
 لحظه هاغنیمت 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لحظه هاغنیمت 

 

 
2 

 

 

 

 

 
 

 

 



 لحظه هاغنیمت 

 

 
3 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  
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 لحظه ها متِیغن

 (خی) گل  یقلم زهرا نور به

 نیا دن؛یو به خاطر طعنه نشن شهیاشتباه از دانشگاه اخراج م یِکه به خاطر دوست طونیو شر و ش ییروستا یدختر

کب راه مرت نیاش رو بگذرونه و در ا یزندگ ییترم به تنها انیکنه تا پا یم یو سع دهیرو به خانوادش اطالع نم انیجر

 داره! یدر پ یکه براش عواقب دردناک شهیم یاشتباهات

 طنز#

 یخانوادگ#

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 عاشقانه#

 

ه بود ک نیفکرم ا یتوجه به اطرافم همه  یحرکت کردم و ب یچوب یدرختا، سمت کلبه  نیباغ ب یآروم از انتها آروم

مثل  ییشد و فضا یتر م کیشدم هوا تار یتر م کینزد یکلبه کمال استفاده رو ببرم .هر چ ییبایاز طراوت و ز

هر چه اطراف را نگاه  یشد. حت ینم دهید یاثر یزییاقشنگ پ یاز رنگ ها یرو به وجود آورده بود.  ول زییغروب پا

 گل برام ملموس بود.جن یفضا یشدن لحظه به لحظه  کیو فقط تار دمید یاز غروب هم نم یکردم نشون یم

 رهیدستم سمت دستگ یفکر یبه دلم چنگ انداخت و ب ینیریش یو دلشوره  بیکلبه ترس عج یروبرو دنیبا رس 

و نور  دیچیبهار در فضا پ یباز شد و بو یرو فشار بدم در با قژژ وحشتناک رهیکه دستگ نیدر حرکت کرد. قبل از ا ی

 عادت کرده بود آزار داد. یکیچشمم رو که به تار یمیمال یِآب

زدم  غیو با وحشت ج دیچیدر گوشم پ یوحشتناک ینکنه که صدا تمیتا شدت نور اذ دمیچشمم کش یرو جلو آرنجم

 باغ محو شد. یو انگار به عقب پرت شدم که کلبه مثل دود شمع تو فضا

بهش  غیروناک باال رفت و با ج قناس کلیکه باز کردم صدا همچنان ادامه داشت و نگام از فرش کف اتاق تا ه چشم

 :دمیتوپ

 آخه؟ دنهیخوابم؟ االن وقت جارو کش ینیب ینم وونهید -

 افهیدونستم ق یزد. خودم هم م یدهنش رو گرفته بود و قهقهه م یام  جلو افهیو با اشاره به ق دیخند یغش م غش

که تو تنم مچاله و کج و کوله  ییان و لباسا ختهیبهم ر یبلندم که حساب یفرفر یام بعد از خواب خنده داره! موها

 از ت*خ*ت*  افتادم. یعیو به طرز فج مشد نیابوقراضه پخش زم نیا یشده ان و االنم از ترس صدا

لو ت*خ*ت*  و یبود کنار زدم. روناک رو دهیچیو پتو رو که به پاهام پ دمیکش نییباال رفته بود رو پا یکه کم تاپم

کرد و  یم ریخنده هاش حاالتم رو تفس نیبود. ب دهیچیدر هم پ یجارو برق یش با صداخنده ها یشده بود و صدا

 .دیخند یبلندتر م

 !یزک گهیم شتیپ ییظرفشو میموهاشو... س یواااا-

 !...یمان یسمندون شد هیمادر... شب یواااا -
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بردم و دسته  شیدستم رو پکردم  یموفق شدم پاهام رو از پتو خالص کنم و همون طور که با حرص نگاش م باالخره

جارو رو چسبوندم به لبش؛ همچنان  یرو شکمش و سر لوله  دمیپر یحرکت ناگهان کیرو گرفتم و در  یجاروبرق ی

 تونست خودش رو خالص کنه!  یو نم دیچیپ یبه خودش م

 دستش انداختم. تا اون باشه و من رو تو خواب نترسونه! یو حساب دنیبار من شروع کردم به خند نیو ا دمیپر نییپا 

 ...ایپروتز لب دوست داشت-

 پروتز از دوشت برداشتم! هیخرج  یپول به من بد یکل دیروناک، االن با گمایم -

ضربه زدن  یدستش برا ینیاز سنگ ی. منم که حسابنییپا دیت*خ*ت*  پر یخودش رو خالص کرد و از رو عیسر

 .دمیاتاق دو رونیکنه و با تمام توانم سمت ب ضمیم در گذشته؛ نموندم تا بازم مستفبرده بود بینص

 !یچه کرد نیقرار دارم... بب مانیمگه دستم بهت نرسه! احمق با پ یمان-

 یکه به زحمت جلو یو در جواب حرفش در حال ادیتا دنبالم ن دمیو در رو محکم کوب دمیپر یبهداشت سیسرو داخل

 گرفتم داد زدم: یخنده ام رو م

 قرار نذار، تو رو هم از دانشگاه اخراج کنن فاتحه ات مث من  خونده است! نقدریا-

 کرد که صداش از پشت در اومد. یبود و لباشو چک م ستادهیا سیپشت در سرو ی نهیآ یروبرو گمونم

 !نیچاپلوس خبرچ یپسره  ؛ی! اونم با کیتو دانشگاه الو بترکون میستیبابا؛ مث تو تابلو ن میقرار دار رونیب -

 و سرش داد زدم. دمیحماقتم به در مشت کوب یادآوریاز  یعصب

 ببند دهنتو روناک. -

با اون  یکه به خاطر دوست شیماه پ کی. از ختیشد و اعصابم به هم ر شونیتلخ احوالم پر یاون حادثه  یادآوری از

ساده  لج کرد و  یرابطه  هیقدر سر  نیا وونهیفرستم. پسر د یاخراج شدم هر روز به خودم لعنت م وونهید یپسره 

جر و بحث با هم گرفت و  نیمچمون رو ح نشکدهدا نگیپارک یحرصم رو در آورد که آخرش حراست تو محوطه 

 دانشگاه اخراج شدم. اونم فقط من، نه اون!... نیو نقض قوان تیتهش به خاطر عدم صالح
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داشت و تونست پرونده اش رو پاک نگه داره و منم که فقط به خاطر چندتا  ادیا زآقا زاده بود و دوست و آشن چون

 .ومدیاز دستم بر ن یکه نکرده بودم؛ کار یو تماس محکوم بودم به کار امکیپ

ر استادا به خاط یبعض تینداشت و به خاطر شکا دهیاز خجالت نتونستم دوباره به دانشگاه برگردم. اعتراض هم فا 

هم قوز  انیبد سابقه شده بودم و اون جر ییجورا هیکنن!  یدگیکالس حاضر نشدن به اعتراضم رسسر  طنتامیش

 قوز شد.  یباال

که به  ینداشتم، آخه استاد یریرو زدن. من که تقص رآبمیز یوسط استادا هم مته به خشخاش زدن و حساب نیا

 رو درک کنه! یرو خط انداخت! بلکه احمق بودن واقع نشیکنه، حقشه که ماش یم نیدانشجو توه

جا گذاشته بود،  نهیآ یالهام که جلو یزدم و موهام رو بافتم و کامل پشت سرم جمع کردم و با کش مو مسواک

 اومد. رونیاتاق رو تموم کرد و ب دنیاومدم روناک هم جارو کش رونیکه ب سیبستم. از سرو

 .خوا.. ینم ،یخوام مان یمعذرت م-

 گفتم: الیخ یو ب دمیحرفش پر وسط

 .دیارز یفراموشش کن! به پروتز لبت م ست،یمهم ن -

ر از کنا شییدمپا ی. هنوز داخل نرفته بودم که لنگه رمیتا پشت اپن پناه بگ دمیو سمت آشپزخونه دو دمیخند

 کرد. نیگاز خورد و همه رو نقش زم یرو یِو قور یگوشم رد شد و صاف به کتر

 شروع به غرغر کرد. یکوتاه غیرو نشنوم و روناک هم با ج کایبرخوردشون به سرام یگرفتم تا صدارو  گوشام

 االن آشپزخونه رو مرتب کرده بودم نکبت جون. ،یمان یبترک -

 جمع و جور کردن اوضاع کمکش کنم. یتونستم بخندم و همراهش داخل آشپزخونه رفتم تا برا فقط

 الهام کجاست؟ -

 گذاشت و جوابم رو داد. نکیبود داخل س دهیلعابش پر یقرمز رنگ رو که کم یلعاب یکتر

 ...یدیکه تا لنگ ظهر کپ ستیرفت مغازه اش مثل تو ن-
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 رو برداشتم و گفتم: ینیچ یقور یشکسته ها کهیت

 ؟یتو چرا نرفت -

 خونه! ادیقرار دارم. گفتم مرتب کنم بلکه ب مانیمگه؟ با پ یدینشن-

 ده شکسته ها رو داخل سطل زباله انداختم و نق زدم:گرد خور یچشما با

 تو خونه! یاریپسر ب یچ یعنیرو روناک...  یکار یهمچ ینکن-

چرا  نجایا گهیخونواده ات، د شیهم برگرد پ ایکن...  دایبگرد کار پ رونیحواسم هست. تو هم جمع کن برو ب -

 فهمه... ی! آخرش که بابات میخودتو االف کرد یماهه الک هی ؟یموند

خودم  یکه حاضر کرده بود برا یپشت اپن نشستم و شروع کردم از صبحانه ا یصندل یچپ نگاهش کردم و رو چپ

 .دمیچیلقمه پ

 گردم روستا. ینکنم بر م دایروزا کار پ نیغصه نخور... اگه هم رمیم -

 روناکه که پدرش یخونه  نجایو سمت اتاقم رفتم. درسته که ا دمشینرفت و داخل بشقاب کوب نییاز گلوم پا لقمه

... ذارهیم یذاشت! ول یم یمنت دیدادم. پس نبا یموندن و خورد و خوراکم، دنگ م نجایا یبرا یداده ول هیبهش هد

 خونه اش راحت باشه! توخواد  یهم سهمم رو بدم، بازم دلش م یهر چ گه؛یخب خونشه د

 د،یخواب یاومد تو هال رو کاناپه م یهم م یاومد و وقت یمشب ن یها مهیکرد تا ن یکار م کشیتو بوت شهیکه هم الهام

 یاومدم خونه و م یوقت م یکرد! منم که وقت و ب یخارج رفتن پس انداز م یو داشت برا دادیم یچون دنگ کمتر

 شدم. یرفتم و مزاحم اوقاتش م

اومد رو  یبهم م شتریرنگم رو که از همه ب یزرشک یو کمم؛ مانتو یتکرار یلباسا نیکمد رو باز کردم و از ب در

 نکردم به خونه بر نگردم.  دای. عزمم رو جزم  کردم که  تا کار پدمیانتخاب کردم و  پوش

؛ ام یبارون یپالتو دنیرو هم سرم انداختم و با پوش یدخترونه هم نقش صورتم کردم و شال مشک میمال شیآرا هی

 زدم.  رونیبه دست از اتاق ب فیک

 اومد: رونیاز اتاق خودش ب صداش
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 !یاخراج شد یماه شده و هنوز به خونوادت نگفت کی!  یایکه زود تر به خودت ب زنمینداشتما؛ نق م یمنظور یمان -

 را افتادم.  یدوشم انداختم و سمت در خروج یرو رو فمیرو به هم فشردم و ک لبام

 خوادی! االنم که مرهیگ ینداشتم! خوبه پولش رو م یمنظور گفتیذاشت و آخرشم م یخوب منتش رو م شهیهم

ه گوششون ب شهیکه هم ییها هیهمسا نیتو ساختمون با ا میانگشت نما بش یخونه و حساب ارهیدوست پسرش رو ب

 !زهیرفت و آمدمون ت

ل ستم مثبس کن! حاال خوا گهیغلط کردم د دمیهمه عذابه؟ خدا جون فهم نیاشتباه بچگانه ا هیتاوان  یعنی پووووف

 یکه؛ خودت شاهد مینکرد یخب کار ؟یاریاز حلقم در ب ینطوریا دیخوش بگذرونم و با پسرا بچرخم با یهمه کم

 !...هیگنده شد قض نقدریا هویدونم چرا  یفقط حرف زدن بود؛ نم

شدم به  یکرد و بسته م یعمو هوشنگ رو خبر م یفور ومدم،یاخراج شدم و از پس درس خوندن بر ن دیفهم یم بابا

 هیهم فقط منتظره من  مهیچرخوندن! فه یحرف بزنه چه رسد به زندگ ستیکه بلد ن یکیخ یاون پسر عمو شیر

خواد من زودتر شوهر کنم تا نوبت  یم زیعز یزن بابا نکهیحرکت خطا بزنم تا فورا بندازتم تو چاه! فقط به جرم ا

 دخترِ خودش برسه! 

فارغ  گمیکنم شانس موندنم هست، فوقش م دایبود برام! اگه کار پ یشانسآخر بد  گهیاخراج از دانشگاه د نیا

 چشمشون نباشم بهتره! یجلو یبه کارم ندارن! هر چ یکار گهی. درمیشدم و سر کار م لیالتحص

سر  یروزنامه از دکه  هیرفتم و  ادهیهوا،  تا اونجا پ یزمستون یاز خونه روناک دورتره. با وجود سرما یواحد کم خط

کنم و اضافه هاش رو داخل سطل  یاش جدا م هیها رو  از بق یازمندین یراه رفتن صفحه  نیگرفتم و ح یاصل ابونیخ

 یمغازه اش رو م یکه آشغاال یخورم به پسر مغازه دار یچرخم که به راهم ادامه بدم که محکم م یندازم. م یزباله م

 خواست داخل سطل بندازه و با هول سرش غر زدم:

 رو! یبزرگ نیآدم به ا یدیند یم اونور بود، شما که از پشت سر اومدمن سر -

 کردم به راهم ادامه دادم. ینگام کرد و همون طور که چپ چپ نگاش م متعجب

که اومد شدم و چون خلوت بود  یخط واحد نی. سوار اولرمیدانشگاه از بابا پول بگ یتونم به بهانه  یتا ابد که نم 

تو خونه بود بلکه به  یبا پرستار تمیها کردم. اولو هیوع کردم به مرور صفحات و اطالعنشستم و شر یصندل یرو

جور  یبا وضع موجود به طور موقت هر کار یهم بخوره و دهن امثال زن بابا رو بسته نگه دارم ول میلیتحص یرشته 
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 برام طنتیش یبرا یهمه استرس و فشار؛ شر و شور سابقم رو نابود کرده بود و حس و حال نیبود. ا متیشد غن یم

 کرد.  یکردم افسرده شدم کالفه ترم م یموضوع که حس م نینگذاشته بود و ا

 شماره اش رو گرفتم. یسخته ول طشیدونستم شرا یکه م نیمعلول بود. با ا یاز بچه  یمورد  پرستار نیاول

 .دییبله بفرما-

 حرف زدم: یکه مقبول جلوه کنم کامال جد یرو صاف کردم و طور صدام

 تون تماس گرفتم. هیاعالم یهستم، برا یباران ایسالم، مان-

 استخدام شده خانم! -

 ! حرفش رو زد و قطع کرد! جواب سالم بده حداقل!یجد چقدر

 نایرسه! ا یصبح سطح شهر م شیش اینج ده بود و روزنامه ها از ساعت پ کیام انداختم. نزد یبه ساعت مچ ینگاه

 .دمیاستخدام کردن! با حرص دوباره شماره اش رو گرفتم و تا وصل شد فورا توپ یک

 !دینقبول ک یاومد فرت یهر ک نکهینه ا دیعده انتخاب کن هی نِ یب دیبا یعنی نیزن یم هیاطالع یخانم محترم وقت -

خواستم دوباره  یکنه. م عمیقطع کردم و نذاشتم ضا عیحواله ام کنه سر یجواب دندون شکن تر دمیترس یم چون

م ! انگار باز حواسدنیخند یکردن و م یسر بندازم تو روزنامه که نگام به دوتا پسر افتاد که  از قسمت مردونه نگام م

ن لبم رو براشون کج جلب کردم. در جواب خنده هاشو خودمنبوده و صدام رو انداختم پس کله ام و توجه ملت رو به 

ندادم و حواسم رو به روزنامه جمع  یتیاهم گهیباز شد. بچه پرروها؛  د شتریب ششونیکردم و زبونم رو در آوردم. ن

دحام از نیبشم.  ب ادهیگرفتم پ میتصم یکه گذشت کم کم واحد شلوغ شد و با احساس خفگ ستگاهیکردم. چند ا

 ینشستم و دوباره خط به خط روزنامه رو چک کردم که کاغذ ستگاهیتو اشدم و  ادهیو سوار شدن ملت منم پ ادهیپ

 که کاغذ رو تو دستم گذاشته بود نگاه کردم و یتو بغلم قرار گرفت. بازش کردم دو تا شماره تلفن بود! متعجب به کس

کنن.  یبه هم اشاره م ییو با ژست مکش مرگ ما ستادنیهم ا یکه هم شونه  دمیهمون دوتا پسر تو واحد رو د

 که قد بلند تر بود جلو اومد و گفت: یبودم که حقشون رو کف دستشون بذارم. جلو رفتم؛ اون یاونقدر عصبان

 ! هر کدوممون چشمتو گرفته زنگ بزن!دهیشماره  وح ینییشماره منه! پا ییباال -
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ت شصتش رو نشونم داد و چشمک زد. انگش یانگشتاش کنار گوشش عالمت تماس گرفتن درآورد و به عالمت اوک با

 حرکت کی. در ارمیپسر پررو در ب نیرو سر ا شیبا سامان زخم خورده بودم که بتونم تالف یدوست یاونقدر از ماجرا

 داد زدم. غیو توجه همه سمتمون جلب شد. با همون ج دمیکش غیییج یناگهان

 ؟احمق یاز شرافت نبرد ییکارا؟ بو نیا یچ یعنی ؟یکش یخجالت نم ؟یزن یشعور چرا به من دست م یب یپسره  -

 شو گرفت و بحث شون باال گرفت: قهی نیاز عابر یکرد که پسر یگرد داشت نگام م یچشما با

 بشه؟ یرفتار یبا خواهر خودتم همچ ادیخوشت م که؟یمرد یکرد یچه غلط -

 داد زدم: دوباره

 !نایناموس مردم گرگ شدن ا یکنه قلمبه! برا یورم م رتشونیخودشون که رگ غ یخواهرا یبرا -

که پسرا رو دوره کردن و جر و بحث باال گرفت براشون ابرو باال انداختم و عقب عقب گام برداشتم تا  گهینفر د چند

 نشن! یباشن دوباره مزاحم کس نای! تا اننیام رو خوب بب ثانهیپوزخند خب

 !ینیبیخانم بد م ایمان -

 نی! قبل از ای. فقط کمدمیترس ینگاش کردم و کم تیجمع یهل دادنا نیبه اسمم که از دهنش خارج شد ب متعجب

 بیغر بیمکالمه با اون خانم عج نیاومد که اسمم رو ح ادمیهست؛  یو ک دهیکه فکر کنم از کجا اسمم رو فهم

شده بودن و االن در حال متفرق شدن  ریدرگکه اونا  ییموندن جا ادهیپ گهیراحت شد. د المیزود خ یلیو خ دهیشن

 لهیاز م یکیخودم رو به  یانداختم و به مقصد بعد دیکه رس یخط واحد نیخودم رو تو اول عینداشت. سر دهیبودن فا

برام جور نشه و مجبور  یکنم اگه کار کاریکردم که چ یفکر م نیشدم و به ا رهیخ رونیها چسبوندم. از پنجره به ب

رم سر تا عمر دا مهیفه یکنم ول یراض شهیکنم؟ بابا رو که م کاریچ مهیستا؟ با تمسخر بهناز و فهرو بهبشم برگردم 

 !زنهیکوفتم م

واد خ یم یک رهیکه بم گهیدو روز د رمردیکنه! پ کاریمونده چ رونیدوتا بچه ازشون مونده و پدر بزرگه هم ح ایطفل-

 بچه ها رو نگه داره؟ نیا

 نکرد بهشون! ییاون همه مال و ثروت وفا -

 !ادیاز گُرده شون در م ینطوریشد خواهر! مال حرومه که ا ینم ینطوریبود که ا یمال حالل م -
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 گناهش کبابه!  یب یبچه ها یحروم؛ دلم برا ایخواهر، حالل  یا -

 :دمیو پرس دمیهوا وسط بحث دو تا زن پر یب

 کنه االن؟ یم یاز بچه ها نگهدار یک -

 دادم. صادقانه گفتم: یبد یسوت دمیکردن و فهم یدو متعجب نگام م هر

 !گهید دمیخب شن -

 مسن تر کوتاه اومد و گفت: خانم

 کشه! یپرستار داره که زحمت بچه ها رو هم همون م هیانجام امورات خودش  یبرا  رمردهیدونم پ یکه م ییتا جا -

 :دمیحال و پنچر پرس یشدم و ب دیام نا

 همه پول داره؟ نیپرستار جدا برا بچه ها نگرفته ا یعنی-

 که انگار دوست نداشت جواب بده گفت: یشناسم و با حس انزجار ینگام کرد انگار من  اون بابا رو م یطور

 !ستمیمردم ن یدونم واال، من که تو زندگ یچه م -

گذاشت. اصولم بهم  یم شیدست و پوک طرف رو کف دست بغل کیاالن داشت ج نیرو به هم فشردم. آخه هم لبام

به شدت جلوم رو گرفته  بود و  ازمین یول یکرد یکار رو م نیا یو بگم که االن داشت ارمیبه روش ب دیگفت با یم

 گفت: یمحکم م

 ...«ایدفعه رو کوتاه ب نیا ایمان»

 ؟دیکن میمعرف دیتون یخواد من حاضرم کمک کنم. شما م یبچه ها م یاگه پرستار برا گمیمن پرستارم خانم... م-

کرد و  یدست شیپ شیخواستم بازم اصرار کنم که بغل دست یاش نگاه کرد. م یرو تا به تا کرد و به بغل دست لباش

 گفت:

ا دو ت ایخب! اون پرستار خودش، امورات خودشو برسه انجام بده  رهیاون که پولشو داره بگو برا بچه ها پرستار بگ -

 طفل معصومو؟
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 خود داره!... یبچه جا گهیمرد رو جمع و جور کردن سخته! د ریپ هیآره واال -

 کامال درک شیبعد یاز بهونه  نویو ا ادیخواست باهام راه ب یداد و انگار نم یرو نشون م یفیشک و بالتکل حالتش

 کردم.

! مگه خونواده ننیش یو اونا اون باالباالها م یمحله ا نیبعدشم تو ا ؟یدون یم یچ یآخه تو دختر جوون از بچه دار-

 ؟یمردم رو تر و خشک کن یصبح تا شب بچه ها ای یایو ب یدن بر یات اجازه م

 دست رو دستش گذاشتم: مظلومانه

 کنم. یم فیمواردو رد نیا یجور هیشماره تلفن ازشون بده، خودم  ایحاال شما آدرس  -

 تر کردم و گفتم: یصدام رو طفلک یکم

 پسرا بشم؟ یعار ول بچرخم طعمه  یو ب کاریکه ب نیخوا یم-

و  میودب دهیواحد رس ستگاهیکنج لبم به خنده کش اومد. به ا یاش ال اله اال اهلل گفتن و کم یصدا با بغل دست کی

 و گفت: ستادیاش ا یخط واحد توقف کرد و خانم بغل دست

 یرسو گناه داره بنده خدا... بلکه براخونه دخترم... بده آد رمیشم م یم ادهیجا پ نیمنصوره خانم با اجازه من هم -

 بشه طفل معصوما... یاون بچه ها هم فرج

 گفت: شیگشت و با در آوردن گوش یزیدنبال چ فشیرفتن اون خانم داخل ک با

 !یاومد یاز طرف ک ینگ یول دمیشماره شو م-

 :دمینال معترضانه

 کنن. یمعرف نداشته باشم که قبول نم-

 گشت و جوابم رو داد: یدنبال شماره م شیگوش داخل

و  نینداره؛ منم از ا لیبا فام یخوب ی ونهیم یهمچ یکنن! راستشو بخوا یبدتره! اصال قبولت نم یاز طرف من یبگ -

 .دمیرو شن تشیاون وضع
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 داد: حیتوض رمردیکردم و اون بازم در مورد اون پ رهیذخ میداخل گوش دوارانهیرو خوند و ام شماره

بغلش  ریز گهیزن د هی میدیبوده؛ هنوز کفن زنش خشک نشده د یو زن باز یمرش دنبال الواتاخالق نداره! همه ع-

 !یگفتم که حواستو جمع کن یول لته؛یاونجا... بازم هر طور م یبر فهیرو گرفته! ح

 نه! ایزنگ بزنم  ایشماره که دو به شک بودم که آ هیشد و من موندم و  ادهیپ میدیکه رس ستگاهیا به

 ادهیپ نیشدم و ح ادهیمحالت لذت ببرم. پ نیا یاز صفا یخواست کم یو دلم م میباال شهر شده بود یمحله ها وارد

که  نیکه با ا دیچیپ یتو گوش یبچه ا یشماره رو گرفتم و منتظر موندم تا تماس وصل بشه! با کمال تعجب صدا یرو

 !گهیم یشدم چ یمتوجه نم قیرش بود،  دقکه کنا یا گهید یبچه  ی هیبه خاطر گر یداشت ول ینیریش یصدا

 ... !نایالو... س-

 گفتم: غیج غیافته تو دامن من! از حرص با ج یصاف م بهیو غر بیآدم عج یهر چ امروز

 تو! یگیم یچ نمیبده مامانت بب ویگوش -

دهنم رو  یکه مادر نداره با کف دست محکم جلو هیدر اون خونه کس یاحتمال یاومد بچه  ادمیکه  نیمحض ا به

 گرفتم و به خودم تشر زدم:

 احمق! یایخاک تو سرت مان -

کرد که به خودم مسلط  شدم و  یرو بلغور م یزیخودش چ غیج غیها و ج هیگر نیطفل معصوم بازم داشت ب ی بچه

 گفتم:

 بهش؟ یرو بد یهست گوش شتیپ یکس زم،یعز-

 رو از گوشم جدا کردم. یگوش دیچیکه تو گوشم، پ فشیظر غیج یصدا با

 بچه، گوشم کر شد. ینیکرده!  بال نب دیمنو سف یکه رو نیمن! ا یدنایکش غیرحمت به ج صد

 یگفت. سخت یکه الو الو م دمیرو شن یخانم یمکرر بچه، صدا یغایج نیخواستم تماس رو قطع کنم که ب یم

 چسبوندم. رو به گوشم یو دوباره گوش دمیبه جان خر یگوش یرو تو غایج دنیشن
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 هستم. یالو سالم، باران -

 و کالفه جوابم رو داد. یجد کامال

 لحظه! هی... صبر کن امیامرتون... عه بچه ول کن دستمو... باشه االن م دییبفرما -

 معطلش نذاشتم  و کارم رو گفتم: ادیاش کرده بودند. ز یعصب یبچه ها بود و حساب ریدرگ

 .دیگفتن که الزم دار بچه ها تماس گرفتم، یپرستار یبرا-

 .میخوا یخود گفتن، پرستار نم یب -

 :دیمحض تموم شدن جمله اش سر بچه داد کش به

 ... اَه...یام کرد ونهید یگ یم یچ -

 !... گهید امیبذار من ب یبکنن! خب تو که حوصله بچه ندار ساتویتک تک گ یادب! اله یرو قطع کرد ب تماس

 دستشون! ریز یش وونهید یاله

 خودشه خب!... ریادبم! تقص یب نیفکر کن نیونیمد

شکمم در اومد که به دادم برس  یظهر شده بود و چون صبحانه نخوردم سر و صدا بایامروز! تقر دیام نیهم آخر نیا

 کنما!... یبشر... جوابت م یا

رو بپرسم خود بخود  متایق یچیساندو هیمحله به دادت برسم؟ برم در  نیام تو ا وونهیمگه د ؟یدرک که جواب کن به

 شه! واال... یگشنه ات نم ماهیتا 

محل  بوق بزنه ادیبا کالسم نم نیپسر با ماش هیرمانا  نی! مثل اادیو صفا بردن از باال شهر هم بهمون نم یرو ادهیپ هی

 م باالو ارامش اعصاب رفت یهوا خور یبگم برا یبه هر ک ح؟یشد تفر نمیخوشم... آخه ا یندم عاشقم بشه! کال الک

 !...گهیبرم د یلذت م یطور نیخب منم ا ه،ام خودش وونهیکنه!  د یشهر، حکم جنونمو امضا م

 بدن؟ ریکار دارم که اونا به من گ هیبق یحایمن به تفر مگه
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واحد و خط برگشت رو سوار شدم.  ستگاهی. برگشتم ادمیخودم م لیتحو فیاراج ینطوریزده به سرم که ا یگشنگ

 انداختم. یروزنامه رو کدوم گور یهایازمندین دمیقدر سر به هوام که نفهم نیا

شن و اتوب*و*س* ا خلوت تره!  یجابجا م یشخص ینایملت با ماش یکه همه  نهیمناطق ا نیخط واحد ا تیخصوص

 ...شهیساعت از روز که تردد سطح شهر کمتر م نیاونم ا

 یگشتم و اول از همه دهن شکممو بستم.  پوال یچیدنبال ساندو سر  چرخوندم و ابونیشدن داخل خ ادهیمحض پ به

 یخوب پول یو کشاورز ی! درسته از باغداررمیبه بابا زنگ بزنم و سر خم کنم و پول بگ دیو باز با شدیماهم تموم م نیا

من فقط کنه خرج کنه و  یخانمش و دخترش ذوق م مهیاون فه یمن اَخه! فقط برا یخرج کردن برا یول اره،یدر م

است و بابا در مقابل خواسته هام  مهیسر فه ریمورد هم ز نیکردم. البته که ا کاریحساب پس بدم که پوالم رو چ دیبا

 جز چشم نداشت.! یحرف

اه م کی انیبود. بعد از جر بهیغر یکردم که تلفنم زنگ خورد، شماره  یم یالبافیخودم از گذشته خ یطور برا نیهم

 تماس رو وصل کردم: ینبودن که شماره ام رو داشتن. پس با دودل یادینفرات ز ش؛یپ

 .دییبفرما -

 !یپرستار یبرا دیسالم؛ زنگ زده بود-

 بود. زیخواد و با بچه ها گالو یبود که گفته بود پرستار نم یرو شناختم. خانم صداش

 .دیالزم دار دمیبله، شن -

 متانتم رو حفظ کردم. یکم رمیکار رو بگ نکهیا  یو منم برا دیرس یاعصاب بنظر م یو ب یو جد محکم

 .دیاریب فیتشر دیبود لیگم اگه ما یرو م طیشرا دیحاال که تماس گرفت یول میالزم نداشت -

 .دییبفرما -

به نوزاد و انجام  یدگیکه بخوابند،  رس یتا هر وقت دیحاضر باش دیشن با یم داریصبح از ساعت نه که بچه ها ب -

خواسته هاشو  یو باق دیکن یباهاش باز دیدختر چهار پنج ساله هم هست که با هیمرتب اموراتش شرط اولمونه، 

 .دیاریب فیتشر دیندار یمشکل طی!  اگه با شرارمیپذ یرو هم نم یاهمال و کم کار نی. کوچکتردیبرآورده کن
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 :دمیپرس عیدهنم رو قورت دادم و سر آب

 حقوقش چقدره؟ -

 با حرفش پنچر شدم. یبدن ول شنهادیپ یداشتم چون پولدارن پول خوب انتظار

 خانم. شهیشغل پرداخت م نیحقوق طبق عرفه ا -

ا که بهتره! ب یچیاز ه رمیبگ ینکردم. هر چ دایپ یماهه کار خاص کیکردم.  یقبول م دیفکر کردن نداشتم و با وقت

 ! ارمیم دووم بتون یفرسته م یکه بابا م یپول

 ام؟یب یاز ک ن؟یآدرس رو لطف کن شهیم-

 گفت: عیقطع کردن سر یو انگار هول شد برا دیچیپ یبچه از طرف خانم داخل گوش غیج یصدا دوباره

 ننه مرده؟ اَه... یخوایم یفرستم آدرس رو براتون... چ یم -

 رفت. غویج غیج یقطع شد و احتماال خانم مذکور به جنگ با اون بچه  تماس

 سرپان! امونیمشتر ن؟یکن یرو خال زیم شهیتموم شده، م چتونیخانم اگه صرف ساندو-

 چپ به گارسون نگاه کردم و لبام رو به هم فشردم و نق زدم: چپ

 بلکه بخوام بازم سفارش بدما!... -

 کاغذ و قلمش رو مقابلش گرفت و با حرص گفت: فورا

 د؟یدار لیم یچ دییبفرما -

 .مستادیرو فورا رو دوشم انداختم وا فمی! کشیدوزار یچایساندو نیگرفتا... پولم کجا بود با ا یجد یعه راس راس عه

 ...رینگ یحاال شمام جد -

 سمت صندوق رفتم و گفتم: الیخ یو ب دمینرمش رو شن یخنده  یصدا

 شه؟ یم یرو هم نداشته باشم بدم چ هیحاال پول همون قبل -
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 !میکن یباهاتون حساب م گهید جوری -

 دم،یکه منظورش رو فهم نیحواله ام کرد و با ا یاومد چشمک یو نگاش کردم. همون طور که پشت سرم م برگشتم

 :دمیخونسرد پرس

 ؟یچه جور-

 گفت: یپشت پاچال اشاره کرد و با لحن چندش سمت

 !یچه جور یپشت تا بفهم میبر -

افتاد و فورا  یحسابدار زیم یاصناف رو یبازرس یکه نگام به شماره  رمیحالشو بگ یبودم که چه جور یراه دنبال

 گشتن دنبال نیبردم و ح فمیدر سرم جرقه زد. اعتماد به نفسم رو حفظ کردم و دست داخل ک یا ثانهیخب ینقشه 

 کارت مورد نظرم گفتم:

 که... دیداشت تیهستم. چند فقره شکا یباران یمامور بازرس-

 .فتهیکارتم به التماس ب تیشد و باعث شد بدون رو یر مهر لحظه سرخ ت رنگش

 میکار برد طیبا مح ییآشنا یاستخدام اومدن و برا یخانم به خدا اشتباه به عرضتون رسوندن! چند مورد برا -

 !ننیآشپزخونه رو بب

 یشلوغه و همچ نجایخب ا یول یخفتم کنن و بکشنم اتاق پشت دمیلحظه ترس هی!... نای... اوه چه خطرناک ان ااوه

 کنن پس بازم خودم رو کنترل کردم و محکم گفتم: یرو نم  یکار

 پشت؟ دیاستخدام اومدم که تعارفم کرد یمنم برا -

 ...دیگفتم چک کن دیخانم به خدا فکر کردم مامور بهداشت-

از وقاحتش!  اومد یکه خورده بودم داشت از حلقم پس م یچیپررو! ساندو یپسره  گهیراست مقابلم دروغ م راست

 انداختم و گفتم: یحسابدار زیم یدر آوردم و رو یاسکناس

 همکارا برسن خدمتتون! گمیم -
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 ادهیندادم. قصد کوتاه اومدن نداشت و داخل پ تیدنبالم صدا زد اهم یزدم و هر چ رونیبلند از مغازه اش ب یقدما با

کرد براش  یواحد شدم و همونطور که رفتنم رو نگاه مخط  نیفرار از دستش دوباره سوار اول یرو هم دنبالم اومد. برا

 زبون دراوردم!

 ینطوریبود تا اون باشه ا یخورده براش کاف یدست هی دیکه فهم نیپررو! تور پهن کرده تو مغازه اش! هم ی پسره

 دخترا رو اغفال نکنه!

 رم؟! یافتاد دقت کنم که سوار کدوم واحد شدم و دارم به کجا م ادمیزدم و تازه  هیتک لهیم نیاول به

 یزیزد چ یخانما دو دو م نیکه ب ییجز نگاه پسرا یخط واحد گشتم ول یداخل یاطراف چرخوندم و دنبال تابلو سر

 نشد!  دمیعا

 یزنم و بر م یکارت م هیکنه؟ هر جا برم باز  یبه حالم م ی! چه فرقرهیخوشه ها... بالفرض که بدونم داره کجا م دلم

 اولم! یگردم سر جا

! هیدونه که چه مار هفت خط یشناسه، م یرو م مانیقرار داشت و هر کس پ مانیروناک رفت که امروز با پ یپ فکرم

 فاصله داره!  یلیدونه؛ منتها از دونستن تا عمل خ یخود روناک هم م

 داد! ینم تیاهم گرانیوقت به حرف د چیدارم ه ادیکه به  ییو تا جا دید یاش رو م افهیو ق یپیفقط خوش ت روناک

که نتونه جمع و  فتهیبدتر ب ایمثل من  یخواست روناک هم تو دردسر یکه از سامان داشتم، دلم نم یتجربه ا با

که حواسم بود با ترمز اتوب*و*س*  نقش  یدر آوردم و در حال فمیرو از ک میگوش یحس دلسوز نیجورش کنه! با ا

کرده بود هر  دیافتاد. آدرس فرستاده بود و تاک بهیغر یشماره  امِینشم صفحه اش رو باز کردم و چشمم به پ نیزم

 رو نوشتم: امشیکنه! فورا جواب پ یهماهنگ م یا گهیسر بزنم وگرنه با شخص د یهماهنگ یچه زودتر برا

 رسم. یامروز خدمتتون م نیهم -

 ره؟! یخط واحد به کجا م نیرو ارسال کردم و واجب شد که بدونم ا امیپ

 رونیب عیدر بودم، سر یو توقف کرد. چون جلو میدیرس ستگاهیبپرسم به ا یو از کس رمیبگ میکه تصم نیاز ا قبل

 غروب بود! یکینزد دمیفاصله داشت و تا رس یبه مقصد مورد نظرم شدم. کل یو مجدد سوار اتوب*و*س*  دمیپر

 و برم؟ امیهر روز ب یرچه جو ؛یدور نیداشتم. خونه شون به ا  یروز خسته کننده و افتضاح
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 مشکلو ول کن؛ خونه ها رو بچسب! نیا

 ...ناستایهم گنیکه م الیم الیو باغ و استخر و ... و اطی... درندشت... حاوالال

 باحاله ها... نجامیاز اونجا دورم ا یرسه! ول یباغمون تو دهات نم یبه صفا البته

 کردم و زنگ رو زدم. دایرو پ خونه

 ه؟یک-

 حاال؟!  ادیکنار ب یخانم بداخالق ک نیا با

 پرست... یام... برا یباران-

 تو... ایب-

موضوع کنجکاوترم   نیشد و هم ینم دهیساختمان د یداخل یو فرفوژه نبود و نما یا لهیم اطایح یمثل باق اطیح در

 کرد.

م سر عیخوردن در سر کی. به محض تدیرس یخنک تر به نظر م یول زتریمنطقه هم هوا تم نیا به شدت سردم بود و 

 یکه چک کردم نبودن سگ بود و در مرحله  یزیچ نیو اول دمیترس یدر داخل بردم. به شدت از سگ م یرو از ال

خب  یترسوند! ول یدر نگاه اول آدم رو م کهبود  یو خزان زده ا ختهیبه هم ر اطیکه چشمم رو گرفت ح یزیبعد چ

 کرد.  یچشم پوش اطیکف ح یزمستون و برگا یایشد از قشنگ ینم

 هی. دیچرخ یم اطیخونه حرکت کردم و نگاهم در ح یداخل رفتم و با بستن در پشت سرم آروم سمت ورود آروم

ف رشد کرده بود و مشخص بود مدت هد یکه ب ییمرداب شده بود  و درختا هیاستخر پرآب که با برگ و خاشاک شب

 نکرده و سر و شاخه هاشون رو مرتب نشده! تشونیهدا یهاست دست باغبون

خاطراتم رو زنده  یروستامون شد و حساب یخونه  ادآوریمقابلم بود که بازم  یمیقد یلیخ یساختمون آجرنما هی

 کرد!

و روشون با مداد عمل ضرب و  میشمرد یه، آجرا رو مام( دور تا دور خون یبا بهناز)خواهر ناتن یکاریاوقات ب ایبچگ

 ...ریبخ ادشی! میکرد یم نیتمر یاضیر میتقس
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 یک دمیتر شد و نفهم هیبه مادرش شب اتشیبزرگتر شد، خصوص یها بود و هر چ یبا بهناز همون بچگ یدوست دوران

 از من رو استارت زد! یو رو کم کن یو چطور از من متنفر شد و فصل لجباز

 داخل، خانم منتظره... ایب -

 دمیرو د یداخل رفتم. خانم عیاومدم و سر رونیب االتیاز خ دیبه گوشم رس یسمت راست یکه از پنجره  ییصدا با

 یطبقه  نیاز هم یدر اتاق دنیکوب یتا آرومش کنه! صدا زدیبغلش داشت و سطح هال رو قدم م ینوزاد یکه بچه 

کرد! انگار هنوز متوجه  یم هیاز اتاقا گر یکیکه پشت در  یدختر یغویج غیج یبود و صدا دهیچیداخل هال پ نییپا

 حضور من نشده بود که نق زد:

 دق کرد بچه! قه،یبخوابه دو دق نیبچه؛ بذار ا ریخفه خون بگ -

قد بلند،  یبلند سالم دادم. نگام کرد. خانم یاز دو بچه تو سالن بود، با صدا یادیز یرفتم و چون سر و صدا جلو

مقدمه بچه رو تو  یبلند سمتم اومد و ب یاخماش در هم بود. با قدما یسال سن داشت و حساب یحدود چهل و اند

 رفت گفت: یکه سمت در اتاق م یبغلم گذاشت و در حال

 ؟یکار دار ی! سابقه یتو که بچه ا -

دم خو حیتوج یزد انداختم و دنبالش راه افتادم و برا یکه تو بغلم انداخته بود و ونگ م یفیضع یبه بچه  ینگاه

 گفتم:

 اطفال بودم. کارمو بلدم! یتو مهد کودک مسئول نگهدار یخوندم خانم. مدت یروانشناس -

 پشت در برسه، با طعنه گفت: یکرد تا به داد بچه  یکه در رو باز م یدر حال 

 !...نایرفتم از دست اثابت کن و اون بچه رو بخوابون! سرسام گ یکارتو بلد -

خودش چنگ  یو خانم هم از حرص به موها دیتو سالن دو رکشانیفنچ کوچولو مثل برق اژ هیدر رو باز کرد  تا

 :دیانداخت و غر

 !رمتیسُها دعا کن نگ -



 لحظه هاغنیمت 

 

 
21 

 

ر همونطو غیاورد و با ج ینفس کم نم ینداشت ول یکه جثه ا نیدنبال فنچ دونده کرد و بچه هم با ا دنیبه دو شروع

اومد و کم  یبچه بر نم زهیر هیبود. زن گنده از پس  یجالب و خنده دار ی! موش و گربه بازدیچرخ یو م دیچرخ یم

 !رهیاش بگ هیمونده بود گر

شون قرار  نیسوخت چون معلوم بود از ترس و استرس قصد فرار داره! دور آخر ب یهم دلم به حال بچه م یطرف از

 نوزاد چند ماهه رو بغلش برگردوندم. فورا گفت: دیسگرفتم و خانم که بهم ر

 ؟یشد مونیکجا؟ پش -

 فنچ کوچولو انداختم و گفتم: دنیدو ریبه مس ینگاه

 من امتحان کنم. دینه؛ بذار -

وسط هال پرت کردم و پالتوم رو در آوردم. با تعجب  رنشانیش یمبل سلطنت یرو رو فمیکرد. ک ینگام م همونطور

 مشکوک گفت: رهیداد تا اروم بگ یکرد و همونطور که بچه رو تو بغلش تکون م ینگام م

 خانم... آقا بفهمه... یاجازه ندار هیتنب ؟یبکن یخوا یم کاریچ -

گذاشتم و دنبال فنچ کوچولو  شیبه نما میاسطوره ا یغایحرف بزنه و دهنم رو باز کردم و از اون ج شتریب نگذاشتم

و من سمت مقابلش  دیدو یم یکردم. هر قسمت یرو بلند تر م غمیج یو من صدا دیکش یم غیج ی. اون هر چدمیدو

 ییندادم تا جا تیاهم د،یخانم بد اخالق داد کش یچذاشتم. هر  یترسم پا به فرار م یشدم و انگار ازش م یظاهر م

که با  دمشیگوشه د هیتازه کردم و سر چرخوندم و  یو نفس ستادمی. ادمیو فنچ رو ند دمیدو یهر سمت گهیکه د

 کرد. یمظلومش نگام م یچشما

 که غرغر خانمه در اومد. دمیکش یم قینفس کم آوردم و مدام نفس عم یحساب

 خانم... دییکنم... بفرما یبچه دار ستیدردا! مرکز ائانه ن یباق یرو یبش یدرد ای یساکتشون کن یاومد -

 کرد انداختم و گفتم: ینگام م ریکه از آشپزخونه متح یا یکلیبه خانم چاق و ه ینگاه

 ساکت شد! یول-
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به من شدند. شونه باال انداختم و  رهیشد که ناباور به فنچه نگاه کردن و دوباره خ یهنوز صدا تو گوششون اکو م انگار

 گفتم:

 !گهید هیلجباز یجواب لجباز-

 رفتم و گفتم: زونیکردن. سمت فنچ گر یبه هردومون نگاه م دوباره

 م؟یکن یباز غیج اطیتو ح میبر -

 خواست فرار کنه که بازوش رو گرفتم و محکم بغلش کردم و گفتم: یم

 .میبکش غیج میبر ؟یدوست ندار غیمگه ج-

 راه افتادم و گفتم: رونیو جفتک پروندن کرد. سمت ب دنیکش غیبغلم شروع به ج تو

 نه! ای امیکنار م نیبا ا نمیبب د،یشما اونو بخوابون -

کشان  غیرهاش کردم. ج نیزم یاومدن از هال رو رونیبه هوا رفت و به محض ب غمیج دیچیکه تو گردنم پ یدرد از

 یابود و بر دهیگلوم خراش گهیکه از گردنم گرفته بود، دنبالش کردم. د یتوجه به گاز یو منم ب دیسمت درختا دو

 دهیشنپو یزیکه سرد بود و چ نیبشه. با ا هیتخل شیتا انرژ دمیدو ینداشتم و در سکوت فقط م یجون دنیکش غیج

 کرد. یدم غروب رو حس نم یسرما ادیز دیدو یچون م یبود جز بلوز شلوار تنش، ول

 کنما... یم داتیزود پ یبکش غیاگه ج نیبب-

 داد. یم لمیتحو غیهم ج باز

 کنم. داتیتونم پ ینم یجا واست هیو  ینکش غیاگه ج -

. آروم آروم دیکش ینم غیج گهیدرخت پناه گرفت و د هی! پشت هیو فنچ حرف گوش کن دهیجواب م یمهربون انگار

چشمم نگاش کردم. دو تا دستش رو  یتظاهر کردم و از گوشه  دنشیبه ند دمیسمتش رفتم و کنار درخت که رس

 غیا عادت جرو پرت نگه دارم ت حواسش دیرو گرفته بود. با دنیکش غیج یجلو یطور نیدهنش گذاشته بود و ا یرو

 دونستم. یقانون رو م نیبد کودکان هم یبره! کال در مورد عادت ها ادشیبه مرور از 

 خوشگل براش بخونم... ییالال هیکنم؛  دایفنچ کوچولو رو پ نیاگه ا-
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 زمزمه کردم: میو مال نیرو آهنگ ییالال هیاز  کهیت هیمخالفش قدم برداشتم و  سمت

انگار دختر  ریته؛ چشوم روشن! الالالال گل خشخاش، بابا رفته، خدا همراش... نخالالالال، گل آبشن... بابا رف-

 دوست نداره! ییکوچولومون الال

و  دمینشون نداد و فقط نگام کرد. سمتش دو یواکنش یو فرار کنه ول دمشیکه د نهیتا بب دمیسمتش چرخ فورا

 گفتم:

 کردم! داتیپ یدیمن برنده شدم، د -

 گفتم: طنتیبه تنم نداشت! با ش دنیجز محکم چسب یزدم و بازم واکنش بغلش

 آره؟ ؟یدوست دار ییپس الال -

 بابا...-

 کلمه رو مظلوم ادا کرد که دلم براش ضعف رفت.  نیا یحد به

 ...زمیبابا عز ادیم -

کرد.  یرش رو طلب مو عجز پد غیبار با ج نیباره کنترلش رو از دست داد و شروع کرد به جفتک پروندن و ا کی

 کنه و محکم گرفتمش: یقرار یکردم اجازه ندم ب یسع

 !ینیباباتو بب یروز هی دمیبهت قول م ،یباش یدختر خوب یاگه قول بد-

 دِلم براش تنگ شده!-

 طفل معصوم دلم گرفت.  نیا یکرد و منم از دل گرفتگ یجمله  رو تکرار م نیا مدام

نه و ک یم تشیصدات اذ یکش یم غیج یوقت یکنه! ول یم داتیو پ ادیبابا م یریجا آروم بگ هیو  ینکش غیاگه ج-

 نکش و آروم صداش کن! غی! جرهیم

کرد و  ینداشت و از من بهتر نبودن پدر و مادرش رو درک م شتریسوخت. به نظر چهار، پنج سال ب یبه حالش م دلم

 موضوع بود. نیهم هم اشیبد رفتار ی شهیزدم ر یحدس م
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. هنوز دیچیپ ینوزاد هم چنان داخل سالن م ی هیگر یکرده بود که داخل سالن برگشتم. صدا خی تنم یحساب

 .زدینتونسته بود با نبودن ما بچه رو بخوابونه و مدام نق م

اتاق  دنیبا د یبشم ول قیباهاش حرف بزنم و باهاش رف یاش کرده بود رفتم تا کم یکه زندان یبه بغل سمت اتاق فنچ

 نیمنو در ا یخونه رو نیساکنان ا یکردم فقط من شلخته ام ول یچشمام از تعجب گرد شد. فکر م ختهیبه هم ر

 کردن.  در رو با پا پشت سرم بستم و سمت ت*خ*ت*  رفتم. دیمورد سف

 !یدوست دار ایچ مینیبب مینیخب بش -

به صورتش که نگاه حسه و  یت*خ*ت*  بذارمش متوجه شدم بدنش کامال لَخت و ب یخواستم رو یکه م نیهم

 بود! دهیکردم. انگار خواب

 یاتاق سر تاسف یختگیبه بهم ر ی. با نگاهدمیکردم و روش پتو کش یت*خ*ت*  رو با دست آزادم خال یلوازم رو  

کدوم از اصول و  چیکردم سخت تر بود و خسته شدم. در واقع ه یکه فکر م یزدم. از اون رونیتکون دادم و از اتاق ب

رفتار بچه رو در نظر  دیبا یسنجش عمل بعد یبرا دمیمو فه ستیبچه ها اثر گذار ن تیترب یده شده روقواعد خوان

 گرفت.

 د؟یخواب-

در هم گره خورده  ینداره و با اون ابروها یدلچسب یزن هم چهره  نیکه ا نهیکنم و ا یهم کشف م گهید زیچ هی

 یبچه رنگ و لعاب مناسب یاصال برا دم؛یقبل د یکه چند لحظه  یاتاق نیهم ایترسناکه!  یادیبچه ها ز نیا یبرا

 نداشت.

 بچه رو به من، ضعف کرد. نیا دیبد د،یاره خواب-

 بچه رو بهم سپرد و سمت پله ها رفت: یزاریو با ب ومدیخوشش ن انگار

 و بده بخوره! ریرو از ساغر بگ رشیش-

زن رو باهاشون  نیا ی زارانهیها و برخورد ب یچون کم محل دیدونم شا یکردم. نم داینسبت به بچه ها پ یبیعج حس

اومد و خواسته  یبرام ادا و اطوار م یطور نیافتادم که زن بابا هم ییروزها ادیبودم دلم براشون سوخته بود.  دهید

 کرد.  یهام رو با غرغر و تشر برآورده م
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 . مقابلرمیبگ لیکار رو تحو نیبتونم برم و اخوابوندم تا  یبچه رو م نیا دیاز هشت شب گذشته بود و با ساعت

 اسمش ساغر است گفتم: دمیکه فهم یو رو به خانم ستادمیآشپزخونه ا

 ن؟یکن یبچه رو لطف م نیا ریش -

 کانتر برداشت و گفت: یرو از گوشه  فشیرفتن بود. ک ی آماده

 ...ری! به بچه ها کار ندارم. شبتون بخفمهیوظ یمن آشپز-

ز ا یتو آشپزخونه چرخوندم و اثر یاز مقابلم رد شد و رفت. سر ییکردم که با کمال غرور و پررو ینگاهش م متعجب

 یب نیا یحال شده بود و حالت ضعف داشت. همه  یلوازم بچه به چشمم نخورد. طفل معصوم از بس نق زده بود ب

 صدا زدن خانم. و شروع کردم دمکرد. سمت پله ها حرکت کر میبچه ها عصب نیها نسبت به ا یتوجه

 خانوم؟... خانوم؟؟ -

 به حالت تشرجواب داد: یپله ها ظاهر شد و محکم و جد یپله ها نرفته بودم که باال یها مهیتا ن هنوز

 باال؟ یایم یدیبله؟ کجا راهتو کش-

 اش گفت: زانهینگاهش کردم که دوباره با همون لحن ست یجا خوردم... کم علنا

 !شهیحالش بد م نهیخان بچه ها رو بب اثیونم با بچه ها... غ. ادیباال حق اومدن ندار -

 و به بچه اشاره کردم. دمیکش یپووف

 ساغر خانم سرباال جواب دادن، لوازم بچه کجاست؟-

 ...گهیدونم، برو بگرد تو همون خراب شده است د یمن چه م-

 سالن رفت. یانتها یاز اتاق ها یکیو خانم غرغر کنان سمت  دیچیتو سالن باال پ یا کسرهیزنگ  یصدا

نداشت. کال  دید نییشده بود که داخل سالن پا یحفاظ کش یقرار داشت و طور یسه متر ییتا در داخل راهرو سه

 داشت. یبیغر بیعج یبهتر بگم، آدما ایبود  یبیغر بیساختمون عج
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خشکش  ریدنبال  ش نتایود داخل کابشدن بود. به آشپزخونه برگشتم و همون طور که بچه بغلم ب هوشیدر حال ب بچه

گذاشته بودن. چون عجله داشتم با آب ولرم  رشیش شهیکردم که کنار ش داشیپنجره پ یگشتم. آخرش پشت پرده 

زنه خب چرا  یدوساعته بچه ونگ م» گفتمو با خودم  دمیدرست کردم و به داد ضعفش رس شهیش هیبراش  رآبیش

 «درست نکردن! ریبراش ش

 رو تو خواب خورد.  رشینار خواهرش با همون حالت ضعف خوابش برد و شاتاق ک داخل

پسره به خاطر  یو لباساشون رو تنشون مرتب کردم. پاها دمیبه سر و وضعشون رس یطور که خواب بود کم همون

 نکردم. دایپ یزیرفع التهابش چ یلوازم رو گشتم برا نیب یپوشک عرق سوز شده بود و هر چ ضیدر تعو ریتاخ

 یراب یکرد ول یم یمهربون یگذاشت دلم پر بشه و هراز گاه یمن! حداقل از ترس بابا نم یصد رحمت به زن بابا بابا

 زدم. هیگر ریت*خ*ت*  شون ز یو پا اوردمیدوتا طفل معصوم بغضم گرفته بود و در آخر طاقت ن نیحال ا

گردم ب یدنبال تاکس ابونینبود تک و تنها تو خکه درست  نیوقت شب نه خط واحد بود و هم ا نیا یرفتم ول یم دیبا

قع و مو میدید لمیوقت چند تا ف ریو تا د میرفت نمایبار با الهام و روناک س هی رهینم ادمیکنم!  دایکه محال بود پ

 کرد. یمزاحم توقف م نیماش یکل میستادیا یم یتاکس منتظربلکه هر جا  ومد،ین رمونیگ یبرگشتن نه تنها تاکس

و خواست در ر یکنج اتاق رو پشت در گذاشتم تا اگه کس ینبود صندل یدیشدم و در اتاق رو بستم و چون کل بلند

و رو  ماریب رمردیهمون پ دیخان با اثیغ دم،یتو خط واحد فهم رزنیپ یکه از حرفا نطوریباز کنه قبلش متوجه بشم. ا

خان  اثیجز غ یاز حضور مرد المیازماندگانن! پس خب هابچه ها هم تن نیبه مرگ باشه که دختر و دامادش مردن و ا

 رهیت*خ*ت*  کنار بچه ها  انداختم و دست به کمر به وضع اتاق خ یدر خونه راحت بود. مانتو و شالم رو رو ماریب

 شدم.

دراور باز بود و لباس ها و اسباب  یاتاق قرار داشت که در کمدا و کشوها یانتها نهیدراور آ هیو  ستادهیکمد ا دوتا

لباس و پوشک و آت آشغال هم  ،یاسباب باز یادیداخلشون قرار گرفته بود. مقدار ز ختهیها به صورت بهم ر یباز

 بزرگ کنن!؟ یآشغالدون نیخوان بچه ها رو تو ا یم نایکف خونه رو اشغال کرده بود. ا

ردن و مرتب کردن اتاق و لوازم کردم. کامال مشخص بود اتاق به کار شدم و با حوصله شروع به جمع و جور ک دست

نکردم و  دایاز پدر و مادرشون پ یعکس و اثر چیاتاق رو بهشون اختصاص دادن. ه نیا ینطوریبچه ها نبود و هم

 در موردشون رفع نشد.  میکنجکاو
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 دیلباس نشسته که با یادیدار زدادم و مق یصبح انجام م دیاتاق موند که با یرو مرتب کردم و فقط جارو کش همه

ا اومدم و لباس ه رونیسبد به دست از اتاق ب ست،یجز من به فکرشون ن یکه  انگار کس ییشد و از اونجا یشسته م

فنچ کوچولو از اتاق تو  غیج یکه صدا انداختمبودم  دهیکه داخل آشپزخونه د ییا ییلباسشو نیرو داخل ماش

. سرجاش نشسته بود و با دمیرو زدم و سمت اتاق دو نیماش یدکمه  عی. هول کردم و سردیچیشبِ سالن پ یِکیتار

 یلیآرامشش بغلش کردم، خ یبود. برا یکار راحت دهیو از خواب پر دهیکه ترس نی. حدس ادیکش یم غیج هیگر

با خوندن آواز  و دمیرو کنار گذاشت و آروم گرفت. خودمم کنار هر دو تاشون دراز کش دنیکش غیج عیراحت و سر

 دوباره خوابش برد. یمحل

 نیت*خ*ت*  بودم نقش زم یو چون لبه  دمیپسر کوچولو از خواب پر ی هیچشمام گرم نشده بود که با گر هنوز

 شدم.

 ندارم رو ت*خ*ت*  بخوابم!  ادیبزنن که  گندم

 :دمیو نال دمیبود به عقب کش دهیرو که به هم تاب مییظرفشو میس یرو مالوندم و موها سرم

 !ادیبخواب بچه خوابم م -

 !دمیاسمشونم نپرس اَه

 خاموش کردن ندارم! ریباز حوصله آژ شهیم داریپسر، االن فنچه ب ریبگ آروم

 .دیچیام پ ینیتو ب ینامطبوع و زننده ا یشد و بو خیزدم تا مثال با آغوش آرومش که بدنم  بغلش

 شانس!...  یبزنن ه گندت

با  یدچه کر نیبب گه؟یبود د یاطوارا چ نیپوشکتو باز کردم بشر؛ ا یرم خواستم راحت باشس ریکن، خ یکیو ن ایب

 ... گرفتم! ی! بوکلمیه

 هیاومدم و دنبال حموم داخل سالن سر چرخوندم.  رونیرو دور بدنش گرفتم و از اتاق ب کشیکوچ یچندش پتو با

باال قرار داشت و روبروشون هم سه تا در  یطبقه  یسمتش آشپزخونه ها و پله ها هیشکل بزرگ که  یلیسالن مستط

سالن  ی دهیکش یو مشرف به نما لیسر مستط نیان! اتاق بچه ها هم ا نییطبقه پا یبود که احتماال اتاق خواب ها

به اتاق بچه ها بود فقط  هیشب یاتاق با دکور هیاتاق رو باز کردم،  نیدونستم کجا حمومه در اول یبود. چون نم
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ر ت فیهم ظر ناتشییاتاق سوم به مراتب بزرگتر  و تز یدونفره داشت. اتاق دوم هم به همون شکل بود ول ت*خ*ت* 

هم داشت. باعجله داخل رفتم و به اوضاع افتضاح بچه  یبهداشت سیاتاق ها سرو یبود و عالوه بر باق رتریو چشم گ

و به  چوندمیداخل حموم رو دور بچه پ یه هااز حول یکینبود که ازم بپرسه، چند من؟  یکردم و چون احد یدگیرس

سر و صدا جمع و جورش کنم، نبود!  یب یکه نصفه شب یبه ت*خ*ت*  هم گند زده بود و راه یاتاق برگشتم. حساب

گند خالص بشم. لباس  یدرست کردم تا بخوابه و خودمم حموم رفتم تا از شر بو ریش شهیش هیدوباره براش 

مانتوم به اتاق  دنیحموم پهن کنم و با پوش زیآو یاضافه نداشتم و مجبور شدم همونا رو بشورم و رو یخصوص

 برگشتم.

 

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

 ست؟یصبحونه چرا حاضر ن نیساغر ا-

جابه جا  یرو احساس کردم. کم یا ینیبدنم سنگ یخواستم بلندشم که رو یشدم. م داریخانم از خواب ب یصدا با

پهلوم گذاشته بود و خواب رفته بود. خوشبختانه هنوز خواب بود، آروم،  یکه سرش رو رو دمیفنچ رو دشدم و 

زدم. خانم داخل آشپزخونه  رونیاتاق ب زو ا دمیپر نییت*خ*ت*  گذاشتم و پا ینشه سرش رو رو داریکه ب یطور

 نسبت بهش نداشتم. بلند سالم دادم: یبود. حس خوب یدر حال بار گذاشتن چا

 سالم.-

 !یسالم، زود اومد-

بار به بچه ها سر نزده که  هیمتوجه حضورم نشده؟ اصال حضور من به درک!  شبید یعنینگاهش کردم.  متعجب

باعث شد سرتق تر بشم و با  نیکه داشتم بدتر شد و هم یدارن؟ حس بد یشب چه حال و روز مهیشب و ن نهیبب

 گفتم. ییپررو

 باشه به دادش برسه! دیبا یکی شهیم داریمونم. پسره نوزاده! شبا ب یشبا م-

 توجه به حرفم گفت: یبود ب زیم دنیکه سرگرم چ همونطور

 !انیبکن فقط دور و بر من ن یهر کار دوست دار-
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 :دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

 ؟یعنینداره  یمشکل -

 گفت: الیخ ینشست و ب یصندل پشت

 امور مربوط به بچه ها هم دست خودت! یهمه  دم. یحقوق اضافه نم-

 ؟ییبچه ها ی کارهیشما چ -

 گفت: یزاریچشمش نگام کرد و با ب یگوشه  با

 کاره! تا حاالم که نگه داشتمشون از سر لطف بوده! چیه-

 ی! همچهیعیطب ریقدر رفتاراشون غ نیشون که ا یداد یچه زجر ستی! معلوم نینگه داشت یلیجون خودت خ آره

 !ینکن یطور نیدر حق بچه ها ا گهیبچزونمت د

 ه؟یاسماشون چ -

 و دختره هم سها... نایس کهیکوچ -

 تم:خودم و گف یشروع کردم به لقمه گرفتن برا ییروبروش نشستم و با پررو یصندل یتعارفم کنه رو نکهیا بدون

ل به حا یاگه امکانش هست فکر ستی. اتاقشونم مناسب بچه ندیبخر دیکنم با یم ستیکه الزم دارم ل یلوازم -

 !ادی. ماشااهلل وضعتون که بد به نظر نمدیت*خ*ت*  بچه و رنگ و لعاب اتاق بکن

موندم. برعکس من آروم لقمه شو قورت داد و محکم  رهیتو حلقم چپوندم و بهش خ یو گردو رو دو لپ ریپن لقمه

 گفت:

 تحفه ها آوار شدن سر من! نیاومد و ا بتیاون مص یریم پخانه! د اثیو بپاش کنم؛ پول غ زیکه بر ستیپول من ن -

قلپ خوردم و  کیو  دمیرو از جلوش کش شییچا وانیگرفتن گلو رو در آوردم و ل یاشتها لقمه رو قورت دادم و ادا با

 گفتم:

 .دیلوازمشون رو فراهم کن دیدارم، منتها شما هم با یمن آوارشونو از سرتون بر م-
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 کرد که ادامه دادم: ینگاهم م همونطور

 کنم. فقط... دیخر ریتو مس تونمی. مارمیخودمو ب یها لهیبرم لباس و وس دیبا -

 انگشت شصت و اشاره ام به هم عالمت پول خواستن رو نشونش دادم. فورا گرفت و گفت: دنیساب با

 ن.گم بخر یکن م تسی! لستیخبرا ن نیخانم از رینخ ش؟ین ینیو ف ینشده پول بسپرم دستت بر یچیهنوز ه -

 تر گرفتم و گفتم: مونیرو پر و پ یبعد ی لقمه

 ؟یسپر یپول نم ؛یسپرد یشناخت چیه یچطور بچه ها رو ب -

 سرفه کردم. یو حساب دیبار واقعا لقمه به گلوم پر نیو ا دمیرو هم سر کش ییبا لقمه فنجون چا همزمان

فکر نکنم  ،یاریخواد ب ینداره! لباسم نم یبه من ربط شیاون بچه ها رو از دم پر من جمع کن؛ باق ی هیفقط سا -

 م.هم تحملشون کن قهیدق هیکشه  یاز اونا استفاده کن، اعصابم نم هیمادرشون تو کمد اتاق وسط یلباسا ادیبدت ب

 یه چانگار ب کهیبابا!؟ زن هیک گهید نیرفت. ا رونیباال ب یحرفش رو زد و از آشپزخونه به مقصد طبقه   یو جد محکم

 شنا... یم دایپ یی! چه آدمایریگ یخان اند و پولت رو م اثیهمون غ یخورا راثیان! خوبه م یسر راه

 زیرو سمت شکم مبارک پارو زدم و بدون جمع کردن م زیم اتیمحتو ینخورده بودم همه  یزیظهر چ روزیاز د چون

هم  رو نایس ی شهیگردو گذاشتم و ش ریسُها  مربا و عسل و نون و پن یبچه ها رفتم. برا یسراغ آماده کردن صبحانه 

اون خانم بد اخالق رهاشون کنم و  یاومد برا یدلم نم همبودن. خودم  دهیآماده کردم و به اتاق برگشتم. هنوز خواب

 روناک جمع کنه و ینه فرستادم و با دادن آدرس گفتم که لباسا و لوازمم رو از خو امیالهام پ یدنبال لباسام برم. برا

شدن  داریبگرفتم تا  میلباسا باشم. تصم نیبا هم نطوریتونستم هم یلباسا که نم دنی. جواب نداد. تا رسارهیبرام ب

از همون سه اتاق سمت راست بود داخل رفتم و  یکی یکنم. اتاق وسط یتو اتاق مادرشون فضول یبچه ها برم و کم

 یسر فرصت ته و تو دی! باامرزتشیرو! خدا ب نایا دهیپوش یم یهمه لباس! ک داخل کمدا رو چک کردم. اوالال چه

 فوت پدر و مادرشون رو هم بپرسم! انیجر

رن اومد. خب پولدا یداخل کمد نو به نظر م یلباسا ی. البته همه دمیاومد، پوش یشلوار که به نظر نوتر م هیبلوز و  هی

 یبرداشتم و به اتاق بچه ها برگشتم تا دوباره مجبور نشم برا دنیبعد پوش یهم برا گهی! چند تا لباس مناسب دگهید

 یبپوشم برا کیدادم. لباس ش کیرو مرتب کردم و به خودم ال هاممو نهیآ یلباس به اون اتاق برگردم. رو به رو
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بکنه؟ البد زن  خواد یم ینکنم ک فیبه خودم! چنقده خانومم واال... خودم از خودم تعر ولی! اشمایم یخودم خانم

 خانم بد اخالقه؟ واال خودمو عشق است!...  نیا دمیبابام؟ شا

مختلفه وقت ما  یچت تو گروهها ریداده بود و تمام! از بس که در گ لمیتحو یرفتم الهام  فقط باشه ا میگوش سراغ

! البته ستیگفت مناسب بچه ها ن یگفتما منم عضو کن تو گروهات، م یبهش م یرو نداره! ه یواقع یایدن یرفقا

نداشته باشه  یبراش سود ی! الهامم تا کارخودشبرا  هییایخب دن یول ستمین یاهل گپ و گفت مجاز ادیخودمم ز

 ان! یدونم حکمت اون گروهها براش چ یو نم دهیانجام نم

خوام  ی! گروه مرمیگ یم شونمیالهام جون خودم االن دو تا بچه دارم نقل و نبات؛ تازه پول نگهدار یکار یکجا

 خودت... ی... همه شون ارزونکاریچ

 هگیخوب انجام بدم د نایشدم. اگه کارم رو در قبال ا رهیتا عکس از بچه ها محو خواب گرفتم و به عکساشون خ چند

 زن بابا! شیبرگردم پ ستیالزم ن

به دردم بخوره!  یروز هیکردم  یفکر نم دمیرس یبچه ها م نیسال قبل کنکور که تو مهد کودک به امثال ا کی اون

 درست به بچه ها! یدگیرس یکرد برا یمهد روستا چقدر دعوام م ریمد انیبنده خدا خانم موسو

 ننیب یرن سر کار ما رو هم سطح خودشون مادر م یراحت م الیکه با خ ییخانما گفتیگرفت. م یهم م یخوب پول

 هی نیهم ینبود برا ادی!البته تو روستا حجم کار زمیکن یواقعا براشون مادر دیسپرن و ما هم با یکه بچه ها رو به ما م

 .دیمردم زحمت کش یبچه ها یهم با جون و دل برا رهمون مقدا یسال بعد ورشکست کرد و مهد رو جمع کرد ول

 یدرکه نا ما ییذارم بالها ی! نمنیبش تیاذ گهیذارم د ینم یبچه ها نگاه کردم و لبخند رو لبم اومد. مادر که نه، ول به

! مادر هیچ میتیدونم آه  یم یدارم ول طنتیهم درسته ش ی! از طرفنیبش یکه عقده ا ادیسرم آورد سر شما هم ب

 !...هیپناه بودن چ یب ه،ینداشتن چ

غلت  نایس شبید یکار فیمحل کث یرو نکهیت*خ*ت*  زد. قبل از ا یرو یبه تنش داد و غلت یکش و قوس سها

 بغلش کردم و باهاش حرف زدم: یتا به تا شد ول دنیکش غیج یو بغلش کردم. لباش برا دمیسمتش دو بزنه،

 ؟یشد داریمن... ب یسالم فنچ کوچولو -

بردمش و دست و  سیرامش کنم. با همون مکافات سرو یکردم با مهربون یسع یبه دست و پا زدن کرد ول شروع

 ریژآ ییشد و دوتا داریب نایکه س نهیچشمتون روز بد نب یآروم شد ول یصورتش رو شستم. وقت صبحانه دادن کم
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 ونیتلوز ی. کممیگذروند یبا آب باز رو یساعت میکشف کردم و ن ییرایکنج پذ یا گهیخطر رو روشن کردن. حموم د

دهوش م مروزیت نچر یتمام شد و برا نایروز شارژس میبه ن دهینرس نکهیاز وقتمون گذروند تا ا ایبا اسباب باز یو باز

 .دنیکش غیسها در ج انیپا یب یشد. من موندم و انرژ

خان از باال  اثیهم سرش رو با آماده کردن ناهارش گرم کردم. پرستار غ یکردم و کم شیتا حوصله داشتم همراه 

 !رمایسرشون ب ییبال بهیحال بچه ها رو بچه ها رو بپرسه! انگار اصال براش مهم نبود منِ غر یکه حت ومدین نییپا

ه ب نایپله ها گذاشتم. س یجلو زیم یالزم رو هم نوشتم و رو ییبچه ها و مواد غذا یو سرگرم یباز اجاتیاحت ستیل

ه داد ب یکمک یبا غذا دیکرد و با ینم تیشدنش کفا ریس یخشک برا ریش گهیاومد و د یشش، هفت ماه م ینظر باال

محبت داشت و  یبه شب رسوندم. سها عقده  یکبه طرز وحشتنا عصر رو نایشدن س داری. با بدمیرس یشکمش م

نوزاد از پس  هیهم به عنوان  نایکردم و س یم یزدم و باهاش هم درد یکردم و حرف م یبهش توجه م دیمدام با

 مدام در خدمتش باشم. دیو با ادی یامورات ساده اش هم بر نم

 عوض کردم و یآخر کیکرده بود با تشک اتاق ش فیکث نایس شبیتشک ت*خ*ت*  رو که د ثانهیعمل خب کیدر  

 خورد. ینم نیت*خ*ت* ا به ا یآب هم از آب تکون نخورد! به جز اون اتاق تشک باق

 نشد! داشیپ گهیرو برد و د دیخر ستیام بشه، ل ثانهیمتوجه عمل خب نکهیبد اخالق هم اومد و بدون ا پرستار

ن خوندن و داستا ییو تونستم سُها رو متقاعد کنم که به الال دیخواب نایبودم تا باالخره س ریاز شب درگ یپاس تا

ه ام گرسن یبود و حساب ومدهیشده بود، ن یبه عنوان آشپز معرف روزی. ساغر که ددیخوندنم گوش بده و باالخره خواب

 کرد.  یخچال رو چک میکه داخل  دمیبود. به آشپزخونه که رفتم، خانم رو د

 د؟یکه خواستم رو گرفت یلوازم -

 داد نگام کرد و گفت: یرو نشون م شیزاریهمون حال خاص مربوط به خودش که ب با

 !گهید ارهیم دیخان رو تنها بذارم! گفتم هر وقت خر اثیتونم غ یمن که نم -

 رو درآوردم و گفتم: ریو ظرف پن ستادمیا کنارش

 بود. ومدهیآشپزتون امروز ن -
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قهوه اش رو داخل فنجون  یلقمه جهت رفع ضعفم بخورم. اونم اون سمت نشست و شاسه  نشستم تا چند زیم پشت

 کرد و گفت: یخال

 درست کن. یخوا یم یخودت هر چ اد،ینم گهیساغر د -

 به بچه ها برسم؟ یک -

 بچه ها! یبچه ها ه یبره؟ ه یمگه چقدر وقت م-

 مثل لحن خودش گفتم: یسمتش خم شدم و با لحن زیم یرو

 طرفم! ریبهونه گ یافسرده  یم محترم قابل توجهتون با دوتا بچه خان -

 !رامیسم-

 رفت و حرفش رو ادامه داد: رونینگاش کردم با فنجونش از اشپزخونه ب متعجب

 .ادیب گهید یکی گمیم ادینم گهی. ساغر دراستیاسمم سم -

 ادبانه اش! یبهتره! با اون اخالق ب ادیادب همون ن ی! اون زن بداخالق ببهتر

برداشتم و به اتاق برگشتم. بازار شام بود.  آب  نایس ریش شهیآب به همراه ش وانیل هیشکمم که در اومدم  یونیمد از

شدن بچه ها راحت  داریراحت تا ب الیگذاشتم و اتاق رو مرتب کردم تا فردا با خ یپا ت*خ*ت*  یرو رو ریو ش

تا  دمیکش قیبه سقف چند تا نفس عم رهیو خ دمیاتاق دراز کشحال اومدن بدنم وسط  یحال برا یبخوابم. ب

 طول روز از تنم در بره. یخستگ

دونم چطور همون جا وسط  یشب بود هم سردم بود و هم عرق کرده بودم. نم یها مهی. ندمیاحساس سرما از جا پر با

آب استفاده کنم که  وانیتا از ل دمیکش نیزم یکردم. خودم رو رو یم یبیعج یاتاق خوابم برده بود. احساس تشنگ

 شد. نینقش زم وانیبودنم کار دستم داد و ل یدست و پا چلفت

 دست و پات!  نیبا ا یبزنن مان گندت
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کردم حس خوابم رو حفظ  یم یراه رفتن نداشتم و سع یبرا یزدم تا آب بخورم. تعادل رونیبه دست از اتاق ب وانیل

قدم  از آشپزخونه که  کیسوم رو پر کردم تا به اتاق ببرم.  وانیو ل دمیر کشآب رو کامل س وانیکنم تا نپره! دو ل

 مرده!... هی ی هیسا دمیباز بود فقط فهم مهین چنانمقابلم قرار گرفت و چون چشمام هم یا هیزدم سا رونیب

 یبنفشا غیاون، منم از اون ج ادیآب رو سمتش پرت کردم و همزمان با فر وانیاراده ل یو ب دمیکش یبلند غیج

 نیرفت و نقش زم یاهیشد و  چشمام کامال س یپام خال ریز یقدم عقب گرد کردم ول کیو  دمیکش میاسطوره ا

 شدم.

که زل زده تو  دمید یخاکستر ی لهیصورتم چشم باز کردم. المپا روشن شده بود و دو تا ت یاحساس سرما رو با

صورتم، وحشت کردم و  یرو دیچک یو قطره قطره م آب بود سیو بلندش  که خ بیعج شیچشمام! از موها و ر

 داد زد: که دمیآب رو موهام خودم و کنار کش دنیو با چندش از چک دمیکش غیدوباره ج

 ملت خوابن! یچته روان -

 گفتم: غیو و غیکرد. با ج یو اونم مبهوت نگام م دمیکش یخودم رو عقب م نیزم یطور رو همون

 ؟یدار کاریچ نجایا ؟یهس یکدوم خر -

 سمتم اومد و گفت: یو دست به کمر قلدورانه قدم ستادیا

 جواب پس بدم! دیخوبه واال برا خونه خودمم با ؟یهس یتو خودت ک-

 اش جواب دادم: یجنگل ی افهیگشتم و وحشت زده از ق یدفاع م یبرا یزیدور و برم دنبال چ 

 که باالست صاب خونه اس! ضهیمر رمردی! اون پیصاب خونه ا یغلط کرد -

 !تیجادوگر یتو خونه با اون موها یزن یمث اجنه گشت م ینصف شب یدار کاریچ نجای! به تو چه! بگو ایحاال هر ک -

 یو بلند من؟ حاال درسته حق داره و وقت یوز وز یقشنگ من؟ موها یکرد! به موها یاحترام یمحبوبم ب یموها به

 !ارهیحق نداره به روم ب یول شهیباز باشه وحشتناک م

 دفاع  از خودم گارد گرفتم و گفتم: یبرداشتم و برا دمیکه بهش رس یزیم یاز رو یگلدون

 !ینکنا... شما منو ترسوند نیمن توه یبه موها -
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 !یجن ظاهر شد نیخوبه واال تو ع -

 شد من که تو آشپزخونه بودم! داتیپ هویخودت  -

 !رمیاجازه بگ سیخوام بخورم بادونستم تو خونه خودمم آب ب ینم -

 دختر تنها تو خونه ا... هی یوقت یریاجازه بگ دیبله که با -

 کنم و به خاطر وضعم خجالت بکشم و وحشت کنم! یحاضر جواب دیاومد نبا ادمی تازه

 زید. خکر یزده مبهوت نگام م رونیب یباباقور یحرف خودم رو تموم کردم و اونم مثل جن زده ها  با چشما غیبا ج 

 .دمیو از کنارش سمت اتاق دو ستادمیبرداشتم، ا

 ...اینزد یدست بهم زد-

 خنده دار جواب داد. یعصب یکرد و با لحن یبه کمر نگام م دست

 خواست دست بزنه به ابوالهول زمانه! یک-

 موهام!... نیو در رو محکم بستم. خاک تو سرم با ا دمیداخل پر دم؛یتند سمت اتاق دو تند

که چه  یاومد. وا یاز هال نم یینشد چون صدا دمیعا یزیاز رفت و امد پسره چ یسرم رو به در چسبوندم ول  

 !  یافتضاح

اب تو خو ه،یمن چ ری. خو تقصدمیکش یکوتاه نیموهام ه چکیخودمم از جنگل پر پ رتایو باالغ ستادمیا نهیآ یجلو

 شد! داشیکجا پ از یسر خر نصفه شب نیتونم مرتب شون کنم! ا یکه نم

و محکم  دمینکشم و سمت در دو غینشدن بچه ها خودم رو کنترل کردم تا ج داریتا تقه به در خورد. به خاطر ب چند

 . دمیغر دیتا در رو باز نکنه و با تهد دمیبا پهلوم به در کوب

 !نییپا زنیهمه بر زنمیم غیبه خدا ج -

 :دیبه گوش رس یدورتر یصداش از فاصله  یتو حلقم اومده بود ول قلبم

 آبتو بردار... وانیل -
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زدم، داشت سمت مخالف سالن به طرف  دیرو د رونیو ب دمیکش نییرو پا رهیدهنم رو قورت دادم و آروم دستگ آب

 زیخ یجنگل یرو بردارم که پسره  وانیقدم جلوتر رفتم تا ل کی دم،یدر د یآب رو جلو وانیرفت. ل یآشپزخونه م

 . برداشت سمتم و..

 پخخخخ. -

 .دمیو با جست داخل اتاق برگشتم  و در رو محکم کوب دمیکش غیج ناخواسته

 مخ کم دارِ بد قواره!... یروان یپسره  -

زنه گفت  ریپ نجا؟یا هیک گهید نیکردم. ا یحواله اش م راهیتو دلم بد و ب یو ه دیچیخنده هاش تو سالن پ یصدا

 شد؟ داشیسر خر از کجا پ نیرو نداره که! ا یشکیه رمردهیپ

گلدونم حساس به ضربه روشون گذاشتم تا اگه قصد داشت  هیدر گذاشتم و  یرو جلو یو صندل یپات*خ*ت*  زیم

چه ها ب شیت*خ*ت*  پ یبرداشتم و رو زی. خرمیخوابم رو بگ یتونستم جلو ینم گهیفورا متوجه بشم. د ادیداخل ب

 .دمیخواب

دراور برش داشتم. بهناز بود. چه  یبشن از جلو داریکه بچه ها ب نیو قبل از ا دمیزنگ تلفن از خواب پر یصدا با

 من افتاده! ادیعجب 

 ...یالو سالم به -

 :دیچیپ یتو گوش ونشیگر یصدا

 ؟یاگه بابا زنگ زد بهش جواب ند شهیم یمان-

 چرا؟ -

 بود مقابل من ضعف نشون بده! دیکرد! ازش بع یم هیگر نکهیکردم از حرفش و ا تعجب

 پسر کد خدا؟  ادته؟یکه  اسیال-

معروف به کد خدا و بزرگ روستا بود  یشناختمش. باباش کد خدا نبود ول یهامون بود. خوب م یبچگ یهم باز اسیال

 من نموند و ادامه داد: دییشناختنش! منتظر تا یم ینطوریو همه ا
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 دوست دا... اسویال شهیمن هم یدون یکدوممون! تو که م یته برانگف یگذاشته، ول یباباش قرار خواستگار-

 و گفتم: دمیحرفش پر ی ونهیرو گرفتم و نذاشتم ادامه بده؛ م حرفش

 التیخ نکهی. برا اامیتونم کارمو ول کنم و ب یکار؛ اگه بابا زنگم بزنه نم یبرا ییرشته ام اومدم جا یکارورز یمن برا-

 هر وقت رمیگ یخرابه... خودم باهاش تماس م میکنم تو به بابا بگو سر کارم و گوش یخاموش م مویراحت بشه گوش

 بتونم.

 و شروع کرد قربون صدقه ام رفتن! دیخند هیگر ونیم 

 گفت حق خور! یاش که بهم م شهینبود که بارم نکنه ها! از جمله حرف هم یفحش ام،یگفتم باشه م یاگه م حاال

 گاه بود که خودش موفق نشده بود!به قبول شدنم تو دانش منظورش

 !...یکن ی... فقط تو درکم مایتو دن یدونه خواهرم هیجون،  یقربونت برم مان-

ه ن کیرو خاموش کردم. ساعت نزد یگوش ،یگوش کنم و با قطع تماس بدون خداحافظ فشیبه اراج گهید نخواستم

 داریقبل از ب دیبودم با دهیکه تو ذهنم براشون چ یشدم و طبق برنامه ا یم کیشدن بچه ها نزد داریبود و به وقت ب

 کردم.  یشدنشون بساط صبحونه شون رو آماده م

و مطمئنن امروز رو سرحال  دنیبد خواب شدم؛ بچه ها آروم و راحت تا صبح خواب شبیبرعکس من که د خوشبختانه

 کنن! یم یتر سپر

 بود؟! یک شبید یاون  پسر جنگل نمیداد؛ برم بب یا

 نیزدم. خوشبختانه تله ام تکون نخورده بود و ا رونیرو جمع و جور کردم و شالم رو سرم انداختم و از اتاق ب موهام

 دشمن قصد حمله نکرده! یعنی

 نبودن بچه ها رو چک کردم و سراغ آشپزخونه رفتم. داریرفتم و بعد از شستن دست و صورتم، ب سیسرو سمت

 یصبحانه  هیسها  یانداختم و دکمه اش رو زدم تا برا یریگ وهیو داخل آبم چند تا پرتقال برداشتم خچالیداخل  از

 بچه! ادیحال ب گرشیتوپ آماده کنم ج

 سالم... -



 لحظه هاغنیمت 

 

 
38 

 

. دمیسمتش چرخ غیو با ج دمیاز جا پر یپسر جنگل یبود با صدا یریگ وهیآبم اتیکه نگام به چرخش محتو همونطور

 بلندم در هم رفته بود. یبا دستاش گوشاش رو گرفته بود و صورتش به خاطر صدا

 ن؟یوارد ش نیتون یمث آدم نم -

 مرتب! یو موها  غهیاس! صورت شش ت گهید یکی! ستیکه اون ن نیاوه، ا اوه

 اس! هیفکر کردم اون آقا جنگل دیببخش -

 رد شد. خچالیاخم نگام کرد و از کنارم سمت  با

 ابوالهول قشنگتره! یمن از تو یِجنگل -

 به هلو شده! لی! از لولو تبدشبیپس خودش بوده د 

نشم همونطور  عیضا نکهیا یو برا دیباره سمتم چرخ هیبه کمر لبام رو تابه تا کردم و اداش رو درآوردم که  دست

 !دمیدست به کمر سمتش سرم رو جلو بردم و غر

 !بردمیآبم رو م وانیداشتم ل نی! من آروم و متهشیکه مث اجنه ظاهر م هیابوالهول اون -

 وسط آشپزخونه گذاشت و با طعنه گفت: زیم یبرداشت و رو رویکره و پن ظرف

 !یکه منو زهره ترک کن یاون قدر وحشتناک بود -

 کردم: یاداش رو درآوردم و حاضر جواب بازم

 تون! یتارزان ی افهینه که من وحشت نکردم با اون ق-

 سها رو پر کردم. وانیبرگشتم و ل یریگ وهی. دندونام رو از حرص به هم فشار دادم و سراغ آبمدیخند یم نرم

 .ریمن بگ یبرا وانمیل هی -

 گفتم: یو لجباز ییپررو با

 .ستمیمن نوکرتون ن -
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 ابوالهول؟ یمجسمه  نجا؟یا یهست یپس چ -

 ادب و حاضر جواب! یپسر ب نیاز دست ا پوووف

 ن؟یاومد یک... یسالم آقا کسر -

 گفتم: نمشیروز ممکنه نب یدونستم باق یو جواب سالمش رو دادم و چون م دمیخانم بود. چرخ رایسم

 د؟یکرد هیکه گفته بودم ته ییدایخر -

 خطاب به من گفت: چ؛یاسمش کسراست جواب سالمش رو نداد که ه دمیکه فهم پسره

 داخل! ارمیم نهیتو ماش -

که تشکر کنم؟ به من چه!  دهیمن خر ی. اصال مگه برادمیبچه ها رو چ ینیس ینگاش کردم و بدون تشکر ظیبا غ بازم

 واال...

گذاشتم و به نگاه  کهیبچه ها چند ت یداخل بشقابا ریآشپزخونه و از ظرف کره و پن زیم یرو گذاشتم رو ینیس

 ندادم.  تیپسره اهم ی رهیو خ بیعج

 ! بچه ها مگه تو اتاق منم بودن؟ دهیبچه م ین بوخانم تشک ت*خ*ت*  م رایسم -

به صورت اصالح شده اش نگاش کردم. سر و صورتش رو کجا اصالح  رهیحرف چشمام گرد شد و خ نیا دنیشن با

دم کر یم زیرو آنال ایهمونطور قضا نه؟ی. اون اتاق مال استیباز ن شگاهیآرا ییتا االن که مطمئنا جا شبیکرده؟ از د

 جوابش رو داد.  رایکه سم

 اصال... ومدنینه بچه ها تو اتاق شما ن-

 زل زد تو چشمام و گفت: میمستق یام شد و با حالت خاص رهینگاه خ متوجه

 گمونم اومدن!... یول -
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 تیهما یچی. به هدمیو سمت اتاق پسره دو دمیکه در توانم بود کش یغیج نیبار بلند تر نیگرفتم و ا یقیعم نفس

از  یخبر یجالباس یت سراغ حموم و لباسام که شسته بودم و همونجا پهن کرده بودم رفتم. روراس کیندادم و 

 نبود. یاثر یزدم ول دیلباسام نبود، داخل حموم چرخ زدم و گوشه و کنارا رو د

 ؟یگرد یم نایدنبال ا -

 یلونیو زل زدم به نا دمیسمتش چرخ دمیکش یکه م یشال چنگ زدم و در حال یموهام رو از رو یحرص دو دست با

اش  مشت و لگد و چنگ زدنم نفله ریز اینکشم  غیکردم تا ج یرو کنترل م تمیعصبان قیعم یکه دستش بود. با نفسا

 نکنم.

و صاف تو  دمیو از دستش کش دمیشده بود. پر رهیبهم خ یداد و با لبخند چندش یچشمام تاب م یرو جلو لونینا 

 :دمیصورتش غر

 !یمن دست بزن لیابه وس یحق نداشت-

 باز شد با طعنه گفت: ششین

 رو ت*خ*ت* مم تو... -

 :دمیجمله اش رو تموم کنه و با حرص غر نذاشتم

 !ینمون ضیف یجون متبرکش کردن! ب نایس رم؛ینخ -

 کرد انداختم و غر زدم: یخانم که تو چار چوب در نگامون م رایبه سم ینگاه میکنارش گذشتم و ن از

 آقا؟ نیا ای نجاستیمن ا یجا ای -

 حق با منه که با تشر گفت: دیو نفهم دیاصال حرفم رو نشن انگار

 !یاز اتاق بچه ها استفاده کن ریغ یاز اتاق یشما حق نداشت -

 و محکم گفتم: دمیو سمتش چرخ ستادمیوسط حال رفته بودم؛ ا تا

 شما بپرسم! از امینکردم و نتونستم ب دایخونه رو پ نیکه نصفه شب حموم ا دیببخش -
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 وکلشیپاش ه یکه رو پاشنه  یو در حال ستادیخانم دست به بغل ا رایپشت سر سم هشیکر یهم با خنده  یکسر

 کرد، زمزمه کرد: یم نییباال و پا

 گذره! یخانم، تازه داره خوش م رایاشکال نداره سم -

 سها هم به گوش برسه! غیبود که آواز ج بیدر اومده بود و عن قر نایس ی هیگر یازش رو گرفتم. صدا ظیغ با

 رایتوجه به بحث پسر و سم یصبحانه شون رو از آشپزخونه برداشتم و ب ینیلباس رو تو مشتم گرفتم و س لونینا

 خانم به اتاق رفتم.

 !یروان ینره! پسره  ادشینشونش بدم که تا عمر داره  یگذشتن خوش

 راحت بودم! نقدریها ا بهیغر یتو سر من کنن که تو خونه  خاک

 ناموس... یب زیه یعمرا بپوشمشون! پسره  گهیننه ام... لباسا رو بگو... د یوااا

 !نجا؟یا هیک گهید نیکردنم! ا دایتو سرم با کار پ خاک

راحت به امورات بچه ها  الیروشن نشد و با خ هشیبردن بچه ها چشمم به جمال کر سیموقع سرو خوشبختانه

مش هم اگه شک نایکرد و س یآرومتر رفتار م مینیب شی. سها طبق پمیصرف صبحانه به اتاق برگشت یو برا دمیرس

رو رد کرده بود.  یشش ماهگ ننپس مطمئ نه؛یتونه بخزه و بش یزد. متوجه شدم م ینق نم گهیشد د یم ریس

و بزرگ ت لونیبا چند نا یراجازه بدم، باز شد و کس نکهیشد و بدون ا دهیدادم که در اتاق کوب یبهشون صبحانه م

 بغلم و محکم سرش رو تو بغلم پنهان کرد. دیکشان پر غیچارچوب در ظاهر شد. سها بالفاصله ج

 کارش ناراحت شد و غم چهره اش برام کامال ملموس شد. نیاز ا یدونم چرا حس کردم کسر ینم

 :و البته غمناک گفت یرو نشونم داد و سرد و جد لوناینا یپررو باز بدون

 بچه سر رشته ندارم... دیخر یبرا ادیهمونا باشه؛ ز قایدق دی. چک کندیکه داده بود یستیل -

که نگاش  یهم در حال ینکشه. کسر غیکردم که ج ینزدم. هنوز تو بهت ترس سها بودم و مدام نوازشش م یحرف

 رفت. رونیگذروند و ب نایسها زوم بود، نگاهش رو از س یرو

 بسته شدن در؛ سها رو از بغلم جدا کردم و مقابل صورتم رخ به رخ گرفتمش. با
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 !یکن یباز یحساب یکه با داداش دهیبرامون خر یاسباب باز یکل نی... ببزمیعز یدیچرا ترس -

 بده! ییدا-

 شد! یشون م ییدا یگرد شد. پس کسر چشمام

 یهم مهربونه، چرا ازش م ی! تازه کلدهیخر یبرات اسباب باز نیبب ؛یخوب نیبه ا ییدا زم؟یبده عز ییچرا دا -

 ؟یترس

 قناسش؟ ی افهینداشته ام مهربونه! کجا مهربونه با اون ق یجون عمه  آره

بود! از  نیدلنش بیامروزش عج ی افهیزشت و ترسناک بود؛ ق شبید یهر چ ست،یقناس ن چمیه میخودمون حاال

 رمیگ یکه در آورد غرور رو فاکتور م ییها یبود که جذابن و مغرور! البته با سبک باز یباالشهر یپایاون پسر خوشت

 و به جاش بگم بچه پررو بهتره!

 ابوالهول! گهیپررو دست به لباسام زده! بهم م یخوام فحشش ندما... پسره  یم یاله اال اهلل... ه ال

 خب؟! کنه یخواستم با لباسام تو حموم اتاقش چه غلط یپس م پوووف

 ... گریخودمه اصال... باشه بابا اصال اون خوب، فرشته، ماه، مانکن، ج ریتقص

 فکرم!  یو ب طونیو ش هیبد و زشت و کر من

 کنم! یآخه؟ همه اش که دارم خودم رو سرزنش م یبود بهمون داد ینفس سرزنش گر چ نیخدا جون ا اَه

 برگشتم. اشکاش رو پاک کردم. میسها جمع کردم و تو الک پرستار یصدا یب ی هیرو به اشکا و گر حواسم

 ...ختیمامانم خاک ر یرو یییدا -

 :دیشد و نال ریبه لباش بودم که دوباره اشکش سراز رهیخ همونطور

 ...دمیخودم د -
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به  هنکیقبل از ا بره که در اتاق باز شد و ادشیرو فراموش کنه و از  هیقض نیکنم تا ا فیرد یخواستم براش دلدار یم 

لحظه که نگام به  کیرفت.  رونیبغلش زد و ب د؛یکش رونیو سها رو از بغلم ب دیداخل اتاق پر یکسر امیخودم ب

 صورتش شدم.  یچشماش افتاد متوجه برق اشک پهنا

 وقت به خاطر  گفتن اون موضوع؟ هینکنه  تیبچه رو اذ د؟یشن یپشت در م یعنی ن؟یشد ا چش

 یکه برسم داخل اتاقش رفت و صدا نی. قبل از ادمیسها داخل هال دو یغایج یو به دنبال صدا دمیعجله پر با

 .دمی. خودم رو رسوندم و با مشت به در کوبدمیرو شن دیچرخش کل

پشت در  دیگوش واستاد ینگه... اصال شما به چه حق یبگه و چ یدونه چ ی. اون که هنوز نمدیبچه دار کاریچ -

 اتاق...

 زد: داد

 تنهامون بذار... -

 بود. ختهیو سها تمرکزم رو به هم ر نایهمزمان س ی هیگر ی.  صدادمیقدم به عقب پر کیعربده اش  یصدا با

 چخبرتونه امروز؟ -

 اشاره کردم و گفتم: یاتاق کسر یکرد. به در بسته  یبود که از وسط راه پله ها نگام م رایسم

 کنه! یم هیتو اتاق، داره گر دیبچه رو با خودش کش -

 اشاره کرد و غر زد: نایس به

 !شهییخورتش که دا یکنه! نم یم هیاون بچه هم گر -

اومد  رفتم و بغلش کردم.  یم رونیکه چار دست و پا از اتاقش ب نایچشمم از حرص نگاش کردم و سمت س یگوشه  با

ظه لح هیسها  یغایشدم. ج یمشغول باز نایشده رو باز کردم و با س دیتازه خر یها یداخل اتاق برگشتم و اسباب باز

. دیرس یهم م نجایکرد آرومش کنه تا ا یم یسع که یکسر یحرف زدن و قربون صدقه ها یشد و صدا یهم قطع نم

 شدم.  مونیلحظه از قضاوتم پش هیداشت و  یدلسوز یتونه! جا ینم یخوبه باشه، ول ییخواد براش دا یاحتماال م

 واقعا قلبم براش فشرده شد. دیند هیو گر دنیشن غیجز ج یا جهیا رفت و نتسه یکه قربون صدقه  نقدریا
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شد که باالخره در اتاق باز شد و سُها دوان دوان سمت اتاق اومد و فورا خودش  یبا شدت و کم شدت ط یساعت کی

 رو تو بغلم پرت کرد.

 یادیز زیفشار آورد مجبور شدم سراغ آشپزخونه برم. چ یو چون گرسنگ ومدین رونیهم از اتاقش ب یظهر کسر تا

ظهر  . بعد ازمیبا هم خورد یسرخ کردم و سه نفر ینیزم بینکشه چند تا س یسها گرسنگ نکهیا ینکردم و برا دایپ

 شد. دهیشد که در اتاق کوب بش یک دمیو نفهم میکرد یبا بچه ها سپر یو باز طنتیرو هم با ش

رو  یاطراف رو نگاه کردم کس یچ یپشت در بود و ه تزایپ یر رو باز کردم. دوتا جعبه رو مرتب کردم و د شالم

 .می. برشون داشتم و دوباره در اتاق رو بستم و با اشتها با بچه ها خورددمیند

راحت  یلیخسته شده بودن، خ ینداشت و چون حساب یادیز یبرعکس دو شب گذشته سخت خوابوندنشون

 .دندیخواب

 !یبعد یطور روز ها نینبود و روز بعد هم و هم یاز کسر یبعد خبر روز

چنان  دیکردم. اگرچه در اصل نبا هشیحرف زدم و توج شییبا سها در مورد باور کردن مرگ مادرش و کار دا شیکماب

 یکس یبچه ها نبوده و برا نیا ی هیبه فکر روح یسخت اون روزها کس طیبنا به شرا ایگو یول دید یرو م یصحنه ا

بود  رفتهیبهش دست بده! مرگ مادرش رو پذ یاسدفن مادرش چه احس دنینداشته که کودک چهارساله با د تیهما

 داشت! یبراش حس تلخ و ترسناک زهیروش خاک بر شییکه دا نیا یول

ه ب یدگیگذروند. رس یباال م ماریب رمردیو تمام وقتش رو با اون پ دمید ینم شتریدر طول روز ب یقیرو دقا رایسم

به  اش ییاعتنا یگرفتم. به خاطر ب یباهاش گرم نم ادیو پرخاشگر شده! ز یعصب نقدریهم البد سخته که ا رمردیپ

 یکس نکهیجا افتاده بودم. ا یپختم و حساب یم یدم دست یخودم و بچه ها غذاها یبودم. برا ریبچه ها از دستش دلگ

 یم طنتیش یکردم. بچه ها هم حساب یخواست رفتار م یدلم م یبود و هر طور یبه کارم نداشت برام عال یکار

 !دیارز یقشنگ اونا م یبه خنده ها یشدم ول ی. اگرچه خسته ممیگذروند یکردن و دور هم خوش م

ه بهناز ب یخواستگار نکهیافتادم و با حدس ا میگوش ادیبچه ها گذشته بود که باالخره  شیهفته از حضورم پ کی

 رو روشن کردم. یگذشته گوش ریخ

 از الهام... امیروستا چند تا تماس داشتم که حتما بابا بوده و چند تا پ از

 لباساتو... ارمیامروز ب یکدوم قبرستون-
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 فروشمشونا... یم یتو سبد جلو مغازه حراج زمشونیر یجواب بده و گرنه م یمان-

 خاموشه نکبت؟ تی... چرا گوشزنمایم ششونیآت -

اره اش رو گرفتم. سر ظهر بود و مطمئنم مغازه اش خلوته؛ چند تا بوق که خورد باالخره تماس ام گرفت و شم خنده

 رو وصل کرد.

 لباسات مونده برا من! یفکر کردم مرد -

 .دمیخند

 !رمیم یمغازه تو باال نکشم که نم یمن تا تو رو نکشم و لباسا-

 ورثه دارم که به تو نرسه! نقدریا -

 ؟یکردخور اضاف  راثیم هیچ -

 زده؟ بتیغ هوی ی... بگو کدوم گوریبترک -

 یزیکردم، برام قابل درک تر بود چون چ یغرض و طعنه بود و اگه باهاش کل کل م یب اشیبرعکس روناک شوخ الهام

بزرگ و بلندپرواز! جواب سوال  یاهایساده درست مثل خودم؛ فقط با رو یخونواده  هیاز  یته دلش نبود. دختر

 محترمانه اش رو صادقانه دادم.

 کنم. یاز دوتا قند عسل نگهدار دیبا ی! شبانه روزهیکردم... پرستار دایکار پ-

 پس نونت تو روغنه! -

 با لگوها بودن، لبخند  زدم. یبچه ها که گرم باز به

 ص شدم.روناک و غرغراش خال یاز خونه  یدشت نکردم ول یزیهنوز که چ -

 گور خودشو کند. شعورینگو روناک ب یوااا-

 کردم. چشیشدم  و با هول سوال پ  متعجب
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 سرش آورده؟ ییکار کرده روناک؟ نکنه پسره بال یشده؟ چ یچ -

 . دوباره آدرسو بفرست.شتیپ امیبندم مغازه رو م ی. بعد از ظهر زودتر مگمتیم امیحاال م -

 !یاز گشنگ نجایمردم ا ریبگ چمیباشه منتظرم. چند تا ساندو-

 شکم پرست... یریبم -

 تماس رو قطع کردم. یسرسر یو با خداحافظ دمیحرفش  خند به

 نیشده! ا یچ اسیال یخواستگار ی جهینت نمیبابا رو گرفتم تا هم از احوالم بهش خبر برسونم و هم بب ی شماره

 یکارا یهم پ ایزنن  یکشاورزا گپ م یخوره و با باق یم ییچا یحاج ریپ یساعت از زمستون معموال تو قهوه خونه 

ا نبود که ب نایکدوم از ا چیانگار ه یکنه. ول یم لیم شلمهید یینشسته و چا مهیور دل فه ایرو داره و  یجهاد کشاورز

 جواب تماسم رو داد. یخواب آلود یصدا

 بله...-

 ...امیسالم بابا، مان -

 دلمون هزار راه رفت! ؟ییسالم دختر، معلوم هست کجا -

 جوابش رو دادم. عیبود و سر یعصبان یادیز

 خرابه، بهتون نگفته بود؟ میخوبم بابا، گفته بودم به بهناز که گوش -

 .دیچیکرد تو گوشم پ یبلندش که بهناز رو صدا م یصدا

 بهناز... بهناز؟ -

 دوباره منو مخاطب قرار داد: و

 !ستیخدا رو بنده ن گهیاالنم که فکر و ذکرش شده اون پسره د سپره؟یم رو یسر به هوام حرف نیآدم مگه به ا -

 شد. غویج غیذوق طبق معمول صدام ج با
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 بله رو گفت باالخره؟ مبارکه.... یوااا -

 !ینداشت تو عقد خواهرت نبود تیدلمون هزار راه رفت! خوب ،یجواب نداد میزنگ زد یمبارکه؟ هر چ ویج یچ-

 جز حرف زدن نداشتم: یم کردنش هم از پشت تلفن راهآرو یبود و برا یعصبان

م مردمو ول کن یبچه ها شهیدارم. نم یخراب بود. بعدشم من دانشگاه دارم و االنم ترم کارورز میگفتم که بابا گوش -

 کنه! ی... استاد ردم مامیو ب

 از اونور خط اومد. مهیفه یگفت و صدا یاله اال الله ال

 آقا صفدر؟ هیک -

 ...اسیمان-بابا

 .نمیبب ویبده من اون گوش -مهیفه

 غر زد: یا یرو گرفت و بدون سالم و احوالپرس یگوش

کجا بوده  ستیکه دختره معلوم ن ارنیدختر؟ دلمون هزار راه رفت... مردم روستا حرف در ب ییمعلوم هست تو کجا -

 د؟یهمو چرا ندار یهوا دیبرا بهناز گرونه! دوتا خواهر ومدهیکه ن

 آوردم و مث خودش صدام رو باال بردم. جوش

من  یاگه بهنازم اندازه  نکهیاونجا... دوم ا امیتونم هرروز پاشم ب یاستخدام شدم و نم ییقابل توجهتون من جا -

چرا بهم زنگ زده؟!  شیچند روز پ اینه!  ایمن دراز نبود. برو ازش بپرس  که بهش گفتم  یهوامو داشت االن زبونت رو

 یبه د؟یعقد گرفت ییهوی. بعدشم چرا ستمیکه خواهرش ن نمبارکش، م شمیاون؟ عروس ایهر بده ام حاال من خوا

 که!  هیفقط گفت خواستگار

تو خونه  کیعقد کوچ هیبمونه،  نطوریزشته هم ادیکه رو دختر ب یاسم کس یدون یو غر زد: خودتم م اوردین کم

 ...گهید میگرفتا

 فقط گفتم: یگرفته بود و بدون نظر حرصم
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 .نیباشه بابا، مبارکش... مواظب بابام باش-

رو خاموش کردم، بازم  میبه خاطر خودش گوش نکهیبهناز کردم که با ا یرو قطع کردم و چارتا فحش حواله  تماس

 هوادارم نبود!

 شد به مراد دلم برسم. یبچه ها  نم نیبا ا یزد ول یپر م یبرف باز یبود و دلم برا دهیبرف بار یحساب رونیب

کرد و بچه ها رو  یچشم پوش رهیشد از برف و ش یوجود نم نیبود!  با ا نایکه الزم نداشتم، سرما خوردن ا یزیچ تنها

 گذاشت! بینص یب

مزه دارشون کردم و با بچه ها  یآلبالو حساب یبا مربا میانگور نداشت ی رهیتا کاسه پر برف کردم و  چون ش دو

 یلکرد و یکار فیکف آشپزخونه رو کث یو حساب رهیخودش قاشق دستش بگ نایبه خوردن. اجازه دادم س مینشست

 .دیارز یبامزه اش م یبه حالتا

 ادشیخوش گذشته بود که  نقدریا نایکردم. به س یدر آوردم و باز یباز یباهاشون کول یعصر و تماس الهام حساب تا

 کرد. به جون یسها استفاده م یایلگوباز ختنیو به هم ر طنتیش یبرا یترو بزنه و از هر فرص مروزشیرفت چرت ن

 کردم. یشد دخالت نم ینم یکه جدل بحران ییکردن و منم تا جا یو داد م غیافتادن و ج یهم م

در رو گرفته بود و چون  یرو فشار دادم در باز نشد. انگار برف جلو فونیآ یدکمه  یکه زده شد هر چ اطیدر ح زنگ

باز کردن در رفتم. الهام با چمدون  یو خودم برا دمیهمچنان بسته بود. پالتو پوش ریرفت و آمد نکرده بود مس یکس

 باغ دو دو زد. یکنارم زد و چشماش رو یخواستم بغلش کنم ول یلباسا و لوازمم پشت در بود. م

 ؟یمان یآورد ریاوالال... بهشت گ -

 داخل. می! برینگاش کن شهیجا رو پوشونده وگرنه نم نه بابا خونه ارواحه... االن برف همه -

 هل داد سمتم و نق زد: یاومد، فور ادشیو تازه  دیدو قدم چمدونم رو با خودش کش یکی 

 و اونور بردم. نوریعظماتو... مردم از بس با خودم ا بتیمص نیا ریبگ -

 !یداشت یبرش م یاومد یتو خونه هر وقت م یذاشت یخو م یمگه مجبور--
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 گمیم ی! هر چرتمیبودن بگ یخواست به جرم دختر فرار یگشت ارشاد م روزیبرو بابا دلت خوشه؟ کدوم خونه؟ د -

 مال دوستمه باور نکردن که...

 !ارهیگفتم روناک ب یم یذاشتیم ش؟یبرد یهمه جا با خودت م یوا... خو مگه مرض دار -

 روناک کجا بود بابا... -

 :دمیو مشکوک پرس دمیجلوش پر عی. سرمیدیعمارت رس یو باغ بود که به ورود اطیهمچنان به وسعت ح حواسش

 روناک چش شده؟ ؟یزن یچرا مرموز حرف م -

 زدم... خیداخل  میبر -

 دنبالش پا تند کردم. مصرانه

 روناک... گمیم یال -

 .گمتیتو م میبر -

 رهیگب لیتحو یاره کردم که بچه ها رو حسابشد. بهش اش شتریب میهم دلواپس یال یایدلم آشوب شد و با مرموز باز 

نسبت بهش نداشتن و  یدوست داره، سنگ تموم گذاشت و بچه ها حس بد یلیدونستم بچه خ یکه م ییو از اونجا

 .دمیچ فنجون ینیبار گذاشتم و داخل س ییبرخورد کردن. براش چا یعیباهاش طب

 خورنا! یباکالسا قهوه م-

 گرفتن جوابشو دادم: افهیخودم اشاره کردم و با ق کلیه به

 !زمیعز میکن یما خودمونو گم نم -

 .میباکالس رفتار کن یکم میباکالس اومد ی. قهوه بذار بابا، بذار جاشششیا -

و در و  دیچرخ یقهوه بر داشتم. همچنان نگاهش تو خونه م یدو تا شاسه  نتیو از داخل کاب دمیحرفش خند به

 کرد. یبرانداز مرو  وارید

 صاب خونه کو؟ ؟یمان ییتنها نجایا -
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 طبقه باال اشاره کردم. به

 غضب مخصوص داره! ریپرستار م هیباالست.  یطبقه  ضهیصاب خونه مر -

 و آبجوش رو مقابلش گذاشتم. ینیو س دمیخند

 شده؟ یاز روناک بگو، چ -

 به اماده کردن قهوه اش کرد و گفت: شروع

 زده! بتیکه غ یدون یفکر کردم تو م -

 دونستم؟ یم دیبا وینه؛ چ -

 تکون داد و با هم زدن قهوه اش گفت: یتاسف سر

 دورش زد.  مانیپ-

 ؟یچ یعنی -

 بره! نییاز گلوم پا یکوفت یلحظه... بذار قهوه  هیامون بده  -

 به روش مشتاقانه نشستم. رو

 شده؟ یبگو چ یعه، خو جون به لبم کرد -

 داد: حیو توض دیکش یپووف 

 سرش و... ختنیپسره با دوستاش ر-

 زد. رونیو چشمام از حدقه ب دمیکش یمانند غیج نیه

 ؟یال یگ یم یچ -

 انداخته بود و متاثر ادامه داد: نییپا سرش
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؛ بود تو خونه دهیافسرده چپ روزیکرد. تا د رونیبگه... منم از خونه ب یکنه به کس یگرفتن، جرات نم لمیازش ف -

 خونواده ام. شیسختم بود برگشتم پ ییکجاست، گفت تنها نمیبراش غذا بردم نبود؛ زنگ زدم بب شبید

 کردم.  ینم دایگفتن پ یبرا یکردم و حرف یمسخ شده ها نگاش م مثل

 یموندم وگرنه معلوم نبود اگه منم خونه  م رونیروناک به غرورم طعنه زد و ب یدوستم داشت که اونروز غرغرا خدا

 شد! یم یموندم چ

رفت و  یاگه با دوستاشم نم یبود وگرنه به روناک هشدار داده بودم. حت نیکه از خاطرم گذشت هم یزیچ تنها

 بود. یو اون خطر رو نکنه کاف ادیبه خودش ب نکهیا یآورد بازم همون هشدار برا یسرش م ییبال ییخودش تنها

 :دیاومد و نال رونیکنان از اتاق ب هیگر سها

 برجم رو خراب کرد. نایخاله بازم س -

 سمت سها رفتم و بغلش زدم. هیفرار از جو اون قض یو برا ستادمیا

 نه آخه...ک یباز ستیهنوز بلد ن هیکوچولو نیبده کمکت کنه، بب ادیهم  نای. دوباره بساز، به سزمیاشکال نداره عز -

 .دیکوب نیزم یداد و پا رو لمیتحو هیگر بازم

 کنه... اصال دوستش ندارم. یسازم خراب م یم ی. هر چخوام.. ینم -

 و یدوستش داشته باش شتریب ایدن یآدما یاز همه  دی... باایتو دن یدونه داداشو دار هی نیعه... عه... نشنوما... هم -

 !یمواظبش باش

 کنه. یم تمیآخه اذ -

 تا بدونه... یبهش بگ دیدونه کارش اشتباهه با ینم که،یخب کوچ -

 اش رو بسازه. ییشد دوباره و دوباره و چند باره برج لگو یبود آرومش کردم و راض یبه هر زحمت  

 ...نجایچه باصفاست ا -

 بود نگاه کردم و گفتم: ستادهیکه با فنجون قهوه اش تو چارچوب در ا یال به
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 ان. یخوب یبچه ها آره

 رو با جمله اش ادامه داد. حرفم

 ...ایکن یم فیک ،یسر خرم که ندار -

 افتادم و با خنده گفتم: یکسر ادی 

بود واسه  ییا یخان! جنگل کیکوچ رزایصد رحمت به م یعنیروز،  هیسر خر اومده بود  هی ؛یکار یاوهه کجا -

 زد. بشیکجا غ دمیخودش! نفهم

 احتماال برگشته به دل جنگل! -

 اون شب شکممون هم قطع شد.  یگرفته بود و صدا یخوراک بندر چی. شام هم برامون ساندومیدیخند یحساب

 !یبرف باز میخواد بر یدلم م نقدهیا -

 ت*خ*ت*  گذاشتم: یبود رو دهیرو که خواب نایکردم و س یبه ال ینگاه

 توپ بزنم. یبرف باز هیها  یبچگ یبرفه افتاده، خوره افتاده به جونم به هوا نیمنم از صبح چشمم به ا -

 .میوابون برفسقله رو بخ نیا -

 تم:شده بود، گف یگرم باز نایس دنیبه سها که هنوز قصد خواب نداشت و تازه با خواب یکردم و  با نگاه دییسر تا با

 ؟یکرد دایخونه پ ؟ییاالن کجا-

 سها شد و گفت: یباز هم

از دانشجوها اتاق  یکیبا  یکیکردم. شر دایخونه پ روزی. ددمیمغازه خواب شبمیدوشب مسافر خونه موندم.  یکی -

 گرفتم.

 ...هایخوب با دانشجو جماعت بُر خورد -

 !تشیخر نیروناکم با ا ت،یبه زندگ یگند زد یکه تو اونطور دیکرد یتو و روناک فرق م -
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با  یتوجه به حالم گرم باز یهم ب یگرفته شد و ال ختیرو به هم ر میمسخره که زندگ انیاون جر یادآوریاز  حالم

 سها شد.

 لیخز و خ تمشیکرد و شروع کرد با ر یپل یخنده دار کیعوض کردن جو، موز یکه برا دیحال خرابم رو فهم رانگا

 در آوردن. یباز

 ام... یحال هی»

 ام یمن باقال یکن یفک م یپر یو اون م نیا با

 ام یجهان یجور هیو هشتام  شیش با

 بده یلیخ

 حالم بده... یوا

 «گوش نده... مزخرفامو

 کرد.  یم کمیخنده تحر یبرا شتریخنده دار بود و حرکات الهامم  ب یکاف یبه اندازه  آهنگش

شروع کردن با  ییکرد. سها رو بغل زد و دو تا یرو کج و کوله م کلشیه یاورد و حساب یرو در م یم*س*ت یادا

بود و  دهیچیاتاق پ سها تو یخنده ها ی. از خنده دلم رو گرفته بودم و پخش ت*خ*ت*  شدم. صدادنیرقص کیموز

 و ذوق کرده بود. دیخند یبلند م نقدریبود که ا یبار نیاول نیا

. سها دستاش رو باال گرفته یهم شروع کردن به رقص سرخپوست یروبه رو شییگذاشت و دور قصر لگو نیرو زم سها

 میدور قصر شروع کرد یو سه نفر دی. الهام دستم رو کشدیکوب یم نیزم یپا رو یزونیبود و با حالت خنده دار و نام

 . دنیو هووو کش دنیپا کوب

 ...نجا؟یچه خبره ا-

و شالم رو  دمیبودن که پر ومدهی. هنوز الهام و سها به خودشون ندمیتشرش صاف سرجام واستادم و سمتش چرخ با

 . دیچیپ کیموز نیخنده اش تو اتاق ب یت*خ*ت*  چنگ زدم که صدا یاز رو
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کرد و باز با  یحرکتش خنده رو زهر مار کسر نیبکشه و بغلم بدوه. و ا غیاومد ج ادشیکه  تشدیسها تازه د انگار

 شد.  رهیهمون حالت غمناک به سها خ

 که به سها گفتم: رهیخواست از در اتاق فاصله بگ یم

 زم؟یگفتم عز یبهت چ ییدر مورد دا -

 دادم و گفتم: لشیتحو یکرد. لبخند ینگام م یمظلوم باحالت

 چه مهربونه! نیبرو سالم بده بب -

 زمزمه کرد: فشیظر یرو تو بغلم پنهان کرده بودو با صدا سرش

 االن دعوامون کرد آخه! -

 .میکرد یسر و صدا م میخب داشت -

 یسالم آروم یو سمت در رفت و در چشم به هم زدن دیپر نییهم با حرفم نرفته بود که سها از بغلم پا یکسر انگار

تو بغلش  یهم حساب یسکوت کرده بود و کسر یکردم ول یلش جا گرفت. اگرچه ترسش رو حس مگفت و تو بغ

 رفت. قشبچه رو بغل زد و به اتا مینیما احساساتش رو نب نکهیا یچلوندش و برا

 گه؟یبود د یک نیا -

نه خوشحال محبت خواهر زاده اش التماس ک یمجبور نبود برا نکهیدونم چرا از ا یداشتم. نم یبیعج یخوشحال

 نگاه کردم و گفتم: یبودم. به ال

 گه؟یبود د هیهمون مرد جنگل -

 آمازون؟ یرفته جنگل ها یمگه نگفت -

 ت*خ*ت*  رو سمتش پرت کردم و گفتم: یگوشه  یمتکا

 شمال خودمون! یبار البد رفته جنگال نیخب ا -

 موند و گفت: رهیبه کمر به در باز اتاق  خ دست
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 !یشباهت داشت جز جنگل یزیواال به هر چ -

 و گفت: دیسمتم چرخ یو با ترس آشکار 

 ؟ییتنها نجایپسره ا نیتو با ا یخاک تو سرت مان -

 شده... دایشب اومده بود بعدشم رفت باز االن سر و کله اش پ هیکجا بود؟  یینه بابا تنها -

 شه! یخبردار نم یبکشنت هم کس نجایهم اد؟یروناک سرت ن یمواظب خودت باش خالصه، بال -

 و از داخل کمد پالتوم رو در آوردم و گفتم: ستادمیا

 مونیحال یچیاز زمستون ه دمی. پوکمیکن یمون رو خال یبرف باز یعقده  یکم میبر ایآب از سر من گذشته، ب -

 نشد.

 میدیو دو دنیبه هم برف کوب میدر شروع کرد ی. از همون جلومیزد رونیکاپشنش رو برداشت و با هم از خونه ب اونم

 درختا. نیب اطیوسط ح

اال ب یادیکه صدامون ز میکرد یحواسمون رو جمع م دیآزاد بود. فقط با یحساب یسنگر گرفتن و برف باز یبرا فضا

 نداشتم. دنمیکش غیو ج جانیه یرو ینره؛ مخصوصا من که کنترل

 .دمشید ینم یکرده بودم نثارش کنم ول که آماده یبزرگ یگشتم تا گوله برف یدرختا دنبالش م پشت

 خانم پرستار... -

 برف شدن یمتبرک به گلوله ها نمیهمانا و صورت نازن دنیو سمتش چرخ دمیکش یکوتاه غیبود. ج یکسر یصدا

 همانا...

بودم حمله  نیهمونطور که نقش زم یشدم. رحم نکردن و دونفر نی. تعادلم رو از دست دادم و نقش زمدمیکش غیج

ندادن و شروع کردن به  تیکه با خنده در هم شده بود اهم دنامیکش غیبرف دفنم کردن. به ج ریز ییجورا هیکردن و 

، کرده بودن یتبان همیپسره عل نیو چطور با ا ینکه کیا یبود ول مینداشتم چون همباز یا هی. از الهام گالدنیخند

 کرد.  میعصب

 گفتم: یرو به کسر تیو خودم رو تکوندم و با جد ستادمیا دن،یخند یکه افتاده بودن و م همونطور
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 ن؟یکن یدخترونه دخالت م یتو کارا یبه چه حق -

 گفت: الیخ یکتش رو تکوند و ب یرو برف

 به عنوان کار دخترونه ثبت شده باشه! یبرف باز ادینم ادمی -

 غر زدم: امیخواستم کوتاه ب یزدم و نم یعیواقعا حرف ضا دمید

 ؟یبرف باز نیمن سها رو به شما سپردم اونوقت اومد -

 !دهیخواب -

 دادم و رو به الهام گفتم: لشیتحو یکرد. اخم یم یخنده هاش حاضر جواب نیو ب دیخند یم همچنان

 خوام بخوابم. یداخل من سردمه، م میبر -

 و گفت: دیکوب ید به کسرکه آماده کرده بو یبود که  الهامم محلم نداد و گلوله برف نیشدن ا عیضا اوج

 .میتو برو ما هنوز هست -

ودم و کرده ب خی یحرصم گرفته بود داخل برگشتم. حساب یداد و من که حساب یبرف یهم جوابش رو با گلوله  یکسر 

 نیحالم گرفته بود و ا یالهام و کم آوردنم مقابل کسر ی. بعالوه بعد از کم محلدیچسب یم یدوش آب گرم حساب هی

و  یموند که پشت شوخ ینم یتوان گهیگرفت و د یم ضمشد و بغ یکمبودهام سرم آوار م یبود که همه  یمواقع زمان

 خنده پنهانشون کنم.

دوش عقده هام سر  ریالزم رو سوا کردم و خودم رو داخل حموم انداختم و ز یلباسا یبلوز شلوار و باق هیاز لباسام  

 باز کرد.

 من خراب بود!  یزنش برا یاز دست غرغرا شهیبهناز و اعصاب بابا که هم یابا و نامردزن ب مهیفه یمهربون نا

 یجمع و جورش کنم؟ اول و آخرش که بابا م یدونستم چه جور یاخراج از دانشگاهمم قوز باال قوز بود و نم نیا

درس روستا رو نداده بودم که موقع ثبت نام به دانشگاه آ نیخوندم. هم یخودم رو م یفاتحه  دیو اونروز با دیفهم

 بود. دهینجاتم داد وگرنه تا االن نامه اش به دست بابا رس
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شب  مهیزدم. ساعت ن رونیو حوله پوش  از حموم ب دمیشدم و لباس پوش امیبدبخت یالباق الیخ یسرد شدن آب ب با

 شدن بچه ها کالفه نشم. داریخواست زودتر بخوابم تا صبح از ب یداد و دلم م یرو نشون م

 !ییبفرما چا -

 نگاش کنم سمت اتاق خودم و بچه ها رفتم و گفتم: نکهیبود. بدون ا یکسر

 خورم. یممنون، نم -

 !یشیبخور گرم م ایب -

 رو نشونش بدم سمتش رفتم و سراغ الهام رو گرفتم: میکم محل نکهیا یو نگاش کردم و فقط برا دمیچرخ

 الهام کو؟ -

 رفتن حمام اتاق من! ن،یحمام رو شما اشغال کرده بود-

 یزحمت م نجایمن ا نکهیشدم. از ا مونیلحظه از اومدن الهام پش هی یشدم و برا رهیچشم به در اتاقش خ یگوشه  با

 هیبا من عل رونیب یبرف باز یخواست برا یدلم م دیبودم. شا یالهام مورد توجهش قرار گرفته بود حرص یکشم ول

 کرد. یم یام تباناله

 د؟یکرد هیگر -

 شدم و گفتم: رهیخ مییفنجون چا به

 .رینخ -

 تر زمزمه کرد. آروم

 ممنون بابت سها... -

 اومد و گفت: رونیرو داغ داغ مزه کردم که الهامم از اتاق ب مییبهش ندادم و چا یجواب

 برم اونور شهر. یچه جور ینصفه شب یوااا -
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 گفتم: تیاهم یب

 آژانس برات. زنمیزنگ م -

 .برمتونیصبح من م دیبمون -

خوردم که الهام دست تعارف  مییاز چا گهینگاه کردم و چند قلپ د زدیم کیکه علنا با الهام ت یچپ به کسر چپ

 گرفت. شیپ

 .ادیبرم صبح زود مغازه باشم، فردا برام بار م دیممنون، با-

 یم عیگفتن نبود که مدام ضا یبرا یبا من حرف یول نزدیمعاشرت با الهام بهتر بود و خوب با هم حرف م تیوضع

 شدم.

 ن؟یدار یچ یچه جالب، مغازه  -

 و گفت: دیخودش کش یبرا یا ییکنارش نشست و فنجون چا الهام

 دارم، اون وسط مسطا... کیبوت -

 از قندون برداشت و گفت: یبراش تکون داد و قند یدییسر تا یکسر

 .یخوبه، منم مغازه دارم، طال فروش -

 کامال مشخص بود. شیذوق الهام از حرف بعد 

 ! کجاست مغازه تون؟میاوالال جالب شد، همکارم که هست -

! البد بهتون بماسه یزیکه چ نیو پولدارا انتخاب کن ایاز باال شهر دیریدوست پسر بگ نیخوا یگفت اگه م یم شهیهم

ود خ یکسر یبرا یبرده بود و حساب ادیکرد رو از  یاز پسرا به ما م ییبدگو یه هر چچشمش رو گرفته ک یاالن کسر

 کرد! یم ینیریش

 .دمیکوب زیم یرو رو وانمیل اریاخت یو ب دمیرو هورت کش مییقلپ از چا نیآخر

 دو ساکت شدن و به من نگاه کردن. هر
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 خوام گمونم سرما کار دستم داده! یمعذرت م -

 ببرمتون دکتر؟ -

 بدم اومد و با انزجار گفتم: یکسر ینابه جا یدلسوز از

 ممنون... -

 به الهام ادامه دادم: رو

 درو ببند. یبخوابم الهام جان، اومد رمیمن م -

 هست! نجایهمه اتاق ا نیا ن؟یخواب یاتاق م هیچرا همه  -

 یتینمسائل ام تیهر شب با رعاگفتم و به اتاق برگشتم و طبق  یآروم ریاکتفا کردم و شب بخ یبه نگاه چپک بازم

 اردیسها بود که نکنه نصف شب با ترس ب شیفکرم پ  یهمه  یول دمیخواب نایس شیسراغ ت*خ*ت*  رفتم و پ

 بشه؟!

 ایگرفت؟  لیهمه تحو نیالهام رو ا هیآقا جنگل نکهیناراحتم؟ از ا یالهام قراره تو کدوم اتاق بخوابه؟ اصال من از چ ای

 رفتار کردن؟ یاز بابا و زنش و بهناز که پشت تلفن اونطور

******** 

 :دیچیالهام تو اتاق پ یو بالفاصله صدا دمیاز جا پر یزیتق شکستن چ یصدا با

 ؟یگذاشت نجایبود ا یچ گهید نیا -

 در آومد: یکسر یبندش صدا پشت

 شکست؟ یشده؟ چ یچ -

شدنه؟ چشمام رو که همچنان مست خواب بودن  داریت صبح، وقت بوق نیذارن! آخه ا یآدم نم یخواب راحت برا هی

 و در جواب الهام گفتم: دمیبا مشتم مال

 تو متوجه بشم! ادیسر و صدا ب یمث تو بخواد ب یمزاحم هیکه  ذارمیدر؛ اونو م نینداره ا دیکل-
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 مثال کدوم مزاحم؟ -

 حرف رو زد نگاه کردم و غر زدم: نیبود و ا ستادهیکه پشت الهام ا یکسر به

 خانم روشن رایبا سم دیبا فمویاتاق؟ اتاق بچه ها سپرده شده به من! من تکل نیتو ا نیاجازه اومد یخود شما! چرا ب-

 کنم!

 و قلدرانه جوابم رو داد: ستادیبه کمر ا دست

 .رمیدلم بخواد م یخانم نداره؛ هر اتاق رایبه سم یصاحب خونه منم، ربط-

 و متقابال جوابش رو دادم. ستادمیا صاف

 .رمیم نجایباشه پس منم از ا -

 زد.  رونیهوا از اتاق ب یرو یمشت دنیو با کوب دیکش یکشدار پوووف

 شدم... داریتازه از خواب ب گم؟یمگه بد م خب

 بگم به یکرده سرمو! خب من چ یغیجوجه ت هیتنمه؛ موهامم که قربونش برم شب یخدا... نه لباس درست حساب ای 

 ؟یعنیشه  ینم شیحال می! محرم و نامحرم و حرمیخصوص میحر یارزش بذاره برا دیحد که با نیبشر؟ هم نیا

 !؟یخوب نیپسر به ا یدار کارشیچ -

 به موهام و مرتب کردنشون گفتم: دنینداخت نگاه کردم و با دست کش یدوشش م یرو رو فشیالهام که ک به

 ؟یریم یدار -

 خوش گذشت! یلیخ یآره... مرس-

 به رسم تعارف گفتم: یخواست ول یدلم نم نکهیا با

 ...ایبازم ب -
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 ینم  شتریشب ب هی یفاصله داره، هفته ا یلیتا مغازه خ نجایا یاومدم ول یتونستم که هر شب م یم ام،یحتما م-

 .امیصرفه برام که ب

 ! یاین گهیکه د یبر یاله یا

ن رو روش نشیماش یساختمان بدرقه اش کردم. کسر یدر خروج یتا جلو یتصنع ینگاهش کردم و با لبخند ظیغ با

 نایا یشدم. اصال منو صننم که رابطه  یحرص نقدریدونم چرا ا یمنتظرش بود. نم اطیدر ح کیکرده بود و نزد

 شده؟! یمیصم

 نایس شیوباره پراحت بود؛ برگشتم و د شیاز خواب طوالن المیبود، چون خ دهیخواب یسها تو اتاق کسر نکهیبا ا 

 دنیهفته از د کیکه باز تا  نیخسته بودم و حس لرز داشتم. خوشحال از ا یخودم رو به آغوش خواب سپردم. حساب

 برد. خوابم نایس دنیخالصم، چشمام رو بستم و با به آغوش کش یمرد جنگل

*** 

 !یکِخ کن دی... آخرش اون ساعته رو بایدییگللللل... چا-

 اولشه! ،یگل زد هیباااو... تازه  مینیب نیبش -یکسر

 گلللل.... وهووویکه اومد...  ری... بگیآقا کسر مینیب یتهشم م -

 زهر مار صداتو بِبُر ملت خوابن. -یکسر

 خوابن که خوابن، چه ساعت خوابه االن؟-

 ذارن! یسر خر مگه نرفته؟ تو خوابم آدمو راحت نم نیا گه؟ید هیسر و صداها چ نیا پوووف

تا به دادش برسم که از  دمیو سمت در دو دمیاز جا پر عیاومد، سر یم  یابونیسها که از اتاق غول ب غیج یبا صدا 

 .دیتر سمت اتاقش دو عیکه سر دمیرو د یدر کسر یجلو

 سالم... -

و  دمیکش یکوتاه غیکرد، ج یم یاس باز یپ ،یو یت یکه پا بهیپسر غر دنیو با د بهیغر یسمت صدا دمیچرخ

 . دمیداخل اتاق برگشتم و درو کوب عیسر
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 دمیپر افهیو ق ختیر نیان! باز با ا یندارم. اصال حواسم نبود که صداها واقع تیتو سر من که اصال درک موقع خاک

 راحتم! ینطوریها ا بهیغر ی! اصال من احمق رو بگو که خونه رونیب

 و دمیکش رونیمانتو از چمدونم ب هی عی. سردیسر یزد از هال به گوشم م یسها که منو صدا م یغایج یصدا همچنان

 .دمیبا شال پوش

 پس؟ ییبچه ضعف کرد، کجا نیخانم پرستار ا -

 بستم و اداشو در آوردم. یمانتو رو م یها دکمه

 ریبگ لشیتحو گهیکرده د یکه باهات آشت شبمید ؛یشییسرت دا ریبچه ضعف کرد! خب خ نیپرستار ا خانم»

 «نکبت!

 زدم. سمتش رفتم و غر زدم: رونیسر و وضعم رو مرتب کردم و  از اتاق ب نهینگاه کردن به آ بدون

 ترسه؟ یم ییاز تنها دیدون ی. نمنیموند یم ششیپ دیبا -

وقتا  یکرد. بعض یهم همونجا وسط هال نگام م یکه آروم شد. کسر دمیرو بغل گرفتم و چند بار ب*و*س*  سها

 ترسه! یوقتا هم آدم ازش م یاست و بعض یخنث

 سالم عرض کردم خانوم. -

به خرج ندادم تا خوش و بش کنم!  تیمیصم یادیز یو دوباره به دوستش نگاه کردم و به اونم سالم دادم ول برگشتم

 سُها به بغل سمت آشپزخونه رفتم.

 هان؟ یدیدختر گل؟ خوب خواب یدوست دار یصبحونه چ -

 اوهوم. فقط پتو نداشتم سردم شد. -

ن در بود. همچنا یبچه م یحواسش به کنار رفتن پتو دینگاه کردم تا بفهمه که با یکانتر نشوندمش و به کسر یرو

 و دست به کمر بود و با نگاهم به خودش اومد و سرش رو خاروند و سمت دوستش رفت. یحالت خنث

 ؟یخون یم یبازم کر نمیبب یش ی... تهش که موش مدیشروع کن سع -
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 نشوندم. زیپشت م یصندل یکره مربا در آوردم و سها رو رو خچالی از

 توووپ! یبرف باز هی می... بخور که امروز بریبه به عجب صبحونه ا -

 د؟یسع یریم ی: کدوم گوریکسر

 خانوم؟ میمام دعوت -

 نگاه کردم و محکم گفتم: دمیشن دیکه اسمش رو سع یدوست کسر به

 کنه! ییرایدعوتتون کرده، خودشم پذ یهر ک -

 .دیتو آشپزخونه هم رس ونیتلوز یاز جلو یکسر یصدا

 ...ایبازیم یدار ایب دیسع -

 نشست و باز من مخاطبش بودم. زیکرد و پشت م ینثار کسر ییبابا برو

 آب نداده از صبح دستم.  وانیل هیکه!  نویا ییرایپذ ینیب یم -

 یخودش کره و مربا جدا کنه و در سکوت برا یبشقاب گذاشتم تا برا هیشتم و فقط براش به صحبت ندا یا عالقه

 :دیول کن نبود و پرس یسها لقمه گرفتم ول

 د؟یینجایچند وقته ا -

 و نگاش کردم و گفتم: دمیرو باال کش چشمام

 حدود دو هفته. -

 تکون دادن گفت: دییاش رو دهنش گذاشت و با سر تا لقمه

 حاال حاالها؟ نیچه خوب! هست-

 کردم و جوابش رو دادم: زیلب سها رو تم ی گوشه

 مونم. یتا هر وقت بتونم و بچه ها پرستار الزم داشته باشن م -
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 بشن! یستیبهز لیخان احتماال تحو اثیوگرنه بعد غ ادیباباشون از کما در ب یدعا کن دیبا -

 :دمیو با بهت پرس دیحرف رو زده بود چرخ نیکه ا دیها و سعس نیموندم و نگاهم ب رهیگرد بهش خ یچشما با

 باباشون کماست؟ چرا؟-

 کاوش کرد و آروم سمتم سر خم کرد و  گفت: یآشپزخونه احتماال دنبال کسر رونینگام کرد و نگاهش ب مشکوک

 ن؟یدونست ینم-

 . دمیخودش آروم پرس مثل

 ه؟یچ انینه؛ جر -

 ؟یخفه ش یریم یم دیسع -یکسر

 فورا مزه پروند. دی. سعمیبود. هر سه نگاهش کرد ستادهیآشپزخونه ا یبود که تو چارچوب ورود یکسر

 !یعجب صبحونه ا نیبش ایبرج زهر مارم اومد! ب-

 هافیابهت داشت. اگرچه به ق یازش برج زهر مار ساخته بود. ترسناک نبود ول یکسر یدر هم رفته  یهم اخما انصافا

 .دیتوپ دیبود. سمت در آشپزخونه حرکت کرد و به سع یخوب یجذبه، حربه  یبرا یومد ولا یمردونه و جذابش نم ی

 ؟یتو مگه خونه ات کوفت نکرد -

 گفت: ییو با پررو دیچیپ یبزرگ یلقمه  دیسع

 بابا اون کله سحر بود، االن ظهر شده!  -

 شکمش اشاره کرد: به

 کنه ها... یبمونه جواب م یخندق بال خال نیا -

 گرفت و تو دهن خودش گذاشت.  دیلو اومد و لقمه رو از سعج یکسر

 بترکه اون خندق بالت! -
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 رو به سها دادم که دستم رو پس زد و گفت: یبعد یباز شد. لقمه  شمیلحنش خنده ام گرفت و ن به

 !یبرف باز میشدم... بر ریس-

 .دیپا برهنه وسط پر دیخواستم قربون صدقه اش برم که سع یم

 !هیکه عجب برف میبر یبرف باز دیآخ... آخ گفت-

 و نق زد: چوندیخودش لقمه پ ینشست و از بشقاب سها برا یصندل یو سها رو دیسع نیب یکسر

 شما رو دعوت نکرد! یکس -

 استقبال کردم. دیاز اومدن سع یبا خوشحال ؛یعمق گرفت و برخالف مخالفت کسر لبخندم

 .نیکنم شما هم آماده باش یگذره! تا من سها جان رو حاضر م یخوش م د،یآقا سع هیاتفاقا عال-

 چشششم... الساعه...-

 سمتم خم شد و در قالب برج زهر مارش گفت: زیم یرو یکسر ستادمیکه ا نیمحض ا به

 !نیینجایبچه ها ا یپرستار یقابل توجهتون برا -

 چشم نگاش کردم و با طعنه گفتم: یبا بغل زدن سها از گوشه  

 خواد. یم یکه سها دلش برف باز نیگمونم ملتفت نشد -

 و دوستانه گفت: دیشونه اش کوب یدست رو دیسع

 !دهیحال م دیجان سع میبر -

ر رفتم. س سیسمت سرو رهیگ یحالش رو م یدوستش حساب نکهیانداخت و منم خرسند از ا دیبه سع یا یغضب نگاه

کاپشن  دیسع م،یاومد رونیرو آماده گذاشتم. از اتاق که ب انیس یو صبحانه  ریو وضع سها رو مرتب کردم و ش

 .درو مخاطب قرار دا یهال کسر ی ونهیمقابلمون قرار گرفت و م ده؛یپوش

 ؟یکسر یاینم -
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 گفت: الیخ ینگامون کنه، ب نکهیلم داده بود و بدون ا یو یت یمبل روبه رو یرو

 .دیکار دارم شما بر -

با کله تو برفا بودا!  بودیهم کاره مگه؟ االن الهام م دنید یو یرفتم. کار دارم! ت یندادم و سمت در خروج تیاهم

 با من اَخه... یبرف باز

 .دیشد، صدام کن داریب نایزحمت س یب -

 رو بهش انداخت: کهیت نیآخر دیسمت اتاقش راه افتاد و سع یجواب یب

 چکات برگشت خوردن؟ ؟یشد رغضبیچته باز م -

 یبرفا م نی. سها رو آزاد گذاشتم. بمیاومد رونی. بدیهم جواب نداد و در اتاقش رو محکم کوب دیسع یپرون کهیت به

فرار رو در آوردم  یادا یخورد ول یبهمون نم نکهیکرد. با ا یکرد و سمت ما پرتاب م یو ذوق زده برف گلوله م دیدو

 .دیو اونم با ذوق دنبالمون دو

هم در تالش بود که سر صحبت و حرف زدن رو باز  یکرد. هر از گاه یبود و مثل بچه ها رفتار م یمیصم یادیز دیسع

 کردم تا از حرف زدن باهاش فرار کنم. یم طنتیامور هر بار سها رو مجبور به ش نیمنِ زخم خورده از ا یکنه ول

و همون جا شروع به ساختن  میدیسبا الهام در امان مونده بود ر شبمونید یساختمون از برف باز یقسمت پشت به

 باز کردم: دیخودم، سر صحبت رو با سع یبار به خاطر کنجکاو نیو ا میکرد یآدم برف

 چرا باباشون کماست؟ -

 گفت: ینگاه میسها گرم جمع کردن برف بود و با ن با

روز اول به نظر روبه راه کنه و آقا شهروزم چند  یخانم در جا تموم م تایتصادف کردن. آناه  شه؛یم یدو ماه یکی -

 .ستیبه برگشتش ن یدیبعد از عمل آخرش کما رفته و فعال ام یبود ول

 گفتم: یشدم و با دلسوز رهیرفت خ یبه زنده موندن پدرش م دیبه سها که هنوز ام متاثر

 شون خوبه! هیروح یکنم و برا یبردن. احساس م یم دنشیکاش بچه ها رو د -
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آنا  یانتقالشون رو انجام داد. بچه ها رو هم با جنازه  یکارا شهینم ادیاس... تا به هوش ن هیکه، ترک ستین رانیا -

 .رانیخانم فرستادن ا

 عیضا دیسع شیکه پ نیا یبشه. برا ریبود اشکم سراز کیبودن سوخت و نزد زیکه برام عز یدو تا فرشته ا یبرا دلم

 نشم، بغضم رو قورت دادم و گفتم:

 بزنم؟ نایبه س یسها هست من سرشما حواستون به  -

 ...دییالبته... بفرما -

فاصله  یساختمون حرکت کردم. هنوز چند قدم یپالتوم فرو بردم و سمت  قسمت جلو و ورود یبایرو تو ج دستم

 نگرفته بودم که صدام کرد.

 خانم پرستار؟ -

 دونست با لبخند گفتم: یو چون اسمم رو نم دمیچرخ سمتش

 ...ایهستم؛ مان یباران -

 و گفت: دیبه سر سها کش یلبخند زد و دست 

 بچه ها... نیخوبه شما رو دارن ا یلیخ -

بچه ها تو  نیمبهم ا ی ندهیشد و آ ریدادم و به راهم ادامه دادم. اشکم سراز لشیتحو فشیدر جواب تعر یلبخند 

 سرم به جنبش در اومد. 

 نگهشون داره؟ شهیحاضر نم ییبه عنوان دا یسرک ره،یپدر بزرگشون بم یعنی شه؟یم یچ واقعا

 دیباشه خودم رو به سها و سع کتریساختمون که حدس زدم  بهشون نزد ی گهیگرفت.  از سمت د یآروم نم ذهنم

 رسوندم.

 د؟یآقا سع-

 و نگام کرد: دیبرفا کش دنیچیاز پ دست
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 شما؟ نیعه نرفت -

 .دمیجواب سوالش، سوال خودم رو پرس بدون

ول رو قب تشونیمسئول یشون، آقا کسر ییدا یعنینرن؟  یستیکه بچه ها بهز ستین یراه رهیخان بم اثیاگه غ -

 کنه؟ ینم

که  یا ندهیبچه ها و آ نیدونم چرا ا یبغضم گرفته بود و با قورت دادن آب دهنم خودم رو کنترل کردم. خودمم نم 

 قدر برام مهم شده. نیا دمیازشون شن

 !ستیشون ن یواقع ییکه دا یکسر -

 سمتم اومد و با به هم مالوندن دستاش ادامه داد: یموندم. قدم رهیگرد بهش خ یچشما با

بچه ها  یهم بخواد نگهشون داره، برا یو آنا خانم از مادر جدان. کسر یخان ماشاال پر اشتها بودن! کسر اثیغ -

ز ا شهیکه هم یکسر ؟یدونه؟ هوم؟ اونم ک یخودش م یرو مث بچه  بشیرق یبچه  ینداره! آخه ک یستیبا بهز یفرق

که مجبور بود با مادرش در خفا  یباباش داشت تا کسر حبتاز م یشتریباشه آنا سهم ب یبود... باالخره هر چ زاریآنا ب

 خان لو نره! اثیکنه که زن دوم داشتن  غ یزندگ

هم حق داره که بچه ها رو  ی. کسرشد ریکه بخوام اشکم سراز نی. متاثر سر چرخوندم و بدون ادمیجوابم رس به

خودش بود  یخب زندگ یدادم ول یکنه! کامال بهش حق نم ینم گهیاش رو لنگ کس د یکس زندگ چینخواد. خب ه

 نشه! یبشه و ک شیوارد زندگ یکه ک رهیبگ میو حق داره تصم

سرنوشتشون شده؟ کاش  نیدارن که ا یطفل معصوما چه گناه نیام شدت گرفت. آخه ا هیدادم و گر هیتک وارید به

 الاقل باباشون زنده بمونه!

بازم  یول رهیام باال نگ هیگر یکردم صدا یم یکه سع نیبرفا نشستم. با ا یخودم رو سُر دادم و رو واریبه د هیتک با

 ریمشخص بود. مس تمیشکر داشت. هو یمن با حضور بابا جا یرو پنهون کنم. زندگ فمیتونستم هق هق خف ینم

و چه  ستنین می!... هرچند نوانخونه ها مثل قدماندگار یفیبالتکل هی یعنی یستیرفتن به بهز یمشخص بود. ول میزندگ

 از نعمت خونواده داشتن محروم شدن! فهیخب بازم ح یها راحت تر باشن؛ ول یلیخ یبسا از زندگ
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. با ستادمیصاف ا ع،یو سر و دستم رو از مقابل صورتم برداشتم دمیکش نیمقابلم شوک زده ه یزیافتادن چ با

 دنیسرم و د یبه باال یام بند اومد و با نگاه هیاز آسمون مقابلم ظاهر شده بود. گر یدونم چطور یکه نم دنشید

 . دمیاتاقش به جوابم رس ینرده  یب یپنجره 

 دونستم اتاقتون... یخوام... نم یمعذرت م -

 .دیکرد و وسط حرفم پر اخم

 !یخر خودت -

 :دمیگرد مقابلش جبهه گرفتم و غر یچشما با

 !ستیکه مثل اتاقا دست شما ن اطیح اریدونستم اتاق شماست! اخت یگفتم نم -

 :دیغر زارانهی. با همون لحن محکم و بدمیچسب واریاومد. از ترس به د کمینزد  یشد و قدم رهیبهم خ زیر یچشما با

 و بس! یپرستار هی ؟یکن یم یما فضول یچرا تو زندگ -

 و محکم گفتم: دمیرو ازش کنار کش خودم

 نبود. کنجکاو بودم فقط... یفضول -

بودم. دستاش رو دو طرف  دهیترس یحساب شیتو حلقش بودم و از لحن  عصب بایشد. تقر کیبهم نزد گهیقدم د کی

 چسبوند و گفت: واریسرم به د

 ن؟یکن یم هیگفت که گر ی! چگرانینه د دیرو از خودم بپرس اتونیکنجکاو -

که به خودم  نیسمت صورتم اومد و قبل از ا یبند اومده بود و از ترس آب دهنم رو قورت دادم. دستش ناگهان زبونم

 شد. رینتونستم کنترل کنم و اشکم سراز گهیچونه ام رو گرفت. د امیب

 نه اونا!  ،یکن یخودت دلسوز یبهتره برا -

 نداشت و با غرشش علنا کم آوردم. دهیخواستم تالش کنم خودم رو کنار بکشم فا یم یچ هر

 ؟یدیفهم-
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 گفت: دیخند یکه انگار م یدهنم گرفت و با لحن یرو با محکم گرفتن جلو غمیج ی. جلودمیکش غیترس ج از

 ! ؟یبکش غیج یفقط بلد وونه،یچته د -

 کردم که رهام کرد و گفت: یفرار تقال م یبرا

 شده... داریب نایبرو س-

تنم گر گرفته  ی. همه دمیسمت داخل دو عیرعشه به تنم انداخت و سر ه؛یاز سر چ دمیفهم یخنده اش که نم یصدا

 دمیبشه و تهد کیبهم نزد یطور نیا بهیغر هیافتادم. سابقه نداشت  ی. داشتم پس مدیکوب یبود و قلبم محکم م

 اون بچه ها سوخته! یکه دلم برا دیفکرم رو بخونه! چه راحت فهم ایکنه 

االنم  یذهن یبا مشغله  یکنم ول یخواست کارش رو تالف یو هم جسارت داشتم و دلم م دمیترس یازش م هم

 دادم. یرو براش م یاساس یریحال گ هی بیسر فرصتِ مناسب ترت دیامکانش نبود. با

 خانم طبق معمول رایبود. به قدمام سرعت دادم تا به اتاق برسم که سم دهیچیپ نایس هیگر یساختمون صدا داخل

 سالم از دهنم خارج نشده بود غر زد: یاومد و هنوز کلمه  رونیاز اتاق ب یاخم آلود و عصب

 ؟یرفت یمعلوم هست کدوم قبرستون -

 مقابل چشمام قرار گرفت: دشیرو تو بغلم ولو کرد و انگشت تهد بچه

 !یردم پر کس نمتینب گهیخوام. د یعذرت رو م ،یپسره گرم گرفت نیبا ا نمیبب گهیبار د هی-

 و از خودم دفاع کردم: رهیرو تو بغلم تاب دادم تا آروم بگ نایحرف طعنه دارش بهم برخورد و س از

 سها رو برده بودم برف... د،یندارم. با دوستشون سع یبه آقا کسر یمن کار -

 .دیحرفم پر ی ونهیم ینداد حرف بزنم و همونطور عصب اجازه

 !یا گهیهر خر د ای ینه الس زدن با کسر ؛یبچه دار نجایا یاومد -

 !یاز دست کسر یو عصبان مشیمستق ریتونستم نگاش کنم. با نفرت از تهمت غ فقط
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انه داخل اتاق برگشتم و صبح نایکنترل اشکم رو نداشتم. با س گهیتنهام گذاشت و سمت آشپزخونه رفت. د نایس با

حوصله بودم. گذاشتمش  یخودم ب ینکرد ول تمیاذ ادیبود و ز بود و سرحال دهیخواب یاش رو به خوردش دادم. حساب

 به دلم چنگ یبیعج یِبیو بهش زل زدم. حس غر مت*خ*ت*  نشست یسرگرم بشه و لبه  هایتا با اسباب باز نیزم

ها  بهیغر نیا نیو حاال ب غهیکه سال هاست ازم در یخواست و آغوش پدرانه ا یزد. دلم مادر نداشته ام رو م یم

شه!  یمطلع نم یجا کشته و دفنم بشم کس نیهم یخواد. به قول ال ینگاه و لبخند آشنا م هیدلم  یزیاز هر چ شتریب

 مهمم؟ یک یاصال برا

سها رو وسط  دیزدم. سع دیرو د رونیاومدم و از اتاق ب رونیب الیاز فکر و خ دیچیسها که تو سالن پ یها هیگر یصدا

 و مخاطب قرار داد.گذاشت و من نیهال از آغوشش رو زم

 ! میساخت ییا یعجب آدم برف ینیاگه بب -

 نشستم. نیزم یسها رو یبه حرفش ندادم و رو به رو یتیاهم

 سردته؟ -

 . دستش رو گرفتم و سمت حموم حرکت کردم.دیلرز یم یگل انداخته بود و حساب لپاش

 فرشته کوچولو درست کنم. نیا  یسوپ خوشمزه برا هیبعدش  ،یگرم بش یحساب ریدوش آب گرم بگ هی میبر -

 :دیپرس میاز کم محل ریمتح دیهم وارد سالن شد و سع یکسر

 خانم؟ ایحالتون خوبه مان-

منه؛ تو  یحول کم محل دمیفهم یکه م یو کسر دیپچ پچ سع یندادم و سها رو داخل حموم فرستادم. صدا یجواب

تو حموم دعوت کردم و خوب که  یه آب گرم و آب بازسها رو ب یا قهیو منم در حموم رو بستم. ده دق دیچیهال پ

به  یبودم که سرما نخوره. هنوز قدم چوندهیدورش پ یزدم. حوله رو حساب رونیسرما از تنش در رفت؛ از حموم ب

خرجش کردم و از مقابلش کنار رفتم تا اجازه بدم  ینگاه میمقابلم قرار گرفت. فقط ن یبرنداشته بودم که کسر رونیب

قدم کنار اومده رو برگشتم که اونم همون سمت  کیقدم کنار اومد و مقابلم قرار گرفت. دوباره  کیاونم  یرد بشه ول

 مسخره اش نق زدم: یاز باز یصببرگشت. ع

 رد بشم. دیاجازه بد -
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 بود.نقش صورتش  یزیگرفته بود و پوزخند تمسخر آم شیشوخ

 رد شم. دیشما اجازه بد -

 و گفتم: دمیختم کل کل، ثابت سرجام به پهلو چرخ یرو دستش انداختم و برا یبه لباس و حوله  ینگاه

 .دییبفرما -

 و  طعنه زد: ومدین کوتاه

 !یسر به راه شد -

  ره؟یندادم و از کنارش رد شدم و اونم داخل حموم رفت. چرا حمام اتاق خودش نم محل

 .ارمیبشر سر در نم نیبدونم؛ من که از کار ا چه

 ادیدر حموم افتادم و حس انتقام بچگانه ام فوران کرد. ز یجلو کیکوچ یپله  ادیکردم که  یسها رو تنش م یلباسا

 ییظرفشو عیما ی. کمدمیکردم و سمت آشپزخونه دو نایس یسها رو هم باز عینقشه ام فکر نکردم. فقط سر یرو

 خوام بشه! یکه م یو دعا کردم اونطور ختمیر عیپله رو ما یو سمت حمام برگشتم. جلو ختمیر وانیداخل ل

که  دمیسمت آشپزخونه دو عیکه متوجه حضورم پشت در بشه سر نیآب از داخل حموم بند اومد و از ترس ا یصدا

 من بودم. دیکه د یزیچ نیاومد و اول رونیسوت زنان ب دیدر اتاقش باز شد و سع

بود و  سیکردم داخل آشپزخونه رفتم. موهاش خ یکه نگاش م یکردم و در حال میرو پشت سرم قا وانیل عیسر

 کردم. یمشخص بود حمام بوده! شروع به بلبل زبون

 خوش گذشت؟ هوا عجب سرد بودا... یباشه... برف باز تیعاف -

 کرد.  ینگام م ریزد ثابت مونده بود و متح یکه سوت م یلباش به همون حالت غنچه ا 

 باهاش گرم گرفتم کجا؟! یطور نیکه ا یکم محل کجا و من یایمان

 رو ادامه دادم. یکردن رفتارم وراج یعیطب یگذاشتم برا نکیراحت تو س الیرو که با خ وانیل

 د؟یخور یم ییچا -
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 نشست. یصندل یباور کرد که با ذوق کانتر رو دور زد و رو انگار

 و پرسش؟ یکیبعله؛ ن-

 کردم. زیساز رو فشار دادم و گوشام رو به در حمام داخل سالن ت یچا یکمه اجبار د با

 ن؟یدیرو د هیآدم برف -

 گفتم: عیکردن رفتارم سر یعیطب یباز شدن در حمام هم اومد. برا یو نگاش کردم. همزمان صدا دمیچرخ

 .نمیب یم رمی. بچه ها سرگرم بشن مرونینه هنوز نرفتم ب -

و سمت سالن  دیاز جا پر دیباز شدم. سع شمین دمیو آخخ آرومش رو که شن یخوردن کسر واریبه در و د یصدا

 رفت:

 ؟یشده کسر یچ -

 دلم خنک شد. دم،یدردمندش رو که شن یصدا

 سُر خوردم. نجایبود ا سیخوبم! خ یچیه -

هم شک کنه! به نباشم که ب دشید یتا جلو دمیسمت اتاق دو چهیپام تو سالن نپ یکه صدا یتند کردم و طور پا

با تعجب  نای. سها و سدمیحبس شده ام  گرفتم و از ته دل خند یکه در اتاق رو بستم شکمم رو از خنده  نیمحض ا

خودم تصور کردم و اونقدر  یبودم برا دهیدکه افتادنش رو ن نیت*خ*ت*  ولو شدم و با ا یکردن. رو ینگام م

 که اشکم در اومد. دمیخند

و دوستش برن. اونقدر موندم تا باالخره  یرفتم و خودم رو با بچه ها  مشغول کردم تا بلکه کسرن رونیاز اتاق ب گهید

 ادیدر، در ن یکه صدا یبه بغل، دست سها رو گرفتم و طور نایشکمم در اومد. س یدر سکوت فرو رفت و صدا رونیب

  !...یانگار مجبور بودم انجامش بدم. آشپز یبودم ول زاریبود که ازش ب یکار ی. مکافات بعدمیاومد رونیاز اتاق ب

 نکنم! یآشپز یبخورم ول ریبه خاطر بچه ها... وگرنه من حاضرم نون و پن فقط
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! بچه ها رو دمیآرزوهام رس یگاز انگار به همه  یرو یقابلمه  دنیکه با د زدمینق م یآشپز یطور به خودم برا نیهم

 هیداخلش انگار بهشتو بهم هد یایماکارون دنیبا د نهین روز بد نبنشوندم و سراغ قابلمه رفتم. چشمتو زیپشت م

 کردم.  غیخونه از خودم در نیذوق ا یب یبه خاطر اهال اونمکم داشتم که  یاز سر خوشحال غیج هیدادن با مخلفاتش! 

 یلیبچه ها نشستم. اونا هم مث من خ شیکردم و پ زیلبر گیبشقاب رو با ته د هیخودمم  یو برا دمیبچه ها کش یبرا

 زیم یهمه  نایاز خجالت خودشون در اومدن و با اشتها خوردن. س ینخورده بودن و حساب یحساب یوقت بود که غذا

 هنکیکردم از ا یذوق م شتریبشم. ب یعصبان دناشیشاز کار ترا نکهیا یکرد. به جا یم طنتیو ش ختیرو به هم ر

 کردم.  یخنده هاشون رو تماشا  م

 بعد. یان شاهلل دفعه  م،یخانم؛ قسمت نشد گپ بزن ایبه به مان-

ن کرده بود و کاپش کیو پ کیرفت که ش یو شروع به سرفه کردم. انگار داشت م دیلقمه تو گلوم پر دیسع یصدا با

 حواله اش کرد و با طعنه گفت: یا یپس گردن یبود. کسر دهیپوش

 باهاش... ریگرم بگ یخواست یهر چ ایبعد بود ب یحاال برو؛ دفعه  -

 گفت: یخطاب به من کامال جد و

 !یآب بخور خفه نش وانیل هی -

 :دیرو هل داد و توپ دیسع

 !یبرو تو هم سر راهو گرفت -

 خانم. ای!... خداحافظ مانایمهمون میروز اومد هی! یریگ یباشه بابا چرا پاچه م -

رفتن.  رونیشدن و از هال ب بیآشپزخونه غ یتکون دادم تا از جلوسرفه هام رو گرفتم و براش سر  یزحمت جلو به

 انایبغلشون زدم و دست و صورتشون رو شستم و داخل اتاق کشوندم تا اگه اح عیشده بودن. سر ریس بایبچه ها تقر

 غکه از خودم سرا یو با تمام سرعت عمل برگشتمبرگشت باهاش رو به رو نشم. سراغ مرتب کردن آشپزخونه  یکسر

 کردم. زیبچه ها رو تم یو پاش ها ختیو ر زیداشتم م

 خوشمزه بود؟ -
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 و نگاش کردم و سرتق وار جواب دادم. دمیاز جا پر 

 بود. یممنون؛ عال -

ندادم و مشغول شستن ظرفا شدم. متوجه اومدنش تو  تیکرد. اهم ینگام م رهیبود و خ ستادهیبه بغل ا دست

 و ستادیدستپاچه شده بودم که کنارم ا ی. حسابدیلرز یکنه م یکار نکهیآشپزخونه شدم و دست و پام از ترس ا

 گفت: یمعمول یکه دستش بود مقابلم گرفت و با لحن یوانیل

شما رو با  دیکرده! شانس آورد یحموم خال یوو جل ختهیر عیتوش ما یکدوم مردم آزار ستیبشور؛ معلوم ن نمیا -

 بچه کله پا نکرد! 

با  فاصله گرفت و یآب گرفتم. کم ریش ریز یجواب یرو از دستش گرفتم و ب وانیو سردم شده بود. ل دمیلرز یم علنا

 داد. هیتک نتیهمون ژست مکش مرگ ماش، به کاب

 ؟یندار یا هینظر -

 :دمیخودم رو کنترل کردم و خونسرد پرس یبودم ول دهیترس یچ مثل

 ؟یدرمورد چ -

 رو کله پا کنه؟! یکه کس ختهیحموم ر یها رو جلو عیکه ما یدرمورد کس -

 از سر باز کردنش گفتم: یبرم. برا رونیتا ب دمیگذاشتم و چرخ یو تو جاظرف دمیبشقاب رو آّب کش نیآخر

 !رهیخواسته انتقام بگ دیشا -

 رو سد کرد و محکم گفت: رمیبودم که دستش مس دهینه نرسهنوز به در آشپزخو 

 متقابال ازش گرفته بشه؟ یدتریاگه انتقام شد دیاون وقت نترس -

 ترسم شدت گرفت و نتونستم اعتماد به نفسم رو حفظ کنم و صدام به لرزش افتاد. مشیمستق ریغ دیتهد با

 نه! دیآره؛ شا دیشا -

 تفاوت گفت: یو ب دیرو پس کش دستش
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 ؟یلرز ی! حاال تو چرا مشنایم دایپ ییعجب آدما -

 ه؛یاول یهم نداشتم. برخالف آرامش شب ها ینداشتم توان حاضر جواب یتیو حما ی. چون حامدیلرز یو پام م دست

. برده بود نیاعتماد به نفسم رو از ب یبود به وجودم رخنه کرده بود و همه  یبیکه نشات گرفته از غر یترس مبهم

نرمال  و یمعمول یپسر یبود. وگرنه کسر ختهیر دمترس رو به وجو نیا ییحس تنها یترسناک نبود ول یاگرچه کسر

 حساب تشیاز جد شدیم شتریاخمش هم ترسناک نبود و ب ی. حتشدیاز دخترا محسوب م یلیخ یو البته جذاب برا

 .دیبرد تا ترس

 ...ایمان -

گفتم اون از من  یم ینشون بدم. هر چ یدونستم چه واکنش ینم یصدام زد بدم اومد ول کیکه با اسم کوچ نیا از

 رو مقابلم گرفت و گفت: یدیباهاش سر جنگ باز کنم. فقط نگاش  کردم که کل دمیترس یسرتر بود و م

رات مزاحمت کنه چند بار خواستم وارد اتاقت بشم و ب یندونه فکر م یهر ک ن؛یپشت در نچ لهیاون همه وس گهید -

 کنم!   جادیا

 سمت اتاق برگشتم. ول کن نبود و بلند تر گفت: یحرف یرو از دستش گرفتم و ب دیکل

 زبونتو موش خورده؟ ؟یزن یچرا حرف نم -

بودم محو شد و انگار سال  دهیبه افتادنش تو سالن خند یخواست. هر چ یم ییبراش نداشتم. فقط دلم تنها یجواب

 یزد که درکش نم یبه دلم چنگ م قیعم یدلتنگ هیاومد چطور بخندم.  ینم ادمیز نشده؛ هاست لبام به خنده با

 کردم.

****** 

بچه ها رو داشتم و نه خودم رو؛ تنها  ی. نه حوصله دیکه به دلم افتاده بود سه روز طول کش یو تلخ بیغر حس

و  با تماس یآرامشم رو به هم نزنه. حت یا گهیبرم تا کس د رونیبود که کمتر از اتاق ب نیکه به خودم کردم ا یلطف

 یخواستم که نبود و نم یفراتر از داشته هام م یزیو چ مرفع نشد. انگار پر توقع شد میحرف زدن با بابا هم دلتنگ

 خوام! یم یچ یدونستم حت
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م بود و فکر ونیلوزبودن و من نگام به ت یبودم. اونا گرم باز ختهیر یو یبچه ها رو مقابل ت یها یهال اسباب باز تو

 یزیبودم چ دهیاز لبخندش که تو عکساش د یمحو یو چون جز هاله  دیچرخ یخاطراتم از مامان م یخرابه ها نیب

 کرد. یآرامش کالفه ترم م یاومد به جا ینم ادمی

 ؟یکن یم هیحالت خوبه شما؟ چرا گر -

رو بغل زدم و به  نایس عیبدم. سر یحیخواستم بهش توض یاشکام رو پاک کردم. نم عیو سر دمیصداش از جام پر با

 سها گفتم:

 .گهیوقت خوابه د زم،یعز میبر -

 :دیمقاومت کرد و نال سها

 جون... یدارم مان یمن هنوز باز -

 و محکم گفتم: دمیدستش رو کش مصرانه

 .زمیوقت خوابه عز -

خواستم  یو م دمیدستم رو پس کش ی. عصبرفتم که بازوم رو گرفت و سمت خودش چرخوند یبا سها کلنجار م 

 سرش داد بزنم که دستاش رو مقابلم حائل کرد و آروم گفت:

 خوام. یباشه، باشه معذرت م -

 که نشسته بودم اشاره کرد و آروم گفت: یو به مبل دشیکش رونیاز بغلم ب یحرف یرو گرفت و ب نایس یبازو

 شده؟ یچ نمیبب نیبش -

 ها شدت گرفت و غر زدم: بهیغر نیب صالمیام از است هیگر

 .ستیبه شما مربوط ن -

 !نیبش گمیم -
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 هیکه مجبور بودم به حرف و دستور  نیو محکم بودن لحنش برگشتم و سرجام نشستم. دلم از ا یبه خاطر جد 

ا د تسها نشون شیرو پ نای. سدیروزا اشکم لب مشکم بود، بازم اشکام چک نیگرفت و چون ا شتریعمل کنم ب بهیغر

 . شستشون ادامه بدن و مبل تک نفره رو تا کنارم کشوند و روش ن یبه باز

 بهتون گفته؟ یزیچ یافتاده؟ کس یاتفاق -

 . نهیام رو نب هیسر تکون دادم و صورتم رو سمت مخالف چرخوندم تا گر فقط

 ن؟یسر به خونواده تون بزن هیبدم  یمرخص دیخوا یگرفته؟ م یزیدلتون از چ -

 نقدریخواست ا یشده بود. دلم م یعقده ا یمحبت یسها که به خاطر ب لی. شده بودم مثل اوادیکوب یبه شدت م قلبم

 نفر بدون گفتن، دردم رو بفهمه! هیبکشم تا   غیکنم و ج یلج باز

 رون؟یبا بچه ها ببرمتون ب نیخوا یم -

دونم چه مرگمه؛  یخودم نم یکردم. وقت یمتناقضش رو هم درک نم یرفتارا ینداشتم. حت یانتظار چیپسر  ه نیا از

 مطرح کنم؟! گهینفر د هی یچطور برا

 از خونواده تون افتاده؟ یکس یبرا یاتفاق -

 به حرفاش سمت اتاق رفتم. یجواب یو ب ستادمینداشت. ا دهیفا

 زنم. یکجا؟ دارم با شما حرف م -

ت*خ*ت*  پرت کردم  یام شدت گرفت و خودم رو رو هیدش قفل کردم. گرخو ییاهدا دیو با کل دمیاتاق رو کوب در

 .دمیخانم شن رایجر و بحثش رو با سم یکه آروم تر شدم صدا یسر دادم. کم هیگر یو آوا

 کرده؟ شیمعرف یک یدیپر نکرده؟ شما نپرس یفرم چیکه ه یچ یعنی -

 دونسـ... یشماره ازش دارم. چه م هینه آقا من فقط  -

 چیاستخدام خودتون چقدر مدرک گرفتم؟ اون وقت شما بدون ه یبرا دیدیمگه ند ؟یدونست ی: شما نمیکسر

 رسه؟! یاز راه م یدست هر ک یسپار یبچه ها رو م یشناخت
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 !هینداره، دختر خوب یکنه! مشکل یم یدگیشده مگه آقا؟ بچه ها که شکر خدا سالم ان؛ خوب بهشون رس ی: چرایسم

 سپرم؟  یم یونم بچه ها رو به کبد دی: من نبایکسر

 دیاکنن و ب یم رونمیکار که از دستم رفت. االن ب نیاز ا نمیزدم و زانو بغل گرفتم. ا هیتک واریت*خ*ت*  به د کنج

شتم و گ میدل خوش کن تو زندگ یزانو گذاشتم و دنبال چند تا نقطه  یبدم که اخراج شدم! سر رو حیبرم به بابا توض

 نکردم باز بغضم فوران کرد. دایپ یزیچون چ

 یگرفته بود و احساس کرخت یحساب دنیزنگ خورد. بدنم به خاطر نشسته خواب میدونم چقدر گذشت که گوش ینم

 چیه رهیباهام تماس بگ لیدل یکه ب یکه به خاطر دارم کس ییمن افتاده؟! تا جا ادیوقت شب  نیکه ا هیکردم. ک یم

بود. تماس  بهیغر یرو برداشتم. شماره  یخودم رو مقابل دراور رسوندم و گوش وجود به زحمت نیوقت نداشتم. با ا

نزدم تا اگه قصد مزاحمت داشت متوجه دختر بودنم نشه و  یکه مزاحمه حرف نیبا حدس ا یرو وصل کردم ول

 !ارهیدر ن یباز شیریس

 سرجاشون! ارمیب دنیدر اتاقو باز کن، بچه ها خواب -

شدم و با چند  رهیشدم. دوباره به شماره اش خ رهیخ یتماس رو قطع کردم و به گوش عیو سر دیاز صداش تنم لرز 

رو کنار گذاشتم. لباسام مناسب بود فقط شالم رو مرتب کردم و در رو باز  یشد، گوش دهیکه به در کوب یآروم یضربه 

ت*خ*ت*   ی*خ*ت*  بردش و روسمت ت یوحشتناک اخمبود. زل زد به صورتم و با  دهیکردم. سها تو بغلش خواب

 خوابوندش. 

 تنش مرتب کرد و آروم طعنه زد: یرو رو پتو

 !نایخوابوندن ا ستیمن ن ی فهی! وظیشما پرستارش -

رو  نایو بره! س رمیبگ لیرو هم تحو نایتا س ستادمیرفته همونجا ا نایدونستم دنبال س یرفت و چون م رونیاتاق ب از

 کمر اتاق رو بر انداز کرد و آروم گفت:  که کنار سها خوابوند دست به

 !ستیاتاق بچه ن هیاصال شب -

 یم رونیکه ب یزود تر اتاقو ترک کنه! منظورم رو گرفت و در حال دیکنم که با شیباز کردم تا حال شتریب یدر رو کم 

 رفت گفت:
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 حرف دارم باهاتون. رونیب ایالمپو خاموش کن، ب -

 بشر... نی. امان از دست ادمیکش یپوووف

 قبوله! یبگ یاخراجم نکن هر چ ضتیمر یرو جون اون بابا تو

زدم. با لب تاب و چند تا برگه از اتاقش  رونیسر و وضعم رو مرتب کردم و از اتاق ب یرو خاموش کردم و کم المپ

ا رو ه نشستن اشاره کرد. روبه روش نشستم. برگه یوسط هال نشست و به منم برا یمبل سلطنت یاومد و رو رونیب

 گفت: تیمقابلم گذاشت و با جد

 .دیتعهد نامه رو پر کن -

 .دمیبه برگه اشاره کرد. حاضر جواب شدم و پرس تیکردم که با جد ینگاش م فقط

 د؟یاعتماد شد یکردم بهم ب یم هیفقط چون گر -

 مبل انگشت به لب گرفت و متفکر گفت: یبه پشت هیتا دکمه از لب تابش رو فشار دارد و به تک چند

 دن.کر یخانم کوتاه رایشده که سم یاز اول انجام م دی! باشهیعیروند طب نای. ادیبد حیبه جاش توض دیاونو که با -

کردم و  ینگاهش رو حس م ینیسر خم کردم و مشغول نوشتن شدم. سنگ زیبه اوراق اشاره کرد و ناچارا سمت م باز

مکث کردم و قلم رو تو دستم چرخوندم تا فکر کنم که  دمیکه رس التینوشتن هول شدم. قسمت تحص یبرا یکم

 .سمیبنو یچ

 !یایسواد نم یبه نظر ب ؟یسینو یچرا نم -

 اعترافم رو براش انجام دادم. نینشستم و اول صاف

 من اخراج شدم از دانشگاه! -

 :دیاومده سمتم خم شد و پرس شیش پبرا یجالب یرو به هم قالب کرد و انگارسوژه  دستاش

 واقعا؟ چرا؟ -

 اخراجم رو گفتم. ی هیثانو لیدل ه،یرفع و رجوع قض  یخودم رو ببرم و برا یآبرو قتیخواست با گفتن حق ینم دلم
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 شما؛ پنچرش کردم. نیماش هیداشت شب نیماش هیاستادمون  -

 مبل جا به جا کردم و راحت نشستم و ادامه دادم. یخودم رو رو یموند. کم رهیبهم خ یتفاوت یگنگ و ب ی افهیق با

 .دمیکش ونیدراشم با سنگ پاپ یرو -

مبل ولو شد و دلش رو گرفت. خودمم خنده ام گرفت. انصافا با بچه  یخنده اش رو کیگرد شده بود و با شل چشماش

 ی! تا اون باشه و دانشجودیارز یم شنیبه توه یشدم ول خیتوب ی. بماند که بعدش حسابمیدیخند یسلف حساب یها

 مملکت رو احمق ندونه!

 چشمش رو پاک کرد و راحت نشست. یخنده اش رو گرفت، اشک جمع شده  از گوشه  یکه جلو یکم

 کنن. یدونستم به خاطر خسارت زدن به استاد اخراج م ینم نطور؛یخب، پس که ا -

 گفتم: یرو تو دستم جا به جا کردم و با دو دل خودکار

 خب فقط اون نبود. -

منتظرش نذاشتم تا اگه  ادیچهره اش ثابت موند. انگار منتظر بود بازم بخنده و منم ز یخنده رو یحالت بانمک با

 تو ذوقش نخوره! د،یموضوع رو خنده دار د

 کردم دوباره! یکردن، منم تالف خمیخب بعدش توب-

 براش جالب شد که کنجکاوانه سمتم خم شد: انگار

 ؟یکرد کاریچ-

بود. شماره شو گرفتم و بهش گفتم با شوهرش ارتباط دارم. اونم اومد دانشگاه  ایاز هم خوابگاه یکیخانمش استاد  -

 و کالسو سرش خراب کرد!

 گفتم: عیبود. با هول موهام رو داخل شالم هل دادم و سر یهول شدم. اخراجم حتم یکرد. کم یو واج نگام م هاج

 !انویدادم جر حیادب شد به خانمش توض یبود. بعدش که حساب انتقام یفقط برا -

 کرد و آروم گفت: یپاش زده بود و دست به چونه نگام م یرو آرنج
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 بعدش اخراجت کردن؟ -

 اشاره کرد. یعسل زیم یکه نگاه ازم برداره به فرم رو نیکردم. بدون ا دییسر تا با

 پرش کن! -

 :دمیبه برگه نگاه کردم و مظلومانه پرس دیترد با

 ن؟یندار یکه گفتم مشکل یموضوع نیبا ا -

 پاش گذاشت. یبه مبل لم داد و لبتابش رو رو راحت

 !یبه دوست دخترم زنگ نزن ای یارین نمیسر ماش ییکه بال ینه تا وقت -

 تا بناگوش باز! ششیحرص نگاش کردم. نگاهش تو لبتابش بود و ن با

 نیبا ا یکه تو دوستش باش یبه دوست دختر تو دارم آخه؟  بدبخت اون دختر کاریجعلق! من چ یپسره  ششیا

 اخالق داغونت!

 !ادیپرش کن فرمو خوابم م-

بود رو نوشتم. کامل که شد سمتش هل دادم و  ازیکه ن یکاغذ خم شدم و هر چ یو رو دمیپر رونیتذکرش از فکر ب با

 .ستادمیا

 !گهید رمیبا اجازه م -

 گفت: یکامال معمول د،یچرخ ینوشته ها م یکه نگاهش رو یرو برداشت و در حال کاغذ

 !ینوشت یچ نمیبب نیبش -

 و ودوباره سر جام نشستم تا کامل مطالعه کنه. دمیبرچ لب

 پس؟ یهست یرازیش -

 کردم. دیبود تاک ایچشم نگاهش کردم و چون نوشته ها گو یگوشه  از
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 از روستاهاش! یکیاز  -

 رو برگردوند و پشتش رو نظر انداخت. کاغذ

 ؟یننوشت یزیاز مادرت چ -

 گفتم: ظیو با غ دمیکش یآروم پوووف

 ندارم مامانمو!-

.  هم از نظر ظاهر و ناسیس یچشما هیکردم چشماش شب یدونم چرا حس م یداشت. نم یزد به صورتم. نگاه صاف زل

 کجا؟! یطفلک یناین ره غول کجا و س نیکردم. ا ینه! که البته اشتباه مرنگ و هم لطافت و احساس پاک کودکا

کارا  نیدختر ا هیکه  نی! از انیعج طنتیو ذاتمون با ش میخب پسر بود یداشتم تو دانشگاه؛ ول طنتایش نیمنم از ا-

 رو بکنه تعجب کردم.

 کرد، حقش بود! نیتوه -

 :دیباال انداخت و مردد پرس ابرو

 ؟یسین مونیپش یعنی -

 هرگز!  یاز کنف کردن اون استاد دوزار یبودم ول مونیاخراجم پش یاصل لیاز دل انصافا

 .ستمین مونینه پش -

 .دیباز شد و هرهر خند ششین

 بچه ها دوستت دارنا... نهی! همیبانمک و بچه ا یلیخ -

 یادامه داد تا آروم شد. برگه رو تا زد و ال دنشیبازم به خند ینشه ول یمینگاش کردم تا دوباره باهام صم تیجد با

 داد. هیمبل تک یلبتابش گذاشت و درش رو بست و دست به بغل به پشت

 ؟یکرد یم هیخب حاال بگو چت بود گر -



 لحظه هاغنیمت 

 

 
84 

 

 باال انداختم. شونه

 !یچیه -

 ست؟یو حواست بهشون ن یکن ینم یبا بچه ها باز ؟یچند روزه پکر یچیبه خاطر ه-

 جواب دادم: عیاز سرم باز بشه سر نکهیا یجمع ماست. برا شتریکردم ب یکه فکر م یحواسش از اون انگار

 بخواد! ییکه حالش گرفته بشه و دلش تنها ادیم شیپ یهر کس یخب برا -

 زد و یتر حرف م یتر و آدم حساب یکردم منطق یکه فکر م ی. از اون دیبه هم قالب کرد و کامل سمتم چرخ دستاشو

 کرد. ممیش تسلموضوع مقابل نیهم

 خونواده ات تنگ شده؟ یدلتون برا ه؟یشما چ لی. دلادیم شیپ یهر کس یخب بله، برا -

 کرد. انیرو ب شیو حدس بعد دیند ینگاش کردم و بغضم گرفت. واکنش فقط

 و رابطه تون به مشکل خورده؟ یعالقه دار یبه کس -

 .دیرد کردن حدس دومش بغضم ترک یتو بغض حدس اولش بودم و برا هنوز

 !نیکنم. هم یم یبیفقط احساس غر -

 اشکم رو پاک کردم و ادامه دادم. عیسر

 یجور هیخانم  رایخونه انگار اصال وجود ندارم. سم نیا یآدم بزرگا یایتو دن نجایا یبچه ها رو دوست دارم. ول-

 رو انتخاب کردم. نجایبچه ها سوخت ا یم و دلم براداشت ازیکنه انگار برده ام! به خدا من فقط چون ن یرفتار م

 کم ندارن! یزیاونا بسوزه! چ یالزم نکرده دلت برا -

 و با برداشتن لب تابش گفت: ستادیبهت حرفش اشکم بند اومد. ا تو

 که... یایبه خونوادت بزن و برگرد. فقط زود ب یسر تیرفع دلتنگ یبرو برا ،یفردا مرخص-

 .دمیحرفش پر ی ونهیبار من م نیا
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 تونم برم. ینم -

  ؟یچرا؟ پول ندار-

 و مقابلش رفتم. ستادمیا

به بچه ها  شتریحواسم ب دمیبمونم. قول م یرسم التیدونن. مجبورم تا تعط ینه، خونواده ام هنوز از اخراجم نم -

 .ارمیدر نم یکنم و سر به هوا باز ینم هیگر گهیباشه... د

 تا نظرش عوض نشده سمت اتاق پا تند کردم. دمیچرخ

 ...ستایوا -

 :دمیو سمتش چرخ ستادمیا

 ؟یکدوم دانشگاه بود -

رفتن سمت اتاق برگشتم. در رو قفل کردم و  یبر اجازه  یسرش مبن یوار اسم دانشگاه رو گفتم و با اشاره  زمزمه

 .دمینفره خز میو ن کیت*خ*ت*    یبچه ها رو شیپ

کنار  نیچ دیخند یم یرفت. مثال وقت یم یکسر یحرف ها و حالت ها یدونم چرا فکرم پ یداشتم. نم یبهتر حس

. اخم دینترس یزیکرد و از چ هیبهش تک شدیمثل بابا م زدیحرف م یجد یوقت ایبه نظرم جالب اومد.  یلیچشماش خ

ان اخراجم کنار اومد. خدا رو شکر ی! چه خوب با جربرهیحساب م یبرنده است و هر کس یو تشرش هم حساب

م که به روستا برگشت دیع دیمونده و شا ینوروز التیماه به تعط کیبمونم. حدود  نجایتونم ا یاخراجم نکرد و هنوز م

کنار  هیکوتاه اومد با قض یکه کسر یراحت نیبابا هم به هم دیاخراج رو به بابا بگم. شا انیمناسب بود؛ جر تیاگه موقع

 حق بده! مو به ادیب

 کجا؟! ی. آخه بابا کجا کسرگمیدارم م یچ

**** 

 

 افتاد رو پام... یکسر یآخخخ... بترک-
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 !یکنیم دارینشد توام... زود باش، صداتم ببر بچه ها ب ی: طوریکسر

ه شدن بچ داریبه ب کیبه ساعت انداختم. نزد یتو هال قشقرق راه انداختن! سر چرخوندم و نگاه دیو سع یکسر باز

 فیبچه ها رو رد یاومدم تا صبحانه  رونیسر زدم و از اتاق ب یو شال مشک یسارافون آب هیها بود. بلند شدم و 

 دارن؟ یاسباب کش گه؟یچه خبره د نجایکنم.اوه اوه اوه ا

اتاق دو طرف کمد رو گرفتن و دارن از  دمشونیکه د دیچرخ یکه وسط هال ولو بود م یلوازم اتاق کسر نیب نگام

 گفت: دید یکه روبه رو بود و منو م دیبودم. سع رهی. متعجب خارنیم رونیب

 خانم. سالم عرض شد. ایبه به مان-

 کردن تعجبم گفتم: یتکون دادم و بدون مخف یسر

 نجا؟یسالم چه خبره ا -

 حیتوض دیبرام تکون داد و سع یسالم سر یبدون زحمت دادن به زبونش فقط برا یگذاشتن و کسر یرو کنار کمد

 داد:

 رو! نایا یخواد بده سمسار یپسره زده به سرش! م نیدونم ا یچه م-

 دیسع یحواله  یا یو پس گردن دیبه موهاش کش یچرخوندم. دست یزده ام رو سمت کسر رونیاز حدقه ب یچشما

 کرد و گفت: 

 زود باش شب شد. -

 سرش رو ماساژ داد و نق زد: دیسع

 !یمهمون یسرت دعوتم کرد ری! خیاوردیه نعمله ک -

 من؟ جون بکن! یبه کس دمیکجا بود بچه؟ مگه نون مفت م یمهمون -

 داخل سالن رفتم: سیدو بشر سمت سرو نینق زنان جلوتر وارد اتاق شد و منم لبخند زنان به نق نق ا دیسع

 .رونیبچه ها رو حاضر کن ببرمشون ب -
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 نداد و داخل اتاق برگشت. یحیحرف رو زد نگاه کردم. توض نیکه قبل از ورود به اتاق ا یو به کسر دمیچرخ

 یبود. بچه ها با لباس ها زیاتاقش گالو هیسر تخل دیبه بچه ها صبحانه دادم و حاضرشون کردم همچنان با سع تا

 یراهشون آورده بودن ولبود که هم ییو قشنگ شده بودن. اگرچه لباساشون اندک لباسها یخواستن یحساب رونیب

 بود.  یو عال کیش

 رو مخاطب قرار دادم: یاومد. در اتاق رو باز کردم و کسر یو صداشون از داخل هال م سر

 بچه ها آماده ان! -

تنش بود. درست به رنگ چشماش! و موهاش که  یو گرمکن خاکستر یشلوار کتون مشک هیهم آماده بود.  خودش

 طرف برا خودشا! البته نه به اون نظر ها...  هیزده بود. مانکنبه باال  شهیجالب تر از هم

! آره جون عمه هیپسر خوب نهی! عه خب از اون نظر نه، درکل منظورم اکلیروفرمه و خوش ه یول ستیپک ن کسیس

 نداشته ام!... ی

 پرستار کجا ببرم؟ یب یبچه  ؟یستیخودت چرا آماده ن -

ه اون هم فیبد اخالق! ح ی. پسره رمیگ یکردم پس م فیازت تعر یصال هر چلبام رو به هم فشردم ا شیلحن عصب با

 تو ذهنم ازت... فیتعر

 ؟یآقا کسر میخب کجا بر -دیسع

 نفر باال سرشون باشه! هی انیکارگرا م نجایبمون ا ؟یشی: تو کجا تلپ میکسر    

 ددر؟ دیری: دمت گرم تنها تنها مدیسع

 زحمتت کمتره! نجایا ؛یشیم مونیهم خودت پش یای! بختهی: ددر کجا بود نکبت هزار تا کار سرم ریکسر

 کرد: ضمیمستف شیو با همون لحن عصب دیکردم که دوباره سمتم چرخ ینگاشون م همچنان

 منتظر شما بمونم! ستمین کاریب نیعجله کن ؟یستادیچرا وا-

 .ستادمیوا صاف
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 .امیمن نم -

 انداخت. کهیبهش ت دیفقط نگام کرد که سع یبه کمر و عصب دست

 !شهیاوه... اوه... الفاتحه... باز داره شمر م -

 تشر زد: دیدرهمش به سع یهمون اخما با

 خفه... -

سمتم حرکت کرد.  یبود که کسر دیساکت شد. نگام همچنان به سع یبیعلنا و واقعا خفه شد و با حالت عج دیسع

 مردم! یعنیو نشونم داد که  دیگلوش خط کش یبا دستش رو دیسع

رو از پشت سرم بغل زد و دست  ناینگاه کردم و از چارچوب در کنار رفتم. محلم نداد و س یکسر یبرزخ یچهره  به

 سها رو گرفت.

 ددر؟ میبر -

 نگام کرد و شیگفت. چپ چپ و با همون اخم اسطوره ا یو سها هم آخ جوون کشدار دیپر نییتو بغلش باال و پا نایس

 که تو هم برو! یمعن نیکرد به ا یموندم. با دست و چشم و ابرو اشاره م رهیخ دیرفت. متعجب به سع رونیاز اتاق ب

 بد اخالق کجا برم؟ یابونیغول ب نیمن با ا آخه

 گفت: عیو سمتم اومد و سر دیاز سالن از جاش پر یمحض خروج کسر به

 بچه ها رو کجا برد! یدید هویاعصاب نداشتا...  نیا -

ج و ک دیسع یکه چشما دمیکش غیبده ج یستیبهز لیکه نکنه بچه ها رو ببره و تحو نیگرد شد. از فکر ا چشمام

سرم انداختم و  یا گهیو شال د دمیسارافونم پوش یو بدون بستن در مانتوم رو رو دمیتو اتاق پر عیکوله شد. سر

 .دمیدو رونیب عیسر

 ؟یبر ینم فیک -
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طفل معصوما نکرده  نیا فیکنه! ح یکار یتونه همچ ی. آخه چطور مدمیدو رونیب عیندادم و سر تیاهم دیسع به

 آخه؟

در حال باز شدن بود. نفس کم آورده بودم. شروع  اطی. همزمان در حدمیرو روشن کرده بود. سمتش دو نشیماش تازه

 .دمیانداختم و کش رهیدستگ یرسوندم و دست رو نیتوانم فوران کرد و خودم رو به ماش یبه حرکت کرد و من همه 

 شیهنوز از برف چند روز پ اطیح کییبشم. موزا نیموضوع باعث شد نقش زم نیدر حال حرکت بود و هم نیماش

 رفت. یاهیو چشمام س دیچیتو پهلوم پ یشدم و درد بد دهیبه گند کش یبود و حساب سیخ

 چته تو؟ -

 .دمیشدم و نال رهیکرد خ یکه نگام م بتشیباز کردم و به ه چشم

 .امیمنم م -

 جون... یجون... مان یمان -

 کرد انداخت و زمزمه کرد. یصدام م نیسمت سها که از تو ماش نگاه

 .میبر ایب -

گل آلودم انداختم و  یبه مانتو یو  نگاه ستادمیلب زمزمه کرد و دوباره رفت که سوار بشه. به زحمت ا ریز یزیچ 

 که بشنوه گفتم: یبلند، طور

 لباسم رو عوض کنم. دیکن یصبر م -

 نه. -

مانتوم رو در آوردم و  عیبترسم. سر شتریرفتنش با بچه ها ب ییباعث شد از تنها نیگفت و هم یقاطع و محکم نه

 دمیترس یبالفاصله در جلو رو از داخل باز کرد. م یبچه ها سوار بشم ول شیام، پ یرفتم که با همون سارافون آب

شده بود رو تو دستم  یمحبوبم که گل یزرشک یجلو نشستم و مانتو یصندل یرو عیکنم. پس سر یباهاش لجباز

و به بچه ها نگاه کردم. سها آروم  دمیو استرس داشتم. چرخ دیلرز یتنم م دنیدو جانیمچاله کردم. هنوز از ه

 .دشیجو یبود و مدام م ریدرگ یکودک با عروسک سوت یصندل یهم رو ناینشسته بود و س
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از چهره اش گذروندم.  ینگاه میبست و در سکوت به حرکت ادامه داد. ن موتیو در رو با ر میخارج شد اطیح از

دادم و اونم سرعتش  ابونی. تلفن همراهش زنگ خورد. حواسم رو  به خدیرس یو غرق فکر به نظر م یعصب یحساب

 رو کم کرد و تماسش رو  وصل کرد.

 .زمیسالم عز-

دونم چرا نگاهش  ینگاش کردم. نم ریو متح دیکرد شاخکام سمتش چرخ یکه استفاده م ینیاز لحن مهربون و مت 

 من بود که بالفاصله هم من رو چرخوندم و هم اون حواسش رو جمع کرد. یرو

- . . . . . ... 

 .میمزاحمم دار هی. فقط امیقرارمون سر جاشه، دارم م زم،یبله عز-

-. ... ..... 

 واقعا حرصم گرفت گهیکرد. د یبارم داشت با خنده به من نگاه م نیدونم چرا بهم برخورد و دوباره نگاش کردم. ا ینم

ون ش نیب ییچه حرفا گهید دمیموندم و نفهم رهیبزنه. دست به بغل به روبه رو خ رونیو کم مونده بود دود از سرم ب

بودم بود.  دهیکه شن یمزاحم یمن همچنان حواسم به کلمه  یلرد و بدل شد. با اتمام مکالمه ضبط رو روشن کرد و

 یبرا یحس گهیمن د یول دیرقص یبود و با حالت بچگانه اش م ستادهیا یدو تا صندل نیآهنگش شاد بود و سها ب

ال بود و انگار منِ مزاحم حضور ندارم مدام سر به سرح یحساب یبچه هم نداشتم. برعکس من کسر نیبا ا یهمراه

در برامون  ینگه داشت و چشمم به الهام افتاد که از جلو یپاساژ یگذروند. روبه رو یگذاشت و خوش م یم سهاسر  

 داد.  یدست تکون م

 کرد؟ یبه الهام منو به عنوان مزاحم معرف یعنی

کردم  یبشه و به منم که نگاش م ادهیداد و  سها رو بغل زد تا پ براش دست تکون ابشیکردم. اونم با لبخند کم نگاش

 شدن اشاره کرد. ادهیپ یبرا

که  یو حرف ستین رونیلباسم که مناسب ب یادآوریخوابش برده بود انداختم و با  شیصندل یکه رو نایبه س ینگاه

 شدم و محکم و با طعنه گفتم: رهیبودم؛ مجدد دست به بغل به روبه رو خ دهیشن

 .دییشم. بفرما یمزاحمتون نم -
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ه ب دنیخاموش هم نکرد. جلو رفت و با رس نشویماش وونهیو رفت. پسره د دیتعارفم نزد و در رو به هم کوب هی یحت

 یم لپش قرمز وانه،ی. نکش ددیکش یو لپ سها رو م دیخند یحرف زدن. الهام مدام م یالهام به هم دست دادن و کم

 نیگذاشت هیچرا از بچه ها ما دیکنما!... قرار داشت صافجفتشون رو  کلیشم ه ادهیپ گهیم طونهیبابا... ش یمونه! ا

 خب!

ازشون  یمنتظر موندم و خبر یساعت میهم داخل پاساژ رفتن. ن یو هم شونه  دیخوش و بششون ته کش باالخره

و ر یفاز خواب بود. صندل یبود و حساب دهیرس یمیمال کیهم به موز نیگرم بود و ضبط ماش یحساب نینشد. ماش

دونم چقدر  یداشت که بچه ها رو آورد. نم دیو فقط قصد خر دمیترس یم یخوابوندم و راحت لم دادم تا بخوابم. الک

د وب دهی. سها که خوابدینگاهم به در عقب که باز شده بود چرخ عیو سر دمیباز شدن در از جا پر یکه با صدا دمیخواب

 دیمحکم کوب یپرت کرد و در رو طور یصندل نییرو هم پا دیخر ی سهیخوابوند و دو تا ک نایکنار س یصندل یرو رو

 یتحت نظر گرفتم. اثر نیاز ماش رونیرو سرجاش ثابت کردم و حرکاتش رو ب ی. صندلدیاز ترس باال پر مکه شونه ها

 از الهام نبود. پس کجا رفته؟

فقط سرش رو داخل  یراننده رو باز کرد خودم رو جمع و جور کردم تا اگه سوار شد سر و وضعم مناسب باشه ول در

 گفت: یمعمول یخم کرد و با لحن

 .میبر یایتونم. م یمونده، تنها نم دیهنوز خر -

 که کالفه گفت: دیرو اطراف دنبال الهام چرخوندم و انگار فهم نگاهم

 !یکه تو دار قهیرف نمیود! ااونو ولش کن، آدم نب -

 !رونیپرت نشه ب هوی زنهیم رونیچشمام از حدقه ب نقدریدونم ا ینم من

 نه! ای یای! میاومد حاضر جواب باش ی! بهت مهیمدت یگرفت یچرا اللمون -

 دم:کر یقرمز رنگم انداختم و با طعنه، بلبل زبون یرو فرش ییمخصوص خونه و از همه بدتر دمپا یبه لباسا ینگاه

 گذار تره! ریتاث یوقتا سکوت از حاضر جواب یگاه-

 دست به پاساژ اشاره کردم و ادامه دادم: با

 !نیرو تموم کن دتونیخر دییشم بفرما یمزاااحمتون نم -
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 حوصله گفت: یو ب دیدر رو کوب یولو کرد و با خستگ یصندل یرو رو خودش

 دختره اعصاب نذاشت برام! نی! اگهیوقت د هیباشه  -

غلته. با ن نییپا انایسها ببندم تا اح یرو برا یمنیتا کمربند ا دمیخودم رو عقب کش یدو صندل نیزد و من از ب استارت

کنه. با  ینگام م رهیکه متوجه شدم داره خ نمیتا بش دمیموفق شدم ببندم و دوباره خودم رو عقب کش یمکافات

 گفتم: ییپررو

 !فتهیداره؟ خو ممکن بود ب گاین ه،یچ -

 تا از پارک خارج بشه و نق زد: دیگاز کوب یپا رو 

 بده حداقل خب. ییندا هی -

 شد! یخب حاال مگه چ -

 نقش صورتش شد و با طعنه به سکوت چند روزه ام گفت: یلبخند یکه نه؛ ول پوزخند

 نه انگار هنوز زبونت سر جاشه!-

 شدم. رهیبه بغل به رو به رو خ دست

 استفاده کنم! یهر کس یبرا دمیافتخار نم ؛یبله پس چ - 

 به جانب نگام کرد و گفت: حق

 که من کارفرماتونم ها... دیببخش -

 جواب داد. دی! حرف زور رو بایستیخب باش، خدا که ن -

 حرف زور زدم؟ یمن ک ،یذاریچرا حرف تو دهنم م -

 ی هیآوردم. رو سمت پنجره و حاش یرو در م اشیاحترام یب  یتالف یزور نگفته بود فقط داشتم با بلبل زبون انصافا

 .ومدمیچرخوندم و بازم از موضعم کوتاه ن ابونیخ
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جواب  یمن ب ،یا گهیچه هر نفهم د ییموضع ان! چه شما که کارفرما هیتو  یاحترام یحرف زور و ب ،یهرچ -

 .ذارمینم

 شد و سمتم سر خم کرد. طونیش لحنش

 اون وقت؟ یترس ینم -

 به بدنم برخورد نکنه و بازم موضعم رو حفظ کردم. انایتا اح دمیرو کنار کش خودم

 !ستیبترسم. ته خط مرگه! از اون بدتر که ن دیبا یاز چ ر،ینخ -

 جمع کرد. یشد و حواسش رو به رانندگ یجد

 بدتر از مرگ هم هست! یهمه اتفاقات یبرا-

 کردم. نگاش

 مثال؟ یچ -

 گفت: یداد و کامال جد از صورتم عبور ینگاه مین

 بهتره! یندون -

 نایپا یرفت که وقت نیا یو منم سکوت کردم و فکرم پ میدوست نداره بحث رو ادامه بد گهید دمیفهم تشیجد از

 تونه بدتر باشه؟! یاز اون م یمرگه، پس چ

 .میبعد بر میوقته، ناهار بخور رید -

خودم رو برانداز کردم. مانتوم رو از کنارم برداشتم و دوباره سرجاش چپوندم. عمرا با  تیکردم و دوباره  وضع نگاش

 شم. ادهیپ نیاز ماش ختیر نیا

 .شنیم داریخونه، بچه ها ب میبر-

 و کل کل داشت. یتازه متوجه سر و وضعم شده بود که دوباره به بحث برگشت و لحنش نشون از شوخ انگار
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 !رون؟یب یدیوضع پر نیبا ا هویشد  یچ ،یایب یخواست یتو که نم -

 رفع سوتفاهم حق به جانب گفتم: ینگاش کردم و برا ظیغ با

 لطفا؛ به خاطر بچه ها اومدم. نیفکر بد نکن -

 ؟یمثال چه فکر بد -

 تا بغلش کنم و همزمان جوابش رو دادم. دمیدر اومد. چرخ نایشدن س داریب یناله  یصدا

 فکر بده اس!  امیب رونیبا شما ب ذوق کردم نیکه فکر کن نیا -

 د؟یومدیاون وقت چرا به خاطر بچه ها از همون اول ن -

 شدم و زمزمه کردم: شل

 .دمیترس هوی یول ح،یتفر دشونیبریکردم م یفکر م -

 ؟یاز چ -

و ر نایحوصله س یو ب ارمیخواد به زبون ب یکه اون بچه ها رو نم نیاز ا یخواستم حرف یشده بود و دلم نم مشکوک

 تو بغلم جابه جا کردم و گفتم:

 راحتتره! المیخودم باشن خ شیفقط نگرانشون شدم. پ -

 !فتهیبراشون ب یام اتفاق یانگار من راض یگ یم یشونم ها، همچ ییمنم دا -

 !شهیپدر و مادر نم چکسیه -

 .شدم رهیو به روبه رو خ رهیدادم تا آروم بگ لشیرو از عقب برداشتم و تحو نایس ریش شهیجمله ش نیا یزمزمه  با

 .دیکش یم شیرو پ یاومدن، قصد سکوت نداشت و مدام بحث ریسکوت در مس برعکس

 بودا! یپولک یلیخ قتیرف نیا -

 الهام؟-
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 دادم. حیکرد و توض دییتکون دادن سرش تا با

 بره! خوادیم نمیکنه! ا ی! برادرش اونجا کار مهیکنه بره ترک یالهام داره پول جمع م -

 گرده که بدوشتش! یم ریدنبال گاو هفت من ش -

 نگاش کردم با خنده گفت: مشکوک

 زدن بود منم ردش کردم. غیدنبال ت -

شناختم. حداقل در  ینم قیسرگرم کردم تا جوابش رو ندم. الهام  رو دق نایحواله اش کردم و خودم رو با س یپوزخند

 یجم رو باهاشون هم خونه بودم و درحد مسائل دخترونه مماه بعد از اخرا کیشناختم. فقط  ینم قیموارد دق نیا

 !شتریشناختمش نه ب

رو با  اطی. در حمیبرگشت و دوباره حرکت کرد یزیچ دنیبه خونه، کنار فست فود توقف کرد و بدون خر دهینرس

ز که ا یمونده بود. با حس بد یباق یآب شده بود و فقط گل و ال بایتقر اطی. برف حمیباز کرد و داخل رفت موتیر

 داشتم، گفتم: اطیح یداغون

 اس! ختهیبه هم ر یلیخ ن؟یکن اطیبه حال ح یفکر نیخوا ینم -

 رو مقابل ساختمون پارک کرد و  خاموش کرد. نیماش

 کنه! زشیتم ارمیم نفرویسال نو  یبرا -

 صدام کرد و در جا متوقف شدم. یبشم ول ادهیکه پ دمیرو کش رهیدستگ

 !ایمان -

 کردم. دیو تاک ییهم زدم به پررو باز

 !نیکه اسممو صدا کن ستمی! دختر خاله تون نیباران -

 گفت: ییو با فاز پررو دیابروش باال پر یتا کی 

 ؟یکن کاریچ یخوا یکنم چون کارفرماتم! حرف زوره، مثال م یدلم بخواد صدات م یهر چ -
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 دهایو پ دمیرو کش رهیدستگ عیاومد. با حرص نگاش کردم و سر یاز دستم بر نم یکار چیاون همه رجز خوندم ه واقعا

 در کل کل گفت: شیروزیحاصل از پ یدر رو بکوبم با خنده  تیبا عصبان نکهیشدم. قبل از ا

 !شهیبعد گفتم بچه ها رو حاضر کن شامل خودتم م یدفعه  -

 !«نیبزرگ شد یلی! انگار خودتون خشهیمشامل خودتم »لب تابه تا کردم و اداش رو دراوردم  براش

رو محکم تو بغلم فشردم و سمت  نایو منم غرق حرص از کم آوردن مقابلش، س دیچیپ اطیقهقه اش تو ح یصدا

 ساختمون  رفتم. 

اومد. حدس  یم یاز اتاق کسر دیسع یامر و  نه یرنگ کل خونه رو فرا گرفته بود و صدا یسالن غوغا بود. بو داخل

داخل اتاق بچه ها رفتم. پووووف  عینبود و سر زیازحد جا شیب ینبود. فضول یکنن کار سخت یم یکه رنگ کار نیا

 کنم.  کاریناهار چ یحاال برا

ت*خ*ت*  نشستم. هنوز تمرکز  یرفت و منم خسته رو ایگذاشتم سراغ اسباب باز نیزم نکهیرو به محض ا نایس

ت*خ*ت*   یت*خ*ت*  کنار رفتم تا رو یبه بغل داخل اومد. از روسها  ،ینکرده بودم که در باز شد و کسر

 شدم  تا رهیبودم خ ستادهیکه صاف کنار ت*خ*ت*  ا یو به کسر دمیتنش کش یبخوابونتش. پتو رو هم خودم رو

رت بودم سمتم پ دهیپرروتر از خودم بود. مانتوم رو که تو دستش ند یکیاونم  یبره! ول رونیب دیبلکه بفهمه که با

 سمتم گرفت. دیانگشت تهد یکرد، رو هوا گرفتمش و متعجب نگاش کردم. کامال جد

 جا نذار! ییلباساتو جا گهید -

 خب... ینبود ول یبهانه تراش یبرا ییبار من مقصر بودم و جا نیا

 بغلم بود! نایس -

 جوابم رو داد. رفتیم رونیکه ب یحال در

 !یجا نذار بهیغر نید که تو ماشلباست مهمتر از اون بچه بو -

ور و دستم همونط دیرو مشت کردم و پشت سرش گرفتم تا مثال تو فکرم بخوابونم فرق سرش که سمتم چرخ دستم

 ینگم، بهتره! نگاش از مشت رو یچیژست کتک زدن گرفته بودم، ه یام که حساب افهیاز ق گهیموند. د یهوا باق یرو

 از شد و بازم طعنه زد:ب ششیو ن دیآسمونم به صورتم رس
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  ؟یکن یدست بلند م رسه؛یتو به سر من نم یآخه قد دو تا -

 و ادامه داد. دیخودش خند یمزه  یبه حرف ب یکم

 !نجایبراتون هم ارمیناهار برسه م ا،ین رونیب -

پام سبز شد و سر  یلگوها چطور جلو یدونم سطل خال ینم یول دمیهوا کوب یرو یرو که بست از حرص لگد در

 به هوا رفت. غمیانگشتام رو به درد متبرک کرد و ج

 ! آخخخ پاااام مامان جووون!یروان یپسره  یریبال نگ یا

که سطل رو سمتم هل داده بود  نایت*خ*ت*  نشستم و به س یو رو رهیتو دستام گرفتم تا دردش آروم بگ محکم

 نگاه کردم.

 ؟یتوهم طرفدار اون -

 نثارش کردم. راهیبد و ب یو باز صورتم از درد در هم رفت و حساب دیخودش خند یحالت کودکانه  با

 شدن. یکچل م باتیج زدیم غتیت یالهام حساب یاله یا

 به من چه! یدراز یادیتو ز ؟یزنیبه قد کوتاه من طعنه م القید ی پسره

رو تماشا کردم. با  نایکردن س یو باز دمیبخوابم به پهلو چرخ شدیو چون نم دمیسها رو ت*خ*ت*  دراز کش کنار

 دونستم چخبره!  یاومد و نم یاز هال م ونیآقا یمکالمه  یمشغول شدن. صدا یشدن سها دو نفر داریب

 .دیاز دور دست ها رس دیسع یبودم که صدا میچک کردن گوش مشغول

 خانم... خانم پرستار؟ ایمان -

 دیتکون خوردن از همون جا جواب سع یبرا یبابا نوشته بودم رو ارسال زدم و بدون زحمت یکه برا یاحوالپرس امیپ

 رو دادم:

 بله؟ -

 بلند حرفش رو زد: رونیاز همون ب اونم
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 .دیاریب فیتشر ده،یناهار رس -

 رونیخودم و بچه ها رو مرتب کردم و همراه هم از اتاق ب یاومدا. لباسا یشکمم در م یداشت صدا گهی... آخ دآخ

بودن. آخه االن  یاومد. همچنان مشغول رنگ کار یم یدو مرد از اتاق کسر یحرف زدن و خنده  ی. صدامیاومد

 شد! یم یبود اتاقت مگه چ یها! حاال رنگ نم زنهیخل م نمیکارا بود؟! ا نیوقت ا

 ر زدن تو ذهنم برداشتم و مطمئنم چشمام برق زد.افتاد دست از غ تزاهایکه به پ چشمم

 سالم عرض شد! -

متوجه نشه،  تزاهایپ دنیکه ذوقم رو از د یانداختم و حق به جانب طور کردینگام م میکه مستق دیبه سع ینگاه

 و گقتم: ستادمیصاف ا

 شما؟ نیسالم. خوب -

 یمرد جنگل نیا دونمیذوق مرگ شدم! نم نشیرنگ زیم دنیاز د دهینگام کرد که قشنگ معلوم بود فهم یجور هی

 نجا؟یکنه ا یم یدار دونیم نیکجاست که ا

 اشاره کرد.  یخال یها ینشستن به صندل یاضافه کرد و برا زیم اتیدوغ رو هم به محتو پارچ

رفت و با حسرت به  یبود هرز م دیخود سع یکه جلو یا یپپرون یها رو نشوندم و خودمم نشستم. چشم رو بچه

 از طبقه باال اومد. یمرد جنگل یقارچ خودم نگاه کردم که صدا یتزایپ

 ره؟ینگفت کجا م رایسم نیا دیسع -

 به استقبالش مقابل در آشپزخونه رفت تا جوابش رو بده. دیسع

 .ادیم ساعتهینه نگفت، گفت  -

 ...یکسر یعصب یمتعاقبا صدا و

مراقبتِ  رمردیهمه مدت پ نیکشه بعد ا ی! عقلش نمستیازش ن یهنوز خبر میدو ساعته که ما اومد ساعت؟یکو  -

 بابا!... یداره؟ ا ازین یلحظه ا
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 خان. اثیدو بار سر زدم خواب بود غ یکیبگم واال... من  ی: چدیسع

 شده برام! یاطوار نمی: کم درد سر دارم ایکسر

 ...ششیاتاقتون البد! ا ونیواال دردسرات معلومه! دکوراس آره

 اتاق؟ ارمیمگه نگفتم غذاتون رو م رون؟یب نیایبه شما گفت ب یک-

زود تر جوابش رو  دیسع یول دمیو سمتش چرخ دمیآشپزخونه نشسته بودم با تشرش از جا پر یپشت به ورود چون

 داد:

 ؟یدار کاریبنده خدا چ نیبه ا ییا یچته تو؟ از اون خانم عصبان ان،یمن گفتم ب -

 چشم نگاه کردم و گفتم: یغضبناکش با گوشه  یبه چهره  دیحرف سع دییتا به

 انگار! ستیاز ما کوتاهتر ن واریبگو؛ د نویهم -

 ییو با کمال پررو دمیظاهر شد. چرخ شیشونیرو پ ختهیر یزلفا ریخوشگل ز نیدر هم رفت و چند تا چ ابروهاش

 رو لقمه زدم. تزاشونیبچه ها هم پ یخودم عوض کردم و برا یتزایرو با پ یپپرون

 وقت. هیبد نگذره  -یکسر

کردم بخندم  یبود جرات نم یعصب یوقت یول رهیکه کرده بودم خنده ام بگ یا یمونده بود از کار خودم و زرنگ کم

 رو حفظ کنم و جوابش رو بدم. میبه زحمت تونستم خونسرد یول

 ن؟یکمه! سس تند نگرفت شی! فقط تندهیممنون، عال -

هم  دیموند. سع رهیمرغ و قارچ خ یتزایبه پ یزاریو مقابلم نشست و با ب دیاز اعماق وجودش کش یقیعم نفس

 تفاوت بهش گفت: ینشست و ب

 !شهیخوشمزه م ینگاه نکن، سس بزن ینطوریا -

 جمله اش من بودم: یمخاطب ادامه  و

 کنه؟ یم یچه فرق نایمزه اش با ا نمیبب تزایلقمه بده از اون پ هیخانم؟ اصال  ایمگه نه مان-
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 گرفتم و گفتم: دیهم که شده بود بشقابم رو سمت سع یحرص دادن کسر یبرا

 .دییبفرما -

 نیخواست بگه ع یهم که مثال م یگرفت. کسر یاز کسر یقاچ برداشت و اونم با چشم و ابرو انتقام سخت هیاشتها  با

 یلیخوره و تما یم یرفع گرسنگ یکامال مشخص بود برا یمذکور شد ول یمشغول خوردن کش لقمه  ست،ین الشیخ

ومد ا یآب بشه! خوشم م شتریتا دلش ب میملچ ملوچ راه انداخت یبا کمک بچه ها حساب دیوسط من و سع نینداره و ا

 .شدیکرد و همراه م یموضع رو درک م عیبود و سر هیدق دادنش پا یهم برا دیکه سع

 آقا ما کارمون تموم شد.-

 شدم. یکسر یاعتراض علن عیبار مط نیا یبزنم ول دیکه د دمیآشپزخونه بود. چرخ رونیب یمرد یصدا

 عععه...-

 یدر آورد و رو بشیاز ج یرو زدم و به اون نگاه کردم. اخم کرده بود. کارت دنیچرخ دیکه گفت، ق یبلند ی«عه» با

 .دیکوب دیدست سع

 حساب کن. هیبرو تا عابر بانک تسو ونیبا اقا دیسع -

 باشه؟ یا گهی: امر ددیسع

رفت و  ونیاخمش حساب برد و بلند شد سمت آقا مچهیگنده از ن یکرد و پسره  ضیرو مستف دیهمون اخم؛ سع با

 گفت:

 ...ونیآقا میبر -

 در سمتشون  که رفته بودن نگاه کردم.  یدر  با نگاهش دنبالشون کرد و به محض اومدن صدا یاومدن صدا تا

 مچکر! لوس خود یمگه؟ پسره  شهیم یچ دمشونید یخب م وا

 یزاتیکه پ یخندون یمواجه شدم و نگام به چهره  یپاتک بزنم که با بشقاب خال تزامیقاچ پ نیتا به آخر دمیچرخ

 ثابت موند.  دیبلع یمحبوبم رو م
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از حدقه  شیباباقور یبنفش از اعماق وجودم خارج شد و خونه رو به لرزه در آورد و چشما غیکنترل نبود ج قابل

 زدم: ادیکلمه رو فر کیفقط  غمیتعجبش از ج زد. در جواب رونیب

 ...تزااااامیپ -

 یه موند یکرد. بلند شدم و سمتش رفتم تا باق میحرص یاون خونه به لرزه در اومد و حساب یقهقهه  یبار با صدا نیا

 و پا به فرار گذاشت.  دیموضوع رو فهم عیسر یول رمیرو پس بگ تزایقاچ پ

 .ستیرو خوردن درست ن گرانیبدونه حق د دیبا یخورم ول یکه  اون گاز زده رو نم یاون قاچ گهید درسته

 از اولم مال من نبود! تزایبماند که اون پ حاال

 تو هال سنگر گرفت و با خنده گفت: یها لهیوس نیب دمیدو یبه دست دنبالش م ییهمون طور که دمپا 

 به؟ دلم به حال خودت سوخت!پر فلفل بود فردا همه صورتت جوش بزنه خو ووونهید -

 گفتم: غیج غیرو سمتش پرت کردم و با ج ییدمپا نیاول

 ؟یدار کاریتو چ زنه؛یصورت من جوش م -

 ات، چه شود! ینیکنار ب ادیگنده در ب یجوش چرکو هی ،یدار افهیق یلیآخه دختر خ -

 خل وضع! یروان یحالمو بهم زد پسره  ششیا

که سمتش هدف گرفتم و  ییلنگه دمپا هیرو هم قورت داد و من موندم و  کهیت نیحسرت زدم آخر دگانید مقابل

 !نهیبود که صاف وسط مالجش بش نیآرزوم ا یهمه 

 سالم...-

 

خودم رو جمع و جور کردم و سمت  عیبارم دستم تو هوا خشک موند و با ترس سر نیخانم ا رایسم یصدا با

 ! دهیکه ما رو د یذه ام کنه! اونم با اون حالت. استرس گرفتم که نکنه باز مواخدمیآشپزخونه دو

 ! دمیبه پسره پر تزایپ کهیت هیعقلم کجا بود سر  ییییکار کردم؟ ه یتو سرم من چ خاک
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 و داد راه بندازم! غیبا بچه ها ج یخوابگاهه که سر هر چ نجامیکه ندارم؛ انگار ا عقل

در اومد و از ترس شونه هام باال  یتشر کسر یبودم که صدا رهیانگشت به دندون و پر تنش به بچه ها خ همونطور

 انگار مخاطب تشرش من نبودم. ی. ولدیپر

  ن؟یخبر کجا رفت یمعلوم هست ب -

 اومد. در یداد کسر یجواب دادن تعلل کرد و دوباره صدا یبود که برا دهیترس یحساب رایسم یبود ول دیکه بع نیا با

 ؟یبهم اطالع بد دیتنهاش بذار دیتم خواستمگه نگف ن؟یاطالع رفت یچرا ب -

 ...دی: به آقا سعرایسم

 و بازم سرش داد زد: دیپر رایجواب دادن سم ی ونهیم

  از؟یته پ ای ازهیسر پ دی! سعدیگفتم به من، نه سع -

 اشاره کرد و بلند تر داد زد: شیساعت مچ به

 زده!  بتونیاز چهار ساعته غ شتری! االن بیایساعته م کی یگفت دیبه سع -

 رو تو دستاش مچاله کرد و جواب داد: فشیک یدستپاچه دسته  رایسم

 زمان زود گذشت! دمینفهم دنمیآقا... خواهر زاده ام اومده بود د دیکارم طول کش -

 باال رفتنش اشاره کرد و گفت: یکرد . دست به کمر زد و با سر برا ینگاش م ظیهمونطور با غ یکسر

 .دیم بشه بهش بدسوپش رو گذاشتم گر -

 یگفت و چپ چپ به من نگاه کرد و سمت پله ها رفت. آب دهنم رو قورت دادم و فاتحه  یآروم دیببخش رایسم

گذاشته اونه  ارمیکار رو در اخت نیکه ا یخودش رو صاحب کارم بدونه، بازم کس یهم کسر یخودم رو خوندم. هر چ

 عذرم رو بخواد. یتونه در نبود کسر یو م

 :دیبه خاطر آورد پرس یزیچند قدم غرق فکر دنبالش حرکت کرد و انگار چ یکسر
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 .نمیبب ستایوا -

 حرفش شد.  دنیشن یو منتظر برا دیچرخ یپله متوقف شد و سمت کسر نیچندم یرو

 بهش داده؟  یدیجد یخوابه؟ دکتر دارو یم نقدریچرا ا -

 گفت: دیمشغول شد و با ترد فشیک یبا استرس با دسته  بازم

 لیدونم دل ی. نممیرو گفتن ادامه بد یقبل یکردن و داروها تشیزیدکتر اومدن و شیپ یدونم آقا... دو هفته  ینم -

 !هیچ دنشونیخواب ادیز

 کرد: دیاشاره کرد و تاک رایرفتن به سم یخوندم و باز برا یهمچنان غرق فکر بودن رو م یکسر ی افهیق از

 بابا تنها نمونه! یبه خودم اطالع بد ینداشته ات مالقات داشت یالیبار با فام نیمواظبش باش. ا شتریب -

 م.کرد یرفتنش رو با نگاهم دنبال م ریباال رفت و من همچنان مس یشتریگفت و پله ها رو با سرعت ب یآروم چشم

 دونه؟! یرو از کجا م نایا یدروغ گفت با خواهرزاده اش قرار داشته؟ کسر یعنینداشته اش!  لیفام

 کرد؟ کاریبچه لباسشو چ نیا مث مجسمه خشکت زده؟ ببچر -

بود.  دهیکه نوک دماغش سس چسب نایسها افتاد و صورت س یخودم اومدم و نگام به لباس غرق سس شده  به

 گفتم: ییخنده ام گرفت و با پررو یو محکم کسر یجد یبانمک و خنده دار شده بودن. در جواب جمله 

 لباس ندارن! ین غصه دار یینشده که! تا دا یطور -

 رفتم. نکیجوونم. جفتشون رو بغل زدم و سمت س یا

 نن؟یسنگ یگیبرا خودتا! نم یپا رستم هی -

گذاشتم تا صورتشون رو بشورم و همونطور جواب  نکیکنار س نتیکاب یچپ چپ نگاش کردم و بچه ها رو رو 

 رو دادم: یکسر

 .ستمیبلد ن ایسوسول باز نیروستام. از یمن بچه  -
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 روستا! یماشاهلل بچه -

 جوابش رو دادم: نایشستم صورت س نیدنبال باز کردن دهن من بود و منم کم نذاشتم و ح باز

 !یکن چشمم نکن شیچشما تو درو -

 قدم شد: شیبهش بگم که اون پ یزیخواستم باز چ یآرومش رو مخم بود م یخنده  یصدا

 !یخورد ییبودا... کوفتت شه تنها یخوشمزه ا یتزایعجب پ -

 و حق به جانب گفتم: دمیبه کمر چرخ دست

 !یبرد غمایچپاول کرد. نصفشم خودت به  زتونیعز قیخوردم؟ نصفشو که رف ییکجا تنها -

 زد و باز حرف زد: هیکانتر تک یبودن باشه. به لبه  نتیو اشاره کرد که حواسم به بچه ها که رو کاب دیخند نرم

 !یهالک نش یبرات از گشنگ رمیگیم گهید یکیخب حاال بعدا  -

 شدم! ریخورم. س یالزم نکرده! مگه چقدر م -

 !ییکم غذا خوردن مال بچه سوسوالست که! بچه روستا یسوسول باز نیا -

 ؟یزن یطعنه م یکه ه هییو کدوم روستا یخواد بزنمش! خو به تو چه که من کدوم رفتارام شهر یدلم م یآ

 ؟یدیترس رایاز سم نقدریحاال چرا ا -

 گذاشتمش و محکم گفتم: نییپا نتیکردم و از کاب زیلباس سها رو هم تم یرو ی لکه

 .دمینترس یمن از کس -

 ! ایدیترس رایاز سم ی. ولانمینترس بودنت که در جر -

رفتن از  رونیب نیرو بغل زدم و ح نایترسم رو بدونه! س لینداشت دل یبیپس ع شهیم رایسم فیحر دمید چون

 آشپزخونه گفتم:

 کنه! رونمیب تونهیاون استخدامم کرده و م نکهیا یبرا-
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 از کانتر گرفت و دست به بغل مقابلم قرار گرفت. هیتک

جواب  دیبا گهیمث تو! تازه چون بدون اجازه از من بچه ها رو سپرده دست کس د هیکیزده؟ اونم  یحرف یهمچ یک -

 داد که ارفاق کردم بهش! یپس م

 کنه برام. یم یامر و نه ساییپس چرا مث ر -

 و بعد اداشو دراوردم و مثل اونروز که برام غضب اومد لبم رو کج کردم و حرفاش رو تکرار کردم: 

 الس زدن به پسرا... نجایا یومدین یی! فقط پرستار بچه هایحرف بزن یبا آقا کسر یحق ندار-

 یکردم ول انیرو ب یریخط یمحابا حرف زدم و عجب جمله  یکه باز ب دمیدهنم کوب یو دستم رو جلو دمیکش ینیه 

 خان بخاطر  حرفا و ادا در آوردنم تا بنا گوش باز شده بود. یکسر شیشده بود و ن رید

 ! وگرنه...یحرف بزن یمیباهاش صم نمینب گهیکه راست گفته، د دیالبته درمورد سع -

 اخراج! یعنیکه  دمیورش رو فهماشاره کرد و راحت منظ یدستش به در خروج با

 نداره! یخانم ربط رایبه سم زایچ نی! استین یحرف بزن، غم یدوست دار یبا من راحت باش، هر چ یول -

 از کنارش گذشتم و گفتم: ادیتا دردش ب ذاشتمیمبارکش م یپا یکه  پا رو یشدم. در حال یحرص شیفتگیخود ش از

 !یجد یام و با ک یمیصم ینداره که من با ک یبه شما هم ربط -

 میدوام خوشحال یباز شد ول شمیو ن دمیدر خفه کردنش داشت رو بعد از گذشتن ازش  شن یکه سع یآخ آروم یصدا

 بود. شیبعد یفقط تا جمله 

که بگو بخندت به من مربوط  یفهمیبعد م نمیباز بب یا گهیهر پسر د ای دیسع یرو جلو شتیبعد ن یمن دفعه  -

 نه! ای شهیم

 بابا! یپررو! خب به تو چه! ا یکنه پسره  دیفقط بلده تهد 

 اتاق بچه ها چطور شده. نیبب ایحاال قهر نکن! ب -



 لحظه هاغنیمت 

 

 
106 

 

موندم. با چشم و ابرو به اتاق خودش اشاره  رهیو بهش خ دمیو تعجب از حرفش وسط هال چرخ دشیاخم از تهد با

 کرد و گفت:

 . بزرگترم هست.دیداره راحت تر سیگفتم اتاق مناسب بچه ها باشه! چون سرو-

 گفت! یخودش رو م اتاق

و ر نایلبخندم کش اومد و س شیو صورت یآب یواراید دنیاراده سمت اتاق حرکت کردم و با د یب شیبعد یاشاره  با

 رو خفه کردم. غمیمحکم تو بغلم فشردم و ج

 !یاتاقو دوست دار نیسها ا نی!... ببیچه اتاق ناز نیببب یوااااا -

 یا ییبایجذاب ز یها لهیوس یمن و فقط تماشا گر بود که البته اتاق ب ینه به اندازه  یهم ذوق کرده بود ول سها

 بود. یعیسها طب یتفاوت یبچه و ب هی ینداشت برا

 !یذوق کرد نایاز ا شتریانگار تو ب -

 تمیقبل اذ یکه ساعت یرنگ ی. بودمیو دور خودم چرخ دمیدست کش وارید یبهش ندادم و جلو رفتم و رو یجواب 

 و گفتم: دمیهام کش هیکرد رو با ذوق به ر یم

 .  دنیکش یم وارایهم رو د یکاش چند تا نقاش یشما که نقاش آورد-

 ادامه دادم: یشدم و با حالت مظلومانه ا رهیخ بهش

 .دیریکاش لوازم اتاقشونم بچگانه بگ -

 رو برانداز کرد و گفت: وارایدکه دست به بغل داشت متفکر داخل اومد و  همونطور

 !ی! و اما نقاشارهیم رهیگیم لیتحو رهیم دیکه گرفتم. صبح سع لهیوس -

تا به  دیطول کش یداره. کم یموندم تا بفهمم چه فکر رهیخ واریسطح د یحرفش به قدم زدن و نگاهاش رو منتظر

 حرف اومد.
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و روزه جمع بشه، د دیتا صبح با ینه! ول ایکنم  یم دایتو انبار ابزارامو پ نمیبلدم. بب ییاز زمان دانشجو ییزایچ هی -

 صاحبه! یمغازه ام ب

 !ییجناب دا ولیهم گرفته براشون! ا لهیوس یکنه؟ وااا یحاضره همکار واقعا

 خوب باشه؟ مینقاش ادیبهم نم ؟یکن ینگام م ینطوریچرا ا ه؟یچ -

ه اخراجم ک انیالبته به جز جر -ستیتو کارم ن یکار یکه مخف ییز اونجاتکون دادم و نگاهم رو ازش گرفتم و ا یسر

 گفتم: -کردم یاز بابا مخف

 !نیکن یبچه ها کار یبرا دهیاز شما بع یبلد باشه ول یممکنه نقاش ینه؛ اتفاقا هر کس-

 :دیو مشکوک پرس ستادیبه کمر ا دست

 ده؟یچرا بع -

 .ستادمیا صاف

 یم یدونم کجا زندگ یخودم! اصال نم ییکنه! نمونه اش دا یکارا م نیخواهر زاده هاش از یبرا یا ییآخه کدوم دا -

 کنه!

 گفت: یجد یآروم ول یلحن با

 ذارم. یخواهرم کم نم یبچه ها یمن برا -

 یالطاف کنن ول نیدر حق هم از ا یخواهر و برادر ناتن دهیدونم بع ینزدم. م یحرف گهینگاش کردم و د نیبا تحس 

 بچه ها خوبه! نیا یبرا یکسر یهربونخب م

 کمکم. یایخوابن ب یبچه ها م نیببر بب-

ها س یول دیخواب نایاز غروب گذشته بود که س یرفت. کم رونیهم ب یبچه ها به اتاق خودشون برگشتم و کسر با

 نداشت.  دنیبود قصد خواب دهیچون بعد از ظهر خواب
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زدم. داخل اتاق خودش مشغول  رونیانجام داده از اتاق ب ییاتاق چه کارها یبه منظور نقاش یکسر نمیبب نکهیا یبرا

هار چ یبه سرش بسته بود و رو یو ابهت دستمال ژیاش بود. با اون همه پرست افهیکار بود. جالب تر از کار کردنش ق

زده بود  هیداد طرح اولکه با م ییهایکرد. جلو تر رفتم و به نقاش یرنگ م وارید یرو رو یطرح یبا رنگ قهوه ا هیپا

 شدم و گفتم: رهیخ

 !شهیکه تا صبح رنگ کردنشون تموم نم نایا یواااا -

 غیو باعث شد وحشت کنم و ج دیپر نییپا هیاز چهار پا عیمنتظره بود که هول کرد و سر ریصدام براش غ انگار

 .دمیکش

 نکش بچه! غیج -

 !نیافتاد دمیعه خب ترس -

 زانو نشست و مشغول هم زدن رنگا شد و گفت: یرنگ رو یها یو کنار قوط دیکش یپووف

 کمک تا صبح تمومشه! ایلباس بدرد نخور بپوش و ب هیبرو -

 من! ستمیبلد ن -

 به هم فشرده از حرص نگام کرد و گفت: یلبا با

 !یکن یرو رنگ م یدم دستت نقاش یرنگ م هیخواد.  ینم یبلد -

 با طعنه ادامه داد. و

 نزنه! رونیاز خط ب یباشمواظب  دیفقط با -

 و منم طبق معمول کم آوردم و فقط اداشو در آوردم. دیبه حرف خودش خند خودش

 .رونیمواظب باش از خط نزنه ب -

 زشته ها!... یلیکارت خ -
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ب اسبا ریلباس به اتاق برگشتم. سها درگ ضیتعو یزدم و برا رونیگفتم و در مقابل خنده هاش از اتاق ب یششیا

 بود. هایباز

م رو ه میهم بشه دلم نسوزه. روسر یکه اگه رنگ دمیپوش یمیقد یبلوز بلند از چمدونم برداشتم و با ساپورت هی

 برگشتم. یمحکم رو موهام بستم و به اتاق کسر

 در یقیبود. دقا دهیکش یآب وارید یشدم که رو یرنگ یصورت لیداد و مشغول رنگ کردن ف لمیو رنگ تحو قلمو

رنگ  یبه اونم قلمو و مقدار کم یاومد و کسر شمونیسر رفت و پ یتا سها هم حوصله اش از باز شد یسکوت سپر

 رو رنگ کنه. یداد تا قسمت

 یزیهم چ یبه خرج نداد و فقط توجهش به کارش بود. هر از گاه یطنتیو نه ش تیبود و نه جد ینقاش ریدرگ یحساب

 شیرو پ یبش نبودم خودم دست به کار شدم و موضوعو چون من مخاط ذاشتیگفت و سر به سرش م یبه سها م

 .دمیکش

 پولتونه؟ یالهام پ نیدیاز کجا فهم -

 بود و جواب داد. یزیمتوجه رنگ آم همچنان

 !شناسمیداشتم و دخترا رو خوب م طنتی!خب منم شگهیآدم شناسم د -

 د؟یچرا از اول باهاش مچ شد دیشناسیاگه م -

 که به سرش بسته بود برداشت و گفت: یو روش نشست و لچک دیپر نییپا هیشده بود. از چها پا خسته

 حساب کرد که یکس یرو شهیم نمیازدواج کنم. گفتم امتحان کنم بب دیمورد خاصم. به خاطر بچه ها با هیدنبال  -

 متاسفانه دوستت رد شد.

 به دندون گرفتم و بازم تو ذهنم براش احترام قائل شدم. لب

 ؟یکن یفکر م یبه چ هیچ -

 کنم!  یمن فکر م دیاز کجا فهم نیا وااا

 ؟یبلد یذهن خون -
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 .دیخند

 !ستین کتیبه خوندن ذهن کوچ ازیات تابلو بود. ن افهیق ر،ینخ -

 و مشغول کارم شدم. دمیچرخ یدلخور با

ه ها نباشه و با بچ یکه پولک ؟یدوستات سراغ ندار نیب یا گهی! مورد د؟یکرد یفکر م یحاال دلخور نشو، بگو به چ -

 هم بسازه؟

 سراع ندارم. رینخ -

 گفت: طنتیلچکش رو بست تا به کارش ادامه بده و باز با ش دوباره

 !یازدواجم باش ی نهیخودت گز  یخوا ی! نکنه مایکرد یفکر م یبه چ ینگفت -

 و محکم گفتم: دمیحرفش مجبورم کرد. سمتش چرخ نیبا ا یول ارمیخواست به روش ب یکه دلم نم نیبا ا 

بودن با  یکه با وجود ناتن نیهست یخوب ییکردم چه دا یبه ازدواج ندارم. داشتم فکر م یعالقه ا چمیه رم؛ینخ -

 .نیشون هست ندهیو بفکر آ دینگهشون دار دیمادرشون بازم حاضر

 کنه! بله که حق نداشت ریخودش تعب یبرا یچون حق نداشت فکرم رو اونطور دیدونم چرا بغضم گرفته بود. شا ینم

 کار رو کرده بود.  نیا یول

اصله برگشتم. بالف نایس شیزدم و به اتاق پ رونیگذاشتم و با حالت قهر از اتاق ب نیزم یکه دستم بود رو یرنگ ظرف

 پشت سرم در اتاق باز شد و داخل اومد. تشر زدم:

 .نیایبهتون اجازه ندادم داخل ب -

 گفت: یجد کامال

 شونم؟یناتن ییبهت گفته دا ی. کریجواب بگ نیبش یدز یحرف هی -

 . دیخط و نشون کش دیسع یبلند برا یندادم.  خودش حدس زد و با صدا یبا همون حالت قهر رو گرفتم و جواب ازش

 دهن لق! یپسره  -
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 بالفاصله مخاطبش من بودم: و

گم که  یفقط به تو م یول میهست یکنن ناتن یو عالم و آدم فکر م میاز هم بزرگ شد یدرسته که من و آنا جدا -

 ینبر نات لیکردن دل ی. جدا زندگمیتر یتن ی! من و انا از هر خواهر و برادریرو قضاوت نکن یکس نفریبا حرف  گهید

 .ستیبودن ن

 رفت گفت: یم رونیکه ب یبود. در حال نییسرم پا شرمنده

 !یاریبچه ها به زبون ن یجمله رو جلو نیا گهید -

کار کنم. حق داشت.  یچ ارمیکه از دلش در ب نیا یدونستم برا ینم ینبود ول یکه ناراحته کار سخت نیا دنیفهم

قضاوتش کردم و براش تو ذهنم  یبودم هم حساب دهیکه شن یزیکرده بودم و با هر چ یفضول شیتو زندگ یحساب

 حکم زدم.

 یهعذر خوا هیخورد  یبر نم ییگرفتم ازش عذر بخوام. به  جا میبا خودم کلنجار رفتم تا باالخره تصم یا قهیدق چند

 .رمیبپذ دیساده! خب حق با اونه! اشتباه کردم با

 

درخت  یکه به رنگ سبز آغشته کرده بود برگا کشیکوچ یشدم تا سراغش برم. سها رو بغل کرده بود و با دستا بلند

بچه در اون مورد  یکرده بود جلو دیدامه داد و چون تاکبازم به کارش ا یزد. متوجهم شد ول یشده رو طرح م ینقاش

امه اد میزیکنم. ظرف رنگم رو برداشتم و به رنگ آم دایپ یعذر خواه یبرا ینزنم سکوت کردم تا راه حل بهتر یحرف

 گفت: تیحموم دستاش رو شست و با جد ییدادم. کارش با سها تموم شد و داخل روشو

 بخوابونش! ادیبچه خوابش م -

اومد و  یبود  انگار که سر در گمم. خوابم هم م یو به اتاق بردم. حالم طور  دمیسها رو از بغلش کش یحرف یب

 یدر اومد. از رو میگوش امکیتا راحت بخوابه که آالرم پ دمیشده بود. کنار سها دراز کش رهیبهم چ یحساب یخستگ

 برداشتم و خوندمش. یپات*خ*ت* 

 «؟یخور یم ییچا»
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 یی. هم چادمیپر نییو از ت*خ*ت*  پا دمیغرق خواب سها انداختم و گونه اش رو ب*و*س*  یمابه چش ینگاه

 خواستم. یازش معذرت م دیو هم با دیچسب یم یخستگ نیخوردن تو ا

اشاره کرد.  یعسل زیانبوه لوازم به م نیاومد و ب رونیبه دست ب ینیاومدم اونم از آشپزخونه س رونیاز اتاق که ب 

 رد کرد و گفت: ییو برام فنجون چا مینشست یو یت یروبرو

 رو بده. بشیلوازم ترت دنیموند صبح خودت قبل از رس یکشم. هر چ ینم گهیمن که د -

 گفتم: یاالنش با شرمندگ یو مهربون شیندادم و در جواب ناراحت یجواب

 !یبچه ها رو نگه دار یستیگفتن شما حاضر ن دیخوام. آخه آقا سع یبابت اون مورد معذرت م -

 کرد و گفت: کیرو به لبش نزد شییچا

 دونه. یرو نم میزندگ زیکه همه چ دیسع -

 :دمیپرس مردد

 شما و آنا خانم واقعا؟! یعنی -

 نگفتن اون کلمه ناقص رها کردم و خودش ادامه داد. یام رو برا جمله

وسط با مادر من ازدواج کرد فقط  نیو چون عاشقش بود حاضر نبود جدا بشه! ا دیبا زن اولش به بچه نرس اثیبابا غ -

 که... یو من موندم با مادر یزندگ نیبچه! بعدشم جدا شدن. آنا اومد به ا یبرا

 خنک شدن گلوش دنباله اش فرستاد. یهم برا یقیو نفس عم دیرو هورت کش شییتمام کردن جمله اش چا بدون

 ده؟یم یکه عشق اول مردش نبوده چه مزه ا دنیرو د یعمر مادر هی یدون یم -

 و با حسرت گفت: دیسرکش گهیقلپ د کینقش صورتش بود.  ینگاش کردم. پوزخند تلخ فقط

. میوسط من و آنا اون گرهه بود نی. امیشو کتریو به هم نزد میگره زد دیکنم شا یوصل تو پاره م یمن رشته  -

شدم  یباعث م یپدر پسره و باالخره روز هیدار  راثیودم نگهداشت چون به هر حال ممامان عمدا منو که پسر ب

مهم بچه داشتن بود. بعد پونزده سال که زن  ردک ینم یخان و زنش که فرق اثیمامان برگرده! به حال غ شیپ اثیغ
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همه سال  نیکردن ا یشدن. همه فکر م کینزد یاون گره  تیو شد حکا هیچ انیخان مرد، به انا گفتن جر اثیغ

و خب حرف  میدونست یرو م قتیکه حق می! مهم خودم و آنا بودانهیمخف یبچه  هیبوده و منم  اثیغ یمامان زن مخف

 .ستیمردم مهم ن

 با حرفم مانع رفتنش شدم. یدونم مقصدش کجا بود ول یشد و نم بلند

 در موردتون فکر کردم. یونطوردونم چرا ا یدارم. نم یخوام. آخه خودمم خواهر ناتن یمن معذرت م-

 گفت: یو کامال جد دیبه صورتش کش یدست

 !گهید زیچ هیاون موضوعو فراموش کن؛  -

 رو به روش و پرسشگر نگاش کردم. ستادمیا

بهم حق بده مجبورم به خاطر  یول هیمنطق ریمدت کم حرفم غ نیطور با توجه به ا نیو هم ستیدونم درست ن یم-

 بچه ها...

حرفاش رو  یکردم کلمه به کلمه  یم یحرفش بودم و تو ذهنم سع یمتعجب بودم و هم با سرعت مشغول حالج هم

بود که بدنم هنوز جمله اش تموم  دهیحرفاش فهم یاز ادامه  یزیناخودآگاهم انگار چ ریحدس بزنم. ضم شیشاپیپ

 نشده گر گرفت.

و باهات  یخوب بُر خورد یلیال حاضر تو با بچه ها خسرعت ببخشم. در ح ممیبه خاطر بچه ها مجبورم به تصم -

فعال بچه ها  ی. ولمیخواست به سرنوشت مادرم دچار نشم و خودم و همسرم عشق اول هم باش یخوبن! اگرچه دلم م

 حرفم فکر کن و بعد جواب بده! یمهم ان! رو

 رو به زبون آوردم: ینامفهوم نیفکر کردن وجود نداشت و ا یبرا یقاطع زیو نامفهوم حرف زده بود و چ گنگ

 فکر کنم؟ یمتوجه نشدم. در چه مورد -

 گفت: دیام آروم ضربه زد و با تاک قهیدر اومد و با انگشتش به شق حرصش

 نکش فقط! غیازت درخواست ازدواج کردم! ج و،یکیآ -
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 کرد. دیبگم که تاک یزیگرد شد و لب تر کردم چ چشمام

 . میو غرغر ندار یکش غیهم به درک! ج ینخواست چیکه ه ی! خواستیراه ننداز نصفه شب غیو و غیتو رو خدا ج -

و  دیافتاده بود دراز کش ییرایتشک ت*خ*ت* ش که گوشه پذ یو رو دیمبل کش  یاز رو ییگرد موند. پتو چشمام

 کرد: دیو تاک دیسرش کش یپتو رو رو

 المپم خاموش کن خسته ام صبح هزار تا کار دارم. -

 یکردم که چه اتفاق یداشتم. اصال درک نم یکردم و نه توان اعتراض یم دایگفتن پ یبرا یزده بود و نه حرف شکمخ

 افتاد!

خاموش شدن زدم. در اتاق رو از داخل قفل کردم و کامال  یبرق رو هم برا دیسالنه سمت اتاق رفتم و تو راه کل سالنه

 . دمیپتو خز ریسمت ت*خ*ت*  رفتم و کنار بچه ها ز یحس و حال یب

پلک زدم  نکهیبه محض ا یاومد ول یها تا صبح خواب به چشمم نم دهیها و شن دهیاز فشار افکار و د دیبا عتایطب

 بمونم. بینص یکرد و اجازه نداد از آرامشش ب ریخواب چشمام رو درگ

 دارم. شیشو من ج داریجون... ب یجون... مان یمان -

خواب رو بزنم.  دیبا هشدار سها مجبور بودم ق یاومد و قصد نداشتم چشم باز کنم ول یکه همچنان خوابم م نیا با

. کارش که راه افتاد میرفت سیتا باز بشه و غرق خواب دستش رو گرفتم و سمت سرو دمیچشمام رو با دست مال

 . دیچیهم تو سالن پ یو کسر دیسع یصدا

 .میکن چشیتو اتاق پ میگفتم ببر شه،یر رد نماز د نی: ببدیسع

المسبش  ی! کج کن اون لبه یکرد یم داریبچه ها رو ب یهمه سر و صدا که تو راه انداخت نی: حرف مفت نزن ایکسر

 .شهیرو رد م

 !دارنی: اناها بچه ها که بدیسع

بخاطر رد نشدنش از در  یدر ورود یاوردن و جلو یبزرگ رو داخل خونه م یبچگانه  نیماش هی هیشب یزیچ داشتن

 در گفتم: یدادم و با اشاره به لت بسته  یبودن. سالم آروم ریبا هم درگ
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 !نیدر رو هم باز کن ی هیخب اون پا -

 ازت نظر نخواست. ی: شما بفرما اتاقت کسیکسر

 انایندمش تا اگه احدست به دست سها به اتاق برگشتم و دوباره رو ت*خ*ت*  خوابو ن؟یا هیچرا از من عصبان وا

بچه وول خورد که  نیاومد و ا دیو سع یجر و بحث کسر یصدا رونیاز ب نقدریا یاومد باز هم بخوابه ول یخوابش م

 اومدم. رونیبچه ها هم که شده از اتاق ب اتاق دیزدن لوازم جد دید یبست نشستن تو اتاق رو زدم و برا دیق

مانند پسرانه بود که حتمن متعلق به  نیکه چشمم رو گرفت ت*خ*ت*  ماش یزیچ نیو اول ستادمیدر اتاق ا یجلو

 سه چرخه داخل اومد نگاه کردم و گفتم: هیکه با  دی. ذوق زده به سعشدیم نایس

 .لیوسا نیان ا ی! عالشهیم یاتاق قشنگ یلیخ دیآقا سع یوااا -

 !رونهی! ت*خ*ت*  سها و کمدا هنوز بیدیتازه کجاشو د -دیسع

 توووپ! یاتاق بچه  هی گنیم نیکنن بچه ها! به ا یذوق م یلیخ یاوااا -

 گذاشت و دست به کمر گفت: یسه چرخه رو کنج دیسع

 کنن بچه ها! یفی! چه ک شهیم یعااال -

 آره واقعا...-

 بدم که بلند داد زد: هیخواستم تک یپشت سرم م وارید به

 هنوز! هیرنگ واریخانم اون د یعه... عه ... مان -

 داد: حیتوض دیناقص مونده بود و سع شبیتازه رنگ شده افتاد که د یو نگام به نقاش دمیهول خودم رو کنار کش با

 ساخته ها! یچ ی! ولنایناقصش کن نیکه بزن دهیبدبخت از صبح زحمت نکش یکسرا -

 سفت کن! رونویت*خ*ت*  ب یچای: بدبخت عمته! برو پیکسر

 شد. یبه خاطر دستور دادنش شاک دیه بغل به من زل زده بود و سعو نگاش کردم. دست ب دمیصداش چرخ با
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 !میقیرف ستمی! نوکرت که نیکسر ایدیبد دستور م یلیخ -

 از کنارش رد شد و منم اعتراض کردم: یبا دلخور دیسع

 ن؟یزن یحرف م ینطوریکنه و باهاش ا یکنه کمکتون م یگناه داره خب، لطف م -

 گفت: یجلو اومد و همونطور دست به کمر و جد یقدم

 رون؟یب یاومد هیختیچه سر و ر نیا -

نم اعتراض ک نکهیو قبل از ا دمیدر پوششم ند یبیو ع دیبود چرخ شبمیبه لباسام که همون بلوز و ساپورت د نگام

 غر زد:

 نگفتم؟ ایگفتم  ؟یریگرم بگ دیبا سع یمگه نگفتم حق ندار -

 سمتش گرفتم: دیانگشت تهد ینگاش کردم و عصب رهیخ

به خودم ربط داره  دنممینداره! لباس پوش یبه شما هم ربط رمیگ یدلم بخواد گرم م یدستور نده ها؛ با هر ک -

 حضرت آقا!

 گشود: دیدر رو گفت و بازم لب به تهد یبرم که جلو رونیخواستم از کنارش بگذرم و ب یم

 یکاره ا هی! منم در حال حاضر منتظر جواب فکر کردنت هستم پس یشیاخراج م یریگفته بودم باهاش گرم بگ -

حق  یبه من نداد یخوام تا جواب قطع یو االن م یوسط که حق داشته باشم  ازت بخوام که چطور باش نیهستم ا

 !یایب بهیپسر غر یجلو ختیر نیبا ا یندار

 یخوابگاه شدن م یهم رنگ بچه ها یشت بپوشم و فقط روساپورتم بود. حق داشت. بابا هم دوست ندا یرو نگاهش

باعث شد جسور بشم  نیکنه و هم یحق نداشت بهم امر و نه یبه هر حال کسر یبدن نما بود. ول یادی. زدمشیپوش

 و مقابلش قد علم کنم.

 یندار دیبا سع ی! فرقینداد ریخودت چرا گ شیتنمه پ شبیاز د یمرد یلیکنه! خ یحق نداره بهم امر و نه یکس-

 !یکن یکه امر و نه

 خواستم رد بشم بازم نذاشت و آرومتر گفت: یم
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 بود! ینبود؛ درخواست جد یامر و نه -

بود به چشمام  یاز هر حس یکه چشماش ته ینکرد و در حال غیبه چشماش موندم و اونم در رهیدونم چرا خ ینم

باهاش حرف بزنم. پس زبون  شتریکرد ب یمجبورم م یحس هیرد شدنم کنار رفت.  یبرا یحرف چیه یموند و ب رهیخ

 چرخوندم و گفتم:

 االن اخراج شدم مثال؟ -

 گفت: یمعمول یو با لحن آروم

 و سبک حرف نزن! یمیفقط باهاش صم -

زد. آدم  یکه به دلم چنگ م شبیبه حس گنگ د هیشب یرفت و من موندم و حس رونیکنارم گذشت و زودتر ب از

بودم  دهیکه ازش د یرفتار چندگانه ا یول شهیم نشیخوب و مت ی افهیآدم جذب ق یلت معمولبود در حا یبیعج

ر د تشیحرف زدن و عصبان ی! جددازهن یم یکه هراز گاه ییها کهیت ای تزایپ یبرا شبشید یکرد.  شوخ یم جمیگ

رف ح ای دنیلباس پوش یرو بهیغر هیکه  نیا یرو ول لشیدال دمیفهم یموارد مختلف برام قابل هضم نبود. البته م

رو  ییها یامر و نه نیفقط بابا حق داشت چن نیاز ا شیحساس بشه برام قابل درک نبود. پ گهید ی بهیغر هیزدنم با 

 حساس بودنش شبشیکار رو داده که البته با توجه به درخواست د نیبه خودش جرات ا بهیغر هیاالن  یانجام بده ول

 !هیعیطب

 گفت؟  یواقعا جد یعنیکنم؟  کاریرو چ شبشیدرخواست د اووف

 خواد ازدواج کنه؟  یخاطر بچه ها م به

 کنم عاشقم باشه! یکه انتخاب م یخواد همسر یفقط اونه؟ خب منم آدمم دلم م مگه

بچه ها صبحانه بردم و  یاتاق برا دنیچ یبرا دیو سع یکسر یرفت و آمدها نیفکر سراغ آشپزخونه رفتم و ب غرق

باهاشون رو نداشتم براشون کارتون گذاشتم و توهال کنارشون نشستم تا تماشا  یباز یون حوصله بعد صبحانه چ

 کنن. 

اتاق بحث  دنیبا هم سر چ یذاشت و حساب یم یبرطرف شده بود و بازم سر به سر کسر شیهم انگار دلخور دیسع

 داشتن.
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و  یداد و هم از روبه رو شدن با کسر یاجازه نم الیهم فکر و خ یخواست دخالت کنم و نظر بدم ول یکه دلم م نیا با

 هستم و اهل خوش و بش با پسرا!  یاومد. دوست نداشتم فکر کنه دختر بد یبدم م یحرف دنیشن

کل کل نکردم. فقط حرف زدم! حق نداشت فکر  دیمجبور به حرف زدنه! من که با سع ادیب شیحرف پ یهر دختر خب

 اخراج باشم! قیبکنه که ال یبد

و  ارمیخوام کم ب ینم یکنه و منم طبق غرور ذات یآره با خودش کل کل داشتم که اونم خودش هر بار شروع م خب

 .  امیکوتاه ب

 و گفت: ستادیحوصله سجاده رو جمع کردم که سها کنارم ا یرو خوندم و ب نمازم

 ؟یکرد یکار م یچ -

 یم داریب دیبه خاطر سها با یبود ول دهیخواب نایسخواست.  یکرد و دلم خواب راحت م یاز فشار  افکار درد م سرم

 از دستش گفتم: یخالص یموندم و برا

 !یبابات برگرد شیدعا کردم دوباره پ -

 لحن کودکانه اش گفت: با

 ه؟یدعا چ -

که خواب هستن نماز  ییکردم وقتا یم یمدت سع نی! خود منم استنیخونوادش نماز خون ن دینکردم خب شا تعجب

 نزنن که از کنترل خارج بشن. به آسمون اشاره کردم و گفتم: ینماز دست به کار نینکرده ح یبخونم تا خدا

کنه! منم آرزو  یو هر کدوم رو بخواد برآورده م شنوهیآرزو ها رو م یمهربون اون باال هست که همه  یخدا هی -

 شتون؟یپ ادیزود ب یلیکردم بابات خ

 :دیتوجه نشد که باز گنگ پرسم انگار

 ه؟یدعا همون آرزو -

 تکون دادم. یسر
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 آره! ییجورا هی -

 . پس چرا خدا آرزوم رو برآورده نکرده؟ادیب شمونیآرزو کردم بابام پ یلی: من خسها

 کنه! یکه برامون خوب باشه و خودش بدونه مناسبه برآورده م ییآخه خدا هر آرزو -

 بابا و مامانم باشم؟ شیخواد من پ یخدا نم یعنی: سها

زنم و کل افکارش  یفنچولک! االن گند م نیبه ا یامور اعتقاد حیزدم! اصال منو چه به توض یداشتم گند م یوااا

 نیزم یکوچولو تو ذهنم نجاتم داد و قانع شد. بغلش کردم و رو یجرقه  هی یکنم که! ول ینسبت به خدا رو داغون م

 و شکمم نشوندم تا درست مقابلم باشه و گفتم:و اونو ر دمیدراز کش

به وقت درست دارن.  ازیبرآورده بشن ن نکهیا یآرزوها برا یکه خوب باشه دوست داره، فقط بعض یزیخدا هر چ -

رو  یخوا یکه م یزیاون چ شهیهم دیبا نیهم ی! براشنیبرآورده م دونه،یما خوب باشه  و اون م یهر وقت برا یعنی

 بشه! رآوردهب دیکه با یکه باالخره همون وقت یاش تالش کنو بر یآرزو کن

 خوام. یتالش کنم؟ خب من بابام رو زود م ی: چه جورسها

 با بغض جمله اش رو تموم کرد: و

 خاکه... ریز یخوام ول یبابام تنگ شده! مامانمم م یمن دلم برا -

 گفت: هیتوجه با گر یهم در اومد و سها ب میگوش امکیپ یصدا همزمان

 بازم؟ نمیمامانمو بب میاون خاکا رو کنار بزن شهیم -

و  دیترک می. بغض دلتنگادینم ادمیمادرم تنگ بود. گمونم هم سن سها بودم، درست  یخودم هم مدت ها دلم برا 

 بغلش کردم و تو بغلم فشردمش. زانیاشک ر

 .شتیپ ادیدعا کن بابات زود ب ی. ولزمیمامانم تنگ شده عز یمنم دلم برا -

که به دلم  یدیدونستم با احساسات جد یحرفاش دل من رو پر کرد و نم یبود و زود و راحت آروم شد ول کیکوچ

 کنم.  کاریزد چ یچنگ م
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 در اتاق از بغلم جداش کردم و بدون تکون خوردن از جام جواب دادم: یصدا با

 بله؟ -

 دادم بهت! امی: پیکسر

 رو بخونم که از همون پشت در گفت: امشیتا پ دمیخز یرو کنار گذاشتم و سمت پا ت*خ*ت*  سها

 ناهار. ایب یزیچ نیناهار نخورد -

 رو باز کردم نوشته بود: امشیپ

 م؟یحرف بزن یاینزدم که! م یناراحت نباش، حرف بد -

برا ناهار صدام  یشد و لبخند به لبم اومد. که اومد یم دهیحضورش د ی هیدر سا نییموندم که هنوز از پا رهیدر خ به

 پررو!  یآره؟ پسره  ،یکن

 گفتم: یتالف یبرا یگرسنه ام بود ول 

 ممنون صرف شده! -

 سها گند زد به نقشه ام: یصدا یول

 جون! یمن گرسنمه مان یول -

 و در رو باز کردم. سها رو جلو فرستادم و گفتم: ستادمیو ناچارا ا دمیکش یپووف

 .شمیممنون م دیبچه رو بد یغذا -

 به جانب گفت: حق

 خودته! فهیوظ -

 ذاره! ینداشته باشما، خودش نم شیخوام کار یم یمشخص بود! ه طنتشیش پوزخند



 لحظه هاغنیمت 

 

 
121 

 

رفتم و اونم دنبالمون   زغذایسمت م یکردم و کامال جد عشیبا جواب ندادن و استارت نزدن کل کل ضا یبار ول نیا

 راه افتاد:

 یهم باشه برا یرو منتقل کن اونطرف. اتاق فعل لشونیوسا یفردا هر وقت تونست ایاتاق بچه ها اماده است. امشب  -

 خودت.

 معترض شدم: یافتاد و ذوق کردم ول تزاهایبه پ چشمم

 به خاطر بچه ها! دیتنوع بذار هی! خب دیریبگ تزایپ دیفقط بلد -

 ون گرفت:لقمه به دند هیمقدمه  ینشست و ب زیم پشت

 پرسم! یبعد از شما نظر م یدفعه  -

 

 شد. یم شبیگرفته بود و جبران د یلقمه دستش دادم. همه رو پپرون هیزانوم نشوندم و  یو سها رو هم رو نشستم

 .رونیب یهمش غذا شهیکنم. نم دایآشپز پ هیبگردم  دی:بایکسر

 نیا دیپختم. حضور شما معذبم کرده! و صد البته با خر یم یچ هیخودم برا بچه ها  یهفته نبود هیدلم گفتم:  تو

 بدعادت و تنبل! یحاضر یغذاها

 مجبور به اون کار نشه بحث رو به حرف اولش برگردوندم و گفتم: نکهیا یبرا

 خوابم! یبچه ها م شیمن پ -

 نگام کرد با دست به اتاق اشاره کردم و گفتم: پرسشگر

 دارینصفه شب ب نکهیباشم تا ا ششونیدم پ یم حیخواد. ترج یم یدگیهم رس نایترسه تنها باشه! س یسها شبا م-

 خودشون رو! ننیتنها بب یزار هیبشن و با گر

 نزد. یکرد و حرف دییسر تا با
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درست روبه رو در امتداد در حمام بود  نایشده بود . ت*خ*ت*  س کیش یاز شام سراغ اتاق بچه ها رفتم. حساب بعد

شد مفصل داخلش لوازم  یکمد که م فیرد کیدو ت*خ*ت*  هم  ی. فاصله یو ت*خ*ت*  سها در امتداد در ورود

لوازمشون  دنیو قشنگ بود و فقط چ کیش یفرش که طرح پو خرسه رو داشت  هم وسط بود . حساب هی. دیبچه چ

 رو کم داشت. 

زود به اتاق  یلیحالم رو خراب نکرد و چون خسته بود خ یهم با حرف یو خوشبختانه کسر داشتم یو حال خوب حس

 کردن که هال هم مرتب شده بود.  دیلوازم سابق اتاقش رو ناپد دیبا سع یک دمی. نفهمدیرفت و خواب یاول

شب رو صرف رو هم منتقل کردم و از بس ذوق داشتم تمام  نایخوابوندم و  س دشیت*خ*ت*  جد یرو رو سها

در کار  یو ت*خ*ت*  دمیخواب یم ششونیپ دیکه با ییکردم و از اونجا دیاتاق جد دنیانتقال لوازم اندکشون و چ

صبح بود که کارم تموم شد و تونستم  یاه یکیمتکا و پتو هم به اتاقشون منتقل کردم و نزد هیخودم  ینبود برا

 بخوابم.

گرم لذت بردن از اتاق  یرفته بود و من و بچه ها هم حساب شینبود. انگار دنبال کار و زندگ یاز کسر یبعد خبر روز

 .میبود دمونیجد

*** 

به دست بود که  فیک یمرد یدر حال بدرقه  رایرو نگاه کردم. سم رونیاز سوراخ در ب بهیغر یمرد دنیشن یبا صدا 

 مده که االن در حال رفتن بود. آقا داخل او نیا یک دمی. من نفهمدمید یچهره اش رو نم

 شیشدم و پ یو فضول یکنجکاو الیخیبشنوم پس ب یهم کالم بشم و باز حرف گنده ا رایخواست با سم یدلم نم 

 خونه داشته! نیتو ا یدونم ممکنه چه کار یکه من نم یهر کس ایبچه ها برگشتم. البد دکتر بود 

 یشده بودم. به من ربط رونیبه ب رایسم یساعته  مین یگذشت و متوجه رفت و آمدها یروز بدون حضور کسر چند

 !انهیذاره  یم انیرو هم در جر یکسر ایفکرم مشغول بود که آ ینداشت ول

 سر برسه و مواخذه دمیترس یم یباال رو رفع کنم ول یدر مورد طبقه  میزد بعد رفتنش حس فضول یبار به سرم م هر

 شدم. یم الیخیبشم و ب

سر زنده  یبهار رو درک کرد و حساب یبو اطیتو ح یدرختا یشد از حال و هوا یرفت و کم کم م یم یرو به گرم هوا

رداشتم ب یترم تابستون مهیمواجه نشدن با فه یروستا تنگ شده بود. تابستون برا یباغ ها و رودخونه  یشد. دلم برا
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رو که   یکه چند روز نیدلتنگم کرده بود! مخصوصا ا یحساب یمدت دور نیموندم و ا بینص یروستا ب یو از صفا

 گذشت و اصال خوش نگذشت! یقبل از امتحانات ترم قبل رفتم و با اوقات تلخ

منو به خاطر تهران درس خوندن و دختر تنها در  یاز دانشگاه قبول نشدن دخترش بهناز کالفه بود و حساب مهیفه

نمونده بود حرفاش گوش بابا رو هم پرکنه و مانع  یزیبود که چ دهیرس یید. کار به جاکر یبودن شماتت م بیشهر غر

انس ! شارهیو نتونست رتبه ب ستیدرسخون ن خترشکه د هیمن چ ریبشه! خب تقص یا گهیدر شهر د لمیادامه تحص

کنم حق نداره در  دیتاکبابا شدم و اون الم شنگه رو راه انداختم تا ساکتش کنم و  یریپذ ریآوردم زود متوجه تاث

 جا نبودم! نیا گهیشده بود و د لمیبده وگرنه االن بابا مانع تحص ینظر میمورد من و زندگ

 ریچه کنم که با روستا موندن اونم ز یدرس خوندن رو بزنم ول دیهم نکرده و با اخراجم مجبورم بازم ق یکه فرق البته

و  و سر نجایکار در ا ی! حتیقیتهران بودن رو حفظ کنم! به هر طر یجور هی دیو با امیتونم کنار ب ینم مهیدست فه

 اند. نیریدردسر و ش یبچه ها که انصافا ب نیکله زدن با ا

رو  از  موقت یدلتنگ نیگشتم و ا یبه روستا برم  ینوروز التیتعط یبرا دیبا یبه اتمام سال نمونده و  به زود یزیچ

 بردم. یم نیب

*** 

 یراب یکوتاه یفکر بازار رفتن و مرخص دیازش تماس رو قطع کردم. با یرو تموم کردم و با خداحافظام با بابا  مکالمه

 نرم.  یباشم تا دست خال یسوغات دیخر

 بود.  یبود نگاه کردم. کسر دهیتماس رس نیکه ح یامکیپ به

 شد! دایسر و کله اش بعد از چند روز پ نیعجب ا چه

 !رونیب میهوا خوبه، بچه ها رو حاضر کن بر -

 نوشتم: براش

 سالم! -

 بالفاصله جوابش اومد: 
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 خب سالم! مقبول بود خانوووم؟ -

دنبال امتحان کردنم بود  دینبود! شا یشنهادیکردم چون واقعا پ یفکر نم شنهادشیبه پ یام گرفت. هنوز جد خنده

 بحث نیگفتم قصد ازدواج ندارم  رو با مشغول کردن فکرم به ا خواست حرفم روکه یم دمیگفت و شا یکه اونطور

 سوال ببره! ریز

 یمنتظر کسر یبچه ها رو حاضر کردم و برا میبر رونیب اطیخونه و ح نیا یواریکه قراره از چارد نیاز ا خوشحال

باال  یطبقه  ی از پنجره ییبا الله اش سمت استخر نره که صدا نای. حواسم بود که سمیرفت اطیموندن داخل ح

 خانم بود. رای. سمدمیشن

 ؟یبر یخوا یم ییجا -

 سرم مرتب کردم و نگاش کردم و گفتم: یشالم رو رو 

 ببرن! رونیخوان بچه ها رو ب یگفتن م یبله؛ آقا کسر -

 گفت: یزد و با لحن طعنه دار لبخند

 خوش بگذره! -

 !یمرس -

خونه که ما  یورود یتا جلو یکسر نیباز شد و ماش موتیبا ر اطیزد و همزمان در ح بشیپنجره فاصله گرفت و غ از

موضوع باعث شد بخندم و با خنده ازش استقبال کنم.  نیزد و هم یبرامون با چراغاش چشمک م یاومد و ه میبود

 م ورو بغل زدم و جلو رفت نایهمه سالم داد و منم س زشد. سها اول ا ادهیرو خاموش کرد و پ نیاونم لبخند به لب ماش

 سالم دادم. 

 معترض گفتم: دیب*و*س*  یصورتش رو م یرو بغل گرفته بود و حساب  سها

 ! شهیزخم م شتونیبا ته ر فهیپوست بچه ظر یعه آقا کسر -

حالتش  دنیصورتشو در هم برده بود از خودش فاصله داد و با د ششیر یصورتش به خاطر زبر یرو که حساب سها

 :دیبه صورت خودش کش یدست
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 واقعا زبره؟ -

 ندونستن شونه باال انداختم از شنگول بودنش مشخص بود قصد سر به سر گذاشتن داره که گفت: یبه نشونه  

 تست کنم شما نظر بده! دیبذار -

. دمیرو تو بغلش چپوندم و خودم رو کنار کش نایاراده س یو ب دمیکش غیصورتش که سمتم در حال خم شدن بود ج 

رو تو بغلش قلقلک داد تا مثال بخندونتش و من با حرص  نایس یو حساب دیچیباغ پ یرختاد نیخنده اش ب یصدا

 عقب نشستم تا به کارش اعتراض کرده باشم.   یصندل یهمراه سها رو

داشت  نشیتو ماش شهیمخصوصش که هم یصندل یداد تا رو لمیرو عقب تحو نایپشت رول نشست و س باالخره

 بذارم و گفت:

 ن؟ینیب یگذره ما رو نم یم چه خبر؟ خوش -

 یخارج کنه ول اطیعقب از ح یرو دنده  نیگفتم و اونم صورتش رو عقب چرخوند تا مثال ماش یساده ا ممنون

ده نداشت زحمت دن یلیخارج بشه دل میتونست دور بزنه و مستق یم یبا ژست ناراحتم معذبم کرد. خب وقت یحساب

 عقب رفتن رو متقبل بشه!

 گفت: یبستن در همونجا ترمز زد و جد یبرا موتیو زدن ر اطیبه محض خروج از ح 

 حرف دارم! نیجلو بش ایاخم نکن ب یکردما! اونطور یشوخ هیحاال  -

 بودم که تشر زد: رهیخ رونیبا اخم به ب همچنان

 کنم! یهم نم یشوخ گهی!  دگهید اید ب -

 

 گفت و آروم گفت: یهمون اخمم نگاش کردم که الاله اال الله با

 بکنما! ومدهیهم بهم ن یخوام! شوخ یمعذرت م -

 شدم: معترض
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 نبود. یجالب یشوخ -

و درو باز کردم.  دمیدرو کش ی رهیبشه و حرکت کنه که دستگ یمنت کش الیخیخواست ب یو م دیکش یپوووف

ت خواس ینزد. مثال م یحرف گهی. دمیشد. نشستم و حرکت کرد رهینقش صورتش شد و به رو به رو خ تیلبخند رضا

ز ا یکینبود. از  نیتو ماش یا گهید یصفا نایپر ذوق س یدنایکش غیجز شعر خوندن  سها و ج یببره ول حیتفر

هم  یزیدونستم و چ ی. مقصد رو نممیخارج شهر شد یکوهستان ها یرستوران ها چند پرس غذا گرفت و راه

 شدن داد و گفت: ادهیسر دستور پ یتوقف کرد و فقط با اشاره  ی. کنار باغدمینپرس

 سها رو داشته باش. یشما هوا ارمیرو من م نایس -

 بود و از حق نگذرم فوق العاده بود! یبردم. در کل ادم معقول یکرد لذت م یکه با احترام شما خطابم م نیا از

 یچوب قیسرد بود. کاله سها رو محکم کردم تا سرما نخوره. وسط باغ آالچ یسها رو گرفتم و جلو رفتم. هوا کم دست

ذاها غ لونیو نا یکه رو فرش یرو بغل زده بود و در حال ناینگاه کردم. س یبود که از چهار طرف باز بود. به کسر یساز

 اومد.  یدستش بود جلو م

 نشوندم و گفتم: قیآالچ یمانیس یسکو یرو لبه  سها

 کمک کنم. ییمن به دا نیشجا ب نیهم -

 داد و گفت: لمیرو تحو نایرفتم و س یبلند سمت کسر ینشست و اطراف رو نگاه کرد. با قدما یحرف یب

 بودا! زهیر هی! یشده فسقل نی! چه سنگیمرس -

پوست بچه رفته بود و نسبت به ضعف قبلش حالش بهتر  ریآب ز یچند هفته حساب نیگفت. در عرض هم یدرست م 

 یتشکر گونه ها یکردم و خوشحال شدم و برا فیک یهم اومده بود حساب یبه چشم کسر رییتغ نیا نکهیاز ا بود و

 رو با لبام به ب*و*س* ه چلوندم. نایس

 نخورش بچه مردمو! -

 حرف رو زد و در جوابش با ذوق گفتم: نیو ا دیخند یم

 چه با نمکه! نیآخه بب -
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رو پهن کرد و بچه ها رو روش نشوند. غذاها رو هم گذاشت و  یروفرش میدیرس قیو چون به آالچ دیخند فقط

گذاشت و  یسر به سر سها م ایداد و  یغذا به خوردشون م ایبود  ری. تمام مدت با بچه ها درگمیمشغول ناهار شد

هم  یر. چند بادمیخند یکردن بهشون م گاهفقط با ن ایدادم و  یم ینظر ایمنم  نیب نیو ا اوردیرو در م غشیج

به  یبپره و از زمان و مکان جدا بشم و لحظه ا شنهادشیپ یکرد که باعث شد فکرم پ یتالق ینگاهم با کسر

 کنم.  یرسم ریغ شنهادیپ هیخواست فکر نداشته ام رو خرج  یدلم نم یفکر کنم. ول شنهادشیپ

زدن  قدم یبرا  یگوشه نشسته بود. کسر هیبا عروسکش  یاومد. سها هم گرم باز یو خوابش م کردیم یتاب یب نایس

 کردم تا بخوابه.  قیرو بغل زدم و شروع به قدم زدن اطراف آالچ نایزده بود. س بشیباغ غ یرفته بود و انتها

بود  دهیتو بغلم خواب نایتر خواهد بود. س یدنیحتما تو بهار و تابستون د یباغ هم قشنگ بود ول یزمستون ی منظره

شالم رو روش انداخته بودم تا سردش نشه  یدادم و گوشه  یبودم همونطور تو بغلم تابش م ردهاویچون پتو ن یول

 سرد بود. دهیخواب یبچه  هی یبازم با وجود کاپشن تنش هوا برا یول

 خفته رو بغل داشتم گفت: ینایکه س  دنمیبرگشت و با د زمیبغل ه هیبا  یکسر

 ؟یکن یچرا بد عادتش م نیخب بذارش زم -

 تحمل نداشتم. معترض گفتم: گهیدرد گرفته بود و د یهم کتف و شونه ام حساب واقعا

 .اوردمیپتو ن م،یایکجا قراره ب نینگفت -

 و گفت: دیدو نیو سمت ماش ختیگوشه ر هیرو  زمایه 

 بابا... آوردم من! یخب بگو، ا -

 !گهیخب برسون د یبا حرص به رفتنش نگاه کردم. اگه آورد 

 که  نق بزنم گفت: نیبرگشت و قبل از ا شمونیپ  کیکوچ یو و متکادو تا پت با

 برنامه دارم! یفکر کن ینترس وقتینکردم که  ادهیپ -

 انداز پهن کرد و گفت: ریاز پتو ها رو ز یکیو  دینگاش کردم. بلند خند رهیرو نگرفتم و همونطور خ منظورش

 خودتو! یبچه رو کشت اریب -
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 !نشه؟یاز کجا تو ماش نایکه بعد ما اومد پس ا نی. ادمیدوم رو روش کش یرو راحت خوابوندم و پتو نایس 

 جا باغ خودمون چیه یباغه ول نجامیبا بابا سر باغ افتادم. ا یشیآت ییچا ادیو  دیچیسوختن چوب تو دماغم پ یبو

 !شهینم

 رو بغل گرفتم و غرق خاطرات شدم. شدم و زانوهام  رهیکرد خ یرو منظم م شیکه اطراف آت یکسر به

 مادیزد. بابا  ینگهداشتنم غر م یبرا مهیبرد. چون فه یرفت باغ منو هم با خودش م یبابا هر وقت م یهمون بچگ از

دنبال  نیب نیباغ رو! ا یمردونه  یبچه بودم دوست داشتم کارها نکهیکنه و من با ا یداد چطور درخت هرس م یم

 کیکوچ یهم با گل و چوب کلبه ها ایکاشتم  یم امموه یو البه ال دمیچ یگل م ایهم بودم و مدام  یگوشیباز

 یم هیتنب یحساب مهیاز طرف فه یخاک و گل یگشتم به خاطر لباسا یبه خونه بر م یکردم که البته وقت یدرست م

 شدم!

 گرمه! نیبش کینزد ایب -

 شیت*خ*ت* ه سنگ کنار آت یو همونطور غرق خاطرات رو بلند شدم یواکنش ایبدون حرف  یدعوت کسر با

 نشستم و زانوهام رو بغل زدم. 

حواست » گفت: یرفت و به من م یکارش م یذاشت و پ یرو کنارش م ییچا یکرد و قلقله  یدرست م شیبابا آت 

 «باشه آب جوش اومد صدام کن!

 . میخورد یم یخیتار یشیآت ییو کنار هم ازون چا دمیدو یبابا م شیشد و من پ یم زیقلقلک سرر اونوقت

کارگرا رو دور تا  یبودم و قلقلک همه  ییاورد من مسئول چا یها م وهیم دنیچ یکه کارگر برا ینیچ وهیفصل م ای

 یکنن! هر کدوم ظرف غذاشون رو برا لیصبحانه کار رو تعط ایناهار  یموندم تا برا یو منتظر م دمیچ یم شیدور آت

 هیشد به خاطرات  یم لیو تبد دیچیپ یدر هم م انوع غذ نیچند یذاشت و سر ظهر بو یم شیردن کنج آتگرم ک

 غبطه بخورم! هامیو با مرور کردنشون به کودک نمیمثل االن بش یوقت هیدختر از باغ باباش که 

فوت زن اولش، بابا هنوز محل  لی. اوامیدید یرو م گهیباغ همد نیتو ا شهیبرادرشم هم دیفهم تایآناه نکهیبعد ا -

 !میکرد یم یبغل زندگ نیهم ینکرده بود و من و مامانم تو روستا یکیمون رو  یزندگ



 لحظه هاغنیمت 

 

 
129 

 

ت. انداخ شیکرد و داخل آت کهیکه تو دستش بود رو ت یکنارم نشسته بود و شاخه ا یکم یکردم. با فاصله  نگاش

 :دیخرجم کرد و پرس ینگاه مین

 مث من! یخاطره دار نجایانگار تو هم با ا یشد رهیخ شیبه ات یجور هی -

 پالتوم رو به هم چسبوندم تا گرمتر بشم و جواب دادم: یشالم رو مرتب کردم و گوشه ها 

 !شهیهم میرفت یباغ خودمون افتادم با بابام م ادینه -

کرد و متوجه ! اونم نگام دیحرفم خنده داشت که خند یو نگاش کردم تا بفهمم کجا دمیخندش رو شن مین یصدا

 گفت: حیتوج یشد و برا

 و دلدارمون ان! اریکنم انگار عشق و  یم ادی یاز آناه یجور هیو منم  یزنیاز بابات حرف م یجوری -

 و حق به جانب گفتم: رهیمنم کم مونده بود خنده ام بگ 

 ؟!دختر عاشق باباش باشه هیداره که  یبیچه ع یول یگ یم یکنم چ یدر مورد خواهر درک نم -

 رنگ غم گرفت و با تکون دادن سرش گفت: یکم صورتش

هم  یلی! بابا و آنا خهیحق با تو یکه اطرافش هستن نداره! ول یجز دوست داشتن کسان یوقتا ادم چاره ا یبعض -

 سر آنا اومده! ییکنم به بابا بگم چه بال یرو دوست دارن.  اونقدر که  بعد دو ماه، هنوز جرات نم گهید

 دونم چطور هنوز پدرش از مرگ دخترش خبر نداره؟! یفقط نگاش کردم. با وجود بچه ها تو اون خونه نم 

 به گوشاش اشاره کرد. دیرو که د رمیتح 

 سمعک بابا رو برداشتم که صداشون رو نشنوه! -

 شدم. رهیخ شیآت یتکون دادم و دوباره به شعله ها یسر

 ه!فهم یباالخره که م ن؟یچرا بهش نگفت-

 عمر کنه! شتریب دیفکر کردم شا ینطوریدونم. ا ینم -
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 پدر به دخترش بنده؟!   هیخودشم باور داره جون  یعنی! یاستدالل عجب

 ؟یفکر کرد شنهادمیدرمورد پ -

 نگرفتم و حرفش رو ادامه داد: شیرو از دل آت ممینکردم سر بچرخونم و نگاش کنم و نگاه مستق جرات

تار تونم دست به دامن پرس یکنم. تا ابد که نم شونیخودم قاط یبا زندگ دیم وقت سخته! باکردن پرستار تما دایپ -

 که مثل شما مهربون باشه و باهاشون بسازه! یباشم. اونم پرستار

 ! نه عشق! نه عاشقانه! یخواد نه زن زندگ یبچه ها م یپرستار برا هیفقط  پس

 عالقه و محبت احمقانه است! یمشترک ب یزندگ یان ول یو دوست داشتن نیریها ش بچه

 جواب مناسب در جدال با عقلم بودم که ادامه داد: دنبال

 باش. شونینگهدار ینداره، تا هر وقت امکانش برات هست بمون  و کمک حالم برا بیع یاگرم مخالف -

 به فکر جواب دادم: ازیحرفش معقول تر بود و بدون ن نیا

 یآبروم رو جلو دیق دیبا یشد ول یحل م دیگفتم شا یخراج شدم. البته اگه به بابا مترم آخر دانشگاهم بود که ا -

 یلیبعدش اگه نتونم دل یبرا یموندن دارم ول یساله بهانه برا انیزدم. االنم تا خرداد که مثال امتحانات پا یزن بابا  م

 .نیدنبال پرستار باش دیموندن جور کنم با یبرا

 بچه ها برم. شیتا پ ستادمیا

 اولم؟ شنهادیبا پ یپس مخالف -

 نهادششیپ یرو ینداشت وقت یاشکال قتی! گفتن حقچونمشینداشت بپ یلیکرد. دل یکردم منتظر نگام م نگاش

 مصره!

 !نیورطه بنداز نیرو تو ا گهیکه کس د هیانصاف یچشم انتظار عشق بوده! ب یکه عمر یکرد یزندگ یخودت با مادر -

 رو زمزمه کرد: یشعر تیشد و ب رهیخ شیآت به

 ! بله حق با شماست.یشود گوهر شناس قابل دای... صبر کن پیگوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابل -
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 یشد و بهانه ا داریهم ب نایسها سرگرم کردم تا اذن رفتن کوک کرد. س یفاصله گرفتم و خودم رو با خاله باز ازش

 چشم تو چشم نشم. یکسر باهاش سرگرم بشم و با ریشد که طول مس

 یسع یعلنا حالش گرفته بود و حت ی. کسرمیدیغروب بود که به خونه رس یکی. نزدمیدود گرفته بود یبو یحساب

 زده باشم گفتم: یکه حرف نیا یبرا میکرد با بچه ها هم ارتباط برقرار کنه! وارد خونه که شد ینم

 . دیرینگ رونیاز ب یزیکنم. چ یمن شام حاضر م -

به تنشون رخنه کرده  رونیب یرفت.  بچه ها رو به اتاقشون بردم و چون سرما دشیتکون داد و سمت اتاق جد یسر 

رنگ و شال و شلوار  یآب کیتون هیبود طبق عادت خودم، حمام بردم و لباس پوشوندم. خودمم  دوش گرفتم و 

 زدم. رونیتدارک شام ب یو از اتاق برا دمیپوش یخاکستر

باز شدن در حمام اومد و  یگشتم که از داخل سالن صدا یم نتایدرآوردم و دنبال برنج تو کاب خچالیرغ از بسته م هی 

 :یکسر یمتعاقبا صدا

 کله پامون کنه؟ ختهینر عیما نجایا یکس انایمنطقه امنه؟ اح نمیبب -

 خنده بلند جواب دادم: با

 !ختهینه نر -

و به سطل  ستادیکرد پشت اپن ا یکه موهاش رو خشک م یبود و در حال دهیاسپورت پوش یشلوار راحت شرتیت هی

 برنج تو دستم نگاه کرد و گفت:

 ؟یآشپز ی! بلدیخونگ یبه به پلو -

 نشست و گفت: یصندل یباال انداخت و رو ییچپ چپ نگاش کردم ابرو 

 بلده! ینبود بچه روستا همه چ ادمیبله بله  -

 به جانب گفتم: حق

 !ستنیگفتم! همه که مثل هم ن یچ هیخب حاال من  -
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 داره! ییبو یبعله! هر گل -

 گفتم: یکنجکاو یآب گرفتم و از رو ریش ریشستن ز یبرنج برداشتم و برا الهیچند پ 

 با هم ندارنا! یتیسنخ چی! هی! شعر و شاعری! طالفروشینقاش -

 !گهیهنر منه د نمیا -

 و سمت پله ها رفت و گفت: ستادیا

 . شما مشغول باش. امیسر به بابا بزنم م هیمن برم  -

 یحرف بزنه و من نگاش کنم. ه یخواست ه یدونم چرا ته دلم ضعف رفت و دلم م یموندم و نم رهیرفتنش خ به

 حرف بزنه و نگاش کنم.

 ییوقتا هیان که البته اونم هست! حاال  ینقش بسته که مهربون و دوست داشتن ییدر ذهنم از اون دست آدما احتماال

 زنه خب قابل اقماضه! یضد حال م

اوج  نیخواد بشه خب ا یدو تا بچه م یکه حام نهیکنه ا یترش م یکه عالوه بر ظواهر دوست داشتن یزیچ

 رسونه!  یرو م شیمهربون

 کنم؟ یم الیفکر و خ ینطوریداد خاک به سرم من چرا دارم در موردش ا یا

 هست خب به من چه! یاست. هر چ بهیاهام غر! هفتاد پشت بهیبه من چه که چه مدل آدم اصال

 یبرگشتم و باز ادبش رو برا میشد. سراغ آشپز بیپله ها غ یخانم رو صدا زد و از انتها رایاهلل گفت و سم ایچند بار  

 ااهللیخودشونه چند بار  یخونه  نکهیازش. االنم با ا دمیند یادب یکنه! ب یکردم. همه اش شما خطابم م زیخودم آنال

 تیشده که بدون توجه رعا نهیباشه و قطعا در وجود شخص نهاد یساختگ تونهیکه نم هییرفتارا نایگفت! خب ا

 !کنهیم

 داد از باال اومد. یآدرس م یاش که به کس مهیسراس یگذشت که  صدا یاز رفتنش نم یقیدقا

 شدن! هوشیکامل بلطفا  عیدو تا در مونده به آخر پالک هشتاد. سر ابونی: بله بله، همون خیکسر
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شدم که از  ییمات اشکا یشدم و نگاش کردم. درک نکردم موضوع رو ول دهیاضطراب صداش سمت در کش از

 :دمیچشمش روان بود. با هول پرس

 شده؟ یچ -

 داد زد: یعصب

 را؟یسم نیکجاست ا -

 بلند سمت اتاقش رفت و گفت: یو با قدما دیپله ها رس نییموندم. پا رهیندونستن فقط بهش خ یبه معن 

 االن تا من لباس بپوشم. ادیباز کن اورژانس م اطویدر ح -

 شده؟ یچ - 

 ام رو از پله ها دهی. نگاه ترسدیبود و عجله داشت که در اتاقش رو محکم کوب یعصب نقدرینداد و ا یسوالم جواب به

ت و پام دس هیدونستم چ یکه نم یه بودم و از اتفاقرو باز کنم. استرس گرفت اطیتا  در ح دمیدو رونیب عیگرفتم و سر

و ر یکه اشک کسر یداخل برگشتم تا کشف کنم اتفاق عیسر ورو کامل باز کردم  اطیح یرو نی. در ماشدیلرز یم

 !هیدراورده چ

و ر یشماره ا شیرفت و در همون حال با گوش یبود.  از پله ها باال م دهیپوش یبود و فقط روشلوار شرتشیهمون ت با

نتونستم تحمل کنم و دنبالش راه افتادم. وارد  ینه؛ ول ایدونستم باال رفتن همچنان برام ممنوعه  یگرفت. نم یم

 اتاق شد و چون متوجه حضورم پشت سرش شد غر زد: نیاول

 !یلعنت یچرا تنهاش گذاشت که؟یزن نیکجا رفته ا -

 ی. کسردیتنم لرز یجنازه مقابلمه همه  هی نکهیفکر ات*خ*ت*  ولو بود افتاد. از  یکه رو یفینگام به جسم نح 

 :دیکنارش نشست و با انگشتش پلکاش رو باال داد و ملتمس نال

 رسه! یبابا تو رو خدا تحمل کن االن دکتر م -

 :دمیترس پرس با

 شده؟ یچ -
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 گفت: یرو ازم گرفت و عصب ونشیبه مالش دستش کرد و نگاه گر شروع

 ترسم رفته باشه کما! یم هوشهیه موقع! بنشده ب قیتزر نشیانسول -

 کجا رایحال پدرش قلبم رو به درد آورد. سم یبرا شیو ناراحت یو اضطراب کسر دیکما تنم لرز یکلمه  دنیاز شن 

 رو نزده؟ رمردیپ یرفته آخه؟ چرا دارو

 به عقب برداشتم و گفتم: یقدم اطیآمبوالنس تو ح یصدا دنیچیپ با

 !شهیغصه نخور خوب م -

 کمکش دیبا یکنه و لب به هم فشرد. خودم هم هول کردم و بغضم گرفته بود ول یتکون داد تا اشکش رو مخف یسر

پاش قطع بود و با  کینتونستم تحمل کنم و پاهام سسست شد.  گهیرو که کنار زد د رمردیپ یرو یکردم. پتو یم

ت رفتن سم رونیب یبود. به جا یتحمل بلقا ریو غ زیرقت انگ تیفرو رفته در ت*خ*ت* ش وضع فینح کلیوجود ه

 رفتم و محکم گفتم: یکسر

 هستم.  ششیکن من پ ییبرو اورژانسو راهنما ستیتو حالت خوب ن -

 تشیاورژانس و برانکارد برگشت. وضع نیرفت و چند لحظه بعد با مامور رونیب یحرف یاز نگام فرار کنه ب نکهیا یبرا

 نییتا پا یبرانکارد گذاشتن و رفتن. دنبالشون همراه کسر یرو رو رمردیپ هیرو چک کردن و بعد از انجام امور اول

 وار گفت: دیشد و تاک نشیهم سوار ماش یرفتم. کسر

 به امان خدا! یرو معلوم کنم. مواظب بچه ها باش تو رو خدا تو ولشون نکن فشیاومد نگهش دار تکل رایسم -

 کنم حرصم گرفت و محکم گفتم: یبچه ها سهل انگار یدر نگهدار رایمنم مثل سم دیترس یکه م نیاز ا 

 !یکن یرانندگ یخوا یوضع م نیمن حواسم هست. شما برو مواظب خودتم باش با ا -

بسته بشه. دنبالشون رفتم و در  اطیمنتظر نموند در ح یخارج شد و حت اطیتکون داد و دنبال آمبوالنس از ح یسر

به وجودم  یبیحس ترس عج اطیو روشن ح کیکه برگشتم تا داخل ساختمون برگردم از تار نیهم یرو بستم ول

شت پ یکردم کس یساختمون بود. حس م یدنگام به ورو میو مستق فتهیکردم نگام به اطراف ن یم یرخنه کرد. سع

و از  دمیرو تا داخل دو ریمس ی ماندهی. باقادیم یحرف زدن کس یصدا اطیح یاز انتها ایسرم درحال قدم زدنه  و 

 کرد.  خیوجودم  یدوه همه  یپشت سرم مثل خودم م یکس نکهیحس ا
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و  دمیمبل رو جلو کش عیسر یلیقفل کردن پشتش نبود خ یبرا یدیو چون کل دمیهال رو محکم کوب یورود در

 یبود ول دهیو در اتاق رو هم از داخل قفل کردم. سها خسته بود و خواب بچه ها رفتم شیپشت در گذاشتم و به اتاق پ

 یبیترس عج یول دمید یبراش تدارک م یزیشام هم چ یبرا دیبود قصد خواب نداشت و با دهیچون ظهر خواب نایس

 دمیشن یکه از پشت پنجره م ییوجود  باز هم صدا نی. با اامیب رونیداد از اتاق ب یکه به دلم نشسته بود اجازه نم

و حرف زدن با اون  یکردم با باز یرو بغل زدم و سع نایترس س نیغلبه به ا ینداخت و برا یتنم رو به لرزه م یهمه 

 ترس به وجودم غلبه کرد. دنشیخودم رو سرگرم کنم تا باالخره با خواب

 پدرش بپرسم. تیاز خودش و وضع یرو گرفتم تا احوال یکسر ی شماره

 : بله؟یسرک

 بود. جهینت یدر کنترلش ب میو سع دیلرز یاز ترس م صدام

 حال پدرتون چطوره؟ یسالم آقا کسر -

 داد: صیشد تشخ یم ینداشت و بغض صداش رو به راحت یمناسب تیاونم وضع 

 هوشه خوشبختانه هنوز کما نرفته! یفعال که تحت نظره. ب -

 :دینه و سوالش رو پرس ای دیدونم شن یگفتم که نم یرو شکر آروم خدا

 ومد؟ین رایسم -

 هنوز. ومدینه ن -

 !کهیزن نی: کجا رفته ایکسر

 .نمیتا نب دمیافتاد. سمتش رفتم و پرده رو کامل کش شهیش یدرخت رو ی هیکردم و نگام به سا سکوت

 ن؟یندار ی: شما حالتون خوبه؟ مشکلیکسر

 بهش نگم گفتم: نکهیا یخواستم بدونه و برا ینم یبغضم گرفته بود ول 

 .دنیما... بچه ها خواب میخوب -
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 رو در عمق وجودم دگرگون کرد: یزیصداش آروم شد و انگار لحنش چ 

 ؟یخودت خوب ؛یمان-

 شد. یته زیدهنم رو قورت دادم و ذهنم انگار از همه چ آب

 من خوبم فقط... -

 ؟ی: فقط چیکسر

 تمسخرش بشم پس سکوت کردم تا خودش به حرف اومد: ی هیاعتراف به ترس کنم و بعدها دست ما دمیترس یم

 ؟یدیترس -

 زمزمه کردم: یلحن آروم و شرمنده ا با

 ...یکم -

 مهربون گفت:  یول محکم

 . نترس.امیبابا مشخص بشه م تیوضع -

 یمکردم. قلبم تپش گرفته بود و مدام اسمم که صدا کرده بود تو گوشم اکو  یخداحافظ عیگفتم و سر یآروم ی باشه

مثل  یبیکرد و حس عج یو رو م ریرو از عمق وجودم ز یزیبود و چ رینظ یحرف زدن مقابلم ب یشد و لحنش که  برا

 کرد. یم قیدل آشوب رو به وجودم تزر ای یدلتنگ

 

و  یاومدم تا با آشپز رونی! از اتاق بیدر مورد کسر الیفکر و خ یترس که از رو یاومد نه از رو یبه چشمام نم خواب

در افتاد که از در  یبه آشپزخونه چشمم به مبل جلو دهیکه قرار بود بپزم خودم رو سرگرم کنم نرس ییپختن غذا

 !سبونمشحواسم نبوده به در بچ دمیفاصله داشت. البد از بس ترس

 مالیه خاومد شدم. ب یکه از باال م ییپا یآشپزخونه رفتم و  مشغول شدم. مرغ رو بار گذاشتم که متوجه صدا داخل

 اطیدستش بود و با احت یکیکه ساک کوچ رایسم دنیبا د یشدم ول رهیبه راه پله ها خ هیکه باز توهم زدم و ترسم الک
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د مقابلش ق تیکنه با عصبان یم تمیحما یمطمئن بودم کسر هک ییو از اونجا ختیاومد ترسم ر یم نییاز پله ها پا

 علم کردم.

 ؟خانم رایسم نییمعلوم هست شما کجا-

 . دوباره غر زدم:ستادیجا خورد و صاف ا دنمیبا د 

 مارستان؟یکه حالش بد شد و بردنش ب دینکرد قیرو به موقع تزر رمردیپ یچرا دارو -

 :دیخونسرد پرس 

 کجا؟ یبردنش؟ ک -

 آخه؟ دیبردن. کجا رفت یسر شب آقا کسر -

 :دمیکه دستش بود افتاد و مردد پرس  ینگام به ساک سفر 

 د؟یبر دیخوا یم ییجا -

 و محکم گفتم: ستادمیمقابلش ا دیپله ها رس نییزدم و تا پا رونیآشپزخونه ب از

 !انیتا ب نیگفتن بمون یآقا کسر -

 شد و هلم داد و داد زد: یعصب 

 ؟یکار به من دار یعشق و صفات با آقا کسرات! چ یبرو کنار بچه پ -

 :دمیعلم کردم و مقابل تهمتش توپ قد

عد ب ید یجواب م تیاومد بابت سهل انگار یآقا کسر یستی! وامیشیادب تر م یگم ب ینم یچیه یه حرفتو بفهما -

 !یریم

 جلو رفت و غر زد: یخواست از کنارم رد بشه. قدم یم 

 . برا من آدم شده!نمیبرو کنار بب- 
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 کرده بود منم داد زدم: نیزدم و دوباره مقابلش قرار گرفتم و چون توه جست

بابت همه  یمون یتو خونه! م یآورد دمی! اون آقاهه رو هم دبتایغر بیعج یفکر نکن خبر ندارم از رفت و آمدا -

 ؟یریدر م ی! چرا داریدیم حیشون به آقا توض

 :دیترسناکش تو صورتم غر ی افهیسمتم گرفت و با ق دیتهد انگشت

 تسیو اون! ب نیا یالتم افتاد زندان و شدم فعله  هم سن تو بودم شوهر گنده یسوسول؛ من از وقت یدختره  نیبب -

 انجیا نمیش ینم یکیخسته شدم! از تو  گهیکنم. د یمردمو عوض م یو بچه ها رمردیپ نیامثال ا یساله دارم کهنه 

 کنار بذار برم! نو باز خواستم کنه! بز ادیحرف بشنوم و اون آقا کسرات ب

 اریسم یبه زندگ یحال پدرش مقابل چشمام قرار گرفت و بدون دلسوز یبرا یکسر یاشکا شیتوجه سخنران یب

 جواب دادم:

به  دیاب رهیبم رمردیاون پ تونی! ممکن بود به خاطر سهل انگارشهیمربوط نم یبه کس نیدار یمیهر گذشته و تصم -

 .دیبد حیپسرش توض

لنگه پاشده من  هیال آزگاره که رفته! شش س یگه پسرش انگار جونشون برا هم در م یم یپسرش! پسرش! همچ-

 شد! یاومد خودش نگهدارش م یبود م یکنم! پسرش پسر م یدارم تر و خشکش م

 کنارم رد شد. دنبالش راه افتادم. از

 .دیو جواب دادن بر حیتونم اجازه بدم بدون توض یکه هست نم یهر چ -

 بده! حیبده توض حیدست از سرم بردار بچه! توض- 

چهره منحوسش  ینما یشد که به جا یچ دمیو نفهم دیام کوب نهیت*خ*ت*  س نشیسنگ فیو با ک دمیچرخ سمتم

 ...دیچیدر سرم پ یحیاش درد فج یو در پ دیچشمم به لوستر سقف چرخ

*** 

و درد امانم رو  دیکش یم ریمشامم رو پر کرده بود. سرم ت یسوختگ یو بو دیچیپ یدر گوشم م ینامفهوم یصدا

و معلق بودن در هوا درد سرم  یباشم و چشم باز کنم که با احساس سبک ارتریکردم هش یه زحمت سعبود. ب دهیبر
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مقابلم رو به رو بشم و صداش که نامفهوم تو  محو یسبک تر شد و تونستم آروم پلکام رو از هم جدا کنم و با چهره ا

 :دیچیپ یگوشم م

 ؟یشنو یصدامو م ز؟یعز یخوب -

صداها قطع نشد و  یکرد ول ینیو از احساس معلق بودن هم گذشتم و دوباره پلکام به هم سنگ دیچیتو سرم پ درد

 یکه نم یزخم دنیکه نگرانه و بغض داره و چهره اش از د یبست از مرد یمبهم نقش م یریمدام پشت پلکام تصاو

 !رهیسرمه در هم م یدونم کجا

ش پشت پلکام نق یو دوباره پلک باز کردم و هر چ دمیم لرزقرار گرفت به خود میشونیپ یکه رو یدستمال یسرما با

 .دمید نهیبسته بود رو به ع

 چت شده؟ ؟یمان یخوب -

د که بسته بو یموهام متوجه دستمال نی. بدمیکرد دست کش یاز سرم که درد م یو به نقطه ا دمیرو باال کش دستم

 :دمیشدم و از درد بازم آخم در اومد و نال

 من چم شده؟ -

 بند نشد. یزیدستم به چ یول دمیپوشوندن موهام اطراف دست کش یبرا میروسر دنبال

 .زیم یوسط هال... سرت خورده به لبه  ی: افتاده بودیکسر

درازکش نباشم که با دست شونه ام رو گرفت و  بهیغر هیتا مقابل  نمیکردم راحت بش یاز درد بستم و سع چشمامو

 مانع شد.

 و اسکن بخواد! هیبخ دیدکتر شا میبر دیاستراحت کن. با یکم -

 کرد. در همون حالت گفت: یم یگرد نگاش کردم. سرخم کرده بود و زخم رو بررس یچشما با

 .ستیمهم ن ادیکردم و دستمال گذاشتم. احتماال ز یچیموهاتو ق یفعال که کم-

 چندش اعتراض کردم: یآزرد. با حالت یرو م مینیهمچنان ب یسوختگ یبو
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 ه؟یچ یبو -

 : غذات سوخته دختر جون!یکسر

 بندازه! خب سوخته که سوخته! کهیخواد ت یباز م پوووف

 نتونستم باز کنم. گهیرو بستم و د چشمام

 .مارستانیکنه ببرمت ب یسرت درد م یلی! اگه خیبمون از هوش نر داریب ی... کمای: نخوابیکسر

 نه؛ فقط لب زدم: ایاز گلوم خارج شد  ییدونم صدا ینم 

 فقط... خوبم. ادیخوابم م-

 نیشدم. با ا داریکنار گوشم ب نایس ی هیگر یخواب آروم فرو رفتم و صبح با صدا هیو  یخبر یتو خلسه و ب دوباره

بچه  ی هیمجبور بودم به خاطر گر یآرومش کنم ول دنیخواست بازم با خواب یکرد و دلم م یکه همچنان سرم درد م

حالم بهتر بود و تونستم راحت دل از خواب  یو کم بودن یخبر یافتضاح سوختگ یبو از گهیبشم. خوشبختانه د داریب

 بکنم. 

مبل سه  یو منم رو دهیبه حالت نشسته خواب یمبل کنار یافتاد که رو یشدم و چشمم به کسر زیخ میجام ن سر

 کرد.  یم هیاومده بود و گر رونیاز اتاق ب زیخ نهیاطراف رو نگاه کردم. س نایس ی. دنبال صدادمینفره خواب

از پشت سرم در  یکسر یاومده. سمتش رفتم تا آرومش کنم که صدا نییاز ت*خ*ت*  پا یبچه چطور نیداد ا یا

 اومد.

 بخواب خودم مواظبشونم. ریبگ ،یگفته تو بلند ش یک -

 رو بغل زدم و با طعنه گفتم: نایس

 !یمواظب یلیآره خ -

 و با اشاره به اتاق گفت: دیکش رونیرو از بغلم ب نایخودش رو بهم رسونده بود و س ستادمیا تا

 دکتر... میبپوش بر یزیچ هیبرو  -
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 . معترض گفتم:دیخودش رو کنار کش یدست دراز کردم ول نایگرفتن س یبرا

 کنه. یم هیمن خوبم. بده بچه داره گر -

 کرد: دیهم گذاشت و تاک یچشم رو یمثل خستگ یحالت یتمام ول تیجد با

 ...دهیبر یلیبخواد خ هیبخ دیبرو حاضر شو... شا گمیم -

 :دیبه چشمام آروم نال رهیکه  چشم باز کرد و خ شیبسته شده از خستگ یزل زده بودم به چشما همونطور

 برو حاضر شو لج نکن. -

 یاز چمدونم مانتو و لباس برداشتم و روبروکه لباسام جا مونده بود رفتم.  یانداختم و داخل اتاق قبل نییرو پا سرم

ه بود و که بست یپشت سرم بود. با دستمال یدرد اصل یبود ول دهیخون خشک یکم میشونیپ ی. گوشه ستادمیا نهیآ

 مار بودنم رو درک کرده که مورد تمسخر قرارم نداده بود.یشانس آوردم ب یام آخر خنده بود ول افهیحالت موهام ق

لنجار ک نایصبحانه دادن به س یرفتم. تو آشپزخونه برا سیشستن دست و صورتم سمت سرو یو برا دمیلباس پوش

 و گفتم: ستادمیاومدم. مقابل آشپزخونه ا رونیرفت. دست و صورتم رو شستم و ب یم

 من آماده ام._ 

 نایو نگام سمت سدهنم رو گرفتم  یبا دست محکم جلو یدر اومد ول غمیلباس غرق خونش ج دنیبا د ستادیصاف ا 

 شد. شتریتعجبم ب دنشیو با سالم د دیچرخ

 شد. ینطوری: نترس خون خودته! بلندت که کردم ایکسر

 !؟یعنیخون ازم رفته  نهمهیگرد شد. ا چشمام

 تنش کن. رونیهم لباس ب یتون ی. اگه مامیلحظه مواظب بچه باش من لباس عوض کنم م هی: یکسر

 چشم!-

 گفت: یخند تلخ میرو بغلم داد و با ن نایس

 !ایمودب شد زیسرت خورده به م -
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رو که  نایس یدادم خنده کنان سمت اتاقش رفت و منم آروم سمت اتاق بچه ها رفتم. لباسا لیبهش چشم غره تحو 

 سرش رو داخل آورد: یشد. کاراش رو روبراه کردم که در اتاق زده شد و کسر داریتنش کردم. سها هم ب

 حاضرن؟ بچه ها ؟یمان یخوب -

 کردم: دیحرص تاک با

 !ایمان -

 م؟یخانم، بر ای: چشم خانم؛ مانیکسر

 

 رو از بغلم گرفت و با گرفتن دست سها گفت: نایاومد و س جلو

 !برمتیخودم م نیهم بش یتینره،  اگه اذ جیمواظب باش سرت گ -

مبل سر در آوردم.  یاز رو یچطور دمیداشت و لباس غرق خونش افتادم و فهم یکه حس خوب شبمیمعلق بودن د ادی

چندقدم که با سرعت قدم  یو جلوتر ازش اتاق رو ترک کردم که ثابت کنم حالم خوبه ول دمیاخمام رو در هم کش

 شدم.  یم نیدادم به حتم نقش زم یمن هیرفت و اگه خودم رو به ستون وسط هال تک یاهیبرداشتم چشمام س

کار دست خودت و من  یجمع کن که کله پا نش ی! خب جلو پاتو نگاه کن. حواستو کمیی: از بس که سر به هوایکسر

 دادم. یم یجواب خونواده تو چ چارهیشد من ب یم تی! طوریند

 :دمیحرص نگاش کردم و مثل خودش توپ با

 خانم بود هلم داد. رایاون سم ریمن حواسم به خودم جمعه! تقص -

 داد زد: یو عصب متعجب

  ؟رایسم ؟یییچ-

 :دیتوپ یکردم. عصب دییسر تا با

 ؟یشد ریچرا باهاش درگ ؛یزدیخب بهم زنگ م -
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 مورد شماتتش قرار گرفتم جواب دادم: نکهیحوصله از ا یب

 جوابمو داد. ینطوریا یایکجا بود، گفتم بمونه تا شما ب یریزدم! درگ یموند که زنگ م یم دیخب با-

 موند و شرمنده زمرمه کرد: رهیبهم خ صالیاست با

 ذاشتم.  یتنهاتون م دیشرمنده ام... نبا -

 دیمحکم تر گرفت و تاک یخواستم خودم رو کنار بکشم ول یحرکت اشاره کرد.  م یدستش بازوم رو گرفت و برا با

 کرد:

 کرد. شهیم کاریچ کهیزن نیبا ا نمیبب می... بریفتیم -

و کم کردن  یاومد جز همراه یاز دستم براش بر نم یکار یول نمشیت ببخواست ناراح یداشتم. دلم نم یبیعج حس

 به دوشش بودم. یدر حال حاضر خودم هم بار یزحمتش در قبال بچه ها. ول

شکستن سکوت از  ی. برامیدونست کجاست حرکت کرد یکه خودش م یمارستانیو سمت ب میشد نشیماش سوار

 کرد.  یادامه دادن بحث رو منتف« خوبه» مختصر یبا گفتن کلمه  یول دمیاحوال پدرش پرس

مغازه اش رو داشته باشه تا بتونه خودش سر کارش برگرده و  یهم تماس گرفت و ازش خواست که هوا دیسع با

 توقف کرد. مارستانیب یجلو

اد و د هیستور بخد نهیو معا تیزیکرد. دکتر هم بعد از و میرغم مخالفتم تا اورژانس همراه یبازوم رو گرفت و عل بازم

 خوشگل صاف پس کله ام نقش بست. ی هیچند تا بخ دونمینم

 تم:زده بود گف هیبخ یداشتم و رو به پرستار جهی. همچنان سر گدمیپر نییکه تموم شد از ت*خ*ت*  پا یچیپ باند

 دارم. جهیچرا سرگ -

 نگاه خرجم کرد و گفت: میکرد ن یجمع م زیم یلوازمش رو از رو 

 !یشیخوب م یبه خودت برس شتریب یازت رفته، کم یادیگفت خون ز یشوهرت م که نطوریا -
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ه بغل بچه ب یشد و کسر دهیدر اتاق کوب یبهم داد اعتراض کنم ول یکه با کسر یرو تا به تا کردم تا به نسبت لبم

 داخل اومد و نگران گفت:

 تموم شد؟ -

با  یکسر یرو با سرانگشتش نوازش داد و به جا نایرفت لپ س یم رونیکه ب یلوازمش رو برداشت و درحال پرستار

 داد: حیتوض نایبچگانه به س یلحن

 بعله آقا کوچولو، حال مامان خانم خوبه! -

ه خند یکه جلو یبه پرستار مانع جواب دادنم شد. به خودش اومد و درحال ینگاه متعجب کسر یول دمیکش یپوووف

 گرفت گفت: یاش رو م

 ن؟یگفت ا یچ -

 رفتم گفتم: یم رونیکه ب یبود رو گرفتم و درحال ستادهیسها که کنارش ا دست

 .میبابا، توهم زده! بر یچیه -

 و دوباره لحنش مهربون شد: دیخند نرم

 ؟یبهتره حالت؟ درد که ندار -

 و گفتم: دمیبه سرم کش یدست

رو از فرق سرم قاچ زدن  نمینازن ی! موهاشهیم یچ نمیکنم تا بعد بب یحس نم یزیچ هیحس ینه فعال که اثرات ب -

 !یول

 سالن راه  افتاد و گفت: یسها رو گرفت و هم شونه ام سمت خروج ی گهیو دست د ستادیا کنارم

 رفت خب! یم یذاشتیرو؟ م کهیزن یداشت کاریشد. چ ینطوریبه خاطر من ا -

 .شیجواب پس بده بابت سهل انگار دیخب فکر کردم با-

 ، مگه دستم بهش نرسه! : اونکه آرهیکسر
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 :دمیحال پدرش، نگران پرس ادآوردنی با

 شش؟یپ دیبر دیخوا یحال پدرتون چطوره؟ نم -

 رو زد و گفت: نشیماش ریدزد گ یو دکمه  دیکش یقیعم نفس

ر س هیهوشه! شما رو برسونم  یهست ... فعال که ب ششیپ دمیره؛سعیگیبشه تماس م یدکترش آشناست. خبر -

 زنم. یبهش م

 مخصوصش نشوند و گفت: یصندل یرو رو نایرو سر جاش نشوندم و کمربندش رو بستم. اونم س سها

 خونه. میو برگرد میکن دیخر یکم میبر -

 هست. یهمه چ میالزم ندار یزی. خونه چدیبه کاراتون برس دیشما بر گه،ینه د-

وض قفال رو ع ارمیب دیسازم با دیخون ازت رفته، کل یکل یبش تیتقو دیشما با م؟یالزم ندار یزیچ ویچ ی: چیکسر

 کنه.

 یکردم چشمام رو بستم و به پشت یو ضعف م یحال یحرفاش سکوت کردم و چون همچنان احساس ب دییبه تا 

 زدم. هیتک یصندل

 .میدیظهر به خونه رس یکیشد و نزد ادهیساز پ دیکل یریگیو پ دیخر یبرا یبار چند

 بستم؟درو ن می: مگه رفتیکسر

 به خاطر یزیچون دقت نکرده بودم چ یرفتنمون گشتم ول یافتاد و تو فکرم دنبال صحنه  اطیبه در باز ح نگام

 .اوردمین

 .میدید اطیرو درست وسط ح نیو دوتا ماش میشد که مقابل در قرار گرفت ادیز یوقت تعجبمون

شده  رهیخ ییشناسا یبرا زدندیکه کنار استخر  گپ م یدو مرد یهم مثل من متعجب بود و به چهره  یکسر نگاه

 بود. 

 کردند.  یبه ما نگاه م اطیهم با ورود ما به ح اونا
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 و گفت: دیرو کش یاونا ترمز دست نیبه ماش دهیلب زمزمه کرد و نرس ریرو ز یزیچ

 کنن! یم یچه غلط نجایان ا یک نایا نمیبچه ها رو ببر داخل بب -

 که کنجکاو بودم آرومتر داخل رفتم تا بفهمم چخبره! ییکردم و از اونجا ادهیشد و منم بچه ها رو پ ادهیاز ما پ زودتر

 :دیبلند پرس یکه کسر ییسمتشون رفت و به هم سالم دادند. ظاهرا جو آرام بود تا جا یکسر

 ن؟یکن یم کاریتو خونه ما چ دییبفرما شهیم -

مقابلم ظاهر  یکلیکه در رو باز کردم دو تا مرد ه نیهم یو سمت ساختمون رفتم ول دمیرو نشن یحرف یصدا گهید

 اومد. اطیاز وسط ح یکسر یعصب یو بالفاصله صدا دمیکش غیشون ج یشدن که به خاطر حضور ناگهان

 شد خانم؟ یچ -

 :دمیتوپ یعصب ونیو خطاب به آقا دمیرو کنار کش خودم

 داخل خونه؟ نیایاجازه داده ب یک -

 داشت قلدرانه گفت: یپخمه تر کلیکلفت و ه لیشون که سب یکی

 خانم؟ یکن یم کاریچ نجاینشده؟ شما ا هیتخل نجایهنوز که ا -

 :دمیتوپ یعصب

 .رونیب دییبفرما ن؟یایبهتون اجازه داده داخل ب یبشه؟ ک هیتخل دیچرا با -

 نکهیکه خودش رو بهم رسوند و قبل از ا دمیرو د یو تا نگاه کردم کسر دمیرو پشت سرم شن یکس دنیدو یصدا

 بزنه من اعتراض کردم. یحرف

 !م؟ینکرد هیگن چرا تخل یگن؟  م یم یچ ونیآقا نیا -
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 با دست به داخل اشاره کرد و گفت: 

 گن تو برو داخل... یچرت و پرت م -

 مرد جواب داد: همون

 آقا؟ ینکرد هی. خونه رو چرا تخلمیگ یچرت و پرت م ویچ یچ -

 داخل هل داد و آقاهه رو مخاطب قرار داد: ونیرو گرفت و پشت سر آقا زومبا

 کنم! هیتخل یلیدل چیه یخونه ام رو ب نمیب ینم یلیدل -یکسر

 نجا؟یا ستیشما ن یکه خونه  نهیا لشیدل -بهیغر مرد

 متوجه حضورم شد و داد زد: یکه کسر هیچ انیکردم تا بفهمم جر یبودم و نگاشون م ستادهیپشت سرشون ا 

 مگه نگفتم برو داخل؟  -

 :دیبه مرد توپ یخودش جلو اومد و در رو بست و عصب دمیبا هول داخل پر 

 قرنه که متعلق به ماست. میخونه ن نیآقا، ا نیاشتباه اومد -

 . میخونه رو معامله کرد لتونیکه با وک شهیم ینه آقا، چند روز گهیمرد: د 

 خودت؟ یبرا یگ یم یچ ل؟ی: کدوم وکیکسر

و  و به زد رهیو هر لحظه منتظر بودم بحث باال بگ دیلرز یالم شنگه به پا شد. تنم م یو حساب دیچیدر هم پ صداها

 دست تنها! یبود و کسر شتریبشه! اونا تعدادشون ب یخورد منته

 و در اتاق باز شد. دیبه اتاق رفتم که باالخره سر و صدا خواب نایپوشک س ضیتعو یبرا 

و غم زده زمزمه  دیبه موهاش کش یکردم. دست یفقط نگاش م یحرف یبود. ب ختهیبه هم ر یحساب یکسر ی افهیق 

 کرد:

 باز نکن. یکس یکنم به رو یدرا رو قفل م ه،یحرف حسابشون چ نمیبنگاه بب رمیم نایمن با ا -
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 بالفاصله دوباره نگام کرد و گفت: یتا بره ول دیبدم. چرخ لشیجز نگاه نداشتم که تحو یحرف بازم

 که؟ یترس ینم -

 جواب دادم. آروم

 نه... یایاگه زود ب -

 ... مواظب خودت و بچه ها باش...امی: زود میکسر

نقش چهره اش شد و سمت من و بچه ها اومد. انگار مسخ شده بودم که فقط نگاش  یکردم. تبسم کمرنگ دییسر تا با

مهمون کرد و  یرو هم به نوازش نایو س دیها رو سمت خودش چرخوند و گونه اش رو ب*و*س* کردم. صورت س یم

 نشست.  میشونیپ یلباش رو امیبه خودم ب نکهیقبل از ا

بود که با چند گام بلند به پشت سر ازم دور شد و در اتاق از  دهیشوک به تعادل نرس نیبدنم از ا یسرما و گرما هنوز

 بودند.  دیو جد بهیکه برام غر یکه توش پر بود از احساسات ییایوندم و دنقفل شد و من م رونیب

خودشون  یشد که سکوت کرده بودن و تو حال و هوا یو رو م ریدر وجودشون ز یزیانگار بچه ها هم مثل من چ 

 هشیبشم که امروز برام با هم یکننده فرو برم و غرق نگاه جیمبهم و گ یدادن در حس یبودن و اجازه م یمشغول باز

 فرق داشت.

که در اتاق باز شد و دو  دمینرس یا جهیکردم و به نت یو بررس لیخودم تحل یچند ساعت اون لحظه رو برا دمینفهم

. میبود بهیاومده بود که  براش غر یا گهید یرفته بود و کسرا یدر قرار گرفت و انگار کسر یتا چمدون همون جلو

 گفت:

 رو جمع کن...  ونالشیوسا -

 زد.  بشیکه جواب نگاهم رو بده و غ ستادینا

زدم. داخل اتاق خودش رفته  رونیبرام قابل هضم نبود. دنبالش از اتاق ب یشده ول یتونستم حدس بزنم که چ یم

 یرو. لباساش رو از داخل کمد ستادمیبه اجازه گرفتن نبود. در چارچوب در ا یازیبود. خوشبختانه در باز بود و ن

 کرد. از حالش بغضم گرفت و زمزمه کردم: یت*خ*ت*  پرت م
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 م؟یبر دیکجا با -

 لباسا رو داخل چمدون چپوند و گفت: شیت*خ*ت*  نشست و با همون حالت عصب ی لبه

 . برو جمع کن...میمون یجا و مکان نم یب -

به  شهیمگه م یفروش رو؛ ول یها یبودم امالک و کالهبردار دهیکرد. سابقا شن سیسر خورد و گونه ام رو خ اشکم

 گرفتن حقش بند نباشه؟ یبرا ییباشه که دستش به جا یراحت نیهم

 ! پس چطور؟ناستیقرنه خونه متعلق به ا میقول خودش ن به

 نیبچه ها ب یاالن که بابا ه،یآرامش بچه ها رنگ زده! آخه چرا االن؟ االن که حال باباش اونطور یاتاق رو تازه برا اون

 کنه اوضاع رو جمع و جور کنه! یم یو آخرته؟ االن که داره سع ایدن

 ؟یکن یم هی: تو چرا گریکسر

 رو پس زدم و با دست به اتاق بچه ها اشاره کردم و گفتم: بغضم

 !یخودشون درست کرد یاتاق برا هیتازه  -

 سمتم قدم برداشت. آهسته

 !یکیهر کدوم  یکنم. برا یاتاق بهتر براشون درست م هی: یکسر

 رو با دستم پس زدم و غر زدم: اشکم

 و ... رنیخونه ات رو ازت بگ یآسون نیبه هم یعنی ؟یشد میتسل یراحت نیبه هم -

 و محکم گفت: دیحرفم پر وسط

 ...میبر دیبا شه،یاالن نم یذارم باال بکشنش... ول یبچه هاست، نم نیخونه حق ا نیذارم حقم رو بخورن... ا ینم -

 چشمم گرفت و گفت: یو دستش نم اشک رو از گوشه  ستادیتونستم کنترل کنم. درست مقابلم ا یرو نم اشکم
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 دم،یغصه نخور حقوقت رو به موقع م ؟یمشکل منه، تو چرا ماتم گرفت نیکنم. اصال ا ینکن... درستش م هیگر -

 ...یبر یتونیخرداد هم م

سمت اتاق بچه  یرو از کنار صورتم کنار زدم و عصبرو اشتباه برداشت کرده بود. دستش  میگرفت که همدرد حرصم

 ها پا تند کردم. پشت سرم بلند گفت:

 ...یلباس مباس جا نذار -

 فقط تونستم لب به هم فشار بدم یبدم ول لشیتحو یسمتش گرفتم تا جواب دندون شکن دیو انگشت تهد دمیچرخ 

 کرد: میو با غضب نگاش کنم که بازم با حرفش ضربه فن

 ...ایبرام ژست ن یکیدارم، خواهشا تو  یاعصاب خورد یخودم کل-

 توجه به حال خراب من داخل اتاقش رفت و فقط تونستم پشت سرش داد بزنم: یب

 !...یشعور یب یلیخ -

 ذاشت! یژست گرفتن م یرو پا میو همدرد یدلسوز

 اومد. رونیش از ب. صدادمیاعتراض در اتاق رو محکم کوب یبچه ها برگشتم و به نشونه  شیپ 

 کنم. یا گهیفکر د دیلوازم رو با یچمدونا، باق نیفقط لباسا رو بچ -

 خب به من چه... ادیسرت ب ییبکن... هر بال یبه من چه اصال... هر کار دوست دار خب

 مردم... یاخالق گندم... خب به من چه زندگ نی! اَه... با اره؟یبگ میجا دلسوز نیبود هم مونده

محبوبشون رو هم داخل  یایاز اسباب باز یو مقدار دمیرو تا خرخره داخل چمدونا چ دشونیجد یالباس ی همه

 رفتم.  یخودم  به اتاق قبل یبرداشتن لباسها یو برا دمیچ لونینا

شد بمونم چون  ینم ادیز یزد ول یحرف م یو حقوق یدر مورد مسائل حق یکه با کس دمیراه صداش رو شن ی انهیم

 یشدن و حق و حقوقش م یکه در مورد شاک دمیقدر فهم نی. همرمیحوصله نداشتم بازم مورد شماتتش قرار بگ

 .دیپرس
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اق که تو ات نایس ی هیخانم برداشته بودم هم داخلش جا دادم و با گر تایکه از آناه یرو بستم و چند تا لباس چمدونم

 اومدم.  ونریتنهاش گذاشته بودم چمدون به دست ب

خواست و مدام چشمام  یم دنیبودم برگشته بود و دلم فقط خواب دهیکه د یموجود و زخم طیبه خاطر شرا سردردم

 شد. یو تار م رهیت

. چمدون اونا رو هم کنار چمدونم گذاشتم و به دمیرس نایس یها هیرو وسط هال گذاشتم و به داد گر چمدونم

 کنم.  ریبخورم و هم شکم بچه ها رو س یزیآشپزخونه رفتم تا هم خودم چ

کرد  یم یکه با شخص پشت خط خداحافظ یهم در حال یکه کسر مینشست زیدرست کردم و دور م مرویچند تا ن 

 گفت: زیما پشت م دنیاومد و با د رونیب

 !ییدختر روستا یپخت یچ -

 نگاه معترضم رو حواله اش کردم. مینو  دمیلقمه ام رو به سها بخش یجواب یطعنه زدناش بدم اومده بود و ب از

م. اونم نگاهش نکرد یزد. بشقابم رو سمتش هل دادم تا گرسنه نمونه  ول نایبه بشقاب س ینشست و ناخنک زیم پشت

 نیبرد و با بردن آخر رونیبلند شد. چمدونا رو تک تک ب زیو زودتر از پشت م دیرو بلع مروین یهمه  یحرف یب

 چمدون گفت:

 ؟ی... چرا نشستگهید میبر - 

درا   زدم. رونیخواستم ضعف نشون بدم و همراه بچه ها دنبالش از خونه ب ینم یداشتم ول دیشد ی جهیسرگ نکهیا با

حس آواره  یشون نداشتم ول یبه زندگ یکه به قول خودش ربط نی. با امیخارج شد اطیرو قفل کرد و از خونه و ح

 یکنه و از اون محله فاصله م یریگیکارش رو پ ابود ت ریمکرر درگ یشدن داشتم.  با تلفنش و تماس گرفتن ها

 .میگرفت

از  یخونه بره تا زحمت اسباب کش یالیحرف زد و ازش خواست که فردا همراه مالخر و سمسار سراغ وسا دیسع با

 دوشش برداشته بشه.

مشکالت برام سخت بود و  یدر ورطه  دنشیبازم د یزد ول یزخم زبون م یکه هر از گاه نیداشتم. با ا یبیحس عج 

 کرد. یکنم معذبم م یتونستم کمک یکه نم نیا
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جز اون  یزیکرده با اثر انگشت و مهر آقاجون کرده، چ ی! هرکاریکن یکه دلسوز ستمینکن، ندار ن هی: گریکسر

 خونه به نام بابا نبوده!

 کرده؟ نکارویا یک -

 و کالفه فرمون رو گرفته بود و در جوابم زمزمه کرد: یدست دو

 رو دست بخورم. کهیزن نیکردم از ا یفکرشم نم -

 زمزمه کردم: ناباور

 را؟یسم -

 کرد گفت: یکرد و لبش رو دندون گرفت و انگار که بلند بلند فکر م دییبا سر تا فقط

 چیمله هبوده، معا یاسناد در دسترس ک نمیدفترش بب برم دی. باستین رانیبابا چند ماهه رفته سفر و ا یاصل لیوک -

 پس گرفتن کمه! ینداشته و شانسمون برا ینقص

 ؟یراحت نیبه هم یعنی -

 سخته! ییوقتا هیداره!  نهی: اعتماد کردن هزیکسر

نکنم و در سکوت با ناخنام ور رفتم. اونم کالفه بود و  یفضول گهیدادم د حیرو طعنه برداشت کردم و ترج حرفش

 و مستاصل بودن از حرکات و رفتاراش کامال مشخص بود. رونیح

 ازشون... رهیگیدونم دلت م یم یول گمیم یبگو، من به حساب شوخ یشیاز حرفام ناراحت م ییوقتا هی -یکسر

 گفتم: رونیبه ب رهیبه دندون گرفتم و خ انگشت

 رو... تتونیموقع کنم یدرک م-

 شعورم؟ یب یگفت نیهم ی: برایکسر

 یبود که کم کم رنگ و بو ییو مغازه ها ابونیبهش ندادم تا دوباره بحث تکرار نشه و همچنان نگاهم به خ یجواب

 کردن. یپخش م ابونیاومدن بهار رو تو خ
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 فت:گ دییپا یکه با نگاهش اطراف رو م یپارک کرد و در حال یقسمت اطیو با احت دیچیپ یآپارتمان نگیپارک داخل

 باال، شما بعد من با بچه ها برو طبقه پنجم. رمیمن اول م -

 کردم که گفت: یکار درک نم نینگاش کردم. منظورش رو از ا مشکوک

سرشو گرم کنم اگه تو  رمیبهتره! من م دیینجایهر واحد، ندونه ا تیحساسه به بچه و جمع یصاحب خونه کم -

 .نیواحد ده منتظر باش یود، شما روبه روساختمون ب

 سانتال مانتال یکه حساب یخانم نیرفتن ما به آسانسور اشاره کرد. همزمان ماش یزود سمت پله ها رفت و برا یلیخ

رو بغل کردم و دست در دست سها سمت  نایشدم و س ادهیپ عیسر میتابلو نش نکهیا یبود کنارمون ترمز کرد و برا

 نشیخانمه از کنار ماش یدکمه رو بزنم صدا ستمخوا یم نکهیبه محض ا یول میدم. داخل رفتآسانسور حرکت کر

 اومد:

 ...امیمنم م زم،یصبر کن عز -

 یو همه  دیدو یمث پنگوئن م یخیپاشنه م یشدم. با اون کفشا رهیسمت خودمون خ دنشیو به دو دمیکش یپووف

 بود که کج و کوله نشه قدم رو رفتنش! نیحواسش معطوف ا

 و معذورانه گفت: دیکش یکوتاه نیپنج رو زد و بالفاصله ه یشماره  یاومد و دکمه  داخل

 .دیریچند م یشما طبقه  دمینپرس د،یعه وا ببخش -

 دم. سرگرم کر ناینداده باشم خودم رو با س یسوت یکسر یها هیهمسا یجلو نکهیا یگفتم و برا ینداره ا اشکال

 یخواست باهامون حرف بزنه ول یم ی. خانمه هم هدیخند یدادم و با ذوق م یخودش رو نشونش م نهیتو آ یه

م تونست یبه خاطر حضور اون خانم نم یول ستادیپنجم ا یشدم. آسانسور طبقه  یزدم و مانع م یم یبالفاصله حرف

 هفتم رو زدم. یطبقه  دیرد گم کردن کل یبشم و برا ادهیپ

 ونریهم از آسانسور دوم ب ی. همزمان کسرمیرفت نییپنجم رو از پله ها پا یو تا طبقه  میشد ادهیهفتم پ یطبقه  

 داخل رفتن بهمون اشاره کرد و غر زد: یبرد و در واحدش رو باز کرد و برا دیدست به کل عیاومد و سر

 شما؟ نیپنجم، کجا رفت یگفتم طبقه  -
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 با طعنه گفتم: 

 شد! یهات بود، تابلو م هیاز همسا یکیخب  -

در هول کردم و نگام که به بهم  یاز همون جلو نهیو به داخل خونه اشاره کرد و چشمتون روز بد نب دیکش یپووف

 خونه افتاد چشام از حدقه در اومد. یختگیر

 و شرمنده گفت: دیبه پشت سرش کش یسرمون داخل اومد. متعجب نگاش کردم. دست پشت

 ! گهید هیمجرد-

هم نبود. به تک اتاق خونه اشاره کرد و  الشیخ نیاون ع یلب به هم فشردم تا مثال شماتتش کرده باشم ول فقط

 گفت:

 تو هال راحتم. نیمن هم لتونویوسا دیاونجا شما و بچه ها بذار -

 داخل اتاق پرت کرد. عیمبال کرد و سر یحرف شروع به جمع کردن لباساش از رو نیگفتن ا با

کرد.  یکانتر رو جمع م یرو یآت و آشغاال یبه سر و وضع خونه انداختم. کسر یمبل نشوندم و نگاه یرو رو نایس

 کنه! یحواله ام م یبمونم    حرف رهیبهش خ ادیز دونستمیم یداد ول یبهم م یتماشا کردنش حس خوب

 رو! نجایکنم ا یمن مرتب م د،یبر نیکار دار ییشما اگه جا-

 زد و گفت: یقیلبخند عم یحرف باشه ول نیمنتظر ا نقدریکردم ا ینم فکر

 کرد! شهیم کاریچ نمیحرف بزنم بب  دیسع یآخ دمت گرم دختر، من برم با بابا-

 د؟یسع یبابا -

 رفت و گفت: یزد سمت در خروج یکه تن م یبرداشت و درحال یداخل اتاق کاپشن چرم از

 از شعبه هاست! یکیآره باباش دادستان  -

 !دیماشاهلل سع د،یباال پر ابروهام
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 مخاطبش بود که جوابش رو داد. یکه انگار کسر دیچیتو سالن پ یزنونه ا یآشنا یرفتنش صدا رونیمحض ب به

 ؟یسالم مهوش خانم، خوب -

زدم  دیرو د رونیب یو از چشم دمیکرد و سمت در پر انیغل میمهوش نام با عشوه جوابش رو داد. کنجکاو خانم

د مور نقدریاون خانم ا نکهیو از ا دمیکوب نیپا به زم یکردن. حرص یباز بود و با هم خوش و بش م ششیهم ن یکسر

 احترامش بود حرص خوردم.

 چطور گرانیبا د یفکر که چرا برام  مهمه که کسر نیگپ زدن و هردو سمت آسانسور رفتن و من موندم و ا یا قهیدق

 کنه؟ خب به من چه؟! یرفتار م

 نطوریخودم مهم کردم که ا یبرا نقدریاز خودم حرصم گرفته بود که چرا اونو ا یدلخور بودم ول یسراز ک نکهیا با

 حرص بزنم؟!

دستش دادم تا فعال مشغول باشه و به  میدست فیرو از ک نایس ریش شهینبود. ش یادیز یمواد خوراک خچالی داخل

 یادینوش جان کرده بود و ظرف ز یمدام حاضر سها سپردم که مواظبش باشه و سراغ آشپزخونه رفتم. خوشبختانه

م با رو ه شیمرتب شد. الباق یتزا و سس و ... کمیو پ چیساندو ینشده بود و فقط با جمع و جور کردن زباله ها فیکث

 مرتب کردم و سراغ هال برگشتم.  یریشست و شو و گرد گ

 !گهیسرعت مرتب شدنشه د نیهم کیکوچ یخونه  یها تیمز از

چمدون به دستاش داخل  یو در واحد باز شد و کسر دیتو قفل چرخ دیمرتب کرده بودم که کل مهیهال رو هم تا ن 

 اومد و خسته و کالفه گفت:

 !رمیشام بگ یبرا یزیرفت چ ادمی یوااا -

 کنم. یدرست م یچ هیجا  نیهست، هم خچالیتو  ییمواد غذا یخب کم -

 انداخت! کهیشت و بازم تدستشو وسط هال گذا لونیو نا چمدونا

 البد مثل شام اونشبت! -
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 لیدونست دل یم یسمت اتاق رفتم. وقت یمبل پرت کردم و با دلخور یدستم رو با حرص رو یریگردگ دستمال

ت*خ*ت*   یشده بود. لباساش رو از رو ریبوده حق نداشت بهم طعنه بزنه! اشکم سراز یچ شبمید یسوختن غذا

 .رهیراه بگ امبه بچه ها پربغض اجازه دادم اشک رهیت*خ*ت*  نشستم و خ یکنار زدم و لبه 

 و شرمنده و مهربون گفت: ستادیچارچوب در ا تو

 ؟یسرت بهتره؟ درد که ندار -

 زنگ! یزنگ ایروم  یروم ایتناقض رفتاراش رو مخم بود. خب  نیا یادیز گهید

. ازش رد شدم و چمدونم رو از وسط هال برداشتم دیکش و با پس زدن اشکام سمت در رفتم. خودش رو کنار ستادمیا

 و سمت در رفتم راه افتادم.

 ؟یریکجا م ا،یمان -

 مگه دختر خالشم؟ زنه؟یمنو با اسم صدا م یبه صدا زدنش ندادم. اصال به چه حق یتیاهم 

 گفت: یبا ناراحت شهیدستم قرار گرفت و متفاوت از هم یباز کردن در که رفت دستش رو یبرا دیدستم به کل 

 معذرت خواستم که! ؟یشیچرا ناراحت م -

 بایقرت دیچرخوندن کل یتقال کردن برا نینداشت. ح دهیفا یدستش رو پس زدم ول یبود. عصب دهیامانم رو بر اشکام

 سرش داد زدم.

و رد ر نهادتونشیپ یاز وقت یغرض بود ول یطعنه هاتون ب ایبود  یبار فوقش دوبار! قبال آره فقط شوخ هی یشوخ -

و ر شنهادتونی! آره رد کردم پدیبر یسوال م ریکارام رو ز ی! هنیکن یم یادآوریو رفتنمو  دیزن یکردم مدام طعنه م

 رونیب یسوزه بچه ها و شما همش غذا یدلم م گرفتن،سوزه خونتونو ازتون  یآدمم و احساس دارم، دلم م یول

نباشه آرومش کنه! دلم سوخت  یبشه و کس داریسها شبا با ترس از خواب ب سوزهیموندم چون دلم م ن،یبخور

راحت  رایذاشتم سم یداشت؟ م یو شما چقدر حالتون براش بد شد! وگرنه به من چه ربط دمید یپدرتون رو اونطور

 یرفتم پ ی! خردادم راحت منیطعنه بارم کن ینطوریسوخت که ا یافتاد، غذامم نم یروز نم نیارفت. سرمم به  یم

 خودم! یبدبخت
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 یسر و ته من گوش م یب یبه حرفا ریدر خشک شده بود. سر به ز ی رهیدستگ یبود و همونطور دستش رو ستادهیا

کنه که اشکم در  زمیلبر نقدریکنم. حق نداشت ا یعقده ام رو خال یتر شدم. تا گوش شنوا دارم حساب یداد. جر

 تن صدام یصورتم موند. کم ی رهید و خیپشت سرش چسب واریبه د دمیاش کوب نهیس ی.  با نوک انگشت روادیب

 اومد و ادامه دادم. نییپا

 شه؟یاشتباه از رفتارام تموم م یبرداشتا نیا شه؟یطعنه ها تموم م نیقبول کنم ا شنهادته؟یمشکلت با رد کردن پ -

ث م یوقت هیگذره که منم  یتو فکرت نم ؟یزن یاعتماد کردن نم یطعنه  گهید ن؟یکن یخالص بودن هدفمو باور م

 ندهیآ یقبوله! عشق احتمال شنهادتونیشه باشه قبوله! پیحل م نایا یبه تاراج ببرم؟ اگه همه  تویخونه زندگ رایسم

 زبون زدنا رو؟ شین نیکن یکنم. تموم م یرو قبول م شنهادتونیکنار و به خاطر آرامش بچه ها  پ ذارمیام رو م

 یدر رو برا نکهیقبل از ا یچرخوندم ول دویتوان حرف زدن نداشتم کل گهیسر خورد و چون د دیکل یاز رو دستش

شدم که از شوکش اشکم بند اومد و با  یمهمون آغوش یحرف چیه یرفتن باز کنم مقابلم قرار گرفت و ب شهیهم

 تو دلم نموند. یا هیگال چیحرفش انگار ه

 ...یخوام خانم ی: معذرت میکسر

 جهیشد و کم مونده بود که سرگ یحس تر م یب بیعج یکنار تنم صاف افتاده بود و بدنم هر لحظه از احساس دستام

و رو برداشت، ت دیو در رو قفل کرد. کل دیکنار کش دیمنو که د یحرکت یبشم. ب نیتحملم رو تموم کنه و نقش زم

 گذاشت و آروم گفت: بشیج

 .ستیحالت خوب ن نیبش یکم اینرو، ب -

 و آرامش... ینیرینبود. گناه و عذاب، ش لیکه برام قابل تحل یو رفت. من موندم و حس دیرو از دستم کش ونچمد

که از سر  یرو دادم! نه از سر ساده لوح یبه کسر یادیدونم ز یدونم کدومش به کدوم غالبه؛ فقط م ینم 

 !...یدلباختگ

 به خاطر کارش نزدم تو گوشش؟ چرا

 به خاطر حرفش بهش تشر نزدم؟ چرا

 د؟یچرا دلم لرز اصال
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م تحمل نداشت گهیسمت مبل رفتم و چون د دیکش یکه وزن تنم رو نم ییبسته شدن در اتاق که اومد با پاها یصدا

توان دخالت  یاومد ول یاز اتاق م یحرف زدن سها با کسر یو چشمامو بستم. صدا دمیمبل دراز کش یکامل رو

 نداشتم.

 خواد تنهامون بذاره؟ یجون م یان: مسها

 .زمی: نه عزیکسر

 رفت آخه! ی: داشت مسها

 مونه! یم شمونیپ شهیهم یگفت برا زم،ی: نه عزیکسر

 .دیگرم شد و سر دردم پر کش چشمام

**** 

 ...یبخور ضعف کرد یزیچ هیشو  داریب ؟ی... مانا؟ی:مانیکسر

 ینگام م ایکه زالل مثل آب و آرامبخش مثل در دمینگران مقابلم د یچشمام رو باز کردم و دو تا چشم خاکستر آروم

 کرد.

 هم ضعف کرده بودم و توان باز نگه داشتن چشمام رو نداشتم. واقعا

 و با اخم بهش دمیدستم رو پس کش عیسر یکه دستش سمت بازوم اومد تا کمک کنه ول نمیشدم تا بش زیخ مین

 ت:نداد و خونسرد گف یتیموندم. اهم رهیخ

 ...یدیکار دستم م یفتی! کمکت نکنم ممهیحالل و حروم حال-

 نشوند و سمت گاز رفت. زیحال بودم و توان مخالفت نداشتم. همراهش تا آشپزخونه رفتم و پشت م یب

جوشه! نگاهم اطراف دنبال  یم یگاز چ یرو یتونستم حدس بزنم داخل قابلمه  یکرد و نم یکار نم مییایحس بو 

 :دمی. بشقاب سوپ که مقابلم قرار گرفت زمزمه وار پرسدیبچه ها چرخ

 بچه ها؟... -
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 نشست و با قاشق سوپ رو هم زد و گفت: مقابلم

 ...دنیغذاشون رو دادم خواب -

 کرد و ادامه داد. کیسوپ به لبام نزد یقاشق

 و مامانش، تو استراحت کن...  دیسع شیبرمشون پ یفردا م -

قاشق رو خوردم و خط لبخند رو صورتش نقش بست و من بعد از چشماش از حالت لباش  نیچشماش زل زدم. اول به

 زد هم خوشم اومد. یکه لبخند م

 ...دهیبهم دست م یاحساس بد نمتیب یم ینطوریا ؟یباش یکنم مثل اون اوال شاداب و پر انرژ کاری: چیکسر

 . ختیبا دستاش تو حلقم ر ایسوپ دن نیاز چهره اش گرفتم و قاشق دوم رو از خوشمزه تر نگاه

 و جوابش رو دادم. دمیقاشق رو از دستش کش ییپررو با

 خودم دورم نکن!  یایاز دن -

 کردم. رفهمیموند و حرفم رو براش ش رهیبهم خ متعجب

 ...ریازم فاصله بگ -

 ؟یهمون دختر پرانرژ یشیاونوقت م -

 آره...-

 یزد و م یم بمیکه  غ ییچند روزا نیرو کم دارم! هم یزینباشم انگار چ کتیامتحان کردم، نزد ؟ی: دل من چیکسر

 نه! ای شهیتو م یکردم که ب ینشستم داشتم امتحان م یبست م نجایاومدم ا

ام که بود و  یک ایام  یمگه من چ شه؟یمگه م گه؟یداره م یزل زدم به چشماش تا صحت حرفاش رو بفهمم. چ فقط

 هم باشه؟م یمثل کسر یکس ینبودم برا

 !ینترس ی. به شرطرمیباشه م یهمون دختر پر انرژ یشیاگه نباشم و باز م ی: ولیکسر
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 یحرفا بزنه و من زل بزنم به چشماش و فقط شنونده باشم و ه نیخواست مدام از هم یاومد. دلم م یزدنم نم حرف

 دلم آشوب بشه...

 ؟یعنیبرم  ؟یگینم یچی: چرا هیکسر

 رو گرفتم وخودم رو با سوپ سرگرم کردم و مثل خودش طعنه زدم: ازش

 رو جمع کردم و... تیخونه زندگ یدید هوینه بمون،  -

 ...یمان -

 خنده! ریزدم ز یپخ شیبرزخ ی افهیو از ق ستادمیتشرش صاف ا با

به خاطر حرف من  نکهیاومد و ا یاش نم افهیاصال به ق تیشد خودم رو کنترل کنم و نخندم. عصبان ینم واقعا

 فوران کرد برام خنده دار بود. یاونطور

 سمتم گرفت و محکم گفت: دیتهد انگشت

 حرفو... نیدوباره تکرار نکن ا ینداره، ول بیع یدیچون خند -

 باال انداختم. شونه

 ...ادیب شیخب ممکنه پ -

 جونم، فقط تو بخند... یحت ایمان یبرا یکنم همه چ یو امضا م سمینو یببر! م زوی: نوش جونت؛ همه چیکسر

 و عمق جمله اش ماتم برد و آروم گفتم: تیحس کالمش، جد از

 .ادیفقط از طعنه بدم م ستم،ین نکارهیمن ا-

 کرد. ی! حرص رفتنت وادارم میمون یم یزنم، گفت یطعنه نم گهی: دیکسر

 زدم. پوزخند

 مهم شدم؟ نقدریماه نشده ا هی یعنی -



 لحظه هاغنیمت 

 

 
161 

 

 سمتم خم شد. زیم یرو

 یم دایبه طرف پ یحس هیتنها باشه باالخره  یبچه دو روز با هر ک هیان!  یخوب یبچه ها آدم شناسا یکه نه، ولمن -

 یذاتت خوبه و ازت بد یعنیدوستت دارن.  یلیاون آدم نمونه است! بچه ها خ یعنیباشه  یکنه! اگه بچه راض

ن کن یبا بچه خوب تا نم ایزنن  یصاحب بچه تشر م  که در نبودن ییپرستارا دمیخوام؟ د یم یچ نای... جز ادنیند

 باشه؟ یبرام مهم نباشه پس ک یآدم نطوریا ؟یبچه ها رو دار یهم هوا یاعصاب یب یلیخ یتو وقت یول

 یخوش نشون بدم. بعالوه خجالت هم م یخواستم رو ینم یقشنگ بود. کنج لبم رو به لبخند کش آورد ول حرفاش

 ینزد تا بشقابم خال یحرف گهیو اونم د ختمیاختم و قاشق پشت قاشق سوپ به حلقم راند نیی. سرم رو پادمیکش

 شد. 

 ؟یخوا ی: بازم میکسر -

 نه... -

  ؟یسر درد ندار ؟ی: بهتریکسر

 خوبم... -

بره  شیخوب پ ی! تازه اگه همه چی... نگران بچه ها نباش. فردا رو مرخصگهیپانسمانت رو عوض کنم برو بخواب د-

 خوب دارم برات. زیسورپرا هیفردا شب  یبرا

 دهیبرام مهمه؛ پس نشن زشیخواست فکر کنه سورپرا یرو برداشته بود و مشغول شستن شده بود. دلم نم بشقاب

 گرفتم و نق زدم:

 بهم دست نزن! یبه هر بهونه ا یه تهیخودم بلدم پانسمان عوض کنم. شمام اگه حالل حروم حال-

 سمتم رو بچرخونه آروم گفت: نکهیظرفا گذاشت و بدون ا یباق نیو بشقاب رو ب دیکش یپووف

 حواسم به خط قرمزا هست! -

 ست؟یو بغل کردن خط قرمز ن دنیب*و*س*  یعنی -

 کرد. دیگفت و محکم تاک یاله اال اهلل بلند ال
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 نه؟ ایگرفتم  یرفتنتو م یجلو دیبا یجوریچشم؛ اشتباه کردم، دست خودم نبود،  -

 و با دست به سرم اشاره کرد و ادامه داد. دیچرخ سمتم

 یبار با موها نیخودت اول ،یچیبعدشم من ه ؟یکن ضیتعو یخوا یم یاصال اون پانسمان پشت سرتو چجور -

 !گهینداره د دنید ،یمث جادوگر شهر اُز جلوم ظاهر شد  شونیپر

 و نق زدم: دمیکش یکوتاه غیدم دستم نبود بکوبم به سرش! ج یزیکه چ  فیگرد شد. ح چشمام

 !زونیآو یو موها شیبا اون ر یبود ایجنگل هیکه شب یجادوگر اوز؟ خودت چ یگیبه من م -

 و دفاع کرد. ستادیبه کمر ا دست

 تو که جمع و جور تر بود موهام... یوز وز یبود؟ از اون موها یکجام جنگل یاوال من عزادار بودم. در ثان-

 که هست! نهیداره! مگه دست منه؟ همفقط فر  ستین یمنم موهام وز وز -

 و محکم گفت: ستادیوار صاف ا سرتق

 وحشتناک تره! یک نیبلند بشه موهام، بعد بب ذارمیکه هست! بازم م نهیاصال هم-

 اشاره سمتش گرفتم و محکم گفتم: انگشت

 ات! افهیق هیهم عال یلیخ ینطوری! همادایخوشم نم نکارویا ینکن ر،ینخ ر،ینخ-

و  مدیرو گرفتم و با کف دست محکم به لبم کوب رشیتح  لیگرد شده بود و زل زده بود به لبام و تازه دل چشماش

 و با قهقهه گفت: دیچیخنده اش تو آشپزخونه پ کیشل یدر اومد. همزمان صدا غمیج

 د ت! یشه ن ب وس  یحرفت نم نیبه خدا به خاطر ا -

 ریدرگ نقدری. خوشبختانه ادمیآشپزخونه دو رونیو سمت ب دمیکش غیگام رو که سمتم برداشت مجدد ج نیاول 

 و از همونجا مورد لطف قرارم داد. ومدیبود که دنبالم ن دنیخند

 تو دختر... یجالب یلیخ -
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 !ادیخنده ها از پهلوش در ب نیکنم که ا یتالف یجوریخواست  یبودم و دلم م رهیحرص بهش خ با

 خنده گفت: نیبودم که ب دنینقشه کش دنبال

 !کشهیم ریپهلوم ت ینقشه نکشا... هنوز از افتادن اون سر یخانم یه یه -

 ریمسخره شدن رو دستش دادم. سرم ت ی هیخاک تو سرم که خودم دستما یبه سر خودم. ه دمیدست محکم کوب با

 ام در هم رفت. افهیو از درد ق دیکش

 آخ سرم... -

 شد؟ ی: چیکسر

 . نق زد.دیپر رونیاز آشپزخونه ب یکسرمبل نشستم و   یدرد رو پر

 کنه ها...  یبذار عوض کنم اون پانسمانو، عفونت م-

بهش ندادم. خودش دست به کار  یانجام بدم. جواب یتونستم خودم کار یخرمن موها نم نیا نینداشتم. ب یچاره ا 

 یرو طو ستادیسرم پشت مبل ا یدارو ها رو برداشت و باال لونیآورده بود نا نیکه از تو ماش ییلوناینا نیشد و از ب

فت و ر سیشستن دستاش سمت سرو یکرد و بعد از اتمام برا ضیکه دستش به بدنم برخورد نکنه پانسمان رو تعو

 گفت:

 حواسم بود دستم بهت نخوره ها... یهمه  نیبب -

دادم اجازه بدم  حیاومد که بارش کنم ترج ینمبه خاطرم  یچاریرو سرم انداختم و چشمام رو بستم و چون ل شالم

 کل کل باشه... روزیبارم اون پ نیا

 اومد و گفت: رونیب سیکرد از سرو یحوله دستاش رو خشک م با

 منه! یجا نجای... اگهیبرو بخواب د -

ت*خ*ت*  دو  یمرتب کرده بود. بچه ها رو یو سمت اتاق رفتم. خوشبختانه کم ستادمیچپ نگاش کردم و ا چپ

 .دمیبرام نمونده بود کنارشون دراز کش یبودن و منم چون حس و حال دهینفره اش خواب
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 یاستراحت من بچه ها رو خونه  یخودش برا ینبود. به گفته  ینه از بچه ها و نه از کسر یکه شدم اثر داریبعد ب روز

 به سر و یاومد دست یخوابم نم گهیو چون  د دمیراحت خواب الیظهر با خ یکیمادرش برده بود. تا نزد شیو پ دیسع

 سمب*و*س* ه پختم. اکه کشف کردم چند ت یو با اندک مواد دمیخونه کش یرو

 صحبت کردم.  یاضافه ام رو هم با بابا هم تلفن وقت

وز ورن التیتعط یرو برا اسیبهناز و ال یبود که مراسم عروس نیبود و نق زد. خبر دست اولش هم ا یشاک شهیهم مثل

 مقرر کرده بودند. 

 چند تا سفارش داد.  مهیهم ازم خواست براش از تهران لباس بخرم و فه بهناز

 دیخر یخودمم حساب یتونستم برا یو م فرستادیبرام م یپول خوب دیسفارشات خر یبود که بابا در پ نیا شیخوب 

 آخر بازار مواجه یروزها یبازار رفتن رو جور کنم تا به شلوغ تیروزا موقع نیهم دیکه با نجاستیکنم. فقط مشکل ا

 نشم.

کمال استفاده رو ببرم که در خونه باز شد. صاف نشستم و گوشه  مییمبل لم دادم تا از تنها یگذاشتم و رو کیموز

 . دمیپام کش یرو مرتب رو کمیتون یها

 یاعصاب یب یو کم یکالفه اش کردن. خستگ ینرفتن و حساب شیاش مشخص بود که کارهاش طبق روال پ افهیق از

 یتیسمت اتاق رفت و به سالم آروم من هم اهم ییدمپا دنیبود. کفشاش رو از پا کند و بدون پوش انیاش ع افهیتو ق

 نداد. 

ن رو روش سازیمشغله و استرس دورش کنم سراغ آشپزخونه رفتم و چا یبدم و از فضا هیبهش روح یکم نکهیا یبرا 

 . دمیناهار رو هم چ زیدو تا فنجون و قندون گذاشتم و م ینیخل سکردم. دا

 و صداش زدم. دمیدر اتاق چند تا ضربه کوب پشت

 ... ناهار پختم.یآقا کسر -

 نداد. ادامه دادم.  یجواب 

 تا سرد نشده... نیایکنه ب یحالتون رو بهتر م نیکن یهم دم کردم، اگه فکر م ییچا -
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به آشپزخونه  دیجواب نداد و نا ام یو صداش زدم ول دمیبه در کوب گریجواب ندادنش دلسردم کرد. چند بار د با

 ...یبچه ها خال یبرگشتم. جا

دونه سمب*و*س* ه هم تو  هیشکمم در اومده بود  یصدا گهیرو خودم نوش جان کردم و چون د ییتا فنجون چا دو

رفته حالش گ یو حساب ستین یبه اومدنش نگاه کردم. نه انگار شوخ یا دلخوربشقابم گذاشتم که در اتاق باز شد. ب

 است!

سمب*و*س* ه رو سمتش هل دادم و  سید یزبون نیرینشست و چون حال بدش رو درک کردم بدون ش زیم پشت

 .میآروم گفتم: سس نداشت

 گفت: یحوصلگ یبود و در همون حال با همون ب رهیحوصله به بشقابش خ یب

 گفتم؟ یبهت چ شبید -

 خواست بشنوه! یدونستم کدوم رو م یحرفا زده بود و نم یلیکردم. خ ینگاش کردم. منظورش رو درک نم مبهوت

 ؟یچرا دروغ گفت-

 گرد شد. چشمام

 نگفتم! یمن دروغ -

 مقابلم بازش کرد و با رقّت گفت: زیم یدر آورد و رو یکاغذ بشیج از

 ؟یشدکردن استاد اخراج  عیکه به خاطر ضا -

که به خاطرش برام  یسامان نکبت و اتفاق ادیکنه؟  یم کاریچ نیدست ا نیموندم. ا رهیبه ابالغ اخراجم خ ریمتح

 نگاه کردم. داد زد: یافتاد، افتادم و با ترس به کسر

 ؟یاخراج شد یچ یحرف بزن، برا -

 ام رو گرفتم. هیگر یو به زحمت جلو دیلرز لبم

 کنه؟ یم کاریدست شما چ نیا -
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 زد و گفت: هیتک یصندل یبه پشت ییجنا یتلخ زد و دست به بغل مثل بازجوها یپوزخند

دانشگاه و  یکنم دوباره برگرد یرو ماست مال هیکه گند کارت در اومد؟ منِ احمقو بگو رفتم قض یناراحت ،یاله -

 در اومده! یخوشحالت کنم! نگو خانم گند کارش حساب

 گفتم: غیج غیاز طرز حرف زدنش با ج یعصب

 !ستیمربوط ن ی! گذشته ام به کسیقضاوت کن یحق ندار -

 و داد زد: دیکوب زیم یدو دست محکم رو با

 ی! بهم مربوطه وقتیدون یم نویهم ا اقتیل یب ی! مربوطه چون دوستت دارم و تویبهم مربوطه! بهم مربوطه لعنت -

نجام بدم و خوشحالت کنم! حقم نبود اونجا بهم بگن خانم ا یو بعنوان همسرت رفتم تا برات کار یبهم جواب بله داد

 پسر در حال ل ا س زدن گرفتن! هیرو با 

 .دمیپر اداشیوسط فر غیو با ج اوردمین طاقت

که بهش پا بدم! چون  رهیحالمو بگ ینطوریدروغه... به خدا دروغه... به جون بابا دروغه! به حراست پول داد که ا -

همه شون رفت  شیندم. آره آبروم پ یرفتم که تن به هر خفت شیاخراج پ یباهاش همراه نشدم حالمو گرفت... تا پا

! همون ینکن ای یتو باور کن ستی! االنم برام مهم نکردمخدا خودمو شرمنده ن شیپ یچون حرف اونو باور کردن، ول

 !هیبرام کاف هیچ انیدونه جر یخدا که م

اونروزا اشکم رو کنترل کنم سمت  یادآوریتونستم از  یکه نم یپرت کردم و در حال نییپا زیبشقاب غذام رو از م 

 کردم. هیام باال گرفت و به خدا گال هیگر ی. صدادمیو درو محکم کوب دمیاتاق دو

همه آدم هزار  نیو سرم! ابکوب ت نویعمرم هم یکردم و چند روز باهاش دوست شدم. حاال همه  یغلط هیآره من  »

 «؟یکن ی! چرا منو همه جا رسوا میاریکنن و خم به ابرو نم یتا خالف و خطا م

مهم تر از آبرو هم  یزیدختر چ هی یکردم. مگه برا هیکردم. ضجه زدم و گال هیو گال دمیت*خ*ت*  مشت کوب یرو

 برام رقم زده شد؟ نطوریوجود داره که ا

 «ابرو بشم؟ یو پوچ ب چیبه خاطر ه ینطوریا یچرا گذاشت یوبیستار الع یخدا؟ تو که گفت چرا»
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 !یگفت یبهم م دینکن... با هیگر-

بودم که لجن گذشته رو  یت*خ*ت*  نشسته بود. از دستش عصبان یتو اتاق اومده بود و کنارم لبه  یدونم ک ینم

و داد زدم. درست مقابل صورتش بلکه درک کنه مقابلش نشستم  ادیو پوچم کرد. با فر رانیو ینطوریهم زده بود و ا

 کشم. یرو که م یاوج عذاب

و  منیرو بپرسه و با ذوق بش لشیدل یکه حاال هر ک دمیدانشگاه کم عذاب نکش یزیگفتم؟ سر اون آبرور یم یچ -

اه خواستم برگردم به اون دانشگ یم ؟یریمگه من ازتون خواستم دنبال کارم رو بگ ن؟ینداشت بدون یلیبراش بگم. دل

 شماتت بشنوم! بهیغر هینداشت از  یلیو حل کنه! دل ادیگفتم تا ب یرو به بابام م انیجر رفتمیم

 نکن. هیکنم. گر یمن درستش م -

 .دمیکش غیسمتم اومد با حرص پس زدم و ج دستش

 نجا؟یمن برم از ا ای رونیب یریبه من دست نزن. م -

 رفت. رونیبلند شد و از اتاق ب یحرف یتاش رو مقابلم گرفت و بدس میتسل ینشونه  به

 بهتر بگم از حال رفتم. ایت*خ*ت*  خواب رفتم  یکردم که باالخره همون طور رو هیو گال  هیدونم چقدر گر ینم 

 ی هیتخل یبرا یبود و راه ریاشکم سراز لیدل یخونه نبود. ب یشدم. کس داریب یاز زندگ یمفرط تیعصبان با

 !یکسر یها یهم فضول دیبودم و تمام و کمال عاملش سامان بود. شا زاریکردم. از خودم ب ینم دایپ تمیعصبان

دم پرش  یدختر چیکه ه یبود! پسر نچسب یچ لشیکه دل ادمهیکه نظرم سمت سامان جلب شد، خوب  یروز نیاول

رفت و توجه روناک  ینم یدوست یش براهم سمت یدوست دختر نداشت! البته دختر یداشت ول بتیو ه افهینبود! ق

چقدر خوش شانسه که اونو  ترشاز اون پسراست که تک پره! دوست دخ نیگفت: ا یبهش نظر منم جلب کرد. م

 داره!

شدم و بهش  ریچرا جوگ دمیاصال نفهم دمیترس یچشماش م یوجود از جذبه  نیبود با ا یپسر معقول و خوب ظاهرا

 دادم.  امیپ

 اومد. ادمی عاها
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 راحت دوست شد. یلیو من با خودم گفتم چرا من نتونم! تونستم. سامان خ ختیهم ر یرو مانیبا پ روناک

 شماره اش رو از کجا آوردم؟  یراست

 بود. لبوردیب یشماره اش رو ایاومد. به عنوان سرگروه سال اول ادمی

 رابطه برقرار کردن باهام گفت.  یحرف قشنگ و عاشقانه نثارم کرد و چقدر از عالقه اش برا چقدر

 تو دلم ار حرفاش آب شد. یشد و چه قند یمیشب اول چقدر صم همون

 یمن ییگذشت. احساس تنها یشد. خوش م یتو دانشگاه سپر دنشیند یموشک برا میو قا یباز امیهفته با پ کی

و از خجالت مدام  دمیترس یرابطه م نیوجود از احراز ا نیشد. با ا یم یبا اون ط یباز امیکردم و مدام وقتم به پ

 دهینکش یبه ساعت یمرز کات کردن رفتم ول اهم از فشار عذاب وجدان ت یدرحال فرار از نگاهش بودم. چندبار

 دادم. یدوباره بهش م

 بال رو سرم نازل کرد. نیشدن ا گرانیو هم رنگ د ییمزخرف تنها احساس

شاپ قرار  یمون گذشته بود. کاف یهفته از دوست کیشد. درست ماه شروع  یآخر امتحانات د یاز هفته  مکافات

کرد.  یرفتار م نیبزنم و خودم رو به کافه رسوندم. آقا منشانه و مت رونیتونستم از خوابگاه ب یگذاشت و به بدبخت

 یعیگذشت برام طب یم یخب هر چ یبهتره ول گمن یزیکردم. از احساس گناهم چ یغرق خجالت از رفتارش ذوق م

 شد.  یر مت

ج رن ییو اونم از احساس تنها ستنین رانیخانواده اش ا دمیپوش که تو همون مالقات فهم کیپسر بلندباال و ش هی

 . برهیم

که دستم رو گرفت تنم مور  نیو محبتم گل کرد و اون همه براش دل سوزوندم. هنوزم از ا یبه من که دلسوز لعنت

 !رهیگ یاش عقم م یچشم و رو یو از احساس وقاحت و ب شهیمور م

خونه شون توقف کرده  یجلو نشیو من ساده لوح هم باور کردم. چشم که برهم زدم سوار ماش میبچرخ یکم گفت

پشت صحنه رو نخونم. چقدر از خودم بدم اومد که از  یموضوع نیحد که از چن نینه در ا یبود. ساده بودم ول

 اونطور برداشت کرده بود! میسادگ
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شدم و محترمانه گفتم که اهلش  ادهیپ نیبود از ماش اطیا اونقدر دوستم داشت که تا منتظر باز شدن در حخد فقط

 !یفالن یاشتباه گرفت ستم؛ین

 افتاد. ینم یو اتفاق هیعیطب زایچ نیکرد که ا حتمیاون سر کردم. چقدر نص یشب به روناک زنگ زدم و خونه  اون

 !یرفت یخب م

ساده ام باهاش شماتتم کرد. پس چرا اون  ینبود که به خاطر دوست نیکردم؟ مگه روناک هم یکار م یوجدانم چ با

 کرد؟  یم حتمیموقع اونطور نص

 نداده بود. ادمی نطوری. بابا استمیو دوز و کلک ن چوندنیزودباور و ساده ام. من اهل پ چقدر

 داده بود.همون رو هدف قرار  قایشرافت و قداستم برام مهم بود که سامان دق 

کات کردن رو  یشد و از شب دوم که سماجتم برا یبرگردوندنم به رابطه ط یو تالش برا یاول با معذرت خواه شب

 شروع شد. داشیتهد دید

 ...چیه گریو د امیازم نداشت که بترسم. جز چندتا پ یزیچ

 ام کرد.  چارهیبا همونا ب یول ادیاز دستش برب یکردم کار ینم فکر

 یاومدم و حراست دانشگاه احضارم کرد فکرش رو نم رونیماه ب یامتحان د یجلسه  نیرها از آخر آزاد و یوقت

 بکوبن. زیم یحکم اخراجم رو رو یکردم که به راحت

بود و اون  انیکه فتوشاپشون ع یاخراجم متفق القول بودن! با چندتا عکس ساختگ یحراست و آموزش برا یول

 خوندنشون ذوق کرده بودم به هم خورد. یکه برا نیکه حالم از ا ییکذا یامایپ

پ در فتوشا یمن که سر رشته ا یبودن عکسا برا یبا پول ساخته شده بود وگرنه جعل انیمشخص بود که جر کامال

 بود.  انینداشتم ع

به  یریتوف یسامان رو نشونشون دادم ول دیتهد یامایبود که افتاده بود. پ یاتفاق یول شهیهم زارمیحماقت خودم ب از

 هی یراحت نی. به همدیپر میخوشبخت شهیهم یشده بود و برا مهیبه پرونده ام ضم تیحالم نداشت. مهر عدم صالح

 یکسر یراب یبزنم و نه جواب قانع کننده ا یتونم به بابا حرف یکنه که االن نه م یباز میو زندگ ندهینامرد تونست با آ

 داشتم!
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ات اثب ایخوام به خودم زحمت بدم و دنبال انتقام  ینم یشن که حت یارزش م یزنن اونقدر برام ب یکه زخم م یکسان

 خودم باشم.

دم و پا ب یآر شنهادشیتونستم به پ یاثبات وجود داشت. فقط م یبرا یبود و نه راه رگذاریسامان نه انتقام تاث یبرا

تاف شدن چهار سال از عمرم به تباه شدن  یاز دست بدم ول با نجابت و وجدانم رو شهیهم یتو اون خونه بذارم و برا

 . دیارز یوجود و کل م

 شماتت بشنوم؟ بهیغر هیاز  دیچرا با ستمین مونیکه پش االن

خاص واکنش مربوط به عقل ناقص خودش داره؟ در ذهن  طیکه هر کس در شرا ستیقابل درک ن یکس یبرا چرا

 تمیشخص شهیهم یبدونن برا مهیکه اگه بابا و فه نیوجود نداشت جز ا یراه چیمن در اون لحظه واقعا ه کیکوچ

 شه!  یاونا هم نابود م شیپ

وازمم ل یبارم کردن که با شرمندگ هیمطلع شدن و انقدر کنا هیچطور از قض دمیخوابگاه که نفهم یمثل بچه ها درست

 رو برداشتم و به روناک پناه بردم.

 پشت اشتباه... اشتباه

 است... گهیاشتباه د هیهم  یکسر

برم و از  شهیهم یخواست برا ی. دلم مدمیرس یا جهیو به نت دمیچرخ یخال یو سرگردون تو خونه  رونیروز ح تمام

 پاک بشه! میشونیانگ از پ نیبشم تا ا بیهمه جا غ

ال به ح ایآ یاز سرم گذشته، ول یراه بندازم. من که آب بدبخت یزیسامان تو محله شون آبرو ر یبرا یبرم و حساب ای

 داشته باشه! یتیگمون نکنم آبرو براش اهم دمیکه من د یحیداره؟ اون آدم وق یریاونم تاث

که فقط اون برام مونده؛ حماقته که با دست  ییایترسم از شکستن اعتمادش؛ تو دن یگم؟ م یاصال به بابا نم چرا

 خودم داشته هام رو نابود کنم!

 رو باور نکنه؟ انیبهم اعتماد کنه و اون جر یوسط کسر نید که اخوا یدلم م چرا

 یخودمون م یکه خودمون برا ییا یفیاز خودشه و بالتکل یزاریحس آدم ب نیصبح تا غروب! بدتر یروز جهنم کی

 !میساز
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 رفتن! یحس موندن داشتم و نه پا نه

 خواست با حال خراب ازشون دل بکنم. یخونه شده بود و دلم نم نیا ریزنج دلم

 یو انگار عطر وجود صاحب ت*خ*ت*  برام حکم مسکن رو داشت که ه دمیت*خ*ت*  دراز کش یرو هیگر با

 و در آخر ضعف بهم غالب شد و چشمام گرم شد. دیکش یفکرم رو سمت خودش م

 صیتشخ نایس ی هیرو از گر یرکس یآروم و شرمنده  یخارج شدم. صدا یاز مدهوش یکم نایس ی هیگر یصدا با

 دادم.

 ...رنیگ یشو... بچه ها بهونه تو م داری... بایمان-

به  دلم گهیمن د یچشماش آروم بود. ول ینبود و خاکستر یعصبان گهیرو به زحمت باز کردم ونگاش کردم. د چشمام

 کنه؟ یمن اعتماد م یبا سابقه  یبه دختر یآرامش نگاش گرم نبود. ک

 .موند رهیبود دستام رو دراز کردم و بچه رو تو بغلم گذاشت و دست به کمر بهمون خ ستادهیخ*ت*  اچون کنار ت* 

 ؟یکرد هیگر-

اومد. تو  رونی. سها هم دنبالم از اتاق بدمیکش نییبه حضورش ندادم و  خودم رو از ت*خ*ت*   پا یتیاهم 

که اون گرفته بود  ییبه خوردن غذا یعالقه ا یضعف داشتم ول نکهیبود. با ا زیم یآشپزخونه چند پرس غذا رو

و سر به  یباز یحوصله  یدادم. حت ردشونبه خو یحرف یو ب دمیبچه ها داخل بشقاب کش ینشون ندادم  و فقط برا

چند قاشق از غذاش خورد و چون  یحرف یهم اومد. محلش ندادم، ب یسر گذاشتن با بچه ها رو هم نداشتم. کسر

 وردم آروم گفت:نخ یزیمتوجه شد من چ

 !یکن یغذا بخور، هنوز حالت خوب نشده ضعف م-

به حرفش بلند شدم و  یتیشده بود. بدون اهم ریس بایهم تقر نایاومد و س یخودش از پس غذا خوردنش بر م سها

 ندادم. یتیمعترضش هم اهم یرو آماده کردم و به اتاق برگشتم و به صدا زدن ها نایس ریش

 ...گهیمن که باور کردم د ؟یکن یچرا لج م ای... مانیمان-
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بود که اگه  نجایخواست. بهتر از ا یخائن م یرایبزرگ رو با حضور سم ینداشتم. دلم همون خونه  یخوب احساس

 انیتر از جر عیوس یا یزیاومد و چه بسا آبرور یباهاش ندارم هزار تا حرف برام در م یشد نسبت یمتوجه م یکس

  اومد. یم شیسامان پ

گفتن دو تا نامحرم که با هم تنها بشن نفر سوم  میاز قد اد؛ین ای ادیب شیکه پ یاحتمال ثیاز حرف و حد یجدا

 ریبچه ها زنج تیدر امان موندن موقت بود. اگه پام به مظلوم یراه برا نیبهتر یکردن از کسر ی! پس دورطانهیش

 ه؟یچ ایطفل نیخب گناه ا یکردم ول یبود بالشک تحمل نم ینم

. دنید یم خبندانیو عصر  ونیتلوز ینشسته بود پا یرفتم. با کسر رونیآوردن سها از اتاق ب یرو خوندم و برا نمازم

 سها رو مخاطب قرار دادم و گفتم:

 ز؟یعز یبخواب یخوا ینم ییسهاا-

 از فرصت استفاده کرد و گفت: یدر عوض کسر دیمحو تماشا بود و انگار صدام رو نشن سها

 ...یراحته که هست الشیندارن... االن خ تویگرفتن! طاقت دور یبهونه ات رو م  روزیگفت ازد یم دیسع-

 نگاه کردن بهش کنار سها سر خم کردم و گفتم: بدون

 .شمونیپ ایتو هم خوابت گرفت ب م،یخواب یم نایمن و س-

کردم  چت یبا بهناز کم ینداشتم. از سرناچار یخب چاره ا ینبود ول یکرد و به اتاق برگشتم. اوضاع خوب دییسر تا با

. انقدر پز زودتر ازدواج کردنش رو داد که حالم رو دمیمراسمش انجام داده بود پرس یکه برا ییو از چند و چون کارا

 .دیرس امیکنم که از شخص ثالث پ یخواستم ازش خداحافظ یانقدر نوبره که دلم بسوزه! م اسیبهم زد. انگار ال

 م؟یدر موردش حرف بزن یخوا یچرا نم ؟ید یم حیبه حرف زدن با من ترج کویتار اون اتاق-

خواد  یدلش م یعنیرو درک کنم.  امشیکردم حس پشت پ ینبود. جواب ندادم و سع یکار سخت هیک نکهیا حدس

و رو  ریمنو ز یگذشته  یبده که به چه حق حیجواب بده و توض دی! اول باالیبرم و باهاش حرف بزنم؟ چه خوش خ

عاده ا ی! حاال اگه بابا هم برانکارشیکرده با ا زقو یرو قوز باال هیکرده؟ اصال چرا رفته و اونجا گفته که همسرمه؟ قض

 !...شهیزده م گهیگند د هیحاضر به اومدن بشه که باز  تیثیح ی

 بشر... نیاز دست ا پوووف
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 رو که ندادم مجدد نوشت. امشیپ جواب

 حرف دارم باهات... یمان رما،یم یمحلم ند ؟یکنم ببخش کاریچ-

 ندارم... یحرف ی! من با کسشهیبرو... به من چه! پررو... چه ادعاشم م خب

به  نفریکه  نیشد. ا یکردم و روحم شاد م یم فیخورد ک یحرص م نکهیدونم چرا از ا ینم نایا یهمه  یجدا البته

ور بود به ط ینم می! که اگه مالحضات اعتقادهینگ و خاصدلت باشه حس قش تیرضا ریگیخاطرت دل آشوب باشه و پ

رو داره، هر چقدر هم مومن و  بهیغر هیحکم  هاالن ک ی. ولدمشیبخش یزود م یلیکردم و خ یم یحتم با دلش آشت

 یرو یثابت کرد که کنترل میرو حفظ کنم اونکه با چند بار شکستن حر ممیمن حر دیو محتاط باشه بازم با دیمق

 دلش نداره...  یخواسته ها

 بودنش فراتر عمل کنه. بهیچقدرم دوستم داشته باشه حق نداشت از حد غر هر

 نیهم یول میگذروند یو خوش م دمیخند یبا بچه ها م یروند ادامه داشت. طول روز که نبود حساب نیسه روز هم دو

کردم و هم اوج  یرو برقرار م تمیاجه نشم. هم امننشستم تا باهاش مو یبا بچه ها تو اتاق بست م ایاومد تنها  یکه م

 یتهمت یکرد و به راحت یدوست داشتن م یکه ادعا نیا ذرم. اصال از عملش هم بگدیفهم یرو از کارش م میناراحت

 برام عذاب داشت. رفتیپذ همیرو عل

 نکهیا یاومد. خودمم در عذاب بودم و برا یبراش از دستم بر نم یکردم و کار یرو هم درک م شیبودن و خستگ پکر

 یموندم تا ذوقش از خوردن غذا ینم یشدم ول یاز دوشش بردارم  زحمت درست کردن شام رو متقبل م یبار

 فرستاد. یجوابش م یب یها امیدهها پ نیتشکرش رو ب امیذاشت و پ ی. اونم کم نمنمیرو بب یخونگ

و سمت اتاق رفتم و اونم  ستادمیخونه شد و منم به محض ورودش ا کرده بود که وارد دیخر یهرروز مقدار مثل

 کارش شده بود فقط نگاه کردن. 

کمکش نرفتم و به اتاق پناه بردم. اگرچه لباساش  یدستش بود ول دیخر لونیشونه تخم مرغ و چند تا نا هی نکهیا با

کردم مشخص کردن  یم یکه ازش دور نیهم یداشت ول یزد و در سکوت لباس بر م یدر م یتو اتاق بود و هرازگاه

گفت.  ااهللیفرو بردم. چند تا تقه زد و  یتو گوش و. سرم ردیفاصله بود. بازم مثل هر شب در اتاق رو کوب تیرعا

لباس از کمدش برداشت و با مکث  کهیسرم رو باال نگرفتم. اونم چند ت یکردم ول ینگاهش رو حس م ینیسنگ

نار مبل ک یدوش گرفتن رفته بود. بچه ها رو یکه تازه کشف کرده بودم برا یطبق عادترفت.  رونیاز اتاق ب یکوتاه
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بودن. مزاحمشون نشدم و اجازه دادم همونجا  یمشغول باز میکه آورده بود یکم یکانتر نشسته بودن و با لگو ها

و ر اماشیو پ دمیراز کشرو پر کنه. رو ت*خ*ت*  د شییهم از حضورشون استفاده ببره و تنها ییبمونن تا جناب دا

 .دمیبلندش از جا پر ینگذشت که با صدا یا قهیخوندم و دلم ضعف رفت و دق

 ...نا؟ی: سیکسر

 یکه با سها رو دمیرو د نایخودم رو به هال رسوندم و س یچطور دمیبچه افتاده باشه نفهم یبرا یاتفاق نکهیهول ا از

 چرا صداش زد؟ یو سالمه! پس کسر حیو صح ستادهیمبل ا

 موندم. متوجه نگاهم که رهیکرد خ ینگاه م نایبود و به س ستادهیآشپزخونه ا یکه ورود یو پرسشگر به کسر گنگ

 که حسش رو درک نکردم به داخل آشپزخونه اشاره کرد و گفت: یشد با لحن

 !یکه مواظبشون باش یینجایا یکردن؟! شما ناسالمت کاریچ ایفسقل نیبب ایب-

 سمت اشپزخونه رفتم و گفتم: تشیعصبان لیکشف دل یها سالم بودن برابچه  چون

 شما... شیتنهاشون گذاشتم که پ-

به بچه ها  ینگاه میلبام کش اومد و با ن ریجمله ام باز موند و از تح یادامه  یمقابلم دهانم برا یصحنه  دنید با

 خنده. ریباز شد و زدم ز شمین

 دست به کمر گفت: یو کسر دنیبودن هم خند ستادهیها که با تشرش شرمنده ا بچه

 خنده داره به نظرت؟ تیوضع نیا-

 بودن نگاه کردم و گفتم: دهیکه روش پاش ییاهایشکسته کف آشپزخونه و سو یتخم مرغا به

 ره؟یبگ شونیشلوغ کار نایکه ا ی... شما چرا لوازمو دم دست بذارگهیخب بچه ان د-

دسته گل رو آب داده بودن  نیکه بچه ها ا نیشد. با ا رهیبه بازار شام کف آشپزخونه خرو به هم فشرد و دوباره  لباش

شماتت نگاهش رو تموم کنم جلوتر رفتم و روبه روش  نکهیا ی. برادیچرخ یمن و بساط آشپزخونه م نینگاهش ب یول

 و گفتم: ستادمیا

 .نیکنم. حرص نزن یم زیخودم تم-
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همه  نیا دنیبود و من درست مقابلش بودم. انصافا د ستادهیاون سمت در ا ی. کسرباز شد شمیصحنه ن دنیو باز با د 

 نیاز ا یکار نیچن نکهیا ینون حال به هم زن بود ول کهیو چند ت ایتخم مرغ شکسته با پوست، اونم مخلوط با سو

بچه ها تکون دادم  یبرا یتخم مرغ نگاه کردم و با خنده سر یخال یبچه ها سر زده بود برام خنده دار بود. به شونه 

 یمعمول یو جارو اون سمت معرکه برم که با دست جلوم رو گرفت و با لحن یسراغ ت یکار زیتم یخواستم برا یو م

 گفت:

 کنم.  یم زیخودم تم-

و با تعجب به چشماش که گمونم  دمیسانت با تنم فاصله داشت نگاه کردم و خودم رو عقب کش کیدستش که  به

 و حرفش رو ادامه داد: دیبود چشم دوختم. دستش رو پس کش پررنگ تر شده

 بخند... ستایجا وا نیتو هم-

 فورا سوتفاهم رو رفع کرد و دلم رو به لرزه در اورد. یرو به طعنه برداشتم و اخم کردم ول حرفش

 کن... یآشت یدیحاال که خند گه؟ید یبودم خنده هاتو... آشت دهی: چند روزه ندیکسر

 کرد. دیتاک دینداشت. سکوتم رو که د یریهام تاث هیبراش نداشتم. گفتن گال یتونستم نگاش کنم. جواب فقط

 بچه ها...  نیو ا یمون ی... تو مرمایو م زارمتونیم ینکن یبه جون بچه ها آشت-

 . اونم لبش به لبخند کش اومد و زمزمه کرد:دمیبچگانه اش خنده ام گرفت وخند دیتهد از

 فهم... زینم چقربون خا-

تو  بودن رو باور کنه با بچه ها یآشت نکهیا یکرد و منم برا زیآشپزخونه رو تم ییکه تازه دوش گرفته بود تنها نیا با

بچه ها  یظرف رو برا هیهال موندم. کارش که تموم شد دو تا ظرف پر پفک دستش گرفته بود و بهمون ملحق شد. 

نشست و  میمبل کنار یگذاشت و رو یعسل یمن رو یرورو هم روبه  گهیگذاشت و ظرف د یو یمقابل ت نیزم یرو

در سکوت گذشت که خم شد و ظرف دست نخورده رو  یموند. کم رهیشد خ یبچه ها پخش م یکه برا یبه کارتون

 سمتم هل داد و گفت:

 ...مایکرد یآشت-
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باعث سکوتم در مقابلش بود. دست  نیو هم دمیترس یبشه م کیبهم نزد نکهینبودم. از ا مونیکردن پش یآشت از

 بردم و چند دونه پفک خوردم که به حرف اومد و گفت:

 از من؟ یکه حرف اونا رو باور کردم ناراحت شد نیاز ا-

 ندادم و خودش ادامه داد: یجواب

 ه،گیاومد د شیبود! دست خودم نبود پ یخب منبع موثق یباور کنم ول دنیم لمیتحو یآره، حق نداشتم هر خزعبل-

 تو... یحساسم رو

 داد. رییحرفاش رو تغ ریندادم و دوباره مس یجواب بازم

  ؟ی: هنوز سر حرفت هستیکسر

به کشفم سله گذاشت و  شیجواب مثبت دادن درک کردم و خودش هم با حرف بعد یکردم و منظورش رو برا نگاش

 گفت:

... بابا رو با اون ایکن تمیخودتم حما یکسر و با پدرت حرف بزنم. فقط جون امیباهات ب یخوام نوروز که رفت یم-

 دن. یدختر نم یخواستگار ادیپسر که تنها ب هیدونم به  ی. خودمم مارمیتونم ب یحالش نم

 گفتم: یجد کامال

 کنم. ینظر پدرمم... دخالت نم عیمن مط-

 ... تو رو خدا...ایمان -

 گفت: یتعجب کردم و بهش نگاه کردم. جد بشیالتماس عج از

. خودمون میزنیدوستانه حرف م میبودن باشه من مردم و غرور دارم. االن دار ینباش! به رسم یرسم نقدریا-

شم. ب یمیو صم رمیراحت حرف بزنم و گرم بگ ینطوریا یکه با هر کس ستمین ی. خودت باش لطفا. منم آدممییدوتا

کنم. امروز رفتم دانشگاه سر و سر  یم شامورو هم فر هینکن. اون قض یلجباز گهیبفهم و د هیتفاوت خودتو با بق

 خونم. تو فقط لج نکن لطفا... یپسره رو درآوردم فاتحه شو م

 سمتش خم شدم و گفتم: یخودش جد مثل
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م من طیشرا دیبا ه،یخدا حسابم صافه کاف شینداره، پ یتیاون پسره بره به درک، باور کردن و نکردن شما هم اهم-

 هی من چرا از ؟یشناسیاز کجا منو م ؟یبگ یو به بابام چ یایتونم باهاتون بگم و بخندم بعد ب یمن نم ن؛یدرک کن

 .رمیپذ یکه اون گفت م یکنه. هر چیرو درک م طتونیکنم؟ پدرم شرا تیمقابل پدرم حما بهیغر

 :دیبه صداش داد و پرس یآرومتر لحن

 ؟یترس یم ییبا من تنها نکهیاز ا ؟یدیترس یینجایبا من ا نکهیاز ا-

 مثبتم رو از سکوتم گرفت و با همون لحن گفت: پاسخ

 ...یمان-

- ... 

 منو نگاه کن... ایمان -

 شدم. تبسم کرد و گفت: رهیبلند کردم و بعد چند روز به آرامش چشماش خ سر

 .ستی... که دروغم نیگم که ندونه باهام تنها بود یبه پدرت م یجور هی-

 جمله اش به بچه ها اشاره کرد و ادامه داد. میتفه یبرا 

د اوم شیکه پ یرم. اون چند بار یکه کج نم یدون یداشتم، خودتم م تیموقع یلیاالنم نترس، قرار بود هرز برم خ-

 هیکنم.اون قض یتکرار نم گهی... دیناراحت شامدایخوشحالم که از اون پ یلیکردم بهت بر بخوره! االنم خ یهم فکر نم

و تا  یخوام درکم کن یهر روز؛ازت م نمیب یو م ادهیز نامدل پاپوش دوخت نیکنم چون تو جامعه ا یدرک مرو هم 

 دوتا بچه تحمل کن. نیمثل ا یکیبشه  منم  یرسم هیقض

 وجودم رو خاموش کرد و باور کردم کوتاه اومدنش رو. شیآت حرفاش

انتظار داشت مثل  یب*و*س* مشون و کسر یکنم و م یخوابم و بغلشون م یبچه ها م شیکه شب رو پ نیفکر ا از

که خورده بودم آشوب بود  ییخنده. دلم به خاطر حرفاش و پفکا ریاونا باهاش رفتار کنم خنده ام گرفت و بلند زدم ز

 شدم و با دو دست دلم رو گرفتم.  چهیو زود دل پ

 رد و با خنده گفت:که کوسن مبل رو سمتم پرت ک دیخنده ام رو فهم لیهم انگار دل یکسر
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 نه از اون لحاظ منحرف...-

 که اشکش در اومد. دیخند نقدریکرد و ا یبار اونم همراه نیو ا دمیخند شتریب دیخنده ام رو فهم لیدل نکهیا از

 کنه ها... یفرق م طیکه با پدرت حرف زدم شرا نی! البته بعد اوونهی: دختر دیکسر

 .میدیخند نطوریا طلب آب از طرف بچه ها همبار من کوسن رو سمتش پرت کردم و ت نیا

 یاز مرز رو نم یشکل گرفت که خط و مرزها مشخص شده بود و چه خوب که قصد تعد یدوستانه ا یرابطه  دوباره

 ونیلوزت یپا مینشست دیتو بغلم خواب نایاون و س یشب که سها رو پاها یها مهیکرد. تا ن یرفتار م دیکرد و کامال مق

 . میو حرف زد میتماشا کرد ایلوانیو هتل ترانس

حرف زدم تا با  یهم کم اسیپاش. از بهناز و ال شیپ مهیفه یاحتمال یپدرم گفتم و سنگ انداز اتیاز روح یکم

 یهم براش گفتم و چقدر خوب بود که ب میسامان و ساده لوح یبذاره.  از قصه  شیاز خانواده ام پا پ یشناخت نسب

 ادر نکرد.ص یو حکم دیفقط شن یقضاوت

بچه  یدر کما بودن شهروز بابا ایبود.  ومدهیپدرش بود که با گذشت چند روز هنوز بهوش ن یهوشیهم نگران ب یکسر

بوده و  یمیکه گفت با شهروز قبل از ازدواج با خواهرش دوست صم نطوریگذشت. ا یبراش سخت م یها که حساب

 داد. یعذابش م یحساب شیفعل تیوضع

 یقوز شده بود و راه یهم قوز باال رایسم یکالهبردار یبه خدا بود مخمصه  دشیکه ام شیزندگ یدو نگران نیا نیب

 یاثبات، کسر یخان شده بود و برا اثیو اقدام به قتل غ یمتهم به کالهبردار راینبود. سم یریگیپ یجز قانون برا

رونده پ دیداد و همچنان با لیتشک یبود که بشه دادگاه ههنوز بازداشت نشد رایوسط سم نیکرد و ا یم یریگیپ دیبا

از دستش رفته بود چون با روند  گهیبه ناکجا بازداشت بشه.  بماند که خونه د یفرار یرایموند تا سم یاش  معلق م

 تخسار افتیبود هم حاضر نبود با در دهیکه خونه رو خر یکرد. کس ییشد ادعا یفروش رفته بود و نم یکامال قانون

 خونه رو پس بده!

 درداش شده بودم شرمنده شدم. یرو یچند روز با قهرم درد نکهیبود و از ا یکسر یرو یادیز فشار

 به تنش داد و گفت: یرو کنارش خوابوندم. کش و قوس نایت*خ*ت*  خوابوند. منم س یکرد و سها رو رو کمکم
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گذره  یاونجا خوبه و بهار خوش م ینم.  آب و هواک یخودم و مامان رو جمع و جور م یمیقد یخونه  دیبعد ع یبرا-

 ...گهیرو تحمل کن د رانهیحق یکلبه  نیاونجا... فعال ا

 شدنش گفتم: الیخیب یو برا دمیخند تلخ

 !یخوب نیلوس نشو خونه به ا-

 گفت: طنتیباال انداخت و با ش ابرو

 ؟یکن یزندگ یکیکوچ نیدوتا فسقله تو خونه به ا نیبا ا یبعد ازدواج حاضر یعنی-

 اتاق هل دادم و گفتم: رونیچپ نگاش کردم و جسارت به خرج دادم و بازوش رو گرفتم و ب چپ

 برو لوس نکن خودتو... حاال کو تا اون موقع...-

 : عه... عه خانم دست نزن به من!یکسر

نامحرمم و بهش  و اطوار درآورد که مثال دیحرکتش خنده ام گرفت. مرد گنده مثل دخترا خودش رو کنار کش از

 دست نزنم!

دوست داشتن سپرد.  یرفت و باز دلم رو به دلشوره  رونیداد و از اتاق ب لمیتحو یبراش تکون دادم. چشمک یسر

نگاهم رو به رفتنش سمت آشپزخونه انداختم و درو بستم و مثل  نیآخر یاگرچه مصاحبت باهاش لذتبخش بود ول

 قفل کردم. دیهر شب قبل از خواب با کل

ت نخواهد داش یمشکل یپدر کسر تیدونستم با وضع یاومدنش و واکنش پدر بود. م یشب فکرم به خواستگار تمام

 ی فهیازدواج کنم که وظ یبا مرد  شهیم یراض ایدونم آ ینم یکرده ول یرو ط یطیشرا نیچون خودش هم چن

 یاش! در همه  افهیق ی، چه اخالق و حتیمال تیمقبول بود. چه وضع یدو تا بچه رو داره؟ از هر لحاظ کسر ینگهدار

 سر تر بود! اسیبرابر از ال نیموارد چند

 یردش م یهر بار به بهانه ا نکهیا رغمیهم منوچهر پسرِعمو هوشنگه که چند ساله خواهانم شده و عل گهید مشکل

 کرد. یرو مطرح م شنهادشینبود و در هر بار اومدنش به روستا پ ایبازم کوتاه ب یکردم ول

 ! ادیب شیپ یچه مسائل نکهیرو بسپرم به زمان و ا زیاوضاع مجبور بودم همه چ نیا با
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هرروز با بچه  ینانوشته  یصبح زود رفته بود و منم تا اومدنش آزاد بودم. طبق برنامه  یروزا کسر نیمعمول ا طبق

خواد بکنن و سراغ  یدلشون م یو آزادشون گذاشتم تا هر کار میکرد یباز یو بعدش هم کم میها صبحانه خورد

 یادا یگرفتن و مجبور بودم برا یسراغم رو م یآشپز نیب یحاضر کردن ناهار و شام توامان  رفتم. هر از گاه

  یحساب یقرمه سبز هی یکردن با کسر یداشتم به مناسبت آشت میتصم یخواسته شون دست از کارم بکشم ول

 یعصر بود که کسر یشام موند. طرفا یهم برا یو مقدار میناهار خورد یرو با بچه ها برا شیمقدار هیمهمونش کنم. 

 ها متوجه حضور ما تو خونه اش نشن! هیگفت تا همسا ینم ااهللیموقع ورود  دششد. به قول خو داشیپ

 باز گفت:  شیو با ن مانهیبودن رفتار من کامال صم یدادم . برعکس معمول لشیتحو یآرام سالم

 غذا... نیخونه عطر ا نیسابقه است تو ا ی! بنجایا دهیچیپ ییبو کم،عجبیبه به... سالم عل-

 زدم و با اشاره به آشپزخونه گفتم: یذوقش لبخند به

 کشم. یبراتون م دییبفرما-

 خارج کرد و گفت: یشده ا چیکادو پ یکه دستش بود بسته  یلونیمن و بچه ها اومد و از داخل نا سمت

 خوره؟  یبه دردت م نمیبب ریبگ نوی. شما اکشمیخودم م-

ار بود. تو ب نیکس کادو نگرفته بودم و اول چیوقت از ه چیکه مقابلم گرفته بود اشاره کرد. بهتم زده بود. ه ییکادو به

داد و سمت آشپزخونه رفت و  لمیتحو ی.  از دستش گرفتم. چشمکستیمرسوم  ن ادیبرنامه هاز نیروستا که از ا

 گفت:

 .ادیبهت ب شتریلَخت ب یمو دیامتحان کن شا -

 ی. کسرنهیو مصر بود زودتر داخل کادو رو بب دیپر یم نییرو صورتم خشک شده بود. سها کنارم باال و پا لبخند

 مو یاتو هی. میغذا کرد و منم سها رو کنارم رو مبل نشوندم و با هم شروع به باز کردن کادو کرد دنیشروع به کش

 یکیتا حاال  یول شهیصاف کردن مو استفاده م یدونستم برا یبودم. م دهیدخترا د یبود که تو خوابگاه دست بعض

جشن خواهرش برام موهام رو صاف کرد. از  یمون تو روستا برا هیبارم سمانه دختر همسا هیخودم نداشتم.  یبرا

قاب بش یکه کسر میکرد یم شیاومد لبخندم کش اومد. با سها بررس یکرده بودم و بهم م رییچقدر تغ نکهیا الیخ

 کانتر نشست و گفت: یاومد و رو رونیاز آشپزخونه ب دیجنب یکه دهنش م یحال درغذا به دست 
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 ؟یامتحانش کن یخوا ینم-

 کنم و باز کل کل راه بندازم گفتم: عشیضا نکهیا یبرا

 من موهامو دوست دارم. یول یممنون که گرفت-

 صاف قشنگتره! یمن دوست ندارم... البته خوبه ها، ول یول-

 لب حواله اش کردم و گفتم: ریز «ییعجب پررو»به جانب نگاش کردم و  حق

 به من چه! ،یکه دار یدوست دار-

 تو دهنش رو قورت داد و با تکون دادن سرش گفت: ی. غذادیقصدم کل کله و نرم خند دیفهم

 !یکن یصاف م-

 قشنگن! ینطورینچ... موهام هم-

 !یکن یم-

 ...رینخ-

 و گفت: دیپر نییو قورت داد و داخل آشپزخونه پا دیاشق رو هم از ته بشقاب سابق نیآخر

 ؟یاستفاده کن یخوا یکادو گرفتما... نم هیبا مرام -

 گذاشتنش سمت اتاق رفتم و گفتم: یو اتو رو داخل کارتنش برگردوندم و برا دمیصدا خند یب

 نگهش داشت! یادگاری سی! باستیاستفاده ن یکادو که برا ر،ینخ-

 لجباز...-

 نیفر؟! با ا ایکنه صاف باشه  یم یبه حال تو چه فرق ه،یمخف ی. خب من که موهام تو شال و روسردمیحرفش خند به

 یزنگ در بسته رو جلو یازش استفاده کنم. با صدا رنیمناسب که بچه ها آروم بگ یوجود تو ذهنم بود که در فرصت

 در رفت و با اشاره به بچه ها گفت: تزدم. سم رونیگذاشتم و با مرتب کردن شالم از اتاق ب نهیآ
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 ببرشون تو اتاق...-

 رو بغل زدم که گفت: نایرو با اشاره سمت اتاق فرستادم و س سها

 ...دهیخواد، سع ینم-

 یکسر لیتما رغمیعل دیو سع چرخوند و در رو باز کرد و همونجا بچه بغل وسط هال موندم. به هم دست دادن دیکل

 کارش تعجب کرد.  نیانگار از ا یبغلش کرد و کسر

 :دیبه داخل  پرس دیشده بود. بدون تعارف سع یصداش انگار دچار ترس آشکار یول دمید یاش رو نم چهره

 ؟یدار کاریچ نجایشده؟ ا یطور-

 جوابش رو داد و گفت: ینداشت و کامال جد یو تکه پرون ینبود. شوخ شهیهم مثل هم دیسع

 ... یبا خودم فکر کردم ممکنه تنها باش یدکتر گفت بهت زنگ بزنم... ول-

واقعا به ناگوار بودن  دیسع یانداخت و با حرف بعد شهیبه وجودم ر یمحسوس بود و حس بد و تلخ یتن کسر لرزش

 بردم. یحضورش پ لیدل

 م...... متاسفیخبر تنها نباش نیا دنی: گفتم موقع شندیسع

انداخت که پاهاش تحمل وزن خودش رو هم نداشت و همونطور  ییو خودش رو تو بغل کسرا دیهم ترک دیبغض سع 

 و با هول گفتم: دمیشد. سمتشون دو دهیکوب نیشد و زانوهاش به زم نینقش زم دیبغل سع

 ؟یشد آقا کسر یخاک به سرم، چ-

 نگام کرد و گفت: یاشک یبا چشما دیسع

 .دیاریآبقند براش ب هیزحمت  یب-

نار رو ک نای. لب به دندون گرفتم و سدیچیتو خونه پ یکسر ی هیگر یکرد و صدا یکسر یشونه ها دنیبه مال شروع

 سرش ییکه چه بال دمیفهم دیسع یگذاشتم و در سکوت براش آبقند درست کردم و از حرفا نیزم اشیاسباب باز

 اومده...
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که از پس ساده  فتهیب نطوریاومد ا ی... خدا رو خوش نمرهیگ نیچندساله زم درمریجان... پ ینداره که کسر هیگر-

 آورد... یدووم نم تای... به قول خودت بعد آناهادیکارشم برن نیتر

رو هم  وانیکه ل یشد. درحال یدردش نم نیحرفا تسک نیباشه بازم پدرش بود و ا یمنطق دیسع یهم حرفا یچ هر

کنه.  یداشت شکستنش رو مخف یسع ریو سر به ز زدیهمونطور زانو زده هق م ی. کسرستادمیزدم کنارشون ا یم

 رو گرفت و گفت: وانیل دیسع

 ...ریآروم بگ یبخور... کم-

 اومد. دیاز پشت سر سع ییکرده بود که صدا سیکردم و اشک صورتم رو خ یم نگاش

 چه خبره؟ نجایجان؟ ا یشده کسر یچ-

. دیچرخ یشکسته م یمن و کسرا یبود. گمونم اسمش مهوش بود. نگاهش رو یخانم سانتال مانتال اون روز همون

 در جوابش گفت: دیسع

 خوام... پدرشون تموم کردن؟ یبابت سر و صدا معذرت م-

 تموم نکرده بودن؟ شیخان؟ اون مگه چند سال پ اثی: غمهوش

 گفتم: یبه حال کسر شیتوجه یحرص از ب با

 ...ریگ نیزم یزنده بودن ول ر،ینخ-

 سر خم کردم و گفتم:  یبه رخش بکشم کنار کسر یرو با کسر تمیمیکه صم نیا یبرا

 درو ببندم... دیبلند ش-

و  دیسع یمهوش هم داخل اومد و نگاهش مدام رو یخواست ول یمبل اومد. دلم نم یو تا رو ستادیا دیکمک سع با

 گفت: دیکردن اشکاش رو به سع زیآروم گرفت و با تم یهم کم ی. کسردیچرخ یم یکسر

 .میکار دار یکل  میبر-

 ؟یکن کاریچ یخوا ی: مدیسع



 لحظه هاغنیمت 

 

 
184 

 

 .زمیر یبه سرم م یخاک هی زنمیبا بابات حرف م می: بریکسر

 داد و گفت: لمیآبقند رو ازش گرفت و تحو یخال وانیل دیسع

 !ی! بازم خودت هر طور بخوارهیگ یخودش م یمراسماشم گفت خونه  یشناخت خبر داده، برا یم ویبابا هر ک-

 و گفت: دیمشورتشون پر ونیم مهوش

 گم... یمنم به بابا م-

دونستم از حضور منفورش حرص  یداره! نم یبا کسر یخانوادگ ییآشنا یعنیحرفش  نیچپ نگاش کردم. ا چپ

 باشم! ینگران حال کسر ایبخورم 

 خانم بدم اومده بود. نیاز ا لیدل یب ینداشت ول سابقه

 آروم گفت: دیو سع ستادیا یکسر

 ...دیریتماس بگ دیالزم داشت یزیچند روز... چ نیدارم ا یخودم نگهش م شیپ-

 رفت انداختم وگفتم: یحال سمت در م یکه ب یبه کسر ینگاه مین

 م؟یایما ن-

 کفشاش شد و گفت: دنیمشغول پوش یکسر

 !ستیبچه ن یاسما جامر نیجا مواظبشون باش... ا نیهم ؟یایب یخوا یبا بچه ها کجا م-

گفت. سها هنوز در تنش به خاک سپردن  یهم نم راهیخب ب یحرصم گرفت ول یشدم کم عیمهوش ضا شیپ نکهیا از

 بچه نداشت. ی هیروح یرو یخوب ریتاث یخاطرات نیو زنده نگه داشتن چن بردیمادرش به سر م

 .دیسع می: بریکسر

 نیرفت. پشت سرشون در بسته شد و من موندم و ا رونیکرد و ب یخداحافظ یهم سرسر دیسع ،یفرمان کسر با

 رفتم که گفت: نایتوجه بهش سمت س یداشت که قصد رفتن نداشت. ب فیپررو تشر نقدریخانم منفور که ا
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 ؟یستیشما همون خانم تو آسانسور ن-

 ارزش بودنش رو به رخش بکشم گفتم: یب نکهیا یکردم و برا نگاش

 !ارمیبه جا نم-

 زن و بچه داره! یدونستم کسر ینم-

 رو  مقابل بچه مرتب کردم و گفتم: ایاسباب باز یکم

 خواهرشن! من پرستارشونم! یبچه ها-

 تکون داد و گفت: یسر متفکرانه

 بوده! هی! گمونم خواهرشون ترکیطفلک کسر ؛یریفوت شدن! عجب تقد شیچند وقت پ دمیآره شن-

 گفتم: یزاریداشت و منم دستش رو زود خوندم و با ب یزبون کش ریز قصد

 بچه ها رو نگهدارم فقط! رمیگ ی. پول مستمین انیمن در جر-

 فقط بچه ها؟ یمطمئن-

 رو بغل کردم و گفتم: ناینامحسوسش رو گرفتم. لب به هم فشردم و س یچپ نگاش کردم و طعنه  چپ

 !دیببر فیتشر شهیبچه رو بخوابونم، م دیبا دیببخش-

 ادب! یوا... چه ب -

 یگفت. باال یاومد م یاز دهنش در م یکرد و هر چ یادبانه رفتار م یب نطوریپرستارم ا هیبود فقط  دهیفهم چون

 و گفتم: ستادمیرفتن ا یسرش برا

 رو راه بدم. یشرمنده در نبود صاحب خونه حق ندارم کس-

که بهم برخورد نکنه و سمت در رفت. پشت  ستادیا ی. طوردمیمتقابل نفرتش رو از خودم کامال محسوس فهم حس

مو بود. ازش گرفتم و جمعش کردم.  یاتو یتماشا ریسرش در رو قفل کردم و به اتاق برگشتم. سها همچنان درگ
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اومد سراغ  یو خودمم چون خوابم نم ندماومد. بچه ها رو خوابو یاز دستم بر نم یبودم و کار ینگران حال کسر

 میبشن. چند خط قران هم با گوش دهیهم کش نجایمهموناشون به ا دیتم. خب عزادارن و شامرتب کردن خونه رف

 شب بود و وقت زنگ زدن نبود. مهین یبابام رو کرد ول یپدرش خوندم و دلم هوا یبرا

 نجاینداشت که منم نگران ا ی. کم گرفتاردمیتماس گرفتن مناسب ند یرو برا تیهم نشد و موقع یاز کسر یخبر 

 ش!کنم

تمام شده بود. مردد بودم خودم  نایس رخشکیبساط بود. کم کم آذوقه در حال تمام شدن بود و ش نیروز هم سه

 اومد. امیپ میگوش یکنه که رو هیکه ته رمیتماس بگ یبا کسر ایبرم  دیخر یبرا

 ن؟یکم و کسر ندار یزیچ ست،یحالش خوب ن ی... کسردمیسالم، سع-

چند کلمه ابراز  دیاومد. در جواب سع یاز دستم بر م یروزاش کار نیا یبدحال نیو دعا کردم کاش تو ا دیلرز دلم

 کردم و نوشتم: یهمدرد

 خرم. یم رمیخودم عصر م م،یتموم کرد رخشکیش-

س فروز ن نیبچه ها برگشتم. امروز سوم شیحوصله و پر بغض پ یچند روز نگران، ب نینداد و منم مثل ا یامیپ گهید

من هرروز به  نیب نیبراش سخته که پدرش رو هم از دست داده! ا یلیپدرشه و مطمئنا بعد از خواهرش خ دنینکش

 !کنملحظه نبودنش رو تصور  کی یتونستم حت یزدم و نم یبابا زنگ م

. دیچیباز شدن در تو سکوت خونه پ یکردم که صدا یحاضرشون م دیرفتن و خر رونیب یبچه ها تو اتاق بودم و برا با

ن گرفت یتو دستش بود. برا لونیچند تا نا ،یتماما مشک یبا لباس ها دمشیزدم و د رونیبچه ها از اتاق ب الیخ یب

 یاهیداد. کت س لمیرو تحو لونایفقط نگام کرد و نا تمیتسل ابهم زمزمه کردم. در جو یجلو رفتم و سالم آروم لوناینا

 که خش داشت گفت: ییدستم انداخت و با صدا یرو که دستش بود هم

 ...یخوابم کم یخسته ام، م-

 .دشونیبگم سمت اتاق رفت و به بچه ها سالم داد و ب*و*س*  یزیکه چ نیا بدون

 یاماده کردم و به اتاق برگشتم. لبه  نایس یهم گرفته بود. برا رخشکیرو مرتب کردم. ش دایرفتم و خر آشپزخونه

 کرد: یم ییبود. سها با لفظ کودکانه اش ازش دلجو ریبود و سها به بغل اشکش سراز ت*خ*ت*  نشسته
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 جون؟ ییدا یکن یم هیچرا گر-

 ...یی: دلم براتون تنگ شده بود دایکسر

 ...ییما شی: خب االن که پسها

 دمیدادم و دوباره نگاشون کردم. نگاهش رو که به خودم د نایس لیرو تحو شهیازشون گرفتم تا راحت باشن و ش نگاه

 هوا گفتم: یهول کردم و ب

 !؟یبچه ها رو ببرم اون اتاق راحت باش-

 جا باشن...  نینه هم-

زدم. شام حاضر کردم و اجازه دادم با تنها  رونیداشته باشم ب یدونستم چه واکنش یرو نگرفت  و من که نم نگاهش

دعوتشون به شام سمت اتاق  یو برا دمیرو چ زیکه حاضر شد م ینیزم بیها بمونه! کوکو ستن شیزندگ یداشته ها

بود و سر  دهیتنش کش یهم خودش رو رو نایسبازوش بود.  یبود و سر سها رو دهیرفتم. رو ت*خ*ت*  دراز کش

 ها! نهیکشه هم یگن خون، خونو م یبود. م دهیاش خواب نهیس یرو

 یهول شدم ول یبدنش برداشتم تا کنارش بذارم که چشماش باز شد. کم یرو از رو نایراحت بخوابه س نکهیا یبرا

 رو کنارش خوابوندم و گفتم: نایبود.س یخب کارم منطق

 .دیهم بخواب نیندار لیاگه م ن،یایب دیخور یاگه شام م-

 ...ادیو گفت: خوابم م دیو گونه اش رو ب*و*س*  دیچرخ نایس سمت

 ییپتو یزدم. از سر ناچار رونیو از اتاق ب دمیهر سه تاشون کش یهم چشماش رو بست. پتو رو کامل رو بالفاصله

! صبح دیاز ت*خ*ت*  هم چسب شتریو الحق که ب دمیخواب نیخونه مون روستا رو زم ادیوسط هال پهن کردم و به 

چند روز فشار  نیکنم. به حتم ا دارشونیاومد ب ی. دلم نمدمیشدم و بساط صبحانه رو چ داریهنوز خواب بودن که ب

 !دهیخواب راحت رو ازش گرفته بود که االن با آرامش خواب یو اضطراب فوت پدرش اجازه  یعصب

 دیرو د رونیب یسمت در رفتم و از چشم یکردن کسر داریب ی. به جادیچیزنگ در تو خونه پ یصدا دمیرو که چ زیم

 یجمع و جور کردن موهام در رو باز کردم. دو مرد همراش بودن که نم راحت شد و با المیخ دیسع دنیزدم. با د
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شون انداخت و  یکی یهم دست پشت شونه  دیشناختمشون. آروم بهشون سالم دادم و داخل خونه تعارف زدم. سع

 گفت:

 !ییبفرما آقاجون... بفرما جناب موال-

 قرار گرفتم: دیتا درو ببندم که مخاطب سع ستادمیا کنار

 !گه؟یخونه است د یکسر -

 .نیصداشون کن دی. بردنیبله تو اتاق خواب-

به آشپزخونه برگشتم و چون  یحرف ینشستن تعارف کرد و سمت اتاق رفت و چند بار ضربه زد. ب یدو نفر برا به

تو  یخواب آلود کسر یاحوالپرس یکردم. صدا ختنیر ییو شروع به چا دمیفنجون چ ینیحاضر بود داخل س ییچا

 یدادم. چشماش همچنان از خستگ سالمزدم و بهش  رونیبه دست از آشپزخونه ب ینیو همزمان منم س دیچیهال پ

 خطابش کرده بود گفت: ییموال دیکه سع یقرمز بود و مات نگام کرد. مرد

 !یکردم مجرد یفکر م-

 کرد. یدار انهیم دیبه من درهم رفت و سع رهیخ یکسر یها اخم

 مرحومه خواهرشون هستن! یاخانم پرستار بچه ه ایمان-

 یزهرآلود ریانگار ت ییموال یکرد و طعنه  یم تمیاذ بیعج یکسر یشد و اخم ها ییکه نقش صورت موال یپوزخند

 بود به قلبم!

 !یکن یجماعت اعتماد م بهیو همچنان به غر دیانگار عبرت نگرفت-

 وسط گذاشتم و گفتم: زیم یرو رو ینی. سدمیمنظورش رو خوب فهم یبود ول یکسر مخاطبش

 آقا... ستنیهمه مثل هم ن-

 داد و گفت: هیپا انداخت و به مبل تک یرو پا

 کنه! یخورده دوباره اعتماد نم شین باریکه  یمنتها کس ستن؛یبله که ن-
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 با همون اخمش رو به مرد گفت: یکسر

 سپرد! شیدست منش یکه اسنادو به راحت میبابا هم اعتماد داشت لیبه وک-

ره که دا یکردن فنجونا، همونطور رها کردم و به آشپزخونه برگشتم. بغضم گرفته بود. به من چه ربط میتقس بدون

 گذاشتم و چشمام رو بستم. زیم ینشستم و سرم رو رو زیپشت م ده؟یاموالش رو باال کش رایسم

 یپرونده معرف یکه انگار اون برا یلیو وک دیمشورت اومده بودن. پدر سع یشد. دنبال راه حل برا یحرفاشون رسم 

اخبار خبر از  نیپرونده اش شده بود و آخر ی مهیبرچسب قاتل هم ضم یکه عالوه بر مال خوار ییرایکرده بود. سم

 و نظر رد دهیدادند و ا یو اونا جواب م دیپرس یم سوال یشده بود. کسر دیداد و بعد ناپد یبه مقصد مشهد م یطیبل

جدا کنه.  یلحظه ا یبرا تیو جد یپروند تا جمع رو  از خشک یمزه م یهرازگاه دیسع نیب نیکردند. ا یو بدل م

 بدرقه نرفتم. یکردن و رفتن و من چون از آن مرد بدم آمده بود برا یتا خداحافظ دیطول کش یساعت

 بود؟ یچه رفتار نی: ایکسر

 گرد نگاهش کردم و مبهوت گفتم: یچشما با

 نکردم؟ یکدوم رفتار؟ من که کار-

 ؟یبهت گفت درو باز کن یک-

 خب! شانه باال انداختم و گفتم: ستیاز من کوتاهتر ن یواریبود و د یعصبان

 بود. دینگاه کردم، سع-

 بلندتر شد. صداش

  ؟یباز کن بهیمرد غر یبهت گفت درو رو ی! کیا گهیهر خر د ای دیسع-

 به کمر زد و در مقابل بهت من ادامه داد: دست

 خواست؟ بهت نگفتم... ییازت چا یکنه برام! ک یهم م یحاضر جواب-

 .دمیحرفش پر ونیرو آزاد کردم و م غومیج غیج یداد. صدا یاُرد م یادیداشت ز گهید
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شده؟  یبشه! درم باز کردم حاال مگه چ ییرایمهمون اومد ازش پذ گهیزد! دوما ادب م یاوال که داشت بهم تهمت م-

 !گهیخودت اومدن د یکارا یریگیپ یبرا

 موضع گرفت: ینبود و به همون تند ایب کوتاه

؟ کرد یچطور نگات م یدیند لمه؛یکه وک لمهیوک ؟یاومد یم بهیمرد غر شیپ دینبا گمینه؟ م یبفهم یخوا ینم-

د تو کردم. الزم نبو یهم م ییرایکردم. دندم نرم پذ یدرو باز م یزد یمنن؟ با من کار دارن؟ خب خودمو صدا م قیرف

 !یبد شیخودتو نما

اشک گرم شد. با کف دستم پاک  لیو گمونم که بغضم از چشمام فوران کرد که گونه هام از س دیسوت کش مغزم

 غر زدم: هیکردم و با گر

 هیاونوقت تو بخاطر  ستمین ی! آقاهه اونقدر تهمت حواله ام کرد شاکینکنم استراحت کن دارتیمن احمق گفتم ب-

د بگه! الب یکه جرات نکنه بهم اونطور یداد یجوابشو م یمرد بود یلیخ ؟یکن یم خمیو دفاع از خودم توب ییرایپذ

ممکنه  هویدستشه و  تیکه همه زندگ بهیپرستار غر هی... گهی... بعله دگهید ینگفت یزیکه چ یخودتم قبول داشت

 جمع کنه و بره...

 یمونده بودم! ساال ادمیوقت رفتن بود. ز گهیسال و د انیبود به پا کنارش گذشتم و سمت اتاق رفتم. ده روز مونده از

 یآقا نی. تا االن هم به خاطر بچه ها و حال امیکرد یم لیموندم و تعط یاز پونزدهم اسفند دانشگاه نم شتریقبل ب

 نفهم موندم!

 زهیو شروع کردم به مرتب کردن لباسام و جمع کردن لوازم خورده ر دمیکش رونیت*خ*ت*  ب ریچمدونم رو از ز 

کرد. چمدونم وسط اتاق باز  داریاش سها رو هم ب هیگر یشد و صدا داریکنان ب هیگر نایام از گوشه و کنار اتاق. س

ون و بد تو آشپزخونه نشسته بود یس بردمشون. کسریزدم و سرو رونیبه امورشون از اتاق ب یدگیرس یموند و برا

خان دوباره  اثیدر آورده بود و حتمن تا چهلم غ شیر یزل زده بود. کم یبه نقطه ا زیبخوره پشت م یزیکه چ نیا

 ! ادی! چقدرم که به رفتارش میهمون مرد جنگل شهیم

 هنشوندم و باز تو الک قهر بودن فرو رفتم. دست به صبحانه نزد و منم انگار ک زیصبحانه بچه ها رو پشت م یبرا

 ینگذشت که صدا یا قهیبلند شد و دق زیبچه ها رو دادم. حوصله اش سر رفت و از پشت م یوجود نداره صبحانه 

 دادش در اومد.
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 نوبره واال! یلوس نیدختر به ا ؟یبند یفورا چمدون م  شهیم یتا حرف یاریدرم یچرا بچه باز-

 کردم و گفتم: زیو صورت بچه ها رو تم دست

 !ستمیمن لوس ن-

 ؟یافت یزنم فکر رفتن م یم یو تا بهت حرف یستیلوس ن-

 و گفتم: ستادمیبه کمر مقابلش ا دست

 یلیکنه! چه دل یرو تحمل نم شهیم نیکه بهش توه ییذره غرور و شعور داشته باشه، جا هی یهر آدم نکهیاول ا-

 !شده رممیبرم. د دیوقت رفتنه، با نکهیبشم و دم نزنم؟ دوم ا ریخود تحق یداره ب

 کنه! ینم نیبهت توه یکس یفراهم نکن طشویمن نده! اگه خودت شرا لیقدر اول و دوم تحو نیا -

 طیتعارف کردم، شد شرا ییچا ینیس هیمهمون باز کردم و  یدر به رو هیفراهم کردم؟  طشویشرا یچطور دایببخش -

 نگرفتم! ادی نجایرو که ا یچه کلمات ی! خوبه واال... معندنیشن نیتوه

ودم مبل گذاشته ب یدسته  یرو شبیفرستاد. کتش رو که د رونیو نفسش رو پر صدا ب دیبه صورتش کش یدست دو

 رفت. رونیو طلبکارانه از خونه ب یچنگ زد و عصب

 ذره شده! هیبابام  ی! دلم برارمیدرک! منم م به

 ؟یبر یخوا یجون م ی: مانسها

 کردم گفتم: یکه مخصوص اون استفاده م یم و با لحنچشمش کنار زد ینشستم و موهاش رو از گوشه  مقابلش

 !شتونیگردم پ یرم و زود بر م یم-

 بغض گرفت: صداش

 ؟یریکجا م-

 ...شهیبابا جونم تنگ شده... اگه نرم دلش برام تنگ م یدلم برا-
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 قرمز شد و بغضش گرفت. چشماش

 بابام؟ شیپ یمنم ببر شهیبابام تنگ شده... م یمنم دلم برا-

بابا  هگیهم د یاز بابا گفت! و از خاطرم گذشت که کسر دیکه نبا ستیکه باباش ن یدختر شیلعنت به من! آخه پ یا

 دادم؟ یم یرفتم جواب بابا رو چ یاگه نم ینداره! دلم گرفت ول

 شت؟یپ ادیبابات زودتر ب میدعا کن میبر-

 تکون داد و گفت: یبغض و لبخند سر نیب

 خوب به خدا بدم. ی هیهد هیمنم  ادیبابام بخوام به خدا بگم اگه  یم-

 رو بغل زدم و همراهش سمت اتاق راه افتادم. نایس

 ؟یا هیچه هد-

 دمش به خدا! یدوست دارم. م یلیبرام فرستاده بود، اونو خ رانیعروسک داشتم که بابا بزرگ از ا هی-

دونه که محبوب  یم ی! هر کسیقشنگ یایکه چه رو یکودکانه اش رو خواست. وا نیریش یای. دلم دندمیخند بلند

ر بگذره! به نظ یزیعز زیاز چ یزیداشتن عز یکه حاضره برا نهیریو چقدر ش ؟یچ یعنیدختر  هی یعروسک برا نیتر

 !ادیاز آب در ب یفرد بخشنده و با گذشت ادیم

مهر اضافه هم  هیداختم. سر سها ان یکه  تو چمدونم بود درآوردم و رو یترکمن یلگوها گذاشتم و روسر یرو پا نایس

 .دمیمقابلش گذاشتم و چادر پوش

 من گفتم تو هم بگو تا خدا صداتو بشنوه! یمن کردم و هر چ یهر کار-

 چشم.-

 رهیهم سمتمون جلب شده بود و خ نایآموزش به سها! توجه س یزدم و قامت به نماز بستم. البته فقط برا لبخند

مله ح نایاول س یکرد. سجده  یکرد. بلند بلند شروع به خوندن کردم و سها هم شکسته، بسته تکرار م ینگامون م

 دیچرخ ینگاه سها سمتم م زیکریخنده دار بود که  مندادم و بازم خوندم. برا یتیکرد و به چادرم چنگ انداخت. اهم

سرم سوار شد و به همون  یرو نایدوم س یکرد. سجده  یدقت م یکنه حساب دیتمام حرکاتم رو تقل نکهیا یو برا
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ه بار ب نیگذاشتم. ا نیرو تو رکعت دوم زم نای. بازم تکرار کرد و سستادمیشونه ام نشوندمش و دوباره ا یحالت رو

 بذارم! ارشیدر اومد و مجبور شدم مهر خودم رو در اخت غشیمهر سها حمله کرد و سها هم ج

 ؟یدعا بخون یخوا یم ی: پس تو با چسها

 رو به حالت قنوت روبه روم گرفتم و گفتم: دستام

 ! شتونیپ ادیتو حالشو خوب کنه که ب ییکن و به خدا بگو زود زود زود بابا یشکل نیآخر نماز که تموم شد. دستاتو ا-

 خنده ادامه دادم: یبرا و

 !دیبد اخالق خالص بش یجنگل ییدا نیتا زودتر از شر ا-

 کوچولو و مرتبش برق زدن. یو دندونا دیخند زیو ر ینخود

 نمازمونو! میزنن. تموم کن یوسط نماز که حرف نم گه،یخب د-

سها خوندم و  یرو برا یانیپا یگرفتم و سجده ها نایرو تکون داد و صاف مقابل مهرش نشست. منم مهرو از س سرش

 شاخه گل سرخ تو دستش داشت هیافتاد که  یاهپوشیتر تکرار کرد. سر از مهر که برداشتم نگام به س حیبار صح نیا

 کرد. یزانو نشسته بود و نگام م کی یو با لبخند مقابلم رو

به چشماش اخم کردم. راحت نشست وشاخه گل رو کنار مهرم  رهیتشهد و سالمِ رو زدم و خ دیاخم کردم و ق 

 گذاشت و گفت:

 !یعجب نماز قشنگ-

و داخل چمدونم  دمیونطور که نشسته بودم چرخنمازم رو درآوردم و تو دستم شلخته جمعش کردم. هم چادر

 گذاشتمش. دوباره گفت:

 بد اخالق؟ یجنگل ییدا-

 ! خب دروغ که نگفتم! دهیندادم که حرفام رو شن یتیاهم

 شما بودا! یگل برا نی: ایکسر
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 خواستم درش رو ببندم که آرومتر گفت: یتکه لباس رو داخل چمدون جا دادم و م چند

 !یمن باش یخوام فقط برا ی! منتتیبگم دوست ندارم چشم هرز بب یاَه از دست تو... خب به چه زبون-

 خواستم بازم بشنوم.  یشد و م یهر جمله اش دلم آشوب م با

شد  ی. خب من که دفاع کردم و طعنه شو به خودش برگردوندم! نمزمیعز یدی... بد فهمگهیبگو د یزیچ هی ایمان-

 گهید زیچ هیبود که تو بهونه دستشون نده!  نیزنن من منظورم ا یحرف م کیم که... مردم هزار و جنگ راه بنداز

جلو چشم نباش!  گمیکه م ناستیبه خدا به خاطر هم ؟یکرد یم کاریگفت چ یمربوط به تنها بودنت با خودم م

 کنه! دایبهت نظر پ انایو اح نتتیبب یخوام هر کس یحرفم هستم و نم یرو نایاز ا یجدا

جواب نذارمش  یب نکهیا ی. برادیلرز یمبهم م ییبستن خشک شده بود و تنم از سرما یچمدون برا پیز یرو دستم

 گفتم:

 ندارم. یتونم بمونم. بهونه ا ی... نمشهیبرم... بابا نگران م دیبا-

پام  یسرم رو رورفت. چمدون رو بستم و کنار ت*خ*ت*  زانو بغل زدم و  رونیب یحرف چیه یشد و بازم ب بلند

 کرد. یشد و دلم رو شکرآب م یفکر حرفاش مدام مانع م یداشتم ول هیگذاشتم. بغض گر

 .نالیرسونمت ترم یبچه ها رو حاضر کن م-

 کنه؟ یاحساس بود. خب چرا درکم نم یکردم و نگاش کردم. صداش سرد و ب سربلند

کرده بود رو براشتم و  هیرفت ته رونیکه ب یمدت کوتاه نیدر که کنار رفت شاخه گلش رو که احتماال هم یجلو از

شد ازش  یروم نم ینکرده بودم. حت دیخر یچیلباسام تو چمدون گذاشتم و دوباره درش رو بستم. هنوز ه یرو

ول پ افتیخب در یچون بابا فرستاده بود ول مکه کار کرده بودم رو طلب کنم! پول الزم نداشت یماه کی نیحقوق ا

 است!  گهید زیچ هیآدم زحمت خود 

نبود و از بودن کنار بچه ها لذت برده بودم و واقعا به حال خودشون رها کردن برام فوق العاده سخت  یکه زحمت بماند

رو نداشتن بهشون توجه  یبچه ها که کس نیا یبود. مطمئنم برا یکس مهم نم چیه یحضورم برا ایدن نیبود. تو ا

 !امیآدم دن نیکنه، مهم تر
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وسط هال بلند شد و  یمبل راحت ی. از رودمیاتاق کش رونیو چمدونم رو ب دمیکردم و خودمم لباس پوش رشونحاض

. سوار میرفت و ما سه تا هم مثل جوجه اردک دنبالش رفت رونیسمت ب یحرف یسمتم اومد. چمدون رو گرفت و ب

 و گفت: بود حرکت کرد بهیکه برام غر یو سمت میزد رونیب نگیاز پارک نشیماش

 ؟یخر ینم یسوغات-

 خودم رو جمع و جور کردم و گفتم: یکم

 خرم. یم نالیاطراف ترم یاز همون مغازه ها-

متوقف شد. نگاش کردم. با  نیو سها بود که ماش نایس یها طنتینگفت و به حرکتش ادامه داد. حواسم به ش یزیچ

 چشم و ابرو به اطراف اشاره کرد و گفت:

 شه. ینم رید نالیبخر... ترم یخوا یم یهر چ میبر-

***** 

 

بازار سفر  دانشجوها  یروزا ول نی! ایلیهمه التهاب رفتن دارن. هر کس به دل نه،یدلنش نالیترم طیمح یو صدا سر

و با اشاره  ذارنیاتوب*و*س*  م یخونواده هاشون عازم سفر ان. چمدونم رو داخل جعبه  دنیداغه، همه به ذوق د

شو  یکه فقط من معن دیکش یسوار شدم. چشمش به مسافرا که اکثرا پسر بودن افتاد و  پووف یدست کسر ی

 گشت و گفت: میصندل ی. دنبال شماره دمیفهم

 ه؟یک ینوریا یبذار بپرسم صندل-

 حوصله سر بر بود. اعتراض کردم. ادشیز تیحساس

 ام! یتک صندل یباشه مگه مهمه؟ من که رو یهرک-

آقا  الینشستن  و خ یکنار یصندل یزوج جوون هم رو هینشستن بهم اشاره کرد. همزمان  یبراداد و  لمیتحو اخم

نگاش سمتم هرز  یکه کس دیچرخ یغضب نگاش م ریم نیمحشر بود. تو بازار هم ع تشیهمه حساس نیراحت شد. ا
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اجناسشون به اون  حیحرف زدن و توض موقعبخت برگشته اشاره کرد که  یبه مغازه دارها ماینره و چند بارم مستق

 نشستم و غر زدم: ینگاه کنن نه من! رو صندل

 ...گهید دیبر شن،یم داریبچه ها ب-

 رو کف دستم گذاشت و گفت: یکیبرد و پاکت کارت کوچ بشیتو ج دست

 ؟یشد تیمدت... شرمنده اذ نیا یممنون بابت زحمتا-

 باشه، سمتش برگردوندم و گفتم: یادم کارت بانککه احتمال د هیداخلش کارت دمیلمس پاکت فهم با

 چرا؟ گهید نی... ادیکرد دیشما چند برابر حقوقم خر-

دستم رو سمت خودم هل داد و خودم بخاطر برخورد  نه،یاومد به چهره اش بش یم شیکه کم پ ییزد. از همونا لبخند

 . اخم کرد و گفت:دمیتر پس کش عینکردن سر

 !امیپنجم ب ایکنم چهارم  یم یبده، منم سع امیحتمن پ یدیهست! رس تمیدیع-

 انداختم و بحث رو عوض کردم. نییدونستم با خجالت سرم رو پا یهدفش از اومدن رو م چون

 رفتم به خدا... یبودم نم یتو روخدا... مجبور نم دیمواظب بچه ها باش-

 دنیخواب ی. االنم شانس آوردشنیخب اونام دلتنگت م یو مادرش، دوست دارن بچه... ول دیسپرمشون به سع یم-

 شد جمع کنم. یرو نم شونیو زار هیوگرنه گر

 محبوب بچه ها شدم لبخند زدم. نکهیبا ذوق از ا 

خودم رو جمع و جور کردم و باز حواسم بهش  یرفت. کم رونیکرد و ب یبا هشدار شاگرد شوفر خداحافظ یکسر 

کرد که تماساش رو جواب بدم حتما و منم با اشاره  یدستش کنار گوشش اشاره مکنارم پرت شد. با  ی شهیپشت ش

ستاده بود. دلم براش تنگ شد. بالفاصله یا دمید ی هیلحظه تو زاو نیو تا اخر میکردم. حرکت کرد دییدست تا ی

 اومد. امیپ میگوش یرو

 ...شهیدلمون برات تنگ م-
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 ! مغرور...گهیزدم. خب بگو دل خودت تنگ شده د لبخند

ندم خوابو یصندل یشدن و محو شدن مناظر، سر به پشت کیبود و به محض تار ریهوا روشن بود نگام به مس یوقت تا

 نشدم. داریشوفر ب دنیو تا هشدار رس دمیو خواب

 دهیرفتم و هنوز نرس یم یتا روستا رو با تاکس دیاست! درسته که با گهید زیچ هیشهر خود ادم  یعطر و هوا اصال

 !گهید ارمونهید نجامیخب ا یشم ول یمحسوب م

بشن  لیموندم تا مسافراش تکم یمنتظر م دیروستا رسوندم و سوار شدم و با ریمس یایمکافات خودم رو به تاکس با

بپرسم و هم به بابا خبر اومدنم رو  یبندازم تا هم احوال بچه ها رو از کسر میبه گوش ی. فرصت کردم نگاهفتهیو راه ب

 یخال یچرا باتر نیدل غافل ا یکردم روشن نشد. ا تالش یخاموش لب به هم فشردم و هر چ یگوش دنیبدم. با د

 کرده؟!

 دیخر یروستا بودن که صبح زود برا یدل تو دلم نبود. چند تا از خانما یبه دلم افتاد و تا پر شدن تاکس یبد استرس

دونستن که کنجکاو باشن و پرس و جو  یمن نم یاز چند و چون رفت و آمدا ادیبودن و خوشبختانه ز به شهر اومده

 کنن.

 ...اریگن د یم نجایجان، به ا یشدم. ا ادهیخونه پ مقابل

 نیانداخته و هم نییرو داشت و درخت مو از سر درش شاخه پا اطیبه داخل ح انیکاو هیعبور  تیکه قابل یبزرگ در

 در زنگ زده صفا بده!  نیبه ا یبا برگ و بارش حساب روزاست که

م. زد دیاومد فشردم و سرتا سر کوچه رو د یم اطیخوندنش تا در ح یبلبل یکه صدا یزنگ یرفتم و دستم رو رو جلو

 یبود. بعض دهیچیاسپند تو فضا پ یدر خونه هاشون رو آب و جارو کرده بودن و بو یطبق عادت اکثرا صبح زود جلو

 اومد. یباغستون ها م متتازه از س یبهار رفته بودن و عطر سبزه  شوازیدرختا هم  پ

از  یعضو دایکه جد یپسر دنیبا د یول دمیزدم و سرم رو داخل کش یباز شدن در لبخند پهن یتقه  یصدا با

 خانواده شده بود  جا خوردم.

 :به به... سالم خواهر زن!اسیال



 لحظه هاغنیمت 

 

 
198 

 

 گفتم: نیو رنگ نیکنم. شالم رو مرتب کردم و سنگ یاحوالپرس یچه جور القید نیداشتما... حاال با ا یذوق چه

 .گمیم کی... تبراسیسالم آقا ال-

 رفت و داد زد: اطیکنج ح سیعرض احترامم سمت سرو یبرا یرو باال داده بود. بدون جواب ناشیآست

 بهناز خواهرت اومده...-

 !دیهم یادب! حقا که لنگه  یب شششیچ

 اطیح یها کییموزا یخونه رو یجلو یبود تا پله ها نیسنگ یو چون حساب دمیدر داخل کش یرو از جلو چمدونم

خونه گذاشتم و  یکنار ورود یقفسه ا یو به زحمت از پله ها باال بردم. کفشام رو درآوردم و تو جاکفش دمشیکش

 بود. دهیچیتو خونه پ مهیغرغر فه یداخل رفتم. صدا

 گهیخونه؟ دو روز د شیآورد یواشکی! اونوقت تو میرسما ندار نیزار بار بهت گفتم از اه د،یچش سف یدختره -

با هم  یده قبل عروس یم ی! چه معنرهیبگ یعجله داره خب عروس یلیکنم؟ خ کاریمن چ فتهیحرفت سر زبونا ب

 کنم؟ کاری! بابات بفهمه من چدیبخواب

 اعتراض بهناز به آسمون رفت: یمتوجه باز شدن در نشده بودن  که صدا هنوز

 دونن... ی! همه هم مگهید میعه مامان عقد-

 سالم...-

.  دیسمتم چرخ نهیآ یو بهناز هم از جلو دیاز آشپزخونه سرک کش مهیانتظار ورودم رو نداشتن که فه انگار

 زدم و گفتم: یگرفتم. لبخند کشدار دهیحرفاشون رو نشن

 ن؟یسالم کردما... خوب-

 کردن. یاحوالپرس مانهیهر دو با ذوق به استقبالم اومدن و گرم و صم 

شد.  یکردن و جر و بحث ها از روز دوم و سوم شروع م یاستقبال م یمیبود. گرم و صم نطوریاولش هم شهیهم

 شد. یکرد و دلم باهاشون صاف نم یم تمیاذ اشونیدورنگ باز نیهم
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ورد ا ییبرام چا مهیکار خودش رفته بود. فه یپ اطیهم از همون ح اسید و الطور که گفتن بابا قهوه خونه رفته بو نیا

 رو درآوردم تا ذوق زده شون کنم.  دایخر لونیو منم چمدونم رو باز کردم و نا

 یراشد و ب یم متشیانتخاب کرده بود و گمونم خداتومن ق یگرفته بودم که کسر یکت شلوار مجلس هیبهناز  یبرا

که ته  بود یرنگ یصورت یلباس مجلس یمانتو رو هم داشت. چشمم پ یاستفاده به جا تیکه قابل رهنیپ هیهم  مهیفه

از خجالت و  دیو تو تنم نگاش کنم. موقع خر وشمشمونده بود و متعلق به خودم بود. ذوق داشتم زودتر بپ لونینا

خالفت م یاجازه  نکهیهم بدون ا یکسر با مغازه دار نتونستم بپوشمش و پرو نکرده انتخابش کردم و  یکسر  یلجباز

 بهم بده، خودش پولش رو حساب کرد.

 لون؟یتو نا یدار یچ گهید نمیبب-

 و گفتم: دمیرو پس کش لونینا عیحرف بهناز سر با

 خوام بپوشمش! یم تیعروس یمال خودمه... برا گهید نیا-

 و گفت: دیهم کنجکاو شد و ابرو درهم کش مهیفه

 !نهیخوردتش که... بده بب یوا نم-

موند و ذوقش رو  رهیزد بهش خ یکه برق م ییکنن لباس رو رها کردم و بهناز با چشما یم یچه فکر نکهیحرص ا از

 آشکار کرد.

 ... ایبده من مان نویچه قشنگه! ا نیا یوااا-

 یسماک هیقابل تنش گرفت. به در اتاقش لباس رو م دهیچسب ی نهیآ یو جلو دیاعتراض کنم از جا پر نکهیاز ا قبل

گ قشن یلیکرد. خ یم دایدامنش ادامه پ یشده بود و به حالت پرطاووس رو یبلند که باالتنه اش سنگ دوز یصورت

 تو چشم بود. یحساب اشیبود و به خاطر دانتل و سنگ دوز

بده من شب حنابندون بپوشم تو کت شلواره رو بپوش، هم  نویا ؟ی! مگه عروسیتو بپوش شهیکه نم نوی: ابهناز

 !نیو رنگ نیاست هم سنگ دهیپوش

 چه بپوشم چه نپوشم! ،یبه دمیخودم خر یاونو برا-
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 بهناز شد. یها ییمدافع زورگو شهیرو هم گرفته بود که مثل هم مهیچشم فه انگار

 اگه کت شلواره رو م،یهفته همش بازار نی. امیخر ینم گهید ی. حاال که تو گرفتمیریقراره لباس شب حنا رو ما بگ-

 خودت بخر! یبرا گهید یکی یخوا ینم

 جون لباس یمان»! همونجا که سها گفت:دشیموندم. مناسب من خر رهیگرفته بود خ یکه کسر یحسرت به لباس با

 !«یعروس صورت

 ...یخب قشنگ بود. کسر یاونقدر پف نداشت که لباس عروس محسوب بشه ول دامنش

 ... بچه ها!...یکسر یوا یا

 و رو شارژ گذاشتمش!  دمیداخل اتاق پر عیبرداشتم و سر بمیرو از ج میگوش

خورون رو هم به اتمام  یکه از دستم رفت. کت و شلوار رو برداشتم و تو کمد لباسام پرتش کردم.     مراسم چا لباسه

 نید نگاه کردم. کامال اندازه اش بود و صد درصد چنبو دهیرسوندم و با حسرت به بهناز که لباس قشنگم رو پوش

 یتر یپوستش گندم یمن و کم ی. بهناز هم قد و قواره دبهناز هم بو یهست و برازنده  یهر تن یبرازنده  یلباس

داشت و خوب   یتر یبود. برخالف من رفتار اجتماع باتریدست بود و صد در صد از من ز کیداشت. موهاش لخت و 

قرار  هیدر حاش شهیبرعکس من که به خاطر سکوتم هم قایرو سمت خودش جلب کنه! دق یر نظرتونست ه یم

 داشتم.

 یپشت ییرای. دور تا دور پذستیبساطا ن نیو ت*خ*ت*  و ا یناهار خور زیو م یاز مبل و صندل یما خبر یخونه  تو

هر پنجره هم چند تا گلدون  یطاقچه  یشده ان. رو نییشده تز یکار هیهو یها یو کناره قرار گرفته که با رو پشت

و  نهیآ هیهستن.  وارهایهم تنها دکور د یقران اتیآ به نیمز ییقرار داره و قاب ها نییتز یبرا یو مصنوع یعیطب

اتاق  نییتز یهمه  نیواقع شده و  ا ییرایپذ یهم سرسرا ونیتلوز زیقرار داره وم یهم کنار در خروج یچوب لباس

 !هییرایپذ

. بابا و دهیرو در خودش جا م یلوازم اضاف یهم باق یواریصاحب اتاق و کمد د یکمد لباس برا هیم شامل ه اتاقا

 یکه اتاق خواب مهمان رو تصاحب کرده و اتاق اختصاص شهیم یخوابن و بهناز هم چند سال یمعموال تو هال م مهیفه

 نجایجا و مکان باشه به ا یتو خونه ب یزیشه و هر چ یمحسوب م یاتاق من انبار ییجورا هیخودش ساخته!  یبرا یا

که حق اعتراض نداشت من  یبهناز انتخاب شده بود و تنها کس ی هیزیو االن هم انگار به عنوان انبار جه شهیمنتقل م
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بشم بعالوه که خودم مسافرم و فقط چند روز  الیخیبشم و ب یکه عاص دمیشن یم مهیبودم چون اونقدر غرغر از فه

 هستم! نجایرو ا التید و تعطیع

زد.  یرو روشن کردم. دلم شور بچه ها رو م مینشستم و گوش زیپر نییاستراحت به اتاق رفتم. پا یکرد و برا رید بابا

 پاسخ و ... یتماس ب ستیشد. ب یمونده جار ریدر مس یو تماسا امایپ ریتا آنتن گرفت و س دیطول کش یا قهیدق

 کردم. امایبه خوندن پ شروع

 «؟یی... کجاسالم»

 «؟یدی... خوابالو»

 «چرا؟ یدینگرانم، جواب نم ایمان»

 «بردار با سها حرف بزن. ؟یدیچرا جواب نم رن،یگیها بهونه ات رو م بچه»

وش گل دیکش غیسها از بس ج نیبچه ها؟ من به درک ا یبرا تیبود دلتنگ نیختم شد؟ ا نجایهمه حرفات به ا ایمان»

 «پاره شد بچه، جواب بده باهاش حرف بزن.

 «تو؟یگوش یچرا خاموش کرد ؟یاز دست من ناراحت ؟یمان»

 !«ریتماس بگ یروشن کرد یلعنت نگرانتم»

 اومد عذاب وجدان یاز دستم بر نم یبچه ها کار یبرا نکهینگرانم بود تا بنا گوش باز شده بود و از ا نکهیاز ا شمین

 یگوش یصفحه  یکرد و اسمش رو دنیشروع به لرز یکردم که گوش یرو رد م دشیتهد یامایگرفتم. تک به تک پ

 کرد. دنیشروع به لرز

 !«یجنگل»

 دم در بود خانم؟ یک یی... کفشاااهللی-

 .دمیدو رونیاز اتاق ب عیو تماسش رو رد تماس دادم و سر دمیبابا از جا پر یصدا با

 سالم بابا...-
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و  یشونید و دست دور گردنش انداختم و صورتش رو غرق ب*و*س* ه کردم و بابا هم پذوق برام آغوش باز کر با

. پاک دیدستم رو رها کنه کنار خودش نشوند و از اوضاع درس و دانشگاه پرس نکهی. بدون ادیسرم رو ب*و*س* 

 یخودم و بابا باز یچطور دلم اومد با آبرو هآخ شه؟یم یکه تو دانشگاه زده بودم! اگه بدونه چ یفراموش کردم گند

 کنم؟

خب جرقه اش به دست خودم زده شد که به اون سامان آشغال  یبود ول عهیکه بخش اعظمش تهمت و شا درسته

 لشیرو خراب کنم و بازم دروغ تحو دارمیخواستم ذوقش از د ی! نمدمیاش رو هم د جهیدادم و نت یچراغ سبز دوست

 ...گهینشد د یقت قرارش بدم ولیحق انینظرم بود که در جرحرف زدم. در  یکم یدادم و درمورد مسائل کل

 دیاز درسام با یکی یکارورز یراستا مجبور شدم به دروغ بگم که برا نیو در هم ارهیدروغ دروغ م گنیکه م راسته

 ! رمیگ یدوتا بچه رو انجام بدم و حقوق هم م یپرستار

 یبهش دروغ گفته بودم در عذاب بودم که انگار رو نکهیاز ا یشد ول یخوشحال م ستمیخودم با یپا یکه رو نیا از

 گفت: یگذاشته بود که با مهربون ریچهره ام تاث

 دخترم، برو استراحت کن... یخسته راه-

 رو تو آشپزخونه مخاطب قرار داد. مهیاز جاش بلند شد و فه یعل ایگذاشت و با  نیزم دست

 دختر... نیا بار بذار پوست و استخون شده یمشت یغذا هیخانم -

 آشپزخونه اومد و جواب داد: یاز پستو صداش

 !ذارمیفردا براش قرمه م ،یماکارون یکردم صفدر آقا برا سیخ ایسو-

 یرسمه که پلو بره رو ادیب یزیخب هر وقت مهمون عز یول ستیبد ن یهم همچ ینقش صورتم شد. ماکارون پوزخند

 !ستمین یکس زیکه من عز هیعیاجاق که خب طب

 و گفت:  دیسرش کش یبافتش رو رو یکتش رو برداشت و کاله مشک بابا

 !هیبرنامه هاشون چه جور نمیسر به کدخدا بزنم بب هی رمیمن م-
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. دیزلر یهمچنان م میبرگشتم. گوش یبابا دادم و به انبار لیگفت. لبخند و خدا به همراهت تحو یرو م اسیال یبابا

 نوشتم. امیباهاش حرف بزنم. رد تماس دادم و پ هشیدو تا فضول تو خونه که نم نیآخه با ا

 «تماس رو جواب بدم تو خونه شلوغه. شهیشرمنده نم دم،ی... من رسسالم»

 فرستاده بود. امیبا بابا رفته بودم و تماسش رو رد کرده بودم هم چند تا پ یاحوالپرس یفاصله که برا نیهم

 .«نچوینپ ینطوریباشم رک و پوست کنده بگو و ا رتیگیپ زنگ بزنم و یخوا ی! نمگمینگرانتم م ؟یدیرد م چرا»

 !«یبده، حرف حسابت رو بزن بعد به درک که جواب ند جواب»

صدا  یهم ب میکنم خواب رفتم تو اتوب*و*س*  و گوش حشیتوج یکردما! حاال چطور شیعصبان یاوه حساب اوه

ال دنب تشیجواب عصبان یطور برا نیمن بهت آمار بدم؟ هم دهیم یچه معن بهیبوده! قلدور زود رنج! اصال تو پسر غر

 .دیرس اممیدر جواب پ امشیجواب بودم که پ

 «چته؟! نمیبب ویبردار گوش ؟یجواب بد یتون ینم ویچ یچ»

به در انداختم و کامل بستمش و تماس رو  یانگار، نگاه ستیزنگ خورد. پوووف ول کن ن یبالفاصله دوباره گوش و

 .دیچیپ یغرغرش تو گوش ینگفتم که صدا یزیهنوز چ یوصل کردم ول

 امیپنجم ب یخوا ی! نمیاریاطوارا رو در م نیکه ا ینکردم ناراحتش یمعلوم هست تو چته؟ من که کار چی:هیکسر

 لنگه پا پشت خط نگهم ندار!  هی ینطوریا یول امیخب نم

سالم رو زمزمه کردم و  ینره فقط کلمه  رونیکردم از در اتاق ب یکه تالش م ییاش با صدا هیجواب گال در

 که بازم داد زد: دیخوشبختانه شن

 یاگه بچه ها تنها نم رمیراننده رو بگ یو شماره  نالیبود برم ترم کیچقدر نگرانت شدم؟  نزد شبیاز د یفهم ینم-

 !یدیم لمیبودن! اونوقت سالم تحو

 طور با پچ پچ و شمرده زمزمه کردم: همون

 .دمیم حیتوض امیزنم. تو پتونم حرف ب ینم-

 !یحرف بزن یجا که بتون هیبرو  ،یبد حیتوض امی: الزم نکرده با پیکسر
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 دادم: امیاومد تماس رو قطع کردم و پ یکوتاه نم ایراحت نیو چون به ا دمیکش یپووف

 زنم با سها حرف بزنم. یشد زنگ م تیخوام خب... موقع یمعذرت م-

 : فقط سها؟ من دل ندارم؟ یکسر

 ادیتونم راحت حسم رو بهش بگم!  ی! کاش بفهمه نمستیمعلوم ن شیو شوخ یچه مدلشه؟ جد گهید نیا پوووف

خوام  ینم گهیدرآوردم بسه؛ د ی! سر همون سامان که پررو بازنهیزن هم تیموارد ناز کنم. خب خاص نیگرفتم در ا

  گهیاشتباه د ی طهیرا هیتونم  یمطرح نشه نم موضوع یرو بخورم! تا با بابا حرف نزنه و جد یچوب صداقت و زودباور

 رو رقم بزنم!

 کنه، گفتم باهاش حرف بزنم آروم بشه! یم یتاب یو ب هیسها گر نیخب گفت-

 کنم که مهم بشم؟ یتاب یو ب هیگر دی: منم حتمن بایکسر

 بهش آرامش بدم نوشتم: یا گهید قیبه طر نکهیا یبرا

 ؟یایقرار پنجم سر جاشه؟ حتمن م-

 یدادگاه طول م یکارا یاومدم ول یروزا م نیذاشتم تا اون موقع و هم ی... دست خودم بود نمامیم زمی:آره عزیکسر

 ...امیو شلوغه، بعد پنجم حتمن م دیکشه. بعدشم که ع

 باشه! یسرم تو گوش شهینم چه،یپ یم ثیروستاست و زود حرف و حد نجای. امیزنیحرف م نجایا یاومد-  

افتاد ناراحت نشه  اماشیدر جواب پ رینباشم و اگه تاخ یگوش یداد که مدام پا تیباهاش چت کردم و رضا گهید یکم

ه . اونقدر دلش گرفته بود کرمیباهاش تماس بگ تیرو درک کنه.  البته قول گرفت که به محض بروز موقع تمیو موقع

قابل درک بود. تازه پدرش رو از  طشیشرا مورد رو خواست و نتونستم رد کنم. نیغرورش رو شکست و با خواهش ا

 داشت. ازین شیکم کردن فشار عصب یهمدم برا کیبه  دایمدت شد نیدست داده بود و با توجه به اتفاقات ا

. بابا میبهناز رفتن و من و بابا تنها موند یسراغ دختر خاله  هیزیدوخت و دوز جه یبرا مهیاز ناهار بهناز و فه بعد

ن برگشت یبرا یتنهاشون گذاشته بودم و بهانه ا نکهیگرفته بود. از ا یزدم. دلم کم اطیتو ح یو منم چرخ دیخواب

 نبود در عذاب بودم. ششونیپ
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 یزیبهناز مثل برق گذشت و چ ی هیزیجه دیبا هرروز شهر رفتن و کمک در خر  دیمونده تا سال جد یباق یروزها

ودش خ یکردن ول یم تشینداشت. بچه ها آروم گرفته بودن و کمتر اذ ادگاریبه  یشبانه با کسر یباز امیبرام جز پ

 یکرد و دلِ نگرانم رو به آشوب م یاستفاده م زیمحبت آم ییمحابا از کلمات جادو یتاب تر شده بود که ب یانگار ب

 .دیکش

 یداماد برا ی. به رسم روستا خانواده میو همه دور سفره کنار هم نشست میکرد یرو مثل هر سال ط لیتحو سال

تابع  دیآدم با ییجاها هیخب  یاومد ول یخوشم نم ادیز ی. از گشت و گذار نوروزمیاومدن و بعدش هم ما رفت دنید

نامحسوس به خاطر  یو ازدواجش بود و طعنه ها هنازناشناخته بودم و نقل مجالس ب بایجمع باشه. بماند که من تقر

 نداشت! تیکه برام اهم دیرس یبزرگتر بودن و مجرد بودنم به گوشم م

بود. از ترس  دیو خر یتدارکات عروس یایهر روز تو خونه برو و ب بایششم گذاشته بودن و تقر یازدواج رو برا قرار

مشخص بود. با  امایبودنش تو پ یو حرص خوردنش از شاک دادمیم امیپ یکمتر به کسر ارنیبرام حرف در ب نکهیا

کردم و  یزد ذوق م یبودم که از کم بودنم حرص م مهمبراش  نقدریا نکهیاز ا یاومد حرص بخوره ول یدلم نم نکهیا

 شد. یاصطالحا قند تو دلم آب م

! ارنیکه برام حرف در ن هییجا یبرا تمیخاص نیا یول دیحاضر جواب و سرتق شناخت یمنو دختر انیتو کل جر گمونم

ود ب طونیشه ش یشم. نم یم یحاضر جواب بود. چون به عنوان دختر سرتق معرف شهینم نجایمردم ا نیتو روستا و ب

من  یهر کار شهیکامل رو نداشتم. هم یو راحت شآرام مهیتو خونه هم با وجود فه یشم. حت یچون سبک شناخته م

 بهناز به به! یکردم اوف بود و کارا یم

غوره  یشمردم و برا یدرخت مو رو م یجوونه هانشسته بودم و  یپله ها یروزا رو نیا یحوصله از شلوغ یب

 .دیبابا به گوشم رس یکه پشت سرم در خونه باز شد و صدا ختمیر یانداختن آخر بهار نقشه م

 کنن! یم اههیدارن جهاز رو س هیبق شیبابا؟ برو پ یچرا نشست نجایا-

 .دیپوش یرفتن کفش م رونیبود و آماده ب دهیو نگاش کردم. لباس پوش دمیچرخ

 بابا؟ یریحوصله شونو ندارم... کجا م-

 درآورد و گفت: بشیشب رنگش رو از ج حیسرش گذاشت و تسب یرو رو کالهش

 بزنم بازشه! لیباغ، راه آب بسته شده، چارتا ب رمیم-
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 به سر و وضع مرتبش انداختم و گفتم: ینگاه

 ؟یلباس عوض کن یخوا ی... نمامیمنم م-

 رونیطاق برداشتم و دنبال بابا ب یاز رو یو چادر رنگ یو گوش دمیلباس پر ضیبدون تعوتنم بود.  جیبلوز دامن اسر هی

 زدم و گفتم: یبود. لبخند ستادهیمنتظرم ا اطیدر ح ی. جلودمیدو

 زدن؟ لیب یریم یبا لباس پلو خور-

 و گفت: دیخند نرم

 با باغ خودشون کارباغ ما رو هم راه بندازه! ینگاه بندازم، بدم پسر خان عل  هیاز ما گذشته بابا... برم  گهید-

ناز و به  مهیاومدم، فه یشد با بابا به باغ م یم تیتنگ شده بود. برعکس من که هروقت موقع نایباغ و زم یبرا دلم

 یکه من دوست نهیهم یدوست و آشنا دارن. برا یو  تو روستا حساب دنیچرخ یم لیدوست و آشنا و فام یخونه 

 ندارم. 

وفه . درختا شکمیدیکرد و باالخره به باغ رس یکه مثل خودش باغدارن احوالپرس اییبابا با چندتا از روستا ریسم تو

 بایو بابا کتش رو درآورد دستم داد و جلو رفت. پر از حس ز دمیکش قیداشت. نفس عم یزده بود و طراوت خاص

از هم جدا   یکوتاه یبا راه خاک هیما و باغ همسا شد.  باغ یدرختا گرفته نم یشدم و نگام از شاخ و برگ و شکوفه 

شروع به قدم زدن کردم و سر مست از آواز  رینکنه تو همون مس ریدامنم به خار و خاشاک گ نکهیا ی. براشدیم

 رو چک کردم. امایآهنگ گذاشتم و پ میگنجشک و پرستوها با گوش

 «؟یالتماست کرد که جواب بد دی... حتما بایمان یمعرفت یب یلیخ»

 !چیه گریباهاش حرف بزنم و د یشد تا کم تیموقع دیمدت فقط روز ع نیکردم. ا یرو ادهیز گهید نه

. شماره اش رو گرفتم. چند تا بوق خورد تا باالخره جواب داد و خب دیبه اطراف انداختم و چشمم بابا رو ند ینگاه

 !فتادهیهنوز عادت طعنه دادن از سرش ن

 به به پارسال دوست، امسال آشنا!-

 تا بناگوش باز شد و گفتم: شمین ینشم ول یمیبا خودم عهد کرده بودم تا با بابا حرف نزنه باهاش صم نکهیا با
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 نه دوستم نه آشنا! انمیکه در جر ییتا جا-

 و گفت: دیخند نرم

 !یشیکدوم نباش! خانمم که م چیباشه خانم پرستار؛ ه-

 محکم گفتم:  ریون گرفتم و سر به زخجالت لب به دند از

 باش! الیخ نیبه هم-

 بود زمزمه کرد. انیع طنتشیکه ذوق و ش یبا لحن 

 !شهیفرداشب معلوم م-

 گرد شد و بلند گفتم: چشمام

 ؟یایفردا م-

 شروع کرد به حرف زدن. زیکریهول زده شد و  صداش

 نقدریدونستم ا یبابا م یالزمت دارم. ا ا،یریاز ذوق نم یآبقند بهش بده! مان یکیعروس غش کرد.  ،یوا ی: ایکسر

 گفتما! ینم یکن یذوق م

 صدام رو کنترل کردم و گفتم: یخنده ام گرفت ول نکهیا با

 مزه! یب-

 و پرحس گفت: یو جد دیخند آروم

 ؟ی... تو هم خوشحالایمان امیخوشحالم دارم م یلیخ-

 یهمه  یخنک بهار یهوا نیو احساس گرما تو ا دیو تپش گرفت. خون به چهره ام دو دیلحن آرومش قلبم لرز از

 بارم در جهت صحت حرفش بهش ضدحال زدم: نیضد حالم و ا یتنم رو داغ کرد. به قول خودش الهه 

 شون؟ یاریم ؟یکن یم کاریبچه ها رو چ-
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 شد. زیت یبود زدم تو برجکش که لحنش کم مشخص

 تنگ شده؟ یلیالبد دلتم براشون خ-

کرد که زود کوتاه اومد و  یو انگار درکم م دی. اونم خنددیچیپ یتو گوش دییتا یخنده ام به نشانه  یو صدا دمیخند

 گفت:

 محشره! گهید دنتیمدل  خجالت کش یول ایاریبه حرف کم نم ادیخوشم م-

 .دمیو منم خند دیخند اون

 

 «دختر میبه خانه ماندن« »دختر میجوز گل گل« »سرم دختر ریشب ز« »بالشت پرم دختر« »دخترم دختر دختر»

ا چادرم بستمش و باب یو گوشه  دمیکش نییرو از کنار گوشم پا یاومد گوش یاونطرف تر م یبابا که از کم یصدا به

 خوند سمتم اومد. یهمونطور که م

 دختر... رمیگدل دختر... گوشواره  یدختر... برا رمیرم دختر... بازارچه م ی: بازار مبابا

 براش جواب خوندم. رستانیو طبق عادت دوران دب دمیخوندنش نرم خند یو برا دمیدیهم رس به

 تی...  به خانه ماندنستمین تی... جوز گل گلستمیسرت ن ری... شب زستمی... بالشت پرت نستمیبابا دخترت ن-

 بابا... ریگوشواره نگدل دختر...  ی... بازار نرو بابا... بازارچه نرو بابا... براستمین

 و گفت: دیشونه ام کوب یرو دست

 فکر شوهر دادن تو هم باشم... دیبهناز که بره با-

 به هم فشردم و معترض گفتم: لب

 . هر وقت درسم تموم شد بعد!ستمیچشمتون ن شی... من که پکاریخوام چ یعه بابا شوهر م-

داشتم و تو  یچرا همچون رابطه ا شهیم یکنم حاال؟ اگه بهش بگم شاک کاریچ ادیب یسرم درسم دارم! کسر ریخ آره

 مورد حرف بزنم. نیحتمن در ا یبا کسر دیپسر تنها سر کردم! با هیخونه با 
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 شلوارش رو تکوند و گفت: یت*خ*ت*  سنگ کنج باغ نشست و خاک پاچه  یرو

 یپ یبر ادیب رتیهمدم خوب گ هی... ییعمر تنها هی یعنیمادر  یبسه! دختر ب ییبابا... عمر تنها یبر دیتو هم با-

 !تیزندگ

 به درخت نشستم و زانوهام رو جمع کردم تو بغلم و گفتم: هیبه روش تک رو

 سرتون! ری! هستم حاال حاالها زدنیانگار خواستگارا صف کش یگ یم یعه بابا همچ-

کرد.  یتر شدنش رو درک م ریشده بود و تازه گ شتریسرش ب دیسف یو اطراف رو نگاه کرد. حجم موها دیخند نرم

 و در جوابم گفت: دیکش یآه

ن. کم ات رو گرفت یعبداهلل پ یمشت یتا پسر فرنگ رفته  ریبگ یکاظم پسر خان عل نی. از همدنیبله که صف کش-

 ! همه رو دست به سر کردم که درست تموم بشه!یبینج ،یکرده ا لیتحص ،یدختر صفدر خان یستیکه ن

معذب بودم. با خنده ادامه  یموارد باهام حرف بزنه و حساب نینبود که بابا در ا یعیانداختم. طب ریخجالت سر به ز از

 داد.

 نگم بهتره! یچیه گهیاز منوچ که د-

 یتوجه یعوض کردن بحث غرق فکر از ب یبابا هم حرصم گرفت و برا یشوخ یبا اشاره  یبودم و حت زاریمنوچ ب از

 گفتم: مهیفه یها

 بابا؟ یچرا زن گرفت ،یمنو بزرگ کن یتونستیبابا؛ خودت که م-

 ور رفت و گفت: حشیانداخت و با تسب نییپا سر

 دونتتون! یکنه و جدا نم ی! دختر خودشم بود گفتم باهم بزرگتون مرهیمادرتو بگ یگفتم جا-

 لب کج و کوله گفتم: با

 ! اشونیمبار منو نبرد دوره هیدونه!  یآره، اصال جدا نم-

 به پشت سرم گفت:  رهیلبخند زد و خ نرم
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 یهرروز دلت مامان خودتو م یدید یاونجا رفتارش با بهنازو م یرفت یذاشتم ببرتت باباجان... م یخودم نم-

 خواست!

 و گفت: ستادیگرفت. جمله اش که تموم شد ا بغضم

 داره! کارمیکدخدا چ منی! برم ببگهیخواستم د یخودمم زن م ،یمگه فقط تو بود یپدر صلوات-

 رفت. سرجام ثابت یبود و بابا به طرفش م ستادهیو رفتنش رو نگاه کردم. کدخدا اون سمت باغ ا دمیحرفش خند به

چادرم رو باز کردم و  یگوشه  یگره  عیشدنش  سر یو احتمال عصبان یقطع تماس کسر یادآورینشستم و با 

 رو کنار گوشم گرفتم و نق زدم: یگوشدل غافل که هنوز تماس رو قطع نکرده بود.  یا یرو برداشتم ول یگوش

  د؟یالو... چرا قطع نکرد-

 و خودش رو به اون راه زد و گفت: دهیرو شن زیخندونش تابلو بود که همه چ یصدا

 ؟ییکجا اد،یم یگل و بلبل یعجب صدا-

 ؟یدیگل و بلبل شن یفقط صدا یحرص گفتم:مطمئن با

 که با خنده تکرار کرد. دهیرو شن زیو مشخص شد همه چ دیخند بازم

 !ه؟یبازار رفتنه چ انیجر یداره بابات چرا زن گرفته؟ راست یآخه دختر به تو چه ربط-

 حرص اسمش رو صدا زدم. با

 !یکسر-

حرصم گرفته بود. و واقعا  یبود کم دهیکه حرفامون رو شن نیخب از ا یخوشحال بودم ول دنشی. از خنددیخند بازم

 آتو و سوژه بهش دادم. یحساب

تو راهه! کاظم و پسر فرنگ رفته رو  پیخوشت یدوماد جنگل هیها؟ به بابات بگو  ،یخوا یکه شوهر نم ؟یجان کسر-

 کنما! یخون به پا م نمشونیرد کنه طرف خونتون بب

 خنده و ذوقم رو کنترل کردم و گفتم: یو جد محکم
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 ؟یساعته پشت خط میبچه ها کجان شما نبپرسم  شهیم-

 آروم شد صداش و معترض گفت: یکم

خواد بگه بچه  یم یزن ه نیهم ا یتو زندگ گهیشهروزو رو به راه کن بچه هاشو بدم دستش؛ دو روز د نیخدا ا یا-

 ها، بچه ها!

 باز صدام رو باال بردم. یگفتم ول نیدلم ام تو

 ؟یبچه ها کجان آقا کسر-

 و با حرص جواب داد و من از حرص خوردنش ذوق کردم. دیکش یپووف

 ؟ییکجا یبردتشون پارک! خوبن غصه اونا رو نخور... نگفت دیمامان سع-

 باغ... میبا بابا اومد-

با  هگید یچت تماس رو قطع کردم. کم یبا گذاشتن قرار شب برا ادیبابا ب دمیترس یو چون م میحرف زد گهید یکم

 .میبابا موندم و با هم به خونه برگشت

 ییبود پس جا هیزیکردن جه ستیمملو بود و چون مرکز کارشون ل مهیفه یهمچنان از دوستا و خواهرزاده ها خونه

هم سمت  ی. هرازگاهمیآوردم و با هم راز بقا تماشا کرد ییمن تو اتاق نبود. با بابا تو هال نشستم و براش چا یبرا

 ینداشت! برام مهم نبود ول یبود و نبودم براشون فرق نکهیگرفت از ا یو دلم حسرت م کردمیم زیاتاق گوش ت

 و بابا! مونمیو من م ستین یخبر یشور و شلوغ نینوبت منکه برسه از ا دونستمیم

به رفتن دادن و تونستم به اتاقم برم. خسته بودم و خوابم  تیوضع ادامه داشت تا باالخره رضا نیاز شب ا یپاس تا

 و براش نوشتم. دمینده. رو تشکم دراز کش یبابا سوت یکردم که جلو یهماهنگ م یبا کسر دیبا یاومد ول یم

 سرهم کن! یزیچ هی! ینگ یزیبا بابا حواست باشه درمورد تنها بودنمون تو خونه چ یو حرف زد یسالم. اگه اومد-

 رو بشنوم. امشیپ ی برهیو یکردم تا صدا زیبهش گوش ت امیرو کنارم گذاشتم ومنتظر پ ینبود. گوش نیآنال

 و صبح شناسنیکه صبح و شب نم نامیداد... خوابم برده بود! ا ی. ادمیاز خواب پر یبا کس مهیصحبت فه یصدا با

 بابا... یشده باز! ا داشونیزود پ
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 رو داده بود. اممیجواب پرو چک کردم.  میجام نشستم و گوش تو

ا کنم دو روز بچه ه داینفر رو پ هیبهتره،  امیافتاد، تنها ن ریتاخ ی: چشم خانوم، حواسم هست. فقط اومدنم کمیکسر

 .امیم شونیکنم و با ا یهماهنگ م دیرو بهش بسپرم با مامان سع

 ؟یندار یجان؟ نظر یمان یدی: خوابیکسر

گذاشتم و تشک و جاخوابم رو  ریو صبح بخ دییفرستاده بود. براش تا ریشب به خ یشکلک عاشقانه هم برا چندتا

و سرک  یفضول یزن و دخترها برا یاهایبرو و ب ؛یعروس یزدم. بازم تکاپو و جنبشها رونیجمع کردم و از اتاق ب

 ! رهیم شیچخبره و چطور پ ننیتو امور که بب دنیکش

 اد؟یکردم که اگه ن دایپدلم گرفت و دلشوره  یکسر ومدنیاز ن یکم

واقعا برام مهم  یعنیشدم؟ فکرم کجاست؟  ینطوریچرا ا یوا اد؟ین ترسمیبرام مهمه؟ چرا م شه؟یم یچ ادین اگه

ط فق کنم؟یفکر نم نای! تفاوت فرهنگ! چرا به ایهمه اختالف طبقات نیکه بخاطر بچه ها انتخابم کرده؟ ا ستین

 ...نی! همادیکه ب خوامیم

و قرار بود  مراسم توخونه برگزار بشه. از صبح همه جا رو با   دیهم گذشت و شب حنابندون بهناز رس گهیروز د دو

ا چر دونمینم یشد! دلش بخواد مهربونه ول بمیخوب نص یآرزو یو چون در خدمتش بودم حساب میکرد زیتم مهیفه

 خواد! یاغلب اوقات دلش نم

چرا  دمیفهم ینم ی. براش خوشحال بودم ولدیدرخشیم یشده بود و حساب کیو ش ییایرو یتو اون لباس صورت بهناز

. رقصم آنچنان خوب نبود ارمیبود باال ب کیکه چندبار نزد یبه حد زدیدلم آشوب بود و حس حسادت به دلم چنگ م

 مهیکه بهناز فقط دختر فه دوننیروستا م ی. همه دمیشدم و باهاش رقص دهیبه عنوان خواهر عروس وسط کش یول

 دوننمون!  یخب بازم خواهر م یاست ول

 نیمون با هم رو به خاطر دارن غافل از ا یبچگ یطنتایسردمون تو خونه خبر ندارن و فقط همون ش یاز رابطه  خب

 .ستیمون ن نیب گهید یبچگ تیمیکه مدت هاست صم

 یو پس فردا برا ادیب یوسعر یکارش رفت تا فردا برا یخوش و خرم پ یشب تموم شد و هرک مهیبعد از ن مراسم

بار بود که از  نیبود. اول بیرفتم. عج میشبانه روز سراغ گوش کیو بعد از  دمی! تو جا خوابم لمیپات*خ*ت* 

 !یکیداشتم. فقط  امیکم پ یکسر
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 !«امیبدقول شدم... نم متاسفم»

 

فقره رو کم داشتم که سد گلوم  کی نیبود هم رمیبانگیکه تمام مدت گر یو بغض و حال بد یاون حجم خستگ با

 بشه. یاز چشمام جار امدشیبشکنه و پ

 یحرف هی بهیغر هی ؟یچیبکنم؟ ه تونمیم کاریبپرسم؟ واقعا چ لیدل اد؟یجواب بدم؟ التماس کنم که ب ی! چادینم خب

 ...نیزده بود االن پسش گرفت! هم

 !یراحت نیرفته! به هم یاومده و نه خان ینه انگار، نه خان انگار

  

 ! اصال چرا باور کردم؟کردمیباور م دیمواخذه اش کنم؟ خب من احمق نبا دیبا یچه حساب یرو

 یخوابم برد و هنوز خستگ یک دمیمسخره ام شماتت کردم که نفهم یو زود باور یساده لوح یخودم رو برا اونقدر

 شدم. داریخواب باز  یعذاب اله یبار با صدا نیکرد که صبح شد و ا یم ینیمثل کوه به تنم سنگ

 یبزرگترا با نعره م شیلوده پ یبه عنوان انکراالصوات همه جا ثبت کرد! پسره  دیمنوچهر رو  با ینکره  یصدا

 هگیرو چک کردم. نه، د میرفتن از اتاق دوباره گوش رونیو بلند شدم. قبل از ب دمیبه صورتم کش ی. دستدیخند

 یرفتم. همه دور سفره  رونیاز اتاق ب لباسامگذاشتمش تو کمدم و با مرتب کردن  دیازش نداشتم. نا ام یامیپ

 مهیو کدخدا هم بودن. عمو هوشنگ و پسرش منوچهر هم چفت بابا نشسته بودن و فه اسیصبحانه نشسته بودن. ال

 نگام کرد و گفت: یفینفر بابا با اخم ظر نیحال سالم دادم و اول یاومد. ب رونیب یچا ینیاز آشپزخونه با س

 بابا، چرا چشمات قرمزه؟ ریصبح به خ-

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست دوباره

 شده. یطور نیا دمی. کم خوابستین یطور-

 دهیمجبور شدم د ستادینگاهش مشخص بود که قانع نشده! رو سمت عمو کردم و بهش سالم دادم و چون ا از

 در جا گفت: یهم کنم و منوچهر هم بدون واکنش یب*و*س* 
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 دختر عمو! یریگ ینم لیتحو-

 چپ نگاش کردم و حق به جانب گفتم: چپ

 ...یگرفتن الزم ندار لی!  تحویسالم دادم پسر عمو! شما صبحانه ات رو بخور ضعف نکن-

از همه باالتر  افهیبازم اعتمادش به سقف بود و خودش رو از نظر ق یداشت ول یاز حد شی. اضافه وزن بدنیخند همه

 و همه اش به خاطر ثروتمند بودن بود!  دید یم

 یخواست ول یو غصه خوردن م یینداشتم. دلم تنها یزدم. حال خوب رونیشستن دست و صورتم از خونه ب یبرا 

آب  ریکنار ش اطیتو ح یسرحال شدن کم یمن بود. دست و صورتم رو شستم و برا یبرعکس خواسته  قایدق طیشرا

 وره. به سرم بخ یینشستم تا هوا

فقط چاره سکوت  نجایا یزدم ول یحداقل سرش نق م ای دمیپرس یم لیبود و ازش دل یم یخواست کسر یم دلم

بشه که از خانواده ام براش بگم و به  کینزد ممیاومد که بهش اجازه دادم تا اون حد به حر یبود. از خودم بدم م

آشفته ام کرد. رد دستاش که  حصار  یحسابکرد و  یمورمور م میشونیپ یببندم! رد ب*و*س* ه اش رو دیقولش ام

حصر  یعذاب وجدانِ ب نیفشرد.  االن با ا یداشتم االن در حد خفه شدن بدنم رو م ینیریتنم شده بود و چه حس ش

 یدختر پاک بود. همه  هیکنم؟ آرزوش داشتن  کاریکه به خودم و بابا کردم چ یانتیخ نیکردم؟ با ا یم کاریچ

 ه؟ش یم یاگه بفهمه چ ام؟یتونم با وجدانم در مقابل بابا کنار ب یکنم که نم کاریمن چ النبود. ا نیافتخارش هم

 !ایپسره کل کل نکن نیبا ا گهید-

 . به بابا نگاه کردم و معترض گفتم:دمیو سمت صدا چرخ دمیترس لرز با

 دهن آدم! ندازهیندارم؛ خودش حرف م شیبابا من که کار -

 د و غر زد.تر کر ظیرو غل اخمش

 !شهیزنه و با عالم و آدمم کل کل داره، تو سربه سرش نذار پرروتر م یاون هزارتا حرف م-

 آب نشست و محکم گفت: ریاستفاده از ش یحوصله چشم گفتم. کنارم برا یب

 جلو چشم نباش. ارنیمردا بند و بساط م نجایاالنم برو خونه االن ا-
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 یرفت که دلش نم یکسر یها تیحساس یبخوام فکرم پ نکهیا یشدم و با حرص سمت خونه حرکت کردم و ب بلند

ابا کنم؟ ب یاش م سهیقدر با بابا مقا نیکل کل کنم! لعنت به من؛ چرا ا دیبا سع ایباشم  یچشم مرد یخواست جلو

 اش؟ جهیشد نت نیزد و ا قشنگچرا اون همه حرف  اد؟یچرا نم ؟یچ یکسر یقول و مرامش هست، ول یپا

خواهر زاده هاش  مهیشدن. فه هیزیکه مشغول بردن جه دینکش یتو هال مردا مشغول گپ زدن بودن و طول همچنان

که  یجز خونه موندن نداشتم. مراسم داخل داربست یسپرده بود و من کار اسیبهناز و ال یخونه  دنِیچ یرو برا

 .دمیخونه کش یبه سر و رو یو دست رفتمنبود. دوش گ یو خونه خبرشد و ت یشد برگزار م یداخل کوچه بسته م

 یدهایرخ نیکه ح یخواست. شب قبل لباس یم رییتغ یبه شهر رفته بود و منم دلم کم شگاهیآرا یبرا اسیبهناز با ال

 رنگ بدرخشم. دیخواست امشب رو تو اون کت شلوار سف یو دلم م دمیبودم پوش دهیخر یعروس

 «اد؟یقدر خوبه چرا نم نیاون که ا»مو افتاد و از ذهنم گذشت.  یاتو یکمد رو که باز کردم نگام به جعبه  در

 خودم جواب خودم رو دادم. و

 «کنه! یم تمی! داره اذادیم»

 یخاموش م امیشماره اش رو گرفتم. با پ یفکر یبرداشتم و ب الیوسا نیرو از ب یباره دلم پر ذوق شد و گوش کی

 که نقش صورتم لبخند شد. دینکش هیبه ثان یول دیاپراتور ذوقم خشکباشد 

 «! دارم برات...یآقا کسر یکن زیسورپرا یخوایم»

 افهیق یول دیطول کش یلیمو و کت شلوار رو برداشتم و با ذوق و حوصله شروع به صاف کردن موهام کردم. خ یاتو

ود رنگ ب دیکت شلوار سف هیو کار منم تمام شد.  دیچیاُرگ تو کوچه پ یتا آسمون متفاوت شد. کم کم صدا نیام زم

موهام رو پوشوندم تا داخل مجلس زنونه باز  هم یدیو با شال سف دمشیداشت. پوش یسنجاق نقره ا هیکه جلوش 

 .دمیخط و نشون کش یکسر یبه ساعت انداختم و با لبخند برا یکنم.  نگاه

 !«یریغافلگ یب یریجان؛ غافلگ یخوندم کسر دستتو»

 واال...  کشمیجان؟ خجالتم نم یجان؟ من چرا گفتم کسر یکسر

 ذوق دارم آخه؛ هر لحظه ممکنه برسه!  دیخودتون ببخش یبه بزرگوار شما

 !میقد یعروسا عروسم
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 یادش یادیکه نه، ز یو منم دلم کم دهیچیکه با داربست ساخته بودن تو کوچه پ یو هلهله از داخل تاالر لیک یصدا

خوام  یخب هم خواهر عروسم و هم م یبود ول دیهم نقش صورتم کردم که از من بع یظیغل بایتقر شیخواست. آرا

 مواجه بشه! گهید یایمان هیبا  یکسر

زدم و  رونینبود همون طور از خونه ب بهیمردا بساط گپ زدن داشتن. پوششم کامل بود و چون غر اطیح داخل

منفور منوچهر  یو بعدش صدا دمیشن یصوت کوتاه یانداختم تا بپوشم که صدا نیمپله ها ز یصندالم رو باال

 دراومد.

 دختر عمو... یاوالال... چش نخور-

 دمچونیجوابش رو ندم نشستم و بند صندالم رو دور مچ پام پ گهیاخم نگاش کردم و چون به بابا قول داده بودم د با

که هر وقت ناراحت بود نقش  یفیسرم ظاهر شد. سر بلند کردم و نگاش کردم. بابا بود با اخم ظر یباال یا هیکه سا

 .دمیکردم. پرس یو نگاش م مرفت یشد. همونطور که با بند کفشم کلنجار م یصورتش م

 شده؟ یجانم بابا، چ-

 غر زد. یلب رینشنوه و ز یآروم بود تا کس صداش

 چادر بنداز دور کمرت تا اونجا...  هی رون؟یب یاومد هیچه وضع نیا-

 نثار منوچهر کردم و آروم گفتم: چشم بابا... یلب لعنت ریبستن بند شدم و ز الیخ یب

 مردا تو کوچه ان! یاین رونیرفت گفت: ب یم نییکه پا یرو چرخوند و در حال حشیتسب

ه بازِ کوچ طیارد تاالر بشم و مردا تو محتونستم و یم اطیاز داخل تاالر بود چون بالفاصله بعد از خروج از ح منظورش

 داشتن. یکوبیرقص و پا

که دورش بودن،  ییمنوچهر و پسرا زیرفتم. نگاه ه رونیرو سر انداختم و دوباره ب مهیخونه برگشتم و چادر فه داخل

 سرعت نیبهشون سپرد و با آخر یمنحرف کردن توجهشون صداشون زد و کار یبابا برا نیب نیبرام ملموس بود و ا

کردم و  یها و اهل روستا احوالپرس هیبود و با چند تا از همسا ومدهیممکنه خودم رو به تاالر رسوندم. هنوز بهناز ن

بهش  یسک ای نمش،یو من نب ادیب یاطالع نمونم. اگه کسر یب رونیکرد که از ب یم یقرارینشستم. دلم ب مهیفه شیپ

 بگه و بذاره و بره؟  یزیچ
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 به دلشوره شد. لینبود. ذوقم تبد بهیاز غر یبزنم و خبر دیرو د رونیشد که ب یبهونه ا اسیبهناز و ال اومدن

 هوونیخواد! د ی! اون به خاطر بچه ها هم که شده منو ماد؟یمعرفت باشه که ن یب نقدریا شهیم یعنی اد؟یواقعا ن اگه

کنم؟ چرا عقل و منطقم رو کنار گذاشتم و  یاگه به خاطر بچه ها هم بخواد، باهاش زندگ یحاضرم حت یعنیشدم؟ 

 افسار ذهنم رو به دلم سپردم؟

ه و کوچ یدرِ تاالر به انتها یو از جلو دمیخودم رو کنار کش دنیرقص یکه م ییدخترا نیشد از ب دیام که شد دلشوره

 انداختم. یاون سمت مجلس مردانه نگاه

 دختر عمو؟ یگردیم یدنبال کس-

 بشه حق به جانب گفتم: یعیحضورم طب نکهیا یبود نگاه کردم و برا ستادهیسمت ا نیچپ به منوچهر که ا چپ

 !دمیبابا رو شن یلحظه فکر کردم صدا هینه، -

پرده رو انداختم و داخل برگشتم.  عیو روشن فضا مشخص بود و سمتم که حرکت کرد سر کیتو تار پوزخندش

 ؟یسرم آورد ییچه بال یبراش افتاده باشه؟ کسر یشد. اگه اتفاق شتریدلشوره ام ب

با بهناز و دوستاش برقصم و چون واقعا  گهیدور د هیشد و مجبور شدم  دهیاوج دلشوره دوباره دستم وسط کش تو

 . رمیو چادرم رو برداشتم تا به خونه برم و دوباره باهاش تماس بگ دمیکنار کش عیحالم رو به وخامت بود سر

از سمت در  عیهم شروع شد و شروع به پهن کردن سفره کردن. از فرصت استفاده کردم و سر صرف شام همزمان

 میمتوجهم نشد. داخل رفتم و گوش ینبود و کس ی. خوشبختانه خبردمیپر اطیزدم و داخل ح رونیاز  تاالر ب اطیح

 کننده رو گفت.  دینا ام یهمون جمله  وررو گرفتم و بازم اپرات یکسر یدرنگ شماره  یرو از کمد برداشتم و ب

خونه در اومد. همونطور  یدر ورود یبودم که صدا امامیتو پ یحال و اوضاع کسر دنیپرس یبرا دیسع یشماره  دنبال

 بودم صدام رو بلند کردم. دیسع امیکه دنبال پ

 ؟ییبابا شما-

رو کنار گوشم گرفتم که در اتاق باز شد و از وحشت هول کردم.  یکردم و با گرفتن شماره اش گوش داشیپ باالخره

 تماس برقرار نشده رو قطع کردم و داد زدم. عیسر
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  ؟یکار دار یچ نجایا-

 

 موند. سمت در رفتم تا در رو ببندم که به حرف اومد. رهیزد و دست به بغل بهم خ هیبه چارچوب در تک همونجا

 !نمتینظر بب هی امیگفتم ب ،یاومد دمیدختر عمو؟ د یکن یچرا ترش م-

 صدام رو باال بردم و سرش داد زدم: یعصب

 دارم من! دنیمگه د نم،یب رونیبرو ب-

 دست به بغل زد و گفت: یلحن کشدار و مسخره ا با

 ! یریگ ینم لیتحو یشد یشهر افاده ا یرفت -

 رو هل دادم تا ببندم و همزمان نق زدم. در

 !ادیخوشت ب یستیکه هست. مجبور ن نهیشدم! هم یبه تو چه چطور-

 دمیباش کو نهیتونستم ببندم. با تمام قدرت ت*خ*ت*  س یبسته شدن در رو گرفته بود و نم ینحسش جلو کلیه

 هلش دادم و داد زدم. رونیو به ب

 !یباش نجایا دیزشته نبا رونیبرو ب-

 کرد و گفت: انیرو برام نما هشیکر یو دندونا دیخند

 .می! خودمونادینم نجایا یهمه مشغول شامن، کس ه،یاطوارا چ نیا-

دم ش مونیهم از اومدنم پش ی. از طرفدادیبودم و حضورش عذابم م زاریو تنم گر گرفته بود. از منوچهر ب دمیترس یم

 قرار گرفتم.  یتیموقع نیکردم که در چن یو خودم رو لعنت م

د و ش رید و توان تحرک نداشتم. بازوم تو قالب دستش اسگرفتن بازوم جلو اومد و بدنم از لرز لمس ش یبرا دستش

به بازوم  ییجورا هیو  فتمیداد که کامل ب یولو شد و با قدرتش اجازه نم نیزم یچون پاهام سست شد بدنم رو

 . دمیموندم. مستاصل نال زونیآو
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 .رونیبرو از خونمون ب ،یلعنت یکن یم یچه غلط-

 گفتم: غیج غیکه برام روشن شده بود شروع به دست و پا زدن کردم و با ج یشده بود و از زنگ خطر ریسراز اشکم

 من دختر عموتم! ،یولم کن لعنت-

 :دیسر خم کرد و تو صورتم غر ظیغ با

آرزوشه من  یاحمق هر کس ؟یکن یرو رد م میکه هر بار خواستگار یدار وی! کیآره دختر عموم ؟یدختر عموم-

 راحت ازت بگذرم؟ یو انتظار دار یخوشگل نقدریبه تو. ادادم  ریمن خر گ یشوهرش باشم ول

 یدگن ینداشت. دهنش بو دهیفا یکردم خودم رو کنار بکشم ول یگونه ام سر خورد تا به لبام برسه. سع یرو لبش

 ییرها یدست و پا زدن برا نیام شدت گرفت و ح هی. گرزدیداد و رفتار مشمئز کننده اش حالم رو به هم م یم

 :دمینال

 کنم. فقط برو... یقبولت م یایبعد که ب یجا برو... دفعه  نیمنوچهر تو رو خدا... ولم کن از-

 خمار گونه زمزمه کرد. یحال و چشما یب یحس و حال خودش نبود و با صدا تو

 باور کنم؟-

 .دمیتکون دادم و نال دییکه برام باز کرد سر تا یدیام یروزنه  با

 نکن تو رو خدا... یبابام باز یو برو... با آبرو شو الیخیکنم. االن ب یقبول م-

شدم. توان حرکت دادن تنم رو نداشتم و همونطور به حالت سجده سر به  نیاز بازوم آزاد شد و نقش زم دستش

 .دیچیمنفورش تو گوشم پ یموندم و دوباره صدا نیزم

 انداختن! رتیگ ییجا هیبرام راحته  یاگه رد کن-

و دار مراسم کجا  ریدونم تو گ یدر فقط نگاه کردم و از رفتنش مطمئن شدم. نم یبراش نداشتم و با صدا یجواب

 یکوفت کرده بود. شانس آوردم که حجم مصرفش کم بود و راحت کوتاه اومد. ترس تا حلقم اومده بود و نم یزهرمار

هم  ایداد و  یو شرافتم رو به باد م دیرس ید دلش ممرا هب ایافتاد. قطعا  یم یاتومد چه اتفاق یاگه کوتاه نم دمیفهم

 افتاد! در هر صورت بازنده من بودم... یراه م یزیو آبرو ر دیرس یسر م یکس
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 یزی. تنم رو تا اتاق کشوندم و چدنیلرز یاعضام از ترس م یو همه  دهیامونم رو بر هیبودم. گر ختهیبه هم ر یحساب

ختم. به شماره اندا یقطع شد. نگاه دمیبود که اونم تا رس دهیچیود که تو اتاق پزنگ تلفنم ب یداد صدا یکه بهم انرژ

 .دمیرو داخل کمد که درش باز مونده بود پرت کردم و سرش داد کش یبود. با حرص گوش دیسع

 «پس؟ یایچرا نم ؟یومدی... چرا نیبه تو کسر لعنت»

و از فشار غصه خودم رو درآغوش گرفتم.  دمیدراز کش نیزم یرفتن مناسب نبود. همونجا رو رونیب یحالم برا گهید

 یعذاب م یفیکنه و از حس گناه و کث یتنم درد م یکردم همه  یحس م یفقط بازوم رو گرفته بود ول نکهیبا ا

 شماتت رو نداشت.  ههم نیخورد و بغضم تحمل ا ی. حالم از آدم و عالم به هم مدمیکش

 کردم؟ یاعتماد نم یشدم و اگه به کسر یمن دهیسمت سامان کش یاز سر نادون اگه

مهم شد؟  نقدریشد که ا یبهش نداشتم؛ چ یباهام نداشت. حس یشد که اعتماد کردم؟ اون که صنم یاصال چ یراست

 ...میلعنت به من و ساده لوح

آرام  یشد و صدا دهیتنم کش یرو ییحال از احساس گرما عرق کرده بودم که پتو نیو درع دیلرزیاز سرما م تنم

 .دیچیبخش بابا تو گوشم پ

 ؟یبابا؟ چرا تب دار یخوب-

هام پا شتریبهش بدم و ب یکردم چشمام رو به هم فشردم و نتونستم جواب یسرم احساس م یکه رو یبیفشار عج از

و قدرت هضم  دیرس یدور به گوشم م ییگپ زدن از جا ی. صدادمیچیرو تو شکمم جمع کردم و پتو رو به خودم پ

 اومد.  یاز دستم بر نم یو کار ختیر یم وشد رو نداشتم. دلم از ترس و دلهره فر یکه زده م ییحرف ها کلمات و

 اهیکه پاهام تو گل مرداب فرو رفته بود و توان حرکت رو ازم گرفته بود. دوباره سرم به دوران افتاد و انگار تو س انگار

 ..!.ایدن دیق ی. بهیو خال یته زیداشتم. انگار آدم از همه چو معلق بودن رو دوست  یخبر یب نیرفتم. ا یچاله فرو م

 .دیچیتو گوشم پ رایمعلق بودن خالص شدم و غرغر سم نیامان سها از ا یب یها هیسها و گر غیج یصدا با

 ن؟یزن یچقدر زر م گهید دیخفه ش-

 ؟یداد نیچرا بچه ها رو به ا یسپرده؟ کسر تهیعفر نیبچه ها رو دوباره دست ا یک
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رو  یکنن دوباره کسر یم هیچرا گر نکهیاز ا یو عصب دیچیتر و بلندتر تو گوشم پ کیسها نزد غیج یصدا دوباره

 تا خودم به دادشون برسم. دمیکش رونیصدا زدم تا به دادشون برسه و پاهام رو از گل مرداب ب

و  از بچه ها یمقابلم نبود. تو اتاقم بودم و خبر یکیجز تار یزیزدم و چ یباشم نفس نفس م دهیتمام راه رو دو انگار

برق رو  دیو کل دمیتنه ام رو باال کش میو ن دمیعرق بود کش سیبه صورتم که خ یشون نبود. دست هیو گر غیج یصدا

اون طرف تر سر  یبود و بابا کم ختهیبه هم ر ی. اتاق کمداختمبه اطرافم ان یزدم. همه جا آروم و ساکت بود. نگاه

ابا تن ب یو رو دمیرو کش یکیتنم بود  یبود. دو تا پتو رو دهیانداز خواب ریبالش گذاشته بود و بدون پتو و ز یرو

 بالش کنار سرش گذاشتم و چشمام رو بستم. یانداختم و سرم رو رو

 .دمیآغوش باباست و تا صبح راحت خواب ا،یآغوش دن نیتر امن

 بابا... ای:مانبابا

و  دمیراز جا پ عیصبحانه دستش بود. سر ینیکه س دمیتار بابا رو مقابلم د یز کردم و با حالتو منگ چشمام رو با جیگ

 حرکت بابا گفتم. نینشستم و خجالت زده از ا

 شدم خودم. یم داریب ه،یچه کار نیعه بابا ا-

 رو مقابلمون گذاشت و شروع به لقمه گرفتن کرد و گفت: ینینشست و س کنارم

 !یبابا، استراحت کن هنوز خوب نشد ستیحالت خوب ن-

 کردم افکار بدم رو از خودم دور نگه دارم و غر زدم. یبه هم فشردم و سع لب

 !ستین میوا... بابا من که طور-

 به صورتم گفت: رهیکره مربا رو سمتم گرفت و خ ی لقمه

 ست؟ین تیزیچ یدو روزه خواب-

ست نش میشونیپ یو هنوز خسته ام؟ دست بابا رو دمیو روز خوابتعجب لقمه رو گرفتم وبا خودم فکر کردم چطور د با

 و آروم گفت:

 چشمت کردن بابا... ،یشکر خدا بهتر-
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 :دیپرس یرو مقابلم گرفت و کامال جد یبعد یدادم و لقمه  لشیتحو یو دلم پر ذوق شد. لبخند دمیرو جو لقمه

 ه؟یک یکسر-

که بابا دستم داد به زحمت قورتش دادم و  ییچا وانیو تا سر حد خفه شدن سرفه کردم و با ل دیبه گلوم پر لقمه

 :دمیمردد پرس

 گفته؟ یزیچ-

 یموند و لقمه  رهیبهم خ یظیاومده تنم به رعشه افتاد و بابا با اخم غل یهوش بودم و کسر یکه من ب نیفکر ا از

 و زمزمه کرد. چوندیرو برام پ یبعد

 ازت! دمیتو خواب گمونم شن-

بدم. چشم در چشم بابا  یدونستم چه جواب ینم یمنتظر جوابه ول دمیفهم یموند. م رهیرو سمتم گرفت و بهم خ لقمه

 اومد. یدروغ گفتن سخت بود و از من بر نم

 کنم. یم یکه گفتم ازشون نگهدار هییهمون بچه ها ییدا-

 رفتن مرتب کرد و گفت: رونیب یبرا و کتش رو ستادیگرفتم ا لیرو که تحو لقمه

 ...یخودشون با اسم صداش نکن یمواظب باش جلو-

 کردم:  دیبرداشتم ومصرانه تاک زیقدم رو که برداشت با هول سمتش خ نیاول

 دونم چرا تو خواب اسمش... یبچه هاست، نم ییبابا به خدا فقط دا-

 .دیو با جمله اش حرفم رو بر برگشت

 ...شناسمت یم ،ی! دخترمیکن ینم یصفدرم تو غربت باز یمشت ی! با آبرویگیدونم بابا، تو که بهم دروغ نم یم-

شم. ک یکه از روت خجالت م نهیبهت دروغ گفتم بابا، هم یلیو فقط رفتنش رو نگاه کردم.  دروغ چرا؟ خ ختیر قلبم

 ترسم. یم یداغون بش نکهیترسما نه، از ا یم یکه بزن ییا یاز تو گوش نکهیجرات ندارم راستشونو بگم، نه ا
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 یمن غرق خجالت بودم. از حق بابا به گردنم خوب حفاظت نکردم و با آبروش باز یبود ول شهیرفتارش مثل هم بابا

پاگشا   یبود و تو مهمون یازم شاک یبهناز رو هم به خاطر تب و لرز از دست داده بودم و حساب یکردم. پات*خ*ت* 

 برام ژست اومد. ینگرفت و حساب لمیتحو

نداخت که حسادتم رو  یم کهیت یو هراز گاه کردیبازم چپ چپ نگام م یبود حالم خرابه ول دهید نکهیهم با ا مهیفه

 کردم. یبهناز علن یبا نرفتن به مراسما

 یکی. تا نزدمیدخدا برو قرار شد همه به باغ ک دنیکدخدا با هم برنامه چ یارتباط بهتر با خونه  یبدر رو برا زدهیس

 تو کیمدام ج اسی. بهناز و المیو با وانت کدخدا تا باغ رفت دیرفتن طول کش رونیظهر جمع و جور کردن بساط ب

که تنها بود هم حاضر نبود هم کالمم بشه و هر  اسیال واهرخ یبودن و بزرگترا هم با هم گپ و گفت داشتن. حت کیج

خواهر و برادراشم متاهل بودن و با شوهر و بچه خودشون  یچرخوند. باق یه منگا یا گهیکردم سمت د یبار نگاش م

 رو سرگرم داشتن. 

 که نشناسنم خوب زبون دارم. ییو فقط جا ستین یقو ادیز میمن روابط اجتماع ستیاونا ن ریتقص

ر آدم ه هیدونم چه حکمت یهم به تخمه شکستن و گپ زدن مشغول شدن. نم هیبساط آبگوشت گذاشتن و بق مادرا

 !ستیرو داره که ن ییجا یجا که باشه دلش هوا

معرفت رفتم و برام از مادرش  یپسر ب هیرو کرد که با  یباغ یآبگوشت نشستم و دلم هوا یو قابلمه  شیآت مقابل

رو  نجایباغ ا یفکر کنم! اونجا دلم هوا شنهادشیو بهم گفت به پ مینشست شیآت هیگفت و از خواهر مرحومش! مقابل 

داد  یم یجواب هیکرد و  یسکوت م ؟یومدیچرا ن دمیسپر یبودم! ازش م یخواست که اونجا م یداشت و االن دلم م

 .شدمیکه قانع م

 دختر بابا چطوره؟-

 گرفتم و با لبخند و شرمزده به بابا نگاه کردم و گفتم: شیآت یاز شعله ها نگاه

 !رهیگ یدود م یلباسات بو نجا؟یا یخوبم بابا، چرا اومد-

 مشغول شد و گفت: حشیرو با پاش سمتم هل داد و روش نشست و با تسب ی*خ*ت* ه سنگت

 کنه؟ یفکر م یدخترم به چ نمیبب امیکشه، گفتم ب یپاهام نم گهیتو باغ بزنه، من د یکدخدا رفت چرخ-
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 دادم. لشیزدم و بازم دروغ تحو لبخند

 ه!کردم. گفتم که مادرشون فوت شد یبه اون بچه ها فکر م-

 جا به جا کرد و غرق در افکارش گفت: شیآت ریرو ز یداد و شاخه ا لمیتحو یامرزیخداب

 بگم. یزیچ هیاونام بزرگه!... اومدم  یخدا- 

 حرفش فقط نگاش کردم و همونطور که غرق افکارش بود گفت: منتظر

 نیکارش! داداشمه که باشه، طمعکار و پول پرسته! پسرشم مثل خودش! ا یو رفت پ دیهوشنگ ارث بابا رو باال کش-

 رو قبول دارم بابا... متی. تصماوردمیمنم رو حرفت حرف ن یکه ردش کرد یچند بار

 گوشم گذشت به تنم نشست و سردم شد.  خیکه اون شب از ب یو لرز از اتفاق ترس

 بابا... یبگ یخوا یم یچ-

 

 دارد ... ادامه

 . دییرمانکده مراجعه فرما تیرمان به سا نیدانلود ادامه ا یبرا
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