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ــا عاشــق، در گ  يدختــر: خالصــه ــســاده ام ــاجرا ری ــرت، تعصــب و غ  شــودیم يم ــه عشــق و نف ــک  رت،ی
کنـد تـا    یعبـور مـ   یزنـدگ  يهـا  بیکنـد و از فـراز و نشـ    یجربـه مـ  همه و همـه را ت  ،يعفت، درد و شاد

کــه سرنوشــت از کــف اش  یحقــ يمتمــاد انیبعــد از ســال. ردیــبگ میتصــم دیــبرســد کــه با يبــه نقطــه 
 یمقـابلش مـ   يسـد شـده    يمقابـل تمـام خـان هـا    . جنگـد  یمـ  شیزنـدگ  يو بـرا  ردیـ گ یربوده بود را م

قــادر  ایــتوانــد مــوانعش را از ســر راه بــردارد؟ آ یمــ ایــآ. تــازد یمــ نــدهیتنــه بــه قلــب آ کیــو  ســتدیا
ــود رو ــه واقع شیاهــایخواهــد ب ــه   ســتیشدن ایــکنــد؟ آ لیتبــد تیــرا ب ــه عالق کــه گذشــته و تنفــر را ب

 کرد؟ لیتبد
 
 نام خدا به
 

 ..کیبزن : رامیعل

ــد ــد   رامب ــک و ق ــرل کوچ ــک یمیکنت ــبکه      یمش ــت و ش ــز برداش ــل قرم ــقاب گ ــار بش ــرا از کن را  کی
 دیو شــلوارك راه راه ســف دیدوبنــد ســف یشــهرام بــا رکــاب. پخــش شــد یاخبــار شــبانگاه ژتــرایگرفــت، ت

و مثـل تمـام اوقـات طلبکارانـه داد      دیسـرك کشـ   اط،یـ خـورد بـه ح   یکـه پلـه مـ    یوانیـ از در ا شیو مشک
 زد

 !شد؟ یها چ خیس: شهرام

ــا جــواب بگ  نکــهیبعــد بــدون ا و ــصــبرکند ت ــناپد رد،ی ــال دی ــ يمجــر يحرفهــا يشــد؛ الب  يار، صــدااخب
 گفت یآمد که داشت به شهرام م یم اطیح ياز تو اریماز

 !عجله نکن؛ صبور باش دادا: اریماز
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شـده بـود؛ لـم داده     نیپهـن زمـ   يگـل قرمـز   يمخدئـه هـا   يرضـا کنـار رامبـد پسرارشـدش کـه رو      بابـا 
 اســتخوان یو پــوک یبــود بخــاطر نرمــ یمامــان فتانــه کــه چنــد ســال. کردنــد یمــ يبــود و تختــه نــرد بــاز

ــ ــگ نیزم ــود، رو ری ــل نزد يب ــمب ــتلوز کی ــود و ز ونی ــنشســته ب ــ ری ــزرگم   یلب ــوش خــواهر ب ــا مهرن ب
 .کرد یصحبت م

 
ــ  گــه ــوش قاشــق فرن ــ   یگــاه هــم مهرن ــودر پســته را داخــل دهــان مامــان م ــا پ ــا دقــت   یب گذاشــت و ب

زن داداش هــام، هــم دور تــا دورشــان را گرفتــه بودنــد . دیکشــ یرا گوشــه دهــانش مــ يدســتمال کاغــذ
 .دادند یکه حنانه از مشهد آورده بود نظر م يها یجب سوغاتو را

 هیـ و راجـب بق  بـت یغ نیشـود، همـ   ینمـ  يوقـت تکـرار   چیکـه هـ   یتنهـا سـرگرم   یرانـ یا يزن هـا  يبرا
تــر شــام آمــاده شــود کــه بــه  عیتــا هــر چــه ســر دیــجو یذهــنم را مــ يکنجکــاو. صــحبت کــردن اســت

ــا   ــا و زن برادره ــع خواهره ــوم   میجم ــافه ش ــاض ــا  ای ــد  آنه ــرف زدن بردارن ــت از ح ــم دس ــه . ه قهقه
 .بودند، بلند شد یخورد کردن گوشت قربون يخان و بهرام که هنوز پا دیآقا و جمش نیحس

ــ الینشســته بودنــد و ســر ونیــتلوز يپــا میهــا و بــرادرزاده هــا خــواهرزاده کردنــد و  یالســت نگــاه م
ادتشـان بـود کـه هـر وقـت      ع. و خنـده، پـر از پوسـت تخمـه و پفـک کـرده بودنـد        یهمه جـا را بـا شـوخ   

 .سرشان بگذارند يخانه آقام را رو م،یدور هم جمع بود

 اریــشــهرام و ماز شیبودنــد برداشــتم و پــ یبــزرگ روهــ ینیســ کیــ ياُپــن کــه تــو يهــا را از رو خیســ
را  شیدرســت کــرده بــود نشســته بــود و پاهــا  رامیــکــه عل یکوتــاه چــوب هیــچهارپا يرو اریــماز. رفــتم

داشـت و عـالوه بـرآن، منبـت      يچـوب بـر   رامیـ عل. زد یتنـد ذغـال هـا را بـاد مـ      باز گذاشـته بـود و تنـد   
تـر   نیریاز مبلمـان کـار دسـت بـرادر شـ      ریـ خانـه آقـام، بـه غ    یچـوب  لیهم بـود و اکثـر وسـا    ياهرکار م

ــد  ــانم بودن ــا ن . از ج ــال ه ــهیذغ ــه و تقر م ــایگداخت ــد، ماز  ب ــاده بودن ــآم ــل عل  اری ــه مث ــک ــاز بق رامی  هی
ـ  ير بـود، فـور  مهربان تـ  میبردارها پـر شـده از دنـده و جگـر و دل      نیسـنگ  مـه ین ینیشـد و سـ   زیـ خ مین

شــهرام چمباتمــه بــا صــورت جمــع شــده . هــوا گرفــت يبــودم را رو دهیکشــ خیبــه زحمــت بــه ســ هرا کــ
ــد، هنــوز در حــال بــاد زدن منقــل بــود و بــا منقــاش تنــد تنــد     یمــ یکــه ســع کــرد از حــرارت دور بمان

 .کرد یو رو م ریذغال ها را ز
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ذغـال هـا باعـث بـه وجـود آمـدن شـوق         نیغـروب، نـور سـرخ و آتشـ     ییو روشـن دم دمـا   کیـ تار يتو
آمــد و  یذغــال گداختــه خوشــم مــ یاز رنــگ قرمــز واقعــ شــهیهم. شــد یدر روح و جــانم مــ یوصــف یبــ

بـه وجـود آمـده     یشـگرف  يبـا یهنـوز خـاموش بـود، ز    اطیـ المـپ ح  د،یغـروب خورشـ   يحاال که در ابتدا
 میسـر حـواس عـاطف    يگـرفتم، چـه بـال    یکـه از ذغـال گداختـه مـ     یحسـ  نیـ کـه ا  اندد یفقط خدا م. بود

 .آورد یم

ــتت درد نکنــه "بالفاصــله  اریــماز ــا خیگفــت و ســ  یلبــ ریــز "دس منقــل  يرو انیــدر م یکــیرا  يه
 گفت یبه غبغب انداخت و حرص يگذاشت، شهرام با حالت طلب کارانه که خصلتش بود، باد

 !میپخت ار،یپارچ آب ب هی: -

 یاخمــ. کــرد یبــه آدم القــا مــ ریــموآبانــه اش حــس تحق سیــیحواســم بــه ذغــال هــا بــود، لحــن ر هنــوز
بـــه آشـــپزخانه برگشـــتم، فرنـــوش  دیـــایدرب شیدوبـــاره صـــدا نکـــهیو قبـــل از ا دمیهـــم کشـــ يتـــو

دانســتم  یحوصــله و کالفــه کــه خــوب مــ یســاالد را داخــل ظــرف در بســته گذاشــت و بــ ازیــپ مانــدهیباق
 است گفت بتیغ رهیدا ازدن جدا مان لش،یدل

 !زیبر يدست چا هی خچال،یبا ساالد بزار تو  نویا: -

 نـد یخواهنـد زور بگو  یهمـه مـ  ! شـه یم نیهمـ  ،یباشـ  يهـم رفـت ، بچـه تـه تغـار      يتـو  میاخم هـا  بازهم
 لب گفتم ریز يخانه بودم، فور نیآدم ا نیتر یبکشند، انگار دم دست يگاریوب

 ؟!زمیبر ياچ ایببرم  خواد،یداداش آب م: -

 بار شهرام کرد و گفت چاریلب ل ریو ز دیکش یپوف يفور

 !برم براشون یاالن م ز،یبر يتو چا: فرنوش

از جـا   ینیرا بـه همـراه سـ    یتواسـنم آن همـه اسـتکان و نعلبکـ     یکـه بـه زور مـ    خـتم یر يدست چـا  کی
 يداشـت بـرا   نوایـ انـداخت و بـا ل   خیـ رفـتن حواسـم بـود کـه فرنـوش تـو پـارچ         رونیـ بلند کنم؛ موقـع ب 

 !برد یو شهرام م اریماز
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مـن عاشـق پسـر بـوده، شـهرام بعـد از        يکـه آقـا   يختنـه بـود، از آن جـا    يقبـل از مـن تـه تغـار     شهرام
بــالخص کـه همــه  . پسـر خانــه و خـانواده بـود    نیزتــریبـود، عز  یهمـه پسـرها، مخصوصــا رامبـد کــه اولـ    

 .میانده بودازدواج کرده بودند و تنها من وشهرام م مانیخواهر برادرها

خانــه و صــد البتــه  میحفــظ حــر تیکــه بخــاطر کهولــت ســن آنچنــان حوصــله نداشــت، مســوول  آقــامون
ــ  يدختــر مجــرد را رو ــ نیدوش شــهرام گذاشــته بــود و طبــق هم از انــدازه مــورد  شیقــانون نانوشــته، ب

ــ. گــرفتم یظلمــش قــرار مــ ــ یب ــ  یمنطــق و ب  بیــعج يآورد و خواســته هــا یفکــر، راه بــه راه فشــار م
 .داشت بیغر

کــرد کــه از  یرفــت، گــرد و خــاك مــ یمــ شیشــهرام پــ يبــرخالف خواســته هــا يکــار یوقتــ راســتش
خواسـت   یخـانواده ام آگـاه بـودم، دلـم نمـ      يمـن هـم کـه از عواقـب رفتارهـا     ! بـود  یدفعه قبل بـدتر مـ  

 يکـم مواقـع عـاد   ! پـول شـوم   کیـ سـکه   یلـ یبـه هـر دل   م،یامشـب کـه کـل خـانواده دور هـم هسـت       کی
 !م؟یزد یله هم مسر و ک يتو

ــد ــذ     بع ــط پ ــهرام وس ــرام و ش ــد، به ــام، رامب ــام آق ــاز  ییرایاز ش ــور ب ــو   يپاس ــر ت ــد، مگ دوره  يکردن
 !دیایب رونیب شیاز الك آرام و جد یآقام کم ؛یجمع

 
ــو ــام   يخــانواده ا يت ــا در ظــاهر آق ــم ــام تشــر کی ــ   یفاتیمق ــان م ــا تنهــا خودم ــود ام ــه  میدانســت یب ک

 .باشد یچقدر پررنگ و لعاب م میتا من که ته تغار نفوذش از رامبد که بزرگ ما بود

کـز کــرده   يریحصـ  يلـو یز يمنقــل رو يپـا  وانیـ هـم دم ا  اریـ و ماز رامیــخـان، عل  دیآقـا، جمشـ   نیحسـ 
 .زدند یحکم م ،يخوانسار لونیق دنیبودند و در حال کش

ــرادرزاده هــا  خــواهرزاده ــال و گــل کوچ  يهــا و ب ــود و ا کشــانیذکــور هــم بســاط فوتب ــه راه ب ــز اب  نی
و درشـت   زیـ هـم از ر  يدختـر  ينـوه هـا  . کردنـد  یشـوت مـ   ییبـه آن طـرف، تـوپ و دمپـا     اطیطرف ح

 یشـوخ  یرفتنـد و بـا پسـرها گـاه     یمانـده بودنـد، راه مـ    دهیکـه بـا خـزه و بـرگ پوشـ      يدرخت ها انیم
 کیـ سـال   يبنـا داشـت، تـو    ریـ متـر ز  صـد یکـه فقـط س   يخانـه هـزار متـر    نیـ ا. کردند یدعوا م یو گاه

 .برد یبهره نم یز خاموشلحظه ا
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کنــان، ظــروف شــام  بــتیخــوران و غ ییداداش هــا کنــار حوضــچه مربــع مقابــل خانــه نشســته و چــا  زن
خانـه بـر    نیـ ا يتـو . انـداخت  یچهـل مـ   ،یهـا دهـه سـ    لمیفـ  ادیـ مـرا   شـه یهم ریتصو نیا. شستند یرا م

خـط تلفـن    کیـ تـا دهـه شصـت و داشـتن      تیـ نها ایـ در حـد همـان دهـه چهـل،      زیـ همه چ رون،یخالف ب
ــه جمــع آور  . بــودنکــرده  شــرفتیپ ــا رضــا ب و در کنــارش،  یمیقــد لیوســا يهــم مامــان فتانــه، هــم باب

 .داشتند يدیعالقه شد یزندگ لیحفظ وسا

ــوش ــ مهرن ــم ینیس ــودش چ  وهی ــاغ خ ــه از ب ــرا ک ــت و نزد  دهی ــان گذاش ــود کنارم ــو آورده ب ــن  کی م
 دیلب پرس ریهل داد و زبشقابم  يسبز را تو یمهرنوش گالب. خرسک کوچک نشست يرو

 !خواستگار اومده؟: مهرنوش

فرسـتاد، گـرفتم و    یمـ  رونیـ ب يرا حلقـه   انیـ از بهـرام کـه داشـت دود قل    یپوزخنـد نگـاهم را بـه آنـ     با
 .به مهرنوش دوختم وجواب دادم

 !اد؟یمن ب يمگه عقلش کمِ برا!!!! خواستگار؟؟؟: -

ــاره ــه غ اش ــب ــا رتی ــر و پ يه یپــه ــا  مان ــا و آق ــوا و    برادره ــدر دع ــوش، آنق ــر ازدواج فرن ــتم، س م داش
ــ  شیجنجــال پــ ــ  یآمــده بــود کــه از هرچ مهرنــوش شــانس . بــود دهیخواســتگار و ازدواج چشــمم ترس

 مــانیدو تــا از برادرها ایــ یکــیکــرده فقــط  یازدواج مــ ینســبت بــه مــن و فرنــوش داشــت، وقتــ يبهتــر
البتــه از حــق . مــاد کشــون کننــدو دا ندازنــدیآقــام ســنگ ب يِکــه بخواهنــد هــم پــا شــتنســن دا يآنقــدر
ــا خــدا و خــوب ) شــوهرمهرنوش(خــان  دیجمشــ مینگــذر ــود، و ا یمــرد ب ــ  نیــب ــه  یدامــاد کشــون ربط ب

خــون دامــاد بنــده خــدا را  ســتیبا یمــ یســمیساد يدامــاد نداشــت، در حــد انســان هــا  يبــد ایــ یخــوب
ــا بفهمــد بــا چــه انســان هــا  یرا محکــم مــ نکردنــد و درب آ یمــ شــهیداخــل ش  یرتــیر غپــ يبســتند ت

کــه  دندیکشــ یمــ خیکــار چنـان بــه چهــار مـ   لیــهــا، گربـه را همــان اوا  یمیوصـلت کــرده و بــه قـول قــد  
 . شد یم يو کوپال نداشته اش دچار گر الیگربه بنده خدا، 

 
تــر  یخنثــ رتشیــدزِ غ یکمــ یخــانواده خودمــان بــود ولــ يهــا هیــتــو ما يزیــهــم چ دخانیجمشــ البتــه

 .لب باز کند) يهفت برادر به زبان لُر(رارون هم جرات نداشت مقابل هفت ب دیشا
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ــ یکمــ مهرنــوش ــد و ب در فکــر  ایــگو. پوســت پرتقــال نگــه داشــت  يحرکــت چــاقو را رو یســاکت مان
 گفت مانیپوزخند زد و در دفاع از آقام و برادرها هیشب يرفته باشد، سپس لبخند

 !تازه عقلش اومده سرجاش: -

ــ  گرچــه ــ. دمیــفهم یداد مــ یچــاك مــ نهیه اش را کــه ســجملــ انیــمــن غــم م یدفــاع کــرده بــود ول  یب
 یلبــ ریــانــداختم و ز یکــه تــو نــخ ورق و تختــه بودنــد نگــاه اطیــذکــور ح ادیــتفــاوت بــه آقــام و عــده ز

 گفتم

 !!!من بدبختم بابا: -

 گفت یلب ریهم ز مهرنوش

 يبـو قرمـه سـبز    شیکَلَـه شـون مثـل هفـت سـال پـ       يکـرد  الیـ از تب و تـاب افتـادن، خ   گهیها د نیا: -
 ؟!دهیم

ــ  يجــد شــهیهم مهرنــوش ــود ول ــ یو خــانوم ب ــ یشــوخ یوقت ــیکــرد، مگــر اراده خ یم داشــته  يقــو یل
 رتیــغصــه و درد غ دیاز تــه دل زدم، شــا يخنــده . ردیــکــه مقابــل لحــن بــامزه اش خنــده ات نگ یباشــ

چنـد مـاه    نینرفتـه بـود کـه همـ     ادمیـ هنـوز  . از دلـم هـم بـرود    داد،یـ که سرنوشـتم را بربـاد م   يها يباز
 !خانه برپا شده بود يتو يدانشگاهم را گرفته بودم، چه بلوا یجواب قبول یواشکیکه  شیپ

وارد  جیاز کجـا خبـر شـده بـود کـه کنکـور داده ام، بـا روزنامـه اعـالم نتـا           دمیـ که آخـر هـم نفهم   شهرام
 !کهنسال باغستان را لرزاند يخانه شد و داد و هوارش تمام درخت ها

کــه از  يهمــان درد هیکــرد، شــب داریــام ب نهیســ يتــو يناکــام، درد يایــروخــاطره و  نیــا يادآوریــ بــاز
لــب بــا  ریـ شـهرام نگــه داشــتم و ز  يام را رو رهیــنگـاه خ . چــاك داده بــود نهیجمـالت مهرنــوش، سـ   يال

 تنفر گفتم

 !يد ینم شیتشخص ،ياونقدر پا برجاست که بو زده شد يقورمه سبز حهیرا: -

کــردم کــه  یحوالــه مهرنوشــ یچشــمک م،یکــردن اثــر جملــه هــا یخنثــ يجملــه ام بــرا يدر انتهــا یولــ
 ریـ از ز خـتن یر يکنـد کـه بـه بهانـه چـا      مهیدر جـوابم ضـم   يزیـ چ کیـ کـرد تـا    یداشت دهنش را پر م

 .غازش فرار کردم کیصد من  يبار حرفها
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کـه فرنـوش بعــد از دو    شیسـال پـ   7گـردن مـن بـود، از     فیخانـه، تمـام وظـا    نیـ قـانون نانوشـته ا   طبـق 
 يگرفتـه بـودم و بـه جـا     ادیـ  یرا حسـاب  يقد و دعـوا و کـش مکـش عـروس شـده بـود، خانـه دار       سال ع

را گــرفتم و بــه زور  پلممیــداشــت کــه بــه زور د خیآنقــدر بــ هیقضــ. زن خانــه بــودم رم،یــگ نیمــادر زمــ
بخـورد پـس کَلَـه اش     ،يخبـر  یاز خـدا بـ   کیـ شـدم تـا وقـتش برسـد و      نیخانـه نشـ   م،یپا قلمشکستن 

 ادیــجــور در ب شیآقــام و پســرها دیــو عهــد جد قیــعهــد عت يارهــایبــا مع ایــکــه آ يگارخواســت دیــایو ب
 !!نه ای

اســتخوان گرفتــه بــود،  یپــوک اریــمامــان فتانــه کــه بعــد از ماز م،یو مــن هــر دو ناخواســته بــود  شــهرام
ــرا  ــه گــ شیطبــق نظــر پزشــکان ب ــ شــده،یخطــر محســوب م مــانیو زا یحامل ــاق یول ســر شــهرام  یاتف

 .دهدیبچه پسره، اجازه سقط نم شودیمتوجه م یآقام که عاشق پسراست، وقتو  شودیباردار م

شـد خطـر کـرد و     یتفـاوت کـه بخـاطر کهولـت سـن نمـ       نیـ بـود، بـا ا   نجورهـا یتولد مـن هـم هم   انیجر
: بـه قـول رامبـد    ایـ  ن،یبـا سـزار   یخالصـه بگـم کـه تـو هفـت مـاهگ      . مامـان سـم بـوده    يبـرا  مانیدرد زا

هـم بگـم کـه آقـام و مـادرم در       نیـ ا. رفـتم و توانسـتم زنـده بمـانم     یدگبـه جنـگ زنـ   ) با توپ و تفنـگ (
 .داشتند يتوال دیمثل  دیتول

بعــد از ســه تــا . داشــت، از مامــان اعظــم فقــط دختــر داشــت گــریزن د کیــبــه جــز مامــان فتانــه،  آقــام
ــ    کــه دیــگو یدختــر از مامــان اعظــم، کــه اتفاقــا دختــر خالــه اش بــوده، بــه مامــان بــزرگم، توبــا خــانم م

ــرا   ــر عمــه اش را ب ــرود دخت ــد يخواســتگار شیب ــ   . کن ــه م ــام ک ــه آق ــر عم ــه دخت ــام   یفتان ــت آق دانس
 .دهدیخواهد با او ازدواج کند، جواب رد م یم دنییبخاطر پسر زا

شـود کـه تنهـا بخـاطر پسـر نبـوده،        یهمـه محـرض مـ    يآقـام بـرا   يهـا  يبه مـرور زمـان و پافشـار    یول
ــ  ــام م ــ  یآق ــت وقت ــدگ  یگف ــوان زن زن ــه عن ــدر    ن یب ــتش دارم، آنق ــردم دوس ــس ک ــردم، ح ــاهش ک گ

 .دزدد یاندازد تا قاپ مادرم را م یمامان فتانه راه م يبرا یعاشق و معشوق

 .میزن آقام داشت یپنج تا دختر هم از آن ک ت،یخانواده پر جمع نیکه حاال ما با ا خالصه
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بــا مــا  يتــر یمیصــمبزرگتــر بــود، رابطــه  اریــمامــان اعظــم کــه ســه مــاه از ماز  کیــدختــر کوچ حنانــه
مـان رفـت و آمـد     یاز بـس تـو خانـه و زنـدگ    . مـا بـود   یکـه انگـار خـواهر واقعـ     یمیداشت، اونقـدر صـم  

 گفت یم اریداشت که ماز

 .دهیقُلِ منو مامان اعظم زا هی: -

ــه ــرف حنان ــر    قی ــاج س ــه ت ــود و البت ــوش ب ــتان فرن ــه، گلس ــه بق  يگرماب ــام، آخ ــآق ــاتن هی ــام  یخواهرن ه
بــه دل  نـه یبودنـد و دورادور از مامـان فتانـه ک    نیمـا، دل چـرک   يخانـه   يقـام تـو  آ یبخـاطر اقامـت دائمـ   

دو روز  ش،یکــه آقــام تــا قبــل از قطــع انگشــت پاهــا  یدر صــورت. داشــتند کــه پدرشــان را غصــب کــرده
قنـد  . هرگـز مثـل قبـل سـرپا نشـد      گـر یبعـد از نقـص عضـو، د    یمانـد ولـ   یمامان اعظـم مـ   شیپ هفتهدر 

مثـل   قـا یدق. گرفـت  یمـ  شیوحشـتناك شـوخ   يمـار یب نیـ بـا ا  شـه یآقـام هم  بـردار نبـود و   یخون شـوخ 
بــه قنــد خــونش کــه  یخــورد و وقعــ یمــ یبــود را دولــوپ نیریرا کــه مثــل قنــد شــ يحــاال کــه خربــزه 

 .گذاشت ینشان داده بود، مرز است نم اشتاامروز صبح، تست ن
 

ــماز يصــدا ــ  اری ــل غــرش ش ــ  ریو بهــرام مث ــرق ســکوت ن ــد ح میو رعــد و ب ــبن ــت اطی ــار . را شکس چه
هـا   يتمـام چـا   نکـه یو کـج شـد و قبـل از ا    دیـ هـم لرز  يچـا  ینیسـ  دن،یـ ستون بدنم شروع کـرد بـه لرز  

هــم خــودم و  نیبــ نیــو مــرا هــل زده گرفتنــد و در ا ینیخــودم چــپ کــنم، فرنــوش و حنانــه ســ يرا رو
ت تــا غــول هفــ نیــا يعــادت بــه دعواهــا ادیــحنانــه کــه ز غیــج ياز صــدا اریــماز. اندمهــم آنهــا را ســوز
بــود  دهی، هنــوز نرســ دیــمــا دخترهــا را نداشــت، بهــرام را ول کــرد و ســمت مــا دو  يتشــن و تــرس هــا

ــکــه عل ــه گوشــه خرســک رو   رامی ــرا ک ــار زد و م ــه را کن ــده    يحنان ــودم گرفــت و عرب ــا شــده ب ــو ت زان
 کشان گفت

 !دست مردم مشیبد دیبا یآخر غش د،یها نکن یخرک یشوخ نیصد بار گفتم از ا: -

شـد و فشـارم    یسسـت مـ   میشـد، پاهـا   یمـ  شـان یمـن بـود کـه هـر بـار دعوا      ياز تـرس هـا   هیناک یغش
 !شش يرفت رو یم

 میبرادرهــا يبــار شــاهد نــزاع و دعواهــا کیــبــار، فقــط  کیــهــم داشــتم، اگــر هــر کــس جــز مــن  حــق
 يعربــده هــا و غــرش هــا نیــتــرس نهفتــه از ا کیــ. کــرد یمــ دایــنســبت بــه مــن پ يبــود، حــال بــدتر
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 دهیــبــاهم بــر فــرق ســرم کوب نیانگــار تمــام خلقــت آســمان و زمــ. شــدیم یتــنم مســتول يرو نیســهمگ
 يپلـه هــا  يکشـان کشــان رو  رامیــعل. دیکشـ  یخـون از بــدنم پـر مــ   دیشــا ایـ مثــل روح  يزیـ و چ شـد یم
ــا ــنشــاندم و  وانی ــل کی ــدر ا. آب داد بخــورم وانی ــآنق ــ   يحــالتم تکــرار نی ــه عــده کم ــود ک  یشــده ب

حـس و حـال،    یبـ . شـده  یهمـه محـرض شـده بـود کـه گلنـوش غشـ        يبـرا  گریدورم را گرفته بودند، د
گذاشــتم و بــا  رامیــدســت عل يدر بــدن نداشــته ام، دســت رو یروحــ چیآنقــدر کــه انگــار از اول هــم هــ

 حرف زدن مورچه گفتم هیشب يصدا

 ...خوبم.. خوبم: -

 :و بهرام غرش کرد اریحرفم را بزنم، مثل ماز نگذاشت

 شد؟ یآب قند چ: -

از . شـد  يجـار  میپاهـا  ياز ال دیکـردم از تـنم پرکشـ    یکـه فکـر مـ    یبـار آن خـون   نیـ و ا دیـ لرز تـنم  باز
کمـرم را صـاف نگـه دارم تــا     رهیــکـردم ت  یرا خشـن پـس زدم و سـع    رامیــتـرس حفـظ آبـرو، دسـت عل    

دانسـتم   یکـه خـوب مـ    يبـا چشـم هـا    م،یلـب هـا   دنیـ پخـش پلـه هـا نشـم و در حـال گز      نیاز ا شتریب
 نیبـار چنـ   کیـ قـبال هـم   . ایـ شـدم و بـا سـر اشـاره دادم ب     رهیـ شـده بـه مهرنـوش خ    باز ممیدر حد ماکس

کـردم کـه مـن     یفکـر مـ   يزیـ آمـده بـود و انگـار مهرنـوش هـم بـه همـان چ        شیدو سال قبل پ یتیموقع
 گوشم گفت ریرا دك کرد و ز رامیکردم که مثل جِت خودش را به پله ها رساند و عل یم

 !؟يعادت شد: -

اون هــم لـب گــزه کــرد  . شـدم و ســر تکـون دادم   رهیــدار بهــش خ هیـ زده و گر وحشــت يچشــم هـا  بـا 
ســرش مرتــب کنــد بــاز کــرد و   يو چــادر دور خــودش را انگــار بخواهــد رو دیو اخــم بــه صــورت کشــ

دو پلـه   یکـ ی دن،یرقصـ  یمـ  یلـرزان کـه انگـار عربـ     يبـا پاهـا  . همزمان دسـت مـرا گرفـت و بلنـد کـرد     
 ر زنان گفتلب غ ریکه ز ودمهنوز باال نرفته ب

 !بده رتونیخدا خ: -

 کیــآب کــه تــوش پــر قنــد و  وانیــل کیــپلــه هــا بــا  يبلنــد فرنــوش را صــدا زد، فرنــوش از بــاال بعــد
 را به مهرنوش بدهد گفت وانیل نکهیآمد و قبل از ا نییانگشتر طال بود پا
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 ...دیطول کش کمیبود،  دهیقند ته کش دیببخش! ؟یجانم آباج: -

کــه نشســته  يو بــا چشــم بــه جــا دیدســتش را کشــ ید کــه مهرنــوش عصــبز یداشــت حــرف مــ هنــوز
ــاره داد  ــودم اش ــم رو . ب ــت آزادش را محک ــوش دس ــانش کوب يفرن ــده ــدا دی ــل يو ص ـــآ: (مث از ) هـــ

 هیتوانسـتم حـدس بـزنم قضـ     یکـرده بـودم، مـ    دایـ کـه پ  یهـم بـا آن حـال    دیـ ند. خـارج شـد   شیته گلـو 
لــرزان و  میاتــاقم پاهــا يبــه زور تــا راهــرو. شــدم نیزده و شــرمگ خجالــتاز چــه قــرار اســت و چقــدر 

نکنــد لبـاس و چــادر اورا   رم،یـ مهرنـوش کمــک بگ  يبـه جــا  واریــکـردم از د  یو ســع دمیرقصـانم را کشـ  
 داد زدم انیلرزان و گر يبالخره از پا افتادم و با صدا نکهیتا ا. هم به گند بکشم

 ...دست نزن ،یبهم دست نزن آباج: -

خجالــت زده . را چهاردســت و پــا رفــتم و خــودم را پشــت در محبــوس کــردم  دو قــدم تــا حمــام همــون
ــو تحق ــا  ری ــاس ه ــده، لب ــ  يش ــار م ــدم و انگ ــم را کن ــ   ینجس ــا مخف ــاس ه  یخواســتم خــودم را از آن لب

 یهــق زدم، هـق هـق ام بــ  . شـدم و دوش را تــا آخـر بـاز کـردم     میوان، قـا  يکـنم، پشـت برزنـت پــرده ا   
 یولـ  دیـ لرز یمـ  میهنـوز پاهـا   د،یـ لرز یمـ  مید، هنـوز دسـت هـا   کـر  یحمام هم اکـو مـ   زا رونیشک تا ب

 یرفــت مــ یبــه ســمت ســوراخ وان مــ میپــا ریــکــه از ز يرا از رود قرمــز میبــودم و چشــم هــا ســتادهیا
 ..ترس باز هم نیگذشت و با ا یام م انهیدوره ماه نیهفته از آخر کیفقط . گرفتم

ــد را برداشــتم هنــوز رغبــت  یزنــ چیبــود کــه هــ يچنــدش آور ياهــ تیاز آن وضــع. دوش را نبســته، پ
 .را بکند شیکند آرزو ینم
 

ــ  نیــبــود و طبــق برنامــه ا جمعــه گذشــت، قــرار بــود بــه مــزار   یچنــد مــاه کــه از فــوت مامــان اعظــم م
کـه آقـام    گـر ید یِپـدر و مـادر آقـام، و مامـان اعظـم و سـه قبـر خـال         يِابـد  يمقبـره  . میبرو یخانواده گ

 .امبد کنار گذاشته بودخودش و مامان فتانه و ر يبرا

 یگـل صـد بـرگ خـاطراتم چـرخ مـ       انیـ نـام حـافظ م   م،یآمـد  یهر وقت اسـم مـزار مـ    المیخ میحر يتو
. میهــا  یخواهرنــاتن  يپســرخاله هــا   یعنــ ی. کــه خــواهر مامــان اعظــم بــود      مــه یخــورد، پســر حک 

بـود  آبـاد کـه متعلـق بـه پـدرش       افـت یبـزرگ واقـع در    شـگاه ینما کیـ و  يبزرگ مبـل سـاز   يامپراتور
 .کرد یرا اداره م



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 12

 یپسـر پولـدار کـه دسـت بـر قضـا کمـ        کیـ  یهمسـن و سـال خـودم، وقتـ     يهم مثـل همـه دخترهـا    من
ــم از ت ــه ــهیو ق پی ــت را م  اف ــره داش ــدیبه ــور دم؛ی ــ    يف ــر م ــه فک ــق و بچ ــوهر و عش ــه ازدواج و ش  یب

 .نگاهش کنم میمستق ایوقت جرات نداشتم راجبش فکر کنم  چیه یول. کردم

را  نیکــه ندارنــد فقــط همــ يکننــد و آن هــا یدارنــد خــوب مــرا درك مــ یاده تعصــبکــه خــانو یکســان
باشــد  میو دامادهــا میعــرف و خواســته آقــام و برادرهــا رهیــخــارج از دا يزیــبــود چ یکــه کــاف میبگــو

 .ات بگذراند نهیس يتا سرت را رو

همانجـا هـم   . ودو شـان و مرتبـه نبـ    افـه یکـرد و اهـل ق   یمردهـا کـار مـ    يمراسم خاله اش، پا بـه پـا   يتو
ــ   ــه ب ــچ و همهم ــچ پ ــه پ ــود ک ــا نیب ــفام يدختره ــچیپ لی ــ. دی ــز سِیک ــرا یخــوب يادی ــود ب  هیســرما يب

سـاله بـود وگرنـه حـافظ کجـا و       سـت یاز نظـر چهارتـا دختـر بچـه حـداکثر ب      نیـ البتـه ا ! و ازدواج يگذار
 !آل کجا دهیا دمر

 نیــجــو کــرده بــود، ا پــرس و شــتریراجــب حــافظ ب ختــهیجســته گر ،يو کنجکــاو طنتیبــا شــ فرنــوش
 گفت یم دیجنب یکرد و سر و گوشش م یم طنتیزن با داشتن دو تا بچه هنوز ش

 !باشد دیو دو سالش شا ستیندارد، همه اشش ب یسن: -

کـردم کـه پـنج سـال ازمـن بزرگتـر        یخـودم حسـاب کتـاب مـ     شیپـرداز پـ   الیـ من ساده لوحانـه و خ  و
ــ میبرادرهــااکثــر خواهرهــا و  یکــه تفــاوت ســن ياز آنجــا! اســت ــا همسرانشــان ب چهــار تــا هفــت  نیب

 .دیآ یبه نظر م يدختر هفده ساله عاد کی يها برا يپرداز الیفکرها و خ نیسال بود، ا

ــه ال از ــا يالب ــرف ه ــا يح ــو آن، فهم نی ــد دمفوقی ــده و    پلمشی ــاه از خــدمتش مان ــد م ــه و چن را گرفت
 یحمــزه کــار مــ یدســت حــاج ریــپاســگاه عبــاس آبــاد مــامور اســت و بعــد از ظهرهــا ز  يصــبح هــا تــو

 .کند

ــرادر بزرگتــرش فوتبال میحکــ ــرا ســتیب ــود و ب ــل يب ــ يهــا گی ــاز یعرب ــ يب ــرادر  یکــرد و حــام یم ب
 .خواند یکوچک تر هم هنوز درس م

ــاو ــ يکنجک ــانزد فام  طنتیو ش ــوش زب ــفرن ــود و تقر لی ــایب ــد   ب ــرده بودن ــادت ک ــه ع ــه . هم ــالبت  کی
دوســت  نیبخــاطر همــ. آورد یو حــرف مــبــرد  یبــود کــه حــرف مــ نیــبــد داشــت آن هــم ا صــهیخص
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ــدان ــو یچن ــفام يت ــر    لی ــد نف ــان چن ــر هم ــت، مگ ــا     ينداش ــور ش ــد و تن ــودش بودن ــل خ ــه مث و  عهیک
 .نهمثل حنا قایدق. داغ بود بتشانیغ

بــه گــوش مهرنــوش و فرنــوش رســانده بــود و  يراجــب خواســتگار يحنانــه بــود کــه زمزمــه هــا نیهمــ
حـدس بـه    نیـ و تـاب بخـورم و مثـل پـر از ا     چیحـافظ پـ   يکـرده بـود تـا در هـوا     يهوا شیاز پ شیمرا ب

 .آن گمان پرواز کنم

 يلـرز بـد   ط،یبـازِ محـ   يبخـاطر فضـا   م،یرفتـ  یسـر مـزار مـ    یسـرد وقتـ   يروزهـا  نیـ بـود؛ ا  زییپـا  اواخر
 ینــیب يبــودم و شــال گــردنم را تــا رو دهیــچیدور خــودم پ یپــالتو را حســاب. شــدیم جــادیدر وجودمــان ا

 .نبندند خی میودم که دندان هاام دور سرم چرخانده ب

ــره رو  دور ــاق مقب ــا دور ات ــا یصــندل يت ــود  يفلــز يتاشــو يه ــه صــدا میســرد، نشســته ب ــار يو ب  يق
بـا حـافظ داخـل     یو حـاج  مـه یاز شـروع سـوره نگذشـته بـود کـه حک      شـتر یب قـه یچنـد دق . میدادیگوش م

ــ   کــهیبــا پهــن کــردن تســر و صــدا و تنهــا بــا لــب زدن و اشــاره ســر و گــردن ســالم کردنــد و  یشـدند، ب
 دم،یــمقبــره د يحــافظ را در چهــار چــوب در فلــز یوقتــ. نشســتند يفلــز يهــا یصــندل يرو يپارچــه 

 يدســتم را رو اریــاخت یبــ! گورکــده آورده بــود نیــرا بــه داخــل ا یرا، حــس زنــدگ دیانگــار نــور خورشــ
 دیشـد  ياکـردم دچـار تکـان هـ     یکـه حـس مـ    دیـ تپ قیـ آنقـدر عم  هیـ چنـد ثان  يقلبم گذاشتم، قلـبم بـرا  

 .پوچ شده بود و تنها حس من مهم بود ایانگار تمام مسائل دن. شدم

چشــمم را  یاطــراف و مخصوصــا شــهرام را تحــت نظــر داشــتم و گــاه یچشــم ریــدلــم نبــود، ز يتــو دل
ــ يرو ــه ســن و ســال مــن، مــرد   يچقــدر بــه نظــر دختــر . کــردمیچرخانــدم و ورانــدازش م یحــافظ م ب

 چیهـ  چکس،یمـودب و پختـه تـا امـروز رفتـار کـرده بـود و هـ         یلـ یخ یداشـت ولـ   یبود، سن کمـ  یجذاب
. رفــت یمــ نییحــافظ پـا  يکــردم، کــف تـرازو  یاش مـ  ســهیبــا شـهرام مقا  یگــاه. بـود  دهیــازاو ند يبـد 

 ..و اال آخر نطوریبا بهرام هم هم

ــ تنهــا ــبــا ماز یوقت  يگفتــه بــودم تــو. دوســت داشــتم شــتریکــردم، آنهــا را ب یمــ ســهیمقا رامیــو عل اری
تــب . مهربــان و آقــا بودنــد یلــیخ! دوســت داشــتم؟ شــتریرا از همــه ب رامیــو عل اریــماز میادرهــاتمــام بر
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ــاب غ ــراز بق رتشــانیو ت ــان   هیــنســبتا همت ــد چطــور مهرب ــا بلــد بودن ــود ام ــد و هوا یب ــکنن  هرا داشــت تی
 .شان پررنگ تر بود ییکه زورگو هیبرخالف بق. باشند

. کـنم  یزمـان بـود کـه چشـم چرانـ      نینـد و بهتـر  رفـتن بـود؛ همـه در حـال خـوش و بـش بود       ییدما دم
ــ ــ یوقت ــا  یم ــتم ق ــافظ را د   یمکیخواس ــاره ح ــرزان دوب ــان، ل ــو ترس ــا   دی ــم ه ــزنم، چش ــوه ا يب  يقه

 يدانـد چـه بـال    یخـدا مـ  . خـت یقلـبم فـرو ر   دم،یـ خـودم د  يبودنـد را، رو  یسوخته اش که انگـار مشـک  
ــ  ــانگــار در ا. کــرد ینگــاهم مــ ينطــوریا یقتــآمــد و یســر مــن م کــه از  يتمــام فلســفه ا تیــعموق نی

انگـار عشـق مـن    . شـد  یعشـق پررنـگ تـر مـ     يانگـار معنـا  . شـد یم یمعنـ  یپوچ و بـ  کهویعشق داشتم، 
ــود   ــل ب ــورات و مهم ــا . تص ــم ه ــواقع شیچش ــت و چ تی ــداش ــه در خ  يزی ــود ک ــنب ــن   االتی ــل م باط

 .يدواریو سرشار از ام بایاما ز ناك،ترس. بودند یخود زندگ شیبگنجد، چشم ها
 
دلـم هـر چنـد     دن،یـ شـروع کـرد بـه لرز    میدسـت هـا   دم،یکشـ  نییرا پـا  میچشـم هـا   ينم چطـور دا ینم

داشــتم  دنــدیکــردم همــه فهم یبــود کــه فکــر مــ قیــآنقــدر حســم عم خــت،یر یبــار فــرو مــ کیــلحظــه 
ــ  ــردم ینگــاهش م ــو. ک ــزار و س  يت ــم ه ــدیدل ــت کــردم   ص ــودم را لعن ــار خ ــانم را  . ب ــه ج ــترس هم اس

ــ   ــود، داشــتم پــس م ــه ب ــادم یگرفت ــ ،افت ــ  یاالن فکــر م ــد داشــتم نگــاهش م خــب داشــتم ! کــردم یکن
 يزیــچ کیــ! باشــد چــه؟ دهیــد یکــیاگــه  يوا! مگــر خــوردمش؟! ؟یحــاال کــه چــ!! کــردم ینگــاهش مــ

 زد بیحس قدرت ته وجودم نه کیغرور، مثل  کیمثل 

همـه رعشـه و قَـش و ضـعف فقـط واسـه        نیـ ا!! نگـاه بـود   کیـ فقـط  !! خُل وضـع ! یترس یچقدر م! عه: -
 !!!دستیانگار آدم ند!! آدم باش! نگاه؟ کی

ــدهــنم را قــورت دادم و فکــر کــردم، فقــط   آب ــوده، نبا کی ــنگــاه ب بگــذار هــر جــور  ! افتمیــپــس ب دی
تـا سـال مامـان     گـر یفـوقِ فـوقش سـه بـار د    ! نمش؟یـ دوست دارد فکـر کنـد، مگـر قراراسـت هـر روز بب     

 !بودمش؟ هدیمگر تا قبل از فوت مامان اعظم د!! و تمام دمشیدیاعظم م

ــا ــا ب ــ نیفکرهــا و تلقــ نی ــ   یهــا کم ــت عرض ــه دســت آوردم، حــاال وق  یابیآرامــش از کــف داده ام را ب
 ریـ را ز هیـ بعـد آقـام و بعـد هـم بق     م،یداداش هـا  یکـ ی یکـ یسـر بلنـد کـردم،     دهیجرات و ترسـ  یب. بود
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ــنظــر گــرفتم، نخ ــ !! ری ــواس ه ــن ن  چکسیح ــه م ــرا د  ســت،یب ــر م ــه اگ ــک ــم   دهی ــد، خــون از چش بودن
 .اخالق هاشان دستم بود. دیبار یم شانیها

 یجـرات نداشـتم دوبـاره نگـاه کـنم، دلـم نمـ        م،یفقـط خـودم و حـافظ مانـده بـود      دم،یکشـ  یراحتـ  هوف
دســت آخــر آنقــدر دســت . انــدازمیب شیچنــد لحظــه پــ يهــل و وال يجهــت خــودم را تــو یخواســت بــ

 .را گرفتند دمیو همسرش آمدند و راه د رامیدست کردم که عل

ـ  دهیرسـ  مـه یتـه بعــد هـم گذشـت، مــاه اول زمسـتان بــه ن    هف سـه  . سـالگرد مامــان اعظـم بــود   نیبــود، اول
 .میشود به مقبره برو یگرمتر م یصبح مسجد گرفته بودند، قرار بود سر ظهر که هوا کم

. را خانــه گذاشــتند و خودشــان رفتنــد لیـ فام يکـه مــن و چنــد تــا دخترهــا  ادیــبــود، آنقــدر ز ادیــز عـده 
ــض  یعصــبان ــا و بغ ــواهرزاده ه ــراه خ ــود هم ــاتن يآل ــر مین ــد نف ــت  يو چن ــان هــا داش  لیوســا میاز مهم

ــذ ــع مــ  ییرایپ ــرد یرا جم ــز   میک ــوا بپ ــا حل ــا  میت ــه آق ــر ســ   يک ــه دخت ــاله حد زدهینغم ــهیس ــه  ق ک
عــالم  کیــبعـد کــه برگشـت؛    قــهینغمــه مقابـل در رفــت، چنـد دق  . بـود را صــدا کـرد   مینخـواهرزاده نــات 

 و هن و هن گفت جعبه خرما دستش بود و با عجله

 !؟ياریآردها رو م سهیخاله ک: نغمه

سـالم کـرد    م،یهمسـن و سـال بـود    بـا یتقر. بـود  یحـام . در رفـتم  يجلـو  عیلـب گفـتم و سـر    ریز ي باشه
 داد و گفت لمیآرد را تحو سهیو ک

 .نیببر نیایب ارم،یو گردو ب لینارگ رمیم: -

 بــتیم هــا گوشــه حــال نشســته بودنــد و غ گذاشــتم، خــان نــتیآرد را کنــار کاب ســهیگفــتم و ک ي باشــه
 .شدندیکنان مشغول در آوردن هسته خرماها م

 
 يبــاربر ،يزیـ کن فیبــه شـغل شــر ! گشـتم  یبرمــ لیوسـا  یبــاق يخــودم بـرا  دیـ بــود، با دایـ کــه پ نطـور یا

 !هم اضافه کرده بودند

ا لبـاس  بـاز بـود، بخـاطر مهمـان هـ      اطیـ در ح! نشـد  يمانـدم، خبـر   یدر منتظـر حـام   يجلـو  يا قهیچنددق
ــود،  رونیــب هرکــدام،  میاز بــرادرزاده هــا یکــیحــافظ و  دم،یکشــ اطیــدر ح يال یســرک یواشــکیتــنم ب
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ل کـردم، از ا    یمـ  نیدستشـان بـود و در حـال بسـتن در ماشـ      سهیدو ک دوبـاره بـا حـافظ     نکـه یآمدنـد، هـ
 !بود به داخل برگردم عیکه زده بودم روبه رو بشم واهمه داشتم، ضا ياز آن گند دبع

ــو ــو يت ــح ییدستش ــچپ اطی ــل ح   دمی ــدم داخ ــر ش ــو منتظ ــد،یب اطی ــرف د ان ــریاز ط ــرو گ ــود از  می نب
 !بدهند و دنبال کارشان بروند لیها را تحو سهیتا ک ستادمیهمانجا ا. میایب رونیب ییدستشو

 اطیــبــه ح يدیــد گــرید یوقتــ. را در آوردن و داخــل خانــه شــدند شــانیاز شــانس بــدم، کفــش ها یولــ
 یهنـوز سـبز بـاغ مـ     يدرخـت هـا   يکـه ال  ياز بـاد سـرد   میپهلوهـا  دم،یکشـ  يه انداشتند، نفـس آسـود  

. ام ســتادهیا رونیــانگــار دو ســاعت ب دمیــلرز یمــ يشــد، درد گرفتــه بــود، جــور یو ســردتر مــ دیــچیپ
هنـوز  . بـه آشـپزخانه رفـتم    ریـ پهلـو کـنم، دوان دوان داخـل خانـه شـدم و سـر بـه ز        نهیسـ  نکـه یقبـل از ا 

ــ  خــتمیر يچــا انویــل کیــبــدنم کرخــت بــود،  را بــه وجــودم بکشــم  شیو تــا ســمت لــبم بــردم تــا داغ
 نغمه از در تو آمد وگفت

 !ببرم؟ يزیریم يچا نایخاله واسه پسرخاله ام ا: -

 وانیــدو تــا ل. برســد نــتیکاب نیــســماورِ ا يرو يِخــورد دســتش بــه قــور یقــد و قــواره اش هــم نمــ بــه
 !شد دیتا طرفش گرفتم، ناپد ختمیر ییچا

 شــانیهــا را برا ییچــا ادیــب یکــیصــبر کــردم تــا  یکمــ. دختــر بچــه حرصــم گرفــت نیــا یســحوا یبــ از
ــ . ببــرد، دل تــو دلــم نبــود کــردم  یدل و جــرات رو بــه رو شــدن بــا حــافظ را نداشــتم، همــه اش حــس م

 !نگاهش متهمم يریبخاطر غافلگ

ه بـود  شـد  نـه یوجـودم نهاد  يبـار آمـده بـودم، آنقـدر احسـاس گنـاه تـو        يچشـم و گـوش بسـته ا    دختر
 .نگاه کردم بهیپسر غر کیکه به  امیدختر دن نیکردم بدتر یم الیکه حاال خ

گفــت اگــر  یبــود مــ یدلــم کــه منطقــ کیــ. تــا ســرد شــد امــدین یمانــد و کســ تیــکاب يرو يچــا آنقــدر
گفــت گنـاه دارنــد و   یدلـم کــه عقـل نداشــت مـ    کیـ کننــد و  یبخواهنـد دوبــاره نغمـه را صــدا مـ    ییچـا 
 !دارند اجیگرم شدن احت يبرا يچا کیمثل من به  دیشا

بـه دسـت تمـام     ینیو دلـم، عقلـم را دسـت گرفـت و سـ      خـتم یر يجنگ و جدال بـا خـودم، دو تـا چـا     در
ــه را ز ــخان ــو   ری ــا ت ــتم ت ــا گذاش ــذ يپ ــانیدایپ ییرایپ ــم رو   ش ــار ه ــردم، کن ــ يک ــهیفق نیزم دراز  ران
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را لــرزان و  ینیشــدم و سـ  معــذب بشـوند، دوال  دیاگـر داخــل بـروم، شـا    نکــهیا الیـ بودنـد، بــه خ  دهیکشـ 
 .و صدا داد دیهر دو لرز یاستکان و نعلبک یگذاشتم، ول نیزم يروترسان 

 
ــ تــنم ــ یبــه آن ــم خــال  خی هــم فشــار دادم و بــدنمم را منقــبض   يرا رو میشــد، چشــم هــا یکــرد؛ تــه دل

را بــاز کردنــد و کنجکــاو  شــانیعــالم در دلــم جمــع شــدند، حتمــا چشــم ها  يتمــام دلشــوره هــا. کــردم
ــا ــنگ ــد یهم م ــوش يوا. کنن ــرات دار !! گلن ــاال ج ــماها يح ــن  تیچش ــاز ک ــره ! را ب ــگ يدخت ــاز ! خن ب

ــود    ــاز شــده ب ــم آغ ــا در دل ــت ه ــوالنه ام را   . دوره کــردن لعن ــه و مس ــار خــودم و افکــار احمقان ــزار ب ه
بــاال آمــده بــود،  میبغــض تــا گلــو. رمیــرا بگ دنمیــلرز يکــردم جلــو یمــ یســع مانیکــردم و پشــ فیــرد

کتــک مفصــل نــوش  ،يریــقــرار بگ یتیمــوقع نیدر چنــ ییرایپــذ يمتعصــب، صــرفا بــرا يدر خــانواده ا
خونسـرد باشـم و امـور     دیـ زدم کـه با  بیـ بـاز بـه خـودم نه   . دیـ پشـتم لرز  کـر ف نیـ از ا. کرد یجان خواه

 .باشد يزیراه گر دیشا. کنم تیریاطرافم را مد

ــا ــد کــردم و ز  ب ــت ســرم را بلن ــخجال ــاطــرافم را پا یچشــم ری ــد   امچکــدیه. دمیی ــد، نکن ــان نخوردن تک
 !واقعا خوابند؟

 ریـ داخـل اتـاق گذاشـتم، نخ    یاز انـدازه سسـتم، قـدم    شیبـ  يقـرص شـد، بـا پاهـا     يلرزانم تا حـدود  دل
ــدیانگــار صــد ســاله خواب  ــاتن ! دن ــو میفرهــاد پســرخواهر ن ــه پهل ــر رو  يب ــرش،  يراســت و حــافظ دم ف

 !يپتو ایبالشت  چیبدون ه دند،یکش یم قیبلند و عم ينفس ها

هـم بـود، بـاز     يدر اتـاق را کـه رو   یهـول و وال داشـتم کـه نکنـد کسـ      سـتادم، یسـر حـافظ ا   يباال آهسته
. قــد علــم کــنم مینفســان يتوانســتم مقابــل خواســته هــا ینمــ گــرید يامــا از ســو ردیــکنــد و مچــم را بگ

 گفتم میرا برداشتم و در حال برگشتن به آشپزخانه به عروس خواهر ناتن ینیس

ــو : - ــرها ت ــذ يپس ــد،یخواب ییرایپ ــه را پ  دن ــه نغم ــاگ ــکرد دای ــبگ دی ــدازیز دی ــت برا ران ــانیو بالش  ش
 . ببرد

 شده اش را نشانم داد و گفت يخرما يدست ها عیسر) ام یخواهر ناتن( ثیعروس حد پرتو،

ــت    : - ــغول هس ــا مش ــان، م ــوش ج ــتت گلن ــان دس ــردو ال  م،یقرب ــم گ ــه ه ــ  ينغم ــا م ــا ه ــذاره،  یخرم گ
 .بردار يخودت از اتاق آخر



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 18

 خجالت و اخم گفتم اب

 !گن؟یم یچ هیبق! زشته من ببرم: -

 به ابرو انداخت و گفت یاخم

بالشــت بــده بــه اون دوتــا بنــده خــدا، از صــبح دارن  هیــ! خــواد حــرف بزنــه؟ یمــ یکــ! زشــته؟ شیچــ: -
 !برن یو م ارنی یم لهیوس

 شست ادامه داد یرا م شیکه دست ها یحال در

 !کردند یم ییرایپذ گفت تو مسجد یهم م) همسرش(دیسع: -

شـد   ینمـ  میـ رو! و شـروع کـرد بـه هـم زدن     خـت یگـاز ر  يبـزرگ رو  گیـ د يآرد را تـو  سهیو ک گفت
 !که پسرها هستن یاتاق يبروم تو ستین میمن رو: میبگو

همـان   یکمـ . حـافظ بـه تـپش افتـاده بـود      يقلـبم بـه هـوا    شیپـ  قـه یچنـد دق  نیکـه همـ   یالبته در اتـاق  و
 !که باز پرتو به زبان آمدپا و آن پا کردم  نیجا ا

 !؟يپس چرا واساد: -

ــ ــر    یاخم ــاق آخ ــداختم و از ات ــرو ان ــه اب ــل       يب ــان داخ ــن کن ــن ه ــتم و ه ــو برداش ــت و دو پت دوبالش
 . آمد یم نیبه نظر خوابشان سنگ. شدم ییرایپذ
 

ــو هــا را رو  بالشــت ــ دم،یکشــ شــانیهــا را کنارشــان گذاشــتم و پت ــد نیحــافظ ب ــو فرهــاد خواب واری  دهی
 يدلـم بـرا  . افتـاده بـود   شیپاهـا  يتـنش بـاال بکشـم و فقـط رو     يو نتوانسـته بـودم خـوب پتـو را رو     بود

مردانــه اش کــه هنـوز کــم ســن   يصــورت تــا حـدود . صــورتش ضــعف رفـت  يلخــت افتـاده رو  يموهـا 
فکرانــه ام  ینتوانســتم مقابــل رفتــار بــ. اطــرافم جــذاب تــر بــود ينظــرم از تمــام مردهــا بــهو ســال بــود، 

ــه ا ــه خ و ســتمیب ــب ــ نیخوابشــان ســنگ نکــهیا الی ــول زدم و نزد  یاســت و نم ــد، خــودم را گ ــفهمن  کی
جـرات  . مانـدم  رهیـ پـر پشـتش خ   يصـورتش خـم شـدم و بـه پشـم هـا و مـژه هـا         يرو هیـ شدم، چند ثان
ــ  ــتم ول ــت  ینداش ــت داش ــا مدوس ــانیپ يرا از رو شیموه ــ    شیش ــا ن ــم ت ــل ده ــب ه ــه عق ــش را  میب رخ

زد، مخصوصــا کــه  یبــه جــانم چنــگ مــ شــتریب هیــبــه ثان هیــثاناســترس . واضــح تــر بــه خــاطرم بســپارم
هــم  يریپــذ ســکیکــردم، گرچــه آدم ر یمــ ســکیر دیــنبا. اتــاق هســتم نیــا يدانســت تــو یپرتــو مــ
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ــ  ــه شــدت ترســو و حاش ــرزانم را قبــل از  يانگشــت هــا. افتــاده بــود جــاام کــامال  ینینشــ هینبــودم و ب ل
ــ ــا  دنیرس ــه موه ــو را از رو  شیب ــردم و پت ــنش  يجمــع ک ــ  ت ــاال کش ــمت ب ــه س ــ دمیب ــه رو نیو هم  يک

ــاز کــرد و  شیگــردنش رهــا کــردم، چشــما  ــرا ب ــ یحــالت کی ــل ن ــخ میمث ــا پشــت   زی ــت ت شــدن گرف
ــان عقــب پر  ــود رو کیــکــه نزد دمیــســرش را نگــاه کنــد، از تــرس چن  يچشــم هــا. فــتمیفرهــاد ب يب

ــ  ــارش ب ــ شیخم ــد   شیاز پ ــز بودن ــده و قرم ــار ش ــ  . خم ــوکه و ترس ــم ش ــ ده،یاو ه ــت و يدیببخش  گف
ــو را رو  ــه مــن کــرد و پت قلــبم انگــار از حرکــت  . و حالــت خــواب گرفــت  دیســرش کشــ يپشــتش را ب

بــه  اطیــح یبهداشــت سیســرو يبــود کــه تــو یاز وقتــ شــتیب یحتــ میدســت هــا یبــود، کرختــ ســتادهیا
ــودم ســتادهیانتظــار ا ــه زور خــودم را جمــع کــردم و پــر عجلــه از اتــاق ب  . ب ــب ــ. دمیــپر رونی ــازه وقت  یت

رنـگ از   د،یـ تپ یبـار مـ   یافتـاد، قلـبم در هـر لحظـه سـ      انیـ دم، خـون در بـدنم بـه جر   کر تیاحساس امن
 .بود دهیرخم قطعا پر

کـه تـا    یتینخواهـد کـرد، بـا آن وضـع     یخـوب  يقطعـا فکرهـا  ! کنـد؟  یمـ  يخـودش چـه فکـر    شیپـ  حاال
ــزد ــ  کشین ــودم و ب ــاد ا نیخــم شــده ب ــتادهیاو و فره ــو س ــوده، خ  شیو پت ــدســتم ب ــ الی ــ  یم ــد م  یکن

 !!کنم يست درازخواستم د

دختــر آخــر  هیـ فکــر خنـده ام گرفــت؛   نیـ شـده بــود، از ا  جــادیکــه در فکـردم ا  یآن همــه آشـوب  وسـط 
شـد، پرتــو   میبــاز خنـده پهـن لــب هـا   ! کنـد؟  يدو پسـر دسـت دراز   یحتــ ایـ  کیـ توانـد بــه   یچطـور مـ  

ول دو سـاعت بعـد، فکـر هنـوز مشـغ      یکـ یتـا  . لبخنـدم را جمـع کـردم و پـا تنـد کـردم      . کـرد  یم میصدا
 .بود نمانیاتفاق افتاده ب

شـدند   داریـ همهمـه حـافظ و فرهـاد هـم ب     ياز ضـدا  سـتادند، یخانـه ا  يهـا جلـو   نیماشـ  یکـ ی یکـ ی عصر
 رِیزد ســ یخمارشــان داد مــ يآمدنــد، صــورت پــف کــرده و چشــم هــا رونیــو پتــو، بالشــت بــه دســت ب

 دلسوزانه گفت مهیخواب نشدند، حک

 .دیبخواب یاتاق تَه دیبر: -
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 يو بچــه هــا یو خــانواده حــاج میســوگوارها بعــد از شــام رفتنــد، دو تــا خــانواده مانــده بــود  و مهمانــان
ــود  رتــریاکــرم، خــواهر اعظــم کــه از همشــون پ  ــود و قــبال فــوت شــده ب و  میشــام را دورهــم خــورد . ب

 .دخترِ بزرگ مامان اعظم را در آورد اهیبالخره مامان فتانه لباس س

احتــرام قائــل  شیبــرا یداشــتند، ولــ هیــشــده بــود و در بــاطن کن مادرشــان يمامــان فتانــه هــوو نکــهیباا
ــ . کردنــد یمــ شیبودنـد و مامــان صــدا  خــوب  یلــیمامــان اعظـم و فتانــه هــم خ  نیمخصوصـا کــه رابطــه ب

رفـت کـه کـم     یاز بعـد از فـوت مامـان اعظـم هـم مـ      . نگذاشـته بودنـد   یبـاق  یثیحـرف و حـد   چیبود و ه
 .از دلشان پاك شود رکم تنف

چــرت بــود و هــر از چنــدگاه چشــم  يشــده بودنــد امــا فرهــاد هنــوز تــو  داریــدوبــاره ب و فرهــاد حــافظ
کردنـد، قطعـا فرهـاد بـا      یذاشـت و کـل کـل مـ     یحافظ هم سـر بـه سـرش مـ    . رفت یهم م يرو شیها

 يدلسـوز  الیـ خ یکـاش بـ   يو ا دهیـ باشـد، فقـط خـود حـافظ د     دهیـ توانسـته مـرا د   یبودند، نمـ  جیگ نیا
ـ  يفکرهـا  یوقتـ  کیـ کـه حـافظ راجـبم     شـدم  یام م دهآزاردهن يها تمـام   یشـب بـه خـوب   . جـا نکنـد   یب

ــان دور       ــد و از پدرش ــل مادرشــان بدانن ــه او را مث ــت ک ــول گرف ــه ق ــان از هم ــتن مام ــع رف  يشــد و موق
 و گفت دیحنانه مشتاق و خندان مامان فتانه را بوس. نکنند

 .يدیمامانم رو م يبو خدا رحمت کنه مامانم رو، اسمتون از هم دور باشه، ،یحتما مامان: -

هــم  یرتــیخــواهرش چــه غ يرو. دیهــم کشــ يزد و اخــم تــو یکاســه چرخــ يتــو مــهیحک يهــا چشــم
 !داشت

و  میرا دعــوت کــرده بــود میهــا یبــار از طــروق مختلــف خــواهر نــاتن نیگذشــت، چنــد یمــ یمــاه چنــد
و  مـــهیحک م،یحنانـــه بـــود يکـــه دعـــوت خانـــه  يدو ســـه بـــار يال بـــه ال. میشـــده بـــود همانشـــانیم

مســخره  دیشــا. نمیهــم دعــوت شــده بودنــد و توانســته بــودم دورا دور بــه نظــاره اش بنشــ  شیپســرها
ــایب ــ دی ــرا یول ــردخ يب ــرا يت ــن، همــ  طیدر ش ــم ز نیم ــه ــود ادی ــورت. ب ــول دوران   یدر ص ــه در ط ک

ــتانمیدب ــیخ رس ــ یل ــا یاز همکالس ــا  میه ــه ه ــرها   يدر رابط ــا پس ــان ب ــامال بازش ــفام يک ــا لی  هیو همس
ــ ــد  یصــحبت م ــ  يو تعــداد انگشــت شــمارکردن ــ یهــم دوســت پســر داشــتند ول  چیهــ يزهــایچ نیچن

کـدام از   چیدر عـوض کـردن هـ    یافتـاد و مـن هـم گوسـفندوار سـع      یمـن جـا نمـ    يبرادرهـا  يوقت بـرا 
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 یکـ ی. کـامال خـو گرفتـه بـودم     طمیبـودم کـه بـا شـرا     يجـزء معـدود افـراد    دیشـا . نداشتم میموانع زندگ
آورد و بعـد از رفتـنش    یبـا خـودش مـ    یبـ یعج يآمـد، زمزمـه هـا    یحنانـه مـ   یبود کـه وقتـ   يدو هفته 

کــه دور  يزمزمــه هـا . شـدند یم دیــناپد بعـد زمزمـه هــا حضـور داشــتند و    مــانیخانـه   يتـا چنـد روز تــو  
 !شدندیشدنم، گم م دایمامان، مهرنوش و فرنوش با پ يپچ پچ ها يمن و ال ياز گوش ها

 
ــ  زیــکــه کــال از همــه چ مــن ــتم و  یفرنــوش مــ اتیــتم بــه ســمت اخالقمحــروم بــودم، کــم کــم داش رف

بــودم و هــر بــار  دهیســوال پرسـ  شــانیراجـب حــرف ها  ختــهیجســته گر يچنـد بــار . شــدم یکنجکـاو مــ 
! وجـود نداشـته اسـت    يکنجکـاو  يبـرا  یموضـوع  چیکردنـد کـه انگـار هـ     یدست بـه سـرم مـ    يهم جور

 .را کشف کنم شانیآمد که موضوع بحث ها یم که جانم باال میخالصه بگو

*** 

خانـه، از سـه هفتـه     نیـ بـه عنـوان زن ا   د،یرسـ  یخـوبش از راه مـ   يداشت بـا تمـام حـس هـا     دیکم ع کم
کــه  یمیبـود، فــرش دسـتباف قـد    دیـ ع يروز دم دمهــا کیـ . کـردم  یشــروع بـه خانـه تکــان   دیـ قبـل از ع 

ــه ح   ــان کشــان ب ــود را کش ــادرم ب ــاز م ــجه ــ اطی ــه عل یم ــردم ک ــب ــ رامی ــرش   د،یاز راه رس ــد تکــه ب چن
ــب نشیاف از ماشــ يم دا يخــورده  ــ  رونی ــه صــدا  یآورده و از پشــت حــوض م ــد ک ــه  يآم ســالم را ک

انگشــت  يفــرش را کــه تــو يگوشــه . علــف زار رهــا کــرد و پاتنــد کــرد يتمــام چــوب هــا را رو د،یشــن
را داخـل هـم    میبـرد، خجالـت زده انگشـت هـا     اطیـ کـوچکم حمـع شـده بـود را گرفـت و داخـل ح       يها

 لب گفتم ریجمع کردم و ز

 .ستت درد نکنه داداشد: -

 دیافتاده پرس شیابروها نیدانستم چرا ب یکه نم یاخم با

 ؟یِخوابش کدوم طرف: -

 .دمیفرش کش يدوال شدم و دست رو. سرخ شدند میکردم گونه ها یم احساس

 !ينجوریهم: -

 هیــبــه ثان. چــوب هــا را بــردارد بــه داخــل رفــت  نکــهینــم دار پهــنش کــرد و بــدون ا اطیــکــف ح کامــل
ــرش،      يصــدا ه،دینکشــ ــل از فاصــله گــرفتن از ف ــد، قب ــدنم را لرزان ــه و ب ــار ســتون خان ــده اش چه عرب
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 میبـه سـرعت نـور بـه لبـاس هـا      ! بـاز چـه کـار کـرده بـودم؟     . فـرش نشسـتم   يخم شد و گوشه ا میپاها
 .آقام و شهرام هم بلند شد يصدا. دمیپوش یم شهیبود که هم یمانشدم، ه رهیخ

 دنیترسـ  يکـه خـورده بـودم بـرا     يتـک نخـورده بـودم امـا همـان هـا      ک ادیـ ز د،یـ لرز یجـونم مـ   ي همه
 آورد و بلند گفت رونیدست شهرام را گرفته و ب رامیعل. بود یکاف

ــه ا يگــردن کلفــت کــرد : - ــک ــال فهیضــع نی ــدســتباف رو تنهــا ب یق ــح ارهی ــم خــوشِ هســت ! اط؟ی  یدل
 !یکمک دست آقام و گلنوش باش

آقـام کـه حـرف    . انداختـه بـود   نییعلـم کنـد، سـرش را پـا    قـد   رامیـ که جـرات نداشـت مقابـل عل    شهرام
 دیمن اخم پرس کیاز دخترها باور داشت با  شتریرا ب شیآقاپسرها

 !؟یبهت گفت کمکش کن: -

 به آقام جواب داد ریبا خشم بهم انداخت و سر به ز ینگاه شهرام

 .کنهیکمرم درد م یگفت، ول: -

 !؟یخم بستر گرفتز دنیخواب يادیاز ز ای! ؟يرخوردیت: رامیعل

 خجالت گفت با

 !رونیب ارمشیبهش گفتم فردا م: -

 دیرو به من پرس آقام

 !رونیب شیاورد یبابا فردا م: -

 جواب دادك آروم

 .میآخه بابا فردا حنانه رو دعوت دار: -

 گفت یو حرص دیکوب شیشانیپ يکف دستش را رو شهرام

 !؟یالل! ؟یپ چرا همون موقع نگفت: -

 .کردم یاز خودم دفاع م دیصورتم فوکوس کرده بودند، باتاشون رو  سه

 )به درك(یگفت م،یگفتم مهمون دار: -
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ــهرام ــتش را از ال  ش ــت زده دس ــه  يخجال ــعل يپنج ــب رامی ــ رونی ــت و    دیکش ــلنگ را برداش ــد ش و آم
ــه کمــک کــردن  ســتادهیا ــعل. ب ــبر يهــم چــوب هــا  رامی ــرا دهی ــرد و   نــتیکاب يشــده ب ــه داخــل ب را ب

 اریــو ماز رامیــمقابـل عل  شــهیهم. میکلمــه بــاهم حـرف نــزد  کیـ تمـام شســتن فــرش،  تــا ا. مشـغول شــد 
 .شد یبه موش م لیتبد

 
و شــام را دور هــم  میاز نبــودنِ مامــان اعظــم، چــراغ خانــه اش را روشــن کــرد  دیــع نیاحتــرام دومــ بــه

جمــع مردهــا نشســته  انیــحــافظ هــم م م،یخانــه جمــع بــود يهمــه تــو لیــســال تحو کیــنزد. میخــورد
 ریــچرخانــدم و از ز یبهانــه بــه ســمت مردهــا چشــم مــ کیــبــار بــه هــزار و  کیــ قــهیر چنــد دقهــ. بــود

 .گذراندمشینظر م

کــه هــر  شــانیبــه بچــه ها ردادنیو فرنــوش مقابــل هــم چهــار زانــو نشســته بودنــد و در حــال شــ  حنانــه
 .کردند یم بتیبودند، بازهم غ میسال و ن کیو  کی بیکدام به ترت

ـ  مامان  نکـه یزد، ا ینوم هـا نشسـته بـود و راجـب خـاطراتش بـا مامـان اعظـم حـرف مـ          خـا  هیـ بق نیفتانه ب
هــر  نکــهیا. کــرده شــنهادیو بــه بابــا رضــا پ دهیــهــم مناســب د يخــودش مامــان فتانــه و بابــا رضــا را بــرا

ــه ها  ــار بچ ــانیب ــر ش ــدند،یم ضیم ــبق ش ــ   هی ــم م ــت ه ــا را دس ــه ه ــپردند یبچ ــهیا. س ــه و  نک رب گوج
 .خاطره ها لیقب نیکردند و از ا یدرست م را با هم مویو آب ل ورمهق يسبز

آمـدن مـن و    ایـ بعـد از بـه دن   بـا یتقر. کـرد یم رییـ هـا تغ  یکـه رنـگ نگـاه خـواهر نـاتن      دیـ د شدیکم م کم
رابطــه هــا قطــع  ش،یضــیشــدن مــادرم و قطــع شــدن دو تــا دســت مامــان اعظــم بخــاطر مر   ریــگ نیزمــ

 .شده بود

انتظــار داشــتن آقــام در آنِ  یمنطقــ ریــشــان، غبــا آن ســن و ســال کم میهــا یموقــع هــا خواهرنــاتن آن
کـه آقـام بـه خـاطر کهولـت سـن و بعـد قطـع انگشـت           یدر صـورت ! هـر دو همسـرش باشـد    شیواحد پـ 

 .تحرك داشته باشد ادیتوانست ز ینم ش،یپاها

بـه دسـت آوردن دل فرزنـدانش بـه خــرج داده      يبـرا  يشـتر یب یآقـام سـع   ر،یـ چنـد مـاه اخ   نیـ در ا امـا 
مامــان فتانـه بــه همـه ســفارش کـرده بــود،     م،یگفتـ  کیــشـده و در کمــال احتـرام تبر   لیــسـال تحو . بـود 

 !داغشان هنوز تازه است د،یخودتان را خوشحال نشان نده ادیز
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از . قهقهــه آقــام؛ پســرهاش و دامادهــاش بلنــد بــود يصــدا. رقــم خــورد يگــریجــور د یســفره ولــ ســر
 .هم نکرده بود يابرو تو مهیز حکج یکس یعنینبود،  يهم خبر میناتن يها یاخم و تخم آباج

. بشــود یپــر و خــال مــهیحک يچشــم هــا شــدیگفــت و باعــث م یمــ يزهــایگوشــش چ ریــمــدام ز یحــاج
مثـل لبـو سـرخ     یشـد کـه انگـار نفسـش رفتـه باشـد و گـاه        یرنـگ مـ   یصورت چنان خشـک و بـ   یگاه

امــا تــا از گفــتم  یبــه عنــوان شــعار مــ دیرا شـا  نیــســخت اســت، ا یلــیخ زیــاز دســت دادن عز. شــد یمـ 
 .شد دیمتوجه نخواه دیدست نده

فقـط حنانـه مانـده بـود، هنـوز از      . رفتنـد  یکـ ی یکـ ی میهـا  یسفره جمع نشده بـود کـه خـواهر نـاتن     هنوز
دور و ور مــادرم را گرفتنــد و شــروع  مــهینگذشــته بــود کــه حنانــه و حک يزیــنفرشــان چ نیرفــتن آخــر

 دمیب شده بود، آرام از فرنوش پرسمترقبه که توجه همه جل ریکردن به حرف زدن، آنقدر غ

 !!ن؟یکه چش نداشت مامانم رو بب مهیحک: -

شـد و   رهیـ لـب هـاش جـا گرفـت و دوبـاره بـه آنهـا خ        يرو یفرنـوش بـرق زد و لبخنـد کجـ     يها چشم
 گفت

 !مجبوره چش داشته باشه: -

ــو داشــت حــرفش را  میکــردم کنجکــاو یســع! داشــت کــه مجبــور باشــد؟  یلــیچــه دل! ا؟یــنداشــت آ! ب
پـس  . رفـت  یتفـره مـ   دم،یپرسـ  یمـ  يادیـ بروز نـدهم؛ قلـق مهرنـوش دسـتم بـود کـه هـر وقـت ز         ادیز

 دمیپرس تیاهم یخونسرد وب

 !؟یچ یعنی: -

کــامال مطمــئن  یگــذرا بــه مــن انــداخت و وقتــ یرهــا کــرد و نگــاه ییظرفشــو يرا تــو نــتیکاب دســتمال
 و آرام گفت دهم به سمت گوشم خم شد یدانستن نشان نم يبرا یچندان لیشد تما

- :رهیخ! 

 کیــدر ذهــن مــن فقــط  رهیــکلمــه خ! بــود؟ یچــ هیشــد، قضــ یرا گفــت کــه تــه دلــم خــال رهیــخ يجــور
 ! ؟يخواستگار... يوا.. داشت، آنهم یمعن
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مامــان و بعــد حنانــه مشــکوکانه بــه  شــانیحــرف ها يتوجــه ام بــه جمــع زنانــه جلــب شــد، ال بــه ال تــازه
گـرفتم کـه مشـغول     یکـه فرنـوش گفتـه بـود، نمـ      يریـ گـه بـا آن خ  کردنـد، منگـول بـودم ا    یمن نگاه م
مـن  ! سـتاد یا یقلـبم داشـت مـ   ! خواسـتند؟  یحـافظ مـ   يمـرا بـرا   یعنـ ی!! کردن مـن هسـتند   يخواستگار

 يآن همــه دختــر تــو یآنهــم وقتــ دم،یرســ یبــه عشــقم مــ يزود نیــبــودم کــه بــه ا خوشــبختچقــدر 
ــ  يبــرا لیــفام را  میو بردبــار يهمــه صــبور نیــا پــاداش ابالخــره خــد. کردنــد یداشــتنش همــه کــار م

 ینفسـم گرفتـه بـود، اسـترس همـه جـانم را مـ       . دیبخشـ  یمـ  میبـه زنـدگ   نشیـ همراه حافظ و عشـق رنگ 
ــ میدســت هــا. فکــر بــودم ينشســتم امــا هنــوز تــو  يرایپــذ گوشــه میکنــار خواهرهــا. لرزانــد زده  خی

را لــو داده،  انیــهرنــوش جربــرده بــود م یتــب دارم پــ يبــود، فرنــوش کــه از حــال منقلــب و گونــه هــا 
ــهیموز ــا ان ــت هــا يِرا ال شیانگشــت ه ــار داد و ز   يانگش ــرو کــرد و محکــم دســتم را فش ــدســتم ف  ری

 گوشم گفت

 !فکرکنم مامان قبول کنه: -

مــا شــده  يبــه فرنــوش کــردم، مهرنــوش هــم کــه متوجــه پــچ پــچ هــا  يخجالــت و دلخــور نیبــ ینگــاه
مــا  يدسـت هــا  يدســتش را رو. انــه نداشــته باشـم بــه مامـان فت  يدیـ نشســت کــه د يبـود، مقــابلم طـور  

 گذاشت و با اخم و جذبه گفت

 !!یافت یپس م يخودتو جمع کن، دار: -

 لب گفت ریز یبا تمسخر بدجنس فرنوش

 !شده یمامان راض: فرنوش

 به فرنوش رفت و مثل خودش گفت يچشم غُره بد مهرنوش

ــوش ــ: مهرن ــهینم یراض ــا آ! ش ــبج ــ هی ــکان رو ب  اسی ــرو اش ــو ب ــرش   پاش ــه رو،رو س ــون، خون ــر بخواب ب
 .گذاشت

کــه دســتم را ول نکــرده بــود  یرا گرفــت و در حــال شیبلنــد شــد رفــت، مهرنــوش جــا عیســر فرنــوش
 گوشم گفت ریکرد و ز یبه مامان نگاه

 ؟یچرا خودتو باخت! چته؟: -
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 تــو دهیزده و ترســ جــانیه یســرم را بــاال آوردم و بــا حــال ينگــاه کــنم، مجبــور یتونســتم بــه کســ ینمــ
 صورت مهرنوش لب زدم

 !حافظ؟: -

 و نرم گفت دیپاش یزد که تا ته وجودم را رنگ م يلبخند مهرنوش

 !مینه، حک: -

! م؟یآخــر چــرا حکــ! م؟یحکــ يبــرا! و همراهشــان بنــد دلــم پــاره شــد خــتیفرور یرنگــ ينورهــا تمــام
نـه مخالفـت   کـن مامـان فتا   يکـار  ایخـدا ! بدهنـد؟  مینکنـد مـرا بـه حکـ     يوا! اسـت؟  دهیـ مـرا د  یاصال ک

 دمیهل زده پرس. کند

 ده؟یمگه منو د: -

 و دلخور به مامان نگاه کرد و گفت سرد

 !پسندت کرده مهیحک: -

 دمیصورت مغمومش برنداشتم و پرس ينگاهم را از رو شیخاطر و پر تشو آزرده

 !س؟یمگه قاجار! ؟یچ یعنی: -

 سرشو به تاسف تکون داد و گفت مهرنوش

چنـد مـاه هـم بـه زور حنانـه رو بـه هـزار بهانـه سـاکت نگـه            نیـ کنـه، تـو ا   یقت مـ اگه بابا بفهمه مواف: -
 !میداشت

ــا ا   يحــدود تــا ــم روشــن شــد کــه مهرنــوش هــم ب ــ دیازدواج مخــالف اســت و شــا  نیــدل توانســتم  یم
معصـومانه  . بـه فنـا ذفـت    دمیـ تمـام ام  يگرچـه بـه زود  . خـود حفـظ کـنم    يمامان فتانه را هـم در جبهـه   

 کردم، لب زدم یشوم که به چشم همسر نگاهش م یهمسر برادر کس نکهیاز ا دهیو ترس

 !شناسم شوهر کنم یکه اصال نم یخوام به کس یمن نم یآبج: -

 .کند رونیخود را از سرم ب یب يخواست فکرها یحرف زد انگار م محکم

 !؟یبترش یبمون ،یشوهر کن دیبالخره با: -

 خداد تلخ و سخت، معصومانه تر گفتمر نیترس از دست دادن تنها پشت و پناهم در ا از
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 !بترشم بهتره! ؟ينجوریا: -

 نرم داد و مهربون تر جواب داد يمنظور لحنم را گرفته باشد، پنجه ام را فشار ایگو

 !اد؟یاز کجا معلوم ازش خوشت ن: -

 یعنـ ی! بدهنـد  میخواسـتند مـرا بـه حکـ     یمـ !! شـده بـود   یتوطئـه سـازمانده   نیـ شد، انگـار ا  یدلم خال ته
 یمـ  میکنـار حکـ  ! دادم؟ یکـردم و بعلـه مـ    یحـافظ نگـاه مـ    يچشـم هـا   ينشسـتم و تـو   یمـ  مینار حکک

اتــاق باشــد و در اصــل  کیــفاصــله ام بــا او  دیکــه شــا یبــه کســ! کــردم؟ یو بــه حــافظ فکــر مــ دمیــخواب
هـم   یموضـوع  نیچنـ  کیـ فکـر کـردن بـه     یحتـ . بمانـد  نمـان یب شـه یهم يبـرا  میبـه اسـم حکـ    ردمـ  کی

 .گوشش پچ زدم ریهل زده تر ز. انداخت یرعشه بر تنم م

 !؟ینکنه تو هم موافق یآج: -

بــه خــودش گرفــت و  یطرفــ یبــه مامــان دوخــت و حالــت بــ شــتریام را رهــا کــرد و چشــمش را ب پنجــه
 گفت

 .ستیبدك ن! یِحافظ و حام هیشب یلیخ دم،یعکسش رو د! نه بابا: -

ــ  انگــار ــ  يبغــض بــد خــت،یر یداشــت اشــک هــام م خــودش ! تمــام؟ یعنــی. ده بــودتــو گلــوم جمــع ش
 يچقـدر بــد بــود کـه مادرهــا، مردهــا  . کــرده دییــرا مامــان فتانـه تا  دخانیکــرده بــود کـه جمشــ  فیـ تعر
ــرا ییایــرو ــ شــانیدخترها يخودشــان را ب ــدید یمناســب م ــدر. دن را کــه دوســت  یکــه شــغل يمثــل پ

 دشیزنــد رشــرا کــه فر يمــادر ي ختــهیفــرو نر يانگــار اشــک هـا . کنــد یمــ لیــدارد بـه فرزنــدش تحم 
ــ     ــه فرســتاده و تنهــا پالکــش بازگشــته را در وجــود خــودم حــس م ــه جبه ــاز. کــردم یرا ب ــا  يمگــر ب ب

کننـد   يخانـه   یِخودشـان راهـ   میتوانسـتند مـرا بـا تصـم     ی؟ چطـور مـ  !سـت یگنـاه ن  يانسـان هـا   یزنـدگ 
 !که به آن خانه تعلق خاطر ندارم؟

ــ: - ــن نمــ     یآج ــو م ــا بگ ــان و باب ــه مام ــنم  یب ــوام ازدواج ک ــی! خ ــ یعن ــدن    یچ ــره اوم ــس پس ــا عک ب
 !؟يخواستگار

 گرفتن گفت افهیداد و در حال ق لمیتحو یبرگشت با جذبه نگاهم کرد و اخم مهرنوش

 !ومدنیهنوز که ن: -
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 که بشنوه گفتم يلب جور ریز

 !انینم شاالمیا: -

 گوشم گفت ریبا حرص ز مهرنوش

 !!درآمد داره یونیلیم! ستیفوتبال: -

 زدند گفتم یم اسیمرا با شغل و پولش ق ندهیمرد آ نکهیحرص و بغض از ا با

 !مبارك مادرش: -

ــم نخوردنــد، فرنــوش و مهرنــوش و عــروس ها  مــهیآخــر شــب حنانــه و حک تــا مــانیاز کنــار مــادرم ج 
آن همـه پـچ پـچ     لیـ بـود دل  نیـ پـس ا ! هم دورشان نشسته بودند و انگـار کـه همـه خبـر داشـتند اال مـن      

 !ر؟یچند وقت اخ نیا

 ییرایپــذ يهــا انتهــا یکــه بعضــ یلمــیمبــل تــک نفــره نشســته بــودم و بــه ف  يرو نیر آرام و متــظــاه ر
ــ ــاطن جــانم دســت خــوش طغ   یتماشــا م ــودم و در ب ــد، زل زده ب ــکردن ــود انی ــاه چشــم رو . ب  يگــه گ
ــ ــ  یحــافظ م ــ  یچرخانــدم و جگــرم آتــش م ــوان زن  ! شــود مــن، مــن  یگرفــت، چطــور م ــه عن مــن را ب

ــا  ــ  شیچشــم هــاکــه  رداداش نگــاه کنــد و هــر ب ــه مــن م دوزد، خونســرد بمــانم؟ چطــور امکــان   یرا ب
ــ انیــدســتش م یدارد کــه وقتــ ــا میشــود، غــذا از گلــو  یســفره دراز م ــ! بــرود؟ نییپ تــوانم  یچطــور م

شـد کـه اسـمش عشـق      یاصـال اگـر مـ   ! شـود؟  یراه بروم و حافظ را فرامـوش کـنم؟ مگـر مـ     میکنار حک
رد   نمیـ بشـوم، هـر بـار کـه حـافظ را بب      میحکـ اگـر همسـر   ! چکار کـنم؟  دیبا اینبود، خدا مگـر  . خـواهم مـ

 !رد؟یتواند بم یچند بار م شیدختر هجده ساله، در طول زندگ کیانسان،  کی

 نیـ انگـار ا  د،یـ بار یمـ  شیـ از سـر و رو  یتـاب  یو بـ  یبـر قضـا حـافظ هـم مثـل مـن بـود، کالفـه گـ          دست
و مــدام بــه  ندیکــه آنجــا بشــاز حوصــله اش خــارج بــود  گــریبــود و از د دهیطــول کشــ يادیــز یهمــانیم

 .کرد یساعتش نگاه م

دل ! اصــال دل کَنــدن چگونســت؟! آمــد، چطــور از او دل بِکــنم؟ یحــافظ کــش مــ يمهابــا رو یبــ نگــاهم
ــ  ــه ب ــتن ک ــدل یبس ــور ب  لی ــدن را چط ــود، دل کن ــب ــا ! اموزم؟ی ــن آدم راه ه ــن آدم   يم ــودم، م ــه ب نرفت

کــه  ياز احســاس هــا چکــدامیاز ه. دمنکــرده بــودم، مــن دختــر چشــم و گــوش بســته بــو يهــا یزنــدگ
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کــه بــا  ل،یــفام يشــد در دخترهــا یخالصــه مــ میکننــد خبــر نداشــتم، دوســت هــا یمــ بــهانسـان هــا تجر 
ــده ا ــز يع ــ  يادی ــازه همنش ــتم ینیاج ــن،  ! نداش ــال م ــح ــ  کی ــت و بس ــر دم بخ ــور   اریدخت ــوان، چط ج

 داریــرا قبــل از پدچــ! آوردم؟ یعقلــم در مــ ي طرهیزنانــه ام را تحــت ســ میاحســاس هــا و هورمــون هــا
همــه سـکوت کردنــد تــا حســم   نیــچـرا ا ! وصــل نکردنــد؟ میحکـ  بــهاحســاس نافرجـام مــرا   نیــشـدن ا 

مگـر  ! دمش؟یکشـ  یمـ  رونیـ چطـور از جـانم ب  !کـردم؟  یچـه مـ   شـه یر نیـ حال مـن بـا ا  ! به دواند؟ شهیر
تم کـه احساسـا   میتجربـه تـر از آنـ    یمـن بـ  . گـر ید يحـافظ؛ جـانم شـد    يوا! ؟يریـ شود جانـت را بگ  یم

. همـراه شـد   اریـ اخت یاشـک بـ   يقطـره ا  ختنیبغضـم بـا فـرور   . رمیـ بگ میرا کنترل کـنم و بـا عقلـم تصـم    
ام  ییبــود را نداشــتم، بغــض آلــود چــا میکــه مســمومِ پرپرشــدنِ آرزوهــا يطــاق مانــدن در هــوا گــرید

ــه ح ــتم و رو اطیــرا خــوردم و ب ــا يســکو يبلنــد يرف ــاال وانی ــا يکــه ب ــود نشســتم و  اطیــح يپلــه ه ب
 میمـن تصـم   يبـه جـا   شـه یکـه مثـل هم   تیـ جمعآن  انیـ طاقـت مانـدن م   گـر ید. کـردم  زانیرا آو میپاها

هجـده سـال کـه بـرده      نیـ بـود مثـل تمـام ا    دایـ کـه پ  ينجـور یدلم شکسـته بـود، ا  ! گرفتند را نداشتم یم
و لبــاس دوخــت خواهرهــا و مــادرم  رمیــزبــان بــه دهــان بگ دیــبــار هــم با نیــبــودم، ا میآقــام و برادرهــا

 !میراضاز دوختش  یلیکنم و تمام عمر نشان بدهم که خ را تنم
 

 .بودند يماهر يگرهایهم باز اریکردند و در ظاهر بس یکه مهرنوش و فرنوش م يکار همان

 نیــو ا »رهیــخ«: فرنــوش گفـت  یچنــد لحظـه بــود، وقتـ   يبــرا میخوشـ ! شــد یکــردم و چـ  یفکــر مـ  یچـ 
 !»میحک«: مهرنوش گفت یتمام شد وقت یخوش

حــداقل حــافظ را ! نطــوریدانســتم، از حــافظ هــم هم ینمــ یچــیه مید آمــده بــود، مــن از حکــبــه در دلــم
نکنـد بخـاطر بـه    ! مـادرم موافقـت کنـد؟    دیـ بـودم کـه بتـوانم دوسـتش داشـته باشـم، چـرا با        دهیآنقدر د

 !بشود؟ یآقام راض يو وصل شدن به دل دخترها مهیدست آوردن دل حک

 دمیرا به آسمان گرفتم و نال سرم

 ... ایاخد: -

هـق هـق خفـه ام     خـت، یر رونیـ ب میصدا کـردن خـدا مهـر و مـوم دلـم را بـاز کـرد و تمـام دردهـا          انگار
اســت  ادیــداخــل خانــه ز يمطمــئن بــودم آنقــدر صــداها. را فــرا گرفــت وانیــا يا دهیپوشــ مــهین يفضــا
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نگذشــته بــود کــه  شــتریب هیــچنــد ثان. دینخواهــد رســ یبــه گــوش کسـ  چــارهیهــق هــقِ مــنِ ب يکـه صــدا 
بــه گوشــم  شـد، یخانــه مامـان اعظــم بــاز م  وانیـ بــه ا میکـه مســتق  ییرایبــاز و بسـته شــدن در پــذ  ياصـد 
کفــش و بعــد هــم  دنیکشــ يکــردم بغضــم را فروبخــورم، صــدا یرا جمــع کــردم و ســع میپاهــا. دیرســ

 فیـ سـر بلنـد کـردم، حـافظ بـود، آن کـش بافـت ظر       . رفـت  نییتنـد و بلنـد کـه از پلـه هـا پـا       يقدم هـا 
 !را باز کرد و محکم بهم کوفت و رفت اطیبا عجله در ح. کرد یفردش م منحصر به شیآب

ــ    بــه ــد کــه  یســرعت وارد خونــه شــدم، ســرها بــه ســمتم برگشــت، آنقــدر کنجکــاو نگــاه م  کیــکردن
ــه خــودم شــک کــردم   ــ! لحظــه ب ــود مگــر؟  یچ ــ میاخــم برادرهــا! شــده ب ــ  يجــور کی ــود انگــار م  یب

 دندیپرس

 !؟يبود يتا االن کدوم گور: -

مـن هـم    هیکـه طلـب کـار بودنـد؟ آنهـا بـه سـا        دیهـم کشـ   قـه یزمان خروج حافظ تا ورودم به دق از مگر
 گوشم گفت ریمهرنوش ز. کنار مهرنوش کز کردم دهیترس! شک داشتند

 .گرفت ياز بابا اجازه خواستگار یحاج: -

حــرف  یشــده، همــه دخترهــا وقتــ یصــورتم خــال يســطل ماســت رو کیــکــه انگــار  دیــرنگــم پر چنــان
 !من چارهیآخ ب... شدند و من یشد سرخ م یستگارشان مخوا

*** 

ــریدوســاعت د یکــیاســت،  بهشــتیارد ســوم ــ یحــاج گ ــرا   یم ــوك را ب ــا گلنــوش مفل پســر  يآمــد ت
! بالخـره دسـت راسـتش اسـت    ! آورنـد  یکنـد، حتمـا حـافظ را هـم بـا خودشـان مـ        يارشدش خواسـتگار 

تـا   نکـه یو ا میمـدت بخـاطر نبـود حکـ     نیـ ا يحـاال بمانـد کـه تـو    . بـرد  یکه همه جـا بـا خـودش مـ     یکس
ــرا از نزد ــحــاال م ــند کی ــه ا چیده هــی ــ   يبهان ــود و نم ــام نب ــا و آق توانســتند  یدســت برادرهــا و داماده
فقـط بــغ  ! دادم یخـودم پـس مـ    دیــرا با شـد یکـه از کنـارم رد م   يجـواب هـر پشــه نـر   . مواخـذه ام کننـد  

مـن آموختـه بـودم کـه چطـور       یولـ کردنـد،   یسـر و وضـعم را نگـاه مـ     یچشـم  ریـ کرده و اخـم آلـود ز  
 !ندهم جوبهانه  يآدم ها نیآتو دست ا
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ــاطر ا  در ــل بخ ــهیاص ــ نک ــ میحک ــور   یرا نم ــر از ج ــتم فرات ــاس     يخواس ــتند لب ــار داش ــن انتظ ــه از م ک
 .دست نزده بودم میپاچه بز يبه ابروها دینکرده و از ع شیبودم، آرا دهیپوش

ــ چیهــ ــ  یجــوره نم ــودنم را نشــان ب ــ توانســتم مخــالف ب ــرا هــم ند میدهم، چــون هنــوز عکــس حک  دهی
 کیـ و بعـد   نـد یایکـردم تـا ب   یمـ  يصـبور  دیـ با. شـد  یکـردم، نـاحق مـ    یکـه مـ   یبودم و هر نوع قضـاوت 

تنهـا برادرهـا حـق داشـتند نظـر آقـام       . خوانـدم  یمـ  هیـ گـوش بق  ریـ گذاشـتم و ز  یمـ  شیتوپول رو رادیا
 یخــورد مــ یشــده عهــد بــوق لیســف رتیــتعصــب و غ ریــوگرنــه مــادر و مــا دخترهــا ز ،را عــوض کننــد

 طیو محـ  میکنـ  یمـ  یدلـم خـوش بـود وسـط کـالن شـهر زنـدگ       . دیرسـ  ینمـ  يبـه جـا   مانیو صدا میشد
 !از همه بازتر باشد دیبا دمانیو د

 يداشــتند و مــدام از رابطــه هــا یآنچنــان يهــا لیــرفــتم، دوســتانم بــال اســتثنا موبا یمــ رســتانیدب یوقتــ
بـود و بـرعکس    تیـ جهـات کـم جمع   یلـ یمحلـه مـا دربنـد، از خ   زدنـد،   یکه با پسـرها داشـتند حـرف مـ    

ــیاز دال یکــی دیشــا. داشــت يادیــو رفــت و آمــد ز ســتیتور و  يرفــتن بــه تنهــا رونیــکــه مــرا از ب یل
 . بوده باشد نیکردند هم یرفت و آمد با دوستانم منع م

 د،یـ آ یمـ  میکـردم اگـر حکـ    یخـدا خـدا مـ   . وابسـته بـود   میبـه امشـب و آمـدن حکـ     یکه همه چ خالصه
 .کرده بودم دایبه حافظ پ ي ژهیناخواسته احساس و. دیایحافظ ن

بــود و  دنیــنبــود و قصــد د یامشــب رســم: یبــه قــول حــاج امدنــد،ین یهــم شــد، حــافظ و حــام همــانطور
 !قربان دیع يآمدند گوسفند انتخاب کنند برا یانگار م! نه ایپسندد  یم میحک نکهیا

شــده  دهیهــم کشــ یتــا خــانواده حــاج يمــرد ســاالر نیــانگــار امــن مــالك نبــود،  دنیاصــال پســند انگــار
ــ  مــهیگرچــه در ظــاهر حک. بــود مــا، حــرف آخــر بــا   يمثــل خانــه  ایــگو یامــور را در دســت داشــت ول
 شـان یبـود کـه انسـان هـا و خواسـته ها      نیـ ام ا دهیو نرسـ  مـه یو انـدوهم بـا آن عقـل ن   . بود و بـس  یحاج

 !يمرد واسنان بودن، زن و گوسفندگر! عتیو تب شده بود، مرد و قدرت، زن میتقس رئهبه دو گ

ــر ــپزخونه  آخ ــآش ــذ   کی ــه پ ــت ب ــک داش ــره کوچ ــهیهم ،ییرایپنج ــود و ا  ش ــته ب ــبس ــرف و آن  نی ط
از قصــد قبــل از آمــدن هــر دو گلــدان را برداشــته بــودم . میگذاشــته بــود ینــییطــرفش دو تــا گلــدان تز

ــ ــه وقت ــنم و حــرف ه    یک ــاز ک ــوانم پنجــره را ب ــد بت ــان هــا آمدن ــنوم شــانیامهم ــ. را بش از  یســاعت مین
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ــ ــان م ــ یآمدنش ــاج ت،گذش ــ   یح ــرف م ــد ح ــد تن ــام تن ــا   یو آق ــا نجواه ــه تنه ــد، ک ــاه يزدن ــه  یکوت ب
ــ  يمامــان کــه فقــط مهرنــوش و رامبــد را بــرا . دیرســ یآشــپرخانه مــ  یامــروز صــدا کــرده بــود بــا نگران

حـداقل حـس    ایـ  !مخالفنـد  میزد کـه بـا حکـ    یهمـه داد مـ   يچهـره  . داشـت  یبـر نمـ   چکـدام یچشم از ه
 .شان را تصاحب کند، ندارند موسپسر که قرار است نا نیبه ا یخوب

 
مثــل  نــوایبــه خواســتگار ب اریــو ماز رامیــعل یحتــ میآمــد نگــاه برادرهــا یخواســتگار مــ میبــرا یوقتــ کــال

ــ  ــز م ــه ب ــار . شــد یقصــاب ب ــانگ ــته،    کی ــه گذاش ــه خان ــا ب ــدزد بلفطــره پ ــخ دیشــا ای ــ الی ــد  یم کردن
 .عفت کند یاهد خواهرشان را بخو یخواستگار م

و امـارات   گیـ بـود و راجـب ل   دهیچسـب  میآرام تـر شـده بـود، شـهرام بـه حکـ       یساعت بعد جـو کمـ   کی
خـدا  ! دمیـ د یاش را نمـ  افـه یپشـت بـه پنجـره نشسـته بـود، ق      میکـه حکـ   ياز آن جـا . دیپرسـ  یسوال مـ 
ــ    میپـا  يخـوب جلــو  رادیـ ا کیــکـردم   یخـدا مـ    یه امـروز نشـانم مــ  بگـذارد تــا بتـوانم ردش کـنم وگرن
 !کردند

 !ذبح آماده شود يدهند تا برا یرا داشتم که به او آب خنک م یگوسفند قربون کی حس

ــا   يآقــام اشــاره ا د،یطــول نکشــ ادیــز ــه معن ــه ســرش را ب ــه مهرنــوش داد، مهرنــوش مودبان چشــم  يب
را در مـ . خـودم بـود   میتـ  يتکان داد و سـمت آشـپزخانه آمـد ، موضـعم را تـرك نکـردم، مهرنـوش تـو        

 انداخت و گفت یاخم شیابروها يال دیزدن د دیحال د

 .ياریب يآقا گفت چا: -

 گفتم واشیاز پنجره فاصله گرفتم و با استرس  یکم

 !کنم حاال؟ کاریچ یآج: -

 بود اما خونسرد گفت یعصب مهرنوش

 !نپرس یچیفعال ه! زیبر يچا: -

هــل . رفــت رونیــســوال ببنــدمش، ببــه  نکــهیشــود، قبــل از ا یدانســت چــه مــ یخــودش هــم نمــ انگــار
ــا     ــار چ ــه ب ــتم، س ــترس داش ــا اس ــودم ام ــتمیر ينب ــه را    خ ــتم هم ــا توانس ــدم ت ــو برگردان ــت  کی دس

مقابـل تـک بـه    . شـدم  ییرایدنـدان گـرفتم و وارد پـذ    يخـورد ال  یمـ  زیـ چـادرم را کـه مـدام ل   . اورمیدرب
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ــ  حــاالتکشــان گــرفتم،  ــت شــهرام و حک ــود مینوب ــ . ب ــم م ــدتر خوا یاســترس داشــتم، دل ــه ب  نیســت ب
 .کرد، کارم تمام بود یظاهر بشوم، اگه پسندم م میحک يشکل ممکن جلو

مامـان گذاشـتم    زیـ را کنـار گـل م   یخـال  ینیسـ  د،یـ لرز یمـ  میرا برداشـت، دسـت هـا    يچـا  يعـاد  یلیخ
 لب گفت ریکه ز

 !نیبش: -

 کــاریســرم را بلنــد کــنم، چ دمیترســ یمــ! فرســتادمش رونیــبنــد ب میحــبس شــد، نــ نهیســ يتــو نفســم
خـودم داشـتم کـه اجـازه      يآنقـدر اسـترس و فکـر بـرا    ! دمیـ نفهم یچـ یه! گفتنـد؟  یمـ  یچـ ! کردند؟ یم

 دهیـ فشـارم افتـاد، نفسـم بر   ! سـمت مـن آمـد    میرامبـد بلنـد شـد، مسـتق    . توجـه کـنم   یچـ یداد بـه ه  ینم
 یولــ. را هــم بلــد نبــود يماشــااهللا کــه مالحظــه کــار! بدهــد ریــگ یاســت کــه جلــو حــاج النگفــتم ا! بــود

 گفت یلب ریمامان ز. رخالف تصورم کنارم نشست و پشت سرش مهرنوش هم آمدب

 !پاشو برو باهاش حرف بزن: -

ــ  ینداشــتم وقتــ جــرات  یورانــدازم مــ رهیــخ رهیــگوشــم خ خیآقــام از مقابــل و رامبــد کنــارم و مامــان ب
 یگــاه آنقــدر رام کــه! بــه جبــر زمانــه، رام بــار آمــده بــودم  یمــن بــه اقتضــا و گــاه! بــزنم کیــکننــد ج

 !گوسفند: کردند یم میصدا

 ،ییرایکــه پشــت مبلمــان پــذ میســمت حکــ دم،یــفهم یرا مــ میسســت کــه لــرزش زانوهــا يقــدم هــا بــا
 .نشسته بود، رفتم يدوازده نفر زیم يها یاز صندل یکی يرو
 

هـم   میقبـل از حکـ  . نمیـ توانسـتم بب  یقلـبم را از رو لبـاس هـم مـ     دنیـ آمـد، تپ  یهام بـه زور بـاال مـ    نفس
 عیکــه ضــا يچــادرم را تــا جــا. آقــام نبودنــد دییــوقــت مــورد تا چیدو تــا خواســتگار داشــتم امــا هــ یکــی

مثـــل  قــا یبـــود و مــن ســـاکت و آرام دق  نمــان یب یقیســـکوت تــا دقـــا . دمیصـــورتم کشــ  ينباشــد رو 
 !منتظر بودم دار مکافاتم شروع بشود ریسر به ز) وسفندگ(صفتم

 !دونم از کجا شروع کنم ینم: میحک
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مســخره وار ســر صــحبت را . و از نظــر بگــذرانمش زدیــا دارش موجــب شــد ترســم برخنــده صــد تــک
ــ   یلــیخ! بـاز کــرده بـود   تفــاوت کــه  نیـ بــا ا. بــود یبرابـر اصــل حـام   یکپــ یبــه حـافظ شــباهت داشـت ول

 .و حافظ هر دو برنزه بودند میبود و حک دیسف يتا حدود یحام

اجــازه نــداد ! نــدان بــد هــم نبــودچ ،يکــرد ینگــاهش مــ داریــداشــت، اگــه بــه چشــم خر یبــانمک چهـره 
 .انداختم نییچشم انداخت تو چشمم که خجالت زده و معذب سرم را پا. کنم زشیآنال

 !راجبتون حرف نزده بود ادیمامان ز: -

ــه بــود یآبــاج يوا! راجــبم حــرف نــزده؟ کمــهیح ــرا مــهیدروغ گفتــه کــه حک یعنــی... مــه گفت  يمــرا ب
ـ ! شـود؟  یچـه مگـر مـ    یعنـ ی! ده؟یپسـند  میحک را بـه نفـع    نیـ ا شـد یحـال تـه دلـم روشـن شـد، م      نیـ ا اب

هنـوز مشـغله   ! پـوئن بـه نفـع مـن     کیـ ! شـکر  ایخـدا ! مخـالف بـود؟   مـه ی؟ پـس حک !خودم برداشت کـنم 
 /را از سر گرفت شیبود که باز حرف ها دهینرس جهیبه نت میفکر

اصــال مهلــت  !در قالــب خواســتگار یعنــی!... میآشــنا بشــ ينجــوریو ا امیــخواســت ب یراسـتش دلــم نمــ : -
 !ومدیاصال از هم خوشمون ن دیشا! میرفت و آمد کن نم،یبب گرویهمد کمیندادن 

چقـدر بـه نظـر    . بـود  دایـ رفتـارش هو  يمعـذب بـودن هـم تـو     کیـ  یاش خندان و شـوخ بـود، ولـ    چهره
ــ دهیــفهم ــو. آمــد یو روشــنفکر م ــودن لبــاس هــا  کیو شــ يزیــادکلــن و تم ياز ب خوشــم آمــده  شیب
 .دو پله باالتر بود یکی انمیم اطرافاز تما بایتقر. بود

قــبال نــوه خالـه ام، صــبا رو بــرام نــامزد   ونرم،یــامـارات لژ  کیــدســت  گیــســالمه؛ تـو ل  یمــن ســ: میحکـ 
 .میشدنم، انگشترها رو پس داد ونریکرده بودند که بخاطر لژ

 یعنـ ی! بـوده باشـد   میکـردم بـا حکـ    ینـامزد کـرده بـود، امـا فکـر نمـ       یکـ یبـا   ادمـه ی قه؟یدختر صد صبا
ــ  نیــا نکنــد ! بگــذارد؟ شیپــا پــ یدانســتند و بــاز اجــازه دادنــد کــه حــاج  یهــا را آقــام و مامــان فتانــه م

 دهازدواج کـر  گـر ید یکـ یصـبا بـا    شیهرچنـد کـه چنـد سـال پـ     ! ازدواج بلـوا بپـا کنـد؟    نیبابت ا قهیصد
 .بود

مــن  م،یبــود بچــه یلــیخ نمیــبیم کــنمیاالن کــه فکرشــو م یعنــی م،یبهــم نداشــت یعالقــه آنچنــان: میحکــ
ــ    ــت کش ــم دس ــه ام و اون بخــاطر خــانواده اش، از ه ــار و عالق ــا   دیشــا! میدیبخــاطر ک ــاورتون نشــه ام ب



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 35

اشــتباه محــض  ياون نــامزد! بــار هــم بهــش فکــر نکــردم هیــ یازش جــدا شــدم حتــ نکــهیاصــال بعــد از ا
 .بود

 
االن راســتش  نبــوده، چــون دروغ گفــتم و بهتــره از میگــم زن تــو زنــدگ یکــارم بــودم تــا االن، نمــ وقــف

 !رو بگم

 دیپرس یبیورانداز کنان، با دقت و آرامش عج ینگاه اجمال کیکرد وبا  سکوت

 !دیو دوست دارم شما هم صداقت داشته باش: -

آخـه منگـول خـان، مـن بـا هفتـا غـول تشـن،         ! دوسـت پسـر داشـتم؟    يفکـر کـرد  ! شده بودم، هه شوکه
تـو بـاغ بـزارم کـه      يآفتـاب، پـام رو تنهـا    بعـد غـروب   ذارنیـ م يکـرد  الیـ خ! دوست پسـرم کجـا بـود؟   

اجـازه جـواب دادن تلفـن خانـه را هـم نداشـتم،        یکـه حتـ   یمنـ ! بخـوام دوسـت پسـر هـم داشـته باشـم؟      
ــادا  ــمب ــن صــدا یاحمــمز کی ــه ام خوشــش ب ياز تُ ــایدختران ــ دیی ــزاحم دائم ــود یو م ــاز ا! ش ــر  نی فک

 گفتم دیلرز یکه از خجالت م يزدم و با صدا يپوزخند

 !رو به زور تموم کردم رستانینقدر محدودم که که دبمن او: -

ــدش رو  زور ــه لبخن ــرا؟   يزد ک ــد، چ ــبش نماس ــاب ند ! ل ــاب مهت ــاز آفت ــده    دهی ــش زده ش ــودنم دل ب
 يکــرد دروغ گــو الیــخ دیشــا ایــ!! کــنم فیــرد شینکنــد انتظــار داشــت هفــت رنــگ پســر بــرا ! بــود؟

 !م؟یقهار

کنـد کـه ابتـدا بـا تحکـم حملـه        انیـ ب یلحنـ  کـرد کـه حـرفش را بـا چـه      یمـ  نیداشت سـبک سـنگ   انگار
 تمامش کرد دیاش را شروع و سپس با ترد

 !شهینم لیدل.. که تیمحدود: میحک

! روز يکــه راه دورم تــا دم در بــاغ بــود، آن هــم تــو  یمنــ! رم؟ یمــ یآبــ ریــمــن ز یعنــیبرخــورد،  بهــم
ن اخـم همـراه مـ     کیــکـه تـا سـوپرمارکت محـل بـا اسـکورت شـهرام و         یمنـ  یکـه حتــ  یمنـ . شـدم  یمـ 
بــا هفــده ! نداشــتم شیآســا شیهــا شیهــم از دســت شــهرام و خــورده فرامــا  ریــمغــازه لبــاس ز يتــو

 کیــآرزو بــه دلــم مانــده بــود ! شــد یمــ غیــســاده ازم در لیــموبا یگوشــ کیــ وزهجــده ســال ســن، هنــ
داشـته باشــند قـانع بــودم و تـابو بــود و     میفقـط شــماره اش را برادرهـا   نکــهیکـارت بخــرم و بـه هم   میسـ 
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 یخــال میرا ســرِ چالنــدن انگشــت هــا میکــردم نــاراحت یبــه چهــره انــداختم و ســع یاخمــ! شکســت یمــن
 .کنم

 !د؟یکن یم نیتوه میمستق ریغ دیدار دیدونیم: -

 .تا بالخره به زبان آمد دیکرد، طول کش یم نیباز هم داشت سبک و سنگ انگار

 ..من یول! ن؟یتوه: -

ــه شــدت تحر اعصــاب ــب ــ رمیپــذ کی ــ شیرا ب ــدازه تحراز ان ــود کی ــا عصــبان ! کــرده ب  تیحــرفش را ب
 .و گفتم دمیخفته بر

ــه مــن، تــو  دیــشــما دار: - ــه خــودم تــوه  يب ــدر و برادرهــام   ریــمــن ز نکــهیا! دیــکن یمــ نیخون نظــر پ
چـه  ! عِیـ خـانواده مـا، زن مط   يدادنـد، تـو   ادمیـ  نطـور یا! منحـرف بشـم   شـه ینم لیـ دل دم،یکشـ  تیمحدود

 !چه خدمتکار! چه عروس! زنِ خونه باشه، چه دختر

زور  یبهـم دوختـه شـده بـود کـه هرچـ       شیداشـت انگـار هـم جـا خـورده بـود، هـم لـب هـا          یحـالت  کی
 گفت یرا باز کند بالخره بعد از مکث طوالن شیتوانست لب ها یزد نم یم

 .دیخوام، کال اشتباه برداشت کرد یمعذرت م: میحک

 خفته گفتم تیهمان عصبان با

 !شمیمنظورتون رو متوجه نم: -

 دیآرام و محتاط پرس یلیو خ دیترد با

 !ن؟یعاشق نشد: میحک

! بســته بــود تــا خــوب شــود را کنــده بــود  هیــبــود و تــازه رو قیــعم اریکــه بســ یزخمــ کیــ يرو انگــار
 و گفتم دمیهم کش يتو شتریاخمم را ب

ــه نم : - ــازم متوج ــ  شــم،یب ــن ه ــا    چیم ــتم، مرده ــراوده نداش ــالف م ــنس مخ ــا ج ــت ب ــدگ يوق ــن  یزن م
 یولــ دم،یــگــم مــرد ند ینمــ. پــدر و برادرهــام و دامادهــامون کــه مثــل برادرهامنــد  يتــوخالصــه شــده 

 .بهش نگاه کنم يا گهینشده که بخوام به چشم د میوارد زندگ یکس
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ــ ریــتحق دهیــرا کــه گفــتم انتظــار داشــتم بــاز بــه د  نیــا لــب  يلبخنــد رو هیــهمزمــان  ینگــاهم کنــد ول
 یلــیدل یکــردم ولــ یذاب وجــدان حــس مــعــ کیــ. شــد داریــپــس ذهــنم پد یدهــن کجــ کیــو  میحکــ

 .کرد یم ادینامفهوم فر يزیهمه جانم چ یدروغ هم نگفته بودم ول!! کردم ینم دایپ

 نیهمــ نــه،یب یمــن مناســب مــ يآقــا رضــا رو بــرا يکــه مامــانم دخترهــا یلــیدل نیمهمتــر دیشــا: میحکــ
 !ارهیبار ب بیدونه چطور دخترهاش رو نج یآقا رضا خوب م. باشه

ــنج ــود؟ فقــط رو   ب؟یــنح !هــه! ب؟ی ــان ب  شیــاحتمــاال منظــورش گوســفند کــه نب ــه زب ــنشــد ب از ! اوردی
 شیاگــر پــ نطــوریا! کــردم یمــ یســرش خــال دیــبــودم و با یخــورد، حرصــ یکــه شکســت مــ یمحاســبات

 !یلعنت! کرد یرفت، پسندم م یم

 !دهیدختر نم یکه آقام به هر کس دیکن مهیضم نمیحتما ا: -

 و گفت اوردیخودش ن يبه رو میحک یانداختم ول نییزدم و سرم را پا يپوزخند

 !شده يحق داره، دوره زمونه بد: -

! ؟يتــو تافتــه جــدا بافتــه ا یعنــی! دوره زمونــه بــد شـده کــه شــده  کنــد،یبــاز م یخــودش پپســ يبــرا چـه 
 یآنچنــان يزد کــه آنقــدر اطــرافش را دخترهــا یداد مــ! يروزگــار ياز همــان بــدها یکــیاتفاقــا تــو هــم 

گـردد کـه    یمـ  يدختـر  کیـ اطره بـا جـنس مخـالف دارنـد احاطـه کردنـد کـه دنبـال         که تـا خرخـره خـ   
ــور ــ يمم ــالف    نشذه ــنس مخ ــرد و ج ــر م ــد از ه ــاك باش ــهیهم! یپ ــواه ش ــاالر  یاز خودخ ــرد س  يو م

ـ  نـده یمـرد در ظـاهر مـرد آ    نیـ مردها بـدم آمـده و حـاال از ا     يمـردك ادا ! از همـه متنفـر بـودم    شیام ب
ــا را در م  ــزرگ ه ــب ــتم گ! ارودی ــم گف ــتم احمق ــفندم، نگف ــم! وس ــق ! بفه ــتم احم ــا  !! نگف ــاز ب ــب ــن  هی لح

 دیمشکوك پرس

 !د؟یندار لیقصد ادامه تحص: میحک

ــو چــه؟ بــه ــیمســوول تع! ؟یمشــاور دانشــگاه! ت ــ! ؟يرشــته ا نی ــل  لمیخــرج تحصــ یخــواه یم را متقب
! دهنــد یمــ لــتینگــران نبــاش، از قبــل آکبنــد تحو ! زنــت درس بخوانــد؟ یخــواه یهــان نمــ! ؟يبشــو

 !دینزن میشانیبه پ يسواد یشدم تا اَنگ ب مهیضم یکوفت پلمید کیقط ف

 !رو ندارم تشیموقع: -
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 دیپرس یو به آرام طنتیش با

 !منظورم بعد از ازدواجِ: میحک

ــه ا،یخــدا ــه اش م  ! توب ــه خف ــن وگرن ــه اش ک ــودت خف ــنمیخ ــو چ! ک ــاریت ــن دار  ک ــد ازدواج م ــه بع  يب
 !مردك؟

 يبرادرهــا نیــنتــرس، ا! ریــبگ میبعــدش تصــم ينــد، بعــد بــراده یتــو مــ لیــمطمعــن شــو مــرا تحو اول
آره قولنامــه، ســند ! آوردنــد ینمــ انیــبــه م یحقــم در قولنامــه ازدواج حرفــ چیمــن، راجــب هــ یتعصــب

شـکر دارد کـه    يبـاز جـا  ! شـوم  یکننـد و مبادلـه مـ    یعـدد گوسـفندم کـه وزنـم مـ      کیـ مـن  ! مـن  دیخر
 یمـ  يگـر یخانـه مـرد د   يزیـ خانـه آقـام بـه کن    يزیـ از کن! چیدهنـد و مـرا بـه هـ     یمـ  پـول گوسفند را به 

 !روم

 !کنم یبعد ازدواج بهش فکر م: -

 دیو پرس دیبه ابرو کش یشد، اخم يجد

 !از منزل رونیب! ؟یکار و شغل چ: میحک

 یدر نظــرش شــغل بــه حســاب مــ ينکنــد خانــه دار! م؟یــمگــر کــار در منــزل هــم دار! از منــزل؟ رونیـ ب
 ایــدن يفکــرش را بکــن اگــر تمــام زن هــا! گرفــت؟ یحقــوق نمــ یزنــ چیصــورت چــرا هــ نیــدر ا! د؟یــآ

شــک از احتــرام و عــزت  یبــ! گرفتنــد یپدرشــان حقــوق مــ ایــبخــاطر کــار کــردن در خانــه همسرشــان 
 !ندبرخردار بود شتریب

 !کنم یفکر م تشیبه اون هم تو موقع: -

 لبخند زنان گفت میحک

 !ادیبهتون نم! دیماشااهللا چقدر حاظر جواب: -

 یمــ الیــهــم بــود خ يگــریکــه از خــودم حــرف زده بــودم، هــر کــس د نطــوریا! يحــق دار! اد؟یــنم بهــم
 !بلد باشم دیغار بزرگ شدم و آداب معاشرت و حرف زدن نبا يکرد تو

 !هر کس محدود، زبون نداره؟! اد؟یچرا نم: -
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صــحبت هــا داشــت،  يکــه در ابتــدا یاز آن اُبهــت و محکمــ گــریکــرد، د یمــ نیداشــت ســبک ســنگ بــاز
 .نبود يبرخ

 !در چه حد؟ تونیروابط عموم ه،یعال انتونیکه فن ب نِینه منظورم ا: -

بـود   یمزخـرف چـ   يسـوال هـا   نیـ ا! اسـت؟  یکـار آمـده ام ، مگـه مصـاحبه شـغل      یواسه اسـتخدام  انگار
هـا را بـه فرنـوش     نیـ بـروم ا ! زده یحـرف کـم آورده بـه درس و کـار و روابـط عمـوم      ! د؟یپرسـ  یکه مـ 
آمــد، بــا لــب گــزه جمعــش   میاز فکــرم خنــده رو لــب هــا!!! شــودیم نیه پخــش زمــکــه از خنــد میبگــو

 کردم و گفتم
 
 !ن؟یاومد يمصاحبه کار: -

 زد و گفت زیهم خنده اش گرفت، نوك جورابش را به لبه م او

 !حرف رو کش بدم يدونم چجور ینم د،یگ ینم یچیخُب آخه شما ه! مصاحبه شد هیآره شب: -

ک و سـر بـه ز     یفهم، وقت زیآدم چ يفدا مـت را رو    یعنـ یخفـه خـون گـرفتم،     ریـ سـمبل بـيشـما هـم د 
 !کارت یبزن و برو پ یچیرا ق سمانیکول مبارك بگذار و ر

 .دیکه براتون مهمِ بپرس يسوال ها ن،یکش ند: -

 !د؟یاز من ندار یشما سوال: -

ــا چــه ــن و ســوال؟! جالفت ــم از شــما؟! م ــت چــه ســوال ! آن ه ــراجــب ل! ؟یآن وق ــارات گی راجــب ! ؟ام
 یو اوقـات مفرحـ   زیـ راجـب صـبا جـان عز    دیتـان حضـور بهـم رسـاندند؟ شـا      یکـه تـو زنـدگ    يخانم ها
ــ  دیــگذراند گریکــدیکــه بــا  ــا بــه تفــاهم نرس و پرپــر زنــان تــا  دیدختــر مــردم گذاشــت يو اســم رو دیت

چـه   ده،یـ ند شـتر یرا ب رسـتان یسـر کـوچکم کـه تـا دب     يعقـل بـزرگ تـو    نیـ من بـا ا ! دیدامارات فرار کر
 !باغ آبادت دارم پسر خوب؟ نیاز تو با ا یسوال

 
تکــرار  میکــه در تمــام عمــر در گــوش هــا یهمــان! کــنم یقرقــره مــ یرا مثــل طــوط زیــچ کیــفقــط  مـن 
 !شده

 .هیکنن، کاف دتونییآقام و مادرم تا نکهیهم: -
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 کرد و گفت يصدا دار خنده

 !رزاست؟یمگه عهد قرقره م! دهایریگ یساده م یلیشما خ: -

تـا   نیحـداقل بـا مـن کـه زمـ     ! کلمـاتش هـم بـا مـا فـرق داشـت       رهیـ و دا يکشـنر ید یحتـ ! رزایـ م قرقره
 عیــمهــم بــود و در ذهــن مــن فقــط مط یدر ذهــن او درس و کــار و روابــط عمــوم! آســمان متفــاوت بــود

 یکــه در دروس زنــدگ يزیــچ! بــودن و بلــد باشــم چنــد نــوع خورشــت و دســر درســت کــنم مهــم بــود 
ــ هدر دانشــگاه خــانواد ــجــز ا! اس کــرده بــودمام پ ــرا  يواحــد اضــافه ا چیواحــدها، هــ نی  ينبــود کــه ب

 .و جواب دادم دمیتو هم کش یاخم! دختر خوب بودن، بگذرانم

ــ: - ــا   دیببخش ــانم ه ــل خ ــت   يمث ــورد داش ــون برخ ــه باهاش ــد ن ن،یک ــتمیبل ــروط عج  س ــرط و ش ــش  بی
 !ن؟یدونست ینم! میمن چجور دختر نیدونست یهم م نیایب نکهیشما قبل از ا! بزارم بیغر

 دهم گفت صیتشخ یکه نتوانستم به درست نیمسخرهکردن و تحس انیم یلحن با

منقـرض نشـده    يدخترهـا  نیکـردم نسـل چنـ    یدرصـد فکـر نمـ    هیـ  یحتـ  یدونسـتم، ولـ   یچرا م: میحک
 !باشه

ــرض؟ ــبخــدا ا! منق ــوه گــرید نی ــود، د میمســتق نیت ــارشیلحــن تحق گــریب ــود   رب را متمرکــز کــرده ب
البتــه از ! تــا بــه مــنِ گوســفند بفهمانــد واقعــا عقــب مانــده و کوتــه نظــر هســتم  یجملــه کــوفت کیــ يرو

 دمیتوپ یعصب! نظر او

ــرم دنبــال    ســتمیســاده ام، بلــد ن! نمیــمــن هم! مگــه مــن چمــه؟: - هــزار رنــگ خودمــو درســت کــنم ب
کـه بـا    دیـ بر یکـ یشـما هـم بهتـره دنبـال     ! خـوام  یتـونم، نـه مـ    ینه بلدم، نـه جـرات دارم، نـه مـ    ! پسرها

 !تناسخ نداشته باشه ارهاتونیمع

 گفت واشیبلند شم  اومدم

 ..نیبش: -

 دیوارد آشپزخانه شدم، مهرنوش پشت سرم داخل شد و پرس ان،یگو دینذاشتم، ببخش یوقع

 !شد؟ یچ: -

 گفتم زشیرآمیجمالت تحق يادآوریآلود از  بغض
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 )بد يبه معنا!! (پسره فکر کرده اومده دنبال خانُم: -

و نشســت و   دیکشــ  رونیــآشــپرخانه را ب  يهــا یاز صــندل  یکــیرده و کنجکــاو  اخــم کــ  مهرنــوش
 دیپرس

 !درست حرف بزن! ؟یچ یعنی: -

 حرف زدن گفتم نیدر ح میحرص و بغض و تکان دادن دست ها با

 :گهیپرو پرو م! تو سرم دیدرس نخوندن و کار نکردن و ساده بودنم رو کوب: -

 "!فتادهینمثل تو؛ ور  يمتعجبم که نسل دخترها": -

 :گهیم

 "!دم؟یخانواده ام بگن انجام م یهرچ یگیکه م رزاستیمگه قرقره م": -

ــ  مهرنــوش ــد کم ــه رو  یبــا اشــاره فهمان شــدم  ریجــاگ یوقتــ نم،یبنشــ شیــآرام تــر حــرف بــزنم و رو ب
 دیپرس

 !؟یگفت یمگه چ: -

بهــم  "همونــه کــنن، نظــرم دییــخــانواده ام تا یهــر چــ "جــواب دادم  "!؟ياز مــن نــدار یســوال"گفــت : -
 "رزاست؟یمگه عهد قرقره م ؟يریگ یساده م نقدریچرا ا " دیو پرس دیخند

 
گفـتم   "!؟يعاشـق شـد  " گـه یشـدم، پسـره فکـر کـرده هفتـاد رنـگ دوسـت پسـر داشـتم، م          یعصـب  منم

ــدود  " ــو مح ــدر ت ــن اونق ــگ و ر  تمیم ــه رن ــمیک ــ ش ــامون    یرو کس ــام و داماده ــام و داداش ه ــز آق ج
  "!دنیند

 گفتم هیالتماس و گر هیشب یدادم و به حالت دهنم را قورت آب

پســره دختــر ســر زبــون دار کــه درس خونــده باشــه و کــار بکنــه دوســت داره، مــن     نیــمهرنــوش ا: -
 !؟یگیم نارویبه مامان ا! عمیبراش مط يادیز

 لب با خودش گفت ریکرد و ز یاخم مهرنوش

 !اون طرف عوضش کرده: -
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مامـان را بـه آشـپزخانه     لچـر یرفـتن، مهرنـوش و   همانـان یم یوقتـ . بلنـد شـد و رفـت    نـه یهـم بـا طمان   بعد
ــ . آورد و جلســه راه انــداخت مــن  يکــرد و مهرنــوش در جبهــه ا یمامــان موضــع مــوافقش را تــرك نم

کــه  يپــر دردســر بــا آدم هــا يکــرد، مهرنــوش و فرنــوش بخــاطر ازدواج هــا یمــ يبــه شــدت پافشــار
کــه  ییبودنــد و قــول داده بودنــد کــه تــا جــا کــرده  یمراحــل را طــ نیــنداشــتند تمــام ا ناصــال دوستشــا

از آن طـرف رامبـد و شـهرام    ! مـن تکـرار نشـود    يهـا بـرا   يتـراژد  نیـ قدرت داشتند بجنگنـد تـا تمـام ا   
گـول ظـاهر و دك و پـوزش را خـورده بودنـد،       یخوششـان آمـده بـود و بـه قـول      میکه بـه شـدت از حکـ   

 !کردند که موافقتش را اعالم کند یمخ آقام کار م يرو

ــا حضــور افتخــار  نینــدچ  يآشــنا يادامــه داشــت، آقــام بــرا  میبــرادر و خواهرهــا يروز جنــگ ســرد ب
آنقـدر خـودم بابـت    ! امـد یرا دعـوت کـرد، بـاز هـم حـافظ ن      یشـام خـانواده حـاج    يهفته بعـد بـرا   شتریب
حـافظ چنـدان بــه    امـدن یدر خـانواده ام فکـرم مشـغول بـود کـه ن      میجنـگ و جـدل هـا بـر سـر حکـ       نیـ ا

 رامیـ آشـنا شـدند، بـه جـز عل     میقـرار دوم کـه گذشـت و تمـام خـانواده بـا حکـ       . آمـد  ینمـ نظرم پررنگ 
 ریــفرنــوش کــه انگــار عــروس بــود، ز . خوششــان آمــده بــود میاز حکــ تیــو مهرنــوش، اکثر اریــو ماز

آنقــدر گفــت و گفــت ! کــرد یمــ فیــتعر لشیمــدام از وجنــات و شــکل و شــما مــانیگــوش زن برادرها
ــا صــدا ــا داشــتن شــوهر مثــل دخترهــا   یبرخــورد حســاب کیــمهرنــوش در آمــد و  يت ــا ب دم  يکــرد ت

ــکل    ــر و ش ــت از س ــبخ ــرد غر کی ــهیم ــتعر ب ــو تمج فی ــد دی ــ  ! نکن ــه حرف ــود حنان ــرار ب ــب  یق راج
ــتگار ــاج يخواس ــ یح ــا شیپ ــب شیخواهره ــد، گو انی ــنکن ــق  ای ــطب ــته مــ   کی ــه و نانوش ــد نگفت  یعه

در  يطــوال دیــ قهیهـم نبــود، صــد نشــان نخواهــد داد، دور از ذهــن  یواکــنش خـوب  قهیکــه صــد میدانسـت 
 یخواهرنـاتن  يکـرد کـه کـم کـم پـا      دایـ آنقـدر کـش پ   يخواسـتگار ! داشـت  يبـاز  طهیکش مکش و سـل 

 !جنگ باال گرفت د،یمادر صبا، موضوع را فهم یشد و وقت دهیهام وسط کش

کــه  قهیتــا صــد میکنــار رفتــ م،یآقــام بــود يدر حــال زدن را یرکــیز ریــو مهرنــوش کــه دو هفتــه ز مــن
ــو ــه چ  يت ــود، هم ــود ب ــگ ــت بگ  زی ــه دس ــرا ب ــا ک! ردی ــهیب ــبان ن ــامزد  یتیو عص ــه از آن ن ــام  يک نافرج

 .دیدر آ قیبه حالت تعل يخواستگار هیو قض دیچیرا پ میو حک مهیداشت، نسخه حک
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ــ  از ــم م ــدا ه ــت یابت ــل ا میدانس ــراه ح ــ نی ــد  بتیمص ــت ص ــ  قهیدر دس ــا ه ــت، منته ــرات  چکسیاس ج
ــازگو ــا ییب ــه صــد  نی ــئله را ب ــنداشــت و حــاال  قهیمس ــ  کی ــه راحت ــر ب ــه  ینف ــا را از شــر  يهم ــم  کی

ــود   ــالفش ب ــه مخ ــلت ک ــرد  میوص ــت ک ــد. راح ــرم و ح قهیص ــش ــو رو  ای ــود و ت ــورده ب ــام و  يرو خ آق
ــ  یمــ شیبــزرگ زو دم ا ســتادیا یبرادرهــام مــ پشــت پــا بــه  میزد و انتظــار احتــرام داشــت کــه اگــر حک

 د،یــکــار را کرد نیــکــه اگــر ا! دیــبــولش کنبــه عنــوان دامــاد ق دیــدختــرش زده، شــما حــق ندار يآبــرو
ســراغ  میداشــته کــه حکــ يرادیــو انگــار دختــر مــن ا دیــســوال بــرده ا ریــارزش و مقــام دختــر مــرا ز

 ...حرف ها نیگلنوش آمده و از هم

 یســوال يجــرات نداشـت راجـب جــواب خواسـتگار    چکسیهـ  گـر یکـرد کــه د  دایـ آنقـدر ادامــه پ  جنـگ 
گشـتند تـا حقـش را تمـام کمـال       یجـدل هـا، دنبـال دهـان لـق مـ      جنـگ و   انیـ بپرسد، فرنوش و حنانه م

بـا   اریـ و ماز رامیـ رامبـد و عل ! کردنـد  یشـک مـ   گریکـم کـم داشـتند بـه همـد     ! شـدند  یبدهند و ناکام مـ 
ــ  یخــواهر نــاتن ــ  یکردنــد و وقعــ یهــا رو در رو جــر و بحــث م ــه آقــام و دســت پ  یگــرفتنش نمــ شیب

 .گذاشتند

 يخالصــه شــلم شــوربا. گرفتنــد یمــ شــهیت دادنــد،یو اَره م و حنانــه هــم شــکرآب شــده بودنــد فرنــوش
بــه  یازدهــنش در آمــد بــارم کــرد، وقتــ یصــبا هــم آمــده بــود هــر چــ یحتــ! نیو ببــ ایــشــده بــود کــه ب

 مهرنوش گفتم، با او تماس گرفت گفت

کــف دســت شــوهرت، اون وقــت  ذارمیــهمــه موضــوع رو م ،یبکنــ یغلطــ نیچنــ گــهیبــار د هیــاگــر ": -
 "!نِیلکاتبحسابت با کرم ا

کردنــد  یهـا جنـگ را سـرد و گـرم مـ      یو خواهرنـاتن  قهیکـه صـبا نـاك اوت شـده بـود، امـا صـد        درسـته 
ــاه ــرو یو گ ــرا رو يآب ــا  يم ــاال پ ــراوز ب ــ نییت ــث م  یم ــه باع ــد، ک ــدیکردن ــاه  ش ــا و گ ــام  یبرادره آق

ــاه بعــد کــال همــه چ    ! بشــوند یشــیآت ــد کــه چنــد م فرامــوش شــد و  زیــخالصــه کــه آنقــدر ادامــه دادن
ــتگارخوا ــ يس ــده نیب ــا پرون ــانیبا يه ــدگ یگ ــد  مانیزن ــم ش ــاج. گ ــار   یح ــد ب ــه چن ــ يک ــک  بلیس ت

 یالم تـا کـام حرفـ    مـه یامـا جالـب بـود کـه حک     دیـ د یرا موجـه مـ   زیـ شده بود، همـه چ  قهیصد يراندازیت
بحــث  نیــا یهــم قــاط میخــود حکــ. زد یبــه مخــالف بــودنش مــ دییــســکوتش مهــر تا نیو همــ! زد ینمـ 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 44

 نطــوریبــه امــارات برگشــت و ا ،يخواســتگار يبــرا رانیــا بــهو ســفرش  یخصــهــا نشــد و بعــد از آن مر
شـده   دهیبـاز هـم فکـرم بـه حـافظ کشـ      ! بـود  امـده یبرداشت کرد کـه از اول هـم از مـن خوشـش ن     شدیم

! چـرا حـافظ مـرا دوسـت داشـته باشـد؟       یراسـت ! شـود حـافظ مـرا دوسـت داشـته باشـد؟       یمـ  یعنـ ی. بود
ــ  ــ یاگــر دوســت داشــت کــه اجــازه نم اصــال چــرا ! مــن يخواســتگار نــدیایب زرگتــرشبــرادر ب يراداد ب

بابـاش   یکـه حـاج   يمگـر عقلـش پـاره سـنگ برداشـته باشـد کـه دختـر        ! مرا دوست داشـته باشـد؟   دیبا
ــه چشــم د  يبــرا  ریــپــس گلنــوش تــو چــرا هنــوز گ ! نــدیبب يگــریبــرادرش در نظــر گرفتــه اســت را ب

 !؟يدواریبه کدام ام ؟یحافظ

و  االتیــخ نیــهزاربــار گفــتم کــه ا! ؟یهســت رشــانیکــه شــب هــا درگ یو اوهــام االتیــبخــاطر خ فقــط
پــس بهتــر اســت راه و رســم دل کنــدن را از . کنــد یهــا ذهــن و احساســات را مخــدوش مــ ياپردازیــرو

 .ندارد يگریبشود، راه د دیبا. اموزمیامروز ب

بــود، هــا بــه کــل بــا مــا قطــع شــده   یگذشــت، رابطــه خــواهر نــاتن  یســال از آن جنــگ و دعواهــا مــ دو
ــرید ــ گ ــتگار      یحت ــدن خواس ــرمال ش ــه از ب ــوظن ک ــه س ــاطر آن هم ــه خ ــم ب ــه ه ــ يحنان ــد شیپ  قهیص

برادرهــا هــم قــدغن کــرده بودنــد راجــب  ! را گرفتــه بــود بــه خانــه مــا رفــت و آمــد نداشــت  بــانشیگر
گرفتـه   یهـا دعـوت عروسـ    یدو بـار از سـمت آن طرفـ    یحتـ ! میبـزن  یحرفـ  نـه خا يهـا تـو   یخواهرناتن

مــدت دو ســه تــا خواســتگار آمــده بــود و هــر بــار بــا   نیــتــو ا.میازه نــداده بــود بــروو آقــام اجــ میبــود
 مانیهــا، پشــ یهمــان ســنگ پرانــ یگذاشــتند، بــه نــوع یمــ شیکــه داشــتم و خــانواده ام بــرا  یطیشــرا

فعــال  دمیــد ینداشــتم و بهتــر مــ چکسیبــه هــ یلیگرچــه مــن هــم تمــا !شــد ینمــ يشــدند و خبــر یمــ
 یکــه اصــال نمــ گــریخبــر د یاز خــدا بــ کیــ شیر بشــنوم امــا پــدســت شــهرام زو ریــمجــرد بمــانم و ز
غـم فـوت   ! کـرد و فـوت شـد    يخـواب سـکته قنـد    يگذشـت و گذشـت کـه آقـام تـو     . شناختمش نـروم 

دو سـاله گذشــته   ينـه انگـار کـه تـو     نگـار ا. بـاز کـرد   مانیهـا را دوبـاره بـه زنـدگ     یخواهرنـاتن  يبابـا، پـا  
همـه   یمـا و پسـرها را داشـتند کـه بـه کلـ       يمـادر هـوا   دلسـوزتر از  يزدنـد،جور  یمـ  ریـ مـا را بـا ت   هیسا
 یهـا حـق اسـت کـه مـ      یمیبـودم کـه حـرف قـد     دهیبـاور رسـ   نیـ آن روزهـا بـه ا  ! فراموشـمان شـد   زیچ

 :گفتند
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 !اندازن یخواهر برادر، گوشت هم رو بخورن، استخون همو دور نم: -

ــ   یو حــاج مــهیروز اول حک از ــه و ب ــا بهان ــا ب ــو یهمــراه خواهره ــه ت ــه خ يبهان ــانیان ــد،  م ــراق کردن ات
دوبـاره بتـوانم حـافظ را     دیعبـث داشـتم کـه شـا     يدواریـ ام کیـ بودنـد امـا    امـده ین یگرچه حافظ و حـام 

داشـت و   یرقمـه دسـت از سـرم بـر نمـ      چینسـبت بـه حـافظ داشـتم کـه هـ       یبـ یعج يکنجکاو کی. نمیبب
 شیز دو سـال پـ  خـواهم بفهمـم ا   یبـود کـه مـ    نیـ خـودم موجـه کـرده بـودم ا     شیکـه پـ   یلیدل نیمهمتر

کنـارش تجســم   ،یهنــوز مثـل دختربچـه هــا خـودم را در لبـاس عروســ     ایـ کــرده اسـت و آ  رییـ چقـدر تغ 
 !عاقل شده ام ایخواهم کرد 

از  یشــد، دنبــال رد و نشــان یمــ یحرفــ یشــده بــود کــه هــر وقــت از خــانواده حــاج یذهــنم شــرط پــسِ
و حــافظ بــا آن اتفاقــات قطعــا هســتند  ایــدن يزهــایچ نیممنوعــه هــا جــذاب تــر شــهیهم. حــافظ بگــردم

مـن   م،یو همـه مسـجد رفتـ    میسـوم آقـام بود،بعـد از ظهـر از سـر خـاك برگشـت       .مـن ممنوعـه بـود    يبرا
را پــر  نیعقــب ماشــ م،یببــر ییرایپــذ يکــه حلــوا و خرماهــا را بــرا میبرگشــته بــود نیماشــو شــهرام بــا 

 :گفت يشهرام با قلدر شهیو طبق روال هم میکرد سیو د ینیاز س
 
بــه ســر و  یدســت هیــ امــدنیتــا مهمــان هــا ن! مســجد يایــخــواد ب یکــن، نمــ زیــو بمــون خونــه رو تمتــ: -

 !گوش باغ بکش

اجــازه  ایـ کــه خـدا را شــکر نداشـتم، مطمــئن بـودم کــه اگـر هــم داشـتم حــق حـرف زدن نداشــتم        زبـان 
شــدم و ســپس در بــزرگ بــاغ را بســتم و لــخ لــخ  رهیــبــا غصــه بــه رفتــنش خ! داد یحــرف زدن هــم نمــ

نــا نداشــتم وارد . دمیبنــا رســ يتــا جلــو دمیکشــ اطیــرا کــف ســنگ فــرش ح میابــر يهــا يدمپــا کنــان
و سـر بـه    دیکشـ  یمـ  يخوانسـار  انیـ نشسـت و قل  یمـ  وانیـ ا يفصـل سـال آقـام رو    نیـ خانه شـوم، تـو ا  

ــ انشیــگذاشــت و حــاال قل یســر مــادرم مــ ــا يتــو. خــورد یداشــت خــاك م چهــار روز از داغ آقــام  نی
ــودم و حــاال با  ــداغــان ب ــز دی ــحــرف ا ری ــدرها، مخصوصــا شــهرام خــورد م  نی ــرا یچــیو ه شــدمیقل  يب

ـ  کیکاش . گفتن نداشتم راحـت کنـد    شـان یشـد تـا مـرا از شـر همـه       یمـ  دایـ پ یخبـر منگـول   یاز خدا ب
نفــر، نــه  کیــفقــط ! دیــو فقــط خــودش باشــد کــه زور بگو ایــگوشــه دن کیــو ببــرد  ردیــو دســتم را بگ

بـودم کـه    مانیپشـ ! مگـر چقـدر کشـش داشـتم؟    ! داشـتم؟  شیمگـر چقـدر گنجـا   ! همـه آدم بـا هـم    نیا
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ــداده بــودم  میاز خواســتگارها یکــیبــه  ــه ا یفکــرش را هــم نمــ صــالا. چــراغ ســبز ن  يزود نیــکــردم ب
 .آقام را از دست بدهم

را  مشیو داشــتم ســ دمیکشــ یدر حـال را بســتم و جــارو برقـ  ! مــنِ بــدبخت! نمانــده بــود جـز مــن  یکسـ 
 يا! بــه جــان گلنــوش غــر بزنــد یر آمــد، بــاز برگشــته بــود کــه هــزنــگ د يکــردم کــه صــدا یجمــع مــ

آقـام زنـده بـود شـهرام را زنـش نـداد        یمـادرم تـا وقتـ    د،یـ انـدازه قلدر  نیـ با هم کـه تـا ا   یهمگ دیریبم
 !راحت شوم ستشتا از د

ــت ــ  کی ــارو برق ــو یدر را زدم و ج ــر  يرا ت ــش مت ــاق ش ــ    يات ــر م ــتم ب ــتم و داش ــرو گذاش ــر راه  یآخ
بــه  نکــهیقبــل از ا! ســرم نبــود يرو يروســر! شــد خیمــو بــه تــنم ســ دم،یشــن بــهیغر يگشــتم کــه صــدا

ــخــودم ب ــا   امی ــم ه ــوم، چش ــودم بش ــاق خ ــودم خ يرو ییآشــنا يو وارد ات ــخ ــد رهی ــب . دمی ــدر ش  هیچق
خــون . کــرد یمــ کیرو دور تنــد نــبض شــل ربــاریقلــبم مثــل ت! حــافظ بــود؟!! بــود شیدو ســال پــ میحکــ

 .هجوم رفت میتمام بدنم به سمت پاها

وارد  يکــنم و جلــد جــادیحجــاب ا یکــه کمــ چانــدمیرا دور ســرم پ میو بازوهــا دمیکشــ غیــج دهیترســ
 دم،ینفــس آســوده کشــ. افتــاده بــود را برداشــتم میشــانه هــا يرا کــه رو میاتــاق شــهرام شــدم و روســر

! دیــنفســم بر! بــودم کــه در اتــاق بــاز شــد و آمــد تــو انداختــهیســرم ن يو هنــوز رو ســتادمیا نــهیمقابــل آ
خواســتم  یکنــان مــ ".. بِ... بِ "و  دیــلرز یلــب هــام مــ. و در اتــاق را بســت ســتادیوســط اتــاق ا فظاحــ
 نیـ کـردم، ا  یمـ  یداشـتم قالـب تُهـ   ! نبـود  چکـدام یه... نه کلمـه و نـه نفـس و نـه صـدا      یول میبگو يزیچ

 رسـ بـود، هـر چنـد پ    میاهـا یمـرد رو  االتمیـ خ يحاال هرچند که حـافظ بـود، هـر چنـد کـه تـو       به،یمرد غر
 !کرد؟ یم کاریاتاق چ نیا يتو ،یخانه خال نیا يتو نجا،یا یبود، ول یحاج

 
ــدر ــ  آنق ــل زده و ترس ــا    دهیه ــت پ ــتم و پش ــب رف ــب عق ــه عق ــودم ک ــندل  میب ــه ص ــهرامیکامپ یب  وترش

قــد  شیرا جمــع کــردم و دوبــاره جلــو میدســت و پــا يدانــم چطــور یشــدم، نمــ نیخــورد و پخــش زمــ
 گفت یجلو آمد و دستم را گرفت و عصب. زدمزل  شیتو چشم ها رهیو خ دمیکش

 !ندارن تیکار! نترس: -
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 ایــبـزنم   یکـردم تـا حرفـ    یدهـانم را بـاز مـ    یمثـل مــاه  ،یکـ یهمـه نزد  نیـ رفتـه بـود، شـوکه از ا    نفسـم 
ــ یغــیج ــادر نبــودم نفســم را دم بــدهم  یحتــ یبکشــم ول  میو موهــا میچشــم هــا يرو شیچشــم هــا. ق

زن بـدکاره   کیـ  هیبـه منظـور نگـاهش داشـتم، حـس شـب       نسـبت  يحـس گنـد  . کـرد  یمـ  يسرسره بـاز 
 میبــود، مــرد کــه ســهل بــود، مهتــاب هــم بــه موهــا دهیــحجــاب ند یمــرا بــ يبــه ایمــرد غر چیهــ. بـودن 

ــدر  االتم،یــبــود و حــاال حــافظ، محــرم تمــام خ  دهیــنتاب  يهــا يبــایز يو رو ریــو ز ســتادهیا میقــدم کی
 .کند یزنانه ام را تماشا م

ــ بــودم کــ دهیترســ آنقــدر ــه حرکت ــون   یه جــرات هرگون ــود و الل م ــدنم منقــبض شــده ب  یرا نداشــتم، ب
از حــرفش نگذشــته بــود کــه در اتــاق بــه ضــرب بــاز شــد و شــهرام آمــد،   هیــهنــوز دو ثان. گرفتــه بــودم

ــ ــ  یچهــره اش بــه آن کــه مشــت  دیحــافظ را از پشــت کشــ ي قــهی ،یدگرگــون شــد، قبــل از هــر واکنش
بازگشــت، گمــانم  یحــافظ افتــاد کــه نفــس رفتــه ام بــه آنــ شــد، چنــان بــه جــانِ بــازحــافظ از دور مچــم 

ــ  یامنــ هیبخــاطر حاشــ . فــروکش کــرده بــود يکــردم، ترســم تــا حــدود یکــه از بــودن شــهرام حــس م
کـه بـه    یو بـه لخـت بـودن سـرم توجـه نکـردم و پشـت مهرنوشـ         دمیـ پر رونیـ کنـان از اتـاق ب   غیج غیج

 یداشـت کـه بـا هـر هـق؛ نفسـم مـ        ین شـدت آنچنـا  یام بـه آنـ   هیـ رگ. شـدم  میقـا  دیـ دو یداخل راهرو م
عربــده شــهرام، مــرا دســت  يمــن و صــدا يا هیــو گر غیــمهرنــوش بــا وحشــت از ج. آمــد یرفــت و نمــ

از جلـو چشـم    دیـ مواقـع با  نجـور یدانسـت ا  یفرنـوش کـه خـوب مـ    . دیـ فرنوش سـپرد و داخـل اتـاق دو   
 آقا تند تند گفت نیبرادرها دور باشم، به حس

 .ن رو ببر خونمون بزار و خودت برگردگلنوش و اشکان و ارسال: -

ــ ــب  نیحس ــا س ــا لیآق ــاب شیه ــ یرا ت ــا یداد و اخم ــانتو   يدر ابروه ــداخت و م ــنش ان ــ میپه و  دیرا کش
 لب با تحکم و غرولند گفت ریز

 .سرت کن تویروسر: -

ــا ــه ح  نیو همــ دمیســرم کشــ يرا رو میکــه اصــال تعــادل نداشــتند روســر   يدســت هــا ب ــا ب ــه پ ــک  اطی
خوانـدم و بـه حالـت     یلـب اشـهدم را مـ    ریـ شـدند، ز  اطیـ و رامبـد هـم داخـل ح    رامیـ و عل اریگذاشتم ماز

ــ  ــرگ م ــتم یم ــدا. رف ــده ا يص ــافظ چ  يعرب ــهرام و ح ــتناك ش ــوحش ــنود و    يزی ــد بش ــه نتوانن ــود ک نب
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 اطیــبــود را کــف ح شــانیبــود کــه هــر چــه در دستها يدییــو حالــت نــزارم مهــر تا دهیــپر يرنــگ و رو
شـدند، مهرنـوش دوان    يکـه عربـده هـا چنتـا     دینکشـ  هیـ بـه ثان . م ببرنـد پرت کنند و به داخـل بنـا هجـو   

 دیکش ادیآقا فر نیآمد و سر حس رونیب انیگو یعل ایدوان و 

 !ن؟یسادیپس چرا وا: -

ــ  یلــیخ حــالم ! مــشید یمــ نــهیکــرد و انگــار خــودم بــه ع  یخــراب بــود، جــانم داشــت از تــنم پــرواز م
لـرزان کـه بـه زور قـدم      يهـق هـق کنـان بـا زانوهـا      .دیرا کشـ  نمیآقـا بـاز هـم بـا خشـونت آسـت       نیحس
مرتعشـم گـرفتم و    يدسـت هـا   انیـ کـرد، دو تـا بچـه هـا خـواهرم را م      یمـ  جـاد یداشت و تعادل ا یبرم

 یگرچـه مـ  . برنگشـته بـود   یکـه هنـوز کسـ    کـردم یفقـط خـدا را شـکر م   . آقـا شـدم   نیحسـ  نیسوار ماش
کنــد امــا حــداقل  ینواده را خبــر مــو شــهرام صــد در صــد تمــام خــا  ســتین یمســئله کمــ نیــدانســتم ا

 .بودم نیخوشب يادیمن ز دیشا ایبو ببرد  همانانیاز م یآنقدر عقل دارند که نگذارند کس

کـرده   یزنـدگ  طیمحـ  نیـ ا يسـال تـو   سـت یب یخـانواده ام چنـدان سـخت نبـود، وقتـ      يقـدم بعـد   حدس
 ..دانستم ینداشت و چقدر دردناك بود که م يندانستن چندان معنا ،یباش

ارســالن و  يهــا ییوقفــه خــودم و بهانــه جــو  یبــ يهــا هیــبعــداز ظهــر تــا آخــر شــب در کنــار گر  کــل
 دایـ و رو کـردم تـا توانسـتم پـد پ     ریـ شـده بـود و کـل خانـه خـواهرم را ز      اهیاشکان، دوبـاره روزگـارم سـ   

و بهـرام   اریـ کـه ماز  یبـود، همـان شـب    شیبـال سـرم آمـده بـود، سـه سـال پـ        نیـ کـه ا  يبـار  نیآخر. کنم
دلـم هـم از رفـتن     م،یبـارهمراه سـوختن دسـت و پاهـا     نیـ و ا دیـ لرز یمـن مـ   يکردنـد و پاهـا   یمدعوا 
ــرو ــ میآب ــود  شیپ ــوخته ب ــانواده ام س ــ. خ ــ یکم ــکان را     یفرن ــالن و اش ــره ارس ــردم و بالخ ــت ک درس

 يآقــا را آورده بــود تــا مــرا بــرا نیآمــد، فرنــوش و حســ رامیــشــب عل مــهین کیــخوابانــدم کــه ســاعت 
 !ردبب یمحاکمه خانوادگ

ــدر ــروح آنق ــا    هی ــرف ه ــه از ح ــه ن ــود ک ــان ب ــوش چ يام داغ ــفرن ــفهم يزی ــدار  دم،ی ــه از دل ــا ين  يه
رود بــه  یبپرســم، مثــل گوســفند کــه مــ يزیــوقــت نشــد از فرنــوش راجــب مــاجرا چ یآقــا، حتــ نیحســ

درصـد   کیـ کـه   یعـواقب . شـدم و در سـکوت منتظـر عواقـب امـروز مانـدم       رامیـ عل نیمسلخ، سـوار ماشـ  
قفــل  ایــشــخص پشــت در  دنیامــروز نپرســ يگنــاه مــن در مــاجرا نیزرگتــرب دیهــم حقــم نبــود، شــا 
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 یخـدا شــاهد بـود حتــ  ! شـدم  یحفاظـت از خــودم داخلـش مــ   يبـرا  ینکـردن در اتـاق شــهرام بـود، وقتــ   
 يداشـته باشـد کـه بخواهـد بـا آبـرو       یشـوم  تیـ ن ایـ  یجراتـ  نیچنـ  یکـردم کـه کسـ    یفکرش را هم نم

ــ د،کشــتن یمــرا مــ. کنــد يآقــا رضــا بــاز يتــه تغــار ــ ایــ میشــک حکــ یب خواهــد هــر  یحــافظ، حــاال م
مگــر ! هــم حکــم اعــدام خــودش را دیکدامشــان بــوده باشــد، حکــم اعــدام مــرا امضــا کــرده بودنــد، شــا 

چطــور ! کــنم؟ کــاریچ دیــمــن با..!! ایخــدا يوا! صــدا خفــه شــود؟ یبــ یننگــ نیگذاشــت چنــ یرامبــد مــ
اصـال  ! دهنـد؟  یمـرا گـوش هـم مـ     فر حـر اصـال مگـ  ! از چـه قـرار بـوده؟    ایبـدهم قضـا   حیتوضـ  شانیبرا

آنقــدر اسـترس داشــتم کـه ازبعــد از   ! دنـد؟ ید یجــز نـاموس و جلــوتر از تعصـب را هــم مـ    يزیـ مگـر چ 
 .طرف فقط آب خورده بودم و همان را هم دو بار باال آورده بودم نیظهر به ا

 
نـه   ،يبلـه دار و تـو نـه قـدرت مقا    دیـ آ یکشـتن تـو مـ    ينفـر بـرا   کیـ بالخـره   ینبود کـه بـدان   یکم زیچ

را  میبـا روح و روان مـن کـرده بودنـد کـه برادرهـا       يکـار ! کـه بـه تـو پنـاه دهـد      یمدافع، نـه کسـ   لیوک
 !دمید یبلفطره م يقاتل ها

آن ! دهیکشــ گاریســ رامیــنبــود، پــس حتمــا عل يگاریآقــا کــه ســ نیپــر از دود بــود، حســ نیماشــ يفضــا
تمــام  يو عــذاب آور بــوده کــه پــا رو موضــوع مهــم نیــآنقــدر ا یعنــی!! هــم بعــد از چهــار ســال تــرك 

ــم ــ  ماتشیتص ــته و س ــا  يرا ال گاریگذاش ــت ه ــرا     شیانگش ــه ب ــد، ن ــرده ش ــبم فش ــت؟ قل ــه اس  يگرفت
کـه دودش   يگاریکـرد و بـا حجـم سـ     یکـار مـ   مـه یحسـاس بـرادرم کـه نصـفه و ن     يها هیر يخودم، برا

 يصــدا رو یره بــدوبــا میاشــک هــا. شــده بــود اهیکــرده، روزگــارش ســ لیرا بــه مــه تبــد نیداخــل ماشــ
 نیـ ا د،یـ لرز یگـاهم، تمـام تـنم مـ     هیـ از بـودن در کنـار تک   تیـ حـس امن  يبـه جـا   خت،یر یم میگونه ها

ــ   ــار جزئ ــرزش انگ ــا یل ــ ياز اعض ــود  میرکتح ــده ب ــه هــ  . ش ــد ک ــام نش ــ چ،یتم ــو یاز وقت ــ يت  نیماش
 هیـ بـه بـاغ برسـد، رامبـد زحمـت بق      میاسـت پـا   یدانسـتم فقـط کـاف    یمـ . نششسته بودم بـدتر شـده بـود   

 یمــ یآورد و مــنِ گوســفند را ســالخ یچــاقو ذبحــش را مــ دن،یســوال پرســ يکنــد و بــه جــا یرا کــم مــ
شکســت و همــراه لــرزش بــدنم، در قالــب هــق   یام مــ نهیســ طیدر محــ مــهیبــه ن مــهیبغــض هــا ن. کنــد

و بـاز هـم حـس گناهکارهـا را داشـته       یگنـاه باشـ   یچقـدر بـد بـود کـه بـ     . کردنـد  یصدا بروز م یب يها
 دیخفه پرس تیبا حرص و عصبان رامیبودم که عل دهیراه رس همین. یباش
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 !؟یبا حافظ دوست یاز ک: -

چشــم ! آخــر چــرا؟! شــده بــود؟ میحــافظ قاتــل جــان و آبــرو! پــس درســت حــدس زده بــودم؟ حــافظ؟
بـاز   یتعجـب کـردم کـه اخـم هـاش کمـ       دیـ فهم! زده ام گـواه متعجـب بـودنم بـود     رونیـ از حدقه ب يها

. کــرده مــهیخ تیکــوه عصــبان کیــســرد و ترســناك بــود کــه انگــار پشــتش  يلحــنش جــور یولــ! شــد؟
ــ  يســرعت رو نکــم کــرد نیرا حــ شیچشــم هــا  ییگــردنش را کــج کــرد، گــو  یهــم گذاشــت و کم

حـاال از دسـت ندهـد و چقـدر مـن       نیکـه آرامـش قبـل از طوفـانش را همـ      دیـ جنگ یداشت با خودش مـ 
 دیدوباره پرس! دمیفهم یرا خوب م شانیرفتارها نیا

 ؟!يبا حافظ رابطه دار یپرسم، گفتم از ک ینم گهید :-

عمـرم شـد، بـاز بِـر بِـر کنـان لـب زدم و         یسـونام  نیتـر  بیـ مه يرفته بـود، دلـم آمـاج تالطـم هـا      نفسم
! کـرد؟  یمگـه بـاور مـ   ! گفـتم؟  یمـ  یانگـار از بعـد از ظهـر الل شـده بـودم، چـ      ! نتوانستم زبـان بـاز کـنم   

توانسـتم   یهـم از لـرزش و ترسـم، مـرتعش شـده بـود مـ        میصـدا  یکـه حتـ   تیـ موقع نیـ تـو ا  دیفکر کن
 .تر از دفعه قبل میبار نامال نیدوباره صداش بلند شد و ا! از خودم دفاع کنم؟

 !یاز جات پاش یزنمت که نتون یچنان م یکلمه دروغ بگ هی یعل يگلنوش به وال: -

ــعل يصــدا يِال خشــمِ ــگر رامی ــه فکــر کــرد     هی ــود ک ــاك ب ــداخت و چــه دردن ــو  ام ان بخــاطر حــافظ و ل
ــ هیــرفــتن رابطــه نداشــته ام گر  ــ! کــنم یم ــود؟  یچ ــدترش ا! بــدتر از تهمــت خــوردن ب ــب ــه  نی ــود ک ب

پـر اسـترس و    یبـا حرکـات  ! گـوش نکنـد   تیـ هـم بـه دفـاع ها    یکسـ  یو حتـ  یاز خودت دفـاع کنـ   ینتوان
ــ کیســتریه ــاركگوشــه  کی ــت  پ ــز دس ــرد و ترم ــ انهیرا وحشــ یک ــه    دیکش ــت و ب ــه ســمتم برگش و ب

 .زد و عربده زد هیت خودش تکدرب سم

 !؟یمگه الل: -

ســه ســاله کــه از تــرس دعــوا شــدن   يدختــر بچــه ا کیــبــودم، مثــل  دهیاز تــرس چســب میدر کنــار بــه
تـو صـورتش نگـاه کـردم و بـه       هیـ بـا گر . توانـد از خـودش دفـاع کنـد     یکنـد و نمـ   یکـز مـ   واریگوشه د

ــ  ــت الل ــب زدم یحال ــانم فهم! ل ــگم ــه ا   دی ــانم گرفت ــرس زب ــه از ت ــب ک ــه و عص ــت، کالف ــت یس ــه  یدس ب
 گرفت گفت یاوج م شیکه با هر جمله صدا یو آرام تر در حال دیکش ششیصورت پر از ر
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! حــافظ دو تــا دنــده اش مــو برداشــته؟! ؟یتــو خونــه راه انــداخت یاز بعــد از ظهــر چــه آشــوب یدونیــم: -
 یچــرا مــمــارو  يشــب ســوم آقــام آبــرو! بکــن ؟یشــوهر کنــ يخــوا یمــ! کــرده؟ تیرامبــد ازش شــکا

 !؟يزیر

دو کلمــه حــرف  دهیــبر دهیـ گفــت، نفسـم بالخــره بــاال آمــد و بـا هــق هــق توانســتم بر   یزد و مــ یمـ  داد
 !بزنم

 یوقتـ ... بـه جـون خـودت قسـم    ... بخـدا .. بـه جـون مامـان فتانـه    .. بـه ارواح خـاك آقـام   ... بخـدا .. بخدا: -
ــ ــ.. یاومــد، وقت ــاصــال ند..اومــد یوقت ــدو...ســرم نبــود يروســر... دمشی ــو اتــاق ِ شــه  دمیــدو... دمی .. ت

ــه جــون خــودم ... اومــد تــو هــوی... شــهرام ــام قســم .. ب ــه روح آق ــ... داداش.. ب ... بخــدا... گــم یدروغ نم
 ... بخدا... بکشم غینتونستم ج... زبونم بند اومد... هل کردم... دمیترس

کــرد،  یمــ زیالو موشــکافانه رفتــارم را نگــاه و آنــ دیســاب یمــ شیفکــش را همگــام بــا دنــدان هــا رامیــعل
ــه حــرف هــا   ــدارد قــتیتــرس اســت و حق ياز رو میانگــار شــک داشــت ک ــیو عم ینفــس حرصــ! ن  یق

 دیباشد، غر دهیمرا نشن يو دوباره انگار که اصال حرف ها دیکش

ــه وال   : - ــو بگــو گلنــوش، ب ــتش رو بگــ   یعلــ يراستش ــ یاگــه راس ــ ینم ــت   یذارم کس ــتش به انگش
 ..فقط راستش رو بهم بگو! بخوره

قسـم   یکـ ی یکـ یکـردم و   فیـ رد شیه زار زار کـردن، خـدا را بـه شـفا گـرفتم، کـل ائمـه را بـرا        بـ  افتادم
ــه دروغ بگــو  ــتم اگ ــ میخــوردم، گف ــه زم ــام بخــوابم و د   نیب ــل آق ــورم، مث ــب گــریگــرم بخ ــوم داری ! نش

ــ . آرام شــد رامیــآنقــدر گفــتم و گفــتم و گفــتم تــا عل  کــه بــود، خــواهرش بــودم،   یبــه هــر حــال هــر چ
ــ اتمیــاخالق ــام ا  یرا م ــا تم ــدانســت، ب ــا   نی ــود پ ــبش مطمــئن ب ــه قل ــات ت ــ میاتفاق گــذارم و  یرا کــج نم

 !است دهید شیتمام زندگ يهستم که تو یزن نیگوسفند تر

ــعل ــاره  رامی ــدوب ــب هــا  گاریســ کی ــشــده اش گذاشــت و م دیســف يکنــت گوشــه ل آن همــه دود،  انی
 .فرستاد فشینح يها هیدوباره و دوباره به ر یقیپشت سر هم کرد و دم عم يسرفه ا

 
! داشــت؟ یخلــوت بــر نمــ ابــانیکــه چشــم از مقــابلش و خ دیــد یرا مــ يزیــچــه چ یکیتــار نیــا انیــم

 افـه یق نیـ ا! گـر ینکـرده بـود د   ایـ مـرا بـاور کـرده بـود      يحـرف هـا   ایـ ! بـود؟  ریذهنش با کدام فکر درگ
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رسـتاد  ف یمـ  رونیـ را همـراه دود ب  شیآرام نفـس هـا   یلـ یبالخـره خ ! ترسـاند  یمـرا مـ   یمتفکر هـم حتـ  
 آمد بانکه به ز

بشــه ســرت رو گــوش تــا گــوش  داتیــرامبــد تــو خونــه بســت نشســته کــه پ! خونــه مــا يایــامشــب م: -
 !ببره

ــب هــا   دســت ــل ل ــه ســرعت مقاب ــا صــدا  میراســتم را ب ــد   نیهــ يگذاشــتم ت ــاره بلن ــق ام دوب و هــق ه
خــودم  صــبر کــرد تــا بــه! فــرش قرمــز پهــن کــرده میدانســتم رامبــد دم در بــرا ینشــود، خــودم هــم مــ

 دمیام کمتر شده بود، با سکسکه پرس هیگر م،یایب

 ؟!کرده یم یتو خونه ما چه غلط دیدیازش نپرس! ؟یچ یپسر حاج: -

حـرف زدن راجـب او هـم     یانگـار حتـ  . شـد  خیبهـم کـرد کـه مـو بـه تـنم سـ        يو پر جذبه ا یعصبان نگاه
ــ    ــد کم ــث ش ــتم باع ــود، وحش ــابو ب ــ  یت ــرکتش پش ــت   مانیاز ح ــان دس ــا هم ــود، ب ــ یش ــت  يه الک انگش

ــا ــ شیه ــاره صــورتش را مال    گاریس ــود، دوب ــه ب ــرا گرفت ــت د دی ــز دســت  يرا رو گــرشیو دس  یترم
 .بالخره آرام و خالصه گفت ،کرد یداشت فکر م. گذاشت

 !ها رو گفت نیهم: -

 یمــ ادیــفــوقش ســرم فر! کــنم يکنجکــاو شــترینرمشــش دلــم قــرص شــد، بــه خــودم اجــازه دادم ب  از
 !دیکش

 !گفت؟ یچ: -

 آرام و با اکراه جواب داد ورهمانط

 !نیستیگفت دوست ن: -

 !مرا کرده بود؟ ينامرد فقط قصد آبرو! بوده؟ یگرفت، پس قصدش چ بغضم

 !؟..پس چرا: -

 .دیحرفم را بر ،یزد و درحال خواباندن دست استارت

 !شهیمشخص م یفردا همه چ: -
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ــومه ــر عل معص ــهمس ــگ و رو  رامی ــا رن ــپر يب ــد، ز  دهی ــتقبالم آم ــه اس ــب ــیز ری ــا عل یرک ــو آرام ب  رامی
 دیسمتم آمد و پرس يبه اتاقشان رفت، با لبخند نگران و دلسوز رامیعل یحرف زد و وقت

 ؟يشام خورد: -

هــم  يانــرژ یکمــ دیـ با. خشــک شــده بــود هیـ کــنم، حلقــم از بغــض و گر يخـود دار  یکــردم کمــ یسـع 
 .داشتم یبود نگه م یفردا که روز بزرگ يبرا

 .سوزه ی، چشم هام مخوام بخوابم یفقط م: -

ــتش ــ   دس ــگر ب ــت و نوازش ــرم گذاش ــت کم ــدا  خیرا پش ــراه ه ــم هم ــمت   تمیگوش ــه س ــیب ــاق  یک از ات
 گفت شانیها

از  رامیــعل یدونیــخــودت م. رو بگــو تیــمنــو مثــل خــواهرت بــدون، واقع. شــهرام و حــافظ بازداشــتند: -
 .گوهواتو داشته باشه، راستشو ب يخوا یاگه م. کنهیهمه عاقالنه تر برخورد م

ر شـده بـود تـا از ز     رامیـ طور حتم از سـمت عل  به حـق هـم داشـت، بـا آن داد     . زبـانم حـرف بکشـد    ریـ پـ
ــ   يو عربــده  ــود، فکــر م ــه ب ــا جــانم را حفــظ کــنم   یکــه راه انداخت ــان. کــرد دروغ گفتــه ام ت ــا مهرب  یب

 لمس کردم و گفتم دیکش یملحفه م میدست معصومه را که رو

ــون : - ــدا هم ــه   یزن داداش بخ ــود ک ــتمب ــافظ رو از ع! گف ــح ــود، د   يدی ــم ب ــان اعظ ــال مام ــه س ــهیک  گ
 !ما ياومد خونه  هویدونم چرا  ینم! بخدا! دمشیند
 

گذاشـت، بـرخالف تصـورم کـه فکـر       مینگـاه نگـاه کـرد و بالخـره تنهـا      یکمـ  رامیـ هـم مثـل عل   معصومه
ــه چشــم هــا  یمــ  يصــبح بــا صــداها. دمیــکــه خواب دینکشــ قــهینخواهــد آمــد، بــه دق میکــردم خــواب ب

بـودم   جیآنقـدر گـ   شـب ید دم،یـ سـرم د  يشدم، چشـم کـه بـاز کـردم، حنـا و حنانـه را بـاال        داریب ییآشنا
ــه نفهم ــک ــو   دمی ــرا ت ــه م ــد   يک ــا خواباندن ــاق دختره ــراه عل  . ات ــورده هم ــورده نخ ــبحانه را خ ــص  رامی

 هنــوز بــه رامیــعل ایــگو. مینــیرا نب هیــکــه بق میآمــده بــود یمیاز قصــد تــا م،یرفتــ يبــه کالنتــر میمســتق
ــا  ــ  میحــرف ه ــت و م ــک داش ــتش را      یش ــده راس ــه ش ــم ک ــرس ه ــه از ت ــد بلک ــه رو کن ــت رو ب خواس

ــ  مطمــئنخواســت  یحــق داشــت، مــ. میبگــو کنــد جانــب حــق را  میبانیخواهــد پشــت یشــود کــه اگــر م
 مــهیرا داخــل اتــاق گذاشــتم، حک میپــا نکــهیمنتظــر نشســته بودنــد، هم مــهیو حک یحــاج. گرفتــه باشــد
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تــرس همــه جــانم  د،یــبغلــش جمــع کــرد و بــه سـمتم دو  ریـ چــادرش را زبلنــد شــد و  شیصـندل  ياز رو
 یرا ســر مــن خــال تشیعصــبان دمیترســ یمــ دم،شــ میقــا رامیــرا گرفتــه بــود، هــل کــرده پشــت ســر عل 

 گفت هیلب با گر ریو مستاصل ز دیکردم، چون ناام یاشتباه م یول. کند

 !بازداشتگاه روزیبده، بچه ام از د تیرضا ادیبگو رامبد ب رام،یتورو خدا عل: -

جــواب  يدیپــا نگــذارد بــا اخــم شــد ریــرا ز مــهیو حک یکــرد احتــرام حــاج یمــ یســع نکــهیبــا ا رامیــعل
 .داد

 !سهیکرده، پاش وا یخبط هی: -

نشــاند و خــودش هــم  یصــندل يو رو دیکشــ یبــه آرامــ یرا از پشــت ســرش گرفــت و کمــ میبــازو بعــد
ــارم نشســت، حک ــ مــهیکن ــگــردان ز هیســبت یداشــت و حــاج یچشــم ازم برنم ــان را  یچشــم ری رفتارم

 دینال هیباز با گر. کرد یکنترل م

 ..کرده یبچه اس، خام: مهیحک

 دیمحترمانه وسط حرف زنش پر یکالفه ول یحاج

 !!رفته تو خونه مردم! زن حواست کجاست؟! خبط؟: 

ــهیحک ــت  م ــار از پش ــه انگ ــرش ناام  بانیک ــودن همس ــب ــا  دی ــود، پاه ــده ب ــ  شیش ــف زم ــ نیرا ک و  دیکش
ــار همســرش نشســت، از پشــت عل  یصــندل يبرگشــت رو انیــرگ ــکن را  یو حــاج دمیســرك کشــ رامی
ــ  تیو عصــبان يکــه بــا دلخــور دمیــد چــادرش را دور صــورتش محکــم  مــهیحک. کنــد یبــه مــن نگــاه م

ــود و  ــه ب ــگرفت ــلگوشــه اش را مق کی ــه و ر شیچشــم هــا اب ــگرفت ــر زی ــ يزهــایو ســوزناك چ زی  یم
روز و شــب نداشــته باشــند، مگــر مــن گنــاه کــار   شــبیاز د حقشــان بــود کــه! کــرد یمــ هیــگفــت و گر

حــق ! دلـم خنــک شـد  ! بـه مــن چـه؟  ! پسرشـان کــارت دعـوت فرســتاده بـودم؟    يمگـر مــن بـرا  ! بـودم؟ 
 یبــرود و آقــازاده حــاج میآبــرو نبــودحــق مــن ! غصــه بخــورم و تــن و بــدنم بلــرزد ينبــود کــه بــه تنهــا

هــم کــه شــده،  کبــاری يبــرا. رد نکنــددســت گــلِ رامبــد د! خــودش بگــردد يحمــزه راســت راســت بــرا
 اخم کرده گفت رامیعل. برخورد کرده بود یمنطق

 !شد یبگو چ یواسه حاج: -



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 55

 دیــبا گــریچنــد بــار د! نبــود؟ ایــگو یام بــه حــد کــاف دهیبــغ کــرده و ترســ افــهیشــدم، ق رهیــخ یحــاج بــه
 !کردم؟ یم فیتعر

ــازجو ــود؟ نطــوریهــم هم ییب ــه دســت   ! ب ــده ب ــان، پرون ــداخــل شــد و پشــت م ســرگرد ســالم کن  زشی
 .دیدانست پرس یرا م زیگردان، انگار که خودش همه چ بحیو تس ریسر به ز یحاج. نشست

 !!دختر نمیبگو بب: یحاج

ن اخـم بهـم خ    هیـ نگاه کردم کـه بـا    رامیبه عل يدواریام با و سـرم   دمیکشـ  يبنـد  میشـد، نفـس نـ    رهیـ مـ
 لب گفتم ریانداختم و ز نییرا پا

ــودم کــه  : - ــه ب ــو خون ــو، روســر ت ــرتون اومــد ت ــه     يپس ــاق داداشــم ک ــو ات ــتم ت نداشــتم، هــول زده رف
 ...بپوشم يروسر

 !خب؟: یحاج

ــ یــیکنــدم تــا جمــالت را ســر هــم ببنــدم، رو  جــان ــ نیگفــتن چن ــ! را نداشــتم یکالمت ــاز  یحت  يادآوری
 !دیلرز یکمرم م رهیعصر هم ت روزید

 !اومد تو اتاق: -

 رهیــبــزرگش فشــرد کــه باعــث شــد بهــش خ  يســت هــاد انیــرا م میاز دســت هــا یکــیپنجــه  رامیــعل
داشــت، افســوس بــود، چقــدر ســخت  ینگــاهش دلرحمــ. اشــک حلقــه زده بــود میچشــم هــا يشــم، تــو

ــاراحت   ــث ن ــه باع ــود ک ــودم  یب ــنم ب ــاره ت ــ . پ ــم چن ــا او ه ــ نیحتم ــا    یحس ــدر آرام و ب ــه آنق ــت ک داش
 گفت يتگریحما

 !نجامیمن ا... بگو، نترس: -

بــرادرم  رامیــعل! را بــاور نکننــد؟ میرا بــزنم، نکنــد حــرف هــا میهــاادامــه حــرف  دمیکشــ یمــ خجالــت
 يرا بـرا  يدختـر  نیچنـ  نکـه یاز ا االتشـان ینکنـد در خ ! ؟یآنهـا چـ   یشـناخت، ولـ   یبود، او مـرا خـوب مـ   

ــ  يخواســتگار میحکــ ــد پش ــرو! و ســرخورده باشــند؟ مانیکــرده بودن ــد آب ــا  ينکن ــاال و پ ــدرم را ب  نییپ
مغـزم   يمـوز  يفکرهـا ! آبـرو کـردن پسرشـان، آبـرو بخـرم      یبـا بـ   خـواهم  ینکند فکر کننـد مـ  ! ؟کنند

 !را به تاراج برده بودند
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 !شد یبگو چ: یحاج

خــودم را بــر  یشــده بــود، کمــ رهیــخ میزدم، چــاره نداشــتم، ســرگرد هــم بــه لــب هــا  یحــرف مــ دیــبا
 .چسباندم و ادامه دادم رامیگرفتن به عل تیحسب عادت و حما

خواسـتم فـرار کـنم، خـوردم      یاز تـرس الل شـده بـودم، مـ     یبـزنم ولـ  خواسـتم داد   یدر رو بسـت، مـ  : -
 ...نیزم

 .شدم و ادامه دادم رهیخ مهیو بعد به حک یکردم و التماس وار به حاج بغض

 ...نگذشته بود که داداشم هیبودم، دو ثان دهیترس یلیآقا خ یبخدا حاج: -

 زانیــآو رامیـ ان بـه دســت عل کنـ  هیــشکسـت، گر  میگلـو  يبغـض تمــوم عـالم تــو   هـو ی د،یکـه رســ  نجـا یا
 نشسته بودم و او با تحکم گفت رامیعل نیماش يساعت بعد تو مین. شدم و هق هق کردم

 .امیتا ب نیبش: -

کـردم   یرا پـاك مـ   میشـدم و اشـک هـا    یبرگشـت، تـازه داشـتم آرام مـ     يدوبـاره داخـل کالنتـر    سـپس 
آن فقــط عربــده  کیــم و شـد  دهیکشــ رونیــبــاز شــد و بـه شــدت ب  نینگذشـته در ماشــ  قــهیکـه چنــد دق 

کــه ناجوانمردانــه بــه ســمت صــورت و شــکم و دســت و کمــرم  يو مشــت هــا دمیرامبــد و بهــرام را شــن
 یحــس مــ میاطیــبودنــد کــه مــزه خــون را در تمــام انــدام ح  دیشــد، ضــربه هــا آنقــدر شــد  یحوالــه مــ

دح درد، قـ  نیـ امـا مـن از ا   دیکـه الهـه نجـاتم رسـ     دیهـم نکشـ   قـه یتمـام آن ضـربات بـه دق    دیشـا . کردم
 .خورده باشم، خورده بودم د،یکه با يبه اندازه ا

 
 رامیــعل يحصــار دســت هــا انیــشــده بــود م شــانیجــانم کــه مثــل تــوپ فوتبــال آمــاج لگدها مــهین بــدنِ

ـ  يگرفـت و مشـت هــا   يجـا  بـرادرم جمــع   يهـا  نهیســ يجـانم کــه از درد تنم،قـدرت نداشـتند را رو    یب
هــم  دم،یشــن یخــورد را هــم مــ یمــن بــه او مــ يجــاکــه بــه  یعربــده هــا و ضــربات يهنــوز صــدا.کــردم

ســتپر شــده بــرادرت اســت تــا  نهیا،ســیدن يجــا نیداشــت آغوشــش،امن تــر مــشآرا. کــردم یحــس مــ
کـرد و دسـتش    یهـم از مـا حفاظـت مـ     اریـ بـر خـالف انتظـارم ماز   . هـا  یسپر بشود مقابـل نـا حقـ    تیبرا

ــ  مــشینــرم و مال ياز صــدا. بــود دهیــچیپ رامیــرا مثــل ســپر دور مــن و عل : گفــت یکــه کنــار گوشــم م
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 رتیــغ يفقــط تــو میبرادرهــا رم،یــگ یرا پــس مــ میشــگیمه يحــرف هــا) نتــرس، نتــرس، تمــوم شــد(
 !عشقشان، ناموسشان بوده و بس يشدند، برا یاگر هم م ایشدند  یخالصه نم

 ریــز. میمقابــل ســروان نشســت یمهلکــه آرام گرفــت و همگــ ،يکالنتــر يبــا وســاطت ســربازها بالخــره
هــم بــا صــورت  رامیــرود، عل یمــ يســرخ بــود و مشــخص بــود رو بــه کبــود  يتــا حــدود اریــچشــم ماز

 نــهیرامبــد کــه بــا خشــم و ک يبــرا یخودمــان ســوخت، حتــ يدلــم بــرا داد،یــفشــرده کــتفش را مــالش م
چـه بـر   ! خـانواده آورده بـود؟   نیـ ا انیـ سـر بن  يحـافظ چـه بـال   . دیکشـ  ینشـان مـ   وبود و خط  رهیبهم خ

 !م؟یکرد یهم دست بلند م يآمده و رو شیپ ید که جنگ داخلآورده بو میسر برادرها

 من کرد و گفت یکبود و خون افهیو ق میبه سر و شکل نزار برادرها یبا تاسف نگاه سرگرد

ــم نکرد : - ــونم رح ــه خواهرت ــب ــ! د؟ی ــدون یم ــکا  دی ــه ش ــ    تیاگ ــتون م ــل داداش ــمام مث ــه ش ــر یکن  دی
 ؟!بازداشتگاه

 .جلو داد نهیو س ستادیمقابلش ا رامیکه عل دیایشد که سمتم ب زیمخین یعصبان رامبد

 !غلطا بکنه؟ نیزارم زنده بمونه که از ا یغلط کرده، مگه م: رامبد

 دارد گفت یرا نگه م شیخفته که مطمئن بودم احترام بزرگ تیبا عصبان رامیعل

 !دو کلمه حرف بزنه ینذاشت! بس کن داداش: رامیعل

 گفت رامیصورت عل يراند و توهوا پ يعربده کشان دستش را تو رامبد

 ؟!کم آبرومون رو حراج کرده! خواد بگه؟ یم یچ! حرف بزنه؟: رامبد

 دیکالفه توپ سرگرد

 !خونه دیجر و بحث تون رو ببر! گهید دیبس کن: -

ــعل ــا احت رامی ــب ــد اطی ــاث  يرامب ــه تحــت ت ــ ریرا ک ــروان کم ــا  یس ــعش پ ــود را رو  نییاز موض ــده ب  يآم
 فتبرگرداند و آرام گ شیصندل

 !مونه؟یبازداشتگاه م یجناب سرگرد داداشم تا ک: رامیعل

 کالفه تر پرونده ما را بست و با اخم گفت سرگرد

 !بده تیکه زده رضا یاون یتا وقت: سرگرد
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 گفت یو عصبان ادکشانیبار بهرام فر نیا

 بده؟؟؟ قانون کدوم مملکته؟ تیرضا دیکرده اون وقت با يبه ناموسمون دست دراز: -

رفـت کـه    یمـ  رونیـ بلنـد شـد و پشـت کـرد بـه مـا و داشـت از اتـاق ب         زیـ ادبانـه از پشـت م   یبـ  سرگرد
 گفت

ــ : ســرگرد ــه  د،یــکن تیگذاشــتن کــه شــما شــکا  نیداداشــت زده ناکــارش کــرده، قــانون رو واســه هم ن
 !دیکه وارد عمل بش

 
 از کوره در رفت و گفت اریماز

 !ن؟یکرد یبِر و بِر نگاهش م نیگرفت یرو تو اتاق خواهرتون م بهیغر هیاگه : اریماز

ــ يزیــچ ســرگرد ــ  یگفــت و اخمــ يگــوش ســرباز دم در خیب برگشــت و  اریــســمت ماز دیتــو هــم کش
 و گفت ستادیا اریمقابل ماز دگریتهد

 !بازداشتگاه دیریم دیاریاسم خانواده منو ب گهیبار د هی: -

ــرام ــرف ماز  به ــار از ح ــه انگ ــک ــبان  اری ــث عص ــه باع ــش آ   تیک ــود خوش ــده ب ــرگرد ش ــد،  س ــده باش م
 پوزخند زنان گفت

 !شهیقلمبه م رتتی،غیکن یفرضشم م یحت گه،ید نیهم: -

 گرفت و به من گفت اریرو از ماز سرگرد

 !امضا کن تا فردا بفرستمون دادگاه ایپاشو ب: -

نگــه داشــت  شییقــو يانگشــت هــا انیــرا محکــم م میبــازو رامیــشــده بــودم، عل خیمــ میســرجا نکــهیباا
 دیپرس یو عصب دیپر شیکه مثل فنر از جا دندیکش تیاز انگار به رامبد کبرب.تا مبادا بلند شوم

 !؟یچ يدادگاه برا: -

مشــتش عمــود کــرد و جــواب  يگذاشــت و چانــه اش را رو زیــم يحوصــله آرنجــش را رو یبــ ســرگرد
 داد

 !بشه؟ یدگیرس روزتونید تیبه شکا نیخوا یبخاطر حتک حرمت، نم: -

 دیکش ادیتر و خشن فر یعصب رامبد
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 د؟یما رو ببر يآبرو دیخوا یم: -

انگـار نـه انگـار کـه مـن وجـود داشـتم، همـه هـم و غمشـان           !! رفـت، نـه مـن    یآن ها مـ  يهم آبرو نجایا
. آمــدم رونیــکــه غــره ام کــرده بــود، ب ياز حــس غــرور هیــچنــد ثان يبــرا. خودشــان بــود يفقــط آبــرو

رگرد کــه انگــار هــر لحظــه ســ! دمیــد یپــر تعصــب مــ يرا بــه چشــم خودخــواه هــا شــانیدوبــاره همــه 
 دیپرونده را دوباره بست و پرس شد، یکالفه تر م

 !؟يکالنتر نیاومد یپس واسه چ: -

بـا اخـم و رگ    لـرام یع د،یـ بگو یکننـد، مانـد چـ    یهمـه بـه هـم نگـاه مـ      دیـ نگـاه کـرد و د   هیـ بـه بق  رامبد
 گفت یگوش ریزده ز رونیگردن ب

 !بهت دست زد؟: -

 يگلنــوش خــر نشــو يوا! افتــاد میــتــازه دوزار... دســتم را گرفــت آره مــچ! بهــم دســت زد؟ یچــ یعنــی
ــان ب ــه زب ــو ب ــا ســرت را رو!! ياوری ــ نهیســ يحتم ــد یات م ــآخ، منظورشــان ا! گذارن ــود نی ــا يوا! ب  نی

 یاتفــاق نیکردنــد چنــ یمــ الیــو خجالــت ســرخ شــدم، چطــور خ تیاز عصــبان! گــر؟یبــود د یچــه ســوال
 !نه: با سر اشاره دادم! نقدر راحت مقابلشان نشسته امیافتاده و ا

 دیو اخم توپ تیبا عصبان

 ...یبخدا دروغ گفته باش: -

 دمیرا نداشتم، نال گرید يداد و دعوا هیتحمل  گرید

 !!بخدا نه: -

 بلند گفت دیشن یرا م مانیکه آن طرفم نشسته بود و کامل حرف ها اریماز

 !میدیم تیبدن، ماهم رضا تیاگه اونا رضا: -

ــده ــو فر عرب ــرباز دم در     ر ادی ــرگرد س ــود، س ــده ب ــد ش ــرام بلن ــد و به ــه    يامب ــرد، هم ــدا ک ــه ص را ک
ــد و دور هــم جمــع شــدند   ــماز. ســکوت کردن ــو عل اری ــ  رامی ــل من ــاره مقاب ــه رو یدوب ــندل يک ام از  یص

آنقـدر کلفـت    شـان یصداها. زدنـد  یبودنـد و بـا رامبـد و بهـرام حـرف مـ       سـتاده یترس کز کـرده بـودم ا  
 .شد یمحو و خاموش نم شان،یآمد تن صدا نییبا پارقمه  چیکه ه ودو مردانه ب
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ــ مــثال ــاره فر   هیقضــ یواشــکیخواســتند  یم ــرا حــل و فصــل کننــد کــه ســرگرد دوب . بلنــد نشــود ادشی
هــر کــدام  رامیــو عل اریــکــه ماز دندیحــرف زدن بــه کجــا رســ قــهیبعــد از چنــد دق دمیــبالخــره هــم نفهم

 یاز رامبــد و بهــرام مــ ایــگو. رت کردنــدگرفتنــد و تــا خانــه اســکو شــانیمشــت ها انیــدســتم را م کیــ
 .شوم رتشانیو غ تیکه نکند دوباره آماج طوفان عصبان دندیترس

*** 

کـه در خانـه بپـا شـده بـود، گوشـه اتـاق کـز کـرده بـودم و زار زار بـه بخـت              یو کـوالک  ادیداد و فر نیب
 اریــاز تــرس ماز یشــهرام دو روز بــود کــه از بازداشــتگاه آمــده بــود ولــ. فرســتادم یمنحوســم لعنــت مــ

 يراز همـان فاصـله چنـد متـ     یحتـ ! شـد  ینمـ  کمیاتـراق کـرده بودنـد، نـزد     مـان یکـه در خونـه    رامیو عل
 .بخوانم و از بر کنم شیتوانستم از چشم ها یرا م شیتمام خط و نشان ها دمش،ید یهم که م

ه بــود، دو خــانواده شــکرآب شــد نیدوبــاره بــ! مارســتانیب شیپــا کیــخانــه مــا بــود،  یحــاج يپــا کیــ
ــدر غ ــخداراشــکر آنق ــل فام    رتی ــد کُ ــه اجــازه دهن ــود ک ــکــور و کرشــان نکــرده ب ــد و چــون  لی از چن

و  تیبودنــد، زد و خــورد شــهرام و حــافظ و شــکا     دهیــکــه فهم  يزیــتنهــا چ! مــاجرا بــاخبر شــوند  
! میبــروز مــاجرا نداشــت يعالقــه  یدانســتند و مــا و حــاج ینــزاع را نمــ لیــاکثــرا هــم دل. بــود يکالنتــر
 !!افتخار هم نبودباعث 

و دو خــواهرم بــا همســر و بچــه  رامیــو عل اریــشــده بــود، ماز جــادیمنطقــه ا کیــ يجبهــه مخــالف تــو دو
ــرا       ــر روز ب ــرام ه ــد و به ــد و رامب ــده بودن ــاغ مان ــه ب ــان در خان ــرو کشــ  يهاش ــگ م یگ ــانیو جن  هم

 !و سوهان روح من شدندیناخوانده م

کــه مــاجرا از چــه قــرار بــوده امــا ســه   میده بــوددا حیهمــه توضــ يمــن و حــافظ بــرا رام،یــعل نکــهیا بــا
ــیبــرادر غ ــر  گــرم،ید یرت ــردار   نیو شــهرام کــه کــوچکتر  نیمخصوصــا رامبــد کــه بزرگت ــود دســت ب ب

هـم کـه شـده هـر      یفضـول  يکـه بـرا   یرا رهـا کـرده بـود و بـا فرنوشـ      شیمهرنوش خانـه زنـدگ  ! نبودند
 یمــ تیتســل يشــدند بودنــد و بــراخبــر دار  یکــه بــه تــازگ یو اقــوام یآمــد، بــه خانــه زنــدگ  یروز مــ

 .کردند یم یدگیآمدند، رس
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 یگوشـه تخـتم مـ    م،یایـ ب رونیـ اجـازه داشـته باشـم از اتـاقم ب     نکـه یطـور مواقـع هـم بـدون ا     نیدر ا یحت
دوره بگـذرد و دوبـاره    نیـ خواسـتم ا  یفقـط مـ   ،یدانسـتم انتظـار چـ    ینمـ . دمیکشـ  ینشستم و انتظـار مـ  

و قـال هـا    لیـ ق نیـ کـه ا  یبـودم، فقـط بـه شـرط     یقبـل هـم راضـ    هیـ همان گوسفند قبل شوم، به همان رو
 !شد یم تمام

ــر حکــم ا  کــاش ــهرچــه زودت ــط     شــد،یصــادر م یاعــدام نی ــح داشــتم و فق ــل هــم انتظــار ذب ــن از قب م
 .روزش مشخص نشده بود

ــ ــر  کی ــر اب ــدا    يبعــد از ظه ــنم کــه ص ــام ک ــا حم ــاز کــردم ت ــاقم را ب ــانیم دم،یتعــارف شــن يدر ات  هم
ــت ــا میداش ــاو از ورودکنج! حتم ــا ب  يک ــاق ه ــات ــرا پائ رونی ــدا. دمی ــگر يص ــهیحک هی ــرگم   م ــاقوس م ن

مــو بــه تــنم  گــریبــودم کــه د دهیکــردنش را شــن هیــگر يآنقــدر صــدا ریــچنــد وقــت اخ نیــا. شــده بــود
 .شد یم خیس
 

شــهرام را  تیرامبــد رضــا یعنــیخشــکم زد، !! میریــرا پــس بگ تمانیکــرد کــه شــکا یالتمــاس مــ داشــت
ــود و ز  ــه ب ــگرفت ــر ری ــود؟ح ــبان! فش زده ب ــ  یعص ــدم ول ــبان یش ــرا  تیعص ــن ب ــ يم ــود  یکس ــم نب ! مه

 گفت یبه رامبد م يدبازیسف شیبا ر یحاج

 !خواهر مجردتون به دادگاه باز شه يپا نینزار! ن؟یبد تیتا رضا نیخوا یم یچ: یحاج

 .ادبش باال رفت یب ادیفر. زدم یرا حدس م هیشدن رامبد و بق یجوش

ــ: رامبــد ــه شــرفت اومــد یپســر ب ــو خون ــاموس مــن، م   يه ت ــاق ن ــو ات ــه ت ــدر مــن، رفت  تیرضــا یگــیپ
 !.. بدم؟

 .زند یکشد و حرف م یم شیشانیپ يرو یزدم انگشتش را افق یم حدس

 »!رت؟یغ ینوشته ب! ناموس؟ یب«: من نوشته ينجایا: رامبد

 میـ مال یحـاج . رفـت  یبـاالتر مـ   شیتُـن صـدا   ؛یعصـب  يبـا خرنـاس هـا    شـد یبار که جمله اش تمـام م  هر
 تر جواب داد

 .دور از جون: یحاج

 رامبد بود عربده زد یفتوکپ قایکه دق شهرام
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 !نیریبگ تیکه رضا نیمگه از رو نئش من رد بش: -

 دیپر اشک نال ییرایداخل پذ يزن ها يهمهمه صدا انیم مهیحک

سـوء   شـه، یبـره دادگـاه، بـراش پرونـده م     نیپـامون بـه پاسـگاه بـاز شـد، نـزار       ره،یـ پسرم آبرومون م: -
 ...شه یم نهیشیپ

 اش شدت گرفت و ادامه داد هیگر

 !دیرحم کن شه،یتباه م شیزندگ: -

ــا   بهــرام ــ   شیکــه عــادت داشــت حــرف ه ــه آرام ــان تلخــش ب ــا زب ــبگو یرا ب ــ دی ــرش  یو م دانشــت ب
 با پوزخند گفت ردیگ یم یشیپ هیکلماتش از عربده بق

 ! ماست، بهتره همونجا بمونه سیچشمش به نوام یوقت: -

 دیپرس يو دانا يبا خونسرد یحاج

 !ه؟یحرف آخرتون چ: -

درســت اســت کــه ! م؟یمگــر حــرف اول و آخــر داشــت! برقــرار شــد، حــرف آخرمــان چــه بــود؟ ســکوت
حـق نبـود امـا     یبـه ظـاهر کـوچک    لیـ دل نیو بـا چنـ   یطـوالن  نقـدر یبازداشـت آن هـم ا   يماندن حـافظ تـو  
! داشـت  تیـ تخـاب کـنم، حـق خـودم ارجح    را ان یکـ یحـافظ   يخـودم و آبـرو   يآبـرو  نیاگر قرار بـود بـ  
ــد دق ــهیبعــد از چن ــد و   ق ــود آم ــه وج ــرو کــش کــرد  کهــویهمهمــه ب ــثان. ف ــه ســاعت شــباهت   هی ــا ب ه

 لرزان گفت يداشتند، دست آخر مادرم با صدا
 
 !دیعقدشون کن: -

ــار ــ انگ ــا   یکس ــاق پ ــه پشــت س ــکوب میمحکــم ب ــه   دهی ــود ک ــویب ــز    که ــا مغ ــادم، درد را، ت ــو افت ــه زان ب
عقـد  ! عقـد؟ مـرا عقـد او کننـد؟    . حـواس مـن بـود    يکـه درکـش ورا   يم، حـس کـردم، درد  استخوانم ه

خانــه  نیــنــاموس ا میپــا بــه حــر یتــیچــه ن يچــه و بــرا يبــرا ســتیکــه معلــوم ن يهمــان مــرد! حــافظ؟
موضـوع کـه در ظـاهر بـزرگ      نیچنـ  کیـ مصـرف بـودم کـه بخـاطر      کبـار یمن مگـر دسـتمال   ! گذاشته؟

کـه مفـت    شـد ینم شیادیـ ز! نبـود؟  يادیـ ز نیـ ا! شـدم؟  یمـال او مـ   دیـ بااسـت   زینـاچ  اریاما در باطن بس
شـور دادن هـر    يکـه بـرا   يآن هـم دختـر آن آقـا رضـا    ! اورد؟یـ دختـر آقـا رضـا را بـه چنـگ ب      یو مجان
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نمـود تـا دختـرش را بـا عـزت و آبـرو        یدامـاد مـ   لیـ کـرد و خـون بـه دل فام    یدخترش، داماد کشان مـ 
 ي زهیجــا دیــگنــاه مــن چــه بــود کــه با! کــرده بــود؟ یبطــمگــر مــن چــه خ! کنــد؟ شــانیعــروس خانــه 

ــ  ــافظ م ــدم؟ یح ــ ! ش ــس در س ــکته مــ     نهینف ــتم س ــود، داش ــده ب ــبس ش ــردم یام ح ــتم  ! ک ــار داش انتظ
ــوش ج  ــوش و مهرن ــفرن ــد، حک غی ــهیبزنن ــاج  م ــد، ح ــش کن ــا  یغ ــد، برادره ــده غ میداد بزن ــعرب  رتی

ــه فر    ــه ناجوانمردان ــود ک ــا ســکوت ب ــا تنه ــبکشــند ام ــ ادی ــه ان دیکشــ یم ــر  ک ــار همــه از آخــرش خب گ
ــداشــتند اال ا ــکــه ا يگوســفند نی ــاده نی ــهیو حک یاز حــاج يصــدا! گوشــه افت ــ م ــد نم ــا  یبلن شــد، تنه

. دیرســ یمــ وشــمآرام بــه گ یلــیســرد و خ يتعــارف کــردن دختــر مهرنــوش و تشــکرها  يچــا يصــدا
ــا   نیقــیآمــد کــه  یهــا مــ یاســتکان نعلبکــ نــگیریج نــگیریج يهــم صــدا یگــاه کــنم هنــوز جمــع پ
ــتبرج ــد دق . اس ــد از چن ــهیبع ــ  ق ــمار، آرام و ب ــداحافظ  یانگشــت ش ــد  یصــدا خ ــد و رفتن ــان . کردن کش

غـم آلـود    ادیـ هـزار هـزار نعـره و فر   . دیسـائ  یرا مـ  میتخت افتـادم، بغـض مثـل خـوره گلـو      يکشان رو
 یحـاال مـ  . بـه زور بسـته ام خفتـه بـود     يپلـک هـا   يهـا اشـک و حسـرت ال بـه ال     ونیـ لیو م حنجرهپشت 

آســمان کــم بــود، تمــام ! چــه یعنــی» ســرم خــراب شــد يآســمان بــه تمــام عــزمتش رو« یِمعنــ دمیــفهم
 میو تعقــل و مخصوصــا اعمــال حــرکت يریــگ میتمــام قــدرت تصــم. ســرم کوفتــه شــده بــود يجهــانم رو

ــت تعل  ــه حال ــب ــدهدر آ قی ــد م ــل . بودن ــمث ــردنم را رو  کی ــد، گ ــا يآب راک ــده در   يزانوه ــع ش جم
زنــده  دنینفـس کشـ   نیمـرا حـ  . داده بـودم  یبــدنم مرخصـ  ياآغوشـم خـم کـرده وانگـار بـه تمـام اعضـ       
ــ  يبــه گــور کــردن و کشــتن، شــرف و آبــرو  فیــارزش، تخف یمــرا بــه چــوب حــراج زدنــد، مثــل شــئ ب

بــرمال  يکــه از تــرس امــروز و فــردا يتــا آبــرو تنــدزدن؛ آتــش زدن بــه مالشــان و فروخ یآنچنــان يهــا
آمـدن از اتـاقم    رونیـ چنـد سـاعت جـرات ب    تـا . کننـد  دیـ رفـت را بازخر  یمرافعـه مـ   نیـ ا تیشدن واقع

 یچــه مــ یمــرا قربــان! کــه بــه ســکوت خــتم شــده بــود ينداشــتم، حــداقل بعــد از آن گفتگوهــا گــریرا د
ذبـح   شیرا بـرا  يکـه گلنـوشِ تـه تغـار     شـت قـدر و منزلـت دا   نقـدر یآبـرو چـه بـود کـه ا     نیـ ا! کردند؟

 کردند؟ یم

کـردم، حـافظ بـود و حـاال      یکـه فکـر مـ    يمـرد  سـه سـال بـه تنهـا     نیـ صـبح دل تـو دلـم نبـود، تمـام ا      تا
ــورتر  ــرد منف ــان م ــدگ نیهم ــود  میآدم زن ــده ب ــرو. ش ــد    میآب ــرا در ح ــاد داده و م ــه ب ــرا ب ــر  کی دخت
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 یکـش همـان مـرد مــ    شیمـرا پـ   شـان یحـاال هـم خـانواده ام از تــرس آبرو   . بـود  دهیکشـ  نییپـا  یابـان یخ
ــد ــو تحق یصــبانع! کردن ــودم ری ــر ثان. شــده ب ــه ــ هی ــه م ــ یدرون متالشــ گذشــت از یک ــدم، اوج  یم ش
 یمیداد حتمــا قبــل از هــر تصــم یداد کــه اگــر مــ ینمــ تیــبــه نظــرم اهم یبــود کــه کســ نیــا میبــدبخت

 کیـ  يبـا حـافظ بـرو    ایـ بـرود   تیـ آبرو یهسـت  یکـه راضـ   دندیپرسـ  یمـ ! دندیپرسـ  یازمن هم سوال مـ 
 !؟يریو با آبرو بم يگوشه 

ــوکــام يپــر ســکوت، صــبحانه در فضــا  يهمــان جلســه  يفــردا ــر اخــم و تخــم صــرف شــد،   يِال معن پ
ــد، احتمــاال چــون حــافظ ا  زیــافــراد ســر م نیتــر یمامــان و شــهرام عصــب ــود و  نیــبودن کــار را کــرده ب

داشـتند، انگـار تـه دلشـان      يرفتـار آرام تـر   هیـ امـا بق . کردنـد  ینگـاهش نمـ   یبه چشـم پسـر حـاج    گرید
 یخودشـان مـ   یسـر خانـه و زنـدگ   و همـه   شـود یم ریـ زود خـتم بـه خ   يِقائلـه بـزود   نیـ روشن بـود کـه ا  

مهــم تنهــا ! خوشــبخت؟ ایــشــد  یمهــم بــود کــه گلنــوش بــدبخت مــ یکــ يبــرا! یخــام الیــچــه خ.رونــد
ــ  يآبــرو ــود کــه نم ــرود   یب ــمهــم ا! خواســتند بخــاطر تــک دختــر خــانواده ب بــود کــه مقابــل ســر و   نی

ــا ــک و فام  ه،یهمس ــنا، ف ــت و آش ــدوس ــهیغر ل،ی ــاال بگ  ب ــان را ب ــدیو دشــمن، سرش ــرا رن ــرف و نگ ن ح
 !باطل الیخ یزه! مردم نباشند يها

 میــزد یرنــده مـ  ازیـ کــرده بـودم و در کنــار معصـومه پ   سیسـاعت ده صــبح نشـده بــود، بـرنج خـ     هنـوز 
 داریــاز مــا، فرنــوش بــه اشــکان کــه تــازه ب  يمتــر میبــه فاصــله نــ. میتــا خورشــت فســنجان درســت کنــ

 يشکســتند و مامــان کــه رو یمــگــردو  اریداد و مهرنــوش و مــژده، همســرماز یشــده بــود، صــبحانه مــ
ــد و تقر ي رهدم پنجــ لچــرشیو ــایبلن ــد ب ــا    يق ــا خــانوم، همس ــب مهلق ــود، راج ــپزخانه نشســته ب  هیآش

ــاغ پشــت ــ مانیب ــرف م ــدا یح ــه از ص ــت و گــو يزد ک ــهیو حک یحــاج يگف ــه از داخــل   م ــا شــهرام ک ب
رف هــم ســرها بـه طــ . خبـر آمــده انـد   یبــ میمتوجـه شــد  شــد،یم دهیبـه آشــپزخانه شـن   یمنتهــ يراهـرو 

ــه ا نیــبرگشــت، از ا ــه آن، از آن ب ــه هــم خ  هیــچنــد ثان ين و بــرایــب ســپس  م،یشــد رهیــهمــه مــردد ب
ــه ب  لچــریو ي رهیبلنــد شــدند و مهرنــوش دســتگ  یکــی یکــی بــرد،  رونیــمــادر را در دســت گرفــت و ب

 یکـ ی. کـار را کـردم   نیاز او همـ  تیـ را شسـت و مـن هـم بـه تبع     شیازیـ دسـت پ  جیمعصومه منـگ و گـ  
ــب یکــی ــاز برگشــت، ا   رونی ــوش ب ــد کــه مهرن ــرفتن ــار کســ نی ــر عکــس    یب ــروم، ب ــاقم ب ــه ات نگفــت ب



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 65

بــود، مردهــا سراســر مبــل  نیســنگ اریجــو بســ. مهرنــوش دســتم را گرفــت و بــا خــودش بــه ســالن بــرد
ــو رو   ییرایهــا پــذ یهــا و صــندل ــل مــن، چهــار زان و کنــار  نیزمــ يرا اشــغال کــرده بودنــد و زن هــا مث

 .ر اعالم حکم بودندمادر نشسته و انگار همه منتظ
 

گوشــه . خـانواده ام، حکــم قـالده خــوردن مـن    يمــن، حکـم بــه دسـت آوردن آبــرو   ياعـدام آزاد  حکـم 
توانسـت   یگلنـوش نمـ   گـر ید. کـردم  ینگـاه مـ   هیـ حالـت مـات شـده نشسـته بـودم و بـه بق       کیسالن با 

د شـک نداشـتم کـه آمدنـ    . کـرد  یخجالت بکشد، چون آنقـدر منـگ بـودم کـه حواسـم درسـت کـار نمـ        
ــا جــواب خواســته د  ــت ــادرم را بدهنــد روزی ــ يخواســته ! م ــ  یارزان ــه ه ! و پــوچ چیکــردن دختــرش را ب

ــر ــه خواســتگارها يدخت ــا  گــرشید يک ــه ه ــه بهان ــ    يرا ب ــا ب ــروز ب ــا ام ــد ت  یمزخــرف رد کــرده بودن
قــبال هــم مــرا بــه  مــهیو حک یحــاج. خبــر بزننــد یاز خــدا بــ نیــبغــل ا ریــبخــتش را ز يبقچــه  يآبــرو

ــان  ــوان عروسش ــد   عن ــرده بودن ــداز ک ــا ووران ــ  نی ــدان دلخوش ــار چن ــم ها  یب ــه چش ــتند ک ــانینداش  ش
بـه دسـت آوردنـم چنـد مـاه بـا        يکـه بـرا   يدردناك بـود کـه همـان هـا    . چرخ بخورد ختمیسر و ر يرو

پسرشــان عــزتم را بــاال بــرده بــودو  کیــ! صــورتم نگــاه هـم نکننــد  يتــو یمرافعــه داشــتند، حتــ قهیصـد 
 تیـ کـه در ترب  یضـ یتبع نیـ آقـا بـا ا   یحـاج  رتـت یحاشـا ب ع ! بـود  دهیـ گـرمم کوب  نمیـ بـه زم  گرید یکی

ــه خــرج داده   ــدانت ب ــ   ! يفرزن ــوش م ــان در گــوش مهرن ــچ کن ــچ پ ــهرام پ ــد و   یش ــه رامب ــه ب گفــت ک
کــه  رامیــو عل اریــو همــراه ماز نــدیایکــه آنهــا هــم ب دیطــول نکشــ شــتریب قــهیبهــرام زنــگ زده، چنــد دق

 .زل بزنند یبودند، طلبکارانه به حاج دهیزودتر رس

مــا حکـم آقــام را داشــت، بعــد از   يشــد کـه رامبــد، بــرادر ارشــدم کـه حــاال بــرا   یســکوت طــوالن آنقـدر 
 .سر حرف را باز کند یزبان یدوم به زبانِ ب يچا

 ..میدر خدمت باش یحاج: رامبد

ــ دیداد، شــا ینشــان نمــ يرامبــد رفتــار بــد یدر قبــال تکبــر و آقــا منشــ یحــاج  نیچــون ذاتــا آرام و مت
فــوق العــاده آرامــش بخــش تنهــا  يو صــدا مــتیو مال یبــه کوتــاه. بخــاطر حــافظ بــود دیشــا ایــو  بــود

 گفت

 .دیکن نییعقد تع يرو برا یوقت هی: -
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ــ بــه ــ. دیــمــن چرخ ينگــاه هــا رو یآن ــه ا يکــردم مشــت هــا یحــس م کــه مقابــل  يآن روز ينامردان
آنقــدر نرمــال نبــود کــه وقــت  اوضــاع. بــه التهــاب افتادنــد گــریبــار د کیــپاســگاه بــر بــدنم جــا مانــده، 

قـدرت   یکـامال واضـح بـود حتـ    . بـودم  رهیـ آقـا خ  یبـه حـاج   تیِـ شدن داشـته بشـم، مثـل م    دیسرخ و سف
ــ یخســته و اشــک رامیــنگــاه عل! نــدارملــب زدن هــم  ــود، مهرنــوش ب صــدا و بــدون آنکــه صــورتش   یب

اشــته اش نگــه د ینــیب يرا رو يفرنــوش دسـتمال کاغــذ . خــتیر یجمـع شــود پشــت ســر هـم اشــک مــ  
ــرا   ــان دادن ب ــال تک ــود و در ح ــدرد يب ــاب مــ     يهم ــودش را ت ــکان؛ خ ــتنِ اش ــه داش . داد یو آرام مگ

مامــان کــه از اول هــم !انداختنــد نییمــن، سرشــان را پــا یشــدگهــم بعــد از نگــاه کوتــاه بــه مــات   هیــبق
ــا  ــرش پ ــع  نییس ــود و س ــ یب ــا   یم ــت ه ــرزش دس ــرد ل ــب  شیک ــت تس ــرزش   هیرا پش ــدن و ل چرخان

 کند گفت یت مخفکلما نیرا ب شیصدا

 .. ریرامبد برو محضر وقت بگ: مامان

 دردناك ادامه داد لچر،یو يچادرش رو نیو همراه مرتب کردن نماد دیکش یآه

 !نفهمه بهتره یفعال کس: -

 شـان یحـرف ها  هیـ بق! اوردیـ نـه ن  یهم مادر بـود کـه مثـل جلسـه قبـل حـرف اول و اخـر را زد و کسـ         باز
آدم  نیعــروس منفــورتر یبــا چــه دلخوشــ ،يبــا چــه جهــاز ،يا هیــهرمــرا بــا چــه م دمینشــن دم،یرا نشــن

صـنم بـه تمـام معنـا      کیـ خـودم سـاخته بـودم،     يکـه از او بـرا   یمنفـور بـود، بتـ    يآر. کردند یم میزندگ
ــود، ســنگ ! ودبــ ــود  میتمــام آمــال و آرزوهــا  يســرد کــه رو یســنگ ب صــنم را  نیــمــن ا. هــوار شــده ب

ــان ــ یزم ــزت،    یم ــرام و ع ــا احت ــه ب ــه   خواســتم ک ــرو از خان ــا آب ــا دل خــوش و ب ــه   يب ــه خان ــدرم ب  يپ
داشــتم کــه ذوق  یبــل بشــو چــه دل خوشــ نیــاوضــاع قمــر در عقــرب، بــا ا نیــحــال بــا ا! خــودش ببــرد

 دمیـ کـر و کـور شـده بـودم، نفهم    . بـه تـاراج رفتـه بـود     میتمـام قـوا  ! نمیـ بچ برنامـه  میعروسـ  يکنم و برا
ـ  ينجـور یدانسـتم ا  یمـ  نکـه یا گـرفتم کـه سـالنه سـالنه بـا      میفکر کردم و تصـم  یک اجـازه مجلـس    یو ب

ــ یرا تــرك مــ ــ ســتیاحترام یکــنم، ب . ســرم خــراب شــده بــود  يرو ایــنبــودم، دن يدر حالــت عــاد یول
دادگـاه ناعادالنـه، حکـم     نیـ ا يتـو  یمـن بـه چـه جرمـ    . سـرت خـراب کننـد حـافظ     يرا رو تیایدن یاله

چـرا وتـو   ! حـق وتـو داشـت؟    یچـه کسـ  گـرفتم؟ کـو حـق وِتـو؟      یرا مـ  میحبس ابد در خانه جـالد جـوان  
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ــ ــرد؟ ینم ــ! ک ــا چیه ــه ا  يا دهی ــروس بشــوم  نطورقراراســتینداشــتم ک ــکی! ع ــا آبرور یواش ــو ب !! يزی
! دوختنـد، همرنـگ کفـن بـود و اسـمش فـرق داشـت        یمـ  میاجامـه کـه بـر    نیـ عروس شدن نبـود، ا  نیا

ــطبــق  ــ گــر،یقــانون نانوشــته د کی ــ یدلخوشــ یب ــدون خر ه،یــروح یو ب ــب ــدون دی  فات،یتشــر عقــد، ب
 !چند وقت نیمغز کوچک ا يبرا ینیچه لفظ سنگ!! داماد... آه... بدون حرف زدن با داماد

ــهیهم ــ شـ ــر مـ ــردم آن روز یفکـ ــ  يکـ ــارم مـ ــتگارم کنـ ــه خواسـ ــ یکـ ــدهیو از آ ندینشـ ــد از  ي نـ بعـ
خــواهم آورد و دلــم را بــه  ادیــکنــد را بعــدها بــه  یمــ میکــاره ترســ مــهین يطــرح هــا میازدواجمــان بــرا

فرزنـدانم   يخـاطره دلچسـب بـرا    کیـ بـه عنـوان    دیکـنم و شـا   یهمسـرم خـوش مـ    يو قول هـا حرفها 
 يهـا  يپـرداز  الیـ و خ هـوده یکـه راجـب ازدواجـم نکـرده بـودم، تمامشـان ب       ياچـه فکرهـ  . کنم فیتعر

 .پوچ شده بود

ــ يروز هــر کــار تمــام ــ  یکــه م رفــتم فقــط چنــد جملــه در ذهــنم مــدام تکــرار    یکــردم و هرجــا کــه م
مــن کــه اشــتباه نکــرده بــودم،  . کــرد ینمــ دایــســردرگم و خســته دنبــال جــواب بــود و پ ذهــنم  شــد،یم

 نیــا م،یآبــرو یتقــاص کــدام بــ! شــد؟ نیــرا کــج نگذاشــتم، چــرا عــاقبتم ا  میگنــاه نکــرده بــودم، پاهــا
 !بود؟ يزیآبرور

ود، هـم نبـ   دیشـا . تـر از رامبـد بـود    یآقـام منطقـ  ! شـد ینم ينجـور یآخ اگه آقـام بـود کـه ا   .. آقام بود اگه
 یو آن چنــگ مــ نیــا ســمانیبــه ر لیــدل یبــ. ســاخت یخــودش پــارادوکس مــ يمغــزم بــرا! دانــم ینمــ

ــا در ریــگ یمگــر دســتش بــه گوشــه چشــم  دیکشــ ــد، ام ــ. غیــکن  هیازدواجمــان هــم شــب  شیآزمــا یحت
 .و از اقبال بد شگونِ گلنوش، خون هم مناسب در آمد میداد شیجدا جدا آزما! نبود زادیآدم

 
ــه ــد، بــدون  س ــ روز بع ــر چیه ــرا  فات،یتش ــره خــانوادگ  يانگــار ب ــاده باشــ  یمقب وارد محضــر  م،یآم
و دو تـا پسـرش هـم مثـل مـا بودنـد،        مـه یو حک یرنـگ روشـن نبـود، حـاج     ایـ نـو   چکسیلباس ه. میشد

آورده  ینــه دســته گلــ. روز عقــد نکــرده بــود هیامــروز را شــب زیــچ چیو هــ چکسیهــ!! غمــزده و دلخــور
ل و هلهلـه کـرد    ینـه کسـ  ! سـرمان بسـابند   يبودند؛ نـه قنـد و تـور کـه بـاال      طـالق آمـده    يانگـار بـرا  . کـ

 ســمانیبــدتر از پــاره شــدن ر وســت،یپ نیــکــه ا یبــه راســت! وســتنیپ يگسســتن، نــه بــرا يبــرا م،یبــود
فــوقِ . آمــد یاز دســتم برنمــ يزده و منــگ بــودم، گرچــه اگــر هــم نبــودم، کــار خیــهنــوز . بــود یزنــدگ
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 یمـ  یکـه مـرا وادار بـه رقـص عربـ      يشـد عربـده هـا    یاش مـ  جـه یکـردم، نت  یمـ  تفوقش دو تـا مخالفـ  
ــکــرد و آخــرِ آخــرش   ــ   یلیســ کی ــال شــان راه م ــل اردك دنب ــاز هم یکــه مث ــادم و ب ــودم و  نجــایافت ب

. نشسـته بـود   ریـ و گـچ گرفتـه بـود، سـر بـه ز      یجـ یکـردم، بانـد پ   ینگـاهش مـ   رهیـ خ رهیخ. مقابل حافظ
ــ ــ  ینم ــدگ یتوانســتم نگــاهم را از آدم ــعــرض  را در میکــه زن ــروز، ز کی ــو رو کــرده بگ ری ــ! رمی  کی

 !و بپرسم اورمیب رشیخورد که تنها گ یسوال داشت مغزم را م

 !؟يکرد یکار م یما، چ يتو خونه ! چرا؟: -

و  ینگــاه طــوالن نیــآنهـم ا ! داد؟ ینشــان نمــ ینگـاهم تــوجه  ریبــه مســ چکسینبــود کــه حـاال هــ  بیـ عج
 یخـورد کـتکش مـ    یکـه مـ   يافتـادم و تـا جـا    یش مـ سـر  ينبودنـد، رو  میمنظور دارم که اگـر برادرهـا  

 بیبــود، آســ يحــال بــد. تواســنت از خــودش دفــاع کنــد ینمــ دیاوضــاع شــا نیــمخصوصــا کــه بــا ا. زدم
ــد ــ دهی ــم خ ــودم وردهو زخ ــ. ب ــرفم، آ  یم ــدهیخواســتم از خــودم، از ش ــدگ  ن ــر، زن ــه مهمت  میام و از هم

اشـکم هـم    یا انبـار کـرده بـود، حتـ    ر شیبـاز نبـود، دلـم غصـه هـا      میـ رو شیپـ  یگرچـه راهـ  . دفاع کنم
 .آمد، واقعا که شوك زده بودم یدر نم

کـرد،   یرا پـاك مـ   شیزدنـد، مهرنـوش بغـض کـرده اشـک هـا       یو رامبـد حـرف مـ    یبا حـاج  محضردار
روز بــه مامــان و  نیــکــرد و چقــدر در ا یپــچ پــچ مــ يزهــایآقــا چ نیعــار تنــد تنــد بــا حســ یفرنــوش بــ

آمــد  یگرچـه اگـر هـم مـ    . مانـده بـود   نیماشـ  يمحضـر، تـو   ياداشـتم و بخـاطر پلـه هـ     اجیـ بـودنش احت 
شـد و   یمـ  یبـا مـادر قـاط    مـه یمهرنـوش و حک  يهـا  هیـ شـد و اشـک و گر   یمـ  يمعنـو  نیاز ا شتریفضا ب

ــه  ــیمحضــردار ب ــ نیق ــه را نم ــد یخطب ــا. خوان ــعج يفکره ــو غر بی ــ بی ــتم   یم کــردم و دوســت داش
 يجــا کیــبــرده بــود  يانواده هــا بوهــاخــ نیشــده بــ جــادیاز جــو ا ایــمحضــردار کــه گو. باورشــان کــنم

بــه اجبــار فرنــوش، . تــا خطبــه را شــروع کنــد مینیهــم بنشــ نــارلنگــد، خواســت تــا مــا دو نفــر ک یکــار مــ
ــ   ــ يکــرد، بعلــه  يعقــد را جــار غهیکنــار دســت حــافظ نشــانده شــدم و محضــردار ص  نیحــافظ و مــن ب

ــ   یعــروس حــاج ،اورمیــگــل و گــالب ب نکــهینگفــت، بــدون ا کیــتبر یســکوت حضــار گــم شــد و کس
را  نیــداشــتند و البتـه ا  فـاوت تـا آســمان ت  نیو پســرش زمـ  یچقــدر حـاج ! یعــروس حـاج ! حمـزه شـدم  

 .دمیبعدها فهم
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ــ ــه   چکسیه ــرد جعب ــت نک ــ يرغب ــم يرا از رو ینیریش ــه مــ    زی ــه هم ــد، نگفت ــارف کن ــردارد و تع  یب
را  میگلـو بغـض  . نخواهـد شـد   نیریمـن عسـل هـم شـ     کیـ که کام مان چنان تلـخ اسـت کـه بـا      میدانست

از  مــهیکــه حک يانگشــتر. عــروس و دامــاد کبــود و بــدن هاشــان داغــان بــود يگرفتــه بــود، صــورت هــا
انگشـتر هـم    دیـ خر يبـرا  یدل و دمـاغ  یبـود کـه حتـ    نیـ دست خـودش بـه انگشـت مـن کـرد، نشـان ا      

ــه رســم معمــول و از ســر رد کــردن انگشــتر خــودش را بــرا    کــه  بــهیمثــل دو غر. آورده مینداشــته و ب
رد و بـدل نشـد و جـدا جـدا بـه خانـه        نمـان یب یحرفـ  چیهـ  نند،ینشـ  یمـ  یاتوبـوس کنـار مـ    ير توبه اجبا

ــا ــان برگشــت يه ــ! میخودم ــر   هیمــدلِ شــب چیاصــال ه ــودم، هــر زن و دخت ــازه عقــد کــرده نب ــر ت  يدخت
ــرا ــدنش   يب ــروس ش ــع ــر کی ــا و رو يس ــآرزوه ــا ياپردازی ــه    يه ــان را گرفت ــن تمامش دارد و از م

سرشـار   دیـ کـه مـن هـم تـازه عروسـم و با      دیرسـ  یبـه ذهـنم نمـ    یبود کـه حتـ   برسرم آمده يبودند، بال
 .از ذوق و شوق باشم

کــرده و  دایــرا پ شیروال عــاد یزنــدگ کــردمیم الیــنبــود، خ يخبــر چیهــ یمــاه، از طــرف حــاج کیــ تــا
ـ  یبنـدد و زنـدگ   یرا مـ  لیـ مـاه عسـل دهـان فام    کیـ با  یحاج  شـود یسـر و تـه مـن و حـافظ شـروع م      یب

 ...که
 
داشــتند امــا  دیــگرچــه همــه کل دنــد،یســرزده در بــاغ را کوب شــانیها الیــرامبــد و بهــرام بــا ع شــب کیــ

طبــق معمــول شــهرام در را بــاز کــرد و مــن هــم   . زدنــد یدر مــ شــهیبــه رســم ادب و احتــرام مــادر هم 
ــه رســم مهمــان نــواز  یچــادر گلگلــ ــه ســر ب . بــودم ســتادهیدر هــال منتظــر ا انیــاز بــرادر بــزرگم م يب

 یسـالمم بـ  . داخـل شـد   یرا لنگـه بـه لنگـه در آورد و عصـب     شیمـن اخـم و تخـم کفـش هـا      کی ارامبد ب
سـالم وارد   یحفـت کـنم، بهـرام هـم بـ      واریـ را کنـار د  شیبتـوانم کفـش هـا    نکـه یجواب مانـد و قبـل از ا  

بهـرام   يکفـش هـا  ! خوردنـد  یبودنـد ادب و سـالم را مـ    ینبـود، هـر وقـت شـاک     بیـ عج ادیـ ز. خانه شـد 
 یبــه داخـل دعوتشـان کـردم و راهــ    یبـا مهربـان   دند،یاز راه رسـ  شــانیهمسرها کـه  دمرا هـم جفـت کـر   

کـه تـازه    يکاهوهـا . واضـح نبـود   ادیـ آمـد امـا ز   یبلنـد بلنـد حـرف زدنشـان مـ      يصـدا . آشپزخانه شـدم 
مقابلشـان   ییرایپـذ  يبـود بـرا   یمیقـد  یلـ یکـه خ  یشـکل جـوب   یشسته بـودم را بـا سـبد بـزرگ و بشـقاب     

 :دمیکه شن اورمیرا ب نیتا ظرف سکنجب گشتم یگذاشتم و داشتم برم
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 !میریطالقش رو بگ دیبا: رامبد

خــودم را بــه آشــپزخانه برســانم، پشــت   يکــردم خونســرد و عــاد یســع! شــدم امــا ناراحــت نــه شــوکه
دوال شــد، کمــرم را  میدر آشــپزخانه زانوهــا يدر آســتانه  دیــآمــد و تــا د یســرم همســر بهــرام هــم مــ

 یلبــ ریــز يبــا حــرص و جــوش و غــر هــا. نشــاند ياند و گوشــه داخــل آشــپزخانه کشــ عیگرفــت و ســر
 یبــه او نگــاه مــ رهیــخ رهیــخ. گرفــت میآب قنــد درســت کــرد و هــم زده و نــزده مقابــل لــب هــا یکمــ

 شینگــران و عصــب يزدنــد امــا چهــره  یکــه راجــب مــن حــرف نمــ دیــخواســتم بگو یکــردم، انگــار مــ
 .داد یرا لو م زیهمه چ

 !يفتادیور تا پس نقلوپ بخ هی ،یآروم باش گل: -

 زور لب زدم به

 !طالق؟: -

 !واضح تر؟ نیبود، جواب از ا دایهو شیهاله چشم ها انیغصه در م طرح

ســراپا . را ببــرد نیمــن، رفــت کــه ظــرف ســکنجب يفــرار از ســوال هــا يرا کنــارم گذاشــت و بــرا وانیــل
فـش کـرده   ک کیـ  يرا تـو  شـان یدرسـت بـود، هـر دو پا   . گـوش دادم  شـان یگوش شـدم و بـه حـرف ها   

مـاه بـود کـه     2مـن فقـط   ! مگـر خـواب نمـا شـده بودنـد؟     ! گلنـوش را طـالق بدهـد    دیـ بودند که حـافظ با 
ــودم  ــافظ ب ــد ح ــا  ! عق ــا و برادره ــرعت خواهره ــه س ــرمید يب ــگ    گ ــاره جن ــندن و دوب ــردار ش ــم خب ه

ــه آغــاز گرد یو تمــام ناشــدن یجهــان ــ . دیــدر خان ــود  میدهــان همــه ن ــده ب ــاز مان ــر ب  نکــهیا بیــعج! مت
هـم موافـق شـده     رامیـ عل یو در کمـال شـگفت   دندیرسـ  یبـه اتفـاق نظـر مـ     يگـر یپـس از د  یکیها برادر

 !بود

کـه روشـن شـده بـود را      یآتشـ  نیـ کردنـد ا  یمـ  یبپـا شـد، هـر چقـدر زن برادرهـا سـع       گرید يا ولوله
ــ  ــه زبــان آمــده بودنــد و گو    یخــاموش کننــد، بــدتر م از تمــام  ایــشــد، مهرنــوش و فرنــوش کــم کــم ب

 .رفتند یبار طالق نم ریباشند باز هم زماجرا باخبر 
 

ــود؟  اصــال ــ   !مگــر چــه شــده ب ــاز هــم طــرف مــرا م ــادرم، ب ــرخالف م ــوش ب ــد،  یمهرنــوش و فرن گرفتن
هـم شـهرام احتـرام خواهرهـا را داشـتند امـا رامبـد بـه حسـب بزرگتـر            یو کمـ  اریـ و بهـرام و ماز  رامیعل
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. دیــد یماعــت راداخــل بحــث نمــکــرد و بــه قــول خــودش زن ج یمثــل آقــام رفتــار مــ هیــبــودنش از بق
ــ   م،یاخواهرهــ چــارهیب ــار آمــاج فحــش و ناســزا و ب ــ یچنــد ب ــا   یاحترام ــد و دســت آخــر ب ــرار گرفتن ق

چنـد  .رامبـد بـه کـار بـرده بـود، سـاکت شـدند        يرا بـرا  زشیـ رامبد بـه فرنـوش، کـه زبـان تنـد و ت      یلیس
خبــر  یحــاج يبــرا بــه زور و جبــر بــه طــالق مــن صــادر شــد و رامبــد  يکــه را دیروز بشــتر طــول نکشــ

از آقـام شـده بـود، خشـک      يزنـده   يمـادر انگـار جلـوه    . دیـ طـالق بده  یفقفرسـتاد کـه خـواهرم را تـوا    
طـالق عقـب    يکـرد تـا بـرا    یزد و مسـتبدانه کـوکش مـ    یمـ  حیصـح  کیـ رامبـد ت  يو سرد به حـرف هـا  

 رفــت تــا فــروکش یمــا اوج گرفتــه بــود؛ مــ يکــه چنــد روز بــه شــدت در خانــه   یجنگــ. نکنــد ینینشــ
بــود کــه پاشــنه در خانــه  شیو پســرها ینوبــت حــاج االحــ...کــه ردیــبگ یســر و صــدا خاموشــ یکنــد و بــ

کــه اگــر نبودنــد . بودنـد  یمـا متعجــب و عصــبان  یعقالنــ ریــغ میاز تصــم زیـ آن هــا ن اورنــد،یرا از جـا در ب 
از روز عقـد   یحتـ  یوقتـ  ،ییشـود بعـد از دومـاه از آن ازدواج کـذا     یتعجـب داشـت؛ آخـر مگـر مـ      يجا

 شیحـرف طـالق پـ    کهـو ی م،یشـده، انگـار کـه قهـر باشـ      دلرد و بـ  یو نـه حرفـ   میـ ا دهیـ را د گرینه همد
زد و  یگـوش مـادرم حـرف مـ     ریـ ز مـه یصـبح تـا شـب حک   ! شـدت و حـدت   نیـ شود آن هم بـا ا  دهیکش

نشسـتند و   یبـاغ بسـت مـ    يشـدند، تـو   یمـ  کـار یو حـافظ ب  یبرد و شـب هـم کـه حـاج     ینم ییراه به جا
بــه شخضــه  یحــاج. نــدیایب نییپــا طانیشــوند از خــر شــ یتــا راضــ دندیکشــ یه حــرف مــرا بــ میبرادرهــا

پـدر حـافظ آنقـدر     یوقتـ . خـودش را داشـت   يرفـت، حـافظ کـه جـا     یبـار طـالق نمـ    ریـ عنـوان ز  چیبه ه
بودنـد کـه حـافظ هـم      دهیـ کـه همـه فهم   یدر صـورت ! د؟یـ آیبـر م  يمخالف باشد، از خود حـافظ چـه کـار   

 یمــ ادیــکــه بــر ســر رامبــد فر دمیخــودم شــن يهــزار بــار بــا گــوش هــا ! طــالق دادن مــرا نــدارد الیــخ
 انیـ هـر شـب م   یخـوان  هیـ مثـل تعز  شـان یدعواها! رهیـ بـا کفـن م   اد،یـ م دیکه عروس با لبـاس سـف   دیکش

 ياسـترس پشـت پنجـره     یشـده بـودم کـه بـ     یبـود کـه آنقـدر خنثـ     نجـا یگرفـت و جالـب ا   یباغ اوج مـ 
کــردم و گــاه کــه  یرا نگــاه مــ شــانیرفتارها رهیــخ رهیــخ نشســتم و یآشــپزخانه کــه رو بــه بــاغ بــود مــ

هـم کـه دعـوا و بحـث بـه داخـل خانـه         یگـاه . دادم یگـوش فـرا مـ    شـان ینبودند، بـه صداها  دمید يجلو
ــ ــ دهیکش ــ  یم ــد، ب ــا نیش ــک خ   نی ــل عروس ــش، مث ــش مک ــه ک ــهیهم ــاز  م ــب ب ــذ  يش ــه پ  ییرایگوش

 یمــ جــهیبــه نت یدارنــد، کــ مــرا یراجــب زنــدگ يریــگ میکــه حــق تصــم يهــا نیــا نمیــتــا بب نشســتمیم
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کـم کـم عـادت    ! طـالق  ینـه عقـد مانـدنم مهـم بـود؛ نـه ازدواج کـردنم و نـه حتـ          بودم،شده  یخنث! رسند
 !نییپا یباال بود و گاه یکه گاه تیوضع نیکردم به ا یم
 

تخمــه  یو مثــل تماشــاچ يحــرص نخـور  یدهــ یمـ  حیتــرج ،ینداشــته باشــ يریـ گ میقــدرت تصــم یوقتـ 
ــم دیــنفکــر ک. یات را بشــکن ــعربــده کــش هــا و گــاه بــزن بکــش هــا، بــا خ   انی راحــت و بــا فــراخ  الی

کــه بــا هــر  یمنــ. دادم یهــا جــا مــ یدســت شیداخــل پــ وهیــکــردم و م یتعــارف مــ ییچــا ینیســ ال،یــخ
توانسـت   یمـ  دیشـده بـودم کـه بمـب اتـم شـا       ياکنـون چنـان آب بنـد    فـتم، ر یمـ  يبنـدر  يبلند يصدا

 بود دهیرو به من پرس تیآمده بود، با عصبانبه تنگ  مهیچند بار که حک. تکانم دهد

 !؟يالل شد! ؟یحرف بزن يخوا ینم: -

شــدم و راهــم را بــه ســمت آشــپزخانه   رهیــبــه او خ م،یتــر از حــاالت واقعــ یبــه مراتــب خنثــ ینگــاه بــا
آقـا  ! کـرد قـدرت حـرف زدن دارم    یمـ  الیـ خجسـته بـود کـه خ   ! هـم داشـت   یچـه دل خوشـ  . کج کردم

ــ  شیهارضـا در زمــان تولـد، پســر   جـواب زبــان  . دیــبر یرا هــم مـ  شیکـرد و زبــان دخترهـا   یرا ختنـه م
ــان  قو حــرف حــ يدراز ــو ده ــوش ت ــا آن ســنش ناســزا شــن   یفرن ــوش ب ــو تحق دهیشــد، مهرن ــده  ری ش
 !انگشت کوچک آن دو هم نبودم گریمن که د. بود

ر شـده  روز سـوم آقـام خبـردا    يو مـاجرا  یواشـک یاز عقـد   لیـ کـل فام  نیبـ  نیـ گذشـت، در ا  یهـا مـ   ماه
ــ  ــگ ب ــاال جن ــاج نیو ح ــا یح ــ میو برادره ــد  کی ــرف، ص ــاتن قهیط ــا یو خواهرن ــان   میه ــه ج ــاره ب دوب

ــادرم و حک ــهیمـ ــد مـ ــاجرا. افتادنـ ــتگار ياز مـ ــ يخواسـ ــ میحکـ ــت یمـ ــ میدانسـ ــورد نیچنـ در  يبرخـ
ــ  ــت ول ــان اس ــالاح یانتظارم ــا واقع تم ــب ــ تی ــله دارد اریبس ــد  . فاص ــزاها تب ــا و ناس ــث ه ــه زد و  لیبح ب

در  یتبعـات  نیچنـ  االتمیـ ازدواجـم بـا مـرد خ    دیـ گنج یدر بـاورم هـم نمـ   . شـده بـود   یکشـ  سیخورد و گ
 !یپوچ و تو خال! ياهایآن هم چه مرد رو. داشته باشد یپ

ــا از ــدا     نی ــودم، ص ــده ب ــتوه آم ــه س ــال ب ــار و جنج ــه ج ــداد و فر يهم ــ ادی ــ  کی ــه خاموش ــ یلحظ  ینم
ــا شــب برادرهــا  ــا حــاج میگرفــت، صــبح ت ــدیاره م یب ــان و   فتنــدگریم شــهیت دادن ــا صــبح مام و شــب ت

ــ میخواهرهــا ــاهم م ــدیجنگ یب ــو یهمگــ یگــاه. دن ــ يت ــ کی ــم و گــاه  یجبهــه م  یشــدند و ضــد طالق
وســط خــواهر  نیــا. گرفــت یبــاال مــ شــانیداخل يو جــر و بحــث هــا ردنــدک یمــ دایــمواضــع گونــاگون پ
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از کجــا آب  انیــخبــردار بودنــد کــه جر نکــهیبــا ا. دندیکشــ یبــه گنــد مــ شــتریهــا اعصــاب مــا را ب ینــاتن
ــ  یمــ زد و خوردهــا گذشــت،  نیهمــ نیســالگرد آقــام بــ! داشــتند یخــورد، بــاز دســت از ســرمان بــر نم

حـافظ   يبـرا  هیکردنـد و احضـار   تیبالخـره از حـافظ شـکا    سـند، ر ینمـ  جـه یبـه نت  دنـد ید یبرادرها وقتـ 
ــت ــود   يوا. رف ــوم ب ــدر ش ــه آن روز چق ــاج! ک ــا حک    یح ــان روز ب ــر هم ــر، عص ــوپ پ ــا ت ــهیب ــا  م و دو ت

ــد، از آنجــاپســ ــو  يرش آمدن ــگ و ادب ت ــدر فرهن ــه آنق ــه    يک ــه خان ــود، ب ــاموس برادرهــا نمــرده ب ق
 ر،یـ چنـد مـاه اخ   نیـ ا مـن یکـنم، بـه    عـرض بحـث کـه چـه    . دعوتشان کردند و بحث دوبـاره شـروع شـد   

 .دیتر از قبل رس کیبار يکه کار به جاها میهم باز کرده بود يرو يآنقدر رو تو
 
زن هــا  غیــعربــده مردهــا و ج يو بهــرام بــه جــانِ هــم افتادنــد، صــدا یمبــار شــهرام و حــافظ و حــا نیــا

اضـافه   میبـرادر و خواهرهـا   يتـرس آلـود بچـه هـا     هیـ کـرد کـه گر   یمـ  يمعنـو  یفضا را به انـدازه کـاف  
 .شد

ــه مثــل  یعصــب ــ کیــو کالف ــا اح   یآدم ب ــاد،  انــایدســت و پــا گوشــه اتــاقم کــز کــرده بــودم ت از  یکــیب
بــودم کــه هــر کــس دلــش  نیزمــ يآدم رو نیتــر یدم دســت! اوردیــتــرکش هــا را بــه ســمت گلنــوش ن

ــ  يگرفـت، لگــد  یمـ   ازیــنــه سـر پ  یسـر مـن بــود ولـ    ایبـود کــه کـل قضــا   نیــا بیـ عج. کـرد  یپرتـابم م
 یلـ یگوسـفند خ ! گرفـت  یکـردم، قهقهـه ام مـ    یبـه احـوال خـودم کـه نگـاه مـ       یاهگـ ! ازیـ بودم، نـه تـه پ  

ــ یخــوب ــودم، حت ــ یب ــچــاقو را دســت قصــاب د  یوقت ــه خــوردم داد و دانســتم آخــر  و دمی ــار  نیآب ب ب
بــود، آن عقــد مســخره  نیمــن هــم همــ تیــحکا! دمیآب را ســر کشــ عیــبــازهم مط نوشــم،یاســت آب م

 ...دیکش یگلوم م خیآب بود و حاال قصاب داشت چاقو را ب

و  یدستشــان مانــده بــودم کــه مثــل بــدکاره هــا؛ زورکــ يکردنــد، آخــر مگــر رو یعقــدم مــ دیــاول نبا از
حـافظ   يکـه خطـا   میبـه خـاطر آبـرو بـود؛ اصـال بگـذار فکـر کنـ         رمیـ اصـال گ ! عقـدمان کردنـد؟   یواشکی

 یمـرا تحـت الشـعاع قـرار مـ      یآنقـدر بـزرگ بـوده کـه زنـدگ      نم،یـ را بب خـتش یخـواهم ر  ینمـ  یکه حتـ 
 یمگــر زنــدگ! طــالق از کجــا ســر درآورد؟ نیــعقــد کردنــد حــاال ا! خــب. باشــد نطــوریرم کــه ایــگ! داده

ــ  ــرو! ود؟خواهرشــان مهــم نب ــه حــد کــاف ! مــن مهــم نبــود؟  يمگــر آب ــا  لیــفام انیــم یب  ينقــل قــول ه
خـودم   يبـرا  یخسـته و نـزار بـودم، دلـم حتـ     ! شـد  یطـالق نـوبرش مـ    گـر ید. پخـش شـده بـود    یمختلف
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ــ . ســوخت یهــم نمــ ــم مــرگ م ــام آرزوهــا  یدل ــ   میخواســت، تم ــود، بــدون رس ــه ب ــاد رفت ــه ب ــه  دنیب ب
دانســتم؛ امکــان  یمــ نــهیرا بــه ع نیــا! نشســت یامه ام مــمهــر طــالق در شناســن م،یاهــایاز رو چکــدامیه

ــ   ــد ینینداشــت خــانواده ام از حرفشــان عقــب نش بخــت مــرا چــه  .. مــن چــارهیب.. گلنــوش چــارهیب. کنن
 !زده؟ قشن اهیکه تمامش را با رنگ س دهیسیر یکس

ر مهرنــوش کالفــه و غصــه دا افــت،یاتــاقم بــاز شــد، صــداها واضــح تــر و بلنــدتر بــه اتــاق انعکــاس    در
 یپوشــانده بــود، گــاه شیصــورتش را بــا دســت هــا . داد هیــتک واریــتخــت نشســت و بــه د يکنــارم رو
چنــد وقــت از شــدت  نیــو زردم کــه ا دهیــبــه صــورت رنــگ پر یو نگــاه داشــتیرا بــر م شیدســت هــا

گرچــه . پوشــاند یرا مــ شیکــرد و دوبــاره چشــم هــا یکــم غــذا شــده بــودم، مــ ماســترس و بخــت گَنــد
ــدر ا ــآنق ــدون ام   دهیپرســســوال را  نی ــازهم ب ــا ب ــودم ام ــودم، خــودم خســته ب ــب ــرا د،ی ــهیا يفقــط ب  نک

 دمیزده باشم، پرس یحرف

 !شد؟ یچ: -

 گفت هیچهل و پنج ساله که دخترش همسنم بود آرام و پر گر مهرنوش

 !دهیطالقت نم: -

کـو   يکـه داده بـود   يپـس قـول هـا   ! بـه طـالق شـده    یراضـ  گـر یمهرنـوش هـم د   داسـت یطور کـه پ  نیا
 !!يتو به من قول داده بود! م؟خواهر

 
باعـــث شـــد  یخشـــم و نـــاراحت! و آزارم بدهنـــد نـــدیزور بگو میبرادرهـــا ينگـــذار يداده بـــود قـــول
 دمیبه خودم دهم و پرس یجرات

 !چرا طالق بده؟: -

همـه   نیـ چـه ا  يبـرا  یدرد داشـت کـه نـدان   . کـرد و کلنجـار رفـت تـا حـرف بزنـد       یقینگاه عم مهرنوش
 ختـه یگنـاه مـن چـه بـود کـه پارسـال بخـاطر ر       . خواهنـد  یتـاوانش را از تـو مـ    جنگ و آتش برپا شـده و 

 میآبـرو  دیـ کـه هنـوز پنهـان مانـده بـود، با      یلـ یزن حـافظ شـده بـودم و امـروز بـه دل      هیـ بق ينشدن آبرو
بـار بـا شـوهرش هـم حـرف نـزده، اصـال هنـوز از روز          کیـ کـه هنـوز    ي وهیـ ب! شـدم  یم وهیرفت و ب یم

 !هم نشده کینزد شیمتر کیبه فاصله  هم کباریعقد تا امروز 
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 !عاشقت شده میحافظ قبل از حک!!... بگم آخه یچ... پوووف... گلنوش نیبب: -

مگــر ! عاشــق مــن بــوده میکــه قبــل از حکــ یچــ یعنــی! مــن؟! بنــد بــاز مانــد، حــافظ؟ عشــق؟ مینــ دهــنم
 ایــ شیســتگارقبــل از خوا یعنــی میجملــه دو پهلــو بــود، قبــل از حکــ نیــا! هــم عاشــق مــن بــود؟ میحکــ

ــل از عاشــق شــدنش؟  ــ   يســوال هــا! قب ــد، زور  یابهــام دار پشــت ســر هــم ذهــنم را مخــدوش م کردن
ــانم را بــ  یرا مــ زهــایچ یلــیکــه مهرنــوش بــه مــن داده و خ  یفرصــت نیــو از ا نــدازمیکــار ب هزدم تــا زب

 دمیپرس دهیبر دهیمنگ و مات بر. استفاده کنم د،یگو

 !مگه عاشق من بود؟ میحک ه؟یمنظورت چ: -

ــوش ــاش را ال   مهرن ــت ه ــه دس ــر يکالف ــا   شیروس ــش موه ــرد و ک ــت     شیب ــا انگش ــرد و ب ــاز ک را ب
 کف سرش را مالش داد و گفت شیها

بـرات   میهـم حکـ   یوقتـ ! نذاشـته  یحـاج  م،یایـ حـافظ ب  يبـرا  میخواسـت  یگـه از اول هـم مـ    یم مهیحک: -
ــم ــ ادی ــد یو حــافظ م ــ  يچقــدر رو قهیدونســته ص ــا حســاسِ، م ــاجرا رو مماه ــر   ذارهی کــف دســت دخت

 !شده یهم موافقش بوده، منتف میکه اتفاقا حک يخواستگار ينجوریخاله اش و ا

آن ! وقــت کـرده عاشــق مـن شــود؟   یحــافظ کـ ! سـر حــافظ بـوده؟   ریــز نـا یهمــه ا یعنـ یبــودم،  متعجـب 
 یمــ الیــزد؛ خ یمــ رونیــداشــت ب میشــاخ هــا! همــه کــار بکنــد؟ نیــکــه ا نیو آتشــ قیــعم نقــدریهــم ا

کـه مشـابه    دمیـ فهم یکـرده ام و حـاال مـ    دایـ طرفـه پ  کیـ نسـبت بـه او حـس     میاهـا یرو يکردم فقط تو
زبـانم بـه سـقف دهـانم     . هنـوز داشـته باشـد    دیتـر و متقابـل وجـود داشـته و شـا      قیـ عم یحـس، حتـ   نیا

دلـم بـه شـدت شـور افتـاده      ! بـد  ایـ کـردم خـوب اسـت     یکـه درك نمـ   یجانـات یبود، از شدت ه دهیچسب
حـال پـا    نیـ بـا ا . نخواهـد شـد   رمیدسـتگ  یخـوب  زیـ مهرنـوش چ  يادامـه حـرف هـا    دنیر از شـن بود، انگـا 

 .دمیپرس ینیحس ششمم گذاشتم و با خوشب يرو

 !رم؟یطالق بگ گنیم نیواسه ا نایپس داداش ا: -

 گفت میالیزد و درجواب خوش خ يپوزخند مهرنوش

همــه برنامــه اش  م،یهسـت  يچجــور دونســته ماهـا  یروز ســوم آقـام بــه قصـد اومــده تـو خونــه، مـ    ! نـه : -
 !!"میکرد"که ابلهانِ  میبوده که ما عقدتون کن نیهم
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 !گفت؟ یم یداشت چ. شد دهیبر فرق سرم کوب ایو مبهوت جمالت مهرنوش بودم، دن مات
 

ــ نیمــن چنــ! گــر باشــد؟ لــهیپســت و ح توانــدیآدم م کیــ چقــدر ــه ! را چطــور دوســت داشــتم؟ یآدم ب
ارزد چـه   یبـه لعنـت خـدا هـم نمـ      یآدمـ  نیچنـ ! توبـه  ایخـدا ! سـت داشـتم؟  واقعـا دو !! کـرد  خیتنم  یآن

دســتش بــه مـن بخــورد، داشــتند طالقــم را   نکــهیشــکرت کــه قبـل از ا  ایخــدا! برسـد بــه دوســت داشـتن  
آن همــه دعــوا . بــود یآدمــ نیچنــ کیـ ســقف رفــتن بــا  کیــ ریــشــدم بهتـر از ز  یمــ وهیــب. گرفتنــد یمـ 
ادامــه داشــت، آن همــه بگــو نگوهــا، آن همــه زد و  يخــرده ا کــه دو ســال و یده هــا آدم و اختالفــ نیبــ

ــرده در  ــا، پ ــورد ه ــا، ر يخ ــتنیه ــب و ح خ ــحج ــواهر  يای ــرادر خ ــدر و    ؛يب ــه پ ــدن رابط ــکرآب ش ش
ــر ــرد  ،يدخت ــرادرش، ب ــتن دل ب ــرو نشکس ــ  يآب ــادرش، راه ــدر و م ــتانیب یپ ــودش و   مارس ــدن خ ش

کـدام  ! بـود  ادیـ حـافظ ز  يبـرا  بخـدا کـه مـرد بـودن    ! الـف بچـه بـود؟    کیـ  نیمن، همـه و همـه کـار همـ    
در گوشـم فــرو کـرده بودنــد کـه مردهــا عقلشــان     یاز بچگــ! کنـد؟  یمــ يخــبط هـا  نیچنـ  یانسـان بــالغ 

 یمـــ یکـــردن را از کـــودک یزنـــدگ روشمردهـــا بـــا منطـــق تـــرن و راه و ! کامـــل تـــر از زن هاســـت
 دیکشـ  یمغـزم داشـت سـوت مـ    ! دهـد؟  ادیـ بـه حـافظ    يزیـ نبـوده کـه بتوانـد چ    چکسیه یعنی. آموزند

 .که مهرنوش ناخواسته کمکم کرد

 !؟یگل یکن کاریچ يخوا یم: مهرنوش

 یبــود کـه وا مانــده بـودم چــ   یبـ یآنقــدر واژه غر د،یپرسـ  ینظــرم را مـ  یبـود کــه کسـ   يبــار نیاولـ  نیـ ا
فکـرم هـم دسـت     یفکـر نکـرده بـودم، انگـار حتـ      ممیخـودم هـم راجـب تصـم     يتنهـا  يتـو  یحت! میبگو

 دمیسمبهوت پر. خانواده ام بود

 !؟یچ یعنی: -

 گفت دیدار و ناام غصه

دختــر رو  دیــبا ن،یخــوا یرو مــ هیــحــاال کــه مهر: گــه یمــ یات رو گذاشــته اجــرا، حــاج هیــرامبــد مهر: -
 !میببر

ــمخیتخــتم ن يزده رو وحشــت ــا  زی ــل زده م يشــدم و دســت ه ــمهرنــوش را ه ــ يانگشــت هــا انی  خی
 گفتم دمیهمف یکه ارتعاشش را خودم هم م يزده ام گرفتم و با صدا
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 د؟یکن یم کاریچ یآج! کجا ببرن؟: -

 و دردآلود گفت دیکش نهیشکسته به س یرا با بغض دهیمنِ ترس مهرنوش

 ...آدمِ نیبا چن ،یازدواج هم بکن ،یشیبدبخت تر م يریطالق بگ! دونم ینم: -

شـد   کـه مهرنـاز دختـر مهرنـوش وارد اتـاق      میکـرد  یمـ  هیـ امـانش نـداد، تـو بغـل هـم زار زار گر      اشک
 و گفت

 .ادیخاله ب گهیمامان مادرجون م: -

 را مادرانه پاك کرد و گفت میوحشت به مهرنوش نگاه کردم، اشک ها با

 !رهیپاشو برو، انشااهللا خ: -

 !شَر! شَرِه: دلم گفتم تو

 یتـه دلـم بـدجور شـور مـ     . قـدم برداشـتن نداشـتند    ينـا  میپاهـا  یولـ  دیچـادرم را سـر کشـ    میهـا  دست
شــدم، مهرنـوش هــم بـا فاصــله داشــت    دهیکشـ  ییرایخــواهرزاده ام بـه ســمت پــذ زد؛ دسـت تــو دسـت   

 ينگــاه هــا. بــود ییجلســه امــروز، حکــم نهــا ایــهــا هــم آمــده بودنــد، گو یخــواهر نــاتن یحتــ. آمــد یمــ
مشـت ببـر و گـرگ افتـاده بـودم و هـر آن        کیـ  انیـ دفـاعم، م  یبـود، تـو ذهـن بـ     یبانهمه اخمـو و عصـ  

 .شدم یم دهیدر
 

ــ يرو رامیــو عل میحکــ ییرایپــذ يبــاال ــغ کــرده کنــار حــاج   نیزم ینشســته بودنــد و شــهرام و رامبــد ب 
ــد و بق  ــم داده بودن ــل ــند      هی ــر باش ــه قه ــار ک ــال، انگ ــش و پ ــم پخ ــه ــا کی ــاگ ،يج ــد ریج ــا. بودن و  لی

نشســتم  نیزمــ يبخــاطر نبــود جــا، رو يهمــون دم ورود. تبــارمون مثــل لشــگر شکســت خــورده بودنــد
 هیــاز بق ریــهــا مثــل کــارد و پن یخــواهر نــاتن. نشســت يهرنــوش هــم کنــارانــداختم، م نییو ســرم را پــا

ر مـا بگ         رِشـان بـه پـیکـه کمـ   یبـه عنـوان بزرگتـر و کسـ     یحـاج . ردیـ دورتر نشسـتنه بودنـد تـا مبـادا پ 
 .آمد سر حرف را باز کرد یتر و آرام تر م یبنظر منطق

 ...بااجازه حاج خانوم: -

 جواب داد ریو سر به زانداخت  یغصه دار به رامبد نگاه مادر

 .اجازه ما هم دست شماست: -



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 78

ــو ــا ا ییگ ــب ــه   نی ــرف طعن ــن مــ    يح ــدادن م ــالق ن ــه ط ــر    یب ــگ ت ــر رن ــوره پ ــم را دلش در  يزد، دل
ــ   یحــاج ایــخــودم، حــافظ  يبــا پافشــار دیزدنــد، شــا یمــ یبرگرفــت، کــاش زودتــر راجــب طــالق حرف

ــ یراضــ ــه طــالق م ــالبتــه همــه ا. شــدند یب ــا آن همــه   يهــا در حــد فکــر و فــانتز  نی ــود، خــانواده ام ب ب
 !را بزنند یحاج يدبدبه کبکبه نتوانسته بودند را

آخــر را بدهــد زل  يشــده بــودم تــا را رهیــبهــش خ میرو بــه مــن کــه مســتق يظــاهر یبــا مهربــان یحــاج
 زده بودم گفت

 !ت؟یسر زندگ يبر يخوا ینم ،يساله عقد موند هی: -

شــده بــود کــه ســاکت  یردم، انگــار بالخــره راضــنگــاه کــ یبــه رامبــد و بعــد بــه حــاج یو عصــب متعجــب
نظـرم   گـر یمگـر حـاال د  ! بودنـد  یهمـه راضـ  ! ریـ هـم نگـاه چرخانـدم، نـه خ     هیـ بـه بق . مانده بود رهیبهم خ

ــیاهم ــت؟ یت ــمگــر ا! داش ــ نی ــا  یلباس ــما س ــه ش ــزد زیک ــ  نی ــا طــرح و رنگ ــت  یو ب ــت داش ــه دوس  دیک
آرام  يحــداقل بــرا! تــنم اســت تیــف هــم واقـف بــودم  دهینپوشــ! هــم دارد؟ رییــتغ يبــرا يجــا د،یـ دوخت

کـه زده بودنـد در    يگنـد  نیـ ا يگرفتن دل خودم لب بـه زخـم زبـان بـاز کـردم کـه سـالها بعـد کـه بـو          
 !خودت بود ریو تقص يخودت الل ماند ندیآمد، نگو

 آقا نظر منم مگه مهمِ؟ یحاج: -

ام اوقــات غــم و تمــ يو همپــا میفــرد در زنــدگ نیتــر کیــبــا داشــتن چهــل و دو ســال ســن، نزد رامیــعل
 شیاحتمــال نیرامبــد و تـوه  يخواسـت صـدا   ینمــ. وار صـدا زد  دیــاسـمم را تاک  یبـود، بــا مهربـان   میشـاد 

 تیــموقع نیــمهربانــت بشــوم، در ا يچشــم هــا يفــدا یالهــ. دیــریرا بگ بــانمیهمــه آدم گر نیــمقابــل ا
 .نمیهم دل نداشت آزار بب

 !گلنوش: -

مــن و حــافظ هــدر داده  يام ســال گذشــته را پــاتمــ. حــق داشــت! ییگــو یحواســت باشــد چــه مــ یعنــی
خواهرشــان در  یبــه تــاراج رفــتن جــوان  مــتیحــاال بــه ق. آســوده بکشــند یبودنــد و حــق داشــتند نفســ 

مهـم  ! دسـت حـافظ؟   ریـ بـروم ز  ایـ شـوم   وهیـ کنـد مـن ب   یمـ  یچـه فرقـ  ! دارد ینامرد، چه فرق کیخانه 
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! شــدم یمــ یکــیم و عــروس شــوم کــه بــه چشــم هــر دو بــرادر عشــق بــود  ي انــهنبــود کــه عــروس خ
 .بار لعنتت کند حافظ نیهزارم يخدا برا! افتادم؟ يروز نیبه چن یمن ک! استغفراهللا! توبه ایخدا

 .بزرگترهام صالح بدونن یآقا قبال هم نظرم رو گفتم، هر چ یحاج: -

آقـا مانــده بـود کــه    یحــاج نیبـا هــم سرشـان را بــا تاسـف تکــان دادنـد، تنهــا همـ      مــهیآقـا و حک  یحـاج 
از حضـار کــم از   يحــس و حـال معـدود   یو بـ  یلبـ  ریـ مبـارك ز . دیــبفهمـد گوسـفندم کـه الحمـداهللا فهم    

 یبــا لبــاس پــاره و دهــان خــون ریــکــردم و بــه حــافظ نگــاه انــداختم، ســر بــه ز یجراتــ. نداشــت تیتســل
مـرد   نیـ ا! کنـد؟  یکـه خلـق کـرده بـا افتخـار نگـاه نمـ        يچـرا بـه شـاهکار هنـر    . نشسته بـود  هگوش کی

ــ عاشــق،  ــا چن ــ يزیــآبرور نیعشــقش را ب ــه ز   یم ــه دســت آورده و حــاال ســر ب ــود؟ ریــخواســت و ب ! ب
 یکــی یکــی تیهــا بــا عصــبان یخــواهر نــاتن. مــاجرا بلنــد شــد يفحــش و جــر و بحــث از آنســو  يصــدا

ــرا ز شــانیچادرها ــ  جــابغــل  ری ــد و تنــد تنــد ب ــب ییرایاز در پــذ یخــداحافظ یدادن ــرا. رفتنــد رونی  يب
 یحـرفم را پــس مــ ! شــد؟ یمـ  یآدمــ نیچنــ کیـ عــروس  ریتقصـ  یلنــوش بــآنهـا هــم مهـم نبــود کـه گ   

 بــهیغر کیــ دیــفکـر کن ! بابــا يا. ســوزد یدلشــان بـه حــال هــم نمـ   یخــواهر و برادرهــا هـم گــاه  رم،یـ گ
آن بلـوا   قهیکـاش صـد  . دیـ مبـدل کرد  يبـال  نیمـرا بـه چنـ    یخودتـان زنـدگ   یام، تنها بخـاطر خودخـواه  

کـردم   یدرد سـر بـزرگ مـ    یحـاال بچـه ام را بـ    دیکـرد، شـا   یبپـا نمـ   میحکـ  يخواسـتگار  يرا سر ماجرا
آمـد و   یحـافظ مـ   يکـرد و بـا عـزت بـرا     یمخالفـت نمـ   یکـاش حـاج  . شـده بـود   المیـ خ یو حافظ هم بـ 

کـاش حــافظ  . افکنــد یمـا نمـ   يدر خانــه  شافتــاد و آتـ  یفکـر مــن در سـرش نمـ    چوقــتیهـم ه  میحکـ 
 یاگـر مـ   ایـ کـرد   یبـا صـبا نـامزد نمـ     وقـت  چیهـ  میکـاش حکـ  . شـد  یو عاشـقم نمـ   دیـ د یهرگز مرا نم

کــرده  يحــافظ نــامرد نقــدریچــرا ا ینــامرد نبــود، راســت نقــدریکــاش حــافظ ا. خــورد یکــرد، بهــم نمــ
 !بود؟

 صورتش را خشک کرد و گفت ياشک رو مامان

چنـد وقتـه گذشـته خـون بـه       نیـ ا یبسـه هـر چـ   . دیـ زودتـر تمـومش کن   ن،یریـ مختصر بگ یعروس هی: -
 .میجگر شد
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همــه را بهــم  یزنــدگ ایــگو. شــد، حــق داشــتند یتمــام مــ دیــرم هــم بــه ســتوه آمــده بــود، بامــاد چــارهیب
ــهیر ــ  خت ــودم، ه ــاد  چکسیب ــل روال ع ــل قب ــدگ يمث ــ شیزن ــ یرا ط ــرد، خ ینم ــیک ــدا  یل ــات ص  ياوق

ــ  دهیرا شــن میزن برادرهــا يغرهــا آشــوب هــا  نیــکردنــد ا یآمدنــد و دعــا مــ یبــودم کــه بــه ســتوه م
 .شد یبه درك که گلنوش بدبخت م. بگذارند نیبه زم شیآساتا سر به  ریپذ انیتر پا حیسر

 ...سراغ تاالر رمیاز فردا م: یحاج

 .رو هوا حرفش را قطع کرد و با لحن قلدرمنشانه و تلخ گفت رامبد

 .میریگ یتو خونه م ست،یالزم ن: -

 دینزار و نگران پرس یبا حال مهیحک

 !گن؟یم یمردم چ: -

 اش در دفاع از رامبد گفت معمول با لحن گزنده قیط بهرام

 !مونده از شاهکار پسرتون خبردار نشده باشه؟ یکس! ه؟یچ انیدونن جر یمردم نم: -

 یرا مــ شیزد برجــک هــا یهــر وقــت حــرف مــ چــارهیب. انــداخت نییســرش را بــا خجالــت پــا مــهیحک
 آقا با تاسف سرش را باز تکان داد و گفت یزدند، حاج

 
 !زودتر بهتر یهر چ. میریگ یباشه، تو خونه ما م: -

ــ ــرار مدارها نیب ــانیق ــم از رو ش ــافظ برنم يچش ــتم،یح ــاه  داش ــم گ ــاه یاو ه ــ ینگ ــا   یم ــداخت و ب ان
 دیمـن نداشـت، شــا   يهـم کـم از برادرهــا   یچهــره حـام . کـرد  ینگــاهش را عـوض مـ   ریمسـ  یکالفـه گـ  

ــ يبــرا  قــتیمهرنــوش حق يهــم حــرف دو پهلــو  دیشــا. آمــد یمــ رمتعــارفیغ یازدواجــ نیاو هــم چن
را آن هــم  گــرید يبلـوا  کیــطاقــت  گـر یمــن د يوا. کـرده بــود  دایــبـه مــن پ  يعالقــه  میو حکــ داشـت 

 ریـ خـتم بـه خ   زیـ شـدم و بـه قـول رامبـد همـه چ      یهمـان بهتـر کـه زن حـافظ مـ     ! دو بـرادر نداشـتم   نیبـ 
 !بود یرمنطقیعقد ماندن من هم غ طیشرا نیدر ا داد،یحافظ طالقم نم یشد، به هرحال وقت یم

 نیخــود مــن هــم بــه چنــ نکــهینبــود و جالــب ا يجــور مراســمات خبــر نیــو ا یعروســ دیــاز خر بــازهم
کــرد، مــن ملکــه  یاحساســاتم کــار نمــ گــهیتــر از قبــل شــده بــودم، د یخنثــ! کــردم یفکــر نمــ يزهــایچ

دانسـتند، مـرا از سـر راهشـان بـر       یعذاب دو خانواده شـده بـودم و بهتـر بـود هرجـور کـه خودشـان مـ        
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ــ ــتند یم ــ وزر. داش ــف یعروس ــف  يندوار روگوس ــاس س ــ دیلب ــ  میعروس ــه نم ــ  یک ــتم ک ــاب  یدانس انتخ
 شـه یبـه گوسـفند کـه هم    هیبـه خـودم نگـاه کـردم از تشـب      نـه یتـو آ  یوقتـ . کرده، پالتو خزدار تـن کـردم  

کــرد خُــل  یمهرنــوش بغــض کــرده فکــر مــ چــارهیب! دادم، قهقهــه زدم یلــب بــه خــودم نســبت مــ ریــز
 دهیـ تـنم خواب  يچنـان رو  دیلبـاس سـف  ! زنمیـ قهقهـه م دارم  يزور اجهمـه غصـه و ازدو   نیـ شدم کـه بـا ا  

 .نقص اندامم را احاطه کرده است یب نطوریبود که انگار کفن تنم کرده ام که ا

 يمــاجرا تیـ گذاشـته بودنـد، اکثر   یو صـندل  زیـ نچنـدان باشـکوه، امـا شـلوغ بـود؛ تمـام بـاغ را م        مراسـم 
 هیـ بق يپـچ پـچ هـا    انیـ ه خبـر نداشـتند م  دانسـتند و آنهـا هـم کـ     یآقـا رضـا را مـ    يته تغار یواشکیعقد 

هـا گفتـه بودنـد     یکـالغ چهـل کـالغ شـده بـود کـه بعضـ        کیـ به قـول فرنـوش آنقـدر مـاجرا     . بردند یپ
ــه ــد کــرده ام   حامل ــه عق ــتند؟  . شــده ام و بخــاطر بچ ــه نداش ــا از خــدا واهم ــ ! چطــور آدم ه ــور نم  یچط

مــن ! رد؟یــرا بگ شــانیاخودشــان و بچــه ه یدختــر دامــن زنــدگ کیــ يآبــرو خــتنیعــذاب ر دندیترســ
کــه حــرف هــا و  ياز آن هــا ياریبســ! جماعــت ســر بلنــد کــنم؟ نیــا انیــم گــریتوانســتم د یچطــور مــ

تــور پهــن کــرده  شیگفتنــد بخــاطر جــاه و مقــام و اعتبــار حــافظ بــرا یبودنــد مــ ادهد چیهــا را پــ دهیشــن
در ظــاهر  يارویــور نیــروز و ا نیــا يبــرا نکــهیداد، باا یرا فشــار مــ میبغــض گلــو! بــودم؛ آن هــم مــن؟

 .در حال شکستن بود میآماده بودم اما در باطن استخوان ها

جـو  . کلمـه حـرف بزنـد    کیـ کـرد   یبـودم و حـافظ جـرات نمـ     سـتاده یا ایـ مدت کنار حافظ نشسـته   تمام
ــ ــنگ  یعروس ــرد و س ــدر س ــد از   نیآنق ــه بع ــود ک ــیب ــد و م   ،یک ــرو ش ــام س ــاعت ش ــانیدو س ــ همان  یب
 .باغ نمانده بود يتو چکسیکه ساعت ده شب، ه يطور. دچند نفر چند نفر رفتن ،یهماهنگ

 
بسـتن دهـان مـردم اسـت و گلنـوش چقـدر قلـبش         يبـرا  یعروسـ  نیـ کردنـد کـه ا   یهمـه فکـر مـ    ایگو

شــب بــود کــه  ازدهیــســاعت . بــود کــه نــه حقــش بودنــد، نــه در انــدازه اش يروزهــا آمــاج دردهــا نیــا
ــو  ــره ت ــی يبالخ ــا  یک ــاق ه ــاج  ياز ات ــه ح ــت  ،یخان ــه دس ــت ب ــال  دس ــتند و دنب ــد و در را بس مان کردن

 !رفتند شانیزندگ

 یهــر دو بــا بغــض و نــاراحت ینبــود، رامبــد و حــاج زادیــآدم هیدســت بــه دســت دادنمــان هــم شــب یحتــ
 گفت یدست هم گذاشتند و حاج يدست مارا رو
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 دیخوشبخت بش: -

ــه ســرعت از ال  ! نیهمــ ــه محــض بســته شــدن در، دســتم را ب ــحــافظ ب يدســت هــا يب و  دمیکشــ رونی
ــده از عصــبان  ــ تیســرخ ش ــتم    یو کم ــت نشس ــت، گوشــه تخ ــرت و خجال ــم از نف ــ. ه ــم و   کی ــالم غ ع

 انیــکــرد، حــافظ کالفــه و ســاکت آن طــرف تخــت نشســت و ســرش را م یمــ ینیدلــم ســنگ يغصــه رو
 یصـدا فـرو مـ    یکردنـد و بـ   یمـ  دایـ راه پ میگونـه هـا   يرو نـه دانـه دا  میگرفت، اشـک هـا   شیدست ها

ــم هــا   اریــاخت یوت گذشــت، فکــر بــ  ســاعت بــه ســک   مینــ. ختنــدیر مــادر و  یاشــک يســمت چش
 میزن برادرهــا. بــر نداشــته بــود شــانیرفــت کــه تمــام مــدت دســت از ســر چهــره ها  یمــ میخواهرهــا

مجلــس را  ایـ کردنـد   یمـ  ییرایذپـ  ایــخوشـحال بودنـد کـه بالخـره قائلــه تمـام شـده، تمـام مـدت          ایـ گو
هـم خـوب نبـود امـا ظـاهر را خـوب حفـظ         ادیـ ز شـان  تیـ اگـر ن  یباز هم بـه آنهـا، حتـ   . نمودند یگرم م

هــم از در بــاغ  یخــوردن شــام عروســ يبــرا یحتــ ه،یــثان کیــانگــار دربــان بودنــد،  میبرادرهــا.کردنــد
آقـا رضـا و    يعمـر ! کننـد  دباشـند و نتواننـد سـر بلنـ     تیـ جمع انیـ سـخت شـان بـود کـه م    . امدندیداخل ن

ــرا لیــگــل مجــالس فام شیپســرها ــد و ب ــا  يبودن ــر گــرفتن آق ــ  دخت شکســتند  یرضــا ســر و دســت م
واال . کردنــد یخانــه بخــت مــ یکــرده را بــا هــزار حــرف و ســخن راهــ زیــو عز يوحــاال دختــر نــه تغــار

 يکـرد، چـه برسـد بـه برادرهـا      یکـه زن بـودم هـم قبـول نمـ      یمنـ  رتیـ سخت بـود، بـال سـخت بـود، غ    
از . اورمیــدربشــد پــالتومم را  ینمــ میــخــوردم، گــرمم شــده بــود امــا رو یکــه مــ یاز حرصــ. رتمیــپــر غ
 .شد یم خیتنم س يشود، موها کمیورش دارد و بخواهد نزد الیخ نکهیفکر ا

مــرد تــا ســر حــد  نیــذهــنم پاســخ داده شــده بــود، از ا يکــه تمــام ســوال هــا ریــچنــد وقــت اخ نیــا در
عمــر  کیــاتــاق هــم بــا او ســخت بــود، چطــور   نیــدر ا دنینفــس کشــ یحتــ. جنــون متنفــر شــده بــودم

ــش مــ  ــردم؟ یتحمل ــرک  از ! ک ــم چ ــودم، دل ــر ب ــونم کث نیاو متنف ــو خ ــود  فی ــده ب ــت و  . ش ــام لطاف تم
متحــرك بــودم کــه محــض   يمــرده ا نیــبــه ا لیرا در مــن کشــته بــود، تبــد  يمالحــت رفتــار و کــردار

 .زنده بودم دنینفس کش
 

ــ بالخــره ــ  یوقت ــه گ ــرز خف ــه م ــ دم،یرســ یب ــالتو را در آوردم یحرکت ــردم و پ ــا . ک  يحــافظ از تکــان ه
هرچنــد . شــدم یمــ نشیبـودم امــا متوجــه نگــاه سـنگ   ریــشــد، گرچـه ســر بــه ز  رهیــتخـت برگشــت و خ 
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هــم بــود، هــر کــس  یچــه شــب زفــاف. معــذب یلــیبــود، امــا معــذب بــودم، خ دهیلباســم بــه شــدت پوشــ
ــو ــ   يت ــا افک ــودش، ب ــال خ ــه   ارشح ــهیدســت ب ــود ق ــاز ا. ب ــه نزد نی ــیهم ــرد  یک ــه م ــا   يب ــه روزه ک

شــده بــود و حالــت تهــوع  یدر دلــم قــاط جــانیس و هپروانــدم، تــر یرا بــه اشــتباه در ســر مــ االتشیــخ
کــه  یکســ نیــا. در وجــودم بلــوا کــرده بودنــد تیخشــم و عشــق و نفــرت و عصــبان . کــرده بــودم دایــپ
 يام را بــه زور بــا بخــت خــودش گــره زده بــود، گذشــته ام را تبــاه کــرده بــود و خــط بطــالن رو   نــدهیآ
احسـاس ناکـام    نیـ ا دیـ با يرویـ چـه ن ! ؟کـردم  یتحملـش مـ   دیـ چطـور و چگونـه با  . دیکشـ  یام مـ  ندهیآ

کـردم کـه    یکـه از عشـق حـافظ بـا مـن مونـده بـود رو چطـور کنتـرل مـ           »یمنـ « نیـ ا! کرد؟ یرا درمان م
هــم عشــق باشــد، هــم  یشــود کســ یچطــور مــ صــالا! تــداخل نداشــته باشــد؟ میهــا نــهیبــا غصــه هــا و ک

 قــتینــده بــودم و حــاال حقمعجــزه گذرا هیشــب یرا بــا حســ میتمــام روزهــا ریــســه ســال اخ نیــا! زخــم؟
ــ  يمــرد! دمیــد یمعجــزه را مــ  یدانســتم چــه کســ یکــه نمــ یکــه امشــب مقابــل بــرادرش، مقابــل کس

 نهیرا در ســ فــرتتــا حــس ن شــدیمشــتش فشــرده م انیــگرفتــه اســت، دســتم م يگــریعشــقش را از د
و بجنـگ تـا    یسرکشـ ! ؟يواقعـا رحـم نـدار   ! حـافظ؟  يتـو رحـم نـدار   . بخشـد  يشـتر یمن بـال و پـر ب   ي

بـه زبـان    قـه یبالخـره بعـد از چنـد دق   ! ام سـتاده یا نجـا یکـه مـن ا   ينـدار ! نـه ! ؟يحـد مگـر دار  ! چه حـد؟ 
 آمد

 ..متاسفم: -

همـه   نیـ متاسـف؟ ا : گفـت  یاتفـاق هـا؛ مـ    نیـ سـرم فـرود آمـد، بعـد از همـه ا      يمثل پوتک رو شیصدا
هــم درك کــنم  دهیــتوانســتم ند یمــ! کلمــه معجــزه بکنــد؟ نیــا يو انتظــار دار يبــال ســر مــن آورده ا

 لب با تنفر گفتم ریکشد، ز یم ادیصورتم هم انزجار را فر ییکه تمام اجزا

 !دیکرد رید: -

کـه اسـم رابطـه را     يمخروبـه   نیـ ا الشیـ کـرد تـا بـه خ    دایـ کـرد، اعتمـاد بـه نفـس پ     رشیجوابم ش ایگو
 گفت يدواریبا ام. داشت را سر و سامان بدهد

 !دمیم حیبرات توض: -
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 حیرا چطـور توضـ   يکـه بـه مـن و خـانواده ام زهـر کـرد       یچنـد سـال   نیـ ا! را؟ زیـ چچـه   ؟یدهیم حیتوض
رفــتن  نیبــود، تمــام زد و خـورد هــا، تمـام از بــ   یهمــه اش عملـ ! بـود؟  یحیاصـال مگــر توضــ ! ؟یدهــ یمـ 

 يهــا یدخترانگــ! شــده مــن؟ یمتالشــ یزنــدگ. هــا خــتنیهــا و آبــرو ر یحرمــت هــا، تمــام دل شکســتگ
کوتــاهم از مــن  يهــا یکــه در دامــان خوشــبخت يآرزوهــا! ؟يدیکشــ يآبــرو یتــاراج بــ هکــه از مــن بــ

بــا ! نبـود  یحیتوضــ چکـدام یهـا ه  نیــنـه، ا ! ؟يکــه از تـو انتظــار داشـتم و پـودر کــرد    یتیانسـان ! ؟يربـود 
 .دمیکش ادیحرص فر

 !ي؟ منو تباه کرد!رو یچ: -

و روشــن  کیــتار يکــه تــو دمیــد یهــم فشــار داد، مــ يرا رو شیمکــث کــرد و لــب هــا یرفــت، کمــ وا
 یِنـاب بـود، واقعـ    شیچشـم هـا   یافتـاده ولـ   يو درمانـده ا  ظیاخـم غلـ   شیو ابروهـا  یشـان یپ انیـ اتاق، م

! را گرفتــه؟ زمیــحــافظ همــه چ نیــا نکــهیمگــر نــه ا! لــرزد؟ یمــ شیچــرا هنــوز دلــم بــرا یلعنتــ! یواقعــ
 کجــایرا  میآرزوهــا و خواســته هــا و داشــته هــا  نکــهیمگــر نــه ا! مــرا از خــودم گرفتــه؟ نکــهیامگــر نــه 

کــه  شیچــرا هنــوز چشــم هــا! آمــد؟ یمــ دیــکــه در مــن پد ســتیزلزلــه هــا چ نیــپــس ا! ختــه؟یدور ر
 میمـن خسـته ام، خسـته تـر از آنـ      ایخـدا ! رفـت؟  یشـد، تـپش قلـبم بـاال مـ      یبه نگاهم قـالب مـ   میمستق

شـوم کـه امـروز زهـر      یعشـق  ریـ دوبـاره درگ  م،یایـ زلزلـه و عـوض شـدن مـداوم دن     مـه ه نیـ که بعد از ا
ــ  نیــا يادآوریــهــزار بــار از ! از زهرهاســتتــر   میاراده از چشــم هــا یهــا در خــودم شکســتم، اشــک ب

ــ ــور دیجوش ــوزاند    شیو ش ــود، س ــوخته ب ــه س ــم ک ــل دل ــورتم را مث ــ . ص ــاز جرات ــکوتم ب ــ یس ــد  مین بن
 .کرد بشینص

 ..بزار برات بگم! یکن یاشتباه م: -

ــا ــرا يج ــود،    يب ــده ب ــوردن نمان ــول خ ــگ ــا کی ــار را دور زده لی ــه    و تب ــد از آن هم ــتش بع ــود؛ مش ب
 نکـه یا الیـ بـا خ . خـوردم، از گوسـفند هـم کمتـر بـودم      یکه بپا کرده بود بـاز شـود و اگـر گـول مـ      یآتش

آرام پــر  يحــرفش بـا همــان صـدا   انیـ م اورد،یــب هیـ دار يرا رو شیهــا لـه یاز همــان ح یکـ یخواهــد  یمـ 
 .دمیلرزش و معصومم که انزجار داشت، پر

 !دونم ینشو، من خودمو زنِ تو نم کیفقط بهم نزد! خسته شده دنینگو، گوش هام از شن: -
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کــردم، داخــل توالــت شــدم و  دایــکشــو پ نیاولــ يدســت لبــاس کــه تــو کیــبــا  عیرا گفــتم و ســر نیــا
و  دهیتخـت دراز کشـ   يبـا همـان لبـاس هـا رو    ! همانجا بـه زور لبـاس عـوض کـردم و بـه اتـاق برگشـتم       

 نیزمــ يبرداشــتم و رو اطیــتخــت را بــا احت ينفــره رو پتــو دو. پشــت بــه مــن انگــار خــوابش بــرده بــود
. کــردم بــه استرســم فــائق شــوم و بخــوابم یخــودم انــداختم و ســع يرا رو شیــال کیــ وپهــنش کــردم 

ــه  کیــوقــت آنقــدر نزد چیتمــام عمــرم هــ يتــو ــا مــرز   بــهیمــرد غر کیــب نبــودم و اکنــون وحشــت ت
 يم، بــه تمــام حرفهــا و رفتارهــاکــردم کــه بــه خــواب نــرو یمــ يهــر کــار. اســتخوانم نفــوذ کــرده بــود

همـه را بـه خـاطرم     دیـ بـرود، با  ادمیـ  دیـ کـردم؛ نبا  یده بـودم فکـر مـ   یـ که امشـب از تمـام افـراد د    يبد
بــا تمــام  دن،یــجهــت نخواب میبــا تمــام تــالش هــا! دو ســر نکنــد ویــد نیــا ریمــرا اســ مــریبســپرم تــا آلزا

کنـد   ینمـ  یحرکتـ  چین شـدم هـ  صـبح کـه مطمـئ    يکه امـروز داشـتم، بالخـره هـم دم دمـا      يها یخستگ
 .و قصد آزارم را ندارد، بخواب رفتم

ــرف مــ     روز ــوش ح ــا مهرن ــه ب ــل ک ــزد یقب ــل       م،ی ــان دم مقاب ــان آورد، هم ــه زب ــاف را ب ــم زف ــا اس ت
ــا ــ    شیحرفه ــه هرگــز نم ــودم ک ــه ب ــد نشــان دادم و گفت ــنش ب ــورد   یواک ــن بخ ــه م ــتش ب ــذارم دس . گ

 !دلش برسد و خوشبخت بشودگنجد که اجازه دهم به کام  یهم نم المیهرگز در خ
 

کـن   يآن خانـه نقـش بـاز    یاهـال  يبـرا  ،یکنـارش باشـ   یخـواه  یاگـر نمـ   یهم گفـت کـه حتـ    مهرنوش
 .خراب نشود نیاز ا شتریب تتیتا موقع

 میچشـم هـا   د،یـ چیدمـاغم پ  ریـ نـو ز  يِپتـو  يبـو  د،یکشـ  رونمیـ ب داریـ خـواب و ب  انیـ در زدن از م يصدا
ل زده از جـا    یعـ یطب يگـل هـا   يهـا  هسـ یکـه چشـمم بـه ر    نیرا باز کـردم و همـ   بلنـد شـدم،    میافتـاد، هـ

 یمقابــل اهــال د،یبـا هــم نداشـت   ياگــر رابطــه  یمهرنـوش افتــاد کــه گفتـه بــود حتـ    يبــه حـرف هــا  ادمیـ 
ــاز  ــش ب ــه نق ــافظ رو. کــن يآن خان ــ  يح ــدر گ ــود، آنق ــا   جیتخــت ب ــه حــرف ه ــه ب ــودم ک ــگ ب  يو من

 نییپتــو رفــتم، از بــاال و پــا ریــز عیختم و ســرتخــت انــدا يمهرنــوش اکتفــا کــردم و پتــو بالشــت را، رو 
ــل کــرده از خــواب پر   ــه ســو دیــشــدن ناخودآگــاه تخــت، حــافظ ه ــداخت، صــدا ینگــاه میو ب در،  يان

شــدم،  یمــ اریتــازه داشــتم هوشــ. پتــو آمــد و بــه صــورتم زل زد ریــاو هــم ز ،را صــاف کــرد شیــدوزار
ــود، دق  شیچشــم هــا ــ همــان حــافظ چنــد  هیشــب قــایپــف کــرده و خمــار ب ــرا شیســال پ ــو  شیکــه ب پت
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دســتم را گرفــت و . شــدم، لـرز تــنم را گرفــت  اریشــد، کــامال هوشــ کیـ نزد شــتریب. بالشـت بــرده بــودم 
. بسـت  خیـ کـرده باشـد،    ریـ قطـب گ  يکـه تـو   یتمـام وجـودم مثـل کسـ     د،یآرام به سـمت خـودش کشـ   

 يهـا  يزپـردا  الیـ بـا خ  تیـ موقع نیـ چقـدر ا . اش جـا گـرفتم   نهیسـ  انیـ نفسم را حـبس کـرده بـودم و م   
 دیچیپ مهیحک يدر باز شد و صدا! ام تداخل داشت ندهیبچگانه ام راجب همسر آ

 حافظ؟؟: -

بــرد و خــواب  رونیــلحــاف ب ریــزد و ســرش را از ز یوهــم بــرش داشــته بــود، چشــمک ایــکــه گو حــافظ
 يبــرا یکــردم، حتــ یمــ دایــمــرد حالــت تهــوع پ نیــبــه ا یکــیهمــه نزد نیــداشــتم از ا. آلــود ســالم داد

 .شده بودم يشتر نهیرفت، دچار ک ینم رونیبدبخت شدنم توسط او از ذهنم ب الیخ هیثان کی

 !فرودگاه رهیداره م کمیح: مهیحک

 !امیباشه، االن م: حافظ

از  يفــور. بســته شــدن در کــه آمــد، صــبر نکــردم و بــا کــف دســت هلــش دادم و فاصــله گــرفتم يصــدا
 ادیـ نگـه داشـته بـودم بـا نفـرت و بغـض فر      و نفـس نفـس زنـان از بـس کـه نفسـم را        دمیپر نییتخت پا
 دمیخفه کش

 !!به من دست نزن گهید: -

 شیچشــم هــا ینــ ینــ يرا داشــت، فقــط نگــاهم کــرد، تــو  یواکنشــ نیانتظــار چنــ ایــنکــرد، گو تعجــب
 لیـ کـه بـه مـن تحم    يآنقـدر در غصـه هـا   ! داشـتم؟  دنیـ مگـر چشـم د   یکـرد، ولـ   یمـ  دادینقش غصه ب

لَخــت و ســر شــده، مقابــل کمــدش   يبــا دســت و پــا. نداشــتم دنیــکــرده بــود غــرق بــودم کــه تــوان د 
 یدلــم نمــ. کــردم میپتــو قــا ریــتخــت رفــتم و ســرم را ز يرو عیکــرد، ســر مــنو پشــتش را بــه  ســتادیا

 !را نابود کرده میکه زندگ فتدیب بهیتر از غر بهیمرد غر نیخواست چشمم به بدن ا

آمــدم، ســرم  نییبــاز از تخــت پــا. دمیکشــ یآوردم و نفــس راحتــ رونیــرفــت، ســرم را ب رونیــاتــاق ب از
ــ ــو  یدرد م ــرد، جل ــهیآ يک ــه آرا ن ــب ــا شی ــرده ام خ  يو موه ــت ک ــدرس ــدم رهی ــی. ش ــایز یعن ــده  ب ش
 !چرا قدرت درك نداشتم؟! بودم؟
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هـا   یرا لـه کـرده بـود بـا زشـت      میباپسـند یحـس ز ! نـه  ایـ شـدم   بـا یبـدهم ز  صیتوانسـتم تشـخ   ینم انگار
دم دســتم را برداشــتم و بــو  دیکالفــه حولــه ســف. ســاخته بــود يارو تبــارم جــ لیــرگ و خــون ا يکــه تــو

ــه حــافظ ن . دادیــم یینــو يبــو دم،یکشــ  لشیشــد از وســا یچندشــم مــ. ســتیدلــم قــرص شــد کــه حول
 يدوش مختصــر. بــه ســرعت وارد حمــام کــه درســت مقابــل در اتــاق حــافظ بــود شــدم  ! اســتفاده کــنم

ــگــرفتم تــا رنــگ و لعــاب از تــنم بــرود، ا  دلمــان خــوش  چکــدامیه یوقتــ! چــه؟ يهمــه رنــگ بــرا نی
زد  یســبز شــد، لبخنــد تلخــ میجلــو مــهیحک. رفــتم رونیــو ب دمیقــبلم را پوشــ يهمــان لبــاس هــا!! نبــود

 و سالم کنان گفت

 !؟یستین تیاذ! ؟یخوب: -

مگـر گلنـوش احمـق باشـد کـه اجـازه دهـد دل پسـرت بعـد از آن همـه           !! الیـ گرفـت، خـوش خ   حرصم
ــه نســ یدلخــون ــرا.. ه ام کــرده خــوش بشــود مــن و خــانواد بیک ــچــه با ياصــال ب ــاز دی ــ ينقــش ب  یم
شـدم   یاش داشـتم خفـه مـ    نهیسـ  انیـ شـد کـه م   نیـ کـردن ا  يبـار نقـش بـاز    کیـ تبعات همان ! کردم؟

هــم  ياخــم تــو. شــود نیام تــه نشــ ینــیب يپــرز هــا يرو میمــرد زنــدگ نیکــه مبــادا عطــر تــن منفــورتر
 لب گفتم ریکردم و ز

 !میدیهم نخواب شیما پ: -

ــا ــا    ج ــرش را پ ــت، س ــارش را داش ــار انتظ ــورد، انگ ــت  نیینخ ــده برگش ــداخت و از راه آم ــاقم  . ان ــه ات ب
 بلند شد و گفت. اتاق بود يبرگشتم، حافظ تو

 !م؟یبخور يزیچ هی میبر ت،یعاف: -

 گفتم یلب ریهمان اخم ز با

 !دیینه، شما بفرما: -

 دیپرس یلحن شوخ با

 !؟یقهر باش یتا ک يخوا یم ،یکن یزندگ نجایقراره ا: -

 گفتم ضینگاهش کردم و با غ تند

 !!اوضاع منِ نیکه ا دیدید يرو بچه باز زیهمه چ! بچه ام قهر کنم؟: -
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 لب گفت ریبرد و ز نییسرش را پا ایحجب و ح با

 !يحق دار یبگ یهر چ ،يحق دار: -

 ترم کرد يو رفتار مظلومش جر لحن

 !دیمنو برد يبله حق دارم، آبرو: -

 ...منم آبروم رفت، خانواده ام! ست؟ین یانصاف یب: -

 دمیو توپ میرو برد حرفش

 !!من ناحق سوختم، ناحق: -

زده بـود،   شـه یدلـم ر  يتـو  شـب یکـه از د  یمـن بـا نفرتـ    م،یکـرد  یهـم نگـاه مـ    يچشم هـا  يتو دلخور
ــ ــا را، رو  یوقت ــان ه ــاه مهم ــ  ينگ ــله ب ــودم و فاص ــ  نیخ ــاد م ــروس و دام ــد یع ــام   دمی ــاد تم و آه از نه

دلــم  يرو شــهیهم يداغ بــرا نیـ ا! نبودنــد همانــانیکــه قـادر بــه بســتن دهـان م   خواســتیه ام برمخـانواد 
 رهیـ خ شیرا آن لحظـه کـه در چشـم هـا     نیـ ا. داغ کـم رنـگ شـود    نیـ ا يو امکـان نداشـت جـا    دمان یم

 .دانستم یم نیقیبودم، به 

ــه ز حــافظ ــو خجــل از اتــاق ب ریــســر ب ــه رو رونی ــه کــف  شــتریموهــام را ب يرفــت، حول ســرم فشــار ب
کـم   میاز سـردرد و کالفگـ   یکمـ  دیاز سـرم کنـده بشـود شـا     میخواسـت تـک تـک موهـا     یدادم، دلم مـ 

 .کند

ــ  در ــل کــردم و سشــوار کش ــاق را قف ــ دم،یات ــرس بکشــم  یحوصــله و دل خوشــ یحت ــ. نداشــتم ب  نیهم
 .شدم رهیبه خودم خ نهیآ يخشک شد، سشوار را سر جاش گذاشتم و تو میکه موها

 
پسـوند اسـمم هـم مــال     گـر ید یحتــ! اسـم  کیـ نمانــده بـود جـز    شیدوسـال پـ   ،یکـ یاز گلنـوش   یچـ یه

همســر حــافظ . بــودم ریــحــاال گلنــوش م. داده بودنــد رییــتغ ریــرا بــه م یقــیخــودم نبــود، بــه اجبــار حق
 ...رهیحمزه م یعروس حاج ر،یم

 نیــابــودم کــه بخــواهم راجــب  یخــورد، درمانــده تــر از آنــ یبچگانــه ام بهــم مــ يهــا فیاز توصــ حــالم
ــ  بــاز هــم از تـرس محتــاج پــد شـده بــودم، از حــال رقــت    شـب ید. پــا افتـاده فکــر کــنم  شیموضـوعات پ

ــانگ ــودم  زی ــدر سســت و ضــع . خــودم متنفــر ب ــ  فیآنق ــودم کــه حت ــا    یب ــه ب ــاب مقابل ــدنم کشــش و ت ب
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ــاتینامال ــو ســر  ف،یگلنــوش را ضــع . نداشــت را یزنــدگ م حــاال . خــور و الل بــار آورده بودنــد   يت
ــر  ــاهکار هن ــت يش ــانیه جمعدس ــو ش ــز  يت ــاق ت ــا   نییات ــل ه ــا گ ــده ب ــیطب يش ــ یع ــاتن  یو رو تخت س

 .را مرهم باشد شیاز دردها يگوشه ا دیگردد که شا یو برهان م لینشسته و دنبال دل

اتـاق کـز    کیـ  ياجـازه نداشـتم مثـل خانـه آقـام تـو       گـر یزد، چقـدر وحشـتناك بـود کـه د     یدر مـ  یکس
اخــت  یو افســرده گــ ینیگذشــته، بــه گوشــه نشــســال  کیــ یطــ! داشــته باشــم یخصوصــ میکــنم و حــر

 .کند دایادامه پ يرفتارها نیچن نیشده بودم و حاال امکان نداشت ا

ــال ــد  ش ــبز بلن ــتم و رو  يس ــد برداش ــل از ا     ياز کم ــردم، قب ــاز ک ــل در را ب ــتم و قف ــرم گذاش ــهیس  نک
ــتگ ــا رهیدس ــا  نییرا پ ــودش پ ــم، خ ــد و حک نییبکش ــهیآم ــرد  يال م ــاز ک ــه ز . در را ب ــر ب ــل س ــخج  ری

 و آرام گفت دیاو هم انگار کم ازحال من نداشت، لب ورچ. گفتم یلب ریز دییانداختم و بفرما

 ..رونیب يایگفت ب یحاج: -

و  دمیــخواســت حــرفش را ادامــه بدهــد، وســط حــرفش بــا نزاکــت پر  یانگــار خــودش هــم نمــ نکــهیباا
 .گفتم یرلبیز

 !کنم دایخودمو پ دیبزار: -

 یگـاه سـلطنت   هیـ مبـل بـدون تک   يرفـتم، داخـل شـد و در را بسـت و رو     بـاز کـرد، عقـب تـر     شتریرا ب در
 .نیکنارم بش ایب یعنیمبل زد، که  يتخت نشست و با دستش رو نییپا

ـ  یبـ  ایـ  ینگرفتـه بـودم کـه سرکشـ     ادیـ مادرم بود و من  يجا کنـارش نشسـتم و سـرم     عیـ مط. کـنم  یادب
 .شروع کرد یبا لحن ناخوش مهیحک. گرم کردم میرا با چالندن انگشت ها

مـن   ریکـردم، تقصـ   یمخالفـت مـ   دیـ خـوادت، نبا  یتو مراسم فوت خـواهرم کـه حـافظ گفـت مـ     : مهیحک
 !که امروز باال اومده، جواب شکوندن دل پسر خودمِ يگند نیا! شد

بـه اشـتباهاتش    یراحتـ  نیـ توانسـت بـه ا   یکـه آتـش بـه جـان مـن هـم زد، چطـور مـ         دیکش قیعم ینفس
بـار آمـدم، همـه حـق دارنـد بـه        عیـ نکنـد چـون مط  ! شـده اعتـراف کنـد؟   مـن   يو آبرو رعمریکه دامن گ

 !من ظلم کنند؟
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ــ میحکــ میبــود، انتظــار داشــت یرام مــن و حــاج شــهیحــافظ هم: مــهیحک ــال نیچن امــا  ارهیــســرمون ب يب
 ...میدید یبه خواب هم نم... حافظ

 
 چیم، کـاش هـ  کـه آبرومنـد جلـو آمـده بـود، جـواب مثبـت داده بـود         میکرده بودم، کـاش بـه حکـ    بغض

ت پوشـال   نیذهـنم از حـافظ، چنـ    يوقت تَه مه ها نیـ ا شیتـو خـال   يوارهـا یسـاختم کـه تمـام د    ینمـ  یبـ 
 .سرم خراب شود يروزها رو

دوســت  یحتــ نــد،یآزاد کــردم کــه اشــکم را نب شــتریشــالم را ب د،یــگونــه ام چک ياشــک رو يهــا قطــره
 !خانواده به خودم نیا یکیم از نزدکند، ابلهانه متنفرم بود يدلسوز مینداشتم مادر حافظ برا

ــهیحک ــام ا: م ــتم ــوب   نی ــته، خ ــا گذش ــماجراه ــده  ای ــوم ش ــد تم ــاج  . ب ــروس ح ــو ع ــروز ت و زن  یاز ام
 ..یحافظ

 !داد یم کیبودند، انگار فحش رک فیو سخ نیالفاظ سنگ نیبه درد آمد، چقدر ا قلبم

حرفشــون،  چیهــ ين و روگــرفت میتــا امــروز خــانوادت بــرات تصــم ،یو مــدبر باشــ ریمــد دیــبا: مــهیحک
سـرت رو بـاال   ! مـا، نـه حـافظ    يبـه پشـتوانه   . یخـانوم کـامل   هیـ االن  یولـ  ،يوردیـ ن» نـه «بـد   ایـ چه خـوب  

ــبگ ــم ری ــرا  ماتیو تص ــت ب ــدگ يدرس ــبگ تونیزن ــرو ری ــردون   يو آب ــه رو برگ ــه هم ــاره زن ! رفت دوب
 !تونه زمانه رو بر وقف مرادش بچرخونه یزن م هیفقط ! کن تینباش و ز

مغــز و  يمشـت شــعار تـو   کیــ. رفـت  رونیــاز اتـاق ب  میتم را گرفــت، نـه لمســم کـرد، مثــل نسـ   دسـ  نـه 
چقــدر خــوب بــود کــه خودشــان هــم  . فــرو کــرد و پــا بــه فــرار گذاشــت  شــانمیحوصــله و پر یروح بــ

 .آورد یحافظ فشار نم یدارم و حت یواقف بودند که چه حال خراب

ــ يپتـــو دو نفـــره رو يرو تخـــت و مـــن يســـه روز حـــافظ رو نیـــروز گذشـــت، تمـــام ا ســـه  نیزمـ
 یمــ یســوال چیبــدون هــ تیــدور هــم جمــع شــدند، اکثر یپــاتخت يبــرا لیــفام يکــل زن هــا. میدیــخواب

ــر  ــنبــوده، رســم و رســوم اجــرا شــد و   يدانســتند کــه خب ــ  کی ارزش کــادو  یمشــت خــرت و پــرت ب
تنهـا   یحـام  و مـه یو گـاه بـا حک   مـه یتمـام روز بـا حک  . گرفتـه شـد   رراکـد از سـ   یگرفتم و دوبـاره زنـدگ  

ـ  مـه یحک. بودم از خـانواده   دیـ عضـو جد  کیـ بـود و مـرا بـه عنـوان      حتیو نصـ  يمادرشـوهرگر  الیـ خ یب
هـم نـه    یحـاج  يکـرد امـا نـه آنقـدر پـر رنـگ کـه لـوس شـوم، بـرا           یراحت قبول کرده بود، محبـت مـ  
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. کــردم یاش مــ ســهیکــرد کــه مــدام بــا آقــام مقا یمــ يآنقــدر در حقــم پــدر. عــروس، دختــرش بــودم
 يوقــت کارهــا چیهــ م،ینــینشــاند کــه اخبــار بب یوقــت مــرا کنــار خــودش نمــ چیهــ امرزمیــخــدا ب يآقــا

 یحــاج یولــ. و طلبکــار بــود یشــاک شــهیکــرد هم یکــرد و اگــر هــم مــ یخــودش را بــه مــن محــول نمــ
ــا. بــرعکس بــود ــ  دیــخر يفاکتوره ــ لمیکــرد و تحــو یو فــروش را دســته م ــاب   یم ــا حســاب کت داد ت

ــاب نما  ــنم و حس ــگاهیک ــتم ب ش ــددس ــا    . اش ــدل ه ــا و م ــرح ه ــور ط ــاه بروش ــر م ــجد يه ــان و  دی مبلم
سـاخت بـه    يتـا بـرا   میگذاشـت تـا انتخـاب کنـ     یمـ  یو حـام  مـه یمـن و حک  اریـ چوب را در اخت سیسرو

 عبـه ج کیـ تمـام جشـن هـا     يبـرا . شـد  یمـ  رهیـ کارگاه سفارش بدهد و به اخـتالف نظـر مـا بـا لبخنـد خ     
 .گذاشت یخودش دهانمان م يبا دست ها انیگو کیگرفت و تبر یدست م ینیریش
 

ــد  خیتــار ــود و ک کیــکایتول ــ کیــرا بلــد ب ــ د،یــخر یم بــود، خــوب  یکــه خســته و عصــبان  یزمــان یحت
 اسیـ فکـر کـنم و بـا آقـام ق     میخـانوادگ  یراجـب زنـدگ   شـتر یو ب شـتر یشـد ب  یکرد و باعـث مـ   یرفتار م

و دو کــرو  لیــعل يبــه آقــام نبــود، بــا آن ســن و ســال و نقــص عضــو و همســرها   يالبتــه خــرده ا. کــنم
 ياز شــهر یحــام یوقتــ. نمانــده بــود یبــاق شیو حوصــله بــرا یدامــاد و نــوه، دلخوشــ وبچــه و عــروس 

بـه خـودم تـرس     شیکیاز نـزد  لیـ کـرد، اوا  یرا پـر مـ   میاوقـات تنهـا   شـتر یآمـد ب  یکه دانشجو بـود، مـ  
ا هـم  بـ  یدو جـنس مخـالف کـه نسـبت     یکـ یهـم از نزد  یکـردم خـانواده حـاج    یمـ  الیـ داشـت، خ  یبرم م

م مـ   رتیـ و غ دکننـ  یندارند رو تُـرش مـ   خـانواده جلـوتر از دماغشـان     نیـ ا دیـ د يفضـا  یزننـد، ولـ   یهـ
 یمــ یو خمــودم را ارتقــا بــدهم، ســع یخنثــ هیــکــرد روح یبرادرشــوهر مجــردم کمــک مــ. دیــد یرا مــ

 کیـ جـرات نزد  یعنـ یکـرد،   یکـه حـافظ نمـ    يکـار  رد،یـ نظـرم را بگ  یتمـام کارهـا مثـل حـاج     يکرد تو
فراتـر از پـدر    یگرفـت، گـاه   یهـم کـم کـم داشـت قـوت مـ       مـه یرابطـه ام بـا حک  . مـرا نداشـت   شدن به

 .انسان آرام و باخدا محبت داشتم نیشدم و قلبا به ا یم لیاحترام قا یحاج يشوهر برا

هـا خـانواده قاتـل     نیـ افتـاد کـه ا   یمـ  ادمیـ  یوقتـ  شـد، یاوقـات خالصـه م   یاحساسم تنها به گـاه  نیا یول
قصــد تمــام  يشــتر نــهیک نیــا. شــدیم رهیــمــن و خــانواده ام هســتند، نگــاهم ت يآبــروو  یعمــر و جــوان

 لیمــا تبــد یگذشــت، اتــاق عروســ یهفــت مــاه مــ. آزرد یخــودم را مــ ه،یــاز بق شــتریشــدن نداشــت و ب
مثـل دخترشـون    مـه یو حک یحـاج . من شـده بـود و حـافظ بـه اتـاق قبـل خـودش بـاز گشـته بـود           تاقبه ا
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ــ نیــکــرده بودنــد، امــا امثــل خــواهرش قبــولم  یو حــام  یآمــد، صــاف نمــ یصــاحب مــن راه نمــ یدل ب
 !آمد یشد، کنار نم

ــ  حــافظ  رهیــگرفــت، رابطــه اش انگــار بــا خــانواده اش هــم ت  یهــم بــدتر از مــن، فقــط از همــه فاصــله م
را بـه   یحـاج  يهـم نبـود، حـافظ آبـرو     بیـ عج. دادنـد  یمـ  نیبود که فقـط جـواب سـالم هـم را سرسـنگ     

ســال سـر نمــاز جمـاعتش حــاظر    یکــه سـ  يرو نداشـت پــا تـو مسـجد    یکـه حــاج  يبـاد داده بـود، طــور  
را بـرده، هــم داغ   شــانیدانســت پسـرش آبرو  یهــم دلشکسـته بــود، هـم مـ    مـه یحک. شـده بگــذارد  یمـ 

بــه  يفرنــوش و حنانــه هــر هفتــه ســر. ســوخته اش کــرده بــود نهیدختــر آقــا رضــا ســ يرفتــه ا يآبــرو
 یبــه زنــدگ دنیسـر کشــ  يدوتـا فقــط بــرا  نیــبــودم کــه اواقـف   هیــاز بق شــتریزدنـد، ب  یمــ یخانـه حــاج 
بودنـــد و احتـــرام  میخواهرهـــا یولـــ. ندارنـــد يگـــرید لیـــدلو  نـــدیآ یمـــن و حـــافظ مـــ يپرمــاجرا 

 .واجب بود شانیبزرگ

گذاشـت، تـا    یخـواهرش را عـزت مـ    يبـردن بـه فضـول بـودن شـان، دخترهـا       یهم بـا وجـود پـ    مهیحک
 .رفتند يخواستگارشهرام  يروز خبر اوردند که برا کی نکهیا

 
کـردم ناراحـت    یمـ  الیـ گرفتنـد خ  ینمـ  شیاز گلنـوش و زنـدگ   يتـا امـروز کـه خبـر     خـت، یبهـم ر  دلـم 

بـــرادرم  يبـــرا.. حـــاال یناخواســـته ندارنـــد ولـــ یزنـــدگ نیـــمـــرا در ا دنیـــو غمـــزده انـــد و تـــاب د
م فــاکتور از خــانواده آقــا یمــرا بــه طــور کلــ یعنــی! رفتــه بودنــد امــا بــه مــن نگفتــه بودنــد؟ يخواســتگار
بــه ! گوســفند بــودن؟! رام بــودن؟! بــودن؟ فیبــه جــرم ضــع! جــرم هتــک حرمــت حــافظ؟ بــه! گرفتنــد؟

ــهیجــرم ا ــتم     نک ــن هــم گف ــد و م ــن کردن ــا م ــ! ؟»چشــم«: هــر چــه خواســتند ب ــن چ ــ! م؟یم ــن ک ! م؟یم
 !!!!ایخدا

ر شـد و شُرشُـر اشـک هـا       یبـ  میهـا  چشم مـه یو حک میمتعجـب خواهرهـا   يمقابـل چشـم هـا    میامـان پـ 
ــرا وانیــل کیــدرآورد و  يبــاز نیریحنانــه خودشــ! خــتیر نییاپــ درســت کــرد، فرنــوش  میآب قنــد ب

 لب گفت ریبهم داد و ز يدستمال کاغذ

 !کنن؟ یم تتیاذ نجایا! چته گلنوش؟: -
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 قـه یپـنج شـش دق  . گذاشـت  مـان یکـه مودبانـه تنها   دیفرنـوش را شـن   یواشـک ی يحـرف هـا   مـه یحک انگار
 دیلب پرس ریزفرنوش باز . آرامم کرد ه،یگر

 !کرده؟ تیحافظ کار! کنن؟ یم تتیاذ: -

دو ســال بهــم ظلــم شــده بــود  نیـ آنقــدر تــو ا. رفتــه بــود ادمیـ شــدن از  دیخجالــت و ســرخ و ســف گـر ید
ــا حــرص دســتمال کاغــذ . کــه فرامــوش کــرده بــودم چطــور دخترانــه رفتــار کــنم   پنجــه ام را  انیــم يب

 لب گفتم ریداخل بشقاب پرت کردم و ز

 !دهیمم ندحافظ رنگ: -

ــ انگــار ــرا. زد کــه متعجــب نشــد  یحــدس م دل و دمــاغ رابطــه  چکــدامینبــود، ه بیــعج چکسیهــ يب
 .مینمانده بود، نداشت يعاطفه ا چیکه ه یرا در صورت یعاطف

 گفت زیفرنوش با تحکم و اخم ر! ؟يایچرا باهاش راه نم: حنانه

 !حنانه خجالت بکش: -

 !مونه؟ب ينجوریخواد ا یم یتا ک! خب هیچ: حنانه

 !رو هم داره؟ نکارهایا هیخواهر بدبخت من مگه روح! ؟يحنانه احمق شد: فرنوش

زهـر خـودت و    تویاومـده، زنـدگ   شیپـ  یبـه درك هـر چـ    ،يشـد  یعـروس حـاج  ! ه؟یـ بـدبخت چ : حنانـه 
 ! حافظ نکن

نگفــتن حــرف  يکــرد دهــانش را بــرا یبرداشــت و خــرچ خــرچ کنــان ســع  اریــخ کیــکالفــه  فرنــوش
 گفتم رهیدانستم االن تو دلش بلوا به پا شده خ یبه فرنوش که م! ه دارددرشت بسته نگ يها

بــس ! ه؟یـ گنـاه مـن چ  ! دمیـ ند چکسـو یهفـت ماهـه ه  . شـم یپ نییایـ ور فقـط شـما م   نیـ بـه ا  یاز پـاتخت : -
تــاوان کــار ! ن؟یخــوا یرو ازمــن مــ يزیــجــواب اون آبرور! کــه بــه حقــم کــردن؟ ینبــود اون همــه ظلمــ

 !ست؟یبس ن! نکرده رو ندادم؟

ــوش ــبغــض کــرده بق فرن ــو ارشیــخ هی ــا   يرا ت ــاك  شیبشــقاب هــل داد و اشــک گوشــه چشــم ه را پ
 !تلخ بودند میسوخت، چقدر حرف ها شیکرد، دلم برا

 !!آخه میخبر خوب بد مینکن، اومد هیتوروخدا گر یآبج: حنانه
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از خواســت، گرچــه  یدلــم بغــل مــ. حــالم بــدتر شــد د،یــبــه حنانــه کــرد و بغضــش ترک ینگــاه فرنــوش
گوشـه افتـاده بـودم، دلـم      نیـ مـدت کـه ا   نیـ تـو ا . خواسـت  یلـوس نداشـتم امـا دلـم مـ      يعادت ها نیا

 .تنگ شده بود يمحبت خواهر يبرا
 

دلــم آشــوب . زل زد مــهیو بــه حک دیکشــ رونیــآورد، فرنــوش خــودش را از بغلــم ب يکــه چــا مــهیحک
 !شود دهینه برخو نیدوتا خواهر هم از ا نیهم يبود که نکند حرف درشت بزند و پا

 !يدختر مارو ندار يخاله جون هوا: فرنوش

 به من کرد و متاسف و خجل گفت ینگاه مهیحک

 !گفته حق داره، دلش پره یهر چ: -

 و پر گله فرنوش گفتم زیآم هیجمله کنا یمات مال يبرا يفور

 !نگفتم يزیبخدا من چ: -

 به فرنوش و حنانه کردم و ادامه دادم ینگاه

 ...یول شه،یام خوب رفتار مباه نجایا: -

 و ادامه دادم دمیکش یانداختم و با غصه آه نییرا پا سرم

 !ستیدلم خوش ن: -

*** 

بــرخالف انتظــارم رفتــار . میرفتــه بــود میبــه خانــه پــدر یســالگرد آقــام بــود، از روز قبــل همگــ نیســوم
ــا ــد از تقر     میبرادره ــه بع ــد ک ــا رامب ــود، مخصوص ــک نب ــرد و خش ــان س ــایآنچن ــالی ب ــ د کس ــاره م  یوب

 دمیترسـ  یبـردم، مـ   یبـرادرم حسـاب مـ    نیتـا از در داخـل شـدم، جلـو آمـد، هنـوزاز بزرگتـر        دمش،ید
دسـت دادن جلـو بـرده بـودم را گرفـت       يکنـد امـا مثـل آقـام دسـتم را کـه بـرا        رمیـ تحق هیـ بق يباز جلو

ــه ســ   ــم ب ــ نهیو محک ــدم دهیاش کش ــا  . ش ــد، برادره ــبس ش ــم ح ــاز ا مینفس ــتند،    نی ــا نداش ــادت ه ع
ــچنــد ثان! صــا رامبــدمخصو ــد  میبعــد نفــس و اشــک هــا  هی ــ هیــگر. همزمــان بــاال آمدن داد از  یامــان نم

اوج اســتقبال  نیــهــم بغلــم کردنــد و ا رامیــو عل اریــماز. اســتفاده کــنم بــرادرم نهیســ نــانیآرامـش و اطم 
 .یخانواده حاج نیب میسال رها شدگ کیبود، بعد از 
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ــ ــرا  یســاعت مین ــود کــه ب ــ يب ــار تــو نیاول ــعمــرم  يب ــودم و مســتق  میبرادرهــا نیب حــرف  مینشســته ب
کــه نبــودم،  یمــدت يانگــار تــو نکــهیشــدن، حــس ا دهیــحــس بــزرگ شــدن داشــتم، حــس د . میزدیــم

ــ . عـذاب وجــدان دســت از سرشـان برنداشــته اســت    اریــامـا نگــاه مهربــان ماز  دمیکشــ یابتــدا خجالـت م
ــو عل ــانیاطم رامی ــه ق ن ــبمب ــ ریســراز ل ــرد یم ــدگ. ک ــاج از حــافظ، از م،یاز زن ــه ح ــد و  یخان ــام چن و تم

 یحتــ! زدنــد یکــنم چــرا ســر نمــ هیــپــر و بــال دادنــد کــه گال يآنقــدر یحتــ. گفــتم کســالی نیــچــون ا
 چیســن هــ نیــکــه تــا ا يکــار! دمیــبردنــد و مــن نفهم يکــردم کــه چــرا شــهرام را خواســتگار  تیشــکا

 .بودم دهنکر دایوقت مجال انجام دادنش را پ

ــا، ــا، خو  برادره ــا، خواهره ــاتنزن برادره ــا    یاهرن ــواهرزاده ه ــا و خ ــرادرزاده ه ــادرم، ب ــا، م ــه  میه هم
 یشـده بـود، بـاز مـ     میبعـد از چنـد سـال بـاز خنـده مهمـان لـب هـا        ! بهتـر؟  نیاز ا یچ. دورم جمع بودند

 رمـا حـس گ . بـود  دهیـ دو میهـا  هیـ ر يبـود بـاز تـو    میهمـه بچگـ   حـه یمامـان، کـه را   انهیراز يبو دم،یخند
 یگـاه امنـ   هیـ انگـار تک . ن بـه زور گرفتـه بودنـد، دوبـاره برگشـته بـود      کـه از مـ   یمـ یکردم، انگار حر یم

 .تر ساخته شده بود يچشم بهم زدن سلب شده بود، دوباره و قو کیکه به 
 

زدنـد هـم حـرف     یسـرش مـ   يکـه اگـر تـو    یکـه مقابـل آن همـه آدم نشسـته بـود، بـا گلنوشـ        یگلنوش
ــ ــیزد خ ینم ــود، د  یل ــرده ب ــرق ک ــریف ــان  گ ــش قرب ــاز ینق ــن يرا ب ــرد، ا یم ــک ــالی نی ــو حما کس  تی

ــاز مــن  ،یخــانواده حــاج ــود   کی ــه نفــس ســاخته ب ــا اعتمــاد ب ــ. زن ب ــودم کــه   يدختــر قــو کی شــده ب
ــکا   ــازه ش ــودش اج ــه خ ــداقل ب ــرادرش را م تیح ــاز ب ــش حک   دادی ــر نق ــود اگ ــه ب ــهیو ناجوانمردان و  م

ــرا در شــکل گ یحــاج ــجد تیشخصــ يری ــناد دمی ــ دهی ــود   یحــاج. گــرفتم یم ــده ب ــه مــن فهمان ــه ب ک
 يپـا بگذارنـد، اراده قـو    ریـ حقـم را ز  نیـ ا هیـ ، حـق و حقـوق دارم و هـر چقـدر هـم کـه بق      »انسان هستم«

 . احقاق حقم به دست خواهم آورد يبرا يتر

خـودش هـم چنـدان دوسـت نداشـت مـورد       . بـا حـافظ سـرد بـود     یمراسم سـالگرد، رفتـار همگـ    انیپا تا
 دهیتمـام طـول مراسـم بـه مهرنـوش چسـب      . بـود  بـاال سـر آشـپزها    اطیـ ح يو مـدام تـو   ردیـ توجه قرار بگ

ــ  ــودم و دلتنگ ــا یب ــک میه ــ نیرا تس ــوز آب ح  . دادم یم ــوب و دلس ــواهر خ ــخ ــت و بــ  اطی ــک  یاس ش
 .مهرنوش دارد یبه مهربان يخواهر ا،ینزن د نیخوشبخت تر
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 یبغـض کـرده بـودم، حتـ     م،یکـرد  یمـ  یخـداحافظ  میداشـت  یبـرق و بـاد گذشـت، وقتـ     يروز به تنـد  دو
ــهیفکــر ا ــ نک ــو یاالن م ــانیکایبغــل  يروم ت ــ  کش ــوش م ــوش فرام ــاره گلن ــ  یو دوب ــانم م ــود، داغ  یش
ــ . کــرد ــره زده بــودم و   لچــریو يکــه رو شیپاهــا يآمــدم، رو یاز بغــل مامــان در نم نشســته بــود چمب

ــ ــاران. زدم یزار م ــ گ ــودم  نیهم ــت داده ب ــام را از دس ــودک . االن آق ــار ک ــ یانگ ــ ریرا از ش ــد،  یم گرفتن
ــول  ینمــ ــدر ک ــم چق ــاز یدان ــه حــاج يب ــ  یدر آوردم ک ــب را پ ــانم شیاجــازه داد امش ــادرم بم ــام . م تم

 .خوابم سرشار از شعف شد یمامانم و مهرنوش م نیب شبیفکر که مثل د نیوجودم از ا

چنـد   نیـ تمـام ا  نکـه یدلـم از رفتـنش دلخـور شـد، بـا ا      کیـ . که رفتنـد، حـافظ هـم نمانـد     یحاج خانواده
دلـم خوشـنود    کیـ تـر نشـده بـود، و     کیـ نزد میصـله ده سـانت  کـه رسـما زنـش بـودم هرگـز از فا      یماه

دوبــاره همــه دور هــم . شــب را دلخــوش باشــم کیــ نیکــه مــرا بــه حــال خــودم رهــا کــرده بــود تــا همــ
 قـا یکـه تمـام اتـاق هـا و حـال پـر از آدم بـود دق        میبـود  ادیـ آنقـدر ز  ،یمراسـم  چیواسطه هـ  نبدو م،یبود

کـرد،   یغوغـا مـ   مینـ یب ریـ ز یرانـ یبـرنج ا  يبـاز بـو  . دنـد هـم مانـده بو   میدوتـا خـواهر نـاتن   . شـب یمثل د
بــود،  یلبخنــد گوشــه لــب هــاش واقعــ. کــرد، بــا ذوق ســالم کــردم یمهرنــوش داشــت بــرنج درســت مــ

 دم،یکـه خـودم کشـ    يدو روز گذشـته بـه فکـر ظلـم و درد     يدا کـرده بـود، آنقـدر تـو    یـ چقدر چـروك پ 
 .بودم، که فراموش کردم به خواهرم توجه کنم

بودنـد تـا نظـم قبـل از مراسـم       لیدر حـال جمـع کـردن وسـا     هیـ کـرد و بق  یمـ  يبچـه هـا بـاز    بـا  فرنوش
کـردم کـه از    یسـاالد درسـت مـ    ا،یـ دن الیـ خ یبـود کـه زنـگ زدنـد، بـ      ازدهیـ سـاعت  . به خانـه برگـردد  

ــدا ــو       يص ــردم، حــافظ ت ــد ک ــر بلن ــبِ مهرنــوش س ــالم دادن متعج ــوب در آشــپزخانه    يس ــار چ چه
 . بود ستادهیا

 
زدنـد هـم حـرف     یسـرش مـ   يکـه اگـر تـو    یمقابـل آن همـه آدم نشسـته بـود، بـا گلنوشـ      کـه   یگلنوش

ــ ــیزد خ ینم ــود، د  یل ــرده ب ــرق ک ــریف ــان  گ ــش قرب ــاز ینق ــ يرا ب ــرد، ا ینم ــک ــالی نی ــو حما کس  تی
ــاز مــن  ،یخــانواده حــاج ــود   کی ــه نفــس ســاخته ب ــا اعتمــاد ب ــ. زن ب ــودم کــه   يدختــر قــو کی شــده ب

ــکا   ــازه ش ــودش اج ــه خ ــداقل ب ــراد تیح ــرش را ماز ب ــش حک   دادی ــر نق ــود اگ ــه ب ــهیو ناجوانمردان و  م
ــرا در شــکل گ یحــاج ــجد تیشخصــ يری ــناد دمی ــ دهی ــه    یحــاج. گــرفتم یم ــود ک ــده ب ــه مــن فهمان ب
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 يپـا بگذارنـد، اراده قـو    ریـ حقـم را ز  نیـ ا هیـ ، حـق و حقـوق دارم و هـر چقـدر هـم کـه بق      »انسان هستم«
 . احقاق حقم به دست خواهم آورد يبرا يتر

خـودش هـم چنـدان دوسـت نداشـت مـورد       . بـا حـافظ سـرد بـود     یمراسم سـالگرد، رفتـار همگـ    انیپا تا
 دهیتمـام طـول مراسـم بـه مهرنـوش چسـب      . بـاال سـر آشـپزها بـود     اطیـ ح يو مـدام تـو   ردیـ توجه قرار بگ

ــ  ــودم و دلتنگ ــا یب ــک میه ــ نیرا تس ــوز آب ح  . دادم یم ــوب و دلس ــواهر خ ــخ ــت و بــ  اطی ــک  یاس ش
 .مهرنوش دارد یبه مهربان يهرخوا ا،ینزن د نیخوشبخت تر

 یبغـض کـرده بـودم، حتـ     م،یکـرد  یمـ  یخـداحافظ  میداشـت  یبـرق و بـاد گذشـت، وقتـ     يروز به تنـد  دو
ــهیفکــر ا ــ نک ــو یاالن م ــانیکایبغــل  يروم ت ــ  کش ــوش م ــوش فرام ــاره گلن ــ  یو دوب ــانم م ــود، داغ  یش
ــ . کــرد ــ  لچــریو يکــه رو شیپاهــا يآمــدم، رو یاز بغــل مامــان در نم ره زده بــودم و نشســته بــود چمب

ــ ــاران. زدم یزار م ــ گ ــودم  نیهم ــت داده ب ــام را از دس ــودک . االن آق ــار ک ــ یانگ ــ ریرا از ش ــد،  یم گرفتن
ــول  ینمــ ــدر ک ــم چق ــاز یدان ــه حــاج يب ــ  یدر آوردم ک ــب را پ ــانم شیاجــازه داد امش ــادرم بم ــام . م تم

 .خوابم سرشار از شعف شد یمامانم و مهرنوش م نیب شبیفکر که مثل د نیوجودم از ا

چنـد   نیـ تمـام ا  نکـه یدلـم از رفتـنش دلخـور شـد، بـا ا      کیـ . که رفتنـد، حـافظ هـم نمانـد     یحاج خانواده
دلـم خوشـنود    کیـ تـر نشـده بـود، و     کیـ نزد میکـه رسـما زنـش بـودم هرگـز از فاصـله ده سـانت        یماه

دوبــاره همــه دور هــم . شــب را دلخــوش باشــم کیــ نیکــه مــرا بــه حــال خــودم رهــا کــرده بــود تــا همــ
 قـا یکـه تمـام اتـاق هـا و حـال پـر از آدم بـود دق        میبـود  ادیـ آنقـدر ز  ،یمراسـم  چیواسطه هـ  نوبد م،یبود

کـرد،   یغوغـا مـ   مینـ یب ریـ ز یرانـ یبـرنج ا  يبـاز بـو  . هـم مانـده بودنـد    میدوتـا خـواهر نـاتن   . شـب یمثل د
بــود،  یلبخنــد گوشــه لــب هــاش واقعــ. کــرد، بــا ذوق ســالم کــردم یمهرنــوش داشــت بــرنج درســت مــ

 دم،یکـه خـودم کشـ    يدو روز گذشـته بـه فکـر ظلـم و درد     يدا کـرده بـود، آنقـدر تـو    یـ چقدر چـروك پ 
 .بودم، که فراموش کردم به خواهرم توجه کنم

بودنـد تـا نظـم قبـل از مراسـم       لیدر حـال جمـع کـردن وسـا     هیـ کـرد و بق  یمـ  يبـا بچـه هـا بـاز     فرنوش
کـردم کـه از    ید درسـت مـ  سـاال  ا،یـ دن الیـ خ یبـود کـه زنـگ زدنـد، بـ      ازدهیـ سـاعت  . به خانـه برگـردد  
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ــدا ــو       يص ــردم، حــافظ ت ــد ک ــر بلن ــبِ مهرنــوش س ــالم دادن متعج ــوب در آشــپزخانه    يس ــار چ چه
 . بود ستادهیا

 
ــب ــوب د   متعج ــال خ ــام ح ــودم، تم ــوکه ب ــبیو ش ــود   ش ــرده ب ــاك ک ــا االن را پ ــابلش  ! ت ــله مق ــا فاص ب

 گفتم یلب ریو ز ستادمیا

 !؟یکن یم کاریچ نجایا: -

ــ یاش عصــب چهــره ــ نیو غمگ ــاب ــاه   يمغمــومش را رو يود، چشــم ه ــد و دوب ــراد آشــپزخانه چرخان اف
زن برادرمـــان را گرفـــت و از  يمهرنـــوش بـــازو. انـــداخت نییشـــد و ســـرش را پـــا رهیـــبـــه مـــن خ
کـارد را  . بـا اخـم بـه رفتنشـان نگـاه کـرد و داخـل آشـپزخانه شـد و در را بسـت          . بـرد  رونیـ آشپزخانه ب

ــتم را بــه دســتمال    مگذاشــت نــتیکاب يرو ــارش خ    نــتیکاب يروو دس  رهیــخشــک کــردم و بــه رفت
صـورتم خـم شـد و     يداد و تـو  هیـ تک نـت یرا بـا چنـد قـدم پـر کـرد، دسـتش را بـه کاب        مـان یفاصله .شدم

 آرام و با تحکم گفت

 !میبر: -

نشــده بــود،  کیــانــدازه بهــم نزد نیــمــدل حــرف زدنــش، تــا امــروز هرگــز تــا ا نیــکــردم از ا وحشــت
دسـتش فـرار کـردم و در را بـا تـرس و لـرز و        ریـ آرام از ز یلـ یخ. دیـ کوب یقلبم مثـل پتـک تـو سـرم مـ     

 حرکاتش باز کردم و گفتم دنییپا

 !؟يبند یچرا در رو م: -

 تحکم قبل تکرار کرد با

 !میگفتم بر: -

 یســع یبـودم ولـ   دهیناخودآگـاه از حـافظ امـروز ترســ   . زد یحـرف مــ  يشــد، چقـدر جـد   یدلـم خـال   تـه 
 .اورمیخودم ن يکردم به رو یم

 !کجا؟ :-

 !خونه: -
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وقــت مــال  چیکـه هــ  يخانــه ! آن خانـه کــه عــروس بـودم و نبــودم   يخواســت بـرم گردانــد تــو  یمــ بـاز 
صــورتش  يو لجبازگونــه تــو يجــر. وقــت کنــار حــافظ حــس گلنــوش بــودن نداشــتم  چیهــ! مــن نبــود

 دمیتوپ

 !؟يرو ببر رتیاس يکله سحر اومد: -

زده  میکــه موقــع دعــوا ســر برادرهــا  يره هــااز آن نعــ یکــیهــم فشــار داد و  يرا رو شیلبهــا یعصــب
 دیبود را بر سرم کوب

 !م؟یاز گل باالتر بهت گفت! ر؟یاس: -

خواســتم بــا هــر نعــره  یمــ یتــا کــ. بــود فیضــع يمعنــا نداشــت، تــرس مــال آدم هــا  گــریتــرس د نــه
ــ ــم؟ یعرب ــ ! برقص ــا ک ــ یت ــل د  یم ــتم مث ــخواس ــتگ  واری ــا خس ــانم ت ــن    یبم ــه م ــان را ب ــا و مشکالتش ه

ــ یگــاه باشــم، مــ هیــخواســتم تک یمــ! نــد؟کن زانیــآو . »باشــم«! خواســتم باشــم یخواســتم زن باشــم، م
 زدم غیتا مقابله به مثل کنم، مثل خودش ج تمرا گرف ممیآن تصم کی

 !!؟يریگ یازم م ویحساب چ! ؟يساقطم کرد یچند سال از زندگ ستیبس ن! چته؟: -

ــا ــ  یتیهرحــرص و عصــبان ب ــا  شــد عضــالت صــورتش ســفت و  یکــه باعــث م ــل شــود و پلــک ه  شیشُ
 دیتوش نداشت نعره کش یحس چیکه ه یتیشد و تو صورتم با عصبان کمیمدام بپرد نزد

 !!یانگار دور ورداشت یول! نگفتم یچیبه احترام بابام ه شبید: -

مــن . برگردانــد شیگلنــوش را ســرجا دیکــه کشــ ينعــره  نیــانگــار هنــوز گلنــوش مفلــوك بــودم، ا نــه
 کیـ چنـد مـاه از گـل بـاالتر بهـم نگفتـه بـود و حـاال در عـرض           نیـ تـو ا ! »شـم با«غلط کردم که خواسـتم  

 ییخــودم، در جــا يآن هــم در خانــه پــدر. کــرده بــود میدو تــا نعــره خوشــگل حوالــه گــوش هــا قــهیدق
 .حضور داشتند میام به جز برادرها انوادهکه اکثر خ

 
ــ ریــتحق حــس ــد کــه ا  یم ــند ياز زن و شــوهر يبــو يزن و شــوهر نیــکــردم، هرچن تنهــا  یاشــت، ول

خواســت حــاال  یدلــم نمــ. فهمــد کــه آتــو دســت همجــنس دادن چقــدر عــذاب آور اســت  یزن مــ کیــ
مــا را ســوژه و نقــل  ادیــمکالمــه پــر فر میشــروع شــده، زن برادرهــا یرســم یمــاه از زنــدگ نیکــه چنــد

 زدم ادیآرامتر فر. محافل کنند
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 !نکنعالم و آدم  فیمنو خار و خف نیاز ا شتریب! درست صحبت کن: -

 زد ادیجمع شد و بلندتر فر صورتش

چـه   رن،یـ نتونسـتن طالقتـو بگ   يعقـد بـود  ! شـده؟  یاوکـ  یهمـه چـ   ،يدیـ خـانوادت رو د  يفکر کـرد : -
 !!برسه االن

ــ یبــرد، چــ خشــکم ــ ! گفــت؟ یم ســر و تــه بــود متعجــب و   یاز حــرف هــا و منظــورش کــه بــه نظــرم ب
نـه   د،ییـ صـرفا جهـت لمـس و تا    پشـت دسـتش را  ! دادیـ م لمیداشـت چـرت و پـرت تحـو    ! شـدم  یعصبان

 .دیام کوب نهیضربه زدن، همزمان با ادامه حرفش به قفسه س يبرا

 !!نتیرو س زارمیسرتو م ییایکه بهت قول دادم دستم بهت نخوره، باهام راه ن يهمونجور: -

 یافتـاد کـه چـه مـرگش شـده و راجـب چـه حـرف مـ          ینمـ  میـ شـده بـودم، اصـال دوزار    رهیبهش خ فقط
خمـار بـه خـون     يچشـم هـا   يتـو  بیـ عج يا رهیـ خ رهیـ هـم نداشـتم جـز همـون خ     یواکنش قاعدتا! زند

ــته اش ــ! نشس ــا   نهیس ــاال و پ ــرص ب ــد از ح ــد تن ــ نییاش تن ــد یم ــد ثان . ش ــوز چن ــهن ــدن   هی ــام ش از تم
ــه    ــود ک ــته ب ــرفش نگذش ــتشح ــم رو  دس ــار گوش ــه در تک  يرا کن ــل زده ب ــت، ه ــدر گذاش ــا  هی دادم ت

ــله ز ــفاص ــه و در آ  ادی ــود، آن لحظ ــن موقعش ــه تحق    تی ــوك و آن هم ــرس و ش ــرم از ت ــه فک ــک در  ری
 .ادکلنش خمور نبودم يگرم نشدم، از بو کشیبهش نداشتم، از نزد یحس چیبود، ه ریتغ

ــ گمــانم ــا ا مــانیخواســتند تنها یاهــل خانــه م ــاز بــود، ا نکــهیبگــذارن کــه ب ــ نیــدر آشــپزخانه ب  یطرف
ــ . شــد ینمــ شــانیدایپ ــد، عصــ ینگــاهش را تــو صــورتم م ــ  تیبانچرخان  یداشــت کــم کــم فــروکش م

 یاز عروسـ . را بـا زبـان تـر کنـد     شیکـرد لـب هـا    یمـ  یشـد و سـع   یمـ  نییباال و پـا  شیگلو بیکرد، س
تــازه دوســت ! خواســت یداشــتم، نــه دلــم مــ هیــصــورتم نــزده بــودم، نــه روح بــهطــرف دســت  نیــبــه ا

 یورتم رهــا مــوار تــو صــ چــارهینفســش را ب. داشــتم حــافظ ازمــن متنفــر باشــد و شــلخته تصــورم کنــد  
مشـخص بـود نفـس کـم آورده،     . دیکشـ  یرا بـاال مـ   نمـان یافتـاده ب  ریـ گ يکرد و بـا چنـگ و دنـدان فضـا    

کـه بهـم    یدوسـال  نیـ تـو ا  یعشـقش را بـه چنـگ آورده بـود ولـ      يزیـ کـه بـا آبرور   یعاشق بـود، عاشـق  
 .میآشنا باهم حرف نزده بود کیاندازه  یحت م،یمحرم شده بود
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از حـال  . آورده بـود  ریـ گ يمتـر  یو در چنـد سـانت   عیـ مط نقـدر ید کـه مـرا ا  بـو  يبـار  نیاولـ  نیـ شک ا یب
ــ    ــت وخ ــه داش ــر لحظ ــه ه ــاعش ک ــر م میو اوض ــد،یت ــا  ش ــرم را پ ــداختم نییس ــرژ. ان ــیعج يان از او  یب

صـورتم   يانگـار ملکـول هـا   . کـه تـا امـروز تجربـه کـرده بـودم       یحسـ  نیتـر  بیـ کردم، عج یم افتیدر
ــه  دهیبــود حــس ِ کشــ نیهمــ! بــود؟ نیغ همــحــس بلــو. شــدندیم دهیکشــ تشبــه ســمت پوســ شــدن ب
 !جنس مخالف؟

 
قلــبم کــه انگــار رو  دنیــتپ نیهمــ! کشــش؟ نیهمــ! بــرد؟ یمــ شیرا پــ ییبــود کــه رابطــه زناشــو نیهمــ

کـه قنـد خـون را     بیـ و غر بیـ عج يهـا  یگُـر گرفتگـ   نیهمـ ! شـد؟  یمـ  ادیـ ز کنواخـت یدور تند بـود و  
بــود کــه باعــث شــده  جــانیه نیهمــ! کــرد؟ یمــ ادیــا زر نمیبــود کــه آدرنــال نیهمــ! انــدازد؟ یمــ نییپــا

ـ  يبود برا گـذارم بـه مـراد دلـش      ینمـ !! نـه ! بزنـد؟  یئیشـن  يکارهـا  نیدسـت آوردنـم دسـت بـه چنـ      هب
 به زور گفتم. وسط خودم هم آزرده و ناکام باشم نیاگر ا یبرسد، حت

 !برو عقب: -

ــو ــر  يت ــاالتش اث ــبان يح ــهو تیاز عص ــو    دای ــود و معص ــده ب ــوش ش ــود، م ــتجو  نب ــورتم را جس مانه ص
 دیپرس صالیبا است یلب ریز. کردیم

مـن بـا هفتـاد     ،یتـاوان اشـتباه منـ    ،یچـون تـو گنـاه منـ    ! ؟یچـرا چـ  ! شـدم  رهیـ کنجکاو بهش خ! چرا؟: -
 .شود میزندگ ریساختم تا امروز آتشت دامنگ الیو خ ایپشتم غلط کردم که از تو رو

ــ  یکمــ ت شــاعرانه و عاشــقانه را در قلــب دخترانــه ام  کــه احساســا یصــورتش را جلــوتر آورد و بــا لحن
شـد   یسـوختن خـودم مـنعکس مـ     يشـعله هـا   شیچشـم هـا   نـه یکـه انگـار در آ   یکرد، با حـال  یم داریب

 گفت

 !!زنِ من) بلندتر یو کم نانیبا تحکم و اطم! (یزن من: 

تحــت  ایــبــه او بــود  یکــیهمــه نزد نیــکــه در جــواب دادن داشــتم، متــاثر از ا  یآرامشــ نیــا دمیــنفهم
 سلطه قرار گرفتم که گفتم

 !وقت نبودم و نخواهم بود چیه! ستمین: -
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دسـتش  ! بـود از دهـان خـودم بشـنود     یدانـد و کـاف   یسـال اسـت کـه مـ     کیـ نشـد،   ینکـرد، عصـبان   اخم
ــ  ــه دو قــدم رس ــاط چشــم! دیرا برداشــت، فاصــله ب ــود  یارتب ــوز برقــرار ب ــد مضــحک. امــا هن  يرو یلبخن

 .حرف زدن عقب رفت نیدو قدم ح یکیتعادل  یب. مدصورتش آ يلحظه رو کی يلبش برا

 !نابود شدم! تباه شدم: -

ــا ــاور ب ــد و دســت يناب ــا  یرو برگردان ــا بازوه ــه دو ت ــا نشســت يو رو دیکشــ شیب ــ! پ ــا  یحــرف م زد ام
 زد یانگار با خودش حرف م

 !کم آوردم، کم آوردم: -

ــ  حــالش ــونم م ــرد، تصــم  یدگرگ ــتباهش گر ماتیک ــانشیاش ــود   ب ــه ب ــفانه را گرفت ــو متاس ــا کی و  لی
 یحسـ . حـافظ هـم سـوخت    يدل رحـم بـودم کـه دلـم بـرا     . بـود  دهیتبار را بـا خـودش وسـط آتـش کشـ     

ــاب ــتم   نیم ــق داش ــر و عش ــ. تنف ــه ک یحس ــهیک ــتریاش ب ن ــود ش ــ. ب ــل کی ــتمیآب ر وانی ــارش  خ و کن
عـرش   اورد،یـ مـرد کـم ب   کیـ  یوقتـ . شـد  رهیـ و غصـه دار بهـم خ   دهیـ اش رنـگ پر  افـه یق. چمباتمه زدم

دختـر مـورد    ينـامرد باشـد کـه بـا آبـرو      نقـدر یکنـد کـه آن مـرد ا    ینمـ  یحاال فرق! افتد یدا به لرزه مخ
 نبود گفت يدواریکه انگار ام يدیو با ام دیآب را سر کش! کرده باشد يعالقه اش باز

 !خونه؟ میبر: -

ــ ــم یاخم ــا انی ــدم  میابروه ــد ش ــداختم و بلن ــل. ان ــ  وانی ــتم، وقت ــالش را عر  یرا شس ــتم ح ــبرگش  یابیض
 .رفته بود رونیکنم از آشپزخانه ب

 
کــردم  یمــ الیــبمــانم، خ نجــایاجــازه دادنــد ا یهفتــه گذشــت، خوشــحال بــودم کــه حــافظ و حــاج  کیــ

عــروس خــوب  ایــکننــد کــه چنــد مــاه از خــانواده ام دور افتــاده ام و بعــد از آن همــه دختــر   یدرکــم مــ
 ین بـه زنـدانم آمـاده شـوم فکـر مـ      برگشـت  يداشـته باشـم تـا بـرا     یمرخصـ  يتـوانم چنـد روز   یبودن م

 .شدم داریخرج دادند که از خواب خوش ب به يکردم مرد

 ينشســته بــود و در حــال تماشــا ونیــبــود و تــازه ســفره را جمــع کــرده بــودم، مامــان مقابــل تلوز  شــب
ــ الیســر ــرت م ــ  یچ ــامزدش تلفن ــا ن ــ  یزد، شــهرام ب ــاال و گــاه شیصــدا یکــرد و گــاه یپــچ پــچ م  یب

خودشـان برگشـته بودنـد و بـاز مثـل قبـل        يهـا  یکـم کـم سـر زنـدگ     هیـ بق. شـد  یمـ  دهیشـن  نییپا یلیخ
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را برداشــتم و نگــاه  يریتصــو فــونیزنــگ خانــه بلنــد شــد، آ يکــه صــدا میمانــده بــود امــا ســه نفــر تنهــ
رفـتم و   یبـا خـودم کلنجـار مـ     دادم،یـ کـه دکمـه را فشـار م    یاسـترس گـرفتم، در حـال   . کردم، حافظ بود

بخــاطر مــن کوتــاه آمــده  چــارهیب! دیــایهفتــه دنبــال زنــش ب کیــکــه بعــد از  دادم یحــق را بــه حــافظ مــ
در جــواب ! بــرم گردانــد مشیبــوده، بــاز بخواهــد بــه حــر تــهیازدواج فرمال نیــکــه ا دبــود و حــاال هرچنــ

و مقابــل  دمیســرم کشــ يرا بــر حســب عــادت رو میروســر! ســوال مامــان و شــهرام، گفــتم حــافظ بــود 
کــه شــهرام هــم آمــد، تــه دلــم روشــن شــد کــه هنــوز   ســتادمیا يازبــه احتــرام مهمــان نــو يدرب ورود

گرفتــه  یبــا حـال . بـوده باشـد   يحـاال هرچنــد کـه دامــاد زور  . خانـه احتــرام وجـود دارد   نیــدامـاد ا  يبـرا 
و کنــار مامــان و مقابــل بــرادر و  خــتمیر يســالم کــرد و بــا شــهرام دســت داد و مقابلشــان نشســت، چــا 

ـ . همسـرم نشســتم  هــا خنــده ام  وونـه یبـردم، مثــل د  یخــودم لفــظ همسـر را مــ  شیبــار بـود کــه پـ   نیاول
ــود  ــه ب ــنگ . گرفت ــا س ــود، تن نیفض ــاب ــاج   ه ــب ح ــان راج ــدبار مام ــهیو حک یچن ــ  م ــوال پرس ــود،  دهیس ب

 .صرف شد حافظ به زبان آمد ییچا یبالخره وقت

 ...حاج خانوم با اجازتون اومدم: -

ادامــه حــرفش را محکــم . انــداختم ریــالتمــاس و غــم بهــم نگــاه کــرد، خجــل ســر بــه ز نیمــاب ینگــاه بـا 
 .گرفت شیتر در پ

 !خوام دخترتون رو طالق بدم یم: -

ــد ــده؟   بن ــو طــالق ب ــاره شــد، من ــم پ ــو؟! دل ــرا! من ــ ! ؟یچــ يب ــاس م ــم در جــا   یحــافظ؟ احس کــردم دل
 چــهیباز میکــرده بــودم کــه زنــدگ یمگــر چــه خبطــ! توانســت نــامرد باشــد؟ یشکســته، مگــر چقــدر مــ

بــود، نگـاهم کـف ســرش را هـم ســوراخ     نییحـافظ شـده بــود؟ سـرش پـا     ياناجوانمردانــه  يدسـت هـا  
 دیبوده، اصال جانخورده بود، پرس انیاز قبل در جر ایشهرام که گو! کرد یکرد اما سربلند نم

 !؟ينکرد رید: -

مانـد و متاسـف سـر تکـان داد و بالخـره نگـاهش را گرفـت و بـه مامـان           رهیـ بـه شـهرام خ   یطوالن حافظ
ــخ ــد رهی ــان. ش ــار در جر  مام ــم انگ ــه ه ــفتان ــر    انی ــم آخ ــاز ه ــوش ب ــود، گلن ــر نیب ــت ينف ــه  یهس ک

 .يشو یها قبال شده و حاال که وقت عمل است، باخبر م یهماهنگ! افتد یم تیدوزار
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 رفته بود گفت لیکه بخاطر کهولت سن تحل يمامان آرام بود اما دلخور و غمزده با صدا لحن

ــ! دســت تــو؟ چــهیدختــر مــا شــده باز: مامــان ــاز یدگزن ــ! مگــه؟ يِب روز  هیــ ،يروز آبــروش رو ببــر هی
و  يسـال تـو خونـت نگهـش دار     هیـ  ،یروز عروسـش کنـ   هیـ  ،یروز عقـدش کنـ   هیـ  ،یهمه آبـروش بشـ  

 !!مگه زن جنس ِ؟! ست؟ لهیمگه زن وس! رون؟یب شیدلت رو زده بنداز یوقت

 !کرد یم یهجهنوز کلمات حافظ را  میگوشها دم،یشن یمامان و شهرام را نم يحرف ها هیبق

ــ: - ــدم  یم ــون رو طــالق ب ــ! خــوام دخترت ــدم  یم ــون رو طــالق ب ــ! خــوام دخترت ــون رو  یم خــوام دخترت
 !طالق بدم

اکــو کــرد بــه خــودم آمــدم، حــافظ صــورتش را بــا   ادیــبــا فر یســرم تکــرار شــد و وقتــ يبــار تــو هــزار
 !زدند یبا مهرنوش حرف م یبا رامبد و مامان تلفن یپوشانده بود و شهرام تلفن شیدست ها

 یمـ  یگرفتـه و داشـت عملـ    میبـاز سـرخود و ناعاقالنـه تصـم     ایـ هـم خبـر داشـتند     مهیو حک یحاج یعنی
دوسـال حـس زن بـودن     نیـ مگـر تـو ا  ! از طـالق دادنـم شـوکه و خمـود شـده بـودم؟       نقـدر یچـرا ا ! کرد؟

! نگـاهش کـرده بـودم؟    داریـ بـار بـه چشـم خر    کیـ مگـه  ! بهـم خـورده بـود؟    یمگه دستش حت! داشتم؟
خـوش   ياصـال مگـر رو  ! بـود کـه بخـواد نظـرم رو نسـبت بـه خـودش عـوض کنـد؟          کـرده  یر حرکتـ مگ

بـود کـه راه را اشـتباه رفتـه      دهیـ فهم ریـ د نقـدر یچـرا ا ! به او نشان داده بـودم کـه نخواهـد طالقـم بدهـد     
 !است؟

ــا  دهیســاعت نکشــ بــه ــرادر و خواهره  ییرایتــو پــذ يگــریپــس از د یکــی مــهیو حک یو حــاج میکــه ب
 نیـ روز ا کیـ جاافتـاده بـود کـه بالخـره      ایـ بـود امـا گو   یهـا شـوکه و عصـبان    افـه یق نکـه یباا! دجمع شـدن 
ــ ــدان غ یاتفــاق م ــاد و چن ــافت ــود ری ــه نب ــا. مترقب ــا دم دم ــا  يت ــام ژانره ــر يصــبح تم از اکشــن و  يهن

 جـه ینت نیـ بـه ا  یصـبحانه خـورده شـد دسـته جمعـ      یاکـران شـد و بالخـره وقتـ     زیـ ک تـا غـم انگ  یرومانت
هـم مـن حـق نظـر دادنـد نداشـتم،        نجـا یا! محضـر  میبـر  یطـالق تـوافق   يپس فردا صـبح بـرا  که  دنیرس

دانسـتم   یجالـب بـود کـه بـاز هـم نمـ      ! کـنم  يریـ گ میحـق مـن نبـود کـه بـراش تصـم       یزنـدگ  نیـ اصال ا
 نیــاگــر بــه خــودم بــود کــه نــه دلــم بــه ادامــه ا. رنــدیبگ میتصــم هیــدادم بق یمــ حیچــه کــنم، تــرج دیــبا

 ..به تمام کردنش رضا روشن بود، نه یزندگ
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هــردو نشــان  میبــاردار شیو آزمــا میســند بــاکره گــ نکــهیبــا ا رم،یــتــا طــالق بگ دیمــاه طــول کشــ کیــ
بـاز هـم ارجاعمـان دادنـد بـه دادگـاه خــانواده        م،ینداشــت ییو زناشـو  یرابطـه عـاطف   چگونـه یکـه ه  دادیـ م

ــ  یو قاضــ ــخر یمــدام وقــت م ــودم کــه ز  د،ی ــانگــار زن اون ب ــ  ری ــا نم ــار طــالق م ــه . رفــت یب ــد ک رامب
ــه رضــا راســکوتم  ــ تیب  دیو نفقــه را ببخشــم شــا هیــکــرد مهر شــنهادیکــرد، پ یاز طالقــت برداشــت م

و بهتـر بـود زودتـر     دیـ د یازدواج را لکـه ننـگ مـ    نیـ هنـوز ا  ایـ بـرود، گو  شیتـر پـ   عیروند پرونده سـر 
 !پاکش کند

 
ــره ــالق فرارســ  بالخ ــت     د،یروز ط ــردار نشس ــل محض ــدمان مقاب ــل روز عق ــر بــود و   ه. میمث ــان محض م

ــد و همــان وضــع  ــان عاق ــازهم ق. تیهم ــهیب ــانیها اف ــود هیشــب م ــ! زن و شــوهرها نب ــع طــالق یحت ! موق
در ذهــنم مانــده بــود و نقــش نگــاهش در خــاطرم اثــر گذاشــته    یمنفــ یچهــره عاقــد بــه عنــوان انســان 

 .تر به صورت داشت قیبار عم نیاخم و تعجب، ا نبود و دوباره هما

دعــوت کــرده بــود،  یمامــان از خــانواده حــاج نکــهیشــهرام برپــا شــد، باا یعروســ مــاه بعــد از طــالق، دو
ــرا ا شــانیپا ــ نی ــودم کــه حــافظ و حــاج  ! نگذاشــتند یطرف ــ یچقــدر خوشــحال ب ــه  یدرك م ــد ک کردن

 .ندارم ییبه رو در رو يعالقه ا

ظ مـدت طالقــم تمـام شــده و حـاال از بنــد حــاف    م،ییگــذرد کـه مــن و مامـان تــو خونـه تنهــا    یمــاه مـ  کیـ 
تــو دل مــن خانــه کــرده کــه   یپابرجاســت امــا غمــ میرفــت و آمــد خــواهر برادرهــا. کــامال رهــا هســتم

 سـت یدختـر ب  کیـ  يبـرا ! شـود یم ادتریـ کمـش کـنم، ز   هیـ بـا بق  میخواهم بـا پـر کـردن تنهـا     یهرجور م
ــرده ا ــه ه  يو خ ــاله ک ــیس ــدگ یچ ــنفهم یاز زن ــ دهی ــت نیو چن ــه چ  یسرگذش ــته چ ــداش ــ زی ــد  یم توان

شناســنامه ام بــود، زن بــودم امــا  ياســم خــط خــورده تــو کیــدختــر بــودم امــا ! ؟دلخــوش کنــک باشــد
نـه متنفـر بـودم،    ! دیرا بـه نکبـت کشـ    میآمـد، عاشـقش بـودم و زنـدگ     ینمـ  ادمیـ  یخـاطره مشـترک   چیه

روزهــا  نیـ افسـرده بـودم و ا  ! داد یعـذابم مـ   یخنثـ  ياحسـاس هــا  نیـ چقـدر ا ! توانسـتم بگـذرم   ینـه مـ  
ــودم  ــر شــده ب ــه   شیــفــرد خــانواده ام هــم دوزار  نیتــر احمــق. افســرده ت ــود کــه گلنــوش، ب افتــاده ب

غصــه ! کــرد یحــس کــم داشــتن و مطلقــه بـودن ذره ذره آبــم مــ ! شـده  زیــشـدت افســرده و جامعــه گر 
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مامــان  يآمــد، جلــو يبــا پرونــده قرمــز رامیــک روز علیــروزگــارم دل همــه را بــه درد آورده بــود، کــه 
 گذاشت و گفت

 !يمه اش کردم، اگر شما اجازه بدتو دانشگاه آزاد ثبت نا: -

ـ م نیبـه مـن کـرد کـه عـ      ینگـاه  مامان شکسـتند و   یانگـار نـه انگـار داشـتند تـابو مـ       کـردم، ینگـاه م  تیِ
و مامـــان مقابـــل  رامیـــعل. هـــا شـــده بـــودم يو شـــاد یاز حـــس زنـــدگ یخـــال! ذوق زده باشـــم دیـــبا

ــا ــا پ     میبرادره ــگ ه ــام جن ــد و در تم ــم کردن ــد عل ــق ــدند و وارد دان روزی ــدم ش ــگاه ش ــط  . ش ــا رواب ب
کــردم،  دایــدوســال دانشــگاه پ یرا طــ گــاهمیو جا میرون از بــاغ، کــم کــم خــودم، زنــدگ یــو ب یاجتمــاع
 دم،یرسـ  یبـه ثبـات مـ    میهـر وقـت تـو زنـدگ    ! کـه مامـان فـوت کـرد     دم،یـ فهم یاستقالل را مـ  یتازه معن

 !کرد یتباهم م ند،یاتفاق ناخوشا کی

ــر  روز و  یاکثــر مهمــان هــا رفتــه بودنــد کــه حــاج   م،یگشــته بــود هفــت مامــان بــود، تــازه از مســجد ب
گفتنـد و   تیتسـل . آمدنـد  یمـ  میداخل شـدند، پشـت سرشـان سـه پسرشـان هـم بـا همسـر حکـ          مهیحک

دشــمن  یبــود کــه اگــر بــا کســ نیــمراســم عــزا ا يبــد. کنــار رامبــد و مهرنــوش صــدر مجلــس نشســتند
ــون ــود  یخ ــم ب ــ يه ــ یبا یم ــت م ــ یس ــ ،یرفت ــ یول ــو بق یعروس ــم هی ــات بامراس ــت يدی ــا! نداش  ییچ

 .نشستم مهیمقابلشان گرفتم و کنار حک
 

 انیــم. شــده بــود دیســف یاش کمــ قهیشــق يهــم موهــا میاش شکســته و خــط برداشــته بــود، حکــ چهــره
 يهـا  میاز تـ  یکـ ی یرا کنـار گذاشـته و کمـک مربـ     يفوتبـال حرفـه ا   میکـه حکـ   دمیـ فهم شانیحرف ها

مثـل همـان موقـع هـا      یحـام . تـر عـرب را گرفتـه اسـت    دخ کیـ از قبل خبر داشـتم کـه   . برتر شده گیل
دانـم چـه    ینمـ . گفـت  یمـ  شیو درشـت زنـدگ   زیـ کـرد و از ر  یخـوش و بـش مـ    ودمکه زن داداشش بـ 

ــ  یشــده بــود راجــب حــافظ زیــت میبــود کــه گــوش هــا یحســ بــار  کیــ یکــه مقــابلم نشســته بــود و حت
همســر ســابقم باشــم، نبــود کــه کنجکــاو  يعــاد! بشــنوم شــانیکیحواســش ســمتم جمــع نشــد، از لــب  

 !بود؟

*** 
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 یاز خــواهر بــرادر بودنــد، مراســم چهلــم هــم خــانواده حــاج يچنــد شــهیچهلــم کــه تنهــا نبــودم، هم تــا
کــردن مــن بــا  یراجــب فــروختن خانــه و زنــدگ يبعــد از دومــاه زمزمــه هــا. بــود امــدهیآمدنــد، حــافظ ن

ــا یکــی ــ  میاز برادره ــط کش ــد دهیوس ــ  ! ش ــام پ ــوت آق ــا ف ــه اال  شیب ــتم ک ــدگخــودم گف ــت  مین زن دس
زن  کیــو حــافظ بــود، بــا طالقــم دســت مامــانم، حــاال کــه  یاســت، بــا ازدواجــم دســت حــاج میبرادرهــا

 گــرید یعنــی! کنــد فیــتکل نیــیتع میحــق نداشــت بــرا یکســ گــریســال بــودم و مطلقــه، د یســ کیــنزد
آنقــدر  ســتادم،یتمــام قــد مقابــل همــه ا! شــود میعمــر و زنــدگ ریــدامنگ گــرید یکــه ظلمــ دمیکشــ ینمــ

ــو رو د ــدر ت ــوا کــردم، آنق ــدر گفــتم و شــن  ســتادم،یا شــانیع ــ  دمیآنق ــه کرس ــا حــرفم را ب نشــاندم،  یت
 نیچنــ گــریســن و ســال کتــک خــوردم و رامبــد و شــهرام و بهــرام گفــتن د  نیــگرچــه دو ســه بــار بــا ا

ناراحــت و  ممیاز تصــم نکــهیکردنــد، بــا ا تمیحمــا شــهیمثــل هم رامیــو عل اریــامــا ماز! ندارنــد يخــواهر
شــرکت  يتــو اریــبــا کمــک ماز. خانــه را بفروشــند دواجــم،ه بودنــد امــا حــاظر نشــدن تــا ازشــد یرتــیغ

ــار پ ــدوســتش ک ــهمــه چ. کــردم و ســرم گــرم شــد  دای ــ زی ــوب پ ــ شیخ ــت، جــز تنهــا  یم ــن ییرف ! م
ــ    ــا وقت ــا ت ــود، ام ــود، خــوب هــم ب ــ  یخواســتگار ب ــر نم ــا خب ــدگ ! شــد مطلقــه ام یکــه ب  یکــم کــم از زن

 ...روز کیشستم که  یست مو بچه دار شدند داشتم د ییزناشو

*** 

چــون تــک . مــاه بعــد از ســالگرد مامــان جشــنش بــود  هیــکــرد، درســت  یمــ یداشــت عروســ همکــارم
اش  هیـ جهز دیـ خر يقـرار شـد بـاهم بـرا     میکـرده بـود   دایـ پ یمیصـم  یلـ یفرزند بـود و بـا هـم رابطـه خ    

ــود و  یخــوب یلــیبــود، دختــر خ ریــچنــد ســال اخ نیــا يروزهــا نیبهتــر دشیــخر يروزهــا. میبگــرد ب
خـودش   یخواهـد ولـ   ینمـ  یچـ یگفـت کـه نـامزدش ه    یمـ . کـرده بـود   نـه دلـم ال  يتـو  بیـ محبتش عج

ــت دارد جهز ــدوس ــت از ا   هی ــر وق ــرد، ه ــل بب ــکام ــ   نی ــا م ــرف ه ــت ح ــار و   یدس ــا افک ــودم را ب زد خ
ــ ســهیمقا شیآرزوهــا ــکــردم کــه چقــدر تحق  یم ــ  یعــروس حــاج رواری ــودم، ب ــزیجه یشــده ب ــ ه،ی  یب

 !!وراحترام، به ز یب د،یخر

نحسـم، سـر راهـش بـه      يآبـاد و از رو  افـت یاز بخـت بـدم    م،یمبلمـان بـر   دیـ خر يقـرار بـود بـرا    امروز
 .مغازه است يمطمئن بودم که حافظ تو. کرد یهم سرکش یمغازه حاج
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و قــرار شــد ســمانه طبقــه  ســتادمیاز حــافظ نبــود ا يخبــر ایــکــه گو نییهــزار دوز و کلــک طبقــه پــا بــا
 ..بروم دنید يبزند تا برا سکالیبه نظرش خوب بود، م يزیر چو اگ ندیباال را بب يها

ــل ــه   مث ــا کاناپ ــرم ه ــودم و رو     يمج ــرده ب ــاب ک ــت انتخ ــزرگ داش ــالن ب ــه س ــت ب ــه پش ــان  يک مبلم
ــا  یســلطنت ــد مخمــل ق ــودم و ســرم را م  میبلن ــو ،یچــادر مشــک انیــشــده ب ــا   يت ــودم ت اســتتار کــرده ب

تمـام   يرو. کـرده بـود   دنیـ نم شـروع بـه لرز  صورتم مشـخص نباشـد، بـاز هـم مثـل همـان موقـع هـا، تـ         
ــخــاطرات ر ــوران   زی ــدم، افکــت ن ــایو ز یو درشــت و خــوب و ب ــ يب ــاز خــودم و ا. خــورد یچــرخ م  نی

بــودم  شیقــدم کیـ تــو  نکـه یبخــدا از ا. شــده بـودم  یو حرصــ یعصـب  فیتوصــ رقابـل یو غ بیــحـس عج 
توانســتم درســت  یوجــودم بــه پــا شــده بــود کــه نمــ يتــو یدلشــوره و آشــوب! دیــلرز یدســت و دلــم مــ

نــه، اگــر ازدواج ! ؟یازدواج چــ! مانــده؟ یشــکل انهمــ ایــشــده  ریــپ! کــرده؟ رییــتغ یعنــی! نفــس بکشــم
ــ  ــود کــه خبــرش م ــ یچــه کســ! اصــال چــرا خبــرش برســد؟ ! دیرســ یکــرده ب ــرد از ازدواج  یســود م ب

 یچطـور رفتــار مــ ! شــود چــه کـار خــواهم کــرد؟  شیدایـ اگــر حــاال پ! خبـر دادنــش بــه مـن؟   ایــ! حـافظ؟ 
گوشــم  خیاز بــ شیصــدا هکــنم کــ یمــ کــاریظــاهر شــود چ میکــردم اگــر جلــو یداشــتم تجســم مــ! نمکــ

 !سالم گلنوش: -. بلند شد

کــردم  یبچگانــه فکــر مــ ایــدلــم پــاره شــد، هــزار بــار خــودم را بخــاطر تجســمش لعنــت کــردم، گو بنــد
ــا خونســرد شیپــر تشــو! کــه آمــدن حــافظ بــه فکــر مــن ربــط دارد   ــرزان، ب  يدکــه نابلــ يظــاهر يو ل

 یکاناپـه بلنـد شـوم، سـر بلنـد کـردم و مودبانـه نگـاه         ياز رو نکـه یرفتـارم کـرده بـودم، بـدون ا     یچاشـن 
 .اش انداختم و سالم دادم هرهگذرا به چ

 و مودب جواب گفت مهربان

د روز و ت  نیشـلوار جـ  ! ؟یکنـ  یمـ  کـار یچ نجایا! ؟یخوب: - کـه انگـار تَـنِ     يگشـاد  يتـا حـدود   شـرت یمـ
و  رهیـ ت يبـود کـه بـه موهـا     رهیـ رنـگ ت  شـه یبـود کـه مثـل هم    دهیبـودم پوشـ   دهیـ روزهـا د  نیـ ا ياریبس

ــ   ــوش م ــافظ خ ــبزه ِ ح ــره س ــد یچه ــه  . آم ــود، ن ــان ب ــار هم ــدامش انگ ــتغ! ان ــودم  ریی ــرده ب ــا. نک  دیش
و  زیـ آم طنتیشـ  یحسـ . گرفتـه بـود   يهـم شـده بـود، بـاز افکـار دخترانـه مـرا بـه بـاز          شـتر یب تشیجذاب

ــ  کالفــه افکــار مــزاحمم  �شمـال تــو بــود و تــو نخواســتی �: کــرد یگوشــم پــچ پــچ مــ خیآزار دهنـده ب
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مثـل اغلـب   . و نامتعـارف داشـتم   زیـ آم طنتیشـ  يحـس هـا   مـن هـم گـاهی   ! را پس زدم، خدا نبـودم کـه  
ــ دایــو دو احســاس متضــاد پ یآدم هــا دوگــانگ ــه گنــد مــ میکــردم و اوضــاع زنــدگ یم و  دمیکشــ یرا ب

 ییایـ حـافظ را کـه نـه، آن مـرد رو    ! ث شـد حـافظ، نـه   باعـ  يشـتر  نـه یافتـاده بـود کـه آن ک    میحاال دوزار
ــ بــاتریرا ز میدختــرانگ يکــه روزهــا ــ. ســاخت را از دســت بــدهم و ناخواســته بــرانم  یم  نیــشــک ا یب

 .میزد یو محترمانه با هم حرف م يادع نقدریبود که ا يبار نیاول

 آقا و خاله خوبند؟ یحاج د؟یممنون، شما خوب: -

 الش را درك کنم و گفتزد که نتوانستم ح یخنث لبخند

 !مراسم خودمو برسونم ينتونستم برا دیهمه خوبند،سالم دارن، خانواده شما خوبن؟ ببخش: -

 !يریگ یکه مرا به سخره م ستمینفهم ن! ییایب ینخواست! ینتوانست! جانِ عمه ات آره

ــون  : - ــد، ممن ــه خوبن ــا! هم ــا چ نی ــحرف ــدا ب ه،ی ــاون خ ــ امرزی ــت  چکسیاز ه ــار نداش ــا چ.انتظ ــم ب ش
مکـث کـرد   . زد یقفـل شـده بودنـد چـرخ مـ      لیـ کـه دور موبا  میانگشـت هـا   يرو شـتر یکرد و ب میوارس

 دیپرس یرکیو دوباره با ز

 !نجا؟یا دییایباره م نیاول: -

تــا کجــا ادامــه  یعشــق لعنتــ نیــا! هنــوز چشــمت دنبــال مــن اســت حــافظ؟ ! گشــت؟ یحلقــه مــ دنبــال
ــ ! دارد؟ ــا ک ــدوزار! ؟یت ــ   می ــا وقع ــاد ام ــتمنگذا یافت ــ. ش ــاه  نیح ــواب دادن، نگ ــت    یج ــه دس ــذرا ب گ

ــا ــودم انگشــتر  شیه ــا  يکــردم، کنجکــاو ب ــه در دســت ه ــا   يک ــود را در دســت ه ــالش ب ــن دنب  شیم
 .کنم دایخودش پ

 !دونستم یرو م شگاهتونیاسم نما یبله، ول: -

 دیباال انداخت و پرس يو خونسرد ابرو یشینما

 !ن؟یپرسون پرسون اومد یعنی: -

 گفتم رمیحالش را بگ نکهیا يبرا انهیکردم و موز طنتیش

 !هیجهز دیخر يبود؛ همراه دوستم اومدم برا ینه، اتفاق: -

 را اشاره داد و گفت يگریو سمت د دیگفت و با لبخند دست کش یخورده آهان کهی
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 !نمونه هامون رو بهتون نشون بدم نیبهتر دییبفرما: -

ــرام و جمــع بســتن  از ــ  یاحت ــه راه نشــان م ــه راه ب ــت دا یک ــنج رف ــم غ ــذار در خ. د دل ــبگ ــرا االتشی  يب
ام  هیـ زیجه دیـ خر يبگـذار فکـر کنـد بـرا    ! تـا آمـدن سـمانه، فکـر کنـد عـروس مـنم        قـه یحداقل چند دق

حـاال بـا خـودش چـه      یعنـ ی. رفتـار کنـد   يعـاد  نقـدر یکـردم بعـد از آن همـه مـاجرا ا     یفکر نمـ ! آمده ام
فکــر کنــد، آن همــه  خــواهمیم! تمهســ هیــخــودم دنبــال جهز يفکــر کنــد بــرا دیشــا! کــرد؟ یمــفکــر 
 نـه یزم شیپـ  چیهـ  یخـودش بـود کـه بـ     ریتقصـ . هـم او دلـش خـون شـود     یکه به مـن داد، کمـ   یدلخون

ــ  يا ــه ســادگ  دیحــرف طــالق وســط کش ــآب خــوردن ا یو راحــت، ب ــ  نی ــد را هــم  میرشــته رابطــه ن بن
بــه طبقــه بــاال  داد تــا یمــ یکوتـاه  يهــا حیو توضــ میدیــد یهــا را مــ بـل ســالنه ســالنه کنــار هــم م. دیـ بر

نکنــد از طبقــه  ریــگ شیپــا ریــکــه ز دیــچیپ یکــه چــادرش را دور خــودش مــ یســمانه در حــال.میدیرســ
 لب گفت ریگفت و ز يدیبه حافظ خسته نباش. آمد نییباالتر پا

 !؟ینیبب ییایچشمم رو گرفته، م دم،یسوخته د يبا تخت وکمد قهوه ا سیسرو هیباال : -

 حافظ گفت! میبر: لب باز کنم که بگم نکهیابه ذوقش زدم و قبل از  يلبخند

 !داره؟ یاون که مخمل زرشک: -

ــ . صــورتش جــا گرفــت  يتــر رو ضیســمانه عــر لبخنــد  شیشــانیپ يجلــوتر رو یکــش چــادرش را کم
 انداخت و مودبانه گفت

 .بله: سمانه

 .میدرست کرد یباالست،سفارش متشیاون ق: حافظ

 ه هنوز به حافظ چشم دوخته بودم کرد وگفتبه من ک ید،نگاهیماس يسمانه تا حدود لبخند

 !ارم؟یبراتون ب ندهیر ماه آ شیمقدار! م؟یدو قسط کن شهینم: -

 دیکنجکاو پرس حافظ

 د؟یکن یمشابه انتخاب نم يچرا از مدل ها: -

 شد و گفت رهیو به من خ ختیرا در چهره ر شیبچگانه ناراحت سمانه

 !خورهیآخه اون به ست فرش هام م: -
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! سـت یمـن ن  هیـ زیافتـاده بـود کـه جه    شیـ حـافظ نقـش بسـت، دوزار    يلـب هـا   يرو روزمندانـه یپ لبخند
ــا  ــرش را پ ــا   نییس ــت ه ــداخت و دس ــل ج شیان ــرا داخ ــرد،  بشی ــک ــراریب کی ــ يق  یچاشــن یخاص

بالخــره . موفـق نبـود   یرا بهـم فشـار داد تــا خنـده اش را بـروز ندهـد، ولـ       شیرفتـارش کـرده بـود، لبهـا    
 .به زبان آمد

 !بهتون بدم یخوب فیتونم تخف یم نیهست لمونیآشنا فام نکهیبخاطر ا ست،ین یمشکل: -

شــد، قبــل  رهیــکنجکــاو بــه چهــره انــداخت و بهــم خ یلبخنــدش را معصــومانه حفــظ کــرد و اخمــ سـمانه 
 گفتم دنشیاز سوال پرس

 !آقا حافظ همسر سابقم هستند: -

ــتم ــوال د  گفـ ــمانه سـ ــه سـ ــریکـ ــد، اوا يگـ ــنپرسـ ــنا لیـ ــته ا  ،يآشـ ــب گذشـ ــم و راجـ م و از ازدواجـ
ســر ! سـمانه، حـافظ متعجـب شـده بـود      يبـه جـا   ایـ گو. تلخـم گفتـه بـودم    يو تمـام روزهـا   شیماجراهـا 

ــ  نقــدریخشــکش بــرده بــود کــه ا شیجــا  کیــآن هــم مقابــل . زدم یراحــت راجــب نســبتمان حــرف م
 !بهیغر

 ریــو زکــرد  یتـا آســمان متفــاوت بـود را وارســ   نیمبهــوت ســر و وضـع حــافظ را کــه بـا مــن زمــ   سـمانه 
 ..!!بعله: لب گفت

ــ �تونخوشــحال شــدم از آشــنای� ایــ �خوشــبختم� دیــدانســت اگــر بگو یســمانه نمــ چــارهیب ... ای
راجـب حـافظ کنجکـاو بـود و      شـه یداشـت، هم  یچشـم از حـافظ بـر نمـ    . دیـ از مـا خواهـد د   یچه واکنشـ 

 بود دهیپرس کباری یحت

 ده جواب داده بودمدر جوابش با تعجب وخن! ها نبود؟ یحذب اله نیحافظ از ا: -

 !بود، نه خودش ینه؛ باباش حاج: -

و  نیــآدم هــا د نیــگشــت بــه مــد روز بــودن حـافظ کــه امثــال ا  یآن ســوالش بــر مـ  یدر صــد معنــ صـد 
 .بود دیبع يپسر فشن و غرب زده ا نیچن ،ینداشتند و از آن پدر بنام و حاج مانیا

 گذاشتم گفتم یپله ها م يو پا رو مدیچیپ یرد شدم و همزمان که چادرم را دورم م نشانیب از

 !مشینیبب میداره، بر ژهیو فیحاال که تخف: -
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بـه صـورت انداختـه بـود      یاخمـ . حـافظ هـم آمـد    يا قـه یدق کیـ  ریپشت سرم راه افتـاد و بـا تـاخ    سمانه
 افـه یق يمـن تـو   يخـوب اسـت کـه مـن مطلقـه شـده بـودم، حـاال آقـا واسـه           ! که انگار فحش داده بـودم 

 !رفته بود

فاصـله گرفـت تـا بـا      یو موقـع رفـتن سـمانه کمـ     میدیـ خر ادیـ ز یلـ یخ یلـ یخ فیـ مبلمان را بـا تخف  نهما
 لب گفت ریو ز ستادیبود که حافظ کنارم ا یمناسب تیموقع. نامزدش حرف بزند

 !همسر سابق؟: -

مگـر ممکـن   ! کـردم  یامـا بـاور نمـ    سـت یدانسـتم چ  یمـ ! بـود  شیزیـ چ کیـ ورانـدازش کـردم،    میمستق
زن بـودم،   کیـ مگـر مـن چـه داشـتم؟ مـن هـم       ! زد؟یـ هنـوز بخـاطر مـن بهـم بر    ! ا بخواهد؟بود هنوز مر

شــدم،  یمــ یاقیــ یدادم، گــاه یفحــش مــ یکــردم، گــاه یخــوردم، عــرق مــ یغــذا مــ ه،یــمثــل بق یکــی
 !که نبودم رشتهف. شدم یبد م یگاه

 
ــیبــه مــن خ دنیرســ يچــون بــرا دیبــودم، شــا یقــیکــه نبــودم، حق ایــرو! کــه نبــودم فرشــته فــراز و  یل

ــه بــن بســت خــورده بــودم در نظــرش دســت ن   یهــا را طــ بینشــ ــنبا. کــرده بــود میافتنیــکــرده و ب  دی
ام  نهیهنــوز ســ شیپــ انیداغ آتــش ســال. انــداختم یخــودم و خــانواده ام مــ یزنــدگ يدوبــاره آتــش تــو

 .سوزاند یرا م

 !گفتم؟ یم دیبا گهید زیچ: -

ــ  یبــ کــدر شــده و  يو بــا چشــم هــا ســتادیل مقــابلم امهابــا و دور از ادب فاصــله اش را کــم کــرد و کام
 گفت نیغمگ

 ...یپسر خواهر مادرناتن ایپسر خاله، ! چرا همسر سابق؟: -

تمــام ! ؟یکنــ یاشــتباه نمــ! کــه مــرا بــه تــو ربــط دهــد؟ گــرید يرشــته ا! حــافظ؟ يگــرد یمــ یچــ دنبــال
ــار ق  ــرم و مــودب بر ! نمانــد يرشــته ا! يزد یچــیرشــته هــا را ســه، چهــار ب ــحــرفش را ن ــ دمی  یو منطق

 .جواب دادم

 !د؟یباف یم سمونیآسمون ر: -



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 113 

 یهـم نمـ   دیـ تپ یهـم مـ   د،یـ تپ یسـر قلـبم آمـده بـود کـه درسـت نمـ        يبـال  هیـ کـرد،   ینگـاه مـ   میمستق
ــ قتــریشــد دق یحــاال مــ! دیــتپ ــود . چهــره اش همــان بــود. کــنم یورانــدازش م ! انگــار زمــان نگذشــته ب

 دیســف يچشــمش و موهــا ریــافتــاده ز نیچــخواســت  یکــردم و دلــم نمــ یفکــر مــ نطــوریمــن ا دیشــا
 !نمیبود را بب میاز حک شتریاش که ب قهیشق

ــ ــت   کی ــله داش ــدم فاص ــ     م،یق ــب نکش ــال عق ــرد، اص ــرش ک ــم ت ــتق دم،یک ــمها   میمس ــو چش ــم ت  میچش
پــر از خــواهش و درد، در کنــارش پــر از   از،یــپــر از حــرف، پــر از راز و ن ق،یــانــداخت، موشــکاف و عم
ــ  ــو بیســ. یغــرور و تکبــر و مردانگ ــا شیگل ــ نییپ ــاال م ــو  یو ب ــ شیشــد و رگ کنــار گل زد،  ینــبض م

ــ  ــم چن ــبال ه ــوقع نیق ــا ا     یتیم ــودم، ب ــرده ب ــت ک ــدر وحش ــع چق ــتم و آن موق ــهیداش ــان زن  نک آن زم
 ..بودم و حاال شیقانون

 گفت یخاص یمحکم کیو آرام اما با  نرم

 !چرا سابق شدم؟ یدون یم: -

ــدم کــ یحــرف مــ شیچشــم هــا يدر انتهــا آنقــدر ــنبــود، دوزار شیه حواســم ســر جــاخوان ــاد،ین می  فت
 .متوجه منظورش نشده ام که اصالح کرد دیانگار فهم

 !؟يچرا همسر سابق شد یدونیم: -

کــه بهــم داشــت مهــم  یمیمهــم نبــود، فقــط نگــاه مســتق یچــیتحــت تســلطش بــودم، بــرام ه ناخودآگــاه
 لب زدم. که متوجه من بود مهم بود يصدا یبود، فقط آن اخم و نرم

 !نه :-

 گفت یو عصب ریو سر به ز دیقدم عقب کش میرا بست و ن شیچشم ها یآن به

 !يمنِ مرد رو، نابود کرد! يچون تباهم کرد: -

رفــت و  یچشـمش بـه آن چشــم مـ    نیــاش از ا هیـ فقــط قرن. شـد  رهیـ خ میتــو چشـم هــا  یو عصـب  گفـت 
روز مــن، او  کیــو روز او نــابود کــرده بــود  کیــرا کــه  یزنــ! کــردم؟ یرا نگــاه مــ یگشــت، چــ یبــر مــ

 !را؟
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همـه بـال سـر     نیـ مگـر قاتـل جـانم نشـده بـود؟ مگـر ا      ! کـردم؟  ینمـ  دایـ ام را پ نـه یگشـتم ک  یم یچ هر
 یمـ  ادیـ کـه وسـط بـاغ، فر    سـت ین یمـن، همـان   يمـرد رو بـه رو   نیـ بـود؟ مگـر ا   اردهیـ من و خانواده ام ن

 دیکش

 !طالق، نه یدم، ول یاش را تا قرون آخر م هیمهر: -

طــرز نگــاه او هــم عــوض شــد، دوبــاره نــرم   دهم،یــگــوش نم شیاصــال بــه حــرف هــابــود کــه  مشــخص
ــ    ــاهم م ــر نگ ــل روز آخ ــاره مث ــد، دوب ــرارت و ن  یش ــر از ح ــرد، پ ــک ــانم را  . ازی ــدم، آب ده ــذب ش مع

 هل زده گفت. انداختم نمانیفاصله ب یقورت دادم و کم

 !نه، صبر کن: -

ــا ــاه  ب ــز نگ ــا  یعج ــم ه ــو چش ــ    يت ــر ب ــاره س ــردم و دوب ــتاقش ک ــه زمش ــی يرو ری ــا  یک ــل ه  ياز مب
 دیکنارم نشست و با عجله و نرم پرس قایدق. نشستم شگاهینما

 !؟یستین مونیپش: -

 کرده گفتم اخم

 ؟!و لب نزدم يکه سر من و خانواده ام اورد ياز اون همه بال! ؟یاز چ: -

 گفت زیآم مسالمت

ـ ... مجبـور بــودم .. رفــتم نشـد، مجبـور شــدم   یدوسـتت داشـتم، هــر راهـ   : -  حیبــار بـرات توضــ  کیـ زار ب
 .بدم

گرفتــه  يشــد و بــا صــدا رهیــخ يرا برگردانــد و بــه جــا شیــبهــش نگــاه کــردم، رو ينفــرت ظــاهر بــا
 گفت

اون  م،یبـود کـه دور هـم جمـع شـده بـود       يدیـ ع هیـ بودمـت،   دهیـ خاله اعظـم فـوت کنـه د    نکهیقبل ا: -
. بــود جانــاتمیان شــور و هاوج بلــوغ و دور. فــوقِ فــوقش پــونزده ســالت بــود ،یســن نداشــت یلــیموقــع خ

چنـد مـاه تـو     دمت،یـ ند گـه ید نکـه یکـردم، باا  یبهـت فکـر مـ    یلـ یدونـم چـرا ازت خوشـم اومـد، خ     ینم
 یسـن بلـوغ، از تـو خوشـم مـ      يکـردم بخـاطر هورمـون هـا     یمـ  الیـ خ ،يتـا از سـرم افتـاد    بـودم فکرت 
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اون  ياس هـا انگـار همـه احسـ    دمت،یـ چنـد سـال بعـد کـه تـو مراسـم خالـه د       . آمده و همه هـوس بـوده  
 !ت؟یخواستگار میایهمون روز مامانم رو گرفتم به حرف که ب یکن یشد، باور م داریب هویموقع 

 .زد و سرش را تکان داد و ادامه داد يخنده ا دیکه نشن یجواب

همــراه ! میحکــ يبــرا مشیریــهــم ازت خوشــش اومــده بــود و بــه مامــانم گفتــه بــود بگ   یبابــا حــاج: -
ــ م،یکــار کــرد رو مــخ بابــام یلــیمامــان خ مناســب  میحکــ ياعتقــاد داشــت کــه تــو بــرا  یبابــا حــاج یول

. یپابنـدش کنـ   یتـون  یکـرد تـو مـ    یقابـل کنتـرل بـود و فکـر مـ      ریـ سـرکش و غ  یلیخ میآخه حک ،يتر
. بـه پـا کـرده بـودم     شیخونتـون، تـو خونـه آتـ     انیـ ب يخواسـتگار  يرضـا اجـازه داد بـرا    آقـا که  یتا زمان

 !شتم رو ناموس برادرم کننکه من دوست دا یحق نداشتن کس

ــر دلــم ــ ! مــن فکــر کــرده بــوده  يمثــل همــان موقــع هــا  قــایدق خــت،یر يه  دمیترســ یکــه مــن هــم م
 بهم، آرام گفت رهیو خ دیبه سمتم چرخ یبه آن. شوم که برادرش را دوست دارم یناموس کس

حــق ! اره؟یــبشــه و جلــو چشــمم بــراش بچــه ب  میمــنِ، زن حکــ يایــکــه دن یذاشــتم کســ یچطــور مــ: -
 !خواستم چپ نگاه کنه یکه من م ینداشت به زن

مـن   یانـداخت، ولـ   یمـوج مـ   شیتـو چشـمها   يزیـ چ کیـ پرواش سـرخ شـده بـودم،     یب يصحبت ها از
ــم     ــودم بفهم ــد نب ــوانم، بل ــودم بخ ــد نب ــه ز  ! بل ــر ب ــت و س ــخجال ــه     ری ــاره ب ــرد دوب ــودنم وادارش ک ب

 قبل نگاه کند و گفت يهمانجا

 هیقضـ  دیـ هـم نفهم  ياحـد  چیهـ . کـردم انـداختم بـه جونتـون     یشـ یآت رو قهیرسـوندم، صـد   قهیبه صـد : -
 .از چه قراره

 
کـردم آنقــدر   یفکــر نمـ ! زهیـ نکـرده بــودم کـه ممکنـه رابطــه دو تـا خـانواده کــال بهـم بر       نجاشـو یا فکـر 

رو رفتـه بـودم تـا بابـا      یهمـه راهـ  . بـزارم  شیپـا پـ   يخواسـتگار  ينتـونم بـرا   گـه یبشـه کـه د   رهیروابط ت
 هیـ کـه   دمیاوضـاع شـن   نیتـو همـ  ! پـا داشـت   هیـ امـا مـرغش    تیخواسـتگار  يکـنم بـرا   یرو راضـ  یحاج
دونسـتم دارم   ینمـ  گـه یباهـاش موافقـه، د   یلـ یشـده کـه اتفاقـا آقـا رضـا خ      دایـ بـرات پ  گـه ید استگارخو

بـود کـه دسـت بـزارم رو      نیـ ا دیرسـ  یکـه بـه نظـرم مـ     یتنهـا راهـ  ! شـده بـودم   وونـه یکنم، د یم کاریچ
دو . ارمیــتونســتم طاقــت ب یبخــدا نمــ یخــوام ولــ یمعــذرت مــ! و داداش هــات ینقطــه ضــعف بابــا حــاج
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ــ  تیــهــا منتظــر موقع وونــهیمثــل د ابونتونیــتــو خ یســه مــاه  یبــودم، تــا آقــا رضــا فــوت کــرد، فکــر م
روز  نکــهیتاا! شــدینم یصــبر کــنم تــا بعــد از چهلــم، چــون اون روزهــا خونتــون از آدم خــال   دیــکــردم با
ــورو تــو خونــه  دمیــســوم د خداخــدا  ومــد،ین یصــبر کــردم، کســ قــهیده دق! گذاشــت و رفــت شــهرام ت

 .باشهخونه ن یکردم که کس

 شد و گفت رهیبرگشت بهم خ باز

 ...نهیبب یکیخواستم  یخواستم بهت دست بزنم، فقط م یبخدا نم: -

 که از آن روز نحس همراهم بود گفتم یو دلشکستگ يلب با دلخور ریز

ـ  یمـ : - کـه تمــام   یمنـ ! شـدم؟  ریــتحق! چقـدر کتـک خـوردم؟    یدونــ یمـ ! بــه روز مـن اومـد؟   یچـ  یدون
شــدم نقــل مجــالس دوســت و  هــوی! ننــگ يشــدم لکـه ا  هــویآدم بــودم،  ســتایعمـرم مثــل گوســفند رام ب 

آبــرو  یدونــ یمــ! حــافظ يآبــروم رو بــرد! شــدم انگشــت نمــا بیــدختــر پــاك و نج هیــاز  هــوی! دشــمن
 !ه؟یچ

ــا  ســرش ــا حســرت و خجالــت پ ــ  یحــال تکــان دادن، دســت انــداخت و در  نییرا ب ــه گــردنش کش و  دیب
 .دیآه کش

 نکـه یآقـا رضـا کتـک خـوردم، بـا ا      يدسـت تمـام پسـرها    ریـ مـاه زنـدان بـودم، ز    کیـ ! دم؟یمن نکشـ : -
 نیـ ا! منـو لـو داد   قهیدونـم چطـور شـد صـد     یبعـدش هـم کـه نمـ    . نمـت یسـال نذاشـتن بب   هیـ  يزنم بـود 

ـ  یهـم بـا حـاج    میبار هم تو خونه خودمـون، هـم بـا حکـ     ا و مامـانم و از اونطـرف بـا داداش هـات جـر      باب
بــه چنــگ اورده بــودم، ازم  مــهیســخت و نصــفه ن نقــدریکــه ا یخواســتن تــوئ یمــ! شــد شــروعو بحــث 

 !هم بهت دل داده بوده میدونستم حک یتو صورتم نخورد، نم یلیاون س یتا وقت! رنیبگ

بـه   يبـرا  یهمـه دل شکسـت   نیـ ا! میـ همـه دل شکسـتن رو بـا هـم پـس داد      نیـ بر تو حافظ، تـاوان ا  يوا
 !ياوردیبه دستم ن یدست آوردن من، ول

 !؟يچرا طالقم نداد: -

 خورده گفت کهیو  یعصب
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ــ  ارمــتیخواســتم ب یمــ! دادم؟ یچــرا مــ: - ــخواســتم جبــران کــنم، همــه چ  یتــو خونــه خــودم، م رو  زی
 !یفراموش کن

 دمیو دلخور پرس دیناام

 !فراموش کردم؟: -

حــافظ . از ســمانه نبــود يرا نگــاه کــردم، خبــر رونیــداد، کنجکــاو ب هیــتکبهــم انــداخت و  ینگــاه دیــناام
 .صاف کرد که توجه ام جلب شد نهیس
 
ــ یاز همــون شــب عروســ  : - ــامون د      ،اونیوقت خــودم و  دم،ازیــهمــه نفــرت تــو چشــم خــانواده ه

 میپتـو بـود   ریـ صـبح کـه ز   یوقتـ  ،یکنـ  یچطـور بـا انزجـار بهـم نگـاه مـ       دمیـ د یوقتـ . زده شدم ممیتصم
ــده ات کبــود شــد    از  خــوردم  ،يپــودرم کــرد  ،يدیامــا کنــارم نفــس هــم نکشــ     ينفــس حــبس ش

ــ یتــو نمــ!يکــرد همــه شــون رو مــو بــه مــو  !! يکنــه امــا کــرد یرو نــابود مــ عاشــقآدم  هیــ ایــچ یدون
ــ  يمثــل خــواهرم تــو خونمــون بــود نکــهیبــه ا! يکــرد بــه چشــم  یقناعــت کــردم، قســم خــوردم تــا وقت

هــر  یبگـم، ولـ   نـارو یخواسـتم بـرات ا   یبارهـا مـ  . هـم نـزنم  باهـات حـرف    یحتـ  يمحبـت نگـاهم نکـرد   
کــردم  یمشــترکمون بــه طــالق فکــر مــ یزنــدگاواخــر ! یکنــارم بمــون یحتــ ینخواســت ،يبــار فــرار کــرد

کــه کنــارم  نیبــه همــ ،یازدواج کنــ گــهید یکــیخواســتم آزادت کــنم کــه بــا  یامــا خودخــواه بــودم، نمــ
ــودم یراضــ يبــود ــ  نکــهیتاا. ب ــه   يره بــالمــادرت فــوت کــرد، بالخ کــه ترســش همــه وجــودم رو گرفت

سـال فرصـت داشـتم     کیـ کـردم،   ریـ د دمیـ فهم! و پشـتت گـرم خـانوادت شـد     ياومـد . بود، سـرم اومـد  
فرصــت نبــود، عمــر هــر دو مــون رو داشــتم   گــهید. خــودم رو بهــت ثابــت کــنم و از دســتم رفتــه بــود  

 ...درد نیبند اکردم، تو رو از بند من و خودم رو از  یآزادت م دیبا. دادم یهدر م

ــه کــف دســت هــا  شیشــانیپ ــتک شیرا ب ــا فکرهــا شیچقــدر حــرف هــا. زد و ســکوت کــرد هی کــه  يب
ــ     ــازه داشــتم م ــرق داشــت، انگــار ت ــودم ف ــازه م  یراجــبش کــرده ب ــار ت ــشــناختمش، انگ ــم ! مشیدی ه

 چیهمــه درد را بخــاطر هــ نیــگــوش نکــردم هــم غصــه دار کــه ا  شیبــودم کــه بــه حــرف هــا  مانیپشــ
 بلند شد و گفت شیکه از جا دیطول نکش ادیز .تحمل کرده بودم
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ــ: - ــت   دیببخش ــد و سرنوش ــاطرات ب ــام اون خ ــازم تم ــردم   یب ــازه ک ــم زدم رو ت ــرات رق ــه ب ــکل. ک  یمش
 !باشه؟! روم حساب کن! نه همسر سابق ل،یفام هیمثل  ،یداشت

زدم و ســرم را  یمــیلبخنــد مال. ســوخت شیداشــت کــه دلــم بــرا یحــال یمحکــم بــود ولــ شیهــا حــرف
 .داشتم جیمس کیرا در آوردم که به سمانه زنگ بزنم،  میگوش. رفت یمعطل یب. ن دادمتکا

بهـش فرصـت بـده حـرف بزنـه، بـه خـودت هـم فرصـت          . من بـا نـامزدم رفـتم، مزاحمـت نشـدم     : سمانه
 !حقتونه نیا! بده

ــدگ     يلبخنــد ــماٌ تنهــا زن ــتم، درســته اس ــه برگش ــه خان ــعورش زدم و ب ــد ش ــ یاز ح ــ یم در  یکــردم، ول
ــ يخانــه پــدر دیــهنــوز کل بــاطن هــر شــب  بــایآمدنــد و تقر یاجــازه و بااجــازه مــ یرا همــه داشــتن و ب

 .ماندند یشان م یکی

کــرده  هیـ ته رونیــهـم شــهرام بـا همســر بـاردارش آمـده بودنــد و خـدارا شــکر شـام را هـم از ب        امشـب 
 گفت يها با قلدر یمثل بچگ. بودن

 !!يکرد رید: -

 :ینعیچشم به همسرش اشاره زدم که  با

 !جلو زنت بس کن: -

ن اخـم بـه ا    کیـ با  امد،یکوتاه ن یول بـا هـم   . دسـت بـردار هـم کـه نبـود خـدا راشـکر       . اشـاره زد  وانیـ مـ
 .به زبان آمد يو فور مینشست وانیا يرو

 !؟يکجا رفته بود: -

 !اش هیزیجه دیخر يآباد برا افتی میبا سمانه رفته بود: -

 قیـ طر نیـ و از ا. نـامزد سـمانه بـودم    ونیکـارم را هـم مـد    نیـ ابـود و   اریـ سمانه، پسـر همکـار ماز   نامزد
 یمــ شــتریروزهــا ب نیــکــه ا یلبخنــد مهربــان. تمــام خــانواده از رابطــه مــن و ســمانه خبــر داشــتند بــایتقر

 .کرد مانیشام صدا يزد را به لب آورد که زن داداش برا

تظــارم حــافظ آمــد، بــود، ســالگرد مامــان بــر خــالف ان شیحــافظ و حــرف هــا ریــذهــنم درگ یوقتــ چنــد
کـه تـو دلــش    یبودنـد و انگــار تنهـا کسـ    يعـاد  یهمگـ  بـا یتقر. رفتـار کــرد  یو خنثـ  يعـاد  یلـ یخ یلـ یخ
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ت خـودم کـرده       يکـه حـافظ را تـو    یبلوا به پا بـود مـن بـودم، بـازهم حـس روز اولـ       عـالم دخترانـه ام بـ
مم تلـخ کـرده   کـه بـه کـا    یو سرنوشـت  شیهـا  يتمـام بـد   يبـودم رو  دهیخـط کشـ  . زنده شـد  میرابودم ب

 میسـالگ  سـت یمثـل ب  یسـالگ  یتـو سـ  . آمـد  یملمـوس تـر از قبـل بـه نظـر مـ       میحافظ بـرا  تیشخص. بود
ــا ــ  يحــس گرم ــق را حــس م ــردم یعش ــا همــان آدم! ک ــ  یاز عروســ! ب ــاه م ــد م گذشــت،  یســمانه چن

 یزن مســتقل گــرید نکــهیبــا ا! بــا حــافظ رابطــه برقــرار کــنم ي بهانــه کیــســمانه اصــرار داشــت کــه بــه 
ثابــت درد و دل هــا  يســمانه کــه پــا. در حــد دختــر چهــارده ســاله داشــتم يهمچنــان رفتــار یولــبــودم، 

تخـت   دیـ کـردم و بـه بهانـه خر    میدچارشـان بـودم، شـده بـود بالخـره راضـ       یکـه تـازگ   يها یو دوگانگ
 م،یرا بهــم بــده میوقــت نداشــت چیکــه هــ يگفــت بهتــر اســت فرصــت آشــنا  یمــ. بــاز ســراغش بــروم

ــ  ایــگو ــه تــر از دفعــه قبــل، پــر حوصــله تمــام تخــت هــا را    او هــم منتظــرم ب ــه تــر و محترمان ود، مودبان
 !هم داره؟ یتخت دونفره، تک نیا: -. تخت دونفره را گرفته بود کینشانم داد، چشمم 

 مودب زد و گفت لبخند

 !سازم یبرات م ینه ول: -

ســر صــحبت را بــا  دیــبا. متقابــل دارم ینکنــد بــو بــرده باشــد کــه حســ  يوا! چــرا؟! شــده بــودم؟ مفــرد
ــ  ــاز م ــت ب ــودم  یدق ــاتوان ب ــا ن ــ . کــردم، ام ــبال هرگــز در چن ــوق نیق ــودم  یعتیم ــه ب ــرار نگرفت ــ. ق  یحت

.. آن موقــع پشــتم بــه ســمانه گــرم بــود و حــاال  دیشــا. بــرخالف دفعــه قبــل آنقــدر جــرات و رو نداشــتم 
 تا بپرسم مجان کند

 !؟یکن یچرا ازدواج نم: -

بــرود کــه  نییراهــش را گرفــت کــه از پلــه هــا بــه طبقــه پــا. شــد، نــه جــواب داد، نــه نگــاه کــرد ســاکت
 گفت ریبرگشت و سر به ز. کردم شیصدا

 !بله؟: -

ــ  چــرا ــرار م ــود؟  ! کــرد؟ یف ــه ب ــره رفت ــواب تف ــرا از ج ــ  ! چ ــد کس ــدم، نکن ــر ش ــو یکنجکــاو و مس  يت
 .کن یباف یبعد منف يریصبر کن جوابت را بگ! نه!!! يخورد يگلنوش باز باز! بود؟ شیزندگ

 !يابمو ندادجو: -
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ـ  یشـد و بـا لحنـ    رهیـ خ کشینـزد  ياز پنجـره هـا   یکـ یو بـه   دیبه گـردنش کشـ   یدست کالفه حوصـله   یب
 .جواب داد

 !يدینپرس یسوال خوب یگلنوش، ول دیببخش: -

 شیتـو زنــدگ  یحـاال کـه مـن دلـم بــا او صـاف شـده، کسـ        دمیـ فهم یمــ دیـ با! شـدم  یپـرو و رك مـ   دیـ با
 !انهیهست 

 !هست؟ یکس! چرا؟: -

 انداخت و متاسف تکان داد و گفت نییو متعجب نگاهم کرد و سرش را باز پا خوردل

 !یکنیبگم بد برداشت م یهر چ! سوال جواب ها؟ نیاز ا شهیم دتیعا یچ: -

 !خورد نکنم یجواب بده که خودم، خودم را با افکار منف! ؟يبرداشت من دار کاریچ تو

 !کنم؟یبد برداشت م یدونیاز کجا م: -

 جواب داد يجد يحدود تا

 !کنم میرو وارد زندگ یمن نتونستم کس یول م،یبهم ربط ندار گهیدرسته د: -

ــ  دلـم   تــوانمیکــرد، م یمــ یرو راسـت . بــرم نداشــته بــود االتیـ کــرد، خ یضــعف رفــت، هنــوز بهـم فکــر م
چقــدر ! اگــر راسـت گفتــه باشــد چــه؟ ! نقشــه نــدارد؟! زنــد؟ یدوز و کلــک نمـ  گــریباشــم کــه د دواریـ ام
 ؟یمن چ. خوب بود دشیق جداخال نیا

 !عقدمون کنن عاشق بودم نکهیقبل از ا: -

ــد ــثان چن ــرد، ســرجا  هی ــ شیمکــث ک ــود  خیم ــده ب ــال . ش ــتگ  یبعــد در ح ــه از چهــره اش دلشکس و  یک
دگرگـون شـد    یحـالش بـه آنـ   ! شـد یشـد، صـورتش داشـت جمـع م     رهیـ بهـم خ  د،یـ بار یبـودن مـ   ریمتح

ــا بق دمیــرفــت، دو نییاز پلــه هــا پــا يو فــور تمــام طبقــات را ! شــد بیــغ هــویحــرفم رو بگــم امــا  هیــت
شـــماره ! نبـــود یســـراغش را گـــرفتم، ولـــ شـــگاهینما يفروشـــنده  چنـــدکـــردم، از  یخـــوب وارســـ

ــ  يرا از رو لشیموبــا خواهــد بــا مــن  یکــارت مغــازه برداشــتم و تمــاس گــرفتم، جــواب نــداد، نکنــد نم
فروشــنده گفــتم خــودش زنــگ امــا شــماره مــرا نداشــت کــه بخواهــد جــواب ندهــد، بــه  ! حــرف بزنــد؟

 !شده ام ختنشیباعث بهم ر دمیفهم یم ماحمق هم بود! پاسخ گذاشت یبزند، او را هم ب
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عمــرش را هــدر  یچــیه يســال هــا بــرا نیــبــوده ام و او همــه ا گــرید یکــیفکــر کــرده عاشــق  نکــهیا از
ــد شــد، با  ــداده حــالم ب ــه نــوع دی ــرا یب ــ يشــفاف ســاز شیب ــکــردم، با یم ــ حیتوضــ دی ــد . دادم یم چن
ــا  ــل آدم ه ــر يســاعت مث ــودم پ  ضیم ــه خ ــچیب ــودم  . دمی ــت داده ب ــرارم را از دس ــبر و ق ــه  . ص ــالم ب ح

و  افتمیـ  یمـ  یراهـ  دیـ کـردم، با  یمـ  يکـار  دیـ با. شـد یفشـرده م  شیاز نـاراحت  قلـبم شدت بد شده بـود،  
ــ  لشیتنهــا راه ارتبــاطم همــان موبــا  ــ! نوشــتم یمــ جیمســ دیــپــس با. داد یبــود کــه جــواب هــم نم  یول

ــودم؟  ســمیوچطــور بن ــو ب ــ ! کــه عاشــق ت ــوانم ا یاصــال مگــر م ــت ــنم؟ نی ــراف ک اصــال هــدفم از ! را اعت
چـرا حـاال   . شـود  یدانـم نمـ   یمـن کـه مـ   ! م؟یبـاز بـه هـم برگـرد     یعنـ ی! شدن به حافظ چه بود؟ کینزد

ــان بگ  يرو زیــکــه همــه چ ــاره آرامــش را از خودم ــاده دوب ــک افت ــقلت ــ! م؟یری ــبا یول ــبا. ســمیبنو دی  دی
مستاصــل شــماره ســمانه را گــرفتم، بــه محــض ســالم  ! درســت اســت؟ يچــه کــار ایخــدا! نــه؟ ایــبدانــد 

ــم ترک  ــردن، بغض ــک ــو گر دی ــاجر  هی ــان م ــرا تعر اکن ــردم فی ــ . ک ــا لحن ــ  یب ــده اش را م ــه خن ــد  یک ش
ــ  ــه بعــدش فکــر نکــنم  ســمیبنو جیحــدس زد گفــت کــه مس بــار هــم کــه شــده   کیــگفــت بگــذار . و ب

. کــرد دییــدلــم گــرم شــد، او هــم حــرف مــرا تا! اختــهندیخــودش و تــو را در آتــش ن چیهــ يبفهمــد بــرا
 نوشتم جیمس شیآرامشم را به دست آوردم، برا یکم یوقت

 !گلنوش! يدیحسم رو به گند کش ،يکه در حقم کرد يبا کارها یعاشق تو شده بودم ول: -

. را گفتــه ام میراحــت شــده بــود کــه حــرف هــا المیــخ یولــ. نکــردم افــتیدر یانتظــارم پاســخ بــرخالف
ــ  یروز بــه نگرانــســه   ســتادهیگشــتم ســر کوچــه ا یو دلشــوره گذشــت، عصــر بــود کــه از ســرکار بــر م

ــ    ــه ماش ــا ســر ب ــا متوجــه ام شــد، ب ــود، ت ــ  نشیب ــارم رد شــد و   نشیاشــاره داد و ســوار ماش ــد و از کن ش
چشــم  . زده جــانیهــم متعجــب بــودم؛ هــم ه   . و راهنمــا را روشــن گذاشــت   ســتادیا يکوچــه بــاال 

. شـدم  نشیبـود، نامحسـوس راهـم را کـج کـردم و پـر دلشـوره سـوار ماشـ         تـو کوچـه ن   یچرخاندم، کسـ 
راه افتــاد و از محلــه خــارج شــد، مقابــل  عیســر م،یفقــط ســالم کــرد. دنشیــد يبــرا دیکشــ یدلــم پــر مــ

 شاپ نگه داشت و گفت یکاف هی

 .شو ادهیپ: -
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ــا مقابــل ــر يهــم در انته ــنقطــه د نیت ــ نکــهیاز ا م،ینشســت دی زده  دانســت خجــل و شــرم  یحســم را م
 .بودم

 ؟يخوریم یچ: حافظ

 به منو کردم و گفتم ینگاه يسرسر

 .يچا: -

در اصـل آن  ! شـد حـرف بـزنم    ینمـ  میـ رو زیـ سـکوت کـرده بـود و مـن ن    . سفارش داد و برگشـت  رفت
 !يفکر یامان از ب! دیاین شیزدم که امروز پ یحرف م دیروز نبا

 !ارمیسر خودم ب يبال هیبود  کینزد: حافظ

 فتمگ ریبه ز سر

 !چرا؟: -

 خفه گفت یبا حرص. عقب رفتم یبه سمتم خم شد که همزمان کم زیم يرو

 !؟يزجر بد نیاز ا شتریمنو ب یخواست یم: -

 شدم و گفتم رهیبهش خ متعجب

 ه؟یمنظورت چ: -

 و آرام تر جواب داد نرم

 !؟یدوستم داشت: -

 .به زور جواب دادم. دیوجودم را به گرما کش يسوالش به قلبم لرزه انداخت و تا حدود لحن

 !به؟یعج: -

 .شرور و تخس يپسر بچه  کی نیع! نور بود، روشن و شفاف شیچشم ها يتو

 !یلیخ: -

 !به؟یکجاش عج: -

 !بود؟ یچیاون همه بلوا بخاطر ه: -

 دمیتو صورتش توپ یعصب
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 !ازت زده نشم؟ یانتظار داشت ،يمنو برد يتو آبرو! ؟یچیه: -

کــرد کــه بــدونم     یرو دوا مــ يدرد! ؟یگــ یبهــم م  نــارو یا يالن دارپــس چــرا ا  ،ياگــه زده شــد : -
 !؟یدوستم داشت

 !؟يعاشقم شده بود شیسال پ یلیخ یدوا کرد که گفت يدرد: -

 ..آره: -

 .لب منم جواب دادم ریموندم و ز رهیبهش خ هیثان چند

 !آره: -

 .ادامه دادم. تر شد رهیکرد و با دقت بهم خ يکنجکاو اخم

 !حساس دارمهنوزم بهت ا: -

ــکش ــرد خش ــرا ! ب ــدا ب ــد دق يبخ ــهیچن ــوالن ق ــم خ   یط ــل به ــده و قف ــک ش ــخش ــد رهی ــا! مون ــا  يچ ه
را خــوردم و کســل از قفــل  يچــا. خــودش بــود يمقــابلمون قــرار گرفتــه بــود و هنــوز تــو حــال و هــوا  

 گفتم شیشدگ

 !امشب رامبد خونمونه! برم دیمن با: -

 .د شومرا گرفت و نگذاشت بلن میو جلو دیاز جاش پر هوی

 ..صبر کن... صبر کن: -

 !شد، مشخص بود دهانش خشک شده یم نییگلوش مدام باال و پا بیس

 ..پس.. پس: -

 !کند، نفس نداشت چه برسد به تمرکز يتوانست جمله بند ینم

 حافظ؟: -

ــ  رهیــتوجــه بهــم خ بــا کــرد، تمــام هــوش و حواســش را کنــار   یشــد، چقــدر مثــل پســربچه هــا رفتــار م
 .زد ینگ مگذاشته بود و م

ــ : حــافظ ــ یکــاش از همــون روز اول بهــم م ــدگ يده ســال از روزهــا دیشــا ،يدوســتم دار یگفت  مونیزن
 !رفت یبا نفرت هدر نم
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ــ: - ــا    ســتیدختــر ب هیــاون اتفــاق هــا افتــاد، مــن   یوقت ــودم کــه شــش ت ســاله چشــم و گــوش بســته ب
 !نگهبان داشت

 ...هر دو تامون یوقت.. خوامت گلنوش یمن هنوز م: -

 رو قطع کردم و گفتم حرفش

 !سخت تره شیحاال کارت از ده سال پ: -

 دیکرد؛ پرس یم نییرا مدام باال و پا شیگلو بیس کهیمحابا و شوکه زده، در حال یب

 ...یعنی: -

بـار   نیـ ا دیو شـا  میخـواهم دوبـاره مـال هـم شـو      یخـواهم برگـردد، کـه مـ     یافتاده بود که مـ  شیدوزار
کــردم و تحــت  یعنــوان فکــر نمــ چیبــه هــ میچــه بــه عواقــب تصــمگر. باشــد مــانیدوبــاره برا یشــروع

ــاث ــا  ریت ــد دختره ــ میکــم ســن و ســال تصــم  ياحساســاتم، همانن ــو داده  نکــهیاز ا. گــرفتم یم راحــت ل
آب دهــانم را قــورت دادم کــه  انهیو ناشــ دمیجلــو کشــ شــتریچــادرم را ب. خجــل شــدم و یبــودم، عصــب

اجــازه درســت  میبســتن انگشــت هــا خیــاز  یتــحــس کرخ د،یــلرز یمــ میدســت و پاهــا. بلنــد صــدا داد
 .گرفت یچادر را م ينگه داشتن لبه ها

ــا وســواس و دســت و پــاچلفت  يگوشــه ا یعصــب درحــال جمــع کــردنش  يگــر یافتــاده چــادرم را کــه ب
 ســتادهیا کیــمنجمــد شــد، چقــدر بهــم نزد  میانگشــتانش گرفــت کــه خــون در رگ هــا  انیــبــودم را م

از زور  ایــبــودم  دهیدانــم ترســ ینمــ قیــدق دم،یشــن یکامــل مــ را دنشیبلنــد نفــس کشــ يصــدا. میبــود
 ،یخــودم را بــاز هــم گــول زده بــودم، بــا آن همــه بلبــل زبــان . را بلنــد کــنم رمتوانســتم ســ یخجالــت نمــ

 نیـ ا. شـدم  یمـ  یاز انـدازه خجـالت   شیدسـت و پـا و بـ    یگـرفتم، همـان گلنـوش بـ     یدر عمل که قرار مـ 
 .تمیشخص نفکیذاتم بود و جزء ال

 و مستانه زمزمه کرد رانهنجواگ

 !ام؟یب.. خوامت گلنوش یم: -

ــان ــرزش رو  زب ــا ل ــکم را ب ــا  يخش ــب ه ــ میل ــا   دمیکش ــت ه ــادرم را آرام از انگش ــر چ ــب شیو پ  رونی
بــه صــورتش  یبــه زور نگــاه. کــرد یقــدم عقــب رفــتم، بــاز شــوك زده و هنــگ نگــاه مــ کیــو  دمیکشــ
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ــرق از کــاف  ــل ب ــشــاپ ب یکــردم و مث ــرا رونی ــ ياومــدم و ب ــع   یتاکســ نیاول دســت بلنــد کــردم و موق
آمـد   یمـ  دیـ دنبـالم؛ با  دیـ ایانتظـار داشـتم ب  ! بـود  امـده ین رونیـ شـدم، ب  رهیـ خشـاپ   یسوار شدن به کـاف 

 !مگر نه؟! گر؟ید

بــه جــانم افتــاد، آنقــدر از  یبــیغر بیــنشســتم تــا بــه خانــه برســم، دلشــوره عج  یکــه مــ یتاکســ يتــو
ــودم کــه حــد و حســابش از دســت  یدســت خــودم عصــبان  ــودب ــرا. م در رفتــه ب ــبا یچــ يب منتظــرش  دی

 شیگلنـوش، عشـق جـوان    يوا! بکشـد بـه آرامشـمان؟    تیـ کبر شیهـا  يفکـر  یکـه دوبـاره بـا بـ    ! باشم؟
 ایترسـم، خـدا   یمـ ! کـردم  یمـ  نـان یاطم دیـ بـه حـافظ نبا  ! چـه بخواهـد بشـود؟    شیریـ چه بود که عشق پ

 يزیــآبرور کیــکشــش  گــریمــن د ایخــدا! برپــا کنــد چــه؟ گــرید يبلــوا کیــاگــر دوبــاره ! ترســم یمــ
حــافظ و  يکــش مکــش هــا ریــمــن خــارج بــود کــه درگ ياز صــبر و حوصــله ا گــرید! را نداشــتم گــرید

 .خانواده ام شوم
 

کنـار حوضـچه نشسـتم و چـادرم را کنـارم رهـا        دم،یـ نـداده بـه سـمت خانـه دو     ایـ را داده  یتاکسـ  هیکرا
را فـوت کـرده    شیکسـتر سـالها پـ   خا ریـ آتـش ز ! کـردم؟ یم دیـ نفسم کـم آمـده بـود؛ چـه کـار با     . کردم
بــه دلــم  يبــد يکــه کــرده بــودم، بلــوا يتــرس از کــار. خــدا لعنــتم کنــد یخــدا مــرا بکشــد، الهــ. بــودم
مجنـون بــود کـه حـاال بــاز از     کیـ بلفطــره،  ي وانـه ید کیـ ! عاقـل نبــود ! حـافظ عاقــل نبـود  . بـود  تـه انداخ

 .کند خدا لعنتم کند، خدا لعنتم! من است ریتقص. بندش آزاد گشته بود

 فمیکـ  پیـ لـرزان ز  يزنـگ خـورد، بـا دسـت هـا      لمیکـردم کـه موبـا    یخودم را لعنـت مـ   زیر کی داشتم
 !خودش بود. شدم رهیباز کردم و به صفحه اش خ یرا به سخت

 ...گلنوش: -

 گفتم یم یوقت دیارز یم میصدا

 .گفتم فراموش کن یکنم هر چ یخواهش م.. حافظ: -

 گرفت هیسا شیدر صدا يو سرد بهت

 !شده؟ یچ ؟یچ: -

 گفتم يزار با
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 .يدیشن یشو هر چ الیخ یتورو خدا حافظ، ب. اومد ادمیدوباره اون روزها  ارم،یمن دووم نم: -

 تب و تاب گفت پر

 .کن رونیکشم، فکرشم از سرت ب یمن از تو دست نم! اصال، اصال حرفشم نزن: -

 گفتم هیگر با

ــورو خــدا حــافظ : - ــن خســته ام، خ. ت ــیم ــ گــهید .خســته ام یل ــخــوام ا ینم ــ نی ــد رو از  میآرامــش ن بن
 !دست بدم

 داشت گفت هیکه کنا یو حس تیعصبان با

 !با خودت مشخصه؟ فتیتکل! خوام آرامشت رو بهم بزنم؟ یمگه م: -

 میکندم تا توانستم بگو جان

 .ترسم یترسم ازت، م یحافظ م: -

 .توانست یمکرد خونسرد باشد اما ن یم یتر شده بود اما سع یعصب یکم انگار

 !ترس داشتم؟ ،يمن بود شیتو االن پ: -

ــ  سـرم  ــ ! گفـتم؟  یرا بــه اطــرافم تکـان دادم، چــه م آوردم کـه هــم کامــل   یچطــور منظــورم را بـه زبــان م
 !گفته باشم هم به او برنخورد؟

 .ترسم یم يبر یکه به کار م یترسم، از راه و روش یاز رفتارت م ،یفهم ینه، نم: -

 .سوال کرد دیکش یکه م يو تند قیمع يزده با نفس ها حرص

 !ه؟یمنظورت چ: -

گفــتم را در  یمــ دیــکـه با  یتوانســتم آن کلمــات ینمـ .کــرد یمــ شــتریب شیحــرص صـدا  نیــرا ا استرسـم 
 .جمالتم به کار ببرم نیب

ترسـم بـازم همـه     یخوبـه امـا نـه تـا سـر حـد جنـون، مـ         یبه دل مشـکالت، جنگنـدگ   یزن یم يانتحار: -
 .یبسوزون عشق نیا شیآت يرو تو

 فوت کرد و گفت لیموبا يرا تو شیمکث کرد، سپس نفس عصب یکم

 .کنار خودم ارمتیتونم بازب یم ،يتو زن من بود: -
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کـه او آن سـر خانـه     یهمـان مـوقع   یعنـ ی! چـه؟  یعنـ یحـافظ   يزن بـودن بـرا   د،یـ سـتون بـدنم لرز   چهار
بهـم سـالم    یکـه هفتـه هـا حتـ     يوقـت هـا   ایـ ! سـر خانـه کنـار خـانواده اش؟     نیـ اتاق بود و من ا کیدر 

ــرد یهــم نمــ ــآ! م؟یک ــن ا ای ــم ــافظ را ب نی ــاز ا شــتریح ــ نی ــا م ــحــواس پــرت م! خــواهم؟ یه آن  انی
 دمینال متناقضم، ياحساس ها

 ! زارنینم شه،ینم: -

 .دستم جابه جا شد يتو یهوا داد زد که از ترس گوش یب

خونــه، اراده  نیــمــت تــو اکــه چطــور اورد يدیــد! ره؟یــمنــو بگ يخــواد جلــو یمــ یکــ! غلــط کــردن: -
 !تو بخواه! نه ای نییپا کشمیرو م دیخورش نیتو بخواه بب! ارمتیکنم بازم م

 اشک هامو پاك کردم و آب دهانم را قورت دادم و گفتم مستاصل

 .به پا نکن شینکن حافظ، دوباره آت: -

 .دادیداشت حنجره جر م ایداد زد، گو دوباره

ِ کــه تــو بــه جــون مــن  یشــیآت نیــبــار ا نیــال کــار مــن بــود، امــا اقــب دیشــا! مــن؟! مــن بــه پــا کــردم؟: -
 .یانداخت

 دمینال يترس و زار با

 ..حافظ: -

 .کرد مینوایب يخوشگلش را روانه گوش ها ياز عربده ها گرید یکی باز

 لیــدل یبــ یچــیدونــم ه یزارم حــاال کــه مــ ینمــ. گــذرم یگــذرم گلنــوش، نمــ یحــس نمــ نیــمــن از ا: -
مـن  ! یخـودت گفتـ  ! يدونـم هنـوزم دار   یمـ ! دونـم  یمـ . یفـرار کنـ   یخواسـت  یمـ  نبود، که تـو هـم منـو   

 .مطمئن باش! رهینم ادمی! ندارم گلنوش مریآلزا

. هنــوز دیــلرز یمــ میدســت هــا. نگــاه کــردم، قطــع کــرده بــود یبــه صــفحه گوشــ امــد،ین گــرید صــداش
ــم مــ  ــه خ       یه ــت ک ــت اس ــتم؛ درس ــه داش ــارم واهم ــت ک ــم از عاقب ــتمش و ه ــیخواس ــا را از تاب یل وه

از  رونیـ کـردم، ب  یمـ  یداشـتم، بـه ظـاهر تنهـا زنـدگ      لیـ مـن دانشـگاه رفتـه بـودم، موبا     م،یشکسته بـود 
حــاال کــه تــنم از . و طالقــم بــود يتــاوانش ازدواج اجبــار! امــا همــه تــاوان داشــتند مکــرد یخانــه کــار مــ
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ــا ــ  نی ــ  یرعشــه هــا کم ــه ســکون م ــرزه هــا  یرو ب ــت؛ از پــس ل ســالها قبــل هــم   يآن رعشــه هــا يرف
ــیم ــدگ    . دمیترس ــودم و زن ــواهم خ ــه بخ ــود ک ــل درك ب ــا   میقاب ــان ه ــا و طوف ــوب ه ــدهیآ يرا از آش  ن

 .کنم، گرچه تا امروز ناموفق بودم يمقاوم ساز

*** 

تــر  یروزم را نــوران ار،یــدلچســب از  یجیشــوم، مســ یمـ  داریــمـاه اســت کــه هــر روز کــه از خــواب ب  دو
 یمــ ابــانیتــا ســر خ. ســروده شــده بــود یلــیاز زبــان مجنــون کــه در وصــف ل يقطعــه شــعرها. کنــد یمــ

ــ ــرو اش را تک   دم،یرس ــون س ــت چ ــقام ــه ت هی ــزده ب ــوب   ری ــرق چ ــراغ ب ــد یچ ــاره مــ   یمیو ق ــه نظ  یب
ــ. ســتادمیا ــد م ــوچک  یلبخن ــا ســر اشــاره ک ــ یزد، ب ــ  یم ــ نشیکــرد و ســوار ماش ــانیشــد، خ یم را از  اب

 ید، کنــارم ترمــز مــباشــ یو انگــار کــه تاکســ مــانیکینزد دانیــرفــت بــه م یزد و مــ یدور مــ یدگیــبر
 یکــه زنـش بــودم، حتــ  يآن وقــت هـا  یمـرا کــه حتـ  . نمــود یمـ  يمــرا مهمـان نــواز  شیکـرد و بــا تشـو  
ــاجــازه نــدادم  ــار دســتم را بگ کی ــه خــود نزدیــب ــ کیــرد؛ ب ــ يدســتم را رو کیــکــرد و  یم  یدنــده م

ــ  يگذاشــت و دســت خــودش را هــم رو  ــه مقصــد برس ــا ب ــ م،یآن و ت ــ یحــرف م زد و  یزد و حــرف م
ــطرابم ــ  اض ــم م ــرد یرا ک ــار،  . ک ــت ناه ــوق ــه   کی ــر بچ ــنها يپس ــاله   تی ــارده س ــس،  يچه ــتخ  کی

را  کیپالســت یو وقتــ زنــد ینــامم را صــدا مــ. شــود یقرمــز بــه دســت وارد شــرکت مــ زریــفر کیپالســت
 دیگو یلب م ریز رمیدارد که بگ یمقابلم نگه م

 "!خودم درست کردم، چطوره؟"گفت بگم: -

 :دیگو یهم م یگاه

 "مد از سرچهارراه سفارش داداو شیتنبل":-

ــار پســرك، گونــه هــا  طنتیشــ يخنــده هــا انیــم  یمــ زمیــرا پشــت م کیانــدازد و پالســت یگــل مــ میب
 ..گرید يکوچک تا خورده قطعه شعر يظروف کاغذ يرو. برم

ــما ــبود ش ــق نمــ  دی ــد یعاش ــما بود! د؟یش ــش ــ  دی ــت م ــت یراح ــما بود! د؟یگذش ــش ــت   دی ــتان باب ترس
ــ  یقیدقــا! ؟خــتیر ینمــ ه،یــبق يمخالفــت هــا کــه از زور  يگرفــت و بــا صــدا یبعــد از ناهــار، تمــاس م

ــ  ــامــروزش تعر يقبــل و از کارهــا يآمــد، از ســاعتها یخــواب، کــش م ــ فی بعــد از وداع، او . کــرد یم
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و سرشـار از عشـق،    سـتادم یا یفـرش کـوچکم بـه نمـاز مـ      ياتـاق کـارم، رو   ي هو مـن گوشـ   دیـ خواب یم
شـدنمان دسـت    ریـ عاقبـت بخ  يگفـتم و در آخـر بـرا    یمـ  کـردم و هـزار بـار شـکر     یتشکر مـ  میاز خدا

 .شدم یبه دامن ائمه م

 ریـ غ نطـور یهم. داشـته باشـم، قـانع بـودم     ينطـور یحـافظ را هم  نکـه یدر ظـاهر آرام بـود و بـه ا    یچـ  همه
 !یافتنیقابل دسترس و دست ن

 یمـ  دانسـتم در سـرش   یکـه خـوب مـ    يکـرده و فعـال نقشـه هـا     ینیعقـب نشـ   م،یهـا  یبابت نگران ایگو
بـه مناسـبت ورود عضـو     یآمـده بـود، جشـن کـوچک     ایـ فرزنـد شـهرام بـه دن   . کنـد  ینمـ  یچرخند را عمل

 یکوتـاه  بـره یشسـتم کـه و   یاواخـر شـب بـود، ظـروف مـ     . به خانه و ختنه سـران، برپـا شـده بـود     دیجد
 رونیــرا ب لیــرا در آوردم و موبا میدســتکش هــا. کــه تــنم بــود، حــس کــردم یب ســارافونیــاز داخــل ج

 را باز کردم، نوشته بود امیپ نیآخر! خوانده نشده امیپ 12و چهار تماس ناموفق و  یس م،دیکش

 !دق کردم: -

فکـر کـردم، مـن کـه گفتـه بـودم        روزیـ و بـه د  دمیکشـ  میشـان یبـه پ  یها هم از خودش بـود، دسـت   تماس
ــت    ــرادرزاده ام اس ــران ب ــه س ــم ختن ــب مراس ــردا ش ــاق ! ف ــد اتف ــد؟  ینکن ــاده باش ــاج! افت ــچ یح  شیزی

ــده؟ ــد حک يوا! ش ــهینکن ــب مر  م ــا قل ــشیب ــد؟  ض ــان داده باش ــار دستش ــاق ! ک ــل زده ب ــپ یه ــا را  امی ه
ــ قــایخوانــدم، دق ــ  ادشی دهــم، گفتــه بــود کــه نگــران و آشــفته شــده،    یرفتــه بــود کــه چــرا جــواب نم
ــهــم نو شــمارشیب يتمــاس هــا ــ دی ــ نیهم ــه حــداقل  دمیکشــ ينفــس آســوده ا. داد یموضــوع را م ک

 یاتــاق خــال ایــو تــراس  اطیــکوچــک بــود و از ح یلــیشــهرام خ يخانــه . زنــم یاحتمـال اتفــاق را خــط مــ 
ــا ا يهــم خبــر ــود، ب ــنب ــ  یجیاوصــاف مســ نی ــاه نوشــتم کــه از نگران ــب یکوت ــایب رونی ــوانم در  دی ــا بت ت

 .رمیتماس بگ یمناسب تیموقع

 .رمیگ یشهرامم، تماس م شیپ: -

 ینگرانــ  ریــ ســتم، ذهــنم درگ  ظــروف را ش  یگــرد آشــپزخانه گذاشــتم و بــاق    زیــ م يرا رو لیــموبا
ــرا ياخالقــش تــا حــدود ریــچنــد مــاه اخ نیــبــود، در ا شیهــا ــه  یعصــب. آشــکار شــده بــود میب و کالف

 کیــشــد از  یآنرمــال بــود، نمــ يحــافظ آدم رفتارهــا شــد؛یدلــم باعــث دلهــره ام م يتــو يزیــبــودم، چ
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ــ وردلحظــه بعــدش ســر در آ  ــیب شیو پ ــا هــزار جــور فکــر و خ  . اش کــرد ین ــبالخــره ب ــ و الی  ،ینگران
بــود،  دهیـ خانـه خر  ،يپـدر  يخانـه   کیـ نزد یآشـپزخانه را جمـع کـردم و همـراه فرنـوش کـه بــه تـازگ       

 .خانه شدم یراه
 
ســراغ ســارافونم گشــتم؛  سیخــ يگــرفتم و باموهــا يبــود،دوش سرَســر دهیبــود کــه رســ یســاعت مینــ
 يلـبم نـدا  کـه ق  یآشـفته در حـال  ! کجاسـت؟  لمیموبـا  یپـس گوشـ  ! چـه؟  یعنـ ی! بـود  یخـال  شیها بیج
 !نبود! نبود! کردم یخال يدستباف گل قرمز یقال يام را رو یکوچک دست فیداد، ک یم يبد

 یســرم خــال يرو خیــســطل آب  کیــشــهرام جــا گذاشــته بــودم، انگــار   يآشــپزخانه  زیــم يرو حتمــا
و  یخروجـ  يبـا آن حجـم تمـاس هـا    ! شـده؟  ویسـ  شیـ رو یکـه نـام حـافظ بـا فونـت فارسـ       یلیشد؛ موبا

کــه پســورد هــم  یهمــان! عاشــقانه و دلــداده؟ يهــا جیبــا آن همــه مســ! م؟یــبــه هــم داشــته اکــه  يورود
 !نداشت؟

ــارم ــدم   فش ــن ش ــاق په ــف ات ــاد، ک ــودم را در آ . افت ــه خ ــدون آنک ــهیب ــبب ن ــم فهم نمی ــه ــه   دمی ــم ب رنگ
فـردا سـرم از تـنم جـدا بـود، بـاز دوبـاره دعـوا و دعـوا و          ! کـردم؟  یچـه مـ   دیـ شده؛ حال با تیم يدیسپ

ــاره محــدود ! دعــوا؟ ــاز دوب ــار ! و فشــار؟ تیب ــاره تعصــب و تع ــاز دوب ــغ يکــه خودشــان رو یفیب  رتی
حــال  یسســت و بــ! تــوان نداشــتم گــرینــه د! بــاز دوبــاره و دوبــاره؟! گذاشــتند؟ یمــ شــانیکیخر يهــا

ــ  ــار پنجــره کش ــر دمیخــودم را کن ــه آخ ــار نیو ب ــ يب ــه م ــتم د یک ــایتوانس ــش بب ن ــرا از بعــد آرام  نمی
بـد   ریدل سـ  کیـ و  دیـ آ یود کـه تجسـم کـنم، فـردا صـبح شـهرام بـا تـوپ پـر مـ          سخت نب. نظاره کردم

. از نــو يو روز از نـو و روز  نـد یآ یبرادرهـا مـ   یکـ ی یکـ یکنـد و سـپس پشـت ســرش     یبـارم مـ   راهیـ و ب
ــ  یفلــش بــک مــ زیــهمـه چ  اندازنــد و حنجــره  یسرشــان مــ يرا تــو شــانیصدا! شیخــورد بــه ده سـال پ

صـدبرابر مهلـک تـر بـه      یشـک خواهـد آمـد، آتشـ     یهـم بـ   چـاك چـاك؛ حـافظ    نهیدهنـد و سـ   یجر مـ 
آتـش خشـم    يده سـال رو  نیـ کـه در طـول ا   يخاکسـترها  امزنـد تـا تمـ    یافکنـد و بـاد مـ    یدامان مان م

آه، گلنــوش احمــق؛ تــو را چــه بــه ! و همــه را بســوزاند ردیــآن ننــگ هــا را گرفتــه، کنــار بــرود و گُــر بگ
ــآن هــم حــافظ؛ ا! دوســت داشــتن ــت گذاشــته ا ! و عاشــق یو حســاب همــه آدم درســت نی ــرا دس  يچ

چـرا سـرت   ! توانـد بکنـد؟   یمـ  ایـ کـرد   تیـ اچـه کـار بر  ! چـه داشـت؟  ! آخر مگر کـه بـود؟  ! حافظ؟ يرو
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بـه   ،یعمـر تنفـر و دلـزده گـ     کیـ شـود کـه بعـد از     یچطـور مـ  ! بلـوا؟  يبرا! دردسر؟ يکند برا یدرد م
 !چرا ازدواج نکرده؟: یپرس یو م يگرد یو دنبال انگشترش م يزیر یبهم م یبا مالقات یآن

داد، حـاال چـه    یبغـض تـا مغـزم را فشـار مـ     ! گرفـت  یگـرفتم، نفسـم داشـت مـ     میپنجه هـا  انیرا م سرم
 یاکنـون زنـ  ! را ببخشـند  مینـه بچـه بـودم کـه کتـک بخـورم، نـه نوجـوان کـه کـار خطـا            گرید! کار کنم؟

؟ چطــور !تـا کجـا آخـر    يگـار ســهل ان! کـه تـوان مقابلـه نـدارد     یدر صــورت دنیبـودم کـه طاقـت زور شـن    
 وانـه یداشـتم د  خـت؛ یر یو مـ  دیـ لغز یاشـکم مـ  ! ؟يبـا چـه بهانـه    ! شـوم؟  یرا حـام  لمیو موبـا  گردمباز 
ــ ــ  یم ــدم، از طرف ــا   یش ــورد برادره ــا برخ ــه ب ــو   میاز مواجه ــتم و از س ــه داش ــرید يواهم ــس  گ از عک

 .حافظ لرزه به اندامم افتاده بود يالعمل ها

خواســت رشــد کنــد، چــرا دوبــاره بــا حــافظ رابطــه برقــرار   یوقــت نمــ چیمــرا بکشــد کــه غقلــم هــ خــدا
اســترس  يکـرده بـود و حـاال همـه      میترسـو  هیـ بق دنیـ چنـد مـاه اسـترس فهم    نیـ تمـام ا ! کـرده بـودم؟  

 اریاذان صـبح هوشـ   يصـدا ! داد یدلـم تلبنـار شـده بـودم، داشـتم دقـم مـ        يچنـد وقـت کـه رو    نیا يها
قـوت   یوضـو بلنـد شـوم، حتمـا نمـاز خوانـدن کمـ        يبـرا  بـه چهـار چـوب پنجـره تـا      رفتمکردم، دست گ

 میهـر چـه کـردم نتوانسـتم از جـا      د،یـ لرز یمـ  میبـه شـدت زانوهـا   . انـداخت  یام مـ  چـاره یقلب در دل ب
 يکـرده گوشــه   خیـ  يبـا دسـت و پاهــا   یچـارگ یاز شـدت تــرس و ب . بلنـد شـوم، جـان از تــنم رفتـه بـود     

شــده  دهینــور کشــ يداریــبــود، در خــواب و ب نییفشــارم بــه شــدت پــا د،یــلرز یمــ. از هــال رفــتم واریـ د
آب  وانیـ ل کیـ شـوم و بـا    داریـ زد کـه ب  یو ذهـنم گهگـاه تلنگـر مـ     دمیـ د یآفتاب تا وسط اتـاق را مـ   ي

شـدم؛ هنـوز تنهـا بـودم،      داریـ بالخـره هـم دم ظهـر ب   . امـا جـان از تـنم رفتـه بـود      اورمیـ قند حالم را جـا ب 
 شــتریرا رد کــرده بــودم؛ ب يرتم زدم؛ چــه حــال بــدبــه صــو یجــا بلنــد شــدم و آبــ زحــال ا یسســت و بــ

 شــدینم يکــار. مانــده بــود یبــاق میبــودم و حــاال دلشــوره بــرا دهیکشــ شــبیرا همــان د میاســترس هــا
ــرد، با ــک ــه رو م   دی ــاده رو ب ــاق افت ــا اتف ــدم؛یب ــ  ش ــاس پوش ــتم در    دمیلب ــردم و داش ــر ک ــادرم را س و چ

هنــوز . را مرتــب کــردم و در را بــازنمودمچــادرم . زنــگ بلنــد شــد يکــردم کــه صــدا یرا بــاز مــ اطیــح
از تـرس  . آمـد و در را بسـت   اطیـ ح يکامال باز نشـده بـود کـه در بـه داخـل فشـار داده شـد و حـافظ تـو         

 ینگرانــ نیمـاب  يزیــاش چ دهیـ ژول يســرخ و چهـره ا  يچشــم هـا  دم؛یـ و غقـب پر  دمیکشــ يبلنـد  نیهـ 
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ــود یخــوابیو ب ــا  يخمــار. ب ــود  قیــعم یوحشــتنگــاهش ب ــم ب احاطــه گشــته ب  داریــ، وهــم و تــرس از دل
نفسـم رفـت؛    د؛یکشـ  نهیمقدمـه بـه سـ    یهـوا و بـ   یبالفاصـله کـه در را بسـت، دسـتم را گرفـت و بـ      . شد

 رونیــنگرفتــه بــودم، بالخــره نفســم را ب يدرآغوشــش جــا یوقــت بعــد از صــبح عروســ چیتــا امــروز هــ
ــردم   . فرســتادم ــل ک ــم را ش ــد و عظالت ــاض آزاد ش ــنم از انقب ــارم داد شــتریب. ت ــم در  فش ــض و ترس ، بغ

 .ام بلند شد هیو گر ختیهم آم

ــ    دهیترســ ــود، کم ــم داشــته ب ــانطور کــه در آغــوش نگه ــا چهــره ام را   یو نگــران، هم ــت ت فاصــله گرف
لـب چنـد بــار    ریـ و چانـه ام را بـاال گرفـت و ز    دیچـادر و مقنعـه ام کشـ    يکـف دسـتش را نـرم رو    نـد، یبب

 دیپرس

 !گلنوش؟! نمت؟یبب! شد؟ یچ: -

ــ بالخــره خمــارش کــردم و  يکوتــاه بــه چشــم هــا  یاز هــق هقــم کــم کــنم نگــاه  یتوانســتم کمــ یوقت
 گفتم

 ..میگوش.. میگوش: -

 صورتش انداخت و گفت يرو زیر یاخم

 !ازت گرفتنش؟! سرش اومد؟ يبال! ؟یچ تیگوش: -

 یطـرف و آن طـرف مـ    نیـ نـه ا  يگذاشـت، سـرم را بـه معنـا     یتوانستم حـرف بـزنم، هـق هقـم نمـ      ینم
 .باز شد و شهرام داخل آمد اطیگفتم که در ح یو من نه م دیپرس یداشت م رنطویکردم، هم

 
ــره ــد يا منظ ــود، ام يب ــب ــ دوارمی ــ چکسیه ــوقع نیچن ــد  یتیم ــه نکن ــت   . را تجرب ــه پش ــرا ب ــافظ م ح

ــدا  ــودش ه ــده ا   تیخ ــوم و عرب ــل هج ــرد و در مقاب ــیغ يک ــو   یرت ــه س ــهرام، ب ــدو شیش ــاره . دی دوب
شـد، دوبــاره و دوبـاره همــان اتفاقــات    یاز ســر نوشـته مــ  شـد، دوبــاره سرنوشـت   یصـحنه هــا تکـرار مــ  

راه را  نیـ ا يبـار همـه    کیـ کـه   یمنـ  يصـد برابـر قابـل لمـس تـر بـود و بـرا        بـار  نیـ تفاوت کـه ا  نیبا ا
ــودم، بســ   ــه ب ــود    اریرفت ــر ب ــکنجه گ ــذاب آور و ش ــدا. ع ــوه ادیــداد و فر يص ــو تحق نیو ت ــام  ری تم

کردنـد   یمـ  شـان یهـا داخـل آمدنـد و داشـتند جدا     هیهمسـا دو تـا از   یکـ یرا در بـر گرفتـه بـود،     ابانیخ
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 !شدند؟ یاما مگر جدا م
 

افتــاده بــودم و بلنــد بلنــد خــدا را، ائمــه را صــدا   اطیــتــق و لــق کــف ح يهــا کیــموزا يو زار رو خســته
 گـــرید د،یآب از حـــوض آورد و بـــه صـــورتم پاشـــ یکنـــارم نشســـت، مشـــت يچـــادر یزنـــ. زدم یمـــ

ــ   دمیـ نفهم  يکــه شـهرام دســت مـرا تــو   دمیـ د یمــ ایـ رو. شــدم ایـ غــرق رو يبـر خ یچـه شــد؛ در عـالم ب
کــردم، لبــاس  یخــودم را نگــاه مــ یوقتــ. دواریــبــا لبخنــد مهربــان و ام اشــت،گذ یحــافظ مــ يدســت هــا

لـبش پـاره    يکـه گوشـه ا   یدر حـال  ،یپـاره و خـون   يحـافظ بـا لبـاس هـا     یبر تـنم بـود ولـ    یعروس دیسپ
 .که دستم سوخت دمیکش غیج تشیهره و وضعاز ترس چ. داد یم لمیشده بود، لبخند تحو

ــا  يال ــک ه ــاال  میپل ــد ب ــازکردم، رامب ــرم ا يرا ب ــکافانه رو  ســتادهیس ــود و موش ــده   يب ــم ش ــورتم خ ص
 گفت یلب به کس ریز دم،ید يشدن تار زیو تم میبه محض تکان خوردن پلک ها. بود

 .هوش اومد: -

 يصــدا د،یکشـ  نهیســرم را بـه ســ  انیـ و قربــان صـدقه گو  دیـ از آن طـرف تخــت بـه ســمتم دو   مهرنـوش 
صـحبت هـا بـه     انیـ تـوهم زده بـودم انگـار، امـا اسـم حـافظ کـه م       . آمد؛ انگار خـواب بـود   یجر و بحث م

توانسـتم همـه    یعقـب رفـت، حـال مـ     یمهرنـوش کمـ  . حالم تـا تـه بـاز شـد     یب يگوشم خورد، چشم ها
همــراه  یصــندل ياز رو اریــزما. اتــاق جمــع بودنــد يهمــه خــواهر برادرهــا تــو رامیــجــز عل هبــ. نمیــرا بب

 .ییشروع کرد به بازجو نیح نیبه سمتم آمد و در هم یبلند شد و با حالت عصب

 !؟یتا ک! توئه گلنوش؟ یحافظ وسط زندگ نیا یتا ک! بازم حافظ؟: -

ــا انتهــا میچشــم هــا دهیترســ ــ  يت ــود، فقــط نگــاه م ــاز شــده ب چــه داشــتم ! گفــتم؟ یچــه مــ. کــردم یب
 !م؟یبگو

ــد ــتم عا: رامب ــد گف ــل ش ــ ن،یق ــده  یس ــالتون ش ــا ! س ــه ه ــوز بچ ــوزده ب يهن ــتین ــاله  س ــال  ،يس ده س
 !نیشیپ

 !نیبعد دادگاه راه بنداز ادیحالش جا ب دیبسه، بزار: مهرنوش

 !چندسال دمیشا! چند ماهه باهام دوستن ستیمعلوم ن:  بهرام

 .نشود کمیدستش را مقابلش نگه داشت که نزد اریبه سمتم آمد که ماز یآتش شهرام
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 !مگه دستم بهت نرسه!! يالف بچه پدر همه رو در اورد هیتو :  هرامش

 .بودم گفت دهیکه کمتر ازش د یسپر کرد و با حال نهیس مهرنوش

 !؟ينجایا یاصن واسه چ! نجاستیهمه آدم بزرگتر از تو ا نیخوشم باشه، ا: مهرنوش

 به همه نگاه کرد و بلند گفت تند

 !؟هان! زنگ زده؟ لیتعط نیبه ا یک: -

 گفت اریبه ماز یبه هم نگاه کردن، رامبد عصب همه

 !خواد بکنه یم یمثال چه غلط نمیولش کن بب: رامبد

بــود،  شــمیپ رامیــخواســت عل یچقــدر حــاال دلــم مــ. رفــت رونیــو کالفــه از اتــاق ب دیکشــ یپــوف شــهرام
دوبـاره  مهرنـوش  ! داشـتم نبـود   اجشیـ و حـاال کـه احت   شـه یاو خـوش بـود هم   يدلم به نـاز و نـوازش هـا   

ــدســتم را م ــا انی ــت و ز يانگشــت ه ــولش گرف ــتوپ ــه شــهرام و بق   ری ــار ناســزا ب ــد ب ــب چن ــل داد و  هی
 فتدست آخر گ

 !؟يبهتر: -

 زدم و آرام به مهرنوش گفتم لیتوانستند بشنوند را تخم یکه م يصدا زانیچرخاندم، م چشم

 ..شهرام اط،یحافظ اومد تو ح: -

ــوز ــک   هن ــت و اش ــم گرف ــل نشده،بغض ــرفم کام ــا ح ــراز میه ــت ر؛یس ــا  يرو یدس ــه ه ــ میگون و  دیکش
 و گفت دیرا بوس میشانیپ

 .ومدهیسرش ن يآروم باش،بال: -

ــه چشــم هــا  بــا ــ  رهیــخ شیشــک ب ــا    یواهــ نشیریشــدم، تبســم ش نبــود، دلــم قــرص شــد، بغضــم را ت
 .دمیقورت دادم و نال يحدود

 !خوبه؟! کجاست؟: -

را بــه  کشینــزد یانــداخت و صــندل یصــورتم شــد و پشــت ســرش را نگــاه رهیــو متعجــب خ مشــکوك
 گفت یلب ریسپس آرام و ز. کرد و کنارم نشست کیطرف تخت نزد

 ؟يدوستش دار: مهرنوش
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چقـدر بـد بـود کـه مخـالف و مـوافقم را        ه،یـ از واکـنش بق  دمیترسـ  یمـ ! گفـتم؟  یچه مـ  د،یلرز میها لب
 دمینال يدلم نشست؛ با زار يسال ها رو نیشد، درد تمام ا قیبغضم عم. شناختم ینم

 ..یآج: -

 شد و دم گوشم گفت کیبه تخت نزد یباز کم مهرنوش

ــا رامیــعل: مهرنــوش خواســت بــاز بــره پاســگاه ازش   یزنــن، شــهرام مــ یدارن حــرف مــ نییو حــافظ پ
نبـود کـه    یهمـون آدمـ   نیـ مگـه ا ! یاحمقـ  یلـ یبخـدا گلنـوش خ  . میکنه کـه رامبـد و مـن نذاشـت     تیشکا

ــه خــورد  نیــازش ا ــد! ؟يهمــه ظرب ــابود نکــرد تویگمگــه زن ــوی؟ آرزوهــا و جون!ن ــاز ! ازت نگرفــت؟ ت ب
ــود رو!؟يخــامش شــد ــ  يبغــض آل ــه مهرنوش ــاره ا یتخــت نشســتم و ب ــود و نگــران  ســتادهیکــه دوب ب

 .لب گفتم ریشدم و ز رهیگشت خ یصورتم دنبال جواب م يتو

 ...دوستش دارم: -

انگشــت  انیــدســتم را م يشــد و بــازو کمینــزد یعصــب یتــر بــود بــا حــالت  کیــکــه از همــه نزد اریــماز
 گرفت و صورتش را با خشونت کنار گوشم آورد و گفت شیها

 هیــو نــه مــا  یهســت ینــه تــو اون دختــر دســت و پــا چلفتــ گــهید! یکنــ یمــ رونیــفکرشــم از ســرت ب: -
 !میحافظ ش يمشت احمق که خرِ نقشه ها

و مهرنــوش مانــده  حــاال فقــط فرنــوش و رامبــد. رفــت رونیــرا بــا خشــونت ول کــرد و از اتــاق ب میبــازو
 بلند شد و به هر دو گفت شیبودند، رامبد با جذبه از جا

 .باهاش حرف دارم رونیب دیبر: رامبد

 با تحکم گفت مهرنوش

 !یبا من طرف یکن تشیرامبد به خاك بابا اذ: -

 زد و گفت يپوزخند رامبد

 !دارم کارشیچ! شهیتلف م رمیدماغشو بگ: -

 .رفتند، رامبد در اتاق را بست، لرز به تنم افتاده رونیب یلو فرنوش با فضو دیبا ترد مهرنوش
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ــ ــ یم ــا  دمیترس ــنش ه ــرا   ياز واک ــه ب ــرم ک ــرادر بزرگت ــود  میب ــام ب ــل آق ــا. مث ــت   میپاه ــب تخ را از ل
ــآو ــت  زانی ــتم آس ــردم و داش ــا نمیک ــ نییرا پ ــ یم ــابلم ا   دمیکش ــت مق ــد و درس ــه آم ــتادیک ــت . س دس

ــا ــو شیه ــا بیــج يرا ت ــرد و خ  شیه ــلوارش ک ــوان خ   در رهیــش ــاب و ت ــورتم، ت شــدن در  رهیــص
ــا . صــورتش را نداشــتم ــا دســت ه ــ  يب ــرزان مقنعــه ام درســت م ــ   یل  یکــردم کــه بالخــره بعــد از مکث

 کوتاه گفت

 !؟يگه باهاش در تماس بود یشهرام راست م: -

 بزند گفتم یدست کیخواهد  یم نکهیاز ا نانهیخوشب

 !؟یبا ک: -

 .کردم خی نش،یخشمگ يبار نفس ها ریبه سمتم خم شد، ز یکم

 !منو دور نزن، بچه ام هم سن توئه: -

و حـال مـن در آن    ردیـ گ یبغضـت مـ   ،یاز خـودت دفـاع کنـ    یتـوان  یکـه نمـ   یفیآنقـدر ضـع   یبدان یوقت
 .شد و هق هقم به هوا بلند گشت ریاشکم سراز. بود نگونهیا تیموقع

 !؟يباهاش دوست بود! یوجب مینده ن لمیآبغوره تحو: -

ــار ــدنم  چه ــســتون ب ــلرز یم ــعل د،ی ــ ! ؟يکجــا رامی ــن از همــه م ــک هــم    یم ــو اگــر کت ــا از ت ترســم ام
و مــرا از بنــد  ایــب. ازمنــدمیاز تمــام عمــرم حــاال بهــت ن شــتریب ،يبــود نجــایکــاش ا. ترســم یبخــورم، نمــ

 انیــبــزرگش بلنــد کــرد و مجبــور شــدم از م شیســرم را بــا کــف دســت هــا. همــه تــرس رهــا کــن نیــا
 یمــ نقــدریدانــم چــرا ا ینمــ يوا! نــه یاش اخمــو بــود امــا عصــبان هافــیره اش شــوم، قیــاشــک خ يهالــه 
ــ   دم،یترســ ــ یهمــان! شیانگــار برگشــته بــودم بــه همــان گلنــوش ده ســال پ ــا یدختــرك ب  يدســت و پ

 یســرم هــم هــوار مــ یشــوخ انیــکــه م يعربــده هــا يصــدا یحتــ د،یترســ یمــ زیــترســو کــه از همــه چ
 .کردند

 !؟یترس یازم م: رامبد

بشـود   یاگـر بـاز عصـبان   ! گفـتم نـه؟   یمـ  دیـ پـس با ! شـد  یآره مـ ! شـد؟  یمـ  یبانگفتم آره، عصـ  یم اگر
چـه الهـه    یشـدن، در اتـاق بـاز شـد، الهـه نجـاتم داخـل آمـد، ولـ          یترس و واهمه و قالـب تهـ   انیم! چه؟
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ــت تهــاجم  نیخشــمگ! ي ــا حال ــه ب ــه ســمتم آمــد کــه رامبــد دوزار  یو برافروخت ــب افتــاده و قبــل از  شی
. و مـانعش شـد   سـتاد یزده بـودم برسـد، مقـابلش ا    مـه یتخـت خ  يبـواره رو کـه د  یدسـتش بـه منـ    نکهیا

 .بلند شد رامیخش دار عل يصدا

 !گه؟ یراست م ؛يدوستش دار گهیم: -

 .بدنم از کاه بود ونیکه فوندانس یلرزاند، چه برسد به من یاتاق را م شیصدا

ــا: - ــ نی ــهیم یچ ــوش؟ گ ــ ! گلن ــو م ــل عمرت ــوا یقات ــار؟یچ يخ ــوایم! ک ــاق يخ ــو برعم یب ــرت ــو  يزی ت
ــازم جهــنم کنــ مونویزنــدگ يخــوا یمــ! ش؟یآتــ ــروز افتضــاح؟  هیــ د،یــخوب مینــیروز بب هیــ؟ کــه !یب  هی

تــو آبــرو ! م؟یخــاص و عــام شــد زیدســتاو یبــس نبــود هــر چــ! ؟يزیــروز آبرور هیــ د،یــروز جنــگ کن
 !با توام! شگلنو ،يهو! ؟يندار

ــدا  از ــر و ص ــبق ش،یس ــه ا    هی ــد گوش ــراه رامب ــد و هم ــل آمدن ــاندنش يداخ ــوش  . نش ــوش و فرن مهرن
حــال  دهیو ترســ یپرســتار عصــبان. کردنــد آرامــم کننــد یو ســع دندیکشــ میــکنــارم آمدنــد و پتــو را رو

 .و احوالم را چک کرد و گفت مرخصم
 
کــه قســمت  میاز همــه پاهــا شــتریآمــدم؛تمام تــنم و ب نییبــا کمــک خواهرهــا از تخــت پــا واشیــ واشیــ

تمـام   يو جـر و بحـث هـا    تینگـاه و عصـبان   هیسـا  ریـ ز.ت بـود و سسـ  دیـ لرز یبـدنم بـود،م   ریپـذ  بیآس
بود،بــه زور چــادرم را  فتــادهیوقــت چــادر از ســرم ن چیکــه هــ یمنــ.میخــارج شــد مارســتانیاز ب ینشــدن

 يمقابـل در ورود . داشـتم  یگـام بـر مـ    يمگـه داشـته و بـا کمـک دو خـواهرم بـا ناچـار        میشانه هـا  يرو
ــعل مارســتان،یب ــ رامی ــا نشیدر عقــب ماش ــ  را ب ــل داخــل ماش ــوز کام ــه   نیز کــرد و هن ــودم ک ننشســته ب

کــه  یشــهرام کلــه خــراب؛ بــه دو مثــل گــاو وحشــ ده،ینرســ یحــافظ دوان دوان آمــد، هنــوز بــه ده قــدم
بــاز دعــوا و قُــل  خــت،یخاکســتر ر يرو نیشــکمش رفــت و بــاز بنــز يباشــد، تــو دهیــدســتمال قرمــز د

کـردم   یام حـس مـ   نهیسـ  يکـه تـو   يدرد.مـن بـه جـان حـافظ افتـاده بودنـد، حـافظ ِ       يچند نفـر ! قُله شد
ــتریب ــال پــ  ش ــازه درك مــ    شیاز ده س ــم نبود؛ت ــر ه ــود و کمت ــر     ینب ــط از س ــا فق ــع ه ــردم آن موق ک

ســرم ! کـه اکنــون داشــتم ســرکوب شــده بــود  یاحساســ نیــو ا دمدا ینشــان مــ یخــودم را خنثــ يناچـار 
ــ  انیــرا م درد و  یتــا کــ!؟يزیرجنــگ و خــون یتــا کــ.زدم یچــادر مهرنــوش پنهــان کــرده بــودم و زار م
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کــه امــروز  یآتشــ نیــکــردم کــه ا یاز همــه لعنــت مــ شــتریافکــار خــودم را ب نیــغصــه؟در پــس تمــام ا
ــه   یشــقتــاوان ع.افروختــه شــده بــود،از گــور خــودم برخواســته  ســر بــه مهــر در دلــم، آن شــد و مــن ب

جانکــاه بلخــره بعــد از دو ســاعت . کــه بــه بــار آورده بــودم واهمــه داشــتم يرســوا نیــشــدت از تــاوان ا
ــ   ــا تمــام ابعــاد حــس کــرده بودم،ســر از    دهیکــه حــافظم ضــرب شصــت همــه را چش ــود و دردش را ب ب

ــه  ــاج يخان ــدر آورد یح ــدا . می ــود و ص ــجد نزد  يغــروب ب ــوذن مس ــاذان م ــو ی ــا ت ــح يک ت ــ اطی  یم
ــد ــارهیب.آم ــهیق چ ــا اف ــهیحک يه ــاج م ــب یو ح ــود   هیش ــده ب ــوال ش ــت س ــا د .عالم ــه تنه ــن ــاج دنی  یح

جـان   یگفتنـد و مشـت و لگـد نثـار تـن بـ       یمـ  راهیـ تـر از قبـل بـد و ب    یه عصـبان آرامشان نکرده بود،بلکـ 
ــافظ مــ  را  میبرادرهــا يهــا تیعصــبان يکردنــد جلــو  یمــ یهمــراه دامادها،ســع  یکردنــد؛حام یح

ــهیبگ ــا هم   رند،گرچ ــد ام ــاموفق بودن ــهین ــون مــ    نک ــتم موس ــرب و ش ــافظ را از ض ــاف  یح ــتند ک  یداش
ــود ــامال تار  يچنــد.ب ــد کــه هــوا ک ــبع ــا شــد و کی ــورافکن ه ــح ين ــه ب اطی ــد؛ همهم شــد،  شــتریرا زدن
 رتــایواغ يادهــایخانــه بــود، بــا فر نیــا یســمفون نیبهتــر شــهیهــا کــه هم ركیــرجیســکوت و ج يصــدا

ــ ــاران م ــا  مــهیحک. شــد یبمب ــب ــارچ آب؛ ل کی ــپ ــ وانی ــ  یهــا را دور م ــه ب ــد و ب ــ یچرخان و رد  یاحترام
 .را به زور فرو داد و به زبان آمد آبش وانیرامبد ل. داد ینم تیلرزانش اهم يکردن دست ها

 !کنم یوگرنه سرشو م! ریمارو بگ یکه افتاده تو خونه زندگ يمار نیا یحاج: رامبد

گــره کــرده بــه رامبــد  يرا بهــم از پشــت کمــرش قــالب کــرده بــود و بــا ابروهــا  شیدســت هــا یحــاج
 .بلند کردرا  شیتر شد و با خشم صدا ظیشد، اخمش غل یم یمعدود عصبان یلیخ. بود رهیخ
 

 !سر خونه اول؟ نیاومد نیدیدرست صحبت کن؛باز چرا راتونو کش: یحاج

کالفـه   یشـد و دسـت   یحـاج  کیـ اسـتخر بلنـد شـد و نزد    يدورگـه از پـا   يبا خشـم خفتـه و صـدا    رامیعل
کنـد احتــرام نگــه دارد وگرنـه بــدتر از تمــام    یمــ یکــامال مشــخص بـود ســع  د؛یبـه پشــت گــردنش کشـ  

 .اهد شدمنفجر خو یرتیغ يمردها

 !خواد؟یاز جون خواهرم م یحافظ چ ،یحاج: -

 .شد رهیاخم کرده به حافظ خ یحاج

 !واسه پوله میبگ نیستیندار هم ن: رامیعل
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 .گوشش ادامه داد ریکرد و ز زیت یرا خونسردانه ول لحنش

 ؟یحاج یچ انیجر! هان؟! خواد؟ ینکنه ارث پدرشو ازمون م: -

 دیکش ادیرا نداشت از کوره در رفت و سر حافظ فر یاحترام یب نیکه انتظار چن یحاج

 !؟يزد يباز چه گند! گن؟یم یچ نایا: -

وضــع اســفبار چشــم و صــورتش هــم   خــت،یر رونیــخــون ب شیلــب هــا يدهــان بــاز کــرد، از ال حــافظ
ــازگو نکــنم   ــر اســت ب ــه بهت ــا. ک ــرابش لرز میپاه ــاز حــال خ ــس؛ پخــش ح  دی ــل لم ــح و قاب ــو واض  اطی

پــا  گــریکردنــد بــاز بلنــدم کننــد امــا مــن د یم شــد، مهرنــوش و فرنــوش ســعنگــاه همــه متوجــه ا. شــدم
بـاز بـه حـافظ     یبـردارد؛ شـهرام عصـبان    میبـه سـو   یشـد تـا قـدم    زیـ مخین زدن،حـرف   الیـ خ یب! نداشتم

بـاز همهمـه بــاال   . کردنـد شـهرام را عقـب بکشـند     یبودنـد، ســع  نیخشـمگ  نکـه یبـا ا  هیـ بق. حملـه ور شـد  
ــو فر غیــج يگرفــت، صــدا ــاال ادی ــرا ب ــود و در عــرض   قــهیچنددق ي گرفــت؛ جــو ب ــخــوب ب ــثان کی  هی

 خفته گفت تیآرامتر و سکوت شد، با عصبان ضاف یکم یبلخره وقت. شد یم انیطغ

 !یخواهرم بش کیسانت نزد هی يحق ندار! کنم یقلمش م ادیب ينوریپات ا: شهرام

 غیـ ج مـه یحک. خـت یر یمـ  رونیـ و دهـانش ب  ینـ یخـون از ب  شیسـرفه هـا   انیـ کـرد و م  یسرفه مـ  حافظ
خبـر رسـانده    میبـه حکـ   یو چـه زمـان   یدانـم چـه کسـ    یگرفـت، نمـ   یپر و بال حـافظ را مـ   ریزد و ز یم

کـردن صـورت حـافظ بــود و     زیـ مشـغول تم  هیـ بـا گر  مـه یحک. دندیبـود کـه همـراه همسـرش از راه رسـ     
 یگـاه زدنـد و برادرهـا    یحـرف مـ   زیـ ر زیـ و رامبـد داشـتند ر   یحـاج . کـرد  یمـ  لعنـت مدام خـودش را  

دسـت و پـا شکسـته     یبـا زبـان   میهمسـر حکـ  .کردنـد  یجـر و بحـث مـ    یحـاج  يبا پسـرها  یبا هم و گاه
و  میحـال بـزرگ و دلبـاز خانـه نشسـت      يو اشـاره خـانوم هـا را داخـل خانـه دعـوت کـرد؛ گوشـه ا         مـا یو ا

 میکــــرد دلــــدار یو انگشــــترش را داخلــــش انــــداخت و ســــع  ردآب قنــــد آو یوانیــــفرنــــوش ل
 گوشم گفت ریز دهیو ترس یمهرنوش حرص.دهد

 !ن؟یبا هم!گه؟یشهرام راست م: -



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 140 

ــاف   حیتوضــ فرصــت ــه نبــود؛ تمرکــز هــم نداشــتم کــه دروغ ب ــکنم،نگــاه خ یو تبرئ ــه  رهی و عــاجزم هم
خــواهر، بــرادر بــود، برخــوردش  يگُــر گرفــت، احتمــاال اگــر بــه جــا کپارچــهیصــورتش .را لــو داد زیــچ

 .شد ینم هیکم از بق

 !؟يعقلتو از دست داد!؟يدمگه مغز خر خور: مهرنوش

 مهرنوش زد و حرص آلود گفت يبه بازو يبغضم گرفت؛ فرنوش ضربه ا دوباره

 !بعد دادگاه راه بنداز ادیبزار حالش جا ب:فرنوش

 دیغر یحرص مهرنوش

 !شدیخوب م) گذشته عیاشاره به وقا(خواست حالش خوب شه، همون موقع  یاگه م: -

. آوردنـد  یحـافظ را بـه داخـل مـ     ؛یرفـت کـه همـراه حـام     مـه یبلنـد شـد و سـمت حک    شیاز جـا  یعصبان
 .دیشدن به حافظ، توپ کیبغلش فرستاد و با نزد ریچادرش را ز يدستک ها

نونتــو ! جــاتو تنــگ کــرده؟! ؟یشــ یراهــت مــ رهیــگلنــوش بم! ؟يخــوا یاز جونمــون مــ یچــ: مهرنــوش
 !حقتو خورده؟! ده؟یبر

 دیالپر از اشک، عاجزانه و خسته ن یبا صورت مهیحک

 !بوده یچ هیقض مینیبزار بب! دنیمهرنوش حالش خرابه، داداش هات حسابشو رس: مهیحک

 یامــا مهرنــوش عصــبان اوردیــآب ب شیســالن، کنــار مبــل نشــاند و رفــت تــا بــرا  يرا همــان ابتــدا حــافظ
 .زدند یآمد که حرف م یبلندشان م شیدنبالش رفت و صدا

داداشـم گلنوشـو بغـل زده،     ينـه آقـام؛ جلـو چشـا    امـروز هلـک هلـک اومـده خو    ! حقـش بـود  : مهرنوش
 !المالِ؟ تیناموس ما مگه ب! ؟یبه چه حق! ؟یواسه چ

 به سمتم بود، گفت يزیرو به حافظ که نگاه به خون نشسته از شدت ضربات و خونر فرنوش

 !!نداره یرنگ گهینه جونم، حنات د! ؟یکن یتکرار م ویسنار: -

ــافظ ــا  ح ــت ه ــه پ شیدس ــانیرا ب ــتک شیش ــش را رو  هی ــود و آرنج ــا يداده ب ــود و   شیزانوه ــته ب گذاش
 .کرد یسکوت خون به دلم م نیاما ا دمیفهم ینگاهش را نم یبود؛ معن رهیخون آلود بهم خ

 نشست و گفت میآب آمد و کنار حافظ و همسر حک یوانیبا ل مهیسراس مهیحک
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گــرم  نیبـه زمــ  یالهــ ،یجـز جگــر بزنـ   یالهــ! سـراغ گلنــوش؟  یبـاز رفتــ ! گن؟یمــ یچـ  نــایا! حـافظ؟؟ : -
 !کنم؟ کاریمن از دست تو چ ،يبخور

بــردارد بــا دهــان پــر خــون و   میرا از چشــم هــا مشینگــاه مســتق نکــهیخونســرد، بــدون ا یلــیخ حــافظ
 آمد گفت یکه از ته چاه در م يصدا

 .آره: -

ــه ال مــهیحک جــوابش ــا  يرا از ال ب ــا و حرف ــو يفکره ــه ت ــ  يک ــرش وول م ــورد ب یس ــخ ــ رونی و  دیکش
تعجـب هـم   . مغـزش قفـل شـده بـود     ایـ کـرد؛ گو  یبـه حـافظ نگـاه مـ     رهیـ خ رهیاز دستش افتاد، خ وانیل

ــ  يداشــت رشــته ا ــود  شیکــه ســالها پ ــاســتوار نگهــش دار میبــا چســب هــم نتوانســته ب بــاز شــکل  م،ی
 !کند یم دایمعنا پ نجایمحال ا يکلمه ! ستیدر کارن یدانستند که شدن یگرفته بود و همه م

 یگـذرم، وقتـ   یازت نمـ  یکـ یمـن  ! ؟يمعتقـد  اتیـ بـه اون دن  ،يکـه معتقـد نبـود    ایـ دن نیـ بـه ا : مهرنوش
 !یلرزون یو تبارو ده ساله م لیا هیتن ! مونه یم رونیدستت از گور ب يریبم يبخوا

 گفت یآرومتر از همه با ناراحت فرنوش

 از یچــ! م؟ینفــس راحــت بکشــ يذار یچــرا نمــ! کــارات نیــبــا ا يدختــر رو حــروم کــرد نیــعمــر ا: -
 !؟يخوا یجون گلنوش م

نداشـت و تمـام آتـش هـا از گـور مـن بلنـد         یبـار حـافظ گنـاه    نیـ ا خـت، یر یمـ  میـ از سـر و رو  خجالت
 یداد کـه حرفـ   ینشـان مـ   یداد و چقـدر مردانگـ   یرا مـ  یمعنـ  نیهمـ  ایـ اش هـم گو  رهیـ نگاه خ! شد یم

 .زد یراجب من نم
 
توانســته بــود  ی، بالخــره حــاجآمــد یســالم و صــلوات و تعــارف کــردن مــ يصــدا مــانیحــرف ها انیــم

سـر تـا آن سـر حـال نشسـته بودنـد و        نیـ هـم از ا  خیتـا بـ   خیرا به داخل خانـه دعـوت کنـد؛ بـ     میبرادرها
 کـان یخـرابش نشـان پ   يحـافظ بـا آن سـابقه     چـاره یب! دندیکشـ  یحـافظ خـط و نشـان مـ     يبغ کـرده بـرا  

ــ    ــرا ب ــه م ــود ک ــب ب ــود و جال ــ یتهاجمــات همــه ب ــاه م ــدید یگن ــا ییچــا یحــام. دن ــه دســت   يه کــه ب
ــ   ــه همــه تعــارف م ــود را ب ــ يکــرد، رو یعروسشــان دم شــده ب ــ  نیزم ــودم و حــال درون ــو شــده ب  میول

 کیــ یحــاج. صــاف نشســتن را نداشــت ينــا شیبــود کــه بــا آن وضــع اســفناك ظــاهر  یبــدتر از حــافظ
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ــا ذهــنش را   حشیدور تســب ــد ت ــر يکنــد، ســپس کــف دســتش را رو  آرامرا گردان  دیکشــ شیهــا شی
 يحـافظ قصـد نداشـت چشـم از چشـم هـا       ایـ بـه حـافظ شـد، امـا گو     رهیـ خ دنـد یپر یکه م ياو با پلک ه
اهللا اکبـر رامبـد باعـث شـد      ينگـاه مـا سـه نفـر را متوجـه شـدند، صـدا        ریکـم کـم همـه مسـ    . من بردارد

ــ  ــه زم ــدوزم و ب نینگــاهم را ب ــاز ا شــتریب ــ. نکــنم کیــرا تحر غانشــاناعصــاب دا نی ــا چــه   ینم ــم ت دان
و تعصــبش  رتیــمــرد بــه غ! چقــدر دردنــاك اســت؟ يگــرینــاموس د يمــرد رو کیــکــه نگــاه  دیــدانیم

 .دهد یدور نگه دارد، قدرتش را از دست م ایکه نتواند ناموسش را از بال يزنده است؛ مرد

 !کف دستت؟ یمنو گذاشت يچرا آبرو! چته؟: یحاج

 .بود ختهیتمام حظار برانگ يحافظ سکوت حاکم شد؛ کنجکاو يحرفا دنیشن يبرا

 !؟يدیگوش نم: افظح

 دیو تعجب پرس دیبا ترد یحاج

 !و؟یچ: -

 !؟یگفت یچ! گفتم گلنوش: حافظ

 .مبل نشست يقرار لبه  یب رامیاهللا اکبر رامبد بلند شد، عل باز

 !میدرست حرف بزن مام بفهم: یحاج

 !درسته؟! رمشیگ یم میواسه حک یگفت: حافظ

 .خم شد شیزانوها يبرد و رو شیموها يرا ال شیکالفه پنجه ها شهرام

 !ه؟یگذشته چ یقصدت از کالبد شکاف! بس کن حافظ: یحاج

 کرد و ادامه داد میرو به حک حافظ

 .یرفت! ؟يکرد کاریچ! خوامش، نرو یگفتم م: حافظ

را در هـم قـالب کـرده بـود      شیشـد، انگشـت هـا    دهیگـره کـرده کشـ    يبـا ابروهـا   میسـمت حکـ   نگاهم
 .دیجو یرا م شیلب ها ریو سر به ز

 ناالن گفت مهیکح

 !بسه حافظ؛ بس کن: -
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 پر اخم گفت اریماز

 !بزار بگه: -

 !نگفتم؟ ره،یوصلت پا بگ نیزارم ا یگفتم نم: حافظ

 .بلند شود شیدست بهرام گذاشت و نگذاشت از جا يدستش را رو اریشد، ماز زیخ مین بهرام

 !حافظ؟: یحاج

 !بگم چرا آبروتو گذاشتم کف دستم؟ يخوا ینم: حافظ

 .سکوت کرد رهیخ رهیخ یحاج

 !؟یگفت یخودت؛ چ نیهم! ؟یگفت یچ! خوام یگفتم گلنوش رو م: حافظ

 دیباز نال مهیحک

 !از دستت مردمیم یبس کن حافظ، اله: -

 !يندار اقتشویبود، تو ل میگلنوش مال حک یگفت: حافظ

 یبــه حــاج رامبــد بــا تکــان دادن ســرش،. شــد، نگاهشــان بــه هــم افتــاد  یرامبــد و حــافظ قــاط پوزخنــد
 .شد رهیخ

 !خونه چقدر دعوا بوده نیمن تو ا یسر آبج: رامبد

 یعنـ یرابطـه اونقـدر بـد شـکل گرفتـه بـود،        نیـ کـه زد بـه سـرم، ا    يبـا روح و روانـم کـرد    يکـار : حافظ
 یچــ شیچنــد مــاه پــ دیــدون یمــ یولــ... میکنــ یزنــدگ میکــه نتونســت دیــبــد شــکلش داد نقــدریشــماها ا

 !دم؟یفهم

 .ادامه داد دیبه من رس یهمه چرخاند و وقت يرا رو شیان داد و چشم هارا با خنده تک سرش

تـو  ! خـواد؟  یبـد بچشـو مـ    يآخـه کـدوم پـدر    ره،یـ بچـت شـکل بگ   یزنـدگ  یبابا، تو نذاشـت  یحاج:حافظ
!! نهیسـنگ  نقـدر یننوشـته تـاوان عاشـق شـدن ا     ،یکنـ  یتـالوت مـ   هیـ ازش آ قـه یبـه د  قـه یقرآن خدا کـه د 

ــ   میحکــ يکهنــه هــا یتمــام بچگــ! بــود؟ یچــ میودم؛ فــرق مــن و حکــمــن پســرت بــودم، پــاره تنــت ب
کــه  یاونــ! يکــرد یمونــد فکــر حــافظ مــ یبــود و بعــد اگــر پــول میحکــ يشــد، اول خواســته هــا بمینســ

ــ  يفرســتاد ــ میدنبــال آرزوهــاش حک ــود و اون آهــن و  يکــه مونــد ور دســتت، انگشــتاش از برادهــا  یب
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 نمویماشــ ،يدانشــگامو تــو زد ،ينتخــاب کــردرشــته امــو تــو ا! چــوب داغــون شــد مــن بــودم يهــا کــهیت
! بــود عاشـق شــدم؟  یگنــاهم چـ ! بـودم همــه عمـرم   عــتیمط ،يکـرد دوســتامو تـو انتخــاب   ،يدیـ تـو خر 

 يکـرد  یسـع  یحتـ ! ؟یخواسـت  یخواسـتم کـه تـو نمـ     يزیـ چ هیـ بـار   نیچون واسـه اولـ  ! شدم مرتد؟ هوی
پـس  ! شـه؟ یهم! م؟یه حکـ خـوب واسـ   يزایـ همـه چ ! بـودم؟  یمـن سـر راهـ   ! کنـار؟  شیبزار میحک يبرا

 !نبود؟ نجوو! حافظ دل نداشت؟! حافظ بچت نبود؟! ؟یحافظ چ

 لب گفت ریفشار داد و ز شیچشم ها يانگشت اشاره و شصتش را رو یحاج

 ..هیقض! یکن یاشتباه م: یحاج

 و گفت دیپدرش را بر حرف

کـم  ! شـم گفـتم؟  کـم چ ! مگـه مـن چـم بـود؟    ! درودنـه ات؟  يآقـا رضـا بـرا    يدختـرا ! بود؟ یچ هیقض: -
ازت نخواســتم فقــط توجــه  یچــیه ،يتمــام عمــرم خــدام بــود! کــم اطاعــت کــردم؟! خــوردم؟ يتــو ســر

بــود، بــراش  یونیــلیدرآمــدش م نکــهیاون ور آب بــا ا ،يدیرســ یمــ میشــبانه روز بــه حکــ! خواســتم یمــ
ــ ــول م ــرس ا ! يفرســتاد یپ ــوش، از ت ــتم گلن ــا گف ــه خواســته ام برســم، از اون ســر دن   نکــهیت ــن ب ــم  ای

 يفکـر نکـرد  ! سـت؟ یبچـه ن  گـه یحـافظ د  یبـا خـودت نگفتـ   ! کـردت؟  زیـ بـه عز  شیکـه بـد   شیشوندک
 !جنگه؟ یم

کــه  يدر نشسـت، طـور   يرفـت و جلــو  رونیـ از سـالن ب  تیبـا عصــبان  میسـاکت شـده بــود و حکـ    یحـاج 
 .همه گوش کند يتوانست به حرف ها یجمع نبود و هم م يهم تو

کــه  میهمــه، همســر حکــ يشــده ا کیــصــاب تحراع يرو دیکشــ ینــاخون مــ مــهیحک ي هیــگر يصــدا
دسـت نخـورده    شیهـا  ینیریکـرد، گرچـه شـ    یمـ  ییرایپـذ  یشـد، بـا مهربـان    یبحـث نمـ   يمتوجه  ایگو
ــم يرو ــت زی ــذ . نشس ــتمال کاغ ــافظ دس ــا  يرا رو يح ــب ه ــا  دیکشــ شیل ــرف ه ــاره ح را از  شیو دوب

 .سر گرفت

خواســتمش،  یع کــه مــن مــهمــون موقــ یدونســت یمــ! گلنوشــم عاشــق مــن بــوده؟ یدونســت یمــ: حــافظ
 !ل؟یا هی يبه عمر ما دوتا و آبرو يگند زد یدونست یم! اونم دلش با من بوده؟
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امــا ســاکت بودنــد و چقــدر  اورنــدیکردنــد؛ انتظــار داشــتم هجــوم ب یرا نگــاه مــ گریمــن و همــد برادرهــا
 !بود بیعج

 
 کردندگوشم پچ پچ  ریمهرنوش و فرنوش ز! زد یسکوت بهم م نیرا ا میذهن معادالت

 گه؟ یراست م! گه؟ یم یچ: -

 دورگه شده از خشم گفت يبا همان صدا رامیعل. تکان دادم دییسرم را به عالمت تا تنها

 !گلنوش؟: -

ــار ــدنم لرز  چه ــتون ب ــس ــنم؟   د،ی ــکوت ک ــاز س ــذارم بق ! ب ــاز بگ ــب ــم هی ــدیبگ میتص ــرا ناد رن ــو م  دهی
پــس  کجــایموقــع را  یبــ يهــا اطاعــت يخــواهم تــاوان همــه  یبــودم، مــ عیــبســه هرچــه مط! رنــد؟یبگ

 بلند گفتم میصدا يرا جمع کردم و با ته مانده ا میتمام انرژ. بدهم

 ..دوستش داشتم: -

ــرات ــو   ج ــرفم را بگ ــه ح ــتم ادام ــا   مینداش ــنش ه ــکوت و واک ــا س ــدود   يام ــا ح ــم را ت ــان دل  يآرامش
 .آرام تر ادامه دهم یکم يقرص کرد تا با صدا

 ..هنوزم دارم: -

پــچ پــچ کــردن و صــالح و مشــورت بــود و بعــد   هیشــب شــتریو عربــده نبــود، ب ادیــفر یشــد، ولــ همهمــه
کـه   يزیـ بـا چ  میکـرد  یکـه فکـر مـ    يزیـ ده سـال چ ! کردنـد و چـه شـد    یچه فکـر مـ  . سکوت شد کهوی

کـه قضـاوت تنهـا کـار خداونـد اسـت، نـه بنـده          نـد یگو یراسـت مـ  . بود چقدر فاصـله داشـت   تیدر واقع
 !شیها

 اش را لب زد و سپس رو به من گفتسرد شده  ییاستکان چا یحاج

 !؟یگیم یچ یدون یبابا جان، م: -

 !دیچقدر ساده ا! سرش باد داره نیا: بهرام

 !مغزت سر جاشه؟ یگل: اریماز

 !مگه مغزم داره؟: شهرام

 !!شهرام: رامبد
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 گفت یداخل آمد و رو به حاج میساکت شدند، حک همه

 !گناه که نکردن! دیدست از سرشون بردار: -

شــما اگــه پســرتونو از ســر  ! بــه جونمــون؟ فتــهیب شیآتــ هیــهــر روز  میدســت رو دســت بــزار: رامیــعل
 !زارن خار به پاش بره یداداش داره که نم) پنج تا(گلنوش پنشتا  ن،یکرد دایراه پ

 رو به همه گفت یجا بلند شد و عصب از

 !میبر! میبسه هر چقدر مزاحم شد: -

 ..نیبش قهید هی رامیعل: میحک

 و گفت دیا برر حرفش

خونـه،   یکـه بـاال سـرش فاتحـه مـ      يقبـر  نیـ ا! داداشـت روضـه هاشـو خونـد    ! بشـه؟  یچ مینیبش: رامیعل
 !دیکن يخواهرم باز ندهیزارم باز با آ ینم! ستیتوش مرده ن

 !بوده، مطمئن باش نه از عمد بود و نه ادامه داره میاگه باز! ؟يکدوم باز: کمیح

وصـلت   نیـ ا! شـه ینم لیـ فام ل،یـ فام نیـ ا گـه ید! ه هـا پـاره شـده   حرمـت هـا شکسـته، پـرد     میحکـ : رامبد
 .میبر دیکن یعل ای ده،یم يمغزشون بو قورمه سبز نایا! هم از اول وصلت نبود

ــافظ ــا  ح ــرش را پ ــون   نییس ــتمال خ ــکوت دس ــداخت و در س ــه  شیان ــبش کشــ  يرا گوش ــر دو  د،یل ه
ـ ! مـا بـود   انیـ پا ينقطـه   گـر ید نجـا یا. میو دلزده شـده بـود   دیناام هـم را   میتوانسـت  ینمـ  گـر یشـک د  یب

ــیبب ــ میخصوصــ میحــر گــرید.مین ــ میهــا يشــد و تمــام آزاد یســلب م گلنــوش،  گــریگرفتنــد؛ د یرا م
 یرا تجربـه مـ   یبـود و داشـت زنـدگان    دهیـ کـه تـازه جـان در تـنش دم     یگلنوشـ . شـد  یگلنوش قبـل نمـ  

 ؟کردن یگلنوش را چه به زنده بودن و زندگ! گشت یبه قبرش باز م دیکرد؛ با

 گفت یدر رو به حاج يجلو رامبد

 !يآبرو یواسه ب میجا ندار گهید! شهیپر پر م! دم پرِ ما ادیحافظ ن یحاج: رامبد

ــب یکــی یکــی ــ رونی ــد ول ــا  یرفتن ــن ســر ج ــ میم ــ   خیم ــان هــم نم ــودم، تک ــده ب ــه . خــوردم یش ــر چ ه
االن هــم  نیکــردن کــه برادرهــا همــ    دیــلــب تهد ریــو ز دندیمهرنــوش و فرنــوش دســتم را کشــ   
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 یرا کنـار زد و عصـبان   هیـ زودتـر بق  رامیـ بالخـره هـم عل  . رفـت  یکـتم نمـ   يانفجـار را دارنـد، تـو    تیاصخ
 دیغر نییپا يهم قفل شده و با صدا يرو يدندان ها انیم زا. سرم نازل شد يباال

 !مارو مضحکه دستت نکن نیاز ا شتریپاشو ب:رامیعل

ــ ــافظ کشــ     یب ــه ح ــاهم را ب ــرف نگ ــه  دمیح ــک ــتش را ز کی ــدس ــج را رو  چا ری ــود و آرن ــه زده ب  ين
ــو ــته و خ شیزان ــگذاش ــ رهی ــود؛ نم ــروم، د یام ب ــاب فشــار را نداشــتم  گــریخواســتم ب ــ. ت خواســتم  یم

 !بار کیهم  ونشیبار و ش کیماندم؛ مرگ  یم دیبمانم، با

 !امینم: -

ــ    شــهرام ــدند؛ حک ــه ور ش ــم حمل ــان به ــرام نفــس زن ــام میو به ــاج یو ح ــه ا  یو ح ــل هم ــتادندیمقاب . س
 سیگــ. مهمــه شــد، زد و خــورد شــد، بــاز مشــت هــا ناجوانمردانــه بــه ســر و تــنم اصــابت کــرد دوبــاره ه

صــورت هــا نشســت، شــب  يلــرزان رو يشــد، چنــگ هــا دهیــدر دســت برادرهــا تاب میخواهرهــا يهــا
ــ  مانیزمســتان ــوره در آتش ــل ک ــ   یمث ــودم، م ــا کــرده ب ــن برپ ــه م ــ  یک ــوخت و خاکســتر م ــد یس . میش

ــود، صــحرا  ــود؛  يمحشــر شــده ب ــود کــربال ب ــ . چهــره هــا از زور خــون، مشــخص نب  سیبالخــره هــم پل
حـــافظ بـــه . بازداشـــتگاه شـــدند یرا بـــه جـــز رامبـــد راهـــ میو برادرهـــا میوارد مهلکـــه شـــد و حکـــ

ــا حــال هیــمنتقــل شــد و بق مارســتانیب ــ . میمنتظــر نشســت یحــاج ي نــهخــراب در خا یب  یرامبــد چــپ م
ــ  نیآمـد بــه زمــ  یرفت،راسـت مــ  ــ  یعصــب یحـاج . داد یو زمـان فحــش م  دیگرفتشــا یو کالفــه تمـاس م

 یاذان صــبح بــود، رامبــد کنــار حــاج ! بکشــد رونیــکنــد کــه همــه را از بازداشــتگاه ب دایــپ یبتوانــد راهــ
هـم تمــام زن   روزیـ از د.واندنــدخ یلـب دعـا مـ    ریــخـواب ز  مـه یخوانـد؛ مهرنــوش و فرنـوش ن   ینمـاز مـ  

مهـر  . دمیکشـ  یان خجالـت مـ  کردنـد کـه از تمـام شـ     یمـ  یبرادرها آنقدر تماس گرفتـه بودنـد و نگرانـ   
کــه  يهــا یلیســ يچقــدر هــوا ســرد بــود و جــا. رفــتم اطیــگذاشــتم و بــه ح زیــم يو رو دمینمــاز را بوســ

هـم نبـودم؛ انگـار همـه      وبـودم   مانیبـود کـه هـم پشـ     بیـ عج. سـوخت  یخورده بـودم، ناجوانمردانـه مـ   
نکـنم، کـاش حـافظ خانــه     تـا لـرز   چانـدم یچــادرم را دورم پ. گذشـته بـود   دادیـ رو نیـ عمـر در انتظـار ا   ي

تمــاس  يبــرا یرا فرامــوش کــرده بــود و راهــ لشیموبــا مــهیحک. مــردم یداشــتم مــ شیبــود، از نگــران
ــر دار شــدن از حــال حــافظ نداشــتم   ــا. گــرفتن و خب ــه ح يپ ــار ت ــا ســتادم،یا اطیــچن ــامن  نی درخــت م
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هـا کـه    آن وقـت !خانـه بـودم و قـدرش را ندانسـتم     نیـ بـود، آن وقـت هـا کـه عـروس ا      میسخت يروزها
کـف دسـتم را   . دمیـ د یرا وارونـه مـ   زیـ گـرفتم؛آن زمـان کـه همـه چ     یاشـتباه  یرا بـا بـدبخت   یخوشبخت

 ..دمیدرخت کش يتنه  يرو

 گلنوش: -

ــدا از ــاج يص ــود     یح ــودش ب ــتم، خ ــب برگش ــه عق ــوردم، ب ــا خ ــالتو. ج ــد يپ ــه رو شیمیق  يرا جاهالن
ــا   ــا دمپ ــود و ب ــه ب ــانه انداخت ــر ییش ــخ ياب ــود  رهی ــده ب ــادرم. ام ش ــب   چ ــاره مرت ــاز و دوب را از دورم ب

 .ستادهیکه سر و صورتم را با آن حال خراب به نظاره ا دمیکش یکردم؛ خجالت م

 ..آقا یحاج: -

ــا جــان،  : - ــا؟.. چنتــا ســوال دارم ازت هیــراحــت بــاش باب کــه عروســش بــودم   یمثــل زمــان! بپرســم باب
 يرو قـا یفتم، حواسـم نبـود و دق  را بـه دنـدان گـر    نمیریـ لـب ز . کـرد، هنـوز هـم مهربـان بـود      یم میصدا

ــ. را فشــردم و صــورتم جمــع شــد  شیپــاره گــ ــو  یب ــا اگــر   يصــدا پــر چــادرم را جل صــورتم گــرفتم ت
 به زور لب زدم. نباشد دید يکرد، جلو يزیرخون انایاح

 ..دییبفرما: -

 .دیکش شیها شیبه ر یدست و آن دست کرد و دست نیرا ا حشیتسب

 !؟یشیزن حافظ م: -

حــاال . پـروا ســوالش را مطـرح کـرد    یکردنــد، چقـدر رك و بـ   یسـرم خـال   يرو خیــآب سـطل   هیـ  انگـار 
 !شد؟ یم! خواستم همسرش بشوم؟ یواقعا م! گفتم؟ یچه م

 ..داداشـ.. آخه حافظ.. من.. من.. آقا یحاج: -

 و محکم گفت دیرا بر حرفم

 !؟يخوا یم: -

ــب یکــنم و قــدرت دایــپ کــردم خــودم را یچــادرم پنهــان کــردم و در ســکوت ســع  انیــرا م صــورتم  ابمی
 .شد، انگار زبانم قفل کرده بود یاما مگر م. تا جواب سوالش را بدهم

 رامبد؟: -
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 یکـرد و بـرادر بـزرگم را صـدا مــ     یبــه پشـتش نگـاه مـ    رم،یـ بلنـدش باعـث شـد سـرم را بـاال بگ      يصـدا 
 یراهــ یگخــانواد! فتنــدیدو بــه جــان هــم ب نیــمانــده بــود کــه ا یکــی! بــا رامبــد چــه کــار داشــت؟. کــرد

ــ ــد ثان ! میشــد یبازداشــتگاه م ــد در عــرض چن ــرامب ــا  هی ــب ــان ا  کی ــن اخــم کنارم ــه  ســتاد،یم هــر دو ب
همـه درخـت تــا    نیـ ا انیـ طـرف بــاغ؛ م  نیـ ا. کـردم  یمـ  یبودنـد و مـن داشـتم قالــب تهـ     رهیـ صـورتم خ 

ــد صــدا ــه کمــک ب  غمیجــ يبخواهن ــدیایرا بشــنود و ب ــکــه ز ن ــودم  شــانیدســت و پا ری ــده ب . خــورد ش
صــبر بــاال گرفــت و آرام  يکــف دســتش را بــه نشــانه  یحــاج. بــه عقــب رفــتم یرزان قــدمترســان و لــ

 گفت

 !نداره يباهات کار یبابا جان، کس سایوا: -

 اشاره داد و گفت یبا دست به تخت چوب یحاج! نه! جو؟ نهیبود، اما ک یرامبد عصبان يها چشم

 !م؟یحرف بزن: -

ــ میهمســر حکــ م،ینشســت یچــوب تخــت يو در ســکوت رو دیــهــم چرخ يرو مــانیها چشــم  یبــا نگران
و ســرم  خــتمیر يهــر ســه چــا يبــا خجالــت بــرا. را کنارمــان گذاشــت و داخــل برگشــت ییفالســک چــا

کردنـد تـا    یمـزه مـزه مـ    نقـدر یبـود کـه ا   نیسـنگ  یلـ یخ مـان یحـرف ها  ایـ را با استکانم گرم کـردم، گو 
لــپم ســر بــاز کــرده بــود، بــه  کــه از داخــل  یلــپم گذاشــتم، زخمــ يتــو یکــوچک نــدق. اورنــدیبــه زبــان ب

 يبــار گوشــه ا نیــدهــم کــه ا یتــا ســوزش لــپم را تســل دمیرا داغ داغ هــورت کشــ يچــا. ســوزش افتــاد
 .کردم شیرها ینعلبک يگذشتم و رو ییچا ریاز خ. لبم کباب شد

 !دادم، نه بچه هامون یم دیاشتباهو من با نیتاوان ا! راهو اشتباه رفتم رامبد: یحاج

 !دادم، نه بچه هامون یم دیاشتباهو من با نیتاوان ا! ه رفتم رامبدراهو اشتبا: یحاج

 !ینگو حاج: رامبد

 !اریبرو شناسنامه خواهرتو ب: یحاج

 به هردو کرد و گفت یسطح یصاف بود، نگاه يادیز شیکه انگار دوزار رامبد

 !ستیمن دلم رضا ن: رامبد
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ــ  یدو تــا جــوون از زنــدگ: یحــاج بــزار بــرن ســر ! میدرد گرفتــار هیــه افتــادن، ماهــام کــه هــر کــدوم ب
 !فتهیرو شونه من و تو م نایبخدا که گناه عذب موندن ا شون،یزندگ

 گفت يلب ذکر ریو ز دیآه مانند کش ینفس رامبد

 ...بهرام بفهمه: -

 دیرا بر حرفش

 !تا بفهمه کار از کار گذشته: یحاج

 بعد گفت یکم یکنان رفت، حاج یعل ایباز ذکر گفت و  رامبد

 یشــروع مــ تونویزنــدگ د؛یــکن یاجــاره مــ یخونــه نقلــ هیــمشــهد،  دیــریمغــازه تــو مشــهد زدم، م هیــ: -
 يرو.. فبـه المـراد؛ امـا اگـر خـدا نکـرده، زبـونم الل        د،یشـ  یکـه انشـااهللا مـ    ياگـر خوشـبخت بـود   . دیکن
 !حتیاز من به شماها نص نیا! ستیباز ن یاز ماها حساب چکدومیه

ــود  چــ يلــب هــا يناخودآگــاه رو يلبخنــد وصــال مــا مگــر در ! ال؟یــخ ایــاك چــاکم نشســت، خــواب ب
از  یفقـط خواسـت خداسـت، برگـ    ! گـردد؟  یورق برمـ  یشـود کـه بـه آنـ     یچطـور مـ  ! خواب ممکن بـود 

 ...افتد مگر به اذن خدا یدرخت نم

هــا و روشــن  یاهیشســتن ســ دیــانگــار نو اهم،یچــادر ســ يبــرف رو زیــر زیــبــود بــارش ر بــایچقــدر ز و
ــ  ــتم را م ــدن بخ ــ    دا یش ــراز و نش ــد از ف ــه بع ــودم ک ــدا ب ــاکر خ ــدر ش ــا بید و چق ــ يه ــره  اریبس بالخ

 .داد یخوشش را نشانم م يرو یزندگ

9/1/1396 
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