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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 هشیکه هم ی..فقط به خاطر همون عذابیکیکردم. پر از نفرت و تار یاهیپر از س مویخالصه رمان: زندگ

 گناهکار رو تکرار کردم تا ... یواژه  نیخودم ا یزد. انقدر که برا یازش دَم م

 

 یو برادرنامادر ینامادر یبا دستان آلوده  تشیو معصوم یکه پاک یتنها سر خورده .. موجود یدختر

 به تاراج رفت ..

که فکر  یدرست در لحظه ا ولی …شهر .. جدا افتاده و مطرود  کریدرو پ یب یابانهایشده در خ رها

 دهیرس انیبه پا ایدن یها یخوب یهمه  کردیم

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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د که ش دهیکش ییبه جا میشمرون زندگ یبن بست طرفا یکوچه  هی یتو یزییسرد پا ویروز بارون هی

 یباشه ول ایفارس لمیف ویکارتون یداستان کاراکترا هیشب میداستان زندگ دیشا کردمیاصآل فکرشو نم

و واقعآ مثقاآل ذرهِ  وفتهیاز قلم نم زیچ چیه یدر عدل اله دمیخدا رو حس کردم و فهم انیپا یقدرت ب

 !! شهیم تیرعا

 

 نی: اّه ! ا بشن سیهام خ لهیکه نکنه وس زدیکردم دلم شور م نییرو پشتم باال پا نمویسنگ یکول فیک

به گوشش نرفت که  ریلقمه ها واسه من نگ نیآنا گفتم از ا نیوسط ! صد دفعه به ا نیبود ا یبارون چ

اهام پا اون پا کردم پ نیکجاس ! انقد ا ستیکاشته ، معلوم ن نجایساعته منو ا مین اروینرفت .. نکبت .. 

 کش اومدن !!

 

 شیتموم شده .. خاکبرسر باتر لممیشارژ موب ی.. لعنت شهیرد نم نمیماش هیکه سال تا سال  نجامیا

 نی، وقت ندارم که .. ا شهیبرم نم خوامیماس م هیبخرم ..  گهید یگوش هیبرم  دیغزل الوداعو خونده با

 چه طوره ! دهیجد نیا دید دی!! حاال با کننیبروز) بهروز ( ولم نم یایمشتر

 .. خدا کنه خودش باشه .. یمشک یشد .. او ال ال ، پورشه  دایپ نیماش هیخدا رو شکر  خب

و بپرم ت عیسرمن  کنهیباز م موتیگفت ، آهان درو با ر یباز کرد .. بروز چ موتیخودشه ، درو با ر بله

برده .. آناجونم بنده غلط کردم  طتیخانوم خانوما که بل میشم .. بدو بر میکاج قا نیپشت اول اطیح

 .. صبرمیساعت براش م ۲ساعت که سهله  مین ریلقمه ها برام بگ نیاز ا شهیرسمآ ، هم

 

 هیا بار ب هینشد  میبر دیبا یواشکیو  یدزدک شهیشد کار هم نمیبابا ا یتا در بسته نشده .. ا بپرم

 نیخونه س ؟! هنوز تو تهران از ا نجایکاج .. اوه اوه ا نیاول نمیددر .. خب ا میراحت بر یسیک نیهمچ
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 ای یسته یگوگول نتیمثه ماش نمیب نتیاز ماش نیی؟! جالبه .. خب جناب آقا بپر پا شهیم دایخونه ها پ

 هیمؤمن مأبا که آبم باهاشون تو  نیمدالس که باهاش حال نمکنم .. از ا نیکه از ا نینه !! اوه اوه ! ا

،  گنده ینایعالم انگشتر منگشتر با نگ هی، پالتو بلند ،  ذارنیم شیر ادیجوب نمره .. اّه اّه بدم م

حاج  ستیمعلوم ن ی.. لعنت شهیبازو بسته م یچواس  ستیمعلوم ن جنبهیبه دست لباشونم م حیتسب

 خانومو کجا فرستاده زنگ زده به بروز ترگل ورگل آس طلب کرده .. چه خوش اشتهام هست ..

 

حاج خانومو کجا فرستاده زنگ زده به بروز ترگل ورگل آس طلب کرده .. چه  ستیمعلوم ن یلعنت

 خوش اشتهام هست ..

ز ا غمبرهیپسر پ گهیم نهیبب نویا یآدم دورو و جا نماز آبکشه ..نگا نگا هرک یبه ذات پدر هرچ تف

باشه ، باشه .. حقو  خوادیم یهرک ارویبگه به تو چه  ستین یکی.. نکبت .. اصآل  نیآسمون اومده زم

حاج خانم  هنکنه به درک ک یپولمونو هاپول هیشبپری ت…مارو تمامو کمال بده مثه او کث یزحمه 

بپرم جلو بگرخه حال  گردهیطرف البد دنبال من م نیا ادیبدتر از خودشو کج )کجا ( فرستاده ..داره م

 . میکن

 .. پخ

 

 تعجب نگام کرد : شما ؟ با

 

 من منم . یی: شوما که شوما دمیخند
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 .. خوامیجواب م دمیسؤال پرس هیگفت : خانم محترم بنده  یجد یلیاخمو خ با

 

 ادمیعزو جز کرده بود نه به حاال : منو بروز فرستاده ز یکه کل شبیشعور نه به د یرفت تو هم ب اخمام

 زود برم .. خوامیوقت ندارم م

 

 گهیروش د هیبه  انیب ۱۱۰تا زنگ نزدم  نییهمون لحن گفت : مطمئنم اشتباه شده خانوم بفرما با

 .. رونیببرنتون ب

 

 ۱۱۰ – ۱۱۰حرف زد زود  یکیشمارشونو رند کردن تا  امرزهیزدم : خدا پدرو مادرشونو ب یپوزخند

ز پالون بسا گهیخر د هیخر نشد  نی.. ا یمشتر ختهیشهر ر نیکه تو ا یزی.. اصآل به درک چ نیکنمی

 .. گهیرنگ د

 یدی؟! آدم خوشگل باحال ند هیدهن اندازه دروازه غار نگام کرد : هان چ با

 

 !! رونیمن برو ب یزد : از خونه  ادیفر بآیبار تقر نیا

 

من برو  یسایاز کل گفتیبه داروغه و م زدیهود افتادم که با شکمش م نیتو کارتون راب شهیاون کش ادی

..الاله اال هلل.. ) لحنش  ی کهیزن رونی.. صورتش سرخ شد : گمشو ب دمیبلند خند نیهم یبرا رونیب

 باهاتون رفتار نکردم .. گهیتا طور د رونیب دیآرومتر شد( خانوم بفرمائ
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باشه با بروزو آدماش  یسر کار گهید یدفعه  یول گمینم یزیدفعه چ نیفرزام مدبر ا ی: برو بابا آقا_

 .. یطرف

 

 ؟ نیگفت یکپ کرد : شما چ دیاسم خودشو از زبون من شن تا

 

 ؟! نیستی: مگه شما فرزام مدبر ن_

 

 ..نیاون که گفته شما باش کردمیکه بهروز گفته بود فکر نم ییزایبا چ یکرد : چرا خودمم ول یمکث

 

 اونم منو فرستاد.. یخودم اشاره کردم : خوشگل آس خواست به

 : چند سالته ؟ دی..خند زیه ی کهیبهم انداخت ، مرت ینگاه

 

 سال ! ۱۴؟! فک کن  کنهیم یشدم : فرق یشاک گهید

 بارونه ها ! دیخنده هاش : ببخش نینه به اون هارتو پورتش نه به ا کهیاومده مرت خوشش

 

 که ! یشینم سیخ یبون هیسا ریکه ز نجامیا کنهیم یباال انداخت : باشه مگه فرق یا شونه
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 یخوایاز حرصم اخم کردم : نکنه م ومدیخودم برا جوابم استفاده کرد خوشم ن یکه از کلمه ها نیا از

 .. نجایهم

 

 ! کنهیم می: مگه فرق دیبر حرفمو

 

ات بروز بر گهید سیک هی گمیم رمیآقا من حوصله ندارم من م نیبزنم لهش کنم : بب گهیم طونهیش

 بفرسته ..

 

 تو .. میبا هم بر ارمشونیکردم بذار ب دیکم خر هیجلو آورد : نه صبر کن ،  دستشو

 

 یکرده . عمرآ کمکت کنم ، ول دیچه قدرم خر ی، زک مونمیالاقل گرسنه نم یزیچ هیشد  نیحاال ا خب

کار کنم : بده منم کمکت  یخو چ گهی؛ دل رحمم د یشی, خاک تو سر دلت کنن آدم نم یخو گنا دار

 . نهیبیحاج خانوم از چشم من م یشیوقت قور م هیکنم ، 

 

 پفک دستش بود : تو به فکر خودت باش االن حاج خانوم در حال عشقو حاله .. پسویچ سهیک هی

 

 رو عشقه سهیک نی: به من چه کجاس ! فعآل ا_
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 .. هیهمه رو امشب باز یدر آوردم ، اشاره کرد : نخور شویکی رونیب دمیرو از دستش کش هسیک

 

 ی: اه اه اه طرفدار اس اس اس_

 

 باال نگام کرد : مگه چشه ؟ یابروها با

 

 فقط همشون سو.. یچیباال انداختم : ه شونه

 

 ! ماینداشت نیآورد باال : اوه اوه توه دستشو

 

 برو بابا براش تکون دادم و به سمت ساختمون راه افتادم .. یبه معن دستمو

 

 ؟! یکنیکمکم م ی: مگه نگفت_

 

 .. یمال اون موقع بود که نمدونستم اس اس نیسمتش برگشتم : ا به
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آب کردم  ختوی یدیغوغا نه برگ چغندر د گنیخنده اش بلند شد ..بفرما حضرت واال به من م یصدا

 بزن کف قشنگ رو به افتخار خودم ..

 

به زحمت  یکرد : بابا بامرام راض یصندوق عقب خال یاز تو دارویخر ادیتا ب سادمیوا وونیسقف ا ریز

 .. شکیگنگ هی یکوشمولوهه اندازه  کمی.. من ش یکل بازارو بار زد ینبودم رفت

 

 ذره .. هیچه قدرم  نیمظلوم کردم : بب صورتمو

 

 .. زیتو کم نمک بر ایجست خودشو رسوند بهم درو باز کرد : ب هی با

 

 چت شد ؟! یدفعه ا هی!  ایشد ؟!: تو ام اعصاب مصاب ندار ینیچرا همچ نیباز ا اع

 

 تو .. ایب یچی: ه دیکش یقیعم نفس

 

! خوش به حال حاج خانوم ! بابا مردمم شانس دارن مام  کانیکاخ وات ایخونه س  نیگاد ا یما اوه

 .. میکم نظافتش کن هی میکه آب نبوده ..ال اقل بتون یی!گ..ه زدن شانس مارو جا میشانس دار

 .. گردمیاالن برم نی: بش دمیپشت سرم شن صداشو
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ه باال اتاق خوابه مال یاز اتاقا چرا باال نرفت معموآل اتاقا یکیگذاشت تو آشپزخونه و رفت تو  لویوسا

 باال انداختم: به تو چه بچه ی..شونه ا نهییچرا پا نیا

 

 ضیجا تعو هیجاها  نیبابا هم یخ یجارم به من نشون نداد برا آماده شدن برم اونجا .. ب هی شعوریب

 هیفک کرده دستم کجه برم تو اتاقاشون  ارویعادت کردم البد  زایجور چ نی! به ا گهید کنمیلباس م

 !! طهیخ ادیحاج خانوم ب دارمیبرم یچ

مانتومو در آوردم پرت کردم رو مبل  شدیکه با دو سه تا پله از هال جدا م ییرایپذ واریپشت د رفتم

شت .. المصب نه باال دا دمیبود پوش دهیکه آنا تازه خر وینگولویقرمز ج رهنیتاپو شلوارم پ یبعد به جا

از تو  وشمیآرا لیو وسا نهییدوسش دارم .. آ یلیخ ی! ول هیکی دنشینپوش دنیاز اونا که پوش نیینه پا

ج حا یلباس .. وو نیا دیطلبیماهرانه م حویمل شیآرا هیصورتم  یدر آوردم شروع کردم به طراح فمیک

 لباسه شدم نیا ری.. امروزم جو گ کنمایکارا نم نیاز ا یبرات گذاشتم برا هرک یا هیچه ما نیآقا بب

 دادا ! جون

ه وارد گود بش نهیبب کنهی! هه هه نکنه داره استخاره م ادیمطلش شدم .. پس چرا نم یساعت مین هی باز

 نه ! ای

 

محوم بود عجب  یا قهیخورد چند دق یتکون دنمی! با د شییخدا هیا کهیبابا عجب ت رونیاومد ب اوه

رو بردم  یجام نگا نکرد فقط زل زد تو چشام .. زدم تو خال جون تو ! دل حاج چیداره به ه مییچشما

 کنم .. یقل دو قل باز هیباش  خوامیم
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 یلو دونمیبعد صدام کرد : اسمتم نم کمیرفت آشپزخونه  عیبه زور چشم از چشم ورداشتو سر چارهیب

 خرما .. ایقند ، نبات  یخوریم یبا چ توییچا

 

 مم غوغاس..تو حلقم : اس کالست

 

 ؟ یخوریم یبا چ توییچا ی: خب غوغا خانوم نگفت_

 

 زدم : شاخه نبات ! داد

 

 .. می: ندار_

 

 :پّ ! مجبورم با همون خرما بخورم .._

 

 لتیتحو یطور نیا یبگو ، غوغا کجا رفت شوییاومد نشست رو مبل روبه روم .. خدا یچا ینیس با

خوش تراشمو انداختم رو هم  ینشستم پاها یور هیبا کالس رفتار کن  یبا کالس اومد یجا رنیبگ

دادم به مبلو ستون سرم کردم .. با  هیتک ویکیگذاشتم رو رون لختم ، آرنج اون  شویکیدستامم با ناز 

نمه عشوه  هیاهل دل خودمون و  یچه برسه به حاج یاز هر عابد بردیمکش مرگ ما که دل م گوریف هی

 ! یتو صدام : ممنون خجالتم داد
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 ..خب حاال شروع کن ! کنمیتکون داد : خواهش م یسر

 

و خرما که  ییچا نیهستم حاال بذار اول ا هیبابا چه عجله ا یسرمو با ناز براش تکون دادم: ا منم

 بعد وقت برا اون کارم هست .. میرو بخور زنهیچشمک م

 

 کن ! فیکه تعر نیخم : منظورم ابابا دوباره رفت تو فاز ا یا

 

م مرد معلو هیچه برسه به  کردیکه دل سنگو آب م یبا لحن دمیکش نییآروم رو پامم باال پا دستمو

 اونوقت ؟! ویالحال : چ

 

 برمیتو رو تشنه م یبچه من صد تا نیباال آورد تو هوا تکون داد : بب دیاشاره شو به عنوان تهد انگشت

 یاومد یو چه جور یکرد دایجا رو از کجا پ نی، حاال مثه بچه آدم بگو ا گردونمیلب آب تشنه برم

 ؟! نجایا

 

 گفتم براتون اطیکن سرش : تو ح یرو خال اییچا نیپاشو هم گهیم طونهیتو جام نشستم ش صاف
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بل م یداد به پشت هیکه روش نشسته بود دستاش رو تک یزد رفت پشت مبل یجاش بلند شد دور از

ن اال نی.. فکر بد راجع به من نکن تا هم شناسمیخوب م یلیجنس زن جماعتو خ نیخم شد طرفم : بب

 امکار نیرابطه نداشتمو ندارم از ا یا گهیزن د چیبه جز همسرم با ه سادمیروبه روت وا نجایکه ا

 .. ایآشغال باز نیا رهیاصآل تو کتم نم یعنی ادیخوشم نم

 

 آقا فرزام.. نیتو حرفش : بب دمیپر

 

 ! ستمی: من فرزام ن دیبر حرفمو

 

اون  ستیآوردم ( معلوم ن نیی..) صدامو پا یهمه منو مطل کرد نیا یچ یپس برا یستیزدم : ن داد

 زودتر برم .. دی..با ارهیکه شارژ نداره .. خدا بدادم برسه آنا پدرمو درم لممیاالن کجا منتظر منه موبا

 

بتمرگ ) و  گمیداد زد( بهت م دمینم تیاهم دید ی! ) وقت نی: بش دیچیمحکمش تو گوشم پ یصدا

 مبل (.. یهلم داد رو بآیتقر

 

 هی تمسین نهیبیم کنهیتلفن م گردهیشدم رو مبل : آقا تو رو خدا بذار برم .. االن فرزام دنبالم م پرت

 .. ارنیپدرمو درم پرهیبروز م یمشتر
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 گردهیمبل نشست : فرزام دنبالت نم رو

 

 ؟! یدونیاز کجا م :_

 

 شهینم یورا آفتاب نیتو نشستم اون اصآل ا یاالن من روبه رو نکهیخودشو من اشاره کرد : به خاطر ا به

 مامانش .. شیمادربزرگش پ یخونه  رهیزنگ زد که م شمیساعت پ هیحدود 

 

 رو چرا به شما داد اون وقت ؟! قیآمار دق نینگاش کردم : ا مشکوک

 

 زد : آخه من باباشم .. یبهم کرد ، پوزخند ینگاه

 

 نه !! نیگیشانسمو گ..ه زدن م گمیم

با پدر آقا فرزام رو به رو بشم !!  دیبدو بدو با نییکه آب نبوده ! بفرما ییشانسمو گ..ه زدن جا گفتم

ه چاگه راست بگه پس فرزام چند ساله شه ؟! باباهه که فوق فوقش چهل سالشه .. کره خر  ییخدا یول

 زود بالغ شده !!

 

 شد ، ادامه داد : خب حاال برام بگو ! یسکوتم طوالن یوقت
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بگم خب !! همه  یمبل از هم باز کرده بود و زل زده بود به من : چ یپشت یکردم دستاشو رو نگاش

از ماها روبراش بفرسته که قرعه به اسم  یکیکه گفتم ! پسرتون زنگ زده بود به بهروزو گفته بود  ویچ

 ! نین فلک زده افتاد .. همم

 

رو با ظرف خرما جلوم گذاشت : خب  ییچا وانیبه جلو خم شد ل یاز پشت مبل برداشت کم دستهاشو

ت شغل نادرس نیبا ا گاهیجا نیباعث شده که تو االن تو ا یچ نمیبب خوامیاون مسأله که تموم شد ! م

 ؟! یباش

 

اره د یخودش گذشته ا یمحترم ! هرکس برا یآقا دینی: بب کردیدرازتر م مشیداشت پاشو از گل گهید

 که !! نیمال خود خودشه ؛ متوجه هست بایز اینداره ، زشت  یربط گرانیکه به د

 

داشت که مثه سگ  یبرق خاص هی! ییعجب چشا ییبه رنگ شبش زل زد تو چشام ، خدا یچشما با

 جواب من نبود ! چکدومیه نای: ا گرفتیآدمو م

؟ چرا وارد گناه  ی؟ چرا خطا رفت یخوام بدونم چرا سر خورد یداد : م هیازم نگرفت ، تک چشماشو

 ؟ یشد

 

 یم ویزدم : چ ادیطرفه ، فر یبهش بفهمونم با ک دی؟ مردک مزخرف !! از کوره در رفتم با گهیم یچ نیا

 پاکو مقدس ؟! ی،آقا یبدون یخوا
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دادمو و به سمتش خم  هیمبل تک یدستهامو به پشت دمویدور دور خودم چرخ هیجام بلند شدم  از

چند سال تو دلم  نیکه ا یخواست عقده ا یفقط دلم م زنمیحرف م یشدم ،برام مهم نبود کجامو با ک

بودم ، مردک مذبذب ) آدم  داکردهیپ سویکنم و حاال اون ک یخال لیشکلو شما نیبا هم یکیبودو سر 

ظاهرو باطن  یننگم اصآل انگل اجتماعم .. ول یامثال تو لکه  ینم برادورو ( !!!! :آره من گناهکارم .. لج

 گول بزنم .. وینخواستم کس چوقتیه نهیهم

 

با  دمیکوب نیپامو به زم دمیکش نییاز پشت مبل برداشتم مشتشون کردم کنار تنم به سمت پا دستامو

که فکر  یی.. شماها ادیکه مثل تو اّن بدم م ییاونا یزدم : ازت بدم ، از همه  ادیتمام حرصو قدرتم فر

که  یاها.. شم نینک یال پوشون اتونویکثافتکار نیتونیبا پاکو مقدس جلوه دادن ظاهرتون م نیکنیم

 هک …که  نیمشت آشغال هیلذت شماها .. همه تون  ویراحت یشدن برا دهیعالمو آدم آفر نیکنیفکر م

 من !!! نیعده بدبخت ع هی یبه باورا نزدی گند …

 

، سر  کردمیم یچند سالو سر اون خال نیو من تمام بغض ا ختیریبود که رو گونه ام م یاشک لیس

 یحضرت آقا ! چ یدون یم یاون برادر زن کث.. فتش بود : تو چ رتمویغ یب یکه شکل بابا یکس

م ه یکه وقت دیدرست کن یظاهرتونو طور دیگرفت ادیکه  یعده آدم هی دی؟! همه تون مثل هم یفهمیم

خنو نق بگر دنتونیبا د ستنیخودتون ن هیکه هم سنخ ییبه به چه چه کنن و کسا دنتونید قماشاتون

 .. ادیشون باال ن

 

 متنفرم ، از همه تون متنفرم ، از همه تون .. ازتون
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شو گرفتم تکونش دادم باز  قهیدست برنداشتم ، جلو رفتم دست انداختم  یتوان نداشتم ول گهید

 از تون متنفر یشنویزدم : م ادیفر

 نهیبتونو ن یرذالتو پست یتا کس نیپوشوند فتونویپرپشتتون ظاهر کث یشایکه با ر ییشماها از

 .. نینکیم یدستاتونو مخف یآلودگ ویفیکه باهاشون کث ادیدرشتتون بدم م نینگ یاون انگشترا از

متوجه نشه چه  یتا کس نیپوشونیمنفورتونو باهاش م کلیکه ه زارمیبلندتون ب یاون پالتوها از

 نیهست ییزالوها

 فویآدم ضع هیتا  نیچرخونیمرگ تو دستاتون م ریکه مثل زنج ادیدستتون بدم م یحایاون تسب از

 .. نیباهاش بچزون

 نیکن یگند گناه دهناتونو باهاش مخف یتا بو شهیلباتون بازو بسته م نویگیلب م ریکه ز ییزایاون چ از

 .. ادیبدم م

 

:بدم  زدمیم غیج کردمیم یالیموجود خ یمشتامو هواله  دمیکوبیم نیپامو زم دمیچرخیاتاق م دور

 ..ادی.. بدم م ادمی بدم … ادیم

 

 کتکم زده بود یحساب یکیانگار  کردیتمام تنم درد م سوختیافتادم .. گلوم م نیزم یزانوهام رو با

 ادیکرده بود تا به امروز ضجه نزده بودم  رونیمنو از خونه ش ب رتمیغ یکه پدر ب یی..از اون روز کذا

 .. دیبار یاون روز افتادم .. اون روزم سرد بودو بارون م
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خرما رو برام آورد ، رو  ویبرگشت .. چا گهید یچا وانیل هیمو برداشت برد آشپزخونه ، با  ییچا وانیل

 یآزارت داده ! ول ی، چه جور یچه کس دونمیبرات افتاده ! نم یچه اتفاق دونمیبه روم نشست : نم

 ! ستنیآدما مثل هم ن یچوب همه رو نزن .. همه  هیبا  شهیهم

 

از دستش افتاد رو  یچا وانیبود که ل یمنتظره و ناگهان ریدستش ، اون قدر کارم غ ریزدم ز محکم

 شد .. کهیهزار ت وانیشد هم ل فی، هم کف اتاق کث نیزم

 

در  نیتونینم یکه حت نیفی.. اون قدر ضع یندار وانمیل هینگه داشتن  یعرضه  یحت نیزدم : بب قهقه

 .. اون وقت ادعاتون گوش فلکو جر داده .. نیاز خودتون دفاع کن کیکوچ یضربه  هیمقابل 

 

 تو پات بره !! شهیاز جاش بلند شد : از جات تکون نخور ممکنه ش یبیآرامش عج با

 

 باطل !! الیخ ی.. زه خورمیگولتو م یتو هوا تکون دادم : برو بابا فک کرد دستمو

 .. نی.. فقط ظاهرتون خوبه .. همه تون خوش ظاهرو گند باطن شناسمیامثال تو رو خوب م توو

 

 .. برگشت ییجفت دمپا هیبا جارو و خاک انداز و  قهینگفت به آشپزخونه رفت و بعد از چند دق یچیه

 



 گناهکار طرد شده

 

 
20 

 

تا  نیرو به پوش برو اون طرف تر بش نایاز جات پاشو ا اطیو جلو پام گذاشت : آرومو با احتها ر ییدمپا

 کنم .. زیرو تم نجایمن ا

 نظر گرفتم .. ریهال نشستمو کاراشو ز ی گهید یگوشه  رفتم

 کرد .. زیتم نویآوردو زم یت هیخورده ها رو جمع کرد ، آخرم  شهیدقت ش با

بود که قسمتمون ن اییبرگشت : اون چا گهید یچا ینیس هیبه آشپزخونه برد با  لویکه وسا نیاز ا بعد

 .. تازه دمه .. میبخور ایکی نیاز ا ایحاال ب

 

 یسرتق شدم ، شونه باال انداختم : نِمخورم ، کوفت بخورم بهتره تا از دست تو متقلب دورو چا دوباره

 بخورم ..

 

 ؟! هیکه قبآل نشسته بود نشست : اسمت چ یهمون مبل یرو

 

 : غوغا ! دمیپر صدا باال کش موینیب

 

 ؟! هیچ تینگام کرد : نه ، اسم واقع مشکوک
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 ندارم ! ویاز خدا کس ریبه غ گنیم ایبعض یدیندارم .. د ویشکی.. ه تمیهو ی: ندارم ، ب دمیهر خند هر

اصآل خدا منو گذاشته کنار .. من تو قبرستون  یعنیاز اونام تنها ترم چون خدارم ندارم ..  یمن حت

 خدا افتادم .. خیتار

 

اشکال نداره !  یراجع به منو امثال من گفت ی! هرچ یقرار نشد کفر بگ گهیتکون داد : آ.. آ .. آ.. د سر

 نیخدا و قدرت خدا ا یدرباره  یخودشو داره ! ول ی دهیغلط نظرو عق ای! هرکس درست  ستیمهم ن

کنه ..  یکدوم از بنده هاشو فراموش نم چیوقت ه چی..خداوند ه ستیطور صحبت کردن اصآل درست ن

 کنن یخدا رو فراموش م شهیمقابل بنده هاش که هم یدرست نقطه 

 

کشم ..) صدامو باال بردم  یچند ساله عذاب م یدونی: همه ش شعاره .. حرفه.. م دمیباال کش موینیب باز

 سازم .. یسوزمو م یشب خواب راحت م هیچند ساله در حسرت  یدونی( م

 .. نمیخوابم که صبح فرداشو نب یم نیا دیچند ساله به ام یدون یباال تر رفت :م صدام

 

کردمو باز پرو  یچهار بار خودکش یدون یبلند کردم ، مچ دستهامو نشونش دادم داد زدم: م دستهامو

 ! یدون یپرو زنده موندم .. نه نم

 

 نیبار از ا هی! اگه  کنهیگفتم خدا بنده هاشو فراموش نم یدیحرفمو قطع کرد : د یحیمل یخنده  با

 نیا یدر انتظارت بود .. سخت یاالن چه عقوبت یدون یم یرفته بود نیاز ب ویچهار بار موفق شده بود

 عذاب اون ور مثه کاهو کوهه .. ویباشه در مقابل سخت ادیهرچه قدرم که ز ایدن
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 داد زدم : همه ش حرفه .. همه ش شرو وره .. دوباره

 

 .. میمعامله کن هی ایکم جلو اومد : اصآل ب هیرو زانوهاش گذاشتو تو هم چفتشون کرد  دستهاشو

 ؟ هان ! یزد : اهل معامله که هست یچشمک

 

خوب شناختمت ! تو هم مثه  یدی! د یدیترسناکا : د لمیتو ف یطانیش ی، بلند مثه خنده ها دمیخند

 رو به رو شدم .. اشونیلیکه تا حاال با خ یهست ییهمون آشغاال

 

 : باشه من آشغال .._

! اگه واقعآ آدم بودم که از حال یگیداد : راست م رونیاز سر تأسف تکون داد نفسشو پر صدا ب یسر

ن .. تازه ک ییبخور گلو یزیچ هی ایموندم .. حاال ب یخبر نم یجامعه م ب یمثل تو ، تو یدخترک معصوم

 دی، شا میدر کن تا با هم صحبت کن یکم خستگ هی.  یکرد هیگر ویزد ادیاز بس فر یخسته شد

 .. یمعاملهه بد نبودو ضرر نکرد

 

کم نرم شدم !تن صداش  هیدونم چرا  یاولم رو به روش نشستم .. نم یاونجا بلند شدم رفتمو سر جا از

نداره من که گول عالمو آدمو خوردم  بیبود ، اون قدر مهربون بود که ازش خوشم اومد .. ع یجور هی

م معامله کن اهاشباختن ندارم پس بذار ب یبرا یزیچ گهیباختم ، د مویروش .. من که همه چ میکی نیا

 خرمامو تو آرامشو سکوت خوردم .. واقعآ مزه داد .. ویی.. چا شمیکآل نابود م ای کنمیسود م ای
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از  چرا دونمی، نم یخانم نیگذاشتم گفت : بب نیزم وانویخوردمو ل موییآخر چا یکه جرعه  نیاز ا بعد

هست ..درسته به نظر  یجور معصومتو پاک هیاحساس کردم تو چشمات  دمتیاول که د یهمون لحظه 

 یو م ییابه نظرم تو ، تو اون قماش استثن ی، ول یستین یعتماداز مردم موجود درستو قابل ا یلیخ

 خوام بهت اعتماد کنم

خواد  یدلم م پرسمیپشت سرش قالب کردو تو مبل فرو رفت : حاال چند تا سؤآل ازت م دستهاشو

 ! قبول ؟! یبهم بگ قتویحق

 

 قبول .. یعنیتکون دادم  یسر

 

 ؟! یدیرس نجایبرام بگو چه طور شد که به ا نکهی: خب اول ا_

 

 یز؟ را داشتمیراز سر به مهر برم نیپرده از ا دیبا ای؟ آ کردمیاعتماد م دیبا ایبهش انداختم ، آ ینگاه

 که چهار سال تو دلم نگهش داشته بودم !

 بهت اعتماد کنم ؟! دیبا یبهش کردم : رو چه اصل ینگاه

 

 دونم ! یباال انداخت : نم یا شونه
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 نی، اوضاعو سبک سنگ رفتمیبا فکر جلو م دیافتاده بودم ، با ریگ یبد هیام گرفت تو دو راه خنده

 .. کردمیم

 گهید ی! شما سؤاال میکن یکار م هیغوغا به پا کنم : خب حاج آقا ،  یغوغام ، من بلدم چه طور من

 کرد ! شهیچه کار م نمیتا من بب نیتونم بپرس

 

فروشم اون  یم یقنار یکنم جا یرنگ م شکویخوشگلش نگام کرد : بچه من خودم گنج یچشما با

من ازت رو دست خوردم  وینداره تو فکر کن زرنگ بیباشه ع ی؟!ول یمنو رنگ کن یخوایوقت تو م

 !! نهی..قسمت دوم حرفم ا

 ؟! یکن یپاک زندگ گهیو د یکارا نر نیسراغ ا گهید یشه کمکت کنه حاضر دایپ یکس اگه

 

 ؟ فیآدم شر نیخواد ا یم یبهش کردم : در ازاش چ یجمله گفت ، نگاه هیمنو تو  یآرزوها آمال

 

 ! یچیتکون داد : ه یسر

 

 هیقبول کنم  یکنه چه طور یکه پدر به بچه ش رحم نم ییایدن نیزدم : باور کنم ! آخه تو ا پوزخند

 خواد کمکم کنه ! یم یچشم داشت چیبدون ه ریآدم خ
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فرصت طلب بر خورده و اصآل به  یتمام اون آدما نیآدم ب نی: فکر کن ادیمرتبش کش یشایبه ر یدست

هم نوعش کمک کنه و دست بر قضا تو  هیخواد به  یکه م هیکس هی. فکر کن  ستین انیفکر سودو ز

 . یسر راهش قرار گرفت

 

 اونا ازم سفته دارن .. یکردم : ول بغض

 رو چه کار کنم ؟! اونا

 

فرستمش  یدارم که زبون اونا رو بهتر بلده ، م ویدلگرم کننده : اون با من ، کس ی، خنده ا دیخند

 دنبال کارات ..

 

که زدم دروغ بود ؟ اونوقت چه کار  ییحرفا یرفتم ؟ اگه نارو زدم ؟اگه همه  یآب ریکردم : اگه ز نگاش

 ؟! دیکنیم

 

 نمکیم ی..چون اون وقت کار کردمینمفکرشم  یتو بودم حت ینشست : جا شیشونیرو پ یظیغل اخم

 .. ینشده بود دهییکاش از مادر زا یصد بار آرزو کن یکه روز

 رینشه ، ز سیخ رمیخودمو فشردم تا ز یجمله رو گفت که کل نیا یانداختم ، طور نییپا سرمو

 گفتم: چه خشن !! ومدیکه انگار از ته چاه درم یینگاش کردم با صدا یچشم
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 هیمثه  یایآسه ب یآسه بر ویباش یکه هست .. بدون اگه دختر خوب نهیکم باز شد : هم هی اخماش

به حالت اگه پاتو  یوا یتکون داد ( ول دی) انگشت اشاره شو به حالت تهد ی، ول کنمیشاهزاده لوست م

 بلدن .. ودارم که کارشون یادیز ی.. آدما ارمیخدا دمار از روزگارت در م یبه خداوند یکج بذار

؟  یشد دهیراه کش نیبگو چرا به ا یآب دهنمو قورت دادم ، آمرانه گفت : حاال اگه هست یسخت به

 …، گولت زدن  یخودت وارد شد

 

 دایروز کامآل بهت اعتماد پ هی.. اگه  گمیشو برات م ی: باشه خالصه ا دمیادامه بده حرفشو بر نذاشتم

 .. گمیبرات م قتویتمام حق ستیتو کفشت ن یگیر ویگ یراست م دمیکردم و فهم

 

 تکون داد: باشه، قبول. سر

 

 بستمو اون چه که برام اتفاق افتاده بودو مرور کردم .. چشمامو

 چشمم جون گرفت .. یجلو یلمیاون اتفاق زشتو دردناک مثه ف تمام

 

 یو خونواده  میکرد یم یگما رفت .. ما تهران زند نیبم از ب یتو زلزله  نمیسالم بود که مادر نازن ۱۳

 مادرم در بم ساکن بودن .

 اددیرفتن نم یبه منم اجازه  رفتیاونجا نم ادیز نیمادرم مراوده نداشت برا هم یبا خونواده  ادیز بابام

 یشدن مامانم ..چند وقت گریاخمو تخمو خون به ج یبار اونم با کل هی یذاشت سال یمنت سرم م یلیخ
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پدرم اول اجازه  ،بره  ششونیکه پ خواستنیاز مادرم م گرفتنویمادربزرگم تماس مبود پدر بزرگو 

 برنگشت گهیمادرم اونقدر اصرار کرد که باالخره پدرم کوتاه اومد .. مادرم رفتو د یول دادینم

 نیزتریعز یبا خونواده شون و حت امییرفتن .. دو تا دا نیمادرم در اون فاجعه از ب یخونواده  تمام

 برام نموند !! یمادر یاز خونواده  یکس گهی.. د کردیم یکه مجرد بودو با پدرو مادرش زندگ مییدا

 

 ..خوردنیکه به خوام اشکهام رو گونه م سر م نیا بدون

 

 .. یاریب ادیدستمالو به طرفم گرفتو متأثر گفت : ببخش که باعث شدم خاطرات تلختو به  ی جعبه

 

 نیزتریغم انگ نویتلخ تر یبود ول زیخاطره تلخو غم انگ نیبرداشتم ، اشکامو پاک کردم : ا یدستمال

 از اونجا شروع شد .. امیبدبخت یسال بعد اتفاق افتاد .. که همه  ۳اتفاق 

 

 هم بود ازدواج کرد .. بایکه به واقع ز بایبه اسم ز یسالم بود که پدرم با خانم ۱۴

 یزبون به زبون م ایتو تمام بازار شیو پاک دامن یندارید یه آوازه بود ک نیمتد یبه حد همسرش

 .. دیچرخ
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 یکه به سرم اومده بود افتادم .. دستهامو مشت کردم ناخونام تو گوشت دستم فرو م ییبالها ادی

برام بدتر از اون دردا نبود : پدرم  یدرد چی.. ه اوردمیادمیاون موقع رو به  یرفتن، عذابها و شکنجه ها

 به همسرش اعتماد داشت یواقع یبه معنا

کنار اومدم ..همسر  بایکه نرم شدم و با ز دمیاون قدر محبت د یگذاشتم ول یسر ناسازگار لیاوا من

 .. کردنیم یداشت که با خونواده ش در کرج زندگ یپدرم برادر

و  دومیما م یوقت کار کنه به خونه  ریشبا که مجبور بود تا د یتهران بود .. بعض اریمحل کار ماز یول

حرف زشت  یزد ، حت یکار زشت ازش سر نم چوقتیبود ، ه یمهربون فویموند .. مرد شر یما م شیپ

 .. یدیشن یازش نم

دختر  هیشده بودم ،  یجوون یبودم که وارد دوره  یساله ا ۱۶گذشت من دختر  یدو سال میسالو ن هی

 گل..ترگل ور

 

 رفته بود .. هیمعامله به ترک هی یکه بابا برا ییاون شب کذا تا

 

که بابا نبود اون اتفاق افتاد و من بدبخت شدم .. دو سال از اون ماجرا گذشت  ییشب کذا اون

جار ت یاز پسرا یکیبا  کردیاصرار م یبابا ه رفتمیبار زدواج نم ریز یداشتم ول یادیز ی..خواستگارا

ناراحت  یلیخ هروز ک هیتونستم قبول کنم.. تا  یمن نم یول ادیپول رو پولش ب یازدواج کنم که به قول

 بودم که .. دهیفهم یعنیبودم 

 …بودم که  دهیفهم

 .. تمسین امیح یپروا و ب یب یول ستمیمرد برام سخت بود .. درسته پاک ن هیکردم گفتنش به  مکث
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 بگو .. شویباق یبگ خوادیمتوجه شده بود آروم گفت : اگه سختته نم انگار

 

زن بابا بهش گفت که علت رد کردن  دیبابام رس یجمعو جور کردم : با زن بابام دعوام شد وقت خودمو

 آبرو شدم .. یکه ب نهیا دمیکه من تن به ازدواج نم نیو ا هیخواستگارام چ

 

رو هم با خودش  یباروت شده بود هر آ ن ممکن بود منفجر بشه و همه چ یبشکه  هیمثل  پدرم

تونه  ینم گهیناراحت بود بهم گفت د یلیخ یکردم با آرامش باهاش صحبت کنم ول یبفرسته هوا .. سع

هش ب قتویدختراس .. من حق نیتر بیاز نج یکیو به همه فخر بفروشه که دخترش  رهیسرشو باال بگ

ت دس هیاون قبول نکردو منو با  یول انیبال رو سرم آوردن ک نیکه ا تایی. …ثگفتم ، گفتم اون ک

 کرد .. رونیاز خونه ب یچادر مشک هیلباس تنمو 

 .. دیباریاتاق به آسمون نگاه کردم : اون روزم آسمون مثل امروز غم داشتو م یبغض از پنجره  با

 

 اتفاق چه طور افتاد .. نیا یکرد : باالخره نگفت نگاهم

 

 نمیاز ا شترینشدم .. ب فشونیکردم حر یبهم حمله کردن هر کار یانداختم : دو نفر ریبه ز سرمو

 گم .. یبگم که نم نینخوا
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 بوده .. یکه اصل ماجرا چ ینگام کرد : چرا همون اولش به پدرت درست نگفت مشکوک

 

 دادم: هیپاهام گذاشتمو سرمو به اونا تک یرو دستامو

 .. کردنیباور نم رانمی!! نه تنها پدرم که کل تهران ، نه کل ا کردینم باور

شد  یم یساله بودم که به راحت ۱۶ یدختر بچه  هیبار اول اون اتفاق افتاد من  یزمان که برا اون

 استفاده کرد .. شیترسوندش و از سادگ

 

کل  یکه برام گفت یسرو ته یداستان ب نیدونم ا یبه من گوش کن .. م روی: خب حاال سرتو باال بگ_

 حدس زدم .. ییزایچ هی، خودم ازش  ستیاون اتفاق ن

 .. یدورم بزن ویچونیمنو بپ یبه حالت که بخوا یوا یکنم ول یم کمکت

ه گرفت یدلم از همه چ یگرفتمش که وقت یمواقع یدونه کجاس برا ینم چکسیآپارتمان دارم که ه هی

 .. یکنیم یاونجا زندگ یریبه بعد م نیاونجا .. از ا رمیبود م

 

 یاونجا ، خدا نیایب نیخوا یگرفت که نم نایشدم : اونوقت اگه دلتون از حاج خانم ا طونیش دوباره

 نکرده !!

 

 … دیگفت : بس کن بچه !! گوش کن با یبامزه ا یشده و خنده  زیر یچشما با
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 یول یریمدت سر کار هم نم هی.. تا  یدرستو ادامه بد دبای. … یدیبه صداش داد :شن یدیتأک حالت

..  نمکیم نییسر کار .. البته جاشم من تع یبر یتون یم یهر وقت صالح دونستم و خودتم دوست داشت

 .. یمن ندون ونیکه خودت رو مد نهیبه خاطر ا نمیو ا

 

 ؟! نیکنیمحبتو در حقم م نیبه دندون گرفتم : چرا ا لب

 

ن زودتر از م یکیرو قبول کنم نشد  ییکوچولو هی یماه رمضون سرپرست خواستمیمکث کرد : م یکم

باهام  یکم یاز چشمات حس کردم وقت یغم ویپاک هی دمتید اطیتو ح یکار رو انجام داد .. وقت نیا

پس به دلم افتاد که کمکت  یستین یراض یکه توش هست یوضع نیمتوجه شدم خودتم از ا یحرف زد

 .. کنم

از اون کوچولو قسمتم نشد ..حاال  یتو رو برام بفرسته که نگهدار خواستیخدا م دیکه شا کنمیم فکر

 کنم .. یم یدختر خودم و من از تو سرپرست یش یتو م

 چند سالته ؟! ینگفت یزد : راست یلبخند گرم یحاج

 

 سالمه !! ۲۰ دمیافتاده نال نییپا یسر با

 

 ؟ خوندی درس چندم کالس تا …: الاله اال هلل  دیدستشو به صورتش کش یکرد و عصب یپوف
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نصفه ول  شمویپ یدارم .. ول پلمیتو عذاب بود : د یلیانگار خ شدیجور لرزش حس م هیصداش  تو

م ، حواسمو جمع کنمو درس بخون تونستمیبود که نم رینتونستم بخونم اونقدر فکرم درگ یعنیکردم .. 

 .. ودب نیهم کردیم یبه ازدواجم پافشار یلیکه بابام خ یلیاز دال یکیشد که ولش کردم ..  نیا

 

 ، حاال ؟! یخوند ینداره .. چه رشته ا یکرد : اشکال یفکر یحاج

 

 سرم.. ریبود ، بچه درس خون بودم خ یطرز گفتنش خندم گرفت : رشته ام علوم انسان از

اومد فکر  شیمشکل برام پ نیا یاز وقت یبخونم ول یتو دانشگاه حسابدار خواستیدلم م شهیهم

 مثل خودم دفاع کنم .. ییاز کسا تونستمیبودم م لیوک هیکردم اگه 

 

 .. یرو بخون ، تا موقع کنکور وقت هست فکر کن شتیمهربون گفت : فعآل پ یحاج

 

 شناسنامه !! یندارم حت یمدرک چیمن ه ی: ول دمیجا پر از

 

درخواست  یتونیخودت م دهیرس یگفت : نگران نباش چون سنت به حد قانون نانیبا اطم یحاج

 .گرفت . شهیم یخوندیکه توش درس م یاز مدرسه ا تمیلیو مدارک تحص یبد یشناسنامه و کارت مل
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که تا حاال نبود که به دادم برسه : ممنون بابت تمام  یکرده بود میفرشته تو کجا قا نیخدا ا ای

 کمکهاتون ..

 

گذاشت همون طور چشم  ینیتو س زویم یرو یکرد از جاش بلند شدو خم شد ظرفها یبلند ی خنده

 نکردم .. یانجام دادم تشکر کن هنوز که کار یدوخت تو چشمم: هروقت کار

 

 هیجلو رفته بود که برگشت سمتم : فقط  یراست کردو به سمت آشپزخونه رفت چند قدم قد

 انجامش بده .. شهیاگه م یبرات سخته ول دونمیدرخواست ازت دارم ! م

 

 ! نی: بفرمائ رهیگیتو موش نم یمحض رضا یگربه ا چیه یدیخدا حرفمو پس گرفتم د یا

 

و چشمش به حرکت  کردیم یاون باز یش با لبه  گهیدست گرفته بود و با دست د هیرو با  ینیس

و براتم سخته  هیدونم خودخواه ی!! م یچادر سرت کن یریکه م رونیازت بخوام ب شهیدستش بود : م

 قبول کن .. شهیاگه م یول

 

 ؟! گهیکنم ، د یظاهر ساز : باشه اونم به چشم سر م یایبازار یحاج نیم گرفت امان از دست ا خنده
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 لطف کن به خاطر یدونم برات سخته ول یبابا ! گفتم که م یچیزد که دلمو لرزوند : ه یبامزه ا چشمک

 کارو انجام بده .. نیمن ا

 

تار مومو  هیهم  ینامحرم چیسال عمرمو چادر سر کردم ، ه ۲۰ل از سا ۱۸تکون دادم : باشه بابا من  سر

 .…خبر  یپوزخند زدم ( تا اون از خدا ب یبود ) عصب دهیند

 

 ؟ یحجاب داشت یسالگ ۱۸؟! تو تا  یگفت ی: تو چ کردینگام م یتعجب ساختگ با

 

 یعنیجون ، منم خودمو زدم به اون راه : بله من حجاب داشتم ،  یحاج یمنم خودت یکه فکر کرد یاون

نکرده بود ! از اون به بعد که آواره شدم حجاب مجابم رفت  رونیکه بابام منو از خونه اش ب یتا وقت

 کنار ..

 

 تأسف سر تکون داد : متأسفم با

 

برام  ایدن هیتا به اون لجنزار برنگردم  نیکن یکه کمکم م نیکنه ، هم یازم دوا نم ی: تأسف درد_

 ارزش داره ..
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بع ر هی یدیکارت نکنه د یخدا بگم چ یاومده باشه به ساعتش نگا کرد : ا ادشی یزیدفعه انگار چ هی

 ربع افتاده باشه من دانمو تو !! هی نیتو ا یاز دست دادم ، اگه اتفاق خاصو جالب ویاز باز

 شروع شده بود .. یرفتو روشنش کرد ، زد کانال سه باز ونیزیبه طرف تلو عیسر

الخالق  .. جل ینیب یم ویباز کیاز نزد ینشست ومیکن تو استاد الیاونقد بزرگ بود که خ ونشیزیتلو

 !! دیبار یم یجور نیا نجایاونجا بارون نبود ، اون وقت ا

 شد .. طانیش ینشست محو جعبه  ونیزیتلو یبه دست جلو ینیطور س همون

داغون بابا  و دهیگذاشته بود ، با فکر به گذشته و افکار پوس ونیزیتلو یاسمو برا نیبابا افتادم که ا ادی

حالت بدو  هی ادیاس اسا که آدمو  نیآخه ا یگرفتم : حالمو بهم زد یرو از حاج ینیاز جا بلند شدم س

 کردن دارن .. قینگا کردنو تشو ندازنیم ییبد بو تو دستشو ی هیما هی

 

کردنو  قیتشو ندازنیم میقد یحموما ادیداغون شماها که آدمو  میاون ت ریکرد : نه خ یبلند ی خنده

 دارن .. دنیهورا کش

 گفت : خــــــــــــــشـــــــــ ــــــک یبا لحن با مزه ا بعد

 

 و حال بهم زنه !!بدبو  ی هیبهتر از اون ما یلیکج کردم اداشو درآوردم : خشک !! باز خ دهنمو

 شوییاونم دمپا دمیاز پاش درآورد و حالت پرت کردن گرفت ، من به سمت آشپزخونه دو شوییدمپا

 .. دشیدوباره پوش نویانداخت زم

 .. یاریدر م ییسوت بزن چرا دمپا یشدم ، داد زدم : کم آورد ریش دوباره
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 نیکنه تو ا یم یخونه چه سلطنت نی!! بابا با کالس ! خوش به حال حاج خانم ا یبه چه آشپزخونه ا به

 کاخ !!

بپزمو  ییغذا یآشپزخونه ا نیگل کرد .. دلم خواست تو همچ میهوهوا ورم داشت .. کدبانو گر هی

 نشون بدم .. یخود

 بردم : حاج آقا ، شام .. رونیاز آشپزخونه ب سرمو

 

 نشود !! ینجوریا ریگم شد .. نه خ یگزارشگر و حاج یمن تو صدا یصدا

پفکو باز  یبرداشتم بسته  گهیظرف د هیاز تو آب چکون  ختمیر پسیبود توش چ زیظرف رو م هی

 .. زیتوش .. دوتا ظرفو برداشتم بردم تو هال گذاشتم رو م ختمیکردمو ر

کرد : دست گلت درد نکنه !! بود زود خودشو جمع  یبیغر زیچ هیبهم انداخت ، تو نگاهش  ینگاه

 داداش فرهاد !! نیکنه ا یچه م نیبب نیبش ایخودتم ب

 

 یزیچ ی، تبر یکه با گرز نمیبش امیتو سرم ب ادیب ییبود دمپا کیدفعه نزد هیتکون دادم :  یسر

 کنار اتاق اشاره کردم ( زیم یرو ینی.. ) به گرزو تبر تزئ نمیبزن

 

ببرشون تو اتاق خودت  ستین نجایبرشون دار جاشون ا نجایاز ا گمیم ی: مال فرزامه ، هرچ دیخند

 کنه .. یقبول نم
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 ..دمیند ویباز ی، باق نمیحرکت دستش منو به رفتن کنار دعوت کرد : حاال برو کنار بب با

 داد .. هیمبل تک یگرفت دستشو به پشت پسویظرف چ بعد

 ؟ نیردا لیم یکنار رفتم : حاج آقا شام چ ریبرخورد ، دلگ بهم

 

 .. میریگیم رونیاز ب یزیچ هیزد تو چشمام :  زل

 

 خودم غذا بپزم .. با اجازه تون !! یبرا خوامیمن م دیسمت آشپزخونه رفتم : خب برا خودتون بخر به

 کامآل مشخص بود .. میگفتم که دلخور یاجازه تونو به لحن مسخره ا با

 

 .. ارنیهست .. کمو کسرتم بگو ب زریتو فر ی: همه چ_

 

تمامشون برچسب  یشده بود و رو دهیگوشتو مرغ مرتب چ یو بسته ها های.. خوراک زریسر فر رفتم

 !! ییداشت .. چه حاج خانم کدبانو

 

 هی عیآش بخورم .. سر ایسوپ  یبارون یدوست داشتم تو هوا شهیبرداشتم ، هم یبسته مرغ سوپ هی

هوس زرشک پلو کرده بودم .. خودش گفت  بیبسته مرغ گذاشتم عج هیسوپ بار گذاشتم بعدم 

 .. داشتمیکه الزم داشتم برم ییظرفا لویوسا گشتمویرو م نتایخواستم بردارم .. منم کاب یهرچ
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زده !! البد  لشیمثل من دست به وسا یکس هیبفهمه  ادیجون اگه حاج خانم ب یبه داد برسه حاج خدا

بگه کآل خونه رو عوض  دمی.. هه هه شا یبخر دیجد یسر هیدم درو  یآشپزخونه رو بذار یهمه  دیبا

 کن ..

 یکردم حاال زرشک ..اوم ..اگه زرشکم نداشته باشه از سوپر سشیقابلمه خ یکردم تو دایپ برنجو

 …نباشه  دونمیم دیخونه بع ی، البته با وجود کدبانو رمیگیم

دفعه خوردم  هیلوازم ساالدم چک کنم که  یبرا خچالویکه برم  دمیسر به مرغ زدم دور خودم چرخ هی

که  یتو بغلش بودم خوبه منو محکم گرفته بود وگرنه با سرعت بآیبود تقر ستادهیبه حاج آقا که پشتم ا

له بودم .. اع پس چرا ولم نمکنه !! سرمو بلند کردم ، اوه اوه  شدمویم نیبهش خوردم حتمآ نقش زم

 ؟! کنهینگا م ینجوریچرا ا

 یرستوران هرچ میزدی، زنگ م یخودتو به دردسر بنداز خواستیمواظب باش دختر!! نمکرد :  ولم

 .. میدادیسفارش م یدوست داشت

 

به خودم دادم ازش دور شدم : اونقدر آشپزخونه تون خوشگلو با کالس بود دلم خواست خودم  یتکون

 .. نیسفارش بد رونیخودتون از ب یکنم .. اگه دلتون خواست برا یآشپز

 

نگا توشون انداخت : نه امشب هوس  هیبه قابلمه ها رو گاز انداخت ، جلو رفت دراشونو برداشت  ینگاه

 .. خورنیدست پخت دختراشونو م یغذا یدارن وقت یباباها چه حس نمیدختر پز بخورم بب یکردم غذا

 

 به اتاق رفت کردیرو اعالم م یدوم باز ی مهیگزارشگر که شروع ن یصدا با
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، هر  دمیخر یرو از دست نده ، گفت : همه چ یاز باز یا قهیدق یکه حت رفتیطور که با شتاب م همون

از من  دیبا یخونه ا نیتو دختر ا گهیندارم تازه د ییرایبردار بخور فعآل وقت پذ یدوست دار یچ

 !! یکن ییرایپذ

 

 !! یی ییخورد ادا شو در آوردم :  یکجو اعصاب یبه کمر زدم با دهن دستمو

.. بانو رفته بود ددر دودور من مونده بودم چه کنم که خدا  خواستمیخونه ! خوبه واهلل بگوکلفت م دختر

 مثه تو فرستاد .. یخر

 

 کردم .. سیبرنجمو خ پزنیبه اطرافم انداختم .. خب غذاهام که دارن م ینگاه

توش رفتم تو هال .. رو  دمیچ وهیظرف برداشتم م هیساالدم آماده کردم  لیوسا خچالیسر  رفتم

..  ستین یحواسش به باز ادمیمعلوم بود ز یول کردیتماشا م وینشسته بودو باز نهیکاناپه دست به س

 گذاشتم ، پکر نگام کرد زیخم شدم ظرفو رو م

پرتقالم برام پوست بکن .. )  هی اریاشاره کرد : اونا رم ب وارید یگوشه  زیشد رو م دهیچ یایردستیز به

 گفت (لطفآ .. دیمو که د افهیق

 

 کاره !! هی!!  ادایب گهیبزنم تو سرش بره با برف سال د یکی

 

 ونشیکه نگاه سنگ کندمیپهن کردم داشتم پرتقالو پوست م نیرو آوردم ، خودمو رو زم ایدست ریز

دستام از آب پرتقا نوچ  شدینم یکم خودمو جمع کردم ول هیخوش تراشم حس کردم ،  یپاها یرو
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 حفهمل هیکه اول رفته بودو با  یبودن خواستم بلند شم زودتر از من بلند شد رفت تو همون اتاقشده 

 گهیپرخاشگر گفت : د یلحن ظویمچ دستمو محکم گرفت با اخم غل دشویبرگشت .. آروم رو پام کش

 .. ینیوضع بش نیبا ا وینجوریا نمینب

 

 عیادم دستمو از دستش آزاد کردمو سربه مچم د یگفتمو حرکت یانداختم چشم نییسر پا شرمنده

 خودمو به آشپزخونه رسوندم ..

 

 یفکر کرد یشی: غوغا خاک توسرت کنن ، جون به جونت کنن آدم نم ختنیریم یطور نیهم اشکام

 هیتا چندر غاز کف دستت بذارن !! مثه  شونیاوردیم فیسر ک دیکه با هیآشغال یاز اون مردا نمیا

 !! رونیبعدم پرتت کنن ب یدستو پاشون له ش ریآشغال ز

 وجدانا !! یعادتم دادن !! ب یعنیندارم به اون فرم نشستن عادت کردم  ریمن تقص خب

 

بازم  نمیبیم ی.. ول دیاشکت خشک یچشمه  یکرد هیمن گفتم اون قدر گر ی: تو هنوزم اشک دار_

 ! یکنیم هیگر یدار

 

 دهن بازکنه و منو ببلعه .. نیزم خواستیتونستم سرمو بلند کنم .. دلم م یخجالت نم از
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 و دهایبا یسر هی دیچونه ام گذاشت سرمو باال آورد: دختر من با ریز ینفهم یاومد دستشو بفهم جلو

حالم بد شد ..  گهی، جمع کن اون اشکا رو د یهمه تک باش نیکنه .. دوست دارم ب تیرو رعا دهاینبا

 ما !! دنیبه فوتبال د یکرد یکار هیحواست هست که امروز کآل 

 

 هیرو تماشا کنه من هر بار  یبود که باز دهیهمه تدارک د نیا چارهیب گفتیگرفت .. راست م خندم

 مزاحمش شده بودم .. یجور

 

 !! یصدام کن ، دختر یبکنم شامو آماده کرد یاستراحت هی رمیرفت : م رونیآشپزخونه ب از

 

 .. دیگفتم که فکر کنم اصآل نشن یآروم ی باشه

 ی.تو. ارمیلطفتو به جا ب نیشکر ا تونمیمشکرم .. اگه تمام عمرم سر به سجده ت بذارم بازم نم ایخدا

 برام غذا م بپزه !! نکهیمن تو خونه م باشه چه برسه به ا یسایکه پر دمیدینم اممیرو

،  نمیکنارش بش یکه اجازه داد یاون قدر دوسم داشت یلحظه ش هم قانع بودم ول هیبه حضور  من

 !! زمیمن پوست کنده بچشم !! عز یرو که برا یباهاش حرف بزنم ، طعم پرتقال

 

 وردایدلم طاقت ن دمشیکه به ضربو زور اردالن رفته بودم با اون وضع د ییکذا یاون مهمون یتو یوقت

ه کردمو طبق نقش داشیپ یبود با ارد ی.. به هر ترفندو حقه ا رونیب دمشیکشیاز اون منجالب م دی، با

 … نجایا دمشیکش
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 بارون گرفت چه قد دلم شور زد که نکنه سرما بخوره .. یوقت یدونیخدا ، نم آخ

 ری.. د شهیو حرکتا کند م دارهیهمه جا رو آب برم زنهینم بارون م هیتا  شهیشهر مام که درست نم نیا

 نبود !! یا گهید یچاره  یباهاش قرار گذاشتم ول یجور نی.. خودمو لعنت کردم که چرا ا دمیتر رس

پا اون پا  نیبود ا سادهیکه وا دمیخونه د هیبون  هیسا ریز زشویوجود عز دمیچیکوچه که پ چیپ از

بهش بگو  ی! بهروزو ولش کن ول نجاسی، ا دمیرس یدر آوردم زنگ زدم : ارد موی..گوش کردیم

 شنکرده دورو بر یک.ث ..ت تر از خودش !! اگه خدا ی! نه خودش نه اون آنا انیسراغش نم چوقتیه

 !! نهیبخوان مزاحمش بشن حسابشون با کرام الکاتب ای نمشونیبب

 

م .. همه تن چش نمشیبب تونستمیراحت م الخی با سال سه –تو خونه بعد از دو  دیکه باز کردم پر درو

 نگاش کنم .. امتیق امیتا ق خواستیشدم .. دلم م

 

 من .. یزندگ ویهست یمن ، عشق من ، همه  یسایپر

 هیکه ممکنه  یشدم ، هرچ ادهینگاش کردم بعد پ یکه با تمام وجود عاشقش شدم ..کم یکس نیاول

 .. دمیجوون به سن اون دوس داشته باشه براش خر

خوش اندام .. دلم ضعف رفت ..کاش همون موقع که از حاج بابا خواهش کردم بره از  باویز شهیهم مثل

 .. وردیکنه تو کارم نه نم یخواستگار یحاج ساالر

 ترو تازه .. یساله  ۱۵دختر  هیساله بودمو اون  ۳۰مرد  هینداشت من اون موقع  رمیخب تقص یول

 

 پسرم داشتم .. هیکه ازدواج کرده بودمو  یدخترک نوشکفته بودو من مرد هی اون
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رو براش گفتم خودشم افسوس خورد که  یبا توپ پر رفتم حجره و همه چ یبعد از اون مهمون یوقت

کرد که حتمآ  قمیوجود تشو نیقدم جلو نذاشته و تو کارم نه آورده .. با ا شیسال پ ۵-۴چرا همون 

 رد ..نک غیدر یکمک چینجاتش بدم خودشم الحق که از ه

 یبایز یفقطو فقط چهره  یداریسال درد آور تو خوابو ب ۵..  دمیکش یکه چ یدونیخدا فقط تو م آه

 ایریپاکو ب یاشکا نیتو به هم یتا فراموشش کنم ول ی.. چه قدر ازت خواستم کمکم کن دمیدیاونو م

 .. یسر راهم قرارش داد ویرحم کرد

 

دخترشو فرستاده خارج از کشور ..  یحاج ساالر دمیشن یوقت دمیکش یچ یدونی، خدا ! فقط تو م خدا

و ت نکهیخوشحال بودم از ا یشوکه شدم .. درسته که سهم من نبود ، درسته که عشق ممنوعه بود !! ول

 لشوشگخ یکه اون با چشما کنمیشبو روز م یآسمون ری.. ز کشهیکه اونمنفس م کشمینفس م ییهوا

 .. کنهیبهش نگا م

طبقه شد تنها شاهد  ۱۴برج  یتو یمتر ۵۰ تیسوئ هیشد ..  یکیرفته شبو روزم  دمیشن یوقت یول

ه حاال ک ی، خلوتگاه بردمیبه خلوت گاهم پناه م کردیکه دلم هواشو م ی.. وقت ختنامیاشک ر اموییتنها

 !! زمیو آرامش عز یمحل زندگ شهیم

 

 من !! یتو خونه  نجاسیشکرت که حاال اون ا ایخدا

 هم سنو سال خودش از یپاک برگرده و مثل تمام دخترا ویعاد یکه بتونه به زندگ نهیتنها فکرم ا االن

 که دوسش داشته باشه خوشبخت باشه .. یکنه ، بتونه عاشق بشه و با مرد لیلذت ببره تحص شیزندگ

 اون خوشم .. یبه خوش منم
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 نیارینم فیماده س حاج آقا تشر: شام آ باشیز یصدا نیبه در خورد و پشت سرش طن یآروم ی تقه

!! 

 

 .. رونیقوا کردمو از اتاق رفتم ب دی، تجد دمیکش یقیعم نفس

 

 دختر بابا !! دهیچ میزی: به به چه م_

 

انم دست پخت حاج خ یبه پا دونمی، م گهید دیگفت : ببخش یانداخته بود با مکث کوتاه نییپا سرشو

اول خودم  نی!! اگه شک دار نیشینم ضیمر نیبخور دمیقابل خوردنه ، بهتون قول م ی، ول رسهینم

 .. نیبعد شما شروع کن کنمیتست م

 

کردم ؟!  یخونگ یچند روزه هوس غذا یدونی، کم حرف بزن .. م نی: بش دمیکش رونیبراش ب یصندل

 که االن آمال آرزوهامه !! نیا ینیزم بیس ای یکوکو سبز هیدلم لک زده بود واسه 

 

 ؟! پزنیتعجبنگام کرد : اع ! مگه حاج خانم غذا نم با

 

عوض کنه ،  ییآبو هوا هیبه اونا بزنه همم  یهم سر یپدر یرفته خونه  هیکردم : اوآل چند روز یمکث

 .. میدیسفارش م رونیبعدم دوست ندارم دستاش خراب شه از ب
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اون موقع که شانس قسمت که مثآل من نفهمم زمزمه کرد : خوش به حالش ،  یتکون داد طور یسر

 بودم .. W.Cمن تو  کردنیم

 

 .. اوردمیخودم ن یلب به دندون گرفتمو به رو یگرفت ول خندم

 

گفتمو شروع کردم ، با پوزخند نگام کرد  یرفتمو رو به روش نشستم .. بسم الله زیم ی گهیسمت د به

نو چه قدر مهربو رهیسرعت قبول کنه و بپذ نیخدا رو به ا هیازش توقع داشت که عظمتو بزرگ شدی.. نم

ا رفتارم باشم ت راقبچند برابر قبل م دیپس با دادمیم یذره ذره اونو با خدا آشت دیرئوفه.. منم که با

 .. رهیاز خدا فاصله نگ شتریب نیبه روحش وارد نشه و از ا یبدتر یضربه 

 

 ؟! نیکنیم یآقا پسرتون چه برخورد نیبا ا ی: راست_

 

ش ازاسم نجایکشوندن خانم به ا یاتفاقا خبر نداره و فقط برا نیفرزام بدبخت که روحشم از ا چارهیب

 یهرچ گنیم نیدی! شن نیندار شیرو لبم نشست : معلومه کار یفکر خنده ا نیبا ا میاستفاده کرد

رومند شما مثه فرزند ب ییکه آقا زاده ها میشیمنو امثال من مؤاخذه م شهیلنگه !! هم یسنگه مال پا

 قصر در برن !!

 

 ) طفل معصوم ( شهیم هی، اونم به موقعش تنب ستیخبرام ن نیکردم : همچ نگاش
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کم که  هیاحضارش کنمو مورد بازخواست قرارش بدم ..  شهیخونه که نم نیاالن با حضور تو تو ا یول

 سراغ ادب کردن پسرم .. رمیاز دخترم راحت شد م المیخ

 

 یکه باهاش قرار داشت یبگم ؟ بگم غوغا خانم یکردم با لبخند نگاش کردم : تازه برم بهش چ مکث

 ؟! نبوده یخبر چیه نجایاونم راحت قبول کنه ا یکنیمن موند فکر م شیشبم پ هیاومد تو خونه مون 

 که ؟! دهیشاه پسر من که تو رو ند نیا یبه ندونستن زدم : راست خودمو

 

که شما رو با اون  شناسمشینم نیحافظه !! مگه همون اولش که اومدم متوجه نشد نی: ماشاهلل به ا_

 .. گفتیآنا به من م شناختیاون منو بشناسه چون اگه م کنمیاشتباه گرفتم !! فکرم نم

 

 بود !! میشام زندگ نیتر ذیشام لذ نی.. ا دمیتکون دادمو براش غذا کش یسر

 فردا ببرمت ؟ ای تیسوئ یریکنارمه ، هم خودش غذا پخته : امشب م هم

 

 .. نیهر جور شما راحت کنهیکرد : فرق نم یفکر

 

تن گرف یو به کارش وارده . برا هیخوب لیدنبالت ، وک ادیم گانهی: باشه پس امشبو بمون فردا خانم _

 .. کنهیکمکت م یلیشناسنامه و مدارک تحص
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 شده ؟! یزیشد : چ تابتری، ب تابمیخوگلشو زوم کرد رو صورتم دل ب یچشما

 

 تکون داد : نه ! یسر

 

رتب م زویخودم م یکار دار یلیکردم : برو بخواب فردا خ یلب ریکه تموم شد تشکر ز رمونینظ یب شام

 .. کنمیم

 

 !! گهیبرو بخواب د کنهیمنو نگاه م سادهینگاش کالفم کرد : باز وا بازم

 

 ؟! نیمحل استقرارمو نشونم بد نیلطف بفرمائ شهیم یجناب ول کنمیم یمن از حضورتون عذر خواه: _

 

 اجیاحت یزیهم اگه به چ دمیهم اتاقو نشونت م امیبرو باال ، م طونیسرتق : برو ش کردیمسخره م منو

 ارمیبگو تا برات ب یداشت

که ممکن بود الزمش بشه  ییزایلوازمو چ یرو که براش آماده کرده بودم بهش نشون دادم و جا یاتاق

 اومدم .. رونیرو بهش گفتم و از اتاق ب

 

 به فرزام بزنم طفلک منتظر تلفنمه ! میزنگ هی دی! با رفتیم ادمی داشت
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ماره تلفنو برداشتمو ش یحوصلگ یب ویتلفن نشستم با لخت زیم یصندل یرو نییپا یطبقه  رفتم

 .. بوق ۳ …بوق  ۲بوق ..  ۱گرفتم .. 

 

 : بله ؟!_

 

 هستم .. ایلیا ریاحتشام شبتون به خ ی: سالم آقا_

 

 محترم خوبن ؟ یشما؟ خانواده  ی: سالم پسرم ، خوب احتشام

 

 با فرزام صحبت کنم .. تونمیاحتشام م یشکر خدا ، آقا می: بله خوب ایلیا

 

 لحظه صبر کن با مادرش تو اتاق بودن .. هی..  کنمی: چرا که نه ! االن صداش م احتشام

 

 .. شمی: اشکال نداره ، مزاحم نم_

 

 تلفنه ( یپدرت پا ایصبر کن ) فرزام ، فرزام آقاجون ب ی: چه مزاحمت احتشام
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 .. دیچیپ یگوش یزده ش تو جانیشادو ه یگذشت .. صدا یقیدقا

 

 ؟ یخوب ییبابا سالم

 

 ؟ یسفر شد ی: سالم گل پسر ، خوبم . آماده _

 

 کنم ؟ دارشیب یگفت اگه زنگ زد یول دهی: بله ، مامان خواب فرزام

 

 زنمیباهاش حرف م رمویگیتماس م نیفتیکه راه ب نینکن بذار بخوابه .. صبح قبل از ا دارشی: نه ب_

 شاهللی..بهتر شده که ا

 

 شما بود .. یبهتره .همه شم به خاطر توجهاتو محبتا یلی: آره ، خ فرزام

 دلمون براتون تنگ شده ! ییبابا

 

 .. دیبرگرد دویخطر باشه ، به سالمت بر یسفرتون ب دوارمی: منم دلم تنگ شده پسرم ..ام_

 

 ! دیایشمام ب شدیگفت : کاش م ریدلگ فرزام
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 یپسرم .. منو از حال خودتون ب گهید یدفعه  شاهللیشلوغه ، ا یلیو سرم خ ادهیکه کارام ز یدونی: م_

 .. رمیروشن باشه که بتونم باهاتون تماس بگ یگوش هی.. حتمآ  نیخبر نذار

 

 ؟ یندار یکار گهی: باشه حتمآ ، د فرزام

 

 .. مراقب مادرتم باش .. یدلم برو زود بخواب که صبح قبراقو سرحال بلند ش زی: نه عز_

 

 .. ری: چشم ، حتمآ .. خب شب به خ فرزام

 

 !! یپسر ری: شب تو هم به خ_

 

 یدادم ..تو هیتک واریدستگاه گذاشتم ، با دو انگشتم چشمام رو فشردمو سرم رو به د یرو رو یگوش

 .. دیاز باال به گوشم رس یزیشکستن چ یکه صدا کردمیم ریعالم خودم س

 

 بلند شد .. سایپر ادیفر یسرش صدا پشت
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 تو اتاقش .. دمیکه در بزنم پر نیخودم رو به اتاقش رسوندم ..بدون ا عیسر

زده ! خودش رو  یدیشد یاتاق پخش بود معلوم بود بهش ضربه  یشکسته بود و خورده هاش تو نهیآ

 .. کردیم هیولو شده بودو گر نیزم

 

 خدا کمکم کردو یبود به اسم خودش صداش کنم ول کیجلو حواسم نبود نزد رفتم

 شده ؟! یلو ندادم : غوغا ، غوغا جان ! چ خودمو

 

 من ، نـــــــــــــه !! یخدا ینشستم ، وا کنارش

سخته  یلیتو آغوشم انداخت نتونستم خودمو کنترل کنم با تمام وجودم تو بغلم گرفتمش ، خ خودشو

ت که دستهام قدر یی!! تا جا شیببوس یتو آغوشت باشه و نتون یکه به حد پرستش دوسش دار یکس

 کردمیش رو آروم آروم نوازش مام گرفته بودمو موها نهیم فشردمش .. سرش رو رو س نهیداشتن به س

..  یاز جون رفت زمیعز گهی!! بسه د ی: غوغا ، غوغا جان ، خانم کردمیو همان طور آروم اسمشو صدا م

 !! زیعز شدی خسته … یکار کرد ای یختیاشک ر ای یکه اومد یاز موقع

 

دو دستم  یحال افتاد رو یام مشت زد که خسته شدو تو بغلم ب نهیزدو ناله کرد و به س غیج اونقدر

بلندش کردمو رو تخت خوابوندمش .. خواستم ازش دورشم که دستهامو تو دستهاش گرفت : تو 

 ؟! یقبولش دار
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ه ؟ ک نهیبیآدما رو م یکه هستو همه  یتعجب نگاش کردمو منتظر بهش چشم دوختم : تو قبول دار با

 تره ؟ کیاز رگ گردن نزد

 !! دونمیم دیکرد : هه هه هه ! من که بع یکیستریه ی خنده

معصومو  یساله  ۱۶دختر  هی ذاشتینم دیدیباال : اگه منو م دیخودشو کش کمیشد  زونیدستهام آو به

 و له بشه !! وفتهیدست دو تا گرگ ب ریمظلوم ز

 ؟ یبد یدار جواب

 ؟ یبد یکرد و بعد داد زد : آره ، جواب دار یمکث

 ! یتو هم به وجودش شک دار یدی! د یندار یتو هم جواب یدی: د دینگفتم ، باز خند یزیچ

 

 شیریبپذ ویکه جوابمو گوش کن یستین یتیموقع یاالن تو تو یتکدن دادم : جواب دارم بدم ، ول سرمو

.. 

 

نبوده !! هم  یخوب نیبه ا چوقتیتو تخت نشست : حالم ه دویبه دستام خودشو باال کش هیتک با

 .. رمیپذیباشه م ی، هم اگه جوابت منطق شنومیم

 

و ، صبر کن به موقعش جوابت نمیبیمن حالتو مناسب نم یبرم : ول رونیکنارش بلند شدم تا از اتاق ب از

 .. دمیم
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 نیبه اسم ))الرحم الرحم یزیچ ای یاصآل کس یعنی،  یجواب ندار یدی، د یدیتمسخر گفت : د با

 قشر خاصه .. هیاگرم هست ماله  ای((وجود نداره ، 

 خودش طرفدار گرگاس !! اصآل

 

شده  ش..ت یدختر طعمه  نی، ا ختمیگفتم به طرفش برگشتم تمام عشقمو تو نگاهم ر یالله استغفر

 کردم : یبا عشق درمانش م دیبود و من با

 .. میکنی، بعد مفصل راجع بهش صحبت م یبخواب خانم فعآل

 

 گفت : قول !! چشمام نگاه کرد آروم به

 

 ستمو باز کردم مطمئن جوابشو دادم : قول !! چشمامو

 

 ، حاج بابا !! کنمی: رو قولت حساب م دیکش دراز

 

 جهینت نیبودم و به ا دهیمن چند وقت با نفسم جنگ یول ومدیکه بکار برد خوشم ن یاز لفظ درسته

 .. خورمیبودم واقعآ بدردش نم دهیرس

 …رسوندم  اطیکمه خودمو به ح دنمینفس کش یرفتم احساس کردم هوا برا رونیاتاق ب از

 . .. دمیچ زویکه آماده شد م غذا
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 زیقدر هنرمند باشم .. م نیا کردمی؟ خودمم فکر نم یکرد یدس پنجولت درد نکنه چ ی! دختر یوو

 ییایرو دمیچ

 وُِ ه زد .. دیکه د زوی!!!! رفتم صداش کردم ، م ایتالیا نیزاید یها هیتو ما یچ هی

 ، رسهیدست پخت حاج خانم نم یبه پا دونمی، م گهید دببخشی:  کردم.. چ خودمو …کرده بود  هنگ

اول خودم تست  نی!! اگه شک دار نیش ینم ضیمر نیبخور دمیقابل خوردنه ، بهتون قول م یول

 …………………………………………………… نیبعد شما شروع کن کنمیم

 

 یتعجبم گفت که دلش غذا تی، حرکات جنتلمنانت تو حلقم .. بعد در نها دیجلو کش یصندل برام

 .. گ .. بزن شانس منو .. نیاستراحت بفرما دی.. چون حاج خانم با خواستهیم یخونگ

 بودم .. W.Cمن تو  کردنیموقع که شانس قسمت م اون

 .. تسیاشه م برام مهم نب دهیباشه .. تازه شن دهیرو بلند گفم خدا کنه نشن کهیت نیتو گورم ا خاک

 

 ستیبنده خدا معلوم ن نیبابا ، ا ی.. ه میلیشناسنامه و مدارک تحص یگرفته برم دنبال کارا لیوک برام

 .. ستیسرش کجا خورده .. برامم مهم ن

 نیساعتم شده فکر کنم منم انسانم ، هم هی یداره فقط برام مهمه که برا یچه نقشه ا ستیمهم ن برام

!!! 

 

 یکار دار یلیجمعو جور کنم که گفت :برو بخواب فردا خ زویدرهم برهم از جام پاشدم م یفکرا نیا با

 .. کنمیمرتب م زویخودم م



 گناهکار طرد شده

 

 
55 

 

 

تو فکم ، تا از خواب بپرم .. نه نه ! کاش الاقل خواب به خواب برم  ادیبا جفت پا ب یکیکاش  یحاج چه

 .. امین رونیخواب خوش ب نیاز ا گهید

 !! گهیبرو بخواب د کنهیمنو نگاه م سادهی: باز وا دیکش رونیب االمیمنو از فکرو خ صداش

 بروبخواب .. گهیخونه م که م نیآدم عاقلو خودشم باورش شده من دختر ا هه

لطف  شهیم یجناب ول کنمیم یچشماش شدم : من از حضورتون عذر خواه خیکردمو م زیر چشمامو

 ؟! نیمحل استقرارمو نشونم بد نیبفرمائ

 

هم اتاقو نشونت  امیبرو باال ، م طونیرو کرد ، گفت :برو ش رویلحن با مزه که دلمو ز هیجوابم با  در

 … ارمیبگو تا برات ب یداشت اجیاحت یزیهم اگه به چ دمیم

 

 تنبل ! گهیسمت پله ها رفت ، صدام کرد : دع ! بدو د به

 

 بود برا خودش .. ییایباال دن یباال ، طبقه  میراه افتادم از پله ها رفت دنبالش

 

امکانات  ی هیبزرگ با کل ید یال س ونیزیتلو هی کویش یلیخ یست راحت هیهال بزرگ بود ..  هی

 شده بودن .. دهیهال چ یتو یعال نیزاید هیبا  یریتصو ویصوت

 از اتاقا رو باز کرد اول منو فرستاد تو بعد خودش اومد .. یکیتا اتاق خواب داشت که در  ۵
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 یخالصه هرچ یهست ..پتو بالشت روتخت یاضاف یملحفه ها نجایا نیرو باز کرد : بب یواریکمد د در

از  یتونیم نهیشیاگه بازم به دلت نم یتخت تازه عوض شده ول ی..ملحفه ها یکه دوست دداشته باش

 .. یملحفه ها استفاده کن نیا

 

ه مثه ک ییملحفه ها نیکه حاال ا دهیبدبخت شبا کجا کپ یغوغا یفک کرد یبهش بگه حا ستین یکی

 .. ننیبه دلش نش موننیگل م

 

 ی.. تو یازش استفاد کن یتون ینو ، م نمیخوشگلم بهم داد : ا یلیخ یصورت یروبدوشامبر ی حوله

 جداگانه داره .. سیاتاق سرو نیا نیم بود اونم باز کرد : بب گهیدر د هیاتاق 

 

 خواند !! یخوشجلو جمعو جور .. غوغا خانم وان امشب تو را م هییحمامو دسشو هی یوا

 

؟ مات نگش کردم  یدار لیم یصبحانه چ یبرا یبرگشت نگام کرد : راست رونیاز اتاق بره ب خواست

چه  هگی؟! صبونه ، صبونه س د یچ یعنیدادم :  یکش دادم ، به سرم تکون نییبعد لبهامو به سمت پا

 ؟! کنهیم یفرق

 

کله پاچه ، تخم  ای یخوریم میکه حل نهی( منظورم ا رهیآدم دلش ضعف م هیعجب مال یی) خدا دیخند

 سی، املت گوجه ، سوس مرویمرغ آبپز ، ن
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 فیغذاها رو رد یطور مسلسل وار اسما نیهم کردمیولش م ییصبونه ش خدا یوسط منو دمیپر

 حاج آقا !! کنهیم تیکفا ری: بابا همون نونو پن کردیم

 شمیخودم پام نیشیم داریب یصبح چه ساعت نی.. اصآل اگه بگ نیخواد خودتونو به درد سر بنداز ینم

 .. کنمیبرا صبونه درست م زیچ هی

 

من صبحانه با م گهیبهم کرد : شام به انتخاب تو بودو زحمتشم افتاد گردنت د بیعج یاز اون نگاها باز

 .. یخانم

 رفت.. یلیو یلیدلم ق بشیگفتن عج یلحن حرف زدنش ،با اون خانم از

 

 .. یگفت : خوب بخواب میمال آرومو

 

لحن تو  نیوجدان اگه قرار بود بخوابم حاال چه خوب چه بد ، االن که با ا یخدا کورت نکنه د ، ب یا

 !! دیاز سرم پر یخواب به کل

 

زدم :  ایبا خودم کلنجار رفتم آخر دلمو به در ینه !! کل ایخواستم بگم  یو که مر یزیبودم چ مونده

شارژ  یخراب شده ، ه میگوش ی؟! باطر نیدار اینوک یایشارژر سوزن نیحاج آقا شما از ا دیببخش

 .. کنهیم یخال
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 ؟ یخوایم یبرا چ یگوش هیتکون داد : حاال شب یسر

 

عالقه دارم ،  یقیمن به موس نیدونیآقا تو رو سننه ! : خب م یباق اریاس بدم به مادرم در د خوامیم

 .. کنمیاستفاده م میآهنگ گوش دادن از گوش یبرا

 

ات ؟!باشه دارم بر یخوایشارژر م یکه بگ یپریم نییدو ساعته باال پا نیهم ی: برا دیکش یراحت نفس

 شرط .. هیبه  ی.. ول ارمیم

 قطع بشه !! تیمیقد یتماس با دوستا دیکردم : با نگاش

 

 تو لجنزار !! رهیم کنهیول م ویگلستان نیهمچ یک یحاج یشد وونهید مگه

 !! نیشما بگ ی: چشم هرچ_

 

 .. ارمیبه باد داد : باشه االن برات م نمویزد که تمام دلو د یچشمک

 

 کارتش رو در آوردم .. می، س رونیب دمیکش فمیاز تو ک مویگوش عیجمع نبود ، سر الشیهنوز خ انگار

 

صورتش گرفتم نگاه متعجبش اول رو مشتم  یبا شارژر برگشت ، دست مشت شدمو جلو یحاج یوقت

 اون وقت ؟! یچ یعنیصورتم نشست :  یبعد رو
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 .. خورهیبه دردم نم گهیکارت اشاره کردم : خدمت شما د میباز کردمو به س مشتمو

 

 نیالاقل از ا اینخنده !!  گفتیبهش م یکیزد ، کاش  ینیریدستم برش داشت ..لبخند ش یاز تو آروم

بهتره فردا که با  یلیخ یطور نیدختر خوب ، ا نی: آفر ارهیآدمو به زانو درم نهیخنده ها نکنه که دلو د

 خودت بخر .. یخوب برا یگوش هیکارتو  میس هی رونیب یرفت گانهیخانم 

 

 اومدم ( ایافه چ..ک نی) از ا یبود : نه مرس یک..م عروس تو

 

الزم  ی، هرچ دیسبابه شو جلو صورتم تکون داد :حرف گوش کن دختر !! تازه گفتم ببرتت خر انگشت

 .. رسهیبه فکرت م ی، مانتو خالصه هرچ فیبخر لباس ، کفش ، ک یدار

 

 که بهش اعتقاد داره شفاش بده .. یهمون دوارمیشده ، ام وانهیرسمآ د یحاج نیا

 

 گفتو رفت .. درم پشت سرش بست .. یریبهش زدم .. شب به خ یلبخند

در پشت سرش بسته شدو مطمئن شدم رفته دستامو محکم بهم زدم بعد از هم بازشون کردمو  یوقت

 مرفتیسر اتاق به اون سر اتاق م نیاز ا دادمویحرکت م یطور هیدستو پاهامو  دنیشروع کردم به رقص
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 : ال ! ال ! ال ! خوندمیلب م ری.. ز گهیقاط زده بودم د یخوب از خوش نیبد .. بهم حق رقصمی، انگار باله م

 الالال ! ال ! ال ! ال ! الالال !

تاق ا هیا شهیچرخشا چشمم افتاد به در ش نیاز ا یکی، تو  رفتمیم نییباال پا دمویچرخیدور خودم م و

بودمت !!! به سمتش رفتم پرده رو کنار زدم  دهی: عاشقتم به خودا ! چرا از اون موقع ند ستادمیبا بهت ا

اتاق خودم  ی جرهدفعه بغض نشست تو گلوم درست مثه پن هینه چنداد بزرگ جلوش بود  وونیا هی

که مثه  هیی؟! منظورت همون آقا ی! کدوم پدر یبه خودم پوزخند زدم : هه ! پدر یپدر یبود تو خونه 

 ؟! رونیسگ انداختت ب

 ریانگار تمام شهر ز ی!! اوه اوه اوه !! چه منظره ا وونیشو دادم باالو درو باز کردم ، رفتم تو ا رهیدستگ

 هی کلمویدادم ه هیتک وونیا یلبهام نشست .. جلوتر رفتم دستمو به نرده  یمن بود .. خنده رو یپاها

 بعد داد زدم : دمیکش یقینفس عم دمیکم جلو کش

خوشبخت  یدیمنم د نیخوب نگا کن ا نی!!! بب یستین گمیمن م یهست گنیاون که همه م یا یآها

 شدم !!!

ام زدم ( غوغا ،  نهیمنم ) با مشت به س نیا نی! بب یستین گمیمن م یمهربون گنیکه همه م یا یآها

 .. کنمیهستمو دارم عشق م نی.. ببدیکه عشقت کش یهرچ ایشهر آشوب 

 باشه بازم خوشحالم که روت کم شد .. ایرو هیشب باشه اگه فقط  هیفقط  اگه

 مردم غوغا خوشـبـخـت یزدم ( آها یبلند کیستریه یهه هه ) قهقه  هه

 …شـــد

 یریگیم میگوش کن ! تو که برا همه تصم یداد زدم : آها دیچهار سالم ترک یدفعه بغض کهنه  هی

؟!  یرو بهم نشون بد ایدن یرو سگ شهیبرا هم یبه سنگ خورد نتونست رتیدر مورد من ت یدید
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 ترشد منو آورد توخونه ش بهم جا داد ، غذا داد آرامش داد مهم  دایپ یریزنج ی وونهید هیباالخره 

 داد .. مویازهمه احترامو حق انسان

 شدم !! روزیمن ) با انگشت به خودم اشاره کردم ( غوغا پ یدی! د یباخت یدیهه هه !! د هه

 هیشب اصآل  هیروز تو بگو  هیکردم .. تو بگو  دایتوش نجات پ یکه منو انداخت یاز اون گند یدید

 هینه  کشمیخانم نفس م هی( دارم مثه  دمیکش یقیبازم ) نفس عم یساعت ول

 خــــــــــــــــانــــــ ــــــــــــــــــوم معلومو الحال !!

 به آسمون .. دماینتونستم خودمو کنترل کنم اشکام رو صورتم بودو فر گهید

 یتوش بکن یهر کار نهیبزرگ هم ی، حسن خونه ها دیشنیصدامو نم یقدر خوب بود که حاج چه

 … شنفهیصداتو نم یشکیه

 خم شدم آرومو نجوا گونه گفتم: شتریمحکمتر به نرده قفل کردم ب دستمو

خودمو پرت کنم اون  یطور نهمی خواستم آوردن سرم رو بال اون تها…همون شب که اون کث ادتهی

 .. ترسمی.. االنم م دمیموقع ترس

 ترس اون روز با ترس امروز فرق داره .. یول

 !! ترسمیداره نم یخودکش گنیکه م یعذاب دونمیاز عقوبتو چه م گهید امروز

 !! ینگزر یلیخ یخودت فک کن شینباشه روتو کم کنه پ یکس گهیاگه من نباشم اون وقت د ترسمیم

سرد بود سرما تو تموم  یواقع یبه معنا یدمو به آسمون چشم دوختم بارون بند اومده ولبلند کر سرمو

ختو رو ت یرو بستمو پتو یا شهیخودمو به اتاق رسوندم در ش دمیلرزیبدنم نفوذ کرده بود ، م یسلوال

 نشستم رو رمدو یزدم تو شارژ خودمم با پتو شیآرا زیبرداشتم کنار م مویدورم رفتم گوش دمیکش
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 نیزدمو اول ویقیموس ی نهیصبر کردم بعد روشنش کردم از تو منو گز کمی نهییآ یرو به رو یصندل

 آهنگو گوش کردم ..

 

 ( زیفرهاد عز ادی) با 

 

 به خوندن کرد شروع

 

 نهیصورتمو تو آ نمیبیم

 از خودم پرسمیلب خسته م با

 خوادیم یاز من چ هیک بهیغر نیا

 شدم رهیمن به اون خ ایبه من  اون

 

 یتوش بود که به خاطر اشکا رکیس یدلقکها هیزن شب هیبود ..  نهیکه تو آ ی) زل زدم به چهره ا

 رو صورتش درست شده بود ( ایجغراف یپخش شده نقشه  شیشده و به کمک لوازم آرا ختهیر

 

 نمیبیم یهرچ شهینم باورم

 ذارمیلحظه رو هم م هی چشمامو
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 خود آگاه چشمامو بستم نا

 

 صورتکه نیکه ا گمیخودم م با

 از صورتم برش دارم تونمیم

 صورتم یدستمو رو کشمیم

 

 شد .. دهیدستم رو صورتم کش اریاخت یب

 

 گهیبدونم دستم م دیبا یهرچ

 دهینشون م نهیآ یتو منو

 گهیکس د چینه ه ییتو نیا گهیم

 

بودم به دستم نگا کردم که حاال اونم از لوازم نشسته رو صورتم آلوده  میباز کردم .. خود لعنت چشمامو

 شده بود..

 

 تموم قصه ها یپاها یجا
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 غربت تو تموم لحظه ها رنگ

 یصورتت تتا بدون یرو مونده

 ازت مونده به جاااا یامروز چ حاال

 

 به خودم نگا کردم یدهن کج با

 

 روز هیکه  یتو همون گهیم نهیآ

 یریبا دست بگ دویخورش یخواستیم

 امروز شهر شب خونه ت شده یول

 رهیمیصدا تو قلبت م یب یدار

 

 .. دیسوار اسب سپ ی.. دانشگاه .. شهزاده  دمیکشینقشه م ندهیآ یافتادم که برا ییروزا ادی

 گوش داده بودم .. پتو رو انداختم بلند شدم شتریحفظ بود صد بار ب شعرو

 

 رو تا دوباره نهیشکنم آآ یم

 از گذشته ها حرف بزنه نخواد
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 رو از روش برداشتم نیسنگ ویسنگ یرفتم مجسمه  یسمت پاتخت به

 

 شهیم کهیهزار ت شکنهیم نهیآ

 ش عکس منه کهیباز تو هر ت اما

 

 نهیتمام قدرتم زدم تو آ با

 

 گنیبهم م یبا دهن کج عکسا

 ببر از آسمون دویام چشم

 ندارن یفرق گهیبا همد روزا

 تمومشون دنیم یکهنگ یبو

 

نگار .. ا کردنیم قیکه خواننده رو تشو ییکفو سوت کسا یو بغض من همراه بود با صدا نهیآ شکستن

 کردنیم قیمنم تشو ییطورا هی

 

 واریتو د دمشیرسوندمو کوب میخودمو به گوش یسخت با

 نگا کردم .. نهیآ یها کهیت به
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 نشسته رو صورتم یهایدرست بود ، من هنوز بودم.. با آلودگ حرفش

 زار زدم نویولو شدم رو زم نهیوسط اتاق پشت به آ برگشتم

 اتاقم به شدت باز شد .. در

 .. دیگرم کش یاز جنس فوالد منو تو آغوش ییدستا

 

 : چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ زدمیم ادیام شدت گرفت .. تو دلم فر هیگر

آغوش گرم محروم  هیاز داشتن  دیکرده بودم ؟ که با یکار کرده بودم .. مگه چه گناه یمن چ مگه

 .. شدمیم

 باشه ؟ تونستیم یچ یپاک دل تویمن جز معصوم گناه

 

.. اون قدر برام گرون تموم شد که به  کردیبه خودش فشرد ، با محبت موهامو نوازش م شتریب منو

 .. رمیاون بگ ی نهیخواستم انتقام تمام حسرتهاو نداشته هامو از س یانگار م زدمیش مشت م نهیس

رد د شتریخودم ب ینشد مشتا شیچیفک کنم ه ی.. ول دمیکه توان داشتم بهش مشت کوب ییجا تا

 …گرفتن 

من نشون نداد !! اجازه داد  یبه ضربه ها یعکس العمل چینکرد، اصآل ه یمن اعتراض یگر یوحش به

اسممو صدا  یرینفس گ یبا صدا کردویکنم .. فقط سرمو نوازش م یچند سالمو خال نویچند یعقده 

 کردیم
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دستشم انداخت دور شونه م منو مثه پر  هیزانوهام  ریدستشو انداخت ز هیخسته شدم ،  یحساب یوقت

 رو تخت خوابوندم .. یبلند کرد و به آروم نیکاه از زم

 لش نکنمو برا خودم نگهش دارم ..شد تا آخر عمر و یولش نکردم .. کاش م یول

به اون لجنزار بر نگردمو  یکنم ! ول یکلفت تو خونه ش بمونمو زندگ هیشده تا آخر عمر مثه  یحت

 …کنم  زگی.…ه

 یبه هوا تونستمینم موندمینفسم کمه اگه همونجا م یاومدم احساس کردم هوا برا رونیدر اتاقش ب از

زنگ  میکه گوش رفتمیم اطیرسوندم به سمت ح نییپا یخودمو به طبقه  عینفسم غلبه کنم پس سر

 موبعد منصرف شدم راه رفته رو برگشت یول رونیشمو برم از در ب الشیخ یخورد .. اول خواستم ب

 نگا کردم .. مویگوش

زد  یبهم چشمک م شگرینما یصفحه  یرو زشیداشتم .. اسم عز ازیشکرت چه قدر بهش ن ایخدا آه

رو به گوشم  یرو برداشتم تماسو برقرار کردم گوش یداشتم .. گوش ازیگرمش ن یبه صدا بیعج

 رفتم .. اطیگذاشتمو با آرامش به سمت ح

 !! ری: سالم ، شب به خ_

 ؟! ی: سالم پسرم خوب دیچیپ یگرمو نوازشگرش تو گوش یصدا

 

 .. ستمیکردم : نه حاج بابا خوب ن ینمناک تراس نشستم پکر پوف یپله ها یرو

 بگم داغونم .. دیبا ییطورا هی یعنی

 

 : مهمونت اومد ؟! حالش چه طوره ؟! بابا
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 ییاسیبا اون پر سایپر نیداغون شده . ا یلیخ ی: اومده بابا ، االنم فرستادمش تو اتاقش بخوابه .. ول_

 هفت سنار تفاوت داره !! یتومن نیشناختیکه م

 .. دهیکش یسخت یلیبد جور ضربه خورده .. طفلک خ فشیلط روح

 

 : بابا !! دمیزدمو سؤالمو پرس ایتعلل کردم بعد دلمو به در یکم

 

 بپرسم ! یچه طور دونستمیسکوت کردم نم باز

 .. دمیجوبشو م دونمیکه م ییبپرس تا جا یدار ی: بپرس بابا هر سؤال بابا

 

 ؟! نیشناسیرو م سایزن دوم پدر پر یدلهره گفتم : بابا ، شما خونواده  با

 

 .. ادیبش نم لشی( اصآل فام دیلب غر رینشناسه !! ) ز قتویکه حاج رضا حق هیزد : ک یپوزخند بابا

 مسجد .. .. یایاز بان یکیمعتمد محل ..  یشناسیکه م قتویمکث گفت : حاج رضا حق یاز کم بعد

 

 هیکه ظاهر یمن منظورم اون شناخت یکه نشناسه ! ول هیقطع کردم : بابا به قول خودتون ک حرفشو

 .. ستین
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کرد از اون خنده ها که عاشقش بودم : برو بچه برو باباتو  یبگم خنده ا خوامیم یبود چ دهیکه فهم بابا

 فروشم . یم یکنم به جا قنار یرنگ م شکویرنگ کن من خودم رنگ رزم .. گنج

 

 ؟! نیخوام بدونم چه جور خونواده ا یفقط م نی: نه بابا باور کن_

 

 ؟! یریازشون دختر بگ یبر یخوای: م بابا

 

 .. نیجون گفتم : قرار نشد آزارم بد یبه بغض نشسته و ب ییصدا با

 

خب بذار  یکم حالو هوات عوض بشه !! ول هیکردم خواستم  یگفت : پسر شوخ عیشد و سر ناراحت

 برات بگم !!

 

کرد : از خدا  فیطور تعر نیمکث کرد استغفراهلل گفت و ا هیگفتنش براش سخت بود چون  انگار

ه جلس نیاز هم یکیگرفته بود تو  کهیرو برام ت بایاز تو چه پنهون !! مادرم اول بار ز ستیپنهون ن

 یظاهر ییبهم نشونش داد .. خوب خدا ستین ادمیبود  یبود چ یعزادار أتیه دونمیملسه ها نم

که  گمیدو بار د یکیداشت .. راستش  میخوب یقشنگ بود ، خوش برو رو و خوش صحبت خونواده 

که زده بود  یعطرو ادکلون یبه چادرش دادو با بو میباد هیاومد  شیبرام قرو قم یحساب دمشید

 ..کردیم میدلبر
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!!  نیبب اویبه پا شد که ب یگذاشت قشقرق ونیموضوعو با آقام درم نیچند وقت بعد که مادرم ا یول

حالم گرفته بود تا آقام  یمدت هی.. منم که همه قالف کردنو نشستن سر جا شون  دیکش یادیچنان فر

کم تو خودمم برام  هیهنوز  دید یکرد .. روز عقدم وقت یخودش مادرتو برام در نظر گرفتو خواستگار

تو  هیویخودش د باسیفقط همون ظاهرش ز بایز دمیفهم میشن قتویحق یعلت مخالفتشو گفت وقت

 بچه دار نشدن ازش جدا شد .. یحسن رنگ رز که به بهانه  رزای!! بدشم که شد زن آقا م شیپوست م

 

 که ماشاله پنج تا بچه داره ؟! رزایآقا م ی: ول دمیتعجب پرس با

 

 .. شدیبچه دار نم بای: نه ز بابا

 

ت گوش نکردو گف یگفتم خوب فکراتو بکن ول یافتاد ، بابا ادامه داد : قبل از ازدواج به ساالر میدوزار

. . دادمیکاش طالقش نم گهیو م کنهیم فیتعر شهیهنوز دنبالشه و هم رزایچشم آقا م یدونیمگه نم

 نیکرد هم ا ختکه هم خودشو بدب دیحرفمو گوش ندادو آخرم گرفتش .. نفهم دمیپر نییباال پا یهرچ

 نشوند .. اهیطفل معصومو به خاک س

 

 : بابا ، مگه چشه ؟!_
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سر  ریدختر ز نینود درصد مشکالت ا دی! فقط سر بسته بگم شا یشنف ی: بچه از دهن من حرف نم بابا

 شبی نصفه نذار بچه … اهلل اال الاله. …به خواهر خودشم  یوجدان حت بی اون…اون عجوزه باشه 

 باز شه .. برو به مهمونت برس .. بتیدهنم به ناسزا و غ

 

 !! شهیبه خودم مربوط م ییطورا هی نی! البته ا گهیسؤال د هیفقط  رمی: چشم م_

 

 .. ایمنکر شد روینک ی: تو امشب فرشته  بابا

 

 … بایکه با ز نی.. هنوزم از ا نی: بابا راستشو بگ میدیخند

 

ن نز ویحرف نیهمچ گهیقطع کرد از لحن صداشو طرز صحبتش معلوم بود برافروخته شده ..: د حرفمو

که خدا به من داده  هیحساب ینکن .. مادر تو تنها ثروت ب سهیمقا تهیبا اون عفر زممی.. هرگز همسر عز

.. 

 شب خوش .. یندار یکار

 

ابا افتادم ب االیاز سر یکی ی شهیهنرپ ادیتماسو قطع کرد  عیسر دیازم شن رویجواب شب به خ یوقت

 !! یریبم یبر یکرد که انگار گفت : کار ندار یخداحافظ یطور
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رها از اب ییبودو حاال فقط رد پا دهیکه از بعد از ظهر بار یگذاشتمو به آسمون ییباال یپله  یرو سرمو

 زدیبهم م یابرا چشمک یچشمک زن از ال یاوقات ستاره ا یروش مونده بود ، چشم دوختم .. گاه

ز بعد ابرا ا ظه.. چند لح شهیم داشیدوباره پ شهیگم م یه مونهیمن م یسایمثه پر نمیکردم ا یخنده ا

آخر  منم تا یسایبا خودم گفتم کاش پر زدیستاره کنار رفتن و انگار اونم فقط به من چشمک م یجلو

 دوباره زنگ زد .. میفکرا بودم که گوش نیبمونه .. تو ا شمیپ یطور نیهم

 .. گمیم یچ نی: گوش کن بب دیچیدوباره تو گوشم پ نشینازن یصدا

موقع دهنم لعنت کنم : من در خدمتم  یبصداش باعث شد خودمو به خاطر باز کردن  یعصب لحن

 نیمترک یبنده  نیپاتونم قبوله .. اگه بگم به ا ری؟! اگه بگم من خاک ز نیدیقربان .. االن منو نبخش

 مویودنتا مالزم رکاب باشم و فردا از خونه تا حجره رو کولم ببرمتون ، گناه نابخش نیاجازه بد

 ؟! نیبخشیم

 

 یدوست دارمو تا موقع ایدن یبه اندازه  یدونیخوبم ، م یبه گوشم خورد : بابا زشیر یخنده  یصدا

 ؟! یدیدارم ، بازم با خنده جوابمو م تویکه زنده م افتخار نوکر

 

 بار آخرت باشه .. یول دمیدفعه رو بخش نیصداش عوض شده بود : ا لحن

 

 جفت چشمام .. ی: به رو_

 



 گناهکار طرد شده

 

 
73 

 

همه جا هست مراقب خودتو  طانیش یاز چشمام به پسرم اعتماد دارم ول شتری: زنگ زدم بگم ب بابا

 که دستت سپرده شده باش .. یامانت

 

 نیکه االن تو ا دمیترس طانیکردم : پدر جون حواسم هست ) با خودم گفتم : از ش یتلخ ی خنده

 نمدار تراس نشستم .. ( یپله ها یسرما رو

و تو ذوقش  ادیوقت فرزام خوشش نم هیبهتره ..  یلیخ یجور نیا تیسوئ برمشیدادم : فردا م ادامه

 کنه پدرمونو درآره ( ی!! ) ممکنه سمانه م حسود خورهیم

 

 یلیسخته ، خ یلیدستهام خم شدم : خ یهمه کس فکر کنم ، رو زویبه همه چ دیتوان ندارم با گهید

 رو شروع نکرده بودم بابا ! یباز نیسخته بابا ! کاش از اول ا

بهم گفت حاج بابا دلم  ی: وقت دمیموقع حرف زدن لرزش صدامو پنهون کنم ، نال تونستمیم کاش

 نیدونیم ی.. دوسش دارم بابا عاشقشم شما که بهتر از هرکس دیترک

 

ه تو اونم ب دی.. شا کنهی.. خدا به دل آدما نگاه م وفتهیباشه اتفاق م ریخ یپسر !! هرچ ری: سخت نگ بابا

 دل تو رو نسبت به اون سرد کرد .. یزیچ ای یکس ی لهیخدا به وس دیشا ایدل بست ! 

 

م آرو ییکرد باالخره با صدا یم نیخواست بگه رو سبک سنگ یکه م یزیکرد انگار داشت چ یمکث

 بابا از فرزامو سمانه چه خبر ؟! یگفت : راست
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 کنم .. دارشیسمانه خواب بود نذاشتم ب یبا فرزام صحبت کردم ول شیدو ساعت پ یکی: _

 

 یماریب یدرخواستو ازت داشته باشم .. ول نیکه ا یستین یطیشرا یاالن تو ، تو دونمی: پسرم ! م بابا

 رهینم یدور یکم بهش توجه کن جا هیبه تو س بابا !  دشیو چشم ام ضهیمال همه س اون زنم االن مر

.. 

 

 …کم نذاشتم  چکدومشونیواسه ه چوقتیه نیدونیدادم : خودتون م رونیخستمو ب نفس

 

 .. میونتیتا آخر عمرمون منو مادرت مد نمیهم یبابا ، برا دونمیقطع کرد : م حرفمو

 

 .. یبابا ول ستیحرفا ن نی: حساب ا_

 ینم ولک یکه بتونم کمکش م ییگفتم : تا جا نیکنه برا هم دایبحث کش پ نیا خواستیدلم نم گهید

 اشم ..سابق ب یایلیهمون ا تونمیکردم ..نم دایرو پ سایمثل قبل باشم به خصوص حاال که پر نیازم نخوا

 

به خاطر  دینباشه سمانه مادر فرزامه پس با ی؟ هرچ یفرزام چ یحرفاتو قبول دارم .. ول ی: همه  بابا

 .. میچاه انداخت نیپسر ما تو رو تو ا یمنو مادرتو حالل کن دی.. تو با یاونم شده به سمانه توجه کن
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کسم خدشه دار بشه ،  نیتر زیرو ازش بشنوم ، نمخواستم غرور عز ییحرفا نیهمچ خواستینم دلم

 بابا میگفتم : بگذر عیپس سر

کم  هی دمیبرگردن قول م دیمسافرت بذار رنیدلشو بشکنم ادامه دادم : حاال که دارن م نتونستم

 باهاش نرم تر باشم ..

 

 .. مونهیخدا محفوظ م شی، پ رهینم یدور یحبتات به اون جاپسر م یش ری: پ بابا

 هم حل بشه .. سایبشه که مشکل تو و پر نیا یواسطه  دیشا

 ؟! شهیم یعنیدلم گفتم : خدا کنه !  تو

 

 شهیم شیباق شهیبلبل م شونیکیبلبل  ی، از تمام بچه ها گمیگفتم بازم م شهیدوباره گفت : هم بابا

 .. ایلیا یسهره ! تو بلبل من

 

گفتمو تماسو قطع  یریتشکر کردم شب به خ نیهم یصحبت کنم برا تونمینم گهیکردم د احساس

 کردم ..

 

دستمو به نرده گرفتمو  هیتراس نشستم .. بدنم از سرما کرخت شده بود ..  یپله ها یرو گهیکم د هی

 فشار دادمو از جا بلند شدم .. نیدستمم رو زم هی
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خودمو به اتاقم رسوندم .. قبل از هرکار درو بستمو قفلش کردم  دمویکش نیلختمو به زور رو زم بدن

 تخت افتادمو خوابم برد .. یبعد همان طور رو

 

 .. دمیشدن در اتاقم از خواب پر دهیکوب یچشمام گرم نشده بود که به صدا هنوز

مدبر ..  ی.. آقا ی.. ه یدادم : آقا .. بابا .. صاب خونه .. هو صیرو تشخ سایپر یتا صدا دیطول کش یکم

 …فرزام  یبابا

 

..  شیبگن تو کشت انیتو سرم کنم .. نکنه مرده باشه ، ب ی: خدا چه خاک دمیشنیآرومش رو م یصدا

 دزد .. کیخاک تو سرم نکنه خودشم دزد بوده حاال منو جا گذاشته رفت من بشم شر

 

 شده ؟! یزیتن خستمو از رختخوابم کندم درو باز کردم پشتش به من بود : چ یسخت به

 

 ؟ نیشد یسمتم برگشت : س.. س .. سالم ، چ به

آرام بخشمو برداشتم .. آب که  یاز قرصا یکی فمیخوابم ببره نشد که نشد پاشدم از تو ک هرکارکردم

رمو .. س نییآبو قرص رو دادم پا ریش ریسرمو گرفتم ز ییمجبور شدم برم تو دسشو نینداشتم برا هم

 : رونی!! چشمام از حدقه زد ب دمیکه بلند کردم خودمو د

زود فرار کرد  دی؟! مرده شور !! همونه که ترس یجلوش بود افهیق نیکه خاک تو گورت غوغا ، با ا یا

مترسک سر  هیبود ، نه به حاال که  دهیشده د شیخانم محترم آرا هیرفت بدبخت !! نه به اولش که 

 !!گهینوا کپ کرد د یبغل کرده بود .. ب زویجال
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جور پنجره ها برام جالبن در مقابلشون هچ اراده  نیاومدم رفتم پشت پنجره ، ا رونیکه ب ییدسشو از

بودم ، با دستام بازوهامو سفت  سادهی!! جلو رفتم پشت پنجره وا رمیبه سمتشون م عیندارم سر یا

: اِ !  تراس یکه چشم افتاد به پله ها کردمینگا م رونویو بغل کرده بودمو ببودم ! خودم خودم دهیچسب

 !! کنهیتراس چه م یسرما رو پله ها نیتو ا

! خوش به حالش  زدیحتمآ داشت با عشقش گپ م دادیبه گوشش بودو با خنده سر تکون م دستش

و که ت نیکرد نه ا یداشتم !! اون وقت االن اون بغلم م ییتو دل برو یحام نیهمچ هیکاش منم مثه اون 

نگاش کردم چنان گرم صحبت بود که اصآل به  سادمیپشت پنجره وا گهیکم د هیبغل خودم باشم !!

 اطرافش توجه نداشت ..

داشته باشم به رختخوابم برگشتم .. تو  یعاشق دل خسته ا نیهمچ دیچرا من نبا نکهیاز ا سرخورده

 مبهمم فکر کردم تا خوابم برد .. ی ندهیآ کویتار یو اون قدر به گذشته  دمیجام دراز کش

 

..  ومدینم نییپا یاز طبقه  ییصدا چینوچ ه رونیشدم اول سرمو از در اتاق بردم ب داریکه ب صبح

نگا  هیرفتم خم شدم  نییپا یدو پله ا یکینبود !!  یرو نوک پنجه تا راه پله ها رفتم ، خبر واشی واشی

 رفته ؟! جاشده ؟! ک یچ یعنیباال انداختم :  ینبود !! شونه ا یدورو بر انداختم بازم خبر

 کل پچ بخره !! بدو بدو ای میصبونه حل یبه هم آخ جون البد رفته برا دمیدفعه دستامو محکم کوب هی

 برده .. طتیغوغا خانم که بل

 رونیشلوارمو که ب شرتی.. ت زیگرفتمو مرتبو ترتم یدوشک هیخودمو به حمام تو اتاق رسوندم  عیسر

ا ب دی.. شالمم سر کردم .. با ومدیاز اون لباس مکش مرگماهام خوشش ن شبیتن کردم .. د دمیپوشیم

 کنم ، یه.زه بودن خدافظ یروزا
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نم او دیبود !! با ومدهیخودم اون بال سرم ن لیخودم که به م یپاک نبودم ول میمدت از زندگ هی درسته

 ، منو وادار به بد شدن کرده بودن .. ستمیبفهمه که من بد نبودمو ن

 

ودت خ دیغوغا خانم بازم با ریگفت صبونه با من ! نخ شبینبود !! هه ! خوبه د یهنوز خبر نییپا رفتم

 درد تا لنگ ظهر تو رختخواباشون ولؤن!! یب نیمرفه نی.. معلومه ا یدست به کار ش

 

 نهمویزدم .. اوه اوه ! ماشاهلل چه پرو پ خچالیبه  میسر هی ادیگاز گذاشتم جوش ب رو آب کردم رو یکتر

 !! شونیهستن ا ییمنزل !! چه کدبانو یبراوو بانو نی، آفر

 !! جــــــــــــون !! میآلبالو جوینازم انواعو اقسام مرباها .. من عاشق مربا هو به

 !! دیواقعآ رفته خر دیشا کنمیصبر م گهیکم د هی یول

 شده کجا رفته ؟! یچ یعنینبود !!  یبازم خبر یگذشت ول ۹از  ساعت

 !! دمیدم میچا هیرو که خاموشش کرده بودم دوباره روشن کردم ،  یکتر ریز

 

 ..… یآقا نیکه ا ومدین

 

 صداش کنم ؟! یچ یراست

 من کلفتم اون آقـــــــــــــــــــــــ ــا !! یلیخ گهی؟ نه بابا د آقا

 !! وفتهیم رمردایپ ادیحاج آقا ! نه بابا آدم  همون
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از دهنم در  شبمیندارم .. عمرآ بابا صداش کنم همون د یخوب یاسم خاطره  نای از من ….. بابا  بابا

 !! نهیکه اصآل به دلم نمش یکی نیرفت ا

، خودشه !! هم با احترام  سیمدبر ! مشت دستمو به حالت پتو مت تو هوا تکون دادم :  یآقا بگم

 مسخره که بهتره !! یاسما نیهم از ا کنمیصداش م

 

 .. یخبر یصبر و باز هم ب گهیکم د هی

 بخورم.. تونمیکه م ییچا هیالاقل  ارمیطاقت ب تونمینم گهید ختهیبه هم ر اعصابم

همونجا تو  دمویرو جلو کش یصندل ختمیخوش رنگ واسه خودم ر ی شلمهید یچا وانیل هی

آسمون مطل بود که زنگ در خونه رو  نویزم نیبودو ب دهیبه لبام نرس وانمیآشپزخونه نشستم.. هنوز ل

 زدن ..

 ….. براوو  گهیشلوغ بوده د یخودشه ، حتمآ کل پز یوا

 

. 

 هج دا زنش نباشه ؟! اگه زنش باشه چ ایخانم بود !!  هینگا کردم اِ !  شگریاز نما فونیرفتم سمت آ بدو

 داره .. دیزنش باشه چون اون حتمآ کل تونهیکنم .. البته نم یغلط

 کنم ؟! داشیخونه پ نیا یشدم .. حاال کجا وانهیقدر زنگ زد د اون

 

 طرف ول کن نبود !! یشده بودم ول الیخ یدر دوباره به صدا دراومد ! من کآل ب زنگ
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به تلفن متوسل شده !!  دهیند یری.. فک کنم از زنگ خونه خ دمیمتر از جام پر هیزنگ تلفن  یصدا به

 بارزنگ تلفن .. هیبار زنگ خونه ،  هیجالب بود  یلیخ

 !! نگولیآقا مدبر ج ی!! برا ندیآ یکه به صدا در م یقهقه گفتم : زنگا برا با

 ها . هیهست عجب کنه ا ینمدونم ک یوا

 دیبه در زدم جواب نداد .. دوباره در زدم .. شا یرفته بود توش ، تقه ا شبیرفتم همون اتاقه که د اول

نبود که درو باز  نجایدر قفل بود .. پس ا یدرو امتحان کردم ول ی رهیبعد دستگ ستیاتاق ن نیتو ا

 . کردینم

 

 هیجا نبود . دوباره به همون اتاق اول چیاتاقا رو چک کردم ه یتو ساختمون زدمو همه  یدور هی

ودم از الفاظ بلد ب یبار محکم تر ضربه زدم .. در اصل با مشتو لگد افتادم به جون در ..هرچ نیبرگشتم ا

 شه خودشو نشون بده !! رینثارش کردم جوگ

 …فرزام  یمدبر .. بابا ی.. آقا ی.. ه ی.. بابا .. صاب خونه .. هو آقا

 

تو  .. خاک شیبگن تو کشت انیرده باشه ، بتو سرم کنم .. نکنه م خاکی چه خدا …نداره  دهیفا ریخ نه

 که امکان نداره .. نیدزد .. نه ا کیسرم نکنه خودشم دزد بوده حاال منو جا گذاشته رفته من بشم شر

 .. ههوشیب ایمرده  ایاالنم  گهینشسته خب آنفوالنزا گرفته د خی نیاون همه رو زم یکردم : وقت فکر

دن و بعد باز ش دیچرخش کل یبرگشتم..که صدا فونیفکرا بودم که دوباره زنگ زد به سمت آ نیهم تو

 .. دیدر به گوشم رس
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 شده .. یزی: چ دیچیخوش آهنگش تو گوشم پ یصدا

 ؟ نیشد یهنگ کردم : س.. س .. سالم ، چ دمیکه د یبا صحنه ا یلبخند به پشت برگشتم ول با

 خون بودن .. صورتش سرخ سرخ بود یبود ؟ چشماش دو کاسه  یچه شکل نیا

تفاوت از کنارش رد  ی.. لجم گرفت خواستم ب شدمیم نیهم دمسی… یبودم تا صبح با عشقم م منم

گذاشتم داغ داغ بود با  شیشونیپ ی.. رفتم جلو دستمو رو ومدیبازم دلم ن یکارم ول یشم برم پ

؟ حتمآصبح  نیرو پله ها نشست یتا ک شبی!! د نیپر از دلهره نگاش کردم : سرما خورد یچشما

 تو ؟! نیداوم

 .. فلیدادم در حد برج ا یمحکم گاز گرفتم .، سوت زبونمو

 

 ؟! یدیتعجب نگام کرد : تو از کجا فهم با

 

 ! دمیباال د یپنجره راحت کردم : از پشت  الشویباشم ، خ دهیعاشقانه شو شن ینجواها دینوا ترس یب

 

 ؟! یدیگرد شده نگام کرد : حرفامم شن یچشمها با

 

، آقا ! مگه گوش دراز مدرسه موشام که از اون مسافت گوشام بشنون  ریدادم : خ رونیآه ب هیبا  نفسمو

 ؟!
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 .. وفتهیکرد که باعث شد به سرفه ب یا خنده

 

 .. کنمیگرم م ریبراتون ش نی: تا دستو صورتتونو آب بزن_

 

 رفت ! ادمیپاک  یوا یزدم : ا میشونیبلند شد به پ فونیزنگ آ یصدا

 زنگ تلفن !! باز

 

 چه خبره ؟! نجای: ا دیپرس مدبر

 

 ساعته پشت دره !! مین یخانم هی دونمیباال انداختم : چه م یا شونه

 

اومده بنده خدا ؟ ) با اخم به من  یس ! ک گانهیکه خانم  نینگا کرد : اوه اوه ! ا فونیآ شگریبه نما مدبر

 ؟! ینگا کرد ( چرا درو باز نکرد

 

، من اون قدر  نایاسمشونو گفت شبیدادم محکم زدم رو گونه م : خدا مرگم بده ! د یچرخ گردنمو

 فونوینه ! ) با دستم آ ای کردمیدرو باز م دیکه بدونم االن با نیچه شکل دمیخنگم که همون موقع نفهم

پشت در نگهش  نیکنیرو من درو باز نم نینشونش دادم ( حاال من خنگ بودم شما چرا زوم کرد

 .. نیداشت
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 برا آدم که .. یذاریخنده سر تکون دادو درو زد : حواس نم با

 استقبال او به تراس رفت .. یبرا و

 

بود پس  ؟! آهان همسر دوستش هی.. گفت ک نیمیوارد شدن ، معلوم بود صم گانهیخانم  با

 خاطر بوده !! نیبه هم تشونمیمیحتمآصم

 

 ؟ نیکرد یساعته پشت درم چرا درو باز نم ۱بابا  یگفت : ا دیتا منو د گانهی خانم

 

 حواس برام نمونده !! گهیاون قدر پشت در بودم د دی، ببخش زمیکردم .. جواب داد : سالم عز سالم

 فرمودن !! یمخالفت م قتونیبرم دوست شف خواستمیم یمخاطبش بود : ه مدبر

 !! گهید لهیبند حرف زد !! وک هی ماشاهلل

 

 ، منم که خواب بودم .. حالم اصآل خوب نبود .. شناختی؟ غوغا که شما رو نم یببخش دی: با مدبر

 

 .. نیرو صبح کرد یشب خوب ادیتون معلومه !! به نظر م افهی: بله ، از ق گانهی

 رو نگذرونده باشه یشب خوب دیخودم گفتم : معلومه خب عشقش کنارش نبوده با با
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 حواسم نبود .. دی: جانم ، ببخش_بود که منو به خودم آورد .. گانهیبلند  بآیتقر ی) غوغا خانم ( صدا

 

 زد : معلوم بود !! یحیلبخند مل گانهی

 خوشوقتم تیی! از آشنا گانهی الی، ل المیجلو آورد : من ل دستشو

 

 ، غوغام .. نیشناس یفشردم : منم که م دستشو

 

 واسه خودت ! یهست ییادامه داد ( غوغا یبرد : نگفته معلومه ) با لحن خاص نییباال پا دستشو

 دست خودم نبود .. ومدیگفت بدم م یم یجور نیا یرفت تو هم هر وقت خانم اخمام

 

 ! میشروع کن ستیسمت مدبر برگشت : بهتر ن به

 

 ؟ ستنیمن ن ی، به فکر شکم گرسنه  گنیم یها چ وونهید نیا

 ؟آخه من هنوز صبونه نخوردم .. میبخور یزیچ هیاول  شهیم دی: ببخش_

 

 ! صبحانه رو به کل فراموش کردم .. یلب گفت : وا ریمدبر رفت تو هم ، ز یاخما
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 بخرم یزیچ هی، نه ؟! صبر کن برم  یسمتم برگشت : هنوز صبحانه نخورد به

 

زدم :  یاومد سرتق شدم ، پوزخند ادمیشبونه  مهیتراسو خوشو بش ن یچرا تا تا صحنه  دونمینم

 تا ناهار .. خورمیم یزیچ هیآماده کردم  یبه فکر ناهار بود ، نه ؟! من چا دیاالن با یول دایببخش

 ختمشی.. ر دادیبود خوردم !! اّه مزه آب حوض م زیکه رو م مییقلپ از چا هیبه آشپزخونه رفتم ..  پکر

و جمع زیم هیکره و مربا آوردم  روینونو پن خچالی یواسه خودمو نشستم از تو ختمیر گهید یکیدور 

 نشستم .. دمویجور چ

 

 ومییچا یحلقه کردمو به آروم وانمی. حتمآ خودش بود توجه نکردم دستامو دور ل دمیشن ییپا یصدا

، چه طور بلده تا نصفه شب با آقا  ادیفوت کردم .. به من چه که بهش صبونه بدم .. حاج خانوم جونش ب

 کاره ! هیبهش صبونه بده !!  ادینمتونه ب رهیدل بده قلوه بگ

 

ته رف ادمیبود ..اون قدر لجم گرفته بود که  الیرو روشونه م حس کردم سر بلند کردم ل یدست یگرما

 .. میمهمون دار

 

 ؟! نیدار لیم یاصآل حواسم نبود ، چا دیببخش ی: وا_

 

 .. شمیکرد و سرتکون داد : ممنون م یمهربون ی خنده
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 فنجون ؟ ای وانیشدم : ل بلند

 

 .. ستیکرد : هوم ، همون فنجون اگه سخت ن یچشمشو بست مثآل فکر م هیکج کرد  دهنشو

 

 .. زمیبر یبرداشتم تا چا فنجونو

 

 ایلیبه اطرافش کرد و گفت : تعجب از ا ینگاه

ه ب دهیاجازه نم یبه کس ایلی، منتظر نگاش کردم : آخه معموآل ا هآدمی منظورم …کدوم  گهید ایلیا

 گفت حساسه !! شهیوسواس .. نه وسواس که نه .. م ییطورا هی!!  ادیآشپزخونه ش ب

 

 ؟! هیباال : منظورتون چ دیپر ابروهام

 

 .. زیمنم بر یبردارم : برا یمجبورم کرد دست از فضول صداش

 

هم باالخره جواب  میهم مهمون داشت شدیخب نم ی.. ول ایبگم نوکر بابات غالم س شدیم کاش

 !! گهیدادم د یم یجور هی دیمحبتاشو با
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 پاقدمت خوب نبودا ؟! الیکه گفت : ل نمیگذاشتم و خواستم بش زیم یها را رو یچا

 تلخ ! یشد به چا لیگرم تبد ریگرم بخورم .. ش ری: آخه قرار بود ش میبا تعجب نگاش کرد هردو

 

فکر کرده دسش بهم  کهیمرت دیلباسمو کش یگرم کنم آروم وشه  ریش شیجام بلند شدم تا برا از

 اخما رفت تو هم ! اریاخت یب شهیبخوره نجس م

 .. شمیصبونه تو بخور بعد .. خودم پا م نی: حاال بش گفت

 نفهم !! ی کهیبخورم ، خبرم !! مرت یزیچ تونمیم گهیکه کرد من د یفک کرده با کار هه

 

 گذاشتم مکرو . ختمیر وانیتو ل رویندادم ش تیحرفش اهم به

 ؟ نی: عسل دار_

 

 اشاره کرد .. نتیکاب یرو یانگشت به ظرف با

 به دستش دادم .. رویش وانیگلوش خوب بود .. بعد ل یکم آب جوش با عسل بهش دادم برا هی

.  شناختمیقماشو خوب م نیمن نه ،من ا یول کردیرو از راه به در م یهمان نگاه .. نگاهش هر زن دوباره

 ی هیکم با بق هی؟! خب قبول  شناسمیکه رو به روم نشسته رو م یمرد نیواقعآ ا یعنیباز اخم کردم 

 . کنهیفرق م اشیهم سنخ

 ! شتریکم ب هیاز  دیکم ؟! نه شا هیفقط  یعنی
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 اشتهام نداشتم .. گهیحواسم پرت پرت بود د گهید یازم گرفت سر جام نشستم ول رویش

قبل از اومدن  الیل یمنم تو فکر بودم .. به حرفها زدنیاون دو تا حرف م میخوردیم یکه چا یمدت تمام

کنه .. مم ادیتو آشپزخونه ش ب دهیاجازه نم یبه کس ایلیگفت آهان گفت که ا یکردم چ یمدبر فکر م

فکر  نیباشه که اون منو واقعآ به عنوان دختر خونده ش قبول کرده ؟ از ا یمعن نیحرفش به ا نیا

 کم باز شدن .. دوباره فکرم به شب قبل و حرفاش برگشت . هیاخمام 

تو  ییتو مخم چشمک زدو صدا یدفعه نور هیکه دستمو نگرفت !  دونستیاون منو ناپاک م واقعآ

 ! کردیمحکم تو بغلش گرفته بودتو نوازشت م شبیچون د ستیطور ن نی: نه ، ا دیچیگوشم پ

 !! محرمی نا محرم آهان …چرا  پس

 رو لبم نشست . یفکر لبخند کم رنگ نیا با

ه دختر خوب بلند شو ک ییصورتم به خودم اومد و به سمتش برگشتم : کجا یجلو الیتکون دست ل با

 .. میکار دار یکل

 

گرفتن  یتا برا شمیم لتیوک یو من قانون یامضا شون کن دیگرفتو بردم تو هال : چند تا ورقه با دستمو

 .. دیخر میری.. بعدم م میمدارکت وارد عمل بش

 .. نمیخب بذار بب خب

 غوغا: _ …:  اسم

 .. ندارم: _. … یخانوادگ نام
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 یدیکه م یتمام مشخصات دیبا میمدارکت اقدام کن یبرا میاگه بخوا نی.. بب یخانم گهی! نشد د دِ

 .. میکنیباشه .. حاال دوباره شروع م حیصح

 غوغا .. یکه گفت اسمتو

 

 .. سای: پر_

 

 ؟! هی؟ منظورت چ ی: چ الیل

 

 لب گفتم ناصالح ( ری..فرزند صالح ) ز یساالر ساپری — ساسیکه اسمم پر نهی: منظورم ا_

 

 خوندم قیداد و خودم دق الیکه ل یحاتیکرد و من بعد از توض لیها رو تکم برگه

 کردم .. امضاشون

 

گذاشتو رو کرد به من : حاال پاشو  یمخصوص یپوشه  یآنا رو تو الیوکالت نامه ل یو امضا لیاز تکم بعد

 .. دیخر میحاضر شو بر

 

 ندارم .. شویمن امروز آمادگ یول دی: نه ببخش_
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 ؟! یندار یکه آمادگ یکار کن یچ یخوایندارم ؟! مگه م شویآمادگ یچ یعنی:  مدبر

 

، اصآل حوصله شو  دیبرم خر تونمیسرتق شده بودم شونه باال انداختم : در هر صورت امروز نم دوباره

 ندارم ..

 

 .. دیخر مینبود بر لیما ادیاصرار نکردو رفت .. انگار اونم ز ادیز المیمشکوک نگام کرد .. ل مدبر

 دمویچرخیطور که تند تند  نیسوپ براش بار گذاشتم هم هیتو آشپزخونه .. دمیپر الیاز رفتن ل بعد

 ؟! رونیب ی: چرا نرفت شمی، اومد پ کردمیم ستیکارامو راستو ر

 نداشت .. یخاص لی؟! دل یطور نیشونه باال انداختم : هم باز

رد آو نییزد که باز ته دلمو لرزوند .. جلوتر اومدو سرشو پا ینگاش کردم .. لبخند مهربون یچشم ریز

 .. شبیمگه از د ی؟ ول یمن غذا درست کن یبرا یخواست یگوشم گفت : م کیشده نزد زیر یباچشما

ازش دور شدمو  عیسر نیبرا هم دیکردم اون کار که نبا یحتمآ م دادیبازم به حرف زدنش ادامه م اگه

 تو شکم گربه ها و پرنده هاس .. شبید یحرفشو قطع کردم : غذاها

 

 ؟ یتعجب نگام کرد : واسه چ با

 

 موندن قابل خوردنن ؟! زیم یکه تا صبح رو یی: به نظرتون غذاها_
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 رفت !! ادمیصورتش گذاشت : آخ  یراستشو رو دست

 بود .. بیعج رفتینم ادتیدلم گفتم :  تو

 

 .. یکار دار یچِمدونم فردا کل ویتو هوا حرکت دادم : برو بخوابو خسته ا دستمو

دست نخورده ولو بود ..  یشام همونجور زیمواجه شدم .. م شامیخانم هاو یبا خونه  نییاومدم پا صبح

 کردن .. یقدم رو م نجاهایکردم ، االن سوسکو موش ا ینم زشونیاه همت نکرده بودمو تم

 

م کرده بود زو یزده بود و با ژست قشنگ هیتک واریپاشم باال به د هی،  نهیسمتش به دست به س برگشتم

 .. شمیم وونهیچرا با حضورش د دونمیرو من.. نم

 .. شهیبلند م میکه رگ سرتق شمیاون قدر کالفه م یول ستیخودم ن دست

 دهیبه سمتش کش کنهیکه من کمبود محبت داشتم حاال که داره بهم کمک م نهیبه خاطر ا حتمآ

 .. نهی.. آره م کنمیم یمثه بچه ها حسود شمویم

 

 ؟! ی: بازم کار دار مدبر

 

 ندارم .. یکار گهیمرغم بذارم براتون ، د کهیت هیگاز اشاره کردم :  به
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 باهات حرف بزنم .. خوامیم رونیب ایگرفت به سمت هال رفت : کارت تموم شد ب واریشو از د هیتک

 

 گفتمو کارمو ادامه دادم .. یآروم ی باشه

 یبرقش همه رو لیپرتقال برداشتم ، خوشبختانه وسا نویریش مویکارم تموم شد چند تا ل یوقت

 و پرتقاالرو گرفتم براش بردم .. مویبود ، آب ل نتیکاب

 یم مجیبهم انداخت که گ باشیدونه از اون نگا عج هیبرداره بازم  ینیاز تو س وانویخم شدم تا ل یوقت

 کارت دارم .. نیروبه رو اشاره کرد : بش زیکرد : دست گلت درد نکنه ) به م

 

 : به گوشم !! نشستم

 

 ؟! ساسیاسمت پر یکرد : گفت یبا نمک ی خنده

 

 انداختم و با تکون دادنش جواب دادم.. نییپا سرمو

 

 اسمت غوغاس ؟! ی: پس چرا از دروز به من گفت_
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درد له شدن قلبو غرورم نبود :  یدردش به اندازه  یکه دردم گرفت ول یسرمو باال آوردم طور عیسر

 تمام کشتن .. کشتن بدون یرحم یرو با ب سایکه پر نیوجود نداره .. برا ا ییسایپر گهید نکهیواسه ا

 بدن !! یدفنو گرفتن مراسم به کس یاجازه  یحت نکهیا

 

ده ، نمر یعنیدفن نشه  یبه نظر من تا کس یشو با آرامش مزه مزه کردو همه شو خورد : ول وهیم آب

شم چ ینشون بده به کور دیزنده بودنشو به رخ دشمناش بکشه .. با نیا دیزنده س و با سامیپس پر

 .. هیو راض برهیلذت م شمیموفقه ، از زندگ میلیاونا زنده س و برعکس خ

 ی، قرص خوردم لطف کن برا دیچسب یلیبهم زد : دستت درد نکنه خ یگذاشت ، چشمک زیرو م وانویل

 .. خورمیشدم م دارینکن ..خودت ناهارتو بخور منم ب دارمیناهار ب

 بودم به حرفاشو کاراش فکر کردم .. دهیگفتو به اتاقش رفت .. به مبل چسب نویا

 ییآدما نیهمچ هی گهیجا مونده آ]ه امروز روز د یسنگ نهیبود ؟! فک کنم از دوران پار یمرد ک نیا

 !! شنینم دایپ

 

 بهمن .. لیماه بعد .. اوا ۲

ر مدب یشل آقا سهیکرد .. به کمک سر ک یدوندگ یلیجون خ الیمدارکمو گرفتم .. طفلک ل باالخره

 درد گرفت چون مجبور بود یلیطفلکم خ الیبگم دست ل دیرفت .. البته با شیخوب پ یلیکارامون خ

 ( گهیافتاد د اتونیببره !!! ) دوزار زیم ریو ز ارهیخمشه دستشو کــــــــش ب یه

 .. دمیخوب درسا رو پاس یکه نه ول یدادم با نمرات عال یحضور ریغ شمویپ کهیترم  یامتحانا

 قبول شم . یروزانه سراسر دوارمیکنکورم ثبت نام کردم .. ام یبرا
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 گذاشت . ارمیرو در اخت یمتر ۴۳-۴ ینقل تیسوئ هیمدبر  یآقا یراست

 هی..  گذرونمیدر آرامش کامل روزا رو م ستویمن ن یبه طبقه  یرفتو آمد نیچهارمم برا هم ی طبقه

اونم  وفتهیاتفاق بد داره م هی ی.. ول یراحت مجرد یزندگ هی یاتاق خواب ناناز دارمو کل امکانات برا

 سخت شده !! یلیخ شیتحمل دور گهیکه د نهیا

 

 خرداد لاوای —ماه بعد  ۴

 

.. کل  شنومیدو بار صداشو م یفقط دلم خوشه هفته ا کنمیدارم دق م دمشیند مهیسه ماهو ن درست

سمانه س ..  یضیمر ری.. بعد از اونم همه ش درگ ینبود با فرزامو سمانه ) همسرش ( رفته بود دب دویع

ته تو وق یلیخ ی.. راست نمیرو بب ایلیبتونم بازم ا دیزودتر خوب بشه شا دوارمیام یچشه ول دونمینم

 نبودنش برام عذابه .. یدارم ول یراحت یزندگ نکهی..با ا ایلیخلوتم شده ا

 …فرزامو سمانه  یبرا همه مون حفظش کنه .. هم برا من هم برا خدا

که  شهیروش کم بشه نم کنمیم یکم محل ی.. ازش متنفرم هرچ شهینفر مزاحمم م هی هیوقت چند

 نیانگ بهم بچسبونن که چمدونم کرم از خود درخته و از ا هیبرم در خونه شون  ترسمی!! م شهینم

 مهم نبود ادیدورو بر بود ز یها هیحاال اگه از همسا کنهیولم نم دفامیدختر تنها و ب هی دهیحرفا .. فهم

بقه ط ی هیتو ساختمون خودمونه !! پسر همسا یبدبخت یدارم ول تیتو ساختمون امن دونستمیالاقل م

..  فتهویب یبه خاطر من معذب بشه و از کارو زندگ ترسمیم یبگم ول ایلیواستم به ادومه !! چند دفعه خ

 وضیزن مر هیداره با  ودشوباشم که !! باالخره اونم مشکالت خ شیمزاحم زندگ شهیمن هم ستیقرار ن

 بچه !! هی
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قبول بشم اونم حقوق روزانه  دیروز مونده بود به کنکور من که سخت افتاده بودم رو درسو کتابا !! با دو

 نشون بدم زنده مو موفق .. دیبا ایلیبه قول ا یسراسر

 هیاملت توپ درست کنم که  هیخواستم  یغذا پختن نداشتم م یاون شب حوصله  گفتمیم داشتم

 !! دهیمزه م یآ دهیمزه م یداغ کردم .. آ یدفعه هوس نون بربر

 نیکن نمیتو رو خدا دلتون بخواد نفر نیحامله نباش یوا یس .. ) ا گهید زیچ هیتازه با املت  یبربر نون

) 

 ی.. وقت دیطول کش یا قهیدق ستیب هی،  رونیچادرمم سر کردم زدم از خونه ب دمیپوش لباس

پشه  هیبودو مثه وزغ چشم دوخته بود به من ، فک کنم منو  سادهیپسر مزاحمه تو کوچه وا گشتمیبرم

کردم سرمم انداختم  پشیجلو و رو سرم ک دمی.. نونو محکم گرفتم چادرمم کش دید یگوشتالو م ی

 رفتم سمت خونه .. نوییاپ

 بهت بد بگذره !! ذارمی! تو بله رو بگو مطمئن باش نم ایراه افتاد : بابا خوشگله کوتا ب دنبالم

 دمی.. به خونه رس گفتیچرتو پرت م ومدویطور دنبالم م نیکردم بازم ول کن نبود . هم شتریب سرعتمو

تو  دمیانداخت درو باز کرد اومد تو ، تا بخواد بهم برسه پر دیکل دهیچه فا یتو و درو بستم ول دمیپر

ده و دا هیتک پارتمانمدل غافل به در آ یا دمی.. تا در آسانسور باز شد د دمیکش یآسانسور نفس راحت

هنوز در باز نشده دوبار  یاول ول یرو فشار دادم رفتم طبقه  یباز چشم دوخته به من .. باز شاس

رفتم  عیشده بود از من عقب افتاده بود .. سر ریبار چون غافل گ نیچهارو زدم .. ا یطبقه  یشاس

ذاشت درو ن یپاشو گذاشت جلو ندماندختم تو درو بازش کردم رفتم تو تا خواستم درو بب دیکل رونیب

 در بسته شه ..
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 هگیتا بازش کنه .. د دادیدر بسته شه با دستشم درو هل م ذاشتیدر بودو نم یر که پاش الطو همون

شد  یزدم که نگو حرص غیداد کردن .. اون قدر بلند ج غویشروع کردم به ج نینداشتم واسه هم یراه

 آپارتمان درباز شدن  یکه صدا ووردمیتوانم تموم شده بود داشتم کم م گهی، محکم تر فشار داد من د

 به گوشم خورد .. نییپا

..  نی.. به دادم برس نیکردم سرمو جلوتر بردمو بلند داد زدم : کمک تورو خدا کمکم کن دایجرأت پ دلو

کم  هیصورتم که از در  ی مهیهوا با مشت زد به ن یدفعه ب هیکه نامرد  کردمیجور دادو هوار م نیهم

 … نیدلم ضعف رفت دستم شل شدو افتادم رو زم دیچیتو سرم پ یبود درد بد رونیب

 

 خانم بود ( هی یچه خبره ؟ ) صدا نجایا

 

خونم به جوش اومده .. مردم دگه مالحظه ندارن .  گهید ی.. ول دی، ببخش احی: سالم خانم س مزاحم

 وادخی.. به در ساختمون اشاره کرد خودش لجنه م کنهیم یخونواه زندگ نجایا گنینم کشنیخجالت نم

 ساختمونم به لجن بکشه !!

دادم نشستم  هیدرو محکم به هم زدم .. به در تک دمویتوانمو جمع کردم خودمو عقب کش ی همه

که از  یی.. از سرو صداها کردمیم هیپاهامم تو بغلم گرفتمو سرمو رو شون گذاشتم .. آروم آروم گر

 م اومدن .. گهید یها هیهمسا دمیفهم ومدیراهرو م

 شده ؟! یجان مادر چ : هوشنگ_

 

 نیا فیامشب تکل نیهم دیمادر جون شما بفرما خونه ، من با یچیهمون هوشنگ گفت : ه ای مزاحمه

 که مملکت قانون داره .. ستین یهرک یخانمو روشن کنم .. هرک نیخونه و ا
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 ه..زه ! ی کهیزن کشهیکرد : خجالت نم یمکث

 

کارش داشتم من که سرم به  یرفتو حالت تهوع داشتم ..مگه من چ یم جیبد شده بود سرم گ حالم

توجهم  شونیکی یدفعه صدا هینداشتم ..  یبه کس یکار ومدمیآسه م رفتمیالک خودم بود آسه م

و چه کاره س  هیخونه ش . چند بار خواستم بپرسم ک ادیم اروی هی دمیمنم د گهیجلب کرد : راست م

 یکهم شا گرانیاگه د ستمیساختمون ن نیبازم گفتم به من چه مگه من فضولم تنها من که تو ا یلو

 !! گهید گنیم یزیچ هیباشن 

نداشته باشه کجا داشته  تی.. ناموس آدم اگه تو خونه ش امن گمیدرست م نیدی: بفرما د هوشنگ

 باشه !!

 

 روشن کنه .. فمونویتکل ادویتا ب رمیگیمدبر تماس م ی: امشب با آقا دمیرو شن یخانم یصدا

 

رسته د نایا یحرفا کنهیفکر م شهیبد م یلیبگن خ ایلیرو به ا زایچ نیبر من اگه ا یوا یا دمیجا پر از

 بر سر کنم !! یچه خاک گهی.. اون وقت د

 هی یبهش ثابت کنم دروغه و من حت یآوردن مرده رو بهش بگن .. چه طور انیاگه جر مخصوصآ

 مرد !! هیخونه چه برسه به  نیا ادتویدوست دختر ندارم ب

 .. کردمیم یکار دینداشتم با چاره
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 نهیکندم صورتم درد داشت تو آ نیفشار دادم تنمو از زم واریدستمو به د هیدستمو به در گذاشتمو  هی

 نییدراومده بودنو مرتبشون کردم پا میروسر ریبه خودم انداختم موهام که از ز ینگاه یجا کفش ی

نو .. م رونیکم صافو صوفش کردم و از در رفتم ب هیتکون دادم با دستمم  هیچادرمو تو دستم گرفتم 

پچ پچاشون قطع شد همه چشم دوختن به من هوشنگ جلو در آپارتمانم بود دستمو  دنیکه د

 هی نییعقب عقب رفت پا یدو پله ا یکی هیش هلش دادم .. حواسش نبود جا خورد  نهیگذاشتم به س

 هیفتپاچل ستوقدر شلو د نیبه نرده ها گرفتو تنه شو نگه داشت . خوبه ا ویکیاون  وارویدستشو به د

 .. کردیم یجربزه داشت چه غلط کمیاگه 

دستش چادرمو  ادینگا به تک تکشون کردم از اون نگاها که طرف حساب کار م هیگفتم  یآروم سالم

 نجاای ماهه هفت – شیدستم جمع کردم انگشت اشاره دست راستمو باال گرفتم : ش هیمحکم با 

 آقا ) به نینداشتمو ندارم .. امروزم اگه ا چکدومتونیبه ه می.. کار امیآسه م رمیآسه م کنمیم یزندگ

 .. ومدیبازم صدام درنم شدیهوشنگ اشاره کردم ( مزاحمم نم

 

 ینکرد دایپ نیبهتر از ا لی!! دل یوفتیپس ن یگرفت شیوسط حرفم : خوبه واهلل ، دست پ دیدفعه پر هی

 نشدم .. یچکیساکنم تا حاالم مزاحم ه نجایساله که ا ۴-۳من  یینجایماهه که ا ۷-۶؟! اگه تو 

 ؟! نهیا ریکرد : غ هیبه بق رو

 

 کردن و شروع کردن به پچ پچ کردن .. دییحرفشو تأ همه

 

س اون پ ستیبه کفشت ن یگیر ویگیاول بود گفت :اگه راست م یطبقه  ی هیکه فکر کنم همسا ییآقا

 ؟! هی، ک نجایا نجایا ادیکه م ییآقا
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 یرا الل شد گهیزد دو دستشو طرف مرده گرفت:جواب بده د یبه حالت تمسخر پوزخند هوشنگ

 ، نه ؟ هیزیچ ی، شوهر ینامزد یبگ یخوا یالبدالبد م

 

 ؟ هیکرد دوباره سرتق شدم گفتم : آره نامزدمه ! مشکل میعصبان

 م ؟!جواب بد یچ مشینیما بب ادیگفتم خاک تو سرم .. حاال اگه بگن بگو ب یدفعه به خودم اومدم چ هی

 

 ؟! دمشونیکه من تا حاال ند ارنیم فیتشر یینامزد چه وقتا یآقا نیناباورانه نگام کرد : ا هوشنگ

 

د اگه قراربو انیمن م دنیواسه د شونی: خب ا اوردمیکم م دیبدم که پوزشو بزنم ، نبا یچه جواب موندم

 !! نیبش داریو مفتخر به د نیخونه بمون فرمودنیحتمآ بهتون م انیمالقاتتون ب یافتخار بدنو برا

 …براش باال انداختم ییابرو سادمویروبه روش وا نهیبه س دست

 

 رونیب زهیرو هم فشار داد که گفتم االنه که مثه کارتونا دهنشو باز کنه و دندوناش بر یطور دندوناشو

.. 
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 یب یوبه عج نیهمچ هیکالشو بذاره باالتر با  دیدستشو به کمرش زد :اگه واقعآ نامزدته که با طلبکارانه

 یسر هی میبود دهیها (شن هیکردو برگشت سمت همسا نیی!!) دستشو سمت من باال پا یچاکو دهن

 واهلل .. میبود دهیند یشدن ول رتیغیمردا ب

 

مام نرفتن ش نهی!! جلو آ دیخودتونو نگا کن نهیکم تو آ هی دیآقا خب بر هیما چ ریزدم : تقص یلبخند

 ماست ؟! ریتقص

 

..  یانداخت یمنو تو چه دردسر نیغوغا بب یریدرد بگ یلحظه چشمم به مشت گره خوردش افتاد ، ا هی

 خور یتو سر یدختر ساده  هی سایوگرنه پر رفتمیتو جلد غوغا م شدمی) هروقت سرتقو زبون دراز م

 نبود ..( شیب

بهم بکنه ،  یکمک هیبار از بهروز بخوام  نیآخر یبرا تونستمیم دیتو سرم چشمک زد .. شا یچراغ

 .. کردمیم یفکر هیکنه ..برا بعدم  یخودشو نامزد من معرف ادویب

 

 به خودم اومدم ( ینییپا هیخانم همسا ی، خانم ، ) به صدا خانم

 

 حواسم نبود .. دی: بله ، ببخش_

 

 مینک یم یزندگ میدار نجای.. باالخره مام ا نمیمنم واقعآ کنجکاو شدم نامزدتو بب ی: ول هیهمسا خانم

 بهمون حق بده دلمون شور بزنه!! میپسرو دختر جوون دار
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 !! یروان ی کهی!! زن زنهیکه شوهرم از راه بدر شه دلم شور م نیدلم گفتم : بگو از ا تو

.. کدوم  دمیاز شماها رو درست د یکیشما دارم ! من تا االن کدوم  یکار زندگ ی: خانم من چ گفتم

 کردم.. جادیدفعه براتون مزاحمت ا

 

 میحال زایچ نیتو حرفمو گفت : خانم محترم ، من ا دیسوء استفاده کرد پر تیهم از موقع هوشنگ

 .. یریم یکنیصدا جلو پالستو جمع م سرویب ای مشونینیب یما م انیمحترم م یآقا نیا ای،  ستین

 !! هی، همسا ادیرد کرد : زت ز شیشونیتا انگشتشو از رو پ دو

 لحن زشتومسخره گفت.. هیشو با  هیهمسا

 کردنو رفتن .. یباسرو صدا و پچ پچ خداحافظ گمید یاونا

 

 هیهمسا یکه صدا نیکرده بودن به زم خمیتکون بخورم انگار م تونستمیبودم نم سادهیجام وا سر

 : حتمآ !! دیبه گوشم رس ینییپا

ونه ش دنیبرام د یچه خواب یعنی.  دونمینم ذاشتنیداشتن م یبودنو چه قرار دهیشن یگفتنو چ یچ

 اصآل در مورد من حرف نزدن .. دیباال انداختم : ولش کن شا یا

 

برداشتمش به آشپزخونه بردم ..  نیبودمو از رو زم دهیذوقو شوق خر یرو که با کل یتو خونه نون رفتم

 بعد قابل خوردن باشه.. یتا برا خچالیکردمش تو  زرویفر سهیش کردم گذاشتم تو ک کهیت کهیت
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رداشتم شونو ب یکیدرست کنم .. کنار کتابام نشستم  ییبرام نمونده بود که بخوام غذا ییاشتها گهید

 نیباز شدنو دوباره رو هم سر خوردن ، ا گهیبار با انگشتم از اول تا آخر گرفتمو ولشون کردم از همد هی

 دوس داشتم .. یلیکارو خ

 

درس خوندنم نداشتم .. گونه م درد داشت .. دستمو روش گذاشتم خواستم کمپرس  یحوصله  گهید

زدمو رفتم تو اتاق خوابم  کمیتو اتاق وچ یدور هیدم حال بلند ش یآب سردش کنم حال نداشتم .. ب

 شتو گلوم حبس کرده بودم ولش کردم تا هرکار دل یخودمو پرت کردم رو تخت ، بغضمو که با بدبخت

اشکام  یدردناکم از شور ی.. گونه  ختنیاشکامم رها شدنو ر کردیبکنه داشت خفه م م خوادیم

 دستش بشکنه .. سوختیم

نگا کردم  رونویب یخودمو جمعو جور کردمو رفتم پشت در از چشم زنهیبه در م یکردم کس احساس

 خود نامردش بود ..

 گهیراه د هیاومدم بهت بگم  یچرت گفت دونمیگفت : من که م دمیشنیم یکه به سخت یآروم یصدا با

 .. یایکه با من راه ب نهیاونم ا یبمون نجایا یم دار

 

دور شدن پاش و بسته شدن در  یضجه مو نشنوه .. صدا یدادهنم گذاشتم تا ص یدستمو رو پشت

 کنم .. یدلمو خال یکم عقده  هی زمویراحت اشک بر تونمیم دادیآسانسور نشون م

 دیچیهق هق خفه م تو وجودم پ ی.. صدا نیدر سر خوردمو خودمو پرت کردم زم پشت

تنها  تونهیمرد م هیکنه .. چطور  یزندگ ییزن انقدر بدبخته چرا اجازه نداره خودش به تنها هی چرا

 گنیانگشت اتهام به سمت ما زناس .. چرا م شهیهم یکنه و هر کارم دلش خواست انجام بده ول یزندگ

 تونه بکنه !! یکار نم چیزن نخواد مرد ه هیاگه 
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شم نابود بشم .. تنها ب خواستمیمن بودم که م نی! ا ننیدرمونده رو بب ی چارهیمنه ب انیب دیآدما با اون

کنم به  هیبهش تک تونمیشد فکر کردم م داینفرم که پ هیسرپناه بشم ..  ی، ب یحام ی، ب اوری اروی ی.. ب

 خاطر خونواده ش از دست دادم ..

رصا ق یشد .. به آشپزخونه رفتم بسته  داریخفته تو وجودم ب یغوغا گهیبار د هیبه سرم زد ،  دوباره

م نگا بهش انداخت هیرو که از دوران غوغا بودنم نگه داشته بودم برداشتم جعبه شو تو دستم چرخوندم 

 فتگیراست م اگهبه کفشش بود !  گیر یدیبگن د یخوا یم دیچیصدا تو وجودم پ هیدفعه  هی ی.. ول

قرصا  ی.. جعبه  فشونیاراجزدم به  دییمهر تأ یعنیکارو بکنم  نیاگه ا مایکرد .. راست یکارو نم نیکه ا

 یزبونو مظلوم بود ول یساده بود ، ب سایخودمو راحت کردم .. پر الیرو تو سطل آشغال انداختمو خ

 محکمو مصمم شده بود.. گهید

صبح برم دنبالش ببرمش  میکرده بود یزی!! برنامه ر ستیروز سرنوشت سازشه .. دل تو دلم ن فردا

 یشه که برا یگفته سمانه فردا بستر وانهیخب دکتر د ی!! ول تیری، دانشکده مد شیامتحان یحوزه 

 روز شنبه آماده ش کنن ! یدرمان یمیش

 کارا انجام بشه .. نیشد همون شنبه ا یبگو نم حاال

خواد تنها بمونم  ینم ختمیبهم ر یلیخ دونهی.. بابا به زور شب نگهم داشت م ختهیبهم ر اعصابم

فشارارو از روش برداشت ..سرمو بلند  اویتمام خستگ کیفشار کوچ هیشونه م نشستو با  یرو ی..دست

 بابا ! یدیکردم : هنوز نخواب

 

 الیغرق فکرو خ ینیبش نجایتو ا یباغچه نشست و پاشو انداخت رو پاش : فکر کرد یرو لبه  کنارم

 !! برهیمن خوابم م
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 ؟! یحرف زد سایمقدمه گفت : با پر یبهش زدم ، ب یلبخند

 

 ؟! یبهش بگ یخوا یم یبه چپو راست حرکت دادم : پس ک سرمو

 

 تو یلقمه  ساینه پر نیبهتون گفتم قاطعانه گفت یوقت شیسال پ ۶-۵ ادمهیسمتش برگشتم :  به

 یاقدام کنم باهاش حرف بزنم .. ما زوج خوب عیسر دیبا نیگیم نیسادیحاال محکم وا ی!! ول ستین

 سقف هی ریز میشد دهی.. انگار اصآل آفر خورمیو من به درد اون م خورهیفقط اون به درد من م مویهست

 .. میباش

 

 حرف زدم خودم خبر نداشتم .. نهمهیکه سرش به عقب برگشت : اووه من ا یزد طور قهقهه

 

 رو در برداشت .. یمعان نیشما تمام ا یجمله  هیپدر اون  یدادم : بله ، آقا سرتکون

 

 )ت( بدم ؟! دیت : حاال باگف یجد یلیشو خاروندو خ چونه

 

 !! هیزیچ یمشاعره ا دیگفتم شا یکه گفت هیجمله ادب نیمتوجه نشدم نگاش کردم : آخه ا منظورشو
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واسه دل  یدونم تو دلش چه قد غصه س ول یداره .. فقط من م یبرنم یدست از شوخ چوقتیه

 لب داره و هزار خنده : امان از دست شما بابا ! هی انشیاطراف

 

 داشتمو دارم .. لیگم آره دل یشونه ام گذاشت : گل پسر اگه اون روز بهت گفتم نه امروز م یرو دست

 

 ؟ یلیگفتم : چه دل ریدادمو به جلو خم شدم دلگ هیرو زانوهام تک آرنجامو

 

کرده !! اون  ریتوف یاون موقع شما اون روز با امروز کل طی! خب شرا یدونیمثل من نشست : م اونم

ترگل ورگل ، من مطمئنم اگه  یساله  ۱۶-۱۵دختر  هیکه ازدواج کرده بودو اون  یبود یموقع تو مرد

 هی زامرو یسایعامو خاص .. پر یمضحکه  میشدیم کردمیاون موقع موضوع ازدواج شمارو مطرح م

امنو راحت داشته باشه ، اگه پر از عشقم  یزندگ هی خوادیس که مطمئنم دلش م دهیدختر درد کش

 باشه که چه بهتر !!

 ی) ماهه( دار ۶-۷!! تو اون دخترو  زهیبرام عز هیمثل طال یدون یزنه بابا !! تو م یشد : دلم شور م بلند

 پاشو کج نذاشت ، هرز نرفت !! یدی، د یکنیم نیسبک سنگ

 .. یرفت نه یمعصوم همه ش سرش تو درسو کتاباش بود نه آمد طفل

 تیمسئول نی؟ ا یچ یعنی یدونیشهر پر از گرگ م نیا یبرو رو دار تو یدختر تنها هیجان بابا ،  ایلیا

 به دوشت پسر !! هینیسنگ

 یشده ها .. اگه خدا رید ینیب یوقت م هی،  ایصداش باال رفت : دِ ، دس دس نکن مرد به خودت ب تن

 بخشمت .. یکه تا آخر عمرم نم یکیمن  وفتهینکرده اون بچه دوباره تو هچل ب
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به  اسیپر یاگه گذشته  نی..فکر کرد انمیترسم از رفتار اطراف یترسم بابا ، مترسم به خدا !! م ی: م_

ه سمان نیهم ایگه !!  یکه نم ییثایچه حرفو حد نیدونی، م هیطال نی؟! هم شهیم یگوش مامان برسه چ

 بو ببره دودمانم به باد رفته !!

 

طالق  گرفتنوی.. ده )تا( زن م میقد یداد زد : پاشو خودتو جمع کن مرد ، مردم بودن مردا یشاک

خالف  یازواج کن یخوا یشد .. م یبودو چ ی، چ ی..مگه قرار جار بزن دیفهمیلب تا دندون نم دادنیم

 !! یکن یشرع که نم

خوام  ی.. نم ستیخودم ن یچشماش زل زدم ، عاشق گرماو محبت شون بودم : بابا ، ترسم برا تو

 طفلک .. گهی.. بسه شه د دهیعذاب کش یکاف یدوباره دچار مشکل بشه به اندازه  سایپر

 یراه برگشت نگاه پر از غمشو بهم دوخت : مطمئن نیکردو به سمت ساختمون راه افتاد ب یظیغل اخم

 مشکالتو نداره ؟! نیازدواج کنه بدتر از ا گهیکه اگه با کسه د

 یلع یبه وال وفتهیگرگها ب نیبار اون دختر ب نی: اگه ا دیکش ییو ازم گرفت نفس پر صدار دوباره

 کنم !! یعاقت م

 بست .. شهیتو اتاقو در محکم تر از هم رفت

 .. کشمیم شیبه آت ارویدن وفتهیبرا گلم ب یبار اتفاق نیدلش خوشه ها اگه ا بابام

 شدنش تموم یکار بستر مارستانیب برمیسراغش .. صبح سمانه رو م رمیفردا هر جور که شده م اصآل

 گم .. یبهش م زویهمه چ ساویدنبال پر رمیشد م

 تو هوا زدم : خودشه !! یبشکن



 گناهکار طرد شده

 

 
107 

 

 کردم به خوندن : شروع

 منتظرم باش شب

 منتظرم باش شب

 نیپنجره بنش لب

 به زنگ خبرم باش .. گوش

 با خودشه دیدیمنو م یکیدفعه به خودم اومدم سرمو بلند کردم به اطرافم چشم گردوندم .. خوبه  هی

بلند شدم برم بخوابم  دمویکش یزده به سرش !!نفس آسوده ا یجوون مردم نصفه شب ی: آخ گفتیم

 .. نمشیبیفردا م نکهیا دهیبه ام

 .. خودمو کشتم براش .. ییکنکور کذا نیباالخره تموم شد .. پدرمو درآورد ا پوف

 نیش ا جهیارزششو داشت اون همه کالس رفتنو درس خوندن نت دنیکش یخب اون همه سخت یول

خوب قبول شم  یجا هیخوب ،  یرشته  هیبود که امروز تونستم راحت به سؤاال جواب بدم .. خدا کنه 

 رو جبران کنم .. ایلیا ی.. تا الاقل بتونم محبتا

 

 .……………………………………………………………………جان  سای، پر سای: پر_

 

بودن .. نه، اشتباه  دهیچسب نیشناختم .. پاهام به زم یصدا رو م نیکرد ؟! ا یبود که منو صدا م یک

دونست که من  یم دیکرد .. اصآل از کجا با یصدام نم یطور نیا چوقتیکردم با من نبود .. ه یم

 !! چه کار کنم ؟ فرار کنم ! بمونم ! نجامیا
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 بوده مطمئنم !! الینه ، وهموخ نه

 

 قشنگم ! دختر خوبم ، عسل عمو !! یسای: پر_

 

دانشکده برسونم .. محکم به نرده ها چنگ زدم ،  یشد فقط تونستم خودمو به نرده ها یچ دمینفهم

 شد دور بازوم .. دهیچیدست محکمو امن پ هیکه  نیزم خوردمیداشتم م رفتیم جیسرم گ

 

 برسونمت !! میبر ایتو ! ب ییعمو کجا عسل

 

تمو از تقال کردم دس یول خواستیکه دلم نم نیتو تنم نمونده بود ، با ا یجون گهیگفتم .. د یبلند ی نه

هره چشمم باعث شدن چ یبود ..به سمتش برگششتم اشکا شتریزورش ب یول رونیتو دستش بکشم ب

 تورو خدا .. نیولم کن امی: نم دمی..بازم دستمو کش نمیتار بب نشوینازن ی

 

 .. نمیبب میبر ایدختر !! ب یدی: اِ ، چرا قسم م_

 !! ایسرتق نبود مای: قد دیدور بازوم محکمتر کردو منو با خودش کش دستشو

 

 خوام خودم برم .. ی.. م امیضعف رفت براش : نه عمو ، نم دلم
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، چشمام کف  ی، خانم تر شد یکرد ، هنوزم نگاش مثل اون وقتا مهربونو گرم بود : بزرگتر شد نگام

 گفته باشم .. ایقرار نبود سرتقم بش ی، قبول !! ول یپات خوشگل تر شد

 

به موقعش .. تنها  یجذبه  ویمهربون یبراش .. برا مردمیم امیکیقدر دوسش داشتم از همون کوچ چه

ر دخت هیدو تا پسر داشت  ادمیخونه مون ..  ادیبابام که اجازه داشت با خانمش ب یبود از دوستا یکس

اجازه نداشتم  منرفتن خونه شون  یم نایخونه مون .. هر وقتم بابا ا انیوقت اجازه نداشتن ب چیکه ه

نداد  به من اجازه یگفتن رفتن ول تیتسل یرفت همه برا ایپسر بزرگش که تو تصادف از دن ادمیبرم .. 

 بگم.. تیتا تسل دمشیدرست ند گهیبرم از اون به بعدم که د

 

 من چه کاره بودم .. دیفهم ی.. اگه مدمیکش یازش خجالت م گهیاالن د یول

 بفهمه ، دیوجه نبا چی؟! نه نه ! به ه شدیمن باخبر م اهیس یاز گذشته  اگه

به  بعدم برم خونه .. اگه بره نهیمنو نب گهیجا گموگور کنم که د هیفرار کنم آره بهتره برمو خودمو  دیبا

ن م یآب خوش از گلو هی ینیبب یبه سرم کنم .. بازم نتونست یخدا چه خاک ی!! ا دهیبابا بگه منو د

 ها .. رهیم نییپا

 .. امیبار داد زدم : ولم کن ، نم نی.. ا دمیدستمو کش باز

 

که اومده بودن  ییکه اومده بودن امتحان بدن ، پدرو مادرا ییشلوغ بود.. بچه ها یلیخ اطرافمون

 پر کرده ابونویروو خ ادهیدر دانشکده بودن، پ یکه جلو یانتظام یروین یدنبال بچه هاشون و مأمورا

 بودن .. همه شون برگشتن سمتمون ..
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 اومده ؟! شیپ یاز مأمورا جلو اومد رو کرد به عمو : مشکل یکی

 

 هیاومده آقا ! اونم  شیگفتم : مشکل پ عیسر نیاش دردسر درست کنم برا همخواست بر ینم دلم

 مشکل بزرگ !!

 

شون با تعجب نگام کردن : آقا اجازه ندادن من برم کالس کنکور .. حاالم نتونستم امتحانمو  هردو

 بزگتر آقا ؟! نیخوب بدم ) رو کردم به مأموره ( مشکل از ا

 

کرده بود .. فکر کنم منظورش  زیکردن خنده شونو جمع کنن .. عمو چشماشو برام ر یسع هردوشون

.. دستمو گرفت با  یاگه تونست یعنیبود که قراره به خدمتم برسه .. منم بهش لبخند زدم ..  نیا

راه  وکرد ی.. خداحافظ میبابا پدر سوخته .. مزاحم جناب سرگردم شد میبر ایخودش همراهم کرد : ب

 .. شدمیم دهیمنم دنبالش کش افتاد

 

عمو رضا خونم  گفتمیحاج رضا م یهروقت به جا یآقا جونم خال یجا یوا یزور گو !! ا یعمو رضا یا

 عمو صداش کنم .. کشهیمنم عشقم م رهیجلومو بگ تونهیکس نم چیه گهیخودم بود.. اما اال د یپا

 

 تو آفتاب . میبابا !! سوار شو پخت یی: دخترک کجا_

مزدا  نیمن ا یداشت .. ول ینقره ا ۴۰۵پژو  هی مایقد ادمهیعوض کرده ..  نشویباشه ماش فشیح یآخ

سوار شدم درو بست  نیهلم داد تو ماش ینفهم یبفهم یکمک هیدارم ..  یدوس م شتریب گرشویج ۳
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 نیعمو جون ! ا یشد ری: پ دیچرخ یدور زدو کنارم نشست .. نگام رو صورت گرمو مهربونش م نویماش

 چروک چرا نشسته رو صورت خوشگلت ؟! نویهمه چ

 

 ؟! یرو فراموش کرده باش یزیچ یکنیبراش : عسلک ، فکر نم مردمیاز اون خنده ها که م دیخند

 

 خودمم فراموش کردم .. گهیبابا عمو من د یتعجب نگاش کردمو شونه باال انداختم : ا با

 دیانب ایماهت خودتم فراموش کن یرو یدروغ نگفتم : فدا زترهی، اگه بگم از بابام برام عز دیخند بازم

 !! یسالمتو فراموش کن

 

 .. نایبراش اخم کردم : عمو باز شروع کرد یام گرفت ول خنده

 عیشه که سر ادهیباز کنه و پ نویشدمو درو بستم ، جا خورد خواست در ماش ادهیباز کردم پ نویماش در

؟! من ؟ من  نیکنیچه م نجایم تو : اِ ! سالم عمو خوکشلم ! اباز کردم خم شدم سرمو برد نویدر ماش

 امتحان بدم .. نجایاومده بودم ا

منو  رتونهیتا هر جا که مس نیکنیاصرار م یلی!! باشه حاال که خ شمیممنون ! نه مزاحم نم خوبم

 .. رمیخودم م شویباق نیبرسون

 باال .. ایسالم .. ب کیزد : عل قهقهه

 بگو نه ! یسرتق شد گمیاخم با مزه کرد : م هی

 دل !! زی، عز برمتیم یباال دورت بگردم .. هرجا که بخوا ایلبش با خنده باز شد : ب دوباره
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البته تو اون پژوهه ، بعد با هم  نمیپهلوتون بش نیروز تو ماش هیآرزوم بود  نیدونیشدم : عمو م سوار

 گفت : دردو بالت به جونم ! زدیطور که استارت م نی.. نگام کرد هم میبخور یبستن یاکبر مشت میبر

چه قدر  نیدونینم عمو ی: ممنون .. وا دمینداره ..خند یاون که کار دمیبرات انجام م یهر کار که بگ

 .. نایکرد دایمنو پ یچه طور نیهنوز نگفت ی.. ول دمتونیخوشحالم د

 

 .… ی!! بدتر از اون بابا یگم حاال بابا چه قد عجول یگم ، م یتکون داد : م یسر

 

 مهربون.. ریخ هیندارم به جز  چکسویه عنی: من بابا ندارم ..  دمیبر حرفشو

از  رشتیکم ب هی شهیمهربون ؟! جالب شد ! م رینگام کرد : خ یجور بامزه ا هیدادو  هیتک نشیدر ماش به

 !! یبرام بگ ریخ نیا

 

ن شد یبسته شدم ، سد یدادم ، چشمامو بستم احساس کردم پلکا هیتک نیماش ی شهیبه ش سرمو

 سمجم که به چشمام هجوم آورده بودن .. یاشکا یبرا

 دختر ؟! یشد ی: چ دیچیعمو گرمو نوازش گر تو گوشم پ یصدا

 

بودو دست از سرم برنداشته بود باالخره کوتاه اومدو  دهیچند روز مثه کنه به گلوم چسب نیکه ا یبغض

پناهگاه امن و در کل  هیگاه محکم ،  هیتک هیجوون مرد ،  هی، رمیلرزون گفتم : خ ییشکست .. با صدا

 گهید گهیم نیزم هو بعد ب کنهیدونه خلق م هیهر صد سال  دیکه خدا شا هیانسان واقع هیبگم  دیبا

 .. ینونداریاز ا شتریب شیبسته تو گنجا
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: جوونه  دیچشم دوختم ..عمو پرس ابونیساکت شدمو به خ نیاستارت و روشن شدن ماش یصدا با

 ؟ چند ساله شه ؟! رهیپ

 

مرد  هیکه  نهیداره که چند ساله شه ! مهم ا تیگفتم : چه اهم رمیبگ ابونیآنکه نگامو از خ بدون

 درازتر نکرده .. مشیوقت پاشو از گل چیه ششمیمدت که پ نی.. ا رتهیباغ

 ؟! به عمو رضا !! زدمیداشتم م یحرفا رو به ک نیهو به خودم اومدم ! من ا هی

 .. دیرو که نبا یحرف یزد ی! باز دهن گالتو باز کرد سایتو سرت پر خاک

 دهن باز کنه منو بکشه تو خودش .. نیبود ! از خجالت مردم کاش زم یهمزبون یو ب یاز دلتنگ دیشا

 

که داره ازت مراقبت  هیا گهید زهینظرش چ دیکه اگه جوونه شا نهی: خب منظورم ا دمیشن دوباره

 ؟! کنهیم

 

 گرد شده نگاش کردم : عمــــــــــــــــو؟! یسمتش برگشتم با چشمها به

 

باهات ازدواج  خوادیدوستت داره و م دیزد : جونم ! قربون اون شکل ماهت برم ..خب گفتم شا قهقه

 کنه !!
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 ادیز یکه اشک از خنده  یبلند طور یلیخ دمی، بلند خند دمیدادم خند هیتک نیماش یبه پشت سرمو

 هی هیشب ینگ ی!! البته چرا بگ هیشکل جرو ایلیابوتم ، نه ا یبه چشمم اومد : عمو نه من شکل جود

 لنگ دراز هست !! یبابا

 

 ؟! ایلیدرست حرف بزن گفت : ا تونستیکه از خنده نم عمو

 

 !! گهیکنه د یکه کمکم م یریخ : همون_

 

 !! جالبه. …: آهان !  عمو

 

 جالبه ؟! ی؟! چ ی: چ_

 

 !! یکنمی صداش اسم به که … نیهست یمی.. که اون .. قدر صم نی: ا عمو

 

 صداش لشی! باشه به اسم فام ستین نجاینه به خدا عمو ! االن خودش که ا ی: وا دمیکش یکوتاه غیج

 .. کنمیم
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 شهی، چرا نم یگفتی!! از بابا لنگ درازت م یگفتیم ی: ها !! از اون لحاظ !! خب ادامه ش داشت عمو

 دوباره اون داستان زنده بشه ؟!

 

 اومد : آخه اون زنو بچه داره ؟! رونیناخواسته از گلوم ب یآه

 

 زنو بچه ؟! یزد رو ترمز : چ محکم

 

 هیماه ۴-۳ هیهست که  نمیبرا هم ضهیتکون دادم : بله عمو ! اتفاقآ خانمشم بنده خدا مر سرمو

 کوتاه .. یلی.. اونم خ میکنیدو بار با هم صحبت م یکی ی.. فقط هفته ا دمشیند

 

 ؟! یزنش بش یکه اگه زنو بچه نداشت حاضر بود نهی: خب منظورت ا عمو

 

!! من  نایذاریچه قدر : عمو حرف دهن من م کنهیچه فرق م گهی، من که آب از سرم گذشته د دمیخند

 زدم ؟! یرف نیهمچ یک

 

ه ک دیفهم شهیم یجور نیاز حرفات ا ی، ول ینگفت حیمردونه شو باال انداخت : خب صر یشونه ها عمو

 موضوع مهم فکر هی!! انگشتمو رو لبام گذاشتم انگار دارم به  یاگه زن نداشت زنش بش ومدیبدت نم

 ؟! باشهآروم داشته  یزندگ هیکه دوست نداشته باشه  هی!! کدوم آدم عاقل نیدونی: خب م کنمیم
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 یخان شما ازدواج کرده زندگ ایلیا نیکه با ا یکس یعنیزدو به سمتم خم شد :  یلبخند مرموز عمو

 داره ؟! یآروم

 

که من ازش تو  ییزایبا چ یبدونم آخه! ول دیرو به رو چشم دوختم سر خم کردم : عمو من از کجا با به

 باشه !! یمرد آرومو منطق دیبه نظرم با دمیچند ماهه د نیا

 

 نهییخودمو تو آ دمیکش نییپا روی؟! آفتاب گ یکنیقبول م یروز ازت بخواد زنش بش هی: حاال اگه  عمو

 ! شهر در امنو امانه !! وفتادهین ی: نه بابا اتفاق دمیرو سرم کش یش نگا کردم ، دست

 

 ؟! یکن یسرتق منو مسخره م یاز خنده قرمز شده بود : دختره  عمو

 

جفت شاخ خوشگلو رو سرم اشته باشم  هی شیانتظار رو دمیبا نیکه شما زد یبا حرف ی: غلط بکنم ول_

.. 

 

 شد .. ادهیپارک کردو پ ابونیخ کنار

 سرتق !! امیتا ب نیبش
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 یولبخند گلو گشاد ر هیکه عمو رفت لبام کش اومدنو ییجا ابونویخ دنیبه اطرافم انداختم با د ینگاه

 عشقه ! ویاکبر مشت یبستن یگری!! ج ییلبام نشست دستامو محکم به هم زدم : دمت گرم عمو

 بیشونو باز کردم به خودم نه یکیمحکم به دندونم گرفتم سرمو خم کردمو چشمامو بستم بعد  لبامو

 جلدت !! خوبه عمو نبود وگرنه آبروم رفته بود .. ریزدم : باز غوغا رفت ز

 

 به قول ما مشت برگشت .. آب از لبو لوچه م راه افتاده بود .. یبا دو تا بستن عمو

و دراز دستم ایگرفتن بستن یبرا دمویکشش نییبزنه اونو پا شهیکه به ش نیمن اومد قبل از ا سمت

 !! نمیبب رشونیکردم .. با خنده اونا رو سمتم گرفت : بگ

 

ور زدو د نویگفتم.. ماش ییکش دارو شکمو یمرس هیرو گرفتم همون طور که نگام بهشون بود  ایبستن

 راحت مشغول شم .. الیمنم با خ رهیکردم سوار شه سهمشو بگ یم یسوار شد .. لحظه شمار

 

 خوب .. یجا هی!! تا ببرمت  کموتیش کمیباز کرد سر جاش نشست : فعآل دندون بذار سر اون ش درو

 

شد هم عمو اهل محرم  یخب هم من روم نم ی، ول رمیماچ آب دار از لپش بگ هی خواستبپرمیم دلم

 بود .. ینامحرم

 دنجو خوشگل.. یکوچه  هیرفت تو  ابونویخ هیتو  دیچیکم که جلو تر رفت پ هی
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دادم خودمم شروع کردم به  شوی.. بستن مویاون بستن نمیپارک کرد .. خب بده ممن بب نشویماش

 زد .. یخودم که همش بهم چشمک م یبستن دنیبلع

 ! مویاون بستن نمیپارک کرد : خب بده من بب نشویماش

 زد.. یخودم که همش بهم چشمک م یبستن دنیدادم خودمم شروع کردم به بلع شویبستن

 

چرخوندمو با  یو ظرف مهدف ت یقبل ، قاشوقو ب یرفتم به زمانها دمیلحظه دست از خوردن کش هی

 یمن یخوردم ، ول یاکبر مشت یبستن ادیمقدمه گفتم : راستش من ز یکرد ، ب یچشم ردشو دنبال م

 .. امیخواست با شما ب یدلم م شهیدونم چرا هم

ومده بار ا هیکه  نهیبه خاطر ا دیاون که سرمو بلند کنم ، ادامه دادم : شا ینگاشو حس کردم ب ینیسنگ

دم  یقول م میبر ایبدم ، تو هم ب یبهشون بستن برمیدارم بچه ها رو م نیخونه مون بهم گفت نیبود

ونده تو دلم م یبابا چنان با اخم نگام کرد که مجبور شدم قبول نکنم ..ول یخوش بگذره ..ول یلیبهت خ

 خوش بگذرونم .. امویبود که باهاتون ب

 عمرم بود .. یبستن نیشروع کردم به خوردن .. به نظرم خوشمزه تر دوباره

 ینکه روتو برگردو ستمین الیخ میراحت بخور ، واقع الیبار برگشتم نگاش کردم .. : نترس ! با خ چند

 نباشم .. گهید

 دادو به ظرفم اشاره کرد .. لمیتحو یبخش نانیاطم لبخند

 نوش جون کردم.. مویتا ته بستن دمویکش یآسوده ا نفس

 

 راحت شد ؟! التیخ ی! خورد ی: خب خانوم_
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قبل از  شهینگاش کردم : بله دستتونم درد نکنه ، فقط اگه م نهیبه سمتش برگشتمو دست به س کامآل

 ؟! نیکرد دایپ یمنو چه طور دیبگ زیهر چ

 

کرد معلوم بود  یچرخوندو به دستش نگا م یرو فرمون م یبهش چشم دوختم ، دستشو دوران منتظر

همه از من اطالعات  نای …شد عمو جون  یجوابمو بده : خب چ یکنه که چ یم نیداره سبک سنگ

 !! نیدیحاال چرا خودتون جوابمو نم نیکسب کرد

 

 رو به رو نگا انداخت : واریبلند کرد به د سرشو

 کرد .. داتیپ ایلینکردم ؟! ) به سمتم برگشت ( : ا داتیپ من

 

 فهمم !! ی؟ من که نم یچ یعنی:  رونیزد ب یداشت از حدقه م چشمام

 

که تو رو  رهیم یآن چنان یایاز اون مهمون یکیبه زور دوستش تو  ایلیبار ا هی: دردت به جونم ، _ عمو

برام گفت ، ازم کمک خواست تا بتونه  انویروز تو حجره نشسته بودم که زنگ زدو جر هی..  نهیبیاونجا م

 !! الیدوستش بود ، شوهر ل اویلیشد کار من ، ا دهیکه برات کش یتو رو نجات بده .. نقشه ا

 

 ؟! نیشناس یرو از کجا م ایلیزده نگاش کردم : شما ا بهت
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 که پسرشو نشناسه ؟! هی: کدوم پدر عمو

 

 ؟! نیمن خبر دار ی؟! شما از گذشته  نیدونیم ویعمو شما همه چ ی.. وا یعنی: پس .. خب _

 

 انداخت و تکونش داد : آره .. نییپا سرشو

 

ن او سایپر یکوفتم شده بود .. کارد بخور یتو سرم ، بستن دنیرو با جاهو جاللش کوب ایدن انگار

لکنته نشده بودمو دنبالش  نیخفتو داشت .. کاش از اول سوار ا ویخوار نیارزش ا یکه خورد یآشغال

دا شده داره یآدم خوب پ هیکه  زدمیخودمو گول م موندمویم یخبر یبودم .. الاقل تو ب وفتادهیراه ن

 .. کنهیم یازم نگه دار

 

رو بزنم درو باز کنم دستمو گرفت : صبر کن  یزد برگشتم شاس ویبردم درو باز کنم قفل مرکز دست

 دلم !! زیعز

 

 .…بعد  یصبر کن همه رو بشنوبرات بگم ..  بذار
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!! با حرص برگشتم طرفش : اگه بفهمم  نی: چرا بهم نگفت هیگر ریتکه دادمو زدم ز شهیبه ش سرمو

 …گذرم  یخود تو سرتونه ازتون نم یب یفکرا نویداد میباز

 به خدا !! ستیتو سرمون ن یفکر بد چیمحبت نگام کرد : نه قربونت برم ، ه با

 

 زدم : حتمآ بابام جار زده به همه گفته !! نه ؟! داد

 

ره هامون و دو ایفقط تو مهمون دمیهست که باباتوند یچند وقت هیباال برد : نه قربونت برم االن  دستشو

 .. ادیخوشم نم ادی..راستش از زنش ز دیمختصرو مف یلیاونم خ نمشیب یم

 

 مرگ .. تیبغضو حرص گفتم : زن نه عفر با

 

 ؟! یدیآروم رو بازوم گذاشت : حاال به حرفام گوش م دستشو

 

 …چند ساله  ایلیا سایتکان دادم که ادامه داد : پر سرمو

 بگه .. وچی همه خودش بذار بگم من چرا اصآل …شناسه و  یکرد : تو رو م یمکث

 

 تشین دمیفهم گهی.. د نمشیخوام بب ینم گهیخوام ، د یکه بهم داد پاک کردم : نم یبا دستمال اشکامو

 هیبدبخته  نیسر پناه .. با خودش گفته ا یدختر ب هیو عذرش موجه .. منم  ضهیبوده ..زنش که مر یچ
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گم  یم م همهکنم به  یبعد که افتاد تو دامم شکارش م دمیآبو دونش م دارمینگهش م ارمیمدت م

ه تاز یزیحاج آقا پا شو کج گذاشته نه چ نیا گهیم یش کردم.. نه کس غهیکه ه ..ز نپره ص نیواسه ا

 ی.. همه  رونیب دهیرو نجات داده و از لجنزار کش چارهیآدم بدبخت ب هیکه  گنیهمه بهش احسنتم م

راه  دمی.. شا نیریگیخدا موش نم یکه محض راه رضا نیهست ی، گربه ا نیطور نیشما مؤمن معابا هم

فرض کرده ؟ ) داد زدم (  یخوام صداشو بشنوم اون منو چ ینم یحت گهی!!! د نیریگیخداتون م یرضا

به اون لجن زار رفتم  یروز از سر بدبخت هی.. اگه  ستمیکن ن رونیباشم خونه و یهان ؟ من هر کثافت

 …تن بدم  یکه بتونم به هر خفت ستین نیبر ا لیدل

 

ه .. لنگ یپاشون م هی زننیحرف م غمبریکه از خدا پ ییتمام آدما دونستمیم دیدونستم ، با یم دیبا

 .. انگریغرور د تویگند بزنه به شخص تونهیم کنهیطرفش فکر م رهیم یکه هرک هیچ نید نیاصآل ا

 

شدم درو  ادهیرو زدمو درو باز کردم، پ یصبر نکردم دست بردم شاس گهیسرتق شده بودم د دوباره

 تر از اونجا دور شم .. عیراه افتادم که سر کردیبه هم .. بدون توجه به عمو که صدام م دمیکوب

 

ات بر وی!! دِ بذار همه چ یاریبازوم نشست به سمتش برگشتم : صبر کن دختر چرا جوش م یرو یدست

 یکار هیاگه عرضه داشت خودش تا حاال  ایلیگم همه رو از اول تا حاال ، ا یبگم خب !! اصآل خودم م

 کرده بود..
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شستو سبابمو گاز گرفتم دستمو چرخوندم  نی، پنجه مو باز کردم ب دمیکش رونیاز دستش ب دستمو

حاج آقا  یوا یکارو کردمو با لحن کش دارو مسخره گفتم : ا نیشم گاز گرفتم ، چند بار ا گهیطرف د

 ها !! سهینو یگناه براتون م نهیبیوقت خداتون م هیقباحت داره من نامحرمم ! 

خوبا رو که بهتون  زی!! اون وقت همه چ شهیوقت خداتون نکرده دستتون نجس م هیباال رفت :  صدام

 ها .. رهیگیداده پس م

 

 وقت از دست نره !! هی نتونید یپ دی، بر دینشون دادم : بر نشویدستم ماش با

 گفتم ( یزشت ینکرده !! ) خدا نکرده رو با عشوه  خدا

ه ، گ.ه زد ب می، نگام کن خدا گند زده به زندگ نیزدم : عمو منو بب غیج یکوتاه تو حلق یبا صدا بعد

تونه هم رازم باشه و راهنمام فرستاد تا نابودم  یزن آشغالو که فک کردم م هی.. اول تمیغرورو شخص

 گهی!! د نیبود قمکه شکر خداتون موف نیکنه بعدم که شماها رو فرستاد که کار ناتمومو ، تموم کن

 نده ..ازم نمو یچیه

 رفت کامآل .. نیوجود نداره از ب گهید سای!! پر یچیه گهید ینیبیم یچیاز هم باز کردم : ه دستامو

 

کردم ارزش اون  یماه خوش بخت زندگ ۶ یکور خوند ی، ول یرو به آسمون گرفتم : بازم تو برد سرمو

 !! یستین همیدیاهلل فوق ا دیشد نشون بده تو  دایپ یکی.. باالخره  شترهیماه از تموم روزات ب ۶

درآوردم کف دستش گذاشتم: من  فمیاز ک دویبودن کل سیسمتش برگشتم گونه هاش از اشک خ به

اونو  نیفرقه ب کردمیفک م نیرد کارم .. بهش بگ رمیمن م هیخونه ش خال نیرفتم عمو ، به پسرتون بگ

 امیمن تام، کو زنمیاون موقع داد م نیای.. دنبالم ن کنهیم تمیو اذ شهیکه همه ش مزاحمم م هیپسرهمسا

 ..اون وقت ممکنه براتون بد شه حاج آقا !! نیمزاحم شد گمیدفعه م نیکه ولتون کنن ا
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 خدشه وارد شه نیدیهمه براش زحمت کش نیکه ا تونینیکردم : اگه به اعتبار د نییباال پا دستومو

 ؟! نیکنیخدا نکرده ، چه کار م

 

ه من اون خون رهیگیازت م دویکل ادیخودش م ایلیپام: خونه بمون ا ریپرت کرد ز دویافتادم برم کل راه

 به خودشم پس بده .. یپس دادنش بشم ..از خودش گرفت یرو بهت ندادم که حاال واسطه 

 

رد م هیبه نظرم  ایلیا گهیشکسته تر به سمت خونه رفتم .. د یو دل دهیخم یتکون دادمو با قد سر

 در آوردم ، هدفونشو تو گوشم گذاشتمو آهنگ مورد عالقه مو گوش کردم موینبود .. گوش رتیباغ

 

 یتشنه لب آروم یمعصوم نیبه ا تو

 یعطر گلبرگ تو چه قدر خانوم غرق

 

 شدیم دهیکش نیبودو رو زم زونیول کرده بودم رو سرم ، از دو طرف آو چادرمو

 

 یبهانه شاد یب نیغمگ کودکانه

 یادیکه پر از فر داسیسکوتت پ از

 

 … ختیریمهم نبود دورم چه خبره فقط اشکام بود که م برام
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 شنیاز گالت رد م نجایهر روز ا همه

 شنیروزا بد م نیخوبم ا یآدما

 

 ..یدیباریتازه جوونه زدم مثه تگرگ نم ی.. کاش به باورا یکارو نکرده بود نی! عمو .. کاش اعمو

 

 که برات زندونه ییایدن نیا یتو

 گلدونه یجات تو ستین نجایتو ا یجا

 

 بود.. یکیمنم تو گلدون قلبه  یرو قلبم گذاشتم کاش جا دستمو

 

 ببخش حضورمو ببخش غرورمو

 عابرم عبورموببخش هی منم

 

 ..ننیخوان که بب ینم ای ننیبیمثه منو نم ییکسا ایدن یواقعآ آدما یعنی

 

 شبنمه هیکه اشک تو شب ییتو
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 حس مبهمه هیتو نگات  شهیهم

 

 اشک تمام وجود شکسته و داغونمو انگار

 سوزوندیم

 

 امشب نیساعت هم نیلحظه هم نیهم

 همه شهرو به خواب برده یکیتار که

 کوچه س نیا واریرو تن د هیسا هی

 پپژمرده یسبد گلها کی وییتو

 

 که مثل من باشن عمق یی.. کسا کردمیبا تمام وجودم حس م تویب نیا

 کننیدرک م شیمعن

 

 کوچه س نیبه چشم تو هم ایدن همه

 سرده وییلدایهر شبت  یهوا

 

 تو چشام بود .. شهیمشت خورده ش هی.. انگار  دمیدیپامو نم یجلو یحت
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 روزید یافسانه  یاون ناج کجاس

 مرد محل ما چه نامرده چه نامرده جوون

 

 صدا تو گوشم بود .. نیا سادهیکه مماسم وا دمید نیماش هیشد فقط  یچ دمینفهم

 

 مرد محل ما چه نامرده .. جوون

 

راننده رو  دادیدادو ب یلرزونم هدفونو در آوردم تازه صدا یتو گوشم نبود ، با دستا یا گهید یصدا

 خواننده رسا تر بود .. یصدا یول دمیشن

 

 … نامرده چه..  نامرده چه …مرد محل ما چه نامرده  جوون

 … دیچیپ یصدا تو گوشم م نیخونه هم تا

ب زنگ ..ش رونیبعد خودش رفته ب نجایا امی: چه طور بابا گفته ب کردمیخونه نشستم بودم ، فکر م تو

 اومدم نبود .. یوقت یول نجایا امیداره ب یزد گفت که کار ضرور

 خاموش بود .. شیگوش گهیبعد از اون د امیبار زنگ زد گفت بمون دارم م هی

 !! سایبرم دنبال پر دمینرس
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اون قدر دور هالو سالن قدم رو کرده بودم که سرم  ومدیخونم در نم زدنیبودم کارد م یعصبان یلیخ

 !! یچیه گفتمیم دادمیشده ، فقط سر تکون م یچ دنیپرس یم هیرفت.. هر بار مامانو طال یم جیگ

 !! رهیرفتم سراغ مامان : بابا نگفت کجا م آخر

 

من  دونه یدومش باشه .. م یکه دفعه  ادیم یو ک رهیگفته کجا م یکرد : بابات ک ینگاه مشکوک مامان

 ! گهینم نیبرا هم شمینگران م

 

بدو  دیچیتو هال پ میزنگ گوش یساعت بعد صدا هیشروع کردم به متر کردن هالو سالن !!  بازم

 شما ؟! نییاتصالو زدم : بابا کجا یدکمه  عیخودمو بهش رسوندم ، بابا بود ، سر

 

 کردم !! تتی: سالم پسرم ، ببخش اذ دیکش یکالفه آه بابا

 

 ؟ شده ی؟ چ نییگفتم : سالم از منه بابا ، اون قدر فکرم مشغول بود که حواسم پرت شد ، کجا عیسر

 

بچه م  حق با تو بود!  سایپر یبابا ، آب دستت بذار برو خونه  ایلیداشت گفت :  یکه برام تازگ یلحن با

 .. دهیعذاب کش یلیخ
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 شیامشب کارو تموم کن به من خبرشو بده برم پ نی: مراقبش بابا ! دس دس نکن ! هم دیلرزیم صداش

 نذار تنها بمونه !! گهی!! د یساالر

 

 بابا ؟! نیکار کرد ی: شما چ دمیکش یرو مبل پرت کردم ، آه خومو

 

م دل شکستم .. اون میبار تو زندگ نیاول یدونم برا ی: فقط م دیچیمردونش تو گوشم پ ی هیگر یصدا

 …رو  دهیکش یگل سخت هی یدل شکسته 

 

باال رفت :  کمیبار موقع حرف زدن باهاش صدام  نیاول یقطع کردم ،از جام بلند شدم برا حرفشو

 شده ؟! یبابا چ نینگرانم کرد

 

 شده ؟ ی: چ دیخودشوبهم رسوند با حرکت لب پرس مامان

 

 .. ستین یزی! چ یچیمثه خودش باحرکت سرو لب جوابشو دادم : ه منم

 : رونیبرداشتم از راهرو زدم ب فمویبراش تکون دادمو ک ی..دست دمیبوس سرشو

 بابا !! نی؟! بهم بگ نیدی! بابا چرا جواب نم بابا

 

 داره .. اجی، فکر کنم االن فقط به تو احت شیلرزون گفت : فقط برو پ ییبا صدا بابا
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 خواد باور کنه !! ینم یدوست داره ول یلیتونم بگم خ یمکث کرد : فقط م یکم

 کنه !! یم یبه خاطر زنو بچه ته که ازت دور و

 

 حرفا رو براتون گفته ؟! نیکه ا نیبهش گفت یخشک شد : مگه شما چ نیبه در ماش دستم

 

 تو ام .. یدونه من بابا ینذاشت حرف بزنم ، فقط م یعنی یچی: ه بابا

 خوتو برسون .. عیقدرم طول نده سر نیا

 

دلم راه  زیعز دنیبغلم پرت کردمو به مقصد د یصندل یرو رو یگفتم ، گوش یشدم ، خداحافظ سوار

 افتادم ..

 

 یجا هیخونه ش بودم..  یلحظه خودمو سر کوچه  هیفقط  دونمیرو رد کردم نم ابونایطور روندمو خ چه

ا آپارتمانو درآوردم .. ب دکی دیزدم.. کل رویبرداشتم دزدگ فمویپارک کردم ک نویکردم ، ماش دایپارک پ

اال پرت ب دوی.. کل کنهینم بیع یکار از محکم کار ایمیکنه .. به قول قد یبابا مطمئنم درو باز نم یحرفا

ردم : نگا ک دهی، محکم تو دستم فشردمش بعد دستمو باز کردم به کل دمشیکردمو محکم از تو هوا قاپ

 .. میبزن بر
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باز کردم رفتم تو .. آسانسورو  مکلی با درو..  بود درست حدسم …بار.. دو بار .. سه بار هیزدم ..  زنگ

 ونربی اومد اتاقک از ………پسر  هی، در اتاقک باز شد  نییپا دیدوم بود صبر کردم رس یزدم طبقه 

 چهارم ؟ یطبقه  یری: م دیپرس ی، با لبخند زشت

 

 تا حاال ؟! دمتونی؟! ند نیداریجواب دادم : سرا یبا لحن مسخره ا منم

 

 ؟! یبر یخوا ی؟! کدوم طبقه م یکار دار یچ نجایم : حرف دهنتو بفهم .. توخودت ا نهیتو س اومد

 

 هست ؟! ی.. مشکل نیآقا مت یسوم .. خونه  یگفتم : طبقه  نیبهم دست نداد برا هم یخوب احساس

 

هستم سالم مخصوص  نمیمت یقربان ، بنده چاکر آقا ریکتمو پاک کرد: خ یدست خاک نداشته  با

 خدمتشون .. فعآل با اجازه .. نیبرسون

 

 دیراحت شه .. با الشیسوم زدم که خ یطبقه  یباال انداختم رفتم تو اتاقک آسانسور دکمه  یا شونه

 .. ارمیرو در ب هیقض یته تو

م  نی، دو سه بار به س دمیکش یقی.. نفس عم دمیباال رفتم .. پشت در واحدش رسطبقه رو از پله ها  هی

 !! لکسیر لکسیبطپ !! ر واشتری واشیزدم : 

 !! گهید هیخصوص یواستگار هی؟  یکار کن یچ یخوا یجمع کن پسر ، مگه م دستوپاتو
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 پا اون پا کردم ، باالخره عزممو جزم کردمو دستمو به سمت زنگ دراز کردم .. نیا یکم

داد با اکراه درو  یش نشون م افهیدر باز شد .. ق قهیبا دست لرزونم فشار دادم .. بعد از چند دق زنگو

 برام باز کرده ..

. . ختهیدوباره بد بهم ر دمیسرش نبود فهم یبه سمت آشپزخونه رفت .. باز روسر یکالم چیه بدون

 شیخوشگلشو به نما کلیبود که ه دهیتاپ شلوارک کوتاه پوش هیاخالقش دستم اومده بود ..  گهید

 قرار یبود .. دلم ضعف رفت براش ، لرزونو ب ختهیخوش حالتشم رو شونه ش ر یگذاشته بود .. موها

 تر شد .. قراریبوذ، ب

کمکم کن .. کمک کن بتونم  ای: خدا دمیه مشامم کشعطر خوش بوشو با ولع ب دمیکش یقیعم نفس

 …تمامو کمال حرفامو بگم

 رفتم : اومدم باهات حرف بزنم .. دنبالش

 

 با شما ندارم .. یجواب داد : من حرف سرتق

 

 .. خوامیجفت گوش شنوا م هیمن دارم .. فقط  یم گرفت : ول خنده

 

 باال انداخت : که من ندارم .. شونه
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 یحرفامو گوش کن ی، شما مجبور یداشته باش دیخم کردم تو صورتش به چشماش نگا کردم : با سرمو

.. 

 

 ؟! کنهیمجبورم م یبر بر بهم نگا کرد : اون وقت ک برگشت

 

در اصل برا کم کردن  یول دیخودم کرد با دستم به قلب زدم ، به ظاهر برا تأک یوجودش از خود ب عطر

خوام تو  یبار من م هیکردم حاال  ایبرات مه یخواست یمن !! تا االن هرچ یفهم یاز طپشش : من ! م

 .. یکن ایبرام مه دیبا

 

 ؟! یگرد شد : اون وقت چ چشماش

 

 جفت گوش شنوا !! هیکمک کن نپرم ماچش کنم لبخند به لبم نشست :  ایخدا

 

 گهید ، کامآل تو بغلم بود ..که نه  بآیگرفتمش تقر وفتادیدور زد برگرده طرفم که خورد بهم داشت م مین

رو برداشتم به بابا زنگ زدم .. تمام کارامو با  یحالم بد شد .. ولش کردم به سمت تلفن رفتم ، گوش

 نظر گرفته بود .. ریتعجب ز

 

 ؟ حالش چه طوره ؟ ییسایپر شیشد ؟ پ یجواب داد : جانم بابا ! چ عیرو پخش ، بابا سر زدم
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 بهتره .. یلیحالشم از منو شما خ ششمی، پ نیدوختم تو چشماش : بابا جان ! نگران نباش چشم

 

 ی: خب خدا رو شکر .. باهاش حرف زد میدینفسش که از آسوده شدن بودو شن یکرد صدا یمکث بابا

 بابا ؟

 

 زحمت دارم براتون ! هی یازش برنداشتم : هنوز که نه ! ول چشم

 

 !! نیدلم یزایعز نیا برام رحمت؟ شماه ی: چه زحمت بابا

 

 ؟! نیبرامون بخون یهفته ا هی ی غهیص هی شهی: م_

 

 ؟ هی: خودش راض بابا

 

 زد : نه ، نه ، نه !! داد
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! ! نی!! همه تون مغضوب نیم زد : از همه تون متنفرم .. همه تون کذاب نهیسمتم اومد با مشت تو س به

دامتونو پهن  نیزنیخوبو م ینقاب آدما هتونیکر ی.. به چهره  ادی.. بدم م ادی.. بدم م ادیازتون بدم م

 .. اّه اّه اّه نیکنیپاتون له م ریصدا ز یآرومو ب دتونویبعد ص نیکنیم

 

دم ، م فشارش ب نهیبه س رمشویبازوهام بگ نیبا تمام قدرتم ب خواستیخواستم بغلش کنم ، دلم م یم

 بابا !! نیداد زدم : دِ ، بخون

 

 نکن .. تشی!! اذ شهینباشه که نم یبا پرخاش گفت : راض یعصب بابا

 

مه ه نای.. ا هینقشه ات چ دمیفهم یاز اول م دیحرفا اعتقاد ندارم .. با نی: من که به ا دیکش غیج دوباره

 !! هیش کال شرع

 

نم غرق بوسه شون ک خواستیخود شدم تو بغلم گرفتمش ، دستاشو تو دستام گرفتم دلم م یخود ب از

برو خم به ا یمرگمم بزن یبرسونه : اگه تا لحظه  بیبه خودش آس نمیتونستم بب ی، نم شدینم یول

 .. ینیبب یبیآس نیکوچکتر خوادیقشنگتو نگا کن فدات شم .. دلم نم یدستا ی.. ول ارمینم

 یگ ی.. مگه نم یتو گفت یراحت حرفا مو بزنم بعد هرچ الیدو کلمه رو من با خ نیبابا بخونه ا بذار

خدا به تمام مقدسات  یمن قبول دارم .. به خداوند ی، باشه ول هیکال شرع یگ ی! مگه نم یاعتقاد ندار

 نداشته باشم هاتبا یکار چیه دمیمن بهت قول م نمیزتری.. همه کسم عز ستیدر کار ن ینقشه ا چیه

و ت یخوام وقت ینامحرم نباشه .. م هیبه  زنمیعاشقونه م یمثل حاال که دارم حرفا خوادی.. فقط دلم م

 گناه نکرده باشم .. کنمیخوشگلت عاشقونه نگا م یچشما
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 .. یبه مرگ پسرت قسم بخور دیکم نرم شد : با هی

 

تا  رمخویدادمش : باشه به مرگ پسرم قسم م رونیکم حبسش کردم پر صدا ب هی دمیکش یقیعم نفس

 .. رمیدستتم نگ یحت یکه خودت نخوا یموقع

 

 ! نهیم سنگ هیمهر یحوالم کرد : باشه ، ول هشویعاقل اندر سف نگاه

 

 باشه قبوله ! یول کردم: باشه ، هرچ دستاشو

 

 .. خوامیخونه رو م نیبه اطرافش انداخت : من ا ینگاه

 

ت  هیباشه مهر ولی. …دانشگات  یقبول یکه گذاشته بودم کادو نیبسته و باز کردم : با ا پلکامو

 .. کنمشیم

 

 ؟! یکن یکارو م نینگام کرد : چرا ا مشکوک
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 ندارن !! لیباال انداختم : چون عاشقم .. عاشقام واسه کاراشون دل یا شونه

 

 .. یریزنج ی وونهید هیبه خدا ،  یا وونهیکرد : تو د ینیریش ی خنده

 

دختر  هی ی وونهی، د وونهیم .. آره د وونهید یدیگلو گشاد جواب دادم : تازه فهم یشو با لبخند خنده

 .. رهیخوشگل که حرف تو گوشش فرو نم

 

بهم  یتو خلوتو خصوص دیحرفا رو با یبعض یکنیجان ، بابا فکر نم ایلی: ا دیچیبابا تو خونه پ یصدا

 !! نیبگ

 

جفت گوش شنوام اون جاس ) به تلفن  هیرفت  ادمیگفت :  سایآروم به پر میشونیزدم تو پ محکم

 اشاره کردم (

 

 نیا یدیخانم ، گل عمو .. اجازه م سای: خب پر میدیبابا رو شن یدهنش گرفت .. باز صدا یجلو دستشو

 نه ؟! ایدو کلمه رو بخونم 

 

 تو هم مشت کرد : چند تا شرط دارم عمو ! یش قطع شد ، دستاشو عصب خنده
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 : بگو شرطاتو ، خانم .. بابا

 

 تابم : یب یبلند کرد چشم دوخت تو چشما سرشو

 

 .. ) پلکامو رو هم گذاشتم و سر تکون دادم ( رهیدستمو بگ یحق نداره حت -اول

 

 بفهمه ، مخصوصآ سمانه .. ) با حرکت لب گفتم باشه ( دینبا چکسی: ه دوم

 

پشت سرشم  گهید رهمی. …حرفاشو زد  ی.. وقت وقتی..  سوم(  کرد نگام اشک با)  …سوم. … سوم

 .…کنه  ینگا نم

 

که  یبازم خواست یدیدادم : باشه ، اگه حرفامو شن رونینشست رو گونه ش .. نفس خسته مو ب اشکاش

 .. کنمیپشت سرمو نگا نم رموینباشم م تیتو زندگ

 

 بچه مو .. یبابا ! دق داد داری ناز قدر چه……! ؟ بخونم. …شد بابا ! ی: عروس گلم ، چ بابا

 

 شروع کرد به خوندن : بگو بله ، بگو بله ، عروس خانم بگو بله .. بعد
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 زد : بله یجون یب لبخند

 

 … دمینفس راحت کش هیبابا شروع به خوندن کرد منم  و

به  یگفتم قبلت نگاه یم دیبا یتو وجودم نشست .. وقت یزیچ هیانگار  خوندیرو م غهیعمو ص یوقت

خواد  یکه م یمهم یبهش اعتماد کرد ؟ اون حرفا شهیم یعنیمنتظرو مشتاقش انداختم ..  یچشما

 فرق داره ؟! گهید یبا مردا ستادهیکه رو به رو ا یمرد نی؟! ا هیبگه چ

 

 ؟! ید یجان ، عمو ! جوابمو نم سایعمو منو به خودم آورد : پر یصدا

 

 ادمیگفتم  یم دیبا ی: چ مشیبند یخونمو م یکتابو م نیا شهیهم یبار برا هی خب –زدم  ایبه در دل

 رفت ..

 

 قبلت .. یبگ دیگفت : با عمو

 

 بردارم گفتم : قبلت یمشک یها لهیچشم از اون ت نکهیا بدون

 

 .. دمیهردو شونو شن یرها شدن نفس حبس شده  یصدا
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! دخترم دستت امانته . مثل دو گل چشمت ازش مراقبت ایلی.. ا دی: خب بچه ها ، مواظب هم باش عمو

 باهات دارم .. میکار خصوص هی یآب تو دلش تکون بخوره .. راست یذار ی.. نم یکنیم

 – بله –رو برداشت : جانم ، بله  یاکراه چشم ازم رفتو به سمت تلفن رفت گوش با

 …دونم ، کدوم ؟! ینم یعنیکه گفتم ستون مهره هاش ترک خورد برگشت سمتم : نه !  یدفعه طور هی

.. در پناه  نباشی خودتون مراقب شمام!  چشمم رو.. بابا حتمآ ….. حتمآ  دمشیفکر کنم د ولی ، نه

 حق..

 .. سادیرو سر جاش گذاشت و برگشت رو به روم وا یگوش

 

ود عوض نشده ب یچینگاه من بود که عوض شده بود..نه ، نه ! ه دمیشا اینوع نگاش فرق کرده بود  انگار

که اومده منو گول بزنه ..پس چرا قبول کردم ؟ چرا قبول کردم  هی.. اون هنوزم همون آدم مزخرف

 محرمش باشمو به حرفاش گوش بدم ؟

 هی! از همسا رونیچرا چادرمو سرم ننداختم از خونه برم ب اینکردم ؟  رونشیاز خونه ب دادیبا دادو ب چرا

کنه در  یجا برم چه فرق م نیاز ا ینه به اونا چه ! وقت ی؟ آره آره ! از ترس آبروم .. ول دمیها ترس

 فک کنن !! یموردم چ

 

 دلم .. زیعز ییباز کجا ی: خانم دیچیرو صورتم حس کردم ، صداش تو گوشم پ نفسشو

 

 ! نیحرفا بزن نیقدم رفتم عقب ، با اخم نگاش کردم : قرار نشد از ا هی
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که  ییحرفا تونمیدستم بهت نخوره ، پس م ی، نشد .. خانم خانما شما فقط گفت گهیکرد : نه د یا خنده

 ..ارمیسال تو دلم تلنبار شده رو به زبون ب ۶-۵ نیا

 

 فهمم !! ینگاش کردم : نم متعجب

 

 ؟ یخورد ی، ناهار که نخورد نمی!! حاال بگو بب یخانم یفهمی، م یفهم یبرام تکون داد : م یسر

 

 نییوامونده پا یگلو نیاز ا یزیاومده ، چ شیپ یبا اتفاقا نینه تکون دادم: فکر کرد یبه معن یسر

 ؟! رهیم

 

 نیقرار نشد از ا ی، ول دی: ببخش دیبگم اونو عقب کش یزیکه چ نیهوا دستش جلو اومد ، قبل از ا یب

 برات سفارش بدم .. یدوست دار چی بعدشم –اوآل  یحرفا بزن

 

نشده  یخواستم املت گوجه درست کنم .. چند روزه هوس کردم ول یباال انداختم : راستش م شونه

 بخورم ..

 

 چند وقته نخوردم .. یدون یم هیمحکم زد به هم: آخ جون ! عال دستاشو
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 ؟! نیس .. آخه املتم ذوق کردن داره : دوست دار وونهیگم د یبچه ها بود .. م مثه

 

.. نون  گهید گهیباشه که د میسرکار عال الخصوص دست پخت یذوق سر تکون داد : اوهوم ، عل با

 چه شود .. گهیباشه که د ازمیپ ویبربر

 

 یگفتم که ناراحت شد یبد یزیقدم جلو اومد : چ هیدو روز قبل افتادم .. اخمام رفت تو هم ،  ادی

 ؟عشق من !

 

 !! نایریتند م یلیخ نیدار گهی: د کنهیم فیواسه خودش رد میچه الفاظ گمینم یچیه یهرچ

 

 .. دمی، صبر کن به موقعش اوج سرعتمو نشون م یدیکرد : حاال کجاشو د زیر چشماشو

 

دستاشو باال آورد : بابا از نظر الفاظ  دیحد گرد شده بود نگاش کردم ، خند نیکه تا آخر ییچشما با

 حاال ! یزنیگفتم به خدا ! چرا م

من برم سر کوچه نون  نیکنیرست متا شما املت د نییفرما یدرخونه اشاره کرد : حاال اجازه م به

 ؟ سر کار خانم رمیبگ
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 که خوش به حالش نشه نیا یبرا یول رهیشوخش باعث شد خنده م بگ لحن

 .. نییشم ) درو نشونش دادم ( بفرما یشما نم فیکردمو خندمو قورت دادم : من که حر یپوف

 شه .. یم لیزودتر تعط ییتر جمعه س نونوا عینگا کردم : فقط سر ساعتو

 

 رفت .. رونیگفتو از خونه ب یچشم

 

 تو آشپزخونه .. دمیپشت سرم جمع کردم .. پر بسیکل هیبا  موهامو

براش از اون املت خوشمزه هام بپزم که بچه  دیذاشتم .. با یبفهمم داشتم سنگ تموم م نکهیا بدون

 ها عاشقش بودن ..

 براش ازمیدرست کردم ، پ ارمیماستو خ هیسرخ کردم .. فلفل دلمه و گوجه رم تفت دادم  ازیپ رویس

گذاشتم .. زنگ زد .. درو براش باز کردم .. نگاه پر از عشقشو بهم دوخته بود ، با دستم به خونه 

 تو !! نییفرما یدعوتش کردم : نم

 

 راه انداخته .. خانم کوچولوم !! میبرنگ: اوه اوه ! چه بو  دیکش یقیکه توخونه گذاشت نفس عم پاشو

 

 کنه .. یخواد م یبود که آزاد شده حاال هر کار دلش م یزندون هیبه دندون گرفتم ، مثه  لبمو

 غذا آماده س .. نیبه دستو صورتتون بزن یآب هیرو پهن کردم نونا رو گذاشتم توش : تا  سفره
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 مهمونم کرد : باشه .. بایاز اون نگا عج باز

 

به  یاومد نگاه رونیب یی.. حوله به دست از دست شو دمیتو سفره چ لویمرغا رو شکوندم وسا تخم

 تو خونه م داشته باشم .. ییکدبانو نیدوست داشتم همچ شهیسفره انداخت : هم

 

..  شنیپرم همه خانما کدبانو م خچالیپره .. با  شهیسر شما هم هی، که از دولت خچالهی: به خاطر _

 بسازه .. یهمه چ یچیاونه که از ه یقیحق یکدبانو

 

 .. فکر کنم حالش رمیزد نتونستم نگامو ازش بگ یم ادیبهم کرد .. تو نگاهش خواهشو تمنا فر ینگاه

 یکه راه انداخت ییبو نیدفعه به آشپزخونه نگا انداخت با ا هیشد که  یداشت دگرگون م

 ؟ ید یدلم ضعف رفت ناهار نم یدیکه چ یسفره ا نیپشت سرش اشاره کرد : ا به

 

 .. ارمیازش گرفتم : چشم االن م چشم

 

 .. یداشت ی! نه به اون نه ، نه ، گفتنت نه به االن که چشم ازش بر نم سایخاک بر سرت پر یا

شوهرمه  ییطورا هیجواب خودمو دادم : خب چه کار کنم ، چشاش سگ داره المصب .. بعدم  خودم

 خواد نگاش کنم یدلم م
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.. با حرص پشت دستمو گاز  ستیقابل اعتماد ن گهید یخود اونم مثه مردا یزدم .. ب بیخودم نه به

 گفتم . یگرفتم و آخ بلند

 

 شد ؟ یسمت آشپزخونه : چ برگشت

 

 ! یچیشد گفتم : ه یم دهیکه که به زحمت شن ییصدا با

 

 ؟ یتتو سوزونداشک تو چشمام جمع شده بود .. نفسشو تو گردنم حس کردم .. نکنه دس یول

 

 .. کردمینبود داشتم فکر م یزی: نه ، چ دمیعقب کش سرمو

 

 ؟! یمن باز بارون یآهو یمو با دست گرفتو سمت خودش چرخوند : منو نگا کن ، چرا چشا چونه

 

 .. میناهار بخور دیایکنه ب یم خیاالن غذا  ستین یزی: چ_

 

 فهمم .. یکه من به موقش م یدون یم یفشار داد : باشه نگو ، ول هیدور شونه م حلقه کرد  دستشو
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فکر  چوقتیلقمه رو که دهنش گذاشت سر تکون داد : هـــــوم ، ه نیاول میهم نشست یبه رو رو

 وجود داشته باشه .. یخوش مزگ نیاملت به ا کردمینم

 

 تو هم رفت .. چاپلوس .. اخمام

 

سهمتو  ی؟! اون قدر خوش مزه س که اگه نخور یخور یبلند کرد ، به غذام اشاره کرد : چرا نم سر

 خورم .. یخودم م

 کنه .. یتر شد احساس کردم داره مسخره م م ظیغل اخمم

 کردو به خوردن ادامه داد .. شیچشمکم چاشن هیاخمم لبخند زد ،  به

 

آشپزخونه رو  اموی.. تا به خودم ب میسفره رو جمع کرد.. کمک کرد با هم  میتو سکوت خورد ناهارمونو

شورم  یخودم م نی! نشور یوا یشروع کرد به شستن ظرفا : ا سادویوا نکیس یجمعو جور کنم جلو

!! 

 

 .. ینشور دیگفت : گفتم شا یبا مزه ا اخم

دو تا  هیبذار کارمون تموم شد  ییچا هیزد (  یراحت تره .. ) چشمک با مزه ا المیبشورم خ خودم

 !! یبدون دیتا برات بگم اون چه که با میقند پهلو ام بنوش ییچا
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ردم با خودش ب دیتاپمو کش یاز دستم گرفت گوشه  وینی، س ختمیر ییکه تموم شد دو تا چا کارامون

خواسته گفته حاال  یگه بزنم لهش کنما ! از اون موقع هر کار خواسته کرده هرچ یم طونیتو اتاق .. ش

 .. پررو .. رهیگ یلباسمو م

 

 تحملم تموم شد ! گهید نمیبب نیبش ایکرد : ب اشاره

 

 ؟ هی: منظورتون چ دمیلحظه ترس هی

 

 ی، تو راجع ه من چ سای: پر دیمقدمه پرس ینشستم ب ی.. وقت نمینشست اشاره کرد منم بش خودش

 ؟ یکن یفکر م

 

 کردم ؟! یفکر م یچ ای کنمیفکر م ی: چ_

 

 یم بگم متوجه ویبرات همه چ ینداره ، وقت یفرق چیقبل ه یروزا یایلیامروز با ا یایلی: باور کن ا ایلیا

 ؟ میمن چه جور مرد یکنی.. حاال بگو فکر م یش

 

با  هشی.. هم ستنیدستم ن یانگشتا یبه اندازه  ایمثل شما تو دن ییگفتم : ببه نظرم مردا صادقانه

 داره .. یشوهر نیگفتم خوش به حال همسرتون که همچ یخودم م
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خوش به حالم که  یگفت یم دیغلط بود ! با تیکه جمله بند یکرد : توجه کرد یقشنگ ی خنده

 دارم .. یشوهر نیهمچ

 

 .. ادیخائن خوشم نم ی!! از مردا نای: باز شروع کرد دیاز ابروهام باال پر یکی

 بشم تونیخونوادگ یخوام باعث به هم خوردن زندگ یدستم داد : نم موییچا

 

 ش !! هیخنده قشنگه رو لباش بود : خب بق هنوز

 

خوام فکر کنه شوهرشو  یهمسرتون دنبالم باشه ، نم نینکرده نفر یخواد خدا یکردم دلم نم بغض

 .. دمیدزد

 

 غلط بود اتیبازم تمام جمله بند یدیخودم ، د ی: خانم کوچولو دیبلند خند باز

 

ها ! خدا  شهیم تونیزیچ هیبکنم : امروز  ویبزرگ کیکوچ یچه قدر مالحظه  اوردمیطاقت ن گهید

 خوره تون کردن .. زینکنه چ نیخورد یچ یلیوک
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خورم کرده  زیدست پخت خانوممو خوردم ! چ یبود ، شونه باال انداخت : ناهار که غذا دهیفهم منظورم

 ! دونمینه رو نم ای

 

 بود .. نجایمنظورم قبل از اومدنتون به ا: نه _

 

 غذا نخوردم .. یتا به امروز درستو حساب شیماه پ ۶-۵از  یکن ی: باور م دیکش یخسته ا نفس

 

 .. نیکنم ، خب باالخره همه ش نگران همسرتون بود ی: درکتون م_

 

 میحساب گهید .. دراحت ش المیخ گهیزد : آره همه ش نگران خانم خوشگلم بودم اما امروز د یچشمک

 ایده بمونم  یکه حرفامو بشنوه اجازه م نیدونم بعد از ا یکرد .. حاال نم یکه هوامو داشتو بنده نواز

 گه دمتو بذار رو کولتو برو .. یم

 

 خونواده به خاطر من هی هیبشم که زندگ یراض تونمی.. نم نیمسخره تون نکن یکردم : منو وارد باز اخم

 بشه .. دهیاز هم پاش

 

زدم : مگه  غیشدم ج ی، عصبان نیرو زم میشدم با هم افتاد ریبغلم کرد ، غافلگ دیدفعه از جا پر هی

 ؟! یبهم دست نزن یقول نداده بود
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 هیهمسر من ک یدون یوسط ! تو م یکش یهمسرمو م یپا یتو  یگ یم یبلند شم نذاشت : چ خواستم

 ؟

 

 یخودم ساخته بودم مثه مردا یکه برا ییایمرد رو خواستیباشه ، دلم نم یطور نیخواست ا ینم دلم

 .. ادیاز آب در ب یهوسرانو پوشال گهید

 

.. سمانه بنده خدا همسرته ،  نیبه زنا ظلم کن نیفقط بلد نیشد : همه تون مثل هم ریسراز اشکام

 ضهیکنه .. اون االن مر یشوهرو پسرش داره با مرگ دستو پنجه نرم م دیهنوز زنده س ، هنوزم به ام

 .…با من  نجایا یایاون وقت م یچشمش به دره که که از در وارد بش

که به تالش من  نیکه بدون ا دیرس یزورم بهش نم یش گذاشتم هلش دادم ول نهیرو س دستمو

 هیصورتمون  یآورد فاصله  نییزد روم سرشو پا مهیسرم گذاشت ، خ ریدستشو ز هیبده  تیاهم

 یزد : چ بیدادم که وجدانم ن یلحظه از عطرش مست شدم داشتم اراده مو از دست م هیوجبم نبود .. 

 ؟ ادیبال سر خودت ب نیروز هم هی یدختر ! دوست دار یکن یکار م

 سرتق شدم داد زدم : ولم کن ، دوباره

 یوهرش نیه که همچمثل همه .. متأسفم برا سمان یکی: ولم کن تو هم  دمیکوب یش م نهیتو س مشتامو

 داره !
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لحظه بهت زده نگاش کردم ، صداش تو  هی، شوکه شدم  دیاز دستامو تو مشتش گرفت بوس یکی

؟ ) داد زد ( هان ؟ فکر  یفکر کرد یبود: تو راجع به من چ شیشونیرو پ یظیاخم غل دیچیگوشم پ

 کنم ! غهیمثل تو رو ص ییکوچولو امیاون قدر پستم که با وجود زنو بچه ب یکرد

 ؟ یدید یم اهیقدر منو س نیتو ا یآروم تر شد : خانم لحنش

 

ر ت نییمو ول نکرد صورتشو پا گهیش شل مونده بود ، دست د نهیشده بودم ، دستمو که رو س جیگ

 .. ییزن دارم اونم تو هیخانومم .. در حال حاضر فقط  ییمن تو یآورد : تنها زن زندگ

گفت: حاال اجازه دارم  یلرزون یبا صدا ومدیتر م نییپر از تمنا شد همون طور که سرش پا نگاهش

 همسرمو ببوسم ؟!

 

 .. دمیگفتم که خودم ترس یبلند یش فشار دادم چنان نه  نهیمحکم رو س دستم

 

 گم به خدا ! یکردو به عقب رفت : دروغ نم یبشه ، خنده ا کیدوست ندارم بهم نزد دید یوقت

 

آورد به سمتم  رونیب یزیدرشو باز کردو از توش چ فشی، رفت سر ک دیسرم کش ریآروم از ز دستشو

 یشناسنامه م ، اگه فکر م نمیبرگشت شناسنامه ش بود .. گرفتش طرفمو مظلومان گفت : نگا کن ، ا

 گم .. یدروغ م یکن
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 .. مدیشناسنامه رو از دستش قاپ دمیحرفشو بزنه از جام پر ی هیبق نذاشتم

 از فرزام نبود.. یاسم یسمانه به همراه مهر طالق تو شناسنامه ش بود ول اسم

 ؟! ستیفرزام پسر تو  یعنیکردم :  نگاش

 

 رفت ، من پدرش شدم !! نمونیپدرش از ب ی: از وقت دیکش یپر سوز آه

 

 ؟! هیک یپس بچه  ستی: اگه فرزام پسرت ن دمیتعجب پرس با

 ؟! یهمه حواست بهش هستو هواشو دار نیپس چرا ا ستیساله زنت ن ۷-۶سمانه  اگه

 

 تا برات بگم .. یجفت گوش شنوا دار هیتو دستش گرفت با شستش دستمو نوازش کرد :  دستمو

 

بکشم ، سرمو براش تکون دادم تا از سرنوشت پر  رونیخواست دستمو از دستش ب یدلم نم گهید

 فرازش برام بگه .. بوینش

صبر کردم که امتحانات تموم بشه . خواستم با  ی، ول گفتمیبرات م میراجع به زندگ نایزودتر از ا دیبا

 که برام مهمه یزیتنها چ یکردم ول یاشتباه م دیدونم شا ی.. نم یراحت کنکورو پشت سر بذار الیخ

 تو اِ ! تیموفق

وغش غل یبساده و  یایعاشق زندگ شهیبه دورو برش کرد : هم یداد نگاه هیتک یعقب به پشت نشست

دار مق هیخواستم برات مبلو  شی.. چند وقت پ دمیچ یرو به سبک سنت نجایا نیبودم برا هم ایمیقد
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.. حاال  م، پس صبر کرد یبمون نجایا ادیکه ز ستیلوکس بفرستم ، بعد با خودم فکر کردم قرار ن لیوسا

ه خونه ب ویبا من همراه بش یبخوا ای یبمون نجایا یبا خودته که بعد از صحبتام بازم بخوا میتصم گهید

 .. یایخودمون ب ی

 هیبرا خودم داشته باشم ، با  یخونه زندگ هیمنم  شهیم یعنیهو دلم ضعف رفت با خودم گفتم :  هی

دستشو باز  دیحسو حالمو د یکه فقط من مال اون باشمو اون مال من ! به چشماش زل زدم وقت یمرد

 قهحلکنارش نشستم سرمو رو شونه ش گذاشتم دستشو دورم  دمیکرد بهم اشاره کرد ، منظورشو فهم

ش دستمو گرفتو نوازشش  گهیزد و با دست د میشونیبه پ یکردو منو به خودش چسبوند بوسه ا

 ؟ ی، گفت یگوشش گفتم : تو که به من دروغ نگفت ری، ز کردیم

آدم ناراحت کننده  یخاطرات برا یبعض یآور ادیقبول کن  یداد : نه فدات شم ول هیبه سرم تک سرشو

 … یوفتیم ادشونی یوقت یکه تموم شدنو رفتن ول نیس با ا

 .. میکن بگذر ولش

 خانم ! زیجونم برات بگه عز خب

 ؟ یگ یقصه م ی: مگه دار دمیخند

 پر غصه .. یقصه  هی: آره  دیکش یقیموهام برد نفس عم یال سرشو

 لختم گذاشت .. یسر شونه  ینرم رو یبوسه  هی بعد

حس خوب بهم دست داد ..  هیکه  ومدیمرد رو تن لختم نه تنها بدم ن هی یبار از بوسه  نیاول یبرا

 صداها بود.. نیخوش آهنگتر نویمردونه ش به گوشم بهتر یگردنش گذاشتم صدا یسرمو تو گود
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! پدرو مادرم هر دوشون اهل خدا  یدون یخودتم م ی، تا حدود هیمذهب یخونواده  هیما  ی: خونواده _

 .. میذاشتیتو سفره مون نون حالل بود ، همه مون به هم احترام م شهیبودن و هم غمبریپ

از  یسال ۱۰که حدود  هیسال از من بزرگتر بود .. من و طال ۵، طاها برادر بزرگم که  میسه تا بچه بود ما

 ته ..ناخواس یدختر ناز دونه  هی ی.. به قول کترهیمن کوچ

ه ب دیبا شهیبودمو هم کهیمن بچه کوچ هیاومدن طال ای.. تا قبل از دن یگرام زیپسر ارشد بودو عز طه

اومد شدم برادر بزرگه  ایدن هیزدم .. بعدم که طال یدادمو رو حرفش حرف نم یحرف بزرگترم گوش م

ب هم .. خ نگمداشته باشمو تو کاراش کمکش کنمو از گل نازکتر بهش  کترویخواهر کوچ یهوا دیکه با

 دونه گلو نازدونه .. هی یکیبودو هم  یته تغار

 

 خودم ؟! یباز نازدونه  یشد یرو لبم نشست سرمو از رو شونه ش برداشت : چ یتلخ لبخند

 

 دونم گله هندونم! هی،  سایگفت پر یم شهیمامانم افتادم که هم ادی یچی: ه_

 

 خوند .. یم گهیجور د هی دیتو با یبرا دیزد : به نظرم با میشونیآروم به پ شویشونیپ

 ! یم خودت وونهیمشتمو به بازوش زدم : د نرم

 

دوست داشتن به عنوان  ایحس عشق  چیکه هنوز ه نیکرد دوباره تو بغلش فرو رفتم ، با ا یا خنده

 یکرد و باعث م یآرامشو القا م تویآغوشش بهم امن یتو وجودم نبود ول ییزایچ نیهمچ هی ایهمسر 

 شد از کنارش بودن لذت ببرم ..
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م برا یچی، درسته از ه ادیآسه بره آسه ب ایلی: همه عادت کرده بودن ا دیچیصداش تو گوشم پ دوباره

 ایاجازه ندادن  ایکارا رو که دوست داشتم انجام بدم  یلیخ ینکردن ول یاحترام یبهم ب ایکم نذاشتن 

 …بمونه  مهیباعث شدن نصفه ن

 

دستشو تنگ تر کرد .. نفس  یتو بغلش فرو رفتم اونم حلقه  شتریدلم براش سوخت ب ییطورا هی

آدم چند بار  هی.. مگه  رنیازم بگ یمیزارم تو رو هم که تنها دل خوش ینم گهیداد : د رونیخسته شو ب

 .. ادیکوتاه ب دیبا

 یاون وقت شما تالف دی: ببخش ادیگفت خواستم از اون حالو هوا در ب یقسمتا رو به خودش م نیا انگار

 ! گهید یدر آورد چارهیهمه رو سر من ب

برام  یریتسخ لی، از قبل وک ی، چادر سرم کرد یبلند کردم با دستام شمردم : نگهم داشت سرمو

و فقط ت یبود ، ا یدیس کنکور که با،کال ی، رشته انتخاب کرده بود یکرد نیی، مدرسه تع یگرفت

 .. ینمود لینظر منو هم دخ ییوقتا هیلباسا  دیخر

 ؟! یخودت انتخاب کن وارتیدرو د ی قهی: بد کردم نذاشتم با اون سل دیکش نمویب

 

گفت االن : بله بله  یچ نیغار باز شده بود نـــــــــــــــــــــــه ا یاندازه ورود دهنم

 انتخابت .. نی!! ) به خودم اشاره کردم ( با ا یمال جناب عال ای وارهی، انتخاب من درو د دمینفهم
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 مثآل یکنیکارا رو م نیا یخنده نگاشو تو صورتم چرخوند رو لبام مکث کرد : نوچ ، هنوز زوده ! دار با

امم حرف هیخانم هنوز زوده صبر کن باق یکور خوند ریبهم بدوزم ! نخ یعیلباتو به طرز فج یوادارم کن

 بگم بعدآ !

 

 .. کردمیلهت م زدمیبه سرت اومده وگرنه االن م یخوام بفهمم چ ی: برو خداتو شکر کن م_

 

تالش کرد منو تو بغلش بکشه نذاشتم آخرش سرمو رو  یتو بغلش نرفتم مثآل قهر کردم ، هرچ گهید

 ه نوازش موهام ..باز کردو شروع کرد ب بسمویپاش گذاشتم ، کل

 

م داشت ه میخوب یبود خونواده  یبار عاشق شدم .. دختر خوب نیاول یبرا رفتمی: دانشگاه که م ایلیا

 منتها من دو سال باال تر بودم .. میرشته بود

داد اون  یرفت و اک قمیخوام ازدواج کنم ، قبول کرد تحق یآخر فوقم بود که به بابا گفتم م یترما

 یخونواده  هیساله م داشت همسرش از  ۷ یبچه  هیسالم بود طاها ازدواج کرده بود و  ۲۴موقع 

 میبود کردهکارامونو  یکردن.. همه  یم فیتعر شیخانم مانویهمه از ا لیبود که تو فام نیمحترمو متد

 که اون اتفاق شوم افتاد .. میاز دختر مورد عالقه م بر یخواستگار یکه برا

 

که اون  نیتصادف کنه چه برسه به ا کردمیوقت فکر نم چیداشت ه یدس فرمون فوق االده ا طاها

 یلیخ گفتیاون جور که شاگردش م کنهیبهش تلفن م یکیتصادف منجر به مرگش بشه .. اون شب 

 ی.. اون فاجعه ضربه  کنهیو با سرعت حرکت م نهیشیو با همون حالت پشت فرمون م شهیم یعصبان
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 هیمراسماش و درد بزرگ از دست دادن  یطرف برگزار هیشدم .. از  ریزد ..بد درگ میبه زندگ یبد

 خودم .. یدانشگاه یپاس کردن چکاشو برنامه ها گهیاز طرف د ز،یعز

 

اومد خونه و گفت چند نفر از کسبه سمانه  یروز بابا عصبان هیاز فوت طاها گذشت بود که  یماه چند

 میریگ یبچه رو م ستین ی.. مامان بالفاصله گفت که مسأله ا دنید ایاز هم صنف یکیرو با پسر 

 اموسباشه اون االن ن یهر چ شهیکه نم یطور نی، پدرم قبول نکرد گفت هم شیزندگ یخودش بره پ

شب دعوتش کردن اومد خونه مون همه  هی..  کننیم گهید یحسابا هیشه مردم روش  یما حساب م

که رفت بابا به من گفت بهتر از فکر اون دختره  یرو انکار کردو گفت بهش تهمت زدن .. وقت یچ

 یول دیچیپ امبه پرو پ یندادمو قبول نکردم ، بابا کل تیبا سمانه ازدواج کنم .. اولش اهم امویب رونیب

و  نهیردم بهترک یکه فکر م یدختر دمیماه که رفتم دانشگاه فهم۶بعد از  یکه وقت نیموفق نشد تا ا

 یمن به خاطر مشکالتم استفاده کرده و لقمه  یچند ماهه  بتیازدواج انتخابش کرده بودم از غ یبرا

 ونشنهادشیگفتم با پ درمبرگشتم خونه به پ ی.. وقت شیکرده و رفته سر خونه زندگ دایچرب تر پ

و ضربه خورده س و  نهیمتد هیاهل زندگ میشناسیدعام کردو گفت که سمانه رو م یموافقم .. مادرم کل

د .. اولش ب می. بعد از سال طاها ازدواج کرد نمیبب ریخ میشه تو زندگ یبااعث م میاز خودگذشتگ نیا

 در سمانه شدم .. یراتیی.. چند وقت بعد متوجه تغ میداشت یمعمول یزندگ هینبود 

 

 .. دیرسیبه منو خونه نم سمانه

 .. دمیهاشو پرس یتوجهیب لیروز صداش کردمو ازش دل هی

 .. یزینه چ یحینه تفر یشورم نه گردش یم پزمیحال جواب داد : خسته شدم ، همه ش م یب
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چند تا کالس مختلفم ثبت نام کرده بودو با  کردمیخونه کمکش م یتو کارا شهیکه هم یصورت در

مسافرت ..  میچند روز بر اینداره ب یمسافرتو دادم : خب کار هی شنهادیپ یدوستاشم دوره داشتن ول

 .. میگرد یبر م مویکن یعوض م ییآبو هوا هی میریم رمیبگ طی؟ بگو تا بل میکجا بر یدوست دار

 

 با اونا برم .. خواستی.. دلم م رنیم یکرد : دوستام دارن دسته جمع بغض

 کردم فرزامم نگه داشتم که راحت با دوستاش بره و خوش بگذرونه .. قبول

 .…که بعد برام خبر آوردن  یول

 

خاطراتش براش سخته .. آروم از  یادامه  یآور ادیحرکت موند ، احساس کردم  یسرم ب یرو دستش

 شتیوقت اذ چی: به خدا ه دیجام بلند شدم صورتشو با دستام قاب گرفتم .. چشماش پر از غم بود نال

 براش کم نذاشتم .. یچیکردمو از ه شیهمراه شهیهم ینکردم ، عاشقش نبودم ول

 

 دیدم شابو دهیچند وقتتو ند نیا یتایدونم ، اگه حما یگذاشتم آروم گفتم : م شیشونیرو پ مویشونیپ

 .. یبود یمدتت مطمئنم شوهر خوب نیا یبا کارا یباورش سخت بود ول

 

 شده بود ، دستامو تو دستش گرفت : خوردم کرد ، غرورمو شکست ، آروم

با همون پسر همکار  دمیدنبالش بودم تا فهم هیمدت مثه سا هیمدت به کاراش شک کردم  هیاز  بعد

 ازدواج کنن برن خوانیبراش گفتم کتمان نکردو گفت عاشق اون پسرس م یبابام سرو سر داره .. وقت

 خارج از کشور ..
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همه مون به خصوص  یداد برا یکاراشو ادامه م نیداشتم و هم یموندم اگه نگهش م یدو راه سر

 فرزام بد بود ..

 م ..کرد یچه م ییآبرو یرفتن با ب یکردن و از دست م یگفتم سکته م یپدرو مادرم م یبرا اویجر اگه

و هرکس بره دنبال  میاز هم جدا ش میکه سرو صدا راه بنداز نیبدون ا میبا سمانه قرار گذاشت نیهم برا

راحت قبول کرد فرزامو بهم بده  یلیادم .. خخودش ، فرزامو ازش گرفتمو طالقش د یزندگ

 خواستگارش اونو قبول نکرده بود ..

 

رو دوست داره  یکس گفتی: خب چرا اولش باهات ازدواج کرد خب همون اول م دمیپرس متعجب

 رفت .. یدادو م یفرزامو م

 

من ، همه که مثه تو  یکرد با پشت انگشتش گونه مو نوازش کرد : دختر کوچولو یعصب ی خنده

من بودو  یکه به عهده  یا هیاش از طاها ، هم مهر هیم کردو رفت .. هم مهر سهیسر ک یکل ستنین

ورده آ امفرز یکه برا ییها هیو هد ایدیپر کرده بود ، تمام ع شویبار حساب بانک نیگرفتو رفت .. تازه ا

 شومشو از سرمون کم کرد .. ی هیبودن.. تا تونست هم از خودم پول گرفت .. خالصه رفتو سا

بزرگ  یگذاشتم برا مویساله که براش هم پدر بودمو هم مادر تمام زندگ ۱۲ یپسر بچه  هیموندمو  من

 برادرم .. ادگاریکردنو به ثمر رسوندن تنها 

 

 عاشقش شدم .. دموید ایاز مهمون یکی یفرشته رو تو هیسال بعد بود که  کی
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 گرمو یصدا رفتمیم نیدلنش یخلسه  هیبه  کردیموهامو نوازش م یکس یعادتم بود وقت یبچگ از

دختر خوشگلو ملوس افتاد که  هیبودم : چشمم به  فوریک یکل کردیکه گوشمو نوازش م شمیمخمل

ابا دفعه حاج ب هیازش چشم بردارم  تونستمیقاب گرفته بود نم شیصورت معصومشو چادر گلدار صورت

دختر مردمو  یقورت داد زتیه یچشم درومده ؟ با چشما یکنیاومد تو پهلوم گفت : چه م آرنجبا 

 کن ! ایح

 بد دلمو برد .. ی: حاج گفتم

 

اون دختر نصف سنتو داره اوله  ؟یگیم یچ یفهمیمرد م ایکرد : الاهلل االهلل . کوتا ب یظیاخم غل یحاج

باهاش  یتیسال با اون اختالف سن داره چه سنخ ۳-۲که فقط  یپسر هینره خر مطلقه با  یتو شهیجون

 کرده زیعز هی نیم، صالحه و ه ذارهیتابوتشم رو دوش تو نم ی، هان ؟! حاج ساالر یداشت باش یتونیم

.. 

 

که بعدها  یمنو چه به دختر گفتیانداختم ، راست م نییسرمو پا یدیرو سرم خراب شد با نا ام ایدن

 و واقعآ برازنده شه .. باسیاسمشم مثل خودش ز دمیفهم

 

 .. یبود یواقعآ پر ینبود یتو مثل پر ی: ول یکش یمو به نرم گونه

 افتاد ؟ یک قآیاتفاق دق نیزل زدم تو چشاش : ا دمیاز جام پر شیاسپند رو آت مثل
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 قی.. دق یبره دب بار نیاول یکه پدرت برا نیبگم .. هوم .. چند ماه قبل از ا قیفکر کرد : دق یکم

اون موقع چند بار اومد تو دهن راجع به تو سؤال  یصالح مشورت اومد سراغ حاج یچون برا دونمیم

 زدمو پا رو دلم گذاشتم .. بیباز به خودم نه یکنم ول

 

؟ چرا اون موقع مثه  یومدیدوباره از کوره در رفتم و سرتق شدم داد زدم : چرا ن اوردمیطاقت ن گهید

 ؟ میخواستگار ادیب یتا حاج ینستادیلنگه پا وا هی ویامروز تخس نشد

 

:  دمیکوبیبرهنه م مشت م مهیکه پاره شد محکم به بدن ن دمیکش یتاپمو طور ی قهیانداختم  دست

که جسمو روحم به  یبرسه ؟ چرا ؟ چرا؟ چرا ؟ تو با فکر احمقانه ت باعث شد نجایبه ا یچرا گذاشت

 بشه .. دهیگند کش

 

 ش فشرد : به جون نهیجونمو به س مهیش بدن ن گهیدستش دستهامو مهار کرد و با دست د هیبا  دیپر

 یاتفاق نیممکنه همچ دیرسیدر صد به فکرم م هیدرصد فقط  هینباشه اگه  ایخوام دن یخودت که م

 خبر دشخو ی گهید ی قهیدق هیآدم از  ی.. ول ارمیتا بدستت ب دوختمیزمانو به هم م نویزم وفتهیم

که پدرت داشت فکر  ییایب ایبا اون ک یکه داشت ییاینداره ، باور کن با اون سرو شکلو حجبو ح

 .. کننیو تو رو خوشبخت م تیخواستگار انیآدما که از من برات مناسب ترن م نیبهتر کردمیم

 

ولم کن .. مگه  گمینم : ولم کن .. ) داد زدم ( مبهش زدم تا خودمو از حصار دستاش آزاد ک یا تنه

 دمین، هان ؟ حاال حرفاتو ش یکنیپشت سرتم نگا نم ویریاگه گفتم برو م دمیحرفاتو شن یوقت ینگفت
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 خوامینم گهی، د نمتیبب خوامینم گهیپاشو برو ، ) درو بهش نشون دادم ( برو گمشو د گمیبهت م

 ….. تو .. تو  یفهمی.. ازت متنفرم .. م وفتهیچشمم به چشمت ب

 یقده ع خواستمیبود . م یخال یتو ذهنم نبود مغزم خال یکلمه ا چیانگار ه یعنیبگم  یزیچ نتونستم

اون پس بده .. اون  مویبد زندگ یتقاص تمام اتفاقا خوستیکنم . دلم م یچند سالو سر اون خال نیا

 .. دونستمیم امیمقصر بود .. اون لحظه اونو مسبب تمام بدبخت

که از  یشکستن قلبشو با آه یلحظه حس کردم صدا هیش افتاد  نهیشل شد سرش رو س دستاش

 .. دمیاومد شن رونیگلوش ب

 

از جام بلند شدم  عیجلو دارش نبود .. سر یچ چیه چکسویه گهید گرفتیرو م سایپر یغوغا جا یوقت

که اصآل بسته نشد فقط به چهار چوب خوردو  یطور دمیرفتم تو اتاق خواب درو محکم بهم کوب

 هیخوب گر یبرگشت خودمو رو تخت پرت کردم سرمو تو بالشتم فرو بردمو زار زدم ، ضجه زدم .. وقت

 ییخدا شدینم یولندم  تیشد تازه وجودشو کنارم حس کردم خواستم اهم یهامو کردمو دق دلم خال

از جام تکون بخورم سرمو رو بالشت چرخوندمو نگاش کردم .. دستاشو رو  نکهیمقصر نبود .. بدون ا

که فقط موهاشو پشت گردنشو  یداده بود طور هیتخت تک یتخت گذاشته بودو سرشو رو به لبه 

اگه اون موقع  یعنیسر قلب مهربونش آوردم ؟  ییمن چه کردم ؟ چه بال دیلحظه دلم لرز هی..  میدیم

دوازده  یپسر بچه  هیمرد با دو برار سن من ،  هی.؟  کردمیاومده بود من قبولش م یخواستگار یبرا

 دادمیم یریکبیا زینفر بهش لقب مردک ه نینا موفق !! مطمئنم خودم اول یازدواج اجبار هیساله و 

،  دمیباال کش موینیورتم بودوبا پشت دستم پاک کردم بکه رو ص ییلبم نشست اشکا ی..لبخند رو

 یکنی: دختر چه م دیکج مظلوم نگام کردو خند یبا سر دیسرشو از رو دستش بلند کرد لبخندمو که د

 جون تو تنت نمونده . نیبا خودت ؟ بب
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 ! یریکبیا زیانداختم : مردک ه ینیچ مینیب رو

 تعجب چشماش گرد شده بود : جاااا نم ! از

 ظیغل شیا هیبعدم  دادمیفحشو بهت م نیهم میخواستگار یومدیخب ، اگه اون موقع م هی: چ_

 .. رفتمیم دمیکشیرامو م گفتمویم

 

 طور .. نی: که ا دیخند

 

 طور . نی: آره هم دمیباال کش موینیب باز

 

ه .هنوز ک دمیکش یچه رنج یدونیگذروندم ..نم ویسخت طیقبول کن که شرا یبغض کردم : ول دوباره

که همه ش  شمیاولش خوشحال م پرمیاز خواب م ی.. شبا وقت نمیبیهنوزه کابوس اون روزا رو م

 .. دهیآزارم م یکس یبعد اون حس تنها بودنو ب یکابوس بوده ول

 

 ینیبب ویدارشیاز خواب ب ی( وقت دیرو بازوم کش شوینیقطع کرد : حاال اگه ) روم خم شد نوک ب حرفمو

 ؟ یستیازم دلخور ن گهیدوست داره مشکل حله ؟ د ایدن هیکه  دهیکنارت خواب یکس

 

شد  رمیدستگ یخمارش زل زد تو چشام همه چ طونویش یبا چشما یوقت یول گهیم یچ دمینفهم اول

 لحظه م تنهام نذاره ؟ هیتا آخرش همرام باشه و  دهیاون آدم قول م یعنی: 
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 . دهیبه بازوم زد : قول شرف م یا بوسه

 

 بده ؟ تیبه گذشته م اهم نکهیتا آخر آخرش باهامه بدون ا یعنی: _

 

 .. ی: تا آخر آخرش ، تا هر وقت که تو بخوا دیرو تخت انداخت کنارم دراز کش خودشو

 

 هنکی.. با ا مونهیبه من قول داد بود که کنارم م ایلی؟ ا نیبهتر از ا یچ گهیبغلش فرو رفتم ، د تو

کامل نداشتم قبولش کردم .. حرفش به دلم نشست اصآل اگه دروغم بود برام  نانیهنوزبهش اطم

 شونم من .. یکی رمیخواست گول بخورم ، چندتا آدمن در روز که کاله سرشون م یبود دلم م نیریش

 

: حاج بابا رو بفرستم بره از محضر  دمیکه صداو شن بردمیبغلش داشتم از نوازش دستاش لذت م تو

 ؟ رهیوقت بگ

 

 ؟! یچ یبلند کردم : برا سرمو

 

 اسم خوشگلت بره تو شناسنامه م .. نکهیش گذاشت : واسه ا نهیسرمو رو س دوباره
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 ؟! یمطمئن ایلیگفت : ا یچ نیکردم ! ا کپ

 

 لحظه م وقت تلف کنم .. هی یحت خوامینم گهید دمیآرزوم رس نی: چرا نباشم به بزرگتر_

 

 …یاگه من ا وونهی: د دمیجام پر از

 

 . ستیبرام مهم ن یچیرو دهنم گذاشت نذاشت ادامه بدم : ه دستشو

 

؟ پدرت ،  گنیم ی؟! خونوادت چ یگیم یچ یفهمی! م یاحمق ی وونهید هیپس زدم : تو  دستشو

 ؟ یت فکر کرد ندهیبه آ چی! ه ییتو دشیمادرت ، اون پسر که ام

 

 .. نجامیکردم که االن ا ویدستمو نوازش کرد : مطمئن باش فکر همه چ پشت

 

 .. ذارمیمن نم یاز جام پاشم : ول خواستم

 

 .. یبر ذارمیجاس مگه من م نیرو تخت : کجا ؟ جات هم دیمنو کش دوباره
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 پاشو .. ی:خانم_

 

 : هوم .._

 

 بلوزو بپوش دوباره بخواب .. نیپاشو ا گمیخانومم م سای: پر_

 

 ، ولم کن بذار بخوابم . خوامیشم : نم داریب نمیریاز خواب ش خواستمینم

 

 .. یخوری: خانومم کولر روشنه سرما م_

 

 .. خوامی.. نم خوامیلوس کردم پشتمو بهش کردم: هوم .. نم خودمو

 

 بغلم سردت نشه .. ایپشت گوشم زد : پس ب یتو بغلش بوسه ا دیکش منو

 

 یسای: پر دیچیتو گوشم پگرم  ییشدم صدا داریب یبودم که با نوازش دست دهیچه قدر خواب دونمینم

 . گهیشو د داری؟ ب ستیمن خواب بس ن

 . ایکنیم ضعف
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 رو که روم خم ایلیبخوابم ا خواستیبازم دلم م یشده بود ول کیچشمامو باز کردم هوا تار یحال یب با

 بعدآ .. میبخواب گهیکم د هی ایتو رختخواب : حاال ب دمیشده بود کش

 

 .. ایشیخوش گذشته پا نم طونکیاز ته دل کرد : ش یا خنده

 

 دیدغدغه م بود .. شا یخواب راحتو ب نیکه مامانم رفته اول ی: آره واقعآ . باور کن از موقع دمیخند منم

 ؟ دمیچند ساعت خواب ی.. راست ستمیکنارم هستو تنها ن یکیچون دلم گرم بود 

 

 ندارن .. تیاهم زایچ یباق یدیکه راحت خواب نهی؟ مهم ا یدار کاری: به ساعت چ_

 

!  ایلیا یمهم بود : وا یلیکه افتاد خ یحد باز شد ، مهم بود آره اتفاق نیدفعه چشمام تا آخر کی

 ی! تو باعث شد یبدم ؟! اگه بگه پسرمو گول زد ی؟ حاال من جواب عمو رو چ یکرد کاریچ یدونیم

 نگا کنم ؟ یتو چشم خاله طوب ی.. خاک بر سرم چه طور ادیبال سر پسرم ب نیا

 

 .. یدیسر پسر جوون جاهل مردمو گول مال یدیمادر د یوا یتو بغلش : ا دیحرکت منو کش هی با

 



 گناهکار طرد شده

 

 
168 

 

دو سالم که بتونه منو گول بزنه .من خودم عاقلو بالغم .  یانگار من بچه  نمیجام بلندم کرد : پاشو بب از

 چیه دوننیم شناسنیبدم ..بعدم خونواده م منو خوب م صیاونقدر تو اجتماع گشتم که خوبو بدو تشخ

 ربط نداره .. یمنو از راه بدر کنه .. من خودم دلم خواست پس به کس تونهینم یدخترک نازو ملوس

 

 .. نمیبینم ی..من که آدم عاقل یا وونهی: تو رسمآ د_

 

 می، حاضر شو بر ریدوش بگ هی عیحرفا رو برو سر نیسمت حموم هلم داد : حاال ول کن ا دیکش دستمو

 … یمردم از گرسنگ میبخور زیچ هی

 . ای، منتظرم نذار نییمن رفتم پا سایزودتر از من حاضر شد : پر ایلیا

 

مو با شال دمیدوسش داشتم پوش میلیخ دمویخر الیکه با ل میگفتمو تند تند مانتوسرمه ا یا باشه

 رونیب یمثه آدم بر یبازم بتون یکردیانداختم : فکرشو م ییبه خودم نگا نهیمحکم کردم تو آ پسیکل

 یوشگ ایلی؟ رفتم پشت پنجره پرده رو زدم کنار ا نهیکنارت باشه که فقط جسمتو نب یکه مرد یجور

 از مکالمه ش زنهیحرف م یبا هر ک دادیاز ته دلش نشون م یزده بود خنده  هیتک نشیبه دست به ماش

بهم  یکرد حس بد گهیطرف د هیروشو  دیزد سرشو باال آورد منو که د یدفعه چرخ هی برهیلذت م

کردم چادرمو یفکرم یتوجه یب نیا یبرا لشیدست داد پرده رو انداختم همون طور که داشتم به دل

 .. رونیبرداشتمو رفتم ب فممیسر کردم ک

خوب که گوش  زدیم ادیداشت فر یکیشلوغه ،  اطیح دمید رونیطبقه اول از آسانسور رفتم ب یوقت

انسور . در آس دیکشینفر خطو نشون م هی یداشت برا هیعصبان میلیمعلوم بود خ اسیلیا دمیکردم فهم
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پله ها  یالرسوندم از با اطیخودمو به ح عی. سر دیرسیم اطیپله به ح ۶-۵که با  شدیاول باز م یطبقه 

 شده ؟! یگفتم : چ

 

شده ، هان ؟! ) با سر به هوشنگ اشاره کرد ( پسر مزاحمه  یداد زد : چ بآیتقر دیبه طرفم چرخ ایلیا

 ؟ نهیهم یکه به حاج بابا گفته بود

 

ود معلوم ب چارهیکز کرده بود نگا کردم ب وارید یگوشه  یبه هوشنگ که با سروصورت خون یچشم ریز

 .. نمیبود کتک خوردنشو بب یمن خال یاز خجالتش درومده جا یحساب ایلیا

 

 ؟ نهیهم گمیبلند شد : بهت م ایلیا ادیفر دوباره

 سر تکون دادم .. فقط

 

 : چند وقته مزاحمته ؟ دیکش ادیبار بلند تر فر نیا

 نگفتم .. یچیه باز

 

 چند وقته ؟ گمی؟ م ی: تو امشب کر شد_

 زد که همه حساب کار اومد دستشون .. یداد چنان
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 .. میکنیبعدآ صحبت م میبر ایب گهیآروم گفتم : بسه د دمیرفتم دستشو کش نییپله ها پا از

 

شدم  رتیغ یاونقدر ب یعنیم بشنون :  هیهنوز اون قدر بلند بود که بق یآورد ول نییکم پا هی صداشو

 به خودش اجازه بده مزاحم تو بشه .. رسهیاز راه م یکه اجازه بدم هر کسو ناکس

 

: خانم مدبر کاش  سمیمجبور شدم وا نیمت یکه به صدا اطیرفتم سمت در ح نییانداختم پا سرمو

 .. ومدینم شیاتفاقا پ نیتا ا نیمدبر هست یکه نامزد آقا نیزودتر گفته بود

 

باور کرد اگه  یطلبکارش کردم : اوآل اون روز گفتم نامزد دارم ک یمهمون چشما نمویخشمگ نگاه

ه دختر تنها چ هیمگه  ی.. در ثان نیچسبوندیم بهم م گهیمدبرم که چهارتا انگ د ینامزد آقا گفتمیم

به خودش اجازه بده  رسهیکه از راه م ینباشه هر آشغال شیمرد تو زندگ هی هیکرده که اگه سا یگناه

پشت در آپارتمانم کدومتون صدامو  نیکرد یمزاحمش بشه مگه من چه کارتون داشتم که قشون کش

دفعه صدام باال  هیکدومتون شده بدم .  هی.. کدوم دفه مزاحم  نیبود دهیمنو د یحت ای نیبود دهیشن

زن تنها  نیدر واحد ا تواصآل  نیآ قا ) به هوشنگ اشاره کردم ( بپرس نیکه از ا نیرفت اون روز عوض ا

 .. نیانگشت اتهامتونو سمت من گرفت نویمنو محاکمه کرد یخوایم یچ

 

 گهید هنیتو چشام بش یاعث شد صدام بلرزه و نم اشکبغض تو گلوم ب زدمیحرفا رو م نیداشتم ا یوقت

 نتونستم به حرفم ادمه بدم ..
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بتون  یکه کس نیشو گرفت قبل از ا قهیدوباره به سمت هوشنگ هجوم برد  دیحالتمو د نیا ایلیا یوقت

: آقا غلط کردم .  دیبکنه اونو از جا بلند کرد دو تا چک جانانه گذاشت تو گوشش هوشنگ نال یکار

 .. خرمیگو.. ها نم نیاز ا گهید دیخانم مدبر غلط کردم ببخش

 

 نداره واهلل .. تیخوب یگیحاج آقا .. تو همسا دی: صلوات بفرست دیرو عقب کش ایلیا نیمت

 

آقا مزاحم  نیداره ا تیخوب یگیکه تمام صورتشو پر کرده بود گفت : تو همسا یظیبا اخم غل ایلیا

 .. نیزدیحرفا رو م نیهم شدیناموس مردم بشه .. اگه مزاحم دختر خودتونم م

 

ر دادم منتظ هیتک نی.. تنه مو به ماش شنونیم یچ گنویم یبرام مهم نبود چ گهیرفتم د رونیدر ب از

از  اومد رونیاز در ب نیمت یبه همراه آقا قهیبرام باز کنه .. بعد از چند دق نویدر ماش ایلیتا ا ستادمیا

زد بعدم باهاش دست  فباهاش حر یا قهیچند دق نیمت ی.. آقا نیزد نشستم تو ماش رویهمونجا دزدگ

 کردن یخداحافظ دویداد روشو بوس

 

 یورپر از دلخ یبه من نگا کنه با لحن نکهینشست دستاشو رو فرمون گذاشت بدون ا نیتو ماش یوقت

 !! یمزاحم دار ی! چرا بهم نگفت سایگفت : پر

 

 اون همه آدم سرم داد زدو بازخواستم کرد .. یندادم خب منم ازش دلخور بودم که جلو جوابشو
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 با حرف زدن شهیکه م هیمزاحمت معمول هیبابا بهم گفت فکر کردم  یسمتم برگشت : امروز وقت به

 رفعو رجوعش کرد

که  دمشیبودم د سادهیمنتظرت وا یوقت یکم صداش باال رفت دستاشو رو فرمون فشار داد : ول هی

 نهزیراجع به تو حرف م دمید یبعد وقت یاول توجه نکردم ول کردیصحبت م یبا کس یداشت تلفن

برات  خواستیاون م سای..پر ستیمنم سرم گرمه و حواسم بهش ن یعنیدستم گرفتم که  یالک مویگوش

 .. یفهمیدرست کنه م دسردر

ظهر تو راه رو  یمزاحمته واگه اتفاق یاگه من از قبل خبر نداشتم کس گمیم یچ یفهمیداد زد : م باز

؟ اون داشت  شدیم یچ یدونیم دمیشنیاونو نم یماس بعدم حرفا ی هیبودمش که بفهمم همسا دهیند

..  مردرو راجع بهش خراب ک هیبق تیچهارم که قبآل ذهن یدختر تنهاس طبقه  هی گفتیبه مخاطبش م

تو  گهیبعدم د میدینصفه کارا انجام شده فقط مونده حرکت آخر که امشب انجامش م گفتیاون م

 کهیت هیسراغش .. خدا  ومدهینفرم ن هی یمدت حت نیکسو کاره ا یب گفتیمشت خودمونه .. به طرف م

 ارمیب تنتونستم طاق گهی.. د میبرش دار میدست دراز کن دیدرد سر انداخته تو سفره مون با یب

 .. دمیبه خدمتش رس اطویتو ح دمشیکش

 

نم م یخودمه آره مقصرر اصل ریتقص نمیبیم کنمیفکرشو که م یدونیروشن کرد ادامه داد : م نویماش

 .. نجایکه تو رو آوردم ا

 

 به من شک کرده بود برگشتم سمتش متعجبو منتظر نگاش کردم .. یعنی دمیشنیم یچ یوا

 

 که .. گهیخب .. اشتباه از من بود د گمیراست م یکنینگا م یطور نی: چرا ا_



 گناهکار طرد شده

 

 
173 

 

 

 رفتو تو خآل رها شدم .. یاهیلحظه چشمام س هی.. انگار بدنم سبک شده بود ..  دمیشنینم یزیچ گهید

 

شد به خودم اومدم ..  دهیکه به صورتم پاش یآب یو خنک کردیکه نوازشم م یاحساس دست گرم با

دستش دورم حلقه شده بود با  هیتنه شو روم خم کرده بود  ایلیا نمیتو ماش دمیخوب که نگا کردم د

 ! سای: پر دیچیصداش تو گوشم پ کردیشو گونه مو نوازش م گهیدست د

 دفه.. هی.. چت شد  یخانم یلبخند زد : تو که منو زهره ترک کرد دیکه باز د چشمامو

 

 شیکه منو پ نیحت شده بود از ااومد که نارا ادمیاومد !  ادمیچشمامو بستم ، آره  ومدینم ادمی هنوز

 ! ایلیخودش آورده : ا

 

 : جونم .._

 

 ؟ یشد مونیچشماش نگا کردم : تو از آوردن من پش تو

 

 منه خنگ نجایشدم که چرا تنها آوردمت ا مونیشدم.. پش مونی: آره پش میشونیانگشتش زد رو پ با

.. شکر خدا زود متوجه شدم ..  ذاشتمیدسته گلمو تنها م یپر دیجامعه پر از گرگ نبا هیفکر نکردم تو 

 تازه به سرم زده .. یفکرا هیحاالم تو غصه نخور 
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 ؟ یشد : چه فکر یتو دلم خال باز

 

 ؟ یزد : بماند .. حاال بهتر یبامزه ا چشمک

 

 بهترم .. یلی: بله خ_

 

 شیدور زد تا دوباره بره سر جا نویبرد آروم درو بست ماش رونیتنه شو ب میاز دورم باز کرد ن دستاشو

 ؟ یموافق میخونه بخور میاریب میریرستوران بهتره غذا بگ میبر مینتون گهی: فکر کنم امشب د نهیبش

 

 ندازمیسر تکون دادنو از سرت م نیکردم : ا دییکه دوباره دلم گرم شده بود با تکون سر حرفشو تأ من

 بهت گفتم .. یچه روز نیبب

 

 .. دیبلند خند یبا صدا بعد

 امنو پر از آرامش داشته باشم .. یخونه  هی تونمیکه به من شک نکردو بازم م خوشحالم

 

 ؟ یپلو خورشت ای هیفست فود نمی: خب حاال خانمم بگه بب_
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 ؟ هییپرو یلیخ خوادیبه دندون گرفتم : اگه بگو دلم جوجه م لب

 

ود شکر با فست ف ونمیچون م هیعال میلیبوسه بهش زد : نه اتفاقآ خ هیبعد  دویرو گونه م کش انگشتشو

 و هزار درد سر هیریآبه .. پ

 

بر طرف  یمثه تو بودن اون وقت خانومام برا نیزم یمردا یم گرفت با خودم گفتم : کاش همه  خنده

 کردن هزار تا درد سرشون دو هزارتا راه حل داشتن ..

 تکون بخورم .. ونمتینم گهیچه قدر خوردم د ی: وا_

 

 ویامروز انقدر غصه خورد نمیهمه ش . بخور بب ی: برو بابا دوتا لقمه غذا خورد دیاز ته دل خند ایلیا

 مختلف برات افتاده که جون به تنت نمونده .. یاتفاقا

 

 نمیجوجه زد سر چنگال گرفت جلوم : بخور بب گهید ی کهیت

 

 ترکمیدارم م یدیچه قدر غذا به خوردم م تونمینم گهید ایلیا ی: وا_

…………………………………………… 
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 دو روز نمیشیسفره نم هیبا تو سر  گهیجوجه رم کرد تو حلقم : من د کهیاون ت ومدمیپسش برن از

 .. ونایدر حد پرنسس ف زیچ هی شمینشده م

 

بازم عاشــــــــــــــــــــــ  یبش ونامی: تو پرنسس ف دیچیتو خونه پ شیبا نمک یقهقه

 ــــــقتم ..

 

 خنده ش بلند یاز دستش در رفتم .. بازم صدا فیخف غیج هیکه با  رهیبازم برام لقمه بگ خواستیم

 شد ..

 

تعجب کردم : چرا لباساتو  شمیبا لباس تو خونه اومد پ دمیکه د کردمیآشپزخونه رو جمع م داشتم

 ؟! یعوض کرد

 

 بخوابم ! یپلو خور یبا لباسا ی: تو که انتظار ندار_ ایلیا

 

 ؟! یبمون نجایشب ا یخوای: مگه م_

 

به خودش اجازه نده که مزاحم  یکس گهیزنم بمونم تا د شیپ خوامیباال انداخت : خب م یا شونه

 همسرم بشه ..
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 ؟! یدیم یچه کنم محکم زدم به گونه م : خاک بر سرم جواب حاج بابا رو چ وونهید نیبا ا من

 

تر کارا رو رو به راه کن  عیلطف کن سر میمشترکمونو شروع کرد یجون ما زندگ یحاج گمیم یچی: ه_

 .. میبه همه ابالغ کن مونویتا آغاز زندگ

 

 بابام یاجازه  دیازدواج با ی! براهنوز دخترم  یمن شناسنامه ا ایلیاز دستم افتاد شکست : ا بشقاب

 باشه !

 

اس کار باب گهیگفت : آره خب ، نگران نباش اون د گشتینه انگار همون طور که به اتاق خواب برم انگار

 نداره .. یبه منو تو ربط

 

 ؟ کردمیفکر م یبه چ یدونی، م سایحرفو عوض کنه گفت : پر نکهیبرا ا بعد

 

 باشه ! ری: خ کردمیافتاده بود ، جمع م نکیبشقابو که ازهولم تو س یشکسته  یها کهیت

 

 ای.. وگرنه  دمیکردم تخت خواب دونفره خر یچه کار خوب نکهی.. اول ا رهیخ ری: خ رونیآورد ب سرشو

 میکردینفره شبو صبح م هیتخت  یبه صورت کامآل مهربانانه رو نکهیا ای،  میدیخوابیم نیرو زم دیبا
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 .. گهیم گرفته بود : و د خنده

 

موند وگرنه  نجایگذاشتم ا لمویمقدار وسا هیکردم  یچه کار خوب نکهیا گهیخودش اشاره کرد : د به

 .. یکردیمنو بدون لباس تحمل م دیاالن با

 

 ؟یخوریم ییبه دندون گرفتمو به کارم ادامه دادم : چا لب

 

 .. میکار دار یکه فردا کل میزودتر بخواب ای: نه ب_

 

فردا فقط استراحت  خوادینه ، امروز اون قدر تو تنش بودم که دلم م یبا حوله خشک کردم : وا دستامو

 کنم ..

 

ون چ میکارامونو شروع کن دیبعد از دو روز با دمیم یاستعالج ی: باشه فردا و پس فردا رو بهت مرخص_

 ذره شده هی شیدلم برا قتشیاز فرزاد دور باشم .. حق تونمینم نیاز ا شتریمن ب

 

 که تو چهره و صداش بود منم ناراحت کرد .. یغم
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..همراه  یسراسر آرامشو خوش یبدون دلشوره و اضطراب . شب یگذروندم .. شب مویشب زندگ نیبهتر

 لذت بخش.. نویریش یبا خواب

تمش خاندا یبا ضربو زور اردنگ رفتینم رونیکه از خونه ب امیلیداشتم فقط استراحت کنم . ا میتصم

مردا همه ش خرده  نی! واال!!! ..ا نهیداره مرد همه ش تو خونه بمونه و وردل زنش بش ی.. چه معن رونیب

 آدم استراحت کنه که ! ذارنیدارن نم شیفرما

که  دمیبه سر گوش خونه کش میدست هیدرست کردم  ویاستامبول ی هیخونه ما ادیناهار ب یبود برا قرار

 .خوبه . یطور نیفعآل هم یدرستو حساب یخونه تکون هینباشه با خودم گفتم: تا  ختهیبهم ر ادیز

 

به گذشته فکر کردم از فکر به  دمیدراز کش یتو رختخواب .. وقت دمیگرفتمو پر میدوش گربه شور هی

 ، به زمان دمیکش رونیآروم ذهنمو از اون موقعها ب نیکه برام افتاده بود حالم بد شد برا هم ییاتفاقا

ها که تن یخترد کردینم یبرام فرق یخوب باشن ول یکه ممکن بود ظاهر ییحال برگشتم به اتفاقا

دور  یتفاله  هیاز دست دادن نداره مثه  یبرا یزیچ گهیبا ارزششو از دست داده باشه د ی هیسرما

 پاک نبودم بیدختر نج هیبه اون بزنه .. من  ینوک دهیبه خودش اجازه م یانداخته شده س که هر کالغ

ببره  شییایمنو به قصر رؤ لواتبا سالمو ص ادویب دیسوار بر اسب سف یکه انتظار داشته باشم شاهزاده 

.. 

 

از  دیکوبیمحکم بهش م یدر خونه که کس یدفه به صدا هیفکرا بودم که چشمام گرم شد .  نیهم تو

 ؟! هیک یعنی:  دمیخواب پر

 .. سای! پر ساینگا کردم خودش بود : پر یعمو بود از چشم یپشت در صدا دمیدو
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 : بله !_

 

 ؟ یدیبابا ؟! چرا جواب نم ییگفت : کجا زدیتو شو موج م یکه نگران یبا لحن عمو

 

 کنم یاالن درو باز م نیلحظه صبر کن هی دی، ببخش دیگفتم : ببخش دستپاچه

 

تنم  مدیکه جلو چشمم بود روبدشامبر بود ، کش یزیچ نیناجور بود برگشتم تو اتاق خواب اول لباسم

 برداشتم سر کردم .. یبعد چادرمو از چوب لباس

 ییپشت در بود سالممو آروم جواب داد : کجا هیکه معلوم بود از ترسو نگران یباز کردم عمو با اخم درو

 .. ادیب رمیتماس بگ ایلیبا ا خواستمیم گهیتو دختر د

 

 نینیبش نییخوابم برد بفرما یچه طور دمی، رفتم حموم اومدم نفهم دیبه دندون گرفتم : ببخش لب

 . نیخوش اومد

 دیلحظه منو ببخش هیگفتم :  یبرنجمم روشن کردم با شرمندگ یقابلمه  ریسر گاز گذاشتم ز ویکتر

 .. گردمیاالن برم
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تو اتاق خواب تا لباس مناسب بپوشم با خودم گفتم : خوبه قبل از خواب کارامو کردم وگرنه االن  دمیپر

به خودم  ییبرگشتم نگا نهیحرف به طرف آ نیدارم .. با ا یچه عروس شلخته ا گفتیپدر شوهرم م

 .. رنیتو رو واسه پسرشون بگ نایتا ا نی! بش رهیخ یدیانداختم : خواب د

 مونم .. یم ایلیبا ا یطور نیتا آخر عمر هم ستی: قبولم نکنن مهم نجواب دادم  خودم

 

 خونواده ش مجبورش کنن دوباره ازدواج کنه ! دیزدم : شا بیبه خودم نه باز

 

 . میراض میزندگ نیفکر غم تو دلم نشست : خب ازدواج کنه من چه کاره اونا دارم من به هم نیا از

 

 داشته یا غهیهرچند ص گهیزن د هیقبول کنه شوهرش  ادیم یکدوم زن زنمیخودمو گول م دونستمیم

که اگه اونام قبولم کنن، خاله  نهیا قتیعمو قبولم دارن ..اما حق اویلیباشه .. سرمو تکون دادم : نه نه ا

 ؟ امکان نداره .. یطوب

 

 .. امیاومدم : جانم االن م رونیعمو از اون حالو هوا ب یصدا با

 

به خودم  یدهن کج ستیمحارمم که حجاب الزم ن یسر نکردم ، پدر شوهرم بودو محرم ! جلو یروسر

 پسیکرم موهامم با کل یمردونه  قهیبلوز  هیبا  دمیپوش یپاچه گشاد قهوه ا یکردم شلوار پارچه ا

 خشک شده بود .. یشلخته ا یلیخ نیبودم برا هم دهیجمع کردم ، سشوار نکش
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 کردمیخودم دم م نیدی: چرا زحمت کش کردیدم م یرفتم اشت چا رونیاتاق که ب از

 

 ناهار مهمون عروس گلمم نکهی. ) به قابلمه اشاره کرد ( مثل ا کنهینم یگفت : فرق یمهربون یخنده  با

 ، نه ؟

 

 غنج رفت : قدمتون سر چشم .. دلم

 هیرد رش فش نهیسرمو به ستو بغلش  دمیجنبه پر کش یتر اومد دستهاشو از هم باز کرد منم که ب جلو

 یلیآرامش بود .. خ ویاز مهربون زی. آغوشش لبر دادیمهربونو م یباباها یهامو از عطر تنش پر کردم بو

آغوش  توسالمو  نیچند یعقده ها خواستیوقت بود دلم م یلینشد خ ینکنم ول هیکرد گر یسع

 کرده بودم.. نتئنشتم خودمو کنترل کنم .. داشیکنم که حاال پ یخال یپدر

 

نکن  هیزد : گر میشونیبه پ یبوسه ا رفتیو قربون صدقه م م دیکشینوازششو رو سرم م دست

 خوشگلم ..

 چه قدر غصه توش کتیدل کوچ یبرا رمیبه خودش فشرد : بم شتریدستاشو تنگتر کرد منو ب حصار

 !! یجا داد

 

.. رفتم به غذا سر زدم روغنشو اندازه کردم  امیب رونیسر رفتن برنجم مجبورم که از بغلش ب یصدا

رو به طرف گرفت : اون قدر دستپاچه  یبردم تو عمو دسته گل ختمیم ر ییکم کردم دو تا چا رشمیز
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 گفتمخوب  یس ول هودهیکار ب هیمثل تو گل آوردن  یخانوم گل ی.. درسته برا یدیند نویا یبود

 دوست داره .. یلیکه خ یوفتیم رمردیپ هی ادی ینگاش کرد زیرو م یذاریم

 

 ایدن یاز گونه ش گرفتم چه قدر لذت داشت !! : دسستتون درد نکنه .. منم به اندازه  یآبدار ماچ

 دوستون دارم .. یواقع یبابا هیدوستون دارم .. مثل 

 

صحبت کنم ..  یمهم یمسإله  یدرباره خودش نشوندم : دخترم اومدم باهات  یگرفت پهلو دستمو

ذشته راجع به گ یزیچ یکس خوامی.. نم تیخواستگار میبا بابات صحبت کنم بر یاومدم اگه موافق باش

 ایارخواستگ یمثل همه  یبعد به صورت کامآل معمول کنمی! اول با بابات صحبت م یطوب یبدونه.. حت

 خانوم از فرنگ برگرده .. سایوقته شه پر گهید میدیخونه تونو رسمو رسومو انجام م میریم

 

 …عمو  یگرد شده زل زده بودم بهش : ول یبا چشما زدیمدت که حرف م تمام

 

 کار نداشته باش فقط بله رو بده ، حاال اجازه دارم برم ؟ یکار چیباال آورد : شما به ه دستشو

 

 بگم .. آخه .. خب .. یچ دونمی: نم شدیم شونیزیچ هیبود پدرو پسر  نییشرم سرم پا از

 

 .. نینه .. هم ایکلمه ، آره  هی یکنی: چرا من من م-
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تنها  نیموهام بوسه زد .. خوشبخت باش یبه خودش فشردو رو شتریسرمو تکون دادم ..منو ب آروم

 یوت دیدر انتظارتونه .. کل یخوب ی ندهیکه دست شماها رو تو دست هم بذارم مطمئنم که آ نهیآرزوم ا

 ؟! نجایبود : بابا ! شما ا یدنیبهت زدش د ی افهیوارد شد ، ق ایلیو ا دیدر چرخ

سالم پسرم ، خوبم مادرتم شکر خدا خوبه  کیبه من زد ، با خنده وابشو داد : عل یبابا چشک حاج

 بزنم یسر هی امیب یبه ما سر بزن یتونیگفتم حاال که تو سرت شلوغه نم

 

 پشت لبخندش پنهان کرد شرمشو

رفت . جلو رفتم سالم  ادمیتعجب کردم که سالم  دنتونیاون قدر از د خوامیسالم بابا معذرت م ک

 یبود که با لبخند قشنگ یبه سرتاپام انداخت انگار از سرو وضعم راض یکردمو کتشو گرفتم نگاه

 رفت .. ییکردو به دستشو یجوابمو داد بعد با حاج بابا روبوس

 

 نییعروس؟!) صداشو پا یحاج بابا سرخوش گفت : چه کرد دمیچ لشویسفره رو پهن کردمو وسا یوقت

ر دردشو پ یکمکش کن تا بتونه گذشته  دهیعذاب نکش شیکم تو زندگ امیلیجان بابا ! ا سایآورد ( پر

 دلش باش .. یزخما یبه رو یفراموش کنه ، بهش محبت کن و مرهم

 

ومد : ا رونیب ییحوله بدست از دستشو ایلی..ا کنمیم مویجواب دادم : تمام سع یبخش نانیلحن اطم با

 ؟ نیبابا با حاج صالح صحبت کرد
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 بعد برم سراغ پدر عروس .. رمی: نه اول اومدم بله رو از عروس بگ_

 

 …غذا به آشپزخونه رفتم  دنیکش یشرم لب به دندون گرفتمو برا از

 

 یزیچ ایلیاز ا شدینبود روم نم یاز حاج بابا خبر یهفته گذشت و مدت محرم بودن ما تموم شد ول هی

ود .. دلم بدجور گرفته ب نی.. هم ادیفقط تماس گرفتو گفت که شب نم گفتینم یچیبپرسم خودشم ه

خونه  از منوباشه وگرنه  یجور نیا تونستینم یداده ؟! ول یمنو باز امیلیا یعنیچه خبره  دونستمینم

زنگ تلفن دو متر منو از جام پروند .. شماره ناشناس بود :  ی.. آخر شب بود که صدا کردیم رونیش ب

 وقت شب !! نیرو ندارم زنگ بزنه اونم ا یمن که کس

 

 جان سایدلمو خاموش کرد : پر شیبود که آت ییگرم حاج بابا آب گوارا یترسو لرز جواب دادم صدا با

 .. میبر ییجا دیدنبالت با میایم ایلیا ابابا ، فردا حدود ساعت شش عصر آماده باش ب

 

 : کجا ؟! دمیپرس

 

ه ت عبوسو نگران باش افهیفردا ق خوامی.. فقط خوب استراحت کن نم یفهمیم میبابا : فردا که رفت حاج

.. 
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 : بابام ؟! دمیپر استرس نال یلحن با

 

 به فردا ! یبابا وا ی: تو که از االن نگران دیبابا خند حاج

 .. حاالم برو استراحت کن .. خوامیدختر با شهامتو محکم م هیمکث کرد : ممن فردا  یکم

به دست به  یگوش قهیمن که هنگ کرده بودم تا چند دق یرو گذاشت ول یگوش یاز خداحافظ بعد

! حاج  بـــــــــــــــــــــایبا بابام رو به روش ؟ ز یرو به روم چشم دوختم : چه طور وارید

 نکهیکرده بودم چه برسه به ا سیخودمو خ بایمن با تصور مالقات با ز یول خواستیبابا دختر محکم م

 ! نمشیبب تیتو واقع

 صفحه یرو ایلیا یتلفنو رو سر جاش گذاشتم .. شماره  یبه خودم اومدم گوش میزنگ گوش یصدا به

 جواب دادم : سالم .. عیسر زدیچشمک م میگوش ی

 

 بابا باهات تماس گرفت ؟ سای: سالم ، پر شهینه مثل هم ینبود ، مهربون بود ول شهیمثل هم ایلیا لحن

 

 .. میاالن باهم صحبت کرد نی: آره هم_

 

 با همون لحن گفت : پس فردا حاضر باش اومدم دنبالت معطل نشم .. تا فردا .. باز

 قطع کرد ، منتظر نشد جوابشو بدم تماسو
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ه هر ب المیخ یکرده بود ..پرنده  ریذهنمو در گ ایلیلحن سرد ا ومدیچشمم ن صبح خواب به یکاینزد تا

ت از بودو دس دهینرس جهیبه نت ینشسته بود ول یدو بار یکی هیسر زده بودو رو بوم همه  شدیجا که م

 .. رفتمقرص آرام بخش به خواب  هیبا  دموینرس جهیپا درازتر برگشته بود . آخرشم به نت

 

 یبا دردسرا گهیروز د هیشدم . بازم  داریسردرد از خواب ب ویساعت دوازده بود که با کرخت یحدودا

 شتریشب قبلو ب یدر انتظارمه تعداد قرصا ییاون روز چه اتفاقا دونستمیاگه م دیتازه ش !! شا

 قسمت بود زنده بمونم.. یخب به قول یول کردمیم

 

 نمیتا بب موندمیرو پا م دی.. عزممو جزم کردم با خوادیدختر محکمو با شهامت م هیبابا گفته بود  حاج

رسونده  بیپناه آس یدختر ب هیکه به روحو جسم  ییکسا یبرا زدنیکه همه دم از عدالتش م ییخدا

 در نظر گرفته .. یبودن چه آخرو عاقبت

 

 یکیدوش جانانه گرفتم  هیبعد  امیب رونیکم برا خودم قر دادم تا از اون حالو هوا ب هینوار گذاشتم  هی

 بودو گذاشتم .. دیبرام خر ایلیرو که ا یلباسامو انتخاب کردم .. چادرو مانتو مجلس نیاز بهتر

 

پختو پز .. ساعت  یبرا یداشتم نه حوصله ا یی. نه اشتها شدیبازم فکرم آزاد نم کردمیکار م هر

تلفن منو که غرق فکر بودم از جا پروند ..  یکه باز صدا شدمیبود داشتم آماده م میچهارو ن یحدودا

 رو برداشتم : سالم یگوش زد کنه که سر ساعت آماده باشم گوش خواستیحاج بابا بود .. حتمآ م
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 ؟ ی؟ آماده ا ی: سالم بابا جان ..خوب دیچیگرمش تو گوشم پ یصدا

 

 آماده .. یلبخند به لبم نشوند : خوبم.. و آماده  تگرشیحما لحن

 

 شده ؟! یزیکنجکاو شدم : چ دیآهش به گوشم رس یصدا

 

 ناراحت نشو .. ایلیاز رفتار ا ادیدنبالت ز میجان امروز که اومد سای، فقط پر ستین یمهم زی: چ_

 روشن بشه .. دیهست که با قیحقا یسر هی

 

 شده ؟ ی، چ نی! نگرانم کرد ی: وا نییپا ختیر یهر دلم

 

 .. میای.. حاالم آماده باش تا ب شهیروشن م یهمه چ یبابا به زود یچی: ه_

 

گفته بود  یچ ایلیبابا به عمو و ا یعنیبدتر به تبو تاب افتاد تا بفهمه چه خبر شده  شونمینگرانو پر ذهن

رو بود که حاض شیش ی.. ساعت حدواد کردمیصبر م دیشده بود . به قول عمو با مونیپش ایلیا یعنی؟! 

 پشت پنجره نگا کردم زانداخت ا سیبرام م ایلیبود که ا شیآماده منتظر نشسته بودم . رأس ساعت ش

 هگید کردیاز طرف اون آماده م یهر رفتار یخودمو برا دینشده بود با ادهیپ نیاز ماش یخودش بود حت

 ؟! یچه حرف یکرده ول مونیزده و اونو پش یمطمئن شدم بابا حرف
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 باز کردمو سوار شدم : سالم .. نویخودم در ماش نییپا رفتم

 

نگامم  یکرد حت یسالم سردو سرسر هی ایلیا یبا لبخند مهربونش جوابمو داد ول شهیمثل هم عمو

 باهام رفتار کنه .. یطور نیحرفام ا دنیبهم برخورد اجازه نداشت قبل از شن یلینکرد .. خ

 

 بابا ؟ یبه سمتم برگشت : خوب عمو

 

 کم دلهره دارم .. هیتکون دادم : خوبم .. فقط  سر

 

 ؟ یترسیم ی؟ ازچ هیباالخره به حرف اومد : دلهره ت برا چ ایلیا

 

جواب دادم : دلهره دارم  یمنم به همون سرد نی!!! برا هم ینگا بهم بندازه ول هی نهیبودم از تو آ منتظر

 من پاک باخته م یبرا از دست دادن دارن ول یزیبترسن که چ دیبا ییندارم .. اونا یترس ! نه ترس یول

 ندارم که به خاطر از دست دادنش واهمه داشته باشم .. یزیچ گهید

 

 .. میکردیم ریو هر کدوم تو عالم خودمون س مینزد یکدوممون حرف چیه میکه برس یتا موقع گهید
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 که منو ییرو به رو شدن با کسا شدیم شتریاضطراب منم ب میشدیتر م کیبه خونه مون نزد یهرچ

 یهر برخورد یخودمو بار دینبود .. با یانداخته بودن کار آسون رونیخودم ب یآشغال از خونه  هیمثه 

 ی.. وقت کردنیم یتبرئه کردن خودشون هر کار یبرا گرفتنویم شیمسلمآ اونا دست پ کردمیآماده م

ترمز کردو  ایلیا یوقت میچشمامو رو هم گذاشتم حس کردم وارد کوچه شد میشد یاصل ابونیوارد خ

بودن ! باز کردنشون  ختهیمن چسب ر یانگار تو چشما یشد ول ادهیپ نیپارک کرد عمو از ماش نویماش

 .. میدیرس یدی! نگو که نفهم یش ادهیپ یخوایتوجهمو جلب کرد : نم ایلیا یبرام سخت بود .. صدا

 

بندازم دست بردم درو باز کنم که باز  ینگاه یپدر یخونه  ایبه اون  نکهیباز کردم بدون ا چشمامو

 یالداشته باشه به و قتیحق شهیگفته م نجایکه ا ییکلمه از حرفا هی: فقط اگه  دمیسردشو شن یصدا

 ..یش مونیکه از زنده بودنت پش ارمیسرت م ییبال یعل

 

 ! چشماش خوندیامون تو هم قفل شد نگاش با لحنش نملحظه نگ هیسرعت به سمتش برگشتم  به

دلچسب ! برعکس لحنش  ینسکافه  هی یبه گرم یمهربونو عاشق بودن با نگاه یهنوز همون چشما

.. بعد از چهار پنج  شدمیبود ! داشتم از اضطراب قبض روح م دهیشن یچ یعنیبود..  یخیکه سردو 

فرق داشت اونم داشتن دو  هیامروزم با اون روز  ستادنیبودم .. ا سادهیدر جهنم وا نیسال باز پشت ا

مو دلگرم باشم .. ع تشیبه حما تونستمیهنوز م یعنیکردم  ایلیبه ا ینگاه یچشم ریبود .. ز یتا حام

 ؟ یبابا حاضر سایصدام زد : پر

 

 کردم .. ی.. با تکون سرم اعالم آمادگ شدنیاز هم باز نم لبام

 ؟! هی: ک دیپرس یینا آشنا یبعد صدا قهیزنگ خونه رو فشار داد چند دق عمو
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 پاسخ داد : مدبر هستم .. عمو

 

تا آقا  نیمنتظر باش ییرایحاج آقا ، تو پذ نییبا مانتو و مقنعه درو باز کرد ! بفرما یباز شد دخترک در

 .. ارنیب فیتشر

 

 بود ؟! یدختر ک نیا

نوع نگاه و طرز  نیآماده بود ! ا یبه دام انداختن هر مرد یعشوه گرش برا ویوحش یکه چشما یدختر

جور دخترا رو  نیمکر وجود ا یآشنا بود او به خوب سایخفته در وجود پر یغوغا یادا کردن کلمات برا

 .. کردیحس م

ه ش باعث شده بود تا مدل خونه کآل عوض یاساس یبازساز هیلحظه خشکم زد !  هیخونه که شدم  وارد

مثه حوض  ییجا هیحموم وسمت چپ  وییدستشو سیسمت راست سرو میشدی.. قبآل از در که وارد م

ور اون ور  نیتوش ا یگل یماه ییچندتا هیفواره وسطش داشتو  هیحوض کوچولو که  هیخونه با 

 نکرده و یچندان رییاتاق بود کنار اتاق راه پله ها که تغ هی شیحاال جا یول رفتنیم

 نییپله ها آشپزخونه بعد دو پله پا یخونه سنگ شده بودن .. روبه رو یجاها یمثل باق گهید فقط

ود پر شده ب یبا پشت کهیکجا !! قبآل هال کوچ هیهال کجا اون قبل نیا یهال کوچولو ، ول هی میرفتیم

کور د هیبا  هالبود .. ید یال س ونیزیتلو هیبابا  یکتابخونه  یچرک ، جا یست صورت مین هیحاال با 

 شدیجدا م ییرایشده بود از پذ دهیپوش یعیطب چکیپ یکه از برگها کیش یلیخ یچوب یبند

 نگو !! گهیکه د ییرای..پذ
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 مییرایشده بود .. تو پذ دهیچ لیو دورش دو دست مبل است ومدیبه چشم م یلیوسط اتاق خ ی چهیقال

 یلمایف ادیست مبال آدمو  یهجده نفره  یزوصندلیباالتر بود م یییرایکه با سه چهارتا پله از پذ

 باشه !! ترراحت  ییرایباز شده بود تا پذ ییرایاز آشپزخونه به پذ یا گهی..در د نداختیم یاشراف

 رونیزودتر برم ب خواستیبود دلم م نیمن سنگ یهواش برا یبود ول نیزایخوش د کویخونه ش درسته

 نداشتم .. یخونه خاطرات خوب نی.. از ا

 

 یول یچی. من ه شهیم یاحترام یداره بهمون ب ییجورا هی!! حس کردم  بایبود نه از ز یاز پدر خبر نه

 .. ومدیو عمو اهانت بشه خوشم نم ایلیکه به ا نیاز ا

 

..  توجه به من وارد شد یو کامآل ب یشونیپ یرو ینیتا پدرم با اخم سنگ میمنتظر نشست قهیدق چند

لحظه نگاش  هیمردها ردوبدل شد منم که کآل آدم حساب نشدم ! فقط  نیب یسرسر کیسالمو عل

 یقدشکسته و  یبا چهره  یشده باشه ، دلم پدر ریبودم پ دوارینکرده بود .. ام یرییتغ چیکردم ، ه

مرتب به دردم  یآنکات شده و موها یشایبا ر یامروز پویپدر خوش ت نیخواست ! ا یم دهیخم

 .. وفتهینشست که چشمش به من ن یی.. مخصوصآ جا خوردینم

 

را چ دونمیشربت وارد شد اول به ما شربت تعارف کرد نم ینیبدون حرف گذشت دخترک با س یقیدقا

 هست !! یدخترک و پدرم سرو سر نیحس کردم ب

 

خانوم چه  نیا دونمیسر اصل مطلب : نم رمیم عیسر نیوقت ندارم برا هم ادیکرد : من ز یسرفه ا پدر

 دندونو نیمن ا شیبگم که همون چهار پنج سال پ نویداده ! فقط هم لتونیبهم بافته تحو یفیاراج
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 پاک کردم میننگو از زندگ یلکه  نینداره . من ا یمن وجود خارج یبرا گهیاون د رونیکندم اندختم ب

 نیکرد داشیبعدم به همه گفتم فرستادمش خارج از کشور . حاال شما از کدوم کثافت خونه پ

 .. دونمینم نجایا نشیآورد

ام الفسادو تو  نیبه همون قسمت دادم که ا میعمر نونو نمک همو خورد هیجان ، ما  یکرد : حاج یمکث

 نشدم .. فتیحر یول اریمن ن یخونه 

 

عمو در هم فشرده شده بودن  یدستها دادیحرف زدن نم یاجازه  چکسیبه ه زدیتند حرف م تند

شما تو محضر  یبه امضا نکهیا یفقط برا میینجایتو حرفش رفت : حاج آقا ! ما ا اوردیآخرم طاقت ن

 میشدیهست وگرنه مزاحم شما و وقت گران بهاتون نم اجیاحت

 

چشمم  خوامیفقط نم دمیامضا م امیم یبگ یگفت : مگه نگفتم هر محضر یبا لحن زشتو پرخاشگر بابا

 .. وفتهیبه چشمش ب

 

 جعلق ! ی کهیمرت یکرد جایخودشو وسط انداخت : من آوردمش .بابا داد زد : تو ب ایلیبار ا نیا

 

 ! میکردیرو به رو م دیکه با یگفت ییزایچ هیجون تند نرو شما  یجلوش درومد : صبر کن حاج عمو

 

رد : خجالت بکش م دیکش ادیقفل شده به جلو خم شد فر زیبه م ییبرافروخته و دستا یبا صورت بابا

 آره ؟! گمیمن دروغ م یبگ یخوایم یعنی
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 یکه من برا یتو مغازه ا یمفنگ ی کهی: مرت دیمبل کوب یکرد ، مشت گره کرده شو رو دسته  یمکث

 و حاضر نشسته برو از خودش بپرس .. یح دمیبستن دهنش واسش خر

 

 بود ؟! یک یمفنگ ی کهیگفت ! منظورش از مرت یچ دمیکه نفهم من

 

 از دهنتون بشنوم .. قتویحق گهیبار د هیتا در حضور خودش  نجامیمن ا یگفت : ول ایلیا

 

خانووم  نیزد به من اشاره کرد : ا ی، دور نهیبش شیسر جا تونستینم گهیبلند شد د شیاز جا پدر

 میدیدیهمسرمو اعتماد من سوء استفاده کرد .. م یپروروندمش از سادگ نمیکه تو آست یافع نی..ا

روز اومد گفت که حامله س ) رو  هی نکهیکه سر به راهه .. تا ا میسرش تو کتابه خوشحال بود شهیهم

روز دخترت زل بزنه تو صورتتو با وقاحت تمام بگه که  هیاگه  یخودت دختر دار یکرد به عمو ( حاج

 ؟ یکنیکار م ی؟! ها چ یکنیحامله س چه کار م

 

کردم ، همسرم  رونشینگرفت ادامه داد : از خونه ب یجواب یصبر کرد وقت ینداد پدر کم یجواب عمو

نکرد از خدا خواسته رفته بود دنبال  داشیگشت پ یهرچ یبدون توجه به حرف من رفت دنبالش ول

 هی. . پلکهیو دورو بر خونه مون م ستهیمیدر خونه مون وا یکی دمید ی.. چند روز بعد ه اشیکثافت کار

اولش از جواب دادن طفره رفت بعد که خوب کتک  یکنیما چه م یونه شو گرفتم گفتم در خ قهیروز 

 کردهیم دیخانوم از اونجا خر نیبوده که ا ابونیسر خ هیخورد اعتراف کرد که شاگرد کتاب فروش

که نمک منو خورده  مبا کمک خدمتکار خونه  کنهیم دایبعد ادامه پ شهیاز ااونجا شروع م نایا یی..آشنا
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..  ادیو گندش باال م شهیخانوم حامله م نکهیتا ا کردنیرو مالقات م گهیبود همدو نمکدون شکونده 

 یکارا برا نیا یهمه  دمیکرد فهم دادیوجود نداره از کوره در رفت و داد ب یخانوم گهیگفتم که د یوقت

..  دمیمغازه براش خر هیحقو سکوت بدم  رهدهنشو ببنده و آبرومو نب نکهیا یپول بوده مجبور شدم برا

 .. دیاز خود اون مردک هم بپرس دیبر دیتونیکل داستان بود ..م نیا

 

که همه شون تهمت بودن هنگ کردم مغزم از کلماتو  ییحرفا دنیبه هم دوخته شده بود از شن لبهام

 شده بود یخال یجمالت خال

 

تظر بود که من ایلیرو خودم حس کردم ! ا وینیبزنمو از خودم دفاع کنم .. نگاه سنگ یحرف تونستمینم

 چشم به دهن من دوخته بود ..

 … تو …تکون دادم داد زدم : تو  یتو تنم نداشتم .. از جام بلند شدم سر یحس چیمن ه یول

 

رتو کجا س نمیاومد : صبر کن بب ایلیرفتم پشت سرم ا رونیفقط از خونه ب ومدیبه دهنم ن یحرف چیه

 ؟! یریم یدار نییپا یانداخت

 بفهمم .. قتویحق دیمن امروز با نمیبب برگرد

 

 .. گردمیزدم : من به اون خونه برنم داد
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 یکنیتو اون خونه و از خودت دفاع م یگردیبرم ستیبه کفشت ن یگی: اگه ر دیسرم کش یبلندتر داد

.. 

 

 اون باور نکرد .. یگفتم ول قتویحق یمن همه  کنهیباور م یکنی: فکر م دمیدور خودم چرخ کالفه

 

بهترو  یجا هیبهتره  ستیحرفا ن نیا یبرا یمناسب یجا اصآل جا نی: بچه ها ، ا ستادیما ا نیب عمو

 .. نیسنگاتونو وا بکن نینیگوشه بش هی دیشمام بر رمیم یتاکس هی.. من با  نیانتخاب کن

 

 بگه . قتویجا حق نیهم دیبا گهیجواب داد : اگه راست م ایلیا

 

 !! تونمی!! نم تونمیته دل داد زدم : نم از

 

دوباره رو  کردمیوقت فکر نم چیگفت : ه دیکشیخشم توش شعله م یکه رگه ها ییبا چشما ایلیا

 دست بخورم ..

 

 کنار آروم آروم باهاش حرف زد بعد رو کرد به من : سوار شو .. دیاونو کش عمو
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دفعه دستم از  هی دمیاز پشت سرم شن ییپا یصدا دنیتکون دادم و دوباره شروع کردم به دو سرمو

ان تاو دیبا کنمی!! ولت نم ی! تو کثافت منم گول زد قتهیحرفاش حق یشد : پس همه  دهیپشت کش

 .. یپس بد توییدروغگو نیا

 

بره  خواستیکه م یی.. خودشم سوار شد اول عمو رو به جا دیکش نیگرفت منو به سمت ماش چادرمو

 کجاست روند .. دونستمیکه نم یرسوند بعد خوش به مقصد

 چشام جون گرفت .. یبابا جلو یخونه  یاتفاقا دوباره

ده کر رونینامشروع از خونه ب یباردار هیزشت بهش گفت که منو به خاطر  حویبابا با حالت وق یوقت

سرمو بلند کردمو به چشماش نگا کردم ..  یبه جونم انداخت تند یقیگره شده ش ترس عم یمشتا

از عشق قبل تو چشماش نبود معلوم بود به خودش  یذره ا یحت گهیخون بودن د یدو کاسه  یوا

 نگه .. یزیتا چ ارهیم ارفش

 

 و ..ش ادهیدفه زد رو ترمز : پ هی ادگاریکنار اتوبان  روندینه من با سرعت م زدینه اون حرف م نیماش تو

 

 ؟ ! نجایتعجب گفتم : ا با

 

مد نظرتون بود .. نه خانم من  یباحالتر ی.. جا خورهیبه کالست نم هیجا ، چ نیخشم داد زد : آره هم با

 )به سر تا پام اشاره کرد ( تا شما رو ببرم . ستمیبلد ن یبهتر یجا
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 یهرکار بگ میبود از آدم عصب ی..عصبان کردمیگوش م دیبا گفتیم یشدم ..فعآل هرچ ادهیپ یناچار

 سبز کنار اتوبان یرفتم طرف فضا دمیبا ترسو لرز رامو کش ادیبرم

: خدااااااااااا ! چراااااااااااااااا  کردیداد م یب یتو صورتش خشمو سرخوردگ دیچیتو فضا پ ادشیفر یصدا

 با ی؟مگه نگفت یبرام در نظر گرفت یعقوبت نیکرده بودم که همچ ی؟! چرا من ؟! مگه من چه گناه

 کردم ؟ یا گهیمحبت کار د ویکیاحسانا ؟ مگه من بجز ن نیلوالد

نخوردم ،  نیحروم نخور یدستش چنگ زد صداش آروم تر شد : گفت ریز یزانوهاش افتاد به چمنا رو

 خوردم ؟

 محبت کن کردم نکردم میتینخور به  میتیمال  یگفت

 نکرده م بود . ی رهیعقوبت کدوم گناه کب نیشو رو به آسمون بلند کرد ا سر

 

ز ا تونستمیبرسونه خب اگه مشکلش من بودم م بیبه خودش آس یطور نیا نمیبب تونستمینم

 .. دادیعذاب م یجور نیچرا خودشو ا رونیبرم ب شیزندگ

 

 : برو .. برو کنار دیکش ادیحضورمو کنارش حس کرد فر یتر رفتم وقت جلو

ال حا یدیکه د ینیمرد به قول خودت مؤمن مإبوبب هیشکستن غرور  یخواستیپاهاش نشست : م یرو

 برو

 تو فکر کن زرزدم .. خورمیروز بهت گفتم عاقلو بالغم گول نم هی ادتهی:  دیلرزیم صداش

 ش زد :آره گول خوردم من گول تو مار خوش خطو خالو خوردم نهیسر انگشت به س با
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حرف  خورمینازو ملوسو نم دخترای گول گفتم …گفتم  ادتهیتکون داد و با پوزخند ادامه داد : سر

 هفت سرو خوردم یمفت زدم من گول تو افع

 

بهش ندادم ..دستمو رو شونه ش گذاشتم : بلند شو  یارزشو احترام قائل بودم که جواب شیقدر برا اون

 .. میبا هم حرف بزن

 

با شما ندارم به رو به رو اشاره کرد :  ی: به من دست نزن خانم من حرف دیدستم کش ریشو از ز شونه

 بفرما برو

 

 .. رمیرم ، به جون خودت م یاز تو راحت بشه م المیلند شو بذارم خ: باشه تو ب دمیکش یقیعم نفس

 

 زد : جون منو قسم نخور داد

 

..  یوشنیبوقا رو نم ی..بلند شو مگه صدا رونیب رمیم تیکه از زندگ خورمی: باشه به روح مارم قسم م_

 ندارن .. ی.. منم که گناهکارم اونا که گناه یممکنه باعث تصادف بش یپارک کرد ییبد جا نویماش

 

 نزن گرانید یبرا یو دلسوز یدم از انسان دوست گهید یکیکنم تو  یبلند کرد : خواهش م دستشو

 نداره ..فقط راهتو بکشو برو .. یمن رنگ یحنات برا
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 محبتات ممنونم .. ی..به خاطر همه  رمیتو گلوم نشست : باشه م نیسنگ بغض

چند ماه خودمو خوشبخت حس کنم  نیا یاجازه داد نکهیبا آبدهنم قورت دادم : تشکر بابت ا بغضمو

.. 

 

 .. یگولم زد یزد : بس کن .. بسه هرچ داد

 

هه  : سادیجلوم وا دیدفعه مثه فنر از جا پر هیراه افتادم  نوییموندن نبود سرمو انداختم پا یجا گهید

ول  ابونیپسرت منو تو خ یبهش بگ ویمنو گول بزن یساده  یابا! کور خوند که بذارم ب یکجا به سالمت

 دوباره با سر رفتم تو لجن .. نیکرد برا هم

 

ن روز م هیجا بسه ..  نی..تا هم یبهم اهانت کن دمیاجازه نم گهینتونستم تحمل کنم ، داد زدم : د گهید

سراسر  یگورمو از زندگ شهیحرفام ..بعد برا هم یپا ینیبش دینشستم به حرفات گوش کردم حاال تو با

 .. کنمیثوابت گم م ویخوب

 

 رفتم .. نیحرف به سمت ماش بدون

 

 نشست .. نیکرد اومد تو ماش یخودشو خال دویگوش خراش کش ادیچند تا فر نکهیاز ا بعد
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 .. دمیکه بهت م یکه روشن کرد گفتم : برو به آدرس نویماش

 

 شما رو انجام بدم .. یشایخورده فرما ستینگام کرد : قرار ن یچشم ریز

 

 یشیکه خورده فرما نیچه برسه به ا ینیبیخودمم نم گهیشبه د هی نیدادم : هم هیبه پنجره تک سرمو

 .. یبشنو

 

 که داده بودم رفت .. یتکون دادو به سمت آدرس یسر

 

 حوصله ندارم .. ایب عیفقط سر نییگوشه کوچه پارک کرد : بفرما نویماش

 

 زبل .. یفر یباش وفتادهین ریگ دوارمیشدم با خودم گفت : ام ادهیپ نیتکون دادمو از ماش سر

 باز شد .. رینفس گ قهیزدم در بعد از چند دق زنگ

 

زل زده به من  سادهیدرو باز کرده و متعجب تو چهار چوب وا یفر دمید دمیدوم که رس یطبقه  به

تو دختر  یی؟ کجا نمیبی؟ خواب نم یکرده ..: غوغا جونِ من خودت شیخوش پوشو آرا شهیمثل هم

 ؟ یکنیاز ما نم یادی؟  ستین داتیچند وقت پ
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 ؟ یتو بندو بساطت دار یجواب سؤاالشو بدم رفتم تو : چ نکهیا بدون

 

 ! یبخوا ی: تا چ دیخند

 

 خودم کنه .. یخرده از خود ب هیکه  زیچ هیحوصله گفتم :  یب

 

 مناسبت باشه .. الیحالم کرد : فکر کنم تک یبه صورت ب ینگاه

 

 باشه لطفآ نیپ خوامیم گارمیچند بسته س هی: آره همون خوبه _

 

 .. امیتا ب نیتکون داد : بش سر

 

 هیه اچه عجل نیبهم داد : حاال بش گارمیبرگشت ، چند بسته س اهیس ی سهیک هیبا  قهیاز چند دق بعد

.. 

 

 : نه ممنون وقت ندارم .. عجله دارم . فمیگرفتم گذاشتم تو ک گارارویو س سهیک
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 .. زیگذاشتم رو م یتا چک پول پنجاه دو

 

 تعارف .. یبارو ب نی..مهمون باش ایداشت : او لل .. بانک زد برشون

 

 زد : خوش بگذره .. یزدم ، چشمک یصورتش بوسه ا به

 

 شیدختر خوش پوش که صورتش با مهارت آرا نیا کردیفکر م یک رونیزدم از در اومدم ب یپوزخند

 .. دهیکار تن م نیغصه تو دل مهربونشه که از سر اجبار به ا ایدن هیشده بود چه قدر بدبخته و 

 

 خودت .لطفآ.. ینگاش کنم گفتم برو خونه  نهیکه نشستم بدون ا نیماش تو

 

 .. یداشته باش شیزد : قرارمون نبود تا صبح شما خرده فرما پوزخند

 

 .. شهیآخر نی: ا دمیکش ییپر صدا نفس

 

ه کاس هیدرست کردم .  ینیخودم س یدم کردم بعدم برا یچا هیگذاشتم  یکتر میدیخونه که رس به

، همه  لیظرفم آج هیخورد شده .. اریمقدار گوجه و خ هی تونویپر مالت .. چندتا دونه ز اریماستو خ
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 ماستخو یکه م یبرداشتم تو دستم حرکتش دادم ، خوش دست بود همون وانیل هیبود ..  لیتکم یچ

 در آوردم گارارویو س سهیبرداشتم از توش ک فممیرو بردم تو اتاق ک ینی!س

 پاشو جمعشون کن .. هیچ ایمسخره باز نیکثافت ..ا یچه کار کن یخوایداد زد : م دیاونا رو د تا

 

هش ب یقیلبم گذاشتم ..روشنش کردم پک عم ینخ درآوردمو گوشه  هیباز کردم  گارویس یبسته  در

 گولت ی؟ مگه نگفت یبدون مویراز زندگ یخوایزدم و دودشو حلقه وار به سمتش فوت کردم : مگه نم

 زدم ؟!

،  پر کردم ( نه وانموینه که نخوام بگم ، نه که بخوام بهت نارو بزنم ) ل یزدم : حاج یا گهیپک د دوباره

 برات بگم .. شهیزشت افتاده که روم نم یاون قدر اتفاقا میتو زندگ یول

 

.. مزه تلخو گزنده ش باعث شد صورتم  دمیسر کش وانوینشون بده ل یکه بتونه عکس العمل نیاز ا قبل

حاال از زهر مار تلخ تر  یبود ول یدنینوش نیتر نیریبرام ش الیتک یروز هیجمع بشه خنده م گرفت 

ه چ خوردمویم یکوفت زیتو اون مدت چه چ دمیسوزوند تازه فهم مویرفت معده و مر نییاپ یبود .. وقت

اال انداختم ب تونیز هیدهنم گذاشتم پشت سرش  اریقاشق سر پر ماستو خ هی اوردمیسر خودم م ییبال

.. 

 

 نزدم عادتشم از سرم افتاده .. زایچ نیمدت که لب به ا نی: تو ا-

 

 که عادت زشتت از سرت افتاده ی: ناراحت کردیزد مسخره م م پوزخند
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 سر تکون دادم : نه ! باز

 

 یا گهید گاریپر کردم س یا گهید وانی..ل دیچیتو تنم پ یبیعج یکرد گرما یکم داشت اثر م کم

ن بدونم بس ک خوامینم یبگ خوامی: نم دیچیتو گوشم پ ادشیفر یزدم صدا یروشن کردم ، پک محکم

 .. یکشیخودتو م ی.. ادامه نده دار گهید

 

 جلودارش نبود .. یخفته تو وجودم دوباره سربلند کرده بود و باز کس یغوغا یول

 

وقتش  گهیزدم .. زل زده بود تو چشمام د یا گهیکردم ، چشم به چشمش دوخته بودم پک د یمکث

. مشنگ مشنگ بودم . گهیرفتم باال. د میسوم ادیتا به خوش ب دمیدومو برداشتمو سر کش وانیبود ل

 نکرده بودم .. یرو ادهیز نقدریا خوردمیم زایچ نیاون موقعها که از ا یشنگول شنگول .. حت

 …ایلیا

 

کارو  نیرو برداشتم کاش زودتر ا شهیش دمیپر دیسومم سر کش وانیاز غفلتم استفاده کردو ل یوقت

کرده بود .  رییکرد چهره ش تغ یرو ادهیز یبلوف بزنه ول خوادیکردم م یفکر م دیکرده بودم شا

روشن  گاریبا س گارویس کردیجمله رو چند بار تکرار م هیچشماش خمار شدن صداش کش داربود 

 نیا وشیداستان زندگ سایاونو ببلعه .. پر خواستیانگار که م گرفتیکام م گارشیاز س یطور کردیم

 کرد .. فیطور برا تعر
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 دنیکه باال شو چ یغصه دار شدم شده بودم مثه کبوتر  یلیبرنگشت . من خ گهیمامانم رفتو د یوقت

 سرم تو شهینداشتم تنها مونسم درس بود هم یدوست چیه رفتمیتو خودم فرو م شتریروز به روز ب

دم ، خور یم ی.. چ ادیم یک رهیم یکس کار نداشتم .. کار نداشتم بابا ک چیدفتر کتابام بود به کار ه

 نوینازن یلیخانم که خ هیبا  خوادیروز بابا اومد خونه گفت که م هیبرام مهم نبود تا  دمیپوش یم یچ

م آد هیازدواج بابا مهم باشه ها نه ، از اومدن  نکهیمهربونه ازدواج کنه من اولش مخالفت کردم .. نه برا ا

که خودم به  دیشد یبودم با افسردگ هدختر چهارده سال هی.. اون موقع  ومدیبه خونه بدم م دیجد

 که ییداشت قرصا تیموضوع شکا نیدکتر روانشناسم از ا شهیو هم کردمیخودم کمک نم یمعالجه 

 ختمیر ی.. اغلبشونو م خوردمیم ونیکه چه عرض کنم ده تا در م ونیدر م یکی کردویم زیبرام تجو

 ! میدور .. بگذر

خوشگلش پر از اشک بود  یبود .. چشما ختهیاعصابمو به هم ر زدیم گارشیکه به س یمحکم یپکا

نو ازدواج کرد و او بای! باالخره بابا با ز میبگذر یگذشته براش سخته ..ادامه داد : ه ییمعلوم بود بازگو

قدر محبت  اون یکردم .. ول یبه حرفاش گوش نم دادمینم تیبهش اهم ادیبه خونه آورد .. اوالش ز

داشتم با خودم کنار  یدونستم و در کنارش احساس خوب یکرد تا خامش شدم اونو تنها محرم رازم م

شبا خواب مامانو  یکنه .. بعض یاون بهم خوب یبود که به جا یکیاومدم اگه مامان نبود در عوض 

همه  یتو عالم بچگ هیچرا اونجور دمیفم یبود نم شیشونیاخم رو پ هی شهیکه دلواپسمه و هم دمیدیم

 بایخواسته که خودش کنارمون باشه .. ز یکنه و م یم یداره حسود نکهیذاشتم به حساب ا یرو م

ره ندا تیخوب میگوش بابا خوند که ما دختر تو خونه دار ریز یکرد ه رونیب دونیبابا رو از م یدوستا

حلقه به گوش و تمام حرفاشو  ی دهمردا تو خونه مون آمدو رفت داشته باشن . بابا م که شده بود بر

نبود چون اون قدر از اون  ی..بابام ناراض دونیتازه م کهی.. خودشو داشش شده بودن  کردیقبول م

ه ک کترینداره .. کوچ اجیاحت چکسیه ویچیبه ه گهید کردیبود که فکر م دهیبرادر خواهر محبت د

 یم دونست یصالح م بایکه ز ایاز مهمون یبعضبرم بزرگتر که شدم  یمن مهمون دادیبودم بابا اجازه نم

 رفتم
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 ویزد و با چشمش دود خارج شده از دهنشو دنبال کرد معلوم بود فشار سخت گارشیبه س یقیعم پک

بود که بابا  یشب ۴-۳ ییرو گونه ش راه باز کرده بودن .. : تا اون شب کذا گهی.. اشکاش د کنهیتحمل م

 میخودمون هفرستادم حموم کمک کرد موهامو خشک کنم گفت حاال ک بای. قبل از شام ز یرفته بود دب

.. بعدم گفت  دمیرژ خوشرنگ مال هیشه منم از خدا خواسته  ینم یزیچ میکم به خودت برس هی

 دونه از لباس خوشگالتو بپوش .. هیپاشو  مینامحرم که ندار

ه درد باز بود چ نییبودم البته دور از چشم بابا ، لباسه از باال و پا دهیداشتم که با خودش خر رهنیپ هی

پند کرد برام اس فیتعر یکل دیخانم تا منو د هیذوق کردم سم یداشت نه باال ..کل نییسرت بدم نه پا

 کنه یدونم چرا سرم درد م یبعدم گفت نم ختیر

قرصم بخور تخت  هیو که ازمون نگرفتن خانوم جون فردا ر هیبهش اجازه داد زودتر بره : برو سم بایز

 نداره .. یشام که کار زیم هیجمع کردن  گهینکن .. د میچیبخواب فکر ه

 خوندیشونم اهواز درس م یکیشونو شوهر داده بود برازجون  یکیخانم دو تا دختر داشت  هیسم

 .. شوهرش کم شنوا بود .. کردنیم یخودشو شوهرشم ته باغ زندگ

 

بود  یدونم چ یبهش دادو نم بایکه ز یبا قرص آرام بخش دیشن یخانومم که گوشش خوب م هیسم

 زدیمنو برد تو اتاقم شروع کرد به نوازش کردنم .. برام حرف م بایخونه شده بود ..بعد از شام ز یراه

 ! ریکرد منم تو آسمونا در حال س یکرد ، لوسم م یبوسم م

 .زمیبر ی:برم دو تا چا گفت

 خودم برم نذاشت .. خواستم

ه .. اشکاش گول کنهیرو تحمل م ییصداش باال رفت معلوم بود فشار باال دیحرفش که رس یجا نیا به

 و گردنش .. نهیرو س ختیریچونه ش م ریاز ز ومدویم نییگوله از چشماش پا
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 ولم کن .. نیجلو بغلش کنم پسم زد : همه تون مثل هم رفتم

 

من با اون سرو وضع  ختیشرفشم باهاش بود .. دلم ر یبرگشت تنها نبود داداش ب یادامه داد : وقت بعد

 نذاشت بایبکشم روم که ز موینامحرم ! خودمو جمع کردم خواستم رو تخت هی شوی! لباس کوتاه ، آرا

 انویگذاشت کنار دستش دو تا ل میسکیو ی شهیگذاشت کنار پنجره نشست ش یصندل هیبعدم 

 . ختیر

 

ب جذا یترسیم یخوشگلت وقت ینترس . چشما زمیر یدم به چشمام نگا کرد : برا تو نمبو دهیترس

 تره .

من نگاه کردو به ترسو  دنیراحت به زجر کش الیبرادرش نشستن خوردن .. بعدم نشست با خ خودشو

به خودم اومدم که  ی.. وقت رهینم ادمیکه اون شب به سرم آوردن تا عمر دارم  یی.. بال دیخند میبدبخت

 یتخت بود .. کار یرو یآلوده  یملحفه  میپاک یمن با دوره  ییاون دوتا تو اتاق نبودن و سند جدا

 بدنمو پوشوندم .. یاتاق کز کردمو با رو تخت یتونستم بکنم فقط گوشه  ینم

اتاق  تو خواست تنشو بپوشونه . از یدور بدنش حلقه کرد انگار به اون شب برگشته بودو م دستاشو

که نه سر دارن نه  ییاز خونه ها ادیگه :بدم م یم ونیبراش آوردم انداختم روش معلوم بود هز ییپتو

 فهمه . یشه لب تا دندون نم یتوشون م ییته که هر کثافت کار

 هی دشیباورش م یک گفتمیبگم . تازه اگرم م یبه کس دمیکش یزد : خجالت م شیآت یگاریس دوباره

 سرم آورده باشه .. ییبال نیخودشو خانواده ش زبانزد خاصو عام بود همچ مانیزن که ا
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 سیمنم رو گونه هامو خ یتونستم تحمل کنم اشکا ینم دمیکش ی.از خودم خجالت م دیلرز یم بدنش

رو  یدوست داشتن فویدخترک ظر هیبزنم چه طور دلشون اومده  ادیفر خواستیکرده بود دلم م

 .. ومدیبا ظاهر به قول خودش مؤمن مأب بدش م ییخود نبود که از آدما یعذاب بدن .. ب ینجوریا

 

 یبردم سگ گرگ یکه بهش پناه م یبار شکسته و داغون : تنها کس نیا دمیصداش شو شن دوباره

ه خودمو ب ی.. وقت دادیتونستم فرار کنم پناهم م یکه م یخونه بود اون که خطرو حس کرده بود مواقع

 کن ممیگفتم :کوچولو قا یرسوندم م یم اطیح

 خب یکنن .. ول دامیتونستن پ یکرد که اونا نم یرفتار م یطور وونیح دمیخز یم یبه گوشه ا بعد

خواهرو برادر  نی.. دو سال از دست ا وفتادمیوقتا به دامشون م یکه خوش شانس نبودم بعض شهیهم

ازم  بامیکردم ز یبول نممن ق یداشتم ول یادیز یمدت خواستگارا نیخواب راحت نداشتم تو ا

 نیبرا هم دمیترس یاز تنها شدن با اون م یول یخواست برم مهمون یدلم نم گهیکرد د یم یطرفدار

ه رو سر به بچ دیگفتم گفت : با بایبه ز یحامله م .. وقت دمیفهم نکهیرفتم .. تا ا یم ایباالجبار به مهمون

 میکن ستین

 گم یکردم که به بابا م دشیبودم قبول نکردم تهد دهیمن که ترس یول

عواو کردم هر روز د دایکنتاک پ بایبود .. با ز ختهیترسم ر گهید دمیبزرگتر شده بودم شا گهید البته

 یکیگرفت به بابا گفت که با  شیدست پ بایشد ز ایعلتو جو یوقت دیتا بابا فهم یفحشو فحش کار

خودمو تبرئه کنمو اونو مقصر جلوه بدم .. بابا  یجور هیخوام  یآبرو شدم م یدوست شدم حاالم که ب

 دادم حیبراش توض یهام توجه نکرد هرچ هیبود به حرفامو گر دهیبه مرز سکته رس تیکه از عصبان

منو  یکدوم از حرفا چیشده بود که اصآل ه بایمسخ ز یطور یعنیقسم خوردم باور نکرد که نکرد 

 کرد .. یقبول نم
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دستمو گفت : کوفت  ریزد ز یآب آوردم ول شیمکث کرد برا یتونست حرف بزنه کم ینم گهید انگار

 بخورم .. یزیمثه شماها چ یبیکه از دست جماعت مردم فر نهیبخورم بهتر از ا

 

دختر .. آروم صداش  نیبود ا دهیسوخت چه قدر عذاب کش شیبا دستهاش گرفت . دلم برا سرشو

 .. یادامه ند گهید یخوایخانوم م سای، پر سایکردم : پر

 

 نیا یکار کرد به جا یکثافتم چ یبابا یدونیبه خون نشسته نگام کرد : م یبلند کرد با چشما سرشو

 یکه نم ی؟! منو خر فرض کرد یچ یهرزه فکر کرد یپشت زنش دراومد گفت : تو رهیکه طرف منو بگ

را چ ؟ یچرا همون موقع نگفت یگ یشرف اگه راست م ی.. ب یکثافت مادرت رفت یالیفهمم به اون فام

 ینگفت یزیچ ویگرفت یاتفاق افتاد الل مون نیکه ا یهمون شب

 

 .. ی: بابا اون موقع شما نبود دمینال

 

 یکه بود چرا به اون نگفت هیزد : من نبودم سم ادیفر

کرد .  یهم باور نم هیسم یرفتار کرده بود که حت انمیبا اطراف یطور بایز ایلیا یدونیتکون داد : م یسر

 تحت درمان روان پزشک بود .. یبودم که مدت یروان هیتازه از نظر اونا من 

 .. یدم بر یاز در اومد شوهرت م یهرک یکور خوند گهیادامه داد : د پدرم
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 کمشیحروم تو ش یبچه  هیزنو با  هی یتمام به بابا گفت : آخه مرد ک یبا بدجنس بایموقع بود که ز اون

 کنه .. یقبول م

انداخت ..  رونمیخوردم کتکم زد بعدم از خونه ب یمثه بختک افتاد روم تا م دویاژدها غر هیمثل  بابا

و چادر  یرو فرش ییجفت دمپا هیدست لباس خونه و  هیشرشر بارون با  ریآذر ماه ز یسرما یتو

دم .. ش ابونایخ لونیکبودو خسته تو دل شب و ی.. با تن رونیپرتم کرد ب پایاز خونه ش با ت یمشک

د به جونم افتا یلحظه احساس کردم لرز بد هیپا گذاشتم فقط  ریچه قدر راه رفتم کجاها رو ز دونمینم

 کرد سیلجزو گرم پاهامو خ یعیو ما

 گهید یپتو هی شیانگار لرزش اون روز به جونش افتاده بود برا دیلرزیشد تمام وجودش م ساکت

ا ت نینخورم ..بش یگولتو م یفکر کرد یمثه بابام یکیمهربون تو ام  یآوردم روش انداختم : هه آقا

 وقت نتونم بگم .. چیه گهید دیبرات بگم شا شویباق

 

 ادامه بده .. یراحت یطور نیروش نشستم : باشه اگه ا روبه

 

 ادمی.. به چند نفر تنه زدم ، اونم  ستین ادمیتو تنم نمونده بود .. از چندتا آدم تنه خوردم  یجون گهید

 یوکه ر دمیرو د یتار خانم بآیتقر ییبماند .. باالخره با چشما دمی.. چه قدر فحشو متلک شن ستین

 و خودمو نشستمجمع کردم خودمو بهش رسوندم کنارش  رومویتو پارک نشسته بود تمام ن یصندل

ال .. از ح دمیشن ینم یزیچ یول شهیم بهش چسبوندم متعجب نگام کرد حس کردم دهنش بازو بسته

 میبود تو جام ن زیگرم بودم .. ظاهر خونه تم یخونه  هی یبه هوش اومدم سرم به دست تو یرفتم وقت

 یکجا بودو چه طور ااونج دمینبود دوباره دراز کش شمیپ یبه اطرافم انداختم کس یشدم نگاه زیخ

 وردمیبودم اصآل به خاطر نم دهیاونجا رس
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تم اشکام نداش یرو یتلخ جلو چشمم جون گرفتن کنترل لمیف هیکه برام افتاده بود مثه  ییاتفاقا

نگاش کردم ، جواب داد : سالم  یلب ریز یوارد اتاق شد ، با سالم یگذشت که در باز شدو خانوم یمدت

 ! ی.. خوب ریخانوم خانوما .. اوقور به خ

 

 .با دست پاک کردم سر تکون دادم : خوبم . اشکامو

 

 شنوم .. یم نوی: خوشحالم که ا دیخند

 

 ؟ نجایاومدم ا یکجاس ؟ من چه طور نجایا دی: ببخش دمیپرس

 

 یک یبد حیکه برام توض نیبدون ا یعنی..  یمنه ، تو ام با من اومد یخونه  نجاینشست : ا کنارم

 .. یتو بغلم از حال رفت یهست

 

 .. نیخودم اشاره کردم : لباسام ؟ ! اونا رم شما عوض کرد به

 

 شده بودن مجبور شدم عوضشون کنم .. فی.. لباسات کث زمیگرفت : آره عز دستمو

 

 رفت ، نه ؟ نیاز ب یافتاده بود : اون لعنت یاومد چه اتفاق ادمی
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 .. یزنیحرف م ینگام کرد : از چ متعجب

 

 نگفتم .. یزیبه دندون گرفتمو چ لب

 

 رو بفرستم خبرشون کنه .. یآدرس بده کس ای: خونواده ت کجان ؟ شماره بده زنگ بزنم بهشون  گفت

 

:  دمیشد صداشو شن لیم به هق هق تبد هیگر دمیسرم کش یتکون دادمو پتو رو رو یاشکو آه سر با

 .. میکن یفعآل استراحت کن بعدآ صحبت م

نزد سِرم تموم شده بود برام سوپم پخته بود داد خوردم .. شب که شد کنارم نشست :  یشب حرف تا

 برات افتاده .. یکه چه اتفاق یبد حیبرام توض یفکر کنم بتون گهیخب د

 

 یسانسور بگم .. وقت یافتاده رو با کم یاتفاقا شیرو جز اون نداشتم مجبور شدم برا یلحظه کس اون

ر اون قد ویموند یم دیکردن با رونتیاگه از خونه ت ب ی، حت یشتباه کردحرفم تموم شد گفت : تو ا

 .. یموند یم دیخودت هرچه قدرم بد با یتا دوباره به خونه راهت بدن .. خونه  یکرد یالتماس م
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 که ییشد بهش بگم بال ینداشت روم نم یفساد فرق یگفتم اون خونه با خونه ها یطور بهش م چه

روم  یعنینزدم  یحرف اتیاز جزئ یسرم اومده کار زن بابامه .. من فقط گفتم کار برادر زن بابام بوده ول

 گردم .. یبه اون خونه بر نم رمیشد .. : من اگه بم ینم

 

 ؟ ی؟مطمئن ی: فکراتو کرد دیپرس شیشونیتو پ یاخم با

 

 : مطمئن مطمئنم_

 

 ؟ یگ یم یفساده چ یخونه  هی نجامیبهم کرد : اگه بهت بگم ا یقیعم نگاه

 

زار زدم ، از چاله دراومده و تو چاه افتاده بودم ! دستشو رو دستم گذاشت : من  یشدت درموندگ از

 شیپ یدم تا وقت یدونم چرا مهرت به دلم نشست ..بهت قول م ینم یدم ول ینم ینون مفت به کس

 ت.. ممکنه نذارم ازت لذ یرام کار کنب دیبدون با یبهت برسه ول یذارم دست کس ینم یمن هست

 نرن .. گهید یتا موندگار شنو جا یبد ویبهشون لذت بصر دیبا یببرن ول یجسم

 

 نهیسوروسات منظورشون ا یسور گنی.. بهم م میساق هیمن  نیتعجب نگاش کردم که ادامه داد : بب با

 یدنیتا کش ریبگ یدنیاز نوش یتو خونه م سوروسات به پاس از هر جورش که فکر کن شهیکه هم

 بهتکنم ..  یازشون استفاده م ییرایپذ یفقط برا یمواقع لزوم ول یچندتا دخترم دارم برا یخوردن

 ونورشیز ارنیاوقات باال م یبعض یهمه کار بکن دیندازمت عوضش با یکنم تو بغلشون نم یلطف م
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 یام بکنکارا رو بر نیا یهمه  دیدارن نظافتش با توئه ، با یبا دختران کثافت کار یوقت ای کننیم فیکث

، دستم بسته موند حاال  شخر پول اومد غرش زد برد هیبار  هیکرد  یدختره برام م هیکارا رو  نی. قبآل ا

 … یجاشو پر کن یتونیتو م

 

 هیبغلش کنم ببوسمش نازو نوازشش کنمو  خواستیرو لبش بود که قلبو به درد آورد .دلم م یپوزخند

رو فقط  دهیکش یدختر سخت نیکرد .چه قدر ا یقبولم نم یجور چیه یبدم ول نیکم درد شو تسک

 دونه و بس ! یخدا م

 ؟ یساق گنیم یبه ک یدون یبلند کرد : تو م سرشو

 

 .. دونمیسر جوابشو دادم که م با

 

 جون هرشب مهمون یکرد بعد تو دستش مچاله کرد : سور نشییبه دست گرفت باال پا گارویس پاکت

اوقات دستشون هرز  یبعض یکس اجازه نداشت منو طلب کنه ول چی.. ه ییداشت اونم چه مهمونا

کرد حدشونو بدونن .. من  یجون مجبورشون م یاز سور یاز طرف من و چشم غره ا یکه داد رفتیم

نظافت خونه با من  رفتنیکردم بعدم که م یم ییرایخواست پذ یکه م یبا هرچ یهرجور آدم زا دیبا

ودم شده ب ییطورا هیبا من بود ..  میخونه دار ویشد .. آشپز یم زیتم اشونویتمام کثافت کار دیبود با

..  ودب یبدم برام کاف یکه مجبور نبودم تن به هر خفت نیهم یو مواجب خونه ش ول رهیج یکلفت ب

هوامو  یلیجون خ یمنو نداشت چون سور دنیچشم د بآیآنا تقر کردنیم یبهم حسود گهید یدخترا

کلفتمو اون خانوم  هیفروخت که من  یگرفت .. البته در ظاهر بهم فخر م یطرف منو م شهیداشتو هم
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بده  یخفت هرمردا دور بودمو اون مجبور بود تن به  یکه من از چشم هرزه  نیاز ا دمیبعدها فهم یول

 ازم متنفره .

اه پن یرفت . من دوباره ب یقلب ستیجون به خاطر ا یسور یکن دایکه تو منو پ نیماه قبل از ا شش

ن م یالحق که درباره  ینشوند ول ایبد کردو اونا رو به خاک س ایلیجون به خ یشدم .. درسته که سور

.. با مردن  ودب یلیکدوم از اون کثافتا به من برسه خودش خ چیکه اجازه نداد دست ه نیکرد هم یمرد

 ی .. بهروز خونه میبا بهروز آشنا شد یبه اسم کت یدختر هیکه توسط  نیتا ا میشد لونیجون و یسور

 یعنیکه به قول بهروز آس بودم  ییفساد داشت اون همه مون با خودش به خونه ش برد .. از اون جا

که به قول خودشون  نیا یرابطه نداشتم برا یکه با کس نیو هم لیهم خوشگل بودمو هم خوش است

رفتم که با کالس بودنو  یم ییفرستاد فقط جاها ینم یینشم منو هرجا یرو دور بمونمو زود تکرار

 .. دادنیخوب پول م

 

 ود ؟ب یبرم ک ششیکه قرار بود پ یکس نیچهارم ای یسوم یدون یکرد : م یتلخ کویستریه ی خنده

 

دردو دل  یپا یسخته مرد یلیقدرت حرف زدن نداشتم .. خ یحت گهینه تکون دادم ، د یبه معن سرمو

بکنه  یافتاده گوش بده و نتونه کار شیکه برا یتلخ یو به اتفاقا نهیپرستتش بش یکه عاشقانه م یزن

.. 

 

 هی یخر پولو معروف دو سه تا از دخترا رو برا یبازار یحاج هیروز بهروز اومد گفت  هیزد :  یخند زهر

خواسته بره شمال عشقو حال  یدر اصل م یخواد بره عمره ول یبه همه گفته م یهفته خواسته .. حاج

از  گهیدو سه تا د اخواسته بود .. بهروز از من خواست تا ب یحیتفر لیهمه جور وسا الوی..از بهروز و
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 لیهم وسا میرو آماده کن الیاون هم و دنیدخترا آماده شمو خودمو برسونم شمال تا قبل از رس

 .. وییرایپذ

ود نب یکس کردمیدو هفته رو باهاش سر م دیکه با یبود که حاج نیبد بود !! بدتر ا یلیهفته ؟! خ دو

 .. بایپدر ز قتیجز حاج رضا حق

 

 یخودمون معتمد کسبه  قتیحاج رضا حق نیحد گشاد شده بودن : هم نیاز تعجب تا آخر چشمام

 محل ؟!

 

 ینکردم دو تا قرص خردم به بهانه  یبابابزرگم ! منم نامرد ییطورا هیتکون داد : آره همون ..  سرشو

من  یبه جا نیتونست بکنه برا هم ینم شیکار یشد ول یعصبان یلیعذر دارم نرفتم بهروز خ نکهیا

 خواست .. یاونو م یحاج شهیهم گهید ویفاب حاج قیآتوسا رفت .. که بعدش شد رف

 

پول  شتریب یطور نیفرستاد به قول خودش ا یبار منو م هیبهم لطف کرد معموآل دو هفته  یلیخ بهروز

گفتن عاشقم شده  یخواد .. اونا م یدو تا از بچه ها معتقد بودن منو برا خودش م یکی یول اوردیدرم

فرسته به اعتقاد اونا  یاوقات منو م یبعض ادیدرن گهید یدخترا یصدا نکهیا یپول الزم بود برا یول

نفرسته و برا خودش نگه داره ..در هر صورت  ییمنو جا گهیمنتظر بود پوالشو جمع کنه اون وقت د

خب  یشدم ول یم راشیپذ دیشبا که شنگول بود با یبود به نفع من بود ..البته بعض یهرچ لشیدل

 گفتن بد از بدتر بهتره .. شهیهم
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 هگیبرات گفتم د مویمن واو به واو زندگ یپر غصه  یقصه  نمیبلند کرد زل زد تو چشمام : ا سرشو

که کنارش احساس بودن  یبود یکه تو تنها مرد نیجز ا ینمونده که تو ندون میتو زندگ یراز چیه

 تیندگگورمو از ز گهی.. حاالم دیراست ویگن مست یم دمیکردم .. از آغوشش لذت برمو به آرامش رس

 .. کنمیگم م

به گند  مویسجاده ش پهن بود زندگ شهیبود و هم نیخانم متد هیکه در نظر مردم  یزن هیروز  هی

دم آ یکه از هرچ نهیهم یدونستنش بهم پناه داد .. برا یکه همون مردم گناهکار م یبعد زن یول دیکش

 ..ادیبدم م نهیبه ظاهر متد

 

 ونیدادو هز یاز خودش نداره از جاش بلند شد دستاشو مرتب تو هوا تکون م یاراده ا گهیبود د معلوم

از جام بلند شدم رو  وفتادیکه واضح نبود ..بدنش به راستو چپ م کردیلب زمزمه م ریز ییزایوار چ

تخت  روتو عالم هپروت بود .. گذاشتمش  یحساب گهیدستام بلندش کردم بردمش تو اتاق خودم د

 هشیاز هم شتری:ب دمیبوس شویشونیخواب بود .. لباساشو عوض کردم پ دهیسرش به بالشت نرس

 خودم .. ی دهیرنج کش یدوست دارم خانوم کوچولو

 

 یخال وییکذا ی شهیوقت حالش بد بشه اول اون ش هی دمیتو هال در اتاقو کامل نبستم ترس برگشتم

 شو انداختم دور شهیکردمو ش

گلوم  تو ینی.. بغض سنگ کردمیفکر م سایپر دردو رنج پر یگظرفا رو شستم تمام مدت به زند بعدم

 دیابرم نب رونیاز خونه ب تونستمینم ی.. ول کردمیم شیخال ییجا هی یجور هی دینشسته بود که با

کار دست خودش بده ..  یبشه و تو عالم مست داریگذاشتم .. ممکن بود از خواب ب یرو تنها م سایپر

 کنارش باشه .. یداشته باشه کس ازیحالش بهم بخوره و ن دیشا
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به بغضم  سادمویوا رشیجا تو اون لحظه حموم بود .. رفتم حموم دوش رو تا آخر باز کردم ز نیبهتر

 دایصدا فر یو ب دمیکوبیم واریگره شدمو به د یشدن مشتا ریشکستن دادم .. اشکام سراز یاجازه 

تو وجودم نمونده  یرمق گهیکه د دمیمشت کوب واریبه د دمویکش ادیصدا فر ی.. اون قدر ب دمیکشیم

 یدوش غرورو کنار گذاشتمو زار زدم .. نم ریافتادم همون طور چهار دستو پا ز نیبود .. با زانو رو زم

 ییاانسان نم یگرگا یرو که من به حد پرستش دوسش داشتم طعمه  ینیتونستم باور کنم دختر نازن

کردم از جام بلند  یالکه بغضمو خ نیدادن.. بعد از ا ینشون م نیشده باشه که خودشونو عابدو متد

معصوم من تو خواب ناز بود  یاومدم .. فرشته  رونیاز حموم ب دمویبه تنم کش یسرسر فیل هیشدم 

 یمعلوم بود با تمام وجود قبولش داره و در هر کار یکرد ول یکه به ظاهر وجود خدا رو انکار م یدختر

 مویبه ساعت نگا کنم گوش نکهیا نبدو دمی.. لباسامو پوش دونهیظر کاراش مکنه او رو نا یکه م

روح خستمو  تونستیگرمو مهربون پدرم م یبرداشتمو به حاج بابا زنگ زدم تو اون لحظه فقط صدا

 …بده و آرومم کنه  نیتسک

 کامو چم شده .. با دونستمیداشتم .. ن یباز کردم سردرد بد یچشمامو به سخت دیتابش نور خورش با

تو اتاق زدم :  یبه اطرافم انداختم اتاق برام نا آشنا بود ب زحمت از جام بلند شدم دور ینگاه یکرخت

 .. کنمیچه م نجاین ا ی! ول اسیلیکه اتاق ا نجایا یواا

 شی.. کمو ب اوردمیرو که شب قبل زده بودمو به خاطر م یگند واشی واشیرو تخت نشستم  برگشتم

نبود  میتو زندگ یراز چیه گهیبراش گفته بودم د ویشب قبلو به خاطر داشتم من احمق همه چ یاتفاقا

باورش کردمو  هنه ! اون به من شک کرده بود ، به من ! من ک ایکه اون ندونه با خودش بود که باور کنه 

 تو دلم افتاده بود بهش توجه نکردم ! یهر بارم که شک

 

آب فرو بردم بعد موهامو که آب ازش  ریسررمو ز ییتم دستشوداشتم اول رف یبد ی جهیگ سر

رفتم چند بار  نییبا حوله خشک کردم دوباره با کش پشت سرم بستمشون از پله ها پا دیچکیم

 تعادلمو حفظ کردم .. یبود پرت شم ول کینزد
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 موایبه چشمشون ب خواستیلباس انتخاب کردم .. مثآل دلم م یبه خودم زدم : با چه وسواس یپوزخند

 !! کنهیهمه خوردم م یتو برجکمو جلو زنهیم یجور نیا ایلیا دونستمیخودمو رو پا نشون بدم .. چه م

امو تند تند کار نمشیمدت بب هی خواستیبودم دلم نم یعصبان ایلیحالم گرفته شد از دست ا دوباره

 برگرده از اونجا برم .. نکهیانجام دادم تا قبل از ا

وارد شد : اه !  نیبا ماش ایلیباز شدو ا موتیساختمون در با ر یبا خارج شدن من از در ورود همزمان

 شانس ندارم که !!

مواجه شدن با اون آماده بشم ..  یکه هم تعادلمو حفظ کنم هم برا سادمیوا وونیا یپله ها یرو

از کردم ! : ووه ! چشمامو ب نیبسته شدن در ماش ی. به صدا دمیکش قیچشمامو بستم چند نفس عم

 ت، کت اسپر یدود نیشلوار ج هیداشت ،  یا افهیق پویعجب ت ی! ول شناختمشی؟! نم هیک گهید نیا

قدر  زده بود .. اون کمیش یلیخ یآفتاب نکیع هیتنش بود  یاسی رهنیکم روشن تر از شلوارش با پ هی

 جامنیمن هنوز ا دونستیکه م ایلیرو به رو شدم ، ا بهیمرد غر هیرفت که با  ادمیبودم  پشیتو کف ت

 بده . حیبرام توض شیگارسهل ان نیحتمآ راجع به ا دیداده بود ؟! با بهیمرد غر هیخونه رو به  دیچرا کل

 سادیکادو شده جلوم وا یبسته  هیقرمزو  یاز رزها یخوشگل یبا دسته گ بهیفکرا بودم که غر نیا تو

 بهیمرد غر نینداره ا قتیاز چشمش برداشت : نــــــــــــــــــــــــ ـــــه ! حق نکویع

 باشه .. ایلیشده نمتونه ا غهیکه چه عرض کنم ده ت شیکه صورتش ش پیخوشت ی

 دیخندیبهت زدم م یتنها لبهاش که صورتشم به چهره  نه
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سرش آورد ،  یبستهه گذاشتو با دو تا دست باال یپام زانو زد ، دسته گلو رو یپله ها جلو نییپا

 دواریام تونمیگفت : اگه بگم غلط کردم شک کردم م یسرشار از شرمندگ یسرشو خم کرد با لحن

 ؟! میباشه که ببخش

 

 بهم یلبهاش نگاه یرو ینیریدستهاش با لبخند ش نیکم سرشو باال آورد از ب هیندادم ..  جوابشو

اومدمو از کنارش رد شدم و به راهم ادامه دادم ..  نییجمع کردم از پله ها پا رومویانداخت . تمام ن

چه  یدونیمنو ببخش .. تو که م خوامیخوبم ! معذرت م یسای: پر سادیبلند شد جلوم وا شیاز جا عیسر

 قدر دوست دارم ..

 

بهم نشون  اوج عشقو دوست داشتنو یاجرا کرد روزیکه د یمسخره ا شیزدم : با اون نما یپوزخند

 . یداد

 از کنارش رد شدم بازم

 

قبول کن منم  یاون حرفا دروغه ول یراهمو سد کرد : باور کن ته دلم مطمئن بودم همه  دیپر دوباره

 ؟ نهیاز ا ریآدمم ! اجازه دارم شک کنم ، اشتباه کنم ، غ

 

، اشتباه  یشک کن یاجازه دا ینگاه کردم : آره تو هم آدم سوختنیم اقیچشماش که از عشقو اشت به

غرورو  مهینصفه ن هیاون جا و اون  یکه منو ببر نینه ا یاز خودم سؤال کن یتونستیم ی. ول یکن

 مبرات گفت مویزندگ یبودمت که همه  دهیبخش شبی.. من همون د یکه داشتم نابود کن تمیششخص

 انداختم ( ازم نخواه که باهات ادامه بدم .. نییازم نخواه .. ) سرمو پا یول
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! نــــــــــــــــــــــــ ــه !  سایبهت زده نگام کردو دستشو باال آورد : نه پر ایلیا

.. چه طوره  یکنینگو که ترکم م یبگو اصآل بزن بکش ول یخوایم ینگو ، هرچ نویا کنمیخواهش م

 کنم ، هان ! یعذر خواه وفتمویت بهمونا به پا یاونجا و جلو میدوباره با هم بر

امو باب شیکه داشتم پ مییذره آبرو هیجمع کرد تو همون  شهینم ختهیرو که ر یتکون دادم : روغن سر

 .. یبرد نیعمو از ب

 

 ازم نخواه از دستت بدم .. یبه حماقتم اعتراف کنم ول امیب ی: حاضرم هرجا که بخوا_

 

از کوره در رفتمو تخس شدم : به قلب شکسته ت رحم کنم ! چرا ؟ مگه تو به منو قلب پاره پاره  دوباره

 ریارزش ز یب یحشره  هی؟ تو منو مثه  یله شدم رحم کرد تی؟! مگه تو به غرورو شخص یم رحم کرد

امل تش کو لذ نهیخورد شدنمو بب گهیبار د هیکه منتظر بود  یپدر یاونم کجا تو خونه  یپات له کرد

 تر شه ..

با تمام وجودم  روزی،من د یطعم دشمن شاد شدنو بچش چوقتیه دوارمی، ام ایلیبرگردوندم : ا رومو

 .. یلیتلخ بود خ یلیخ دمشیچش

 

 ینکاش بدو ایلیا ایلیا یبهش کردم دو طرف چادرمو با دستم گرفتمو از حرص تکونش دادم : وا پشتمو

 !! یبه سر جگر سوخته م آورد یچ

 شکست به هق هق افتادم .. بغضم
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تو رو ندارم  اقتیکه ل دونمی.. خودمم م یحق دار یبگ ی: هر چ دیکش ییآه پر صدا دمیشن صداشو

 ونسمیکه از ر میا دهیگالرو به سمتم گرفت ( قبول کن که من مار گز ستادیقبول کن ) کنارم ا یول

.  مکه باز رو دست خورده باش دمیترس زهیعز یلی! به جون خودت که برام خ ترسهیم دیسف اهویس

(  دیش کوب نهی) به س یعشقم یتو همه  یبرام مهم نبود چون دوسش نداشتم ول ادیسمانه ز انتیخ

 ضربه خوردن از تو برام قابل تحمل نبود .. یوجودم یهمه 

 

 یها کهیمدت تنها باشم ، اجازه بده ت هیجواب دادم : اجازه بده  شدیم دهیشن یکه به سخت ییصدا با

 قلبمو دوباره به هم بچسبونم .. یشکسته 

 

تا منم  یدونستیم قیکاش منو ال ی، ول یتو بخوا یگفت : باشه هرچ دیکش شیکه دلمو به آت یلحن با

 .. کردمیم تیهمراه کهیتو چسبوندن اون ت

 ؟! هیچ نی: ا دیدر آوردمو به سمتش گرفتم با تعجب پرس فمیرو از تو ک یپاکت یحرف چیه یب

 

 روسیبود .. و یمنف شمیراحت شد از وجدان درد خالص شدم .. جواب آزما المی.. خ شی: جواب آزما_

HIVتو خونم نبود 

 بهش کرد : اجازه بده الاقل تا خونه برسونمت .. یاز دستم گرفت نگاه پاکتو
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عقب نشستم با حسرت نگام کرد  یصندل یرو یکردم باهاش برم ولرو از دستش گرفتم و قبول  گال

 نگفت یزیچ یول

 

دم کر یوانمود م یو طور شهیکردم سرمو چسبونده بودم به ش یم یگال باز یطور که با گلبرگا همون

 ردمکینگاشو حس م ینیکه توجه داشتم خودش بود .. سنگ یزیبه تنها چ یول ابونهیکه حواسم به خ

 تهاشکه گذ یکالمیب کیموز یتا به سمتش برنگردم .. تا خونه فقط صدا کردمیباهاش مبارزه م یول

 یرطو نیکنارم باشه ا شتریب نکهیا یبرا دونستمیم روندیبس .. آهسته م دویرسیبود به گوش م

 اعتراض نکردم .. یول کنهیم یرانندگ

 

ار خوام سر ب ینم گهیکار برام دستو پا کن د هیمطمئن  یجا هیگفتم :  شدمیم ادهیپ نیاز ماش یوقت

 باشم .. یکس

 

که  یطور دیشد درشو محکم بهم کوب ادهیپ نیکرده بودم . اونم از ماش شیکوره در رفت عصبان از

ر که مجبو رفتیاون قدر تند راه م دیزدو به سمتم اومد چادرمو کش ویگفتم از جا کنده شد قفل مرکز

شم خ ازکه  یصورت دنیبا د یبگم ول یزینگا به صورتش انداختم خواستم چ هیبودم دنبالش بدوم.. 

 میتا وارد شد ینگفت ول یزیچ میکه وارد واحد خودمون شد یشدم .. تا موقع مونیقرمز شده بود پش

؟  یفکر کرد یدفه خشم فرو خورده ش فوران کرد : تو با خودت چ کی!!  نهی!! چشمتون روز بد نب

 ؟ نه خانم من کنمیولت م یسادگ نیبه هم ی؟! فکر کرد یهر کار دلت خواست بکن ذارمیم یفکر کرد

باشه  گفتم یتنها باش یخوایم ی، گفت شمیازت جدا نم رمیکه بم یم تا لحظه ا گهیکردم د داتیتازه پ

 فوق فوقش تا فردا ! ری! نخ یکشیطول م ادیز تییکه تنها ستین نیا یباشه به معن نی، ا
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تو نگاش بود که تا عمق وجودم  یزیچ هی..  دیبار دلم لرز نیاول یلحظه به چشماش نگاه کردم برا هی

د که بو نیمهم نبود ، مهم ا گهیبود ؟ د دهیدرخشش قبآل م تو نگاش بودو من ند نیا یعنینفوذ کرد .. 

 کنم ..محو یخال ودلم یقبل عقده  یدفعه هوس آغوششو کردم .. دلم خواست بپرم بغلشو مثه روزا هی

جلوم بود :  یشگیهم یایلیچشماش بودم که صدام کرد ، لحنش عوض شده بود ، دوباره همون ا

 ! گهیببخش د یخانوم

 

 یحرفو زد که خودمو لعنت کردم که چرا ازش خواستم تنهام بذاره ول نیقدر مظلومانه و بانمک ا اون

به دلم نبود  یا نهیحرفم بزنم ..من که اصآل ازش ک ریداد ز یبود که زده بودم و غرورم اجازه نم یحرف

 .. دمتیگفتم : باشه بخش

 

 ! گهیداد که دلم براش ضعف رفت : پس بمونم د لمیتحو ینیدلنش ی خنده

 

 دیبریم فیشما تشر ریو پررو شه ! : نخ نهیلب به دندون گرفتم تا خنده مو نب یم گرفته بود ول خنده

 فکر کنم .. خوامیتنها باشم م دی، با دیگردیهروقت گفتم برم

 

دار  حهیغرورش جر یلیخ ییجورا هیانداختو به سمت در رفت حس کردم دلخور شده ،  نییپا سرشو

 طول نکشه .. ادیفکر کردنم ز کنمیم یگفتم : سع ارمیکه از اون حال درش ب نیا یشده بود برا
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رام ب شبیدر تو دستش بود به سمتم برگشت : بازم مرامو معرفت تو ! عمو جونت که د ی رهیدستگ

 .. نهیبشم حسابم با کرام الکاتب یکه اگه دوروبرت آفتاب دیخطو نشون کش

 

 !! یم گرفت : که چه قدرم تو گوش کرد خنده

 

ر زد تو روم گفت لب ت نه گذاشت نه برداشت یدونیکردم .. نم یباال انداخت : معلومه که گوش نم شونه

 !! یستین کشونمیکه تو انگشت کوچ برمیبراش م ییکنه خواستگارا

 

تا حاال  شبی! از د سایرو !! : پر گهیکس د چینه ه خواستمیمن خودشو م یخودم روراست شدم ، ول با

 فکر کردم اگه بابا راست گفته باشه اگه تو ..

 یکنی: تو که قبول نم دیچیپ مینیشد که عطر اغوا کننده ش تو ب کمیبه سمتم اومد اون قدر نزد دوباره

 ! هان ؟!

 

 .. زهیوسوسه انگ شنهادیپ نی! ا دونمیباال انداختم : نم یپامو جمع کردم ، شونه ا دستو

 

 دیکش یقی، چشماشو رو هم فشرد نفس عم دیلحظه شونه مو گرفت منو به سمت خودش کش هی

ازش نبود ..  یپشت سرش رفتم اثر یرفت که وقت عیاون قدر سر رونیبالفاصله رهام کردو از در زد ب

نه الزمه م یمرد عجول دوست داشتن نیا یبرا هیکم تنب هیگفت  طونهیش یخواستم برم دنبالش ول

 گولشو خوردم !! مساده 
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 عی.. سر کردمیم دایکرده بود پ ریکه ذهنمو درگ یسؤال یبرا یحتمآ جواب دیبا دادیبد قلقلکم م یفضول

 زنگ زدم : جانم ! شیبه گوش

 

 یبرا پتیو عوض شدن فرم لباسو ت افهیق رییتغ نیا یبگ شهیم ایلیصداش به دل منم غم نشوند : ا غم

 بود ؟! یچ

 

نه به  یزنگ زد تیکنجکاو شیخاموش کردن آت یبرا دمیفهمیم دیداد : با رونیپر صدا ب نفسشو

 .. دمیجوابتو م یدیرس جهیبا خودت به نت ویبگم هر وقت فکراتو کرد دیبا یخاطر من .. ول

 

 رو قطع کرد .. یگوش

 

سر  یریبگ ادی یحقته تا تو باش یکردم ول یرو ادهیرو با اکراه رو دستگاه گذاشتم : فکر کنم ز یگوش

 !! یبه من شک نکن یهر مسأله ا

 

االن باهم شام  شدیشام خوشمزه م برا خودم پختم .. کاش م هی دمیبه سرو گوش خونه کش یدست

من  مین دیمن با شهیکه هم وفتهیبراش جا م امیپا رو دلم گذاشتم : اگه از االن کوتاه ب ی! ول میبخور

 بشم ..
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و ر یکه تلفن زنگ زد ! عمو بود گوش دمیدیم لمیمثآل ف دمیدراز کش ونیزیتلو یاز شام جلو بعد

 گفتم : سالم عمو جونم ! عیبرداشتمو سر

 

 بابا . یدلم ، خوب زیگرمو مهربونش گوشمو نوازش کرد : سالم عز یصدا

 

 بهترم .. یعنی: بله ، خوبم ! _

 

 نکرد ؟ تتیاذ گهیکه د ایلیا زمی: خوشحالم عز_

 

 آزار شما شده م .. تویمنم که باعث اذ نیکردنم بلده : نه عمو جون ، ا تیاون اذ مگه

 

ه تو ک یزیپسر زود رنج من چ نی.. دختر گلم زنگ زدم بگم ا ادیپاره کردن خوشم نم کهی: از تعارف ت_

ازت  یول ینکن هشیتنب گمیبارو بهش حق بده بابا .. نم هی نیخب ا یشکاک بودنه ! ول ستیذاتش ن

 یترکش نکن خوامیم

 

 : عمو جون !_
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 : جون دلم ._

 

 ؟! نیدونیم زویچ هیگفتم :  یشرم دخترونه ا با

 

 شده ! ی: چ_

 

_ :….. 

 

 ، فکر کن من االن باباتم .. سای: پر_

 

 نیخوب من ی..شما عمو رضا نیستیهو داد زدم : نـــــــــــــــــــــــه !! شما بابام ن هی

 

 فکرتو مشغول کرده ! ی. حاال بگو بدونم چ یتو بگ ی! هرچ یپاچه گفت : باشه ، باشه خانم دست

 

 … یعنی.. آخه ..  نیدونیهمون لحن پر از شرم ادامه دادم : م با

 

 جور حرف بزن بفهمم .. هی ی؟! پدر صلوات یچ یعنی یکه گفت ییکلمه ها نی: ا دیخند
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 بگم ! یبود منظورمو درک کرده : آخه چه طور معلوم

 

 ؟! ی: دوسش دار_

 

 من الل شده بودم .. یدلمو زد ول حرف

 

عشق پاکو  هی اقتیشما ل یخوشحالم هردو یلی.. خوشحالم ، خ یوروجک ! تو هم دوسش دار ی: ا_

 یدیبهش م یخبر فرخنده رو ک نیکرد ( حاال ا ی.. ) مکث نیشی.. مطمئنم کنار هم خوشبخت م نیدار

 ؟!

 

 هردومون الزمه .. یدور بودن برا نیتنها باشم ..ا یچند روز هی خواممی فعآل –. …: _

 

 فقط مخصوص خداستو بس .. ییطول بکشه .. دخترم تنها ادی، فقط نذار ز ی: هر جور راحت_

 

 .. نیشما بگ ی: باشه چشم هرچ_
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 ری: قربون تو دختر حرف شنو .. مراقب خودت باش ، شبت به خ_

 

 .. ری، شب شمام به خ نی: شمام مواظب خودتون باش_

 

باز به  یلو رمیتماس بگ ایلیرفت تا با ا یگوش یکیرو دستگاه گذاشتم ، چند بار دستم تا نزد ویگوش

سر در آورده بودمو خاموش  لمشیاز ف یلیسرم خ ریکه خ ونویزیزدم . آخرم پاشدم تلو بیخودم نه

 …کردم رفتم بخوابم 

برام سخت بود ، حاالم که  ایلیاز ا یپشت سر گذاشتم .. دور مویزندگ یروزا نیروز از سخت تر دو

ن گوشم به تلف هیگوشم به زنگ خونه بودو  هیعذاب آور شده بود ..  شیعشقش به دلم افتاده بود دور

آورد ..  دشبا خو یقیعم یظهر روز دوم زنگ تلفن شاد یتا حدودا ومدهیبه صدا در ن چکدومیه ی! ول

برداشتم ، سالم کردم ،  ویگوش دمویشک ی.. آه دنیپر کش امیلحظه شاد هیعمو  یشماره  دنیبا د

 ، نه ؟! یبود یا گهیسالم خانم ، منتظر کس د کی: عل دیچیخندون عمو تو گوشم پ یصدا

 

 عمو ! هیچه حرف نینه ! ا یجواب دادم : وا دستپاچه

 

 . شمینم نمیتر از ا اهی: بچه من خودم زغال فروشم ، س_
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خواست زنگ بزنه من نذاشتم . بهش گفتم  یکچلم کرده ، م ایلیم گرفته بود ، عمو ادامه داد : ا خنده

ت پش یخونه ش مزاحمش شد یرفت ای ی. گفتم اگه بفهمم تلفن کرد یاوردین یاریرو ب سایاسم پر

 حالشو گرفتم .. ی.. خالصه کل رمینم میبرات خواستگار یدیرو د سایپر یدیگوشتو د

 

 جوونه از پشت بسته .. یها دست هرچ هیطونیعمو م عجب ش نیا

 یهرچ کرده که من مییشده ، تازه کارا هیتنب گهیبابا ! فکر کنم د سایگفت : پر دیخندمو که شن یصدا

ار آورده که قر بایسر پدرتو ز ییبرات بگه .. فقط بدون بال ادیتالش کردم نتونستم ! بذار خودش ب

 اون بگه برات خودش بذار کن ولش … بایگذاشتن .. تازه به ز گهیجمعه شب د یبرا یخواستگار

 یبخوا یخودت باهاش حرف بزن لیم گهیبگم بهت زنگ بزنه ، د خوامی.. م شترهیمزه ش ب جوری

 نه ! ای شینیبب

 

 .. نمشیبهتر که بب نیاز ا یدلم کارخونه قند آب شد ، چ تو

 

 بابا ! امیدرم الیروشن شه منم از فکرو خ فتونیشد گفت : هرچه زودتر تکل یطوالن سکوتم

 

 عمو ! نیشما بگ یصدام نشه : باشه چشم ، هرچ جانیصاف کردم که متوجه ه صدامو

 

زنگ بزنه .. مواظب خودت  گمی، باشه پس م یپدر صلوات یاز ته دلش به دلم نشست : ا یخنده  یصدا

 باش .
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 .. نی: باشه ممنون ، شمام مراقب خوتون باش_

 

و تاب شدو به در یشمارش دلم ب دنینگذشته بود که تلفن دوباره به صدا درومد با د قهیچند دق هنوز

 ! سایم گذاشتم : آروم ، آروم باش پر نهیدستمو رو س دیکوبیم م نهیس وارید

 

 دیرو برداشتم نبا یبار با آرامش گوش نیبالفاصله زنگ زد ا یرو برداشتم قطع شد ، ول یگوش تا

 : بله ! شدیم میتاب یمتوجه ب

 

 ! سای: پر_

 

 : بله ، سالم ._

 

رو  دیدارم که با یی، حرفا نمتیبب امیب خوامی؟ م یاول : خونه ا یبود : درست مثه رروزا یجد لحنش

 در رو بگم .

 

مؤاخذه  دیازم سرزده که با ییشده . خطا یزیلحنش جا خوردم منم طلب کارانه گفتم : دوباره چ از

 بشم ..



 گناهکار طرد شده

 

 
234 

 

 

 . نمتیبب دیشد : نه فقط با ریدلگ لحنش

 

 خونهم . نیاریب فی: باشه ، تشر دنیدفعه پر کش هی امیبرخورد تمام شاد بهم

 

 رو گذاشت .. یگوش یا گهیحرف د چیه بدون

 

 ! ینه جد دایش یبا لحن یول خواستمیمن مرد خودمو م نمیبب مویقد ایلیا خواستیم دلم

 

بود .  دشیوارد شد .. هنوز با سرو ظاهر جد دیخر یها سهیپر از ک ییساعت بعد با دستا مین حدود

.. واقعآ خوش  یزرشک یسه دگمه  یمردونه  قهی شرتیبود با ت دهیپوش یسرمه ا نیبار شلوار ج نیا

 بود دلم براش ضعف رفت . پیت

 .. نشستیبه دلم م شتریب یبا مدل معمول ییموها شویمردونه ش با اون ته ر یچهره  یول

 

خودش بردشون تو آشپزخونه و با  رمیرو ازش بگ دایجلو نرفتم خر یمسخ وجودش بودم که حت چنان

 آب نشن .. زریرو بذار تو فر ایگفت : بستن یلحن جد

 .. میتخم مرغ درست کن بخور ینیزم بیگرفتم با س سیسوس یغذام ندار معلومه
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زدم شستمو برا خودم باال  یرو کنسول پوزخند ی نهیتو آ رمیحرف رفت تو اتاق خواب ! به تصو بدون

 فعآل اونه که رفته تو حس .. یبراش کالس بذار دهیرس التیآوردم برو بابا به خ

رو  ینیمز بی! س ینینگ ایخاللشون کنم  دونستمینم کندمیرو پوست م ایزمن بیآشپزخونه س رفتم

وست د شتری: خاللشون کن ، ب دمیکه صداشو از پشت سرم شن کردمیتو دستم گرفته بودمو فکر م

 دارم ..

 

 دیشلوارک سف هیروشنش کرد .. لباس خونه تنش بود  ختویگاز گذاشت روغن ر یرو رو تابهیماه

 بودم ! هبیباهاش غر شناختمیرو نم ایلیا نیبود ! ا دهیپوش یآب شرتیت هیبا  یآب ویمشک یچهارخونه 

 یجور نی: ممن ا تابهیمقدمه قاشقو پرت کرد تو ماه یدفعه ب هی.  میغذا رو با هم آماده کرد مایقد مثل

 ..…………………………………………………………برام سخته !

 

بخونه ) تو چشام زل زد ( البته اگه  غهیص هیزنگ بزنم بابا باز برامون  خوامینگاش کردم : م متعجب

 ! یهست یاشکال نداره و راض

 

 بود : چه طور ! یطرز برخوردو عوض شدن لحنش برا چ دمیفهم

 

 ! یدونیصداش دلمو لرزوند : خودت بهتر م غم

 



 گناهکار طرد شده

 

 
236 

 

راحتم ..  میجور نیبغلم کنه ! دلم خنک شد : من که هم زدی، دلش پر م خوردیداشت حرص م پس

 .. ستین یمشکل

 

رفت تو اتاق خواب بعد از چند  دمیفهم یسرمو بلند نکردم نگاش کنم ول رونیآشپزخونه رفت ب از

 : من رفتم خدافظ .. دمینصداشو ش قهیدق

 

و گفتمو اشک ت یانگار تا عمق وجودم سوخت آخ بلند تابهیبرگشتم طرفش دستم خورد به ماه عیسر

 . ریش ریز ریآب سردو باز کرد : دستتو بگ ریخوشو رسوند ش عیچشمام جمع شد سر

 

ابلت من در مق یدونی. تو که م میزنی. فقط حرف م مینکن بذار محرم بش یآروم گفت : لجباز یلیخ بعد

 ندارم پس نذار وارد گناه بشم .. یاراده ا چیه

 

 بود ، نمدونم! یاراده چ ی هیقض زنمیفقط حرف م گفتیم گرفت خوبه م خنده

 سوخت .. اینیزم بیرو خاموش کن س تابهیماه ری: اول ز دیلرزیاز سوزش دستم م صدام

 

 خاموش کرد : خب ! گازو

 

 : خب ؟!_
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 ! یکنیچرا باهام لج م یگفتیم ی: تو داشت_

 

در آوردم ، جلو اومد کمک کرد تا رو دستم عسل بمالم ..  نتیعسلو از تو کاب ی شهیآبو بستم ش ریش

 ی.. من اصآل از مردا یباهام چه کار کرد ادتهیتاول بزنه :  ذاشتیبهتر بود نم یشد ول شتریسوزشش ب

 .… یشکاک یدرست ول یاز گذشته م بدون یخواستی! م ادیشکاک خوشک نم

 

 . من اون لحظه م بهت شک نکردم ! ستمیشکاک ن غمبریبه پ ریزد : به پ داد

ب حرفاش دروغه . خ ینگفت ی! حت ینکرد یتیشکا چیساکت شه ، تو ه یبه پدرت نگفت یتو حت یول

 ! یتو ام قبول کن مقصر بود ی.. درسته تند رفتم ول شدیم ریمن بود فکرش درگ یجا یهررک

 

 نکردم . یاعتراض چیمن اون لحظه الل شده بودمو ه گفتیراست م ییجورا هی

ده داد سرش ز هی یحت ایخفه شو بهش گفته بودم  ایساکت شو  هیکاش الاقل  کنمیکه فکرشو م االن

 .. چه قدر افسوس خوردم ! شدیکم دلم خنک م هیبودم 

 

کردن  ی.. فرصت برا خال یبا خودت کلنجار بر ادیز خوادیصداش منو به خودم آورد : حاال نم دوباره

 .. ادهیز تیدقو دل
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 ؟! خوندنی! که ذهن آدما رو م یستیاز اون قهرمانا ن یکیشما  انآیرو لبام نشست : اح خنده

 

 . حاال چه کار کنم ؟ هیکرد : فقط بتونم فکر تورو بخونم برام کاف یبا نمک ی خنده

 

 مدت کوتاه .. چون هی! با ناز نگامو ازش گرفتم : فقط  یمردم از گشنگ گهیغذا اشاره کرد زود باش د به

 فکر کنم .. دیهنوز با

 

 چند وقت ؟ یعنی: مدت کوتاه  دیپرس گرفتیسمت تلفن رفت همون طور که شماره م به

 

 هفت ، هشت ماه هیلب گفتم :  ریز

 

 گرد شده جلو روم ییباال رفته و چشما ییصورتشو با ابروها هویکه  دمیبه دندون گرفتمو خند لبمو

 : جـــــــــــــــــــــــا ن ! دمید

 

 ؟! یدیشد : شن داشیاز کجا پ نیا

 

خوب خوبم شنوا تر  یحرفا دنیشن یرو به گوشش گذاشت : مگه کرم خدا نکرده ، تازه برا یگوش

 .. شمیم
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اخالقش  رییتغ نیکنم دوسش دارم .. هم کاریچه هوله ! خب چ گهیاالن م سایخاک بر سرت پر یعنی

 بودو به موقع مهربون برام دلچسب بود .. یکه به موقع جد

 

گفتم قبول نکرد منم مجبور  هرچی من پدر بود حقش …قبول نکنه  تونستی: مگه م دمیشن صداشو

 بعدآ حاال … باشه … باشه … آخر صورت هر در … یزنمی حرفا!  پدر هه.. …کنم  دشیشدم تهد

مدت کوتاه موافقه )  هی با البته گرفتم رو بله …بعد  مبخوری ناهار حاال باشه …بابا  ای. … گممی

 هفتو نشون داد ( شویگردنو گوشش نگه داشت رو به من با انگشتاش ش نیرو ب یگوش

 

 قبول .. دیبگ یمحو کردم .. باز ادامه داد : باشه هرچ ظیاخم غل هیمو با گاز گزفتن لبمو  خنده

 

 بابا ! سایزد رو پخش : پر تلفنو

 

 : جانم ، سالم .._

 

 ؟ یالسالم با دو ماه موافق کیبال ، عل ی: جانت ب_
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نه  گمی گفتیم طونهی، ش دیخندیصدا م یانداختم که دستشو رو دهنش گذاشته بودو ب ایلینگاه به ا هی

 صاحاب مگه گوش کرد : بله .. یدل ب نیا یول

 

 ! ی، به آشپزخونه اشاره کرد : مردم از گشنگ دیفس راحت کشن هیتلفنو قطع کرد  یوقت

 

کلمه م حرف نزد  هی ی.. حت دمیخوشمزه براش چ یسفره  هی، بازم  میکمک هم ناهار درست کرد با

 بود .. یجور خاص هی یمعلوم نبود چشه ول

من  خواستمیرفتم تو اتاق نم یچا ینیس هیرو جمع کردم بعد از مرتب کردن آشپزخونه با  سفره

برداشتم که برم اتاق خواب صدام کرد :  مویی.. استکان چا کردیشروع م دیسکوتو بشکنم خودش با

 .. نیبش

 

نوش جونتون !  نی: ناهار خورد دیچیساکت خونه پ یعمو در فضا یبرداشت شماره گرفت صدا تلفنو

 کن .. فیحاال تمام اتفاقا رو برامون تعر

نم ک فیچند روز گذشته رو براشون تعر یحجره رو گرفتم بابا ازم خواسته بود تا تمام اتفاقا ی شماره

.. 

 

 کن .. فیبابا نوش جونتون حاال تمام اتفاقا رو تعر نی: ناهار خورد بابا
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 تلفن !! یپا یطور نیقربونت ا ی: آخه حاج_

 

 دهیاونجا که نرس امی..اگه بخوام ب دمیتو گوش م یهم به حرفا خورمیخوبه وقت ناهار هم م میلی: خ_

 برگردم .. خب شروع کن . دیبا

 .. یکرده بود فیتعر یحرفا االن کل نیا یجا

 

ج صالح حا نیشما گفت نکهی.. بعد از ا گمیانداختم : باشه م سایمنتظر پر یبه چشما ینگاه یچشم ریز

خونه شون .. در که زدم همون که مراسم طبق رسمو رسوم انجام بشه رفتم در  کنهیجور قبول نم چیه

رو صورتش  یاخم هیزنگ زدم ..  ومدهیخوشش ن ییجورا هیمعلوم بود  یدختر جوونه درو باز کرد ول

 دارن ؟ فیحاج صالح تشر دمیبود پرس

 تکون داد سر

 

 ؟ یصداشون کن شهی: م_

 

ا ج دیاومد دم در تا منو د کردیکه معلوم بود داشت لباسشو مرتب م یگفت رفت تو بعد حاج یشیا

 با اکراه تعارفم کرد برم تو .. کیخورد بعد از سالمو عل
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حل  گهید یبود ول بیشون تو هم رفت اول برام عج افهیجا خوردنو ق دنمیکه چرا جفتشون از د نیا

 شد برام ..

 

 وسط حرفم : اون وقت چرا ؟! دیپر سایپر

 

 دیدوباره تجد یحاج یکه بگ یخوای: برا منم جالب شد ، نم دینه که بابا پرس ایجوابشو بدم  موندم

 فراش کرده ؟!

 

که همون دخترک  هیسال هیانداختم : حدود  نییرو نداشتم سرمو پا سایچشم تو چشم شدن با پر تاب

 لقمه رو براش گرفته .. نیخودش ا بایشه االنم بارداره .. ز قهیص

 

اه پن هیبه  ازیغم ن نیتحمل ا یزد ، حس کردم برا شیرو صورتش به دلم آت یبلند کردم اشکا سرمو

که گم شده و تنها مونده به آغوشم پناه آورد محکم  یجوجه ا هیگاه داره دستامو از هم باز کردم مثه 

 .. دمیتو بغلم گرفتمش .. اشکاشو بوش

 

 بابا ! نی: خوب دمیبابا رو شن یصدا

 

 ! شهینم نی.. بهتر از ا می: خوب دمیفهم منظورشو
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 بابا منم به خنده انداخت ، با مشتش آروم به بازوم زدو لبشو به دندوناش گرفت .. یخنده  یصدا

 

 کجا ! حاج رضا چه طورن ؟ نجایجون شما کجا ا ی: حاج دی، اول پرس گفتمی: داشتم م_

 

 .. مییشما ی هیسا ریحاج آقا ز می: خوب_

 

 ؟ یشد خونه رو منور کرد یچ یائمه ، خب نگفت ی هیسا ری: ز_

 

 . دمیخدمت رس نیکه با پدر داشت یی: راستش در رابطه با صحبتا_

 

 .. اریدفعه داد زد : ول کن آقا اسمش ن هی

 

ون چ کنمیاولو آخرش که من با دخترتون ازدواج م یگفت آخرم گفتم : حاج گهید زیچ هیگفتم  یهرچ

 یوآبر خواستمیمن م یول میشما ازدواج کن یبدون اجازه  مویاقدام کن میبر میتونیم هیسنش قانون

 .. نیوفتیشما حفظ بشه تو دهنا ن
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خودشو برسونه به کمکش  عیبگو سر بایفکر کرد بعد دخترکو صدا زد : الهه . الهه.. ، زنگ بزن ز کمی

 …دارم  اجیاحت

 

وچولو ک هی ستیاز خدا پنهون ن یعنیکرد .. اولش باور نکردم ،  فیاون روزو برام تعر اتیاون جفنگ بعد

همه  هگیتو دهنشو م زنهیم سایداشتم که پر دیخب ته دلم ام یشد نه که نشده باشه ول ریفکرم درگ

خودش  یباعث شد هم من اشتباه کنم هم پدرش به حرفا سایحرفاش دروغه .. که خب سکوت پر ی

 بزنه .. تیمهر تثب

 

 .. لباش کردیداده و نگام م هیبه زانوم تک یور هیپاهام نشونده و زانوهامو باال آورده ،  نیرو ب سایپر

به  گذاشت شینیب یضعف رفت سرمو جلو بردم انگشت رو دنشیدفعه دلم برا بوس هیوسوسه م کرد 

 باال انداختم . یتلفن اشاره کرد باخنده شونه ا

 

 تازه کن . ییگلو هیگلوم خشک شده ، با اجازه تون  دیببخش بابا

 

 : باشه پسرم ! بابا

 

 اون قدر لذت دمیبوس نشویریش یتنگ تر ککردمو با ولع لبها سایپر یدشتمو دور شونه  ی حلقه

 ! شـــــــــــشیبخش بود که بدون فکرو نا خواسته گفتم : آخ
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 : نوش جونت بابا ! حاال ادامه بده .. بابا

.. همون طور که تو بغلم بود  میدیخند زیلبشو به دندون گرفت و آروم رو بازوم زد هردو ر سایپر

 منتظرشو به لبام دوخت : خب کجا بودم ؟ یسرشو رو شونه م گذاشت و چشما

 

 حفظ ـآبرو باهات همراه بشه.. یتا برا یکرد دیاونجا که تهد تا

 

سر پ ی.. و بعد هم ماجرا خورهیخترش به درد من نم: بله حاج صالح بهم گفت که انتخابم اشتباهه و د_

رد اونجا ! اول فقط قبول ک میبار نرفتم .. بعدم که با هم رفت ریجور ز چیکتابفروشو برام گفت که من ه

 یروز یرسم امآلدماغش شدم که قبول کرده به طور ک یاون قدر رفتمو اومدم مو یمحضر ول ادیب

 .. یخواستگار میبشه تا با مامان بر نییتع

 

 شه ..از ماجرا باخبر ب دینبا یطیشرا چیکه مادرت تحت ه یکن دیبهشون تأک یخواستیجان ! م ایلیا بابا

 

 ! رهیخودشه م یباخبر بشه آبرو انیاز ما از جر ریگفتم اگه هرکس غ ی: بله به حاج_

 

 ؟! رمیقرار بگ انیدر جر دینمونده که من با یموضوع گهی: خب بابا د بابا

 

 رو که الزم بود بگمو گفتم .. یهرچ نی: مطمئن باش_
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 بلند شد بره که نذاشتم .. سایکه تماسو قطع کردم پر نیاز ا بعد

..  بود یبود زود متوجه شد حرفام سانسور زیت شهیما هم یحاج نی: ا دمشیمحکم تو بغلم کش دوباره

 .. شهیرو بگم که فقط به منو تو مربوط م ییزایچ خوامیحاال م

 

 شده ؟! یباز چ ایلینگام کرد : تو رو خدا ا متعجب

 

فکرم  یخاطراتتو برام گفت یبه چشماش که منو مجنون خودشون کرده بودن زدم : وقت یا بوسه

ر سر خود د تونستهیبود ! اون که نم یاون پسره چ ی هیپس قض یمشغول شد .. اگه تو راست مسگفت

 نیکرده بوده .. ا یپدرت اون خودشو معشوق تو معرف یشما اومده باشه ! هان ! به گفته  یخونه 

که پدرت داده بود  یخودمو به آدرس یش داریمرموز بود .. صبح قبل از اون که ب ییجورا هی وضوعم

پولم  ی.. حت ومدیجور راه نم چیه گفتویباهاش صحبت کردم باز همون حرفا رو م یرسوندم . هرچ

 م کرد ..ییزنگ زدمو ازش راه حل خواستم .. اونم راهنما الیقبول نکرد .. مستأصل مونده بودم ! به ل

بهش گفتم اگه حرفت درست باشه پس تو  رونیب دمیپر نیکردن راه حل از ماش دایمنم خوشحال از پ

 … انیب صدو ده زنمی.. االن زنگ م یو حاال مجرم یداشت یشرع ریغ یدختر رابطه  هیبا 

 

 دهیترس دمی؟! فهم یکنیم دیتهد یکه اول صبح اومد یکارش یتو چ یچ یعنیتو حرفم : اِ ! آقا  دیپر

شون که کار یولگرد یلو دادن پسرا یبرا کنهیکه سرش درد م یآدم هیگفتم : فکر کن  لکسیر یلیخ

 ویژست به قول شما جوونا خفن گوش هیاز خونواده شون ! به  یاخاذ یساده س برا یگول زدن دخترا
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، ها! پرونده  یمنم بزن یخوایبشه : خب که م زیدرآوردم دستمو گرفت خواست باهام گالو بمیاز تو ج

 ؟! یکنی! دست رو مأمور قانون بلند م شهیم نترمیسنگ نهیت سنگ

 

ن م غمبریبه پ ریبه پ .. زتی: آقا .. آقا جون عز دیلرزیمم غلط انداز بود صداش م افهیخورد نه که ق جا

 ستمین ایگ.ه خور نیاهل ا

 

 ؟! یکرده که گولش زد تی: پس چرا اون خانم ازت شکا ومدیش درم هیداشت گر گهید

 دادخواستت کو ؟ یبرگه  دیساده س چون اصآل نپرس یلیمعلوم بود خ چارهیب

 

 راستشو بگو ! اریدرن یم باز بهی: ننه من غر_

 

دختر جوون بود  هیآقا با  هیعکس نشونم داد عکس  هیاومد سراغم  ییآقا هی شی: دو سه سال پ گفت

و ه ..زه س  یدخترش الابال یثروت داره ول یکل یمرد نیپد دخترن .. ا ینیبیرو م نایاون بهم گفت : ا

به پسر من .. من  نهخودشو بند ک خوادیاومده م ادیحاالم که داره گند کاراش باال م پرهیم یبا هر قشر

 یچند روز هی.. منم  دمیبهت م یپول خوب هی یاگه کمکم کن سوزهیپدرم که دلم به حال پسرم م هی

مو  هقیروز  هی.. آخر  نهیکه منو بب کردمیکار م هیدر اصل  یول یواشکیرفتم دورو بر خونه شون مثآل 

نو م سایکنن منم گفتم اومدم دنبال پر نتیچوب تو آست دمیم یخوایم یمن چ یگرفت که در خونه 

اعتراف کنم  خواستمیم گهیاون بهم قول ازدواج داده .. باباهه چند تا مشت حواله م کرد د میاون با هم

اون مرده درست بوده منم که  یحرفا دمیکه گفت پس اون توله سگ حروم مال تو بوده کثافت .. فهم

 زدم .. بیج هب یکردمو از اونم پول خوب دشیتهد اسیجور نیا دمید



 گناهکار طرد شده

 

 
248 

 

 

 ! یکنیاعتراف م یکرد یاخاذ نکهیبه ا: پس _

 

خب چند سال بود خاطر دختر خاله مو  ی.. ول ستمی: آقا .. به خدا من اهل خالف ن دیترک بغضش

جوره و تنور داغه نونو چسبوندمو  طیشرا دمید یوقت دادنشیچون وضعم خوب نبود بهم نم خواستمیم

 .. دمیمغازه خر هی

 

 .. یمغازه بخر هی یتونست یجورشبه چه  هیتو  دنی: اونا نپرس_

 

از دوستام مغازه رو که صاحبش پول الزم  یکیوامم گرفتم با  هیمقدار قرض کردم  هی: اولش گفتم _

وباره د خوامیبگم تونستم قرضامو بدم م خوامی.. تازه تازه م م میدیخر یکیشر دادشیم متیق ریبودو ز

خودمون  شیپ رفاح نی.. تو رو خدا آقا ا مونهیهفته عروس نیکل مغازه رو بخرم ..آخر هم رمیوام بگ

..  دی.. آقا تو رو خدا ببخش ارهیبفهمه پدرمو درم قتویحق یکرده اگه کس دیبمونه چون اون آقاهه تهد

 بخ شم .. اهیس نی.. نذار شناختمینم یکردم رفت من اصآل اون خانومو درستو حساب یغلط هی

 

 یکارا کرد نیبفهمم از ا گهیبار د هیبهش گفتم : اگه فقط  یجد یلینداشتم با اخمو خ یمدرک من

 .. یستیانقدر خوش شانس ن گهیسراغت و مطمئن باش اون وقت د امیدوباره م

 



 گناهکار طرد شده

 

 
249 

 

مدرک هرچه قدر  هیدلم ! باور کن اگه  زیکرد : عز شیدلمو ر سایپر سیخ یسرخو گونه ها یچشما

مدرک محکمه  چیه یگفت وقت الیل یول ارنیدمار از روزگارشون درب دادمیاز داشتم واقعآ م کمیکوچ

 یدعاا اگهفرستادن تا پسر رو بخره . بعد  ویاونا ک میدونی.. تازه نم کنمیکار تونمیندارم نم یپسند

 .. میخوریکه شکست م مییما نیکنن ا تیثیح

 

 ! دونمیگفت : م آروم

 

 سؤال ! هیزدم : فقط  شیشونیبه پ یا بوسه

 

 . زمی: بپرس عز من

 

 ؟! هیچ یظاهرت برا رییتغ نی: ا دیگونه م کش یرو دستشو

 

 ییزایوار چ ونیبردمت تواتاق هز یدستشو گرفتم ، لبهامو روش گذاشتم : اون شب وقت دمیخند

 شویکه روز اول راجع ر ییحرفا ادیمنو  یول شدمیکه راجع به ظاهر بود .. درست متوجه نم یگفتیم

 اهاشب میجور چیمعضل شده که ه هیظاهر برات  یمسأله  نیکه ا دمیافتادم .. فهم یگفت نایا حویتسب

 زننیکه آدما رو با ظاهرشون محک نم ی.. خواستم بفهم یایکنار نم
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 .. کنمیفکر نم یدر مورد تو اون جور گهیمن د ی، دلم قنج رفت : ول دیبه صورتم مال صورتشو

 صورتت پخته ترو مردونه تر بشه رو دوست دارم.. شنیکه باعث م ییشایر اون

 دوست دارم دنیم یشتریب یدستات جلوه  یرو که به پاک یینوازش کرد : انگشترا دستمو

 ریجزن هیمثل  ییحایدوست دارم .. از اون تسب کنهیتر م یخوشگلتو خواستن کلیکه ه ییلباسا اون

 .. ادیخوشم م یکه بهش اعتقاد دار یتو و اون کس نیاتصالن ب

لذت  یدیو باهاشون احساس درونتو نشون م ننیشیخوش فرمت م یلبا یکه رو ییاون کلمه ها از

 .. برمیم

دوستت دارم  یکه باش یبا هر ظاهر وی: مهربونم من تو رو هر جور دیبار خودش لبهامو بوس نیاول یبرا

 .. مرد من عاشقتم !

 

ش بلندش کردم بردم ارمینتونستم طاقت ب گهیچه کار کنم ! د دونستمینم کردمیرو ابرا حس م خودمو

 تو خودم حلش کنم .. خواستمیتو اتاق خواب .. چنان تو بغلم گرفتمش انگار که م

دستش رو کمرم غرق لذت شدم .. حس حضورش و کنارش بودن به  یشدم با احساس گرم داریب یوقت

 تمدونسیم کردمیکه با هم زدم فکر م ییحرفا عوضش کنم به ایبا دن ستمیحاضر ن دیارز یم ییایدن

خاله  خواستیم ایلیبود .. ا یکرده بود و اونم خاله طوب ریمسأله ذهنمو درگ هی، فقط  هیگاه محکم هیتک

 گهیبهتره تا از زبون کس د یلیبهش بگم ..اگه خودم بهش بگم خ دیبا تونمیمن نم یندونه ول یزیچ

 بهش بربخوره ! دمیبدتره شا یلیخ یبشنوه به نظرم اون جور

 ونری.. آروم خودمو از حصار دستاش ب کردمیم یعمل دیکه قبل از خواب به کله م افتاده بودو با یفکر

 : کجــــــــــــــا !! دمیکش
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 .. رمیبرم آب بخورم بعدم دوش بگ خوامی: م-

 

 .. اریهمون لحن خوابالوش گفت : دستت طال واسه منم ب با

 

 کرده باشه ! ویس شیمادرشو تو گوش یشماره  دوارمیام شیرفتم سراغ گوش اول

 

 . یکردم .. مامان طوب داشیپ ناهاشیکردم : هوم ، ا نییکم دفتر تلفنشو باال پا هی

 .. رمیفرصت با خاله تماس بگ نیتو اول دیبرم با ایلیآب برا ا شهیش هیکردمو  اداشتیشماره رو  عیسر

 

 برم دیمن با رونیب یایب عتریسر شهی، م یدوش رها کرده بودم که زد به در : پرسا خانم ریز تنمو

 

 .. امیدهنمو گرفته بود فوت کردم : باشه االن م یکه جلو یآب

 

 شده که انقدر عجله داره ؟! یچ یعنیخودم فکر کردم :  با
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 چشم نیبه زم شیشونیرو پ ظیاخم غل هیبودو با  دهیچیاومدم ملحفه رو دور خودش پ رونیحموم ب از

 شده ؟! یزی، چ ایلیحضور منو حس نکرد .صداش کردم : ا یدوخته بود اونقد غرق خودش بود که حت

 

 .. ستین یمهم زیچ یعنیاز جاش بلند شد : نه ،  کالفه

 

، کاش  اسیتا پشت در حموم با نگام دنبالش کردم ، به سمتم برگشت : پر رمیچشم ازش بگ نتونستم

 کرده بودم . داتیزودتر پ

 

 شیزنگ گوش یدوباره ش شده ! به صدا شیباعث تشو یچ یعنیتو حموم .. دوباره دلم شور زد  رفت

 دلمو لرزوند : سمانه ! لشیموبا شگرینما یچشم از در حموم گرفتمو اسم رو

 

 ستیم نش باشم برام مهزن خوامیفقط م گفتمیقبآل م نکهیسمانه باشه ! با ا شینگران یممکنه دل یعنی

 ی.. سمانه چه کار نداختیحاال اون حسادته حس تملک به دلم چنگ م یکه زن دومم داشته باشه ول

 بهش زنگ نزده بود .. دلم شور زد .. چوقتیمدت ه نیباهاش داشته باشه .. تو ا تونهنیم

 

عه دف هیو فکرم در پرواز که  ایلیا یبودم ، چشم رو گوش سادهیسر جام وا خیبه تن وسط اتاق س حوله

 ؟ یشده خانوم یدستاش حلقه شد دورم و نفس گرمش گردنمو قلقلک داد : چ
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 : سمانه بود ! دمیلرزون نال یصدا با

 

 نیسوخته س ، همچ یمهره  هیبه گردنم زد محکمتر تو آغوشش گرفتم : نگران نباش سمانه  یا بوسه

 سوخته که خاکستر شده تازه خاکسترشم باد برده !

 

 مونیرو زندگ گهیزن د هی ی هیتو بغلش رها کردم : طاقت ندارم سا شتریخودمو ب دمیکش یراحت نفس

 اگه اون زن سمانه باشه . یباشه ، حت

 

ار ک نیچسبوند ا میشونیبه پ شویشونیمنو به سمت خودش برگردوند بازوهامو گرفت و پ دیخند

تو  دیمنو خودشو در آوردو پرت کرد رو در منو کش یحوله  برهیکار لذت م نیش بود ، از ا شهیهم

 داشته باشه ؟ هیسا تونهیکه باد بردتش م یخاکستر زمیآغوشش شدم : عز یآغوشش باز مست گرما

 

 ؟! یامنش بلند کردم مگه عجله نداشت ی نهیسرمو از رو س میبه تخت برگشت دوباره

 

گردش  هیوقته  یلیخ میبزن یدور هی می! بلند شو حاضر شو بر ستیبرام از تو مهم تر ن یچی: ه_

 .. میدونفره نرفت یدرستو حساب

 

 با ناز گفتم : چشم آقامون . دمیش کش نهیبه س موینیکردم سر ب زیر چشمامو
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 گردنمون .. یبنداز گهیحموم د هی یکار کن هی یتونیم نی: بب دیخند

 

تو  خواستیم یطونی.. دلم ش میخورد نیبه خواست من غذامونو تو ماش میزد ابونایتو خ یدور

 کرد ! یطونیش شدیرستوران که نم

 

 یفکرا ریخودم .. خواهشآ فکر بد نکن ذهنتم درگ یبرم خونه  دیامشب با سایرسوند خونه : پر منو

 درهم برهم نشه لطفآ..

 

 از پنجره بردم تو : بهت اعتماد دارم ، آقامون .. سرمو

 

 زد : برو باال . میشونیآروم به پ یضربه  هی

 م ..موفق بش دمیکه دارم انجامش م یبرم دوباره صدام کرد برگشتم : فقط برام دعا کن تو کار خواستم

 

 …به دستم زدو رفت .. طبق معمول دل سر به هوامم دنبالش رفت  ی.. بوسه ا یموفق باش دوارمیام

نفسمو از  دادیرو تخت بالشت هنوز بوشو م دمیتختمون به همون شکل بود با همون لباسا پر هنوز

آرامشو استراحت منو  یبرا ییجا شهیهم یتخت برا نیا شدیم یعنی دیعطرش پر کردم بغضم ترک

 بود اصآل روشن نبود .. رومون شیکه پ یباشه ، راه ایلیا
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 صبح به روبه رو شدن با یکایبودم تا نزد دهیشدم اصآل خوب نخواب داریاز خواب ب یبا سردرد بد صبح

 ایلیا ایکامو انجام بدم .. تا عمو  عتریتا ترس باعث منصرف شدنم نشده سر دیخاله فکر کرده بودم با

 کنم .. ینقشه مو عمل دیخونه نرفتن با

:  دیچیپ یتو گوش یخانوم یبرداشتم شماره رو گرفتم بعد از چند بار بوق زدن صدا ویاضطراب گوش با

 بله !

 

 اما مطمئن گفتم : سالم ، منزل حاج آقا مدبر ؟ مضطرب

 

 لحظه سکوت کرد : بله شما ؟! چند

 

 دارن ؟ فیخانم تشر یحاج خانومم . طوب هیمیقد یاز آشناها یکی من

 

 .. ادین شیپ یشک دیگفتم شا کشویاسم کوچ مخصوصآ

 

 تلفن .. نیایازم دور شد : مامان ، مامان ب صدا

 

 مادر ؟ هیجواب داد : ک یکس
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 با شما کار داره هیخانم هیفقط  دونمی: نم-

 

گرم خاله گوشمو  یرو برداشت . صدا یگوش یبود که کس نینشون از ا دیکه به گوشم رس ییصداها

 .. نییبه دلم نشست : سالم بفرما یبیذوق عج دینوازش کرد دلم براش تپ

 

 یکه کس نیحرف بزن یبه هم قفل شدمو از هم باز کردم : سالم از منه حاج خانم ! لطفآ طور یلبا

 وره خطه نیا یمتوجه نشه ک

 

الح ! دختر حاج ص سامیفکرشو مشغول نکنم گفتم : پر ادیز نکهیدلهره ش بود برا ا ینشونه  سکوتش

 ؟ نیبه جا آورد

 

 . میخبریوقته ازتون ب یلیشما ؟ خ نیطور که خواسته بودم جواب داد : بله ! بله . خوب همون

 .. میباهم داشته باش یمالقات هیمتوجه بشه  یکه کس نیبون ا شهیاگه م خوامی: خوبم شکر خدا .. م_

 

 باشه ! ری؟ چه طور .. خ دیپرس مشکوک

 

 .. نیبد صیشرشو تشخ رویخ دیکه با نییشما نیتا بهتون بگم ا نیایآدرس ب نی: شما به ا_
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 کنم .. نانیبهتون اطم تونمی: من نم_

 

ا ب نیکرد ریاگه د نیو ازش بخوا نینگهش دار نجایا نیریبگ نیآژانس آشنا ماش هیزدم : از  لبخند

 .. رهیعمو تماس بگ ای سیپل

 

 ..هه هه مادرشوهر ! نمیمادرشوهرمو بب خواستمیآماده شدم م عیاز قطع شدن تماس سر بعد

 هشیدسته گل خوشگل اومد تو مثل هم هیساعت بعد زنگ خونه رو زد درو براش باز کردم با  هی حدود

نتونستم مثه مادرمو خاله چادر سر  چوقتیرو گرفته بود که فقط نصفه صورتش معلوم بود . ه یطور

 ودنش ..انگار با چسب چسبونده ب خوردیچادر از سرشون سر نم چوقتیکنم .. ه

 

تا چشمش به من افتاد دستاشو از هم باز کرد  رونیکه از آسانسور اومد ب نیباال رو باز کردم هم در

 تو بغلش : سالم خاله جونم . دمیپر

 

 .. نهیبیدخترکمو بدون حجاب م ادیم یکیوقت  هیتو  می: سالم خوشگلم ، بدو بر دمیبوس خاله

 ازش گرفتمو تعارفش کردم تو خونه .. گالرو

 

 همه مدت مادر ! نیا یگذاشتم دوباره رفتم تو بغلش : کجا بود یرو عسل گال
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 شما .. ی هیسا ریدورو برا ز نیجا هم هیبه شونه ش فشردم :  سرمو

 

 .. نیرالمؤمنیام ی هیسا ریزد : ز میشونیبه پ یا بوسه

 

 ؟ یچه کارا کرد ی: خب خاله برام بگو کجاها بود میکنار هم نشست یاز حالو احوال معمول بعد

 

 مادر دست گلت درد نکنه زحمت نکش .. نیشربت بردم : بش وانیل هیجام بلند شدم براش  از

 .. یکنیم یتنها زندگ یجا کجا ؟ چرا اومد نیبه دورو برش انداخت : تو کجا ا ینگاه

 

 راحت نبود .. قیگفتن حقا کردمیون جورام که فکر منداشتم بدم ا یجواب یعنیندادم  یجواب

 

 ؟ یکرد دایمسأله پ بای: با ز دیپرس دوباره

 

 سرمو تکون دادم .. فقط
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آ نور به قبرش بباره واقع رهیگیمادر خودتو نم یکه جا دونمیمادر ، م دونمیتو دستاش گرفت : م دستمو

 یزندگ یجور نیکه ا شهینم یایکم باهاش راه ب هی دیتو هم با هیخب چاره چ یخانم نمونه بود . ول هی

 پر از گرگ .. یجامعه  نیدختر تنها تو ا هیباالخره  یکن

 

 جامعه درنده ترن .. یپدرم از گرگا یخونه  یبهش بگم گرگا تونمیطور م چه

شور خارج از ک یرفت گفتنیاونا م یول نمیاومده باشه با تعجب گفت ک صبرکن بب ادشی یزیچ انگار

… 

 

 کردن .. رونیخودم ب یگفتم : همه ش دروغ بود خاله ، همه ش دروغ بود .. اونا منو از خونه  عیسر

 

براتون بگم ،  یچه طور دونمی: خاله جون ! نم زدمیتر حرفامو م عیسر دیبا گذشتیداشت م وقت

 سخته یلیگفتنش خ

 مجبورم براتون بگم .. یسخت تر !! : ول رفتنشیخودم گفتم : و پذ با

 

 .. ینگرانم کرد زمی: بگو عز_

 

 .. نیگلو تازه کن نییآوردم : بفرما وهیم شیبلند شدم رفتم آشپزخونه برا دوباره
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 یخاله بعض نیدونیانداختم: م نیی! رو به روش نشستم سرمو پا هی: ممنون شربت خوردم همون کاف_

 کنهیبه مغزشونم خطور نم یحت وفتنیاتفاق م گرانید یفقط برا کننیاتفاقا هست که آدما فکر م

 باشن انششونیاطراف ایخودشون  یبعد یمکنه قربان

 

قطره اشک سمجشو جمعو جور کنه : حاال  خوادینگرانو متعجبشو اطراف چرخوند معلوم بود م یچشما

 اتفاق برا تو افتاده ؟! نیا

 

 چیسالم بود .. اون کثافتا دو نفر بودن من بد بخت ه ۱۶-۱۵م شدت گرفت : خاله اون موقع فقط  هیگر

و کوچه کنه ولم کرد ت تمیبگم پدرمم عوض حما یبه کش دمیکشیبکنم بعدم خجالت م تونستمیکار نم

 .. ابونیخ

 و برادر منفورش براش گفتم .. بایاز ز یبدون بردن اسم مویزندگ یا خالصه

 

 ؟ یدیبه اون کارا ادامه م ی؟ هنوزم دار یچه کار کن یخوا یکرده بود : حاال م سیگونه شو خ شاشکا

 

 هست که پاکم .. کنکرم دادم منتظر جوابشم.. یخجالت سرمو بلند نکردم : نه ، هفت هشت ماه از

 

 ؟ یکنی: خب خدا رو شکر پس حاال چه کار م دیکش ینفس راحت خاله
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 مزاحمتون شدم .. نیهم یکردم : برا سیبا آب دهنم خ لبمو

 الل شدم .. باز

 

 : خب ! کردمینگاشو حس م ینیسنگ

 

 بگم .. طوری چه آخ..  راستش …: راستش  من

 

 باال رفت : دِ بگو دختر جون به سر شدم .. صداش

 

شما  یبدون اجازه  خوامی.. نم نیباش انیشمام در جر خوامیچون م نجایا نیای: خاله خواستم شما ب من

… 

 …نذاشت ادامه بدم  هقهقم

 

 ؟! یکرد : حاج شیصداش دلمو ر بغض

 

 نه ! یعجله سر بلند کردم : وا با
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 .… ایلیتو دستش مچاله کرد : نگو که ا چادرشو

 

.. هفت ،  نجایکرد . خودش منو آورد ا دای: به خدا خاله خودش منو پ نییپا ختنیریطور م نیهم اشکام

 دمکریدرصدم فکر نم هیگذاشت درس بخونم کنکور شرکت کنم من اصآل  دهیهشت ماهه که خرجمو م

زنو بچه داره .. من فقط  کردمیفکر م شیدو سه هفته پ نینظرش ازدواج باشه . به روح مادرم تا هم

 با من ازدواج کنه .. خوادیحاال اون م یکنم . ول یپاک زندگ خواستمیم

 

جلو پاش نشستم : خاله به جون خودم ، به جون شما که از  دمیقلبش گذاشت ، پر یدستشو رو خاله

نه .. نک دامیکه پ کنمیخودمو گم م کریدرو پ یب یایدن نیتو ا رمینه م یبرام اگه بگ یزتریعز ایدن

 .. نیبش تیشما اذ خوامینم

 

 خبر داره ؟ یشو باال آورد تا ساکت بشم : حاج گهید دست

 

 یکار چیه یراحت شد ، حاج المیکم خ هیسر تکون دادم .. بدنشو حرکت داد تا از جاش بلند شه :  باز

 .. دونمیکار شده نم نیبه ا یکه راض دهیتو وجودت د ی.. چ دهیرو بدون فکر انجام نم

 

 یکه ته دلم اصآل راض نیرفتن شد : با ا یجاش بلند شد چادرشو رو سرش مرتب کرد : آماده  از

 بار مجبورش کردم هی..  زنمینم یقبول کرده منم حرف میتو رو خواسته حاج ایلیحاال که ا یول مستین
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با تو  کنهیبرادرش سوخت اگه فکر م یبچه  یخواست مادرو ب کس یازدواج کنه طفلکم به پا

 دل خودش نسوزه .. یبار به پا نیا خوامی.. از خدا م شمیمانعش نم شهیم خوشبخت

 ؟ نی: االن بهم محرم دیباالخره پپرس یجواب سؤالشو نداشت ول دنیکرد انگار تحمل شن مکث

 

 ! نیکنیم ینتونستم جوابشو بدم فقط سر تکون دادم : پس با هم زندگ باز

 

 . ادیاوقات م یبعض ینه ول ادیاز خجالت تو هم گره کردم : ز دستامو

 یدادم به هرک شینباشه رفتم آزما ایدن خوامیچهره ش عوض شد : خاله ، به جون خودش که م رنگ

 ندارم .. یمسر یماریب چیپاکم ه نیقبولش دار

 

ف به سمت در رفت خواستم مانعش بشم باز دستشو باال آورد :  دیکش یکردم نفس آسوده ا احساس

 ایلیکه با ا ی. فقط زمان یایکن تنها خونمون ن یازم نخواه که مثل قبل بهت نگا کنم .. سع چوقتیه

 .. رمتیمجبورم بپذ یهمراه

 

مادر با هزار  هیسخت ..  یلیاون گذاشتم سخت بود خ یدم در با فاصله دنبالش رفتم ، خودمو جا تا

 با من ازدواج کنه خوادیبشه و بهش بگه پسرت م دایزن مثل من پ هیدفعه  هیآرزو بچه شو بزرگ کنه 

که وارد  نیقبل از ا دیکفشهاشو پوش داوریخودش ن یبه رو ی.. احساس کردم خاله شکست .. ول

 خوام یم ازت م گهید زیچ هیآسانسور بشه به طرفم برگشت : فقط 
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 .. دمیکه بتونم انجام م ییتا جا نی.. هر کار بگ کنمیقبول م نیبگ ی: هرچ_

 

) مکث کرد ( مرهم دلش باش قلب مهربونش تحمل شکست  یباش شی: حاال که قراره همراه زندگ_

 نداره ویا گهید

 

بهتون قول  یرو جبران کنم ول ایلیشما ، عمو و آقا ا یخوبها تونمیبکنم نم یهرکار دونمی: خاله ! م_

 باشم .. یهمسر خوبو وفادار دمیم

 

 تکون دادو وارد اتاقک آسانسور شد .. یسر

 

 رونیکه ب ینیرفت و سوار ماش رونیاز در ب دهیخم یپشت پنجره رسوندم .. خاله با قامت خودمو

 منتظرش بود شد .

 

 براش فرستادم یو بوسه ا یبرسه که دوسم داشته باش یروز دوارمیام

 

 و دور شدنشو نگاه کردم .. ستادمیبود همون جا ا دمیدر د نیکه ماش یموقع تا
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 میسفر بر هی سایبا پر دیمسافرت .. با رمیگفتم آخر هفته م یکردمو به محمود ستیراستو ر کارامو

 یبرا رونیپاساژ زدم ب نگیشدم از پارک نیمدت طفلک اصآل استراحت نداشته .. سوار ماش نیا

 .. میبکن دمیکم خر هی دیزودتر خبر سفرو بهش بدم . با دیتاب بودم با یب دنشید

 

ت در خودم باز کردم . پش دیپارک کردم درو با کل نوینزدم .. ماش نوییکنم زنگ پا رشیغافلگ نکهیا برا

نفر تو  هیشکرت ، چه قدر خوبه که  ایهوش از سرم برد : خدا یقرمه سبز یبو دمیواحدمون که رس

 خونه منتظر آدم باشه ..

 

 خانم ، شما ! دیبار زنگو زدم .. اوه اوه !! چه کرده بانو : ببخش نیا

 

 : همسر شوما ! دیخند

 

 بغل آقا ! ای: اِ ! پس بدو ب_

 

 نجایا یکه رو اپن بود : ک یدفعه چشمم افتاد به دسته گل خوشگل هی که ___.. …کم بغلو بوسو  هی

 بود ؟!

 

 . گمیم میاومد : بذار ناهارمونو بخر رونیبغلم ب از
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 بوده ! نجایا یک گمیگرفتم : م بازوهاشو

 

 دردم گرفتم . ایلیتکون داد تا از چنگم آزادشون کنه : ولم کن ا دستاشو

 

 ندادم صدامو باال بردم بازوهاشو محکمتر گرفتمو تکونش دادم : زود باش جوابو بده ! تیاهم

 

 ؟! یشیتو چشماش جمع شد : اگه راستشو بگم ناراحت نم اشک

 

 .. میبا هم صادق باش شهیدستمو کمتر کردم : دوست دارم هم فشار

 

 بود . نجایا یداد : خاله طوب هیم تک نهیبه س سرشو

 

 ـــــــــــــــــــــــی: چ دینتپ هیزده نگاش کردم ، حس کردم قلب چند ثان بهت

 ؟! یــــــــــــــــــ

 

 .. ادیکرد : من ازش خواستم ب میدور کمرم حلقه کرد خودشو تو بغلم قا دستاشو



 گناهکار طرد شده

 

 
267 

 

 

 ؟! یکرد کاریتو چ سایحرکت از خودم دورش کردم : پر هی با

 

عمر با زحمت بزرگت کرده حق داره  هیخاله مادرته  ایلینباشه . ا انی: دوست نداشتم خاله در جر_

 س ! کارهیو چ هیبدونه عروسش ک

 

 تو اتاق زدم : خب ؟! یجدا شدم دور ازش

 

 یکم ناراحت شد ول هی.  میدار یمیبعدم براش گفتم که چه تصم میکم حرف زد هیخاله اومد  یچی: ه_

 قبول کرد ..

 

جوابمو داد :  هیتماس برقرار شد طال یمامانو گرفتم ، وقت یخونه  یدر آوردم شماره  بمیاز ج مویگوش

 الو طال مامان کجاس ؟!

 

آل برگشت اص یوقت رونیرفت ب ی، دو ساعت شهیمیقد یزنگ زد گفت از آشناها یکی: اتاقشه ،  هیطال

 استراحت کنه ! خوادیحالش خوب نبود رفت تو اتاقش گفت صداش نکنم م

 

 ، چشمامو با دو انگشت فشردم : بابا کجاس ؟ ختمیبهم ر یحساب



 گناهکار طرد شده

 

 
268 

 

 

 . ومدهی: هنوز ن_

 

 گفتم : باشه ، مراقب مامان باش تا برسم .. عیسر

 

 : خاله چه طور بود ؟! کردیبودو منتظر نگام م سادهیوسط اتاق وا سایقطع کردم ، پر تماسو

 

 چه طور باشه ! یخواینشست : م میشونیرو پ یظیغل اخم

 

اگه  اسیپر یبرگشتم سمتش : وا رونیبرم ب نکهیبهش توجه کنم درو باز کردم قبل از ا نکهیا بدون

 .. بخشمتیحالش بد بشه نم

 

 .. نییپا دمیآسانسور نشدم از پله ها دو منتظر

 

بگه  نکهیکارو کرد .. چرا بدون ا نیرا اچ …خدا حالش بد نشه  ی: خدا ! مادرم .. ا روندمیسرعت م با

 کارو کرد .. نیا
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در ساختمونو باز کرد : سالم داداش .  هیپارک کردم . طال اطیدقت تو ح یب نویماش دمیخونه که رس به

 شده ؟ یچ

 

 مامان کجاس ؟ یچیاخم گفتم : ه با

 

 .. کنهیمتجعب از کارام جواب داد : تو اتاقشه استراحت م هیطال

 

 سمت راه پله ها رفتم : خوابه ؟! به

 

 شده داداش ؟! ی! چ کنهیم هیگر ی، ول دارهی: نه ب هیطال

 

 ! دونمیباال انداختم : نم یا شونه

 

چند لحظه سرمو به در گذاشتم بعد آروم به  سادمیباال رفتم ، پشت در اتاقش وا یکیها رو دو تا  پله

 خانم !! یدر زدم : مامان ، مامان خوبم ! طوب

 

 تو ! ایلرزونش دلم گرفت : ب یصدا از



 گناهکار طرد شده

 

 
270 

 

 

 لیبود کنارش نشستم : حاج خانم تحو دهیبودو مالفه شو رو سرش کش دهیدراز کشتخت  یرو

 شاه پسرتو ؟! یریگینم

 

وگرنه خودم بهت  یخواستم ناراحت بش ینداد ، بازوشو آروم ماساژ دادم : حاج خانم ، نم جواب

 .. گفتمیم

 

 ! نایبه در زد ، در باز شد بابا اومد تو : مادرو پسر خوب خلوت کرد یکس

 

 از جام بلند شدم : سالم . پکر

 

 بابا . یسالم .. خوب کیجواب داد : عل ییبا خوشرو بابا

 

 مامان اشاره کردم : اگه حاج خانم خوب باشن ، منم خوبم .. به

 

 شده ؟ ی: چ دیبا اشاره پرس بابا
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 آروم با اشاره گفتم : از من ناراحته .. منم

 

 رفت باال سرش : حاج خانوم ! بابا

 

 خورد از بابا فاصله گرفت : سالم . یتکون مامان

 

 شده ؟! ی: سالم به رو ماهت خانوم ، چ بابا

 

 از ظهر دعوتم کرد خونه شون . شی. پ نمیبلند شد : رفته بودمو عروسمو بب شیاز جا مامان

 

 دستشو گرفت : خب !! بابا

 

م آقا بگ یمن مامانو تو بغلش گرفت : چ یبار تو عمرم بابا جلو نیاول یش شدت گرفت . برا هیگر مامان

 ! گهی، حتمآ خوبه د یشما قبولش کرد یوقت

 

 مام بله ! یچشمام گرد شده بود حاج دیسرشو بوس بابا
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اونم مثه  هیبکنن . دختر خوب شونویبگو مبارکه بذار برن زندگ اری: خوبه خانم ، خوبه ! به دلت بد ن بابا

 س .. دهیکش یسخت ایلیا

 

 خوامیمنو بابا گشت بعد به سمت پنجره برگشت : مبارکه ، از خدا م نیسرشو بلند کرد ، نگاش ب مامان

 جفتشون خوشبخت بشن ..

من ارزش قائل شد  یکه اون دختر برا نیاز ا سوزهیم یدلم از چ یدونیبه سمت بابا برگشت : م بعد

 ….. اون وقت شما دو تا  میشما ازدواج کن یبدون اجازه  خوامیبرام گفت ، بهم گفت نم قتویحق

 بابا و هقهقش باال رفت .. ی نهیحرفشو ادامه بده سرشو گذاشت رو س نتونست

 

 .. مینگفت مینگران حالتون بود نکهیبه خاطر ا نیشدم : باور کن ناراحت

 

بهم  ترشیممکنه بهم بگه اون وقت ب گهینفر د هی یاگه بهم نگ یبلند کرد : بچه تو فکر نکرد سرشو

 ! خورهیبرم

 

 .. میگفتی: مطمئن باش خودمون بهت م بابا

 

 که بچه شون تو بغلم بود ، یموقع ایعقد بودن  یکه سر سفره  یاون وقت وقت یگفت : ک یعصبان باز

 هان !
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بعد  توقیحق یتوسط هر کس لویبهم گفت وگرنه اگه به هر دل سایکرد به من : برو خدا رو شکر کن پر رو

 .. وردمیتا آخر عمرم اسمتو نم دمیفهمیازدواجت م

 

کرد وگرنه که معلوم نبود حاج خانم چه به روزم  یدست شیکه پ امرزهی: پس باز خدا مادرشو ب دمیخند

 .. اوردیم

 

.. نکنه باعث  هیکیمراقبش باش اون بچه مادر نداره ! پدرشم که بودو نبودش  یلیخ ایلی: ا مامان

 .. شهیآدم م ریپناه زود پاگ ی. آه دل ب یشکستن قلبش بش

 

 یاقیبا خودم فکر کردم : طفلک با چه اشت رونیافتاد که با چه حالت از خونه اومد ب ادمیحرفش  نیا با

 .. نجایخبرو به من بده بعد من چه کار کرده بودم ولش کردم اومد ا نیا خواستیم

 

 در آوردم شمارشو گرفتم . خاموش بود .. مویگوش

 

خونه رو گرفتم جواب نداد .. دوباره گرفتم بازم جواب نداد .. سرتق بهش  یشماره  رونیب اتاق اومدم از

 .. یبرم منت کش دی.. باز با دهیبرخورده جوابمو نم

 .. رونیگفتمو از خونه زدم ب یتو راه پله خداحافظ بلند از
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با عجله  ساسیزنگ خورد فکر کردم پر میگذشت ، گوش نیوقتم پشت فرمون ماش یهمه  امروز

 ! زمیبرداشتم بدون فکر گفتم : جانم عز ویگوش

 

 بال ، سالم .. یسمانه تو گوشم زنگ زد : جونت ب یپر عشوه  یصدا

 

 سمانه دست از سرم بردار .. ایزدم : کوتا ب داد

 

همونجا تو کوچه پارک کردمو رفتم باال  نویماش دمی.. به خونه که رس یانداختم کنارم رو صندل ویگوش

 خودم بازش کردم .. نیبرا هم کنهیدرو برام باز نم دونستمیم

بودن ! وسط  ینبود ! اتاق خوابو حمومم خال یکس ییساکت بود .. تو هالو آشپزخونه و دستشو خونه

 دستمو رو سرم گذاشتم : خــــــداااااا !! سادمیهال وا

 زیم یرو یتاد به تکه کاغذچشمم اف گشتمیطور که دور خودم م نیبه اتاق خواب برگشتم هم دوباره

رز از دسته گل مامان روش بود.. خط  یغنچه  هیاول متوجه تکه ش نشده بودم !  یدفعه  شیآرا

 بود .. سیبود چند جاشم از اشکش خ سایپر

 ترسو دلهره بازش کردم .. با

 

 ، زیمدبر عز یآقا
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 .. ونتونمی. به خاطر محبتاتون تا آخر عمرم مد نیدر حقم تموم کرد ویمهربون ویخوب شما

و  نیشما به حرفام گوش کن نکهیا یتوان ندارم برا گهیادامه بدم .. د یطرز زندگ نیبه ا تونمینم من

ماه  چند نیاجازه داد نکهیمرگ برمو برگردم .. به خاطر تمام کمکهاتون و ا یتا پا نیقبول کن لمویدال

 رو حس کنم ممنون .. یطعم خوشبخت

 .. دمیکردم پستون م دایمقدار پول برداشتم اونم اگه کار پ هیبا خودم نبردم فقط  یادیز زیچ

 شما .. یبرا تیو موفق یخوشبخت یآرزو با

 .. سایپر

 

 زدم : نــــــــــــــه ! خداااااااا !! نـــــــــــــــــه!!! نعره

 

نشستم .. بازم تند رفته بودم  شیآرا زیم یصندل ی.. رو کردیمغزم کار نم گهید کردمیم دیکار با چه

 بدون اجازه مامان زنم بشه ! خواستهیدلم گفت نم زیبزنه .. عز یتند .اجازه ندادم حرف یلیخ

 

 نیبه ا دیچیتلفن تو خونه پ ینکرده بودم .. صدا هیگر یطور نی، از مرگ طاها تا حاال ا دیترک بغضم

 برداشتم : جانم ! ویگوش دمیدش باشه دوکه خو دیام

 

 ! ینکرد میدرستو حساب یخداحافظ هی اری دنید یبر ی، اون قدر هول بود یبود : پدر صلوات بابا
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 !! سایم شدت گرفت : بابا ، پر هیگر

 

 ؟! یچ سایشده ؟ پر ی: چ بابا

 

 : رفته !!_

 

 که رفته ؟! یچ یعنی: رفته ؟  بابا

 

 منو تنها گذاشته و رفته ! سای: بابا پر_

 

 بخره !! یزیرفته سر کوچه چ دیمضطرب گفت : شا بابا

 

 نامه برام گذاشته و رفته ! هی: نه !  دمیباال کش موینیب

 

 ! نمیچرا رفته ؟ درست حرف بزن بب ایلی: ا بابا
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فکر کردم  دمیترس دمی: دلشو شکستم ، نذاشتم حرف بزنه ! اول که اومدم خونه دسته گلو که د_

 بذارم کامل حرفشو بزنه نکهیبوده بدونه ا نجایبعد که گفت مامان ا یکردن ول داشیپ بایز ایپدرش 

 ولش کردم اومدم اونجا ..

 

 ؟! ی، تو با اون بچه چه کار کرد ایلیداد زد : ا بابا

 

 .. رمیمیکنم ، من بدون اون م داشیپ نیشد : بابا کمک کن دتریم شد هیگر

 

 .. وفتهیچشمت بهش ب ذارمینم گهید یول کنمیم داشی: پ بابا

 

 ، پسرم ! ایلیبابا قطع شد و به جاش مامان باهام حرف زد : ا یصدا

 

 مو جمع کردم : جانم مامان ! هیصداش گر دنیشن با

 

 شده ! یچ یگی: پسرم برام م_

 

..)  یاشتباه کرد یلیپسرم ! خ یکردم ، گفت : اشتباه کرد فیاونچه که اتفاق افتاده بودو تعر تمام

 یول شهیتو دوبرابر م یبرا میبه بعد نگران نیحرف زدم فکر کردم از ا سایبا پر یکرد ( امروز وقت یمکث
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 ییداش کن اون بچه نه جایپ ایلینگران اون طفل معصوم باشم .. ا دیاز تو با شتریمن ب کردمیاشتباه م

 داره که بهش پناه ببره .. ویداره بره نه کس

 کن .. داشیبار خطا کنه گناهش گردن ماس ! بگرد پ نی؟! اگه ا یتو چه کرد ایلی! ا ی: واا دینال

 

 ! دمیمامان قول م کنمیم داشی: پ دادیش آزارم م هیگر یصدا

 

م لطف کرد داشیکنم ! اون بارم که پ داشیپ خواستمیدروغ بگم ! از کجا م تونستمیبه خودم که نم یول

 خدا بود ..

درو بهم زدو رفت تازه به  ایلیا یبودم ، وقت سادهیوا دهیچسب نیبه زم ییزده وسط اتاق با پاها بهت

پاهام  گهیبود .. د ایلی؟ حق با ا یخودم اومدم من چه کار کرده بودم اگه خاله حالش بد شده باشه چ

 یرو نویبه زم مشت شده مو یافتادم . هقهقم باال گرفت دستا نیزم یتحمل وزنمو نداشتن همونجا رو

زنگ تلفن بلند شد به سرعت خودمو به تلفن رسوندم .. عمو بود  ی.. همون موقع صدا دمیکوبیپاهام م

 برداشتم : سالم .. ویبا اضطراب گوش

 

 . ی: سالم خانوم ! خوب عمو

 

 به سکسکه افتادم : عمو .. عمو .. خاله .. خوبن ..؟! هیگر از
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 برام گفت یکه به آب داد یاز دسته گل میبا هم حرف زد ی: بله خوبه ، االن تلفن دیخند

 گوشمون رد شد .. خیبهمون رحم کرد ، خطر از ب یلی، خدا خ یاشتباه کرد یلیخ یکرد : ول مکث

 

باشن .. گفتم  انی.. به روح مامانم خواستم خاله م تو جر دیشد : غلط کردم عمو ببخش دیم شد هیگر

 .. شنیبعدآ که بشنون ناراحت م

 

 دیبابا جان تو با یکمکمون کرده .. ول رتیخ تیخدا به خاطر قلب مهربونو ن دیشا زمیعز دونمی: م عمو

 .. یکردیبا من هماهنگ م

 ترکمون کرد شهیهم یطاها برا یوقت کباریدوبار سکته کرده ..  یکرد بعد ادامه داد : آخه طوب سکوت

خودشو به خاطر اون ازدواج اشتباه مقصر  یاز همسرش جدا شد .. طوب ایلیا یدومم وقت یو دفعه 

 .. دونهیم

 

 حق داره منو نبخشه .. ایلی.. ا دیجمعو جور کردم با هق هق گفتم : عمو .. منو ببخش خودمو

 

 ؟ یگفت ایلیتو به ا نمی: بب عمو

 

 : بله !_

 



 گناهکار طرد شده

 

 
280 

 

 : خب ؟! عمو

 

 یکه حرفم تموم شد آه نیا که از صبح تا اون لحظه افتاده بودو براش گفتم .. بعد از ییاتفاقا تمام

 که قلب نی، با توجه به ا اسیلیحق با ا ییجورا هیبار  نیا یدونیدختر ! م یکرد ی: عجب کار دیکش

رو  یوبط یگفتیم نبه م دیتو با دهیوجود نداره ، اون ترس یدکتر بار سوم یو به گفته  فهیمادرش ضع

 ویصداش کرد ینیچ نهیزم چیدفعه بدون ه هیتو  یدادیبعد خودتو نشونش م کردمیکم آماده م هی

 با من ازدواج کنه . خوادیپسرت م یبهش گفت

 

شما دو تا رو از اول  دیمن با هیچ یدونیبعد عمو ادامه داد : اصآل م میلحظه هر دومون ساکت شد چند

 کنم .. تیترب

، خدا  هیعجوالنه و بچگانه برا چ یکارا نیپس ا نیستیبچه ن گهیشد : شما دوتا د یعصب یکم لحنش

 عالمه ..

 

 یسینویرفتنت توش م یبرا یدرستو حساب لیچند تا دل یداریکاغذ برم هی! گمیم یگوش کن چ حاال

 تا من خودمو برسونم .. یشیم میقا نگیتو پارک یریبهت خبر دادم م یوقت یکنیچمدونتو جمع م

 

 …عمو  یگفتم : ول معترض

 

 .. نیمدت از هم دور باش هی دیکه گفتم ، شما دو تا با نیقطع کرد : هم حرفمو
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 تاوان پس دیکه کرده بودم با یبه خاطر کار اشتباه یبرام سخت بود ول ایلیدور بودن از ا نکهیا با

پر از دلهره و غم گوش به زنگ تلفن تو  یکه عمو گفته بودو انجام دادم ، با قلب یی، تمام کارا دادمیم

عمو اجازه  اقلازت دور شم کاش ال یدلم چه طور زیدوختم : عز ایلیهال نشستمو چشم به عکس ا

 کنم .. یازت عذر خواه دادیم

 

فکرا بودم که تلفن  نیگرفت .. تو هم یدلم آروم نم یول سوختیکرده بودم که چشمام م هیگر اونقدر

 بردار خانومم .. یدلم گوش زیعز سایگذاشت : پر غامیبود واب ندادم ، برام پ ایلیزنگ زد ا

 

 … تونستمینم یول خواستیم امویلی، دلم ا زدمیصورتم گذاشته بودمو ضجه م یجلو دستمو

 

 ویدفعه .. گوش هی، ببخش .. باور کن تو حال خودم نبودم دلم برا مامان شور زد  یزنگ زد : خانم دوباره

 .. گهیبردار د

 

 یب یکه از رو یاومد کار ادمیعمو افتادمو  یحرفا ادی یوقت یرفت ول یدستم به سمت گوش اریاخت یب

 هیتنب دی.. من با دمیآدم تموم بشه دستمو کش هیجون  متیانجام داده بودم ، ممکن بود به ق یفکر

 .. دمشیپرستیکه عاشقانه م یکس دنیسخت تر از ند یهیبشم و چه تنب

 .. دایداره م نییبپر پا عی، سر سایبار عمو بود : پر نیزنگ تلفن از جا پروندم ا یبار سوم صدا یبرا

 شده ؟ خاله خوبن ؟ یبرداشتم : عمو چ ویگوش عیسر
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 عروس گلش نگرانه . یراحت شده : بــــله ، چه جورم ! فقط برا الشیمعلوم بود خ دیته دل خند از

 

 ، سای: پر دیچیخاله تو گوشم پ ین موقع صداش خنده به لبم آورد ، همو خنده

 

 ؟ نی: بله خاله ، خوب دمیپر از شرم نال یلحن با

 

. حالم خوبه . یلیافتاده خ ییمدت چه اتفاقا نیتو ا دمینشسته و فهم شمیخندون پ ی: االن که حاج_

به  یدرس درستو حساب هی دیبا یتو رو انتخاب کرده .. ) صداش باال رفت ( ول ایلیکه ا نیخوشحالم از ا

 دیاحترام همه رو با همهبف دینکنه .. با تیزود از کوره در نره و عروس گلمو اذ گهیپسره بدم تا د نیا

رفتار  یو باهات اون طور گرفتهیم میزود تصم دینبا یمن نگران شده ول ینگه داره ، درسته برا

 .. کردهیم

 

 حرفامون بمونه واسه بعد .. هیبق نییبپر پا دهیجلد باش تا نرس حاال

 

 شدم .. میقا نییقطع کردم رفتم پا تلفنو
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 تونستمیگذاشتو با آسانسور رفت باال کاش الاقل م نگیتو پارک نویماش عیسر دیرس ایلیکه ا یوقت

 ! نمشیبب

 

 ؟! ییبابا کجا سایآروم صدام زد : پر گیاومد تو پارک دیبعد عمو رس قهیدق ستیب حدود

 

 عمو . نجامیاومدم : ا رونیپناهگاهم ب از

 

 ۱که ؟ دتیتو بغلش گرفت : ند منو

 

 گرفتم .. ادیشدنو خوب  مینگرفته باشم قا ادی ویچیساال ه نیتو ا گهی: نه ، د دمیخند

 

 یقتو یول زدیشور م یکم تند حرف زدم .. دلم برا طوب هی: حالل کن بابا اگه باهات  دیبوش مویشونیپ

صحبت  یبا مادر شوهرش چه طور دونستهیدخترم بزرگ شده ، خودش م دمیباهاش حرف زدم فهم

 .. یکنه .. الحق که خوب از پسش بر اومد

 

 باال ؟! امیبراش لوس کردم : پس ب خودمو

 

 پسرشو ادب کنه ! خوادیبار حاج خانوم م نیا ری: نخ دیخند
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 : باشه .. حاال چه کار کنم .. دمیکش یپوف

 

 دم در منتظرته .. دیسف دیپرا هیتو  یباال تو هم برو تو کوچه طوب رمیم من

 

 ! بابا …به گونه ش زدم : دوستتون دارم  یا بوسه

 

 ، کالفه س .. بدجور !!! نییپا ومدهی.. حاا بو تا شوهرت ن زمیفشارم داد : منم دوست دارم عز شتریب

 

اغ برام چر دیسف دیپرا هیتو کوچه  دمیپر اطیاز تو ح عی، سر دیچهارم رس یآسانسور به طبقه  یوقت

 که خاله باهاش اومده .. هینیماش دمیداد ، فهم

 

 .. دمیسوار شدم سالم کردمو جواب شن عیطرفش سر دمیدو

 

 که بهتون دادم .. یبه آدرس میری: آقا حاال م خاله
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بهت زدم !  ییامروز چه حرفا ینیبیآروم نار گوشم گفت : قدرت خدا رو م یلیبرگشت طرف من خ بعد

 .. دنتیخودم اومدم د یحاال دوباره خودم با پا

 

. بعد از طاها من  ریازش به دل نگ یرو ادب کنم ول ایلیا خوامیدرسته گفتم م یگرفت : خانوم دستمو

که امروز کرده از سر دلشوره بوده ، نه  میمراقبمه کار شهیکه هم نهیشدم برا هم فیرنجورو ضع یلیخ

 نه ، کنمیم هیکارشو توج یفکر کن

 

) بغض سمجمو قورت دادم ( االنم به خاطر شماو  شمینم ریدلگ ایلیوقت از ا چیبه دندون گرفتم : ه لب

 .. رونیعمو از خونه اومدم ب

 

دلشو صاف  دی، اون با میمدت تو رو ازش دور کن هی دیبا یول زمیعز دونمیمحکم تر گرفت : م دستو

ام گوش تو یبه حرفاب دیتو رو بچه بدونه و عادت نکنه با ایشک داشته باشه  شهیکنه اگه قرار باشه هم

 داشت دینخواه یآروم یوقت زندگ چیبده ه

 .. نیکشیهردو تون عذاب م یطور نیا

 

نگه داشت .. هر کار کردم خاله نذاش  دیسنگ سف یبا نما یسه طبقه  یخونه  هیدر  یجلو راننده

 تو میخودش باز کرد رفت دیآژانسو بدم .. در خونه رو با کل ی هیکرا

 ریبچه ها و دو تا ت یباز یبرا لهیبزرگ نبود چند تا وس ادمیکه ز اطشیح یبود تو یجالب ی خونه

و تا که د وونیبه ا خوردیچند تا پله م اطی. از تو ح شدیم دهید کیفوتبال ، البته گل کوچ یدروازه برا
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 راهرو بود که هیباز کرد ..  دشیساختمونو با کل هیورود هیتخت فرش شده داشت .. دوباره خاله در چوب

 بار آروم به در زد .. نیباال بود .. ا یدر سمت راست داشت و سمت چپ راه پله  هی

 

 ؟! هی: ک دیآروم پرس ییبا صدا یکس

 

 .. زمیباز کن عز ی: منم خاله طوب_

 

 درو باز کرد : سالم خاله ! دیسف یگلدارو مقنه ا دیبا چادر نماز سف یدختر

 

 : سالم گلم ، بچه ها کجان ؟! خاله

 

 میکرد کیبا هم سالم عل دیلحظه منو د همون

 

 ! ایلینامزد ا سایکرد : عاطفه جان ا پر یمنو معرف خاله

 

 .. نیآورد فیتشر نیگفت : به به ، خوشحالمون کرد ییبا خوشرو عاطفه
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 کرد دلم غنج رفت .. یمعف ایلیراحت نو نامزد ا یلیکه خاله خ نیا از

 

 بچه ها کجان .. ی: خب ، عاطفه جون نگفت خاله

 

 کهنیباالس اتاق پسرا ، مثل ا یجواب داد : مامان مل کردیتعارفمون م ییرایهمون طور که به پذ عاطفه

 باز دعواشون شده .. یمهرانو مصطف

 

 دو تا ووروجک ! نی: امان از دست ا خاله

 

.. مهسا و سودابه طبق معمول  خوابونهیآتنا و ماهان رو م هی: احسانو برنام رفتن استخر .. مرض عاطفه

 ! کننیم یطونیش ایخوابن  ایم  هی.. بق وترنیکامپ یپا

 

که  ویپاس هیسه تا در بعدم در آشپزخونه ، سمت راستم  بیهال بود که به ترت هی میدر که وارد شد از

 نیدست مبل هفت نفره ب هیبزرگ با  بآیتقر ییرایپذ هیبود ،داشت ..  یاتاق باز هیشب شتریب

پر  شهیبزرگ بدون ش یبوفه  کردیجلب توجه م یلیخ ییرایکه تو پذ یزیبود . چ ویآشپزخونه و پاس

 بود یاز اسباب باز

 

 به اطرافم انداختم ینگاه مینشست میرفت ییرایاصرار عاطفه به پذ به
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..  یمهربون یخونه  میگیم نجایموندنته .. ما به ا یجا برا تیبهتر نجایتو ، ا ایرو کرد به من : ب خاله

 .. ده تا دخترو پنج تام پسر .. میپونزده تا گل دار نجایا

 

 .. ننییباالن و دخترا پا یطبقه  پسرا

 دیسف زیر یبا گلها یسرمه ا یهمسن خاله وارد شد ، چادر بآیتقر یموقع در باز شدو خانم همون

کنان اومد  کیسالم عل دیمنو خاله رو د یتر کرده بود .. وقت یصورتشو قاب گرفته و چهره شو نوران

 کرد .. یمعرف ایلیباز خاله منو نامزد ا شمونیپ

 

صداشون  یانجمن هستن ، البته بچه ها مامان مل ریمد یجان ، خانم طلوع سایرو کرد به من : پر خاله

 کننیم

 آوردم .. دیجد یرویگفت : برات ن یبه خانم طلوع خطاب

 

بچه ها  یکارا یشدمو از پس همه  ریپ گهید دمی: واقعآ به موقع بود ، راستش امروز فهم یطلوع خانم

 .. امیبر نم

 .. زمیعز یکرد به من : خوش اومد رو
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 اسینفهمه که پر ایلیا خوامیمدت دستت سپرده فقط م هیجون ، دخترم  حهیدستمو گرفت : مل خاله

 .. نجاسیا

 

 : چرا ؟! یطلوع

 

 نگن .. یزی، به همه سفارش کن که بهش چ گمی: بعدآ برات م خاله

 

 .. هیچ شیاسم اصل میکرد : اصآل به بچه ها نگ یفکر

 

مهربون  یجونو پر سایپر میگفت : چه طوره از بچه ها بخوا ومدیم شمونیپ یچا ینیکه با س عاطفه

 صدا کنن ..

، بلوز دامن  دیرسیشونه ش م یو مرتبش تا رو دهیسشوار کش یاز سر برداشته بود . موها چادرشو

 بود .. کیش ی.. در اوج سادگ دیسف یایرو فرش ییبود با دمپا دهیپوش یخوش آبو رنگ یساده ول

 خوشحال شدم . یلیاسم خ نیقبول کردن البته منم از داشتن ا حرفشو

 

مدت کنارمون باشه ، بهتر با بچه ها آشنا  هیبمونه و  شمونیپ نجایمهربون ا ی: حاال که قراره پر عاطفه

 بشه ..
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 یلی.. خ نیما رو بب یکار خودته .. ) دستمو رها کرد ( بلند شو دخترم برو گال گهیکارم د نی: ا خاله

 .. نیوست داشتند

 

 ی( با اجازه  ی) خطاب به خانم طلوع لیکه تا اون موقع شنونده بودم از جا بلند شدم : با کمال م من

 شما .

 

 خودته .. یخونه  گهید نجای: بفرما دخترم ، ا یطلوع

 

به گوش  یکه به سخت یآروم یخنده ها یاز اتاقا زد صدا یکیعاطفه همراه شدم .. آروم به در  با

 اومد : بله ! رونیکله ب هیقطع شد در باز شدو  دیرسیم

 

 .. میدرو باز کن مهمون دار رای: الم عاطفه

 

 دیهمه شون بلند شدن و سالمو خسته نباش میوارد شد یباز کردو کنار رفت ، وقت شتریدرو ب رایالم

 یکیبا  دیهم بودن شا کینزد یسن یتو رده ها بآیخوشم اومد .. بچه ها تقر تشونیگفتن از ادبو ترب

 دو سال اختالف !

 

 .. میهشت دختر خانم گل دار نجای: خب ا عاطفه



 گناهکار طرد شده

 

 
291 

 

 

و کارا س و ت قهیبود اشاره کرد : مونا هشت ساله شه .. واقعآ با سل کتریاز دخترا که به نظر کوچ یکی به

 .. کنهیبه همه کمک م

 

 به منم کمک کنه تا زودتر بتونم جا به جا بشم .. دوارمیلبخند نگاش کردم : ام با

 

 طنتامونویش یایزیساله شه و برنامه ر ۹ رایکه درو برام باز کرده بود اشاره کرد : الم یبه دخترک عاطفه

 به عهده داره ..

 

 دفعه رو منم حساب کن .. نیبهش زدم : ا یچشمک

 داد .. لمیتحو یسرخوش ی خنده

 

آتنا  یتمام کارا بآیحرف نداره تقر شیساله شه .. بچه دار ۱۰سبزه رو و با نمک بود : آتوسا  یبعد دختر

 خوابونتش .. یجون داره م هیساله شه ، مرض ۳.. آتنا  دهیخواهرشو رو خودش انجام م

 

 .. یبد ادمی دوارمیام دونمینم یچیه ی: خوش به حالت من اصآل از بچه دار_
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ساله شه ، مهربونو دوست  ۱۰ نبمیاز موقع وارد شدنم نگاه مهربونش به صورتم بود : ز یبعد نفر

 حرف نداره .. شمیو البته نقاش یداشتن

 رفت .. نییگل انداخته سرش پا ییلپا با

 

خوش پوشتر بود و موهاشو با  هیکه موقع ورود نظرمو جلب کرده بود ، نسبت به بق یبه دختر میدیرس

 ای میکه مهمون دار یساله شه ، موقع زدهیسر مهار کرده بود : ساناز س یباال کیساده و ش پسیکل

 منو سشوار یچه خوشگل موها نینیموهامون کار سانازه .. بب شیانتخاب لباسامونو آرا میریم یمهمون

 .. دهیکش

 

 منو ساناز ! میبش یجالب میت دیجالبه ! شا یلیکردم : واقعآ ؟! خ تعجب

 

 رو لبش نشست .. ینیریش یحرفم خنده  نیا از

 

تو چشماش بود ، عاطفه با خنده گفت  یخاص تی، معصوم رهیسبز ت یقد بلند با چشما یبعد دختر نفر

 ! میورژن دو تا دار نی: از ا

، مهتا عاشق کتابه و  وترهیکام یساله .. مهسا طبق معمول پا ازدهیو مهسا دو قلو هستن و  مهتا

 هستن .. میموفق یستایبالی.. و هر دو وال هیاتینوشتنم دوست داره کآل ادب
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 خبراس بابا ! یلیخ نجای: ووه ! ا_

 

شکوفاس که  ندشونهینما مییجورا هیدخترمون که  نیمونده بود : و در آخر بزرگتر شونیکی فقط

 باالن .. یچهارده ساله شه .. برادر شکوفا اسمش برناس که با پسرا طبقه 

 

 .. نیآشنا بش دمونیمهربون عضو جد یبه من اشاره کرد : حاال شما با پر بعد

 

 بگن .. یزینوبت اونا بود که چ گهید

 

 ؟! نیکنیدماغمونو دراز م میمهربون اگه دروغ بگ یگفت : پر مهتا

 .. میدیخند همه

 

 .. دنیشد نجاتش ند ریاون دراز گوش سربه ز هیآتوسا شب نیا یوقت شهیمهربون م ی: پر نبیز

 

 مسخره .. یکه تو دستش بود محکم زد به پشتش : خودت خر یبا کتاب آتوسام

 شد .. بشونیاز طرف عاطفه نس یمعنا دار یحرف هر دو چشم غره  نیا با
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 .. نیها خوش اومد وونهیاشاره کرد : به جمع ما د آروم تر بود به خودشون یکه کم شکوفا

 

 بچه ها بودن لذت بخش بود . نیا کنار

 

ا هم ب شتری، شب ب میکن ییرایمهمونا پذ ی هیتا از بق میریمهربون م ی: خب خب ، فعآل منو پر عاطفه

 .. میشیآشنا م

 

قدر نشسته بودن اون وتریکامپ یجلو زدیشون با مهتا مو نم یکی، دو تا دختر که  میشد یاتاق بعد وارد

 .. میبودن که اصآل متوجه ما نشدن عاطفه صداشون کرد : دخترا ، دخترا ! مهمون دار شونیمحو باز

 

رد ک یگفتن .. عاطفه منو بهشون معرف دیاز جاشون بلند شدنو سالم خسته نباش عیما سر دنید با

 یساله س و کارا ازدهیمون سودابه که  گهیو دختر د یبعدم رو به من کرد : مهسا رو فکر کنم شناخت

 حرف نداره .. ناتیش تو تزئ قهیمون به عهده شه . سل یهنر

 

 خوشحالم .. دنتونی: از د_

 

 .. خوابونهیداره ماهانو م هیاشاره کرد : مرض گهیعاطفه به اتاق د میاومد رونیاون جام ب از
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ا تنه گذرهی، کوچولوا و پسرا با همه آشنا شده بودم . مطمئن بود اونجا خوش م هیبه جز مرض بآیتقر

 دردناکه!! یلیخ نیو ا اسیلیا دنیند میناراحت

 ! دیرفت کوچولوا رو بخوابونه خودشم خواب یبه اتاق آخر اشاره کرد فکر کنم مرض عاطفه

تا  یمرض یول میزد یچرت هی یلحاال منو مامان م میماهان نذاشت بخواب شبیکرد به من : آخه د رو

 ! میدیرسیم گهید یبه اونا دیما با دیبعدم که آقا ماهان لطف کردن خواب یبود طفل داریصبح ب

، دست منو گرفت با  دیخند زیبعد دستشو رو دهنش گذاشتو ر دیبه در زد ، تو اتاق سرک کش آروم

که هنوزم سر کارت گذاشته  نمیبیخودش برد تو نجوا گونه گفت : م

……………………………………………. 

 

 شچرخوندیبخوابوندش تو اتاق م نکهیا یرو در بغل داشت و برا یپسرک یو بانمک زهیم زهیر دخترک

 م .. هیتا خواست جواب بده چشمش به من افتاد سالم کرد دستشو جلو آورد : من مرض

 

 … یدست دادم : خوشبختم ، پر باهاش

 یس .. البته قراره بچه ها پر یجون .. عروس خاله طوب سایبگم که عاطفه به کمک اومد : پر یچ موندم

 مهربون صداش کنن ..

 

به گونه م زد :  یباشه جلوتر اومدو بوسه ا دهیکه زن برادرشو د یمثل خواهر دیبا ذوق خند یمرض

 انتخابش ! نیبا ا ایلیبه داداش ا نیآفر
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آوردو آروم گفت : آره  کیحرفشو بشنوه ، سرشو نزد دیتو اتاقه که نبا یکه انگار کس یطور عاطفه

 کرده . یریدفعه درست نشونه گ نیا

 

 نکن دختر ! بتیکرد لب به دندون گرفت : غ یاخم با مزه ا یمرض

 ! گمیاز منو عاطفه بزرگتر و البته عاقل تر بود ، عاطفه شونه باال انداخت : مگه دروغ م هینظرم مرض به

 

..  نمیسرتقو نگه دارش . منم برم خاله رو بب نیکم ا هیماهانو گرفت طرفش : کم حرف بزن فعآل  یضمر

 کم بخوابم که هالکم .. هی امیبعد ب

 

..  میمنو عاطفه م تو هال نشست ییرایرفت سمت پذ یمرض میاومد رونیماهانو گرفت ، هرسه ب عاطفه

ماهان ماهان خوشمله مون  نیرفت : ا سهیپسرک زد که از خنده ر یرو بازو یمحکم یعاطفه بوسه 

 .. گرهیماس از بس ج یمهربون .. عشق همه  یپر

 

 کرد پشت یبیکم غر هیبود ازش خوشم اومدم اولش  یطونیش نویری، ماهان پسرک ش نیزم گذاشتش

ل به منم د گشتیدوباره به پناهگاهش برم کردینگام م اوردیم رونیسرشو ب یواشکیشد ،  میعاطفه قا

 آب شدو جلوتر اومد .. خشیتا  دادنمیدلش دادمو همراهش شدم هر بار با خنده جوابشو م

 نیکنه اونم خودششو رو زم یمنو عاطفه نشست ..دستمو جلو بردم اجازه دادم با انگشتام باز نیب

عاطفه رفتو خودشو تو بغل اون انداخت تر اومد خواستم بغلش کنم که دوباره به سمت  کینزد دیکش

.. 
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برامون تکون دادو رفت  یتلو تلو خوران دست شدیباز نم یکه چشماش از خستگ هیموقع مرض همون

 تو اتاق ..

 

کودک  یروانشناس ی.. عاطفه از خودش برام گفت : من دانشجو ام رشته  میکم با هم صحبت کرد هی

 .. شمیساله م ۲۳ گهی.. دو ماه د خونمیم

 

 ! یهمسن من باش کردمیتعجب نگاش کردم : جدآ من فکر م با

 

 : مگه تو چند ساله ته ؟ عاطفه

 

 .. ۲۱: حدود _

 

 ؟ یی: تو هم دانشجو عاطفه

 

 امسال کنکور شرکت کردم .. یمدت درسو گذاشتم کنار ، ول هی: نه _
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 .. یشیخوب قبول م یرشته  هی شاهللی: ا عاطفه

 

 آروم به در زد ، عاطفه پشت در رفت : بله ؟ یکردم .. کس تشکر

 

 . نمی: شاه دیبه گوشم رس یمردانه ا یصدا

 

 با خنده به در اشاره کرد : همسرمه .. عاطفه

 

و پشت بوم زوگامیراجع به ا یرفتم ..خاله و خانم طلوع ییرایتکون دادم از جام بلند شدم به پذ یسر

 ؟ یزد : با بچه ها آشنا شد یله نشستم لبخند.. کنار خا کردنیشعبان صحبت م ی مهیجشن ن

 

 .. نیمؤدبو دوست داشتن یلی: بله ، خ_

 

 ! گهیجونن د حهیمل یاشاره کرد : دست پرورده  یبه خانم طلوع خاله

 

 ببرم .. شیاز پ یکار تونستمینم ییهمه کمکم کردن وگرنه من که تنها کنمی: خواهش م یطلوع

 خوشت اومد ؟ نجایاز ا یرو کرد به من : خب خانم بعد
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 ..ادیکه خوشش ن هیجواب دادم : البته ، ک دادینشون م مویکه خوشحال یلبخند با

 

 .. ایلی: خ دیموقع عاطفه با چند تا نون سنگک رس همون

 گفتو نونو بهمون تعارف کرد .. یدیلب ببخش ریز دیرو د یاخم خانم طلوع یوقت

 

 برد ؟ نی: ماهانو شاه یطلوع

 

 : بله ! عاطفه

 

 پسرا رو داشته باشه .. نیا یهوا شتریب یبهش بگ یخواستی: م یطلوع

 

 بذاره دهنش نگه داشت : گفتم رفت باال به خدمتشون برسه .. خواستیکه م ویتکه نون عارفه

 

 : گرسنه ت بود ؟ دیبا لذت تو دهنم گذاشتم خاله متوجهم شد آروم پرس نونو

 

 نخوردم .. یزیقورت دادم : بله صبح تا حاال چ عیمو سر لقمه
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 ؟ یخدا ! چرا نگفت یدفعه صداش باال رفت : ا هی

 

 .. ستیانداختم با شرم گفتم : مهم ن نییپا سرمو

 

 نخورده .. یزیبده بخوره .. از صبح چ زیچ هیرو ببر  سایرو کرد به عاطفه : خاله قوربونت ، پر خاله

 

 دست نخورده س .. میظهر دار ی: از غذا یطلوع خانم

 

 دنبال عاطفه راه افتادم زنهیکه برا دونه بال بال م یکردمو مثه جوجه ا تشکر

 

 !! یباحال یچه آشپزخونه  ی: وا_

 

که پشت آشپزخونه بود اشاره کرد :  یبه در مونهیسالن غذا خور شتریب نجایبا خنده گفت : ا عاطفه

 ورود به اونجا رو ندارن خطرناکه ! یاونجا ، بچه ها اجازه  یاصل یآشپزخونه 

 

 : چه جالب .._
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 خچالی هی وییظرفشو نکیبزرگ هم وسطش بود س زیم هیداشت  نتیتا دور آشپزخونه کاب دور

 نبود .. زایچ نیا ییاز گازو لباسشو یخبر یمتوسطم داشت ول

 

از  ییظرفشو وییلباسشو نیبزرگ ، گاز ، ماش زریفر هی،  میشد یاصل یوارد آشپزخونه  یدر پشت از

 هیخلتم بسته بود اونجا  اطیچه خبره سقف ح نجای! اووه ا دیسا یبا دیسا خچالی هیهرکدوم دو تا ، 

اونجا  مکروفرمو دو تا  گهیاجاق گاز د هیچهار نفره داشت  یصندل زویم هیو  أتایسماور بزرگ مثل ه

 بود..

 

 چه خبره ؟ نجای: عاطفه ا دمیدور دور خودم چرخ هیباز  یگردشده و دهن یچشما با

 

از  هگیو چند تا د ایلینه آقا ا یی.. البته تنها کنهیم هیبرامون ته یبگ یهرچ گهی: حاج عمو د دیخند

 .. کننیدوستاشونم هستن که کمک م

 

 مشغول نجای: عاطفه چند وقته ا دمیتو بشقاب گذاشت تو مکرو ، پرس ختیکم برنجو خورشت ر هی

 ؟! یکار

 

جا بزرگ  نیهم نیخونه مه ! منو شاه نجای، ا کنمیکار نم نجایگفت : من ا دیچیم زویطور که م همون

 .. میشد
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 …موقع باز شود  یکه ب یبر دهان نیخجالت آب شدم ، نفر از

گرم کردم ،  یزیبا روم یبودم لب به دندون گرفتمو خجالت زده سرمو به باز یدست خودم عصبان از

 ؟ یشد یشکل نیخنده ش بلند شد : چته ؟ چرا ا یبرگشت سمتم بشقابو بذاره جلوم صدا

 

 که ؟ ی! ناراحت نشد دمیپرسیسؤالو م نیا دی: ببخش نبا_

 

 داره .. یسرنوشت هی ی؟ باالخره هرکس هیباال انداخت : چرا مگه چ شونه

اومدم خوب به  نجایرو که به ا یروز یدونیگذشته رفته بود : م یچونش زد انگار به روزا ریز دستشو

 چیه گهیاون قدر مهربون بود که د یمامان مل یبمونم ول خواستمینم کردمویم هیخاطر دارم . اولش گر

 .. میکنیم یسوم زندگ یطبقه  نیوقت دلم نخواست ازش جدا شم . االنم با شاه

 یایخونه مون ب دیبلند کرد : با سرشو

 

 زمیعز امیزدم : حتمآ م یلبخند

 

سومو دو تا واحد  یحاج عمو داد طبقه  شیگذاشت : دو سال پ زیم یتو هم قفل کردو رو دستهاشو

 .. دیو سع هیبرا مرض میکی نیمنو شاه یبرا یکیجدا درست کردن 

 ! گهیکرد بابا اون غذا ، بخورش د خیبشقابم اشاره کرد :  به
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 قاشقم خودت بخور .. هیکه برام گذاشته بودو برداشتم : بفرما ،  یقاشق

 

 .. میشام بخور میخوایم نییپا انیپسرا م گهیکم وقت د هی: نه ممنون _

 

 ؟ نییپا انی: پسرا واسه شام م_

 

 ن ..پسرا باال ناسیاز روز که وقت استراحتو حموم رفتنو ا ییساعتا هیفقط  میبا هم شتری: ما ب عاطفه

 دو تاس .. یاز همه چ نیاشاره کرد : برا هم لیوسا به

 

 ! یقیدق ی زهیمو قورت دادم : هوم ، چه برنامه ر لقمه

 

وقت بود خورشت اسفناج نخورده بودم ،  یلیخ دیدستت درد نکنه چه قدر چسب یتموم شد : وا غذام

 مزه داد ..

 

 بازم .. یخوری، م زمی: نوش جونت عز عاطفه

 

 شدم .. ری: نه ممنون ، س باال آوردم دستمو
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 .. ارمیب یچا ینیس هیجمع کنمو  لویبرو تو تا من وسا یخوای: باشه ، م_ عاطفه

 

 .. زمیمن بر وییچا یجا بلند شدم : خب اگه اجازه بد از

 

 .. یکن یبیاحساس غر نجایا خوامینم ی: باشه ..هرجور راحت عاطفه

 

 رفتم ختمویر یخوش رنگ ییشده بودن چهار تاشونو برداشتم چا دهیمرتب کنار سماور چ استکانا

 .. نایخاله ا شیپ

 

 ؟ زمیعز ی: غذا خورد خاله

 

 : بله .._

 

 دنبالم ! ادیکرد ، گفت م رید یچرا حاج دونمیتشکر کردم ، خاله گفت : نم یخانم طلوع از

 

 اومده براشون .. شی: البد کار پ یطلوع
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که زنگ زدن . عاطفه  میزدیصحبتامون گل انداخت راجع به بچه هاو درسشونو اخالقاشون حرف م باز

 جواب داد : حاج عمو اومدن .. فنویآ

 

 بره باال پسرا رو خبر کنه ! ادیب تونمیکیکه دخترا بودنو زد : دخترا ، حاج عمو اومدن ..  یدو تا اتاق در

 

ست کرده بود ، از اتاق  یکیکرم ش یساناز مانتو شلوار کرمشو با شال قهوه ا میسر کرد چادرامونو

پسرا خبرشون کنم ، آتو گفت با حاج  یباال خونه  رمیبه خاله سالم کرد بعدم گفت : من م رونیاومد ب

 داره ! یعمو کار خصوص

 

 بهشون .. گمیم زمی: باشه عز یطلوع

 

 بود .. بچه ها چه قدر راحت نیجالب عمو با ا چه

 

به سرم داد اشک تو چشمم  یجلو رفتم سالم کردم جوابمو با بوسه ا دیچیش تو خونه پ ااهللی یصدا

 مهربون داشتن !! یکه خودش بشنوه گفتم : چه خوبه مادرو پدر یجمع شد آروم طور
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که پسرا با سرو صدا  کردی.. با خانوما حالو احوال م ییرایتو پذ میدور کمر انداخت با هم رفت دست

 اومدن تو ..

 

 .. دهیخواب هیمرض نی: سرو صدا نکن عاطفه

 امشب نوبت اونه .. میا چارهیاومده باشه : خدا به داد برسه آتنا هنوز خوابه ب ادشی یزیچ انگار

 

 خاله ! نجامیاومد : من ته ا ییصدا

 

 ووروجک ؟! یشد داریب ی: تو ک عاطفه

 

 تتاب بوخونه برام .. دیباال عمو سع فتمی..  امیمن ن یدفت آپشزخونه ا ی: من پاشدم مامان مل آتنا

 

 ؟ یتنها رفت یبه گونه ش زد : وااا عاطفه

 

خوابه خواستم برم باال خانم خانما رم  هیبود گفت : نه اومدم مامان گفتن مرض دیکه به نظرم سع ییآقا

 با خودم بردم ..
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 : دستتون درد نکنه .. عاطفه

 

 .. کنمیتکون سر : خواهش مبا  دیسع

 

 پسرا آشنا شدم .. با

 

دو تا  نی.. ا یبانمک بود مصطف یلیکه خ گهید یکیمهران و  دیباریاز صورتش م طنتیشون که ش یکی

 سالشون بود.. ۱۰

 گهید یساله و احسان شونزده ساله که نسبت به دو تا زدهیبرنا برادر شکوفا س یبعد یتا پسرا دو

 تر بودن .. ریآروم ترو سر به ز

 

 هم آشنا شدم .. هیعاطفه و مرض یشوهرا دیسع نویشاه با

چلو کباب به  هیکه من باشم سور دادو همه مونو به  دیبود حاج عمو به خاطر ورود عضو جد یخوب شب

 قول خودش مشت مهمون کرد ..

 اشکامو مهار کردم .. یبود .. موقع شام به سخت ایلیا شیپ دلم

کم بعد از جمع  هیکه متوجه گذشت زمان نشدم ..  دنیکردن گفتنو خند طنتیها اون قدر ش بچه

انجام شد عمو از جا بلند شد : خب  هیعاطفه و مرض تیریشام که به کمک بچه ها و مد لیشدن وسا

 با من بابا جان !! یچه کار داشت نمیآتوسا خانم پاشو بب
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مشغول صحبت بودن با خودم فکر کردم چه هال دور از همه با هم  یبا عمو همراه شد گوشه  آتوسا

حاج عمو اون قدر وسعت داره که نه تنها رو سر بچه هاشو  ی هیپدر منو حاج عمو . . سا نیقدر فرقه ب

 .. ودخودشم نب یرو سر بچه  یپدر من حت ی هیبچه هام هست! اون وقت سا نینوه ش که رو سر ا

 

بهت سر  امی.. مراقب خودت باش م میریم گهیاومدم : خب دخترم ما د رونیخاله از فکر ب یصدا به

 .. زنمیم

 

 یآخر عمو منو در آغوش گرفت : پدر سوخته چه کرد یکردم . لحظه  یو خاله رو تا دم در همراه عمو

 با دل پسر من !

 حد عاشق باشه ! نیتا ا کردمیش بلند کردم ، گفت : فکر نم نهیاز رو س سرمو

 بود دهنم کیکرد که نزد یکالفه و سردر گم بود . اونقدر نا آروم یلیادامه داد : خ یلحن دلسوزانه ا با

 براش بگم . ویباز بشه و همه چ

 

 خونه .. گردمیاالن برم نیهم نیبشه ..اگه اجازه بد تیاذ خوادی: دلم نم دمیکش یسرد آه

 

به تو هم حق اظهار نظرو حرف  دیبفهمه که با دیبا ایلیبرا جفتتون بهتره .. ا یجور نیا زمی: نه عز خاله

 .. یریگیم ادی یادیز یزایچ یبمون یزدن بده ، تو ام با مل
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بودن بعد  نپایی ۱۰ – ۹٫۵خاص خودشو داشت! شبا پسرا تا ساعت  نیقوان ایمهربون یتو خونه  یزندگ

انجام کاراشون راحت  یتا دخترا برا رفتنیم دبای ۱۲ تا بعد بود صبحانه ۹ تا ۷٫۵، صبحا  رفتنیم دیبا

 .. کردیم رییقانونا با اومدن مهمون تغ نیوقت استراحت بود .. البته ا ۵تا۲باشن .. ظهرام 

 

 .. ومدیخوب از پسشون برم یمامان مل یهمه بچه راحت نبود ول نیاومدن با ا کنار

 

 از کوچولوا رو به من سپردن .. ینگهدار

بار اول  یبرا یدادن .. وقت ادمیاول بلد نبودم پوشک ماهانو عوض کنم بچه ها کمکم کردنو  روز

گفت : بعدآ مامان  دمیاز عاطفه پرس یتنش شدم وقت یرو قیعم ییزخمها یبردمش حموم متوجه جا

 .. کنهیم فیخودش برات تعر

 

کرد  بار صدام نیاول ینشست وقت به دلم شتریماهان ب یبود .. ول یزبونو با مزه ا نیریدخترک ش آتنا

 .. دنیکه همه ترس دمیکش یغیچنان ج

 

نم زنگ بز هی خواستی.. دلم م دادمیادامه م ایلیبدون ا یو من به زندگ گذشتنیو شبا به سرعت م روزا

 تا حواسم پرت بشه .. کردمیسرمو به بچه ها گرم م شتری! منم ب شدینم یحداقل صداشو بشنوم ول

 

ان جون مام یآروم صدام کرد تو اتاق مشترکمون : پر یپنجشنبه بود که با بچه ها بودم مامان مل نیاول

 با شوهراشون فردا برن خوش باشن ! هیبگم عاطفه و مرض میبچه ها رو نگه دار یکمکم کن یتونیم
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 به شوهراشون برسن .. دی: چرا که نه ! باالخره اونام با دمیخند

 

 نیه اک هیخوب تیگفتم موقع رونیپسرا رو ببره ب امیلی: دست گلت درد نکنه .. فردا قراره آقا ا مامان

 بچه ها شدن نیمنو ا رونیطفلکام ح نیبکنن .. ا یحیتفر هیبچه هام 

 

کرم .. ف نمشیاسمش حالم دگرگون شد ، کاش بتونم بب دنیبا شن دمیشنیحرفاشو نم گهیمن د یول

 یکرده بود ه ریبغلش گرفتم سوزنش گ کردیم هیماهان گر میاومد رونیمشغول شده بود .. از اتاق ب

 !؟ ومدیبه روزم م ی: خوبه که تو رو دارم اگه نه چ دمیبوس فشویکث سوی.. صورت خ کردیم یپر یپر

 

به سرو صورتش زدم همون طور محکم تو بغلم چلوندمش ذوق کردو از اون قهقه بامزه هاش زد  یآب

 .. هشیبرا ماهان تتاب بوخونم بگلت خسته م نیشیبرام ..همون موقع حسود خانوم صدام کرد : خاله ب

 

دستم ماهانو نگه داشتم با  هی.. با  یمن هیدادم : بله بله ، حق با شماس ! شما نگران خستگ جوابشو

ر بره .. د میبغلم تا خستگ ایکم ب هینه ! حاال تو  شهیم اونو قلقلک دادم که بغلم خسته م گهیدست د

 ؟! زمیعز ستی: گرسنه ت ن دمیآتنا رو بغل گرفتم اونم بوس نیماهانو گذاشتم زم

 

 .. چیبا سامبب خوادیم یتکون داد : اوهوم دلم بستن سرشو



 گناهکار طرد شده

 

 
311 

 

 

، حواست به  ارمیخوشمزه برات م چیساندو هی رمیگرسنه ته ها ! االن م یلیه پس معلومه خ: اوه او_

 پسرک باشه ..

 

 یرپ یبودو باز پر زونی. ماهانو که به پام آو دمشیگفت دوباره بوس یبامزه ا یکج کردو باشه  سرشو

 از خودم جدا کردم .. کردیم

 .. نمیبب نیایکدومتون ب هیبه در اتاق دخترا زدم : دخترا  یا تقه

 

 : بله خاله ! رونیدرو باز کرد اومد ب سودابه

 

 بخورن گرسنه شونه .. ارمیب زیچ هیبرم  نیدو تا ووروجک باش نی: قربونت ، مواظب ا-

 

 .. یاریم یکه برا مام خوراک یمرس یلیداد زد : خاله دستت خ رایالم

 

 … یاریم یبرا همه مون خوراک یریبال که م ی: دست خودت ب دمیاتاق سرک کش تو

 نموندن .. بینس یب یو البته از ضرب شست ال دنیکش یبلند یها هورا بچه

 



 گناهکار طرد شده

 

 
312 

 

اهان قصه منو م یبرا زدیآتنام کنارم نشسته بودو کتاباشو ورق م کردیم یتو بغلم با انگشتام باز ماهان

بالو پر درآورده بود رفته بود نشسته بود  المیخ یمن اصآل حواسم به اونا نبود .. باز پرنده  یول گفتیم

 ؟ دنبالم کنهیمن فکر م به کنهیبدونم چه کار م خواستیمردم ، عشقم .. دلم م یرو پشت بوم خونه 

 ؟ گردهیم

 

 هیسفر  هیبچه ها  دهیم الشمیو دیپسرا کل شیپ ادیامشب م ایلیمامان به خودم اومدم : آقا ا یصدا به

 عوض کنن .. ییروزه برن آبو هوا

 

 بره باال بخوابه ؟! ادیقرار بود ب ایلیتر شد .. ا چارهیب چارمیب دل

 

 تو راهشون آماده کنم .. یبرا یکم خوراک هیدوباره صدام کرد : مادر حواست به بچه ها باشه من  مامان

 

 حواسم دست خودم بود که جمع بچه ها کنمش ! اریاخت گهی؟! مگه د خواستیازم م یکار چه

لوت خ الشیبا خ تونستمیذهنم نگه داشتم تو خلوت شبم م یرو گوشه  ایلیبود ا یهر جون کندن به

 .. کردمیبه قول مامان حواسمو جمع اونا م دیکنم ، بچه ها دستم امانت بودن پس با

 

 یبه خودشونو خونه شون برسن .. معموآل شبا خواستنیخودشون بودن م یو عاطفه خونه  هیمرض

اول قبول  میاومدنو بهشون گفت نییپا ی..وقت خوردنیخودشون شام م یشون خونه جمعه با شوهرا

با شوهرش بره ،  یکیکه اون  کردنیمارو با بچه ها تنها بذارن به هم تعارف م خواستنیو نم کردنینم
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..  دیحرف نزن نقدرمیا دیبر دیوفتیراه ب دیمن که اعصاب نداشتم اونام ول کن نبودن آخر داد زدم : پاش

 .. نیکرد وونمونید

 

حاال که من  نیزنیحرف م نیساعته دار هیدم ؟!  ایشاخ در آوردم  هیبا تعجب نگام کردن : چ ییدوتا

 شیپ نیایبهتر م هیبا روح شهیحالو هواتون عوض م نیبر نیاستفاده کن تیهست از موقع امیلیهستم ا

 بچه ها ..

 

 زد ؟! نهیبه س ویسنگ ک یزد : داشت هیمرض یآروم به بازو عاطفه

 

 شونه باال انداختو لبشو کج کرد : نه ! هیمرض

 

 باال ! ادیم ایلیآقا ا میآروم به سرش زد : بابا خنگول اگه ما بر عاطفه

 

 ابرو باال داد : آهان ، از اون نظر .. هیمرض

 

 بهتره .. نیتو جاده نباش روقتید یلی.. خ نیکم حرف بزن نیپاش نی: پاش دیخند مامان

 

 هاشونو جمع کنن .. لهیرفتن باال وس دنیخندیم زیدو تام همون جور که ر اون
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 طونیش یکه عاطفه  کردمیجدا م اشوییاتو کردمیبچه ها رو تا م یشسته شده  یلباسا داشتم

 گرد شده نگاش کردم : پاشو پاشو ، یخودشو انداخت تو !! با چشما

 پاشو زود باش .. گمیتو دستش بود مکث کردم : ا ه م دستم

 

 ؟ یگیم یچ یدستمو کند وونهیبلندم کرد : د دیکش منو

 

 پرده رو بزن کنار یکه معلوم نش یاتاق خودمو مامان برد : طور یپشت پنجره  منو

 

 دویداشت با سع اطیرو سرم انداخت با کنار رفتن پرده دل منم به باد رفت !! اونجا بود ! تو ح شالشو

! عاطفه تنهام گذاشت ..  کنهیرو گوشزد م ییزایمعلوم بود راجع به سفرشون چ زدیحرف م نیشاه

 ونمبهش برسونم .. ه شهیدستمو ش قیتمام عشقمو از طر خواستیگذاشتم دلم م شهیدستمو به ش

به پنجره انداخت پرده رو  یینگاه گذرا هیسرشو به سمت پنجره چرخوند حرفشو قطع کرد  ایلیلحظه ا

 باشه !! دهیمنو ند دوارمیم گذاشتم : ام نهیرو سانداختم دستمو 

برگشتم سمت پنجره پرده رو کنار زدم ، نه خدا رو شکر متوجه نشده بود چون دوباره با بچه ها  دوباره

 .. کردیصحبت م

 

 نرویرفت از جام تکون نخوردمو نگاش کردم .. برگشتم تا از اتاق برم ب رونیب اطیکه از ح یوقت تا

 بود : چشمت روشن ! ستادهیمامان پشتم ا
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 با پشت دستم پاک کردم : دلم براش تنگه مامان .. اشکامو

 

 : قربون دلت برم مادر ! مامان

 گفته ؟ یبه حاج عمو چ یدونی: م دیکشیتو بغلش گرفت آرومم کرد .. دست نوازششو رو سرم م منو

 

 گفته ؟ ی: چ_

 

رد اول کمک ک یکه دفعه  یهمون کس هیقیقم حقچون عش کنمیم دایرو پ سای: گفته مطمئنم پر مامان

ده نذر کر ستیامسال ن یروز پدر باهامون بود ول ی.. هر سال برا کنهیدفعه م کمکم م نیکنم ا داشیپ

 بره مسجد اعتکاف ..

 

 ؟ یچ یعنیاز رو شونه ش بلند کردم : اعتکاف  سرمو

 

 خودش خلوت کنه یبره با خدا خوادیبدم فقط بدون م حیتوض تونمیرو شونه م گذاشت : االن نم دست

 کنه ! دایتا تو رو پ رهیازش کمک بگ خوادی! م

 .. یساکت موند یحرفا باهات دارم بسه هرچ یلیطرف در هلم داد : فعآل برو امشب خ به
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همراهشون  ایلیشام پسرا رو فرستاد باال تا ا یبود مامان مل ی، به هر ترفند میکرد یها رو راه بچه

رو کرد به  میتو اتاق مشترکمون نشست ی.. دخترا بعد از شام رفتن تو اتاقاشون .. با مامان مل ادین نییپا

 ؟! یمهربون ، تو با خدا قهر یدل پر زیمقدمه گفت : عز یمن ب

 

 نیا یول ادیمردم خوشم نم یتعجب چشمام گرد شد سر بلند کردم ، ادامه داد : از تجسس تو زندگ از

قرآن  هیآ هی یدعا حت ای.. نماز ، ذکر  ومدهیاز خدا به زبونت ن یبارم اسم هی یحت یینجایمدت که ا

 یخونینم

 !! ستیاصآل خوب ن نیکرد : و ا یمکث

 

 دایفراموشتون کنه و اصآل به  ی! شده کس یدور اتاق چرخوندم تا اشکمو مهار کنم : مامان مل نگاهمو

نده و محلتون نذاره ؟  تیبازم بهتون اهم یسراغش ول دیوجود داره ؟ چند بار بر مینام حهیمل ارهین

 ؟ نیکنیاون وقت شما چه کار م

 

 ؟! یپرسیم یچ ی: برا مامان

 

 .. نیجواب بد شهی: اگه م_

 

 انجام داده باشم .. یباشه و من چه کار یداره که اون شخص ک ی: خب بستگ مامان
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رفته براتون در نظر گ یسخت هیبزرگترتون تنب نویانجام داده باش یکار یو نادون ی: مثآل از سر بچگ_

 و در خونه شو به روتون باز نکنه .. رهیشما رو نپذ چوقتیه گهیباشه و د

 

 ؟! یشد دیاز لطفو رحمت خدا نا ام یبگ یخوای! تو که نم نمی: صبر کن بب مامان

 

 شدم .. الشیخ ی! ) پوزخند زدم ( کآل ب دی: ناام_

 

 : واقعآ ! دیخند مامان

 

 : بله واقعآ !_

 ها یرمان

 ؟ کنمیفکر نم یجور نیمن ا ی: ول مامان

 

 : چرا ؟_
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 هیمثل حاج عمو کنارت نبود .. تو فقط به  یو کس ینبود نجایطور بود تو االن ا نی: چون اگه ا مامان

 .. یایتا دوباره به راه ب یدار ازیتلنگر ن

 

 . ستیپتکم جوابگو ن یچیچنان با سنگ زده تو سرم ، تلنگر که ه یگیکه شما م ی: تلنگر هه ! کس_

 

 ! ییتو ایآدم دن نیبدبخت تر یکنیچرا فکر م سای: پر مامان

 

 .. ادنیچون مثل من ز نامیاز بدبخت تر یکی ستمین نی: نه بدبخت تر_

 

خود آدمان که با دست خودشون باعث  نی.. ا دهیافریبدبخت ن ویخداوند کس زمیعز ی: ول مامان

 .. شنیم شونیبدبخت

 

مادرو پدر  یشده ؟! مامان : نه ، ول شیخودش باعث بدبخت ادیم ایکه ناقص دن یبچه ا یعنی: هه ، _

 مقصر بودن !

 

 .. نهیکاره بوده ! فقط گناه به گردن والد چیوسط اصآل ه نیاون ا یعنی

 

 مثال برات بزنم .. هی یخوای: م مامان
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 تکون دادم .. سر

 

 عظمتشو نشون بده .. خوادی: خداوند ممامان

 

 زجر بکشه ؟! دیآدم با هیبرا نشون دادن عظمتش  یعنیگفتم :  یقطع کردم عصب حرفشو

 

همه جا افتاده که من بپزم  یبرا گهید نی، ا زمیپی: صبر کن تا بگم .. فکر کن من هر روز غذا م مامان

 ادشونی رمیگیم میمنم هستم حاال تصم رهیم ادشونی! اصآل  نینکنن هم ایتشکر بکنن  هیرن اون بخو

 ینعی کنمیم عادتخرق  نی.. بنابرا ستین مییغذا رو پختم و اگه من نباشم غذا نیبندازم منم که ا

 ادیم ادشونیتازه همه  کنمینمک م یب ایببره غذا رو شور  نیکه تناوب روزانه رو از ب کنمیم یکار

 غذا بکنه .. نیخواست با ا یهر کار تونهیهست که اگه بخواد م میمامان مل

 

 نستیخدا ن ادهینشست ..مامان ادامه داد : انسانها تا شادنو روزگار وفق مرادشونه  میشونیپ یرو یاخم

 یخوش ویخدا همون خداس چرا در زمان شاد نی.. ا وفتنیخدا م ادیاومد  شیپ یناراحت هیکه  نیهم

 به خاطر اعتقاد سستشونه نی! ا کننینم ادشی

 

 آم عذاب بکشن ! یسر هی دینشون دادن عظمتش با یبرا یعنی
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 نشی..در آفر میکنیو ما انسانها از اون اطاعت نم دهیکه خداوند آفر هیزی: نظم ، نظم اون چ مامان

 کنهیم شرفتیپ یعلم ماد یعلم بهمش زده . هرچ شرفتیموجوده که خودش با پ یانسان نظم

 .. رهیو ضررهاش جبران ناپذ ارهیرو با خودش م یمشکالت

 کوتاه شدن عمر ! نیتکون داد : هم یدست

و ر ایعلم نظم دن شرفتیکه پ یدونی: م خواستیحرفش ازم نظر م دییتأ یتکون داد انگار برا یسر

 گذاشته .. یمنف ریعمر آدما تأث یبرهم زده و رو

سانها ان یبه سالمت نیاز سوخت ناقص بنز یسرب ناش کننیم ابونایوارد خ سازنیمختلفو م ینایماش

 .. رسونهیضرر م

 .. نایمثل ا ییزایچ هیاتم و  وییایمیش یسالحها انواع

 کنهیم دیآلوده که تو بدنامون سم تول یو خاکها کودها

 که یبه تجمالت دنیرس یبرا الیاز حد و فکرو خ شیبه انواع مخدرا .. و از همه مهمتر تالش ب ادیاعت

 .. هیماد یشرفتهایپ نیهم یساخته 

 

که گفتم نه تنها رو عمر آدما  نایانگشتاش برام شمرد و در آخر گفت : ا یرو با باز کردن دونه دونه  نایا

ق ناقص خل یخداس که بچه ها نیداره .. بازم به نظرت ا میاثر مستق ناشونمیجن یکه رو ذارهیم ریتأث

 ؟! رهیگیآدما رو ازشون م یسالمت ای کنهیم

 



 گناهکار طرد شده

 

 
321 

 

 نیبه خاطر هم موننیآوار زلزله م ریکه ز میی، پوزخند زدم : اونا شدیم داریخفته ب یغوغا واشی واشی

 ؟! هیماد یشرفتایپ

 

 خبره ! یوجدان از خدا ب یب یآدما یسر هی یخواه ادهیدلم ، از ز زی: نه عز مامان

 خواه بودن !! ادهیکه کشته شدن ز یکه مادر منو افراد ستین نیکوره در رفتم : منظورتون ا از

 

 .. سازنیکه خونه ها رو م نییدل ، منظورم کسا زیگرفت : نه عز دستمو

 ؟ نجایا ای ادیزلزله م شتریتو ژاپن ب نیبب

 

 داره ؟! ینشست : فکر کنم ژاپن چه ربط میشونیرو پ یظیغل اخم

 

ده ش کسانیبا خاک  رانیتا حاال ا ومدیم نجایا ادیزلزله ها که تو ژاپن م نیکه اگه ا نهی: ربطش ا مامان

 .. کننی.. چون با وجدان کار م شهیاحساس م فیلرزش خف هیاونجا در حد  یبود ، ول

 

 به حساب مسلمون نبودنشون .. یتونیم نویلحن طلبکارانه گفتم : ا با

 

 و همه شهیداشته باشه هم مانیکه ا یدارن ..کس مانیا نکهیبه حساب ا یبذر یتونیم نوی: نه ا مامان

 . کنهیم یدرست زندگ نیهم یبرا نهیبیوقت خدا رو ناظر اعمالش م
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 داشتنه ! مانیشدم : پس مهم تر از مسلمون بودن ا قیچشماش دق به

 

داشت ..  مانیا دیبا زی.. اول از هرچ نهیهم قآیدستمو نوازش کرد : آ قربون دختر گلم ! دق دیخند مامان

 یکن ایدر مقابل خداوند ح یچرا ؟چون وقت یدونی.. م اسیح مانیا نیباالتر ریحضرت ام یو به گفته 

 ایبا خدا ح زدنموقع حرف  ی.. وقت یداشته باش ایکه همه جا ح شهیو برات عادت م یریگیم ادی

.. کم  یریپول ناحق بگ یکنیم ایح ای..  یحرف لغو نزن چوقتیکه ه یریگیم ادی یگیکفر نم ویکنیم

 گناها .. یو باق یکن یفروش

 

 سؤال .. هی: خب حاال _

 

 .. زیبپرس عز مامان

 

 ننکیبعد هزار کار خبطم م خوننیو قرآن م هیادع خوننی، نماز م میدار مانیا گنیهستن که م ایلی: خ_

… 

 

گناهاشونو پشت سنگر  خوانیعده متظاهرن .. م هیندارن ، اونا  یواقع مانیقطع کرد : اونا ا حرفمو

 .. کشنیم یرو هم به گمراه گهید یعده  هیچون  ننیبه خدا پنهان کن .. و اونا مغضوب مانیا نوید
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 پنهان کرده بودن .. نیزشتشونو پشت نقاب تد یو برادرش چهره  بایخودم فکر کردم : درسته ز با

 

 ؟ کنهیتظاهر م ی، ک هیمؤمن واقع یدروغ ؟ ک یک گهیراست م یک دیفهم شهی: اون وقت از کجا م_

 

خب با  یادامه داره ..ول امیکه از خلقت آدم وجود داشته و تا آخر دن هیمشکل نی: ا دیکش یآه مامان

 مطمئن شد .. یتا حدود شهیم دنیکه انجام م یاعمال

 

 شهیدستشون له م ریکه ز هایو پاک تهایاضافه کردم : و چه قدر معصوم یانداختمو با آه سرد نییپا سر

 نفهمه ! ایبفهمه  یکس ایآ

 

 .. نهی: متأسفانه هم مامان

 

 شهیم یچ شنیمتظاهرا نابود م نیکه توسط ا ییاون بدبختا فینفرت سر بلند کردم : خب پس تکل با

 ؟!

 

 .. ذارهی: مطمئن باش خدا تنهاشون نم مامان

.. کدوم بنده شو  ذارهیبنده هاشو تنها نم گنیحرف مخالفم که م نیمن با ا ذارهیتنها نم یچ یعنی: _

 باشه .. یاز چه رنگو چه صنف دیبا ذارهیتنها نم
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 وبالعکس .. ریندارن .. پولدار همونقدر ارزش داره که فق یفرق چیخدا بنده هاش ه ی: برا مامان

 

 هیم : اگه داد زد بآی! تقر رهیگیتو هچل دستشو م فتهیب ریفق یحجاب قرت یب یبنده  هیاالن اگه  یعنی

 ؟! رسهیبازم به دادش م وفتهیآدم نما ب یگرگا ریگناه پونزده ساله گ یب یبچه 

 

 .. ستیمهم ن یقشر چیه چکسویحال خرابم شد : آره ، براش ه متوجه

نشست : تا حاال به رفتار شکوفا  شیشونیبودم رو پ دهیکه تا اون موقع ند یبه دندون گرفت اخم لب

 ؟ یدقت کرد

 

 .. زنهیحرف م یتو خودشه کمتر با کس شتریآره ب: _

 

 .. گمیخدا چه قدر بزرگه برات م ینیبب نکهیا یبرا ی: خدا منو ببخشه ول مامان

 

.. البته عاطفه ،  گمیرازشو برات م گمیم یچ یمتوجه بش نکهیا یبرا یخدا منو ببخشه ول مامان

 .. ستنین انیحاج عمو در جر یخانواده  یحت یول دوننیو برنا برادرش م هیمرض
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ون ا ییجا هی: مادرو پدرشون معتاد بودن  هیشده و تو دلش غم بزرگ یمکث کرد معلوم بود عصب یکم

ون پول موادش یکم اوج گرفت ( کثافتا برا هیوجدانا .. ) صداش  یخونه شون بوده .. اون ب ناییما نییپا

 …اون دختر برگ گلو 

گفت : اونو .. به  دهیبر دهیمنم الل شده بودم خودشو جمع کرد بر کردیش گرفت هق هق م هیگر

 هرز … یمردا

 

جور  نی.. ا دمیخفه کش یخودمو پرت کردم تو بغلش از اعماق وجودم نعره  ارمینتونستم طاقت ب گهید

و پشت  ختنیریگونه هام م یدردناکه حس کردم تمام گلوم پاره پاره شد اشکام رو یلینعره زدن خ

به  اهشتن فروش شده بودم گن هیدرد ناک بود من اگه  یلی..خ کردمینه رو تکرار م یسر هم واژه 

 .. ارنیبال رو سر آدم ب نیسخته که پدرو مادر آدم ا یلیگردن زن بابامو برادرش بود .. اما .. اما .. خ

دلم  .. چه قدر گفتیترم هست راست م دهیاز تو درد کش ینیبیم ینگا کن یافتادم وقت ایلیحرف ا ادی

 نداشتم هنوزم تو اون لجنزار بودم .. امویلیاگه ا خواستمیبراش تنگ بود آغوش گرمشو م

 

از  میدیزحمت کش یکه آروم شدم دست نوازش مامانو رو سرم حس کردم : آره مادر کل یکم

اد ش طیقص خالصه مح، گردش بزن بر کیروبیا یتا کالسا ریزنان بگ ویروانپزشک متخصص داخل

 .. ینیبیکه م نیتا شد ا میبراش فراهم کرد

 

 : آخه مگه چند ساله شه ؟!_
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 : شونزده .. مامان

 

 …خشک شد : اون که  خونم

 

ورده سرخ هیبق شینتونسته درس بخونه پ نکهیا یبرا یدوازده ساله شه ول می: آره به همه گفت مامان

دوم براش صادر شد ،  یشناسنامه  نیا یو حکم قاض یستیروانپزشک ، درخواست بهز زینشه به تجو

 .. هیستیتو بهز شیاصل یشناسنامه 

 

 .. ستی: اما اصآل معلوم ن_

 

 می.. به همه گفت ینیبیخوبشو م یرشد نکرده تو االن روزا گهی: خب بچه م سوخته د دیآه کش مامان

 .. کدنیپدرو مادرش شکنجه ش م نکهیداره به خاطر ا یمشکل روح

 

 دردناکترم مگه هست ؟! نی: مگه درغه شکنجه از ا_

 

چه قدر خدا دوستش  نی.. مامان : حاال بب کردمیدورانو گذرونده بودم درکش م نیمنم ا گفتیم راست

 شنیم ریاونا دستگ یوقت کننیم تیخالف شکا یها از پدرو مادرشن به خاطر کارا هیداشته .. همسا
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من دادن .. برنا  لیاون وقت شکوفا رو تحو شیسال پ کیداده شدن حدود  لیتحو یستیبچه ها به بهز

 .. نجاسیرم آوردم که تنها نباشه و دلش گرم باشه که برادرشم ا

 

 تکون داد : شکوفا نگو بگو رباط.. یسر

 

 .. نینگ گهیتو رو خدا د یشد : مامان مل شیر دلم

 

دا که از خ یکشیتو خجالت نم یعنیبگم .  دیبا نویا یدونه آروم پشت دستم زد : ول هی دیخند مامان

شکر به  یسجده  دیبا ایلیبه خاطر ا یکنی؟ به خاطر قدو باالو صورت خوشگلت شکر نم یکنیتشکر نم

 .. یاریجا ب

 

: اون که عشقه ، تاج  یگفتیم یچ یبرام چه کرد ایلیا یدونستیم گرفت با خودم گفتم اگه م خنده

 سره ..

 

بهت  که ییدو رکعت نماز شکر بخون و از خدا به خاطر تمام نعمتها ریگرفت : پس پاشو وضو بگ بازومو

 داده ، به خصوص ) با طعنه گفت ( عشقت ، تاج سرت تشکر کن..
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گناهکارم اجازه  هی. من  تونمینماز بخونم ! چه طور بهش بگم اگه بخوامم نم تونستمیچه طور م من

 .. نمیسجاده بش یندارم رو

 

 به دندون گرفتم : مامان ! لب

 

 : جانم ! مامان

 

 … که بپرسه …روز شکوفا ازتون بپرسه  هیانداختم : اگه  نییاز شرم پا سرمو

 

 ؟! زمیبپرسه عز یبازومو آروم نوازش کرد : چ مامان

 

به دستم داد : نکن اون  ی.. فشار دمشونیدهنم فرو بردم با دندون جو یتو شدیکه م ییتا جا لبامو

 کارو حرفتو بزن ..

 

 ؟! نیگیبهش م ی: اگه بپرسه .. منم اجازه دارم نماز بخونم چ_

 

 مگیرو براش م یهودی یزن بدکاره  یبغلم کرد آروم در گوشم گفت : اون وقت من داستان زندگ مامان

 چال انداختنش اهیبرداره در س نشیکه دست از د نیا یکردنو برا رشیکه مسلمون شد مشرکا دستگ
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 ش دهیشکنجه ش کردن دست از عق یهر کار کردن هرچ خونهیو نمازشو م کنهیم ممیاونجام ت دنیفه

 کردن .. دشیبرنداشت آخرم شه

 

 و دهیانجام م شوینید ضی، تمام فرا رهیگی، روزه م خونهیاز خودش جدا کرد : شکوفا االنم نماز م منو

 و من مقبول تره .. یاز عبادت حاج عمو ، خاله طوب دهیکه اون انجام م یمطمئن باش اعمال

 

که آب رو دستم  ینداره .. وقت ایر چوقتیکه ه ی: بلند شد ، قهر نکن با تنها دوست دیبوس سرمو

عه و .. مقن دی. دستو دلم لرز شستمیبار بود که دستمو م نیکردم انگار اول تیوضوم ن یو برا ختمیر

 یهر چ نماز نی: تو ا دمیمامان رو شن یکنم که صدا تیخواستم ن ییرایشتم رفتم تو پذجانماز بردا

 نیثواب ا گمیدعا کن .. که به جرأت بهت م اهمیمن روس یهمه دعا کنبرا یبه خدا بگو .. برا خوایم

 .. ستین امبرینماز کم از نماز اصحاب پ

 

ت اهلل .. اهلل اکبر .. دو رکع یال ۀقرب خوانمیشدن .. قامت بستم و تنها گفتم نماز م ریاشکام سراز دوباره

 نیا یعنی اخدای …صد رکعت بهم آرامش داد .. بعد از نماز سر به مهر گذاشتم  یبه اندازه  یخوندم ول

بدونم .. بهم  خوامیدارم .. هنو م البازم سؤ یمنم که سرم به سجده ته .. ول نیا ای.. خدا نجامیمنم که ا

 .. کنم دایجواباشو پ دیهست که با یادیز یهنوز تو ذهنم چراها یگفت چرا ، ول دیخدا نبا یگفتن برا

نجاها خوشبختانه او یگشتم ول الیرفته باشه رو به کمک اردالنو ل سایپر کردمیکه فکر م ییجاها تمام

.. از هر  دمیرسیم جهیکمتر به نت کردمیتالش م یکه زدم بسته بود هرچ ینرفته بود .. به هر در

ر که . هر با گشتمیبه سمتش برم ییپا یحواسم به اطرافم بود به هر صدا شدمیرد م یاتوبان ابونویخ

گوهر  سایباطل بود پر الیهمه ش خ یخودش باشه ول دیکه شا دمیدویبا سر م خوردیتلفنم زنگ م
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بهروزو هم  شیبود که پ نیا میتنها دل خوششهر در اندر دشت گم شده بود ..  نیگرننبهام تو ا

که دفعه  طورشکر داشت .. دست به دامن خدا شدم و ازش خواستم همون  یجا نینبود و ا اشیالگیپ

 …قبل کمکم کرده بود بازم کمکم کنه  ی

 بازار اومد : سالم حاج آقا . یاز کله گنده ها یکیروز تو حجره نشسته بودم که حاج غفور  اون

 

 : سالم جوون ، بابات کجاس ؟! یحاج

 

 کار داشت . ییسر رفت خونه، مادرم جا هیرفته  ستی: ن_

 

 . ستیکه ن دهیشن دویخبر جد نمی. اومدم بب شاهللیباشه ا ری: خ یحاج

 

داغو دست اولو به گوشمون  یکالنتر راستمون بودو خبرا ییجورا هی، آخه حاج غفور  دمیخند

 جون .. یشده حاج ی: باز چ رسوندیم

 

 ؟! یشناسیجلو آورد : حاج صالحو که م یکم سرشو

 

 شد، منم جلوتر رفتم : کدوم حاج صالح ؟! زیت گوشام
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ن ! همو گهیخودمون د یحاج صالح ساالر نینامعلوم اشاره کرد : بابا هم یپشتش برد به جهت دستشو

 گرفت .. قتویحاج حق یکه زنش مرد رفت دختر مطلقه 

 

 اومد . ادمیگفتم : بله بله ،  عیسر زدیحاج صالحو برام ورق م یشجره نامه  کردمیم ولش

 

تعجبه ها ! آخخه قبآل  یدخترش رفت فرنگ ، البته جا شی، چند وقت پ گفتمی: آره داشتم م یحاج

 دهیدندون لقو کش میساخته حاج یگم با زنه نم یداد دختره تا سر کوچه بره . من که م یاجازه نم

 ؟ یفکر نمکن یطور نیر ! تو اانداخته دو

 

 . یگینم راهیشما پر ب یواهلل ول دونمیمغزم به کار افتادن : نم یخاکستر یسلوال

 

حاال پسرا  ادیبا زن دوم کنار نم ادیدختر جماعت ز یدون یتکون داد : معلومه که حق با منه آخه م سر

 …دخترا  یکم بهترن . خوب اخالقا هی

 

 یکه برا حاج یاتفاق بد شاهللیا نییفرما یگفتم : بله درست م شهیدور م یداره از موضوع اصل دمید

 ؟! ومدهین شیکه پ یزیچ ی! خودا نکرده کمو کثر وفتهین
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 یگرده . چو افتاده درس دختره تموم شده م ینه بابا مث که دخترش داره از فرنگستون برم یحاج

 خواد برگرده ..

 

 خواد شوهر کنه .. یم دمیآروم گفتم : شا دمیخند

 

که نتونست دختر رو از سرش باز کنه .  یشوهرش بده . ان جور یزود ی: منم فک کنم حاج یحاج

 خواد برگرده یکه اونجا آرومش نگرفته م اسیبا حجبو ح یلیخ امرزشیمعلومه طفلک مثه مادر خدا ب

 موند همونجا . یاون بود م یجا یوگرنه هرک

 

 گفتم ! یچ دیداره ، شن ییبه دندون گرفتم با خودم گفتم : عجب گوشا لب

 

 فرصت طلبا نیاز ا یسر هیداد، گفت :  یشاه مقصودشو تو دستش تاب م حیهمون طور که تسب یحاج

 افتادن به هولو وال !

 

 ؟ یدادم : واسه چ رونیب لبمو

 

 تسین ی. کم کس یتر برن خواستگاردور دور زد : که زود هیهدف  یب عویسر اشویدونه تسب د،یخند

 ! گهیجهازو ثروت دنبالشه د یکل یخو دختر حاج صالح ساالر
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 سایبود که دوباره پر یفکر ک نیا یعنیفکرم همچنان مشغول بود .  یحرف زدو رفت . ول گهیکم د هی

 رو سر زبونا بندازه ؟!

خوان دوباره اسم گل  یاون داداش نامردشه ، م باویزدم : معلومه کار ز بیبه خودم نه یاز ساعت بعد

 رو بندازن سر زبونا . سایپر

مراسم شاهانه و چشم دشمن  هیدلمو با  زیتونم عز یکارو واسه من هموار کردن . حاال م دوننینم یول

 کور کن ببرم تو خونه م !!

نادو . اس میکردیکه به عنوان دفتر ازش استفاده م یبلند شدم رفتم اتاق پشت یلبخند پر رنگ با

امضا  شترویبه گپوگفت ب اجیبزرگ که احت یاونجا بود . معامله ها یمدارک ، گاوصندوقو چند تا صندل

 . شدنیداشت تو دفتر انجام م یکردن اوراق مهم تر

 

 ؟! سایکو پر یکردم : ول یدفتر سرو شکلمو مرتب م ی نهیتو آ یخوشحال با

 

 تو! یی! کجا بی، حب بیصدا کردم : حب بویبکنم ! حب تونستمیچه کار م د،یلرز مپشت

 

 ؟! یخوشو رسوند دفتر : بله ، حاج عیسر بیحب

 

کار  رونیکار دارم مراقب حجره باش حاج رضا اومد بگو رفتم ب ییجمع کردم : من جا لمویوسا عیسر

 اومده بود برام . شیمهم پ
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 . رونینشدم از حجره زدم ب بیجواب حب منتظر

 

ه دفعه به خودم اومدم ک هی.  کردیکنم . مستأصل مونده بودم . فکرم کار نم کاریکجا برم چ دونستمینم

 تو ! دمیپر یپارک کردم از همون در پشت یگوشه ا نویماش عیامام زاده بودم سر یپشت ابونیخ

 

 امییبا همدم تنها ازیوضو گرفتم رفتم تو صحن . دو رکعت نماز حجت خوندم، مشغول رازو ن عیسر

 پشتم نشست یرو یبودم که دست

 بابا ! ایلیخندونو مهربونش صدام کرد : ا یخادم امام زاده بود با لبا نیبلند کردم بابا حس سر

 

 نذاشت : سالم بابا ! یخوردم تا پاشم ول یتکون سرجام

 

 بودمت . دهیبود ند یدو هفته ا هی؟  ینشست : سالم جوون ، راه گم کرد کنارم

 

رفتار گ یمدت هیتکون دادم ، قطره اشک سمجمو که نتونستم کنترلش کنم با دست جمعش کردم :  سر

 .. امیبودم وقت نشد ب

 

 ؟! یاومد نجایتو کارت بوده که ا یریباشه بابا چه گرفتو گ ری: خ نیحس بابا
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 …دهیجد نیا یمهم نبود ، ول ادیقبلم ز یای: گرفتار_

 

 کشوندته . نجای: اون قدر بزرگه که االن ا دیبر حرفمو

 

 منو آورد ! یکیبابا ، انگار  ومدمیخودم ن ی: باور کن به پا_

 

چون تو  ستین ی. بعدم معلومه مشکلت ماد شهیجا حل م نی: پس بدون مشکلت هم نیحس بابا

 . یزیر یبه هم نم یجور نیا اتیواسه ماد چوقتیه

 اشکام اشاره کرد . به

 

 دونم کجا دنبالش بگردم ! یگ شده دارم بابا ، نم هیانداختم :  نییپا سرمو

 

: پس بگو دلت گرفتاره مرد مؤمن ! پاشو پاشو که نخسه ت  دیرو شونه م گذاشت بلند خند دستشو

 دست خودمه ..
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 اداشتی توش یزیرو باز کرد چ یتو دفتر امام زاده . دفتر نسبتآ بزرگ میدنبالش راه افتادم رفت متعجب

 حالل شیپ یایاسمتو جزوه معتکفا گذاشتم . م ضه،یالب امیا گهیکرد بعد رو کرد به من : ده روز د

 .. یگرد یبرنم یمشکالت مطمئن باش دست خال نیسخت تر

 

 اومدم . رونیاز امام زاده ب دیپر ام یبه گونه ش زدمو با دل یا بوسه

رو از دست  نایا ادیب یکی!  نیستی! خونه ن هطالی ….. مـــــــــــامـــــــــــ ـــان  مامان

 ! رهیمن بگ

 

 بدو از هال اومد : سالم داداش چه خبره ؟ هیطال

 

ا رو ببر ت نایا ایدو ساعته ، بدو ب ییگذاشته بودم، اشاره کردم : کجا نیکه رو زم دیخر یها سهیک به

 . ارمیب شویباق

 

 ؟ نیَچ نایکرد : ا یوارس یها رو سرسر سهیخم شد ک هیطال

 

 وقت نکنم .. گهید دیکردم ، شا دیکم خر هی یچی: ه_

 

 ؟! یشده حاال انقدر خوشحال ی: چ دیخند
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 کردم : چه طور ؟ یزیابرومو کج دادم باال اخم ر هی

 

 ،یکنیتو بازاره جمع م یهرچ یریم یخوشحال یلیها رو برداشت : آخه هروقت که خ سهیتا از ک چند

 .. یاریم

 

به تو خواهر مهربون که انقدر خوب برادرتو  نیزدم : آفر شیشونیبه پ یطرف خودم بوسه ا دمشیکش

 ! یشناخت

 

 . ارمیب نیاز ماش دارویخر یرفتم تا باق اطیباال انداختو رفت . منم به ح یخنده شونه ا با

، مامان اومد تو و پشت سرشم  دیتو در چرخ دیبستم که کل یها رو برداشتم ، در صندوقو م سهیک

؟! خوب برامون جا  ییباز دو تا نیبابا تو چهارچوب قرار گرفت سالم مامان ، سالم بابا ! کجا بود لیه

 ! مایوقتتون اعتراض نکن یوقتو ب یراندوو ها نیبه ا نیانداخت

 

 .. گمینم یچیه یسالم ، خجالت بکش بچه . هر چ کیبا اخم جوابمو داد : عل مامان

 

 ! ریسرش بابا گفت : سالم ، اوقور به خ پشت

 ؟! یآورد یبازارو کول کرد یها اشاره کرد : چه خبره باز رفت سهیک به
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 اد .اجازه ند دوی، دستشو کش رمیبرداشت خواستم از دستش بگ نیها رو از زم سهیتا از ک چند

 

که  میسه چهار روز هیچند روز کار دارم سرم شلوغه  دمیکم خلو خورده خر هیبابا رفتم  یچی: ه_

 کم سبک تر باشه .. هیکارتون  ستمین

 

 مادر واسه رفتن ! هیقطع متی: حاال تصم مامان

 

درو اون  نیا یبرداشتم با مامان همراه شدم به سمت ساختمون : بله حاج خانم ، هرچ دامویخر ی هیبق

 زنه یم نم نهیدونم دست رد به س یخودش م یخوام برم در خونه  یم گهید دمینرس جهیدر زدم به نت

. 

 

 ! هیدونستم از ته دلش راض یرو صورت حاج بابا نشست م یمحو ی خنده

 

 یخونه  یخوام جمعه بچه ها یگذاشتم : بابا م ونیکه تو سرم بودو با بابا درم یناهار فکر موقع

 ببرم گردش . ویمهربون
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 به پشتش زد ، عیسر هیتو گلوشو به سرفه افتاد . طال دیکه مامان به دهن گذاشته بود پر یا لقمه

ر ا یچ یبر یخوایگفت : حاال اونجا م یپر آب به سخت ییلقمه شو فرو دادو با چشما یمامان باه سخت

 ؟! یچند روز به فرزام برس نیا ستیبهتر ن

 

 ، بعدشم میبرم با هم قرار گذاشت یبودم دادم دستش : فرزامو امشب م ختهیرو که براش ر یآب وانیل

 برم . یجمعه فرزامم با خودم م

 

 ؟ یافتاد یمهربون یخونه  ادیهمه مدت  نیشد بعده ا ی: حاال چ دیآب نوش یجرعه ا مامان

 

 . دمیخواب طاها رو د شبیرو کردم : د رویانداختم با قاشقم غذامو ز نییپا سرمو

 

 ؟ یدید یباشه بابا چ ریباباو مامان نگام کردن : خ حاج

 

 یم ”دفعه برگشت طرفم گفت :  هی میخون یدعا م میبا طاها تو مسجد نشست دمیکردم : خواب د مکث

 : کدوم بچه ها ؟ دمیپرس” ؟  یبچه ها نرفت یچند وقته خونه  یدون

 ”سر به بچه ها بزن  هیبرو  یوقته نرفت یلی! خ یمهربون یخونه ” کردو گفت :  یا خنده

 سر اونجل بزنم هیخوام قبل از رفتنم  ینمونده ! حاال م ادمیمن  یم گفت ول گهید یزایچ هی: _
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ده تا قبلش حتمآ خبر ب یبگه که بابا اشاره کرد سکوت کنه : باشه بابا برو ول یزیخواست بازم چ مامان

 حاج خانم بچه ها رو آماده کنه .

 

 غذامو خوردم . یگفتمو باق یچشم

 

داده بودم ساعت هفت منتظرم بود  یمجرد یشام مردونه  هیبه فرزام قول  شدمیآماده م عتریسر دیبا

. 

 . دلم براش تنگ شده بود . میبر رونیبا هم ب میمدت باعث شده بود نتون نیا یها مشغله

خواستم بهش بگمو مرور کردم : کاش  یکه م ییپشت در بودم حرفا قهیساعت هفتو پنج دق رأس

 بتونم باهاش حرف بزنمو آماده ش کنم .

 

 پسر . نییتماس گرفتم : بپر پا باهاش

 

 : سالم بابا ! فزام

 

 حرف دارم باهات . ی: سالم بدو که کل_
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اال ب ایب شهیاگه م گهیکرد : بابا ! مامان م یمکث ، زنهیحرف م یکه معلوم بود اون طرف با کس فرزام

 کارت داره .

 

 خوام با تو باشم . یزنم . امشب فقط م یبعدآ باهاش حرف م ایکردم : فعآل ب یپوف

 

اومدو پشت سرش فرزام ، دلم واسه  رونیدر باز شد اول سمانه ب قهیگفتو بعد از چند دق یباشه ا فرزام

کردم فرزامو تنگ تو آغوشم گرفتم به شونه ش  یسرسر یکیپسرم تنگ شده بود با سمانه سالم عل

 مرد ؟ یزدم : چه طور یضربه ا

 

 ؟ نی: خوبم ، شما خوب دیبه رخم کش دشویمرتبو سف یکرد که دندونا یا خنده

 

 . میزدم : االن عال شیشونیبه پ یدادم بوسه ا هیبه شونه م تک سرشو

 

سمج  یادیشاله ش پنهون کنه که ز ریکوتاهو رنگ شده شو ز یکرد موها یم یاومد طرفم ، سع سمانه

 شما دو تام ! نیب تیمیصم نیکه عاشق ا ی: وا زدنیم رونیبودنو دوباره ب

 

 ! دونمیدادم : م لشیتحو یپوزخند
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ونم ت یذاره تنها برم . فرزامو که نم یسرشو جلو آورد : فردا وقت دکتر دارم بابا رو نم یبا لوند سمانه

 . ضهیقلبش مر یدون یببرم ، بابام که م

 

 خواهش کنم ؟! شهیبشم . دنبالم اومد : م نیندادم فرزامو رها کردم رفتم تا سوار ماش تیاهم

 

 هیچ یدونیکه فقط خودش بشنوه گفتم : م یباز کرده بودم ولش کردم آروم در گوشش طور نویماش در

 ! ختنیچرا موهات هنوز مقاومنو نر یکنیم یدرمان یمیقدر ش نی؟ موندم ا

 یخوبه ها شانس آورد یلیخ ختهیموهاشون ر شناسمیکه م ییاکثر کسا یول ستین ادیکه علمم ز من

 تو بر عکس پر پشت ترم شده ! یموها

 قابل مهارش اشاره کردم . ریغ یبه موها و

 

 نداد . مونمیجواب خداحافظ ی. حت نهیچشمک اشاره کردم بش هیرفتم به فرزامم با  نیسمت ماش به

 . میباز تو کوچه تنها گذاشت یگشادو دهن ییمام اونو با چشما

زرو ر زیدوسش داشت ببرم ، قبآل تماس گرفتمو م یلیکه خ یخواستم پسرمو به رستوران سنت یم

 . میکردم تا به مشکل برنخور

راجع  دیهست که با یببرمش اون جا موضوع مهم مویایب رونیب ییدونست هروقت دو تا یم فرزام

 ! شهیکه فقط به خودمون مربوط م میبهش حرف بزن

 ؟ گذرهیبهش انداختم : خب مرد مؤمن چه خبر ؟! خوش م یسمتش برگشتم نگاه پر مهر به
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 شما ؟ خوش بگذره ؟ زد : بدون یخند زهر

که مستأصل کنارم نشسته بود،  یبه پسر جوون شیکیبود  ابونیچشمم به خ هیتکون داد ،  یسر

دونستم چه طور سر  ی. نم دیجو یدست مشت شده شو به سمت دهنش برده و انگشت سبابه شو م

 حرفو باهاش باز کنم که خودش سکوتو شکست

 ؟! یش یبپرسم ناراحت نم زیچ هی بابا

 

 دومم باشه ؟! یتا حاال ناراحت شدم دفعه  ینگاش کردم : ک یزیبا اخم ر یچشم ریز

 

 یداد : قبآل آره ول لهینشست ، دستاشو تو هم گره زدو به در  نهیکه منو خوب بب یطور یور هی فرزام

 دونم ! یحاال رو نم

 

 کردم ؟! یتر شد: مگه االن چه فرق ظیغل اخمم

 

 .… هوم … نکهیخوام بپرسم و ا یکه م ی: آخه سؤال فرزام

 ! یشد یجور هی،  یمدته فرق کرد هیشده ؟  یکم جلو اومد : بابا چ هی

 

 االن ؟! بد شدم ؟ میفرزام من چه جور یبه لبخند شد : آقا لیتبد اخم
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 مقدارش به خاطر مادرت بود . هیمدت که کمتر بهت سر زدم  نیکردم : باور کن ا یمکث

 

 ش ؟! گهی: و مقدار د دیبر حرفمو

 

 ! یکن یکش رزبونیز یخوا یسمتش برگشتم : پدر سوخته ! م به

 

 به رو به رو اشاره کرد : حاال حواستون به جلو باشه . فرزام

 ! نیستیآقابزرگم خوشحال ن یدونم شمام از بودن من خونه  ی: م فرزام

 

 ؟ هی: منظورت چ دمیپرس عیسر

 

 م .. گهید زیچ هی، االن تو فکر  میکن یتکون داد : راجع به اون بعدآ صحبت م دستشو

بود.تو  ابونیدادو به ظاهر توجهش به خ هیتک یصندل یادامه نداد سر جاش برگشت به پشت یول

 خودش فرو رفت .

 

 ؟! یکم بعد سکوتو شکستم : چرا حرفتو ادامه نداد هی
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کم با خودش خلوت کنه ،  هینکردم اجازه دادم  لهینگفت .منم بهش پ یزیباال انداختو چ یا شونه

 داشتم تا بتونم موضوع ازدواجمو بهش بگم . ازیسکوت ن نیخودمم به ا دیشا

 

 کینشد ، به در اشاره کردم : حضرت واال بنده رو به صرف  ادهیپ عیسر شهیمثل هم میدیرس یوقت

 ؟! ننکیم یهمراه یمجرد یمردونه  یشام دو نفره 

 

 مقدمه گفت : بابا چه خبر شده ؟! یدفعه دستو گرفتو ب هی

،  یبه قول مامان تو دل برو شد ی، جوون شد یشد پینگاش کردم ، ادامه داد : خوش ت متعجب

 ! هیخبر

 

 ” یبه قول مامان تو دل برو شد: ”  دیچیپ یکردم ، حرفش تو گوشم م کپ

 !به تو زده ؟ ویحرف نیهمچ یحرفت ؟ مامانت برا چ نیا یچ یعنینشست :  میشونیرو پ یکیکوچ اخم

 

 نمیبازوشو گرفتم : صبر کن بب دمیزدم دنبالش دو رویشدم دزدگ ادهیشد ، منم پ ادهینگفت پ یزیچ

 ازت ! دمیسؤال پرس

 

 . دمیدلخور شد : منم از تون سؤال پرس فرزام

 وارد رستوران شد . دویکش دستشو
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تعارفات  کویحاج بابا بود جلو اومد بعد از سالمو عل یتو صاحب رستوران که از آشناها میدر رفت از

تنش بود رو صدا کرد و ازش خواست به نحو  یکیاز سر پرسونالشو که کتو شلوار فرم ش یکیمعمول 

،  ودمکه رزرو کرده ب یزیکنه . تشکر کردم و همراه همون مرد به سمت م ییرایاحسنت ازمون پذ

 . میرفت

 

 زویم یبرامون در نظر گرفته شده بود و خوشبختانه به جا یدنج یطور که خواسته بودم جا همون

هردومون دلچسب بود . هم رفتو آمد اون سمت کم بود و  یکه برا مینشستیتخت م یرو دیبا یصندل

 . مینش تیبلند اذ یشد تا از صدا یهم فاصله مون ازبلنگوها باعث م

 

وسط حوض توجهمو جلب کرد ،  یدادم ، آب نما هیتک یار زانو نشستمو به پشتدر آوردم، چه کفشامو

فرزام به خودم اومدم : بابا !  یکه به صدا اوردمین نجایرو ا سایبار پر هیبودم که چرا  نیتو فکر ا

 خوام باهاتون رک حرف بزنم . یامشب م یول دیببخش

 

رو  دستمو هی.  کردینشسته بودو منتظر نگام م یور هیهمون طور  ومدیکفشاش پاش بود باال ن فرزام

 دمچرخونیبرامون آورده بودن م یک دونمیرو که نم یآب معدن ی شهیم ش گهیزانوم گذاشتم با دست د

 . میخوام مردو مردونه با هم صحبت کن یچون م نجایآوردمت ا نی: منم برا هم

 . ختمیکم آب برا خودم ر هی
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 ؟! نیکه از پدرش ارث برده بود ، گفت : شما عاشق شد ییایانداخت با حجبو ح نییسرشو پا فرزام

 

 ؟! یچ یعنیهوا موند :  نویزم نیب دستم

 

 . کنمی. خواهش م نیزوم کرد تو چشام منظورم واضحه ، فقط حققتو بهم بگ فرزام

 

 بد ؟! ایرو تخت گذاشتم : اگه بگم آره ، اون وقت خوبه  ویاومد بطر نییپا دستم

 

 ! هیباال رو به رو نشست : نه خوب ، نه بد ، عال دی، کفشاشو در آورد پر دیته دل خند از

.  نیکنینگام م یشکل نینزدم که ا یبی: حرف عج دیمن خند ی افهیتا انتها باز شدن ، به ق چشمام

 نیمهربون نیپیخوش ت نیشما جوون

 

 پوزخند حرفشو قطع کردم : هم تو دل برو ! با

 

 خنده ش بلند نشه : اوهوم .. یدهنش گرفت تا صدا جلو دستشو

شه هم شما شما  یما راحت م الیهم خ نیازدواج کن یتنها ، وقت یلیبا لبخند ادامه داد : و البته خ بعد

خودشو  نیب یفرض ی رهیدا هیخودمونه )با دستش تو هوا  ی. ما منظورم خونواده  نیایدر م ییاز تنها

 ! نای( نه مامانم ا دیمن کش
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 ! نای: پدر سوخته رو بب میدیهم خند با

 

 کرد : عمو ! رییغم نشست تو چشماش ، لحنش تغ یهاله  هیکردم دوباره  حس

 

 : جان عمو ! دیلرز پشتم

 

 بار انتخاب خودتونه ! نیگفت : مطمئن باشم ا آروم

 

 کردم : منظور ؟! زیابرومو باال ادادم چشمامو ر هی

 

 بار انتخاب خودتون باشه . نیا نیآروم گفت : قول بد یول محکم

دونم شما تو انتخابتون  یدارم و م مانی: چون بهتون ا دیکفششو پوش نییجاش بلند شد رفت پا از

 ! نیتر از بابام قیدق

 

 اردورا رفت . زیگفت منو هاجو واج ول کرد و به سمت م نویا
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 ؟! دهیفهم یزیچ یعنیخودم گفتم :  با

 

 یجمع کرد یزی! تو که کل م یبذار هیکمم برا بق هی یخواست یاز تمام اردورا برامون آورد ، : م فرزام

 ! نجایا یآورد

 

 ! یکلشو بخور یخوا یبه اردورا کردم : نگو که م ی. منم با خنده اشاره ا دیخند فقط

 

 یاصل کار ی. مهمون میجشن دو نفره راه بنداز هیفعآل  دی! با می، نه ! بخور یباال نشست : بخور اومد

 باشه برا بعد .

 

 که ، پسر ! میمرد میرو بخور نایتعجب گفتم : ا با

 

 که ! میدفعه بخور هیهمه شو  میستیمجبور ن میینجایسوپشو برداشت : حاال حاالها ا ی کاسه

 . مشونیخور یخودشو من اشاره کرد : در جوار هم م به

تا  دیور. بخ نیسوپشو قورت داد گفت : بسم اهلل شروع کن نکهیدهن پر به کاسه م اشاره کرد بعد از ا با

که زد متوجه نشده بودم : فرزام ،  یسوپمو برداشتم ، هنوز منظورشو از حرف ینکرده .منم کاسه  خی

 انتخاب من بهتر از پدرته ؟! یچرا بهم گفت
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 . لیتو ظرفش گذاشت دور دهنشو با دستمال پاک کرد : به چند دل قاشقشو

 

 . شنومیفرو دادم : م موسوپ

 

ش انگشتاشو باز کرد : اول موضوع  گهیدستشو مشت کرد و با دست د هیشو رو تخت گذاشت  کاسه

 ! شترهیشما هم سنتون و هم تجربه تون ب یتجربه بود ، ول یجوون ب هیسنه ! پدرم 

 مهمه . یلیکه خ نیازدواج ناموفق داشت هیشما  نکهیرو باال آورد : سوم ا یبعد انگشت

 ستنیبزرگتره و البته مهم تر ، شما مثل پدرم کله شق ن نینیبب ویکی نیباال آورد : ا شویوسط انگشت

 . دنیند تیکه به حرف پدربزرگ اهم

 بازم بگم .. ایبودن  یکاف لمیبه چشمام زل زد : دال منتظر

 

 … یول هیکاف ینیباال آوردم : نه هم دستمو

 واضح تر برام شهیم ویسوم یاولت موافقم ول لیبا دو تا دل یدونیرو کنار گذاشتم : م ویخال ی کاسه

 . یبگ

 

حاج بابا باهاش ازدواج  یکه پدرم عاشق مادرم شد و بدون اجازه  ییباال انداخت : از اون جا یا شونه

ه تن ب نیپدرو مادرتون قائل بود یکه برا یتنها به خاطر احترام یشما مادرمو انتخاب نکرد یکرد ول

 . نیازدواج داد نیا
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 ! شنومیم دیجد یزای: فرزام امشب چ_

 

 حرفا رو برام زد .. یلینداشت خ یشب که مادرم حالت عاد هیداد :  رونیپر صدا ب نفسشو

 ؟ یراست ویمست گنیم نیدیکرد : عمو ، نشن یداد م یتو صداش ب بغض

 

 امیشه کوتاه ب ینم گهیجوون مست کرده بود . د نیزدم عرق سرد رو پشتم نشست ، سمانه جلو ا خی

حقشو کف دستش بذارم . من فرزامو امانت سپردم دستش و اون چه خوب از مانتم مراقبت کرد .  دیبا

 فتم :عوض کردن جو بوجود اومده ، گ یجا خوش کرده بود کنار زدمو برا میشونیکه رو پ ویظیاخم غل

 حاال چرا امشب من عمو شدم ؟! یپدر صلوات

 

 یا هیثان یخواد شما رو حت یدلم نم گهیکه د نیباال آورد چشماش ستاره بارون بودن : واسه ا سرشو

 کنار مادرم تصور کنم .

،  یستیگولشو نخور شما از جنس مادرم ن گهیبه اطراف چرخوند تا اشکاشو مهار کنه : عمو د چشماشو

از  ینیهم نش دیکه با یگوهر ناب هیگولشو خورده . عمو، شما  یمطمئنم پدرم از جنس اون نبوده ول

 . یجنس خودت انتخاب کن

 

 رو صورتش قفل کردم : و اگه نکنم ! نگاهمو
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 . ی: به خودتو ما ظلم کرد فرزام

 

 . یزنیبزرگتر از سنت حرف م یلی: فرزام خ_

 

 بگم . دیرو که نبا ییزایدهنم باز بشه و بگم چ دید : نذاربود ، دستاشو باال آور کالفه

 

 یو اگه منو محرم م یشیشونه ش گذاشتم : اگه با گفتن سبک م یدستمو رو دمیجلوتر کش خودمو

 برام بگو . یدون

 

) سرشو باال آورد زل زد تو چشام (  ستین ماریمادرم ب یدون یانداخت : عمو شما م نییسرشو پا فرزام

 ! یدون ینگو نم

 

 دونم . یدادم : م رونیمو ب نهیحبس شده تو س نفس

 

 کنه . یچه کارا که نم ارهیکه دوباره به دستت ب نیا یبرا یدون یرو بازوم گذاشت : نگو که نم دستشو
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 دونم. یکردم : م شتریتکون دادم ، فشار دستمو رو شونه ش ب سرمو

 

ه ، باخت زیم هیسر  شویزندگ یکه همه  نمتیبب یداد : پس نخواه که کنار زن هیبه دستم تک سرشو

 از اون کشور فرار کرده و برگشته . یبده یسرش کاله گذاشتن آسو پاس با کل

خواد چه کار کنه  یبعدش م ی، ول نیپر کن بشویخواد تا دوباره ج یبهم چسبوند : شما رو م خودشو

 دونم . ینم

 

نم که تونم تحمل ک ینم گهیبرگردم خونه ، د نیه بدبود : اجاز نیحرفا براش سنگ نیکرد گفتن ا یمکث

 خورم . یکمتر حرص م نمیب یباشه . کنارش نباشم نم یکیجا بره و با  هیهرشب 

 

 ؟! یگ یم یسرمو بلند کردم که گردنم درد گرفت : فرزام چ یطور

 

 …سخته که مادر آدم جلوش بره .. بره .. دنبال  یلینتونست اشکاشو مهار کنه : خ گهید

 

ته رف شیجا پ نیکردم تا ا ی، فکر نم یذارم بر ینم گهیتوجه به اطرافم تو بغلم فشردمش : د بدون

 باشه !
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از  انجام بدم یتونم کار یره و نم یجلو چشمم م ی: وقت دیلرز یپناه تو بغلم م یب یمثل جوجه ا فرزام

نتونستم ، همه ش حاج بابا ، مامان  یدو بار به سرم زد خودمو راحت کنم ول یکی.  ادیخودم بدم م

 . نیومدیو شما جلو چشمم م یطوب

 یانطیش یشب که فکرا هیموضوع ازدواج شما رو بابا بهم گفت .  نیدون یکرد : م یکیستریه ی خنده

 یفرزام نکنه فکرا” گفت :  دمیبابا رو د دمیخواب ختهیبه هم ر یدرهمو اعصاب یبه سرم زده بود با فکر

 یشاخه گل مبعد.”  یمن پشت عموت باش یجا دیحواست به خودت باشه تو با یبد به کله ت راه بد

 .”. بگو مبارکه  شیمال عموته ، کادو عروس نیا” بهم داد : 

بودم فکر کردم ناراحت شدم راستش  دهیکه د یشدم به خواب داریزد : صبح که از خواب ب یکج لبخند

خواستم شما  یکه ندارم نم یمن مادر درستو حساب نیدونیخواستم شما رو هم از دست بدم . م ینم

 ییتنها زو ا نیحق شماس که ازدواج کن نیبعد از چند روز دلمو صاف کردم ا یرو هم از دست بدم . ول

منم  الیخ یطور نیدار . ا یدست از تون برم ادویاون وقته که مادرمم حساب کار دستش م نیایدرب

 راحت تره .

 

 پسر ! ی: فرزام چه زود بزرگ شد دمیبوس سرشو

 . یاریپرسم بخت هی ینیجوجه چ هی،  میسفارش داد شهیمثل هم غذامونو

 

ترانه  هی یبگ یخوا یسن رفت . بهش گفتم : م یکه فرزام صداشو دوست داشت رو یجون ی خواننده

 برات بخونه ؟!

 

 عارفو دوست دارم .. یخدا یخدا آه ا یا یزنه ول یدونم گند م یکه م نی: با ا دیخند
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 ! یدوست داشت نویا یشد تو که صدا یتعجب گفتم : چ با

 

گروه رستاک !! معلومه  ای یشیقم اوشیکنسرت س نیمنو آورد کنهیندونه فکر م یزد : هرک یا قهقه

گن  یجاس که م نیبهتره ! ا نیخونن باز ا یم یکه کوچه بازار یزیجالب انگ یاون خواننده ها نیب

 ! متهیغن ابونیلنگه کفش تو ب

 

 صدا کردم .. کردیم اداشتیشونو  یرخواست یترانه ها دویچرخ یم زایم نیرو که ب یخنده پسر با

 یلیخونم که خودم خ یرو براتون م یکه خوند بلند اعالم کرد : حاال ترانه ا یدو ترانه ا یکیاز  بعد

 داره .. یدوسش دارم و در حال حاضر با حسو حالم هماهنگ

 خدا یخدا آه ا یا

 خوام حرف بزنم یآسمونا گوش بده به درد من که م یتو از

 روزم شده سکوتم رو بشکنم کی واسه

 منو یساخت یخدا خودت بگو واسه چ یا

 منو یزندون غم چرا انداخت نیا یتو

 

 !! نهیغمگ یادیپسر هجده ساله ز هی یترانه برا نیشد ، ا ریدر گ فکرم
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 شهیرم در به روم وا نم یهرجا که م چرا

 شهیمثل ش شکنهیم هیهرجا دل چرا

 بزن اگه گوشت با منه یخدا حرف یا

 زنهیم شیکه قلبمو داره آت هیچ نیا

 

بخش ب ایکننده بود . خدا دیکه که نا ام نیترانه نه تنها غمگ نیزانوم گذاشتم ا یمشت شدمو رو دست

 گهیبرام درس عبرت شد د گهید ی. ول دهیمدت عذاب کش نیاز حال پسرم غافل شدم ، چه قدر ا

 . ذارمیتنهاش نم

 

 شارمیکم سرحال ب هیباز کنمو  ویخواستم سر شوخ ی. چند بار میتو سکوت خورد بآیتقر شاممونو

 رفت . یبازم تو الک خودش فرو م ومدویجور کوتاه ن چیه یول

 

 ؟ میشه بر یمقدمه گفت : م یاز شام ب بعد

 

 ؟! یا وهیم ی: دسر-

 

 ؟! یچیبلند شد : نه ه کالفه
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از  ذاشتمیم یرو داخل دفتر چرم نهی. همون طور که هز ارنیبلند کردم صورت حسابو برام ب دست

 تو دل یچ یعنینظر داشتم .  ریز رفت،یم یبه سمت در خروج زونیآو ییپشت فرزامو که با شونه ها

 داد .. یجور عذابش م نیبچه بود که ا نیا

 

 همچنان سکوت بودو سکوت ! نمیماش یتو

 

 ریز دیرس یبه نظر نم ندیاصآل خوش آ نیگرفته و مغموم بود و ا یادی. فرزام من ز اوردیطاقت ن دلم

 ! یگررفته ترم شد چیه یسبک که نشد یبهش انداختم : انگار باهام حرف زد ینگاه یچشم

هروقت  ختیر یشستشو کرد تو دهنش . دلم هر اشیدادو مثل بچگ هیتک یبه پنجره  دستشو

نتونستم خوددار باشم داد زدم : دِ حرف  گهیکرد د یکارو م نیا دیترس یم یزیاز چ ایاسترس داشت 

 ! یختیبزن المذهب ، اعصابمو به هم ر

 

 گذره ! یم یتو دلم چ نیدونی: عمو شما چه م ختیمهار شده ش رو گونه ش ر یداد من اشکا با

 

ده ، که ش رمونیگ بونیگر یرو فرمون : خب بگو بدونم . بگو بدونم چه بدبخت دمیزدم با مشت کوب داد

 ! ختهیرو طور به هم ر نیتو ا

 

 یدرز نکنه ، نم ییخودمون بمونه و جا نیگم ب یکه م یزیچ نید یبهم چشم دوخت : قول م نگران

 . میراز سر به مهر خبر دار نیبدونه که ما از ا یک چیخوام ه
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 مونه . یخودمون م نیآوردم : باشه به شرفم به آبروم به خودت قسم ب نییکم پا هی صدامو

 

 یرنجم م یلیخ یمسأله ا هیهفته س  هیدستاشو تو هم رهکردو نگاشو به دستاش دوخت : عمو  فرزام

دوبار حرف انداختم تا  یکیکنه .  یم یاز مادرم اخاذ یکه کس دمفهمی ناخودآگاه من …ده . من .. من 

ع راج دیااون قدر بد هستن که نب زایچ یلیخ” اون شب که مست بود گفت :  یبرام بگه نگفت ، حت

 بود .. یکه اون مرد ک دمیفهم شیمن دو سه شب پ یول” بهشون حرف زد 

 دیبا ایبود  یک یگ ی: م ارمینتونستم طاقت بش شدت گرفت ، باز  هیادامه نداد ، گر گهیکرد ، د مکث

 کنم تا از کار مادرت سر درآرم .. ریاج ویکیبرم باز 

 

فظ ح تونویخونسرد یجون حاج بابا جون مامان طوب یگم ول یگفت : م دیلرز یم هیکه از گر ییصدا با

 ، باشه ! نیکن

 ؟! نشیشناس یبه اسم قادر بود . م یدادم : که ادامه داد : اون مرد کس سرتکون

 

 شناسم ! ینم ویکس نیکم فکر کردم : نه همچ هی

 

 ، من جز شما نیحفظ کن تونویخونسرد نید ی. عمو جون قول م نشیکردم نشناس ی: فکرشو م فرزام

 ! هیک کهیندارم . داد زدم : دِ بگو اون مرت ویک چیه
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خالف شده و بهش  یبوده که مامانم وارد کارا دهی.. بابام شن نیدون یگم . اون .. م ی: باشه م فرزام

 قادر بوده . نی. اون شخص هم رهینظر بگ ریتا مادرمو ز کنهیم ریاج ویکس نیکنه برا هم یم انتیخ

 

 .. داد زدم : خدا ! ی.. قادر.. اخاذ انتیبه دوران افتاد . طاها .. سمانه .. خ سرم

 

باشه  یطور نیداد : عمو تو رو خدا ، اگه ا یم کیستریه یمستأصل به دستاشو بدنش تکونا فرزام

 گم . یشو نم هیبق گهید

 

اتوبان زدم رو ترمز کمربندمو باز کردم به سمتش برگشتم بازوهاشو گرفتمو تکونش دادم : بگو دِ  کنار

 بگو که اشتباه بوده .

 

 ادویکه م کردیم دیکه قادر مامانو تهد دمیشن زدنیکه باهم حرف م شیزد : نه نبوده .. دو روز پ ضجه

 گه . یبه شما م ویهمه چ

چه کار کنم که شما از  یشما خراب کنم . ول شیمادرمو پ دیرو بگم ، من .. من .. نبا نایا دیمن نبا عمو

 .. نیزتریمادرم برام عز

 بار .. هیمرگ  گمی.. م گمیم باشه
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 داد زدم : بگو ! دوباره

 

 .. رهیگ یم یکی جلو صورتش گرفت : قادر مچ مامانمو با دستشو

ره سراغش و ازش حقوسکوت  یاز رو صورتش برداشتم تا بهتر صداشو بشنوم : همون وقت م دستاشو

چرا با  دونمیروز نم هیکه  نیگرفته هم از مامان حق سکوت ، تا ا یهم از بابا حقوق م یخواد تا مدت یم

 ده . یکنه که به بابا لوش م یم دشیشه و اون تهد یمامان دعواشون م

ه تا کن یقادر بوده که بهش تلفن م نیکنه ا یمحکم گرفت : عمو اون شب که بابام تصادف م دستامو

 ! نهیخودش مامانو بب ادویب

 

: نـــــــــــــــــــــه !! نــــــــــــــــــــــــ ــــه !  دمیزدم ، هوار کش داد

 خــــــــــــــــــــــــ ــــدا !

، ِد بگو  یشدن : بگو که دروغ گفت زیرو گونه هام سر ر گهیمنم د یتر تکونش دادم ، اشکا محکم

 ! یلعنت

 گناه من ! یب زویمن ، برادر عز برادر

ق بو نیشدم چند تا ماش ادهیپ نیحواس از ماش یکمه . ب دنمینفس کش یبرا نیماش یکردم هوا حس

م  نهیس یاحساس کردم قفسه  زدمیندم فقط داد مزنان از کنارم رد شدن . خودمو کنار اتوبان رسو

 دمیکش رهنمویپ ی قهیتنگ شده دست انداختم 

 نیا نیمو ماساژ داد : تو رو خدا ، تو رو خدا عمو ، نکن نهیخودشو رسوند دگمه هامو باز کردو س فرزام

 . نمینب یجور نیکارو ! اصآل غلط کردم گ.. خوردم . خدا منو مرگ بده شما رو ا
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 .. میتو بغلم محکم به خودم چسبوندمش هر دو تو بغل هم زار زد دمشیکش

افتاد با  ادمیزدم .  یداد م ییجا نیهمچ یتو سایافتادم که کنار پر یشب ادیچرا  دونمیلحظه نم هی

 هیول االن خوب حال  دمیگناه زدم چه قدر دلشو شکستم . اون موقع نفهم یکه به اون دختر ب یتهمت

 .. کنمیآدم دلشکسته رو درک م

ه ک یتا موقع یفرستادم ول نیهواشو کرد کاش االن بود تا تو آغوشش آرومم کنه . فرزامو تو ماش دلم

 یکس ب یا ایرفت سرمو به سجده گذاشتم : خدا یدادم حالم خوبه ترکم نکرد . وقت نانیبهش اطم

 یاسیپر دمیبهم برگردون . امشب فهم موسای، پر نیثیالمستغ اثیغ ی، ا نیارحم الرحم یکسون ، ا

بارم خطا نکرد .  هی ینظر گرفتمش حت ریماه ز شی.. ش هیمن چه جواهر یزندگ یمن عشق من همه 

بارم  نیکنم ا داشیپ یبود که به غلط تو لجنزار گم شده بود خودت کمک کرد یاون دختر جواهر

 کنم . داشیکن تا پ میاریخودت لطف کن ، رحم کن ، 

 خوام . یفقط از خودت م سامویپر ایته دل گفتم : خدا از

بار آروم درو باز کردم نشستم رو کردم بهش : فرزام ، به  نیرفتم ، ا نیکه بهتر شد به سمت ماش حالم

وقت بازگو نشه ، اگه  چیه گهیجا دفن بشه و د نیلحظه هم نیهم دیراز سر به مهر با نیقول خودت ا

 داشت .. هر دو نقشتو مرگ برادرم  انتشیبرسونه که مادرت با خ یمامان طوب ایباد به گوش حاج بابا 

 .. میدیشونو از دست م

 لب گفت : خدا نکنه ! ریز

 گفتم ! یچ یدیکردم : فهم دیتأک

 



 گناهکار طرد شده

 

 
362 

 

به خودم لعنت فرستادم اصآل به شمام  دمیکه از شما د یبا حالو روز نیتکون داد : مطمئن باش سر

ن روش نویچرخوندم ف ماش چویسوزوند . سوئ یمنو م دیفقط با قتیحق نیا شیگفتم آت یم دینبا

 خونه مون .. تا بعد .. میر یم یکن یجمع م لتویوسا یر یاالنم م نیکردمو راه افتادم : هم

 

خودمون ..  یخونه  امیبمونم ، چشم فردا حتمآ م نیصورتش نشست : امشبو اجازه بد یرو یلبخند

 باالخره پدربزرگ مادربزرگمم حق دارن .

 

 ش کردم تو بغلم گرفتمش : هنوز بابا نشدم .. ادهیخونه که پ در

 

ابام ب شهیکردم ، : هم یکه خودم با بابا م یکار قآی، دق دیدستمو بوس امی، خم شد تا به خودم ب دیخند

 .. نیست داشتم عموم باشامشب .. فقط امشب دو یبود ، ول نیو خواه نی، هست نیبود

 

 …تکون دادو رفت  یتا بره تو دست سادمیوا دمیبوس شویشونیپ

ر ، ه دادیبود که بوشو م ییرفته بود من تو آپارتمانمون موندگار شدم ، تنها جا سایکه پر یموقع از

. اون  دمویبلع یکردم و با ولع بوشو م یم یخونه اسپر یاز عطرش تو فضا کردیوقت دلم هواشو م

 نیتسک دمویژلوفن خوردم تا سردرد شد هیفرزامو رسوندم خودمو به خونه رسوندم اول  یشبم وقت

 خودم یسجاده نشستم با خدا یکوب اتاق خوابمون رو واریبده بعد لباسامو عوض کردم ، تو نور کم د

 ای:  گفتمیکه بابا برام از کربال آورده تو دستم بود ، ذکر م قمیعق یسه دونه  ویس حیخلوت کردم . تسب

 ………………………………………………المهمات  یکاف ایالحاجات ،  یقاض



 گناهکار طرد شده

 

 
363 

 

 

نتونه در موردش با  یتو دل آدم باشه ول یخواست باهاش دردو دل کنم : چه قدر سخته که غم دلم

ودت دلتو .. اما خ یاگه نگ یول نهسوزویزبونتو م یاز حرفا رو بزن یبعض گنیحرف بزنه . راسته م یکس

خودم  لمجبورم تو د نیبرا هم سوزونهیبگم پدرو مادرمو  یاگه من حرف لمو به کس یدونیبهتر م

نارم بود ک سای. کاش الاقل پر ننیبب بیآس زانمیعز نمیبب تونمینگهش دارم ، بذار دلم بسوزه چون نم

 دلمو خاموش کنه . شیبده و آت نیکم دردمو تسک هیتا 

االن کجاس ؟ کجا برم  یعنی ایبه دلم نشست : خدا یافتادم ، دوباره اضطرابو دل نگران ادشی باز

 ادیپ یکه برا ییتا بدونم جا یذاشتیجلو روم م کیکوچ ینشونه  هیدنبالش بگردم . کاش فقط 

 کردنش برم کجاس .

 دایپ یکه خدا برا نیا یخوردم برا ریش وانیل هیکردم بعد  ازیخودم رازو ن یسحر با خدا کینزد تا

 کمکم کنه ،روزه گرفتم . سایکردن پر

 شده ؟! یزیبا حاج بابا تماس گرفتم و ازش خواستم فرزامو برگردونه ، بابا تعجب کرد : چ صبح

 

 خونه ش ! ارمیشده باشه که بچه مو بخوام ب یزیچ دیحوصله گفتم : با یب

 

هتر از صالحشو تو ب رویخ ویبه درونم برده بود گفت : نه ، باالخره تو پدرش یکه مطمئنم از لحنم پ بابا

 . ارمشیم رمی. باشه م یدونیهر کس م

 یم ایلی: آقا ا دیکنم ، خاله پرس کسیجمعه ف یکردمو با خاله تماس گرفتم تا قرارمونو برا یتشکر

 نیعوض کنن ا ییبرن ، ابو هوا یطرف هیخوام بچه ها رو بفرستم  یم یایکم زودتر ب هیجمعه  یتون

 منو کارام شدن . رونیطفلکام ح
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 کنم . ینم یکوتاه نیداشته باش میا گهی: باشه خاله حتمآ ، کار د_

 

 مادر . یبش ریبهت بده ، عاقبت به خ یخوا یاز خدا م یهرچ شاهللیندارم . ا ی: نه کار یمل خاله

 

 ونه ..: خاله فقط از خدا بخواه گم شده مو بهم برگرد_

 

همون  رهیخ یهرچ شاهللی: ا دیکه بخواد من نفهمم خند یلحظه آروم طور هیچرا حس کردم  دونمینم

 بشه .

 

دفعه  هیکردم ، تماسو قطع کردم مشغول کارام شدم که  یحرف زدن نداشتم ، خداحافظ ی حوصله

 . دیبه ذهنم رس یفکر

 گذاشتم .. ونیکه اومد فکرمو باهاش درم بابا

 

 یه مک وینشسته بود منم کنار گاوصندوق چمباتمه زده بودم . مدارک زیبابا پشت م میدفتر بود تو

خوام  یم نیکردم : بابا اگه اجازه بد یخواست در آوردم دادم دستش ، داشتم در گاوصندوقو قفل م

 برن شمال . یدو روز هی نایا دیرو بدم سع الیو دیکل
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 ؟! نایا دی: سع دیگشت پرس یم یزیدنبال چ زشیم یطور که تو کشو همون

 

 . یخاله مل ی: بچه ها سادمیشدم رو به روش وا بلند

 

 : همه شون ؟! دیهمون جور نگه داشت با تعجب پرس دستشو

 

حم مونم صب یپسرا م شیرم شب پ یخانوماشون . منم با فرزام م نویشاه دوی: نه بابا فقط سع دمیخند

 . میگرد یبرم میکن یم یگردش هیبرمشون کوهو  یم

 

 ؟ یگذاشت ونیدرم ینشست : با خانم طلوع شیشونیرو پ یاخم

 

ه ک شیساعت پ هیرو به روش نشستم : نه ، اول خواستم با شما مشورت کنم ، بعد . آخه  یصندل یرو

 کم زودتر برم . هیگفت جمعه  زدمیبا خاله حرف م

مثل برف توش معلق بودنو  ییتوش بودو دونه ها امبریاز حرم پ ییکه نما زشیم یرو یبلور حباب

ش برف معلق یبودم که تکونش بدم تا دونه ها نیوقت بود بابا داشتش و من عاشق ا یلیبرداشتم . خ

اب من حب نیبه ا یکج گفت : بذار سر جاش بچه باز تو بند کرد ی. بابا با اخمو خنده ا انیبه حرکت درب

 . یگفتیم یش داشت هی! خب بق
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قم عاش یگفتم ، خاله خواست زودتر برم که اون کبوترا یبا خنده سر جاش گذاشتم : داشتم م بوحبا

 هیال بزن شم یزیگر هیبزنن من گفتم حاال که قراره زودتر برم اصآل از شبش برم اونام  یگشت هیبرن 

 عوض کنن . ییآبو هوا

 

 یوقت برنامه  هی، فقط قبلش حتمآ با حاج خانوم هماهنگ کن ،  ستین میتکون داد : بد فکر یسر

 نداشته باشه .. گهید

 

 . نمیچند تا فرش داشت بب نایاحسان ا یرم حجره  یسر م هیجام بلند شدم : باشه ، حاال فعآل  از

را و شبم پس شیپ میاستقبال کرد قرار شد بعدازظهر با فرزام بر شنهادمیخاله تماس گرفتم اونم از پ با

 . میهمون جا بمون

 

 بود . دوست ندیبرام خوش آ نیبودن و ا اقیبرا رفتن ذوقو شوق داشت . با پسرا ع شهیمثل هم فرامرز

 . نهیبرترو باالتر بب گرانیذره کبروغرور داشته باشه و خودش رو از د کینداشتم پسرم 

 

خواستم حواصشونو جمع کنن و با  یکردم و ازشون م یصحبت م نیشاه دویبا سع اطیتو ح یوقت

دونم حسم درست  یلحظه به سمتش برگشتم ، نم هیرو خودم حس کردم  وینیدقت برونن نگاه سنگ

ه ک یکنجکاو یاز دخترا بوده برا یکی دینکردم شا یبه نظرم پرده تکون خورد . توجه ینه ول ایبود 

نگاه تا  ینیکردم اون سنگ یدونم چرا احساس م ینم ی. ول دهیچه خبره سرک کش اطینه تو حیبب

 بودم با من بود . اطیکه تو ح یزمان
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باال اونا مشغول کار خودشون شدم  می، منو پسرا رفت میکرد یبا سالمو صلوات بچه ها رو راه خالصه

 . دمیآشپزخونه و به حساب کتابام رس زیمنم لب تابو دفترو دستکمو گذاشتم رو م

 

از  بعد ییجورا هی یدرست مثل هم بودن ول نییباال و پا یجالب بود ، طبقه  یلیخونه خ نیا ی نقشه

اصل و  یخلوت شد آشپزخونه  اطی. ح میداد رییتغ نوییپا یاومدن بجه ها منو حاج بابا طبقه 

 وقاتا هیالبته به جز مواقع خاص بق یشد مثل سالن غذا خور نییچه باال چه پا یقبل یآشپزخونه 

 . میخورد یغذا م نییپاهمون 

ت گف یبرنا بپر مامان مل دیچیاحسان تو ساختمون پ یآشپزخونه سرم به کارم گرم بود که صدا تو

 برامون شام بده . نییپا میبر

 

 ؟! نییپا میر ی: مگه نم فرزام

 

 . میاریشام م میری.حاالم منو برنا م می: نه ، مامان گفت امشب باال باش احسان

 

 . نییپا میبر ذارنیباز چه خبره که دکمون کردن ، نم ستیداد زد : معلوم ن طونیش مهران

 

 کم حرف بزن . میایتا ما ب نیبچ زویآروم زد پشت سرش : برو م احسان
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 ، برم ! نمیبچ زیم شهیپس نم نیینجایاومد تو آشپزخونه : اِ ، عمو شما ا مهران

 

 تنبل ! به قول احسان کم حرف بزن . نیبچ زویم ایکردم : ب یابرومو دادم باال ، اخم مصنوع هی

 

 . ادیکمک ! ازش کم م ادی! خب اونم ب ستیآدم ن یاون مصطف نجامیزد : مگه فقط من ا یم قر

 

 ! ی، مصطف یزدم : مصطف داد

 

 : بله عمو . دیکم بعد صداش به گوشم رس هی

 

 . نیبچن زویبه مهران کمک کن م ای: ب_

 

 تا کارشونو انجام بدم ، رفتم تو هال فرزام نبود : پس فرزام کو . دمیکنار کش لمویوسا

 

 . نیی: با برناو احسان رفت پا مهران
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 . میکن یم باهاشون باز هیباال  ارهیخواستم بگم ووروجکا رو ب ی: اِ ، م_

 

مهربون  یشه از پر یگفت : مگه م یخنده ، متعجب نگاشون کردم که مصطف ریزدن ز ییدوتا

 جداشون کرد .

 

 مهربون ؟! ی: پر_

 

 . دهی: عضو جد مهران

 

 باال دادم : آهان ، هم سن شماهاس ؟! ابرو

 

(  دنیخند زیخوشگل تره ) ر یلیجون باشه . ) آروم گفت (فقط خ یعاط یهم سنا دی: نه بابا با مهران

 اومده . یکمک به مامان مل یبرا

 اومده ؟! ینشست : از ک میشونیرو پ یکیکوچ اخم

 اومده ؟! یاز ک نیآشپزخونه برگشتم : نگفت به

 

 هفته . هی. حدود  ستین ادی: ز یمصطف
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 دادم خم شدم : خب ! هیتک زیرو به م یکیگذاشتمو اون  زیدستمو رو م هیرفتم  جلوتر

 

 دونستن . یم ینی؟! حاج عمو ا نی. شما خبر نداشت نیهم گهید یچی: ه مهران

 

 ؟ هی: اسمش چ سادمیراست وا دوباره

 

 برنجو دو کاسه خورشت بادمجون با خنده اومدن تو . سیدر باعث شد برگردم . پسرا با د یصدا

 

 گفتم : احسان ! یبلند بآیتقر یصدا با

 

 ی، چ دیعضو جد نینکردم : ا یگرد شده نگام کرد ، همه شون متعجب بودن توجه یبا چشما احسان

 بود اسمش ؟

 

 مهربون ی: پر مهران

 

 ؟! هیمهربون ، ک ی: آره پر_
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 مهربون . یپر میگیهفته س اومده مام بهش م هیعمو ،  دونمی: نم احسان

 

 ..نجایمن .. ا یسایپر شهیم یعنیدستام عرق کرد  دیلرز پشتم

 ویکار نهمچی بابا نه …ممکنه بابا  یعنی..  ستیرو بلد ن نجایتکون دادم با خودم گفتم : نه اون ا سرمو

 کنه .. یبا من نم

 

 جانیکه ا ومدیبه عقل جور در نم وردمیبه خودم فشار م ینبود .. هرچ یفکر فرو رفتم .. باور کردن به

 خواست خاموش بشه . یبود که دلم نم دهیبه دلم تاب یدینور ام یباشه .. ول

بندازم تا عضو  نییخواست هر طور شده خودمو پا ی. دلم م دمیاز طعم شام اون شب نفهم یچیه

 گدار به آب بزنم . یتونستم ب ینم یول نمیبب دویجد

 

باشه  اسیاگه اون پر ی: ول دمیکوب زیجمع کردم مشتمو رو م لمویتمرکز کنم ، وسا تونستمینم گهید

 بخشمش . ینم

 ! یاشتباهتو تکرار کن یخوا یزدم : بازم ! باز م بیخودم نه به

 

 ینم یچیه گهیجا باشه .. د نیباشه .. فقط ا نجایغلط کردم .. فقط ا ایتکون دادم : نه ، نه .. خدا سرمو

 خوام ..
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و ، هال ییرایپذ نیبخوابم . ب تونستمیمن از اضطراب نم یبودن . ول دهیتو اتاتق خوابا خواب پسرا

 چشم رو هم بذارم . یبود و نتونستم لحظه ا ریزدم .تا خود صبح فکرم درگ یآپزخونه قدم م

 

ود و مهران واجب نب یکه هنوز نماز به مصطف نیشدن ، با ا داریصبح بود که پسرا برا نماز ب پنج ساعت

بودن .  سادهیحاضرو آماده جلوم وا شیازشون خواسته بود نمازشونو بخونن . ساعت ش یمامان مل یول

 یم نییپا ی قهکه اصآل حوصله نداشتم و تمام فکرو ذهنم طب نینبود مرده و قولش ! با ا یچاره ا

 بردمشون .. یکردمو م یبه قولم عمل م دیبا یول دیچرخ

 حال جالب بود . نیسخت و در ع یانفجار کار یباروت آماده  یرفتن با پنج بشکه  کوه

 یم بهم ینبود هر لحظه منفجر بشه . اگه کس دیرو پشتشون بود که بع یکول فیک هی هرکدومشون

جونورا به خصوص  نیکردم . از ا یگفت االن ممکنه تو کوله شون بمب اتم داشته باشن حرفشو رد نم

 .. ومدیبر م یهر کار یمهرانو مصطف

 

 دارن .. یتو کوله هاشون چ ونیبپرشم آقا شهی: خب خب ، م ستادمیبه روشون ا رو

 

ض شد عو فیکث ای سیقت لباسم خو هیدست لباس اضافه دارم که اگه  هیفرزام شروع کردم گفت :  از

 کنم ..

 ؟! گهیداد .: و د یم تیاهم یلیمثل پدرش سوسول بودو به سرو وضعش خ شهیهم
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آوردم چند تا  نممیجلو چشمش گرفتو با دستش حالت عکس انداختن نشونم داد : دورب دستاشو

 . نی. هم میعکس بنداز

 

 سمت احسان برگشتم : و اححسان ! به

 

 شبیکه د کیآب کوچ ی، دو سه تا بطر ید ی، چند تا س نکمیع ستین یزیباال انداخت : چ شونه

 . زریگذاشته بدم فر

 

 که بد نبود : برنا ؟! نجایا تا

 

 عمو . ستین یزیخم کرد : چ سرشو

 

 ! هیخوام بدونم چ یم ستوین یزیکردم : همون چ زیر چشمامو

 

ه رس یکه به ذهنم م ییزایچ هی ییوقتا هیحافظم با ، با دفترم که  وانیهمون سر افتاده گفت : د با

 . سمینو یتوش م

 

 . ینیش یخودم م شیزدم : پس موقع استراحت تو حتمآ پ لبخند
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 .. طونایکه باال آورد با چشمک من رو به رو شدو خنده به لبش نشست .: خب خب ، شما دو تا ش سرشو

 

 شنوم . یهم نگاه کردن سکوت و سکوت : خب م به

 

 برداشتم .. امونویها و خوراک وهیقدم شد : من آبم شیپ یمصطف

 

 مهران نگاه کردم : و تو ! به

 

 آوردم .. مویکنترل نی: ماش مهران

 

احسانو فرزام قهقه زدنو همون طور که خم شده بودن ازمون دور شدن  یخنده مو کنتترل کردم ول من

 . ستین یکنترل نیماش ی؟ پسر خوب تو کوه که جا میبر میخوا یکجا م ی: تو فکر کرد

 

 کنم ؟ یباز ریدل س هیتونم  یگفت : پس کجا م ظیغل یبا اخم مهران
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دوست  یبرمت پارک اون جا هر چ یروز خودم م هیرو شونه ش گذاشتم : اونو بذار سر جاش  دست

 کن .. یباز یداشت

 

ذار من ب یها لهیوس نیاز ا ایهم پشت سرش رفت : پس ب یتو اتاق مصطف دیبه خنده باز شد دو لبهاش

 . ننیسنگ یلیخ فتیتو ک

 

 ؟ یبرداشت یمگه چه قدر خوراک نمیبلند گفتم : صبر کن بب یصدا با

 

 ؟! یاریب یهمه خوراک نیا یخواست یکرد : اه اوه ، تو م یخال فشویک

 

 بذار جاش .. شمیباق اریرو ب نایتا شونو براش مشخص کردم : ا چند

 

 گذشت . تا بعدم خدا بزرگه . ریکه به خ نجایتا ا خب

 

 نشه . داریب یکس دیسر صدا بر یب واشویبستم آروم گفتم : بچه ها  درو

 

 دلشون کباب شه ! میر یم میدلخور گفت : اِ ، عمو پس از کجا بفهمن ما دار مهران
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 میدار کیکوچ ی. بچه  مایر ی، خودمون م میذار یخودتم جا م یکن ادیبهش کردم : روتو ز یاخم

 شن . یم داریب

 

 . ارهیشه پدرشو در م داریپرپر زده ب یمهربون ! اگه اون آتنا یخاروند : فقط به خاطر پر سرشو

 

 از احسان . یپس گردن هیاز من بودو  ظیاخم غل هی جوابش

 

 ، احسان گفت : من برم به مامان خبر بدم ، حتمآ برا نماز پاشده . میرفت نییپله ها آروم پا از

 

 یتو اتاقا المیتمام فکرو خ یول اطیرفتم تو ح گهید یکردمو خودمم همراه اونا دشییتکون سر تأ با

و مهرانم که سر کنار پنجره نشستن دعواشون بود به اعصاب دربو  یخورد . مصطف یچرخ م نییپا

 بهشون بزنم ، نه تحمل کل کالشونو داشتم . یحرف ومدی. نه دلم م دنیکش یداغون من سوهان م

 

 پنجره . یکی) با دست اشاره کرد ( کنار اون  نهیتون اون ور بش یکیفرزام گفت : خب  آخر

 

 شده بود . ریدخترا درگ یبدجور تو خونه  چارهی. معلومه چون ب دیهن خودم نرسفکر به ذ نیا چرا
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 ! ننیمن بش یکنن جا یخود م ی: ب دیرس کین کیسبد پ هیلحظه احسان با  همون

 

ر نظ ریبودو با لبخند اون سه تا رو ز ستادهیا یبه حال برنا سوخت طفلک ساکتو آروم گوشه ا دلم

 داشت .

 

موقع  هنیبود ساکتشون کرد .قرار شد وقت رفتن مهران کنار پنجره بش یاومد به هر بدبخت میمل مامان

به بچه ها سفارش کرد تا مراقب رفتارشون باشن و از خودشون  یکل یمامان مل یبرگشت مصطف

 کرد یما رو راه رشیخ یمواظبت کنن و با دعا

 

 . فقط خود خدا به دادم برسه !!! میگذشت و راه افتاد ریقائله م به خ نیا

 

 احسان با من من گفت : عمو ! میرفت شیکه پ یکم

 

 نگاش کردم : جانم عمو ! نهیآ از

 

م خود دیکش یخجالت م یخواد بگه ول یم یزیبهش انداختم معلوم بود چ یکرد ، دوباره نگاه سکوت

 م .دوستتون ستمی! بگو امروز من عمو ن یگفت یم یقدم شدم : داشت شیپ
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 سر مطمئنش کرد که حرفشو بزنه . ینگام باهاش بود ، با اشاره  یچشم ریبرگشت عقب ز فرزام

 

 …شه  یدارم م ید یس هیبا همون لحن خجالت زده ش گفت : عمو من  احسان

 

 شه . بده من بابا اهل حال . یراحتش کرد : چرا نم فرزام

 

: حاال  دیکرد ، پرس زشیتم یدستمال کاغذ هیداد جلو . فرزام با  وید یشل س شین هیبا  احسان

 هست ؟ یخواننده ش ک

 

 . هیحجاز نای. س داسیخواننده جد نی: از ا احسان

 

 ول ! یبه هم : ا میدیفرزام دستامونو کوب منو

 

 ؟! یبارونشو دار یترانه  دمیپرس

 

 هفتش باشه . ای شیش تمیتکون داد : فکر کنم آ یسر
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 کرد .. داشیپ تمایدوبار عوض کردن آ یکیبا  فرزام

 

 ارهیمن م ادیکارات تو رو  ادِی ادگاراتی هنوزم

 ذارهینباشم مگه فکر تو م ادتیبه  شدیم کاش

 گارامونیس شدیبارون خاموش م ریروز اول ز ادمی

 به کارامون .. دنیخند یکردن مردم م یها نگامون م وونهید مثه

 

پا اون پا  نیشده بودو از سرما ا دهیبارون منتظرم بود مثل موش آب کش ریافتادم که ز یروز اول ادی

 کرد . یم

 

 ابراتو ببارون میبارون بارون ابر یآ

 بارون بارون چه قدر خوش بودم با اون یآ

 ابراتو ببارون میبارون بارون ابر یآ

 بارون بارون اونو به من برگردون یآ

 

 دوباره کنارم داشته باشمش. شهیم یعنیبرگرده ..  شمیسالم پ حویشه صح یم یعنیخدا  یا
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 روزا رو سر کرد نیشه ا یتو نم یخدا ب به

 برگرد وونهید ینباش شمیم وونهید

 روزا رو سر کرد نیا شهیتو نم یخدا ب به

 برگرد وونهید ینباش شمیم وونهید

 کنم . یم شویگم . نوکر یاز گل نازک تر بهش نم گهیبرگرده به خودش قسم د اگه

 

 گردم یتو بارونا م امویم ادتیهنوز به  من

 کردم هیفهمه گر یم یک هیبارون سهیخ صورتم

 مونه بازم یم زیعز زمیبود عز زیعز خاطرت

 مونه بازم یم ضی، مر ضهیمرض بود مر عاشقت

 

 رفت هوا ! یخودم بودم که داد مصطف یاالیدادم تو خ هیبه پنجره گذاشتمو سرمو بهش تک دستمو

 

http://romaniha. i r 

 شد ؟ یبا اخم نگاش کردم : چ نهیاز آ دمیترس
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 تهوفیهمه ش م دهیحاال گرفته خواب نمیخوام کنار پنجره بش یگفت م یمهران ابله ه نیکرد : ا بغض

 رو من !

 

 کن . دارشی: خب بزن تو سرش ب احسان

 

 ! هیکردم : اِ ! نه ،چه کار دعواش

 

 تنه ش له شدم ، عمو . ری: آخه ز یمصطف

 

 خمش کن سرشو بذار رو پات . نیبرگشت عقب : بب فرزام

 

 !! یچیه گهیکه د یبه هم اون طور میدیچسب شمیجور نی. هم شهیمگه م ایزنی: حرف م احسان

 

 ! شه ینم دارمیهمه سرو صدا ب نیشه کرد ، با ا یچه کار م نمیبب نیبلند گفتم : صبر کن کالفه

 

شه  ینم داریب نیشه ا یم وونهیکردن مهران ، آدم د داریکار ب نی، عمرآ سخت تر نی: ا دیخند احسان

. 
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 . دنیازش خند تیبه تبع پسرا

 

آوردم ،در سمت مهرانو باز کردم بلندش  نوینگه داشتم از صندوق بالش مخصوص ماش ابونیخ کنار

 !؟ میدیبه اطراف انداخت : رس یبود نگاه جی، گ دیدفعه از خواب پر هیکردم بدنشو صاف ککردم که 

 

 یهم خودت راحت باش یخواب یم یخوام جاتو درست کنم تا وقت یکردم : م کسیگردنش ف ریز بالشو

 هم بچه ها ..

 

 گفت : من که خواب نبودم . لکسیر یلیخ

 

رو بودن به سمتمون  ادهیکه تو پ ییپسرام باعث شد دو تا آقا یخنده  کیگفتم شل یظیغل نوچ

 برگردن ، منم با خنده نگاه کنجکاوشونو جواب دادم .

 

 تماشا کنم . رونویخوام ب یم دارمیخوام ب یش دادم ، با اعتماد به نفس گفت : نم هیتک یپشت به

 

 نگاه کن .. رونویبده ب هیراحت تک یطور نیش دادم : باشه هم هیعقب تک به
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 ؟! یخون یدستگاه پخشو خاموش کرد : بابا برامون م فرزام میدوباره راه افتاد یوقت

 

 امروز حوصله ندارم . گفتم

 

 .. گهید نیگفتن : بخون زیچ هیها هرکدوم  بچه

 

 : عمو تو رو خدا ._

 

 ، درسته ؟! نیستیجشن روز پدر ن یگفتن شما برا روزیباالخره دهن باز کرد : عمو مامان د برنا

 

 . ستمی: نه ن_

 

 ! نیشه االن برامون بخون ی: پس م برنا

 

 شه .. یحواسم پرت م کنمیم یبخونم دارم رانندگ یچ آخه

 

 … عمو …صدا دم گرفتن : عمو .. عمو  هیاصرار کردن ،  بازم
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 .. نیرو بخون یشگیگفت : الاقل هم فرزام

 

شن کاش  یخوش حال م انویبه وجد م ییزایبهش انداختم ، خوش به حال بچه ها با چه چ یکوتاه نگاه

 و شروع کردم ای.. دلمو زدم به در میبچه باش شهیهم

 

 تابستون یواه واه که چه گرمه روزها رونیا یتنها تو رونیا یتو تنها

 تهرون آخ جون یاز ما تو گرما یشیغافل م ایلب در یریم

 

 شون داد زدن آخ جون همه

 

 چسبه آفتاب زمستون یکه م یراست رونیا یتنها تو رونیا یتو تنها

 شمرون آخ جون یاز برفا یپرس یاصآل نم یکرس ریز یریم

 

 داد زدن آخ جون باز

 

 شهر فرنگه یریچه قشنگه درختاش رنگ به رنگه به هرجا که م زشییپا
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 باشه پسرش کنارش خوادیداره بهارش کنار سبزه زارش آدم م صفا

 تو فراوون یکه دار یناز نیمن با ا زییمن همون بارون پا زیبهار دل انگ اما

 رونیبه خدا تو ا ییمن تو زیتابستون من خاک زغال زمستون من عز خی آب

 

 زدن . خنده رو لبام نشست . یدست م دنویپر یم نییها حال اومده بودن باال پا بچه

 . دیکش یووروجکا کارم به کجا م نیوگرنه معلوم نبود با ا میدیبود رس کیبختانه راه نزد خوش

 دوست داشتم.. شتریدرکه رو از دربند ب شهیهم یچرا ول دونمیدرکه ، نم بردمشون

 

خاله  ونمدیاز احسان گرفتم : بدش من نم کمین کیانداختن رو کولشون ، سبد پ فاشونویک میشد ادهیپ

 کار . یچ مشیخواست یفرستاد ! م نویا یبرا چ

 

 . میکه خودش آماده کرده بخور یکرد صبحانه ا دیمهربونه ، تأک یشونه باال انداخت : کار پر احسان

 

 شد . سبدو دستم گرفتمو دنبالشون راه افتادم . ریمهربون ، دوباره فکرم درگ یپر بازم

 

 ؟! میدی: نرس دیپرس یم قهیبه دق قهیدق مهران

 . نداختمیمنم با لبخند براش ابرو باال م دنیخند یها بهش م بچه



 گناهکار طرد شده

 

 
386 

 

 . میرس ی، پس چرا نم گهید گهیهم سر اومد : راست م ی، صبر مصطف میکه جلو رفت گهیکم د هی

 

 یکوه نورد می؟! اومد می: پسرم به کجا برس دمیبار منم با فرزامو احسان همراه شدم بلند خند نیا

بحانه ص موینیشیجا م هی میهروقت خسته شد یول دیایب دیتون یراهه شما نم یلی، تا قله که خ گهید

 . میخور یم

 

 ! نیباال رفته گفتن : هم ییبا ابروها ییتا دو

 

 ! نیباال انداختم دستامو از هم باز کزدم : هم شونه

 

 یم یدوچرخه سوار مویخور یبا حاج عمو کباب م میریگفت : پس اون جا که م یبا لحن بامزه ا مهران

 کجاس ؟ میکن

 

 اونجا . برمتونیروزم م هیزدم : سرخه حصار ..  لبخند

 داره به امروز داره !!! یکردم : البته بستگ مکث

 

 .. میراه افتاد مویدیخند
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 ومیکنجکاو شی، منم مشتاق بودم زودتر برگردم تا بتونم آت دیبار یم یبچه ها خستگ یچهره  از

 . مینیبش میکن دایجا پ هی نیخاموش کنم رو به بچه ها گفتم : صبر کن

 

 رو نشون داد که هم دنج بود هم کنار مثآل رودخانه .. ییجا هی احسان

 

 بهتر بود . میانداز داشت ریبه دورو برم انداختم : فقط ز ینگاه

 

 مهربون گذاشته برامون . یبه سبد اشاره کرد : پر احسان

 

شد باز خودشو به من  ینشون بدمو فکرمو از اون آزاد کنم نم الیخ یخواستم خودمو ب یم یهرچ

 مهربون قلب یهست پر یکه حواسش به همه چ یممکنه کس یعنیکرد :  یم ریفکرمو درگ دورسونیم

 من باشه .

 

 انداز که چندانم بزرگ نبود پهن کردم ریز

 

 بابا ! ستین کیگفت : کوچ فرزام
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جا  نینی. مهربون بش ستیهفت لشکر که ن یکوها ! مهمون می: نه بابا خوبه ، جمعو جوره . مثآل اومد_

 .میش یم

 

و و گرد رینون پن چیتا فنجون ، چند تا ساندو شی، ش یفالسک چا هیساک  ی، تو میهم نشست کنار

 بود مزه داد. یخوب یهفتا تخم مرغ پخته شده .. صبحونه  شیکره عسل با ش

 

 ؟ نیخون یاز صبحونه فرزام دوباره گفت : بابا بازم برامون م بعد

 

 بدزدنم ببرنم اون ور آبا ! انیب یخوا یاشاره کردم : م تیجمع به

 

 . نیبخون خوادیبا بغض داد زد : نم مهران

 !! تگریکوه و ببره چ ارهیما رو ب یک گهیکرد به فرزام : اگه عمو رو دزد ببره د رو

 

دستشو تو هوا زد به طرف سر مهران : خاک تو سر چلمنت کنن عمو رو فقط برا خاطر گردش  احسان

 ؟! یخوا یم

 

 .. خود عمو ام دوست دارم . یدون یم یعنیشو جمع کرد : نه دستو پا مهران
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 نداشته باش . یخوا ی: هه م یمصطف

 

 خونه .. میبر میجمع کن دیگرفت که گفتم : اصآل پاش یداشت باال م یمهرانو مصطف یدعوا باز

 

 نکنن . تیاذ گهیهوا رفتو قول دادن د دادشون

 کیتحمل کردم . موقع برگشت سکوت برنا توجهمو جلب کرد بهش نزد یبود دو ساعت یهر زحمت به

 شده ؟ یزیکم خم کردم آروم گفتم : برنا جان پسرم ، چ هیشدم سرمو 

 

 زد : نه عمو . یکم رنگ لبخند

 

 ؟ بهت خوش نگذشت ! یستی؟ چرا با بچه ها همراه ن ی: پس چرا تو خودت_

 

عمرم بوده  یروزا نیاز بهتر یکیخوش گذشت . اگه بگم امروز  یلیگفت : چرا عمو ، خ دستگاچه

 دروغ نگفتم .

 

 هست که نگرانت کرده ؟! ی: پس مسأله ا_
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م ، نتونست سایعادتو از سر پر نیکرد و فقط سر تکون داد . با خودم گفتم امان از دست شماها ا سکوت

 ! نهیبندازم . حاال نوبت ا

 

 نیکردن ندارم چون از ا لهینکردم ، عادت به پ لهیبهش پ گهیداره دبه حرف زدن ن یلیتما دمید یوقت

 ار متنفرم .

 یتون یرو من م یحرف بزن یخواد با کس یدلت م یرو شونه ش گذاشتم : هروقت احساس کرد دست

 . یحساب کن

 

کرد  یم هیگر یبود . وسط راه مهرانو که از خستگ دهیته کش شونیانرژ گهید میدیرس نیبه ماش یوقت

 جون نداشت . گهیاون قدر که راه رفته و ورجه ورجه کرده بود د یکول کردم طفل

 

 نهی. از آ میکرد یگوش م میمال کیموز هی. منو فرامرزم به  دنیبار هر چهار تا شون عقب خواب نیا

 . نیخوب یبه بچه ها انداختم : بچه ها ینگاه

 

 نی، ببخش نی: با من بود دیتو خودش بود پرش کنمیاول متوجه نشد که باهاش صحبت م فرامرز

 حواسم نبود .

 

 . نیخوب یبچه ها اشاره کردم : گفتم بچه ها به
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که  یطیکرده . با شرا تشونیخوب ترب یلیدرد نکنه خ یبه عقب برگشت : بله دست مامان مل فرزام

 . ستنیقابل تحمل ن ریادبو غ یدارن اصآل ب

 

شون  یروح ویجسم یبه سالمت یلیبره و خ یمشاور م شیکه خاله همه شونو پ نیا ی: اوهوم . برا_

 ده . یم تیاهم

 

 نییپا یک شبیخوردو ازش بپرسم : فرزام ، د یرو که تو مغزم تاب م یتا سؤال دیزمانش رس باالخره

 بود ؟

 

 اومده . دیکه جد یدخترا و خانم وی، مامان مل شهیبال آورد : مثل هم دستشو

 

 ؟! هیکنم : چه شکل یدونستن مخف یبرا اقمویکردم اشت یسع

 

 ؟! هیچه سؤال نیخدا ، بابا ا ایبا تعجب نگام کرد :  فرزام

 

؟  هیکه به نظرت چه جور آدم نهیکردم : منظورم ا یلب به دندون گرفتم ، حرفمو ماست مال نامحسوس

 هست ؟ هیخاله عاطفه و خاله مرض هیبه خوب
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به نظرم مهربون اومد . با بچه ها  ی، ول دمشیلحظه د هیدونم بابا ! من فقط  یباال انداخت : نم یا شونه

 شن . یلحظه م ازش جدا نم هیکه خوب اخت شده . کوچولوا که 

 

 نبردم . ییراه به جا قمیطر نیمحکم تو دستم گرفتم از ا فرمونو

 

 عیسر میبار قبول نکردم ناهارو باال بخور نی، ا میاول پسرا رو بردم باال دوش گرفت میدیرس خونه

مثل شرلوک هلمز تمام معلوم  قآیکردم . دق یم ییآدم مجهولو شناسا نیا دیبا نییخودمو انداختم پا

 شد . یتا مشکل حل م مشیدیم دینشد پس با رمیدستگ یزیچ دمیمجهوال رو کنار هم چ

 . یجلو اومد : سالم بفرما تو ، خسته نباش دنمیبا د خاله

 

 !! ارهیم یگل پسرا بودن خستگ نیزدم : سالم از منه ، مگه کنار ا لبخند

 

 . ارهی: نوچ . هالکت م دیاز تو آشپزخونه سرک کش ساناز

 

بگه و برگرده تو  یدیمهمونش کرد که مجبور شد ببخش ظیاخم غل هیجمع کردم ، خاله م  خندمو

 آشپزخونه .
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 گفت . یاز پشت من اومد تو : چ یمصطف

 

 وسط . یپر ی، قاشق نشسته م زنهیحرف م یبابا هرک یچیجواب داد : ه احسان

 

ه ب لیدل یب مییوقتا هیسانازو داره ،  یهوا هیاز بق شتریب ییجورا هیکنم احسان  یفکر م شهیهم

 . چنیپ یهم م یپروپا

 ادی. با  زدیرو چوب م هیمرض یایذاق س دمیحواسش به عاطفه بودو سع نیطور که که قبآل شاه همون

 خاله ؟ یخندیم یخاله دور نموند : به چ دیرو لبم نشست که از د یاون روززا خنده ا

 

و عاطفه  هی، مرض نیشاه دویسع یطنتایافتادم . ش میقد ادی:  ییرایگفتمو دنبالش رفتم تو پذ یالله ای

 ادتهی: آره  دی. خاله م خند

 

بود که عاطفه رو تو بغلم گذاشتم . مادرش  روزید نیکرد انگار به گذشته برگشته بود : انگار هم یفکر

ذاشتش سر راه  یداشت م ی، پدرشم وقت ستیکه ن ستیازش ن ینامو نشون چیه شیزندگ یرفت پ

گرفتشو به من سپردنش .  یستینداشتن بهز تیشد . چون نه خودش نه خونواده ش صالح ریدستگ

گوشه و با  هیکز کرد  یمرض یکردن ول یم یدوسش داشتنو باهاش باز نیشاه دویآوردمش سع یتوق

 . هریکرد تازه وارد اومده تا جاشو بگ یکرد ، با خوودش فکر م یتو بغلم نگاه م یحسرت به منو بچه 
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بود ، خدا پدرو مادرتو عمر با عزت بده که تو هر  یبه زمان حال برگشت : چه دوران دویکش یپوف

 پشتم بودن . یطیشرا

د تا چن یگفت : وقت یکه اجع به گذشته م گهیمناک بود مثل هر موقع دسمتم برگشت چشماش ن به

 یول دهیبه آخر رس امیدن گهیشم عزت طالقم داد . اول فر کردم د یکردن که بچه دار نم دییدکتر تأ

منم  ی فهی، وظ دهیآفر یا فهیوظ یبلکه خدا هرکسو برا ستیطور ن نیبعدش متوجه شدم که ا

 بچه ها بود . نیبه ثمر رسوندن ا رورشوپ

 

گوهر وجود خاله نبود . با خودم فکر رکدم  یبه درخشندگ یدیمروار چیزن ، ه نیداشت ا یدل عجب

.  نیکرد و خودم جواب دادم نه ، چون تفاوتشون از آسمونه تا زم سهیشه خاله رو با سمانه مقا یکه م

 . یموجود خاک هیبود و سمانه  یموجود آسمون هیخاله 

 

: مامان ،  دمیاز دخترا رو شن یکی یگفتم که صدا یبعد از نمازمو م یذکرا ییرایتو پذ نییپا همون

 ؟! میسفره رو پهن کن

 

 کشم . یغذا م امی: آره مادر ، منم االن م خاله

 

 ؟ نیشیمهربون نم یمهران بلند شد : منتظر پر یصدا باز

 

 اومد : مگه کجاس ؟ ییصدا دوباره
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 خونه . ی: تو اتاقش نماز م مهران

 

تو سرم نفسم تنگ شد به خودم  دنیرو با جاهو جاللش کوب ایحس کردم دن دمینشن یچیه گهید

 دیخود به خودت ام یب ی؟ بفرما ! ه یکرد رونیخود ح یخودتو ب شبیچه طور از د نیگفتم : بب

 .. نجاسیا سایپر یدیم

رسوندم .  اطیخودمو به ح یچه طور دمینفهم ادیم تنگ شدو نفسم باال نم نهیلحظه حس ردم س هی

خود به دلم انداخته بودم گم شده م رو  یکه ب یخونه برم . خونه ا نیخواست هرچه زودتر از ا یدلم م

 تو خودش جا داده .

 

 یزیکنارم نشسته ، سر بلند کردم فرزام بود : چ ینشسته بودم که حس کردم کس وونیا یپله  یرو

 شده بابا ؟!

 

ن خوا یم نامیباال خاله ا می، زودتر بر امیپسرم برو ناهارتو بخور منم االن م به روش زدم : نه یلبخند

 استراحت کنن .

 

 شده خاله ! یزی: چ دمیخاله رو پشت سرم شن یبعد از رفتن فرزام صدا قهیدق چند
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 کم حالم بده ! هیکه نتونستم لرزششو مهار کنم گفتم :  ییصدا با

 

 خسته ت کردن ، آره ؟! یتر شد : البد بچه ها رو برد کینزد صداش

 

 تکون دادم : نه بابا ، طفلکا . سر

زده بود .  هیو به نرده ها تک ستادهی! سرمو بلند کردم پشتم ا هیتونستم بگم دردم چ یطور م چه

 . کردینگران نگام م

 هم . زیدرمان ن ارستوی: خاله دردم از _

 

 . شاهللیا کنهیمهربون : پس از خودش بخواه درمانت م یخنده  هی،  دیخند

 

 هم یده . نور یکه هنوز جوابمو نم هیدونم صالحش چ یگفتم : خواستم خاله ، خواستم . نم مستأصل

 نبود . شتریسراب ب هیکرد بهم نشون داده  یکه فکر م

 بشه ! دیآدم ناام دیدردناکه که ام یلیسخته ، خ یلیکردم : خ یمث

 

 . ستیحکمت ن یب شیکار چیتو ، مطمئن باش ه ایهمون لحن مهربونش گفت : بلند شو ب با
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 ادیبود .  یپهن کرده بودن ، ناهار قورمه سبز ییرایشدم دنبالش راه افتادم بچه سفره رو تو پذ بلند

 کردم ..باهاش برخورد  یبرام قورمه پخته بود اون وقت من ابله اون طور سایافتادم ، پر یاون روز کذا

بچه هاو خاله منو به اونجا برگردوند  یتکاپو جانویبود که ه ریکردمو فکرم درگ یبه غذام نگاه م داشتم

. 

 کرد . یها پشت در اتاق جمع شده بودنو خاله م ماهانو صدا م بچه

 

 شده ؟ ی: چ دمیفرزام پرس از

 

 یکنه نم یم هیحاال گر نهیش یپشت در م ادیم شهیم داریبوده ب دهیداد : ماهان تو اتاق خواب جواب

 تونن درو باز کنن .

 

 در باز شه خب . اون بچه هالک شد طفل معصوم . نیهل بد هیشدم رفتم کنار خاله :  بلند

 

شه .  یدر له م ریمونه ز یمادر ، دستو پاش م شهیگفت : نم دیلرز یکه صداش از استرس م خاله

 حواسش نبوده درو بسته . یدونم ک یحاال نم میذار یدرو باز م شهیهم
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از ب شتریتکون به در دادم باز شد . رو ب هیماهان قطع شد . آروم  یهیکه گر زدمیبا خاله حرف م داشتم

خندد .  یکرد م یسکسه م هیاتاق بودو همون طور که از گر هیقد یکردم ماهان دستاش به پنجره 

 جلو رفتم پده رو کنار زدم .

 بود . یواقع دمید یکه جلوم م یریتصو یعنیت امکان نداش نیمن ا یخدا نه

 

 یمو م نهیکردم هر آن س یبود که فکر م یم گذاشتم تپش قلبم به حد نهیس یقفسه  یرو دستمو

 ! سایصدا تنها با حرکت لبهام صداش کردم : پر یزانو افتادم آرومو ب ی. رو ادیم رونیشکافه و ب

 

 گفت : جانم . یحیمل یخنده  با

 

محض  قیتو دستش حق یتربت حینمازو تسب یمن با چادرو مقنعه  یسایبود نه سراب . پر قتیحق اون

 دستشو از اون سامینشست پر شهیبود نتونستم ازش چشم بردارم ناخود آگاه دستم باال اومدو رو ش

 هک ییتو بغلم تا جا دمشیکرد به خودم اومد کش یگذاشت . ماهان با تعجب نگام م شهیش یطرف رو

اون منو به گم شده  ی لهیبود که خدا به وس یکیکوچ یقدرت داشتم به خودم فشردمش اون فرشته 

 م رسوند .

 

 بلند شو . گهیجان بسه د ایلیصدام کرد : ا خاله
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 رفتم سراغ رونیبرام دست تکون دادو رفت . منم ماهان به بغل از اتاق ب ساینذاشتم . پر نیزم ماهانو

 کردم ، یصبر م دینداشت . هنوز با یندیفضول عواقب خوشا طونویچند چشم ش یرفتن جلو سایپر

 گوشمو نوازش داد : با .. با .. ییدفعه صدا هی

 ..با .. با

 دل بابا . زی: جون بابا ، عز دمشیبوس

 

خواستن که تکرار  یازش م یه دنویپر نییاز زبون ماهان باال و پا دیجد یکلمه  دنیها از ذوق شن بچه

ه حاال ک یتکرار نکرد . منم به خودم فشردمشو با فکر گهیکردو د میم قا نهیاون سرشو تو ش یولکنه 

 مهربون قلبم بود سر سفره نشستم .. یپر شیتو اون اتاق در بسته پ

 کسش نیتر زیرو داشتم که با عز یمزه داد ، حال کس یلی. نماز صبحمم خوندم خ دمیصبح نخواب تا

! سرمو به مهر گذاشتم و از ته دل خواستم تا منو ببخشه اشکام رو  یقهر کرده ، حاال اومده منت کش

شه : منو یمنم پاک م یگناها انوسیاز اق یکردم با هر قطره ش ، قطره ا یحس م ختویر یجانماز م

ا ونستمو دق دلمو بد یم میبد زندگ یآمدا شیببخش که فراموشت کردم ، با اون که تو رو مقصر تمام پ

وقت  چی؛ ه ینکرد غیازم در اتویو مهربون ایکردم بازم خوب یم یبه ذاتت خال یاحترام یداد زدنو ب

رنگو  یاز مهمونا دیبا تهدرس یرو جلو راهم قرار داد یسور رونیاز خونه زدم ب ی، وقت یرهام نکرد

 ویکردم که سور یناشکر دیدر امان بود . شا یدر عوض جسم از آلودگ یکردم ول یم ییرایوارنگش پذ

ه شکرت که اجاز ایشدم . خدا یم دهیاگه لطفت نبود زودتر به گند کش یتا بهم نشون بد یازم گرفت

فرستاده نزنمو از اون باتالق  ی نهیپاک داشته باشم که دست رد به س یآلوده روح یبا جشم یداد

و تا من یمحبتو به دل خاله انداخت نیا ویعمو سر راهم قرار داد اویلیمتعفن خالص شم . باز شکر که ا

ه تر از منم هست و البت دهیکش یکه بفهمم سخت یرسوند نجایمنو ا یقبول کنه . ممنون که لطف کرد

 به سجده ت بذارم . رتا دوباره س یباعث شد یخاله مل نیبا وجود نازن
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 یصدا دنیگفتم با شن یخفه ا ی هیک اطی. با احت آروم که به در خورد از جا بلند شدم یتقه ا با

که فقط من بشنوم گفت : سالم ، اومدم خبر  ییدرو باز کردم ، با صدا دمویکش یاحسان نفس آسوده ا

 . میریم میبدم ما دار

 

. فقط  دیبرگرد دویبه سالمت بر شاهللی؛ ا ریسالم صبحت به خ کیرو لبام نشست : عل یمهربون لبخند

غذا  رونیب دویکن اطیکم احت هی. هوا گرمه  دیگذاشتم با خودتون ببر یمقدار خوراک هیصبر کن 

 بهتره . دینخور

 

که سر شب براشون آماده کرده بودم با تخم  ییها جی، قندو فنجونا ، ساندو یآشپزخونه فالسک چا تو

گذاشتم تا خراب نشن .  خیرو  سهیکه خاله پخته بود گذاشتم تو سبد . تخم مرغا رو با ک ییمرغا

ه بار نش نیتا ا نینکن تیرو اذ ایلیآقا ا نی. حرف گوش کن نیسبدو دادم دستش : مراقب خودتون باش

 آخرتون .

 

 : پس مامان کو ؟! دیگفتو پرس یچشم

 

نپزم ، بپزه بعد از نماز صبح  یاون قدر برام حرف زده بود تا کله  یاتاق نگاه کردم طفل یدر بسته  به

 به من بگو . یدار ی، اگه کار دیهوش شد : نماز خوند خواب یب
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 کنم . یخواستم خداحافظ یتکون داد : نه ، فقط م یسر

 

 . یاومده بود گمیشد بهش م داری: برو ، ب دمیاز محبت به سرش کش یدست

 

: شمام مراقب  دیکش ینکرد پوف داشیپ یوقت گشتیم یتو خونه چرخوند انگار دنبال کس یچشم

 . نیتون باشخود

 ! رمشینظر بگ ریز شتریب دیشه با یم شیزیچ هیپسره  نیا

 

. خاله خوابش سبک بود پس از اتاق خودمو خاله  رسوندمیخودمو پشت پنجره م عیسر دیبستم با درو

 دنیخواب یم نبیاتاق آتوسا ، آتنا ، شکوفا و ز نیخودمو به اتاق بچه ها رسوندم . تو ا عیشد ، سر ینم

کرده بودن .  ومخاله داده بود درشو مهرو م شتریب تیامن یبرا یراه داشت ول وونیاتاقم به ا نیا

با لباس اسپرت  ایلیچشم دوختم . ا رونیاتاق به ب یتور یخودمو به پنجره رسوندم از پشت پرده 

 دار قهی شرتیت هی.  دیرس یتر به نظر م کلیترو خوش ه پیچشمم از تمام عالمو آدم خوش ت شیپ

وسه بدم ، وس صیتونستم تشخ یتور نم یاز پشت پرده  یکتون مشک ای نیبود با شلوار ج دهیپوش

 یب یزد خنده  یبرق م یزیپاش بود که از تم یکوه مشک یکم کنار زدم کفاشا هیشدم پرده رو 

 . هیگل یگل یس برگرد قهیدق هیکردم : مهمون  ییصدا

 

 ؟! هیگل یسر بلند کرد : چ شکوفا
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 گم . یبه دندون گرفتم ، پرده رو انداختم : لباساشونو م لب

 

 ؟ رنیانداخت : دارن م اطیتو ح یجاش بلند شد نگاه از

 

. صبر کن  رنیبهش کردم دست تو کمرش انداختمو به خودم چسبوندمش : آره دارن م یمهربون نگاه

 . شاهللیا رمیما م گهید یهفته  انیب نایا یعاط

 

س  رهیخ ییبه جا دیحس سر در گمو نا ام هیآروم رو شونه م گذاشت حس کردم چشماش با  سرشو

 یتونستم حرف نگاها رو بخونم . ول یکردم . اون قدر تو آدما گشته بودم که م ینگاهو درک م نیمن ا

 نگاهشو دنبال کردم . نیهم یبرا هینگاه متعلق به ک نیدونستم ا ینم

بود انداختم . چه  دهیکه به آوشم خز یبه رو به رو بعد به دخترک یمتعجب اول نگاه ییچشما با

 خدا ! هیریتقد

نگاه پاسخ مثبت  نیتونه مثل پدر خونده ش اون قدر سخاوتمند باشه که به ا یپسر هم م نیا یعنی

 بده .

 نمازت نره ! یزدم : خانم شیشونیبه پ یا بوسه

 

 رم االن . یگرفت: م اطیچشم از ح دیکش یآه
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. بجنب  میر یم ما م گهید ی، گفتم که هفته  گهی! کوه د یکش یبه اون راه زدم : حاال چرا آه م دموخو

ه ب یامتیچه ق یدون یخودت م گهیکن ، فقط آروم تو رو خدا سرتق خانم پا نشه که د داریدخترا رو ب

 کنه . یپا م

 

 زدن دیتکون دادو آروم دخترا رو صدا کرد ، منم اون قدر به د یرو لبش نشست ، سر یجون یب لبخند

 رفتن . رونیادامه دادم تا از خونه ب ایلیا

که دلو روده نمونده بود  دمی. اون قدر خند نیو بب ایراه انداخته بودن ب یزدن . بساط یغر م یه دخترا

 برام .

 

که اصآل چهره شو  یبود طور ختهیوسط اتاق رو پاهاش نشسته بود موهاشو افشون رو صورتش ر نبیز

 یو سرشو م دنیانجام م ایکه صوف یحرکات یها هیتو ما یزیچ هیداد ،  ی، سرشو تکون م دیشد د ینم

 خوند : یچرخوند. در همون حالت م

 .. سررفته …..صله م .. سر رفته .. حو .. صله م حو

 یم یهمراه نبویز یناهنجار تمیر هیزد و با  یم تاریرو به دست گرفته بود مثآل گ یجارو دست آتوسا

 کرد..

 .. داالم .. ی.. داالم .. داال یداال

آشپزخونه رو برداشته  یها یمثه سرخ پوستا صورتاشونو رنگ کرده بودن ، ت رایمهسام با الم مهتاو

از خودشون در  بیغر بیعج یزدن و صدا ها یبه دهنشون م دن،یچرخ یبودن دور اون دو تا م

 .. اوردنیم
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 هو .. هاها .. هوهو .. هاها .. هو

 

کردم . سانازو سودابه هم کنارم نشسته بودنو به  ینشسته بودمو نگاشون م ییرایپذ یرو کاناپه  من

 دنیخند یاونا م یکارا

 

 ینگاه هیبار  هیبودن ، شکوفا هرچند وقت  ویهمون پاس ای یمونا هم با کوچولوا تو اتاق باز شکوفاو

 داد . ینداختو سر تکون م یبهشون م

 

اون  دنیدست گل به آب نداده باشن از در اومد تو با د نهیسر به اتاق پسرا بزنه بب هیکه رفته بود  خاله

 ؟! دیعقل از سرتون پر یجا رفتن شماها از حسود هیپسرا  نی: باز ا دیچهار تا خند

 

 . رونیرن ب یاونا م شهیمعترض گفت : خب آخه هم مهال

 

 . شهیباال گفت : هم ییبا ابرو خاله

 

ز ما ا شتریاونا ب ییخدا ینه ، ول شهیانداخت که مهسا دنبال حرفشو گرفت : حاال هم نییسرشو پا مهال

 رن خب . یم
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 . میزنی، بعد حرف م نیکم سبک ش هی نیبا دست بهشون اشاره کرد : به کارتون ادامه بد خاله

 

) چند تار  نیسبکم بب یلیموهاشو از دو طرف صورتش کنار زد : من االن خ یبه حالت با مزه ا نبیز

 صورتشو فوت کرد ( یجلو یمو

 پرم .. هیپرم .. ) فوت ( من  هیپرم ..) فوت ( من  هی من

 

 ! یتو هوا پر پر ی: حاال مراقب باش نر دیخند خاله

 

بودم : مگه بهتون ..) هه هه ( نگفتم .. )هه  دهیضعف کرده بودم از خنده ، به عمرم اون قدر نخند من

 . هان ! میر یمام م گهید یهه ( هفته 

 

.. بازم اونا از ما  میبر یکرد گفت : بازم پسرا رو م یهمون حالت که همچنان موهاشو فوت م نبیز

 رفتن .. رونیب شتریب

 

 . میبر ید : خب اونا رو نمبه من ز یچشمک خاله

 

 گذره . یبار ساناز به صدا در اومد : بدون اونا خوش نم نیا
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که جارو رو مهار کنم با  نیا یدادنو من برا یجارو رو پرت کرد طرفش که سانازو سودابه جا خال آتوسا

دستاشو به کمر زده بود ،داد زد : چه طور  کهیدرد ناک بود . در حال یلیدستم بهش ضربه زدم که خ

 گذره ! یبدون ما به اونا خوش م

 

ونا بدون ا میکن یکار م هینداره که االن مام  یم گرفتم : کار گهیکه درد گرفته بود با دست د دستمو

 بهمون خوش بگذره .

 

دو  یکیونه ، پارک بغل خ نیهم میبر میبردار لهیوس دیکمک کن دیبا تعجب نگام کردن : پاش همه

 میگرد یبرم موینیش یم یساعت

 

 بچه ها . نیاعتراض کرد : مادر سخته با ا خاله

 

 . میبر میها داد زدن : بر بچه

 

شده ، سانازم  یچ دیبا حرکت سر از ساناز پرس رونیاومد ب یبچه ها از تو اتاق باز یبه صدا شکوفا

 ! هیکرد . شکوفا رو کرد به خاله : فکر خوب فیبراش ماجرا رو تعر

 

 . میخاله خواست دوباره اعتراض کنه شکوفا ادامه داد : مامان مراقب تا
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فعه که د نیاومد رونیجور امتحان اگه سربلند ب هی شهیم نیبه دخترا نگا کردم : ا دیبه حالت تهد منم

شه بار اولو آخر بعدم  یرفت تو جلدتون م طونیش نویوجود داره . و اگه حرف گوش نکرد میبعد یها

 رن . یم رونیب شتریچرا پسرا ب شهیبه همه ثابت م

 

 . می، مهمون دار میخور یم یحاضر یچ هیکه بگم  میستی، خودمون ن می: آخه ناهارو چه کار کن خاله

 

 آماده س . میذارم تا برگرد ی: خورشتو که بار رفتم االنم سر گازه . برنجم که تو پلو پزا م_

 

 تکون داد و موافقتشو اعالم کرد . یسر خاله

 

ن نشو یروشون گذاشت که برا یریتا آماده بشن . حرفم چنان تأث دنیدستو هورا دو غویهام با ج بچه

کوچولوام حاضر کردن . ساناز دست آتنا رو  عیدادن خودشون نه تنها تو کارا کمک کردن که سر

 خوش کرد . گرفت ، ماهانم تو بغل شکوفا جا

لحظه  که میبر رونیب میخواست یبودن منو خاله م اطیلذت بردم . بچه تو ح شونیهمبستگ ویهمکار از

.  یکم ندار یچیانتخاب مناسب کردا . ماشاهلل از ه هیخوب گشت گشت  امیلیا نیآخر خاله گفت : ا ی

 بگم . یچ گهیکه د تمی، هزار ماشاهلل خوشگل یهمسر مهربون هیو  قهیباسل یکدبانو هیالحق که 
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و  یطوب خاله دید دی: با دمیپرس یرکیدلم غنج رفت درو بستمو دنبالش راه افتادم . با ز فشیتعر نیا از

 نظرو دارن . نیعمو م هم

 

 . یینجایبوده که االن ا زیبدون خاطرت اون قدر عز نویازت . هم نی: اونام شکر خدا راض دیخند

 

 خندون با بچه ها همراه شدم .. یتو دلم گفتم با لب یرو شکر خدا

همه لذت داشته باشه  نیا دهیکش یتنهاو سخت یکردم همراه شدن با چند تا بچه  یوقت فکر نم چیه

شد ، بلند بلندو تند تند حرف زدنشون از سر شوق و  یکه تو نگاهشونو رفتارشون حس م ی. اون شاد

چه ب نیزد : ا ادیتو گوشم فر ییدلمو آروم کرد . صدا دیچیپ یمبلند خنده هاشون که تو پارک  یصدا

ارد و فشونیبه روح لط یخود ریغ ویکه از خود ییبهایآس یترن ول کیکه از تو کوچ نیبا ا نیها رو بب

 بوده که به تو وارد شده . ییبهایتر از آس ریتروجبران ناپذ نیشده به مراتب سنگ

اه گ یسرم داشتم ، اگه گاهو ب یمهربونو باال یمادر ی هیسا یسالگ زدهیدرسته ، اگه من تا س کامآل

بچه  نیداد ، ا یروحمو نوازش م یپدربزرگ مادربزرگ مهربون نیگرمو دل نش یدور از چشم پدر صدا

جا  بهشکر  یسجده  دیخونه با دمیسرپرست شده بودن ! حتمآ رسس یتر ب نییپا یلیخ یها با سن

 ! ارمیب

 

 . ناهار آماده بود مینبودن جا به جا کرد ادمیکه ز کمونوین کیپ لیوسا عیسر میپارک که برگشت از

 یشکر یناهارو آماده کنن خودمم به اتاقم رفتم تا سجده  لیوضو گرفتم دخترا رو موظف کردم تا وسا

 ایلی.از سجده که بلند شدم خاله آهسته صدام کرد : مادر ، پسرا با ا ارمیکرده بودم به جا ب تیکه ن
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 یکه آروم آروم داشتن پر م ییاومدن با دستم چادرمو از صورتم کنار زدمو به پشت برگشم با چشما

 گفتمو باز خودمو پشت پنجره رسوندم . یشدن باشه ا

 

 خدا عالمه ! شهیشما تموم م یموشو گربه باز نیا یسرد گفت : ک یبا آه خاله

 

ه و خدا خارج یواقعآ ازعهده  گهید یکی نیناله بود جواب دادم : فکر کنم ا هیشب شتریکه ب ییصدا با

 تموم شدنش فقط دست عمو س !

 

 بچه ! یمراخذه گرادامه داد : باز کفر گفت یبا لحن بآیگفتو تقر یاستغفرالله

 

 زی، چون وجودم همه چشم شده بودو با تمام قوا حضورعز دمیشن یزیچ گهینه من د دیشن یجواب نه

 ریباال اومد و از ت وونیا یکرد . اون قدر نگاش کردم که از پله ها یتو خودش ضبط م زشویعز نیتر

غرق شده بودم که  ایلیتو وجود ا یاز خاله نبود طور یخبر یرس نگاهم دور شد . به پشت برگشتم ول

آهسته به  یلیپشت در اتاق گوشمو چسبوندم به در ، صداش خ دمیبار پر نیرفته .ا یک دمینفهم

اسم  یبشنوه ول یخوان کس یکه نم زنیحرف م یزیمعلوم بود با خاله در مورد چ دیرس یگوشم م

نشد .همون  رمیدستگ یزینبردمو چ ییکردم راه به جا یسع یهرچ یول دمیشن نویعاطفه و شاه

 گران بها بود . متیغن هیمثل  دیهم که به گوشم رس یینجوا

چون  البته دمیبه سرو گوش کمدم کش یدست هیتو اتاق بمونم .  نهییکه پا یمجبور بودم تا زمان حال

نداشتم انجام بدم کاش الاقل ماهان  یکار گهیتو اتاق زدم د یدور هیمرتب بود زود تموم شد . 

 یبخودم . از سر  شیپ اوردمشیتو مبلبل زبونو گرف یدهن آتنا یشد جلو یم ایبود  دهینخواب
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 نیکج به خودم نگا کردم ا یمحو نشوندم رو صورتم ، با خنده و گردن شیآرا هی یکار یب ویحوصلگ

دم بخت منتظر شوهر شده . از  یدخترا هیپرنو صورتم شب گهینرفتم ابروهام د شگاهیچند وقته که آرا

بره  شیستگارخوا یبرا یباشم که پسر گهید یمثل دخترا دیموضوع دلم گرفت چرا من نبا نیفکر به ا

زدم : باز  بیخودش ! دوباره به خودم نه یخونه شونو با صد تا منتو شرطو شروط ببرتش به خونه 

تو  طیدارن که از شرا یهستن شراط یدر کودکان نیکه پشت ا یرفت ! دوباره فراموش کرد ادتی

 بدتره !

 

اذان خدا رو شکر کردم که  یصدا دنیاز خودم دور کردم ، به شن یخود یب یتکون دادمو فکرا یسر

تاق شد بزنم از ا دیسف تیوضع یخوندم که وقت یوضو دارم تا اونا مشغول گپو گفت بودن منم نمازمو م

 از صبح چه کارا کردن . نمیمهرانو بکنم بب یپا کش ریز رونویب

 

. تو  مونده نییناهار پا یبا پسرا برا ایلین شدم امطمئ گهینشد ، د یظهرو عصرمو خوندم بازم خبر نماز

اون نمازو  یخوند ول یجمعه ها نماز امام زمان م شهیافتاد مامانم هم ادمیچه کنم چه نکنم بودم که 

نمازو بخونم  نیا ااز من خواست ت هیهم سم میدیدوست نداشتم چون اون موقع که خبر زلزله رو شن

ود از سؤاالم ب یکی نمیوقت برنگشت . البته ا چیمادرم ه یسالم برگرده ول حویکه مادرم صح نیا یبرا

 گرفتم . یجوابشو م دیکه با

 نمازو بخونم . نیرو به راه شدن اوضاع ا تیاز جا بلند شدم تا به ن لمیرغم م یعل یدونم چرا ول ینم

 

ه روم آتوسا رو رو ب نبویبودم که صورت نگران ز نینستع کینعبد ا اکیا نیچندم دونمیبستم نم قامت

 مهربون به دادمون برس. ی: پر دنیکش یچادرمو م یاز سر درموندگ دمید
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 شده ؟! ی: چ دمیموقع سالم نمازمو دادمو شکستمش .با ترس پرس یب

 

و کنه . در یشه بد اخالق داریبا سرو صدا ب دمیخواب بود پسرا اومدن ترس ی: ماهان تو اتاق بغل نبیز

 ریتش زدس ایپا  یگه انگشتا ی. مامان م میشه درو باز کن یشده پشت در نشسته نم داریبستم . حاال ب

 . نهیب یم بیآس ای شکنهیوقت م هی مونهیدر م

 

. دخترام پشت سرم اومدن . گفتم  وونیتو مغزم آالرم داد . از در اتاق رفتم تو ا یکردم . نور یفکر

بود  یاتاق قد ی.. پنجره ها میضربه زد شهیبا دست به ش ییپشت پنجره خودمم نشستم سه تا دیبر

 میزد یم شهیش هکه ما ب ییامن تر بودن بسته شده بود .. با ضربه ها لیدرش به دستور خاله به دل یول

و من یگذاشتو بلند شد وقت شهیکوچولوشو به ش یدستا دمیدفعه د هینظر ماهان بهمون جلب شد 

. تا خواستم از جام بلند شمو به اتاق خودمو خاله برگردم  دیخندیکرد م یم هیهمون جور که گر دید

 یلب خدارو شکر ریز تتابم آروم گرف یپشت پنجره قرار گرفت .. دل ب ایلیا کلیپرده کنار رفتو ه

 هشیش یطرف رو نیگذاشت منم دستمو از ا شهیدو زانوش نشست دستشو به ش یرو ایلیگفتم . ا

 هیکه دستش بود گذاشتم لبهاش تکون خوردن و اسمم رو لبهاش نشست .. منم با حرکت لبهام  ییجا

جفت چشم  هیکه  ومدمآن به خودم ا هیجانم از ته دلم گفتم .. حضور دخترا رو فراموش کرده بودم 

 نظر داشتن .. ریمتعجب و دو تا دهن باز منو ز

 

که  قلبم گذاشتم یدادم دستمو رو هیبستم بهش تک ونوویبلند شدمو به اتاقم پناه بردم . در ا عیسر

به در زدن دخترا توجه نکردم به من چه خوب از تو  یحت کردیداد م یداشت از طلب آروم جونش ب
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 اومدم مبه خود عیخاص آرامشمو بهم بزنه سر یلحظه  نیتو ا یکس ای یزیخواستم چ یراهرو برن ! نم

خوان بپرن تو اتاق سرو گوش آب بدن . با  یدونستم دخترا فضوال االن م یزود درو قفل کردم چون م

تموم گذاشته  مهیرو که ن ینماز دیراه نبوده باز توجه نکردم با یفکرم ب دمیخوردن تقه به در فهم

 !! شتریب نانیبار با حضور قلبو اطم نیخوندم و ا یبودم از اول م

،  مدیدستشو جلو آورد کف دستشو بوس شهیعادت هم سفره نشستم ماهانم رو پام نشوندم به کنار

 یکه تو خمار یاز پدر یادگاری کردیم یادآورینامهربون پدرشو  یاز خمار یکه نشونه ا یهمون دست

طفل معصوم خاموش کرده بود . قلقلکش دادم خودشو با خنده  نیا فیرو کف دست لط گارشویته س

بابا  که فرزام منو یگرفت درست مثل زمان یم تمیگفت بابا تپش قلبم ر یم یبغلم جمع کرد وقت وت

هست که به اون روز فکر  میا گهیبود که کس د نیگوشم نشون از ا ینجوا گونه تو ییصدا کرد . صدا

 یاطافر یجذبه  هی گهید یمثه مردا نویهمه مهربون نیکردم چرا شما ا یفکر م شهیکنه : هم یم

 . نیندار

 

 نه ؟ ای یدی: حاال به جواب رس دمیپرس میکه فقط خودمون بشنو یجور دمیخند

 

سر بچه  یاومده تا رو رونیشما ب نیخدا از آست یاز دستا یکی دمیتکون داد : بله ، امروز فهم سر

 به توجه و محبت پدرانه دارن . ازیبشه که ن دهیکش ییها

 

که شماها رو  نهیلطف خدا هم نی: بزرگترفرزام حلقه ش کردم  یماهانو رها کردمو دور شونه  دست

 بهم داده .
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 ! مهربون یپر هی یش گره زده بودم : به اضافه  رهیاشاره کرد که دلمو به دستگ یبه اتاق طنتیش با

 

 تو کار پدرش تجسس کنه . یدادم : بده پسر لشیاخم همراه لبخند تحو هی

 

 یبه اون اتاق برسونم دلم برا عیخواست خودمو سر یبه غذا نداشتم دلم م یلی.م دمی، خند دیخند

نظر داشتن، که چهارده تا  ریتونستم پونزده جفت منو ز یچه طور م یزد ول یپرپر م دنشیبوئ دنوید

 جفت مهربونو خوشحال هیبودن و  طونیفضولو ش

 یبهره نم یکردم منو از لبخندش ب ینگاه مهربون خاله با من بود که هروقت سر بلند م ینیسنگ

بود تموم شد با صدا  دهیطول کش شتریقبل ب یغذا خوردنشون که فکر کنم از دفعه ها یذاشت .وقت

 کردن فرزام تظاهر به رفتن کردم که خاله صدام کرد : نرو ، بمون کارت دارم .

 

 . نییپا ایمنتظرتم ، ب گهیربع د هیآخر گفت :  یبا پسرا فرستاد باال و در لحظه  منو

 

 شدم . یگفتم دنبال پسرا راه یکمو از ته دلمح چشم

پشت در  نییاون قدر خسته و لهولورده بودن که زود خوابشون برد منم خودمو رسوندم پا طفلکا

 تو . ایدرو باز کرد .آروم گفت ب عیبعد در زدم ، انگار خاله پشت در بود که سر دمویکش ینفس ستادمیا

 رو باز کرد : جلد باش بچه درم پشتت قفل کن . سایبستو در اتاق پر درو
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و ر ظیغل یخودمو نباختم اخم یرو لبش دلم ضعف رفت ول یتو درم پشتم قفل کردم .از خنده  رفتم

به  یتا تق دیگرفت که نبا یم ادی دیبچه با نینشوندم و با جذبه چشم دوختم تو چشاش ا میشونیپ

 ول کنه و بره . شویخوره خونه زندگ یم یتوق

 

 هیشدم  یم کیخنده رو از لباش پروندو جاش ترسو نشوند تو چشماش . با هر قدم که بهش نزد اخمم

داد .اون قدر عقب رفت  یلباشو به هم فشار م دادویرفت به زحمت آب دهنشو قورت م یقدم عقب م

دادم  هیتک واریدستمو باال سرش به د هی.  ومدمیکوتاه م دینبا یتابش بود ول یدلم ب واریتا خورد به د

که  یکه اخمم کم رنگ بشه زل زم به چشم نیگردنش فشار دادم بدون ا یمو محکم رو گهیدست د

رفت . نگاه  یور اون ور م نیمضطرب تو تنگش سرگردون بودو ا ییکوچولو اهیس یمثه ماه شیاهیس

 شیاباورن تیبردمو در نها نییشد سرمو پا یبه لباش انداختم که از دردو ترس چلونده م یکوتاه

 یصدا دردو تحمل کرد ول ی. ب کردیمحکمو ، محکم تر از اون چه فکرشو م ی، بوسه ا دمشیبوس

تنگشون داشت قطره  یسرگردون نبودن ول اهاشیس یماه گهینکرد ، سرمو بلند کردم د میهمراه

 شد . یم یقطره خال

 ؟! هی: هان چ دمیمحبت پرس یذره ا بدون

 

 بودم . دهیکرد گفت : ترس یداد م یکه بغض توش ب ییصدا با

 

 کم باال بردم ( به درک هی، ) صدامو  ی! آخ یبود دهیزدم : ترس یخفه ا داد

 

 شد ؟ یبار چ نی: ا دمیگفت ، دوباره پرس یکه از درد آخ رهیلبشو به دندون بگ اومد
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 کرد : لبم درد گرفته . ناله

 

 ت درد گرفت ) با پرخاش گفتم ( به جهنم !گفتم : که لب دوباره

 

 یمن بود چه کار م یجا یا گهیهر مرد د یدون یکه پشتم بهش بود : م یطور دمیکردم چرخ ولش

 آبت . شمیکینونت بشه  شیکیگوشت که  ریذاشت ز یم دهیکرد ؟ دو تا کش

 

تر شد .نفس حبس  دیش شد هیداد و گر هیبه سرعت دورم حلقه کردو سرشو به پشتم تک دستاش

چهقدر عذاب  یدون ی؟م یبه روزم آورد یچ یدون یدادم دستمو رو دستاش گذاشتم م رونیشدمو ب

دستاشو از دورم باز کردم از  یانصاف یب یلیبه خدا خ یانصاف یچه جاها که دنبالت نگشتم ب دمیکش

 یل.. و یسخت بود . ول یلیمنم سخت بود ، خ یخودشو بهم رسوند برا عیطرف در رفتم که سر بهقصد 

 

 ادامه ش ! یچ ینگاش کردم : ول منتظر

 

 نداره . یانداخت : ول نییحرف سر پا یب

 داره ها اما ! یعنی:  دمیقدم برداشتم ه صداشو شن هی باز
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خودمو جمعو جور کردم : تا  عیسر یبخوام گره ابروم باز شدو خنده نشست رو لبم ول نکهیا بدون

 مونم . یاتاق نم نیلحظه م تو ا هیبرام روشن نشه  یاون اما و ول یوقت

حاج  یگم ، حاال نه بعدآ وقت یبرداشتم که خودشو جلو انداخت : باشه اماو ولشو م یقدم کوتاه باز

 گم . یاومدن م یعمو و خاله طوب

 

بود که دنبالش بودم  یزیهمون چ مهیاعتراف نصفه ن نی، ا دمیشن دمویشن یم دیرو که با یزیچ

شت پ یمامانو بابا دستا شینما نیفکرش به سرم افتاده بود پس تو ا دمشید ی.همون بود که از وقت

 باالم شدن سکوت یبود با طوالن نییپرده بودن که البته حدس زدنش سختم نبود .سرشو که همچنان پا

بندازتش .  نییشد دوباره پاابروهام که سخت تو هم گره خورده بودن مجبور  دنیبا د یآورد ول

خونه  یلیدل چیهمسر مهربونو خانوم به ه هیچشمام :  یجلو دمشیدستامو قاب صورتش کردمو کش

 کنه . یخودشو ترک نم ی

 

 . دیآرومش دلمو لرزوند : ببخش یصدا

 

 دل . زیمعذرت بخواد منم نه تو عز دیبغلم فشردمش : اون که با تو

چه  یدون یسخت . نم یلیازت سخت بود خ ی. دور ی: دلم برات تنگ شده بود خانم دمیبوس سرشو

 قدر نگرانت بودم .

 یکر مبودمو ف داریب یشبا تا ک یدون یمن راحت بود . م یبرا یکنی: فکر م دمیشن دینال یکه م صداشو

 تونستم . ینم اینشد  امیبود چند بار خواستم ب شتیکردم . دلم پ
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 یشد ریبه بعدم هروقت ازم دل گ نیتموم شد ، از ا گهیتر کرد : د شونیپر شونمویش دل پر هیگر

 . هوم . چه طوره . رونینرو منو بنداز ب رونیخودت از خونه ب

 

،  ی:، اشکاشو با پشت دستش پاک کرد : فکر کرد دیخند یم هیم بلند کرد تو گر نهیاز رو س سرشو

کرد . نه جونم اشتباه به عرضت  رونمیکه زنم ب یاز رو ناچار یچرا ! بگ دنیددر پرس یاون وقت بر

 کار کنم یدونم چ یبار  نیرسوندن ا

 . یکن یبعد چه م یتعجب نگاش کردم : اوه اوه ، دست کم گرفته بودم سرتق . حاال دفعه  با

 

از در  یه نداربه وجود اومد اجاز انآیاگه اح یوجود نداره ول یبعد یبه غبغبش انداخت : اوآل دفعه  باد

 دارم که موهات رنگ دندونات شه . یاون قدر تو خونه نگهت م رونیب یخونه بر

 

 باشه . نیریقدر ش نیها ا هیتنب یبه خودم چسبوندمش : آخ کاش همه  شتریب

لحظه  هینه تحمل  گهیخونه که د میحاضر شو بر یاز خودم دورش کردم : زود دمیسرشو بوس یرو

 تونم تو اون خونه بدون تو سر کنم. یم گهیرو دارم نه د یدور

 

 کوب کرد . خیمحکم بود که منو تو جام م ینه  هی جوابش

 ؟ یچ یعنی، متعجب نگام کرد : نه ؟!  یشونیرو پ ظیغل یاخم با
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جا  نیکه به طور دائم زنت نشدم هم یخوام تا وقت یم یعنیمردونه و امنشو تو دستام گرفتم :  یدستا

 بمونم .

 

 تمیاذ تیراحته . فقط دور المی، منم خ ستین میپشت دستمو نوازش کرد : بد فکر دویکش یراحت نفس

ا خوام برم اعتکاف! ت یکه م یدون یم ستمین یبردن کارا حله . چند روز شیپ عیکنه که اونم با سر یم

 یبحسا وبرم دیحاال با یکردنت دست به دامنش بشم ول دایپ یخواستم برا یم شیدو ساعت پ یکی

 به گونه م زد ( یشدنت . ) بوسه ا دایپ یازش تشکر کنم برا

 

 ؟ یبا فرزام حرف زد ی: راست دیبه خاطرم رس یفکر

 

 رو هم گذاشت : آره . چشماشو

 

 نگاش کردم : خب ! منتظر

 

 مهربون دست به دست بده . یصبرانه منتظره تا منو با پر یباال انداخت : ب شونه

 

 منم ؟! دیفهم یعنی:  دمیکش یهوم
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ماجرا بو نبرد باشن . سر سفره چنان منو  نیفضول از ا یاز اون سرتقا یکیدرصد فک کن  هی:  دیخند

 اتم اون قدر دقت ندارن . ینظر داشتن که دانشمندا موقوع شکافتن هسته  ریز

 

 تو روشون نگا کنم . یبا چه رو گهیگونه م زدم : خاک برسرم ، د به

 

، تازه  میمگه چه کار کرد یزنیاخم دلچسب گفت : چه حرفا م هیبا  گونه مو نوازش کردو آروم

نگران بودن که من ازدواج کنمو  شهیهم یدون ی. م شونیشناس یهنوز درست نم شنیخوشحالم م

 ویکه تو هم همراهم شهیراحت م الشونیاجازه نده من بهشون سر بزنم ، حاال خ گهیهمسرم د

 . میذاریتنهاشون نم

 

 دادم : خدا رو شکر . رونیپر صدا ب نفسمو

 

 نیخدا رو شکر گفتنت خدا رو شکر . خوش حالم از ا یتر شدن حصار دستاشو حس کردم : برا تنگ

 . یکه باالخره اسم خدا رو به زبون آورد

 دیدور کمرم کامآل تو آغوش نرمو گرمش فرو رفتم : شا ویکیاون  دیچیدستشو دور شونه م پ هی

 . یکتمان نکن تشویمیرح تویحضورشو رحمان گهیتا د یایب نجایحکمت خدا بوده که تو ا

 ایو دنت گهید دمیفهم دمتیبه دست د حیچادر نماز به سرو تسب یزد : امروز وقت میشونیبه پ یا بوسه

 که از خدا بخوامو بهم نداده باشه . ستین یزیچ
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نه که چند صباح  یخوش حال باش یجور نیهم شهیکه بهت داده هم نیخنده گفتم : خدا کنه از ا با

 … ویاشتباه کرد یبفهم گهید

 نتونستم حرف بزنم . گهید دویلحظه پشتم لرز هیکه به سرم زده بود  یترس فکر از

بشم  مونیبه خاطرش پش ستیکه ممکن ن یزیخدا تنها چ ی: به خداوند دیتو چشمام د دویترد

 انتخاب توئه .

 

 ؟ یزنی؟ م یزن یوقت گذشته مو تو روم نم چیتو گلوم نشست : تو که ه بغض

 

و گفت : ت یرفت ، صورتمو با دستاش قاب گرفتو عصبان شیپ یوونگیلحظه حس کردم تا مرز د کی

 قدر پستم ! نیا ی! چه کردم که فکر کرد یشناخت یجور نیمنو ا

 

 هی ی. ول یزمیعز نیزتریوام کرد : تو عزجهت شکستو رس یخودو ب ینشد بغضَ رو نگهش دارم ب گهید

 که .. نای از …که  نیاز ا دمیدفعه ترس

 

 نترس اال خدا ! زیچ چیکسو ه چیاز ه یبا من ینترس وقت یچیمنو به خودش فشرد : از ه باز

 

چه کار  یخوا یوقت نداشتمش : حاال م چیبه قلبم نشست که تا اون موقع ه یحرفش آرامش نیا با

 . زاسیچ نی؟ منظورم عقدو محضرو ا یکن
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کارا به  یدم بعدم باق یکه بعد از اومدنم بالفاصله انجامش م هیاول مراسم خواستگار یچیه دیخند

 تو هتل ؟! ای میریرو تو باغ بگ ی. فقط به نظر عروس رهیم شیپ شهیروال هم

 

 ؟ باغو هتل ؟ ی؟ عروس یشد وونهی: تو د ومدیداشت از کاسه در م چشمام

 

وام با خ ی. م ادیمراسم باشکوه به خونه م ب فاتویطبق تشر دی! عروس من با یکرد الیخ ی: پس چ ایلیا

 براش راه بندازم که درخور شأنو مقامش باشه . یمراسم دیهمراه بشم پس با یدختر حاج ساالر

 

مرده منقرض شده  ینسل هرچ کردم یبود چرا فکر م یبود ، واقعآ ک یمرد ک نیتعجب نگاش کردم ا با

 . زننیم یکه هستن فقط دم از مردونگ یینایا

 که به در خورد منو متوجه اطرافم کرد یتقه ا یکه صدا زدمیفکرام دستو پا م تو

 

 ! هیک نیآروم گفت : بب ایلیا

 

 ؟ هینه چندان بلند گفتم : ک ییبا صدا ستادمیدر ا پشت

 

 مادر، منم ! سایجواب داد : پر خاله
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 ویلیل یحرفا نیدر سرشو آورد تو : تموم نشد ا یاز ال دمیکش نییرو پا رهیدرو باز کردمو دستگ قفل

 بعد . یبرا دیشو بذار هیمجنون ؟! بق

 

دستاشو برد باال : چشم چشم ، االن رفع زحمت  سادیتو چهار چوب در وا ایلیدر کنار رفتم ا یجلو از

 ببرمش . یدم زود یدم قول م یطولش نم ادیدستتون سپرده . ز میکنم . فقط امنت یم

 

خودشه تا هر وقت  یجام خونه  نی! دخترمه تاجه سرمه ا هیدر راهرو رو نشونش داد : امانت چ خاله

 بخواد بمونه م قدمش رو چشمم .

 

 ! یکن یخودتو تو دل هه جا م یر یهرجا م یرو کرد بهم : تو مهره مار دار ایلیا

 

 . شنیهمه جذبش م نیقلب مهربونو صاف داره برا هم هیدخترم  ریگفت : نخ یبا تشر ساختگ خاله

 

 در برگشت طرفمون : خدا برا هم نگهتون داره . یجلو ایلیا

 یالبته روز آخر که برا امیبتونم ب یدونم ک ینم یرم خنوم یمنو مخاطب قرار داد : من دارم م بعد

 بهم بگو . . یداشت یرسونم هر کار یزودتر بهت م تویگوش یول امیحتمآ م یخداحافظ

 خبر نذار . یدوباره برگشت : منو از خودت ب رفت
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 .. ییجدا ی. چه قدر سخت بود لحظه  میحرکت چشم باشه گفتم . باالجبار هردو دل کند با

 

 شده . دایواله و ش یجور نیمدبر ، که ا ایلیبا دل سربه راه ا یدرو بستم خاله گفت : چه کرد یوقت

ر با دل مدب ایلیگفت چه کرده ا دیلت خنده به لب نشستو به اتاقم پناه بردم . تو دلم گفتم : باخجا از

 م . دهیسر به راه شدمو و دست از لجاجت کش یجور نیسر به هوا و روح سرکش من که ا

ه که ب یکه ماهان تو بغلم بود بلندش کرده بودم تابه بادکنک دنیرس یزمان یعمو و خاله طوب حاج

 کرد با مشت به بادکنک یژست بانمک تمام زورشو جمع م هیضربه بزنه . با  میلوستر وصل کرده بود

ه گفتم ک یم کیرفت . به حاج عمو تبر یم نییزدو تو بغلم از ذوق باال پا یزد بعد خودش دست م یم

 هیطال دیدم باخاله به همراه فرزام وارد شد ، حدس ز هیشب بآیتقر یرو و چشم عسل دیسف یدختر

بود ! چنان به بچه ها و ما نگاه کرد  دیبع یدختر نیزنو شوهر همچ نیاز ا یعنیبود  دیبع یباشه ول

 ……………………………… میدستاش ریانگار ز

 

 یخداحافظ یبرا ایلیافتاد روز قبل هم که ا ادمیزد ،  یماهانو از بغلم گرفت به کف دستش بوسه ا عمو

تلنگر بود دوباره  هیکارش دل سر به هوامو که منتظر  نیآوردن ا ادیکارو کرد به  نیاومده بود هم

آخر فقط از دور و با زبون  یلحظه  یول میبا هم صحبت کرده بود یکل یکرد . شب قبلش تلفن ییهوا

 صبر دیهنوز با اوردمیخودم نم یکه دلتنگ بودم به رو نی. با ا میو راز دل گفت مینگاهمون حرف زد

 کردم . یم

 

بردم :  شیمشغول صحبت کردن با بچه ها بود پس دختر تازه واردو مخاطب قرار دادم دست پ خاله

 مهربون . یگن پر یبچه ها بهم م سامیسالم من پر
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 م دختر حاج آقا مدبر . هیدستمو فشرد : سالم منم طال یسرسر یلیخ

 

 عمو یخونه  زیمن کن یخونه شون . برا زکیکرد که انگار دختر اربابه و من کن یخودشو معرف چنان

با فرزام سالمو  اوردمویخودم ن ی. به رو ومدیاصآل خوشم ن هیاز طرز برخورد طال یبدن افتخار بود ول

سالو پسرم !  وزدم . پسرم ! نه ، اختالف سن د یصداش م دیبا یچ ندهیکردم . جالب بود در آ کیعل

 مؤدبانه و خوش برخورد جوابمو داد . یلیهمون آقا فرزام بهتره . برعکس عمه ش خ

 پدرش کنار اومده . میمطمئن شدم که با تصم دمیکش یآسوده ا نفس

 

سالم گلم ) گونه مو  کیداد : عل یسجواب سالممو با مهربون دیبه سمتم اومد منو به آغوش کش خاله

 دخترم ؟ ی( خوب دیبوس

 

 انداختم : خوبم نییشرم سر پا با

 ینیچند روزه تو ذهنم هزار بار مقدمه چ نیگفتنش ا یرو که سر زبونم بودو برا یدونستم جمله ا ینم

 ویزینباشه بعدم بگو اون چ یخال هیخال زتیعز یکرده بود چه طور بگم که خودش کمکم کرد : اول جا

 . ادینم رونیب یکه تا نوک زبونت اومد ول

 

 مامان صداتون کنم ؟ شهینگاش کردم آروم گفتم :م سیخ ییچشما با
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 چرا که نه ! یبه خودش فشرد : اگه قابل بدون منو

 

و تو  ختمیر یشد . تو آغوشش اشک م یهفت هشت سال باهاش خال نیا یو عقده  دیترک بغضم

 کردم : مامان . مامان جونم . یگوشش زمزمه م

 داد . یبه هر بار مامان گفتنم جانم ، جان مامان پاسخ م یصبور ویاون با مهربون و

،  گهیبازومو نوازش کرد : بسه د یمامانو تکرار کردم دست گرمو مردون نیریش یکه کلمه  یبار چند

 . دهیمثآل ع

 آروم گفت : حواستون به بچه ها هست ؟ یلیخ بعد

 

 ازش دور شدم . یلب ریز دیببخش هیبرداشتم و با  یمامان طوب یشونه  یاز رو سرمو

 

منو کنار خودش نشوند و دستمو با محبت تو دستش گرفت .  یمامان طوب میجمع شد ییرایتو پذ همه

از  دیمنو مادرش دوستانه نبود شا یافتاد نگاهش به دستها هیلحظه سر بلند کردم چشمم به طال هی

 یندجواب من لبخ یرو لباش نشست ول یباالجبارو ظاهر ینگاهم بود که سربلند کرد لبخند ینیسنگ

فرض کردم . خاله  تیاهم یزود گذر و ب ،یحسادت معمول هیمهربونو دوستانه بود . طرز برخوردشو 

 دستمو فشرد : حواست کجاس دختر چند بار صدات کردم ؟

 برات بذارم . یخور یم یاشاره کرد ( چ وهی؟ ) به ظرف م یخور ینم یزیداد : چرا چ ادامه
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به بار آورد : خاله تعارفش  یدردسر ساز یخرابکار یگفتم . که عاط یرکت چشمام چَشم آرومح با

 . رهیقضاشو بگ یدو ماه روزه ها نیماه رمضون تو ا دنیروزه س قصد کرده تا رس نینکن

 

گرفتن . فکر  یروزه م میو دور هم جمع دهیامروز که ع نیهم دیگفت : هه امروز ! با شخندیبا ن هیطال

 دور باشه . گرانیعباداتمون از چشم د دیکنم با

 

جواب جانانه بهش داد : اوآل خودش که نگفت  هی ینه ول ایکالمش شد  شیمتوجه ن یدونم مرض ینم

 . شهینم لیروزه ن دور هم بودن که دل نمیشاه دویامروز سع یروزه س در ثان

 

عبادتامون از  دیداده که با یرو ک یفتو نیمحکم گفت : منم روزه م . اون وقت ا یآروم ول یبا لحن عمو

باشه  ایعبادتمونهمراه با ر دی. دهترم نبا میما نماز نخون ننیب یم هیچون بق یعنیدور بمونه .  هیچشم بق

خوردن دور هم  یفقط برا گهم میامروز بگذرم چون دور هم جمع یشه که من از ثواب روزه  یوگرنه نم

 . میش یجمع م

 

.) رو کرد به فرزام ( مادر  گهید نیاومده گفت : صلوات بفرست شیخاتمه به بحث پ یبرا یطوب مامان

 که شماها رو راه بندازه ها . ستیبچه م ن ایلیامسال ا نیبب گهید دیاریب لتونویوسا دیبلند ش
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 کنه ینگام م یچشم ریز دمی. فهم دیشد د یصورتشو به وضوح م یو برافروختگ هیشدن طال مچاله

 وشیآت نیکه ا یسالمت عاط ویخوش بخت باش یاله یکرد . ا یداد م یتو چشماش ب نهیبرق خشمو ک

 . یتو به پا کرد

 

سنتور و  نیزد ، شاه یدف م دیساز داشتن . سع هیاومدم هرکدومشون  رونیبچه از فکر ب دنیرس با

نواختنم هستن .  ویقیدونستم اهل موس یمدت اصآل نم نیبرام جالب بود تو ا یلی. خ تاریفرزامم گ

زاد آ و. تو دلم بهش احسنت گفتم که جونا ر ستیخطا ن نیکردم عمو مثل بابام تو ا یفکر م شهیهم

 . اوردیبارشون نم یبعد کی نیذاشت و با حصار د یم

 

دفشو به دست گرفت و شروع به نواختن کرد ماهان که کنار پام نشسته بودو با اسباب  دیسع یوقت

 کوبش دف یاز صدا دمیفهم دیمن چسب یعروسکشو پرت کردو به پا دیاز جا پر کردیم یباز اشیباز

 ریو زم نهیتو بغلم گرفتمشو از جا بلند شم خودشو بهم چسبونده بودو سرشو تو س عیسر دهیترس

بردمش تو آشپزخونه  نیهم یکرد احساس کردم هر لحظه ممکنه حالش بد بشه برا یم میقا چادرم

ماچ گنده از لپش  هیشده بود شستمو خشک کردم بعد  فیکث شینیاول صورتشو که از اشکو آب ب

 کردم . یخوب حواسشو پرت م یرفتمو با حرفا یگرفتم مدام قربون صدقه ش م

 یکاسه رو گذاشتم جلوش خودمم رو صندل زینشوندمش رو م ختمیر پسیکاسه براش پفکو چ هی یتو

ت گرف یکوچولوش پفکا رو جلو دهنم م یداد با دستا یخورد به منم م ینشستم . با خنده پفکاشو م

که حاج عمو  میبود یذاشتم .مشغول باز یگرفتمو با خنده به دهن خودش م یمنم از دستش م

 واردشد
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دونه  یبا وقارو با سالبت . چه قدر دوسش دارم خدا م شهیمثه هم مهربون رو لباش بودو یخنده ا عمو

ست ، نش یصندل هی ینشوند کنارم به فاصله  میشونیرو پ یجلو اومد و بوسه ا اطیو بس . آرومو با احت

 نداشتم . یکردمو گله ا یمحتاط بودنشو کامآل درک م

 

 بابا ! یکه ناراحت نشد هی؟ از طال نجایا ی: چرا اومد عمو

 

 نشه . تیوقت اذ هیجا  نیآوردمش ا دیدف ترس یتکون دادم : نه ، ماهان از صدا یسر

 

 کرد ؟نه ! داتی: باالخره پ دیکردو پرس زیپر رنگ تر شد ، چشماشو ر لبخندش

 یطور بود درسته رو حرفم حرف نم نیهم شیاز بچگ یکردم ادامه داد : پدر صلوات دییتکون سر تأ با

مورد اشتباه کردو کوتاه اومد اونم ازدواج اولش  هیبرد فقط تو  یم شیآروم آروم کار خودشو پ یزد ول

 بود .

م بود که از لج اون نیا شینگران شتریکنه ب داتیدرو اون در زد پ نیا یلیابروهاشو تو هم کرد : خ بعد

 یکس کنه به یو شروع نمر یآدم کار ایبدونه  دیبا ی. ول یگرفته باش یعجوالنه و اشتباه میشده تصم

 .. یعل یو عل سهیتا آخرش وا دیاگه شروع کرد با ای دهیوار نم یدست عل

 

که اون  یبه اون لجن زار برگشته باشم . با افاق دهیترس ایلیتو لفافه بهم گفت ا دمیکامآل فهم منظورشو

 کنه . یبهم شک نم گهیهمراهمه و د شهیمطمئن بودم تا هم گهید میکه با هم زد ییروز افتادو حرفا
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 همراه بود. نیشاه دویبا سع شهی، هم هیخال یلیپر از عشق پدرانه گفت : امشب جاش خ یلحن با

با دفو سنتور  نمیشاه دویزنه سع یتار م ایلی، ا یکردم ندون ی: فکر م دینگاه متعجبم خند به

 کنه . یبرامون م مییزمزمه ها هیزنه  یم تاریکه فرزام گ مییکنن . وقتا یم شیهمراه

 کردم تو حلقت . یپفک م هیوگرنه  یکه روزه ا فیباز مونده بود : ح دهنم

 

 باور کنم ؟! دیبا یعنی! خوندن ! نواختن !!  یقی! موس ایلیجمع کردم : آخه ، ا دهنمو

 

 . یاخم با مزه به لبخندش اضافه کرد : اوآل دروغ باباته پدر صلوات هی

 

 گفتم : خوب اون که درست بعدش ؟ عیسر

 

مخصوص به خودشو داره .  یخلقو خو یدون یگرفتش : م دهیبهش ندادو نشن یتیجوابم گذشتو اهم از

گه دوست  یم یکنه . البته شش دونگه حواسش بهش هستا ول یوقت فرزامو محدود نکرده و نم چیه

خودم  یدونم تو خونه  یخودمون لذت ببره . چون م یدل خواهش تو خونه  لمیف ویقیدارم از موس

 گهید یزایدونم کنار اونا چه چ یبره نم گهید یجا یواشکیاگه بخواد  یول هیقیموس لمویهمون ف قطف

ن و کن یبا انتخاب فرزام تماشا م دویجد یلمای، ف ننیب یبا هم فوتبال م شهیهم نیهست .برا هم میا

 . ستنیخبر ن یب میقیموس یایاز دن
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پدر  هیبه ظاهر خشک مقدس  یایلیشدم . ا یآشنا م شتریتفکراتش ب اویلیرفتم با ا یجلوتر م یهرچ

وقت تنهاش  چیه یو تجربه کنه ول نهیکامآل امروز بود که فرزندشو آزاد گذاشته بود تا خودش بب

که  شکر ایدعا کردم . خدا شیسالمت ینذاشته بودو ازش غافل نبود . تو دلم بهش احسنت گفتم و برا

 . یرو سر راهم قرار داد یمرد نیهمچ

 

 ؟! نیای: حاج بابا نم میکه فرزام به در زد هردو به سمتش برگشت یتقه ا با

 

 شهی! مگه م امیبود ، گفت : چرا نم شیو متانت چاشن ینیسنگ هیخاص خودش که  یبا مهربون عمو

 ! امیپسرم ن ییهنرنما دنیشن یبرا

 

 جواب نده . یسؤال تو دلم مونده دوست نداشت هی یاخر رو کرد به من : راست ی لحظه

 ؟ یداد نیتسک یتو آغوش طوب توی: کدوم دل تنگ دیمنتظرمو به صورتش دوختم ، پرس یچشما

 

 آغوش مادرانه ! هیاز  یهشت سال دور یانداختم : دل تنگ ریازش گرفتم سر به ز چشم

 

 ؟ یکرد داشیشد : پ یجد

 

 تعلل گفتم: بله ! یب محکمو
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 جا بلند شد دستشو رو شونه م گذاشت: خدا رو شکر . از

 

آغوش امن  هیدلت  یروز حس رد هینگام کرد : اگه  ستادیراه ا مهیسمت در آشپزخونه رفت ، ن به

 آغوشم بروت بازه . شهیخواد ، بدون هم یپدرانه م

 

 داشته باشم حاج بابا جونم . اقتشویل دوارمیبه سمت در برگشت که صدام سکوتو شکست : ام دوباره

 

 آروم شده .. گهی، ماهانم د رونیب ایفقط گفت : پاشو ب نمیتا اثر حرفمو تو صورتش بب برنگشت

 

 یرفتم . فرزام دو سه قطعه برامون نواخت که بگ رونیرو سرم مرتب کردم ماهانو بغل گرفتمو ب چادرمو

 همه نبود . یبرا صیشد ، البته قابل تشخ یخارج م تمیاز ر ییجاها هی ینگ

از  یکی یقیتورج افتادم . تورج استاد زبردست موس ادیبستمو دوباره به گذشته م سفر کردم  چشمامو

افتاده و محجوب که از بد روزگار به دام عشق دختر  یجون بود . مرد یپرو پا قرص سور یایمشتر

ل خر پو یهاکننده  هیاز ته یکیاونو پس زده بود و با افتاده بود که به طمع مال قلب پاک  یبولهوس

جون صدام  یروز سور هیجون شده بود .  یسور یجفت شده بود . تورج به الکل پناه آورده و مشتر

جذب  یشتریب یایمشتر لهیوس نیتا بتونه به ا رمیادبگی یقینظر تورج موس ریکردو ازم خواست تا ز

ا دونم چر ینم یبرام سخت بود . ول قتیحق نیواگو کردن ا یخجالت ول ایدونم از ترس بود  یکنه . نم

 نشون بدم . یکنمو خود طنتیتو اون شب منم خواستم ش
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 ؟! یشده امشب همه ش تو فکر یگوشم گفت : چ ریسرشو جلو آوردو ز عاطفه

 یرو م هی: چه قدر طال دمیکوفت نثارشون کردمو آروم پرس هی،  دنیخند طونیش زویر یمرض با

 ؟ نیشناس

 

 یم یچرا ه ستیمعلوم ن یول ستین یدختر بد یدون یگفت : م یمرض یصورتشو جمع کرد ول یعاط

 خواد خودشو از ما باالتر نشون بده .

 

کنم از سر اجبار  ینه ما از اون . فکر م ادیحرفشو قطع کرد : واضح بگم ، نه اون از ما خوشش م یعاط

 خونواده . نیاز ا هیجدا بافته ا یکنه . کآل تافته  یم از باال به ما نگاه م شهیو هم ادیم نجایا

 

 شنون زشته . یوقت م هی یلب به دندون گرفت : خاک برسرم عاط یمرض

 

 گم . یشونه باال انداخت : بشنون مگه دروغ م یعاط

 

خونواده حاج عمو و خاله حرمت  دیبا یکه عاقل تر از اون بود با اخم گفت : به اون کار ندارم ول یمرض

 ساکت باش . روی، پس زبون به دهن بگ میرو نگه دار

 

 . ادیم شیپ یچ فیتو ق میکم حالشو بکن هیبدجنس گفتم : به نظرتون اگه  یو فکر دهیهوم کش با
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 ، برو دارمت !! ولیگفت : ا یبا سرخوش یعاط

 

از  نمیا یعاط یبه گونه ش زد : خاک برسرم امشب شما دو تا چه تون شده . اون از حرفا یمرض

 اصطالحات بکرو ناب تو !

 ! زیشب عز نیکنه تو ا ریآخرو عاقبتمونو به خ خدا

 

 ؟! یچه کار کن یخوا ی: حاال م دیپرس یبده اساس هیبه طال یحال هی ومدیکه خوشش م یعاط

 

 کنم . یمهمونتون م تاریقطعه با گ هیفقط  یچیباال انداختم : ه شونه

 

بعد انگار هردو تازه حرفمو  دیکش یتو ذهنش تصور کرده بود نفس راحت یدونم چ یکه نم یمرض

 ؟! یبلند گفتن : مگه بلد بآیصدا تقر هیبا  ییباشن دو تا دهیفهم

 

قبل از اون بلند  یجواب خواست که عاط یبا حرکت سر از مرض دیبه سمت ما برگشته بود ، سع سرها

 . میم دار گهید ینوازنده  هیاعالم کرد : امشب 

 

 .. زیمهربون عز یبه من اشاره کرد : استاد پر بعد



 گناهکار طرد شده

 

 
434 

 

 م برام دست بزنن . هیبالفاصله برام کف زد و باعث شد بق و

 

 ! یتو چنته دار یچ نمیبب ایبهتر ، پاشو ب نیاز ا یگفت : خب خب ، چ یشگیبا همون لبخند هم عمو

 

شه ،  یاشاره کردمو فرزامو مخاطب قرار دادم : م تاریسپردم از جام بلند شدم به گ یبه مرض ماهانو

 ؟ رمیسازتونو چند لحظه قرض بگ

 

 کنم قابلتونو نداره . یطرف من گرفتش : خواهش م یدو دست فرزام

 

نخورده بود  یساز چیبود دستم به ه یسال هیحدود  دمیساز کش یماینشستم دستمو رو س نیزم رو

رو که کامآل رو  یوجود چند قطعه ا نینداشت با ا ویشگیمطمئنآ دستم اون سرعت هم نیهم یبرا

آهنگ شاد  هیمهربون  ی: پر ختیبچه ها افکارمو بهم ر یشون تسلط داشتم تو فکرم ورق زدم . صدا

 . زنمب

 

دوسش داشتم براشون نواختم .  یلیرو که خ یشاد هیلیاسپان یبا آرامش تکون دادم قطعه  سرمو

 ادیرو هم به  ییغمایکوروش  یاز ساخته ها یکیکردن .  قمیکه تموم شد با دستو صوت تشو یوقت

 جون زدم . یسور
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مهربون و نگاه حاج بابا با وقارو با  یبا لبخند یکارم تموم شد سر بلند کردم نگاه مامان طوب یوقت

 افتخار همراهم بود .

 

 نظر داشت . ریبود ، ز شیکم حسادت چاشن هیمنو با حرص که  گهینفر د هی البته

 

 مهربون ، اصآل یبود پر یمحترمانه گفت : عال یلیشدم سازو به فرزام سپردم که با لبخند و خ بلند

 . نیقدر مسلط باش نیکردم ا یفکر نم

 

 داشتم . یببشنون گفتم : استاد خو هیکه همه به خصوص طال یافتخار سر تکون دادم و طور با

 

 منم برم کالسشون . دیآدرس استادتونو بد شهی: م دیپرس

 

ندارم چون از اون موقع که شاگردشون بودم  شونیاز ا یبه تأسف تکون دادم : متأسفانه خبر یسر

 گم . یحتمآ بهتون م دمیشن یاگه خبر یسال گذشته . ول یلیخ

 

 کرد . تشکر
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بگم کم گفتم ،  رتیزد : . ش یبرق م طنتیاز ش یعاط یبرگشتم . چشما یمرض ویعاط شیپ دوباره

 ی، خودم جورتو م ینزن دیسف اهویهفته دست به س هیکارت  نیحقشه به خاطر ا یذوق مرگمون کرد

 کشم ..

 

 ره . یم ادشیکرد فردا  ینطق هی رهیاالن جوگ رینگ یبا سر اشاره کرد : جد یمرض

 

 فک ی. ) رو کر به من ( داشت هیرو دار زهیبر یزود قشویخوبو بد رف ی: زشته آدم اخالقا دیخند عاطفه

با بلدزر فکشو جمع کنن هم  انیهم ب یخواستم زنگ بزنم آتش نشان یولو بود ! م نایطرف رو زم

 خاموش کنن . ششویآت

 

 به اذان میدار میافطارو آماده کن لیبباف پاشو وسا فی: کم اراج میشونینشوندم رو پ یاخم ظاهر هی

ه دار روز ی هیبه فکر بق یتو روزه م تو هواس ول یالبته من که با گوش کردن به غبتا میش یم کینزد

 باش!

 

 دنشیآمد . با د داریبه د ارمی دویگذشت . باالخره روز موعود رس یشبو دو شب بعدش با دل تنگ اون

ه نظر کرده بود . الغتر ب رییتغ یش کل افهی. ق دیتازه گرفتو به آرامش رس یجون شونمیروح خسته و پر

ر و پ یروحان یبلند شده ش حالت یشایدور چشمش نشسته بود که با اون ر اهیس یهاله  هی دیرس یم

که به  نیقبل از ا یشد به وضوح تو چهره ش خوند ول یرو م یجذبه به صورتش داده بود . خستگ

 رونیرو از تنش ب یعالمه بوسه خستگ هیماساژو  هیتونستم با  ی. کاش م نهیخونه بره اومد تا منو بب

 م .کرد یصبر م مونیمرس وندیتا روز پ دیکه خودم گرفته بودم با یمیمتأسفانه با تصم یکنم ول
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 نیرو زم یحال یبا ب مویپا گذاشتم که وجود اونو کم داشت . ساک کوچ یاز سه روز به خونه ا بعد

کنارت نداشته  یول یداشته باش ویپرت کردم . چه قدر بده کس شیآرا زیرو م چویانداختمو سوئ

 ! شینیاز دور بب یفقط بتون ی، ول ی. به اسمت باشه ، حاللت باشه، عاشقت باشه، عاشقش باش شیباش

 کردم : یلب زمزمه م ریز اوردمویآروم لباسامو از تن در م آروم

 

 نیخونه غمگ یخال خونه

 تو یسوت و کور ب خونه

 زمیعز یخوشبخت رنگ

 تو یاز من دوره ب گهید

 گرفته کوچه ها رو مه

 داستیتو پ ی هیسا اما

 شب رو یشنوم صدا یم

 نجاستیاونکه رفته ا گهیم

 و با شب یبا شب رفت تو

 غربت اریاز د یای یم

 یمونیقلب من م یتو

 غرور و پر نجابت پر
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 و با شب یبا شب رفت تو

 غربت اریاز د یای یم

 یمونیقلب م یتو

 غرور و پر نجابت پر

 دست منه تنها حاال

 خونهیدستاتو م شعر

 خوبه با تو بودن حس

 مونهیمن م یرگا تو

 

 یایاز در یحموم خودمو به دست آب گرم سپردم . سه روز با خدا خلوت کردم . تشکرو قدردان رفتم

لحظه م منو به حال خودم  هیپشتم باشه و  شهیکردم . ازش خواستم تا مثل هم ادیصدا فر یلطفشو ب

 رها نکنه . سه روز خوبو خوش بود . فقط من فقط او !

دستور خودش بود !  نیبرگردم ا ای. اما حاال مجبور بودم به دن یکیهمه نزد نیقدر لذت بردم از ا چه

 زایچ یلیشده بودم به فرمان او . انگار تو وجودم خ میاو حاال تسل یبودم به رضا یکه قبآل راض یمن

 کرده بود . رییتغ

به دور از تجمالتو رنگو لعابها ، و با همراه  یخودم بسازم . زندگ یبرا یدیجد یخواستم زندگ یم

 شدم . یحتمآ موفق م زمیعز



 گناهکار طرد شده

 

 
439 

 

ه . بازم از خدا ب ستین یاکاریدونستم اونم مثل من دنبال تظاهرو ر یداشتم و م مانیصفاش ا ویپاک به

روحو قلبش تشکر کردم . دوباره دلتنگش شدم دلتنگ در  خاطر داشتنش ، به خاطر پاک موندن

 …دلتنگ صداش ، عطر وجودش  دنشیآغوش کش

برد دردو ول با خدام روح خسته مو  یشستو با خودش م یتنمو م یهایطور که آب خستگ همون

تحمل کنم خودت کمک کن تا  شویدور یتونم لحظه ا ینم گهیبهم صبر بده ، د ایداد : خدا یم نیتسک

 . میبردار ونیمشکالت سد راهمونو از م

 قینفس عم هیکردمو  کینزد مینیعطرشو برداشتم به ب ی شهیاومدم ش رونیاز حموم ب دهیپوش حوله

 یکردم ، با هر بار تنفس خنک شیخونه اسپر یهامو ازش پر کردم . چند بار تو فضا هیو ر دمیکش

 هی طقشد . ف قیبه تارو پودم تزر ینیریش ی، خلسه  دمیبلع یبهار با تمام وجود م میعطرشو مثل نس

تخت بدون اون  نیرو ا دنیخواب یحت گهیشلوار خونه تنم کردم خودمو رو تخت انداختم ، د

هوش  یب بآیتقر نیبودم برا هم دهینخواب یکرد . سه روز بود درستو حساب یاز تنم در نم هامویخستگ

 شدم .

 

از درد تو گوشم  یکس یناله  یکرد ، پشت سرش صدا یاسممو صدا م دویکوب یمحکم به در م ینکس

عادت کنه ، دستمو دراز  یکیکم صبر کردم چشمم به تار هیبود .  کیهوا تار دمی. از خواب پر دیچیپ

ود . ب دهانداختم هنوز ده نش ینگاه یکوب روشن شد . به ساعت رو پاتخت واریبرقو زدم د دیکردمو کل

نبود .  یکس یرسوندم بازش کردم ول یواضح بود که خودمو به در ورود دمیکه د یاون قدر خواب

 کنه . ری، خدا خودش به خ دمیبود د ی: چه خواب دمیبه صورت عرق کردم کش یدست

 تلفن زیم یصدقه گذاشتم . برگشتم رو صندل یدرآوردمو زود یاسکناس دو تومن هی بمیج یتو از

رو برداشت اجازه نداد دهن باز کنمو  یبوق گوش نیرو برداشتمو شماره گرفتم با دوم ینشستم گوش

که اصآل موضوع کابوسمو فراموش کردم : به ،  یداد طور یحرف بزنم صداش شارژم کردو بهم انرژ
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قدر زود متوجه  نیشکر خدا چه خوب که ا می، طاعاتو عبادات قبل حق ! مام خوب ایلیسالم آقا ا کیعل

 . یریباهاشون تماس بگ دیکه با یهم دار یپدرو مادر چشم به راه یشد

 

م خواب یچه طور دمیاون قدر کسر خواب داشتم اصآل نفهم دیلبخند جواب دادم : سالم بابا ، ببخش با

 برد .

 

 کارت دارم . یایطرفا م نیا یگفت : ساعت خواب ک شیشگیهمون لحن آرومو محکم هم با

 

 اونجام . گهید ی قهیساعت چهل دق مین دیبکردم : اگه نخوا یفکر

 

 یومدی. شامم مادرت خورش بادمجون درست کرده برات البته تو که ن میمنتظر ای: پس بلند شو ب بابا

 سهم تو رو کنار گذاشت . یول میما خورد یدیگفت حتمآ خواب

 

بود نشسته بودمو محو صورت  دهیکه مامان برام چ یمونیپرو پ یساعت بعد سر سفره  هی حدود

 . دمیخند یم اشیمهربون بابا به شوخ

 

 دنیگفت : راستشو بگو حاال واقعآ برا د اوردوینگاه به سفره آخر طاقت ن هیکرد  ینگاه به من م هی بابا

 برا خورش بادمجون مامان پز ؟ ای ای یما اومد
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 بافه ! یم یچ یدونم چله تابستون برا ک یبرداشت نم شیبافتن یالیدست از حرکت دادن م مامان

 معترض به بابا نگاه کرد : حاج آقا سربه سر بچه م نذار معذبش نکن بذار غذاشو بخوره .

 

ز ا دهیمنو د یاشاره به فرزام که چفت من نشسته بودو انگار بعد از قرن هیاشاره به من کرد  هی بابا

 پدرو پسر کدومشون بچه ن ؟ نیا میدیخورد ، گفت : ما باالخره نفهم یپهلوم تکون نم

 

 مادر اگه بچه ش صد ساله هم که بشه بازم بچه س . ی: قربون جفتشون برم ، برا مامان

 

 یگفته که حرف مامانو قطع کرد : خانم اون قدر منو از موضوع اصل یم یافتاد که چ ادشیدوباره  بابا

 علت اومدنتو ! یگفت یم یداشت ایلیشد . خب آقا ا یبه چ یرفت چ ادمی یپرت کرد

 

 : خب اول به خاطر شما اومد بعدش به خاطر خورش بادمجون . دمیمرتب شدم کش یشایرو ر یدست

 

 ورزند خلف و راستگو نیشکرت از وجود ا ایبه سمت آسمون بردو گفت : خدا دستاشو

 

 من متوجه نشدم . نیاومد یاومد : اِ ! سالم داداش ک نییکتاب به دست از پله ها پا هیطال
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هت ب ومدیوگرنه م یدیخانم خودم .گفتم خواب یجام بلند نشدم فقط نگام همراش بود : سالم بر آبج از

 زدم . یسر م

 

 که چرا جلو پات بلند نشدم ؟ یدونی.: م دمشیمنم بوس دیاومد گونه مو بوس جلو

 

 منم بدونم . نیبگ شهیدونم م یگفت : من نم طنتیبا ش فرزام

 

 نیبرداشت فرزام از جا بلند شد پشت مبال سنگر گرفت : آهان با ا زیبه سمتش خ یبه شوخ هیطال

 نه ؟! گهیبود د زایچ نیدختر دم بختو بسته شدن بختو از ا ی هیافتاد ، قض ادمیحرکت 

 

 ؟ نیگ یبهش نم یچی: اِ ! داداش ه دیکوب نیپاشو زم دویکش یفیخف غیج هیطال

 

و من یعمه  ادینم ینداره ، کآل کس بیجلو پاش ع دیباز از همونجا منو مخاطب قرار داد : بلند ش فرزام

خانم صبح تا  نی. ا زهیر یم یدخترمون از هر انگشت چه هنر میبه مردم بگ میبگ ی. آخه چ رهیبگ

ت وق هی کهکنه  ی، بعد دوره ش م خونتشیکتاب رمانم دستش . بار اول م هیشب نشسته تو اتاقش 

کنه اون  یبار دوره م هینره ،  ادشیکنه  یجمله از چشمش افتاده باشه ، دوباره دوره م هینکرده  یخدا

 …کنه  یبعد دوره م ینبوده تو ذهنش بمونه ، دفعه  ادشیقبل  یکه دفعه  یموضوع
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 یم دی! نه با هیفرزام لبشو گاز گرفت دستشو رو دهنش گذاشت : چ وونهیداد زد : بس کن د هیطال

 شد . یفاش م دیراز سر به مهر بود که نبا هی نیگفتم ، ا

 

 خودم ببندمش ؟ ای یبند یداد افتاد دنبالش : دهنتو م غویبا ج هیطال

 

 یبابا مجبورشون کرد آروم بشن : بسه دختره  یکه صدا میکرد یهاشونو دنبال م طنتیخنده ش با

 ینشون بده حرفاش الک اریبردار ب ییچند تا چا یکه اون بچه رو دنبال کن نیا یگالبتون ، جا سیگ

 داره . یهنر هیبوده دختر بابا 

 

گفتو به سمت آشپزخونه رفت .با  یکه از طرز صحبت کردن بابا از خنده ضعف کرده بود چشم هیطال

ون ت دهیدختر ترش نیما اومد : حاج بابا جونم قربونتون برم منو از دست ا شیرفتنش فرزام دوباره پ

 . نینجات داد

 

که  یتر من و عمه ا کیراجع به خواهر کوچ یآقا پسر حواستو جمع کن دار یتو هم رفت : ه اخما

 ! بار آخرت باشه . ایزن یهفت هشت سال از خودت بزرگترهه حرف م

 

 زد . یداد م نویا طونشیش یواضح بود که بار آخرش نخواهد بود برق چشما یگفت ول یچشم
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حرمتا  یول میکه با هم دوست نیبردم از ا یخونواده مو دوست داشتم . لذت م یستانه جمع دو شهیهم

شد . با فکر کردن بهش دوباره  یجمع اضافه م نیبه ا سامیشه . کاش زودتر پر یتو خونه مون حفظ م

دلتنگش شدم . ظرفا رو رو هم دسته کردم حاضرو آماده گذاشتم تا ببرمشون تو آشپزخونه سرمو 

 ؟ یباال بزن نیپسرت آست یبرا یخوا ی: مامان ، نم دمیبلند کردم رو به مامان پرس

پسر عجول  هیباال بزنم برا  نیآست دیبا یطلبکار نگام کرد : برا ک زیگذاشت رو م اشویبافتن لیم مامان

 ایه ؟ برگرد یبره تا راض یتنها به قاض دیزود از کوره در بره و نبا دیدونه نبا یسنش هنوز نم نیکه با ا

 که نبود ؟ هان ؟! یدوماد یبرا

 

حاضر  وی) به خودم اشاره کردم ( االنم که ح دویخنده گفتم : حاال که تا سر حد مرگ مجازاتم کرد با

 در خدمتتونم . نجایا

 

درم پ یبرا دیبر دیبا میکن یقبول نم یبهانه ا چیه گهید دیدستاشو به هم کوب طنتیبا ش فرزام

 . یخواستگار

 

 خنده ! مامان با اخم نگاش کرد : حاج آقا ! ریحرفش بابا زد ز نیا با

 

 اون شعر معروف افتادم . ادیجواب دا : جان حاج آقا ! خب  بابا

 میادیاالن من ز یعنیکارش فرزام از جا بلند شد  نیلب به دندون گرفتو به فرزام اشاره کرد . با ا مامان

 برم ؟! دیبا
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 یمادر هرچ یباش دی، تو هم با نیباز به بابا چشم غره رفت بعد به فرزام رو کرد : نه مادر بش مامان

 . ییتو شیسر زندگ هیپدرته و  ایلینباشه ا

 

مبل گذاشت به فرزام اشاره کرد ، فرزامم بلند شدو کنارش نشست :  یپشت یدستشو باز کردو رو بابا

 موضوع حرف زده بود درسته ؟ نیخب آقا فرزام ، بابات که قبآل باهات راجع به ا

 

؟ درسته بابا !  یدیرو هم که انتخاب کرده د یگفت بابا ادامه داد : همسر یمؤدبانه و آروم یبله  فرزام

 ؟ هیاال نظرت چح

 

 نهیگز نیمهربون بهتر یانداخت بعد رو به بابا گفت : به نظرم پر یسر بلند کرد تو چشمام نگاه فرزام

 بابامه ، چون هم واقعآ مهربونه و هم مثل بابا صبورو متشخصه . یبرا

 

 هیجوون به سن فرزام  هیمن اون قدر با وقار بود که  یسایقند تو دلم آب شد ، پر فشیتعر نیا از

 نسبت بهش داشت . ینظر نیهمچ

 

ارم ، ذ یپنجشنبه قرار م نیبرا هم رمیگ یگفت : فردا با حاج صالح تماس م یجد یبار بابا با لحن نیا

 خوبه خانم ؟!
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 با خنده سر تکون داد : بله ، چرا بد باشه ! مامان

 

 شه . یمراسمو برنامه ها به موقعش جور م هیباق میکن یم یعقد مححضر هیادامه داد :  بابا

 

 ساده .. یعقد محضر هیحرف بابا گفت آره مادر  دییدر تأ مامان

 

 شنوم ! یخوب خوب م ی: به به ، حرفا دیرس هیموقع طال همون

 

 گرفتن مزدوج بشن . میپدر تصم ی! باالخره آقا یبا ذوقو شوق گفت : خوب نگو بگو عال فرزام

 

 شاهللیمبارک بادا ا اری یگذاشت ، شروع کرد به بشگن زدنو قر دادن : ا زیرو م ویچا ینیس هیطال

 مبارک بادا ..

 یکه باالخره قبول کرد نیچه قدر خوشحالم از ا یدون یداداش نم ی: وا ستادیسرجاش ا یسرخوش با

 یمدت همه ش تلفن نیسمانه جون تنگ شده که نگو ! درسته ا یزن داداش برگرده . اون قدر دلم برا

 هتره .ب یلیخ هبر ادویخونه باشه و راحت بتونه ب نیاز ا یکه دوباره عضو نیا یول میبا هم در تماس بود

ازش گله دارم امروز  یچه قدر خوش حالم ! آخ جون ! ول ی: وو زدیو با ذوق دست م دیپر یم نییپا باال

 نگفت . دتونیجد میاز تصم یچیه یباهام حرف زد ول یکل هیعصر
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 یلی، ها ! در هر صورت خ نینگه تا خودتون بگ یزیچ نیشما ازش خواست دمیکرد به من : شا رو

 بگم . کیزنگ بزنم بهش تبر هیخوشالم . برم 

 

 ! یر ینم ییکوب شد : صبر کن ، فعآل جا خیخشمناک من سر جاش م ادیکه با فر دیسمت پله ها دو به

؟ تو به چه مناسبت با اون  یگفت ی: تو االن چدمیشدم و با همون لحن خشن پرس رهیچشماش خ تو

 ؟! یکن یصحبت م یخانم هر روز تلفن

 

 زد : خب زن داداشمه ! هیراه پله تک یجلو رفتو به نرده  یکم

 

رفت .  شهیهم یهمه مون برا شیرفت . از پ امرزتشیزدم : کدوم داداش ؟ اون داداشت که خدا ب داد

 ازش بشنوم . یم خوش ندارم اسم گهیاون خانم م ردم .د یمنم که برا

 فهم شد ؟ ریباالتر بردم : ش صداو

 

 ؟ هیک نیکه قراره باهاش ازدواج کن ی: پس کس دیبا تعجب پرس هیطال

 

 . ساسیهمن طور محکم گفتم : اسمش پر یآوردم ول نییپا صدامو

 

 …کدوم خ گهید سایکم باال برد : پر هیاون صداشو  حاال



 گناهکار طرد شده

 

 
448 

 

 

مادر ، روز  شیدیکرد با چشمو ابرو متوجه ش کرد حرفش زشت بوده : د یدست شیبار مامان پ نیا

 کردن . یمهربون صداش م ی. بچه ها پر یمهربون یخونه  میرفت ریتولد حضرت ام

 

ه شون ک یکیشده اونا . حاالم  تونیزندگ ی! اصآل شما همه  مایتی: اَه باز اون بچه  نیزم دیکوب پاشو

 خونه . نیتو ا نیاریب نیبه عنوان عروس وردار نیخوا یکارن م ینو چ یَننه باباش ک ستیمعلوم ن

 

 ؟ یگ یم یدار یچ یفهم یکه دادم بره هوا بابا بهش پرخاش کرد : خودت م نیاز ا قبل

 

 هیفهمم ،  ینبود ، جواب داد : معلومه که م یکه برام باور کردن یبابا چشم تو چشم شدو با لحن با

.  نیدور خودتون جمع کرد نیَحاللن، حرومن، دزدن، سالمن، معتادن چ ستیمشت بچه که معلوم ن

 . نیبه من داشت نیرو که به اونا دار یکم از توجه هیکاش 

 

 رفت باال . دویپاهاشو محکم رو پله ها کوب بعدم

 

 یکوحشتنا یکه در ا صدا یبود به شدت باز کزدم طور دهیرفتم در اتاقشو که محکم بهم کوب دنبالش

دلت  یفیهر اراج یکن یخوردو برگشت که با دست گرفتمشو دوباره بازش کردم : دهنتو باز م واریبه د

بعد  نوبش وصبر کن جوابت یزن یباال ؟حرف م یایم نوییپا ینداز یم یبعد سرتو مثه چ یگ یخواست م

پولدار ترو کله گنده تر از پدر  یلیپدر خ هیپدر داره ،  میتیبچه  یگ یکه بهش م یبرو . اوآل اون خانم



 گناهکار طرد شده

 

 
449 

 

 یتو خونه  یمجبور شده چند وقت یلی. اون دختر خانم به دال یحاج صالح ساالر هیبازاره و  هیمنو تو ! 

چه ب یکه واقعآ مهربونه و حق شناس تو نگه دار ییباشه و البته از اون جا یبچه بمونه و مهمون خاله مل

 کنه . .. یها به خاله کمک م

 

 ره ؟!ب رونیخودش ب یدختر مجبور بشه از خونه  هیتونه داشته باشه که  یم یلیتو حرفم : چه دل دیپر

 باشه ! یدختر فرار هیکه  نیزد : مگه ا یخند زهر

 

ترم کرد :  نیکه زد خشمگ یقلبم صد برابر شد ، هجوم خون به سرو صورتمو حس کردم حرف ضربان

ه دلتون خوش نیدور خودتون جمع کرد ویولگردو پاپت یننه بابا یمشت بچه ب هیبه قول سمانه جون 

 نیتنها تو ا ضویاون زن مر یگفت ی. شما داداش ، اگه راست م نیکن یبه هم نوعاتون کمک م نیدار

 . هیدختر فرار هیدنبال اون دختره که مطمئنم  یبر یکرد یول نم کریدرو پ یر بشه

 

 خواستم میکوب واریصورتش بشونم مشت کردمو به د یباال آورده بودم تا رو اریاخت یکه ب دستمو

دا . تو رو خ ایمضطرب فررزام دهنمو بست : بابا ، بابا ب یبگم که صدا دینبا یجوابشو بدمو بگم هرچ

 حاج بابا حالش بد شده ! ایزودتر ب

به  گرمو دیتهد نویرفتم نگاه خشمگ هیبه سمت طال دمیبه اوج رس تمیخبر عصبان نیا دنیشن با

 ) …سر تو و اون دوست  یینشه وگرنه بد بال شیبرو دعا کن فقط بابا طور هیچشماش دوختم : طال

 .. هلل اال الاله(  شدن مشت حرص از دستام
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 با هولو حراص دوباره صدام کرد : بابا تو رو خدا .. فرزام

 

 یپله ها رو با چه سرعت رونیچند بار تکون دادم و از اتاق زدم ب هیطال یتو هوا برا دمویتهد انگشت

 دونه . خودمو بهش رسوندم : بابا ، بابا ، چشماتو باز کن . یرفتم خدا م نییپا

 ؟ نیزبونش گذاشت ریخوند : قرصشو ز یلب دعا م ریکردو ز یم هیکردم به مامان که گر رو

 با حرکت سرو چشم جواب دادو مطمئنم کرد . فقط

 . یبار رو کردم به فرزام : اون تلفنو بردار زنگ بزن دکتر کمال نیا

 

 گه یم یچ دمیفهمیزد نم یآروم حرف م ییکم از هم باز شدن . با صدا هیخوردنو  یبابا تکون یچشما

خواست  یقابل فهم بود . حدس زدن اونچه م تیحرومو اشتباهو ترب یحرفاش لقمه  یالبه ال فقط از

صحبت کردم سؤاالتشو جواب دادم با توجه به  یبگه با سر هم کردن کلمات سخت نبود . با دکتر کمال

 یراو خودش ب ستین یبردنش ضرور مارستانیداد که فعآل ب صیبود دکتر تشخ اریکه بابا هوش نیا

کرد  بابا رو دنیپشت در بوده ! با د دیرس یخودشو رسوند که به نظر م عی. اون قدر سر ادیبابا م نهیمعا

کم مراعاتشونو  هیپدرتون از سم هم بدتره ، چرا  یمدبر من که گفته بودم استرس برا یبه من : آقا

 . نیکن ینم

 

نش سرم کرد نهیبعد از معا میاتاقش ببر نداشتم بدم . کمک کرد تا بابا رو به یجواب یعنیندادم  یجواب

ورد : آ رونیکرد کارش که تموم شد منو از اتاق ب یدو تا آمپلم با سرنگ توش خال یکیبراش وصل کرد 

 نیا هشیهم یول ذشتگ ریبار به خ نیبراشون بده . ا یلیمهندس ، من بارها بهتون گفتم تنش خ یآقا
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 ایلیبه گردن خ شونیا ستنیکه حاج آقا تنها پدر شما ن دیدون ی. شما م میستیقدر خوش شانس ن

 حواستون بهشون باشه . شتریب دیدارن پس با یخود من حق پدر شیکی

 

کردم از فرزام هم خاستم تا در  عتشیتکون دادم ازش تشکر کردمو تا دم در ساختمون مشا یسر

 کنه . شیکوچه همراه

ن رفتم سراغ مامان اال یم دیزدم با شیشونیبه پ یبود بوسه ا دهیبابا ، اروم خواب شیبرگشتم پ خودم

من  ایلب ذکر )) ریکردو ز یم هیمبل نشسته بودو آروم آروم گر ینداشت مامان رو یاونم حال خوش

 یم هیگرهمون طور که  دمشیکرد کنارش نشستم در آغوش کش یاسمه دوا و ذکره شفا(( رو تکرار م

 کردم . یفکر م یامشب به چ یدون یکرد گفت : م

 

 حاج خانم ! یدادم : به چ هیبه سرش تک مویشونیپ

 

ا بار ) ب هیقدر مهربون نبود ، کاش فق  نیکه کاش پدرتون ا نیبا دستمال پاک کرد : به ا شوینیب

 یم چه یکتک یبار سرم داد زده بود ، فحش هینشون داد ( فقط  کویعدد  دیتأک یانگشت اشاره ش برا

 دلمو بشکنه ! که یحرف هیدونم 

 

 یحاج رضا مدبر نم گهیکارا رو کرده بود که د نیحاج خانما اگه ا یزن ی: حرفا م دمینرم بوس سرشو

 خرنو حرفش براشون سنده . یکه همه به سرش قسم م یشد . مرد
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دونم در جواب کدوم کار  یجواهر که نم هیجواهره  هیدونم ، پدرتون  یدونم م یتکون داد : م یسر

.. امشب از  یدون یتر شد : نم دیش شد هیداد ، گر هیم تک نهیثوابم خدا به من دادش . سرشو به س

 .اومد روزم به چه..  بدمش دست از … نکهیهول ا

کنه با من دردو دل کن تا  هیکردم اجازه دادم گر یداد منم نوازش م یمجال حرف زدن بهش نم هیگر

 . چی.. ه چمی، من .. من بدون رضا ه ایلی: ا رونیب زهیکم غصه هاشو بر هی

 یبدون رضامو نم یرضا جونمه نفسمه . زندگ یول نیمیزندگ نیکرد : درسته شماها بچه هام یمکث

 خوام .

 

ونستم ت یم سایاالن با وجود پر یمنظورشو نفهمم ول یلیبه خودم فشردمش ممکن بود قبآل خ شتریب

 گفتو درک کنم . یاونچه م قتهیبا تک تک سلوالم حق

نظرو  نیهم قآی: مامان ، مامان جان ، خانمم ! مطمئنم که پدرم دق ادیصداش زدم تا به خودش ب آروم

ند . بل یبد نشیتسک یتون یکه م ییدونم که عاشقانه همسرشو دوست داره . االن تنها شما یداره ، م

. بهتون  نیکن بتو مراق یفردا از عشقتون پرستار نیتا بتون نیاستراحت کن دیشما با میباهم بر نیش

 یدر جوار همسر بانوش استراحت کنه حالش خوبه خوب م ادویچند روز حجره ن هیدم اگه بابا  یقول م

 شه .

 دنشیبازوشو گرفتم بلندش کردم ، کمکش کردم تا به اتاقشون بره . بابا همچنان خواب بود با د ریز

ت بالشش گذاش یسرشو رو دیحس کردم . کنار پدر دراز کش یمامانو تو بغلم به خوب فیرزش بدن ظرل

بازوش  یروآروم  یصورتشو نوازش کرد بوسه ا اطیآرومو با احت یلیخ دیبه پلو رو به بابا دراز کش

 ایو از ته دل گفتم : خدا دمیدادو چشماشو بست . پتو روش کش هیگذاشت بعد سرشو به بازو بابا تک

 . یپدرو مادر نیشکرت به خاطر داشتن همچ
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بود چشمامو بستمو به فکر فرو رفتم .  یهال ولو شدم عجب روز یاز مبال یکی یگذاشتم رو تنهاشون

 کرد و اون یاز خونواده دورش م دویچ یدمشو م دیبا یکیاز گلمش دراز کرده بود  شتریسمانه پاشو ب

به  سبتن گاهشویرم در خونه شون و بهش جا یسر م هیاز من نبود . فردا حتمآ  ریبه غ یکس یکی

رو کنارم حس کردم .  یکنم .غرق تفکرات خودم بودم که حضور کس یم یادآوریخودم  یخونواده 

 نیزم یفرزام بود که رو یاومده ول یعذر خواه یس که برا هیکردم طال الیچشمامو باز کردم اول خ

ان ج اباشده ب یشونه ش گذاشتم : فرزام ، چ یرو یداده بود دست هیو به مبل تکنشسته بودو سرش

 ؟! یبخواب یچرا نرفت

 

 یچ ی: ه دهیمن عذاب کش هیاونم هم پا دمیسرخو متورمش فهم یچشما دنیکه بلند کرد با د سرشو

 حرفان گفته باشم . نیتر از ا یخاندان مدبر قو یشده مرد ! پاشو خودتو جمع کن مردا

 

؟چرا من  هیجور نیا ایزد جواب داد : بابا ، چرا دن یغم توش موج م ویاز خستگ یکه ارتعاش ییصدا با

 مثه سمانه داشته باشم که عامل فتنه باشه . یمادر دیبا

 

صحبت  یطور نیراجع به مادرت ا ی، تو اجازه ندار شیبهش کردم : ه یشدم اخم زیخ میجام ن تو

 …باشه اون مادرته  یبهت گفته باشم . هرچ ایکن

 

 : و مسبب مرگ پدرم . دیحرفمو بر تیاز جا بلند شد با عصبان عیسر
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دادم : طاها خدا رحمتت  رونیاز پله ها باال رفت . نفس خسته مو پر صدا ب دویبگم دو یزیتا چ ستادینا

 . یاونو برامون به جا گذاشت ویخودت رفت یما باز کرد یزنو به خونه  نیا یکنه که پا

 دیبرادر جوونم خوندمو باز چشمامو بستم . با یبرا میگفتم فاتحه ا یزدم ، استغفرالله بیخودم نه به

 شب بابا حالش بدتر بشه !! مهینکنه ن دمیخواب یم اریهوش

برام  ذاشتمیباالسرم م یپتخت یکه هرشب رو ی. خاله از پارچ آب دمیخودم از خواب پر غیج یصدا از

 شده ؟! ی، دخترم! چ سایگرفت : پر ویشونیعرق رو پ ی، کنارم نشستو با دستال کاغذ ختیآب ر

 

 یگفتم . با عطوفت دست یچیداد فقط با اشاره سر بهش ه یحرف زدن بهم نم یتو گلوم اجازه  بغض

 اهللشیا یدیدلم ، خواب د زیدهنم گرفت: بخور عز یآبو جلو وانی، ل نمیکمکم کرد بش دیبه سرم کش

 . هریخ

 

ادمو اجازه د هیخاله تک یبودم، افتادم . نتونستم بغضمو فرو ببرم به شونه  دهیکه د یکابوس ادی دوباره

 ترسناک بود . یلیبد بود .. خ یلی. با هق هق گفتم :خاله خوابم خ زنیدادم اشکام رو گونه هام بر

 

صدقه م کنار بذار از خدا  هیکم آب بخور ،  هیبا دست آزادش سرمو از رو شونه ش بلند کرد :  خاله

وش حرف گ دمویآب نوش یباشه .صبحم خوابتو برام بگو .جرعه ا یخوب رویخوابت به خ ریبخواه کهتعب

 ممچش یجلو بیاون خواب عج یبا صحنه  ی، چشمامو رو هم گذاشتم ول دمیکن سر جام دراز کش

که به دنبال منو اون  یترسناک یتو گوشم بود . گربه ها یوحش یاون گربه ها ی. هنوز صدا ومدیم

 اون کالغ زشت بودن . بویغر بیعج یجوجه 
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 یستادوختم . د اطیمو به ح رهینگاه خ ستادمویاومدم پشت پنجه ا رونیتونستم بخوابم از تختم ب ینم

 دل ؟ زیبره عز یشدن : خوابت نم دهیچیگرمو مهربون خاله دور شونه م پ

 

 . دیبخواب دیشما بربره ،  یزدم : نه خوابم نم یلبخند

 

از  نجایا یکه اومد یروز یدون یچشم دوخت : م اطیح یتو یها ییازم گرفتو به روشنا نگاهشو

رو  یتو انتخابش اشتباه نکرده و آدم مناسب یچشماتو شرم نگاهت خوشم اومد. گفتم طوب تیمعصوم

دلم  وحد ت نیاخالقت تا ا تویکردم با مهربون یاون روز اصآل فکر نم یکرده ول یکمک به من معرف یبرا

 . یبش زیبرام مثل بچه اهام عز ویجا باز کن

 

دوستتون دارم . اون قدر که  یلیبه روح مادرم قسم منم خ دیگونه ش زدم : باور کن ینرم رو یا بوسه

.تو  رهیگیاز شماو بچه ها جدا بشم دلم م دیکنم با یفکر م یوقت یدارم ول ایلیکه به ا یبا وجود عالقه ا

جدا شدن از  دمیفهممتوجه برق چشماش شدم  دیرسیبه اتاق م اطیح یاییهمون نور کم که از روشنا

 . یدار کار یبخواب فردا کل ریبگ ایب گهینوازشم کرد : د دویبه بازوم کش یاون سخته .دست یمنم برا

 

 . شگاهیآزما میبر دیدونم . اول از همه با یکردم : بله م دییتأ حرفشو

تونم درک  یعقد دائم نم یرو برا ایلیا یهمه عجله  نیا لیهنوز دل یخنده شونه باال انداختم : ول با

 کنم .
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 نویتدمرد م هی ایلی. ا یرو نشناخت ایلیتو هنوز ا یعنی!  سایبرگشت سر جاش رو تخت نشست : پر خاله

به نامحرما حواسش هست حاال چه برسه به  شمیمعمول یتو نگاه کردنا شهیخودساخته س . اون هم

 س. گهینوع د هینگاهش به تو  نکهیا

 

حرف  یکه برا یبا اخالقش آشنا بودم . کس یدونستم ، بهتر از هرکس یخوب م یلیدونستم خ یم

 لیداره . دل یزدنو گرفتن دستم و نگاه کردن تو چشمام اول باهام محرم شد معلومه که اعتقاد محکم

 نیز اا خودمومجبور بودم  نیخاله که از گذشته م خبر نداشت برا هم یکامآل برام واضح بود ول ایلیکار ا

 یصورت بود که همه فکرشون به سمت اعقاد محکم مرد نیخبر نشون بدم در ا یعقد عجوالنه ب

 خواد وارد گناه بشه . یشد که نم یمنحرف م

 

فرداش  که ی. شبادیبدم م نمیگربه تو خواب بب که نیاز ا شهیمقدمه گفتم : هم یخاله نشتسم ب کنار

برام  یبد یم که گربه تو خوابم بود اتفاقا گهیچند بار د هی.  دمیمادرمو از دست دادم خواب گربه د

 بودن که بهم حمله کردن . یترسناک یافتاد . امشبم تو خوابم گربه ها

 

 رو پام گذاشت : صدقه رفع بالس . در راه خدا از مالت بگذر تا تو مشکالتت کمکت کنه . دستشو

 

 پول بدم محبتشو بخرم ! دیبا یعنی؟!  هیخدام کمکاش پول یعنیرفت تو هم :  اخمام

 

 زدم دختر ! یحرف نیهمچ ی: پناه بر خدا! من ک دیخند
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 د .بو نیحرفتون هم یتو هم رفت : اما معن شتریب اخمهام

 

گفت ، به  نیدور لبشو پاک کردو سالم بر حس شهیبه عادت هم دینوش یکم ختیخودش آب ر یبرا

 من درست منظورمو نرسوندم . دیسمتم برگشت : شا

استفاده از  یبه همه چه کافر چه مؤمن اجازه  یعنیجان خدا رحمانه  سایگفت : پر یاز مکث کوتاه بعد

 ی. اگه کس می. چشمو گوش دار میخور ی، غذا م میکش یو هر آنچه توشه رو داده همه نفس م ایدن نیا

حس المسه و  ناسیداره . مثآل اگه ناب شتریرو ب یا گهیاز نعمتا محروم نعمت د یکیاز  لیبه هر دل

بالعکس آدم  ایحسشو جبران کنه .  هیاونا کمبود  ی لهیتونه به وس یداره که م یتر یقو هییشنوا

همه  نایا نیارتباط برقرار کنه . بب گرانیتره تا با نگا کردن به لبها بتونه با د یقو شیینایناشنوا قدرت ب

خوام وارد اون مسأله  یکه نم شهینم هیبق لشامل حا گهیکه د مهیخداس . البته بعدش رح هیاز مهربون

 بشم فعآل ، اونم به موقعش .

دون . ب ازهین یب زیخدا فرق نداره چون از همه چ ینه برا ای یاگه عبادت کن نیتازه کرد : پس بب ینفس

از  یخود هیخواد تو هم  یجا م هیالطافش رو سر همه مون هست . فقط  ی هیچشم داشت سا چیه

ا اون قدر یآ یدون یقدر م ویارزش قائل یمهربون نیا یچه قدر برا ینشون بد دی. با یخودت نشون بد

عذاب  یلیاون که خ ی. برا یبگذر یکه دار یزیاز چ تشیکه به خاطر او و در راه رضا یشاکر هست

مراحل خاص  هیگه از مالت بگذر که البته در  یبگذر م زتیگه از فرزندت بگذر از عز ینم ینکش

دادن  زشونویعز نخدا و دفاع از ما جو یما که برا یگذرن مثل جوونا یم زاشونمیوارسته از عز یآدما

 از مالت بگذر . گهیاومده م شیتو پ یبرا نکهیمثل ا یطیاالن در شرا یل. و
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 زیکسشون براشون عز نیتر کیآدما هستن که پولشون از نزد یلیکه خ نیدون یزدم : م یخند زهر

کسشونو  نیتر زیده و در عوض عز یبهشون مال م یتره . خاله شونه باال انداخت : اون وقت خدا کل

 قکه خدا مامانمو به خاطر اخال نهی.بغض کردم چشمام به اشک نشست : منظورتون ا رهیگ یازشون م

 به قلب من نگاه نکرد . یعنیبابام ازم گرفت . 

 

. خدا تو رو از  شتری، عمر مادرت همون اندازه بود ، نه کمترو نه ب زمیتو آغوشش گرفت : نه عز سرمو

ت داده از دس ویفهمه که چ ی، بابات امروز نم ابهیبا قلب مهربون تو نا یدختر ایدن نیبابات گرفت . تو ا

ارزش چه  یمشت اسکناس ب هیبه دست آوردن  یفهمه برا یصبر کن چند صباح بگذره خودش م

 رو از دست داده . ییگوهر گران بها

نه قدم رو خودش خدا نودو  یقدم بردار هیگن اگه در راه خدا  یزد : حاال پاشو م میشونیبه پ یا بوسه

 . یکنه تا صد قدم کامل بشه و تو بهش برس یبا لطف پر م

 

صندوق صدقات انداختم و از خدا خواستم شر  یمقدار پول برداشتمو تو هی فمیکردم تو ک دست

 خودش ازمون مراقبت کنه . وفتهیب یاگرم قراره اتفاق بد ایدشمنا رو به خودشون برگردونه 

شد غم  یم یبه راحت ستیمعلوم بود خنده ش از ته دل ن یول دیچیتو گوشم پ ایلیا یخنده  یصدا

بود که خواست  یآشفته بشه خدا عالمه ! چ زشیباعث شده خاطر عز یکالمشو حس کرد چه اتفاق

 . میدست نگه دار یرفتن چند روز شگاهیآزما یبرا مویقرار محضرو عقب بنداز

 

 ؟! ی! هست سایکرد : پر صدام
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، به  یگ یافتاده که به من نم یلحظه حس کردم اتفاق هیدستمه فقط  یخودم اومدم : بله گوش به

 یگم برات اول خوابتو برام بگو ، مشتاق شدم بدونم چ یداد : م رونینفسشو پر صدا ب شهیعادت هم

 همه نگرانت کرده . نیبوده که ا

 

کنم لحظه به لحظه ش  یمم فراموشش نمبستم: اون کابوس اون قدر واضح بود که تا آخر عمر چشمامو

زدم که تو  یخودمون قدم م یخونه  اطی! تو ح یلیوحشتناک بود خ یلیتو خاطرم حک شده . خ

کالغ  هیخودشو انداخت جلو بعدم  بیغر بیعج یجوجه  هیکه  یومدیبه طرف م اقیبا اشت یاومد

کالغه ول  یرفت ول دویکارت جوجه هم ترس نیبا ا یرو شونه ت نشست با دست پسش زد ومدزشت ا

 غیج یکه صدا یبود یگرفتار رویگ نی. تو هم نمونیسمتم خودشو انداخت ب یایب یکن نبود تا خواست

بهش حمله کرده بودن من رفتم  یترسناکو وحش یجوجهه ما رو متوجه خودش کرد . چند تا گربه 

مهم نبود پس منم بهش توجه  ادیکالغه ز یگار براشدن . ان ریبا کالغه م درگ دمیبدم که د تشجلو نجا

 غیشدم اون وقت ج یاز گربه ها بهم حمله کردو زخم یکینجات جوجه رفتم جلو که  یبرا ینکردم، ول

 . دمیزدم تو رو صدا کردمو از خواب پر

 

 . یذاشت یپر اضطراب گفت : کاش صدقه م ییصدا با

 

 اومده که انقدر نگرانت کرده . شیپ یحاال تو بگو چ: همون شب خاله گفتن منم کنار گذاشتم . _

 

خوام  یبهش گفته .. بهش گفته که من م هیطال یعنی.  دهیصداش پر رنگ تر شد : سمانه فهم غم

 خودشو انداخته جلو . یازدواج کنم اونم احساس خطر کرده علن
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 : خب ! دمیپرس مضطرب

 

باشه تازه  یبه عنوان زن طاها و مادر فرزام تو خواستگار دیکه امروز زنگ زده گفته با نی: خب ا ایلیا

 نباشه . یداره خواهر دوماد تو مراسم خواستگار یکرده که چه معن ریرو ش هیطال

 

ونه خ میجلسه بر هی یازش خواست یدیکنه . مگه ند یبابام ! بابام که قبول نم یگرد شد : ول چشمام

چه کار  دی. حاال با رهیده و م یمحضر امضا م ادیلحظه م هیبه پا کرد آخرم گفت فقط  یش چه قشقرق

 . میکن

 

نم . ک ی، اصآل بهش فکر نم ستیبرام مهم ن زایچ نیکنم ا یم دایپ یراه هی یدونم ول یکرد : نم یمکث

 . ادیدونم پدرت به خاطر حفظ آبروشم شده کوتاه م یچون م

 

 باعث شده غم تو صدات موج بزنه ؟! ی: پس چ_

 

 : تو ! ایلیا

 

 : من ؟! چرا من ؟!_
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 یدون ینبود: م یشگیهم یایلی، ا نهیتونه کلماتو کنار هم بچ یکه درست نم رهیبود فکرش درگ معلوم

کم  هیاونجا  یکم زودتر بر هی دیهمراهمون باشن اون وقت تو با هیکه اگه سمانه و طال نهیمسأله ا

لحظه م تو اون  هی یخواد تو حت یمنم دلم نم یبر رونیبعد از رفتن ما از اون خونه ب ویبمون شتریب

 خونه تنها بمون .

 یتون ی: خب نم میکرد یچه کار م دیعالمو آدم افتاد تو جونم، من ! من تو اون خونه تنها بمونم ! با غم

 ؟! ادیسمانه ن یکار کن هی

 

 گهیچه کنم اونو که د هیبا طال یمگس سمجه ! ول هی: چرا ، دک کردن اون برام مثه دک کردن  ایلیا

حرف خودش  نیدونه برادرم باشم . البته ا هی یخوام تو خواستگار یگه م یتونم سربدوونم م ینم

 سمانه س . یهمه ش نقشه ها ستین

 

 . نمتیبب دیمنو به خودم آورد: با ایلیا یصدا

ل راه ح هیتا  میذاشتیفکرامونو رو هم م دیبا م،یبزن یدور هی رونیب میکردم قرار شد با هم بر قبول

 . میکن دایپ

 

———————————————————————– 

 

 ایلیا



 گناهکار طرد شده

 

 
462 

 

 

نم از تونستم صبر ک ینم گهید یمونده بود ول یساعت هیقرار داشتم هنوز  سایکه با پر شیساعت ش تا

 میکنار هم باش میتون یم شتریاگه حاضر باشه که ب گهیرسم د یکم زود م هی: فوقش  رونیخونه زدم ب

 زدم . یبا اونا م میذاشتمو گپ یکم برا بچه ها وقت م هی، اگرم آماده نبود 

 شیاسم سمانه که رو صفحه نما دنیزنگ خورد با د میچند روز بود که گوش نیمشکالت ا ریدرگ فکرم

دونستم با حرف  یپارک کردم م ابونیکنار خ نویکن گفتمو ماش ریخودت خ ایخدا هیداد  یآالرم م

 .با حرص جواب دادم : بله ! زهیر یزدن باهاش اعصابم بهم م

 

 : سالم عرض شد جناب مهندس . دیچیتو گوشم پ صداش

 

 خوام برم کار دارم . یسالم ، زودتر حرفتو بزن م کیجواب دادم : عل محکم

 

 مزاحم شدم . اری دنید یبر یخوا یتنده . نکنه م شتمیچه قدر آت یکرد : وا یپر عشوه ا ی خنده

 

 ، سرکار خانم . ستیمن به شما مربوط ن یداد زدم : کارا بآیبه اوج رسوند تقر تموی) قهقه ش عصبان

 

مدبر چه طور لباس  یخواستم بدونم به عنوان عروس خانواده  رمیگ یوقتتو ن ادیمظلوم شد : ز صداش

 بپوشم بهتره .
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وارا ادا اط نیبخورم جواب دادم : خانم ا شوییبدمو گول مظلوم نما یرییبه لحن صحبتم تغ نکهیا بدون

 تو انظار حاظر بشه یبا چه لباس دیعروس حاج مدبر با یدون یسال نم ستیبعد از حدود ب ی؟ وقت هیچ

 بدم . حیتونم براتون توض ینم قهیمن تو دق

 در سنگ . نیآهن خیگفتن نرود م میکردم دستمو دور فرمون محکم کردم : از قد یمکث

 

چه طرز صحبت  نی، ا یرحم نبود یوقت ب چیتو ه زمیعز ایلی: ا ختیبغض کردو اشک تمساح ر مثآل

 کردنه ؟

 

بود که به خاطرش فرزندتو رها  یشما کس زیسرکار خانم . عز ستمیشما ن زیهوا رفت : من عز دادم

که خوب  نیاونم بعد از ا یهمراهش شد یخونه و هونواده ت زد وی، پشت پا به زندگ یرفت ویکرد

ر ت کم. ) صدام مح گهید ی دهیتازه از راه رس زیعز هیت کرد تو غربت ولت کردو رفت دنبال  سهیسرک

 بود ؟! یکاف حاتمیشد : توض

 

 کردن دیاز تهد چیآوردم : ه نییکم صدامو پا هی دمیشن یتنفسشم نم یصدا یو سکوت حت سکوت

 . ادیکارا ازم برم یلیخ ینیب یاون وقته که م یدماغم بش یمو یادیاگه ز یول ادیآدما خوشم نم

 

 یچه نخوا ینکن ، چه بخوا دیتهد ینکن پسر حاج دیبلند شد : تهد کشیزشتو هستر یخنده  یصدا

 . یحضورمو تو اون جلسه تحمل کن دیبا یایب نییپا یندازم باال بر یم یخواستگار نیخودم تو ا
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.  یزدم لعنت ادیبغلم پرت کردمو فر یصندل یرو رو یتماسو قطع کرد .گوش یا گهید یکلمه  بدون

 . دمیتو ند یبه مزخرف ی، ملعون دو عالم . آدم ی: لعنت دمیمشتامو رو فرمون کوب

 یبلند شد فکر کردم خودشه که دوباره م میآهنگ گوش یدادم . دوباره صدا هیبه فرمون تک سرمو

اسم  دنیبارش کنم که با د اقتشیل یرو که فراموش کرده بگه خودمو آماده کردم هر چ ییزایخواد چ

 . زمیتماسو برقرار کردم : جانم عز دمیکش یدلم خاموش شد . نفس راحت شیآت سایپر

 

 ؟ یخودت ایلینگران بود : سالم ا صداش

 

 شده ؟ یزیطور که سرم رو فرمون بود جواب دادم : سالم خانمم چ همون

 

 دلم شور زد . یکرد ریراحت شد آروم جواب داد : نه فقط د الشیخ انگار

 

 تعجب سرمو بلند کردم : مگه ساعت چنده ؟ با

 . ستیب شوی: ش دمیرو هم شن سایپر ینگا کردم همزمان صدا نیساعت ماش به

 

که  بودم !: ببخش ، اون قدر فکرم مشغول بود ابونیخ یهمه مدت من گوشه  نیا یعنی؟  یچ یعنی

 . امیکینزد نیهم امیحساب ساعتو زمان از دستم در رفت . االن م
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 یزیچ هیبهتره شامم  میبچه ها بمون شیجا پ نیهم میخواد بر ینم رونمیعجله نکن ، ب ادی: ز دیخند

 . میدور هم باش انیب میگ یم نامیکنم بابا ا یدرست م

 

 نشست لحنم متعجب شد : چه طور ؟ میشونیرو پ یاخم

 

 نه ؟! یمشکل حل شد شکر خدا . به حاج بابا نگفته بود گهید یچی: ه سایپر

 

 : نه !_

 

 میخاله مل میدیرس جهینت نیصحبت کردم به ا یزنگ زدم با حاج بابا و مامان طوب یچی: ه سایپر

 . میگرد یمنو خاله برم نیشما رفت می، وقت نیایبعد شما م میر یاول منوو خاله م یعنی.  ادیهمراهم ب

 

همه فکرمو  نیکه ا یشکرت : چه قدر من به خودم سخت گرفتما ! مسأله ا ای، خدا یفکر بکر چه

 داشت ! یکرده بود چه راه حل ساده ا ریدرگ

 

 م ..راه افتاد یتو گفتمو با سرخوش دیبه ام یروشن کردم اله نویکه تماسمون قطع شد ماش نیاز ا بعد
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ا چر هیکه طال نیکرده بود و ا دایخونواده راه پ نیزن به ا نیا بودم . چه طور دهیاون روز سمانه رو ند تا

 هیکامآل متفاوت ، طال پیبا هم نداشتن . دو ت یتیسنخ چیتعجب داشت ! ه یوابسته ش شده بود جا

گم  یکه م نی! ا یالابال ابوحج یب بآیتقر یول بایز یواقع یبه معنا یو بالعکس سمانه زن ایمحجبه و با ح

 گم ! یدارم که بعدآ براتون م لیدل یالابال

شون ن گرانیرفتارش با د یشد تلخو گزنده بود ول یمن و آنچه که به من مربوط م یزبونش برا هیطال

 رهیسبز ت یرو با چشما دیبود سف یداد هم خوش برخورده و هم مهربون . در عوض سمانه ! اون زن یم

شده  رهدکولو یتونه ازش بگذره . موها یم یکه کمتر مرد ییاز اون موردا پیخوش ت لویخوش است

ورت با ساپ غشیج یتنگ کوتاه نارنج یکردن مانتو یم ییشال کوتاهو نازکش کامآل خود نما ریش از ز

 نقش شنلو داشت شتریهم که مثآل سرش بود و ب یچادر یواقعآ وسوسه گرش کرده بود حت شیقهوه ا

 یلباس م یطور نیخونواده هم بوده هم نیعروس ا یوقت یعنیکم بشه  شیبندگیشد از فر یباعث نم

 !دهیپوش

و  ابیز دنی. با د میساعت قبلش اون جا بود کیساعت هفت بود منو خاله  ی.. قرار خواستگار میبگذر

م  چهره ریی. خاله که متوجه تغ دمیدست خاله رو سفت چسب اریاخت یشد ، ب خیبرادرش مو به تن س

 کم از اضطرابم کم کنم . هیشده بود اجازه داد تا با فشردن دستش 

 

 کهیبه سر داشت و از ما تو هال کوچ دیبراق سف یبا گلها یسورمه ا کیش یکه چادر مجلس بایز

دل  یر یم ینگفت ییدایزد : سالم دخترم ، کم پ یمن به همراه خاله لبخند دنیکرد با د یم ییرایپذ

 یها ) به خاله نگاه انداخت ( برات قابل تحمل تر از خونه  بهیغر یخونه  یعنیشه .  یمما برات تنگ 

 پدرته ؟!
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 حتاشیگفت و تمام نص یبچه ها م یاز سالمو جواب سالمو واجب بودنش برا زیر کیمدت خاله  نیا تو

الل شدم . فشار دستم توسط خاله  گهیجوابشو دادم بعد د یجون مهیبا سالم ن نیبه گوشم بود برا هم

 . رمیمقدار اعتماد به نفس بگ هیباعث شد 

 

بار خاله رو مخاطب قرار دا : خوش به حالتون که دخترمون  نیدوباره سکوتو شکست ، ا بایز یصدا

 داده . حی) به اطرافش اشاره کرد ( و در کنار ما بودن ترج نجایشما رو به ا یخونه 

 

بود جواب داد : منو بچه هام خدا رو  شیتمسخر قاط یکه کم ینه گذاشت نه برداشت با لبخند خاله

. خودم به شخصه حضور دختر گلمو تو خونه  میرو کنارمون دار یمهربون یپر نیکه همچ میشاکر

 از خودم دورش کنم . یلحظه ا یبرا یدونم و برام سخته حت یم یبرکت اله ینشونه 

 

ما نگاه کرد (  یگره شده  ی) به دستها طیشرا نیجا و با ا نیمن زد : از حضورتون ا به یپوزخند بایز

نکنه دنبالش راه  نیاز خودتون دورش کن نویشوهرش بد نیخوا یکامآل مشخصه فقط چه طور م

 !ن؟یوفتیم

 

چه  ینگام کرد : واقعآ جدا شدن از دخترم برام سخته ول یگرمتر دستمو فشرد با لبخند مهربون خاله

 لویدل یب ایلیما باشه ، آقا ا یبا ما و تو خونه  یحاالشم که قراره چند وقت نیقدره ! هم فمیکنم که حر

 . دمشیبرم من بگم نم دیبگه نامزدمو بد ادیب دیاون جاس حاال فکر کن لیبا دل

 نشیخشمگ یاز چشما نیخاله بد زده بود به برجکش ا ومدیخونش در نم یزد یکالفه بود کارد م بایز

 نگهش میبخوا شتریب قهیشناختمشون مشخص بود ، خاله ادامه داد : اگه چند دق یم یکه من به خوب
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 امکراون وقته که حسابمون با  مشید ینم میبخوام بگ نیرسه حاال فکر کن یبه حسابمون م میدار

 . نهیالکاتب

 

الزم نداشته باشن  یزیحاج آقا چ نمیبا حرص از جاش بلند شد : خدا برا هم نگهتون داره ، برم بب بایز

. 

،  یپله باال رفت برگشت با خشم نگام کرد : پدرت گفته تا اومدن مهمونات تو آشپزخونه باش چند

 یایجلو چشمش ن ادیکن ز یسع

 از اصرار منو داداشم بوده . ییجا نیاالنم که ا نیهم یهمه چ ریبزنه ز یکن شیعصبان

 

و جل ادیلبخند مسخره نگام کرد شکمش ز هی هیآشپزخونه، الهه با تو  میباال منو خاله م رفت رفت

و خواهر دارم که ت هی ایبرادر  هیاالن  یعنی دمیفهم یبود اگه بهم نگفته بودن بارداره اصآل نم ومدهین

 دخترک سبک مغز جا خوش کرده ! نیشکم ا

 پوزخند مسخره تر پاسخ دادم . هیمسخره شو با  یاز شکمش باال بردم اون خنده  نگامو

 

معتقد دورو برت  مانویآدم با ا هیگفت : چ ومدهیکه معلوم بود از طرز برخورد الهه خوشش ن خاله

 تا حاال ؟! یدیند

 

 طیدختر با شرا هیبرام جالبه  یخنده شو جمع کرد : قصد جسارت به شما رو نداشتم حاج خانم ول الهه

 . یدختر فرار هیپشت پا زده و شده  یبوده که به همه چ اقتیل یکه داشته چه قدر ب یعال
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 آروم گفتم : االن جواب نیچفتو بندشو باز کنه و چرتو پرت بگه برا هم یدهن ب دمیندادم ترس یجواب

 ! گهیموقع د هی یدم باشه برا یسؤالتو نم

 

 کویعلسالمو  یساعت هفت زنگ خونه به صدا دراومد قلب ملتهبم ملتهب تر شد . صدا رأس

ا نبود کاش پدر ب لمیف یخواستگار یجلسه  نیبا خودم فکر کردم : کاش ا دمیشن یتعارفاتشونو م

فکر چشمام  نی. از ا ییآبرو یترس از ب یشد نه به جبرو زور نه برا یمنو مهمونام م یرایآغوش باز پذ

 یسر بلند کردمو نگاش کردم با اشاره  یخاله دستمو فشرد وقت تگریبه اشک نشست باز دست حما

شد دروغ  یبه خودم نم یجوابشو دادم ول یسرو چشم ازم خواست تا آرامشمو حفظ کنم . با لبخند

 تونستم آروم باشم . یبگم اصآل نم

: پس کجان  دیبه گوشم رس یخانم ینا آشنا یربع که گذشت صدا هیشد حدود  یرایوارد پذ مهمونا

 ؟! نمشونیبب انیعروس خانم نم

 

 ادیش گفت : چرا االن م بکارانهیبا لحن فر بایز

 صداش کنم ؟ ) معلوم بود بابا رو مخاطب قرار داده ( نییفرما ی: آقا اجازه م_

ن ! جا سای، پر سایانکراالصواتش بلند شد : پر یدوباره صدا دمینشن یزیچ یکردم ول زیت گوشامو

 لطفآ . اریب یچا ینیس هیدلم  زیعز

 

 ؟ یزیبر یچا یگذاشتم ، الهه با تمسخر گفت : بلد یجام بلند شدم چادرمو رو صندل از
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و رو هم که به ضرب یآرامش مچهین هیهمون  دیآروم بسنده کردم نبا یلیخ ییبله گفتن با صدا هی به

و ر ییدادم . فنجونا یفنچم از دست م یزن بابا نیخود با ا یزور بدست آورده بودم با کل کل کردن ب

بسم اهلل به  باخوش رنگ کردمو چادرمو برداشتم رو سرم مرتبش کردم  یکه آماده کرده بودو پر از چا

رفتم  نییپا ییرایپذ یوارد شدم با اضطراب از پله ها یقدم برداشتم از در ناهار خور ییرایسمت پذ

 یاول جلو ویچا ینی. س دمیچه طور نفهم ایجوابمو دادن  ایکه سر بلند کنم سالم کردم ک نیبدون ا

نگاش کردم نگاه مهربونش بهم جرأت داد : قربون عروس گلم برم ،  یچشم ریگرفتم ز یمامان طوب

 مادر . نیخوش بخت بش شاهللیا

 

ود تا اومده ب ایمرد به دن نیبا سالبتو محکم نشسته بود اصآل ا شهیبعد حاج بابا بود که مثل هم نفر

وم ! آر رتشیغ یپدر منو اون برادر زن ب هیشب ییلم بکشه . نامرداعا یمردونگشو به رخ نامردا ویمرد

 ؟ ی: خوب دیپرس

 

 طور جواب گرفت : بله . همون

 

 دخترم . یش ریبلند کرد : عاقبت به خ صداشو

 

 می، صورت گر دهیبلوند سشوار کش یخوردم موها کهیش  افهیق پویت دنیبعد سمانه بود که با د نفر

خوردنم تو صورتم نقش بست که با لبخند مکش  کهیکه قبآل گفتم ! فکر کنم  ریشده با همون تفاس

 ؟ ییتو هیحرفه ا ادیآروم گفت : ص ییمرگما
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 ! یستین میمال نیکم جلوتر اومد آروم تر گفت : همچ هی

 

 نکرد . میشکر خشکو خال هی یندارم ، حت لیفقط گفت م یتفاوت یبا ب هیطال

 با احترام گفت : دستتون درد نکنه . یول فرزام

 پسر ! نیمعرفت ا بازم

ده جلو  ینشون م یتونستم حدس بزنم چه عکس العمل ینم دیلرز یبند بند بدنم م دمیبابا که رس به

 ارمیو ماز بایخوره . به ز یکه نگام کنه فقط با تکون دستش اعالم کرد که نم نیتر که رفتم بدون ا

برداشته  شماز رو دو یبود که کوه نیبرداشتنو ازشون دور شدم مثل ا شونویچا یتعارف کردم ، وقت

 خورد کردن من یبرا گهیدعوت کرده بود حتمآ کار خواهرش بود د یرذلو ک اریماز نیشد . ا

 یچشما دنیبهم برگردوند د زیچشم ر هیلبخندو  هیآخر تمام اعتماد به نفس از دست رفتمو با  نفر

ظ حف مویکردم خونسرد ی. سع نمیکرد تا راحت تر بتونم تو اون جمع بش خندونش کمک یشادو لبا

 . رمیبگ دهیکنم و دشمنانمو ند

 

سر  میبر گهی، د زیعز یاز نشستن من حاج بابا حرفاشو با نام خدا شروع کرد : خب حاج ساالر بعد

که بچه ها به هم عالقه دارن با همم کنار اومدن سنگاشونم واکندن ،  یدون یدونمو م یاصل مطلب . م

 عروس گل ماس .. گهید ستیجان فقط دختر شما ن سایبه بعد پر نیاز ا گهید

 

 . زهیعز هیشکر تو کالمتون ، که البته برامون مثل طال دیحرفشو قطع کرد : ببخش خاله
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اشاره کرد ( دوسش  هیاز دخترم ) به طال شتریدم ب یبابا سر تکون داد : صد البته ! بهت قول م حاج

 جان نباشه . هینداشته باشم ، عالقه م بهش کم از عالقه م به طال

 

 اونو اشغال کردم یبهم انداخت انگار که من جا یدار یتو هم رفت و سمانه م نگاه معن هیطال ی چهره

 

 دیگ یکه هرچ زهیرتون اون قدر برام عزدخت نیپدرمو مخاطب قرار داد : باور کن یبار مامان طوب نیت

صاف کرد رو به حاج بابا گفت :  نهی.پدر س میکن یچونو چرا قبول م یب دیبذار ی. هر شرط میگ ینه نم

انجام بده  یدون یدست خودت هر کار صالح م یچیق شویدختر خودته پس ر یگ یجان ، اگه م یحاج

. 

 

بار ازدواج  کی ایلیکه آقا ا نیسمانه آرامشمو ازم گرفت : حاج آقا شما مستحضر هست یموز یصدا

 کشن ؟ یوجه ازش دست نم چیپسر خونده م دارن که به ه هیکردنو 

 

کرد  یلحظه مادرشو خفه م نیجا و در هم نیفرزام مشخص بود که اگه اجازه داشت هم یچهره  از

 محال بود . یاز آرزوها نیکه ا فیصد ح فوی.ح

 

 گذرا پاسخشو داد یبله  هیبا تکون سر و  بابا
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شما  بپرسم نسبت شهیبه سمانه نگاه کرد : م دمشیفهم یفقط من م دیکه شا یبا لبخند معنا دار بایز

 ؟ هیداماد چ یبا آقا

 

 . ایلیبا غرور گفت : همسر طاها پسر ارشد حاج آقا مادر فرزام و البته همسر سابق ا سمانه

 

 باال رفته گفت : آهان ! ییاز هم باز شدن و با ابروها بایز یچشمها

ه براش : نکن دیبود که پشتم لرز ینظر گرفت نگاهش طور ریلبخند رو لباش نشستو سمانه رو ز دوباره

 باشه . دهینقشه چ

 

 گهیو قبول کرده د دهیبپسنده که پسند دیدختر خودش با گهی، د میبود انیگفت : ما در جر پدر

 مونه . ینم یباق یحرف

 

 سمانه نشست : چه جالب ! یشونیرو پ یاخم

دخترتون با  دمیشده ادامه داد : شن زیر ییباشه با چشما دهیبه ذهنش رس یدیانگار مطلب جد بعد

 یمادر برا هی یدلواپس یبه پا دیبذار مویتونم علتشو بپرسم . البته کنجکاو یکنه ! م ینم یشما زندگ

 رو یکس چه ی هیبدونم قرار سا دیپسرم هستن و من با یپدر خونده  ایلینباشه آقا ا یپسرش هرچ

 سر پسرم باشه .
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ازه کرده و ت یرو خارج از کشور زندگ یجون چند سال سایش گفت : پر بکارانهیبا همون لبخند فر بایز

 یجا دنیکنه . بعدم د یخواد که مستقل زندگ یاون جا رو داره و م یبرگشته . هنوز حالو هوا رانیبه ا

 شتریکنه که بهش ب یزندگ ییدر کنار بچه ها یمدت هیداد تا  حیترج نیمادر براش سخته برا هم یخال

 دارن . اجیاحت

 خوب با جوابش خوب حال سمانه رو گرفت خوشم اومد . ینداشتم ول یدل خوش بایاون که از ز با

 

پر از  ایلیا یخورد . چهره  یبود . خون خونشونو م یدنید ی، حاج بابا و مامان طوب ایلیا ی چهره

من  یوقت ادیکوتاه ب ینبود که به راحت یفروخورده بود . سکوتش باعث تعجبم بود ! اون کس یخشم

مقابل  درجا  نیا یازدواجمونو به مادرش گفتم با اون برخوردش باعث اون همه مسائل شد ول انیجر

 سمانه فقط سکوت کرد .

 

 . کنن یبود : سمانه خانم با شما صحبت م باینه م قرار گرفت به سمتش برگشتم زشو یرو یدست

 

 . یمتوجه نشدم با من بود دیبلند کردم : ببخش سر

 

 ؟ نیکرد یم یکجا زندگ دمیکنم ، پرس یکردو گفت : خواهش م یخنده ا یگر یموز با

 

بودم ، شهر  سیرو لبم نشست : انگل ینگاه مستأصلو نگران به من دوخته شده بود . لبخند سه

 و صد البته فوتبال . اتیادب ویقی! شهر شعرو موس ورپولیل
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اج انداخت . ح ریکه لب به دندون گرفتو سر به ز ایلیا دیگفت که رنگ هر سه پر یزیبار سمانه چ نیا

طفلک کم مونده بود سکته کنه .  یرو پرت کنه و مامان طوب هیبود تا حواس بق یدنبال حرف دیبابا شا

 طور سؤالشو مطرح کرد : نیاون ا

?How did you make him fal l  i n l ove with you 

 

 بود . یدنیو پدرو مادرش د ایلیا ی چهره

ؤال س نیشدن ا دهیدونستن پرس یخونواده ش م اویلیدونستن ا یم بایاگه اون چه رو که بابا و ز دیشا

 شد . یپا افتاده م شیبرا اونام پ

کارانه طلب هیشد اون موقع بود که طال یسکوتم طوالن نیبود برا هم ایلیدرهم ا ی افهیتوجه م به ق تمام

 ؟ ید ی: چرا جوابشو نم دیپرس

 

 برا سؤالشون ندارم . یبه سمتش برگردوندم تو چشماش نگا کردم : آخه جواب سرمو

جوابشو از برادر  دیبا یعنیزد ادامه دادم :  یسمانه برق خاص یبهم پوزخند زدن . البته چشما هردو

،  دیاز خودشون پرس دیکه چه طور برادرتون به دام عشق من افتادن اطالع ندارم با نیا دیشما پرس

نو شناس یم که یکس یپهن کنم معموآل آدما برا یشناختم تا براشون دام یاز قبل نم شونویچون من ا

 ؟ ستیطور ن نیبه سمانه کردم ( ا یکنن) نگاه یدام پهن م کنه یم یبهشون کم محل
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نگاه  هیبه سمانه و طال ظیغل یجا خوش کرد حاج بابا هم با اخم ایلیلب ا یگوشه  یحرفم لبخند نیا با

 یچه نظر ایمهمون یدر مورد مراسمو برنامه ها میحرفا بگذر نیکرد . بعد رو به بابا گفت : خب از ا

 ، از نظرتون ه طور برگزار بشن بهتره ؟ نیدار

 

. فقط زودتر انجام بشه بهتره  نیهر جور شما راحت میندار یحوصله جواب داد : نه ما نظر خاص یب پدر

 نباشم . رانیا یهستم و ممکنه چند ماه یچون من عازم دب

 

 یبرگزار م شونویمبعث جشن نامزد دیشب ع یتکون داد : باشه پس با اجازه تون برا یبابا سر حاج

 شعبان . خوبه ؟! ی مهین میمراسم عقدو عروس میکن

 

نظرمو جلب کردو منو به فکر  یزیچ هیحرفو سخنا  نیا نیتنها به تکون دادن سر اکتفا کرد . در ب پدر

ه سمان ییخدا یبود . ول اریسمانه و ماز یدارو نخو طناب دادنو گرفتنا یمعن یفرو برد اونم اونم نگاها

بود که فکر کنم فقط من  رتباطدر ا اریماهرانه از راه دورو با حرکت چشمو ابرو با ماز یدا ! طوروارد بو

 هیکنا شویبا ن دارمونید یجلسه  نیاول نیازش نداشتمو تو هم یکه دل خوش نیمتوجه شدم ! با ا

 یم یتو بد هچل یدست یآزارم داده بود اما بازم دلم براش سوخت داشت خودشو دست یهاش حساب

خونواده رو هم با خودش همراه کرد  یاعضا ی هینداخت .باالخره حاج بابا بلند شد و عزم رفتن کرد بق

تعجب داشت ، به  یکلمه هم حرف نزد ، سکوتش در مقابل سمانه برام جا هیاز اول تا آخر مجلس  ایلیا

 چیه یعنیت . دفاع از من نگف یبرا یکلمه ا یحت ایلیا یکنه ول ریخواست منو تحق یوضوح م

 کدومشون نگفتن . واقعآ بهم برخورد .
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رک ت ویپدر یخواستم خونه  یبود ، م ومدهین رونیاز رفتنشون من به همراه خاله که از آشپخونه ب بعد

 بده که آدم یلیخ یدون یشنونده بودن : م ارمیبار باباو ماز نیخودشو انداخت جلو ا بایکنم که باز ز

 ها . بهیغر یداشته باشه بره خونه  یخونه زندگ

 

فت از ر یرو اعصابم رژه م نمیبودم ا یعصبان یحساب ایلیمن که از دست ا ارمینتونستم طاقت ب گهید

تو صورتش داد زدم : اوآل  کینزد کیشد جلو رفتم نزد داریخفته در وجودم ب یکوره در رفتم غوغا

خونه ازم سلب کردن  نیتو ا تمویها جامو آرامشمو امن بهیغر یعنیندارم ،  ییخونه جا نیتو ا گهیمن د

دارم احترام ، محبت و از همه مهمتر  یکنم که توش همه چ یم یزندگ ی. اما بعد ، من االن تو خونه ا

م که کن یترن اصآل فکر م کینزد کامیکنم که که همه شون برام از نزد یم یزندگ یی. با کسا تیامن

 شناسمشون . یسالهاس م

 

 الهه راه خروجو نشونشون بده . چهیتو خونه م بپ ییداد بابا بلند شد : خوش ندارم هر صدا یصدا

 

 جواب بمونن . یشد ب یتون لغز خوندن نم یرفتم حاج آقا همسر گرام یداد زدم : داشتم م منم

 

 یه ا. تو خون یریهست ؟ االن موقعشه جوابتو بگ ادتیدم  یرو کردم به الهه : گفتم بعدآ جوابتو م بعد

بودم که  ی. من دختر زن مؤمنه ا ستیواسه من ن ییجا گهید یکه درش باز شده به رو هر کسو ناکس

 . ورهخ یاذن اون آب نم ینبودم که شوهرش ب یخورد ، من دختر زن یبدون اذن شوهرش آب نم
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 . رونی.. ب رونی: ب دیکش ادیفر بابا

 

 یالخ ی. ول ومدی. نفسم باال نم دیبردو درو محکم به هم کوب رونیمنو با خودش ب دویدستمو کش خاله

چند سال از دلم پاک شد . باالخره گفتم اون چه  نیا یبهم دست داد انگار عقده  یحس خوب هیشدم 

 دنیبود با د نمنتظرمو نیدر خونه تو ماش یبنده خدا که تمام مدت جلو نیگفتم . شاه یم دیرو که با

 شده مامان ؟ یشد : چ ادهیپ نیوضعو اوضاع من از ماش

 

 یزیبرسونم گفت : چ نیکرد خودمو به ماش یبازومو گرفته بودو کمکم م ریهمون طور که ز خاله

 خونه . میفقط زودتر بر ستین

 

داد و ازش خواست منو به اون  نیبه شاه یزنگ زد آدرس ایلیکه ا میدور نشده بود ادیاز اون جا ز هنوز

 خوام برم خونه خسته م . ی، م رمینم نی: بهش بگ دمیهم کشآدرس ببره . اخمامو تو

 

زنگ زده . با  یطور نیچه کارت داره حتمآ کارش مهمه که ا نیبرگشت عقب آروم گفت : برو بب خاله

 اعصابش خورده . یزد معلوم بود کل یمن که حرف م

که از  ییتونستم پنهان کنم : بعد از اون همه شرو ورا یبغضمو نم یتو چشمامو مهار کردم ول اشک

 بگه ؟ یکه چ نهیخواد منو بب یاون فقط سکوت کرد حاال م دمویشن شیسمانه و آبج
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بخواه  حیبرو سنگاتو باهاش وا بکن . ازش توض یشنو یگفت : برو دختر ، از من م یبا لحن مهربون خاله

 شه . یحل نم یمشکل چیشدن ه میقا دنشویبا ند

 

 یزدن اونام مثه من تنشه  یگرما له له م ویآب یچشم دوختم که از ب ابونیخ ینگفتمو به درختا یزیچ

 منت . یزاللو ب یآب یجرعه آب بودن ، جرعه  هی

باز کردم با چشمو ابرو بهش اشاره  نویسمانه رو صدا زدم در ماش میاومد رونیب یخونه حاج ساالر از

 توئه . یپاش تو زندگ یادیز گهی! د آیایبابا ، کوتاه نم ایلیجلو اومد : ا کردم تا سوار بشه . بابا

 

به خاطر فرزام کوتا اومدم فکر کرده چه خبره  یه نمیدمشو بچ دیبا گهیاخم به سمانه نگاه کردم : د با

. 

 

 . هیدست ک ایبفهمونم دن دیچشم سف یدختره  نیخودش انداخت منم برم به ا نینگا به ماش هی بابا

 

پاش نشسته  ریسمانه س ز نینداره ا ریتقص هی: بابا طال ستادمیجلوش ا عیسر

………………………………………………… 

 

 به الالش یل یخود مگه بچه پنج ساله س ، مفت خورده مفت گشته ل یپسم زد : ب ظیبا اخم غل بابا

 تخس شده . میگذاشت
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 خودم رفتم . نیگفتمو به سمت ماش یعل ای هی نیحق جواب نداشت برا هم حرف

 

رو لب  یلحظه نگام به سمانه افتاد که با لبخند هیبستم  یکه کمر بندمو م ینشستم وقت نیماش تو

. خوب واسه  یزبون شده بود نیریکه اخمام از هم باز بشن گفتم : امروز ش نیکرد ، بدون ا ینگام م

 . یتازوند یبه قول خودت م ویخودت مجلسو دست گرفته بود

 

کم با عروسکت  هی؟ خواستم  یشد ناراحت شد یچ یزد گفت : اوخ یکه حالمو بهم م یعشوه ا با

 دن . یبه کفششونه که بهت جواب رد نم یگیدونم چه ر ینترس نم یکنم . ول یباز

 قیتحق هیتو بودم  یجا ینگفت ، ول یچیبه دختره گفتم باباهه ه یهرچ یزد رو شونه م : داشت محکم

 زنن . یکردم نافرم خالف م یم

 بگه که داد زدم : ببند اون فکتو تا من نبستمش ! گهید زهیچ هیزشت دهنشو باز کرد  یخنده  هی با

پدرش روندم . تن صدامو  یکه نگاش کنم راه افتادمو به سمت خونه  نیپاشو جمع کرد بدون ا دستو

ارزش  یزیمن پش یشما برا یجا خوش کرده بود : حرفا میشونیاخمم همچنان رو پ یآوردم ول نییپا

 یم یکرد یپسرت نگاه م یپدرو مادرم . تازه اگه به چهره  یمن ، نه برا ینداره سرکار خانم ، نه برا

.  نمینگاش کردم تا عکس العملشو بب یچشم ریحرفو که زدم ز نیخوره . ) ا یداره حرص م یدیفهم

ذارم به حساب  یتمام حرفاتو م یکردم اصآل براش مهم نبود : خواستم بدون یهمون طور که فکر م

 …که تو ذاتته  یحسادت
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؟ به اون  ی؟ به چ یتو حرفم داد زد : من ) به خودش اشاره کرد ( من حسادت کنم .. هه هه به ک دیپر

له به تو ب طیاختالف سنو شرا نیداشته که با ا یبیغر بیعج یچه گذشته  ستیدختره که معلوم ن

 کرده .. شننه بابا جا خو یب یمشت بچه  هی یپدرش اومده تو خونه  یکه با وضع عال یگفته . دختر

 

 رفته خودت بچه تو ول ادتی،  یگ یم یرو فرمون : ببند اون دهنتو بفهم چ دمیکوب تیبا عصبان مشت

 یتو گذشته  ی. هر چ یمترم زبون دار شیش یحاال دست از پا درازتر برگشت یچیه یپ یرفت یکرد

 برکثافت تو بوده خ یتو گذشته  یکمو کاست خبر دارم همون طور که از هر چ یاون دختر بوده ب

 یتعفنش عالمو آدمو برم یدارم پس دور برندار چون اگه دهنمو که به خواست پدرم بستم باز کنم بو

 داره .

 ش به اون : به یکیچشمم به روبه رو بود  هیبه سمتش گرفتم  دمویسمتش انگشت تهد برگشتم

از دهنت بشنوم چه حاال چه تا  گهید یکلمه  هیکلمه فقط  کیخدا اگه  یا ، به خداوندخد یخداوند

عنوان قول  چیبه ه گهیازدواج کنم اون وقت د مهیعشقو زندگ یکه همه  یکه بخوام با دختر یزمان

هر اون چه که تا حاال تو  زهیر یم رونیشه و ب یدم دهنم بسته بمونه . اون موقعس که باز م ینم

 خودش نگه داشته ..

)  یـــــــــــــــــد ــــــیـــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــهـــ

 . ( ومدیازش در ن مییصدا چیه گهیفرو رفت ، د شیتو صندل دویسرش زدم که نقش بر یچنان داد

پر از خشم .  یبا صورت یو متفکر منم عصبان دهی، اون ترس میهر دو ساکت بود دسمیرس یوقت تا

 انآی. اگه اح نمینب میتم تو زندگ هیسا یحت گهی، د یدر خونه شون فقط با پرخاش گفتم : هر یجلو

 باش . گهیکاله د هیمن ازش بگذرو به فکر  یکالتم باد آورد سمت خونه 
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 دیرفتم با یم دیجا دور شدم باشد منم دنده عقب گرفتمو با سرعت از اون  ادهیپ نیحرف از ماش یب

باشه  یکردم . هر چ یم یرسوندم و راجع به امروز ازش عذر خواه یم سایرفتمو خودمو به پر یم

چرا منو بابا دهنمون بسته شده  دیفهم یم دیکنم با یازش طرفدار گرانیپدرشو د یتوقع داشت جلو

 بود .

تعجب  یشو خاموش کرد . جا یقطع کرد بعد از دو سه بار قطع کردنم گوش یشو گرفتم ول شماره

 یلحظه دلم شور افتاد که نکنه تو اون خونه براش مشکل هی یدادم ول ینداشت منم بودم جواب نم

،  هراحت شد : سالم خال المیکم خ هیگرفتم خاله جواب داد  نویشاه یشماره  عیاومده باشه . سر شیپ

 ما . یزحمتا ن؟عذریخوب

 

بدم  ویهمراهمه . گوش تیسالم ، نقشه مو ، مو به مو اجرا کردم االنم امانت کیجواب داد : عل خاله

 . نیصحبت کن

 تو گوشم دیچیپ سایمحکم پر ینه  یصدا

 

 اون جا . ارهیرو ب سایپر نیبگ نیدم به شاه یآدرس م هیدادم : خاله  جواب

 

همون جا . من  انیشاپو بهش دادم قرار شد من برم اونام ب یداد آدرس کاف نیرو به شاه یگوش خاله

از دور  نویشاه نیگذشت که ماش یا قهیصبر کردم اونام برسن . حدود ده دق دمیکم زودتر رس هی

 کیداون قدر حواسم پرت بود که نز یرد شم ول ابونیتو جهت مخالف من بود مجبور شدم از خ دمید

از اون جا که  یبود له شم ، ول یچ دمیبلند که تو اون لحظه نفهم یشاس نیماش هی یچرخا ریبود ز

شد ازش  یفحشو ناسزا م یبوق برام زد که کل هیخدا باهام بود راننده حواس جمع بودو ردم کرد فقط 
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.  رونیب دیرپ نیبنده خدام دسپاچه از ماش نیسکته رد کرد، شاه هیحس کرد . خاله که فکر کنم 

شده بود ، رنگ به رو نداشت دستشو رو سرش گذاشت بود  ادهیپ نیاز ماش یدونم ک یکه نم سایپر

 ی مهیشد . ن نیپهن زم ابونیگوشم رد شد کنار جدول خ خیخطر از ب دید یکرد وقت یمنو نگاه م

 نیباش ودتوندست دادمو ازش تشکر کردم : مراقب خ نیرد کردم جلو رفتم با شاه ابونویخ ی گهید

 بهتون رحم کرد . یلی، خدا خ ایلیآقا ا

 

 بادمجون بم آفت نداره ؟! نیدیبابا نشن نیگفتم : نترس ارمیکه از اون حالت درشون ب نیا یبرا

 

 یهر دوتون ! کل نیصدقه بذار امروز تو چشم بود هیرمق جواب داد : دور از جونت مادر حتمآ  یب خاله

 . وفتهین یخوندم که اتفاق کادیهمونجا براتون و اِن 

 

 . وفتادیدستامو باال بردم : که خدا رو شکر ن دمیخند

 بلندش ابونیرو از کنار خ سایکه برن ، بعد خودم رفتم پر سادمیاز هردوشون تشکر کردمو وا دوباره

 . امیتونم ب ی: خودم م دیکنم دستشو کش

 

 ! امیتونم خودم ب یمحکم گرفتم : فکر کن من نم دستشو

 شاپ یآرومو دلخور گفت : کاف ییشاپ که با صدا ی. خواستم ببرمش سمت کاف میرد شد ابونیخ از

 . امینم
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تو  رمیبگ یخور یم ی.چ یبود دوختم : باشه هر جور راحت دهیبه صورتش که هنوز رنگ پر نگاهمو

 . میبخور نیماش

 

 . یچیه یعنیتکون داد  سر

 

 عادت سر تکون دادنو از سرت بندازم . نیآخر نتونستم ا نیگرفتم بردمش سمت ماش دستشو

براش باز کردم همون طور که دستش تو دستم بود  نویرو صورتش نشست . در ماش یکم رنگ لبخند

چند وقت دو  یدون ی. تمام عشقو احساسمو تو صدام جمع کردم : م نهیبش یکمکش کردم رو صندل

 شام دو نفره به دلم مونده . ایناهار  هی. حسرت  میبا هم تنها نبود ییتا

 مردم . یاشاره کردم : داشتم آرزو به دل م ابونیخ به

 

 آروم گفت : دور از جون . یلیخ

 

 . یخانوم یلینرم روش گذاشتم : خ یبوسه  هیکردم  کیکه تو دستم بود به لبام نزد دستش

به  دونم ی. م یشد تیذا یلیامروز خ یتو نگام نشستو دلمو لرزوند : ببخش خانوم سایپر سیخ نگاه

 دونم . یم یزتریبرام عز ایجون خودت که از دن

تو  . دمیکش یمعصومش خجالت م ویآوردم از نگاه بارون نییفشردم چشمامو تا رو دستامون پا دستشو

 . میبعد صحبت کن میبخور یزیچ هیهمون حالت گفتم : اجازه بده اول 
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 نداد سرمو باال آوردم : باشه ! یجواب

 

 ؟ یگ یم یآهسته گفت : اگه بگم روزه م چ ییصدا با

 

 یلیماه خ نیگم قبول باشه خانومم خوش به سعادتت ، ماه رجب پر از برکته و روزه تو ا ی: م دمیخند

 ثواب داره .

 

 یخوش رویبه خ یو همه چ وفتهین یکه اتفاق نیا یدونم ، اما امروز هم برا یهمون لحن جواب داد : م با

 نخورم روزه گرفتم . یزیکه تو اون خونه چ نیا یتموم بشه ، هم برا

 

 دارن ؟ لیم یافطار چ ی: االناس که اذان بگن . ) به آسمون اشاره کردم ( بانو ،برا_

 

 لطفآ . کیک هیبا  یچا هیکرد :  یاز اون خنده ها که تو دلم غوغا به پا م دیخند

 

 چه طوره ؟ کیداغو ک ریزدم : ش یچشمک

 

داغش !  یکنم ول یجور تحمل م هیدوس ندارم حاال سردشو  ریجمع کرد : نه ! من اصآل ش صورتشو

 . یزیچ یتیسکوئی، ب یتاپ یت هیبا  یکنه . همون چا ینه فکرشم حالمو بد م یوا
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بستم خواستم برم سفارش بدم که دوباره برگشتم : چرا  نویاز نوازش دستشو رها کردم ، در ماش بعد

 سفارش بده . یدوست داشت یهم هرچ میکن یتو ؟!اون جا هم صحبت م میبر یاینم

 

 نه تکون دادن . یبه معن سرشو

 

ن زبو هیدونم چه حکمت یبچه ! نم نی: الاله االهلل ، امان از دست ا دمیلب غر ریبه کمرم زدمو ز دستمو

 یبدبخت چه گناهآخه اون گردن  ید یبه جاش کله تکون م یکن یتو دهنت حبس م ویکیبه اون کوچ

 کرده !

 

 یکس باعث بشه به جا چیبخند . اجازه نده ه شهیهم زمی. منم به خنده واداشت : جون ! عز دیخند

 تو چشمات . نهیخنده رو لبت، اشک بش

 

 ! ایلیناله گفت : ا با

 

 . ایلیته دل جواب دادم : جان ا از

 



 گناهکار طرد شده

 

 
487 

 

ت طاق گهیگرسنمه . د یلیآخه خ یرو بهم برسون ایزودتر خوراک شهیانداخت : م نییاز شرم پا سرشو

 ندارم .

 

 یخودمو به کاف عی. سر گهیبلند تابستون خب روزه گرفتن سخته د یگفت طفلک تو روزا یم راست

خواستم سفارش دادم تا حاضر بشن  یرو که م ییزای. چ دمیاذانو شن یشاپ رسوندم از مسجد صدا

 آماده بشه . کتیک ویآب بخور تا چا نیکم از ا هیفعآل  یکم آب جوش براش بردم : خانوم هی

 دلمو کباب کرد . تشیگفت . مظلوم ینرم ی باشه

 

 نیبود کنارش تو ماش کیدو تا بشقاب ک ویکه توش دوتا فنجون چا ینیس هیبعد با  قهیدق چند

 همون جا ! میبر یومدیشه بپرسم چرا ن ینشستم : م

 

 بشم . دهیباهات د یعموم یخوام تو جاها ی: چون نم دینوش یبرداشت جرعه ا فنجونشو

 

 : چرا اون وقت ؟! ییجا یرستوران میکرد با هم بر یوقت قبول نم چیبود که ه نیبگو برا هم پس

 

 رو انگشتش آخش بلند شد : سوختم . ختیر یکم از چا هی دیلرز دستش
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 یم شیبحثو پ نیاالن ا دیبهش دادم : ببخش نبا یدستمال کاغذ هیفنجونو ازش گرفتمو  یفور

 . ارمیکم آب برات ب هی یخوا ی؟ م یالزم ندار یزی، چ دمیکش

 

 نشد . یزیچ ی: نه مرس دیاونم بلند خند دیمنو که د یبا حرکت سر جواب داد . اخمو خنده دوباره

 

 . میدادم دستش : افطار کن تا بعد مفصل صحبت کن فنجونو

 

 ی: ک دیکوب یحصارش م واریداشتنش به به درو د یکرد ، دلم برا یم م وونهیخاص چشماش د برق

 داشته باشمت ؟ شهیهم یشه برا یم ی؟ ک یدور نیشه ا یتموم م

 

تا آخرش با هم  میقول داد گهیبه همد ویکه تو محضر عقدم کرد گهیماه د هیجواب داد :  طنتیش با

 . میبمون

 

 یش یم گهید یبانو اشتباه به عرضت رسوندن ، شما هفته  ری: خ شینیانگشت سبابه م زدم به ب با

 . یشیدرو یکلبه  نیا ی) به قلبم اشاره کردم ( ملکه  یشیخودم . م یخانوم خونه 

 

 کرد : هان ! یباز نگام م یگرد شده و دهن ییچشما با
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 یخواد عروس یگذاشتم دهنش : اوآل هان نه بله ، دومآ حاج صالح به بابا گفته چون نم کیک یا کهیت

 یبه همه م م میعقد کن یواشکیمحضر  میبر گهید یمارو نداره همون هفته  دنید یحوصله  ادویب

 ی مهین ونهم شدی. البته م میریگ یم تهیعقد فرمال هیشعبانم  ی مهیتا بعد .ن میخوند غهیفعآل ص میگ

پاش  ریز یکیوقت  هی ایدفعه بابات دبه کنه  هی دمیمن ترس یباشه ول مونیشعبان مراسم عقد رسم

راحت تره . البته واسه اون روز بابا  االتمونیخ گهید یجور نیتمام رشته هامون پنبه بشه . ا نهیبش

ا داشته باشه ت لیوک هی شهسر عقد با وینخواست تو عروس انآیکه اگه اح رهیگ یوکالت تام م هیازش 

 . میدهن مردمو ببند میبتون

 

 ؟ دهیاالن اون وکالتو نم نیفرو داد : خب چرا هم ییبا چا کویک کهیت

 

 یکار نیکه دور فنجون حلقه شده بود نرم با پشت انگشتم لمس کردم : اون از خداشه همچ دستشو

 دم . یمن اجازه نم یبکنه ول

 

 : چرا ؟! سایپر

 

 من بشه . یطبق تمام رسوم معمول وارد زندگ دینگاش کردم : چون خانوم من با عاشقانه

 

 ی، هرچ یرمیکردم تو پاداش کدوم کار خ یبا خودم فکر م شهیاشک تو چشماش نشست : هم برق

 نکردم . دایپ یچیگشتم ه
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 مادرمه . رِیخ یتونه داشته باشه اونم دعا یم لیدل هیبودن تو کنارم تنها  دمیرس جهینت نیا به

 

تونستم رو قولو  یکار بودو نه م نیا یجا ابونینه خ یزد ول یپرپر م دنشیواسه به آغوش کش دلم

 کردم . یصبر م م،یمال هم بش شهیهم یکه برا یتا روز دیقرارمون پا بذارم .با

 

شدم .  ادهیپ نیمکث کردم از ماش یچشمامو روهم گذاشتم لحظه ا ارمیتونستم طاقت ب ینم گهید

شاره ا ینیبه س هشیزدم به ش سایدستو پامو جمع کردم . رفتم سمت پر دمیکش قیچند تا نفس عم

 ممزه داد . داشت یلیگذاشت داد دستم : دستت درد نکنه خ ینیکردم . فنجوناو بشقابا رو مرتب تو س

 شه . یخورم گرسنه م م یحرص م مویعصب یوقت هیدونم چه سر یشدم . نم یتلف م یاز گرسنگ

 

 . رمیبازم برات بگ یخور یگرفتم : نوش جان ، اگه م وینیس

 

 گم رو چشمم خانومم . یخوام ..حرفشو قطع کردم : م یم گهید ییچا هیبه دندون گرفت : اگه بگم  لب

 

نه  ی، دستشو رو دهنش گذاشت : وا دیبشقاب د یبزرگ تو کیک کهیت هی ویچا ینیس هیمنو با  یوقت

 بخورم . کویهمه ک نیتونم ا یبود . من که نم یکاف یی، همون چا
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 مشیخور یخوره ، نه ؟! با هم م یجور موقع ها به درد م نیا یزندگ کیخودم اشاره کردم : شر به

 نگران نباش .

 

 یکن خاموش نویشه ماش یم یزدم : خانوم هیتک نیبه در ماش ستادمویا نیماش رونیبار نرفتم تو ب نیا

 کم خنکتر شده هی، هوا 

به چنگال زد تا خواست ببره سمت  کیک کهیت هیخاموش کرد  نویشه سر کرد .ماش یکولرم م بدون

باز نگام کرد شونه باال  مهیخودم خوردم . همون جور با دهن ن کویک کهیدهنش دستشو گرفتمو ت

 : دمینوش کمیک یرو یداد دستم جرعه ا ویانداختم ، فنجون چا

 

 کردم ؟ یفکر م یبه چ یدون یچنان محوم بود : م هم

 

 ؟ یپشت انگشتم لبمو پاک کردم : به چ با

 

 حیداد راه بندازم ازت توض یکه من با توپ پر اومدم دادو ب نیبهم داد : به ا یبرگ دستمال کاغذ هی

 االن .. یبخوام . ول

 ادامه نداد خودشو با خوردن مشغول کرد . گهیکرد د مکث

 

 .یبر یلذت م یکه کنارم نیاز ا ویکن یعاشقونه نگام م یاالن دار یبردم : ول کیسرمو نزد خندون
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 ه سرشو بلند کنه : اوهوم ! نیا بدون

 

 هی دی. به نظرم با طونیدخترک ش نیمن چه کنم با ا ای: خدا دمیاز دستش قاپ کیک گهید کهیت هی

 راه بندازم . تیکانون اصالحو ترب

 ده ؟ یجواب م یجور نی؟! مگه زنم به شوهرش ا یچ یعنی اوهوم

 

بگم ؟ بله  یخنده به سمت جلو خم شد ، با همون خنده که تا چشماش امتداد داشت گفت : پس چ از

 سرورم خوبه ؟!

 

 ! وونهی: د دمیبا دو انگشت نرم کش شوینیب

 

ادامه داشته  مونیخوشبخت نیشه ا یم یعنی:  دینگامون تو هم قفل شد ،نال میلحظه محو هم شد هی

 باشه ؟

 

 مطمئن جواب دادم : صد در صد ، شک نکن . بازو بسته کردم چشمامو

 

 ! هیسمانه ! طال یعوض کرد : ول نیغم سنگ هیچند لحظه قبل جاشو با  یخوش اون
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سوخته س اصآل فکرتو  یدادم دستش : سمانه که مهره  ویفنجون خال دمویتا ته سرکش موییچا

 ایدن هدیفهم گهیاز خجالتش در اومدم . فکر کنم د یحساب شتمیپ امیکه ب نینکن . قبل از ا رشیدرگ

 برسه . ضیم که قرار بود توسط بابا به ف هیکرده . طال سهیو ماستاشو ک هیدست ک

 

بود که با اخالق  نیبه خاطر ا میاون جا ما سه نفر سکوت کرد یدیاز دستش گرفتم : اگه د وینیس

 . میکامل دار ییسمانه آشنا

براش مهم باشه اون اصآل اومده بود  یتر کیکه حرمت بزرگ تر کوچ ستیمثل خانوم گل من ن سمانه

اون  میگب یاز تو کلمه ا یاز ما سه نفر به طرفدار یکیبود  ی. کاف زهیقشقرق به پا کنه و مجلسو بهم بر

 چیه گهید تاون وق رونینداختمون ب یکرد که بابات م یم یغشو ضعف کار ویباز یوقت با شامورت

ردن به کفششون بود منو نب یگیکرد که ر یهمه جا پر م مشیوردی. اگرم نم میبکن میتونست ینم یکار

 کنه . یدست از پا خطا نم گهیحساب کار دستش اومده مطمئن باش د گهیحاال د ی. ول

 ؟ یخور یم یزیاشاره کردم : چ ینیس به

 

 در حد انفجارم . گهینه ، د یباال آورد : وا ویکیدستشو رو شکمش گذاشت اون  هی

 

فقط نگامون با هم بودو با فشار دستامون حرف دلمونو منتقل  میخونه ، تو راه سکوت کرد رسوندمش

 . میکرد یم
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دوست دارم ،  ایدن یبه اندازه  ایلیشه گفت : ا ادهیپ نیکه از ماش نی، قبل از ا میدیخونه که رس به

 یایکم ازم دور شد برگشت : نم هیشد . ادهیپ دویدستمو بوس امیعشق من ! خم شد تا به خودم ب

 ؟ نییپا

 

تم زنه . البته تلفن نداش یچه خبره . دلم شور م نمیبب نایبابا ا یتکون دادم : نه خانومم ، برم خونه  سر

 . دهیرس هیبه خدمت طال یپس حال بابا خوبه و معلومه حساب

 

 ستیزور که ن ادی.خب از من خوشش نم نینکن تشیداد : اذ هیتک نیماش ی شهیش یبه لبه  دستشو

 شه ها . یاون وقت بدتر م نیریبه خاطر من بهش سخت بگ میلی.اگه خ

 

با محبت به  یدونم تو خودت بهتر بلد ی: م یکه با من همراهش کرد یشکرت به خاطر دل صاف یخدا

واب ج ستهیمیتمام وا ییشده .چند وقته با پررو ختهیافسار گس یلیخ گهید یول یکن دایدلش راه پ

 عوض یلیمدت که با سمانه هم کالم شده اخالقش خ نینبود تو ا یطور نیده .قبآل ا یهمهمونو پس م

 شده .

 

که به خاطر حضور منه که داره آزار  وفتهیطور براش جا ن نیرو بازوم گذاشت : در هر صورت ا دستشو

ت : .دستشو آروم برداش شگاهیآزما میدنبالت بر امی: فردا صبح م دمیرو دستش کش موینی.ب نهیب یم

 ؟! یزود نیبه ا
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 بسپر به خودم ویحرکت شدم : بله بانو ، من که گفته بودم همه چ ی آماده

 باال آوردم : خداحافظ . دستمو

 

 ، مراقب خودت باش . زمی: خدا به همرات عز سایپر

ه ک ییزایچ دی، خر شیاتفاق افتاد . انگار تمام کارامون از قبل رله شده بود آزما عیسر یلیخ زیچ همه

انجام شد البته تو تمام مراحل مامان  ی. همه به آن زایچ یاز لباس گرفته تا کفشو گلو باق میالزم داشت

که  یطیشرا نیا یتو رمنبود ماد دیکنه . شا مونیمن ازش خواستم همراه یعنیهمراهمون بود  یطوب

وابسته بشم  یاز اندازه به مامان طوب شیخواد مادرش کنارش باشه باعث شد که ب یدلش م یهر دختر

هود که ش یمحضر .وقت میرفت الی، اردالنو ل یبا حضور بابام ، حاج بابا ، مامان طوب مونی.صبح روز نامزد

از شهود باشه ! من که  یکیمجبور شد  ودشکردن چون تعدادشون کم بود بابا خ یدفترو امضا م دیبا

 ینعیپدرم بودو بفهمم .  یکه تو برق چشما یزیاون چ یتونستم معن یاستاد خوندن نگاهها بودم نم

 غم توام ! ویبرق خاص داشت ، شاد هیبرا باورش سخت بود ! نگاهش  یتونستما ول یم

 

 بلند من تو ینه  یاعالم کرد صدا میرو که منو بابا باور نداشت یا هیشروع به خوندن کرد و مهر عاقد

 شوکه شدن . ایلیاز ا ریهمه به غ دیچیاتاق پ

 

 شده ؟! یزی: عروس خانم چ دیپرس عاقد

 

 ؟! هییالیخونه و هیارزش من همون  یعنیخوام  یرو نم هیمهر نیدادم : بله ، من ا جواب



 گناهکار طرد شده

 

 
496 

 

 

بگه که زودتر از اون عاقد به  یزیجفت چشم متعجب بهم دوخته شده بود حاج بابا خواست چ چند

از هزارتا زوجو  شتریتونم ب ینداره . م یارزش چیه ایمال دن یبدون دیبا یصدا دراومد : شما عاقلو بالغ

 . دهیشک ییبازم کارشون به جدا یداشتن ول نیتر از ا نیسنگ ییها هیکنم که مهر یبهت معرف

 

 . نهیمنظورم هم قآی: منم دق_

عمر  هیخوام  یشوهرمه که م یمن مهرو عالقه  ی هیلبخند زدم : مهر ایلیمتعجبو خندون ا یچشما به

 کنم . یسقف زندگ هی ریباهاش ز

 نکنه . غشیکشم ازم در ینفس م یخواد تا وقت یمن نگاه تب دارو عاشق شوهرمه که دلم م ی هیمهر

 اشم .خواد کنار شوهرم داشته ب یکه دلم م هیتیمن آرامشو امن ی هیمهر

 

با فهمو کماالت باال صلوات  یعروس یسالمت یاومدن و عاقد بلند اعالم کرد که برا رونیاز شوک ب همه

 بفرستن .

 

 : دیضمن عقد جد طیبار با شرا نیدوباره شروع به خوندن کرد ا عاقد

ا مهربون ب یچشما یکه بهم داد اشک تو چشمام نشست ول یلقب نیمکرمه ) با ا یمحترمه  ی زهیدوش

بهم دوخته شده بودن منو از فکر کردن به گذشته باز داشتن (  نهییآ یمردونه و جذاب که از تو یاخم

 ، کالم اهلل جلد کیبه صداق  هیشما را با مهر دیده یفرزند صالح به بنده وکالت م یساالر سایخانم پر

 مدبر فرزند رضا درآورم . ایلیا یو شمعدان به عقد دائم آقا نهیشاخه نبات و ک جام آ
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 ! لمیوک

تو دشتو دمن دنبال گلو گالب  یلطف کن نه خودتو خسته کن که بر هی ایعجز گفت : عروس خانم ب با

 ! لمیاالن جواب بده ، وک نینه ما رو تو دردسر بنداز هم یریگ

 

 پدرم بله . یاز ته دل گفتم : با اجازه  کیهمون جمع کوچ یخنده  ویشاد انیم در

 

درستم بود تو نگاه  صیمن از تشخ یمن فرق داشت ، خوشحال ینوع خنده  یول میدیخند یم همه

داد هنوز تو دلش جا دارم .  یکه نشون م ینم اشک زدویتوش موج م یاز غم نبود شاد یاثر گهیبابام د

حاج  لحظه بود چون خمانه پسشون زدو دوباره نقاب خشمو به جاش نشوند رو به هیهمه تو  نایا یول

 عروستون . دویخود دان گهیبابا گفت : د

 

 . می، قدم سر چشممون بذار شبم در خدمت باش یبابا دستشو محکم فشرد : لطف کرد حاج

 

 دم . یقول نم ی، ول امی: اگه شد م بابا

 

 ادیکه حاضر نبود منو تو خونه ش راه بده و به زور قبول کرد ب یارزش داشت . پدر ایدن هیبرام  نمیهم

بود ، هنوز قلبش  یشب داد . پس تمام اون هارتو پورتا ظاهر یبرا مهیقول نصفه ن هیمحضر حاال 

 . دیتپ یدخترش م یپدرانه برا
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محارمم شدم . درسته  نیاحساس دست گرمو مهربون شوهرم از پدر چشم گرفتمو متوجه محرم تر با

 فشیتونم توص یجور نم چیکه ه دیچیتو وجودم پ دیحس خوبو جد هی یول میما قبآل هم محرم بود

 کنم .

 

 : مبارک باشه خانومم . دیچیگرمش تو گوشم پ یصدا

 

 شمام مبارک باشه آقامون . ی: برا دمیگوشش بردم ، نفسمو به گردنش پاش ریز سرمو

 

: مبارکتون  دیکش رونیصدامون کردو ما رو از اون حسو حال عاشقونه ب یبختانه مامان طوب خوش

 . نیکن نیریدهنتونو ش نیای. ب شاهللیا نیدلم ، خوشبخت باش یزایباشه عز

 

 کرد. لیتبد ینیریبردو به ش نیروزگار گذشته رو هم از ب یتلخ یته مونده  ایلیا یانگشت عسل طعم

 

 خودشون بود . یخونه  کینزد هیآپارتمان تو زعفران هی یحاج باباو مامان طوب ی هیهد

 

خودم باشه  کیخوام دخترم نزد یخب ، م هیداد : چ یجور نیجواب نگاه پر تعجب ما رو ا یطوب مامان

 . میمجبور نباشم منت شماها رو بکش شمیپ ادیخواست ب ای ششیتا هروقت خواستم برم پ
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دت م هینداره .  یدل خوش ییالیو یکه فعآل از خونه  سامی. پر کتونهیادامه داد : اون آپارتمان کوچ بابا

 دیبشه اون وقت بر ادهیپ طونیکه عروس گلم از خر ش یتا وقت نیکن یآپارتمان زندگ نیتو ا نیایب

 خودتون . یخونه 

 

 . یریننامه تو بگ یدنبال گواه یوقتش بر گهیبهم داد : د نیماش هی امیلیا

 

زدم  به گونه ش ییمحکمو پر صدا یحلقه کردم بوسه  ایلیبعد دستمو دور گردن ا دمیمامانو بوس باباو

 نداشتم که بهتون بدم . نیجز ا یچیباال انداختم : آخه ه یمامانو بابا به قهقه افتادن . شونه ا

 

 ها بود. دهنیگو نیتر ایقلبش گو یالزم نبود بگه صدا یعنینگفت  یچیه یش گرفت ول نهیتو س سرمو

 یفکر نم اهاممیعظمت تو رؤ نیبا ا ینوبر واهلل ، من به جشن عروس یباشکوه نیبه ا ینامزد مراسم

 اریسب یساده ول یبرگزار شد من با لباس کیش یاز تاالرا یکی یتو ی! مهمونیکردم چه برسه به نامزد

 نی. لباسم با ا دممرد خدا وارد تاالر ش نیتر زیپر از عشق همراه عز یآسمون با قلب یبه رنگ آب بایز

 یازب یلیخ ی قهی یول شدیکم گشاد م هیبازو تنگ بودو بعدش  یبلند داشت که تا رو ینیکه آست

 یول میانتخاب کرد یلباسو با مامان طوب نیم لخت بود ا نهیس یکه نصف شونه م تا رو یداشت طور

 . میفقط به درخواستشو در مورد رنگ لباس قبول کرد نهیبب ایلیا مینذاشت

من بود چون اجازه  ریتقص یعنینبود  یخواست تو اون لحظه که من شادم اونم شاد باشه ول یم دلم

کم شنلمو باز کنم شونه باال انداختمو  هیالتماس کرد  یهرچ نمیتو ماش نهیمنو بب شگاهیندادم تو آرا
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شکل  مخوا یبزن کنار اون شنلو م گهینکن د یکه لجش درومد : ناخون خشک یی. تا جا دمیخند

 خوشگلم . یپر نمیماهتو بب

 چشم از طرف من ! یگوشه  هیاز  غی، در یچیبه ه یچیه یول

 

نام  مین هی گهید یتو شنلتو برداشت میدی، رس سینداره خس بیگوشم گفت : ع ریشدن ز ادهیپ موقع

 ندازم . یبهت نم

 

بلمو ش یبگه و بهش عمل نکنه . وقت یزیمدت بهم ثابت شده بود که امکان نداره چ نی، تو ا دیلرز دلم

که نگام کنه دستمو محکم گرفتو همراهم به مهمونا خوش آمد گفتو رفت . انگار  نیبرداشتم بدون ا

 تو گلوم جا خوش کرده بود ینیاصآل وجود ندارم بغض سنگ

 نشد سرمو یرو ردش کنم ول یبغض لعنت نیا دیبار پشت هم به زور آب دههنمو قورت دادم شا چند

 و سمانه هیکه باال آوردم نگام تو دو جفت چشم که با تمسخرو پوزخند روم زوم شده بودن افتاد . طال

 هیشد . طال یهرگز دشمن شاد نم یمردم ول یخواست م یکردن دلم م یمعنا دار نگام م یبا لبخند

 ! ینگرفته دمغ لیشده داداشم تحو یخودشو بهم رسوند : اِ زن داداش جونم ، چ

 

 هی جان مادر سای: پر دیبه دادم رس ینجاتم ، مامان طوب یبشن که فرشته  ریمونده بود اشکام سراز کم

 کارت دارم . ایلحظه ب

 شد به دست یم دهیکش نیلباسم که رو زم یمخصوصم بلند شدم دنباله  یصندل یاز رو یسخت به

 . نمیجا بب نیا اید گفت : باتاقو باز کر هیدر  رونیب یگرفتمو دنبالش راه افتادم ، تو راه رو
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براش گفته بود حاال خاله  انویجر ایلیا دیکارم داشت ؟! شا یچ یعنی دیجوش یسرکه م رویمثل س دلم

 خواست ازم گله کنه . یم

خوب پسرمو  دمیکه معلوم بود اتاق عقده شدم ، خاله با خنده گفت : شن یوارد اتاق ریدرگ یفکر با

 … یچزوند

 

هلم داد تو ، حرف خاله رو قطع کردو  بآیکمرم نشستو تقر یرو یکامل وارد نشده بودم که دست هنوز

 رو گونه ش نشوند : خودم غالمتم مامان خوشگلم . دستت درد نکنه . یبوسه ا

 

لو ج رونیب نیایداد : لوس نشو ، مرد گنده . فقط زود ب یاز ته دلش جوابشو با مهربون یبا خنده ا خاله

 شته .مردم ز

 

 دستشو رو چشمش گذاشت : رو جفت چشام . ایلیا

مهربون رفتو درم بست تا بخوام بفهمم چه خبره تو آغوشش بودم . بوسه هااش  یبا همون خنده  خاله

 دیکشوند. فقط تونستم بگم : با ندیخوش آ ینشستو منو خلسه ا یلختم م ی نهیگردنو س یبود که رو

 شدم . یچه شکل ینیبب ینگا ننداخت هی ی؟ حت یکرد یم م هیهمون موقع تنب

 

گوش چپم  ریشو ز ینیبه دندونم گرفتم چشمامو به اطارف چرخوندم تا اشکمو مهار کنم . ب لبمو

تا پشت گوش راستم باال آورد نفسشو از  کیآورد بعد با گردش کوچ نییم پا نهیس یگذاشت تا رو
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 یانقدر ب گهید یعنیبه دستت آوردم  یتسخ ی؟ من با کل یفکر کرد یعطرم پر کرد : با خودت چ

 کنم . هتیانجامش بده تنب یواسه دلبر یکه ممکنه هر عروس یطنتیش نیکه سر همچ طقممن

از خود  دنتیاون همه چشم با د ینداشتم . فکر جلو نانیدلم نگات نکردم چون به خودم اطم زیعز نه

 دادم. یجلو اونا انجام م اتویعل نیشدمو ا یخود م یب

 شد . یکردمو چ یفکر م ی، چ دمیته دل خند از

 

چرا ازت خواستم  یدون یمن م یبایز یگلومو نوازش کرد : بانو ریز یمست کننده و طوالن یبوسه  با

 ؟ یانتخاب کن یلباس آب

 

 . یرنگو دوست دار نی: اوم ، فکر کردم که ا_

 

رقص آخر  ادیدستش رد بشم .  ریچرخ بزنمو از ز هیبلند کرد دستمو گرفت مجبورم کرد  سرشو

. دوباره تو آغوشش جا خوش کردم  دیرقص یم رزادهیافتادم ، اون موقع که با ام ندرالیکارتون س

ع اون موق شیسال پ یلیگرده به خ یبرم شیاصل لیدل ینگاهش تو نگام نشست : دوست که دارم ول

 نشستم تا برام قصه بگه . یمادربزرگم م یپا یبودمو رو کیکوچ یپسر بچه  هیکه 

 

 گفت . ی: اون موقع مادربزرگ م دید یبست انگار اون زمانو م چشاشو

 یآدمان کارا یپوش داره که مواظب همه  دیسف یعالمه فرشته  هینگاهش با من بود : خدا  دوباره

ه پوش داره ک یآب یپر یتعداد کم هی یول سنینو یم یتو دفتر بزرگ اله ننویب یخوبو بدنشونو م
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من  بهمهربونش داد  یایاز اون پر یکیاز آدم خوبان باشن . حاال امشب خدا  یکیهرکدومشون مواظب 

 گفت . یهمون طور که مادربزرگم م نمیبب یتو لباس آب مویخواست پر یدلم م

 

 انوسیقطره از اق هیتونم  یتو بکنم بازم نم یزیکن امیبا دستام قاب گرفتم : اگه تا آخر دن صورتشو

 . میکرد یطونیهمه بفهمن ش یخوا یمحبتتو جبران کنم . بوسه کوتاه به لبش زدم : نکن سرتق م

 

 خنده شونه باال انداختم: بفهمن . با

 

 باال برد : نه ! ابروشو

 

 بازو بسته کردم : آره ! چشمامو

 

 لویل رونیب نیایسرشو آورد تو : دِ ب یبه در زدو بازش کرد مامان طوب یلبامو ببوسه که کس اومد

 مجنون ، زشت جلو مردم !

 . نیکن یسرخوش گفت : آبرو دار یبا خنده ا بعد

 

 . میکم ازم دور شد : چشم حاج خانوم اومد هی ایلیا

 . دیکش یگوشم گفت : خدا رسوندش وگرنه معلوم نبود کار به کجا م ریآروم ز بعد
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 یلحظه م خنده از رو لبا هیتا آخر شب  گهیجلو آورد با ناز دستمو دور بازوش حلقه کردم . د بازوشو

 دور نشد . هیمن و اخم از صورت سمانه و طال

 

ه ب ایلی. دخترام که بعد از رفتن ا دنیرو اونا کش هیکمک کردن در اصل جور طال یلیخ یعاط ویمرض

 . کردن یقسمت مردونه تا تونستن قراشونو خال

 

همسرش  دنیخواد به د یدوماد م یارکست که تو قسمت مردونه بود اعالم کرد آقا یخواننده  یوقت

 کنن . یاجرا م شویبره و در اون لحظه آهنگ درخواست

 

،  همسرت برقص یبرو برا ایمنو برد وسط : ب دویکه اصآل دوستانه نبود دستمو کش یبا نگاه سمانه

 آهنگ درخواست کرده واسه ت .

 

 یط بهمون وس ستین ریدونستم نظرش خ یکه افتاده بودو م ییبا اتفاقا یکه حرفش بد نبود ول نیا با

نتونست چون همون لحظه  یبگه ول یزیخواست خودشو برسونه و چ یم یمامان طوب ستادمیحرکت ا

 وارد شدو خواننده م شروع به خوندن کرد : ایلیا

 

 …آرومم کن  ایدلم ب شونیپر نیخونه م شو بب یو مهمونم شو ، گرم ایجونم ، قدمات رو چشام ب یا

 جونم .. ای
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 کردم فقط نگام به مرد محبوبم بود .. ینم یحرکت

 

قه ش حل گهیدستش دستمو گرفتو دست د هی. با  میدیقدم من تا به هم رس هی ومدیقدم اون جلو م هی

ما تو آغوش هم  یداشت ول یکه آهنگ تم شاد نیش . با ا نهیشد دور کمرم ، دست منم نشست رو س

رمش گ یگوشمو صدا ریاومد ز نییپا ایلیبود . سر ا کیرقص آرومو رمانت هیرقصمون  مویفرو رفته بود

 بار روحمو نوازش کرد : نیاول یبرا

 

 دونم یکه قدر بودنتو م ایجونم ب ایتو ابر پر بارونم .. ب یجونم ، خزونم ب یا

 .. یرسون یخوام م یم ی.. منو به هر چ یمون یکه م یاگه بگ یدون یم

 .. یمون یبگو که م ای.. ب یکه جون تو

 

 . دیرس انیگونه م به پا یرو ایلینرمو کوتاه ا یبا بوسه  رقصمون

 

ت نشس یمتعجب مامان طوب یدستو سوت مهمونا بلند شدو خنده رو لبا یتموم شدن رقصمون صدا با

ه و با چنان خصمان گهید یکی یفقط دوستانه نبود ول یکی. تنها دوجفت چشم نگاشون دوستانه نبود . 

 حرص بهم دوخته شده بود که دلمو لرزوند .
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رو سرم بود که دلم قرص شدو  تگریمَردم چنان آرام بخشو حما ی هیلحظه بود چون سا هیفقط  اما

 بود. سادهیوا روش شیرو که پ یفراموش کرد نگاه دشمن

 

ودم ب دهیمحرم بودمو طعم آغوششو چش ایلیکه من قبال هم به ا نیمنو رسوند خونه ،با ا ایلیشب ا آخر

دونستم اونم  یتونستم ازش دل بکنم، م ینم گهیتو اون چند کلمه بود که د یدونم چه سحر ینم

رو  دونماهو هم دن هیاون  مونیشدن شب عروس باتریز یبرا میتوافق کرد یاحساسو داره . ول نیهم

 . میرو تحمل کن ییجدا مویجگر بذار

 

 یزندگ هی یبرا ویهمه چ مویدیخر یالزمو م لی، وسا میکرد یآپارتمانمونو آماده م دیماه با هیاون  یتو

رفت  یرسوند خونه و خودش م ی، آخر شب منو م می. از صبح تا شب با هم بود میکرد یخوب فراهم م

ر . به خاط دیکش یجورشو م یمهربون ویافتاده بودو حاج بابا با خوش یاز کارو کاسب یطفلک حساب

ه . به کاراش بد یسرو سامون هیتا بتونه  میعقب بنداز یچند وقت هیازم خواست تا ماه عسلمونو  نیهم

 خواستم و همراه او تمام ماهام عسل بود ، قبول کردم . یمنم که فقط خودشو م

 : ماهان ، ماهان_

 

 : بله ، مامان .ماهان

 

 پسر مادر ؟ یی: کجا_
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 . نداسی: ماهان ا ماهان

 

 کجاس وروجک ! نجای: ا_

 

 .نداسیآورد : ا رونیب یغذاخور زیم زریاز  سرشو

 

 ایکه مثآل سقف داره و خونه شو از ما جدا کنه . دستامو از هم باز کردم : ب ییگرفته بره جاها ادی یتازگ

 ن بهت غذا بدم .ماما ایقوربونت برم ب

 

دلم ضعف رفت براش ، از  زیم نییپا یکه سرش محکم خورد به لبه  سهیبلند شد وا زیم ریز همون

: مامان فدات شه . دردت به  دمی. هول شدم سرشو مال ومدیصداش درنم یبه حالت غش افتاد حت هیگر

 جونم . درد داشت آره ؟

 

ش بلند شد .  هیگر یکار خودشو کرد نفسشو رها کردو صدا میحرفو زدم انگار حس هم درد نیا تا

بردمش طرف آشپزخونه  دمیمال یراحت شد . همون طور که سرشو م المیخ دمویکش ینفس آسوده ا

مال ماهانه . نگا کن از اون شکالس که خوشگله پسر  نیا نیرو نشونش دادم: بب یبشقاب ماکارون

 دوس داره . انمام
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کرد . صورتشو شستمو  یهنوز هق هق م یکم آرومتر شد ول هی دنشیقدر دوست داره که با د اون

 ده . امیماچ گنده از لپش گرفتم دستشو برد طرف سرش : دَد ب هیخشک کردم 

 

مامان برات  نیشه بب یبه سرش زدم : االن خوب م گهید یبه خودم فشارش دادم بوسه ا محکم

 وفتهیره م یره ) با دستم مثآل دردو بردمو دورش کردم ( م یدرده م یزود یپختم ، بخور یماکارون

 اون دور دورا .

 

 مخصوصش یصندل ی. رو دیکه قبآل مهمون بغضو حرصش شده بودم خند زشیخوشگلو ت یدندونا با

بندشو بستم ، ظرف غذا رو با  شیکم آب بهش دادم ، پ هیبود نشوندمش ،  دهیبراش خر ایلیکه ا

 . ادیم شمییمادر ، االن بابا زیقاشقش گذاشتم جلوش : بخور عز

و ت شیکنسول افتاد . عکس که دو ماه پ یکه چشمم به عکس رو رونیاز آشپزخونه برم ب برگشتم

آخرم تو عکس چنان  میدیکه عکاسمون بود خند یکرد. منو دختر طنتیچه قدر ش میاناخت هیآتل

تون عکس نیاز ا یکیمنم  یقشنگ یگفت چه خنده  دمویبوس دیبودم که تا حاج بابا عکسو د هدیخند

 دراور حاج باباس . یدونه لنگه ش رو هی. االن  امخو یم

بود ! سرمو رو گردنم کج کردم داشتم  یشدن به عکس خاطراتم برام زنده شد . چه شب رهیخ با

:  میشونیرو پ یکمرم نشست و متعاقبش بوسه ا یرو یکردم که دست یاون شبو مرور م یاتفاقا

 من اومدم . یمتوجه نشد یکه حت یخانوم ییکجا

 

 گذشته ها . ریدادم : تو س هیش تک نهیبه س سرمو
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 سفر منم بودم ؟ رویس نیبه طرف خودش برگردوندو کامل بغلم کرد : تو ا منو

 

 تازه شد برام . مونیشب عروس ی. خاطره  یو همه جا باهام شهی: هم_

 

 ؟یرد، فکر ک میَنکرد شیهنوز بعد از دو ماه عمل ویکه بهم داد یبه قول انآی: اح مینیانگشتش زد رو ب با

 

به  ییرایپذ ایلیا یافتادم : وا م،یورودمون به باغ ردو بدل کرد یکه لحظه  ییحرفا ادیبستم  چشمامو

 سمت خانومام هست ؟ نای! از ا یقهوه خونه ا ویسبک سنت

 

 نباشه . دیدونم، شا ی: نم ایلیا

 

 باشه . اگه نباشه من دانمو تو . دیخود با ی: ب_

 

 ؟ یکن ینبود مثآل چه کار م موی: حاال اومد ایلیا

 

 هیگم  یدارم بعدم به ارکست م یرو برم شنایپارت نیکنم . اول ا یکنم ؟ غوغا به پا م یکار م ی: چ_

 کنم . یدبش مهمون م یرقص عرب هیبرام بنوازه ، خودمم مهمونا رو به  یآهنگ ملس عرب
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 ؟ یمتعجب نگام کرد : نه ! مگه بلد ییچشما با

 

 : اوف ، چه جورم از نوع باحالش ! دمیبه هم کوب دستامو

 

 ریکه دست پاچه شدم ز یبودو به هم دوخت طور طنتیکه غرق ش ییچشما دیرو گونه ش کش یدست

بود ، شوهرتو به  یبه سبک قهوه خونه ا ییرایپذ نیاگه سمت خانومام از ا ید یگوشم گفت : قول م

 ؟ یمهمون کن یرقص نیهمچ یتماشا

 

 خنده سر تکون دادم . با

 

شه  یچسبه به سقت جدا نم یوقتا اون زبونت م ی. فکر کنم بعض یستیتو درست بشو ن ری: نه خ ایلیا

 . یدازن یکه گردنتو به دردسر م

 

 یقسمتو به صورت قهوه خونه درست کردن و دو تا خانوم با لباسا هی دمیقسمت خانوما د میرفت یوقت

 ! نهیکرد : ا نییکنن . نگاش کردم برام ابرو باال پا یم ییرایاز مهمونا پذ یمحل

 

 اومد ! ادتیرو لبم نشست : پس  یلبخند
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 بود . ادمیباز کردم :  چشمامو

 

 ؟ یکرد ی: اِ ! پس چرا تا حاال کوتاه ایلیا

 

 شد . ی: خب آخه ماه رمضون بود نم_

 

 ثواب داره ها. یبد یدیفطره ، ع دیامشب شب ع یتکون داد : قبول ول سر

 

 داره آقا ! یبود ، اشاره کردم : جلو بچه بد آموز یماکارون یماهان که غرق چرب به

 

 ضیف هیبه  شییالال تا بابا رهیپسر بابا که بعد از افطار کردن ما م نیماهان : ا شیول کرد رفت پ منو

 برسه . یاساس

 

از ته  یخنده  ایلیا یپدرانه  یما و محبتا یفقط به خاطر خنده ها دیفهم یحرفشو نم یکه معن ماهان

ت رو نشس ایلی. بعدم چند ماچ آبدارو محکم ا میقربون صدقه ش بر یبرامون کرد که باعث شد کل یدل

 چربش . یلپا
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 گن . یشه . بدو دستو صورتتو بشور االن اذان م یول کن تو رو خدا االن لباسات چرب م ایلی: اِ ! ا_

 

چه کرده  نیشده انداخت ( بب دهیچ زیبه م ی: چشم خانوم ! ) نگاه شیگذاشت رو صندل ماهانو

ضعف  یایلیشه چه برسه به ا یگرسنه ش م رمیخوان گسترده آدم س نیا دنیخودم . با د یکدبانو

 کرده .

 

ادت به ع سادمیهنوز کتشو نگرفتم . پشتش وا نیبرا هم دهیفقط دورو بر ما پلک دهیکه رس یموقع از

باز کردم تو  رهنشویپ یدگمه ها نیهرشبمون کتشو گرفتم . دستاش چرب چرب شده بودن برا هم

درآوردم تشکر کردو رفت تا دستو صورتشو  رهنشویپ یداشت وقت یمدت چشم ازم برنم نیتمام ا

 . رهبشو

که  ماهانم مینشست سر سفره . افطار کرد زیبلند شد که با لباس خونه ترو تم ونیزیاذان تلو یصدا

 االن شام ایلی: ا دمیباهامون خورد . پرس ریکم نونو پن هیدرش آورده بودم  یلیاز حالت چربو چ گهید

 ؟ یخور یم

 

 نیتا سنگ میندارم . نمازامونم بخون لی، االن م گهیساعت د میتکون داد : نه ! همون مثه هر شب ن سر

 بعد . مینشد

 

 کنم نمازتو بخون ماهانو نگه دار منم نمازمو بخونم . یجمع م زوی: باشه ، پس تا من م_
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کنارمون دراز  شمونیقبل اومد پ یاز خوندن نمازم رفتم تا ماهانو بخوابونم . مثل شبا بعد

گذاشتو چشماشو بست .منم پشت سرش  ایلیا یبغل کرد . ماهان سرشو رو بازو دوهردومونویکش

تو آغوشش  یافسونگر چ نیدونم ا یکنم نم یم یکارو کردم . دو ماهه که دارم باهاش زندگ نیهم

 یمو پر مشم ، حس خوش عشق وجود یشم ، تازه م یخود م یکنه از خود ب یداره که هربار بغلم م

شبا  یلیخ میکه ازدواج کرد یعادت کرده بود از زمان دنیجور خواب نیکنه . ماهان خوابش برد ، به ا

 ارش کخود ی. البته به گفته  رهیدماغ پدرش شده تا حضانتشو بگ یبا کمک خاله مو ایلیماس . ا شیپ

 شن . یبسته به سرعت برقو باد باز م یدرا یرو شل کنه همه  سهیکم سر ک هی ستین یسخت

 

 گرسنمه . یخانوم یشیکنمو : بلند نم یلغزه چشمامو باز م ینوازشگرش رو صورتم م دست

 ذارم . یتختش م یتو نهیریخواب ش هیملوسمونو که غرق  پسرک

 . میشام بخور میتا با هم بر سادهیدر وا یجلو منتظر

بعدش بساط  میخور یگذره . با هم شام م یم یآرومو معمول گهید یایاز زندگ یلیمثه خ مونیزندگ

نو ، آخر شبم م مینیب یم یمسابقات ورزش ای الی، سر لمیف مینیش یمون به راهه کنار هم م وهیم ویچا

توش  یقیعشق حق هینور  یکارا تو سکوت باشه ول نیتمام ا دیکنه. شا یم رابیاز وجود خودش س

 پرستمش . یدوس دارم و بعد از خدا م امویلیزنه . ا یموج م

 

 رو ، وهیتو چشاش بود . بعد از شام ظرف م طنتیش هیهرشب فرق داشت ،  یایلیامشب با ا یایلیا اما

 نیخودش نشوند . کآل تو ا یکه دستمو گرفتو منو رو پا زمیبر ییگذاشتم خواستم برم چا زیم یرو

 ونمت ینم گهید یپاش جا یکه خونه س به جز رو ییکرده موقع ها میشرط میمدت که ازدواج کرد

 ! نمیبش
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 . یبه قولت عمل کن دیبا یبهانه ندار گهیگوشم گفت : د کنار

 

 براتون بعد لباس مخصوصمو بپوشم بعد . ارمیب یچا دی: چشم سرورم ، اجازه بد دمیخند یسرخوش با

 

خوام تو برو  ینم ییب چااز لباس مخصوص برق خواستنو تو چشماش درخشان تر کرد : امش حرف

 تابم . یرقص همسرم ب دنید یآماده شو که برا

 

گذاشتم کنترلو دادم دستش : هروقت  ستمیمورد نظرمو تو س ید یناز از رو پاش بلند شدم ، س با

 گفتم روشنش کن .

 

 قورتش داد : باشه . یچشام آب دهنشو جمع کردو به سخت محو

 

بد جور  یرقص عرب یا روزهیست ف هی، مزون دوستش ،  دیرفته بودم خر یروز قبل با مامان طوب چند

 دشویبرام خر عیلباسو برا پسرش بپوشم سر نیکه قراره ا نیاز ذوق ا یچشممو گرفت . مامان طوب

که  ییحد ممکن فرو افتاده با صدا نیتا آخر یو من غرق خجالت با سر دامیخر ی سهیانداخت تو ک

 تشکر کردم . ومدیانگار از ته چاه درم

 



 گناهکار طرد شده

 

 
515 

 

براش مصرف نشده بود ، تنم  یادیز یپوشوند و پارچه  یبدنمو م یاز قسمتا یکه فقط بعض لباسمو

و بلندش ریتر بشن . آخر سر حر شونیتا پر دمیموهام کش یتو یتر شد . دست ظیغل شمیکردم . آرا

 سرم باال آوردم . یدور بدنم گرفتمو تا رو

 ماده م .اتاق صداش زدم : من آ یتو از

 

که به بدنمو دستام دادم هام  ی. با حرکت رونیروشن کرد منم با نازو کرشمه از اتاق اومدم ب ستمویس

کس جز  چیوقت ه چیه یگرفتم ول ادیکه از آنا  یانداختم بعد رقصمو شروع کردم . رقص رویدادم حر

 تو چشماش ازویندادم برق  یم م نهیکه به کمرو س ی. کشو قوس اندامم و حرکت مار مانند دیند ایلیا

شده .  زمیپنوتیداشتم . چنان محوم بود انگار ه یلحظه م ازش چشم برنم هیکرد ،  یتر م یدنید

 مدیشن دیکش یهاش م هیکه عطرمو به ر قشینفس عم یصدا ختمیجلوش رفتم موهامو تو صورتش ر

 نهووید شمجا نیتا هم گهی: بسه د دیتا خواستم ازش دورشم دستمو گرفت منو سمت خودش کش یول

 . یم کرد

 

بگو  : دیعاشقونه ش پرس یبار تو نجواها هینذاشت بخوابم . فقط  مویبود داریشب تا خود صبح ب اون

 . دمید تویافسونگر نیکه فقطو فقط من ا

 

 . ینیآخر نویتو آغوشش رها کردم : به عشقمون ، به روح مادرم قسم تو اول خودمو

 

 . ختیآرامشو تو وجودم ر دیکه کش ینفس آسوده ا با
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———————————– 

 

 ایلیا

 

گذشته شو به کل کنار گذاشته و  یدونستم زندگ یکه م یشب مست وجود همسرم بودم . همسر تمام

که از خدا  یسال ۳۶ نیبه جونم انداخت که تو ا یاونم منم . با رقصش ولوله ا شهیمرد تو زندگ هی گهید

 دهیچشرو  یا گهیزن داشتم و طعم آغوش د سایمن قبل از پرعمر گرفتم تجربه ش نکرده بودم . 

و دارم مانیکنارمه بهش ا ییخالصو خدا یمهربونو عشق یس ، با قلب گهید زیچ هیمن  یپر یبودم ول

 ده . یبه من آرامش م نیو ا ستیکردن ن انتیدونم اهل خ یم

 یراکردمو خدا رو ب یبود نگاه م دهیکه کنارم خواب یمعصوم ویبخوابم به موجود دوست داشتن نتونستم

 حس نداشت از جاش بلند شه . گهیکردم . اون قدر خسته ش کرده بودم که د یداشتنش شکر م

کردم مجبورم کرد بلندشم . دوش گرفتمو به  ینماز صبح کوکش م یبرا شهیکه هم لمیموبا ساعت

عالوه بر نماز صبحم ، نماز شکرم خوندم . پتوشو که کنار زده بود  یعال یزندگ هیداشتن  یشکرانه 

 بلوز تنت کنم بعد بخواب . هیپاشو  یآروم صداش زدم : خانوم دمیدوباره روش کش

شرتاشو تنش کردم  یاز ت یکیمن با سماجت بلندش کردم  یگفت . ول یدونم چ یلب غر زد نم ریز

گوشش  ریبه موهاش زدم آروم ز ی. بوسه ا دیاره خوابدوب دشیکه چشماشو باز کنه پوش نیبدون ا

 . االنه که آفتاب بزنه ها . یش یزمزمه کردم : بلند نم
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سر به ماهان زدم  هیبهش اصرار نکردم .  گهیقضاشو بخونه . د دیبا دمیجوابم بود فهم یکش دار اوم

برام زد که  یلبخند هیاز لپ اون گرفتم . تو خواب  میاونم مرتب کردم بوسه ا یاونم خواب بود پتو

 خنده به لبم آورد .

 رویآشپزخونه نشستم بعد از خوردن ش یصندل یرو ریش وانیل هیخرما برداشتم با  هی خچالی از

 فطر. دینماز ع یخرمام رفتم مسجد برا

همه مونو شام برد رستوران ،  ایلیعمرم بود . ا یروزا نیاز بهتر یکیکه دانشگاه قبول شدم  یروز

 میدور نشدو همون جور شیشونیآخر اخم از پ یشدو بابا تا لحظه  یشاک ایلیا نکهی، با ا ومدین هیطال

 یجا شتوسربه سرم گذا یبار نرفت . در عوض فرزام کل ریجور ز چیه یکرد ول یباهاش خداحافظ

به مادر  یدگیکه دوست داشت قبول نشد به خاطر رس یعمه شو پر کرد . طفلک رشته ا یخال

 خب نتونسته بود درست درس بخونه . ضشیمر

.  یالادکلن ع هیبودن ، فرزامم  دهیخر کیش یلیخ انیانگشتر برل هیبود ، مامانو بابا برام  یخوب شب

خواست بپرم بغلشو غرق  یلب تاب دلم م دنیکاغذ کادومو باز کردم با د ی، وقت ایلیا ی هیهد یول

 زمیزگوشم گفت : ع ریدستشو محکم فشار دادم ز زیم ریشد فقط ز ینم فیح یبوسه ش کنم ول

 . ید یخونه مزدشو م گهیدو ساعت د یکیبذار  گریدندون رو ج

ودو کرده ب یطونیش یخونه ماهانو که کل میدیرس یمزه نثارش کردم . آخر شب وقت یلوس ب هیلب  ریز

 یترک ایلیشد ، تو تختش گذاشتم . ا هوشیب بآیرو پام تقر نیبود تو ماش دهیبغل به بغل چرخ یه

 ومگفت : خب خان دیمنو تو چهارچوب در د یکرد وقت یگذاشته بودو تو اتاق داشت لباس عوض م

 چه خبر؟ لیوک

 

 آق مهنس ؟ نیدار یکه شوما خبرا نیمثل ا ی، ول ی: خبر سالمت_
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با لباس مخصوص همسرتون  رونتونویکرد گفت : اول لباس ب یمانتومو باز م یه هاطور که دگم همون

 رسونم . یبه عرضتون م لیخانوم وک نیعوض کن

 

 باشه ؟ ینشوندم دستمو به کمرم زدم : اون وقت لباس مخصوص چ میشونیرو پ یکجو کوله ا اخم

 

 . دهیکش نیبه ا لمیبود از تو کشو درآورد : امشب م نگولیج یلیاز لباس خوابامو که خ یکی

 

 ؟ اسیطور نی: اِ ، ا دمیخنده لباسو از دستش کش با

 

 شه ها . یم ریتو هال د ایکنم بپوشش ب یدم م ییبه پشتم زد : معلومه ، بدو تا چا یا ضربه

 

 ؟ شهیم رید ی!چ وونهی: د دمیخند

 

 . یدون یکه بشنوم گفت : خودت بهتر م یرفت طور رونیاتاق ب از
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تو آشپزخونه بود : آهان ، حاال  ششیکردمو رفتم پ شمیآرا دمیرو که انتخاب کرده بود پوش یلباس

 پسند . ایلیا یپر یشد

 

خواهش  هیخوام امشب  یم یرو پاش : خانوم دیآشپزخونه نشست منم کش یصندل یجا رو همون

 ازت بکنم .

 

 رهیشونه ش گذاشتم :خ یرو سرمو

 

د تول گهیروز د ستی. ب یاگه شما اجازه بد یول رهیکه خ شیریکرد گفت : خ یطور که نوازشم م همون

اگه موافق  یووردیبه رومون ن یکرد یافتاده شمام خانوم قیگم ما که ماه عسلمون تعو یامام رضاس م

 یم مدت نیا دنیزحمت کش یلیخ یدون یمامانو بابا رو بفرستم پا بوس آقا . م رمیبگ طیبل هیباش 

 جبران کنم . یجور هیخوام 

 

آقامون . در ضمن  تریب نیاز ا یچ هیمحبته حواسش به همه مون هست : عال انوسیکه نه اق ایدر دلش

 بنده قبآل هم عرض کردم خدمتتون با وجود شوما همه ماهمون عسله به موال .

 

 . ییاچ الیخ یخاموش کن . ب ویکتر ریآسمون تو بغلش معلق بودم : ز نویزم نیباز ب امیبه خودم ب تا
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 خوام . یدم م ایلیا ییکردم : اِ ، نه من چا اعتراض

 

———- 

 

سه چهار روز  میدینقشه کش یسه روز مشهد بمونن برگردن . با فرزامو مامان طوب نایبود بابا ا قرار

مامان بره  ما سه نفر تا نیراز بود ب هی نی. ا میکن زشیسوپرا مویریبراش تولد بگ اسیلیبعدش که تولد ا

 . میسکرت مهمونا رو دعوت کن یلیو برگرده بعد خ

 

نامه مم که بعد از سه بار امتحان دادن گرفتن . بماند که چه قدر  یثبت نامم تموم شد. گواه یکارا

 پدرو پسر مسخره م کردن .

 

——— 

 

د کر دایادامه پ یوقت یول وردمیخودم نم یمشکوک داشتم اولش به رو یبود که تلفنا یچهار روز سه

برا و خ ینگفتن بعض یدونستم دست دست کرندم برا یبذارم نم ونیدرم ایلیمصر شدم که حتمآ با ا

به  قیاحق یزنه . بهتر از بعض ینو پام م یبه زندگ یهولناک شیمشکوک آت یتماسا نیسکوت دربرار ا

 م .براش پرداخت نسیکه من کردمو توان سنگ ی. اشتباه میهمسر استفاده نکنکردن  زیعنوان سوپرا
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بر اعتماد شوهرم  هیبا تک یول دمیترس یناخود آگاهم ازش م ریتو ضم دیکه شا یروز دیرس باالخره

 رونیبه اسم سمانه ب یصفت ویجو و د نهیزن ک نیاز آست طانیکه دست ش ینگرفته بودمش . روز یجد

 ی گهید یاروز یقرار داد. اون روز مثل همه  ندیناخوشا یمنو دست خوش اتفاقا ینو پا یاومد و زندگ

ورق بخوره و البته  گهید یبود که باعث شد دفتر قضاو قدرم طور یعیآبستن وقا یخدا شروع شد ول

 آشنا بشن و قلب مهربونشو بهتر بشناسن ! شتریب یساالر سایبا پر انمیباعث بشه اطراف

 

 ییکرد با صدا یتلفن م یچند روز بدجور سوهان روحم شده بود . کس نیزنگ تلفن تو ا یصدا

خواست . تا  یکردو کمک م یکه التماس م یزن غیج یگفت و بعد از اون صدا یم ییزاینامفهوم چ

ن که کرد یممتد بهم اعالم م یبدم ، بوقا صیصدا رو تشخ دیکردم تا بهتر بشنوم شا یم زیگوشامو ت

 قطع شده . استم

 

 شیبستم برم خونه شون پ یپدرو مادرشو برده بود فرودگاه منم داشتم ساکمو م ایلیروز شوم ، ا اون

مورد قبول واقع  یخواست تنها بمونه ول یماو م یخونه  ومدین میمن اصرار کرد اویلیا ی! هرچ هیطال

نم ک ییرایپذ خوب شیقول دادم که از امانت ی. به مامان طوب ششیپ میشد که ما بر نینشدو قرار بر ا

 باشه و برام دعا کنه . ارهیاز خونه راحت باشه و فقط نائبو ز الشیتا برگرده ازش خواستم خ

فرق داشت چون  گهید یِتلفن با اونا نیا یکارم بود که تلفن دوباره زنگ خورد . ول یآخرا گهید

 مخاطب مشخص بود .

 : الو ._

 

 شما . نیپاسخ داد : سالم عروس حاج مدبر ! خوب یاون طرف کس از
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 اضطراب جواب دادم : سالم از منه ، شما ؟ با

 

 . سمانه م . زمیعز یهووتو بشناس دمینبا دیچیتو گوشم پ یزشت یقهقه  یصدا

 

زمان  کیگن هوو که در  یمعموآل به دو نفر م یول دینشست : منو ببخش میشونیپ یاخم رو اریاخت یب

 . نیکه از همسر من جدا شد هیدونم شما چند سال یکه م یینفر باشن اما تا جا هیهمسر 

 

 ییروزاس که خبر رسوا نیبد آماده کن . هم یاتفاقا یگفت : حاال ، زنگ زدم بگم خودتو برا لوند

 خواهر شوهرتو ، تو بوقو کرنا کنم تا به گوش همه برسه .

خانوم خانوما ، خواستم  نیشدن : بب یبودو لبام از هم باز نم دهیزبونم به سقم چسب ختیفرو ر قلبم

ه به جرم اگ یگ یبهم م یبه شوهرت بگو سمانه گفت وقت یباخبر شد ی. وقت زمیبگم منم بلدم آبرو بر

تو  ستمیمیکه وا نهیبب نهی. حاال بش یقدر اولدرم بلدورم نداشت نیناشزه بودن طالقت داده بودم حاال ا

 . یخواهر کثافتتو نگرفت یچرا جلو یگ یاگه راست م کهیمرت یوه” گم  یروش م

شما ؟  یگ یم یگفتم : چ ریجادوگر شهر اوز انداخت ، به خودم اومدم با تغ ادیخنده ش منو  یصدا

 ؟! یچ یعنی یزن یکه م ییحرفا نیا
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م  نهیبه س رونویخونه ش انداخت ب یعلف هرز از باغچه  هیکه حاال که منو مثه  نیا یعنیزد :  داد

خاصو عام بشه  یو انگشت نما چهیخواهرش همه جا بپ یگند هرزگ یکنم که بو یم یدست رد زد کار

. 

 

ت نشده ثب یشماره ا چیتلفن نگاه انداختم ه شگریبزنم تلفنو قطع کرد . به نما یکه حرف نیاز ا قبل

 چند روزم کار خودش بوده . نیا یبود مطمئن شدم تلفنا

 یم م گهیزد . دست مشت شدمو کف دست د یدلم بد جور شور م دمیچرخ یدور اتاق م کالفه

 یم جور جبران هی دیبودن با دهیبرام زحمت کش یلیخ ایلیکردم حاج بابا و ا یم یکار دی، ببا دمیکوب

 . ردمک یشوم با خبر م ینقشه  نیرو از ا هیزودتر طال دیبا نمیتو ماش دمیکردم . ساکمو برداشتمو پر

 

م خودم باز کرد دیتو کوچه گذاشتمو درو با کل نوینداشتم ماش موتیداده بود چون ر دیبهم کل ایلیا

 یوگفت ت یکه م ییزایچ دنیزد متوجه ورود من نشد . با شن یداشت با تلفن حرف م هیرفتم تو . طال

 باشه.. : … یماه ویجون به اون خوب بازی ، نه. …راهرو موندمو گوش کردم : به اون چه غلط کرده 

 مکث)  بابا نه: … باشه.: …خودشون ..: باشه  یکجاس ؟ خونه  مهمونی.: …بهتر  نیاز ا چی.: … اممی

ر من کاره انگا هی!  میهست تونیتخت مراقب امانت التونیخ نی( شما بر ارهیمنو درم ادای بود معلوم کرد

ولش کن من که اونو قبول ندارم .  مراقب من باشه . اصآل ادویمعلوم الحال ب ی کهیزن نیبچه م که ا

 چی: … میبگو ، چند نفر مهمونی از حاال..: … زمیعز یزن داداش دارم اونم خودت هیفقطو فقط 

مواظب خودت  نمتیب یندارم ، م یکار گهدی قربونت نه:  … باشه ؟ قرمزه دکلت همون: …بپوشم 

 .زیباش عز
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 ؟ هی، طال یکار کن یچ یخوا یاومدم .: معلوم هست م رونیب واریمکالمه ش تموم شد از پشت د یوقت

 ته چاه ؟! یسمانه بر ی دهیبا طناب پوس یخوا یم

 یالوساده و داداش ه یننه بابا یکرد الیبرو بابا برام تکون داد : برو کشکتو بساب خ یبه معن دستشو

 ؟ یتونم منو گول بزن یم یمنو گول زد

 

 هیزدن به دخترا رو داره تا حاال  شین یکه عقده  هیمار خوش خطو خال بایزدم : نفهم ، بفهم ! ز داد

 …سمانه م به جمعشون اضافه شده  نمیب یداشت اما م زیهمکار به اسم کامب

 

بر خ اتیاز کثافت کار ی. فکر کرد اریداد حرفمو قطع کرد : خفه شو اسم گل زن داداشمو به زبون ن با

 بد نام نکن. گرانویخودت د یپشوندن کارا یندارم ، برا

 

نجابتت چوب حراج بزنن بعد  ویخوان به پاک یخوان رسوات کنن . م یم چارهیخودش داد زدم : ب مثل

 ؟ یخوا یم نویخونواده ت لذت ببرن . هم ییآبرو یاز ب یشد یابونیزن خ هی یوقت سنیکنار وا

 

رم  یارزش نداره . امشبم م یزیشناسمت ، دستت برام رو شده حرفات برام پش یزد : خوب م پوزخند

 . یبکن یچه غلط یخوا یم نمیبب یمهمون
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؟ فکر  ی؟ افسار پاره کرد ی: خود سر شدسادمیباخته بودم جلوش وا اوردمیکوره در رفتم اگه کم م از

نداره ،  یدمت برام کار دنیچ یفهم ی! م یچی، ه یستین یچیمن ه ی، هان ؟ تو برا یهست یک یکرد

 برام . یستین یکسم ترسو واهمه ندارم از تو گنده ترا رو آدم کردم تو که عدد چیاز ه

و زن آشغال هی ی، بش یبهش زدم : حق توئه آشغاله که تو لجن غرق بش یلیس هیبلند کردم  دستمو

 …. به قول  چهیگنده ت همه جا بپ یکه بو فیکث

 

 پدو مادرش مواجه بشم . اویلیا ینفر مجبورم کرد به پشتم برگردمو با اخمها هیکف زدن  یصدا

 

باهام  یچه جور یدی؟ د یدیرو سر داد : داداش د هیزد ، گر یموز مار خودشو به موش مردگ ی هیطال

 برخورد کرد .

 یطور نیخواستم ا حیعکسا ازش توض نیبه خاطر ا یپاکت برداشتو داد دستش : وقت هی زیم یرو از

 باهام رفتار کرد .

 

 گفت ! یم یاز تعجب باز موند عکس کدوم عکس چ دهنم

 

 نویچشماش خشمگ دنشونیاز من چشم برداره عکسا رو از پاکت در آورد با د نکهیبدون ا ایلیا

 تر . ظیشد و اخماش غل یتر م نیخشمگ
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 هینام تو هم رفت طالاو یچهره  دنیهم کنجکاو شدن عکسا رو از دستش کش یباباو مامان طوب حاج

از ماهان استفاده کرده . اون طفل معصومو  یرد گم کن یبرا نیدیتمساحش گفت : د یبا همون اشکا

 بهش شک نکنه . ینداخته تا کس یدنبال خودش راه م

 

 ؟ یمراقبت کن میاز امانت یخواست یم یطور نیدلخور گفت : ا یخواستم دهن باز کنم مامان طوب تا

 یکار که نم یوگرنه معلوم نبود با بچه م چ میاز پرواز جاموند میکرد ریگ کیخوب شد که تو تراف

 ! یکرد

 به اتاق خودش رفت . یناراحت با

 

 . میباز کرده بود یا گهی. ما رو بگو که روت حساب د یبابا . بد کرد یبابا سر تکون داد : بد کرد حاج

 از همسرش ما رو ترک کردو رفت دنبالش . ییدلجو یبرا و

 

چه  هیچ نایکرد رو کردم تا خواستم دهن باز کنم داد زد : ا یکه همچنان با اخم نگام م ایلیبه ا هیگر با

 ؟ یدار یحیتوض

 

 گرفته بودن ؟! یعکسا رو ک نینگام به عکسا افتاد آه از نهادم بلند شد . ا یوقت

 

 گفت : بگو دروغه ، تو رو خدا بگو با فتو شاپ درستشون کردن ! یبا درموندگ ایلیا
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 براش بگم . دستشو بلند کرد زد تو صورتم قتویبدم ، نذاشت حق حیتکون دادم نذاشت توض یبه نف سر

 یلیکه دردش تا عمق وجودم نفوذ کرد : خ یمحکم تر زد طور ویبعد یلیتا خواستم دهن باز کنم س

 یرادست درد نکنه ت بود ب یبه جا نیمنو خونواده م . ا یایجواب خوب بود نی. ا یلیخ یآشغال

 خواست بشنوه . یکه نم ینداشتم بگم به کس یزیچ یعنینگفتم  یچیبرگردوندن آبروت . ه

 . ستیمثل تو ن یافراد یخونه حرمت داره جا نی، ا میبر ایزد : ب داد

 

 کرد . ینگام م یمعنا دار یافتاد که با خنده  هیرفتن چشمم به طال رونیب موقع

 

 …، من  ایلیباهاش حرف بزنم : ا نیکه بتونم تو ماش دیام نیبه ا رفتم

 

ه ک دمیشن یاگه خودم نم دمید نمی خودم اگه …نگو  یچینگو .. ه یچیتو هم رفت : ه شتریب اخماش

 دییأرفتارتو ت یدلم سرد تر بود ، ول شیکم آت هی یبارش کرد یفیدستتو رو کرده چه اراج نکهیا یبرا

 .… انتتیخ یاون مدرکا

 کرد منم مجبور به سکوت کرد . یداد م یکه تو چشماش ب یکرد . خشم سکوت

 

 نیز اا فتونوی: خانوم معلوم الحال تشر دمیخونه رفتم تو اتاق لباس عوض کنم که صداشو شن میدیرس

زنگ  نیمون یم یکه طالقتون ندادم تو اتاق کنار میخونم . تا وقت ینماز م نجایمن ا رونیب نیاتاق ببر

 . ارهیبچه رو ن یزنم عاط یم
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نبود  بیعجا نیزد گفت : چه خوب که امروز برده بودنش سرزم یلب انگار که با خودش حرف م ریز

 خدا عالمه . ومدیبازار آشفته چه به سرش م نیبچه م وگرنه تو ا

 

کردم که مثه عجل معلق  یتم تو کمد براشون جا باز مجمع کردم رفتم تو اتاق ماهان داش لمویوسا

 . مارستانیکرده که حالش بد شده بردتش ب هیگه مامان اون قدر گر یهوار شد سرم : بابا زنگ زده م

 جمعت کردمو پناهت دادم . ابونایتوئه . تو که از خ ریتقص نایا یهمه 

که با حرفاش تو دلم نشسته بود اون قدر  یدرد یداشت ول دمیزد که درد نداشت ، شا یمحکم یلیس

بودن  یابونیسرمو باال گرفتم : خ یداد .به سخت ینم ییخود نما یاجازه  شیلیبود که به س نیسنگ

 هی زمفت خوردن ا یلیشرف داره به حقو ناحق کردن . زن آشغالو معلوم الحال بودن شرف داره بهس

 به .. زنه یفهمه که خواهرش داره گند م ینامرد که نم

 

دم مون یم دینبا گهیشور خونو حس کردم . د یتو دهنم که مزه  دیحرفمو تموم کنم چنان کوب نذاشت

 یکه جلومو گرفت : کجا ، کور خوند رونیمن اون جا نبود چادرمو برداشتم تا از خونه ش بزنم ب ی، جا

گذشته ت ادامه  یکارابه  رونویب یخونه بر نیاز ا یاجازه ندار یعقد من ریکه ز یخانوم خانوما ! تا وقت

 . یبرو هر یبر یکه خواست ی. صبر کن بعد از طالق هر قبرستونیمنو ببر یخونواده  یآبرو ویبد

چه قدر  چارهی. ب رمتیخواد بگ یچرا اون پدر بدبختت نم دمیزد : هه ، منه خرو بگو که نفهم پوزخند

عشق مسخره چشمامو رو  هی.  دمیتو و خونواده تو نداره ، من نفهم اقتیکارو دختر من ل نیگفت نکن ا

 بسته بود . قتیحق

 تونست گولت بزنه . یزن آنچنان هیهمه ادعات  نیخاک برسرت با ا ایلیبا خودش نجوا کرد : اِ اِ ! ا باز
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جع به حرفا رو را نیشه که من ا یم یرو که تو دهنم جمع شده بود تو صورتش تف کردم : روز یخون

 . یدار یچه جواب نمیخوام بب یزنم اون وقت م یخواهرت م

 

فحش دادو  یتو اتاقو درو قفل کردم . با مشتو لگد به جون در افتاد ه دمیخواست بزنه که پر باز

پدر گردن کلفتم  ریتقص نایا یکردم همه  هی.به حال خودم زار زار گر دیگندمو به رخم کش یگذشته 

اون رو سرم باشه  ی هیخودشو از سرم برداشته بود الاقل اجازه داده بود سا ی هیبود اگه حاال که سا

رفت م شدت گ هیکنه .گر رمیبا تهمتو افترا تحق دهیتونست از گرد راه نرس ینم یهرکسو ناکس گهید

 خفه ت کنم . امیدرو بشکنم خودم ب ای یش یباز با مشتو لگد به جون در افتاد : خفه م

 

 . یابونیخ یگه هرزه  یمن م بی: آدم شده واسه من به خواهر نج دیلب غر ریز

ده .دستمو رو دهنم گذاشتمو  یمن ماست چه قدر کره م هیفهمونم  یکنم ، بهت م یم تیزد: حال داد

 صدا ضجه زدم . یب

 به درد  ِیدستو پا چلفت یسایخفته تو وجودم برخاسته بودو پر یدفعه به خودم اومدم که غوغا هی

 نخورو گردن زده بود .

: ازت  میخفه نال ییشدن اشکامو پس زدم با صدا یکه با حرص رو هم فشرده م ییبا دندونا نشستم

خشک ِ  ی. از همه  ادیدروغ گو بدم م یشما مؤمن مسلکا یآز همه  ادی، از تون بدم م ادیبدم م

 . ادیبدم م فیرو کث هیدوننو بق یکه خودشونو پاک م ییمقدسا

از جام بلند شدمرفتم سمت پنجره و بازش کردم دسامو به دو  رومیبا جمع کردن تمام ن ویسخت به

 یجواب م ی! که اگه بود یستی؟ سکوت . خودم جواب دادم : نه ن یدادم ، داد زدم : هست هیطرفش تک
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که بهم بستن  یی. از تهمتاو افتراها یذاشت یجواب نم یکه بهم زدنو ب ویناحق یایلی. آره ، س یداد

 . یگذشت یساده نم

، گولت زدم ، گولت زدن . تا بگم  یخالص . بگو غوغا دوباره رو دست خورد یستیأ جواب بده ! بگو ن د

.  وفتمینم ییخدا یکنمو تو دام مردا یچشمامو باز م گهیخورم ، د یگ. ها نم نیاز ا گهیغلط کردم د

 منفعته . یریضررو هروقت بگ یجا کرد جلو یبگم ب

 

گم خفه شو ! ما آبرو  ی: بهت م ختیشدن اعصابمو بهم ر یم دهیمشتاش هکه به در کوب یصدا باز

 . میعادت ندار ییآبرو یساختمون مثل تو به ب نیتو ا میدار

 

 یعقدتم بعد از اون دهنمو باز م ریکه ز یفقط تا وقت ی. ول یحاج یشم آقا یزدم : باشه خفه م داد

 یخداتونو به گوش همه م یزنمو ظلم شما مردا یم ادیرو فر ساهایو و پر سایپر تیوممظل ادیکنمو فر

دستو پا  یسایرمثه پ یمظلوم یآدما یزنم تا گوش فلک کر بشه از داد خواه یرسونم . اون قدر داد م

 . ومدینم یی.ساکت شدم از اون ور درم صدا یچلفت

از  یزمان یدونم ول یاز حال رفتم نم ای. خوابم برد  دمیانداز، بالشتو پتو دراز کش ریبدون ز نیزم یرو

باعث شد چشمامو باز کنم:  ایلیمضطرب ا یصدا دیکوب یبه در م یاون حال خارج شدم که باز کس

 هیطال یدون یقسم بگو که تو م یدوسش دار ی! تو رو خدا جواب بده . تو رو به هرک سای، پر سایپر

 کجاس .

 

 ینداشته باش بهت بگم آقا دیدرصدم ام هی.  یکور خوند یدونم ول یبلند : م یلیبلند خ دمیخند

 . یحاج
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 کنه . یبار صداش غم داشت تو رو خدا مامانم داره دق م نیا

 

کرده  شامدیشون شده حاج خانم . چه پ یچ ی: اِ ، اوخ یعصب کویسستریه ی، خنده ا دمیخند دوباره

 ! یحاج یآقا نیشد یآن چنان ینیچن نیزن ا هیدست به دامن  نیکه اومد

 

 جان بابا . سایآروم تر به در زد : پر یبار کس نیا

 

 . ستمی: من دختر شما ن ذمیغر

 

،  یباهاش حرف زد یکار کنه که اون جور یخواد کجا بره و چ یاون م یدونست یگفت : تو م مستأصل

 گم دخترم . یدرست م

 

 هی.  ستمیداد : گفتم دختر شما ن یبد یخوردو صدا واریکه محکم به د یحرص درو باز کردم طور با

 یآبرو کجا خونواده  یزن ب هی یمثه منو چه به دختر شما بودن . معاذاهلل .. به قول پسر حاج یزن

 ! سای: پر دمیجلو اومد خواست دستمو بگسره که دستمو پس کش ایلیشما کجا . ا یباآبرو

 

 شه . یوقت خدا نکرده دستت نجس م هی،  یحاج یحرص گفتم : به من دست نزن آقا با
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 ! سای: پر دینال دوباره

 

 منم کشتمش . یابلهو له کرد یدستو پا یمرد ، تو اون ب سایداد زدم : پر سرش

 بدون . یدون ی: من غوغام آقا . نم دمیم کوب نهیس به

 

 ، بچه م از دست رفت . نیمادر دس دس نکن ی: ا دینال خاله

 

 نیمثه من نجات داد یاز دست لجن تونویپوزخند نگاش کردم : اِ ، وا ، چرا حاج خانوم ؟! شما که امانت با

 . رهیپس چرا داره از دستتون م

 

 . یدیفهم یتا درد دلمو م ی: کاش مادر بود دینال

 

ت گفسمانه زنگ زد  شیپ قهی: چند دق ادیحرفش دلمو به درد آورد عمو کم مونده بود اشکش درب نیا

تونه ب سایفقط پر دیشا” آخرشم گفت ”  نیپر سرو صدا باش ییآبرو یب هیمنه . منتظر  شیپ هیطال” 

 هردوشون خاموش بود . لیموبا میزنگ زد یبعد از اون هرچ“. کمکش کنه 
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شما ، عادت  یخوان گند بزنن به آبرو یمن م یجون بابا بایزدم : حاج آقا ، سمانه جون شماو ز قهقه

 شه دخالت کنم . یکه به من مربوط نم یندارم تو کار

 . نیگرفت خودتون نذاشت یداشت جلوشو م سایزدم : پر ادیفر بعد

 

 محکم زد به صورتش : بدبخت شدم . خاله

 

 پوزخند جوابش بود . هی بازم

 

اس بگو کج زتی. تو رو به عز میکه با هم خورد ی: تو رو به نونو نمک وفتهیکم مونده بود به پام ب عمو

 فقط بگو کجان . یکن یخواد کار ینم

 

ز داشتم . لباسامو ا کیساک کوچ هیکه قبآل مال من بود ،  یدست انداختم ته کمد ایلیتو اتاق ا رفتم

بودم . بعد اون  دهیپوش ایلیا یرو که روز اول ورودم به خونه  یهمون مانتو شلوار رونیب دمیتوش کش

شال  دم،ی. مانتو شلوارمو پوش رونیب دمیکش شیکنار کیکوچ بیخواستم از ج یمرو که  یزیچ

 . میاومدم : بر رونی. از اتاق ب دمیرژ قرمزم مال هیانداختم سرمو  مهینصفه ن کممیبار

 

 . سای: پر دی، نال دنمیبا د ایلیا
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جون مردن شکر خدا . بنده غوغا  سایچند بار بگم پر یحاج یلبخند مسخره بود : اِ ، آقا هی جوابش

 هستم .

 

ها ، خودمو  هیما نیتو هم ییزایچ هی ایخواست تشکر کنه  یبار خاله دستشو جلو آورد انگار م نیا

 حاج خانوم ؟! رهیدامنتونو بگ یعقوبت اله نیترس یمن ! نم یوا یعقب : هَ دمیکش

 

نجات عفت  یهنوز وقت باشه برا دی؟ شا نیکن یرو کردم به عمو : اِ ، حاج آقا چرا دس دس م بعد

 دخترتون .

 

 گفتو راه افتاد . یبه من الاله االلله ینگاه با

 

 نگام کرد : کجا برم ؟! یعصب ایلیا نیماش تو

 

 . یحاج ساالر یتفاوت گفتم : خونه  یب

 

 : اون جا چرا ؟ دیسه متعجب نگام کردن ، عمو پرس هر
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حاج  ای. گو دمیبا سمانه جون در حال گپو گفت بودن که من مکالماتشونو شن بتونی: دختر نج_

دادن از دخترتونم توسط عروستون دعوت به  یجون مهمون بایبردن خارج از کشور ز فیتشر یساالر

 عمل آوردن .

 

 ؟! یگ ی: بعد تو حاال به ما م شیشونیرو پ دیکوب عمو

 

رو براتون  یقیخواست حقا یکه م دیدیکوب یکه تو دهن دیبه پدرتون بگ یحاج ی: آقا دمیخند باز

 فاش کنه .

 

 نگفت . یزیچ ینگام کرد ول نیغمگ ییبا چشما نیماش ی نهییآ از

 

رد ک رونمیکه پدر ب یگران بها فشردم مبادا که گم بشه . روز ءیش هیرو که تو مشتم بود مثه  یزیچ

به درد بخوره . حاال اون روز بود .  یروز هی دیمادر شا ریبگ” با چادرم تو مشتم گذاشته شو گفت  هیسم

ردن و رو به تاراج ب سایپر یکه پاک ییاز نامردا رمی. انتقام بگ رمیرفتم تا انتقام بگ یم دیکه با یروز

 . ارنیب هیخواستن همون بال رو سر طال یحاال م

بعد تو دهنم جمعش  رونیب دمیکش یازش م یا کهیترکوندم . بعد ت یکردم ، م یباد م یه آدامسمو

ر د ینظرم داشت .جلو ریز نهیحرف از آ یب یدور نموند . ول ایلیا نیب زیکارم از نگاه ت نیکردم . ا یم

ر صب اعتس میرو مخاطب قرار بدم گفتم : تا ن یکه شخص بخصوص نیبدون ا میدیخونه مون که رس

 . ۱۱۰ نیکشتنم زنگ بزن نیبدون ومدمین نیکن
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 ؟ یحاج یکه آقا نی: بلد ایلیکردم به ا رو

 

 حرف سر تکون داد . بدون

 

 که ! نیبد داشته ، متوجه ریزن معلوم الحال روتون تأث هیکار زشت  یوا ی: ا_

شدم  ادهیندادمو پ تیمن اهم یرو لباش نشست ول ینیریش لبخند

………………………………………………………. 

 

 اومد : حالل کن . رونیب نیسرم از ماش پشت

 

 ویلیدو سه تا س هینبوده  یزیحالل کنه تازه چ دیبا سایباشم که حالل کنم . پر یزدم : من ک پوزخند

ننه مرده م اون قدر با  یسایمشت حرف جگر سوز .، قابل شوما رو نداشت پر هیناحق  یتو دهن هی

 کنه . یو حاللتون م ارهیگذشته که به روتون نم

 

 ؟ هیکه تو عکسا بغلت کرده بود ک یاون مرد یگ یانداخت : بعدآ برام م نییپا سرشو
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شما افتادو اون ، به من ربط نداره .  نیبود نه من . اون اتفاقام ب سایباال انداختم : عکسا مال پر شونه

 براتون بگه . نیداد یکاش به خودش اجازه م

 

 ؟ امیباهات ب یخوا یبرات خطر نداره ؟ م یجلو اومد : تنها بر یکم

 

 لطفآ . نیشه دخالت نکن یکه بهتون مربوط نم یکار زدم : تو داد

 

 . یمونم تا برگرد یجا منتظرت م نی: باشه ، پس هم دیکش قیعم نفس

 

جا تو مشتم محکم گرفته بودم، باعث  نیکه تا ا یدیلبخند کجو مسخره نگاش کردم، دسته کل هی با

دا رو باز شد خ یتو در انداختم در قفل بود ول دوی. مشتمو باز کردمو کل نهیشده بود تو دستم عرق بش

 یم باز اطیکه به سمت ح یشکر کردم که قفلو عوض نکردن . خونه غرق سکوت بود خوشبختانه در

 . نیزم ریبعد ز اطویشد هم قفل نبود . رفتم تو ح

 خبر بود ! جمعشون جمع بود ! چه

 …زبون نفهم  ینشونده بودن . حقشه دختره  یبسته رو صندل یرو با دستو پا و دهن هیطال

 

فت : دست گ نمشیتونستم بب یکه نم یصدا کردو رو به کس زویکامب یزشت یبا قهقه  بایمن ز دنید با

 جا . نیا شی، باالخره کشوند یسم زادیمر
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———- 

 

 ایلیا

 

که  رو نداشت یکس سایبود ؟ پر یاون مرد ک یعنی،  دیکش ریلبخند کج برام زدو رفت قلبم ت یوقت

 بغلش کنه . یمحرمش باشه و مجاز باشه اون جور

 ؟ یدی! ازش راجع به عکسا پرس ختهینشستم سرمو رو فرمون گذاشتم . بابا گفت : بد بهم ر سرجام

 

 کرد . دشونییبلند کردم : بله ، تأ سرمو

 

 بوده ! یک یدی: ازش نپرس بابا

 

 دادم : نه ! رونیبا صدا ب نفسمو

 

 ؟ یاز پشت دستشو رو شونه م گذاشت : مادر تو دست روش بلند کرد مامان
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 ؟ شی: تو زد دیدادمو چشمامو بستم . بابا با تعجب پرس هیتک میصندل یندادم . سرمو به پشت جواب

 

ردم مرور ک شویچند ساعت پ یشدم . شروع کردم به قدم زدن . اتفاقا ادهیبمونم پ نیتو ماش نتونستم

قولم زده بودم ، بهش اجازه حرف زدن نداده بودم . تمام حرصمو با ضربه  ریبودم ، ز . بازم تند رفته

کردم . سرمو که  یم یاز خونه ها به جا مونده بود خال یکی بیکه از تخر ییها زهیزدن به سر سنگ ر

کنه . جلو رفتم مامان باز داشت  یاومده و به من اشاره م رونیب نیکه از ماش دمیبلند کردم بابا رو د

 ؟ یکن یم هیکرد سرمو از در سمت خودم بردم تو : چرا گر یم هیگر

 

 شده حتمآ . تیاذ یلیهق هق گفت : بچه م خ با

 

 …جا  نیاومده ا دهیخبر پا شده راشو کش یب یخودشه مادر من وقت ریکردم : تقص اخم

 

 نیبوده که به ا یفشار عصب ریز یلی. معلومه خ ساسیگم مادر ، منظورم پر یرو نم هی: طال دیبر حرفمو

 تو دامن .. شیبه آت موی. مام زود قضاوت کرد یبار فقط تو مقصر نبود نیروز افتاده . ا

 

 حرفا رو . نیا نیسر تکون داد : ول کن یعصب بابا

 ! نیکن یم نییمقصر تع نیشماها نشست یافع یکرد به من : اون بچه دست تنها رفته تو خونه  رو
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 . میساعت صبر کن میجام نشستم : آخه گفت ن سر

 

 ! میما خبر نداشت ویقدر به حرف زنت بود نیبا تمسخر گفت : تو ا بابا

 . سیگم اون بچه تو خطره زنگ بزن پل یزد : بهت م داد

 

 . دنیرس یگروه گشت هیبعد  قهیبرداشتمو زنگ زدم . حدود ده دق مویگوش

 کردم . فیبراش تعر انویخودمو بهش رسوندمو جر عیشد سر ادهیپ افسره

 

 زنگ بزنم مرکز . دی. با میحکم داشته باش دیبا میوارد بش میتون یکه نم یجور نی: هم گفت

 ۴ فرستاده شدن که تیمأمور نیا یگروه ده نفره برا هی.  دیطول کش یساعت مین شونیمرکز باز مرکزو

 یم یوارد خونه شدنو درو برامون باز کردن . وقت هیهمسا اطیتاشون خانوم بودن . دو تا از سربازا از ح

 خواستم باهاشون وارد شم جلومو گرفتن .

 

 پدر زنمه . زنمو خواهرم دست اون نامردان . یخونه  نجایتو ا امیکردم : جناب سروان بذار ب التماس

 

دونم چرا قبول کرد فقط به همراهاش گفت:  یکردم انداخت نم یکه مستأصل نگاش مبه من  ینگاه

 . ادیب نیبذار
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 دهیکنار استخر سرپوش نیرزمیوضع مستهجن تو ز هیکثافتو با  پیخونه رو گشتن تا آخر اون اک کل

 کردن . دایپ

شد . تا خواستم برم طرفش که :  شیبا دستو پا و دهن بسته شده دلم ر تیتو اون وضع هیطال دنید با

نــــــــــــــــــــــــ ـــــــه ! نــــــــــــــــــــــه ! 

 خــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــدا !

 توجه ها رو به من جلب کرد . یهمه  دویچیمن بود که تو اون جهنم پ ینعره  یصدا نیا

 

 یزیگوشه افتاده بود خودمو بهش رسوندم . دنبال چ هیمن بدون لباس غرق خون  یسایمن پر یخدا

 یم غیمأمورا ج دنیبرهنه که با د مهین یتو اون اوضاعو احوال با آدما یگشتم که بپوشونمش ول یم

 مصورت یرو جلو یچادر یدفعه دست هینکردم .  دایپ یچیجور فرار کنن ، ه هیخواستن  یزدنو م

ز ا یکی دمینگاه گذرا فهم هیباهاش پوشوندم بعد برگشتم با  زمویعز دمشویکش عیگرفت ، سر

 . نیآمبوالنس خبر کن هیخانوم بود . ناله زدم : تو رو خدا  یمأمورا

 

 : کشت خودشو کشت . دیچیتو گوشم پ غشیج یرو باز کردن ، صدا هیدهن طال یدونم ک ینم

 : من قاتل زن برادرمو بچه شم . دیکش هوار

 

مهربونمون به خاطر من احمق  یحرفشو درک نکردم دوباره ضجه زد : داداش پر یلحظه معن هی

 خودشو بچه شو به کشتن داد .
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 دیچیپ یصدا تو گوشم م هیبود که فقط  نیا لشینه که صداش آروم بود نه ! دل دمیشنینم یچیه گهید

 …: خودشو بچه شو .. خودشو بچه شو 

 

 امی. مگه پر رهیمن بم یبه سرش چسبوندمو از درد دلم ضجه زدم : امکان نداره . امکان نداره پر سرمو

 . رنیم یم

 

 یگذاشت : خدا رو شکر هنوز نبض داره ول سایمأموره که بهم چادر داد دستشو رو گردن پر همون

 امداد زودتر برسن . یروهای. خدا کنه ن فهیضع یلیخ

جونشو با برانکار تو آمبوالنس گذاشتنو رفتن ، تن خسته مو به کمک  مهیامدا بدن ن یروهاین یوقت

دلمو سرد کنه : داداش به جون  شیآت تونستیم نم هیمحزون طال یسر ِ پا نگه داشتم . صدا وارید

 یحرفا باویز یایقدر خرابه . من گول ظاهر ساز نیدونستم وضع سمانه ا یخودم ، به روح طاها نم

 سمانه رو خوردم .

 حامله س . سایدونستم پر یباعث شد حرفشو ادامه بده : به جون بابا نم سکوم

 

 ؟ یزن یبچه اشاره کرد . داد زدم : بچه ! کدوم بچه ؟ تو از کدوم بچه حرف م هیبه بودن  دوباره

 

 ؟! نی، شمام خبر نداشت سایشماو پر ی: بچه  ختیر یم اشک

 “. بچه م“زد  یزدش فقط داد م یشرف با کمربند م یب زیاون کامب یش بلند تر شد : وقت هیگر یصدا
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 ”بچه م  ایخدا” زد  یکردو ناله م یصورتش گرفت : دستشو هائل شکمش م یجلو دستشو

 

:  نی، زانوهام تحمل وزنمو نداشتن . چهار دستو پا پرت شدم رو زم ارمیطاقت ب نتونستم

 نــــــــــــــــــــــــ ــــه !

 

 ــــــــــــــــــ ـــــه !: نــــــ بلندتر

 بلندتر : نــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــه ! بازم

 . ستیانصاف ن نیزدم : خــــــــــــــــــــــــ ــدا ! ا ادیفر

 ؟ یتو چه کرد هیبه طرفش چرخوندم : طال سرمو

 من ! یمن ! جگر گوشه  یمن حامله .. بچه  یسای، ) به خودم اشاره کردم ( پر سایپا نشستم : پر یرو

. بابا کنارم  دیچیشوم که پر شده بود از مردم کنجکاو خواب زده ، پ ینعه هام تو اون کوچه  یصدا

 منو تو بغلش گرفت : خودتو کنترل کن بابا . دیچینشست دستاشو دورم پ

 امشب ، خدا کنه زودتر صبح بشه . هیباال گرفت : چه شب سرشو

 

 یندگبه ز شی. آت یختیبهم ر مونوی: زندگ هینشد رو کرد به طال بشیجز سکوت از من نس یچیه یوقت

 مغز . یب یدختره  ینگاه کنه خاکستر شد سایپر تی. خدا به مظلوم یبچه م زد

 

 قدر بدم . نیدونستم . خدا منو بکشه که ا یزد : به خدا نم یمامان بودو زار م یسرش رو شونه  هیطال
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 ختهیفرو ر یتا شده و قلب یبا کمر یچه بلند شدن یزانوم گذاشتمو بلند شدم . ول نویرو زم دستامو

 شه سرِپا شد . یمگه م

گه مو از سر زنم کم شه ، ا هیفقط  یدیمو ) برگشتم طرفش ( شن هیکه نگاش کنم گفتم : اگه  نیا بدون

کنم  یم . فکر ارمیاسمتو نم گهینباشه د ایخوام دن یبه جون جفتشون که م وفتهیبچه م ب یبرا یاتفاق

 نداشتمو ندارم . یخواهر

 

 …زد : نه داداش ، نه . ت. رو خدا . تو رو روح طا یش اوج گرفت ، ملتمس داد م هیگر

 

 . نده … قسم …بلند کردم : قسم نده  دستمو

 

 . سایگفت : جون پر دوباره

 

 : گفتم قسم نده ساکت شو . دمیکش ادیفر

 

.  دمیکش نیبگه مامان بهش اشاره کرد ساکت بشه . جسم تا شده مو تا ماش یا گهید زیخواست چ تا

 اسیرو فرمون : پر دمیخوامم بدونم . سرمو چند بار محکم کوب ینم نیدونم اون سه تا در چه حااا ینمم

 خوام . یبدون تو نم ویزندگ ی. عشقم ی. گلم یزمی. تو عز زمی. عز سای. پر
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 سامویپر طلب کنه گفتم : شویکه اسباب باز یباز کرد برگشتم بابا بود مثه پسر بچه ا نویدر ماش یکس

 خوام بابا . یم

 

 بد کردم . یلیدادم : بد کردم . خ هیرو شونه م حس کردم ، برگشتم طرفش سرمو بهش تک دستشو

 

 . میریبگ تیازش حالل میاگه نتون ایلی. خدا به دادمون برسه ا میبد کرد یبگ دی: با بابا

 

ه . سالم باش سامیپر یعذابا رو خدا بهم بده ول نیحرفا نبودم حاضر بودم بدتر نیا ی! من در پ تیحالل

 . مارستانیخودمو برسونم ب دی. من با میکار کن یچ دیسرمو بلند کردم : افسره نگفت با

 

 دیکه با ییالسؤا یبرا انیتا ب یگفتن همون جا بمون یبر دیمن گفتم تو با یول یکالنتر میبر دی: با بابا

 خودت برو . ی. حاالم مارو برسون کالنتر یجواب بد

 هیطال

 

——- 
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هم بودمو ب دهیچیمو تو هم پ خزدهیلرزونو  ی. دستا دیرس یم یبار بود که پام به کالنتر نیاول یبرا

به مامان ! چه قدر دردناکه آدم به خاطر خبط بچه ش  یکیچشمم به بابا بودو  هیدادم .  یفشارشون م

خودشون آسه رفتنو  ولکردنو به ق یعمر با آبرو زندگ هیپدرو مادر من که  یاونم ک ادیجور جاها ب نیا

 یخورد ، از رو صندل ی. تو جاش تکون م نهیجا بش هیتونست  یآسه اومدن . بابا اضطراب داشت نم

صورتشو پوشونده  ینشست . مامان طفلک طور یزدو دوباره م یه مدور دو سه قدم هیشد  یبلند م

. ترسو  نهینب تشوصور یخواد کس یم هیزیچ یقاچاقچ یدزد یکرد یبود که دور از جونش فکر م

!  کنم فیکه افتاده بودو واسه شون تعر ییخواستن که اتفاقا یزد ، اگه ازم م یدلهره تو وجودم موج م

طفلک چه قدر  سایبودم . پر دهیرو که د ییزایتونم بگم اون چ ی. نم رمیم یخدا من از خجالت م یوا

 هیاسمو صدا کرد کرد : خانوم طال یحرص خورد چه قدر بهم تذکر داد اما من احمق قبل نکردم . کس

 .. مدبر. …مدبر

 

 از جاش بلند شد : بله ! یتند بابا

 

 !؟ یمدبر هینگاه به بابا انداخت : شما طال هیبود  ستادهیدر اتاق افسر نگهبان ا یکه جلو یسرباز

 

 به من اشاره کرد : نه دخترمه . بابا

 

 جناب سرگرد با خودش کار دارن . ادیب دی: خودش با سرباز
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کرد . تو اتاق خودش احترام گذاشت : قربان  مونیی، سرباز راهنما میاشاره کرد منو مامانم بلند شد بابا

 درشون .خانوم مدبر به همراه پدرو ما

 

ا باب دنیفعآل کار ندارم . با د ینشسته بود با دست اشاره کرد : برو مهدو زیکه پشت م یجوون مرد

 . ارهیب ییدوباره سربازو صدا کرد :بگو ملکان چا

 

 دوباره احترام گذاشتو رفت . سرباز

 

انوم : خب خ مینیاشاره کردو خواست تابش ایبه احترام بابا بلند شدو باهاش دست داد به صندل سرگرد

 مدبر فرزند رضا . هیطال

 

 آروم گفتم : بله . یلیفرو افتاده خ یسر ویشرمسار با

 

 نیسر از اون جا درآورد یافتاد . اصآل شما چه طور یچه اتفاق نیکن یم فیتکون داد : برامون تعر سر

. 

 

 که ؟! دمینرس ریبه در زدو با عجله بازش کرد : سالم ، د یبگم کس یزیخواستم چ تا
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 نود بفرما تو . ی قهیدق شهی، مثل هم یسالم اخو کی: عل دیجوون خند افسر

 

به  یدگیرس یهستم افسر آگاه یکنار افسر نشست : سرگرد احمد کویاز تازه وارد بعد سالمو عل مرد

دارم نتونستم تا  فیخب از اون جا که عجول تشر یول ومدمیصبح م دیپرونده به من ارجا شده ، با نیا

 . میمنتظر نییصبح صبر کنم . حاال بفرما

 

سمانه همسر سابق برادرم به من اطالع داد که  شیخدا رو صدا کردمو : چند روز پ دمیکش یسرد آه

مراوده داره ازم خواست تا باهاش همراه بشمو  یبرادرم با مرد جوون یهمسر فعل سایپر دهیفهم

جوون  ردبا اون م سایدونم از کجا خبر داشت که اونا اون موقع قرار دارن . پر ی. نم میریمچشونو بگ

دش بع یبرام مهم نبود ول ادیجا ز نیکردن تا ا یپارک نشسته بودنو صحبت م یمکتایاز ن یکی یرو

 . دیبوس شویشونیرو بغل کردو چند بار پ سایکنن اون مرد پر یخواستن خداحافظ یکه م یوقت

عکس  اصحنه ه نی. سمانه از تمام ا ختیر یداده بودو اشک م هیاون تک یسرشو به شونه  سامیپر

زمان مناسب بدمشون به برادرم . من اونا رو  هیعکسا آماده شدن اونا رو به من داد تا تو  یگرفت . وقت

 کردم تا امروز صبح . میقا

 

 بوده . روزی. با توجه به ساعت فکر کنم د گهید روزیحرفمو قطع کرد : منظورتون د افسر

 

،  ارتیبود . قرار بود پدرو مادرم برن مشهد ز روزیمنظورم همون د دیتکون دادم : بله ، ببخش سر

دعوا راه بندازمو  هیزنو شوهر  نیبود که با اومدن اونا من ب نیما . قرارمون ا یخونه  انیبرادرمو زنشم ب

 گوش ندادم که با فشمن نه تنها به حر یداشت منصرفم کنه ول یسع سای. پر یخوشو خرم برم مهمون
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راه انداختم .  یحساب یدعوا هینشون دادن عکسا به برادرمو پدرو مادرم که از پرواز جا مونده بودن 

کس شک نکرد چون ما دو تا  چیدختر عموم . ه شیعموم پ یخوام برم خونه  یبعد به دروغ گفتم م

 جهنم برسونم . ونشد که تونستم خودمو به ا یطور نی.ا میزد یمموقعها بهم سر  یبعض

 بودن که ییمتعادل زنونه که مهموناش همون خانوما یمهمون هیمکث کوتاه : اولش خوب بود  هیاز  بعد

دعوتمون کرد تا  سایپر ینامادر بای. ز میکه دور هم بود یساعت هی. بعد از  نیکرد رشونیدستگ

رو از دست نداده بودم  یکه اون مهمون نی. برام جلب بود از ا میادامه بد نیرزمیکنار استخر ز ویمهمون

عوض شد . اون خانوما لباساشونو عوض کردن.  یهمه چ نییپا میرفت یوقت یخوشحال بودم . ول یلیخ

 .. یها ویبا ما

 

 گشتم که سرگرد به کمکم امد : ناجور . یکلمه م دنبال

 

نوش  وشیرفتن تو آب . کم کم بساط مشروبو ع دنی.: بله ، از همونا پوش میشونیشرم نشست رو پ عرق

 … یخود شدن و کارا یبه پا شد . همه شون خوردنو از خود ب

 

 . ستیدرموندم .سرگرد : ناشا باز

 

 کردن . یم ستیناشا ی: بله کارا دمیخجالت کش باز

 

 جوون بگم . یپدرمو اون مردا شیاون جا رو پ طیتونستم شرا یکردم نم مکث
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 . دیشدن سکوتم گفت : ادمه بد ینگهبان با طوالن افسر

 

 … یعنی …نبودن  یسالم یبگم .. آخه اونا زنا یانداختم . آخه .. چه جور نییپا سرمو

 

 یالاله االهلل ، استغفراهلل بابا بلند شد . از خجالت آب شدم . سرگرد که انگار متوجه شده بود نم یصدا

 ش . هیبق میتونم عمق فاجعه رو بازگو کنم : بگذر

 

گفت : کجا  بایکه نذاشتن . ز رونیب امیاون صحنه ها و رفتارا ناراحت شدم خواستم ب دنی: من از د_

 مونده . مونیقسمت مهمون نیتازه اصل تر

 

. جا  ارهیرش مازبراد دمیمرد اومد که بعدآ فهم هیبا  ی، بعد از مدت رونیاز اون زنا رو فرستاد ب یکی

 چیه شیوقت پ چیبود.جا خوردم . من که ه دهیپوش ستی.. ناشا یویما هیخوردم چون اونم فقط 

 ” .نبود نیقرار ما ا“بدون حجاب نبودم حاال .. سر سمانه داد زدم :  ینامحرم

 . دنبوسی …رو  گهیبغلش کردو همد اریزد ، ماز یمستانه ا ی قهقه

فحش دادم  دمیآدم لجن : داد زدم ، هوار کش هی یکردن خبطا فیبود ، تعر میاتفاق زندگ نیتر سخت

..  بایز یرفتو برگشت . به اشاره  یا قهیدهنمو دستو پامو بستن . سمانه چند دق اری. سمانه با کمک ماز

 چشم همه .. جلوی …اونا با هم 
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 تونم بگم . یتونم . نم یبستم با بغض گفتم : نم چشمامو

 

 اومد . یهمون همسر برادرتون ک ای سای، پر ایقضا هیکه حالمو درک کرده بود گفت : باق سرگرد

 

با اون سرو شکل وارد شد اول  یبراش . وقت رمیبم یم شدت گرفت : اله هیگر سایاسم پر دنیشن با

 نه . اون اومده بود تا .. دمیبعد د یهمدسته ول بایفکر ردم که اونم با ز

خواهش کرد ، التماس کرد که منو ول  یصورتم گرفتم : طفلک کل یم شدت گرفت دستمالو جلو هیگر

بعدم  کارا رو کرد . نیپاشو ببوسه دستشو ببوسه . و اون تمام ا وفتهیازش خواست به پاش ب بایکنن . ز

 …اشاره کرد اون نامرد  اریبه ماز

بهش داد شروع کرد به  بایکه ز یرو هم فشار دادم دستامو مشت کردم : اون نامرد با کمر بند دندونامو

زد .  یکردن . اون نامرد همچنان م کهیت کهیسرشو لباساشو تو تنش ت ختنی.دخترا ر سایزدن پر

. سمانه م با  باردارهکه زن برادرم  دمیبچه م . من تازه اون جا فهم ایزد بچه م . خدا یفقط ناله م سایپر

 یکتکش زدن با اشاره  یکه کل یکرد تا بزنتش . وقت یم کیتحر ارویماز شتریموضوع ب نیا دنیفهم

 … یمشمئز کننده  یبا خنده  اری، ماز بایز

خواست  یبا حرص ادامه دادم : اون نامرد م دمیپام کوب یخارج شدم . مشتامو رو یحالت عاد از

 برادرم بشه . میواردحر

 رو یبراش دارن خودشو به سخت یچه نقشه ا دیفهم ینداشت وقت یجون گهیکه د سایزدم : پر ضجه

لذت ببرن اجازه داد ازش دور بشه و  شتریآزارش بده و ب شتریکه ب نیا یبرا اری. ماز دیکش یم نیزم

 ویزیدست انداخت روم بایکنار ز زیخودشو رسوند به م سای.. پر سای. پر ومدیخودش آروم آروم جلو م

 یشکسته شده رو برداشتو رو یها شهیاز ش یتکه ا رهیبتونه جلوشو بگ یکه کس نیقبل از ا دیکش
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شوهرم بشه و غرورشو خدشه دار  میواد حر یدم کس یاجازه نم” گفت  یحال یبا ب دویدستش کش

 ”کنه

 کارو کردم . نیا ایلیخودمو ا یحفظ آبرو یشاهد باش که برا هیطال” کرد به من  رو

 

— 

بود که به عمرم  ییصدا نیتر ندیناخوشا دیرس یحاج بابا که از اتاقشون به گوش م ی هیگر یصدا

م ؟ بگ یچ ایلیبه ا ی: طوب ومدیبابا م یپله ها نشسته بودم .صدا ی. چشم به در اتاقشون رو دمیشن

 بدم ؟ یجواب بچه مو چ

بد  یلی، خ می! بد کرد یطوب مینبود یبدم ؟ امانت دار خوب یش شدت گرفت : جواب خدا رو چ هیگر

 . میکرد

 

 شده طال ؟ یچ

دن ش یکرده بودم که چشمام باز نم هیفرزام به پشت برگشتم سرمو بلند کردم اون قدر گر یصدا به

خودتو به خاطرش ناراحت  یکه تو بخوا ستین یزیچ یعنی.  یچیرو لبا نشوندم : ه یلبخند زورک هی

 . یکن

 

 نیا یو مشکالت مقاومه ، وقت ایگفت : حاج بابا در مقابل سخت ناینشست با اشاره به اتاق مامان ا کنارم

 افتاده . یبد یلیدگرگون شده معلومه اتفاق خ یجور
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 یکه تازه پشت لبش سبز شده بودو غرورو مردونگ یدادم به پسر جوون یم یگفتم ، چه جواب یم یچ

 حاال برو تو اتاقت استراحت کن تا بعد . یفهم یخواست مزه مزه کنه : به موقعش م یرو تازه م

 

 حیکنکاش کنه . چه طور براش توض نستادیحرف گوش کن برگشتو رفت باال . خب شد وا رویبه ز سر

 ! هیدادم مادرش چه زن پستو رذل یم

 هیساله به  یمرد س هیعشق چشمم رد شد . یاز جلو لمیبدن آشو الشش تمام گذشته مثل ف دنید با

کردن جاش به کمک اردالن .. کشوندنش به خونه م  داپی … یتو مهمون دنشدی …دختر پونزده ساله 

 ویمست..  ی..من .. قول خوشبخت اداشیهاش .. ضجه هاش .. فر هی.. گر ی.. روزبارون یتو روز بارون

.. رقصش ..  مونیبچه ها ..عروس ی.. فرارش .. فرارش .. خونه  یراست

رقــــــــــصــــــــــــ ــش .. رقــــــــــــــــــصــــ ـــــــش .. بچه م .. 

 بچـــــــــــــــه م .. بچـــــــــــــــــــــــ ــــه م ..

 

اشاره کرد: پرستارا  سایبه تن به پر دیهم سن خودم روپوش سف بآیتقر یبه شونه م زد . مرد یکس

 ! یگفتن همسرش

 

 ”شومام  یحاج یآقا” دادم . لبخند قشنگش جلو چشمم جون گرفت  سرتکون

 رو لبم نشست. یمحو لبخند

 

 .باز سر تکون دادم . میدر نماد : تو اتاقم صحبت کن ییازم صدا دید
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 ؟ ی: چه قدر دوسش دار دیپرس میهم نشست یرو به رو یوقت

 

 ؟! نیدیسؤالو پرس نیخوردم: چرا ا کهیسؤالش  از

 

 داد : چون مهمه . هیتک شیصندل یپشت به

 

 عاشقم . یواقع یکردم : عاشقشم . به معنا سیبا آب دهنم خ لبمو

 

 کرده باشه باهاش بمون ؟ دایکه اگه نقص عضو پ یچشم دوخت : اون قدر عاشق هست بهم

 

 ! مثل منگا بهش سایشدم چه برسه به پر اهیدلم روس شیرو سرم خراب شد . پ ای، دن ختیفرو ر قلبم

 “. امشب خدا کنه زودتر صبح بشه  ِیچه شب” اومد  ادمیگفت بابا ؟ اوم ، آها  یچشم دوختم : چ

 

احتمال خوب شدن  یبگم ، ول قیتونم دق ی.نم دهیحالم خرابه ، جلوتر اومد : بدجور دستشو بر دیفهم

 . میکرد میتونست ی. ما هر کار م دهید بیآس یلیدرصده ! اعصاب دستش خ یدست چپش با ارفاق س
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پس چرا  یهمه تالشتو کرد ویگ یمشت شد دهنمو باز کردم سرش داد بزنم اگه راست م دستم

 دستش صد در صد خوب نشده

 هیمورد باز نشه .  یبه خشم ب گهیخودم عهد کرده بودم د یرو که با خدا یدوباره بستم دهن یول

از  یهمه ضربه که خورد نیا ستی، بس ن ستیدم : بس نرفت سر خودم داد ز یاهیلحظه چشمام س

 موقع !! یب یتایعجوالنه و عصبان یقضاوتا

 .. بچه م .. دستش .. دستش .. دستش .. سای.. پر دهی: دستشو بر دیچیپ یدکتر تو گوشم م یصدا

 

رو عوض کنه . حالم جا اومد فقط  بتایتونست طعم تلخ مص یآب قند هم نم نیریش یمزه  یحت

 ؟ ادیبه هوش م یتونستم بپرسم : ک

 

فردا اگه نه تا دو سه  میبوده اگه خوش شانس باش دیکه بهش وارد شده شد یگفت : شوک عصب آروم

 . ندهیروز آ

 

 : تو کام که نرفته ، رفته ؟! دمیپرس مضطرب

 

 داشته . یادیز ریروش تأث یشوکه ول هی.  ستیدر کار ن ییتکون داد : نه ، کما سر

 

 کندم دستمو جلو بردم : ممنون از زحمتاتون . یاز صندل نمویبدن کرختو سنگ یسخت به
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خواست خداس ، همت  گهید شیشد باق یکار به ما مربوط م ینجایدو دستش گرفت : تا ا نیب دستمو

 شما . یخودشو همکار

 

 : من ؟!_

 

رو منظم دنبال کنه و  یتراپیزیجلسات ف نیوادارش کن نویبد دیبهش ام دی: بله ، شما . با دکتر

 . میش دواریاعصاب دستش ام میبه ترم یدرصد هیشه  یانجام بده اون وقت م ناتشویتمر

 

غض با ب دمیکش یموند آه سرد رهیدستاش آزاد کردم به سمت در رفتم دستم رو دستگ نیاز ب دستمو

 : بچه مون ! دمیپرس

 

 نیهم هم نمی، عمر اون جن میکن یعمر م یمغموم جواب داد : هر کدوم ِ ما زمان خاص دویکش یپوف

 قدر بود .

 

دادمو  یآب دهنمو قورت م یبغض سمج افتاده بود تو گلومو ول کنمم نبود هر چ هیزدم .  رونیدر ب از

 چیده بودو هزدم باز پرو پرو تو گلوم جا خوش کر یبا نگاه به اطرافو چشم بازو بسته کردن پسش م

 شد . یرفتو گم نم یتو اعماق وجودم فرو نم یجور
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مظلومو معصوم به خواب رفته بود :  یبچه  هیاتاقش نشستمو چشم دوختم بهش که مثل  یصندل یرو

مثال  ادیرو بشه !  رویآدم ز یچهار ساعت زندگ ستویشه که تو کمتر از ب یچه طور م ایخدا ایخدا

با تک  وکالم نیبنده . من صحت ا یبنده / به مالت نناز به شب یمادربزرگ افتادم : به حسنت نناز به تب

 دود شدو رفت هوا . میخوشبخت ختویبهم ر میزندگ یکردم . چون منم به آن یتک سلوالم درک م

 

آل سفت اون جا که اص یایبمونم فرستادنم تو سالن انتظار . تا صبح رو صندل شتریاجازه ندادن ب بهم

 روشون راحت نبود، نشستم .

 یاگه منو نم یبود حت سامیداشت خوب شدن پر تیکه برام اهم یزیبرام مهم نبود تنها چ یچیه

 مخواستیاز خدا م زیچ کینداشتم .تنها  یکردم حقم بود پس اعتراض یکرد قبول م یخواستو طردم م

 کمو کاست . یب یواقع یبه معنا یکاملش بود . سالمت یاونم سالمت

 

 بود . مارایبه ب یدگیدکترا و رس یاجازه نداشتم برم تو بخش چون زمان سرکش ۱۰ساعت  تا

 یبرا هی دیبرن خونه مون با الیزنگ به اردالن زدم ازش خواستم با ل هیساعت نه صبر کردم  تا

ومش مغم یکرد . بعدم با بابا تماس گرفتم صدا یکمکمون م لیوک هیحتمآ  هیطال یبه کارا یدگیرس

 مینک قطعداد تا تماسو  تیرضا دیسفارشو تأک ی. بعد از کل اوردیاز پشت تلفن دل آدمو به درد م یحت

شو  یشونیتخت کنارش نشستم پ یخودمو به اتاقش رسوندم . هنوز خواب بود ، رو ۱۰. ردس ساعت 

 زی! تو که سحرخ یخواب یچه قدر م یخانوم گهیشو د داری: ب دمیکه چند جاش زخمو کبود بود، بوس

 خوشگلتو بذار خوب تماشاشون کنم . ی. باز کن چشما زمیعز یبود

ظهر شد .  یک دمیطور کنارش نشستم نوازشش کردمو آرومو آروم باهاش حرف زدم . اصآل نفهم همون

نفر با عجله وارد  هیبه در خوردو  یوضو گرفتمو منتظر شدم تا اذان تموم شه نمازمو بخونم که تقه ا
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 ی!! ب نجایشناختمش چه برسه به ا یصد هزار نفرم بود م نیسر جام خشک شدم . ب دنشیشد . با د

 یکرد . به زخما یم هیگذاشت . گر سایسر پر یتوجه به من خودشو به تخت رسوند دستشو رو

 یک دلم زی؟ قربونت برم ، عز زمیعز یشد یگلم چ یسایکرد : پر ینوازشش م زدویبوسه م شیشونیپ

 . دمید یوضع نم نیمردم تو رو تو ا یروز انداخته . همه کسم کاش م نیتو رو به ا

 

صحنه چشم دوخته بودمو حرکاتشو دنبال  نیقفل شده بودن به ا ییو لبا دهیچسب نیبه زم ییپاها با

 یه سمت من برگشت ، از روقربون صدقه ش رفتو نازو نوازشش کرد ب یکل نکهیکردم . بعد از ا یم

 ! نیباش ایلیآقا ا دیتخت بلند شدو به طرفم اومد : سالم ، شما با

 . نیسر تکون دادم . دستشو جلو آورد : منم پارسام . پارسا مت فقط

 

 ! نیمت یبشناسمتون ؟! آقا دیسالم ، با کیخودم اومدم تلخ جواب دادم : عل به

 

 . میبش یقرار بود روز تلدتون بهم معرف یزد : نه ، ول یلبخند

 . نجاسیتون تماس گفتن گفتن که ا ینگاه کرد : منتظر تلفنش بودم که ابو سایپر به

 

 تماس گرفت ؟! ی: ک دمیتعجب پرس با

 

 گفت : حاج آقا مدبر، پدرتون لکسیر یلیخ
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 نیشناس یتونن داشته باشن : شما پدر منو از کجا م یبه هم م یمرد ! چه ربط نیپدر من با ا یچ یعنی

 ؟!

 

کرده و  یهمه تونو به من معرف زمیعز سای( ول پر دمشونینکردم ) ند ارتیز شونویداد : من ا جواب

مهربون و در  یدونم شما مرد یشناسمتون . مثآل م یم یبه خوب گهیکرده که د فیاون قدر ازتون تعر

که زود  نهی، ا نیدار یول نیداشته باش ستیکه خوب ن ی.و تنها اخالق نیهست یرتیحال غ نیع

 . نیریاز کوره در م نویش یم یعصبان

 یجان به من گفته و ممن اصآل قصد جسارت ندارم ) قصد ب سایکه پر هیزایچ نای: البته ا دیخند

 نکرده . یندارم ( ، خدا یاحترام

 

 ! نیهست یک نیتو هم رفت : باالخره نگفت اخمام

 

 هستم . نی: گفتم که پارسا مت_

 

 شناسم ! یاسم نم نیرو به ا یمن کس یباال انداختم : ول شونه

 

 مادرزنتونه ! یلی، فام نیمت دیدون ینم دیباال داد : نگ ابرو
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 قدرت نداشتم نگامو حرکت بدم . یپام شل شد ، حت دستو

 

 . سامیپر یی: من دا پارسا

 او گذاشت . یدست پانسمان شده  یکنار تختش رفت دستش رو رو دوباره

 

.  پرت شدم یصندل یکه بهت زده رو دید یبه سمتم برگشت . منو در حالت یصندل یها هیپا یصدا به

 ؟! سایپر نیبپرسم : هم نانیاطم یتنها تونستم برا

 

 . نیوجدانش از من دورشش کن یمثه اون پدر ب دیخوا یکه شمام م دیاومد : نگ جلوتر

 

 …تکون دادم : نه .. نه .. فقط  یسر

 

م تمام حرفاو کلمات از ذهن ی. معنا نمیتونستم کلماتو کنار هم بچ یتونستم حرف بزنم . اصآل نم ینم

 دایی … سایپر یی.. دا نیزد : پارسا مت یبرام مفهوم بودو تو مغزم دور م زیچ کیپاک شده بود تنها 

 ..دایی …
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فقط  دیصبر نکردو به سمت در دو یرو فشرد ول سایسر پر یکه زنگ باال دیتو صورتم د یدونم چ ینم

 : پرستار .. پرستار .. دمیشنیصداشو م

 شد . یدورو دور تر م صداش

 

 هیپنجره تک واریتخت دراز کش افتاده بودمو پارسا به د هی یبه خودم اومدم که سرم به دست رو یوقت

 گرفتو به من نگاه رونی، چشم از ب یهر چ اینگاهم بود  ینیکرد . از سنگ یداده بودو به آسمون نگاه م

 ی. م یاومد هوشصورتش نشست .: خدا رو شکر به  یمهربون رو یخنده ا دیچشمامو باز د یکرد وقت

م بعد خبرشون کن یومدیصبر کنم اگه بهوش ن گهیم د هیگفتم  یخواستم به خونواده ت خبر بدم ول

 . ستیالزم ن گهیکه خوشبختانه د

 

 شدن ! دیبم شه یتو زلزله  شیاقوام مادر یبه من گفت که همه  سای؟ پر نجای: شما ! ا دمیپرس

 

 که سال گذشته عمرشونو دادن به شما . مییتکون داد : همه بجز منو دا سر

 

 . نینداد سای.چرا خبر زنده بودنتونو به پر نیساال کجا بود نی: پس ا_

 

 وجدانشه !! یاون پدر ب ریزانوش گذاشت : همه ش تقص یمشت شدشو رو دست
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دماغش شدم نذاشت که نذاشت بعدم که  یرفتمو اومدم ، مو ینذاشت بفهمه ، هرچ یساالر حاج

 جلوم سد کرد . ارویبه اسم ماز یواریازدواج کردو د

 

؟ چرا با  نیدم : چرا خودتون سراغش نرفتاسم اون نامرد با حرص دندونامو رو هم فشر دنیشن با

 ؟ نیخوش تماس نگرفت

 

م . براتون بگ مویزندگ دیسؤاال رو بگم با نیکه جواب ا نیا یکنارم نشست : برا دویجلو کش یصندل

 . میحل کن دیمهمترو با یمسأله  هیقبل از اون 

 

 : کدوم مسأله ؟ دمیابروهام پرس دنیتو هم کش با

 

 شما ، شما گفتنو افعال جمع به کار بردن ! نی: ا دیخند

 

درست مثل خواهرزاده ش .  ومدیبه نظر م یخنده براش سر تکون دادم ، پسر خوبو مهربون با

 چه خبر ؟ سایخواهرزاده ش .. : از پر

 

اثر داروهاشه ،  گهی. دکترش م دیدوباره خواب یبار به هوش اومد ول هی: هنوز همون طوره .  پارسا

 بخوابه براش بهتره . شتریب یهرچ
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 به روزش اومده ؟ یچرا رگشو زده ؟ اصآل چ یدون یکرد : تو م یمکث

 

 تا حاال میکرد داشیپ یطور نیکه ا شبیدونم از د ی: منم نم دمیکش یتکون دادم نفس خسته ا سر

 تا بپرسم . دمیرو ند یجام کس نیا

 

 مشکوک نگام کرد : کار تو که نبوده ؟! پارسا

 

نه در اون حد که دست  یدونم از من ناراحت بود ول یکه م ییو به فکر فرو برد ، گفتم : تا جامن سؤالش

 بزنه ! یبه خود کش

 

 ازت ناراحت بودم ؟ یشد : برا چ زیخ مین شیصندل رو

 

 …رو بهم نشون دادن  سایتو و پر ی: عکسا میشونینشست رو پ ظیغل اخم

 

 .. نیکرد دایزد باال و باهم کنتاکت پ رتتی: رگ غ دیبر حرفمو

 دم . یبهت حق م یحد هیداد : تا  هیتک یصندل یجاش برگشتو به پشت سر

 ! یحد هیسمتم گرفت : فقط تا  انگشتشو
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تا  مدی. بهتر د ارهیبابامو جلو چشمم م یبود که اگه بفهمه من چه کردم بابا نیا ینشونه  دیتهد نیا

 شد کآل ! یم یمنف یبهم منف دشیگفتم د یسکوت کنم اگه االن بهش م سایشدن پر داریب

 

 شده نگام کرد : خب جوابم . زیر یچشما با

 

 دم . یجواب م لمیجواب دادم : من فقط در حضور وک یرفتم . جد یطفره م دیبا

 

 ؟! لتی: وک دیپرس متعجب

 

 . سای: پر دمیخند

 

 : آهان ! دیکش یراحت نفس

 

 یهمه سخت نیتا ا یچرا خانوم منو از زنده بودنت مطلع نکرد نمیکن بب فی، بعدم تعر: آهان نه بله _

 نکشه !
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 نیسر ا هیکه بود  یهرچ یدونم ول یمن ! نم یکوتاه دمیقسمت بود ، شا دیتأسف سرتکون داد : شا با

 . ادیب رونیب یخبر یاز ب سایخواست پر یوجه نم چیبود که به ه یطناب سر در گم دست حاج ساالر

 

 طور برام گفت : نیا

 

که بعد از برگشت پدر به کرمان  ییشه ، دوست یم دوست م ییتو کاشان با دا شیسرباز یدوره  پدرم

ه ب ییدا ایره  یدو بار پدر به کاشان م یکی یدر ارتباط بودن حت یهم همچنان ادامه داشته . اونا تلفن

 اشیاز حجبو ح نهیب یره مامانمو م یبه کاشان م ییدا یعروس یپدرم برا یکه وقت نی، تا ا ادیکرمان م

دختر مورد  دنید یذاره و اونام برا یم ونیشه . با پدرو مادرش در م یو خواهانش م ادیخوشش م

بزرگ شده بود و  یاستاد فرش باف یدست پدر ریکه ز یشن . دختر یم یپسرشون راه یعالقه 

پدرو مادر داماد جا  دلزود تو  یلیهم برخوردار بود ؛ خ یباف یاز هنر فرش یعالوه بر هنر خانه دار

 یکردو راه اریدرومدو ترک د یکرمان ی( به عقد پسر ی) کاشان یشد که دختر کاش یطور نیگرفت . ا

.  یاولو تک دختر، منم ته تغار یخواهرم بچه  نهیشد . خدا چهارتا بچه بهشون داد ، مت بیغر یشهر

 کم هیما دو تا  نیب یعالقه  نیهم را. ب میهجده ساله داشت یاختالف سن مادرو فرزند هی نهیمنو مت

 تر بود . یترو عاطف قیعم

 

هم خودشو ب یبه در زد و پارسا رو مجبور کرد تا حرفشو قطع کنه. در باز شد بابا بود با دلواپس یکس

 شده بابا ؟ یرسوند : چ

 

 . نجامیسرومرو گنده ا نینیب یم که م: اول سالم ، بعدش دمی، خند دیبوس سرمو
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 که بهم گفتن تو حالت بد شده . سایپر دنی: اومدم د دیکش یآسوده ا نفس

 

 من بود . ریکه به احترام بابا بلند شده بود جلو اومد : سالم حاج آقا . همه ش تقص پارسا

 

 : شما ؟ بابا

 

 . سایپر یی: پارسا جان دا_

 

 با پارسا رو به رو شدم . یدستشو جلو برد با هم دست دادن که من گفتم : من وقت بابا

 شدم . یطور نیسر تا پام اشاره کردم : ا به

 

 بودما ! اوردهی! من پسرمو ترسو بار ن یترس یقدر م نیزن ا لیاز فام یعنیبا خنده گفت : بابا

 

 ماجرا رو برامون بگه. یبهمون اضافه شد تا پارسا ادامه  بابام

 ادامه داد : پارسا
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نبود برعکس  بایز یلیفرش آشنا شد . خواهرم خ یشگاههایاز نما یکیبا خواهرم تو  یساالر حاج

 یداشت ول یکامآل معمول یا افهیق نیبه ارث برده . مت یپدر یاز خونواده  شوییبایز سای، پر سایپر

 بود . ایدلش مثل در

 

 شو از مادر . ییایچهره رو از پدر اارث برده و دل در سایحساب پر نی: با ا دیحرفشو بر بابا

 

 گرفته . نشونوی: از هرکدوم بهتر دیکش یپوف پارسا

خواد که به کاشان برن  یفرش تو کاشان مامان از بابا م شگاهینما یخبر برگزار دنیداد : با شن ادامه

.  شه یآشنا م نیاونجا با مت یسر بزنن. حاج ساالر هشگایتازه کنن هم به نما داریهم با خونواده ش د

 نیخواد تا با ا یکنه و دلش م یداشته نظرش جلب م یاز فرشو فرش باف یادیکه اطالعات ز یدختر

 فکر یقبل از ازدواج به اون صورت که حاج ییخواهر من اصآل اهل آشنا یآشنا بشه ، ول شتریدختر ب

از  یشه ، دختر یخواهان خواهر من م یکرده ، نبود . چه درد سرتون بدم تک پسر خاندان ساالر یم

 . الحقم که ادیچ جور کوتاه نمیه یکنن ول ی. اول پدرو مادرش مخالفت م یکامآل معمول یخونواده  کی

از  یول میدوسش داشت درسته از ما جداش کرد و اجازه نداد ما به خونه ش رفتو آمد داشته باش

نکرد . باالخره پدرو مادرش کوتاه اومدنو اون دو تا ازدواج کردن . اون موقع  غیدر نیمت یبرا یچیه

سؤال کردم جواب  سایپر نویمت ریبه د رید یدارهایاز د یرو بعدها وقت نایسالمم نبوده ؛ ا هیمن هنوز 

 . دمیشن

ره و خواهرم  یم نیاومدن از ب ایشن البته بچه موقع به دن یسال بعد از ازدواجشون بچه دار م هی اونا

خواسته اونو خارج  یم یکنه حت یمعالجه ش تالش م یبرا یلیخ یشه . حاج یچند سال بچه دار نم

ه ک یده . موقع یرو بهشون م سایشه و خدا پر یشامل حالشون م یلطف اله گهید یاز کشورم ببره ول

داد خودش اشک  یمامان خبر تولد نوزادو به بابا م یره . من دوازده سالم بود وقت ینم ادمیاومدو  ایدن
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هم خواهرمو هم بچه شو  ششونیخواست برم پ یکردم چون دلم م یم شی، منم همراه ختیر یم

باز  دمیبعدها فهم لبتهما . ا شیپ انیراه دوره بعدآ خودشون م میشه بر یمامان گفت که نم یول نمیبب

ا رو اون سایپر یسالگ کیتا  یکه خواهرمو عاشقونه دوست داشتم ول نیشته مامانم بره . با انذا یحاج

 مادرم از همه سخت تر بود . یبرا نی، ا میدیند

 نیهم یول میدید یبار همو م هی یفقط سال دیما شا شیپ ادیب ادیز سایداد پر یاجازه نم یحاج

 مینداشت یخوب ی. درسته وضع مال میکمم ما رو به هم وابسته کرده بود باالخره هم خون بود یدارهاید

 دوسمون داشت . سایپر نیزد برا هم یتو خونه مون عشقو محبت موج م یول

 … هیبود با دختر همسا می، قرار نامزد یآخر پزشک یترما یپنج سالم بودو دانشجو ستویب

آب رفت کنارش  یوانیکرد بابا بلند شد با ل یم تشیخاطراتش اذ یادآوریبست انگار  چشماشو

 دوینوش یشونه هاش گذاشت . پارسا چشماشو باز کرد با تشکر آبو گرفت جرعه ا یدست رو ستادویا

ده  یماجازه ن یدونست حاج یاون که م یول ادیب سایخواسته بود به همراه پر نیادمه داد : مامان از مت

ها تن نیهم یخواست خاطر دخترکش آزرده بشه برا یبهش نگفته بود چون نم یزیچ ارهیرو ب سایپر

 ییشده بودو وضو گرفته باال سر منو دا داریبابا زودتر از خواب ب دیاومد . اون روز پر دردو آه فرا رس

 . شن یاز شما زودتر پا م نمی، قوم درک اسفل السافل نمیب دیبود : پاش سادهیوا

 کنه ینماز خدا قبول م میسیجواب داد : ما حسابمون پاکه هر وقت وا ییداشتن ، دا یبابا شوخ وییدا

 هی شیایبا دعاو ن یبتون یدواری! ام یپاش یزود نیبه ا یکه واسه استغفارش مجبور یتو چه کرد نیبب

 ! یکن ییکم اعمالتو گندزدا

 

و رو بگو که اون قدر اوضات خرابه دارم ت قویتوف نیبا خنده بهش گفت : بازم خوش به حال من که ا بابا

تا  نیخوان بد یم یخدا گفته به بدکارا هرچ گنیم یدی. شن یدن پاش یبهت اجازه نم یکه حت

 . یصداشون عرشو نلرزونه . منظورش تو بود
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خدا به واسطه  ی، برو خدا رو شکر کن با ما وصلت کرد تیاومد : برو بابا قزم رونیاز رختخواب ب ییدا

 .یبه خاطر گناهات هفت کفن پوسونده باش دیکنه وگرنه تا حاال با یخواهرم عذابت نم کیاعمال ن ی

 یگفته شد ول یهمه به شوخ نایکرد : ا یچرخوندو به حرکت آب ِ توش نگاه م یتو دسش م وانویل

تو ساختمون  ییعادت نداشت از دستشو ییاون اتفاق افتاد . دا اطیتو ح میرفت ییمنو دا یوقت

گفت :  ییدا اطیکردم .. تو ح شیکه تنها نباشه همراه نیا یمنم برا اطیتو ح ومدیاستفاده کنه م

 هنوز با شوهرش مشکل داره ؟ نیپارسا بابا ، مت

 

چرا  که میکن یوقتا که ما به بابا اعتراض م هی: نه ، شوهرش با ما مشکل داره ! اونا با هم خوبن  دمیخند

که همو دوست دارن  ویزنو شوهر” زنه  یخودمون . با اخم سرمون داد م شیبرگرده پ یطالقشو نگرفت

شه خب لوله  ی! که شماها دلتون واسه خواهرتون تنگ م یبچه رو آواره کنم که چ هیاز هم جدا کنم 

 .” ادیتونه زود به زود ب یخواهرتون فرنگستونه و نم نی، فکر کن نیگشادش کن نیبنداز

 

 گه بابا ، حق با اونه . یبه شونه م زد : راست م ییدا

لرزش فرق  نینه ا ی! ول دمیقدرت داشت چون بدجور لرز ییدا یلحظه حس کردم چه قدر ضربه  هی

لرزونم نتونستن منو نگه  یرو هم تکون داد ، از جا کندشون ، پاها وارایبود که د دیداشت چنان شد

ده ! ش یکنه و چ یچه م ییدا نمیبب تونستمینم یبود که حت ؛ اون قدر وضع بد نیدارنو پرت شدم زم

به  یوقت ی. ول ستین ادمیهوش بودمو چه طور به هوش اومدم اصآل  یاز هوش رفتم .. چند ساعت ب

 … خونه …افتاده بودمو خونه  ییاز دا یکم یبا فاصله  اطیخودم اومدم که وسط ح
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از  گونه ش بشن : یاجازه داد تا راه رونیب زنیصبرانه منتظر بودن تا از تو چشاش بر یاشکاش که ب به

 وشتریاون ب ی. البته جراحتا میهر دو مجروح بود یینمونده بود . منو دا یباق یخونه مون جز مخروبه ا

 تر بودن .. قیعم

که بهم وارد شده بود  یدو زانوم نشستم شوک یرو یبود از جام بلند شدم به سخت یهر جون کندن به

از خودم نشون بدم فقط به ساختمون فرو  یعکس العمل چیتونستم ه یبود که نم قیاون قدر عم

دونه  یمنگ که نم جویآدم گ هیدونه .  یکردم . چه مدت تو اون حالت بودم خدا م ینگاه م ختهیر

زنده سو  ایروحش که نظاره گره  نیمطلق فرو رفته ! مرده و ا یتو کما ای ارهی! هوش دارهیب ایخوابه 

تلنگر بود تا منو از اون  هی دیکه از کوچه به گوشم رس ییالیواو ونیش یداره . صدا قتیحق نایا یهمه 

تو سرم  دمویکش ینعره م دم. و اون موقع بود که نعره زدم از ته ته قلبم از اعماق وجو ارهیحالت درب

به  یرسوندم اول فکر کردم مرده حت ییبه دا یدبختخودمو با ب زدمی. موهامو چنگ م دمیکوب یم

 یخونه رسوندم همون جور که نعره م ینه . بعد خودمو به آوارا ایچک کنم نبض داره  دیفکرم نرس

دادن  یخاک دستامو آزار م نگوزدم . س یکردم خاکا رو با دستم کنار م یزدمو تک تک شونو صدا م

 دمویکش یور اون ور م نیخونه ا یبه جا مونده  یایخودمو رو بقا یدادم به سخت ینم تیمن اهم یول

کارم ادامه دادم که جراحت  نیبه ا ییکردم . تا جا یور اون ور پرت م نیهدف به ا یخاکو سنگا رو ب

شد تکونشون بدم . اون جا بود  ینم ی، حت دمانجام ب یتونستم کار ینم گهیکه د دیرس یدستم به حد

 هوش شدم . یرو خاکا پرت کردمو ضجه زدم . .. ضجه زدم .. ضجه زدمو باز ب که با صورت خودمو

 

بار مصرف له شده تو  هی وانیآب از ل یشونه ش گذاشت. ته مونده  یبد شد . باز بابا دست رو حالش

زمان کنده شده بودو  نیبهش نداشت انگار از ا یتوجه چیکرده بود ، اما ه سیدستش شلوارشو خ

 برگشته بود به همون زمان !
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 یبابا شونه هاشو تکون داد سرشو بلند کرد با غم به بابا نگاه کرد : همه شون مردن همه شون حت باز

 من اومده بودن .. یمراسم نامزد یخاله هام که برا وییدا یخونواده 

م چه غ دیشد فهم یتکون شونه هاش م داد ، بابا محکم تو بغل گرفته بودش از هیبه بابا تک سرشو

ده و ب نیغمو تسک نیا یداشت که کم یبه شونه ا ازین دیرو دوشش جا خوش کرده بوده . شا ینیسنگ

 رونیب وچند ساله سر باز کنه  نویدیچند یعقده  نیکرده بود اجازه داد تا ا دایرو پ یحاال که کس

 . زهیبر

 

تلخشو  یسخته . منم مزه  زیدونم درد از دست دادن عز یدونم ، م یآروم به شونه ش ضربه زد : م بابا

 . دمیچش

 

 برام گفته . سایدونم پر ی: بله م دیگونه ش کش یرو یبلند کرد دست سرشو

بغض چند ساله که با منه آخه من  نیا یکه شما رو هم ناراحت کردم . ول دیبرگشت : ببخش سرجاش

هر وقت رفتم سر مزارشون فقط  گهیکنم . بعد از اون زمانم د یعذادار زانمینتونستم واسه عز یحت

 کنم . دایرو پ سایازشون خواستم تا دعا کنن پر

 

 ؟ یبا خبر نکرد تیرو از سالمت سای؟ چرا پر ی: چرا با تهران تماس نگرفت_

 

وجه .  چیکارو کردم ، نه ! به ه نیا یفکر یب یاز رو یکن یسرخ نگام کرد : فکر م یهمون چشما با

 انیچه برسه به اطراف یکرد یخودتو فراموش م یقطره آبم نعمت بود تو حت هیکه  یامتیتو اون ق یول
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 اسیکه پر فاوتت نیبودن . با ا سایکه همه کسشونو از دست داده بودن برام مثل پر یی.. اون بچه ها

از دست  زشونویکسو همه چبچه ها نه تنها پدرو مادر که همه  نیا یتنها مادرشو از دست داده بود ول

 با خبر شدن . اصآل ییمنو دا یکردم اونا با مراجعه به هالل احمر از سالمت یداده بودن . البته من فکر م

 پنهان کنه .. سایرو از پر یمهم نیوجدان باشه و خبر به ا یب نقدرای … یکردم حاج یفکر نم

 

 ؟ یچه کارا کرد یمدت کجا بود نی: ا دیپرس بابا

 

که  ییاومده . جا شیپ ینبود کجامو چ ادمیبه هوش اومدم . اصآل  یداد : وقت رونیپر صدا ب نفسشو

 یاز چوبا ییها هیبون بود که سقفش با گره زدن چند تا پارچه درست شده بودو پا هیسا هیبودم 

 یکیرم خوابونده بودن که  گهیشدم کنارم چند نفر د زیخ میشکسته و کجو معوج داشت . تو جام ن

.  بر سرم شده یاومد چه خاک ادمینگا به اطرافم تازه  هیاز جام بلند شدم با  یبود . به سخت ییشون دا

غرق خاک بودو  دمید امونویاز هم محل یکیخونه مون  یکایخودمو کشون کشون رسوندم نزد

 .. نیدکتر جون به هوش اومد یتا چشمش به من افتاد گفت : ا دیدو یور اون ور م نیمستأصل ا

 

 بغض به خونه مون اشاره کردم : چه خبر ؟! با

 

وز من هن دنیگروه امداد تازه رس نیکلنگمون کمه . اول لویجلو خودشو ستونم کرد : خبر ندارم ، ب اومد

 . دمشونیند

 … یکس دیشا نیدکتره . بکن یآقا یخونه  نجایا نیایکه اون جا بودن اشاره کرد : ب یچند نفر به
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 ادیالزم نبود ز نیطبقه بود برا هم هیکندن . خونه مون  نویحرفش تو سرو صداشون گم شد زم یباق

 شدن .. یتر م دیمن نا ام دواریام یچشما ومدویم رونیب یگریبعد از د یکیبکنن . جنازه ها 

چهارتا از  یبود : جنازه  هودهیب شیسع یسمج رو مهار کنه ، ول یبه اطرافش گردوند تا اشک یچشم

بودن که کامآل  ی. اونا تو اتاق پشت نیمت وینشد . مادرم ، پدرم ، داداش عل دایوقت پ چیه زامیعز

همه به  گهگم من نحس بودم ا یوقتا با خودم م هینمونده بود .  یازش باق یزیشده بودو چ بیتخر

 . دنیرس یم شونیعده شون زنده بودنو به زندگ هیاالن الاقل  ومدنیخاطر من نم

 

 شد . یآالخون واالخون نم دویکش یهمه عذاب نم نی، ا سایپر نیمبهم اشاره کرد : هم یجا هی به

رده ک لی. تو شکر خدا هم تحص دهیبع نیپزشک متد هیحرفا از  نیصداش کرد : پارسا جان بابا ، ا بابا

 ؟ یگ یچرا کفر م گهی. تو د هیقو مانتمیهم اون جور که معلومه ا یا

 

اقعآ و سایحالو روز پر دنی. االنم که با د ارمیوقتا کم م هیشو با سر شستش پا کرد : آخه حاج آقا  گونه

 . ختهیاعصابم بهم ر

 

 ش . هیتونستم تحمل کنم : خب بق ینم گهید

 

دادم نشکسته فقط  صی. از درد پام تشخ ونیش همه ش اشکو آه بودو ناله و ش هیکرد : بق یمکث

و  هیبودن پامو بخ دهیکه رس یکرد . به کمک گروه امداد یم تمیکه داشت اذ یدیجراحت شد
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 یکم بود ول یپزشک لی. دارو و وسا دمیرس یپانسمان کردم . همون طور لنگون لنگون به مجروحا م

خودشونو به ما  یتونستن به راحت ی. وضع راهها خراب بودو امدادگرا نم میکرد یهمونا سر م با دیبا

اطراف  یمجروحا به شهرا یرو به همراه باق ییدو روز که گذشت اوضاع بهتر شد دا یکیبرسونن . 

 دمیرها کنم . نفهم یتو اون محشر کبر امویتونستم هم شهر یمن همون جا موندم . نم یفرستادن ول

کنم هم با  ادتیع ییرفتم کرمان تا هم از دا یمدت چند بار نیماه گذشت . البته تو ا شیچه طور ش

 نداشتم . یا گهید یجوابمو نداد . شماره  یکس یکه از خواهرم داشتم تماس گرفتم ول یاره تلفنشم

.  یکرد ینم دایبه اسم دفتر تلفن پ یزیکه با خودش دفن شد . تو اون مخروبه هام چ نیمت یگوش

م گذشت من  گهیماه د کینداده بود.  سایبه پر دنیخر یگوش یکه اجازه  رمی سخت گ ِیرتیغ یحاج

گشتم تا پرسون پرسون تو بازار تهران حجره  ینتونستم تحمل کنمو به تهران اومدم . چند وقت گهید

 . کردم ینم داشیپ اصآل دیبود که شا نیاز ا ریکردم تازه سرشناس بود اگه غ دایرو پ یحاج ساالر ی

جا خورد انتظار نداشت اون قدر سمج باشم که برم  دنمیکردم از د یرفتم حجره و خودمو معرف یوقت

 کنم . داشیپ

حواله کرده . فکر کن خواهر زاده تم با مادرش  گهید یجا تویتوپ پر سرم داد زد : برو خدا روز با

 وجود نداره . گهید ینام سایآوار . آره ، فکر کن پر ریمونده ز

با زبون خوش رفتم باهاش صحبت کردمو دماغش . چند بار  یمن دست بردار نبودم . شدم مو یول

از خونه ش  یبود آدرس دهینذاشت که نذاشت . فهم ی. ول نمیرو بب سایخواهش کردم تا اجازه بده پر

 ادی شوکرد .دنبالش رفتم خونه  یم تیاذ شتریب نیبرم سراغ اون برا هم وفتادمیندارم وگرنه راه نم

 گرفتم

 

 ؟ نیخواهرتونو بلد نبود یخونه  یشما حت یعنی:  دمیتعجب پرس با
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 دوست یکس یگفت وقت یداشت م یخاص یاعتقادا هیبابام  یدون ی: م دیبه صورتش کش دستشو

ه خواهرتون به مشکل بربخور یممکنه زندگ دیاکه بر” گفت  ی. بعدم م دیبر دیخونه ش نبا دینداره بر

که  میرفت ینم مویکرد ینم یپافشار گهید ومدیخودش م یبودو هر چند وقت دنشیمام که مهم د” 

 . مینباش شیزندگ احممز

 

 ؟! ینداشت یآدرس چیه یعنینتونستم تحمل کنم :  باز

 

بلد نبودم .  یطور نیبودم خونه شو هم ومدهیتهران ن یخوب وقت یتکون داد : آدرس داشتم ، ول سر

 شهره . یشمرونو باال یدونستم طرفا یآدرسشو حفظ نبودم . فقط م یعنی

 

 ؟! نیبلند : هم یاخمو صدا با

 

 ! نیگفت : هم مغموم

 

 یرفت پ یبه حاج ساالر نیخدا داد یراه رضا یطور نیخواهرتونو هم یعنی؟  یچ یعنیشدم :  یعصب

 دروغ گفته بود ؟ دی؟ شا هیبارش چ هیکارش چ هیک نینیبب نیومدیم دیکارش نبا

 



 گناهکار طرد شده

 

 
576 

 

تم من خبر نداش یخونه شم بلد بودن ول یدونستن . اصآل باباو داداش عل یم نای: خب اونا رو بابا ا پارسا

 داشتم ؟ یخبر م دیبا یساله از چ هی یبچه  هیاون موقع که ازدواج کردن من 

 

 ادیپ ایتو دن یکردم برادر ی! اصآل فکر نم یبیغر بیعج یاینزدم . چه زندگ یبا اون بود . حرف حق

 خواهرشو بلد نباشه . یبشه که خونه 

 

 جورشه . هی نمیگفت : ا دید ظیغل یتو همو اخم یمنو با چهره ا یوقت

 

ا و تضاد نیرو هم ایشد . دن یمثل هم باشه که نم امونیحرفشو گرفت : اگه قرار بود همه زندگ یپ بابا

 کرده . بایتفاوتا ز

 پسرم ؟! یچه کرد بعد

 .. نیحاج آقا ! منم تازه به ا نهیهم قآیدر جواب گفت : دق پارسا

 

! تو که خونه  ینر هیشه حاش یداد : پارسا م یمنو آزار م نیشدن و ا یدور م یاز موضوع اصل داشتن

 ؟! ینشون نداد سایچرا خودتو به پر یکرد دایرو پ

 

ل کرد . فکر کنم از قب تیکردم ازم شکا دایآدرسو پ دیداد : اون مردک فهم رونیب تیبا عصبان نفسشو

رد رو ک یمدارک یکردم . تو کالنتر شیکرد که ازشون سلب آسا تیبود برام ، ازم شکا دهینقشه کش
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 جزعزو یشه هرچ یبدتر م شیچون معتقده حال روح نمیقدغن کرده من اونو بب سایکه پزشک پر

محکمه پسند  ویکاف حرفمو قبول نکرد چون مدارکش یکس هیدرور نایکردم بابا من خودم پزشکم ا

 شهادت بده ! ادویفرد آگاه ب هیبود تازه پزشکشم حاضر بود به عنوان 

پدرش  ایوقت تنها نبود  چینشدم . ه دنشیموفق به د یم رفتم در خونه شون ول گهیدو بار د یکی

بردش . بعدشم که ازدواج  یم عیدادو سر یشدن بهم نم کینزد یراننده ش که اجازه  ایهمراهش بود 

م به یکتکبار داد چنان  هیسنگ دل بود  یلیخ اریاوضاع بدتر شد ! ماز بایز ارویکرد و با حضور ماز

ه شمار ستمین فشونیجور حر چیه دمید یتونستم درست راه برم . آخر وقت یزدن که تا چند وقت نم

 اون نامرد چه کرد !! یداشت خبرم کنه . ول ازیبهم ن سایدادم ازش خواستم هر وقت پر یمو به حاج

 

 یداد، به جلو خم شد و نگاشو دوخت به سر پنجه  هیتو هم گره کرد ، آرنجاشو به زانواش تک دستاشو

کنه . تا  یرو تحمل م یادیشدن . معلوم بود فشار ز یم دهیکوب نیپاهاش که نامنظمو محکم به زم

ده بهش فرصت دا دیزم خواست صبر کنم . حق با بابا بود باخواستم دهن باز کنم بابا با حرکت چشم ا

 کنه . دایالزمو پ یقدر به خاطرش تحت فشار بود آمادگ نیگفتن اون چه که ا یشد تا برا یم

 

ما سه نفر که حالو روز  ی افهیبه ق یکه دهن باز کنه در باز شدو پرستار وارد شد . با نگاه نیاز ا قبل

 چه خبره ؟! نجایشه بپرسم ا یگفت : م مینداشت یدرستو حساب

 نیسرم ا نیمتوجه نشد یکه حت نیبود یحل چه اختالف ریدرگ ستیسرمم اشاره کرد : معلوم ن به

 بهش برسه . ادیب نیخبر نکرد ویکیبنده خدا تموم شده ، 

 نسراغ او نیکدومتونم نرفت هیتکون داد :  یپنبه رو جاش گذاشت ، سر دویرو از دستم کش ویآنژ

 … ،یشده طفل داری! از خواب بضتونیمر یکی
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 شده ؟! داری: ب دمیجا پر از

 

 .. یول ارهیهوش مهیکه نه ، هنوز ن دارمیب داری: چه خبره آقا ! ب دیتو هم کش اخماشو

 

 تونن به آدم بگن . ینذاشتم حرفش کامل شه : زودتر نم بازم

 

امروز  نی، شانس آورد نیداده بود لیجا کنفرانس تشک نیشما ا ی، ول دایبه کمرش زد : ببخش دستشو

 شد . یآرامش باهاتون رفتار نم نیوگرنه با ا میندار ماریبخش خلوته و ب

 

ماس ، حق با ش دیلب به دندون گرفتم صلوات فرستادم آروم گفتم : ببخش یبگم ول یزیچ برگشتم

 فراموش کردم . موتیلحظه موقع هی نیتو تنش بودم برا هم یلیدو روز خ یکی نیا

به خشمم غلبه کنمو زود از کوره در نرم . درو باز کزدم دوباره به سمتش برگشتم : بازم  رمیبگ ادی دیبا

 خوام . یمعذرت م

 

 یهمه فشار عصب انیجا م نیکه ا ییچون کسا میعادت کرد ییجورا هی: اشکال نداره مام  دیخند

 کنن . یرو تحمل م یادیز
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گ جا سنگ رو سن نیا گهیوگرنه د میکن یمقدارشو تحمل م هیاشاره شو باال آورد : البته فقط  انگشت

 بده . یدستور هیبزنه و  یداد هیخواست  یم دیرس یم یشدو هرک یبند نم

 

 بده . رتونیشناسانه سر تکون دادم : خدا خ قدر

 یناله م یداریتو خوابو ب ستادمیسرش ا یرسوندم . باال سایخودمو به اتاق پر عیسر رونیدر زدم ب از

 یمارو بباز نشد . خ شیمیاز ن شتریباز کرد البته ب یزدم چشماشو به سخت شیشونیبه پ یکرد بوسه ا

 ! ایلی: ا دیبهم کرد نال یحال نگاه

 

 . میعشقم ، زندگ یکه تو وجودم بود جواب دادم : جون دلم ، نفسم ، همه  یتمام عشق با

رو دست سالمش گذاشتم .  میکیدستمو کنار گونه ش و اون  هیبالش گذاشتم ،  یکنار سرش رو سرمو

، نذاشتم دستش بهم  ایلیفرستادم . نجوا گونه گفت : ا یهام م هیعطر وجودشو به ر قیعم یبا نفسا

 خودمو بچه مو غرور تو دفاع کردم . یبرسه ، از پاک

 من ، تو شیپ ییجا نیکه ا نهی، ولش کن اصآل بهش فکر نکن مهم ا سیبه گونه ش زدم : ه یا بوسه

 . یبر ییتنها جا ویلحظه م ازم جدا ش هیذارم  ینم گهیبغل من . د

 

 ؟ ید یزد : قول م یجون ینرمو ب لبخند

 

شد : قول قول خانومم ،  شیانداختم دلم ر شیبه صورت رنگو رو رفته و زخم یبلند کردم نگاه سرمو

 قول قول .
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 راحت ؟ المی: خ دیهمون لبخند پرس با

 

 زدم دوباره سرمو کنار سرش رو بالش گذاشتم : راحتِ راحت . شیشونیبه پ یا بوسه

 

 زد . یبار همون لبخند رو لبش بودو تو صورتش آرامش موج م نیا یول دیخواب دوباره

 بابا از جا پردم :خوب خدا رو شکر بهتره . یصدا به

 

سرمو از رو  دمیاومدن تو . جلو بابا خجالت کش یک نایا دمیخود شده بودم که نفهم یقدر از خود ب اون

د :همون که ز سایپر یشونینتونستم به بابا نگاه کنم . پارسا جلو اومد بوسه به پ یبالش بلند کردم ول

از فشار شوک  ماریبوقتا  یشکر داره . گاه یبود جا ادشیکم از گذشته شم  هیزود تو رو شناختو 

 ده . یمدت حافظه شو از دست م هی یعصب

:  دیبه صورتش کش یاومده بودو کرد تو دست رونیب مارایکاله مخصوص ب ریرو که از ز سایپر یموها

 گذشت . رینگران بودم . خدا رو شکر به خ یلیخ

 

خانومتو  ایدسته گل ب هیبا  زیمرتبو ترو تم ریبگ یدوش هیبرو به سرو وضعت برس ،  ایکرد به من : ب رو

 مشیببر دیبا نهیبب یختیر نیتو رو ا یامشبم نگه ش دارن ول اطیاحت یبردار ببر . البته فکر کنم برا

 ! وی یس یس
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رو چهره م بد جور  ایشبو نگران یداریگفت ب ینگاه به خودم انداختم راست م هی ییرو شو ی نهیآ تو

 شه . ریشه من نباشم دلگ داریترسم برم ب یاثر گذاشته بود : م

 

 التیخ یوقت یبود داریتا صبح ب میگ ی، خب بهش م میحرفمو گرفت : نه بابا ما هست یدنباله  بابا

 . یبهتر ازش مراقبت کن یتا بتون یبکن یاستراحت هی یراحت شده رفت

 

 گردم . یرو دست مجروحش بوسه زدم : زود بر م رونیب دمیکش بمیاز ج چمویسوئ

 

———- 

 یاسی رهنیپ هیدوسشون داشتو  سایکه پر یکت شلوار اسپرت سرمه ا هیبا  زیقول پارسا ترو تم به

که سفارش داده بودم از اکبر آقا گل فروش  وی، دسته گل رونیروشن لبخند به لب از خونه زدم ب

 دیرس شکه صدام کردو کنارم به آرام نیتنها از به هوش اومدنش نبود ، ا میگرفتم . خوش حال لیتحو

به در  یاتاقش تقه ا یجلو دمیرس یک دمیارزش داشت . اون قدر سرخوش بودم که نفهم ییایهم دن

 ؟ هیک نیزدم آروم درو باز کردم صداش وجودمو نوازش کرد : پارسا جان بب

 

 . ایخانوم دن نیزتریبا عشق به عز میصورتم گرفتم رفتم تو : تقد یگلو جلو دسته
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 یجور نیا یبه زحمت نبودم . زنا ی! راض یحاج یخورد تو سرم : به ، آقا مثل پتک دمیکه شن یجواب

 . ایریگ لیتحو نیمعلوم الحالو چه به ا یاون جور

 

تو هم پارسا بود دلم  یکه توجه مو جلب کرد سگرمه ها یزیچ نی. اول دمیاز جلو صورتم کنار کش گلو

تنمو لرزوند سرمو به  شیخیسردو  یکرد . دوباره صدا یاونم با توپ پر نگام م یبه اون خوش بود ول

به همراه  لدهاالن حاج آقاو خانوم وا نیزد : هم خیطرفش برگردوندم . از نگاه سردش تمام وجودم 

 یآبرو یب نیا ادتیبا آبروها اومده بودن ع تیجا بودن قدم رنجه فرموده بودن جمع نیا رهیهمش

 … نیکمتر

شه نکنه ن داشونیم دورو بر من پ گهیمبارکشونو ببرن د فیصداشو لرزوند : گفتم تشر ینیسنگ بغض

 طاهرتون . بویط یخونواده  یدامن لکه دار من بچسبه به پاک ییآبرو یذره از ب هی

 خوام ینم گهیدهن باز کنم ، دستشو باال آورد چشماش برق اشک داشت ، دلم پر زد براش : د خواستم

 ببنمتون . میر یطالق م یکه برا یتا موقع

 

 ! سای: پر دمینال

 

شکمش گذاشت : خوش بختانه از  یتو دهنشو بهم فشردشون ، دستشو رو دیحد کش نیتا آخر لباشو

 . نیمزاحمم که راحت شد نیدس ا

 تونیزن گناهکارم تو زندگ نیا ی هیسا یحت گهیراحت د التونیخ دیرو گونه ش : بر دیسر اشکش

 .دید دینخواه
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 یگردنش بردم . م ریدست مجروحش بوسه زدم سرمو ز یتوجه به حرفاو رفتارش جلو رفتم رو یب

 یپاکدامن یبوسه زدم ، به نشونه  یبه چ یدون یشه : م یکارمه و اراده ش سلب م نیدونستم عاشق ا

 بهتچندمه دارم  یاز دستت بدم دفعه  یکه به راحت اوردمیبه دستت ن یهمسرم . اما بعد ، به راحت

 گوشه ت کن . ی زهیآو گهیگم ، د یم

نم ، ک یمست مست بود : اون قدر بوست م دیجینفسش تو گوشم پ یگلوش زدم ، صدا ریبه ز یا بوسه

 . یلحظه م ازم دور بمون هی یکشم که نتون یکنم ، نازتو م یلوست م

 

 دیرها کرد : بر منقبض شده شو یکنه . چونه  یجمع م روشویجنگه و ن یکردم داره با خودش م حس

 . رونیب دیآقا ، بر رونیب

 

 بلندم کرد : ولش کن . پارسا

به ظاهر  یگه برو رد کارت آقا یگه ! م یم یچ یشنو یسمت در : نم دمیمحکم گرفتو کش بازومو

 کنم . یروز دادگاه خبرت م یرم دنبال کاراش برا یمحترم . خودم م

 

لحظه ازم دورش کن . ما عاشق  هی یزدم : تونست ی. پوزخند رونیب دمیمحکم از دستش کش دستمو

ره بغلش  یاالنم همون طور که من دلم ضعف م نیبدون هم یباشه ول ری، ممکنه االن ازم دلگ میهم

 زنه . یتو بغلم بال بال م ادیکه ب نیا یکنم اونم برا
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 . یدار نانیبه خودت اطم یلیزد : خ یزهر خند پارسا

 

 دارم . نانیخودمو زنم اطم نیبازوش زدم : نه به عشق ب به

 لحظه م هیلحظه به سمتش برگشتم : دو سه ساعت قبل قول دادم  نیبه سمت در رفتم ، در آخر آروم

بود . االنم که  یازم جدا نخواه یآن یتنهات نذارم . پس منتظرم باش خانومم . منتظرم باش چون حت

 . ودشخ یقلبم به خونه  یبردن بانو یکار دارم ، برا یکه کل نهیرم واسه ا یدارم م ینیب یم

خوره  یبه درد منو تو نم گهیعاشقانه گفتم : اون آپارتمان د یبهش زدمو همراه لبخند یچشمک

 گهیکنم د یخودمو رو به راه م ی، خونه  ارهیدوست ندارم خاطرات تلخ گذشته دل هر دومونو به درد ب

 . یشتحملش آماده  یبرا دیبا

 

مدبرو  ایلیخانوم ، هنوز زوده ا سایپر میلب نجوا کردم : بچرخ تا بچرخ ریاومدم ز رونیاتاق ب از

 . یبشناس

 یساختن زندگ یقدم برا نیاول نیرفتمو به سمت خونه روندم . ا رونیب مارستانیبه لب از ب لبخند

 بود . دمونیجد

 -— سایپر

 

 … ذارمیات متنه …ذارم .. قول دادم  یلحظه م تنهات نم هی:  دیچیپ یتو گوشم م صداش

زدن ، انگار چشم داشتنو بهم  یبهم چشمک م زیم یرز که عاشقشون بودم رو یپر از گلها یگل دسه

 کردن تا ببخشم .. ببخشم !!! هرگز .. هرگز.. یالتماس م
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رد خودشو بهم رسوندو بغلم ک مهیتو بغلش گرفتم انگار هرگزامو بلند گفته بودم که اون سراس پارسا

 خوام . یخوام .. نم یپسش زدم : نم

 خوام . یدوست داشتنو نم نیا ی: پارسا دوسش دارم ول دمینال

 نمشونیخوام بب یگال اشاره کردم : بندازشون دور . گالشو بنداز دور نم به

……………………………………………… 

 

رو تو سطل زباله انداخت دوباره کنارم نشست : فکرشم نکن گلم ،  یبه اون قشنگ یجا بلند شد گال از

 جام .. نیغصه نخور من ا گهید

 

مو که زندگ ی. تو بود میبه زندگ یکه با اومدنت گند زد یخوام . تو بود یقطع کردم : توئم نم حرفشو

و تو باشم تو آغوش امن یکه تو بغل بو گندو نیا یاالن به جا یبود ومدهی. اگه تو ن یعشقمو ازم گرفت

 خودم بودم . یایلیگرم ا

 

که چشماشو بستو  یخودم ! نه اون مرد مغرور یایلیخوام . ا ی امویلیکردم ، ضجه زدم : من ا هیگر

 دهنشو باز کرد .

 ینم یچیزدم . اونم ه یکردم . ضجه م یدادم . ناله م ی. فحش م دمیکوب یپارسا م ی نهیبه س سرمو

کردم رو تختم  یخوب خودمو خال یکرد .وقت یمنو تحمل م ییایخولیمش رفتار مالگفت . فقط با آرا

ازم جدا  یبود .. آن یازم جدا نخواه یچشمامو بستم .. آن دمی، ملحفه مو تا سرم باال کش دمیدراز کش

 …بود ینخواه
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 طالقم . یگفتم : برو دنبال کارا رینشسته رو لبمو پس زدم از همون ز لبخند

 

 : باشه ! دمیآرومشو شن یصدا

 

 قلبم .. یقلبم .. بانو یزد : بانو یگوشم صداش زنگ م تو

افتاده بودم .اون قدر به حرفا و  ریدو حس گ نیکه زده بود تو خاطرم مرور کردم . ب ییحرفا تمام

 کاراش فکر کردم تا خوابم برد .

 

—————— 

 

گه به خاطر  یحسش کردم : دکتر م کمیدور برام واضحو واضح تر شد تا نزد یلیپارسا از دور خ یصدا

 استراحت کنه براش بهتره . شتریب یداروهاشه . خب هرچ

 

 نیا دمیشن یدرست م یعنیداشته باشه !  قتیتونست حق یدادم ! نم صیرو هم تشخ یا گهید یصدا

 بابا بود! یصدا صدا

 

هم  ی طهیدونستم اون مار هفت خط ، اون افر یشده . من از کجا م تیاذ یلی: پارسا ، بچه م خبابا

 زنه ! یم م شهیبه ر شهیت طانیدست ش
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 . دهیعذاب کش یلیزن بود : طفلک ، حتمآ خ هی یصدا

 

اگه االن کنارش بود حالش زودتر  دیطرف . شا هی ایلیاز ا یطرف دور هی. اون عذابا  یلی: بله ، خ پارسا

 شد . یخوب م

حق  یجورا هی دیبگم شا یدونم چ یبرام گفت . نم ویباهام صحبت کردو همه چ ایلیکرد : ا یمکث

 داشت

ه بود اگه گفت ویهمه چ ینیراستو حس ایلیاونام گفت . ا یاتفاق افتاده بودو برا ایلیمنو ا نیب یهرچ بعد

 کردم. ینداختم سرمو از خودم دفاع م یشدمو صدامو م یبلند م عیبود سر نیا ریغ

 

اونم از نوع  میما مرد یدون یدم . خب م یبهش حق م ییجورا هیبابا توجه مو جلب کرد : هوم ..  یصدا

 . شیرانیا

 …که  میرونیا یمردا

گم آقا  یانقدر رک م دیمنطق . ببخش یمشت آدم ب هی میدون یکه م میرونیا یکرد . زن : مردا مکث

 ! گهید نهیخب هم یپارسا ول

توئم بود شک به دلش  یجا یهرک دیدرست ، شا یکم تن صداش باال رفت : بگو مرد شک کرد هی

 نه ! ایحرفشو بزنه از خودش دفاع کنه  یاجازه بد دیبا یول وفتادیم
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 بگم ! یپارسا : چ یپر صدا تنفس

 

 گه ؟ یم ی: حاال خودش چ بابا

 

دو  نیبه حرفاش توجه کرد ا ادیشه ز یطالقم .البته فعآل نم یآروم : گفته برو دنبال کارا یلیخ پارسا

 روز همه ش تنش داشته بعدم که بچه شو از دست داده .

 دستم رو شکمم نشست . اریاخت یب

 

 بشه ؟ ی: دکتر ، ممکنه دچار افسردگ زن

 

 .. یچیه یچیکردم ه زیگوشمو ت ی.هرچ دمینشن یجواب

 

 رهیالزمه انجام بده منم پشتتونم . اگه بخواد طالق بگ یواضح بود : در هر صورت هر کار یبابا ول یصدا

ت از پا دس ایلیاگه ا نباریدنبالشونم . ا هیبه سا هیبرگرده سا شیتا آخرش هستم ، اگرم بخواد به زندگ

 که تو بازار دهن به دهن بچرخه . ارمیبه سرش م ییخطا کنه بال

 

 . همونیپش یاشتباه بکنه مثه چ نیاز ا گهیمحاله د دمیکه من د ییدونم اون پارسا یم دی: بع پارسا
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 زالخطاسیاز هم جدا شن پس ! گناه دارن به خدا .انسان جا نی، تو رو خدا نذار ی، ناز یزن : اله یصدا

 وقتا اشتباه کردن . یلیخ نیخدام به جز معصوم یامبرایپ

 

 …باشه  هیاگه بدون تنب ی: درسته ول پارسا

که با تمام وجود مشتاق  ییکه به در خورد مجبورش کرد ساکت بشه و متعاقب اون صدا یا تقه

 . یمهربون یخونه  یهستم سرپرست بچه ها یبودم : سالم ، طلوع دنشیشن

 

 آوردم : سالم خاله قربونت برم . رونیملحفه ب ریاز ز سرمو

 

کنارم گذاشت پهلوم نشست آغوششو باز کرد :  زیکه دستش بودو رو م یا سهیبهم رسوند ک خودشو

بچه ها رو سپردم  دمیشن ییزایچ هیجون  ی! از طوب زمیعز یشد یسالم ، چ کیخاله بال گردونت عل

 . شتیخودمو رسوندم پ نایا یبه مرض

 

شادو  نهیدوباره نتونست بب یدیاز دست دادم . د مویچه زود همه چ یدیبغلش جا خوش کردم : د تو

 خوشبختم .

 

 حرفو ، نگو ! نیبوسه م کرد : نگو ا غرق
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اومدم داد زدم : چرا نگم ! مگه چه کرده بودم هم مادرمو گرفت هم داغ بچه مو به دلم  رونیبغلش ب از

 به کنار چرا شوهرمو ازم گرفت . نای:ا میآوردم با بغض نال نییگذاشت . صدامو پا

 

 ایورود خانومش خونه رو مه یکرده برن برا جی: شوهرت که سرمورو گنده س همه رو هم بس دیخند

 کنن .

 . یگاریپسرا رو برده به قول مهران ب نویشاه دویابروهامو بوسه زد : از بعد از ظهر سع نیب

 

. بانمک مهران خنده م گرفت : بچه ها چه طورن دلم براشون تنگ شده  ی افهیآوردن ق ادیبه  با

 شه . یدلم تنگ م نمشونیب یروز نم هیبدجور بهشون عادت کردم تا 

 تر شد : ماهانم چه طوره ؟ قیعم لبخندم

 

 . وفتهیداره م یاتفاق هیخب  یول رهیگ یداد : خوبه ، بهانه تو م سرتکون

 

 ! رهینگاش کردم : خ منتظر

 

 . یتو ناراحت بش دیشا یول رهیتکون داد : آره خ سر
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اال ح ینداشته ببرتش ول تشویشدم ، ادامه داد : مادرش اومده دنبالش . تا حاال موقع زونیبازوش آو به

همسر  یاجتماع ویمال تیهم موقع هیا فهیکرده هم زن عف قیتحق میستیتونه نگهش داره . بهز یم

 باشه براش بهتره . نشیکه بچه با والد یدون یدومش خوبه .م

 

کسو دوست ندارم  چیه گهیازم گرفت .د میکی نیا یدی! د یدیخاله ، د یدیدندون گرفتم : د لبمو

 دوست داشتم ازم جدا کرد . ویهرک

 

 … امیلی، بعد ماهانو بچه م ، ا یاشکام روون بودن : اول مادرم ، بعد عمو رضاو خاله طوب دنیلرزیم لبام

 …امیلای

 

دلکم ، دخترکم ، عمو رضاو خاله دارن  زیکرد : عز یتو آغوش گرمش فرو رفتم سرمو نوازش م دوباره

 تا جونشونم برات بدن . یاجازه بد هی. کاف تیکنن از دور یدق م

 یمعلومه تو دلش چه غم بزرگ یزنه بچه م ول یحرف نم ی. اگه بدون زنهیکه برات پر م امیلیکرد: ا مکث

 نشسته . امروز اومده بود دنبال بچه ها تو چهره ش پر غم بود .

 

جا  هیخودم  یکه بتونم برا ی!فقط تا موقع یتحملم کن گهیمدت د هی یتون یبلند کردم : خاله م سر

 دستو پا کنم .

 

 یبر ییجا ستیخانوم ، الزم ن یمحکمو با سالبت گفت : شما خونه دار بابا
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 یم مدت صبر کن خودم کارامو رو به راه هیکه نگاش کنم پوزخند زدم . پارسا جلو اومد :  نیا بدون

 . میکن یجا با هم زندگ نیهم امیکنم م

 

 ؟ یکن یاونم محل ندادم : خاله قبول م به

 

 خود آدم به روش بسته بشه . یدر خونه  یدیدستمو که سالم بود گرفت : تا حاال د خاله

 

 . دمی: آره د دمینال

 

 شه . یمهربونش بسته نم یپر یوقت به رو چیه یمهربون یآغوش گرمش : در خونه  دوباره

 با ضربو زور نبردت . ادیدر گوشم گفت : البته اگه اون شوهر مجنونت اجازه بده و ن طنتیش با

 

 اجازه م دست خودمه . گهیپا روش گذاشتم : د یدلم غنج رفت ول ته

 ایلیا

——————- 
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ه و ، آشپزخون سایفقط اتاق منو پر نیهم یکرد . برا زیشد نصفه روزه تم یرو نم یبه اون بزرگ ی خونه

 آماده شد . منیاز نش یقسمت هی

بچه نظارت داشت  یکردو رو کارا یم تیری. بابا هم مد مینفس کار کرد هیتا کارگر، بچه ها و خودم  سه

 جمع کردنو با فرزام آوردن . میکه الزم داشت ییها لهیم رفتن اون خونه وس هی. مامانو طال

بعد اشکشون روون شد  یول دنیاولش خند دنیمنو دستمال به دست غرق خاک د هیمامانو طال یوقت

هر چه زودتر ما رو ببخشه و بشه همون دختر  سایشه پر یم یعنی. مامان بغلم کرد : مادر به فدات 

 شادو خندون !

 

من باعث بهم خوردن آرامش  نیچشمش خون : داداش حاللم کن هیچشمش اشک بودو  هیم  هیطال

 شدم . تونیزندگ

 

 . ساسی! پر ستمیببخشه من ن دینشست : اون که با میشونیرو پ یظینه چندان غل اخم

 یم شتری. کاش من قدر دل عاشقشو ب یکنار زدم : کاش تو قلب مهربونشو زودتر شناخته بود مامانو

 دونستم .

 

بود  زیکه تم ویلیهدف با دستمال وسا یکه بغض گلومو همون جا تو نطفه خفه کنم ب نیا یبرا

 کردم . یم یریگردگ

شام به آشپزخوننه  لیآماده کردن وسا یکه متوجه حال خرابم شدن تنهام گذاشتنو برا هیطال مامانو

 رفتن .
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خونه باشن که  نامی، بابا ا سایدنبال پر میبر هیشب همون جا موندن چون قرار بود منو طال نایا مامان

 پشت در معطل نشه . ارهیقصاب گوسفند م

 

 دیسف رهنیپ هیخندون دوش گرفتم همون کتو شلوار روز قبلو با  یلب دویپر ام یبا دل صبح

 یجور نیبودم ا دهیوقت تا حاال ند چیداداش ! ه یکرد یزد : چ یلبخند دنمیبا د هی، طال دمیپوش

 ! یلباس بپوش

 

 رم دنبال همسرم . یلبخند جواب دادم : دارم م هی یحت بدون

 . شیبشناس یبهتر از هرکس دیبا یکیبهش نگاه کردم : تو  تلخ

 

 بهتر از شما . یکرد : حت نییباالو پا سرشو

 به خودتون بگم . دیدارم که فقط با ییتو چشماش جمع شد : حرفا اشک

 انداخت : اگه روم بشه . نییپا سرشو

 

 تو راه برام بگو . ای: ب دمیکش بازوشو

 روت بشه . دیادامه دادم : با زیلحن تندو ت با
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 داداش ! نیکن یگفت : چند لحظه صبر م وفتمیخواستم راه ب مینشست نیماش تو

 

 یتو خوابم نم یبرداشتمو نگاش کردم . دستاشو دو طرف صورتش گذاشت : حت چیاز رو سوئ دستمو

 قدر عاشق همسرش باشه . نیا یزن دمید

 . پرسته داداش یشما رو م بآیاز حد گذشته اون تقر سایقرمزو ملتهبش نگام کرد : عشق پر یچشما با

 

 شده ؟ یچ یدید یطاقت شدم : دِ بگو چ یب

 

ت خواس ینبود . اون نامرد از اول م قیحقا یگفتم همه  یکه تو کالنتر ییزایش شدت گرفت : چ هیگر

ذارم  ی. نم یشوهرم بش میذارم وارد حر یگفت نم یذاشت م یاون نم یتعرض کنه ول سایبه پر

از اون اول! از  ومدیخوشم م تیاز چ یدون یم” بهش گفت  بایدستو پاتون له بشه . ز ریغرورش ز

 یچشما دنیداد از د یبهم لذت م نیا یدیترس یشد م یم کیبهت نزد اریکه تا ماز نیترست از ا

 .” یکه نترس شد نیمثل ا ی. ول ومدیخوشم م دتیترس

که تو  یشوهرم از بچه ا میچرا چون االن موقعشه که از حر یدون یآره شجاع شدم ، م:” گفت  سایپر

پس حاال که نترس ”  هیزشتو کر یخنده  هی دیخند بایز” . عشق پاکمه دفاع کنم یشکممه و ثمره 

 ارشسمانه م کن. “ ینیترس خواهر شوهرتو بب ویهمراهم بش یتون یم یول یخور یبه دردم نم یشد

 …خواست به من  یاومد سمت من م اریماز”  گهیشروع کن د یماز” نشست 

 منو .. یخواست پاک ینامرد م اون
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عقب  دمیحرف بزنه دستشو جلو صورتش گرفت . مچ دستاشو گرفتم با قدرت از صورتش کش نتونست

 شد ؟ ی: خب بعدش چ

 

 یخودمو تکون م یمن کرد . من دستاو دهنم بسته بود ول یزد تو چشمام : اون خودشو سپر بال زل

زدم . نخواستم بگم .. نخواستم بگم که بابا و  یم غیج یول ادیدونستم صدام در نم یکه م نیدادمو با ا

داد  اسیار داد . پریاول سمانه شروع کرد به زدنش بعد شالقو به ماز یخورد نشن ول نیاز ا شتریمامان ب

 یکتک م. ”  نیمردم کن یانگشت نما امویلیذارم ا ی. نم نیرم شوهرمو سرافکنده کنذا ینم” زد :  یم

که  دنشیکش یبه پا کرد اون دخترا م یچه محشر یدون ینم وفتادیزد به پاشون م یخورد داد م

ه گرفته بود ک ییرویچه ن لحظهدونم اون  یشدن . نم ینم فشیبازم حر یول رهیبگ ارویماز ینذارن جلو

 یجور نیحاال که ا یولش کن ماز” سمانه همه رو ساکت کرد :  ادیفر یجلو دارش نبودن . صدا

کرد اون جا بود که  دشییسر تأ یبا اشاره  بامیز“. خودشو انداخته جلو بذار جورشو خودش بکشه 

 رفت سراغشو اونم اون بال رو سر خودش آورد . اریدوباره ماز

 

 … رونیدستشو ول کردم : برو ب مچ

 زدم : از جلو چشمم دور شو . داد

 

 : داداش ! دینال
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 یچ یمن فدا یده . زنو بچه  یگندت آزارم م یبرو گم شو کثافت . برو بو یدی: نشن دمیکش ادیفر

 شدن ؟

 یزن چیدستم رو ه گهیافتاد با خدا عهد بستم که د ادمی یول ارمیب نییباال بردم تا رو صورتش پا دسمو

 یدقدقه م فدا یآرومو ب ی: زندگ دمیکوب نیفرمون ماش یبلند نشه ، دستمو مشت کردمو رو

بارم به خاطر سر  هیبار به خاطر مرگ طاها  هیمن دو بار فنا شد  یتو شد . زندگ یخودسر ویخودخواه

 تو ! ییبه هوا

 

خدا  یگفتم بدون یول یکن یرو بگم طردم م نایدونستم ا یدر بود برگشت : م ی رهیرو دستگ دستش

از  یاجازه بد دیکه نبا یجواهر دار هیبه خاطر طاها رو بهت داده . االن  تیاجر صبرتو فنا شدن زندگ

گفت  ییزایچ هی اداشیهمون روز تو فر یعنیدونم  یرو م سایپر ی. من گذشته  ارنیدستت درش ب

 یسانت پاشو کج نم هی یوقت حت چیوقت ه چیه گهیتو دلشه که د قیبدون عشقت چنان عم یول

 ذاره . قدرشو بدون .

 رفت . رونیب نیماش از

 ذارم . ی. نم یذارم از دستم بر یدادم : نم هیتک یبه پشت سرمو

 

 سرمو بلند کردم . میزنگ گوش یصدا با

 یکه صدامو صاف کنم چند تا سرفه کردم آب دهنمو قورت دادم . برا نیا یبرا نیاسم شاه دنید با

 گهید روزمید ی. گفتم با زحمتا یبه صدام دادم : به ، سالم اخو یکردن لرزش صدام تون شوخ یمخف

 . شهینم داتیورا پ نیحاال حاال ها ا
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 . میکمک کن ریخ یتا باشه تو کارا ایلیآقا ا نیشما رحمت نی: سالم ، خوب نیشاه

 

 برات جبران کنم . ریخ یمنم تو کارا شاهللی: منون ا_

 

 ؟ نییشما االن کجا ایلیکردم تا اون صحبت کنه : آقا ا مکث

 

 شده ؟ ی، طور سایدنبال پر مرستانیرم ب یم دارم

 

 فقط .. ستین یزیدست پاچه جواب داد : نه ، نه ، چ نیشاه

 

 شده ؟ یچ نیشدم : شاه نگران

 

 بگم واهلل . ی: چ نیشاه

ونه خ ادیخواد ب یم ایخانوم ، گو سایدنبال پر میاومد میمارستانیآورد : منو مامان االن ب نییپا صداشو

 ما ! ی
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جمعو جور کردن  ی. بعد از چند لحظه مکث برا یکی نیفکر کرده بودم اال ا یخوردم ، به همه چ جا

 . نشیاریب نیفکرم جواب دادم : باشه ، شما کاراشو انجام بد

 تونه راحت صحبت کنه . یکه نم هیتیقطع کرد معلوم بود تو موقع عیگفتو سر یا باشه

 

د ش یجلو اومد : چ دیداد تا منو د یباز کردم بابا داشت گال رو آب م دمیشدم درو با کل ادهیپ نیماش از

 خونه ؟ باز حرفتون شد ؟ یدخترکو فرستاد نیا

 

خوام گوسفندو ببرم در  یرو لبام نشوندم : نه بابا آخه اصآل برنامه عوض شد . م یگول زن ی خنده

 بچه ها . یخونه 

 پنهان کنم . قتویپام گذاشت که بتونم حق شیپ یدلم خدا رو شکر کردم که راه تو

 

 دفعه نظرت عوض شد . هیشد  یباشه ! چ ریآبو بست : خ ریش بابا

 

 سای. من نظرم عوض نشد پر رهیکه خ شاهللیا نی، نگران نباش پدر من رهیگفتم : خ نانشیاطم یبرا

 میکم معطل کنه تا ما با گوسفندو قصاب بر هیگفتم  نیبچه ها ، منم به شاه یخواد بره خونه  یگفته م

 . انیبعد اونا ب

 

 اون جا . ارنیگوسفندو ب مید یآدرس م میر ی، ما م هی: چه کار بابا
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 یمن االن مغزم درست کار نم نیدرسته انجام بد نیدون یکردم : بله ، بهتره . هر کار م دییتأ حرفشو

 کنه.

 

 ؟ یچه کار کن یخوا ی: حاال م یکرد یدست شی. بابا پ مینگاه کرد گهیهر تو سکوت به همد یا لحظه

 

بعدم من دست  میخور یبا بچه ها ناهار م میکش یگوسفندو همون جا م یچیباال انداختم : ه شونه

 . مونیسر خونه زندگ میر یبا هم م رمیگ یزنمو م

 

 ؟ ومدی: اگه ن بابا

 

 سایمنو پر نیلحظه م ازش جدا نشم پس مطمئن باش هی: مگه با خودشه ! بهش قول دادم  دمیخند

 . میخودمون یامشب با هم تو خونه 

 

 داره . انیزد رو شونه م : حقا که خون من تو رگهات جر دیخند

 

 . نیافتاد ، زنگ زدم به شاه ادمی یزیچ
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 خواستم قطع کنم جواب داد : بله ! یاز چند بوق که م بعد

 

 حساب ؟ هیتسف یبرا زمیبرات پول بر ی، کارت دار نی: شاه_

 

 . نجانیآقا پارساو حاج آقا ا ستیآروم : نه ، الزم ن ییبا صدا نیشاه

 

 . نمیبده پارسا بب ویخود ، گوش یشدم : ب یعصبان

 

چشم دوخت به دهنم و با اشاره خواست بدونه چه خبره تا اومدم جواب بدم پارسا اومد پشت خط  بابا

 : سالم .

 

 کنما . یخودم حساب م مارستانوی؟ پارسا پول ب ی: سالم ، خوب_

 

 : حاج آقا خودشون هستن . پارسا

 

 یم پازن مارستانیب ی نهیداره ، هز یحرفت چه معن نی؟ ا یچ یعنیگذاشتم :  میشونیدست به پ کالفه

 . امیبرب میخودمه . هنوز اون قدر بدبخت نشدم که نتونم از پس خرجو مخارج زندگ
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 …دختر حاج آقاس  ساینداره باالخره پر ی: فرق پارسا

 

 تو حرفش : بفهم پارسا دختر حاج آقا االن زن منه. میپر

 ..تشیمسئول ی: پس همه  سمیکرد تا رو حرفم وا یم قمیکردو تشو یم دمییبا حرکت سر تأ بابا

 . امیکنم ! االن خودم م یتموم گذاشتم : اصآل چرا دارم با تو بحث م مهین حرفمو

 

 . یکه قطع کردم بابا با افتخار نگام کرد : الحق که بلبل خونه م تماسو

 اومدم . رونیکردمو ب یخداحافظ ازش

 

کرد  یرو پرداخت م نهیداشت هز یحاج ی. وقت یپارسا رفته بودن حسابدار ویحاج دمیرس یوقت

 کنم . یخودم حساب م دیاجازه بد دیدستمو رو دستش گذاشتم : سالم حاج آقا ، ببخش

 

من بدون اون که سربلند کنمو نگاهشو  ینگاهش باهام بود ول ینیسنگ یادار یتمام مراحل کارا در

رم  یکردم . بعد از تموم شدن کارا پارسا رو مخاطب قرار دادم : من م ستیجواب بدم کارا رو راستو ر

که االن  نهیبرا ا امیمونم با شما ب ی. اگه نم نیایمونم تا ب یبچه ها همون جا منتظر م یخونه 

صدامون بلند شه . گوسفند  ستیدرست ن مارستانهیب نجامیا شهیسرتق یخواهرزاده ت رو دنده 

 خودم . یبرمش خونه  یبعدم م مییناهارم اونجا میکن یم یچه ها قربونگرفتم براش در خونه ب
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. دستت درد نکنه که  میایمن لبخند زد : باشه م یحرفام اومده تو جبهه  دننیکه بعد از شن پارسا

 . میکن یبراش قربون دیبا دیحواست بود من که اصآل به فکرم نرس

 

 . نیاریب فیتشر نی: شمام قابل بدون یکردم به حاج رو

 

کم  هی دیآخر با یماها نی. ا ششیبرم پ دیکم حال نداره با هیتکون داد : نه ، ممنون . خانومم  سر

 حواسم بهش باشه . شتریب

 

 شد ؟ ی. دست پارسا رو شونه م نشست : چ دمیکش یسرد آه

 

 دفعه دلم رفت برا بچه م . هیپس زدم :  بغضمو

 

مع حواستونو ج شتریبعد ب یدفعه  شاهللیکه آخر نشده ا ایقدر بود . دن نیمو فشرد : عمر اونم ه شونه

 . نیکن

 

 بعد .. ی دفعه …بعد  یتو گوشم زنگ زد : دفعه  صداش
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نار هم دوباره ک میمنو ببخشه و بتون سایشه پر یم یعنیهست ؟  میبعد یدفعه  یعنیخودم گفتم :  به

 از وجود ما دو تا ! ی. بچه ا رمیعشقمون باشه رو تو بغلم بگ یکه ثمره  یبچه ا مویباش

 

 ! ایلیصدام کرد : ا یکه حاج رونیب امیپر از غم ازشون جدا شدم ب یدل با

 

کنو براش شوهر  یکنم تو مردونگ یازت خواش م ینبودم . ول یطرفش : من براش پدر خوب برگشتم

 باش. یخوب

 

 دم . یجلو آورد دستشو محکم فشردم : قول م دستشو

 

 کنم . یشم رو دستم گذاشت : رو قولت حساب م گهید دست

 

 بچه ها شدم . یخونه  یمطمئنو محکم راه ییبار با گامها نیتکون دادم ا سر

سه نفر  نیا یشم و االنم به جا نیکرد تا سوار ماش یکمکم م ایلیپارسا ا یخواست به جا یم دلم

خوام  یاون قدر از حرفاش دلم سوخته و غرورم له شده که نم یخودش تا خونه مون همراهم بود . ول

 . نمشیشمو بب ادهیپ طونیاز خر ش
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 رمویبگ دهیدارم رو ند حهیغرور جر تونمیدارم نه م شویخوام نه طاقت دور یم یدونم چ ینم خودمم

کر ف یطالقم، ول یبه پارسا گفتم بره دنبال کارا رمیگشه . ازش دل یبهش اجازه بدم دورو برم آفتاب

 کنه . دایپ قتیکه به خواد حق نیلرزونه چه برسه به ا یپشتمو م میزندگ دیاز تنها ام ییجدا

بوسه شو نوازش کردم با  یدست مجروحم نشست با دست سالمم نگهش داشتم . جا یرو نگام

 یعضو بدنم بود چون نشونه  نیدست مهم تر نیلبخند رو لبمو اشک تو چشمم نشست . ا شیادآوری

 دونستش . یم میپاکدامن

ونا بهم که ا یضربه ا ادیبرادرش بدم م باویاز ز شتریب هیتو گلوم نشست از سمانه و طال نیسنگ بغض

 تر بود . نیسنگ یلیزده خ

شدن سرمو که بلند کردم چشمم افتاد بهش ،  ادهیپارک کردو پ ابونیخ یگوشه  نیچرا شاه دمینفهم

د تا کر یبودو با لبخند نگام م سادهیبچه ها وا یدر خونه  یجلو یرو ادهیموقر تو پ کویش شهیمثل هم

 خانوم . یباز کرد : سالم ، خوب نویدر ماش امیبه خودم ب

 

 یبا صدا دمویشم دستمو با حرص عقب کش ادهیو کمکم کنه پ رهیجلو آورد تا دستمو بگ دستشو

 …آقا ! آخه من ناپا دیسرش داد زدم : دست به من نزن ینسبتآ بلند

 

 نیها دهنت باز شه به زن من توه بهیغر نیا یجلو یعل یآورد تو حرفمو قطع کرد : به وال سرشو

 . ینکرد یکن

 دستمو ومدمویکوتاه ن یول دمیمحکمو با حرص تو گوشم گفت که از ترس به خودم لرز یرو طور نایا

 ی. دلم نم میزن یکن بعدآ حرف م یآبرو دار نایا یآروم تر کرد : فعآل جلو یکردم . لحنشو کم میقا

 ؟ یدی. فهم ارهیسر در ب مونیخصوص یاز زندگ یخواد کس
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 ؟ یدیندادم محکم تر تو گوشم گفت: فهم جواب

 

شو . همه سر  ادهیفقط سر تکون دادم . لحنش مهربون شد : خوبه ، حاال دستتو بده منو پ دمیجا پر از

 منتظر توئن ، زشته . ستادنیپا ا

 

خواست داد بزنمو بهش بگم : من محتاج گرما و  یتو دست گرمو مردونه ش گذاشتم دلم م دستمو

بسته بودو بهش  یتابم سد محکم یدل ب یتونستم غرور له شدم جلو ینم یدستام ول نیمحبت ا

 داد . ینم یعرض اندام چیه یاجازه 

 : نه ! ستادمیا میدیدر خونه رس کینزد میجوب رد شد یشدم از پل رو ادهیکرد پ کمکم

 شد ؟! ی: چ دیقدم عقب رفتم . با تعجب پرس هی

 

 ؟! نیچه کار کن نیخوا یبه رو به روم نگاه کردم : م مستأصل

 

 یسالمت یخوام برا ی. به گوسفندو قصابواشاره کرد : م دینگامو دنبال کرد تازه منظورمو فهم رد

 کنم . یخانومم قربون

 

 ترس نشست تو صدام : نه ! من دلشو ندارم . گناه داره . دوباره
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 برمت تو . یچشماتو ببند نگاه نکن خودم م نجایا ایخنده آغوششو باز کرد : تو ب با

 

چشمها به ما بود  یچاره ندارم همه  دمیبعد د یدادم، از رفتن تو بغلش امتناع کردم ول سر تکون اول

 یجلو رفتم ، وقت نی.برا هم گرانیفقط به خودمون مربوط بود نه د مونیخصوص یگفت زندگ یراست م

دم تو یشن یم یزینه چ مید یم یزیکنده شدم نه چ ایدادم انگار از دن هیش تک نهیسرمو به س

ش زدم . درسته  نهیآرومو نامحسوس به س یبوسه ا دمویگم شدم . عطر وجودشو با ولع بلع آغوشش

م خواست یتونستم دروغ بگم ، با تمام وجود مردمو م یبه خودم نم یخوامش ول یگفتم نم یبه زبون م

. 

دستش تنگ تر شدو منو دنبال خودش  یکم جمع اطرافم شد . حلقه  هیصلواتش حواسم  یصدا با

 میدیگوشم زمزمه کرد : خانومم ، رس ریز ستادویکه ا ییهمراهش شدم تا جا یمقاومت چیه ی. ب دیکش

 دخترا . شیبه پله ها به پشت سرت نگاه نکن برو باال پ

 

کننو  یخواد ازش منت کش یبازم دلش م یمؤاخذه شده ول لیدل یداشتم که ب ویلج باز یبچه  حس

 یبازم بهش پناه م یکه از مادرش کتک خورده ول یبچه ابرگرده به همون آغوش گرم . درست مثل 

 . ارمیدووم ب ایلیبدون ا ستمیمن مردش ن دمیبره . تو همون لحظه فهم

چه ها ب نی. تنها کنار ا دمشونیبوئ دمویبغلشون کردم ، بوس یکی یکیخودشونو بهم رسوندن  دخترا

 کردم . یبود که غمهامو فراموش م

 : ماهانم .. ماهانم ! دمیبه عاطفه افتاد نال چشمم

 

 به هم عادت کنن . دیبا واشی واشیبردش  شبیبه دندون گرفت : مامانش د لبشو
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 فهمم . یپر غم سر تکون دادم : م یدل با

فهمم که بچه مو از دست  یحاال م نوی. ا هیا گهی د ِزیدل مادر چ یبودن از ماهان برام سخت بود ول دور

 یکه تازه داشت تو وجودم شکل م ینیاز جن ییشکمم گذاشتم . جدا یدستمو رو اریاخت یدادم . ب

 گذروند . یرو م یکودک نیریگرفت برام سخت بود چه برسه به دل مادر ماهان که فرزندش دوران ش

 

خوش گذشت . البته دور از جمع  یلیخ میدیخند مویگفت می. ناهار خورد میتا عصر کنار بچه ها موند

 از اون گهیشده بود د ریبار سر به ز نیا هیعمو هم کالم نشم . طال یبزرگترا نشستم تا با خونواده 

 درم  هیعاطفه و مرض یتو چشم بود که حت رشیینبود اون تغ یخبر یشگیدختر پر نخوت هم

 دنشویکردم . نه چشم د یاطالع یمن شونه باال انداختمو اظهار ب یمووردش ازم سؤال کردن . ول

دنبال حرف اونا رو نگرفتمو موضوع  نیهم یخواست راجع بهش حرف بزنم برا یداشتم نه دلم م

 نم ؟بمو شتونیپ امیخوام ب یخاله بهتون نگفت چند روز م ی: راست دمیکش شیبحث پ یبرا یدیجد

 

 صدا گفتن : نـــــــــــــــه ! هیبه هم نگاه کردن بعد به طرفم برگشتن ،  متعجب

 

 : آرــــــــــــــه ! دمیدادم خند سرتکون

 

 از پشت سرم گفت : نه ! یموقع کس همون

 خاله رو نگا کردم : نــــــــــــــه ! چرا ؟! برگشتم
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 هیگذاشت : عاطفه جان مامان ، قربون دستت  زیرو که از اتاق جمع کرده بودو رو م ییایدست ریز خاله

بچه ها بزرگتر باال  شیجان تو هم برو پ هیخورن . مرض یچا نایببر تو حاج آقا ا زیبر یچا ینیس

 . ستیسرشون ن

 

کمک کرد .  ختنیر یگفت اول به عاطفه تو چا یچشم یخواد با من تنها باشه . مرض یم یعنی نیا

 . رونیبرداشت و هردو با هم از آشپزخونه رفتن ب ویچا ینیعاطفه س

زن  یدون یده . خودتم م یکه شوهرت اجازه نم نیرو کرد به من : واسه ا میکه تنها شد نیاز ا بعد

 بره . ییتونه جا یشوهرش نم یبدون اجازه 

 

نعوذ  یعنیخونه به روم بازه .  نیدر ا نیشما خودتون گفت یتخس شدم اخمام تو هم رفت : ول دوباره

 . نیباهلل دروغ گفت

 آخرو با تمسخر گفتم . ی جمله

 

 نیاالن تو ا نیهم ستیوقت به روت بسته ن چیخونه ه نیرو به روم نشست : نه دروغ نگفتم در ا خاله

 . یر یبا اجازه ش م یای. با اجازه ش م یر یبا شوهرت م یای. از به بعدم با شوهرت م یخونه ا

 

 . ستیمهم ن نیکن رونمیطور باشه شمام ب نیحرص از جا بلند شدم : که ا با
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چادرمو عوض کردمو از در زدم  رونیاز آشپزخونه رفتم ب دمیکوب نیرو عقب زدم پامو به زم یصندل

 : کجا ؟! دیبهم رس ایلیتو راهرو ا رونیب

 

 . یحاج ینداره آقا یپر از خشم داد زدم : نا کجا آباد ! به شما ربط ییچشما با

 . نمیجلومو گرفت : صبر کن بب اطیرفتم . دنبالم اومد تو ح دمیکش رامو

 

ما ش یآبرو یازم سر بزنه پا ییخبطو خطا نیترس یهنوز اسمم تو شناسنامه تونه م هیزدم : چ پوزخند

 نوشته شه ؟

 

عد تو تا ب یایکوتاه ب نایا یخواست منو آروم کنه گفت : مگه قرار نشد فعآل جلو یکه انگار م یلحن با

 . میفرصت مناسب با هم حرف بزن

 

 آب.. یزن ب هی. من  یخوا یاز جونم م یزدم : ولم کن . چ داد

 

 یخودم ببندمش . عهدمو م ایدهنتو  یبند یآروم گفت : م یکم باال آورد باز محکم ول هی دستشو

 . یدر مورد زن چرت نگ گهیبمونه د ادتیکنم  یم یکار یدم ول یشکنم کفاره شم م

 می، بعد بر یجا صبر کن برم تو هم تشکر کنم هم خداحافظ نیآورد : هم نییمشت شده پا دستشو

 . میخودمون صحبت کن یخونه 
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 . امیندارم حضرت واال . خونه تونم نم یاخم رومو ازش برگردوندم : من با شما صحبت با

 

 . یخود کرد ینه اون قدر که جلب توجه کنه : ب یکم باال رفت ول هی صداش

 .. سایپر نیانگشتشو باال آورد : بب بعد

 

 بگم . دیزدم : من غوغام چند بار با داد

 

تو  یباشه داد نزن زشته . باشه هر چ سی: ه نییپا اریصداتو ب یعنیحرکت داد که  یتا دستشو طور دو

.  میر یتا برم برگردم با هم م یکن یجا صبر م نی. شما هم زینه غوغا ، اصآل خانوم عز سای. پر یگ یم

 برمت . یم یهر جا خواست

 

نثارش کردم اومدم ازش رد شم دست انداخت از رو چادر دستمو  یبرو بابا حال ندار هیتکون دست  با

 منو به سمت ایلیدست مجروحمو گرفته دلم ضعف رفت . ا دیکردم که نفهم شیگرفت . اون قدر عصب

 یم نگادورو برم از درد الل شدم فقط به  دید ینگاهش به جلو بودو صورت منو نم دیکش یدر خونه م

رو  هیشدن . طال یمونده فقط لبام بازو بسته م رونیاز آب ب یمتوجهم بشه مثل ماه یکی دیکردم شا

ون ج یب دمشیاومده بود تا د رونیصدامون ب دنیکرد فکر کنم با شن یبودو نگامون م سادهیوا وونیا

 لبامو تکون دادم : دستم .
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 : خاک بر سرم . داداش دستش . ولش کن . دیکش غیدفعه ج هی نییپا دیچه طور از پله ها پر دمینفهم

خوردم  یتو بغلش اگه نگرفته بودم با مغز م دیخودشو جلو انداخت منو کش هیدستمو ول کرد طال ایلیا

.  خواست یپناهگاه م هیتو اون لحظه دلم  یکه ازش متنفر بودم ول نیبا ا مینشست نیزم ی. رو نیزم

 از حال رفتم . بآیدادم . تقر هیسرمو به شونه ش تک

 

 دمی. به جون خودت نفهم دمیببخش خانومم به خدا نفهم سایکنارمون زانو زد سرمو بلند کرد : پر ایلیا

 کدوم دستتو گرفتم .

ا به بچه ه نیپشت پنجره رو نگاه کن . ا نی. بب میجا بر نیدورم حلقه کرد : فقط خواستم از ا دستشو

غصه خوردن . نذار غم  دنویشن ادیدادو فر غویج یخودشون غم دارن . به قدر کاف یکاف یاندازه 

من از مو  دنخونه هر چه قدر دلت خواست سرم داد بزن گر میبر ایرو دوششون . ب وفتهیاختالف مام ب

م ر یباهات ندارم اصآل صبح م یکار چیتر اگه دهن باز کردم تو بزن تو دهنم . به جون خودت ه کیبار

و بگ یمدت همون جا بمون اگه راحت نبود هیاتاق سوا برات درست کردم .  هی نیبب ای. تو ب امیم شب

 خودم نوکرتم . یریکه تو بگ یمی.اصآل هر تصم

 : بشکنه دستم . دیدست مجروحمو بوس یشد رو خم

 

 یم یچ گهیزل زدم : تو د هیطال یسر بلند کردم تو چشما نیکردم برا هم یم یدلمو خال یعقده  دیبا

 ؟ یخوا یاز جونم م یچ گهی؟ د یگ

 

.  زمیعز یچیزد سرشو به دو طرف تکون داد : ه یبود اونم همراه من زار م سیخ سیهاش خ گونه

 . یچیه
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 زدم : پس گورتو گم کن . داد

 

تو  ی: باشه . چشم هرچ دیلرز یلباشم م شدیدستشو از دورم باز کرد همون طور که از جا بلند م آروم

 . یبخوا

 

 . یتو بخوا یهرچ یتو بگ یدر آوردم : هرچ اداشو

 ! ی. حاال که پدرمو درآورد گهیشدم : حاال د تلخ

بارم بهش  نیقبل ا یپاره بود به خاطر دفعه ها کهیت ینشونش دادم : خودش به اندازه کاف دستمو

که  برام مونده یزیچ گهید ینه ! بچه مم که ازم گرفت ایبرام دست بشه  ستیمعلوم ن گهیاضافه شد د

 نخواد ! ایدلم بخواد 

 

.  یحق دار یبگ یشد : هرچ یم سیدوباره صورتش خ یکرد ول یتند تند با چادرش پاک م اشکاشو

 بشنومم حقمه . یهرچ

 

 زدم : معلومه که حقته . داد
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د نچ یبسه . خوش میتکونم داد : بسه .. آروم باشه زشته ! بچه ها پشت پنجره ن بلند شو بر ایلیا

 ساعت قبل از دماغشون درومد .

 

 زدم : به درک . داد

 

 خونه بگو چشم . میبر ایگم . گفتم ب ینم یچیه یبار صداشو برد باال : دور برندار هرچ نیا

 

ونه خ دیبر دی. پاش ی! پاشو شورشو در آورد سایپر گهیگه د یتو گوشم : راست م دیچیپارسا پ یصدا

چه  گرانی. د نیرو ناقص کن گهیهمد نی. اصآل بزن نیسر هم داد بکش نیتون هر چه قدر دوست دار

 . زهیاعصابشون بهم بر دیکردن که به خاطر شما با یگناه

 

کم  هی. حالم  دمیرو که پارسا برام آورده بود ، نوش ینشستم چند جرعه از آب قند نیحال رو زم یب

 شو دراز کرد : دستتو بده من بلند شو . گهیور رو دستش بود ، دست د هیبرگشت کتش  ایلیجا اومد . ا

 

 دادمو بلند شدم هیچادر درآوردم دستشو گرفتم بهش تک ریاز ز دستمو
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 شهیگذاشتم از ش یصندل ی. من سرمو رو پشت ومدیکدوممون درن چیاز ه ییصدا چیخونه ه میبرس تا

به رو به روش چشم  یشونیرو پ ظیاخم غل هیبا  امیلی. ا ختمیر یکردمو اشک م یتماشا م ابونویخ

 کرد . یم یدوخته بودو با حرص رانندگ

جور خونه ها ؛متنفرم پس  نیدونه که من از ا یجا ! م نی. آخه چرا ا دیدلم لرز ییالیو یخونه  دنید با

 جا ؟! نیچرا منو آورده ا

 

 کولی …شدم  سیبارون خ ریخونه شدم . ز نیافتادم که وارد ا یروز نیاول ادیباز کرد  موتیبا ر درو

مدل .. ضجه هام .. ناله هام ..  نیآخر نیماش هیتو  پیخوش ت یحاج هی دنیرو دوشم .. د نیسنگ

 …از لجن زار  ییاز لجنزار .. رها رهایی … میمنج

 هیاومدم . دستش به سمتم دراز بود باز بهش تک رونیاون روز ب یاز حالو هوا نیباز شدن در ماش با

ه نگا ب هی ستادمیا اطی. وسط ح میکدوممون قصد شکستن سکوتو نداشت چیشدم . ه ادهیکردمو پ

 کجا ! و زکجاو من امرو روزیبودم .. من د ستادهیکه بار اول پشتش ا ینگا به درخت کاج هیخودم کردم 

 تپه . یقلبم فقط به عشقش م یول رمیبودم که االن ازش دلگ یمرد ونیرو مد نایا یهمه 

 

 یکرد . صبر کردم تا اول خودش وارد بشه ول میفشار نامحسوس دست به سمت ساختمون راه با

 هشیکه زنده م هم یجا سکوتو شکست : برو تو بدون تا لحظه ا نیمنو فرستاد تو ا ستادیپشتم ا

 پشتتم .
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دم ش منیکرد . وارد نش قیگرفت . انگار صد تا آمپول آرام بخش بهم تزر تمیگرم شدو تپشش ر دلم

چشم نگاش کردم  یشد شوهرم .. از گوشه  یباز تکرار خاطرات . تمام حرفامون ، قرار بود بابام بشه ول

 . یدنیمن ! بابالنگ دراز پرست یدوست داشتن سیلب گفتم : جرو ریز

 

کم استراحت کن تا موقع  هیرو برات آماده کردم . برو  ی: همون اتاق قبل دیچیاون تو خونه پ یصدا باز

 م .شا

 

ندازه که با حرفاش بد دلمو سوزوند پس لطف  یم یکس یصدا ادیشدم : ارتعاش صداتون منو  تلخ

 . نیگوش من بش یکمتر باعث لرزش پرده  نیکن

 

م ک دیزدم : نه ! نبا بیشدم که دوباره به خودم نه یچشماش گم م نیکرد ، داشتم تو شب غمگ نگاهم

 دیبا ای!  کیتار یبا گذشته ا یغوغا بودم دختر ی. من روز ادیبا خودش کنار ب دیبفهمه ، با دیبا یاریب

کنه . که البته اون روز حتما  یخداحافظ سایبا پر شهیهم یبرا دیبا ایحل بشه  سایغوغا تو وجود پر

 ! ساسیروز عمر پر نیآخر

 

پله ها باال رفتم نگاهش همچنان با من بود . اتاقمو بلد بودم رفتم تو چادرمو در آوردم پشت سرم  از

چه کار  نی: دار دمیجلو اومد لباسامو از تنم درآورد . حق به جانب بهش توپ یحرف چیاومد تو . بدون ه

 ؟! نیکن یم

 زدم : ولم کن ! سکوت به کارش ادامه داد . با حرص بدنمو تکون دادم ، سرش داد تو
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و کردم دستم یخودشم درآورد با تعجب نگاش م یمن لباسا ینگفت بعد از درآوردن لباسا یچیه بازم

آروم پانسمان دستمو باز  یلیمخصوص حمام خ یصندل یگرفتو بردم تو حموم نشوندم رو اطیبا احت

 نمت. آخرم حوله مو  دیکش فیکرد دوش گردونو برداشت اول موهامو شست بعد تنمو با دقتو حوصله ل

 که به کمرش بسته بود یسفر کیکوچ یبا حوله  قهیفرستاد . بعد از چند دق رونیکرد منو از حموم ب

دستم گرفت تا کامآل  یها هیسشوارو رو بخ شیآرا زیم یاومد منو نشوند رو صندل رونیاز حموم ب

 هیگه یکرد د یکارو م نیاگه ا یعنینذاشتم .  گهیخشک شدن بعد خواست موهامو خشک کنه که د

از  دی: لطف کن دمیسرخورده بودم تو بغلش . سشوارو از دستش کش ارمیتونستم طاقت ب یلحظه م نم

از  پاتونو دی. لطف کن دیمن نش یخصوص میوقت وارد حر چیه گهیو د یحاج یآقا رونیب دیاتاق من بر

 . دیور نذار نیاون چهار چوب ا

 که نگام کنه سر تکون دادو رفت . نیدر اشاره کردم . باز تو سکوت بدون ا به

 

 ومیهمون حوله خودمو پرت کردم رو تخت سرمو تو بالشم فرو کردم . زار زدم : مفت باختمت . زندگ با

 رفتم سر قرار یمفت باختم . کاش همون روز که پارسا تماس گرفت بهت گفته بودم . کاش با خودت م

لخ ت مونویزندگمسخره  یبچه باز هیکرد . کاش با  یبه ذهنم خطور نم ایمسخره باز نیا زویراکاش سوپ

 یگم اون روزم داد م یخوام م یم یهر چ تیزنمو با قاطع یروزا که داد م نینکرده بودم . کاش مثل ا

نکردم . کاش دهن  ییگفتم که مرد تو اون عکسا محرمه و من خطا یگفتم ، برات م یم قتویزدمو حق

 وامونده مو نبسته بودم .

 ندارن . یا دهیفا چیه گهیکه د کاشهایی..  کاش … کاش …به تخت : کاش  دمیکوب یم مشت

 فقط دمیضجه زدم که خسته شدم . چه طور خوابم برد نفهم دمویقدر مشت زدمو تو بالش داد کش اون

خوردن . صدام  یکرده بودم دندونام از سرما بهم م خیزد.  یبه در م یلحظه به خودم اومدم که کس هی
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 یکه نم یملتمسو فک یبود خودمو به در رسوندم بازش کردم با نگاه یبه هر جون کندن ومدیدر نم

 ..مـــــــــــه..…دم …: سر دمیتونستم کنترلش کنم نال

 

 دیچیکه فکر کنم اتاق خودش بود . پتو به دست اومد . پتو رو پ یسمت اتاق دیدو یحرف چیه بدون

 یم نییسرمم پوشوند بعد منو محکم تو بغلش گرفت . دستاشو تند تند رو پشتم باال پا یدورم حت

د کر یصداشو طلب م یکلمه انجام داد . دلم گرما هی یکارا رو بدون حت نیتا گرمم شه . تمام ا دیکش

 ونریب دمیکم که گرم شدم خودمو از آغوشش کش هیموهبتو ازم گرفته بود .  نیغرور سرسختم ا یول

با تحکم بگم :  ششیخاموش کردن آت یرفت . مجبور شدم برا یآخه دل چاک چاکم داشت از دست م

 رم لباس بپوشم . یبهترم . م گهیبسه د

 . نیینگفت منو تنها گذاشتو رفت پا یچیه بازم

کردم که  انتخاب یآب دیگشاد سف یرکاب رهنیپ هی. دمیلباسامو پوش یبرگشتم تو اتاقم ، به سخت منم

 راحت تر بود. هیاز بق دنشیپوش

 یتخت چوب هیجالب بود دکورش عوض شده بود .  یلیبه اتاقم انداختم . خ ینگاه دمیخودم چرخ دور

دو تا از درا کشو  نییو کمد ستش . البته کمدم سه در داشت که پا ریتحر زیم ش،یآرا زیبا م یقهوه ا

که  مییتشوکفش . حمامو دس یبود که توش دوطبقه جا داشت برا کیدر کوچ هی هیدر تک نییبود ، پا

که من شب اول  یشد ؛همون تراس یکه درش رو به تراس باز م یقد یمن ! پنجره  یخدا یداشتم . وا

 . دمیکش نعره یکل ستادمویتوش ا

 

داده بود که  امیبرام پ ایلیمنو از خاطرات اون شب جدا کرد صفحه رو باز کردم ا میگوش امکیپ یصدا

 . یخفه خون گرفته که منو از صداشم محروم کرد یغوغا یریبم یشام حاضره . ا
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چون  امیفعآل باهات راه م شیریازم بگ شهیهم یعمرآ بذارم برا یبه خودم پوزخند زدم: ول نهیآ تو

 یاز خودم دورت م شهیسوزوندن دلم دلشو بسوزونم بعدش برا هم یکم به تالف هیخوام  یخودمم م

 شوهرم . مویچسبم به زندگ یکنمو م

 نشست رو لبام . ینیپوزخند لبخند دلنش یلفظ شوهر به جا از

 هگیبه صدا دراومده بود د کممیدورم .گرسنه بودم ش ختمشونیر نینتونستم ببندم برا هم موهامو

م رفت نییبه دو پا مایاز غذا فکر کنم . پله ها رو به سبک قد ریغ یزینذاشت تو اتاق بمونمو به چ

مقدار  هی نیپله ها خودمو مهار کنم برا هم نییتونستم پا یبود که نم ادیمعموآل سرعتم اون قدر ز

 گشتم . یرفتمو دوباره بر م یجلوتر م

خودمو رسوندم به  نیپاورچ نی. سر پنجه و پاورچ ومدیآشپزخونه صدا م یساکت بود فقط از تو خونه

از دست  ارویعنانو اخت گهیبود . شکمه د دهیچ زوینگاش کردم . م سادمویآشپزخونه . آروم کنار وا

ردم ک یه ا. سرش به کار بود متوجه من شند سرف زیدادو به مغزم فرمان داد تا پاهامو بکشه ببره سر م

من خودش برام غذا پخته بود .  یخدا یدوباره مشغول کارش شد . وا ینگام کرد ول یچشم ری. ز

 کلمه تو ذهنم اومد : سالم . هیتو اون لحظه فقط  یبگم ول زیچ هیزرشک پلو با مرغ .. خواستم  یجونم

 

 کلمه : سالم . هیآرومو مظلوم  یلیخ

 

 آقامون دهیبرام چ میزیگذاشت چه م زیم ی. نشستم غذا رو رو دیکش رونیرو برام ب یاومد صندل جلو

 ! ساالد ، ماست ، نوشابه .. او ووه ..

ار ب نینشست ا یکه رو به روم م شهی. برخالف هم نیآروممونو بهم زد یکه زندگ ییاونا نیخفه ش یا

 هیکرد .ساالدو ماست گذاشت با  کهی، مرغامو ت دی. خودش برام غذا کش دیجلو کش مویکنار یرو صندل
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دو ر نمونیب یفحر چیکرد . ه یکردم . بهم نگاه نم یتمام کاراشو دنبال م یچشم رینوشابه . ز وانیل

 زوی.بعد از شام ازش تشکر کردم با حرکت سر جواب داد خواستم م میبدل نشد تو سکوت شام خورد

جمع کردو ظرفا رو  زویدم . خودش مجمع کنم دستشو رو دستم گذاشتو به سمت در آشپزخونه بر

 ینیکردم .. داروهامو تو س ینشسته بودمو نگاش م یناهار خور زیمدت پشت م نیشست تمام ا

گذاشت خودش  منینش زیبرام رو م ختویر ییجلوم ، چا زیآب گذاشت رو م وانیل هیگذاشتو با 

 نی. من ا ادینم نییپا گهیبود که د نیبسته شدن در اتاقش نشون از ا یبرداشتو رفت باال صدا شوییچا

داد  نییپا ادیبخواستم . کاش  یخودمو م یایلیخواستم ا یمرد ساکتو نم نیشناختم ، ا یرو نم ایلیا

 بعدش بخنده ، ببوسه و بغلم کنه . یبزنه هوار بکشه ول

 رانگیبه گردن د ریتقص یکردم همه  یرو مبل پرت کردم سرمو رو کوسن گذاشتم . کالمو قاض خودمو

 تالش نکرده بودم . میحفظ زندگ ینبود خودمم برا

 

 نیاتاقمو کنار زدم به آسمون شب چشم دوختم دل اونم تو ا یدوم مهر .. پرده  یشروع هفته  فردا

کم از غمشو رو سر آدما که چشم انتظار  هیدونم چرا  ینم یمثه دل من گرفته س ول یزییشب پا

 دسه شدم درو باز کردمو رفتم تو تراس همون طور که چشمم به آسمون بوباره . وسو یبارششن ،نم

. اگه  یشنو یمنو نم یچرا صدا یهات هست دهیآفر ی؟!اگه راسته و کنار همه  یی: آخه کجا دمینال

اتاق تنها نباشم و به جاش تو دو  نیکه من االن تو ا یجلو نبرد یطور مویپس چرا زندگ یقادر متعال

 بستر گرم ور دل همسرم باشم . هیاتاق اون ور تر تو 

 روحو سرد . یبالش ب هیامنو گرم شوهرم باشه نه  ی نهیسرم س ریخواد بالش ز یدلم م منم

هنوز مهر سکوت رو لباشه . صبحها  ایلی. ا دیمثه آسمون خوددار باشم اشکام رو گونه م چک نتونستم

دارم .  یفردا ناهارم نگه م یخونه من از همون غذا برا ادیشبا با دو ظرف غذا م رونویزنه ب یونه ماز خ

.  ناریزنگ بزنم ، ب تمالزم داش یزیچسبونده تا اگه چ خچالیرستورانو سوپر رو برام به در  یشماره 
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شناسمش ! شبا  ی. نم ادیره تو سکوت م یندارم . تو سکوت م ویچیکسو ه چیه یمن حوصله  یول

 وانیکنه با ل یشام خوردن کنارشم بعد از شام آشپزخونه رو مرتب م هی یکوتاه به اندازه  یلیخ

 ره باال . یم شیچا

دم .  یپارسا رو هم نم یبودن . جواب تلفنا هیهفته هم صحبتام فقط خاله، عاطفه و مرض هی نیا تو

و م جوابش گهینه . منم سرش داد زدم ، د ایبرم دنبال درخواست طالق  دیبار تماس گرفت پرس هیچون 

 میحال موقع.حاال من اون  یاز آش داغ تر شد یداره کاسه  یبگه به تو چه ربط ستین یکیندادم . 

 خوام . یم امویلیخوردم اما االن با تمام وجود ا یشکر هینبود 

امشب دل به  هی یخوام نذر کنم .اگه منو قبول دار ی: م دمیچیتراس پ یمانیس یدور نرده  دستامو

که غرور  یکنم که خودش مهر سوکوتشو بشکنه طور ینذر م ایدلم بده و به خواهشم گوش کن . خدا

 شتریب ییآشنا یبرا قیدم برم دنبال تحق یقول م یکارو بکن نیکدوممون خدشه دار نشه . اگه ا چیه

 .. نمیبا تو و د

 یبرا الیفکرو خ یبرا صبح کوک کردم و با کل مویتموم شد برگشتم تو اتاق گوشدردو دالم که  حرفاو

 فردا به خواب رفتم .

 

ت هس میشیموقع صبح . اَه چه سر نیتونه باشه ا یم یک یعنی:  دمیاز خواب پر میزنگ گوش یصدا با

 کنه . یول نم

 زیم قدر دور بود رو نیچرا ا یگشتم . وا میبازشون کنم دنبال گوش مهیکه به زور تونستم ن ییچشما با

فعه د هیتماس نگرفته بود .  ینگا بهش انداختم . کس هی! کورمال کورمال رفتم برش داشتم  شمیآرا

 شد .. رمیرفت هوا : خاک برسرم .. د غمیج
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ستم تون ینم دمیتند تند دستو صورتمو شستم . چند دور تو اتاق دور خودم چرخ ییتو دستشو دمیپر

 یزی، فکرتو جمع کن . چ سای: پر دمیکش قیچند تا نفس عم سادمیحواسمو جمع کنم . وسط اتاق وا

 . ی. تو آروم ینشده که . تو آروم

دونم چه  یشده نم رمید ستمی: نه خدا جون اصال هم آروم ن ومدیداشت اشکم در م دمیکوب نیزم پامو

 . زمیتو سرم بر یخاک

 آماده کردم واال االن با شبی! چه خوب که لباسامو د یکه آماده گذاشتم ، افتاد : مرس ییبه لباسا نگام

 کار کنم . یخواستم چ یذهن آشفته م نیا

ام پ ریسوم بودم که چادرم ز ایچهارم  یپله  یرو نییپا ودمی. از پله ها دو دمیتند لباسامو پوش تند

 فتم .نگاش پر سؤال بود. با بغض گفتم : سالمگر ایلیکه ا نیخوردم زم یکرد داشتم با سر م ریگ

 

 آروم داد : سالم . جوابمو

 

 رسم . یشده به کالسم نم رمیبغض گفتم: د با

 

روز دهن باز کرد :  ستیکنه .دستمو گرفت بردم آشپزخونه بعد از ب یبود داره خنده شو مهار م معلوم

 . ینیبش نیپشت ماش ستیحالت درست ن نیرسونمت . با ا یصبحانه تو بخور خودم م

 

چنده !  لویچشم دوختم . کالس ک شیخال یبهت زده رو تو آشپزخونه ول کردو رفت . به جا من

 . یکه باالخره باهام حرف زد نهی. مهم ا ییکار ؟ مهم تو یخوام چ یدانشگاه م
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م گذاشتم: جون .  نهیگلوم رو س ریدستامو تو هم چفت کردم ز دمیپر نییاومدم باال پا رونیبهت ب از

 . دوست دارم . یماه یلیبزنم . خ یغلط بکنم حرف گهی. من د یخدا خون مرس

 

 بود. یاون فقط حواسش به رانندگ یحواسم بهش بود ول ی، همه  میهر دو ساکت بود نیماش تو

 

مکث  دیرس رهیشم دستم که به دستگ ادهیگوشه پارک کرد تا پ هیدانشگاه  ابونیتو خ دیچیپ یوقت

:  گفتم یچشم ریکردم آروم با نگاه ز یم یکار هی دیقدمو اون برداشته بود پس منم با نیکردم ، اول

 ممنون .

 دنبالت ؟ امیشه ب یکالسات تموم م یکنم . ک ینگاه کوتاه بهم انداخت : خواهش م هی

 

 .. شمیگفتم : مزاحم نم کوتاه

چه  یخوا ین اگه دوباره بره تو الک خودش ماال ساینگام کرد . خاک تو سرت پر فیاخم ظر هی با

 زنم . یگفتم : زنگ م عی. سر یکن یغلط

 سر تکون داد . درو باز کردم : خداحافظ . باز

 گرمو مهربونش به دلم نشست : خدا به همرات مواظب خودت باش . یشدم . صدا ادهیپ نیماش از

 

 طور . نیآروم گفتم : توئم هم باز

 بستم . دستشو برام باال آوردو رفت . نویماش در
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که تا آخر عمرم فراموش  یزی. روز خاطره انگ میزندگ یروزا نیاز بهتر یکیروز دانشگاه شد  نیاول

 کنم . ینم

 اتیوصکردن و از خص یمعارفه داشتن استادا کتابها رو معرف یجنبه  شتریتقو لق بودن ب بآیتقر کالسا

دانشجو مرض داره کالستو دو در  یباش ی. خب بگو اگه استادخوب نیزود نر نیاین ریخودشون گفتن . د

 شده ، رمید ههمه صبح خودمو کشتم ک نیشن .ا یکنه . تو خودتو اخالقتو درست کن بچه ها درست م

 بودم . ومدهین ومدممیبود وگرنه اگه نم ایلیمنفعت داشت اونم زبون باز کردن ا هیفقط 

 یصبح داشتم تو کالسا خبر خاص یکه به خاطر اتفاقا یمشنگ رویرو شکر کردم که با ذهن درگ خدا

شد . بعد از نمازم که دوباره  یم لیبود که بعد از زمان ناهارو نماز تشک ینبود . کالس آخرم زبان عموم

خوردم  تیسکوئیو ب ییچا هیگرفتم بخونم ، رفتم سلف  میاز صبح تصم

……………………………………………………………… 

 

که  ییکارا التویکم به دورو برم با دقت تر نگاه کردم و بچه ها رو که کنار هم نشسته بودنو از تعط هی

 گفتن ، از نظر گذروندم . یهم م یانجام داده بودن برا

ه ک یربع به شروع کالس از جا بلند شدم برم شماره کالسمو چک کنم . چشممو چرخ.ندم رو برگه ا هی

 مهران استاد – یبه برد چسبونده بودنو اسم استادو کالس روش نوشته شده بود . کالس زبان عموم

هر  یلوزدم از ج یعجله کنم سالنه سالنه تو راهرو قدم م ادزی نبود الزم پس داشتم وقت.  ماجد

 رو ایدلجالب بود تو اکثر کالسا بچه ها صن یلینداختم . خ ینگه توش م هیشدم  یکالس که رد م

 یهم م یتو سرو کله  دنیخند یزدن م یداده بودن حرف م لیگرد تشک زیم هیبودن وسطو  دهیکش

 دمیدادن . به کالس مورد نظر رس یاستفاده کرده بودنو سرو صورتشونو صفا م تیاز موقع ایزدن و بعض

ستم . نش واریوسط انتخاب کردم کنار د فیرد یایپر بودن منماز صندل بآیعقب تقر یفایرد یای. صندل
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 یرو یکنار پنجره بود . اگه کس یبه قول بچه ها جا استاد ایاستاد  یبودم صندل یمن سمت در ورود

جا رو انتخاب  نبه من نداشت چون حوصله نداشتم تو چشم باشم او یخوب دینشست د یم یصندل

بزنگم . به اسمش چشم دوختم : آخه  ایلیدرآوردم به ا ویکردم . چادرمو رو شونه م انداختم گوش

کردم بعد از دو سه  کیاسمش کل ی؟! رو یجور منو سحر کرد نیتو وجودت که ا یدار یساحره تو چ

 جواب داد : سالم . شویبوق گوش

 

 تمومه . گهیخودش آروم جواب دادم : سالم ، مزاحمتون شدم بگم کالسم دو ساعت د مثل

 

 رسونم . ی. منتظر باش خودمو م شاهللیموقر جواب داد : ا یول محکم

 

 یکس دمید یبه دورو برم کردم وقت ی. نگاه میتماسو قطع کرد دیمختصرو مف یاز خداحافظ بعد

 . فمیزدمو انداختمش تو ک میکوتاه به گوش عویسر یبوسه ا ستیحواسش به من ن

د ز یکردم ، چشمام داشت از حدقه م خی دنشیبه در زدو واد شد با د یپر بودن . کس بآیتقر ایصندل

 مخصوص استاد نشست تو خودم فرو رفتم : خاک برسرم بدبخت شدم ! یصندل یرو ی. وقت رونیب

 واریشد خودمو به د یکه م ییتا جا دمویکش یکه مهران بود ! به قول بهروز مران استاد ! آه سرد نیا

 یکنه و م یم سیتو دانشگاه زبان تدر دونستمیروزگار بود ، م یچسبوندم . مهران از اون هفت خطا

با  تشخبطو خطاش و روابط نادرس یبار به خاطر کارا دنینداره . چند یخوب یدونستم سابقه 

نداشت دندونشون کند  یخصوص یچون شاک یشده بود ول خیتوب یانضباط تهیدانشجوها از طرف کم

 ششیبود. بهروز چند بار منو پ یلمنبود برا اخراج کردنش . تو مآل عامم که مرد متشخصو جنت

 . میبا هم رفته بود میآنچنان یفرستاده بودو چندتا مهمون
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 ! سادهیجا رو به روم به عنوان استادم وا نیاون ا حاال

 .دمیفهم یم یزیو نه چ دمید یم یزی، نه چ دمیشن یم ییگنگ شدم . نه صدا باز

. صورتمو به سمتش  دیکش رونیب الیرفت منو از عالم فکرو خ نییچشمم باالو پا یکه جلو یدست

 ییبانمک بود : کجا یدختر سبزه  هیآشفته نگاش کردم .  یمنگو ذهن ییبرگردوندم با چشما

 پرسن . یاستاد اسمتو م یهمکالس

 

 ؟ ی: چ دمیپرس جیگ

 ینه اسمت ! هان ی: چ گفت

can you speak Engl i sh 

 

 : آهان !گفتم

 

 رفته بود رو هوا! گهید کالس

 

 . میبابا ؟! اسمتو بگو دو ساعته مطل توئ ییبه شونه م : کجا زد

 

 . نینگرفت یکه کالسو جد نیمنو متوجه خودش کرد : خانوم مثل ا یبلندو شماتت گر مردونه ا یصدا
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انداختم وحشت زده گفتم :  ریقدر صداشمحکمو پر جذبه بود که همه ساکت شدن سرمو ز اون

 . دیببخش

 

 نم .ک ادداشتی دیبگ فتونویشه اسم شر یمخاطب قرارم داد : م یکردم عصب ینگاشو حس م ینیسنگ

 

 . یساالر سایگفتم : پر ریطور سر به ز همون

 

 دیتون یم دیجا رو به هم بزن نیگذشت فقط گفت : اگه قراره حواستون به کالس نباشه و نظمو ا ازم

 . رونیب دیبر

 

نه . حواسمو جمع کردم تا دوباره نظرش به  ایمنو شناخته  دیشد فهم یندادم . از رفتارش نم یجواب

 بهمون یگرامر یاز بچه ها جواب دادن بعدم چند نکته  یکه بعض دیمن جلب نشه . چند تا سؤال پرس

 درس داد .

سؤاالش که برام نه به  دمی. نه سؤال پرس واریبه د دمیتو صورتم چسب دمیآخر کالس چادرمو کش تا

 پا افتاده بود جواب دادم . شیپ

عذابت تو جهنم تموم  یخدا دوره  یخاط یبنده  یانگار به من گفت : ا دیخسته نباش یگفتن جمله  با

 برو بهشت ! ایشد ب
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السا ک ی! سر همه  یبا خنده گفت : بابا تو چه قدر استاد ترس یدختر بغل دست دمیکش یراحت نفس

 گرخن ؟! یکه زبان براشون لولوئه و م ییاز اونا ای یطور نیهم

 

 : نه ، معموآل استاد ترسم . دمیخند

 

 . یبه سمتم دراز کرد : نفس عزت دستشو

 

 . یخانوم ساالر سایفشردم که زودتر از من گفت : پر دستشو

 

 مونده . ادتی: چه خوب اسمم _

 

سوژه  یش یحتمآ م یکه تو داد یبمونه تازه با سوت ادشونیبچه ها اسمت  یزد : فک کنم همه  قهقه

 کنن . یم فیرن برا دووستاشونو ننه باباهاشونم تعر یخنده م

 

راحت بگم االن  یعنیگه  یم گهید یره واسه استادا یاستاده م نیتو هوا تکون داد : تازه ، هم دستشو

 … هیشما چ فیباشن اسم شر دهیکل دانشگاه فهم دیبا

  کارش. ِیبه هم زد : رفت پ دستاشو

 . ایمعروف شد یالک یشونه ش به شونه م زد : کلک الک با
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 نه ! خدا مرگم بده . یزدم به گونه م : وا محکم

 

 : چرا ؟ نفس

 

 گفتم : بده همه آدمو بشناسن خوب . نگران

 

 ! یوا ی: ا دمیاز جام پر ایلیاسم ا دنیدرش آوردم با د بمیاز ج دیلرز بمیتو ج میگوش

 

 چت شد ؟! گهی! د ایریخنده از جاش بلند شد : کآل خود درگ با

 

 منتظره . ابونیبابا شوهرمه اومده دنبالم تو خ یچی: ه دمیخند منم

 

 تعجب نگام کرد : شوهرت ؟! منظورت نامزدته ؟ با

 

 بابا شوهرمه . هی: نامزد چ رونیدست هلش دادم جلو تا بره و منم بتونم دنبالش برم ب با
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 شد : مگه چند ساله ته ؟ یراه بالمدن

 

 . ستیاومدم : ب رونیتوجه بهش از کالس ب یب

 

چشمش به  هیچشمش به من بود  هی کهیرفت در حال یم یرسوند جلوم رو به من عقب عقب خوشو

 یسرت ب یشوهر نذاشت یقحط یدره زمونه  نیتو ا یپشت سرش گفت : نه بابا خوشم اومد خوب فعال

 کاله بمونه .

 

ش دادم رو نشون ایلیا یدنبالم اومد . وقت ابونیبود تا خ ینیدختر بانمکو دلنش دمیاز دستش خند یکل

 نی. ا یشترَ رو کجا بخوابون یکاره خوب بلد بود نیدرد ، بابا ا یدار ، مرفه ب هی: نه بابا ما دیکش یسوت

 ؟ یدیافتیجنتلمنو از کجا 

 

مار هفت سر  هیجواهر  نیخانوم حواستو جمع کن رو ا یاشاره مو جلو صورتش گرفتم : آ انگشت

 چنبره زده .

 خودم اشاره کرد . به

 

 . دیمار روش چنبره زده از راه رس نیکه ا یبه انگشتم : برو بابا مفت چنگ خودت . از قضا جواهر زد
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ساله  ۲۵-۶بعدم به خودش اشاره کرد . پسر جوون حدود  دیسف ۲۰۷ نیجمله به ماش نیگفتن ا موقع

 : تا بعد . دیتکون دادو به سمتش دو یزد . نفس برام دست یپشت فرمون بودو براش چراغ م

 

ود ب ستادهیمنتظرم ا نهیاومده بودو دست به س رونیب نیکه از ماش ایلیهمون طور جوابشو دادم .ا منم

 : سالم . دمیدور زدو در سمت منو باز کرد . بهش رس نویماش شم یرد م ابونیدارم از خ دید یوقت

 

 . یجواب داد : سالم ، خسته نباش آروم

 

 : ممنون . نشستم

 

 روز دانشگاه چه طور بود ؟ نیتونم بپرسم اول یکنارم نشست ، گفت : م یحرف درو بست . وقت یب

 

 نگاش کردم : خوب بود . یچشم ریز

 

االن  دیاالن چه کار کنم ؟! با دیبا وجود مهران افتضاح بود با یعنیبود ؟ نه واقعآ خوب نبود ،  خوب

 ؟ دمید ویبهش بگم ک

چهار  نیب دیگروها انتخاب شده بود ما فقط با ریاز طرف مد یعنیبود  یاول انتخاب واحدا اجبار ترم

شنبه  یانتخاب کردم که روزا ویکردم گروه یسرم زرنگ ری. منم خ میکرد یانتخاب م ویکیگروه 
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خر  یلیکه باز خ مییاز شانس نداشته به پست مهران خورم . از اون جا یبود ول یپنجشنبه ش خال

کنم . هه امروزم که چهارشنبه  ارتیز شونویدو روز در هفته ا دیشانسم درسش چهار واحده س بنده با

 از اهل قبور جا مونده از قبر ! یکی ارتیسو روز ز

 کآل به باد فنا رفتم . گهیزد د ایلیکه ا ییبودم که با حرفا ختهیکم بهم ر خودم

 

رد ک ینگام م یچشم ریز یرو به روم نشسته بود .ه امیلیکردم ، ا یمزه مزه م موییصبحونه چا زیم سر

شروع کنه . منم که داشتم از زور  یدونست چه طور ینم یبگه ول یزیخواست چ یکالفه بود انگار م

 یم واون یچشم ریکنم بپرسم . منم ز کیخواست خودمو کوچ یخب دلم نم یکردم ول یدق م یفضول

 . دمییپا

 هیشو کند چاقو برداشت رو نونش کره بماله ،  کهیت هیداد نونو برداشت  رونینفسشو پر صدا ب آخر

 دادگاه . یایب دیلحظه دستشو تو هوا نگه داشت : شنبه تو هم با

 

:  دمیعسل که پرس یرو نونش دست دراز کرد برا دی. کره رو مال دیکش یکردم نفس راحت حس

 شهادت ! یرفتم برا یم دیزود با ای ریداشتم د شویآمادگ

 

قراره به عنوان خواهان  یلقمه شو بذاره دهنش گفت : ول نیعسلو سر جاش گذاشت قبل از ا قاشق

 س. گهیمورد د هی نی. ا یایب

 

 زدم گفتم : اون وقت چرا ؟ یچند وقته باهاش حرف م نیبا همون لحن طلبکارانه که ا الیخ یب
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 کرده . تیداداشش شکا باوی: بابات به خاطر تو از ز دینوش یچا یرو دادن لقمه ش جرعه ا یبرا

 

که حس کردم اون  یدو تا محکم زد به پشتم طور دیتو گلوم به سرفه افتادم . از جا پر دیپر ییچا

! با باال بردن دست  رونیب ادیدفعه داره از تو حلقم م هیبودم  دهیکه ذره ذره نوش وییچا وانینصف ل

ن رسونده بود اال تقبل به اثبا یدفعه  نویداره ! قلدر ! ا مینیدست سنگ هینزنه .  گهیازش خواستم د

 کرده ؟ تیشکا یچ یزد پاش . به زور دهن باز کردم : برا دییمهر تأ

 

 ؟ ی: خوب دیرو پشتم کش دست

 

 تکون دادم : بله ! سر

 االن رو پشتم حک شده . ایجغراف یدستت مثه نقشه  یآره جون عمه ت ، فقط جا:” دلم گفتم  تو

 

 . ششونیچند سال پ یجاش نشست : به خاطر .. به خاطر کارا سر

 

!  یوا یکردم : اِ میقا نشونیگذاشتمو سرمو ب زیزدم . آرنجامو رو م خیرو سرم  ختنیآب سرد ر انگار

 فکر ! یپدر نفهم ب نیامان از دست ا
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بکنه ؟! هان ! به اون چه  یغلط نیبهش گفته همچ ینگاش باعث شد سرمو بلند کنم : ک ینیسنگ

 داره آخه . یربط

 

 . ایشیبر وفق مرادت نباشه بد دهن م یزیچ یبه دو طرف تکون داد : وقت سرشو

 

 ؟ یفهم یکدومتونو . م چیه ی: حوصله تونو ندارم ، حوصله  زیرو م دمیکوب دستمو

 

دور تو آشپزخونه زدم :  هیبلند شدم کالفه  میشدم از رو صندل یبه درک گفت ، بد شاک هیلب  ریز

کرد نکرد . اون وقت که من  یکارو م نیا دی! اون موقع که با یبود یبگه تا حاال کدوم گور ستین یکی

به اون پست فطرتا اون وقت حاال ! حاال که تازه  دیکردو چسب یداشتم پشتمو خال اجیاحت تشیبه حما

 دنیگندو هم بزنه . حس کردم از شن نیخواد ا یکنم م یم یدارم مثه آدم زندگ دمویبه آرامش رس

 خواهرو برادر ؟ نیاز ا یبگذر یخوا یم یعنیپسش زد :  عیلبخند رو لبش نشست که سر هیحرفام 

 

 . نیباال آوردم ؛حق به جانب نگاش کردم : نگاش کن ویراستمو به کمر زدم ، چپ دست

لسه ج یمچ بند ببندمو با کل دینشست ، ادامه دادم : درسته که حاال حاال با شیشونیرو پ یفیظر اخم

زخم  گهید یهنوز برام دست نشده ول نید یکه خودتون هر روز م ییورزش و با ماساژا ویتراپیزیف ی

که  یقل دستع نیریش نیگ ی، نم نیبگم برام پانسمانش کن ارمیب لیگاز استر نوی. اگه االن بتاد ستین

 کنن ! یزخم تازه نداره رو که پانسمان نم
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خواد  ی. م نهیهم تیمنم حکا یآوردم: کار بابا نییصدامو پا دمیکش یبه دستم انداختم آه ینگاه

نه درد داره  گهید یمونه ول یم شهیاون زخم هم یکه مداوا شده مرهم بذاره . درسته جا یزخم یرو

 به مرهم گذاشتن داره . ازینه ن

 

 زخمت خوب شد ؟ یشه بپرسم با چه مرهم یشده زوم کرد رو صورتم : م زیر یچشما با

 

 یکه سور یتمام جواب دادم : همون مرهم ی، با بدجنس هیسؤال چ نیافتاد منظورش از ا میدوزار

 جون رو قلبم گذاشت .

مرهم  یا:” کردم  یم شوینگاشو ازم گرفت . تو دلم پاچه خار دویکش یسگ دروغ گفتم . آه مثه

 ..”با مرام  ی.. ا زیعز یقلب پاره پاره م . ا ینوش دارو یزخماو دردام . ا

 وسادمیحرکت سر جام وا یدفعه سرشو بلند کرد . هول شدم ب هیبوسه تو هوا براش فرستادم که  هی

 شد ؟ ی: چ دیزل زدم به چشماش . متعجب پرس

 

 شده باشه . یزی، مگه قراره چ یچیپرورو شونه باال انداختم : ه پررو

 

 ؟ یچه کار کن یخوا یداد : حاال م هیتک زیشد بازوشو به م الیخ یب
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. دلم  رهیپس بگ تشویبره شکا دیبا میندارم حاج ساالر تی، من که شکا یچیشونه باال انداختم : ه باز

 . ایو بشم نقل مجلس حرف خاله خان باج وفتهیخواد حرفم سر زبونا ب ینم

 

 آزاراشون مجازات بشن ؟ تویبه خاطر اذ یخوا ینم یعنیبه سمتم خم شد :  یکم

 

خوام .من  یحاال نم یخواستم ول یم یروز هی دیرو به روش نشستم : شا میرو صندل دوباره

ه ک یطور یکردم ول یکارو م نی.اگه پرونده شون سبک تر بود حتمآ ا یسپردمشون به دادگاه عدل اله

 ازباالتر  گهیکه د امیدن نیا یکه اعدام رو شاخشه . تو محکمه  ادهیگفت اون قدر جرماشون ز الیل

 . می، دار میاعدام ندار

 

 . میبه چپو راست گردوند : نه ندار سرشو

 

 …یِالقضات . االن آبرو یقاض نیسپرمشون به بهتر ی: پس منم م-

. سرمو  دمشیخوام بدونه بخش یحرفمو قورت دادم هنوز نم یهمه مون مهمه ول یِبگم آبرو خواستم

 مردم یکه انگشت نما نیدردسر داشته باشم . از ا یب یزندگ هیخوام  یآوردم : م نییحد پا نیتا آخر

 . ادیبشم خوشم نم

 

دستشو جلو آورد ، دست چپمو تو دستش گرفت مچ بندمو باز کرد شروع کرد به ماساژ دادن .  آروم

 یکه خودم م نیذاشتم . با ا یباز پا روش م یکرد ول یمحتاج نوازشش بودم دلم آغوششو طلب م
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 ومنر یمثآل ماساژگونه ! و در آخر بوسه ا ینوازشا نیدلم خوش بود به هم یتونستم ماساژش بدم ول

 دلچسب !

 رمیخاک تو سرم ، د ی: وا دمینشده بودم که با اضطراب از جا پر رابیبه طور کامل از نوازشش س هنوز

 شد .

 

عف . دلم براش ض دیبلندو از ته دل خند یروز به صدا شیپنج ش ستویب نیبار تو ا نیاول ی. برا دیخند

 نیگ یشده م ریگفت : بازم مدرسه ش د طنتیرو دستم نشوندو مچ بندمو بست با ش یرفت . بوسه ا

 کار کنه ؟ یچ

 

تو هال مقنعه و چادرمو سر کردم . ذهن آشفته م دوباره از کار افتاد دو سه دور ، دور خودم  دمیدو

نوز ه دید یبرداشت . وقت چمیداد دستم سوئ فمویاومد . ک رونیخندون از آشپزخونه ب ایلی. ا دمیچرخ

سونمت ر یم مخود می: بدو بر دیدستمو گرفتو منو دنبال خودش کش ستادمیا منیوسط نش فیبال تکل

. 

 خودم . طونیخوشگل ش ایکه نشنوم گفت :ب یلب طور ریز

 

 لبخند پتو پهنم نشست رو لبام . هیدلم غنج رفت  دمیمن شن یول

 

دونستم که قراره به  یخودشون خبر داشتن ، کاش تو اون لحظه م ی گهید یلحظه  هیکاش آدما از  یا

 رو گونه هام . نهیلبخند رو لب اشک بش نیا یجا
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دت م نیبود . تو ا شیحواسش به رانندگ یصورت جد هینظر گرفتمش با  ریخونه تا دانشگاه ز ریمس

ذاره . خشنو  ینم به الالم یل یچرخه ، ل یدورو برم نم لیمثل اون اوا گهیاخالقش عوض شده د

مو شد گدفعه در نظرش بزر هیکنه . انگار  یمثل بچه هام باهام رفتار نم گهید ینامهربون نشده ها ول

 گرفتم . تیشخص

 ؟! یشده خانم یزینگاه کردنا مچمو گرفت : چ یرکیز ریز نیاز ا یکی تو

 

 کردم . یبه دو طرفم حرکت دادم : نه ، فقط داشتم فکر م سرمو

 

 داشتم خانوم ؟! یی: اون وقت منم تو فکراتون جادیپرس طنتیرو لبش نشست با ش یلبخند

 

 کردم : اوهوم ! نییباال پا سرمو

 آدماش شدم . ابونویازش گرفتمو مثال متوجه خ چشم

 

بود تو افکارتون  یشه بپرسم نقشم چ یفرو خورده ش لرزش داشت : جالب شد ! م یاز خنده ا صداش

 ؟!
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رو که منتظر  یجمله ا ویدهنتو باز کن دیبار خودت با نی. ا ییفکرو ذکرم تو یبهت بگم همه  عمرآ

. بدون اون که نگاش کنم دستمو به پنجره  هیتا اون وقت بگم نقشت تو افکارم چ یبهم بگ دشمیشن

 . نیبپرس نیتون یدادمو انگشتمو به دندون گرفتم : نوچ ،نم هیتک

 

 لبم نشوند : چرا ؟ پق خنده ش لبخند رو یصدا

 

 . نیشنو ینم قتوینگاش کردم : چون حق فیاخم ظر هیبه طرفش چرخوندم با  سرمو

 . ابونیبرگشتم به سمت خ دوباره

 

 یول یکن یپنهان م قتویکه حق نی؟ از ا ادیخوشم م تیاز چ یدون یقهقه ش رفت آسمون : م گهید

 ! یگ یدروغ نم

 ادیش یمنو دروغ گو ییآقا هی شیماه پ هیحدود  یتفاوت بهش انداختم : ول ینگاه ب هی یچشم ریز

 ! دنینام

 

 : اون آقا غلط کرد ، حرف مفت زد ! شیشونیاخم نشست رو پ هیش جمع شدو به جاش  خنده

کن ببخش . فراموش کن  ی، خانوم فشینده به اراج تیبرگشت طرفم : اهم سادیوا ابونیخ ی گوشه

 . یدیشن یهرچ
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 اونم سکوت کرد . یحرف نزدم . راه افتاد ول یبا تأسف تکون دادم ول سرمو

 

 یکه نم ی، مطمئن یصدام کرد : خانوم دویکش نییرو پا شهیشدم ش ادهیپ نیدانشگاه از ماش جلو

 ! یکن تیشکا یخوا

 

 جواب دادم مطمئنم . عیسر

 

 ! یخانوم یلیپر از عشق گفت : خ یلحن با

 

چشم دوخته بودم که  شیخال یرو ول کردو رفت . به جا ادهیرو گاز گذاشتو منه بهت زده رو تو پ پا

 ؟ یشده همکالس رتیاز پشت سر زد رو شونه م : توئم د یکس

 

 کنه . یم خمونیکه االن استاد توب میسالم ، آره ! بدو بر کیبود با لبخند جواب دادم : عل نفس

 

 گذشتو من از شست مهران جستم ! ریروزم به خ اون

 

——– 
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 یمردک ب یخواستم حذفو اضافه درسشو حذف کنم ول یاز نو ! م یشنبه و باز روز از نو روز کی روز

 نیا ی. کمتر استاد ادیتا اون روز کالسا رو ب دیخواد درسمو حذف کنه با یم یشعور گفته بود هر ک

 از اونا بود . یکیمن مهرانم  یزد که از شانس نداشته  یحرفو م

 

 امیخوراک نگاه به هینگاه به من  هی دیزدم که نفس رس یسق م تمویسکوئیب ویسلف نشسته بودم چا تو

 مونه ها ! یخدا م ی: آدم تو کار بنده ها

 

ه است به نام سالم ک ینشستم : نفس جان تو فرهنگ لغت واژه ا نهیزدم دست به س هیتک میصندل به

ه شد ی. بعدم چرا چ زمیعز یریبگ ادشیکنن . خوبه شمام  یرسن ازش استفاده م یافراد بهم م یوقت

 ؟

 

جواب سالم تو رو  شتریکرد آورد رو به روم نشست : خب اوآل من دوست دارم ب دایپ یصندل هی گشت

 بدم .

! بعدشم اگه اون جنتلمنو اون کبکبه  گهیکشه د یعشقم م یدونم چرا ول یباال انداخت : نم شونه

 بخوره . یدرستو حساب زیچ هیکشه  ینم شیگفتم خب طفلک وضع مال یم دمید یدبه رو نمدب

 

تا  کن دایپ نجای.. ا یدرستو حساب زی.. چ هیصدام باال رفت : تو ..  واشی واشیاولش آروم بعد  دمیخند

 من بخورم .
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م هست به اس ییجا هیهست .  رونیب یبر یشه ول دایکه عمرآ پ نجایبرداشت : ا تیسکوئیب هی نفس

که  یینشونت بدم . و از اون جا میبر ایگم پاشو ب یتا حاال ! به جان خودم راست م یدیفست فود ، نشن

 . یکن نمهمو یزیچ یییتزایپ هیمنم به  دیکنم با تیخرم که همراه یمشقتو به جون م نیدارم ا

 هیمنت سرم گذاشته و  یعنیداد  یحرف صورتشو جمع کرده بودو دستشو تکون م نیگفتن ا موقع

 خواسته که ارزونه . زیچ

 

ال هست هولو و ییجا نیبهت گفته همچ ی: ک نمتیب یم زیر یعنیدار نگاش کردم  یلبخند معن هی با

ا هوار ت ینکرد دایمن پ واریکوتا تر از د یواری! بعدم د هییچه جور جا ینیبب یانداخته به جونت که بر

 سرش ! یش

 

 ! ایتا حاال رو نکرد ی: نه بابا توئم خوب زبون دار دیخند

 

 تایسکوئیب نییالاقل خشک خشک نده پا ریبگ ییچا هیبرداشت گفتم : خب برو  گهید تیسکوئیب هی

 رو !

 

 زنم ! یمعرفتتو محک م زانیقورت داد : دارم م تویسکوئیب کهیت
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 ! یرو دار یلیجام بلند شدم : خ از

 بده . سایتو شکمتت بعد بگو پر زیگرفتم برگشتم : بر ییچا براش

 

 . میبود یرو گرفت پررو پررو نگام کرد : معلومه بده وگرنه االن تو فست فوت ییچا

 

 ده ها !گفته باشم . یسر کالس وگرنه رامون نم میبر واشی واشی دی: بخور کم حرف بزن ، با نشستم

 

 ! ایگ ی نگاه به ساعتش انداخت : اِ اِ ! راست هی

 : سوختم .. سوختم .. دیهول هول سر کش شوییچا

 سوختم ! یتا حاال خنک شده بود من نم یگرفته بود وییتوه ها اگه زودتر چا ریکرد به من : تقص رو

 

زد ن یحرف درستو حساب هیبابا .. از اون موقع  نمی: بلند شو ب دمیخنده ضعف کردم دستشو کش از

 خرس گنده ! یدختره 

 

رد به . باز شروع ک میکالس شد یراه میرو تو سطل انداخت تیسکوئیکاغذ ب وانامونویراه افتاد ل دنبالم

 ؟ ییبافتن عادت داشت عقب عقب راه بره و حرف بزنه : تو ترم اول فیاراج

 



 گناهکار طرد شده

 

 
644 

 

 ؟ یستین ی: اوهوم . مگه تو ترم اول_

 

 تا حاال نگرفتم . موینگاه به پشتش کرد دوباره راه افتاد : نه من سال دومم . منتها زبان عموم هی

 

 رونیب یفعه در باز شدو کس هیرفت  یم ی. نفس همچنان عقب عقب میشد یرد م دیکنار دفتر اسات از

رد گرفتش که م نیخورد زم یکه بتونم متوجه ش کنم محکم خورد بهش !!! داشت م نیاومد قبل از ا

 . نیزم ختیکتابش ر فویک یول

وال  دمیدیتونستم انجام بدم . فقط نگاه متعجب استادو م ینم یکار چیاستاد فلج شدم ، ه دنید با

 .. ریغ

نفسو داد .  یگرفت و جواب عذر خواه یصورتم خشک شده بود به سخت یکردم . نگاهش را که رو خی

 ! یجان ، خوب سای: پر دیچینفس تو گوشم پ یدونم هنگ کرده بودم . صدا ینم دنیشن یگفتنو چ یچ

 : استاد من به شما تنه زدم دوستم از خجالت دهنش قفل شده . دیخند

 

 ! نیدانشگاه نیهم یبهم دوخت : شمام دانشجو زشویه نگاه

 

 میهستن ما هر دو االن با شما کالس دار یساالر سایپر شونیمن نفس جواب داد : بله استاد ، ا یجا به

 . میتا از کالس جا نمون میرفت یم عیسر می. داشت
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 . نییسمت کالس اشاره کرد : پس فعآل بفرما به

 لبخند چندش ادامه داد : تا بعد . هیکرد به من با  رو

سست من  ی. پاها دیگفتو منو دنبال خودش کش ینداشت . نفس با اجازه ا یخوب یتا بعد معن نیا

 گوشم گفت : بعد از کالس ! ریکه از کنارش رد شدم ز یوزنمو نداشتن . لحظه ا دنیقدرت کش

 

تم پش دویکش ریخواست بعد از کالس با من صحبت کنه . قلب ت ی. م دمیتا بعدشو فهم یمعن تازه

 چه زود بر سرم نازل شد ! دمیترس یکه ازش م ییعرق سرد نشست . بال

 

چه  دی؟ با وفتهیم یچه اتفاق یعنیبود :  رینبود ذهنم کامآل درگ یچیکسو ه چیهکالس حواسم به  تو

.  زهیر یبهم م یدوباره همه چ یجور نیرسه . ا یم یآرامش نسب هیتازه داره به  میکار کنم ؟ زندگ

 به سرم شد . یخدا ، چه خاک یبگم ؟ وا ایلیبه ا یچه کار کنم . چه طور دیبا

 

به دورو برم انداختم .  یاومدم . نگاه رونیب الیبچه ها و حرکتشون از فکرو خ یاوج گرفتن صدا با

 ؟! ییخورد : معلوم هست کجا میمحکم رو صندل یکتاب

 

 شده ؟ یزینفس گره خورد : چ یبرگردوندم که نگام به نگاه شاک سرمو
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 نینگاه انداخت به مهران که هنوز تو کالس بودو با چند تا از ا هی یچشم ریرفت تو هم ،ز ابروهاش

. اونم هر چند وقت  یعالم جدا شد نیاز ا اروی نیزد : از اون موقع که خوردم به ا یدختر جلفا فک م

 زد . یلبخند ژکوند م نجاویا نداختینگاه م هیبار  هی

 

 ؟! دیهمف میفرق سرم : خاک تو سرم کس دیگرد شدو ابروم چسب چشمام

 

و از اون جا که رفتار ت یبود ول یکآل لبخند ژکوند داره پس برا همه عاد نیجلو : نه بابا ا دیکش خودشو

 ژکوند اونم توجهمو جلب کرد . یبرام مشکوکه لبخندا

 

 چته ! نمیبب رونیب ایمن برداشت : پا شو ب یشد کتابشو از رو صندل بلند

 

ه شدم که صداش ک یلرزون دنبال نفس راه ییجمع کردم تا بتونم از جام بلند شم . با پاها روموین تمام

 نیشه چند لحظه صبر کن یم یگوشمو لرزوند : خانوم ساالر یبود پرده  ایدن یصداها نیمن بدتر یبرا

. 

 

 منتظرم . رونیمجبور شدم بمونم . نفس گفت : ب گهید

دار تنهامون  ینگاه معن هیکه دورش جمع شده بودن با  ییکردم . دخترا دشییحرکت سر تأ با

کرد  دایپ نجاینازو ملوسو بشه ا یکرد که غوغا یفکرشو م یشد گفت : ک یکالس خال یگذاشتن . وقت

. 
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 سرو شکل ! نیچادرم اشاره کرد : اونم با ا به

 

زنم  یک کرده منم مش دیدادم شا یم دیبه رعشه افتاد . پس منو شناخته ! تا حاال به خودم ام بدنم

 یابچه جو هیک نیبفهمه ! اگه بپرسه ا ایلیکار کنم ؟ اگه ا یحاال چ ایشد . خدا دینا ام دمیام یول رشیز

 بهش بدم ؟ دیبا

 

 سای! من پر ستمیغوغا ن گهیمن د ی: ول دمیکه خودمو عقب کش رهیاومد خواست دستمو بگ جلو

 همسر حاج مدبر . میساالر

 

 : اوه اوه ، حاج مدبر ! چه جالب . دیگفتم . بلند خند یافتخار خاص هیمدبرو با  حاج

 یش یدونستم با خوندن چهار تا کلمه مال خودم م یبه سر تا پام انداخت : اگه م یچندش آور نگاه

 بغل خودم . اینشده اونو فسخ کن بپر ب ریکردم . البته حاالم د یزودتر اقدام م

 گذره ! یبغلم بد نمتو  یدون یزد : خودت که م یچشمک

 

به  یمردک بار نیبه خاطر ا امیکردم حاال ب یعوض نم ایبا دن امویلیبود . من ا نیحرفش برام سنگ نیا

 یبه در زد ، پسر جوون کسی که بذارم دستش کف حقشو بزنمو داد خواستم شد بد حالم…هر جهت 

 ! نیوارد شد : سالم استاد ، خسته نباش
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 ؟ یداشت یتکون داد : سالم ، ممنون . کار یسر مهران

 

 . میجا کالس دار نیما االن ا یول دی: ببخش پسر

 

 شماس . اری. کالس در اخت نییبه داخل کالس اشاره کرد : بفرما مهران

ه اگ نیرو حل کن نای. حاال تمر نیجواب سؤالتونو گرفته باش دوارمیام یکرد به من : خانوم ساالر رو

 . میکن یمرور م هی گهید یاشکالتون رفع نشده جلسه  نیدید

 

د کر ادداشتی یزیچ دیکش رونیب یکتابش ورق یشدم از ال یرفت منم دنبالش راه رونیکالس ب از

 عیزنگ بزن تا سر یداشت تشویشه حرف زد ، هروقت موقع ینم نجایشماره مه . ا نیداد دستم : ا

 خودمو برسونم .

 چشمک زد : منتظر تماستم عروسکم . هی دوباره

 

ز نفس ا یتو دستم نگاه کردم . صدا یبه دلم چنگ زد . به شماره  یدست نامرئ هیشد . انگار  چندشم

بار  نی. متوجه حال خرابم شد ا فمیک یجلو بیچپوندمش تو ج نهیکه کاغذو نب نیا یجا پروندم . برا

بسته بود .  مو. بغض بدجور راه گلو میکرد . هر دو ساکت بود میهمراه یتا دم در خروج طنتیبدون ش

جفت گوش شنوا  هیکه  یگفت : هروقت حس کرد میاز هم جدا ش میخواست یدر دانشگاه وقت یجلو

 خبرم کن . یالزم دار
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شد  رد ابونیمنتظرش بود تکون داد . از خ نیماش ینامزدش که تو یبرا یرفت . دست دویمو بوس گونه

 که سوار شه سرشو بلند کرد برام دست تکون داد منم با حرکت سر جوابشو دادم . نیقبل از ا

 

 عمرم . یروزا نیاز بدتر یکیشد  امروزم

، برام چراغ زد جلو رفتم . از داخل درو برام باز کرد . سوار شدم  دمیرو منتظر د ایلیچرخوندم ا چشم

 یجوابم ندادم . همه  دمیگفت که نشن ییزایچ هیسالم نکردم جواب سالمشو با حرکت سر دادم . 

 جا بود : منتظر تماستم .. عروسکم .. عروسکم .. هیفکرم 

 شده ؟ یچ یگ ینم ی: خانوم دمیاومدم شن رونیدستم از اون حال ب یدستش رو یحس گرما با

 

 . امیخودم برم ب یذار یبا توپ پر جوابشو دادم : تو چرا نم دمیدستش کش ریاز ز دستمو

 

 افتاده ! یاتفاق هیشده ؟ امروز  یداد : چ هیدر تک به

 

 نجایا یایم یه نمیبش نیپشت ماش یذار یچرا نم گمیافتاده .. من م یاتفاق هی یچ یعنیزدم :  داد

 بچه ها ! نیا نیدنبالم ع

 

دستت درد گرفت  ینیبش یخواست ادتهیشده بگو نه !  زیچ هیگم  یتو هم گره کرد : م دستهاشو

 ! ینتونست
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کم جلو آورد :  هیانداختم . سرشو  نییگفت . مثل بچه تخسا با اخم حق به جانب سرمو پا یم راست

 خب ؟!

 

 که سر بلند کنم : گرسنمه ! نیا بدون

 

 ؟! میبر یجاش نشست ، کمربندشو بست : کجا دوست دار سر

 

 حوصله و با بغض جواب دادم : خونه ! یب

 

 ؟ یخور یم یخونه ، ناهار چ میر یروشن کردو راه افتاد : خب م نویماش

 

 خواد . یم یخونگ یخسته شدم دلم غذا رونیب ی: از غذاها دمیکش یپوف

 

شام  یبرا میخور یم یزیچ هیبرات درست کنم ؟ ناهار  یینگاشو حس کردم : االن چه غذا ینیسنگ

 کنم . یدرست م یزیچ هیبرات 
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 کنم . یبه دندون گرفتم : خودم املت درست م لبمو

 

 ؟ یایبه دستت فشار نم یتون ی: م ایلیا

 

 بلند جوابش بود . ینوچ

 

 . امیتا ب نیدقه بش هینگه داشت :  نویخونه ماش کینزد

 ده . یمزه م ازیداغو پ یاومد : املت فقط با بربر یکم بعد با نون بربر هی رفت

 

 . یداغو با چادرم گرفتم : کشک بادمجونم با نون سنگکو سبز نون

 

 برام . یگفت : درست نکرد طونیش ایلیا

از لباس تو  یکیبمونه !حوصله نداشتم  یم گرفت ، فرصت طلب ! جوابشو ندادم بذار تو خمار خنده

و ت دمی، پر دمیپوش دویرس یبه زانوم نم شمیخونه هام باالتنه ش فقط دو تا بند نازک بودو بلند

د : ش دگرفتم که لباس خونه به تن وار یپوست م ازیتنگ شده بود . پ یآشپز یآشپزخونه . دلم برا

 هست به منم بگو بانو ! یکار

 

 خرد کنم . زیتا ر نینشونش دادم : گوجه بشور خچالوی
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نرم  یآب که قطع شد بوسه ا یشدم . صدا ازیشست ، منم مشغول خرد کردن پ یگوجه ها رو م ایلیا

گرفتم دستش دورم حلقه شد شونه م نشست .تنم گر گرفت دستام شل شد . لبمو به دندون  یرو

 ! نیدلنش ینفس گرمش گردنمو قلقلک داد و بعد بوسه 

خودم کرد . شلو وارفته تو آغوشش رها شدم  یبوسه ش از خود ب هیجنبه شده بودم .  یمدت ب نیا تو

چونه م زد . با  ریز یا گهید ی، دست خودم نبود شوهرم بود عاشقش بودم .. سرش باال اومد بوسه 

 ! یحاج یقا، آ دیمن نش میاومدم : قرار بود وارد حر رونی. از بغلش ب دمیاز جا پر لشیموبا یصدا

 

 . رونیبه دست از آشپزخونه رفت ب یاشاره ش باال آوردو تو هوا تکون دادو گوش انگشت

 

 کردم که دستاش دوباره دورم حلقه شد . یتا سرخ بشه . گوجه ها رو خرد م تابهیتو ماه ختمیر ازایپ

 گوشم گفت : سختته بده من ! ریز

 

 ! نیمن نش می. مگه قرار نبود وارد حر نیدرازتر کرد متونیمو تکون دادم : باز که شما پاتونو از گل تنه

 

 یپامو جمع کن حاال م ممیرو گل یادیکه ز دمیهم زد : اتفاقآ تازه فهم ازویرو از دستم گرفت ، پ چاقو

 در ره ! شونیشه درازکنم ، خستگ یکه م ییپاهامم تا جا نمیخوام راحت تر بش

 

 میکرد . : من االن در چهار چوب حر رمیبوسه غافلگ هیبا  نمیسرمو برگردوندم تا صورتشو بب متعجب

 شمام نشدم ، قابل توجه حاج خانوم . میبرم و وارد حر یخودم به سر م
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اون  نیبنده نشد میگفت . پوزخند زدم : االن شما وارد حر یدیکشدارو تأک یخانومشو با لحن حاج

 وقت !

 اشاره کردم . تمونیحرفو زدم به موقع نیا یوقت

 

 خودمم . میهم زد : من تو حر ازویسمت خودش برم گردوند باز پ به

نخواسته پام از چهار چوب در اتاقتون  یخودمم . اگه خدا میتو حر قآیرو صورتم بود : االن دق نگاش

 . نیقلمش کن نیرد شد شما حق دار

 یکرد بهم بگو نذار مثل دفعه  تتیاذ یزی: هروقت چ دیلبم کش یرو خاموش کرد ،دست رو ازایپ ریز

 . وفتهیآروممون به خطر ب یقبل زندگ

 یبه بعد از حقم نم نیچون از ا یکن وجودمو تحمل کن یسع یکوتاه رو لبام زد : راست عویسر یا بوسه

 گذرم .

 . میکار دار یکه کل میمو با پشت سبابه ش نوازش کرد : حاال زودتر ناهار بده بخور گونه

 

 ؟! ی: چه کار ختیتعجب نگاش کردم ، دلم ر با

 

بدم ، گفتم فرزامم  ونیدکوراس رییخوام اتاقمو تغ یشده جوابمو داد :فکر بد نکن ! م زیر یچشما با

 . ادیب
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آشپزخونه و تمام مراحل درست شدن املتو از نظر گذروند .  یصندل یباال انداختم . نشست رو شونه

که از دستم  ارمیاملت فرد اعال براش درست کردم . خواستم بشقاب قاشق ب هیقبل  یمثل دفعه 

 رو . ایسوسول باز نیگرفت : ول کن ا

 یهردومون لقمه م یرو گذاشت روش خودش نشست کنارم برا تابهیگذاشت ماه یقابلمه ا ریز هی

 من ! یکیتو ،  یکیفت : گر

مزخرف  یدست پختت تنگ شده بود . مردم از بس غذاها یدلم برا شیشو با لذت فرو داد : آخ لقمه

 خوردم . رونویب

اشاره کرد : من توجه کرده م  تابهیخودشو تو دست گرفت به ماه یبه من داد ، لقمه  گهیلقمه دد هی

 س . گهید زیچ هیاملت تو  یمزه  یکنن ول یدرست م یطور نیهمه املتو هم

 

 کردم . بعد از یم ریحرفش تو آسمونا س نیکه لقمه از دستش خوردن غرق لذتم کرده بود ،حاال با ا من

 شورم تا دستت بهتر بشه . یم من ظرفا رو م گهیچند وقت د هیغذا نذاشت ظرفا رو جمع کنم : 

 

 یرو بشورم . دکترم گفته کارا کهیدو تا ت نیتونم ا یبندم ، م یبندمو برداشت که گفتم : نه نم مچ

 انجام بدم . دیساده رو با

 

 شورم تا بعد . یامروزم من م هیدستم اشاره کرد : حاال  به
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شد ؟! از  یواژه دوباره فکرمو مشغول کرد . اخمام تو هم رفت . دستمو گرفت : چ نیبعد .. تا بعد .. ا تا

 ؟! یمن ناراحت شد

 

ود مهران ب ری. فکرم درگ رونیبه دو طرفم حرکت دادم . مچ بندمو که بست از آشپزخونه رفتم ب سرمو

 رسه . یم گهیساعت د هی: فکر کنم فرزام تا  دیچیتو گوشم پ ایلیا ی.صدا

 لباسمو عوض کنم . دیبا یعنی نیا

 

 یکه م یزیبودو تا به چ لهیشناختم بد پ یحال از پله ها رفتم باال ، من مهرانو خوب م یجونو ب یب

که اون قدر بهم  یداشتم ، نه کس یمیدوست صم هینه  ی. بدبخت ومدیکوتاه نم دیرس یخواست نم

.  کردمجا بود که کمبود مادرو با تک تک سلوالم حس  نیباشه که بتونم حرف دلمو بزنم . ا کینزد

 ارم .بذ ونیتونستم مشکلمو باهاش درم یکاش الاقل با پارسا مهربون تر برخورد کرده بودم تا االن م

 

با  یشال سرمه ا هی دمیپوش یشلوار سرمه ا ویسازافون ریبا ز ییمویسارافون ل هیعوض کردم .  لباسمو

 یاینم یبه در خورد : خانوم یقرمز داشت سرم کردم . تقه ا دوی، سف یآب یزرد که گال ی هیحاش

 بهتره . نمشونیبچ ینظر بده ، چه طور هی ایاالناس فرزامم برسه ب گهی. د رونیب

 

بهم انداخت . به خودم  یا دارنهی. نگاه خر رونیاز در رفتم ب یچادرو نداشتم همون جور ی حوصله

 ها یچادر ندارم . رمان یاشاره کردم : حوصله 
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 سر نکن خوب . رونمی: اگه برات سخته ب دمیآغوش کش تو

 

 دروازه غار نگاش کردم . یبه اندازه  یحد گرد شده و دهن نیتا آخر ییچشما با

.  یستیجلفو تنگم که ن ی!اهل لباسا یخب ! اصل متانتو وقاره که تو تمامو کمال دار هی: چ دیخند

 . یرو با هم دار یرونیب ویحجاب درون

 

سر کنم ، اون موقع با  یپر از غضب بهش انداختم : پس چرا روز اول گفت یکردم نگاه زیر چشمامو

 نبودم . نیگوقارو سن

 

 ؟! یگفت : بود طنتیش با

 

 ؟ یشدم پسش زدم : اولش نبودم بعدش چ تخس

 

 : اون موقع فرق داشت . مینیبه ب زد

 

 ؟ ی، هان چه فرق یش هلش دادم : چه فرق نهیبه س زدم
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 دونم . ی!اصآل نم گهیباال انداخت : فرق داشت د شونه

 

 …درسته ؟ چون اون موقع  یدونم ، چون اون موقع بهم اعتماد نداشت یمن م یزدم : ول داد

 

 کردم یامتحانت م دیبا ی. نه ، بهت شک نداشتم ول ی: باز داد زد دمیاخم بغلم کردو محکم چسب با

 .قبول کن که الزم بود .

 

چه ب دی، حتمآ با ومدیبال سرم م نیا دیشد بهم برخورد دست چپمو باال آوردم : حتمآ با سیخ چشمام

 ؟! امیب رونیرفت تا از امتحانتون سر بلند ب یم از دست م

 داد زدم : آره ! دوباره

 

 یحس م یخواستم بهت بگم ول یم نایتو بغلش گرفت : نه به خدا ، نه به جون خودت زودتر از ا سرمو

 کرد . بهت اعتماد کامل داشتم . ینم ی. وگرنه برام فرق یکردم خودت دوست دار

 

: آره اعتماد  ینسب ییجدا هیاز  غیدر یول رونیتکون محکم به خودم دادم تا از بغلش پرت شم ب هی

 . یسؤال برد ریز مویکه با چهار تا دونه عکس نجابتو پاک یکامل داشت

 وارد شم . یخوند یتو اتاقت که نماز م دینبود که نبا یشک چیزدم : ه پوزخند
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پاک شه ؟!  مونیشوم اون روز از زندگ ی هیچسبوند : چه کار کنم که سا میشونیبه پ شویشونیپ

 ببخش . تیخانوم ویکنم اشتباهمو به بزرگ یکنم التماس م یخواهش م

 : حاللم کن ، حاللم کن خانومم . دیلرز یم صداش

 . نییپا دیکردو از پله ها دو ولم

 

جمله  هیجمله فقط  هیبود  یکاف یاوردیچرا به زبون ن یرو گونه م : چرا نگفت ختیگوله گوله ر اشکام

! من که از  دمتیکه بخش یفهم یبودمت . چه طور نم دهیتا بگم همون موقع بخش نهیرو لبات بش

 خودمو بچه م گذشتم به خاطر تو و آبروت .

 

آهنگو  نیاتفاقاش جدا شدم .چند روز بود هم اویکردم تو گوشمو از دن امویتو اتاقم . هندفر دمیچپ

 داد . یکردم . انگار روحمو نوازش م یگوش م

 که تنها شم خوامیدست از سرم بردار برو م برو

 که تو حال خودم باشم خوامیراحت بذار م منو

 برو دست از سرم بردار یحوصله م کرد یب خودت

 بار کی ینشد درکم کن هایالیخ یب یجا به

 یتو خواست شونمیپر هی یخواست تو

 یرو بگردونم تو خواست یخواست تو

 یدون یتو حالم رو نم یفهم یحالم رو نم تو



 گناهکار طرد شده

 

 
659 

 

 یخون یاحساسو نه حرفامو تو از چشام نم نه

 گفتم یمن احساسم رو م واریبا سنگو با د اگه

 شنفتم یالاقل مثل ترک خوردن رو م ییصدا

 . یروبگردونم توخواست یتو خواست شونمیپر هی یخواست تو

 

از گوشم در آوردم از  ویکردم هندفر یدلمو خال یچهار بار ترانه رو زدم اول . خوب که عقده  سه

: چه کار  ومدیم لیوسا ییجابه جا ی. رفتم پشت در گوشمو چسبوندم بهش . صدا ومدیصدا م رونیب

 کنن ! یخوان اسباب کش یکنن مگه م یم

 جا ؟! نیا نی: بابا حاال الزم بود نقل مکان کن مدیفرزام رو شن یشاک یکه درو باز کنم صدا نیاز ا قبل

 

فصل بارونو رعدو  زهییغر بزن . پا یه ایکار کن هی یآرومو مهربونش گوشمو نوازش داد : باز اومد یصدا

جا باشم بهتره هم اون دل  نیا یول ستیترسه تو اتاقم حواسم بهش ن یاز رعدو برق م سایبرق . پر

 راحته . المیشه هم من خ یگرم م

 

 رونیب یایوقت ن هیحاال . سرجات بمون  ی؟ چه خبرته ذوق مرگ نش هیرو قلبم گذاشتم : چ دستمو

 چه خبره . ینیبب

 ه دستو پاش .ب وفتیب رونیبگه نگفته . هروقت گفت بپر ب دیرو که با یزیبه دندون گرفتم هنوز چ لبمو
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 .. مینک دیخونه خر یبرا پریها میدنبالم با هم بر ادیب ایلیمن .. قرار بود ا یبودو روز بدبخت کشنبهی

 

 . دمیهفته همه ش کابوس د نیا تو

ش آب شدم . نفس بهمون مشکوک  دهینگاه در رینموندم ، ز بینص یچهارشنبه م از مزاحمتاش ب روز

ازش  ویزیکه چ شهیکردم .کاش حاج عمو رو داشتم . کاش مثل هم یمن بازم سکوت م یشده بود ول

 . دیکش ینم نجایکردم تا کارم به ا یم یکردم پارسا رو هم بهش معرف یپنهان نم

 به نجاتش نداشتم . یدیام چیافتاده بودو ه ریگ دهایو نبا دهایکاشها ، با یا نیب مغزم

تونستم دهن باز کنم . فکر  ینم یشدم ول یآب م ایلینگاه ا نیذره ب ریخوابو خوراک افتاده بودم . ز از

تونستم کارامو  یمثل خوره به جونم افتاده بود . ذهنم آشفته و مغشوش بود . نم ییو تنها ریتحق

 . نداختمیدستمو پشت گوش م یدرست انجام بدم . ورزشا

آسوده به  مهین یالیبا خ ییدوشنبه روز حذفو اضافه اعالم شد و من خوشحال از رها خوشبختانه

ا ه یاز صندل یکی یرو ریبود که تو کالسش حضور داشتم . آرومو سر به ز یرفتم . روز آخردانشگاه 

راه دورش  یشرم آورو بوسه ها یهم دست بردار نبود . از نگاهها یروز آخر نیباز ا یجا گرفتم ول

 روش نداشت . یریتأث چیه امیمحل یبود که اخمها و ب حیمرد اون قدر وق نیچندشم شد . ا

کرد چه برسه به من که به نظرش دم دست تر بودمو راحت تو  یرحم نم یمعمول یبه دخترا اون

 . وفتادمیم ریچنگش گ

از دهنش خارج  دیخسته نباش ندیخوش آ یجمله  یبود کالسو تحمل کردم ، وقت یهر جون کندن به

 داینجات پ کیاررو داشتم که تازه متولد شده و از رحم تنگو ت ی. حس نوزاد دمیکش یشد نفس راحت

 . رونیهمراه نفس از کالس زدم ب یسرخوش ویکرده . با خوشحال
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د بعد بو یهفته اخالقت گو مرغ هی: معلوم هست تو چته ؟!  دیپرس زینگاه تندو ت هینفس با  اطیح تو

 .. گهیآدم د هی یشد رییدفعه با صدو هشتاد درجه تغ هیامروز 

 

زنها .  یقرشون م گهید یک هیشن .  یمطل م انیم گرایبا ! مجنون ج مینیب ای: ب دمیکش دستشو

 مونه . یکاله م یسرمون ب

 

 . دهیداد : اوم ! بدبخت شوهر ند لمیخاک تو سرت تحو هیحرکت دستش  با

 

 . هگید یکینشد  نیبمون . ا ادهیدستو بالت ز ریرفتم ، تو که ز دهیخنده راه افتادم : من شوهر ند با

 

 دست هی نیقرش بزنه ، رستمه هم ی: غلط کرده کس ادیداره به دو م دمینگاش کردم که د یچشم ریز

 اسلحه ! کو شوهر ؟

 

 کردو رفت . یخداحافظ دیعاشق جلو در منتظرش بود گونه مو بوس مجنون

 

ا بود که گفت جلو دانشگاه ج ایلیبه صدا درومد . جواب دادم ا میگشتم که گوش یم ایلیچشم دنبال ا با

م  گهیآمدو شد نداشت سه چهار بار د ادیمعموآل خلوت بود ز ی. کوچه پشت یبوده رفته کوچه پشتن
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. وارد کوچه  افتادمرو شونه م انداختمو راه  فممیرفته بود اونجا . چادرمو رو سرم مرتب کردم ک ایلیا

 کارت دارم ! سایتو گوشه م گفت : وا یبودم که کس دهیرو ند ایلیشدم هنوز ا

 

هم ب ظیغل یهوس مواجه شدم که با اخم رویجفت چشم پر از تحق هی. سرمو برگردوندم با  دیلرز قلبم

 ؟ ها ؟ یهست یک ی. فکر کرد یذاریشده بودن : حاال واسه من کالس م رهیخ

 

 ! ای: نه ، خدا دمیلب نال ریدادم ز هیتک واریلرزون به د ییپاها با

 

. بد کردم خواستم هم بهت خوش  یبرس یینونو نوا هی:دلم برات سوخت گفتم به ستادیبه روم ا رو

هر  ی کهیچست هواس ؟ زن سویف ویکن ی. حاال برا من اخمو تخم م یبرس یپولو پله ا هیبگذره هم به 

.. 

 

 ! دیخفه ش کرد : ببخش ایلیا یمحکمو مردونه  لحن

 اومده ؟ شیپ یجون نداشتم سرمو بلند کنم . ادامه داد : مشکل یحت

 

زد . کنارم حسش کردم :  یموج م تیکردم توش عصبان یلحن صدا رو با تمام وجودم حس م نیا من

 شده ؟! ی! چ یسالم خانومم خسته نباش
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ر داد : شنوه که مهرانو مخاطب قرا یاز من نم یکه جواب دیکنم متوجه حال زارم شد و فهم فکر

 اومده ؟ شیپ یمشکل

 

از  یکیماجد  یجمع کردم : آقا روموین یکردم همه  یم یکار دیاز گند زدن مهران با یریجلوگ یبرا

 استادامون هستن .

 

 …همسرم آشنا شدم  یاز استادا یکیفشرد : خوشحالم که با  دستمو

 

 ؟ ییشما دمیتو حرفش : هه ! پس حاج مدبر ، حاج مدبر که شن دیپوزخند مسخره پر هیبا  مهران

 حالت زشتو کش دار گفت . هیمدبرشو با  حاج

 

 استوارو با سالبت جواب داد : بله ، خودم هستم . یلیخ ایلیا

 جلو برد : خوشبختم . دستشو

. حتمآ استاد هم  میکار دار یلیخانوم که خ میرو کرد به من : بر ایلیبا اکراه دستشو فشرد . ا مهران

 کنن . یدگیزودتر بهشون رس دیدارن که با یمهم تر یکارا

 

 هینگاه به اون انداخت  هیحرفو زد . مهران  نیا ومدیکه حساب کار دست طرف مقابل م یاخم هی با

 . نیکن یمضرر ن نی، مطمئن باش نیفکر کن شتریب شنهادمی. رو پ نمتونیب ینگاه به من : تو دانشگاه م
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. خونه خراب  یشد اون دهن گالتو ببند یخالصمو زد آخه بگو نم ریحرف ت نیهاشم ..با ا یقمر بن ای

 خدا !! یک ی خونه برم … یجلو پالسمو جمع کنم برم خونه  دیشدم . مطمئنم برسم خونه با

 

 ! نی، درو باز کرد : بش نیشدم سمت ماش دهیکش بآیتقز

 نیکردم که ا ی: خدا چه گناه دمیدر انتظارمه . نال یچ دمیقدر تو خودم بودم که از لحنش نفهم اون

 تنو بدنم بلرزه ! دیجور با

 

قلقلک داده ! بدون حرف فقط  رتشوینگاش کردم . کامآل معلوم بود مهران غ یچشم رینشست ز کنارم

ظه لح هی. فقط  میدیرس یک دمیبودو حواسم پرت که نفهم نیبرام سنگ نیروند .. اون قدر جو ماش یم

 ادهیپ شتبون نگه دا هیسا ریز نویتا ماش میدی! به خونه رس میدیکه رس دمیکوچه مون فهم دنیبا د

برام بگو اون  یکه بشنوم گفت : هروقت تونست یسمت ساختمون . بلند طور دمیدو بآیشدم ، تقر

 ؟ هیچ شنهادشیپ انیبودو جر یمردک ک

 

 رفتم . به اتاقم پناه دمیبرگردم گوش دادم چشمامو بستمو آه از نهادم درومد بعد رامو کش نکهیا بدون

اشک  اهمیتختم افتادمو بر بخت س یآرام بخشمو بدون آب قورت دادم . رو یاز قرصا یکیبردم 

 . ختمیر
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گ با ر ینعصبا نویبود خشمگ ایلیبه زور چشمامو باز کردم . ا ومدیم رونیاز ب یبیغر بیعج یصداها

 . نمی: بلند شو .. بلند شو بب ستادیسرم ا یزده وارد اتاق شد باال رونیگردن ب

 ایلیخش دار ا یکرد . صدا یچندشش نگامون م یداده بودو با خنده ها هیسرش مهران به در تک پشت

رار ق کهیمرت نی! تو با ا یبه اون چشم بدوزم : توئه هر.. باز گولم زد رمویباعث شد نگاهمو از مهران بگ

 یسناکتر بویمه یدستشو بلند کرد بزنه تو گوشم که صدا یزنیم یبعد خودتو به موش مردگ یذار یم

تو جام نشستم . هوا  دمویخودم از جا پر غیج یدفعه تو خآل رها شدم . به صدا هیبلند شد به اون صدا 

حدسشو زده بود باعث شده بود از کابوس نجات  شیپ یهفته  ایلیکه ا یرعدوبرق یبود . صدا کیتار

رو به روم تو تختش  ایلی. ا دماومدم،به هول درو باز کر رونیکنم . نفس نفس زنان از تختم ب دایپ

 شده ؟ ی: چ دیپرس دینشسته بود تا منو د

 

 ! دمی: ترس دمیبغض نال با

 

ت به یدی. د یدیبه خودم گفتم : دشدن  ری. اشکام سراز دیتوجه به من دوباره تو جاش دراز کش بدون

 .…که  یارزش شد یتوجه نکرد . اون قدر براش ب

 ایاز دستاش گرفته بود . خدا یکیرو لبم نشست . دستاشو از هم باز کرده بود گوشه پتوشم با  خنده

 کرد . به طرفش پرواز کردم خودمو پرت کردم تو بغلش .. یمنو به آغوشش دعوت م

 خودم مراقبتم . نجامیمن ا یمنو به خودش فشرد : نترس خانوم محکم

 لبم زد : آروم بخواب . یگوشه  یتونستم اشکامو مهار کنم . بوسه ا ینم
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 . ومدیخوابم نم گهیمن د یول

خواستمش . ترس از کابوسو رعدو برق با شوق خواستنش باعث شد که تو  یوجودم م یهمه  با

 ! ایلیآغوشش فرو برمو لب باز کنم : ا

 

 یقی،با چشم بسته نفس عم نمیتا عکس العملشو بب دینور آباژور کنار تخت نگام تو صورتش چرخ تو

 ؟ یصدام کن یجور نیتا باز ا دمیچه قدر حسرت کش یدون ی، م ایلی: جان ا دیکش

 

. من فقط منتظر  دیکوب یم م نهیس واریخبر داشت از دل داغون من که چه طور براش به درو د چه

 جمله بهم بگه و خالصم کنه ! هیبودم اسممو صدا کنه و 

 

از  بدون تو برام یاز جونم دوستت دارم . باور کن زندگ شتریباور کن ب سایبه گونه م زد : پر یا بوسه

 جهنمم بدتره .

 

و ش فر نهیبودم سرمو تو س دنشیتاب شن یگفت . باالخره به زبون آورد اون چه رو که من ب باالخره

م جمله بود هی نی. مطل هم یمنو خالص کن ویجمله رو بگ نیتا ا ی، جونمو به لبم رسوند شیبردم : آخ

 ! چهیبدون تو ه سایبرات ، بگم پر رمیم یتا بهت بگم منم م

 

 ! سایش جدا کرد : پر نهیاز س سرمو
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عشقم  ی، همه  میزدم : جونم ، زندگ یکردم لبخند سینبودن لبامو با آب دهنم خ ارمیبه اخت اشکام

… 

 

 چند وقت تو دلم مونده بود . نیلباش لبامو قفل کرد نذاشت بازم بگم ، بگم اون چه رو که ا با

 کردم به موهاش چنگ زدم. شیپشت سرش بردمو همراه دستمو

 کردم . یم رابیشدم هم س یم رابیشدم ، هم از عشق س یم دهی، هم بوس دمیبوس یم هم

برام از  یخوا ینم سایمنو رو بالش خوابوندو خودش روم خم شد : پر یگرمو طوالن یاز بوسه ا بعد

 ؟! یامروزو از اون مرد بگ یماجرا

 

به جون خودت من  ایلیشد تو دهنم چلوندم دندونامو محکم روش فشار دادم : ا یکه م ییتا جا لبمو

 …. اون کثافت  رمیتقص یب

 

دونم  ی، م زمیدونم عز ی: م دینگاه پر از عشق بهش انداختم . چشمامو بوس هینتونستم بگم .  باز

لحظه م بهت شک  هیراحت بگو و بدون  الیو نجابت رو دست نداره . پس با خ ی من تو پاک ِیخانوم

 ده و ترسوندتت . یآزارت م یزیمدته چ هیکه حس کردم  نیا یپرسم برا ینکردم . اگه ازت م

 

ردمو ک یفکر م دیراحت نبود با قتیکردم . گفتن حق یدور گردنش حلقه کردم ، با موهاش باز دستامو

عزممو جزم کردم  دمیکش یقی. باالخره چشمامو رو هم فشار دادم نفس عم دمیچ یکلماتو کنار هم م
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راش همه ب بعدقبلو خاطرات تلخم گفتم  یبود.براش از اتفاقا دهیکش شیرو که قلبمو به آت یتا بگم راز

 . دیروز دانشگاه تا همون موقع که ما رو د نیکردم از اول فیتعر ویچ

 

 توشون خون به پا کرده رتیکه خشمو غ ییبا چشما ایلی. ا دمیکش یحرفام تموم شد نفس راحت یوقت

زد که وحشت  یم یش طور قهیبود زل زده بود تو چشمام ، رگ گردنش برآمده شده بودو نبض شق

 ! فتمنو گذاشتو ر یراحت نیکردم . دستامو از دور گردنش باز کرد از کنارم بلند شد ، رفت .. به هم

بلند شد . معلوم بود حرفام براش  نعره هاش یدفعه صدا هیچند لحظه بعد  نییشد پا ریپله ها سراز از

م سر یپتو رو تا رو دمیکنه . به پهلو خواب یم یخشمشو خال ادایفر نیتموم شده و داره با ا نیسنگ

م تونست یکرد کاش م یم شینعره هاش دلمو ر یگوشم فشار دادم صدا یبالشو محکم رو دمیباال کش

 .ومدیم من کنار اهیس یبا خودشو با گذشته  دیبهتر بود ، با یجور نینه ا یبدم ول شیدلدار نوییبرم پا

که تارش غم بودو پودش ماتم تو اون لحظه فقط از  یاهیبر بخت س ختمیر ی.. اشک م ختمیر یم اشک

 ایلینشه . کمک کن تا ا گهیتند باد د هیدست خوش  میکمک کن تا زندگ ایخدا کمک خواستم : خدا

 و اشتهند یخوب یبوده که وجهه  یتو وجود من غوغا نام یروز هیکه  ادیکنار ب قتیحق نیبتونه با ا

 انجام بده. ستینادرستو ناشا یمجبور بوده کارا

 

کوب روشن بودو  واریخودم خلوت کرده بودم که پتو از رو سرم کنار رفت سرمو بلند کردم د یخدا با

ه من ک میبخور یزیچ هی، پاشو  یکن یم هیگر یپهلوم نشسته بود : باز که دار یچا ینیبا س امیلیا

که نشد . شامم  میخور یم یزیچ هی پریها یرستورانا میر ی. ناهار نخوردم گفتم م یم ردم از گرسنگ

رنه شدن وگ داریبانو لطف کردن به موقع ب کمیشدم که از شانس ن یداشتم تلف م گهیکه نخوردم . د

 …مراسم کفنو دفن  یبود برا ییجا بلوا نیصبح ا
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 دستمو رو دهنش گذاشتم : نگو ! نگو ! دمیجا پر از

 آخرو با داد گفتم . ینگو

 

 گم . یبه دستم زد : باشه نم یا بوسه

 شه کرد یم یشام چه فکر یبرا نمینوش جان کن تا بب نویکلوچه داد دستم : فعآل ا هی

 

 نیتر نیریش نویهترب نیگاز ازش خوردم با لذت چشمامو بستم : اوم ! ا هیرو با ذوق گرفتم  کلوچه

 برام بسه ! نیهم اسیدن یخوراک

 

 ! یدنینوش نیگواراتر نمی: و ادمینوش یرو برداشتم جرعه ا ییچا فنجون

 خورد . شویکلوچه و چا امیلیمزه مزه کردم . ا موییمو تا ته خوردمو چا کلوچه

 

 داشت؟! یچه طعم نی: و ا دیگذاشت لبامو با ولع بوس یپاتخت یرو رو ینیس

 

 گفتم : طعم خوش عشق ! آروم

 



 گناهکار طرد شده

 

 
670 

 

 . سایپر یکن یتابم م یکرد : ب بغلم

 . یکن یتابم م ی: ب دیلغز یکمرم م یرو دستش

 ، حاج خانوم ؟! ید یگوشم نجوا کرد : اجازه م ری، ز میدیکنار هم خواب دوباره

 

 تونم ندم ؟! یجواب دادم : م یناز کردمو با لوند براش

 

تنم  گهدی …کوبو آباژورو خاموش کردو بعد لباس من  واریکرد، به دنبالش دست دراز کرد د ینوچ

 نبود!

 

 یبپوش سرما م زیچ هیکوجولوم ، بلندشو  ی، پر سای: پر دیچیاز گرما تو وجودم پ یصداش موج با

 ! ایخور

 

 . ادی: اوم ! ولم کن ، خوابم م دمیحال نال یب

 

 بپوش بعد . نویندارم ، فقط ا تیزور بلندم کرد : خب بخواب کار به

 

م درس بر دیکن فردا حذفو اضافه س با دارمی، صبح زود ب ایلیبود تنم کرد : ا یچ دونمیکه نم یزیچ هی

 مردکو حذف کنم . نیا
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 بهش فکر نکن ، آروم بخواب . گهی: باشه قشنگم ، د دیخند

 آروم برد. یخواب نیریش یایکندو به دن ایدن نیخنده و آغوش گرمو نرمش منو از ا یصدا

 مهربون ! ی؟ پر یشد داریبازوم چشمامو باز کردم : ب یرو ینیشدن ب دهینرمو کش یحس بوسه ا با

 

خمار سر تکون دادم: اوهوم .دستامو  ییرو لبام نشوند . با چشما یاتفاقات شب قبل لبخند یآور ادی

حذفو اضافه  یکنم برا دارتیزود ب یخانومم ؟خودت گفت یش یدور گردنش حلقه کردم : بلند نم

 نشه . رتید

 

 از شرش خالص شم . دی: آره ، با دمیتو هم کش ابروهامو

 

ش از دست یدورم حلقه شدو از تخت جدام کرد تو همون حالت گفت : درسشم حذف کن دستاش

 . یش یخالص نم

 یخودش بود که به تنم زار م یشرتا یاز ت یکینشوند رو پاش تازه نگام به لباس تنم افتاد  دیکش منو

 ؟! هیزد : منظورت چ

 

: منظورم واضحه !تو اون دانشگاه اون استاده تو دانشجو ، ممکنه باهاش کالس  کردیم یانگشتام باز با

 شینیب یبازم م یول ینداشته باش
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تونمو  ینم دمیکار کنم من رشته مو دوست دارم براش زحمت کش یچ یگ ی: خب م دمیکش یسرد آه

 خوام انصراف بدم . ینم

 

 قرار باهاش بذار . هی؟ به نظرم  یانصراف بد دی؟! معلومه که نبا وونهی: د مینیبه ب زد

 

 ؟ یگ یکه نم ینگاش کردم : جد ناباورانه

 

 مهمونم کرد : چرا که نه ! نهیس یبوسه رو هی دیکش نییپا شتریلباسمو که گشاد بودو ب ی قهی

 

انه موقع صبح ایب ریکه اعتراض کنم بلندم کرد : اول برو دوشتو بگ نیقبل از ا دمیتو هم کش اخمامو

 . میکن یصحبت م

 

تا چه  ی. : خانوم میخورد یصبحانه م مویهم نشسته بود یرو به رو زیو آماده پشت م دهیپوش لباس

 دنبالت ؟ امیکه ب یکالس دار یساعت

 

: فکر کنم تا ظهر حذفو اضافه م طول بکشه . با استادم صحبت کردم قرار شد  دمینوش یچا یا جرعه

 . امیدنبالم خودم م یایخواد ب ینم ولی.  تمومه ۵٫۵ ای ۵ساعت  نیهم یساعت آخر برم کالسش برا
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 مینیپشت فرمون بب ینیخوام خودت بش ی، م امینون کره عسل گرفت جلوم : امروز م گهیلقمه د هی

 . یایب ویبر نیاز فردا خودت با ماش گهی. که د یتون یم

 

 رو ازش گرفتم : باشه . لقمه

 بود ، نه ! یشوخ یکه در مورد مهران گفت یراهکار ایلیکردم : ا یمکث

 

 ای تگریخلوت مثه پارک چ یجا هیگفتم . باهاش  یجد میلیبرام درست کرد : نه ، خ یا گهید ی لقمه

 دوستت داره . میلیکه از قضا خ یدار یرتیشوهر غ هی یقرار بذار .بهش بگو ازدواج کرد انیش

 

 قبول کرد . یراحت نیبهم زدم : خالص ،اونم به هم دستامو

 

 . میکن یم گهیفکر د هیباال انداخت : خب اگه قبول نکرد  شونه

 

 ؟ یسرم آورد چ ییخلوت بال مال یاگه تو اون جا یرتیغ یچونه م زدم : خب آقا ریز دستمو

 

 یگذاشت : نه فکر نکنم اون قدر جسارت داشته باشه . تازه برا نکیجاش بلند شو فنجونشو تو س از

 . یش یازش متنفر م شتریکارش ب نیدونه با ا یکنه چون م یکارو نم نیبار اول ا
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 ؟ یدستشو خشک کرد : شماره ازش ندار دویآبکش فنجونشو

 

 … ستین ادمی یلب تکرار کردم : شماره داد. ول ریز

 . فمیک بینفس متوجه نشه چپوندمش تو ج نکهیاومد : آها ،شماره داد منم از ترس ا ادمی

 

 . ناهاشی: ا دمیکش رونیکاغذ مچاله شده رو ب فمیکردم تو ک دست

 

از  یباهاش صحبت کن . حرف ریاپن برداشتو شماره گرفت : بگ یاز رو شویرو گرفت ، گوش شماره

 حذف کردن درسشم نزن .

 

 داره . یبرنداشت . خوشحال شدم : برنم یتا بوق زد ول چند

 

 . ریکرد : خب دوباره بگ کیدوباره رو شماره کل ایلیا

 

 . نیجواب داد : الو بفرمائ یخوابالو و شاک ییبار بعد از دو سه بوق با صدا نیا
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 اشاره کرد آروم گفت : جواب بده . ینگاه کردم سرتکون دادو به گوش ایلیبه ا جیگ

 

 . نی: بفرمائدیانکراالصواتش به گوشم رس یاون طرف صدا از

 

 دستمو گرفت : الو استاد ماجد ؟ ایلیا

 

 کرد : بله خودم هستم . رییاونم تغ ی. لحن صدا دیلرز یم صدام

 

l یدکمه  ایلیا oud هستم . یساالر سایرو زد تا خودشم بشنوه : من پر 

 دندونام جا گرفتنو چشمام بسته شدن . یلبام ال اریاخت یب

 

 . یریگ یدونستم تماس م یم زمی: عز دیخند

 

حرف بزن خوابم  رونی: مهران برو ب کهیمعلوم بود بهش نزد دیاز اون طرف به گوش رس یزن یصدا

 . ادیم

 خواد اعالم وجود کنه . یاحساس خطر کرده و م زمیعز یواژه  دنیکردم با شن حس
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 . یلحظه گوش هیمحکم گفت :  مهران

و شد : خفه ش یم دهیصداش به وضوح شن یرو دور گرفته بود ول یگوش نکهیدادش بلند شد با ا یصدا

 هتله . نجای. مگه ا رونی. پاشو گم شو ب

 

 ؟ یباز هار شد هیهم در جوابش داد زد : هان چ زن

 

 . ینیب ینشو که بد م یم دورو برم آفتاب گهیپدر سگ د ی کهیزن رونیداد زد : گم شو ب مهران

 

 شد ی! دستت بشکنه . پس چ شرفیب ی کهیمرت یزن یزن : چرا م ادِیاومد و متعاقب اون فر ییصدا

 . شبتید یاون قربون صدقه ها

 

 .ارمیبود .تو رو خوردم حاالم باال م ریمست بودم کارمم گ شبیداد : د لشیتحو یچندش آور ی خنده

 

دادم  هیسرمو به بازوش تک دیلرز یخجالت بکشم پاهام م ایلیا شیباعث شد پ کشیزشتو رک یحرفا

 ندارم که ازم گرفتش . ویحس نگه داشتن گوش یکه حت دیبغلم کرد فکر کنم فهم

 

 ؟ زمیدستته عز یآرومو گول زن گفت : گوش یبا لحن مهران
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 نیا یوا یتکونم داد . سر بلند کردم . ا ایلیتونستم حرف بزنم . ا یدوخته شده بودن نم به هم لبام

از طناب نداشت  یشده . صورتش تا تو گوشاش قرمز شده بودو رگ گردنشم دست کم یشکل نیچرا ا

 عروسک . ی. دوباره مهران گفت : غوغا ، غوغا جان هست

 

 دستمه . ی: بله ، گوش ومدیم رونیکه از ته چاه ب ییصدا با

 

بچسبن  نییشایریچه س یدون ی. خودت م ینکبت ناراحت نش نیوقت به خاطر ا هیکرد :  یا خنده

 که . ستنیمن ن یبموننو کنده نشن . همه که مثل غوغا خوشگله  شهیخوان برا هم یم گهید

 

 االنه که خرد بشه و دستشم ناقص کنه . نیفشرده شد که گفتم هم ایلیا یچنان تو دستا یگوش

 

 رونیندازم ب یم میرو از زندگ نایا یکارم همه  نیاول نیکنم ا یم یداد : به خاطر تو هرکار ادامه

 

 . ستیحرص جواب دادم : الزم ن با

 

 قلبم . یتنها بانو یش یبه بعد تو م نیهمون لحن لوده ش جواب داد : نه اتفاقآ الزمه چون از ا با

 



 گناهکار طرد شده

 

 
678 

 

به خودش  یلیقلقلک داده شده ش بود . معلوم بود خ رتیکمرم نشون از غ یرو ایلیدست ا فشار

:  تلخو تموم کنم گفتم شینما نیکه زودتر ا نیا یدونم .برا یچرا نم یتا ساکت بمونه . ول ارهیفشار م

 . نمتونیخوام بب یم

 

 شه ؟! یم یچ یروزید ی کهیگرفت : چه خوب ! پس اون مرت گهیرنگ د صداش

 

 . نمتونیخوام ب یانداختم : به خاطر همونه که م ایلیرو هم فشار دادم دستمو دور کمر ا دندونامو

 

 ولت کرد آره ؟! دیدونه . ناکس تا منو د یمن قدرتو نم ریغ یچکیدونستم ه ی: م دیخند

ذاره  یه تو رو مر یذاره م یکنه و م یسر داد : از اون رگ باال زده و نگاش معلوم بود بهت شک م قهقه

و بود یپرسن طرف ک ینم ننیمردو کنار زنشون بب هیجور مردا همشون لنگه همن تا  نیواسه خودم . ا

سالمت زن ناشزه  هما رو ب ریگن تو رو به خ یکنن بعدم م یزنن زن رو ناکار م یکار داشت زرت م یچ

 به درشون کرد . دونیشه از م یراحت م یلیخوره . خ یبه درد ما نم

 

 یر مفک یدونستم به چ یش فشرده شدم . م نهینشستو تنگ تر به س میشونیپ یرو یآروم ی بوسه

 کرد . یدرک م یحرفا رو به خوب نیکنه . صحت ا

 زنه بلند شو : پاشو پولمو بده برم . یشد باز صدا یطوالن نمونیب سکوت
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سرت . پول  ینداز ینکره تو م یزنم صدا یدارم حرف م ینیب یزنه : نم یبود دوباره کتکش م معلوم

 خرجت کردم . روزی. اون همه د ی. گ.. خورد یخوا یم

 

 خوام . ی.مگه من گفتم خرج کن . من پولمو م یخود کرد یزن اوج گرفت : تو ب یصدا

 . امنجیدارم که االن ا اجیپول احت نیبه ا ریمن عاشق چشمو ابروتم نخ یپرت کرد : فکر کرد یزیچ هی

 

 کردم . یم تیکار مهم دارم وگرنه حال هیکه االن  فیداد زد : ح مهران

 

 یکیتو دامت . بعدم مثه من به خاطر  وفتهیب یرو گول بزن گهید یکی یخوا ی: کار مهمت چه م زن

 رونیب شیبنداز گهید

 

 بعدم قطع تماسو سکوت . یزیپرت شدنو شکستن چ یصدا

م . من دیبوس یسرمو م یرو پرت کرد رو اپن با دو دست بغلم کردو به خودش فشردم . رو یگوش ایلیا

.  ی. تو پاداش کدوم کار خوبم بود زمی. عز ایلی: ا ختمیر یبودمو اشک م دهیچیدستامو دور کمرش پ

 فرستاد . یسرنوشت من بود اگه خدا تو رو برام نم نیا

 

هش ب گهی. اصآل د شیدوباره به خودش فشردم : ه دیوسب مویشونیدو طرف صورتم گذاشت پ دستاشو

 که با تمام وجود دوستت داره . یهست یو تو آغوش مرد یینجایکه االن ا نهیفکر نکن مهم ا
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محو  ایلیا یگوش یرو صورتم نشست که با صدا یلبخند هیبلند کردم نگام به نگاش بود ، تو گر سرمو

 شد .

 گفت : الو . یبلند . مهران با لحن جد یاتصال تماسو زدو بازم صدا یدکمه  عیسر ایلیا

 

 دادم : بله . جواب

 

 ؟ یخودت زمیصداش عوض شد : غوغا جان عز لحن

 

معلوم بود خودش  کهیبا حرکت چشم ازم خواست آروم باشم در حال ایلیاز نفرت جمع کردم ، ا صورتمو

دراز افتاده بود . به اجبار جواب  نیواگه مهران دم دستش بود االن جنازه شده رو زم ستیاصآل آروم ن

 دادم : بله خودم هستم .

 

کجا  ینگفت یول مینیهمو بب مویقرار بذار هی یگفت یم یداشت زمی: خوبه ، عز گفت

!……………………………………….. 

 

 خلوت باشه .. یجا هیفقط  ستیمهم ن یعنیدونم  ی: نم_
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 ای. پاشو ب ادیسر خر خوشت م یخلوتو ب ی، توئم از جاها یمثه خودم ادی: جـون ، خوشم م دیخند

 خودم . یخونه 

 

اخماش رفت تو هم با سر مخالف بودنشو نشون داد خودمم که منزجر از درخواستش ابرو  عیسر ایلیا

 باشه . رونی: نه نه ، خونه ت نه ، ب دمیتو هم کش

 .. ای تگریرو نکنه گفتم : مثه پارک چ گهید یمکان خال هیکه باز  نیا یبرا

 

 ! یطونیده واسه ش یباحاله جون م یلیجا سراغ دارم خ هی! من  هیتو حرفم : عال دیپر عیسر

 دنبالت . امیتو کمرم فرو رفت : فقط کجا ب ایلیا یپنجه  باز

 

 . نهیما رو با هم نب یدارم خودم بهتره کس نی: نه نه ماش امیبگو خودم م یعنیاشاره کرد که  ایلیا

 

 نبود . ووروجک . یکی نی. من اصآل حواسم به ا ایگ یداد : راس م لمیتحو یلوس یخنده  باز

 

 فرداش که من بعد یعنیروز سه شنبه  ی. قرارمونو برا ختیاعصابمو بهم ر ایلیا ینفس پر صدا یصدا

 . میکرد کسیاز ظهر کالس نداشتم ف

 

 شه ؟ یم یگفتم : حاال چ یعصب یایلیتماسمون قطع شد رو به ا یوقت
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 دونم . یبلند گفت : نم یحواس با صدا یب

 شه . یم رتیاز خودش جدا کرد : عجله کن االن د منو

 

 ونم .د ینم یگ یجلو بعد م یمنو انداخت یچ یعنی!  یدون یمنم دنبالش : نم رونیآشپزخونه رفت ب از

 

 کنم . یم یفکر هیتو دستش فشرد : تا فردا  چویفرو بردن خشمش چشماشو بستو سوئ یبرا

 یسؤال م گهیکم د هیاخالقش دستم اومده بود اگه  گهیبود د ی.به شدت عصبان رونیخونه زد ب از

 که سکوت کنم . دمی، پس بهتر د وفتادیراه م نمونیب یحساب یدعوا هیکردم حتمآ 

 

کنه  شروع فشویدفعه سر برسه و اراج هی دمیترس یم دمییپا یاطرافمو م یراندانشگاه مدام با نگ یتو

دونستم مهران تا ساعت هفت  یکالسم تموم شد م ۵. ساعت  دمشیگذشتو ند ری. خوشبختانه به خ

:  منکردم زنگ زد داشیگشتم پ یرسوندم . اول هرچ ایلیراحت خودمو به ا الیکالس داره پس با خ

 جانم . سالم .

 

 دنبالت ؟! امیم یبلند گفتم : مگه نگفت مهین یبا صدا یشاک

 

 خودتم . نی. منتها با ماش گهیبا صبح فرق داشت : خوب اومدم د یکل دیخند
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طرفش : از دور با حرکت انگشت براش خطو نشون  دیده . دو یداره چراغ م دمیچرخوندم د سرمو

گذاشته  یمنو پشت فرمون خال یبغل نشسته بودو جا ی. قهقه ش هوا رفت . خودش صندل دمیکش

 خوام با خانوم یکش گفت : بپر سوار شو م یلبخند پر هیدرو از داخل برام باز کردو با  دمیبود تا رس

 خودم برم دور دور .

 

 خنده سوار شدم : سالم . با

 

 سالم خانوم . نه خسته ! کیطور جواب داد : عل همون

 

 .دمیبه مرز گالب به روت رس یفقط از دلشوره و نگران ستمیکردم : خسته ن زونیهامو م نهیآ ویصندل

 

فوق  ستین یجوجه استاد عدد نیصبح نبود آروم شده بود سرخوش جواب داد : نترس بابا ا مثل

 زنگ بزن صدو ده . هیکنه  تیخواست اذ یدیفوقش د

 شد . رمونید فتیراه ب گهی. حاال د یکه خانوم حاج یچشمک زد : بلد هیاز خودم  دیتقل به

 

 ایلیا یکردم . ول یم یشدم دنده ها رو قاط یبسم اهلل حرکت کردم اولش برام سخت بود هول م هی با

از اون حالت  واشی واشیحفظ کنم .  مویخواست خونسرد یکرد و ازم م یم مییصبورو مهربون راهنما
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دوردور  ایلیکم که به قول ا هیشده بود .  یقبل که عاشق رانندگ یسایاومدمو شدم همون پر رونیب

 ؟ ینشد تی: دستت خوبه ؟! اذ دیپرس میکرد

 

تو دنده عوض  یمشکل ستیکه دست راستم ن نهیا شیخوب یکم سخته برام ول هیدادم : هنوز  جواب

 ! یخودت بر یتون یتکون داد : خوبه ، پس فردا م یکردن ندارم .سر

 

 . میکرد یکارو نم نیکاش ا ایلیا یداغ دلم تازه شد : وا دوباره

 

مردکو کف  نیره ، حق ا یحرفاس فردا م نیتر از ا یراحتو بدون دغدغه گفت : خانوم من قو یلیخ

 گرده . یذاره و برم یدستش م

 

 جهینت چیاز حرف زدن باهاش به ه دمیاصرار داشت که فهم مشیچنان لحنش محکم بودو رو تصم آن

 ادامه دادم . میشدمو به رانندگ الیخ یرسم پس ب ینم یا

 

 یبه الله  یبوسه ا دی. منو از پشت تو بغلش کش دمیرو همون تخت تو هال باال کنارش دراز کش شب

 دم . یخونه بهت نشونش م یجالب برات دارم که فردا برگشت زیسوپرا هیگوشم زد : 

 

 . زیسوپرا یبرا رمیم یکردم : آخ جون من م ذوق
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 برام . یزنده بمون دیرو لبام زد : تو با یخنده بوسه ا با

 

مو آروم نوازش کرد : ببخش خانومم که به قولم عمل نکردم من بهت قول دادم که خوشبختت  گونه

 تا حاال موفق نبودم . یکنم ول

 

که صبح  مییدونستم و با اتفاقها یم نیزم یزن رو نیدونست که من خودمو خوشبخت تر یم چه

 خودمه .. یاز دست رفته  تیمادرمو پاسخ معصوم یاز دعاها یزندگ نیم که اافتاده بود مطمئن شد

 . رهیبهم داد: ممکنه بخواد باهات تماس بگ یگوش هی رونیاز خونه برم ب خواستمیکه م صبح

 

 خودته . ِیکه گوش نینگا به خودش : ا هیانداختم  ینگاه به گوش هی

 

صد دفعه  روزیاز د میباهاش زنگ زد روزیکه د هیهمون خط نیرو تو دستش تکون داد : نه ا یگوش

 . یجواب دادن نداشت تیبگو موقع دیتماس گرفته اگه تو دانشگاه پرس

 

ردم ک سیخشکمو با اب دهنم خ یازش گرفتم لبا ویکه فکرکردم با خط خودش زنگ زده گوش منوبگو

 ترسم. ی: م
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 .شاهللیا شهیتموم م یبه خوب یمو نوازش کرد: توکلت به خدا باشه همه چ گونه

 

 دمیدانشگاه شدم . تا رس یخودم راه نیبا ماش زدیم ونیدرم یکیکه از ترس  یدرهمو قلب یبافکر

 ره . یخودش به مسلخ م یرو داشتم که خودش با پا یاول صدقه دادم . حس قربان

 پیدختره بود از اون ت هیداده و مشغول فک زدن با  هیتک واریشونه شو به د هی دمیتو راهرو د مهرانو

داد که  یقورتش م یبا نگاه داشت دولپ نی. مهران همچ دیخار یمکش مرگماها که خودشم تنش م

 همندانتمام اندامش سخاوت دادیبه بدنش کشو قوس م دویخند یم یخود یب یدخترم ه دیاصال منو ند

 یکاشته و طراح یبا ناخنادادو  یتکون م یدستاشو با طناز میگداشته بودو هرزچند شیبه معرض نما

دختره شده بودم که از  یلحظه به خودم اومدم چنان محو طناز هینداخت  یشدش دل مهرانو اب م

 دمویکش لوکه دخترک برام فراهم کرده بود استفاده کردم ، چادرمو ج یخودم غافل شدم . از فرصت

ته نشستم با فکر به چند لحظه قبل خنده م گرفت  یایاز صندل یکی یخودمو به کالس رسوندم رو

چه به روز دل جنس مخالف  نیکه انقدر توجه منو که هم جنس خودشم جلب کرده بود بب یدختر

 جدا کردن زشن تا حرف ا یکننو باعث م یرو هم بد نام م هیکه اسم بق نانی. با خودم گفتم هم اوردیم

 بشه . دهیکش شیتو دانشگاها پ تیجنس

 

نباشم  دیفهمم پس همون بهتر که تو د ینم یزیدونستم ازدرسو کالس چ یکه داشتم م یاوضاع با

 نداره. یا دهیفا چیاومدن رفتنا ه نیکردم وگرنه ا یزودتر مشکلمو حل م دیبا اسیلیحق با ا

 زنگ خورد خود منحوسش بود. جواب دادم: بله هیافکارم غرق بودم که گوش تو

 

 ؟ زمیعز ییهمون لحن حال بهم زنش گفت: کجا با
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 دادم: تو کالسم . جواب

 

 !دمتیشد: اِ ، پس چرا ند لوس

 

ازدانشجوا مشغول  یکی.با دمتونیمن د یبد شد مَردم انقدر جلف نوبره ! بدجنس جواب دادم ول حالم

 . نیبود

 

 دردونه م! یداد ینجاتم م یومدیول کنم نبود، کاش م یدیعوض شد: آخ د لحنش

 

 .یگ یدلم گفتم: تو که راست م تو

 

 قطع کنم . دیاستادم اومدن با دیگفتم: ببخش عیمنم سر دویاستادرس

 

 …کنم یتاظهر صبر م یبرام سخته ول نکهی: با اگفت

 



 گناهکار طرد شده

 

 
688 

 

کالسم که تموم شد راه افتادم برم  نینشد. آخر دمیعا یزیچ چکدومشونیتا کالس داشتم که از ه دو

 کارتون دارم . دیستیچند لحظه با یزد : خانوم ساالر یچشمک دمیکه مهرانو تو راهرو د

 

رفتن . جلو اومد : با  دنویراهشونو کش ینگاه بهمون انداختنو با پوزخند مسخره ا هیتا از دخترا  چند

 ؟ میهم بر

 

تو دانشگاه مشکوک نشه بهتره جدا  یکه کس نیا یآوردم برا نیشد : نه ، نه ! من ماش یدلم خال ته

 . میجدا بر

 

 تکون داد : اوهوم ، حق با توئه . سر

که  یذار یادامه داد : آخه تو که برا آدم حواس نم نهیب ینگاه که حس کردم تا ته دل اندرونمو م هی با

 ملوس . یشیپ

 

 م نثارش کردم گهیچند تا فحش آبدار د چندش ! یخرس گنده  ی کهیاَه ، حالم بد شد مرت اَه

 

 .. یمالقاتا یده برا یباحال سراغ دارم ، جون م یجا هی. ایرم توئم دنبالم ب یگفت : پس من م دوباره

 ! هوم ! یفهم یهوم خودت که منظورمو بهتر م
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تم دونس یاخالقشو م یلحظه خواستم جا بزنم ول هیشد ، عرق سرد رو پشتم نشست  شتریب اضطرابم

ذاشت تو دانشگاه.  یدماغم باشه ، آبرو برام نم یخواست مو یم یزدم ول کن نبودو ه یاگه االنم جا م

 بار . هی ونمیبار ش هیشد . مرگ  یمشکل حل م نیا دیبا ایلیبه قول ا

 

 میدیگرفتو منم دنبالش .به پارک که رس شیپ تگرویچ ریبود دنبالش راه افتادم مس یهر جون کندن به

 ینم یکشتم کس یاگه منو م نجایا سادیکامآل پرتو پر درخت وا یجا هیآخر  دیچرخ ی، ه دیچرخ یه

دونم  ینم وارموتور س هیدفعه  هیکه جلو اومد  یشدو اومد طرفم . چند قدم ادهیپ نشی. از ماش دیفهم

که  نمیهم دستم داشت . موتور سواره به ماش هیخدا اون  یوا دمیکش غیشد از ترس ج داشیاز کجا پ

س تا مهران بفهمه  ایلیکه ا نیخدا ا ایول کرد کاسکتشو از سرش برداشت ،  نیموتورشو رو زم دیرس

 هیچه کار کنم  دونستم ینم یشد. از خوشحال نیمشت اولو گذاشت تو چونه ش که ولو زم هیبه چ یچ

ردم م یدستمو رو دهنم گذاشته بودمو محو تماشا دمیندخ یبلند م یکم با صدا هیکردم  یم هیکم گر

زد  برداشته بود نیکه از زم یبا سنگ ینکرد یرفتم که مهرانم نامرد یبودم . تو دلم قربون صدقه ش م

ر منو س یداد یصدا سادیمهران وا منو نیماش نیب گهید نیماش هیشم که  ادهیخواستم پ ایلیتو سر ا

 سر جات . نیخکوب کرد : تو بش یجام م

 

تو  اردالنم یقیدق یزیکه پارسا بود . پس راننده ! چه برنامه ر نیا دمید یم ینگاش کردم چ ینگران با

 بود . یباز

ده ش یکه زخم نیبا ا امیلیبهش حمله کردن . ا ییدو تا یبه ک یک ویبه چ یمهران بخواد بفهمه چ تا

زدو خورد چشم دوخته  نیبودمو با دقت به ا دهیدست بردار نبود . با دو دستم فرمونو چسب یبود ول

 کرد یم ونحواله ش ییمشتا هیخورد زدنش ، درسته اونم  یبودن سرشو تا م ختهیر ییبودم . سه تا

 . دیرس یزورش به سه نفر نم یول
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 نییاپ دمیرو کش شهیمن ، ش نیانداختش رو کاپوت ماش ایلیاز خجالتش درومدن ا یحساب گهید یوقت

خانوم زنه منه ، ناموسم ،  نیا نیگه : بب یبه مهران م دمیخواستم ازش بخوام تمومش کنه که شن

 یاز ذهنت پاک م ویکن یچال م یدون یکه از گذشته ش م ییزایجا اون چ نی. هم مهیعشقمه زندگ

 شه .

 . یش یمزاحمش نم گهیرو گردن مهران فشار داد : د دستشو

خ/  یدی.. شن هیشما خانوم ساالر یبه بعد برا نیخانوم از ا نیمن اشاره کرد : ا به

 /یا/ن/و/م/س/ا/ل/ا/ر/

زد  یمهران بدبخت از ترس داشت از پس سرش م یگفت که چشما دیشمرده شمرده و با تأک یطور

 : مفهوم بود ؟! دیکش ادیتو صورتش فر ایلینداد ا یجواب ی. وقت رونیب

 که فقط تونست سرشو تکون بده . چارهیهوا چه برسه به مهران ب دمیدو متر پر من

پاره پوره شو گرفت از  رهنیپ ی قهیتصورم بود .  یلحظه ماورا نیتو ا یبود ول دهید یرو عصبان ایلیا

نفر مزاحمش  هیرو کاپوت بلندش کرد همون طور نگهش داشت : اما بعد ، اگه باد به گوشم برسونه 

که  انشگاهکنم که از د یازت فاش م یدونم اون وقته که اسرار یرو مقصر م شده من فقطو فقط تو

 صورتش کرد : مفهوم بود . یحواله  گهیمشت د هیبندازن .  رونتیمملکت ب نیسهله از ا

 

 گهید زیچ هیبلندش کرد :  ایلیرمق فقط سر تکون داد . دهنش غرق خون بود دوباره ا یب چارهیب

حرفا ، چون اون وقت خودم به جرم نظر داشتن  نیا تویشکا سویسراغ پل یبر یفکرشم نکن که بخوا

 کنن . نتیدم چوب تو آست یخانوم متأهل م هیبه 

 دیبا یباش دهیکه فهم یحالت مسخره خاک لباسشو تکوندو ادامه داد : مطمئنم اون قدر عاقل هست به

 . رونیب یپاتو از کفش من بکش
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آخر از حرص دلش چند تا  یبره فقط لحظه  دیشدو راشو کش نشیسر تکون داد . سوار ماش مهران

زد که خاکا رو به هوا بلند کرد :  نیلگد به زم هی دیبهش نرس دیداد که پارسا دنبالش دو کیفحش رک

 ! سایوا یاگه مرد

 

 یونمجروحشو خ یشونیپ دنیلبخندبه لب جلو اومد .منم خواستم با لبخند جوابشو بدم که با د ایلیا

 شدو اشک رو گونه م نشست . شیکه روش بود دلم ر

 دستمال یگذاشتم دستمو دراز کردم جعبه  رونیشم دو تا پاهامو ب ادهیدرو باز کردم پ یدلنگران با

 خانومم . یش ادهیخواد پ یرو سرم بود : نم ایلیا ی هیبرداشتم برگشتم که سا ویکاغذ

 

 میتا بر ایب عمیلبتو پاک کن سر ویشونیه کردم : پدستماال رو به سمتش گرفتمو به سرش اشار جعبه

 ت کنه . نهیدکتر معا

 

 برداشت : دکتر ؟ یتو همون حالت دستشو جلو آورد دستمال دیخند

زد جواب داد : پس پارسا  یکه درد توش موج م ییدفعه آخش هوا رفتو صورتشو جمع کرد با صدا هی

 خود دنبال خودم راه ننداختم که . یکه ب لیوک هیدکترو  هیکارس ؟  یچ

که اگه کار باال گرفت  نیا یبرا میکیمداوا اون  یآوردم برا شونیکیلبشم با درد پاک کرد :  ی گوشه

 شاهد باشه و ازم دفاع کنه.

 



 گناهکار طرد شده

 

 
692 

 

 ادمی! اصآل سی: س دمیکردم صورت منم جمع بود با دندون بسته نفسمو به دهنم کش یحس م دردشو

 کنه . ینبود . اون قدر تو تنشو اضطرابم که مغزم کار نم

 

شانس آوردم هم سنگه درستو  یلیبه دستمال انداخت : نه خدا رو شکر خونش بند اومده . خ ینگاه

وگرنه االن دراز به دراز افتاده  دمیتو دستش جفتو جور نشد همم من سرمو به موقع کنار کش یحساب

 …بودم 

 

حرصم نده  شتریحرفا ب نیحرص خوردم توئم با ا یکاف یامروز به اندازه  ایلیخدا ا زدم : بس تو رو داد

. 

 

ا ب نمینب نجامیخان ! هواست جمع با شه ها من ا ایلیا ی: آ میپارسا هر دو به طرفش برگشت یصدا به

 .ایدردونه بد رفتار کن

 که المصب طنابه . ستیرگ ن نیگردنش زد : بب به

 

 قهقه زد : کم لغز بخون . ایلیا

 بکسر جون تو . میاز طنابم کار گذرونده س نیخودش محکم به گردنش زد : ا بعد

 ! نینمونه شو که االن مالحضه فرمود هیپشت سرش اشاره کرد :  به
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ت نشس ایالیرو گردن ا یبا دهن باز محو کل کل اون دو تا بودم که دست اردالن به آروم نهیبه س دست

 .. الدیبرج م یها هیپا یبکسر که سهله اگه بشه اندازه  می: داداش محض اطالت بگم س

 از مو نازک تره . مونیآبج شیمن اشاره کرد : بازم پ به

پر از عشق نگام کردو  یبا نگاه ایلیدادم که ا یبا تکون سر به من سالم کرد . داشتم جوابشو م بعد

 جواب داد : اون که صد البته .

ت بهش انداخ ینگاه مین ایلیدستشو جلو بردو با اردالن دست دادو تشکر کرد . پارسا جلو اومد ا بعد

پارسا باز کنه .  یکنار تا راهو برا دشیهمون طور که دست اردالن تو دستش بود به شونش زدو کش

 زیعز سالمکم خم شد طرفم :  هی نیشو داد به درو سقف ماش هیتک ستادیپلم ا یپارسا کنار در جلو

 من نبوده ؟ ریاومده تقص شیپ یاتفاقا یقبول کن ویایکوتاه ب یخوا یدلم . هنوزم نم

 ؟ خانوم خانوما . یریبگ لیتحو یخوا یخم شد : هنوزم نم شتریب

 

 یخود یگناه بود اون بودو من ب یب ایقض نیکه تو ا یحق با اون بود تنها کس دمیکم خودمو باال کش هی

 به گونه ش زد : سالم . یمؤاخذه ش کرده بودم . بوسه ا

 ؟! یآروم گفتم : خوب یلیخ

 

 یخواست جواب خنده مو بده که دستش رو فکش نشست آروم گفت : وقت دمیباال دا خند ابروهاشو

 منم خوبم . یتو خوب نمیب یم

 وجدان بد زد تو فکم. یبه فکش داد : ب یدستش تکون با

 و دوباره حرکتش داد : شانس آوردم نشکسته .باز بسته کرد دهنشو
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 ره ها . ینم یدور یجا یشوهر من بنداز یشونینگام به پ هیافتادم :  ایلیا ادی

 دهیرو چشمش گذاشت خواست بره سمت اون دو تا که گفتم : به عمرم دکتر بزن بهادر ند دستشو

 . دمیوجود منحوس مهران رذل د منیبودم که به 

 

از حرکت لباشو فرم  یول زدیانداخت آروم حرف م ایلیا یشونیبه پ یزدو رفت .نگاه یا مهین لبخند

 یدست دادو از همون جا با من خداحافظ ایلی. اردالن با ا ستین یمهم زیصورتش معلوم بود که چ

 م: خوشحال دیبوس مویشونیمن . پارسا خم شد پ شیشد . اون دو تا اومدن پ نشیکردو سوار ماش

 اومده . رتیگ یرتیهمراه خوبو با غ

 رو هم رفته قابل تحمله . یول یگه زک یموقعها به سگ م هیزد : درسته  یچشمک

 

 خواهد دل تنگت بگو . ینداره داداش هرچه م بیهوا رفت : ع ایلیا یقش خنده  قش

 . یبه کتفش زد : ممنون که اومد آروم

 

 خواهرزاده م بودا ! ی؟! موضوع سالمت امیتونستم ن ینرم با مشت به شونه ش زد : م پارسام

 

 . یحاج یحجره  یموتورو برسون نیا یکن یلطف م هیجون  یبه موتور اشاره کرد : دک ایلیا
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 . میدیموتور سوار ند یگه دک یاشاره به من کرد : االن خواهرزاده م م هی پارسا

 … زمیقبول عز ارتتیکرد به من : ز رو

 تموم جلوت قد علم کرد . یدکتر همه چ هیسرتا پاش اشره کرد : امروز  به

 

 بار مهران کرد . گهید چاریکه باز دستش رفت طرف فکشو چهار تا ل دمیخند

 

بوق زدن اونم با حرکت دست جوابشونو داد . بعد سرشو آورد  ایلیا یشدن هر دو برا یدو تا راه اون

 ! ایشد نیمال نیخون یبه لبش بود : امروز حساب یند مهربونلبخ یجلو صورتش دربو داغون بود ول

 

 . یدیترس یگفت : فدا سرت .تو ببخش که امروز حساب آروم

 

 میدیکه رس نجایاولش بود مردمو زنده شدم ا ی قهی! ترس مال همون چند دق دمیکردم : ترس اخم

 .. گهید

 

سته ب شهیهم یمهران ماجد برا ینکن . پرونده  رشیم فکرو درگ گهیبا لباش بست : ولش کن د لبامو

 شد .
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داد . منم برگشتم سر جام نشستم :  هیتک یصندل یدور زد کنارم نشست سرشو به پشت نویماش

 مطمئن ؟

 

 نگاه کج بهم انداخت : شک نکن خانومم ، شک نکن . هیباز کرد  چشماشو

 

 به سمت خونه راه افتادم .. دیسرشار از عشقو ام یروشن کردمو با قلب نویچشماشو بست . ماش دوباره

ه ب یکار گهیگذشت واقعا د یمهران م یبسته شدن پرونده  ایلیبه قول ا تگرویچ انیاز جر یروز چند

بعد از اون اتفاق  زیگردوند . استاد عز یبا اخم روشو برم دید یکارم نداشت هر وقت که منو تو راهرو م

 یریسرشو زورگ ختنیبعدم باد به غبغب انداخت که اراذل اوباش ر اوردنین فیدو روز دانشگاه تشر

زده و  ویکالنتر یایبرو ب تویشکا دینداشته ق یآژانو آژان کش یکه حوصله  نیکردن و اونم به خاطر ا

ند شد . تو لم چ رمیبا نفس دستگ یدوست منیاخبار به  نیداده موضوع مسکوت بمونه البته ا حیترج

با حرص گفتم : اراذل اوباشم  مکرد یم فیکه تعر الیا یکردم . برا زینثار استاد عز تا فحش آبدار

 کاره ! هیخودشو جدوآبادش ..  ریزورگ

 

 لحن صحبت کنه . نیبا اخم نگام کرد : اصآل دوست ندارم خانومم با ا ایلیا

 

 بگم ؟ یبه کمر زدم : پس چ دستمو

و همسرمو به القاب اراذل ،  ییدا نکهیاز ا زیگفتم : حضرت واال جناب استاد عز یلحن مسخره ا با

 کمال تشکر را دارم . دیملقب کرد ریاوباش و زورگ
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 هسر شما مناسبه ؟! یلحن برا نیزدم تو چشماش : خوب بود ، حاال ا زل

 

 کن ، وروجک ! یطونیرو پاش : کم ش دیبا خنده تکون دا منو کش سرشو

 

هر سه تون حقتونه.  یعنیصفتا حقته ،  نیجوره اصآل ا نیرو پاش نشستم : حاال که ا نهیبه س دست

 . ریاراذل اوباش زورگ

 هیدادم ، خواستم از رو پاش بلند شم منو محکم با  نیچ موینیحد براش درآوردم ب نیتا آخر زبونم

 ! گهید رمیمن زورگ گهیقلقلکم داد : حاال د گهیدستش نگه داشتو با دست د

 . ریگن زورگ یم یتا بهت بگم به ک ایشد منو با خودش همراه کرد : ب بلند

 

ردو ک ریبازوهاش اس نیآخرم منو ب دیدور خونه دنبالم دو رونیب دمیداد دستمو از دستش کش غویج با

 بهم فهموند . یدرستو حساب رویمفهوم زورگ

 

و شد محبت یکه کمبودش کامآل تو خونه حس م یزیدوباره رنگ آرامش گرفته بود تنها چ مونیزندگ

خواست  یخاله رو م یعمو و مهرو محبت مادرانه  یخاله و عمو بود .دلم آغوش گرمو پدرانه  یمهربون

 که اونام گول خوردن . دمیرس جهینت نیبه ا گهید یبودم ول دهی.درسته ته قلبم رنج
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 یم ایلیگرفتو فقط حضور ا یبود از اون روزا که من دلم م یروز سردو بارون هی ریغد دیروز قبل از ع دو

د ش یگرفت آسمونم با من همراه م یبود که هروقت دلم م یدونم چه سر یبده . نم نمیتونست تسک

 یبارون سموننشستم ، پانچومو دورم گرفتمو به آ ییرایپذ یپنجره قد یجلو میگهواره ا ی.رو صندل

روز  جشن یتماس گرفته و ما رو برا ایلیروز قبل بود . بابا با ا یااتفاق ریشب چشم دوختم فکرم درگ

 . امیداد زدم : من نم تیبهم گفت با عصبان ایلیا یدعوت کرده بود . وقت دیع

ل بهم مح گهید ایلیزدم ا یشدمو داد م یسرتق م یوقت شهیبه اتاقم پناه بردم . طبق معمول هم بعدم

اخم  هیفهموند که رفتارم درست نبوده ، اون شبم فقط جوابم  یتو هم رفته بهم م ییدادو با ابروها ینم

 باشم من از تنهاخواست  ینداشتم ، دلم م یعذر خواه یمن اصآل حوصله  یبود ول شیشونیرو پ ظیغل

خواست  یخواد اون فقط م یدونستم االنم منو برا وجود خودم نم یبودم ؟ م دهید یریاون پدر چه خ

بذاره و با افتخار سر بلند کنه و بگه دخترم عروس حاج مدبره و  شیدوستو آشنا به نما یمنو جلو

 .. ادیز یلیبود خ ادیبراش ز نیحقوق . ا یرشته  یدانشجو

به عادت  ایلی. ا نیچشم از آسمون کنده شدمو برگشتم زم نیماش یفکرا بودم که به صدا نیا تو

 یپشت سرش وارد شدو بعد در بسته شد . وا گهید نیماش هیبعد از وارد شدن درو نبست  شهیهم

تو  دمیپانچومو با دستام محکم گرفتمو دو دمیبود از جام پر زمیعز ی! پارسا دمید یم یمن چ یخدا

 . یاومد ی. با ذوق رفتم تو بغلش : تو ک اطیح

 

 . شهیم یدوساعت یکی: سالم خوشگلم ،  دیبوش مویشونیپ

 

 رفت . ادمیخوشحال شدم که سالم کردن  دنتیخجالت لب به دندون گرفتم : ببخش اون قدر از د از
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 رفت . ادتیم  گهید زیچ هیرفت تو اشاره کرد :  یکه داشت م ایلیبه ا پارسا

 

 وشناسمش از طرز راه رفتنش کامآل معلوم بود ناراحته . پارسا ر یبغض نگاش کردم ، از خودم بهتر م با

باشه . از پشت بغلش کردم بوسه  ریازم دلگ میتونم ببن یوقت نم چیرها کردمو خودمو بهش رسوندم ه

 . زمیبه کتفش زدم : ببخش عز یا

 

و تو بغلش : ت دیدستامو که دورش حلقه شده باز کردو منو کش ستادیبازدم پر صدا صاف ا هیهمراه  به

 . ی، عشقم یگلم

خواد ازش  یشم ، دلم م یازت دلخور م ییجورا هی یر یتو غالب غوغا م ی: وقت دیموهامو بوس یرو

 من . یسایپر یکامآل بش ویجداش

 

غوغا  یموقع هیتو گذشته م نبوده ، من  یخوب ی، اتفاقا زمیکرد : درکم کن عز یچشماش جادوم م با

ودن زمان ب سایشدنو تمامآ پر گانهیدفعه با غوغا ب هی نیهم یبود برا گانهیب سایکه با پر ییبود . غوغا

 بره . یم

 

 و شهیما تموم نم یحرفا یسیاون جا وا امتمیرو کرد به پارسا : اگه تا ق دیچیدور شونه م پ دستشو

 برو تو . ایتعارف ب یتعارفت کنه تو خونه ، پس خودت ب ستین یکس

 

 شما دو تام ! یمهمون نواز نیاز تأسف تکون داد : کآل من تو کف ا یسر پارسا
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ر چرا خب یی: خان دا دمیبودم پرس ایلی. همون طور که تو بغل ا میبا خنده وارد ساختمون شد ییتا سه

 ؟ یایم یدار ینداد

 

 دهیبرند معروف براش خر هیخوشگلشو که خودم از  یشمی وریپل ینایاز دستش درآورد آست ساعتشو

 دیش زیتون خواستن سوپرا یهمسر گرام یکردم ول ی: بنده اطالع رسان دیآرنج باال کش یبودم ، تا رو

. 

 

توش پال مین ریاز ز یکیمن بود اون  یدستش دور شونه  هینگاه کج بهش انداختم  هیبلند کردم  سرمو

 . اسیجور نیمردونه شم : ا یشلوارش . عاشق ژستا بیتو ج

 

 . گهید گهیباال انداخت : د شونه

 

تا دستو صورتشو  نییپا سینه م آزاد کردو رفت سمت پله ها ، پارسا هم رفت سرواز دور شو دستشو

 دم حضرت واال . یرو بعدآ بهتون م گهید گهید نیرسوندم : جواب ا ایلیبشوره خودمو به ا

 

 نثارم کرد . طنتمیجون پر ش هیخنده ش خونه رو پر کرد .  نیدلنش یصدا
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غذامون که تموم شد تا اومدم بلند شم دست پارسا رو دستم  میصحبت کرد یشام از هر در زیم سر

هر دوشون معلوم بود  ی افهی. از ق میکن یبعدآ با هم جمع م هیبابا حاال چه عجله ا نینشست : بش

 دشیردو بدل م نشونیکه ب یینگن . نگاهها ایبشش موندن بگن  شویدارن که تو ش ییحرف مگو

 یرو که م یهمه و همه اضطراب یشینما ویظاهر یدادنو خنده ها یم لمیکه تحو یسروته یب یرفاح

ونه چ ری، دست راستمو گذاشتم ز زی. دست چپمو گذاشتم رو م دیکش یخواستن پنهان کنن به رخم م

 ی افهیرو با دست چپم انجام بدم . به ق ییکارا هیتونستم  یدادم . هنوزم نم هیمو سرمو بهش تک

 کرد قطع کردم : خب ؟! یبلغور م یدونم داشت چ یجفتشون نگا انداختم حرف پارسا رو که نم

 

 گفت : خب که خب ! منظور ؟ پارسا

 

 یمعلوم بود که معن ایلیا یبلند کردمو دوباره سر جاش گذاشتم ، از چهره  مهیبود ن زیکه رو م دستمو

 یم ریهمون جا گ یول ادیپشت دندوناتون م رو که تا ییاون حرف مگو دی: خب بگ دهیخبو فهم نیا

 . ادینم رونیکنه و ب

 

 ینم ویچی، ه گهیگفت : خواهر زاده ته د ایلیانداخت . ا ایلینگاه به ا هینگاه به منو  هیبا تعجب  پارسا

 شه ازش پنهان کرد .

 

 باشن ! زیقدر خانوما ت نیبرگشت طرفم : بده ا پارسا
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 شن ! یبا خبر م ونیآقا یکردم : بده چون از خبطا زیر چشمامو

 

شدم .  یاز خونه بود حتمآ متوجه م رونیب طنتیراحت بود اگه اهل ش ایلیاز ا المی. خ دنیدو خند هر

 مییبدم کدوم مرد اهل ددره کدوم نه . دا صیگشتم که تشخ کریدرو پ یب یجامعه  نیاون قدر تو ا

 بود . زهیپاستور ی زهیدرست مثه شوهرم پاستور

 

نه . خو یمهربونم دستمو م یکه پر نیخوشحالم از ا یلیدستشو دور شونه م حلقه کرد : من که خ ایلیا

 رم سر اصل موضوع . یراست م هی نمیصغرا کبرا بچ ادیز ستیگفتن حرفام الزم ن یبار

 

 ! گهید ستیدر کار ن یینگاش کردم : االن صغرا کبرا هی یچشم ریز برگشتم

 

 خواد در بره . یبرگشتم سر جام : کجا ! زود م ایلیبلند شم که باز با فشار دست ا خواستم

 

که  منیبش نیزن یحرف نم ی: وقت امیب رونیدستش ب ریخوام از ز یکه م یکردم طور زیحائل م دستامو

 بشه ؟ یچ

 

 تا بگم . نی: باشه بش دیکش یپوف
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، دستاشو دورش  دیشو نوش یجرعه ا ختیخودش ر یآب برا وانیل هیاز دور شونه م برداشت  دستشو

که  که یدون ی، م سایخورد ، بود : پر یکه با حرکت دستش تکون م وانیحلقه کرد چشمش به آب تو ل

 . هیپدرت مهمون یخونه  گهیدو روز د

 

 دونم . یسر تکون دادم : م دیترد با

 

 …تا  میبر دیکه با یدون یم نمیبلند کرد : ا سرشو

 

چه  دیبا نی.. ا دیداد زدم : با دمویکوب زیرو م یقطع کردم دوباره غوغا شدم . مشت محکم حرفشو

 داره ؟ یمفهوم

 

 … ی ستهیرفتار اصآل شا نیکه ا یدون ی؟ م یزن یکم باال برد : چرا داد م هیکرد تن صداشو  اخم

 

 .. ستیجام بلند شدم : برام مهم ن از

بشه ؟ برم بگم دستت درد نکنه بابت  یفاصله گرفتم رو به هر دوشون دوباره داد زدم : برم که چ زیم از

: برم بگم اومد جا  دمیکش ادیکنار آشپزخونه فر ی هیچهار پا ریلگد زدم ز هیکه سرم اومد ؟  ییبالها

 که پا به ماهه ؟ یکی نیا ادتیاون زنتو ع یپا یخال

 ؟ تهیریبرادرمم که حاصل عشق سر پ ایبابا جون منتظر خواهر  بگم
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،  گهیزد : بسه د ینتونست خودش کنترل کنه از جاش بلند شد تلخ شد. حاال اون داد م گهید ایلیا

 . یشیکنم بدتر م یم تتویرعا یدرست صحبت کنه اون پدرته. هرچ

 

 اشتباه کرده . دهیجان ! پدرتم فهم سایخودشو انداخت وسط : پر پارسا

 

 هیرگ غویخشم شعله ور تر بشه : دستامو دو طرف صورتم مشت کردم با ج شیحرفش باعث شد آت نیا

 دیفهم یم دیداشتم با اجی.. اون موقع که بهش احت رهی.. د رهیگفتم د

 پدرمو با جونو تنم دادم . یم : بدبختانه تاوان اشتباهو نفهم نهیس یزدم تو قفسه  محکم

ازش  یخوب یخاطره  چیکه که ه یتو خونه ا امیب یروت شد ازم بخوا ی: چه طور ایلیکردم به ا رو

 ندارم جز اشکو آه جز .. جز .. تجاوزو شکنجه ..

 

صورتم . پارسا با  ایرو لب  نهیلحظه حس کردم النه که مشتش بش هیمشت شده شو باال آورد  دست

 بره . نیاز طرف من بود . من خواستم کدورتا از ب شنهادیپ نیاضطراب گفت : ا

 

رفتارم دست  گهیگر فشرده شدم د تیمنم تو آغوش امنو حما وارویگره شده نشست رو د مشت

 یبود پناهم نداده وینکرده بود دامیاگه تو پ نیلحظه فکر کن ، بب هیخودم نبود به لباسش چنگ زدم : 

 االن کجاها ..

 نتونستم ادامه بدم . گهید
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 یهرچ یتو بگ یرفت: باشه باشه هرچ یم نیینوازش گرش رو کمرم باال پا یدستا دمیبوس یتند م تند

 . یتو بخوا

 

 . دنتهیتابه د یب یلیجلو اومد : خانوم گل بابات خ پارسا

 

 خواهان آغوش عمو رضا بودم . شتریمن ب قتیتاب نبودم در حق یمن اصآل ب یول

 

 میبر شام یبرا مویو قرار شد فرزام خبر کن رونیصبح با هم رفتن ب ایلیزده نشد پارساو ا یحرف گهید

 زنده هم داشت . یقیکه موس یرستوران سنت هی

 

بود که رفته بودن منم کتاب دفترامو پهن کردمو مشغول مرور درسا و مرتب کردن  یدو ساعت یکی

 ریتصو دنیزنگ خونه مجبور شدم ازشون دل بکنمو از جام بلند شم .با د یجزوه هام شدم که به صدا

 . دیکه زنگ زده بود پشتم لرز یکس

 یواژه  دیبگم ناراحت شا تونمیخوشحال بودم هم .. نم دنشیدو حس متفاوت شدم هم از د دچار

ورمه س شرتیت هینگاه به لباسام انداختم مناسب بودن ..  هیمناسب تر باشه . درو زدم باز شه  ریدلگ

اده با س مروش دوخته شده بود با شلوار ستش . موهام ینیتزئ دیگرد که نوار سف قهیکوتاه  نیآست یا

ر خودمو به د عیلرزون سر ییاز سرو شکلم راحت شد با پاها المیخ یکش پشت سرم بسته بودم .وقت

که التهابم کم بشه بعد خدا رو صدا کردمو درو باز  دمیکش قیرسوندم اول پشت در چند تا نفس عم
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م به سمت داشتو یبا سالبتو مردونه گام بر م شهیت مثه همآغوش پدرانش ضعف رف یکردم . دلم برا

 رابیببوسه و منو از محبت پدرانه س مویشونیمنو دخترم صدا کنه پ ادویب شهی. کاش مثل هم ومدیم

 کنه .

 ینیسنگ یول دمیسالم کردم . همون طور آروم جواب شن ریاز پله ها باال اومد آرومو سر به ز یوقت

 . نییدر کنار رفتمو تعارفش کردم : بفرما ینگاهش رو خودم حس کردم . از جلو

 دنشیدونستم چه قدر دوسش دارم با د یگفت . تا اون لحظه نم اهللی هیش  شهیشد به عادت هم وارد

 رفته بود دفترو دستکمو ادمیاز مبال نشست از هولم  یکی ی. رو هیعالقه م بهش ناگفتن دمیتازه فهم

برم  ماخو یگفتم خواستم جمعشون کنم که گفت : ولشون کن م دیببخش هیجمع کنم دستپاچه شدم 

 . رمیگ یوقتتو نم ادیز

 باهات حرف دارم . نیمبل رو به روش اشاره کرد : بش به

 

 شیاشنگلم چ ایدخترم  چیطرز حرف زدن خشکو که ه نیخواستم .. من ا یگلومو گرفت : نم بغض

 نیریش یچاشن هیجمله هاش  یخواستم که همه  یخودمو م یخواستم .. من حاج بابا ینبود نم

 یتونم اشکامو مهار کنم . رو ینم گهید وفتهیدونستم اگه چشمم بهش ب یداشت . سرمو بلند نکردم م

 یظلم چیه نیارحم الرحم یدار مکافاته ! خدا ایکه خواسته بود نشستم آرومو شمرده گفت : دن یمبل

ده مثل  یجواب م رترید ای، به بعض یده مثل منو طوب یزود جواب م ایذاره به بعض یجواب نم یرو ب

 پدرت .

بت نس یقضاوت نابجا و تهمت منو طوب ی: جزا نهیحرفا براش سنگ نیکرد ، حس کردم گفتن ا یمکث

 به تو ..
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ه در ک یافتاد و پاسخ اشتباه پدرت و نامرد هیطال یبود که برا ی: همون اتفاق دیکش ییپر صدا نفس

رد ک رونیتو رو از خونه ب ییآبرو یخودش از ترس ب یامروزش . به گفته  ییآبرو یحق تو کرد ، شد ب

 نینش هخون بآیمردم شده و حرفش نقل مجالس خاله زنکاس که تقر یانگشت نما یامروز طور یول

 شده .

 

 ی، دلم م دهیحرفاش بهم آرامش دادو منو خجالت زده کرد . دوباره ادامه داد : فردا ع شهیمثل هم بازم

به دهن  ویشرکت کن یمهمون نیآراسته و با وقار تو ا شهیعروس خوب مثل هم هیهمسرو  هیخواد مثل 

شت ارجو قرب یمثل قبل پ گهید یدونم منو طوب ی. م یقفل محکم بزن هیتا ابد  چارگوئهیل یهر چ

 . میذار یتنهات نم مویبدون بازم پشتت یول میندار

 ایلیبه عنوان عروس حاج مدبرو همسر ا یبدون فردا تو اون مهمون نمیگفتو از جاش بلند شد : ا نویا

 .. ینه به عنوان دختر حاج ساالر یشیحاضر م

 ریز بودم . دهیراه افتاد تا بره . من نتونستم از جام بلند شم انگار به مبل چسب گهیحرف د چیه بدون

راهرو ، طاقت رفتنشو نداشتم تمام  یکاینزد بآیدرست پشتم بودو تقر گهیکردم د ینگاش م یچشم

نکردم  خبرتونخودم که چرا از وجود پارسا با  یچند وقت کارم شده مؤاخذه  نیجمع کردم : ا روموین

 ریگم دلگ یکم شده ، نه ! نم شمینبود که ارجو قربتون پ نینذاشتم به خاطر ا شیه تا حاال پا پ. اگ

 نکردم به شما و .. یاحترام یشرمنده بودم . منم اون روز کم ب یریاز دلگ شتریب ینبودم ، بودم ول

 خاله ؟! ایگفتم مامان  یم یکردم چ مکث

 

روز  ادمیکه تو گلوم نشسته بود باعث شد صدام بلرزه :  یشد برگشت طرفم . بغض یمکثم طوالن یوقت

 ..نیبچه ها گفت یپدر تو خونه 
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خوادبدون ..  یآغوش امن پدرانه م هیدلت  یروز حس کرد هیاگه  نی: گفت دنیلرزیاز بغض م لبهام

 بدون ..

 

از اشک  ی. تو هاله ا دمیذاشت حرفمو کامل کنم کامل به طرفش چرخ یشکسته شدم نم بغض

 کشم آغوشم بروت بازه . یکه نفس م یکه دستاش از هم باز بود : بدون تا زمان دمشید

 

که پرواز کردم ، منو محکم به خودش فشرد : چه قدر دلم برا  دمیبه طرفش ندو دیصبرم ته کش گهید

 آغوشتون ، عطر تنتون و محبتتون تنگ شده بود .

 

 . ی، نور چشمم یزمی، عز یختر گلم: تو د دیبوس سمویخ یدستاش گرفت چشما نیب صورتمو

م دختر یمحبتاشو لحن مهربونش بودم . دلم ضعف رفت برا یدور کمرش حلقه کردم . تشنه  دستامو

نه . ک یم میداد که داره همراه یحاج بابام نشون م یقابل کنترل نبودن . تکونا گهیگفتنش . اشکام د

ش  رو گونه ودب شتریو ثروتاش ب ایاصل که ارزشش برام از تمام دن دیسرمو بلند کردم چند دونه مروار

 ، طعمش دمیاشکاشو چش نیدلنش یگونه ش زدم شور یرو یپام بلند شدم بوسه ا ینشسته بود رو

 بود : دوستتون دارم حاج بابا ، دوستتون دارم . رینظ یب

 

 دل . زیتو آغوش پدرانه ش فرو رفتم : منم دوستت دارم عز شتریب

 گهیطرف ، عذاب وجدان به خاطر رنجوندنت از طرف د هیاز  تی، غم دور سای: پر دیموهامو بوس یرو

نصف شده ، کم حرفو  هیطال یکنم ول یخوام ازش طرفدار یرو از پا در آورده . نم هیو طال یمنو طوب
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 یم سراغتوهمه ش  نیبا وجود ا یول رهیگ ینم لشیکس تو خونه تحو چیصدا شده . به جز فرزام ه یب

 ببخشمون حاللمون کن . یخوام ول یازت م یدونم کار سخت یپرسه . م یحالتو م رهیگ

 

دونست چه  یکه م نیفرق داشت ؟ با ا یامروز یبود ؟ از کجا اومده بود ؟ چرا با تمام آدما یمرد ک نیا

ز بوده ا سادهیجا رو به روم وا نیرو در حقم تموم کرده بود . حاال ا یداشتم ، مردونگ یپلشت یگذشته 

به تن پدر نامرد من  ردم نیا ی دهیگند یمو هیکرد . کاش  یمن .. از من سرتا پا گناه طلب بخشش م

 بود .

 

 منم اشتباه کردم . نیمنو ببخش دیاومدم : شمام با رونیآغوشش ب از

 

 ..یایم یطوب دنیخونه مون د میبر یای: اگه ازت بخوام ب دیگرم بوس مویشونیپ

 ؟ یندازیم نیرومو زم ایچشمام نگاه کرد :  به

 

 قرارته ، گناه داره به خدا . یب یبگم . ادامه داد : طوب دیبا یدونستم چ یبه دندون گرفتم . نم لبمو

 

 . امیبعدآ خودم ب ایحاضر شم  دیش یلبام نشست : منتظر م یرو لبخند

 

 مونم . یمنتظر م یلبهاشو از هم باز کرد : تا هر وقت که بگ ینیریش ی خنده
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 ایلیدرآوردم تا با ا مویبودم . گوش ستادهیساعت بعد حاضرو آماده جلوش ا مین ای قهیدق ستیب حدود

 ؟ یکن یکه گفت : چه م رمیتماس بگ

 

 خبر بدم . ایلیخوام به ا یم یچیتعجب گفتم : ه با

 

 بلند کرد : نه ! دستشو

 شه نه ؟! یخودمون م یریهمون غافلگ شیمعن ایفرنگ زیسوپرا یچشمک بانمک بهم زد : واژه  هی

 

ال ح یهم کل طونیش یبابا هینشست . داشتن  یبرق بدجنس هیخنده سر تکون دادمو تو چشمام  با

 ده ها ! یم

 

 ؟ ییسالم ، کجا کیطلبکارانه گفت : عل یزنگ زد با لحن ایلیبه ا خودش

…. 

 ما باهات کار دارم .. یخونه  ایب نی: باشه .. آب دستته بذار زم بابا

…. 

 . خودتو برسون منم تو راهم باهات حرف دارم . میهمه مون سالم وفتادهین یاتفاق چیه ری: نه خ_
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…. 

 

.  ادیرو دهنم گذاشتم که صدام باال ن عیدستمو سر رهیباباو طرز حرف زدنش باعث شد خنده م بگ لحن

 . رهیمن خنده ش نگ یبابا هم مجبور شد پشتشو به من بکنه که از خنده 

 

 منتظرم . ایبلند گفت : ب ییبا توپ پر و صدا آخرم

 

 خنده . ریز میزد یتماسو قطع کرد . هردو با پق یوقت

 

 بابا دوباره زنگ خورد : باز لحن بابا عوض شد سردو خشک گفت : بله ! یکه گوش میراه بود تو

… 

مو اسم دینبا گهید ینباش امی. ب امیهمون جا تا ب ینیشیم ریمن .. نخ نیدونم .. تو ماش یمن چه م :_

 . یاریب

 

 ؟ یاوردین تویاشاره کرد : گوش فمیقطع کرد ، با سر به ک تماسو

 

 . نجاسیدرآوردم : چرا ا مویگشتم گوش فمویک



 گناهکار طرد شده

 

 
712 

 

 

 …زنگ زده  یاشاره کرد : پس چرا هرچ میگوش به

 

 . لنتهیرو سا یحرفش تموم شه زدم رو گونه م : وا نذاشتم

 

 دونست یگفت : بهش زنگ بزن . م رهیکه نگاشو از رو به رو بگ نیزنگ زده بود .. بدون ا ۲۰-۳۰ حدود

 دلش شور افتاده . توینه گوش یمن توپم پره ، تو هم نه تلفن خونه رو جواب داد دهیتو . د شیپ امیم

 

 خوام تنها باشم ، یفعآل م ستیبابا خوندم : حالم خوب ن ینوشتمو برا امیپ هیزنگ نزدم فقط  بهش

 . میکن یخونه صحبت م یاومد

 

رو به منو تو نسپردن ، وگرنه دو روزه به  ایگم بابا جان خوبه دن یکرد براش فرستادم : م دییتأ بابا

 . میبود دهیکش ششیآت

 

رو که دوست داشتم با بابام تجربه کنم ، تازه  ییطنتهایتمام ش دمیگفت . از ته دل خند یم راستم

 لذت بخش بود . یلیخ نیکردم و ا یداشتم با پدرشوهرم تجربه م

 

 : حاج بابا جونم ._
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 : جانم ، بابا جان . دیخند

 

 من چند تا شاخه گل بخرم . نیسیوا میدید یگل فروش هی شهی: م_

 

 دل . زیعز یمهمونم کرد : خودت گل ینگاه مهربون مین

 

. چهار تا  یو دو تام صورت دیدونه قرمز ، دو تا سف هیپنج شاخه گل رز داشت .  دمیکه خر یگل دست

 . یو دو تام صورت دیسف هیقرمز ،  هیگرفتم .  ینییتز چیشاخه هم بدون ه

شم ن دهید فونیتا از آ ستادمیباز نکرد ، زنگ زد . من کنار ا دشیخونه شون درو با کل میدیرس یوقت

پشتش قرار گرفتم که  یاخم جانانه وارد شد پشت سرشم من ! طور هیدر که باز شد اول خودش با 

لبم  ور یلبخند ایلینگران ا یباز شدن در ساختمونو پشت سرش صدا ی. صدا نهیمنو نتونه بب یکس

 شد ؟! ینشوند : سالم ، چ

 

 ؟!بشه  یچ یخواست یسالم ، م کیگفت : عل یعصبان یبا لحن بابا

 

 چش شد بابا ؟ سای، پر سای: پر دیهمون طور نگران پرس ایلیا
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 یلحن گفت : چه م رییجلوتر اومده . بابا شونه باال انداخت ، بدون تغ دمیبلند تر شدن صداش فهم از

 دونم از خودش بپرس .

 شده . تیاذ نی: بابا ، تو رو خدا ! بهش حق بد دینال ایلیا

 

چه  ادیخواد ب یآقا نم ستیگوشمو نوازش داد : خب زور که ن یمهربون مامان طوب یبار صدا نیا

 نداره که ! ی! بچه م از اون خونه خاطرات خوب هیاجبار

 

 … ختهیبابا که دوباره بهم ر نیبهش گفت ی: چ دیکش یپوف ایلیا

 

 ادیاومد منو خندون پشت سر بابا دست گل به دست پ دیشد که حرفشو قطع کرد دو یدونم چ ینم

 ! گهید اسیجور نیکرد : ا

 

 .. گهید گهی: د یسمت مامان طوب دمیبابا بلند شد منم دو ی قهقه

 که عوض داره گله نداره . یزیلحظه به سمتش برگشتم : چ هی

 

چه قدر دل  شیمامان : آخ ی. خودم پرت کردم تو آغوش باز شده  دیبه موهاش کش یلبخند دست با

 تنگ آغوش مهربونتون بودم .
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 یتو چهار چوب در سرمو از رو شونه  هیطال کلیشدن ه دای.با پ میختیاشک ر مویدیرو بوس گهیهمد

خواهر شوهرم  دنیبه آغوش ش یبار من دستامو برا نیمامان بلند کردم با دست اشکامو پاک کردم ا

 ! سای: پر دید نالبه سمتم اوم یباز کردم با ناباور

 زد . یاون ضجه م ختمویر یفقط من آروم اشک م میزد ینم یحرف چیبغل گرفتمش ، ه تو

 

 ! دنیداره بخش ی، واقعآ چه لذت یمهربان یکه تو بخشنده  ستیخود ن یب ایخدا

 

 نیبه بهتر میاز توشون جدا کردمو به بابا دادمش : تقد دویسف یهال گلها دستم بود . شاخه  یتو تا

 شهیم نیباره و محافظ زم یبرفه . همون طور که برف آرومو صبور م یپاک ویدیکه مثل به سف ایدن یبابا

ازمون  مشکالتو همه جا در برار  شهیکنه و هم یمام محبت خالصانه شو نثارمون م ی، حاج بابا

 کنه . یمحافظت م

 

مرد  نیزد . چه قدر ا یزد چشماش از نم اشک برق م میشونینرم رو پ یباز کرد بوسه ا آغوششو

 .. هیدوست داشتن

 

رو بهش دادم : من  یکرد . گل صورت یسمت فرزام برگشتم که تا اون لحظه تو سکوت تماشامون م به

 .. هیدونم برادر داشتن چه جور یبرادر نداشتم نم

 

 ذاره . یهواتو داره و تنهات نم شهیکه هم یبرادر دار هیبه بعد  نیحرفم تموم شه : از ا نذاشت
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 هیدونم طعم خوش داشتن  یکه م یبه کس میتقد میگل صورت نیبرگشتم : ا هیخنده به سمت طال با

 چشم . یخواهر مهربونو باهاش م

 

 دمشویاخم لب به دندون گرفتمو براش سر تکون دادم . بوس هیشد دستمو ببوسه که نذاشتمو با  خم

 کردم .دستمو دور شونه ش حلقه 

 

کمتر  یکه تو کرد ی. از خودگذشتگ یتر زیخواهرم برام عز هیمنو به خودش فشرد : تو از  محکم

 کنه . یخواهرش م یبرا یخواهر

 

) به فرزامو  دایدادم : شاخه گل قرمز عشق باباس ، دو تا سف حیگلو به مامان دادم و براش توض دسته

)  ایدو تا صورت نی، و ا اسیدن یگال یهمه  یاشاره کردم ( عشق دو تا پسراتونه که به طراوتو تازگ ایلیا

 . دارتوننمنت  شهیهم ی شهی( عشق دو تا دخترتونه که هم میبود هیمنظورم خودمو طال

 

 کس نگرفته چیاز ه یبا ارزش وینیریش نیبه ا یا هیتا حاال هد زمیمهمونم کرد : عز یا گهید ی بوسه

 بودم .

 

 . نیرو از خدا گرفته بود هیهد نیتر نیریبه بابا اشاره کردم : ش دمیخند
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 که دخترم هوامو داشته باشه . نیبه شونه ام زد بابا گفت : مگه ا یشوخ به

 

عشق رفتم  ایدن هیبود با لبخند و  زمیعز نیتر زیگل سرخ ِ تو دستم که مال عز یشاخه  نیآخر

چهار جفت چشم  یجلو یخواست برم تو بغلشو خودمو گم کنم تو آغوش مهربونش ول یطرفش دلم م

 . نمیتر زیگل عشق منه به عز نمیگلو جلو بردم : ا دمیمنتظر خجالت کش

 

م به به دستمو بعد یطرف خودش نگام کرد بوسه ا دیدستمو گرفت منو کش رهیکه گلو بگ نیا یجا به

که  میکنه . فقط تو نگاه هم گم شده بود یم تیکه اونم داره رعا دمینگفت فهم یچیگل زد ه یگلبرگا

 یه رنگو بویکه امروز خونه مون  ایجان مادر برو لباساتو عوض کن ب سایصدام کرد : پر یمامان طوب

 گرفته . گهید

 

 . یی: مثآل چه رنگو بو دیپرس طنتیبابا با ش حاج

 

 جوابشو داد : عشق . یهم با طناز یطوب مامان

که در حال حاضر مخصوص مهمونا بود . تا  ایلیا یعوض کردن لباسام رفتم تو اتاق دوران مجرد یبرا

 تو : کجا حاج خانوم ، حاج آقاتون جا موند . دیپشت سرم پر ایلیخواستم درو ببندم ا
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 خندون ضعف رفت : خب . یلبا یخنده نگاش کردم دلم برا با

 

 باال جواب داد : خب ! یسر کجو شونه ا با

 

 اشاره کردم : اومدم لباس عوض کنم . کلمیاز هم باز کردم به ه دستامو

 

 منتظرن . هیدونم فقط زود باش بق یگفت : م یمعمول یلیخ

 

سرمه  نیتخت گذاشتم . شلوار ج یتخت نشستو منتظر موند . چادرو مانتومو درآوردمو مرنب رو یرو

شال  دمیروش پوش یسرمه ا یایقرمز با دور دوز زی. شوم یتاپ سرمه ا هیمانتوم  ریتنم بودو ز یا

 کنسرم کنم که دستمو گرفت : ولش  یهم مدل دار بستم خواستم چادر گلدار خونگ یقرمز سرمه ا

 خوبه . یجور نیخواد هم ینم

 

 .. یگرد شده اعتراض کرد : ول یچشما با

 

 و مرتبه . دهیکامآل پوش داره ؟ لباست ینشد ادامه بدم : چه اشکال منتظر

 منو با خودش برد . دویکش دستمو
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. حس کردم هنوزم مورد بخشش قرار نگرفته  نیدورتر فرزام ماب هیبابا تو هال نشسته بودن طال مامانو

 تاوان اشتباهشو پس داده بود . ی. دلم گرفت ، طفلک گناه داشت درسته اشتباه کرده بود ول

 ورود ما بابا دستشو باز کردو منو کنار خودش دعوت کرد با

 

 ، دلم هزار راه رفت . نایبا خنده گفت : خوب عروس پدر شوهر ما رو سر کار گذاشت ایلیا

 

، مثآل مهندس  نهییپا وتیک یخودت آ هیما چ ریشونه باال انداخت حق به جانب جواب داد : تقص بابا

 ! ایمملکت نیا

 

 باز گفت : بابا ! یگردو دهن ییبا چشما ایلیا

 

 سایچرا پر یدیگم ؟ مگه نپرس یبرداشت : دروغ م ینیتازه آورده بود از تو س هیرو که طال ییبا چا با

 ؟ نهیاز ا ریمن ، غ نیپس کجاس منم گفتم تو ماش یدیدونم . پرس یگفتم نم دهیجواب نم

 

 بابا بعد با خنده دستاشو باال آورد : درسته ، درسته . حق با شماس . یزل زد تو چشما هیچند ثان ایلیا

 

شد و فقط فرزام بود که باهاش حرف  یتو گفت و گوها شرکت داده نم هی، طال میدیخند مویگفت یکل

 زدو مخاطبش بود . یم
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نوع  نیخوا یرفت رو کردم به حاج بابا : بابا نم یخواستم وقت یچا هیازش  ارمینتونستم طاقت ب گهید

 . نیبد رییتغ هیرفتارتونو با طال

 

 بفهمه .. دیبا اخم گفت : با ایلیا

 

 باال بردم : صبر کن . دستمو

الخطاس .  زیبه قول خودت انسان جا یتازه کردم : درسته اشتباه کرده و راهو اشتباه رفته ول ینفس

 یونت یپس نم یگول خورد ینه . خودت که ازش بزرگتر بود هیطال یول یشد یم دهیتو بخش دیچرا با

 . یمؤاخذه ش کن ویریبهش خرده بگ

 یا هیاون طال هیطال نیرفته ، ا نیاز ب یدختر کل نیرو مخاطب قرار دادم : گناه داره به خدا . ا بابا

 . ادیبودم خدا رو خوش نم دهیکه من د ستین

 مهربون موافقم . یبار فرزام دنبال حرفمو گرفت : منم با پر نیا

وسط فقط مادر من مقصر  نیشد تو صداش حس کرد ادامه داد : ا یکه لرزش بغضرو م ییبا صدا بعد

 …دادگاهش  نیتو آخر گهید یبوده که شکر خدا هفته 

 

 دادگاه ؟! نیوسط صحبتش : آخر دمیپر
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 دادگاهه . نیآخر گهید ی: بله ، هفته  ایلیا

 

 ؟ یکردم : پس من چ اخم

 

 یبه وکالت از تو ، تو تمام جلسات شرکت کرد ول الیل یقانون یپزشک دییپزشکت و تأ ی: با گواه ایلیا

 . یباش دیآخره و تو هم حتمآ با یجلسه  نیا

 

 شده . یشدم : منم حق داشتم باشمو بفهمم چ یعصبان

 

.  یرو جلوم گذاشت : بهتر که نبود یفرو افتاده چا یبه دست وارد شد با سر ینیس هیموقع طال همون

 . یلیسخت بود خ یلیخ

 

ورد که منو م یسر کسان نمیحق من بود تا بب نیا یکردم . ول یاشک تو چشماش نشست درکش م برق

واهرو که خ ینیسنگ یاردالن بهم گفته بودن با پرونده  الویکه ل نی. با ا ادیم یظلم قرار داده بودن چ

 . رهیآروم بگ یتا دلم کم دمید یم دیبا یبرادر دارن حکمشون مشخصه ول

 

 . نینامه حضور داشته باش تیرضا یامضا یهردو تون برا دی: با بابا
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 ؟ دشونیببخش نیخوا یم یعنیتعجب کرد :  فرزام

 

که سمانه و  نیبه خاطر ا نجامیهم بخوره بدتره تا ا یگندآب هرچ نیبهتر ا یطور نیجواب داد : ا ایلیا

به خاطر تو و آقا و خانوم احتشام زودتر از  میخواست یوگرنه م میاون چند تا دخرا متنبه بشن جلو رفت

 . میبد تیرضا نایا

 

 بشه . دهیخوام بخش ی. نم دشیم از کوره در رفت : خواهشآ اگه به خاطر منه نبخش فرزا

 

 . اون مادرته . ستین حیطرز حرف زدن صح نیبابا بد تو هم گره خورده بود : ا یاخما

 

 هیبه اسم سمانه نمدارم . من فقط  یبلند شد : نه من مادر ندارم . من مادر یاز رو صندل فرزام

 چیه گهیعمو که بابام شد . د هیعمه ،  هی.  ییبابابزرگ که شما هیس  یمادربزرگ دارم اونم مامان طوب

 کسو ندارم .

 

 نبخشش . به خاطر خدا نبخش به خاطر من نبخش . یکه خواهرم یکرد به من : اگه قبول دار رو

 

 کن . ایکن بچه . ح ایبهش : ح دیتوپ بابا
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 . میکن یرو گرفت : فعآل برو باال بعد صحبت م ونهیم ایلیا

 

 شه . یحالم بد م نمشونیبب که دوباره نیاز ا یخوام نبخشم ول یبه صدا اومد : م هیبار طال نیا

 تونم . ینم کشمینم گهی؟ د امیآخرو ن یجلسه  نیمن ا شهیبلند کرد : م سر

 

 . یبتون دیبابا ، با یبتون دیشو باز کرد : با گهیدست د بابا

 

بازش .  بود بر آغوش یدیینگاه به دستش انداخت . لبخند بابا مهر تأ هینگاه به بابا  هی یبا ناباور هیطال

مهربون که  یشد تو آغوش گرم پدر دهیحرکت دست کش هیابا انداختو ضجه زد . با  یخودشو رو پاها

باشن . دست  حتنشستم تا پدرو دختر را ایلیشد گفت عاشق بچه هاشه . من بلند شدم کنار ا یم

که پشت هاله  نیمنو به خودش فشرد ، سرمو به طرفش چرخوندم با ا دویچیدور شونه م پ تگرشیحما

 هیکه  دیشد تو نگاهش د یعشقو با هم م ویقدردان یول دیرس یاز اشک چهره ش تار به نظر م یا

 لبخند پر از مهر جوابش بود.

 دیگفت شا شهیکه نم یرو درواس یعنی.  میدار یکم با هم رو درواس هیشستم هنوز  هیرو با طال ظرفا

 یاتفاقا ریبه خاطر خطاهاش تو خودشه و منم درگ هی. طال میبهتر باشه بگم هنوز با هم اخت نشد

نگذشتم ،  شتو خودم فرو رفتن اونو به شک انداخته که هنوز تمامو کمال از گناه نیفردام .ممکنه ا

 یپدر یور تو خونه حض میخوام عذاب ال یهر بار که م یول ستیطور ن نیا یدون یخودت که م ایخدا

 کنه . یم ریذهنمو درگ ادویم ادمیو بازم بازم به  شهیرو فراموش کنم نم
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الب ج یلیشوهرم استراحت کنم . خ شیمنو فرستاد باال برم پ یظرفا که تموم شد مامان طوب شستن

 میتنبل نیبده . شوهر به ا یگرفت به خودش مرخص میکردم اون تصم یبود من با پدرو مادرش آشت

 نوبره ! واهلل !

الزم نبود  یلیتوجهمو جلب کرد . خ ومدیکه از اتاق رو به رو م ییاز اون که وارد اتاق بشم صداها قبل

 دادگاه . امیخوام ب یشم صداشون اون قدر بلند بود که راحت بشنوم .بابا ، م قیدق

 

 ! یذار یگم تو پاتو تو دادگاه نم یبار آخر م یفرزام برا نی. بب یفهم یم شهی: نم ایلیا

 

 باشم تو محکمه ش. دینباشه به قول خودتون سمانه مادرمه من با ی: آخه چرا ؟ هرچ فرزام

 

 . یباش دینبا لیدل نیبه هم قآیصداشو باال برد : دق ایلیا

 

 . ستیقانع کننده ن لیدل نیباشم . ا دیبار قرزام صداشو باال برد : چرا نبا نیا

 

 نمیخوام بب یباشم م دیبود : با یجسم بلور هیکه اومد فکر کنم از شکسته شدن  ییکرد صدا یمکث

 .. رنیگ یقاتل پدرم در نظر م یبرا یتو اون دادگاه چه مجازات
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 اریتعجبم برسم : صداتو ب ی هینذاشت به بق ایلیا یگفت االن ! صدا یچ نیاز کله ام بلند شد . ا دود

 یجنازه  عییتو تش دیشرکت تو دادگاه مادرت ،با یشنوه اون وقت به جامامان ب یخوا یم نییپا

 . یمادرمن شرکت کن

 

 مهربون نبخشنش . یعمه و پر نید یسکوت شد : پس قول م نشونیب یا لحظه

 

 حق اوناس . نی. ا رنیبگ دیاونا با مویتصم نیتونم قول بدم ا یآروم تر گفت : نم ییبا صدا ایلیا

 

 دستتو . نمیمرد . بب یکن یم یجور نیبلند شد : نکن فرزام . چرا با خودت ا ییصدا باز

 

 یمحکمه پسند بود کاش مدارکم کاف لمی: کاش دال دیرس یفرزام انگار از قعر دره به گوشم م یصدا

 موندم . اون وقت بود که .. یبودن اون وقت ساکت نم

 

اومد و قبل از اون  نییدر پا ی رهی، تا بخوام خودمو جمعو جور کنم دستگ نشونیسکوت شد ب لحظه

ه زد رونیاز حدقه ب ییاومد . منو با چشما رونیجرمو ترک کنم در باز شدو فرزام ب یکه بتونم صحنه 

: تو  گفتجمله  هی. با دست چپش دست راستشو گرفته بود فقط  دیپشت در اتاق د خکوبیم ییو پاها

 . نبخشش . یدیفهم قتویرو خدا نبخش . حاال که حق
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از پله ها  دهیخم یافتاده و قد یزحمت آب دهنمو قورت دادمو با چشم دنبالش کردم که با سر به

 به ایکس تو دن چیما شده و ه بیدردا نص نیبدتر میکن یچرا ما آدما فکر م ایرفت . خدا یم نییپا

 . ستیما ن یبدبخت

 

 افتاده م . ریگ یتو چه مخمصه ا ینیب یگرمش منو متوجه خودش کرد : م یبا صدا ایلیا

 

 ونه ؟د یخونه : بابا م نیمهربونو مظلوم ا یداشتن آدما یتونستم سر تکون بدم . عجب سرگذشت فقط

 

 خوامم بدونن . یدونن و نم یو مامان نم هیطال یخم کرد : آره ، ول سر

 

 اومده باشه . شیپ یدستش مشکل یبرا دیپله ها اشاره کردم : ببرش دکتر شا به

 

 . یبفهمه مرتبش کن یکه کس نیقبل از ا شهیبه اتاق اشاره کرد : م اونم

 

 یازم بخواد من نه بگم : زودتر برو تا کس یزیچ زمیدر صد فکر کن عز هی.  شهیخودم گفتم ،چرا نم با

 متوجه نشده .
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که  دیفهم شدیم یبه راحت ونشیاتاق و دکوراس دمانیردشدمو خودمو تو اتاق انداختم .از نوع چ ازش

و  نایاتاق تا ماش یگوشه  یو تک کاناپه  یپرده و رو تخت یبرا نیسنگ یاتاق فرزامه. استفاده از رنگا

 یبزرگ س. عکدنیکش یصاحبشونو به رخ م یحال افسردگ نیو در ع یقگیخوش سل یدکور یموتورا

 نیداره ا یچهار ساله رو در بغل داشت به دلم چنگ انداخت . عجب صبر ایسه  یاز طاها که کودک

 پسر !

خرده  نوینبود ا وانیتأملو دست دست کردن نبود . جسم شکسته ل یدست به کار شدم جا عیسر

ت شده بودن به اطراف پر یطور شهیش ی. تکه ها زدنیپخشو پال بودن داد م نیکه رو زم ییها شهیش

بردم .  یکارو کرده بود پ نیکه ا یکس یروان یو اوضاع دربو داغون روح تیبه اوج عصبان عیکه سر

.  ارمیاز کجا ب یجارو برق ریواگ ریهاگ نیمن تو ا یکرد ول یپاک م یگندو فقطو فقط جارو برق نیا رینخ

گو خوام . تو ب یم ی، من جارو برق ییبا ناز گفتم : اقا دمیصداشو شن یوقت ایلیمجبور شدم زنگ بزنم ا

 کار کنم ؟ یچ

 

 . ریبگ هیبچه . خب برو از طال یشد طونیکرد : باز ش یآروم ی خنده

 

کار ؟ با  یچ یخوا یکاره جارو م هی یپرسن روز اول یجواب دادم : اون وقت خواهرتون نم یشاک

 ! نیفیخواد بگه شماها کث یدختره چه پروئه م نیگه ا یخودش نم

 

 کار کنم ؟ یچ یگ ی: خب حاال م ایلیا

 

 . ییآقا ایشد طونی: باز ش_
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 . یشب پس بد ویبلبل زبون نیآروم گفت : باش تا تقاص ا یلیبا خنده خ ایلیا

 

 ی. ب یریگ یتقاص پس م یزنم ه یتا حرف م گهیلوس نشو د ایلیداد زدم : اِ ا دمویکوب نیزم پامو

 جنبه .. نون به نرخ روز خور ..

 

 یواریفرزام برو تو اتاق من تو کمد د گهیبگم که حرفمو قطع کرد : راست م گهید زیچند تا چ خواستم

 . میندار یا گهید یخب چاره  یول شهیدونم سختت م ی. م نهیمال ماش کهیکوچ یجارو هی هیتک

 

 دم . فرزام چه طوره . یم بشوی: باشه . نگران نباش ترت_

 

 … دونمینمسکوت کرد : فعآل که  یا لحظه

 نشده باشه . یزیکرد : دعا کن چ شیدلمو ر نشینفس سنگ یصدا

 

 . نی. مراقب خودتون باش ستین یزیکه چ شاهللی: ا_

 

که اس ام اس برام اومد  دمیکش یقطع کردم . آرومو با دقت رفتم جارو رو آوردم داشتم جارو م تماسو

 کنم . یلطفتو جبران م نیتو زحمت . حتمآ شب ا ی: ببخش خانومم افتاد
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 جلب .. ی: ا دمیکش یخفه ا غیدهنم گذاشتمو ج یجلو دستمو

 خنده به کارم ادامه دادم . با

 دمیمرتبو سف ینگا به دندونا هیمخصوصش گذاشتم لبو لوچه مو چرخوندمو  وانیتو ل مسواکمو

عذابه دو سه روز لثه م ورم کرده و ملتهبه ، به خاطر عقل دار شدن  ی هیدندون عقلم ما نیانداختم . ا

 نیکشن . با ا یم یطفلکام چه درد ارنیکه تازه دندون در م ییواسه بچه ها رمیبم ییخدا یمن ! ول

آه از ته  هیماهانمو کرد .  یبچه ها و دلم هوا یرفت نشست رو بوم خونه  المیخ یفکر دوباره پرنده 

گرفتمو از  نهیهر جا هست خوبو سالمت باشه . چشم از آ دوارمی: ام میتو خودم نال دمویدلم کش

بود  بی؟! واقعآ برام عج ااونم تو اتاق م گاریس یدفعه تو جام خشکم زد بو هیاومدم .  رونیب ییدستشو

. 

 گارویسنور قرمز  نیهم یسر من بود برا یکرد نور آباژور باال  یکم روشن م هیکه اتاقو  ینور تنها

 مونییآقا نمیبیو نگاش کردم : م ستادمیسرش ا یداد . جلو رفتم باال صیتشخ شدیموقع پک زدن م

 رونه ! یتخته گاز م ویمنحرف شده انداخته تو جاده خاک یاصل یاز جاده 

 

از  گارویرولبش نشست ، دلم براش ضعف رفت . به تشک اشاره کرد کنارش نشستم س ینیریش لبخند

 شو نرم از دهنم . تو گهیدادمو نصف د رونیب مینیپک محکم زدم نصف دودشو از ب هی دمویدستش قاپ

 ! یکن یهاتو داغون م هیر یزن یاز دستم در آورد : بدش به من م گارویشدو س زیخ میجاش ن

 

 گفته ؟ ی: اون وقت ک دمینازو عشوه پرس با
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 نیدونن . ا یساده رو م یمسأله  نیداد که تو صورت من نباشه : همه ا رونیب گهیطرف د گارویس دود

کم سطح معلومات  هیشه . بهتره  یپخش م ونیزیو تلو ویاز راد یادیز یهمه مقاله نوشته شده و بحثا

 کوچولو ! یباال ببر تویعلم

 

 شما ؟ نیگفتم : عمه دار نیهم یگفت که لجم درومد برا یبا لحن کوچولوشو

 

 : آره ! دیخند

 که ! یدون یلحن مسخره گفت : از نوع خوبشم دارم .. خودت م با

 

بودن ..  یمامان طوب یبرا ییعمه هاش خوب خواهرشوهرا دمیفهم منظورشو

 خـــــــــــــــــــــوبـ ـــــــــــــــــــــــــ ــب !!

 

 …به بازوش : اوآل کوچولو عمه جونتونن ! بعدم  زدم

 یبرا رگایگفته س یشدم : کدوم دکتر یبار حواسش بود نذاشت . شاک نیا رمیبگ گارویبردم س دست

 تو خوبه ؟! ی هیر یمن بده برا ی هیر
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دودشو از دهنش خارج کرد :  یایبقا نیخاموش کرد تو همون حالتم آخر یگاریس ریتو ز گارشویس ته

اونم  باشم دهیکش گاریتا دونه س ستیب دیداشتم . من تو عمرم شا ازیاالن بهش ن یمنم بده . ول یبرا

 درست مثل االن . رمیداشتم ازش کام بگ ازیبوده که واقعآ ن ییزمانا

 

 ! نیرینفر کام بگ هیاز  دیشما فقط با دایبارش لوس کردم : ببخش خودمو

 

لمو بد و حا مینیب ریشده بودن زد ز یکه با هم قاط گارشیادکلنو س یدفعه بو هیتو بغلش  دیکش منو

بود  یدیشد یکردم مرد من تحت فشار روح یاعتراض نکردم . درکش م یکرد ازش رو گرفتم ول

 نبود . یدودو دم چیاهل ه ایلیوگرنه ا

 

و : از ت دیچیصداش تو گوشم پ شدیواقعآ حالم داشت بد م یزد ول مهیازش رو گرفتم روم خ دید یوقت

 . رمیگ یهم کام م

 

 خودمو کنترل کردم یلیخ ارمیخواستم باال ب یکه م یکشوند طور یدهنش منو به اوج بد حال یبو یوا

 عق نزنم .

 

 ؟! داسیس دیامشب شب ع یدون ینشست تو چشماش : م طنتیدفعه برق ش هی
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 شدن صورتش . فیبود با کث یتونتم سر تکون بدم باز شدن دهنم مساو فقط

 

 ؟ دیبوس دویهفتا س ی نهیدسیع نیتو ا دیوارده با یدون ی: م دیرو گردنم کش شوینیب

 

 ! بازم سر تکون دادم . یمعده م اومده بود باال برگشته بود تو مر اتیمحتو گهید

 

ب مماس لبام شد : خ بآیم زد سرشو آورد باال لباش تقر نهیبه س یبوسه ا دیکش نییتاپمو پا ی قهی

 ش خدا بزرگه . گهید یتا شی، تا ش شیاز اول نیا

 

خوردم  یو هر چ ییتو دستشو دمیبا دستام محکم هلش دادم عقب پر ارمینتونستم طاقت ب گهید

از جام بلند  یبا سست دیچیو آرامش تو وجودم پ یمعده م حس سبک ی هیبودم باال آوردم . با تخل

 یرفتم . پنجره  رونیب ییاز دستشو دمویکش قیشدم چند مشت آب به صورتم زدم چند تا نفس عم

تاپ شلوارک نازک تنته  هی؟! هوا سرده تو هم که فقط  یکن یم یدرومد : چ ایلیباز کردم که داد ا واتاق

 . ایخور ی. سرما م

 

کم از حرارت  هیهوا  یخنک دمیکش قیبردم چند تا نفس عم رونینکردم سرمو از پنجره ب گوش

منو  شیهیمحکمو طبق معمول تنب یبازوم نشستو متعاقب اون صدا یرو یدرونمو کم کرد . دست

 زور باال سرت باشه . دی، حتمآ با یخور یگم سرما م یمجبور به اطاعت کرد : بهت م
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م نداشت یحس بد گهیشده بود د یمن خال یچون معده  ایلباساش کم شده بود  گاریس یدونم بو ینم

سمت تخت : حاال من  دیمنو کش یحالم بد نشد . همون طور شاک یاون جور گهی. در هر صورت د

 نهیمن س دنیپشت در صف نکش یپر یتا حور شیبوسم االن که ش یرو م گهید دیتا س شیگفتم ش

 کنم . چشونو ما

 

که متأهله و تازه خودشم  یمرد هی یزشته برا شمیحرفا شوخ نی: ا دمیدستمو کش یبار من شاک نیا

 . هیدون یم دیمق

 پشتمو کردم بهش . دمیتو جام دراز کش دمیاز دستش کش دستمو

 

 .. گرونهید ی دهیعق نیگردنم گذاشت : خانوم خانوما ا یتو گود سرشو

 

 یاتا بر نی! حاالم بخواب نیکنه حرفتونو زد یفرق نم گهید گرونید ریغ گرونویبغض گفتم : د با

 . نیسر حال باش گهید دیتا س شیش دنیبوس

 

 دیتا س شیداد : حاج خانوم من گفتم ش هیتک میشونیبه پ شویشونیسمت خودش برم گردوند پ به

 شما . یتوجه کرد گهید ی دهینگفتم س گهید

مخصوص به خودش تو چشام زل زد : تو کتاب احکام من نوشته  طنتیقاب صورتم کردو با ش دستاشو

 . یخوشگلتو صد تا ببوس ی دهیس ی نهیس دیبا
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 یم ادمیواسه آدم که داشت  یذاری! حواس نم یدیاومده باشه گفت : آخ آخ ، د ادشی یزیچ انگار

 رفت قرار بود لطف خانوممو جبران کنم .

 

 یب نیهم یرسم برا یخوام نم یاون وقت به اون چه که م برهمی خوابم صد در صد من … دینه نبا یوا

 ؟ یگ ی: از سمانه برام م دمیمقدمه پرس

 

ولت بهش وصل کردن چشم دوخت به چشمام . برگشت  ۲۲۰تو جاش خشکش زد که انگار برق  یطور

 شد . آروم گفت : مگه قبآل برات نگفتم ؟ رهیسر جاش سرشو رو بالش گذاشتو به سقف خ

 

 بدونم . اشویخوام سانسور ی. م یهمه شو نگفت یول یزدم روش: گفت مهیبار من خ نیا

 

 بشه ؟ یکه چ یبشنو یخوا یکرد ، تلخ شد : م اخم

چشم دوخت .  نیزد از جاش بلند شدو لب تخت نشست دستاشو ستون سرش کرد و به زم پسم

 بشناسمش . شتریخوام ب ی، فقط م ستیتون ن یتو زندگ ی: من قصدم فضول دمینال

 

 که یقیاون حقا ستنین یخوب یزای: چ دیرس یبه گوشم م یقیپر از غمش انگار از ته چاه عم یصدا

 . یدنبالشون
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 دادم : الحق مر  .. یکردمو نوازشش م یم نییرو کتفش باال و پا دستمو

 

 نیتر نیریبانو ! تو ش ستنیکه تلخ ن قیحقا یزد : همه  یآروم یضربه  نبمیبه ب یلبخند کم جون با

 تر از قندو نبات . نیری. ش یمن یزندگ قتیحق

 

 شکالت ؟! یزدم : حت یچشمک

 

 شکالت ! یتو بغلشو رو پاش نشوندم : حت دمیکش

 

.  شدیم رشتیگفتو فشار دستش رو تن من ب ی. م شیتلخ زندگ قیکردن حقا فیشروع کرد به تعر بعد

. با اون که بدنم درد گرفته بود اما صدام در  شدنیفشار دندونام له م ریمن از درد تنم ز یلبا گفتویم

و روح  ایلیا بلو جسمش چه ارزش داره در مقا سایکنه . پر ی، بذار حرص دلشو رو تن من خال ومدینم

 بلندش ..

 

از اشک ! نه از درد تنم که از غم  سیکه تموم شد صورت اون پر از خشم بودو صورت من خ حرفاش

 خدا دارد ! یدادم : عجب صبر هیدل مَردَم . سرمو به شونه ش تک
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 ی، پدرش و فرزام نمونه  ایلیاز بندگانش ! ا یدارند بعض یخدا دارد و عجب صبر یعجب صبر واقعآ

 بودم ! دهندی ،اصال نه نه. …کم  یلیصبورو با گذشت بودن که تو عمرم خ یبارز انسانها

 

روز  چند یسایاون پر گهیدروغ بگم من د تونستمیمنو به فکر فرو برد . به خودم که نم ایلیا یحرفا

 یم مرتکب یکردم گناه بزرگ یچند ساعت قبل هم نبودم . اگه در مقابل سمانه سکوت م یقبل که حت

ظلم کردن  یعنیخاندان مدبر بود .پس سکوت کردن در مقابلش  یزن قاتل دو تا از بچه ها نیشدم . ا

 اصآل درست نبود . نیدر حق مدبرا وا

د که شاه ینداشت چون کس یپسندمحکمه  لیدل چیمقصر بودن سمانه در قتل برادرش ه یبرا ایلیا

ع به نف نیدشمن و ا یبره تو جبهه  لشیبینبود و امکان داشت با چرب کردن س یاونا بود آدم درست

 رقم بزنه . ایلیا یبرا یشرافت کنه و روزگار بد یتونست ادعا یسمانه بود چون م

قتل برادرزاده ش مدرک محکم و  یبرا یول ستیقتل طاها مدرک ن یخانوم درسته که برا سمانه

 . میدارم . خانوم خانوما بچرخ تا بچرخ یقانون

 

 ماده گرگ بره نما ! نیاز ا رهیخواست انتقام بگ یوجودم سر بلند کرده بود و م یخفته  یغوغا باز

 چیخواست ه یکه دلم نم یزندونو داشتن زندون یها لهیبرام حکم م یپدر یدر خونه  یآهن یحفاظا

 خونه نوشته نشده بود . نیاز ا ییمتأسفانه تو طالعم جدا یوقت پا توش بذارم . ول

که  یتره طور کریدرو پ یبزرگترو ب ایدن یخونه ها یدو طبقه و بزرگ که در نظر من از همه  یا خونه

 توش گم بودم . شهیهم
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 ویحضور گرم مادر سراسر از شاد لیاز حسم به دل یمیجا داشتم ن نیحس دوگانه نسبت به ا هی

 زیوهم انگ کویتار میزندگ ویحظور د یش بهواسطه  گهید مهیبود و ن یخوش

………………………………………………….. 

 

دو تا دونه  نیبه ا یهمه مدت چشم دوخت نیا یبازوم نشست : حاج خانوم ، خسته نشد یرو یدست

 آجر ؟

 

 یلیسخته ، خ یلیخ یدون یهمون دو تا دونه آجر شدم : م ی رهیباز خ یبهش انداختم ول ییگذرا نگاه

. 

شه  یحس دوگانه باعث م نی. ا یو هم ازش متنفر باش یرو دوست داشته باش یزیچ هیکه هم  سخته

 با خودت روشن نباشه .. فتیتکل

 

به  یحس تو وجود منم باشه ول نیا دی. شا زمیدونم عز یمردونه ش فشرد : م یتو دستا دستمو

دارم  یحس مشابه هیاز اشک نگاش کردم ادامه داد : منم به سمانه  ی! از پشت پرده ا گهید یصورت

 خوام تبرئه شه .. یخواد تاوان پس بده هم به خاطر فرزام که الاقل مادرشو داشته باشه م یهم دلم م

تباهه دوست دارم : اگه بگم حس دومت اش زتویعز ی دهیآفر نیچه قدر ا ایبهش زدم ، خدا یلبخند

 ؟ یگ یم یچ

 

 ؟! هیشده نگام کرد: منظورت چ زیر یچشمان با
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چه ب گهی. فرزام د یایبا مجازات سمانه کنار ب دیباال انداختم : واضحه ، تو به خاطر خود فرزام با شونه

پدرمو  بایز یکنم اگه به من بود به جا یداره . حسشو درک م یبد ویاز خوب یحیو درک صح ستین

نفر  نیکه چند نینفسش اون زنو به خونه آورد ، با ا یکردم . چون اون بود که به خاطر هو یمجازات م

 از ناسالم بودن اون بهش هشدار داده بودن .

دون بود ب دهیکه ازش شن ییزایبود که با تمام با تمام اون چ نیترش ا نیفرو دادم : گناه سنگ بغضمو

رفت . بعدم با  رونیاز کشور ب چیبار امتحانش کنه منو دستش سپردو از خونه که ه کیکه  نیا

 شداد اعتماد کرد . هیکه از من داشت به  یشناخت

 یبود ول بهیسرم آورد غر ییاگه بال بایتره چون ز نیاز نظر من از نظر من جرم پدرم سنگ یدون یم

 .…پدرم 

 هق هقم بلند نشه . یدمو سختو سفت فشردم تا صداادامه بدم لبهامو تو دهنم فرو بر نتونستم

 

 کنه ! یبعدآ بهم اعتراض نم ی: مطمئن دیپرس یشونیپ یرو یبا اخم ایلیا

 

 تونستم با حرکت سر جوابشو دادم . تنها

 

 ! گهیزد : مطمئن د یو غصه رو از صورتم خوند . چشمک یناراحت
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عدآ مطمئنم ب یشد گفتم : اگه ببخش یاز گلوم خارج م یکه به سخت ییرو هم گذاشتم با صدا چشمامو

 کنه یاعتراض م

 

 . میالف بچه شد هی نیبابا دو ساعته همه مون معطل ا ای: ب دیخنده دستمو کش با

 

 باشه . یو دوست داشتن زیتونه بدجنس که نه عز یآدم چه قدر م هیباز موند  دهنم

 

ابا . ب امیاومدن ، معلوم بود منتظر من بودن تا با خودم کنار ب رونیب نیبابا، مامان و بچه ها از ماش حاج

 دخترم ! یگفت : خوب

 

 : بله ، بهترم . تیو حما یمهربون نیگرم شد از ا دلم

 

 . میمون یناهار نم یبرا میگرد ی. زودم بر م میبر دیایبه راه افتاد : خدا رو شکر ، ب جلو

 

تم داش مانی! ا زمیبودو پشتم گرم پنج همراه عز ایلی. دستم در دست ا دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 . ذارنیکنن و تنهام نم ینم یوجه پشتم رو خال چیکه به ه
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 دنیمؤدبانه به داخل دعوتمون کرد . با د یدرو باز کرد ، بعد از سالم دهیجوون لباس فرم پوش مرد

 بفرسته . رویز شرکتش نپدر از دوستش خواسته تا ا شهیمثل هم دمیلباسش فهم

همون اتاق مهمون برم که چشمم به بابا افتاد . با دو  ای یلباس به اتاق کنار ضیتعو یخواستم برا یم

کارشون  نی. از ا دنیپدرو بوس ی نهیبود . اونا به نوبت خم شدن و س یمرد در حال سالمو احوال پرس

به همراه  ردموخودمو تو اتاق پرت کردم . با حرص لباسامو عوض ک دمویلجم گرفت ابرو تو هم کش

 مشغول مرتب کردن لباسا و سرو وضعم شدم . هیو طال یمامان طوب

وشه گ شیآرا زیم یسرتا سر یوارینکرده بود . کمد د یادیز رییحوصله دور اتاق چشم گردوندم تغ یب

اضافه شده بود ! تابلو فرش هنر  زیچ هیپنجره همه همون طور بودن تنها  ریز ینفره  هیاتاق تخت  ی

در نبود . پ بیعج مبرا ادیجا ! ز نیتابلو ا نیاتاق خوابشون نسب بود ا واریبه د شهیدست مادرم که هم

 تابلو چه قابله ! هیدور انداخت  یعشق مادرم بودم به راحت یادگاریمن رو که 

 

هال  یمبال یاز رو ایلیبابا و ا میاومدم . از اتاق که خارج شد رونیلم هپروت بمامان از عا یاشاره  با

 ییرایورود به پذ یدادن ما رو برا حی. معلوم بود منتظر ما بودن و ترج میبلند شدند تا با هم به سالن بر

 کنن . یهمراه

 کنن ، خوش یچشم دوختم که چه م ایلیبابا به سمتمون اومد . به حاج بابا و ا ییرایورودمون به پذ با

 یآروم یبا صدا دیگفتن . نوبت به من رس کیبا وقار دست دادن و تبر نویبختانه هر دوشون فقط سنگ

 مبارک خانوم . دتی. ع زمیسالم عز کی: عل دیبوس مویشونیسالم کردم ، پ

 

 شمام مبارک . دیتونستم بگم : ع فقط

 نداشتم . یی گهی! حرف د نیهم
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برام  یلی. خ دیکش یبرادرم حضورشو کامال به رخ م ایخواهر  گهیخرامانو خرامان جلو اومد د الهه

، حاال  شدیم یبه عنوان کارگر خونه معرف روزیکه تا د یشد ! کس یروشون م یجالب بود چه طور

 خانوم خونه بود .

 به خودم ببالم ؟! دیبا یپدر نیداشتن همچ از

 شرمنده باشم ؟! دیبا یپدر نیداشتن همچ از

 .… دیبا یخونواده ا نیداشتن همچ از

 

 منو نیگزیجا دیجد یکه زنو بچه ا رمیمجبورم بپذ دمیگرم شد تازه فهم یصورتم از بوسه ا یوقت

 مادرم شدن .

 . زمیمو فشرد تو گوشم گفت : حالل کن ، عز شونه

ازت بد  بایکه قبآل بهت زدم شرمنده م . آخه اون قدر پدرتو ز ییکم ازم دور شد : ببخش ، از حرفا هی

دجنس ب یبه چشم نامادر بایکه به ز یهست یمحبت یکردم تو دختر ناسپاسو ب یگفتن که فکر م یم

 . یداد یو آزارش م یکرد ینگاه م

 

خمو رو ا دنویپدرو بوس ی نهیاومدن باز مردا س دیعده مهمون جد هیتکون دادم . همون موقع  سرمو

 من نشوندن . یشونیپ

 بارون کردم . ریرو با حرفام ت ایلیطلبکارانه ا مینشست یوقت
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ثواب داره از کجا اومده ؟ تو کدوم کتاب نوشته شده  دیهفت س ی نهیس دنیکه به گفته عوام بوس نیا

 ؟

 

 ؟ یخوا یجا جوابتو م نیبه طرفم خم شد : هم یکم ایلیا

 تا بعد ؟ یصبر کن شهی: نم دینگام کرد که باز دلم لرز یسرتق سرتکون دادم . طور باز

 فرما شدن . فی: خدا به دادم برسه باز غوغا خانوم تشر دیلب غر ریباال انداختم . ز سر

پوست بکن تا گلو تازه  یزیچ هیها اشاره کرد : حاال  وهیخودمو کنترل کردم . به م یم گرفت ول خنده

 گم . یکنم بعد برات م

 

از  شتریکه بابا نذاشتو به زور نگهمون داشت . لبته ب میقصد رفتن کرد ینیریو ش وهیاز خوردن م بعد

 تازه واردو الهه تعارف کردن . یبابا پارسا

 

 خواهرم ؟ یکنارم نشست : چه خبر از دردانه  پارسا

 

 . نیریخبر . خواهرزاده تون چه قابله که ازش خبر بگ ینگاه ازش گرفتم : ب یلبخند پر عشوه ا با

 

 بهش اشاره کرد و آروم گفت : سر به سرش نذار ، امروز از اون روزاشه . ایلیا
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گردنم گذاشتم : اون وقت از  یچادر دست رو ریبه سمتش برگشتم که گردنم درد گرفت از ز یطور

 کدوم روزا ؟

 

 تهوفیکه باهات در ب ی. بهتر بگم کس یکش یم خیدمو به چهار مبه دندون گرفت : از اون روزا که آ لب

 خودشه .. یخونش پا

 یکه کنار ن نشسته بودو حرفامونو م هیمنم مثآل قهر کردمو ازشون رو گرفتم . طال دنیخند ییتا دو

 . نیبنداز ییعاشق جدا یکبوترا نیا نیب نیبخوا دهیدکتر ، از شما بع یگفت : آقا دیشن

 

 محکم تر کنم . ییجورا هی وندویپ نیخوام ا یگفت : نه ، اتفاقآ م طنتیبا ش پارسا

 

نگاش کردم . نوع  یچشم ریحرفش بو دار بود . ز نیشناسم بهتر از خودشون ا یمردا رو خوب م من

دونست من استاد  ینم ایفرق داشت . حواسش نبود  گهید یبا نوع نگاهش به دخترا هینگاهش به طال

کرد  روکا نیاز قصد ا دمیپروا به خواهر شوهرم چشم دوخته بود ؟! شا یطور ب نیخوندن نگاهام که ا

 جونمو ! ییدستمو بفهمم راز سر به مهر دا ادیب یسرو صدا گوش یکه ب

 یپ شیاصل تیرو شده تا بتونم راحت تر به ن شمی، بهتره که نفهمه دستش پ اوردمیخودم ن یرو به

 بشه . لیتبد نیقیببرمو شکم به 
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. حاال کامآل مطمئنم  میبه خونه برگشت مویالهه و پارسا توجه نکرد یبه اصرارها گهیاز ناهار د بعد

به هدفش . ته دلم  دنیرس یم برا لهیوس هی. من تنها  ستیبه خاطر من ن زمیعز ییدا یاصرارها

 یخودش دل لمادرم بود . دختر حاج بابا ، مث یادگاریتنها  یبرا یمناسب سیک هیخوشحال بودم ، طال

 دل مهربونو ساده ش باعث گول خوردنش شده بود . نیهم دیبزرگو مهربون داشت . شا

 

 بود . شیاطالعات ی هیو تخل ایلیا دنیبه سالبه کش یزمان برا نیبهتر میدیخونه که رس به

 

 شدن . دهیکش خیبه چهار م یگفتم : به قول خودت آماده باش برا بهش

 

 ناباب شدم . قیگناهم بانو ، خام رف یدستاشو باال برد : منم ب مسخره

 

 سؤالمو جواب بده . عیمو مهار کردم : زود تند سر خنده

 

 : سؤالت ؟! اون وقت کدوم سؤال ؟ دیتعجب پرس با

 

 . دمیسؤال پرس هیپدرم ازت  یرفت ! من تو خونه  ادتیکردم :  یفیظر اخم

 

 خب دنبال جوابم برات . یدونم ول یشد : م یجد
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 خرافه ها وجود نداره . یبعض یبرا یجواب چیدونم ه یبهش زدم : م یپوزخند

 ؟ هیچه کس دیس یبرام بگ شهی؟ م یبرام معنا کن دویس یشه اصآل کلمه  یداشتم : م یبد حس

 یم یرویتفکرات موهوم پ یسر هیآدما که ندونسته از  یسر هیبودم ، از دست خودم از دست  یحرص

اطهار و در  یمن به ائمه  یاگه تنها شجره  یعنی؟ هان !  هیچه کس یواقع دیداد زدم : س بآیکردن تقر

 نجابت من بزنه ؟ ویبه پاک یتا مهر محکم هیآخر به حضرت رسول برسه کاف

نو مو ببوس نهیس انیب یروز نیانجام بدم بعدآ تو همچ یتونم هر خبط یمن م یعنیکوره در رفتم :  از

 ثواب داره ؟ دیس ی نهیس دنیبگن بوس

 یرفتو قلبم م یم نییم به سرعت باال و پا نهیکه س ی. طور دمیکش ینفس م یحرص به سخت از

 بزنه . رونیم ب نهیس یخواست با شکافتن قفسه 

 

 : تموم شدن سؤاالت ؟ دیبا آرامش پرس ایلیا

 

 برام اب آورد : اول گلوتو تازه کن . خچالیحرف بزنم ، سرمو تکون دادم . از جاش بلند شد از  نتونستم

 : بعدم آروم شو تا به تمام سؤاالت جواب بدم . دیپشتم کش یرو یدست

 

ع : فقط جوابات قان دمیدو رگه بود نال تیکه از حرصو عصبان ییجمع کردم و با صدا مویانرژ یمونده  ته

 لطفآ . کننده باشه
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هال نشوندم خودشم کنارم نشست : من  یمبل تو ی، رو میاومد رونیگرفت از آشپزخونه ب دستمو

 . یگوش بد قیدم ، تو هم قول بده دق یقانع کننده م یجوابا

 

پدر تو بود فاضل از فضل پدر  ندیگو” گن  یکه م یدیمثل رو شن نیآرومو شمرده گفت : حتمآ ا یلیخ

ه تو چنت یکه تو چ نهیبوده باشه . مهم ا امبریکه پدر تو پ ستین یپس تنها کاف” . تو را چه حاصل 

 ید واقعی. بدون س یکن یکرده عمل م یکه بهت معرف ینیو چه قدر به دستورات و احکام د یدار

 رانامبیباشه چون خداوند تمام پ یانسان واقع کیکالم  کیداشته باشه و در  یکه اخالق محمد هیکس

 یقیحق تیبه انسان یعنیآدم بشن  نیبه اسم د ییراهکارها یسر کیکردن  انیرو فرستاده تا با ب

 برسن .

خداوندو  یواقع یدونه که به معنا یم شیرو فرزند اصل یکس امبرینوازش کرد : خانومم ، پ دستمو

از  ییکه تنها از سالله ش باشه و بو ینه کس رهیدر نظر بگ او رو یحس کنه و تو تمام کاراش رضا

 به خداوند نداشته باشه . ینبرده باشه و اعتقاد تیانسان

روز  نیا دنویخوبان که س نیگفت : مطمئن باش در نظر خداوند ا یتکون داد و با لحن مهربون سر

هم جزء خوبان و  یعنیکه هردو رو با هم دارن .  ییمتعلق به اوناس . البته و صد البته خوشا به حال اونا

 . امبرنیپ یهم از سالله 

 

که اون همه در حق فرزندش ظلم کرده حاال در  یپدر رمیبرام سخت بود بپذ دمیکش یراحت نفس

دادمو با خودم گفتم : بدا به حالت حاج  هیتک ایلیا یدرگاه خدا مقام داشته باشه .سرمو به شونه 



 گناهکار طرد شده

 

 
747 

 

. برات  یدیس نیعده آدم ظاهر ب هی ی! تو تنها برا یلقب ظاهر هیبه  یوش کردکه دل خ یساالر

 . یندار یارجو قرب چیخودت ه یمتأسفم که در برابر پدرت و خدا

که قرار بود حق به حق دار برسه و  ی. روز دیاز راه رس الشیدادگاه با تمام اضطرابا و فکرو خ روز

 اعمالش برسه . یمشخص بشه و به جزا یگناهکار واقع

 یچند لقمه ا ایلیبود . به زور ا ۱۰شدم دادگاهمون ساعت  داریاز خواب ب ایلیگرم ا ینوازش دستا با

حاضر  ییجا نیشدم . دل تو دلم نبود ، برام سخت بود که تو همچ یصبحانه خوردم و به همراهش راه

 . ومدمیدادمو کوتاه م ینشون م فیخودمو ضع دینبا یبشم ول

تازه کار  رویسر به ز یهفت خطو جسور تا مجرما ی. از مجرما یدید یم ویراهرو ها همه جور آدم تو

 که مورد ظلم واقع شده بودن .. یمظلوم یپکر تا زنا ی،از مال باخته ها

 ایبا بعض ایاگه دن دیکرد . شا یدست که رو همه شون آرم ترازو جلب توجه م هی یبا لباسا ییو زنا مردا

 هیباز کرده بود .  نجایپاشونو به ا یخواه ادهیز اشونیلیجا نبودن . خ نیشون مهربون تر بود االن ا

 یفکر شده بودن که اگه اون صلواته رو م یعجوالنه و ب یریگ میتصم هی یطعمه  شونمیتعداد

 یم ، وفتنیکه دست بند به دست دنبال مأمورا راه ب نیا یکردن االن به جا یکم صبر م هیفرستادنو 

 ببرن . حیتفر یاونا رو برا رنویتونستن دست بچه هاشونو بگ

عشقو محبت ، قهرو  یکه به جا دمیرا د یینشستم و به اطرافم چشم گردوندم . پدرا یصندل یرو

به جگر گوشه هاشون  بایروشنو ز ییفردا یبچه هاشون ارث گذاشتن و به جا یخشمو انتقامو برا

 دادن . هیهد کینامعلومو تار ییفردا

ه کردن ب لیبغضو حقارتو به دخترانشون آموختن و اونا رو تبد یعفتو پاک دامن یکه به جا یمادران

 زدن به هم نوع ! شین یبرا ییها یافع
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ام با . فرز دمیبه طرفش چرخ عی. سر دیچیتو گوشم پ ییآشنا ادیفر یبود که صدا ریسخت درگ فکرم

 دیدادگاه حاضر باشم . با نیحقه منه که تو ا نیبابا ؟! ا ومدمیم دیدر حال جرو بحث بود : چرا نبا ایلیا

 . هیدادگاه چ یبفهمم رأ

 

باالخره  . نهیباشه بب دیگه بچه م با ی: راست م دیتوپ ایلیکنان به ا هیکه همراهش بود گر یمسن خانوم

 نه ! ایباشه از حق دختر مظلوم من دفاع کنه  یکی دیبا

ناحق به  یهمه اتهاما نینه ؟ ا ای سهیجلوتون وا دیبا یکیداد :  یهدف تکون م یتو هوا ب دستاشو

 پشتش باشه . دیبا یکی نیاسم گلشو سر زبونا انداخت نویدخترکم زد

 پاش هیپاش مطب دکتره  هی ینیب یخودت م مارهیاون زن ب ایلیآقا ا ادی: خدا رو خوش نم هیگر ریز زد

 . مارستانیب

 نیذاره ا یجواب نم ینامسلمون . خدا ب یخور یشدنش شد : پاشو م یباعث حرص ایلیا پوزخند

 رو . ینامرد

 

به  تکارشینشه و اون دختر جنا عیضا یباشم تا حق دیازمون دور شد فرزام اروم گفت : با یوقت

ندازه ب ادتونیکرده دوباره  ییرفت چه کارا ادتونیباشه تا  دیبا یکیبرسه . باالخره  شیقیمجازات حق

 ! گهید

 

 دلشو خاموش بشه . شیتحت فشار باشه که با مجازات مادرش آت دیبچه با هیقدر  چه
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 امیلیطرفم ا هیطرفم بابا  هیشدن به زمان شروع دادگاه همه جمع شده بودن . حاج بابا  کینزد با

 از غفلت طونیرو به رومون بود ش میبود ، پارسا طفل ستادهیا هیمنو طال نیپشت سرم . حاج بابا ب

 زد . یم داشویکردو د یحاج بابا استفاده م اویلیا

ه کارش . اگه ب یببندم بره پ زممیعز ییدا یپرونده  دیپرونده با نیاز مشخص شدن آخرو عاقبت ا بعد

 چپول شه بچه ! مهینصف ن یایچشم چرون نیدادش نرسم ممکنه به خاطر ا

 

و  بایز یکم الغرتر شده بود ول هی. سمانه  نیپشت سر متهم بآیجلو بود تقر یفایتو رد هیمنو طال یجا

ا پ یبا غرور پا رو شهیمثل هم بایباال نشسته بودن . ز یبا اعتماد به نفس لکسیر یلیبرادرش خ

گاه دعوت شد .اون جا یبه جا هیطال هیمراحل اول یکرد . بعد از ط یانداخته بودو همه رو از باال نگاه م

 یبد کرد هی. همون لحظه داد فرزام به آسمون رفت : طال دهیم تیبخشه و رضا یاعالم کرد که م هیطال

 . یداد یم تیرضا دینبا ی. گول خورد ی. اشتباه کرد

 

 یدوباره حواسا از اون به سمت قاض زیم یشدن پتک رو دهیبه سمت فرزام برگشتند که با کوب همه

 . نیجلسه رو ترک کن دیبا یول نیکن تیبرگشت : نظم دادگاهو رعا

 

گرفتم . با نگاه به فرزام التماسو تو  یانرژ ایلیبخش ا نانیلبخند اطم دنیمن بودم .با د یبعد نفر

 چشماش خوندم .

 خوان که .. یم یساالر سایجلو اومد : با اجازه از محضر داد گاه موکلم خانوم پر لمیبه عنوان وک الیل
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 و باز فرزامو دیپتک کوب یرو ساکت کرد . قاض الیمحکم ل ینه  هیو با  اوردیجا باز فرزام طاقت ن اون

 دفعه همه هی! یقاض یبزنه محکمو شمرده گفتم : آقا یحرف الیکه ل نیبار قبل از ا نیکرد . ا دیتهد

اظهار وجود  کهاون  یساکت شدنو توجها به من جلب شد : با عرض پوزش از محضر دادگاه فقط برا

 صدامو باال ببرم . یکنم مجبور شدم کم

 

 تکرار نشه . گهیمحکمو با سالبت گفت : لطفآ د یقاض

 

 …طور شروع کردم  نیگفتمو ا یتکون سر چشم با

خوانده  گاهیجا نیقراره به ا دمیکه فهم شیبزرگ چند روز پ یفرزند حاج ساالر یساالر سایپر من

 دنیرو که فرزند منو از د یبدم ببخشم کس تیببخشمو رضا یحرفو سخن چیه یداشتم ب میبشم تصم

 …تا  ستادمیا نجایا دمیبعد فهم یپدرو مادر محروم کرد . ول

 همهربان محروم شد یباشم که از داشتن پدر یپسر ادیم تا فر ستادهیا نجایتر از قبل گفتم : ا محکم

فرزندمون ،  دنیرو که منو شوهرمو محروم کرد از د یشکمم گذاشتم : امدم تا ببخشم کس یرو دست

 فرزند دنیرو بستانم که محروم شدن از د یتا داد پدرو مادر نجامیدونستم ا ینم یول

 …تو چشمام جمع شد : اومدم تا ببخشم  اشک

ه نگاه به سمان هیجمع کردم  مویانرژ دمویچیانداختم دستامو از حرص تو هم پ نییکردم سرمو پا مکث

برگشتم :  یبه سمت قاض ومدمیکرد پس راهو اشتباه ن یداد م یاختم تو چشماش خشمو انزجار باند

ت . گذاش پا ریگرشو حفظ نکرد وجدانشو ز ثاریرو که حرمت همسر مهربانو ا یاومده بودم تا ببخشم زن

 پا گذاشتو بهش ظلم کرد . ریرو که وجدانشو ز یهمسرم ببخشم زن یهایخواستم به جبران خوب یم
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 …نجایتا از حق خودم دفاع کنم ، بلکه ا ومدمین نجایتازه کردم : اما تازه متوجه شدم من ا ینفس

 شونتیبر حقان یرو که مدرک ییاونا یتیبزنم مظلوم ادیتا فر گاهمیجا نیاشاره کردم : تو ا گاهیجا به

آمده م که نبخشم ، تا به  نجامیحق ثلب شده شون داشته باشن . من ا یبرا ییتونن ادعا یندارن و نم

 آلوده ست. یادیگناهان ز یکه حقو نا حق کردن و دستشون به خون ب ییاعمالشون برسن اونا یجزا

 .. یقاض یبخشم آقا یچشم دوختم : من نم یبه قاض ستادمیتو دادم راستو محکم ا شکممو

 دگاه خواهانم که ..منصفه : از محضر دا أتیبه ه رو

 .. میاشاره کردم : بستانند داد ما مظلومان که مورد ظلم واقع شد نیمتهم به

 ندارم . یعرض گهیحالت احترام سر خم کردم : د به

 

و برام کف زدن  ستادنیا نیکه برام دست زد فرزام بود و متعاقب اون تک تک حاضر یکس نیاول

 یرو یفیتنها با عشق و اخم ظر ایلیکرد و ا یم قمیخندون تشو یو لب سیخ یی.فرزام با چشما

هم سرشار از  هیزدن .نگاه طال یکردنو دست م یمحوم بود . عمو و خاله صورتشون پاک م یشونیپ

فخرش که تو  ی هیاز فردا من بشم ما دیبود . بابا غرق همون غرور کاذبش بود شا یمهربان وینقدردا

:  دیکوب زیم یبا پتکش رو یکنه .قاض فیرفته ش تعر ادیبازار سر بلند کنه و از جسارت دختر از 

 . دیخارج بش گاهیاز جا دیتون یم یخانوم ساالر

 

 یاز علت حضورش با خبر شدم دلم م یچرا ؟! وقت گهیبود ! اون د اریاز من نوبت همسر ماز بعد

 روسیهمسرش به و یهایو هرزگ هایگناه به خاطر کثافت کار یزن ب نیکنم . ا زیر زیر ارویخواست ماز

 معرفتو سست عنصرشو . یهمسر ب دیمبتال شده بود . او هم نبخش یو یاچ آ
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 به خونه لیو برادرش متهم کرد با سوء استفاده از اعتمادش خونه شو تبد باینداد و ز تیهم رضا پدر

 فساد کردن . ی

 

تبرئه کردن  یخونده شدن . هرکدومشون برا گاهیبه جا هیدفاع نیآخر یهر کدوم برا نیمتهم

 دونستن . یخورده م بیساده لوح فر هیکردن و خودشونو  یرو مقصر اعالم م یگریخودشون د

از سر  یمستقر شد نگاه شیسر جا یخونده شد وقت گاهیبه جا هیدفاع نیآخر یبرا بایآخر ز در

شرورانه ش سخت نبود  تیکه لرزه به پشتم انداخت . حدس زدن ن یبه من انداخت ، طور یبدجنس

 برام .

با شهامت دفاع کرد  گرانیدونم چرا دختر خونده م از د ینم یقاض یگفت : آقا یبا لوند یبه قاض رو

 . اوردین ونیبه م یحرف میکه منو برادرم ساال قبل در حقش مرتکب شد یاز ظلم یول

 

 محکم گفت : اعتراض دارم . ستادویا الیل

پرونده  نیبه ا یربط شیسالها پ یاتفاقها یقاض یادامه داد : آقا الیبا حرکت سر اجازه داد ، ل یقاض

 خوادموضوع عنوان بشه . ینداره و نم یتینداره . موکل من شکا

 

 محترمانه اعالم کرد : اعتراض وارده . یقاض
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 پرونده باشه . نیرو عنوان کنه که در رابطه با ا یوارفته : متهم مطالب یبایکرد به ز رو

 

 .…پرونده  نیبا شرارت گفت :مربوط به ا بایز

 میکرد یگذشته س ! خب منو برادرم نامرد یکرد : اصآل اتفاق اون روز سر منشأش همون اتفاقا یمکث

 …در حقش 

 

 : اعتراض دارم ستادیا هیطال لیبار اردالن به عنوان وک نیا

 

 اجازه داد . یقاض

و اقدام به  ییپرونده مربوط به آدم ربا نیمتهمه دادگاهو به سخره گرفتن . ا ایگو ی: جناب قاض_

 .. یشکنجه و هتک حرمت بوده و ربط

 

 یرخانوم ساال یشاک دیشا ی: جناب قاض رهیاعتراضش اجازه بگ یبود که برا بایز لیبار نوبت وک نیا

 اون روز شده .. یداده که باعث اتفاقاانجام  یخبط

 

تونه  یکرد پس نم یخود متهمه اعتراف به ظلمو نامرد یبود : اعتراض دارم . جناب قاض الیل نوبت

 خبطو خطا از طرف موکل من بوده باشه .
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 : اعتراض وارده . دیکوب زیم یرو یبار قاض نیا

 

رت از صو نیا ریکنن . در غ انیدارن ب یپرونده صحبت نی: متهمه اگه در رابطه با ا بایرو کرد به ز دوباره

 خارج بشن . گاهیجا

 

 . میسرش آورد ییچه بال شیبگم که چند سال پ دیمن با یزد : ول یبا حرصو خشم داد م بایز

 

 بایز یتر نشه ول نیکه هست سنگ نیجلو رفت و ازش خواست سکوت کنه تا پرونده ش از ا لشیوک

 کرد . یداد م یبدون توجه به تذکراتش دادو ب

 

ورود به دادگاه رو  یو تا زمان اعالم حکم اجازه  دی: متهمه رو از دادگاه خارج کن دیکوب یقاض باز

 ندارن .

 

 کشون کشون بردنش . ادشیتا افسر زن اومدن بدون توجه به دادو فر دو

 

 ه .ندار یا هینرفت و گفت دفاع گاهیاصآل به جا اریماز
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تونم بگم دلم خنک شد هر  یانداخت و با تمسخر گفت : فقط م هیبه منو طال یاز اون باال نگاه سمانه

 چرا جفتتونو نکشتم . میحرص نیسرتون اومد حقتون بود .فقط از ا ییبال

 

 کی ییاعالم حکم نها یبلند شد که باز با کوبش پتک همه ساکت شدن . برا یحرفش همهمه ا نیا با

 . میساعت تنفس اعالم شد و همه سالنو ترک کرد

ا که غوغ ییآروم تو گوشم گفت : وقتا ایلی. ا میساعت تنفس اعالم شده رو تو راهرو منتظر بود کی

 خوامت . یم میکن یغوغا به پا م ویشیم

 

 شه . یناز به طرفش برگشتم : خدا از دهنت بشنوه ، به موقعش معلوم م با

 

 یکه م یدونم با حرف یگفت : م ریآرومو سر به ز یلی. فرزام خ میاومدن فرزام حرفمونو قطع کرد با

ت مادرمو زش یتونستم کارا ینم گهید نیباور کن یعاطفه بودن متهمم کنن ول یبه ب ایزنم ممکنه بعض

شتش توبه ز یراچون با باال رفتن سنش نه تنها از کا دیکش یترمزشو م دیبا یسکوت کنم . کس نمویبب

 . دیرس یباالتر ینکرد که گناهاشم به درجه 

 . نیکاراش هست انیو در جر نیدون یو گفت : شما که بهتر از من م ایلیکرد به ا رو

عاطفه ام نه نمک  ینه ب نیدون ی: خوشحالم که حداقل شما م دیکش یخسته و خجالت زده ا نفس

 . دیاون زن بدبخت بدجور به روحم سوهان کش یضجه  ینشناس ول

 

 بپرسم منظورت کدوم زنه ؟! شهی: م رمیخ یافتاده که من ب یچه خبره و چه اتفاق باز
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 .… یخبر باش یکردم ب یانداخت : فکرشو م ایلینگاه به ا هینگاه به من  هی فرزام

 

 . میزن ینذاشت ادامه بده : بعدآ راجع بهش حرف م ایلیا

 

 کنه . یم یتکون داد : چه بعدآ چه االن چه فرق یسر فرزام

 مادر منه . اریزن ماز یماریکرد به من : مسسب ب رو

 

 یپهن م نیگرفت رو زم یبازومو نم ریز ایلیخودمو سرپا نگه دارم زانوهام شل شدن ، اگه ا نتونستم

 یخجالتش شده . رو ویپسر که خطاها و گناهان مادرش باعث سرافکندگ نیدل ا یبرا رمیشدم . بم

 : نشستفاصله کنارم  یآوردن آب ازمون جدا شد فرزام با کم یبرا ایلیکنار راهرو نشستم ا مکتین

 هیوبا ر یشدم . ول یبه محکوم شدنش نم یدادم که توبه کنه راض یدرصدم احتمال م هیاگه  نیباور کن

 یچند تا خونواده  دنیو از هم پاش گهیچند نفر د یباعث بدبخت ستیگرفته معلوم ن شیکه در پ یا

 شه . یم گهید

 

 کم بهتر هی ختیبه زور چند قطره آب تو حلقم ر ایلیبود ا دهیشده بودن ، زبونم به سقم چسب الل

 تویزی: اگه تا آخر عمرمم کن دمیخم شده ازمون دور شد . آهسته نال یشدم فرزام با سر افتاده و کمر

 جبران کنم . تویجوون مرد ویتونم مردونگ یبکنم بازم نم
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حرفو ! تو خانوم خونه و تک  نیا یدستشو که دور شونه م حلقه شده بود تنگ تر کرد : نگ ی حلقه

 . اعتماد کرد یشه به هرکس یکه نم ییایدن نیشد برام تو ا یم دای. کجا بهتر از تو پ یقلبم یبانو

 

تونه  یگفتم : هرکس نم ومدیم رونیقم بکه انگار از فرسنگها فرسنگ فاصله از حل یفیضع یصدا با

 . یکارو کرد نیتو ا یاعتماد کنه ول یروسپ هیشهامتو داشته باشه که به  نیا

 

ازم  یگرشو لحظه ا تی. دست حما میکرد از جا بلند شد یکه به محکمه دعوتمون م یکس یصدا به

 یشرف داره به زن سالم ب ایبا ح یگن روسپ یم یدیتو ذات هرکس باشه .نشن دیدور نکرد : نجابت با

 ! ایح

 یپاک برگرده ول یروز توبه کنه و به زندگ هیممکنه  اههیتعجب نگاهش کردم . ادامه داد : اون باح با

 شه . یوقت درست نم چیه اسیح یکه ب یکس

 

 . رمیگب ادی تونستمینم گهیدانشگاهو مکتب د چیگرفتم تو ه ایلیمدت تو مکتب ا نیکه ا ییدرسها

 

 اعالم حکم کردند : میبه دادگاه برگشت یوقت

 

 و سیتجاوز به نوام لیفرزند رضا به دل قتیحق اریفرزند رضا و ماز قتیحق بایاول ز فیرد نیمتهم

 شوند . یدست داشتن در قتل خواهر به مرگ محکوم م
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 یو شکنجه  ییدر آدم ربا ی، طبق شهادت شهود همکار انیدوم سمانه احتشام فرزند ک فیرد متهم

 ساعت الزم االجراست . نیحکم از ا نیشوند و ا یبه حبس ابد محکوم م یساالر سایخانم پر

 

 .…سوم  فیرد نیمتم

 

رو محکم ف ایلیا یفقط پنجه م تو پنجه  دنیشن یگوشام نم گهیافراد برام مهم نبودن د یباق گهید

واهر تو قتل خ اریو ماز بایشد ز یبود . باورم نم نیکوه سنگ هیسرم به اندازه  اوردیرفته و بهش فشار م

ه کنه به من ک یکه به خواهر خودش رحم نم یکس دمیرس جهینت نیخودشونم دست داشته باشن . به ا

 کنه ؟ یدختر شوهرش بودم رحم م

 

ر دفت نیرو بهم داد : ا یفرو افتاده جلو اومد و دفتر یبا س اریزن ماز میرفت یم رونیاز دادگاه ب یوقت

 . نشی، خواسته بدمش شما بخون ارهیخاطرات ماز

 یتو هم بتون دوارمیام دمشیرسه . من بخش یم ایدن نیاعمالش تو ا یکرد : اون به جزا یمکث

 کم سبک تر بشه . هی ایبار گناهش تو اون دن دیشا شیببخش

 

فرد  هیبود که  نیا یجا بودم برا نیاگه امروز ا دمشیزدم : من از جانب خودم بخش یبند مین لبخند

گناهانو خطاها مؤاخذه و  یبرا ویهرک یفکر نکنن هرک گرانیاعمالش برسه تا د یگناهکار به جزا

 . رنیبگ شیو اون وقت بخوان راه اونو در پ ستین یمجازات
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که به دندون گرفته بودشون تا لرزششونو کنترل کنه فقط برام سر تکون دادو  یینمناکو لبا ییچشما با

از  نداشتم طویتاب تحمل اون مح گهیتنها گذاشت . د یبرگ جلد مشک ستیدفتر دو هیرفت و منو با 

 . میخواستم که زودتر از اون غمکده بر ایلیا

شه  ینم دایهم که پ ایلیا واریکوتاه تر از د یوارید شهیگر شدم طبق معمول هم انیباز عص نیماش تو

 ؟ دیرو آفر یپس سرش داد زدم : چرا خدا بد

 

 فت .گر ادیرو  یشد بد طانیانسان دنباله رو ش دیافریرو ن یخدا بد زمیگفت عز شیشگیآرامش هم با

 

 ؟ دیآفر طانویحرص برگشتم طرفش : خوب چرا ش با

 

 غربال خداس؟ طانیش یدون یرو مشخص کنه . م یبد ویخوب نیطور آروم گفت : چون مرز ب همون

 

 ؟ یچ یعنی؟ غربال  ی: چ دمیبه صورتم دادم و طلبکار پرس نیچ هی

 

 یعنیخوبو بدو از هم جدا کنه .  یاز طرف خدا مأموره تا بنده ها طانیش یعنیزد :  یمهربون لبخند

موندو نتونست ازش  طانیپشت سد ش یخوب خداس و هرک یعبور کرد بنده  طانیاز سد ش یهرک

 نا فرمان . یشه بنده  یمونه و م یم یعبور کنه تو جهلو نادون
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 کنه ؟ یکارو م نیروم شدم : خوب چرا اکم آ هی

 

 کار ؟ ینگاه بهم انداخت : چ مین هی

 

 ؟! یغربال گر گهیکار د نیتو هوا تکون دادم : هم دستامو

 

ل از چند تا غربا دیداره با یشن . که البته باز درجه بند یخوبو بد جدا م یکه بنده ها نیا ی: برا ایلیا

 مشخص بشن . بیخوب ، خوب و خاص هم به ترت مهین یتا بنده ها میرد بش

 

 کنه ؟ ی: چرا به بنده هاش کمک نم_

 

کنه و نور  یو همه جا کمک م شهیکنه ؟ هم یگه کمک نم یم یپاش گذاشت : ک یگرفتو رو دستمو

ونو به خودش امیرن بعض یبه سمت نور م ایبنده ها با هم متفاوتن بعض یفرسته ول یبرامون م تشویهدا

ببره  رهیدستمونو بگ ومدین میتازه اعتراضم دارن که خدا مستق رنیگ یم دهیزننو نورو ند یم ینفهم

 . دیراه بر نیراه راست از ا نیا نییبگه بفرما

 یقبول ینمره  ی: درست مثل شاگرد تنبل کالس وقت دینگه داشت به سمتم چرخ ابونیخ ی گوشه

با توجه به دانش  یول” داد  یمعلممون بد بود درست درس نم” گه  یخودش م هیتوج ینداره برا

تو  هم شهیجاس که معلوم م نی. ا ستینوزده گرفتن حرفش قابل قبول ن ستویب یکه نمره  ییآموزا

 درس نداشته . دنیفهم یبرا یتالش کاف نکهیکالس حواسش نبوده و هم ا
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 ؟ یاز راه به درم کن یتو انظار عموم یخوا یگفت : م طنتیدهن باز محوش بودم که با ش با

 

 رو لبم : ببندش تا به سبک خودم نبستم . دیشدم سرمو تکون دادم ! انگشتشو کش جیگ

 

 یزیچ هی میبر نییزد : بپر پا یتو دهنم . قهقه ا دمیحد کش نیدهنمو زود قورت دادمو لبا تا آخر آب

 آبم روش . هیرو خورد  کهیکه روده بزرگه کوچ میبخور

 

 ؟ دمیجا من نفهم نیا میدیرس یبه اطراف چرخوندم : اِ ! ک نگاهمو

 

 خالف یکارا تاویمسبب تمام جنا یکرد یزد : همون موقع که برقت منو گرفته بودو فکر م یچشمک

 آدما من بدبختم !

 

 تحملم کرده بود . یانداختم بازم گند زده بودمو بازم مَردم با صبور نییپا سرمو

 

 نیآرومو دلنش یقیموس هی یزنده نداشتن ول یقیموس یظهرا برنامه  مینشست مونیشگیهم یجا

 . دیرو به روم نشست خجالت زده گفتم : ببخش یوقت میشد . دستامونو شست یپخش م
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 به سمت خم شد : بابته ؟ یکم

 

 . نمیتو ماش یمهربونش باهام بود : بابت حرفا یبلند کردم چشما سرمو

 

 . میمهمونم کرد : اون که تبادل افکار بود . بگذر یلبخند

 

 دارم . گهیسؤال د هی یببخش ول ایلیا ی: راست دیبه ذهنم رس یزیدفعه چ هی

 

 سفارش بدم بعد . یخور یم یرو داد دستم : اول بگو چ مِنو

 

از  نیداد دل تو دلم نبود تا زودتر تموم شه و سؤالمو بپرسم و ا یکه غذا رو سفارش م یمدت تمام

 ! من سرا پا گوشم . یدور نبود : خب خانوم نشیب زیت یچشما

 

 یدونستم سؤالمو چه طور یوقت حرف زدن بود به مِن مِن افتادم ، نم دمویپرس یم دیکه با حاال

 بپرسم که ناراحت نشه .

 شد : خب ؟! کنجکاو
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 … اریزن ماز یضیآخه ! آخه فرزام گفت مر ، یدون ی: م_

 

داد  هیتک شیصندل یدادو به پشت رونیآه ب هیرو خوند نفسشو با  هیتا ته قض ایلیادامه بدم . ا نتونستم

 بود . یو ی: منظورش همون اچ آ

 

 ؟ یعنیتعجب به سرعت سرمو باال آوردم :  از

 

دکتر زدو بند  هیرو با خودش سوغات آورد بعد با  یضیمر نیا رانیاومد ا یتکون داد : سمانه وقت سر

 بشه . من به طور یدرمان یمیش دینشونمون داد و گفت سرطان گرفته و با یتقلب شیآزما هیکردنو 

که  میددا شنهادیهم بهش پ یره و وقت یجز اون نم یدکتر چیه شیپ دمید یچون م دمیفهم یاتفاق

اشتباه شده باشه قبول نکرد . به کمک  دیمجدد انجام بده شا شویبره و آزما گهیدکتر د هی شیپ

ه ب شیداره و باطل شدن مهر پزشک یادیمشکالت ز دمیفهم رونیب دمیاردالن سوابق دکترشو کش

بله  میدی، فهم دمیزبونش حرف کش ریتشر از ز دویبنده از نقطه ضعفش استفاده کردم با تهد ییمو

 پنهان کرده . فشویکث یماریه گذاشته و بخانوم به کمک دکتر سر همه رو کال

 

 …خواست دوباره با تو  یموضوع م نی: با علم به ا دمیتعجب به مرز سکته رس از

 

 نداشتم با غذام یلیلرزوند . ناهارو که آوردن م یتصورش پشتمو م یحرفمو کامل کنم حت نتونستم

 سالم رو به روت نشستم . حوی، فکرشم نکن حاال که من صح یکردم : بخور خانوم یم یباز
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من نبودم که به تو کمک کردم . اگه عشق به  نیفقط ا یدی: حاال د دینامحسوس رو دستم کش دستشو

خودم دوباره باهاش  یو دل رحم هیمامانو طال یهمون موقع که اومد با توجه به حرفا دیتو نبود شا

که  میقتتو جلو چشمم بود و یکردم چهره  یموضوع فکر م نیهر بار که به ا یکردم . ول یازدواج م

 تمام فکرو ذکرم . یشد گهیکردم که د داتیپ

 من ! یجوجه به چنگال زدو جلوم گرفت : بخور منج یا کهیت

 

لب گفت : عجب  ریکه دورو برمون بودن نشم .ز ییآدما یزحمت اشکامو پس زدم تا باعث کنجکاو به

 . مشی! شکر که دار ییخدا

 

 لطفو کرمشو . میشبانه روز شکر بگ دیفهمم چرا با یتمو مشغول خوردن شدم : حاال مازش رف چنگالو

 

 اومد . ذیبه دهن من اون قدر خوش مزه و لذ ایبود  گهید یاز روزا ذتریاون روز لذ یدونم غذا ینم

 

اهار سر ن ایلیکه ا ییبا حرفا دیکه دستم عرق کرد شا یبرگشت دفتر رو تو دستم فشردم طور موقع

 دو ساعت قبل نبودم . یکی یسایاون پر گهیعوض شده بود و د یو زندگ ایگفته بود نوع نگاهم به دن

 دیبا ایلیا ؟سازه یکامل م یزندگ هیو ازشون  نهیچ یرو کنار هم م ایپازل زندگ یچه طور خدا دونه ها

 .… و نهیبب یمهمون یتو یعاشق بشه تا ناخواسته گول سمانه رو نخوره بعد منو شانس نهیمنو بب

 ! خانومم ! سای: پر رونیب دیمنو از عالم هپروت کش صداش
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دستت درد  یاون دفترو ولش کن یخوا یباز کردم ماتو مبهوت بدون حرف زل زدم بهش : م چشمامو

 ؟! ینگرفت اون قدر فشارش داد

 

 نابودم کردن . یبوده که اون طور یخوام بدونم گناهم چ یبه دفتر دادم : نه ! م نگامو

 

 داره . یتیچه اهم گهیگفت : ولش کن ، د یبا مهربون ایلیا

 

 دارم . اجیآروم شدنم بهش احت ی: برا دمیروش کش یاز دفتر نگرفتم دست چشم

 

 ؟ ی: مطمئن دیپرس

 

 راهو تنها برم . نیتونم ا یگفتم : آره . فقط نم آروم

 ؟ یکن یم میطرفش : تو همراه برگشتم

 

 چیه گهیگم د یبار بهت گفتم بازم م هیدستش نه فقط دستم که تا مغز استخونمم گرم شد :  یگرما با

 . یتحملم کن دیبا میاگه نخوا یذارم حت یوقت تنهات نم
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دادم چشمامو بستم اجازه دادم تا مَردم تو سکوت به نوازش دستم ادامه  هیتک میصندل یبه پشت سرمو

 داشتم . اجیدستاش احت تیحما لحظه به گرما و نیبده چه قدر تو ا

 رو شاکرم به خاطر داشتنش . خدا

 

وندن خ یسوگوار امیتالش کردم تا بتونم تا قبل از ا ینمونده بود . هرچ شتریب یدو روز یکیمحرم  تا

 یروع مش عیکردم سر یم الینتونستم بازش کنم . اولش خ یحت یعنیدفترو تموم کنم نشد که نشد 

دلو  قینتونستم . کنار رفتن پرده ها و روشن شدن حقا یعنینشد  یکنم ول یتمومش م عمیکنمو سر

بود . درسته قلب چاک خورده و پاره  ومدهیخواست که هنوز تو وجود من بوجود ن یم یادیجرأت ز

 کهیو ت کهیبند بود تا دوباره ت یهنوز به تلنگر یشده بود ول میو خونواده ش ترم ایلیپاره م به دست ا

 یمحکم م یآدم ویدپوال یاعصاب اهیسخت و زنده شدن خاطرات س یاون روزا یآور ادیو خورد بشه . 

 یگناه مورد ظلم واقع شدم ول نیخواست که من آدمش نبودم . درسته مشتاق بودم بدونم به کدام

 . ارمیمواجه بشمو خم به ابرو ن قتیهنوز تحملم اون قدر نبود تا بتونم راحت با حق

زدمو دفترو باز کردم .  ایعزممو جزم کردم ، دلو به در ایلیالحجه با کمک ا یخره روز آخر ذباال تا

برم و اون فقط  دیکه خودم با یراه نیخواستم تا برام بخونه قبول نکرد و معتقد بود ا ایلیاز ا یهرچ

 بسم اهلل شروع کردم . هیکنه . پس با  یم میهمراه

 طور نوشته بود : نیا اریماز

کردو  یم دایپ یموضوع هیبه پا بود . بابا  یزنو شوهر یخودمو شناختم تو خونه مون دعوا یوقت از

شد بعدم بابا ما رو که از  یم یپدر یخونه  یکرد راه ینداخت مامانم چادر به سر م یدادو قال راه م

زشت  اردکجوجه  نیکرد ما سه تام ع یدنبالش رونه م میشد یمامان محسوب م ینظر اون توله ها

هم از مامانه  میدیشن یغر م یه میدیرس ی. به اون جام که م میوفتادیلُِِک لِک کنان دنبالش راه م

فتن گ یتونستن بگن با توپو تشر به ما م ینم قتیرو که به حاج رضا حق ییهم از پدرو مادرش . حرفا
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 دنبال مامان یداشت که حاج مهادا یتا زمان نی. البته ا میاون ملعون بود یکه به قول اونا تخمو ترکه 

 یشد دوباره مامان زن بسازو قانع باباهه بودو بابا هم حاج یم دایسرو کله ش پ یبود وقت ومدهین

 نیبابا بزرگه که ا یخونه  میموند یبرد مسافرت مام باز م یمامانه رو م یدو سه روز هیمعتمد مردم ! 

 . نداختن یبهمون م یچشم یگوشه  هیبابا  بیدفعه به لطف ج

 مویاومده بود ایدن نیبه ا یبرا چ میندار یگاهیجا چیه ایلیهر صورت برامون جا افتاده بود که ما طف در

 دونه و بس. یخدا م گهید

 میبود یناسپاس یبچه ها میکرد یاگه دهن باز م میساخت یم مویسوخت یم دیشد کرد با یم یچ یول

 دونه و بس ! یحاال کدوم زحمتا باز خدا م میدونست ینم نمونویوالد یکه قدر زحمتا

 

الن شد ا یم دهییبابا که اگه شکم اول پسر زا یمتلکاو زخم زبونا لیدل نیفرزند ارشد بود و اول بایز

مادر ما بود که اوالد ارشد  یعرضگ یاز ب نیکرد .و ا یداغون نم شوینبودو توپ زندگ یپشت بابا خال

 به مادر ما داشت باز اهلل اعلم ! یموضوع چه رب نیذکور نبود . حاال ا یحاج

 

بهره نبرده  یخوب یمادر جنم کار نداشتمو از شم اقتصاد یعرضگ یدوم من بودم که باز از ب ی بچه

 بودم .

 

 ینو ببود کیکوچ لیبا ما فرق داشت ، به دل یکی نیقال ! البته ا لویق لی، بازم دل ونیسوم کتا بچه

عقده شو  یزدنو هرکس به نوع یگرفت همه راحت تو سرش م یمورد آزار قرار م شهیهم شییدستو پا

 یه مبست کامآلآزارا الکن بود و موقع ترس زبونش  تویاذ نیبه خاطر هم ونیکرد . کتا یم یسر اون خال

 اللِ الل . یعنیشد 
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به  . میگشت یدوباره بر م مویشد یدو بار از خونه رونده م یسال میکرد یروال زندگ نیبه ا یسال چند

 یراب یطور نیداشت و به نظر مامان بزرگه مامانم ا ازین اییتنها نیمرد بودو به ا ینظر بابابزرگ حاج

ا باب یعال یمسخره پول بابا بود . وضع مال یحرفا نیا یاصل لیشد . به نظرم دل یتر م زیبابام عز

 دهنشونو بسته و چشمشونو کور کرده بود .

و زن بود یجور زندگ نیبه ا یراض وفتهیکه اسمش تو بازار سر زبونا ن نیهم به خاطر حفظ ظاهر و ا بابا

 داد . یخورو ابله شو طالق نم یتو سر

 و ی، جوون یتا به نوجوون میاخالق چرت بزرگ شد نیبا ا یو در کنار پدرو مادر یخونه ا نیهمچ هی تو

 . میدیرس اشیاوج دوران بلوغ و سرکش

 تر شد ! اهیما س اهیساله که اون اتفاق برامون افتاد و از اون روز روزگار س ۱۴ساله بودو من  ۱۸ بایز

 

 تموسیبود که تنها ن نیا یرو دستام نشونه  یگرم یبستمو چشمامو رو هم گذاشتم حس دستا دفترو

 ! ایلیکنارمه : ا میبازم همراهو حام

 

 ؟! ایلیفشرد : جون دل ا شتریب دستمو

 

 بتونم ادامه بدم ؟ یکن یباز کردم : تو فکر م چشمامو

 

 ؟ ی: چرا نتون ایلیا
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 شه . یم شتریدلهره و اضطرابم ب میر یجلوتر م یبه دندون گرفتم : هرچ لبمو

 

اون دوران تموم شدن تو  گهیرو صاحاب دارن . بعدم د نای: اوآل نچلون ا دیدستشو رو لبم کش آروم

 . یدار ازیآروم شدن به خوندنش ن یمن .به قول خودت برا شیپ ویخودت یاالن تو خونه 

 

، حالم اصآل  هیامروز کاف یتونم ادامه بدم : فکر کنم برا ینم گهیشده و د نیکردم سرم سنگ حس

 . ستیخوب ن

 

ته  هی مینظرو دارم . حاال بلند شو بر نیگذاشت : منم هم یو رو پاتخت دیکش رونیاز دستم ب دفترو

 به مناسبت مطبش . میزتیعز ییدا بیتا شام که مهمون ج میکن یبند

 

کرمان  میبر دیگه پاش یم ریواگ ریهاگ نیمنم حالش خوبه ها تو ا ییبه دستش بلند شدم : دا هیتک با

برم چه برسه به کرمان ! اووه تا  ابونیبگه من حوصله ندارم تا سر خ ستین یکیافتتاح مطبم !  یبرا

 کرمان !

 

 خواد ! یدلم املت م ایلیآشپزخونه : ا میبودم رفت ایلیا زونیطور که آو همون
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 خوام . یاملت م یگ یتو م میگم شام مهمون ی: من م مینیرو ب زد

 

داغ .. هوم ،  یخواد با نون بربر یخورده سر تکون دادم : اوم ، خب دلم م نیچ ینیبچه سرتقا با ب مثل

 کنم . یدارم حسش م مهینیب ریداغ ز ینون بربر یاالن بو نیهم

 دمینشن یجواب چیشدو ه یکه سکوت طوالن نی. بعد از ا دیکش قینفس عم هیبستمو  چشمامو

 یلیخ سایصورتم زوم شده بودن تو چشمام : پر کینزد یجفت چشم مشک هیچشمامو باز کردم که 

 .… تیدوبار ضعفو دل بهم خوردگ یک هی،  یخوابالودگ ویعادتات ، خستگ یعوض شد

 داشته باشه ؟! یکرد : ممکنه علت خاص یمکث

 

 … یعنیکنم .  یدستم رو شکمم رفت : نه فکر نم اریاخت یب

 دیدونم هنوز با ینم یعنیزنانه : خب  یا ضهیبا احساسو غر گهیتو دلم نشست ، خب زنم د دینور ام هی

 صبر کنم . یچند روز

 

 . گه یوقت دروغ نم چیگم هست . حسم ه یمن م یصفر بود : ول بآیرو کم کرد اون قدر که تقر فاصله

 

شو ور خود هی ایلیا میچفت لبامونو باز کن می، مجبور شد میاومد رونیتلفن از اون حالو هوا ب یصدا به

 . امرزهیخدا پدرو مادرشو ب هیجون گفتم : هرک یمنم ب دیکش نییاز کاناپه پا
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 که برش داره گفت : چرا ؟ نیخندون چهار دستو پا رفت سمت تلفن قبل از ا ایلیا

 

 یم یوضع ک نیکردم به خودم اشاره کردم : با ا یشدم نشستمو همون طور که لباسمو مرتب م بلند

 کنه داریخواست منو از خواب ب

 

 واشی مداری.…که پشت خط بود جواب داد : سالم  یبعد به کس دیخند زیبه دندون گرفتو ر لبشو

 ، خوبه .. باشه پس فعآل .. میبا هم بر ابی باشه … میش یحاضر م واشی

 

عدم ب نایبابا ا یخونه  میبا هم بر نجایا ادیرو سر جاش گذاشت اومد طرفم : پارسا بود قرار شد ب یگوش

 . میهمه با هم بر

خالق ا نیبا ا میر یزود لو م میکن یطونیکم ش هی میتون یها نم یتو بغلش : بد بخت دیمنو کش آروم

 نوش جان کرده . یخواب آور قو هیخوابه انگار  یم نیخانوم . همچ

خوام  یجون من زود باش منم م سایتو حموم : پر دمیقالش پر لویزدم رو بازوشو بدون توجه به ق آروم

 اون تو . یبمون ینر رمیدوش بگ

 

چشمامو نوع نگاهم اعتقاد داشت  رییهم با تغ یکه مامان طوب نیاول ا لیبود ، به چند دل یخوب شب

 زنن . یچشمات دارن دو دو م یدار یتو راه هیگوشم آروم گفت : فکر کنم  ریو ز هیخبر

 نرم رو گونه م گذاشت . یبوسه ا بعدم
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 یشدن خواهرشوهر بنده که خبر از ب دیو سرخو سف هیپارسا به طال یرکیز ریز یدوم نگاها لیدل اما

 داد . ینگاها م نینبودنش به ا لیم

 نیا یدلشوره داشتن ول ییطورا هیبود . درسته همه  ایتالیو رفتن فرزام به ا هیگرفتن بورس یبعد لیدل

 جا به دردش خورده بود . هیفرزام بود به قول خودش وجود مادرش  یخوب برا یتیموقع

طور  نیدر مورد مادرش ا گهید دیکه نبا دیاخمو غر بود و البته تهد یحرفش کل نیجواب ا البته

 ده . یکارش ادامه م نیفرزام بازم به ا ستویکارساز ن دایتهد نیمطمئنم ا یصحبت کنه ول

 

 فراموش کردم چون .. ارویدفترو ماز یوقت چند

 

 ییشوتو دست دمینتونستم خودمو کنترل کنمو پر گهید میکه از رستوران برگشت نیشب بعد از ا اون

 من با سرو

 

دستشو دورم حلقه کرده بودو پشتمو ماساژ  ایلیکردمو ا یشکممو خارج م اتیمحتو یبه سخت صدا

 یداد . وقت یم

 

 تخت گذاشت . یبرد رو رونیضعف تو بغلش افتادم کمکم کرد دستو صورتمو بشورم ،منو ب با

 هیحالو روزم فکر کنم  نیگفتم : با ا دویشستو مرتبش کرد کنارم دراز کش ییکه دستشو نیاز ا بعد

 یضیمر
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 …نبا  یخوب یحالتام نشونه  نیترسم ا یرم دکتر م یگرفتم فردا م ناجور

 

 . ستین تیچیتو ه یفهم ی، م ستین تیچیرو دهنم گذاشت : ه دستشو

 یجور نیکه داره ا میمسافر کوچولو دار هیتونستم تو چشماش بخونم : فقط  یرو م ینگران ترسو

 حضورشو

 

 مواظب مامانش باشه . شتریب دیگه با یکنه و به باباش م یم اعالم

 یزیچ م گهی! د نیبلند گفت : هم یبود با صدا دهیتو صورتش د یکه فقط چند بار ظیاخم غل هیبا  بعد

 نشنوم

 

. 

 خاموش کردن یبا حرص دستشو رو چشماش گذاشت . مجبور شدم برا دویسر جاش دراز کش بعد

 

که دستشو از رو  نیکرد بدون ا ریروش بکشم که با دست آزادش منو تو بغلش اس آباژورخودمو

 چشماش برداره

 

 حرف نزن . یطور نیوقت ا چیوقت ه چیه گهی: د دیلرزون نال یصدا با
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 .دیولم کردو خودش به پهلو پشت به من خواب بعد

کتر د فتشونیزنگ زدم دکتر ِ ش کینیکل مینخواب ، لباس بپوش بر گهیبعد از نماز گفت : د صبح

 . هیخوب

جا خوش کرده  یخواست باز بشه همون جور یانگار نم شیشونینگفت اخم رو پ یچیه گهی! د نیهم

زدن تا صبح پلک نزده . بعد از تموم شدن ذکراش  یقرمزشم داد م یبود وسط ابروهاش . چشما

 ! گهیتو جانمازش انداخت رو به من با همون اخم گفت : بلند شو د حشویتسب

 هیروز  یتا وسطا میش یم رونیره دوباره ح یگه االن دکتره م یخوره ، نم ی: تکون نم دیلب غر ریز

 . میکن دایدکتر خوب پ

 

شم کلمه م حرف نزد همون طور اخم کرده فقط به رو به رو چ هی کینیحرف بلند شدم . تا کل بدون

 دوخته بود

 

بازومو گرفتو  ریبه سرعت همه کارا رو انجام داد آخرم پرونده به دست ز رشویرفت پذ میدیرس ی. وقت

کرد : دکتر  یاسمو تکرار م هیلب  ریدوم بود ز یطبقه  یوسط راهرو بآیکه تقر یمنو برد سمت اتاق

 موالیی دکتر … ییموال

 ! نجاسیدر اشاره کرد : ا هیبه  ستادویحواسم به خودش بود تا ا یهمه  من

 رو داد دستمو فرستادم تو پرونده

 

 ! یای: تو نمدمیبغض نال با
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 همون اخم سرد گفت : نه ! با

 

بده . قبآل که معتاد محبتاشو توجهاتش نبودم  یبار بود که تنهام گذاشت . چه قدر وابستگ نیاول یبرا

 یچیه تشیو حما ایلیکنم بدون ا یاالن حس م یدادم ول یکارامو انجام م یترس چیخودم بدون ه

ارد ه بسم اهلل وی.با  ییرو در نگا کردم . دکتر ش . موال ی. به نوشته  ستیاصآل خوب ن نی. و ا ستمین

 شدم .

 

ن شده خانوم کوچولومو یچ نمیتو بب ایخواب آلو نگام کرد : ب یسال بود با چشما ونیخانوم م هیدکتر 

. 

 

مهربونش اعتماد به نفس از دست رفته مو بهم برگردوند . پرونده مو گرفتو چند تا  یگرمو چشما لحن

بگم  دیبا ادیکرد . آخرش با خنده گفت : به احتمال ز ادداشتیچند مورد تو پرونده  دویسؤال پرس

 . جوابش سمینو یبرات م شیآزما هی شتریب نانیاطم یبرا یکوچولو تو وجودت مبارکه ول هیحضور 

 میش یهم مطمئن تر م شایآزما نیاما با ا یاستفاده کن یتون یچکم م یب یشه . از بِ یزود آماده م

 . مید یم صیتشخ نتویهمم گروه خونتو همگلوب

 

که تنهام گذاشته و حاال با  یاومدم بدون توجه به مرد رونیبه دست از اتاق ب شیآزما ی برگه

کم دنبالم بگرده حالش  هیشدم . بذار  شگاهیآزما یصدا راه یبسته پشت در نشسته بود ب ییچشما

 . ادیجا ب
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مضطربش به  یکه صدا رهیازم نمونه بگ یریمخصوص نشستم تا مسئول بخش خونگ یصندل یرو

 … یساالر سایخانوم ، همسرم خانوم پر دی: ببخش دیگوشم رس

 

 ادیزد اومد تو : زورشون م یهمون طور که غر م ایلیا یول ومدین ییصدا گهیشد که د یدونم چ ینم

 کنن . یجواب بدن با دست اشاره م

 

خانومه گفت تمومه جلو اومد تا کمکم کنه که دستمو  یکه به من افتاد ساکت شد . وقت چشمش

 تونم . یبغضمو به زور قورت دادم : خودم م دمیکش

 

 و تو بلند شدن کمکم کنه . رهیاجازه ندادم دستمو بگ یسکوت فقط کاراما با چشم دنبال کرد حت تو

م پا رو دم دیم نبا ختهیبهم ر یدونه وقت یم گهینشد اخالقم دستش اومده د چمیناراحتم پا پ دیفهم

 . میبخور یزیچ هی میبر شتیآروم گفت : تا آماده شدن جواب آزما یلیبذاره فقط خ

 

 زبونم بند اومد چون واقعآ گرسنه بودم. شنهادیپ نیمقابل ا در

 

رو  ای! انواعو اقسام خوراک ایبا انوع خوراک زیم هیکردن . یکه صبحانه سرو م یرستوران لبنان هی میرفت

حمله کردم . اولش  زیزده ها به م یرسه . منم مثل قحط یرسه و نم یداشت هر اون چه به فکر آدم م
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ت نموند .  معدهتو  یزیکه چ شبمید یراحتم کرد : بخور جون ندار ایلیا یصدا یول دمیخجالت کش

 . ادین شیبهت نداره . فقط آروم بخور که دوباره مشکل پ یکار یراحت کس التیبخور خ

 

 بار منم با اخم جواب دادم : حواسم هست . نیا

 

 گفت ؟ ی: دکتر چ دیتا لقمه خوردم که بدون باز کردن اخمه پرس چند

 

 مگه مهمه ؟شدم :  سرتق

 . یکرد یبا دکتر صحبت م یومدیرو ول کردم تو بشقاب : اگه مهم بود خودت م چاقو

 

 : باشه فعآل صبحانه تو بخور تا بعد .. ایلیا

 

 نخوردن ادامه بدم . یکه نتونستم به قهرم برا زیاشتها برانگ امیقدر گرسنه بودمو خوراک اون

 تنها مشکل بازم اون اخمه بود . دیچسب یلیبود خ یعال ی صبحانه

 

 میکه منتظر موند قهیرفتو برگشتمون باعث شد متوجه گذر زمان نشم ، همون چند دق خوشبختانه

 . یساالر سای: خانوم پر دیکش رونیمنو از هپروتم ب شگاهیمسئول آزما ی. صدا دیطول کش یبرام عمر
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 جواب داد : بله ! ایلیاز من ا زودتر

 

پرو پرو با  یرو صورتشا ول دیمن اخمو د هیداشت اون  یدونم چه اعتماد به نفس ینم وونهید دختر

 ؟! نییعشوه گفت : اِ شما

 

 ؟ یدار یداد زد : آره مشکل بآیبا غضب تقر ایلیا

 

 . نی: خب مبارکه حامله ا اوردیبود کم ن دهیکه ترس نیبا ا دختره

 

 بعد انگار تازه به خودش اومده باشه اخماش دیتوجه برگه رو از دستش کش یالاهلل االهلل گفتو ب هی ایلیا

 ؟! نیگفت یرو لباش نشست دوباره برگشت سمتش : شما چ یکم از هم باز شدنو لبخند هی

 

 مثبته . تونیگفتم تست باردار یچیشد : ه ادیروش ز دید یاون طور ایلیحالو روز ا یوقت

 

ه نه ک یگفت طور یقیزانو زدو سر به سجده گذاشتو شکرهلل عم نیزم یتوجه به اطرافش رو یب ایلیا

 که متوجه ش شدنو لرزوند . ییکسا یتنها دل من که دل همه 
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 . نیخوش خبر باش شهیهم شاهللیشد رو به دختره کرد : ممنون خانوم ، ا بلند

 همون لبخند اومد طرفم : مبارکه خانومم . با

 

رف ط هیرومو  یول نمیبب زکمویدل تو دلم نبود سند وجود عز نکهیا بار اخم من باز بشو نبود با نیا

 ؟ میکار کن یچ دیکردم : حاال با گهید

 

 …دکتر  شیپ میریفعآل م یچی: ه دیلرز یم جانیاز ه صداش

 

 دکتر . شیرم پ ینه ، فقط من م میریتو حرفش : م دمیپر

 م اشاره کردم. نهیبا انگشت به س و

 دکتر . تا بعد . شیپ یریرفت : باشه بابا ، م یاز اون خنده ها که دلم ضعف م دیخند

 

 شکمم بود . آخر گفت یتمام مدت دستم رو دمیدکترو با تمام وجودم شن نیریش یها هیتوص تذکراتو

 . ومدنی: همسرتون ن

 

 . روننیدر اشاره کردم : ب به
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از من درو نشون داد :  تیکرد به تبع یتو پرونده م وارد م ییزایچ شمیطور که از جواب آزما همون

 . نمیبب ادیصداش کن ب

 

 خودشو برسونه : سالم . یچه طور دیتو نفهم ادیصداش کردم ب یوقت

 

 سالم . کیبهش انداخت : عل ینگاه نکیع یاز باال دکتر

 . نییاشاره کرد : بفرما یدست به صندل با

که  یکیبا سقط نزد نیری. پس در نظر بگ نیباش یآدم معقول ادیشروع کرد : بهتون م ایلینشستن ا با

، خمو  ادیز یتهای، فعال ادیز یبشه . تنشو اضطراب ، گرما یدگیبهش رس شتریب دیخانومتون داشته با

 هیافن عوامل کیاز ا یکی یعنیبراش قدغنه .  نیاجسام سنگ دنیکش ایراست شدن و البته بلند کردن 

ه خودشم ضرب یبه سالمت چیکه ه شهیدچار مشکلش بکنه و اون وقت کارمون سخت تر م گهیکه بار د

 زنه . یم

 

 . نیبا لبخند نگام کرد : مراقبشم ، مطمئن باش ایلیا

 

 لطفآ . دیمردونه تونم کم کن یطنتایشده نگاش کرد : ش زیر یبا چشما دکتر

 

 م باشه .ک یلیخ یرو لب دکتر نشست : نگفتم اصآل نباشه ول یبا تعجب نگاش کرد لبخند محو ایلیا
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 بود ! ییچه حرفا نیخجالت آب شدم . ا از

 . میاومد رونیاز اتاقش ب گهیگرفتن نوبت ماه د یبرا دیو تأک یخداحافظ با

 

شم چ ابونیبار تا خونه من اخم کردمو به خ نی. ا رهیسرتق شده بودم اصآل اجازه ندادم دستمو بگ بازم

 دوختم .

 

 یحوصله در آوردمو پرت کردم رو کاناپه شالمو انداختم روش که دستا یمانتومو ب میدیرس یوقت

 گردنم فرو رفت : عشقم خانومم ببخش . یمردونه ش دورم حلقه شد سرش تو گود

 ! هیمنو گر یایلیکرد که اصآل انتظارشو نداشتم ا یدفعه کار کی

 لحظه هی.  یدلمو لرزوند یزد شبیکه د یدونه ش گفت : با حرفمر ی هیهمون بغض شکسته و گر با

 مردم . یباشه . تا خود صبح چشم رو هم نذاشتم از دلشوره و نگران یواقعآ مشکل خاص دمیترس

له شدنو با تمام وجود دوست  نیمن ا یشدم ول یداد که داشتم له م یبه خودش فشارم م چنان

 ؟ یومدی؟ چرا باهام ن یداشتم : پس چرا تنهام گذاشت

 

م مسلط کم به خود هی: اولش نتونستم خواستم  دیگردنم فرو کرد عطر تنمو بوئ یتو گود شتریب سرشو

ق از اتا یک دمینفهم یکه حت یلحظه چشمامو بستم خوابم برد طور هیشرمنده  یول امیبشم بعد ب

 . یاومد رونیب
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. خدا پدر  یرفت ویمنو صدا نکرد یغوغاگر ویتالف یگردوند سمت خودش : تو هم ماشاهلل خدا برم

رفت از دکتر پرسو  یزود دیحال خرابمو د ی. طفل یکرد و گفت که تو رفت دارمیب امرزهیرو ب یآبدارچ

معلوم  دمویرس یم رتریوگرنه بازم د شگاهیجو کرد خودش باهام اومد از قسمت پرسونل آوردم آزما

 کردن . یبرام اتخاذ م یهیخانوم چه تنب گهینبود د

 

 با اون اخم زشتت . یهینازو عشوه گفتم : هنوزم توتنب با

 

 . یشیم ی: بگم غلط کردم راض دمیبوس

 . نمیدردتو بب ویلحظه ناراحت هی یتونم حت ی، نم سایتونم پر یکرد گونه مو نوازش کرد : نم یمکث

 

 … میمردن یفکر کرد هی: چ دمیخند

 

 اخم کرده بگو ! یحرفم تموم شه : اگه دوباره دلت هوا نذاشت

 

 ممنوع ! یطونیخانوم دکتر گفت ش ایلی: اِ ! ا_

 

 ! یطونینگفت ش طنتیرو تخت اوآل نگفت :ممنوع گفت کم ، بعدم گفت ش دمیکش
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ماره تون ش میدی. خواب نینذار غامی: سالم ، لطفآ پ ریگ غامیپ یگذاشت برا دیرو برداشت متن جد تلفن

 . با تشکر . میریگ یباهاتون تماس م میشد داریب وفتهیم

 صدا بخواب . بذار منو یپتو : حاال ب ریز دیخاموش شد . منم کش المیحد کم کرد موبا نیتا آخر زنگشم

 جفتتون بشه . یفدا ایلی. دستاشو دور شکمم حلقه کرد : ا میبخواب میَن ین

 کوچولو فکر کردمو خوابم برد . هیبا حضور  یو خونه ا ندهیکم به آ هیسه شماره خواب بود . منم  به

کنم به  یمسافر کوچولو تو راهه ، فراموش نم هیبه حاج بابا گفت که  ایلیکه ا ویوقت لحظه ا چیه

ه گفتن با هم قرار گذاشتن ب کیبودن . هرکدوم به نوبت بغلم کردنو تبر شمونیکه پ دیساعت نکش

اجازه ندادن براشون شام درست کنم . هر  یباشن حت شمیپ شونیکی شهین و هموجه تنهام نذار چیه

 هادشنیپ دینوبت به من رس یدادن وقت یم شنهادیرو پ یگفتنو رستوران یم یزیشام چ یکدوم برا

مهر  ایلیا یرو لبا تی.لبخند رضا میامام زاده صالح و همون جام کباب بخور میباهم بر یدادم همگ

 میامام زاده رو بر پا کرده بودن . از بچگ یها هیزده بودنو تک اههیبود . بازارا رو س شنهادمیبه پ دییتأ

بارم  هیحتمآ  امیا نیبه امام زاده صالح داشتو تو ا یها رو دوست داشم . مامانم ارادت خاص هیتک نیا

شکم گذاشتم ،چشمامو بستم و  یشدم دستمو رو هی. همون موقع که وارد تک اوردیجا م نیشده منو ا

 یعشقم به خوب یکنه بتونم از ثمره  مکربال قسم دادم تا کمک یشش ماهه  یزیعز ویخدا رو به پاک

 رزق حالل عطا کنه . ویبعد سالمت مانیما انسانها اول ا یمراقبت کنم ، از او خواستم که به همه 

 

 خوب بود . یلیکرد . حالم خ دایپ نیبود تسک که به دلم افتاده یو درد دل با خدا ترس ارتیاز ز بعد

دادن . غذا رو  ینم یکار چیه یمدبر شروع شد ، به من اجازه  یخانواده  تیاون روز فعال یفردا از

. البته همه  اوردنیبردنو م یمنو م سیکردن ، مردها هم مثل راننده سرو یآماده م هیطال ایمامان 

 دادن. یلطفها رو با لبخندو از دلو جون انجام م نیشون ا
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 نییبا خنده عروسکو باال پا ایلیاومد . ا دنمونیبه نوزاد به د هیعروسک شب هیبا  دیشن یوقت پارسا

 ؟ هیچ فیکردو گفت : اگه مسافر کوچولو پسر بود تکل

 

کنه تا بعدآ به مشکل  نیتا تمر دمیپدر مسافر کوچولو خر یبرا نویجواب داد : ا یپارسا با لودگ که

 برنخوره .

 

 نیو ات میدونه شو بزرگ کردم ، تبحر خاص هیمن قبآل  زیعز ییبه کتفش زد : قابل توجه خان دا ایلیا

 مورد دارم. هی

 

 خوره . یم م ندهیخودم به درد آ یبرم برا ی: پس م دیپشت سرش کش یدست پارسا

 

 . دمیخند زینگاه کردمو ر هیطال یگل انداخته  یبه لپا یچشم ریاون لحظه ز تو

 

 کردم . یمبل نشسته بودمو داشتم صحبتام با پارسا رو مرور م یاز شام رو بعد

و اون چه که ت ویوقتشه دهن باز کن یکن یمقدمه گفتم : فکر نم یانداختم و ب رشیلحظه تنها گ هی

 ؟ یکن یدلته رو علن

 اشاره کردم. هیحرفام به طال نیب در
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که تو  یزیداد : اون چ رونیآه ب هیو نفسشو با  دیپشت سرش کش یش دست شهیاون به عادت هم و

 دلمه بهتره همون جا ، جا خوش کنه .

 

 . ستمین اینگاش کردم که ادامه داد : من که تهران ب زیاخم ت با

 شهر هی یدونه دخترشو عمرآ راه هیکه  می: حاج دیکرد نال یم ادیتوشون فر یدیکه ناام ییچشما با

 دور کنه .

 

دونه دخترشون بود در ضمن  هی هینکرده بودم طال نشویباال دادم ، حق با اون بود من فکر ا ابروهامو

براشون سخت بود . رفتن فرزام رو هم  گهید یکیاز  یفرزندشونو قبآل از دست داده بودن و دور هیاونا 

 بودن . ومدهیو هنوز باهاش کنار ن التماسو خواهش قبول کردن یبا کل

 

 نمیشدم آروم گفت : نب رهیمهربونش خ وینوران یکنارم نشست برگشتم به چهره  یکردم کس حس

 دخترم تو خودش باشه .

 

 کار بود : بابا جونم ! نیبهتر نیخنده رو لبم نشست ، آره ا دیبه ذهنم رس یفکر

 

 که فکرتو مشغول کرده . یزیشونه م انداخت : جون بابا ! بگو اون چ یرو دست
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 …به  ینعی اوم …تون  ندهیگفتم : بابا جون ، تا حاال به داماد آ یدندونام گرفتمو بعد از مکث نیب لبمو

 داشته باشه . دیبا ییهایژگیکه به نظرتون همسر دخترتون چه و نهای منظورم

 

 ینه خبرنگار برنامه  یبش لیدونم تو قراره وک یکه م ییزد : تا جا میشونیبه پ یخنده بوسه ا با

 خانواده .

 . میگرد یرو زد : به خانه برم یتمیبا حرکت لبو دهنش ر بعد

 یسر به پارسا اشاره کرد : اگه منظورت اون شاه پسره که باهاش موافقم صد در صد چون دخترمم ب با

 . ستین لیم

 

 ز شد : نه !با کلیه یبه اندازه  دهنم

 

 نیو فراموش کرد نیفقط خودتون زرنگ نیمو گرفت دهنمو بست : آره ! چرا شما جوونا فکر کرد چونه

 ! میکرد یعاشق مویجوون بود یپاتاالم روز ریما پ

 

 خواد همون جا تو کرمان بمونه . یتهرانا ! م ادیدهنمو قورت دادم : آخه پارسا نم آب
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کارش بهم ثابت کرد انتخابم اشتباه نبوده  نی. پارسا با ا ادیخوشم م یبابا : از دوماد با جربزه و کار حاج

 دو ماه صبر کنه . نیراحت دخترمو دستش بسپرم . فقط تا آخر ا الیتونم با خ یو م

 

 . یپدر نیکنم به خاطر همچ یبه گونه ش زدم : خدا رو شکر م یا بوسه

 

تونستم بندازمش دورو نه  یعذابم شده بود ، نه م یملکه  زیم یگذشتن و دفتر رو یپشت هم م روزا

بخونو تمومش  یخودش به زبون اومد : اگه به من اعتماد دار ایلیکه ا یتونستم ادامه ش بدم تا روز یم

 کن وگرنه بده بدم به زنش خودتو منو از شرش راحت کن .

 

 استمو دفترو باز کردم .عزممو جزم کردم ، از خدا کمک خو دوباره

 وهیظرف م هی ایلی. ا دمیهال دراز کش یکاناپه  یچشمم به رقص در اومدن . رو یدفتر جلو یخطها

 رو هم کنارش یگذاشت ، فالسک چا زیم یرو

آماده س تا شروع  یداد : خب خانوم خانوما همه چ هیکنار من نشستو به کاناپه تک نی. خودشم رو زم

 مهمونت کنم . یفنجون چا هیکنم هر وقتم گلوت خشک شد بگو  یها رو پوست م وهیمنم م یکن

 ! شتریفنجون ، نه ب هیوار گفت : فقط  دیخنده تهد با

 

کند  یرو گونه ش گذاشتم . با خنده همون طور که پرتقال پوست م یشدم بوسه ا زیخ میجام ن تو

 ……………………………………………………اربودیگوشش به خاطرات ماز
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 طور نوشته بود : نیا اریماز

 

 یکیش دمانیخونه مون چ نیهم یداد برا یم تیاهم ونیبه دکوراس یلیخوش ذوق بود و خ پدرم

 خوردن و بارها به شوهراشون سرکوفت زده بودن . یحسرت م ایخانوما فام یکه همه  یداشت ، طور

 . یبه سبک سنت نیرزمیشده بودو ز نییاول مدرن تز ی طبقه

شور رو مامان  یو دبه ها ایاضافه و ترش لیبود که وسا یقسمت انبار هیدو قسمت داشت  نمونیرزمیز

و  ییکشو یقسمت در نی. ا یخودمون یاز مهمونا ییرایش محل پذ گهیگذاشت ،قسمت د یاون جا م

 تقسم نی. در ا دیشد داخل رو د ینم رونیمشجر و طرح دار داشت که از ب ی شهیبزرگ ش یپنجره ا

کار گذاشته  یمخف یکه چهار طرفش فواره ها زیاستخر وسوسه انگ هیبزرگ بود با  یسالن نیرزمیز

 داد ، و من عاشق فواره ها ! رییشد نوع عملکردشونو تغ یم یدست میبودن که با تنظ

ما با  داد یطرح ترکمن پر کرده بودن که بابا اجازه نم یها و تشکها یبا پشت ییاستخر رو تختها اطراف

وقت تشکا  هیخواد خدا نکرده  یگفت نم یچون م مینیاونا بش یاومده رو رونیاز استخر ب سیتن خ

 نجس بشن !

 یاز همون روزا یکیشده شروع شد . تو  نیو نفر بایز نیرزمیز نیاز هم بایمنو ز یبدبخت ی همه

ذاره کتابشو جا ب هیاز حدش باعث شده که  شیب یگفت عجله  بایز میبابابزرگ بود یکه خونه  ینحس

خونه ،  میغرغر کردن باالخره مامان اجازه داد تا ما بر یو از قضا امتحان همونم داشت . بعد از کل

 رفت کتابشو برداره من بایخونه نبود ز یکس می. وارد شد میببر یترش نیرزمیخودشم خواست تا از ز

اش نشن . ک سیقول دادم که لباسام خ بایکنم به ز یکم با فواره ها باز هیتا  نیرزمیزودتر رفتم ز یول

رو به رو پاهامو رو  یباز کردم تا رد شم که منظره  یرو کم ییکارو نکرده بودم . در کشو نیوقت ا چیه
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 یساله اون قدر مستهجن و ترسناک بود که اونو برا ۱۴ ینوجون یاون صحنه برا دنیقفل کرد . د نیزم

کنم اومد تا  یم یطونیاون که دارم ش الیشده بود به خ رمیکه متوجه تأخ بایفلج کنه . ز یقیدقا

از نجس شدنشون واهمه  شهیکه پدر هم ییاون صحنه ماتش برد . تشکا دنیکه با د رهیجلومو بگ

 ناشناس بود . یهمون تشکا در حال معاشقه با زن یشده بودن و حاال خودش رو دهیداشت دنبال هم چ

 ! یطانیش ضیغرا یسرکش ی، دوره  میبلوغ بود یدوره  نیدتردر ب ییهر دومون نوجوونا بایز منو

با خودش همراهم کرد . من  دویتونست خودشو جمعو جور کنه و با بستن در دست منو کش بایز اول

رو پر ردو  یظرف ترش یو چه طور یشدم ک یدنبالش راه دهیاراده و ترس یمسخ شده ب یمثل آدما

 هانچشمم بود . ت یچون تمام مدت اون منظره جلو دمیبابابزرگ برد اصآل نفهم یچه طور منو تا خونه 

 یچون اون وقت بود که بابا درسته پوستمونو م میبه مامان نگ یزیبا التماس خواست چ بایز ادیم ادمی

 کند .

 . می، کم اشتها و کم خواب شده بود مینداشت یتمرکز درست یروح یضربه  نیچند روز در اثر ا تا

 یرفتم . حدود سه چهار ماه ینم نیرزمیمن اصآل سمت ز یاز چند روز بابا برمون گردوند ول بعد

 شروع کرد . اشوییگذشت . بابا بهانه جو

 رونی، به نظرت بابا به خاطر اون کاراش ما رو از خونه ب یاومد تو اتاقم : ماز بایشب موقع خواب ز هی

 کنه ؟ ینم

 

 ؟ یکن یفکر م یم ! تو چدون یباال انداختم : نم شونه

 

 . میتا مطمئن بش مینیدوباره بب دیگفت : با بایز
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 ترسم . یتمام وجودمو پر کرد : نــــــه ! من م ترس

 

 نه ؟! ایروشن بشه  فمونیتکل دیگفت نترس باالخره با بایز

 

 ابیبار به کمک منو ز نیکنم . ا شیآوردو باهام حرف زد تا قبول کردم همراه لیبرام دل یشب کل اون

 . میبابابزرگ شد یخونه  یدعوا زودتر باال گرفتو باز ما راه

ر پدر با نیا یبازم همون صحنه ول نویرزمیخونه . باز ز میرفت گهید یبهانه  هیسه روز که گذشت به  دو

 . میقبل دچار ترسو اضطراب شد یبار کمتر از دفعه  نی! و ا دیجد یبودو معشوق

 ! دیجد ی، باز همون صحنه و باز معشوق میرفت فرداشم

. مثل  میپدر بود یشاهد کارا مویبه خونه سر زد یدو سه بار میبابابزرگ بود یکه خونه  یروز چند

ومثل روز برامون روشن  میدونست یآمدو رفتا رو م نیا لیدل بایپدر اومد دنبالمون حاال من و ز شهیهم

 برسه . اشیخواد تا به خوش گذرون یم یبود که پدر خونه رو خال

 یخالفش م یو شاهد کارا میزد یبه خونه م یکرد سر یم رونمونیهر بار که از خونه ب گهید حاال

 ایکنه  یم رونیب اشیاشیکه پدر ما رو به خاطر ع نیو مطمئن شدن از ا یکنجکاو یاز رو لی. اوا میشد

 میستتون یجور نم چیه گهیبعدها برامون لذت بخش شده بود و د یول میرفت یم یسرکش ینه برا

 . مینفسمونو مهار کن یهوا

 یما دوران قهرشون طوالن یسوزوندنا شیو با وجود آت میکار ادامه داد نیبه ا بایدو سال منو ز حدود

 یبه خواسته ها میتونست یم شتریموند و ما هم ب یم یخال شتریبابا ب یتر شده بودو خونه برا
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 شیتبه آ یو حت انیهر دو شون کوتاه ب یمدت یپدر باعث شد که برا ی. سفر مکه  میبرس مونیطانیش

 یطانیش یشروع به پردازش کردو نقشه  بایز دیبود که باز ذهن پل نیندن . ا تیمام اهم یسوزوندنا

 باهاش همراه شدم . ستین یچاره ا دمید یوقت یکه اول من با اون مخالفت کردم ول دیکش

و  ایکرد تا از فرصت به دست اومده استفاده کنه ؛ به مهمون یم قیهم مادرو تشو بایپدر رفت ز یوقت

 یمجرد یمدت از زندگ نی، خالصه تو ا یزنونه بره ، با دوستاش بره گردش و خوش گذرون یدوره ها

کرد .  الذاشت و از اون استقبمحبت دخترش گ یبه پا شنهادویپ نیمنم ا یلذت ببره . مادر ساده 

ود که محل ب یاز قلچماقا یکیکله  یکله استفاده کنم ! اکبر ب یحاال نوبت من بود که از وجود اکبر ب

 یخاطر دوست نیتو دستو بالش داشت . به هم یخوش گذرون یعرف ویشرع ریغ ی لهیهمه جور وس

مون باالجبار  دوهر  یول ختمیر یبود باهاش طرح دوست یباهاش به نظر من جالب اومدو به هر ترفند

با من پول نسبتآ  یمتوجهمون نشه .. از دوست یتا کس میکرد یدست به عصا با هم ارتباط برقرار م

 هیبه خمره بزننو  یدم ییوقتا هی ومدیداشتم که بدشون نم ییچون من دوستا ومدیم رشیگ یخوب

 ایدن ایخواستم دن یکه من م یزیداشتم ، نه عالقه شو . چ تشویبکنن که البته من نه موقع مییطنتایش

از  خواد قبل یروز بهش گفتم که دلم م هی بایز یکه به گفته  نیاونا متفاوت بود ! تا ا یبا خواسته 

 یجواب داد : پسر حاج یزشت یمشت رو تجربه کنم . با خنده  یبطر عرق سگ هیبرگشتن بابا لذت 

 تو خطا ! یاومد

 

نه موقعتشو داشتم نه پولشو . اگه بعد از رفتن بابا هم اقدام نکردم  یبدبخت یو خط بودم داداش ول: ت_

 ! لیتیش یب لیتی، ش هیبود که دستم خال نیواسه خاطر ا

 

 ! قیفیراحت تر بود برام ر یداد ی، صد تا فحش م هیرو شونه م گذاشت : چه حرف دست

 ؟! میبار داشمونو مهمون کن هیکه  یمرام تو وجودمون ن نقدهیما ا یعنی
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 ارهیکه لطفشو جبران کنم از در معرفت درومدمو اجازه دادم به جاش دوست دختراشو ب نیا یبرا منم

 ادیهالو پ هینوشش برسه . اونم که فکر کرده بود  شویبه ع مونییایرؤ یما ! تو حوض خونه  یخونه 

به مراد  بارهدو بایمنو ز یطور نیقبول کرد . ا یفکر چیتونه به مراد دلش برسه بدون ه یکرده و م

که دهنشو ببنده ازمون حق السکوت  نیا یکه اکبر مچمونو گرفت و برا ی. تا روز میدیرس یدلمون م

 ! بای! ز یخواست ، اونم چه حق السکوت

جز  نبود یبهش داد و اونم کس یبهتر شنهادیپ بایز یباهاش همراه بشه ول بایخواست تا ز یاون م بله

 دستو پا و چلمن . یب ونیکتا

 نیراز تلخ ت یکی دیتونم از ذهنم پاک کنم شا یوقت نم چیبا اکبر رو به رو شدو ه ونیکه کتا یاول روز

بدبخت از ترس  ونیشه . کتا یوقت از رو دوشم برداشته نم چیعمرم باشه که بار گناهش ه یایتراژد

 اکبر و ی خنده یسکوتش تو قهقه  ادیکرده بود و طبق معمول مواقع ترس اللِ الل ! فر سیخودشو خ

خواستم برم جلو و خواهرمو  ارمیآخر من نتونستم طاقت ب یگم شده بود . لحظه  بایز یطانیلبخند ش

جربزه و بچه ننه  یبرادر ب هیجلومو گرفت و گفت از داشتن  بایاز دست اون نامرد نجات بدم که ز

 یوقت یازم گرفت ول مویصفتم با اون حرفا مردونگ طانیخواهر ش دمیشه . اون لحظه نفهم یشرمش م

سپردم  تو لجن غرق شدم  دشیپل یچه طور افسارمو به دستا دمیشدم فهم یخودم صاحب دخترک

جا  نیتم تا به ابشتر فرو رف شترویبکشم و هر روز ب رونیجور نتونستم خودمو ازش ب چیکه ه یطور

 . دمیرس

 یافتاده بودو از ترسش نم دیسه تا گرگ پل ریپناه گ یب یآهو هیخور مثل  یمظلومو تو سر ونیکتا

نشستو به  یشد ، از خوردو خوراک افتاد، ساعتها کنج اتاق م ریتونست لب از لب باز کنه . گوشه گ

 اومده . شیبه سر ته تغار یچ دیچون از اولم ساکت بود مادر نفهم یزد ول یزل م یگوشه ا
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که نتونه غمو تو چشم بچه ش بخونه و  ی. مادر دیکه درد بچه شو نفهم نهیابله دونستن مادرم ا لیدل

 تونه داشته باشه ؟! یم یا گهیجز ابله چه صفت د نهیب یم بیآس یینفهمه که داره از جا

ت بدبخ ونیبه سر کتا یتازه ا یبسنده نکردو بال نیبه هم بایز یماهم تموم شد ول هیهر حال اون  به

 آورد .

ولو قب ارتیبابا و گفتن ز دنید یشد ، همه برا یم یاومدن بابا خونمون شلوغ بودو از مهمون پرو خال با

و  بایمامان ، ز یالیواو ونیش یکه به صدا اهیزدن . تا اون روز س یم یسر هینشون دادن  یالبته خود

 یکه جسد ب دمیمرسوندم فه نیرزمیخودمو با اضطراب به ز ی. وقت دمیاز خواب پر گهیچند زن د

 برد . نیخودشو از ب اوردویشده . طفلک آخرم طاقت ن دایتو استخر پ ونیجون کتا

رفتن بعد از  یم ومدنویم یجا ختم نشد چون مرگش مشکوک بود افراد اگاه نیداستان به ا یول

 ونیتو اتاقش مشخص شد که کتا یشدن چند قرص آرام بخش قو دایو پ قاتشونیتحق شاتویازما

استخر انداخته صد در صد ا و ِر د ز شده بوده  یکه خودشو تو یبه اون قرصا داشته و زمان دیشد ادیاعت

. 

 هم رفتو امد یرفت با کس ینم رونیحرفا نبود اون از خونه ب نیاهل ا چارهیب ونیبود کتا بیعج برام

 بودن ؟! دهیدستش رس یطور نداشت پس قرصا چه

ه ب لیخواستم شکمو تبد ی. م بایافتاد و جو اروم شد رفتم سراغ ز ابیروز که گذشت و آبا از اس چند

 کنم . نیقی

پروا شده بود  یمن ب یجلو گهیاتفاقا د نیصداش درو باز کردمو داخل شدم بعد از ا دنیزدم، به شن در

 . رو تخت لم داد : خب . دنیهم تو حرف زدنو هم تو لباس پوش

 

 ؟ یکارو کرد نیتوجه بهش با پرخاش گفتم : چرا ا بدون
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 زد : کدوم کار . پوزخند

 

دونم  ینم ی. فکر کرد ی. تو معتادش کرد شیداد زدم : تو کشت تیبه سمتش گرفتم با عصبان انگشتمو

 رفت . یکارا . اون تا سر کوچه م نم نیکار تو بوده اون طفلکو چه به ا

 

 بال ! یدار بمیدونستم علم غ ی! نم نیزد : چه قدر خوب ، آفر قهقه

 ؟ یبه بزرگترت بگ ویهمه چ یبر یخوا یبچه ؟ م یکار کن یچ یخوا یکرد : حاال م یمسخره م منو

 ی تکه باعث بدبخ ی. اون کس رهیخودتم گ یپا ی:بچه اگه اعتراف کن شیشونینشوند رو پ یظیغل اخم

دوستت خواهرمونو داغون کرد به  یوجدان یتو و ب یخواهرمون شد دوست تو بود . نامرد یسرخوردگ

 ازش گرفت . ش یآرام بخش پناه بردو آخرم زندگ یکه به قرصا یطور

 

 شوم خودت بود . ینقشه ها یهمه  نایحرفا چرنده . ا نیا یهمه  یدون یبهش . خودتم م دمیپر

 

 پدرو لو دیلو دادن من اول با یاتفاقا کار من بوده . تو برا نیکه اکنه  یقبول م یقهقه زد :آخه ک باز

کاره س  یدونن چ ی.حتمآ همون دوستت که همه م رهیخودت به عنوان هم دست گ یبعدم پا یبد

 معتاد کرده ! زویعز ونیطفلک کتا
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جا بند  چیدستت به ه یدیبرادر مهربون ! د یدیسمتم گرفت : د دیجاش بلند شد . انگشت تهد از

 خواست بره لومون بده . ی! پس دهنتو ببندو خفه شو .بدون که اون خواهر خنگت م ستین

 لب با خودش نجوا کرد : دم درآورده بود واسه من خاک بر سر . ریز

خواست بکنه کمکش  یکه م یصداشو بلند کرد : خودش راه بهم نشون داد ! من فقط تو کار دوباره

 کردم .

 ! نی،فقط کمک کردم . هم یدی: فهمباال انداخت  شونه

 

 ؟! هی: منظورت چ دمیکه از تعجب گرد شده بودن پرس ییچشما با

 

خواست ما  یرو تو هوا حرکت داد : خانوم م یکیدستشو به کمر زد و اون  هیها قهقه زد ،  وونهید مثل

گه بعدم خودشو تو  یبه مامان م ویره همه چ یرو لو بده بعد خودشو راحت کنه .به من گفت که م

 بودو از شنا متنفر . زاریاون از استخر ب یدون ی. نگو نم ندازهیاستخر م

 

 . ومدیوقت از آب و شنا کرد خوشش نم چیه ونیگفت کتا یراست م نویا

 

جون به نظرت اشتباه کردم به خواهرم کمک  یکنارم دستشو رو شونه م گذاشت : خب داداش اومد

 یکردم به خواسته ش برسه ، البته به خودمونم کمک کردم که آبرومون حفظ بشه . آخه ما که نم

 . میکن ستیخودمونو سر به ن میخواست
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 ؟ میخواست یکردو گفت : هوم ؟ م یتو صورتم گرفت فوت سرشو

 

 تکون دادم : نه ! نمیبه طرف سرمو

 

برو و  گهیس پس د دهیخوبه که داداش گلم با من هم عق یلیم ازم دور شد : خوبه ، خ رو شونه زد

 عشرتش به راس . شویخوش حال باش بابا اومده و باز بساط ع

 

پام  یکثافت کار نیتونستم دهن باز کنم چون خودمم تو ا یجور نم چیجور دستو پام بسته بود ه بد

 صفتم باشم . طانیبود . مجبور شدم سکوت کنمو باز دنباله رو خواهر ش ریگ

 نیاشتباهش ادامه نداد . البته ا ینکرد و به کارا رونیما رو از خونه ب گهیبعد از برگشت از مکه د بابا

خالفش به قول معروف مکان جور کرده بود  یکارا یکار کشته شده برا یبود ، در اصل بابا هیظاهر قض

 بایباعث شد ز بیعجاتفاق  هیکه  دیکش یداشت نقشه م بایباز ز یتو خمار میموند یچند وقت هی. 

 بشه . لیسنگ دل تبد یجان هیتو گند دستو پا بزنه و به  شیاز پ شیب

و با اصل و نسب ! رضا پسر حاج  یمرد واقع هی،  نیجوون سر به راهو مت هیعاشق شد ، عاشق  بایز

 مدبر !

ماه  یکه از قافله عقب نمونه تو خونه مون مراسم عزادار نیا یگرفت برا میسال محرم بابا تصم اون

 موند . یقدر قدرت جا م یایاز حاج دیمحرم برپا کنه .حاال که مکه رفته بود نبا
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جلسه گرفتن .  هی نیرزمیتو ز لیوسا ی هیو ته یسرکش یبرا ایبازار ونیروز جمعه چند تا از آقا هی. 

 ادیبچه ها کارا رو  دی. اعتقاد داشتن با اوردایرفتم چون اونام پسراشونو م یم دیبه دستور بابا منم با

 راهو ادامه بدن . نیهم ندهیتا در آ رنیبگ

 یلیحرفش خ یبودو به قول شکسوتاشونیکه از پ بیاول حاج اد میهمه اومدنو دور هم نشست یوقت

مجلسا  نیم که به ا چارهیحوصله سر برد من ب یبرو داشت رفت باال منبر برامون مؤعظه کردو کل

 دبو کیبابا نزد یبا چشم غره  ازهیخم نیسوم ای یعادت نداشتم کم کم خواب اومد سراغم بعد از دوم

 یحاجراست نشستم چشم دوختم به دهن  یو با کمر دیحموم الزم بشم خواب به طور کل از سرم پر

 . شهیبسته م یکه ک

 کدیرو با خودشون  یکه لقب حاج ییکسا یبودم کآل به همه  دهید طیکه بابامو تو اون شرا یموقع از

 شده بودم . نیبد ب دنیکش یم

مون با پسرا آشنا شدمو حرفامون گل  یدادنشون به آزاد تیبزرگترا و رضا یاز تموم شدن حرفا بعد

ساله بود ، گذاشته شد .  ۲۴-۵ یرضا پسر حاج مدبر که حدودا یکارا به عهده  یهمه  بآیانداخت .تقر

وجه ت سائلم نیتر زیر نویبود و به کوچکتر ینکته سنجو کار یلیخ یو محجوب یمهربون نیرضا در ع

 برد و یم هیبه اصل قض یپ کیهرچند کوچ یزبرو زرنگ بود و با اشاره ا زویت یلیداشت ، و البته خ

 شد از دستش قصر در رفت . ینم

 

و  دمیصورتم کنار کش یمجبورم کرد تا سکوت کنم . دفترو از جلو ایلیا یقهقه  دمیجا که رس نیا به

حواس جمع بوده و  شمیقربونش برم از جوون یو از ته دلش با لبخند چشم دوختم : اله بایز یبه خنده 

از دهنت در  مهکل هی هیاز دستش قصر در رفت . کاف شهیاالنشم نم نی. هم دهیکش یمو رو از ماست م

 رو خونده . هیتا ته قض ادیب
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تو ذهنم نشست آروم گفت :  شیشگیمهربونش با لبخند هم زویبستم نقش صورت عز چشمامو

 ش رو سرمون . هیسالمت باشه و سا شهیهم دوارمیام

 

 هم با همون لحن گفت : انشاهلل .. ایلیا

 نوشته . یاز حاج بابام چ گهید نمیبا ذوق گفت : بخون بب بعد

 

 دفترو باز کردمو به خوندن ادامه دادم : دوباره

 

رو به راه بشه .  یزدن تا همه چ یبود خوه مون سر م یپسر ساالر شونیکیبا چند تا از پسرا که  رضا

که فکرو ذکرشو پر کرده بود . حاال  ی! طور یدوست داشتن یدل باخت به رضا بایرفتو آمدا ز نیتو ا

 ننیبب تنخواس یم ایبازار یکه همه  دیچرخ یجوون م نینقشه هاش حول محور به دام انداختن ا

دونستن و دست راست پدر  یخوش برو رو م یشه ! همه اونو جوون یداماد کدوم خونواده خوشبخت م

 شد ! یکه حاللو حروم سرش م

و رضا انگار نه انگار سرش یجلب کنه ول یبلکه توجه اطیرسوند تو ح یخودشو م لیبا دل ویدل یب بایز

و همو موضع داد رییتغ دیراهو بن بست د نیکه ا باینگاه به خواهر منتظر ما بندازه ! ز هیکرد  یبلند نم

 کار بهتر بود ! نیجلب توجه از مادر رضا . ا یغمشو گذاشت رو

دادم . از روند کارامون گرفته تا زمان اومدنو رفتن رضا ،  یهش مو تمام خبرا رو ب یشدم خبرگذار من

تو  بایاز مادرش بود و ز یدوباره خودش وارد عمل شد .حاال وقت دلبر بایتا زمان شروع روضه ها که ز

دختر  هی خودشوکرد  یم یکرد و سع یم ییرایداشت . مدام از حاج خانوم پذ یکار تبحر خاص نیا

خونه  یو البته مؤمنه نشون بده . باالخره موفق شد و دل حاج خانومو برد . روضه ها یزبرو زرنگو کار
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 گهیهاش برنداشت ، د ینیریدست از خود ش بایبار هم ز نیما که تموم شد نوبت حاج مدبر بود ا ی

خون هم کدبانو و  نماز! هم محجبه بودو  یعروس نیداشتن همچ یحاج خانوم دلش رفته بود برا

رده هم که بو ب بایبه رضا نشونش داد . ز اطویتو ح دیرو کش بایبهانه ز هیروز به  هیباالخره م  هنرمند .

 باشیز یبه چادرش انداخت تا با بلکه بتونه با اندام موزونو چهره  یو عشوه باد یبود چه خبره با لوند

بود . شب  دهیرو ند بایوقت سرشو بلند نکرده و ز چیببره . رضا تا اون موقع ه یدل از کف پسر حاج

 نگفت ؟ یزی، چه خبر ؟رضا چ یتو اتاقش : ماز دیمنو کش بایز میکه به خونه برگشت

 

 خواست یم یبارم وقت هیاومد دست پاچه بود  ادمی.. هان  ینزد ول یباال انداختم : نه واهلل ! حرف شونه

 دستشو سوزوند . زهیبر یخودش چا یبرا

 

 : به دامش انداختم . دیصدا خند یزدو ب یبشکن بایز

 به دام انداختم . رویسر به ز ی: پسر حاج دیخودش چرخ دور

 خمار قصر در بره . یچشما نیا یتونه از جادو یم یباز کرد و با نگاه به من گفت : ک دستاشو

 

 کردن . یکه چشماش جادو م قتآیگفت حق یراست م نویا

 

 قاتل هیبه  لیکرد و اون تبد داریرو ب بایدرون ز یخفته  یافتاد که اژدها یچند ماه بعد اتفاق یول

 سنگدل شد .
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 حاج بابا .. یعنیشه  ینگاه کردم : باورم نم ایلیبستم و با تعجب به ا دفترو

 

ود دونم بابا قبآل بهم گفته ب یم ییزایچ هیبار از اول تا آخر تو دستش ب ر زد :  هی دیاز دستم کش دفترو

 . اتیالبته نه با جزئ

 

 شدم : خب ؟! زیخ میجام ن تو

 

 ینم ی. ول رهیذاره وصلت سر بگ یبلند شد : خب به جمالت خانوم ، باباش نم زویانداخت رو م دفترو

 به خواهرش کرده بود . یاشاره ا هیدونم چرا . البته بابا 

 . شترینه ب کیکوچ یفقط در حد همون اشاره  یباال انداخت : ول شونه

 

 دونسته ؟! یحاج بابا راجع به مرگ خواهرش م یعنیتعجب چشمام گرد شد :  از

 

که به خواهرش رحم نکرده .  یکس بایدونم فقط بهم گفت ز ینم قیگرفت از جا بلندم کرد : دق دستمو

 . دیبزرگه رو بلع کهیکه گرسنمه و روده کوچ نیدونم جز ا ینم یچیم ه گهید

 

 ! یهمه خورد نیاشاره کردم : خوبه ا زیرو م یها وهیم گرفته بود به پوست م خنده
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 . میدرست کن بخور زیچ هی ایبود ، ب یتو آشپزخونه : اونا واسه دست گرم کشوندم

 

 حاج آقا ! نیدرآوردم : بفرمائ خچالیرو از  هیالو ظرف

 

 داره ، حاج خانوم ! ژهیو ی زهیجا هیکارتون  نیگفت : ا طنتیباال رفته ظرفو گرفتو با ش ییابروها با

 

تون به درد عمه جونتون  زهیبعدم جا ستمیتکون دادم : اوآل من هنوز حاج خانوم ن دیبه تهد انگشتمو

 خوره . یم

 

لقمه برام گرفت : اوآل حاج خانوم  هیدرآوردو  سهینون باگت که از قبل آماده کرده بودم از تو ک کهیت هی

 من مختص خانوم خودمه . ی ژهیو یها زهیبعدم جا شاهللیا نیش یم

 بگو تا اقدام کنم . یکن میتقس یتو با کس زهیجا یباال انداخت : دوست دار شونه

 

لقمه گرفتمو بردم سمت دهنم که  هیرو گرفت طرفم با اخم دستشو پس زدمو خودم با حرص  لقمه

 خانومم ناراحت باشه . نترس بابا هول نشو نمی: نب یدستمو گرفت و نشوندم رو صندل

 ؟! ینداز یچرا کل م یکن میتقس یبا کس اتویشاد ی: تو که جنبه ندار دیخند طنتیش با
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 یدست خودشو گذاشت دهن من : با حرص غذا نخور برا یتو دهنشو لقمه  دیدستم کش ی لقمه

 جفتتون بده .

 بخند عشقم . شهینرم رو گونه م گذاشت که خنده رو لبم نشوند : هم یا بوسه

 یخوندنو م یدفتر خاطرات داشتن تا بچه هاشون م هیآدما  یگرفت : کاش همه  یا گهید ی لقمه

 تهایعاشق ی، پدرو مادراشونم تو جوون ستیعاشق شدنو دلباختن تنها مختص خودشون ن دنیفهم

 داشتن .

 

 لب زمزمه کردم : ریز

 بوده ست یکوزه چو من عاشق زار نیا

 بوده ست یبند سر زلف نگار در

 ینیب یدسته که بر گردن او م نیا

 بوده ست . یاریست که بر گردن  یدست

 

 ؟ یچ یعنیدهنش موند : اون وقت  کینزد دستش

 

 ؟! ینخوند امویخ یتعجب نگاش کردم : مگه تو شعرا با

 

 دارم . ییرو نه خوندم نه آشنا یکی نیتکون داد : نه ، ا سر
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 برام ! بهی: عج_

 

 چه ؟ یعنی یکه گفت نیبدونن که . حاال ا ینداره همه ، همه چ لیباشه خانوم دل بی: چرا عج ایلیا

 

 یکه کوزه ا نهیا امی، کوزه هم از خاکه . منظوره خ میش یبه خاک م لیتبد میریم یم ی: ما آدما وقت –

از دست اون  یکوزه نماد یروز عاشق بوده و دسته  هیبوده که  یانسان هیممکنه از خاک  ینیب یکه م

 عاشق به گردن معشوقشه .

 کنن . یم یآدما با عشق زندگ یکه همه  نهیبستم و آروم گفتم : منظورش ا چشمامو

 متعجبش زل زدم : عشق از ازل بوده و تا ابد هم خواهد بود . یباز کردم تو چشما چشمامو

 

 یچه جور آشنا شد یعرفان افالطون نی. دختر تو با ا یآچمز کردن آدم دار یبرا یزیچ شهی: هم ایلیا

 ؟

 

 . دمیگرفتم : با عشق تو به همه جا رس دستشو

 طور ادامه داده بود : نیکه ا اریسراغ خاطرات ماز میاز شام دوباره رفت بعد
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 یبرا گهیکردو د دیتمج فیتعر شیو خانوم بایاز ز یحاج خانوم مدبر اومد خونه مون کل یسه بار دو

روز بابا  هیکه  نی، تا ا یخواستگار انیو امروز فرداس که ب دهییبود که مورد تأخواهر من محرض شده 

مدت  نیا توگذاشت جلوش  یفنجون چا هیداد مامانم  لهیظهر اومد خونه و به بالشش  شهیمثل هم

گرفته بودن و به کار هم کار نداشتن بابا هر  شیپ زویمسالمت آم یزندگ هیکردن ،  یدعوا نم گهید

اون با دوستاش و  یداد بابام به رفتو اومدا ینم ریمامان گ گهید ومدیرفت هر وقت م یوقت م

 داد . ینم تیاهم اشیولخرج

 . میدعوت یحبه قند سوا کرد : فردا مهمون هیقندونو برداشتو تکون داد  بابا

 

بابا  یمن که لباس ندارم ا یچرا زودتر نگفت یوا ی! ا؟یگذاشت : مهمون زیرو م دشویژورنال جد مامان

 کرد ! یشه کار یوقت نم گهید

 یول نهیش یکه به دلم نم نیدست آماده شو بخرم با ا هیداد :مجبورم برم  شینیبه ب ینیچ یلیم یب با

 چاره ندارم . گهید

 

به بچه هاتم  ید یم تیبا پوزخند نگاش کردو سر تکون داد : کاش اون قدر که به لباسات اهم بابا

 . یداد یم تیاهم

 

 تا حاال .باز شروع نکن ، حوصله ندارم . یبود یبلند شد : نه که تو پدر مسئول تیبا عصبان مامان

 

 بپوش . ی: خالصه جشن عقد پسر حاج مدبره . لباس مرتبو درست حساب دیهورت کش شوییچا بابا
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 ؟! رضا ! یخشکش زد : ک مامان

 

 نداره که . یا گهیپسر د یتفاوت شونه باال انداخت : آره ، حاج یب بابا

 ؟ یبراش داشت ییاالیمامانو ورانداز کرد : نکنه خ یسر تا پا بعد

 باطل . الیخ یگرفت . زه یگفت : عمرآ برا پسرش دختر منو م یلب ریزد ز یپوزخند

 تکون داد . نشیسرشو به طرف بعد

 

 لشون بخواد مگه دخترم چشه ؟!د میلیدست به کمرش زد : خ مامان

 

 نیبگن ننه رو ب یم یدینشن یول ستین شیچیبه مامان انداخت : دختره ه زیآم رینگاه تحق هیباز  بابا

 . ریدخترو بگ

 . گهید دنیننه رو د نیبه سرتاپاش کرد : ا یا اشاره

 

 برا شازده شون گرفتن ؟ ویمامان تو هم رفت : حاال ک یاخما

 

 رو . یبلند شد راست نشست : طوب بابا
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 ! اون که بچه س ! بیخل وضع حاج اد ینوه  نی؟! هم یداد زد : طوب بآیبا خشم تقر مامان

 دماغو . اون که هیریکبیا ی. دختره  قیهر چه ال قیکرد مامان پوزخند زد : خال دییبا حرکت سر تأ بابا

 تونه دماغشو باال بکشه . ینم

 

. بازم راه  دیمورد نظر تو رو باال کش ی: حاال که اون دماغوئه طعمه  دیبه حرص خوردن مامان خند بابا

ه فک مث یغربت هیدختر رو بدمش به  نیا دیببر . فکر کنم آخرم با ثتمونویتو بازارو آبرو ح وفتیب

 خودت . یالیفام

 

 ش از تو اتاق هیگر ی. صدا بایخودمو رسوندم به اتاق ز رونویگرفت که زدم از هال ب یداشت باال م دعوا

 ؟! هی: ک دیبا تعجب زدم به در . با داد پرس ومدیم

 

 تو ؟ امیب یگفتم : منم آبج آروم

 

 تو . ایش آرومتر شده : ب هیداد گر ینشون م شینیب دنیباال کش یصدا

 

 شده ؟ یکرد : چ یم هیتختش دمر افتاده بودو سرشو تو بالشش فرو کرده و گر یرو
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لتر بهتر و کام دیشده ، تو که با یچ یدون ینگام کرد : نگو که نم سشیخ یبلند کرد با چشما سرشو

 . یباش دهیشن

 

 ؟ یدیفهم یرفتم : تو چه طور جلوتر

 

 بابا گفت فردا عقدکنون رضاس . دمیتو هال که شن امیخواستم ب ی: م هیگر ریزد ز دوباره

 . سمینتونستم وا تی؟ من که از عصبان هیک یدیجاش نشست : تو فهم سر

 

 . بیحاج اد ی، نوه  یگفت : طوب یلب ریترس نگاش کردم ، ز با

 

 یزیاصآل چ یکرد یکرد که فکر م یرفتار م ی مارموز . کثافت طور ِیعوض یزد : اِ یعصب یقهقه  بایز

 تونسته قاپ رضا رو بدزده . اشییمظلوم نما نی. نگو با ا ستین شیحال

آشغال  نیحتمآ ا دمیانگار با خودش حرف بزنه گفت : نه امکان نداره من قاپ رضا و ننه شو دزد بعد

 حاج مدبرو خام کرده.

 

دفعه از دهنم در رفت :  هیگفت که  یآوردن م ینداشت مدام از انتقامو جبرانو بالسر کس یعاد حالت

 … یده ! اگه زرنگ باشعقدا بهم خور نیخوان عقد کنن ، اون قدر از ا یبابا تازه م
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 . دیبه فکر خودم نرس لهیح نیقربون داداش گلم . چرا ا یماچم کرد : اِ  دیجا پر از

 . یخلف همون پدر ناکس یدونه زد رو شونه م : نه ، خوشم اومد الحق که بچه  هی

تا  تو خط ارمیرضا رو ب یدونم چه طور ی، م یکشم طوب یم شیبه آت تویرو تخت نشست : زندگ دوباره

 هیجور نیکردم حرف ننه ش برو داره حاال که ا یبود که فکر م نینکردم واسه خاطر ا یحاال که کار

 دونم چه کنم . یم

 خانوم . یطوب میگفت : بچرخ تا بچرخ دمیمن ازش ترس یکه حت یکرد با حالت زیچشماشو ر بعد

 

به خواسته ش  دنیرس یرضا و از منم برا دنید یبرا دنیشروع کرد به نقشه چ بایاز عقد رضا ز بعد

ه نبود ک ینبود که زود دم به تله بده ، از راه به در کردنش کار آسون یکرد . اما رضا کس یاستفاده م

 هیته دره و  شدته کوچه مون پرت  یبود که گدا ایگرفتار رویگ نیممکن بود .تو ا ریغ بآیتقر چیه

 راز سر به مهرو برامون روشن کرد . یسر

رودخونه  هیکه  شدیدره ختم م هیبن بست محله دربند بود . کوچه به  یکوچه  هیمون تو  خونه

 ینشست درست رو به رو یدره م کیبود ته کوچه نزد یمرموز چند وقت یداشت . گدا انیجر نشییپا

 بدبختو مگه رو کول تو یکارش دار یبابا گفت چ یمامانم اعتراض کرد ول یچند بار هیما  یخونه 

 یتازه بعض چیکار نداشت که ه یکسم کار نداره . واقعآ هم به کس چیاون گوشه نشسته به ه سواره

 شیر نبود صیش اصآل قابل تشخ افهیق یگرفت . ول یم یپول هیکرد و  یبه آدما م مییکمکا هیاوقات 

 برق خاص هی من! تنها چشماش به نظر  فیزارو نزارو کث ی افهی، ق دهیپول دهیبلندو ژول یانبوه ، موها

 کنم با خودم یبدم . امروز که فکرشو م صیتونستم درست تشخ ینم یزد ول یآشنا م بیداشت و عج

رو  ارهچیاون قدر باال باشه که بتونم اون ب صمیتشخ یگم مگه من اون موقع چند سالم بود که قوه  یم

 بشناسم .
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 ! نییخورده و از اون باال پرت شده بود پا زیالظاهر پاش ل یعل یهر صورت تو اون شب برف در

 ادیکله بوده که به احتمال ز یمشخص شد مقتول همون اکبر ب سیپل یایریگ یو پ قاتیاز تحق بعد

 یرو نداشت تا پ یکه کس ییاز اون جا یکه باهاش خصومت داشته پرتش کرده . ول ییاز کسا یکی

ندادو آخرم پرونده ش  تیموضوع اهم نیبه ا ینبود کس یکو درستو خودشم آدم پا رهیپرونده شو بگ

 بسته شد .

ن بال رو سر او نیرازش فاش نشه ا نیاز ا شتریکه ب نیا یما بوده و برا یکه قاتل تو خونه  نیاز ا غافل

 بدبخت آورده !

 

بدم . اون قدر عجله داشتم که در  بایتا خبرو به ز دمیافتاده طبق معمول دو یچه اتفاق دمیفهم یوقت

اتاق در نداره که مثل گاو سرتو  نی! ا یکرد : ماز یتو اتقش . داشت موهاشو شونه م دمینزده پر

 تو ! یایم نییپا یندازیم

 

اومده بود خواستم بهت بگم  شیپ یموضوع مهم هی. آخه  یانداختم : ببخش آبج نییسرمو پا شرمنده

. 

 

موضوع  یا هی: خب چ دیزد پرس یتو وضعش بده همون طور که موهاشو برس م یرییتغ نکهیا بدون

 مهم ؟!
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 کوچه .. یگداهه ته  نیا یدون یکردم : م فیکم تعجب براش تعر هیو البته  اقیاشت با

 

 دونم . یم وی: همه چ دیبر حرفمو

 

 چهار تا شدن : نه ! از کجا ؟! چشمام

 

ما رو  یبوده رفتو آمدا دهی: از اون جا که آشغال اون جا تمرگ ششیآرا زیبا حرص پرت کرد رو م برسو

 نیاز ا یکیجلو  رهیروز م هیفهمه  یم ومدمیرضا عشوه م ی. اون موقعه ها که من برا دهییپا یم

نظرش  بهکه  نیگه به خاطر ا یپرسه م یده راجع بهش م یرضا رو نشون م رهیگ یها رو م کهیمرت

درشت اتفاقا رو  زویکنه بعدم ر یم دایلندهورشو پ ی. و بابا رهیخواد ازشون کمک بگ یاومده م ریِخَ

 گه . یحاج مدبر م یبرا

 

 رو بهت گفت ؟! نایا ی، آب دهنمو قورت دادم : ک اوردمیداشتم از تعجب شاخ درم گهید

 

رفو ب ارمیکم برف ب هیکه رفتم از ته کوچه  یغروب روزی. د شیمحکم فشرد : خود عوض زیبه م دستاشو

و  نمیش یجا م نیگلوم گفت : ا ریچاقو گذاشت ز هیکوچه اومد جلو  هیخلوت ویکیتو تار میبخور رهیش

. خانوم  رمیگ یازت م اتویو شاد یخوشبخت یازم گرفت ونمویکه کتا ینظر دارمت .همون طور ریز

 یپسند داشتم تا حاال باال هیمحکم و عدل لیدل هیبدون اگه  نمیدماغت شه . ا یخانوما اکبر اومده مو

 یکم صبر م هی ارمیخواستم هرجور شده به دستش ب یشده بودم م ونی. من عاشق کتا یدار بود
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 یردتو بد ک یلکنه و دامونیکس نتونه پ چیه گهیکه د ییبردمش جا یگرفتمشو با خودم م یم یکرد

 باش . نایبدتر از ا .پس منتظر یکرد یم یباز ریبا دم ش دیبد ! نبا یلی.خ

 ! نییاز غفلتش استفاده کردمو پرتش کردم پا نهیبش شیشگیهم یولم کرد تا بره سر جا یوقت

 تایبودن . حس کردم تمام محتو دهیچسب نیتونستم قدم از قدم بردارم انگار پاهام به زم ینم یحت

 یرسوندم و معده مو خال ییخودمو به دستشو یبا بدبخت رونیخواد از دهنم بزنه ب یمعده و شکمم م

 ینم یکردم ول یرو با تمام وجودم حس م یدیبد ! ترس ، اضطراب و پل یلیکردم . حالم بد بود خ

گرفت اما باز مهر  یزد و لحظه به لحظه اوج م یتو گوشم زنگ م بایز یتونستم اعتراض کنم . صدا

 یچار مو اکبر د ونیمثل سرنوشت کتا یسکوت رو لبام بود . مطمئن بود اگه دهنمو باز کنم به سرنوشت

 ته دره ! ایتو استخر بودو  ایمنم  یشم جا

زم تونه راحت ا یم دمویبود ترس دهیکه فهم بایشدم ، ز لیبله قربان گو تبد یاون به بعد به رباط از

 . دیتونست از گرده م کار کش یسوء استفاده کنه تا م

 یر تنشپ هیکه دوران بلوغو نوجوون نهیا وفتهیرکس به یکه ممکنه تو زندگ یاتفاق نیبدتر یدون یم

 که منم تجربه ش کردم . هیتلخو دردناک یداشته باشه ، تجربه 

 

بهم  ستمین ایکیتو تار گهیگرم بهم فهموندن که د ییبستم اشک تو چشمام نشست ، باز دستا دفترو

 یشد : م یپاک نم ایراحت نیکه رو دلم مونده بود به ا یداغ یتموم شده ول یفهموندن که دوران سخت

 اتقاو یفراموششون کنم بعض شهینم یعنیتونم ،  ینم یول دمشونی، درسته که بخش ایلیا یدون

رار دارم ف نمیبی. هنوزم تو خواب م نمیب یشبا خوابشونو م یبعض ووفتمیاون موقعها م ادیناخواسته 

 لرزونه . یو ترسناکشون تنمو م یطانیش یخنده ها یکنم و اونا دنبالمن صدا یم
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همم ف یم یچسب یعرق کرده بهم م یبا تن ویزن یشبا نفس نفس م ی، وقت زمیدونم عز یگفت : م آروم

 یرکه دوباره ب ی. البته اگه قبول کن یش یمطمئنم با گذشت زمان بهتر م ی. ول یدیکه باز کابوس د

 . یش یم احتکابوسا ر نیزودتر از شر ا یلیخ یریاز سر بگ تویدرمان یمشاور خوب و دوره ها هی شیپ

 

 یبود تا ازش بپرسم تو که م نجایبسته ،ادامه دادم : کاش ا هیتوجه به حرفاش با همون چشما بدون

 ؟ یچرا اون بال رو سر من آورد هیحساس یدوره  ینوجوون یدوره  یدونست

 

بازوم انداخت و منو تو آغوشش  ریدستشو ز دیتونستم هقهقمو کنترل کنم دفترو از دستم کش ینم

 . یکن فراموشش کن یسع یدونم سخته ول ی: م دیسرمو بوس یرو دیکش

 دیپل یپناه بودم تو دست اون گرگا یب یبچه  هیکسو نداشتم  چیدادم : من ه هیش تک نهیبه س سرمو

… 

 

 ستی. مهم ن زمی، آروم باش عز گهی.. بسه د شی.. ه شی: ه دیدستشو محکم کردو حرفمو بر ی حلقه

 کنار هم . میینجایکه منو تو االن ا نهیتموم شد، مهم ا یهمه چ ستیمهم ن گهید یعنی

 

 یمحکم یشونه  ستمویتنها ن گهیکه د نهیبا خودم زمزمه کردم : مهم ا دمیش کش نهیس یرو سرمو

 هام دارم . هیگر یبرا

 



 گناهکار طرد شده

 

 
813 

 

بزنه از اون خاطرات تلخ دور نگهم داشتو نذاشت  یحرف نکهیبدون ا ایلیاز اون شب گذشت ا یروز دو

 . زمیبا خوندنش دوباره بهم بر

دادم و تو افکار خودم غرق بودم که به  یتفت م ازویبپزم داشتم گوشتو پ یخواستم شام قرمه سبز یم

 : آخ ، سوختم . دیاومدمو دستم به قابلمه چسب رونیتلفن از حال خودم ب یصدا

ده  یکردم غر زدم : حتمآ پارساس که امون نم یشدمو فوت م سیطور که دستمو با آب دهن خ همون

 زنه . ینفس زنگ م هی. 

 ! ستیرو نشونم داد : اوف ، خوبه تازه رفته و ول کن ن ایلیا یشماره  شگرینما

 برداشتم : جانم ، سالم . ویگوش

 

 …خونه  امیسالم . دارم م کیبال ، عل ی: جانت بایلیا

 

 ؟ یبرگرد یخوا یکه م یتو حرفش : راست بگو اصآل رفت دمیپر

 

هم  با امی! حاضر شو م یشد طونیباز ش یگوشمو نوازش کرد : فکر عاقبتشو کرد نشیدلنش ی خنده

 . میبر دیجا با هی

 

 باشه کجا اون وقت ؟! ری: خ_
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 خونه تا بهت بگم . امی! فقط صبر کن ب رهیخانوم خ رهی: خ ایلیا

 

 کنه . ریتماسو قطع کرد متعجب شونه باال انداختم : خدا خ عیبزنم سر ینشد حرف منتظر

 

 خانوم ! سای! پر سایکرد : پر یراهرو صدام م یساعت بعد خونه بود . از همون ورود مین

 

 ، تو آشپزخونه . زمیعز نجامینرفتم از همون جا داد زدم : ا رونیآشپزخونه ب از

 

 شد . ری. بدو که د یستیپاش سرمو از قابلمه گرفتم : اِ ! پس چرا حاضر ن یصدا به

 

 : کجا انشاهلل !_

 

خواستم به شستن دستش تو  ییآشپزخونه و رفت سمت ظرف شو زیپرت کرد رو م چوییسو

اعتراض کنم که حرفش باعث شد اون قدر شوکه بشم که نه تنها دهنم که مغزمم قفل بشه  ییظرفشو

 ، زود باش تا وقت مالقات تموم نشده . مارستانیب میبر دی: با

 

 !! مارستانی.. ب مارستانیزمزمه کردم : ب یسخت به
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و خدا تو ر ایلیشدم : اولو  یصندل نیرو اول سمویلرز به تنم انداخت نتونستم رو پا وا مارستانیب اسم

 شده ؟! یچ

 

 … یچه طور خودشو بهم رسوند چنگ زدم به بازوش: همه خوبن ؟! حاج بابا ، مامان طوب دمینفهم

 خدا خودت رحم کن ! ای:  دمینال

 راست بگو ! سایبغض نگاش کردم : جون من ، مرگ پر با

 

 یجور نینشست : چرا با خودت ا میکنار یصندل یدست و صدام اونو متوجه حال خرابم کرد رو لرزش

 . ادی؟! به من و خودت رحمت نم یکن یم

 . ادیبابا رحمت ب زیشکم گذاشت : به عز یشو آروم رو گهید دست

منم به دستش که رو شکمم بود  رمویجمله رو گفت که باعث شد چشم ازش بگ نیا یعشق خاص با

. چنگ دستمو از رو بازوش باز کردم و دستمو رو  میهردومون تو اون حالت موند ینگاه کنم . لحظه ا

 دستش گذاشتم : خب !

 

گفتم  رهیخ یدیباور کن همه حالشون خوبه ، مگه نپرس ی: خانوم دیتو مشتش گرفت خند دستمو

 ! نی، هم تیبرادر گرام دنید مارستانیب میبر میخوا ی! فقط م رهیخ
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 یدی، د یدیفرستادم : د رونیلبام ب نیاز ب یبه سخت دویلرز یمن ! برادر من ! صدام که از بغض م برادر

 شده . یزیچ هیگفتم 

 . آخه من برادرم کجا .. یمنو آماده کن یخوا یکارات م نیدهنم گذاشتم : تو با ا یرو دستمو

 به گونه م : بگو که پارسا حالش خوبه ! زدم

 

لوس دوست  یتو بغلش : دختره  دیشده بودنو کش ریاشکام رو گونه هام سراز گهیخنده من که د با

ساعت بعد از طلوع آفتاب  میدرست ن یول نینداشت ی! بله شما تا به امروز صبح سحر برادر یداشتن

 برادر بهت داد . هیخدا 

 

، الهه خانوم امروز صبح  یدیتعجب سرمو بلند کردم نگاهمو چفت نگاه خندونش کردم : درست شن با

… 

 

 با من نداره .. ینسبت چی؟! اون بچه ه سرتق شدم : به من چه دوباره

صدا بازو بسته کردم اما  یزدم از جام بلند شدم چند بار دستمو تو هوا تکون دادم و لبهامو ب پسش

 بگم . یزینتونستم چ

 

اون بچه برادرته و به محبت خواهرانه  یچه نخوا یشد و محکم گفت : چه بخوا بمیبار اخمش نس نیا

 داره . ازیتو ن ی
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 خوام . یزدم : نم داد

 

 یلیخ یدون یاز جاش بلند شد : داد نزن من اگه بخوام داد بزنم صدام از تو بلند تره . خودت م اونم

 یخود ی، ب یاریدر ب یمسخره باز یاگه بخوا یکشم ول یدوست دارم و همه جوره همراهتمو نازتو م

 . ستمیمیجلوت وا یبشون یمنطقتو به کرس یحرف ب یبا سرتق باز یو بخوا یعربده بکش

 . میتا بر یشیآماده م عیبه پله ها اشاره کرد : االنم سر دویکش کنار

 م .منتظرت نیگفته باشم ، تو ماش یپوش یم میبرام تکون داد : لباس درستو حساب دیتهد انگشت

 

 شتریمحکم حواله ش کردم که فکر کنم خودم ب یتنه  هیخاموش کردم با حرص راه افتادم برم  گازو

 غضب گفته بزن گاراژ. ری: به م دمیلب غر ریو ز اوردمیبه رو خودم ن یدردم گرفت ول

 

 .. تیخانوم باشخص هیچه طرز حرف زدنه !  نیرو کمر گذاشت : ا دستشو

 

 پوشم . یدلم بخواد م یبهش نشون دادم : هرچ تیاهم یب خودمو

 تکون دادم : گفته باشم ! دمویطرفش مثل خودش انگشت تهد برگشتم

 

 ، وگرنه من دانمو تو ! سای: لباس مرتب بپوش پر دیبازتر غر یکنترل شده و اخم یلبخند با

 



 گناهکار طرد شده

 

 
818 

 

 ده .بل ییکه بشنوه گفتم : من دانمو تو .. من دانمو تو .. فقط زور گو یطور یسمت در رفتم آروم ول به

 

که دارم  یزدم طور نیخارج شدم ، مکث کردم پاهامو رو زم دشیاز د رونویاز آشپزخونهرفتم ب یوقت

 ادهیپ طونیمجبورم کرد از خر ش نشیریخفه اما ش یقهقه  یصدا ستادمیبعد ساکت سر جام ا رمیم

 برم . دمیتک برادر تازه از راه رس دنیمرتبو معقول به د نمیزتریشم و به خاطر دل عز

ننده ک ادتیمبل نشسته بودم ، ساکت و صامت به ع یها کنج اتاق رو بهیبرام سخت بود مثل غر اولش

 رونیب ایلیهم اومدن حاج بابا و ا هیو طال یکردم . مامان طوب ینبود ، نگاه م ادیها که تعدادشون ز

 شیکرده پ مانیاکه تازه ز یگه خانوم یمخصوص خودشو داره م یبابام موندن . حاج بابا اعتقادا شیپ

و ت نیهم یبده و ازش مراقبت کنه برا ریبه بچه ش ش ایبپوشونه  مردا مؤذبه و براش سخته خودشو

 . ومدیاتاق ن

تخت ماشاهلل و ال حول وال  ینوزاد تو یگفت و از دور برا کیکه به الهه تبر نیبعد از ا یطوب مامان

انشاهلل که با  زمیگوشم گفت : قدمش مبارک باشه عز ریز دویمن ، آروم سرمو بوس شیخوند اومد پ

 ببره . نیورودش کدورتا رو از ب

بنده  نیا یول یدون یخودت م یدار یزد اشاره کرد : با پدرت هر رفتار یحرف م هیالهه که با طال به

 اومده . یدیام هیبه  نمینداره که ، ا یریخدا تقص

خواست بزنه  یاندازه گلوم نبودو م گهیکه د یکه تو گلوم جا خوش کرده بود رشد کرد طور یبغض

. به زور آب دهنمو قورت دادم با بازو بسته کردن چشمم و دور چرخوندش به اطراف اشکامو  رونیب

تو و  ی ونهیمبل نشست ،ادامه داد : مادر ! الهه آش یمهار کردم . مامان متوجه حالم شد کنارم رو

 مادرت رو بهم نزده که ، زده ؟
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: پس باهاش مهربون باش . من تو  دیم دوباره سرمو بوستونستم جواب بدم تنها سرمو تکون داد ینم

کن  یپس بازم خانوم یرو نبخش یکس یتون یکه نم یدار ییایدل در هیدونم  یشناسم م یرو م

!  رشاون بچه . اون اول خدا رو داره بعدم پدرو ماد ییبه خاطر خودت و به خاطر تنها ریبرادرتو بپذ

پس به دلت اجازه نده انتقام کس  دهیتازه رس نیا ومدهیخودش ن لیبذار تو رو هم داشته باشه . به م

 کنن . یپسر رو به گناه پدر مکافات نم یمذهب چیه نوید چی، تو ه رهیرو ازش بگ گهید

 

 یخواستم ول ینم حتیداشتم . نص ازیلحظه ن نیحرفا تو ا نیتو آغوشش انداختم چه قدر به ا خودمو

 یآغوشش بهم داد اون چه رو که م یرو کرد . بوسه هاش و عطر مادرانه  رویچند جمله دلمو ز نیهم

 کنم . یم یخواستم : سع

 

 دونستم . یدونستم ، م ی. م زم یموهام زد : آ ، قربونش برم دخترک عز یرو گهید یا بوسه

 

 یلهه حرف مکه با ا هیمبل بلند شد و رو کرد به طال یادامه نداد دستاشو از دورم باز کرد ، از رو گهید

 استراحت کنه . دیمادر ، الهه جونم خسته س با گهید میزد : بر

 

 ؟! دایخانوم کم پ شمونیپ یایزد : شام که م یچشمک هیاحترامشون از جام بلند شدم طال به

 

 ! گهید یندازیم کهی: ت دمیبه پشتش کش یدست
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از اون که خودتونو تو  شتری: خدا رو شکر ب دمیخند نیهم یبرا ستیطور ن نیدونستم ا یم خودمم

 . میاومد دیشا میکه ندار یکنم کار یهماهنگ م ایلیباشه با ا ی. ول نینیب یمنو م نینیبب نهیآ

 

 . یزتریاز بچه هام برام عز یدون یمادر . خودت م نیزد : هر جور راحت یلبخند یطوب مامان

 

نذاشت سرمو به سمتش برگردوندم پرستار مخصوص الهه که بابا  یخواستم درو ببندم که دست یم

بار  نیدر کنار رفتم ا یخواست بره از جلو یمراقبت از زنو بچه ش استخدام کرده بود هم م یبرا

که به زورو با اون همه لباسو پتو  ییخودش درو پشت سرش بست . الهه صدام کرد و موجود کوچولو

 یول یته دلم جا به جا شد . لبهاشو به سخت یزیچ دنشیشدو تو بغلم گذاشت . با د یسانت م ۶۰

 تپلش تکون بخورن : گرسنه شه ؟! مهین یشد لپها یداد که باعث م یمحکم حرکت م

 

 که فعآل بلده . هیتنها کار یدادم . ول رشی: نه تازه ش الهه

 یبود داره برا دهیمن نخند یووروجکو تا حاال برا نیکرد : اِ ، بب یور هیدفعه برادر کوچولوم دهنشو  هی

 خنده . یخواهرش م

 

 خنده ش بود ؟ نیاول نیتخت نشستم : ا یرو کنارش

 

 . دمیکنم ، من که االن د ی: فکر م دیسر بچه ش کش یرو یدست
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 چیافتاد که تو ه انیتو وجودم به غل یلبخندش بود حس نیاول دیکه شا نشیریلبخند ش دنید با

شه گفت . پدر منو طرد کرد که کرد ، منو نخواست که  ینم یزبون چیشه نوشت و به ه ینم یدفتر

 . ستیبرام مهم ن گهیمنو آزار داد که داد د باینخواست . ز

 یبه محبت خواهرانه  ایلیو خون منه و به قول ا شهیلحظه مهم موجود تو بغلمه که از ر نیو تو ا االن

دو تا مثل محبت  نیا نیمحبت ب دوارمیپتوش دستمو به شکمم رسوندم ام ریداره . آروم از ز ازیمن ن

چه  : کردمسر بلند  رمیشدنشون بگ سیخ ینتونستم جلو گهیکه د ییمنو پارسا باشه . با چشما

 یعوضش نم ایکوچولو داداشمه و با دن نیچون ا یریبپذ تیحضور منو تو زندگ دیبا یچه نخوا یبخوا

 کنم .

 اومد اما دنشید یخوشگلش نگا کردم چشماش همچنان بسته بود : به زور شوهرم برا یبه لپا دوباره

 . یبچه رو از من دور کن نیبچه و ا نیمنو از ا یتون یحاال به زور شوهرتم نم

 

 کنم مطمئن باش . یکارو نم نیوقت ا چی: ه دیخند مهربون

.  ییدوستو آشنا هی یکسو ندارم نه پدر ، نه مادر نه حت چیمن ه ساینم اشک داشت چشماش : پر اونم

رد زنو م هیتنها منو  رهیگ یم شیکنه و آت یکه اتوبوسمون چپ م میرفت یکجا م میدونم داشت ینم

 برن . یاونا منو با خودشون م میمون یزنده م

 نیتفاوت که ا نیافتاد . با ا هیتنارد یخونواده  ریکه گ گهیکوزت د هیکرد : شدم  ینیغمگ ی خنده

 طونیبود که فقط شرو ش نیا شیدو تا دختر شرور دو تا پسر شرور داشتن . خوب یخونواده به جا

 بهم نداشتن . یا گهیبودنو نظر د
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نداختنم تو چاله روم  ی. م دنیچ یبستنو موهامو م یتلخ رو لباش نشست : به زور م یخنده ا بازم

دن ولم ش یم فوریک دنمیاز ترس یبعد که حساب میکن یت مگفتن زنده زنده دفن ی. م ختنیر یخاک م

 زدم . یرفتن منم به زور خاکا رو کنار م یکردنو م یم

 یحد گشاد شدن : البته ده تا مشت خاکم نم نیچشمام تا آخر چیتعجب اشکم قطع شد که ه از

ه با زدن ک یبند کفشامو بهم گره م واشیوقت  هیکه بترسم و اونا لذت ببرن .  یفقط اون قدر ختنیر

 داشتن . یاز خونه نگهم م رونیکم ب هیکردن  یم سمی. تو زمستون خ نیخوردم زم یسر م

نکن و  یبودم اون قدر مرد بودن که بهم دست دراز یکاراشون راض نیبا دست گرفت : به ا اشکاشو

 نشن . میزیباعث آبرو ر

 

 یو نامرد ینسوان اون قدر از مردا بد تیما جمع یعنیدونم به خدا !  یگفت ؟! خودمم نم یم راست

اعادالنه ن یلیخ نیمرد . ا میگ ینکنن م یبا آبرومون باز یکه شکنجه مون کنن ول ییکه به اونا میدید

 تا آبرومون حفظ بشه . میها رو تحمل کن نیبدتر دیکه با نهیما دخترا هم یس ! بدبخت

 

به پدر خونواده داد که حاضر شد  یدونم پول خوب یم یکرد ول دایپ یمنو چه طور بایدونم ز ینم

 یکسو کار هرجور بخواد م یب هیدونست با  یمنو آورد چون م بایپسراشو بهش بده . ز یاسباب باز

 تونه رفتار کنه .

نداشت . چون  اریببرو ب شویخورده فرما ادمیهم باهام مهربون بودو ز باینبود ز یپدرت آدم بد ییخدا

 یوبخ نیبه ا ییکه با بودن آدما یهست یناسپاس یکردم تو چه بچه  یخبر بودم فکر م یاز اتفاقا ب

بود که  یزایچ نای. البته ا تیخوش گذرون یپ یرفت ویرو رها کرد یامن پدر یدورو برت بازم خونه 

 یمنو با حاج یدونم به چه علت یاز استخدامم گذشت، نم یسال هیاز تو برام گفته بود .حدود  بایز
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شم خانوم خونه ! خسته  یکردم که حاال منم م یفکر م نیمحرم کرد اون موقع برام مهم نبود فقط به ا

 بمونم . یکلفت باق شهیهم یکه برا نیشدم از ا

 هیتن داش یآرزو دینکرد که با رییتغ تمیبا تأسف تکون داد : اما گول خورده بودم نه تنها موقع سرشو

 رمردیپ هی یا غهیبردم . تا به خودم اومدم شده بود زن ص یرو هم به گور م پیهمسر جوونو خوش ت

 هم بکنه . تمام توهماتم دود شدنو رفتن هوا ! یکه مجبور بود کلفت

 هیعادت کردم . تا  واشی واشی یول ختمیر یاشک م اهمیشبا همه ش به حال خودمو بخت س لیاوا

نظر داره و مراقبمونه .  ریما رو ز یشد حس کردم کس یبا پدرت هم اتاق م دینبودو من با بایشب که ز

 ! یشده ال یپدرت نگران شد : چ دمیبا ترس از جام پر

 کنه . یدر نگامون م یداره از ال یکیحس کردم  یدونم ول یترس جواب دادم : نم با

رفت سمت راهرو منم از ترس پتو رو به خودم چسبوندمو  دویچیدورش پ یجاش بلند شد ملحفه ا از

 . نجامی! نترس من ا ینبود خانوم یزیاومد : چ یکم بعد حاج هیجمع کردم  رشیخودمو ز

 یگفت اگه اتفاق یداد درو کامل ببندم م یپدرت اجازه نم نیهم یخونه نبود برا یما دو نفر کس بجز

 یرو حس م یمن واقعآ حضور کس یگفت ول یراستم م میفهم یوارد خونه بشه نم یکس ای وفتهیب

 فاقات نیبار ا هیهرچند وقت  ینبود ول یشگیهم افتاد . البته هم یاتفاق دفعات بعد نیکردم . ا

 یوقت رو تا هیم مجبور بودم سکوت کنم و حضور اون سا وونهیپدرت فکر نکنه د نکهیاز ترس ا وفتادیم

 تحمل کنم . میبخواب

 فکر به سرم زده نیدونم چرا االن ا یو اون اتفاقا افتاد نم یفرستاد دب یمنو همراه حاج بایکه ز نیا تا

 بوده . بایز هیکه اون سا

 

 کرده . یبرادرشم همراهش م دیخودم گفتم : شا با
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 بگم ! یدونم چ یبه اون راه زدم : نم خودمو

 

دم گر یگرده : حاال که به اون روزا برم یشو با دست مرتب کرد ، معلوم بود دنبال کلمه و واژه م ملحفه

آل تو مث ستیکه ن یبرسه و در مواقع شیطانیش یکارا رو کرد تا راحت تر به کارا نیا بایفهمم که ز یم

 یعنینداشتم  ینقش چیازدواج ه نیزنونه س پدرت تنها نمونه و گله کنه .باور کن من تو ا یدوره ها

 خوام تو رو از پدرت جدا کنم . ینم یطیشرا چیبدون که تحت ه نویگفتن نظرم رو نداشتم . ا یاجازه 

که خدا بهم داده باعث بشه که تو و پدرت دوباره به  یفرزند دوارمی: ام دیبه سر نوزادش کش یدست

 . نیبش کیهم نزد

 خوام اسمشو بذارم پرهام . یبلند کرد : م سرشو

 

 . یبه خودم چسبوندم : اسمتم مثه خودت خوشگله داداش شتریکوچولومو ب برادر

 

از  یدونستم ول یدختر ناسپاس م هیکه بشناسمت تو رو  نیرو بازوم گذاشت : درست قبل از ا دستشو

بزرگ و مهربون  یده مثل تو دل یکه بهم م یروح بلندتو شناختم همه ش از خدا خواستم فرزند یوقت

 داشته باشه .

م شنو یصبحا موقع نماز نجواشو با خدا م یداره . وقت اجیپدرت بهت احت سایاد : پربه بازوم د یفشار

تو و  یکنه . مدام برا یو از خدا لب بخشش م ارهیشه . همه ش اسم تو و مادرت رو م یم شیدلم ر

 کنه . یدعا م تیریعاقبت به خ
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ببخشش . پرهام به محبت  سایاشکمو رو صورتم و طعم شورشو تو دهنم حس کردم : پر یداغ

 داره و پدرت به محبت دخترش ! ازیخواهرش ن

 

 : و منم به محبت پدرم ! دمیلب نال ریز

 ! ایلیبه ا یکس نگفتم حت چیبه ه نویخواد الهه ! ا یم شدت گرفت : دلم آغوش گرمشو م هیگر

بش ، از ته قل یکم ول یقربون صدقه ها یدلم تنگه تنگه برا یبه خودم ! ول یسمتش برگشتم : حت به

 داغو مهربونش . یول ییوقتا یگاه یبوسه  یدلم تنگه تنگه برا

دادو  یابر یحت شویلیاسرائ یبن یرادایغراش ، ا یشه اگه بگم دلم برا یلبخند زدم : باورت نم هیگر با

 تنگ شده . اداشمیفر

 خواد . یجا م هیپدرانه هاشو  ی: دلم همه  دمیکش یقیبستم نفس عم چشمامو

 

پرهام تو قلبش  گاهی: مطمئن باش همه ش مال توئه ، مال خود خودت . مطمئن باش جا دمیشن صداشو

 . ستیتو هم ن گاهینصف جا

 دخترا عشق پدراشونن ؟! یدون ی: مگه نم دیخند

فتم : کودکانه گ ییبا صدا دمیبرادرمو بوس یشونیموقع رفتن بود پ گهی. د میدیخند هیدومون با گر هر

 باظب خودت باش ، باشه خوشملم . قربونت بشم .م

 هیبه عنوان  یتونم مادرت باشم ، ول یآروم گفت : نم دمیالهه رو هم بوس یتو تختش گونه  گذاشتمش

 دوست روم حساب کن .
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 . زمیطور عز نیخودش جواب دادم : تو هم هم مثل

 

کجا و  اسیفاصله داشتم ، اون پر یچند ساعت قبل کل یساینشستم با پر ایلیکنار ا نیتو ماش یوقت

 کجا ! نیا

 

 گفتم ساکت و با دقت حرفامو گوش کرد در آخرم گفت : یکه داشتم براش از الهه م یمدت تمام

که ما رو  ییکه خدا نیخواد بکنه غافل از ا یتونه هر کار دلش م یکرده خداس و م یفکر م بایز

که  میشطرنج یما مهره ها یدونه . همه  یمطلقه و بهتر از هرکس صالح بنده هاشو م یدانا دهیآفر

 ندهیبا آ یندگبوده تا الهه رو از اون ز لهیوس هیتنها  بایقرارمون بده .ز دیدونه کجا با یفقط خودش م

و  هییدونه که مرد با خدا یالاقل م یول ادهیبکشه . درسته اختالف سنش با پدرت ز رونیب کیتار یا

 دیداشت . شا نیبهتر از ا یموند سرنوشت یاون خونواده م شی. از کجا معلوم پ ستین یاهل خالف کار

 بود . یالابال اشویکرد ه ع یازدواج م یبا پسر جوون

 ستنیهم ن هیشب قآیکدوم از انسانها دق چی. ه میدار یباال انداخت : هر کدوممون سرنوشت یا شونه

 متفاوته . اشونمیپس زندگ

 

خدا رو شاکرم  شهیگم ،هم یبود ،فشردم : صد دفعه بهت گفتم بازم م نیماش یدنده  یکه رو دستشو

 به خاطر داشتنت .



 گناهکار طرد شده

 

 
827 

 

پرهام کوچولو  دنیکردم ، د ینشسته و دستامو با کرم مرطوب م شیآرا زیم یصندل یبه لب رو خنده

شد  یگرفت و باعث م یمو به کل عوض کرده بود . صورت گردو با نمکش تو ذهنم جون م هیروح

خفته تو وجودم دوباره  یبرم . اون قدر حالم خوب بود که غوغا زمیم زهیداداش ر یقربون صدقه 

 ه .رو بلرزون ایلیدل ا دیجد پیت هیبه سروشکلم بده و با  یاساس رییتغ هیدار شدو دلش خواست یب

هنوز  دمویخر هیرو که تازه با طال یشرت شلوارک یکه دستامو خوب با کرم ماساژ دادم ت نیاز ا بعد

 پوشوند ، تاپشم یاز رونمو م یشلوارکم اون قدر بود که فقط کم ی. بلند دمیبود ، پوش دهیند ایلیا

هامو با دو ! مو نیشد ، هم یپشت گردنم بسته م یباالتنه و پشت نداشت و فقط دو تا بند فانتز بآیتقر

 نی! ا یبست . به قول خودش دم موش یکه مامانم برام م امیتا کش دو طرف سرم بستم ، مثل بچگ

 ! طونیشرو ش یدخترا نیشدم ع یم ومدیبهم م یلیمدل مو خ

بلندمو مدل دادم . از جام بلند  یمژه ها ملمیهم رنگ لباسم رو لبام نشوندم با ر بآیتقر یرژ صورت هی

 هم دادم . یقر هینگاه کردم  نهیکم خودمو تو آ هیشدم 

 هیفرستادمو  یبوسه ا نهیخودم تو آ ریتصو یبود برا ایمه زیدل بردن از حاج مدبر عز یبرا یچ همه

 شدم من ! یا کهیچشمک هم زدم : اووَه ، چه ت

له ها با پ مییبرخورد دمپا یبه صدا ایلیکه ا نییرفتم پا یم دمویپر یپا از پله ها م هیپا  هی سرخوش

 ! نپایی..  اوف … ی …ای.. می … یطور نی: چرا ا ستادیراه پله دست به کمر ا نییخودش رسوند پا

 

ام پ هیداشت .دستم رو نرده ها نگه داشتم  یباشه محوم شده بودو چشم ازم بر نم دهیتازه منو د انگار

 شده ؟ یزیبراش کردم : چ یناز ینییپا یپام رو پله  هیو  ییباال یرو پله 

 

 تکون دادم : هلو !! دستمو
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گفتم ؟! هان ! چرا  یم یاومد خودشو جمعو جور کرد : چ رونیصدامو حرکت دستم از اون حالت ب از

 ..نیزم یخور یخوره م یوقت پات سر م هی یگ ی؟ نم نییپا یایم یطور نیا

 نگاه به سر تا پام کرد : خدا نکرده ؟! هیکردو باز  یمکث

 

پرهام وروجک اصآل حواس  نیرفته بود . ا ادمیپاک  دیاومدم : آخ آخ ، ببخش نییآرومو با ناز پا آروم

 برام نذاشته که !

 

 : به خواهر سرتقش رفته ، ایلیا

 

 : چه طور ؟ دمیپرس یساختگ یگرد شده و تعجب یچشما با

 

 وروجک ! یذار یمن حواس نم ی: خب تو هم برا ایلیا

 ویخوشحال باش شهی: انشاهلل هم دیدستاشو باز کرد و منو تو بغل گرفت سرمو بوس دی، خند دمیخند

 لبات به خنده باز باشه .

 

جلو مبال پهن بود ، طفلک  زیش بلند کردم چشمم افتاد به دفترو دستکش که رو م نهیاز تو س سرمو

 تو خونه ! ی، حجره رو هم که آورد گهیبه خاطر من زابراه شده بود : خوبه د
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 البد من نییپا یایم یطور نیتو ! باال سرتم ا یطنتایکار کنم ، از دست ش یدنبال کرد : چ نگاهمو

 .. یخور ینباشم از نرده ها سر م

 

کشم ، تو کفش پدر بد  یرو م هیدختر همسا سیکنم ، گ یم: رو مبال بپر بپر  دمیخنده حرفشو بر با

 …کنم  یم شیاخالقش ج

 

ساکتت نکنم تا خود صبح بال  یطور نیبه روش خودش بست ، لبشو از رو لبم برداشت : اگه ا دهنمو

 . یاریسر خلق اهلل م

 

 ؟ هی: مارک رژت چ مینیزد به ب شوینیمسخ شده زل زدم تو چشماش ، ب شهیهم مثل

 زد: آخه خوشمزه بود ! یباال ، چشمک با نمک دیپر ابروهام

 

 ؟ یخور یم ییزدم به بازوش : چا آروم

 

 ستین یراه فرار گهید یول نیاریب یاز کوچه معروفه برام چا نییاز دورم باز کرد : بفرما دستاشو

 ! یکه به شست باش یملخک خودت خواست
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 ! وونهیحرفش شونه باال انداختم : د یمزگ یبه ب هیمنظورش چ دمینفهم اول

 

 ! ییایح یب یلیکجو کوله م افتاد برگشتم طرفش : خ یقدم که ازش دور شدم تازه دوزار چند

 

 …ملخک  یبرام فرستاد : امشب به شست یا بوسه

 

 م؟یادامه ش بد یوقتشو دار ایلیگذاشتم کنارم رو مبل : ا ارمیگذاشتم دفتر ماز زیرو م ویچا ینیس

 

نگاهم کرد : چرا که نه ! برام جالبه راجع به  نکیکرد از باال ع ادداشتی شیدر دفتر رو به رو یزیچ

 بدونم . شتریپدرو مادرم ب یگذشته 

 

 و دفترو باز کردم : دمینوش موییاز چا یا جرعه

 

 رونیرفت ب یکرد م یدو بار چادر چاقچور م یشده بود روز بیغر بیعج بایز یرفتارا یوقت چند

جرأت نداشتم  ی. حت دیبار یم شیچشماش سرخ بودنو ازشون آت تیگشت از عصبان یبر م یوقت

شت برگ یروز وقت هیکه  نینبود . تا ا یخوب ینشونه  بایز یحاتا نیا دمیترس یم یبپرسم چشه . ول

 ی کهینره مرت نییکنم که آب خوش از گلوت پا یم ی: دارم برات ، دارم برات ! کار دیغر یلب م ریز

 شه . یتا نسوزونمت دل سوختم آروم نم یجعلق . ممکنه طول بکشه ول
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 ی: ک مدیکرد . با ترسو لرز پرس یکمکش م دیبود که فقط خدا با یهرک یول هیمنظورش به ک دمینفهم

 ؟

 

 زنه ! یکه منو پس م دهیرس ییهمون چشما نگام کرد : رضا مدبر ! دارم براش حاال کارش به جا با

کنم ! نه ،  یدستا خفه ش م نیده : با هم یبهم فشار داد که انگار گردن رضا رو فشار م یطور دستاشو

 نیتاوان ا دیزجر کش بشه ، با دینداره با دهیفا رهیم یزودو راحت م یکنم اون جور یخفه ش نم

 شکستن غرورو پس بده .

 شکل ممکن ! نیتر عیو فج نیکرد : به بدتر مکث

 

ه ک رزایماجر نشدم . بعد ازدواجش با آقا م ریگینزدو منم از ترسم پ یحرف بایز گهیگذشت د یمدت

بود  دهومین رونینه تنها از فکر انتقام ب یشده . ول ادهیپ طونیبود گفتم از خر ش یجوون خوب و معقول

 ایلیخ یزندگ مصفت طانیخشم خواهر ش شیخاکستر ترو تازه نگه داشت . آت ریسالها ز شویآت نیکه ا

 ! مینموند بینس یرو سوزوندو نابود کرد . صد البته منو خودش هم ب

خوبو وفادار داد  یکردم که چرا خدا به ما خواهرو برادر همسرا یبا خودم دو دو تا چهار تا م ییوقتا هی

به  ایرو که دن ینیدونم که خواسته تنها د ی. اما حاال م دمیرس ینم یا جهیوقت به نت چیه یول

کم نشه و  مونیاهیاز دست رفته مون بود ، جبران کنه تا از روس تیاشت و اونم معصومگردونمون د

 ! میباش یبازخواست اساس هیمنتظر  دیبا بای. منو ز میگله نداشته باش یبرا ییجا
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دار و به  نیمهربونو د یسر گرفت شوهرش مرد یخوش ویهم به خوب رزایو آقا م بایز یعروس باالخره

دونست  یم شویمرد بود ! کاش خواهر من قدر زندگ هی یواقع یمعنا

!……………………………………………………. 

 

زد صبح تا  یتنها به عنوان مهمون بهمون سر م ومدیسراغم ن گهید بایاز ازدواجشون گذشت ز یمدت

 یداره که نم یرفتن ، انگار نه انگار برادر یدنبالش بعد از شام با هم م ومدیموند شوهرش م یشب م

 نفس سرکششو خاموش کنه! شیآت ییتونه به تنها

دم ، خور یشده بودم . کم م ینبود ، پرخاشگرو عصب میمستق یصراط چیم به ه ختهیافسار گس نفس

ح رو هی، منو فراموش کرده و حاال من موندمو  شیرفته سراغ زندگ بایکردم ز یفکر م دمیخواب یکم م

 ! ماریب

چنگ  یسمونیشده م به هر ر یوحش ی زهیآروم کردن غر یو برا دمیکش یسرک م ییهرجا

مم که با سن ک دیرس یی. کارم به جا وفتمیراه ب یابونی. مجبور شدم دنبال اراذلو اوباش خ نداختمیم

 مشهور اون زمان که ته تهران بودن ، باز شد . یپام به خونه ها

به  که باد نیرفتم غافل از ا یم ومدمویم ایخبر از دن یبه اطرافم نداشتم ب یعالم خودم بودمو توجه تو

 یرفت و آمد دارم و سرگرم کارا هیتو ناح قتیگوش بابا رسونده بود که من تک پسر حاج رضا حق

 . ستمیناشا

از اون خونه ها رفتم تا دلمو به مرادش برسونم  یکیکرد به  طنتیش یروز که دلم دوباره هوا هی

 هیک نمیشونه م نشست تا برگشتم بب یاز پشت سر رو یتو دست تا پامو گذاشتم ایسرخوشو فارغ از دن

که رو  ربرام تازه س . همون طو یلیسالها درد اون س نینوش جان کردم هنوز بعد از ا یمحکم یلیس

 یاکه به صد نمیبال رو سرم آورده بب نیکه ا یکس ادویافتاده بودم سر تکون دادم تا حالم جا ب نیزم

 ؟ یبکن یتون یم یهرغلط دهیرس التیهرزه ، خ یبابا خون تو رگام خشک شد : پسره 
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 ؟ یشد ختهینثارم کرد : افسار گس یلگد

 کهیخرته ، اگه اون زن یاون ننه  ریدم پوستتو بکنن توش کاه پر کنن . هه ش تقص ی: م گهیلگد د هی

به تو کره  شیچ یچ ستیمعلوم ن یدوره ا یایبه قرو فرش و رفتن به مهمون دنیرس ینفهم به جا ی

 کردم . ینم داتیکثافت خونه پ نیاالن از ا دیرس یخر م

 

لگد  هیبلند کنم که  نیبه پهلو شدم تا تنه مو از رو زم دمیچیپ یاز درد به خودم م کهیزور و در حال به

 . یپولم کرد هی ی. سکه  یچند سالمو تو بازار برد نویچند ینوش جان کردم : آشغال ، آبرو گهید

!  هیپاش واشده ناح قتیدستشو تو هوا تکون داد : تو دهنا افتاده پسر حاج حق دیخودش چرخ دور

 نوزول خور اومده به جواد .. لیامروز شاگرد خل

 هیناح ؟ دنیکجا د قتوینا حق قتیتحفه رضا حق یدیشن” گه  یش : شاگرد من م نهیانگشت زد به س با

گفتن که من  یمخصوصآ اون طور دمیبعد کرکر خندشون رفت هوا . گوساله ها فکر کردن من نفهم” 

صاب  نببند دهن گاله تو سگ پدر ، او” مشتم زدم تو دهنشو گفتم  هیشو گرفتم  قهیبشنفم . رفتم 

نه ”  دیزلر یمثل موش تو دستم م” ؟  یمنو ببر یآبرو یوفتیکرده که دوره ب ریتو رو اج تیکار مفنگ

 گهیمشت د هی.”  دنشیشاخ گفتن خودشون اون جا د هی میکر یگن ، نوچه ها یم ایلیخ یبه خدا حاج

ت  هیتا اعالم شوحاالم زود گم ” داد زدم  نیهلش دادم زم” گ.. خوردن با تو . ” حواله ش کردم 

 در رفت . دویاز جا پر”  فارید ی نهینکردم نچسبوندمت س

که  دنتیبپا گذاشتم برات د ی: ول دیاومد جلو خم شد تو صورتم آرومو با پوزخند لج درآر غر بابا

 دو سه روزه خودم دنبالتم یاومد

 . یحاشا نداشته باش یبندازم که جا رتیدر گ نیجا جلو ا نیدر خونهه اشاره کرد :که هم به

 . دمیونه که خوابا برات دخ میکندم: االنم پاشو بر نیم از زم قهیدست انداخت تو  یآن به
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خلف  ینباشه ما گرگ زاده ها بچه  یهرچ ومدیازش برم یهر کار دی، دلم لرز نیکرد تو ماش پرتم

 ! میگرگ بود نیهم

 

 کنن . هیهوا به حالت گر یکه مرغا ارمیبه سرت ب ییمهمونم کرد : بال یلیس هیکنارم نشست باز  یوقت

منو تو  یتا آبرو یزد یتو خفا م یبزن یخواست یم یجعلق هر گند یزدو راه افتاد : پسره  استارت

 . یبازار نبر

، قهقه زد : آخه بدبخت  شهیبه ش دمیچسب یخودمو جمع کردم کنج صندل دمیباال برد ترس دستشو

 کنه که دلشو داشته باشه . یکارو م نیا ی، کس ایگ .. خور نیچ.. زله) زَهره ( ! تو رو چه به ا

 یخوا یتوئه ، تو نم یمن آبرو یخواسته بگه داد زد : دِ ابله آبرو یم یاومده باشه چ ادشیانگار  بعد

مردمو لق  یانگشت نما یش یاون موقع م یدون یکنار دست خودم تو حجره ؟! م یایفردا پس فردا ب

 ؟! قتیحاج حق یشه حرف پسر دردونه  یزبونشون م یلقه 

چون هم  ستین ادمیاز حرفاش  یادیز زیچ گهیادامه داد . د فشویتکون دادو تا خونه اراج یسر

خودمو کنار بکشم هم دل تو  ادیب نییحواسم به دستش بود که اگه خواست دوباره تو سرو گوشم پا

 م ! هیتنب یتو سرشه برا یدلم نبود که چه نقشه ا

مش حجت  چارهیداد ب یزدو فحش م یلب غر م ریدستشو رو گذاشت رو بوق ز میدیخونه که رس به

ارک پ یدرستو حساب نیکه تازه استخدام شده بود نفس نفس زنون درو باز کرد . بابا ماش یباغبون

 داد برگشت یبا فحشو دادو ب دمیاومد سمت من ، درو قفل کردمو خودمو کنار کش نییپا دینکرده پر

ناه از پ یگوسفند ب هیدرو باز کردو منو مثل  دشینبود برش داشت اومد با کل چیاصآل حواسم به سوئ

 نیشده حاج آقا ؟ چه کرده ا ی: چ دمیشن وونیمامان رو از تو ا ادیدادو فر یصدا نییپا دیکش نیماش

 ؟ یکن یم یبدبخت که همچ



 گناهکار طرد شده

 

 
835 

 

 

باز مامان داد زد : ولش کن مرد ! زشته تو درو  نیرزمیتو ز دیمنو کشون کشون دنبال خودش کش بابا

 ره یبه خدا ! آبرومون م هیهمسا

 

کر مثقال به ف هی؟! اگه  هیآبرو چ یدون یحرف از آبرو نزن . تو م یکیبرگشت طرفش : تو  ضیبا غ بابا

 حالو روزمون نبود . نیاالن ا یبود یآبرو دار

 یاومد یآخرشو با اشاره به من گفت که باز مامان معترض گفت : وا ! باز از همه جا کم آورد ی جمله

 سراغ من !

 

 سمت دیشو به حالت تهد گهیمن بود انگشت دست د ی قهیدستش به  هیلحظه مکث کرد  هی بابا

 حرف نزن ، باشه ! فقط خفه شو . باشه . خ.. فه .. شو .. یکیمامان گرفت : تو 

 

که .اونم من بدبخت که  یارینم ریمن گ واریکوتاه تر از د یواری: هه هه ، خوبه واهلل د ومدیکوتاه ن مامان

 …ر خودمه سرم به کا

 

دورو برت چه  یدون یبه تو چه مربوطه ! تو چه م یگ یبا پوزخند حرفشو قطع کرد : راست م بابا

 هیزن یخوره و چه گندا که نم یگوشت چه گ.ها که نم خیبچه ت ب یدون ی. چه م وفتهیم ییاتفاقا

 ددا یدادو ب الیخ یب یهفت دولتت برس یایبه اون مهمون یکه تو فقط بلد ستی.اصال برات مهم ن
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آتو آشغاال .داد زد : االن  یپرتم کرد قاط یتو انبار دیشدم کش یدستش داشتم له م ریمامان منو که ز

 ده . یمن ماست چه قدر کره م هیدم  یبهت نشون م

 

؟ چرا  یکن یکارا م نیضربه رو زد که دادم رفت هوا : اگه بده چرا خودت از ا نیدرآورد اول کمربندشو

 ؟! یکارات برس نیتا به ا یکرد یم رونیما رو از خونه ب

خودمم موندم . گفتمو از ترس تو خودم جمع شدم  دیاز دهنم پر یو خام چه طور دهیحرف نسنج نیا

 یخبر یبعد یاز ضربه  دمیلحظه به خودم اومدم د هی ی. ول دمیتو گور د چیتو ذهنم جسدمو کفن پ

 اطویسرمو با احت ستین یخبر یا گهید یمطمئن شدم از ضربه  یکم صبر کردم وقت هیبازم  ستین

و با غضب و  سادهیسر جاش وا دمیبه بابا انداختم د ینگاه دزدک هیدستم باال آوردمو  ریآروم از ز

 ؟ یزد ی: چه زر دیدفعه غر هیتعجب زل زده بهم 

 

 خوردم . غلط اضافه کردم. زیاز ترس تو خودم جمع شدم : به خدا غلط کردم . چ دوباره

 

 بهت گفته ؟! یک فویاراج نیخم شد در گوشم گفت : ا ضیآرومو با غ فقط

تهمتا رو به من زده و مغز تو  نیا یخبر ی: کدوم از خدا ب دیبار بلند تر پرس نیو ا ستادیصاف ا دوباره

 مشت دروغ پر کرده ؟ هیرو با 

 پدرو مادرت ؟! یب یداد زد : اون ننه  بآیبه در اشاره کردو بلندتر تغر برگشت

 ؟ شی: آره ؟ کار خود لعنت دیکش ادینگرفت فر یجواب
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 …اون قدر بزنم  ایبهت گفته  یک یگ یدوباره کمر بند باال برد : م دینشن یجواب یوقت

 

م گ یگم .. م یکم باال بردم تا بشنوه جواب دادم : نه م هیکه به جون کندن  ییبا صدا دمیبر حرفشو

 . دمی..خودم د

 

 ؟ یشل افتاد کنار تنه ش : چ دستش

 

 کار داشتم نیرزمیز یکرده بود رونمونیبار که ب هی:  واریبه د دمیترس تو خودم جمع شدم و چسب از

 تو حوض خونه .. دمیاومدم د

 نتونستم ادامه بدم . گهیهق هق افتادم د به

 

 ؟ ینز یمنو چوب م اهیکه زاغ س دهیرس یی. کارت به جا فتویتو تنم : ببند دهن کث دیچیدرد پ دوباره

اومده باشه اومد جلو دست انداخت از موهام گرفت و سرمو بلند کرد تو صورتم  ادشی یزیانگار چ بعد

 ؟ هان ؟ ینگفت یزیکه چ گهیکس د ای: به مادرت  دیغر

 

: نه به جون بابا ، نه به جون خودم . االنم غلط کردم  دمیتکون دادم ، نال یاز سر بدبخت یبه سخت سرمو

 از دهنم در رفت .
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طور بسته بمونه وگرنه خونت  نیهول به جلو سرمو ول کرد : خوبه ، خوبه ! مواظب باش بازم هم هی با

 خودته . یپا

ا . اونم ما مرد ازاین یسر هیو  هیله کنارم نشست : باالخره آدمکم فاص هیزدو اومد با  یتو انبار یدور هی

 گم . یم یکه چ ی! ملطفت

بکن نکن دارن  یمن که از اون پدرا که ه یکارا نکن نیکم آروم شد : من که نگفتم از ا هی لحنش

 از اسرارت با خبر بشه . یکه کس یکن یکار دیگم حواستو جمع کن . نبا یکه فقط م ستمین

 هی. دوباره ادامه داد :  هینقطه ضعف بابا چ دمیکردم که باعث نجات جونم شد فهم یکار یرو نادون از

 ! ایسرو صدا آسه برو آسه ب یجور ب

 

 یبرات کم گذاشتم که رفت یجعلق ، چ ی: پسره  دیدوباره مثل فشنگ از جاش پر رزایآ م یصدا با

 . ایهرزگ نیدنبال ا

 

 ایهرزگ نیرفت دنبال ا یت پسر جوون نبود ک زنهییآ نیتر شد : مگه هم کینزد رزایآم یقدما یصدا

 شه به وهلل .. یکفر خدا نم یریبگ ادیکم از اون  هی

ننگ پاک بشه از  یلکه  نیا دیکشمت با یکشمت . م یزد : م ادیبار آروم تر . فر نیدرد اما ا دوباره

 . میشونیپ

 

 حاج آقا . دیبلند گفت : عفو کن یبا صدا رزایآم
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 دیبابا رو کمربند به دست جلو تر اومد : حاج آقا ، عفو کن دویمنو مچاله د یبهمون رسوند وقت خودشو

 . دیخودتون ببخش ی. جوونه . شما به بزرگ

 

کج بره ؟!  دی. چرا با یدوره ها رو نگذروند نیرو کرد بهش : مگه من جوون نبودم ، خود تو مگه هم بابا

 ذاره . یم یک یپاشو داره جا پا

ک کم ایبابا ب ییبلند داد زد : مش حجت ، مش حجت ! کجا یبا صدا رزاینثارم کرد که آم یلگد دوباره

 کن حاج آقا رو ببر باال .

 

رو زانو نشست کنارم : الاله اال اهلل  رزایبابا رو برد آم یبه سرعت نور خودشو رسوند . وقت چارهیب یمشت

 .. استغفرهلل ..

 کرده . یچ نیبب

 .. دمیرس ریگذاشت رو زخم کنار لبم : د رونیب دیکش بشیشو از ج دهیاتو کش یچازیپ دستمال

فت آخم ر یناله م همراه با صدا دیچیشد دستمو گرفت کمکم کرد بلند شم . درد تو تمام تنم پ بلند

 هیتک یاز تختا نشوندم با بدبخت یکیدادو آروم آروم بردم تو حوض خونه رو  هیهوا ! منو به خودش تک

:  میشونیرو پ گذاشتآب کنار حوض خونه تر کرد آورد  ریو ناله زدم . دستمالشو با ش واریمو دادم به د

 خودمو رسوندم . عیافتاده سر یچه اتفاق دمیشن یاز شاگرد حاج یوقت

 

 رتیغ یبه بازار بفهمن که بکس یهه ، شستم خبر دار شد بابا با سرو صدا اومده بود دنبالم تا همه  هه

 مجازات رها نکرده . یخطا کارشو ب ینبوده و بچه 
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جون بچرخ  یکنم کارستون ! حاج یم یدونم کار ینقطه ضعفشو م گهیمن دانمو اون ! االن که د حاال

 !!! میتا بچرخ

که تو تمام تنم  یو آرام بخش با درد یمامان به کمک قرص مسکن قو یموعظه ها دنیاز شن بعد

شدم اول بهش توجه نکردم  داریب بای. صبح با نازو نوازش ز دمیشب خواب مهین یبود حدودا دهیچیپ

 ، رو ازش گرفتم و بهش پشت کردم . دمیابروهامو تو هم کش

به گونه م زد با  یلختو دردناکم باز محل نذاشتم بوسه ا یرو بازو دیکش شوینیشد روم نوک ب خم

 گلم با خواهرش قهر کرده . یداداش یگفت : اوخ یلوند

حفظ کردن ته مونده  یسوخت صورتمو از درد جمع کردم برا یهنوز پوست سرم م دیم کش هی موهامو

 ؟ یشد تیاذ یلیخ روزید زمیعز رمیهم گفتم : بم یلب ریآخ ز هیغرورم  ی

 

 . یراست نشست : خودت مقصر دینشن یجواب یوقت

 . یکه عجول نیچرا ؟ واس خاطر ا یدون یسکوت کردم : م بازم

کردم تا جا پامو سفت شه بعد  یکم صبر م هی دی: آخه بچه با دیتعجب به سمتش برگشتم، خند با

 . نداختمینوشو به راه م شویبساط ع

م از مرد اون هی یدیفهم یم دی! تو با گهی: آره د گهیآخ د هی دیچیشدم باز درد تو تنم پ زیخ میجام ن تو

جور مردا اول به  نیکنه ولش کنه به امان خدا . ا ینم دایپ نانیکه زود به زنش اطم شییرزایجنس آم

 یراحت آزادش م الیاون وقت با خ ستیپالونش کج ن دنیقول خودشون مثه عقاب مراقب زنن اگه د

 ذارن .

 کنم . یمدت سالم زندگ هیحاال من مجبور بودم  یدیباال انداخت : د یا شونه
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رو که دوست  ییمدت دور کارا هی دیجلب اعتمادش با ینشست : من برا نیاومد کنارم رو زم دوباره

 نیراجع به خودمون فکر کردم آخرم به ا یلیکار نبودم خ یمدت ب نی.البته تو ا دمیکش یخط م میدار

 . میبرا خودمون دستو پا کن ییجا هیمثه بابا  دیکه با دمیرس جهینت

 ! یدونم چه جور یچشم دوخت ، متفکر گفت : اما نم نیکردو به زم یاخم

 

 دونم . یبه سقف چشم دوختم : اما من م دمیتو جام دراز کش دوباره

 

کرد چونه مو برگردوند سمت خودش :  دایسکوتم ادامه پ یباال رو تخت نشست وقت دیکش خودشو

 خب !

 

 : بسپرش به من . دمیکش رونیبا درد از دستش ب سرمو

 ! قتیگفتم : حق السکوت از حاج رضا حق یخیشده ش نگاه کردم سردو  زیر یچشما به

 

 …شده سرشو تکون داد : خوبه  زیر یهمون چشما با

 ازم گرفت : خــــــــــــــــــوبه .. رو

 خوبه .. یلی: خ دیشد دستاشو به هم کوب بلند

 حق السکوتو رفت ؟! نیا دیبا یاشاره شو گرفت سمتم : اما چه طور انگشت
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 کار کنم . یدونم چ ی: کار خودمه م دمیغر نهیپر از ک یشدم با لحن رهیبه سقف خ دوباره

 

ده از اوم شیپ یبا اتفاقا یخوا یم یمختو جا به جا کرده . تو چه طور روزید ی: نه بابا ! انگار کتکا بایز

 ؟! یریبابا حق السکوت بگ

 

،  هیزد : عال یکردم چشماش برق فیچه رو که روز قبل اتفاق افتاده بود تمامو کمال براش تعر اون

 . شهینم نی، بهتر از ا نیآفر

 

 ؟! شهینم نیو بهتر از ا هیعال یاومد تو اتاقم : چ یچا ینیس هیتقه به در با  هیموقع مامان با  همون

 

 خواهرو برادر . نیراز ب هیبهم زد :  یچشمک بایز

 

 مامانتونم بدونه . نیاتاقم نشست : خب بگ یرو تک صندل مامان

 

 . ینگ یزیچ یمورد به کس نیو در ا یکه راز دارمون باش یقول بد دیتمام گفت : با یبا زرنگ بایز
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گل پسر  هیخواد بشه  یشده و م هیشونه م انداخت : آقا داداشم تنب یرو یدست بایقول داد و ز مامان

 هیتا  میبه بابا نگ یزیدرسشو ادامه بده . قرار شده فعآل چ نیشرط که مجبورش نکن نیسر به راه به ا

 وفتهیب ابیکم آروم بشه و آبا از آس

 بگم واهلل اکتفا کرد . یچ هیتکون دادو به  یسر مامان

 

ن رو به م اهویاگردشو فرستاد دنبال نخود سبابا بهش گفتم حرف دارم ش یروز بعد رفتم حجره  چند

 گفت : بفرما ! حرفتو بگو

 

لذت بردم ، حس خوبه آتو داشتن از پدر و  تمیرو به روش . اون موقع از موقع یرو صندل نشستم

مخالف اون کارا  ی: اون روز گفت دمیرس یوقت به خواسته م نم چیکاش ه یبه خواسته م که ا دنیرس

 سرو صدا . یب یول یستین

 

 به سمتم خم شد : خب ! یکم

 

 یم ییجا هیشلوارمو تکوندم : خب من  یغرور کاذب پا رو پا انداختم خاک نداشته  هیتفاوت با  یب

 . امیسرو صدا برمو ب یخوام که ب

 

 تو جاش راست نشست : اگه قبول نکنم ؟! بابا
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قفل بمونه  یطور نیدم دهنم هم ینمباال انداختم چشم دوختم تو چشماش : اون وقت منم قول  شونه

 . شنیبرمال م ییجا هیسر به مهر  ی. باالخره رازا

 

 ینک یم دیمنو تهد یکه بخواد بهم حمله کنه: کره خر پدرسگ دار یشد به حالت زیخ میتو جاش ن بابا

 ؟!

 

 . نیند تیبهش اهم نیتون ینبود پدرم ، هشدار بود که م دیترسمو پنهان کردم : تهد یسخت به

زد : اما اگه فردا پس فردا اسم گلتون افتاد سر زبونا ، زبون مامان سرتون دراز شد ، پسرتون  یپوزخند

که چرا  ، یسراغم که نگفت نیای، ن نیآبرتونو برد و مهر طالق خورد تو شناسنامه و از الدرم بلدرم افتاد

 کردم . یکردم بل م یال م یگفت ی. اگه به خودم م یهشدار نداد

 

 تونم بکنم . یچه کار م نمی: چند روز صبر کن بب دیآروم غر ظیاخم غل هیجاش نشست با  سر

 

 عجول ! اشیع هیباشه پسرتون مثل خودتونه . ادتونیجام بلند شدم : فقط  از

 

 هی دیکارا کرد با نیاز ا شهیکه نم ییندار هر جا یچی: آخه سگ پدر هدیکوب زیمشتشو رو م یعصبان

 کنم . دایدردسر برات پ یمورد ب
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 فقط دست بجنبون ! یحاج یبه سر خودت زد یزد ی: هر گل سادمیچهار چوب در وا تو

و به خبر مسرت بخش نیا دیاومدم . با رونیکه تمام صورتمو پوشونده بود سربلند از حجره ب یلبخند با

 رسوندم . یم بایز

 یکنم . مطمئنم زمان یفراموش نم تمیخبر موفق دنیرو موقع شن بایز یعمر دارم درخشش چشمها تا

دور کنه  تیگرفت تا فرزندان آدم رو از خدا و انسان یاز خدا به پاس عبادتهاش عمر طوالن طانیکه ش

 برقو زد . نیچشمهاش هم

 

و خوابه که د یمجتمع نسبتآ بزرگ تو دستم بود . آپارتمان کینوساز تو  یآپارتمان دیهفته بعد کل کی

ر شد فک یجدا کردم . هرکس وارد آپارتمان م یدر مخف هیو  غهیاز اتاقا رو با ت یکی بایز هادشنیبه پ

 یم دردسر یب حتوکار نداشت را یبه کس ی. تو اون مجتمع کس هینقل یخوابه  هی تیسوئ هیکرد  یم

 یرزایاعتماد آم گهیهم که د بایبه قول بابا آب از آب تکون بخوره . ز نکهیبدون ا ومدمیرفتمو م

 کرد . یم میراحت همراه الیمهربونو به دست آورده بود با خ

از با ب یکنم ول یخواست شونه خال یوقتا دلم م هیشد .  یم شتریب شترویروز به روز ب بایز توقعات

 شدم . یراغب م شیزدو بازم به همراه ی، گولم م اوردیم رونیزبون چربو نرمش که مارو از سوراخ ب

که خودشون بدونن  نیرو بدون ا ییداشتم جفتا هیکه تو ناح ییآشناها قیاز طر بایدرخواست ز به

 یلنق یدن در عوض آپارتمان یم شتریکم پول ب هیکردن  یهام فکر م چارهی. اون ب میکرد یانتخاب م

اون  یو همهمه  یتونن به دور از شلوغ یدارن و م اریلهو و لعب نامشروعشون در اخت لیتکم یبرا

 . کننیم یکه دو جفت چشم ناپاک اونا رو همراه نیکنن غافل از ا یخونه ها خوش گذرون
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تر شد اون  فیکث ییشد حاال پا رو فراتر گذاشتو وارد باز یعاد بایز یکار هم برا نیا یاز مدت بعد

با فقر  ایکرد که  یاستفاده م ییکارش از زوجها نیا یباشه و برا یخواست حضورش مخف ینم گهید

 که یلجنزار یتو شتریروز به روز ب بایافتاده بودن . ز ادیبه دام اعت ایکردن  یدستو پنجه نرم م

 . دیکش یرفت و از بخت بد منو هم همراه خودش م یخودش با دست خودش درست کرده بود فرو م

 

پسر رضا مدبر تو بازار  نیاومدن دوم ایکه خبر به دن یما ادامه داشت تا روز یطانیزشتو ش یکارها

نگرفت .  جهیدکتر رفتو دوا درمون کرد اما نت یلینداشت . خ یهنوز بچه ا بایز کهیدر حال دیچیپ

 ی هرفتن و هم یدونستنو دکتر نم یاون زمان که همه خودشونو سالم م یشوهرشم برخالف مردا

رفت و اعتقاد  یاهش مکردن ، همر یو رنگ به رنگ زن عوض م نداختنیرو به گردن زن م رایتقص

 یکیمتخصصا  یجواب همه  یمشکل از مرد باشه . ول دیبشن شا شیآزما دیداشت مردو زن هر دو با

 !”هر دو سالمن “بود : 

 بچه دار نشدنشون وجود نداشت . یبرا یعلم لیدل و

 یبزنه . برا شیبچه دار شدن خودشو به آبو آت یبرا بایباعث شد که ز دیاومدن نوزاد جد ایبه دن خبر

 نشد که نشد . ی! ول سایرماال و دعا نو شیرفتن پ ینکرد حت غیدر یکار چیبه هدفش از ه دنیرس

 یصفت طانیش طیافر نیکنم خداوند اوج قدرتشو نشون داد که از همچ یاوقات با خودم فکر م یبعض

 نموند ! ینسل باق

. چون ازدواج برام مهم نبود  دمیرس یسالگ یهفته شدن ، هفته ماه و ماهها سال من به سن س روزها

 یلیخ ینداشت ول یاسمو رسم دار یبه انتخاب مادرم ازدواج کردم . همسرم خوانواده  یبا دختر

 مشاوردینم هراناز کارام باخبر نشه کرج خونه گرفتم . ماه تا ماه ت نکهیا یمحجوبو سر به راه بود . برا

منزل بود  ین موقع حرف شوهر براش بعد از حرف خدا وحاو یکرد ، مثل اکثر دخترا یاعتراض نم یول

 میدبچه دار ش یچرتو پرتا ! وقت نیبره و از ا دیبا کفن سف دیاومده با دیسف رهنیو اعتقاد داشت با پ
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 ادیب رونیدست من ب ریاز ز یهمسرم گذاشتم چون مطمئن بودم بچه ا یکامآل به عهده  تشونویترب

بهم نداشته  یو وابستگ نیکردم کمتر منو بب یم یخوره . سع یم واریجرز د یمثل خودم به درد ال

 باشن که خوشبختانه موفق هم بودم .

 تیترب یشد شروع کرد به آموزش چند تا دختر ، اون دخترا رو طور دیاز بچه دار شدن نا ام بایز یوقت

 نیدادن ! از ا یمعقولشو انجام م ریمعقولو غ یگفتن و هر خواسته  یگفت نه نم یم یکرد که هرچ

 …تا  اوردمیکارش سر در نم

 

 بازار ! ی، محترم و معتمد کسبه  یشده بود ، مثل پدرش کار یبزرگ حاج مدبر جوون برومند پسرر

مثل خودش دوباره شعله ور  یا طهیخاکستر انتقامشو به دست افر ریز شیآت بایموقعش بود که ز حاال

و شاگرد خودش ر نیرحم تر یو صد البته ب نی، لوند تر نیبا استعداد تر بایززمان بود که  نیکنه . ا

 اون یو رذالت همتا یصفت طانیاز ش ینبود ول بایز ی شهیکرد . سمانه ! درسته سمانه از ر یوارد باز

 بود .

کرد به پدرو مادرش پول داد و به  داشیپ ابونیتو خ بایبر بود که ز بیدختر نازو ملوس ج هی سمانه

 هی، به احتشام پول داد تا  رونیآوردشون ب قولهیخواد کمکشون کنه از اون ب یکه م ریآدم خ هیعنوان 

احتشام از شهرستان اومده و با  یکردن که آقا یها فکر م هیهمسا یمغازه اجاره کنه . همه  هیخونه و 

 دونستن . یم نیخوبو متد ییتوجه به رفتارو حفظ ظاهرشون اونا رو آدما

 و عشوه طنتایبزرگ و بالغ شد . با ش بایدست ز ریز یزبرو زرنگ از دوازده سالگ طونویش ی سمانه

 نیآخر نویاول عاشقش شدم ! سمانه گذروندمیم ویهاش دلمو برد . من که تازه دوران خوش چهل چهل

 عشقم بودم حاضر بودم جونمو براش بدم .
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دفاع که مورد سوء استفاده قرار  یب یآبرومند ول یاز خونواده ا ینقشه ش به دختر یاجرا یبرا بایز

 داشت ازیگرفته ن

بار  نیاول یکس جز خودم بهش بخوره برا چیکه عاشق سمانه بودم اجازه ندادم دست ه ییاون جا از

 . سادمیوا بایخواست ز یتو عمرم جلو

تو چه  ! بایز بایاز کوره در رفتم : ز دمیکرده بود ، شن یزیو خباثت طرح ر یرکینقشه شو که با ز یوقت

 ؟! یهست یجور آدم

؟ اون طفل معصوم فقط  یکن یدختر بچه رو قربان هیبه خواستت  دنیبه خاطر رس یتون یطور م چه

 پونزده سالشه !

 

نامشروع  ینکرده بودم تا حاال دو سه تا بچه  داشیخدا رم شکر کنه اگه من پ دیزد : با یا قهقه

 خودشم صد تا دردو مرض داشت . چیجامعه داده بود که ه نیا لیخوشگلو تحو

 

 . یکه بذارم سمانه رو آزار بد یدفعه رو کور خوند نیدم . ا یبار من اجازه نم نیا یداد زدم : ول سرش

 

 ، دلتو برده ؟! هینگام کرد : چ یحالت چندش آور به

لذت بخشو به خودت  رویخط ی فهیوظ نینداره داداش گلم ! ا ادیکه دادو فر نیقهقه زد : ا دوباره

 کنم . یمحول م
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 بدبخت ! یباز نگاش کردم . الل ، الل درست مثل کت یزده با دهن بهت

 

 ؟ خوشت اومد . یکن ینم مخالفت ویزن یحرف نم گهیشد ؟! چرا د یتکون داد : هان ، چ یسر

 امشب . یبهم نشون داد : برو دوماد گلم . برو آماده شو برا درو

 . یریذبپ شمیحضور مرب دیرفت بگم ، با ادمی ی: راست دمیصامت رفتم سمت در که صداشو شن ساکتو

 

 .. یاخم به سمتش برگشتم : ول با

 

 . گهید یکیسپرمش به  ی، وگرنه م یول یب ی: ول دیبر حرفمو

 

تنها با تکون دادن سر قبول کردم .مستأصل با همون اخم از اتاق  یو با اکراه بدون کلمه ا باالجبار

.همون  ومدیازش بر م یشناختمش هر کار یباهاش مخالفت کنم م شهیدونستم نم یرفتم م رونیب

 . میآماده کرد بایشوم ز ینقشه  یشب بود که سمانه رو برا

 

 از یکردم کنار اون به تمام آرزوها یگذشت . احساس م یم یبه خوش میزندگ یروزا شیهفده سالگ تا

 . دمیدست رفته م ، رس
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سپردم . حاال منم از  یمعشوقمو به پسر حاج مدبر م دیکوتاه بودن و با هامیمتأسفانه عمر خوش یول

که نا خواسته مالک  یی. طاها زمیخواستم زهرمو به کام طاها بر یبه دل گرفتم و م نهیخونواده ک نیا

 شد . یمن م یملکه 

 

دش خو یکنان به قصد خودکش هی، گر یزار ، کتک خورده و خون یبا حال دیبود که سمانه با نیا نقشه

 یکرد که مورد سوء استفاده قرار گرفته و حاال ب یطور وانمود م نیو ا انداختیطاها م نیماش یرو جلو

 نمونده . براش یبه جز خودکش یبه خونه رو نداره و راه رفتن یرو طیشرا نیآبرو رها شده و با ا

مداوا به  یداد و برا یدرست مثل پدرش ! سمانه رو دلدار ییایدر یمرد بود با دل یواقع یبه معنا طاها

کفش  هیهستن پاشو تو  یآبرو دار یو مطمئن شد آدما دیپدرو مادرش رو د یبرد . وقت مارستانیب

کشه  یمدست از عشقش ن یطیشرا چیخواد . به همه گفت عاشق شده و تحت ه یکرد که سمانه رو م

. 

 : نوش دیمعروفش غر یطانیش یبا قهقهه  بایخبر ز نیسمانه عروس رضا شد . با پخش شدن ا باالخره

 رو ببر تو خونه ت . بایز یحاال دست پرورده  یرو پس زد بایجونت حاج رضا ز

با ما  یتماس چیاومدن بچه ه ایسمانه زود بچه دار شد و تا سه چهار سال بعد از دن بایدستور ز به

 .دیرس یبه همسرو فرزندش م بیزن پاکو نج کیکرد و مثل  یدست از پا خطا م دینداشت . نبا

وع ن نیتونه به ا ینم گهیتماس گرفت و گفت که د بایپسرش با ز یبعد از تولد چهار سالگ درست

مسخره و خسته کننده  یباز نیتر به ا عیادامه بده و با التماس ازش خواست که هرچه سر یزندگ

 خاتمه بده .

خودشو تو بغلم  میدیرو د گهیهمد نیاول یکه برا یشروع شد روز واشی واشیسمانه  یو آمدا رفت

 ذره شده بود . هیدلم برات  زمیعز ی، ماز یپرت کرد : ماز
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دلم  زیکه جون رفته ش به تنش برگشته باشه به خودم فشردمش : عز یبوسه ش کردم مثل کس غرق

 بدون تو برام از جهنمم بدتر بود . ای، عشقم ، دن

 

خوششو بهمون نشون داد . اوال  یما از سر گرفته شد و روزگار رو یاز نو ، رابطه  یروز از نو روز دوباره

ه ک یی. تا جا دیتر شد تا به گوش طاها رس یعلن واشی واشیبعد  ومدیرفتو م یسرو صدا م یب دیبا

 . ستیب نیکرده پاکو نج یکه همسرش اون طور که فکر م دیسمانه به پا گذاشت و فهم یبرا

که از قبل براش آماده  یتونست طاها رو به دام مرگ یبه راحت بایز ی رکانهیز ینقشه  یبا اجرا سمانه

 شده بود بکشونه .

 

از  دیچرخ یدور اتاق م یقبل نا آروم از جاش بلند شده بودو عصب یکه از مدت ایلیا دیکه رس نجایا به

خورد شدن  یکه حس کردم صدا ی. جور دیکوب واریزدو مشت گره کرده شو محکم به د یخشم نعره ا

 ی. رو ومدیبود که درد دستش به نظر نم قیدرد دلش اون قدر عم ی. ول دیاستخوناشو خودشم شن

 یبچه تو بغلم زار م هیمو بهش رسوندم کنارش زانو زدم سرشو تو بغلم گرفتم مثل زانوهاش افتاد خود

 زد .

م تو بغل نیسنگ یخار به پاش نره به خاطر درد یکه حاضر بودم جونمو بدم ول زمیمن ، مرد عز یایلیا

،  زمیکه پا به پاش اشک بر نیتونستم بکنم جز ا ینم یکار چیزد و من ه یضجه م دویلرز یم

بدن  نچند ساله شو با فشرد یتونه عقده  یکه م یینوازشش کنم و تنهاش نذارم . اجازه دادم تا جا

لخت من آورده  یبه سر بازوها ییچه بال دیکه آروم شد تازه فهم یکنه . کم یخال دنیکش ادیمن و فر
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ش فشرد :  نهی، به س دیاون تحمل کردم ، منو تو آغوشش کش نیتسک یرو برا یو من چه درد

 ، ببخش . زمیببخشش عز

 

 یدون ی. خودت م ومدیبازم صدام درنم یکرد یبا آرامش تمام جواب دادم : اگه استخونامم له م منم

 . ستین یزیکه به خاطرت حاضرم از جونمم بگذرم ، کبود شدن بازو که چ

 

 مهمونم کرد : حالل کن مهربونم . یا گهید ی بوسه

 ادامه شو بخون . ایگرفت : حاال ب دستمو

 

 ه .جا بس نیتا هم مید یادامه ش نم گهی، د ری: نخ دمیغر یظی، بلند نشدم با اخم غل دمیکش دستشو

 

که راه  میشد یشه . ما ناخواسته وارد جاده ا ینم گهی: نه د دیپر از دردو التماس نال یبا نگاه ایلیا

 میتا تهش همپا و همراه هم ادامه بد دیبرگشت نداره با

دفتر نوشته شده به منم مربوط  نیکه تو ا ییزایطور که معلومه چ نیبه طرف دفتر چرخوند : ا گاهشون

 شه . یم
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بودم برد ،  دهیکه روش دراز کش یبه دستش از جام بلند شدم . منو با خودش به سمت مبل هیتک با

کنم اجازه بده چند  ی، خواهش م زمیادامه ش توان نداشتم : نه عز یمن برا یدفترو به سمتم گرفت ول

 . میبه خودمون استراحت بد یروز

 به تنم نمونده . یجون گهیبا دستام گرفتم : من د بازوهامو

 

 بود به خواسته م. یدییکه دلمو لرزوند مهر تأ رشینظ یب لبخند

 .. ایلیا

 

سرم گذاشتم و چشم دوختم به سقف .  ریدرد دست راستم خوابم نبرد . دست چپمو ز الویفکروخ از

 مانیا شیکه حاال به مردونگ یبود؟ برادر یچ زمیعلت مرگ تنها برادر عز دیچرخ یفکرم تو گذشته م

 ماونکه  یدید ی. م یدیدیبزرگ شدن پسرتو م وی، کاش بود ی: کاش بود دمیلب نال ریکردم ز دایپ

 مرد بار اومده . هیمثل خودت 

 

چه  زشیکه برادر عز دید ی: اوهوم کاش بودو م رمیمجبورم کرد چشم از سقف بگ سایآروم پر یصدا

 کرده . تیترب یمرد

 

 ؟! یدیتو بغلم : تو چرا نخواب دمشیتنه ش بردمو کش ریدستمو ز یسخت به
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 . ادی! خواب به چشمم نم رهیداد : فکرم درگ هیبه شونه م تک سرشو

 

م که دندونام گرفت نیشدنم دستم صورتمو جمع کردمو لبم ب دهیزدم از درد کش شیشونیبه پ یا بوسه

نکن .  ریجمع کردم : فکرتو درگ رومویاتاق متوجه نشد . ن یکی. خوشبختانه تو تار ادیصدام درن

 درما. مرگ بر شهیعوض نم یزیچ یکن رشونیفکرتو درگ میکه هرچ وفتنیاتفاق م یتو زندگ ییزایچ

 ونرشیدرگ ویبهشون فکر کن میته بود مال گذشته ن که تو هرچکه تو اون دفتر نوش ییزایو اون چ

 مونه . ین یخودتو ن یسالمت یاالن بهش فکر کن دیکه با یزیکنن . تنها چ ینم رییتغ یبش

 

نداره . فکرم به خاطر  تیتو برام اهم یبه اندازه  یچیکسو ه چیبه من چسبوند : ه شتریب خودشو

 که تو گذشته اتفاق افتاده . یزینه گذشته و نه اون چ رهیتو درگ یناراحت

 . میادامه ش ند گهیشد د یم فرستاد : کاش م نهیپر حرصشو رو س نفس

 

 ! شنیبخواب . کابوسا تموم م گهیخانومم . حاال د یتو بخوا ی: هرچ دمیمو به سرش کش چونه

 

 ، تموم شدن . میوقته با اومدنت تو زندگ یلی: کابوسام خ سایپر

 

 یم یعنی ومدیبه روزم م ی. از باال بهش نگا کردم اگه نداشتمش چ دیتو بغلم خواب یطور همون

 یبده و بس . اگه نبود نم نیتونه دردامو تسک یم زشیهمه دردو تحل کنم . تنها وجود عز نیتونستم ا

 یلیخ ناحقاونم به  زیعز یتونستم دوباره رو پا بمونم . درد از دست دادن برادر یم یدونم چه طور
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ازوش ب یسبک کردم . دستمو نرم رو زکمیعز فینرمو لط یبازوها یرو ، رو ینیسنگ نیو من ا نهیسنگ

 کنمو آروم بشم . یکه با صبرو متانت بهم اجازه داد تا حرصمو خال یی، همون بازو دمیکش

 سایشد . پر یدستم م دنیکش ریاز جام بلند شدم تکون خوردن بدنم باعث ت یاذان به سخت یصدا به

نماز صبح مامان  یبخشه حتمآ قضا ینشد خداوند اصلح اعماله خودش م داریب یرو آروم صدا زدم ول

 خسته رو قبول داره . یکوچولو

از نم یموقع برا نیدونستم ا یکم صبر کردم به بابا زنگ زدم . م هیبود نمازمو خوندم  یهر سخت به

 . ریآرامش بهم داد : جانم بابا ، صبحت به خ ییایش دنگرم ی. طبق معمول صدا شهیم داریب

 

 . ری: سالم بابا صبح شمام به خ_

 

 . یکرد ادمی یزود نیباشه بابا ، صبح به ا ری: خ بابا

 

 برم . ییجا دیما من با یخونه  نیاریرو ب هیطال نیزحمت بکش هی شهیاگه م ستین یزی: چ_

 

 موقع صبح ! نی: ا دیمتعجبو نگران پرس بابا

 

 کنم . یم شیکار هی ستیکردم : اگه سختتونه مهم ن یبگم مکث یچ موندم
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 . می: نه صبر کن اومد بابا

 

درو باز کردم  هیطال ریتصو دنیساعت بعد زنگ خونه رو زدن به د میآماده شدم حدود ن یسخت به

هر چهار نفرشون جا خوردم : سالم ، چه خبره ؟ بابا سر صبح چرا  دنیبا د وونیخودمم رفتم تو ا

 ؟! نیکرد یقشون کش

 ؟ یکله سحر یچرا اومد گهیسالمو دادن رو به فرزام گفتم : تو د جواب

 

 ادمی دمیخواب بابا طاها رو د شبیکردم پشتم : د میدست ورم کردمو قا شمیباال پ دیحرکت پر هی به

 انیحاج بابا گفتن دارن م یوقت نیهم ینداشتم تو خواب . برا یدونم حس خوب یدرست فقط م ستین

 منم اومدم .

حس بدتونو خوب  نیاومد یی: پس بفرما دمینگرانم شده ،خند امیاز اون دن یگرم شد چه برادر دلم

 . نیکن

 

 . یداد جیکه حکم بس یبر یخوا یگفت : حاال کجا م اطیاز تو ح بابا

 

 شیپ ادیب هیجا برم طال هیخوام تا  یکلمه گفتم م هیدادم من  جیحکم بس یبابا من ک ی: ا دمیخند

 . نیشما خودتون گردانو حرکت داد سایپر
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داشته که  یبچه حکمآ کار نیتو رو خدا . ا یسرصبح نیمامان دراومد : اِ حاج آقا ول کن یصدا گهید

 شد . رشیبره به کارش برسه .د نیخبرمون کرده بذار

 

حاج آقاتونم  نیرم تازه ا یم عیجمع شد سر سایاز پر المیخ نیرو گونه ش زدم : حاال که اومد یا بوسه

 کنه . میکه وقتمو گرفت مجبوره خودش همراه

 ادیتو خونه دادو فر گهیتا د یبر یحاج آقا دسته گلمو م یدیبهش زدم ، رو کرد به بابا : شن یچشمک

 شده که سر صبح زنگ زده . یبچه م چ دونمینم نیبجنب یراه ننداز

 

 : رو چشمم خانوم . دیخند زیر بابا

کارو  یمادرت تو رو ببرم برگردونم بعد خودم برم پ شیکرد به من : حاال تو بجنب شازده که به فرما رو

 بارم .

 

 شدم . نیبابا و فرزام سوار ماش همراه

 

 ؟ یبر یخوا ی: حاال کجا م بابا

 

 . مارستانیبا دست چپم رو پام ثابت نگه داشتم : ب یراستمو به سخت دست
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 !! مارستانیدو با هم برگشتن طرفم : ب هر

 

 : بله ، فکر کنم دستم شکسته ._

 

 میچیه یهمه دردو تحمل کرد نیشکسته ؟! ا یبا اخم به دست ورم کردم اشاره کرد : فکر کن بابا

 ! میکه زودتر بر ینگفت

 کردمون !! لیاز تحص نمیاز تأسف تکون داد : ا یسر

 

شونه م نشست به عقب برگشتم جواب  یروشن کردو به سرعت روند . دست فرزام از پشت رو نویماش

بخش دادم .تو هر تکونو دست انداز من از درد صورتمو جمع  نانیاطم ینگاه نگرانشو با لبخند

 گفت . یلب م ریز ییزایچ هی ایچ یشهدار ویبابام به شهردار دمیکشیلبامو تو دهنم م کردمویم

، که  یولوژیفرستادم راد شتریب نانیبرا اطم یکرد ول دییدستمو تأ یشکستگ نهیبعد از معا دکتر

 نظر دکتر بود . دییجواب اونم تأ

دنبالم . تا دستمو  ادیتونست ب یکار بود و م یزدم به اردالن خوشبختانه تا ساعت سه و چهار ب زنگ

بابا و فرزامو فرستادم برن به کاراشون برسن . خودمم با اردالن همراه  به زور دیاردالنم رس رنیگچ بگ

 شدم .

 . رمردیپ یچه به روز خودت آورد نمیاردالن به حرف اومد : حاال بگو بب نیماش تو

رو  چارهیب نیسرم ا یبابا ، بال گردون سرم شد ! به جا یچیکم باال آوردم : ه هیگچ گرفتمو  دست

 . واریبه د دمیکوب
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 ! شبیبه جبران د شهیتو ش یکوب یتعجب نگاهم کرد : جلو رو نگاه کن االن سرمو م با

 

 شده ؟ یبگو چ دنیچ یکبر یصغر ی: به جا اردالن

 

 یگاه زدنویهدف فقط قدم م یب ایدر رفت و آمد بودن چشم دوختم . بعض ابونیکه تو خ یمردم به

نه م به ت هی یرفتن و به خاطر شتابشون گاه یتند تند راه م اشونی، بعض نداختنیمغازه م هیبه  ینگاه

 چیکنن . ه یمبه همون نسبتم مشکالتمون با هم فرق  میزدن . ما آدما چه قدر متفاوت یم گهید یاونا

 . نیمشکل نداشته باشه فقط رنگو لعاب مشکالتمون با هم فرق داره ،هم ینیب یکسو نم

 

 بچرخونمتو ابونایتو خ دیبا ینه ! تا ک ایشده  یچ یگ یادامه داد : م رهیگ یجواب نم دیکه د ارسالن

 خلق اهلل رحم کن . ی هیبه ر یکن یمن رحم نم بیهوار صد تومن بسوزونم . به ج تریل نیبنز

 

نخوام حرف بزنم با  یدونه وقت یخوب منو شناخته ، م مونیمدت دوست نیطرفش تو ا برگشتم

 زحمت برات دارم . هیتونه از دهنم حرف بکشه :  ینم قمیمنجن

 

 . یداداش ، رحمت هی: زحمت چ اردالن

 …دستشو زد به بازوم : شما جون بخواه  بعد
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 که بده . هیزدم : ک یجون یب لبخند

 

 . یهست یشاگرد قابل ادیتکون داد : هان ، خوشم م سر

 و برگشت طرفم : خب ! سادیچراغ قرمز وا پشت

 

 خوام . یوقت مالقات م هیفرستادم:  رونیب نیسنگ نفسمو

 سمانه . دنیخوام برم د یم

 

 یرب یخوا یم یچ یپشت سر ازم گرفت راه افتاد : سمانه ! برا ینایبوق ماش یمتعجبشو به صدا نگاه

 ؟ دنشید

 

 : چند تا سؤال دارم که جوابش فقط دست اونه ._

 

 یخوا یتو نم یدن و وکال اوآل ، در ثان یم کی : وقت مالقات رو که فقط به وابستگان درجه اردالن

 شه . یبلند م شتریتعفنش ب یبو یهم بزن یگندو هرچ نی! ا یش الیخ یموضوع رو ب نیا گهید
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 برام جورش کن . یجور هیگفتم :  یجد یلیو خ محکم

 

 هستم . یکاره ا هیزندانا  نیمن تو ا ایبرام جورش کن ، انگار خونه خاله س  یجور هی:  دیلب غر ریز

چه  نمیگم بب یم الیتونم بکنم به ل ینم ینگام کرد : من که کار یچشم ریبه ابروهاش انداخت ز یا گره

 تونه بکنه . یکار م

 

د اگه کمک کر یلیخ ایتالیتو ا لشیجور شدن ، وک بآیفرزام تقر ینوروز نمونده بود کارا امیبه ا یزیچ

رفت . هنوز موفق به مالقات مسبب قتل برادرم نشده بودم .  ینم شیپ عیاون نبود روند کاراش سر

نه تحمل ک نهنتو سایپر دمیترس یم یکردم ول یم یلحظه شمار ییاون دفتر کذا یخوندن ادامه  یبرا

 . ختیکاسه کوزه رو بهم ر یهمه  دیاتفاق جد هی. دل تو دل نبود که باز 

 

 سایوقت سر خاروندن نداشتم اگه به زور پر ، یپشت مشتر یروز از صبح که رفتم حجره مشتر اون

ازم  یبه پستم خورد که کل یوسواس یمشتر هیشدم .  ینخورده بودم تلف م رویچند تا لقمه نون و پن

 یاز ده بار ورق زد ، راجع به هر کدوم کل شتریمغازه رو ب زیتبر شمیابر یها چهیتمام قال دیحرف کش

خوردو من رد تماس  یزنگ م یه ممیکالفه م کرده بود گوش گهیباالشون کرد . د نییپا دیسؤال پرس

ش خامو میگوش شگریاسم اردالن رو نما یاز تماسا که نتونستم قطعش کنم . وقت یکیکردم تا  یم

 فاصله گرفتم : سالم ، چه خبر مرد مؤمن . میگفتمو از مشتر یدیروشن شد ببخش

 

 ؟! ییجواب داد : سالم ، کجا یجد یلیخ اردالن
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 تونم باشم ! یموقع سال کجا م نیوقت روز ، ا نیا یکن یفکر م: _

 

 . نمتیبب دیاومده که با شیپ ی: موضوع مهم اردالن

 

 شده ؟! ی! چ رهی: خ-

 

 . نمتیبب دیشه حتمآ با ینم یطور نی: ا اردالن

 

 عجله کتمو برداشتم : کاظم ، کاظم ! با

 

 : بله آقا ! کاظم

 

برم ،خودتم حواست به  ییتا جا دی خبر کن با  بیبودم جواب دادم : حب ریطور که با کتم در گ همون

 باشه تا برگردم . یهمه چ
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 التونیچپ کتمو بپوشم و سمت راستو انداخت رو شونه م : چشم آقا خ نیاومد کمک کرد آست جلو

 جمع !

 

ا کاظم در آق یاز حضورتون مرخص بشم ، ول دیاومده که با شیبرام پ ی: کار یکردم به مشتر رو

 کنن . یم تونییبهتر از من راهنما نیخدمتتون هستن مطمئن باش

 

کرد .  یاشاره م هیبود  نی. نه اگه ا رهیتونسته برام وقت مالقات بگ یعنیفکرم هزار راه رفت:  نیماش تو

 شده ؟! یچ

 ها ! رهیگ یسرش درد نم یرو اون گاز فشار بد شتریکم پاتو ب هی،  بی: حب بیکردم به حب رو

 

 شلوغه . ابونایخ رونیب انیم دیخر یمردم برا دهیع کیکه نزد نینیب ی، م ایلیکرد : آقا ا یا خنده

 

 خدا رو ازشون گرفتن ! یروزا ی هیبه خدا ، بق کارنیتکون دادم : مردمم ب هیگچ گرفتمو  دست

 

 امیدلخوش نیهمه مشکالت اگه هم نیدورو زمونه با ا نیآقا تو ا ینگاه به مردم انداخت : ا هی بیحب

 ! مردم چه کنن ! یچیه گهینباشه که د
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اون قدر عجله دارمو فکرم مغشوشه  یدونم . ول یدونم ، م یزدم چشمامو بستم : م هیتک یصندل به

 بدم . ریزمان گ نویخواد به زم یگم . دلم م یم یفهمم چ ینم

 

 . رهیکه خ شاهللیآقا ا نی: دل بد نکن میدیخند

 

 به خدا ! دی: ام_

 

با  هشیمن بلند شد . مثل هم دنینشسته بود که با د زشیپشت م یبود فقط منش یاردالن خال دفتر

حشمت  یآقا نییباز به استقبالم اومد با دست چپم دست جلو اومده شو فشردم : بفرما یرو

 منتظرتونن . امروز به خاطر شما تمام قراراشونو کنسل کردن .

 

که به خاطرش قراراشو کنسل  هیچه کار مهم یعنیحرفش دلشوره مو وسعت داد ، فکر کردم :  نیا

 زنه . یذاره سنگم بباره قرارشو بهم نم یقرار م یبا کس یکرده . اردالنه و قولش ! وقت

 

 زیدستش پشت م ی، غرق تو پرونده  ظیاخم غل هیصداش رفتم تو .با  دنیبه در زدمو با شن یا تقه

 نشسته بود.

 یابروهاش رو باز کنه سرشو بلند کرد : سالم . باز چه گره  یگره  نکهیکردم بدون ا یآروم ی سرفه

 رو دستت سپردن که گره رو ابروهات افتاده . یکور
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 : سالم داداش . اردالن

 . یجاش بلند شد : خوش اومد از

.  نیاز مبال اشاره کرد : بفرما بش یکیش به  گهیاومد دست چپمو فشرد و در همون حال با دست د جلو

 ؟ ارهیبرات ب یبگم عل یخور یم یزیچ

 

 افتاده که ی. لطف کن بگو چه اتفاق ومدمین دیبازد دوید ویمهمون یمبل رها کردم : نه برا یرو خودمو

 ! یطور ضربو العجل منو احضار کرد نیا

 

: ول کن  دمیکش یدادو به سمت تلفن رفت ، پوف رییکرد ، جهت حرکتشو تغ نییچند بار باال پا سرشو

 . ختهیکار سرم ر یخوام برم کل یخورم ؛ م ینم یچی، گفتم ه ایتو رو خدا اردالن ب

 

 هن … یبر یتون یندارم باهات ، م یکار گهدی …جان !  یرو برداشت : عل یتوجه به حرف من گوش یب

 آره … ستین ادمی ، نه …دارم .  دی. فقط درم پشت سرت قفل کن من خودم کل میالزم ندار یزچی

م هم با خان ور یمیکر یبزن به در اتاقم . قرار آقا سیکاغذ بنو کهیت هی یفردا رو رو یخوبه قرارا نمای

 … سالمت به برو..  نکنه درد دستت …چنج کن  باید

مبل رو به روم نشست :  یرو شیشونیرو سر جاش گذاشت با همون اخم سفتو سخت رو پ یگوش

 نداشتم . یدگیچیپ نیبه ا یبگم تو عمر وکالتم پرونده ا یچ دونمینم
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پاشم مثل  ایشده  یچ یگ یآروم گفتم : م نیهم یاخالقش کامل دستم بود برا دمیجلو کش خودمو

 . رمیقبل با مشتو لگد ازت اقرار بگ یسر

 

 یشدم که تو با همه  رفهمیقبل درس عبرت شد برام ! ش یگم ، سر یرو لبش نشست : نه م یلبخند

 . یکن یموکالم فرق م

اومده  شیگردم تا بتونم مسائل پ یمناسب م یشد : دارم دنبال واژه ها دایهمون اخم سمج پ دوباره

 من سخت باشه .. یرو برات بگم ! ممکنه گفتنش برا

 تو سختتره ! یو هضم کردنش برا دنیمطمئن باش شن یچشمام زل زد : ول تو

 

 شنوم . یمکث گفتم : م یو ب محکم

 

با پدرزنت تماس گرفتم . به نظر  عی. سر دمیشن الیرو از ل بایخبر قتل ز شی: سه چهار روز پ اردالن

نبود جز سمانه که چند روز  یکس یموضوع از شما پنهان شد . مظنون اصل نیا سایاون و روانشناس پر

لقب  هم به اون بایرو قاتل هرزه خطاب کرده و ز بایسمانه ز ایکرده بود. گو دایکنتاکت پ بایقبلش با ز

که به سلولشون  یروز ی.فردا یفرستنشون انفراد یم رهیگ یداده ، دعواشون باال م یدزیمرده خور ا

 شه.. یم دایتو تختش پ بایجون ز یگردن جسد ب یبر م

که بهش مشکوک شدن سمانه بوده  یکس نیخفه ش کرده بودن . به طبع اول شیکرد :با روسر یمکث

 شد . لیتبد نیقیشک به  نیا روزیو هم جرأتشو داشته . د زهیکه هم انگ

 سمانه خودش اعتراف کرد . یعنی
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 زدم : خدا !!! میشونیبه پ دستمو

 بچه ظلم شده ! نیچشم بسته م جون گرفت . چه قدر به ا یفرزام جلو یلحظه چهره  هی

 : نـــــــــــــــه !!_

 

 یقبول کرد ول دیکه با هیتلخ قتیحق نیاردالن مجبور شدم چشمهامو باز کنم : متأسفانه ا یصدا به

 اعترافشه ! ی قهیتلخ تر طر

 

 .… ی کهیزده زن ی: باز چه گند ارمیطاقت ب نتونستم

 جام بلند شدم دست مشت شده مو به دندون گرفتم . از

 

 .. کهیکردن در حال دایجواب داد : اعتراف نامه شو مچاله شده تو دستش پ اردالن

 

 ؟ کهیباعث شد به سمتش برگردم : درحال مکثش

 

 . ستیحالت خوب ن ارمیبرات ب یزیچ هی: بذار برم  اردالن
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، داد زدم : ادامه بده ، در  دمیجاش بلند شد که با دو قدم بلند خودمو بهش رسوندم بازوشو کش از

 ؟ یچ کهیحال

 

 کرده . یخبر منم ! سمانه .. سمانه خودکش نیوار گفت :متأسفم که حامل ا زمزمه

 

تحق مرگ . نه به خاطر سمانه که مس دنیبازوش شل افتاد . بدنم کرخت شد زانوهام لرز یاز رو دستم

 شد . یبهشون وارد م گهید یتنش دیکه باز با زانمیبود بلکه به خاطر عز

 هیسست خودمو به پنجره رسوندم دست مشت شدمو به چهار چوب زدم و سرمو بهش تک ییقدمها با

 . ی، لعنت ی، لعنت ی: لعنت دمیو هر بار نال دمیبه دستم کوب مویشونیدادم . چند بار پ

 

 . یباش ابیآس نیریسنگ ز دیدوشم نشست : آروم باش مرد . االنه که تو با یاردالن رو دست

 

له شدم ،  گهیبودم که د ابیآس نیریوجود منفور سمانه خانوم اون قدر سنگ ز ومنیزدم : به  پوزخند

 . دمیته کش

 

انتخاب کرده بود مجبورم کرد چشم از اردالن  میزنگ گوش یبرا سایکه پر یالوستور تیال کیموز

 ی زهیرو سمت اردالن گرفتم : تنها انگ یاسمش گوش دنیدرآوردم ، با د بمیرو از ج ی. گوش رمیبگ

 . زشهیکه باعث شده بازم رو پا بمونم وجود عز یزندگ
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 ! زمیعزجواب دادم : جونم  مویگفت که منم با لبخند تکرار کردم . گوش یلب خدا رو شکر ریز

 

 . ییکجا ایلی: سالم ، ا سایپر

 

 آسمون خدا . ری: سالم ، ز_

 

جواب  قیقدر دق نیا دیسؤالو ازت پرس نیا گهی. اگه کس د ییکجا دمی: خب خدا رو شکر فهم دیخند

 زننا ! ینده ردتو م

 

 ؟ یداشت کاریخانومم بگه . حاال چ یتر شدم : چشم ، هرچ قیعم لبخندم

 

 . دیخر پریها میر یم میخواستم بگم منو خواهر شوهرم دار یچی: ه سایپر

 

 برمتون . یم امیخودم م نیشلوغه باش یلیخ ابونای: نه خ_

 

 ! ایلی: اِ ا نیزم دهیشد مطمئنم پاشم کوب سرتق
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 . نیاصآل فراموشش کن ای میر یبا خودم م ایکه گفتم .  نیجواب دادم : هم محکم

 

 کرد : زورگو ! اَه ! لج

 ! یبخرم تو نفهم یزیچ هیبخوام  دی: شا دیلرز صداش

 

 ادتیسال بعد  یبرا یبخر . بعدم خانوم یدوست داشت یتو هرچ ستمیمی: من کنار وا دیمنم لرز دل

 اغ !دم یمن بشم مو یبرنخور ایشلوغ نیکه به ا یماه زودتر انجام بد هیرو  یواشکی یدایخر نیباشه ا

 

 اون جا . ایب نایبابا ا یخونه  میر یم هیگفت : دور از جون ، باشه پس منو طال آروم

 ! رغضبیجناب م میبر میتون یسرتق شد : اونجا که م باز

 

 خانوم . نیمن باش یمواظب خودتونو امانت ی، ول نییباز شدن : بفرما قیعم یبه خنده ا لبهام

 

 یاشاره کرد : خب خدا رو شکر انرژ میتازه گرفتم ، اردالن به گوش یرویاز قطع کردن تماس ن بعد

 . می. حاال بگو چه کار کن یکرد افتیمثبتتو هم در
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 ؟! میرو چه کار کن یسمتش برگشتم : چ به

 

 سمانه رو . ی: اعتراف نامه  اردالن

 .. میکن یم مشیاز همه قا گهی! معلومه د هیچه سؤال نینگاش کردم : ا متعجب

 

 …: آخه مهمه  دالنار

 

. پدرو مادرشو خبر کن .  میکن یرو از همه پنهان م ی: مهمه که باشه به درک موضوع قتلو خودکش_

 …از افراد خونواده م  چکدومیخوام ه ینم

خونواده م به خصوص  یکدوم از اعضا چیکنم ه یم دیسبابه مو سمتش گرفتم : اردالن ، تأک انگشت

ببرن . خودت رفعو رجوعش کن .اصآل بذار فکر کنن سمانه هنوزم تو  ییموضوع بو نیاز ا دیفرزام نبا

 ره . یم رانیم که فرزام از ا گهیزندانه چند وقت د

 

 میجنازه رو تو سرد خونه نگه دار میتون یش کرد : آخه مرد مؤمن نم هیمهمون نگاه عاقل اندر سف منو

 . رنیبگ لشیتحو انیخونواده ش ب دیکه ، با

 ی؟ اگه بگه قبل از رفتنم م میچه طور به پسرش نگ نییشه بفرما یش گره کرد : م نهیرو س دستاشو

تو  یگه چرا نذاشت یم یفردا روز یکرد نوی؟ فکر ا یجوابشو بد یخوا یم یچ نمیخوام مادرمو بب

 مادرم باشم . یجنازه  عییتش
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رو به  ی، به منظره  دیفهم یموضوع مرگ مادرشو م دیفرزام با مینداشت یبا اردالن بود ، چاره ا حق

هر بار که اومدم بگم  یکنم ول ینم یمن کوتاهه ؟! ناشکر یایروم چشم دوختم : اردالن چرا عمر خوش

 آرامشمو به هم زده ! یموضوع هیپامو دراز کنم  شویآخ

 

ز مگو دو به شکه : را هیگفتن  یروش شناخت داشتم که بفهمم برا یپنجره فاصله گرفت اون قدر از

 دهن باز کن مرد ، هم خوتو خالص کن هم منو .

 ..…مهمتر اعترافاتشه  بایبه دندون گرفت :از موضوع قتل ز لب

 رو فاش کرده . یقیحقا هیاز منظره گرفتم ، ادامه داد : اون راجع به قتل برادرت  چشم

و جنازه شو ت یماجرا مکث کرد . انگار واژه کم آورده بود : وقت یباق دنیشن یبرا اقمیتوجه به اشت یب

راجع به  قویحقا یسر هیکاغذ مچاله شده تو مشتش بوده که تو اون  هیکردن  دایپ ییدستشو

 .…قتل برادرت گفته  یو نحوه  شیزندگ

 

هم نوشته بود تا اون جا که  اریبود که ماز ییزاینداشت مو به مو اون چ یکه گفت برام تازگ ییزایچ

 سمانه به پا گذاشته یرسه . اونا خبر داشتن که طاها برا یکه مد نظرشون بوده م یگفت : باالخره شب

پنجره  پشتو درست  شهیخونه م هیوارد  بایز یاز آدما یکیکه جلب توجه کنه با  یسمانه طور

طاها رو خبر  لشونیتیباز کردن مچ سمانه و گرفتن به اصطالح ش یکه مردا برا دهیانجام م ییکارا

 که از قبل در کیخلوتو تار یجا هیرونه . تو  یخراب به سمت محل مورد نظر م ی. اونم با اعصاب کننیم

پرن  یم نشیماش دنید ضبودن به مح سادهیمنتظر طاها وا بایز ینظر گرفته بودن دو تا از دخترا

 و اعصاب ادی. سرعت ز شهیمنحرف م رشیباهاشون تصادف نکنه از مس نکهیا یطاها برا ابونیوسط خ
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 واریو با د شهیکنترل کنه و با همون سرعت از جدول رد م نویکه نتونه ماش شهیدربو داغونش باعث م

زنن به چاک  یکنه و به قول خودشون م یدخترا رو سوار م عیسر ارمیکنه . ماز یرو به روش برخورد م

.. 

 

که به زور حبسش کرده بودم صدامو  یتحملشو نداشتم . بغض گهید یعنیحرفشو ادامه بده .  نذاشتم

 ! هی.. کاف هیلرزوند : کاف

دادم  هیتک شیمبل پرت کردم سرمو به پشت نیتر کیرو سرم خراب شد . برگشتم خودمو رو نزد ایدن

، چت شد  ایلی، ا ایلیم کرد : اشد .اردالن صدا نیسنگ یادیحس کردم تو خأل رها شدم گچ دستم ز

 .…کنه  یرو عوض نم یزیمرد ؟! حرفاش چ

 

 .. یخبر داشتم . ول یتا حدود قتیدونم . من از حق یدونم م یباال آوردم : م دستمو

 

 ؟! ی؟ از کجا ؟! چه طور ی: تو .. تو خبر داشت دیبار اون حرفمو بر نیا

 

خواست دروغ باشه . نه به خاطر خودمو  یکه دلم م نهی. مهم ا ستی: از کجا و چه جورش مهم ن_

 …برادرم  یخونواده م ، نه به خاطر سمانه و حت

 : فقط به خاطر فرزام ! دمینال ومدیم رونیکه انگار از ته چاه ب ییبا صدا دیته کش رومین تمام

 یه جناز عییتش هیتو  دیرو بشنوه با نای: اردالن اگه فرزام ا دمیمرتب شده م کش شیبه ته ر یدست

 از ماجرا با خبره . ی! البته تا حدود یم شرکت کن گهید
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 رو به روم نشست : فرزام از موضوع خبر داشته ؟ اردالن

 

 یبوده برا یخبر خبط مادرش عصبان دنیکنه طاها به خاطر شن یتکون دادم : نه ! اون فکر م سر

 یمه مکال یفهمه که به طور اتفاق یم یزمان نویکنترل کنه و تصادف کرده . ا نوینتونسته ماش نیهم

 شنوه . یکردن ، م یم یکه اون موقع مراقبش بودن و حاال ازش اخاذ ییمادرشو با مردا

 بدونه . یزیچ نیاز ا شتریخوام ب یاز جام بلند شدم : نم یسخت به

 

 : منم موافقم . دمیشن صداشو

 

من به  یخودمون خونواده  نیراز نگفته بهتر . بمونه ب نیلحظه گفتم : ا نیزدم در آخر رونیدر ب از

 کنه . یرو عوض نم یزیچ قیحقا نیتنش داشتن . به قول خودت فاش شدن ا یکاف یاندازه 

 

 راحت ! التی: باشه داداش برو خ اردالن

 که کردم با پارسا تماس گرفتم . ینشستم اول کار بیکرد ،کنار حب میهمراه نیتا ماش اردالن

 

 ؟ یما کرد ادیو مهربون جواب داد : به سالم دومادمون ، چه عجب  کشدار
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 . دایکم پ زیعز ییحوصله جواب دادم : سالم دا یب

 

با  طور که نینظرمو جلب کرد هم کیبوستان کوچ هیشدم  ادهیاشاره کردم کنار نگه داره . پ بیحب به

 ازیاومده به کمکت ن شیمشکل برام پ هینشستم : پارسا ،  مکتاشیاز ن یکی یزدم رو یپارسا حرف م

 ! دیدارم شد

 

 کنم . یشم بتونم کمک یباشه ! خوشحال م ری: خ پارسا

 

 چه کار کنم ! یگ یکردم : حاال تو م فیاومده رو براش تعر شیپ یماجراها تمام

 

انه سم انیرو آقا ارسالن برام گفته خبر داشتم . اما جر بایگفت : واقعآ متأسفم ، موضوع مرگ ز پارسا

… 

 . یشد تا اومدن من صبر کن یکرد : کاش م مکث

 

 ؟ یایم یگذاشتم چشمام   بستم : تو ک یصندل یپشت یرو سرمو

 

رم فرودگاه استند  یاالن م طیشرا نیتو ا یول امیخودم ب نیبا ماش گهید یخواستم هفته  ی: م پارسا

 رسونم . یبشه خودمو م بمیکه نس یپرواز نیبا اول یبا
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 گرم شد : منتظرتم . دلم

 

 یبهش بگ هی. اگه تو جمع و همزمان با بق یصحبت کن سایخونه با پر یبهتره االن بر ی: ول پارسا

به خاطر  یدونم سخته ول یآرامشتو حفظ کن م نیذاره تتها باش یاضطراب و تنش اونهام روش اثر م

 . ستین ی. چاره ا یکن ینقش باز یزنو بچه ت مجبور یسالمت

 

 کنم . یم یهر کار سایپر یسالمت ی: برا دمیکش یپوف

 

موضوع خاطرات تلخ  نیا دنیکش شیپ یشه ول یناراحت نم بایاز مرگ ز سای: خوبه ! مطمئنآ پر پارسا

وجه احساس  چیکه به ه یکن یکار دی. تو با زهیر یو اعصابشو بهم م ارهیم ادشیگذشته شو به 

 .. یبراش کرد یتونست یدونم تا حاال هرکار ینکنه . م ییتنها

اون تنها در کنار تو به  دمیمدت فهم نی. تو ا یبارم کنارش باش نیکنم ا یکرد : ازت خواهش م یمکث

گذشته ! و تو با رفتارت به همه مون  یکارش از عشقو عاشق سایرسه . راحتت کنم پر یآرامش م

 هیتک بهت هایتونه تو سخت یکه م ی! کس یجدا بافته ا یکه اشتباه نکرده . تو براش تافته  یفهموند

 داره که رو حرفت حرف نزنه . نانیکنه . اون قدر بهت اطم

 

رو بهم  ییچه صفتا یدید یم یبود شیساعت پ هیبا خنده جواب دادم : آره واقعآ ! کاش  دیخند

 نسبت داد .
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.  یراحت شد . معلومه عملکرده ت درست بوده و اعتماد به نفسشو ازش نگرفت المی: خب خ پارسا

له ب هیکه استقاللشو کامآل از دست داده و ازش  یبهت وابسته باشه ! طور یادیبودم که ز نینگران ا

 مونده . یاراده باق یب یقربان گو

 

 ده . یسرو تنمو صفا م یوقت ی: بله قربان گو ! هه هه ، جات خال_

 

 ش. ییحالل زاده س و دا یبچه  یاز اون خصلتا گهید نیزد : ا هقهق

 

 حرفت باشه به موقعش . نیجان . جواب ا یی! باشه دا اسیطور نی: ا_

 

 . یکردم حالو هوات عوض شه چرا زود جبهه گرفت یشوخ هیآقا حاال  ی: ا پارسا

 

ط ضبطو رب ییرو تنها سایتوان داشته باشم پر یلیجام بلند شدم : پارسا زودتر خودتو برسون ، خ از

ه و مادر هی فیدارم . ترسم از قلب ضع اجیحرف زدن با بابا مامان و فرزام به کمکت احت یبرا یکنم .. ول

 پسر . هیپدرو  هی یدلشکسته 

 

 از سفرش بگذره . ینفر به خوش هی: پس منتظرم باش . دعا کن  پارسا
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بلند کردم . دوباره  یجسم کرختمو از صندل یگفتم . تماسو که قطع کردم به سخت نیته دل آم از

 دادمو چشمامو بستم فکرم همه جا بود اال همراه جسمم . هیتک یبازم به صندل نینشستم تو ماش

 ینگرانش افتاد : چ یچشما بویبه خودم اومدم چشم باز کردم چشمم به دست حب یتکون دست با

 شده ؟!

 

 دلواپس شدم . نیگفت و ادامه داد : چند بار صداتون کردم جواب نداد یکررو ش خدا

 

 . شاهللیا رهیکم فکرم مشغوله ! بگو کارتو ، خ هی: نگران نباش خوبم ، فقط _

 

 حجره ؟ نیگرد یخواستم بدونم مقصدتون کجاس ؟ برم ی: م بیحب

 

 . ستیتکون دادم : نه ، لطف کن منو ببر خونه حالم اصآل مساعد حجره رفتن ن نمیبه طرف سرمو

 

باهاش تماس گرفتم .  عیبابا قرار داشتم سر یخونه  سایافتاد با پر ادمیگفت و حرکت کرد .  یچشم

 کردم هنوز خونه باشه . یخدا خدا م

 

 از دو سه بوق جواب داد : سالم ، جانم ! بعد
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 ؟ ییکجا: سالم خانومم ، _

 

 آسمون خدا . ریباشم ؟ ز دی: کجا با دیخند

 

 ؟! دمایسؤال ازت پرس هینداشتم :  طنتیش ی حوصله

 

 از یکیتا  مینداشت منتظر نیآخر ساله ماش یآژانس ، شبا میاوضاع قمر در عقربه : زنگ زد دیفهم

 برسن . ناشیماش

 

 خونه . امینرو دارم م یی: تو جا_

 

 دنبالمون ! چه خوب پس زنگ بزنم آژانس و قرارمون   کنسل کنم . یایم ی: اِ ، دار سایپر

 

 . خداحافظ . امیبره تو باش تا ب هی. طال میر ینم یی، جا ستی: نه ! حالم خوب ن_

 

 جوابش نموندم و تماس   قطع کردم . منتظر
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درو  دیبا آرم آژانس منتظرش بود . تا منو د دیپرا هیاومد  رونیاز خونه مون ب هیطال دمیرس یوقت

 داداش اومد . یکم بلند گفت : پر هینبست برگشت 

 

 . نیکرد به من : سالم داداش خسته نباش رو

 

 ؟ ی، خوب ی: سالم خواهر دمیبوس شویشونیپ

 باور کن اصآل حوصله نداشتم ی: ببخش برنامه هاتونو بهم زدم . ول دمیانگشتمو رو گونه ش کش پشت

……………………………………………… 

 

انشاهلل . به قول اسکارلت فردام روز  میر یم گهیروز د هیسرت .  یفدا ستیزد : مهم ن ینیریش لبخند

 خداس .

 

 روزا روز خدان . یبردمش : همه  نیپشتش گذاشتم به سمت ماش دستمو

 براش باز کردم ، پول آژانسشو حساب کردم . رو کردم به خواهرکم : برو به امان خدا . درو

 

ر جفت چشم طلبکا هیبا  دیرس اطیفرستادم حجره . پام که به ح غامیسفارش و پ یرو هم با کل بیحب

 گوریف نیمحترم تا ا ییگره خورده روشون بود ، مواجه شدم . کجاس دا یجفت ابرو هی ی هیکه سا

 شنشویپوز نکهیدستمو باز کردم بدون ا شهیاومد به عادت هم نیی. از پله ها پا نهیبب کیخشنو از نزد

 ؟ هیچ یبرا یهمه تلخ نی؟ ا یشده خانوم یبده تو بغلم جا گرفت : چ رییتغ
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طع ق یگوش یبعدم زرت یکن یم بلند کرد : از خودت بپرس که باهام سرد برخورد م نهیاز تو س سرشو

 آدم جوابتو بده ! یکن یصبر نم یکن یم

 

 نتونستن جوابمو بدن دلشون پره . نکهی: هان پس خانوم از ا_

 

 یجواب تحکم ب یکرد یصبر م دیبود : معلومه با شیشونیهنوز اخم رو پ یول دیخند یم چشماش

 . یکرد یبعد قطع م یگرفت یم لتویدل

 

 االن محاکمه بشم . نیباز شدن اون گره هم ی: خب بنده حاضرم برا_

 ابروهاش اشاره کردم . به

 

 یحرف زد یاون طور ی. وقت یکم آروم ش هیرو گفتم تا  نای، همه ا ایلیم گذاشت : ا نهیرو س دستشو

 ! ستیافتاده که خوب ن یشستم خبردار شد که اتفاق

 

 هی یدار نکهیا مثل یول یزبردست بش لیوک هیکردم قراره  یدورش حلقه کردم : به به ، فکر م دستمو

 ! یایروانشناس از آب درم
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 . یستین یخوب گریکه تو باز هیمن چ ریهمراهم شد : تقص سایپر

 

 ؟ یکن ییرایهمسر پذ یتا از آقا یدار ییاستکان چا هیحاال  نمیقلقلک و خنده بردمش تو هال : بب با

 

برات  ستیحالم خوب ن امیدارم م یهمون موقع که گفت یکرد الیخ یداد : بله آقا ، چ نیچ شوینیب

 آماده ش کردم .

 

 خاصش باعث تیوضع یول ومدیکنار م قیحقا نیبود مطمئنآ با ا یهم قو یخود ساخته و تا حد سایپر

 دمیمبل دراز کش یتلخ گذشته برامون تکرار بشه . رو یخواست خاطره  یشد . دلم نم یم میدلنگران

شروع حرفام مقدمه  یبرا دیگشتم . با یکلمه ها مچشمام گذاشتم دنبال واژه ها و  یو دستم رو رو

نرمش مجبورم کرد  یدست گچ شده م نشست و بوسه  یکردم تا جا نخوره . دستش رو یم ینیچ

رد : ک یدست راستمو نوازش م ینشسته بود و انگشتا نیزم یبردارم . کنارم رو میشونیپ یدست از رو

 غمتو ! نمی، نب ایلیا

: نگران منو بچه نباش ، هر دومون  دیبا انگشتام نوک انگشتاشو گرفتم صداش از بغض لرز یسخت به

 . میخوب

 

 گذاشته شده . ینیتو س قهیخوش رنگه و با سل شهینگاه انداختم : مثل هم مییفنجون چا به

 

 نکرده بخورش . خیبرام جلو آورد : پاشو تا  فنجونو
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 دمیچ ینگاهش همراهم بود منم کلمه ها رو کنار هم م دمینوش یجرعه جرعه م موییمدت که چا تمام

 . تسیربط ن یافتاده که به منو تو ب ییچند روز اتفاقا نی، تو ا سایبسازم : پر یمنطق یتا مقدمه ا

 قرار بود : نه نگران یزد نگاهشم ب یم یو به کبود دیکنارم نشست . لباش لرز دیرو مبل کش خودشو

 نشو گلم !

 . تینیمقدمه چ نیبا ا ایلیا ی، گند زد یزد گند

 

 شده نصفه جون شدم . ی: تو رو خدا بگو چ دینال

 

ممکنه  یناراحت ! ول ای یش یخوشحال م دنشیدونم از شن یدور شونه ش حلقه کردم : نم دستمو

 . یشوکه بش

 … بایز شیجمع کردم : چند روز پ روموین

 

 دونم فرار کرده . یچه م اینشد ادامه بدم با خشم گفت : نگو که آزاد شده  منتظر

 

 آره .. ییطورا هی یعنی: نه ،  دمیگونه ش کش یمونده از گچمو رو رونیب یانگشتا

 … اوردیتو اون جسم طاقت نم گهیکه روحش اون قدر سرکش شده بود که د نهیا منظورم
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 مرد ؟! باینشست : ز شیشونیپ یرو اخم

 

 مرد ؟ ی؟ چه طور ی: چه طور دیتکون دادم ، پرس سرمو

 

 خفه ش کرد . شینفر با روسر هی: کشته شد .  ختیصداش اعصابمو بهم ر لرزش

 

 کشته ش ؟ ی؟ ک ی: ک سایپر

 

 پروروند . نشیکه خودش تو آست ی: مار_

 

 کشتش . اری! آره آره حتمآ ماز اریلباسم چنگ زد : ماز به

 

جا  هی، زندان زنا و مردا که  زمیاز پشتش برداشتم مشت گره شده شو تو دستم گرفتم : نه عز دستمو

 . ستین

 کردم : .. سمانه .. یمکث

 

 خودمون ؟! یسمانه  نیآب گلوشو قورت داد : سمانه ! هم یسخت به
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 خودمون . یسمانه  نی: بله ، هم_

سمانه رو براش گفتم .  یو خودکش بایاز قتل ز یخالصه ا یمنیتمام نکات ا تیطور مختصر و با رعا به

 . دنیچه زود به جزاشون رس یدیداد : د هیم تک نهیسرشو به ش

 

دلشون  یزود ؟! اونا هر کار یگ ی؟! زود ! تو به حدود چهل سال م یبه ضرب بلند کرد : چ سرشو

که خواستن کردن بعد از سالها  یروبرنگردوندن ، هر کثافت کار یتیجنا چیخواست کردن ، از ه

 . وفتهیما اتفاق م یهمه  یکه برا یزیمردن چ یچیشد ؟! ه یآخرش چ یکثافتکار

 

 ی: درسته خانوم دمیگره خورده شو بوس یابروها نی، دوباره غوغا سر بلند کرد ب یزد جاده خاک باز

 چه طور مردنمونم شرطه . یول میریم یهمه مون م

 

دردسرو عذابم مردن . کاش الاقل چند  یکنه . تازه ب یم یتو حرفم : مرگ مرگه چه فرق دیپر سرتق

 که نشد جزا . یصبح پا نش ویبخواب نکهی. ا دنیکش یروز عذاب م

ودت خ یتو خونه  ای یچه فرق داره تو زندان به قتل برس یریبم ی: وقت دیجاش بلند شد باز ترمز بر از

 ! گهیمردن مردنه د . یریتخت خودت بم ایرو مبل 
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ظر تو به ن یعنی نمینازن زمیدخترک سرتقو سرکش چه بکنم . عز نیمن با ا ایبلند کردم : خدا دستامو

کنن با آبرو  یم یپس چرا همه سع هیجور نی! اگه ا یسربلند ای رهیکنه آدم تو خفت بم یفرق نم

 کنن ؟ یزندگ

 

 یوقت یهمه دوست دارن با آبرو باشن ول یکنن ! بله ،در موقع زندگ یبه کمر زد : آهان زندگ دست

 نه ! ای یکنه باآبرو مرده باش یچه فرق م ینباش ایدن نیتو ا یچه فرق داره ؟ وقت گهیمردن د

 

 شه . ی: اَه ، نخند حالم بد م دیکوب نیلجش گرفت با حرص شونه باال انداخت پاشو زم دمیخند

 

ه مرد ی. خانوم خوشگله برا اتمیو سرتق ایلجباز نیچپمو باال بردم : چشم چشم ، من عاشق هم دست

بود مثل  یبگن خدا رحمتش کنه چه آدم خوب رهیبم یکی؟ فکر کن  رهیبم یکنه چه طور یفرق نم

 خودت ! زیمادر عز ایبرادر من 

 نکن . یکیشد : مادر منو با اون کذاب  زونیکم آروم شد دستش از کمرش افتاد و لبو لوچه ش آو هی

 

شه تفاوته با  یم یخال ایآدم خوب که جاش تو دن هیمردن  یدیکنه . د یپس فرق م یدید نی: آفر_

 از وجود نحسش پاک شد . ایکه همه بگن همون بهتر که مرد ملعون دن یآدم هی

 

 الاقل دلم خوش شه . دیذره عذاب نکش هینم اشک زد : آخه  چشماش
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شد  یکم م اشیاز عذاب اون دن دیکش یعذاب م نجایاگه ا دیشدم تو بغلم گرفتمش : خب شا بلند

 . رهیبگ ایگناهاشو همون دن یخدا خواسته جواب همه 

 یبود که مرگ نیتو زندان از ته دل توبه کرده و پاداش اون توبه ش ا دیشا میو تو که خبر ندار من

 آسون داشته باشه .

د ش یجا تموم م نیموضوع هم نیا دیبا دیشه بهش نگاه کرد ؛ شا یم م گهیجور د هی:  دمیبوس سرشو

 پدرت راحت شد هم فرزام . الیهم خ یطور نی. ا میعذاب نکش شتریکرد تا ما ب ینم دایو کش پ

 

 یچه طور ی. خوب بلد یدار نتیسؤاالم صد تا جواب تو آست یبرا شهیتو بغلم ول کرد : هم خودش

 خشمم خاموش بشه . شیتا آت یقانعم کن

 کرد : هزار بار شکر که تو رو دارم . میمن تنظ یلبا یاومده لباشو با داغ نییپا یدما

 یگذشت م ریکردم : خدا رو شکر به خ یلباشو مزه مزه م ینیریش یمن بودم که با سرخوش نیا حاال

 . یزیدوباره بهم بر دمیترس

 

 . زمیدرصد فکر کن با وجود تو بهم بر هی:  دیخند

 

 رو داد ، نه ؟ یطونیش یگدار یگاه ی! دکترت اجازه  سای: پر دمیخند

 



 گناهکار طرد شده

 

 
888 

 

 : دستت ! دیکش یکوتاه غیج

 شد ! ریتا بخواد بجنبه اس یفرار کنه ول خواست

خواستم آروم  یشدم ، گچ دستمم کالفه م کرده بود . م داریب سایسر پر ریدستم ز یخواب رفتگ از

به صدا دراومد . به کارم  میو از جام بلند شم که گوش ارمیسرش درب رینشه دستم  از ز داریکه ب یطور

نگ مل یشد با چشما زیخ میتو جاش ن سایدست خواب رفته م به فرمانم نبود که ! پر یسرعت دادم ول

 ها ؟! تهیبهم انداخت : گوش ینگاه سرسر

 

 دونم . یبالش بلند کردم: م یاز رو دستمو

 

 ؟ ید ی، چشماشو بست : پس چرا جواب نم دیدراز کش دوباره

 

 ی. به سخت دیشن یگفتمم مطمئنآ نم یم یخوابالوم ! هرچ یبایز یبود به پر یفقط لبخند جوابم

 ! ایلی: الو ، ا دیچیمضطرب پارسا تو گوشم پ یشده برداشتم صدا نیرو با دست لخت و سنگ یگوش

 

 جانم ، سالم . :_

 

 ! ویگوش ید ی؟! چرا جواب نم نیعجله جواب داد : سالم ، خوب با
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 . می. خواب بود می: ما خوب-

 

 : خب خدا رو شکر . چه خبر ! دیکش ینفس راحت پارسا

 

 ؟ یکن دایپ یخال یجا یافتادم طرف حموم : فعآل امن و امان . تو چه خبر تونست راه

 

ه همزمان گوشم ب رشیگرفتم ز مویآب  باز کردم و دست گچ ریشونه و گردنم گرفتم ش نیرو ب یگوش

 ؟ هیچ یدون یم کیکوچ یطبابت تو شهرها یایاز مزا یکیپارسا بود :  یحرفا

 

که  نیکنه ا یم یکمترش چه فرق شتریهفته ب هیشد، فکر کردم  یم نیداشت سنگ واشی واشی گچ

 . نییبفرما نیبیدونم شما که طب یباز شه باالخره : نه جناب ، نم دیبا

 

 ادیپرواز پ نیتو اول یخال یجا هیتا  یزن یبال بال م یدار یکه وقت نهیا اشیاز مزا یکی: ها ،  دیخند

 یسرتو بر م یرو شونه ت وقت نهیش یدست م هیدفعه  هیکنن  یفرودگاه درکت نم یو مأمورا یکن

 که حاضره جاشو باهات عوض کنه . ینیب ی م  نتیاز مراجع یکی یگردون

 . یلحظه گوش هیکرد :  مکث

 طرف صحبته . یا گهیبود با کس د معلوم
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رو به گردنو شونه م سپردم و شروع کردم به جدا کردن  یآب کامآل تو گچ نفوذ کرده بود باز گوش گهید

 ! ایلیگچ از دستم : الو ، ا

 

 شد ؟ ی.بعدش چ بیجناب طب: جانم گوشم به شماس _

 

 تهران گفت ادیخواست ب یبنده خدا م گهید نهیگفتم ، ا یبار خنده ش پر صداتر بود : داشتم م نیا

ه . بش دایپ یخال یجا هیکنم تا  یشما با پرواز من برو ، منم صبر م میکن یعجله ندارم جامونو عوض م

 ت !پروازش گذش ریتمام از خ یبا سخاوتمند یراحت نیبه هم

 

 ؟! یایم یحرکت موند : پس دار یب دستم

 

 …؟ اومدم  امی: دارم م پارسا

 

 دمیبا صورت جمع شده پرس دیچیآب خورد ، درد تو تنم پ ریدستم محکم به ش دمیدفعه از جام پر هی

 تو ؟ یی: االن کجا

 

 . امیب رمیبگ نیخوام ماش ی: فرودگاه مهرآباد ، م پارسا

 اونجام . گهید قهیپنج دق ستی، ب ستیکرد : فکر کنم ب یمکث
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 فرستادم دنبالت . ی م  بیحب یگفت یکردم : کاش م شترینشستم فشار آبو ب دوباره

 

 خوام . یم مونیناهار پروپ هیبگو گرسنمه  سای: نه بابا ، فقط به پر پارسا

 

 ایشه : باشه ، ب ینم داریاالن با توپم از خواب ب زشیعز یم گرفت خبر نداره خواهرزاده  خنده

 . میمنتظر

 ارمیتحرک بودن به اخت یبلند از ته دلم گفتم ، به خاطر ب شیآخ هیکه کامل از دستم جدا شد  گچ

 ،خودم  شستم . دمیبود ازش کار کش یبه هر جون کندن ینبود ول

ه ک باالتر ابونیدو تا خ نگیتریرو گذاشتم ، زنگ زدم ک یغذا ! کتر یبود غذا ب لیتعط آشپزخونه

کردن شاه  داریکار مونده بود ،ب نیساعت بعد غذا سفارش دادم . سخت تر هی یداشت برا یخوب یغذا

 ! یپر

 

 ! همه ش نجای؟ پوستم کنده شد تا ا نیشهره شما دار نمی: ا دیسه ربع بعد پارسا با توپ پر رس حدود

 مرتب منظم . یشهر خودمون هوا پاک ، همه چ ادی! دلت م ی، دود ، شلوغ نیسنگ کیتراف

 

 یما رو با اون شهرتون ، پاشو به جا یداد : حاال تو هم کشت یادامه م امتیق امیکردم تا ق یم ولش

 … ارنیبه سرو صورتت بزن االناس غذا رو ب یآب هی یپز شهرتون  بد نکهیا



 گناهکار طرد شده

 

 
892 

 

 

رو لبم نشوند خوب که قربون صدقه ش  یپت   پهن یخنده  شییدا دنیاز شوق د سایپر غیج یصدا

 ..…برگشت طرفم : چرا نگف  دشیرفت   بوس

 رو گونه ش : خدا مرگم بده ! گچ دستت کو ؟! زد

 

چند وقتم به خاطر تو  نیدادم : خسته م کرده بود ، حوصله شو نداشتم . ا کیحرکت کوچ هی   دستم

 دم .اول بازش کرده بو یباهاش مدارا کردم وگرنه همون هفته 

 

 ! یکرد یصبر م گهید یتا هفته  دیاز تأسف برام تکون داد : با یسر

 

 داره . یاون ور چه فرق ایور  نیهفته ا هی: ولش کن ، _

 

 پا ارتپده ! هیباال زد : داداش ما خودش  ناشویآست پارسا

 : کجا دست و صورتمو بشورم ؟ دیکش یتکون داد ، پوف یسر

 

روز به خاطر  هی ستیحکمت ن یکار خدا ب چی. ه دیچسب یلیبا حضور گرم و مهربون پارسا خ ناهار

حاال مثل برادر پشتمه . ناهار که چه عرض کنم  ی، ول دیپاچ یداشت از هم م میآقا زندگ نیهم
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م دیروند . که با تعجب پرس یم یحرف چیه ی!پارسا ب میشد یپدر یخونه  یو راه میعصرونه رو خورد

 ؟! یر یکجا م: 

 

 ! یحاج ساالر یبه عقب انداخت : خونه  ینگاه نهییتو آ از

 

 ؟! اونجا چرا ؟ یزد : چ غیج بآیتقر سایپر

 

 اونجا . یبر دی: چون تو با پارسا

 

گوشش گفتم : چه خوب تو حواست بود ،  ریآروم ز دنیکدومشون نشن چیرو ه میلب ریشکرت ز ایخدا

 . دیمن اصآل عقلم نرس

 

 ؟ ی: مگه دار دیخند زیهمون طور ر پارسا

 

 . نیدراومد : آره بخند سایپر یکه صدا میپر صدا از هم دور شد یخنده  با

 …حاج صالح  یخونه  نیفرست یرو تنها م چارهی، من ب نیبخند دمیکرد : با بغض

 تا نوازشش کنم ، پسم دمیبرگردوند سمت پنجره و ادامه نداد . برگشتم طرفش دستم   جلو کش روشو

 زد : ولم کن .
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که  ییجا یبدون دی. با ستیکرده مون خوب ن زیتو و عز یخانوم . تنش اصآل برا سای، پر سای: پر پارسا

 . ستیاصآل مناسب حال شما ن ادیکه اونجا بوجود م یطیو شرا میر یم

 

 . میایتا ب یمون یم نجاینگاش کرد : ا نهییدر خونه نگه داشت از تو آ یجلو

 

 . میندار گهید یچاره  طیشرا نیتو ا یدون یشدم در  براش باز کردم : خودت م ادهیپ

 

 . یمهربون یرفتم خونه  ی: م دیغر

 

 . یگفت یزودتر م دی. با نیی: وقت کمه ، بپر پا پارسا

 

 . یگفت یپارسا رو درآورد : زودتر م یادا

،  نی، دوخت نیدیمنو آدم حساب کرد که ازم بپرسه . خودتون بر یگذاشت : ک رونیپاشو ب هیبغض  با

 . یبپوش دیبا نیگ یحاالم م

 

 ، دو تا لندهورو معطل خودش کرده . طونیش یبچه  نمیبب نییپا ایبازوش بردم : ب ری ز  دستم
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 بار تنها به اون خونه بره ! نیاول یشد تا بعد از سالها برا ادهیاکراه و غر غر پ با

 –— سایپر

 

 ینرده ها بود ! وقت نیمن پشت هم یبرا ایدن یجا نیو امن تر نیتر بایز ینرده ها .. روز نیمن و ا باز

کرده ش از  زیبود تا عز سادهینرده ها وا نیگشتم مامان با چادر نماز و مقنعه پشت ا یاز مدزسه برم

 بمونه . اما حاال پشت رمنتظ یپشت در چوب یا هیشه ، نگران بود که مبدا دردونه ش ثات ادهیپ سیسرو

 قدم هشت هفت فقط… شهیبه جهنم باز م شیمخوف رو داره که در چوب ینرده ها برام حکم زندان نیا

 ! پدر ، پدر، پدر ! یپدر یمن و در خونه  نبی بود فاصله

آشنا از اون غضب گذشته  بیغر یکلمه  نی؟ چرا بعد از تکرار ا ستمیمثل سابق ن گهی! چرا د بهیعج

 هیبه ترس ؟ چشمم به در دوخته شده ، تو وجودم تنها  ختهیآم ی؟ پس کو اون دلهره  ستین یاثر

 ! یم از هر حس هیخال هیحسه ! خأل . نه نفرت نه عشق ، خال

 

 . رمونهی: دست بجنبون دختر ! ما د دیکش رونیکه توش غرق بودم ، ب ییایمن رو از دن ایلیا یصدا

 

 دیبود ، شا سادهیبهش انداختم . دست به کمر منتظر وا ینگاه یچشم ریکج کردم ، ز یتنمو کم مین

منتظر بود تا خودم انتخاب کنم درست برعکس پارسا که  دیشا ایتنها رفتنم دو به شک بود  یاونم برا

 برام نذاشت . یانتخاب یجا چیه
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مونده رو  یرو کنار زدم . چند قدم باق یحرکت در نرده ا هیتکون دادم ، عزمم  جزم کردم با  یسر

م چند لحظه مکث کرد دینامنظم قلبم پشت سر گذاشتم . دستم به زنگ رس تمیبدون لرزش زانوها و ر

که با خودش  یی، فرق نکرده بود . صدا دیزنگ به گوشم رس ی، بعد آروم فشارش دادم . صدا

موضوعات مختلف بود که بهش  ریکه اومدم اون قدر فکرم درگ یداشت ! چند بار یکودک یهایادگاری

خنده  الهه با رینفسگ ی هی،باز شد . بعد از چند ثان ومدیکه به مذاقم خوش ن ییتوجه نکردم . در با صدا

 ! ی، خوش اومد زمیمهربون به استقبالم اومد : سالم عز یا

 

 یشده مو حرکت بدم . وقت نیلخت سنگ حرکت سر جوابشو دادم . نه که نخوام ، نتونستم زبون با

 نییو پا نیتو خونه ! کنده شدن پام از زم دمیدستشو جلو آورد دستمو گرفت و نرم کش دیتعللمو د

 پارسا ، دور شدنش و بستن راه برگشتم ! دنیآف کش کیهمزمان شد با تِ یاومدنش تو ورود

تو  میو دوست داشتن کی. برادر کوچ دمیدر دست گرم الهه از راهرو گذشتم و به هال رس دست

صدا باشه تا چرت برادرکم    یکردم ب یم یکه سع ییخواب بود از الهه جدا شدم و با قدمها رشیکر

 یی. با چشما دمیپاره نکنه جلو رفتم . کنارش زانو زدم نرم دست کوچلوش رو نوازش کردم و بوس

رفتم. الهه رو مبل کنارم  یربون صدقه ش ماز سر تا نوک پاشو برانداز کردم و نجواگونه ق نمدار

نگاش کنم گفتم : بزرگ  نکهینشست و ساکت و صامت به عاشقانه هام با برادرم چشم دوخت . بدون ا

 شده ، ماشاهلل !

 : لپ درآورده . دمیآروم به صورتش کش دستمو

 ! یدل خواهر زیدادم : قربونت برم ، عز نیچ موینیب دمیخند
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نظر داشت . تو  ریحرف با لبخند کارام   ز ینشستم الهه همچنان ب یمبل کنار یجام بلند شدم رو از

 یمن داشیمن پ اینبود  نمونیبه سکوت ب انیپا یبرا یبگم ، واژه ا دیبا یدونستم چ یاون لحظه نم

بلند  ورماز راه پله س یمردونه ا یسرفه  یسکوت رو دوست نداشتم . به صدا نیبود ا یکردم هرچ

 نییکرد و پا یبا ابهت و غرور خاص خودش دونه دونه پله ها رو رد م شهیکردم . بابا بود که مثل هم

 یلب ریپاش بلند شدم ، دستام ناخودآگاه تو هم فرو رفتن ، نگاه ازش گرفتم و سالم ز ی. جلوومدیم

از روم  یا لحظهنگاهش  ینیسنگ نکهیشد بدون ا یتر م کیتر و نزد کیپاش نزد یدادم . صدا

گونه هام  یگرم و مردونه ش رو ی. دستا دمیچشمام د یکه پاهاش رو جلو ییبرداشته شه تا جا

نشست به  میشونیپ یرو نداشتم بوسه اش که رو یکار چینشست ، مسخ شده بودم ، توان انجام ه

 کرد شتریبدم و از دستش خالص شم که فشار دستشو ب یخودم اومدم خواستم به صورتم حرکت

آورد ؛ از سرشونه تا بازو ! بازوهامو محکم گرفت :  نییچسبوند دستاشو نرم پا میشونیبه پ شویشونیپ

 بابا ! یخوب

 به گونه م زد : الهه ، پرهام  ببر با دخترکم حرف دارم . یا گهید ی بوسه

 سال با دخترکم حرف دارم ! ستیب یبلند کرد : به اندازه  شویشونیپ

 

 بچه پرهام رو برداشت و رفت . ریحرف کر یهمون طور ب الهه

 .… دخترکم …سال  ستیب ی اندازه به …شد  یم دهیبابا مثل پتک تو سرم کوب یصدا پژواک

 بود ؟ یبود ؟ چ یک منظورش

 ما ؟! میداشت یپدرو دختر یساله  ستیب یحرفا

! االن زمان  سایباختم : نه حاال نه پر یخودمو م دینبا یکردم ، ول یاشک رو تو چشمام حس م نم

 . ستیوادادن ن
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اونم با من بود ! لبخند  یباال گرفتم به چشماش که هنوزم جذاب بودن ، چشم دوختم . چشما سرمو

 بابا ! یاومد ، انگشتاش تو انگشتام قفل شد : خوب نییلبهاش نشست دستهاش بازم پا یرو

 

 ! رهیتکون دادم : د نمیبه طرف سرمو

 ! رهی: د دمیکش رونیاز حصار دستش ب دستمو

 ! رهید یلیکج کردم : خ ییرایبه پذ راهمو

 

 کنم. ی. درکت م دونمیراه افتاد : م دنبالم

 

 ؟! یکن یدرکم م ؟یدون یمبل جلو دستم انداختم : م ی، رو دمیبه ضرب از سرم کش چادرمو

 ! یدون ینم یچیحاج آقا ، خالف به عرض رسوندن شما ه ریشما : نه خ سرتق

 

 دونم ، حاال تو بگو تا بدونم . یلبخند مهربون گفت : باشه نم با

 

شد : هه هه ، حاج آقا ، حاج  داریخفته ب یزدم . غوغا کیستریه یگذاشتم رو سرم ، قهقه  دستامو

 آقا !

 ؟ یبدون یخوا یم یبگم چ یچ
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پدر  هیکه  ییزایاون چ ی، همه  ویخوام بدونم ، همه چ ی: م دمیاومد خواست بغلم کنه ، عقب کش جلو

 پشتمو خراب کردم . یپال یدونم همه  ی، م رهیدونم د یراجع به دخترکش بدونه . م دیبا

 چیبسازم که به ه یخودمو دخترم پل نیبار ب نیخوام ا یخوام خرق عادت کنم ، م یاومد : اما م جلوتر

 . مشیببر نیاز ب مینتون ممیکه اگه بخوا یوجه خراب نشه ! پل

 

 ! یروش پلم بزن ینمونده که بتون یراه چیه گهی! درید یلی، خ رهیزدم : د داد

تو کار پل  امیدرصد فکر کن ب هیپا له شدنا  ریو ز رایزدم : هه ، آقا رو ! بعد از اون همه تحق پوزخند

 کمکت کنم ! یساز

پشتش  نکهیا یدختر چه قدر سخته که پدرش به جا هی یبرا یدون یصدام اوج گرفت : تو چه م باز

 نه ! ایخوبن  یبپرس دیخوبم ! االن؟ آره ! االن با یپرس ی! ازم م سهیباشه ، رو به روش وا

 کنه . یازم دوا نم یدرد دنتینپرس ای دنیپرس گهیتکون دادم : االن د یسر

 مثل آشغال یداشتم بپرس ازیاشاره مو باال آوردم داد زدم : اون موقع که ن انگشت

 یپنجه ها ریدفاع اس یب یبره  هی. اون موقع که مثل  رونیب یاشاره کردم : پرتم کرد یدر چوب به

 بابا ! ی، خوب یو بپرس یداشتم رو سرم دست بکش ازیخونه ت شدم ن یگرگا

 یبره  وی؟ دست به دست گرگا داد یکار کرد یاز تأسف تکون دادم : اما چ یآوردم ، سر نییپا صدامو

 ! یول کرد کریدرو پ یشهر ب نیآزرده تو دل ا یروحو  یزخم یبدبختو با تن
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 شدم .هرزه نبودم ، هرزه فینبودم ، کث فی: بابا بد نبودم ، بد شدم . کث دیلرز نیاز بغض سنگ صدام

قلبو روحم سالم موند که اگه  یخورد ول میشونیشدم هرزه نشدم ! د سته مهرش رو پ هرچی نه. …

 کردم . یسر و شکل جلوت قد راست نم نیبود االن با ا نیاز ا ریغ

 نکهوفقطیجون ، خوشحال از ا یکم جا به جا شد : خوشحالم حاج هیبغض گلوم  دمیکش یقیعم نفس

 ! هتمیکم شب هی یاز نظر ظاهر

 یداشت و هرزگاه مییایخولیمال یگفت ساکت و صامت چشم به رفتارا ینم یچیبود ،بابا ه بیعج

 و یگر یو برادرش خورد نشدم ، از ساق بای: بابا ، من از تجاوز ز دیکش یم سشیخ یبه گونه  یدست

 … یپدر یله نشدم ، از درد ب اشایگرم کردن رخت خواب ع

 .…: خورد شدم ، له شدم ، داغون شدم  دمیکش غیمشت کردم ، ج دستامو

 : نابود شدم .دمی،مشتمو رو پام کوب نیرو پا بمونم با زانو افتادم زم نتونستم

کرد ، منو  یشد ، هق هق م البیس شیگدار یگاه یبا چند قدم بلند خودشو بهم رسوند ، اشکا بابا

 ی؟ باشه بکن . م یدق مرگم کن یخوا یتو بغلش محکم به خودش فشردم : بس کن ، بس کن ! م یکش

 دینکن . اونکه با یطور نیبا خودت ا یاز غصه پرپر بزنم جلوت دلت خنک شه ؟ باشه قبول . ول یخوا

 ! ید یمجازات شه منم ، تو چرا خودتو عذاب م

 ذارم آب تو دلت تکون بخوره . ینم گهیخدا د ینوازشش رو سرم نشست : به خداوند دست

 

 . دیبهش خند دیمرهم بذاره ، با افتهی امیکه رو زخم الت یبه کس رهی: به قول دز دمیبهش خند یعصب

 

 خودتو آزار نده . یش : باشه بخند ، به من ابله بخند ول نهیبرگردوند تو س سرمو
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و ش نهیکردم ک یداشت . سالها سع یشتریبه آغوش گرمش قدرت ب ازین یبودم درست ول ریدلگ ازش

 یبرد . هرچ نیتالشامو دود کردو از ب یبوسه هاش همه  یگرما یعشقش کنم ول نیگزیتو دلم جا

من که  نویاز اونه ! بوسه هاش طعم گس پدرانه داشت ، ا میپ ، رگ و ستمینباشه بابامه ! هست و ن

 کردم . یعشق بودم راحت حس م یآبستن نطفه 

 . دیاشکم جوش ی دهیخشک ی. چشمه  دمیآروم تو آغوشش گرم شدم ، به آرامش رس آروم

 

 بابا ! میبخش یگوشم نجوا کرد : م تو

 

–  :……… 

 

 هیم کافبرا یستیکه بدونم ازم متنفر ن نیهم یدونستم ، باشه نبخش ول یدونستم ، م ی: م دیکش یآه

. 

 

 تر کردم : دوست دارم ، بابا ! کیاراده دستام دور کمرش حلقه شدن ، خودمو بهش نزد یب

 ! دمیمنتظره چه جور از دهنم خارج شد ، خودم نفهم ریغ یجمله  نیو ا دیچه طور چرخ زبونم

 یهمراه داشت ، درسته بدون اغراق نبود ، ول یشک و دودل یهنوز زود بود ، درسته هنوز کم درسته

 گسسته شده ، الزم بود . هیعاطف یرابطه  هیشروع  یبرا
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مردونه ش  سیزبر و خ یگونه  یرو یپدرانه شو با بوسه ا یآغوشش جا خوش کردمو بوسه ها تو

 …شکرت  ایبه خودش فشردم و داد زد : خدا شتریپاسخ دادم . ب

نورو  ینشسته و سوره  نهیسفره رو به آ نییپا ایلیگذاشتم . ا یرو تو سفره کنار تنگ ماه وهیم ظرف

رو با  دیشه سال جد یسال ، باعث م لیسوره در موقع تحو نیکنه . اعتقاد داره خوندن ا یتالوت م

 ! نهست مونیبخش زندگ یروشن اتیآ نیا یسال نور ملکوت انیو تا پا میآغاز کن یخوب رویخ

گه تن یتو ایگل یماه یطنتایکرده ، کنارش نشستم چشم به ش یخونه رو روحان یخوشش فضا یصدا

 و گوشم به صوت خوش همسرم .

شکر . جالل و جبروتتو شکر  تویشکرت . عظمت و بزرگ ایزنم : خدا یم ادیصدا فر یته دل خدا رو ب از

 . یکه بهم داد ییو خوبا رایخاطر تمام خ، به 

 وخوندمیفا تحه ا رازیش یخواجه  وانیبرداشتن د یرفت برا شیگرفتم و دستم پ ایگل یاز ماه چشم

 بازش کردم :

 دیغم تو دارم گفتا غمت سر آ گفتم

 دیکه ماه من شو گفتا اگر برآ گفتم

 

 .…بستم خاطرات گذشته رو مرور کردم  چشمامو

 … هام ضجه …پدر فرزام  یحاج آقای …خونه  نیپشت در هم یبارون روز

 یمهربون ی خونه …و ازدواجم  خواستگاری … ایلای با خوشم روزگار … مقبولی … مینقل آپارتمان

قطره  هیو سمانه  بایکه بعد از مرگ ز خاطراتی دفتر آه …، سمانه ، دفتر خاطرات  بازی … هطالی …

 یاصرار گهیمطمئنم کرد که کار خودش بوده و منم د ایلیا یفرو رفت . طفره رفتنا نیآبشدو تو زم
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ته اگه قرار بود هنوز تو گذش میبهش برگرد دیبا یچ یبرا گهیگذشته ، گذشته د ایلینکردم . به قول ا

 ! میگذشت یکه ازش نم میباش

 . میرو دار گهیامروزه که همد مهم

 یکه با سن کم ، غمها یپسر ! پسر نیکشم ، کم آوردم در برابر صبر ا یم یقعمی نفس … فرزام

مادرش فوت  دهیشن ی. پارسا برام گفت که وقت ستادیهمچنان مثل کوه ا یبزرگ رو تجربه کرده ول

ساده مراسم  یلیراجعون بسنده کرده و از همه خواسته با آرامش و خ هیکرده تنها به انا هلل و انا ال

 گهیتلخ د یدستخوش تلنگر حادثه  یمامان طوب ی دهیرو انجام بدن تا قلب حساس و رنج یخاکسپار

 نشه . یا

بغض ،  هیحرف ،  هیگفتن رفته بودم آروم کنار گوشم گفت :  تیتسل یسمانه که برا بانیشام غر شب

 یم به کسدونم مثل مار چنبره زده رو قلبم که نتونست یبذارم ! فقط م یدونم اسمش رو چ یآه نم هی

 از تو بگم . ریغ

 

 مونه . یخودش آروم گفتم : مطمئن باش رازت تو قلبم م مثل

 

 بد و گناه آلود تو پرونده ش داشت . یتکون داد : درسته مادرم کارا سر

 نیبه مرگش اونم با ا یباز مادرم بود ، دلم راض یکم رنگ بود . ول میمادر تو زندگ هیبه عنوان  نقشش

 … طیشرا

 رفت . رونیو از کنارم بلند شد ، از در راه رو ب ارهینتونست طاقت ب گهید
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م داشت گهیبزنه . د یکیبه جاش کنارم نشست : خوشحالم که باالخره تونست حرف دلشو به  پارسا

 شدم . ینگرانش م

 

 گونه مو پاک کردم با تعجب چشمم به دهنش خشک شد : یدستمال کاغذ با

 سرم دکترما ! اونم از نوع حاذقش . ریخب ، خ یچ

 ؟ یزن یباال م نیبرام آست یحواله م کرد : حاال ک یچشمک

 

 حرفاس ! نیبه دندون گرفتم : خاک برسرم ، پارسا ! االن وقت ا لب

 ..… تیموقع نیو تو ا نجایاشاره کردم : ا نیزم به

 

 با حرکت دادن لبهاش قورت داد : خواستم حال و هوات عوض شه . لبخندشو

 نره . ادتیوقت خدا نکرده  هی بعدم

 رتمی، غ وونهیبابا نشست و با پرهام سرگرم شد . پسر د شیکه تو هم رفت از کنارم بلند شد ، پ اخمام

 کنه ! یخواهرش باز یهوو یکه با بچه  هینداره کدوم برادر زن

 

شونه م حس کردم :  یرو ، رو ایلیون روز پارسا خنده رو لبم نشست ، همزمان دست اا طنتیش ادی با

 ؟ یکرد یفکر م یبه چ یخانوم
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 ! عیدادم : به روز اول رب هیبا ناز بهش تک سرمو

 

 جشن عمینهم رب میکار کنه مجبور ش هیترسم  یدست پاچه ت . م یی: امان از دست دا دیکش یپوف

 . میعقد راه بنداز

 

 تصور کن ! شیشعبان سرخونه زندگ ی مهی: خواهرتو ن دمیته دل خند از

 

گونه ش گذاشتم که باعث شد  یلبهامو رو اریاخت ی. دلم براش ضعف رفت ب دیاز ته دل خند ایلیا

شد ضربان  یپخش م ونیزیشمارکه از تلو هیتاک ثان کیت جانیدستش محکم تر بشه . ه یحلقه 

شکمم گذاشت ، نگاه تبدار و عاشقشمون تو هم قفل شد  یشو رو گهیدست د ایلیقلبمو تند تر کرد . ا

 …دستش گذاشتم  ی. دستمو رو

 

 …اعالم شد  یشمس یهجر ۱۳۹۰سال  آغاز

 

 : سال نوت مبارک خانومم .. ایلیا

 

 تو هم مبارک . دی: ع دمینگاه و مست حضورش نال مسخ
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 .…تو هم مبارک دردونه  دیبه شکمم زد : ع یشد بوسه ا خم

 

 … میکمک کن کیتار یگم شده در شبها یها سایبه تمام پر میتونست یم کاش

 ۱۳۹۲ … اسفند

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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