطه سرد عشق و محبت و توجه فرهاد را مطلب نیا
 اش. ینی بب

 . یشوهرت را نزد خودت داشته باش یحق ندار   یو حت یدر قبالش ندار  یکه حق یفرهاد
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 .زدمیکرده باشد اما فکرم را پس م ریگ گرید یفرهاد دلش جا  دیشا کردمی اوقات فکر م یگاه

کند   ی.فرهاد هرکار دیرسی کنم که باور کردنش خنده دار بنظر م یمسائل رینداشتم فکرم را درگ دوست
 داشتم دوستم دارد.   دیباز هم از ته قلبم ام

را که خورده بودم باال   ییو تمام غذا دمیدو ییاحساس تهوع از فکر خارج شدم.به سمت دستشو با
 آوردم. 

  یواقعا مشکل دی.شارفتمیدکتر م شی بکنم.بهتر بود حتما امروز عصر پ ینجات خودم فکر  یبرا دیبا
 شد. آمده با شی پ میبرا

تا آن موقع    دیدکتر ببرد.شا شیو مرا پ اوردیرا ب  فش یدست بگذارم تا فرهاد تشر ینبود دست رو قرار
 نمانده باشد.  میبرا یجان  گرید

چند روز   نیهم گذاشتم.چقدر ا یرا رو میحال در رخت خوابم فرو رفتم و چشم ها یجان و ب  یب
 نبود.  یه ااما چار خوردیاز خواب هم حالم بهم م گری.ددمیخوابیم

بچه  یصدا  شدمیماند و مجبور م یم نجایشب ها هم ا گریهم با آن شکم بر آمده اش د هاجر
 بخوابم توانستمینم ادیرا تحمل کنم  و شب ها ز شیها

 استراحت کنم. رومی هم گذاشتم تا عصر که به مطب م یرا رو میها چشم

 

 باز هم بخوابم. خواستیشدم.دلم م رهی را آرام باز کردم و به سقف خ میها چشم

 به ساعت خورد.ساعت پنح عصر بود.  میزدم که دوباره بخوابم اما چشمها غلت

 .رفتمی دکتر م شیپ دینبود امروز با  ادمی اصال

  گریاما درمانگاه تا دو سه ساعت د دم یخوابیم گرید کمی  شدیشدم و اعصابم خورد شد.کاش م کالفه
 .شدیبسته م

بخورم   یز یچ  دمیترس یاما م کردیبلند شدم و غر غر کنان دست و صورتم را شستم.دلم ضعف م میجا از
 .اورمیو دوباره حالم بد شود و در درمانگاه باال ب 
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را انتخاب کردم با   یبلند ی.مانتو مشکدمیرا پوش  میاز خوردن صرف نظر کردم و لباس ها نیهم یبرا
دل ضعفه  یپول داخلش گذاشتم و برا یرا برداشتم،مقدار   فمیرنگ.ک یسرمه ا یو روسر  نیشلوار ج 
 گردو داخلش چپاندم.  یام مقدار 

خانه بهجت خانم انداختم.باز هم    یبه در بسته  یرفتم.نگاه نییخانه را آرام باز کردم و از پله ها پا  در
 سر و صدا... 

 خنک.   اری گرفتم و به سمت درمانگاه پا تند کردم.اواخر تابستان بود و هوا بس را از در نگاهم

  یتفاوت گذر کردم.به دلم اجازه   یام بود ب یپدر  یکه خانه  ی.از کوچه ادادمی به راهم ادامه م کالفه
از پدرم نداشتم.او  یخبر  چیکرده ام ه یعروس ی.از وقترفتمیو آنجا م  شدمیخام م دیدخالت ندادم.نبا

 .ردی بگ یسراغم را از کس  ایزحمت نداد بمن سر بزند  ینکرد و حت  یهم نامرد

نکنم.روستا کوچک بود و   ریاز آن فکرم را درگ شتریرا به سمت درمانگاه بلند تر کردم تا ب میها قدم
 بوس نبود.  ین یم ا ی یبه سوار شدن تاکس یاز ی ن گرید یبه جا ییرفتن از جا یبرا

بچه ها به گوشم  یها هیسر و صدا و گر دمیبه درمانگاه رس  یامکانات را نداشت.وقت  نیروستا ا گرچه
 . دیرس

اعصابت رژه  یرو میشده بودند و مستق ختهیو ناله بزرگتر ها هم از آنها بدتر بود و باهم آم اه
 مختلف.  یها یضد عفون  یبود.پر بود از سر و صدا و بو نی.کال درمانگاه همرفتندیم

  کردمی .خدا خدا مرفتندیم دی قبل از من با گرینشستم.هنوز پنج نفر د یصندل یو روگرفتم  نوبت
 تر به خانه بروم.   عیکارشان زود تمام شود تا بتوانم سر

و زود برود کف دست فرهاد بگذارد.فرهاد   ستمینداشتم بهجت خانم متوجه شود من خانه ن دوست
 بروم.   ییدوست نداشت بدون اجازه او جا

  ینشستم و بعد از کل یشلوغ نبود.کل ادیدور و برم متمرکز کردم.خدارا شکر ز ی آدم ها یرا رو نگاهم
 بلند  شدم و به طرف اتاق دکتر رفتم.   می.از جادیباالخره نوبت ام رس  دنیانتظار کش

 شیرو به رو   یصندل  یدر را بستم و رو ،یجو گندم  یچاق با موها یبه دکتر   یرامگفتن سالم آ با
 . دینشستم.با دقت چهره ام را بر انداز کرد و مشکلم را پرس
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 جا به جا کرد و گفت  شی را در چشم ها نکشیدادم .دکتر ع  حی را توض  ز یهمه چ شیبرا عیسر

 ؟یازدواج کرده ا-

 بله.-

 عجب گفت به صورتم انداخت و با ت ینگاه

 ؟ یخوانی درس م-

 .دی پرس یاز سر کنجکاو ای  کردی مطلب دردم را دوا م نی.دانستن ادیپرسیچه م یبرا دانمینم

 هر حال جوابش را دادم و گفتم به

 ندارم. یهمسرم مخالف است خودم هم چندان عالقه ا ری خ-

 گفتمیم ی به آن چوب بستن یرا که من از بچگ  ئی تکان داد و بدون حرف ش دیی را به نشانه تا   سرش
برگه نوشت و سمتم  یرو زیچندتا چ  بشی معالجه با دست خط عج یوارد دهانم کرد و بعد از کم

 گرفت 

 شگاهیو به ازما ری برگه را بگ نی.ا شود   ینم دهیدر تو د ی سرماخوردگ ای  یگرما زدگ ایعالئم عفونت و -
 .بده لیوبده و جوابش را بمن تح شی برو و ازما

 شدم.اب دهانم را قورت دادم و گفتم   رهیرا از دستش گرفتم و با ترس به او خ  برگه

 ؟ی ش یچه آزما دیببخش-

 ترس تمام وجودم را گرفت.  ی. با گفتن تست باردار دیصورتم چرخ  یرو نگاهش

 

  یعنی.دمی فهم ی نم ینگاهش کردم.منظور دکتر را از تست باردار  دیرا از دست دکتر گرفتم و با ترد برگه
سال داشتم.امکان نداشت   زدهیمن باردار باشم؟آخر مگر چطور ممکن بود؟من فقط س  دادیاحتمال م
 . فتدیاتفاق ب  یز یچ  نیهمچ
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و من مجبور باشم در    دیایدکتر درست از آب در ب یبودم.ترس از آنکه نکند گمان ها دهیترس یحساب 
 را نداشتم و بلد نبودم چکار کنم. یکنم.اصال حوصله بچه دار  یدار  ،بچهیککود 

  شیپ  کردی نم دایو وقت پ کردیم  یدگی هاجر هم باردار بود و بهجت خانم صددرصد به او رس یطرف از
 .من باشد.من هم که مادر نداشتم مراقبم باشد 

و   دمیرس شگاهیلرزان به ازما ی.با قدم هادیایاز آب در ب یمنف  شمیجواب آزما کردمی در دلم ارزو م فقط
 دادم . شگاهیکه دکتر داده بود را به مسئول ازما یبرگه ا

چند لحظه   یگرفتند و از من خواستند برا شیاز من ازما  یدرنگ چگونهیخلوت بود بدون ه چون
 منتظرجوابش بمانم. 

دادم و  هیتک   یصندل یپشت باشد.سرم را به یجواب منف   کردمی نشسته بودم و خدا خدا م یصندل یرو
 . کردمیرا بسته بودم و پشت سر هم صلوات زمزمه م میچشمها

 نگذشت که اسمم را صدا زدند.  ادیز

 آسو نجات بخش.-

را به طرفم انداخت و بدون   شیرفتم.برگه ازما  شخوانیبلند شدم و با ترس به سمت پ   یصندل  یرو از
 .زد ی را بلند صدا م هیتوجه بمن اسم بق 

 برداشتم و با استرس و دلهره به آن نگاه انداختم. را برگه

  نکهیا یخورد شد و اصال حوصله نداشتم برا  ینوشته.اعصابم حساب یز یبفهمم چه چ توانستمینم اصال
 . دمیبدون درنگ به سمت اتاق دکتر دو نیهم یجواب را بفهمم منتظر بمانم برا

خانم کجا نوبت من است ،در اتاق را باز کردم و در    گفتیو م  کردی م تی که شکا یتوجه به مرد بدون
 دکتر گذاشتم.  زیم  یبرگه را رو زدمینفس نفس م  کهی حال

 .دادینشسته بود سر تاسف بمن تکان م یصندل  یکه رو یو مرد مسن  کردیبا تعجب نگاهم م دکتر

 توجه به نگاهشان گفتم یب

 را بگو.  شمیدکتر تورا بخدا جواب آزما یاقا-
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نگرفت و برگه  یرادیبدون نوبت وارد شده بودم ا نکهیرا جا به جا کرد و خوشبختانه از ا  کشن یع  دکتر
 .انداخت  یرا نگاه

 گفت  عیرا دستم داد و سر برگه

.چرا  کردمی ..نه ..باور نم .بغض دوباره به سمتم هجوم آورد مثبت است مبارک باشد   شیجواب ازما-
دوباره نگاه  دی.باکردیچکار؟حتما دکتر اشتباه م تمخواسی اخر بچه را م ت ی موقع  نیواقعا؟تو ا

 رخ داده بود.  ی .حتما اشتباهکردیم

که  یدوباره برگه را نگاه کند اما همان موقع در باز شد دختر جوان میرا باز کردم تا به دکتر بگو دهانم
 آمد وارد شد و مانع حرف زدنم شد.  یم یبنظر منش

 گفت  یبا اخم نگاهم کرد و با تند یمنش

 د؟یبه شما اجازه داد بدون نوبت وارد شو یچه کس-

 موقع رو به دکتر کرد و با التماس گفت  همان

.خواهش دندیخانم اصال بمن توجه نکردند و به سمت اتاق شما دو نیدکتر شرمنده بخدا ا یاقا-
 . دیمرا ببخش کنمیم

 تفاوت گفت  یدکتر ب  یاقا

را نگرفتند    یوقت کس ادیآمده بودند، ز ش یجواب آزما  یبودند برا امدهیمعالجه ن یابر ستیمهم ن-
 . برندیرا م فشان ی.االن هم تشرستین  ینگران یپس جا

نگفتند   یز ی کردند و چ تیدکتر از من حما یاقا نکهیتکان داد.از ا دییسرش را به نشانه تا یمنش 
 خوشحال شدم. 

 رفتم .  رونی ارام ارام به عقب رفتم و از در ب نشیسنگ یو نگاه ها یتوجه به منش یب

شکمم   یرو یکنم.دست یکار  توانستمیبد بود.کاش م یل ی گرفته از درمانگاه خارج شدم.حالم خ یحال با
 و من با بچه ... کردندیم یمن عروسک باز  یکردم.همست ها هیو ارام گر دمیکش
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اما از  رفتمی بهشت زهرا م شدی خانه بروم.کاش م خواستیدلم نم ی.حترفتمیهدف راه م یو ب  ارام
 . دمیترس یم شیها  یبهجت خانم و فضول

خبر را به فرهاد و خانواده اش   نیفکر کردم که چطور ا یبه سمت خانه رفتم و در راه کل  دیناام پس
 بدهم.

  یوقت دمیترس ی.مشدمیخبر راحت م   نیتا من زودتر از ترس ا امدیفرهاد زودتر م  کردمی خدا م خدا
چرا مواظب  گفتیو م  کردیسرزنشم م ای زدیکتکم م ست؟حتمایفرهاد بفهمد عکس العملش چ

 .ینبود

 ...سر در گم بودم.  دانستم ی...واقعا نم شدی هم خوشحال م دیشا

 در خانه هستم یجلو دمی.به خودم آمدم و د دمینرس یا  جهیبا خودم فکر کردم اما به نت ر یاخر مس تا

 

نشسته بود و دستش را به کمر زده بود  وانیا یآرام باز کردم و وارد خانه شدم. به هاجر که رو را در
 دادم.  یسالم آرام

را از   شی به سمت خانه پا تند کردم.حوصله نداشتم سوال جوابم کند.صدا یگر یحرف د چیه بدون
 ...یکجا بود گفتیکه م دم یشنیپشت سرم م

 ام. دهیرا نشن  شیداوانمود کردم که انگار ص یطور  اما

و در را پشت   دمیو سوال جوابم نکند.باالخره رس ندیمرا نب  یبه دو باال رفتم که کس  یکی پله هارا  عیسر
با آرامش و بدون  هیمن هم مثل بق شدیبدو بدو،کاش م  نهمهیسرم بستم .خسته شده بودم از ا

 .شدمی دغدغه وارد خانه ام م

 زدم.   هیگر ریپرتاب کردم و بلند ز یرا گوشه ا  شیازما جواب

 گذاشتم. میزانوها یدستانم گرفتم و رو  نینشستم .سرم را ب  نیزم  ی.روکردمی م هیگر بلند

 . کردی گوش خودم را هم کر م یهق هق ام حت یصدا

 بکشم.   یبلند غی فرو رفت و باعث شد ج میداخل موها یدست ناگهان
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 .دمیکش غی رهاد دوباره جنگران ف یچهره  دنیرا باال آوردم و با د  سرم

 گذاشت و گفت  شی گوش ها یرا رو شی دست ها فرهاد

 .یرا کر کرد می گوش ها واشیدختر -

 فمی .از خودم بدم آمد که انقدر ضعامدیم یا کدفعهینبود که  یبار  نیاول نیتعجب نگاهش کردم.ا با
 .کشمی م غی ج شهیو هم

 گفت  عیبخودش آمد و سر فرهاد

 است.  می.ساعت را نگاه کن هفت ون یستی گفت  از عصر خانه ن ؟هاجریکجا بود-

بود که مجبور شدم خودم تنها درمانگاه   الیخ یاو دلخور بودم،دلخور بودم که انقدر سر به هوا و ب از
 گفتم یبود که طلب هم داشت.با لحن تند نجایبروم و جالبش ا

رفته ام؟اصال رفته ام که  یمن ک دینفهمد آن هاجر چطور فهم  یخب که چه؟من آرام رفتم که کس-
 خاص خودم را داشته ام.  لی رفته ام،حتما دل

باال و   ادی اش از نفس نفس زدن ز نهی .رگ گردنش متورم شده بود و سکردیبا خشم نگاهم م فرهاد
 .رفت ی م نییپا

 داشت کنترلش کند گفت   یکه سع یت یرا بست و با عصبان  شیچشمها

 ؟ یکجا بود-

 کنم گفتم  جادیا یر ییدر لحنم تغ  نکهیا بدون

 دکتر.   شیپ-

 را باال انداخت و گفت  شی ابروها

 چه؟  یدکتر؟برا-
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که  یمن نبود شیپ ؟چرایآمد  ریاست که تو چرا انقدر د نی.مهم استیدکتر رفتن من مهم ن لیدل-
و   پرسمیم  خودیب دانمیچون م یبپرسم کجا بود  خواهمی من مجبور شوم خودم تنها درمانگاه بروم.نم

 ؟ ییآ یم یبه مادرت خبر نداد ؟چرایآمد یاما حداقل بگو  ک کنمی م تی فقط دارم خودم را اذ

 جواب داد آرام

و خبر ندارد کجا   یستیکه هاجر گفت خانه ن  شتیپ میایآمده ام.خواستم ب شودی م  یساعت مین  بای تقر-
 شودی. مهی گر ری ز یو بلند زد یوارد خانه شد کدفعهیبخورم .اما تو  یز ی .من هم آمدم باال تا چیرفته ا
 ست؟ یطرز حرف زدنت چ نیو ا تی ها هیگر لیدل ییبگو

و  داد و  گفتمیچه؟اگر م  زدیرا بهم م  زیو همه چ گفتمیم  گفتم؟اگریبه او م دینگاهش کردم.با ینگران  با
آن وقت تو   اورمی در م یرا به سخت میمن کار دارم و پول ها گفتیانداخت چه؟حتما م یهواد راه م

 ؟ یبچه دار شده ا

بار ها بمن ثابت کرده   شیها یمهل  یو ب امدنشی نگران شده بود.با ن میها هی چرا بخاطر گر دانمینم
 سوال بود. میاش برا یبود که دوستم ندارد اما نگران

  یز یه من زل زده بود و منتظر بود من چنگران ب یاش نگاه کردم.با چشم ها یمشک یچشم ها به
 .میبگو

 آرام تر تکرار کرد  دوباره

 . کنمیاز ترس دق م ؟دارمییگویگفته؟چرا بمن نم یز یشده؟دکتر چ یز یآسو چ-

از   یانقدر نگران بود که حت یعنیحلقه زده بود . میشوکه شدم.اشک دور چشم ها شتریحرفش ب  نیا از
 افتاده باشد؟  یمن اتفاق یبود که نکند برا نیرفتم ناراحت نشد و فقط بفکر ا رونیاجازه ب یب نکهیا

 یتی اهم شی و برا زدیکه کتکم م یفرهاد بود؟همان فرهاد نیزدم.واقعا ا  یاراده لبخند محو یب
داد که    میروشن شد و ب دیاز تور ام ییمن باشد.در دلم کورسو ینگران سالمت  کردمی نداشتم؟فکر نم
 م دوستم دارد.فرهاد هنوز ه

دوباره برگردد.دوست داشتم زمان در همان   زیام را بدهم و همه چ یخبر باردار   نکهیاز ا دمیترسیم اما
 .مردم یم یو من مدام از خوشحال  دیپرسیو فرهاد مدام نگران حال مرا م ماندیلحظه ثابت م
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  تی رهاد را اذهم خودم هم ف گفتمی.اگر نم کردمی و خودم را خالص م گفتمیبه او م دیبا اما
 چه امروز چه صد سال بعد.  دانستی م  دی.بهرحال باکردمیم

 انداختم و ارام گفتم  نییرا پا سرم

 من حامله ام. -

کند اما  رمی کتکم بزند و تحق  ایهوار بکشد و  ای.منتظر بودم داد بزند دمیاز فرهاد ند یعالئم چیه
 همانطور مانده بود.  یات یعالئم ح  چیه  یب  قهیدق کی بایتقر

  ایاست  ن یحالت صورتش چگونه است.خشمگ نمی بود باال آوردم تا بب نییرا که تا آن لحظه پا سرم
 خوشحال؟ 

 . کردینبود،اما خوشحال هم نبود.ماتم زده بود و با دهان باز نگاهم م نیمن خشمگ یگفته ها برعکس

 با تعجب گفت  همانطور

 ات گرفته؟ ی اسو شوخ-

 تکان دادم و گفتم  ینه منف را به نشا سرم

 بود.  یکاش شوخ -

 .دمیو هوا معلق د نیزم ن یبدون آنکه بفهمم چه شد خودم را ب  ناگهان

عشق و  نهمهیکارش و ا نی.از ادیخند یو بلند بلند م چرخاندیبود و م  دهیمرا به ا*غ*و*ش کش فرهاد
 . دمیمحبتش نسبت به من ،من هم خند

و نگران حالم    دیپرسی همان موقع هم که حالم را م یفرهاد خوشحال شود.حت کردم یفکرش را نم  اصال
 ا یز میبرا  یکی نیبود.اما ا یثابت کردن عشقش کاف  یبود همان برا

 

  یدارد به سمت من رو یاحساس کردم خوشبخت گری.دکردی م یمرا غرق در خوشبخت یبود و حساب ید
 .آورد  یم
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.هردو بلند  رفت یو قربان صدقه من و بچه امان م چرخاندی مو فرهاد مرا دور خودش  دمیخندیم بلند
 . میدیخندیم

به چهارچوب   رفتی م جیسرم گ کهی گذاشت و من در حال نیمرا زم عیبا باز شدن در فرهاد سر ناگهان
 در نگاه کردم. 

در را با حرص فشار   رهیدستگ  کهیبهجت خانم هوش از سرم پراند.بهجت خانم درحال  یعصب چهره
 انداخته بود گفت  نیی رو به فرهاد که از خجالت سرش را پا دادیم

 بد است.  شنوندیم هی.در و همسادیآ یم  نییزدنتان تا پا  غیج ی چخبرتان است؟صدا-

 خطاب به فرهاد گفت  سپس

.زشت است قباحت دارد تو مرد شده   کردیها با من نم   نکاریاز ا چوقتی خودت را کنترل کن.پدرت ه-
 . یباعث شود تو از خودت خارج شو ستیعلف بچه)اشاره بمن(قرار ن کی.یا

 به فرهاد نگاه کردم.   یناراحت با

 

 .کردی تفاوت مادرش را نگاه م  یب فرهاد

 .دیبگو  یز یو نه قصد داشت چ گفتیم یز یچ نه

 بود آرام و با خجالت  گفتم نییسرم پا  کهیمن پا قدم شدم و درحال  پس

 بهجت خانم من باردارم.-

نگاه کرد   ی تفاوت   یرا از خجالت گاز گرفتم و به بهجت خانم نگاه کردم.بهجت خانم اول با ب میها لب
باال رفت و با همان حالت به من   شی.کم کم ابروهااما ناگهان نگاهش رنگ تعجب به خود گرفت 

 شد.   رهیخ

سکوت را دوست   نی.انداشت  میبرا یخوب  امدیکه پ یرا فرا گرفت ،سکوت  نمانی ب یب یعج   سکوت
 .دیبگو  یز یچ ینداشتم و منتظر بودم کس
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 خوشبختانه سکوت را شکست و گفت  فرهاد

 . دمیاالن فهم نیمن هم هم دیگویاره مادر جان راست م -

 دستم را گرفت و محکم فشار داد . رو به مادرش گفت  سپس

 قدر خوشحال شدم. چ داندیخدا م-

 خانم انگار که تازه به خودش آمده باشد من من کنان گفت   بهجت

 است.  ری امم...اهان..اره...مبارک باشد..انشاهلل قدمش خ-

 هم با لبخند گفتم  من

 انشاهلل. -

داشت لبخند بزند در را بست و مارا   یسع کهی تکان داد و درحال دییخانم سرش را به نشانه تا  بهجت
 تنها گذاشت. 

در دلش پنهان   یز ی.انگار چدی رس یخوشحال بنظر نم  ی ادیخبر ز نیرفتارش تعجب کردم.انگار از ا از
 . دیبگو خواستی کرده بود که نم

 فرهاد به خودم آمدم  یصدا با

 نوه او هم هست حق دارد بداند. م؟باالخرهیخبر را به پدرت هم بده نیا ستیآسو بنظرت بهتر ن -

 گفتم  عیسر

 ها. یی نه،نه نه نه فرهاد تو را به خدا به پدرم نگو-

 د یتعجب پرس  با

 اخه چرا؟ -

او  یمهم نبود چه برسد بچه من.مطمئن باش برا  ش ی.حال من براکنمینه نگو اصال.خواهش م-
 .میندارد فقط خودمان را خراب کرده ا یتیاهم
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 اخه اسو...-

 حرفش را بزند   یادامه  نگذاشتم

 ادامه نده.  گریکه گفتم.خواهشا د نیهم-

 باال انداخت ودستم را رها کرد وبه سمت آشپزخانه روانه شد. یشانه ا فرهاد

مانند   یز ی چ کیخوش باشم  خواستمی نشستم.هروقت م یو گوشه ا دمیرا از حرص جو  میها ناخن
هم از   نی.آن از رفتار بهجت خانم ،اکردی خودش م ری افتاد و دوباره فکرم را درگ یبختک در جانم م

 .کردی و اوقاتم را تلخ م  دیکشیپدرم را وسط م یفرهاد که پا

 نشست.  میآورد سمتم آمد و رو به رو یشربت با خودش م وانی دوتا ل کهی درحال فرهاد

 شربت را دستم داد و گفت  وانیل

 هاا.  ستی بچه خوب ن یبرا ؟استرسیاسو!!چرا باز استرس گرفته ا-

 گفتم دمیجویرا م می که ناخون ها همانطور

 زد و گفت  یهاا باشد؟لبخند ییگوینم یز یقول بده به پدرم چ -

 ؟ یشد یتو فقط آرام باش.من اصال غلط کردم اسن پدرت را آوردم خوب است؟راض دمیباش قول م-

 به او زدم. یآسوده لبخند یال ی برداشتم و با خ میناخن ها دنیاز جو دست

 . دیایاز شربت را خوردم که باعث شد جگرم حال ب  یا جرعه

 بهجت خانم.   بیدوباره مثل خوره به جانم افتاده بود.رفتار عج یز ی چ کیوسط  نیا اما

اش است.مگر جز فرهاد پسر   ینوه پسر  نی.مخصوصا که اول  شدیخبر خوشحال م  نیاز ا دیبا  قاعدتا
 د؟یرس ی به نظر م بی هم داشت که خوشحال نباشد؟پس چرا رفتارش به چشم من عج یگر ید

 . کردمیخوب نبود.حتما من اشتباه فکر م  میکردم خودم را آرام کنم.به قول فرهاد استرس برا یسع
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ست همان لحظه قربان صدقه ام برود.حتما بعد  بهجت خانم شوکه شده بود بخاطر همان نتوان دیشا
 .چرخدی و مثل پروانه دورم م دیآ ینزد من م  دیایبه خودش ب   یکم نکهیا

با فرهاد خوش   یفکر و دغدغه ا  چیحرف ها قانع کردم و موفق شدم تا شب بدون ه نیرا با ا خودم
 باشم. 

کمتر کار   یکم   دیآ یمن م  شیتند پبه بعد تند  نیخوشحال بود که قول داده بود از ا یبه قدر  فرهاد
 با من وقت بگذراند. شتریتا ب  کندیم

 .میکن دی خر  یبچه حساب یتا برا بردی بعد از چند ماه مرا شهر م  گفتیم یحت

 یاگر پسر باشد سرتا پا  گفتیفرهاد متوجه شدم دوست داشت بچه اش پسر باشد.م یگفته ها از
 . ردی گیمرا طال م

 . سالم باشد  کردمی .من فقط دعا منداشت  یبه حال من فرق اما

.همان شب بعد از شام رفت و با من اتمام حجت کرده بود که فرهاد رفته بود   شدیم یدو روز  بایتقر
 .گرددیزود برم  یلیخ

فرهاد   دمید  ی.وقتزدمی نم دیو سف اه یو دست به س دمیرسی به خودم م یدو روز حساب  نیا یهم ط من
ام  یباردار   یناراحت یبرا یلیدل  گریآمدن فرزندش بود د ایبر خالف من خوشحال بود و مشتاق بدن 

 . دمیدینم

  شیبرا  یل یرا قطع نکرده بود و هنوز هم دل  امدنشیبود فرهاد هنوز رفت و آمدش و خانه ن درست
و   گذاردیر و مار را کنار م تا چندماه کا گریآمدن بچه ،د ا ینداشت اما خودش قول داده بود بعد از بدن

 ماند.  یفقط کنار من و بچه امان م

 ام بودم.  یدوست داشتن یامدن کوچولو ای صبرانه منتظر بدن ی ب  شیحرف ها نیا با

 بودم.  لی تکم  گریکم ندارم.د یز یچ  گرید کردمی م احساس

دو   یو خودم و فرهاد را در مسافرت  بافتمیم  ای.در دلم روشد یم  سریامدن بچه م ایبا دن نهایهمه ا البته
  کردمیم یو من هم با بچه باز  کردی کباب درست م مانیکه فرهاد برا ییای رو ی.سفر کردمینفره فرض م 

 .رفتمی و مدام قربان صدقه او و پدرش م
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مثل پروانه دورم   کردمی.برخالف تصورم که فکر م زدی بمن سر نم گریدو روز بهجت خانم د نیا یط
آمد،همان را هم قطع کرده بود و    یم  یفضول یرا هم که اول ها برا یا قهین چند دقاما هما چرخدیم

 ی دوست ندارد مرا بب  کردمی مدام حس م

 

 .دیای و از من و بچه هم خوشش نم ند

 نی.اما ااوردیب  یو ترش  ینیری انواع ش میداشتم بمن سر بزند و بخاطر باردار بودنم مثل هاجر برا توقع
 نبود نیچن

  یبهجت خانم هنوز مثل تاج سرش از او نگهدار  یول  امدی م ایبچه اش بدن  گریتا دو سه ماه د هاجر
 . کردیبمن توجه نم  یداشتم اما کس یدیشد  اری.اما من تازه باردار شده بودم و وکردیم

تا به فرهاد زنگ  میدر خانه تلفن داشت خواستی. دلم م کردیم  ینخودچ ین یری دلم هوس ش یلیخ
 بخرد.  ینخودچ  ینیری ش میهروقت آمد برا تمگفیو م  زدمیم

و مجبورش کنم برود   دیای تا فرهاد ب ماندم ی منتظر م دی.باماندمی تلفن نبود و من در هوس خودم م اما
 بخرد.  ین یری ش میبرا

 

 درحال سوختن خودم نگاه کردم.  یها ین یزم  بیآمدم و به س رونیب  الیفکر و خ  از

 خودم لعنت فرستادم.  یگاز را خاموش کردم و به هواس پرت ری ز عیسر

را جمع کردم و طبق معمول  شی سوخته را خوردم.ظرفها مهین یها ین یزم بی ناهار همان س یبرا 
 نشستم. شیکم روشن کردم و رو به رو یرا با صدا ونیزیتلو

گرفتم  ونینگاهم را از تلوزدر  یبودم که با صدا ونیتلوز یکه مشغول تماشا  شدیم یا قهیده دق بایتقر
 و به در دوختم. 

فرهاد در  دنیبلند شدم و خواستم در را باز کنم که در خودش زودتر از من باز شد.با د  میاز جا ارام
عطر تلخش   یزدم و خودم را در ا*غ*و*ش* مردانه اش انداختم.بو  یلبخند ار یاخت یچهارچوب در ب
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  ی*ن*ه اش میس*  یام را حاکم شد .فرهاد محکم ب*غ*ل*م کرده بود و سرم را رو ین یتمام ب 
 فشرد.

 یادیز کنمی .حس مرفتیم ادمیها از  یتمام دلخور  دمش ید یاما تا م کردی م تمیفرهاد اذ نکهیبا ا
 دوستش داشتم.

 گفت   زدی م یلبخند پهن و گشاد کهی مرا از خودش جدا کرد و درحال فرهاد

 ام؟ دهیحدس بزن چه خر-

 متفکرانه به خودم گرفتم و گفتم  حالت

 ؟ینخود چ ینی ریاووووممم..ش-

 با تعجب نگاهم کرد و گفت  فرهاد

 خواهد؟ یم ؟دلتینخودچ  ینیری ش-

 اوهوم.-ام را مثل بچه ها مظلوم کردم و گفتم  افهیق

 کرد و گفت  یبلند ی خنده

 دلت خواست بخر.  ین یریاز شهر هر ش  میرویچشم االن باهم م یبه رو-

 گفتم  جانی ه با

 واقعا؟؟ -

 گفتم یافتادم و با ناراحت یز یچ ادیناگهان  اما

 . ستیبوس ن ینیاما االن که م-

 را تا بنا گوش باز کرد و گفت   ششین فرهاد

  زیچ  نیبخاطر هم دمیحدس بزن چه خر میگویم یکه.وقت  یده یخب اخه به آدم مهلت حرف زدن نم-
 . ستیبوس ن  ی نیم دانمی.وگرنه خودم هم مگرید میگویها م
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 و فقط مثل مسخ شده ها نگاهش کردم.  دمی حرفش را نفهم یمعن

 دنبالش راه افتادم.  ی دستم را گرفت و مرا دنبال خودش کشاند.من هم بدون حرف  فرهاد

 می دیرس  اطیبه ح  یو وقت میرفت  نییپله ها پا از

 به سمتم برگشت و با ذوق گفت  فرهاد

 ؟ ین یبب یاماده ا-

 تکان دادم .   دییرا به نشانه تا سرم

 رفت و در را باز کرد. یبه سمت در خروج  عیدستم را رها کرد و سر فرهاد

 اشاره کرد. رونیذوق به چهره ام نگاه کرد و با دستش به ب  با

را   رونی رفتم و ب یه سمت در خروج ب  یمصمم اش بدون حرف یچهره  دنینگاهش کردم اما با د مردد
 زدم. دید

مال  دانستم یکنار در پارک شده بود که نم بیو غر  بیعج نیماش  کیفقط  دمیند یخاص  زیچ
 .دهیآنجا نبود که نشان بدهد فرهاد آنرا خر یز یچ  ست،امایک

 *ن*ه شدم و گفتمیبه سمتش برگشتم و دست به س*  تی عصبان با

 . نمیبی نم یز یکه چ  ؟کو؟منیمرا گرفته ا-

*ن*ه  یس*  یانداخت انداخت.دستش را رو رونیبه ب ینگاه  عیشد و سر رهی با ترس بمن خ فرهاد
 رو به من گفت   دیکشی م قینفس عم یاز سر اسودگ کهی اش گذاشت و درحال

 فکر کردم دزد بردتش.  یدختر مرا ترساند-

 تعجب گفتم  با

 . نمیبی نم یز یرا دزد برد؟من که چ یچ- 

 د و گفت کر یکوتاه ی خنده
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 ؟ ینی بی را نم  یگندگ نیبه ا نی دختر تو ماش-

 

 تعجب نگاهش کردم.باز هم من احمق متوجه منظورش نشدم.  با

 کشاند.  رونیلبخند پهنش را حفظ کرده بود دستم را گرفت و مرا به ب کهی درحال فرهاد

 گفت  جانی کنار در اشاره کرد و با ه  بیغر بیعج نیدستش به همان ماش با

 .تو و پسرمان باشد   اری در اخت یام که هروقت دوست داشت دهیرا خر  نیماش نیا-

و  بی عج نی ماش نیباور کنم.ا توانستمیرنگ نگاه کردم.نم   یمشک نیدهان باز به فرهاد و ماش با
 یقشنگ نیبه ا  نیماش فرهاد انقدر پول داشت که توانسته بود یعنیدر مال ما بود؟ یجلو بیغر

 شوم.  نی ماش نیسوار ا کروزیکه  دیگنج یبخرد؟اصال در فکرم هم نم

 داشت و من در عمرم سوار موتورش نشده بودم.  یموتور معمول کیکه فقط  پدرم

 رفتم.  نیزده دست فرهاد را رها کردم و به سمت ماش ذوق

  شیها  کیو الست زدی برق م ادیز  یز یو بزرگ بود.از تم دهیکش یکه مثل کشت یرنگ  یمشک نیماش
 در چشم بود.  یحساب 

 از بدنه اش هم جذاب تر بود.  نی زدم.داخل ماش دیچسباندم و داخلش را د نی ماش شهیرا به ش سرم

که اسمش را  نیماش یاجزا هیپوشانده شده بود و بق  یبا روکش چرم قهوه ا شیها یصندل
 . زد ی برق م بود و با یز  یحساب دانستمینم

 نزنم.به سمت فرهاد برگشتم و نگاهش کردم.  غی دهانم گذاشتم تا ج یرا رو دستم

 گفت  فرهاد

 ؟یسوارش بشو یخواهیم-

 دهانم بود سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. ی که دستم رو همانطور
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قرار داشت چرخاند   نی در ماش یکوچک که رو یرا داخل محفظه ا  دیآمد و کل ن یبه سمت ماش  فرهاد
 و در را باز کرد. 

 دهیهارا ند ز ی از چ یلیخ  شهیاز پشت ش یداشت.حت یوصف نشدن   ییبایبه داخل انداختم. ز ینگاه
کشمش و   یداخلش پول و کل  شد یقرار داشت و  م  یصندل  یکوچک که رو به رو یبودم.مثال کمد
 بادام گذاشت. 

 رو به من گفت  فرهاد

 ؟ یدوستش دار -

 داشتم کنترلش کنم گفتم یکه سع ییدهانم برداشتم و با صدا یورا از ر دستم

 .مال خوده خودته؟  هیفرهاد عال  یییوااا-

 گفت  نانیبا اطم  فرهاد

 نبودم نشانت بدهم. وانهیبله که مال خودمه.اگه مال خودم نبود که د-

 نگاه انداختم   نیاز سر ذوق کردم و دوباره به ماش  یا خنده

در   یاز حسود شانیو چشم ها دندیدیم نی ماش نیبودند تا مرا سوار ا نجایهم ا نیو نگ  الیسه  کاش
 .امدیم

دوردانه اشان سوار  یک یدختر   دندیدیبودند و م  نجایو مادرم هم ا یهم اگر ننه گلباج  یاز طرف یول
 . کردندی چقدر ذوق م داندیخدا م  شود،یبار م  نیاول یبرا ین یماش نیهمچ

 فرهاد به خودم امدم یصدا با

 . زم،باتوامیاسو عز- 

 - من کنان گفتم من

 ؟ یگفتیم یز ی..امم حواسم نبود...چدیجاانم؟ببخش

 گفت  یشاک فرهاد
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 باشد ها.  یگر ید یحواست جا کنمیباتو صحبت م   یوقت نمینب گهید-

 . شودیتکرار نم گرید دیچشم ببخش-

 زد و گفت   تیاز سر رضا یلبخند

 بخر.  یشهر و هرچه دوست دار  می قشنگت را بپوش تا برو یگفتم برو لباس ها-

 رساندم .   اطیخودم را به ح  عیشود سر مانیفرهاد پش نکهیدر دلم آب شد و قبل از ا قند

 مانعم شد. یاز پله ها باال بروم که دست خواستمیم

 نگاه کردم .  شدیحصار شده بود و مانع رفتنم م یکه توسط دست میبه دست ها 

 شد. انیچشمانم نما  یرا باال آوردم و چهره بهجت خانم بعد دو روز جلو سرم

 .کردینگاه م میبه چشم ها  یخانم با حالت مشکوک  بهجت

 دهان باز کرد و گفت  باالخره

 فرهاد آمده؟ -

که   یآرام و همان حالت فضول ید و با صدا کردم.سرش را جلوتر اور نیی باال پا  دییرا به نشانه تا سرم
 د یمن متنفر بودم پرس

 ؟ینشانت داد که انقدر ذوق کرد یز یچه چ رونی ب-

 تا بنا گوش باز شد و گفتم شمین  نیماش یاداور ی با

 . دهیخر نی فرهاد ماش  شودیبهجت خانم باورت نم  یوا-

 تعجب گفت  با

 ن؟ یماش-

 را تکان دادم و گفتم سرم
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 . ینیهم چه ماش ن،آنی اوهوم.ماش-

راهش را  یحرف  چیرا رها کرد و بدون ه میدوباره در چهره اش موج زد . دست ها یخانم نگران  بهجت
 کج کرد و رفت. 

 ام اتفاق افتاده بود تکرار شد.  یباردار  دنیکه موقع شن یهمان صحنه ا دوباره

 چشمانم محو شد.  یدر خانه اش از جلو نگاهش کردم تا با باز کردن انقدر

 تفاوت شانه ام را باال انداختم و با خودم گفتم یب

 چش است.  ستیمعلوم ن چیبهجت خانم هم با خودش مشکل دارد ه نیا-

 خودم را به خانه رساندم.  عیسمت پله ها برگشتم و سر به

انتخاب  ی مشک یو روسر  یپا مشکدر کمدم را باز کردم و مانتو بلند قرمز رنگ با شلوار دم یمعطل یب
 .دمشیپوش  عیکردم و سر

چرم   یمشک یدست فی.کدمیکش  میو سرمه هم به چشم ها دمیمال  میبه لب ها و لپ ها کیمات  یکم
 از خانه خارج شدم.  عیام را دستم گرفتم و سر 

 ها. لمیمثل ف قایباز کرد.دق میزد و در را برا یمن لبخند دنیبا د فرهاد

 . شناختمیسر از پا نم  یشدم.از خوشحال نی را از خجالت گاز گرفتم و سوار ماش میها لب

 شد و به راه افتاد. نیسوار ماش عیهم سر فرهاد

کردن دکمه    نییاز رفتنمان نگذشته بود که فرهاد دستش را دراز کرد و با باال پا  ی ادیمدت زمان ز هنوز
 کردن شد. شروع به پخش نیدر ماش  یمیترانه مال بیغر بیعج یها

 ذوق نگاهش کردم و گفتم با

 ضبط صوت هم دارد؟ نتیمگر ماش -

 شد.   رهیکرد و به رو به رو خ نییبا لبخند سرش را به نشانه مثبت باال پا  فرهاد
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 . کردمی منظره را تماشا م نیماش شهیهم با ذوق از پشت ش من

 منظره و حال و هو  ین یماش نیهمچ ی شهیروستا از پشت ش  یپس کوچه ها کوچه

 

 داشت. یگر ید یا

در طرف من قرار داشت دراز   یکه رو یا رهیکه فرهاد دستش را به سمت دستگ  کردمی نگاه م همانطور
 کرد و آنرا چرخاند. 

 ی تعجب نگاهش کردم درحال با

 

 . چرخاندیرا م رهیچشمش به جلو بود دستگ که

 .دی آ یم نییدارد پا  نیماش شهیشدم ش متوجه

 برد.  نییباال و پا  رهیدستگ نیرا هم توسط ا  شهیش شدیم پس

 اش ادامه داد .  یو به رانندگ دیداد دستش را پس کش نیی را که تا اخر پا  شهیش

 ممنون. -ذوق گفتم با

 سردم گذاشت و ارام فشار داد.  یدست ها یفرهاد دستش را رو ناگهان

فرهاد تازه   نکاریمنجمد  بود و با ا  میتا به االن خون در  رگ ها کردمی.حس م دیدر من تن  یبی عج حس
 کرد انیشروع به جر

 

  یکالم حرف بزنم.دوست داشتم زمان لحظه م کی توانستمیام حبس شده بود و نم نهیدر س نفس
 .کردیم وانهیو مرا د فشردی م شی را در حصار دستها میو فرهاد همانطور دست ها ستادیا

 . میدیبه شهر رس یشده بودم که اصال متوجه نشدم ک  بایظره زقدر غرق آن من آن
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 کرده بود.  خیعرق کرده و   یحساب  می را گرفته بود.دستها می فرهاد دست ها هنوز

 انداختم. یمنظره شهر را نگاه شهیپشت ش  از

به   یکار نداشت و همه بدون آنکه حت یبا کس  چکسی .هبیو غر  بیعج ی پر بود از آدم ها  شهر
 . شدندیهم رد م یتفاوت از جلو یبکنند ب  ینگاه گریهمد

حال    یایو جو  کردندی م کیسالم عل  شدندیرد م گری همد یمردم از جلو ینبود.وقت  نطوریا روستا
  دشانی طرف مقابل از د یتا وقت شناختندیرا نم  گریهم که همد شانیها ی. بعض شدند یم گریکدی

 .دادندیقورت م  شانیو طرف را با نگاه ها کردندینشود نگاهش ممحفوظ  

 .دمیپسند  یم یل یرا خ یسبک زندگ نینبود شهر را وا  نطوریشهر ا نکهیا از

 

شهر هم متفاوت و شلوغ بود و برعکس روستا که پر بود از   ی.کوچه پس کوچه هامیجلوتر رفت یکم
فروش اجناسشون هنجره   یکه برا ییتنومند و دست فروش ها یخاک خول،شهر پر بود از درخت ها

 . کردندی خود را پاره م

  نشینگه داشتن ماش یبرا ییبود و دنبال جا ستادهی بازار ا یفرهاد و به رو  دمیخودم آمدم و د به
 . گشتیم

 را متوقف کند.   نشیبازار ماش کینزد ییموفق شد تا در جا امسرانج

 بمن انداخت و گفت  ینگاه

 شو.  ادهیپ-

مهر ماه بود اما   نکهی.با ادیصورتم پاش  یگرم و سوزان رو میآمدم.نس نییپا نی از ماش  یحرف چیه یب
 روستا بود.  یگرم تر از هوا  یل یخ  نجایا یاز ظهر هوا نموقعیا

 . رمیبگ  جهی بد شود و سر گ یشهر باعث شد حالم کم   یطاقت فرسا یگرما

 .فتمی ن نیزم  یگذاشتم که رو نیبدنه ماش  یرا رو دستم
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 ب*غ*ل*م گرفت . ریخودش را بمن رساند و از ز عیکه تازه متوجه حالم شده بود سر فرهاد

 د یپرس یبا نگران  

 م؟یبرگرد یخواهیافتاده؟م یاسو حالت خوبه؟اتفاق-

 تکان دادم و گفتم  نیبه طرفرا   سرم

 گرفتم.  جهی گرما به سرم زد و سرگ کمی نه خوبم،فقط -

 .ستمیخودم با  یپا یکردم رو یو سع دمیکش رونیرا از ب*غ*ل  فرهاد ب خودم

 بدهم که حالم خوب است لبخند زدم و گفتم نانیبه او اطم نکهیا ی.براکردی نگران نگاهم م فرهاد

 م؟یبرو-

 انگار که آسوده خاطر شده باشد جواب لبخندم را با لبخند داد و گفت  فرهاد

 . یخنک شو  یتا حساب یبخور  تیبرا   خرمیخنک م وهیابم  کیباشد فقط قبلش -

 .میرا گرفت و باهم به طرف بازار حرکت کرد میزده نگاهش کردم و فرهاد دست ها ذوق

 . نمیداخل مغازه بش یو فرهاد از من خواست در صندل  میستادیا یبزرگ  یفروش  وهیابم کنار

 به سمت فروشنده رفت تا سفارش بدهد.  فرهاد

 حالم را جا آورد. یمغازه حساب  یخنک بود و خنک   یمغازه حساب یسقف یوجود پنکه ها با

دستش بود به   ینیمختلف در س یبا رنگ ها  وهیبزرگ ابم وانیچهارتا ل  کهی گذشت و فرهاد درحال  یکم
 سمتم امد. 

 را مقابلم گذاشت و گفت   ینیس

 . دیری بخور تا خودت و پسرمان جان بگ یحساب   زمی عز  ایب-

 تعجب نگاهش کردم و گفتم  با
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 بخورم خودت هم بخور.  توانمیاست من نم اد یز  یلیخ  نهایفرهاد ا-

 تکان داد و گفت  ی دستش را به نشانه منف فرهاد

خودم را الغر کنم تو بخور پوست و   یکم خواهمیچاق شده ام م یندارم تازه من کم  لیه نه اصال من-
 . یاستخوان شده ا

 *ک*ل*ش را برانداز کردم. یتعجب ه* با

 بود.  یعال   کلشیقد بلند و چهار شانه بود و بنظرم ه یمرد فرهاد

 تعجب گفتم  با

 . یستیتو که چاق ن -

 .یتنها بخور   دیرا با شی رو حرف من حرف نزن.هر چهار تا-

و منحصر   یا وهیکردم و به ناچار شروع کردم به خوردن آنها.هر کدام طعم متفاوت م یکوتاه ی خنده
 داشت.  یبه فرد

 که تمامش کنم. کردیبخورم اما فرهاد مجبورم م توانستمیآوردم و نم  یخوردن کم م اواسط

 .دیترکی همه آنهارا تمام کردم معده ام داشت م یوقت

 . کندیفرهاد با لبخند نگاهم م دمیرا باال آوردم و د سرم

 گفتم  کردمیناله م کهیدرحال 

 بود شکمم درد گرفت.   ادیز  یلیفرهاد خ  یوا-

 و گفت   دیخند فرهاد

 . بازار باز شده است گریاالن د می.پاشو بروشودیهضم م یندارد دو قدم راه برو بیع-

 .میو از مغازه خارج شد میباهم از جا بلند شد یحرف بدون
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طاقت   یخنک شده بودم و توانستم کل بازار را با آن گرما  یاما حساب کردیشکمم درد م  نکهیا با
 شدن و احساس گرما بچرخم .  تیاذ یبدون ذره ا  شیفرسا

خودم و فرهاد و   یو چند دست لباس برا میدیخر یلباس و اسباب باز  یبچه کل یاصرار فرهاد برا به
 .میدیخانه خر یبرا  یعالمه خوراک  کی

 .میکن  یخانه را پر از خوراک  یحساب   دیو با  یباردار  گفتیم فرهاد

 یو عقده   دمی.سه چهار جفت هم صندل خر دمیدکور خانه گل و گلدان و مجسمه خر یبرا  نیهمچن
 شد. بودم از دلم پاک دهیصنم خر  یکه برا ییصندل ها

دستش بود  دیپاکت خر یکل  کهیتمام شد.فرهاد درحال  مانیدهایآفتاب شد و باالخره خر غروب
 .کردیحرکت م نیبرعکس من که سرحال بودم، خسته و کالفه به سمت ماش 

 .دیکش یم  یپاکت را خودم حمل کنم و همه را خودش به سخت کی یاجازه نداده بود حت فرهاد

 میبرا می به چشمم خورد به فرهاد بگو  یز یتا اگر چ زدمیم دیو بازار را د رفتمیتر از فرهاد راه م جلو
 بخرتش. 

 کج کرد.   یکه متوجه شدم فرهاد راهش را به سمت میدادیراهمان ادامه م به

که  رفتیم  یپوست اهیالغر و س یر بچه ده دوازده ساله  به سمت پس ایگو دمیسمتش برگشتم و د  به
 نشسته بود. کاری ب یکنار مغازه ا

 .کندیچکار م نمیدرنگ همراهش رفتم تا بب بدون

 کالفه گفت  د یفرهاد تا به پسر رس 

  افتی در یباش مبلغ خوب ؟مطمئنیحمل کن  نیتا ماش میپاکت هارا برا ن یا شودیپسر م یاها-
 . یکن یم

 تعجب فرهاد را نگاه کردم و گفتم با

 از پاکت هارا بده من کمکت کنم.  یفرهاد اگر سختت است کم -
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 گفت  عیسر فرهاد

 . یتوانینه اصال حرفش را هم نزن تو نم -

 اخم نگاهش کردم و فرهاد بدون توجه بمن به پسرک گفت  با

 ؟ یدهیانجامش م-

 ارام گفت  پسر

 چشم آقا.-

پاکت هارا دست پسرک داد و باهم  شتریو از خدا خواسته ب دیکش یق ینفس عم یاز سر اسودگ  فرهاد
 حرکت کردند.   نیبه سمت ماش

 ارام راه افتادم. یحرف چیهم پشت سر آنها بدون ه من

 را باز کرد و با کمک آن پسر، همه پاک  نی فرهاد در عقب ماش ن،ی به ماش دنیرس  با

 

 گذاشتند. نی را داخل ماش ت

 .کردمی بودم و فقط نگاهشان م ستادهی*ن*ه ایهم دست به س*  نم

  کردمیدست فرهاد دلخور بودم.چرا اجازه نداد من کمکش کنم؟حاال اگر دوتا پاکت جا به جا م  از
  یها یر یخودم و سخت گ یمجرد ادی .مرا سوختیپسر بچه م یهم دلم برا یافتاد؟از طرف یم  یاتفاق
 .انداخت  یم الیسه

 . ردیوجدانم ارام بگ  یبدهد تا کم یداشتم فرهاد به او دستمزد خوب  دیام فقط

خوشحال شد و  یکه توقع داشتم به او دستمزد داد و پسرک حساب  یز ی از چ شتریفرهاد ب خوشبخانه
 تشکر ک 
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 .رد

 به او زدم و رو به پسرک گفتم  یلبخند 

 دستت دردنکند پسر خوب.-

 گفت درشت اش نگاهم کرد و  یبا آن چشم ها پسر

 . دیدار یخوشبحالت خاله چه شوهر خوب-

 از جانب من شود راهش را کج کرد و بدو بدو رفت.  یمنتظر حرف نکهیبدون ا و

  نیو سوار ماش میدیمهربان را گرفته بود.باهم خند یلبخند به فرهاد نگاه کردم که ژست ادم ها  با
 .میشد

 

 ضبط را روشن کرد .  دوباره دستم را گرفت و ن،فرهادیمحض سوار شدن در ماش  به

 کرد، یم  یو زمزمه وار ترانه را لب خوان ارام

 شده بودم.  رهیو به رو به رو خ  زدمی هم لبخند م من

 و رو به من گفت  ستادیا یبزرگ   یفروش ین یری ش  یرو به رو فرهاد

 بخر.  یدوست داشت یشو هرچ ادهیپ-

 پرواز کردم.   یفروش ین یری شدم و بدون توجه به فرهاد به سمت ش ادهیپ نی از ماش  یحرف چیه یب

 .دیاز مغزم پر ینخودچ ینی ریش گر ید بیغر بیعج ینیر ی بزرگ و آن همه ش یفروش  ینیری ش دنید با

نخورده   یگر ید ینیری ش ونیخاتون کتا یها ینی ریبودم.من جز ش دهیهارا ند ین یری عمرم آن ش تو
 بودم.

 پر بود از شکالت و خامه و مربا.  شانیکه رو کردمی هارا نگاه م ین یری ش شهیپشت ش  از

 و دهانم شروع کرد به اب افتادن. دمیرا با ذوق به هم مال میها دست
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 فرهاد را پشت سرم احساس کردم.به سمتش برگشتم و با ذوق گفتم  حضور

 کدام را بخرم.  دانمینم  چیاست ه بیها چقدر عج  ین یریش  نیفرهاد ا یوا-

 بخر.  یه پولش فکر نکن هرکدام را دوست دار اصال ب-

 تعجب گفتم  با

 ؟ یکرده ا دیخر یهم کل یا دهیخر  نیکه هم ماش یپول را از کجا آورده ا نهمهیفرهاد ا-

 را بکن.   دتینداشته باش خر یکار  زهای چ نیتو به ا-

  ین یریش انیدر م یکی ها برگشتم و نگاهشان کردم.فروشنده را صدا زدم و  ینیر یزده به سمت ش  ذوق
 . دیزیدر پاکت بر یهارا انتخاب کردم و از هر کدام گفتم کل

تمام شد نگاه به   دنمیخر ینی ریش  یشدم.وقت   الشی خیرا فراموش کردم و کال ب ی نخودچ ینیری ش گرید
 بود انداختم. گذاشته زیم  یکه مال من بود و فروشنده رو ییپاکت ها

 بود. ادیاز حد ز  شیها ب  پاکت

بخرد؟حاال او   ین یریش  نهمهیا اوردیادب.چخبرت است؟فرهاد از کجا پول ب  یب یخودم بدم آمد.آسو  از
بس ات بود    یداشتیدوتا برم  یک ی.یاور یدر م  یباز  د یپد دیگفت تو چرا ند  یز یچ کی تعارف کرد 

 .گرید

 زده به سمت فروشنده برگشتم و گفتم   خجالت

 د؟ یبگذار شی هارا سرجا ین یریش  نیچند تا از ا شودیم دیاقا ببخش-

 - گفت  فروشنده

 بگذارم . شی من سرجا دییبگو دیخواهی .هرکدام را که نمباشد

 کدامشان را نخرم.  نمیسمت پاکت ها رفتم تا بب  به

ست.سرم را باال اوردم و چهره فرهاد را که اخم دستم نش ی رو  یپاکت را که باز کردم ناگهان دست نیاول
 .دم یکرده بود را د
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 با همان اخم خطاب به فروشنده گفت  فرهاد

 . دیحساب کن  نهارایلطفا همه ا-

 گفت  فروشنده

 خواهند . یرا نم  شانیخانومتان گفتند چندتا  یول-

 اخم کرد و گفت  فرهاد

 .میداری الزم نکرده همه را برم-

 دستم محکم تر فشار داد و گفت  یزده فرهاد را نگاه کردم .فرهاد دستش را رو  خجالت

 گفتم ؟شرمزدهیده یانجام م ستیکار ها چ نیا زمی عز-

 . دیشد حواسم نبود ببخش   ادیز یل یاخه خ-

 و گفت   دیخند فرهاد

 بخر.  ینگران پولش نباش گفتم که،هرچقدر دوست دار -

 گذاشت.  نی نگاهش کردم و بعد از حساب کردن پاکت هارا فرهاد برداشت و داخل ماش یخوشحال با

به    یحرف چی ه یب میمال یتوسط فرهاد و ترانه ا میو باز هم با گرفتن دستها می شد نیسوار ماش  باهم
 میدیخانه رس 

 

 . زدیم  یمی سرش را باال گرفته بود و بمن لبخند مال  اوردیرا به خانه م دیخر یپاکت ها کهیدرحال 

 .دادمیو جواب لبخندش را با لبخند م  گذاشتمیرا در دهانم م  یشکالت ین یریاز ش  یهم تکه بزرگ  من

 آنها را داخل خانه بگذارد. یرفت و باالخره موفق شد همه   نییحدود پنج شش بار باال و پا فرهاد

به او گفتم و جوابم را با لبخند   ید ی.خسته نباشزدیفس نفس مو ن کردی اش را پاک م یشانیپ  عرق
 داد. 
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  شی و برا ختمی سماور اماده بود، در استکان ر یرا که رو ییچا شینشست.برا یرا بست و گوشه ا در
 بردم. 

 اش خورد. یمن ناخنک زد و همراه چا یها ین یریبه ش  یکرد و کم یتشکر  فرهاد

 ییکه با مژه ها یمشک لهیشده بودم،دو تا ت   شیلبخند مشغول تماشا کردنش بودم.محو چشمها با
 .بردیبلند بدجور دل آدم را م

 سرش را به سمتم برگرداند و گفت  فرهاد

 بروم.  دیمن با یندار  یکار  زمی عز-

 به خودم گرفتم و گفتم نیحرفش چهره غمگ نیا با

 ؟ یمان ی دوباره؟تا شب نم-

 و گفت   دیاش را هورت کش ی مانده چا یباق  فرهاد

 گرید دهمیآمد قول م ایپسرمان که بدن داردیدست از سرم برنم  یکار لعنت نیا شودیم  رید زمی نه عز-
 سرکار نروم. 

 بلند شدم.  میبلند شد و من هم پشت بندش از جا  شیجا از

 گفتم  یناراحت با

 ؟ یفردا برو یامروز نرو  شودیحاال م-

 دستانش گرفت و گفت  نیرا ب دستانم

 . ماندم یمطمئن باش م  شدیاگر م زمی نه عز-

 بود.  دهیفا ینه.اصرار ب یعنینه  دیگویفرهاد م یوقت دانستمینگاهش کردم.م یدیناام با

 .رفت من هم ارام پشت سرش راه افتادم   یبه سمت در م فرهاد

 افتاده باشد به سمتم برگشت و گفت  یز ی چ ادیانگار که  ناگهان
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 . رفتیم ادمی داشت  یراستاهان -

 . دیکش رونیرا از ان ب یفرو برد و کاغذ بشیرا در ج  دستش

 را به سمتم گرفت و گفت  کاغذ

به  ندهیام.از ان مراقبت کن و آ دهیپسرمان خر یاست.برا یمتر  ستیدو نیزم کیسنده  نیا-
 پسرمان بده. 

 تعجب نگاهش کردم و برگه را از دستش گرفتم . با

 زد و گفت   یفرهاد از کجا معلوم بچه امان پسر شود؟فرهاد چشمک-

 مطمئن باش . شودیم-

 کرد و گفت  دیخر ی به پاکت ها یا اشاره

 کمکت کند.  دیای جابه جا نکن صنم را خبر کن ب   ییتنها نهارایا-

کرد و از خانه خارج شد.دوباره  یکوتاه  یخداحافظ منتظر جوابم شود نکهیزد و بدون ا یلبخند سپس
 گذاشته بود. یکه اسمش را سفرکار  یرفت به همان ناکجا آباد

  ستیدر روستا بود وبه نام فرهاد بود. طبق گفته اش دو  نیرا به کاغذ انداختم و بازش کردم.زم نگاهم
 متر بود. 

  ییگرفتم خودم تنها میرفتم و تصم میها دی.به سمت خرگذاشتم ونیکنار تلوز زی م یرا رو کاغذ
 .کردیمرا لوس م یل ینبود .فرهاد خ نیسنگ یادیها ز  دیبه صنم نبود خر یاز یبگذارم.ن  شی سرجا

  خواستی چون اگر م  ندیصنم مشتاق باشد مرا بب  کنمیهم حوصله صنم را نداشتم فکر هم نم یطرف از
 تا االن بمن سر زده بود.

  یو مجسمه را رو  ونیبزرگ را کنار تلوز خچال،گلدانیهارا داخل  ی نیری تنها دست به کار شدم.ش پس
 گذاشتم. ونیکنار تلوز زیم
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آنکه از دلم   ی گرفته بود .برا یکه شکسته بود ضبط صوت بزرگتر  یدر عوض آن ضبط صوت میبرا فرهاد
 . اوردیدرب

طاقچه گذاشتم.لباس هارا بزور داخل کمد   یبه ضبط صوت انداختم و آن را رو  تیپر از رضا ینگاه
 چپاندم. 

لباس ها   نیبودم،ا دهیهم با صنم خودم خر یبودند و کل دهیخر میبرا  یعروس دیخر یلباس برا یکل
 کرد. تمیاذ یوارد کمد شد و کم  یبه سخت گرید

را دانه دانه و با ذوق نگاه کردم.همه را در صندوق گذاشتم  میبود دهیبچه امان خر یکه برا ییها لباس 
 . اورمیب رونشانی آمد ب ای تا بچه بدن

را بستم  می استراحت کنم.رخت خوابم را پهن کردم و چشمها یگرفتم کم میو تصم  دمیکار دست کش از
. 

 مرا از جا پراند.  نییاز طبقه پا غیج یخوابم نبرده بود که صدا هنوز

افتاده باشد. بدون در زدن وارد   یبودم که نکند اتفاق  دهیحرکت کردم .ترس  نیی ت پابه سم  مهیسراس
 خانه بهجت خانم شدم.

 . زدیم غی نشسته بود و بلند ج ی صندل  یبود و شکمش را گرفته بود،رو دهیرنگش پر کهی درحال هاجر

اکرم خانم  متوجه شد با شدیم شی و از حرفها کردیصحبت م   یبا کس یصنم با تلفن من ،هول هولک 
 .کندیقابله مهل صحبت م

زانو زده بود و قربان صدقه اش   زدینشسته بود و هوار م  یصندل  یهاجر که رو یپا ری خانم ز  بهجت
 .رفتیم

 بودند. دهیو ترس   کردندیم هی هاجر گر ی.پسر هادیا یب  ایهنوز زود بود بچه بدن دم،چونیترس یکم

 و گفتم ستادمیسرش ا یسمت هاجر رفتم و باال به

 .دیآ ی هاجر جان آرام باش تحمل کن االن قابله م-

 به سمتم آمد و گفت  صنم
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 ؟یما افتاد ادیکردنت تمام شد   حیتفر-

بودند من بازار بودم مهم نبود،مهم آن بود که  دهیاز کجا فهم نکهینگفتم و فقط نگاهش کردم.ا یز یچ
 آن را نداشتند. دنیام با فرهاد بازار رفته بودم و آنها چشم د یدر زندگ کباری

 نگاهش را از نگاهم گرفت و رو به بهجت خانم گفت  صنم

 . دینگران نباش  دیآ یاکرم خانم گفت االن م -

 به من گفت  یخانم با تند  بهجت

 باشند. نجایا ستیخودت ببر خوب ن یو به خانه  ریدست بچه هارا بگ -

 یخوابم م یادیبودند و من هم ز غویج  غی ج یل یهاجر خ ی.بچه هاامدیخوشم ن ادیز  شنهادشیپ از
 آمد.

 نزدم و بچه هارا با زور و بال به خانه بردم.  یخب حرف اما

 رو به آ  دم یبه خانه رس یوقت

 

 گفتم نها

 . دیایب  ایبدن تانی کوچولو ین یتا ن   دیخسته ام لطفا سر و صدا نکن یل یبچه ها من خ-

 نشستم و نگاهشان کردم تا دست از پا خطا نکنند.  یتکان دادند و من هم گوشه ا دییسر تا هردو

 . دندیکشی نشسته بودند و دماغشان را باال م  میبه رو رو

چانه ام  ری.دستم را زرفتیخواب م  یاز فرط خستگ میو چشم ها دم یکشیم  ازهیهم مدام خم من
 بسته  میچشم ها خواستمی بخوابم فقط م خواستم یرا ارام بستم.نم میگذاشتم و چشم ها

 

 بچه ها دسته گل به اب ندهند. وقت یکرده بودم تا  زیرا ت می.اما گوش هاباشد



 نکن  تیمنو اذ

126 
 

ا من بدون آنکه بخواهم  شد ت یمقدمات نیو بچه ها هم ساکت نشسته بودند . ا امدینم  ییصدا چیه
 به خواب بروم... 

 

و به دور و بر نگاه کردم.ناگهان   دمیکش یا ازهیرا باز کردم.خم میچشم ها یز ی ر یخنده ها یصدا با
 بچه ها افتادم.  ادی

 نبود.  یو آشپزخانه خبر  ییرایو با چشم دنبالشان گشتم.اتاق پذ دمیپر میجا از

 بودم.  دهیخواب شدیم  قهی.ساعت را نگاه کردم.چهل دقامدی از اتاق م شانیخنده ها یصدا

  شی سر جا  زیهمه چ دمید یبه من وارد کرده بودند.با ترس اطراف را نگاه کردم.وقت یشوک بد انگار
 به سمت اتاق حرکت کردم. نی پاورچ نیو پاورچ  دمیکش  یقیاست نفس عم 

 .دمیکش یبلند  غیج میصحنه رو به رو دنیو با د دمیاتاق سرک کش به

 ستادهی در چهارچوب در ا یمن که عصبان دنیو با د دند یوحشتناک من ترس  غیاز ج  ری و ام عباس
 نگاهم کردند. زدیدر آن موج م  طنتی هم ش یکه کم  یبودم، بلند شدند و با ترس

از آنهارا خراب کرده بودند نگاه   یمی از ن  شی بود و ب دهیخر  میکه فرهاد برا ییها  ین یری به ش  یناراحت با
 کردم. 

 را هم پر خامه و شکالت کرده بودند.  یآنهارا نخورده بودند،فقط خرابش کرده بودند و قال یحت

 بردم که باعث شد هردو فرار کنند.   زیحرص به سمتشان خ با

اگر   د؟بخدایدکر دایچطور پ گرید  نهارایآخر شما ا-. بلند گفتمستادمینداشتم و همانجا ا دنیدو توان
 . برمی گوشتان را م رمتانیبگ

 از خانه خارج شدند.  عیتوجه بمن سر یدر را باز کردند و ب هردو

 

 را با حسرت نگاه کردم.  زمی عز  یها ینیری را برگرداندم و ش میرو



 نکن  تیمنو اذ

127 
 

 بگذارم.  خچالیرا در    هیرا جدا کنم و بق شی کردم خراب ها یسمتشان رفتم و سع به

خودم    نکهیپول بابتش داده بود و مهم تر ا ی،فرهاد کل زمیبر یهمه آنهارا سطل اشغال  امدینم دلم
 از آنهارا نخورده بودم.  شتر یدوتا ب یک یهنوز 

 انداختم. ی را آشغال هیگذاشتم و بق خچالیهارا در  ی ن یری سالم ش یها تکه

 کردم.  زی را تم  یرا برداشتم و قال  یسیخ  پارچه

 نشستم. یکردم و گوشه ا نیهاجر را لعن و نفر  ی.در دلم پسر هادرد گرفته بود یحساب  کمرم

  ردیبگ ادی خواست یخانواده نم  نی باز شد.انگار ا یاستراحت کنم در با شدت محکم  قهیآمدم دو دق تا
 قبل از ورود در بزنند  دیکه با

 بلند شدم و به در نگاه کردم.  میترس از جا با

 .کردی و عباس کنارش بودند با خشم بمن نگاه م  ریام کهی درحال صنم

 مجال حرف زدن بدهد گفت  نکهیا بدون

و از خانه   یچکارت کرده بودند که کتکشان زد ؟مگریداشتینگه م نهارایا قهیدو دق یمردی حاال م-
 ؟یکرد رونشانیب

 و عباس گفتم   ریدهان باز به صنم نگاه کردم.رو به ام با

 بچه ها من کتکتان زدم؟-

 تکان دادند.   دییبود سر تا  طنتیکه پر از ش یبا نگاه وهرد

 به انها کردم و رو به صنم گفتم  یکوتاه اخم

 دوتا داشتند.. نیا دمیشدم د داریخوابم برده بود و تا ب  قهینکردم فقط دو دق تشانینه من اذ-

 گفت  ینگذاشت ادامه حرفم را بزنم با تند صنم
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صاحب   یامدی به حسابت برسد.هنوز ن میگویو م دیآ یفرهاد م.االن اوری ن لیکار مسخره ات دل یبرا-
 . یکن یم  رونیطفل معصوم را از خانه ب ی و بچه ها یخانه شد

 در را هم نبست.  یبزنم راهش را کج کرد و رفت ،حت یآنکه بگذارد حرف  بدون

 دنبال صنم راه افتاد. ریآورد و به همراه ام رونیب  میزبانش را برا عباس

 ادیسرشان نبوده که به آنها ادب  یگستاخ.پدر باال یحرص به سمت در رفتم و بستمش.بچه ها  با
 بکوب خانه بهجت خانم بودند.  دمیکه من د  ییدهد.تا جا

آدم حرف بزند.آمده بمن   گذاردیادب ندارد.اصال نم کمی از من بزرگتر است  ؟مثالییگویرا نم  صنم
 حسابت را برسد.  میگو یهاد مبه فر دیگویم

حرف را زد...درست   نیاره هم د؟ارهیآ یبه خودم آمدم...صنم چه گفت؟گفت االن فرهاد م ناگهان
 که رفته مهال است برگردد..  شودیامد؟فرهاد دو ساعتم نم یفرهاد م یعنیاست.. ادمی

 حرف را زده... نیکه ا دیآ  یحرف را بزند حتما فرهاد دارد م نیکه ا ستین وانهیصنم د  یول

 باشم.   ششیو پ نیی. پس بهتر است من هم بروم پاد یای خواهر زاده اش م دنید یبرا حتما

 رفتم.  نییدر را باز کردم و به سمت طبقه پا یخوشحال با

 . دیچ یاسفند در دماغم پ یوارد خانه بهجت خانم شدم، بو یوقت

 . دیآ یم ای که بچه بدن دادینشان م یبچه ا  فیضع ی هیگر یصدا

 زدم و گفتم  یحال افتاده بود به سمتش رفتم ،لبخند یهاجر که گوشه تخت ب  دنید با

 باشد.  ریمبارک است قدمش خ -

 حوصله سرش را تکان داد و تشکر کرد   یب  هاجر

 

 . زدیو لبخند م  رفتیبچه بغ*ل*ش بود مدام قربان صدقه هاجر م   کهیخانم درحال   بهجت
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آمده بود ،هم اکبر آقا و پدر و   ایاتفاق افتاده بود،هم بچه بدن  یکه نبودم کل  یا قهیچهل دق نیا در
 به آنها کردم و  ی.سالم آرامنندیمادرش آنجا آمده بودند تا نوه اشان را بب 

 سمت بهجت خانم رفتم . به

بود و همچون  دیهمچون خورش  شییبا یدختر کوچولو که ز کیزدم، دیغ*ل*ش درا در ب*  بچه
 .د یدرخشیم دیخورش 

 را دراز کردم و به بهجت خانم گفتم دستم

 خوشگل خانم را ب*غ*ل کنم. نیا خواهمیبمن بهجت خانم م  نشیبد-

 آهسته گفت  یو با صدا دیخانم خودش را عقب کش  بهجت

 . فتدینکرده از دستت م یی خدا وقتی ،  یستین بلد یهنوز بچه هست خواهدینه نم-

 .دیا یب  ایبچه ام بدن  گریخودم قرار است چندماه د  ه؟منیچه حرف نیوااا ا- و بلند گفتم دمیخند

 شدن بمن همانا.  رهیشدن حرفم همانا و سکوت پدر و مادر هاجر و خ  تمام

 حد بلند بوده است که باعث شد آنها هم بشنوند.  نیتا ا میمتوجه نشدم که صدا خودم

 شانی خودم را از نگاه ها حی و با زدن لبخند به ظاهر مل دمیاشان خجالت کش  رهی خ ینگاه ها از
 محفوظ کردم و به اشپزخانه رساندم. 

...مگر بهجت خانم  گری.مگر من چه گفتم؟خب باردارم دکردندی چرا انطور با تعجب نگاهم م دانستمینم
 نگفتنش چه بود؟   لینگفته بود من باردارم؟اگر گفته بود پس چرا انقدر تعجب کرده بودند؟دل یسبه ک

 صنم به خودم آمدم  یکه با صدا رفتمی با خودم کلنجار م همانطور

 کند؟ یسوال جوابش م زیر کیخانم دارا   هیشده و سم یکه مادرم انقدر عصب  یدختره،چکار کرده ا یه-

 مترس نگاهش کردم و گفت با

 فقط گفتم باردارم. یچ یه-
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 داد و گفت  رونینفسش را با حرص ب صنم

باردارم؟من آنروز در   ییگویو م یزنیکه در جمع هوار م یتو عقل ندار  ا،مگری ح یب  یاخه دختره -
دارند راجبت چه ها که  ین یهوار نزن باردار باردار...زشت است ، االن بب بهیغر ی بتو گفتم جلو یتاکس
تو  میبود تهنگف  یندارد...دوما ما به کس  ایادب است عقل و ح یدختره ب ندیگوی..حتما مندیگوینم

 ؟ یو گفت یچه هوار زد یبرا  یباردار 

 خطاب کرده بود بغضم گرفت و با بغض گفتم  ای ح یعقل و ب  یمرا ب  نکهیا از

 د؟ ی.اخه چرا نگفتدیگفته ا دیگفتم شا گفتمیم  دینبا دانستمیمن نم-

 دستش را به نشانه برو بابا رو هوا تکان داد و از اشپزخانه خارج شد. صنم

*ن*ه ام را ماساژ یدادم و بغضم را هرطور که شده قورت دادم.قفسه س* هی تک   نتی را به کاب خودم
 . کندی*ن*ه ام درد میس* کردم ی دادم .احساس م

نفهمد؟مگر خطا کرده  یداشت کس یلیچه دل کردند؟اصالیرا بزرگ م  یمسئله ا نهایچرا ا دانمینم
 . گفتینم  یچی اما خودش ه دی کشی زبان همه حرف م  ری اخالق بهجت خانم چه بود که از ز نیام؟ا

بودند و از   رادی.خودشان پر از اکردی ها رفتار م رزنیمثل پ خودش.درست یبود لنگه    یکیهم  صنم
 . گرفتندیم رادیا گرانید

پدرم مخالف بودند.البته درست است من   یبود و آنها با رفتن من به خانه  نجایمثال هاجر، هرروز ا ای
و   کردیباز م میهرروز بهجت خانم سفره دلش را برا شدی نم  لیدل یخودم دوست نداشتم آنجا بروم ول 

 ی هدخترش را هم خان یکن.هاجر حت ییشوهرت پاشو یخانه پدرت نرو و در خانه برا  گفتیم
 نند،آمدهیخودشان نوه اشان را بب  یآنکه در خانه  یآورد و اکبرآقا و خانواده اش به جا ای مادرش بدن
 ام را هوار بزنم. یاز آن است که من در جمع باردار زشتتر   یلیکه خ نیمردم،خب ا  یاند خانه 

  یکی.او هم حتما نمیدختر هاجر را بب  خواستیدلم نم ی.حتامدیدرآمده بود.از همه بدم م حرصم
 مثل مادرش و خاله و مادربزرگش.  شدیم

 کند. دیبزرگ شود و از اخالق مادربزرگش و خاله اش تقل  نجایو عباس ا  ری قرار بود مثل ام البد

 مردانه فرهاد رشته افکارم پاره شد.  یافکار خودم بودم که با صدا در
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اورد و سراغم را از صنم   یاسم مرا م شی و اواسط حرف ها گفتیم  کیو تبر کردی م کی سالم عل فرهاد
 . گرفتیم

 . ندیمرا نب ختهی آمده بود.خودم را کنترل کردم تا فرهاد چهره در هم آم گفت،فرهادیصنم درست م  پس

 لبخند زدم و همان لحظه فرهاد در چهارچوب در ظاهر شد. یسخت به

 لبخند سمتم امد و گفت  با

 ؟ ین یبنش هیبق شی پ  یاینم زم؟چرای عز-

 دادم و گفتم  لشی تحو یزورک   لبخند

 صورتم بزنم. به سر و   یاب  نجایگرفتم آمدم ا جهی سرگ کمی-

 آشفته گفت  فرهاد

 شده؟ یز یچ  زمی چرا عز-

 اما با ورود صنم به اشپزخانه سکوت کردم.  ستین یز یچ میزدم و خواستم بگو یلبخند

 را پر اب کرد .با اخم نگاهم کرد و نگاهش را از نگاهم گرفت و رو به فرهاد گفت  یوان یل صنم

 . نیخواهرزاده ات را بب   ایاب را ببر به مادر بده .اگر آسو خانم هم اجازه دادند ب وانیل نیا-

 و کشدار گفت.  ظ یآسو خانم را غل کلمه

پر از اب را از دست صنم گرفت و از اشپزخانه خارج   وانیل ی نکردم و فرهاد هم بدون حرف یا توجه
 شد.

 سرش را به سمتم چرخاند و گفت  صنم

 .یجنبه هست  یهان؟چقدر فضول و ب یدادیرش مبه فرهاد گزا یداشت-

 مهلت حرف زدن بدهد از اشپزخانه خارج شد. نکهیرا به نشانه تاسف تکان داد و بدون ا  سرش
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و   دیبریخودش م  ی.برارفتیمخم رژه م یرو  بیدختر عج نیرفتنش را تماشا کردم.ا  تی عصبان با
 .یاور ی ب لیو دل  یتا حرف بزن دادیو اجازه هم نم دوختیم

 بودن  وانهید یرا پا شی کردم به خودم مسلط باشم.تهمت ها یسع

 

 گذاشتم و از اشپزخانه خارج شدم.  ش

خانم و شوهرش رد شدم و به سمت فرهاد رفتم که بچه    هیسم یکننده  تی اذ ینگاه ها انیم از
 ب*غ*ل*ش بود.

 اورد و گفت  کمیمن لبخند زد و بچه را نزد دنیرا کنارش جا کردم.فرهاد با د خودم

 چقدر خوشگل است.  نی اسو بب-

 

 خانم اجازه حرف زدن بمن را نداد قبل از من جواب داد  بهجت

 اره دخترم مثل ماه است ماشاهلل. -

 نشست.  شیلب ها یرو  یلبخند پهن و

 مد. آ یم بهیغر میبودم و برا دهیصورت بهجت خانم ند یلبخند را رو نیبه حال ا تا

را به    یخودش را جمع و جور کرد و دوباره حالت بهجت قبل دیام را د رهیخ یخانم تا نگاه ها   بهجت
 را برگرداند.  ش ی خودش گرفت و رو

اش هم بخاطر گفتن خبر   یناراحت لیبود.دل یعاد میرفتارش نه تعجب کردم نه ناراحت شدم.برا از
 ام در جمع بود. یباردار 

موضوع   نی فرهاد برود قرار است بخاطر ا یوقت  دمیترسی و م دمیترسیاز او مته دلم  میاز حق نگذر یول
 بارم کند. زهایچه چ

 اورد و اهسته گفت  میگوش ها کی دهانش را نزد فرهاد
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 . ستیحاال هرچقدرم زشت باشد مهم ن  خواهمیم یگفته باشم ها من پسر کاکل زر  یول-

 . دیارام خند و

 .کردیو محوش شدم.محو فرهاد که با ذوق به بچه نگاه م دمیهم خند من

 . کندی خودم تصور کردم که فرهاد بچه خودمان را همانطور ب*غ*ل کرده و با عشق نگاه م شیپ

 لحظه بخاطر فرهاد از ته دلم ارزو کردم بچه امان پسر شود.  همان

 پسرش ببالد. نداشت اما دوست داشتم فرهاد خوشحال باشد و به داشتن  یمن فرق  یبرا

 

 خانم و شوهرش عزم رفتن کردند. هیسم باالخره

  کیبهجت خانم بفهمد بمن تبر کهی طور اورندی حرص بهجت خانم را درب نکهیا یبرا   دندیبمن رس یوقت
 . کردندیم یبه آنها نگفته بود اظهار ناراحت  یز یبهجت خانم چ نکهیو از ا گفتندیم

  یآن لحظه چهره  خواستیدهان باز کند و مرا ببلعد.اصال دلم نم نی زم کردمیلحظه فقط دعا م  آن
 . نمیبهجت خانم را بب 

 

و در   کردیدر هم گره خورده به صورت من نگاه م  یو ابروها یشان یپ یرو یبا همان اخم ها  حتما
 . کردینسارم م  راهیبد و ب  یدلش کل

 .دمی فهم ی خودم م  ینگاهش رو ین یرا از سنگ نیا

  کیو نوه دار شدنشان را تبر  کردمی م یخانم خداحافظ  هیو فقط با سم کردمی ترسم نگاهش نم از
 .گفتمیم

 . کردی شد.صنم تند تند همه ظرف هارا جمع م یخال   ینگذشت که خانه خال یز یچ

 وقت بود رفته بود و طبق معمول قول داده بود زودتر برگردد. یل یهم خ فرهاد
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آنکه به بهجت خانم مهلت غر زدن بدهم به محض رفتن مهمان ها خودم را به طبقه باال   بدون
 هوا وارد نشود. یب  ی. در را هم قفل کردم که کسرساندم  

 .  دمیکش یاز سر اسودگ قیعم  ینفس

به سمت پنجره رفتم و پرده اش را   نیهم یو خفه است.برا کی تار یادیخانه ز کردمی م احساس
 .دمیکش

 را نگاه کردم.  ونیمسخره ام مجال بدهم تلوز یبه فکر ها نکهیرا روشن کردم و بدون ا ونیتلوز 

 

 . گذشتیام همانطور ارام و بدون تالطم م یزندگ

 یخانم و صنم مثل قبل رفت و آمدشان را قطع کرده بودند و و من بعد از مراسم ده روزه   بهجت
 بودمشان.  دهیند گریفاطمه دختر هاجر،د

و اوقاتم را با شهر   ماندیمن م شی وقت هارا پ  شتریشده بود .اگر چه ب شتریفرهاد ب یهاو آمد   رفت
من   شی روز پ  کیاز  شتریب کرد،امای و قربان صدقه رفتن پر م ونیتلوز دنیکردن و د  دیرفتن و خر

 .شدیم شی دای،و دوباره دو سه روزه پ رفت ی و م ماندینم

  دیو سف  اهیدست به س دادی.اصال اجازه نم کردیبرخورد م یخوب شده بود و بامن با مهربان  یل یخ فرهاد
 . دیخریم یخوراک میبزنم و مدام برا

سر   یها که برا هیهمسا یکه بعض میبود دهیمد خر یرو  یمد و لباس ها یرو   یها لیوسا یانقدر 
  فیخانه تعر یو از دکور   ماندیباز م دهانشان امدندیام،خانه امان م یگفتن بخاطر باردار  کیزدن و تبر

 .کردندیم

 ما بودند. یهارا دراورده بود و همه انگشت به دهان زندگ هیهمسا یچشم ها گریکه د نمانیماش

مان   ینبود که مانع خوشبخت یز یچ  گریام شد و د یزندگ ی چاشن یطعم خوشبخت گریموقع ها د آن
 شود.
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  شی کارها ی برا اوردنی ن لیفرهاد و جواب ندادن و دل یو امد ها  کرد،رفتیم تمی اذ یکه کم  یز یچ  تنها
 . خوابدینگران بودم که فرهاد شب هارا کجا م یل یبود.خ

فرهاد بدجور ذهنم را اشفته   یببافم اما تفره رفتن ها  ایخودم رو یبرا ای نداشتم مشکوک شوم  دوست
 .کردیم

  یبد زندگ   یبا گمان ها خواستی داشتم و تازه سر و سامان گرفته بودم دلم نم  یخوب   یچون زندگ اما
 ام را خراب کنم.

 شوم، یو بزرگ شدم و دارم مادر م  ستمیسابق ن  یآن آسو گریدرست است من د البته

 یطبقه باال یخانه نقل کیکه اول ها  یبه فرهاد شک کنم،فرهاد یممکن است کم  نیهم یبرا
 اندک من پر بود،  یخانه از جهاز ها یمادرش داشت و دکور 

و دمده بود.خانه پر بود از   یم یشده بود و بقول فرهاد قد ختهیمن دور ر یجهاز ها  گریاالن د اما
 .دیمدل جد ونیو تلوز ی شمیابر یبلند طال کوب و قال یگلدان ها

 داشت.  شیو کمد لوازم ارا بایتخت خواب دونفره ز کی اتاقمان

 به خود گرفته بود. یگر ید ی،رنگ و بو  دیرنگ و گاز جد  دیبزرگ سف چالخ یبا وجود   آشپزخانه

  ییبای قرار داشت و ز ییرایهم بود ،در اتاق پذ یرنگ که کنارش گرامافون بزرگ یراک بزرگ قهوه ا کی
 خانه را دو چندان کرده بود.

 . کردی م فیراست از آن تعر ک ی دیدیهرکس آنرا م 

 کدفعهی دم یترسیرخ داد و من م کدفعهی من  یاتفاق ها در زندگ نیآمده بود ا  ایفاطمه بدن یوقت از
 برود.  نیهم از ب

ما بود   ی ها که خانه  هیاز همسا یکی سر زدن به  یباهم برا  کباری امروز صنم و بهجت خانم فقط  تا
  لیوسابه  شانینشدند ،فقط چشم ها چارهی ب هیاصال متوجه زن همسا میآمده بودند و بهتر است بگو

 خانه بود. 
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  شانیها برا  لیهمه وسا نیهم یبرا  گفتیبه آنها نم  دیخریکه م ییزهاینبود و چ ینی اهل خبرچ فرهاد
 . امدیم بی تازه و عج

ام و چرا او را با خودمان به   دهیخر  یک  نهارایا دیپرسیو م  کردی در بدنم فرو م خونکی س یصنم کل یحت
 شیحصار سوال ها  ریو خودم را از ز دادمیم یسربسته و هول هولک یجواب  یو من هرسر  میشهر نبرد

 . دمیکش یم رونیب

 

گفت از   شودی آمدن فاطمه،همراه با اکبراقا به خانه اشان رفت و م ایروز از بدن  نی هم بعد از دهم  هاجر
 آنروز رفت و آمدش را کمتر کرده بود .

خودم را   یام بودم.به سخت یماه باردار  نیکردم و االن در هشتم یروال زندگ نی به هم بایتقر
 برآمده شده بود.  یو شکمم حساب  دمیکشیم

  الیباردارم و سه میبه پدرم زنگ بزنم و بگو زدی اوقات به سرم م یهم نبود کمک دستم باشد.گاه یکس
 را بفرستد تا کمک دستم باشد. 

بود که  نیآن دوران ا ی.خوب شدمیپدرم بمن منصرف م  یتوجه ا یو ب  الیسه یها  تیاذ یاداور یبا  اما
و مغزم   دمی خوابی م شیبچه ها یسر و صدا و من بدون   امدیآنجا نم  شتریب  کباری یهفته ا گریهاجر د

 و سرصدا بود.  یبه دور از هرگونه حواش 

  زیهمه چ کردی نم تمیاذ یز یام چ یدر زندگ گریخوشبخت بودم،عاشق فرهاد و بچه ام بودم،د من
 آنجا آمدند....  شی که دوباره هاجر و بچه ها یخوب بود تا روز 

  کهیو من درحال  گذشتیاز رفتنش م یدو روز  بایروزبعد از ظهر بود و فرهاد هم در خانه نبود.تقر کی
 . دمیمال یم تونیرا باال زده بودم، به شکمم روغن ز رهنمی بودم و پ  دهیدراز کش نی زم یرو

لگد   یو حساب دیایخوشگل ام هم خوشش ب  یکوچولو  شدیو باعث م دادیم ی بمن حس خوب  نکاریا
 د.مالم کن

که آمده اند.در آرامش خودم به سر   دادینوا م نیو ا دی رسی هاجر از ظهر به گوش م یبچه ها یصدا
 که ناگهان در باز شد.  بردمیم
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 بود.  دهیجانم به لبم رس  گریهوا باز شده بود د یدر ب  نیا انقدر

 . دمیرا د ریبودم به در نگاه کردم و چهره خندان ام دهیخشم همانطور که دراز کش با

 . کردیوارد خانه شد و در را پشت سرش بست و همانطور با خنده نگاهم م ریام

کاسه اش است و   مین ریز یآنجا بود که عباس همراهش نبود.اول فکر کردم کاسه ا یشانس   خوش
 و آرام بود.  نداشت طنتی اتش بسوزاند اما ته نگاهش ش خواهدی حتما دوباره م

 کنم. رونشیاز خانه ب امدیحوصله نداشتم اما دلم ن  نکهیا با

 به او گفتم  ییبا خوش رو 

 من.  شی پ نیبش  نجا یا ای،بییسالم زندا-

 دم یبا ذوق به طرفم آمد و کنارم نشست.از او پرس ریام

 ؟ ییایب نجا یگفت ا ؟مادرتیآمد  نجایا یداشت یکار -

 تو. شی پ میاینه عباس خوابش برده بود حوصله ام سر رفت گفتم ب -

 لبخند به شکمم اشاره کردم و گفتم  با

بهش دست    یناز و خوشگل درست مثل خودت.دوست دار  ین  ین کیاست. ین  ین ن،داخلش یبب -
 ؟ یبزن 

 سر جواب مثبت داد. با

 گذاشتم. شکمم   یبودم دستش را رو دهیرا گرفتم و همانطور که دراز کش دستش

 تا بنا گوش باز شد و گفت  ششین ریام

 شکمت مثل شکم مادرم بزرگ شده.-

 و گفتم دمیخند

 گفتم که داخلش بچه است.-
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 . کردیو ذوق م  دیکشیم  نییشکمم باال و پا  یارام دستش را رو  ریام

 همان ذوق گفت  با

 اد؟یم  رونیب  یک  ییزندا-

 ماه.  کی با ینمونده تقر یادی زمان ز-

 چند روز؟ یعنیماه  کی-

 روز. ۳۰-

 به خودش گرفت و گفت   نیاندوهگ چهره

 است.  ادیز  یلیکه خ  ۳۰-

 و گفتم دمیرا کش  لپش

 .شودیروز هم تمام م۳۰ ینترس تا چشم رو هم بگذار -

آمد.برعکس عباس ،چهره   یم  یو دوست داشتن  نی ریش میبرا گرید یآن روز بر خالف روزها ریام
 داشت.  یو مظلوم  یدوست داشتن

 گفت  یخوشحال   با ریام

  کندی م تی کنم عباس مرا اذ  یو با او باز  دیایب  ایذوق دارم بچه ات بدن یلی من که خ ییزندا یوا-
 نکهیبه شرط ا دهمیبله که م- ؟یده یتو بچه ات را بغلم م ییبغل کنم .زندا گذاردیفاطمه هم مادرم نم 

 . ینکن تی بچه ام را اذ یو قول بده یباش   یبچه خوب

 سرش را مظلومانه کج کرد و گفت  ریام

دوستش دارم برعکس مامان و مامان بزرگو خاله   یل ینداشته باشم من ح  ش یکار دهمینه قول م-
 صنم. 

 آهسته گفتم یبلند شدم و با صدا  میحرفش از جا نیا با
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 د؟یا ی مگر آنها بتو گفتند از بچه من خوششان نم-

  تیموقع نیآسو سر به هوا است و در ا گفتیم ممامان بزرگ به مامان دمیشن ینه بمن نگفتند ول -
 حوصله بچه ندارد.  یبچه آورده و کس

بروم و به آنها بفهمانم سر به هوا  نیی .دوست داشتم همان لحظه پادیمغزم سوت کش ادینفرت ز از
 . ستیک

 زبانش حرف بکشم.  ریاز ز  شتریب کردی وادارم م یو حس  شدیداشت جالب تر م ری ام یحرفها اما

 . دیرا بگو زی برخورد کنم که همه چ یکردم با او عاد یسع

 زدم و گفتم یپهن  لبخند

 دارد؟  یچه اشکال  ست؟مگریبچه اوردن خوب ن یبرا تیچرا مامان بزرگ گفت موقع  یدینفهم ییزندا-

 باال انداخت و گفت  یشانه ا  زدیهمانطور که به شکمم دست م ریام

 . یاور ی بچه ب ستی و درست ن کندیبد بد م یفرهاد کارها ییدا  گفتندیم یول  دانمینم-

 گفتم یتر اوردم و با حالت مشکوک کیرا نزد سرم

 مثال؟  یچه کار بد-

 یادیز دم ی.فهمکردینگاهم م رهی بزند خ  ینگاهم کرد و اب دهانش را قورت داد.بدون آنکه حرف ریام
 تند رفتم.

و بهجت خانم   کندی بد بد م ی.منظورش چه بود فرهاد کارهادیجوشیو سرکه م ریدلم مثل س اما
  رونی ب یدر پ یسر پ ریکاسه است و هرچه است ز مین ریز یکاسه ا دانستمیمخالف بچه اوردن بود؟م

 فرهاد بود. امدنی رفتن و خانه ن

 . کردمیارام برخورد م ریبا ام دیآنکه بدانم با  یبرا پس

 گفتم  ریبه اجبار زدم و به ام یلبخند

 ؟ یدوست دار  ینیری ش-



 نکن  تیمنو اذ

140 
 

 با ذوق گفت  ریام

 . یلی اوهوم خ-

 برداشتم و داخل ظرف گذاشتم.  ینی ریدو تکه ش شیبرا خچالیبلند شدم و از   میجا از

 را مقابلش گذاشتم و خودم هم کنارش نشستم.   ظرف

 ب  ریام

 

 از کجا شروع کنم. دانستمیو نم کردمی ها کرد.دست دست م ینیری شروع به خوردن ش یحرف  دون

 به سرم زد.با لحن بچگانه گفتم یفکر  ناگهان

 . ریام-

باد کرده بود پرسشگرانه نگاهم   شیدر دهانش بود و لپ ها ین یری از ش یتکه بزرگ  کهی درحال ریام
 کرد.با همان لحن گفتم

 یل یبچه داخل شکمم خ-

 

 .کندی م یاز تو بپرسم پدرش چه کار بد دیگویمدام بمن م کندیم تمیاذ

 را بزور قورت داد و فقط نگاه کرد.  ینیری تکه ش ریام

.حتما بهجت خانم و مادرش به او گوشزد کرده بودند بمن  شدیمانعش م ی ز یمردد بود و چ انگار
 . دینگو یز یچ

را   زیزبانش همه چ  ریکه دوست داشتم کتکش بزنم و از ز ی.انقدر کردیمضطربم م شتریب  ری ام سکوت
 روشش نبود. نی اما ا دمیکش یم رونیب

 کنترلم را حفظ کنم گفتم کردمی م یطور که سع همان
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 به خودش بگو.  رمی گیرا م میخب باشد بمن نگو.من گوش ها-

 دهانش را باز کرد و گفت  باالخره

 ؟ یگوش نکن  یدهیقول م-

 نداشتم . یزنم اما چاره اقولم ب ری نداشتم ز دوست

 زدم و گفتم  لبخند

 قوله قول.-

 . شنومیگذاشتم و تظاهر کردم نم میگوش ها یرا به ظاهر رو میدستها سپس

شکمم برد و آرام   گیرا گرفته ام سرش را نزد میمطمئن شد من گوش ها یبمن کرد و وقت  ینگاه ریام
 گفت 

و به  دهدی مواد خطرناک ها م  نی به مردم از ا  رودی،م کندی بد بد م  یکوچولو پدرت کارها ین ی ن نیبب -
خطرناک است و آدم را معتاد   یل یخ  گفتیاست مادرم م ادمی یول  دانمی. اسمش را نمفروشدی آنها م
مرا  می وبگ یز ی چ ییهاا مادرم گفته بود اگر به زندا  یینگو یز ی به مادرت چ  کندیم  ضیو مر کنریم
 . شدکیم

 . شنومیواقعا نم  گرید کردمیسرد و کرخت شد.حس م  میلحظه دست ها آن

 ونیمنظورش از مواد خطرناک مواد مخدر بود؟از همان ها که در تلوز یعنی!دم یفهم یرا نم  منظورش
فرهاد مواد  ی عنیکنند؟یم ریمواد دستگ نیآدم را بخاطرش فروختن ا یها کل  سیکه پل دادینشان م

  رش ییو بپاش با آن پول ها بود؟منه احمق اصال متوجه تغ زی خرج کردن و بر نهمهیا یعن یفروش بود؟
دور و برم چخبر است.پس   دمیگول خوردم و نفهم ینیری نشدم و با دوتا لباس و ش  شیها یو ولخرج 

 . امدیو م  رفتی و بکوب م رفتی از جواب دادن تفره م نیفرهاد بخاطر هم 

  دهیهنوز به شکمم چسب ری.امزدمی را باز کردم و نفس نفس م میم دست خودم نبود.چشم هاحال گرید
با   ریشکمم هلش دادم.ام یرا باال بردم و محکم از رو میدست ها  اریاخت  ی.بزدی بود و با لبخند حرف م

 زد. هی گر ریبعد بلند ز  یافتاد و با تعجب نگاهم کرد و کم نیزم  یشتاب رو
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 لباسش گرفتم و هوار زدم  قهیبلند شدم و از گوشه  میجا از

 نی...ع؟مزاحمییای بتو اجازه داد خانه من ب یکس ت،چهی ترب یپسرک نحس ب  رونی از خانه گمشو ب-
 د؟گمشویو آن ول بود  نیاز بس خانه ا دی...تو و مادرت خسته نشدیهست شی ری مادرت مزاحم و س

 .رونیمن ب  یاز خانه 

 کشان کشان به سمت در بردمش. زدیو اسم مادرش را هوار م کردیم هیکه گر ریتوجه به ام یب

بلندش کنم و از پله ها پرتش کنم  نیاز زم توانستمیم کهیقدرتم چند برابر شده بود.طور انگار
 .حالم دست خودم نبود. نییپا

 م. هل اش دادم و در را با شدت بستم و از پشت قفلش کرد رونیرا باز کردم و محکم به سمت ب  در

شود.دستم را دراز   یکی  نیبه آن زدم که باعث شد با زم یسمت گلدان بزرگ رفتم و لگد محکم  به
 که فرهاد پرتش کرده بود.  یبدتر از زمان یل ی.خدمیکوب نیزم یکردم و ضبط صوت را رو

 زدم یم ادی و فر کردم ی م هیگر بلند

و راست راست در   یلعنت بتو فرهاد...تف به ذات دروغگو ات کنن فرهاد...نان حرام به خوردم داد-
 ...خوردی...حالم ازت بهم میو دروغ گفت ینگاه کرد میچشم ها

 یز ی و هرچ زدم ی ،داد م زندیکه م ییها ادی بهجت خانم و هاجر و فر یدر پ  یپ یتوجه به در زدن ها  یب
 . کردمیرتاب م آمد را پ یکه دم دستم م

 .نمی اسووو چخبرت است؟چه شده؟در را باز کن بب-گفت یکه م دمیشنیبهجت خانم را م یصدا

 . کردی م نیی در را باال و پا رهیمدام دستگ و

.فرهاد مرا چه فرض کرده یلیساده بودم خ  یل یکردم.من خ هینشستم و بلند گر نی زم یرو
 بقول مادرش سر به هوا؟  ایبود؟احمق؟خنگ؟

 دست خودم نبود. میشده بودم و کارها وانهی.کامال دکردمی م یو خودزن   کردمی م هیگر همانطور

 گفت یم ریآمد که به ام یهاجر م  یصدا
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 شد؟ وانهیکه د  یپدر سوخته چه گفت -

 زدیبهجت خانم امد که داد م یصدا

 شده. وانهیدختر،به برادرت زنگ بزن و بگو آسو د صنم..صنم بجنب-

 حرفش کنترل از دستم خارج شد و به سمت در هجوم بردم.  نیا با

 را باز کردم و در را با شدت باز کردم.   قفلش

 شد.  انینما مینگران بجهت خانم و هاجر رو به رو چهره

 زدم و گفتم  یپوزخند

که من پسر موادفروشتان را   دیا  دهینکند ترس اید؟یشد تانیهان؟چه شده؟نگران عروس سر به هوا-
 بشناسم؟

 را به اخم داد و گفت  شیتعجب کرد اما جا میخانم از حرف ها  بهجت

  یز یزده؟پسر من پاک تر از آن چ  یحرف نی بتو همچ ی ادب چه کس یحرف دهنت را بفهم دختره ب -
 ؟ یسرت گذاشته ا خانه را رو  نطوریعلف بچه ا  ک ی.بخاطر حرف یکن یاست که تو فکرش را م 

 زدم  ادیفر

پولدار شده؟چرا از روز   کدفعهی  د؟چرایآ یخانه م ری به د ریاگر واقعا حق با شماست چرا فرهاد د-
که مبادا من به  دیتلفن را از دستم گرفت رفت؟نکندیتفره م میدیپرسی از او درباره شغلش م یخواستگار 

 مهل کارش زنگ بزنم و لو برود؟چرا... 

 طرف صورتم حرفم نصفه ماند. کیداغ شدن  با

 نگاه کردم.  کردی اشک به بهجت خانم که با اخم نگاهم م با

 گفت  ادی فر با

که در شاءن خودت و خانواده ات   ی ز یبرود هرچ نیاز ب نمانیگفتم حرف دهنت را بفهم نگذار احترام ب -
 است را به پسرم نسبت نده. 
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 زدم و   یپوزخند

 

 گفتم

 هیطعنه و کنا لیدل یب  تیو دخترها یشما بمن اخم کرد دیآ یم ادمیکه   ییجا ؟تایچه احترام-
از بچه   دی.حرف حق را بادیگویم ریاست که ام یز یهمان چ قتی.حق ستیچ قتی حق دانمیزدند.من م

 ام یخبر باردار  دنیچرا با شن  ممفهی .حاال مدیشن

 

 نابسامان فرهاد بچه دار شوم.  تیموقع نیمن در ا دیخواستی .شما نمدیشد ناراحت

  دنیاره حق با توست،فرهاد من مواد فروش است،من با شن-گفت ادی خانم پشت بند من با فر  بهجت
تو   دمیدی .من میمرا بهم زد یتو خوشحال نشدم چون با باردار شدنت تمام برنامه ها  یخبر باردار 
  ارفرهاد را از آنک  خواستمیو مجبور شدم خودم دست بکار شوم. من م یپسرم را جمع کن  یعرضه ندار 

درست و درمان جفت و جور کنم ، بعدش از او بخواهم بچه دار   یاو کار  یبکشم و برا رونی ب یکوفت
من کار خودم را بکنم.االن فرهاد بخاطر دراوردن خرج و  یات نگذاشت یما تو با خبر باردار شود ا

.فکر  کندینم  وشگ میتو به او تذکر بده ای من  گریو هرچقدرم د رودی در آن کار فرو م شتریمخارج بچه ب 
تورا   دانمیآمد فرهاد نم یچه با ازدواج تو و فرهاد موافقت کردم؟من اصال از تو خوشم نم یبرا یکرد

نبودم اما با خودم گفتم   یوصلت راض  نیتو را مال خودش کند،من به ا کردیبود و اصرار م دهیکجا د
فرهاد را جمع و   یبتوان توتو گوش کرد و  یبه حرف ها دیکه فرهاد با عشق گرفتت،شا  ییتو دیشا

و در کمال   ی.فقط در خانه نشستینتوانست ،امایو به سمت خانه و راه و کار درست بکشان  یجور کن 
آن   یبرا تواندیفرهاد،فرهاد م طی شرا نی.بنظر خودت االن با ایات را هم آورد یوقاحت خبر باردار 

 ؟ یباش یمادر خوب  یتوان یعرضه م یب هیتو ا یباشد؟ یبچه پدر خوب 

 گفتم دهی بر دهیبه سکسه افتادم. بر کهیام شدت گرفت طور هیبهجت خانم گر  یحرف ها دنیشن  با

که  د؟شمایاست چرا مرا زن...ش کرد نیفره.....ااااد ا تی وضع دی...نستدایشم ....شما که م-
  ی...به ...به ...به اندازه کافکندی م تمیاذ الیبد...دد است ..س...سه تمویمن وضع دی...نستدااایم

 بدبخت هستم چرا..را ..بدبخت ترم..ک ...ک..
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 رفت.   یاهیس مینصفه ماند و چشم ها میدر دلم حرف ها  یب یاحساس در عج  با

 دم ینفهم یز یصنم چ ی در پ  یپ  یزدن ها غیافتادم و جز ج  نیزم به

 

و پنکه   دی .سقف  سفشناختمیمکان را نم نیشدم.اصال ا رهی را آرام باز کردم و به سقف خ میها چشم
 . یقفس

 سرم، مواجه شدم. یرا چرخاندم و با سُرم باال سرم

 آمد..فرهاد..مواد...بهجت خانم... ادم ی زیهمه چ ناگهان

 افتاده باشد.  ی اتفاق  شیبچه ام افتادم نکند برا ادی ناگهان

 زدم  ادیکردم و فر هیگر

 ..خدا لعنتت کند فرهاد...خواهمی بچه ام را م ست؟منی ن نجایا یبچه ام..کس -

تخت دراز   یو همانطور رو  دمیکش غی شکمم ج ریز  دنیکش  ریبا ت   یبلند شوم ول میاز جا خواستم
 و ناله کردم.  دمیکش

 کرد . قیتزر یز یبه سمتم آمد و در سرمم چ عیشد.پرستاد سر انیباز شد و چهره پرستار نما در

 دم یاز پرستار پرس  مهیسراس

 سرش آمده؟  ییگو بچه ام چه شد؟بالخانم تورا به خدا ب-

 گفت  ی داشت آرامم کند با لحن ارام  یسع کهیبه سمتم آمد و درحال   پرستار

 آمد.  ایعجله داشت زود بدن کمیارام باش پسرت سالم سالم است.فقط  زمی عز-

تخت   یبزنم و راحت رو  یارام بخش بود که باعث شد لبخند یهمچون مسکن م یپرستار برا یها حرف
 دراز بکشم.
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دوست داشتم بخاطر فرهاد پسر شود اما حاال که از  لیبچه ام پسر بود ناراحت شدم.اوا نکهیا از
 باشد.  لشینداشت پسر شود و دوست داشتم خالف م یلی فرهاد نفرت داشتم دل

 دوستش داشتم . یادیبهرحال نعمت خداوند بود و بچه ام بود.ز  اما

 ذوق به پرستار گفتم با

 نمش؟ یبب  شودیم-

 . اورتشیب  تیبرا میگوی فعال که بغلش پدرش است.االن به پدرش م -

 رفت.   رونی از از اتاق ب یحرف چیزدم و پرستار بدون ه یاز پدرش فرهاد بود؟پوزخند منظورش

 فرهاد را خبر نکند  گفتمی.کاش به پرستار منمیبنداشتم فرهاد را ب دوست

 

 زل زدم.  شیدر هم رفت.با خشم به چشم ها میباز شدن در و آمدن فرهاد اخم ها با

  میپسرم ب*غ*ل*ش بود مسخ زده همانند من به چشم ها کهی بود و درحال ستادهیحرکت ا  یب فرهاد
 زل زده بود.

بودن و  فی .از ضع دیلرزیم یمشک یآن چشم ها دنیهم از داز او متنفر بودم اما ته دلم هنوز  نکهیا با
 بودن خودم بدم آمد.  یاحساس

پسر   یوا -توجه به فرهاد با ذوق گفتم   یمسخره ام را پس زدم و  و دستانم را دراز کردم،ب افکارم
 خوشگل مامان.  نمتیبب نجایا ای خوشگلم ب

قرص ماه بود.در   نیشدم.درست ع  رهیجلو آمد و بچه را ب*غ*ل*م گذاشت.به صورت پسرم خ  فرهاد
 .دمشیدلم قربان صدقه اش رفتم و ب*و*س*

را تنش کرده   مارستانیب یلباس ها نکهی.با ابود  زی آمده بود و جثه اش ر ایبدن  رمنتظرهی زود و غ یکم
 بودند اما باز هم دلربا بود.
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فرهاد که انگار از ته   یکه با صدا  کردمی بودم تصور م دهی که خر یخوشگل یاس هادلم پسرم را با لب در
 به خودم آمدم امدیچاه م

 ؟یالزم ندار  یز ی چ رومیمن م-

 نهیگز نیبهتر  یمهل ی.بدمشی*ب*و*س*یو م زدمی تفاوت با پسرم حرف م یبزنم ب یآنکه حرف  بدون
 . دیرسیبود که در آن زمان به ذهنم م یا

 میها ه یبه ر ژنیاز اتاق خارج شد.با خارج شدنش حس کردم تازه اکس  یحرف   چیبدون ه فرهاد
 .دهیرس

  یکردن کرد.چون بچه بودم و ب هیشدم.شروع به گر  رهی و دوباره به پسرم خ  دمیکش یق یعم  نفس
 گفتمیو م  کردمیب*غ*لم بود نگاهش م چکار کنم.با ترس همانطور که بچه  دیبا دانستمیتجربه،نم

 ارام باش پسر قشنگم،ارام باش چه شده؟ -

اش داشت خودش   یشان یپ یرو ی،اخم ی که برعکس آن پرستار قبل یلحظه در باز شد و پرستار  همان
 گفت  یبمن رساند.با لحن تند عیرا سر

پنج ساله است که با حرف آرامش   یبچه  ؟مگریدهینم  رشی بچه گرسنه است.چرا ش ینی بی مگر نم-
 ؟ یکن یم

 بغض گفتم  با

 د؟ یکمکم کن شودیبدهم م رشیش  ستمی...من که بلد نخواهد؟منی م ری واقعا ش-

 گفت  یلب  ریداد و ز رونیرا پر صدا ب   نفسش

 ؟ یاور یبچه ب یمجبور   ،مگریستیبلد ن یوقت-

داد و باالخره توانستم  ادی را بمن  ز یهمه چ  یحوصلگ ینگفتم.با ب یز یاما چ دمیرا شن   شیصدا  نکهیا با
 داد و از اتاق خارج شد. ادمیهم  یبدهم.چند نکات بچه دار  ری پسرم را ش

اما باز   امد ی خوش برخورد تر از او بود.از رفتارش خوشم ن یل یخ یبود و آن پرستار قبل  یعصب   پرستار
 .شد یکالفه م یداد وگرنه بچه ام از گرسنگ ادمیدادن را  ری خداراشکر ش
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 دلم قنج رفت.  یخورد بچه، حساب  ری ش دنیانداختم و با د نییرا پا سرم

  فتادهین ش یبرا ی.خدارا شکر کردم که پسرم سالم بود و اتفاقکردمی انگشتانم صورتش را نوازش م با
 بود.

  شدیدر باز م شهیمتنفر بودم.هم گر یدخودم بودم که در دوباره باز شد.از باز شدن در  یحال و هوا در
 . کردیم تمینفر اذ کی  یو چهره عصب

 خندان و بشاش بهجت خانم و صنم نظرم عوض شد.  یچهره  دنید با

 بچه گفت  دنیتا بنا گوش باز بود به سمت من آمد و با د ششین که یخانم در حال   بهجت

چقدر ذوق   داندیخدا م فرهاد گفت بچه پسر است ی خوشگل من کجاست؟بخدا وقت ینوه  یوا-
 کردم. 

 بچه گفت  دنیرا بمن رساند و با د  خودش

 . نیخوردنش را بب ری .شبردیچقدر خوشگل است ماشاهلل،پدرسوخته دل ادم را م-

 گفت یو م  د یکوبی اش م نهیو مدام به س کردمی.صنم هم نگاهش مدیرا گفت و با ذوق خند نیا

 عمه قوربانت بشود. -

لحظه هم خوشحال بودم هم ناراحت.خوشحال بودم که باالخره چهره خندان صنم و   نیا دنید از
 خوش بمن نشان دادند.  یو باالخره انها رو دمیبهجت خانم را د

شب که  مهی.دوست داشتم ن دیایب   ایبدن  نطوریهم ناراحت بودم چون دوست نداشتم بچه ام ا یطرف از
 قابله را خبر کند.  رودیقوربان صدقه ام م کهی فرهاد درحالو  ردیام دردم بگ  دهیدر آ*غ*و*ش فرهاد خواب

از هوش بروم مرا   نکهیبخاطر ا کردمیفکر نم  چوقتی.هدیا ی ب  ایبدن  مارستانینداشتم بچه ام در ب دوست
 . دیایب ای بدن  نجایو بچه ام هم هم اورندیب  مارستانیب

 گفت  یخانم با شرمندگ   بهجت
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  مارستانیب  یکه فاطمه هنوز کوچک است و فضا یدانیم دیایهاجر نتوانست ب  دیاسو جان ببخش-
 . دیآ یم  دنتید میو خانه رفت یانشاهلل مرخص شد  ستیمناسب ن شیبرا

 یکردم مانند خودش به رو یکه خورده بودم دلخور بودم اما سع یل یاز دست بهجت خانم و س هنوز
 و موفق شدم فقط لبخند بزنم.  اورمی خودم ن

  یل یبود خ ن ی.فرهاد جرمش سنگکرد ینبود فرهاد ناراحتم م کرد،فقطی وسط نبود هاجر ناراحتم نم نیا
 کنم.  رونشیاز دلم ب توانستمیبود،اما دوستش داشتم.نم نیهم سنگ

پسر اورده ام نازم را  شیرساندمش و برا  شیبه ارزو نکهیا یمن بود و برا شی پ نجایفرهاد ا کاش
 . دیکشیم

 صنم به خودم آمدم  یصدا با

 خورده است.   ریش  یفکر کنم به اندازه کاف  میب*غ*ل*ش کن یبچه را بده شودیاسو م-

از خودم جدا کردم و به دست بهجت خانم   خوردیم ری تکان دادم و بچه ام را که داشت ش  دییتا سر
 دادم.

 . کردندیسر بهجت خانم رفت و باهم نگاهش م یهم باال صنم

 خانم با ذوق گفت   بهجت

 ؟ یاسم انتخاب نکرده ا شی آسو برا-

 حوصله جواب دادم  یب

 نه .- 

 .خواهدیبچه اسم م نیخب ا-

گرفتم خودم   میانتخاب کرده باشد.تصم یپسرمان اسم یآمد فرهاد برا ینم ادمیبه فکر فرو رفتم، یکم
 .دهانم را باز کردم تا اسم بچ دمیپسند یم یل یاسم بگذارم.اسم ماهان را خ شیبرا
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 بهجت خانم مانع حرف زدنم شد یاما صدا میبار بگو نیاول  یام را برا ه

 . میگذاریاست.پس اسمش را محمد م یمن است،اسم خوب  امرزیمحمد اسم پدر خداب-

 به صنم کرد و گفت  رو

 خوب است صنم؟ -

 با ذوق گفت  صنم

 . ستیبله عال -

و انگار نه انگار من مادر بچه   دوختندیو م  دندیبریخودشان م یردم.براتعجب به رفتار آن دو نگاه ک با
 بودم.

نزدم و اجازه دادم   یحرف گرید نی هم یاسم پسرم محمد بود.برا گریکار از کار گذشته بود و د گرید اما
 .دیاذان بگو  شیگوش پسرم اسم محمد را زمزمه کند و برا ریاقاعبداهلل ز

 تنها گذراندم.  با محمد مارستانیرا در ب شب

 بماند اما من نگذاشتم و قبول نکردم. شمیخانم اصرار داشت صنم پ  بهجت

مثل   قایدق  شی.حالت چشم هاکردمیرا ب*غ*ل*م خوابانده بودم و به چهره معصومش نگاه م محمد
 .کردیم  تمیاذ نیفرهاد بود و ا

  یشدم و م  یم رهی محمد خ یام به چشم ها یرفع دلتنگ  یفرهاد تنگ شده بود.برا یبرا دلم
 .دمشیب*و*س*

هم  یو وقت یشویکور م ی.حسابیدهینم  صیکه راست و غلط را تشخ کندیدل چه م نیا دانمینم
را   تیعشقت چشم ها دنید یو فقط برا   یهمان کور بمان یدهیم  حی ترج یکن ی را باز م تیچشم ها
 . ییبگشا

 .محمد را محکم تر در ا*غ*و*ش*م فشردم.دیچک میاز چشم ها یاشک قطره
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فرهاد نگاهم را از او گرفتم و به محمد   یچهره  دنیلحظه در باز شد.سرم را چرخاندم و با د  همان
 شدم.   رهیخ

 . کردمی توجه به او محمد را ن*و*ازش م  ینشست و من ب  یگوشه صندل یحرف بدون

 بود گفت  نیی همانطور که سرش پا فرهاد

 ؟یبهتر -

 ندادم و خودم را مشغول محمد نشان دادم. را  جوابش

 .یمادرم گفت از هوش رفته بود-

 گفتم یخشم به طرفش برگشتم و به تند با

 را هم گفته باشد.  لشیدل دیحتما با-

 کرد. یانداخته بودم باز   میکه رو  ییانداخت و با پتو ن ییرا پا  سرش

 بغض دار گفت  یصدا با

 . میمردیم یگرسنگ را بکنم وگرنه از   نکاریمجبور شدم ا-

 حلقه زد و گفتم میدر چشمها اشک

 بهتر بود که لقمه ح یلیخ  میمردیم  یاز گرسنگ-

 

 .یو از جواب دادن بمن تفره برو یبگذار  میتنها  ،مدامییدروغ بگو ،بمن یبگذار  میجلو رام

 گذاشت و گفت  میشانه ها یزدم.فرهاد دستانش را رو هیگر ری بلند ز 

  ماندی نم مانیبرا یپول چیخارج شوم ه  نکاریاگر از ا م،آسویگویم یا دهیرا فهم  قتیحاال که حق-
 ؟ یفهمیم

 زدم  ادیفر
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اگر  یدانیفرهاد م خواهمی من آبرو ام را م خواهمی نم    نیو زم  نیبدرک نماند،من پول و ماش-
به فکر دل من باش،فکر پسرت   یست ین مانیاعدام است.بفکر ابرو شود؟حکمشی کنند چه م رتیدستگ

سرش   یباال یپدر  گرید رنتی اگر بگ ی دانی.میسرش باش  یباال  ی هیباش که قرار است بزرگ شد تو سا
 ست؟ ین

 ؟ یماندی کجا م گرید ؟هان؟بگویمان یاصال تو شب ها کجا م

 نگران نباش.  دهندی آنجا بما جا و مکان م-

 ن. را نک نکار یبخاطر بچه امان ا کنمیفرهاد خواهش م-

 لبخند زدم و محمد را نشانش دادم وگفتم هیگر با

چقدر ناز و معصوم است.ماررت اسمش را گذاشته  نی.بب یکه دوست داشت  یاست هاا،همان ن،پسریبب -
 ؟ی دانستیم چیمحمد.ه

 زد و گفت   لبخند

 باست ی ز یل یخ ییگویمادرم گفت.واقعا راست م دانستمیاره م-

 التماس گفتم  با

 دهم یبه جان محمد قسمت م رونی بکش ب نکاریاز امحمد  نیپس بخاطر هم-

 زد  ادیاخم کرد و فر فرهاد

 .یدخالت کن  ستین یاز ین کنمیچکار م دانمیمن خودم م-

 هق هق گفتم با

 فرهاد گفتم بخاطر محمد.-

 بگذارند.   یپول  یاش را با ب ی دوست ندارم پسرم مثل خودم جوان کنمیرا م  نکاریبخاطر محمد ا-

 من از اتاق خارج شد.  یها هیرا گفت و بدون توجه به گر نیا
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 کردن. هی شد و شروع کرد به گر  داریمحمد از خواب ب که ی کردم طور هیگر بلند

 را پاک کردم و رو به محمد گفتم میها اشک

 جانم پسرم؟جانم خوشگل مامان. -

 دادم. رشیدر آ*غ*و*ش*م فشردمش و ش  محکم

هم گذاشتم و  یرا رو میتلنگر رفتن با خودم باالخره چشم ها یمطمئن شدم خواب است با کل  یوقت
 به خواب رفتم.

 شدم. داریاز خواب ب  ییقدم ها  یبا صدا صبح

مرا داخل ساک   یها لیو وسا  رفتی و آن طرف م  نطرفیسرم ا یکه مدام باال دمیخانم را د  بهجت
 . چپاندیم

بودم تنش  دهیخر شیکه خودم برا یکرم رنگ سرهم یصورت محمد نگاه کردم. لباس ها به
 کاره بهجت خانم است  دانستمیبود.م

 کردم و ارام گفتم نگاهش

 سالم.-

 خانم جواب سالمم را داد و دوباره مشغول کارش شد.   بهجت

 تخت جا به جا شدم یرو

 

 از درد مچاله شد. صورتم

 گرفت و گفت  خانم محمد را ب*غ*ل  بهجت

کمک کند تا   دیای ب میگویاالن به صنم م مینباش نجایا نی از ا شتریبهتر است ب  ، یمرخص شده ا گرید-
 . یرا بپوش  تیلباس ها
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 باال گرفتم و گفتم  یرا به نشانه منف  دستم

 .میای نه دستتان دردنکند خودم از پسش برم-

 باال انداخت و گفت  یخانم شانه ا  بهجت

 . یباشد هرطور راحت -

 همانطور که محمد ب*غ*ل*ش بود ساک را نصفه رها کرد و از اتاق خارج شد.  و

 . نمیتخت بنش یکردم رو یرا بزور تکان دادم و سع خودم

است را به   یتخت نشستن که کار راحت ی؟رویسرتق چرا قبول نکرد یلعنتت کند آسو.دختره  خدا
 ؟یبرو مارستانیو تا دم در ب   ینرا جمع ک  لتیتنها وسا یخواهیآن وقت م  یدهیانجام م یسخت

طرف و آن طرف   نی. اکردم و درازشان کردم  زانی را از تخت آو  میام را پاک کردم.پاها یشانیپ  عرق
 هارا بپوشم.  ییبردم تا بتوانم دمپا

 بخورم که خودم را نگه داشتم.  نیخوردم و خواستم زم  زیل  یکم ناگهان

 همان لحظه در باز شد. گفتم و ی.اخ بلنددیچ یپ  یب یشکمم درد عج  ریز

 تخت نشاند.  یبغلم را گرفت و مرا رو ری ز مهیسراس پرستار

 اعتراض گفت  با

 ه؟یشما ک د؟همراهیحالتان چرا دست تنها هست نیا  د؟بایکنی خانم چکار م-

 برود و بهجت خانم و صنم را صدا کند که دستش را گرفتم.  رونیاز اتاق ب  خواست

 .کردیبا تعجب نگاهم م  پرستار

 گفتم  زدمینفس نفس م کهیدرحال 

 نکن.  شانینه،صدا-

 لفظ التماس گفتم  با
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 .د؟لطفایخودتان کمکم کن شودیم-

 سوخت و گفت  میام چطور بود که پرستار دلش برا افهی آن لحظه ق دانمینم

به   دیکمکت کنم،چون با توانمینم  شتریتا دم در اتاق ب یول  یرا جمع کن  لتیوسا کنمی باشد کمکت م-
 هم برسم. گرید یها ضیمر

 تخت بلند شدم. یتکان دادم و با کمک پرستار از رو  دییرا به نشانه تا سرم

 ام را سرم کنم. یرا بپوشم و مانتو و روسر  م یها ییکرد دمپا کمک

 ب*غ*ل*م گرفت و مرا از اتاق خارج کرد.   ریرا داخل ساک گذاشت و از ز میها لیوسا

 بودند.  ستادهیدر منتظر من ا یخانم و صنم همراه فرهاد جلو  بهجت

 به سمتم آمد و گفت  مهیمن سراس دنیبا د فرهاد

 نم.به بعدش را من کمکت ک نی.بگذار از ا کردی صنم کمکت م یگذاشتیکاش م -

 و گفتم دمیکه خودم را پس کش ردی ب*غ*ل*م را بگ ری خواست ز فرهاد

 بدهد.  رشیخدا خ کندیخانم پرستار کمکم م  خواهدینه نم-

 دیای ب میگویاز مستخدم ها م یک یبه  ی بروم ول دیمن با  زمی ممنون عز-زد و گفت یلبخند  پرستار
 کمکت کند. 

 صدا زد و از او خواست کمکم کند. دیکشی م یرا ط  نیکه زم یلحظه مستخدم  همان

که پرستار رو   میبرو میرا گرفت .خواست میبود دست ها ی ته استکان نکیتپل با ع  یکه خانم مستخدم
 به فرهاد گفت 

کردند   مانیزا  یهمسرتان بسالمت دیشانس آورده ا یل ی.خد یشد  یکاش انقدر زود بچه دار نم یول- 
 .ت و ممکن بود جان سالم بدر نبرند خطرناک اس مانیسن کم زا  نیوگرنه در ا

 نگفت و فقط سکوت کرد. یز یچ فرهاد
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 بود.  زیتعجب برانگ یل یساله باردار شود خ ۲۶مرد  کی ساله از  ۱۳دختر  کی. کردی هم سکوت م دیبا

 .فضا را ندارم  نیحوصله ا گریمن د میشو  نیسوار ماش  میبرو گریخب بهتر است د-خانم گفت   بهجت

 .میاز درمانگاه خارج شد یحرف چی و بدون ه میبا حرف او موافقت کرد یهمگ

بود کرد و فرهاد با دادن انعام به او  مارستانی در ب یکه جلو نمانیمستخدم مرا سوار ماش  خانم
 از خجالتش درامد. یحساب 

 نشستند و محمد هم ب*غ*ل*شان بود.  نیخانم و صنم هم پشت ماش   بهجت

 شد.   نیسوار ماش عیخل صندوق عقب سربا گذاشتن ساک دا فرهاد

 به سمت خانه حرکت کرد.  یبدون حرف  یشگیهم می را روشن کرد و با پخش شدن ترانه مال ضبط

 باز کرد. میشد و در را برا ادهی پ نیاز ماش  عیبه خانه فرهاد سر دنیرس  با

عشق و محبت    یفرهاد از رو یها  نکاریا کردی.فکر م دمی و کشدار صنم را شن  ظی گفتن غل شیا یصدا
نبود   یمستخدم گریرا کند،چون د نکاریفرهاد مجبور بود ا دانستینم شد،امایاش م  یاست و حسود

 مرا تا خانه ام ببرد. 

 نداشتم و دستش را گرفتم .  ی.چاره ارمی دستش را دراز کرد تا دستش را بگ فرهاد

 شدم. ادهیپ  نیاز ماش یسخت به

 توجه بمن به سمت خانه رفتند و محمد را هم با خود به خانه بردند. ی و بهجت خانم ب  صنم

 هم با کمک فرهاد به سمت خانه رفتم.  من

 گفت  فرهاد

 ؟ یخانه مادرم بمان یخواهی.مسخت است  تیاست برا ادیطبقه باال پله ز-

 گفتم  عیسر

 . اوریخودم بگذار  و محمد را هم ب یمرا خانه  خواهم،ینه نم-
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 مرا از پله ها باال برد.  یت و بدون حرف نگف یز یچ فرهاد

خوشگل خانه ام را شکسته بودم و تکه  یها لیخانه ام دوباره بغضم گرفت.تمام وسا  دنید با
 بود. نی زم یهنوز رو شانیها

کرده   یخانه را هم زخم واریاز د ی برعکس شده بود و قسمت بردیرنگم که دل همه را م یقهوه ا راک
 بود.

 گفت  فرهاد

جمع کند. با نگاه کردن   نهارایا یهمه   دیایب کنمیرا صدا م ،صنمیاستراحت کن  یاتاق کم  میبهتره برو-
 . یکنی فقط اعصابت را خورد م نهایبه ا

 . مینزدم و با هم به سمت اتاق رفت یحرف 

 تخت خواباند.  یمرا رو فرهاد

 او گفتم به

 . اوری برو محمد را ب-

 خارج شد. تکان داد و از خانه دییسر تا فرهاد

 بهجت خانم بزرگ شود. یو عباس خانه  رینداشتم محمد مثل ام دوست

 آمد و دوست نداشتم محمد مثل آنها شود.اگر ا یاخالقشان خوشم نم  از

 

 .برندی خودشان نم شی و محمد را پ کنندی عادت م گریمحمد را دستشان ندهم د مروز

 

 در متوجه ورود فرهاد شدم.  رهیشدن دستگ  نییباال و پا  یصدا با

 تخت نشست و با لبخند گفت  یمحمد ب*غ*ل*ش بود کنارم رو کهی درحال فرهاد
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و شربت   ین یری ش ی.کل اورندیگوسفند چاق و گنده سفارش کرده ام ب کیام  یپسر کاکل زر  یبرا-
پوش  لباست را ب  نی.امشب بهترکنمیهارا هم امشب دعوت م لی ها و فام هیهمسا یام و همه  دهیخر
 . میکنی مراسم را خانه خودمان برگزار م ینرو نیی و پله ها را باال پا ینشو تی تو اذ نکهیا یبرا

را سمتم   یکوچک قرمز رنگ یفرو برد و جعبه  بشیمحمد را ب*غ*ل*م داد. دستش را در ج سپس
 گرفت و گفت 

نمونه  کیهم  نیا رمیرا طال بگ تی سرتا پا یام قول داده بودم پسر آورد دهیتو خر یرا برا نیا-
 کوچکش است. 

 را به آن طرف چرخاندم و گفتم  سرم

 .خواهمینم-

 جعبه را جلوتر گرفت و گفت  فرهاد

 نظرت عوض شد.   دیحداقل نگاهش کن شا ری بگ االی-

و  دادیته دلم را قلقلک م  یز یچ  یول  میدر خانه داشته باش یز یبا پول مواد چ گرینداشتم د دوست
 . شدیمانع گوش دادن به حرف عقلم م

 مردد دست بردم و جعبه را از دستش گرفتم. نیهم یبرا

 بزرگ و براق قرمز رنگ دهانم باز ماند.   نیبا نگ یانگشتر  دنیکردم و با د بازش

 .بردیرا م  یبود و دل هر آدم  ایگو اریاش بس ییبایز

را در دست    فمیسرد و ظر ی.دست ها دیکش رونی دستش را دراز کرد و انگشتر را از جعبه اش ب فرهاد
 مردانه اش قرار داد و انگشتر را دستم کرد. یها

کند و قلبم تاالپ تاالپ   خی میبرابر شده بود و باعث شد دست ها نیدستش آن لحظه چند یگرما
 بکوبد.

 از خانه خارج شد. یو بدون حرف  دیخم شد و گونه ام را ب*و*س فرهاد
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 صورتم هنوز داغ بود. یب*و*سه اش رو  یجا

 بود.  بایز یاد یاما ز دیرس یبزرگ بنظر م یمن کم  یانگشت ها یبه انگشتر در دستم کردم.برا ینگاه

 . دمیرا کنارم خواباندم و خودم هم دراز کش محمد

 آمد و خسته بودم. یخوابم م یصبح بود.حساب ۹را نگاه کردم.  ساعت

 کوچکش فرو کردم.  یرا در دست ها سمت محمد برگشتم و انگشت ام به

 و همانطور به خواب رفتم.  دمیرا محکم فشار داد.خم شدم و گونه اش را ب*و*س* انگشتم

 

تخت نشستم و محمد را در آ*غ*و*ش   یشدم .رو داری محمد از خواب ب فیضع یها هیگر یصدا با
 گرفتم.

 بعدازظهر بود.  کیرا دادم و به ساعت نگاه کردم.ساعت    رشیش

 بلند شوم.  میکردم از جا یتخت گذاشتمش و سع یگوشه  دیکه خواب  مدمح

 به شاهکار خودم انداختم.  یموفق هم شدم.لنگان لنگان از اتاق خارج شدم و نگاه باالخره

  نییچشمم پا یاز گوشه  یغم ها ناگهان دوباره به سمتم آمد.بدون آنکه بخواهم قطره اشک ی همه
 افتاد.

شوهر   یمعن دمیفهم ی افتاده.هنوز نم میبرا  یچه اتفاق دمیفهمی.هنوز هم نم یلیبچه بودم خ  یل یخ من
شق  ب*و*س*ه و انگشتر رام شده بودم و با کمال وقاحت هنوز هم عا کیچه.با  یعن یمواد فروش 
 فرهاد بودم. 

پرتاپش کنم که  رونی .خواستم از پنجره به بدمیکش رونشیرا به سمت انگشتر بردم و با حرص ب  دستم
 گشت. دیچشمانم پد یجلو کردیکه انگشتر را دستم م یچهره فرهاد زمان 

چشمم  ید*اغ و مردانه اش جلو  یدست ها ینکردم و به سمت پنجره رفتم.دوباره لحظه  یا توجه
 آمد.



 نکن  تیمنو اذ

160 
 

 فکر نکنم.در پنجره را با شتاب باز کردم. یز یطرف و آن طرف تکان دادم تا به چ نیرا به ا مسر

صورتم باعث شد آن طرف صورتم داغ و    یدا*غ اش رو یآن ب*و*س*ه  ادیناخودآگاه  دوباره
 کرخت شود. 

 یسردم در دستها یگشت.حصار کردن دستها داریچشمم پد یخاطرات خوبمان با فرهاد جلو  تمام
 من.  یقربان صدقه رفتن ها و لوس کردن ها ای ن،یگرمش در ماش

 به انگشتر انداختم. یهق ام گرفته بود.پنجره را با حرص بستم و نگاه هق

 . ندازمیب  رونی آمد آنرا ب یدلم نم یپرت کردم.حت  نیزم ی.انگشتر را روختیر ی پروا م یب میها اشک

هم  ؟عشق؟چه؟خودمیچه بود؟نفرت؟دلتنگ ختنمیاشک ر لی.دلختمی نشستم و ارام اشک ر نی زم یرو
 .دانستمینم

  تیرا ،بخاطر سن کمم اهم شدمیرد نم  شانیو از رو دمیفهمی م دیکه با ییزهایبود.چ ینامرد یایدن
 را خوب بلد بودم. یاما عشق و عاشق دادم،ینم

  رونیشده ب  نینفر یخانه  نی از ا شهیهم یو برا گرفتیمن بود دست محمد را م یجا یهرکس
 یادیز زها یچ نیبود؟من کال چهارده سال داشتم ا ادیز  رفتم؟صبرمی .چرا نمرفتم ی .اما من نمرفتیم
 بود اما مانده بودم. نیسنگ میبرا

رفتنم   وجود داشت که مانع یز یچه چ  کریدر و پ  یب یخانه  ن یمانده بودم؟در ا چرا
 فرهاد؟همان فرهاد موادفروش... شد؟فرهاد؟کدامیم

 بودم.هم من هم محمد.  یخانه من اضاف  نیکجا معلوم خودش هم معتاد نشده باشد.در ا از

 نداشت. ییخانه جا  نیبا پدر مواد فروشش در ا محمد

و پولم را    کردمی.خودم کار م میماندیخاله نرگس م  شیپ  یو مدت میرفت ی.با پسرم شهر م میرفتی م دیبا
 .میخانه اجاره کن   ییدر جا میتوانستیو سرانجام م  اوردمیدرم

رنگمان  یرفتن گرفتم و به سمت ساک بزرگ مشک  یرا برا  ممیبه دو کردن تصم یک ی ی بعد کل باالخره
 اورده بودند رفتم. میبرا ی عروس یکه در کادوها
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 . دمشیکش رونی کمد ب ری از ز یسخت به

 را داخلش چپاندم.  میباز کردم و لباس ها کمد را در

 را هم داخلش گذاشتم.  ازمانی لوازم مورد ن یکسر یمحمد را هم برداشتم و  یها لباس 

 رفتم و نگاه کردم.  فمی به پول داشتم.به سمت ک  ازین

داشته باشم؟کالفه و  فمی پول در ک دیشدم.چرا من نبا  یبه شهر را هم نداشتم.عصب   طیپول بل نصف
 پرتاب کردم.  یرا به گوشه ا  فیک دیناام

 شدم. رهی نامعلوم خ یبه نقطه ا نیتخت نشستم و غمگ یاوصاف رفتن مهال بود.رو نیا با

 یبلند شدم و دنبالش گشتم.رو می.از جادیبود به ذهنم رس دهیخر میکه فرهاد برا یانگشتر  ناگهان
 کنم.  داسشیتا پ  دمیکش نیزم  ینشستم و دستم را رو نیزم

روستا   ی ها یاز طال فروش یکی گذاشتم،آنرا در  بمیآنرا داخل ج یکردم.با خوشحال  شیدایپ باالخره
 . رفتمی و با پولش به شهر م فروختمیم

 ام را سرم کردم و یروسر 

 . دیپله ها مغزم سوت کش دنی.با ددمیکشی ساک را با خودم م یبلند کردم .به سخت  شیرا از جا محمد

  نیهم  یاست برا نییفرهاد پا دانستمیم نی بجهت خانم متوجه رفتنم شود.همچن خواستمینم
 رفتم.  نییاز پله ها پا نی پاورچ نیپاورچ 

  می.عرق از سر و رودیرسی فرهاد از داخل خانه به گوش م یام حبس شده بود.صدا نهیدر س نفس
 . ختیریم

 ییصداها  جادیساک از دستانم سر خورد و با ا لیدل ی ودم که ناگهان بنرفته ب نییدوتا پله پا هنوز
 افتاد.  نییوحشتناک از پله ها غلت خورد و پا

 ترس چشمانم را بسته بودم. از

 زد  ادی خانه بهجت خانم باز شد و صنم فر در
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 ؟ یآسوووو...کجا بسالمت -

 چه شده چشمانم را با ترس باز کردم.  دیپرسیفرهاد که م یصدا با

 ام حبس شد. نهیفرهاد اب دهانم را قورت دادم و نفس در س  نیچهره قرمز و خشمگ دنید با

 بودم و الل شده بودم. دهیترس

 زد   ادیفر فرهاد

 ؟ یرفتی م یکدام گور -

 گفتم  دهیبر دهیبر

 ش..شهر... -

بهجت خانم با خشم به سمتم  یها  ادیتوجه به داد و فر  ی.ب امدیبا خشم از پله ها باال م  عیسر فرهاد
 امد.

 به خودم امدم و از پله ها باال رفتم. عیو تمرکزم را بهم زده بود.سر  کردیم هیهم گر محمد

 در گذاشت و مانع بستنش شد.   یرا ال شی را پشت سرم بستم اما فرهاد پا در

 تا بسته شود.  دادمیدر را فشار م محکم

 هوار زد  فرهاد

 شهر؟  یبرو یخواه یحاال م  کنمی .انقدر بتو محبت ماقتیل یب  یدختره -

 بخورم. نیبود زم  کیبه در زد و در با شدت باز شد و نزد یمحکم  لگد

 ک یبا خشم آرام به من نزد فرهاد

 

 .کردمی م هیگر رفتمی.محمد را محکم تر در ب*غ*ل*م فشردم و همانطور که عقب عقب مشدیم
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 گفت  ی را مشت کرده بود و عصب   شیدستها فرهاد

خودت سر خود   یبرا شدمیافتاد و من متوجه نم یآنهمه محبت که بتو کرده ام.اگر ساک نم فیح-
 ؟یبردی را کجا م ؟محمدیبتو اجازه داد برو ی هان؟چه کس  یرفتیم

 زد  ادیسکوت من فر با

 حرف بزن احمق. -

 . دیچهار ستون بدنم لرز ادشی فر با

 گفتم رفتمی و عقب عقب م دمیلرزیم کهیدرحال 

با انگشتر و ب*و*سه و گفتن کلمه قربانت شوم گول  یتحملت کنم.فکر کرد توانمینم گریمن د-
 کنم. نه من،نه پسرم.   یمرد مواد فروش معتاد زندگ کی.من دوست ندارم با  یکور خواند  خورم؟نهیم

 زد و گفت   یاز حرص پوزخند ترسناک فرهاد

 . یهان؟باشد خودت خواست یکن  یبا من زندگ یعه؟باشد من معتادم و دوست ندار -

 گذاشتتش نیزم  یو رو دیبه سمتم هجوم آورد و محمد را از دستم کش ناگهان

 

 کرد.  نمی پخش زم میایه خودم ببه سمتم آمد و تا آمدم ب  تی عصبان با

 .کرد یبارم م راهیو بد و ب  زدیبه کمرم لگد م  یرحم یب  با

 نداشت.  دهیاما فا کردمیصورتم را گرفته بودم و التماس م یدستم جلو با

 . امدندی خانم و صنم هم به کمکم ن  بهجت

 . زدیکه توان داشت لگد و مشت م  یتا حد فرهاد

 زد یم ادی فر همانطور
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  امد؟مثلیاره؟از من بدت م یرفتی م  ی.داشتاقتی ل یب یآنهمه محبت که بتو کرده بودم دختره   فیح-
 یها ی مسخره باز  یرا هم قاط ؟محمدیقدم بزن  ابانیدر کوچه خ  یخواستی سر و پا م  یب یزن ها

 ؟ یکن ی خودت م

 زدم  ادیفر ختمی ریاشک م کهیدرحال 

 . کردم.تورا به خدا نزن.شکر خوردم بسه ،فرهاد،غلطیآ-

 .زدی رحمانه م  یو ب کردی نم  یفرهاد توجه ا اما

 خسته شد و از خانه خارج شد.  باالخره

 ی در پ  یپ می.سرفه هاکردیم هیبلند گر  یبا صدا محمد

 

 آمد.  یشده بود و بند نم شروع

 .کشاندمیبه سمت محمد م  یو خودم را به سخت  ختمیری هوا اشک م یب

 .کردیم هیدرنگ گر ی.محمد بدمیخزی م نیزم  یمار رو مثل

 و در آ*غ*و*ش*م گرفتمش.   دمیموفق شدم و خودم را به او رساندم.کنارش دراز کش باالخره

 آمد.  یبند نم  ش ی قرار بود و اشک ها  ی هم مثل من ب محمد

 اشک به محمد گفتم  با

اره؟تو هم مثل من از پدرت دلخور   یقرار  یآرااام،آرام باش پسر خوشگل مامان.توام مثل من ب-
 نکن.  هیعسل مامان گر شودینکن درست م هیاره؟گر یتهس

 . ردیدادم تا آرام بگ  ریمحمد را ش  زدمی از درد نفس نفس م کهیدرحال 

 . دیها خواب اهویبرعکس من آرام و به دور از ه  محمد

 .دمشیبه محمد لبخند زدم و ب*و*س* ختنی اشک ر نیح در
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طرف باعث   کیفرهاد هم از  یطرف،و کتک ها  کیاز  مانیرا نداشتم.درد زا م یبلند شدن از جا توان
 که نشسته بودم بمانم. یشده بود به همان حالت 

 همان همانجا همانطور که محمد ب*غ*لم بود نشسته بودم. یبرا 

 

 . یزندگ  یبرا یدیمانده بود و نه ام میبرا ینه فرهاد گریمرگ کردم.د یبار ارزو نیاول یلحظه برا آن

 خداراشکر محمد را داشتم.وگرنه حتما تا االن مرده بودم. حاال

 .ی نیب  شی پ رقابلیبود اما غ  بای مثل فرهاد ز قای.دق دیصورت معصوم محمد چرخ یرو نگاهم

 به خودم فشردمش.  شتریصورتش را نوازش کردم و ب میبا انگشت ها آرام

 .کردم یکمرم حس م  یخون را رو  یو گرم شدیکمرم بدتر و بدتر م  درد

 سمتم آمد. ی.با نگرانوارد شد  مهیلحظه در باز شد و بهجت خانم سراس همان

را ببندد و   م یرو کمک بهجت خانم حساب کنم و از او بخواهم زخم ها توانمیکردم حداقل م خداراشکر
 تخت بگذارد. یمرا رو

 د یو از من پرس  د یمحمد را از دستم قاپ  یخانم با نگران   بهجت

 د؟یخودتان له کرده ا یچک و لقد ها ریطفل معصوم را هم ز نیا فتاد؟نکندین  یمحمد که اتفاق  یبرا-

  ی بودم پوزخند الی انقدر خوش خ نکهیبهجت خانم نگران من نبود،بلکه نگران نوه خودش بود.از ا پس
 زدم که بهجت خانم هم متوجه اش شد. 

 . دمیمرا از رنگ تعجب در نگاهش فه نیا

 همان پوزخند مسخره گفتم با

من خودم حواسم به  دیخودتان را ناراحت کن  ستیمحمد حالش خوب است،الزم ن دینه نگران نباش-
است به کس   یجار  شانیکه خونتان در رگ ها یمحمد هست چه خوب است که جز خودتان و کسان

 .دیکن ی فکر نم گرید
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اما منصرف شد و   دیبگو یز ی خانم اول با خشم نگاهم کرد و سپس خواست دهان باز کند تا چ  بهجت
 پر از نفرت و خشم ،و پوزخند مسخره ام دور شد و رفت.  یهمراه با محمد از نگاه ها

 بود. میلب ها یفرستادم.هنوز آن پوزخند رو  رونی را پر صدا ب نفسم

 . شدیم دمیه مانع دآمده بود ک دیتار پد یچشمانم حلقه ا دور

 شود.  یجار  میرا بستم تا اشک ها میها چشم

 ام شدت گرفت.  هیام گر یخون یدست ها دنیکمرم گذاشتم و با د یرا رو دستم

 را ببندم. میبلند شوم و زخم ها  میتوان نداشتم از جا یحت

 .کشمی من درد م دادینم تیهم اهم ینداشتم،تنها بودم و کس  یچاره ا اما

 و سکوت کنند.  ندی را بب دنمیدرد کش  کردمیاما باور نم دیآ یاز من خوششان نم دانستمیم

 

 . دمیخودم را باال کش ی گذاشتم و به سخت نی زم  یدستانم را رو کف

 خشک و دهانم تلخ شده بود.  میبودم گلو دهیکش  غیبس ج از

 تا کمرم را با باند ببندم.   کشاندمیخودم را به سمت اتاق م یسخت به

 خانه نامرتب بود.  یکاف ینزنم.به اندازه  زیچ چ یام را به ه یمال  یخون یدستهاکردم  یسع

 .دمیکش رونی را ب هیاول یکمک ها  یخودم را به کمد رساندم.درش را باز کردم و جعبه  باالخره

 یز یپاره شده بود و خونر  می کمرم را نگاه کردم.سمت چپ پهلو نهیرا باال دادم و از داخل آ لباسم
 .کردیم

لبم هم  یشده بود و گوشه   اهیس  اهیشده بود.دور چشمانم س اهی کبود و س یهم حساب شیجاها هیبق
 پاره شده بود. 

 شده بود.  دیسف یاز خشک می فراوان سرخ و لب ها ی ها یل یاز س میها لپ
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اما به خودم  سوزدیم دانستمی.م ختمیر یمحلول ضدعفون  شیرا برداشتم و رو یرنگ  دیسف ی پادچه
 زخم گذاشتم.  یپارچه را رو عیو سرمهلت ندادم  

گاز  میرا با دندان ها  می.لب هادمیکش یبلند  غیدر آمد و ناخودآگاه ج میشدت سوزش اشک ها از
 باال نرود.  میگرفتم و فشردم تا صدا 

 خفه شده بود . میها غی ج یصدا

باعث شده بود که نتوانم  نی نداشتم و هم  نکاریدر ا ی.تجربه ادمیچ یرا برداشتم و دور کمرم پ  باند
 کج و کوله شده بود. یببندم و کم  یدرست و حساب

 هارا در جعبه گذاشتم و داخل کمد گذاشتم . لیبود.وسا یچی بهتر از ه اما

آنجا    ادی.دوست نداشتم زمحمد بود شیرا ماساژ دادم.دلم پ میها قهیتخت نشستم و شق یرو
 بلند شدن هم نداشتم.  یبماند.اما نا

بهجت خانم و   رفتمیاگر م دانستی بروم و خدام  نییپا دمیکشی اتفاق ها خجالت م نیهم با ا یطرف از
 . زدندیصنم چقدر بمن زخم زبان م

امشب مجبور بودم   یمهمان یاما برا دیکشی م ری کنم.کمرم هنوز ت زی دادم بلند شوم و خانه را تم حیترج 
 کنم.   زیخانه را تم

بود و   نجایفرهاد ا خواستیانداختم.دلم م ییرایبه پذ ی بلند شدم و از اتاق خارج شدم.نگاه میجا از
 . میکردی جمع م نجارایباهم ا  کردی کمکم م

 ا یمادرش بود  یفرهاد نبود.معلوم نبود کجا رفته بود.خانه   اما

 

 . یمواد فروش یرفته بود پ  باز

بود که  یاد یز نی سنگ یزهاینبود و چ ی.کار کم سرتاسر به خانه انداختم یفرهاد شدم و نگاه الی خیب
 . کردمیجا به جا م دیبا
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بهتر شود   میاستراحت کنم تا زخم ها یدادم کم  حی ترج نیهم یکار کنم،برا توانستمیحالم نم نیا با
 فرهاد هم اضافه شد. یکم بود،کتک ها مانیزا کردم،دردیسپس خانه را مرتب م 

 نگذشت که خوابم برد.  یز یبالش گذاشتم و چ یرا رو سرم

 . دمی.دور و برم را نگاه کردم و صنم را در چهارچوب در ددمیصنم از خواب پر  یصدا با

 .کردی بود و اخم م ستادهیا نهی دست به س صنم

 گشودم و آرام گفتم دهان

 شده؟  یز یچ-

 داد زد صنم

را که به آب   یبرنخورد دست گل  رتتی به غ وقتینشده،شما استراحتت را بکن. یز ی نه خانوم خانوما چ-
 . یجمع کن یداده ا

 .فهممی منظورت را نم-

 .ندی ایشو خانه را مرتب کن االن مهمان ها م  ،بلندیهم بفهم دینبا-

 گفتم  یل یم یتخت نشستم و با ب یرو

ال اما االن ک  کنمی استراحت همه را جمع م یدرد دارم.مطمئن باش بعد از کم یکرده ام،کم  مانیمن زا-
 ام.  دهیخواب قهیدو دق

 را باالتر برد و گفت  شیصدا

 خودم جمع کنم؟ یتوانیشش عصر است.اگر نم  کین،نزدی را بب شود،ساعتیم ری دختر د-

 جمع کردن نداشتم.  یو من هنوز نا امدندی هم حق با او بود،مهمان ها داشتند م واقعا

 گفتم یانداختم و با شرمندگ نییرا پا سرم
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خودت    شودی.مرومی م یاالن خانه را جمع کنم .دو قدم راه را به سخت توانمیمن نم  ید،ول یببخش-
 ؟ یجمعش کن 

پشتش را بمن کرد و به  یرا مشت کرده بود بدون حرف شی دست ها کهیکرد و درحال  یاخم  صنم
 رفت.  ییرایسمت پذ

 دستم را گرفت.  یراحت شد که باالخره کس  المیخ

 دنیبه دراز کش ازیو ن  دیکشیم ر ی .چون نشسته بودم کمرم تکردیآمد و سرم درد م  یخوابم م یحساب 
 داشتم.

 . دمیسرم کش یبالش گذاشتم و پتو را رو ی همان سرم را رو یبرا

 زدی که مدام غر م دمیشن  ییرایصنم را از داخل پذ یصدا

چه  یرا برا  یخوشگل نیبه ا ؟گلدانیا وانهیمگر د کند،اخریچه کار ها که نم  نی کم عقل بب  یدختره -
دراز   تواندیخودش ملکه شده و م  یفکر کرده چخبر است.فکر کرده برا دهییپسر زا ؟حاالیانداخته ا

 . کردمی را م  نکاریوگرنه عمرا اگر ا میمهمان دار فیبکشد و دستور بدهد.ح

  مانیزا دیفهم ینم را نشنوم.صنم اصال درک نداشت و  شی گذاشتم تا صدا میگوش ها یرا رو دستانم
  دیو سف اه ی کرد و نگذاشت دست به س ییرای چون خوب از هاجر ده روز پذ دی فهمیچه.البته م یعنی

 من بدبخت بود.  یفقط برا شیبزند،غر ها

 را نشود. میپتو را گاز گرفتم تا صنم صدا یهجوم آورد.گوشه  میبه چشمها اشک

کامل   نرایتا من نتوانم بخوابم،ا کردی م جادیو سر و صدا ا  دیکوبی هارا از عمد بهم م لیوسا صنم
 بفهمم. توانستمیم

 .فرستادیو مرا لعنت م زدی غر م یکرد،کل ی تکه جمع م دو

 همان خودم را به خواب زدم.  ینداشتم با آن حالم با او دهان به دهان بشوم برا دوست

 تمام شد و رفت.  شیکارها باالخره

 .کردی م تمیخفه و گرم بود و اذ یحساب  ریبرداشتم،آن ز میاز روو پتو را   دمیکش یق یعم  نفس
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 به خانه انداختم.بهتر از قبل شده بود. یتخت بلند شدم و نگاه یرو از

 به ساعت کردم.ساعت پنج عصر بود  ینگاه

 و بفهمم چخبر است.  ندازمی ب یسمت پنجره رفتم تا نگاه به

.حتما  خوردی با طناب بسته شده بود و علف م اطیح یگوشه  یرا کنار زدم ،گوسفند چاق و گنده ا پرده
 بودنش.  دهیمحمد خر  یپاقدم یبرا

 کرده بود.  رهی مرا به خودش خ یخانه چشم ها وانیا یدسته گل بزرگ هم رو کی

 .جذاب بود  میاما هرچه که بود برا ستی از طرف ک  دانستمینم

 ه به در خورد به خودم آمدم.ک یتقه ا یصدا با

 .زدیم میاز پشت در صدا صنم

 آسو..آسو جان در را باز کن. -

 تعجب کردم. کردیهوا در را باز نکرده بود و آسو جان خطابم م یصنم ب نکهیا از

 به سمت در رفتم و بازش کردم. دیترد با

 داشت.  یخاص  ریی تغ شیخودش را حفظ کرده بود اما لحن صدا نی خشمگ یچهره  صنم

 همان لحن مسخره گفت  با

 . نندیتورا بب خواهندی م  نییپا ایآسو جان ب -

 تعحب گفتم  با

 چه؟ یمرا؟برا-

 دور چرخاند اما باز با همان لحن به ظاهر مهربان گفت  کی یرا از کالفگ شی چشمها صنم

 . یچشم روشن یبرا-
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 باال.  امدیم  یگفتیم  ست؟خبیک-

 نثارم کرد و آرام با لحن خشن گفت   ییلب بروبابا ری ز صنم

 . یکنی م یچقدر وراج  گرید نییپا  ایب-

 رفت.   نییرا گفت و از پله ها پا نیا

 کاتش وارد خانه شدم. توجه به حر  یام را باال انداختم و ب شانه

 مهمان ناشناس لباس مناسب بپوشم.لباسم پر از خون بود و پاره شده بود. یداشتم برا میتصم

 . دمیرسی به خودم م د یوحشتناک بود.پس با  یام هم حساب چهره

 .دمیبه رنگ زرد انتخاب کردم و پوش  یرهنی سمت اتاق رفتم و از داخل کمد پ به

 .دم یام را هم پوش یمشک یقرمز رنگم را سرم کردم و جوراب شلوار  زیر  یزرد با گل ها یروسر 

 .دمیرا سرمه کش میزدم و چشم ها کی و مات دابیصورت آشفته ام سف  به

 . رفتمیم  نییپا دینداشتم با یصورتم شد اما چاره ا یو باعث فشردگ دیچ یپ  میدر پهلو درد

 رفتم.  یکردم و به سمت خروج نیکتکم زده بود نفر ممیدلم فرهاد را که با آن حال وخ  در

 رفتم.  نییپله ها پا از

 افتاده بود و تکان نخورده بود. نیزم یرنگم رو یساک مشک   هنوز

 .منزد یمرا با آن حال کتک م دیبود من خودم مقصر بودم اما فرهاد نبا درست

 

 هم داشتم. یسخت مانیکرده بودم و بخاطر سن کمم زا مانیزا تازه

و   خواستمیمن حق داشتم بروم.من شوهر موادفروش و مادرشوهر اخمو و خواهرشوهر طلبکار نم البته
 فرار بودم.  یبرا یباز هم ته دلم منتظر فرصت
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 کنار ساک رد شدم و در خانه را آرام باز کردم. از

گره خورد که اصال توقعش   یمن باشد اما نگاهم در نگاه داریر دها منتظ هیاز همسا یکیداشتم  توقع
 را نداشتم.

  رونی کمربندش را ب دمیترسی.هنوز هم متفاوت و سرد بود  ی.نگاهش بدمیترسی هم از نگاهش م هنوز
 خودش با کمربند کبود کند.   ریو مرا ز اوردیب

  تی بزنم.دوست داشتم شکا سرخورد.دوست داشتم سرش داد میگونه ها یرو  اریاخت یب  یاشک قطره
مدت بمن سر   نهمهیمردانه اش بکوبم و از او گله کنم که چرا ا نهیس  یکنم.دوست داشتم با مشت رو

  یم محک ی ل یتا س امدی فرهاد کتکم زد ن یوقت  امد؟چرایداشتم ن  ازینزد؟چرا آن موقع ها که به کمک ن
 نوش جانش کند. 

 سرم باشد.   یباال  کردمی م مانیزا ی که به سخت  یرا مجبور نکرد تا وقت  الیسه چرا

 بلند شد و با همان لحن سرد سالم کرد.   شیاز جا پدر

و   زدی م یلبخند مصنوع کهی را پاک کردم و با سر جواب سالمش را دادم.بهجت خانم درحال میها اشک
 رو به من گفت  دادیپدرم خودش را مادرشوهر مهربان جلوه م شیپ

 آسو جان.   نیبنش  ایب-

 به صنم کرد و گفت  رو

 . زیبر یزنداداشت چا یدخترم پاشو برا-

 بلند شد و وارد آشپزخانه شد.  شیاز جا صنم

 . دمیصنم و آسوجان گفتنش را فهم ب یلحن عج لیدل پس

 شود.  یز ی کنند که مبادا پدرم متوجه چ یپدرم نقش باز  شی پ خواستندیم

انداختم.پدرم هم نشست و مشغول خوردن   نیی کنار بهجت خانم نشستم و سرم را پا یحرف بدون
 اش شد.  یچا
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خوشحال بود که بهجت خانم نوه اش را   شدیهنوز هم ب*غ*ل بهجت خانم بود.حداقلش م محمد
 دوست دارد. 

 نشست.  یرا مقابلم گذاشت و گوشه ا یرا فرا گرفته بود.صنم استکان چا  نمانی ب یب یعج   سکوت

بزنم.دلم پر از حرف بود.دوست داشتم مثل  یهم دوست نداشتم به صورت پدرم نگاه کنم و حرف نوزه
 فرهاد و خانواده اش را بکنم و از او بخواهم با آنها اتمام حجت کند. تی دخترها شکا ی هیبق

اشتم د یتی ندارم.اگر اهم  یتیاهم شی برا دانستمی.مکردی تفاوتش مرا مانع م ی سرد و ب  ینگاه ها اما
 . د یپرس یو احوالم را م زدیم یچند روز بمن سر  نیحتما ا

 هم کامال مشخص بود. امدنش ی ن لیبودند.دل امدهیهم ن یو عل الیسه

 گفت  یبهجت خانم سکوت را شکست و با لبخند مصنوع  ناگهان

پدرت بعد چندوقت آمده است تو و نوه اش را   ی؟ناسالمتیبزن یحرف  یخواهیخب آسو جان نم -
 .ندی بب

 

 گرفته گفتم ییرو به بهجت خانم با صدا  اریاخت  یرا باال آوردم و ب سرم

 د؟ یایبه او گفت ب  یچه کس-

 کرد. یخانم صورتش از خجالت سرخ شد و به پدرم که همانطور سرد و خشک بود نگاه کوتاه  بهجت

 فت انداخت و رو به من گ  ن ییرا پا  سرش

 امد.  یمعطل چیفرهاد امروز به او خبر داد نوه دار شده.دست پدرت دردنکند بدون ه -

 اشاره کرد و گفت  اطی با دستش به ح  سپس

 . دیخر  بایدسته گل بزرگ و ز ت یو برا  دیزحمت کش-

 .بود دهیرا پدرم خر رایآن دسته گل جذاب و گ پس
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 بزنم. یحرف گذاشتیرا بسته بود و نم میراه گلو بغض

 من جواب داد یجا رمپد

 بود  فهی وظ  ستی چه حرف  نیبهجت خانم ا کنمی خواهش م-

 

 خانم با ذوق گفت   بهجت

 چقدر ماشاهلل ناز و خوشگل است.  دینی د؟ببی نوه اتان را ب*غ*ل کن  دیخواهینم وسفیاقا -

 و گفت  دیکش ش یبه موها یدست پدر

باشد   ریبشود.باز هم مبارک است قدمش خ  رید ترسمی کار دارم م یبروم،کل دی نه بهجت خانم من با-
 انشاهلل. 

 دانستمی بود م یعاد میپدرم با ب*غ*ل کردن محمد مخالفت کرد اصال تعجب نکردم.برا نکهیا از
 . کندی کار را م نیهم

 دادیزورش کرده، وگرنه طرز رفتارش نشان نم یبود که کس نیکه آمده بود بود نشان دهنده ا نیهم
 اشد. که با دل خودش آمده ب

 . دیایبه پدر گفته بود که مجبور شده بود ب زهایفرهاد چه چ دانستیم خدا

 ادیکرد و خواست از در خارج شود که  یسرد یبلند شد. خداحافظ   شیعزم رفتن کرد و از جا  پدر
 . دمیافتادم و سراسه به سمت او دو یز یچ

 د یبا تعجب نگاهم کرد و پپرس  پدر

 ؟ ییبگو یخواهیم  یز یچه شده آسو؟چ-

 گفتم  یحالت سرد با

 خاله نرگس را بده  یشماره خانه -
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 زد و گفت  یلبخند

 . دهمیشماره خاله نرگس واجب است؟ولش کن دختر بعدا م تیموقع  نیحاال االن در ا-

 گفتم یبلند بایتقر یصدا با

 بده.  خواهم،زودباش یاالن م نیهم-

از   یکرد و بدون معطل کردینگاهش مبه بهجت خانم که با تعجب   یاز خجالت سرخ شد و نگاه پدر
 را داخلش نوشت و دستم داد.  یآورد و شماره ا  رونیهمراه با خودکار ب یدفترچه کوچک بشی داخل ج

 را برگرداند  و رفت. شی کند رو  یآنکه خداحافظ بدون

 پدر کامل از خانه خارج شد ،بهجت خانم بلند نوچ نوچ کرد و رو به من گفت  نکهیاز ا بعد

 . ردیدوست نداشت نوه اش را ب*غ*ل بگ ی؟حتیهم پدر است تو دار  نیا-

را بست.اما   میپدرم را سرم بکوبند.بغض راه گلو یمهر  یحرفش دلم شکست.دوست نداشتم ب  نیا با
 نگفتم.  یز یچ

اسم نوه اش   دینپرس یاره واال،حت-گفت کردین هارا جمع ماستکا کهیلحظه صنم درحال همان
 . ندیمشتاق نبود چهره اش را بب یست،حتیچ

 . کردمیو همانند مسخ زده ها نگاهشان م گفتمینم یز یچ 

بعد صحبت   رفتمیم گذاشتندیم  گفتند؟حداقلیمن م  شی هارا پ هیطعنه ها و کنا نیا ی همه
 سرم بکوبند؟  یام را مثل پتک رو یه دوست داشتند بدبختانقدر نامرد بودند؟انقدر ک یعنی.کردندیم

اجازه   می.به اشک هاستیمشکلش با من چ دینفهم چکسی پدرم بود.پدرم که ه ری تقص نهایا ی همه
 کردم لبخند بزنم.  یندادم و سع  ختنیر

 گفت  یشد و با لحن آرام کمیبهجت خانم نزد ناگهان

 ؟یخواستیچه م یخاله ات برا یشماره -

 پاچه گفتم  دست
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 . ینطور یهم-

 نگاهم کرد و گفت  یحالت مشکوک به

 آهان.-

 می.دوست نداشتم آن لحظه دعوا کنم و سرش داد بزنم و بگوخوردیحالم بهم م  گرید شیدخالت ها از
 . ستیبتو مربوط ن 

جا به   یبدنم برا  یخودم بروم.ول   ینقل یو به خانه  رمیمحمد را از چنگ بهجت خانم بگ  خواستمیم
 بچه.  ک یخودم هم مشکل داشت چه برسد   ییجا

 بدون آنکه محمد را ببرم از خانه خارج شدم و به سمت خانه خودم رفتم.   نیهم یبرا

 داشت.  تیآرامش و امن  یبو میبرا شهیخودم هم  ی خانه

خالص    شیشده و آدم ها  نینفر یخانه  نیو از ا  شدمیدر فرارم موفق م شدیکاش م یول
 دایپ  یراه نجات میکمکم کند و برا خواستمیهمان گرفته بودم،م یخاله نرگس را برا ی.شماره شدمیم

 کند.

  دهیهم گذاشتم.توسط راک به عقب و جلو کش یرا رو میرنگم نشستم و چشم ها یراک قهوه ا یرو 
 سرشار از لذت و آرامش بود.   میبرا  نیو هم شدمیم

 .درحال خودم بودم که دوباره در باز شد. گشتیم  نجای تن از ارف  یبرا یهنوز ته دلم دنبال بهانه ا اما

در خانه خودم هم آرامش نداشتم در دلم  ی حت نکهی.از اخوردیدر بهم م کدفعهیحالم از باز شدن  گرید
 را باز کردم.  میو چشم ها دمیکش یآه

 .ردی بگ ادیادب  خواستیگنده هنوز هم نم یدختره  نی.ادمیرا در چهارچوب در د صنم

 در بزند. دیبا شودیم یکس یهوا وارد خانه  یب  یوقت  دانستینم هنوز

 من گفت  نیخشمگ یتفاوت به نگاه ها  یب صنم

 که فرهاد کتکت زده. یبفهمان ی.مبادا به کس ینده یباش سوت م،مواظبیدار  یمهمان  نجایامشب ا-
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 تفاوت گفتم یب

 .دانمی م  زهارای چ نیخودم ا-

 باال انداخت و گفت  یشانه ا صنم

 داشته باشد.  یتو مراسم امشب کم و کسر  ییبخاطر سر به هوا میخواهیبهرحال حواست باشد نم-

 معمول حرفش را زد و بدون آنکه مهلت حرف زدن بدهد راهش را کج کرد و رفت.  طبق

 . دمیکش یاز سر آسودگ یکنه نشد نفس  نجایا ادیز نکهیرفتنش خوشحال شدم و از ا از

را   یچقدر زندگ دانستی.خدا مسوختیکه قرار بود همسر صنم شود م یآن مرد بدبخت  یابر دلم
 . کردیبکامش تلخ م 

 بپوشم.  یامشب لباس مناسب یمهمان  یگرفتم برا میراک بلند شدم و تصم یرو از

را   شیبود و لباس ها نجایکمرم گذاشتم و به سمت اتاق رفتم.دوست داشتم محمد هم ا یرا رو دستم
 .ردمکی عوض م

 شدم و کمد را باز کردم.  الی خی.پس ب اورمی محمد را با خودم باال ب دیکشی کمرم نم اما

.جوراب  دمیو پوش دمیکش رونی ب یسرمه ا یبلند و روسر  یسرمه ا یمخمل  رهنیپ  کیداخلش  از
 .دمیسرمه کش میو به چشم ها کیمات میو به لب ها  دمیرنگم را پوش یسرمه ا یشلوار 

 عصر بود.  میرا نگاه کردم.شش ون  ساعت

 به آمدن مهمان ها نمانده بود.  یز یچ

 

 هوا فرهاد را خواست. یچرا آن لحظه دلم ب دانمینم

وار  وانهیبود.هنوز هم دوستش داشتم و د ششیاما دلم هنوز هم پ کردیم تمیاذ زدی کتکم م فرهاد
 عاشقش بودم. 
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 امشبم خودم را آماده کردم.  یمهمان ها یو برا  دمیبلند کش یآه

 بار پر کرد.  نی اول یو سر و صدا خانه ام را برا  یمهمان ها آمدند و شلوغ باالخره

 نثارم کرد. یخشک و خال کیهم آمده بود و تبر هاجر

 . زدندیخانه ام دست م  یها لیو به وسا دندیدویطرف و آن طرف م  نیبچه ها ا ی همه

محمد بود که مدام ب*غ*ل بهجت خانم   شی ها نبودم آن وسط فکرم فقط پ  لیشکستن وسا نگران
 بود.

 بهجت خانم بمن بها ندهد .  شدینم  لیبود من توان ب*غ*ل کردن نداشتم اما دل درست

 محمد کجا باشد و کجا نباشد.  گرفتمیم میمن مادر بچه بودم و من بودم که تصم باالخره

 یز ی مردم جرات نکردم به بهجت خانم چ یبخاطر نگاه ها شتریآخر مجلس هم بخاطر درد کمرم و ب تا
 .میبگو

و   دادیرا هشدار م ییو به صنم دستور ها و نکات ها امدی.مدمشیدیدر م یجلو یهم هرازگاه فرهاد
 .رفتیم

  انیبه پا ییکذا  یبهجت خانم غذا خوردند و باالخره آن مهمان یما و مرد ها خانه  یها خانه  زن
 . دیرس

 تخت اتاقمان گذاشت و رفت.  یخانم باالخره از محمد دل کند و او را رو  بهجت

 .ختهی فوق العاده بهم ر یخانه    کیماندم و  من

 کردن هم نداشتم.  زی تم یشب بود و حوصله  ازدهی  ساعت

 به حمام داشتم.  ازی عرق کرده بودم و ن  یام فوق العاده خسته و آشفته بود.حساب چهره

نگذشت   یز یهم گذاشتم.چ یرا رو میو چشم ها دمیتخت دراز کش یمحمد رو  همان لباس ها کنار با
 که خوابم برد. 

 شدن تخت متوجه حضور فرهاد شدم.   نییباال و پا  یصدا با
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حرکت    یو همانطور ب  اوردمی خودم ن  یموقع شب خانه بود خوشحال شدم اما به رو نیا نکهیا از
 . رمینظر بگ ری فرهاد را ز یاباز گذاشتم تا رفتار ه مهی را ن میماندم.چشم ها

 . دتشیصورت محمد را ناز کرد و سپس خم شد و ب*و*س*  یاول کم فرهاد

 به سمت من خم شد. سپس

 گرمش شدم.  یمرا هم ب*ب*و*سد خوشحال شدم و منتظر ب*و*سه ها خواستی م نکهیا الیخ  با

 بلند گفت  دیگوشم رس یالله   کیفرهاد تا به نزد اما

 زن؟ ندیگویبتو هم م یدهیم یبد یاه چقدر بو-

 .د یو پشت بمن خواب  دیرا گفت و خودش را عقب کش نیا

 و از عمد بلند گفت که من بفهمم.   دارمیمن ب دانستیرا بست.حتما م میراه گلو بغض

 ام چطور حمام بروم؟  یخستگ  نیوضعم و با ا نیخودش نگفت من با ا با

حمام بروم؟با   توانمیهنوز خشک نشده و نم میزخم ها یو جاکتکم زده  یخودش نگفت حساب  با
 شب مهمان بود و وقت نشد حمام بروم؟  ازدهیخودش نگفت تا 

 یگوشه   نیهم  یشوم.برا میبخوابم اما دوست نداشتم فرهاد متوجه اشک ها دادیمهلت نم اشک
 .دی ای در ن میدهانم فشردم تا صدا یلحاف را رو

 نگذشت که خوابم برد  یز یموفق شدم و چ  باالخره

 

 شدم.  داریمحمد از خواب ب ی هیگر یصدا با

 دادم.  رشیدرنگ در آ*غ*و*ش گرفتمش و ش  یب

کوچک محمد را در دستم گرفتم و ب*و*سه  یفرهاد دوباره دلم گرفت.دست ها یخال  یجا دنید با
 بر او زدم.  یا
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 دوستش داشته باشم او بود.  یمه اترس و واه چیبدون ه توانستمیبود که م یکس تنها

 بود.  روزیاما بهتر از د کردی هنوز درد م کمرم

 نکرده بود. دایهنوز ورم داشت و دردش کاهش پ مانیشکمم بخاطر زا ریز

اماده   یخودم صبحانه ا یتخت برخاستم.دست و صورتم را شستم و برا یرا خواباندم و از رو محمد
 کردم و خوردم. 

و خسته کننده  یتکرار  یشده بود.زندگ  نیروزها کارم هم نیرفتم و روشنش کردم.ا ونیسمت تلوز به
 بدون فرهاد. 

فرار کنم اما از   زدی فرهاد دوباره دلم گرفت.بخاطر کتک ها و موادفروش بودنش به فکرم م یادآور ی با
 .دیتپ یم دشی و هنوز هم به ام شدینم  یهم دلم راض یطرف

و گرفتن  دنیو ناز کش  دیهر چه بود بخاطر خر دانستمیچه عاشقش بودم.اما م  یبرا دانستمینم
 نبود.  میدستها

  یبرا یو دنبال فرصت دادیمبهم بود.اما باز هم عقلم به ماندن گوا نم میبرا لشیکه دل ب یعج یحس
 رفتن بود. 

 یدور شد.اما بهانه ا شیا و آدم هاروست نیاز ا شهیهم ی که بشود دست محمد را گرفت و برا یفرصت 
 کوچک بود. یفرهاد بهانه ا ینداشتم.داشتم،اما برا

باعث شده بود با    نیبود و هم ت یکوچک و کم اهم یفرهاد برخالف من مسئله ا  یبرا موادفروختن
 رفتنم مخالفت کند. 

که فرهاد مرا در آن غرق  یک یدر غار تار ییفقط منتظر کورسو د؟اویها را مفهم زیچ نیدلم مگر ا اما
رفتن   ی برا  یبود و بتوان مانع دواریاز جانب فرهاد بود که بتوان ام یکرده بود ،بود  و منتظر محبت

 سرهم کرد. 

چشم   شهیباشم و هم  دینشده بود.اما دوست نداشتم ناام دهیاز جانب فرهاد د یمحبت چیهنوز ه اما
 بودم.   شیها یزبان   نیریانتظار فرهاد و ش 



 نکن  تیمنو اذ

181 
 

 .کردمی م یخودم کار  یبرا  دی،با شدمیم تیبودم اذ ری انقدر درگ نکهیا از

 . یعقل و قلبت را تماشا کن ن یو جنگ ب  یدست بگذار  یدست رو شدینم

کمکم کند.باالخره هر   خواستمیو از او م گرفتمیحتما با او تماس م   دیخاله نرگس افتادم،با یشماره  ادی
  یراه حل را جلو  نیو بهتر  سوختیم میخواهرزاده اش بودم و صددرصد دلش بدا دانهیچه که بود 

 . گذاشتیم میپا

 تلفن نداشتم و تلفنم دست بهجت خانم بود. نکهیداد،ایآزارم م  یز یهم نگران بودم و چ یطرف از

 .آوردم  یخودم م یه خانه و ب گرفتمیشده تلفن را از دستش م یبه هر بهانه ا دیبا

مطمئن   نکهیو بعد از ا دمیپوش یرفتم و خاموشش کردم.لباس مناسب  ونیفکر به سمت تلوز نیا با
 زدم.  رونی شدم محمد کامال خواب است از خانه ب

 بودم اما در خانه اشان را زدم و بدون آنکه منتظر بمانم در را خودم باز کردم.  مردد

 بود. یو صنم مشغول آشپز  دادیغذا م  یمعمول خانه بو طبق

 .دادیم  رینشسته بود و فاطمه را ش نیزم  یشده بود ،رو  شیدایدوباره پ هاجر

من با سر سالم کرد و   دنیآمد و با د رونی کردم،بهجت خانم از راخل اتاق ب یزدم و سالم بلند یلبخند
 کنار هاجر نشست. 

 عبداهلل هم مثل پسرس طبق معمول خانه نبود.  آقا

 بهجت خانم و هاجر نشستم .با لبخند به هاجر گفتم   کنار

 کالفه شدم. یل یکه خ کند؟منی نم تتیاذ یبچه دار -

 نزد. یداد و حرف  یبا سر جواب منف   هاجر

 خانم گفت   بهجت

 ده؟ یمحمد خواب-
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 لبخند گفتم با

 بود  دهیبله خواب -

 بچه است گناه دارد  ردی نشود بهانه بگ  داریب  وقتی؟یمطمئن -

 باال.  رومیراحت باشد االن م انالتینه خ-

 مکث کردم و رو به بهجت خانم کردم و گفتم یکم

 د؟ یتلفن من را الزم ندار میبهجت خانم آمده بودم بگو-

 ؟ یخواهیچه م یبرا-

 به خاله نرگسم تلفن کنم و احوالش را بپرسم  خواهمیم-

 کرد و گفت  یاخم

بگذارش    اوری ب یمعطل  یهم که کارت تمام شد ب د،بعدشیایب  ادیپولش ز  ینکن یوراج  ادیباشد اما ز-
 . شی سرجا

 

 . دمیتلفن را از برق کش   ینکرده بود خوشحال شدم و بدون معطل  یمخالفت نکهیا از

 از خانه خارج شدم و خوشحال به سمت خانه رفتم.  یسرسر  یخداحافظ  کی با

 که پدر داده بود را وارد کردم.  یرا راه انداختم و شماره ا  تلفن

و   خوردی.بوق ها ممتدد و پشت سرهم به گوش مدیکوبیبوق پشت تلفن قلبم تاالپ تاالپ م  یصدا با
 .شدمیم دیناام شتریمن ب  خوردی که م یبا هر بوق

 د یزنانه خاله نرگس به گوشم رس فیضع یبگذارم که صدا شی تلفن را سرجا خواستم

 الو-

 ذوق گفتم  با
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 خاله -

 گفت  زدیکه تعجب در آن موج م یلحن با

 شما؟ -

 گر،آسوید ؟منمیخاله نرگس نشناخت-

 و گفت  دیکش  یآرام غیاز پشت تلفن ج ناگهان

 کنمینم  ؟باوری آسو خودت یوا-

 شنومی را م تانیآره خاله منم چقدر خوشحالم صدا-

خبر زنگ زدم و    یاز خدا ب یالیبه آن سه یچقدر نگرانت بودم.وقت داندیخوشحالم،خدا م یل یمنم خ-
 کردم. هیچقدر گر داندیسراغت را گرفتم و گفت شوهرت دادند،خدا م

 مکث کرد و گفت  یکم

 رود؟ یم  شیات چطور پ  یخوب است؟زندگ ؟شوهرت یخوب هست-

 او مطرح کنم.  یتلفن برا  یمشکالتم را پا یکرده بودم و دوست داشتم همه  بغض

 بغض گفتم  با

 زنگ زده بودم  نیهم یراستش خاله برا-

 گفت  ینگران  با

 مگر چه شده؟ -

 نه. ایرا بازگو کنم   زیهمه چ شی نزدم و سکوت کردم،مردد بودم که برا یحرف 

 مطمئن گفت  یلحن با

 کنمی هرطور شده کمکت م دهمیرا بمن بگو من قول م زی همه چ زمی عز-
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 دستش بگذارم.  را کف  زی راحتتر شد و باعث شد زبان باز کنم و همه چ المیحرفش خ نیا با

از  یگفتم،از بهجت خانم و دختر ها  شیاش و کتک ها یامدنش،موادفروشیفرهاد،ن  یها یبد از
 سختم گفتم.  مانیکردم و از بچه دار شدن زود هنگام و زا ت ی اش شکا یخودراض

 .گفتمیم  یرا به کس میبار بود درد ها نیکردم.اول یتمام شد احساس سبک میحرف ها یوقت

 گفت  یلحن آرامنرگس با  خاله

تا شوهرت مجبور نشود بخاطر دو   یخرج و مخارج خودت و پسرت را کمتر کن د یآسو جان،تو با نیبب -
آن کار بچسبد.با او صحبت کن و بگو که اگر از کارش خارج شود تو هم قول  شتر،بهیقران پول ب

  یبچه کار درست کی.بنظر من فرار و آمدن به شهر آن هم با یو همراهش باش یکمکش کن  یدهیم
خواهر و مادرش را هم به او  یکردن ها  تی اذ یتوانی.مشودیست.مشکل تو فق، با صحبت حل مین

 .دهدیموضوع تو را آزار م نیچقدر ا یو بفهمان  ییبگو

 . کردیب ممارا خرا ی زندگ نی حق با او بود.من بلد نبودم با فرهاد حرف بزنم و هم واقعا

 آسوده گفتم ال یکرده بودم با خ دایپ  یراه حل خوب نکهیا از

  ییکارها نی ا یهمه  دهمی.قول میچقدر حالم را خوب کرده ا داندیممنون،خدا م ایدن  کیخاله  یوا-
 . دهمیانجام م  یرا که گفت

 ها.  کندیفرق م هینه اگر معتاد شده باشد قض ایمعتاد شده  نیفقط آسو رفتار شوهرت را چک کن بب-

حواسم نشد حالت را بپرسم شرمنده.حالت خوب  د یراحت حواسم هست.ببخش التینه خاله خ -
 چه؟او خوب است؟  نیاست؟عمو حس

 و گفت   دیخند زی ر خاله

 ی لیاست آسو خ یلیحالمان خ -

 من هم حالم خوب شود دییشده بگو یز یچرا؟اگر چ -

 و گفت   دیخند خاله
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 آسو باالخره خدا بما هم نظر کرد -

 تعجب گفتم  با

 ست؟ یمنظورتان چ-

 ذوق گفت  با

 من حامله ام -

 و گفتم  دمیکش یبلند  غیج

 چقدر خوشحال شدم یدانی؟نمییگویخاله راست م-

 د یایب  ای تو سالم و سربلند بدن یدعا کن بچه ام مثل بچه  میماهم مثل تو خوشحال شد-

 و گفتم دمیخند

 بروم  گریمن د دیندار  یانشاهلل.خاله کار -

 نه خاله قوربانت بشود برو بکارت برس -

 مواظب خودت و بچه ات باش -

 نطور یحتما،توام هم-

 خداحافظ -

 خداحافظ -

 .دمیاش را کش میرا قطع کردم و س   تلفن

خدا  دی شنیخبر را م   نیا یخاله نرگس باالخره باردار شده بود خوشحال بودم.اگر ننه گلباج نکهیا از
 . شدیچقدر خوشحال م دانستیم

 فرستادم و همراه با تلفن از خانه خارج شدم. یفاتحه ا یننه گلباج  یبرا
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رم  حق ندا  گریخاص و ترسناکش گفت د یرا دست بهجت خانم دادم و بهجت خانم با نگاه ها  تلفن
 تلفن را ببرم. 

 . زدی شور م ی اما ته دلم حساب دمیرا نفهم   شیحرفها لیدل

خاله ام را در ذهنم مرور   یحرفها  یکردم همه  یتوجه به بهجت خانم،سع یوارد خانه شدم ،ب  یوقت
 کنم.

  رمیام را بدست بگ  ی داشتم بتوانم زندگ دیگرفتم به محض آمدن فرهاد با او صحبت کنم و ام میتصم
  گریبهجت خانم هم مرا دوست داشت و د نطوریا دیخواست،شایکه بهجت خانم م یمان زنو بشوم ه

 . کردینم تمیاذ

کردم و با رفتن به تخت   یباز کردن سر صحبت،سپر  یبرا  ختنیبهتر و نقشه ر یزندگ  دیروز را با ام کل
 بهتر و روشن تر به خواب رفتم ییخواب منتظر فردا

 

 بخوابم.   شتریب گذاشتیو نم کردیونگ ونگ م  محمد

  یو انرژ   بردمی ملچ ملوچ کردنش لذت م یدادم.از صدا رشیشدم و محمد را ش   داریناچار از خواب ب  به
 اول صبحم بود.  یبرا

 . دمیکش یبلند نیو ه  دمیپر میاز جا یز یشکسته شدن چ یصدا با

 آمد.محمد را ب*غ*لم کردم و آرام به طرف آشپزخانه رفتم. یاز آشپزخانه م صدا

داده بود و سرش را   هیتک  ییظرفشو یخوردم .دستش را به لبه   کهیفرهاد در آشپزخانه  دنید با
 انداخته بود.  نییپا

 کردم و گفتم یاخم کوچک شی پا ریز یشکسته  وانیل دنید با

 ؟یآمد ی،ک یسالم،چخبرت است اول صبح -

 قرمز شده بود. یو صورتش حساب دیرس یبنظر م ی را باال آورد و در صورتم نگاه کرد.عصب  سرش
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 خشم گفت  با

 گرفتم؟یاز تو اجازه م دیبا میایخودم ب یخانه  نکهیا یبرا-

 . یکن  دارمیب وانیاجازه نه،اما حداقل دوست نداشتم با شکستن ل-

 زد و گفت   یپوزخند

 . یستیخانه ن گری،دخاله ات  یها حتی فکر کردم بعد آن نص-

 .گنگ نگاهش کردم و گفتمشدمیمنظورش نم  متوجه

 ؟ یکنیاز چه صحبت م-

محمد حصار    یقدم عقب برداشت و دستانم را رو کیبرداشت و از ترس   زیبا خشم به طرفم خ ناگهان
 کردم. 

 رگ گردنش متورم شده بود گفت  کهیدرحال 

امان   یاصرار زندگ یهمه  ؟چرایگفت یتلفن م ینه؟آن چرت و پرت ها چه بود به خاله ات پا یدان ینم-
 ؟ یفاش کرد شی را برا

ماجرا را کف  نیا یحدس بزنم چه کس توانستمی.متعجب به دهان فرهاد چشم دوخته بودم با
 دستش گذاشته بود.

 . کردی گوش م میبود و به حرفها ستادهیکاره بهجت خانم بود.حتما پشت در ا کار

 فرهاد به خودم آمدم ادی فر با

پول  کیچگونه مرا سکه  دادیم  ادتیقشنگ  تیسر و پا  یب یآن خاله  ستم؟حتما یمگر با تو ن-
 که من نفهمم. ی چطور فرار کن  ندفعهیهم گفته که ا ،حتمایکن

من   ی چارهی آن خاله ب دانستیو نم  کردی خاله ام فکر م ی.اشتباه درباره  کردیم یرو  ادهیداشت ز فرهاد
 .کرد  ییمرا راهنما  مانیامان کشاند و به نفع هردو یچطور مرا به سمت فرهاد و زندگ 

 بغض گفتم  با
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 .. گفتیزد او م یقشنگ یخاله نرگس حرفها ،اتفاقایکنی اشتباه فکر م ینه دار -

 زد داد

مغزت را شستشو داده   چطور دانمی خودم همه را از بر هستم،م ییاش را بگو هیبق  خواهمی خفه شو نم-
 ام پاپوش دوخته.  یمن و زندگ یو برا

 گفتم  هیگر با

 ی کنی اشتباه فکر م ینه دار -

 .ی آخرت بود تلفن دستت گرفت یاما دفعه  دانمینم نهارایمن ا-

 انداخت و گفت  میبه سرتا پا ینگاه

 زن؟ ندیگویهم م کند،بتویبتو نگاه م خوردیرا نگاه کن تورا به خدا،آدم حالش بهم م ختتیر-

 محمد بلند داد زدم یها هیکنترلم را از دست دادم و بدون توجه به گر ناگهان

.اما  رسدیشده ام و چهره ام برعکس سنم،پنجاه ساله بنظر م  فیبعله،حق باتوست.من زشت و کث-
  کنمی توست.من چون بچه تورا بزرگ م ری همه تقص نهایکرده ام؟ا ریی تغ نهمهی چرا ا یا دهیپرس چیه

  ریکنم.من پ دابیسرخاب سف ایرنگارنگ بپوشم و   یبه خودم برسم،حمام بروم،لباس ها کنمیوقت نم 
 و مادرت با.. ،خواهریکرد ری پ تی و کتک ها یبا مواد فروش  ،تویکرد ر ی شده ام چون تو مرا پ

 و گفت  دیبه صورتم کوب   یمحکم یلیس فرهاد

را به پدرت    یخبر باردار  یبه خودت زحمت نداد یو حت  یستیتو آدم ن  نکهیم،احرف دهنت را بفه-
  یبرا نکهی.در ضمن ایبرخورد را داشته باش نیمن هم هم ینسبت به خانواده  شودینم  لی،دلیبده
  ریوسط مهم من هستم که چشمم از تو س نیکند،ایرا عوض نم یز ی چ یاور ی ب لی نبودنت دل  یزنانگ

 . رمیگیم گری زن د کی و  رومی مطمئن باش م نرایشده و ا

 توجه به من از کنارم رد شد و از خانه خارج شد.  یگفت و ب  نهارایا

 بودم. زاری کردم.از درک نکردن فرهاد ب هیآمد بلند گر یسرم م کبارهیکه به   ییدردها یهمه  یبرا



 نکن  تیمنو اذ

189 
 

  یش،حتیها هیحرفها و کنا یترس تمام وجودم را گرفت.همه   رمیگیکه زن م  کردی م دمیتهد نکهیا از
 همان حرف بود.  شیام را فراموش کرده بودم و تمام ذهنم پ  چارهیب  یتهمت زدن به خاله 

 .کشمیرا بکند خودم را م نکاریاگر ا داندیرا بکند،خدا م نکار یفرهاد ا دمیترسیم

 باشد.  یگر ی فرهاد صاحب شخص د دادیفرهاد داشتم اجازه نم که نسبت به یغرور زنانه و عشق  هنوز

 . دیکش رونی محمد که به نفس نفس افتاده بود مرا از فکر ب یها هیگر یصدا

 . ردی دادم تا آرام بگ رشیو محمد را ش   نیزم یرو نشستم

سرنوشت شوم خودم   ینگاه کردم و برا وانیل یشکسته شده  یپر از اشک به قطعه ها یچشم ها با
 . ختمیاشک ر

 

 سال بعد:  کی

 .دیرسی خوشحال بنظر م یادی.زدیخندیو بلند م دادی لباس عروسش قر م  با

 .کردیازدواج م  دیبا اسب سف یعالم خودش با شاهزاده ا در

 .کردیمسن که دو بچه داشت و زنش را از دست داده بود ازدواج م ی،با مرد تیواقع دیدر د اما

کردند.هر چه بود مهم نبود،مهم    ریی تعب شستیکه ظرف م یهنگاه وارید زشیهم رمرگش را  لیدل
 بود. دیبودن اقا مج  وهیب

 به سمت هاجر رفت و گفت  جانیبا ه  صنم

 خواهر خوشگل شده ام مگر نه؟ -

 گفت  یبا شوق خاص  کردی ذوق م شتر یکه از صنم ب  هاجر

 . یشد زم،خوشگلتری عز یخوشگل که بود-

 . دندیباهم خند و
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اش دست نزند،به   یپفک  یصنم با دست ها یمحمد را گرفته بودم تا به لباس ها کهی هم درحال من
 شده بودم.  رهی آن دو خ

 شان بود.  یشد و امروز هم عروس یمعرف دیبه اقامج  هیهمسا یاز زنها یک یصنم توسط  باالخره

  راهیهوا باز کند و بد و ب یه در را بنبود ک یکس گریخوشحال بودم.خداراشکر د یل یرفتن صنم خ از
 .نثارم کند و بدون آنکه مهلت حرف زدن بدهد راهش را کج کند و برود

 عوض شده بود.   زهای چ یلیفقط ازدواج صنم نبود که رخ داده بود.خ کسالی نیا یط

ال  اگر قب ،ییکذا یساله شده بودم که شوهرش بعد از آن دعوا کی یپانزده ساله،با پسر  یدختر  من
 آمد.  یهم خانه نم  کباری یهفته ا گریآمد االن د یخانه م انیسه روز در م 

و   ختیر ی کرده بود.هرروز مرا زشت و ب ریی شده بود.رفتارش تغ نطوریکه فرهاد ا شدیم کسالی  بایتقر
 . کردیخطاب م  یعرضه و دست پا چلفت یب

 .کردیاز دست من م یاظهار خستگ شهیو هم  گفتیام م یزنانگ فیعرضه بودنم در انجام وظا یب از

و   کیش یآمد لباس ها  ی.هروقت خانه مدادیمختلف م  یعطر ها یبو شهیمشکوک بود و هم یادیز
 .شدینم  شیدایهفته پ کیو تا  زدیم رونیمحمد دوباره از خانه ب  دنیو بعد از د دیپوشیم  بیعج

از او بپرسم   دمیترسینکند فرهاد واقعا به حرفش عمل کرده و زن گرفته است اما م زدیبه سرم م هرروز
 .کردمی سکوت م شیدر مقابل رفتارها شهیو هم

گرفته   یقبل  نی صد برابر خوشگلتر از ماش ینقره ا نیماش کیرا هم عوض کرده بود و  نشیماش  یحت
 .است  شرفتیحال پنرفته و در  رونیکه هنوز از آن کارش ب  دادیم میب نیبود و ا

معتاد شده اما به  دانستمیکرده بود.م دایپ یظاهر آشفته و الغر  زشیتم یو لباس ها  پیخالف ت  بر
 . اوردمینم شیرو

خاله   یگرفته بودم بمانم.حرف ها  میراه فرار از خانه را از فکرم پاک کرده بودم.بخاطر محمد تصم گرید
 با او نداشتم. یتماس چیو بعد از آن هم ه امدی بود اما به کارم ن  دینرگس هم گرچه مف

 که محتاج عشق و محبت از جانبش باشم. دادمیبه خودم اجازه نم گریعاشق فرهاد بودم اما د هنوز
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و بعد از رفتن فرهاد   ختمیریرا در خودم م زینداشتم.همه چ نکاریجز ا ینشده بودم اما چاره ا یقو
 . کردمیم هیگر و شکستمیبغضم را م

 کند.  یزبان  نیری راه برود و ش توانستیام شده بود محمد.پسر نازم که حاال م یتنها دلخوش  

خانه نبود و   شهی.اقا عبداهلل هم که مثل همزدند یبمن سر نم شهیخانم و صنم هم مثل هم  بهجت
 بودم. دهیاز او د یز ینه چ دانستمی م یز ی معلوم نبود کجاست و نه از اخالقش چ

 تنها بودم.  یاتنه

که محمد را دارم و با وجود او تنها    کردمی نشد.فقط خداراشکر م شیدایاز ان روز پ گریهم د پدرم
 .ستمین

 بهجت خانم به خودم آمدم  یصدا با

 ؟ یلباست را عوض کن  یخواهی آسو نم-

 خودم آمدم و گفتم  به

 .  کنمی بله االن عوض م-

و   دمیام را پوش یرنگ با دامن مشک  دیبرداشتم.بلوز سف  یصندل  یبلند شدم و لباسم را از رو میجا از
 محمد را ب*غ*ل کردم و دستش را شستم. 

نشسته بودند بلند شدند و   ییرای که در  پذ یی.مهمان هامیبا صنم و هاجر از اتاق خارج شد همراه
 .دندیو کل کش  غیج

 . کردی نگاه م تی جمع  تا بنا گوش باز بود و به  ششین صنم

همان لحظه   یام فقط برا یخوشحال بودم اما خوشحال  ی ل یام خ یافتاد من هم روز عقد و عروس ادمی
 نه...  ایصنم هم مثل من خواهد شد  دانستی...خدا مبود و بس 

  دیرقصیبود و م  دهیگذاشتم و محمد به دو به سمت فاطمه که لباس عروس پوش  نیزم یرا رو محمد
 رفت. 
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نشست و   گاهشیدر جا یصندل  یآنها زدم و پشت سر صنم به راه افتادم.صنم رو یبه هر دو یلبخند
 . من هم همان گوشه ها نشستم و نظارگر مراسم شدم. ستادیهاجر هم کنارش ا

بود و   یجوگندم یقد بلند با موها ی مرد دینار صنم نشستند.اقامجآوردن و ک فی تشر دیآقامج  باالخره
 داشت.  یدر کل ظاهر خوب 

 . ستادیعبداهلل هم وارد شد و کنارشان ا اقا

  یو داخل نم   کشدیدر جشن حضور داشت اما بهجت خانم گفت خجالت م دانستمیفرهاد نبود.م فقط
 ود چگونه خودش را از من محفوظ کند.فرهاد بود وگرنه خوب بلد ب یبهانه  نهایا دانستمید،میآ

 ندهم.  تیاهم گری تفاوت باشم.به خودم قول داده بودم بخاطر محمد د یکردم ب یسع

 مراسم ها ساده برگزار شد.  یخواندند و مراسمش همانند همه    دیصنم و اقامج  نیعقد را ب خطبه

 .میخودش رفت و من و بهجت خانم با اقاعبداهلل تنها شد یاز اتمام مراسم باالخره صنم به خانه  بعد

 

  یبه زور به خانه کشاند و من هم همراه محمد به خانه  کرد یم هیعبداهلل بهجت خانم را که مدام گر اقا
 خودمان رفتم. 

 بود و رفته بود. دهیآقا عبداهلل بعد از شام راهش را کش ی هم طبق گفته  فرهاد

بود که حالت تهوع   فتادهیهم ن یرو  می.هنوز پلکهادمیرا خواباندم و خودم هم کنارش دراز کش محمد
 دوباره به سمتم هجوم آورد. 

 رفتم.  ییدهانم گذاشتم و با عجله به سمت دستشو یرا رو دستم

 بود.  نی بود حالم هم یگرفتم.چند روز  جهیبعدش هم سرگشد و   یمعده ام خال  اتی محتو تمام

 بود که محمد را باردار بودم.  یزمان هیشب میعالئم ها یچه مرگم است.همه  دانستمیهم م خودم

 

 داشت. کسالیبچه دار شدن اصال مناسب نبود.مخصوصا آنکه محمد هنوز   تیموقع نیا در
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و شغلش هنوز همان است چه وقت بچه دار   دیآ یفرهاد خانه نم یوقت  گفتیبهجت خانم م حتما
 شدن است. 

و به  دادیم صی را تشخ یرا که باردار  هیهمسا یاز زنها یکی بزنم.  یحرف کردمیجرات نم   نیهم یبرا
 داد باردار ام. صی آورده بودم و تشخ یشناخته بودمش به خانه ام پنهان  یتازگ

 من سکوت کرده بودم. اما

قدر   نیناراحت؟البته سر محمد هم هم ای شودی.خوشحال مکندیم بفهمد چه ی فرهاد وقت  دانستمینم
 خوشحال شد. یل یفکر کردم و خالف تصورم فرهاد خ

تا    فرستادیآمد عاشقش شد و هرروز صنم را م ایمحمد بدن  یخانم هم اول مخالفت کرد اما وقت  بهجت
 .اورد یب  ششیمحمد را پ

 فکر شدم و به سمت اتاق رفتم. لایخ ینگرفته بودم.ب میچکار کنم هنوز تصم  دانستمینم

ام را فردا به بهجت خانم بدهم و از او بخواهم  یگرفتم خبر باردار  میو تصم دم یتخت دراز کش یرو
 هروقت فرهاد آمد خودش خبرش را به فرهاد بدهد.

 موضوع.  نیا یمن دوست نداشتم با فرهاد حرف بزنم.مخصوصا درباره  چون

 

 باالخره به خواب رفتم. الی فکر و خ با

 شدم. داریشدن تخت از خواب ب نییباال و پا  با

 .کردی م یطونیو ش دیپریم  نییتخت باال پا یشده بود و رو داریزودتر از من ب محمد

 ه گفتمو با لحن بچگان  دمیزدم و لپش را کش یلبخند

 پسر خوشگلم.  ریصبحت بخ -

 .ادامه داد طنتشی و باز هم به ش  دیخند محمد

 گذاشتم. نیزم  یتخت برداشتمش و رو یبلند شدم و محمد را هم از رو میجا از
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ام  یدادن خبر باردار  یگرفتم برا میو صورتم را شستم و همراه محمد صبحانه خوردم و تصم دست
 بروم.  ن یی االن طبقه پا نیهم

سرم هوار بکشد دوست داشتم  ایکند   یبهتر بود و اگر هم قرار بود بهجت خانم مخالفت گفتمیم  زودتر
 .شدمیتا خالص م دادیهرچه زودتر انجامش م

حرکت کردم و    نییپا یرا عوض کردم و محمد را در آ*غ*و*ش گرفتم.به سمت طبقه  میها لباس 
 بدون در زدن وارد شدم.

 

 شانس گند من هاجر و صنم هم آنجا بودند. از

 رساندند؟   نجایچطور وقت کردند صبح زود خودشان را ا دانمینم

 از سر اجبار زدم و به آنها سالم کردم.  یلبخند

 . باز بود با سر سالم کرد و هاجر هم آرام سالم داد  ششین کهی درحال صنم

 خانم دستش را به سمت محمد دراز کرد و گفت   بهجت

 خوشگل من. نمیبب   نجایا ایب-

راحت    المیخ  یبرخورد کرد کم یمیبهجت خانم با محمد گرم و صم  نکهیرا ب*غ*لش دادم و از ا محمد
 .شودیدومم هم خوشحال م یبچه  یشد که برا

خسته کننده بود  میبرا شانینشستم و صنم و هاجر مشغول صحبت کردن شدند.صحبت ها کنارشان
 و خودم را خالص کنم. میصل مطلب را بگوتر ا عیو دوست داشتم هرچه سر

 رسا گفتم  یصدا با

 آمدم.  نجایا نیهم  یبگم برا یز یچ هی خواستمی من م یراست-

 همه آنها سکوت کردند و منتظر به دهان من چشم دوختند. ناگهان
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کردم اعتماد بنفسم را  ی*ن*ه ام را جلو آوردم و سعیاما س* دمیخجالت کش   یطرز نگاهشان کم از
 باال ببرم. 

 همان حالت گفتم  با

 .من ...زهی..چ...مند یبفهم  دیباالخره با  یول  ستی ن یخوب تیاالن موقع دانمیراستش...خودم هم م -

 داد زد یبا کالفگ  صنم

 ؟لیتو چ  گریدختر خب بگو د دیآ یجونت باال ب-

 گفتم  جانیزدم و با ه بخند

 من دوباره باردارم. -

 رنگ تعجب به خود گرفت.  شانیهر سه آنها چهره ها اگهانن

 شدند. رهیو هاجر به بهجت خانم خ  صنم

 کند دنیزد که باعث شد تمام بدنم شروع به لرز ادی خانم ناگهان فر  بهجت

از جان   ؟چهیما افتاده ا یسرطان در زندگ کیچرا همانند  ست؟تویدختره احمق،االن وقت باردار-
دور و برت چخبر است؟دفعه اول با آن   یدانیم چی؟هیاز دور و برت خبر دار  چی ؟هیخواهیفرهادم م
و باعث شد   یباردار شد اورمشی ب رونیب  ریتا از آن مس کردمی فرهاد که من چقدر تقال م تیوضع
 بار.  نیهم از ا نی در آن کار فرو برود.ا شتریبخاطر بچه ب  فرهاد

 حد. نیاما نه تا ا شودیناراحت م زدمی شدم.حدس م رهی هجت خانم خب  یترس به چشمها با

 لحظه صنم داد زد همان

  یچطور زن ؟تویکن  دیخودت خر یشهر و برا   یهم برو تشیو نها یباردار شو یبلد  ؟فقطیتو اصال زن-
 فرهاد سر به هوا تر شده.  یزن فرهاد شده ا یوقت ؟ازیهست

 من اشاره کرد و گفت  یدستش به سر تا پا با
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و شلخته   فیجنازه است.کث ن یع افتی؟قیا دهید نهیآ یهم از سر و وضعت.خودت را جلو نیا-
 ... گریبا کس د رودی که بردارم م  یکنی هارا م نکاری.همیهست

 بجهت خانم نگذاشت صنم حرفش را تمام کند و داد زد  ناگهان

 دختر دهنت را باز نکن.  سیه-

 کالفه گفت  صنم

  یب نی .بگذار بفهمد بخاطر همستیعرضه ا یبفهمد چه زن ب م؟بگذاریمادر چرا نگو میچرا نگو-
آن زن  شی کرده و  کل هفته را پ غهیرا ص یگر یزن د ش یپ کسالیاش است که فرهاد  یعرضگ
 اش را سر و سامان بدهد باردار شده. یآنکه زندگ ی.ان وقت بجا گذارندیم

من درست    یعنینبود؟ یالک  دشیفرهاد تهد  یعنیچه؟ یعن ی.کردمی صنم گوش م  یتعجب به حرفها با
  یز یکرده بود؟آخر مگر امکان داشت؟چگونه؟چرا من چ غهیرا ص یگر یفرهاد زن د یعن یزدم؟ی حدس م
اش   یشگیهم یآن مزخرف ها.حتما باز داشت از گفتیبودم؟حتما صنم داشت دروغ م دهینفهم
 . گفتیم

 زدم و رو به صنم گفتم   یپوزخند

 .یکه مرا حرص بده ییگویم  نهارای.اییگویچرند م-

را در چنگ گرفت و   میموها میایبلند شد و به سمتم هجوم آورد تا به خودم ب   شیهاجر از جا ناگهان
 .دیکش

.هاجر همانطور که شدیبکشم اما نم رونی کردم خودم را از چنگش ب یو سع  دمیکش یبلند  غیج
 گفت  دیکشی را با حرص م میموها

اما   یکن ینظرم را عوض م  کردمیبا تو مخالف بودم.فکر م  ردی تورا بگ خواستیهمان موقع که فرهاد م-
  یچه وقت بچه دار شدن بود؟تو با ب تیموقع نیعرضه،در ا   یخنگ ب ی.دختره  یبدتر هم کرد

 همچون مرجان برود. ییسر و پا یب  یکه سمت زنها یات برادرمان را به مجبور کرد یرضگع

بودند و    ستادهیتفاوت ا یاما هردو ب کردمیکمک م یو از صنم و بهجت خانم تقاضا  زدمیداد م بلند
 . کردندیفقط نگاه م
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 را ول کرد و رو به بهجت خانم گفت  می.هاجر باالخره موهاکردیم هیو گر کرد یبمن نگاه م محمد

باردار   ییندارد.با کمال پررو یگر ید  زیچ مانیننگ برا یلکه  د؟جزیچه نگه داشته ا یدختره را برا نیا-
  یبه جا شونیبعد ا  میخانم خانم هارا جمع کن  یعرضگ  یتا ب  میهست ری است درگ کسالیهم شده .ما 

  رونشیخانه ب از.میهضم کن میاولش را نتواست یبچه  آنکه کمکمان کند با کمال وقاحت باردارن.هنوز
 . کندینم  یفرهاد هم بود و نبود او فرق یبرا  دیمطمئن باش دیکن

  میگذاشتم و آرام از جا کردیدرد م  یسرم که حساب  ینشست.دستم را رو یزد و گوشه ا یپوزخند هاجر
 بلند شدم. 

 بغض گفتم  با

که   دیرا فراموش نکن نیاما ا رومیان هستم.باشد م ننگ و سرط یعرضه هستم.من لکه   یباشد من ب-
مهم نبود چون دوستش داشتم اما با زن   میکرد برا یتا االن هرکار  دییبخشمتان.به فرهاد هم بگو ینم
 . کنمی م نشیو نفر  گذرمیاز او نم دییتحمل کنم.بگو توانمیبودن را نم  گرید

 به بهجت خانم کردم و گفتم  رو

.اگر  ستم یخوشحال ن ادیدر ضمن بهجت خانم من اگر باردار شدم دست خودم نبود.خودم هم ز-
  یتا من بقول شما زندگ دیگفتیبمن هم م دیامدیخب م  کردیفرهاد شما را ناراحت م  یموضوع زن باز 

 و  دیگفت کردم،مگری و کمکتان م کردمی ام را جمع و جور م

 

.اگر  کار خودش است و هنوز هم مرا دوست دارد یفرهاد پ کردمی دم؟من احمق فکر منکر یکار  من
 ماندنم.  ینم  دی.باور کنرفتمی است م نیخالف ا دانستمیم

 رو به هاجر کردم و گفتم  سپس

اتان سر   یو همان برادر گرام د یخواستم بروم خودتان نگذاشت نها یزودتر از ا  یل یهاجر خانم من خ-
 که  یکتکم زد آن هم زمان یهمان کل
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 به مراقبت داشتم. ازی آورده بودم و ن ایتازه بچه بدن  من

دهانم گذاشتم و به سمت خانه   ی.دستم را روختیریم  اریاخت  یب میکه تمام شد اشک ها میها حرف
 .دمیدو

 ردند. ک رونی خودشان مرا از خانه ب  گریبس بود.حاال د گریاالن اگر صبر کردم د  تا

 خودم و محمد را داخلش چپاندم.  ی.لباس هادمشیکش رونیسمت ساک رفتم و ب به

 .دمیدو نییرا دستم گرفتم و به سمت طبقه پا ساک

را با شدت باز کردم و به سمت محمد که ب*غ*ل بهجت خانم بود هجوم بردم و خواستم محمد را   در
 و گفت  دیبکشم که بهجت خانم خودش را عقب کش رونیاز ب*غ*لش ب 

 . دیببر فیبدون بچه تشر  دیبریم فی آسو خانم تشر ری نخ-

 زدم  ادیفر

 . ماندیسرش نباشم بچه ام گرسنه م یاگر باال دهمیم رشیمن است.من ش یبچه  نیا-

 گفت  یرحم  یخانم با ب   بهجت

 هرچه زودتر گورت را گم کن و برو.  رم ی گیم هیدا شیتو نگران ان نباش خودم برا-

بکشد نگاه کردم    رونیداشت خودش را از آ*غ*و*ش بهجت خانم ب  یبغض به محمد که سع با
 ست. ا دهیفا یبهجت خانم ب شیتقال کردن آن هم پ دانستمیم

 .دمیدو یو به سمت خروج  اوردمیطاقت ن  گرید

هدف در کوچه ها  یو ب ختمی ری ساک بدست در کوچه ها به راه افتادم.بلند بلند اشک م همانطور
 دم یچرخیم
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کردند واکنشش چخ  رونیاز خانه ب  شانیفرهاد اگر بفهمد خانواده اش مرا با حرفها دانستمینم
زنه   گریخانه اش د  یحق هم داشت.بهرحال سوگل کرد،خبینم  یفرق  شیبقول هاجر برا دیبود.شا

 . شدمیو کمرنگ م   تی اهم یب  شیهم برا  دیبود و من با یگر ید

من از محمد   یی.باعث جداکردمیداخل شکمم را لعنت م ی و بچه  دمیکوب یبا مشت به شکمم م محکم
 و فرهاد او بود.

 آن عجوزه بزرگ شود.  ی هیسا  ر یز ذاشتمگی.نمگرفتمیمن محمد را پس م  اما

  یبه خودم قول داده بودم نگذارم محمد مثل من ب دیآ  یم ادمیآمد. یم نیی هوا پا  یب میها اشک
 قولم زده بودم اما مجبور بودم. ریمادر بزرگ شود .ز

راه هارا بسته بود.مواد فروش   یهمه  گریمن وجود نداشت.فرهاد د یبرا  ییجا  چیه گریآن خانه د در
باشد و من مجبور باشم فرهادم را با شخص    گریبا زن د نکه یبودن و معتاد بودنش را تحمل کردم اما ا

 سهام باشم هرگز! یگر ید

 دوستم دارد.  کردمی.فکر م .دلم از فرهاد پر بود اش گرفت  دهیناد شدینم هرگز

 مرا دوست داشته باشد. ایدن  نیر اد ستی ن  یبه خودم زدم و در دل گفتم کس  یپوزخند

 . خواستیمهم بود محمد بود.فقط دلم محمد را م میکه آن لحظه برا یز یچ  تنها

 .گرفتمیو پسرم را پس م کردمیو التماس م رفتمیدرشان م یخودم فکر کردم چند روز بعد حتما جلو با

 . دیبه آنجا کش  اری اخت یمرا ب  یز یچه چ  دانمیهستم.نم می پدر یدر خانه  یجلو  دمیخودم آمدم و د به

 . دمیرا مردد به سمت در بردم و آرام کوب  دستم

 زدیکه داد م دمی شنیرا م  الیسه یصدا

 بابا...  ی...اه؟؟یبله؟....گفتم ک-

 هم تنگ شده بود. الیسه یغر غر ها یبرا یحت دلم

 زدم.  هیگر ری ناخودآگاه بلند ز  الیسه یچهره  دنیباز شدن در و د با
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 . کردیگرد شده نگاهم م یچشم هابا  الیسه

 با تعجب گفت  همانطور

 و پسرت کو؟ ؟شوهرتیکنی چکار م  نجایآسو تو ا-

 . ختمیریآنکه جوابش را بدهم همانطور بلند اشک م بدون

 گفتم  دهیبر دهی و بر  امدیباال نم نفسم

 ...خواهمی.م..محمد...محمد را..ازمن گرفتند..من محمد را الیسه-

 زد یکه داد م دمیپدرم را از پشت در شن یصدا

 ست؟ یک الیسه. الیسه-

 بمن کرد و با تعجب گفت   ینگاه الیسه

 آسو..-

 . کندی را به سمت در تند م شیکه قدم ها شدمیپدر متوجه م یقدم ها یصدا با

 گفت  من دنی را کنار زد و با د الیسه

 ؟ یکنی چکار م نجایآسو!تو ا-

از حنجره ام خارج   ییآمد.حس کردم صورتم کبود شده و صدا یبزنم اما نفسم باال نم  یحرف خواستم
 . شدینم

 داد زد  الیسه

 دختره مرد. وسفی یوا-

 دم ینفهم ی ز ی چ گریرفت و د یاهیس میو چشم ها شودی م ری اب سراز میاحساس کردم از پاها ناگهان
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 را آرام باز کردم.  میها چشم

 خودم بودم.  یو برم را نگاه کردم.در اتاق بچگ دور

 کرد.  یبی شکمم درد عج  ریبلند شوم اما ز میاز جا خواستم

 گفتم. یشکمم گذاشتم و آخ بلند یرا رو دستم

 گفت  یدر را باز کرد و با کالفگ الیسه

 دختر چخبرت است؟ -

 بغض گفتم  با

 . کندیشکمم درد م  ریز-

 بچه داخل شکمم افتادم.  ادی ناگهان

 با ترس گفتم  عیسر

و مظلوم به خود   نیغمگ یبار چهره  نیاول یناگهان برا الی فتاد؟سهی ن یاتفاق  شیبچه ام...بچه ام برا-
 گرفت. 

 نزد.  یحرف   چیانداخت و ه ن ییرا پا  سرش

 داد زدم  بلند

مرا   یخواهیباز م   الیافتاده؟سالم است مگر نه؟سه یاتفاق شی حرف بزن گفتم بچه ام چه شد؟برا-
 مگر نه؟  یناراحت کن 

دکتر   تیبرا  وسفیو   یمتاسفم آسو اما تو از حال رفت-نگاهم کرد و با همان حالت گفت  یجد الیسه
 سقط شده.  ادیخبر کرد و دکتر گفت بچه ات بخاطر استرس ز

 .به خود گرفت  یتلخ و بد مزه ا یخشک شد و دهانم مزه  میمنجمد شد.لب ها میدر رگها خون
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بودم.دلم بچه ام را   مانیاالن پش کردم،امایم  نشیو نفر  زدمیبودم که به شکم مشت م من
 .ه ینه بغض کردم و نه گر گریمن بود.د ری تقص نهایا ی.همه خواستیم

شدم و ناخودآگاه   رهینامعلوم خ  یبود که نگاه کنم.به نقطه ا نیکه توانستم انجام بدهم ا یز یچ  تنها
 . دمیخند

 . دمیخند بلند

 را تکان داد و با ترس گفت  می.شانه هاسمتم آمد  مهی سراس الیسه

 ؟یشد وانهید کدفعه؟چرای دختر حالت خوب است؟چت شد تو -

.دست خودم نبود.به زن گرفتن فرهاد،نبود  دمیخندیشده بودم و بلند م رهیبه رو به رو خ  همانطور
 . دمیخندی هاجر و صنم و بهجت خانم م یامحمد،سقط بچه ام،حرفه

 . دمیخندیم شتر یب  کردمی فکر م شتریب یبه درد ها هرچه

 .دمینخند گریطرف صورتم را با دستم نگه داشتم و د کیپدرم به خودم آمدم. یلی با س ناگهان

 زد اد یفر تی با عصبان پدرم

را از دستت گرفتند   ؟محمدیاز دور و بر خودت خبر دار  چی؟ه یکنی چکار م یفهمی م چیدختره نفهم ه-
 ؟ ییای به خودت ب  یخواهیم ی.پس ک؟مردیفهم یبچه ات هم مرد...م یکیان 

 . ختی ناگهان فرو ر میگفتن کلمه بچه ات مرد اشک ها با

.دلم خواستیاز اتاق خارج شدند.دلم فرهاد را م یحرف   چیو پدر هم بدون ه ال یکردم و سه  هیگر بلند
  ی.دلم مادرم و ننه گلباج خواستیکردن در شهر را با فرهاد م   دی.دلم قدم زدن و خرخواستی را م محمد
 تنها بودم.  ی ل ی.من خخواست یرا م

خودم نگه دارم،اما فرهاد   یبلد نبودم و نتوانستم فرهاد را برا یعرضه بودم و زنانگ یهاجر من ب  بقول
 بود.  یجار  شیدر رگ ها یرهاد نامردبود و همه کار از او ساخته بود،ف القبای یمعتاد

 فرهاد؟ ایمقصر منم  دانستمیبودم و نم ری حرف ها درگ نیا با
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داشتم محمد را از   میبودم و تصم دواریام خودیب  نکهی. از افشردی قلبم را م گریمحمد هم جور د یدلتنگ
 به خودم انداختم. یپوزخند اوردمی چنگ آنها درب

 

 نبودم.   یچیه من

 ینتوانست با لوند ی.حتنتوانست بچه اش را نگه دارد یپانزده ساله که حت یعرضه  یب  دختر
 .شود  گرانیشوهرش را جذب خودش کند و نگذارد شوهرش جذب د

عرضه نداشتم بچه ام را در شکمم  یبد باردار شود.حت ت ی که فقط بلد بود بقول هاجر در موقع همان
 نگه دارم.

او   دمیو تمام ام شدیسقط شود.کاش سقط نم  خواستی دم اما دلم نمنبو یبچه راض نیاز وجود ا من
 .شدیم

 . کردمیم  یو با بچه ام تنها زندگ شدمیمحمد نم  ریگیپ  گریحتما د ماندیم اگر

 . خوردمی نم یدرد چیبود.من به ه نیکه بلد بودم انجام بدهم هم ی.تنها کار کردمیهق هق م بلند

گذاشت و رفت و از آن به   مینداشتم.من بدبخت بودم.مادرم تنها یدیام چیه گر ید یزندگ نیدر ا من
 . دمیرا نچش یبعد من طعم خوشبخت 

 قرص کنار رخت خوابم افتاد. یقوط یرو نگاهم

چه   یدوا دانستمیکه نم ییدراز کردم و درش را باز کردم.داخلش پر بود از قرص ها اریاخت یرا ب دستم
 . ستیدرد

 را آن طرف پرتاب کردم.  یو قوط ختمیآنهارا داخل مشتم ر ی همه

 یبگذارم،با حرف ها شانی سرجا دادیو هشدار م کرد ی م خمیتوب  کردمیکه م یبخاطر کار  وجدانم
را پر کرده    میها ،گوشیتو را نداشتند،تو مقصر نبود اقتیداشته باش،آنها ل دیهمچون ام  یمسخره ا

 بود.
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 یرا در ذهنم پخش کردم تا صدا  کردی پخش م نیدر ماش شهیکه فرهاد هم  یمیمال یترانه  یصدا
 از دست دادن نداشتم. یبرا  یچیکار از کار گذشته بود و من ه  گریوجدانم را نشنوم،د

 آمد.  یو پدرم نم  الیاز سه ییصدا چیه

 گوشم را پر کرده بود.  یعل یخنده ها  ی.تنها صداردیرا بگ مینبود که جلو   یکس پس

 پخش شده در ذهنم بستم. یبودن ترانه  میرا بخاطر مال میزدم و چشم ها  یبه قرص ها یلبخند

 

 : لوفر ین

 شده بود.  رهی ها خ یبه سبز  سیخ یهمونطور که قاشق دستش مونده بود با چشم ها دایآ

 تکه کاهو از ساالد رو برداشتم و به سمتش پرتاب کردم.   کی گل کرد و  طنتمیش

 بهش خودش اومد و با اخم گفت  دایآ

 چته؟-

 و گفتم دمیخند

 سوالو از تو بپرسم. نیبهتره من ا-

 گفت و خودش رو به اون راه زد و مشغول خوردن غذاش شد. ییبروبابا  یلب ریز

 خنده گفتم با

 . یگرفتیابغوره م  یمثل چ یشد؟داشتیچ رهیگی نم میگر ستمی ن یمن احساس یگفت یتو که م-

 گفت  یتفاوت  یبا ب  دایآ

 تو چشمم گرد و غبار رفت.   کردمی نم هیبه داستان تو گر-

 خنده و گفتم  ریزدم ز بلند
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 .گمینم  شویمنم بق ستیباشه پس حاال که مهم ن  یگیاوهوم راست م-

 کالفه گفت  دایآ

 شد؟بگوی مرد؟بهجت چ  شدن؟اسویو فرهاد چ شد؟محمدی.اما بگو آسو چیاه بابا خب باشه تو برد-
 . گهید

 گفتم  بلند

 . یک ی یک ی .صبر کن میشو باهم بر ادهی اووه چخبرته پ-

 مظلوم کرد و گفت  افشویق دایآ

 زودتر .  گهیتوروخدا بگو د-

 کردم و گفتم  زیر چشمامو

 کار؟ یچ یخوایحاال به فرض که گفتم.م-

 گفت  یناراحت با

 .شدیاخر و عاقبتش چ نمیبب   خامیمظلوم بود م یل یاخه خ-

انداختم و  نیی.سرم رو پا .آسو واقعا مظلوم بودگفتی من هم دلم گرفت.راست م دایحرف آ نیا با
 گفتم

 اش کل روستامون رو پر کرد.  یهمونطور که گفتم آسو قرص هارو انداخت و خبر خودکش-

 و گفت  د یکش یبلند نیه دایآ

 ؟یچرا؟پس پسرش چ یوا-

 گفتم  یناراحت با

اون بودم  یهم براش نزاشتن من هم اگه جا یدیام  چیکدوم پسر؟پسرشو که از دستش گرفتن.ه-
 . کشتمیخودمو م
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 ف تکون داد و گفت سرشو به نشانه تاس دایا

 . شیخب بق -

اومده   ای.اونموقع ها که محمد تازه بدنکیمعتاد درجه  هیآسو معتاد شده بود. ی فرهاد طبق گفته ها-
بو برده بود اون معتاده،با فرهاد سرد برخورد   نکهیبود اسو بخاطر مواد فروش بودن فرهاد و بخاطر ا

حموم   ریر به دیشده بود اصن به خودش نرسه.دباعث  ن یهم  ر،وی .دلش گرفته بود و فکرش درگکردیم
 نیهم ی.برا دادیبد م  یبود و بقول فرهاد بو فیو کث دهی،موهاش ژول  دیپوشی م رهی ت یلباسا رفتیم

کرم از فرهاده و   دونستنیفرهاد بود و همه م یبهونه ها نهای.اگرچه اگهیزن د هیفرهاد رفت سمت 
به   یزن یسمت زن فت.رکنهی مسخره م یمواد عقلشو از دست داده و کارها ادی فرهاد بخاطر مصرف ز

 اسم مرجان. 

 بود حاال؟  یمرجان ک-

 تا بچه هم داشت.  شی پنج ش دمیبود که اونجور که من شن ریزن چهل ساله پ هیمرجان -

 دهنش مثل غار باز شد و با تعجب گفت  دایا

 تا؟؟؟  شی پنج ش-

 گفتم  زاشتمیرو تو دهنم م  یتکه گوشت کهیتکون دادم و درحال  د ییرو به نشونه تا  سرم

 اوهوم.تازه دومادم داشت. -

زن چهل   هیبه  دهیخودشو ول کرده چسب  یبوده.زن  پونزده ساله  یا وانهیپسره فرهاد عجب د نیا-
  شه؟یساله دوماد دار!مگه م

فرهاد رو جذب   تهیهم اون مرجان عفر ینبود.از طرف د یبع  زهای چ نیاره از فرهاد کم عقل و نامرد ا-
باعث شد   نهایاش کنه و کل وقتش رو با اون بگذرونه. ا غهیخودش کرد و فرهاد رو مجبور کرد ص

 آسو دی فرهاد فهم یکه وقت یبره ،به حد  نی عشق فرهاد نسبت به آسو کمرنگ بشه و سرانجام از ب
 با مرجان راه انداخت.  شوینداد و همون هفتش مجلس عروس یتیرفته و مرده اهم

  دیبهجت فهم  ی.مثال وقت خوردیحرص م ی و مامانش هم کل  گفتیرو به مامانش م  شیهمه چ فرهاد
فرهاد دل به  یتا زنش اونو به اصطالح ادم کنه.ول رهیگرفت براش زن بگ میفرهاد مواد فروشه تصم



 نکن  تیمنو اذ

207 
 

 ی.وقتگشت یو تنها هم برم رفتی بود که ساک بدست تک و تنها به سمت حموم م بسته یدل دختر 
تورو سر   تونهیبهجت خانم مخالفت کرد.گفت اون بچس و نم  خادیخانم گفت که اسو رو م  جتبه به 

صنم و   ی.بهجت خانم حتخادیکفش کرده بود که اال و بال اسو رو م هیو سامون بده اما فرهاد پاشو تو 
 عبداهلل رو هم پر کرده بود. هاجر و اقا 

 گفت  عیسر دایا

 ستاد؟ یا یزنش و دختراش نم  یاقا عبداهلل چرا اصال تو رو یراست-

فرهاد و   یبود لنگه  یکیاونم بهجت خانم پر کرده بود و اصال خونه نبود که بخواد اظهارنظر کنه.اونم -
،اونا از   گفتمی.خالصه داشتم مکردی که پشت خونشون بود مواد مصرف م  یکیکوچ یخونه  یمدام تو

عذاب  نقدراسو ا یبتونه فرهاد رو جمع کنه ول  استیو توقع داشتن اسو با س ومد یاسو خوششون نم
  شتریهم شد نفرت ب شیهم که بود بدتر شد.نتج یدقت نکرد و فرهاد از اون زها یچ نیکه به ا دیکش

  دهیکه نفهم دیآسو رو د یسادگ  یوقت یش،حت ی وشحال نشدن از خبر بارداربهجت خانم به آسو و خ
  افشوینه،قبهش گوشزد ک نکهیا یبراش نسوخت و به جا  ده،دلشیخر  نیبود فرهاد با پول مواد ماش

 کرد. شتریب  تشویآسو ترش کرد و ازار و اذ یبرا

 حالت تاسف گفتم  شد؟بایخب اونا رو ولش کن عاقبتشون چ-

مادرش رو براش گفتن   یماجرا یو پنج سالشه.وقت  ستیب  کیمحمد االن همسن سهرابه  و نزد-
و مدام سر از زندون در   کیمعتاد درجه  هیدونست و با اون سرد شد،شده  یفرهاد رو مقصر همه چ 

و موادشو  شهیبود پنهون م ده یمحمد خر یکه گفتم فرهاد برا یمتر  ستی دو نی.تو اون زمارهیم
هم مرجان    شیچند  وقت پ  نیبا فرهاد،هم  یسال زندگ  ستیب  بایکنه.مرجان هم بعد تقری مصرف م

  یده سالش بود و اقا عبداهلل هم مرده بود، سر موضوع کیمحمد نزد یفوت کرد.بهجت خانم هم وقت
 لشیهم دل چکسیکه ه

 

کرد و بهجت خانم هم  رونید ماه ببا فرهاد دعوا کرد و فرهاد اونو از خونه به مدت چن دونستینم  رو
نداشت و مجبور بود به  یمدت خادم اونجا بود. چون جا و مکان هیو  کردی م یداخل مسجد زندگ 

به   دییزا ردخت هیباشه گفتم  ادتیعنوان خادم اونجا کار کنه و شب ها هم اونجا بخوابه.هاجر هم اگه  
  هینامزدش فوت کرد.صنم هم االن  یاتفاق  یلینامزد کرد و خ  شیپ  کسالی نیاسم فاطمه.فاطمه هم
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.فرهاد هم که معتاد شده و اگه ستیهم بلد ن  شیخمه و راه رفتن عاد یشده که کمرش حساب   یرزنیپ
 ودشوو خ  زنهیتو کوچه ها قدم م لی دل یشده و ب وونهید گنیم  یکنی وحشت م  ینیصورتشو بب 
هم از دلشون خبر نداره   یو کس  کننی م شونویزندگ یادهم ع وسفیو  الی.سهکنه یمردم م  یمضحکه 

آسوعه و بنظر من هم  نیهمه بخاطر نفر نایا گنیکنه. مردم روستا م کارشونی چ دونهیاوناهم خدا م
 واقعا حقشونه. 

 کرد و گفت   دییحرفم رو تا دایآ

 سر همشون بال اومد دلم خنک شد.  یچون گفت یول دیعذاب کش  یلیدرسته اسو خ-

 تکون دادم و مشغول خوردن ناهارم شدم.   دییتا سر

 ********************** 

 : فرهاد

 ک یو درحال  رفتیچمن ها راه م یرو

 

 .شدی م کمی تنش داشت نزد یر ی حر  دیلباس سف ه

 . رفتیم مرنگ تنها به حما  یکه با ساک سرمه ا ییشده بود همان آسو قایشده بود. دق بای ز یحساب 

 شد. نی ناگهان غمگ دیلبخند جلو آمد اما تا مرا د با

 . ختیری م نییپا  یدیهمچون مروار شیها اشک

 گفتم  یناراحت با

 نکن.من دوستت دارم تورا به خدا آرام باش.  هیاسو جان تورا به خدا گر-

 را به نشانه تاسف تکان داد و گفت   سرش

 .یتو مراقبم نبود  یفرهاد تو مرا دوست نداشت-
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جبران کنم آسو،آسو  خواستمی.من میکه جبران کنم خودت را کشت یتو بمن فرصت نداد- گفتم هیگر با
 تورابخدا مرا ببخش.  مانمیبخدا من پش

 تکان داد و گفت  یرا به نشانه منف   سرش

.محمد را به  یو مواظب من نبود.محمد...محمد من است و من هم محمد...ت ستم یمن نه.من مهم ن-
 ... ؟یدانستیکند،می مرگ م یو االن محمدم هرروز ارزو ی حال خودش رها کرد

 به صورتم کرد و گفت  ینگاه

 فرهاد. -

 گفتم  هیگر با

 جانم؟ - 

 گفت  یلحن آرام با

 نکن...  تیمحمد من است پس منو اذ-

 نبود.  گریاما دزدم   شیمحو شد بلند صدا میچشم ها یگفت و ناگهان از جلو نرایا

 خواب بود  کی آنها  خت،همهیریم نیی ام پا  یشان ی.عرق از پ دمیاز خواب پر ناگهان

 ام را پاک کردم.  یشانیپ یرو  عرق

 بود. دهیتخت خواب ریبه محمد کردم که ز ینگاه

 و نوازشش کردم.  دمیدراز کش کنارش

 گوشش بردم و ارام زمزمه کردم  کیرا نزد سرم

  تتی...من اذیشد ابانیکوچه و خ یو اواره  یکردم...تو معتاد شد تتیهم اذ یل یکردم...خ تتیاذ-
 کردم...  تییهم اذ یلیکردم آسو...خ 

 خطاب کردنم بود. وانهیاعتراض محمد و د یکه گرفتم صدا یتنها جواب  و
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 را بستم . میو چشم ها دم یتخت دراز کش یرو

 گوشم گفت  ریارام ز ییلحظه صدا نهما

 حقت بود... -

 

 ان یپا

 

 

 

 

 نی.چند تا نکته مهم رو بهتره براتون بازگو کنم که ادیکرد  یرمان منو همراه انی تا پا نکهیاز ا ممنونم
که   یینوشته شده بود،اما قسمت ها یکه داشت به شکل کتاب  یو دهه شصت یم یرمان بخاطر ژانر قد
  ه،اونویامروز النشون بدم اون قسمت رمان کام نکهیا یزمان حال بود و من برا  یاز زبون من بود برا

 نیدونستم ا فهی از رمانم دونستن و من وظ  رادیبعنوان ا ای لیخ  نرویخودمون نوشتم.ا یبه زبان لفظ 
 .تونی .باز هم ممنون از همراهدیمسئله رو براتون بازش کنم تا متوجه بش

****** ********************** 

 *انیپا
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