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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ های عاشقانه  رمان نزد کتاب این حقوق تمامی

 

  رمان فروشی میباشداین 

 به نام خدا     

 همتا

ودرشت  زیبود و قطرات ر دهی...درد امانم را  برنمیبنش مکتین یالهه دستش را دور کمرم حلقه کرد و کمک کرد تا رو

چند جفت چشم  یجلو نیاز ا شتریتا ب دمیبودند...لبم  رابه دندان کش یپشتم درحال سرسره باز  رهیعرق از ت

 دمینکنم....نال یزیو آبرورکنجکا

 اریب نیمعطل نکن ..برو ماش ــ

 زل زد تو صورتم ستادوی..صاف اکردیم دادیدر چهره اش  ب ینگران

 ام؟یتا ب ینیشیم ـــــ

 از درد بهم  جمع شد وناله زدم  صورتم

 !...؟یگیتو م فتمیکجا راه ب یدرد لعنت نیدارم مگه ؟باا میا گهیراه د ــ

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 کنار دستم گذاشت کردیم ینیشانه اش سنگ یراکه رو  فمید و کنفس پس دا کالفه

 برگردم یتا من جلد شتیباشه پ نیخوب...ا یلیخ ــ

دانشگاه پاتند کرد و من پشتم  را  یکردم...با عجله سمت خروج دییکمرم  نشست و با سر حرفش  راتا یرو  دستم

 دم چسباندم و  دردآلود نام خدا را ناله ز مکتیگاه ن هیبه تک

 خودم یو آشنا به رو بهیو مقابل غر دمیکشیزجر م دیبا یادامه داشته باشد؟..تا ک یدرد لعنت نیقرار بود  ا یک تا

 ...کردمیچهل جفت  چشم پرسشگر کالس  راترک م یجلو یو با شرمندگ اوردمیبود که  کم م ییآوردم...زمانها ینم

و  یتیتقو "سرم  "بود من داشتم؟ هربار هربار درد  یزندگ هم نی.. اشدمیم ریوقتها از عمر خودم س یکه بعض آخ

 مسکن...

 ؟ یک تا

 دندان فشردم که سوخت... ریلبم  را ز یمن شود؟ به قدر بیقرار بود آرامش نص یک ایخدا

 یدردها آدم  رااز زندگ یبعض یبه اندازه سوختن لب آدم باشد...لعنت یآدم یدردها یجهنم که سوخت..کاش همه  به

 ...کندیم ساقط

 یها تیکم کم ذهنم فعال شدیدردشروع م ی...بار اولش نبود..وقتکردیم یباف یمختل شده بود و مدام منف ذهنم

 نبودم... یقبل یصبور و جنگنده  یمن همتا گری..آنوقت بود که  دگرفتیمخرب خودش ازسر م

 نیبدهد تا از ا یدست دوست با مرگ دهدیم حیو ترج راستیخودش س هیقرار که از زندگ یدختر ب کی شدمیم

 کند.. داینجات پ یدردلعنت

فغانم به هوا برود انگشتانم در  گوشت تنم  فرو رفت و دندان بهم  نکهیو قبل از ا دیچیدل و کمرم پ ریدوباره ز درد

چه  هیمن در آن چند ثان دانستیتا ول کند و فقط خدا م دیکشیطول م هیچند ثان گرفتیم یفشردم....وقت

 ..مدیکشیم

 شانه اش انداخت یرا رو فمیرا گرفت و ک  میبازو ریز الهه

 شیکار هیکه فعال جاش امن باشه تا بعد  یبغل ابونیتوام قفل کردم گذاشتم خ نیدر...ماش یآوردم جلو نیماش ـــ

 ...میبکن
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جابجا  نیماش یلصند یتکان دادم و آهسته آهسته کنارش راه افتادم...به کمک الهه رو شیبرا یرمق سر یو ب ناالن

 شدم ..

 سوار شد... یمعطل یعقب  انداخت و ب یصندل یرا  رو  فمیک  الهه

 ؟یخوب ــ

 را چرخاندم .من ناتوان و او نگران! سرم

 :دمیبود...نال میپهلو یشکم و کمرم درست رو نیب ییکنترل دردجا یهنوز برا میزد...پنجه ها استارت

 ....شدمیخوب بودم که مزاحم تو نم ــــ

 دیبرچ لب

 چرا؟؟.راهنما زد و ضمن حرکت ادامه داد: یگی..مزخرف  منمیخودشو لوس کرده ا ــــ

که  ستمین بهی...هفتاد پشت غرمیقیرف ی..نا سالمتیکنیها با آدم رفتار م بهیمثل غر ادیبدم م نقدری...اهیمزاحم چ ــ

 یزنیحرف م یمدل نیا

 ثابت گرفتم یصندل یپشت یبه گردنم دادم و سرم   رارو یحرکت

جور  نیا کشمیم یچ یدونیالهه...نم دهیخسته شدم...طاقتم بر گهیخالص شم؟ به خدا د رمیمیچرا نم دونمینم ــ

 وقتا

 تو کله ات  فروکرده... یک دونمیکه نم هیا دهیو افکارپوس یغد گر یازرو یکشیم یخودته !هرچ ریتقص ــــ

 سمتم انداخت ینگاه مین

بکن..حرفت به خرجت  یلعنت یغده  نیو شر ا مارستانیبخواب ب خونمیگوشت م ریدارم زدختر خوب؟ سه ماه  _

 که .. رهینم

اگه  ی...وایکنیبه حال خودت م یفکر هیحرف بزنه نه خودت  یدیاجازه م یکه نه به کس یلج کرد یبه چ دونمینم

 یکن یزندگ طیشرا نیبذارم باز با ا  گهیبه خدا اگه د "محشره گذره؟یم یمن بدونم تو اون سرت چ

 زدم یپراز درد لبخند
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 دست دکترا ریز افتمی!فقط دوست ندارم بیچیه یگیکه م ییبه همون خدا ــ

 سمتم برگشت

 منم که گوشام درازه ..باور کردم ــ

 سمتش انداختم ینگاه مین

 عمل نکنم یبگو چرا حاضرم دردتحمل کنم ول یخوب تو بگو..تو که عقل کل ــ

 ونه باال داد و گفت:بود..ش یعصب یکم

داره  یکوفت نیا"که دکترت گفته دست بجنبون  دونمیم نوی. من فقط استمیمن که توش ن"؟مخ توئه دونمیچه م ــ

 ممکنه کاردستت بده   شهیبزرگ م

 گرفت و ول کرد...صورتم بهم جمع شد و گفتم: یدرد مرده

..االن هشت ماهه من کننیشلوغش م ادیدکترا ز نیدشم ا...بعافتادهیبراش ن یاتفاق چیحاال که سرجاشه و هنوز ه ــ

 طیکم رشد کرده که اونم به شرا هیغده به همون شکله ..فقط  تیدرد دارم..هربارم که رفتم سونو دکتر گفته وضع نیا

 دهیخطرناک نرس

 شد معترض

 هان؟و عفونت بدنت گرفت... دی...بعد که ترکیخطرناک شه بعد اقدام کن یـ آهان پس نشستــ 

 که حال کل کل کردن با الهه را نداشتم یحوصله بودم ..به قدر یب یلیخ

 چرخاندم لیرا سمت پنجره اتومب سرم

 آخه؟... یزندگ نیا هیبشه زودتر!چ خوادیم یهرچ دونم؟اصالیچه م ــ 

و  ادیم نفس نیاز کنارش رد شد..تا ا یسرسر شهیکه هست نم ی!آش شله قلمکاره!اصال زهرماره..هرچهیــ کاچ 

 ؟یفهمی..م دیجنگ دیبا رهیم

.. دردکه دادمیم هیبق لیسرحال بودم تحو یخودم بود که وقت یحرفها همان حرفها نیشعار دادن خسته بودم..ا از

 مبارزه... یبرا یا زهیداشتم و نه انگ دنی...من نه توان جنگشدیفراموش م یهمه چ  امدیم
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 خاتمه بحث گفتم یبرا

 فهممیـــ م  

حتما تو خونه هم اون  گهید دونمیبرسه..من م نجایهربار کارت به ا یذاشتینم یدیفهمی..اگه میفهمینمنه  ـــ

 ...یدیعذاب م چارهارویب

 زدم تلخند

دفعه دردم افتاد به  نی...ازشانس اکنهیدم کرده و چندتا مسکن پشت هم آرومم م وانیتو خونه مامان با چند تا ل ــ

 مو برده..بچه ها آبرو یدانشگاه و جلو

 ؟یچوندنیهنوزم درحال پ ای یگفت دونه؟ی..مامانت هنوز نم نمیبب ــ

 دیپرس دهینا له ام به هوا برود..الهه ترس یو صدا چدیشکمم بپ ریز یکردم که باعث شد درد مضاعف یتک خنده ا 

 شد؟ یچ ــ

 صاف کردم و نفس زنان گفتم: کمر

 ..دمیسواالت م یمسکن بزنم جواب همه  ..دوتامیساکت شو بذار برس"تو رو خدا الهه  ــ

 ...شدمیم یکاوریر یبعد یکلمه  یو برا دمیکشینفس صدا دار م هی گفتمیکه م یهر کلمه ا با

 حواسش را به جلوداد و گفت: الهه

 یبدونن همتا...االن دار ی.خانوادات حق دارن همه چیکنیاشتباه م یباشه دار ادتیبگم وساکت شم...  نیباشه ا ــ

 کیبار ی..بعد که کار به جاهایندازیوحرف دکترت پشت گوش م یکنیم یسهل انگار  هیچ دونمیکه نم یلیدالبه 

 ...میکن عهتا عالج قبل واق یکه چرا زودتر نگفت کننیهمه سرزنشت م دیکش

 سوخت... یشده بود حس نداشت و نم دهیاز بس گز گریکه د یبازهم لب"درد وبازهم

به حال نزارم بکنم...من  یشوم و فکر ادهیکند بلکه از خر مراد پ حتمیکرد نص یقولش سعاالهه  برخالف  میدیتارس

 گوشم دروازه... کیگوشم در بود و  کیهم طبق معمول 

 که مهم باشند... زدیاما حدس م دانستیکه الهه نم یلیبود بنا به همان دال دروازه



 همتا

7 
 

را به من  ینیریش یشد و ذره ذره سست ید آرامششده به بدنم وارد ش قیکه به همراه مسکن تزر یسرم قطرات

درد طاقت فرسا به بدنم  کیخواب لذت بخش را بعداز  کیشد و  نیسنگ میکرد...دست دردست الهه پلک ها یارزان

 کردم... هیهد

 

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

 نشست و مهربان نگاهش کردم رهی..دستم به دستگستادیمقابل در خانه ا الهه

 یتو دردسر افتاد ی!امروز حسابگهیشرمنده د"نونمم ــ

 به تاسف تکان داد یسر

 ..برو دختر! برو تا منم برم به کارام برسم..یپاره کن کهیتعارف ت  یخوایطور م نیولت کنم هم ــ

دست  قمیشف قیرف ی.مقابل در خانه بازهم برادمیکش رونیبلندکردم و تن خسته و شل شده ام را ب شیبرا یدست

 کردم وزنگ را فشردم بلند

 دیچیپ فونیدر آ قهیبعد از چند دق تایب یصدا 

 ...میباال مهمون دار ایهمتا؟ب ییتو  ـــ

 می...مهمان داشتداشتمیذوق برم یرا آهسته و ب میتکان داد و دور شد.قدم ها یالهه خوشرو سر"لبخند زدم سخت

 من نبود.. ندیاصال خوشا نیوا

بزرگ برگشتم به  یدرد کیاز جنگ با  زدیچهره ام  داد م یلومتریکه از صدک ختهیهم راوضاع و احوال ب نی؟!با ا من

 باشد را نداشتم خواستیهرکس م" یوجه حوصله  رودررو شدن با هر مهمان چیه

 پتو به دست خواب بسپارم... ریوخودم را ز شیکه بخزم رو یتخت " خواستیفقط اتاق خودم را م دلم

 ...امدیخوابم م شیساعت پ کیاز  شتریو االن ب دادیودش را نشان ممسکن ها داشت اثر خ تازه

 یامروز یکه به شکل شدیم یچند سال یمیقد یخانه  نی..ایاول مسکون یبودو طبقه  نگیهم کف پارک طبقه

 خانه  دوبل درآمده بود... کی نیشده بود و از چهارصدمتر زم یبازساز
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عادالنه  شانیبند میرا تصرف کرده بودند...انصافا هم تقس نییمامان و بابا پا در طبقه باال قرار داشت و تایمن و ب اتاق

 خواستیدور از چشم آنها تا هروقت که دلمان م میتوانستیو هم ما م شدندیما خالص م یبود...چون هم از سروصدا

 ...میکن یو جوان میبمان داریب

ماهواره به خانه  یهم که پا ی..از وقتکردینگاه م الیسر و لمیشب ف یها مهیتا ن تایعادت داشت سرشب بخوابد وب بابا

 نکند... یتا خودکش کردیرا مهار م تایب دیبا یکیها باز شده بود 

آورد..مامان هم  به  یو کفر مامان  را در م کردیاکشن و ترسناک نگاه م لمیماهواره نشسته بود و ف یپا یکردیم ولش

 :زدیماهواره بود غر م یپا تایو هرقت ب زاربودیب یزیاز خون و خونر  یروح طیشرا لیدل

 ...دنیمردم م ینشون جوونا هیچ نایآورد توخونها..آخه ا ییجعبه جادو نیکه ا یخدا لعنت کنه اون_

 :دادیادامه م تایب یاز خونسرد یحرص بعد

 ..شنیتر م یاغیروز به روز  قهیعت نیا یپا ننیشیبلدن..م زارویچ نیکم خودشون ا نایا _

و  گفتیمامان م یکیبود و مامان!.. تای...بشدیجمالت و جمالت مشابه از دهان مامان خارج م نیکه ا یاز وقت انوام

 : گفتیفرار م نیآورد و ح یمامان نفس کم م تای...نهادادیجواب م تایدوتا ب

 و بابات.. یدونیتو م گهیروشن کنه...د ییجعبه جادو نیا فیتکل گمی..امشب که بابات اومد م دونمیمن نم_

  یهربار کار یخانه بود ول یوقت بودکه  به فکربازساز یلیکند..خ یشد که بابا به فکر افتاد خانه را بازساز نیهم

رساند که بابا فکرکرد اگر زودتر  ییو مامان کاررا به جا تایب یاواخر دعواها نیا ی...ولشدینم افتادویم شیپا شیپ

وکار دست خودش  زندیبه سرش م تایب ای گذاردیابان میسر به ب تایمامان از دست ب ایدست به کار نشود 

 هیمادر دختر یرا از دست دعوا یهم اعصاب خودش  را راحت کرد و هم جماعت "کرد  یخانه را باساز تای..نهادهدیم

 هرروزه نجات داد  ...

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

 یبچرخد  ...  از وقت لیدم از فرداست که حرف  من دهان به هان در فامموقع آمده بود .فکر کر یب یلیبود خ یهرک

 یمن ادعا قشنگ دورهم کصدیو همانها با  کردندیفرهنگ وکماالت م یبود..همه  ادعا ادیحرفها ز نیداشتم از ا ادی

 .دادندیا را هم بهت نسبت میدن ینکرده  یکارا یومثل نقل ونبات   همه   گرفتندیم

 گفت: "آورد  رونیدر ب یه لب دررا باز کرد و مثل دخترکان تخس سرش از اللبخند ب تایب
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 ؟یندار دیسالم خانم خانما..شما مگه کل ــ  

 خند زدم و با دست درباز کردم  کج

 سالم..بروکنار حوصله ندارم... کیعل ــــــ

 یآها پس بگوحوصله ندار _

 برگشت:رخم ماندولحنش  مین یرفت اما نگاه کنجکاوش رو کنار

 بازم حالت بد شده امروز؟ ــ

 را خارج کردم و آهسته گفتم: میحوصله کفش ها یب

 نجاست؟یا یآره...ک ــ 

 اشاره کرد یجاکفش یرو یزد و به کفش ها یطنتیپراز ش یدور رفت و برگشت ..لبخند کی نگاهش

 مشتلق بده؟ ــ

عطر مردانه اش خانه را برداشته بود و من  ی...بوچرم مردانه آه از نهادم درآورد...چقدر احمق بودم من یها کفش

 ست؟یمهمانمان ک دیبگو میبرا تایمنتظر بودم ب

 زمزمه کردم:"همانجا دلم به تاپ و توپ افتاد از

 اشار؟ی ــ

 کرد  نییبه لب سرشو باال و پا لبخند

 خوراک خودته یعنیشده المصب!  یچه قدر خوردن نیبب ایاوهوم...ب ــ

...خودشو جمع کردبهم و اوردیرا به زبان ب یزیو ممکن بود هرچ شدیپروا م یب گرفتمی..جلوشو نمکردم. یزیر اخم

 مظلوم شد

 اومده؟ یچ یبرا ــ

 نگاهم کرد و مظلوم جواب داد: سرباال
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 حسابارو چک کنه ادیب اشاری..زنگ زده ختهیباز دوباره دفتر دستک بابا بهم ر ــ

 بودم... ختهیو بن بهم ر خیمن از ب یبود؟درست وقت ختهیبهم رهم دفتر دستک بابا  یچه وقت یعنی 

 و گفتم:  دمیکش یپوف

 ...با دست راه نشان دادم...امیخوب توجلوتر برو تا من ب یلیخ ـــ

 :دیپرس

 ها؟ فهمهیم یایب افهیق نیبا ا ــ

 باال رفت   میابروها

 گم؟یمو م افهیاس..ق عیضا یلیخ ــ

 که در نگاهش مشهود بود جواب داد: یوبا دقتشانه کج کرد  یرا رو  گردنش

 کم نه... ــ

 یفاتحه  دیکه با شدمیظاهر م افهیق نیبا ا اشاریاز حجم دلهره ام کند...مقابل   توانستیهم نم تایب یمزه پران یحت

 .دمخوانیقهرمان ساخته بود را م کیکه خانواده ام  داده بودند و مقابل همه ازمن  یهمه سال مانور قدرت نیا

صالبت و  یپرابهت اسوه  یپسر عمو نی...ااورمیوجه دوست نداشتم مقابل اوکم ب چیبه کنار..به ه اشاریبه کنار  همه

 اقتدار بود و زبانزد خاص و عام...

پسر نداشته اش  دوستش  ی..به اندازه کردیپر باز م شیبرا هیاز بق شترینبود که خاطرش را نخواهد و پدر من ب یکس 

 افتاد.. یاز دهانش نم اشاری شارایداشت و 

وارد سالن شدم ،  تای...پشت بریدرگ یحساب انهیم نیدر ا روعقلمیو عشقش نفسگ ریخود داشتم...دلم گ یکه جا منم

باال  یبا تان اشاریخدمت جمع داخل سالن دادم...سر ییرسا مهیرا سمت آشپزخانه کج کرد ومن سالم ن رشیاومس

 و مردانه جوابم را داد زدو گرم ینیآمد.. لبخند مت

 جواب داد: کردیم ییکه درچهره اش  خودنما یمشهود یخودکار به دست سرش را بلند کرد و با وجود خستگ بابا

 دخترم یخسته نباش"سالم بابا جان ــ   
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 بابا لبخند زدم.. یرو به

 طور.. نیبابا جون..شمام هم یزنده باش ــ

 : دمیپرس اشاریرو به  بعد

 .خانواده خوبن..عمو ..زن عمو..؟؟نیخوش آمد یلیپسر عمو ؟ خ نیشما خوب _

 شترشدیگرفت وعمق نگاهش ب یشتریب ینما لبخندش

 ؟یستادیچرا اونجا وا"خب اتوی؟ ب گذرهیم ؟خوشیکنیکارا م یسالم مخصوص رسوندن....تو چ"ممنون ــ

نشسته ام  یو چشمان به گود دهینگ پرجلو عمق فاجعه از ر رفتمیشده بودم؟علتش واضح بود ..م خیم  نجایا چرا

 معجزه شود وجمع حاضر را دور بزنم یبودم تا به حول وقول اله ستادهی..اشدیمعلوم م

 از داخل آشپزخانه بلند گفت: تایب

همون وسواسس  انیبه دست و صورتش نزنه عمرا پاشو تو سالن بذاره.جر یآب هی."تا نره لباساشو عوض نکنه نیــا

 ..دارهیوسواس داره دلش برنم....خانم گهید

 به دست وارد سالن شد و تشر زد: ییچا ینیکه مامان س دیرس تایحرف از کجا به ذهن ب نیبودم ا مانده

سر  افتهیب شتریبگو ب یزیچ هیبدخواه  وحسود داره توام  لی...کم تو فامیذاریم یروبچه ام اسم الک یگیم یچ ــ

 زبونا

فقط  اشاریبه مامان کرد و  یزیر یبود که از داخل آشپزخانه گفت...بابا اشاره  یلندب"مامان "فقط   تایالعمل ب عکس

 لبخند زد...

 گفت: دنمیبه محض د مامان

 گلوت تازه شه ختمیتازه دم ر ییبرات چا ایمادر..برو لباستو عوض کن ب یخسته نباش ــ

 ازین یاعصاب فوالد کیاز استراحت به  ترشیب کردمیداشتم...اما خوب که فکر م ازیبه استراحت ن ییاز چا شتریب

 را تحمل کنم... تایداشتم که بتوانم ب
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از توترور  یتیکلمه حرف چنان شخص  کیخاله خرسه بود...مثال قصد کمک داشت ..با  هیدوست شیدوست قشنگ

  یکه حض کن کردیم

 :دیاول بود که بابا پرس یپله  یدور شوم..پام رو یچشم همگ یگفتم تا زودتر از جلو یمعمول یبااجازه   

 امروز؟ یبا خودت نبرده بود نیهمتا جان بابا! ماش ـــ

   برگشتم

 افتاده؟ یچطور بابا؟برده بودم..اتفاق ـــ

 کرد  یزیاخم ر بابا

 تو کوچه ؟  ی..گذاشتومدین نگیدرپارک یصدا ـــ

 کردم و آهسته گفتم یمکث

 دانشکده کیگذاشتمش نزد  نیمه ی.با الهه اومدم برااوردمشین"ـــ نه بابا جون 

 شد...ادامه دادم: ظیبابا غل یدوابرو نیاخم ب خط

 قفلشم زدم "جاش امنه " دینگران نباش یول  _

 دیداد..مامان کنجکاو پرس هیبرگشت و تک بابا

 خودت چش بود؟ نیـــ چرا با الهه؟مگه ماش 

 و گفتم: دمیکش ریکرده بودم...نگاهم ز ریگ

 ....ارمیبا خودم م نیشد..حاال فردا رفتم ماش یطور نینه..هم ـــ

 :دیبابا متفکرانه سمت باال جهت گرفت...مامان نگران پرس یها لب

 ؟یشده مادر؟راستش بگو  تصادف که نکرد یزیـــ چ 

من  یرو شدیداشت به جمعشان اضافه م وهیکه باظرف م تایب یدرجا باال آمد...سه جفت چشم منتظر به عالوه  نگاهم

 .مظلومانه جواب دادم:بود..
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که خودتون  افتادهین ی!اتفاق خاصگهید ادیم شی. پمیبا الهه راه افتاد یطور نیـــ نه به خدا مامان!گفتم که هم 

 ..نیکنیناراحت م

کرد..مامان  رییتغ اشاریوسط گذاشت وکنار مامان نشست..حس کردم نگاه  یا شهیش زیم یرا رو وهیظرف م تایب

 بالفاصله گفت

 :دیبعد رو به بابا پرس ؟یایمادر؟به نظر گرفته م دهیا رنگت پرچر پس

 هست؟ شیزیچ هیبچه ام  ی؟انگاریـــ نه حاج 

 نگاهم کرد یشتریبا دقت ب بابا

 بابا؟  دهیخسارت د نتی؟ماشیبگو..تصادف کرد "شده؟نترس دخترم یزیهمتا جان بابا..چ ـــ

 کردیکالفه ام م شتریهم ب یکنجکاو نیفه بودم اشده بود...کم کال فیکه چقدر سوال پشت هم رد یوا

 یبیروش به شکل عج نیمن بود..تجربه ثابت کرده بود ا یقانع کردن افراد خانواده  یروش برا نیزدن موثر لبخند

 ...دهدیجواب م

 زدم وگفتم: یلبخند 

اومده بود مجبور شدم تا  شیپ یکار واجب هیراست گفتم.. دی.باور کندیکنیشلوغش م ه؟چرایتصادف چ"ـــ نه بابا 

 !نیتا دانشگاه برگردم به الهه گفتم من رسوند خونه هم کنهیصرف نم دمیبا الهه برم..بعدشم د یریمس هی

 زیر یکم اشارهمیلب زمزمه کردوابروباال داد.. نگاه  ریز" یدونمینم"برقرار شد...بابا انگار که باور نکرده بود  سکوت

پله هارا به سرعت باال رفتم و  یحرف اضافه ا چیه ی.. ب نمیهم بب تارویمامان و ب شد.. معطل نکردم تا عکس العمل

 خودم رو پرت کردم داخل اتاق...

...درست یدور تند و گرمپ گرومپ راه انداخته بود...لعنت ی...قلبم افتاده بود روستادمیا یدر بسته چند لحظه ا پشت

 ....شدیکه نم شدیندارد نم یفرق چیه هیبقمرد با  نیکنم ا شیحال کردمیبشو نبود..هرچه م

 و سمت کمدم راه افتادم... دمیکش یبلند آه

داشت وتا به  میدر کودک شهیکه ر یعشق و عالقه ا ت؟ازی؟ از واقع کردمیداشتم فرار م یچ زدم؟ازیرا گول م یک

 نکرده بود... میرها یامروز لحظه ا
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 میودست وپا شدیدر دلم ولوله م امدیاسمش م یکه وقت یقدربه  "مردرا دوست داشتم نیکه نبودم...من ا احمق

بعد  "...نوع نگاهش و تمام رفتار و سکناتش را از بر بودمدادمیعطرش واکنش نشان م یبه بو ی...من حتشدیسست م

 قلبم کنم هیحال زادیزبان آدم خواستمیم

 ببرم  شیپ یمنطقاحساساتم را  خواستمیکه من م شودیکه!اصال مگر عشق منطق سرش م شدینم 

 ریز کیبا  یدربار یسارافون شلوار آب کیتنم کردم... یدست لباس مناسب خانگ کیکردم و  زونیو شلوارم آو مانتو

 برگشتم سرم کنم... یبهداشت سیاز سرو یگذاشتم دم دست که وقت دمی...شال سفدیسف یسارافون

 ریبه صورت کج و کوله ام انداختم...ز ینگاه نهیآ مشت آب خنک به صورتم زدم...سرم باال گرفتم و از داخل  چند

 آب رفته بود و رنگ به لبم نبود.. میافتضاح بود..گونه ها یلیچشمانم خ

 گفتم: نهیداخل آ یصورتم را گرفتم....به همتا یآب رو یو مابق دمیبه صورتم کش یدست

همه  نیبا ا یبود باز حاضر بود میا گهید یکس ن؟اگهی.بب؟یکنیم نیـــ  تو چته دختر؟چرا با خودت همچ    

اگر پشت  یچون برات مهم نبود!حت یرفت یکه نه؟ نم ؟معلومهینیروبه روش بش نییپا یبر یدیکه کش یبتیمص

چون  یرینه عقلت...م کشونهیرو م توچون برات مهمه .. چون دلت  یریاالن م ی.ولیرفت یسرت حرف بود بازم نم

 .ریفقط و فقط به خاطر توئه ولو غ نجاستیاونم منتظره ..اونم اگه ا یدونیم

 یپوشش دهم...حوله  یافتضاح  راکم نیتا ا بردمیبه صورتم م یقبل رفتن  دست دیگرفتم...با نهینگاهم  رااز داخل آ  

 را از داخل کمد برداشتم و صورتم را خشک کردم... یدم دست دیسف

به مژه  ملیهم ر یگود افتاده ام را رنگ دادم...کم یونه هازدم و با همان گ میلبها یرو میرنگ مال یکالباس یرژ لب 

 پلکم محوکنم... ریرااز ز یرنگم زدم تا خستگ یخسته وب یها

 کیامروز فکر کردم پوستم به  ینداشتم ول یخوب ی انهیم یشی...کال با لوازم آراکردمیوقت از پنکک استفاده نم چیه

 مبرم دارد.. ازین یپنکک  معمول

 یواشکیرفتن و یچند مارک مختلف داشت که آن هم به لطف دوبل بودن خانه راه دزدک تایب یاشتم ولکه ند  خودم

 شدن  بسته  شده بود یگریوارد اتاق د

طور  نیکه شکر خدا در زدن بلد نبود هم تایبه در اتاق خورد...ب یسرم مرتب نکرده بودم که ضربه ا یشالم  رو هنوز

 ..شدیوارد م یسیروارود یوب نییپا نداختیسرش  رام
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 شانه ام انداختم و گفتم: یشال  رو رو یمامان بود.گوشه  حتما

 در بازه ــــ 

 درقاب در ظاهر شد... اشاریرفت و قامت بلند و چهار شانه  نییرنگ دراتاق پا ییطال ی رهیدستگ

 خوردم... جا

  ؟ییا...شما ـــ

 داخل گذاشت و آهسته دررا پشت سرش بست... قدم

 حاج صادق شود.. یدخترها یحق ندارد وارد محدوده  یپسر چیه اشاری رازیفکر کردم غ آن کی

 ...اوردیکند بابا نه نم یتا قله قاف هم ما را همراه خواستیهمه جوره مورد اعتمادبابا بود و اگر م اشاری فقط

 امد جلوتر

 نیتا ا کردمیفکر نم"شده  یود خوردنگفته ب تایچقدر جذابش کرده بود....ب یمشک یو شلوارفاستون دیسف راهنیپ

 حد...

 سرتاپام انداخت وگفت: قینگاه دق کیو  ستادیدهانم فرو دادم..مقابلم ا آب

 حاضر شو ببرمت دکتر! ــ

  دیباالپر زیت نگاهم

 ؟ یچ یدکتر؟برا ـــ

 خند زد کج

 ؟یکنیرنگ م یدار ی..ک یحال یمعلوم بود ب ی..از دروارد شدیتونیمنو نم یگول بزن یبتون یبرو بچه...هرک ـــ

 نزار جواب دادم:   یکردن ورودم با آن چهره  یماست مال یراستا در

 ستین میچیه یدروغ بگم وقت دیچرا با فهممیبه خدا خوبم..نم ــ
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 و معنادار شد قیدق نگاهش

 به همراه  داشت.. یخاص "برو بچه جون"که  یینگاه ها ازآن

 تاداف نیی.پلکم آهسته و خجالت زده پا

افسار احساسم  شدیکه م کیداشتم...نزد تیفاصله حساس نیبه ا بینبودو من عج شتریقدم ب کی نمانیب ی فاصله

 ..اوردیدر م یرفت و قلبم بچه باز یاز دستم در م

 مختلف.... یفاصله ها"فاصله ها هم قانون گذاشت..افراد مختلف  یبرا شدیکاش م یا

...نگاهم نوک انگشتش را هدف گرفت....آهسته و دلخور ستادیچشمم ا کینزد ییاشاره اش باال آمد و جا انگشت

 گفت:

به اون راه که  زنمیو خودم م رمیگیم دیرو ند دهیرنگ پر نیچشم و ا ریز یگود نیا نیحساب منم ا نیـــباشه...با ا 

 ....دمیانگار نفهم

 چشمانم حجم گرفت.. مردمک

 :زدو همزمان با انداختن انگشتش گفت یشخندین

 ..ارمیب نتویبرم ماش اریب چتی...حاالم برو سوئیباشه به من دروغ گفت ادتی یول ــ

 افتد؟یبه خاطر من به زحمت ب دادمیو اجازه نم کردمیتعارف م ای کردمیاز خودم دفاع م دیبودم... با درمانده

 تنم در هم قفل کردم وگفتم: نییدستانم  راپا تینها در

 آخه؟ شهیزحمتتون م ـــ

 واضح تر شد ونگاهش دلخورتر دشلبخن

 حسرت... شهیبرام م دنتیو د بهیغر شمی...کم کم من برات ممیشیهم دور م شترازیب گذرهیم یخوبه...انگار هرچ ــ

 نگاهش کردم...محکمتر گفت: ریکرد....مات و متح ستیا قلبم
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 یفیو من از بالتکل یاینار بمنتظر بمونم تا تو باخودت ک دیبا ی..تا کستیتموش کن همتا.سه سال بست ن ـــ

 ؟هان؟ یمال خودش نکنه..تا ک نتیسراغت و دل و د ادین یکی هویتنم بلرزه که  دیبا ی...تا کامیدرب

 زد رونیب انشانیکلمه از م کیباز و بسته شد و تنها  میلبها

 من؟ ــ

 بزنم دوباره انگشتش را مقابلم باال  ومحکم گفت یگریبتوانم حرف د نکهیاز ا قبل

بودم..بعد شدم پسر  اشاریبرات  شی...تا چند وقت پیکنیم چارهیبا امروز فردا کردنات من ب یتو فقط دار ـــ

به طور کل  دی...شایصدام کن یخوایم یچ ینیکه من بب گهیچند وقت د دونهیعمو..بعدش شدم شما..خدا م

 از کجا معلوم... مینشناخت

 باز مانده بود... مهیطور ن نیهم دهانم

 ستمی...دست بردار نگهیزدیهرچ ایپسر عمو  ایباشم  اشاری...من گمیم یچ نیخوب گوش کن بب یول ـــ

اشتباه  گذرمیازت م یآسون نیبه هم یکرد الیاگه خ یروزگارم نبود ول نیا دونستمیچته که اگه م دونمیهمتا...نم

 ...اریب چیی...حاالم معطل نکن برو سویکرد

 زد.. شخندین

 نباشه یساختگ افتیمثل ق نمیماش انیالبته اگه جر_

 ودلخورگفتم  دمیدرهم کش چهره

 دایجد یانصاف شد یچقدر ب ـــ

 ابروش باال دادو حق به جانب شد یتا کی

 ...دمید یانصاف یاز بس ب ـــ

 دهانم باز کنم نکهی..قبل ا یاز رو بسته بوداساس ریپسر امروز چش بود؟ شمش نیبابا ..ا یا

 گفت :  یمعطل یببه حالت اول و  برگشت

 دادیداشت  قورتم م شیچند لحظه پ نیکار دارم...انگار نه انگار تا هم یبدو که کل"بدو دختر جون_
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 ...دمیبرچ لب

 دادم لشیتحو چیبود وسو وتریکامپ زیکنار م نیزم یکه رو فمیحرف برگشتم سمت ک یب

برچسب  دیفهمیم دی...باکردمیاهش نم...نگزدیصورتم دو دو م یگرفت..همچنان نگاهش رو چییبا دوانگشت سو 

 آورد و زمزمه کرد: کینزد یتاوان داره...صورتش کم گرانیزدن به د ییدروغ گو

 .شمیخوشگلتو باز کن وگرنه تا خود صبح مهمونت م یدل بکنم اون اخما یخوایاگه م ـــ

 ....رونیب زدیداشت از حدقه م چشمام

 ت:مهربان تر از قبل گف ستادویصاف ا"زد لبخند

 نداره... یمشکل چیکه مجوزم دارم...عموبا من ه یدونیم ـــ

از هزار بار  شتریبرداشته بود..البته که فقط  در حد حرف بود در عمل ب ینگاهش کردم....از  اعتماد بابا  چه  دور فقط

 ...ستیثابت کرده بود که اهل مراعاته و آدم سوءاستفاده کردن ن

نگاه کردم که از  نقدری...اکردمینگاه م شیخال یا ترک کرده بود و من داشتم به جااتاق ر امیبه خودم ب نکهیا قبل

 تخت رها کردم... یو خودم  رارو دمیخسته شدم .. چرخ ستادنیپا ا یرو

داشتن او  یاینبود که رو یباشد...کم خواهان نداشت... کس یهر دختر یآرزو توانستیکه م یجوان یعمو اشار؟پسری

از  یلیاز مادرها و چشمان پراز حسرت خ یلی...نگاه خنطورباشدیا کردمید..الاقل منکه فکر مدر سرش چرخ نخور

 یجوان برازنده  کیبود... یجوان برازنده ا کهبودم..الحق هم  دهیرس جهینت نیبودم که به ا دهیدخترها را د

 یمن صبر کرده بود..من یبه پاجوان سه سال  نیپسر دامادش باشد؟..آنوقت ا نیبود که نخواهد ا  یموفق...چه کس

 یکه من هم مثل همه  میلب تر کنم  وبگو دمیترسیپا افتاده پر شده بود که م شیبا افکار پ نقدریکه ذهنم ا

 ریدرگ یکوفت یغده  نیاواخرهم که با ا نیحرام کرده است..ا میداشتنت  خواب شبانه را برا یایرو لیفام یدخترها

بود وسط و  دهینبود..عقلم هم پر ریپس زدن درگ یاحساسم برا گریبود...د ختهیبهم ر میشده بودم و کل زندگ

 را بکند... شیکنار بکش بزار زندگ گفتیم

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

 ...دمیاز جا پر دهیترس تاکنارتختمیبشاش ب یچهره  دنیزدم و با د یغلت
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 ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا ــ

 صورتم باال گرفت و تا ب داد یلوج چییتر شد ، سو عیوس شخندشین

 یشام بخور یپاش یخوایساعت خواب خانم مهندس...نم ـــ

 :دمیدهنم گذاشتم و پرس یدستم  را جلو دنیکش ازهیخم نیشدم..ح زیخ میو ن دمیرا از دستش قاپ  چییسو

 ساعت چنده مگه؟چه زود وقت شام شد؟ ــ

 کرد   یقشنگ اخم

 بانو وگرنه االن از وقتشم گذشته... یدیخواب ادیزود کجا بود؟...شما ز..خندنیبهت م نویزود؟نگو ا ــــ

 برگردانده بود... نیاشارماشیکه شب شده بودو  نقدریبودم؟مثال چند ساعته...ا دهیخواب ادیز واقعا

 :دمیکشان پرس ازهیتو مشتم جمع کردم و باز خم چینشستم...سو کامل

 هست؟ اشارمی ــ

 ..کردیهزارتا حرف داشت که به زور غالفشان م یعنی دیخندیچشماش م یوقت

....بعد شمیمزاحم م گهیقت د هیام مامان اصرار کرد گفت باشه  یداد و رفت..هرچ لیتحو نیو ماش چیینچ..سو ـــ

 و گفت: دیکش یآه

 باشه.. بیجنتلمن و نج تونهیپسر چقدر م هی..آخه خوادیآخ که دلم براش کباب م _

 م و با دست به بازوش زدمقورت داد یبعد ی ازهیخم

 امیبه دست و صورتم بزنم ب یآب هی..پاشو برو کمک مامان تا منم  یکن فیخوبه خوبه...الزم نکرده تعر ــ

 برام نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 شه؟یم تیچرا..حسود ـــ

 کردم... اخم
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  کنمیم بتیدهنت چفت  نداره عالج قبل مص دونمیکه م ییازونجا رینه خ ـــ

 کرد و بلند شد یزیر یکج دهن

 مونیدوروزه از انتخابش پش دمیاخالقت قول م نیخوش کرده...با ا یدلش به ک نی..بباشاریاز  فی..واقعا حفیح ــ

 بشه 

 برداشتم زیخ یبلند تر یصدا با

 تا؟؟؟یب ــ

 گفت:  طنتیسمت در وبا ش دیدو

 سرو صدا محوطه رو ترک کنم..  یب مدینکن ..من قول م فیجونم ...باشه رفتم توفقط خون نجستو کث ــ

جا بند  کیبود.. یشکل نیدختر هم نیبود ا ادمی ی...از وقتطونیش یلبم نشست..دختره  یرو ییصدا یب ی خنده

 دراز بود... ی..زبانش هم که به شکل خداداد گشتینبود و مدام دنبال دردسر م

 هیرفته بودو درجواب اصرار مامان گفته بود  اشاریرفتم.. یبهداشت سیرمق سمت سرو یو ب  دمیکش نییرا پا خودم

وقت  چیاومده بود..آخه ه شیبراش پ یکار واجب دهمیممکن بود از دست من ناراحت باشد...شا یعنی..گهیوقت د

 ...خوردیشام با ما م هی ماحت یول ومدیم ریبه د ریبندازه..د نیمامان زم ینشده بود که رو

 شونیگرفتن برن سر زندگ میو زود تصم یناگهان یلیخ نکهیو از ا دیکش شیپ اسریمامان بحث ازدواج  سرشام

منظور دار  یخودش با ظرف غذا مشغول کنه تا مجبور نشه جواب حرف ها کردیم یتعجب خودش نشون داد...بابا سع

 اسریازدواج  نایمامان بفهمم جر یحرف ها نیبود که از ب نیا مینبودم و تمام سع انیمامان بده...منم که کال در جر

 مهابا گفت: یب تایوسط ب نی...اهیچ

 نی..مو به تنم راست شد با اادیگندش درب خوانیدست گل به آب دادن نم دیتعجب نداره مادر من...شا ـــ

 پرده شده بود یهمه ب نیا یحرفا...از ک نیبابا و از ا یحرفش..جلو

کم سرخ و  هی تایبه بابا اشاره کرد..ب یچشم ریو ز دیگزکه مامان به دندون  یغضبناک بابا همزمان شد با لب چشمان

 شد و خودش جمع کرد دیسف

 ...دیببخش ــ
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 ...شدمیاون من داشتم از خجالت آب م یبراش تکون دادم و نگاهم به بشقاب غذام دادم..به جا یسر

 از خودش گفت: زد وبه دفاع یگشت تایب یگل انداخته  یصورت اخم آلود بابا و گونه ها نینگاهش ب مامان

 وسط؟ یندازیاز تو نظر خواست که خودتو م یاول حرفت مزه مزه کن بعد بزن، دخترآخه ک گمیم شهیهم ــ

 مظلومانه گفت: یلیسرخورده  قاشق را گذاشت کنار بشقاب وخ تایب

 منکه معذرت خواستم... ـــ

 وره در نره...از ک کنهیداد..مشخص بود داره خودش کنترل م رونینفسش را پر صدا ب بابا

 گفت: عیسر تایب یجمع کردن سوت یبرا مامان

 و سربه هوا ایح یطورن..ب نیهمشون هم نای...ایشما خودتو ناراحت نکن حاج ــ

 دامن مامان گرفت ششیبار آت نیمتاسف دوباره نفس پس دادو ا بابا

 ...یریگیحرف بزنم جلومو م امیخانم...تا من م یستین ریتقص یشما هم ب ـــ

 تو خودش فرو رفت.. شتریب تایب

 گفت: بابا

بار کن...بخوام  یو باقال اری...آنوقت خر برهیگیجلوشو م یفردا پس فردا پسر مردم با تو دهن رمیاالن جلوشو نگ  ـــ

..انگار نه گهیم ادیبه دهنش م ی...هرچیکرد تیدختره تو ترب نمی..اریبگ لیتحو گهیحرف بزنم از بچه ام دفاع کنم م

ام خفه شم ..چرا..چون دخترم  قهیسرمو بکنم تو  دیکار کنم...با یچ دیدوتا بزرگتر جلوش نشستن..بعد من باانگار 

 پروا نداره...

 بغض کرد...مامان تشر زد: تایب

 که... رهی..حرف به خرجت نم ریجلو اون زبونت بگ گمیم ی..هزیمن  اشک تمساح نر یپاشوبرو تو اتاقت برا ـــ

 ..رونیبلند شد و از آشپزخونه زد ب زیشت محرف از پ یب تایب

 به بابا معترض شد مامان
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 ادی زارویچ یلی..حاال مونده تا خگهی..جوونن دیگرفتیم دیگفت ...شما ند یزیچ هی...یتند نر نقدریا شدیحاال نم ــ

 رنیبگ

 که هنوز اخمش پا برجا بود جواب داد بابا

...با انگشت من می...اصال چرا راه دور برمیبابامون دراز کن یون جلوپام شدی...رومون نممیواال ماهم جوون بود ـــ

جا بزنه...شده وسط حرف دوتا بزرگتر بپره نظر  یبار حرف ب هی...شده هیکرده و امروز لیجوونه..تحص هی نمینشون ..ا

کسم  چی...حرمت هگهیم ادیبه زبونش م یکرده...هرچ یخورده ق ارویحدختره کال  نی..بابا ادادیبده...کاش فقط نظر م

 ...دارهینگه نم

 گفته بود..آهسته گفتم تایکه ب ییجا یب یجمله  هیکنار بشقاب گذاشتم...شاممون زهرمار شد با همون  قاشقم

 ..زنمیباهاش حرف م اخودمیکارش درست نبوده...شما کوتا ب دیخودشم فهم ـــ

 ه کرد....لب زمزم ریاله ز یهم گذاشت و ال اله ال یپلک رو یعصب بابا

 بلند شد و گفت: زینگاهم کرد..اشاره کردم آروم باشه...بابا از پشت م مامان

 ریبزنه....همه اش تقص یحرف نیمن همچ یبرگرده تو رو شهیپرو نم نمی..ایبچه ات نزن یجلو یاگه شما هر حرف ـــ

...خوب شد...دخترت جوابت ریبگ لی..حاال تحویستیول کن ن اسری یبه عروس یکرد لهیخودته خانم...از سر شب پ

 داد

 هاج و واج مونده بود مامان

جو عقل تو سرش  هیکار کنم دخترت  یبه منا..من چ یبشه بند کن یزیچ هی ی...شمام منتظریوا..حاج ــ

 ؟یکنی..چرامنو محکوم مستین

 چیکه خدارو شکر ه من نون درآوردنه ی فهی...وظیزنیخانم..شما از صبح باهاش سروکله م ستمیمنکه تو خونه ن ـــ

 سر به راه بشه... خوادیدختره نم نیداره که ا ریکار گ یکجا نیشماها نبودم...بب یوقت شرمنده 

 دهنش مشت کرد یدستش جلو مامان

 دست نمک نداره نیهمتا...راست گفتن ا یبنیانداخت گردن من...م یتوروخدا..چه همه چ نیا.ا...بب ــ
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بحث از  یحوصله از ادامه  یدلخور کنم..بابا ب یکیو اون  رمیبگ یکیطرف  تونستمینممامان و بابا... نیبودم ب مونده

 و آهسته گفتم دمیجلو کش یشام خشک شد....خودمو کم زیم ینم دار مامان رو ی....چشمارونیآشپزخونه زد ب

 شتریخودش ب تیشخص ی..به خدا برایزنینم یخوب یحرفا تای...بگهید گهیقربونتون برم...خب بابام راست م یاله ــ

 از ما ضرر داره

 ...دیچشم مامان چک یقطره اشک از گوشه  هی

 لمایف نیا یپا نهیشیم گفتمیزمان ماهواره بود م هی..جنگمیکارش کنم..صبح تا شب دارم باهاش م یچ یگیم ـــ

تق  یه یگوش یهست...صبح تا شب نشسته پا یمجاز یفضا ستیعقلش پاره سنگ برداشته..االن ماهواره ن

 ستی..بستی...پنج سالش که نرمیاز دستش بگ یگوش تونمیتق تق...آنوقت من مقصرم..نه تو بگو..من که نم یتق..ه

 سرش... ریسالشه خ

..واقعا تای....امان از دست بزدیم شیآت گرمویشدم که ج ییاشکها ی رهیخ نهیو دست به س یزدم به صندل هیتک

 ...زنهیحرف م دهینجنس یوقت کنهیبه پا م یچه آتش دیفهمینم

 و گفت دیدستمال کش هی یدستمال کاغذ یخم شد و از جعبه  مامان

کم افتاده شده مجبور مدارا کنه..جوون که  هیحاال  نیمادر..از اولشم من شانس نداشتم...باباتو نب هیچ یدونیم ـــ

شدم...آخه  یچرا بچه دار نم نکهیا ؟سریخبرش پدر منو درآوردن..سرچ یبابات با اون خواهر از خدا ب نیبود هم

سواد و عقب  یتا رحمش گرم شه...از بس ب برهی...زمان مشهساله  زدهیدختر همه اش س نیانصافا ا ینبود بگه ب یکی

..بعدشم که خدا شماهارو به من داد فشار آوردن سرم که چرا ناستیحق با ا کردمیافتاده بودن..منم که بچه...فکر م

 ی هباعث شدن رابط نای...همزنهیبه سرشون م یپسر چه گل کردنیام کردن به خدا....فکر م چارهی...بیشیپسر دار نم

به الالش گذاشتن که خودش گم  یل یل نقدری...چون اون دوتا پسر داشت من دوتا دختر...ازهیبهم بر دهیمن و فر

منو  نای..همکردینم یا گهید یکار یریخانواده من شدم ماما غر  که جز غر زدن و بهونه گ یکرد..اون شد سوگل

 نایحرفاشون..با رفتاراشون..هم نیکردن..با هم ضیمر

مامان  یلیپسر دوست داشته و عمه مولود خ یلیخ یزمان هیبابا  نکهی...اخوردیبهم م یتکرار یحرفا نیاز ا حالم

همون افکار  نایر کنه...اکا یچ خوادیروز دختر دار بشم شوهرم م هیامروز من که اگه منم  یایکرده شده بود فوب تیاذ

و مامان که کامال  دهیزن عمو فر یوسط رابطه  نیکنم...ا ردرست فک ذاشتیبود که تا مدتها نم یپا افتاده ا شیپ

برعلت که نتونم  دیاز هم ندارن شده بود مز یو دل خوش کننیباهم رفت و آمد م یظاهرساز یمشخص بود از رو
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فکر نکردن دارم..اون  یعلت بزرگتر برا هی دمیفهم نکهینم قفل کرده بود تا امانور بدم...ذه اشاری یخواستگار یرو

 کرد... شیکار شهینم گهید رهیاگه بزرگ شه و کل بدنت بگ گفتیکه دکتر م ی..اونیلعنت ی دهغ

 دارهیداره قرص برم دمیجرق جرق فهم یبلند شد و رفت سر کشو...از صدا زیم یاز پا مامان

 شدم معترض

 ها یایفدات شم...به خدا سمه..از پا درم نارویا نقدرینخور ا ـــ

 و گفت: ختیآب ر وانیل هی برگشت

 یرو دیکوب وانیآبم روش...ل وانیل هیبه جهنم...بذار بخورم الاقل بتونم عمه اتو تحمل کنم..قرص انداخت باال و  ـــ

 ادامه داد: یحرص زویم

 نشم خوبه.. ونهیمن باز کنه...د یونه چترشو تو خ خوادیاس..م گهید یکی هیواال عروس ـــ

که از مادرم  یاعصاب تونستینم کردیمحبت خرج ما م یحق داشت..عمه مولود هرچ گفتیم یمامان...هرچ یطفل

 داغون کرده رو جبران کنه..

 ؟یتوکه فردا دانشگاه ندار ــ

 رونیحرف مامان از هپروت زدم ب نیا با

 نه..چطور مگه؟ ـــ

 ادیوقته دادم بابات شستشو بده هردفعه م یلیدارم...طالهامم خ دیخر یسر هیبرم بازار... وامخیسر م هیفردا  ـــ

 انجام بدم... دامویهم خورده خر رمیهم طالهامو بگ می...برارهیب رهیم ادشی

بابا  یزه سرم به مغا هیبره بازار و  خواستیبازم دلش نبود باهاش قهر کنه..م یزدم...از دست بابا دلخور بود ول لبخند

 شیکه تو جون ییها یبدقلق ی..بابا با همه گهیشوهرش بسنجه..دست خودش نبود د یبزنه و احواالت کارو کاسب

 بود.. زیکرده بود بازم براش عز

 دیبابا منم به سر صبر خر شی..بهتر..تو برو پ خوامیم زی..اتفاقا خودمم چند تا چبرمتیباشه قربونت...فردا م ـــ

 ..کنمیم
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 اشاره کرد زیداد و به م لمیتحو یبند مین لبخند

 بوسهیدست خودتو م نیدراز بکشم...ا رمیمن م ـــ

 زدم یتر ضیگردن خودم..لبخند عر افتهیم زیم نیاولشم معلوم بود آخرش جمع کردن ا از

 ...کنمیباشه..برو استراحت کن...خودم جمعش م ـــ

نرفت  نییغذا از گلوش پا یکس که درست و حساب چیود...هب تایب ی دهیآخر عاقبت حرف نسنج نمی..اگهیکنم د چه

 ...ختهیبهم ر یآشپزخونه  هیکوله بار ظرف نشسته با  هی...آخرشم من موندم و  چیه

 دم درآشپزخونه اشاره کرد مامان

بابا که کار کنن... یچ خواستنیم کردنیقهر م یپدر و مادر وقت نیمن نبودم ا دونمینره..نم ادتیبابات  یبرا ییچا ــ

خودش حال نداشت بلند شه..مامانم که تو اوج  دادیآب دستش نم وانیل هیتنبل روزگار بودو تا مامان  یازون مردا

 تشنه و گرسنه بمونه داوم یو دلش نم خواستیبازم خاطر بابا رو م یناراحت

بودم االن تو اتاقش عزا که مطمئن  یفکر یاون دختر ب یتا ببرم برا ینیمخلفات گذاشتم توس یظرف غذا با کل هی

 شتریالاقل به قول مامان خودش بخوره که جون داشته باشه ب می..ما که شام نخوردادیگرفته و صداشم درنم

خواب رفته  یبرا یا گهیزودتر از هر وقت د مشببود..ا زیم یرو شییچا ینیکنه...بابا تو سالن نبود و س یخرابکار

رو خورده نخورده رفته بود ور دل مامان  یی..چاگهی...معلوم بود دشدیم نملعنت کن طونیش خواستمیبود...هرچقدر م

 ینیس گشتمیبرم دیوقت که توآشپزخونه گذاشته بودم حاالبا یکنه....لبخند زنان از پله ها باال رفتم...بعد کل ییدلجو

 اشویود قشنگ داشت خوشبهم خوش گذشته ب یلیاز امروز..نه خ نمی...اشستمیهم م تارویب یبا باو ظرف  غذا  ییچا

 زدم...قلدرمابانه گفت تایبه در اتاق ب ی...با نوک پا ضربه اکردیم لیتکم

 اتویب ــ

اتاق  کیتار مهین یطلبکار بود...با آرنج در باز کردم و رفتم داخل...تو فضا زمیچ هیبودها..گند زده بود  یآدم عجب

 غم بغل کرده بود  یتخت زانو یرو

گذاشتم  ینی...جلو رفتم و سکردیآباد م یمجاز یبه دست داشت فضا لیزانوش و موبا ید روچونه شو گذاشته بو ،

 و صاف شدم یعسل یرو

 شامتو بخور ای..بذار کنار اون ماسماسکوب یتو گوش یتا خرخره رفت هیچ ـــ
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 انداخت و گفت: یسرد ینگاه مین

 خورمینم ــ

 دو ابرو نشست نیب یزیلبم باال رفت  و اخم ر ی گوشه

 ..نمیپاشو بب االیها.. یاریباال که برام ادا اصول درب امیب دمیهمه راه نکوب نی...من اخورمینم یچ  یعنی ــ

 سردش دوباره تکرار شد و به همون حالت گفت: نگاه

 ژست گرفته واسه من ،واال! نهوآفتابهیع ؟ی..دعوا دارنیبش ایمن..خب ب یجلو یشد خیمجسمه س نیع هیچ ـــ

  دیدیم ییکه توتنها ییلمهایبود وف یمجاز یزدنم  از عوارض فضا مدل حرف نیا

....لبخند به لب نشستم کنار تختش و ستادمیدستم زدم به کمر وا گهیراست م دمیخنده ام گرفت...دقت کردم د 

 رونیب دمیاز دستش کش یگوش

 کرد اعتراض

 ؟یکارش دار یا..بده من اونو..چ ـــ

 رو خاموش کردمزدم و صفحه  یکنار گوش ی دکمه

 لیتعط زایچ نیوقت شام ا ــ

 ...وی..بده من گوشخورمیگفتم که نم ـــ

 زدم.... لبخند

 ؟یدیعمرت د ه؟بهیآفتابه چ یدونیتو اصال م نمیبب ـــ

 نگام کرد و گفت بروبر

 ..یتابه مسعمه مولود بود..تازه ازون گروناشم بود..آف یتو خونه  زیتبر میرفت یم می...بچه که بوددمیچرا ند ـــ

 معترض گفت: تایو ب دموی...با صدا خند رمیخندمو بگ ینشد جلو گهید



 همتا

27 
 

 موی..بده من گوشستین میخنده دار زهیچ نی..آفتابه همچیبحث عوض کن خوادیحاال نم ــخب

 دهنم گرفتم و گفتم: یدستمو جلو پشت

 یکنیداره ازش دل نم یچ یتو اون گوش ــ

 دیبلند کرد و آه کش سرش

 یچیو ه یهمه چ ــ

و عمرت هدر  نیا یپا یمعلوماتت بره باال نشست یکه چهارتا کتاب بخون یی..به جایکنیعمرت تلف م خودیپس ب ـــ

 ..یبزن یکجا چه حرف یدونی.همونه که هنوز نمیدیم

 به تنش داد و پرغرور گفت: یو قوس کش

تو  یکار اشتباه چیبوده ..ه غمبریپسر پ بابا نکهی...بعدشم نه اکنهیاشتباه م هوی..گهیگفتم مگه..آدمه د یچ ـــ

 ...کنهیمارو محاکمه م عینکرده که سر شیزندگ

 خواهرانه کردم و مقتدرانه گفتم: یاخم

 هی یطور نیکه هم دمی...چند بارش خودم دستیبارت که ن نیحرف نزن..دوما اول یجور نیاوال پشت سر بابا ا ـــ

 ختمیتو شرشر عرق شرم ر یمن به جا یکه تو زد یکرد بازم...بااون حرف مراعات یلی..به خدا که بابا خ یپرونیم زیچ

 گفت هینگاهم کرد و با کنا دلخور

 گهیمن آدم بده د یآدم خوبه ا شهیکه تو هم نهیهم یبرا ــ

 کردم زیبار درکنار اخم چشم ر نیا

 منه؟ ریتقص یکنینمکوچکتر بزرگتر  تی..رعایستی..تو مواظب حرف زدنت نیگیچرند م ه؟چرایمنظورت چ ــ

 بده به من ریبشه گ یزیچ هیمنتظر  شهی..همدهیبه من نم دهیم تیقبول کن اون اندازه که بابا به تو اهم ینه..ول ـــ

 نه ای دهیم ریبابا بهت گ نمیبب افتهیاتفاق ب زهیــ خب تو نذار اون چ 
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 ی..تا لب ترکردیدینبود..د دنیخر نیماش نیهم انی...مگه جرخوادیاز من م شتریکنم بازم بابا تورو ب یهرکار ــ

مبارکش  یبه رو زنمیگرفتم و هرروز دارم نق م نامهیماهه گواه شیاوضاع من...ش نمیپات ..ا ریانداخت ز نیماش

 آدم.. ای یکه تو خر ارهینم

 رونیاز دستش نفسم دادم ب کالفه

 ...یمنطق باش یب نقدریا کردمی...فکرشو نمتایواقعا که ب ـــ

 زد هیتک

 بشه تیرعا دیعدالت با گمیچرا..چون م ــ

 شد زیچپم ر چشم

 ؟یخوایعدالت م ــ

 نیماش دی...چرا تو بامیستیخونه ن هی یباشه..مگه هردومون بچه ها یفرق دیمن و تو نبا نیب گمی...من مقایدق ـــ

 راه گز کنم نیراه تا دانشگاه با ماش نیباشه و آنوقت من حسرت به دل هرروز ا رپاتیز

 براش تکون دادم یسر نامحسوس

 نیداده برام ماش تیگرفتم تازه امسال بابا رضا نامهیبدون من پنج ساله گواه نیا ی..ول ستین یباشه..مورد ـــ

مثل من پنج سال صبر  دی...اگه عدالته تو هم بایخوایم نیدنبال بابا که ماش یماه نشده افتاد شی...تو هنوز شدهیخر

 .. . درست شد؟یکن

 نکهیا یلبش نشست...برا ینرم رو ی...ابتدا چشماش باز شد و کم کم لبخندرهیجواب بگ یمدل نیا کردینم وفکرش

 نشه خودمو گرفتم و گفتم ادیروش ز

 اشاره کردم ینداشتم...به گوش یتو خاصه خرج یوقت اندازه  چیبعدشم من ه ـــ

 ی..اونم نه گوشیکنیعوض م یا گوشچندت یبهتر..تو بگو سال زیچ هی ش؟نهیدی...چند خریگوش نیهم ــ

چرا لباسات  ای یکنیعوض م یگوش نقدریامروز گفته چرا ا گه؟تایم یزیخدا تومن...بابا چ یخریم ی...گوشیمعمول

 یدی...تو بگو تا به امروز دیگذرونخوش  متیگرون ق یرستوران ها یریچند دفعه با دوستات م یمارک دارن و ماه

 کنمیبار اعتراض کرده باشه من اسممو عوض م هی.اگه ..بگو. گهیاعتراض کنه؟نه د



 همتا

29 
 

 کردیبا لبخند نگاهم م همچنان

 تر شدم یجد

 از خودت دفاع کن یتونینخند..اگه م ـــ

 با زبان تر کرد و گفت نشوییپا لب

 گهیداره د یدلخوش هیخب هرکس  ــ

اگه قراره عدالت  ینداره ول یبیع زایچ نیا تیو حسود و تنگ نظرم لعنت...دلخوش لیبر منکرش لعنت..بر بخ ــ

...لباستم مارک نبود ی...رستوران رفتنت حذف کنیعوض کن یبار گوش هیمثل من هر دوسال  دیبشه تو هم با تیرعا

 ادیصداتم در ن یخوب بود بپوش یه؟هرچینبود...چه کار

 گفتم زیشد ت انیخوش رنگ نما یکه از پشت لبها دشیسف یدندونا

گوشت بدهکار  میگفتیما م ی...هرچیکن نتیکه لم یسر مون درآورد یچه روزگار تهادیدندونات.. نیهم ــ

مد  ریخودت درگ یخوای...چرا مفهیخودت ح یکه گفت دندونا امرزهینبود..بازم خدا پدر اون دندون پزشک ب

رروز راحت نشد..ه التیخ یدعمل دماغت..تا عملش نکر نیکه...شده بود ع ی...وگرنه تو دست بردار نبودیکن

 عمل بشه.. دیاخم و تخم که دماغم بزرگه اال و بال با یومدیم

 دیخند زیر زیر

 ها یریبه موقع گارد بگ یتو هم خوب بلد ــ

..خوبم کنمیبندازه گردنم..معلومه از خودم دفاع م رارویتقص یهمه  یدست یخانم دست نمیکار کنم..بش یچ ـــ

 ..کنمیدفاع م

 دیصدا خند با

 کردم حکم

 بشورم نییببرم پا ینیس خوامیو غذاتو بخور مپاش ـــ

 کج کرد گردن
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 گهیاخم نکن د ــ

 ازش رو گرفتم..بازومو گرفت دلخور

 جونممممم یآبج ــ

 گوشه چشم نگاهش کردم... از

 اوووممممم ـــ

 گذاشتم جلوش و گفتم ینی..بلند شدم و سدیاراده لبخند زدم..خند یب

 یخوریتا تهش م ــ

 براش غذا آورده بودم... نمیهم یبرا برهیبا شکم گرسنه خوابش نم دونستمینگاه کرد..م ینیلع به سزانو زدو با و چهار

 ؟یخورد یزیخودت چ ـــ

 چپ نگاه کردم چپ

 ی...کوفتمون کردیمگه تو گذاشت ـــ

 به دندون گرفت وگفت لب

 شد اون حرف زدم یچ دمینفهم هوی...دیببخش ـــ

 ردم و گفتمکم نگاهش ک هیتخت... نییپا نشستم

 بابا یبود..اونم جلو یحرف زشت یلیخ ــ

 ـــ لباش غنچه کرد و مظلوم گفت  

 ناراحتم یلی...خودم خدونمیــم

خانواده رفته بود به  یتو جمعمون بود به طور کل آبرو بهیغر هیاگه  یول ستین بهی...بابا غرتایکن ب تیرعا شتریب ــ

 باد
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 چشم ــ

 داده... یرفت چه قول یم ادشی گهیبود....دوساعت دچشم گفتن ازون چشم گفتنا  نیا

 برداشت و به غذا اشاره کرد قاشق

 قاشق بزار دهنت دلت نخواد... هی ایب ــ

 ...خودت بخوررمیممنون..س ــ

 یغذارو بجوه...خواهر شکمو تونهیدهنش پره که نم نقدریاول پر کرد گذاشت تو دهنش..حس کردم ا  قاشق

 بره باشگاه الغر کنه... کردیام علم م گهی...حتما دوروز دشمیچرا دارم چاق م ونمدینم گفتیمن...آنوقت م

 شدم معترض

 یشیـــ کمتر بچپون تو دهنت خب..خفه م 

 داد و گفت نییبرداشت وبه ضرب و ضورب آب لقمه رو پا وانیل

 دماوریاومد چرا بشقاب غذارو با خودم ن فمیچقدر گشنم بود...اومدم باال ح یدونینم ـــ

بهش بدم...حال همه رو خراب کرده بود بعد حسرت بشقاب دست  تونستمیبود که م ینسبت نیبهتر نیغم!ا یب یعل

 لبم پرمعنا باال رفت.. ید...گوشه  خورینخورده رو م

 تکون داد و گفت یسر

 به خدا ـــ

 :دمیتر گذاشت تو دهنش..پرس یرا سرخال یام گرفت...قاشق بعد خنده

 من خبر ندارم.... هیازدواج پرماجرا چ نیا نایکن جر فیتعر ــ

 و گفت: دیتند غذاشو جو تند

 نداره که! دنی...به قول خودت پردردسر...شنیچیه ـــ

 کردم اخم
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 تا؟یب ــ

 غذا اشاره کرد به

 بخورم؟ یذاریهان؟م ــ

 هم بخور هم حرف بزن؟ ــ

 تهیحرف زد...دون شان آدم شهیبا دهن بر نم ـــ

 داد؟یداشت به من درس اخالق م یک نیبب توروخدا

 شد حساب کار اومد دستش وبامزه گفت زیکه ر چشمم

 اون ور چه خبره؟ ینیبب یسروگوش آب بد ی..اومدیومدیاز دست تو...پس بگو واسه خاطر من ن ــ

 تا؟یب ـــ

 نشو تا بگم یخوب عصب یلیــ خ 

 قاشق برد طرف دهنش و گفت هیدادم.... رونیب یحرص نفسم

 اشارمیچقدر زود .. دی..بابا پرساسرهیروزا مراسم  نیاحتماال هم گفتی..مگفتیداشت به بابا م اشاری یبودتو ن ـــ

کارارو کردن بعد به عمو و زن عمو خبر  یو صدف خودشون همه  اسری گفتی...ممیگفت واال ماهم تازه خبردار شد

صدف  یبا عمو دعواش شده رفته خونه  اسری ...بعدشم گفت سه روزهدنید زامیچ نیو باغ و ا شیدادن...سالن آرا

 بست نشسته... نایا

 شدم کنجکاو

 ؟یچ یدعواش شده؟برا ـــ

شده گفته تو باعث  یمختلط باشه..عموصابرم عصبان ی...مثال رفته باغ گرفته که عروسگهید زایچ نیهم یبرا ـــ

 ..رونیده ببا اون کارات...اونم بهش برخورده از خونه ز یشد ایمیخاندان سل یآبرو

 گفت تایتو فکر..ب رفتم
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 نیا هیزیچ هی...مخصوصا اون صدف.اوه اوه..انیخودشون بلدن از پس خودشون برب نایتو خودتو ناراحت نکن...ا ــ

 کنهیکس باور نم چیزودتر جمعش کنه ه خوادیزده م یگند هی گمیدختره....آنوقت من م

 کردم یتند اخم

که  ستین بیعج یلیگند زده..پنج سال باهم د وست بودن  ...خ یچ یعنیشه..تهمت با تونهیحرفت م نیتا؟ایب ـــ

 شونیبخوان زود برن سر زندگ

که صدف  ی..اونم با اون او ضاع احوالندازهیگرفتن همه رو به شک م یعروس یمدل نیا یآره دوست بودن..ول ــ

 دیبریو مبا چاق خیتا ب خیبابا سرمو ب گشتمیم لیفام یجلو ی..من اون مدلچرخهیم

 شدم.. کالفه

 بد باشه که ستیما ن هیشب یهرک  شهینم لی..دلهیمدل نیا میکی..یشورینکن دختر...چرا گناهشو م بتیغ ـــ

اعتماد کرد...ازون چشاش  شهینم یلیدختره صدف خ نی..به احتی...از من به تو نصستیخوبم ن یول ستیبد ن ــ

قبول  گهیم نیا یدختره وا داده..هرچ نیا یو پاست..کال جلودست  یب یلیخ اسرمی...بعدش رکاهیمعلومه آب ز

 شه؟یجذبه نم یب نقدریگفتن...مرد که ا یگفتن ..زن ی..آخه مردکنهیم

 که خودش اصال اهل مراعات نبود...خنده دار نبود واقعا؟ زدیداشت م یکیحرف  نیا ــ

 گفتم تند

 شامت بخور گهیخوب ..بسه د یلیخ ـــ

 شد و گفتلحن تندم ن ی متوجه

افتاده...آنوقت که  رشیگ یچه اعجوبه ا فهمهیتازه م دارشهیهنوز خوابه...بذار ب اسری کنمیبه هر حال منکه فکر م ــ

 افتهیوبه غلط کردن م پرهیاز سرش م یعشق و عاشق

حرف  نیحسادت داره ا یبود و از رو اسریعاشق  یزمان هی کردیفکر م دونستیکس نم چیه زدیحرف م یجور هی تایب

 یکینشسته  بود  لیفام یحرفا یپا نقدری...افسوس که استیتو دلش ن یچیخواهرم ه دونستمیمن م ی..ول زنهیم

 اونا... نیشده بود ع
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 یها یساز هیخود ش غرق حاش نیاز ا شتریکه ب دامیاز حرفاش موافق بودم..اما جلوش بروز نم یهر حال با بعض به

 یخوب یبهونه  یمنم قبول داشتم....عاشق اوردیغلط باشه حرف نم نکهیولو ا رو حرف صدف اسری نکهینکنه...ا لیفام

بود...ومن چقدر  یرتیغ ینبود،.ب یروشنفکر یبذار بهیدوست و غر دیزنت در معرض د نکهیکار،ا نیا ینبود برا

از  شدیدوست داشتم...هرچقدر اشتباه داشت بازم نم اسریکلمه فکر کنم...آخه  نیبه ا یحت دمیکشیخجالت م

 یبرادر بهش نگاه کنم...فقط ا هیمثل  شدیباعث م نیبود و هم یدوست لیگذشت..پسر خون گرم و فام شیمهربون

اما جدا...آسمون  گرفتیمفصل م یعروس هی شدیم یگرفتنش....چ یعروس نی..مثل اکردیم کررو کاراش ف یکاش کم

بودند ..سخت  ریگ رادیکه سخت ا نقدریکه هم یلی..فامشدیحفظ م لمیحرمت فام ینجوری...ادیرس ینم نیکه به زم

 به اصول و قانون.. بندیهم پا

 

 

و  کردیبازار کالفه اش م ی...شلوغومدیم تایبا ب ای اوردیمن با خودش م ای شهی..مامان هممیبازار طال فروشا شد وارد

کنه و تا  تیساس امن...دستش گرفتم تا احختیر یو بهم م شدیبود طاقتش کم م فیکه اعصابش ضع ییازون جا

تازه دم ازش  یاستکان چا هیو بابا با  میسر گذاشته بود شتبحران پ میدیرس ی..به مغازه که مارهیبابا دووم ب یمغازه 

بود که  یتمام مدت حواسم م دیبابا درست وسط بازار بود و با ی...مغازه شدیم یکاوریو دوباره ر کردیاستقبال م

و خلقش تنگ نشه  ادیکه به خودش ب دادمیبار دستش فشار م هیهرچند لحظه  نیهم یمامان سردرگم نشه..برا

تا  دادمینشونش م ریمدال چشم گ هی ایست خوشگل  هیو  رفتمیاز مغازه ها م یکی نیتریهم سمت و یگاه ز..هرا

ره...شوهر قشنگترشو دا نی..بابات از ا گفتیو م گذشتیاز کنار همه شون م تیاهم یحواسش پرت بشه..هرچند که ب

 ...کردینم ضعو ایبابا رو با دن یتار مو هی یکردی..جون به جونش مگهیدوست بود د

باهم کنار اومدن  شبیبابا به استقبالمون اومدن...از برخورد مامان و بابا مشخص بود که همون د رویدر مغازه ام یجلو

نشست...ته دلم  ریام یکرد..نگاهم رو تی...بابا خوشرو هردومون سمت داخل هداستین یو کدورت خبر یواز دلخور

 تک بود... یی...خداشجذاب یو صورت مردانه  دیرش یقد و باال یضعف رفت برا

 زدم وسالم کردم.... یمعنا دار لبخند

 زد و قبل از من به مامان سالم کرد یلبخند درجوابم

 نیسالم حاج خانم...خوش اومد ـــ
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 و خونسرد جوابش داد جاگرفت نیریو یروبه رو یصندل یرو مامان

 ریز یوانمود کردم که دارم طالها یو طور نیتریشده رفتم مقابل و یاز قبل طراح ینقشه  هیچشمک زدم وبا  براش

 ...ستادیداخل مغازه ا یا شهیش نیتریرفت پشت و رهمیفاصله ام نی..دراکنمیرو نگاه م شهیش

 : دمیکه مامان نفهمه پرس یطور

 ؟یخوب ــ

 کرد و گفت: یمامان و من رفت و برگشت نیب اطیمردانه اش کش آمد...نگاهش با احت خوش  فرم یلبها

 ؟یممنون..تو چطور ـــ

 :دمیچشمکم تکرار شد..مامان و بابا مشغول بودند..آهسته پرس بازهم

 چرخه؟یچطوره؟م یکارو کاسب ــ

 به زن و مرد پشت سرم انداخت و گفت ینگاه یچشم ریز

 کساده.. بایابسامان سکه و طال تقرن تیوضع نی...با ایا ــ

 ...نگران نباششهیدرست م ــ

 ....دوارمیام ــ

 بزنه ..بابا از پشت سرم گفت: یا گهیحرف د رینشد ام فرصت

 خانمم بده.. یطال سیرنجبر بگو حاج صادق گفت سرو یبپر مغازه  ریــام

 ینفرستاده بود پ ریکاش بابا ام یو بابا..اسمت مامان  دمیکنار اومد....چرخ نیتریگفت و از پشت و" یچشم" ریام

 رونیکه رفت ب ریدستور خروجش صادر کرد....ام ینگاهش کنم که فور ریدل س هی..هنوز نتونسته بودم اهینخود س

 :دمیو پرس نیتریدادم به و هیتک

 چه خبر بابا..اوضاع احوال خوبه؟ ــ

 زد ییپر معنا لبخند
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 مییما همچنان پا برجا یابه...ول...شکر خدا..فعال که بازار خریا ــ

 ...نیطور موندگار باش نیام هم گهیکه صد ساله د شاهللیخدارو شکر...ا ــ

 جواب داد نیتریرفت پشت و واریدوقدم برداشت و از کنار د بابا

ا از خد شهی...همخوامیاز خدا نم یچیه گهیشما دوتا دختر سروسامون بدم د نکهینکن دختر جان..من هم نینفر ـــ

 ..زارمیو وبال بچه ها بشم ب فتمیاز دست و پا ب نکهیآخ بگم و تموم..از ا هیخواستم 

 داده بودم... هیتک نیتریرخم سمت بابا بود و آرنجم به و میبودم که ن ستادهیوا یجور

 معترض گفت: مامان

 ...هیچه حرف نی..ایخدانکنه حاج ـــ

کنه..پس هروقت  یباز ینداره که بخواد پارت یلیبا من نسبت فام ملیتعارف نداره..عزرا میمرگ حقه خانم...باکس ـــ

 ....میکنیاومد ما ازش استقبال م

 من دراومد یصدا نباریا

 دیمامان نبا یجلو ادیحرفاست آخه...بعد با چشم به مامان اشاره کردم که دستش ب نیا..باباجون....االن چه وقت ا ــ

 و گفت دیدحرفا بزنه..انگار موفق شدم..خن نیاز ا

 مردن ندارم یبرا یبرنامه ا چیه ندهیخانم لوس کنم...وگرنه تا صد ساله آ یرو گفتم خودم برا نای...ا میتسل ــ

 عوض کردن بحث گفت ی..بابا برادمیلب گفت..خند ریز یشیکم رنگ پس داد و ا هی مامان

بلکه طلسم  میمون منفعت برسون..الاقل به خودمیکه ندار یبردار باباجون...مشتر یپسندیم یزیچ نیبب ــ

 بازارشکست و از رکود دراومد...

 زدم لبخند

جفت  هیبندازم  یلیدوست ندارم..خ یچیه یعنیطال دوست ندارم.. یلیکه..من خ دیدونیم یممنون بابا..ول ــ

 ...کنمیعوض نم ای..اون دوتارو هم با دننیکرد شکشیگردنبند که خودتون پ هیمامانه و ی هیگوشواره اس که هد

 را از هم باز کرد و گفت شیها دست
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 بابا..درهرصورت مغازه مال خودته..تعارف نکن  یهرطور دوست دار ــ

 بابا جون یزنیمن و تعارف..حرفا م ــ

 وسط و گفت دیپر مامان

خوشم  نیاز ا یبگ امیوقت نشد با تو ب چیه ی..ولکردیبود مغازرو بار م تای..حاال اگه بیدار فیتشر یتعارف میلیخ ــ

 دارمیاومده برم

 کج کردم گردن

 مامان؟ ــ

 برام نازک کرد و گفت یچشم پشت

 مگه؟ گمیواال..دروغ م ــ

 شترهیباشه که منفعتش ب نجایبردارم...ا هیچه اصرار ادیبه کارم نم یخب وقت ـــ

 ؟یتونینم نمی..اشهیات که پس انداز م ندهیآ یبردار بذار کنار ..برا ـــ

 ام گرفت... خنده

 میخانواده ا هیمنه...مال من و مال بابا نداره .همه عضو  یباشه انگار تو کشو نجامیمامان جون..ا کنهیم یچه فرق ــ

 فراوان گفت دیتاک با

 هیخوب زیزن چ هی یپشتوانه  برا یفهمیتو خونه شوهرت م یرفت ی..وقتیگیم نویدرسته ..االن ا ــ

 ..درجوابش گفتمزاستیچ نیبه ا یخوشبخت یهمه  کردین!فکر مبردم...مادرساده دل م ریزنان سرم ز لبخند

من استعفا  یشما از پدرو مادر میبرم سر زندگ یعنیداره.. یریموندم چه توف یحرف شما درست...ول میریگ ـــ

 امیگور برخوردم خدا صدسال عمر با عزت بده به بابا..م روی...خب اونجام اگه به گامیشما درم یمن از اوالد ای نیدیم

 ..هوم؟ رمیگیسراغش ازش کمک م

 بابا به کمکم اومد و گفت   
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بهتر.. تو زنده  نیاز ا یهم که بودم ...چ یبه شماها..وقت رسهیم نایا یخانم...منم که نباشم باز همه  گهیراست م ـــ

پشت چشم جفتمون  یافتاد برا ریپدرو دختر گ نیب کردینکشن..مامان که حس م یکه سخت رمیگیبودنم دستشون م

 نازک کرد و گفت

 ...انیچه پشت هم درم یخوبه واال..پدر دختر ـــ

و  زیم یمامان با احترام گذاشت رو سیسرو یگفت و جعبه  یبا اجازه ا ریحرفمون قطع شد..ام ریوارد شدن ام با

 گفت

 حاج خانم...بعد روکرد به بابا و گفت: یامانت نمیا ـــ

چشم اجازه رو صادر کرد..دلم  یکار واجب دارم...بابا با اشاره  هی رونیسر برم ب هیمن  نییاگه اجازه بفرما یحاج ــ

 مامان داددستم و گفت: سیسرو یکه رفت بابا جعبه  ری...امکردیداشت براش پرواز م

 خوب شده.. نهیبده مامانت بب ــ

 دست مامان گفتم دادمیم نکهیرو گرفتم و ضمن ا جعبه

 دارم ..انجام بدم و برگردم.... کیکوچ دیمنم برم چندتا خر نیکنیم خلوت مکم باه هیپس تا شما دوتا  ــ

 جعبه رو گرفت و گفت: مامان

 زود برگردم کار دارم دیها...با ینکن رید یلیخ ـــ

 برگشتم... یبذار گریساعت دندون رو ج هیبراش بلند کردم و گفتم .. یدست

 

...چشم شدمینم ریس کردمینگاهش م ی...هرچمینشسته بود کیشاپ کوچ یکاف هی زیپشت م ریبعد با ام قهیدق چند

 جذابش کرده بود.. یلیبلندش خ یو قد و باال یمشک یو ابرو

 ؟ـیکنیخان..چه کارا م ریکن ام فیخب تعر ـــ

بهم  یکه حس پشت گرم یجور هیدوست داشتم...صاف و مقتدرانه نشسته بود.. شهیزد..ازون لبخندا که هم لبخند

 دادیدست م
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...همت کردم دکترا قبول شم...فقط دعا کن زنمیبا کتابا سروکله م ایتو مغازه سرگمم  ای...کنمینم یکار خاص ـــ

 ..افتهین گهیامسال قبول شم به سال د

 زدم و گفتم یندیخوشا لبخند

 دالور.... یکنیکار م یچ نمیدارم...برو جلو بب مانی...من به تو ا یشیحتما قبول م ــ

 دیدالور زمزمه کرد و پرس یر شد....کلمه ت ضیعر لبخندش

 و دانشگاه ووو گه؟درسید یــ توا م مشغول  

سال دارم تا  هیدکترا من هنوز  یبرا یریمونده به تو برسم...تو م یلیخ یآره..هم تو خونه هم تو دانشگاه..ول ـــ

 ارشد..

 ؟یدار یچ دی؟...تعرف کن...خبر  جدچه خبر  گهینگذره..د هودهیکه ب نهی..مهم اشهیساال تموم م نیا ی همه

 فنجون سپردم ..با مکث گفتم: یدادم و نگاهم به طرح قشنگ رو یدستم فنجون قهوه رو باز با

 ..نگاهش منتظر شد.... دو به شک ادامه دادم نمی..نگاهش کرم تا عکس العملش بباسرهی هیروزا عروس نیهم ـــ

 یمبوهایدنبال لباس و زلم ز میافتیروزاست که ب نیهمه...هم ..ماهم مثلکننیهمه دارن خودشون آماده م ـــ

 مخصوص مراسم...

گرفت  شی..دلم آتدمیتو عمق چشماش حسرت د رشدیصورتش کامال جاگ یشد...نگاهم که رو دهیلبش کش ی گوشه

 شدم... مونیخودم پش یو از گفته 

 یتو دلش چه خبره ...به شوخ دونستمین مکه م یجلوه کنه ..درحال تیاهم یکرد  ب یو سع اوردیخودش ن یرو به

 زد: هیکنا

 ...یبخر زارویچ نیقشنگتر یافتی..حتما از فردا دوره میاهل تجمالت یلیتو هم که خ ــ

 چشم نگاهش کردم یگوشه  از

 ؟یکنیمسخره م ــ

 زیم یو دوتا دستش گذاشت رو دیخودش جلو کش یاخم کرد..با تان 
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مسخره ات  تونمی..چطور میمن مونی..دختر خوب تو جون و ا یآورد غلط از کجا تیذهن نیمسخره ؟ ا ــ

بارم به زور تو بازار  هی یداره نه تو که سال تیبراش اهم زایچ نیکه ا هیحرف مال کس نیکه ا نهیکنم...حرف من ا

 شهیم داتیپ

فاصله  یکه وقت یجور هیرفت .. یقربون صدقه ام م یطور نیهم شهیمدل حرف زدنش دوست داشتم...هم نیا چقدر

تا دوز محبت خونم  نمیبب ریدور ام هی دیمحبت بدنم کم شده و حتما با کردمیحس م شدیم یطوالن دارمونید نیب ی

 ...   رمیبگ یبره باال و انرژ

 ناز نگاهش کردم با

 تو فقط منو لوس کن خب؟ ـــ

 باال انداخت و گفت  ابرو

 نباشه ایدن خوامیم یچقدر دوست دارم...تو نباش یندویلوس کنم ...خودت خوب م یتورو لوس نکنم ک ــ

مدل حرف زدن ته دلش غنج نره....فنجون قهوه رو برداشت  نیبود که از ا یکرد...کدوم زن دایپ یشتریعمق ب لبخندم

 کرد کیبه لبش نزد

 قهیبه سل خوادیم مدارم لباساشون تکه تو بازار...دل قی...چندتا رفمیبا خودم بر ایب یلباس بخر ی..خواستمیبگذر ــ

 کنم.. دیخودم برات خر ی

 گفتم یکردم..به شوخ ذوق

 گه؟یو مهمون توام د اسری یلباس عروس یعنیواقعا؟ ــ

 از قهوه اش زد و گفت ی..جرعه ادیخند

 برات خرمیکل بازارو م ی...لب تر کنستین یزیتوجون بخواه ...پول لباس که چ ــ

که در حال حاضر در توان من  خواستیمحبتا جبران کردن م نی...امحبت نداشتم تیظرف نیاز ا شتریب گهید

 لبم و گفتم کیکنترل احساساتم فنجون قهوه روبردم نزد ینبود...برا

 ارزش داشت برام... ایدن هی یاندازه  یقدر که گفت نیکردم...هم یشوخ ــ
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 گهیروزا باشه..د نیهم دیبا یعروس یگیکه م نطوریدنبال لباس..ا میروز وقت بذار بر هیگفتم... یمن جد یول ـــ

 دست لباس خوشگل برات بخرم.. هیبه سر صبر  ایروز ب هیبشه.. یهول هول یروز آخر تا همه چ ینذار برا

 شدم... زیبستم تا بفهمه چقدر از محبتش لبر چشمام

 دیپرس

 چه خبر؟حتما تا االن صد مدل لباس انتخاب کرده نه؟ تایاز ب ــ

 گذاشتم و جواب دادم: ینعلبک یفنجون رو ته

گفتن  گهیکه د تامی..بدیخر یهر لباس شهینم نمیهم یمختلط گرفتن..برا ی...برداشتن عروسستین امینطورینه ا ـــ

نداره..حاال  دنیذوق لباس خر یلیخ گفتیکه م شبی...دگذرهیکجا بهش خوش نم چینداشته باشه ه ینداره..آزاد

 دونمیفردا نظرش برگرده نم

 دیهم نشست .. غر یشد ودندوناش رو زی..چشماش رومدیخوشش ن یلیانگار خ 

 یزن و بچه  یکه  هرننه قمر  رنیمراسم جدا بگ شدی...نمهیچه کوف گهیمختلط د هیمسخره شو درآوردن..عروس ـــ

مختلط  یبگه خودتو جمع کن..عروس ستین یکیمختلط.. یمختلط..عروس هی..عروسایان بعض وونهینزنه...د دیمردم د

 کش شیپ

 کنم..گفتم: یکردم باهاش همدرد ی...سعشدیتر م یخواستن شدیکه م یرتیغ

 دهید اسرمیقهر کرده .. اسریموضوع با  نیگفته بود...از قرار عمو صابرم سر هم نیبه بابا هم شبید اشارمیاتفاقا  ـــ

 زنش تحصن کرده یرفته خونه  رنیگینم لشیتو خونه تحو

 گفت: محکم

 یعنیمختلط باشه.. یکه عروس یچ یعنی..خورهیم واریکه نتونه زنش قانع کنه به درد جرز د یبه درک...مرد ـــ

 نوبره به خدا گهید نیبذاره...ا شیبه نما ارهیزنش عروسک کنه ب خوادیم

 دادم وگفتم: رونیب نفسم

 ریبه خ ویعروس نی..فقط خدا آخر و عاقبت اختهیتو خونشون بهم ر یهمه چ ادیکه بوش م نجوریبگم..فعال ا یچ ـــ

 افتهیراه ب یحساب یدعوا هیدوتا  نیا هیآخرشم سر عروس ترسمیکنه...م
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 نگاهم کرد و گفت: قیدق

فکرو خونسرد  یطور ب نیاز اولم هم شناسمیکه من م یاسری..اون نهیشیلرزشم م یپا خورهیخربزه م یهرک ـــ

هم  تایباشه...به ب اسریدارم که درخور مجلس مزخرف بر یلباس هی..فقط حواسم باشه برات یناراحت خودیبود...توام ب

انتخاب کرد  یزیچ هی یدید هوی..ستین جمعحواسش  یلیبرداره..اون خ یخودت سفارش کن نره هر چرت و پرت

 سوال... ریهمه خانواده رو برد ز یآبرو

 حال گفتم: نی..با انشستیبه دل م اشیکردم...دلسوز نگاهش

 بپوشه یزیهرچ دهی.خودشم که بخواد بابا اجازه نم..ستین امینطوریا گهید ـــ

اجبار که به  یاز رو شتریحرف گوش کن باشه..ب دونمیم دیداره..البته بع یحرف شنو یخوبه الاقل از حاج ـــ

 دهیتن م هیخواست بق

 گفتم: تایاز ب یطرفدار به

 گهی..دافتهیاز سرش م یهمه چمدت بگذره  هیگرفت.. رادیسربه سرش گذاشت و ازش ا شهینم یلیجوونه..خ ـــ

 رفت یخودم م یاول آبرو زدمیرا انداخت..گفتن نداشت...حرف م یتو خونه چه بحث شبیجوون د نینگفتم هم

 جواب داد: درجا

بچه  یلیهم خ تای...بیو پنج ستیو هفت ..تو خودت؟ب ستیجوونه که جوونه...مگه من چندسالمه ؟ ب ـــ

که دستم بسته اس  فی..حهیو سرکش یلجباز یاز کاراش از رو یلی..به نظرم خکنهیکار م یچ فهمهی...خوب مستین

 ارمیبه راهش ب یچطور دونستمیوگرنه م

کرده بودکه  هیهم ازش گال  یداشت ..چند بار تایاز دست ب ی...دل پرکشهیم کیبار یکردم کار داره به جاها حس

 بحث جمع کردم وگفتم نیهم یکرده بودم..برا یماست مال رو تایرفتار ب یجور هی ایرد کرده بودم  یلیبیرسیز ایمن 

 یساعته برگردم..اگه اجازه بد هیفعال که هم دست تو بسته اس هم وقت من کمه...راستش به مامان قول دادم  ـــ

...فعال من برم تا رمیبگ جهیازش نت میکه هردومون سرمون خلوت باشه بتون  گهیفرصت د هی یبحث بمونه برا نیا

 ...ایزحمت بعد من ب ین کالفه نشده.. توهم  بماما

 تکون داد وگفت یحال سر نیاخم داشت با ا هنوز
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 ..امیپشت سرت م گهیکم د هی...منم ومدهیحاج خانم درن یباشه..توبرو تا صدا ـــ

 دکر بودم که صدام دهیکردم...هنوز به پشت نچرخ یبرداشتم و مهربون خداحافظ فمویبلند شدم...ک زیپشت م از

 همتا؟ ــ

 برگشتم

 جانم؟ ــ

 باال آورد و انگشتاش برام تکون داد دستش

 مراقب خودت باش ــ

 زدم وگفتم  یلبخند

 طور نیتو هم هم ــ

 

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

 دمیکش یو نفس آسوده ا رونیالهه از کالس زدم ب یهمپا

 راحت شد المونیخ میرد کرد نمیا یوا ـــ

 مشخص بود خراب کرده.. شدیکم حرف م ی.وقتبود. عنق

 دیمحکمتر چسب شیکوله پشت یگفت و دسته ها یپردرد یآره  ـــ

 دمیسمتش انداختم و پرس ینگاه مین

  ؟ی؟نکنه بازم خراب کرد ی؟ دمق هیچ ــ

 شد و جواب داد زوونیو لوچه اش آو لب

 کتاب.... یپا ذاشتمیعمرا وقتمو م رهیسخت بگ نقدریا خوادیم دونستمیم ــ
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 نگاهش کردم.. حق به جانب گفت متعجب

 ..بابا نصف سواال خارج از کتاب بود..حاضرم قسم بخورمگمیانگار دارم دروغ م یکنینگاه م یجور هیه؟یچ ــ

 شده بود برام یتکرار گهیجمله  د نیزدم..ا شخندین

بود...منکه  یتیهم راحت و درپ یلیازه خسواال از متن کتاب بود..ت ی..از نظر من که همه یگیم نویا شهیتو هم ـــ

 میراض

 چپ نگاهم کرد چپ

بگو  یبودن..حاال تو ه ی..باور کن نصف کالس شاکیایتو پشت ما درب میکن هیبار گال هی...شد ما یا یناراض یتو ک ـــ

 سواال از متن کتاب بود

 منشونت بد ارمیکتاب ب یخوای...اصال مگهیدروغ بگم...بود د یخوایم یعنی ــ

 رهیامتحان بگ گهیبار د هی میکن شینگو بلکه راض یزیبچه ها اعتراض کردن چ یالزم نکرده..فقط لطف کن وقت ــ

 ....زدیحرف م ایبچه دبستان نیام گرفته بود....ع خنده

 شتریوقت بذار و با دقت ب شتریخرده ب هیاستاد دلش به حالت بسوزه  یو منتظر ش یحرص بخور نکهیا یبه جا ــ

آسون بود  نقدریسواالش مثل آب خوردن بود...ا دنیفهمیام اگه با دقت خونده بودن م گهیعه کن...اون نصف دمطال

 چه برسه به منه دانشجو گرفتیخنده اش م یکه کالس اول

 گفت یحرص

 بابا دانشجووووو.. ـــ

در  یکارخونه...جلو ماتیتنظو برگرده به  ادیکم از استرس امتحان درب هیتا  میحرف راه رفت یب ی...کمدمیخند زیر

 سرحرف باز کرد میدیدانشگاه که رس

  ؟یدیچه خبر؟لباس خر یاز عروس ـــ

 تر بود و اخمش کم رنگ تر یعینگاهش کردم...رنگ و روش طب یرچشمیز

 رفتم بازار دوساعته جمعش کردم... شیآره..دوروز پ ـــ
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 س..کوتاهه ..بلنده؟اس..سه کلته ا ه؟دکلتهیکن..چه شکل فیمبارکه......تعر ــ

 گفتم و جواب دادم ی..ممنوندمیخند زیر

 دمیو کفششم از سر خودش خر فی...شال و ک یا روزهیف یاس..پارچه شم طرح ساتنه..آب دهیبلند و پوش ـــ

 به لباش داد و گفت یبامزه ا حالت

 نمیبذار تلگرام بب ریعکس بگ هی یباشه..وقت کرد یجالب زیچ دیبا ـــ

 کردم چشم... اگه وقت ـــ

 کوچه اس؟ هیهنوز اندر خم  ایکرده  دی؟خریچ تایب ــ

 و گفتم ستادمیا نمی...کنار ماشمیبود دهیرس نمونیبه محل پارک ماش بایتقر

 فمیاز ک چیی...سوادیدرنم لشیبازم باب م چرخهیبخره سه روز تو بازار م خوادیگل سر م هی..یشناسیاونو که م ــ

 درآوردم 

 ادامه دادم.. 

برامون نذاشته  یگرفتن چاره ا یمدل عروس نیبا ا اسرینکرد...ازونجا که  تمونیاذ یلیخ نباریشکر خدا ا یول ـــ

 یغرغر کرد و گفت گند زد به همه  اسریپشت سر  یکرد و خالص...هرچند شبش کل دشویبود همون روز اول خر

 ..امونیزیبرنامه ر

 بود ستادهیپشت سرم ا نهیبه س دست

 ..؟یزیر برنامه ــ

 به پشتم انداختم  ینگاه میتو قفل چرخوندم ون چیسو

..انواع ادیبابا ب یتا وقت ذارهیآهنگ م شهیهفته اس خونه رو گذاشته رو سرش..از سر صبح که پا م هی..یخبر ندار ـــ

 روزمی.تا دکنه. یبرگشت بتونه خوب قرکمر خال اسریبه تخته خورد و نظر  یکرده که اگه در نیو اقسام رقصارو تمر

 باهاش.. میکل قطع شد...خالصه که داستان داشت وربه ط  دشیام گهید روزیاز د ینبود ول دیهنوز ناام

 راننده  یصندل ینشستم رو یور هی...در باز کردم و دینرم خند الهه
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 یکه بگ یرچ..هی..ترکی...سامبا..عربیرقص زومبا..لزگ دونمیگرفته...چه م ادیحرکتارو از کجا  نیا دونمینم ـــ

هم پشت بند  یکرد و دمش گرم باحال یصدادار ینفس تا تهش رفته...خنده  هی...آهنگ بذاره شهیبلده...خسته ام نم

 خنده اش انداخت...لبخند زنان گفتم

 ..هی...بدجور اخالقاتون به هم شبنیا گهیخوراک هم د تایتو و ب کنمیوقتا فکر م یبعض یعنی ـــ

 کرد و جواب داد نییش و باال و پا...سردیخندیداشت م هنوز

 خودم.. نیو زبله....درست ع یپرانرژ نیباهاش....همچ کنمیحرفت موافقم...حال م نیبا ا ـــ

 کردم اشاره

 ادیبا لب خندون ب دمیبار ند هی..کنهیچشماش پرچم م یجدو آباد استاد ش جلو یخودتم بعد هر امتحان نیع ـــ

 ...زونهیدماغش آوخونه..هر وقت امتحان داره بعدش 

 بخنده.. شدیآدم وادار م دیخندیم یجور هی....دیتر خند بلند

 گفتم

 نه جامعه خورهیمدل درس خوندن و نمره گرفتن به درد عمه تون م نیآره بخند...خنده ام داره...ا ـــ

 ...کردیت مبهم محب شتریب ذارمیپشت سرش م یامرزیهمه خدا ب نیا دونستیخدا رحمتش کنه..عمه ام اگه م ـــ

 اشاره کردم نیو خندان براش کله تکون دادم و به ماش متاسف

 یمنم نشسته زل زده به ساعت ک یکه عمه  زنمی.... استارت م میو دست از سر اموات بردار نیحاال اگه اجازه بد ـــ

 برسم خونه

 قدم به عقب برداشت و انگشت باال گرفت هیرفت.. یلبش کنار نم یاز رو خنده

به اسم دانشگاه سرش  ستیمعلوم ن ؟یدختره تو دار نمیبندازه ا کهیبه مامان جونت ت یکن رید قهیدق هیاگه  که ـــ

 کجاها گرمه...

 رفت و مثل خود عمه مولود ادا درآورد... نشیعقب تا کنار ماش عقب
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باهاش رفتار بشه...منم  دیداره و چطور با یچه منش یبود که ک دهیمن فهم یحرفا نیاز ب بایچند سال رفاقت تقر بعد

 ناراحت نشم اشیکه از حرفا و مزه ژرون شناختمشیم ینقدریطور..ا نیهم

 ..نیتو ماش دمیبراش بلند کردم و چرخ دستم

 بلند کردو بامزه گفت:  صدا

 سالم من به عمه مولود برسون... ـــ

 رهینم دنبالش بگفرصت طلب..منتظر بود حرف بز یزدم..دختره  شخندینشست و ن رهیدستگ یرو دستم

 ...یدار ویالو یبهش بگو آ ـــ

 آخر با دست برام بوس فرستاد وگفت یبسته بودم که لحظه  بایتقر نیتر شد...درماش قیام عم خنده

 میباهم اختالط کن ادیسر ب هیبگو عاشقشم..وقت کرد  ـــ

به  ارویدستش دن افتادی.آتو ملحظه اش بود.. هی یبرا ی...ناراحتزدیاون حرف خودش م دادمینم تیمن اهم یهرچ

 ...گرفتیم یباز

 رو مخم راه بره... امتیق امیدستش که تاق افتادیخبر بود وگرنه سوژه م یب ریام انیخوب بود که از جر چه

 

توالت  زیم ی نهینشستم....مقابل آ تایذوق و شوق تنم کرده و منتظر ب یبود را با کل دهیبرام خر ریکه ام ییها لباس

 رفت.. یبود و داشت با لنزش ور م ستادهیوا

 کردم اعتراض

 تو رخدا..خون افتاد چشمات تایتمومش کن ب ـــ

 ...افتادیاز چشماش جا نم یکیلنز تو  کردیم یشده بود..هرکار یکفر

 کرده گفت حرص

 المصب... افتهیشانس ببرن..جا نم نیمردشور ا یا ــ
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 ؟یخب لنز نزار مجبور ـــ

 انداخت و گفت سمتم ینگاه میو ن برگشت

 تونم؟ی...مامیب تونمیکه نم یالمپ هیجا افتاده .. شیکی ـــ

 یول کردی...به خودش بود تحمل مخورهیم ارویداره حرص دن نییمامان اون پا دونستمی...مدمیکش یکالفه ا پوف

 بربخوره... تایبگه به ب یزیچ هیوقت عمه مولود  هی دیترسیم

 پس؟ یکردیکار م یچ شگاهیت..از ظهر تا حاالتو آرابذاره برا شگرهیآرا یچرا نداد ـــ

 و گفت ستادیخسته شده بود..صاف ا کمرش

 وی..همه چیچیبلد نبودا..ه یچی...بلد نبود لنز بزاره...هشگریسرش اسم خودش گذاشته بود آرا ری..خیچیه ـــ

 برهیکننده سنم م دیرنگ سف نیخط چشم بکش...ا یمدل نیرنگ رژلب بزن..ا نی...اگفتمیم دبهشیخودم  با

حرف زد قلمش رفت تو چشمم..منم  یبغل یصندل اب نقدریپر نذار...کالفه ام کرده بود ..آخرش ا ینزن..مژه  هیباال..سا

حواس آدم پرت  یریگیم رادیاز بس تو ا گفتیکه ..م کردی....قبول نمیکورم کرد یکنیکار م یخانم چ یگفتم هو

 ..نهیآ ی...دوباره خم شد روشهیم

 دمیپرس راننگ

 بازم دعوات شد؟ ـــ

 برام رفت وگفت یچشم غره ا نهیداخل آ از

 کار بلد نبود...بفهم گمی..مشهیدعوام م شگاهیآرا رمیبازم انگار هربار م یگیم یجور هی ــ

 یقبول ندار ی...توکال کار کسیدعوات شد برگشت یقبلم رفت ی..سرفهممینم ــ

 دجور خسته اش کرده بود..گفت و دوباره صاف شد..لنز ب یبلند اه

 من مخاطب قرار داد نهیداخل آ از

که بلد  ی..منم گفتم اومدم آمار اونشگاهیآرا یچرا اومد یخانم تو که بلد گفتی..مشگرهیتو هم مثل اون آرا ـــ

 ارمیدر ب ستین
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 ...بود یخط خط گهید یلنز جا بندازه..اعصابش از جا تونستینبود نم خودیسرم تکون دادم..ب متاسف

 دمیپرس

 شد...کارت تموم کرد یباالخره چ ـــ

 بدتر از خودش اومد..منم وقت حساب کردن که شد گفتم:  یکینه بابا..گذاشت رفت  ـــ

 ستیاز شاخ بودنت ن یکنیکارو نم نی....حاال اگه ایکن یعذر خواه یاشتباه کرد یوقت کنهیشعور حکم م نیـــ بب 

 از گاو بودنته

دختره پروا نداره ما  نیا گفتیدستم مقابل دهنم نگه داشتم..چشمام چها رتا شده بود..بابا م و دمیکش یفیضع ینیه

 ...میکردیقبول نم

 گاو؟ یگفت شگرهیبا توام...به آرا تای؟بیگفت نویواقعا ا ـــ

 و دست به کمر برگشت سمتم عیسمج گذاشت تو ما لنز

تفاوت گذاشت  یب یوقت خواستیمعذرت م دیتباه کرده بود باندارم...اش یاز کس یمعلومه که گفتم...خرده برده ا ــ

 کارو نکنه... نیا گهید یبا کس رهیبگ ادیتا  ومدمیجلوش درم دیرفت با

از دست رفتارش ناراحت بودم بازم  کهیفکر از کجا اومد تو سرم...باوجود نیا دونمیخوشگل شده بود...نم چقدر

 بشم.... شیمنکر خوشگل تونستمینم

 زدم لب

 ؟یریگیم ادیاز کجا  زارویچ نیاصال ا ده،یرفتارا واقعا از تو بع نیتا؟ایب یشد ینطوریا یتو از ک ـــ

 تو هوا برام تکون داد و جواب داد: دستش

 ی! کجا روگرفتیکه به وقتش درنمون ادیم رتیجمالت قصار گ نیاز ا نقدریبزن ا یمجاز یچرخ توفضا هیبروبابا،  _

 توخواهر من!

 شدیمام شد و فکرم مشغول رفتار نادرست خواهرم شد که روز به روز بدترمت تایب حرف
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کرده اش نشه..از ظهر  شیصورت آرا یمتوجه  یلیکه خ ادیب یعمه جور یبهش تذکر داد م جلو میتو اتاق که بود 

 نیا خواستینم دلم گهی..دمیعمه مولود خون دل خورده بود یمن و مامان از زمزمه ها یکاف یکه رفته بود به اندازه 

کم بکشه تو  هیاشاره کردم شالش  میدین پله ها که رسییبه هممون تلخ بشه..پا یبگه عروس یزیچ هیآخرم  یلحظه 

 دیلب غر ریکرد و ز ضیصورتش..غ

 ..ربودیتاپ تاپو...منظورش به عمه من ریپ ـــ

 دمیغر زیرفتم و ر یغره ا چشم

 ؟یخردم آ یکنیبه پا م یشر هی نمیساکت شو..بب ــ

انداخت  تایب یپراز حرف به سرتاپا ینگاه دنمونیمبل نشسته بود..به محض د یمولود عصا به دست و آماده رو عمه

 و گفت

 ...میقد یدخترم دخترا ـــ

 دیگوشم غر ریز تایام حبس شد..ب نهیتو س نفس

 بهش بگم ها... یزیچ هی گهیم طونهیش ــ

 تموم شه... یبذار همه چ گرتیساعت دندون رو ج هیغلط کرد... طونهیش ــــ

 ستمیدختر ن گهی...پروپرو مگهیم یچ ینیبینم ـــ

 تاااا؟یب ـــ

کارش رسما عمه مولود کم محل  نیو رفت سمت اتاق مامان و با ا نوگفتیمامان...ا شیهان..باشه من رفتم پ ـــ

 کرد...

با  تمیذهن ینداشتم..از بچگ رمیپ یعمه  نیاز ا یکردم لبخند بزنم...منم دل خوش یعمه پراز تاسف شد...سع نگاه

فکر  کردمیعمه خراب شده بوداما هربار که توصورتش نگاه م نیگوشم خونده بود نسبت به ا ریکه مامان ز ییحرفا

 ...تنگه داش دیسپ یمو نیو چروک و ا نیچ نیحرمت ا دیبا کردمیم



 همتا

51 
 

اومد..لباسم که بلند و محفوظ  یچشم نمبود که به  میمال نقدریا شمیکنارش نشستم...خوشبختانه آرا رفتم

راخت بود که عمه  المیجهت خ نیبسته بودم..از ا ینییکامال محجبه و تز یرنگم به شکل یساتن آب یبود...روسر

 دمیو پرس دمیبه بازوش کش ی...دستزنهینم یحرف

 شما عمه جون؟ نیخوب ـــ

هفته رو با  نیمامان..تمام ا یکامال مشهود بود...طفل تکبر درنوع لبخند زدنش زدیلبخند م یزد...وقت یکمرنگ لبخند

 بود که بتونه عمه مولود تحمل کنه.. نیبودم قرصاشو دوبرابر کرده..همه اش به خاطر ا دهیرفتار کرده بود...د اطیاحت

 دخترحاج صادق.. رسمیبه شما نم ــ

 نیهم یداد..برا صیخوب و بدش تشخو  شدیبود.. نم یجور هیکرد..مدل حرف زدنش  فیتعر ایطعنه زد  دمینفهم

بابا که از  یکار بود...مامان آماده بود ول نینزنم...سکوت عاقالنه تر یبندازم و حرف ریدادم درجوابش سرمو ز حیترج

 کم زمان برد... هی دیتا حمام کرد و کت و شلوار پوش وشده بود  ریکارش د یصبح رفته بود کنار دست عمو صابر کم

در اتاق باز شد و مامان و  نکهیگفتن داشتم تا ا یبرا یو نه حرف زدیم یه نشسته بودم..نه اون حرفکنار عم درسکوت

 ..رونیباهم زدن ب ییسه تا تایبابا و ب

 افتاد زمزمه کرد تایتا چشمش به ب عمه

ه سرخاب دوره زمون نیا ی..حاال دخترامیپدرمون چارقد از سرمون بردار یجلو شدیرومون نم میدختر که بود ــــ

 ..آخر زمون شده به خدا.... نیو بب ایب کننیم دابیسف

هفته رو  نیباشه..بابا که تموم ا دهیرس تایبه گوش ب ونیدرم یکیعمه  یبه دندون گرفت و دعا دعا کردم زمزمه  لب

 بود خوش رو جلو آمد و گفت دهیمثل پروانه دور عمه چرخ

 ..شدیرفتم نم یصابر دست تنها بود نم شی...راستیظر شدمنت یلی..خگهید دیخانم...ببخش یاحوال آبج ـــ

دستش گرفتم تا بلند  عیشد..سر زیخ مین انیگو یعل ایبه عصاش گرفت و  ی..عمه دستستادیکنار بابا ا مامان

 شه...درجواب بابا گفت

برادر  یرا پشت...درخت ب گفتن برادر جان:برادر پشت برادرزاده می...از قدمیدید ادیروزا ز نینداره...ما از ا یبیع ـــ

 کند رشد... یک
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جلو اومد و دست عمه  یماله کش یو بابا برا ختیمامان بهم ر یکرد و جهت مخالف عمه نگاه کرد...چهره  یاخم تایب

 رو گرفت که کمکش کنه...

خاطرات  نشمدیبا د ی..اما مامان حتزدیشده بود و کمتر از گذشته حرف م رینگران مامان بودم...درسته عمه پ یلیخ

که تنها تو خونه تا صبح انتظار شوهرش  افتادیم ییاون شبا ادی...ختیر یو ذهنش بهم م شدیگذشته براش مرور م

که گفته بود زنت نازاست به زن نوجوونش  واهرشنداشت و به خاطر حرف خ شتریسال ب ستیکه ب ی..شوهردیکشیم

...مامان گرفته میپشت نشست تایمن و مامان و ب ...عمه جلو نشست ومینشست نی....تو ماشکردیم یکم محل

صبر  دیو فقط به خاطر  شوهرشه ..فقط با یظاهرساز یاحترامش به عمه از رو دونستمی...مکردمیبود...درکش م

و  شدینم ضیتا مامان دوباره روبه راه بشه...البته اگه دوباره مر زیشه عمه برگرده تبر مچند روزم تمو نیا کردمیم

مامان  یگذشته  یهمه  انیدر جر بایسرزنشش کرد...من تقر شدی...نمدیکشیشدن نم یسترکارش به ب

رفتم  یم کردیم هیخودش گر یگوشه برا هیرفت  یو م اوردیبهش فشار م یافسردگ یبودم....نوجوون که بودم وقت

حرف زدن آدم  دمیفهمینداشتم اما م طیاز شرا یدرک درست یلیبرام حرف بزنه...خ خواستمیکنار دستش و ازش م

 انهیشوهرش ماه یبار توخونه  نیاول گفتیکردن...م فیبه تعر کردیو شروع م گرفتی..مامانم دستم مکنهیسبک م

کار کنه.. عمه مولودم مدام بهش سرکوفت  یچ دیبا دونستهینم نیهم یتجربه ..برا یبچه  بوده و ب گفتیشده..م

 رهیبابا م رهیبگ ادیکردن  یزندگ ادی...تا میبلد دنیخوردن خوابدادن..فقط  ادتی یبابات چ یکه تو خونه  زدهیم

 ی..بعدشم که بابا از سرباززنهیو دم نم خوردهیدست عمه مولود حرف م ریو دوسال تموم تو خونه شوهر ز یسرباز

اون مجبور و  رونیب زدیکه بابا با دعوا از خونه م گفتیم یی..مامان از شبایشیچرا حامله نم زدهیغر م یعمه ه ادیم

 گفتی...مدمیترسیاز آبروم م گفتیسروقتش..م ادین بهیغر هیوقت  هیتا  نهیبا ترس و لرز پشت در اتاق بش شدیم

و چند سال بعد  ادیم ایدن اشاربهیکه  شهیبدتر م یزمان طیشرا نیعمه ات منتظر بود پامو کج بذارم برام حرف بزنه...ا

 نیمونده بودم...بابام که  ا شیکیدوتا پسر داشت و من تو حسرت  دهیفر تگفی...مامان مدهیبه عمو صابر م اسریخدا 

 ایدن هو من ب شهیمامان باردار م نکهی..تا اگرفتهیو سر مامان بهونه م کردهیم یافتاده بود مدام بدخلق ریوسط گ

 شهینم یاریپسر ن هیتا  گفتیخوشحال شد اما عمه مولودت م یلیبابات خ یاومد ایتو که به دن گفتی....مامان مامیم

خودش  دهیو مامان خراب بشه...فر دهیزن عمو فر یکه رابطه  شهیحرفش باعث م نیاسمت عروس گذاشت...هم

 مارستانیو کارش به ب افتهیکال مامان از پا م ادیا میکه به دن تای...بخوردهیو مامان حرص م گرفتهیدست باال م

ذهن من بود که داشت خاطرات تلخش مرور  نیمامان ا یبه جامن و مامان باهم عوض شد.. ی...انگار جاکشهیم

 ..شهیم نیداره کم کم برام سنگ نیساکت داخل ماش یو حس کردم فضا کردیم

 زمزمه کردم تایافکار مخرب از خودم دور کنم کنار گوش ب نکهیا یبرا

 ؟یچادرت برداشت ـــ
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 کردیبود و گردنش بلند نم شیراه سرش تو گوش یهمون ابتدا از

 ـ هوم؟ 

 گفتم مجدد

 نه؟ ای یچادر برداشت ـــ

 کرد و گفت یزیر اخم

 ادیـــ ول کن بابا ..چادر به چه کارم م 

 خودش... یبرا کردیقشنگ سوژه درست م یلیبهم جمع شد...خ میلبها

 یسرش کرد تو گوش بازم

 گفتم

 ینه وزن آنچنان بردیمان م..نه زیداشتیچادرم برم هیخب  یرفت یبه چشمات ور م نهییا یساعت جلو هی ـــ

 به؟یمشت مرد غر هی نیب ینیبش یخوایم یداشت..حاال چه جور

 بود یداد باال..نگاهش همچنان داخل گوش شونه

سرجام..شکر خدا مراسمشونم که به ما  نمیشیسرم م ندازمی...شالمو میخوب نیلباسا مگه چشه..به ا نیهم ـــ

 شهتا تموم  میشنیمترسک م نی...عدهیوصال نم

 میگرفتن که نتون یجور هیچه وضعشه..چرا  نیکه ا زدیغر م یبود مختلطه ه دهیکه فهم یپر بود...از روز یلیخ دلش

به بابا جواب پس  دیکه بعدش با ییاز اونجا ی..ولذاشتیمراسمم کم نم نی..البته که اگه به خودش بود تو هممیصفا کن

بود...چادر که برنداشته بود  دهیفا ی..حرف زدن بدمیکش ارکن شب تحمل کنه...سرمو هی نیپس مجبور بود ا دادیم

چشم همه وارد  یجلو رونیپالتوش زده بود ب ریکه از ز یبلند دیکوتاه و اون لباس سف یبا اون پالتو خواستی..م

 ...میاوردیسجده شکر به جا م دیبا شدینم یبشه...بابا شاک خوادیم یچ دونستیمحوطه بشه فقط خدا م

 که کنار گوشم پچ زد کردمیخودم دودوتا چهار تا م با داشتم

 مراسمش خراب شه ادیبارون ب یاله ـــ
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 لبخند زد و گفت ثانهینگاهش کردم..خب زیت

 اونا خوش خوشانشون بشه ستیواال..حاال که قراره به ما خوش نگذره  حقش ن ـــ

 تا؟یب ــ

 یکرد تو گوش سرش

ساعت  هی..االن نشم شمی..دارم خفه ممونهیبرنج م یگون نی...عدمیباسه پوشل نمیتلف شد..آخه ا تایمرد...ب تایب ـــ

 ...باورکن؟گمیوداع م یقطعا دارفان گهید

بزرگ شه  خواستیم ی...کیناشکر ناراض یلبش بود..دختره  یرو  ثانهیخب شخندیگفتم ازش رو گرفت..هنوز ن یشیا

 ...دونمیدرک کنه نم طیو شرا

که در فضا چرخ  یهوا صاف بود اما باد سرد کهی...اواخر زمستون بود و باوجومیشد ادهیپ نیمتر جلوترازباغ ماش چند

 درآوردم.. فمیشدن چادرم از داخل ک ادهیبارون بود...بالفاصله بعد از پ یب یخورد نشانگر زمستان یم

 کنار گوشم گفت تایب

 !نیریخائنه خودش ـــ

 غره رفتم و گفتم چشم

 .یاتاق ده دفعه تذکر دادم گوش ندادنزن..تو  خودیـــ حرف ب 

قدم عقب تر بود و بابا  کی تایمامان قدم بردارم...ب یکردم شانه به شانه  یو سع دمی...چادرم سر کشدیکش کنار

...چندتا ستادندیدر ا یکه جلو دمید اسریعمو صابر و  یرفت....از چند قدم یدست عمه رو گرفته بود و جلوتر م

بود که درآن کت و شلوار  اشاری..اشاریاز همه سر تر و برازنده تر بود... یکی انشانید که در مام بودن گهیمردجوان د

به مردان  یزیچ دنمونیشده بود...به محض د یخواستن یگریاز هر وقت د شتریرنگ و صورت صفا داده ب یمشک

نگاهش سمت  گرفتیمه مولود مدست ع نکهیا نیکرد و ح یجوان گفت و سمت ما قدم تند کرد..اول با بابا احوالپرس

که به  یبا محبت داد و ضربه ا اشاریکردم....مامان جواب سالم  یزیافتاد و سالم ر ریاراده سرم ز ی...بدیما چرخ

 مقابلم بشه.. ینگاه مردانه  ریو نگاهم درگ ادیپهلوم خورد سبب شد سرم باال ب

 کنار گوشم گفت: تایب
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 با شما بودن... اشاریآقا  ـــ

 ....خجالت زده زمزمه کردمنیبا تحس ختهیآم یجور دلخور هیشده بودم..نگاهش پراز حرف بود.. جیگ

 ..نیگفت یمتوجه نشدم چ دیببخش ـــ

 انحنا گرفت و گفت یلبش کم ی گوشه

 داخل... دییفراموش کن..بفرما ـــ

 دیفهمیمن ول کن بود...تا نم مگه مغز گهی...دیجمع نکرده بودم ..لعنت شتریگفته بود؟ اه...چراحواسم ب یچ یعنی

 دادیمثل خوره روح و روانمو آزار م یگفته ه یچ اشاری

 از کنارم رد شد و منظور دار گفت تایب

 شده... یا کهیطرف عجب ت ــ

 یبرا تیجذاب نهمهیکرده بود...ا ریاول مرا غافل گ یلحظه  نیهم گفتیکه م یرا بستم..طرف میلحظه چشمها کی

مرد  نیاز عشق ا تونهیرقمه نم چیقلب نافرمان که ه نیرحم کن..به من و به ا ایر داشت..خداقلب ناسازگار من ضر

 بگذرون... ریبگذره رحم کن و امشب به خ

کنار  یاله یجا گرفت و ما هم به حول و قوه  یمیاز اقوام قد یکیدرکنار  اشاری تیعمه مولود با هدا خوشبختانه

 ...مینشست زیم هیو دوتا دخترمهربونش سر سیفرنگ

درکنار بابا به عموصابر کمک  شدیبود و آقا جالل که باجناق عمو صابر محسوب م دهیخواهر فر شیفرنگ

و عنق  دیخندیم تایب نکهیداشتند..از ا تایبا ب یکینزد یبودند و رابطه  شیفرنگ یو شاپرک دخترا ی..شادکردندیم

بود دوستاشم تو  دهید اگه از اول به ذهنش رسی..شاختیر یمو اعصابمون بهم ن زدینبود خوشحال بودم...الاقل غر نم

و مامان که از  سیکنه...فرنگ چارهیکه هم خودش خسته بشه هم مارو ب کردیهمه غر غر نم نیمجلس هستند ا نیا

 نیو ماب شدمیوارد بحث بچه ها م یباهم داشتند سرشون گرم صحبت بود..منم هراز گاه ینسبتا خوب یقبل رابطه 

 اشونیگوش شونیدرکار نبود...سه تا ی...البته که صحبت خاصزدمیم یحرف هی زدیدلم نم به یشون که چنگصحبتا

رد و بدل  ییزایچ هی یبا خنده و مسخره باز یگرفته بودن دستشون و هرسه تا با کله رفته بودن تو و گوش

هرسه تا رو معطوف  حواس تایادن به بخندشون از حد معمول باال رفت که که با تذکر د یصدا میدوبار یکی...کردنیم

بودن وسط و عروس و داماد دوره کرده  ختهیکه زن و مرد ر یینگاهم به وسط محوطه جا شتریب نیب نیخودم کردم...ا
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عده زن ومرد جوون که قطعا از اقوام صدف بودند دورشون  هیافتاده بودن  وسط و  اسریبودند متمرکز بود..صدف و 

...انگار هرچند ومدیخنده دار به نظرم ی...حرکاتشون کمکردندیشور درم ناز خودشو یاهو هراز گ زدنیدست م

قابل  یتو کت و شلوار داماد اسری...کردندیحرکت پرصدا جمع شلوغشون گرم م هیو با  افتادیم یبار انرژ هیلحظه 

فکرش  نبود که قبال یزیچ ششیانتخاب کرده بود و آرا یشده بود..صدف هم برخالف تصورم لباس مناسب نیتحس

 یهم به دل خانواده  یداده بود کم حیعمو صابر کار خودش کرده بود و ترج یها ماتومی..فکر کنم التکردمیم

سرگرم کرده  لیفام یبود و خودش با جوونا ستادهیدر ا ینبود..همان جا جلو داشیاما پ اشاری..ادیشوهرش راه ب

...مغرور و به شدت دیچرخیمردم نم یزن و بچه  نیبل بابا چشمش بود و به قو یبود..کال جوونه چشم و دل پاک

 بیغر یفضا یبررس لیو خانواده دوست...ذهنم در حال تحل یرتیغ یمردا یرفت برا یم سی...منم که دلم ریرتیغ

 شکمم نشست و ریدستم ز اطیآن هول به تنم افتاد....با احت کیو  دیچیشکمم پ ریز یشده بود که مرده درد جادیا

 یکه از قبل برا ییبود که ازم سرزد...ازونجا یواکنش نیکه بعلههه...وقتشه....ترس اول دمید یسرانگشتحساب  هیبه 

کرده بودم  یفکر یبه دلهره و اضطراب شد...ب لیاز قبل نکرده بودم کم کم ترسم تبد ینیب شیپ چیه طیشرا نیا

مدت  نیتو ا نقدریما...ا یاش تو خونه  هحضورش ده روزبه عمه و مولود و  گشتیکه قسمت عمده اش برم یفکر ی..ب

 یبرده بودم...طور ادیبگذره کال خودمو از  یو خوش ریبه خ زیکرده بودم که حواسم به همه جا باشه تا همه چ یسع

داشتم و نه قرص و  لهیبود...نه وس دهیامو چسب قهیحساس  تیموقع نیاز دستم در رفته بود و تو ا طمیکه زمان شرا

و بند  دیچیشکمم پ ریز یگریبود که باز مرده درد د طیشرا لیمامان موجود بود....ذهنم مشغول تحل ینه دم کردها

 طاقت فرسا شود.... یبه در لیزودگذر تبد ینمونده بود که دردها یزیدلم را پاره کرد....چ

 ...دمیدندان کش ریاراده لبم را ز یب

 لیبعدش از تو فام یحرفا خواستیم یک افتادمیهمه آدم اگه از پا م نیا ی..جلودادیامشب را مهلت م کیکاش  یا

 جمع کنه...

 از بلند شدند تیهم به تبع گریو دوتا دختر د ستادیسرپا ا تایب

 دیپرس یاخم مچهیمامان باال آمد و با ن سر

 ؟یکجا به سالمت ـــ

 لباشو غنچه کرد و گفت تایب

 ...میز بس نشستا می...خسته شدمیبزن یچرخ هی میریم ـــ
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مشت جوون عذب  هی نیبرن دور بزنن؟اونم ب خواستنیم طیشرا نیسه تاشون نشست...با ا یقدو قواره  یرو نگاهم

 برد یبه حال درونشان پ شدیراحت م یبعض ینشسته  ینداشتند و از چشمان به قرمز یعیحالت طب انیدرم یکیکه 

 کردم زمزمه

 ه ها...مجلس تموم شد دیساعت تحمل کن هی ـــ

 الم تا کام حرف نزند و طبق معمول خواهر ساده و هارتو پورت کن من خودش انداخت وسط و گفت یو شاد شاپرک

 ...باشه؟ میگردیزود برم میری..مگهینده د ری..گمیبه خدا پشتمون صاف شد از بس نشست یآبج ـــ

و شاپرک  یبود...شاد یاستیو با س دهید ایانداخت که از چشم من دور نماند...زن دن شیبه دخترها ینگاه سیفرنگ

کرد  گریاشاره د سی...فرنگستادندیحرف منتظر ا یو ب دندیکه بالفاصله شالشان جلو کش بردندیآنقدر ازش حساب م

 گفت یشتریو با صالبت ب

 خب؟ دیاریاز خودتون درنم میو لوس باز جایب ی...خنده دیدور نر یلیخ ـــ

 گفت یبرد و شاد ریسرش را ز شاپرک

 باشه مامان... ـــ

 بود.. ستادهیا یاما سرکشانه و با قلدر تایب

 گرفت.. یم ادی یاز دوستانش حرف شنو یکاش خواهر من هم کم یا

 یو دخترانش حرف ب سیچشم فرنگ یجلو تایبزند و ب یحرف ترسدیکه م دانستمیبود...م یمامان پراز نگران نگاه

 دهد.. خاندان را به باد یبزند و کل آبرو ییجا

 مامان گفتم یجا به

شب طاقت  هی نی...لطفا اهیبه ک یک ستیمعلوم ن هیقروقاط دیبنی...مجلسم که مستادهیآدم وا یدر کل یجلو ـــ

 تموم شه .. یخوش رویبه خ یتا همه چ دیاریب

 فتتکون داد و گ یسر سیکردم..فرنگ افتیحرف در نیرا با ا سیفرنگ نیمامان و پراز تحس یشاکرانه  نگاه



 همتا

58 
 

ذره  هی...به دخترا هم گفتم...اگه کنمیهمتا جون م فیتو خونه تعر شهیجون هم نیاهلل دختر...باور کن پرو کیبار ـــ

 ...کنمیباشه من خداروشکر م تونیکیدختر تو وجود  نیاز وقار و کماالت ا

تشکر کردم...دخترها که او  یبردم و آهسته از محبت کالم ری...متواضعانه سرم زدیمامان دو یغرور تو چشما برق

 ....شدیم شتریکه داشت هر لحظه ب یدرد لعنت نیرفتند من موندم وا

 مامان را مخاطب قرار داد و گفت سیفرنگ

جمال برادرشوهر  یوقته تو فکرم برا یلیبره...خ ییدختر جا نیا ذاشتمیوسط نبود نم اشاری یباور کن اگه پا ـــ

هم با  زترهیخواهر زاده مه..هم خاطرش عز اشاریخوب  یفکر کردم ول یلیونم خباال بزنم...به همتا ج نیآست کمیکوچ

 که جلو گذاشته راه همه رو بسته... یقدم

چشم مادرت دارن ازت  یو جلو شهیم فیازت تعر یبود که وقت یعینبود...طب یاریافتاده بود اخت ریسرم ز نکهیا

 شه...حرکاتت ب یو خجالت چاشن یرنگ پس بد کننیم یخواستگار

 نیدردهم سنگ شدمیم یعصب شتریچون ب دیشا دونمی...نمکردیم کیدردم رو تحر شتریب یکوبیوپا کیموز یصدا

 دینبود...مامان دل نگران پرس تایاز ب یبرگشتن اما خبر ی..شاپرک و شادشدیتر م

 کو؟ تایبچه ها پس ب ـــ

 سمت شاپرک انداخت  ینگاه مین یشاد

چند  خوادیگفت م گرفتنیم یو تک یدسته جمع یومده بود همه دست داشتن عکسابگم..اون طرف عکاس ا یچ ـــ

 میبرگشت می...مام خسته شدادیبعد م رهیتا عکس بگ

 کجا خودشومشغول کرده.. نمیسربه هوا..برم بب یشدو غر زد دختره  زیخ مین مامان

 دستشو گرفتم و گفتم عیسر

برداشتم و  یصندل یاز رو تارویب فیپول الزم داره..بعد ک رهیگنبرده بخواد عکس ب فشی...کرمیمن م نیشما بش ــ

  دمیرو به بچه ها پرس

 کدووم طرف؟ قایدق ــ

 باغ نشون داد و گفت یبا دست انتها یشاد
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 بود... ستادهیخانما هست...همون جا وا یلباس برا ضیجا مخصوص تعو هیاون ته .. ـــ

 نگاه نگرانش  روانه ام کرد و گفت مامان

 زبون نفهم.. ی...دختره کنهیرو سرت خراب م ی..بگو اگه بابا بفهمه عروساریب چونیگوشش بپ شیدید ـــ

 ی....سرزدیو هشت م شیش اشونیکه رسما حال بعض یتو جمع افتمیلباس راه ب نی..محال بود با ادمیسر کش چادرم

 دایسر پ رهیخ نیتم که به قول مامان ارف یم یرفتم ول ی...سخت راه متایمامان تکون دادم و افتادم دنبال ب یبرا

 بود... ستادهیدردها وا ی همهدختره در صدر  نیفکر ا یول گرفتیکنم...درد داشت طاقتم م

اما از عکاس  گرفتنیداشتن عکس م یباغ ..همون جا که بچه ها آدرس داده بودند...چند نفر یرفتم انتها  میمستق

تو هم  یند و با خودشون مشغول بودند ..دختر و پسرم نداشت..همگدرآورده بود اشونینبود..خودشون گوش یخبر

 ...دنیلولیم گهید

خواهر پردردسر من نبود...قدم  نیاز ا ینبود...برگشتم سمت مخالف نگاه کردم بازم اثر تایاز ب یشدم ..خبر نگران

نبود...قلبم داشت از استرس  هیتلنبود...تو نماز خونه نبود....تو آ دمیلباس سرک کش ضیهام تند کردم...تو اتاق تعو

 کجا رفته بود...سرگردون شده بودم.. یعنیتو دهنم .... ومدیم

وارد  می...زنونه مردونه جدا بود...مستقیبهداشت سی....رفتم سمت سروکردیمامان سکته م گشتمیبرم تایب بدون

مکان  نیهنوز کارش به ا یکشیگذشتم...چقدر ساکت بود...از قرار ه کیکوچ چیپ هیزنونه شدم و از  سیسرو

رفت چقدر درد دارم و  ادمیاز دستم در رفت... اریمقابلم اخت یصحنه  دنیشدم و از د یبود...وارد سالن اصل افتادهین

دهنش گرفته بود که  یو با دست جلو وارید خیرو پچسبونده بود ب تایکه ب یکنان رفتم سمت مرد جوان دادیداد و ب

 ...ادیصداش در ن

 تو کمرش و داد زدم  دیمحکم کوب تایب فیک با

 یب یقرمز و خنده  یمحکم باعث شد برگرده و نگام کنه...چشما ی...ضربه یکارش دار ی..چشرفیولش کن ب ـــ

 بود.... شیعیطب ریحال غ یش نشان دهنده  دیق

 زد وگفت یحیوق لبخند

 شد؟... داتیاز کجا پ گهیبه به...خوشگل خانم..تود ـــ

 ...زدیو هق م وارید ی نهیبودس دهیچسب دهیترس تایب
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 قدم به عقب برداشتم...مرد جوان قدمم را جبران کرد و گفت: هی

 گر؟یتا حاال ج ی...تو کجا بودیناز یچه جوجو یوا ـــ

 :دمیبهم چفت شده غر یدندونا نیب از

 سرت... زنیتا داد نزدم کل مجلس بر رونی...گم شو بیخفه شو عوض ــ

 ...دیو مستانه ...سرش گرفت رو به سقف و بلند بلند خند..بلند دیخند ــ

 زد ادیفر هوی.. شوهیصدا تو م یک نی..ببگهیداد بزن د االیداد بزن...د  ــ

 .وارید خیچسبوندم ب یحرکت ضربت هیبرداشته و تو  زیکه زد خ یادیداد بزن خانم خوشگله...همزمان با فر گمیم ــ

 از ترس بند رفت.. نفسم

 گلوم و تو صورتم با خنده پچ زد ریدرت تمام نشست زبا ق دستش

 ...یبرگرد یبذارم دست خال فی....حگریج یخودت اومد یخودت با پا ـــ

 :دمی...تقال کنان غرخوردیدهنش بهم م یداشت از بو حالم

 ...وونی. ...بردار دستت آشغاله حیگم شو کنار کثافت عوض ـــ

نامطبوع کفشش  ی...تو اون فضازدیاز پشت سر بهش م تایکه ب ییه هاثمر من مصادف شد با ضرب یب یها نیتوه

 تو کمر پسره.... زدیدرآورده بود و تند تند م

زورش دو برابر  نینبود هم یعی...حالشم که طبمیایاز پسش برب میتونستینم یدونفر تایبود...من و ب ادیزورش ز یلعنت

..دست تایب ی نهیتخت س دیبرگشت و با آرنج کوب ید و طرف عصبکارساز ش تایب یاز ضربه ها یکیکرده بود...خالصه 

 زدم. ادیشد و من فر نیپخش زم تایمن به هوا رفت..ب فتنگ تایب یاش نشست و صدا نهیس یقفسه  یبا آخ رو تایب

 جم بخورم.. ذاشتیام گذاشته بود و نم نهیس یقفسه  یتوجه بافشار تموم دستش رو یب پسر

...پوست کردیتر م کیو پسر هر لحظه صورتش بهم نزد دیچیپیاز درد به خودش م تایدم....بتک و تا افتاده بو از

 شد و راه نفس من باز شد... دهیعقب کش ادیبا قدرت ز هومردکیکه  گرفتیم شیصورتم داشت آت
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بود و آرنج افتاده  یهنوز رو تایگذاشتم وخم شدم.. ب نهیس یقفسه  ینفس نفس زدن افتاده بودم...دستم رو به

 در نشسته بود یدستش جا

 تا؟یب ــ

 نادم و نمدارش باال اومد... نگاه

 زانو نشستم... یو رو واریرمق از زانوهام گرفت...سرخوردم به د تایب یواشک ها اشاریترسناک  یها ادیفر یصدا

 کرد بلند شه.. یسع تایب

باال  یام به سخت نهیس یتوصورتش...قفسه  زدینره و ماده م یلیو پشت سرهم س واریمرد جوون چسبونده به د اشاری

 ...شدیم نییو پا

 خودش کشوند سمتم  وهق زد: تایب

 جونم... یآبج یخوب ـــ

 گفتن نداشتم.... یبرا یزیکردم...چ نگاهش

 به دندون گرفت و آهسته گفت  لبش

 ...دیببخش ـــ

 زده بود... رونیده بود و رگ گردنش بنشست...صورتش از خشم کبود ش اشاری یلرزان او رو یلب ها یاز رو نگاهم

 ...زدینم کیبه وجود آمده بود...دماغ و دهن مرد جوون غرق خون شده بود و ج ینابسامان طیشرا

 :دیو غر دیمرد چسب ی قهی اشاری

دودمان خودت و جدو آبادت به باد  نمتیتو آخور خودت...تو مجلس بب یگردیبرم یکه اومد یراه نیاز هم ـــ

 و دادزد ید هولش داد سمت خروج...بعدمیم

 االیگم شو .. ـــ

 ارزش باهاش حرف زد... یموجود ب هی نی..عوونیح نیع درست
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 گذشت... چیراهرو رفت و از پ یجوان تلو تلو خوران تا انتها مرد

گفتم و  ی...حس کردم کمرم از وسط دوتا شد...آخ بلنددیتوجه بازوم کش یسمتم زد و ب یچرخ مین یعصب اشاری

 ...ستادمیصاف ا

 زد: ادینگهم داشت و فر واریتوجه کنار د یب اشاری

 هان؟ یکنیم یچه غلط نجایا ــ

 درمانده سرپا شد و گفت: تای...بدیچشمم چک یاز گوشه  اشک

 رهیتقص یولش کن همتا ب ـــ

 انداخت و گفت: تایسمت ب ینگاه مین یبرزخ

 نفهم... یتو خفه شو که دارم برات..دختره  ـــ

 دردناکش فشردم و ناله زدم: یها چهیشکمم وماه ریبود...دستم نشست ز دهیبر تمطاق

 برم خونه دیبا اریب فمویسرصدا ک یبروب تای..بستیحرفا ن نیاالن وقت ا ـــ

 تیاهم یب اشاریشکمم نشسته بود وسر داد .. یچادر رو ریکه ز یوحشت زده نگاهش را از چشمانم تا دست تایب

 رکردبه بازوم وا یفشار

 ؟یکردیم یخراب شده چه غلط نیبا توام همتا..تو ا ـــ

 کالفه داد زد  تایب

 اومده بود دنبال من ــــ

 برگشت زیت اشاری

 ....نیاز جاتون بلند شد نیکرد جایگفتم تو خفه شو...جفتتون ب ــ

اهمت به  یب اشاریبره... بشه و تند یهمه عصبان نیا اشاری..تا به حال نشده بود شدیهر لحظه بزرگتر م تایب یچشما

 برگشت سمت من و بلند گفت: تایب
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 جولون دادنه..آره؟ یجا نجایا ـــ

 آخم درآورد... یکه به بازوم داد صدا یفشار

که سگ  ییجا  یافتیخودت دوره ن یبه من بگ یتونستی...نمییجا نیاحمق تو همچ نیدنبال ا یباتوام...افتاد ـــ

 ..افتادیم یچه اتفاق یدونیبودم م دهیخودت...نرس شیپ یفکر کرد یچ..حرف بزن همتا؟شناسهیصاحبش نم

 تر داد زد بلند

 آره ــ

 از درد چشمام بستم... وارید ی نهیتوان حرف زدنم نداشتم...سرم چسبوندم س گهید

 معترض گفت: تایب

 ....ست؟یحالش خوب ن ینیبیولش کن تورو خدا...نم ـــ

 دمیباز نال مهیپلک ن یال از

 خارج بود... ارمیشده بود و کنترل اشکم از اخت نیام به سنگ نهیبرو...قفسه س تایــب

 بغض کرده زمزمه کرد تایب

 همتا ــ

 زد ادیفر اشاری

قدم تند  یو سمت خروج دیصورتش کش یعقب عقب رفت...پشت دستش رو دهیترس تایبرو....ب گهید مگه نم ـــ

 کرد...

 شده بود.. ونیدرم یکیو  یتنم از درد به عرق نشسته بود ونفسام به سخت....تمام شدیاما نم نمیبش خواستیم دلم

 ست؟یقرصات همرات ن _ -

 ...زمزمه کردم:دمیو نشن دمیشن حرفش

 ....ریبگ نیزحمت برام ماش یب ـــ
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عرق کرده ام  یشانیپ یزد و دستش رو یهمچنان برافروخته بود...نگاه به خون نشسته اش تو صورتم چرخ صورتش

 من کامال محسوس بود... یشانیدست او و پ ی...تفاوت دمانشست.

 زمزمه کرد: یتکون خورد و  عصب لباش

 فشارش افتاده یلعنت ـــ

 کمرم گرفت و نگهم داشت.... عیزانو سرخوردم...محکم و سر یو رو اوردمیتا ن گهید

 ...مارستانیببرمت ب ادیب تایتحمل کن ب ـــ

حال نزار من بود که  دمیبود..شا دهیقبل کش قهیبود که چند دق ییادهایفر بخاطر دیخش دار شده بود..شا صداش

 یکنه ...سرم افتاد رو یکم دلسوز هیمنطق شدن  یو ب دنیهوار کش یبده و به جا رییموج صداش تغ کردیوادارش م

ممکنه  یزیه هر چکه در حال غرق شدنه ب ی...آدمبودبرام نمونده  یچاره ا طینبود...تو اون شرا یاریاش..اخت نهیس

چادر آهسته پشتم  یاراده به او پناه ببرم...دستش از رو یب تونستمیفرار از مرگ فقط م یچنگ بندازه و من برا

 شد... دهیکمرم کش ینشست و نوازش وار رو

 تر زمزمه کرد: میگوشم مال کنار

 دنبال خواهرت..... یافتادیبعد م یگفتیبه من م دیهمتا...با یکرد یعقل یب ــ

 ...ادامه دادکردیچشمام دور دور م یکیداشت تو تار ای...دندمیشنیقلبش م یصدا

بهت  یفکر...دست اون عوض یب یکارت کنم...دختره  یچ دونستمی..وگرنه مستیکه حالت خوب ن فیح ـــ

 ...کردمیخودم خفه ات م ی..با دستایفهمی..مکردمیره ات م چایخوردبیم

 ..افتادیاز زبونش نم دیپشت بندش تهد یول کردیم نوازش

 یمن با دست زد تو صورتش و حلقه  یبحران طیشرا دنیشدند..مامان با د سیوارد سرو مهیسراس تایو ب مامان

 چشمش پر شد...

 به مامان گفت اشاریجدا شم... اشاریکمک کرد از  تایب

 ...مارستانیرسونمش ب یشما نگران نباش..االن م ـــ
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 نخورم... نیهمچنان دستاش از هم باز بود تا زم تگرانهیحما اشاریور کمرم...نگران دستش حلقه کرد د مامان

 به من نگاه کرد وگفت مامان

 آدم بفهمه چته... یگینم یچی..پس چرا هیاله رهیمادرت بم ـــ

 خوبم... ـــ

 یمیاع وخچه اوض دیدینم ی..کسکردنیخوبم همه باور م گفتمی...مثال مدونمیمزخزف ازکجا آوردم نم یکلمه  نیا

مادرم خودم نگه دارم و کلمه  یجلو طیشرا نیعادت بود...عادت داشتم تو سختر ی...همه اش از رودهیچسب بانمیگر

 مثبت به کار ببرم یها

 بغض کرده گفت مامان

 ...امیمادر..من باهاتون م میبر ـــ

 ستادمیبرنداشته بودم که ا شتریقدم ب دو

 نه ـــ

 کار؟ یچ نجایا ستمیدختر...وا یریماز دست  ینه..دار یچ یعنی ــ

 گفتم دهیبر دهیناسالم فضا گرفتم ودردآلودبر یاز هوا قینفس عم هی

 ...خوادیجا ..دوتا ..دوتا..بزرگتر ..م نیجا...ا نیمجلس....ا نیشما..شما بمون...ا ـــ

 تند گفت اشاری

 اسش باشه...حو شتریکه  ب ادیم  تامی..ببرمشیزن عمو..شما باش من م گهیراست م ـــ

 مامان مستاصل شد... نگاه

 گفتم که همه رو دستپاچه کرد... یو آخ بلند دیچیپ یتند درد

 مامان پس زدوگفت اطیگرفتن من با احت یاشاربرای

 لطفا... دیاجازه بد ـــ
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 ی...بماند چه جورکردیحرکت م یکه تواون ساعت از شب با سرعت سرسام آور ینینشسته بودم..ماش نیماش تو

 اشاریکردم...بماند که  یخداحافظ دهیاز باغ خارج شدم و با زن عمو فر یطی..بماند که با چه شراادیشد ن یمان راضما

من به دست  یدر با چه حال یکردن و بابا و عمو جلو میاهدر باغ با اشک و آه همر یتا جلو تایزودتر رفت و مامان و ب

رو که از  یزیاون چ یبه سراغم اومده بود و همه  ریجمع کث هیو درد ت نیبود که ا یبار نیدوم نیسپردن..ا اشاری

و خم شده  شدیم کهیدرکار نبود...کمرم داشت از وسط دوت یآبرو دار گهیسوال برده بود...د ریخودم ساخته بودم ز

 شم... ادهیکمک کرد پ اشاری.. مارستانیب اطی...تو حارمیشکم که بتونم طاقت ب یبودم رو

 گفت اشاریبذاره  رونیز کرد و تا خواست قدم بدر عقب با تایب

 سر و ضعت نیبا ا نیتو کجا..بمون تو ماش ـــ

 و گفت دیلرز زی...چونه اش ربردیحساب م اشاری....هم بغض داشت و هم از تایب یطفل

 باال سرش باشم امیب ـــ

 ...یهنر کرد یکه سر خودتو حفظ کن نیالزم نکرده..تو هم ـــ

 بحث  گفتم یخاتمه  یانداختم وبرا تایدرمانده سمت ب ینگاه می....ندهید و کمرم خمشکمم بو ریز دستم

و از دستش  فیک اشاریاز کنارش برداشت و سمتم گرفت..قبل از من  فمویو ک دیلبش از تو گز تایبده..ب فمویک ــ

 و تشر زد دیقاپ

 قفل کنم نیماش خوامیبرو تو م ــ

 ییسرش بود کمتر سر به هوا یباال اشاریبرادر پرجذبه مثل  هی تایگه با یعنی...کردیم شیداشت زندان عمال

 یتخت اورژانس کشوندم...پرستار خسته ا یخودم تا رو یزد...به سخت یقفل مرکز اشاریبرگشت تو و  تای..بکردیم

 اشاری.. فشارمو  گرفت و به  ستادیا سرم یباال شهیتموم م فتشیش گهیساعت د هی گفتیکه داشت به همکارش م

تا پرستار اجازه بده  دمیرفت پشت پرده نال اشاری نکهیمنتظر بمونه...به محض ا رونیتذکر داد و که چند لحظه ب

 کار کنم..خواست سرزنشم کنه که گفتم لیبا موبا خوامیخارج کنم..اولش فکرکرد م فمیاز ک لمیموبا

 بدم... نشونتون دیاس..اجازه بد رهیذخ لمیتو موبا میپزشک یپرونده  ـــ

 اشاریاز دست  فیرفت..چند لحظه بعد ک رونیاشاربیسمت باال جهت گرفت  و متفکرانه   پشت سر  یکم ابروهاش

 پرونده گرفته بودم نشونش دادم..   یاز رو اطیرو که محظ احت یچند صفحه عکس یگرفت و منم از داخل گالر
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و  دیکتر پرونده رو خوند و چند سوال آشنا ازم پرسشب هم اضافه شد...د فتیبعد به جمع دوپرستار دکتر ش یقیدقا

شده بود..کارشون که تموم  قیتوش تزر یتیکه چند تا مسکن و تقو یکرد..سرم زیسابق برام تجو یبعد همون داروها

 یوارد شد و پرستار اشاریتو..کارمون تموم شده... دیبر دیتونیگفت م اشاریکه قبل همه خارج شد به  یشد پرستار

 گفت کردیم میسرعت قطرات را تنظ زانیز داشت مکه هنو

رفت  رونیکرد...پرستار که ب دییحرفش تا نهیدست به س اشاری..دیخواست خبرمون کن یزیاگه چ دیشما باش ـــ

 وپراز دردم انداخت و گفت دهیصورت رنگ پر یممتد و پراز سوال رو ینگاه

 ....یافتیکارد به استخونت برسه تا به فکر خودت ب دیبا ـــ

 دندون.. ریاز درد بسته شد و لبم رفت ز چشمام

که مدتها بود قصد  ی...دردکردیو ول م گرفتیکه مدام م یگذشته....درد یماهها یهمه  نیمعمول..درست ع طبق

 که آرووم گرفتم گفتم یجونم کرده بود...کم

 تا؟یب ــ

 لبش انحنا گرفت.. ی گوشه

 شد انیجمله اش خالف تصورم ب یهنوز تو فکر خواهرش .ول رهیمیاره ماس...د ونهیدختره د گفتیبا خودش م حتما

 ..زنمیبهش سر م رمینگران نباش..م ــ

بودنش به  ریپذ تیبا وجود او راحت بود.....سال ها بود که امتحانش پس داده بود و مسئول المیرا بستم..خ میها پلک

 همه ثابت کرده بود..

جان  یسخت با درد یبعد از کشمکش نیریش یخوابم برد...خواب یک دمیآهسته آهسته فروکش کرد و نفهم درد

 خمارم را باز کنم.... یو پلک ها رمیخواب ناز دل بگ نیام نشست و وادارم کرد از ا یشانیپ یرو یفرسا...دست

 نبود... یبرجسته خبر یو رگ ها یجهنم یآن چهره  گرازیزد..د لبخند

 ؟یبهتر ـــ

 زد رونیب نشانیاز ب یرفته ا لیتحل یتکان خورد و صدا میشده ام دادم...لبها نینگبه بدن س یآهسته ا یتکان
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 خوابم برد یک دمیــنفهم

 شد دهیکش شتریب شیلبها

 یشتیساعت پ هی..از رنگ و روت مشخص بهتره از یهوش شد یب ی..سرم که گرفتیضعف کرده بود ـــ

 حرفش گفتم دییبالش جا بجا کردم و به تا یسرم را رو 

 بهتر..انگار دوباره متولد شدم یلیخ ــ

 ناخوانا اریمن بس یکه در عمق نگاهش بود و برا یو پراز محبت..والبته حرف ی..به گرمکردینگاهم م همچنان

 دمیپرس

 تا؟یب ــ

 حالش خوبه...رفتم بهش سر زدم..نگران نباش ..شامم براش گرفتم گرسنه نمونه... ــ

 لبم نشست.. یرو یکمرنگ لبخند

حالت بمانم..درد نبود..آه و  نیتا آخر عمرم در ا خواستیکه دلم م نقدریخوب بود ا یلیمهربان پرجذبه...حالم خ دمر

 ...دادیرا نوازش م میتر که همچنان پلک ها نیریش یو خواب نیریش یناله نبود...سست

 به سرم انداخت و گفت ینگاه اشاری

 کنم..آخراشه....تموم شه برم پرستارو صدا  گهید ـــ

 نگاهش کردم شاکرانه

 ...گهیشد د یبرادرت خراب کنم ول یعروس خواستمی..نمیتو دردسر افتاد یلیشرمنده .امشب خ ـــ

 صورتم خم شد... یرو یتخت گذاشت و کم یرا لبه  شی...کف دستهاهیچه حرف نیا گفتیکرد...ازون اخما که م اخم

 جوابم بده درست پرسمیسوال م هی یتعارفات الک نیا یبه جا ــ

 دمیشد و پرس کیبهم نزد ابروهام
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 ؟یچ ــ

 دیپرس یشتریو با دقت ب زکردیر چشم

 ؟یشکمت دار ریکه ز یبه همون غده ا شهیمربوط م یدیکه امشب کش یدرد نیا ــ

 وق زده نگاهش کردم.... یباالرفت و با چشمان می...پلک هادیاز سرم پر خواب

 قالب کرد و گفت نهیس یرا رو شی..دستهاتادسیلبش کم کم باال رفت و صاف ا ی گوشه

 ...شهیپس درست حدس زدم..به همون مربوط م ــ

 ...کردمیو واج نگاهش م هاج

تکان  یدر کمال ناباور میبود...لبها دهیشن یخبر نداشت از ک انیجر نیاز ا یکس ی؟وقتیبود...چطور دهیکجا فهم از

 خوردند

 ؟یکردیمن و دکتر گوش م یبه حرفا ـــ

 ..دیاش باال پر نهیس یکرد و به تبع قفسه  ییصدا یب ی دهخن

 بگو بگنجه یزیچ هیگذشته دختر خانم... ستادنایو فال گوش ا ایبچه باز نیاز ا گهیسن و سال من د ــ

 لبش با زبان تر و گفت: بعد

 یای...منتظر بودم خودت به حرف ب دونمیوقته م یلیخ ــ

حرف  نجایبا دکتر ا اشاریبگو  ؟راستشیدینزده بودم..تو از کجا فهم یفحر یکجا؟من که به کس ؟ازیدونیم ـــ

 ؟یزد

 رفت یلبش کنار نم یاز رو لبخند

 تنزل درجه؟ ای...ارتقائ مقام گرفتم دهیم یگفتن چه معن اشاری نیا نمیبب ــ

 شدم معترض

 اشار؟ی ــ
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 ابروش باال رفت یتا کی

 تشیاذ یکیهفت هشت ساله که هروقت  یهمون دختر بچه  یشیم یبر شیپ گهیکم د هی..ادامه بده...ــخوبه

 افتاد.. یگفتن از دهنش نم اشاریبغلم و  دیپریم کردیم

 ؟یدیشن ی...بگو؟از کیکنیوقت تلف م یدار ــ

 ...دیکش ییو نفس پر صدا دیرا تو کش شیرا باز و بسته کرد..لبها شیچشمها

 شده.. ستین تیپزشک یماه پرونده  هی یکه نفهم یفکر باش یب نقدریا کردمیفکر نم ـــ

 ..شدمیمتعجب تر نم نیا از

 ش؟یکجا آورد کنه؟ازیکار م یتو چ ـــپرونده؟دست

 لبش انحنا گرفت یهم گوشه  باز

 نمیمال توئه کنجکاو شدم بب دمیکردم...د داشیپ نتیماش یروکش صندل ریاز ز ارمیب نتیکه رفتم ماش یشب ـــ

 نوشته توش یچ

 نشدم دروغ گفتم... یشاک بگم از دستش اگه

 گفتم: یعصب

 یسروقت پرونده  یرفت یک ی..با اجازه یمن بگرد نیماش یمن به تو اعتماد کرده بودم...تو حق نداشت ـــ

 من..هان؟

 خارج کرد وبه عالمت سکوت باال آورد نهیدستش از قالب س کی

 ریز یپرونده رو گذاشته بود ی..جوریکرده بود یاطیاحت ینگشتم...خودت ب نتیشلوغش نکن..من ماش یلیخ ــ

 ..منم کنجکاو شدم و برگه هارو برداشتم...رونیبرگه ها زده بود ب یکه گوشه  یروکش صندل

رفته  ینکنن...احتماال الهه وقت داشیپ یاتفاق تایب ایکه مامان  نیاز نهادم بلند شد..پرونده رو گذاشته بودم تو ماش آه

 رو کرده.. وریز نیقفل فرمون برداره کل ماش

 نبودم... یراض چیبابت ه نیبرمال شده بود و از ا رازبزرگم
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 دمیپرس دلخور

 ؟یکه حرف نزد یبه کس ـــ

 چپ و راست تکون داد ومحکم گفت سرش

 نیو ا یکنی..حاال چرا لجاجت میزودتر عمل بش دیبا چندتا دکتر مشاوره کردم..همشون معتقد بودن با ینه..ول ـــ

 ...دونمینم یندازیپشت گوش م یمهم نیموضوع به ا

 آخه... شدیمن...مگه م یپزشک یدادم...سرخود افتاده بود دنبال پرونده  رونیرا پردرد ب آهم

 تر از قبل گفتم دلخور

 ... ازت انتظار نداشتماشاریاشتباه بوده  یلی..کارت خیگردوندیپرونده رو برم دی..باینداشت یکار نیحق همچ ـــ

 ...کردینگاهم م خونسرد

 یبد حیباعث شده ترج ی؟چیکنیم یبا جون خودت باز یچرا دار فهممیاشتباه تو...نم ینه به اندازه  یقبول ول ـــ

 بمونه..چرا؟ یمخف یمهم نیبه ا هیقض

 به مقابل دادم یرا از صورتش گرفت و با دلخور نگاهم

 یشخص لیبه دال ـــ

 منم بدونم یبگ شهیم ــ

 هیگفتم که شخص ـــ

 بگم زیعمو صادق همه چ شیفردا برم پ نیحساب مجبورم هم نی.نگو...با اباشه. ـــ

 نگاهش کردم زیت

 یکنینم یکار نینه..تو همچ ــ

 اما محکم گفت خونسرد

 کنمیم ــ
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 اشار؟ی ــ

 ستیباشه واجب تر از جونت ن یهرچ لتیشرمنده...دل ـــ

 ...نگاهم حالت التماس گرفت وگفتموارفتم

اول..تازه  یسرخونه  گردهی...بفهمه باز برمیدونیم طشیبفهمه...توکه شرا یزیمامان چ خوامی...نمکنمیخواهش م ـــ

 باز غصه بخوره.. خوامیتازه سرپا شده نم

 دادیدقت به حرفام گوش م با

 پس علتش مادرته ـــ

 مقابل نشست وارید یتمام رو یبا نگران نگاهم

 آره ــ

 ادیاز پا درم شتریمادرت ب بشه زتیچ هیتو  یآنوقت با خودت فکر نکرد ــ

 پردرد پس دادم نفسم

 ...کنمیوقت که به خودم فکر نم یلیخ ــ

 ...کنمیماه که شب و روز دارم به تو فکر م هیمن  یول ــ

 چشمانش نشست ین ینگاهم باال آمد و در ن اریاخت یب

 یعمل کن کنمیشده مجبورت م یمتی..به هر ق یببر نیخودتو از ب زارمیمن نم ـــ

 حرف بهم خوردو بسته شد یب می...لبهاکردمینگاهش م ریو متح اتم

سراغت که  امیتموم شه ب اسری یدکتر مجربم گرفتم..منتظر بودم عروس هیبا چندتا دکتر صحبت کردم..آدرس  ـــ

 یقبل عمل آماده بش طیشرا یبرا

 کیتوانم را در  یشه....همه براش داشته با یتیاهم نیآنکه نظر من کوچکتر ی..بگفتیخودش م یطور برا نیهم

 جمله جمع کردم
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 عمل کنم خوامیگفتم که..نم ــ

 ابروهاش نیافتاد ب گره

 ..مگه دست خودتهیکنیم جایتو ب ــ

 ....یستیمامان بفهمه..چرا متوجه ن خوامینم ــ

 و ول کرد.. دیدندان کش ریبار ز نیرا چند شینگاهم کرد...لبها درسکوت

 نبره.. ییبو نیمک کنم که مامانت کوچکترک تونمیمن م یاگه بخوا ــ

 زدم تلخند

به مامان...در  دهیرفتم آخرش رس یخودم مرور کردم..ازهر راه یراه هارو برا یخودتو خسته نکن..من همه  ـــ

 زهیامکان نداره نفهمه و بهم نر یجراح غیت ریهرصورت من برم ز

 یفکر نکرد سراغ دارم که مطمئنم تا به حال بهش یراه هیمن  یول ــ

 یلبها نیاز ب نمیکرد ...منتظر بودم بب یدوچشمانم رفت و برگشت نیدر سکوت در هم قفل شد...نگاهش ب نگاهمان

 گذشت که گفت یها در انتظار م هی...ثانزندیم رونیب ییخوش فرم مردانه اش چه کلمات مشکل گشا

چشم  یاز جلو یماه عسل ومسافرت چند روز یهونه به ب تونمیبه من جواب بده همتا...با من ازدواج کن....من م ـــ

 ی...ازلحظه اامی...خودمم مردو مردونه تا تهش باهات ممیکنیفرصتم مقدمات عمل فراهم م نیخانواده دورت کنم..تو ا

 یو سرپاش یکه استراحت کن یتا مدت مونمیکنارت م یبش یکه بستر

قبا به تن من اندازه  نیفکر کنه ا نکهیبدنونه ا دوختیو م دیبریطور م نیخودش..هم یبرا گفتیداشت م یـــ چ 

 فکر کرده بود.... انینه...اصال به عمق جر ایاس 

 زدم لب

 ستین یشدن ـــ

 تر..قاطعانه گفت قیشد و اخمش عم زیر شیها چشم

 نمیبینم شنهادیپ نیرد ا یبرا یلیدل چیوگرنه من ه یدوستم نداشته باش نکهیا ست؟مگهیچرا ن ــ
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جلسات  نیتو ا یعنیپرونده رو به چندتا دکتر نشان داده... گفتی...چطور اماکن داشت...مگه خودش نمدیدیمن یلیدل

 زیرفته بود حتما همه چ شیپ نجایکه تا ا یدارم...امان نداشت که ندونه..کس یطیبود من چه شرا دهیمشاوره نفهم

 گفتم دونهیزمیهمه چ نکهی...با علم به ادونستیم

 فهمم؟ینم یاصرار دار یچ یدارم...برا یطیمن چه شرا یدونیحتما م یچندتا دکتر برد شیده رو پتوکه پرون ـــ

 ه؟یمنظورت چ ـــ

 سوالش مجبور شدم نگاهش کنم نیا با

بعد عمل شانس بچه دار شدن من  یدونی..خودت خوب ماشارینکن  تمی....توروخدا اذهیمنظورم چ یدنیتو نم یعنیــ

 حیبرات توض زارویچ نیا یگرفتیمشاوره م یاز پنجاه درصد شانس دارم..قطعا وقت کمتر ی..حت نییپا ادیم

عمر با  هی یخوای....چرا میریاز خودت بگ شدنحق پدر  یخوای..چرا؟چرا میکنیازدواج اصرار م نیدادن...آنوقت به ا

 ؟یخوایچرا خودت م رمیحق ازت بگ نیا خوامی...من نمیکن یحسرت داشتن بچه زندگ

 کردیداشت کالفه ام م دنیبه خند یدیشد لیکه تما ییچهره اش و لبها بازشدن

 ؟یکلمه بگو..دوستم دار هیفقط  ـــ

 اشار؟ی ـــ

 انه؟ی یتو...من دوست دار یبا دلم روشنه فقط موند فمیجواب بده همتا...من تکل ـــ

 بود... طیشرا نیبهتر از ا دمیکشیبود امشب...درد م یشب عجب

 گفتم: درمانده

 یاالن پا رو دمیم حیمتنفرم..ترج یخودت سرزنش کن یکه کرد یبعدها بخاطر کار نکهی..از ازارمیمن از ترحم ب ــ

 غرور شکسته مواجه نشم هیدلم بزارم تا بعدها با 

 سمتم خم شد و سمجانه گفت: یکم

 ..یدوستم دار ـپس

 ....رمیتمرکز بگ ذاشتی...لبخندش نمزدیم لبخند
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 شدم یم و حرصهم فشرد یرا رو میلبها

 ستیکدوم ن چیازدواج به صالح ه نی...امیعاقالنه فکر کن ایبزار کنار پسر عمو..ب یبچه باز ـــ

 راست کرد کمر

 میکه بخوام سر زندگ ستمین یتو سن گهیدختر عمو..من د رهید یادیکم ز هی یبچه باز یو پنج سال برا یس ـــ

دور و به فکر  یزیافکار پوچ بر نیش فکر کردم..توهم بهتر اجوانب یحتما به همه  زنمیم یکنم..اگه حرف سکیر

اقدام  یخواستگار یبخوابه برا اسری یعروس ب..بذار التهاکنمیبا مامان صحبت م گهی...چند روز دیباش تیسالمت

که به  میریکه گفتم م یو طبق همون نقشه ا میکنیم یکی یکمه عقدو عروس یلی..فقط چون وقتمون خمیکنیم

 میبرس درمان تو

 کار کنم..مستاصل شده بودم یچ دیبا دونستمینم گهید واقعا

تو  یخودخواهانه فکر کنم و به زندگ خوامی..من نمیذاریمن تو معذورات م یدار ینجوری..تو اکنمیخواهش م ـــ

 بزنم بیآس

ام بچه اش  گهید..چند وقت کترهیپنج سال از من کوچ اسری...یکه سه ساله من منتظر گذاشت نهیخودخواهانه ا ـــ

که  خونمیم یکرد شبستر نیحس یدارم روضه  ستادمی..آنوقت من واشیسرزندگ رهیامشب م نیهم ادویم ایبه دن

خودم  یوقت یکن یبا احساس من باز ادیمبده بعد سه سال به من جواب مثبت بده..آخه چطور دلت  تیخانم رضا

 شهیهم یجابرا نیدندون هم نیس بزنم...اصال من ابچه ا یهرچ دیق شهیهم یبه خاطرت حاضرم برا گمیدارم م

 یچطور بگم که قانع ش گهی..دخوامیدور..آقا من بچه نم ندازمیم کنمیم

 شدیداشت بچه دار م اسرینبوده... جایب نیهمچ تایکه حدس ب دمیتو جمله هاش فهم شد؟ازیداشت بچه دار م اسری

نبود که  یزیچ نیموضوع مطرح کرد..اما ا نیبه عمد ا اشاری مراسم جلو انداخته بودن..ومن مطمئن بودم نیهم یبرا

 که تا عمق وجودم نفوذ کرد و ته دلم گرم کرد.. ییهابود که زد..حرف ییمهم من حرفا یذهنم روش قفل کنه..مسئله 

 دختر دار شدن داشتم...تمام حرفها و خاطرات مادرم برام شده بود ترس یایبودم فوب یکه دختر نوجون یوقت از

اجازه  دیترس بجنگم..نبا نیبا ا دیبا دمی..بزرگتر که شدم فهم گرفتیازدواج م یرغبتم رو برا شهیکه هم یمزمن

 یمتوجه  نکهیتا ا کردمیو با افکارم مبارزه م خودممن اثر بذاره..با  یرو یمیقد ی دهیافکار پوس یسر کی دادمیم

او برام  یاندازه  یمرد چیه ادیم ادمی یل بستم اما از وقتمرد د نیبه ا یاز ک دمیشدم...نفهم اشارینگاه  اقیاشت

بود و همون  اشاریمادر  دهیکه قدم جلو گذاشت بازم همون ترسا اومد سراغم...فر ینداشت...اما درست زمان تیاهم
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ر شکست خوردم..من نتونسته بودم با ترسم کنا دمیباهاش نداشت...اونجا بود که فهم یخوب یکه مادرم رابطه  یسک

به پام  اشاریبدم... یجواب درست اشاری ینتونستم به خواستگار نیهم یو فقط آنها را استتار کرده بودم...برا امیب

وقت بچه دار نشم..اونجا بود  چیممکن ه دمیفهم نکهیتا ا کنمبودم بتونم به ترسم غلبه  دواریو من همچنان ام ستادیا

 چیکه ه دمیترسی..اگه قبال ترسم از دختر دار شدن بود حاال مهم وجود داره. یبزرگتر یکه متوجه شدم ترس ها

 بچشم... نیریش ی وهیم نی..ممکن بود هرگز نتونم طعم اکردیدخترو پسرش برام فرق نم گهیوقت بچه دار نشم...د

 یو ب دهیپوس ی دهیعق کی ایپا افتاده  شیبه ظاهر پ یجمله  کیبا  یکه گاه دندیفهمیو آدم هاش م ایکاش دن یا

 یو امروز التیبودم که با وجود تحص ی...من دخترارنیو آمال و آرزوهاشون م ندهیو اساس چه به روز نسل آ هیپا

 یبودنشان معتقد بودم ول یاگرچه خودم هم به خراف هک یبودم..افکار دهیافکار پوس نیا یها یاز قربان یکیبودن 

چون در اوان  توانستمی...نمرمیاز آنها فاصله بگ یبه راحت متوانستیآنقدر در تارو پود افکارم رسوخ کرده بود که نم

بودم که سال ها  یمادر یها یتاب یها و ب هیشاهد گر گرفتیوجودم داشت شکل م یکه جوهره  یدرست زمان یجوان

که تا مدت  ینداشت..مادر یستادگیا یبرا یرمق یانسالیجهت در م نیبود و به هم دهیافکار ستم کش  نیا خاطربه 

سر بزند وزخم به  یاز کس یرفتار ای یمبادا حرف کردیم یجهت از اذهان دور نیو به هم کردیا احساس حقارت مه

 تر کند.. قیمانده از گذشته ها را عم یجا

 

 

شستن سرو  یبود را به دستم داد و برا دهیبرام خر اشاریرو که  ییظرف غذا تایتخت نشستم...ب یرو تایکمک ب با

زدم و فکر کردم  یکنار تخت انداختم...لبخند محو یا روزهیف یآب یبه لباس ها ینگاه میفت...نصورتش به اتاقش ر

برداشتم و با مامان تماس  لیغذا دست بزنم موبا به نکهیلباسا به من وصال نداد...قبل از ا نیا تایبه قول ب

 الشیخودش صدامو بشنوه تا خ یابا گوش خواستمیم نیهم یبرسه مجلس تموم شده برا اشاریتا  دونستمیگرفتم...م

...اول با گرفتمیم یاسمش انرژ دنیاز د یداشتم...حت ریاز ام امیکه باز کردم چند تا پ یگوش یراحت بشه...صفحه 

 یو خوش ریبه خ یبدونه عروس خواستیدادم...م ریچت شدم و جواب ام یگرفتم و بعد وارد صفحه  ماسمامان ت

بد و سختش رو  یوسط قسمت ها نیبود جوابش دادم و البته ا دهیکه پرس یلفظنه...منم با همون  ایتموم شده 

و  یرانیبرنج ا یمشغول کردم...بو ودبرام گرفته ب اشاریکه  یفاکتور گرفتم...بعد قطع تماس خودم رو با جوجه کباب

 یهم گذاشتم رو ینصف ظرف خوردم...مابق کردمیفکرش نم چیه کهیکرده بود و با وجود کیرا تحر میزعفران اشتها

به زور برام شام گرفته بود ممنون  نکهیبابت ا اشاریزحمت بردنش رو بکشه..چقدر از  تایتخت تا ب یعسل

 نی...ا یکن تیخودت تقو دیو تعارف کرده بودم اون اصرار کرده بود  که با ندارم لیمن گفته بودم م یبودم...هرچ
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گفته بود  ی..به شوخیکنیه برسه به تو که به زور وزن خودت تحمل مچ ارهیاز پا در م لیف یکشیکه تو هربار م یدرد

 برگزار کرده بودم.. یو منم به همان شوخ

بود...از آن  رینظ یمن...درنوع خودش ب ی...مرد دوست داشتننشستیبه دل م بیعج شیبا قلدر ختهیآم هیدلسوز

...احمقانه بود اگر عشقش را گرفتیجذبه مو به وقتش  کردیخرجت م یکه به موقع مهربان تگریحما یدسته مردها

انگار عقلم از دست افکار محافظه کارانه ام به  یفکر کنم ول دی...گفته بودم بارفتمیپذ یرا نم تشیو حما زدمیپس م

 یب یها تیمردانه و حما یخواسته اش متمرکز بشم چهره  یرو ومدمی..تا مدادیقد نم ییستوه آمده بود و به جا

 فکر کنم... یرفت قراره به چ یم ادمیو کال  شدیل چشمانم متجسم مدر مقاب غشیدر

 دیکه باحوله در حال خشک کردن موهاش بود وارد اتاق شد و از همان مقابل در پرس  یدرحال تایب

 یداریا..ب ــ

  دمیپاش شیبه رو یکمرنگ لبخند

 رفتم ریخواب س هیتا صبح خوابم ببره..تو اورژانس  که بودم  گهیفکر نکنم د ـــ

 ...دیکشیموهاش م یکنار تختم نشست...همچنان حوله رو با شدت ال به ال اومد

 چشم چپش به شدت قرمز شده بود... یدقت نگاهش کردم..گوشه  با

 دمیپرس نگران

 داشته تیچرا قرمز شده؟نکنه به لنز حساس ــچشمت

 تکان داد و متاثر گفت: یسر

 شدم تا جا افتاد چارهیکه ..ب یدیآره ..از اولشم به چشمم نساخت..د ـــ

 و گفتم: دمیکش ینفس متاسف

ضرر داره..مثال  یدونیم یوقت یاصرار دار نقدریچرا ا ییوقتا هی فهممی..نمیکنیبه خودت ستم م یبه خدا دار ـــ

ز نکرده لن ییخدا ای کنهیفردا پس فردا چشمت عفونت م دونمیچشم مضره..چه م یبرا گنیلنز...چقدر دکترا م نیهم

 یشیم لیعمر عل هی ترکهیتو چشمت م
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 پاش نشست یافتاد و به تبع حوله رو دستش

 راحت التی..خهینیتضم هینیدادم...تضم نویمن چقدر پول ا یدونیبار مصرفه..م هی یلنزا نیاونا از ا ــ

 چپ نگاهش کردم چپ

 گهیشددیم ی... استاندارده چشمت خون افتاده .. نبود چمیدیفهم مینیتضم ی.. معنــخوبه

 شد وگفت:  زانیآو لبش

تو  یریلنز چه توف هی گهیتموم شد .. شبمون زهرمار بود زهرمار تر شد...د یکن تورو خدا..حاال که همه چ ــول

 دور... ندازمشیفردا م نیبد هم ای..خوب باشه کنهیاحوال من م

 دور؟ شیندازیم ــ

 حوله شروع کرد نوک موهاش ماساژ دادن با

 ... افتادیکه اصال بهم ن شگرهیزش بدم اومد..هم از لنز هم از دست آراـــ آره..کال ا 

 گفتنشون وجود نداشت... یبرا یموجه لیدل چیکه ه ییخرافات...باز هم حرفها بازم

 شدم معترض

 یگیم هیخرافاتا چ نی..اافتادیبهت ن شگریدست آرا یچ یعنی ـــ

 انداخت و گفت: ینگاه مین

 ..میشد..کم مونده بود جفتمون به فنا بر یچ یدیر..ند..خاک برسگهید افتادین ــ

 سمتش انداختم... یبهم فشردم ونگاه متاسف لبهام

...چه گرانیاشتباهش بند کنه به د هیتوج یبرا دی...آدم نبایزنیحرفا رو م نیا یسواد ی...تو مگه بتایبس کن ب ـــ

...باور کن خدا به آدم عقل داده..محال ممکنه افتهیب باعث شد کارم عقب یحرف فالن ای افتادیدست اون بهم ن دونمیم

 نرسه جهیعقل باشه و به نت یاز رو یکار

  یشد ی...راضیباشه بابا..توخوب ـــ
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 زدیحرف م یول کردینم نگاهم

حرفا بد  نی...اسوزونهیم تیآدم ی شهیمثل خوره ور شهیحرفا م یبعض دونمیم ی...ولتایندارم ب ییادعا چیمن ه ــ

 ؟یفهمیم شنیاعتماد م ی..نسبت به هم ب شنیم ی..آدما از هم فرارارهیم ینیب

 یخوریداره..تو چرا حرص م یتیبشن..چه اهم ــ

 گفتم: یشتریتحکم ب با

 تو... یاز کجا آورد یتفاوت یهمه ب نی...ایگیم یچ یاصال متوجه هست ن؟تویبشن..هم ــ

 ..کننی..همه مثل من فکر مکنهینم یهشعارا توج نیبه ا یکس ایدن نیجوش نزن ..تو ا خودیب ــ

از  یزیچ هی؟  یشنویم تایمثل همه نباش ،مثل خودت باش ،فقط و فقط خودت ب ایتوب تا،یب کننیهمه اشتباه م ـــ

  یبهش افتخار کن یخودت نشون بده که بعدا بتون

 کرد.... یزیر یه  خند

 ؟هان؟یکنینم دی...مثال خودت تقلبایچقدر ز ـــ

 یبود و با دنباله  نییطور که سرش پا نیبرقرار شد...چند بار جمله اش تو سرم تکرار شد...هم لحظه سکوت هی

 دیرفت پرس یموهاش ور م

 ؟یشد؟ساکت یچ ــ

حرکت  گرانید یحرف ها ریوقتها تحت تاث یلی...خکردمیم دیوقتا تقل یلیدروغ بگم...منم خ تونستمینم

 گفتم: نیهم یداشتم..برا ادی...منم اشتباه زکردمیم

تو اشتباه من تکرار نکن..تو  گمیم نیهم ی...البته ضررشم خوردم..برارمیگیقرار م ریوقتا تحت تاث یلیچرا..منم خ ــ

 راه درست برو...

 دیزل زد تو چشمام و پرس میباال آورد..مستق سرش

اسکال از کار  نیو عخاک برسر ندم  شگریتو بگو...مثال اگه جواب اون آرا دونمی..من نمیچ یعنیراه درست  ــ

مثل  یکیمثل مامان و اجازه بدم  یخور یآدم تو سر هیبشم  دونمیچه م ایکنم راه درست رفتم... فیمزخرفش تعر
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 یکردنه..چه فرق دیهمون تقل نکهیراه درسته...ا نیبارم کنه و لب نزنم...از نظر تو ا خوادیدلش م یعمه مولود هرچ

 داره

 گفتم یشتریب متینگاهش کردم و با مال یکم

تو همون  کننیکار م یهمه  چ نیبب فتیراه ب نکهیحرف زدم..من گفتم راهت عاقالنه انتخاب نه ا نیا یمن ک ـــ

 کارو کن

 بیآس یشروع کرد با انگشت نوک موها داد،یخراب بودانجام م یلیاعصابش خ یکه وقت یشگیعادت هم کیطبق  

 و جواب داد دنیاشو کش دهید

اصال  گرانمی..نظر دکنمیم ی..من هرطور راحت باشم زندگستیعاقالنه اش برام مهم ن ریغ ایاقالنه ..عدونمیمن نم ـــ

 نداره تیبرام اهم

 حالش افسوس خوردم... به

 یزندگ یو دوست دار یهرطور راحت نکهیبود که خوندمش ،ا یقشنگ یجمله  یبود  ول یجمله از ک نیا دونمینم ـــ

 یزندگ یکه تو دوست دار یاونطور گرانمید یاگه توقع داشته باش ی..ولستین می..خودخواهستین یبد زیچ یکن

اونا و به تبع عمل کرد  ی..حرفا و رفتارامیدرارتباط..با مردم میکنیم یخواهر من...ما تو اجتماع زندگ هیکنن خودخواه

 ..میریعقلمون به کار بگ دیبا مینیبب بیکمتر آس می..اگه بخواذارهیمارو اونا اثر م

 :دیآلود پرس اخم

 منظور؟ ـــ

مثل تو رفتار کنه..هرچقدرم که مامان از دست  ایمامان مثل تو فکر کنه  یتوقع داشته باش یتونینم نکهیــ منظور ا 

سن و سال عمه رو بکنه..ماهم  تیرعا شیبه احترام شوهر و زندگ کنهیباشه بازم عقلش حکم م دهیعمه مولود کش

 هی..پشتش ستیاما کورکورانه ن دهیاگرچه تقل نی..امیکستصورت حرمت بابا رو ش نیا ریغ....درمیکارو بکن نیا دیبا

 سوال ریکه شعور آدم ببره ز ستین یدی...هرتقلدهیخواب یمنطق هیتوج

 گفت و صورتش سمت مخالف چرخوند یاه

 شهیتن و بدنم مور مور م ادیم ــاسمش
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دختر  گهیمن م یتحملش ندارم...پروپرو تو رو گهیقعا د..وانایعمو صابر ا یکنه از همون جا بره خونه  خدا

 تر ادامه داد: یکرد و حرص یتند ؟نگاهیچ یعنی...یستین

 خدا به خاطر بابا نبود همون لحظه جوابش داده بودم... ـــبه

 تکان خورد می..لبهاکردمینگاهش م ریو متح مات

 ..ینبود که تو برداشت کرد ینیمنظورش ا ــــ

 جواب داد تند

جوونن  نایا گهی..نمستیجو عقل تو کله اش ن هیشده هنوز  ریبره..پ شیبا عقلش پ دیآدم با یگی...مگه نمیهرچ ــ

  گهی...صاف برگشته میدیجلوشون نگم....اااا ..د یزی...هرچشمیفردا پس فردا محتاجشون م

 کند رشد.. یبرادر ک یپشت برادر زاده رو پشت   درخت ب برادر

دوتا برادر  نیکه ا یاریمادر ما م یبه سرت زدن که به رو یچه گل یخودت دوتا برادر داشت بگه ستین یکی آخه

 تونمیگرفته...من نم ارویدن نیا یخودش که دوتا داشته کجا ای...میرشد نکرد میندارن...مثال برادر نداشت

جواب پس  ایندارم تحمل کنم...رو که دوست  یزیچمثل مامان دوتا دوتا قرص بندازم باال تا بتونم  تونمیهمتا...نم

 ...کنمیکم محلش م ای دمیم

 همچنان دربهت بودم..غرغر کرد من

بره که  شاهللیکردن حاال نوبت ما شده..ا تیسرو زبونمون اذ ی..کم مادر بشنیپرو تر م میگینم یچیه یواال..هرچ ــ

 برنگرده

رو درست  ییجاها هیکدوم مخالفت ... با کدوم قسمت جمله اش موافقت کنم با دونستمیشده بودم...نم جیگ

 یبه ظلم بها داد منطق دینبا نکهیدلش خواست بزنه...ا یهر حرف زور یاجازه بده هرکس دیآدم نبا نکهی..اگفتیم

 نبود.... یعقالنو بزرگ رو نگه نداشتن هم  کیکردن و احترام کوچ یحرمت یبود..اما ب

 تر گفتم میمال

 ترام کن..نه بخاطر خودش..عمه مولود به خاطر بابا اح ـــ

 گفت رفتیور م شیشونیپ یرو زیکه به جوش ر یو درحال ستادیا نهیچشم نازک و بلند شد..رفت مقابل آ پشت
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..فقط به خاطر بابا تحملش نمیبب ختشیپس...به خدا که چشم ندارم ر کردمیکار م یتا امروز چ یفکر کرد ـــ

 کردم....

 شد..برگشت تو صورتم گفت صاف

 ...شهیآدم تا بنا گوش سرخ م گهیم ییزایچ هی..اصال هیباور کن عقده ا ـــ

 تا؟یب ــ

 و گفت نهی...برگشت سمت آگمی..مگه دروغ متایب تایب یهان..ه ــ

همه بچه دارن اون  نهیبیم شهیم شی..حسود ارهیو اون درم نیسر ا شیتالف دهیند ریخ شینکه خودش تو زندگ ــ

 نداره..

 مدیکش یکالفه ا پوف

رفتن....اونم خواهر بزرگتر بوده نشسته  ایسال از هم از دن هی یچون پدرو مادرش به فاصله  دهیند ریخودش خ ـــ

سر  رنیهم که همه م یخواهر برادراش تا اونا رو سروسامون بده..براشون هم پدربوده هم مادر..وقت یبه پا

مادر  یبچه هاش ب نکهیا یبرا کنهیمائده فوت م عمهه به بعد هم ک یزمان هیتک و تنها...از  مونهیاون م شونیزندگ

نکرده در حق  یکم خوب یتلخ باشه ول یلیزبونش خ دی...شا زیتبر رهیو م شهیم امرزینمونن زن حاج قاسم خدا ب

بچه از خودش نداره که دستش  هیو کور شده الاقل  ریکه شده به همه خدمت کرده..حاالم که پ یی..در عمل تا جاهیبق

..که اگه حرفت یحسود و عقده ا یو بهش بگ یطرفه قضاوت کن هی ستیانصاف ن یگفتم که بدون ناروی..اهریبگ

 شده باشه . یدرستم باشه بازم حق داره عقده ا

که انگشتش  یگفت و درحال فیضع یور رفت که عاقبت کلکش کند...آخ شیشونیپ یبه جوش رو نقدریکنم ا فکر

 گفتبود برگشت سمتم و  شیشونیپ یرو

 هوی..لهیتکم تمیظرف یکاف ینکنه که به اندازه  یبوده..فقط اعصاب من خط خط یگذشته اش چ دونمیمن چه م ــ

 گفتم اصال نشه جمعش کرد.. یزیچ هی یدید

 هی تایاتفاقات تلخ گذشته همانقدر که من محافظه کاربار آورده بود از ب ی...همه کردمیداشتم خودم خسته م خودیب

رو که  یآب حرکت کنه و حق انیگرفته بود خالف جهت جر میکه تصم یسرکش ساخته بود..دختردختر لجوج و 
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 یقیبه هرطر  خواستیمهم نبود..فقط م صال..روش گرفتنش هم براش ارهیبگ ایاز مادرش سلب شده رو از دن یروز

 ...ارهیشده کم ن

با  نطوریوقت شب که ا نیشت خط  بوداپ یک دونمیتموم بمونه...نم مهیباعث شد بحثمون ن لشیزنگ موبا یصدا

 لشیکه با موبا یوقت یوقت و ب یوقت بود به رفتاراش و تماس ها یلی...خدادیو جوابش م کردیبراش ناز م اطیاحت

بزنم تا سربزنگاه مچش  ینداشتم حرف میمکه هنوز مطمئن نبودم تص ییشک کرده بودم اما ازونجا شدیگرفته م

کرد...رفت و  متیبش درحال پچ پچ کردن بود از اتاق من خارج شد و به اتاق خودش عزکه با مخاط ی...درحالرمیبگ

 من رو هم با خودش ببره... یظرف غذا دیاز خاطر برد که با

....ومن رمیبگ میفکر کنم و عاقالنه تصم یبود که منطق نیهمشون ا یداشتم که محتو اشاریاز  امیشب چندتا پ اون

 ه نوشتمجمل کیدرجوابش همشون فقط 

 بهم زمان بده ــ

از  ینقشه  کی یدر دانشگاه ط یدل به تکون بودم...چندروز قبل جلو یکه حساب ییاز اون روزا یکیشنبه بود.. پنج

معروف  یشاپ ها یاز کاف یکیبار در  نیاول یشدم و مجبور شدم برا ریغافل گ اشاریشده توسط  یزیقبل برنامه ر

 یمنطق لیدل چیمدت ه نیا یکه ط یینم و ازاونجایبا او به گفتگو بنش زیم کیشاپ گردو سر  یغرب تهران..کاف

که تو رفتارم مشخص بود جواب  ییایدست دست کردن و شرم و ح ینکرده بودم بعد کل دایپ شیرد خواستگار یبرا

..سکوتش سکوت کرد. دیاریب فیبا خانواده تشر دیتونیشرم حضور گفتم که م یبا کل رویسربه ز یبدم...وقت یقطع

 هیسکوت چ نیعلت ا نمیو سرمو بلند کنم تا ب ارمیگردنم فشار ب یکه مجبور شدم به مهره ها دبو  نیسنگ نقدریا

تا کرده  زیم یو مردانه اش را درهم قفل کرده بود و آرنجش را رو دهیشده بود تو صورتم...انگشتان کش رهیخ

 دیخندیکه م یاف کردم جذاب تر ازاو سراغ ندارم...چه وقتلحظه اعتر کی...دیخندیو لباش م زدیبود..چشماش برق م

 ...کردیجذابش م تینها یپخته و موجهش ب ی..در هرحالت چهره کردیغضب م یو چ وقت

 ام گلوله شده بود که گفت نهیدر س نفس

 دایاون سرش ناپ ارمیبه سرت ب ییبال ریسه سال تاخ نیبابت ا ــــ

دلهره رو  نیا بیاون سه سال بزنه...دلهره داشتم و عج یکه استارت تالف ادیواده بحاالامشب قرار بود همراه با خان  

خونه رو  نییبه مامان هم انتقال داده بودم...از سرصبح آماده باش زده بود و هردومون وادار کرده بود که از باال تا پا
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و رسما  کردیوسواسش گل م میطور بود..هرقت مهمون داشت نیهم شهی...هممیکن یریو گرد گ میدستمال بکش

 برق بزنه... یزیتا خونه از تم میافتادیم یهممون از کارو زندگ

مامان  یبه سر و گوشم بکشم...ول یغرولند کنان به اتاقش پناه برد و منم رفتم که دست تایغروب بود که ب کینزد

 یادیز نیهم یبرا ارهیکم ب هدیزن عمو فر یجلو خواستیکم و کسر نباشه...دلش نم یزیکه چ کردیهمچنان تالش م

 آب گرم دلچسب مهمان کردم... هیبه  روام  دهی...رفتم حمام و بدن خسته و کوبذاشتیم عیاز جونش ما

قدر استرس  نیخدا ا یتختم...بنده  یآمدم مامان برام لباس آماده کرده بود و گذاشته بود رو رونیحمام که ب از

پشت  ینکرده بعدها حرف ییببره تا خدا ید تو انتخاب لباس هم دست دایم حیو ترج کردیداشت که به ما اعتماد نم

خواستگار  یاوپا یاگر به جا دیداشت..شا یپررنگ قشهم ن اشاریوسط  نیسر خودش و بچه هاش نباشه...البته که ا

ست داشت و دو اشاریبه خاطر داشتم  ی...از وقتگرفتیهمه به خودش و به ما سخت نم نیبود مامان ا ونیدرم یگرید

همون  تیعمو صابر نزنم...منم که در نها یپسر نمونه  نیا ی نهیو دست رد به س امیمن سر عقل ب کردیدعا م شهیهم

و ته دلم گرم  شدیمثبت محسوب م ازیامت هیدوست داشت  اشاریمامان  نکهیآرزوش داشت...ا شهیکه هم کردم یکار

 یکنم و رفت و آمدم به خونه  یزندگ اشاریبه رو بشم ..قرار بود با رو دهیکه قرار نبود با زن عمو فر شهی..همکردیم

 یحرف یمدت خواستگار نینبود اگر که تو ا یاننگر یجا یلیبه حضور خودم و همسرم...پس خ شدیمحدود م میپدر

هرم که شو یومادر  موندمیمن م تی..همه اش زودگذر بود...در نهازدیسر م یاز کس یعکس العمل خاص ای شدیزده م

 دوست داشت... مانهیصم

 نیحرف با ا دسریچطور با دونستمیباالنم نیمن  ا زدندآنوقتیداشتن چک وچونه م نییمذاکره کننده اون پا میت

کالم تو دست  یتا خودش رشته  ریترکونده بود باز کنم...سرمو انداخته بودم ز یجذابم که امشب حساب یپسر عمو

...خودش سر بحث باز خواستمیهمون شد که م تیاکلمه حرف بزنم...درنه کیم منم باز بشه بتون خیو بلکه  رهیبگ

نبود که من بهش  یزیسر اصل مطلب...هرچند که اصل مطلب اصال اون چ رمیراست م هیکردو گفت 

ها مطرح  یخواستگار یهمه  یو معمول یا هیحاش یاز حرفها کی چیمن ه ی...درمراسم خواستگارکردمیفکرم

زودتر مراسم به هم  یهرچ دیدکتر خوب وقت گرفته و با هیبرام از  نکهیهاش گفت و از ا یزیبرنامه ر از اشارینشد...

و من فقط گوش  گفتی...او از برنامه هاش ممیبود برس هیبخش قض نیبه درمان من که مهمتر میتا بتون میجمع کن

 دمیکلمه ازش پرس هی...آخر سر فقط دادمیم

 یشینم مونیبعدا پش ی؟مطمئنیخوب فکراتو کرد ـــ

 جواب قاطع هیلبخند مردانه بود و پشت بندش  کیفقط  جوابم
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 ؟یدونی..میبا خودم چند چندم..تو چ دونمیمن م ـــ

  ختمیکرده بودم تو برق نگاهم ر یسالها تو دلم مخف نیا یکه همه  یشد وتمام عالقه ا دهیرنگم کش یصورت یلبها

 دادم... لشیوتحو

فروشگاه  هی اشاریکه  یی...ازونجامینداشت یادیمشکل ز یزندگ کیشروع  یبرا ازیلوازم موردنو  هیجهز دیخر یبرا

 اشاریبودند که  دهیبه توافق رس اشاریآسون شده بود...بابا و  یلیحضور داشت کارمون خ نیبزرگ تو ام یلوازم خانگ

خواب و  سیباهاش حساب کنه...سرو ییجا هیهمه رو  اباوبعد ب ارهیها رو ب نیمن و نظر خودش بهتر قهیطبق سل

زود  یلیخ نیهم یآباد آشنا داشت برا افتیتو  اشاری...میدوروز سروتهش هم آورد یلوازم آشپزخونه رو هم که ط

آشپزخونه هم مامان  سی... سرومیرو انتخاب کن مونیخواب مناسب محل زندگ سیچوب و سرو سیسرو میموفق شد

کرد و از محضر نامه گرفت و  یزرنگ اشاریوسط  نیو بار کردن و آوردن...ا دنیرو خرهمه  ییجا هی ازارورفتن ب تایو ب

 ...میقبل ازدواج انجام بد شاتیتا آزما شگاهیآزما میچند روز بعد همراه هم رفت

 دایپ یکیاز گوشه و کنار ی..به هر حال هراز گاهادینبود که به چشم ن یزیچ یزندگ یشروع  یهمه عجله برا نیا

مدت رو دندون  نیکرده بود ا هیتوص اشاریکه  ییاز اونجا یهمه عجله رو بپرسه ول نیبزنه و علت ا یه حرفک شدیم

کنم که گفته ... خودم رو  یهمون کار کردمیم یعرد شم س یعاد یلیبذارم و از کنار حرف و سخن همه خ گریروج

مرد منتظر گذاشته بودم  نیسه سال تمام هممن بودم که  نی..انگار نه انگار ادادمیوخونسرد نشون م یعاد  یلیخ

حق  گرانی...به دمیماه برم سر زندگ هیمنتظره سر  ریکامال غ یبا سرعت هرچه تمام و به شکل خواستمی..حاال م

 .... کردمیسخت عبور م یمرحله  نیاز ا دیچاره چه بود..با یباشن ول یو عصب شکوککه م دادمیم

 کردمیم یبود کالفه بود و من تمام مدت سع ختهیکه روسرش ر یهمه کار نیامان از ا..م زدیغر م تای..ب زدیغر م الهه

 هیخودش برنامه داشت...فقط  یبرا یکل یمجلس مهم نیهمچ یبود که برا تایبا خنده برگزار کنم...از همه بدتر ب

وقت  دیبماند که با گهیدکه بره بازار بخره... دیکشیم طولهفته ام  هیکه لباس انتخاب کنه و  خواستیهفته وقت م

 ...ذاشتیدخترونه م تیالیرفت موهاشو ها یم یو دوروز قبل از عروس کاشتیو ناخن م گرفتیم شگاهیآرا

حضور نداشتند و زن  مونیو صدف تو مراسم خواستگار اسری...کردیپا گشا م اسرمیصدف و  دیفواصل مامان با نیا در

ما  یهمه  یکنجکاو یجلو یجور هینگرفتن  ین و هنوز خستگتازه از ماه عسل آمد نکهیا یعمو به بهانه 

کسالت صدف  یبه بهانه  یپاگشا دعوتشون کرد و دعوت یمهمان یمامان زنگ زد و رسما برا یروگرفت..اما وقت

 ...لنگهیکار م یجا هیهمه روشن شد که  یبرا گهیکنسل شد د
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سرچشمه  یصدف از همان شب عروس یقهر گونه نوع رفتار  نیا زدمیاز همه من ناراحت بودم...حدس م شتریب

مجلس رو ترک کرده بودم..هرچند دوروز بعد  کیو تبر یبدون خداحافظ یبحران طیشرا لیکه من به دل ی..شبرهیگیم

و درخواست کرده بودم که عذر من رو به  دمکرده بو یمعذرت خواه دهیمودبانه از زن عمو فر یلیزنگ زده بودم و خ

نشون  شیدلخور خوادیشکل م نیهنوز از دست من دلخوره و به ا کردمیند اما بازم حس مگوش صدف هم برسا

...از همون شدینم رمینگ شیمادرم رو در پ یزندگ ی وهیمسائل دور بمانم و ش نیاز ا خواستیبده..هرچقدر دلم م

نبود که من  یزیت چ..تکرار مکرراکردیمن نگران م نیبه خودش گرفت و ا یگرید لمن و صدف شک یابتدا رابطه 

 ..خواستیم یدوستانه بدور از هرتنش یرابطه  کیدلم بخواد..من دلم 

دست گل  نیرفتم خونه اش....طبق معمول خونه اش ع ینیریجعبه ش هیدادم و با  امیپ ریبه ام یروز قبل عروس دو

 و مرتب بود.. زیتم

به بعد رفت  نیاز ا دونستمیوشش رها کردم...مگذاشتم و بعد خودمو تو آغ منیوسط نش زیم یرو ینیریجعبه ش اول

هم  یتک نفره رو به رو یمبل ها یبعد هردو رو قهیمراعات کنم...چند دق شتریب دیو با شهیمحدود م نجایو آمدم به ا

پا  ینبود...خصوصا وقت یتازه ا زیرفت چ یضعف م هاش یمردانگ یهمه  یدلم برا دمشیدیم یوقت نکهی...امینشست

خودم طبق روال  ارینگاهش کردم و بعد با اخت ریدل س کی...ابتدا زدیم هیانداخت و با اعتماد به نفس تک یپا م یرو

 باز کردم و گفتم ینیریدر جعبه ش یشگیهم

 ...میبا هم نوش جان کن ییکه دوتا کنمیقهوه دم م هیتو رگ منم  یبزن نایاز ا یکیتا تو  ـــ

 خم شد و گفت داشتیپا برم یپااز رو ینیریبرداشتن ش یبرا نکهیزد و ضمن ا یخند تک

 کار خودش کرد... اشاریپس باالخره  ــ

 زدم و بلند شدم.. لبخند

 داخل جعبه رو برداشت و برگشت عقب و گفت یها ینیریاز ش یکی

 سماجت به خرج داد تا به دستت آورد... نقدرینشد که نگهت دارم..ا ــ

امر  نی...من هم از ابرندیلذت م یبه دست آوردنشان تالش کن یبرا کهنیته دلم نشست...زن ها از ا ینیریش غرور

 نبودم... یمستثن

 گفتم ییزنان سمت آشپزخانه رفتم ومحض دلجو لبخند
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 یایب یتونینم نکهیچقدراز ا  ی....اگه بدونیتو مراسم باش خواستیدلم م یلی... خریام قتشی...حقگهی! دگهیــد

 ...دمیکش ییصدا ی...آه بکنمیتو فکر م ناراحتم..به خدا همه اش دارم به

 جوش به برق زدم و ادامه دادم قهوه

 الیبا خ خوادی...دلم مگمی...واقعا مریروزا تموم شده ام نیا یهمه  نمیروز از خواب بلند شم بب هی شهیم یک ـــ

 نه با ترس و اضطراب نمتیبب امیراحت ب

به او..از همانجا  میبه صدا بود و چشمها میده بود...گوش هاقهوه جوش دراوم ی...صداستادمیآپن آشپزخانه ا پشت

 حسرت داخل نگاهش را بخوانم....هرچند که لبخند زد و گفت: توانستمیهم م

 کار کنم... یچ خواستمیتورو نداشتم م دونمینم ــ

واد ..نه.....خودت دلم نخ نکهی.... نه استیمهم ن یلینباشم خ ای...من تو مراسم باشم یخوشبخت بش کنمیآرزو م ـــ

 کنمیسعادت م یجا برات آرزو نیاز هم ستین طشیچون شرا ی..ول یزیبرام عز  یلیکه خ یدونیبهتر م

 ....گرفتیم یاجبار یفاصله  نیچقدر دلم از ا یگاه 

 ادامه داد  ریام

 دیردت یدار ازیبه حضورم ن یپشتتم همتا...هروقت هرجا حس کرد شهیکه من هم یبدون نویا خوامیم ـــ

 باشه... اشاریاگه اون آدم  یتعارف ندارم..حت یاحد چیسرتو با ه یدونیرسونم...م یخودمو م ینکن..اشاره کن

 باال رفت یبه شوخ میگرفت و ابروها یشتریکه در کالمش به کار برده بودعمق ب  یتیهمه جد نیاز ا  لبخندم

حواسش جمع  یلیگوش زد کنم خ اشاریبه  دیبا گمی.مو من االنه که ازت بترسم. یشیخطرناک م یاوه..اوه.. دار ــ

   یدیبراش ند یقشنگ یکه معلومه خوابا نطوریکنه ..ا

 تر گفت یباال انداخت وجد ابرو

 یجور هی...دست از پا خطا کنه اشاریکنم به  متیتقد یدودست یکه مفت و مجان اوردمتیشرمنده..از سر راهت ن ــ

 ..نهیو ببتو ر دیکه اگه پشت گوشش د برمتیم

 را بستم... میچشمها
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 تی...همه جانبه حماکردیم زیآمد و قلبم را لبر یم یگریپس از د یکیبود که  یچند روز نیریش یها حس

 همه حس خوب رو ندارم... نیا تیظرف کردمی..ودرآن لحظه حس مریهم از جانب ام اشاری..هم از جانب شدمیم

 باز کردم و با آرامش گفتم چشم

 هیده خوبمر اشاری ــ

جور  هیبود... اطیام گفتم محض احت ی...هرچرهیسر بگ یعروس نیبود امکان نداشت بزارم ا نیا ری..غدونمیم ــ

 شهیهست که هم یکی ی..بدونییتنها یبهت بگم که در مواقع سخت فکر نکن دونستمیکه الزم م تیاحساس مسئول

 حرف یمنت و ب یپشتت...ب

قسم که تو در اون مقطع از زمان من احساس  تیوجود داشت...به بزرگ خوشبخت تر از من هم یعنیخدا  یا

 داشتم نیزم یزن رو نیخوشبخت تر

 زایچ یلیو راجع به خ میروز روهم کنار هم نشست یسفارش داد و مابق رونیگذروندم..نهار از ب ریرو کنار ام یخوب روز

 دنمیبه د یمواقع با هماهنگ یواست کردم بعضبهش دادم و ازش درخ میمحل زندگ قی..من آدرس دقمیباهم حرف زد

که جدا  ریبشه..از ام یطوالن یلیخ امونیزمان دلتنگ ذارمکه بتونم بهش سر بزنم و ن ییوبهش قول دادم تا جا ادیب

تازه  یزندگ کیراحت به سمت  یلیخ تونستمیمفصلمون دلم سبک کرده بود و م داری...ددمینفس راحت کش هیشدم 

 پرواز کنم...

دوال راست  یمهمونا با کفش ده سانت یو مدام جلو کیموز یو تاالر و بزن و بکوب و شادباش...صدا هی..آتل شگاهیراآ

 بخوابم... ریدل س هیخودم و  یفقط پام برسه به خونه  خواستیخسته ام کرده بود...دلم م یشدن حساب

از کجا  یهمه انرژ نیا دونمی...نمدادنیدن و مانور داده موجب کرده بو نییو الهه تا تونسته بودن تاالر از باال تا پا تایب

جا بند نبود  هیلحظه  هی..کردیم یمن خال یتو عروس اسرمی یعروس یداشت عقده  تایشک نداشتم ب یاومده بود ول

حرکات موزون  نیهم ی...غلط نکنم طکردیم رهیچشم هارو خ یکه همه  دادیبه تنش م یخاص تمیر هی یو با هرآهنگ

ازش  دارنهیبودند وبا نگاه خر ستادهیبودن کال سرپا ا کیکه از اقوام نزد ایکرد...بعض دایتا خواستگارم پچند

خوب  یلو ارهیکم ن تایکه از ب کردینبود...تمام تالشش رو م کاریوسط ب نی...الهه هم اکردندیدرخواست رقص مجدد م

نکرده  ییکم و کسر نباشه که خدا یزیهمه اش مراقب بود چبود...مامان که طبق معمول  ریانکار ناپذ تایانعطاف بدن ب

 یشب که عروس هی نیا ی..حتکردیاخالقش ترک نم نی...اگهی...مامان بود دادیفرداروز پشت سرمون حرف درن

 ..نمشیبب سرحال نایاز ا شتریب یلیدختربزرگش بود و من دوست داشتم خ
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به گفتگو و  یمیصم یلیخ امیو با بعض گفتیرفت و خوش آمد م یم یزیتر بود...سر هر م لکسیاما ر دهیعمو فر زن

تو حلق  کردینصفه موز م ای ینیریش کهیت هیصدف و خانواده اش و  زیرفت سر م یهم م ی...هراز گاهنشستیخنده م

 کارش خنده نیکرده بود از ا جادیتو ذهنم ا اشاریکه  یا نهیزم شیخود با پ ی...خدا منو ببخشه ولگشتیصدف و برم

کنار  میسکو تا چند لحظه ا یآنتراکت به خودش داد و اومد رو هیبه عرق نشسته  یبا تن تایب نکهیتا ا گرفتیام م

..المصب چه خوشگلم شده بود...انگار نه انگار من عروس بودم ...فقط تاج و تور نداشت که اگه اونم نهیخواهرش بش

 و گفت دیم خندگفت یعروس نداشت...هرچند وقت هیبا  یفرق چیه ذاشتیم

 ...یجا انداخت یکار ــاصل

 زدم... لبخند

 نزنه... ای کردبزنهیم نییبود که داشت باال وپا یحرف هیقطعا  شدیم طونیش یوقت

از ظرف  ینیریش هیباشه که  یزیچ یا لهی..وسیو کفش فیک یمنظورش از اصل کار دیشا کردمیفکر م داشتم

 افکارم یهمه  یرو دیخط قرمز کش هیکه به زبون آورد  یمقابلم گذاشت دهنش و با کلمه ا یهخامنش

 شادوماد ـــ

 زدم... یقیعم لبخند

 گفتیراهم نم یداماد بود که البته پر ب یآقا یمنظورش از اصل کار پس

 پر ادامه داد یانداخت و با دهان یپرمعن ینگاه میچشمش ن یاز گوشه  

 بودم ...مجددا به حرف اومد شیوست داشتنرخ د مین ی رهیداماد کشکه...همچنان خ یعروس ب ـــ

 وضع نجات بده  نیمارو از ا ادیکرده ب ریکجا گ ستیدومادم که خبر مرگش معلوم ن ـــ

 کردم... یزیر یو خنده  نییانداختم پا سرم

 برداره... طنتیحاضر نبود دست از ش یطیشرا چی..تحت ه طونیش ی دختره

 گوشش زمزمه کردم ریز

 رهیگیکس سراغتو نم چیرودستمون ه یانگار موند یگیم یجور هی ــ
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 چشم نازک کرد پشت

 ...نهیا ریمگه غ ـــ

 تر گفت: یگرد شد...جد چشام

 خواستیم زدهیلنگ م شیچرخ زندگ ایبود  یدرخونمون بزنه ..هرک یآدم درست حساب هی دمیواال منکه ند ــ

 گردنمون رگ به رگ بشه میسر مون بلند کن میدیباال باال نشسته که ترس نقدریا ایما بشه  یبابا زوونیآو

 ...زنهیم ارهیحرفارو از کجا م نیا کردمیداشتم فکر م گهیاز چشم گرد کردن گذشته بود...حاال د گهید

فکر نکرده  نیوقت به ا چیمختلف رد کرده بود و من ه یهمه رو به بهانه ها یداشت..خوبشم داشت ول خواستگار

 نیتا ا یعنیباشه.. یخانوادهامون از لحاظ اقتصاد یعدم برتر ای یبرتر تونهیکاراش مبودم که علت رد کردن خواست

 خواهرم رو درک نکرده بودم... یتیبعد شخص نیزمان ا چیچرا من ه شد؟پسیم قیحد به مسائل دق

ال دهنش ..حا ذارهیم یزیچ هی ادیراست م رهی...چپ مخورهیدورو بر صدف قل م یزن عمو چطور یدید گمیم ــــ

 ..ایح یب دیبندو آب دادن شما به من بگ نایمن بگم ا یه

 حواس گفتم  یو ب رونیکه گفت از هپروت اومدم ب یجمله ا نیا با

 دمی..آره د؟آهانیچ ــ

 به من کرد و گفت: یبا چشم اشاره ا روزمندانهیپ

...کمه کم گنیسالن دارن م اش تابلوئه...همه تو افهیدارم...بابا ق یچه حس ششم قو یدی؟دیدیبه حرف من رس ـــ

 دوماه داره؟

 رو به زبون آوردم دیکه به ذهنم رس یزیچ تنها

 تا؟یب ــ

..زن عمو به دهیاز مامانش شن گفتیداشت  م یاالن شاد نیگفتن گذشته..به خدا هم تایاز ب گهید نیهاااان...بب ـــ

 ی..براگهی..خواهرن درنیبگ یعد عروسکرده چون صدف حامله بوده مجبور شدن زودتر از مو فیخانم تعر سیفرنگ

اال ما و خواجه حافظ  دوننیم ایدن یگذشته..همه  نآب سرشو نایتو بزن تو دهن من...ا یهم درد دل کردن..حاال ه

 شهیاونم امشب مطلع م یشاد یکه به لطف خبرگزار یرازیش
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بود از اطرافشم غافل  ختهیسرش ر که امشب یهمه مشغله ا نیا نیدختر کم آورده بودم...ب نیا یجلو گهید واقعا

تو خونه  لیفام یکله پاچه  نهیضبط کنه و از فردا بش گنیم یچ انیاطراف نهیکرده بود بب زینبود..قشنگ گوشاش ت

 بار بزاره...

 به خودم گرفتم و گفتم یتر یجد یخوش خوشانش نشه چهره  یلیخ نکهیا یبرا

هم که  یدرست باشه..خالف شرع که نکردن..زن و شوهرن..هر اتفاقکردن..دوما به فرضم که  خودیاوال که همه ب ــ

 بوده یافتاده باشه حالل و قانون

 کرد یبرام دهن کج زیر یلیخ

 ایدن کردیواال ...دوتا آدم مثل تو فکر م ؟خوبهیریگیکه تو زود جبهه م هیقانون ریگفت غ ی...حاال کیو قانون ـــحالل

 ...شدیگلستون م

 وار گفتم دیتهد

 بس کن تایب ــ

 و گفت: دیبه شونه ام کش ینداره دست دنیشن حتینص یکه حوصله  یهوا بلند شد..مثل کس یب

 یزیتم ی شهیمثل ش یکه خوب باش یلی...خیخوب باش یلینکن خ یخوشگل خانم...سع حتیاز من به تو نص ــ

 ...کننیتماشا م رونیب یو منظره  شهیپشت ش انی..همه منتشیبیکس نم چیکه ه یشیم

 زد.... چشمک

 به سرو گوشت بکشن... یو دست یایب انیذره لک داشته باش تا الاقل به چشم اطراف هی شهیهم

 من زد و متذکر شد یهنگ کرده  ی افهیبه ق یی....لبخند دندان نماکردمیباز نگاهش م مهیدهان ن با

 دیکوبیتو سرم م یکه ه یمجاز یااز توهمون فض نمیرفت بگم ،ا ادمی ی...آها راستیمیسل تاینوشت..ب یپ ــــ

 ادگرفتمی

داده بود رو پس گرفت...از همون  لیبه الهه تحو شیپ یقیکه دقا یو پست نییکه اومده بودباال رفت پا یهمون انرژ با

فکر  ی...وقتکردیکه آدم هنگ م گفتیم ییزایوقتا چ ی...بعضومدیبهش نم زدیکه م یی...حرفاکردمیباال نگاهش م

 فیکث دیحتما با یبش دهید نکهیا یبرا یعنیچرا؟ قعا...وا دیلرزیدرست باشه تنم م تونهیچقدر محرفش  کردمیم
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افتادم که استاد  یشعر تیب هی نیا ادی...به شدیبد م دیشدن با دهید یداشت که آدم برا یچه بد ی...خوبیباش

 سرکالسمون خونده بود اتیادب

 یبار نکرد کیداشت که  یچه بد یثمرش را   خوب یدیو د یکرد یعمر بد کی

 بد بودن تا به مراد دلشون برسن.. یرو ذارنیاز آدما تمرکزش م یلیسخته که خ نقدریبودن ا ؟خوبیراست

 گرفتم... یقیعم نفس

 دیکه با گهیدو شب د یبرا کردمیذهنم آرووم م دیمسائل نبود..امشب با نیفکر کردن به ا یبرا یزمان مناسب امشب

که نقشمون  کردمیو من خدا خدا م شیک یگرفته برا طیماه عسل بل یبه همه گفته بود برا اشاری...شدمیم یبستر

 مارستانیب نیتر یاز تخصص یکیبهونه اس و ماتو  شینرسونه که ک یوسط باد به گوش کس نیا ادویدرست از آب درب

 .. میگذرونیها تهران ماه عسل م

 

ام را  یده سانت یبود...مهمانان که رفتن کفش ها یفکر عبث ابمخویم ریدل س هیخودم حتما  یبرم خونه  نکهیا فکر

 یعروس دیبود.سر خر تایکفش ها انتخاب ب نی..اتایب نهیبب ریبدهم...خ دنیفرصت نفس کش میپا درآوردم تا به پاها

 اشاریکوتاه نشون نده..البته مشکل از قد من نبود.. دتق یلیخ یاشاریکنار  یبردار وقت یزیچ هی گفتیهمه اش م

آن دست مردانه اش  کیداشت...درصدد بودم دو قدم سمت مبل بردارم و خودم را رها کنم که  یبلند و پر یقدو باال

 دور کمرم حلقه شد و کنار گوشم زمزمه کرد

 کجا خانم؟ ــ

 ....دادیو قلقلکم م خوردیگرمش به پوست گردنم م یسقوط کرد...نفس ها قلبم

 ...یهمه خوشگل شد نیا ی..وقتیبشم..اونم چه شب خالتیب سه سال صبر نکردم که امشب ــ

 ...کردیعطر تنش مستم م یشانه ام زد..بو یرو یچرخ می...سرم نشدمینم نیتر از ا چارهیب

 یستیخسته ن ــ

 نه... ــ



 همتا

93 
 

من  اریاخت یو ب دیرا چسب می..شانه هامیبه تنم داد و رودر رو شد یخسته ام که چرخش یلیبگم من خ خواستم

دلم آن دل سابق  گریبودمش د دهید یکه در کت و شلوار داماد یه را در نگاه مردانه اش گم کرد...از لحظه اخست

 نیو اول ختینگاهش در هم آم یتابیو ب اقیشده بود با اشت جادیکه در وجودم ا یفراموشم شد..کشش ینبود...خستگ

 شب مشترکمان را رقم زد...

 دوم فصل

 محکم و مطمئن گفت:و  ستادیسرم ا یباال یوقت

 نیچشم چندتا پرستار بشکنم و ا یبغض گلوم فشرد....دوست نداشتم جلو  یایتا ب ستادمیجا منتظر وا نیمن هم ــ

نشسته  یدلتنگ ایدن ایپشت لبخندم دن دانستیخدا م یدل محبوبم رو خون کنم...لبخند زدم ول یآخر یلحظه 

 است...

ام  یشانیلبش با پوست سرد پ ی مانهی...برخورد صمدیام را بوس یشانیصورتم و مقابل چشمان همه پ یشد رو خم

 نکهیکرد تا ا بیرا تعق گریکدیکه در بست شد چشمانمان  یشد و سراسر وجودم را گرفت...تا لحظه ا ینسب یآرامش

 یتمام دو روز...چه محبت ها که در حقم نکرده بود...نمینتوانستم قامت بلند مرد مهربانم را بب گریدر بست شد و د

او در خانه همچون پروانه دورم گشته بود و اجازه نداده بود دست  میگذراندیماه عسل م شیدر ک گرانید الیکه به خ

تازه عروس ازمن مراقبت  کینداشته اش را انجام داده بود..درست مانند  ی فهیبزنم...وچه خوب وظ دیو سف اهیبه س

ام وادارم نکرده بود  یخاص جسمان طیمادرم را حس نکرده بودم و شرا یخال یلحظه ام جا کیکه  یبود طور ردهک

 داشته باشم... یتیباز کنم و شکا هیکه لب به گال

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

********************8 

 همتا؟ ــ

 جانم؟ ــ

 کنم؟ینم داشیکجاست پ ییپودر لباسشو نیا ــ

آمدن  نییپا الیخ یشکمم شد...ب ریز یها هیبخ دنیکش ریبه بدنم دادم که موجب ت یآمدن از تخت تکان نییپا یبرا

 از تخت شدم و از همانجا گفتم:
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 ها همون جاست.. ندهیسماوره..همه لوازم شو یباال تیتو کاب ــ

 لحظه  بعد در جوابم گفت: چند

 کردم... داشی..پ یاک ــ

 بایشده بود که تقر یو مامان انجام داده بودند...آنقدر مجلسمان عجله ا تایخانه را ب نیزایو د هیجهز دمانیچ تمام

تاالر  دنیو د یحلقه و کارت عروس دیخر یبرا اشاریمنزل نداشتم...هم زمان که من و  دمانیدر چ ینقش چیخودم ه

در کار  یدست یمن بودند ..هراز گاه یخانه  دنیحال چ درو مامان و هم  تایب میکردیو محضر اقدام م شیو آزما

بود که من  نینداشت مشکل ا رینظ تایب ی قهیکه آن هم آنقدر کم بود که کار نکردنم بهتر از کردنش بود...سل بردمیم

 اشاریبودم و  یمرخص شده بودم و در خانه بستر مارستانیبود که از ب ی....دو روزدانستمیرا نم لیاز وسا یلیخ یجا

 یرا درست و حساب دمیجد ی...منم که بدتر از او هنوز رنگ خانه گرفتیاز من کمک م خوردیر که به مشکل برمهربا

 اشاریکه  کردمیم میتنظ میپا یرا مو به مو بدانم..ملحفه را رو لیوسا یتمام یجا نکهیبودم چه برسد به ا دهیند

 دیدرقاب ظاهر شد وپرس

 کجاست؟ لتیموبا یدونیم چیتو ه ــ

هم با خانواده داشتم از  ینرفته بودم و اگر تماس لمیور سراغ موبا نیبه ا یدرهم شد..از شب عروس یسوال میوهاابر

 بود.. اشاری لیموبا قیطر

چند تا  تایدادم دست ب شگاهیدر آرا یاومد جلو ادمی ی......آها..نه .نه..راستایباشه  فمی...فکرکنم توکدونمینم ــ

 ..چطور؟ رهیعکس ازمون بگ

 اش کرد و قدم داخل گذاشت یشلوار اسپرت خانگ بیرا درج شیزد...دستها یزدمعنا دار شخندین

 افتاده ادتیست تازه امروز  تایدست ب لتیواقعا...چند روزه موبا یخسته نباش ــ

 کرد ی..نگاهمان در هم تالقستادیتخت ا کنار

 مارستانی..بعدشم که تو برمشیرفت بگ ادمی بود و سرمون شلوغ بود دهیچیبهم پ یچ نقدرهمهیخب اون شب ا ــ

 نداشتم لیبا موبا یبودم کار

 تکان داد یو متفکرانه سر دیرا تو کش شیلبها ــ
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 یحواست باشه دست هرکس دیبا یعنی؟یچ یعنی یدونیکه م میشخص ی لهیخانم...وس یشخص ی لهیوس لیموبا ــ

 افتهین

 گفتم تند

 ستین یهرکس تایب ــ

...خودت  یکردیحواست جمع م دیبود..هرچند که همونم از نظر من اشکال داره..درهرصورت بان تایمنظورم ب ــ

 لمی..اون همه عکس و فیکار کن یچ یخوایکنه م یاطیاحت یوقت ب هیسر به هواست..اگه  یلیخ تایکه ب یدونیبهترم

 هان؟جواب گو باشه  خوادیم یک افتهینکرده دست نااهل ب یی...خدایکرد رهیذخ تیتو گوش

 ریز یو با سر دمیدلنازک شده بودم...لب برچ یلیخ گهید زیهرچ ایبود  یبرخورد..بخاطر عملم و ضعف جسمان بهم

 افتاده گفتم

 خواهرش به حراج بذاره.. لمیعکس و ف ادیکنه نم یهرچقدر که بچگ تایب ــ

 کنار دستم نشست و نوازش گونه صورتم برگردوند یشد.. به آرام میدلخور ی متوجه

قلقلکت  یکرد...االنم قهرو اعتراض ممنوع، قهر کن یاطیاحت یب دی..گفتم شاکنهیکارو م نینگفتم  که حتما ا ـــمنم

 دمیم

که  شدیم گرفتیو دو دو زدن را از سر م زدیچشماش برق م ی..وقتدیخندیلباش م ی...وقتینیریش دیتهد عجب

بود و  ستادهیقول و قرارش وا یبود که مردونه پا یمرد همون نیکه..ا شدیقهرکنم و با اخم و تخم رومو برگردونم...نم

 ...کردیم یداشت ازم سرپرست یخستگ یچند روز بود که بدون ذره ا

 دستش دور شونه ام تنگ تر شد ...گفتم یاش گذاشتم...حلقه  نهیس یزنان سرم رو لبخند

 فراموش کنه یکنیوادار مبعد آدم  یزنی..حرفت میآدم خلع سالح کن ی....خوب بلدیکلک یلیخ ـــ

 خورد و گفت: یزیر یپهن مردانه اش تکانها ی نهی...سدیخند

 شیک میرفت کننیقوم گذاشتم سرکار...همه فکر م هیچطور  ینیبی...میبه شوهرت افتخار کن دیکه با نجاستیا ـــ

 میق خوابمون داراتا یتخت دونفره  یرو میما نشست یول میریگیقلوه م میدیدل م میدار میکنار ساحل نشست

 ....نمیکیبحث م یجنابعال یسرحواس پرت
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 اش زدم و گفت نهیس یبه قفسه  یفیضع یشدم ..با مشت ضربه  لوس

 ...خوبه؟کنمیدقت م شتریبعد ب ی..گفتم سرم شلوغ بود..از دفعه یگیم یا..بازم که دار ـــ

با  نطوریکه ا کنهیم ررویمن رو ز ینبه ج یخنده هاش و آغوش امنش دل ب دونستیانصاف ..حتما م ی...بدیخندیم 

 ...کردیم یاحساساتم باز

 یبهتره تا برا یلیخ کنمیدقت م شتریب یبگ نکهیخالص...ا یگفتیم نیدختر خوب...از اول هم ی..حاال شد نیآفر ــ

 ینیبچ یکبر یاشتباهت صغر هیتوج

 زمزمه کردم آهسته

 بدجنس! ــ

صورتم افتاده  ینرم و لختم را که رو یاز موها ی...نوازش وار قسمتدیصورتم کش یآزادش رو دودستیتر خند بلند

 گفت  نیریش یبود کنار زدو با خباثت

و  یسه سال چشم انتظار نیا  هی.. .برنامه دارم برات... تا تالفنییپا یایتخت ب نیا ی..بذار از رویدیحاال کجاشو د ــ

هوس  گهیکنم د یکار هی...کنمیولت نم ارمیاز سرت درنبوده رو  مویزندگ یروزا نیکه جزء بهتر یچند روز نیا

 به سرت نزنه... یمنتظر گذاشتن کس

 ..دیبلند خند یمتعرض بشم با صدا نکهیو قبل از ا گفت

مردانه اش شد ...دستم را باال برد  یسرپنجه ها ریبودکه اس امدهین نییاش پا نهیس یقفسه  یدستم هنوز رو مچ

 کرد... میکرد ...درواقع رها شانیزد ورهابه انگشتانم  یگرم یوبوسه 

و تاب  چیجمله در سرم پ نیماند..فرار کرد...ا رهیرفت و نگاه پراز خواهش  من پشت سرش خ رونیاز اتاق ب او

سراغ  یچ یرفت بپرسم برا ادمیاحساسات جفتمان کار دستمان ندهد...او  رفت و من  انیخورد..فرار کرد تا قل

بپرسم...چقدر زود  میکنارهم قرار گرفت یوقت گرید یتکردم تا در فرص رهی...سوالم را در ذهن ذخرا گرفته بود لمیموبا

 رهیو حرف ذخ دمیتراشیخودم بهانه م یدر کنارش بمانم برا شتریب نکهیا یبه آغوشش معتاد شده بودم...برا

 بود.. ینیریش زی....در هر صورت چدانمیعشق ؟ نم ایبود  ادی..اسمش اعتکردمیم

 گفتم ی...کفردیکشیم شیبودم...هنوز داشت شانه به موها ستادهیو آماده مقابل در آپارتمان ا حاضر
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 تو رو خدا بجنب..مامان منتظره... اشاری ــ

 گرفت.... نهیو دل از آ دیآخر را کش ی شانه

 میبر ــ

 فرمانش را اجرا نکرده بودم که مچ دستم را گرفت ...خشکم زد هنوز

 شده؟ یزیچ ــ

 شد تو صورتم و گفت  قیدق

 ...نمیبب ستایوا ــ

 مشخص نبود  گفت: شیجد یکه شوخ یکرد وبا لحن یشتریکردم....دقت ب زیر چشم

 برگرد تو.. ــ

 ؟یچ ــ

 مییایتر م ریکم د هیما  هیبرگردزنگ بزن بگو  ــ

 شده مگه؟ ی...چمیبر رترید یچ یخودت...برا یبرا یگیم یچ ــ

 فت:شد و گ دهیکش یکم شیلبها

  شتیآرا بیبشن..برگرد اول  خودم ترت ضیمستف گرانیقبل شوهرت د ستیانصاف ن یخوشگل شد نقدریا یوقت ــ

 گرانید یبدم که به دلم نمونه ..ته مونده اش باشه برا

 اخم کنم... ای....مونده بودم بخندم گفتیداشت م یچ

 یفهمیمامان منتظره..دست تنهاس م گمیتو حالت خوبه...م ــ

 ابرو باالد اد انهثیخب

 یشوهرتو جلب کن تیرضا دیباشه اول با یخدا ازت راض یخواینچ...اگه م ــ
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 شده بود یو حرصم باهم قاط خنده

 اشار؟یــ

 گمیــ جانم..بد م 

 افتیجون من راه ب ــ

 شرط؟ هیبه  ــ

 ؟بگوی....چیوا ــ

 میرفت الاقل شب زود برگرد شهیکه نم رید ــ

 دست بردار نبود.... طونیش یدادم و از مقابل در کنار رفتم...پسره  کنان براش سر تکون خنده

اطالع داده بودم که مثال از  یذوق و شوق داشتم...از وقت دنشونید یبرا یرو مامان گرفته بودو حساب یدعوت نیاول

از  یکی یهرشب سر سفره  دی...باگهی..رسم بود دمیدعوت بش یکی یمنتظر بودم که هرشب خونه  میبرگشت شیک

 ... میچترمون باز کن شتریببه بعد  نیپامو گشاد بشه از ا تایتا به قول ب میشستیاقوام م

 با عجله کمر بندم بستم و گفتم میکه نشست نیماش تو

 سرش.. ختهیکار ر یشد...بنده خدا مامان بگو که از صبح کل رید یلیکه خ افتیراه ب ــ

 و گفت دیکش کمربندش

 به کار کردن یستیوا یبر یاخویم یعنی فهممینم ــ

 نگاهش کردم متعجب

 نداره یمن کس ریمعلومه خب...مامان که به غ ــ

 کرد یزیر اخم

دو قدم  یتونستینم شیکه نرفته..تا دوروز پ ادتی.. یتازه سرپا شد یکار...جنابعال یکاره اس...کار ب یچ تایپس ب  ــ

 ..یراه بر
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 گهید هیمعمول یکار کنم..همه اش کارا یچ خوامیاالن که خوبم...بعدشم مگه م ــ

بعد  یبزار سرپا ش یالیخ یمدت بزن ب هی...یدیانجام نم نیهمتا..کار سنگ دونمی..من نمیمعمول ریغ ای یمعمول ـــ

 و اون بزن نیجوش ا

 شدم معترض

 مادرمه ها ــ

 انداخت و گفت ینگاه مین

 که ی....ملتفتینسبت به من دار یفیوظا هیــ من شوهرتم ها... 

  دمیکش یپوف

و  اهیدست به س تونمیجماعت من تازه عمل کردم نم دیوارد که شدم بگم ببخش یخوایکار کنم...م یچ یگیم ــ

 دییبزنم لطفا توقع نفرما دیسف

 جواب داد لکسیر یلیو خ دیخند

 ستین یفکر بد نمیا ــ

 اشااار؟؟؟ی ــ

 کن ریکمتر خودت درگ نیجا بش هیر خوب دخت هیبرو مثل  گمی..به من باشه میگیم یخودت  دار ـــ

 مادرمو تنها بذارم تونمیبفهمه نم خواستیگفتم و ازش رو گرفتم...انگار نم یمحکم چشب

 شده را خودش شکست جادیا سکوت

کم  هی گمیهم من...من م یدونیخوب م طی..هم تو شرامیکنیم خودیسرش بحث ب میکه مادار هی...اصال چه کارنیبب ــ

کار راه اندازه ...تو هم برو  ادیکه کم و ز تامی..مامان منم هست..بیستیت کن...امشب که تو تنها نمراعا شتریب

بشوره...برنج مامانت بکشه...خورشت مامان من  تایب وبدهمثال ظرفا ر دونمیعاره...چه م یوسطشون فر بخوره نگن ب

رو  یزیبر یزعفرون هی یدلت خواست کار کن یلی..توام خیتو غصه نخور اسرکهیگردن  ندازمیبکشه...سفره روهم م

 ازت توقع کنه.. نیاز ا شتریب می...فکر نکنم کسهیکاف یمثال قاشق چنگال جا به جا کن ایبرنج 



 همتا

100 
 

 ..ناخواسته گفتمکردیم یزیچپ نگاهش کردم..چه خوب برنامه ر چپ

 ؟یکاره ا یوسط چ نیــ آنوقت شما ا 

 زد لبخند

 هگید کنمیمن؟...خب من نظارت م ــ

 شده نگاهش کردم... زیر ی...بروبر با چشمانیعنیبود  یجلب یبچه  عجب

 گهیجور کاره د هیبزنم...خب نظارت کردنم  یپاشم بندر ی...نکنه توقع دارهیچ ــ

 هو؟ی یخسته نش ــ

 یکردم که تو خبر ندار میسختر ینچ...نگران نباش ..من کارا ــ

کدوم توان کار کردن  چیبرم...نه مادر من ..نه مادر شما..ه شیپ تحت نظارت شما تونمیمن نم یشرمنده ..ول ـــ

 چیمامان برسم...ه ادیبه فر دی...پس بازم منم که بارهیم کنهیکه اونم از حاال بگم خسته شه ول م تایب مونهیندارن..م

 ستیخودم دلسوز ن ریکس غ

 داد رونیپرصدا ب نفسش

 سبک انجام بده یالاقل کارا ـــ

 بود واقعا... یخودیبحث ب چه

 سطحه... هینداره..همه اش تو  نیکارخونه که سبک و سنگ ــ

 خونه میپس برگرد ـــ

 نکن تیاشاراذی ــ

عوضش سر راحت رو  خورمی...شام نمخورهیبندازه که به درد نم یبخواد مارو از کارو زندگ یدعوت هی..اگه گهینه د ــ

 ذارمیبالش م

 گفتم یشتریب متیبا مال هیدردش چ دونستمیکه م ازونجا
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 چطوره؟ دارمیکار سبک من برم یمراعات کنم...خوبه؟هرچ شتریب کنمیم یباشه..سع ــ

 سمتم انداخت طنتیپراز ش ینگاه مین

گردن مامان من...سفره ام که  افتهی...خورشت مکشهی...برنج مامانت مشورهیم تایب یدیشد..پس ظرفارو م نیآها..ا ــ

 ....اسرهی شیر خیب

 دمیو پرس دیبه ذهنم رس ناخواسته

 کار نکنه ؟اونیصدف چ ـــ

 چهره اش به وضوح برگشت...لبخندش محو شد و گفت حالت

و بابت  شهیسمت ش دیرد و بدل شد...سرش چرخ نمونیبود که ب یجمله ا نیآخر نیمشخصه...وا فشیاون تکل ــ

 نیحرف زدن ضبط ماش یباربه جا نیو اداد...دوباره برگشت  رونیبود کالفه نفسش رو ب یچ دونمیکه نم یمسئله ا

 کرد... لیروشن کردو عمال گفتگو را تعط

و مامان را درآغوشم چلوندم وخودم درآغوش باباغر ق کردم...عمو و زن عمو هم به  تایازمون شد...ب یخوب استقبال

به  کردکهیدر گرم  رفتارمهم آمد..خنده رو و گرم ..آنق اسریگفتند... کیتبع جلو آمدن و به تازه عروس و داماد تبر

 یدادم به رو حی...ترجیسیاو بنو یو به پا یریخودت بگ رابهصدف   یزده  خیآمد رفتار سرد و  یخود دلت نم یخود

پدرم بود و احترامش واجب...از  یبرخورد کنم...مهمان خانه  مانهیصم یلیوخ فروشدیم یکه چه تکبر ارمیخودم ن

 مانی هبود و خان رفتهیبار عذرو بهانه بچه گانه دعوت مادر مظلوم من را پذ نیز چندقدم رنجه کرده بود و بعد ا یطرف

از  یپر انرژ تایو شاد باش گذشت...ب کیو تبر ییرایورودمان به پذ ییتدایا قیفرموده بود...دقا نیمز شیرا با قدم ها

 شیبه ک مانییایو از سفر رو دیکش زحمتش را اشاریشد که  دهیهم پرس یسواالت انیم نیکرد و درا ییرایجفتمان پذ

 مارستانیدر ب مانیاتاق خصوص ادیبه  گفتیکه م شی..ازکگرفتیم امخنده  شیها فیتعر انیم یگفت.. ..هراز گاه

 یقیتا خوابم ببرد...دقا کردیشب با حرف سرگمم م یها مهیکه من درد داشتم او تا ن یدونفره ا یافتادم و شب ها یم

 را صدا زدم تایرفتم ب یسمت پله ها م نکهیبلند شدم و ضمن ا از جا ییرایبعد از پذ

 یایلحظه م هیجان  تایب ـــ

گوش سپرده بود بلند شد و رو به  اشاری یکه تا آن لحظه کنار دست من نشسته بود وبا دل و جان به حرف ها تایب

 گفت اشاری
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 ..امیتا ب دیجا نگه دار نیبحثتون هم ــ

 گفت یو به شوخ دیکش یفرض یت خطبا دس اسری...دیخند اشاری

 تخت التیکاتش کردم...برو خ ـــ

 داخل شد تایباال فتم....وارد اتاقم شدم وپشت سرم ب اطیسمت پله ها قدم تند کرد و من با احت تایب

 ؟یآبج یداشت یکار ــ

مطبوع اتاق پر  یهوارا از  میها هیاتاقم تنگ شده..ر یحس کردم دلم برا یناگهان یلیو مرتب بود...خ زیتم اتاقم

 کردم و با لبخند سمتش برگشتم

 من بده یزحمت گوش یب ـــ

 باال برد وگفت ییزد...ابرو لبخند

 یبد مویجمع سوغات یجلو ی..من بگو فکر کردم نخواستیآهان...بگو چرا احضارم کرد ــ

من  یاگرچه برا یلیسفر تخ نیبود...ا دهیبه فکر خودم نرس ؟؟؟چرایسوغات ی...واختیر یآمد و دلم هر یسوغات اسم

 به زبان آوردم دیکه به ذهنم رس یزیچ نیکامال باورش کرده بودند....اول انینبود اما اطراف یواقع

 ..خوبه؟دمی...باز شد اول سوغات تو رو ممیمحفوظه...هنوز چمدونامون باز نکرد تیسوغات ــ

 رفت و گفت زمیم یرا باور کرد و سمت کشو ....خوشبختانه حرفمدانستمیخودم هم نم گفتمیکدام چمدان م از

 یگوش یگذاشت کف دستم....خواستم تشکر کنم که گرما یگذاشتمش...کشو رو باز کرد و گوش نجای..ا ایب ــ

 کنجکاوم کرد

  ؟یــ شارژش کرد 

 توالت داد و گفت زیاش را به م هیو تک برگشت

 جبور شدم بزنمش به شارژ م نهیبب ستویعر یدخترعکسا نی..اگهید دی* ــ آره...ببخش

 درهم گره خورد میابروها
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 د؟ید ــ

 ...رهیکار در م ریاز ز میفهمینم میگاگول الشی..به خیگوش یآره...اومد باال نشست پا ــ

را  تایب یحرف ها انیدرم یکی بایداخل دستم بود...تقر یگوش یو نگاه متفکر من رو زدیخودش حرف م یبرا تایب

 و درجوابش گفتم دمیشن

 دهی..چاپ شه خودش نشون ملمبردارهیعکساشون دست ف یگفتی...میکردیکارو م نیا دینبا ــ

 ستادیاش را از درابر گرفت و صاف ا هیتک

 ...نهیتقاضا کرد همونا رو بب رمیگیازت عکس م یبود با گوش دهیاز اون موزماراست...تو تاالر د یــ گفتم ول 

او اصرار کرده بودم...اصال چه  یعکس ها دنید یاصرار کرده بود؟مگر من برا یچ یشور به دلم افتاد...برا ناخواسته

گفت بود  اشاریهم دلخور بودم... تایسرک بکشد..از دست ب میداخل گوش یکس خواستیدلم نم دیمعنا داشت ..شا

واهرش را خ یشخص ی لهی...سربه هوا نبود که وسدمکرده بو یجهت از او طرفدار یخود و ب یسر به هواست ..من ب

 ...دادینم بهیدست غر

 همتا؟ ــ

 رونیب دمیهپروت پر از

 ه؟یچ ــ

 ه؟ی..خبریبه گوش یساعت زل زد هیتو؟ ییکجا ــ

  نیبود...ا یکار عبث تاهمیبود که شده بود..سرزنش کردن ب یکردم متعادل رفتار کنم...کار یجمع کردم و سع خودم

 ..ددنیفهمینم خوردیآدمها تا سرشان به سنگ نم پیت

 زدم یاتاقم تنگ شده بود....لبخند محو یچقدر دلم برا کردمینه ..داشتم فکر م ــ

 که حتما کار مامانه شمیزیتم ــ

 بازوم گذاشت و گفت یزنان جلو آمد..دوتا دستش رو لبخند
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 دستمال دستش هیوقتام  یرفت..بعض یو م ختیر یچند تا قطره اشک م ومدیبود...مامان فقط م زیاتاقت تم ــ

   کردیم یریو گرد گ گرفتیم

 درشت کردم چشم

 کردیم هیگر ــ

 اوهوم ــ

 خب یذاشتی...نمینگاهش کرد یستادیتو هم ا ــ

 لبش سمت باال انحنا گرفت ی گوشه

بله..نشسته رو تخت تو داره  دمیدیدنبالش م ومدمی...منجاستیا دمیفهمیم زدیم بشی...تا غدادیمگه گوش م ــ

 گمیبه همتا م یکن هیگر یکردم ..گفتم بخوا دشیتهد گهیچند روز...امروز د نیا میتان داشت..خالصه داسکنهیم هیگر

 ...کنمیخودمو راحت م الیو خ

 زدم تلخند

 یچقدرم که نگفت ــ

 زده باشم... یحرف هیگفتم که  یجور نی...من همگمیم دونستی..ول ده بابا..خودش مدیـــخند

 فتم و گفتمگر یقیشد..نفس عم دهیکش شتریب میلبها

 لباس عوض کنم خوامیم یممنون...اگه بذار یخوب...بابت گوش یلیخ ــ

 و با مزه راه کمد نشون داد وگفت دیزنان کنار کش لبخند

 بانو..اتاق خودتونه... دیدار اریــ اخت 

لباس  یاجا گذاشته بودم بر میرا در کمد لباس ها میاز لباس ها یلیکه خ ییرفتم..از آنجا میکمد لباس ها سمت

 مانتوم یبه خودم نداده بودم....در کمد را باز کردم و و شروع کردم به باز کردن دکمه ها یزحمت چیآوردن ه

 ؟یزیچ هیهمتا  یـــ راست  
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 ؟بگویچ ــ

 بود ستادهیا نهیبه پشت سر انداختم...دست به س ینگاه مین

 ازت بپرسم یایرو مخمه صبر کردم ب یزیچ هیچند روزه  ــ

 دمیکش رونیرا از رگال ب یشمین تکان دادم و سارافون گل دار ابرتکا سرم

 بپرس...گوشم با توئه ــ

 و با تامل گفت دیکش یپوف

تو توالت  گمیشد؟همه اش با خودم م داشیاز کجا پ اشاری...میافتاده بود ریتو توالت گ ی...وقتاسری یشب عروس ــ

 اومده بود حیمحض تفر یجور نیهم ایکرده بود  بی...مارو تعقکردیکار م یزنونه چ

 ساعد دستم انداختم و لبخند زنان سمتش برگشتم یام گرفت....سارافون و دامن فون ساتنم رو رو خنده

 بود؟ دهی!چرا به مغز خودم نرس ــواقعا

 گفتم یرا کلفت تر کردم و با لحن بامزه ا میقدم سمتش برداشتم..صدا هی

ما نافرجام ماند؟نظر  دنیداشت که با د یشوم ینقشه  ایآمده بود؟آ حیتفر یبرا ایکرد؟آیم بیمارو تعق اشاری ایآ ـــ

 دیشو یدستگاه مغز مصنوع کی یسوال برنده  نیبه ا ییپاسخ گو ست؟بایشما چ

 دیبه خنده نشسته پرس یبهم جمع شد و با چشمان لباش

 ؟یکنیــــ مسخره م  

 دمیخند

 شدیهمه برات مهم نم نیبود ا یمشغول کرده..واال اگه سوال امتحان نقدریکه ذهن تورو ا هیچ نیمعلومه خب..ا ــ

 نگاهم کرد... دلخور

 خواهر؟ یخواهر ب گهیرفت....د ادتی مونینسبت خون اشاریآقا  یخونه  یدمت گرم...دوروزه رفت ـــ

 دمیبه بازوش کش یرفتم و دست شیزنان پ لبخند
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سوال که ذهنت  نیخودت بگو ا یشته باشه فراموشش کنه..ولمثل تو دا ینکن حاال.. محاله آدم خواهر  ــترش

 بگو تا جوابش بدم کنهیعلم کمک م شرفتی...اگه جوابش به پهیدیکل نقدریمشغول کرده ا

 دیبرچ لب

 ..کنهیحتما کمک م تیبه بشر یدونم ول یبه علم نم ـــ

 انگشت خودش نشون داد با

 من...چقدرم که عالم بود یرژو پران طونیکردم...خواهر ش یصدا دار تر ی خنده

 من بود که گفتم یرفتار سرخوشانه  یرو یبا خنده و دلخور نگاهش

 دمیبه شما بزنم د یسر هیکرد...گفت اومدم تو محوطه  فیبرام تعر اشارخودشینکن... ریـــ مغزخودتو درگ 

م رفته دنبالش هنوز رفته عکس بندازه همتا تاینگرانه..گفت ب یلیخ دمید دمی...از زن عمو پرس نیستین

 ی کهیبا اون مرت یریبه درگ رسهیم هشکردن ما کل محوطه رو بگرده..که ت دایپ یبرا شهیبرنگشتن...اونم مجبور م

 مست....

 را تکان داد زسرشیر زیکردو ر تیرا با تامل سمت باال هدا شیابرها

 ..یایتا تو ب نییپا رمی...باشه پس من منطوریعجب...که ا ــ

 دانستمینگاه کردم...امکان داشت که بزرگ شود؟منکه محال م سرش دنبال

  

 یظرف اسریبود که از همه طرف محاصره شده بود... یکه چشمم شکار کرد صدف یزیچ نیشدم..اول ریپله ها سراز از

و هم ...زن عمدادیرا به دستش م بیس ی دهیبر یگذاشته بود و دانه دانه تکه ها شیپا یپوسکنده رو ی وهیرا پراز م

در کار نبود..نوع رفتار صدف به حد  یانکار گری...دکردیرا خرج عروس باردارش م شیسرش جلو برد و مادرانه ها

 کی..اشاره کرد نزددیسر اشاریدرهم  یاخم ها ینگاهم رو دمیپله ها که رس نیی..پاکردیروشن م زرایهمه چ یکاف

 گرفته بود شیپنجه ها نیبود و چانه اش را ب انداخته یکیآن  یرو شیپا کیشوم...حرف گوش جلو رفتم...

 ؟یدیپوش هیچ نیا ــ

 دمیانداختم ومحتاطانه پرس میبه سرتا پا یشدم...نگاه حساس
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 چشه مگه ــ

 اریتنگه...برو درش ب یلیگوشه...خ ستیچش ن ــ

 حد حساس باشد.. نیتا ا کردمیفکر نم چی...هنمیشدم کنار دستش بنش مجبور

 زدمکنار گوشش پچ  آهسته

 ریبگ دیبارو ند هی نی...خواهشا افهمنیبرم باال برگردم همه م ــ

 ...شدیرو م روینگاهم کرد...دلم داشت ز یشتریبا دقت ب دویدر هم تن شتریب شیابروها

 نگاهش کردم و زمزمه وار گفتم مظلوم

 میزنیمورد حرف م نیخونه در ا میزشته...بر کننینگامون م ــ

 تنگ بود...چرا تا حاال خودم دقت نکرده بود.... نقدریلباسم ا یعنیم دست داده بود..به ی...حس بدگفتینم یچیه

 و تو   دونمیمن م یش ضیکار...مر یگفتم...امشب کار ب ینره بهت چ ادتی ــ

 رو به اون رو شده بود.. نیاز ا هویرفتم باال که حالش خوب بود.. یبود...داشتم م چش

 تر گفتم مهربان

 ستیکه ن بهینکنم...مامانمه غر داریکه اصال خودم خر شهینم ینکنم رو قولم هستم ول نیر سنگقول دادم کا ــ

 یچاره ا یبودم...ول یرفتار او نشوند عصب رییتغ یمجبور بودم دست به عصا راه برم تا جمع حاضر متوجه  نکهیا از

که بابا  یبود و تدارک دهیکه مامان کش یهمه زحمت نیا کردیشک م یپدر ومادرم وسط بود...کس یآبرو ینداشتم...پا

 رفت یبود به باد م دهید

 انجام دادم یزیچ ی..جرمییخطا کردمیکه حس م کردیداشت نگام م یجور هی

 استراحت کنم خوامی..خسته ام میشیشامتو خرده نخورده پا م ــ
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 شیبود و آتش ختهیمش ربه نطوریبود که ا یقطعا موضوع مهم ی...ولدونمینم یشده..چ شیزیچ هیشد که  باورم

مشغول رفتم  ی...آهسته بلند شدم و نگاه محزون و پرسشگرم رو ازش گرفتم و با فکرگرفتیداشت دامن من م

 کمک مامان..

خوب بود..بعد از چند  یبگ شدینداده بود م ماتمیاخم نکرده بود و با اون لحن بهم اولت اشارینبود...البته اگه  یبد شب

که نسبت به  ییاز اونجا ادویکنم تا صداش درن تیکردم رعا یسع یلیه  سبکم کرده بود..خخانواد دنید یروزدور

شام کنار  زیظاهر نشم..هرچند سر م دید یباشم و جلو هتو آشپزخون کردمیم یسع شتریلباسم تذکر داده بود ب

 گوشم زمزمه کرد

 حرص نخورم نقدریتا ا رمیباشه چند دست لباس مناسب برات بگ ادمی ــ

 یتصنع ینداشت...بغضم را قورت دادم وبا لبخند یرادیو ا بیع چیکه از نظر خودم ه یلباس یخورده بود؟برا رصح

 اش را پنهان کنم... یکردم بدخلق یرو به جمع سع

بهونه  اشاری یمن خستگ دید یکه ظرف نشورم..مامانم وقت یبه باز دمیچیپ یجور هیآقا  شیاز شامم به فرما بعد

عروسا رو بدم...منظورش از عروسا من و  یکادو خوامیکه م میبعد..فعال همه بر یگفت ظرفا بمونه براکردم که برم 

خدا مامان که تو  ی...بنده رهی..نکه خانم چند بار دعوتش رد کرده بود.. مونده بود با من کادوش بگمیصدف بود

دوتا تازه  یبرا یبهار آزاد یسکه ..دوتا رهیجفتمون از سرهم بگ یزحمت افتاده بود و مجبور شده بود برا

 لیبهتر بود تا فردا پس فردا بخواد حرف فام کردیکرد..االن خرج م شهیچه م یبه خرج افتاده بود ول یلیعروس...خ

 جمع کنه...

 دهیمشترکمان اصال پسند یزندگ یمهمان نیسرش وارد اتاق خواب شدم ..دلخور بودم..رفتارش آن هم در اول پشت

کار را نکرده بود  نینه تنها ا ی..ولمیخودمان حلش کن یهم بود درخانه  یصبر کند تا اگر مشکل ستتوانینبود..م

...دردش هرچه بود حق زدیدامن م میعصبانت شتربهیکارش ب نیبلکه تمام راه برگشت را هم سکوت کرده بودو با ا

 از دستش  دلخورم.. دکهیفهمیم دیامادرم را به من زهرمار کند...اگرهم زهرمار نشده بود او ب ینداشت مهمان

من متوقف شد و پرسشگرانه نگاهم کرد..حق به  دنیبود که با د راهنشیاول پ ی...دستش بند دکمه ستادمیا مقابلش

 دمیجانب پرس

 امشب چت بود؟ یبگ شهیم ــ

 دیلبش انحنا گرفت و با خم کردن سرش پرس ی گوشه
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  دمی؟نفهم یچ ــ

 گفتم یکردم و کفر زیر چشم

 یکنیمن مسخره م یدار ای یدیواقعا نفهم ــ

 کور خورد و سرش را صاف کرد یگره  شیابروها

 منظور؟ ــ

 یاخم و تخم کرد یچ ی...برایداد ریجهت به لباسم گ یو ب خودیچت بود...چرا ب دمی...پرسستیمنظورم واضح ن ـــ

 هان؟

 سپر کرد نهیگرفت و دست به کمر س یقیعم نفس

 هست؟ یتو لباس...حرف افتهیاندامت ب ادیشم نمنبود...خو خودیب ــ

..بار اولم  یدیاز هزار دفعه منو د شتریبابام ب ی...تو خونه دمیلباس پوش یمدل نیا شهیمعلومه که هست..من هم ــ

 ..یدیکه تذکر م ستین

 و جواب داد دیکش یرا به تمسخر کم شیلبها

االن  یحرف بزنم ول تونستمیدست من نبود نم ارتیقبال اختمنه... یخونه  نجایبابات...ا یبه قول خودت خونه  ــ

 یگوش کن ی...تو هم موظفیبپوش یکه دوست ندارم هر لباس گمیم اراتیهست...وطبق همون اخت

تا با  ندیگویمرد رو به روم داشته باشم...راست م یاز بعد ناشناخته  یدرست لیهم گذاشتم تا تحل یرا رو میها چشم

 کردمیم یط دیکه با رهایراه بودم...چه مس یومن هنوز ابتدا شیبشناس یتوانینم ینکرد یدگسقف زن کی ریز یکس

استخوان  دیبا گفتیم شهیبشناسم..به قول مامان که هم ترمرد را به نیتا ا گذاشتمیپشت سر م دیکه با یو چه موانع

 میبود و تماشا ستادهیت ارا باز کردم...همچنان در موضع قدر میشود...پلک ها یزندگ یتا زندگ یخرد کن

 ...نفسم را آهسته پس دادم ودلخور گفتمکردیم

رفتار امشبت اصال  ی..ولمیداریتو برم ی قهیچند دست لباس به سل میریم ی..هروقت بگستین یباشه..حرف ـــ

 درست نبود

 طرح لبخند گرفت... شیلبها
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را  میبازو رمیفاصله بگ یقدم نکهی..قبل از ااحساس قدرت کند و از کنارش گذشتم. نیاز ا شترینشدم تا ب منتظر

دور صورتم را  کینگاهش کردم..همچنان لبخند داشت...چشمانش  زیو ت ستادمیشد...ا میبعد یگرفت و مانع قدم ها

 دیربط به موضوع بحث پرس یمرو کرد و ب

 یگرفت تایاز ب تویگوش ــ

 کلمه جواب دادم کیدر  یاحساس چیه بدون

 گرفتم ــ

وارد  میبه بازو ی...فشاراندکزدیدر نگاه او موج م یروزیدر نگاه من و پ یانگشتانش بود...دلخور ریگ میازوب همچنان

 بازو و چشمان او در حرکت بود گفتم نیکه نگاهم ب یتکان خوردندو درحال میکرد..لبها

 لباس عوض کنم خوامیم یاگه اجازه بد ــ

من قصد داشتم مثل خودش رفتار کنم..رفتار  ی..ول ندیاز من بب یتر یمنتظربود رفتار منطق دیشد...شا زیر چشمانش

 یهر عمل دیفهمیم دی...باشدیم یمنطق ریخودم غ ینبود به تبع رفتار من هم درخانه  یپدرم منطق یاو در خانه 

که به  ردمکینبرند منهم وادارش م ییتا خانواده بو فتمیمن را وادار کرده بودبه التماس ب یدارد..وقت یعکس العمل

 بد نبود.. یبدجنس یاوقات اندک ینظر کند...گاه دیدر رفتارش تجد یبه حقش هم که شد کم یخاطر خواسته ها

 پرو دستور داد پرو

 ...افتاد؟یخوابیم یریگیم یایزود م یلباس عوض کرد ــ

 زدم و گفتم: یشخندیخودش ن همانند

 خوابمیوقت خسته شدم خودم م...هر یخوابمو که ندار اری..اختیخودمو دار اریاخت ــ

 گفت: یعصب یشدو با لبخند شتریب میبازو یرو فشارش

با  تیهمه چ اریخواب که  نه ..اخت ادیکه  دستت ب شمیبه زور متوسل م ی...مجبورم کنیبه نفعته با من لج کن ــ

 منه...

 دونم؟ینم ی..سر چمیکردیم یباهم لجباز میداشت یالک یبود...الک یچ خودیبحث ب نینبود منشا ا معلوم
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 یکرده بود...دستم رو تیپنجه هاش پوست بازومو اذ یعقب رفتم...جا یول کرد ... زل زدم تو چشماش و قدم بازوم

 .... دیبازوم گذاشتم و اونم پنجه تو موهاش کش

مشخص بود  در آن کامال یکه کالفگ یبود...قطعا که قصد آزار من را نداشت...از نگاه ورفتار بیهردوتامون غر حال

 افتهیکوتاه تر از من ن یواریفروکش کردن خشمش د یآزرده خاطر شده وبرا یزیاز چ نیقیحدس زدم قطع به 

 و گفتم ومدمیحال از حق خودم کوتاه ن نیاست...با ا

 واقعا برات متاسفم ــ

 و از اتاق خارج شدم.... دمیباز شود چرخ یبحث تازه ا نکهیحجم گرفت ...قبل از ا چشمانش

 یجا به جا کردم...دستمال خچالیگذاشته بود در  مانیراکه مامان برا ییعوض کردم..مسواک زدم ...غذاها باسل

دل المصب اجازه  نیباز هم نشد....ا یدادم ول ییخانه را صفا یریتصو یصوت ستمیوقت تلف کردن س یبرداشتم و برا

 ...کردیو آغوشش را طلب م شدیم دهیکش ببمانم..مدام سمت اتاق خوا ممیکه قاطعانه بر سر تصم دادینم

اپن آشپزخانه پرت کردم و سمت اتاق خواب  یقاب دستمال را رو تیبه افکارزدم و در نها یبداخالق من...لبخند مرد

زبانم مزه کرده بود..  ریکه تازه تازه ز  شدمیم ییکشش نوپا نیا یجوابگو دی...بایقهر و دلخور الیخ یپرواز کردم...ب

 ...بردمیفرو م وششسرم را در آغ یوقت شیبود نوازش ها یابوچه حس ن

 

سمتش انداختم  ینگاه میچشم ن ی...از گوشه دمیشکمم کش یآن را رو یملحفه سرخوردم و گوشه  ریز اطیاحت با

گذشت که  یا هی...چند ثانشدیم نییباال و پا یاش به آرام نهیس یاش گذاشته بود و قفسه  یشانیپ ی..ساعدش را رو

 ..دمیزدم و به پشت چرخ یرخورده غلتس

 کرد؟یم یکم محل ایخواب بود  ــ

 دمیرا بستم و به دل زبان نفهمم توپ میخودم را سبک کنم پلک ها نیاز ا شتریقصد نداشتم ب چون

 یاریدر ن یباز یباز یبتمرگ..تا تو باش ریبگ ــ

 رابیس شیاز نوازش ها ردتایمرا در بر بگ گذشته آغوشش را باز کند و یمانند شب ها خواستیچرا...دلم م دروغ

را به خودم  نیمتوقعانه بود...اومغروتر و صدالبته لجباز تر از من بود...سخت بود ا یلیانگار خواسته ام خ یشوم...ول

 مهیبا چشمانم قهر کرده بود...کالفه غلت زدم و به سقف ن به خودم فشار آوردم..نشد...خواب کال یکنم...کم یحال
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نخورده  یتکان چیدر چه حال است ...ه نمیچشم انداختم که بب یازگوشه   ینگاه میشدم...ن رهیاتاق خروشن 

 گهیکم د هی...دمیبذارم غرورم مانع شد...دوباره چرخ شیقدم پ یآشت یبزنم و برا ایبود...خواستم دل به در

بدنم  ریاز ز یبودم که دستش به نرم...درحال کلنجار رفتن با خودم یریرفتم سر وقت گردگ یم شدمیم پا گذشتیم

 رد شد و کنار گوشم گفت

  یاریدر م یکله شق باز برهیبدون من خوابت نم یوقت یکنیم خودیب ـــ

را  میدرون جاناتیرا بهم فشردم تا ه می...لبهادیدیبود و لبخندم را نم کیشد..خدارو شکر که اتاق تار دهیکش میلبها

 و گفت دیسر میرموهایش وارزکنترل کنم...دستش آهسته  و نواز

در  یتالف گهیجور د هی یکن یچشم...کم کار یزود بخواب دوست دارم فقط بگ گمیم ی..وقتهیهو یجوابه ها ـــ

 ..ـارمیم

 لو نرود... جانمیتا ه دمیدندان کش ریرا ز لبم

احساساتم را نقطه  و ممکن بود شدیمشتاقم بدعادت م دیفهمیبود احساساتم کار دستم بدهد...م کی...نزدیلعنت

 بنشاند..  یسکوبه کرس نیاز ا  شهیهم یضعف کند تا حرفش  را برا

خوابم  ریبود...شب گذشته د دهیصبحانه را چ زیشده بود و م داریگرفت...قبل از من ب میرا لقمه را خودش برا نیاول

 بودند از دست داده بودم... زیسحر خ یالزم را برا یبرده بود و طبعا انرژ

 دیپرس گرفتیم یبزرگتر یخودش لقمه  یکه برا یگفتم را لقمه را از دستش گرفتم....در حال ینممنو

 ...یبردار یترم تابستون ستیامسال که قرار ن ــ

 دمیپر پرس مین یشد...دستم را مقابل دهانم مشت کردم و با دهان یسوال نگاهم

 چطور؟ ــ

 رو چپوند تو دهنش و گفت لقمه

 ...ادامه داددیچرخی....همچنان لقمه در دهانم ممیریم یسفر مشت هی یابستون سرخودت شلوغ نکنبرنامه دارم...ت ــ

 ...میحسرت به دل نمون میسفر دونفره بر هی...حداقل میماه عسل که نداشت ــ
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 ام گرفت... خنده

که تونسته بودم  ییجاخودش کم نذاشته بود...منم تا  یبرا یزیکه سرپا شده بودم چ یاز زمان یول میعسل نداشت ماه

 داشت واقعا یینکرده بودم...عجب رو یکم کار

 گفتم یرو فرو دادم وبه شوخ لقمه

 نییپا یاریوسط راه موتور م یریم شیترمز پ یکه تو ب نطوری...اگمی....بخاطر خودت مستایبد ن یرینفس بگ هی ــ

 کرد و گفت ینسبتا بلند ی خنده

 یجوابگو باش یکنم ...به فکر خودت باش که بتون کار یتو نگران من نباش...بلدم چ ــ

به  فیتخف یکه چون دوستش داشتم با درصد دادمیبهش م ینسبت بزرگتر دیکلمه براش کم بود....با نیپرو...ا بچه

 اکتفا کردم... نیهم

 بود پاک کردم تیتو گوش ی..هرچیراست ــ

 عسل خشک شد یکاسه  یرو دستم

 ؟یچ ــ

 دهانش برد ونگاهم کرد کیرا نزد گرید ی لقمه

پاک  ینیبب ینر هویطور...گفتم  نیهم مونمیو عکس عروس لمیبود پاک کردم...ف تیو عکس تو گوش لمیف یهرچ ــ

 یشده جا بخور

 دمیافتاد و لب برچ زیم یرفتم...دستم رو وا

داره  ارمیود اخت...گفته بشهیداشتم پاک کرده بود...آخه مگه م لمیعکس و ف یو هرچ میرفته بود سرگوش سرخود

 ..گرفتیقبلش اجازه م دیبود که با یشخص ی لهیوس هی یحد ...به قول خودش گوش نینه تا ا یول

 با و اعتراض گونه گفتم  یناراض

 چرا آخه ..من اون عکسارو دوست داشتم ــ



 همتا

114 
 

 خونسرد جواب داد: یلینداد...خ تیاهم

حذف  تیاز گوش دیبا نای...امیگرفت هید تو آتلهست...عکسم که تا دلت بخوا مونیعروس لمیهمه اش تو ف ــ

 راحت تره... المیخ ینطوری...اشدیم

و عکسمون آماده بشه...من اونا رو گرفته بودم که  لمیمن ناراحت..حاال کو تا ف الیخودش راحت کرده بود و خ الیخ

نظر  یخود خواه بود...حت یلیبرم سرقتش و لحظات قشنگم مرور کنم...واقعا که!خ یتا آماده شدن عکسا هراز گاه

 خواستی...دلم مدمی...چهره درهم کشمیسر وقت گوش رهنداشت که الاقل قبلش بپرسه بعد ب تیبراش اهم نقدریمن ا

 هیکه..هربار  ذاشتینم یکنم ول یزیبرنامه ر میزندگ یروزها یبرا اقیشب قبل را فراموش کنم و با اشت یدلخور

 .. کردیخودش رو م دازیزجدیچ

دوست نداشتم از  قتایبه سکوت اکتفا کردم...حق نیهم یسخت بود...برا طیوارفتم تو اون شرا ی افهیردن قک جمع

 شب گذشته تکرار شود... انیحرف بزنم که جر یدلخور یرو

 زیتم یلی..خی دیچرا چهره درهم کش ای یکه چرا ساکت اوردیمبارکش ن یبه رو چیآقا هم که انگار نه انگار..ه حضرت

 اشو خورد و بلند شد... صبحانه

 

شرمنده شده  یرو به روم آورده بود کل یسوغات تای...شب قبل که بدیخر میدنبالم باهم بر ادیالهه تماس گرفتم که ب با

 یآدما نیکترینزد یآدم بره سفر و برا شدیرا فراموش کنم...مگه م یمهم نیبه ا یبود مسئله  دیبودم..عجبا!از من بع

 یتایفکر خنده ام گرفت...ب نیبخوره آبروتو ببره...از ا یبه توق یکه منتظر بود تق تایب ی.اونم برا.ارهین یچیه شیزندگ

 یآدم خوش شانس یلیکه خ یینکرده بودم که قصورمو گردنش بندازم...ازون جا دایکوتاه تر ازون پ یواری..دچارهیب

 ..رساعت دو بعد از ظه یت براقرار گذاش نیهم یبرا ییبامامانش بره جا دینبودم الهه گفت صبح با

گرفتم کار  میدور خودم نچرخم تصم خودیتا ساعت دو ب نکهیا یکه قطع کردم دماغ سوخته بلند شدم وبرا تماس

 زخونهیوارتمیدرو د تونستمیرا امروز تمام کنم...قاب دستمال برداشتم و افتادم به جون خونه و تا م شبیتمام د مهین

 نکهیبر ا یبه حرف مبن دیاون صورت با ری...در غودب یکاریوسواس؟قطعا از ب ایود ب یکار ی...از بدمیرو ساب

 هیجهز دامیم حیکه ترج ومدیبدم م یکار یاز ب نقدریآوردم..نه ..نه ..من وسواس نداشتم فقط ا یم مانیوسواسدارم ا

بود خودمو سرگرم  یقیر طرجا بند نشم...تا وقت نهار به ه هی یدور دستمال بکشم ول هیخودمو  یدست نخورده  ی

 وقت تلف کردن بود... هودهیکردم تا وقتم بگذره...بد نبود...خسته شدن بهتر از ب
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نهار  اشارینهار خودم درست کنم.. یبود که برا دهیبه مغزم نرس یزیفکر کرده بودم چ یزدم...هرچ خچالیبه  یسر

من  یکه اشتها یزیچ یبود ول یهمه چ خچالیتو کنم... یتنبل ییخودم تنها یبرا شدیباعث م نیخونه نبود و هم

از بازار برگشتم شام داشته  ریشدم که اگر د الیخیکه مامان برامون گذاشته بود رو ب مییکنه نه...غذاها کیتحر

شکمو  یلیخ اشاریکه  ییو از جا نمیشام تدارک بب یمجبور بودم خسته و مونده برا شدی....دست خورده ممیباش

که واقعا  دمیرس جهینت نیو به ا دمیکش رونیب خچالیقانعش کرد...سرمو از داخل  ییبه هرغذا شدیداشت نم فیتشر

مامان به راه بود و  یآشپزخونه  شهی...هممینهارو شام بمون یب تایوقت نشد که من و ب چی...ههییجا عجببابا  یخونه 

 نگید نگید یودم و البته گرسنه...صداچه برسه به من که زنده ب کردیمرده رو زنده م رشینظ یب یعطر غذاها

..ابتدا دوتا  رونیفکر ظرف ماست و سبد نون گذاشتم ب یو ب عیکه بلند شد به خودمو اومدم...سر خچالیهشدار 

گردو و کشمش هم برداشتم به مواد  نتیخرد کردم و بعد نعنا خشک و نمک بهش اضافه کردم..از داخل کاب اریخ

الزمه اضافه کنم که  یا گهید زیفکر کردم که اگر چ یآخر..کم یمرحله  یگه داشتم برامذکور اضافه کردم...ماست ن

مغزم استپ کرده بود و خودمو به همان ها قانع کردم...ماست را اضافه کردم و  ادیز تیلفعا لیخوشبختانه به دل

 ....زینشستم سر م

به ساعت انداختم...تا  یزدم و نگاه یآب نکیرا داخل س ینیچ ی...کاسه دیچسب بیتک نفره عج اریو خ ماست

صورتم نشسته  یکه رو یو گرد وخاک یتا خستگ گرفتمیدوش آب گرم م هی دیزمان داشتم..اول با یساعت تایآمدن ب

 بعد به استقبال دوستم برم.. رمیرو بگ

براش دست تکون  یبغل ی شهیسوار شم سرم خم کردم و از ش نکهیدر منتظرم بود...قبل از ا یسرساعت دو جلو الهه

 دیو خوشرو پرس دیکش نییرو پا شهیدادم...لبخند زد..ش

 احوال عروس خانم؟ ـــ

 ..میکرد یو روبوس میبودمش...باهم دست داد دهیطرف ند نیبه ا یباز کردم و نشستم...از شب عروس نیماش در

 ــ خب حاال کجا برم؟ 

 نشستم و لبخند زنان گفتم صاف

 دیکنم....خند دیخر تایب ی هقیهرجا که بتونم طبق سل ــ

  چوندهیگوشتو پ یکه معلومه حساب نطوریا ـــ
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 ادیمالقات ب یهم اصرار کرده بود که برا یما با خبر بود...چند بار یسفر سور یبود که از ماجرا یتنها کس الهه

داد و خلوت زن و  معرفت به خرج اشاری یحضور دائم لیکه خودم مانع شده بودم...مرخصم که شدم به دل مارستانیب

 ...میباهم در تماس بود  یلفنمرخص شده بودم ت ی...هرچند از وقتختیمارو بهم نر یشوهر

 فکر نکرده بودم ی هیطرف قض نی...اصال به اختیر یآورد دلم هر یکه اسم سوغات شبیچه جورم...باور کن د ـــ

 زنان به حرفام گوش داد و آخر سر گفت لبخند

جنساش از دم باقلوا....قول  ی...همه یباش دهیکه توخوابم ند ییجا هی برمتیجبران مافات م یاشکال نداره..برا ــ

 یبراش سوغات گرفت یچ نهیکفش ببره بب تایب دمیم

 گرفتم و گفتم ینفس

 ...شهیم یچ نمیبب میبر ـــ

 گفت یشوخ به

 ...برهیبد نم ینگران نباش خواهر..الهه تو رو جا ــ

از خاک تهران تا به  یبهشت یقطعه  نیپاساژ فکر کردم چطور خودم ا یبود...از همان ابتدا یقشنگ یهم که جا الحق

 بودند ... دهیو صد البته الهه د تایب یبودم ول دهی...هرچند من نددمیحال ند

 یقیهرکدام دقا نیتریمقابل و خواستیبود...دلم م یآنجا کار سخت یشده  نیزایو د کیش یها کیکندن از بوت دل

در دستان الهه  میکه نه زمانش را داشتم و نه توانش...بازو فیو تک تک اجناسشان را در ذهنم ثبت کنم...ح ستمیبا

طول  یدر زمان سه ساعت فیکردنمان با تخف دیر...خشدمیم دهیطرف و آن طرف کش نیبود و به اصرار او به ا

 نیکه در ا یصدف یبرا یبودم...حت دکردهیرازکوچک و بزرگ خ اشاری یخودم و خانواده  یخانواده  ی...برادیکش

آمد که تا چشم در چشم  یم ادمی یکردم...وقت دیخر میباهم نداشت یلیبر ارتباط فام یمبن یارتباط چیمدت ه

با  بهیدوتا غر ی...حتخوردیحالم بهم م نمانیب یچقدر از رابطه  میگذشتیلبخند کمرنگ از کنار هم م کیبا  میشدیم

 گفت یسیرودر وا یالهه ب تی..در نهامیکردیکه ما م کردندیخورد نمشکل بر نیهم به ا

 ؟یــ پس من چ 

 زدیم رونیداشت از حدقه ب چشمام



 همتا

117 
 

 ؟یتوچ ــ

 و گفت ستادیبه جانب مقابلم ا حق

 یریکوچولو برام بگ زیچ هی یخواینم یگرفت میو وقت نازن یهمه دنبال خودت من کشوند نی...ایمعرفت یب یلیخ

 گفتم یسر به سرش بذارم..خونسرد و جد یکم خواستیفته بود هم دلم مخنده ام گر هم

 ه؟یچ گهید تی...سوغاتمیما مسافرت نبود یدونیکه م ــتو

 دو ابروش افتاد...لبخندش به زور جمع کرد و گفت: نیب یزیر خط

و وردل آقا  ینبود مدت مسافرت نیکه ا زنمیجار م تایب شیپ رمی...منم مستین ی..باشه...ماللگهید اسینطوریا ــ

 یفروختینازو غمزه م اشاری

 ...یجلب یلیخ ــ

 دمیرا با خنده گفتم و بازوشکش یدو کلمه ا یجمله  نیا

 ..یدوست دار یچ نمیبب ایخوب ب یلیخ ـــ

 !!!یسوغات ــ

 چپ نگاهش کردم چپ

 ..گهید یگرفتیم یزیچ هیمنم  یبرا دی..خالصه با دونستمی..فکر کن منم نمهیچ ـــ

 نبود...نگاهم رو گرفتم و گفتم یشدن داشتند کار آسان دهیبه کش یادیز لیکه تما ییکردن با لبها بلهمقا

 یبه حالت اگه گرون انتخاب کن ی...فقط وادمیباشه فهم ــ

 دیخند

 خوبه تایقد ب ــ

 غره رفتم چشم
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 و گفت ستادیها ا کیاز بوت یکی یجلو ـــ

زنگ خورد...خواستم  لمیموبا نیح نی...در همگهیمنم مثل خواهرتم د ..خبیرقصونیوا...چرا چشمات برا من م ــ

از  ی...چند قدمامیتا ب کیحرفم قطع کردم و با اشاره از خواستم بره تو بوت اشاریاسم  دنیجواب الهه رو بدم که با د

 چسباندم مسو یطبقه  یفاصله گرفتم و خودم رو به نرده ها کیبوت

 تماس گفتم یمحض برقرا به

 نیاز ما کرد یادیسالم آقا... ــ

 یبود که کامال مشخص بود عصب یمرد ی..صداکردمینبود که من تصورش را م یزیکه از پشت خط آمد آن چ ییصدا

 و ناراحت است

 همتا؟ ییکجا ــ

 ...گرفتیاز پشت خط هم مرا م ی...جذبه اش حتستادمیام را از نرده گرفتم و صاف ا هیتک

 رونمی..بدیمن...راستش اومدم خر ــ

 تنها؟ ــ

 دست گل به آب داده ام.. گفتیخورد...حسم م یزیدلم تکان ر شیصدا یاز جذبه  

 جواب دادم  مظلوم

 ..الهه هم هست..ــنه

 سکوت کرد و با همان لحن گفت یکم

 االن نیزود برگرد خونه...هم ــ

چند ساعت  یرو که ط یال قشنگحس و ح یتعارف همه  یقطع کرده بود...ب یخداحافظ یافتاد...تماس را ب دستم

تا بتوانم به افکارم مسلط  ستادمیا کیبوت رونیب یکرده بودم از دست دادم...چند لحظه ا دایپ ریاخ

 هیاز آفتاب به سا دادیاجازه نم یعنی....شتبود که از سرم گذ یجمله ا نی..ا؟یکنیکار م یچ نی...بباشاری..اشاریبشم...

خبر  یشدم...الهه ب کیرفته وارد بوت لیتحل یبودم..با توان ختهیود که به طور کل بهم رزده ب یحرکت هیبرسد...دوباره 
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فکرم  نقدریا یرا انتخاب کند..از من همنظر خواست ول یکیتا  چرخاندیچشم م کیبلوز ش نیچند نیاز حال من ب

 دادم و گفتم لشیتحو یتصنع یکه لبخند دمشغول بو

از بلوز ها رو برداشت  یکیوسواس و چک و چونه زدن  یره ام..خالصه با کلکا ی..من چیدوست داشته باش دیتوبا

 ی...تمام طول راه الهه پر انرژدمیچونه نزدم و بلوز براش خر متشیسر ق یلیخ زدیم اشاریدلم شور  یمنم که حساب

ناراحتم اما  مدیکه براش خر یا هیکنه بخاطر هد رو من فقط حکم شنونده رو داشتم...دوست نداشتم فک زدیحرف م

 کهیباشه...ا یریحد آدم حساس و سختگ نیتا ا کردمیوقت فکر نم چیاعصابم رفته بود...ه یبدجور رو اشاریرفتار 

 واقعااز تصوربه دور بود.. رهیبگ میرفت و آمد من هماون تصم یبخواد برا

 هیبه خاطر هد یخانه هم کل در ی...جلوومدیبه چشم ن یلیمن خ یکرد که کم حرف یپرحرف نقدریالهه ا خوشبختانه

مملو از  یکردن من گازش گرفت رفت..من موندم با دستان ادهیازم گرفته بود تشکر کرد و به محض پ یکه زورک یا

 بود و منتظر بود تا من را محاکمه کند...  مدهکه از بد روزگار امروز زود به خانه آ یو مرد دیخر یجعبه ها

 

 

 یتماس قطع کرده بود ب یآهسته جواب سالمم را داد... از وقت یلیانداخت و خ میتا پامردانه و پر ابهت به سر ینگاه

 وقفه تو دلم

رفتم و  شیشده لبخند زنان سمت اتاق خواب پ جادیا نیاتمسفر سنگ رییتغ یشسته بودند تا حاال...برا رخت

 دمیپرس

 ..دیرفتم خر ینم دونستمی...میامروزچه زود اومد ـــ

 شد کتریبلند تر و نزد یکم شیصدا..دیکردم چرخ حس

 رون؟یب دیبریم فیخبر تشر یب شهیهم یجنابعال ـــ

 و حس کردم هوا پس است... ختیدرون دلم فرو ر یزیسست شد..چ میها گام

 داشته باشم یکردم ظاهر خونسرد یبرگشتم و سع ــ

 اجازه گرفتن بخواد؟ یرفتن معمول رونیب هی کردمیفکر نم ــ
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 تیتر از لحظات ورودم بود و جد قیافتاده بود عم شیدو ابرو نیکه ب یمن برداشت...خط اخم را سمت شیها قدم

 ..المصب ..چقدر هم جذاب شده بود...کردیم شتریچهره اش را ب

 یاقدام چیکه به تن داشت مشخص بود که  ه ییشامه ام نوازش داد...از لباس ها مشیعطر مال ی...بوستادیا مقابلم

 قالب کرد ومقتدرانه گفت نهیس یرا رو شینکرده است..دست ها لباس ضیتعو یبرا

 از اجازه گرفتن زدم یمن حرف ــ

 بفرستم.. نییرا پا میدهانم را نامحسوس قورت دادم تا بغض گلوله شده در گلو آب

 برداشت کردم ینجوریمن ا ــ

اجازه  یحرف من بو ین نشه....کجاکه آدم نگرا یدیخبر نم رونیب یریم یچرا وقت گمی...من میخب اشتباه کرد ـــ

 دهیگرفتن م ی

 آهسته تکان خوردند و گفتم: میمصممش نشست..لب ها یچهره  یباال رفت و رو اطیچشمانم با احت مردمک

اعتماد بهم داشتن  نقدری...ا امیم ی..با ک رمیم ی...باکامی..کجا م رمیکجا م دیپرسیکس ازم نم چیقبل ازدواج ه ــ

 که.....

 نگاهش کردم... دهیتمام ماند...ترس مهیباال رفت حرفم ن زیشاره اش که تا انگشت

 دیشده بود و فکش سفت و منقبض...تحکم وار غر زیچپش ر چشم

 یخونه  نجایقانون بذارم...اما ا زتیهمه چ یبا من نبود که برا ارتیبابات اخت یام گفتم...خونه  گهیبار د هی ـــ

 همونو انجام بده گمیم یمن چ نی.ببمن...گذشته رو فراموش کن همتا.

 از کجا امده بود..دلم از تحکم کالمش شکست وچشمانم  نم دار شد... تیهمه خشم و عصبان نیزد..ا خشکم

 کرده گفتم: بغض

 ؟یاعتماد یبه من ب ای یآورد یریاس ـــ

 گفت: ینسبتا بلند یبا صدا کالفه

 شمینگرانت م یبفهم یخوایکدووم...چرا نم چیه ـــ



 همتا

121 
 

 ختندیجمع شد و قطرات سمج اشک فرو ر ادشیاز فر میها انهش

 دیکش شیموها یو پنجه ال دیپاشنه چرخ ی.. رو دیکش یبلند پوف

بلند شده بود...برگشت سمتم...چهره اش  نمیف نیف یو صدا کردیم ییخودنما زهیر زهیبود...بغضم ر یسخت لحظات

 تر گفت میمال یلحنداد و با  یزتکانیزریمنعطف تر شده بود...سرش را ر

 یاعتماد یبرم خبر بدم...حرف سر ب ییجا خوامیم یوقت  دونمیمردم خودم موظف م هیمنکه   یـــ حت  

نگران من بشه...درست مثل امروز ..اومدم خونه  یاس...دوست ندارم کس هی...حرف سر نگران نکردن بقستین

من  یدیشنیم یبگو...تو بود خودتدارم نگرانت بشم......حق نی..زنگ زدم خونتون مامانت گفته اونجام نرفتینبود

 ...یشدیکه قطعا نگران م می...بگذریشدیرفتم ناراحت نم ییخبر از تو جا یب

 آهسته هق زدم یلیخ

 نه خودمو ناراحت.. کردمیمهم باشه..وگرنه نه تورونگران م نقدریا کردمیفکر نم ـــ

 دهینکش هیرا جبران کرد ... به ثان نمانیب یقدم فاصله  کی...کردمینگاهش را حس م ینیسنگ یول کردمینم نگاهش

 ...دیاش نگه داشت و دستش را نوازش وار پشتم کش نهیس یدر آغوش پهن مردانه اش گم شدم...سرم را رو

 زمزمه کرد یشتریمالطفت ب با

..فقط خواستم قبل از اعتمادم. ینه من به تو ب یمن ریگرم ازت خواستم نه شربت خنک..نه تو اس ییمن نه چا ــ

 ؟یکه قبول دار نویکه نسبت بهت دارم....ا هیحق نیکمتر نی...فکر کنم ایبه من خبر بد یهرکار

شد قفسه  نییباال و پا تمیبود...ر ایدن یقیموس نیو گوش نواز تر نیآرامبخش تر شی...صدادمیشنیقلبش را م یصدا

نقطه  نیکالم..آغوشش امن تر کی....در کردیامبخش عمل مخود مانند آر یاش آنقدر منظم بود که به خود نهیس ی

 خش دار لب زدم ییدر جهان بود...با صدا

 دارم ــقبول

تا ابد در مامن آغوشش بمانم  خواستیسرم زد...دلم م یرو یدستش دور شانه ام تنگ تر شد و بوسه ا ی حلقه

 رکنار هم به تو بدهند...را د شیکه آرامش و آسا ییجا بود...جا نی...بدون شک بهشت خدا هم

 ...ادیدر ب یزنگ به مامانت بزن از نگران هیاینکن...بجاش  ب هیگر ـــ
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 دمیکه مجبور بودم بهشت خدا را ترک کنم تا بتوانم جواب بدهم...سرم را بلند کردم و پرس فیح

 ؟یچرا زود برگشت ینگفت ــ

صورتم  یآزاد کرد و انگشت شصتش را رو لبش سمت باال انحنا گرفت...دستش را از دور شانه ام ی گوشه

 گونه ام را گرفت و گفت ی...آهسته آهسته و نوازشگر اشک رودیکش

 زد و گفت ی...بعد با چشم اشاره ارمیچند دست لباس برات بگ رونیب میاومدم زودتر بر ـــ

 ستیمن ن یازین گهیو د یدیزحمتش کش ییانگار خودت تنها که

 بردم و گفتم ریالت زده سرم را ز..خجدمیخودم را عقب کش یکم

 دمیخودم نخر یبرا ــ

 شد لیمتما نییسمت پا یکم سرش

 دستت؟ هیچ نای..پس ایدینخر ـــ

 گفتم ریسر به ز همانطور

 نمی....سرم باال گرفتم که عکس العملش ببشهیـــ سوغات ک 

 ...کردمیو پرسشگر نگاهم م مات

 زدم و در جواب نگاهش گفتم یکمرنگ لبخند

رو تو نقشمون قرار  یرفته بود سوغات ادمونیشدم...کال  یحال هیگفت  یبود...وقت یمنتظر سوغات تایب شبید ــــ

 نمونه یباق یکس یشک و شبهه برا یکه جا دی..امروز ر فتم خرمیبد

 شد انیوار باال رفت و کم کم لبخندش نما دییتا شیابروها

 نبوده قیدق یلیحساب نقشمون خ نیبا ا ــ

 گفتم هکودکان

 نچ ـــ
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 ...دیخند

 یدیخر یزیخودتم چ یحاال برا ــ

 را جلو دادم میلبها

 فرصت نشد.... ـــ

 ...ستادیو دست به کمر ا زکردیرا ر شیچشمها

 ...واقعا که همتا..همه از خودت واجب تر بودن؟یدینخر یچیخودت ه یبرا یدیبازار چرخ یهمه رفت نیا ـــ

 و باناز گفتم: دمیکش ریز نگاهم

 تو باشه... ی قهیبه سل رمیگیخودم م یبرا یزیدوست دارم اگه چ یواجب تر که نه..ول ـــ

 چشم نگاهش کردم... یگوشه  از

 و رها کرد دیدندان کش ریرا ز شیلب باال طنتیتر...پراز ش قیبرجسته شده بود و و لبخندش عم شیها گونه

 که گفت کردیدلم داشت تاالپ تولوپ م 

 از کجا بخورمت خوش مزه تره... کنمیدارم فکر م ـــ

 بزنم گفت یحرف نکهیگرفت بود..قبل از ا طنتیدرجا باال آمد....چشمانش برق ش نگاهم

اجازه  یمقاومت نداد..حت ی....اجازه یدیدست خودت م یدار یچه کار یشیناز م یوقت یبدون دیبا یشرمنده ..ول ــ

 د... کر تینداد  حرف بزنم...بازمو گرفت و سمت اتاق هدا

 

تالشم کرده بودم که  یهمه  کهیآشپزخونه خودمو مشغول کرده بودم که با صدف چشم تو چشم نشم...با وجود تو

 یبرا نمیکرده بودم و گفته بودم ا مشیباز تقد یبا رو یلیکه براش گرفته بودم رو خ یدوستانه رفتار کنم و سوغات

از کنار محبتم گذشته بود...واقعا  یه تشکر خشک و خالیو با  بود ومدهین نییصدف جون گرفتم بازم از موضع غرور پا

ادب...حاال داشتم به  یمغرور ب یکرده بود؟..دختره  یک ری..خودش اسیو مهربان یبا اون همه مردونگ اسریاز  فیح

اون ...کردیم بتیدختره غ نیگوشم پشت سر ا ریکه گهگاه ز دونستیم یزیچ هی تای...ببردمیم یپ تایب یعمق حرفا
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کنه و من که مثال تازه عروس بودم و خونه  ینانوشته براش خوش خدمت ی فهیطبق وظ اسریبود تو سالن تا  تهنشس

 دادیهم کنار دستم بود و اجازه نم تای...البته بکردمیزن عمو کار م یمادر شوهرم پاگشا شده بودم داشتم پا به پا ی

 زدیگوشم غرم ریز کردویزن عمو استفاده م ی شغلهار از مب هیبهم سخت بگذره..هرچند که هر چند لحظه  یلیخ

 یکی نیداره...انگار سقف آسمون سوراخ شده هم یچه تکبر ینیبی؟ها؟...نم یگرفت یدختره سوغات نیا یبرا چرا

 نییافتاده پا

 حرف یبراش چشم غره رفتم...همه اش نگران بودم زن عمو بفهمه راجع به چ یدوبار یکی... خوردمی..حرص م

به  یزن عمو ذره ا دادیو اجازه نم کردیعمل م یحرفه ا نهیزم نیدر ا یلیخ تایخدارو شکر ب یول میرسوا بش میزنیم

آدم مگه چقدر  هیاز ادبش رفته بود رو مخم... وردختره صدف با رفتار کامال به د نیرفتارش شک کنه...خالصه که ا

وارد بشه..کما  گهیراه د هیاز  تونستیمن دلخور بود م یناگهانو رفتن  شیباشه...اگه بابت شب عروس یا نهیک تونهیم

مامان و حاضر نشدن تو مراسم  یجواب نذاشته بود و با رد کردن دعوت یعمد من رو ب ریرفتار غ نیهمچ نکهیا

 کرده بود.. یمن تالف یخواستگار

زن حرص بخورم...وقت شام  نیتکبر اپراز  ی افهیق دنیوقت شام خودم رو تو آشپزخانه مشغول کردم تا کمتر از د تا

تا در دسترس  میذاشتیرو اپن م لیوسا تاهمی...من و بنهیشام بچ زیتمام اومد کمک که م ییبا خوش رو اسریکه شد 

 دادیکه انجام م یو برگشت ررفتیهم در هر مس اسری...بزنهبردنشون اپن دور  یومجبور نباشه برا  رهیقرار بگ اسری

نکرده آتو دست  ییکه خدا کردمیوسط من فقط به لبخند اکتفا م نی...انداختیبه خنده م تارویو ب پروندیم یمزه ا

 لحا نی...با اکردمیمراعات م شتریب نیهم یو برا کنهیناراحتش م ییزایدستم اومده بود چه چ بایندم ..تقر اشاری

بابا  ایکم با عمو  یلیودش بود و ختو خ کردمیگرفته و ساکت بود...هربار که از پشت اپن تو صورتش نگاه م یلیخ

گرفته بود و متفکرانه  یلبش به باز یپا انداخته بود و با انگشت گوشه  یزدم پا رو دیکه د ی...بار آخرشدیسرسخن م

از سرولباسم  شیناراحت میمامان بود یکه خونه  شیپ ی...دفعه دونمیبود...چش بود نم رهیوسط سالن خ یبه نقطه ا

بودم..نه سرو لباسم مشکل داشت و نه در  دهیخودش لباس خر ی قهیباخودش رفته بودم و طبق سل بار نیا یبود ول

مشترک در  زیچ کی گفتیحس ششمم م ی...ولشدیبود به من مربوط نم ی...پس هرچمیدیم یرادیو ا بیرفتارم ع

شام هم کنار دست خودش  ...سرگذاردیم ریو در رفتارش تاث کندیوجود دارد که خلق او را تنگ م یدو مهمان نیا

زن لقمه از  نیا ینگاه متکبرانه  ریز کردمیهم درست مقابلمان نشسته بودند و من حس م اسرینشستم..صدف و 

 گفتم  دیاول به دوم که رس ریکفگبرنج بکشد... میبشقابم را برداشت تا برا اشاریرود... ینم نییپا میگلو

 هیکاف ــ

 نگاهم کرد متعجب
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 ن؟یهم ــ

 زدم و بشقاب از دستش گرفتم یلبخند

 ...یبکش گمیممنون..خواستم بازم م ــ

 دیودو به شک نگاه از من گرفت و پرس دیرا سمت باال کش شیلبها

 کباب؟ ایجوجه  ــ

 جوجه لطفا.... ــ

 دیرا سمت   ظرف جوجه ها برد و پرس چنگالش

 اد؟یز ایکم  ــ

 وسط و گفت دیپر طنتیبا ش تایب

  یپرسیم اوووو..حتما باز ــ

 گوجه؟ یب ایبا گوجه  ــ

کار بود...لبخند  هی نیکرده بود هم شیکار درست تو زندگ هی تای...اگه بدیوز یخنک میلبخند زد....ته دلم نس اشاری

 بود... یمن خود زندگ یبرا اشاری

 ادامه داد تایب

مشت گرسنه نشستن منتظرن  هی یگینم یجوجه رو اشغال کرد سیمشخص شه...د فمونیبابا بکش بذار مام تکل ــ

 شما کارتون تموم شه..

 کرد... تایب یحواله  ییوالیو ا دیبلند خند  اسری

 برداشت  تارویشد واول بشقاب ب زیخ مین اشاریصدا زد و  تارویبلندو پر تحکم  ب مامان

 سروقت خودمون امی..بعد م یتو بکشم تا آبرومون نبرد یبزار اول برا ــ
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با خنده  یهراز گاه اسرمیداشتن و  یبود...بابا و عمو فقط حکم تماشاچ تایب یان همچنان روپراز سرزنش مام نگاه

 یخواهر شکمو یبرا مونیبشقاب پرو پ هیابتدا  اشاری...شدیسر او مواجه م دییکه با تا گفتیگوش صدف م ریز یزیچ

 ین گذاشت و در کمال تعجب برام یگل جوجه برا ندتاکه داد اومد سر وقت خودمون...چ یو طبق وعده ا دیمن کش

 جادیکه جو ساکت ا ینصفه خورده شد...تنها کسان مهین ی...شام در سکوتدیغذا کش یشگیخودشم نصف روال هم

همه مشغول خوردن بودند  هیبودند ..بق تایو ب اسری شکستندیاعصاب خرد کن قاشق و چنگال ها را م یشده و صدا

برامون  میدیترسیو م می..ازبس خشک و عصا قورت داده بودلیفام یبرا هیعمتدوتا ن نیوجود ا کردمیفکر م ی...گاه

  شدیم الیدوتا هم نبود که واو نیا ی...اگه مزه پرونمیمدام در حال سکوت و مراعات کردن بود ادیحرف درب

 

...منکه کردیشکستن سکوت م یبرا یاقدام اشاریحرف زدن داشتم نه  یبرا یلی.نه من تمامینشسته بود نیماش تو

 نییاز خجالتم دراومده بود و همون چند قاشق غذاهم که به زور پا یمشخص بود بعداز شام زن عمو حساب فمیتکل

 معما بود... میهمچنان برا اشاریسکوت  یداده بودم زهرمارم کرده بود.ول

ظرف ها را دسته  تای..ب.میستادیا نکیس یپا تایهمراه ب میشام را جمع کرد زیم اسریو  تایبا کمک ب نکهیاز ا بعد

برگشته از  ی.. مامان هم کمک زن عمو برنج ها ردیصورت بگ یشتریو با نظم ب عتریکه کار شستشو سر کردیدسته م

ناز و عشو قدم رنجه  یبودم که صدف با کل دستکشها دنی..من درحال پوشکردیم یرا داخل قابلمه جاساز زیسر م

 جلو رفت و خوش رو گفت دنشیکرد...زن عمو به محض د نیکش مزمبار یفرموده و آشپزخانه را به قدم ها

 گهی...بچه ها بودن دی..تو چرا از جات بلند شدزمیعز یوا ـــ

برگشتن  یهم برا یاقدام چیبود..ه ستادهیپشت به او ا تایبه پهلوم زد ...من روبه صدف بودم و ب یبا آرنج ضربه ا تایب

 و نگاه کردن به او نکرد....

 از و غمزه در جواب زن عمو گفت:با ن صدف

 کم راه برم.... هیخسته شدم بس که نشستم ..کمرم درد گرفته بود گفتم  ــ

زن عمو صدف  نکهیتا ا اوردمیخودم ن یجلدش..به رو ریرفته ز یبدجور طونیکه ش گفتیم تایلب و دهان ب حرکت

 کرد و گفت تیهدا یصندل یرو

 شهیفراموشت م ایسخت نیا یهمه  ادیکه ب ای...به دنهیعیدوران طب نیو ات زایچ نیمادر...ا یکرد یخوب کار ـــ
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را برداشت و با محبت  یبلور یداخل کاسه  یپروده ها تونیاز ز یکیدستکش ها بود...زن عمو  یهمچنان رو نگاهم

 گفت

 من بشه هیبچه ات شب ریاز دست من بگ نویا ایب ــ

 گوشم زمزمه کرد: زکناریر یلیخ تایب

 اون.... گهیبشه د یاوه...چ اوه ــ

 بشه و کمتر حرف بزنه... میناراحت یدادم تا متوجه  رونیرا پر صدا ب نفسم

 و گفت گرفتیم تونیز یکه دانه  یبا ناز دستش باال آورد و درحال صدف

 خورمیم نویچشم..ا نییچون شما یتا خرخره به خوردم داده..ول اسریبه خدا جا ندارم مامان... ــ

 هوارو به من گفت یکرد...زن عمو سرخوش برگشت و ب یکج دهن تایب

موقع  نیا گهیکه سال د دی...دست به کار شدیدست دست نکن یلی...به نظرم خنمیو بب اشاریتو و  یبشه بچه  یک ــ

 اضافه  بشه انشاهلل ایمیبه جمع سل یکاکل زر هی

رو به  نیمن سرش نماد دهیتوجه به رنگ پر یو ب....زن عمگفتیداشت م یشد....من؟بچه؟چ یحرف خال نیدلم از ا ته

 سقف گرفت و گفت

...پسر خوامیازت نم یچیه گهیبرم...به خودت قسم که د ایدن نیبعد از ا نمیبب اشارمیپسر  شهیم یعنیخدا.. یآ ــ

 کنمیم یخداحافظ ایدن نیو با ا ذارمیم نیراحت سرمو زم نمیبب اشاری

 ه کرد..لب زمزم ریز یچاپلوسانه مامان صدف

مامان نشست و دلم برخالف اعضا و  یرنگ به رنگ شده  یچهره  یاراده رو یکرد...نگاهم ب خیمن تمام تنم  اما

 جوارح بدنم  آتش گرفت...

ما  لیفک و فام نیبود که ب یچه قانون مزخرف نیآن هم از جنس پسر....آخه ا ندیرا بب اشاری یبچه  خواستیم دلش

 دی...تحملم ته کشاوردیو به زبون م زنهیمادر من ضربه م ی هیکالمش چقدر به روح دیفهمینمزن عمو  یعنیجا افتاده..

لب گفتم و برگشتم و خودمو  ریز یگوش کنم خدا نکنه ا فبحث مزخر نیمجبور نباشم به ادامه ا نکهیا ی... برا
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سرم نشسته و سرعت  صدف پشت ی روزمندانهینگاه پ کردمیحس م بیعج یمشغول کردم..پشتم به آنها بود ول

 ...  دمیکشیو رنج م کردمینگاهش را در اطراف بدنم حس م سهیمغناط دانی...توهم نبود...مردیگیعملم را م

بغل چسبانده بود و  ی شهیهمچنان تو فکر بود و و آرنجش را به ش اشاریجا به جا کردم.. یصندل یپشت یرا رو سرم

 ....زدیبا دو انگشت پشت لبش ضربه م

 ؟یخوب ــ

 گفت یسمتم انداخت و با لبخند محو یخودش آمد..نگاه به

 آره چطور؟ ــ

 افتاده؟ ی..اتفاقیساکت ــ

 دیرا عقب کش شیداد و شانه ها شیبه دستها یرا به مقابل دادودو دستش را به فرمان گرفت ... کشش اندک نگاهش

 ...وسهبیخونه دست خودتو م میکم خسته ام که اونم برس هی..ینه..چه اتفاق ــ

هم از خواسته  طیشرا نیکه تو سخت تر ومدی...خوشم مکردیمرد به خودشم رحم نم نیا یعنیشد.. دهیکش میلبها

 گذشت... یاش نم

 وار گفتم: هیکنا

 ..از من گفتن بود ی..حاال خود دانیشیزود از کار افتاده م یبر شیفرمون پ نیبا ا گمیم ـــ

 باال رفت شیابرو یتا کی

 ؟یمن ــ شما نگران 

 نباشم ـ

 خونه امی...شبا فقط به عشق خانمم خودم مکنمیم تیبرام کفا میتخت...صبح تا شب  که تو مرخص التینچ...خ ــ

 شده نگاهش کردم ضیعر یچپ با لب ها چپ

 ؟یکار کن یچ یخواستیم یزبون نداشت نیتو ا ــ
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 دیخند

زبون  نکهیجز ا یندار یچاره ا ادینازش ززنت  یقلق خودش...وقت میخودش داره وهرکار ی وهیخب هرکس ش ـــ

  افتهیتا کارت راه ب یریبگ ادی یناز کش

 جا به جا کردم و لبم را به زبان تر کردم یصندل یخودمو رو یکم

 ها... یزبون ناز کش گنینم نیبه ا یـــ ول 

 سمتم انداخت ینگاه مین

 گن؟یم یپس چ ــ

 قه چرخاندمدور مردمک چشمانم را در حد کیمکث کردم و  یکم

 یچاپلوس گنیاوووممم...م ـــ

 .....دیتر خند بلند

 برنخوره ییبه جا دمی...قول م یمن بزار به حساب ناز کش یحساب کن....چاپلوس ادیحاال!!...شما کم مارو ز ــ

 دادم  رونی...نفسم با صدا باوردی..از زبون کم نمطونیش یبا خنده تکان دادم...پسره  سرم

 اشار؟یــ

  جانم ــ

مدل  نیبا ا ارهیدل سرکش م نیکه چه به روز ا دونستیانصاف ..نم یگفت جانم و من را با خودش به عرش برد...ب آخ

 دادن به سکوت گفتم انیپا یحرف زدنش..خودمو جمع کردم و برا

 گفتیم یمامانت امشب چ یدونیم ــ

 جواب داد بامزه

 ..حاال گفتیم ینه..منکه تو زنونه نبود بشنوم....چ ـــ

 نهیتورو بب یموقع بچه  نیا گهیسال د کردیاومممم..دعا م ــ
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 گفت اقیکرد و با اشت یقشنگ و مردانه ا یباال گرفت ...خنده  یکم سرش

 مادر ما نیکرد ا یقشنگ ی...دمش گرم بابا..چه دعایــ جد 

 نمیبب یتر یقبرخورد منط خواستیدلم م دیبود..شا یگرید زیکه از بر خوردش داشتم چ یرفتم..تصور وا

 کردم  شیزدم ومعترض صدا یچرخ میزده سمتش ن بهت

 اشار؟ی ــ

 کردو بامزه گفت: نگاهم

 ...ستیجانم ...قشنگ ن ــ

 نگاهش کردم...لبامو کودکانه جمع کردم و گفتم: محزون

 .گفت.. یقبل عمل چ یدکتر تو مشاوره  ستین ادتی...یدونیمن بهتر م طیچرا...توکه خودت شرا گهید ــتو

 تر گفت یدادو  جد یتو هوا تاب انگشتاش

 ؟یخب که چ ــ

گفت..گفت دو  یچ یدیاس..خودت که شن گهید یمن نصف زنا ی..دکتر گفت شانس بارداراشاریخب که خب  ــ

 چشم براه باشم دینبا یزود نیبه ا نیهم یتا من بخوام باردار شم..برا برهیزمان م گهید یبرابر زنا

 یکلمات شیلبها نی...انگار قرار بود از بکردمیلباش بهم جمع کرد...منتظر نگاهش م فرمان نشست و یرو دستش

 بسته بودم... لیخوش فرمش دخ یمردانه  یبزند که با چشمانم به لبها رونیمعجزه گر ب

 قانع کننده گفت یداد وبا لحن رونیمتفکرانه نفسش را ب یازمکث بعد

 ینظربدن بازم اون نیهم انیاگه خدا بخواد هزارتا دکترم ب یدونیم ...که خودت خوبستیاوال که دکتر خدا ن ـــ

بچه دار شدن  یکرده که هزارتا راه برا شرفتیپ نقدریعلم ا دونمیم یول ستمیکه خدا بخواد...دوما من دکتر ن شهیم

زد و با  یمحو سمتم انداخت ..لبخند ینگاه میتوکل کردن و تالش خودمونه..ن مونهیکه م یزیوجود داره...پس تنها چ

 ادامه داد طنتیش

 دارم... یه هم پشتکار خوب ادیمنم که شکر خدا هم توکلم ز ــ
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 نیخنده....امان از دست ا ریهوا زدم ز یرخ مردانه و جذابش رصد کردم و ب مین ریمات و متح یا هیثان چند

 یانرژ شدی...هرچند که نمزدیم یتر از خودمون یخودمون یکانال مثبت شونزده و حرفا زدیم یکردیمرد...ولش م

 یبود به من هم دلگرم ادیو توکلش ز دیام هک نیحرفاش وجود داشت را کتمان کرد...هم یکه تو کلمه کلمه  یمثبت

 ماندمیدرست و غلط افکارم سردرگم م نیب یکه گاه ی..به مندادیم

 

که  نیزم ینشسته بودم رو یکوتاه دوبند نراهیپ هیبلندم  از باال بسته بودم و با  یبود...موها یعجب تابستون گرم  

دور نگاهم را داخل چمدون چرخاندم و تمام  کیاومده بود... نییچمدون سفر ببندم...گرمم بود و تمرکزم به شدت پا

 لب اسم تک تکشون زمزمه کردم ریو ز گذاشتمها  لهیوس یرو کیبه  کیچک کردم...دستم را  لیوسا

 ریبدن...جام ادکلن...مسواک و خم ی...شامپو بدن..شامپو روزانه..اسپریدست یله تراش..حو شیر نی...ماشویش افتر

...همه اش فکر داشتیدست از سرم برنم یبازم نگران کردمیم یو رو ...اووومممم...هرکار ریز یدوندون...لباس ها

بود و هر بار که دوال بلند شده  یرو که  حساب ییموها...کالفه میجا بذارم تو سفر لنگ بمون یزینکنه چ کردمیم

 رمیکمک بگ اشاریگرفتم از  میبا دست عقب زدم و تصم ختیر یشونه ام م یرو شدمیم

 اشار؟ی؟آقا  اشاری ــ

تکان  شییبه شکمو ی...سرزنهیاز داخل آشپزخانه داره حرف م دمیدور بود که فهم نقدریکه گفت ا یجانم یصدا

وضع  نی...مونده بودم چطور با ازدیسراجاق گاز ناخنک م یبه غذاهاهمه شام خورده بود بازم رفته بود  نیدادم...ا

 ....ارهیشکم نم

 تر گفتم: بلند

 کم نباشه یزیچ نیبب اینوک پا ب هی...زمیعز دهینم گنالیاز راه دور س ــ

ام ...از دست موهرمیکردم تمرکز بگ یشدم و دوباره سع الیخ ینکردم..احتماال دهنش پر بود..ب افتیجواب در چیه

اصرار  یهرچ یول شگاهی..امروز رفته بودم آرادادیجلو و قلقلکم م ختیر یم شدیکالفه شده بودم...تا سرم خم م

من  یدست بهشون زد نمیبب ایگذشته گفته بود ب شبسانت ازشون کوتاه کنم... هی یکرده بود اجازه نداده بود حت

از هم فاصله نگرفته بودکه  میها نشست...هنوز لبها لهیوس یرو پس زدم و دوباره دستم رو هودیو تو...افکار ب دونمیم

 و روح از تنم برد.. دیشانه و گردنم خز نیب یبه نرم یزیچ

 ام نشست نهیس یقفسه  یو دستم رو دمیکش ینیه دهیترس
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 خونسرد کنار گوشم زمزمه کرد:  یلیخ

 یصدام کرد یداشت ی..منم...کارینترس خانم ــ

 ..معترض گفتمریقرار بگ دمیرخش در د میتا ن دمیسرم عقب کش یکم 

 هوا؟ ی...چه ب میترسوند یوا ــ

 ..نفس گرمش پوست گردنم قلقلک داددیخند

 ...دادمیاز دست م رینظ یب یصحنه  نیکه ا دادمی..اطالع مگهیاومدنه د ییهویمزه اش به  ــ

 و گفتم دمیکشاز سر خودم بازش کنم خودمو جلو  نکهیا یگل کرده بود....برا طنتشیش بازم

 بازم دلشوره دارم یبرداشتم ول یهمه چ دیرس یکه فکرم م ییبرات بردارم...تاجا یالزم ندار یزیچ نیباشه...بب ــ

 تو چمدون چرخاند و گفت: یاجمال ینگاه

 چرا؟ ــ

 ..بگو تا در چمدون نبستم جا به جاش کنم...یچ ـــ

 گفت طنتیسر شانه ام زد وپراز ش یرو یبوسه ا 

 دل آقاشون داشته باشه  یخانم خوشگل که هوا هیــ  

 دست بردار نبود.. یطیشرا چی...تحت هگهیبود د اشاریاومده .. یچ یبه هوا زدمیحدس م دیبا

 بود گفتم: ختهیکه سرم ر یهمه کار نیاز ا خسته

 شهیخانم خوشگل تو چمدون جا نم نیا یمتاسفم ..ول ــ

 و بامزه گفت: یفور

 تو بغل من چطور؟ ــ

 دمیدرهم کش ابرو
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 خسته ام یلیسرم شلوغه..به عوض کمک کردنته...به خدا خ یبنی..ماشاریا.. ــ

 توجه به حرف من بوسه اش را تکرار کرد و گفت یب

که  نی..فعال دم من ببیچمدون ببند یصبح..تا صبح وقت دار 9...بعدشم پروازمون ساعت کنمیم فتیخودم رد ـــ

 ستین یضنباشم خدا هم را یاگه من راض

 انداختم.... یضیدار و پرغ یچشم نگاه معن یگرفته بود...از گوشه  حرصم

 و گفت دیبرهنه ام کش یبازو یرا رو دستش

 شهیکارت سخت تر م یاخم کن ــ

زنگ آپارتمان هردومون کنجکاو  ی...صدادیبشم که انگار خدا صدامو شن میپس دادم و خواستم تسل یکالفه ا پوف

 کرد..

 لب غر زد ریو ز دیعقب کش خودش را یکم

 بر خرمگس معرکه لعنت ــ

و بلند شد...هم زمان با  دیکش یناخوانده خوشحال شدم...پوف نیمهار کردم تا نفهمه چقدر از حضور ا لبخندم

 خروجش از اتاق گفت

 الزم ندارم... یزیببند....چ شیببند یخوایم

..خالصه  زمیوسواس نر نیاز ا شتریفکر کردم بهتره بداخل چمدان انداختم و  لیبه عقب سر وسپس به وسا ینگاه

 ...میکردیکم بود فراهم م میزی..اگه چمیرفت یکه تو برهوت نم

با عجله وارد  اشاریبلند شم که  نیزم یجا به جا کردنش از رو یچمدون بستم و قفلش محکم کردم...خواستم برا در

 شد و گفت

 ..اسرهیلباستو بپوش... ــ

 باز اتاق را بست و خارج شد مهیکند....درن افتیاز من در یابنشد تا جو منتظر
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چندماه  نیا یکه به خاطر داشتم ط ییجا ؟تایعنیکار داشت  یوقت شب؟چ نیاسر؟ایچمدان ماند.. یرو دستم

که  یلیبنا به دال اشاریزن عمو که آن هم  یها یبه دعوت شدیختم م دارمانی...تنها دمینداشت یارتباط چندان

ما آمده بودند نه ما  یهم نه آنها به خانه  تمد نیا یرفت...در ط یو نم اوردیبهونه م انیدر م یکی ستیچ تمدانسینم

 اجرا کنم اشاری..چمدان را وسط اتاق رها کردم و رفتم که دستور میآنها گذاشته بود یقدم به خانه 

 

بود  یبه مرد رهیدر هم خ ییبود وبا اخم ها پا انداخته یمتفکرانه پارو اشاریبه دست وارد سالن شدم... ییچا ینیس

 اس... ختهیدرهم ر یبود حساب دایدوتا دستش قفل کرده بود و از حال و روزش پ نیکه سرش ب

 معذب کنه گفتم اسری دیموندنم شا کردمیسر دادم و ازاونجا که حس م زیم یرو ینیس

 دیتو اتاق که راحت باش رمیمن م دیاگه اجازه بد ــ

 دستاش باال آورد و مهربون گفت نیسرش از ب اسریمن نشست.. یدر سکوت رو اشاریو ناراحت  نگران نگاه

 یستیکه ن بهی..غرنیبش رینه بابا...بگ ــ

 کنم... فیانداختم تا کسب تکل اشاریسمت  ینگاه میبه شک ن دو

 ...نمیاشاره چشم و حرکت نامحسوس سر خواست که بش با

گذشته نبود...آن مرد  اسری اسری نیپس داد و کمر راست...ا ینفس اسریه باشم....گرفتم فقط شنوند میو تصم نشستم

عوض کرده بود....چشمان قرمزش  دهیمرد مستاصل از هم فروپاش کیرا با  شیجا یمیخوش اخالق وخون گرم قد

جدانم را آزرده و دنشید نگونهیو ا نمیبب خندانعادت کرده بودم او را سرحال و  شهی...هماوردیقلبم را به درد م

 ...کردیم

 دیسمت جلو خم شد...انگشتانش را در هم قالب کرد و پرس یو کم دیپا کش یپا از رو اشاری

 ه؟یحرف حسابش چ ــ

 دیداد و دو دستش راباال برد و پشت سرش قالب کرد...سرش را رو به سقف گرفت و نال رونیب یصدادار تر اسرنفسی
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روز  هی...یکنیچرا کارت از بابات سوا نم گهیروز م هیدرحال بهونه گرفتنه... شهی...همستیدوتا که ن یکی....دونمینم

 خوادیم نیروز ماش هیبا دوستاش بره مسافرت... خوادیروز م هی..گهید ییجا هی میبر یکنیچرا خونه رو عوض نم گهیم

 .بگم ازش بازم کم گفتم.. ی...هرچففروز...پوووف هی...دهیم ریروزبه سرو شکلم گ هی..

 دو زانو زد یرو یمحکم و صدادار یاز قالب دراورد و ضربه  دستاش

 شتریمن ب یصدامون نشنوه...هرچ یکه کس امی..به خدا خسته ام کرده...چقدر مدارا کنم و کوتاه بگهیکم آوردم د ــ

 یخوایکار م یچ نمیزنگ...برو بب هیزنگ ایروم  هیروم ایگفتم  گهی...امشب ددارهیدور برم شتریاون ب امیکوتاه م

 ...یبکن

 تکان و گفت اسریبه  یمتاسف سر اشاری

که من  یسپر کرد نهی..س یگوش نکرد  ستیمان ی کهیدختر ت نیبرادر من..اون روز که بهت گفتم ا یمقصر خودت ــ

 روز گارت نیسقف و ا هی ریز نیرفت ستیسال ن هی...ریبگ لی...حاال تحوشهیبل م شهیال م رمشیو اگه نگ خوامشیم

نجاتش  یوبرا شدیچشمم نابود م ی...انگار که برادر خودم داشت جلوزدیم شیآت گرمیج اسری یدرمانده  ی افهیق

 ومدیاز دستم برنم یکمک

 درمانده و گرفته گفت اسری 

منه  یول ستیما ن یدختر وصله  نی...نه تو .همه حق دارن...همه اون روزا بهم گفتن ایسرزنش کن یحق دار ــ

 یخودمون ول نیع شهیم یکیما...  نیب ادی..مشهی..عاقل تر مشهیبهتر م گفتمیبدهکار نبود..هرروز ماحمق گوشم 

 نشد..بدتر شد که بهتر نشد...

 ؟یکار کن یچ یخوایحاال م ــ

 سر خورد اشاری یرو اسری ینگاهم ازرو اشاریحرف  نیا با

 به سالمت یدنبالت...رفت امیاش بباباش ..منم گفتم منتظر نب ی...گذاشته رفته خونه یچیفعال ه ــ

..حرف بچه ستیکه داره...در حال حاضر بحث خودت تنها ن یطیباشه زنته...اونم با شرا یکه پسر...هرچ شهینم ــ

 ...یبرش گردون دیاته...هرطور شده با

 باال رفت یبه تلخ اسریلب  ی گوشه
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 بچه!! ــ

 انداخت و ادامه داد اشاریسمت  ینگاه مین

انداختنش اقدام کرده  ی..من نبودم تا امروز ده بار براخواستی..از اولشم نمخوادیبچه رو نم نی ااون اصال ــ

..درواقع کنمیم تیازش شکا ارهیسر بچه ب ییکردم بال دشیبود..منتها من بودم که سفت جلوش دراومدم ...تهد

 در کار نبود یمجبورش کردم نگهش داره واال بچه ا

سروشکلش  کهی...باوجودهیصدف چه زن خوشبخت کردمیفکر م شهیمونده بودم...هم ریو متح نبود....مات یکردن باور

چقدر  گفتیوقت از نظرم موجه نبود و رفتارش با شخص من کامال خصمانه و به دور از ادب بودبازهم ته دلم م چیه

با اون شکم برآمده شده  یوقت شیچند وقت پ نیکرده...تا هم بشینص اسریمثل  یخدا دوستش  داره که مرد مهربون

دهل از  یراست گفتن صدا یانگار ی..ولخوردمیم شیچقدر حسرت زندگ دادیمن مانور م یاش دست به کمر جلو

همه فاصله و  نیدلت از ا یشدیکه م کیداشت..نزد یقشنگ یو صدف هم فقط دور نما اسری هیدور خوشه....زندگ

 ...گرفتیم نشونیغربت ب

 ود که افکارم پاره کردبود ب اشاری یصدا بازهم

سر بچه  ییبال هیتا  ی...بهتره زودتر برش گردونستیپدرش اصال صالح ن یموندنش خونه  یگیکه م طیشرا نیبا ا ــ

 اوردهیات ن

 ستیخوب ن چیکه حالش ه گفتیاش م دهیپر یو رنگ و رو شانیپر یکالفه بود....موها اسری

 نجامیصدف دارم...به خدا به ا یاز بچه ام بگذرم نه تحمل رفتارا تونمینه مشدم.... جی...واقعا گدونمی..نماشاری دونمینم

براش فرش قرمز پهن نکردن سر به راه شه خودش  نهیباباش چند روز بمونه ..بب ی...گفتم بلکه بره خونه دهیرس

 برگرده..

 تلخند زد اشاری

با نوازشات بد  گهی...نه االن که دشدیست مچند سال در نی...اون اگه درست بشو بود تو امیسربه راه...چه کس ـــ

 برادر من.. یعادتش کرد

 کرد دییتا اشاریتکان سر حرف  با

 ..خودم کردم... دونمیم ــ
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 یکردیچند مرده حالجه بعد اقدام م ینیبب یکردیم یمدت زندگ هیباردار شه..الاقل  یذاشتیکاش نم ـــ

 نشست یچا یدست نخورده  هیینیس یمحزون تر رو یمحزونش همراه با لبخند نگاه

تو وجودش  ادیب یباردار بشه ..حس مادر کردمیقضاوتش کنن...منم فکر م توننیراه نرن نم یگرید یتا با کفشا آدما

که  ی..اما اشتباه کردم..از روزدارهیو جنگ و دعوا برم یریدست از بهونه گ شهی...سرش گرم بچه اش مشهی..عاقل م

 ام کرده به خدا... وونهی....دجایب ی استهاش جنگ و جدال..همه اش خوحامله شده همه اش قهر..همه 

 حرفاشون گفتم نیب ناخواسته

 فیضع یهم از لحاظ روح طیشرا نیخانما تو ا یهست..همه  میعیکم حساس شده...طب هی شیبخاطر باردار دیشا ــ

 نهدرست ک یتحملت ببر باال تا زمان همه چ ی...به نظرم آستانه یهم جسم شنیم

 داد لمیتحو یبند مینگاهم کرد و لبخند ن مهربان

که  یطور بود...از روز اول نی....صدف از اولشم همستیبه خودت نگاه نکن دختر عمو...همه مثل تو دلسوز و عاقل ن ــ

 کردینگاه م یاز باال به همه چ دمشید

 دیپرس یشتریبا تحکم ب اشاری

 یرفت شیپ نجای...چرا تا ادیخوریشما به درد هم نم میما گفت ی...همه یچرا ادامه داد یدونستیکه م ــتو

 برد و متاسف تکان تکان داد نییسرش پا اسری

افتادم تو  می..از هول حلدیرس یعقلم نم شیسال پ شی...پنج شنیگفت ریاما د نیکه برگردم...شما گفت شدینم ــ

 ... گید

 پس بکشم خدا ازم نگذره پا دمیبه خودم اومدم کار از کار گذشته بود...ترس یوقت

که  شدینم گهید شدیم یشکل نیا یوقت یول ومدیم شیبود که کم پ ییگره کور خورد..ازون لحظه ها اشاری یابروها

 دیازش نترس

 دیغر بایقفل شده اش تقر یدندان ها نیکرد و از ب زیر چشم

 هیچ ــمنظورت
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 ادجواب د ایباال آمد و پراز ح یالوصف دیبا شرم زا اسری نگاه

باشه بهش  هیپا یوب یرابطه ام سطح خواستمیو من نم کردنیاش کرده بودم...چون همه مخالفت م غهیص ـــ

 اش کردم تا بتونم به مرور زمان همه رو قانع کنم غهیص یدادم.. اونم قبول کرد....پنهان غهیص  شنهادیپ

 کس خبر نداشت چیدن و هپنج سال زن و شوهر بو نیا یاز تعجب گرد شده بود.....پس همه  چشمانم

 زد و گفت هیو کالفه تک یعصب اشاری

 یزنیحرف م نیاالن ا نی..پنج سالم باهم بودیکرد غهیدختر مردم ص هیدور از چشم بق ی.......رفتاسری...اسری یوا ـــ

 افتاد و گفت اشاری یگذارا رو اسرینادم  نگاه

شده بود..کار از کار گذشته بود و ترس از خدا  رید گهیکه د..بعدش نهیکار هم نی...فکر کردم بهتردیرس یعقلم نم ــ

 پسش بزنم ذاشتینم

 دیغر اشاری

..اون اسریداره...جواب بده  یبچه وسطه..هان؟اون بچه چه گناه هی ی..االن که پایترسیاز خدا نم ؟االنیاالن چ ــ

 نیا ریاون طفل معصومم اس تونیعقل ی..شما که با بدی..شما ها مسئول ایدن نیبه ا ادیطفل معصوم که نخواسته ب

 نیسرو ته کرد یب یزندگ

 دندان گرفت و آهسته آهسته رها کرد... ریرا پردرد بست...لبش را محکم ز شیچشمها اسری

 دو برادر مانده بودم... نیو سردر گم ب جیگ

 پر تحکم گفت: اشاری

به  گمیاشم برو...نم هیبق یراه اومد ی نجایه تا ا...تو کشیسرخونه زندگ اریب ریبرگرد برو خونت..برو د ست زنت بگ ــ

پدر  ادیکه ب ایبه خاطر صدف..بخاطر بچه ات ادامه بده..اون طفل  معصوم خواه ناخواه بچه توئه...به دن ایخاطر خودت 

 بچه مثل خودت سرخورده نشه   نیتالشت بکن که حداقل ا ی همهکنه... تشیکه همه جوره حما یکی... خوادیم

 آهسته نامش را متذکر شدم یلیخ 

 اشارجان؟ی ــ
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 کرد و گفت: یتر ظیغل اخم

 شما دخالت نکن...ـ ــ

داشت  اشاریبه ما پناه آورده و  کردمیحرف بزنه...حس م اسریلحن با  نی...اصال دوست نداشتم با ادمیکش ریز نگاهم

 ...کردیم رونشیحرفش ب نیبا ا

 یکن یزندگ یبه بعد منطق نیکن از ا یو سع شیردون سر زندگضرر منفعت...برو برش گ ی مهیپاشو پسر..ن ــ

 بگم...گفته بود دخالت نکنم منم سکوت کردم که بعدا مواخذه نشم... خواستمیم ینزدم...مثال چ یحرف گهید

 

اصرار کردم براش شام گرم کنم قبول  یدست نخورده موند..هرچ شییچا یپکر شدم...حت یلیرفت و من خ اسری

 مزاحم بشه.. شتریب خواستینم میبره خونه..ماهم که ساک سفر بسته بود دیوقته با ریدنکرد و گفت 

مدت هم من فرصت داشتم  نیتا اومد باال...در طول ا دیطول کش یساعت میرفته بود ن اسری یبدرقه  یکه برا اشاری

 اسری هیحرف بعد تدونسیبود که انگار م یفه اش جور ایق زدیحرف م اسری یتمام رفتاراش مرور کنم..وقت

که وجود  یطی..از اتفاقات و شراگفتیمن از خانواده اش م یکم برا یلیمردخ نیرا بستم..ا می...چشمهاهیچ

 یعلتش مخف دیشا کردمیاما هرگز فکر نم ستیپدرش راغب ن یرفتن به خونه  یبرا یلیکه خ کردمیداره...حس م

 باشه... اسرهی یموجود زندگ طیکردن شرا

 کردم و دلخور گفتم یزیست کنار دستم...اخم راومد نش صاف

 به ما پناه آورده بود اسری.. اشاری ینکرد یکار خوب ـــ

 به بدنش داد یزد و کش و قوس هیتک

 ست؟یحواست ن ادیم ای...بچه اش داره به دنارهیمگه بچه اس که به من پناه ب ــ

 گرفت حرصم

 ؟یدیحالش بد بود ند یلیبره...خ یذاشتیم دیاصال معلومه چته؟ نبا ــتو

 تو صورتم انداخت ینگاه دویجلو کش خودش
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 یبگ یخوایم یجانم ...االن چ ــ

 دهیرنگ و روش چقدر پر یدیبراش شام گرم کنم..ند خواستمیکارت درست نبود...من تازه م یکنیچرا قبول نم ــ

 بود

 را درهم قالب کرد و گفت: شیشد..دستها خم

 نمرده ین کسشب شام نخورد هینترس ..با  ــ

 اد؟ی...چطور دلت میانصاف یب یلیخ ــ

 به گردنش داد و نگاهم کرد یچرخ میلبش سمت باال انحنا گرفت...ن ی گوشه

اول راه  دیبا اسریکنم... تشیبه الالش بذارم و حما ین یکه ن ستی...االن زمانش نیبفهم زارویچ یلیهنوز زوده خ ــ

 بچشه یپناه یچقدر سخته تا حداقل اجازه نده بچه اش طعم ب یپناه یو ب ییبفهمه تنها دیکنه...با دایپ شیزندگ

 رحمانه اس  یب یلیروش خ نیا یول ــ

  ادیکل کائناتم ب چیکنه...وگرنه من که ه دایراهش پ دیبا اسری گمیکه م نهیهم یرحمه..برا یب ی...کال زندگدونمیم

 ..ادیبرب شیاز پس زندگ تونهیکمکش بازم نم

 ...دمیکش یناراحت پوف

 کرد یاندامم زد و اخم با نمک یرو یراست کرد..نگاهش چرخ کمر

 همون که اول تنت بود بپوش ؟برویدیپوش هیچ نیا ــ

 بود یکوتاه دو بند راهنیهمون پ منظورش

 شیانرژ یتو عمق چشماش مشخص بود ول یداشت..البته غم و ناراحت یچه دل خجسته ا تیوضع نیکردم..تو ا اخم

 بود.. ریذانکار ناپ

 شدم معترض

 چقدر کار عقب افتاده دارم ینیبیها...نم یآورد ریگ ــوقت
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از سرم  می...آهسته دستش باال آورد و روسرارمیباال رفت..انگار توقع نداشت رو حرفش حرف ب ابروهاش

 کش سرم نشست اعتراض کردم  یانداخت...دستش که رو

 اشار؟یـ

 شو نه ام.. یرو ختیو موهام ر دیکش شد ...کش سرم کیبامزه بهم نزد ابروهاش

 جانم؟ ــ

 نگاهش کردم یناراض

 شو..جون من خالیشب ب هی نیا ــ

 دیپرس یدو انگشت گرفت وبا لحن خاص نیداد جلو...اخم بانمکش همچنان پا برجا بود...چونه مو نرم ب لباش

 دم؟یمن نشن یگفت یزیشما االن چ ــ

 دبو دهیفا یب ریبهم جمع شد...نه خ لبام

 اعتراض کنم وارده؟ ـ

 نه ــ

 خودم خسته نکنم خودیب دمیم حیپس ترج ــ

 گفت اقیکرد و با اشت میچشمانم تقس نیزد....نگاهش را ب لبخند

 که گفتم انجام بده.. یدختر قشنگم...حاال بدو برو کار نیآفر ــ

 دادمیکه متاسف سرم تکون م یدرحال زدم و یکردم...لبخند نرم دایبود که براش پ یتنها کلمه مناسب نیپرو....ا بچه

 بلند شدم

 سرم گفت پشت

 تا من خوابم ببره یوقت تلف کن یزودا....نر ــ
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جواب گذاشتم و سمت اتاق  یتنش بود....حرفش ب یکه تو دلم حواله اش کرده بودم قشنگ اندازه  ییبچه پرو همون

 رفتم

 

 هوشیخوابم برد...خواب که نه..بهتره بگم ب مایواپخسته بودم که به محض نشستن و بست کمر بند تو ه یقدر به

 که کنار گوشم زمزمه کرد ی..کسشدینوازش م یتو دست کس یشدم...به خودم که اومدم بازوم به نرم

 مییایفرود م می..پاشو دار یدیراه خواب ی...همه زمیعز یپاش یخواینم ــ

خواب  کیدردسر  یحالت لذت بخش بمانم و ب ساعت ها در آن خواستیاز هم باز شد.دلم م یبه سخت میها پلک

به  یکار کرده بودم...دست زیر کیصبح  کیکنم...شب گذشته تا نزد هیرا به تن خسته ام هد نیمدت دلنش یطوالن

 بایکه در نبودمان خراب نشود...تقر دممنتقل کرده بو زیرا به فر یاضاف یبودم و غذاها دهیسرو گوش خانه کش

 زیداخل فر ایدر ظرف در بسته گذاشته بودم  ایبود  یکه به نظرم خراب شدن یبودم و هرچکرده  یپاکساز خچالی

 یب تیهمه فعال نیبودم تا بعد از ا دهیدوش آب ولرم کش ریکرده بودم...سرآخر هم بدن از رمق رفته ام را ز یجاساز

کرده بود که  دارمیبا نوازش ب اشارینگذاشته بودم که  همیپلک رو شترینمانند...دو ساعت ب بینص یوقفه از پاداش ب

 رفتن به فرودگاه حار شوم یبرا

 بود و من  زابراه کرده بود... دهیانصاف ..خودش تا صبح خواب یب

 ...زدیجا به جا کردم و صاف نشستم...چشمانم خمار خواب بود و بدنم همچنان کرخت م یصندل یخودم را رو یکم

 دمیپرس کردیم اددیدر آن ب یو خستگ یکه خمار ییصدا با

 ...چه زود؟میدیرس ــ

آورد و شالم را مرتب  شیرفت دستش را پ یم میدست من سمت بازو نکهیزد و همزمان با ا یقشنگ لبخند

 شال زد و گفت ریبود را ز ختهیام ر یشانیپ یرا که رو یسمج یکرد...موها

 یاز هوش رفت یتا چشمات بست ی..خسته بودزمیآره عز ــ

 زدم و گفتم ی...پلکدیچیدستم پ یدر عضله ها ینیریفشردم...درد ش میپنجه ها نیرا ب میبازو

 بخوابم..  خواستیهمچنان دلم م یکردیآره واال...صدام نم ــ
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 تکرار و گفت: لبخندش

دلت خواست بخواب...بعد دست انداخت و کمر بندم محکم کرد و  یبه مقصد هرچ می..بزار برسزمیعز فهممیــ م 

 ادامه داد:

 ...کردمینم دارتیوگرنه ب یباش اریهوش دیبا دیایفرود م مایهواپ یقتو

 زدم و گردن دردناکم به پشت هل دادم هیتک

 آدم نفس بکشه... یدیتوئه...امون نم ریهمه اش تقص ــ

بود  یاز خستگ دانمی...واال...نمشهیم یپرانرژ نقدری...مردم مگه اومدیطلبکار بودم و اون خنده رو...خب خوابم م من

 نشسته بود میدو ابرو نیگره ب یخودیب یهردو ول ای یخواب یب ای

 را تا کنار گوشم جلو آورد و زمزمه کرد: سرش

 یاالن برا من اخم کرد ــ

 به گردنم دادم و رخ به رخش شدم یچرخ مین

 یریدر نظربگ طیشرا نکهیبدون ا ی..تو  مدام خواسته دارستی...به خدا انصاف نیگیبگو دروغ م گمیاگه دروغ م ــ

 گفت طنتیو پراز ش دیرنگ چشماش جه یتو مردمک عسل یبه خنده نشست...برق قشنگ نگاهش

باشه همون روز  ادتی...اگه نییپا یاریموتور م رینفس بگ هی ی..گفتستین ادتیفکر کنم قبال بهت گفته بودم ... ــ

 یباشه ام مالل ستیو استهالک تو کارش ن یگفتم تو نگران خودت باش موتور من خدمات پس از فروش داره...خراب

 کنمیفوت وقت سرپاش م ی..چون بستین

 صورتم بود یوقفه رو ی...نگاهش بدیبود...حرفش زد و کنار کش یعجب جلب ــ

 ...دیلبخند گرفت و خواب از سرم پر ینما میکه با لبخندم مبارزه کنم...نم نم لبها نشد

 وار نگاهش را گرفت و زمزمه کرد: دییتا

 ...نیمحکم بش ــ
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 هی ایلبخند  هیبازم با  شدمیام خسته  م یخاصش بودم که هرچ یاخالق ها نیمن هم عاشق هم دی..شا دونمینم

 نیکه عاشقانه ا ییهمون همتا شدمیاول...م یسر کارخونه  گشتمیرفت برم یاز خاطرم م یهمه چ ینینچنیحرف ا

عقلش انداخت بازم نتونست که از  یاپ یسنگ جلو یو کل  دیکه سه سال با خودش جنگ یی...همتاخواستیمرد م

  دیکش میمرد بگذره....نم نم لبها نیا

  

 

 یب ی!و عجب نمای!عجب دارو درختیاطیانداختم..عجب ح میرو شیپ یبایز یبه خانه  یحرف نگاه یو ب  مشتاقانه

زده  جانی...هدادیود چشم را نوازش مپارک شده ب اطیح یانتها بانیسا ریکه ز یکروک یاز همه پورشه  شی...بیرینظ

 میبرگشتم و پرس اشاریسمت 

 ه؟یمال ک نجایا یگفت

 شدم...جواب داد ریو من هم دنبالش سراز دیچمدان را کش یتابلو بود...دسته  یادیام ز افهیزد...فکر کنم ق لبخند

 ــارسالن

 دهیبودم ..دوست جد دهیــارسالن؟نشن

 گفت رفتیم اطیح یطور که سمت ساختمان انتها نیهم

 کمهیشر ــ

 ـ ؟یدار کی...مگه تو شرکیــ شر 

 شهیم یسال هی ــ

..من هم  اوردیرا به خانه ب شیگفت...کالعادت نداشت مسائل کار ینم شیکار طیاز شرا میوقت برا چیکردم...ه تعجب

را شارژ  میحساب بانکآنکه من بخواهم  یبود و سر وقت ب مونیپرو پ شهیکه خانه هم نیکنجکاو نبودم...هم یلیخ

 بود... یکاف میبرا کردیم

 گفتم یسوال قبل رویپ
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 فروشگاه مال خودته.. کردمی...تا امروز فکر میبهم نگفت  یزیمورد چ نیوقت در ا چیه ــ

 ساختمان را خارج کرد دیشلوارش کرد و کل بی...دست داخل جستادیساختمان ا یدرورود مقابل

 دیکاویمنتظر من را م یچهره  یبا لبخند کمرنگ نگاهش

  ـیبود دهیوقت نپرس چیچون تو ه _

 را در قفل چرخاند دیچرخ زد و کل مین ـــ

 با دست به داخل اشاره کرد دیکش کنار

 برو تو ــ

 دمیداخل گذاشتم و کنجکاو پرس قدم

 ؟یسختت بود فروشگاه اداره کن ییتنها ؟یگرفت کیچرا شر ــ

 دیش کشدخل گذاشت و چمدان را دنبال خود قدم

 باشه یکمک خوب تونهیم کیانداخته شر هیکه رو بازار سا یرکود نیبا ا ینه..ول ــ

 ...گمی...ارسالن مهیــ آدمه خوب 

 وار نگاهم کرد و به عالمت مثبت سرش تکان داد حیتفر

 بهش اعتماد کرد شهی...مهیباحال یبچه  ــ

سالن  یمحو تماشا نکهیبود...قبل از ا رینظ یب نیزایو د یکه در طراح ییایرو ی...سالنمیشد یسالن نسبتا بزرگ وارد

 دمیشوم پرس

 بچه؟مگه چندسالشه؟ ــ

 آدم مسن سال طرفم هیبا  دیفکر کردم شا دمیاسمش شن یوقت یچرا ول دونمینم

 کنارم گذشت و گفت از
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 اسرهیهم سن  بایاز من جوون تره..تقر   ـــ

 است بیعج یادیساله ز یجوان س کی یگاه برادم و دست نی...از نظرم گذشت استادمیا همانجا

 ختیافکارم را گس اشاری یصدا

 ادیدر ب تیخستگ نیبش ایاونجا خشکت نزنه..ب ــ

موجود در سالن وا رفتم و  کیش یکاناپه  نیاول یرفتم...ناخواسته نسبت به ارسالن کنجکاو شده بودم..رو جلو

 دمیپرس

 بهم زده یدم و دستگاه نیال همچسن و س نیزرنگ باشه که تو ا یلیخ دیبا پس

آمد..احتماال داشت داخل  خچالیدر  نگید نگید یگذاشت و واورد آشپزخانه شد...صدا رهیرا کنار جز چمدان

 ..از همانجا جواب داد:کردیم یرا وارس خچالی

 ادیش زرنگ بوده چم و خم بازار و تجارت از پدر نمی...اهی...باباش تاجر اسم و رسم دارستین بیعج یلیخ

 یبنیکه م ینیا شهیم جهیاز بابا کار از ارسالن..نت هیگرفته...سرما

 دیجلو آورد و پرس شخوانیبود که بهتر بشنوم....سرش را از پشت پ رهیتر شد...سرم سمت جز کینزد یکم شیصدا

 شربت؟ ـ ایــآب  

 بودند .. دهیوردمان تدارکات الزم را د یکه معلوم بود از قبل برا نطوریا

 شربت لطفا ــ

 دمی..پرسدیتکان داد و عقب کش یسر

 راننیخانواده اش ا ـــ

 تر جواب داد بلند

 ادیبلده از پس خودش برب ییکارش درسته..تنها یتنهاست...ول نجایماه اون ور..خودش ا شیورن ش نیماه ا شیش ــ
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دور و اطراف  یارداه نگاه یرفتم و بگ ی...نفسنمیجوان پولدار باجنم را بب نیا خواستی...دلم مدمیرا باال کش میلبها

کرده  یطراح یخانه را هر مهندس نیساخت ا یبود...نقشه  بایکم بود..واقعا ز شیبرا رینظ یب یسالن انداختم...کلمه 

من بود نه  االتیفقط در خ ینوبل نقشه کش زهی..البته که جاکردیم افتیرا در ینوبل نقشه کش ی زهیجا دیبود با

..احتماال دنبال دادیم اشاریها خبر از گشت و گذار  نتیباز و بسته شدن در کاب یراده بلند شدم..صداا ی...بتیدرواقع

 یکیبودند...در  فتههم قرار گر یرفتم...چهار اتاق که به شکل دوتا دوتا روبه رو شیسالن پ ی...تا انتهاگشتیم وانیل

پنچره قرار  ریاتاق ز یتک نفره هم در انتها کیتخت ش کیوکامال مجهزبود...  کیاز اتاق ها را باز کردم...بزرگ  وش

 داشت...برگشتم و با ذوق  

 منظور گفتم یاشاربیخطاب به  ینسبتا بلند یدرمقابل رفتم و با صدا سمت

 ..میخودمون بردار یبرا یکی میتونیچقدر اتاق داره..هرکدوم م نیبب ـــ

اتاق هم مانند  نیروبه رو شده بود..ا ریتصو ی رهیم..چشمانم خو کامل در باز کرد دمیکش نییدر اتاق را پا رهیدستگ

 یگرمش الله  یهوا نفس ها یکه ب  کردیم زیاتاق را آنال یو مجهز بود...ذهنم داشت طراح کیکامال ش یکیآن 

 دیگوشم را نوازش داد.. از پشت سرم حق به جانب پرس

 ن؟یتکرار کن شهیاالن م نیگفت یزیچ هیشما  ـــ

 حضورش نشده بودم.. یصدا آمده بود که متوجه  یقلبم نشست ...آنقدر ب یو دستم رو دمیکش ینی..ه دمیترس 

 سمتش انداختم و گفتم: یشاک ینگاه مین

 چه طرز اومدنه آخه؟ نی...ایدیتو آخرش منو سکته م ــ

 وار گفت: دیبه خنده تاک ختهیآم یلبخندش را گرفته بود..با لحن یجلو یسخت به

 جمله ات تکرار کن؟.. گهید بار هی ـــ

 ...یچه سوژه ا گشتیبهم جمع شد....منظورش کامال واضح بود....دنبال سوژه م میلبها

 را خونسرد گرفتم و گفتم: خودم

 ..گفتم چقدر اتاق دارهیچیه ــ

 ..دمایشن گهید زیچ هیانگار من  ی..ولینگفت گهید زیچ یمطمئن ــ
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به عقب هلش دادم و  یاش زدم .... چند سانت نهی..کف دستم را تخت سستادمیا شیو رودررو دمیپاشنه چرخ یرو

 گفتم:

 استراحت کنم خوامی..خسته ام مستیاالن اصال وقتش ن نییبب ــ

 باال رفته گفت ییشد و با ابروها نهیراست کرد..دست به س کمر

داره..پس اگه  میزیت یارم...گوشاد یخوب ینره که من حافظه  ادتی نوی....استراحت کن....فقط استین یباشه..حرف ــ

 ...درست شد؟ادیتنگ دل خودم وصداتم در نم یچسبیم ینش مهیدوبار دوبار جر یخوایم

 نهیس یقفسه  زیر زیافتاد و ر ریاز من نداشت....سرم ز ی...خودشم دست کمکردمیزور داشتم با لبخندم مبارزه م به

 شد... نییام باال و پا

 اشاریاز دست تو  ــامان

 کرد و آهسته گفت کینزد یکم رشس

 کردم...کمر راست کرد و گفت رنگاهشیتو..متح ایامان از دست من  ــ

 اد؟ی....خدارو خوش میزنیمعرفت ساز ناکوک م یب یبعد تو شمیم رتیاس شتریب گذرهیهرروز که م ــ

 ام جهت گرفت یشانیآهسته آهسته سمت پ میابروها

 گرفت و ادامه داد ینفس

به جدا بودن  یحق ندار ی..حتیجدا از من بخواب یقشنگتر... بازم حق ندار یکیاز  یکیام که باشه.. گهید اتاق هزارتا

 ؟یدی...فهمیفکر کن

 ناباورانه تکان خوردند میلبها

 اشار؟ی ــ

 لبش سمت باال انحنا گرفت.. برگشت سمت سالن و درجوابم گفت ی گوشه

 تا گرم نشده ای..بختمیبرات شربت ر ــ
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ضعف رفت...قد بلند و چهار شانه و مقتدر...لبخندم به عرض  شیها یتمام مردانگ یرش نگاه کردم...دلم براس پشت

 که... شدیمرد را دوست نداشته باشم..نم نیا شدیم ایصورت باز شد...خدا

برق و زرق و  اتیاهل ماد یلیداشت...خ ییکروک ارسالن عجب صفا یو گشت و گذار درشهر با پورشه  یگرد پاساژ

به   گشتیمنکراحساسات خوبم در آن مقطع از زمان شوم که البته علت عمده اش  برم توانستمینم ینبودم ول ایدن

گذاشته بود ...معموال روزها  ارمانیدر اخت ستانهکه ارسالن دو یامکانات گربهید یوبخش شیو محبت ها  اشاریحضور 

 یو گشت میزدیم رونیاز خانه ب شدیقابل تحمل تر م یهوا کمشب ها که  حایوترج میهوا در خانه بود یبه علت گرما

 ...میزدیم دشیدر شهر و مراکز خر

دو  گذاشتمیکه انگشت م یزیهر چ یسفرمان بود...رو یقسمت ها نیاز سخت تر یکی تایب یانتخاب سوغات برا   

 کدانهی یو من هنوز نتوانسته بودم برا میپا گذاشته بود ریسه پاساژ تاپ را ز بای...تقرانهی افتدیب تایدل بودم مقبول ب

 کنم... دیخر میخواهر غرغرو

 کردیم یاز همه چشم نوازش شیکه ب یبودم و متفکرانه به دوتا کفش مجلس ستادهیاز مغازه ها ا یکی نیتریو مقابل

 یها دیپراز خر یانکه با دست اشاری...انهی ردیگیقرار م تایشده بودم...دو به شک بودم اگر بردارم مورد پسند ب رهیخ

از مغازه ها بود جلو آمد و کنار  یکیجوان  یبا فروشنده  ندجورواجور چند قدم آن طرف تر از من در حال بگو بخ

 گوشم پچ زد

 ؟یشد...انتخاب کرد یچ

 گفتم زوانیآو یسمتش انداختم و با لب و لوچه  ینگاه مین مستاصل

 و ادامه دادم: نیتریو یگرفتم و زوم کردم رو ی...بعد نفسهیختانتخاب کردن کار س ستی...خودش که نتونمینم ـــ

 کمد نگاشم نکنه یبخرم بندازه گوشه  ترسمیم

 فوت وقت گفت: بدون

 .....ارمیبرم خودش ب یخوایــم

را  میکردم و لبها یوبه اعتراض اخم ناز زشدیخندانش را شکار کرد..چشمانم ر یو نگاهم لب ها دیچرخ زیت گردنم

 ...بهم فشردم

 انداخت ولبخند به لب گفت ابروباال
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 بگو یدار ی...تو فکر بهتررسهیکه به فکرم م هیتنها راه نیـــ شرمنده ا 

 نثارش کردم و گفتم یمزه ا یلب ب ریشد و ز دهیاراده کش یب میلبها

 کنمیم شیکار هی...خودم یاریبه مغزت فشار ب خوادیشما نم ــ

 گفت طنتیباال داد و پراز ش شونه

 کرده باشم ی..از من گفتن بود..خواستم کمکیخود دان ــ

 و برگشتم... دمیکش یپوف

 دیمغازه نشست که  بازپرس ی شهیش ینگاهم رو بازهم

 بود از انتخابت ی...اصال پسند کرد..راضیچطور براش سوغات گرفت میکه اومد شیپ ی دفعه

رس نگاهش  ریدر ت بایبه کنار برداشتم و تقرقدم  کیرا نداشت... ینود درجه ا یچرخش ها تیگردنم ظرف واقعا

 سر به سرم بگذارد... گرددیگل کرده است و دنبال بهانه م طنتشی....از نگاهش مشخص بود شستادمیا

 دمیشدم و حق به جانب پرس نهیبه س دست

 کدوم دفعه اس؟  قایدق شیپ یمنظورتون از دفعه  دیببخش ـــ

 نیمز ی...لبهادیباریم طنتیتخس..از چشماش ش یرا ستبر کرد....پسره  پهن مردانه اش ی نهیکمر راست کردو س 

 گفت اطیاهسته و با احت  کردیبه جلو خم م یسرش را کم نکهیشده اش به خنده را تکان دادو ضمن ا

حرفش کردو عقب  یچاشن ی...گفت و چشمک قشنگزمیرفت عز ادتی یزود نی..به همگهیماه عسلمون د ــ

 ....دیکش

المصب  یبلکه لبخند سمجم را مهار کنم ول دمیدندان کش ریرا ز میدر سکوت نگاهش کردم...لبها هیثان چند

مثبت از خودش  یآنچنان انرژ شدیکه از مردمک چشمانش به بدنم متصل م ی...برق قشنگکردیچشمانش جادو م

 یاد شد در کمال خونسردآز ریگ زکه ا مینشان دهم....لبها یگریواکنش د چیجز لبخند ه شدیکه نم کردیساطع م

 گفتم

 اون دفعه الهه کمکم کرد ــ
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 گفت: فلفور

 ارمیبرم الهه رو ب دیپس مشکل حل شد...با ــ

 کنه... طنتیش خواستیم دادمی..تا صبحم که دل به دلش مدمیخند

 مرد و مردونه تو انتخاب کمکم کن ستای...خودت وایاریب یکی یکرد دیچرا کل حاال

 گفت: کرد و یاخم بامزه ا 

 تا االن زنونه کمکت کردم... مگه

 و گفتم: دمیکش یپوف

بودم که مچ دستم  دهینچرخ نیتری...هنوز کامل سمت ورمیگیبه سرم م یگل هیکنار خودم  ستای..واخوادیاصال نم ــ

 شدم و اعتراض کردم دهی...دنبالش کش دیکش

 کردمی...صبر کن داشتم انتخاب میکنیکار م یــچ

 هنگ کرده یدیازش کار کش یادی...زستیبد ن یآنتراکت به مغزت بد هیه نظرم حرف نزن...ب ایب

 اشار؟ی ــ

 کنم...مهربان نگاهم کرد.. دیخودت خر یبرا خوامیم ایجانم ...ب ــ

 مردانه و قدرتمنداش فشرد یپنجه ها ری...انگشتانم را نرم زرفتمیم شیبه پا پا

 

 الزم ندارم یزیمن چ ی* ول

 من دارم ایب ــ

 ؟یبخر یخوایخودت م یــ آهان پس برا 

 من لذتش ببرم... یتو بپوش خرمیداره...م یچه فرق ــ
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آن صورت جذاب مردانه و آن فک  نیپهنش را دوست داشتم...و همچن ینگاهش کردم...قد بلند و شانه ها نییپا از

کردن را خوب بلد بودو به  تیکه حما یمرد متعلق به من بود...مرد نی..ا کردیبرابر م نیمحکم که ابهتش را چند

 کردیخرجت م یموقع مردانگ

 گفت کردیکه لبخندش را کنترل م ینگاهم شد و درحال ی متوجه

 خونه تمام وکمال درخدمتم میزشته تو مردم ..خودتو کنترل کن برس ــ

 گفتم کردمینثارش م ییتو دلم بچه پرو نکهیوهمزمان با ا میرا دزد نگاهم

 ریبگ لیکم خودتو تحو هی ایبه قول امروز ــ

 انداخت و گفت: طنتیپراز ش ینگاه مین

 ...ارمینه ن تونمیشماست...من فقط م یو قانون یشرع فیجز وظا گهیاون د ـــ

..انصاف نبود...رقابت کردیرو م یزیچ هیپشت بندش  گفتمیم یدل من خنک شه..هرچ اوردیخدا چرا کم نم یا

 یهم در رقابت ها کباری خواستیچقدر دلم م دانستی...فقط خدا مشدیم مبه نفع او تما چیبه ه کی شهیهم نمانیب

زبان چرب و نرمش خواه  نیمرد با ا نیاز محاالت است...ا نیباشم...فکر کردم ا دانیم یمن برنده  نمانیب یلفظ

تبعاتش را و مات شده بودم و اکنون داشتم  شیک شیبود که سالها پ نی...درستش اکندیو مات م شیناخواه من را ک

 .. دمیدیم

 م؟یریم میحاال کجا دار ـــ

 یشدم...انتها دهیحرف دنبالش کش یهم بردار...ب تایب یلباساش حرف نداره...خوشت اومد برا دمیمغازه د هی ایب

...پشت سرش داخل مغازه شدم و دیبود...جلوتر از من وارد شد و دست من کش یلباس مجلس کیش کیبوت هیپاساژ 

 نیتریکارارو انجام بده...آدرس لباس مورد نظرش که پشت و یتا خودش همه  ستادمیحرف گوش ا یمثل بچه ها

 بعد لباس داد دست من و هلم داد سمت اتاق پرو... قهی....چند دق ستادیبود به فروشنده داد و منتظر ا دهید

 ی نهیکوتاه با زم راهنیپ کی...فی..پارچه اش خاص بود..نرم و لطکردمیبودم و لباس سرو ته م ستادهیاتاق ا تو

لباس را که از کنار  پیکرده بود....ز شیبایاز اندازه ز شیلباس ب ی هیدر حاش یمشک ریز یرنگ که گل ها ییمویل

 به خودم نگاه کردم و چشمام گرد شد.... نهیآن تو آ کی....دمیرا باز کردم و لباس را به تن کش شدیم دهیکش
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از سرشانه  یکی ی..لباس خواب..لباس شب...تنها روراهنیبذارم...بلوز..پ دیبا ید چکه تنم بو ینیاسم ا دونستمینم

آب رفته بود...دو ال شدم و قد لباس برانداز  یتنه هم که حساب نییبند نازک وجود داشت...از پا کی شیها

 به در خورد یاندازه بود تا من...تقه ا شتریهشت ساله ب یدختر بچه  یکردم..انگار برا

 ؟یدیوشپ ــ

 چه مدل لباس انتخاب کردنه... نیبه خودم نگا کردم و فکردم ا نهیتو ا بازم

 دمیپوش ــ

 ..نمیدرباز کن بب ــ

تنم نشسته بود...به ناچار در باز کردم و از  یبند رو هیمتر پارچه بود که توسط  میهمه اش ن نه؟یبب یچ خواستیم

 در گفتم یال

 خابت؟با انت یواقعا چشم بازار کور کرد _

 گفت: طنتیش پراز

 نمیــ در باز کن برو عقب بب 

 گفتم: سمجانه

 شهیمتر نم مینداره که...سروتهش ن دنید ــ

 کرد و غر زد: یزیر اخم

 همتا؟ ــ

بردم....تمام قد در چهار چوب در  ریقدم به عقب برداشتم و سرم ز کیرا بهم جمع کردم و در کامل باز کردم.. میلبها

 و گفت: دیکش ی...سوت دادیشت درسته قورتم مبود و دا ستادهیا

 سرش جلو آورد و زمزمه کرد: یلباس....کم نیتو ا یشد یچ نیبب ــ

 نمیبچرخ بب ـــ
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 کردم و غر زدم: اخم

 تولطفا.. دم در بده؟ ایکجا؟...ب ــ

 کرد ...زمزمه کرد: یاز اتاق گردن کش رونیو ب دیعقب کش سرش

 تو... امی..برو عقب بستیمغازه دار ن ــ

قدم هلش  هیاش و  نهیدست گذاشتم تخت س عیبازم هول برم داشت...سر کنهیم یشوخ دونستمیم کهیوجود با

 دادم عقب وگفتم

 کنهیکارو خودش م یه گمینم یچیمن ه ی..هرچ نمیبرو بب ــ

 برام رفت و گفت: یاز اتاق چشم غره ا رونیب

 طلبت یکی ــ

 در نشست و گفتم: یرو دستم

 سابمبزن به ح ــ

 :دمیباز نگه داشتم و پرس مهیکرد...در ن زیر چشم

 نداره نیتر از ا دهیپوش نیبب ــ

 جواب داد یخونسرد درکمال

 خوبه نیهم ــ

 جمله درجا از ذهنم عبور کرد نی!!!ایدوست داشتن خودخواه

 حوصله گفتم: یگرفتم و ب ینفس

 نداره الاقل گهید یرنگ بند نیخب بب یلیخ ـــ

 د و همچنان بر موضع خودش پا برجاماند ابروباال دا  
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 اشو بردار گهیرنگ د تایب یبرا یدارم...خواست شتردوستیرنگ  ب نیمن ا ــ

 چشم درشت کردم دوباره

 ها؟ یزنیبابا؟حرفا م یکجا بپوشه؟جلو نویا خوادیم تایتا؟بیب ــ

 لبخندش گرفت و گفت: یزور جلو به

 شوهرش بپوشه ی..بزاره کنار براتنگ دل عمو بچسبه  ستیکه قرار ن شهیهم ــ

 بحث نافرجام در اتاق بستم.... نیخاتمه به ا یو برا دمیکش یزبونش مهار کرد....پوف شدیرقمه نم چیه

 یبرداشتم...از انتخابم راض تایب یبرا گریطرح و نقش د کیهمسر از همان لباس با  یآقا شیاز اتاق به فرما رونیب

 رود... یاو به استقبالشان م میفرار کریدرو پ یب یلباس ها دنین از پوشبودم...شک نداشتم همانقدر که م

از من وارد بود و  شتریخانمها ب اتیاز کجا آورده بود به روح دانمیکه نم یاتیکه جناب همسر با توجه به تجرب خالصه

قلم  کیبه همان  ماندیدوش من بردارد...هرچند خر یرا از رو نیبار سنگ کی تایب یباعث شد با انتخاب برا نیهم

 کرد  شهیم ی...چگری...پرتوقع بود دمیاضافه کرد تایب یهایهم به سوغات گریچهار قلم جنس د بایختم نشد و تقر

 

...از همون اول  نییپا امیتخت ب یاز رو اطیو باعث شد از خواب ناز دل بکنم و با احت دیچیدلم پ ریز یفیدرد خف مرده

عمل  یبود که اصال انتظارش را نداشتم...هرچند که از وقت یزیچ یه درد ها نشانه مرد نیصبح حالم گرفته شد...ا

 میمن نه تنها از تنظ یشده بود ول میام تنظ انهیماه ی ورهفروکش کرده بود و د یبیکرده بودم دردم به شکل عج

رفتم تا دوباره  یلنجار مو تا چند روز با خودم ک شدیدلم تلمبار م یبودنش خوشحال نبودم بلکه هربار غم عالم رو

 بشم... یکاوریر

خودم گفتم و سمت اتاق مجاور  یبه شانس نداشته  یوجه خوب نبود...لعنت چیآمدم حالم به ه رونیکه ب سیسرو از

 یحال خرابم بشه...دوست نداشتم بفهمه چقدر بهم م یمتوجه  اشاری خواستمیرفتم و خودم پرت کردم تو اتاق...نم

زدم...ناخودآگاه  هیچشم براه بمونم...درپشت سرم بستم و تک دیو تا ماه بعد با ستمیحامله ن فهممیم یوقت زمیر

 یصبر کنم...دکتر همان روز اول حجت را برمن تمام کرده بود ول نهایاز ا شتریب دیبا دونستمیچشمانم نم برداشت...م

 من سمجانه از همان ماه اول منتظر خبر خوش بودم...
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 یدخترا یاگه منم مثل همه  دیزانو...شا ی...پاهامو بغل گرفتم و سرم گذاشتم رونیزم یروو نشستم  سرخوردم

من مجبور بودم چشم  ی..ولکردمیبچه دار شدن اقدام نم یسرعت برا نیداشتم هرگز به ا یازدواج معمول هی گهید

صدا اشکم را  یرا فرو دادم و ب....بغضم شودیم رانیو میاهایچطور هر دفعه کاخ رو دانستیبراه باشم...وفقط خدا م

 یزی..چ ی..معجزه ا یراه چیه یعنیاز نو... یروز از نو و روز یعنی...کردم؟یتا ماه بعد صبر م دیبا یعنیرها کردم...

 ندزانو گذاشتم...آه از نهادم بل یبرزخ نجات دهد...سرم را بلند کردم و صورتم را رو نیوجود نداشت که من را از ا

 کنم... دایانتظار هرروزه نجات پ نیکن از ا یندارم....خودت فرج دنیم کن..من طاقت انتظارکشرح ایشد...خدا

به خودم آمدم....دوره افتاده بود تو خونه و پشت سرهم صدام  اشاری یچقدر گذشت که با صدا دمینفهم

 صورتم و از پشت در کنار رفتم و گفتم:  یرو دمیدستم کش عی...سرکردیم

 نجامیمن ا ـــ

 گشتیشده نگران شده و دنبالم م یوالن بتمیبود غ دهیشده بود د داریب حتما

ماند و نگاه نگرانش  رهیدستگ یدر اتاق باز شد و قامت بلندش در چهارچوب در ظاهر شد..دستش رو دینکش هیثان به

 من شد ی ختهیصورت درهم ر ی رهیخ

 :دیسنکردم..به جاش پر افتیدر یدادم و جواب ینصفه ا مهین سالم

 ...گردمیساعت دارم دنبالت م هی یینجایتو ا ــ

 که از غصه گرفته بودگفتم: ییبه خودم دادم و ضمن بلند شدن  با صدا یتکان

 ...کنمیاالن صبحانه رو آماده م ــ

چشماش فرار کنم....دوست نداشتم بفهمه چقدر داغونم ..اما تا خواستم از کنار ش رد شم بازمو  یاز جلو خواستمیم

 فتگر

 ..نمیـــ صبر کن بب  

 و نگاهم را به پارکت کف اتاق دادم ستادمیدلم پاره شد...همان جا ا بند

 گفت: یدستور

 گا؟یمنو ن ــ



 همتا

157 
 

 گری..منکه دشوندیم نیخاص دلنازک و غمگ یدوره  نیزن ها در ا یخودم نبود....دلنازک شده بودم...همه  دست

 میتلنگر به اشکها کیکرده بودم که با  دایدل شکسته ام پ یبرامحکم و قانع کننده  لیدل کیخود داشتم... یجا

 دهم... ختنیفرو ر یاجازه 

 کرد.... یفیچشمانم نم برداشت و چانه ام لرز خف انیم

گره خورده و نگاه نگران و  یاشک ابروها یو سرم را باال گرفت....از پشت پرده  دیچانه ام سر ریز یبه آرام انگشتش

 ...دمیپرسشگرش را د

 :دیپرس متعجب

 ؟یکنیم هیـــگر

 کور خورد یگره  شیگونه ام...ابروها یقطره اشک سمج سرخورد افتاد رو کی

 ؟یکنیم هیهمتا باتوام؟چرا گر ــ

 یاش....دستانش به نرم نهیس یرا گرفت و سرخوردم تو آغوشش و سرم گذاشتم رو میخود دار یو بعد یبعد قطرات

 شد دهیشتم کشدور کمرم حلقه شد و نوازش وار پ

 بود میگرم...نگران...و مال شیصدا

 شده یچ یبگ یخواینم ــ

او تنها  یدارد ول تیو نمدار بودن حساس یسیبه خ دانستمی..مکندیم سیبلوز اسپرتش را خ میاشک ها دانستمیم

راز دل  یسخت ول یلیبهش پناه ببرم و هرچند خ توانستمیکه بعد از خدا م یسختم بود..تنها کس یروزها هیحام

 میبگو

 :دمیاش بود نال نهیس یکه سرم رو همانطور

....هربار ستیخبر خوب به تو بدم...به خدا انصاف ن هیبکشم تا بتونم  یچشم انتظار دی...چقدر بااشاریخسته شدم  ــ

 ...هردفعه که....شمیتر از ماه قبل م دیناام

نشاند وآهسته  میموها یرو ینرم ی... بوسه سرم نشست کالمم را قطع شد یکه رو شی...لب هادیکش یکمرنگ آه

 گفت
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 دمی..خودم فهمیبگ یزیچ خوادی..نمسسسیه ـــ

 خورد و ناله زدم: زیر یتکان ها سرم

 ..کم آوردم..یفهمیشدن خسته شدم...کم آوردم..م دیو ناام دنیکش ی..از انتظاراشاریناراحتم  یلیخ ــ

 ....گرم و بامزه گفت:زندیکردم پوزخند م حس

 ؟یشد دیدختر ...چه زود نا ام میکرد یهمه اش پنج ماه عروس ـــ

 مند وبا اشک وآه آهآآااآ غرزدم: هیگال

 من انگار پنجاه سال گذشته یتو پنج ماهه..برا یبرا ــ

 از خنده داشت زمزمه کرد: یکه موج یلحن با

رو  مهیش  سخته...تو  که هنوز نصد سال اول یزندگ گنیم یدی...نشنی...تازه اول راهستین یزیپنچاه سال که چ ــ

 یرد نکرد

 کردم شیصدا معترض

 اشار؟ی ــ

 نمتی.؟..اصال ببگمیجون دلم؟...مگه دروغ م ــ

 یدر صورتم زد و همان اخم بامزه  یو من را از خودش جدا کرد...با نگاه چرخ دیجمله شانه ام را چسب نیا با

 اش را تکرار کرد و گفت: یشگیهم

 ناراحت بشه منم نه تو... دیکه با ی...اون؟یدش یشاک یاز چ ـــتو

 از هم فاصله گرفت یکم میزده لبها مات

 زد و گفت یطرح لبخند گرفت...چشمانش برق شیدر سکوت نگاهم کرد و کم کم لب ها یکم

 یازدستم راحت یخوش خوشانت باشه..چند روز دیافتادم..تو که با یناراحت باشم که چند روز از کارو کاسب دیبا من

 کجاش بده نیدختر..ا



 همتا

159 
 

 یسو و لبخند از سو کیشد....اشک از  دهیکش میکه در دلم به پا شده بود ناخواسته لبها یآن جهنم انیم

دو حس  تواندیم یشده...کدام موجود دهیاشرف مخلوقات نام ستین خودی...بستیبی...انسان واقعا موجود عجگرید

 هی..هم گرنیهم شاد بود هم غمگ حظه..من در آن لکندیقات ممتضاد را همزمان باهم کنترل کند که اشرف مخلو

 ...دمیخندیو هم م کردمیم

 وارد کرد و با محبت گفت: میبه شانه ها یکم فشار

 ...یریجون بگ یمفصل بدم بخور یصبحونه  هیدختر خوب...حاال بدو برو صورتتو بشور تا من  نیآفر

 خدا که نداشت  وجود داشت؟به ایمرد هم در دن نیتر از ا مهربان

برگشت به  یسفر مشترکمان خوردم و عصر روز بعد برا نیروز بعد را هم در کناراو در اول یصبحانه و صبحانه  آن

دمقم  یافتاد و کم میبرا یدم آخر نیکه ا یاز اتفاق ریبود...به غ یتعارف سفر خوب ی...بمیتهران عازم فرودگاه شد

..پاساژ ییدوتا یگرفتن ها یکنار ساحل..سلف یرو ادهی...پممرم را رفته بودسفر ع نیکه بهتر میبگو توانستمیکرد م

تا خود صبح شانه به  یکه گاه ییارسالن...شب ها یالکچر نیبا ماش کیخلوت و ش یها ابانی..چرخ زدن در خیگرد

را به دستان  و من خودم کردیو گهگاه او دستش را دور شانه ام حلقه م میزدیهم در امتداد ساحل قدم م  یشانه 

همه و همه  میخواندیگوش هم م ریکه ز یعاشقانه ا ی..وزمزمه هاشدمیم شیها تیو غرق حما سپردمیاو م انمندتو

شک  یکه ب یشدند..صفحات یدر صفحات ذهن من ثبت شده و ماندگار م شهیهم یبودندکه برا ینیریخاطرات ش

 ...کردمیرا مرور م میزندگ نیریش یروزها خیو باورق زدنشان تار رفتمیبه سراغشان م کباریهرچند وقت 

 

به  ازیاز لباس ها ن یگذاشتم...بعض رونیب لیوسا کی کیرا که با هزار وسواس بسته بودم باز کردم و  یچمدان

ها هم که شکر خدا  ی...چمدان سوغاتگشتیاولشان برم یسرجا دیها با لهیاز وس یمجدد داشت و بعض یشستشو

کرده تا سر  یهر خانواده را جداساز ین شب گذشته گذاشته بودم دم دست که سوغاتمشخص بود...هما فشیتکل

 دهم... لشانیفرصت تحو

بودم که تلفن خانه زنگ  میدور و اطرافم و چمدان دهن گشاد روبه رو یها لهیسروسامان دادن به وس مشغول

صبح زود رفته بود  اشاریلند شدم...اطرافم جمع کردم و ب یها لهیوس لیخ انیخودم را را از م  یخورد...ناراض

به صفحه  یتلفن رفتم و نگاه زیسمت م چاردر خانه نبود که جواب تلفن را بدهد...به نا یفروشگاه و جز من کس

 انداختم تورشیمون
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 کرد...حتما مامان بود... شتریب ییرا پاسخ گو اقمیاشت نیخودمان بود وهم یاز خانه  تماس

 م:برداشتم و سرحال گفت یگوش

  ؟یخودم...خوب زیسحر خ شهیسالم  به مامان خوشگل و هم _

او  یصدا هیخسته و درمانده بود که فقط شب یصدا کیمادرم نبود.. یصدا دیکه از پشت خط به گوشم رس ییصدا

 بود

 ؟یهمتاجان مادر؟ خونه ا _

 :دمیشد و هول کرده پرس یدلم خال ته

 حالش خوبه؟ ه؟بابایشکل نیاشده؟صدات چرا  یزیخونه ام قربونت برم...چ _

 :دمیپرس دهیپشت خط جانم را به ته رساند...ترس یا هیچند ثان سکوت

 شده؟ یمامان؟ جون همتاحرف بزن..جون به لب شدم..چ _

 واز همان پشت خط ناله زد: دیترک بغضش

 خدا مرگم برسون خالصم کن یخواهرت...وا تای....بتا؟یخونه خراب شدم مادر...ب _

تک تک شده  میتلفن وا رفتم....نفس ها زیکنار م یصندل یتلفن تو دستم شل شد و رو ینوهام رفت ...گوشاز زا رمق

 تو دستم نگه داشتم و زمزمه کردم: یگوش یداشت...به سخت یبحران یطیبودو ضربان قلبم شرا

 کار کرده؟ یمامان..باز چ ؟بگویچ تایب _

 زدیکه مامان م یضجه ا نیکنم...وگرنه با ا غیرا از خودم در دیام یته مانده  خواهمینوع پرسشم مشخص بود که نم از

 اشتباه کوچک است کیکه اتفاق فراتر از  دیفهمیمن بود م یجا یهرکس

 بغض کرده گفت: ینه چندان طوالن یسکوت بعد

اشته..پاشو گذ رپاشیتهرون ز یهمه  شبیکه رفته برنگشته..بابات از د یعصر روزیمادر...خواهرت از د ایپاشو ب _

 زمیبه سرم بر دیبا یچه خاک نمیاببیب
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زده بود و برنگشته  رونیعصر روز گذشته از خانه ب تایآمد...ب یمانند چماق برسرم فرود م شیحرفها یبه کلمه  کلمه

 کجا رفته؟ تایبود...زبانم بند آمده بود..تنها عضو بدنم که فعال بود مغزم بود...ب

 رمق ناله زدم: یانداختم...ب شانمیبرافکار پر یان خطمام یوقفه  یب یها هیگر یصدا

 کجا رفته؟_

 ناله زد درمانده

..حرف گوش شهیم یشاک یستین نهیبیم ادی...گفت با دوستاش قرار داره...گفتم نرو دختر..بابات مدونمی...نمدونمینم _

مادر..پاشو  شمیم ونهیخاموشه ..دارم د..به همون رفتن رفته که رفته...تلفنشم  رونینداد...با قهرو تهر از خونه زد ب

 ..میبکن دیکار با یچ میروهم ببن میزیبلکه فکرامون بر ای..بایب

 واریشده بودم به د رهیتلفن تو دستم عرق کرده بود و خ یتا خودمو جمع و جور کردم..گوش دیطول کش یقیدقا

 سرش اومده؟ ییکجا رفته..چه بال یعنیجمله ... نیا یمقابل....ذهنم قفل شده بودرو

 داشیبلکه بتونم پ شیمیصم یو دوستا ایمامان گفته بودم آرووم باشه تا من برم سروقت چندتا از هم کالس به

که رفته و دستگاهش خاموش کرده  ییمامان زدم...ته دلم مطمئن بودم جا یدلخوش یحرف فقط برا نیکنم...اما ا

 اشه...که از نظر من و خانواده ام موجه ب ستین ییقطعا جا

 ازیشروع کنم...ن دیچطور و از کجا با دانستمیبلند کردم...واقعا نم یصندل یرمق شده ام را از رو یجان کندن تن ب به

دستگاه  یرا رو ی...گوشیو هم از لحاظ جسم یتر باشد... هم از لحاظ روح یکه از من قو یکیبه کمک داشتم...

 انیرا با او درم انیجر نیزد و رد شد...محال بود ا یزیگر اشاریسمت اتاق برداشتم...ذهنم سمت  یگذاشتم و قدم

 خواستیمسائل حساس بود و دلش نم نیا یرو شهیآورد...هم یوقت اسمم نم چیه گهید دیفهمیبگذارم...مامان م

 بهش اعتماد داشت.... یلیبود که مامان خ اشاریاگه اون فرد  یمطلع بشه..حت مونیاز خوب و بد زندگ یکس

در سرم  ریزد و نام ام یمجدد زیمقتدر گر یحام کیکردن  دایپ رویز چهارچوب در رد نشده بودم که  ذهنم پا هنوز

 بردم... زیبرگشتم و سمت تلفن خانه خ زیزنگ خورد...راه رفته را ت

 یاز من قو یداشت و هم از لحاظ روح یخوب یجسم ییکردن بود..هم توانا یهمراه یتنها مورد مناسب برا ریام

 را کنترل کند... یبحران طیشرا یبه خوب توانستیربود و مت

 بوق دوم  تماس برقرار شد یصدا با
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 جانم همتا؟ سالم_

 گفتم: یمعطل یب

 دنبالم یایسر ب هی یتونیم نیبب ؟ی..خوبرجانیسالم ام _ 

 اند خوش و بش و حال و احوال نم یبرا یکردم که مجال فیرا رد میتند و پشت بند هم جمله ها آنچنان

 شد نگران

 افتاده همتا؟دعواتون که نشده؟ یاتفاق اشاری یشده؟ برا یزیچ _

 ..شدیبود نگران م یاونم هول شده بود...حقم داشت....هرک یطفل

 گفتم: عیو سر تند

 دارم اجی...واقعا  به کمکت احتایب نیجان ..نه!...تو فقط آب دستت بذار زم رینه ام _

 :دیو معترض پرس محکم

 تو دختر؟ یشده؟ نصفه عمرم کرد یبگو چالاقل  _

 دادم ..حق داشت بداند....مردد زمزمه کردم رونیرا پردرد ب آهم

 تا؟؟یب _

 :دیمحکم پرس قیدق

 ؟یچ تایب _

 .. مضطرب  و مردد جواب دادم:درمانده

 شنیم وونهیبرنگشته...مامان و بابا دارن د رونیکه رفته ب شبیاز د _

 گفت: ینسبتا بلند یصدا با

 پس؟ یکردیکار م یتا حاال چ شبید ؟یگیاالن به من م زارویچ نیبرنگشته خونه....چرا ا یچ یعنی _
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 ...آهسته و دردآلود گفتم:نمیصورتش بب یبرافروختگ تونستمیبه دندون گرفتم..از پشت خطم م لبم

پا گذاشته..فقط بجنب  ریزبابا کل تهرون  شبی....مامان زنگ زد....حالش اصال خوب نبود...گفت ددمیاالن فهم خودم

 کردنش دایپ یبشه برا ریهر لحظه د ترسمی..مریام

 زد: ادیو فر دیکش یعصب یپوف

 ..مگه دستم بهش نرسهدهیدختره آخرش همه رو دق م نی...ای...لعنتیلعنت _

 کردم شیصدا ملتمسانه

 ر؟یام_

 اونجام گهیساعت د میباش ن حاضر

 

که از  یو به تلفن همراه چند نفر میچند تا از دوستاش رفت ی...درخونه میکه ازش سراغ داشتم سر زد یهر آدرس به

نبود  ریاگه ام دونمیازش نبود...نم یخبر چی...همیاونجا باشه تماس گرفت میدادیو احتمال م میگرفت کشینزد یدوستا

رفتم...اما  ینم یالنترو ک یو پزشک قانون مارستانیسمت ب رگزاگه به خودم بود ه دی..شاانهی ارمیطاقت ب تونستمیم

 ...دادیناتوانم توان رفتن م یکه به پاها ییرویشده بود ن ریام

 رینشسته بودم تا ام نیگذراندم...داخل ماش یقانون هیعمرم را مقابل ساختمان پزشک یلحظه ها نیاز سخت تر یکی

دادم و نذر کردم که اگر  هیتک یصندل یخبر خوش...چشمانم را بستم و سرم را به پشت کی..آن هم اوردیخبر ب میبرا

اعتقاد داشتم و   تامی.... به ارمیرا به عهده بگ میتیدو بچه  یلیسال تحص ی نهیبا خبر خوش باز گردد هز ریام

 است.... ریدرگ تینها یب شانیدعا دانستمیم

که بر من  یساعت میبرگشت..ن ریتا ام دیطول کش یساعت می...ندیچرخ یدر تپش بودو لبم مدام به ذکر گفتن م دلم

...ترس داشت امونم را دمیچرخ ریسرم بلند کردم و سمت ام یمعطل یکه باز شد ب نیسال گذشت ..در ماش کی

 بود.. دهی....آب دهانم خشک شده بود و زبان به کامم چسبگرفتیم

 پرت کرد... سرش به عقب هل داد و چشمانش را بست... یصندل یخودش را رو ریام

 صداش  زدم یته ارف لیتحل یصدا با
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 رجان؟یام_

 فرمان گذاشت یداد و دستاش رو رونیو پرصدا ب قیرا عم نفسش

سخت  دنی...چقدر انتظار کشزدیرخ خسته اش دو دو م مین یبودو چشمان منتظرم رو دهیبه انتها رس جانم

مان محکم کرد و تکان خورد ..همزمان دو دستش را دور فر شیکنم که لب ها شیبود...درصدد بودم بازهم که صدا

 گفت:

 نبود _

 ام نشست ولبخند به لب از ته دل  گفتم:  نهیس یقفسه  یحبس شده ام آزاد شد ..دستم رو  نفسم

 یکه اومد مردمیداشتم م گهیردیام یخدارو شکر..وا _

 را باز کرد و نگاه خسته اش را به من داد شیچشمها

 با مکث از هم فاصله گرفت و گفت: شیگرفت...لبها...دلم آتش زدیم شانیو پر ختهیچهره اش درهم ر چقدر

 دنبالش میبر یاز قلم  ننداخت ییجا نیفکر کنن بب _

 درجوابش گفتم: 

 مونده باشه ییگفتم...فکر نکنم جا دیرس یهرجا به ذهنم م _

 یضربه  نیبعد با کف دست چند هیگذاشت و چند ثان یگاه صندل هیتک یرا بادرد بست...سرش را رو شیها پلک

 دیکوب نیمحکم به فرمان ماش

 نکنم... داشیسر...آخرش کار خودش کرد...مگه پ رهیخ یاه..اه..اه...دختره  _

 زدم شیصدا یگریتر از هر وقت د درمانده

 آرووم باش رجان؟توروخدایام _

 دیاش را به من داد وغر یبلند کرد...چشمان قرمز و نگاه برزخ سرش

 بزرگش گوششه کهیا کنه دستم بهش نرسه که تگفتم همتا...فقط بره دع یچ نیبب_
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 نشست چیسو ی....نگاهش را گرفت و دستش روکردمیومستاصل نگاهش م مات

از  یشدم و گوش ریام الیخ یزنگ خورد...ب لمیاز دهنم خارج بشه موبا یحرف نکهیحرکت کرد و قبل از ا نیماش

 دمیکش رونیب فمیداخل ک

 یخوب یروح ی نهیشیکه پ یمادر چشم انتظار بدهم..آن هم مادر کیبه  دیاب یچه جواب دانستمیبود....نم مامان

 ندارد...

 تماس را برقرار کردم وگفتم دردمندانه

 جانم مامان.... _ 

 الو همتا ..اومدش مادر _

 زده گفتم جانیخبر گرفته بودم ه نیکه از ا یمضاعف یروی....با ندمیشنیعمرم را م یخبر ها نیاز بهتر یکی دیشا

 اومد؟ _

 دمیمردانه اش پاش یبه چهره  یسمتم برگشت....ذوق زده نگاهش کردم و لبخند زیت ریام نگاه

 گفت: مامان

 صبر نکرد ازش بپرسم کجا بوده یراست رفت تو اتاقش...حت هیاالن اومد  نیآره ...هم _ 

 اونجا.. امیباشه..منم االن م باشه

 :دیپرس ریمقطع کردم و نفسم با صدا آزاد کردم...ا  تماس

 برگشته_

 تکان دادم و گفتم: شیبه لب سرم را برا لبخند

 تا حاال شبیکجا بوده د نمیزحمت من برسون دم در خونه بب یآره خدارو شکر...مامان گفت رفته تو اتاقش...ب _

 :دیرکرد و غ تایلب نثار ب ریز یزیزد...چ رونیاش ب یشانیهم قفل شد و رگ پ یرو شیمحکم شد...دندان ها فکش
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تا حاال کدوم  شبید یپرسیطرفه بعد ازش م یبا ک ادیگوشش تا دستش ب ریز یخوابونیم یکیمن  یاول از جا یرفت

 بوده... یگور

 یبزنم تا خودش را خال یحرف دینبا کردمیشکار بود و حس م تایاز دست ب بیبود...عج دهیفا یدادن کار ب یدلدار

 کند...

 کرد میر را نبسته بودم که صداشدم...هنوز د ادهیدرخانه پ مقابل

 همتا؟ _

 زدم و گفتم:  یچرخ مین

 جانم _

 خبر نذار.. یمنو ب _ -

 تکان دادم وگفتم: شیبرا دییرا به تا سرم

 کم استراحت کن.. هی...برو خونه یخسته شد یلیحتما..امروز خ _

 فرمان بلند کرد وگفت: یرا از رو دستش

 برو به سالمت. _

 قدم تند کردم ... یپدر یکردم...او رفت و من سمت خانه  یخداحافظ لبخند زدم و درجوابش

و  ستیهم نبود...قطعا  ب بی...که البته عجزدیتر از قبل م ریپ یبا هول و وال به استقبالم آمد...چهره اش ده سال مامان

و  یخبر بمون یچه ات بو از ب یمادر باش شدیده سال خون دل خورده بود...مگه م یچهار ساعت گذشته  را به اندازه 

 ...یحرص نخور

 ..یشانیو نگاهش پر بود از حرف و پر دیلرزی...دستاش مستادیا مقابلم

 مادر؟ یاومد _

 سمت باال اشاره کردم و گفتم: درجوابش
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 سالم...تو اتاقشه؟ _

 سمت مخالف جهت گرفت و درجوابم گفت:  یکم نگاهش

 ...دهیجواب نم نمزیصداش م یآره..رفته تو درم قفل کرده...هرچ _

 شده بود... دیسف واریپراز غصه بود و رنگ مثل گچ د صداش

 دستام گرفتم و گفتم: نیب دستاش

زبونش بکشم  ریاز ز تونمیم نمیآرووم باش مامان...حاال که خدارو شکر برگشته...شما برو استراحت کن من برم بب _

 کجا بوده؟

 به انگشتاش وارد کردم... یزی...فشار رکردیم را مچاله مانگشتانم قلب ریمادرم ز یزده  خیدستان  لرزش

 گفت: دردمندانه

 و چند ساله ام رفت به باد نیچند یاستراحت سرم بخوره...آبرو _

 مامان؟_

 نکنه... هیکه گر کردی....به زور داشت خودش کنترل میلیدرمانده بود..خ یلیتکون داد...خ سرش

 کرده گفت: بغض

 بلند کنم لیسرم تو فام تونمینم گهیبفهمه د یاگه کس یدونیم و زنده شدم...متا هزار بار مرد شبید_

 گفتم: یدلدار یبرا

 هان؟ یکنیم تیخودت اذ یخودیب یبفهمه قربونت برم..چرا دار یزیچ یکس ستیقرار ن _

تا حاال  شبیپاک کنم...د میشونیپ یننگ از رو یلکه  نیا تونمیکسم که نفهمه بازم نم چیمادر...ه ستین خودیب _

من  یعرضگ ی...حتما از بدمی..هربار تو چشماش نگاه کردم خجالت کشدهیبابات مثل مرغ سر کنده دور خودش چرخ

 نهیچشم من بب از....حق داره اگه گهیکنم د تیبوده که نتونستم دخترش خوب ترب

 دوابروم افتاد.. نیب ینیچ
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 زده؟ یبابا حرف_

 مادرم.... تیهمه ضعف و مظلوم نیاز ا شدیم شیم داشت رخدا ..دل ی...ادیلرزیدستاش م همچنان

 گذرهیتو دلش م یچ فهممی....اونم که حرف نزنه خودم مدونمیخودم که م ینگفته...ول یزیچ شینه...خدا_

 هیزودتر  دیخودش شده...با هیکرده تمام افکارش برعل ی...مشخص بود از بس خودخورکردیم یرو ادهیداشت ز گهید

 متیوبا مال دمی....دستش کششدینم مارستانیب یراه دویکش ینم کیبار یتا دوباره کارش به جاها کردمیم یکار

 گفتم:

 هیتا من برات  نیبش نجایا ایاول ب ایخودآزرار نیا یبه جا ی...ول کنمی..درک م یدار یشماچه حال دونمیمن م _

 میزنیحرف م یاومد درمورد همه چ .....حالت که جایایحال در ب نیو نعنا درست کنم از ا مویشربت به ل

را با او عوض کنم  که  میمجبور بودم جا یما جا افتاده بود...گاه یسنت در خانه  نیشد.... ا دهیبچه ها دنبالم کش مثل

 ...کردیو او گوش م دادمیواو فرزند...من فرمان م شدمیبزند..من مادر م بیکمتر به خودش آس

 :دمیرفتم پرس یسمت آشپزخانه م نکهیهم زمان با ا مبل دم دستم نشاندمش و نیاول یرو

 بابا کجاست؟.. یراست _

 ...شدیبرگشت بابات خونه نبود...وگرنه جنجال به پا م یبود وقت ییدختره...خدا نی....رفته بود دنبال ارونیب _

که از بابا سراغ داشتم  یا هیباهم رودر رو نشده بودند..وگرنه با روح تای...حتما کار خدا بوده که بابا و بگفتیم درست

 ...دیکشیو به زد و خورد م گذشتیم یلفظ یبه اتاقش برسه....چه بسا که کار از دعوا تایب یپا دادیاجازه نم

کرده بود دادم  دست  زیوقتا براش تجو نجوریا یکه دکتر برا ییبه همراه دوتااز قرصا مویشربت به ل وانیل هی اول

 ... تایرفتم سر وقت ب دهیدکه خوابراحت ش  المیخ یمامان و وقت

 شد و در باز کرد...وارد اتاق که شدم خشکم زد.. میدر زدم و از پشت در بسته اصرار کردم تا تسل نقدریا

  خته؟یدرهم ر ی دهیدختررنگ و رو پر نیخواهر من بود؟ا نیا

به  یبلند مردانه و دامن شلوار نیآست راهنیحرف سمت کمد اتاقش عقب گرد زد....از پشت سر نگاهش کردم....پ یب

 تن کرده بود....
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 نبود... یکه اگر اجبار مامان و اخم تخم بابا نبود به تاب و شلوارک هم راض یتا؟کسیب

 و بدون توجه به حضور من سمت حمام رفت دیکش رونیحمامش از داخل کمد ب ی حوله

 قدم سمتش برداشتم و بازوش گرفت دو

 میحرف بزن دیصبر کن..با _

 و فاصله گرفت... دیکش رونی....بازوش باضرب از دستم باوردیبا ال نم رشس

 گرانه گفتم: خیو توب ستادمیرفتم راهش سد کردم ...جلوش وا زیتر شدم...ت یبودم عصب یعصب

جو عقل تو کله ات  هیتو اصال  ؟یزن و مرد آورد نیبه روز ا یچ یدونیم چی؟هیطلبکار یچته؟ گند زد _

 کنترل شده به شونه اش زدم... ی. با دست ضربه اهست؟حرف بزن...

 سرش بلند نکرد یقدم عقب رفت ول هی

 توجه و برافروخته گفتم: یب

 بده ؟جوابیخونه موند رونیتا حاال؟هان؟ به چه حق شب ب شبید یبزن...کجا بود تا؟حرفیباتوام ب _

 ....گفتینم یچیبود که ه بیعج یلیحاضر جواب و سرکش من؟ خ تا؟خواهریبود...ب ستادهیجواب ا یب

با دستام  ی...مشکوک شدم....حرصدیکه صورتش پس کش ارمیچونه اش نشست...خواستم سرش باال ب ریز انگشتم

 صورتش قاب گرفتم و باال آوردم....

و از همه بدتر  دهیو رنگ پر دهیخشک ی...نگاهش پراز درد بود..لبهادیصورتش چرخ یدور رو کیناباورانه  میچشمها

 اش  قلبم را فشرد..... یشانیکنار پ زخم

 ناباورانه بهم خورد و نامش را صدا زدم میداد...لبها یو دلسوز یرا به نگران شیو غضب جا خشم

 تا؟یب_

 دیانداخت و چانه اش لرز ریمحزونش  و متاسفش را ز نگاه

 :دمیتاب شده بودم...سرش محکم نگه داشتم و پرس یب
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....چشمانم کردمیتو....همچنان صورتش را رصد م یشد  یشکل نیبگو....چرا ا یزیچ هی...جون همتا تایشده ب یچ _

 دادیبد م یوقلبم گواه دیدیپوست  صورتش را م یرو یبه جا مانده  یتازه تازه داشت رد ها

 خوردیثمر تکان م یب شیشده بود و لبها سی...مردمک چشمانش خدیلحظه نگاهش را باال کش کی

 زدم شی.....درمانده صداکردیم یتاب یداشت ب قلبم

 تا؟یب _

و به  زدیامان م یکه قلبم ب ییام بود...جا نهیس یاز دستش افتاد و سمت آغوشم پرواز کرد....سرش درست رو حوله

 حصار شده در اطرافش رفته بود....  یجدال استخوان ها

گرفته بود  فشیظر یپنجه ها ریاسم را زاراده دستم دور کمرش حلقه شد...لب یتنم...ب ی...خواهرم....پاره زدیم ضجه

 ...زدیو ناله م

 چیکه ه ییواهمه دارند...بال دنشیخانواده ها از شن یکه همه  یزی...همان چدادیاتفاق ناگوار م کیخبر از  شیها ناله

 ....کندیدشمنش هم آرزو نم یکس برا

رفته  لیافکار کشنده تحل نیتوانم از ا یه بودم وگرنه هم ستادهیپا ا یرمق رفته بودم....قدرت خدا بود که رو از

 یکلمات را گم کرده بودم....احساس پوچ یهمه  یبزنم ول یحرف خواستیکمرش سر خورد....دلم م یبود....دستم رو

اراده و بدون کسب  یدر صحنه بودند که ب شهیعضو هم ا...چشمانم تنهیدیو ناام یبا ناتوان ختهیآم ی..حسکردمیم

تنم را به رخ  یهر قطره سرما یو گرم ختیقطره قطره فرو ر می...اشک هاکردندیکار خودشان را م اجازه از مغز هم

 قطع شد... تایب ی هیگر یتا صدا دیطول کش یقیدقا دی....شادیکشیم

 کرد به خودم آمدم....محکم نگهش داشتم و وحشت زده صداش کردم ینیدستم سنگ یوزنش که رو  

 تا؟یب _

 حرکت... یم....سرد و ببود رو دست افتاده

 زانو زدم وشونه هاشو تکون دادم... نیزم یوزنش نداشتم...وحشت زده رو تحمل

 حرف بزن.... تایجان...ب تای....ب تایب _
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افتاده بود حالم  رونیب راهنیپ ی قهی ریکه ازز ییزخم ها دنیدستم و از د ی...گردنش افتاد رودادینم یجواب چیه

....بدنش سرد سرد بود و لباش کم کم داشت کبود افتادیبه صورتش زدم که موثر ن دگرگون شد...چندتا ضربه

 ....شدیم

تر با بابا  عیهرچه سر خواستمی...مرونیو از اتاق زدم ب نیزم یکار کنم...درازش کردم رو یچ دیبا دونستمینم گهید

 ..دمشیکه وسط پله ها د رمیتماس بگ

از دست رفت تمام  تای...وسط پله ها با گفتن بابا جون بدو که بتایسر وقت ب که بره ومدیو با توپ پر داشت م غضبناک

 در نظر گرفته بود رو فراموش کرد و گفت تایب هیتنب یآنچه برا

 ...نیامام حس ای _

 زد تو سر خودش.... یزانو زد و دو دست تایب یتو اتاق و بابا پشت سرم وارد شد...کنار پا دمیدو

 قلبم پاره پاره شد....بغض کرده شونشو گرفتم و گفتم یروز جهنم نیبار هزارم در ا یبرا

 تا از دست نرفته مارستانیب مشیبرسون دیبابا جون پاشو...با _

بود...دخترش داشت مقابل چشمانش پر  دهی...ترسدمیفهمیو واج سرش را باال گرفت و نگاهم کرد....حالش را م هاج

بازم جگر  یکه اگرچه نافرمان بود ول ی...دخترندازدیچنگ ب سمانیم رنجاتش به کدا یبرا دانستیو نم شدیپر م

 گوشه اش بود...

 

سر  یرفتم....چندتا پرستار همراه دکتر باال یقدم رو م نهیمقابل در اتاق وارفته بود و من دست به س یصندل یرو بابا

...حس به درد کردمیم ی....احساس پوچگذشته بود یدیو نا ام یکارم از نگران گهی...دکردنیبودند و مشاوره م تایب

که تو صورت  یداده بود و چشماش بسته بود.....درد هیپشت تک وارینبودن...باباسرش به د دهیفا دینخور بودن...مف

 ...دادیم رانشیبود خبر از حال و انیاش نما دهیمردانه و تک

 نییدخترا بابا گنیشده بودم؟م فیو ضعناتوان  نقدریبدم؟ چرا ا شیو دلدار نمیبرم کنارش بش تونستمینم چرا

 چیحکم ه میزندگ خیتلخ از تار یاما من تو اون لحظه  مونهیفرزندش م یپدرش مثل مادر برا یدخترا برا گنی...م

تو  نکهیبودم...از ا زاریخودش...از خودم ب نیشده بودم ع رانیآدم و هیکدوم نداشتم...نه دخترش بودم و نه مادرش...

...من طنتیش یو اون رفت پ میزندگ ی..من رفتم پادیبال سرش ب نیم رها کردم به حال خودش که امدت خواهر نیا
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خواهرم  هیتوزندگ یسرو کله اش از ک قیدق  دونستمینامرد که هنوز نم هیشدم و اون غرق محبت  اشاریغرق محبت 

 ... هشد دایپ

بابا باز شد  یپلکها ی....الدمیکش رونیاز داخلش ب لمیرفتم و موبا فمیافکارم پاره شد....سمت ک لیزنگ موبا یصدا با

که در عمق نگاهش  یشد....دلم آتش گرفت از درد نییباال و پا شیگلو بکیسمتم انداخت...س ینگاه میو ن

 دمسر خورد و لب ز یگوش یصفحه  یصورتش رو یبود...نگاهم از رو

 اشارهی _

 لب بابا تلخ جهت گرفت و گفت: ی گوشه

 ده بابا....نگرانت ش _

بازمحبت  یبود ول شیآت یخوبن....پدرم درد داشت...شک نداشتم از درون گلوله  نقدری؟ واقعا چرا پدر و مادرا ا چرا

 شدیاز کالمش حذف نم

 قدم سمت مخالف رفتم وگفتم کیدادم... رونیو نفسم پردرد ب دمیتماس کش کونیآ

 جان اشاریسالم  _

 اس ختهیبهم ر نقدریا اتو همتا؟خونه چر ییسالم....کجا _

 بتی...حق داشت از غتایول کرده بودم و از صبح افتاده بودم دنبال ب تیرابستم...خونه رو تو همون وضع میچشمها

 خونه نگران بشه...نفسم آزاد کردم وموجز و مختصر گفتم : یختگیمن و بهم ر

 رو آوردم تای...ب مارستانمیب _

 :دیتند و با عجله پرس ینسبتا بلند ی...با صداداره. یحدس بزنم چه واکنش تونستمیم

 افتاده؟ یشده مگه؟اتفاق یچ تا؟یب_

 یبا آبرو کردیم یجواب صادقانه برابر هیسخت بود... یلیسوال خ نیافتاد و دستم مشت شد....جواب ا ریز سرم

 خانواده ام...

 و گفتم: دیبود به دروغ چرخ دهیبهم چسب یبود از خشک یکه چند ساعت یدر کام زبانم
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 تصادف کرده _

 ..آدرس بدهمارستانیکدووم ب_

من و پدر  یباشه برا یتا قوت قلب بودیم دی...با ومدیم دیبا اشاریگفتم.. مارستانیگذاشتم کنارو آدرس ب تعارف

 شکسته شده ام...

قدم  کی..دوتا دستش گرفته بود. نیبابا نشست...خم شده بود و سرش ب یکه قطع کردم برگشتم و نگاهم رو تماس

 رفته رو جبران کردم....

شونه اش  یبدم...دستم رو یحد که با شوهرم حرف زدم به پدرم دلدار نیدر هم تونمیخودم بدم اومد که نم از

 :دمیگذاشتم...سرش باال گرفت....باالخره لب جنبوندم و پرس

 ؟ییبابا یخوب _

 ییچه بال دونهیکه نم ینداره..حال پدر دنیپرس هنکیا یعنیحرکت  نی...ادیزد و نگاهش را دزد یمکث تلخند یباکم

 سر دخترش اومده...

 شونه اش بود کنارش نشستم... یکه دستم رو همانطور

 باباجون؟ _

 دردمندانه تکون تکون داد... سرش

 جانم؟ _

 فتمگرفته بود رو  فرو دادم و گ بانمیبود گر یکه چند ساعت یزد...بغض کهنه ا شتریصداش به قلبم ن یدرماندگ

بود خبرتون  ی..کارادیاالن م اشارمی...من هستم...شهیم داریاالن ب دهیخونه...مامان به زور قرص خواب نیبر نیپاش _

 کنمیم

 به شونه اش وارد کردم...گفت: یسرش تکون داد....فشار اندک بازم

 مامانت  شیپ رمی...بعدش مگهیم یدکتر چ نمیبابا...صبر کن اول بب رمیم _
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آخر  یانگار تا لحظه  یول میبشنو یکه قراره چ میدونستیبزنه...هردومون خوب م یکتر حرف خاصنبود د قرار

 افکار ماست.... یورا یزیچ تیواقع میکن لیو به خودم تحم میانکار کن قتیحق میخواستیم

 ....دیتو دستم لرز یکه گوش گشتمیقانع کردن بابا م یدنبال کلمات برا داشتم

 به صفحه اش انداختم یتو دستم باال آوردم و نگاه ی.گوشحرف زدن شدم.. الیخیب

 بود...از کنار بابا بلند شدم...هنوز فاصله نگرفته بود که بابا کمر صاف کرد و گفت: ریام

 گردمیبرم زنمیبه مامانت سر م رمیاومد باهاش برو خونه..من م اشاری _

 شدم وگفتم: ریام الیخی....بدیلرزیتو دستم همچنان م یگوش

  یجور هیهم  دیکن یاستراحت هیخونه..هم  دیباشم..به نظرم شما بر دی...من بادیبمون ششیشب پ دیتونیشما که نم _

 ادیشب از پس خودش برب هی دیتونی..م دینباش اشارمیبشه غوز باال غوز....نگران  زهیکه  بهم نر دیکن حیما مان توج

 وپدرانه لبخند زد  محزون

...مرد یمند بشه که بخاطر خانواده ات من تنها گذاشت هیشوهرت  فردا پس فرداگال وامخیبابا..فقط نم دونمیم _

 جبرانش کرد شهینم گهیم یزیچ هیوقت  هی ی..ول زنهینم ی....االن حرفگهید

 خود به خود قطع شد...برگشتم سرجام و نگاه دلخورم به بابا دادم ریام تماس

 ؟یچه حرف نیبابا؟ا یشناسینم اشاریشما  _

 داد..نگاه پراز حسرتش به در اتاق داد و گفت: رونیو نفسش پر صدا ب یزد به صندل هیکت

 بابا.... شناسمیخودمم نم گهیمن د _

 زدم شیصدا درمانده

 بابا جون؟ _

 سمتم پرت کرد و گفت: ینگاه مین سرباال
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 بنیسپر کردم که بچه هام نج نهیمردم گرفتم باال که دختردارم..با اعتماد س یعمر بچه بزرگ کردم .. سرم جلو هی _

جهت به خودم اعتماد  ی....بنی...آنوقت عاقبتم شد ا ارهیاسم دخترامو به زبون ب دمیاجازه نم ییال قبا هی چیو به ه

 راههیپاشو کج گذاشته و ب یبرداشت...از ک یسرناسازگار هرتخوا یاز ک دمیکه نفهم نقدریداشتم  دخترجان...ا

 که تا عمق جانم را سوزاند...ادامه داد یی....ازون آه هادی....آه :کشدمیسرخود شد که من نفهمهمه  نیا یرفت....از ک

 دی.....باکننیمردم پشت سر خودم و بچه ام پچ پچ م نمیام تا نب قهیفرو کنم تو  دی....بانییسرمو بندازم پا دیحاال با _

آخر کارم...نگاهم کرد...من  شهیه بشنوم اون روز مگوشامو سفت بچسبم که اگه گفتن کالش پشم نداره نشنوم..که اگ

که باال  یننگ نیبا ا رمیبرم سرم بذارم بم دیکنم..با دایخودمو پ نم...محاله بتو شمینم یاون حاج صادق قبل گهید

 اومده

 :دمیاز رمق رفت...نشستم کنار دستش و نال پاهام

 نقدریا نیعذاب ند..خودتون کنمیحرفارو بابا جون ..به خدا دق م نیا نینگ _

 زد..نگاهم کرد و گفت: زهرخند

..مرد گهیهرکس د ای اشاریراحت باشه... المیبابا...بذار الاقل از سمت تو خ اریشوهرتو در ن یتو صدا گمیم نیا یبرا_

 مند بشه هیوقت اجازه نده ازت گال چیه یشنویداره...از من م ازیبه زنش ن

دلشکسته رو آرووم  رمردیپ نیا شدیرقمه نم چیانداختم...ه نییسرم پا تو دستم فشردم و یسوخت....گوش چشمانم

 کرد

 دوباره بلند شد لمیزنگ موبا یصدا دیاشک که از چشمم چک یقطره  نیاول

 شوهرت کارت داشته باشه دیجواب بده بابا..شا _

 بود....بغض کرده بلند شدم...سمت در اتاق رفتم وتماس برقرار کردم رینبود...ام شوهرم

 جانم؟ _

 چند بار تماس گرفتم؟؟ یدونی..میدیهمتا..چرا جواب نم ییکجا _

 دمی..آهسته نالکردیم ینیام سنگ نهیس یقفسه  یتخته سنگ رو نیع یزیچ هیبغض داشت... صدام

 ..نتونستم جواب بدم...دستم بند بود دیببخش _
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 کجا بوده؟  ..حرف زد..گفت تا؟یدختره ..ب نیاالن؟ا یی...کجاهیجور نیچرا ا صدات

بگم....خودم  یبهش چ دیبا دونستمیتو اون مقطع از زمان نم ینگران تر از من...ول ینگرانه...حت یلیخ دونستمیم

انگشت شصت  نیب میشونیبود....پ ختهیبهم ر یبرعلت ..کال همه چ دیکالفه و سردرگم بودم..حال باباهم شده بود مز

 و سبابه فشردم و جواب دادم

 د...نه...حرف نز _

 :دیپرس یعصبان

 تا حاال؟ یکردیکارم یاونجا چ ؟تویپس چ _

 زدم: لب

 ...مارستانینشد حرف بزنه...حالش بهم خورد آوردمش ب_

 از پشت خط بلند شد ادشیفر یصدا

 مارستان؟یخدا...کدووم ب ای _

 فتمگ عیبدم....سر ری...نشد جواب امرونیباز شد و دکتر و همراه دوتا پرستار اومدن ب دراتاق

 ستادهیمن و باباکه سر پا ا نیب ی....تماس قطع کردم و هول زده برگشتم سمت دکتر...دکتر نگاهرمیگیبعدا تماس م _

 :دیبود  رد و بدل کرد و پرس

 ؟یدار ماریبا ب یشما چه نسبت _

 با مکث بهم خورد و گفتم: می...لب هاستادیکنارم ا بابا

 خواهرشم_

 فت:به بابا انداخت و گ ینگاه دکتر

 ؟یوشما پدرش _

 کرد دییحرف دکتر تا دهیترس بابا
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 !کمهیبله..دخترکوچ _

 گرفت و گفت: شیسالن در پ ریمس دکتر

 تو اتاقم کارتون دارم.... دییایب _

نبود...رد تماس  ریجواب دادن به ام یبرا ی....فعال وقت خوبدیتو دستم لرز یدنبال دکتر راه افتاد....دوباره گوش بابا

 دادم امیل زده پدادم و هو

 ..یایب خوادیتو نم ادیداره م اشاری رجانیام _

آخر  ی...چون تا لحظه شدیقانع نم ایگو ی...ولرهیتماس نگ گهیکه د شهیقانع م یادیبه حد ز امیپ نیکردم با ا فکر

 خاموش کنم بعد برم تو اتاق مویکرد اول گوش دیدر اتاق دکتر تاک یکه جلو یزنگ خورد...جور لمیموبا

 

....نگاه هردو با ترس و میهم نشست یرو به رو یچرم یها یصندل یقرار گرفت و من و بابا رو زشیپشت م دکتر

از من  یشده بود و شک نداشتم باباهم دست کم نی...نفسم سنگگذشتیدکتر بود...زمان سخت م یاضطراب به لبها

مکث سرش باال آورد و سکوت  یو با کم ردک ادداشتیدستش  ریز یبرگه ها یرا رو ییزاهاینداره...دکتر ابتدا چ

من و بابا  نیبرگه ها گذاشت و پنجه هاشو درهم قالب کرد....نگاهش را ب یوحشتناکش شکست....خودکارش رو

 کرد و گفت میتقس

انجام شده توسط همکاران ما دختر شما مورد تعرض  ناتیطبق معا یخدمتتون عرض کنم که متاسفانه  دی...باخب

 .....قرار گرفته

 شد... نییباال و پا شیگلو بکیرا بست و س شیزده به بابا نگاه کردم....دردمندانه چشمها وحشت

 رحمانه ادامه داد: یب دکتر

 بدن دخترتون یکه رو یینفر بودن و ازعمق زخمها هیاز  شیب نیمتذکر بشم که متجاوز دیوالبته با _

 صورت گرفته.... نیشما و متجاوز دختر نیب ینابرابر یریوجود اومده مشخصه که درگ به
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و  شدیاتاق داشت برام تنگ م واریدرو د نکهینداشتم جز ا یحس چیشده بود...ه یام خال نهیس ی....قفسه زدینم قلبم

....او از دیشنیم ونیدرم یکیمن  یگوش ها ی..ولدادیم حی....دکتر همچنان داشت توضگرفتینفسم م یته مانده 

 عالم خودم گم شده بودم... وو من ت گفتیم تایشدن ب یو بستر تیو طرح شکا یقانون یپزشک

جرات کرده بود خواهرم مورد ضرب و شتم  یبه خواهر من تعرض کرده بودند؟ ک یبهتر بگم چه کسان دیشا ای؟یک

 کردیمکه فکر  یتا؟دخترمغروریبود که سر خواهر من اومده بود...ب ییچه بال نیخدا ا یبزنه...ا بیقرار بده و بهش آس

تخت  یکنه..حاال افتاده بود رو عیحقش ضا یکس دادینمشده اجازه  یکه به هر نحو ی...دخترفهیتنه همه رو حر هی

اشو ازش گرفته و حقوق دخترانه اش سلب  هیسرما نیبزرگتر یخبر یو معلوم نبود کدووم از خدا ب مارستانیب

 کرده...

که داد از بابا  یمفصل حاتیکرده بود....دکتر بعداز توض ریرگدرد...روح و جسمم را باهم د نیبود ا یدرد بد چه

 ینمانده بود که از دکتر بپرسم...وقت یباق میبرا یجواب یسوال ب چیامضا کنه...ه تارویشدن ب یخواست که فرم بستر

حرف  یب "دیرو انجام بد مارتونیشدن ب یبستر یو کارا دیببر فیتشر دیتونیم"دکتر به سمت در اشاره کرد و گفت 

بود تشکر کنم....رفتم کنار بابا  دهیکه کش ینتونستم از دکتر و زحمات یشوکه بودم که حت نقدریبلند شدم....ا

نشسته بود...خم شدم و  شیوسط اتاق داده بود و همچنان سرجا زینامعلوم از م ی....نگاهش را به نقطه استادمیا

 را گرفتم شیزوبا

 ؟یباباجون خوب _

 به قلبم اصابت کرد.... ری....درد مشهود نگاهش مثل تدیلرزیش سخت باال آمد...مردمک چشمانش منگاه شوک زده ا 

 کرده گفتم: بغض

 اس دهیفا یبابا جون...نشستن ب دیپاش _

باور کند....رد نگاهش را گرفتم و ملتمسانه به  خواستیام هنوز هم نم چارهی....پدرم؟پدر بدیسمت دکتر چرخ نگاهش

 م...دکتر نگاه کرد

 تکان داد و رو به ما گفت یسر متاسفانه

موارد به  نیبحران با شماست...در ا تیریبه بعد مد نیکه افتاده...از ا هیاتفاق ی...ول فهممیسخته پدر جان ..م _

بکنن....سرزنش  مارشونیاز ب یشتریب تیبه خرج بدن و حما یکه خانواده ها خوددار  میکنیم هیخصوص ما توص

 تونهی...ممونهیبدنش م یرو دیاس ختنیمثل ر رهاز دست دادن ندا یبرا یچیکه ه یماریجدل با بکردن و جنگ و 
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و دست به  دنیبر ایاز دن انیسراغ داشتم که بخاطر رفتار ناآگاهانه اطراف یببره و متاسفانه من موارد نیروحش از ب

 زدن.... یخودکش

 داد:خورد و دکتر ادامه  یشد....بابا تکان کهیدلم صدت بند

و  دیاگر دلخور یبا قبل نداشته باشه...حت یتفاوت ماریرفتارتون با ب دیتونیکه م ییکه تا جا نهیام ا هیاالنم توص _

...کمکش تهیاش در الو دهید بیآس ی هیروح ممیو ترم ماریب هیکه بفهمه...در حال حاضر سالمت دیاجازه ند دیشونیپر

 چیتکرار نشه...در هرصورت به ه ینینچنیباشه که اتفاقات ا حواستونقبل  از شتریبرگرده و بعد ب یاول به زندگ دیکن

 ...کنمینم هیعنوان سرزنش کردن و جبهه گرفتن رو توص

 کردم و گفتم: یزیدکتر تمام شد....تشکر ر یحرفها

 گهیکس د چینه ه میکمک کن تایبه ب میتونیکه م  مییگفتن....االن ما یدکتر چ یکه آقا دیدی....ددیباباجون ؟پاش _

افتاده در کنار من از اتاق خارج  ییکرد و با شانه ها یجان یشد...رو به دکتر تشکر ب زیخ میحرف ن یمتاثرو ب بابا

 شد...

از  شتریکه خورده بود ب ییها یلیبه جا مانده از س یخواهرم گذاشتم...ردها یزده  خیدست کوچک و  یرو دستم

من رفت که مامان رو از هول و ال  هیشدنش رو انجام داد و به توص یربست ی...بابا کاراکردیم ییصبح خودنما

 ...دردمندانه زمزمه کردم:خواهرم ی دهیرنگ پر یشدم به چهره  رهیو خ دمیکش ینی...نفس سنگارهیدرب

 با خودت دختر؟ یکار کرد یچ _

 یو ب دهیخشک ینش داد...لبهابه گرد یچرخش یرا آهسته باز کرد و به سخت شیپلک ها ی....الدیرا شن میصدا ایگو

 زد میخورد و صدا یرمق تکان یرنگش ب

 همتا ؟ _

 بهتر بود.... دمیدیهمه ضعف را نم  نیو ا مردمیم

 و گفتم دمیصورتش کش یزدم که از زهر هم تلخ تر بود....پشت دستم را نرم رو یلبخند

 ؟یشد داریب  یجانم آبج _

 :دیرا باز و بسته کرد و پرس شیها پلک
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 ابا؟ب _

 دیرفتارم داشته باشم..نبا یرو یشتریکردم طبق سفارش دکتر کنترل ب یگرفت....سع یشتریمحزونم عمق ب لبخند

 جواب دادم ی.....بالحن گرم و خواهرانه انهیبب بیآس نیاز ا شتریب دادمیاجازه م

 زهیم بربه میستین نهیبب دارشهیب میرفت خونه...مامان تنها تو خونه خواب بود...نگران بود _

چشمش را پر کرد...آب  یحلقه  یرا بست و به محض باز کردنشان نم اشک شیشد....پلکها دهیتلخ کش شیلبها

 داد و گفت نییپا یدهانش را به سخت

 ...خوامیمعذرت م _

 ثمر تکان خورد یب میناباورانه سمت باال جهت گرفت و لبها میابروها

 زد و ادامه داد: یگرید تلخند

 ..دییمن نخوا گهیکه د نیهمتا....شماها حق دار می...من آدم احمقدونمیکردم....خودم م ونتتیاذ یلیخ _

 کردیرفت انسان را خفه م یفرو نم ای داشتیکه اگر ترک برنم یو خشن نیسنگ یداشت...از آن بغض ها بغض

 گفتم:  یومحض دلدار دمیپوست صورتش کش ینوازش وار رو انگشتم

 خب؟  یباش تیبه فکر سالمت دی...فقط بایجواب پس بد یبه کس ستیقرار ن نجاینکن....ا تیاذ خودتو

 نگاهش به سقف داد و گفت: 

ام که حرف نزنه خودم خوب  یکردم...کس یهمه باز ی...من با آبروکنهیاز حماقتم کم نم یزیشدن من چ خوب

 ...ستیکه کارم قابل بخشش ن دونمیم

 اشتم وقاطعانه گفتم:دستش گذ یدستم رو نباریصاف کردم...ا کمر

که اشتباه  کنمی....انکار نممیندازیتورو دور م ایسادگ نی....نه ما به ایهست یخواهر من...نه تو آدم احمق نیبب _

خودت  دی..االن باستین یاالن زمان نشستن و غصه خوردن و خودآزار یدرست نبوده ول یلی...کارت به هر دلیکرد

بال رو سرت آورد  نیکه ا یتا اون نامرد یو به ما کمک کن یسرپاش دی...بایکه زودتر خوب بش یبه خودت کمک کن

 که؟ یفهمی..م میریتا حقتو از اون نامرد بگ یکمک کن دی...بامیبنداز ریرو گ
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 بغض کرد زمزمه کرد دویقطره اشک از گوشه چشمش سر هیسرش تکون داد.. متاسف

 نامرد؟؟؟_

 :دمیپرس  اطیاحت با

 افتاده؟ یچه اتفاق یکن فیعربرام ت یدوست دار _

 بست و سرش جهت مخالف چرخوند...پراز درد ناله زد: چشماشو

 نه...االن نه... _

 دادم و گفتم: رونیب ییپرصدا نفس

 کن... فیو دلت خواست برام تعر یباشه...راحت باش...هر وقت آرووم شد _

خودش سبک  هیبا گر می..گفته بود اجازه بدکردن براش خوبه هیبلند شد....دکتر گفته بود گر زشیهق هق ر یصدا

 تو خودش و دپرس بشه... زهیکنه وگرنه ممکنه بر

 گفت یخش دار یکه هق زد با صدا یکردم....کم سکوت

 همتا؟_

 دستش سر دادم یرا رو دستم

 زمیعز شنومیجانم...م _ 

 سرش جهت مخالف من بود.....گفت: کماکان

 گفتم؟ یبهت چ تیشب عروس ادتهی

 به صدام دادم و گفتم: ی...لحن بامزه ادملبخندز

جفتتون...حاال کدومش  نیکم نذاشت طنتی..هم تو هم الهه...ماشاهلل تو شیبهم گفت زایچ یلیخ میواال شب عروس _

  ؟یگیم

 که فضا رو عوض کنم.... ارمیدارم ادا درم دیفهمیلبش انحنا گرفت...بچه که نبود...م ی گوشه
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 شد...لبخندش محو شد وبازم نگاهش به سقف داد ... درجوابم گفت سکوت برقرار یا هیثان چند

 ادته؟ی....یشینم دهید زکهیتم ی شهیمثل ش یشیم یکه خوب باش ادیخوب نباش...گفتم ز یادیبهت گفتم ز  _ 

  دمیدرهم کش ابرو

 ؟ هی...حاال منظورت چادمهیخب ؟_

 خورد و غصه دار گفت: یزیاش تکان ر چونه

 همتا....پردرد نگاهم کرد و گفت: مریگیحرفم پس م _

 ...یشکنیحداقل نم یول ینش دهید دیخوب باش....شا_

 ی....مات زده با سکوتشدمیم رانیو دیبا زدیاز شکسته شدن حرف م تایب ی....وقتختیبار هزارم دلم فرو ر یبرا

که امروز از شکسته  یدختر نیگفتن نداشتم...ا یبرا یحرف چیاش شدم....ه دهیصورت  رنگ پر ی رهیخ نیسنگ

 کردیبود که با زبان خودش اعتراف م دهیرس ییا..حاال به جخوردیاز سر غرور با شاه فالوده نم یروز زدیشدن حرف م

 براش نمونده... یغرور گهیکه د

اتاق رفتم...حس  ینشه  سمت پنجره  میدرماندگ یمتوجه  نکهیا ی....درجا بلند شدم وبراکردیداشت خفه ام م بغض

 یا قهیجفتمون سخت کرده...پنجره رو باز کردم و چند دق یبرا دنیو نفس کش نهیسنگ یلیاتاق خ یهوا ردمکیم

مقابله کنم...اصال مگه خواهر من بد  کردیام م فهکه داشت خ یتا با بغض سمج ستادمیپشت به او مقابل پنجره باز ا

 دش بکنه؟راجع به خو یتصور غلط نیکه همچ دیرسیم ییبه جا دیبود؟ چرا با

فکر  ینجات خواهرم انجام بدم....هرچ یازم ساخته بود که برا یچه کمک یبحران طیشرا نیتو ا کردم؟یکار م یچ دیبا

در  نهیس یرا رو می....دستهازمیآتش دلش بر یکه بتونم آب رو یحرف ی...حتدیرس یبه ذهنم نم یراه چیه کردمیم

 شدم... رهیخ اطیح ی دهیهم قالب کردم و به درختان سر به فلک کش

را بستم و هرچه کردم  میچه کنم....چشمها دهید بیخواهر آس کیپدر و مادردرمانده و  کیکن...من با  یرحم ایخدا

 یب یول دمیکشی....آه مدیصورتم چک یگلوله گلوله پشت به او رو مینتوانستم با بغض سمجم مقابله کنم....اشک ها

 لیرا تکم میها ییصدا یتا ب دمیدندان کش ری....لبم را زاصد یب ید داشتم ولصدا...در یب یول ختمیر یصدا....اشک م

همه  نیاز همه جا را...نه ا دهیبر یدخترک شکسته  نینه ا خواستمیپروا را م یکنم...من همان خواهر جسور و ب

 را... یو شکستگ تیمظلوم
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قدم تند کرده بود....هول زده  مارستانیب یرا رصد کرد که هراسون سمت درورود یاشک مرد یاز پشت پرده  نگاهم

....باعجله به دمیکش رونیرفتم و همراهم را ب فمیسمت ک ندیبیرا م سمیخ یگونه ها تایب نکهیتوجه به ا یبرگشتم و ب

 گفتم: تایب

 و از اتاق خارج شدم دمی....پشت دستم را به صورتم کشکردمیبهت زده نگاهم م تای...بگردمیمن االن برم_

 گرفتم ریام یشماره  عیاتاق سر در پشت

 ؟یالو همتا ...کدوم بخش _

 جواب دادم یعصب

 زهیریبهم م یهمه چ نتتیبیم ادیم اشاری...االن ای...مگه نگفتم نریام یکنیکار م یچ نجایتو ا _

 دمی....پس چرامن نشنیگفت یک _

 ؟یدیدادم ند امیپ _

 ؟ییخودت کجا ؟االنیگیم امی..کدوم پیزنیحرف م یاز چ_

 ...ادیدادم که ن امیدر اتاق دکتر بهش پ یداده بودم...شک نداشتم که جلو امی....پختیام ر نهیدرون س یزیچ هی

 ؟یدیالو همتا...چرا جواب نم _

 گفتم عیخودم اومدم و سر به

 کنمیم فیبرات تعر زی...بعدا همه چادیداره م اشاری....ریبرگرد ام _

 دمینفس تندش از پشت خط شن یصدا

 خب فقط بگو حالش چطوره؟ یلیخ _

 شده...از صبح بهتره داریتازه ب _

 ؟یدیپرس یزیشده؟ ازش چ ینگفت چ _
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را با دوانگشت فشردم  می...چشمهادادیداشت فشار م رهیگ یسرم گذاشته بود ال یکی...انگار کردیسرم درد م چقدر

 و گفتم

 نگفته یزیهنوز چ _

 همتا؟_

 بله_

 ؟ینکیاز من پنهان نم یزیتو که چ_

 یدروغگو آدما یآدما کردمیفکر م شهیداشتم...هم نهیزم نیتو ا یکم ی...چقدر دروغ گفتن سخت بود...تجربه آه

 داشتم فیضع یواالن حس همون آدما نیفیضع

 نه... _

 باور کنم_

 دمیم حیبرات توض زیهمه چ امیروز م هیمرخص شه.. تای...بزار بریباور کن ام _

 رمیبرات بگ یالزم ندار یزیچ...یندار یخب ...کار یلیخ_

 دتتیند اشارینه ...ممنون...تو فقط زودتر برو تا  _

 کرد و دو به شک گفت یمکث

 باشه...فعال _

 دهیچیهم پ یلی...البته خمیآورد مارستانیکدوم ب تارویب دمیرفت بپرسم که از کجا فهم ادمیکردم و  یخداحافظ

بود که صاف اومده بود  دهیجا بود...حتما به عقلش رس نیما هم هیبه محل زندگ مارستانیب نیکترینبود..چون نزد

 ...نجایا

من نشده اما با  امیپ ینگران بوده که متوجه  نقدریها رو چک کردم...حدس زدم ا امکیوارد اتاق بشم پ نکهیاز ا قبل

 زد رونیارسال شده بود  آه از نهادم ب اشاری یبرا ریام یبه جا یکه اشتباه یامیپ دنید

 لب گفتم.. ریز ینسبتا بلند یوا یزدم و ا یشانیبه پ یدست ضربه ا اب
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بود  دهی...اگر دیایب خوادیتو نم ادیداره م اشاریجان  ریواضح گفته بودم ام یلیکه خ یامیبود؟ پ دهید امیپ اشاری یعنی

روزم را  یها یفاقات و نگرانات ونیکلکس یاشتباه امیپ نیفکر پاره شد....ا نیکه فاتحه ام خوانده بود...بند دلم از ا

باشد که آن هم  دهیرا ند امیپ اشاریکه  کردمیفقط خدا خدا م زمیسرم بر رب دیبا یچه خاک دانستمیکرد...نم لیتکم

ارسال  یچه کس یرا برا امیو نگران بودم که متوجه نشدم پ شانیچقدر پر نیدرصد بود..بب کیاحتمالش 

 ههمواج تایب یبسته  ینمانده بود...از همان مقابل در با چشمها میبرا یتوان چی...وارد اتاق که شدم هکنمیم

من  یا قهیشدم...خوابش برده بود...مسکن ها و آرامبخشها بدنش را کرخت و خواب آلود کرده بود و از نبود چند دق

ازم  امکیپ یدر باره  اشاریکنار دستش رها کردم و فکر کردم اگر  یصندل یبود....تنم را رو دهیاستفاده کرده و خواب

 کنم... یچطور ماله کش دیپرس

را نداشتم..از  گرید بتیمص کیرفت...واقعا تحمل  یو ته دلم مالش م کردیضعف داشت..سرم به شدت درد م بدنم

خورده  ریمثل شکار ت مارستانیگشته بودم و بعدش تو ب تایدنبال ب ابونایکله تو خ هیصبح تا غروب تشنه و گرسنه 

با خشم  دادیواجازه نم کردیم یکاش خدا رحم یا قطبودواقعا...ف یا درمون خواهرم بودم...عجب روز تلخمنتظر دو

 میانرژ یته مانده  دیام ر ا به دستم چسباندم....با یشانیبرسد...دستم را کنار تخت گذاشتم وپ انیروز به پا نیا اشاری

 زود وا ندهم یلیخ اشاریتا باآمدن  کردمیرا حفظ م

و از جا  زدیم کینچسب و پر از اضراب..تنم مدام ت یبه خواب رفتم...خواب یقیدقا یشد و برا نیسنگ میاه پلک

 ....بستمیبازهم پلک م ییخسته بودم که با پرو نقدریا ی...ولدمیپریم

و سرم را بلند کنم....قامت بلند  رمیخواب نچسب دل بگ نیدر وادارم کرد از ا ی رهیدستگ دنیکش نییپا یصدا

کردم و در چهره اش  یزی...سالم رکردمی....هاج و واج نگاهش مدیاز چهار چوب در گذشت و خواب ازسرم پر اشاری

وجود  یگرید زینشسته بود چ شین دو ابرویکه ب کیخط بار کیو خشم گشتم....جز  تیاز عصبان یبه دنبال رد

 نداشت..

 د....آم شیاستوار پ ییسالمم را با کله دا د و با گام ها جواب

صورتش  یرو یقیو نگاه دق ستادیا تایسر ب ی...باالکردمینداشتم..فقط با چشم حرکاتش را دنبال م ستادنیا توان

 چرخاند...

 دمیسر حرف را باز کنم پرس نکهیا یبرا

 باال؟ یایگذاشتن ب_
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 نگاهم کند جواب داد: نکهیا بدون

 اومدم... یسخت بود ول _

 ....افتادمی....داشتم پس مکردینگاهم نم چرا

 حالش چطوره؟ _

 رخ او میبود و نگاه من به ن تایاو به ب نگاه

 زدیبود داشت حرف م داریب شیپ قهیتازه خوابش برده....تا چند دق _

 شده تو صورتم نگاه کرد زیر یبرگشت و با چشمان هویتصادف کرده؟کجا تصادف کرده؟.... ینگفت باچ_

 حاال واقعا تصادف کرده؟ _

 باز نگاهش کردم مهین یدهان با

 ه؟یمنظورت چ _

 گرفت گفت: ینگاه پرنفوذش را از چشمانم نم نکهیا نیزد و ح یمحو لبخند

 ...یچیه _

 ..."یستین یخوب یدروغ گو" هی" یخودت "هیبود... یحرف هینگاهش  تو

مورد ضرب و  که کردیبود کامال مشخص م تایصورت ب یکه رو ی..اون رد کبودکردیام بود باور نم گهیهرکس د خب

 یو امثال او هم کار آسان اشاریداشته..کاله گذاشتن سر  ینیسنگ یکه دستها یشتم قرار گرفته ..آن هم از جانب کس

 ...کردیرا باور نم یها هر حرف یراحت نیبود..به ا یا دهید ایو دن رکیمرد ز اشارینبود...

 :دیو پرس دینوردصورتم را در یشتریشد....نگاهش با دقت ب یطوالن یکم سکوتمان

 ؟یبمون ششیشب پ یخوایعمو کجاست؟تو م _

 کردم ومظلوم گفتم: لیسمت شانه متما یراکم گردنم

 که بمونه ستین یمن کس ری...غ گهید یبنیم یمامان حالش خوب نبود رفت خونه...خودت دار _
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 دیکرد..پرس دییباال داد و با سر حرفم تا ییابرو

 ؟یخورد یزی؟چیخودت خوب _

 انداختم ریدادم و سرم ز تیرضا تیانه در

 فقط بخوابم  خوادیطور سرپام..دلم م نیندارم...از صبح هم لینه...م _

 امیب یچرا از صبح خبر نداد _

 نگاهش کردم و جواب دادم: دوباره

 نگران بودم که اصال حواسم نبود....بعدشم بابا بود....تنها نبودم نقدریا _

 حرف  سمت در اتاق قدم برداشت ید وبکر نییباال و پا دییبه تا سرش

 :دمیپرس متعجب

 کجا؟ _

 ..دهی...رنگت پریبخور رمیبگ یزیچ هیبرات  رمیم _

بود؟  دهید امیپ یعنیکه معطل نکرد و سمت در اتاق راه افتاد...او رفت و من در برزخ ماندم... رمیجلوش بگ خواستم

و  قیدق یوبه دور از احساس باشه...اصال اون نگاهها نیگسرسن نهمهینداشت رفتارش ا یلیبودوگرنه دل دهیحتما د

آراسته  زیتخت افتاد و فکر کردم گل بود به سبزه ن ی لبه...دستم از داد؟یم یچه معن یچند کلمه ا یاون جواب ها

 دانستیفقط خدا م ذاشتیم میشخص هیتو زندگ یاشتباه چه تبعات امکیپ نیشد....ا

 ...تییسکویو ب کیو ک وهیو آبم یپراز خوراک لونینا کیبود با برگشت...برام غذا گرفته  اشاری

 و لحظه آخر گفت؟ ستادیدر سکوت ا تایسر ب یباال یا قهیکردم...چند دق تشکر

 زنگ بزن... یداشت ی..کاررمیمن دارم م _

 یسرسر هیخداحافظ هینگاه دلخور بود و  هیجواب لبخندم  یتکون دادم  وخوش رو ازش تشکر کردم ...ول سرمو
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تا به  ارهیب  یمناسب نبود نخواسته بود به رو یلیخ تایب طیچون شرا یخونده بود ول امی....حتما پدیترکیداشت م  دلم

 وقتش...

نگاه به چشمان  هیداخل دستم انداختم و  لونینگاه به نا هیولو شدم.. یصندل یپر رو یاتاق که بسته شد با دست در

 ...تایب یبسته 

 ن دادم و تو دلم گفتمبه تاسف تکا یسر

تو همان حال ماندم  یقیکه باال اومده رو جمع کنم...دقا یگند ی..حاال چوریکار کرد یخودت و من چ یبا زندگ نیبب

و به زور چندتا  تایسر ب یکردم و نشستم باال یجاساز خچالیبرام گرفته بود رو تو  اشاریکه  یلیو بلند شدم...وسا

 که اگر بعد گرسنم شد بخورم خچالیشم گذاشتم تو  هی..بقوردمبرام گرفته بود خ اشاریکه  یا چهیقاشق از چلو ماه

و  دمیکش نییه ام را از تخت پا دی...به ناچار تن و بدن کوبدمیاز جا پر تایب یناله  یشب بود که از صدا یها مهین

 ...ستادمیا تایسر ب یباال

 ک بود...اش سیکه خ یشدم به صورت رهیو روشن اتاق خ کیتار تو

 دمیگونه اش کش یزدم و دستم رو شیصدا آهسته

 شده؟ یزیچ یجان؟خواهر تایب _

 :دیرا آهسته باز کرد...متوجه شدم اصال خواب نبوده...بغض کرده نگاهم کرد و نال شیها پلک

 رمیمیهمتا دارم م _

 دستم فشردم و گفتم نی....انگشتان کوچکش را بدیکش ریقلبم ت انیم

 شده مگه؟ ی...چخدانکنه دختر _

و  دیلرز زی....چانه اش رزدیاش به قلبم چنگ م دهیتک یو غم نشسته در چهره  ی...چشمان باراندیرا از تو گز لبش

 گفت:

 ..شمیم وونهیهمتا...اگه نگم د ترکهیحرف بزنم ....دلم داره م خوامیم _

 و دادم و مشتاقانه گفتم:چنبره زده بود را فر میاجازه در گلو یکه ب ی....بغضدیخواب از سرم پر 
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 ...من سراپا گوشم..زمیهم خوب...بگو عز یلیخ _

حالش  یشده بودم و متوجه  هوشیوافر ب یو من در اثر خستگ کردیم هیبود که گر ی....احتماال ساعتزدیم هق

 نبودم...

  دستام گرفتم نیو دست سردش ب دمیرا تا کنار تختش کش یصندل "لحظه اجازه بده هی "با گفتن 

 شنومیحاال بگو....م _

 :دیو نال دیصورتش کش یدستش رو پشت

 بود... نیاسمش آر _

خوب  یلیزود زبون باز کرده بود خ نقدریا نکهیحرف بزنه....ا خواستی....واقعا مدیشد و ابروهام باال پر زیت گوشام

همون  نیکنه...وا دایت پکه توش افتاده نجا یبرزخ نیاز ا خواستیبه خودش کمک کنه...م خواستیم یعنیبود...

 زدیازش سر م دیکه با یخوب یبود که دکتر گفته بود..همان نشانه  یزیچ

 شده بود قاطعانه گفتم: جادیکه ا یشکستن سکوت کوتاه یبرا

 اش هیخب...بق _

 سمت مخالف زد و گفت: یچرخ مین گردنش

از خود  یبچه پولدارا نی....از امیک باهم داشتچندتا واحد مشتر یاز من باالتر بود ول ی...دوسالدمشیتو دانشگاه د _

 ....اولش ازش متنفر بودم....زدیم کیدانشکده ت یبا دخترا ونیدرم یکیکه  یراض

 زد و ادامه داد: یکرد....منتظر سرم را تکان دادم..لبخند محو نگاهم

 بشم.... کیشر یبا کس زمویچ چی...دوست ندارم همیکه من آدم انحصار طلب یدونیم _

 تکان خورد شیکردم....لبخند محوش تکرار شد..لبها دییبا تکان سر تا حرفش

...دوست نداشتم شهیباهمه دم خور م نکهیداد با تنفر ردش کردم....متنفر بودم از ا یدوست شنهادیبهم پ نیآر یوقت

اغ سوخته برگشت...تا اومد جلو و دم یام در ارتباطه...چند بار گهیوارد رابطه بشم که جز من با ده نفر د یبا کس

تر شده  ری...سر به زدیپریکرد...کمتر با دخترا م رییهم تغ نیرآ ی وهیترم اول تموم شد...با شروع ترم دوم ش نکهیا
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 هی...چند وقت بعد رشیآدم به ظاهر موجه و قابل پذ هیشده بود... گهیآدم د هی..کال ومدیرفت تنها م یبود ...تنها م

 یچرا ول دونمی...نمیخواستگار یباهام آشنا بشه تا خانواده اش بفرسته برا شتریب خوادیواسطه فرستاد که فقط م

دانشکده رو کور کرده بود...منم  یدخترا یرفت...خوشگل بود..جذاب بود...چشم همه  یاحساسم جلوتر از عقلم م

مدت  هیدم بعد قبول کردم کم ناز کر هیسر به راه شده اولش  دمید یبودم...وقت یدنبال چشم و هم چشم شهیکه هم

 نیو ا یو پارت یکار به مهمون نکهیبود تا ا نمایشاپ و س یکاف ط...اولش فقمیباهم ارتباط داشته باش ییجهت آشنا

 شده بودم.... رشیچطور غرق شدم...به خودم که اومدم اس دمی...به خدا نفهم دمی...نفهمدیکش زایچ

 صورتش سر خورد یو قطرات درشت اشک رو دیدندون کش ریبا درد بازو بسته شد....لبش ز میها پلک

 گفتم: درمندانه

 اشو بگو هیبق _

 گفت: یلرزون یآزاد کرده و با صدا لبش

چند روز چند روز سراغمو  ی..گاهزدیدرآورد...کمتر بهم زنگ م یباز واشی واشی...دیکرد پا پس کش ریمن اس یوقت _

دادم  امیروز پ هی نکهیسرم درآورد...تا ا یباز ی...خالصه کلکردمیفه ام مو کال دادیوقتا رد تماس م شتری...بگرفتینم

 خوردمی....داشتم حرص ممیزندگ یپ رمیو م کنمیبه بعد بالکش م ظهلح نیندارم...از ا یکات کنه من حرف خوادیاگه م

 هیمهمون هید و به دا امیظهر پ روزید نکهی...تا اکنمیغرورم بشکنه  وفکر کنه دارم التماسش م خواستمینم یول

 هیکه منتظر  م..منمیتا باهم حرف بزن ای..گفت بمیبا هم رفته بود یکه چند بار ایدوستانه دعوتم کرد...از همون مهمون

 نکهیباهاش مشخص کنم....غافل از ا فمیفرصت بودم برم سنگامو باهاش وا بکنم عقلم گم کردم و رفتم که مثال تکل

 و پردرد... نیسکوت سنگ هی......سکوت کرددهیبرام نقشه کش

 بود که راه نفس من رو هم بسته بود نیسنگ نقدریآ سکوتش

 انگشتام فشار دادم مهربان گفتم: نیب دستش

 ..ادامه بده...خودتو سبک کنیجان...ساکت نباش آبج تایب _

 زد نگاهم کرد یبلند تر شد...ضجه ا یاش کم هیگر یصدا

 کردم نتونستم از خودم دفاع کنم.... یدوست نامرد تر از خودش....هرکار انداخت..خود نامردش با رمیگ یآبج _
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....نتونستم دیکشیو هم درد م زدیو هم ناله م کردیم هی...هم گرشدیم نییاش به شدت باال و پا نهیس ی قفسه

فشار  بودکه نیبکنم ا تونستمیکه م یدادم....تنها همدر دنیچک یاجازه  میصدا به اشک ها یمقاومت کنم و ب

 ...میشانیکنم...دستش باال آوردم و چسبوندم به پ شتریانگشتام ب

گذشت که باز به حرف اومد...دستم انداختم و چشم دوختم به لبش که  ی....چند لحظه امیکردیم هیباهم گر هردو

 بگه...ادامه داد خوادیم یچ نمیبب

 صبح ولم کرد وگفت: روزید_

گرفته  میهمه ردش کردم و زدم تو پرش تصم یجلو یوقت یا دوستم داشته ولبوده...گفت اولش واقع یباز یهمه چ _

 یب نقدریو آدماش ا ایدن نیآدماش رو؟واقعا چرا ا یبنی....م؟ینیبیم اروی...دن؟یآبج یبنی...مرهیاز انتقام بگ

 ؟یرحمن؟واقعا چرا آبج

واالش بدم.....فکر کردم سکوت تنها جواب به س یجواب نکهیسوالش نداشتم...واقعا درمانده بودم از ا یجواب برا چیه

 ...کردیم کهیت کهیاز درد تو صورتش بود که داشت قلبم ت یادیباشه...حجم ز تونهیم یمنطق

 :دمیوجود لب جنبوندم و پرس نیا با

 میبنداز رشیگ میتونیاالن کجاست؟کجا م _

 سرش تکون داد متاسف

 رانیاز ا روزیداشتن..همون د طینشون داد..هردوشون بل طشیبل رونیپرتم کرد ب نیاز ماش یکجا...وقت چیه _

 کردن و رفتن...... چارهیرفتن...فقط قبلش من ب

 زد.. رونیب نهیس یقفسه  انیپر درد از م آهم

 رفته؟ یمطمئن _

 مشخص بود... خشیآره...اسم  وتار _

 کرد؟ داشونیپ شهیکجا م یدونی...م؟یاش چ خانواده

بود  دهیبعد بره...خدمتش خر ادیخدمتش ب انی...خودشم مونده بود تا کارت پاستنین انریکرد...ا داشونیپ شهینم _

 بعد بره.. ادیهنوز کارتش آماده نبود...منتظر بود کارتش ب یول
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 خانواده نداره؟ ؟اونمیچ یکیاون  _

 بار بود نیبودمش ...اون شب اول دهی..اصال نددونمیاونو نم _

 دستش نگه داشتم... ریرو همچنان گ گرمیو دست د دهنم یاز دستامو گذاشت جلو یکی

به  دیچطور با دونستمینداشتم و نم یتجربه ا چیه نهیزم نیکرده بودم...تو ا ریگ یسخت طیو کالفه بودم...تو شرا جیگ

 که برداشته کمک کنم.. یزخم میخواهرم و ترم

 :دمیاراده  پرس یب یلیسرزنش کنم اما خ دینبا دونستمیم

 م؟یبه موقع ازت دفاع کن میکه بتون ینذاشت انی...چرا مارو در جر؟ی...چرا از اول نگفتتا؟یچرا ب _

 گرفت و به مقابل داد نگاهش

...مامانم که یکردیبابا فکر م نیتوهم که درست ع کردیقبول م زارویچ نی....بابا که عمرا انیذاشتینم گفتمیم _

 ارهیپشت سرمون حرف درب یکینگرانه  شهی..همیدونیخودت م

 گفتم: متاسف

خودت و  ینه فقط برا میگفتیاگه  بهت م یدی...حاالفهمیچه به روز خودت آورد یدیحاال خوب شد خواهر من؟د _

  ریآرامش خودت بود ولو غ

 داد: جواب

 ...نگاهم کرد و ادامه داد:کردمیفکر نم زایچ نیاون موقعه به ا یاالن آره..ول _

و رابطه  یهمه دارن از دوست اجتماع دمیدیم کردمیه...به دور و برم نگاه مبش ینجوریا خوادیم دونستمیچه م  _

 میبهتر بشناس گرویداره قبل ازدواج همد ی..خوب منم فکر کردم چه اشکالزننیحرف م

 زدم و گفتم: تلخند

ستشون برد قدا یشوندیبا هر پسوند و پ شهی....نمتایب نیمقدس یواژه ها نای..عشق ..محبت ..ازدواج..همه ایدوست _

 سوال ریز

 دنیاش شروع کرد به لرز چونه
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گرفتم تا آزرده  یتر میخودمو کنترل کردم و لحن مال عی..سررمیلحظه به خودم اومدم حس کردم دارم تند م هی

 سراغم و خودش سبک کنه....مهربان تر گفتم: ادینشه..تا بازم ب مونیکه کرده پش ینشه..تا از دردل

 یعشق قبل از ازدواج همه حرفه...حد اقل برا دونمیچه م ای دیازدواج سپ ای..یست اجتماعخواهر من ...دو نیبب _ 

روابط حد و  یجوامع برا یما بلکه تو همه  ینداره...نه تو جامعه  یخوب یواژها معن نیروابط و ا نیما که  ا یجامعه 

 انیبزرگتر در جر هیتر بود قبلش به یآشنا بش گهیهرکس د ایآقا  نیبا ا یخواستیمرز وجود داره...تو اگه م

و عالج قبل واقعه کنه....آشنا  رهیجلوت بگ دیدر صد احتمال خطا د هیکه اگه  یکیکنه... تتیکه حما یکی...یذاشتیم

 کجا؟ یتو خودت تنها قدم جلو گذاشت نکهیبزگتر کجا و ا هی ی هیسا ریشدن ز

 و ادامه دادم: دمیصورتش کش یدستم نوازشگر رو پشت

قبول کن عجله  یول ارمیآدم خوبا رو در ب یادا خوامی..منم نمستیدرس اخالق ن یبرا یاالن وقت خوب دونمیم _

 خواهر من... یکرد

 یکه بدونه چ یچه برسه با تو..کس ستیبا خودشم مشخص ن فشیتکل دهیم یدوست شنهادیجلو و پ ادیکه م یاون

آقا هم که  نی...اانهی یخوریبه دردم م نمیعقب بگه بب ستهیوا نکهینه ا کنهیم یجلو و ازت خواستگار ادیم خوادیم

 گهید زیمشخص بوده...قصدش کال انتقام بوده نه هر چ فیتکل

 پردرد زد و گفت: ضیلبخند عر هی

 بهم گفت.... یآخر چ یلحظه  یدونیم _

 نگاهش کردم.. یکرد...پرسش نگاهم

بسته بوده که دماغ من به خاک بماله...خودش  رط؟شیآبج یفهمیگفت سر من با دوستاش شرط بسته بوده...م _

 شیگفت ..خود لعنت

...انگشت شصت و شدیرو م روی...معده ام داشت زسوختی..قلبم مسوختیدادم....چشمام م رونیپر صدا ب نفسم

 چشمام گذاشتم و فشردم...همزمان گفتم: یسبابه ام رو رو

انداختن  ریگ یبرا دیاز کجا با نمیاب تا من فردا صبح بببخو ریبگ ی...االنم اگه سبک شدیکن فراموشش کن یسع _

 اقدام کنم....  یاون عوض
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از  یو هربار گوشه ا شدینه اون خوابش برد نه من..تا خود صبح به شکل پراکنده سر حرف باز م یبخواب ول گفتم

که کرده بودم خودمو رو  یت...و من هربار چقدر به خاطر غفلکردیافتاده بود رو برام بازگو م نشونیکه ب یاتفاقات

عاقبت خواهر من  دونستیبار آورده بود....وفقط خدا م هب یمونیعمر پش هی تایب ی....غفلت من و بچگکردمیسرزنش م

 ...شهیم یکه روحش برداشته چ یزخم بزرگ نیبا ا

 حی.به من بود ترجخونه کرد... یراه اشاریبمونم با اصرار من با  تایب شیشب پ یکردم مامان نذاشت برا یهرکار

و اماکن  مارستانیب طیتو مح تونستینم یلیداشت و خ یفیضع ی هیباشم...مامان روح تایب شیخودم پ دادمیم

 گوشم گفت: ریو ز رونیب دیشمنو ک یراه نبود...وقت یاما خب حرفشم پر ب ارهیدووم ب ینینچنیا

مامان و بابا هم فکرو و هم  یله رو گفته بود...وقتجم نیبابا افتادم که هم روزید یحرفا ادی اریشوهرت درن یصدا _

 شدمیم یکیمقاومت کنم  خواستمیواگه م کردنیکه سفارش م دونستنیم یزیچ هیتجربه  یزبون بودن حتما رو

 ..ستهیوا واقبشمع یپا دیو با دهینم تیکه به حرف بزرگترش اهم یکی...تایب نیع

تو سکوتش و تو  دهیتمام طول راه سکوت کرده بود و من ترس یو حت نبود...تمام مدت مالقات یشگیهم اشاری! اشاری

که  یامکیسکوت ارتباط بدم با پ نیا تونستمیم یعنی...گشتمینگاه پراز حرفش به دنبال جواب سوال خودم م

 یندیاتفاق ناخوشا  ریکم خودم درگ زد؟ینم فبراش ارسال کرده بودم؟ حاال چرا سکوت کرده بود؟چرا حر یاشتباه

 غوز... یهم شده بود غوز باال امکیپ نیا انیافتاده بود جر  تایب یودم که براب

و حالم  دهیم مارستانیب یتمام تنم بو کردمی...حس مرمیدوش بگ یزیگرفتم قبل از هرچ میخونه که شدم تصم وارد

واسطه  نیرم تا به احمام بردا ی...وارد اتاق خواب شدم تا هم لباس عوض کنم هم حوله خوردیداشت از خودم بهم م

 ...وممرد جبهه گرفته دور ش نیهم از مقابل برزخ چشمان ا یقیدقا

پهن بود ...کج خند  نیزم یاتاق رو واریبود که کنار د یبسته ا مهیکه نظرم جلب کرد چمدان ن یزیچ نیاول

برداشته  لیان از تو وسادند ریحمام و مسواک و خم لیبود که وسا نیبود ا دهیکه در نبود من کش یزدم...تنها زحمت

که منتظر بودن برم  ییو لباس ها لیبه وسا تیاهم یتا خودم جمع کنم...ب واریرو هل داده بود کنار د هیبود و بق

 بهشون بدم رفتم سر وقت کمد....در کمد باز کردم و با خودم فکر کردم یسروقتشون و سرو سامان

 ییبال نیبا ا تایشد آخرشم ب نیمز شیزندگ یو غصه ها اسریور شد واقعا...اولش که به حض یزیسفرخاطره انگ عجب

هست که چشم  یکیحتما  گفتمیم ایلینبودم که اگه بودم مثل خ یکرد...آدم اهل خرافات لیکه سر خودش آورد تکم

 زهرمارم شده... ینطوریسفر ا نیمن نداره که ا یخوش دنید
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که دکمه  یدرحال اشاریبستم...خواستم سمت حمام برم که  و در کمد دمیکش رونیو حوله رو از داخل کمد ب لباس

 وارد شد... کردیباز م راهنشیپ یها

و خواستم از  می...نگاهم دزدرفتیتو قلبم فرو م یزیدو ابروش مثل ت نیزده بود و خط ب خینگاهش سرد و  هنوز

 کنارش رد شم که بازمو گرفت...

وقت نکرده بودم  ی....حتگفتم؟یم دیبا یچ هیک ریام دیپرسیاال اگه م...حیبا چه حال یول ستادمی....اختیدلم گس بند

 گشتیفکر کنم ذهنم برم ومدمیشده بودم که تا م تایگرفتار ب نقدرینشم....ا ریسوال فکر کنم تا غافل گ نیبه جواب ا

 ...کردمیو خودم فراموش م تایسمت ب

کرد ..درصدد برآمدم  زیخورد و چشم ر یزیفکش تکان ر...کردیام م چارهیقلبم اوج گرفته بود و ترس داشت ب ضربان

 شدیم یزیچ هی تیو خالص...نها میبگو یزیچ هیقدم شوم ... شیکه اگر خواست با سکوت زجرم دهد خودم پ

 دیبود که پرس فتهاز هم فاصله نگر می...از زجر کش شدن که بهتر بود...هنوز لبهاگهید

 شده؟ ینگفت چ تایب _

به بازوم آورد و سمجانه زوم کرد تو صورتم....حرف  یشتریکرد....فشار ب یدارش  تالق یظر ومعندر نگاه منت نگاهم

او  یسمت بازو و پنجه ها ینگاه مین دی...با تردکردیتا آسمان فرق م نیزم دیزبانش چرخ یکه رو ینگاهش با حرف

 انداختم و گفتم:

 گفتم که.. تصادف کرده _

 :دیغر بایروبه تبع فشار پنجه هاشو دور بازوم مضاعف ترکرد وتقرتنگ تر شد و فکش منقبض ت نگاهش

 گفت؟... ی...خودش چیکه تو گفت نویا _

 بهم جمع شد و معترض شدم: یدرد گرفت...صورتم کم دستم

 یچته تو؟...دستم شکست _

 نگاهش نه....دومرتبه گفت: یزیت یپنجه هاش کمتر شد ول فشار

 گفت؟ یچ تایب دمیگفتم؟پرس یچ یدینشن _
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سوال پشت  یبرا یجواب چیموضوع داشتم ..چراکه  هنوزه نیبه ا یلیسر حرف باز کنه نه من تما خواستیاون م نه

 مند گفتم: هیحق به جانب وگال  نیهم ینگاهش آماده نکرده بودم....برا

 یه حال و روزخودم و خانواده ام چ یبنیآشفته بازار...نم نیتو ا یآورد ریوقت گ اشار؟ی یگردیم یدنبال چ _

  ؟یگردیکردن دنبال شر م تی...به عوض حمامیدار

 گفت: محکم

 جواب من بده _

 گفتم: محکمتر

 ؟یدیبار جواب دادم نشن هی _ 

چند  یشکرآب شده بود...نه به اون قربون صدقه رفتن ها نمونیب یالک یرا بست...الک شیچشمها دوییبهم سا دندان

 فرار به حمام پناه بردم... یبرا یشتباه رخ داده بود....دستم ول کرد و منم حرصا هیکه سر  یبحث نینه به ا شیروز پ

به مخاطره انداخته  مویتمام زندگ یاطیاحت یدادم...اشتباه از من بود...من با ب رونیزدم ونفسم ب هیدرحمام تک پشت

 بودم و حاال مونده بودم چطور اشتباهم جمع کنم... 

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

دوتا دستاش به  دهیخم یافتاده و سر ییکه با شونه ها کردمینگاه م یتخت نشسته بودم و دلواپس به مرد یلبه  

 کرده بود که سقوط نکنه... لیتوالت حا زیم

 شی...آهسته صداکشهیداره م یکه چه درد دادیدستش نشون م یرو یبرجسته شده  یکرده بودم....رگ ها بغض

 کردم 

 رجان؟یما _

 دورگه گفت: ییداد با صدا رونیرا ب  نفسش

 خوبم _ 

 و مغموم گفتم: نگران
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سر وقت  ومدمی...وگرنه عمرا مدیفکر کردم مطمئن تر از تو به ذهنم نرس یهرچ ی..ولیبش تیاذ خواستمیبه خدا نم _

 تو

 کنم... ها باهاش رفتار بهیسمتم انداخت و تلخند زد..انگار توقع نداشت مثل غر ینگاه مین

 آدم بهم بود.. نیو مطمئن تر نیکترینزد ریبود ام یناراحتش کنم...هرچ خواستیشدم...دلم نم ساکت

 کرد لیحا زیم یدوتا دستش لبه  زویداد به م هیتامل برگشت ... تک با

 ؟یمورد گفت نیدر ا یزیچ اشاریبه  _

 بار من تلخند زدم.... نیا

 هیما از  یفکر کردم که سابقه نداشت جرو بحث و دلخور نیمرور کردم و به ا با خودم اشاریبار اسم  نیچند اشار؟ی _

 یپافشار نیسکوت سرد و سنگ نیا یهفته و هردوتامون سمجانه رو هیبود به  دهیبار رس نیا یبشه..ول شتریروز ب

 ...میکردیم

 گفتم: ریجواب ام در

از  یلیخ تایکه ب دونمیم یول گفتمیم دیوسط نبود شا اتیب یآبرو یبدونه...اگر پا اشارینه...به نظرم صالح نبود  _

 برهیحساب م اشاری

نگاه  اشاریتو صورت  دیکشیتاعمر داشت خجالت م گهید دهیفهم اشاری دیفهمیداره..م یسیهم باهاش رودروا یلیخ

 کنه

 گرفت یقیعم نفس

 بکنم  تونمیکارم یخودم چ نمی...بذار ببیکرد یخوب کار _

 :دمیپرس نانهیب خوش

 بندازه؟ رشونیگ سیممکنه پل یعنی _

 تکون داد و نامطمئن گفت: سرش

 وجود داره تیبگم چند درصد احتمال موفق تونمیدنبالش نم افتمی...تا نستیمعلوم ن یچی...هدونمینم _
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کنار  یبه خون نشسته و اون رگ برجسته  یشد....اون چشما نهیوا رفتم....کمر راست کرد  و دست به س بایتقر

 به جوش اومده.... رتشیغ بیکه عج کردیاش مشخص م هقیشق

 :دی.....پرسدمیکش ریرا ز  نگاهم

 زنه؟یخودش چطوره؟ حرف م _

 باال گرفتم و جواب دادم: سرم

غم بغل کرده...شام و نهارشم  یزانو ای دهیدراز کش ایوقتش تو اتاقشه.. شتریکم حرف شده...ب یلیبگم...خ یواال چ _

...در هرصورت نییپا رهیکه نم کشهی....فکر کنم از بابا خجالت مخورهیتاقش به زور چندتا قاشق متو ا برهیکه مامان م

 چند روز نیاز بس غصه خورده تو ا شدهنداره..خودشم نصف  یفیچندان تعر  شیاوضاع روح

 پلکش بست و به محض باز کردنش گفت یا هیثان چند

 ل بمونه ممکن کار دست خودش بدهحا نیمشاور الزم داره...تو ا هیببرش دکتر.... _

اون خونه ام  یمن همه کاره  کردیخودش فکر م شیکه از دل من خبر نداشت...حتما پ ری....امدمیکش رینگاهم  را ز 

 رفت و آمد من صادر کرده....آهسته زمزمه کردم یبرا یچه احکام اشاریکه  دونستی..نم

 تونمینم _

 :دیپرس عیسر

 چرا؟_

....گوشه سوختیو چشمام م کردیم ینیام سنگ نهیس یاون هوا برام سخت شده بود...قفسه  تو دنینفس کش چقدر

 و آهسته ودو به شک  زمزمه کردم: دمیلبم از تو گز ی

 ... بهم شک کردهذارهیاشارنمی _

 ؟یچ_

فت و گر زیاش  کامل از م هی...چشم درشت کرد....هول کرده بودم....تکدمیکه از جا پر "یچ "محکم گفت نیهمچ

 دیمتعجب پرس
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 تو.... یگیم یدار یبهت شک کرده؟ چ اشاری یچ یعنی _

 ....دمیدندون کش ریچشمم نم برداشت و لبم ز ی....حلقه زدیمردد من در نگاه پرسشگر او دو دو م نگاه

 صدام کرد یو دستور محکم

 همتا؟ _

 :دمیکنه..در جوابش نال ییول کردم و به اشکم اجازه دادم خودنما لبم

 ...میند روزه باهم قهرچ_

 قدم به جلو برداشت هی

 به تو شک کنه دیبا یچ یآخه؟اصال برا یسرچ

 ری....امدیطول کش ینه؟ سکوتم کم ایکردم که گفتم  یکار درست دونستمیبردم...واقعا نم ریزده سرم ز خجالت

  دیسکوت شکست و پرس

 نکن دختر حرف بزن... ن؟نگرانمی..با تو بودم...چرا قهرهمتا؟

 چونه ام برد  و سرم باال گرفت رنرمیو انگشتش ز ستادیبلند شد....آهسته جلو آمد ...مقابلم ا نمیف نیف یصدا

 تکان خورد اطیبا احت شینگران و مردانه اش را رصد کردم..لبها یاشک چهره  یپشت پرده  از

 شده؟ یبزن همتا..چ حرف

 . هق زدموطاقت از کف دادم.. دیصورتم غلت یدرشت اشک رو قطرات

 دیرس نجایمن کار به ا یاطیاحت یمن شد....از ب ریتقص

موجود گرفت و  ژنیاز اکس یتر قینفس عم شدیم نهیکه دست به س یکرد....درحال زیو چشم ر دیدرهم تن شیابروها

 دیپرس

 مگه؟ یکار کرد یشده...تو چ یچ نمیدرست حرف بزن بب _
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تلنگر بودم که سر حرف باز کنم و بار دلم  هیتعارف از اولم منتظر  ی.بنداشتم.. یطاقت پنهان کار نیاز ا شتریب گهید

 سبک کنم..

داشت لب  دنیبه جوش لیکه همچنان تما ییثابت مانده بود و اشک ها راهنشیپ یدکمه ها یرو ییکه جا یچشمان با

 بازکردم و سفره دلم براش پهن کردم.. 

 

 تهیه ادامه این رمان به لینک زیر مراجعه فرمائیدبرای 

/www.shop.romankade.com/productهمتا/-رمان-دانلود 

 

 

ان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه ین رما

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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