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 مقدمه

 

 .نمیشوند فراموش هرگز که هستند ما زندگی در هایی شب همیشه

 !میشوند ما زندگی مسیر تغییر باعث شک بدون که هایی شب

 !شویم نمی سابق آدم هرگز دیگر آن بعداز که هایی شب همان

 

 شیداشفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کردم باز را چشمانم کرختی و کسالت با



 

3 
 

 عضو رمانکدۀ شفق _نویسنده: شیدا شفق                                    آن شب بعداز 

 درست نمیتوانستم و میبردم سر به صبحگاهی گیچی در همیشه ماننده

 .کنم درک را موقعیتم

 ..دردم دل این که میدانستم خوب را این ولی

 ..میدیدند تار کمی که چشمانی و سرگیچه این

 !است دلیل چه از

 .دارد تعجب جای میشوی ماهیانه چطور ندانی اگر سال 25 بعداز

 ..کردم لرزی تنم اتاق سردی از کشیدم، باال را خودم

 !!بود؟ روشن کولر

 برای را هایم شانه میزدم پلک بار چند درحالیکه و مالیدم را چشمانم

 .پوشاندم سرما از جلوگیری

 ..!!زد خشکم شک از ناگهان که

 ..!کرد ام شکه بیشتر موضوع کدام نمیدانم

 ..تنم عریانی

 ..آشنا نا و سفید سرتاسر دکراسیون با اتاقی یا

 .میشد بیشتر تنم کرختی و دلم زیر جایی درد میگذشت چقدر هر انگار

 .زدم کنارم پاهایم روی از را مالفه کنند منزجر حالتی احساس با

 ..رانم تمام و نبود تنم شلوار

 !بود خون پر..راست سمت مخصوصا
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 ..زدم عق بلند صدای با و گرفت عقم که انگار کردم استشمام تازه را بویش

 ..پریدم پایین تخت از عجله با

 .شد بلند آخم و کرد برخورد جینم مدور ی دکمه با پایم کف

 ..بردم پی فاجعه عمق به که بود زمان آن و

 داشت و بود من به پشت که مردی هیبت و خوردند دیگری تکان ها مالفه

 .شد نمایان میشد بیدار

 ..شدند جاری بیدرنگ هایم اشک

 ای ازگوشه را تیکه هر و میگشتم هایم لباس دنبال تند تند آنها ماننده من و

 .میپوشیدم کرده پیدا

 چه..کنه بلند صداشو نباید دختر میگفت همیشه بی بی..کردمهق نمی هق

 ..گریه توی چه خنده توی

 !!!بفهمه اگه...!! بی بی وای

 روی خون بزرگ ی لکه به نگاهم میبستم امو مانتو های دکمه که عینی در

 ..افتاد تخت های مالفه

 ..نبود هیز خون

 ..بود قرمز و شفاف

 !!نداشت گی تیره هیچ

 ..بود من پاکی خون این
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 ..جسمم پاکی

 .روحم پاکی

 !!بود ام  رفته برباد دخترانگی خون

 کافی ی اندازه به بود شده بیدار که مردی انگار پوشیدم را شالم وقتی

 .آورد دست به هوشیاری

 زجه و شناختمش گردنش خالکوبی روی از که میچرخید سمتم به داشت

 .زدم

 ..بود حسان

 ..میکردم کار آن در که شرکتی ریس پسر تک

 چیزی نداشت امکان او. میکردند صحبت بدش ی سابقه از همیشه دخترها

 !بگیرد بگردن را

 .گرفتم صورتم روی و کرده بلند را شالم ی گوشه آنی تصمیم یک در

 ..بود معلوم اشکم پر های چشم تنها

 چیزی کرد باز دهان و کشید باال را خودش..میکرد نگاه تعجب با حسان

 و نشست تخت بر موجود خون بزرگ ی لکه روی درست دستش که بگوید

 .چرخید سمت آن به متعجبش نگاه

 !شد مخفی شالم پشت و بیرون دهانم از دیگری ی خفه ی زجه

 .شد خارج تخت از ها گرفته برق ماننده حسان
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 ..داشت تن به شورت یک تنها

 ..من! بودی راضی تو..میخواستی خودتم..تو..تو..خدایا..این..ای ـ

 .ماند نمی هیچی پای که بود معلوم..دادم تکان تاسف ی نشانه به را سرم

 .زدم بیرون اتاق از سریع و چرخیدم در سمت به

 .میشدند زنده سرم در تند تند خانه دیدن با دیشب خاطرات

 برای انگیز وسوسه پیشنهاد یک به را بی بی تربیت و نصیحت سال 25

 .فروختم تولد جشن یک در شرکت

 ..بودند بسته پشت از را دشمنانم دست که کسانی..هایم دوست

 !!بودند داده خورده به را رنگاورنگ های قرص آن از یکی صد در صد

 ..طعم بد البالوی آب لیوان آن..اره

 ..میوه آب لیوان یک

 !!کرد تباه مرا آینده تمام

 دادم تکان دست آمد دستم دم که ماشینی اولین برای و زدم بیرون خانه از

 بیرون ام راننده آرام سال کهن مرد یک بودکه من با شانس اینبار ظاهرا و

 .شد

 جیب در که کمی پول با خوشبختانه و رساند اپارتمانم تا مرا حرف بی

 .رفت و کرد قناعت داشتم ام مانتوی

 .بود رفته فرو نسبی سکوت در و خالی اپارتمانم خیابان و بود صبح 7 ساعت



 

7 
 

 عضو رمانکدۀ شفق _نویسنده: شیدا شفق                                    آن شب بعداز 

 دویدن و رفتن راه عجله با آنقدر. شدم ام خانه وارد سرصدا بی و حال بی

 .میداد نشان را خودش دورانی های درد با داشت حاال

 .شود بند ام گریه نمیگذاشت و میکرد سنگینی دلم روی شدید چیزی

 .سابیدم را خودم گریه با را ساعتی و رفتم حمام سمت به نجاست احساس با

 و کرده ورم چشمانم ولی بود آمده بند ام گریه شدم بیرون حمام از وقتی

 .میکرد درد سرم

 ..بودم شده خشک اشکم ی چشمه. نمیکردم گریه دیگه ولی

 !کنم گریه نمیگذاشت ام بینی های فغان و سردرد هم شاید

 سالن ی رفته در زهوار ی کاناپه روی تمیزم ولی قدیمی پوش تن ی حوله با

 .نشستم اپارتمانم کوچک

 همین در..میگیریم همینجا رو بدمان کارهای جزای ما میگفت همیشه بی بی

 ..دنیا

 را جزایش شب همان یا کار آن بعداز ساعت چند دقیقا که بود نگفته ولی

 !!بد اینقدر اونم..دید خواهیم

 ..بود شده تباه ام آینده

 در را رویایش هرگز نه انداختم می وی به چشمی گوشه نه که کسی توسط

 .میپروراندم سرم
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 گاهی که را او اصال آمد نمی پیش که بود خودم کار به سرم آنقدر شرکت در

 سر شود خودش مال بود قرار روزی که پدرش عظیم فروانروایی به آمد می

 .نمیدیدم را بزند

 ..بودمش دیده که هم چندباری همان

 یاد به را گردنش روی خالکوبی و غریبش عجیب و رنگ خوش چشمان فقط

 .داشتم

 و بند بی و باز دختر العاده فوق بودم شنیده لباس طراحی بخش دختران از

 برسر چه شود شرکت ریس او اگر که بودند این نگران ها بعضی و است بار

 ..!آمد خواهد اینجا

 ولی..ریخت صورتم روی خیسم موهای. کردم سرم تگیاه مبل روی را دستم

 ..ندادم آنها به اهمیتی

 سمت به سریع..کردم تهوع حالت احساس و شدند خیس دوباره چشمانم

 از و ام گرسنه  آمد یادم تازه و زدم خشک عق چندین و دویده  سرویس

 .نخوردم چیزی ظهر دیروز

 ساندویچ یخچال از و رساندم آشپزخانه به را خودم لرزان پای و دست با

 !بلعیدم تند تند و کشیده بیرون میداشتم نگه اماده همیشه که کالباسی

 و نداده آن به اهمیتی ولی بود گرفته درد ام معده غذا خوردن تند خاطر به

 .نشستم صندلی روی

 بخش آن که نشست می تنم بر آرام آرام غمی و گی دلمرده احساس

 .کند دورش داشت سعی وجودم بیخیال و شاد نسبتا و سرسخت
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 رعایت و بود خودم کار به سرم همیشه بی بی خاص تربیت نوع خاطر به

 آن برعکس و کسی به عالقه و عشق دچار هرگز و میکردم نامحرم محرم

 .نشدم

 از میشد باعث همیشه هم بی بی و خودم خرج کردن پیدا و کردن کار فکر

 .بمانم دور ام زندگی حواشی

 برباد رو چیزم همه..خطا یک با و..آمدم آهسته و رفتم آهسته همه آن

 !!دادم

 ..آمد می موبایلم زنگ صدای

 !بود جینم شلوار جیب درون بازهم داغونم و درب نوکیای آن حتما

 به هم حمام درون های چرک لباس سبد دورن از که بود بلند آنقدر صدایش

 .میرسید گوش

 !بود بریده را امانم دردم معده..نداشتم شدن بلند ی حوصله

 ..خطه پشت کی میدانستم هم ندیده

 ای ساده اجتماعی زندگی اینکه با. بود مون تولیدی زنی برش بخش مدیر

 خوب کارم( حسانینا شرکت) پوشان شیک فشن و مد شرکت در ولی داشتم

 .بودم تایید مورد و

 با را اوقاتم اکثر و بود شرکت تولیدی بخش در روز بیشتر من کار البته

 . میگذراندم قیچی و پارچه
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 هیچ به نیافتن راه و دیپلم گرفتن بعداز و بودم گرفته یاد بی بی از را خیاطی

 کار همان آزاد دانشگاهای در تحصیل برای کافی پول نداشتن و دانشگاهی

 و کرده شرکت دولتی غیر و دولتی کالس چندین در و کردم دنبال را خیاطی

 .کردم دریافت باالیی نمرات با مدارکی

 به هنوز که بود هایی وقت همان ما و اتفاقی کامال کار این کردن پیدا البته

 دستمزدم رفتن باال برای فقط را آموزشگاها و بودم نرفته آموزشگاهی هیچ

 .رفتم

 !بود نرسیده اش امروزی پیشرفت این به هنوز شرکت ها وقت آن

 آه و بستم را چشمانم و گذاشتم میز روی بود شده سنگین ازبس را سرم

 .برد خوابم چطور نفهمیدم و کشیدم لرزانی

 هنوز سرم ولی بود شده تاریک هوا..شدم بیدار درد گردن احساس با

 به سردردم گرفتن نظر در بدون ها زده خواب عینه همین برای بود سنگین

 .برد خوابم دوباره و افتادم تخت روی و رفته خوابم اتاق سمت

 جای گلویم درون خشک چوب یک میکردم احساس شدم بیدار که اینبار

 !اند داده

 پرتر و تر سنگین یکی آن به نسبت انگار هم ام بینی های سوراخ از یکی

 از آه درد گلو احساس با بدهم قورت را دهانم آب خواستم زمانیکه و بود

 .شد بلند نهادم

 !!بودم خورده سرما ماه اردیبهشت اواخر گرمای در

 !میداد نشان را صبح 4 تخت کنار ساعت و بود میش و گرگ هوا
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 لباس دیگر ساندویچ یک خوردن بعداز و شده جدا تخت از میلم برخالف

 .کردم ترک شرکت مقصد به رو اپارتمونم از و پوشیده

 ولی بودم خوران تلوتلو خمار معتاد یک شبیه بیشتر و میرفتم پیاده اینکه با

 .رسیدم مقصدم به 5:30 ساعت بازهم

 !بودم نفر اولین اینکه با کرد باز برایم را در خوشرویی با نگهبان

 

 برای که بزرگی میز چندین سمت به و شدم تولیدی بخش وارد مستقیم

 های لباس میزدم حدس که همانطور و رفتم بود شده درست پارچه برش

 .بودند نخورده برش همچنان دیروز

 بود معتقد که چرا بزند قیچی را آنها من جز کسی بود نگذاشته خانوم فهیمه

 .کند پیاده پارچه روی را همرنگ برش چندین نمیتواند من ماننده کسی

 و شدم مشغول بود شده حالم عاید که گی سرماخورده و گی دلمرده همان با

 آنها ی همه شدند وارد باهم یکجا جوان خیاط چندین که صبح 9 ساعت تا

 .کردم تمام را

 دقایقی خانوم فهیمه وقتی. میشوم تر سنگین میکردم احساس لحظه هر

 چون و کرد سرزنشم کمی پر توپ با اول آمد خیاطان ی دسته آن بعداز

 قرص برایم حتی و شد حالم جویای و شده آروم دید رو بدم حال

 .آورد گی سرماخورده

 چهارم طبقه به زمینی زیر از و شد تمام کارهایم که بود ظهر 2 ساعت

 .رفتم شرکت ساختمان
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 طراحان کنار برایم راحتی چرخداری صندلی و کوچک میز یک که جایی

 .بودند گذاشته لباس

 انبوه تولید برای که هایی طرح و کارها شاهد نزدیک از اینکه برای فقط من

 مهمی رل هم خوردن چای و استراحت البته و بودند آنجا میشدند تایید

 .داشت

 فرو صندلی در همیشه از بیشتر را دردناکم تن گرفتم جای میزم پشت وقتی

 . بردم

 روزی مد العاده فوق و پوش خوش های خانوم یا جوان دختران طراحان اکثرا

 خودمونی و خونگرم خیلی همه شان انداز غلط ظاهر برعکس البته که بودند

 .بودند

 هیچ خیلی و نبودم شان هیچکدام با مقایسه قابل اصال من چون هم شاید

 .میکردند رفتاری اینطوری نمیکردند احساس من طرف از آزاری و خطری

 و آمد سمتم به بخش جوانتر نسبتا دار سابق ساله سه طراحان از یکی مریم

 !شدند؟ غرق هات کشتی شده؟ چت: پرسید و نشسته میزم کنار

 !نساخته بهم آباد ناکجا هوای: گفتم و داده تحویلش بیحالی زهرخند

 به من: گفت و سرداده بلندی ی خنده آباد ناکجا از منظورم گرفتن با مریم

 گفتم(  بود طراحان بخش مدیر ی خاله دختر که مالی بخش مدیر) شکوهی

 کرد اصرار ولی! نیست ها مهمونی اینجور اهل شو بیخیال مارو خانوم ثنا این

 .بیان باید همه
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 و ظاهراتو از خب: گفتم و بشینم تر راحت تا کردم جا به جا کمی را خودم

 کرده ضرر تولد مثال مهمونی اون و اصرار این از که کسی تنها مشخصه بقیه

 .منم

 ..ش چی..عزیزم چرا: پرسید سریع نگرانی کمی با مریم

 برای مریم و ماند نیمه اش خاله دختر و شکوهی شدن وارد با سوالش ولی

 .رفت خودش میز سمت به سریع خاله دختر دو این های ترکش از فرار

 اندام بلند، قد..انداختم اش سنگی زغال شلوار و کت در شکوهی به نگاهی

 . داشت هم ای افتاده جا و زیبا ی چهره کشیده، و پر تو

 چیزی من ماننده او که بود این ی دهنده نشان دستش سفید طالی حلقه

 .بدهد دست از تا نداشت

 هایی مهمانی چنین در زیبایش و جوان زن میگذاشت چطور شوهرش

 !!کند؟ شرکت

 و مواقعیتی چنین برای جون فهیمه که ماسکی کردم که ای سرفه اولین با

 بند که همانطور و برداشتم رو بود آورده برام بقیه شدن مبتال از جلوگیری

 .رفتم بقیه و مریم سمت به میفرستادم گوشم پشت هاشو

 آن. میشدم کشیده میز آن به میز ازین دایم و بودم سرپا عصر 4 ساعت تا

 احمدی خانوم بخش مدیر خوده که بود شده بد حالم آنقدر آخری دقایق

 !بروم دکتر حتما و کنم استراحت هم را فردا



 

14 
 

 عضو رمانکدۀ شفق _نویسنده: شیدا شفق                                    آن شب بعداز 

 کارهای فردا بود قرار که کسی به را ها توصیه آخرین که بود 4:30 ساعت

 بیهوش از قبل کیفم برداشتن با تا 4 طبقه به برگشتم و کرده دهد انجام مرا

 .برسانم ارپاتمانم به را خودم شدن

 

 شدم مدلی آخرین اپل مارک موبایل ی متوجه برداشتم را کیفم که همین

 .داشت قرار میز روی که

 .شدم تر مطمئن صدایش شنیدن با ولی کیست مال میدانستم ندیده

 ایجاد برام مشکلی دختره اون بشم مطمئن باید( احمدی خانم) فروزان ـ

 ..!انداخته پیش و عروسی و عقد بابا که داری خبر..نمیکنه

 هم اگه تازه..برگرده بخواد نکنم فکر کرده، فرار طرف نگفتی خودت مگه ـ

 !!زیرش میزنی توهم..کنه ثابت نمیتونه بکنه ادعایی و بیاد

 چقدر شرکتمون و ما برای ازدواج این که میدونی..میترسم کمی بازم ـ

 !بدم دستش از خیابونی ی رزه*ه یک حرفای روی نمیتونم من.. مهمه

 ...راح ـ

 و کشیده دیگری لرزان آه بشنوم را شان های حرف ی ادامه تا ایستادم نه

 .زدم بیرون شرکت از سریع و برداشته را حسان  موبایل آنی تصمیم یک در

 بعداز و انداختم جوب درون و آورده بیرون را کارتش سیم سریع مسیر در

 .کردم خاموش را موبایل آن
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 لحظه همان و رساندم اپارتمانم به را خودم روی پیاده هم کمی و اتوبوس با

 همسایه خلف نا پسر  مصطفی لحظه همان بدم یا خوب نمیدانم شانس از

 .دیدم مونو پایینی طبقه

 ولی بودم نشده دهان به دهان او با هرگز بود، محلی خالفکارهایی آن از

 که بود شده عصبانیتی به تبدیل حاال گی دلمرده آن انگار. بود الزم اینبار

 .میشد شجاعتم باعث

 !طفیمص ـ

 یا هستم خودش با شود مطمئن تا کرد نگاه را برش و دور و ایستاد حرکت از

 ..دیگری کس

 ..!خودتم با ـ

 ثنا..به به: گفت و زده صورتش پهنای به بلندی ی خنده شده مطمئن وقتی

 ..گل خانوم

 چنده؟ دزدی)....(   موبایل یه قیمت ببینم..نزن بیخود حرف ـ

  کردی؟ پیدا منج گنج..اوووو ـ

 !بده جواب ـ

 هست ای 300 میلیون دو میلیون دو یه فابریکش..بگه براتون جونم ـ

 .بشه پیدا 1.800 شاید دومش دست قیمتش

 اش زده بیرون حدقه از چشمان مقابل و کرده بیرون کیفم داخل از را موبایل

 کنی؟ جور یمشتر این برای میتونی: گفتم و داده تکان
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 ثنا بــــه: گفت ای مسخره لحن با دوباره و شود خارج بهت از تا زد پلک

 !!؟..مالف خالف کار تو رفتی خانوم

 بیم بی.. کردم پیداش کنم؟ خالف میاد من قیافه به! میکنی؟ به به چیه ـ

 میفروشمش دارم همین برای داره نیاز پول اش خونه سقف تعمیر برای

 ..!!بود افتاده که همونجایی میکردم ولش وگرنه

 ام ناراحتی ولی دربیاورم شاخ نزدیک میگفتم پی در پی که هایی دروغ از

 عذاب زیاد نمیگذاشت احمدی خانوم و حسان های حرف شنیدن بابت

 .بگیرم وجدان

 هفته آخر..نمیدونم: گفت و خارانده را گردنش پشت که بود کرده باور ظاهرا

 ..میدم خبر بهت

 سرکار از که عصر فردا تا: گفتم و گذاشته جایش سر دوباره را موبایل

 .دارم اتوبوس بلیت فردا پس من..داری وقت برمیگردم

 ..شای زوده ـ

 !خوش وقت ـ

 1 ولی..برمیدارم خودم..کن صبر: زد صدا که بودم نشده دور قدم چند هنوز

 .نمیدم بیشتر تومن

 ..میکنم پیدا رو دیگه نفر یک: گفتم و انداخته باال شانه 

 ..دیگه قدم دو

 ..!تومن 1.2 ـ 
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 ..دیگه قدم دو

 ..! تومن 1.3

 را دویدنش صدای که بودم رسیده در به بخشیدم سرعت هایم قدم به

 .شنیدم

 ..آخرشه 500 و یک ـ

 .برگشتم سمتش به و گرفتم عمیقی نفس

 ..نداره فایده من برای این از بیشتر بخدا ـ

 خودم..سالمه سالمه..! میدمت تحویل موبایلمو بیا پول با شب..خب خیلی ـ

 .کردم خاموشش

 ..کنم جور پولتو میرم من! آبجی چشم: گفت و کرده ای دیگه ای خنده

 ..!سوخت اش جوانی برای دلم..دیدم را شدنش دور و دادم تکان سر

 . کردم حمام دوباره و آورده در را هایم لباس شدم، اپارتمانم وارد

 حمام از. دادم بخور را خودم را لحظاتی و کند بخار خوب حمام گذاشتم

 .زدم تن به ای پوشیده لباس و شده بیرون

 برای و خورده دیگری قرص و سرکشیدم را صبح از ام مانده باقی پرتقال آب

 .کردم درست سوپ دردم گلو

 رو واحد در و شده خارج اپارتمانم از داشتم بهتری احساس کمی شب وقتی

 .زدم را رویی به
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 ..کرد باز را در بسر چادر خانوم هاجر

 خیر: پرسید اش مادرانه نگران همیشه ی روحیه همان با احوالپرسی بعداز

 ؟..شب وقت این..جان ثنا باشه

 جهاز برای کردین پیدا خیاط بپرسم میخواستم..خانوم هاجر خیره ـ

 دخترتون؟

 !دخترم؟ کردی پیدا رو کسی تو..نه هنوز ـ

 .بدم انجامش براتون میتونم بخواین اگه..بیکارم مدت یه خودم..اره ـ

 که زد چانه قیمت سر آنقدر بعدا ولی شد خوشحال حسابی اول جون هاجر

 .شد راضی 300 و میلیون 1 به آخر در و شوم پشیمان بود نزدیک

 را اش خانه ست و ها پرده بود قرار و بود دخترش عروسی دیگر روز 15

 .بدوزم برایش کامل

 وانت پشت میدانستم ندیده من و میکنند حرکت رداف گفت خانوم هاجر

 .بود خواهد من جای آقا اصغر

. بود الزم بودم گرفته که تصمیمی به رسیدن برای ولی آمد می بدم دورغ از

 و داشت ادامه هنوز ام فعلی زندگی ولی بود شده تباه ام آینده

 ی کله و سر که بودم نبسته را در هنوز خانوم هاجر از خداحافظی بعداز

 .شد پیدا مصطفی

 . کرده جور را پول گفت  کرد سالم بریده بریده و بود سوخته نفس
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 را آن از مقداری کالفگی با که داد دستم به رو ای شده پیچ کاغذ ای بسته

 .دادم دستش به را حسان موبایل و است درست گفتم و شمردم

 نرم با باید که کارهایی درمورد کمی و کند آبش زودتر و برود باید که گفت

 .داد توضیح میکرد افزارش

: گفتم و فشردم دستم درون کمی را پول برود که کرد خداحافظی وقتی

 ..باشه خالفت آخرین این امیدوارم

 کرده گیر لجن توی کسی..نمیکنم فکر: گفت میرفت راه عقبکی که همانطور

 تعفنش بوی بیاد بیرون اگرم حتی.. نمیتونه امده بیرون ازش وقت هیچ باشه

 .باهاشه همیشه

 گالب و عطر یکم و اساسی دوش یک با تعفن بوی: گفتم و کرده ای خنده

 ..میشه حل

 !رفت پایین ها پله از و خندیده اوهم

 حساب وارد فردا تا کردم سازی جا ام دستی کیف درون را پول و شده داخل

 .کنمشون ام بانکی

 داخل موجود پرتقال آب لیوان آخرین همراه دیگر قرص یک خوردن با

 .بودم موفق البته که بخوابم کردم سعی و خزیده تخت توی یخچالم

 کوچک دستی کیف یک بستن بعداز و شده بیدار زود همیشه مثل صبح

 اش مخصوص پوش در ام خیاطی چرخ دادن قرار و مدت کوتاه سفری برای

 .کردم حرکت شرکت سمت به
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 سراغ و رفتم چهارم ی طبقه سمت به مستقیم زمین زیر جای به اینبار

 .کرد تعجب آنجا روز وقت آن دیدن با البته که گرفتم را احمدی خانوم

 ..!!هستم درمرخصی مثال من بود رفته یادش که بگذریم

 ماه 1 گفتم احمدی به بودم کرده شروع دیروز از که هایی دروغ ی ادامه به

 ام نامزدی دلیلش پرسیدن جواب در و بدهد رد مرخصی برایم حقوق بدون

 را بود شده بریده نامش به نافم بند کودکی از که ام نداشته عموی پسر با

 .کردم بهانه

 ! داد مرخصی و گفت تبریک برایم و شد خوشحال

 فهیمه به را دروغ همین و رفته زمین زیر به طراحان بقیه از خدحافظی بعداز

 زن برش چندین به نکات بعضی کردن گوشزد بعداز و کردم بازگو هم جون

 .شدم بیرون شرکت از میکردند کار آنجا که دیگری

 شلوار و کت درحالیکه او و ایستاد شرکت جلوی حسان ماشین من با برابر

 ایستاده در کنار ای گوشه که من به توجه بدون داشت تن بر اسپرتی نیمه

 .شد وارد بودم

 جم دنبال بدر در من. دادم فرو را بغضم و کشیدم دیگر لرزان آه یک بازهم

 بیخیال..او و بودم ام شده خم کمر کردن راست و رفتن درحال ابروی کردن

 ..میگشت راست راست مدلش آخرین ماشین درون..دنیا

 از بعد و کردم حرکت بانک سمت به شکر رو عدالتت خدایا ی زمزمه با

 که دادم اطالع خانوم هاجر به. برگشتم آپارتمانم به دوباره پول دادن تحویل

 از بعد: گفت خانوم هاجر و هستم حرکت ی آماده و است شده تمام کارهایم
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 و دستی کیف و برگشته خودم واحد به دوباره پس. کرد خواهیم حرکت ظهر

 هم تر گرم و بود شده گرم شدت به هوا.  گذاشتم در دم را ام خیاطی چرخ

 رنگ ترین ،روشن مینشستم آقا اصغر وانت پشت باید که آنجایی از و میشد

 تونیک یک. کردم تن بر را میشد پیدا هایم لباس بین در که ممکنی های

 با بپوشم را آن مانتو بجای راحتی به میشد باعث بلندیش که بلند نخی سبز

 تیپ که چند هر کرد کامل را تیپم صورتی شال یک و سفید شلوار یک

 کمی را ام گرفته ی چهره روشن های رنگ همین ولی نبود پسرکشی

 قرار داد اطالع خانوم هاجر که بود ظهر دو ساعت. داد می نشان شادابتر

 پایین ی طبقه تا خودم را ام خیاطی چرخ و دستی کیف. کنیم حرکت است

 خیاطی چرخ مخصوص کیف و دستی کیف کردن حمل. کشیدم ها پله از

 در را وانت درون گذاشتنش و کردن بلند توان که بود کرده ام خسته آنقدر

 نمیشود که داد این از نشان آقا اصغر پایان بی های غر غر و نمیدیدم خود

 خیاطی چرخ این حاال چطور که بودم درمانده کرد حساب هم او کمک روی

 شتافت کمکم به غیب از مصطفی دست که بگذارم وانت درون و کنم بلند را

 و پرید وانت درون خودش آن متعاقب گذاشت وانت درون را خیاطی چرخ و

 اصغر های ناسزا بیشتر شدن بلند باعث که آورد وجود به هنجاری نا صدای

 ام خیاطی چرخ کنار ای گوشه و شده باال وانت درون هم خودم. گردید آقا

 میگرفت قرار رویم به رو ای نقطه در که مصطفی به خطاب و نشستم

 هاجر تهرانی های مهمان ما: داد جواب مصطفی و شدی سوار چرا تو:گفتم

 به پسرش کمک با مصطفی مادر خانوم، صدیقه لحظه همان. هستیم خانوم

 ماشین جلوی  هن هن با که بود خانوم هاجر همه از تر اخر و شتافت ما جمع
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 منت و دیگر غر غر چندین از بعد باالخره آقا اصغر و نشسته شوهرش کنار

 .کرد حرکت همسرش و ما سر گذاشتن

 را مفهومی نا ریتم خودش برای و بود داده لم دنیا بیخیال کامال که مصطفی

 تر راحت تا بود کشیده سرش روی کامال را چادرش هم مادرش و میزد سوت

 .باشد

 را شالم نهایت در و میپایدم را برم و دور دایم معذب که بودم من وسط ای

 .بپوشاند را صورتم روی تا کشیدم پایین اندکی

 دور کامال آن هیاهوی و شهر از بالاخره اینکه تا ماندم حالت همان در آنقدر

 .گشتیم طوالنی جنگلی مشیر یک وارد و شدیم

 بزرگش مادر نزد که بود خدابیامرزش شوهر از خانوم هاجر دختر طیبه

 .کند ازدواج بود قرار یافته پرورش که روستایی همان در حاال و شده بزرگ

 از سالها که مادری دخترش برای شده هم یکبار برای میخواست خانوم هاجر

 را آقا اصغر زحمت هزار با خودش ی گفته به و دهد انجام بود محروم آن

 .بود نموده ای هفته دو سفر این به راضی

 و بودم داده تکیه اهنی دیوار به را سرم و کرده جمع شکمم در را پاهایم

 .ببرد خوابم ماشین ناگاه و گاه های تکان وجود با شد باعث هوا گرمی

 نشد بیگاه و گاه ها تکان دیگر شد سنگالخی جاده وارد ماشین زمانیکه ولی

 .میخوردیم تکان ویبراتور دستگاه روی ایستادن ماننده دایم و

 !نمیشد خوابیده وضعیت این در
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 مصطفی و بود گفتن ذکر درحال و آورده در را اش تسبیح مصطفی مادر

 دندان خوردن برهم داشتم سعی که بودم من فقط و بود موبایلش مشغول

 پ.بگیرم را هایم

 روستای به رسیدیم بالاخره و بود تر کوتاه سنگالخی ی جاده ی خوشبختانه

 .شان خانوم هاجر بزرگ نسبتا

 اش، تازه نسبتا هوای و بود روستا بازهم ولی بود بزرگ شان روستای هرچند

 موجود و اش خامی خشت و کاهگلی های خانه و نشده اسفالت های خیابان

 پوشش طرز البته و موتورسایکل چندین بجز ای نقلیه ای وسیله هیچ نبود

 !داشت خوبی حس..شان خاص

 !!است آمده سرم بر مصیبتی چه میبرد یادم از دقیقا که خوب آنقدر

 رخ به را ماشینش و میگذشت ها کوچه بین از غرور با درحالیکه آقا اصغر

 مجبور خانوم هاجر سابق شوهر مادر ی خانه دم بالاخره میکشید روستایان

 .کند پیاده مارا شد

 تا میبرد وقت اندکی و کرده گیر خانه ی خورده زنگ و بزرگ در که چرا

 .شود باز آقا اصغر( خخخ) وی ام بی ورود برای

 و گرفت عهده بر مصطفی را ام خیاطی چرخ کردن حمل خوشبختانه اینبار

 .کرد راحت را خیالم

 و بزرگ نسبتا تعمیر یک( خانوم هاجر شوهر مادر)  بی بی حاجی ی خانه

 حیاطی وسط در که بود شده مرمت و تمیز خیلی خیلی و طبق یک قدیمی

 .داشت قرار بزرگ
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 .بود دار میوه درختان و گیاه و گل های باغچه از پر تعمیر دور تا دور

 و اسطبل موجودیت از نشان که آمد می گوسفند و گاو صدای تعمیر پشت از

 .میکرد هم داری دام

 .شدیم مواجه اش نوه و بی بی حاجی گرم استقبال با رسیدیم ما وقتی

 .کند کم را دختر و مادر بین محبت بود نتوانسته دور همه این ظاهرا

 و شد بی بی تنگ دلم و انداخته شان بین موجود ی عالقه به لبخندی

 .بگیرم تماس وی با فرصت اولین در گرفتم تصمیم

 چای نوشیدن بعداز و شد تایین  مصطفی مادر و من برای مشترک اتاق یک

 صدای شنیدن با کاری اول همان من و شد قرار را ساعتی خستگی رفع برای

 .خواندم را ام فاتحه ام اتاقی هم پوف و خر

 دیگر بود شده فوت که پسری یک همان جز بی بی حاجی خوشبختانه

 های نوه و ها داماد همه که داشت کرده ازدواج دختر 5 و نداشت پسری

 را خانه به ورود ی اجازه مردها که البته و بودند خدمتش در اش دختری

 .نداشتند

 شده زده ها مرد از میکردم خرسنده احساس شدت به موضوع این از منکه

 آن به که بودم خوشحال ولی موقتیس حسم این میدانستم هم خودم و بودم

 .نمیشود زده دامن

 .بودند ومهربان برخورد خوش خودش ماننده هم بی بی حاجی دختران
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 پرده طیبه ی آینده ی خانه بزرگ سالن و اتاقه 4 ی خانه برای اول بود قرار

 .بدوزم

 این که میدادند نظر آن مدل برای و شده جم هم دور همه کامل شب یک

 .بود آنجا های نشینی شب بخش ترین شیرین

 درها و رفته مادرش و طیبه خوده با شد انتخاب ها پرده مدل بالاخره وقتی

 شد من کار آینده روز چهار تا برگشت لحظه از و کرده متر را ها پنجره و

 .پرده همه آن دوختن

 پای به پا بامداد 3 ساعت تا شب یک حتی و میکردند کمکم همه اینکه با

 بازهم ولی نرود سر ام حوصله تا میزدند حرف دری هر از و بوده بیدار من

 .بود کنی خسته کار

 تکان شدم خشک خیاطی چرخ پشت میکردم احساس گاهی طوریکه

 که روستاییانی احترام به نمیتوانستم گاهی حتی. نمیتوانم خورده

 .شوم بلند جایم از دیدنم نیاورد اش تهرانی خیاط دادن پز برای هاجرخانوم

 لبخند همه کردیم نصب و برده را همه. شد تمام ها پرده کار بلالاخر وقتی

 !نداشت ایرادی هیچ که چرا داشتند لب بر رضایت

 از بود دیگه های پرت و خرت سری یک دوز و دخت نوبت ها پرده بعداز

 شده دوزی رمان و دوزی دست های دستمال کمدی روی میزی رو قبیل

 .نکشید طول بیشتر روز یک شان زیاد حجم وجود با که ها پشتی روی برای

 یک کار این و شد شروع بود مبل سبک به که هاییی توشک پوش آنها بعداز

 .بود سخت که بس گرفت بر در را کامل هفته
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 را هایش عمه و خانوم عروس خوده های لباس مانده باقی روزهای در و

 .شد تومنی 500 و گرفتم جداگانه را پولش که دوختم

 !!بودند راضی هم همه

 توانستم من و شد تمام عروسی به مانده روز یک بالاخره ام خیاطی کارهای

 .بزنم صفا با حیاط در چرخی

 عروس یک درجه اقوام که داشتند بندان حنا مراسم عروسی قبل شب یک

 .داشتند حضور آن در داماد و

 دعوت را روستا کل انگار و بود بزرگتر عروسی مراسم حنابندان برعکس

 .بودند کرده

 مردها ولی بودند کرده برپا حیاط پشت در موقت کمپ یک ها خانوم برای

 .بودند مشغول سخت بودند آورده که ای موسیقی گروه با آزادی فضای در

 آدم و معمولی ی چهره یک دیدیم، را داماد بالاخره که عقدبود مراسم در

 سفیدی دستمال با را اش عرق و بوده پایین سرش دائم که بود خجالتی

 .میگرفت

 مخصوص جایگاه در هم دست در دست وداماد عروس که وقتی از امااان..اما

 ..گرفتند قرار داماد و عروس

 !!زیاد خیلی..کم نه هم آن..بود تر قامت بلند شوهرش از طبیه

 توی خورد پتک مانند حقیقت بگیرد جای لبم روی لبخندی آنکه از قبل

 !سرم
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 ..!!باشم راشته هم را همین نمیتوانستم هرگز من

 دلش و بود دادن جان درحال انگار که بود خجالتی شدت به پسر داماد

 .کند فرار زنانه جمع آن از سریعتر هرچه میخواست

 که کوچکی کیک بریدن و ها مراسم یافتن پایان محض به شد، هم همینطور

 و ایستاده داماد بیشتر که کوتاه رقص یک و بود گذاشته چوبی سکوی روی

 جمع میان از تقریبا وی میزنند صدا را داماد گفتند که همین میزد دست

 !شد غیب

 جوش و جمب پر و زنان کامال شب 1 ساعت های نزدیک تا مجلس آن بعداز

 مدت تمام من و گرفت صورت جمعی دست و محل های رقص انواع. بود

 !بودم نشسته ای گوشه و کرده بهانه را خستگی

.. میکردم احساس دورنم یکجا را مختلف احساسات انواع

 ..!!خستگی.. حسادت..ناراحتی

 دلمرده نوع یک شب اون بعداز ولی نبودم هم خندانی همیشه و شاد دختره

 جشن درچنین قبل مثل نمیتوانستم که بود نشسته وجودم بر عجیبی گی

 .کنم شادی قبیل این از هایی موقعیت یا ها

 گریه آه و اشک کلی با را خانوم عروس و شد تمام جشن بالاخره وقتی

 .نمودند رفتند هزم هم ها مهمان کم کم کردند بخت ی خانه راهیه

 و ها اتاق در بودند مانده که اندکی افراد برای. شد راهی سمتی به هرکسی

 خستگی با همه و کرده پهن تشک سمنتی تخت روی آقایون برای و سالن

 .خوابیدند
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 .شدند عروس ی خانه راهی همه صبحانه خوردن بعداز روز آن فردای

 .نمود می سیخ آدم تن به مو که بود رسومی آن از پاتختی مراسم

 ..دادند نشان راهم عروس خونی ی پارچه محفل پایان در که مخصوصا

 شدت به فشارم باعث پالستیک در پیچیده رنگ سفید ی پارچه آن دیدن

 .شود سفید دیوار مانند رویم و رنگ و کرده افت

 بیرون صدا و سر بی پس نبود تحمل قابل برایم دیگر آنجا آور خفقان فضای

 .شدم روان بی بی حاجی ی خانه سمت به و زده

 های پاش و ریخت نمودن جم درحال که دیگر مرد چندین و باغبان جز

 .نبود خانه در ای دیگه سر زنده بودند عروسی

 مشغول ضعف همان با و شدم خانه داخل مستقیم و انداخته پایین را سرم

 .گشتم وسایلم نمودن جم

 دقایقی و کشیدم دراز اتاق از ای گوشه در خستگی با شد تمام کارم وقتی

 برد خوابم بعد

 اصغر ناهار خوردن محض به و کردند بیدارم ناهار برای که بود ظهر 1 ساعت

 .است رفتن وقت نمود اعالن آقا

 منزل درب جلوی دست به خیاطی چرخ که کسی اولین خواسته خدا از

 .بودم من بود ایستاده

 .شدیم راهی بالاخره و آمده هم مادرش و مصطفی
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 پولم ی مانده باقی خانوم هاجر و کردند پیاده اتوبوس ایستگاه در مرا البته

 .کرد تشکر بودم کشیده که زحماتی بابت و داد را

 به و کرد خداحافظی خوشرویی یا مادرش و داده تکان دستی برایم مصطفی

 پس بود بعد ساعت دو که کردم تهیه اتوبوس برای بلیت شدن تنها محض

 .کردم حسابم وارد را نقدم هایم پول و رفته بانک به سریعا

 ساعت خداروشکر و رسیدم اتوبوس حرکت ی لحظه دقیقا برگشت موقع در

 .بودم خودمان روستای در شب 7

 بعد کرده تعجب اول اش خانه در پشت شب وقت آن من دیدن با بی بی

.به این غر .زد غر جانم به توانست تا و شد عصبانی ناگهانی و شده خوشحال

زدن هایش عادت داشتم و اصال ناراحت نمیشدم..ولی همیشه با شوخی و 

 میدادم که اینبار اصال اینطور نبود.خنده جواب هایی کوتاه به  او 

درحالیکه غذا میخوردم آرام و در سکوت حرف های بی بی درمورد ناامن 

بودن راه و کوچه های روستای مان گوش میدادم و در دلم پوزخند میزدم به 

بزرگترین دارایی که بی بی غیر مستقیم داشت درمورد حفظ کردنش 

 حماقت کوچک بربادش داده بودم. صحبت میکرد و من خیلی ساده و با یک

 وقتی بی بی ناگهان ساکت شد سربلند کردم و با نگاه نگرانش مواجه شدم..

 ـ خوبم بی بی..به خدا سالم رسیدم..

ـ حالت خوبم عمر بی بی؟ قبال امکان نداشت اینقدر غر بزنم و تو یک کلمه 

 هم در جوابم نگی..چی شده دخترم؟!

 یکم خستم..از سر کار مستقیم آمدم اینجا..!ـ خوبم بی بی..هیچی نشده، 
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 ـ نکنه اخراج شدی؟!!!

دستم را برای اطمینان روی دست بی بی گذاشتم و گفتم: نه بی بی..آخه تو 

 نمیدونی که من همۀ کارۀ اون شرکتم؟ منو اخراج کنند که نابود میشن!

لبخندی هم چاشنی این حرفم کردم که ظاهرا خیال بی بی هم راحت شد و 

لبخندی زده و با هل دادن دستم گفت: خبه خبه..همه کاره!! یکم خودتو 

 تحویلم بگیر..

ـ ای بابا..بی بی؟ جای اعتماد به نفس دادن به نوه تون بیشتر سرکوفت 

 میزنیدش؟

بی بی لبخند مهربانی تحویلم داده و گفت: نوۀ من احتیاجی به اعتماد بنفس 

 نداره..!

ی و دیدن دوبارۀ روستایمان و برخورد با دو هفته ماندن در کنار بی ب

همسایه ها فوق العاده کار ساز بود روحیۀ از دست رفته ام را بهتر کرد. 

هرچند من بازهم آن دختر خندان جمع ها نبودم و بیشتر از همیشه سکوت 

 میکردم..ولی دیگر کمتر شب ها گریه میکردم.

 حفظ کند..!!هر وعده سر نماز دعا میکردم خداوند ابرویم را 

برگشتم، یک روز کامل را استراحت کردم و حدودا یک  روز به خانه 15بعداز 

 هفتۀ از مرخصی یک ماهه ای که گرفته بود مانده بود. 

فردای روزی که برگشته بودم به خانه با ذکر خدایا به امید تو بیرون شدم، با 

ر رفتم و گرفتن یک دربست مستقیم به سمت یکی از پاساژ های مشهور شه

 تا میتوانستم برای خودم خرید کردم.
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هرچند که با دیدن قیمت های اجناس یک لحظه سرم سوت میکشید ولی 

 بعد با فکر برنامه ای که داشتم کارتم را به فروشنده میدادم تا حساب کند.

چندین دست مانتو و شلوار و چند دست لباس شیک برای خودم خریدم، 

م خریداری کردم، از پاساژ یا یک دست هایی حتی اندکی لوازم آرایشی ه

پر از مشما های خرید هام بیرون شدم و به زحمت یک دربست دیگر گرفته 

و از راننده تاکسی خواستم مرا به یک آرایشگاه خیلی خوب برساند و مرد 

جوان با کمی چشم چرانی قبول کرده و مرا با کلی شر و وری که بافت 

 رساند.

ه شدم مخصوصا با آن همه خریدی که کرده بودم والبته وقتی داخل آرایشگا

سر و وضعی که مطلقا نشان میداد اصال اهل آنجا نیستم کمی بدنم مورمور 

شد ولی آن حس را کنار زده و به یکی از چندین آرایشگری که در سالن 

 بزرگی مشغول بودند گفتم برای اصالح کامل صورتم آمده ام.

عی مرا به سمت یک صندلی برد و یک ساعت آرایشگر با خوشرویی مصنو 

کامل چنان شکنجه ام کرد که دائم میخواست بلند شوم و از آرایشگاه فرار 

 کنم..اما..

در نهایت صورتی که از پشت چهرۀ دخترانه بیرون نموده بود راضی بودم و 

 با رضایت پولش را حساب کردم.

خانه بروم که یاد  از آرایشگاه که بیرون شدم میخواستم مستقیم به سمت

 مهمتر چیزی که الزم داشتم افتادم..حلقه!!
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شاید از شکنجه ای که در آرایشگاه شدم اینکه به تنهایی برای خرید حلقه 

 ای ساده و نسبتا ارزان راهی زرگری شدم بیشتر آزرده شدم.

احساس میکردم نگاه فروشنده یک جوری است برای همین اولین و ساده 

هیچ چیزه خاصی جز رنگ طالیی اش را با خود نداشت را ترین حلقه ای که 

انتخاب کرده و پولش را حساب کردم و با مبارک باشۀ فروشنده سریع از 

 آنجا خارج شدم.

وقتی به خانه برگشتم با خستگی ولی همۀ خرید هایم را درون کمدم جای 

داده و بعضی از لباسایم را که دیگر قصد پوشیدن شان را نداشتم جمع 

 موده و درون چندین مشما گذاشتم تا سر راه آویزان دیوار مهربانی کنم.ن

بعداز خوردن یک غذای ساده که متشکل از اندکی پنیر و تکه ای نان و 

لیوانی چای بود )حوصلۀ آشپزی نداشتم( بی هوش روی تخت افتاده و تا 

 صبح بدون هیچ خواب و رویایی خوابیدم.

ار، اندکی خانه ام را سر و سامان دادم که فردای آن روز را هم نرفتم سرک

البته با وقفه های طوالنی یک روز کامل را در برگرفت همین کار هم..میان 

دقیقه است به  10کار کردن، ناگهان به گوشه ای خیره میشدم و میدیدم 

 همه چیز و هیچ چیز فکر میکنم و به جایی هم نمیرسم.

 لی خب زیاد هم مهم نبود..بود؟!شاید این عالیم افسرده گی چیزی بود و

اینبار چون گرسنه بودم و صبحانه و ناهارم را هم با نون و پنیر گذرانده بودم 

 برای خودم غذا پختم..بندری!
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روز بعد بالاخره با تیپی کامال جدید به سر کار برگشتم، مانتوی جدید و 

شالم  شیک با شلوار پارچه ای راسته و کفش هایی که کمی پاشنه داشتند،

را برعکس همیشه لبنانی بسته و با سوزن نگین داری که روز قبل خریداره 

بودم محکمش کردم تا خراب نشود و حتی اندکی ضد افتاب زده و ریمل زده 

 و درون چشمانم را سیاه کردم و رژ لب کالباسی خیلی کمرنگی به لبانم زدم.

داختم و با گفتن حلقه ام را درست قبل از ورود به شرکت درون انگشتم ان

 بسم اهلل زیر لبی وارد شدم.

برعکس همیشه اول وارد شرکت شدم و به سمت تولیدی نرفتم، تنها 

میخواستم خودی نشان دهم و البته که به فروزان نشان دهم برگشته ام، 

 چند روز قبل از پایان مرخصی ام.

 ولی همین که داخل شدم با جیغ مریمی مواجه شدم که با دیدن من سر

داده بود. دختر دیوانه چنان کولی بازی راه انداخته بود که تمام طراحان را 

به سمت من کشاند..اکثریت تبریک میگفتند و همان سوال های رایج ماننده 

 نام نامزدم و شغلش و محل زندگی اش پرسیدند و عکسش را طلب نمودند.

ه همۀ اینها را مزرعه داری محل زندگی: روستا و البته کنام: اسماعیل شغل: 

با حالتی گفتم که اصال راضی و خوشحال نیستم و بارها و بارها در دلم از 

پسر عموی نداشته ام معذرت خواسته و از خداوند برای گفتن چنین دروغ 

 هایی طلب مغفرت کردم.

درمورد عکس گفتم که هردویمان موبایل های ساده ای داشتیم و عکس 

تنها نامزد کردیم و عمویم خودش بین  نگرفتیم، درمورد محفل هم گفتم

 ماهه خوانده است. 6مان یک صیغه ی محرمیت 
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در نهایت با توضیحاتی که دادم همه برایم آرزوی خوشبختی کرده و با تشر 

فروزان و البته ورود ناگهانی شکوهی دوباره سرکارهای شان برگشتند و من 

 هم به سمت تولیدی رفتم.

تقبال بزرگ مواجه شدم، فهیمه خانوم کلی قربان که البته دوباره به یک اس

صدقه ام رفت و برایم دعا کرد خوشبخت شوم و من در ظاهر لبخند زدم و 

 در دل زار زار گریه کردم.

کاری که یک اما در نهایت رو پوش ام را برتن کرده و دوباره برگشتم سراغ 

 جورایی در آن تخصص داشتم..

م و اشتباهات و اشکاالت چندین برش زنی آن روز بیشتر از همیشه کار کرد

 که به تازه گی وارد بخش ما شده بودند را برایشان گوشزد کردم. 

ظهر بود که بالاخره خودم را به صندلی دوست داشتنی ام  3ساعت دقیقا 

رساندم..آبدارچی شرکت برایم چای آورد و من درحالیکه با بیسکویتی چایم 

راحانی دادم که مانند همیشه دور هم حلقه را میخوردم نگاهم را به سمت ط

 زده و درمورد طرحی نظر میدادند.

شاید همین موضوع که طراحان شرکت همه به هم کمک میکردند به جای 

اینکه با هم رقابت داشته باشند و سعی کنند از هم پیشی بگیرند بود که 

دات باعث میشد شرکت جزوه نام های شناخته شدۀ بازار مد و البته تولی

 داخلی باشد.

مریم که دور تر از همه ایستاده و تقریبا بیکار بود نگاهش که به من افتاد با 

 لبخند به سراغم آمده و گفت: واقعا تغییر کردی..خوشگل شدی! 
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 ـ ممنون

ـ کاش زودتر نامزد میکردی، چی بود اون همه ریش و پشم و نگه داشته 

 بودی برای خودت..

دم که مریم با شیطنت پرسید: راستی..فکر نکن در جوابش تنها لبخندی ز

میتونی منو بپیچونی..زود باش از اولین شب بگو..مطمئنم که پسر عموت 

 نتونسته از چنین لعبتی بگذره..مگه نه؟!؟

لبخندی که بر لب داشتم آرام آرام محو شد، حقیقت فاجعه ای که بر من رخ 

اولین شب و اولین باری  داده بود باعث شد دلم بگیرد و ناراحت شوم برای

 که دیگر نخواهد بود...هرگز!!

مریم با دیدن این حالت من ادامه داد: وای..چی شد عزیزم؟ نکنه نامزد به 

 زور..ااممم..نکنه برخالف میلت کاری کرده..اون که..وای چی شدددد..ثنا..!؟

مریم با دیدن اولین قطره اشکی که از چشمم چکید سریع به سمتم آمده و 

حالیکه در آغوش میگفت سعی کرد دلداری ام بدهد و من با درد گفتم: در

 من نمیخواستم..من اصال نمیخواستم اون اتفاق بیوفته..خیلی پشیمونم!!

مریم با مهربانی بر شانه ام کوبید و گفت: آروم باش عزیزم..این اتفاق ممکنه 

شکلی برای هرکسی پیش بیاد..تازه شما که دیگه محرم هم هستید، چه م

 میتونه وجود داشته باشه...سعی کن باهاش کنار بیایی..

وقتی از آغوشش بیرون شدم با دستمال آرام اشک هایم را پاک کردم و با 

گرفتن نفس عمیقی گفتم: داریم سعی خودمو میکنم که باهاش کنار 

 بیام..ولی..ولی..
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انه بازهم اشک هایم را هق هق خفه بر روی گونه ام روان شد که خوشبخت

 چون مریم جلویم بود کسی جز خودش نمیتوانست منه گریان را ببیند. 

 ـ ولی چی عزیزم؟

ـ مریم من اصال دوستش ندارم..مطمئنم اسماعیلم هیچ حسی نسبت به من 

 نداره..

ـ وا! از خداشم باشه، دختر به این خوشگلی خانومی..دیگه چی میخواد 

 مردک روستایی گاو چرون!

 یترسم..!!ـ نمیدونم..خیلی م

ـ نترس عزیزم..انشااهلل که همه چیز خوب میشه..شاید بعد ازدواج عاشق 

 هم شدین..

بازهم یک آه لرزان دیگر از گلویم خارج شد و حسرت خوردم برای عشقی 

 که هرگز شکل نخواهد گرفت و ازدواجی که هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد.

بیسکویتم را خوردم دوباره به وقتی مریم تنهایم گذاشت چای سرد شده و 

تولیدی برگشته و چندین ساعت دیگر را مشغول برش زدن و شکل دادن به 

 پارچه های دراز و بد قواره شدم.

بعداز پایان ساعت کاری به شرکت برگشته و میخواستم کیفم را بردارم که با 

 شنیدن صدای مشاجره ای سر جایم خشکم زد:

.عزیزم تو تنها عشق زندگی منی..تو اولین و ـ شیال..باور کن دوستت دارم.

 تنها دختری هستی که وارد زندگی من شدی!!
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 ـ نداری حسان..دروغ نگو..اگه دوستم داشتی حلقه مونو گم نمیکردی..

ـ عزیزم باور کن نمیدونم کجا افتاده، دستم بود ولی بهت که گفتم گشاده، 

 حتما سر خورده و متوجه نشدم.

 باید بیشتر توجه میکردی..میدونی قیمتش چند بود؟!! ـ من نمیدونم..تو 

بدون شک این صدای حسان و نامزد نازنینش بود که به عنوان اولین دختر 

وارد زندگی او شده بود، بغضم را فرو داده و با برداشتن کیفم به سمت در 

 خروجی رفتم که همان لحظه کنار میزم کفشم چیزی را لگد کرد.

ر کفشم شده بود نگاه کردم و حلقۀ مردانه ای که بدون وقتی به چیزی که زی

شک مال حسان بود را دیدم خم شده و سریع برداشتمش..همانطور که 

 نگاهش میکردم از شرکت خارج شدم.

طالی سفید بود یا چیزه دیگری..نمیتوانستم تشخیص کنم ولی مطمئن بود 

 هرگز به حسان برنخواهم گرداندمش!!

 م چیزی بود که اصال نمیتوانستم تحمل کنم.اما جزای این کار بد

فردای آن روز وقتی بعداز پایان کارهایم در تولیدی به شرکت برگشتم و 

میخواستم ساندویج کالباسم را در آورده و ناهار بی وقتم را بخورم با دست 

 سفید و ظریف دخترانه ای مواجه شدم که روی میزم ضرب گرفته بود.

ست سرم را بلند کردم چهرۀ ای را دیدم که هرگز تا و زمانیکه ساندویچ به د

به آن روز ندیده بودم پس تنها سوالی نگاهش کردم که او چندبار ابروهایش 

را باال پایین انداخت و وقتی صدایی از من بلند نشد با صدای وحشتناکی 
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جیغ زده و گفت: جواب منو بده دخترۀ منگول..اینجا کجاست؟! خونۀ عمه 

 اته؟!! 

شنیدن صدای آشنا و جیغ گوشخراشش تقریبا هنگ کرده بودم و از 

همانطور ساندویچم نصف نیمه باال آمده برای گاز زده تنها نگاهش کردم و 

 اندکی چشمانم را ریز کردم که انگار بدتر شد و دوباره جیغ کشید: 

ـ کی تو رو راه داده اینجا؟ اصال چیکاره هستی؟!! چطور جرات میکنی توی 

 اری خوراکی بخوری..؟!! احمــــدی!!تایم ک

همان لحظه فروزان با دستپاچگی از اتاق طراحان خارج شد و گفت: بله 

 خانوم..!

ـ این غربتی کیه؟ از کجا پیداش شد یهو..داره به جای رسیده گی به کارش 

 خوراکی میخوره..

فروزان با دیدن من تنها نفس عمیقی گرفته و چیزی نگفت که ظاهرا نامزد 

 سان را بیشتر کفری کرد.ح

ـ تو..هی..اسمت چیه..؟! اخراجی!! گمشو از شرکت من برو بیرون هر 

 قبرستونی که خواستی ساندویچ تو کوفت کن..

نفس من که بند آمده بود ولی فروزان با هول و وال گفت: چی؟ نه..شما نباید 

 ثنا رو اخراج کنید..اون قرار به زودی جای فهیمه خانوم رو بگ..

 من به این چیزا کار نداره..زود باش دیگه..هویی..با تو امااا..ـ 

 ـ ام..اما..
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هنوز جمله ام را کامل نکرده بودم که ساندویچم گوشه ای پرت شد و باوزیم 

محکم گرفتار دستی شده و از صندلی کنده شدم. آنقدر آن کلمۀ اخراج 

کتی که به زور حالم را بد کرده بود که توان هیچ کاری را نداشتم و با حر

 وارد بازویم شد تلو تلو خورده و محکم با زمین برخورد کردم.

شاید از حرکت ناگهانی بود که معدۀ خالی ام در هم پیچید و عقم گرفت، 

درحالیکه از درد حقارت میخواستم بمیرم دستم را جلوی دهانم گرفتم و 

 قیامت شود.دعا کردم تاریخ زندگی بشریت دقیقا همین لحظه تمام شده و 

فروزان سریع به کمکم آمده و بلندم کرد و درهمان حال سعی کرد نامزد 

 حسان را توجیح کند:

 ـ مرجان جان عزیزم..ثنا رو نمیتونی اخراج کنی..اون..

 ـ ساکـت!!

حضور کسانی که از اتاق های شان بیرون آمده و تحقیر شدنم را به جرم 

توان بلند کردن سرم را نداشتم، از نکرده نگاه میکردند را حس میکردم و 

فروزان دور شده به سمت ساندویچ دست نخورده ام روی کفپوش افتاده بود 

رفتم و بعداز برداشتنش و بوسیدنش بابت بی احترامی که به روزی خداوند 

شده بود به چشمم کشیده و درحالیکه گوله گوله اشک میریختم به سمت 

نه ایستادم به مشاجرۀ فروزان و مرجان نامی میزم رفته و کیفم را برداشته و 

که به تازه گی آمده و در کنار همسرش کمر به نابودی زندگی من بسته بود 

 را بشنوم و از شرکت خارج شدم.
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از در اصلی شرکت تازه خارج شده بودم که بوی عطر زنان و غلیظی به 

حبت مشامم خورد و خانوم شیک پوشی درحالیکه تند تند با موبایلش ص

میکرد از جلویم عبور کرد و تمام حواسم را از بالیی که سرم آمده بود گرفته 

 وبا خود برد...

 *** 
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