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   نژادنتینوشته ز|وان شات لبخندسبز
 

telegram.me/caffetakroman 
 
 ي خداي اتفاق افتاده بود؟ من که مراقب بودم وانی چه طور اشدی که دردستانم بود نگاه کردم باورم نمی بهت به جسم لرزانبا

 ی چک نگاه کردم دو خط قرمز دوخطی بی کشت دوباره به بی گفت و اوهم من را می مسی به رئدی فهمیمن اگر سوگل م
 ی من را نمي صدای بلند بود و کسیقی موسي زدم خدا را شکر صداهی گرری زد بلني مادرشدنم بود با صدايکه نشان دهنده 

 ی کردم به خاطر چاقی شدم فکر مرهی برجسته ام خی باردارم به شکم کمدمی چندماه نفهمنی چقدر احمق بودم که در ادیشن
 کی افتادم او دای شادی شدم یم  هرچه زودتر از شرش خالصدی باامدی عذاب به سرم نمنی نبود کاش چاق بودم تا ایلاست و

 .  گرفتمی زدم و وقت می باهاش حرف مدی بود ، داشت بانیدوست که کارش سقط جن
 ام را ی دستفی بود خوب شد کختهی رشمی نگاه کردم ارانهی انداختم به آیی چک را به زور شکستم و درون چاه دستشوی بیب 

 به خودم زدم و ي رنگم را زدم خوب شده بود لبخندی کردم رژ زرشکشی راپاك کردم ودوباره خودم را آراشمیآورده بودم آرا
 خودم را ي کردم جلوی ومشروب به مشامم خوردحالم را بد کرد سعگاری سي بودم شی خارج شدم وارد سالن اصلییاز دستشو

 .  به من افتاددای مسن بود رفتم نگاه شي که در آغوش مرددای حالم بهترشد وبه سمت شقهیز چند دق بعدارمیبگ
 : شد آرام گفتکی نزدی وقتدیایاشاره زدم که دنبالم ب 
 سو؟ی شده گیچ -
 .  شده بودرهی هم بهت زده به من خدای دادم شحی توضشی موضوع بغضم گرفت آرام براي آورادیدوباره با  

 : گفتی مکث طوالنبعداز
 ؟!!!  شهیزودخالص م...نگران نباش ...  رمی گیفردا برات وقت م -

 می برانکهی مزه اش کردم با ای گرفتم و کمی مشروبوانی رفت ، به سمته بارِ مخصوص رفتم لشمی از پدای را تکان دادم شسرم
 .  تمام شدی خوردم باالخره مهمانیبد بود ول

*** 
  که بود لباسم را از ی توانستم حرکت کنم با هرسختی کرد نمی دلم درد مری شدم ، زرهیاب بود ، خ که کنارم خويبه مرد 

 .  و از اتاق خارج شدمدمشی برداشتم وپوشنی زميرو
   لب زددنمی بود بادشی در حال ارادای که اقامت داشتم رفتم شی سمت اتاقبه
 .شدمی زدم امروز خالص ميلبخند  "وقت گرفتم"
 
 چه می زل زدی آگاهيبه مامورها "!!!  کنار دیبر " زدادی فری طبقه مانده بود که کسکی هنوز می ساختمان باالرفتي پله هااز

 ؟!خبر بود 
 . می بوددهی بهم چسبدهی ترسدای باال امد من وشي از طبقه ی زنادی داد و فري صداقهی ازچند دقبعد
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 ی چه شانسنی ام گرفته بود آخر اهی ؛ گرمی بود که باهاش وقت داشتيدکتر کرده بودند که همان ری را دستگیمامورها زن 
 ؟!بود که من داشتم 

 چه ی داشت من را آرام کند ولی با بغض سعدایش.  روان شدند می گونه هاي رومی کشتند ؛ اشکهای بود ، مرا میمرگم حتم 
 . یآرام شدن

 ی ميزی داشت چتی باعصبانشانی هم روبروسی ، دخترا همه به صف بودند و رئمی وارد خانه شدی وقتمیبه خانه برگشت 
 . ختی ري ، قلبم هرسی چک ، در دست رئی بی بي  بسته دنی ، با دمیگفت جلوتر رفت

 بود ، سوگل به همه با دهی ترسدای کردم خودم را آرام کنم شی خدا فراموش کرده بودم بسته اش را گم وگور کنم سعيوا 
 نگاه سوگل به ما افتاد رنگ به رنگ شد ؛ نگاهش به من و بعد به شکمم ی گفت وقتی نميزی چچکسی کرد هیگاه مدقت ن

 . افتاد
 : گفتادی چشمش به ما افتاد و با فرسی بود ، رئدهی هم ترساو
  ؟!دی بوديکدوم گور -

 : که ناگهان سوگل گفتمی گفتی نگاهش کردم چه مباترس
 ! سفارشي روفرستادم برن برادای وشسویمن گ... شده بود  تموم شمونیلوازم آرا -
 : تکان داد و باخشم رو به سوگل گفتي سر سیرئ 
 !!! اری دربنمی ايته تو...  ها ی کنی مي من کاري اجازه یباره آ خرت باشه  ب -

 .  گفتی لب چشمری را به سمتش گرفت ، سوگل زبسته
 شلوغ پرت ي برد ، من را داخل انباري هم رفت  ؛ سوگل دستم را گرفت و به سمت انباردای دخترها متفرق شدند شيهمه  

 : مقدمه گفتیکرد ؛ ب
 ؟! يتوحامله ا -
 : گفتهی نگفتم سوگل با گريزیچ
 ؟!!!مگه نگفتم مواظب باش ... آخه احمق  -

 : گفتمهی هم با گرمن
 !!! به خدامواظب بودم -
 ؟! هی توله چنیپس ا -
 : سوگل گفتمی نداشتم که بگويزیتم چ نگفيزیچ 
 ؟! ي بوديکدوم گور -
 يری منجایامشب ازا...  زنم ی حرف مسیبا رئ - : را پاك کردوگفتشی کردم سوگل اشکهافی تعرشی براهیماجرا را با گر 

 !!!ی ماجرا رو بفهمه تورفته باشنکهیبهتره قبل از ا
 :باهق هق گفتم 
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 ؟!!! سفته دارم ششی پيچجور -
 :ناباورانه گفتم!  دمی به جاش خودم بهش مرمی گی تو رو ميازش سفته ها_
 !!!! یابج -
 : به گوشم زدوگفتیلیس 
 ؟!!!میریمی هردومون مينجوریا... ی همه بفهمن تو خواهرمي خوایم... یمگه بهت نگفتم صدام نکن ابج -

 ی چه سرنوشتنی اختمی بخته بدم اشک ريشستم و برا گونه ام گذاشتم سوگل از انبارخارج شد کف انبار سرد ني را رودستم
 .بود که من داشتم

 پول وطالهم درون ي دستش بود بلندم کرد وساك رابهم داد ناراحت بود مقداری سوگل وارد انبار شد ساك کوچکآخرشب
 : گرفته گفتيساك گذاشت با صدا

 !!!  ازش خبرندارهیونجا کسبرو ا...  مني ادرس خونه نمی اای برو بشهیواسه هم...  سویبروگ -
 نی اچوقتیه:خودم را در اغوشش انداختم وگفتم. کرد ی می به خاطر من داشت از خودگذشتگزمی شدم خواهر عزرهی خبهش

   کنمیلطفتو فراموش نم
 حرامزاده از خواهرم جداشدم به کی شدم به خاطر رهی بار خنی اخري خارج شدم به دخترها وسوگل براسی بزرگ رئي ازخانه

 . شومی از شرش خالص ماامدنشیمحض به دن
 

 راعوض کردم وشروع می بود لباسهاسی من تنها بزرگتر از عمارت رئي برای پرگرد و خاك شدم کوچک بود ولي خانه وارده
 حرفا بود با نی او سمج تر از ا انگاری بچه سقط شود ولنی ادی کردم تاشای مبل هارا جابه جا می کردم از دستيزکاریبه تم

 می خورد از جای عرقم داشت حالم بهم مي شده بود از بوزی گل تمي دسته ل مبل ول کردم خانه مثيکمر دردخودم را رو
 . دعوت کردمقی عمی وخودم رابه خوابدمی تخت دراز کشي رودی چسبیلی که خیبلندشدم وبعداز حمام حساب

 
 )پنج ماه بعد(
 
 دمی دوی نازکم مي سرد با مانتوي توجه به هوای ومن بدی باری بودباران نم نم می وطوفاني هوا ابردمی دویباسرعت م 

 باز ی در گذاشتم چشمانش کمي نشستم بچه را که در جعبه گذاشته بودم جلومی زانوهاي رودمیباالخره به سر درِ مسجد رس
 پوشاندم سر جعبه رابستم تا باران ی را کمشیاه کردم رو خراب کرد نگا رمی که زندگي به موجودی احساسچیبود بدون ه

  برسونمتیکجاخانوم: نگه داشت وگفتمی پاي جلویی مدل باالنی رفتم ماشابانی برخواستم وبه کنار خمی نکند از جاسشیخ
 

 هرجاکه عشقته برو:  شدم و با نازگفتمنی سوارِ ماشباعشوه
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 چرا شاد نبودم ی که درون جعبه بود انداختم باالخره آزاد شدم ولي نگاهم را به بچه انی گفت وحرکت کرد اخري کشدارجون
 وبه پسر دمی کشیقی فکر نفس عمنی ات را بچسب باهمي آزادسوی گالیخی مانند عذاب وجدان بی داشتم حسيحس بد
 . که کنارم بود لبخندزدمیسوسول

 ی شو خانومدهایپ:  نگه داشت وگفتی آپارتماني ساعت جلوکی از بعد
 می شدادهی مورد نظر پي آسانسور در طبقه ستادنی بعد از امی سوار آسانسور شدمی وبه سمت ساختمان رفتمی شدادهی پنیازماش

  تومادمازلدییبفرما: در را باز کرد و بالبخندگفتمیوبه سمت در خانه رفت
  ه؟ی چاسمت:  رو بهش گفتممی را دراوردمانی بزرگش شدم کفش هايداخل خونه  

 ؟یارتا توچ_
 سویگ _ 
 : بهم زدوگفتیچشمک 

  مثل خودت قشنگهاسمتم
   کنم براخوردن توهم بروتو اون اتاق لباساتو عوض کنی درست مزی چهیتامن :به سمته اشپزخانه رفت وگفت 
 که اشاره کرده بود رفتم داخل اتاق شدم و در را بستم مانتوام را در اوردم که چشمم به لباس ی گفتم وبه سمت اتاقيباشه ا 
 شد بدان بچه ات گشنه سی ات خنهی گفت هروقت سی حرف مادربزرگم افتادم مادهی ام بود نهی سي رویسی افتاد رد خسمیخ

 کنم در اتاق باز شد و ارتا يری جلوگمی اشکهاختنیرشد لبم را گاز گرفتم تا از  سی االن گشنه اش بود چشمانم خیعنیاست 
 ي رفتگره چجورنی دونم ای من نمرهی نمرونی بی سگ روبزنیعنی گرفته ی چه بارونی دونی نميوا: وارد اتاق شدو گفت

 رونهیب
 
 شد ي جارمی ندارد اشکهای پناهچی  بچه ام که هي آورادی با دی باری رحمانه میبازدن حرفش به سمت پنجره رفتم باران ب 

 مانتو ام رابستم وشالم راسرم ي شدت گرفت دکمه هامی بار گفتم بچه ام نگفتم توله اشکهانی اولي کردم من برای مهیگر
  برم بچه امدیبا: کردم وبا دادگفتم

 
  بچه؟؟کدومیگی میچ:  کرد وگفتیارتا بهت زده نگاهم م 
  هوا هالك نشدهنیزودباش تا اون بچه توا:  گفتتی برداشت وباجد راچشی کرد وسوی کردم اخمفیماجرا را تعر 
 

 ساعت بعد می را بکنم ننکاری کردم چطور دلم آمد با فرزندم ای مهی کرد گری آرتا باسرعت حرکت ممی شدنی سوار ماشباهم
 آب ي بود باسر به درون جوکی انداختم که نزدرونی بنی من خودم را از ماشستدی بانی ماشنکهی قبل از امیدیبه مسجد رس

 و کنار دمی نگاه کردم خوشحال شدم که هنوز هم آنجاست به سمتش دوعبه خودم را نگه داشتم به جی به سختیبروم ول
   چه؟یعنی خشکم زد ی خالي جعبه دنیجعبه نشستم در جعبه را باز کردم که با د

  شده؟یچ:ستادوگفتی سرم ايال آب شده بودم ارتا با چتر باسیبچه ام کجا بود خ...  کجابود
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 ستین: وار گفتمزمزمه
  ؟! برش داشتهی کسیعنی ستی نهیمنظورت چ_ 
  دونمی نمیچی دونم هینم_ 
  

 نجای وقته شب انیا... چه خبرته جوون: گفتدنمانی در را باز کرد با دي مردرِی بعد پقهی در مسجد رفتم و در زدم چند دقيجلو
 ؟! ی کنی مکاریچ
 دنشی جعبه بود شما ندنیبچه ام داخله ا: تم گفهیبا گر 
  بودم مرده بوددهی رسری تو بود اگه دي نده زن اون بچه رتیخداخ: سخت شدو گفترِمردصورتشیپ 
 
  کجاستنیکجاست توروخدا بگ: توجه به حرفش گفتمیب 
 مارستانیزنم و دخترم بردنش ب: سرش را باتاسف تکان داد و گفت 
 را نی برد ماشنی بغل من را هم گرفت و به سمت ماشرِی شل شد ارتا ادرس را گرفت و زمی زانوهامارستانی اسم بدنیباشن 

 زی چهی از اتفاقات اطرافم نداشتم تنها به ی درکچی شدم هدهی مسخ شده دنبالش کشي نگه داشت مانند ادمامارستانی بيجلو
 گهی ساعت دهی حالش بده تا هی اتاق بسترنیتو ا:  و گفت بردی من را داخل اتاقا اش ارتی کردم به فرزندم و سالمتیفکر م

  عمل بشهدیبا
 
 تخت رفتم دکتر به سمتم کی سرش بود نزدي باالي توجه به ارتا وارد اتاق شدم و به نوزاد چند روزه ام نگاه کردم دکتریب 

 ؟! سویگ: بهتش زد و با زمزمه گفتدنمی احساس مرگ کردم اوهم با ددنشیبرگشت که با د
 که او چه کار است نی اي اورادی تلخ ترمان  ناگهان با ییماه بعد از ان عاشقانه تلخ و جدا9 اوهم بعد از نمشی ببشدیباورم نم 

 ی مکاری چنجایا:  گرفت با تعجب گفتی وبا ترس به بچه ام نگاه کردم اگر موضوع بچه ام رابفهمد او را ازمن مدمیترس
 ؟یکن
 
 نجاستیبچه ام ا_ 
 
 ؟يبچه ات مگه ازدواج کرد: گفتباتعجب 

 نی اي فرشته انی من چطور دلم امد با همچدمی انداختم وبه سمت بچه ام رفتم دست کوچکش را گرفتم و بوسنیی را پاسرم
 انه؟ی ي ازدواج کردگمیباتوام بهت م:  صدرا بلند شديکار را بکنم صدا

 
 نه ازدواج نکردم:  بلند گفتمي با صدامنم
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 من زمیمنوببخش عز:  ودر گوشش گفتمدمی زد بچه ام را بوسرونی از اتاق بعیکرد وبه بچه ام نگاه کرد وسر مکث هیچند ثان 
  مادر بشم سوگندمنی خورم بهتری خوام خوب باشم به خاطره تو قسم می می بد ولمیلیبدم خ

 
  واسه عملمی اماده اش کندیبا:  امد وگفتي ساعت بعد پرستارکی زد يسوگند لبخنده محو 

 ؟یعمل واسه چ: دمیپرس
 
  عمل بشه وعفونت رو خارج کرددی اش عفونت کرده باهی تو بارون بوده رنکهیمگه دکتر نگفت به خاطره ا _
 . گذاشت وبه سمت اتاق عمل بردی تختي باشه تکان دادم پرستار سوگند را اماده کرد و رويسرم رابه معنا 

 را خواستم از بچه ام جدا شدم و دکتر و پرستار سوگند را به اتاق شی از خدا سالمت ودمی در اتاق عمل سوگندم رابوسپشت
 میدی به باال رسی طبقه برد وقتنی شد صدرا بود مرا به آخردهی به در بودم که دستم کشرهیعمل بردند در بسته شد ومن خ

 ؟ی کنی منیچته؟چرا همچ:  گفتمغضمحکم پرتم کرد دستم درد گرفته بود با ب
  اره؟ی کنی ممی که بچه امو ازم قادهی رسییدهن تو ببند اشغال حاال کارت به جا: ا خشم گفتب 
 یحرف بزن لعنت:  نگفته بودم از صدرا باردارم صدرا باداد گفتی که به کس؟مني چجوری ولدی فهمدمیاز ترس به خودم لرز 

 ؟ي حامله ایچرانگفت
 تونستم بهت بگم ی مي چجوری چه حرفا که بهم نگفتي کردکاری ام چکارهی بهت گفتم چی وقتيفراموش کرد: دادزدم 

 ؟يحامله ام ها بگو چجور
 
 نوی کنم ای متی ازت شکاادی سر بچه ام بیی به حالت اگه باليوا:  تکان داد و گفتدیصدرا انگشتش را به عنوان تهد 

 مطمئن باش
 

 شهی سرم را به ششدی مدهی حرم امام رضا دییبرگشتم گنبدطال رفت به سمته پنجره نیی بعد از زدن حرفش از پله ها پاصدرا
 ... خداای گناه نکنم گهی ددمی امام رضا خودت بچه ام شفا بده قول مای: چسباندم وگفتم

 آرام شده ی دانم چقدر گذشت ولی نمسدی فرزندم ننوي نشستم و از خدا خواستم که ببخشتم وگناه مرا  برانی زمي روهیبا گر 
 تو ی دخترکوچولوت سالمه ولزمیعز:  لبخند زدوگفتدنمی با دي رفتم به سمت اتاق عمل رفتم پرستارنییبودم از پله ها پا
 برمت بایدکترم اونجاست ب... اتاق مخصوصه 

 به ی حرفچیه ی وبستادمی کرد کنارش ای بود و به نوزادها نگاه مستادهی بزرگ اي اشهی حرف دنبالش رفتم صدرا پشت شیب 
  غرورم اجازه ندادی دنبالت ولامی خواستم بی رفتیوقت:  گفتی آراميکودکم نگاه کردم صدرا باصدا

 
 که حاضرم به خاطر دمی رو فهميزی امروز چیول:  کردم صدرا دوباره گفتی نگفتم وهمچنان به سوگندم نگاه ميزیچ 

  بدم چه برسه به غرورومامویداشتنش همه دن



     وان شات لبخندسبز                                              اختصاصی کافھ تک رمان 
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 م؟ی از اول شروع کنمی تا بتوني فرصت دوباره بدهی به خاطر بچه مون بهم يحاضر: گشت و گفتبه سمتم بر 
 
 نگاه از سوگند 
 

 زدم من به خاطر ي شدم ولبخندرهی افتاده بود دوباره به سوگند خشهی شي صدرا روری نگاه کردم تصوشهی و به شگرفتم
 .  شکرتای بود خدادهی تازه بخشی تحولمی لحظه لبخند خدا را شاهد بودم که به زندگنیومن در ا.  کنمی ميسوگندم هرکار

 1395/4/23 انیپا
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